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مواد غذایى مضـر
 براى افراد

دیابتى نوع 2

ناگفته هاى تخریب حمام خسروآقا
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برخورد تند پلیس روسیه 
با ایرانى ها 

توزیع 500 کیلوگوشت
 بین نیازمندان

35 درصد خودروهاى 
عبورى اصفهان

 تک سرنشین هستند
5

بـازداشت
 مقام ارشد قضایى 

در اصفهان

بیماران دیابتى براى داشتن یک رژیم غذایى مناسب باید با 
پزشک خود مشورت کنند تا سطح قند خون را کنترل کرده و 

از افزایش قند خون اجتناب کنند. آنها همچنین باید 
درباره مواد مغذى موجود در هر غذایى که مصرف 

مى کنند، از جمله کربوهیدرات، سدیم، 
کالرى و کلسترول نیز آگاه باشند.

یک منبع آگاه از دســتگیرى  (م. ر) رئیس مرکز 
کارشناسان رسمى دادگســترى استان اصفهان 
خبرداد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، (م.ر) 
در پى تخلفات گسترده و شکایات متعدد مردمى 
سرانجام در تور حفاظت و اطالعات دادگسترى 
استان قرار گرفت و هم اکنون در بازداشت به سر 
مى برد. خبرگزارى فارس هم نوشت که بازداشت 
این مقام ارشد قضایى روز دوشنبه صورت گرفته 

است...

4
آغاز اولین نمایشگاه نوشیدنى سرد و گرم  در اصفهان  از امروز

همزمان با برپایى سومین نمایشگاه تجهیزات هتل، رستوران، فست فود، کافى شاپ و قنادىهمزمان با برپایى سومین نمایشگاه تجهیزات هتل، رستوران، فست فود، کافى شاپ و قنادى

3

در پاسخ دومین شهردار اصفهان پس از پیروزى انقالب به رئیس سابق میراث فرهنگى استان مطرح شد

فروش
 34 میلیارد تومانى
پژمان جمشیدى

 در سال 98

یک نیمه مانـــوئل نویر 
یک نیمه کاریوس!

باقر صادقى در نیمه اول به عنوان یک ناجى و در نیمه دوم به عنوان 
یک مقصر شب سختى را در دوحه سپرى کرد.

 بعد از ســال ها تبدیل به نفر اول شــدن در ترکیب ذوب آهن براى 
بازیکنى که از لیگ هشــتم کار خود را در این تیم آغاز کرد و رفت و 

آمدهاى زیادى هم داشت باعث شد تا ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

خبرگزارى فارس: طى چند ماه آینده 
تحوالت بیشترى در دادگسترى اصفهان 

اتفاق مى افتد

سهم 6 درصدى اصفهان 
از 60 هزار دارنده 
کارت بازرگانى 

در کشور

80 درصد  قبولى هاى کنکور اهل کدام استان ها هستند؟
2

5

با سپاهان چالش هاى با سپاهان چالش هاى 
جدیدى را تجربه مى کنمجدیدى را تجربه مى کنم

ء

یمغذایى مناسب باید با 
قندخون را کنترل کرده و 

همچنین باید  ها
یىکه مصرف 

دیم، 

آآ
2

باقرص
یکم
 بعد ا
بازیک
آمده
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بعد از برخورد با مسافران ایران در فرودگاه مسکو، این بار 
این برخوردها به ســن پترزبورگ رسید. یکى از مسافران 
اطالع داده که در پرواز 13 مرداد شــرکت ماهان با سن 
پترزبورگ شــاهد رفتار بد ماموران پلیــس بودند و حتى 
گوشى تلفن همراه کسانى که به عنوان گردشگر در سفر 

بودند، بازرسى شده است.
پیش از این نیز گزارشى به نقل از شاهدان عینى در فضاى 
مجازى منتشر شــده بود که حاکى از برخورد ناشایست 
پلیس مسکو با مسافران ایرانى بود. در این گزارش آمده بود 
مسافرانى که روز شنبه پنج مرداد با پرواز ماهان وارد فرودگاه  
ونوکوواى مسکو شده اند با تحمل پنج ساعت شرایط شبه 

بازداشت، توقیف گذرنامه ها، بازجویى هاى غیرمتعارف و 
رفتار توهین آمیز ماموران فرودگاه روبرو شده اند. بنا بر این 
گزارش ماموران فرودگاه هنگام بررسى پاسپورت مسافران 
ایرانى گذرنامه اکثر آنها را توقیف و آنها را به سالنى محصور 
فرستاده اند و ســپس بعد از رفتارهایى تحقیرآمیز … به 

صورت تک  تک از همه آنها بازجویى کرده اند.
به نوشته این گزارش شــاهدان و مسافران و گردشگران 
ایرانى مى گویند این رفتار همواره با مســافران ایرانى در 
فرودگاه مسکو صورت گرفته و مى گیرد.سفارت ایران در 
مسکو چند روز پس از انتشار این گزارش  در فضاى مجازى 

نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

در روزهایــى کــه صنعت خودروى کشــور بــا فراز و 
نشــیب هاى زیادى روبرو بوده و خودروى جدیدى نیز 
روانه بازار نمى شــود حضور یک پیکاپ جدید که براى 
تســت هاى فنى در خیابان هاى تهران دیده شده است 
مــى تواند خبــرى جذاب بــراى عالقمنــدان خودرو

 باشد.
 این پیکاپ که جک T8 نام دارد از سوى شرکت کرمان 
موتور وارد ایران شده و لذا مى توان گفت که پس از اخذ 
مجوز هاى  استاندارد و ..  باید به زودى شاهد تولید این 

خودرو در کارخانه کرمان موتور در بم باشیم.
پیکاپ جک T۸ به واســطه طراحی عضالنی چشمگیر 

که مشابه برندهاي مطرح تولید کننده این نوع خودروها  
مانند فورد و تویوتا هایلوکس است مى تواند جاي خالی 
این نــوع خودروها را براى عالقمندان به داشــتن یک 

خودروى پیکاپ پر کند. 
به نظر مى شد که باید در آینده نزدیک شاهد این خودرو 
در بازار ایران باشــیم  هرچند با توجــه به قیمت باالیى 
که محصــوالت مشــابه برندهاى دیگر ماننــد تویوتا 
هایلوکس دارند اگر این پیکاپ جک با قیمت مناســبى 
به بازار عرضه شــود مى تواند عالوه بــر اینکه جایگاه 
خوبى را در بازار پیدا کند فروش مناســبى هم داشــته

 باشد.

برخورد تند پلیس روسیه 
با ایرانى ها 

تست یک خودروى جدید 
در خیابان هاى تهران 

لژیونرى دختر 18 ساله 
در ترکیه

دختر فوتبالیست ایران به لیگ    ایسنا|
برتر ترکیه پیوست و لژیونر شد. گلنوش خسروى 
بازیکن 18 ساله تیم ملى جوانان ایران با قراردادى 
دو ســاله به تیم کوناك اســپور ترکیه پیوست. 
خســروى پیش از این در تیــم ذوب آهن بازى 
اصفهان حضور داشــت و در لیگ برتر فوتبال 
بانوان ایران بــازى مى کرد. عــالوه بر این، او 
همراه با تیم ملى جوانان با سرمربیگرى کتایون 
خسرویار به مسابقات قهرمانى آسیا اعزام شده 

بود.

تراژدى در برازجان
  ایسنا| جوانــى در برازجان اقــدام به 
خودکشى کرد و متعاقب آن مادرش نیز اقدام به 
خودسوزى کرد. پلیس بوشهر اعالم کرده ساعت 
21 دوشنبه شب 21 مرداد ماه جوان 25 ساله اى 
به هویت «س» در شــهر برازجان با اســلحه 
ســوزنى تک لول اقدام به شــلیک و خودکشى 
مى کند. مادر 55 ساله وى نیز پس از دیدن صحنه 
خودکشى فرزندش، خودسوزى و فوت مى کند. 
پدر خانواده به دلیل تالش جهت خاموش کردن 
آتش همسرش دچار سوختگى شده و هم اکنون 

در بیمارستان تحت درمان است.

تکذیب مجرى گرى 
فردوسى پور 

چندى پیش بود که شــایعه    انتخاب|
اجراى برنامه فوتبال 120 با عادل فردوسى پور 
در فضاى مجازى پخش شد، اما حاال مدیر شبکه 
ورزش این شــایعه را تکذیب کــرد و ادامه این 
برنامه با اجراى حمید محمدى خبر داد. احسان 
شــیعه گفت: «براســاس قراردادى که با عادل 
فردوسى پور داریم، حمید محمدى اجراى برنامه 
فوتبال 120 را در فصل آینــده برعهده خواهد 

داشت و تغییرى در مجرى نخواهیم داشت.»

دیدار فوتبالى امام جمعه
   خبر آنالین | آیت ا... آل هاشــم، امام 
جمعه تبریز یکى از ورزشى ترین امام جمعه هاى 
ایران اســت و از زمانى که در این پست خدمت 
مى کند، همواره حمایت خود را از ورزش در تبریز 
نشان داده است. در حاشیه عید قربان هم این امام 
جمعه با سرمربى تراکتور که یک مسلمان است، 
دیدار داشــت و به گفت وگو با مصطفى دنیزلى 
پرداخت. آیت ا... آل هاشم به درگیرى هاى میان 
طرفداران تراکتور و دیگر تیم ها هم ورود کرده 
و همیشه ســعى کرده است که این مشکالت را 

حل کند.

آلبوم چاوشى هنوز 
مجوز نگرفته

تهیه کننده جدیدترین آلبوم محسن     بهار |
چاوشى، از صادر نشدن مجوز نهایى انتشار این 
اثر تا به این لحظه خبر داد. هادى حسینى گفت: 
با وجود قول مســاعد وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى براى صدور مجوز آلبوم «قمارباز» و پس 
از گذشت دو هفته، همچنان مجوز نهایى صادر 
نشده است. به این ترتیب عمًال انتشار این آلبوم 

قبل از ماه محرم غیر ممکن است.

ارز فداى سوزن!
  میزان | آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى سال 97 نشان مى دهد که در این مدت 
حــدود 77 تن ســوزن دوزندگــى، رفوگرى یا 
گلدوزى و قالب دوزى از کشــور هاى مختلف 
جهان وارد ایران شده اســت. بر اساس واردات 
این حجم سوزن دوزندگى، رفوگرى یا گلدوزى و 
قالب دوزى به کشور، 176 هزار و 636 دالر ارز 
از کشور خارج شد. این سوزن ها از دو کشور چین 

و ترکیه وارد ایران شده است.

توهم زده اید!
   خبر آنالین | محسن یزدى، قائم مقام شبکه 
سه سیما از ادامه پخش مســتندهاى جنجالى چون 
«قدیس» خبر داد و تاکید کرد شکســتن بت هایى 
چون شاملو از اهداف این شــبکه است. او  تاکید کرد 
چنین مستندهایى با نظارت مستقیم خودش روانه آنتن 
شبکه سه مى شوند.  در واکنش به این سخنان، حسن 
نمکدوست، استاد ارتباطات در دانشگاه و روزنامه نگار 
سرشناس کشــورمان در توییتى نوشــت: «رادیو و 
تلویزیون انحصارى، نه بت ســاز است، نه بت شکن؛ 

توهم زا البته هست.»

خجالت بکشند
  فارس| حجت االسالم مجتبى میردامادى، 
امام جمعه موقت اصفهان در خطبه هاى نماز عید قربان 
این شهر گفت: ناراحت کننده اســت که از نزدیکان 
مســؤوالن ارز دولتى گرفته اند تا دارو و گوشت وارد 
کنند، اما براى سود بیشتر چیزهاى دیگر وارد مى کنند، 
از خانواده هایى که ســاعت ها در صف گوشت قرمز 

مى ایستند خجالت نمى کشند.

پایان ماه عسل
برخى رسانه ها دیروز از خروج  رسمى     انتخاب |
حزب کارگزاران از جبهه  اصالحات خبر دادند. بر اساس 
اخبار منتشر شده، کارگزاران که پیشتر به صورت علنى 
از الریجانى حمایت و علیه فراکســیون امید فعالیت 
مى کرد، دیروز با عبور از رئیــس دولت اصالحات و 
اعالم آن توسط دبیرکلش رســماً از اصالحات خارج 
شد. کرباسچى در مصاحبه با روزنامه سازندگى گفته 
اســت: رهبرى خاتمى در جبهه اصالحات را قبول 

نداریم. 

روحانى به روسیه نمى رود
اجالس ســه جانبه ســران کشــورهاى    پانا |
جمهورى اسالمى ایران، روسیه و جمهورى آذربایجان 
به زمان مناسب ترى موکول شــد. پرویز اسماعیلى، 
معاون ارتباطات و اطالع رسانى دفتر رئیس جمهورى 
با تایید این خبر اظهار کرد: «اجالس سه جانبه سران 
ایران، روسیه و آذربایجان که قرار بود چهارشنبه، 23 
مرداد ماه (امروز) در بندر سوچى روسیه برگزار شود، به 

دالیل فنى و با توافق سه کشور به تعویق افتاد».

اینستاگرام فیلتر نمى شود
  ایسنا| غالمحسین اسماعیلى، سخنگوى 
قوه قضائیه در پاســخ به ســوالى درباره مطرح شدن 
برخى اخبار مبنى بر فیلترشدن اینستاگرام به نقل از 
معاون اول دادستان کل کشور گفت: این خبر صحت 
ندارد و چنین خبرى هم اعالم نشــده است.  موضع 
قوه قضائیه آن است که سخنگوى قوه قضائیه یا رییس 
قوه قضائیه در مالقات ها و دیدارهاى خود اعالم کنند 
و  سایر مطالبى که مدیران قضایى اعالم مى کنند، نظر 

شخصى خودشان است.

ناامیدهاى بیکار
  تسنیم| بررســى هــاى آمارى نشــان 
مى دهد در سال 97 حدود 537 هزار نفر به دلیل دلسرد 
شدن و ناامیدى از پیدا کردن کار دیگر در جستجوى 
کار نرفتند. همچنین حدود 11.5 میلیون نفر به دلیل 
اشــتغال به تحصیل یا آموزش در جســتجوى کار 

نبودند.

بنزین صادر مى کنیم
  فارس| دبیرکل انجمن صنفى پاالیشــى ها 
با اشاره به راه اندازى پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس 
گفت: این پاالیشگاه  هم اکنون روزانه 45 میلیون لیتر 
بنزین تولید مى کند که با احتساب ظرفیت تولید بنزین 
در تمام پاالیشگاه هاى کشور مى توانیم روزانه بیش 
از 100 میلیون لیتر بنزیــن تولید کنیم و مابه التفاوت 
آن را با مصرف  که بین 80 تا 90 میلیون لیتر اســت 

صادر کنیم.

خبرخوان

حســین ا... کرم، دبیر شــوراى هماهنگى حزب ا...، در 
برنامه تلویزیونى دســت خط به برنامه هاى آینده این 
تشکل درباره برخورد با بدحجابى و بى حجابى پرداخت. 

بخش هایى از این گفتگو را در ادامه بخوانید.
اخیرا خیلى از علما و سیاسیون نسبت 
به مسئله حجاب تذکر دادند، شوراى 

هماهنگى حــزب ا... برنامه میدانى 
براى امر به معــروف و نهى از منکر 

ندارد؟
درباره موضوع حجــاب ما به زودى بیانیه اى منتشــر 
خواهیم کرد. حجاب از نمادهاى نظام اسالمى و یک امر 
واجب عمومى و اجتماعى است که اجراى آن الزام قانونى 
دارد بنابراین باید با متخلفان به طور قانونى برخورد شود.

