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مغزتان را ضد آلزایمر کنید  رسیدن ذوب آهن به باالترین سودخالصشاهد احمدلو با «چراغ خاموش» در جشنواره فجراصفهان در زمره رکوردداران تب کنگو بدتر از این نمى شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 ته سیـگار 
همچنان 

قربانى مى گیرد

سرقت مسلحانه از خریداران ارز در اصفهان
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مجمع ذوب آهن قصد 
سرنگونى باشگاه را دارد؟

خانه اى با اجاره ماهانه
 80 میلیون!

لوازم خانگى ایرانى
 از خارجى  گران تر 

شده است!
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مناره مصالى 
اصفهان کافى شاپ 

نمى شود

بیشترین بخش زباله جمع آورى شده در سواحل جهان به ته 
سیگار تعلق دارد. این عبارت آشنایى است که سالیان سال است 

آن را از طریق رسانه هاى رسمى و غیر رسمى شنیده و یا 
خوانده ایم. سمومى که در فیلترهاى سیگار رها شده در طبیعت 

وجود دارند قطعاً سواحل و زیست بوم را آلوده مى کند و....

امام جمعه اصفهان با اشاره به برخى از شایعات 
مبنى بر تبدیل شــدن منــاره مصالى اصفهان 
به کافى شــاپ گفت: مناره مصالى اصفهان به 
هیچ وجه به کافى شاپ تبدیل نمى شود و کاربرى 

تجارى براى آن در نظر گرفته نشده است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار جمعى 
از مجموعه حزب ا...  اظهار کرد: توقع از حزب ا... 
این است که گستره دید این مجموعه نسبت به 
همه فسادها حساس باشد و انتظار مى رفت مثًال 

در مورد چهارباغ و...

زنانه هاى اصفهانزنانه هاى اصفهان
ده ها نفر از زنان اصفهانى از اقشار مختلف اولویت ها و مطالباتشان را در جلسه برنامه جامع اصفهان مطرح کردندده ها نفر از زنان اصفهانى از اقشار مختلف اولویت ها و مطالباتشان را در جلسه برنامه جامع اصفهان مطرح کردند

2

پلیس باند سه نفره اى را متالشى کرده که با تهدید سالح سرد اقدام به سرقت ارزهاى خارجى مى کردند 

یک آبروریزى بزرگ در راه خواهد بود
قاسم حدادى فر:

قاســم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
گفت: خبر کم شــدن بودجه باشــگاه براى 
من شوکه کننده بود و عملى شدن این اتفاق 
شرایط سختى را براى ما رقم خواهد زد. قاســم  حدادى فر در گفتگویى، در خصوص 
صحبت هاى اخیر مدیرعامل ذوب آهن و کسر بودجه 40 درصدى این باشگاه گفت: من 

هم این خبر را شنیدم و این برایم بسیار...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

امام جمعه اصفهان در دیدار جمعى از 
مجموعه حزب ا... :

اصفهانى ها همچنان  
کمترین میزان 

مصرف سرانه آب شرب  
را دارند

مشارکت 1/5 میلیون اصفهانى در بسیج ملى 
کنترل فشارخون
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فوق الکچرى زندگى کردن در پایتخت

ذوب آهن؛ ذوب آهن؛ 
کاشف گوهرهاىکاشف گوهرهاى
 کم بها کم بها

حبیب رضوانى- شهردار هرند

تجدید آگهى مزایده عمومى
شهردارى هرند با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر هرند در نظر دارد جمع آورى اقالم بازیافتى سطح شهر هرند را به 
مدت یکسال از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد صالحیت و داراى سابقه کار مرتبط واگذار نماید لذا 
متقاضیان محترم مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 98/05/01 به شهردارى مراجعه و یا 

با تلفن 46402366- 031 تماس حاصل نمایند.
آدرس: هرند خیابان 22 بهمن

تلفن: 46402444 و 46402636- 031                                فکس: 46402435- 031
م الف: 517191

نوبت  دوم

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

آگهى تجدید مناقصه عمومى
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به تکمیل محوطه سازى باغ بانوان از طریق برگزارى تجدید مناقصه 

عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز یکشنبه مورخ 98/04/30

گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ 98/04/31
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 45822010- 031

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

نوبت دوم

م الف: 518493

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان

آگهى مزایده- مناقصه
دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان در نظر دارد مدیریت تاالر پذیرایى و آشپزخانه 
خود را (به صورت مزایده) و پخت و سرو حدود 16000 پرس غذاى مورد نیاز دانشگاه 

را (به صورت مناقصه) براى مدت یک سال به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
واجدین شرایط مى توانند تا ده روز پس از درج آگهى نسبت به دریافت و تکمیل 

اوراق شرکت در مزایده- مناقصه به این دانشگاه مراجعه نمایند.
«ضمناً هزینه درج آگهى روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.»

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها اختیار تام دارد.
تلفن تماس: 53337315- 031 و 09133214280 

اطالعیه تعلیق امتیاز نمایندگى
به اطالع مشتریان محترم مى رساند، به استناد ابالغیه کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگى هاى گروه صنعتى ایران 
خودرو، نمایندگى اعالم شده در جدول زیر در سال 1398، تعلیق امتیاز شده و هر گونه فعالیت این مرکز در حوزه هاى 
فروش خودرو و خدمات پس از فروش، به عنوان نماینده ایران خودرو یا شرکت ایساکو، تا صدور اطالعیه جدید 

غیرقانونى و غیرمجاز است.
صاحب امتیازکد نمایندگىشهرردیف

اسداله محمدى قهدریجانى2093فالورجان1

اطالعیه لغو امتیاز نمایندگى
به اطالع مشتریان محترم مى رساند، به استناد ابالغیه کمیسیون اعطاء و لغو نمایندگى هاى گروه صنعتى ایران 
خودرو، در سال 1398 نمایندگى زیر لغو امتیاز شده و هر گونه فعالیتى در حوزه هاى فروش خودرو و خدمات پس از 

فروش، به عنوان نماینده ایران خودرو یا شرکت ایساکو، غیرقانونى و غیرمجاز است.

صاحب امتیازکد نمایندگىشهرردیف
شرکت جم کار2019اصفهان1
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چهارباغ خواجو-  نبش خیابان عافیت -  آژانس هواپیمایى ایلیا گشتچهارباغ خواجو-  نبش خیابان عافیت -  آژانس هواپیمایى ایلیا گشت
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سرنوشت جمعى که سرنوشت جمعى که 
در تلویزیون در تلویزیون 

ممنوع الفعالیتممنوع الفعالیت
 شدند شدند
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یک آبروریزى بزرگ
قاسم حد

قاســمحدادى
گف
من
شرایط سختى را براى ما رقم خواهد زد. قاس
صحبت هاى اخیر مدیرعامل ذوب آهن و کس

هم این خبر را شنیدم و این برایم بسیار...

چنان  
ان 

ب شرب 

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد
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مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران اعالم کرد در راستاى 
نهادینه ســازى و تحقق فرایندهاى دولت الکترونیک، از 
مهرماه سال جارى (سیکل چهارم) قبوض کارکرد تلفن ثابت، 
چاپ و توزیع نمى شود. مخابرات ایران 30 میلیون مشترك 
تلفن ثابت دارد که دوره اى برایشــان قبض صادر مى کند 
و هزینه تمام شده هر قبض 2000 تومان است که ساالنه 
360 میلیارد تومان مى شود. در این راستا، سیدمجید صدرى، 
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران اخیراً خاطرنشان کرد: 
شرکت مخابرات ایران قبوض کاغذى کارکرد هزینه تلفن 
ثابت مشترکین را در تمام استان ها و مناطق مخابراتى حذف 
مى کند. مدیرعامل شرکت مخابرات گفت: تمام مشتریان 

تلفن ثابت در سراسر کشــور از این پس مى توانند عالوه بر 
تماس با ســامانه 2000 و به صورت شبانه روزى از خدمات 
پرداخت قبوض خود استفاده کنند. وى ادامه داد: وبسایت 
شرکت مخابرات ایران به نشــانىwww.tci.ir و کد ستاره 
2020 مربع نیز در اختیار تمام مشتریان قرار دارد و مخاطبان 
در سراسر کشور مى توانند ضمن دریافت کارکرد تلفن ثابت 
خود به صورت لحظه اى، از همان طریق نسبت به پرداخت 
اقدام کنند. صدرى با اعالم اینکه تا کنون در هشت استان به 
صورت کامل قبوض کارکرد تلفن ثابت حذف شده،  اظهار 
کرد: حذف قبوض کاغذى در استان هاى باقیمانده در برنامه 

آتى شرکت قرار دارد.

عضو کمیسیون قضایى مجلس در خصوص «اظهارنظر 
برخى درباره الکچرى بودن زنــدان اوین» گفت: ما از 
زندان اوین بازدید داشته ایم و در آنجا افراد معروفى زندانى 
هستند، آن هم در اتاق هاى معمولى ده نفره و اتاق هاى 
تقریباً کوچک اما ظرفیتى جدیداً نه تنها براى زندان اوین 
بلکه براى همه زندان ها فراهم کرده اند. براى مثال اگر 
کســى خودش عالقه اى به غذاى زندان ندارد با هزینه 

خود مى تواند سفارش غذاى دیگرى را بدهد.
محمدعلى پورمختــار در گفتگو با «برنــا» اظهار کرد: 
محیط زندان یکسان است، الکچرى نیست و تعداد اتاق 
و تخت ها هم اندازه است. وى در خصوص «نهادن نام 

هتل الکچرى به اوین» بیان کرد: هر کس، هر اســمى 
مى خواهد روى آن بگذارد ولى به هر حال زندان است و 
محدودیت ها و مشکالت زندان و زندانى بودن را دارد و 
اینطور نیست که نامش را هتل بگذاریم. آنجا چون نوعًا 
زندانیان مالى و بدهکاران مالــى حضور دارند، در طبقه 

بندى تفاوت هایى وجود دارد. 
پورمختار گفت: مجرمین خطرناك یا آنهایى که جرائ م 
سنگین کیفرى و جنایى دارند در سایر زندان ها هستند که 
عمومى تر است اما مانع از این نیست که در حوزه غذا یا 
استفاده از امکانات زندان، تلویزیون و اینها محدودیت یا 

ممنوعیتى داشته باشند.

حذف قبوض تلفن ثابت از
 مهر ماه

فضاى اوین
 الکچرى نیست

ویزاى اربعین حذف شد
  ایمنا| معاون امنیتى و انتظامى وزیر کشور 
با «محمد بدر ناصر»، معاون امنیتى وزیر کشور 
عراق دیدار کرد. در پایان این نشســت توافقى 
دو جانبه انجام شد که طبق آن براى ایام اربعین 
صدور ویزا حذف شد و زائران مى توانند با داشتن 

برگه بیمه نامه از مرز عبور کنند.

برج میالد کج شده است؟
  پانا | رئیــس کمیســیون معمــارى و 
شهرسازى شوراى اســالمى شهر تهران درباره 
ادعاى کج شدن برج میالد توضیحاتى ارائه داد.

محمد ســاالرى گفت: فاز دوم برج میالد و گود 
پرخطر آن مدتهاست که بالتکلیف مانده و مدت 
زمان نگهدارى آن هم ســپرى شده است. ولى 
اینکه بگوییم فاز دوم برج میالد باعث کج شدن 
برج شده بسیار غیر علمى و غیرکارشناسى و بدون 
راستى آزمایى است و این گونه اظهارنظرها سبب 

تشویش اذهان عمومى مى شود.

تخریب سقف بیمارستان 
تاریخى

در پى زلزله صبح روز دوشــنبه   چمدان |
در مسجد ســلیمان، ســقف بخش هاى ادارى 
و اورژانس بیمارســتان نفت تخریب شــد. این 
ساختمان قدمت صد ساله دارد و به دلیل جلوگیرى 
از تخریب بیشــتر، بنا تخلیه شــد و بیماران در 
محوطه چمن این بیمارستان درمان  شدند. این 
بنا  که یکى از بناهاى تاریخى ارزشــمند حوزه 
نفت با قدمت صد ساله است و پیش از این قرار 
بود به موزه تبدیل شود،  نخستین بیمارستان نفت 
در خاورمیانه بود و در زمان تأســیس از آخرین و 
پیشرفته ترین دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانى 

برخوردار بود.

«گاندو»
این بار بدون سانسور 

مدیر روابــط عمومى     کافه سینما |
شبکه افق سیما از پخش سریال «گاندو» بدون 
حذفیات از این شــبکه خبر داد. وى با اشاره به 
پخش سریال هاى تلویزیونى ایرانى از شبکه افق 
عنوان کرد: این سریال ها که قبًال از سایر شبکه ها 
پخش شده اند به درخواست مخاطبان بازپخش 
مى شوند. نصیرى با بیان اینکه مخاطبان بسیارى 
خواستار تکرار سریال تلویزیونى «گاندو» بدون 
حذفیات از شبکه افق شده اند گفت: بر این اساس 
تصمیم گرفته شده بعد از پایان سریال «وضعیت 
ســفید» که در حال حاضر روى آنتن شبکه افق 

است، شاهد پخش «گاندو» باشیم.

جراحى افعى
  مهر | بزرگ ترین مــار افعى ایران  زیر 
تیغ جراحــى رفت. این مار افعى کــه از خانواده 
بزرگ ترین افعى کشــورمان است دچار پارگى 
پوست شده و بنابر نظر پزشک معالج اگر عفونت با 
دارو کنترل شود، دستکم یکسال زمان الزم است 

تا زخم این خزنده التیام یابد.

جنگ ادامه دارد
قسمت پایانى سریال     دیده بان ایران |
جنجالى «گاندو» در حالى به پایان رسید که جنگ 
موافقان و مخالفان آن کماکان در شــبکه هاى

 اجتماعى ادامه دارد. طــرف اصولگراى ماجرا با 
شاهکار خواندن این ســریال به آن استناد کرده 
و مى گویند؛ آنچه طى شــش سال گذشته علیه 
دولت روحانى بــه کار برده ایم و کســى به آن 
توجهى نکرده، این ســریال توانســته به خوبى 
افشا کند. اما اصالح طلبان هم ادعا مى کنند که 
تنها نکته مثبت این ســریال این است که مردم 
متوجه این موضوع شــدند که اختیارات رئیس 
جمهورى و یا وزیر امور خارجه کشور در چه حدى

 است.

نیاز به یک انقالب عظیم 
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه     آفتاب نیوز |
اصل انقالب ما براى نجات بشریت از جاهلیت مدرن 
است گفت: تجربه و واقعیت هاى موجود نشان مى دهد 
که پیشرفت هاى شگفت انگیز بشر در علم بدون تکیه بر 
حکمت، منطق و وحى، ضامن سعادت بشر نیست. سردار 
سالمى با بیان اینکه بشر به یک انقالب عظیم نیاز دارد تا 
نقشه جامع علمى انسانیت مبتنى بر حکمت، علم، وحى 
ترسیم شود، تصریح کرد: اگر اینها باهم ترکیب شوند 

جاهلیت مدرن از بین مى رود و بشر سعادتمند مى شود.

مداح معروف بسترى است
ســید مجید بنى فاطمه مداح اهل بیت (ع)    پانا |
روز دوشنبه در بیمارستان بسترى شد. او یکى از مداحان 
صاحبنام به شمار مى رود. به گفته یکى از نزدیکان او، 
حال این مداح کشــورمان خوب است و تنها براى یک 
جراحى ساده به بیمارستان مراجعه کرده است. بنى فاطمه 
یکى از مداحان مطرح تهران به شمار مى آید که همواره 
در هیئتش شــاهد حضور چهره هــاى مطرح هنرى و 

ورزشى هستیم.

بررسى فقط در تهران 
  تسنیم| مدیر روابط عمومى دادگســترى 
اصفهان گفت: جزئیات دادگاه هاى بانک ســرمایه با 
محوریت تهران پیگیرى مى شود. على شایگان در گفتگو 
با«تسنیم» در پاسخ به سئوالى درباره آخرین وضعیت 
پرونده بهروز ریخته گران اظهار کرد: دادگاه جرائم ویژه 
بانک سرمایه در تهران در حال برگزارى است و ارتباطى 
با اصفهان ندارد. وى افزود: به فرض اینکه این موضوع 
در تهران یا اصفهان انجام شود در مرحله تحقیقات هیچ 
گونه اطالع رسانى صورت نمى گیرد تا حکم قطعى شود.

کوپن الکترونیکى مى شود؟
  فارس| نماینده مردم شاهین شــهر و میمه و 
برخوار در مجلس گفت: طرح مجلس درباره استفاده از 
کوپن هاى الکترونیکى با حضور وزراى رفاه و اقتصاد در 
حال بررسى است. حسینعلى حاجى دلیگانى  دو پیشنهاد 
برخى از نمایندگان مجلس را به  منظور توزیع مناسب 
کاالى وارداتى خریدارى شده با ارز دولتى براى سال 98 
بیان کرد که پیشنهاد نخست، اختصاص 200 هزار تومان 
به هر نفر بود که نمایندگان در مجلس به این طرح رأى 
ندادند و پیشنهاد دوم، استفاده از کوپن هاى الکترونیکى با 
هدف بهتر شدن نحوه توزیع کاالى موردنیاز مردم است 
که این طرح، با حضور وزراى تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

و اقتصاد و دارایى در حال بررسى است.

گفتگوى ترامپ و مکرون
همزمان با اعالم لغو محدودیت هاى ناظر بر    پانا |
میزان غنى سازى اورانیوم از سوى جمهورى اسالمى، 
رؤساى جمهورى دو کشور آمریکا و فرانسه با یکدیگر 
درباره ایران گفتگو کردند. گفتگوى «امانوئل مکرون» و 
«دونالد ترامپ» در ادامه تالش هاى دیپلماتیک فرانسه 
براى کاهش تنش بین ایران و آمریکا صورت مى گیرد. 
رئیس جمهورى فرانســه عالوه بر گفتگوى تلفنى با 
رئیس جمهورى ایران، «امانوئل بن»، مشاور خود را به 

زودى به ایران خواهد فرستاد. 

کوتاه نمى آییم
  تسنیم| دادستان کل کشور گفت: دشمن از 
راه هاى مختلفى درصدد ضربه زدن به نظام جمهورى 
اسالمى و شکستن خطوط قرمز از جمله مسئله کشف 
حجاب و برداشتن حجاب از سر بانوان است، دشمنان 
براى مبارزه با ایــن موضوع عــده اى را مأمور کرده  تا 
کارهاى هنجارشــکنى در ایران انجام دهند، بنابراین 
دستگاه قضایى با کســانى که با این هدف و در جهت 
اجراى برنامه هاى دشمن گام برمى دارند برخورد مى کند. 
حجت االسالم محمدجعفر منتظرى عنوان کرد: اینطور 
هم نیســت که عده اى تصور کنند نظــام جمهورى 
اسالمى با اینگونه حرکات دشــمن علیه ایران کوتاه

 بیاید.