در واقع شــوراى هماهنگى انصار 
حزب ا... به طور میدانى با مصادیق 
بدحجابــى یا بى حجابــى برخورد 
نمى کند و فقط از پلیــس تقاضا و 

انتظار برخورد دارد؟
اگر مجریان قانون برخورد نکنند، شــوراى هماهنگى 
حزب ا... در چارچوب تذکر لسانى همچون گذشته اقدام 

مى کند. البته نوع برخورد لسانى نتیجه گرا نیست.
منظــور از نتیجه گرا نبــودن تذکر 

لسانى را بیشتر توضیح مى دهید؟
-علما معتقدند در این نوع منکر باید تذکر دهیم و عبور 
کنیم و منتظــر حصول نتیجه نباشــیم بنابراین تالش 
مى شــود با موضوع منکر به هیچ وجــه تماس یا حتى 

درگیرى لفظى صورت نگیرد.
پس منتظــر تأثیرگــذارى تذکر 

نمى مانید؟
معتقدیم تذکرمان تأثیر مى گذارد اما تأثیر به عده امر به 

معروف نخواهد بود.
براى امر به معــروف و نهى از منکر 
در موضوع حجاب فقــط در تهران 
متمرکز هســتید یا سراسرى طرح 

خود را اجرا مى کنید؟
جریان هاى حزب الهى اساسا از بدنه مردم هستند بنابراین 
سازماندهى آنها براســاس تفکر و اندیشه دینى صورت 
مى گیرد. هر کسى معتقد به امر به معروف و نهى از منکر 

لسانى در قالب «تذکر، عبور و ترك کردن سریع منطقه، 
پرهیز از هر گونه درگیرى و تماس غیرلســانى و منتظر 

نتیجه نماندن» باشد؛ همان نیروى حزب ا... خواهد بود.
پس سازماندهى تشکیالتى نخواهید 
داشــت، فقط با صدور یــک بیانیه 
نیروهاى حــزب ا...ى را به فریضه 
امر به معروف و نهى از منکر دعوت 

خواهید کرد؟
همین طور اســت. منتهــا در مواقعى که منکر شــکل 
حکومتى به خود بگیرد، به عنوان مثال منکر به شــکل 
زدودن اندیشــه و حکومت دینى باشد، در این حالت آن 
ساختار و سازمان هم وارد مى شود و به دادن یک بیانیه 
اکتفا نخواهد کرد. امام فرمودند نگذارید انقالب به دست 
نامحرمان و نااهــالن بیفتد، این نامحــرم و نااهل اگر 
بخواهند حاکم شوند، جریان هاى حزب ا...ى به شکل 

سازماندهى شده با مسئله برخورد مى کنند.

پوشــاك در هر دوره تاریخى یکى از مهم ترین مواردى 
است که در مطالعات مردم شناسى بررسى مى شود. یکى 
از مهم ترین تغییرات و تعیین نوع پوشاك براى ایرانیان 
در دوره قاجار اتفاق افتاده  است. در این دوران است که 
پوشیدن کاله براى مردان اهمیت بسیارى پیدا مى کند 
به طورى که حتى مقررات مربوط به ویژگى هاى کاله در 
دوره ناصرالدین شاه در روزنامه چاپ مى شده تا مردم از آن 
تبعیت کنند. اما خود ناصرالدین شاه به عنوان شاه فرنگ 
رفته و عالقه مند به هنــر و زیبایى هاى بصرى چگونه 
لباس مى پوشــیده و رنگ محبوب او در لباس پوشیدن 

چه بوده است؟
عبدا... مستوفى در کتاب شرح زندگانى من لباس پوشیدن 
ناصرالدین شاه را اینگونه توصیف کرده  است: «لباس شاه 
در زمستان و بهار و پائیز اکثرا قباى یقه بسته و سردارى 
یقه برگردان ترمه بوده و رنگ زمردى را بر سایر رنگ ها 
ترجیح مى داده و در فصل سرما سردارى او آستر خز داشته 
که رویه برگردان شــنل مانند آن هم خز بود. گذشته از 
شلوار که همیشــه از ماهوت بوده، سردارى ماهوت هم 
مى پوشیده و سردارى او دگمه هاى الماس بسیار درشت 

داشته  است.
از جواهر سلطنتى دریاى نور را که باالى آن تاج مانندى از 
پر شترمرغ نصب کرده  بودند، بجلو کاله خود که همیشه 
کاله نظامى بود مى زده و تسبیحى از مروارید  هاى یک 
آب و اندازه که از میان یک جوال بیست و چهار پنج منى 
مروارید انتخاب شده و   سر آن زمرد یا یاقوت بوده به دست 
مى گرفته و همیشــه چکمه چرمى برقى به پا مى کرده 
و از ســر حمام به بیرونى یعنى باغ گلســتان مى آمده 

است.»
در فرهنگ فارســى معین در معنى سردارى آمده است: 
نوعى لباس بلند مردانه که پشــتش چین داشــته روى 

لباس هاى دیگر مى پوشیدند.

آراستن کاله با پر شترمرغ و الماس دریاى نور

ناصرالدین شاه قاجار 
آنطـور که ندیده اید

 میعاد صالحى، مدیرعامل صندوق بازنشستگى 
بعد از آن که بحــث غیرقانونى بودن انتصابش 
در این ســمت مطرح شــده بود، دیروز از کار 
برکنار شد. ســید میعاد صالحى، از چندى قبل 
مســئله انتصاب غیرقانونى اش به این سمت 
مطرح شــده بود. این برکنارى در حالى رخ داد 
که ســاعتى قبل از آن صالحى وعده به انتشار 
جزئیات قرارداد هاى چندهزار میلیاردى صندوق 
بازنشستگى داد. پیش از این صالحى در جهت 
شفاف سازى اقدام به انتشار حقوق خود، اعضاى 
هیأت مدیره و مدیران زیــر مجموعه صندوق 
بازنشستگى کرده بود. در پى این اقدام صالحى 
مشخص شــد که مدیران زیادى در صندوق 
بازنشســتگى حقوق هــاى نجومــى دریافت 
مى کنند؛ به طور مثال حقــوق دریافتى یکى از 
مدیران آتیه صبا 53 میلیون تومان در ماه است. 
همچنین تعدادى از این مدیــران نیز به علت 
دریافت حقوق هاى نجومى توســط صالحى از 

کار برکنار شده بودند.
حدود یک ماه اســت که تعدادى از نمایندگان 
مجلس به بى ارتباط بــودن مدرك تحصیلى 
صالحى با مســندى که اختیار کرده معترض 
بودند. در این زمینه حتى ســازمان بازرسى هم 
نامه اى به وزارت رفاه ارســال کرد، نامه اى که 

محتواى آن هرگز مشخص نشد.
در این زمینه شنیده شــده که صالحى با دستور 

رئیس جمهور از کار برکنار شده است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش به تحلیل نمره هاى برتر کنکور 
اشاره کرد و گفت: این تحلیل را در دولت ارائه کردم. نتایج کنکور، 
سه نوع عدم تقارن و تعادل را در آموزش و پرورش نشان مى دهد. 
نخست اینکه امسال در رتبه هاى دهگانه، تهران سهم 46 درصدى، 
آذربایجان شرقى ســهم 10 درصدى، فارس سهم 10 درصدى، 
اصفهان سهم 7 درصدى و خوزستان سهم 9 درصدى داشت در 
حالى که میانگین نمرات قبولى شان در کنکور متفاوت بود؛ تهران 
هفتم، آذربایجان شرقى چهاردهم، فارس بیست و یکم، اصفهان 

سوم و یزد اول بوده است. بیش از 20 سال است که یزد رتبه اول را 
دارد. سیدجواد حسینى  ادامه داد: نوعى عدم توازن در پهنه استانى و 
جغرافیایى داریم. آیا عدالت آموزشى را بخوبى پیاده مى کنیم؟ بیش 
از 80 درصد کل قبولى هاى کنکور به پنج تا شش استان اختصاص 
مى یابد همچنین دانش آموزان 20 درصد از مدارس به 80 درصد 

موفقیت هاى برتر در کنکور و المپیادها دست مى یابند.
حســینى افزود: 80 درصد موفقیت ها در کنکور و المپیادها در 20 
درصد مدارس ما محقق مى شود. ســومین مورد عدم تقارن نیز 

عدم تقارن رشته اى اســت. 56.9 درصد شرکت کنندگان کنکور 
در رشته تجربى هستند در حالى که 25.5 درصد کل قبول شدگان 
تجربى هستند. این آمار نشان مى دهد بسیارى از  دانش آموزان ما 
با عدم هدایت تحصیلى صحیح در مدارس مواجه و در ادامه با عدم 
توازن هرم شغلى روبرو مى شــوند و در کنکور ضرر مى کنند. اکثر 
دانش آموزان رشته تجربى براى یک درصد رشته ها رقابت مى کنند 
در حالى که اگر در رشته دیگرى تحصیل کرده بودند زودتر موفق 
مى شدند. در این شرایط ما توسعه متوازن رشته اى را دنبال مى کنیم.

روزنامه فرهیختگان نوشــت: نتایج یک بررسى نشان 
مى دهد در پایان ســال مالى 97 مجموع «تسهیالت 
و تعهدات کالن» بانک پاســارگاد حــدود 42 هزار و 
725 میلیارد و 226 میلیون تومان بوده اســت. اما نکته 
قابل تامل اینکــه حدود 33.6 هزار میلیــارد تومان آن 
(معادل 79 درصد کل تسهیالت و تعهدات کالن) مربوط 

به هشت هلدینگ یا زیرمجموعه این بانک ا ست.
دیگر دریافت کننــدگان تســهیالت کالن این بانک 

نیز روابط مدیریتى- مالکیتى با بانــک مذکور دارند و 
به نوعى مى تــوان گفت: تســهیالت و تعهدات کالن 
بانک پاســارگاد عمدتا به شرکت هاى زیرمجموعه و... 
پرداخت مى شــود. اداره خودمانى بانک ها از این منظر 
داراى اهمیت است که با بنگاهدارى بانک، عمال سایر 
تولیدکنندگان خارج از سهام مدیریتى بانک ها، در رقابت 
با شرکت هاى وابسته به بانک به واسطه کمبود نقدینگى 

باید کنار بکشند.

روزنامه عکاظ عربستان تیتر عجیبى را بعد از حذف ذوب 
آهن اصفهان از لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد.

ذوب آهن در دیدار برگشت برابر االتحاد عربستان که در 
قطر برگزار شــد در دیدارى پر گل با نتیجه 4  بر 3 تن به 
شکست داد. ذوب آهن با توجه به شکست 2 بر 1 در دیدار 
رفت در مجموع با نتیجه 6 بر 4 برابر نماینده عربستان تن 
به شکست داد و از دور رقابت ها حذف شد. روزنامه عکاظ 
عربستان بعد از پیروزى االتحاد برابر ذوب آهن تیتر زد: 

«االتحاد خارى در حلق تهران! عمید آسیا نقشه فارس ها 
را ناکام گذاشت». 

این روزنامه عربستان در ادامه نوشت: ”علیرضا منصوریان 
سرمربى ذوب آهن قبل از این دیدار قول داد که االتحاد 
را شکست دهد و پرچم ایران را در کشور دوست و برادر 
قطر به اهتزاز در آورد اما االتحاد این بار هم نماینده ایران 
را ناکام گذاشــت و این تیم هم مانند دیگر نماینده هاى 

ایران حذف شد».

برکنارى 
بعد از وعده افشاگرى 

80 درصد  
قبولى هاى 
کنکور اهل کدام 
استان ها هستند؟

تیتر عجیب روزنامه سعودى بعد از حذف ذوب آهنیک بانک 80 درصد وام هایش را به خودش داده!

برنامه جدید حزب ا... براى برخورد با بدحجابى
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بازگشت حجاج از 28 مرداد
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان از بازگشت 
بیش از هفت هزار حاجى اصفهانى از 28 مرداد تا 16 

شهریور خبر داد. 
  غالمعلى زاهدى با اشاره به حضور اصفهانى ها در 
مناســک حج، اظهار کرد: هفت هزار و 268 زائر در 
قالب 32 کاروان از اصفهان به سرزمین وحى اعزام 
شدند که از  28 تا 31 مرداد اولین کاروان هاى حجاج 
اصفهانى به استان بازمى گردند. وى در پایان خاطر 
نشان کرد: با یک وقفه کوتاه بازگشت کاروان ها از 

14 تا 16 شهریور آغاز مى شود.

پاسخگو کیست؟
اکبر چیت ســاز، رئیس اتحادیه فروشندگان کتاب 
و لوازم التحریر اصفهان در ارتبــاط با علل افزایش 
قیمت دفاتر مشــق اظهار داشــت: تولیدکننده باید 
پاسخگو باشــد که چرا قیمت دفتر 500 تومانى به 
3000 تومان رسیده اســت و قطعًا باال رفتن قیمت 
کاغذ نیمــا نمى تواند علت این میزان رشــد قیمت 

دفاتر باشد.

آغاز جشنواره کباب از فردا 
فرماندار گلپایگان از مردم کشــور و اســتان براى 
شرکت در جشــنواره ملى کباب و لبنیات گلپایگان 
دعوت کرد و گفت: دومین جشــنواره ملى کباب و 
و اولین جشنواره لبنیات گلپایگان 24 و 25 مرداد با 
حضور مسئوالن کشورى و استانى در پارك جنگلى 
گلپایگان برگزار مى شود. حسین یارمحمدیان با بیان 
اینکه پیش بینى مى شود امســال بیش از 20 هزار 
نفر از این دو جشــنواره دیدن کنند؛ افزود: در اولین 
جشنواره کباب گلپایگان که پارسال برگزار شد بیش 

از 10 هزار نفر شرکت کردند.

ادامه برداشت آلبالو
 در شهرضا

برداشت آلبالو از باغات شهرضا از اواخر تیر ماه آغاز 
شده است. سطح باغات آلبالوى شهرضا 105هکتار 
است که عمدتًا در دهستان اسفرجان قرار داشته واز 
کیفیت مطلوبى جهت مصارف تــازه خورى، تهیه 
آلبالو خشــک و پخت مربا  برخوردار است. با توجه 
به سرمازدگى  باغات  در اردیبهشت ماه پیش بینى

 مى شود  حدود 400 تن آلبالو از این باغات برداشت 
شود.

بهره مندى 107 شهر 
از نعمت گاز طبیعى 

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از بهره مند 
بودن 107 شهر استان اصفهان از نعمت گاز طبیعى 
خبر داد. سید مصطفى علوى گفت: تا پایان امسال 
هیچ شهرى در سطح اســتان از نعمت گاز طبیعى 

بى بهره نخواهد بود.
 وى افزود: شــبکه گازرســانى در همه نقاط استان 
اصفهان توزیع شده اســت و همچنین  روستاهاى 
داراى 20 خانوار دراســتان از نعمــت گاز بهره مند 
شــده اند. علوى گفت: امسال بازسازى علمک هاى 
40 ساله با برنامه هاى 5 ساله در استان اصفهان  در 

دستور کار قرار گرفته است.

توزیع 500 کیلوگوشت
 بین نیازمندان 

رئیس کمیته امداد اردســتان گفت: به مناسبت عید 
قربان 510کیلوگرم گوشت قربانى بین مددجویان 

این نهاد توزیع شد.
 ابوالقاســم صادقى با بیان اینکه در راســتاى حفظ 
شــأن و شــخصیت مددجویان تمام خدمات این 
کمیته به  مناســبت عید قربان توسط مددکاران در 
محل اقامــت آنان انجام شــد، افزود: ایــن مقدار 
گوشت در بســته هاى 750گرمى و یک کیلوگرمى 
بیــن 700خانــوار از مددجویــان توزیــع شــده 

است.

خبر

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان اصفهان 
گفت: 35 درصد خودروهاى سوارى در حال رفت و آمد 
در خیابانهاى این کالنشهر در ساعت پیک حمل و نقل 

شهرى، تک سرنشین هستند.
ســرهنگ ابوالقاســم چلمقانى در گفتگو با ایرنا افزود: 
ترافیک سنگین معابر و خیابانهاى اصفهان ناشى از حجم 
استفاده بى رویه از خودروهاى شخصى و تک سرنشین 
است و توسعه نیافتن ناوگان حمل و نقل عمومى به اندازه 
کافى از جمله دالیل اســتفاده بى رویــه از خودروهاى 

شخصى و تک سرنشین محسوب مى شود.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان اصفهان 

خاطرنشان کرد: 2 میلیون و 200 هزار نفر در کالنشهر 
اصفهان سکونت دارند و نزدیک به یک میلیون و 300 
هزار خودرو و یک میلیون موتورســیکلت در این شهر 

تردد مى کنند.
وى بیان کرد:تعداد خودروها و افــرادى که در اصفهان 
گواهینامه دریافت کردند در یک پروســه 10 ســاله به 
ترتیب چهار و 2/5 برابر شــده اما معابــر و خیابان ها به 

همان نسبت رشد پیدا نکرده است.
چلمقانى اضافه کرد: البته قرار نیســت که خیابان ها و 
معابر به نســبت افزایش تعداد خودروها رشد کند بلکه 
باید فرهنگ استفاده از خودرو و ترافیک توسعه پیدا کند.

مدیر فروش خارجــى ذوب آهن اصفهــان درخصوص 
عملکرد صادراتى این شرکت در4 ماهه ابتداي سال جارى 
گفت : با وجود تمامی تنگناها و مشکالت موجود در شرایط 
تحریم ذوب آهن اصفهان موفق به صادرات حداقل ماهانه 
100 هزار تن انواع محصوالت فوالدي گردیده است که 
این حجم صادرات در برگیرنده بازارهاي جدید صادراتی 
مانند غنا و توسعه در حوزه CISو کشورهاي آسیاي جنوب 
شرقی می باشد. ضمن اینکه صادرات محصوالت فرعی 
مازاد بر  نیازهاي داخلی کشــور هم در حال حاضر انجام 
می شــود. بهزاد کرمى کیفیت محصوالت این شرکت را 
یکى از عوامل موثر در موفقیــت و افزایش روند صادرات 

دانســت و گفت: ذوب آهن اصفهان در راســتاي محقق 
نمودن افزایش ســهم صادراتی خود به تمامی کشورها 
خصوصًا کشورهاي اروپایی و برخی کشورهاي همسایه 
 CARES که صادرات به آنها مستلزم داشتن گواهینامه
می باشــد اقدام و در حال حاضر اولین و تنها صادرکننده 
ایرانی داراي این گواهینامه می باشد. مدیر فروش خارجى 
ذوب آهن اصفهان در خصوص برنامه صادراتی این شرکت 
تا پایان ســال 98 گفت : با توجه به پیش بینی روند مثبت 
بازارهاي صادراتی، برنامه صادرات شرکت حداقل صادرات 
55 درصد تولیدات می باشد. در هر صورت برنامه صادرات 

این شرکت حداقل یک میلیون و 200هزار تن می باشد.

برنامه صادراتى ذوب آهن
در سال جارى

35 درصد خودروهاى عبورى 
اصفهان تک سرنشین هستند

اولین نشســت خبرى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان در دوره نهم با اصحاب رســانه با 
صبحانه کارى در تاالر اجتماعات اتاق بازرگانى اصفهان 
همراه بود. ابتدا رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان با تبریک روز خبرنگار و تقارن این 
نشست خبرى با اعیاد قربان و غدیر گفت: امروز کشور 
در شرایط خاص که از آن به عنوان جنگ اقتصادى یاد 
مى شود بوده و مى طلبد تا ما فعاالن اقتصادى و مردم و 
مسئوالن در کنار یکدیگر و با اقدامى جهادى بتوانیم از 

این تحریم هاى ناعادالنه، موفق بیرون آییم.
مسعود گلشیرازى افزود: شاید تحریم ها امروز یک حسن 
براى اقتصاد ملى داشــت تا بیش از هر زمان دیگرى، 
مسئوالن و بخش خصوصى، به اهمیت صادرات غیرنفتى 
خود پى ببرند چرا که در این مشکالت ارزى، بهترین راه، 

صادرات غیرنفتى است.
رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان در دوره نهم گفت: شــاید اگر در سال گذشته، 
دستورالعمل هاى متناقض که مانع صادرات شدند وجود 

نداشت مى توانستیم صادرات بهترى داشته باشیم.
گلشیرازى معتقد است: ما کشورهایى در همسایگى خود 
داریم که مى توانند هدف صادرات ما باشند و عراق، سوریه 

و... از بازارهاى صادراتى هدف اصفهان بوده و در مجموع 
آمار صادرات علیرغم تحریم ها با توجه به الزام بازگشت 
ارز و... با برنامه ریزى مطلوب، مى تواند رشد داشته باشد.

وى در خصوص حذف ســه صفر از پول ملى نیز گفت: 
حذف سه صفر از پول ملى البته مخالفین و موافقینى دارد 
و این در حالى است که صرفنظر از ادبیات غیرحرفه اى 

برخى افراد، نمى توان از چربش مزایاى آن گذشت.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
افزود: اگر سامانه جامع بانک ها و مالیاتى اجرا شود، این 

اصالح اقتصادى به خوبى اجرایى خواهد شد.
گلشیرازى اجراى پروژه برندســازى را اتفاق خوبى در 
اصفهان قلمداد کرد و گفــت: در پروژه برند به خصوص 
برند شهرى اقدامات خوبى صورت گرفته و تالش است تا 

سرانه گردشگرى خارجى و داخلى، افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
با بیان اینکه در کشــور 60 هزار فعال اقتصادى کارت 
بازرگانــى دارند، گفت: براى احــراز صالحیت اعضاى 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان مبنى 
بر اینکه باید فعال اقتصادى شناســنامه دار باشند، اتاق 
بازرگانى وارد عمل شده به گونه اى که امروز تعداد بسیار 
ناچیزى از آنان تأیید نشدند که البته درصد بسیار بسیار 
اندکى هم از این کارت ها سوء اســتفاده کردند. این در 

حالى است که 6 درصد از 60 هزار دارنده کارت بازرگانى 
در کشور، سهم اصفهان است.

گلشیرازى ادامه داد: رسالت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان، حوزه اقتصاد و توجه به مسئولیت 
اجتماعى است و در این راســتا ما وزرا و مسئوالن ارشد 
کشــور را به اصفهان دعوت کرده و در جلسات شوراى 
گفتگو، مشــکالت مطرح شــده و تا حد امکان، مرتفع 

شده است.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
مى گوید: فعاالن اقتصادى سه معضل در حوزه بانک ها، 
مالیات و تأمیــن اجتماعى دارند که تا حــدود زیادى با 
مســئوالن ذیربط مطرح و مرتفع شده اســت. البته ما 
به دنبال هیاهــو نبوده و مى دانیم کــه اقتصاد با هیاهو 
فاصله دارد و باید با مطالبه گرى و مشارکت، مشکالت 

را اصالح کرد.
گلشیرازى اشــاره اى به جارى شــدن آب در زاینده رود 
داشت و گفت: ما آب را نه پشــت بلندگو، بلکه جارى در 
زاینده رود مى خواهیم که خوشبختانه امروز اینگونه است.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان نیز گفت: اتاق در دوره نهم ســعى دارد با نگاه 

تدبیر، مسائل محیط کسب و کار را پیگیرى کند.
بهرام ســبحانى در پاسخ به ســئوال مبنى بر اینکه آیا 

تحریم ها، فرصتى براى جلوگیرى از خام فروشى صنایع 
معدنى نیست، گفت: اصوًال خام فروشى یک فلسفه بوده 
و کارى به تحریم ندارد و اگر کاالیى را مى توان با ارزش 
افزوده داشت منطق حکم مى کند خوراك واحد داخلى 
تأمین شده و ارزش افزوده ایجاد شود و هر چقدر زنجیره 

صنایع بیشتر باشد فرآورى بیشتر خواهد شد.
وى در خصوص ایجاد بندر خشــک در اصفهان گفت: 
اگر بندر خشــک در اصفهان با تعاریف استاندارد پیاده 
شود یعنى منطقه اى محصور همچون بندر شهید رجایى 
باشد که کاالهاى وارداتى در این منطقه پیاده، ترخیص و 
صادرات انجام شود یا در سطح کشور توزیع شود به لحاظ 
گردش مالى و ایجاد اشتغال گام بزرگى اتفاق مى افتد و 

تحول اقتصادى رخ خواهد داد.
تنها بانوى عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان در دوره نهم اصفهان نیز 
گفت: در دوره نهم اتــاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان تاکنون 10 جلســه هیئت رئیسه 
برگزار شده که حاصل آن 80 مصوبه و هفت جلسه هیئت 

نمایندگان با 18 مصوبه بوده است.
فرشته امینى افزود: در این مدت در کمیسیون هاى اتاق، 
15 جلسه با 41 دســتور برگزار شد که 91 مصوبه داشته 
است. همچنین هشت نشست حاصل فرآیند کارگروه ها 

بوده و شــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى هم 
تاکنون چهار جلســه داشــته که نتیجه آن 71 مصوبه 

بوده است.
وى ادامه داد: درصد پیشرفت مصوبات شوراى گفتگوى 
اجرا شــده اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان در سال گذشته 51 درصد کامل انجام شد، 45 
درصد در دست اجرا بوده و 4 درصد هنوز اجرا نشده است.
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 
کشاورزى اصفهان گفت: در دوره نهم مشارکت بانوان 
که به عنوان بازوان هیئت رئیسه اتاق به شمار مى روند 
از 11 درصد در گذشته، امروز به 22 درصد رسیده است و 
تالش داریم با شبکه سازى بانوان، آنها با توانمندى هاى 

دیگر بیش از پیش آشنا شوند.
در این نشســت صمیمانه رضا برادران اصفهانى عضو 
هیئت نماینــدگان اتــاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 
کشاورزى اصفهان که جوان ترین عضو در بین اتاق هاى 
کشور مى باشد هم گفت: اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى اصفهان در دوره نهم با شــعار باال بردن 
شاخص هاى بهبود کسب و کار وارد کار شد که بر اصول 
شفافیت، استوار است که یکى از شاخص ها ى شفافیت، 
ورود فعاالن رســانه ها و نقد اخبار مى باشد که مى تواند 

بازوى خوبى براى ما باشد. 

در صبحانه کارى اعضاى اتاق بازرگانى با اصحاب رسانه عنوان شد

سهم 6 درصدى اصفهان از 60 هزار دارنده کارت بازرگانى در کشور
ساسان اکبرزاده

یک منبع آگاه از دســتگیرى  (م. ر) رئیس مرکز کارشناســان رســمى 
دادگسترى اســتان اصفهان خبرداد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
(م.ر) در پى تخلفات گسترده و شــکایات متعدد مردمى سرانجام در تور 
حفاظت و اطالعات دادگسترى استان قرار گرفت و هم اکنون در بازداشت 
به سر مى برد. خبرگزارى فارس هم نوشــت که بازداشت این مقام ارشد 
قضایى روز دوشنبه صورت گرفته است. به نظر مى رسد این قبیل اقدامات 
در راستاى تأکیدات حجت االسالم والمسلمین رئیسى مبنى بر پاکسازى 

مفاسد درون مجموعه قوه قضائیه صورت گرفته باشد.  
در همین حال خبرگزارى فارس نوشت که محمدرضا حبیبى رئیس کل 
دادگسترى استان اصفهان از مدیرانى است که در دوران تازه دستگاه قضا و 
در بدو ورود به این مسئولیت و در اظهارنظرهاى خود تأکیدات زیادى بر این 
نوع پیگیرى ها داشته است. حبیبى چند سال پیش تصدى جایگاه دادستان 
مرکز استان اصفهان را به عهده داشت و توانست پرونده هاى بسیار حساس 
در سطح ملى را به نتیجه برساند؛ بر همین اســاس و با توجه به سوابقش 
انتظار مى رود طى چند ماه آینده تحوالت بیشترى در دادگسترى اصفهان 
اتفاق بیفتد؛ البته این کار بسیار سخت و طاقت فرسا به نظر مى رسد و آزمون 

مهمى براى تشکیالت قضایى استان اصفهان به حساب مى آید.

«سومین نمایشگاه تخصصى تجهیزات هتل، رستوران، 
فســت فود، کافى شــاپ و قنادى» و «اولین نمایشگاه 
نوشیدنى هاى سرد و گرم» دو نمایشگاهى هستند که به 
صورت همزمان طى روزهاى پایانى مردادماه در اصفهان 

برپا مى شوند.
این دو نمایشگاه در شــرایطى برپا مى شوند که برندهاى 
مطرح کشور در زمینه تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و 
کافى شاپ و همچنین فعاالن برجسته حوزه نوشیدنى هاى 
گرم و سرد در آنها حضور خواهند داشت و آخرین یافته ها 

و توانمندى هاى خود را در این حوزه به نمایش مى گذارند.
در مجموع این دو نمایشــگاه، 100 شرکت و مؤسسه از 
اســتان هاى اصفهان، تهران، چهارمحــال و بختیارى، 
خراســان رضوى، قــم و مازنــدران حضــور خواهند 
داشــت و از امروز تا 26 مردادماه، فعالیت هــاى خود را
 در 8 هــزار مترمربع فضــاى نمایشــگاهى به معرض

 بازدید عمومى مى گذارند.
سومین نمایشگاه تجهیزات هتل، رستوران، کافى شاپ و 
فست فود که در دو دوره گذشته خود با استقبال مطلوبى 
از سوى فعاالن این بخش روبرو شــده، توانسته اعتماد 
عالقمندان به این عرصه را تا حد بسیار زیادى جلب کند 
و اصفهان را به مرکزى براى برگزارى رویدادهاى مرتبط 
با این عرصه تبدیل کند.  نخستین نمایشگاه بین المللى 
نوشیدنى هاى سرد و گرم نیز یک نمایشگاه جذاب و خاص 
اســت که مخاطبان ویژه خود را دارد و بسیارى از جوانان 
عالقمند به حضور در آن و بازدید از دستاوردها و گروه هاى 

کاالیى به نمایش درآمده در آن هستند.
عالقمندان به بازدید از این دو نمایشگاه مى توانند از ساعت 
17 تا 23 روزهــاى 23 تا 26 مردادماه بــه محل برپایى 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان از برقرارى خط پرواز اصفهان- ازمیر- اصفهان توسط 
شرکت هواپیمایى پگاسوس خبر داد.

حسن امجدى با اعالم این خبر گفت: این پرواز توسط شرکت هواپیمایى پگاسوس از 20 مرداد 
آغاز شده و تا پایان شهریور امسال ادامه خواهد داشت.

وى گفت: این پرواز جهت رفاه حال مسافران به صورت برنامه اي روزهاى یک شنبه هر هفته در 
ساعت 04:45 از ازمیر وارد و در ساعت 5:25، فرودگاه اصفهان را به مقصد ازمیر ترك خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان خاطرنشان کرد: پرواز مذکور توسط هواپیماي ایرباس 320 

و با ظرفیت 186 مسافر انجام می شود.