خبرخوان

امام جمعه دزفول گفت: روزهاى گرم سال بوستان هاى 
ساحلى دزفول با استقبال گردشگران همراه است که باید 
براى حفظ مسائل فرهنگى ملزم به رعایت هنجارهاى 

اجتماعى شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى «چمدان»، حجت االسالم 
سیدمحمدعلى قاضى دزفولى با بیان این مطلب افزود: 
طبق نظرسنجى هایى که صورت گرفته پرداختن به مسائل 
فرهنگى و رعایت شئونات اخالقى یکى از دغدغه هاى 
مهم مردم دزفول اســت که باید به این مطالبه مردمى 
پرداخته شود. امام جمعه دزفول افزود: باید پوشش افرادى 
که براى شنا و آب تنى به بوســتان هاى ساحلى دزفول 

مراجعه مى کنند مشخص شود.
مصطفى عظیمى فر، رئیس شوراى اسالمى شهر دزفول 
نیز گفت: محل استقرار گردشــگران مجرد و متأهل در 
بوستان هاى ســاحلى به  ویژه تفریحگاه ساحلى دز باید 

جدا شود.
تفریحگاه ساحلى دز که «على کله» نیز نامیده مى شود 
یکى از پارك هاى ساحلى پرطرفدار خوزستان است که هر 
ساله و به خصوص در فصل هاى بهار و تابستان جمعیت 
زیادى را از شهرها و استان هاى مجاور به سوى خود جذب 
مى کند. این تفریحگاه در پایین دســت سد تنظیمى دز 
وشمال شهر دزفول واقع شــده و یکى از پرطرفدارترین 
مراکز تفریحى جنوب و جنوب غرب ایران به شمار مى رود.

این پارك ســاحلى پیش از این با حاشیه هایى نیز همراه 
بوده است به طورى که در مرداد ماه سال 1390 تعطیل 
شد. علت این اتفاق نارضایتى امام جمعه دزفول از وضعیت 
فرهنگى على کله اعالم شد. امام جمعه دزفول بارها در 
خطبه هاى نماز جمعه با اعالم ابراز ناخرسندى و گالیه 
مندى از وضعیت فرهنگى پارك ساحلى خواستار مشخص 

شدن وضعیت این محل شده است.

این روزها در داغ ترین فصل جابه جایى و در شرایطى که 
نرخ رشــد اجاره بها در خردادماه 23 درصد اعالم شده و 
اجاره اغلب آپارتمان هاى معمولى یک تا دو میلیون تومان 
اســت، نرخ هاى عجیب و غریبى از اجاره آپارتمان هاى 
فوق الکچرى شــمال پایتخت در آگهى ســایت هاى 

اینترنتى به چشم مى خورد.
در اقدســیه، آپارتمان 350 مترى فول امکانات، چهار 
خوابه، داراى روف گاردن، ســالن ورزش، تراس بزرگ، 
متریال روز اروپا به مبلغ یک میلیــارد تومان پول پیش 
و 50 میلیون تومان اجاره ماهیانه ارائه شــده است. یک 
پنت هاوس 400 مترى چهار خوابه در الهیه واقع در طبقه 
27 با تراس هاى بزرگ ویودار، چهار پارکینگ و آشپزخانه 
فول فرنیش بــه مبلغ 300 میلیون تومــان ودیعه و 35 

میلیون تومان ماهیانه، اجاره داده مى شود.
در شــهرك غرب نیز براى یک ویالى 700 مترى پنج 
خوابه، داراى تراس هاى بزرگ و قابل چیدمان، استخر 
فعال، پارکینگ و سوئیت ســرایدارى مبلغ یک میلیارد 
تومان پول پیش و 65 میلیون تومان اجاره تعیین شــده 

است.
براى ویالى 1300 مترى در لواســان با شــش خواب، 
تریبلکس، چهار تراس با چشم انداز عالى، روف گاردن، 
استخر، ســونا، جکوزى، ســالن بازى، سوئیت مهمان، 
سوئیت سرایدارى 500 میلیون تومان ودیعه و 75 میلیون 

تومان اجاره ماهیانه در نظر گرفته شده است.
در ولنجک براى یک آپارتمــان 317 مترى چهار خوابه 
دو مستر، با تراس، غرق در نور، دو پارکینگ، استخر سونا 
جکوزى، سالن ورزش و حیاط مشجر مبلغ صد میلیون 
پول پیش و 35 میلیون تومان اجاره ماهیانه تعیین شده 

است.
آپارتمان 360 مترى ده  سال ساخت در فرشته، پنج خوابه 

با لوکیشن دنج، ویو ابدى، دو پارکینگ، استخر، سونا و 
جکوزى به مبلغ 300 میلیون تومان ودیعه و 30 میلیون 

تومان اجاره ماهیانه در نظر گرفته شده است.
یک ویالى 1100 مترى نوســاز کلیدنخورده مبله در 
فرمانیه با نماى رومى، حیاط بزرگ مشــجر، آشپزخانه 

فرنیش، اســتخر، ســونا، جکوزى به مبلغ 800 میلیون 
تومان پول پیــش و 80 میلیون تومــان ماهیانه، اجاره 

داده مى شود.
دفاتر امالك مى گوینــد که تجار ایرانــى مقیم اروپا و 
آمریکا، دوتابعیتى ها و خارجى هــا براى اقامت موقت از 

این خانه هاى اجاره اى استفاده مى کنند. در اغلب روزهاى 
سال هم خالى هســتند. با این حال، مالکان این واحدها 
آنها را مرتبًا آگهى مى کنند که بتوانند در صورت تصویب 
قوانین مالیاتى در مجلس، بــا این توجیه که خانه آگهى 

شده و اجاره نرفته است از پرداخت مالیات فرار کنند.

فوق الکچرى زندگى کردن در پایتخت

خانه اى با اجاره ماهانه 80 میلیون!

رئیس اداره مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان 
و حیوان وزارت بهداشــت از ابتالى 54 تن در کشور به 
تب کریمه کنگو از ابتداى امسال و جان باختن پنج تن 

از آنها خبر داد.
دکتر بهزاد امیرى، استان هاى سیســتان و بلوچستان، 
خراســان رضوى، کرمان، اصفهان، فارس و مازندران 

را به ترتیب داراى بیشــترین موارد ابتال به تب کریمه 
کنگو معرفى کرد و افزود: طى 20 سال گذشته در استان 
سیستان و بلوچستان به تنهایى 851 مورد شاهد ابتال به 
این بیمارى بوده ایم. این بیمارى در فصول گرم سال بروز 
و شیوع بیشترى پیدا مى کند؛ چراکه فصل شروع فعالیت 

کنه ه است.

ایران در کدام رده درآمدى نسبت به سایر کشورها  امام جمعه دزفول: براى شنا پوشش تعیین شود
قرار دارد؟

فروش 114 میلیارد تومانى سینماى ایران در بهار 98

عضو شــوراى نگهبان به اظهارات یک نماینده اصولگرا 
درباره آپارتمــان گرفتن نمایندگان مجلــس از وزرا براى 

انصراف از استیضاح واکنش نشان داد.
مدتى است ابوالفضل ابوترابى، نماینده نجف آباد گوى رقابت 
را از کریمى قدوسى دیگر نماینده مجلس ربوده و ادعاهایى 
مطرح مى کند که با واکنش و تکذیب دستگاه هاى دولتى و 
نظارتى مواجه مى شود. او چندى پیش اظهاراتى را درباره 

وجود کارتخوان هایى در دفتر زنگنه مطرح کرد و گفت این 
کارتخوان ها گردش ده میلیاردى داشــته اند. ادعایى که 
به سرعت تکذیب شــد. تیر بعدى اظهارات دلواپسانه این 
عضو فراکســیون والیى نیز به وزارت نفت و زنگنه خورد؛ 
جایى که او مدعى شــد یک باند در وزارت نفت نفوذ کرده 
است. این ادعا نیز از سوى دستگاه هاى اطالعاتى و امنیتى 
تکذیب شد. صبح روز دوشنبه نیز ابوترابى در گفتگو با یک 

خبرگزارى ضمن اشاره به وجود فساد در خانه ملت، مدعى 
شد که «لیستى در مجلس داریم که آپارتمان هایى براى عدم 
استیضاح وزیر به نمایندگان داده شده یعنى به نمایندگانى 
آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفى کردند که 

این لیست به شوراى نگهبان هم داده شده است».
اما نجات ا... ابراهیمیان یکى از اعضاى شوراى نگهبان در 
گفتگو با «خبرآنالین» درباره ادعاى ابوترابى گفت: من از 

این موضوع خبرى ندارم و االن درباره آن مى شنوم.
ابوترابى هم چنین مدعى شده بود که این موارد در دوره هاى 
گذشته مجلس نیز زیاد بود و بسیارى از ردصالحیت ها به 
همین دلیل بوده اســت، ادعایى که ابراهیمیان درباره آن 
مى گوید: در دوره گذشته مجلس در زمان بررسى صالحیت 
کاندیداها به یاد ندارم که چنین موردى درباره نماینده اى 

مطرح شده باشد.

رد صالحیت نمایندگان بخاطر گرفتن آپارتمان صحت دارد؟

اصفهان در زمره رکوردداران تب کنگو

بانک جهانى در گزارش ساالنه خود که به وضعیت مالى 
اقتصادهاى جهــان در حوزه درآمدى مى پــردازد، اعالم 
کرده که ایران همچون سال هاى گذشته در کدام رده قرار 

گرفته است.
این طبقه بندى براساس درآمد سرانه ملى کشورها صورت 
گرفته که در سال 2018 نسبت به ســال میالدى قبل از 
آن، قدرى سختگیرانه تر بوده اســت. از میان 218 کشور 
بررسى شده، 31 کشــور در گروه کم درآمد، 47 کشور در 
گروه متوسط – پایین، 60 کشــور در گروه متوسط - باال 
و 80 کشور در گروه درآمدى باال قرار دارند. به این ترتیب 
67 درصد از کشورهاى دنیا در رده متوسط – باال یا باالى 

درآمدى هستند.
در این آمار، ایران با جمعیت 80 میلیونى خود از نظر جمعیت 
در رده 19 جهان قرار گرفته و با ثبت بیش از 441 میلیارد 
دالر درآمد ناخالص ملى، رتبه 26 میان تمام کشــورها را 

به خود اختصاص داده اســت. همچنین سرانه درآمد ملى 
ناخالص ایران براساس روش برابرى قدرت خرید در سال 
2018، برابر با 21 هزار دالر برآورد شده که از این نظر رتبه 
68 را نشان مى دهد. اقتصاد ایران از سال 1987 تا 2018 
میالدى که این شاخص در سطح جهانى بررسى شده، در 
19 سال ابتدایى در ســطح درآمدى متوسط – پایین قرار 
داشته و از سال 2009 به بعد به رده متوسط – باال وارد شده 
و در تمام سال هاى گذشته توانسته این جایگاه را حفظ کند.
در میــان اقتصادهاى برتر دنیا باالتریــن درآمد ناخالص 
ملى با بیش از 20 تریلیــون دالر به ایاالت متحده آمریکا 
اختصاص داشته و پس از آن چین و ژاپن قرار گرفته اند. در 
حوزه درآمد ناخالص ملى سرانه نیز سوی یس با بیش از 83 
هزار دالر، بهترین عملکرد را داشته و در میان کشورهاى 
آســیایى قطر با ثبت 61 هزار دالر، رتبه ششم را به خود 

اختصاص داده است.

اولین آمار فروش سینماها در سه ماهه نخست سال 98 
حاکى از رونق فروش فیلم ها و همچنین افزایش تعداد 

مخاطبان سینما در مقایسه با سال گذشته است.
متغیرهاى حاکم بر بازار سینما باعث مى شود تا هرگونه 
پیش بینى ثابت درباره این بازار محال باشــد. آیا شرایط 
اجتماعى بحرانى مى شــود یا خیر؟ فیلم هاى خوب بر 
پرده سینما اکران مى شود یا خیر؟ آیا دولت فضاى بازى 
براى ســینما به وجود مى آورد یا خیر؟ سؤاالت بسیارى 
ازاین دست از سوى فعاالن عرصه سینما مطرح مى شود. 
سال گذشــته ســینماى ایران با اکران  فیلم «هزارپا» 
یک باره با جهش مخاطب مواجه شد و چهار میلیون نفر 

به تنهایى براى تماشاى این فیلم روانه سینماها شدند.
اما بررسى آمارهاى فروش بلیت سینما در سه ماه نخست 
سال 98 و مقایسه آن با مدت زمان مشابه سال قبل نشان 

مى دهد که اتفاقات غیرمنتظره نه از اواسط سال جارى 
بلکه از اوایل سال 98 در حال اتفاق است. بر اساس آمار 
منتشر شده از سوى معاونت توسعه فناورى و مطالعات 
سینمایى ســازمان سینمایى، بازار ســینما در سه ماهه 
نخست سال 98 به فروشــى معادل 114 میلیارد و 162 
میلیون و 839 هزار تومان دست یافته و جمعًا 9 میلیون و 
846 هزار و 623 مخاطب به تماشاى فیلم ها نشسته اند. 
این در حالى است که در سه ماه نخست سال 97 میزان 
فروش به 84 میلیارد و 753 میلیون و 792 هزار تومان 
با 9 میلیون و 817 هزار و 796 نفر رســیده بود. بر این 
اساس میزان افزایش فروش فیلم ها در سه ماهه ابتدایى 
امسال (سال 98) نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 35 
درصد افزایش و تعداد تماشاگران نیز 3  درصد رشد داشته 

است.
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انتشار فراخوان انتخاب داور
فراخوان انتخاب داوران کــودك و نوجوان به همت 
مدرســه جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان، از روز 15 تیر آغاز شده است. عالقه مندان 
به داورى آثار ســى و دومین دوره جشنواره که از بین 
کودکان و نوجوانان 9 تا 14 ساله خواهند بود، تا کنون 
استقبال قابل توجهى از این طرح داشته اند. ثبت نام تا 
27 تیر 1398 ادامه دارد و عالقه مندان مى توانند طى 
این روزها از ساعت 9 صبح تا 19 بعد از ظهر با حضور در 
عمارت هنرمند واقع در میدان شهدا، ابتداى خیابان ابن 
سینا، کوچه دوم براى ثبت نام اقدام کنند. مدارك مورد 
نیاز براى ثبت نام در این طرح، اصل و کپى شناسنامه و 

کارت ملى و دو قطعه عکس پرسنلى است.

تعویض سروموتورهاى 
نیروگاه

 ســروموتورهاى واحد 120 مگاواتى بخــار نیروگاه 
اصفهــان به دلیل فرســودگى توســط متخصصین 
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان تعویض شد. این 
سروموتورها به علت  عمر باالى واحد، فرسوده شده بود 
و علیرغم اینکه چندین بار بر روى آنها تعمیرات اساسى 
انجام شد از کارایى مناسبى برخوردار نبود و در کنترل 
واحد مشکالتى براى کارکنان امور بهره بردارى ایجاد 
مى کرد. لذا با توجه به خریدارى دو عدد سروموتور جدید 
از شرکت سازنده، در زمان خروج واحد (براى بازسازى 
برج هاى خنک کن) اقدام به تعویض سروموتورها  شد.

اختصاص 1000 ُتن قیر 
به روستاهاى سمیرم 

انجام فعالیت هاى عمرانى دو سالى است در روستاهاى 
چهار بخش شهرستان سمیرم رونق گرفته که تأمین 
1000 ُتن قیر دولتى براى آســفالت معابر روستایى از 
مهمترین کارهاى عمرانى این منطقه اســت. روح ا... 
افشاریان، مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى سمیرم با 
بیان این خبر افزود: این مقدار قیر در نشست مسئوالن 
منطقه با معاون بنیاد مسکن کشــور مصوب شد و تا 
امروز 340 تن در روســتاهاى این شهرستان مصرف 

شده است.

تحقق بودجه شهردارى کاشان 
شهردار کاشان از تحقق 96 درصدى بودجه شهردارى 
کاشان در سال گذشته خبر داد و گفت: ساخت پردیس 
بزرگ فرهنگى این شهرســتان نیز طى روزهاى آتى 
آغاز مى شود. سعید ابریشمى راد اظهار کرد: تحقق این 
میزان بودجه طى شش سال اخیر بى سابقه بوده و این 
بدین معنى است که عملکرد ما در درآمد و بودجه 96 
درصد تحقق یافته و بر اساس آمارها شهردارى کاشان 
بیشترین تحقق بودجه را در میان شهردارى هاى استان 

اصفهان داشته است.

«لبخندهاى کاغذى» را ببینید
آثار محمودرضا صنعتى از پنج شنبه گذشته در گالرى 
خانه هنرمندان اصفهان به نمایش درآمده است. این 
نمایشگاه شامل 30 اثر تصویرســازى چهره از چهره  
هنرمندان شناخته شده کشور همچون رضا عطاران، 
داریوش ارجمند، بهرام عظیمى، ســاالر عقیلى، على 
زند وکیلى، رامبد جــوان و... و چهــره طنزپردازان و 
کارتونیست هاى دفتر طنز و خانه کاریکاتور اصفهان 
است.  این نمایشــگاه تا 21 تیرماه براى بازدید عالقه 
مندان در گالرى خانه هنرمندان اصفهان واقع در خیابان 

آبشار اول پارك ایثارگران دایر است.

شناسایى
 1500 خانواده نیازمند 

فریدون ابراهیمى، رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) 
نجف آباد از شناســایى بیش از 1500  خانواده نیازمند 
در این شهرســتان خبر داد و گفت: به هر کدام از این 
خانواده ها از محل تسهیالت تبصره 14 بودجه سنواتى 
بر اساس تعداد اعضا یکصد تا 400 هزار تومان کمک 

نقدى پرداخت شده است. 

خبر

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار 
کرد: در طرح بســیج ملى کنترل فشــارخون در استان 
اصفهان، فشــارخون حدود یک میلیون و 510 هزار نفر 
اندازه گیرى شــد که از این تعداد 922 هزار نفر به مراکز 
بهداشــتى درمانى، خانه هاى بهداشــت و پایگاه هاى 
بهداشتى و 588 هزار نفر به ایســتگاه هاى سطح شهر 

مراجعه کردند.
کمال حیدرى ادامــه داد: در طرح بســیج ملى کنترل 
فشــارخون که از 17 خرداد آغاز شــد و تا 15 تیر ادامه 
داشت، هزار نقطه، فشــارخون افراد باالى 30 سال را 
اندازه گیرى کردند.  وى عنوان کرد: فشارخون 14 درصد 

مراجعه کنندگان در محدوده 9/14 سانتیمتر جیوه و باالتر 
بود که حدود 136 هزار نفر هیچ اطالعى از فشــارخون 
خود نداشتند، تنها 40 درصد مراجعه کنندگان فشارخون 
طبیعى (8/12 ســانتیمتر جیوه) داشتند و نزدیک به 40 

درصد در معرض ابتال به فشارخون باال بودند.
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
خاطرنشان کرد: 8000 نفر از افرادى که به ایستگاه هاى 
سنجش فشــارخون مراجعه کردند فشارخون 11/18 و 
باالتر داشتند که در لحظه داروى موردنیاز داده شد و در 
مواردى اورژانس در محل حاضر شد و با قرص از سکته 

قلبى و مغزى جلوگیرى کرد.

خط توسعه اى 300 هزار تنى در فوالد امیر کبیر کاشان 
راه اندازى شده است.