احمد منتظر، رئیس ســابق اداره کل میراث فرهنگى 
استان اصفهان، چندى پیش در گفتگو با ایسنا، خاطره اى 
از شب تخریب حمام خسرو آقا بیان کرده بود که در آن 
خاطره، از « عبدالحسین ســیف اللهى» به عنوان عامل 
این تخریب اسم برده شــده بود. سیف اللهى که زمانى 
قائم مقام سازمان شهردارى هاى کشــور، مدیرعامل 
قطار شــهرى اصفهان و معاون عمرانى اســتاندارى 
اصفهان بــوده و نیز دومین شــهردار اصفهان، پس از 
پیروزى انقالب اسالمى ایران به شمار مى رود، نسبت 
به اظهارات رئیس ســابق اداره کل میــراث فرهنگى 
استان اصفهان واکنش نشان داد. وى در گفتگو با ایسنا، 
ناگفته هایى را درباره تخریب این اثر نفیس اصفهان بیان 

کرد که بخشى از آن را مى خوانید:
حمام علیقلى آقا و خسرو آقا هم زمان توسط دو برادر در 
دو محلۀ اصفهان ساخته شد؛ یعنى به صورت هم زمان 
یکى از این دو برادر حمام علیقلــى آقا و دیگرى حمام 
خسرو آقا را ساخت و زبان من قاصر است از کارهایى که 
در این حمام انجام مى شد. در نامه هاى علماى اصفهان 
هم موجود اســت که چه تعبیرى در مــورد این حمام 
(خسرو آقا) داشتند و َمفسده خانه روس ها و انگلیس ها 
بود.  از سال 52 طرحى در شــوراى شهرسازى کشور 
مصوب شده بود که ادامه خیابان استاندارى با عرض 24 
متر تا خیابان عبدالرزاق ادامه پیدا کند. خیابان عبدالرزاق 
در زمان فرح پهلوى کشیده شــد و او به عنوان ریاست 
شوراى میراث فرهنگى کشور دستور تخریب و دوتکه 
شــدن بازار قدیمى اصفهان را صادر کرد.  در گزارش 
آقاى کیانپور، اســتاندار وقت اصفهان بــه پهلبد وزیر 
فرهنگ و هنر شاه آمده، زمانى که مى خواستند در خیابان 
استاندارى جلو بروند یک سربینه به نام حمام خسرو آقا 
پیداشده اســت. آن زمان حمامى وجود نداشت، حمام 
تخریب شده بود و هشت تا مغازه ساخته بودند. فقط یک 

سربینه بوده است، آنجا هم آشغال دانى بود.  آقاى کیانپور 
استاندار اصفهان براى جابجایى حمام خسرو آقا نامه اى 
به شخص فرح پهلوى نوشــت مبنى بر اینکه وضعیت 
حمام خوب نیست و اجازه بدهید ما این حمام را در کنار 

تاالر اشرف بسازیم که فرح پهلوى موافقت مى کند.
اوایل انقالب، زمانى که آقاى مهندس علوى شــهردار 

وقت اصفهان بود به آقاى دکتر واعظى، استاندار وقت 
اصفهان نامه مى نویســد که ما امکان ایــن را نداریم 
که خیابان ســپه را تعریض کنیم و اینجــا به زباله دانى 
تبدیل شــده اســت. بعد هم آقاى علوى به من گفت 
امکان تعریض این خیابان را ندارد و گفت معتقد اســت 
که تعریض را حذف کنیم و مــن هم گفتم که موافقم و 

آمدیم تعریض خیابان سپه را از چهل ستون و ساختمان 
تاالر اشــرف و بانک ملى و ســپه و حمام خسرو آقا و 
ســاختمان قاجاریه که بانک بازرگانى بود و هنوز هم 
هست حذف کردیم و جلوى تعریض گرفته شد؛ ضمن 
اینکه شهردارى اصفهان پول حمام خسرو آقا را به مالک 
آن پرداخت کرده بود یعنى شــهردارى اصفهان براى 

تعریض خیابان ســپه با پرداخت مبلغ 436 هزار تومان 
حمام خسرو آقا را از مالک شخصى آن خریدارى کرده 
بود و حمام به نام شهردارى بود و مالکیت آن در اختیار 
میراث فرهنگى نبوده است. بدیهى است حمام خسرو 
آقا به دلیل تعریض خیابان سپه(سپاه) تخریب شده بود 
و قبل از انقالب به گودال زباله محل شــهرت داشت و  
یک پل آهنى بــراى رفت وآمد مــردم روى گودال آن 

گذاشته بودند.
وقتى من شهردار اصفهان شدم، دیدم نامه آقاى علوى 
حق است و حمام خســرو آقا مزبله دانى شده و بعد هم 
که آقاى درخشنده پور شــهردار اصفهان شد _من او را 
به عنوان شهردار اصفهان انتخاب کردم و خودم معاون 
عمرانى استاندارى بودم_  نامه اى به استاندار وقت آقاى 
کرباسچى نوشت، مبنى بر اینکه که امکان اینکه ما این 
حمام را بســازیم وجود ندارد. آقاى جبل عاملى هم که 
بعد از آقاى آیت ا... زاده سرپرست وقت میراث فرهنگى 
اصفهان بود در نامه اى نوشــتند کــه موافق با تخریب 
حمام خسرو آقا هستند و گفت که نامه بنویسید و براى 
تخریب نهایى مجوز بگیرید؛ ایــن موضوع مربوط به 

سال 1359 است.
آقاى کرباسچى اســتاندار وقت به من نامه نوشت که 
چه کار کنم؟ و من به میراث فرهنگى کشور نامه نوشتم 
که حمام خســرو آقا چه وضعیتى دارد؟ یا بیایید اینجا را 
خراب کنید یا بیایید حمام را از مزبله دانى دربیاورید اما اگر 
شما جواب شنیدید من هم شنیدم! در بحبوحه انقالب و 
زمانى که جنگ شروع شد و اولین بمب به مسجد جامع 
برخورد و بازار تخریب شد، مردم هم در حمام خسرو آقا 
دو نارنجک گذاشتند و آن را منفجر کردند و با این کار، 
آن چیزى هم که به عنوان حمام تا آن زمان وجود داشت 
نابود و از بیخ خراب شد، بنابراین سال 58 حمام خسرو آقا 

توسط مردم خراب شد. 

ناگفتــه هاى تخریب حمام خسروآقـا 

آغاز اولین نمایشگاه نوشیدنى سرد و گرم  
در اصفهان  از امروز

برقرارى مسیر پرواز  ازمیر-اصفهان-ازمیر بازداشت مقام ارشد قضایى در اصفهان
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پژمان جمشیدى بازیگر مرد سینماى ایران است که تا 
اینجاى کار با سه فیلم تجربه اکران را پشت سر مى گذارد، 
این آمار نشان دهنده موفقیت جمشیدى در نیمه اول سال 
محسوب مى شود. وى نخستین بار در فیلم «تگزاس 2» 
به ایفاى نقش پرداخت تا بتواند جزو بازیگران پرفروش 
سال جدید باشــد، تگزاس 2 تا اینجاى کار دومین فیلم 

پرفروش سال به حساب مى آید.
جمشیدى اما همچون ســایر بازیگرانى که دو فیلم در 
کارنامه اکران بهار 98 خود مى بینند، اثر دوم خود را مدیون 
فیلم کمال تبریزى یعنى «ما همه با هم هستیم“ است، 
اثرى که شاید براى بازیگران رزومه به حساب بیایید، اما با 
توجه به تعدد بازیگران به احتمال فراوان نقش هاى بسیار 

کوتاه را براى آنان رقم زده است.
”تگزاس 2“ تاکنون فروشى معادل 23,449,544,000 
تومان فروش داشته است، فروش بسیار باالى این فیلم 
باعث شده تا جمشیدى به عنوان یکى از پرفروش ترین 

بازیگران سینماى سال جارى محسوب شود. 

کار به تگزاس ختم نمى شــود، با وجود اینکه بسیارى از 
مخاطبان سینما انتظارات بیشترى از فیلم سینمایى «ما 
همه با هم هستیم“ ساخته کمال تبریزى داشتند اما این 
فیلم نتوانست در حد چهره هاى معروف سینمایى خود 

فروش داشته باشد.
”ما همه با هم هســتیم“ تنها در اکــران روز اول موفق 
بود، این اثر موفقیت خود را در هفتــه اول ادامه داد، اما 
از آنجا که مخاطب مخاطب را به ســینما مى آورد، این 
اثر نتوانست رضایت مخاطبان هفته اول را جلب کند و 
همین عاملى بود تا براى هفته هاى بعد صدرجدول را از 
دست بدهد، این فیلم 10,374,823,000 تومان فروش 
داشته و تا اینجاى کار هفتمین فیلم جدول فروش سینما 

در سال جارى است. 
با وجود موفقیت جمشــیدى با دو فیلم کمدى که هر دو 
مورد نقد منتقدان قرار گرفته، وى در سومین تجربه خود 
در چرخه اکران نتوانست به فروش خوبى دست پیدا کند، 
وى براى سومین بار فیلم ایده اصلى ساخته آزیتا موگویى 

راهى پرده نقره اى شد. 
فروش ناامید کننده ایده اصلى در حالى رخ مى دهد که 
این فیلم از حضور بازیگــران چهره هاى همچون بهرام 
رادان و مهرداد صدیقیان بهره مى برد، فیلمى که به گفته 

کارگردان نزدیک به پنج میلیارد تومان هزینه داشته 
و تاکنون تنهــا 380,263,000 تومان 
فروخته است، شکستى که در کارنامه 
درخشان جمشیدى در گیشه خدشه وارد 

کرده است. 
با این وجود جمشــیدى تــا اینجاى 
سال با اکران ســه فیلم «ما همه با 
هم هســتیم“، ”تگزاس 2“ و ”ایده 
اصلى“ مجموعا به فروشى معادل 
34,204,630,000 تومان دســت 

یافته تا به عنوان یکــى از بازیگران 
پرفروش سال جدید سینما لقب 

گیرد.

اکبر زنجانپــور بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
درخصــوص فعالیت هاى خــود در عرصه بازیگرى 
گفت: فعًال مشغول کارى نیستم و ترجیح مى دهم در 
خانه استراحت کنم، پیشنهادات متعددى داشته ام اما 
هیچکدام از آنها را قبــول نکرده ام زیرا نقش باید مرا 
به چالش وادار کند نه اینکه بارى به هر جهت و براى 
خالى نبودن عریضه باشد. وى در همین راستا تأکید 
کرد: مطمئن باشــید اگر کار خوب پیشنهاد شود من 
دوســت دارم به بازیگرى ادامه دهم اما وقتى کارها 
ضعیف و نقش ها سطحى شده اند چطور مى توانم در 

چنین آثارى بازى کنم.
بازیگر ســریال «والیت عشــق» درباره مشکالت 
معیشــت بازیگران اضافه کرد: در هــر صورت هر 
شــخص خودش راه زندگى خود را انتخاب مى کند، 
من نمى توانم در مورد معیشت بازیگران دیگر نظرى 
بدهم اما خب اگر وضع بد اســت بایــد دلیل آن را از 

تهیه کنندگان پرسید. وى در همین رابطه اظهار کرد: 
باید از تهیه کنندگان بپرســیم که چرا پول بازیگران 
را به موقع نمى دهند، باید پرســید که تهیه کنندگان 
چرا پول بازیگران را مى خورند، وقتى یک بازیگر به 
صورت محدود بازى مى کند چطور مى توان دستمزد 

همان کار اندك را هم خورد. 
این بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر مشکالت سینما 
را بزرگ دانست و اضافه کرد: البته این را بگویم که 
تهیه کنندگان خوب بسیار زیادى داریم اما وقتى دو 
نفر کار خطایــى انجام دهند، نــام آنهایى که خوب 
هستند هم خراب شــده و کًال صنفشان زیر سئوال 

مى رود.
زنجانپور حضورش در عرصــه بازیگرى را منوط به 
نقش خوب دانســت و خاطرنشــان کرد: کار خوب 
پیشنهاد شــود قطعًا من بازى مى کنم، اما در شرایط 

فعلى آنقدر بازیگرى نمى کنم تا بمیرم.

فیلم ســینمایى «ماجراى نیمروز:رد خون» به کارگردانى محمدحسین 
مهدویان که پیش از این کارگردان و تهیه کننده اش از مشکالتى در صدور 

مجوز نمایش آن خبر داده بودند، از اوایل مهر روى پرده مى رود.
غالمرضا فرجى سخنگوى شــوراى صنفى نمایش با اشاره به مصوبات 
امروز شوراى صنفى نمایش گفت: «در آخرین جلسه این شورا، قرارداد 
فیلم سینمایى «ماجراى نیمروز: ردخون» براى اکران در سرگروه آزادى 
ثبت شد، این اثر سینمایى قرار است از سوم مهرماه بعد از فیلم سینمایى 

«کوروکدیل» شود.»داستان «ماجراى نیمروز:ردخون» درباره اتفاقات 
بعد از پایان جنگ ایران و عراق در ســال 1367 و عملیات مرصاد است. 
نیروهاى امنیتى ایران با ارسال دو مأمور به بغداد مى خواهند قبل از شروع 
عملیات فروغ جاویدان، عباس زریباف فرمانده این عملیات را ترور کنند. 

اما داستان طور دیگرى رقم مى خورد.  
بهنوش طباطبایى، محسن کیایى، هادى حجازى فر، مهدى زمین پرداز، 
هستى مهدوى، حسین مهرى و جواد عزتى از بازیگران این فیلم هستند.

حسین محجوب بازیگر عرصه تلویزیون و سینما پیرامون آخرین فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر در هیــچ کارى بازى نمى کنم، 

پیشنهاداتى داشته ام اما هیچکدام از آنها براى من مطلوب نبوده اند.
وى با اشاره به وضعیت وخیم امروز ســینما تاکید کرد: واقعًا باور کنید در این 
وضعیت و احوال بد سینما اصًال دیگر دل و دماغ حرف زدن در مورد کیفیت و 
کمیت آثار نیست، سینما راه خوبى را پیش نگرفته و انگار قصدى هم براى بهتر 

شدن نسبت به گذشته ندارد. 
بازیگر سریال «صاحب دالن» دلیل کم کارى خود را اینگونه توصیف کرد: نقش 
خوب باشد من بازى مى کنم، هیچ بازیگرى دوست ندارد کم کار یا بیکار باشد، 
منتها تولیدات ما شاید به ظاهر زیاد شــده اما چند اثر در سال تولید مى شود که 

مى توان از آن به عنوان یک فیلم سینمایى خوب یاد کرد؟
وى در همین رابطه اذعان کرد: برخى از من مى پرســند که راهکار خروج از 
وضعیت فعلى سینما چیست، باور کنید نمى دانم، من یک بازیگرم، باید فیلمنامه 

خوب پیشنهاد شود تا بازى کنم، مسئول حل مشکالت سینما من نیستم. 
بازیگر فیلم سینمایى «ملک سلیمان» با اشاره به غیبت طوالنى مدت خود در 
بازیگرى افزود: مدت هاست از بازیگرى دور شده ام و طبیعتًا دلتنگ آن هستم، 
من دوست دارم کار خودم یعنى بازیگرى را انجام دهم، اما چه باید کرد وقتى 

هیچ پیشنهاد درستى نیست.
محجوب با اشــاره به نقش هاى بى کیفیتى که به وى پیشــنهاد مى شــود 
خاطرنشان کرد: این روزها پیشنهاد زیاد اســت، اتفاقًا کارگردانان بزرگى هم 
سراغم مى آیند اما حیف که این کارگردانان بزرگ براى نقش هاى کوچک و بى 

اهمیت سراغ مرا مى گیرند.