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهــان در جریان بازدید از 
فوالد امیرکبیر کاشان با اشــاره به خودباورى و رونق 
تولید در ایــن واحد صنعتى گفت: فــوالد امیرکبیر که 
ســهم 53درصدى آن متعلق به فوالد مبارکه اســت 
برنامه اجراى طرح جدید 300 هزار تنى ورق گالوانیزه 

را پیش رو دارد.
حمید رضــا عظیمیان تأکید کرد: ایــن طرح به منظور 
دســتیابى به اهداف کالن فوالد مبارکــه و به صورت 
یکپارچه تعریف شده تا سهم 20 درصدى از تولید ورق 

گالوانیزه را همچنان در اختیار داشته باشد.
به گفته وى بومى سازى 100درصدى قطعات، صرفه 
جویى 35 درصدى مصرف انرژى و امکان صادرات 100 
درصدى محصوالت گام مهمى است که نشان مى دهد 

خودباورى در این واحد نهادینه شده است.
فوالد امیرکبیر کاشــان به عنوان یکى از بزرگ ترین 
تولید کنندگان  گالوانیزه کشور ســاالنه 150 هزار تن 
محصول تولید و بیش از 20 هزار تن از این محصوالت 
را به کشــورهاى عراق، قطر، ارمنســتان و افغانستان 
صادر مى کند و ســاالنه 20 میلیون دالر براى کشــور 

ارزآورى دارد.

راه اندازى خط توسعه اى ورق 
گالوانیزه در فوالد امیر کبیر 

مشارکت 1/5 میلیون اصفهانى 
در بسیج ملى کنترل فشارخون

گردهمایى و تجمع مردمى حامیــان فرهنگ حجاب 
و عفاف در گذر فرهنگى- مذهبــى چهارباغ اصفهان 

برگزار مى شود.
به گزارش خبرگزارى «تســنیم»، این برنامه همراه با 
برگزارى نخســتین جشــنواره عفاف و حجاب، تحت 
عنوان «حجاب قانونــى» اولین دســتاورد فرهنگى، 
هنرى و  خدماتى را در بیش از 40 ایستگاه ارائه و عرضه 
مى دارد. جشنواره عفاف و حجاب پنج شنبه 20 تیرماه 
از ســاعت 17 در گذر چهارباغ اصفهان برگزار خواهد 

شد.
در همین حــال گفته شــده پویش مردمــى عفاف و 
حجاب همزمان با سراسر کشور براى اولین بار در شهر 
بهارســتان اصفهان برگزار خواهد شد. این پویش روز 
شنبه از ساعت 18 و30 دقیقه شهر بهارستان با حضور 

خانم الهام چرخنده برگزار خواهد شد. 

امام جمعه اصفهان با اشــاره به برخى از شایعات مبنى 
بر تبدیل شــدن مناره مصالى اصفهان به کافى شاپ 
گفت: مناره مصالى اصفهان به هیچ وجه به کافى شاپ 
تبدیل نمى شود و کاربرى تجارى براى آن در نظر گرفته 

نشده است.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار جمعى از 
مجموعه حزب ا...  اظهار کرد: توقع از حزب ا... این است 
که گســتره دید این مجموعه نســبت به همه فسادها 
حساس باشــد و انتظار مى رفت مثًال در مورد چهارباغ 
و برنامه هایى که زمینه را براى فســاد فراهم کرده بود، 

نامه اى نگاشته مى شد. 
امام جمعه اصفهان درباره برخى از مســائل پیش آمده 
در رســتوران مجموعه مصال بیان کرد: این رستوران 
بر اســاس مزایده به فردى واگذار شده و هزینه ساخت 
آن بر عهده برنده مزایده اســت و بدون شک ریالى از 
بودجه هاى مردمى و دولتى براى این مجموعه هزینه 
نشده است. وى ادامه داد: در قرارداد این رستوران آمده 
است که اگر کارى بر خالف اسالم انجام شود به صورت 

یک طرفه مى توان قرارداد را فسخ کرد، از سوى دیگر 
مشکالتى که گزارش شده، توسط ستاد امر به معروف 
و مســئول اماکن نیروى انتظامى درحــال پیگیرى و 

نظارت است.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه پروژه 
مصالى اصفهان تا کنون کمتر از 60 درصد پیشــرفت 
داشته است، عنوان کرد: مصال داراى 18 پروژه همچون 
بازارچه و... اســت، همچنین منــاره مصالى اصفهان 
به هیچ وجه به کافى شــاپ تبدیل نمى شود و کاربرى 

تجارى براى آن در نظر گرفته نشده است.

در حال حاضر سرانه مصرف آب شرب در بخش خانگى 
در اصفهان 149 لیتر مى باشــد در حالى که  هم اکنون 

این رقم در کشور بطور میانگین حدود 157 لیتر است.
سید اکبر بنى طباء در پاسخ به اینکه در چند روز اخیر در 
خبرگزارى تسنیم  خبرى  مبنى بر اینکه، 4 کالن شهر 
از جمله اصفهان رکورددار مصرف آب شــرب در کشور  
هســتند  آمده عنوان کرد:  بیش از 10 سال است که از 
افق طرح آبرسانى اصفهان بزرگ مى رسد ولى به رغم  
افزایش جمعیت، آب شــرب به صــورت عادالنه میان 

مشترکین در سطح استان  توزیع مى شود. 

وى با بیان اینکه ســاالنه بیش از 30 هزار انشــعاب به 
اســتان  اضافه مى شــود تصریح کرد: همه ساله بطور 
میانگین 30 هزار مشترك به اســتان اصفهان افزوده 
مى شود بطوریکه هم اکنون بیش از 4 میلیون نفر تحت 

پوشش شرکت آبفا قرار دارند.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با اشاره به تنها سامانه آبر سانى 
اصفهان بزرگ تصریح کرد: به دلیل حداکثر ظرفیت تنها 
سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ هم اکنون در تأمین آب 
شرب مشترکین با کمبود 2,2 تا 2,5 متر مکعب در ثانیه 

مواجه هســتیم اما با این همه خللى در تامین آب شرب 
مشترکین به صورت پایدار پدید نیامده است.

بنى طبا فرهنگ صحیح مصرف آب در اصفهان را یکى 
از عوامل مؤثردر تأمین پایدار آب شــرب مشترکین بر 
شمرد و خاطر نشان ســاخت: استان اصفهان در منطقه 
گرم وخشــک قرار دارد بطوریکه میزان بارش در  این 
استان 50 درصد متوسط بارندگى در کشور است و بعضًا 
در فصل تابستان دماى هوا به حدود 40 درجه مى رسد 
ولى  مصرف بهینه باعث دسترســى پایدار مردم به آب 

شرب در اصفهان شده است.

مشاور مدیرعامل با اشاره به افزایش دماى هوا در فصل 
تابســتان اعالم کرد: در فصول گرم ســال با باال رفتن 
دماي هوا به بیش از 33 درجه نیاز آبى اصفهان افزایش 
می یابد و شاهد کمبود دو و نیم مترمکعب آب بر ثانیه در 
آبرسانى هستیم که خوشبختانه  با مدیریت مصرف این 

کمبود جبران شده است.
وى با بیان اینکه بیش از 10 سال از افق طرح آبرسانى 
اصفهان مى گذرد اما با رویکرد سازگارى با کم آبى، آب 
شرب مشترکین تامین گردید اظهار داشت:   هم اکنون 
90 درصد مشــترکین که بالغ بر  2 میلیون و 200 هزار 
آحاد را تشــکیل مى دهند الگوى مصرف آب را رعایت

 مى کنند که این مهم به دلیل ترغیب و تشویق مردم به 
فرهنگ درست آب بدست آمد.

وى به نقش رسانه در فرهنگ سازى مصرف درست در 
جامعه پرداخت و بیان داشت:در چند سال اخیر فعاالن 
رســانه جمعى اعم از رســانه ملى، مکتوب، سایبرى و
شــبکه هاى اجتماعى نهایت همکارى با شــرکت آب 
وفاضالب اســتان اصفهان پیرامــون نهادینه کردن 
مصرف بهینه آب در جامعه با شرکت آبفا استان اصفهان 

داشته اند که جاى تقدیر و تشکر دارد.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید 
بر محدودیت منابع آبى خاطر نشان ساخت: در چند سال 
گذشــته با افزایش جمعیت نه تنها به منابع آبى استان 
اضافه نشــد بلکه به دلیل عدم جارى بــودن رودخانه 
در بستر زاینده رود بســیارى ازچاه هاى متفرقه از مدار 
بهره بردارى خارج شــدند و آبدهى چاه هاى فلمن که 
یکــى از منابع اصلى تامین آب در اســتان به حســاب 
مى آمدند از 3/5 مترمکعب در ثانیه به 300 لیتر در ثانیه 

کاهش یافت.
بنى طباء با تأکید بر مصرف بهینه آب در فصل تابستان 
عنوان کرد: از مردم مــى خواهیم مصرف صحیح آب را 
مد نظر قرار دهند به ویژه در ســاعات پیک مصرف که 
بین ساعت 11 تا 17 مى باشــد همچنین از نصب پمپ 
به صورت مســتقیم بر روى شــبکه توزیع آب پرهیز 

کنند. 
وى با اشــاره به فرهنگ ســازى آب درجامعه گفت: از 
پدران و مادران مى خواهیم در مصرف بهینه آب دقت 
الزم را مد نظر قرار دهند تا کودکان که آینده ســازان 
کشور هســتند فرهنگ مصرف صحیح آب را در کانون 

گرم خانواده یا د گرفته باشند.  

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد

اصفهانى ها همچنان  کمترین میزان 
مصرف سرانه آب شرب  را دارند

3 نفر از اعضاى شوراى بخش کوهپایه به دلیل آنچه عدم 
کارگشایى بعضى ادارات در مشــکالت مردم ذکر شده 

است استعفا کردند. 
به گزارش «فارس»، چنــد روز قبل احمد لطفى، رئیس 
شوراى بخش کوهپایه با انتشــار پیامى استعفاى خود 
را اعالم کرد. بعد از آن ابراهیم مؤمنى و محمدحســین 
قادرى هم با انتشار پیامى استعفاى خود را اعالم کردند 
که متن این پیام ها نزدیک به هم بود. البته در استعفاهاى 
جدید عالوه بر نقد عدم کارگشــایى مشکالت مردم در 
برخى ادارات، مشــکالت موجود در بنیاد مسکن و اداره 

آب روستایى هم مورد انتقاد بوده است.
این استعفاها در حالى مطرح مى شود که بخش کوهپایه 
خصوصاً در روستاها با مشکالتى در آب آشامیدنى، راه ها 
و برخى قوانین بنیاد مســکن دست و پنجه نرم مى کند 
و گمانه زنى مى شود این اســتعفاها ناشى از به سرانجام 
نرسیدن پیگیرى هاى مطالبات مردم درباره این مشکالت 
است. هر چند هنوز نمى توان در مورد پذیرفته شدن این 
استعفاها یا ادامه دار بودن این ماجرا  صحبت به میان آورد 
اما بدون شک رسیدن به این نقطه در یک بخش مى تواند 
به این معنى باشد که مدیر بخش در این زمینه نتوانسته 
بین ادارات و شوراها و مشکالت مردم ارتباط مناسبى را 

تعریف کند.

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: همزمان با 
بازگشت ساعت فعالیت ادارات در اصفهان به روال قبل، 
از سه شنبه (دیروز) زمان سرویس دهى مترو به مسافران 
تغییرکرد و از ایســتگاه قدس و ایستگاه دفاع مقدس از 
ساعت 6 و 30 دقیقه تا 21 و 30 دقیقه مسافران را جابه 

جا مى کند.
علیرضا فاتحى با بیان اینکه در سال جارى قیمت بلیت 
مترو از ایســتگاه قدس در خیابان امــام خمینى (ره) تا 
ایستگاه دفاع مقدس در پایانه صفه 1000 تومان است 
گفت: هزینه واقعــى بهاى بلیت مترو و خدمات ســفر 
درون شــهرى شــهروندان با مترو 5000 تومان است، 
در حالى که شــهروندان تنها 1000 تومان مى پردازند و 
شهردارى براى هر سفر 4000 تومان سوبسید پرداخت 
مى کند.  وى خاطرنشان کرد: ســرفاصله زمانى مترو با 

افزایش رام ها و ده واگن به 11 دقیقه رسیده است.

مجمــع عمومــی عــادي ســالیانه ذوب آهــن 
اصفهــان بــا حضــور ســهامداران، نماینــدگان 
صاحبان ســهام، اعضــاي هیئت مدیــره و  نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار تهران، در ســالن 
همایش هاي بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزي اصفهان دوشنبه  17تیرماه برگزار شد.

مدیر عامل شــرکت ذوب آهن در ایــن مجمع طى 
سخنانى، سود ناخالص این شرکت در سال 97 را یک 
رکورد ذکر کرد و گفت: بازدهى سهام این شرکت در 

سال گذشته 224 درصد بود. 
منصور یزدى زاده افزود: این شرکت با توجه به شرایط 
نقدینگى خود، ســرمایه گذارى هــاى کوچک براى 

بیشترین بهره بردارى را مدنظر دارد. 
وى تصریح کرد: پروژه pci در آســتانه بهره بردارى 
قرار دارد و قیمت تمام شــده محصوالت این شرکت 

را کاهش مى دهد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان کرد: ذوب آهن 
اصفهان على رغم تحریم ها، در سه ماهه اول امسال 
صادرات خوبى داشــته و در اردیبهشــت ماه رکورد 

صادرات ماهانه جدیدى را ثبت کرده  است.

رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
شــهر اصفهان گفت: بانوان شــهر نظرات و انتظارات 
«حق به شــهر» دارند اما اکنون تصمیم گیرى هاى ما 
مردانه است و زنان دیده نمى شوند و نیاز است انتظارات 

آنها مورد بررسى قرار گیرد. 
فریده روشن در جلسه مردمى برنامه جامع اصفهان ویژه 
جامعه زنان، با اشاره به اینکه برنامه جامع شهر اصفهان 
براى توسعه شهر در حال تدوین و آماده سازى با رویکرد 
مشــارکتى و جلب نگاه گروه هاى مختلف است، اظهار 
کرد: متأسفانه در گذشــته براى تهیه برنامه هاى جامع، 
کنشگران شهر حضور نداشــتند اما در برنامه جدید این 
اقدام با رویکرد نوین مشارکتى انجام خواهد شد به این 
معنا که از نظرات گروه هاى مختلف در تدوین این طرح 
استفاده مى شــود. وى ادامه داد: در تدوین برنامه هاى 
شهرى نقصان وجود داشت و مسئوالن همواره از نگاه 
خود به توسعه شهر مى نگریستند و این دیدگاه مانع ایجاد 

هم افزایى در شهر مى شد.  
رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
شــهر اصفهان با بیان اینکه نگاه جزیره اى سبب شده 

بود تا تصمیمات مانند طنابى دور گردن اصفهان پیچیده 
شود و شاهد مشکالت عدیده در شهر باشیم، گفت: على 
رغم هزینه هایى که در ســال هاى گذشته براى تهیه 
برنامه هاى توسعه اى شهر شده اســت، این برنامه ها 
همانند بادکنکى پر از منابع اســت کــه در زمان اجراى 
پروژه ها این بادکنک ترکیده و با سرعت زیاد در جهات 

مختلف حرکت مى کند.  
گفتنى است، نخستین جلسه از سلســله نشست هاى 
مردمى برنامه جامع اصفهان با حضور زنان و با مشارکت 
گروه هاى مختلف شــهروندى از مناطق مختلف شهر 

اصفهان در دبیرستان دخترانه بهشت آیین برگزار شد. 
در این نشست که بیش از 50 نفر از زنان شهر اصفهان از 
اقشار مختلف حضور داشتند در مورد اولویت ها و مطالبات 
شهروندان از شهر، از نگاه بانوان بحث و گفتگو شد و در 
نهایت برخى مسائل به عنوان مشکالت اصلى در تصمیم 
سازى هاى مدیران شهرى در برنامه جامع شهر اصفهان 

با رویکرد نوین مدنظر قرار خواهد گرفت. 
در این نشست بانوان مناطق مختلف به گروه هاى چند 
نفره تقسیم شدند و در مجموع مشکالتى از جمله؛ نبود 

امنیت براى بانوان و فرزندان خردسال آنها، کمبود فضاى 
بازى براى دختران در پارك ها، به روز نبودن وســایل 
ورزشى بوستان هاى شــهر، کمبود فضاى فرهنگى به 
ویژه کتابخانه در برخى محالت شهر اصفهان، افسردگى، 
محدودیت بانوان براى حضــور در جامعه، نبود امکانات 
الزم براى تردد ســالمندان و معلوالن در مناطق، عدم 
تنوع در برنامه هــاى ویژه غنى ســازى اوقات فراغت 
بانوان، ناآشــنایى بانوان با حقوق مدنــى، نبود مربیان 
متخصص ورزش در بوستان هاى شــهر، فعال نبودن 
اماکن تاریخى شهر در روزهاى تعطیل، نبود پارك ویژه 
بانوان، نبود حمل و نقــل عمومى در روزهاى تعطیل به 
ویژه مترو، آگاهى نداشــتن بانوان از قوانین و... از سوى 

آنها مطرح شد. 
این موارد در فرا یند برنامه ریزى شهر اصفهان با رویکرد 
نوین مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت و راه حل مسائل 

مطرح شده به عنوان مفاد این برنامه لحاظ خواهد شد. 
گفتنى است، دیگر نشســت هاى مردمى برنامه جامع 
اصفهان در روزهاى آتى با مشــارکت دیگر گروه هاى 

اجتماعى و اقشار برگزار خواهد شد.

سرپرســت پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان 
از دســتگیرى اعضاى باند ســه نفره اى که با تهدید 
سالح سرد اقدام به سرقت خریداران ارزهاى خارجى از 

شهروندان مى کردند خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان اظهار کرد: در پى شکایت یکى 
از شهروندان مبنى بر سرقت به عنف مبلغ 15 هزار دالر 
از وى توسط سه فرد ناشــناس موضوع در دستور کاِر 
کارآگاهان پلیس آگاهى اســتان اصفهان قرار گرفت. 
وى افزود: فرد شــاکى در تحقیقات پلیس عنوان کرد 
پس از خرید مبلغ مذکور در یکــى از بانک هاى عامل 
شهر اصفهان سوار خودروى خود شدم که همان لحظه 
سه نفر وارد خودرو شدند و با تهدید سالح سرد اقدام به 

سرقت دالرها کرده و متوارى شدند.
سرپرســت پلیس آگاهى اســتان اصفهان ادامه داد: 
با اظهارات شــاکى، در این زمینــه تحقیقات میدانى و 

تخصصى به صورت ویژه انجام و در نهایت مشــخص 
شد سارقان یک تیم سه نفره هستند که به بهانه خرید و 
فروش عمده دالر در کنار صرافى ها و بانک هاى عامل 
حضور یافته و اقــدام به شناســایى و تعقیب و مراقبت 
خریــداران ارز کــرده و در یک لحظه از وى ســرقت 

مى کنند.
ترکیان خاطرنشــان کرد: ســرانجام با اقدامات ویژه 
کارآگاهان مخفیگاه سارقان در یکى از شهرستان هاى 
تابعه استان اصفهان شناســایى و هر سه نفر به همراه 

مالخر پرونده در یک عملیات ضربتى دستگیر شدند.
این مقام انتظامى از کشف مبلغ 4500 دالر مسروقه در 
مخفیگاه متهمان خبر داد و گفت: با توجه به اقرار صریح 
سارقان به بزه انتسابى در این خصوص پرونده تشکیل 
شــد  و همگى به منظور اقدامات قانونى تحویل مراجع 

قضایى شدند.

زنانه هاى اصفهــــان

تجمع حامیان حجاب در چهارباغرسیدن ذوب آهن به باالترین سودخالص

امام جمعه اصفهان در دیدار جمعى از مجموعه حزب ا...  :

مناره مصالى اصفهان کافى شاپ نمى شود

سرقت مسلحانه از خریداران ارز در اصفهان

استعفاى 3 عضو 
شوراى بخش کوهپایه

تغییر دوباره
 ساعت فعالیت مترو از دیروز
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شرکت خدماتى آســیا نو اصفهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 23736 و 
شناســه ملــى 10260445391 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره 
مورخ1397/06/03 آقاى سعید قاسمى به 
شماره ملى 1291489053 به سمت رییس 
هیات مدیره و خانم سمیه صادقى به شماره 
ملى 1291555064 به سمت نایب رییس 
هیات مدیره و آقاى محمد کریمى به شماره 
ملى 1249978106 به ســمت عضو هیات 
مدیره و آقاى جواد کریمى به شــماره ملى 
1249835291 به سمت مدیرعامل خارج 
از اعضا براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و 
اوراق عادى و ادارى با دو امضاء از سه امضاء 
اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت 
معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت نامبرده 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (520967)

شرکت خدماتى آســیا نو اصفهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 23736 و 
شناســه ملى 10260445391 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ1397/06/03 آقاى ســعید 
قاســمى به شــماره ملى 1291489053 
و خانم ســمیه صادقــى به شــماره ملى 
1291555064 و آقــاى محمد کریمى به 
شماره ملى 1249978106 به عنوان اعضاى 
هیات مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. آقاى حمیدرضا یزدان پناه تهرانى 
به شــماره ملى1288903960 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى هــادى نورى لنجانى 
نوکابادى به شماره ملى 1289585164به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید.

تراز مالى سال 96 به تصویب رسید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(520970)

انجمن صنفى کارفرمایى موسســات و شــرکت 
هاى حمل و نقل کاالى شهرســتان خمینى شهر 
موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 340 و شناسه 
ملى 14007377700 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ1398/01/25 و نامه 
شــماره 15282 مــورخ1398/03/30 صادره 
از اداره کل تعــاون ، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهــان تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : - عزت 
اله ایران نــژاد کدملــى 1140953281 ، ناصر 
ملکوتى کدملى 1141514206 ، ســعید توانایى 
مقدم کدملى 1141043513 ، منوچهر ملکوتى 
کدملــى 1141004623 و پرویز ملکوتى کدملى 
1141025604 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
، محمدحسین امیرخانى کدملى 1141037858 و 
محمدرضا استاد کدملى 1140133578 بسمت 
اعضاء علــى البدل هیات مدیره براى مدت ســه 
ســال انتخاب گردیدند. - عبدالرســول نقدعلى 
کدملى 1815853174 و هوشنگ مختارى کدملى 
1141002159 بسمت بازرسین اصلى ، مرتضى 
کریم جعفرى کدملى 1286773997 بســمت 
بازرس على البدل براى یکسال انتخاب گردیدند. 
- ترازنامه مالى از تاریــخ1396/06/01 تا پایان 
سال 1397 به تصویب رســید. - روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى انجمن صنفى انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (522911)

انجمن صنفى کارفرمایى موسسات و شرکت هاى 
حمل و نقل کاالى شهرستان خمینى شهر موسسه 
غیر تجارى به شــماره ثبت 340 و شناسه ملى 
14007377700 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ1398/03/12 و نامه شماره 15282 
مورخ1398/03/30 صــادره از اداره کل تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان پرویز ملکوتى 
کدملــى 1141025604 بعنــوان رئیس هیأت 
مدیره ، ناصر ملکوتى کدملــى 1141514206 
بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره ، ســعید توانائى 
مقدم کدملــى 1141043513 بعنوان خزانه دار 
انجمن ، منوچهر ملکوتى کدملى 1141004623 
بعنوان دبیر انجمن ، عزت الــه ایران نژاد کدملى 
1140953281 بعنوان عضو هیأت مدیره براى 
مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه مکاتبات ادارى 
و اوراق عادى با امضاى رئیس هیأت مدیره یا دبیر 
و مهر انجمن و کلیه اســناد مالى و اوراق رسمى و 
بهادار و قراردادهاى تعهدآور که به تصویب هیأت 
مدیره رسیده باشد با امضاى مشترك رئیس هیأت 
مدیره یا دبیر و خزانــه دار و ممهور به مهر انجمن 
معتبر خواهــد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (522912)

شــرکت لوله و اتصاالت آرمان دقیق پلیمــر گلپایگان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 606 و شناسه ملى 
10980259419 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ1397/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقاى 
مهران اعجازى به شماره ملى1219430961 به سمت 
رییس هیات مدیره و خانم سمیه ربانى دوست به شماره 
ملى 0067252591 به سمت نایب رییس هیات مدیره و 
خانم زهرا شهیدى به شماره ملى 1219670741به سمت 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور با امضاى مدیرعامل و همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

گلپایگان (524363)

شرکت مهندســى پاالیش امیرکبیر اســپادانا شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 25647 و شناسه ملى 
10260464079 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ1398/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
سعید فوالدگر کد ملى: 1285550234 و کورش دانش 
شــهرکى کد ملى: 1970643277 و نوید حشمت کد 
ملى: 1110765312 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.محمد على رحیمى 
کد ملى: 1283217228 و ولى الــه عبداللهى کد ملى: 
1290304246 بترتیب بســمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (524677)

شــرکت پارس برش تیران ســهامى 
خــاص بــه شــماره ثبــت 213 و 
شناســه ملــى 10260053137 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ1397/06/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - آقاى ســید على صفوى به 
شــماره ملى 1753461103 به سمت 
رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل، آقاى 
سید محمد مهدى صفوى به شماره ملى 
1741917476 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره و خانم اشــرف اکبرى به 
شــماره ملى 1753927927به سمت 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقوداسالمى با امضاى 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى تیران و کرون (524648)

شــرکت پارس برش تیران ســهامى 
خاص به شماره ثبت 213 و شناسه ملى 
10260053137 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ1397/06/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم اشرف 
اکبرى بــاغ بادرانــى به شــماره ملى 
1753927927، آقاى سید على صفوى 
به شــماره ملى 1753461103 و آقاى 
سید محمد مهدى صفوى به شماره ملى 
1741917476 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- آقاى مهدى شیرازى تیرانى به شماره 
ملــى 5499425507 به عنوان بازرس 
اصلى و آقاى عباس رحیمى به شماره ملى 
5499249520 بــه عنوان بازرس على 
البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى تیران و کرون 

(524650)

شــرکت مهندســى پاالیش امیرکبیر 
اســپادانا شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 25647 و شناســه ملى 
10260464079 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ1398/02/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعید فوالدگر 
کد ملى: 1285550234 بعنوان رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل و کورش دانش 
شهرکى کد ملى: 1970643277 بعنوان 
نائب رئیس هیات مدیره ونوید حشمت کد 
ملى: 1110765312 بعنوان عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء: مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(524669)

شرکت وحدت روران ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 4487 و شناســه ملى 
10260256394 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ1398/03/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :حسن محمدى 
کمال آبادى شماره ملى 1291849564 
بســمت رئیس هیات مدیــره -عباس 
منصــورى حبیــب آبادى شــماره ملى 
1286955173 بســمت نایب رئیس 
هیات مدیره -حیدرعلى منصورى حبیب 
آبادى شماره ملى 6609728194 بسمت 
عضو اصلى هیات مدیــره و مدیر عامل 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(525687)

شــرکت وحــدت روران ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 4487 و شناســه 
ملــى 10260256394 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ1398/03/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : حیدرعلى منصورى حبیب آبادى کد 
ملــى 6609728194 و حســن محمدى 
کمال آبــادى کد ملــى 1291849564 و 
عبــاس منصــورى حبیب آبــادى کد ملى 
1286955173 بسمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
مصطفــى دهقانى پیله ورانــى کد ملى ملى 
1291881573 و مصطفى فیروزى برسیانى 
کد ملى 1291844449 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان جهت درج آگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت تعیین شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (525685)

شــرکت فوالد گران تدارك الماس ســهامى خاص به 
شماره ثبت 59269 و شناســه ملى 14007108856 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ1398/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
مهدى مزروعى سبدانى به شــماره ملى 1285086627 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، اعظم درخانى به شــماره 
ملى 5419745984 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و مهدى گل کار به شــماره ملى 1282902210 به سمت 
مدیرعامــل و عباس مزروعى ســبدانى به شــماره ملى 
1271869322 بســمت قائم مقام مدیرعامل (خارج از 
سهامداران) براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ضمنا 
مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود و قائم 
مقام مدیرعامل تمامى وظایف و اختیارات مدیرعامل را در 
غیاب ایشان به عهده خواهد داشت. - نسرین شرف زاده 
به شماره ملى 1270117572 و بتول عربى به شماره ملى 
6229861100 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یک ســال انتخاب شدند. - کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکى و سایر نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاى رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت 
و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضاى قائم مقام مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (525618)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات  آگهى تغییرات  آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

شــرکت لوله و اتصاالت آرمــان دقیق پلیمر 
گلپایگان شــرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 606 و شناسه ملى 10980259419 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ1397/12/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقاى مهران اعجازى به شماره 
ملى1219430961 و خانم سمیه ربانى دوست 
به شــماره ملى 0067252591 و خانم زهرا 
شهیدى به شــماره ملى 1219670741 به 
عنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.آقاى ابراهیم عزتى به شماره 
ملى1218708360 به عنوان بازرس اصلى و 
آقاى حمید مالیى به شماره ملى 0559687516 
به عنوان بازرس على البدل براى یک سال مالى 
انتخاب گردید.روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردیــد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى گلپایگان 

(524365)

آ گهى تغییرات آ گهى تغییرات آ گهى تغییرات آ گهى تغییرات آگهى تغییراتآگهى تغییرات

امیرمهدى ژوله یادى از تیم فیلمنامه نویســان 
تلویزیون در سال 84 کرد و جزییاتى از سرنوشت 
هر کــدام را در متنى کنایه آمیز تشــریح کرد.

 او همچنین تصویرى از تقدیرنامه اى که مدیر 
وقت شبکه 3 سیما به او اهدا کرده است، منتشر

 کرد.
امیرمهدى ژوله با انتشار تصویرى از لوح تقدیر 
بهترین فیلمنامه نویس شــبکه 3 که على اصغر 
پورمحمدى در ســال 84 به او اهدا کرده است، 
در اینســتاگرام نوشت: «ســال 84 ما چند نفر 
بودیم. یک نفرمان پر از ایده بود، پر از طرح بود، 
پر از انرژى، مى خواســت به وقتش طرح هاى 
ســینمایى اش را بنویسد و بســازد. ُمرد. تلف 
همین اعتالى سازمان و شــبکه و راه انداختن 
ســریال هاى تمــام و ناتمام و دویــدن دنبال 

طلب هایش شد!
مــا چنــد نفــر بودیــم. یکى مان سردســته 
اعتالدهندگان سازمان و شــبکه بود، یهو زیر 
دلشان زد گفتند کارت را که نمى خواهیم هیچ، 
تصویرت را که نمى خواهیم هیچ، اســمت هم 
هیچ جا از دهان هیچکــس روى آنتن درنیاید. 
هیچ. عاقبت به خیر شد. طرح هایش را مى نویسد 
و مى سازد و حظش را سینما و نمایش خانگى و 

ما مى بریم. 
ما چند نفر بودیم، به یکى مان گفتند یک برنامه 
بترکون راه بیانداز، راه انداخت، گفتند فقط اسمت 
در تیتراژ نباشد تا مشکلت حل شود. اسمش در 
تیتراژ نبود. گفتند توى فضاى مجازى تصویرى 
نگذار که کسى شک نکند این برنامه مال توست، 
مشــکلت حل شــود. تصویرى نمى گذاشت. 

گفتند لوکیشــن هم نیا، همان خانــه بمان تا 
مشکلت حل شود. چندســال است مثل گونى 
ســیب زمینى گوشــه خانه افتاده. نه مشکلش 
حل شد، نه معلوم شد مشــکلش چى بود، چى

 هست. 
ما چند نفر بودیم. یکى مان، من... یک بار یکى از 
مدیران سازمان گفت بچه خوبى هستى ولى...»

به نظر مى رســد ژولــه به جمع نویســندگان 
ســریال هایى چون «شــب هاى برره» اشاره 
داشته و از هنرمند فقید خشــایار الوند، مهراب 
قاســمخانى و... یاد کرده اســت. نکته جالب 
توجه کامنتى اســت که قاسمخانى زیر پست او 
گذاشته و نوشته است: «گونى سیب زمینى با من 
بودى؟ گرچه گونى سیب زمینى فعالیتش از من 

بیشتره.»

امین زندگانى مى گوید کارگردان سریال «ملک سلیمان 
نبى» هنوز صحبتى براى حضور او در این سریال نکرده 

است و او اطالعى از ساخت این سریال ندارد.
«ملک ســلیمان» عنوان یک فیلم سینمایى محصول 
ایران است که در ســال 1389 اولین بخشى از سه گانه 
آن به روى پرده سینماها رفت. این فیلم روایت مقطعى 
از زندگى حضرت سلیمان است و در آن از فناورى هاى 

پیشرفته سى جى اى و دى اى استفاده شده است.
بعد از استقبالى که از سینمایى «ملک سلیمان» شد حاال 
شهریار بحرانى به فکر تولید سریال «ملک سلیمان نبى» 

براى تلویزیون افتاده است.
امین زندگانى درباره حضورش در سریال «ملک سلیمان 
نبى» گفت: اولین بارى که از این موضوع باخبر شدم از 

طریق فضاى مجازى بود و متوجه شدم که کسى قصد 
ساخت این ســریال را دارد اما حتى نمى دانستم که چه 
کسى کارگردانى آن را به عهده خواهد داشت. وى افزود: 
نکته جالب این است که آن خبر با عکس بنده کار شده 
بود؛ درحالى که خودم هیچ اطالعى از ســاخت سریال 
ندارم. حتى نمى دانم چند درصد از این خبر صحت دارد. 
هنوز که صحبتى با من نشده اســت اما اگر از بنده براى 
بازى در این سریال دعوت شود حتمًا به اطالع رسانه ها 
خواهم رســاند. این بازیگر درباره ساخت قسمت هاى 
2 و 3  سینمایى «ُملک ســلیمان» گفت: سال ها پیش 
صحبت هایى درباره ســاخت قســمت هاى بعدى این 
سینمایى شد اما هیچوقت به صورت مستقیم گفتگویى 
با من صورت نگرفت.وى ادامه داد: نکته جالب اینجاست 
که آثار سینمایى که شاهد بودیم قسمت هاى دو و سه آنها 
ساخته شده اســت، در ابتداى ساختشان به هیچ عنوان 
این قضیه مطــرح نبود، اما با اســتقبال مخاطبان یا هر 
دلیل دیگرى ســرمایه گذاران پروژه تصمیم گرفتند که 
قسمت هاى بعدى آن آثار ساخته شود. این در حالى است 
که در همان مراحل ابتدایى ساخت فیلم سینمایى «ملک 
سلیمان» قرار بود که قســمت هاى 2 و 3 آن نیز ساخته 

شود که متأسفانه این اتفاق رخ نداد.

جدیدترین تصاویر از فیلم ســینمایى «هابز و شاو» در 
آستانه اکران این فیلم ســینمایى منتشر شد. این فیلم 

ادامه اى بر فیلم سینمایى «سریع و خشن» است.
انتظار مى رود این فیلم یکى از پرفروش ترین آثار هالیوود 
در سال جارى باشد، اما این فیلم اثرى همچون اونجرز 
را در رقابت با خود مى بیند. فیلمى که بر اســاس پیش 

بینى ها شانس اصلى رکوردزنى در تاریخ فروش سینماى 
جهان است.

«هابــز» با بازى «دواین جانســون» و «شــاو» بازى 
«جیسون اســتاتام» از جمله بازیگران و شخصیت هاى 
اصلى مجموعه فیلم هاى پرطرفدار ســریع و خشــن 
هستند که هم اکنون در نســخه مجزا رو به روى یک 

دیگر بازى مى کنند.
«ونسا کربى» تنها بازیگر اصلى زن این فیلم سینمایى 
اســت. وى هم اکنون اکران فیلم سینمایى «مأموریت 
غیرممکن 6» را در برنامــه دارد. این فیلم طى دو هفته 

توانسته صدر باکس آفیس هالیوود را حفظ کند.
کارگردانى فیلم سینمایى «هابز و شاو» را «دیوید لیچ» 
بر عهده گرفته و اکران این فیلم ســینمایى که نگارش 
فیلمنامه آن را «کریس مورگان» بر  عهده داشته 26 ماه 

جوالى 2019 آغاز خواهد شد.

کارگردان «چراغ خاموش» از آغاز مراحل ساخت این فیلم سینمایى 
تا مدتى دیگر و اکران آن در سى و هشتمین جشنواره ملى فیلم فجر 

خبر داد.
شــاهد احمدلو، کارگردان ســینما با بیان این موضوع که به تازگى 
پروانه ساخت پنجمین فیلمش را گرفته اســت، توضیح داد: «چراغ 
خاموش» نام موقت فیلمى اســت که به تازگى پروانه ســاخت آن 
را دریافت کرده ام و اگر مشــکلى پیش نیاید از نیمه شــهریور ماه

 ســاخت آن را آغاز خواهم کرد. وى افزود: تهیــه کنندگى این فیلم 
را کیان بابائیان برعهده دارد و نویســندگى آن هــم برعهده مهیار 

شاهرخى است. 
کارگــردان «اگر مى تونى منــو بگیر» درباره دیگر شــاخصه هاى
فیلم جدیــدش گفت: تمام لوکیشــن هاى این فیلم ســینمایى در 
تهران است و ســعى مى کنیم از بازیگران چهره سینما در آن بهره 
ببریم. احمدلو با اشــاره به ژانر فیلم «چراغ خاموش» تصریح کرد: 
ســعى کردیم در این فیلم نگاهى طنز به موضوعى اجتماعى داشته

 باشیم.
کارگــردان «چند مى گیــرى گریه کنــى؟» درباره زمــان اولین 
نمایش «چراغ خاموش» گفت: اگر مشــکلى به وجــود نیاید، طبق 
برنامه ریزى هایــى که انجام داده ایم این فیلم را به جشــنواره ملى

 فیلم فجر مى رســانیم. احمدلو در پایان  اعالم کرد که عوامل فیلم 
قبلى وى که «مشمشه» نام داشــت در حال رایزنى هستند تا قبل از 
اکران عمومى این فیلم آن را در جشــنواره هاى خارجى به نمایش 

دربیاورند.

سرنوشت جمعى که در
 تلویزیون ممنوع الفعالیت شدند

فرهنگفرهنگ

شاهد احمدلو با «چراغ خاموش» 
در جشنواره فجر

اکران عمومى این فیلم آن را در جشــنواره هاى خارجى به نمایش
دربیاورند.

هنوز صحبتى براى حضورم 
درسریال «ملک سلیمان» نشده است

«سریع و خشن» با «دواین جانسون» و «جیسون استاتام» 

امین زندگانى: 
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مجمع سهامى ذوب آهن در شرایطى تشکیل شد که براى این باشگاه 
با 16 تیم ورزشى براى سال پیش رو فقط 25 میلیارد تومان بودجه پیش 

بینى شده است.
به گزارش «مهر» جلسه مجمع سهامداران شرکت ذوب آهن با حضور 
سهامداران برگزار شد و درباره مسائل مالى کالن باشگاه ذوب آهن از 

جمله بودجه ساالنه این باشگاه تصمیماتى گرفته شد.
بر اساس اطالعات خبرگزارى «مهر»، مجمع سهامداران براى باشگاه 
ذوب آهن با 16 تیم ورزشــى مبلغ 25 میلیارد تومان بودجه تعریف و 
مشخص کرد و این بودجه نسبت به فصل گذشــته فقط پنج میلیارد 

افزایش داشته است.