«سالم صبح بخیر» در آنتن مى ماند و رضا رشیدپور 
اواخر تابستان با یک برنامه شبانه به تلویزیون مى آید. 
رشیدپور در چند سال اخیر برنامه «حاال خورشید» را 
براى مخاطبان صبحگاهى روى آنتن برد، برنامه اى 
که به یکى از برنامه هاى پربحث و پربیننده تلویزیون 

تبدیل شد.
بیست و دوم اسفندماه ســال گذشته آخرین قسمت 
«حاال خورشــید» روى آنتن رفــت و چندى پیش 
خبرهایى مبنى بر بازگشت دوباره به تابستاِن تلویزیون 

رسانه اى شد. این روزها گروه و عوامل کار 
در پیش تولید هستند و خودشان را براى 
ســرى جدید «حاال خورشید» آماده 
مى کنند. احتماًال نام این برنامه تغییر 
خواهد کرد و رضا رشــیدپور اواخر 

تابستان، شبانه به آنتن برمى گردد.
حرف و حدیث هایــى از تغییــر ســاعت و یا حتى 
حــذف برنامه «ســالم صبح بخیر» هــم به گوش 
مى رسد که پیگیرى ها نشــان مى دهد این برنامه در 
کنداکتور صبحگاهى شبکه ســه مى ماند و احتماًال 
عوامل و گــروه برنامه  رضا رشــیدپور بعــد از خبر 
ســاعت 22 ایــن شــبکه تلویزیونــى ر وى آنتن 

خواهند رفت.  
قرار است برنامه جدید رضا رشیدپور گفتگومحور باشد 
و در فصل جدید با تجربه ساختارى متفاوت 
و افزودن شــمارى از روزنامه نگاران و 
کارشناسان رسانه به گروه خود، رضایت 

مخاطبانش را جلب کند.
پیش از این، «حاال خورشید» با زمینه 
اجتماعى و فضایى فعال، بانشاط و جذاب 
از شــنبه تا پنج شــنبه از شــبکه سه سیما 
پخش مى شد، برنامه اى که شامل بخش هاى 
مختلفى همچــون بررســى روزنامه هاى 
روز کشــور، گفتگــو بــا مهمان،

 چــراغ زرد، بــورس ایده، 
بیلبورد و... است.

احتمــال  بســیارى 
مى دهند رضا رشیدپور 
با نام قبلــى «حاال 
خورشید» برگردد 
هــم  برخــى  و 
تغییر  مى گویند 
ساختار و دکور 
شــاید منجر به 
تغییر نام شــود. 
زیرا تغییر کنداکتور 
هم مى تواند در این راســتا دخالت 
داشته باشــد و برنامه جدید رشیدپور 
در آنتــن شــبانه نام جدیــدى هم 

بگیرد. 

کامبیز دیرباز جدیدترین بازیگرى است که به سریال شبکه 
نمایش خانگــى «آقازاده» بــه تهیه کنندگــى حامد عنقا و 
کارگردانى بهرنگ توفیقى پیوست. در هفته هاى قبل مهدى 
ســلطانى، امین تارخ، امین حیایى و جمشــید هاشم پور 
هنرمندان شــاخصى بودند که به عنوان بازیگران 

اصلى سریال «آقازاده» معرفى شدند.
تجربه تازه حامد عنقا در شــبکه نمایش خانگى 
پس از «قلب یخى» که چهارمین همکارى او با 
بهرنگ توفیقى را رقم مى زند، حاال بازیگر جدیدى 

را در فهرست خود دارد.
کامبیز دیرباز که نقشــى دوگانه در ســریال ایفا 
مى کند و چهره اى به ظاهر خشن و تند دارد که کلید 
ماجرا به دست او است. دیرباز که این روزها «رالى ایرانى» 
را به عنوان یک رئالیتى شو در شبکه نمایش خانگى دارد، 

با «آقازاده» اولین تجربه بازیگرى در سریال هاى این مدیوم را 
نیز با نقشى خشن به کارنامه کارى خود اضافه مى کند.

این بازیگر 44 ساله سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد را در بیست ودومین دوره جشنواره فیلم فجر در سال 82 

براى بازى در فیلم «دوئل» احمدرضا درویش به دست آورد.
«به نام پدر» از آثار ابراهیم حاتمى کیا، «عیار 14» ســاخته 
پرویز شهبازى و تجربه کارگردانى شهاب حسینى در سینما 
یعنى «ساکن طبقه وسط» از دیگر آثار سینمایى دیرباز است 
که در فیلم پرفروش «اخراجى ها» نیز نقش مجید سوزوکى را 

برعهده داشته است. 
دیرباز پیش از این در «پیکسل» به عنوان اولین سریال تعاملى با 
حامد عنقا همکارى داشته که به زودى پخش مى شود. «پشت 
بام تهران» و «زیر پاى مادر» نیز از همکارى هاى او با بهرنگ 

توفیقى است.

موفقیت براى فوتبالیست  دیروز و بازیگر امروز

فروش 34 میلیارد تومانى
 پژمان جمشیـــدى در سال 98

ى شد. 
ننده ایده اصلى در حالى رخ مى دهد که 
ور بازیگــران چهره هاى همچون بهرام 
صدیقیان بهره مى برد، فیلمى که به گفته 

ک به پنج میلیارد تومان هزینه داشته 
 380,263,000 تومان 
شکستى که در کارنامه 
دى در گیشه خدشه وارد 

شــیدى تــا اینجاى 
ــه فیلم «ما همه با 
2 ”تگزاس 2“ و ”ایده 
ا به فروشى معادل 
,34 تومان دســت 

ن یکــى از بازیگران 
جدید سینما لقب 

ز

انى
8سال 98

در شرایط فعلى در شرایط فعلى 
آنقدرآنقدر

 بازیگرى نمى کنم بازیگرى نمى کنم
 تا بمیرم! تا بمیرم!

اکبر  زنجانپور:اکبر  زنجانپور:

حسین محجوب:

کارگردانان بزرگ براى 
نقش هاى کوچک سراغم مى آیند

رضا رشیدپور با یک برنامه شبانه به آنتن برمى گردد

خبرهایى مبنى بر بازگشت دوباره به تابستاِن تلویزیون 
رسانه اى شد. این روزها گروه و عواملکار

در پیش تولید هستند و خودشان را براى 
ســرى جدید «حاال خورشید» آماده 
مى کنند. احتماًال نام این برنامه تغییر 
رشــیدپور اواخر خواهد کرد و رضا

قرار است برنامه جدید رضا رشیدپو
و در فصل جدید با تجربه
و افزودن شــمارى ا
کارشناسان رسانه به
مخاطبانش را جلبک
پیش از این، «حاال
اجتماعى و فضایى فعا
از شــنبه تا پنج شــنبه از
پخش مى شد، برنامه اى که
بررس همچــون مختلفى
روز کشــور، گف
 چــراغ ز
بیلبورد
بســی
مى د
با

خ

زی
هم مى تواند در ای
داشته باشــد و برن
در آنتــن شــبانه

بگیرد. 

تاریخ اکران «ماجراى نیمروز: رد خون» قطعى شد

کامبیز دیرباز جدید
نمایش خانگــى «
کارگردانى بهرنگ

سسسسسســلطانى، امین
هنرمندان
اصلى س
تجربه
پس از
بهرنگ
را در فه
د کامبیز
مى کند و چ
ماجرا به دست

را به عنوان یک

کامبیز دیرباز با نقشى دوگانه در «آقازاده»

نوبت دوم

شهردارى چمگردان به استناد مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به:
1- اجاره واحدهاى 1 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 مجتمع کار گاهى واقع در بلوار جانبازان (هر واحد جداگانه)

2- اجاره واحدهاى 5 و 6 و 10 و 11 و 12 و 14 مجتمع تجارى واقع در خیابان آزادى (هر واحد جداگانه)
3- اجاره محل کیوسک شماره 1 پارك ساحلى
4- اجاره محل کیوسک شماره 2 پارك ساحلى

5- اجاره محل مجموعه ورزشى شماره 1 پارك ساحلى
6- اجاره محل مجموعه ورزشى شماره 2 پارك ساحلى

7- اجاره محل پیست دوچرخه سوارى باغ بانوان
8- اجاره اغذیه فروشى باغ بانوان

9- اجاره محل استخر توپى باغ بانوان
10- اجاره محل پارك بادى باغ بانوان

تمام موارد فوق بر اساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى به عنوان قیمت پایه اقدام مى گردد.
متقاضیان مى توانند حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 98/05/31 جهت دریافت اسناد و آگاهى از شرایط داخلى مزایده و به 
واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت ادارى همان روز پاکت هاى مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى نمایند.

هزینه چاپ آگهى در روزنامه و کارشناسى، هر یک از موارد فوق به نسبت به عهده برنده مزایده مى باشد.
شماره تماس شهردارى: 52240471

م الف: 558074علیرضا مالکبیرى- شهردار چمگردان

چاپ دومآگهى مزایده

شهردارى نصرآباد در نظر دارد با استناد به مصوبه اول صورتجلسه مورخ 98/02/26 
شوراى اسالمى شهر نســبت به برگزارى مزایده عمومى و فروش 5 پالك با کاربرى 
مسکونى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 98/06/03 جهت دریافت اسناد 
مزایده به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان 

وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1398/06/04 مى باشد.
تاریخ بازگشایى پاکت ها 98/06/07 خواهد بود.

شهردارى در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

م الف: 557394رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد 

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم (نوبت اول)
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از کلیه سهامداران شرکت نگین تک پرشیا (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 33999 و 
شناسه ملى 10860411940 در اداره ثبت شرکت هاى اصفهان دعوت مى شود که در جلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10 صبح مورخ 1398/06/07 

در دفتر مرکزى شرکت تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

الف- قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال 1397

ب- تصمیم گیرى در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1397
ج- انتخاب بازرسین اصلى و على البدل

د- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره

آگهى دعوت سهامداران شرکت نگین تک پرشیا 
(سهامى خاص)

باقر صادقى در نیمه اول به عنوان یک ناجى و در 
نیمه دوم به عنوان یک مقصر شب سختى را در 

دوحه سپرى کرد.
 بعد از سال ها تبدیل به نفر اول شدن در ترکیب 
ذوب آهن براى بازیکنى که از لیگ هشتم کار 
خود را در این تیم آغاز کــرد و رفت و آمدهاى 
زیادى هم داشت باعث شد تا در دیدار با االتحاد 

یک شب تلخ براى صادقى رقم بخورد.
باقر صادقى که بعد از چند سال یکه تازى رشید 
مظاهرى حاال با نظر منصوریــان و با توجه به 
نمایش خوب هفته هــاى پایانى لیگ هجدهم 
جلوتر از یوســف بهزادى و معراج اســماعیلى 
تبدیل به نفر اول دروازه سبزهاى اصفهانى شده 
بود، در دوحه شب سختى را بعد از 45 دقیقه دوم 

سپرى کرد.
صادقى که در نیمه اول 3 مهــار و البته 2مهار 
بســیار خوب برابر خط حمله پر قدرت االتحاد 
داشت و توانســت یک شروع بســیار خوب را 

جشن بگیرد، در دقایق پایانى نیمه اول تسلیم 
شد تا نیمه اول او بى کلین شیت و با 3 مهار به 
پایان رســید؛ مهارهایى که در شروع مسابقه 
تیم منصوریان را به خوبى در بازى حفظ کرد تا 
شــاید آنها بتوانند گل اول را وارد دروازه حریف 
کرده و نبض مسابقه را در اختیار بگیرند اما نیمه 
دوم براى تیم منصوریان و باقر صادقى بســیار 

متفاوت بود.
تنها لحظاتى بعد از آنکه ذوب آهن به گل تساوى 
رسید و تنها یک گل نیاز داشت تا همه چیز را به 
تساوى بکشاند، یک اشتباه فردى باعث شد تا 
ذوبى ها گلى را دریافت کنند که منصوریان آن 

را "شلیک به قلب" معرفى کرده بود.
بعد از گل تساوى تیم فوتبال ذوب آهن، شروع 
مســابقه با بازى مســتقیم تیم االتحاد به قلب 
دفاع ذوب آهن بود؛ توپى که صادقى چند گام 
جلوتر از دیگر بازیکنان به آن رســیده بود و با 
توجه به اینکه آخرین ضربه را بازیکنان االتحاد 
زده بودند، مى توانســت با توجه به حضور توپ 

در محوطه جریمه با دســت آن را جمع کند اما 
تالش کرد تا با یک ضربه توپ را دور کند و پله 
شدن توپ قبل از رسیدن به صادقى، باعث شد 
تا امیدهاى ذوب آهن نا امید شود و در شرایطى 
که منصوریان براى تکرار بازگشت در دوحه خود 
را آماده مى کرد، دریافت گل دوم باعث شد تا او 
گل هاى سوم و چهارم را هم دریافت کند و کار 
براى این ســرمربى در لیگ قهرمانان آسیا به 

اتمام رسید.
صادقى امســال دروازه بان شــماره یک تیم 
منصوریان اســت و البته گزینه هاى جانشینى 
مهمى مانند بهزادى را پشت سر خود مى بیند. 
دروازه بان با سابقه ذوبى ها براى حضور در لیگ 
برتر و جبران اتفاقات شب تلخ دوحه نیاز دارد تا 
با تمرکز، خیلى سریع ریکاورى ذهنى را شروع 
کند و در فرصت کوتاه باقى مانده تا شروع لیگ 
برتر، در پى تالش براى حفظ جایگاه خود باشد 
تا تیم منصوریان در فصل تغییرات درون دروازه، 

از ابتدا لیگ را به عنوان یک مدعى شروع کند.

یک نیمه مانوئل نویر 
یک نیمه کاریوس!

 ذوب آهن در دیدار برگشت برابر االتحاد عربستان با نتیجه 4 بر 3 
تن به شکست داد تا با توجه به شکست دو بر یک در دیدار رفت از دور 
رقابت ها حذف شود. سایت اسپورت 360 عربى به سه دلیل براى 

شکست ذوب آهن در این دیدار اشاره کرد.
درخشش بازیکن برزیلى

رومارینیو بازیکن برزیلى االتحاد یکى از بهترین بازى هاى خود با 
پیراهن این تیم را به نمایش گذاشت. او توانست دو گل به ثمر برساند 
تا بیشترین سهم را در صعود االتحاد داشته باشد. او سه بار به طرف 
ذوب آهن شــوت زد و 84 درصد پاس هایش هم درست به مقصد 

رسید و نمره باالى 8,5 را دریافت کرد.
اشتباهات خط دفاعى

خط دفاعى ذوب آهن اشتباهات کابوس وارى در این دیدار داشت 
که باعث شد تا دروازه این تیم ســه بار باز شود. ذوب آهن یکى از 
بهترین خط دفاعى ها را داشت اما االتحاد این خط دفاعى را با بازى 

هجومى اش به اشتباه انداخت.
جرات سییرا

سرمربى االتحاد عربستان سهم بســزایى در کسب این پیروزى 
داشت. او تیمش را از همان ابتدا هجومى به میدان فرستاد و شاگردان 
او به جاى بازى دفاعى و وقت تلف کردن به بازى سراسر هجومى 

روى آوردند و ثمره آن را هم دیدند.

3 دلیل براى این شب تلخ

عدم مشخص بودن تاریخ شــروع لیگ نوزدهم تا یکى دو روز پیش 
بازیکنان و کادر فنى سپاهان را سردرگم کرده بود.

 سپاهانى ها که تمرینات خود را از یکم تیرماه آغاز کرده اند، نزدیک به دو 
ماه مى شود که درگیر تمرینات آماده سازى هستند و این موضوع باعث 
فرسایش روحى ذهنى و بدنى بازیکنان شده است؛ این موضوع تا جایى 
پیش رفته که حتى برخى بازیکنان تیم احساس مى کنند در روزهاى 

انتهایى فصل به سر مى برند و بى صبرانه منتظر آغاز لیگ هستند.
طبق شنیده هاى غیر رسمى از مسئولین سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
قرار بود مسابقات لیگ نوزدهم از تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه آغاز شود 
ولى عدم آماده شدن ورزشگاه ها (مسئوالن سازمان لیگ تاکید مى کنند، 
حداقل باید 5 استادیوم استانداردسازى شود) سبب شده تا تمام مسئوالن 
تصمیم ساز فوتبال ایران همچنان روى موضع خود براى تعویق لیگ 

اصرار داشته باشند.
نائب قهرمان فصل گذشــته لیگ برتر از تاریــخ 26 خردادماه 1397 
تمرینات خود را براى حضور در لیگ هجدهم آغاز کرد و تا تاریخ هشتم 
خردادماه 1398 که در نیمه نهایى مقابل پرسپولیس به میدان رفت، درگیر 

تمرینات و بازى ها بود.
گفتنى است سپاهان طبق قرعه کشى انجام شده در هفته اول رقابت هاى 

لیگ برتر باید در بوشهر به مصاف شاهین شهردارى برود.
توئیتر باشگاه سپاهان در خبرى اعالم کرد که جمعه اول شهریور ماه 
دیدار سپاهان- شاهین برگزار مى شود و دیروز هم رسما اعالم شد که 
بازى هاى هفته اول از 31 مردادماه کلید مى خورد. موضوعى که مى تواند 

به کالفگى سپاهانى ها تا حدودى سرو سامان دهد.

اول شهریور، استارت مبارزه 
سپاهان

خبرگزارى ها دیروز اعــالم کردندرقابت هاى نوزدهمین دوره لیگ برتــر از روز 31 مرداد 1398 آغاز 
مى شود. پس از تماس هاى تلفنى غیر رسمى مبنى بر آغاز لیگ در ابتداى آخرین ماه تابستان سرانجام 
رییس ســازمان لیگ این خبر را تایید کرد. حیدر بهاروند گفت: «در آخرین جلسه اى که در فدراسیون  
فوتبال  و با حضور مهدى تاج؛ رئیس فدراسیون برگزار کردیم وضعیت ورزشگاه هاى حاضر در لیگ برتر 
مورد بررسى نهایى قرار گرفت و در نهایت تصمیم بر این شد که  نوزدهمین دوره لیگ برتر فصل 98-99 
از روز 31 مرداد آغاز شود.» با این تصمیم  لیگ برتر در دوره نوزدهم با بازى تیم هاى پرسپولیس – پارس 

جنوبى و در ورزشگاه آزادى  31 مرداد افتتاح مى شود و سایر مسابقات هفته به شرح زیر خواهد بود.
برنامه کامل هنوز اعالم نشــده ولى بازیها بین روزهاى 31 مرداد و اول شــهریور تقســیم مى شــود: 
پرسپولیس - پارس جنوبى جم، ماشین سازى – استقالل، نفت مسجدسلیمان – تراکتور، ذوب آهن – سایپا، 

گل گهر – نساجى، شاهین بوشهر- سپاهان، فوالد - صنعت نفت آبادان، پیکان - شهر خودرو
مسابقه بعضى از باشــگاه هایى هم که ورزشگاه هایشــان هنوز آمادگى برگزارى مسابقات را ندارند و 
الزامات ایمنى و امنیتى مورد نظر در آنها به طور کامل اجرایى نشده در شهر یا استان بى طرف و بدون 
حضور تماشاگران برگزار مى شود، به این ترتیب احتماال در هفته اول احتماال دو مسابقه بدون تماشاچى 

خواهد بود.

 فرهاد حمیداوى مالک شهر خودرو در تالش است تا امید 
ابراهیمى را به خدمت بگیرد، اما بعید به نظر مى رسد این 

انتقال انجام نمى شود.
پس از فســخ قرارداد مسئوالن باشــگاه االهلى قطر با 
امید ابراهیمى برخى باشگاه هاى ایرانى براى جذب این 
بازیکن اعالم آمادگى کردند. شایعات مختلفى از مذاکره 
باشگاه هاى استقالل و سپاهان با ابراهیمى به گوش رسید 

اما هنوز چنین انتقالى انجام نشده است. 
در همین راســتا فرهاد حمیداوى مالک شهر خودرو با 
مدیربرنامه هاى ابراهیمى وارد مذاکره شد تا بتواند او را 

براى لیگ نوزدهم جذب کند.

دور نخست مذاکرات به شــکل جدى دنبال شد اما مانع 
بزرگى بر سر راه حضور ابراهیمى در شهرخودرو وجود دارد. 
اگر ابراهیمى به خاطر دو فصل بازى خارج از ایران، سهمیه 
فیفا یا همان سهمیه آزاد شناخته شود، باشگاه شهرخودرو 
با این بازیکن عقدقرارداد مى کند در غیر این صورت، باید 
اتفاقات عجیبى رخ بدهد تا شاهد حضور ابراهیمى در تیم 

مشهدى باشیم.
این تیم در لیست بازیکنان بزرگســال خود، جاى خالى 
ندارد و براى جذب ابراهیمى باید یک بازیکن را از لیست 
خود خارج کند مگر اینکه بازیکن مورد اشاره، سهمیه فیفا 

محسوب شود.

قلعه نویى در سال هاى اخیر نشــان داد که اصال بدش 
نمى آید که بازیکنانى که از پرسپولیس یا استقالل جدا 

مى شوند را به خدمت بگیرد.
اخیرا شایعه اى مبنى بر تالش سپاهان براى جذب امید 
ابراهیمى منتشر شد. این شایعه اگر حتى درست نباشد 
اما یک بار دیگر عالقه قلعــه نویى به جذب بازیکنان 
سابق سرخابى را بازتاب مى دهد. معموال به تیم هاى 
قلعه نویى که نگاه کنید پر اســت از بازیکنانى که از 
پرسپولیس یا استقالل کنار گذاشته شده اند یا بعد از 
یک مقطع از این تیم رفته و سپس به تیم قلعه نویى 

اضافه شده اند. شــایان مصلح جدیدترین بازیکن 
از این نمونه اســت. دفاع چپ پرسپولیس 

وقتى به شکلى عجیب و ناگهانى از 
پرســپولیس کنار گذاشته شد، 

البته مقصــدى بهتر از تیم 
قلعه نویى یعنى سپاهان 

نمى توانست پیدا کند. 
همانطــور که وقتى 
محســن مسلمان 
توســط برانکو از 

پرسپولیس کنار گذاشته شد، هم همین مسیر را انتخاب 
کرد و همانطور که سجاد شــهباززاده و على قربانى بعد 
از یک دوره دورى از اســتقالل، راهى اصفهان شدند تا 

شاگردن ژنرال شوند.
این بازیکن ها البته تنها نمونه اى 
از چنین اتفاقى در سال هاى 
اخیر هســتند و آمار نشان 
مى دهــد که ســرمربى 
ســپاهان عالقه خاصى 
به گرفتن بازیکنانى دارد 
که تجربه بــازى در دو 
تیم پرطرفدار پایتخت 

را داشته اند.

قلعه نویى منتظر شماست

داوود رجبى مدافع جوان تیم فوتبال ســپاهان 
با مســئوالن بادران براى حضور در این تیم به 

توافق رسید.
آخرین خریدطالیى پوشان شایان مصلح بود که 
به صورت تخصصى در سمت چپ خط دفاعى این 
تیم بازى خواهد کرد و رقیب سعید آقایى مى شود 
که طى دو فصل گذشته یکى از بازیکنان اصلى 

تیم بوده است.
داوود رجبــى در ایــن فصل و بــه خصوص در 
تمرینات پیش فصل نمایش هاى خوبى داشت 
ولى با اضافه شدن شــایان مصلح، باشگاه و این 
بازیکن جوان به این نتیجه رسیدند که حضور در 
تیمى دیگر مى تواند در این شرایط براى هر دو 
طرف بهتر باشد و به همین دلیل رجبى به صورت 
قرضى فصل پیش رو را در تیــم بادران زیر نظر 

فرهاد کاظمى توپ خواهد زد.
ســپاهان و بادران در تمرینــات پیش فصل در 
کردان کرج به مصاف هــم رفتند که نتیجه این 
دیدار 3 بر 2 به سود طالیى پوشان خاتمه یافت

خرید شایان، رجبى را 
به نزد فرهاد فرستاد

دوشنبه شب تعدادى اندك از هواداران ایرانى 
به حمایت از ذوب آهن پرداختند.

ذوب آهن بــه عنوان تنها نماینــده باقیمانده 
ایران در مرحله حذفى لیگ قهرمانان آســیا 
دیدار برگشــت خود با االتحاد عربســتان را 
برگزار کرد. این مســابقه در حالى برگزار شد 
که مثل بازى رفت دو تیم در زمین بى طرف به 
میدان رفتند و جالب اینکه در این مسابقه که 
دوحه میزبانش بود، ذوب آهن پذیراى حریف 

سعودى شده بود.
نکته قابل توجه در این بازى تعداد کم ایرانى هاى 
حاضر در ورزشگاه دوحه بود؛ با اینکه ذوب آهن 
میزبان این مسابقه بود اما اعضاى این تیم در قطر 
غریبه اى بیش نبودند و هوادارانى که تعدادشان 
به سختى به 10 نفر مى رسید با پرچم ایران حامى 

ذوب آهن شدند.
به عبارت بهتر ذوب آهن در مســابقه اى که 
میزبانــش بود، نتوانســت از امتیــاز میزبانى 
اســتفاده کند و در نهایت هــم 4 بر 3 مغلوب 
حریف عربستانى شد تا در مجموع 6 بر 4 قافیه 

را به االتحاد ببازد و از دور مسابقات کنار برود.

این گاندوى غریب

شهرخودرو اینگونه صاحب امید مى شود

مهاجم جدید ســپاهان امیدوار اســت با این باشگاه به 
قهرمانى در لیگ برتر برسد.

محمد محبى در حاشیه تمرین سپاهان گفت: سال قبل 
دوران خوبى با شاهین بوشــهر در لیگ یک داشتم و به 
دنبال چالش جدید در لیگ برتر بودم که با انتخاب سپاهان 
مى توانم چالش بازى در لیگ برتــر، قهرمانى، بهترین 

بازیکن شدن و ... را تجربه کنم.

او ادامه داد: بعد از اینکه در لیگ یک خوب بودم، دوست 
داشتم به تیمى بروم که براى لیگ برتر مدعى قهرمانى 
باشد؛ امسال هم به سپاهان آمدم تا به کمک هواداران و 
کادر فنى و تالش و همدلى بازیکنان سال خوبى پشت 

سر بگذاریم و قهرمان شویم.
مهاجم جدید ســپاهان درباره حضور در اردوى تیم ملى 
ابراز کرد: واقعا انتظار دعوت به تیم ملى را نداشتم ولى از 
آنجایى که آقاى ویلموتس نگاه خاصى به تمام لیگ ها 
داشتند، از لیگ یک سه نفر را انتخاب کردند که من هم 

یکى از آنها بودم.
محبى اضافه کرد: خدا را شکر اردوى اخیر تیم ملى خیلى 
خوب بود و به نظرم در حضور 45 دقیقه اى در مســابقه 
دوستانه عملکرد خوبى داشــتم؛ اردوى تیم ملى به من 

انگیزه داد تا نمایش خوبى در سپاهان داشته باشم.
او یادآور شد: هواداران سپاهان صبر داشته باشند چون این 
تیم مدعى قهرمانى است؛ آنها از روى سکو تشویق کنند تا 

ان شاا... به سمت قهرمانى برویم.

با سپاهان چالش هاى جدیدى را تجربه مى کنم سرگیجه به اتمام رسید

اى مبنىبر تالش سپاهان براى جذب امید ه
م منتشر شد. این شایعه اگر حتى درست نباشد 

 دیگر عالقه قلعــه نویى به جذب بازیکنان 
بازتاب مى دهد. معموال به تیم هاى خابى را
ک که نگاه کنید پر اســت از بازیکنانى که از 
سسیا استقالل کنار گذاشته شده اند یا بعد از

ع از این تیم رفته و سپس به تیم قلعه نویى 
هه اند. شــایان مصلحجدیدترین بازیکن

اســت. دفاع چپ پرسپولیس  ننه
ششکلى عجیب و ناگهانى از 

سسکنار گذاشته شد، 
تیم  ـــدى بهتر از

یعنى سپاهان 
ستت پیدا کند. 
که وقتى  رر
 مسلمان 
ررانکو از 

این بازیکن ها البته تنها نمونه اى 
از چنین اتفاقى در سالهاى

اخیر هســتند و آمار نشان 
مى دهــد که ســرمربى 
ســپاهان عالقه خاصى

به گرفتن بازیکنانى دارد 
که تجربه بــازى در دو 
پرطرفدار پایتخت  تیم

را داشته اند.

باشگاه اوفى سرته با ارسال نامه جدید به تراکتور درخواست مجدد خود براى جذب ایمان سلیمى را ارائه کرد.
ایمان سلیمى مدافع 23 ساله تراکتور از مدت ها قبل با پیشنهادى از سوى اوفى سرته یونان مواجه شده اما 

با توجه به قراردادى که با سرخپوشان آذربایجان دارد نمى تواند آزادانه راهى لیگ یونان شود.
از این رو باشگاه اوفى سرته درخواست رسمى خود براى جذب سلیمى را به تراکتورى ها ارسال کرده بود 
اما مسئوالن باشگاه تبریزى هیچ واکنشى نشان ندادند و با توجه به تداوم حضور این مدافع در تمرینات 

تراکتور گفته شد که انتقال او به یونان منتفى شده است.
با این وجود اما مسئوالن باشگاه اوفى سرته همچنان به دنبال جذب ایمان سلیمى هستند. آنها بعد از آنکه 
پاسخى از سوى تراکتور به درخواست اول شان دریافت نکردند، نامه جدیدى را به این باشگاه ایمیل کردند 

و خواهان پاسخگویى آنها شدند.
گفته مى شود در این درخواست مسئوالن یونانى اعالم کرده اند که حاضرند مبلغ خوبى براى آزاد شدن 

سلیمى به تراکتور پرداخت کنند و باید دید واکنش سرخپوشان به این نامه جدید چه خواهد بود.
در این خصوص مصطفى دنیزلى مخالفت رسمى اش را با انتقال سلیمى به یونان اعالم کرده اما در صورتى 
که تراکتورى ها بتوانند یک مدافع وسط جدید به خدمت بگیرند، احتمال آزادکردن سلیمى از سوى آنها 

بیشتر مى شود. حال باید منتظر ماند و دید در نهایت این ماجرا چه سرنوشتى پیدا مى کند.