ایــن در حالى اســت کــه ذوب آهــن تنهــا نماینــده ایــران در
 لیگ قهرمانان آسیاســت و با توجه به رویارویى این تیم با نمایندگان 
کشــور عربســتان و لزوم تقویت ذوب آهن تصویب چنین بودجه اى 
قابل تأمل اســت و جاى ســئواالت فراوانى دارد، به خصوص اینکه 
دیگر تیــم اصفهانى یعنى ســپاهان طبــق ادعاى مســعود تابش،
 مدیرعامــل ایــن باشــگاه حــدود 100 میلیــارد تومــان بودجه

 دارد.
از سوى دیگر اســتقالل و پرســپولیس هم که فصل گذشته در لیگ 
قهرمانان آسیا ناکام بودند و نتوانســتند از مرحله گروهى صعود کنند 
بودجه قابل توجهى دارند و هر دو باشگاه توانستند مربیان بزرگ خارجى 

را به خدمت بگیرند. وزارت ورزش در نقش مجمع سرخابى ها حتى 500 
هزار یورو در قالب حواله به آنها کمک کرد.

بودجه باشگاه ذوب آهن شاید بیانگر تداوم مشکالتى است که از سال 
گذشته در این تیم وجود داشــت و چالش هاى سعید آذرى، مدیرعامل 
باشگاه را با مدیران باالدستى اش در پى داشت. او پیامى کنایه آمیز در 
اینستاگرام خود منتشر کرد که با استناد به آن پست هم مى توان ناراحتى 

و گالیه او را از تصویب این بودجه متوجه شد.
حاال این سئوال پیش مى آید که آیا مشــخص کردن این بودجه براى 
ذوب آهن به علت مشکالت بین مدیران این باشگاه است یا پاى مسائل 

دیگرى در میان است. 

مجمع ذوب آهن قصد سرنگونى باشگاه را دارد؟

«ارزان قیمت اما با کیفیت»؛ این شعار ذوبى ها در چند سال اخیر 
براى جذب بازیکن خارجى است. شعارى که به خوبى به آن جامه 
عمل پوشانده اند. کم نیستند بازیکنانى از این دست که در این 
سال ها توسط سبزپوشان اصفهان به جامعه فوتبالى کشورمان 
معرفى شده اند. فوتبالیســت هایى که تا قبل از حضورشان در 
جمع ذوبى ها حتى نامشــان هم به گوش فوتبالدوستان ایرانى 
نرسیده بود. نمونه آخر آنها هم مهاجم سیه چرده اى است که این 
روزها در بازار نقل و انتقاالت حسابى براى خودش اسم و رسمى 
پیدا کرده. بازیکن اهل کشور نیجریه که قبل از پیوستن به ذوب 
آهن، عضو تیم «ام صالل» قطر بود و فقط دو بار براى این تیم 

به میدان رفته بود. 
«کریستین اوســاگوآنا» بهمن سال گذشــته در فصل نقل و 

انتقاالت زمســتانى، طبق آیین نامه مخصــوص ذوب آهن در 
این زمینه که سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه آن را نوشته یعنى 
«جذب بازیکن خارجى ارزان اما با کیفیت»، به خدمت این تیم 
درآمد. این مهاجم جوان 14 بازى براى ذوبى ها انجام داد و تنها 
دو بار توانست دروازه حریفان را باز کند. اما از حق نگذریم که او 
بازیکن «با کیفیتى» بود که اگــر نبود حاال و در نقل و انتقاالت 
تابستانه با پیدا شدن مشترى هاى پرو پاقرص، براى کاشفش ناز 
نمى کرد.  مشترى هایى که قیمت او را افزایش داده اند و باعث 
شده اند مدیرعامل وزنه بردار ذوبى ها به ناچار قید این وزنه که 

دیگر سنگین شده را بزند. 
همانطور که در ابتدا اشــاره شد اوســاگوآنا آخرین مورد از این 
دســت خریدهاى «ارزان قیمت» اما «قیمتى» سبزپوشــان 
اصفهان است. بازیکن هایى مانند «جورجى ولسیانى»، «ادى 

گابریل هرناندز» و «کى روش استنلى» هم از جمله مهره هایى 
هستند که پس از اینکه در ذوب آهن پا به توپ شدند درخشیدند 
و برق درخشش آنها چشم خواستگاران پولدارتر را گرفت. اکثر 
این فوتبالیست ها هم از نردبان ترقى شــان گذشتند و رفتند. 
نمى توان خرده اى هم به آنها گرفت چرا که کسى پیدا نمى شود 

که به این چرك کف دست دوست داشتنى نه بگوید.
ذوبى ها اما بــاز هم تصمیم دارند طبق آییــن نامه مخصوص 
باشگاهشــان عمل کنند چرا که تا به حال از مقید بودن به آن 
ضرر نکرده اند. سعید آذرى و کادر فنى ذوب آهن برخالف سایر 
تیم ها که در پى جذب ستاره هاى درخشــان هستند به دنبال 
صید صدفى هستند که کشــف گوهر درون آن کار هر صیادى 
نیســت. آنها قصد دارند یک وزنه قیمتِى ارزان قیمت دیگر به 
تیمشان اضافه کنند، البته از نوع «Made outside». چند 

روز پیش اعالم شد علیمنصور و دســتیارانش مشغول بررسى 
گزینه هاى مختلف براى خط حمله ذوب آهن هستند و جانشین 
کریستین اوســاگوآنا، 100 درصد خارجى است. ضمن تأکید بر 
اینکه با توجــه به محدودیت هاى باشــگاه، قیمت این مهاجم

کمتر از 250 هزار دالر خواهد بود. این مطلب در حالى رسانه اى 
شد که روز دوشنبه بودجه اى که مجمع سهامداران ذوب آهن 
براى سال آینده این باشگاه مصوب کردند نیز منتشر شد: فقط 

«25 میلیارد تومان».
این مبلغ یعنى محدودیت بیشتر سبزها براى بستن یک تیم قوى 
به منظور شرکت در مسابقات پیش رو. به هر حال باید منتظر ماند و 
دید مدیریت این باشگاه براى عبور از این بحران هم آیین نامه اى 
 تدوین خواهد کرد یا  طبق خبرى که دیروز در روزنامه دولتى «ایران 

ورزشى» منتشر شد، این تیم منحل مى شود؟! 

 سپاهانى ها به رأى صادره علیه چند بازیکن و سرمربى این 
تیم که توسط کمیته انضباطى اعالم شده معترض هستند. 
پس از رسانه اى شدن این احکام، باشگاه سپاهان با انتشار 
متنى کوتاه بــه کمیته انضباطى اعتــراض کرده و معتقد 
است رفتار اسماعیل حسن زاده با مصاحبه هایى که پیش 
تر داشته و از امیر قلعه نویى به دلیل رفتارش تمجید کرده، 
همخوانى ندارد. در متن منتشر شده توسط باشگاه سپاهان 

با انتشار عکسى از مصاحبه پیشــین اسماعیل حسن زاده 
رئیس کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال، نوشته شده: 
«این متن گوشــه اى از اظهارات آقاى حسن زاده، رئیس 
کمیته انضباطى پس از دیدار سپاهان و پرسپولیس است. 
فدراسیون فوتبال به تقدیر معنى جدیدى داد، این مصاحبه 
را مقایسه کنید با حکمى که ایشان  صادر کرده است. حرف 

بسیار داریم. این بار رساتر حرف هایمان را خواهیم زد.»

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن 
از حاال پیگیرى هاى خود را در مورد شــکارى شدت 
مى دهد و هواداران پرسپولیس مطمئن باشند از نرفتن 

شکارى به این تیم ضرر نمى کنند.
ســعید آذرى در گفتگویى در خصــوص جذب رضا 
شکارى توسط باشگاه تراکتور، اظهار کرد: تراکتورى ها 
بزرگ ترین ریسک دوران مدیریتى خود را انجام دادند. 
با تمام قدرت پیگیر حق وحقوق ذوب آهن هســتیم و 

کوتاه هم نمى آییم.
وى افزود: رغبتى و نبى که مدیران با سابقه ورزشى 
هستند متوجه خطر حضور شــکارى در پرسپولیس 
شــدند و او را جذب نکردند امــا تراکتورى ها 

متوجه خطر نشدند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در پاسخ 
به این ســئوال که این شــائبه به وجود آمده 
که رفتن شــکارى به تراکتور به دلیل توافق 

ذوب آهن با تراکتور بوده کــه در آن ذوب آهن پیگیر 
شکایت از شکارى نشوند و در مقابل سه بازیکن سرباز 
ذوب آهن بدون مشکل از تراکتور به این تیم برگردند 
گفت: این مسئله درست نیست. قضیه سرباز ها تمام 

شده و آنها به ذوب آهن برمى گردند.
آذرى ادامه داد: ذوب آهن از حاال پیگیرى هاى خود را 
در مورد شکارى شدت مى دهد و هواداران پرسپولیس 
مطمئن باشــند از نرفتن شــکارى به این تیم ضرر 
نمى کنند. من شرافتم را از سر راه نیاوردم. گذشت زمان 
اثبات مى کند که حرف من درست است. در ضمن با 
توجه به اینکه لیگ عقب افتاده حاضر نشدیم درباره 
بازیکنان سرباز مذاکره کنیم و اجازه سوءاستفاده را در 

این خصوص به کسى بدهیم.
وى در پایان تأ کید کرد: مســئوالن تراکتور در آینده 
متوجه مى شوند قوانین بین المللى فوتبال شوخى بردار 

نیست.

ملى پوش تیم امید و ســابق روبیــن کازان در میانه راه 
پرسپولیسى شدن سر از تبریز و باشگاه تراکتور در آورد.

رضا شــکارى از جمله نام هایى بود کــه طى روزهاى 
گذشته در بازار تابستانى بر سر زبان ها افتاد. این بازیکن 
که فصل گذشته با جنجال هاى فراوان از ذوب آهن جدا 
و راهى روسیه شــد تا به جمع لژیونرهاى فوتبال ایران 
بپیوندد یک فصل بعد از این اتفاق با جدایى قربان بردى 
اف تصمیم به فســخ قرارداد با روس ها گرفت تا دوباره 

به ایران بازگردد.
رضــا شــکارى در بازگشــت بالفاصلــه مذاکراتى با 
پرسپولیســى ها انجام داد و مدعى شــد با سرخپوشان 
قرارداد خواهد بست اما با ورود باشگاه ذوب آهن به این 
ماجرا و هشدارى که در قبال غیرقانونى بودن جذب این 
بازیکن به باشگاه تهرانى داد روند مذاکرات را به سمت 
و سوى دیگرى کشاند تا با تردیدهاى رقم خورده عمًال 

سرخپوش شدن شکارى در هاله اى از ابهام قرار بگیرد.
در این بین اما سران باشــگاه تراکتور  با پول هاى تمام 
ناشدنى مالکش بدون هیاهو وارد پروسه مذاکره با این 
بازیکن جوان و آینده دار شدند تا این که  دیروز با بازیکن 
تیم ملى امید قراردادى بلندمدت امضا و شکارى را شکار 
کردند. با پیوســتن این بازیکن به تراکتور مى توان در 

بیشــترى در بازار داخلى انتظــار هیاهوى 
فوتبال ایران بود چون 
ذوبى ها همچنان در 
انتظار حکم فیفا در 
قبال شکایت خود از 

این بازیکن هستند.

با انتشار یک بیانیه کوتاه در وبسایت «ترابزون اسپور»، 
روزنامه هاى ترکیه اى اعالم کرده اند امیرى با دریافت 
150 هزار یورو بابت فسخ قرارداد (که در آینده پرداخت 
خواهد شد) از باشــگاه ترابزون جدا شده است . سیستم 
kap در ترکیه مربوط به توضیح و تنویر افکار عمومى 
درباره قرارداد بازیکنان است و اعالم این مسئله در کاپ، 
به معناى رسمیت یافتن این خبر است. Kap پلتفرمى 
است که هر بازیکن جدا شــده یا خریدارى شده توسط 
باشگاه هاى ترکیه اى به آن اعالم مى شود. وحید امیرى 
که تا سال 2020 با ترابزون قرارداد داشت، باوجود تالش 
فراوان فصل موفقى را در این تیم سپرى نکرد و در 679 

دقیقه یک گل براى تیمش به ثمر رساند.
جدایى امیرى چندان هم غیرقابل تصور نبود، اگرچه خود 
این بازیکن عالقه داشت به چالش خود در فوتبال ترکیه 
ادامه بدهد. با این حال باشــگاه ترك که مجید حسینى 
دیگر ملى پــوش ایرانى را نیز در اختیــار دارد، به دنبال 
جذب بازیکنان جدیدى در پست وحید امیرى است و از 
این رو با پرداخت 150 هزار یورو خســارت بابت قرارداد 
سال دوم، این بازیکن خوش اخالق و ممتاز ایرانى را آزاد 

کرده است.
حاال امیرى با این تصمیم، تبدیل به جذاب ترین گزینه 
باشــگاه هاى ایرانى در نقل و انتقاالت شده است . 
بازیکنى که به عنوان بازیکن آزاد و بدون پرداخت پول 
به باشگاه مبدأ مى تواند به استخدام باشگاه دیگرى در 

بیاید. در بین باشــگاه هاى ایرانى، تراکتور، 
سپاهان و پرسپولیس به دنبال امیرى بودند 
که ظاهراً شانس پرســپولیس و سپاهان 

بیشتر است. امیرى که فصل گذشته و 
پس از اتمام جام جهانى به ترکیه رفت، 
در فصل آینده در لیگ ایران به میدان 

خواهد رفت مگر آنکه پیشنهاد 
مناسبى از باشگاه هاى 

خارجى دیگر در خانه او 
را بزند. امیرى کــه چند روزى 

در ایران اســت، از طریق 
مدیربرنامه هایــش در 

جریان مذاکرات با 
تیم هاى ایرانى 

هســت 
هنوز  اما 
تصمیمى 

بــراى اینکه 
کدام تیم را براى آینده 

فوتبالى خــود انتخاب کند، 
اتخاذ نکرده است. 

قاســم حدادى فر، کاپیتــان تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان گفت: خبر کم شدن بودجه باشگاه براى من 
شوکه کننده بود و عملى شدن این اتفاق شرایط سختى 

را براى ما رقم خواهد زد.
قاســم  حــدادى فــر در گفتگویــى، در خصوص 
صحبت هاى اخیر مدیرعامل ذوب آهن و کسر بودجه 
40 درصدى این باشــگاه گفت: من هــم این خبر را 
شــنیدم و این برایم بسیار شــوکه کننده بود. ما تنها 
نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستیم و باید با 
تیم هاى متمول شرق و غرب آسیا بجنگیم، اگر این 
اتفاق رخ دهد یک آبروریزى بزرگ در راه خواهد بود. 
این در حالى است که کســر بودجه حتى کار ما را در 
لیگ برتر هم سخت خواهد کرد. وى ادامه داد: چند 
بازیکن تأثیرگذار ما جدا شــدند و هنوز سربازها هم 
به تیم اضافه نشــدند، در این شرایط کسر بودجه هم 
مشکالت تیم را بیشتر خواهد کرد. من تجربه چنین 

اتفاقى را در سال هاى گذشته هم دارم، زمانى که آقاى 
دلیرى از کارخانه رفت و آنقــدر بودجه را کم کردند 
که تیم ضعیفى بسته شد و دو ســال براى ماندن در 
لیگ برتر دست و پا زدیم. مسائل کالن مدیریتى به 
مسئوالن کارخانه و باشگاه مربوط مى شود ولى این 

وضعیت تیم ما را از لحاظ فنى تضعیف خواهد کرد.
کاپیتان ذوب آهن در قسمت دیگرى از حرف هایش 
تصریح کرد: ما باید با االتحاد عربســتان در دو بازى 
رفت و برگشت، آن هم بیرون از خانه روبه رو شویم و 
همه مى دانند آنها از لحاظ مالى چقدر پیشرفته هستند. 
امیدوارم که مسئوالن کارخانه از تیم حمایت کنند و 
آقاى آذرى هم به تنهایى نمى تواند این مشکالت را 
برطرف کند. ما تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان 
هستیم، هر چند در حال حاضر بازیکنان خوبى داریم 
ولى براى موفقیت در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا 

قطعاً  باید به خوبى حمایت شویم.

«ارزان قیمت اما با کیفیت»؛ این شعار ذوب
براى جذب بازیکن خارجى است. شعارىک
ا عمل پوشانده اند. کم نیستند بازیکنانى
اصفهان به جا سال ها توسط سبزپوشان
معرفى شده اند. فوتبالیســت هایى که ت
جمع ذوبى ها حتى نامشــان هم به گوش
نرسیده بود. نمونه آخر آنها هم مهاجم سیه
روزها در بازار نقل و انتقاالت حسابى براى
پیدا کرده. بازیکن اهل کشور نیجریه که
آهن، عضو تیم «ام صالل» قطر بود و فق

به میدان رفته بود. 
«کریستین اوســاگوآنا» بهمن سال گذ

ذوب آهن؛ کاشف گوهرهاى کم بهـــا
مرضیه غفاریان

ىىىهوى بیشــترى در بازار داخلىانتظــار هیا
فوتبال ایران بود چون 
ذوبى ها همچنان در 
انتظار حکم فیفا در 
قبال شکایت خود از 

این بازیکن هستند.

پول زنوزى مسیر را 
عوض کرد

حاال دعوا سر الیى زن
به پیکه!

محسن کدخدایى سعید نظرى

ههستند متوجه خطر حضور شــکارى در پرسپولیس 
شــدند و او را جذب نکردند امــا تراکتورى ها 

متوجه خطر نشدند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در پاسخ 
به این ســئوال که این شــائبه به وجود آمده 
که رفتن شــکارى به تراکتور به دلیل توافق 

توجه به اینکه لیگ عقب افت
بازیکنان سرباز مذاکره کنیم
این خصوص به کسى بدهیم
وى در پایان تأ کید کرد: مسـ
متوجه مى شوند قوانین بین ال

نیست.

ز ىر ر ز قو وش ن ز ن وم ل
کرده است.

حاال امیرى با این تصمیم، تبدیل به جذاب ترین گزینه 
باشــگاه هاى ایرانى در نقل و انتقاالت شده است . 
بازیکنى که به عنوان بازیکن آزاد و بدون پرداخت پول 
به باشگاه مبدأ مى تواند به استخدام باشگاه دیگرى در 

بیاید. در بین باشــگاه هاى ایرانى، تراکتور،
سپاهان و پرسپولیس به دنبال امیرى بودند
که ظاهراً شانسپرســپولیس و سپاهان
وه و بیشتر است. امیرى که فصل گذشت
پس از اتمامجامجهانى به ترکیه رفت، 
در فصل آینده در لیگ ایران به میدان 

خواهد رفت مگر آنکه پیشنهاد
ىىهاى مناسبى از باشگاه 

وو او خارجى دیگر در خانه
را بزند. امیرى کــه چند روزى 

قققریق در ایران اســت، از ط
ر در مدیربرنامه هایــش

جریان مذاکرات با 
تیم هاى ایرانى

هســت
هنوز اما 
تصمیمى

بــراى اینکه 
کدام تیم را براى آینده 

،ند، فوتبالى خــود انتخاب ک
اتخاذ نکرده است. 

یک آبروریزى بزرگ در راه خواهد بودپرسپولیسى ها ضرر نکردند
قاسم حدادى فر:

کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال احکام خود را 
براى دو دیدار جنجالى پرسپولیس و سپاهان در 
لیگ برتر و نیمه نهایى جام حذفى صادر کرد که بر 
اســاس این آراء تعداد زیادى از مربیان و بازیکنان دو 

تیم با محرومیت مواجه شده اند.
یکــى از اتفاقات قابــل توجه در احکام صادر شــده 
محرومیت یک جلســه اى امیر قلعه نویى، میگوئل 
تکسیرا و جالل امیدیان، سه مربى تیم سپاهان است. 
بر اساس حکم کمیته انضباطى محرومیت این مربیان 
باید در هفته اول لیگ برتر نوزدهم اعمال شود و همین 
موضوع سپاهان را با مشکل جدى در این مسابقه روبه 

رو مى کند.
بر اساس این حکم سپاهانى ها ســه مربى خود را در 

هفتــه اول روى نیمکت ندارنــد و از جمع کادرفنى 
طالیى پوشان فقط سعید الهویى و روى تاوارس مربى 
گلرها مى توانند در این بازى روى نیمکت باشــند و 
دستورات تاکتیکى را به بازیکنان داخل زمین برسانند. 
بى تردید این حکم با اعتراض باشگاه سپاهان مواجه 
خواهد شد و باید دید واکنش بعدى کمیته انضباطى در 

این خصوص چه خواهد بود.
طبق حکم کمیته انضباطى، پرسپولیس هم باید بازى 
بعدى خود را بدون حضور هوادارانش برگزار کند. به 
این ترتیب اولین بازى پرسپولیس در لیگ نوزدهم در 
ورزشگاه آزادى بدون تماشاگر خواهد بود و کالدرون 
در اولین حضورش در این ورزشگاه با استادیومى خالى 

از تماشاگر روبه  رو خواهد شد.

ماجراى دلیل امضا نشــدن قرارداد رضا اسدى این است که 
استقالل بعد از جذب دیاباته و پولى که براى تمدید قرارداد با 
پاتوسى نیاز دارد نمى تواند قرارداد مورد دلخواه رضا اسدى 
را با او امضا کند  و به همین دلیل هنوز قراردادى با آبى ها 

امضا نشده است.
باشگاه استقالل قصد دارد دقیقاً همان پولى که صرف خرید 

آرش رضاوند کرده است را به اسدى بدهد اما مبلغ مورد انتظار 
این بازیکن باالتر است چراکه او در مذاکراتش مدعى شده است 

باشگاه تراکتورسازى پول بیشترى مى دهد.
نکته مهم ماجرا این است که رضا اسدى تمایل دارد با استقالل قرارداد 

امضا کند ولى اختالف مالى او با این باشگاه بســیار باالست که باید دید آیا در 
روزهاى آینده حل مى شود یا نه.

اعتراض به 
محرومیت بزرگوار

تا وسوسه هاى تراکتور هست
 اوضاع همینه

افتتاحیه هاى بى روح

بدتر از این نمى شد
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مزایده
شــماره آگهى : 139803902120000006 تاریخ آگهى : 1398/04/13 شــماره پرونده 
:9204002120000048 - آگهــى مزایده پرونــده هاى اجرایى کالســه 9200048 و 
9200049و 9200050 - تمامت شــش دانگ یک باب کارگاه آهن آالت( انبارى )تحت 
پالك ثبتى 627 فرعى از پالك 19 اصلى واقع در کلیشادبخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 
689,25متر مربع که سند مالکیت آن در صفحه 251 دفتر 305 امالك ذیل شماره 40451 
سابقه ثبت و صدور دارد و حدود مشخصات آن عبارت است از شمال در پنج قسمت که قسمت 
دوم شرقى و چهارم غربى مى باشد به طول 19,90متر به دیوار و دیوار به دیوار 1,10متر دیوار 
به دیوار و19,35 متر به دیوار و دیوار و7,65 متر دیوار و 35,45متر دیوار به دیوار به پالك 19 
اصلى شرقا به طول 14,50متر خط مســتقیم و مفروض به جاى گل اندازه مادى کرسگان 
جنوبا در سه قسمت به قسمت سوم غربى اســت به طول 55,90متر به دیوار و دیوار دوم به 
طول 0,14 متر و 17,90متر به دیوار 19 اصلى غربا به طول 6,20متر درب و دیوار به جاده کنار 
اتوبان حقوق ارتفاقى ندارد طبق اعالم کارشناسان رسمى دادگسترى مورد مزایده به صورت 
یک باب انبارى به صورت ســوله و راهرو ارتباطى داراى حدود 600 متر مربع عرصه و یک 
سوله صنعتى به مساحت 390 متر مربع با ارتفاع تاج 9,5 متر و پوشش سقف ورق گالوانیزه 
و با دیوارهاى پیرامونى و پوشش پالســتر به ارتفاع 2,5 متر که قسمت هایى از باالى دیوار 
ورق گالوانیزه نصب شده است .سوله مذکور داراى جرثقیل 30 تنى بوده و داراى انشعابات 
آب و برق سه فاز مى باشد .در قســمت راهروى ورودى یک باسکول 60 تنى احداث شده 
است و سقف آن به مســاحت حدود 36 متر مربع با تیرآهن و آجر پوشیده شده و یک اتاقک 
به عنوان دفتر باسکول با در و پنجره آلومینیومى و دیوارهاى آجرى و سقف نبشى و ورق به 
مساحت حدود 10 متر مربع موجود است در زمان بازدید ملک مذکور به صورت کارگاه آهن 
آالت بوده و در اختیار مستأجر مى باشد ملکى آقاى علیرضا کیانى فرزند قدرت اهللا به شماره 
شناسنامه یک ساکن اتوبان ذوب آهن نرسیده به پل هوایى کلیشاد آهن فروشى کیانى کتب 
سند رهنى شماره 126093 مورخ 85/03/10تنظیم دفتر اسناد رسمى شماره یک اصفهان 
در رهن بانک صادرات شعبه فالورجان کد 172 قرار گرفته است از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 
مورخ 1398/05/12 در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى 
جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از مبلغ 6/600/000/000 
ریال شش میلیارد و ششصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقد فروخته 
میشود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدى وصول مى گردد 
ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تا تاریخ 1398/07/08تحت پوشش بیمه مى باشد 
لذا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1398/04/19 درج 
و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد عالقه مندان 
مى توانند از مورد یک روز قبل از مزایده دیدن فرمایند تاریخ انتشــار 1398/04/19 تاریخ 
مزایده: 1398/05/12 م الف: 521190 محسن اســماعیل زاده- مدیر واحد اجراى اسناد 

رسمى فالورجان/ 4/265 
مزایده

شــماره مزایده: 139804302129000005 تاریخ ثبت: 1398/04/04 آگهى مزایده مال 
غیرمنقول پرونده اجرائى کالسه 9400077- به موجب پرونده اجرائى کالسه 9400077 
شش دانگ یکباب خانه پالك ثبتى شــماره 1874 اصلى بخش نه ثبت اصفهان به نشانى: 
کله مسیح به مساحت 1292/30 مترمربع که بنام حسینعلى قاسمى کله مسیحى فرزند على 
اصغر در صفحه 304 دفتر 53 امالك ذیل شــماره 4738 ثبت و ســند مالکیت صادر شده 
است، محدود به حدود شماًال: بطول 36/70 متر درب و دیواریست به خیابان- شرقًا: بطول 
31/50 متر اول دیوار، دوم دیــوار به دیوار خانه نوروز امیدى پــالك 1875 اصلى- جنوبًا: 
بطول 45/35 متر دیوار به دیوار خانه عیدى شــهریارى پالك 1876 اصلى- غربا: 32/50 
متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان. حقوق ارتفاقى ندارد طبق سند رهنى شماره 6023 
مورخه 1385/12/13 دفترخانه اسناد رسمى شماره 161 زرین شهر استان اصفهان در قبال 
مبلغ 687/070/000 ریال در رهن بانک صادرات اســتان اصفهان قرار گرفته و طبق نظر 

و گزارش کارشــناس به مبلغ 2/200/000/000 ریال ارزیابى شده و پالك فوق به صورت 
یک باب منزل مسکونى یک طبقه و در دو قسمت مسکونى و یک قسمت انبارى با کدپستى 
8493164648 و حدود 380 مترمربع اعیانى با اسکلت دیوار باربر و کالف فلزى و مصالح 
دیوار ماسه سیمان و آجر و سقف طاق ضربى، درب خرجى فلزى و داراى سرویس آشپزخانه 
کامل با کابینت و سطوح داخلى گچ و رنگ و با قدمت باالى 20 سال و نیز داراى مشترکات 
آب و برق (یک تک فاز و یک سه فاز) و گاز مى باشــد ضمنا بنابر اعالم مرتهن پالك فوق 
فاقد بیمه نامه بوده و طبق گــزارش مامور اجراء در تصرف راهن مى باشــد. پالك فوق از 
ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 1398/05/07 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
لنجان واقع در زرین شهر- خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 
2/200/000/000 (دو میلیارد و دویست میلیون) ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن  معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ 
پایه مزایده طى چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حســاب اداره 
ثبت اسناد و امالك لنجان ســپرده نماید. تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1398/04/19 

م الف: 519896 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /4/252
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 970925 جلسه 
مزایده اى در روز چهارشنبه مورخ 1398/5/16 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش میزان مشاعى 10000 مترمربع یک 
قطعه زمین فاقد سابقه ثبتى به مساحت کل 40000 مترمربع که فاقد هرگونه مواد احداثى از 
ج مله حصارکشى و ساختمان مى باشد که از جنوب به همجوار شرکت آذرین و شرکت متک 
و از شمال به مسیل و آبراه و از شرق و غرب به ســایر اراضى محدود مى باشد زمین مذکور 
فاقد اشتراکات آب، برق و گاز مى باشد و طى نامه شماره 906- 97 مورخ 1397/11/13 از 
طرف هیئت امناى شهرك صنعتى فوالد به شرکت آذرین تحویل گردیده. و توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى به مبلغ 4/200/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى 
احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از 
موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 523765 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /4/264
مزایده اتومبیل

آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى :9800022 باعنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه 
فوق بهمن نعمت زاده نام پدر : علیداد تاریخ تولد : 22 / 11 / 1357 شماره ملى 1971519121 
شماره شناسنامه 1438 از پرداخت دین و بدهى مهریه به مبلغ 000 / 000 / 480 / 19 ریال 
به خانم سوســن چراغى ممانعت نموده و نامبرده نسبت به بازداشــت اموال زوج از جمله 
ششدانگ یک دستگاه خودرو سمند 1700اى اف سون به شماره پالك ایران 53 – 246 و 
22 رنگ سفید روغنى شماره شاسى 103596 شماره موتور 14790057320 مدل 1390 
اقدام و خودروى فوق در پارکینگ پردیس شاهین شهر  توقیف فیزیکى گردیده است سپس 
زوجه تقاضاى ارزیابى و مزایده مورد بازداشت را نموده و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى 
دادگسترى ارجاع که طبق گزارش مورخ 13 / 3 / 1398 به شرح ذیل ششدانگ یک دستگاه 
خودرو سمند 1700 اى اف سون به شماره پالك ایران 53 – 246 و 22 رنگ سفید روغنى 
شماره شاسى 103596 شماره موتور 14790057320 مدل 1390 جلو پنجره و سپر عقب 
دچار خسارت شده و درب جلو طرف چپ و بدنه طرف راست رنگ آمیزى شده و الستیکها 

جمعا 45 درصد آج دارد بیمه شخص ثالث رویت نشد ، وضعیت موتور گیربکس و دیفرانسیل 
مستعمل و بدون عیب و نقص داشبورد و تودوزى مســتعمل و مناسب ، باتوجه به وضعیت 
خودرو ، ارزش پایه مبلــغ 000 / 000 / 500 ریال (پانصد میلیون ریــال ) تعیین مى گردد 
توصیف نموده که باعنایت به مراتب فوق مزایده مورد بازداشــت از ســاعت 9 الى 12 روز 
چهارشــنبه مورخ 9 / 5 / 1398 از مبلغ پایه پانصد میلیون ریال در اداره ثبت اسناد و امالك 
شاهین شــهر واحد اجرا ، از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادى ، ، نقدا ، فروخته مى 
شود الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى هزینه پارکینگ 
خالفى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مستردد خواهد شد و فروش صرفا نقدى مى باشد ضمنا این آگهى فقط 
یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 19 / 4 / 1398 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى مزایده به روز بعد موکول مى گردد.  517465 /م الف. سلطانیان اداره ثبت و اسناد و 

امالك شاهین شهر/ 4/253 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى حاج امینى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه وجه یک فقره چک 
عهده بانک ملى ایران بشماره 9749/571151 به طرفیت خوانده احمد ذکریا به شوراى حل 
اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 98/315 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/5/30 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى 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 نســخه 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 523199/ م الف شعبه سوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/254
 اخطار اجرایى

شماره 1153/97 به موجب راى شماره 1553 تاریخ 1397/12/1 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ابراهیم افشارى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته وپرداخت مبلغ 1/800/000 ریال بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از 
باب تسبیب و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید 1390/7/31 لغایت اجراى 
حکم وحق الوکاله وکیل و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به 
نشانى: نجف آباد چهار راه بازار-پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان 
کد پســتى 8513685648 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

523380/م الف-شعبه 8حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /4/255
 حصروراثت 

رضا خدادادئى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1715 به شــرح دادخواست به کالسه 
600/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
طاهره نصرتى بشناسنامه 945 در تاریخ 97/9/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا خدادادئى نجف آبادى ش ش 639 
، 2. ابراهیم خدادادئى نجف آبادى ش ش 1374 ، 3. رضــا خدادادئى نجف آبادى ش ش 
1715 ، 4. علیرضا خدادادئى نجف آبادى ش ش 3244 ، 5. اسماعیل خدادادئى نجف آبادى 
ش ش 42 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 523764/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/256
 اخطار اجرایى

شماره 600/90 به موجب راى شماره 480 تاریخ 91/6/19 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حمیدرضامحمدى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به انتقال سند اتومبیل پژو 405 جى ال ایکس به شماره پالك 
23-574 ج 97و همچنینى محکوم علیه محکوم بــه پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بعنوان 
نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: شــهال کاتوزى به نشانى: تیران شهرك خ هاتف ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 524923/م الف-شعبه دوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/257
 مزایده اموال منقول 

در پرونده 97 / 300 اجرایى اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر اقاى 
رحیم احمخدى پورکوتى فرزند جواد محکوم به پرداخت 977 / 935 / 288 ریال در حق آقاى 
محمد على عرب زاده حسینى فرزند طالب و مبلغ 798 / 446 / 14 ریال بابت حق االجراى 
دولتى در حق صندوق دولت شــده است و طبق اســتعالم 26832 / 97 مورخ 29 / 8 / 97 
شهردارى شاهین شهر کیوســک در مالکیت رحیم احمدى پور کوتى است و طبق استعالم 
28800 / 97 مورخ 20 / 9 / 97 شهردارى اعالم شده کیوسک تح تمالکیت محکوم علیه و 
در زمین متعلق به شهردارى توقیف شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف 
اموال بدهکار شامل کیوسک فالفلى نموده اســت و طبق نظریه ارزیابى مشخصات دقیق 
اموال به شرح زیر کیوسک فالفلى به ابعاد 6 / 2 * 5 / 2 متر با ارتفاع 5 / 2 متر از پشت داراى 
درب به ارتفاع دومتر و به عرض 95/ 0 متر از جنس ورق فلز مى باشد کیوسک مذکور از جلو 
داراى پنجره مى باشد . که در آن پیشخوان نصب شده است و محل قرار دادن ظروف مى باشد 
. بروى سقف کیوسک سایه بان نصب شده است در ضلع شمالى کیوسک مستقر شده ( عرض 
کیوسک ) محل مناسب جهت قرار دادن تانک آب و کولر تعبیه شده است و به میزان 000 
/ 000 / 30 ریال رزیابى شده است و نظریه ارزیابى پس از ابالغ به طرفین مصون از ایراد و 
اعتراض بوده و در اجراى ماده 51 قانون اجراى احکام مدنى با توجه به میزان طلب محکوم له 
و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى و دستمزد کارشناسى کیوسک فوق در روز دوشنبه 
مورخ 7 / 5 / 98 ساعت 9 الى 10 صبح در دادگسترى شاهین شهر اجراى احکام شوراى حل 
اختالف طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته 
مى شود . شرکت در مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب 
سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و 
مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و درصورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه 
بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کســر هزینه هاى مزایده بهنفع دولت ظبط و مزایده 
تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مــدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش 
معین شده است به این شــعبه مراجعه و با معرفى اى اجرا اموالى را که آگهى شده  مالحظه 
نماید . محکوم له مى تواند مثال سایرین در خرید شرکت نماید و درصورت برنده شدن مکلف 
به پرداخت حق االجرا اســت . آگهى مزایده عالوه انتشار در روزنامه در قسمت اجرا و محل 
فروش و محل ملک الصاق مى شود518575/م الف مولویان – مدیر اجراى احکام حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 4/258 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به ابوالفضل صادقى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت شما آقاى محمد على احدى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 527 ش 
4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 4 / 6 / 98ساعت 30 / 5عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 523683/م الف - مدیر دفتر 

شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 4/259 

شــهردار دولت آباد در رابطه با مرمت جاده و آســفالت 
بلوار امام خمینى(ره) حدفاصل فلکــه قائم آل محمد 
(عج) تا میدان فرزانگان تاکسیرانى اظهار کرد: آسفالت 
5 کیلومترى یک خط این خیابان حــدود 2/3 میلیارد 
اعتبار الزم دارد که بــا تعامالتى که با بنیاد مســکن 
داشتیم ان شاءا... تا یک ماه آینده این پروژه را نیز آغاز 

خواهیم کرد.
حسن حجتى بیان کرد: بسیارى از برنامه هاى فرهنگى- 
تفریحى شهر دولت آباد مســتلزم اعتبار و بودجه کافى 
است اما متأســفانه در ســال گذشته و ســال جارى 
بودجه هاى شهردارى محقق نشده است. وى افزود: در 

سال گذشته مقرر شد نزدیک به 32 میلیارد تومان توسط 
دولت به شــهردارى ها کمک شود که تاکنون عملیاتى 
نشده است، همچنین مقرر شد در بودجه امسال 45 هزار 
میلیارد تومان به سرانه هر شهروند نسبت به جمعیت هر 

شهر اختصاص پیدا کند.
شــهردار دولت آباد ادامه داد: از طرفى دیگر تا کنون از 
کل رقم آالیندگى که قرار بود به شــهردارى دولت آباد 
تخصیص پیدا کند، 350 هزار تومان به حساب شهردارى 
واریز شده،  دلیل مشکالت اقتصادى مردم تا کنون کمتر 
از 20 پروانه ثبت شده است، در حالى که سال گذشته در 

این موقع بیش از 500 پروانه ثبت شده بود.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان در خصوص 
وضعیت فعلى بازار لوازم خانگى گفت: متأسفانه بازار لوازم 
خانگى اکنون در رکود است و برندهاى معروف همچون 
ا ل جى و سامســونگ عالوه بر اینکه در بــازار با کمبود 

مواجه است، خدمات پس از فروش آنها نیز مشکل دارد.
علیرضا قندى با اشــاره به افزایش قیمت لوازم خانگى 
ایرانى و کاهش قدرت خرید مردم، تصریح کرد: آن دسته 
از کاالهاى ایرانى که مشــابه کاالهاى خارجى هستند، 
قیمت باالترى نســبت به کاالهاى خارجى دارند؛ براى 
مثال ماشین ظرفشــویى ایرانى را باید با قیمت هشت 
میلیون تومان خریدارى کــرد، در حالى که برند خارجى 

همین جنس را مى توان با نرخ شش میلیون تومان و به نام 
کار قاچاق خرید. وى افزود: در این شرایط مردم به دلیل 
قدرت خرید پایین خود مجبــور به خرید کاالى خارجى 

حتى با وجود کیفیت پایین آن مى شوند. 
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان در خصوص 
جلوگیرى از خرید کاالى تقلبى، خاطرنشان کرد: مصرف 
کننده باید از اعتبار و داشــتن پروانه کســب فروشگاه 
آگاه باشــد، همچنین در فاکتور تمام مشخصات و نوع 
گارانتى قید شــود. در این صورت مى تــوان پس از هر 
گونه مشکل از خدمات پس از فروش قید شده در فاکتور 

استفاده کرد.