اوفى سرته حسابى سمج است

سعید نظرى

محمد احمدى

احمد خلیلى

محمد مومنىمحمدرضایى
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003001181/1 شماره بایگانى پرونده: 9801666/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000186 تاریخ صدور: 1398/04/29 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003001181/1 بدینوسیله به على عسکر قائدى فرزند على اکبر به 
شماره ملى 2390337783 به نشانى اصفهان بهارستان فاز 2 خیابان اردیبهشت بدهکار 
پرونده کالسه 139804002003001181/1  که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان 
شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر چک شــماره 395665- 98/03/08 عهده 
بانک سپه شعبه میدان ارتش بین شما و موسسه مالى و اعتبارى نور مبلغ نود میلیون ریال 
بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد  اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق 
تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 561106 اسدى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/276
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003003674/1 شماره بایگانى پرونده: 9705053/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000144 تاریخ صــدور: 1398/04/15 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدینوسیله به – محمد لفظى نام پدر: محمدعلى تاریخ تولد: 1356/06/20 
شماره ملى: 0061713082 شــماره شناسنامه: 2932 به نشــانى: اصفهان خیابان کاوه 
خ میالد خیابان ســاکت اصفهانى کوچه تختى پ 25 کدپســتى 8476134431 – ثریا 
مرادى باغبهادرانى نام پدر: تقى شــماره ملى: 6209644309 شــماره شناسنامه: 56 به 
نشانى: اصفهان کاوه کوى میالد خیابان ساکت اصفهانى کوى تختى پالك 25 کدپستى 
8476134431 – عماد مدنى علمدارى نام پدر: میر ناصر تاریخ تولد: 1362/03/15 شماره 
ملى: 1754447783 شماره شناسنامه: 725 به نشانى: اصفهان نگارستان بن بست شقایق 
پالك 25 ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک سپه اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 
149428028 تاریخ سند: 1394/05/31 جهت وصول مبلغ 315/336/875 ریال بابت اصل 
طلب و مبلغ 37/322/062 ریال سود و مبلغ 276/015/983 ریال خسارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 1397/6/15 و خسارت روزانه به  289/857 ریال تا روز تسویه کامل بدهى بانضمام 
کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالسه 9705053 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل 
اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره 
دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى 
اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

561125 اسدى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/277
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003006039/1 شماره بایگانى پرونده: 9708417/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000198 تاریخ صدور: 1398/05/03 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده اجرائى شماره 139704002003006039- بدین وســیله به آقاى محمود فدائى 
آشیانى، نام پدر: مرتضى ســاکن اصفهان خیابان دقیقى منزل شخصى که طبق گزارش 
مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده، ابالغ مى شود که باستناد سند ازدواج شماره 
5243 مورخ 1385/02/20 تنظیمى دفترخانه 15 اصفهان مقدار 1- هدیه کالم اله مجید 
یکصد هزار ریال 2- مهرالسنه دویست و شــصت و دو ریال و پنجاه دینار 3- تعداد پانصد 
عدد سکه طالى بهار آزادى کامل 4- بابت آیینه و شمعدان ده میلیون ریال 5- مقدار پنجاه 
مث قال طالى ساخته هیجده عیار به فاطمه شــفیعى گنجه فرزند فرامرز بدهکار مى باشید 
که بر اثر عدم پرداخت بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 139704002003006039 در این اداره مطرح مى 
باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اســناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت.  م الف: 560343 

اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/278
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004884/1 شماره بایگانى پرونده: 9706855/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000211 تاریخ صــدور: 1398/05/07 ابالغ اجرائیه 
چک- بدین وســیله به آقاى احمد آقایى خیرآبادى فرزند نوروزعلى به شناســنامه شماره 
 A 5 و کدملى 6339799647 متولد 1331/03/14 ساکن اصفهان شهرك ولیعصر زون
پالك 1 ابالغ مى شود که شرکت گاز اســتان اصفهان جهت وصول مبلغ 16/183/000 
ریال به استناد قبض گاز شماره 2146124926 عهده شرکت گاز استان اصفهان علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9706855 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1397/10/29 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 560351 اســدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان  /5/279
ابالغ اخطاریه

شماره پرونده: 139604002004000185/1 شماره بایگانى پرونده: 9600673/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004001954 تاریخ صــدور: 1398/05/12 آگهى ابالغ اخطاریه 
پرونده به شماره بایگانى: 9600673- بدینوســیله به آقاى حمید کریمى بدهکار پرونده 
ساکن: اصفهان خیابان جابر انصارى کوچه شــفق بن بست اول پالك 8 که برابر گزارش 
مأمور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده است ابالغ مى گردد که طبق تقاضاى بستانکار 
مدیریت شعب بانک پارسیان استان اصفهان و نظر به اینکه از طرف (داود موذنى به وکالت 
از محمود فضیلى نژاد و حمید کریمى) نســبت به ارزیابى 1- ششدانگ اعیانى یکدستگاه 
کاشانه واقع در طبقه سوم پالك 15191/12669 بانضمام ششدانگ انبارى پالك 12684 
و ششدانگ پارکینگ پالك 12688 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 2- ششدانگ یکدستگاه 
کاشانه پالك 11548/114 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 3- ششدانگ خانه که سابقاً قطعه 
زمین بوده پالك 14458/561 مجزى شــده از پالکهاى 38 الى 40 و 158 فرعى واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به آقایان محمود فضیلى نژاد و حمید کریمى مورد وثیقه سند 
رهنى شماره 18579 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 146 اصفهان به اطالع مى 
رساند پالك فوق مجدداً توسط (آقایان محمود حجارزاده، رضا ایرانى نژاد و سعید مسعودى 
کارشناسان دادگسترى) 1- پالك ثبتى 15191/12669 به مبلغ 4/950/000/000 ریال 
و 2- پالك ثبتى شــماره  11548/114 به مبلغ 4/350/000/000 ریال 3- پالك ثبتى 
شــماره 14458/561 به مبلغ 16/900/000/000 ریال ارزیابى گردیــده و اقدام بعدى 
پرونده تنظیم آگهى مزایده و سپس ادامه عملیات اجرائى مى باشد. م الف: 561110 اسدى 

اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/280
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004774/1 شماره بایگانى پرونده: 9706694/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000065 تاریخ صــدور: 1398/02/19 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وسیله به 1) مرضیه رحمتى نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1368/04/10 
شماره ملى: 1270214071 شماره شناسنامه: 1270214071 به نشانى: اصفهان خیابان 
آتشگاه کوچه 7 بن بست فرهادى کدپستى 8148693551 و 2) محسن صالحى نام پدر: 
رحیم تاریخ تولد: 1365/02/25 شــماره ملى: 1292761245 شماره شناسنامه: 5146 به 
نشانى: اصفهان خیابان آتشگاه کوى 7 بن بست فرهادى و 3) رحیم صالحى نام پدر: حبیب 

اله تاریخ تولد: 1340/03/03 شماره ملى: 1288724373 شماره شناسنامه: 943 به نشانى: 
اصفهان خیابان رباط اول کوچه 38 پالك 17 کدپستى 8188995641 ابالغ مى شود که 
بانک ملى شعبه رسالت اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 94001159- 1394/05/24 
جهت وصول مبلغ موضــوع الزم االجــرا: 70/082/699 ریال که شــامل اصل طلب: 
47/930/403 ریال و سود: 7/580/281 ریال و خسارت تاخیر تادیه: 14/572/015 ریال، 
تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/09/21 و خسارت تاخیر روزانه: 39/303 ریال که از 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9706694 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 10/26 /97 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شــناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و 
طبق تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان 

خواهد یافت. م الف: 561111 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/281
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000167 تاریخ آگهى: 1398/05/16 شــماره پرونده: 
139704002004000702 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9706136- 
ششدانگ پالك شماره ده هزار و دویست و هشتاد و نه فرعى از دوازده اصلى و مفروز و مجزا 
شده از ده هزار و دویست و پنجاه و چهار فرعى از اصلى مذکور قطعه 13 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان به مســاحت 49/09 مترمربع به آدرس: اصفهان اتوبان خرازى نبش کوچه 
74 شهید پرورش مجتمع ستاره پالك دوم جنوب شــرقى طبقه سوم که سند مالکیت آن 
با شــماره دفتر الکترونیک 139520302025002863 و به شماره چاپى 146066 سرى 
ج سال 94 ثبت و صادر شده است با حدود، شــماًال: در شش قسمت، که قسمت هاى دوم 
و چهارم آن غربى، است. اول درب و دیوار اســت به طول دو متر چهل دو سانتى متر به راه 
پله و آسانسور مشاعى دوم دیواریست به طول یک متر شــصت و هفت سانتى متر به راه 
پله و آسانسور مشاعى سوم دیواریست به طول بیست و دو سانتى متر به راه پله و آسانسور 
مشاعى چهارم دیواریســت بطول یک متر و نود و هفت ســانتى متر به راه پله و آسانسور 
مشاعى پنجم دیواریست مشترك به طول سه متر و ســى دو سانتى متر به دفتر کار قطعه 
12 ششم دیواریست مشترك به طول یک متر و سى چهار سانتى متر به دفتر کار قطعه 12، 
شرقًا: دیوار و پنجره است به طول هشت متر و ســیزده سانتى متر به فضاى معبر جنوبًا: در 
دو قسمت، اول دیوار و پنجره است به طول یک متر و بیست سانتیمتر به فضاى پشت بام 
دوم دیوار و پنجره است به طول پنج متر و هشتاد و دو ســانتیمتر به فضاى پشت بام غربًا: 
دیواریست مشترك به طول چهار متر پنجاه و نه سانتى متر به دفتر کار قطعه 14 که طبق 
نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت آپارتمان به مساحت 49/09 مترمربع به صورت 
ادارى، اسکلت ساختمان بتنى، نما آجرنما، کف واحد سرامیک، داراى آشپزخانه و مجهز به 
کابینت و از امتیازات آب مشــترك برق و گاز مجزا و آسانسور بهربردارى مى نماید. ملکى 
آقاى مسعود کاظمى فرزند خدادوست که طبق سند رهنى شماره 19488- 95/7/4 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره 160 اصفهان در رهن فریبا سائى اصفهانى واقع مى باشد 
و طبق اعالم بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 
98/6/13 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 
اول ”شهید صداقتى“ ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه 2/500/000/000 ریال دویست و پنجاه میلیون تومان ارزیابى  شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/5/23 درج و منتشــر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 560714 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/282
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضى محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضى و ملک مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى نســبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه ثبتى تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به این 
منطقه  ثبتى ارائه نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
ردیف ب)

97 و اصالحــى شــماره  /11 راى شــماره 1397603022100001487- 06/
139860302210001032- 98/05/19 هیات: آقاى حسن شجاعى واجنانى فرزند یداله 
به شماره شناسنامه 7 حوزه 1 مرکزى شهرضا و کدملى 1199535346: ششدانگ قطعه 
زمین کشاورزى به مســاحت 18951 مترمربع مفروزى از پالك 4- اصلى واقع در روران 
بخش 20 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان که در راى اولیه مساحت مورد تقاضا اشتباها 
18727 مترمربع قید گردیده اینک اصالح مى گردد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 98/05/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/06/09 م الف: 562744 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /5/295
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- ســمانه باقرى دادخواستى به مبلغ 
16/000/000 ریال بطرفیت مرضیه عرشــى مقدم که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 670/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و 
به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/6/25 ساعت 45 /8 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 563140 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /5/297
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 972104 جلسه 
مزایده اى در روز پنج شنبه مورخ 1398/06/14 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش امتیاز ششدانگ یک واحد آپارتمان 
با کاربرى مسکونى مساحت 80 مترمربع و داراى پارکینگ و انبارى و اشتراك برق مجزا و 
آب مشترك و فاقد اشتراك گاز (اشتراك گاز مى بایستى توسط برنده مزایده خریدارى شود) 
فاقد کابینت و پکیج و رادیاتور و متعارفاً آپارتمان مذکور لخت است. واقع در فوالدشهر محله 
F 1 جنب بلوار عالى شهر بلوك 47 شــمالى طبقه 4 واحد 3 که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 700/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده 
از ملک مورد نظر دیدن نموده و ســپس 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 شــرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 563523 واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان  /5/298
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000479/1 شماره بایگانى پرونده: 9800750/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000225 تاریخ صــدور: 1398/05/14 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده شــماره 139804002003000479/1- بدین وسیله به آقاى رضا دهقانى 
فرزند رمضانعلى به نشانى خیابان مصلى کوى شهید حیدرى کوچه شهید سلیمانى پ 91 
که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شــما شناسائى نگردیده اســت ابالغ مى گردد که 
خانم زهرا معتمدى فرزند احمدرضا باستناد ســند ازدواج شماره 19477 مورخ 1388/7/2 
دفترخانه ازدواج شماره 99 اصفهان جهت وصول هدیه کالم اله مجید مبلغ 200000 ریال و 
مهرالسنه مقدار 262/5 مثقال نقره مسکوك قیمت 2 طاقه شال ترمه مبلغ 2000000 ریال 
هزینه سفر حج تمتع مبلغ 30000000 ریال و تعداد 450 عدد سکه بهار ازادى کامل و 110 
مثقال طالى ساخته 18 عیار و منزل مسکونى معادل مب لغ 400000000 ریال عندالمطالبه 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به 
شماره 139804002003000479 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد، ظرف مدت بیست روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت 
بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 

561213 اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/299
ابالغ وقت دادرسى

خواهان اکبر داودى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت آقاى آروین بختیارى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 448/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/6/25 ساعت 9/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد.558714/ م الف شعبه 5 امیر آباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /5/286

 حصروراثت 
ذبیح اله قاسمى  داراى شناسنامه شــماره 41836700093 به شرح دادخواست به کالسه 
779/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان قاسمعلى توکلى بشناســنامه 418399008 در تاریخ 98/4/14 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. معصومه قاسمى  
ش ش 41843700021 (همســر متوفى)، 2. ذبیح اله قاسمى ش ش 41836700093 
، 3. ولــى محمــد قاســمى  ش ش 41837000141 ، 4. محمد اعلم قاســمى ش ش 
41837400082 ، 5. محمد رسول قاسمى ش ش 41837500089 ، 6. فاطمه قاسمى  ش 
ش 41845700052 ، 7. حلیمه قاسمى ش ش 41846400058 ، 8. جمیله قاسمى ش ش 
41846300061 ، 9. شکریه قاسمى ش ش 41846800102(فرزندان متوفى)،  متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 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. 560324/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/287
 مزایده

در پرونده کالســه 971695 اجرایى و به موجب دادنامه 9609973730400043 صادره 
از شــعبه چهارم مربوط به پالك ثبتى 790/2405  حقوقى نجف آبادکه  توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى ذوالفقارى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب 
منزل مسکونى داراى پالك ثبتى 790/2405 واقع در قطعه هشت نجف آباد بخش یازده 
ثبت اصفهان به آدرس ویالشهر بلوار ولیعصر خیابان صدوبیست و هفت پالك پنجاه وهفت 
کد پستى 8581933871 که داراى مساحت آن 209 مترمربع عرصه و 167 متر مربع در 1/5 
طبق اعیانى مى باشد که طبق مســکونى « همکف» داراى زیر بناى 132 مترمربع شامل 
دیوارها باربرى ، سقف تیر آهن ، طرح داخلى اندود گچ، کف موزاییک ، آشپزخانه ام دى اف 
، دیوارهاى آشپزخانه تا ارتفاع دو و نیم متر تمام کاشى با کف موزاییک و کابینت ها معمولى 
درب هاى داخلى چوبى ، پنجره هاى خارجى پروفیل است. پارکینگ با زیر بناى سى و پنج 
متر مربع شامل دوارهاى باربر ،سقف تیر آهن ، سطوح داخلى اندود  گچى ، کف موزاییک ، 
داراى امتیازات آب و برق و گاز مى باشد که حسب نظریه کارشناسى سه میلیارد و ششصد 
میلیون ریال (3/600/000/000) ارزیابى گردیده اســت. که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 98/06/14 ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 561079/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد /5/289
 حصروراثت 

ناصر براتى گلدره  داراى شناسنامه شماره 23 به شــرح دادخواست به کالسه 98/340 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولى اله 
براتى گلدره  بشناسنامه 200 در تاریخ 97/5/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شهین براتى  فرزند ولى اله  متولد1342ش 
ش 15 نســبت با متوفى فرزند ، 2. مریم براتى گلدره  فرزندولى اله متولد1361ش ش 15 
نسبت با متوفى فرزند ، 3. نرگس براتى گلدره  فرزند ولى اله  متولد1357ش ش 2 نسبت 
با متوفى فرزند، 4. ناصر براتى گلدره  فرزندولى اله متولد 1364ش ش 3 نســبت با متوفى 
فرزند، 5. مصطفى براتى گلدره  فرزند ولى اله  متولد 1351ش ش 23 نسبت با متوفى فرزند 
، 6. شیرین کافى گلدره فرزند حسین 1315 ش ش 202 ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 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 شــد. 561145/م الف رئیس شعبه 2 