جاده دولت آباد-اصفهان 
آسفالت مى شود

لوازم خانگى ایرانى از خارجى  
گران تر شده است!

ترمیم فیبر نورى مسیر 
اصفهانـ  نایین

عملیات ترمیم فیبر نورى ماکس فایبرهوم اصفهان 
-نایین از سوى معاونت مخابرات شرکت خطوط لوله 

و مخابرات منطقه اصفهان انجام شد.
 وحید راجى خواه، معاون مخابــرات منطقه با بیان 
اینکه این قطعى در اثر بارندگى هاى فصلى و جارى 
شدن ســیل در محدوده کیلومتر 427 خطوط لوله 
16 و 20 اینچ انتقال فرآورده از رفســنجان به وجود 
آمده بود، افزود: با اســتفاده از ماشین آالت سنگین 
دو سر قطع شده کابل در بستر رودخانه نمایان و پس 
از دو روز کار عملیات فیوژن و اتصال نهایى دو ســر 

کابل انجام شد.

فرصتى براى انتقال مفاهیم 
فرهنگ شهروندى 

نخستین جشنواره شعر و داســتان کودك و نوجوان 
اصفهان «شهر من» با هدف غنى سازى و افزایش 
سطح کیفى متون ادبى فرهنگ شهروندى، متناسب 
با نیازهاى زندگى شــهروندان از ســوى ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان 
برگزار مى شود.  نویسندگان و شاعران فعال در عرصه 
ادبیات کــودك و نوجوان در بخش هاى داســتان 
خردسال، هفت تا 9 ســال، ده تا 12 سال، نوجوان و 
بخش شعر خردســال، کودك و نوجوان مى توانند 
آثار خود را تا 30 مهر  ماه ســال جارى را به جشنواره 

ارسال کنند.

خبر

 با وجود از دست رفتن کرسى مهم مدیریتى ســنگ آهن گل گهر از مالکیت 
فوالد مبارکه، رقابت بر سر این کرســى به مجمع فوق العاده تاریخ 5 مرداد 
موکول شد، رقابتى که از دســت رفتن آن براى صنعت فوالد، هزینه آفرین 

خواهد بود.
به گزارش خبرگزارى «فارس»، فوالد مبارکه از همــان ابتداى آغاز فرایند 
خصوصى ســازى در معادن کشــور، تالش خود را بر تصاحب کرسى هاى 

مدیریتى بزرگ ترین تأمین کنندگان سنگ آهن و گندله خود یعنى گل گهر و 
چادرملو آغاز کرد و در کنار آن، سرمایه گذارى بلندمدت خود را بر معادن غنى 

اما بهره بردارى نشده سنگان و گهر زمین متمرکز ساخت.
تا قبل از سال 96، سرمایه گذارى فوالد مبارکه در این معادن منجر به تسلط 
کلى نشــده بود و با رویکردى تعاملــى و بینابینى پیش مى رفــت اما در 19 
اردیبهشت سال 96 بود که اتفاقى مهم در این زنجیره رخ داد و فوالد مبارکه 

با تصاحب بلوك 16/1 درصدى ســرمایه گذارى معادن و فلزات (به عنوان 
سهامدار عمده گل گهر، چادرملو و گهر زمین) موفق به افزایش قدرت خود در 

باالدست زنجیره فوالد شد.
شرکت فوالد مبارکه قبل از این معامله، به طور مســتقیم سهامدار 19/29 
درصدى «معادن» بود که با تملک ســهم صندوق کارکنــان فوالد پس از 
احراز قطعیت این معامله مالک35/39 درصدى سهام مدیریتى این هلدینگ 
معدنى شد و توانست به کسب سه کرسى مدیریتى، بر این شرکت استراتژیک 

معدنى-فلزى مسلط شود.
پس از قطعیت معامله مذکور، تعداد کرسى هاى فوالد مبارکه در گل گهر نیز 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سه کرســى از پنج کرسى رسید (فوالد 
مبارکه، معادن فلزات و صبانور) و شرایط براى افزایش چانه زنى با باالدست 
و افزایش ظرفیت تولید فوالد و جذب بهتر گندله از این معدن فراهم شد. بر 
اساس آمارهاى موجود، فوالد مبارکه ساالنه پنج میلیون تن از 15 میلیون تن 
گندله مصرفى خود را از گل گهر تهیه کرده و سهم این معدن سنگ آهن در 
تأمین گندله فوالد هرمزگان (زیر مجموعه 96 درصدى فوالد مبارکه) تقریبًا 

برابر با 100 درصد است.
این وضعیت تا دو ســال پایدار بود اما در مجمع سال جارى گل گهر، شرایط 
به گونه اى دیگر رقم خورد و در انتخابات هیئت مدیره جدید، تجمیع حق رأى 
سهامداران خرد به ضرر فوالد مبارکه تمام شد و حضور سرمایه گذارى مهر در 
ترکیب هیئت مدیره به جاى فوالد صبانور، میزان آراء فوالد مبارکه در هیئت 
مدیره گل گهر را از 3 به 2 تقلیل داد که این اتفاق، مســاوى با از دست رفتن 
کنترل مدیریتى شرکت مذکور و باز پسگیرى مجدد آن توسط مجموعه بانک 
سپه بود که مى تواند کلیه برنامه ریزى هاى صورت گرفته طى چند سال اخیر 

در خصوص یکپارچه سازى زنجیره را به خطر اندازد.
با وجود این، شــرکت گل گهر مجدداً در تاریخ 11 تیر مــاه، فراخوانى براى 
تشکیل مجمع عمومى به طور فوق العاده در تاریخ 5 مرداد و به منظور انتخاب 
هیئت مدیره صادر کرد و این مجمع، تنها فرصت باقیمانده براى فوالد مبارکه 
براى باز پسگیرى جایگاه کنترلى خود در گل گهر و کاهش ریسک تأمین مواد 
اولیه براى خود و زیرمجموعه هاى خود است؛ اتفاقى که انتظار مى رود همچون 
دوره هاى قبل، بدون غفلت از هماهنگى هاى الزم و با دقت و ظرافت تمام و به 

نفع صنعت فوالد و سهامداران فوالدى صورت پذیرد.

ادامه تالش براى کسب دوباره کرسى هاى مدیریتى از دست رفته فوالد مبارکه 

رقابت در راند دوم

نمایش هاى «خانه»، «شرق دور شرق نزدیک» 
و «چایى رانــد آخر» در گرماى تیرمــاه در تاالر 

مجموعه فرشچیان بر روى صحنه رفته اند.
تئاترى با عنوان «خانه» به کارگردانى عماد قلى 
پور و نویسندگى نغمه ثمینى از تاریخ یک تیرماه 
اجراى خود را آغاز کرده اســت؛ ایــن تئاتر تا 20 
تیرماه از ســاعت 20 و30 دقیقه در سالن اصلى 

برگزار خواهد شد.
«شرق دور شرق نزدیک» به کارگردانى احسان 
جانمى و نویسندگى حمیدرضا نعیمى از 9 تیرماه بر 
روى صحنه رفته است؛ این تئاتر در روز 20 تیرماه 
اجرا نخواهد داشت، «شرق دور شرق نزدیک» تا 
29 بر روى صحنه خواهد بود، این نمایش از ساعت 

19 و30 دقیقه  بر روى صحنه مى رود.
مجموعه فرهنگى فرشچیان همچنین نمایشى 
را با عنوان «چایى راند آخر» به کارگردانى مسعود 
نریمانى و نویســندگى امیر بهبود نیا از 4 تیرماه 
برگزار کرده اســت؛ این تئاتر تا امروز 19 تیرماه 
همچنان ادامه خواهد داشــت، ســاعت بر روى 

صحنه رفتن این تئاتر از ساعت 18 است.

تاالر فرشچیان
 میزبان 3 تئاتر است
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تاســیس شــرکت ســهامى خاص بازرگانى المــاس پردیس پارس 
درتاریــخ1398/04/12 به شــماره ثبــت 2114 به شناســه ملى 
14008439929 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :راه اندازى 
و راهبرى واحدهاى تهیه ، تامین و توزیع ســموم دفع آفات ، کود ، بذر ، 
نهال و نهاده هاى گیاهى و دامى – تولید، کاشت ، داشت و برداشت کلیه 
محصوالت کشاورزى – خدمات مکانیزاســیون و اتوماسیون کشاورزى 
و تهیه و توزیع و خدمات ادوات ، تجهیزات و ماشــین آالت کشاورزى – 
واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ و اعطاى شــعب 
و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شــرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشــور – عقد قرارداد با ارگان هاى 
دولتى و خصوصى – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى ، خارجى و بین المللى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر ابریشم، یزدآباد ، کوچه (زراعت ) ، خیابان 
ســرداراحمدکاظمى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8178939576 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 ســهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 

مبلغ 3500000 ریال توســط موسســین طى گواهى بانکى شماره 22 
مورخ1398/03/26 نزد بانک سپه شعبه شــهید خطیبى اصفهان با کد 
920 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى حسن جعفرى به شماره ملى 1270640720و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم بهاره آزاد به شماره ملى 1271695324و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى بهزاد آزاد به شماره ملى 1292774029و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى حسن ملک پور شهرکى به شماره ملى 4610088381 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم شبنم عرب جونقانى به 
شماره ملى 4670196103 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال 
مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فالورجان (520938)

شــرکت ســهامى خاص گروه انرژى خورشــیدى تفتان سبز صفه 
درتاریخ1398/04/15 به شــماره ثبــت 62645 به شناســه ملى 
14008444344 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :توسعه 
زیر ساخت هاى الزم براى ساخت و نصب و راه اندازى و بهره بردارى از 
نیروگاه هاى انرژى هاى تجدید پذیر و خورشیدى شامل کلیه اقدامات 
مربوط به اخذ گواهــى و مجوزهاى الزم از مراجــع ذیصالح – انجام 
مطالعات مقدماتى و امکان ســنجى فنى و مالــى و اقتصادى – فعالیت 
در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کاالها و خدمات مجاز 
مربوط به آن از منابع داخلى و خارجى – فعالیت در زمینه واردات و صادرات 
و خرید و فروش پنل هاى خورشیدى و تجهیزات وابسته و خرید وفروش 
مربوط به حوزه فعالیت از قبیل پنل هاى خورشــیدى و کابل و اینورتر و 
تجهیزات مربوط به نیروگاه خورشــیدى و خدمات مجاز مربوط به آن 
از منابع داخلى و خارجى – برگزارى نمایشــگاه ها براى هرنوع کاالى 
بازرگانى بجز فرهنگى – شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات 
دولتى و خصوصى – اخذ تسهیالت مالى و اعتبارى از بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى صرفاً جهت تحقق اهداف شــرکت درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، هشت بهشت غربى ، کوچه نسترن[22] ، خیابان 
هشت بهشت غربى ، پالك 0 ، ســاختمان آفتاب ، طبقه دوم ، واحد 14 
کدپستى 8154786449 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 

1000000000 ریال نقدى منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالى 
تعداد 1000000 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 13983936 مورخ1398/03/09 
نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد با کد 1/6582 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
افسانه حمیدیا به شماره ملى 1198482321و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى حمیدرضا حمیدیا به شــماره ملى 
1199061948و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
علیرضا امینى به شــماره ملى 1288138903و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى فاروق باقرى به شماره ملى 5239674949و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اســالمى از جمله افتتاح یا بستن حســاب و همچنین کلیه اوراق 
عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره 
یا آقاى علیرضا امینى بعنوان عضو اصلى هیئــت مدیره و همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم صدف کارخانه به شــماره ملى 0019331967 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى خانم سیده مرجان کریمى به شماره ملى 
0453614401 به ســمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (525672)

تاسیس

تاسیس

اخطار اجرایى
محکوم علیه حامد بتوئى مجهول المکان و محکوم له حسین هادى زاده بنشانى خمینى شهر 
خ شریعتى شمالى خ هادى پ70 به موجب راى شماره 52تاریخ 4/ 2 / 98 حوزه نهم حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان شــاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت بهپرداخت مبلغ 
000 / 000 / 9ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 30 / 2 / 
97  لغایت زمان اجراى حکم و مبلغ 500 / 112 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له 
پرداخت سایر هزینه هاى اجرائى برعهده محکوم علیه مى باشد . ماده 34 قانون اجراى احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید   523803 /م الف.  حبیب اسالمیان   -  قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 4/261 
اخطار اجرایى

محکوم علیه منوچهر بابایى مجهول المکان و محکوم له امیر حســین ســلیم زاده بنشانى 
گز خ فردوســى خ ظفر کوچه مژده بن بســت 1 پ19 بــه موجب راى شــماره 325 تاریخ 
29 / 7 / 91 حوزه ششــم حقوقى شــوراى حــل اختالف شهرســتان گز محکــوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 300 / 31ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 30 ریال 
بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له پرداخت سایر هزینه هاى اجرائى  وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى بات محاسبه دایره اجرا از تاریخ 12 / 4 / 1391 صدورچک لغایت زمان پرداخت 
در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر اجرایى بر حق صندوق دولت برعهده محکوم علیه مى 
باشد . ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 

اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   523306 /م الف.  شریعتى   -  قاضى 
شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف گز/4/262 

اخطار اجرایى
محکوم علیه منوچهر بابایى مجهول المکان و محکوم له امیر حســین ســلیم زاده بنشانى 
گز خ فردوســى خ ظفر کوچه مژده بن بست 1 پ19 به موجب راى شــماره 324 تاریخ 29 
/ 7 / 91 حوزه ششــم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان گز محکوم علیه محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 000 / 600 / 41ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 000 / 30 ریال 
بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له پرداخت ســایر هزینه هاى اجرائى  وفق شــاخص 
اعالمى بانک مرکزى بات محاســبه دایره اجرا از تاریــخ 25 / 9 / 1390 صدورچک لغایت 
زمان پرداخت در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر اجرایى بر حق صنــدوق دولت برعهده 
محکوم علیه مى باشــد . ماده 34 قانون اجــراى احکام همین که اجراییــه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالــى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   523756 /م الف.  شــریعتى   -  قاضى شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف گز 

 4/263/
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم به - آقاى ســعید احمدى خواهان سعید گرجى 
دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به انقال سند در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت 
شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 118 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 19 / 5 / 98 
ساعت 30 / 2 بعدالظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 

خواهد شد . 523655 /م الف - دفتر شوراى حل اختالف شهر گز/4/260 

متخصصــان تغذیه به طور مــداوم ضرورت 
نوشــیدن کافى آب را به ما یادآورى مى کنند. 
در این میان اگرچه بیشــتر ما به دنبــال عوارض کم 
آبى در بدن هســتیم اما شــاید هنوز ندانیم که نوشیدن 
بیش از حد آب هم مى تواند به اندازه کم آبى بدن خطرناك 
باشــد. مصرف بیش از حد آب مى تواند منجر به مسمومیت 
با آب یا «هاپیوناترمى» شــود. در این شــرایط سطح سدیم 
در خــون به شــدت کاهش مى یابــد و مغز متــورم خواهد

شد.
شما به راحتى مى توانید نشــانه هاى زیاد آب نوشیدن را در 

خود شناسایى کنید:
1-دائماً یک بطرى آب در دست دارید

اگر مدام در طــول روز یک بطرى آب در دســت دارید و 
بالفاصله بعد از تخلیه، آن را دوبــاره پر مى کنید، ممکن 
است در مصرف آب زیاده روى کنید. همانطور که گفته 
شده، مصرف بیش از حد آب باعث کاهش سدیم خون 
مى شود و مغز را متورم مى کند. اگر مغز 8 تا 10 درصد 

متورم شود، به جمجمه فشار مى آورد.
2-حتى زمانى که تشــنه نیســتید، آب 

مى نوشید
بهترین راه براى دانســتن اینکه بدن شما واقعًا نیاز 
به آب بیشــترى دارد یا نه، این اســت که بدانید آیا 
احساس تشنگى حقیقى دارید؟ بدن ما براى مبارزه با 
کم آبى برنامه ریزى شده است ولى زمانى که خود را 
مجبور به نوشیدن چند لیتر آب در روز مى کنید، عمًال 
بیشــتر از نیاز بدن خود مى نوشید و این ممکن است 

باعث عدم تعادل بدن شود.
3- مدام آب مى نوشــید تا رنگ ادرارتان 

شفاف باشد
اکثر مردم تصور مــى کنند که رنگ ادرار روشــن 
نشان دهنده سالمتى و هیدراتاســیون بدن است. 
اما ادرار کامًال بى رنگ ممکن اســت نشان دهنده 
این باشد که شــما بیش از حد آب مى نوشید و 
تعادل الکترولیت بدن را به هم زده اید. 

براى اکثر افراد، میزان هشــت تا ده لیوان آب در روز طبیعى است. 
البته این میزان بســته به قد، وزن و الگوهــاى ورزش فرد متفاوت

 است.
4- هنگام شب اغلب نیاز به دفع ادرار دارید

نیاز به دفع ادرار براى شش تا هشــت بار در روز طبیعى است اما اگر 
این میزان به بیش از ده بار برسد، نشان دهنده مصرف بیش از حد آب 
است. براى جلوگیرى از نیاز به دفع ادرار در شب، ظرف آب خود را چند 
ساعت قبل از خواب کنار بگذارید تا کلیه ها زمان براى فیلتر کردن 

آب از بدن را داشته باشند.
5-احساس تهوع و استفراغ مى کنید

به نظر مى رســد تهوع و اســتفراغ نشــان دهنده کــم آبى بدن 
باشند. این درســت اســت اما زمانى که بیش از حد آب مى نوشید، 
کلیه هاى شما قادر به دفع مایعات اضافى بدن نیستند و این وضعیت 
نشانه هاى ناخوشــایندى مانند تهوع و استفراغ و اسهال را به دنبال

 دارد.
6-در طول روز سردرد دارید

همانطور که گفته شــد، مصرف آب زیاد، میزان ســدیم را در خون 
کاهش مى دهد و مغز را متورم مى کند. تورم مغز به جمجمه فشــار 
مى آورد و موجب سردرد و مشکالت جدى تر بهداشتى مانند اختالل 

در مغز و مشکالت تنفسى مى شود.
7-متوجه تغییر رنگ در دست ها، لب ها و پاها مى شوید

در بســیارى از موارِد هایپوترمى، افراد در معرض تورم یا تغییر رنگ 
در دســت ها، لب ها و پاها قرار مى گیرند. این به دلیل فیلتر نشدن 
آب اضافى توســط کلیه هاســت. اگر بیش از ده فنجان در روز آب 

مى نوشید، متوجه این نشانه ها خواهید شد.
8-در ماهیچه ها احساس ضعف مى کنید

کاهش ســطح الکترولیت ها در نتیجه نوشــیدن بیش از حد آب، 
باعث عالیم ناخوشــایندى ماننــد اسپاســم و گرفتگى عضالت

 مى شود.
9- احساس خستگى مى کنید

زمانى که کلیه ها به طور مداوم براى بیرون ریختن آب اضافى کار 
مى کنند، بدن شما دچار استرس مى شــود و این تأثیرات را به طور 
کلى احساس مى کنید. اگر بیش از حد آب بنوشید، احساس خستگى 

و کرختى مى کنید.

به طور معمول اولین کارى که هــر روز صبح بعد از 
بیدار شدن انجام مى دهید چیســت؟ (از چک کردن 
گوشى فاکتور بگیرید!)کمتر کسانى را سراغ داریم که 
بالفاصله پس از بیدار شدن، آن هم در ابتداى صبح، 
براى مدت کوتاهى در معــرض نور صبحگاهى قرار 
بگیرند. تحقیقات نشان داده است که اگر هر روز صبح 

براى یک مدت کوتاه، بدن خــود را در معرض 
کامل نور آفتاب قرار دهید، کیفیت خواب شــما 

بهتر از پیش خواهد شد. 
ســازوکار و مکانیزم هاى بدن ما بر 

اساس وضعیت نور، روشنایى 
و تاریکى کنترل مى شــوند. 

در طــول شــبانه روز مى خوابیــم، 
بیدار مى شــویم، غــذا مى خوریم 
و فعالیت هــاى متعــددى انجام 

مى دهیم. این نور است که مشخص مى کند در 
هر زمانى چه کارهایى باید انجام دهیم! بدون 

وجود نور و روشــنایى فعالیت هاى بدن ما بر اساس 
یک سازوکار ژنتیکى به نام تاو کنترل مى شود. اگر نور 
نباشد چرخه زندگى شبانه روزى بدن انسان دقیقاً 24 
ساعت طول نخواهد کشید. بلکه ممکن است بدن و 

مغز، تایمى بیشتر از 24 ساعت در نظر بگیرند.
به طور معمول افراد شاغل پس از بیدار شدن و صرف 
صبحانه در ابتداى روز از خانه بیرون مى روند و ممکن 
است در مســیر حرکت به محل کار خود مقدارى نور 
خورشید را دریافت کنند. اما با وجود مسیرهاى حمل 
و نقل زیرزمینى یا مترو از کسب همین مقدار کم نیز 
محروم مى مانند. کل مدت کار را نیز در یک فضاى 
بسته و داخل ساختمان مى گذرانند. بنابراین طى شبانه 

روز به میزان کمى نور خورشید را دریافت مى کنند.
حداقل باید به مدت 30 یا 45 دقیقه در معرض تابش 
مستقیم نور خورشــید قرار بگیرید. اگر این مدت در 
ابتداى صبح و زیر نور جادویى خورشــید قرار بگیرید 
به طرز عجیبى میزان خواب شما بهتر مى شود. وقتى 
صحبت از تماس مستقیم مى شود یعنى حتى در خانه 
و پشت شیشــه پنجره نیست. شیشه ها مانع 
از برخورد کامل اثرات خورشــید به پوست 
مى شوند. اگر از حضور نور اذیت 
مى شــوید از عینــک آفتابى و 
کرم هــاى ضــد آفتاب 

استفاده کنید.
حتى اگر هوا ابرى باشــد و 
خورشــید چند روز پشت ابرها 
باشد، باز هم اثرات خود را روى 
اکوسیستم مى گذارد. حتى زمانى که همه 
جا ابر است باز هم در فضاى باز قرار بگیرید. خواب و 
بیدارى در یک زمان مشخص و برنامه ریزى براى قرار 
گرفتن در معرض نور خورشید براى یک مدت کوتاه، 
چرخه خواب بهتر را براى شما رقم مى زند. ترکیب یک 
پیاده روى صبحگاهى به مدت نیم ساعت، مى تواند 
تأثیر شــگفت انگیزى روى انرژى بدن شما در طى 

روز بگذارد.
اگر در تالش هستید یک خواب خوب در طول شب 
داشته باشید، خصوصاً اگر دچار بى خوابى و یا اختالل 
ریتم خواب شبانه روزى شــده اید، باید به طور منظم 
در معرض تابش خورشــید قرار بگیرید. نور خورشید 
باعث تنظیم خواب بدن و شادابى انسان در طى روز 

خواهد شد.

محققان پیوسته در حال پیدا کردن روش هایى هستند 
که بتوان با آن از زوال عقل و آلزایمر با افزایش ســن 
پیشــگیرى کرد، از خوردن بلوبرى گرفتــه تا انجام 
بازى هایى کــه مغز را تمرین مى دهنــد. یک گروه 
تحقیقاتى به بررســى صدها تحقیقــى که بر روى از 
دست دادن حافظه انجام شده بود پرداخت و در نهایت 
به این سه راهکار براى پیشگیرى رسید: مرتب ورزش 

کردن، کنترل فشار خون و انجام تمرینات ذهنى.
برخى تحقیقات نشــان داده اند کنترل فشــار خون 
مخصوصًا از سن 35 سالگى تا 65 سالگى، خطر ابتال 
به زوال عقل را کاهش مى دهد.در حالى که تحقیقات 
قبلى نشان داده بود برخى از داروهاى فشار خون بهتر 
از دیگر داروها مى توانند خطر آلزایمر را کاهش دهند، 
اما آنچه بیشــتر مورد اهمیت قرار دارد این است که 
کنترل فشار خون اهمیت بیشترى نسبت به استفاده از 

داروهاى فشار خون دارد.
تحقیقات همچنین مرتب ورزش کردن را با داشــتن 
مغزى سالم مرتبط دانسته اند، اما این تحقیقات همواره 

مثبت نبوده اند. «بلیزر» مى گوید ورزش چیِز خوبى 
اســت اما تحقیقات زیادى انجام نگرفته که درست 
مشخص کند چقدر از چه نوع ورزش خاصى براى این 

کار مناسب است.
تمرین ذهنى شــامل انواع مختلفى از فعالیت ها مى 
شود: از جمله تمرینات کامپیوترى و غیر کامپیوترى، 

حل مشکل و دیگر مهارت ها. 
برنامه غذایى چه تأثیرى بر سالمت مغز دارد؟

ادعاهاى فراوانى دربــاره تأثیر برنامه 
غذایى بر سالمت مغز انجام شده 

اســت. در یکــى از تحقیقات 
که اخیــراً نتایج آن منتشــر 
شــد محققان به ایــن نتیجه 

رسیدند که استفاده از روغن زیتون 
اکسترا ویرجین (روغن حاصل از اولین روغن گیرى)، 
حداقل در موش ها توانسته از آلزایمر جلوگیرى کند. 
موش هایى که در برنامه غذایى شان از روغن زیتون 
اکســترا ویرجین استفاده شده بود، نســبت به دیگر 

موش ها توانایى یادگیرى و به خاطر سپارى بهترى 
داشتند.

محققان نتوانستند شواهد کافى براى ارائه یک برنامه 
غذایى خاص را جمع آورى کنند. اما متخصصان تأکید 
مى کنند برنامه هاى غذایى که تمرکزشان روى غالت 
کامل، میوه و ســبزیجات و لبنیات کم چرب باشــد 
مى توانند به بهبود سالمت مغز کمک کنند. همچنین 

کاهش مصرف نمک را نیز نباید فراموش کرد.

مغزتان را ضد آلزایمر کنید  
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بیشترین بخش زباله جمع آورى شده در سواحل جهان 
به ته سیگار تعلق دارد. این عبارت آشنایى است که 
سالیان سال است آن را از طریق رسانه هاى رسمى 
و غیر رسمى شــنیده و یا خوانده ایم. سمومى که در 
فیلترهاى سیگار رها شده در طبیعت وجود دارند قطعًا 
سواحل و زیست بوم را آلوده مى کند و حتى وارد چرخه 

غذایى انسان ها مى شوند.
ســال هاســت که متخصصــان، مســئوالن و 
دست اندرکاران مربوطه به دنبال یافتن راه حلى 
براى این موضوع هستند. تا جایى که چندى پیش 
صحبت هایى پیرامون تغییر جنس فیلتر سیگارها 
مطرح شد که البته اینگونه به نظر مى رسد که 
چیزى جز یک حقه تبلیغاتى براى سود بیشتر در 

پس آن نباشد.
یک کارشناس محیط زیســت  در رابطه با این 
معضل گفت: قطعاً رها کردن زباله و ته سیگار در 

طبیعت و در سواحل، محیط زیست و جانداران را 
متحمل دردسرهاى بزرگى مى کند. چراکه، پرنده 

قدرت تشخیص ندارد، زباله را با غذا اشتباه مى گیرد 
و با بلعیدن غذاى اشتباه جان خود را از دست مى دهد.

محمد درویش ادامه داد: ته سیگارها، زباله هاى بسیار 
خطرناکى هستند که میزان آرسنیک موجود در آن به 
راحتى مى تواند آب هاى سالم را آلوده کند و جانداران 
ســاکن ســواحل و آبزیان را از بین ببرد. از این رو، 
مى توان گفت سیگارى هایى که ته سیگار خود را در 
طبیعت رها مى کنند، ساالنه بیش از یک ُتن آرسنیک 

وارد چرخه حیات مى کنند.
وى ادامه داد: در ته سیگار نوعى پالستیک وجود دارد 
که به طور طبیعى در طبیعت بازیافت نمى شود، ضمن 
اینکه ته سیگار داراى انواع مواد سرطانزا مانند نیکوتین 
و سایر مواد شیمیایى مضر موجود در توتون نیز است.

بر اساس این گزارش، طى انجام یک  آزمایش ساده 
مى توان مشاهده کرد که اگر ته سیگار را به مدت 96 
ساعت در یک لیتر آب قرار دهیم، مواد سمى موجود در 
آن براى کشتن هر نوع ماهى آب شیرین یا آب شور 
کافى است. به نظر مى رسد همین روش ساده گویاى 

همه حقیقت باشد.
ایــن تفاســیر بــا تمام 
لى  ا کــه در اینجا سئو

آیــد پیــش  مــى 
یــن  اســت که آیا ا

نریختــن تــه 
سیگار در طبیعت 
اینقدر ســخت و 
طاقت فرساست؟

 ته سیگار 
همچنان قربانى مى گیرد

 ارتباط شگفت انگیز خورشید صبحگاهى با خواب بهتر 

ــود را در معرض
فیت خواب شــما 
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تأثیرات وخیم شکر بر سالمت فیزیکى به طور کامل 
شناخته شده است اما به نظر مى رسد مصرف بیش 
از حد این ماده غذایى، مــى تواند روى ذهن ما نیز 

تأثیرات ویران کننده داشته باشد.
این نکته را بدانید که شکر بیش از حد مى تواند منجر 
به احساس خستگى مغز شود و توانایى بدن را براى 
مقابله با استرس مختل کند. به عبارت دیگر شکر 
مى تواند احساســات منفى را در شما تقویت کند. 
با خوردن بیش از حد قند، بدن شــما مجبور است 
انسولین بیشترى براى کمک به جذب گلوکز اضافى 
در جریان خون آزاد کند تا بتواند میزان قند خون را 

تنظیم و تثبیت کند. همین باال و پایین شــدن قند 
خونتان، ناپایدارى و حالت نگرانى، اضطراب، ابهام 

و تحریک پذیرى را در شما به وجود مى  آورد.
عالوه بر این، مصرف زیاد قند 
موجب عــدم تعادل 
در مواد شیمیایى 
مغــز  خــاص 
مى  شود. این عدم 
تعادل مــى  توانــد منجر به 
افسردگى شود و حتى ممکن است در درازمدت در 

سالمت روان برخى افراد اختالل ایجاد کند.
کاهش قدرت مغز یکى دیگر از نشانه هاى مصرف 
بیش از حد شکر و قند است. گرسنگى یا خستگى 
ممکن است شما را به سمت خوردن یک نوشیدنى 
شیرین و خوشمزه سوق دهد اما واکنش مغزتان به 
این مسئله متفاوت است. محققان کشف کردند که 
ژن  هاى موجود در مغز مى  توانند توســط فروکتوز 
آســیب ببینند. ایــن روند ممکن اســت حافظه و 
یادگیرى را تحت تأثیر قرار دهــد و حتى مى تواند 
منجر به بیمــارى آلزایمر، دیابــت و بیمارى قلبى 

نیز بشود.

پایینش و تثبیت کند. همین باال و تنظیم
خونتان، ناپایدارى و حالت نگرانى، اضط
در شما به وجود و تحریک پذیرى را
عالوه بر این، مصر
موجب عــ
مدر موا دددددرردردردرردردردرردردردردر

خخــاص
مى  شود
تعادل مــى  توانــ
د استدر حتىممکن و افسردگىشود

 عوارض مصرف بیش از حد شکر براى بدن
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متخصصــان
نوشــیدن کافى
در این میان اگرچه بیش
در بدن هســتیم اما ش آبى
بیش از حد آب هم مى تواند

باشــد. مصرف بیش از حد آب
با آب یا «هاپیوناترمى» شــود
در خــون به شــدت کاهشم

شد.
شما به راحتى مى توانید نشــ

خود شناسایى کنید:
1-دائماً یک بطرى آب
اگر مدام در طــول روز یک
بالفاصله بعد از تخلیه، آن
است در مصرف آب زیاد
شده، مصرف بیش از حد
مى شود و مغز را متورم
متورم شود، به جمجمه
2-حتى زمانى که

مى نوشید
بهترین راه براى دانس
به آب بیشــترى دار
احساس تشنگى حقیق
کم آبى برنامه ریزى

مجبور به نوشیدن چند
بیشــتر از نیاز بدن خو
باعث عدم تعادل بدن
3- مدام آب مى ن

شفاف باشد
اکثر مردم تصور مــى
نشان دهنده سالمتى
اما ادرار کامًال بى رنگ
این باشد که شـ
الک تعادل

ا غزتان

ه جمع آورى شده در سواحل جهان 
اینعبارت آشنایى است که  رد.
ن را از طریق رسانه هاى رسمى

ده و یا خوانده ایم. سمومى که در 
ا شده در طبیعت وجود دارند قطعًا 
را آلوده مى کند و حتى وارد چرخه 

 شوند.
 متخصصــان، مســئوالن و 
بوطه به دنبال یافتن راه حلى 
ستند. تا جایى که چندى پیش 
ن تغییر جنس فیلتر سیگارها 
ینگونه به نظر مى رسد که 
تبلیغاتى براى سود بیشتر در 

ط زیســت  در رابطه با این 
ها کردن زباله و ته سیگار در 

، محیط زیست و جانداران را 
ى بزرگى مى کند. چراکه، پرنده 

رد، زباله را با غذا اشتباه مى گیرد 
تباه جان خود را از دست مى دهد.

 داد: ته سیگارها، زباله هاى بسیار 
ه میزان آرسنیک موجود در آن به 
 هاى سالم را آلوده کند و جانداران 
و آبزیان را از بین ببرد. از این رو، 
ارى هایى که ته سیگار خود را در 
، ساالنه بیش از یک ُتن آرسنیک 

ى کنند.
سیگار نوعى پالستیک وجود دارد 
 طبیعت بازیافت نمى شود، ضمن 
ى انواع مواد سرطانزا مانند نیکوتین 
ى مضر موجود در توتوننیزاست.

ش، طى انجام یک  آزمایش ساده 
6رد که اگر ته سیگار را به مدت 96

ب قرار دهیم، مواد سمى موجود در 
نوع ماهى آب شیرین یا آب شور 
مى رسد همین روش ساده گویاى 

ایــن تفاســیر
کــه در اینجا 
آیــد  مــى 
اســت که آیا

نریختــن تــه 
سیگار در طبیعت 
اینقدر ســخت و 
طاقت فرساست؟

ه سیگار گا
99 هشدار جدى  هشدار جدى قربانى مى گیرد

درباره زیاد آب خوردندرباره زیاد آب خوردن
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خدا را سپاس ، در حالى که نه از رحمت او نومیدم ، نه از نعمتش بى بهره ام و نه 
از آمرزش   او مأیوسم و نه از پرستش او سر بر تافته ام . خداوندى که رحمت 
او همواره برجاست و نعمتش را زوال نباشد و دنیا سرایى است که ناپایدارى 
مقدر او است . مردمش از آنجا رخت برخواهند بست. هم شیرین و گواراست 
و هم سبز و خّرم. خواستاران خود را زود مى یابد و مى رباید. هرکه در او 
بنگرد، دلش را مى فریبد. پس هر توشه نیکو، که میّسر است ، برگیرید و قدم 

موال على (ع)به راه سفر نهید. 
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پروژه احداث بلوار سردار شهید مهندس نعمتى: شامل 
خاکبر دارى – زیر سازى – احداث پل – جدول گذارى – جابجایى تاسیسات برق 

عملیات نما کارى و مقاوم سازى ،احیا و مرمت حمام قدیمى جهت تبدیل
 به موزه مردم شناسى و مرکز فرهنگى محله تاریخى ناروندى

طرح گلستان گل محمدى اسانس دار مساحت حدود 5 هکتار هدف کشت گیاهان
 دارویى و در آمد پایدارتعداد 4000 اصله 

عملیات بلوك فرش بلوار فاطمه الزهرا – خیابان امین آباد – بلوار بسیج – 
بلوار امام خمینى  به متراژ2000

نصب جدا کننده در مسیر ارتباطى پل مشترك چرمهین – باغبادران

تعویض کانیوهاى فرسوده معابر به متراژ 1000 

 عملیات احداث سرعتکاه و رنگ آمیزى ترافیکى
 در سطح شهر 20 عدد

پروژه احداث بلوار پیامبر اعظم (ص): شامل خاکبردارى – زیر سازى – احداث پل – جدول گذارى
 – آسفالت – احداث فضاى سبزو کاشت گل و درخت  – خط کشى – نصب عالئم ترافیکى – روشنایى

طرح بادامستان غدیر مساحت کاشته شده 10هکتار بادام مامایى تجارتى 
هدف ایجاد فضاى سبز مثمر و در آمد پایدار تعداد درخت کاشته شده 6300 اصله

تملک ، آزاد سازى و کلنگ زنى خیابان شهید قادرى

مقاوم سازى قنوات سطح شهر با خرید کول و گوم

زیر سازى و آسفالت معابر :  کوچه سعادت 12 – کوچه شهید ترزبان – خیابان شهید قاسمى –
 خیابان حافظ – بلوار استقالل کوچه شهید خدابخشى – کوچه شهید اسماعیلى به متراژ5000

برگزارى آئین کهن و سنتى شالرا جارى 
در منطقه نمونه گردشگرى آبشار شاهلوالك

 عملیات جانمایى شهرك صنعتى شهر چرمهین

 پروژه معاینه چشمى خودروهاى دو گانه سوز 
مرکز معاینه فنى شهردارى

احداث تقاطع در بلوار امام خمینى جنب داروخانه امینى 

 گزیده اى از فعالیت ها و 
اقدامات انجام گرفته شهردارى 
و شوراى اسالمى شهر چرمهین

دکتر ثابت راسخ شهردار چرمهین اعضاى شوراى اسالمى دوره پنجم شهر چرمهین
بازدید میدانى شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر چرمهین

 از بافت فرسوده شهر