شوراى حل اختالف مهردشت /5/290
 اخطار اجرایى

شــماره 667/97 به موجب راى شــماره 63 تاریخ 98/1/31 حوزه مهردشت شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ سى و پنج میلیون ریال بابت اصل دین با  خســارت تاخیردرتادیه بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از  تاریخ چک تا زمان وصول آن بر 
اساس محاسبه صورت گرفته توســط واحدهاى اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم و 
مبلغ یک میلیون و چهارصد و هشــتاد و هفت هزار و پانصد ریال  بابت هزینه دادرسى در 
حق محکوم له اجرایى به اضمام نیم عشــر اجرائى.محکوم له: محسن استاد على نام پدر 
: نصراهللا به نشانى: دهق – شــهرك طالقانى بلوار نماز کوچه شهید نمازى ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 561147/م الف-شعبه اول حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد /5/291

ابالغ وقت رسیدگى
آقاى محسن قاسمى ســاکن فالورجان خیابان فردوســى مقابل اداره دارایى پالك 313 
دادخواستى به خواســته مطالبه 175/000/000 ریال به طرفیت آقاى 1- هادى کریمى 
2- الهام کریمى 3- شــادى کریمى 4 – عفت عشــقى 5- عبدالقیوم رحیمى 6- محمد 
صالحى  بابت یک فقره چک که با ارجاع به این شــعبه ثبت به کالسه 348/98 براى روز 
98/06/25 ( دوشنبه)ساعت 18 عصر تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان 
اعالم گردیده است لذا دستور شــورا در اجراى ماده 1023 و 1029 قانون مدنى و ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود تا خوانده نامبرده فوق با اطالع است از وقت رسیدگى به دفتر شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت 
رسیدگى حاضر گردد و اال این آگهى به منزله ابالغ تلقى مى شود م الف: 561844 مدیر دفتر 

شعبه شوراى حل اختالف مجتمع شماره یک فالورجان/ 5/302  
ابالغ وقت رسیدگى

آقاى محسن قاسمى ســاکن فالورجان خیابان فردوســى مقابل اداره دارایى پالك 313 
دادخواستى به خواسته مطالبه 6/000/000 ریال به طرفیت آقاى عبدالرضا ایسپره بابت یک 
فقره چک که با ارجاع به این شعبه ثبت به کالسه 340/98 براى روز 98/06/25(دوشنبه 
) ساعت 17:30عصر تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده 
است لذا دستور شورا در اجراى ماده 1023 و 1029 قانون مدنى ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا خوانده نامبرده 
فوق با اطالع است از وقت رسیدگى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد و اال 
این آگهى به منزله ابالغ تلقى مى شود م الف: 561847 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى فالورجان /5/303 
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ اجراییه کالسه 9800244- شــماره پرونده : 139804011163000152/2 
شماره بایگانى پرونده: 9800244 شماره آگهى ابالغیه : 139803802120000010 تاریخ 
صدور : 1398/05/19 بدین وســیله به خانوم اشرف کرمى اشترجانى فرزند اکبر به شماره 
ملى 1111354162 مقیم اصفهان فالورجان اشترجان خیابان گلزار شهدا منزل آقاى على 
اصغر امامى اشترجانى که ابالغ اجراییه در آدرس اعالمى به شما امکان پذیر نگردیده ابالغ 
مى شود که خانم افسانه اعرابى فرزند غالمعلى سند ازدواج شماره 4948 مورخ 80/07/01 
تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 47 استان فارس آباده در قبال یک جلد کالم اهللا مجید هدیه 
آن پنجاه هزار ریال به مقدار یکصد و ده من نمک طعام بــه ارزش یازده هزار ریال و مبلغ 
یکصد و چهل میلیون ریال که معادل 14 میلیون تومان وجه نقد رایج جمهورى اســالمى 
ایران و تعداد 14 عدد سکه کامل بهار آزادى و یک سفر زیارتى و سیاحتى علیه شما (ورثه 
مرحوم سعید امامى اشترجانى) اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9800244 
در این واحد و به کالسه 9800161 در واحد اجراى اسناد رسمى آباده تشکیل گردیده لذا بنا 
به تو تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اجرایى فقط یک مرتبه در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمایید عملیات 
اجرایى علیه مورث شــما جریان خواهد یافت در ضمن غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى 

منتشر نخواهد شد م الف: 561737 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /5/304 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 10/91  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 10/91 
موضوع علیه ورثه مرحوم قاسم جعفرزاده و له شــهناز هادیان در تاریخ 1398/06/05 به 
منظور فروش  مقدار 1750 مترمربع مشــاع از 10000 مترمربع مشاع یک باب باغ مشجر 
با کلیه امکانات و دیوارکشى واقع در قهدریجان – صحراى قلعه سفید ملکى ورثه مرحوم 
قاسم جعفرزاده به سمت سهم االرث سعید جعفرزاده ورثه مرحوم قاسم جعفرزاده واقع در 
قهدریجان صحراى قلعه سفید که داراى سابقه ثبتى نمى باشد وملک مذکور مشاع مى باشد 
و متعلق حق غیر نمى باشد از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام 
حقوقى فالورجان اجرائى شورا برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 144/200/000 تومان ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج 
روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت 
ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به همراه داشته باشند م الف: 561862 اجراى احکام 

مجتمع شماره یک فالورجان /5/305 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم زهرا لک زایى آقاى سعید شایگان نیا دادخواستى 
به خواســته مطالبه وجه چک به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 
115ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30 / 6 / 98 ساعت 30 / 5 عصر 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 . 558643 /م الف 

.مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 5/306 
حصر وراثت

آقاى رضا آقا ابراهیمى سیچانى به شماره شناســنامه 8871  با استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت  شناســنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 355 تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشــته است که شــادروان زهرا درویشیان فرزند غالمحســین   بشناسنامه 
شماره 13879در تاریخ 22/ 3/ 1398 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از 1 – حسین آقا ابراهیمى ســیچانى فرزند على ش ش 25356 نســبت با متوفى فرزند 
2- حســن آقا ابراهیمى ســیچانى فرزند على ش ش 25357 نســبت بــا متوفى فرزند 
3- عادل آقــا ابراهیمى ســیچانى فرزند على ش ش 25359 نســبت بــا متوفى فرزند 
4- عباس آقا ابراهیمى ســیچانى فرزند على ش ش 25360 نســبت بــا متوفى فرزند 
5- محمدآقــا ابراهیمى ســیچانى فرزند على ش ش 50619 نســبت بــا متوفى فرزند 
6- رضا آقا ابراهیمى سیچانى فرزند على ش ش 8871 نســبت با متوفى فرزند 7 - وفاء 
آقا ابراهیمى ســیچانى فرزند على ش ش 25352 نســبت با متوفى فرزنــد 8 - فاطمه 
آقا ابراهیمى ســیچانى فرزند على ش ش 25353 نســبت با متوفى فرزنــد 9 - بتول آقا 
ابراهیمى ســیچانى فرزند على ش ش 25355 نســبت با متوفى فرزنــد 10 - عالیه آقا 
ابراهیمى ســیچانى فرزند على ش ش 25358 نســبت با متوفى فرزند اینــک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید 558001 /م الف. شعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر / 5/307
  حصروراثت 

اکرم عباس پور صادق آباد داراى شناســنامه شــماره 20 به شــرح دادخواست به کالسه 
662/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان جمیله پورپیرعلى بشناسنامه 168 در تاریخ 98/1/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. طیبه عباس پور ش ش 228 
، 2. ابراهیم عباس پور صادق آبادى ش ش 5117 ، 3. عباســعلى عباس پور صادق آبادى 
ش ش 5118 ، 4. محســن عباس پور صادق آبادى ش ش 5119 ، 5. قربانعلى عباس پور 
صادق آبادى ش ش 330 ، 6. اکرم عباس پور صادق آباد ش ش 20، 7. طاهره عباس پور  
ش ش 271(فرزندان متوفى)،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست 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 شــد. 560504/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 5/288
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 حصروراثت 
بهرام صالحى  داراى شناسنامه شماره 3 به شــرح دادخواست به کالسه 810/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اسداله 
صالحى نجف آبادى بشناســنامه 55 در تاریخ 97/7/22 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اعظم  صالحى نجف آبادى 
ش ش 24278 ، 2. محسن صالحى نجف آبادى ش ش 1464 ، 3. فتح اله صالحى نجف 
آبادى ش ش 1243 ، 4. مجید صالحى نجف آبــادى  ش ش 1465 ، 5. بهرام صالحى 
نجف آبادى ش ش 3، 6. امیر صالحى نجف آبادى ش ش 703 ، 7. اکرم صالحى نجف 
آبادى ش ش  217 (فرزندان متوفى ) ، 8. محترم رمضانى حسن آبادى ش ش 8  (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 561570/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد /5/308
حصروراثت 

عباس عباسیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 82 به شرح دادخواست به کالسه 
821/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان محترم خانم جلیلى نجف آبادى بشناسنامه 16653 در تاریخ 98/3/11 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباس 
عباسیان نجف آبادى ش ش 82 ، 2. محسن عباسیان ش ش 142 ، 3. فضل اله عباسیان 
نجف آبادى ش ش 417 ، 4. فتح اله عباســیان نجف آبادى ش ش 1192 ، 5. حسینعلى 
عباســیان نجف آبادى ش ش 875 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 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 شد561772/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/309

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى کوثر ایثارگران تیران و کرون به شماره ثبت 613 و شناســه ملى 14003898256 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/03/29 و نامه شماره 1562 مورخ 97/4/11 اداره تعاون تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید تعاونى در 52 ماده و 
38 تبصره تصویب شد.موارد ذیل به موضوع تعاونى الحاق گردید:صادرات و واردات در زمینه محصوالت کشاورزى-ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم پس از کســب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح.مرکز اصلى تعاونى به استان اصفهان - شهرستان تیران 
و کرون - بخش مرکزى - شهر تیران-محله پارك ادارى-خیابان شهریار-خیابان ملت-پالك -10طبقه همکف- کدپستى 8531754741 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. جمله "حداقل یک ماه سابقه حضور در جبهه" از شرایط اختصاصى عضویت حذف شد و بند 
ب ماده 12 بدین شرح اصالح گردید: کلیه ایثارگران و خانواده هاى معظم شهدا – جانبازان و بسیجیان فعال با تاییدیه از مراکز مربوطه. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (562961)

آگهى تغییرات
شرکت باز آفرینان میراث ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 58500 و شناسه ملى 14006785814 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1397/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیات مدیره عبارتند از بهنام کوچکیان جزى به شماره ملى 5110711135 
-زهرا عریانى به شماره ملى 1289708177 - مسعود باقرى نژاد نایینى به شماره ملى 1249950678 براى مدت دو سال انتخاب شدند. مینا برکات 
به شماره ملى 5110708381 به سمت بازرس اصلى و الناز مسعود سینکى به شماره ملى 0015447790 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یکسال مالى انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى 
به سال1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(562975)

رئیس انجمن صنایع غذایى ایران گفت: مصرف غذا هاى 
آلوده به آفالتوکسین مى تواند موجب بیمارى در انسان 

یا دام شود.
محمد حسین عزیزى اظهار کرد: کپک موجود بر روى 
نان یا ذرت باعث ترشح سمى به نام آفالتوکسین مى شود 
که بر اثر مصرف طوالنى مــدت ذرت هاى آلوده به این 
سم، افراد مبتال به بیمارى ســرطان مى شوند. او ادامه 
داد: کارشناسان توصیه مى کنند اگر قارچ هاى مولد این 
سموم بر روى خوراك دام و مواد غذایى (مانند پسته، بادام 
زمینى، ذرت، سویا و گندم) رشد کنند، مصرف غذا هاى 

آلوده به آفالتوکسین مى تواند موجب بیمارى در انسان 
یا دام شود.

رئیس انجمن صنایع غذایى ایــران گفت: ذرت آلوده به 
سم آفالتوکسین مى تواند باعث مســمومیت و در دراز 

مدت سرطان زا باشد.

بیماران دیابتى براى داشتن یک رژیم غذایى مناسب 
باید با پزشک خود مشورت کنند تا سطح قند خون را 
کنترل کرده و از افزایش قند خون اجتناب کنند. آنها 
همچنین باید درباره مواد مغذى موجود در هر غذایى 
که مصرف مى کنند، از جمله کربوهیدرات، ســدیم، 

کالرى و کلسترول نیز آگاه باشند.
تغذیه دیابتى ها با افراد دیگر بالطبع تفاوت هایى دارد 
که برخالف آنچه بسیارى فکر مى کنند تنها نخوردن 
قند و شیرینى اصل مهم این رژیم غذایى نیست. به 
منظور کنترل قند خون روزانه شش وعده غذا شامل 
ســه وعده غذایى اصلى (صبحانه، ناهار و شام) و سه 
میان وعده توصیه مى شــود. بیمــاران دیابتى باید 
غذاهاى اصلى و میان وعده ها را در ســاعات معینى 
مصرف کنند. تعداد وعده هاى غذایى روزانه آنها باید 

به شش واحد افزایش یابد.

مواد غذایى ممنــوع در رژیم غذایى و 
تغذیه دیابتى ها

رژیم غذایى دیابتى هــا طبق گفته هاى متخصصان 
تغذیه باید در درجه اول حافظ تعــادل قند خون این 
افراد باشد که براى رســیدن به این مهم باید بدانیم 
که دیابتى ها چه بخورند و چه نخورند؟ بســیارى از 
غذاها بــراى بیماران دیابتى خطرناك اســت. براى 
مثال شــکالت و نوشــابه به این دلیل براى بیماران 
دیابتى مضر هستند که بدن قند آنها را مستقیمًا جذب 
مى کند. موارد بسیار زیادى وجود دارد که افراد دیابتى 

باید از آن اجتناب کنند:
1.برنج ســفید: خطرناك تریــن خوراکى براى 
دیابت، برنج ســفید بــه دلیل کربوهیــدرات باالى 
آن اســت و ثابت شده اســت که مصرف برنج سفید 

مى تواند خطر دیابت نوع 2 را افزایش دهد.
2. ســس کچاب: یک خوراکى خطرناك دیگر 
براى دیابتى ها ســس کچاب اســت. باید به خاطر 

داشته باشند که این ســس حاوى شکر تصفیه شده 
و سدیم باالست.

3. قهوه مخلوط: قهوه براى برخى افراد مفید است 
اما براى بیماران دیابتى در صورتى که مخلوط باشد، 
تأثیر بدى بر وضعیت آنها مى گذارد. آن را مى توان با 
مواد دیگرى مانند شــربت یا شکر ترکیب کرد. براى 

مثال قهوه مخلوط براى بیماران دیابتى مفید نیست.
4. آبنبات: همانطور که در باال ذکر شــد، شکالت 
براى دیابتى ها بسیار خطرناك است چون قند باال و 
مواد مغذى کمى دارد. آبنبات به دلیل  داشتن سطح 
باالى شکر باعث چاقى مى شود که مى تواند منجر 

به دیابت شود.
5. مویز یا کشمش: مصرف کشمش و یا میوه هاى 
خشک دیگر منجر به گلوکز باال خواهد شد چون حاوى 
سطح قند باالیى اســت. به همین دلیل است که افراد 

مبتال به دیابت، اجازه مصرف آن را ندارند.
6. شیر: براى برخى افراد، نوشیدن شیر مفید است 
و از ورود ویروس ها جلوگیرى مى کند. اما در برخى 
موارد، خطر ابتال به دیابــت را افزایش مى دهد زیرا 
چربى اشباع شده شــیر، مقاومت انسولین را کاهش 

مى دهد.
7. نان سفید: هر چیزى که توسط آرد سفید ساخته 
مى شــود، براى دیابتى ها خطرناك خواهد بود. نان 
سفید مى تواند کنترل گلوکز را به خود اختصاص دهد 
و این منجر به اثر بدى براى افراد دیابتى مى شود. آنها 
مى توانند کل حبوبات را بــه عنوان جایگزینى براى 

حفظ سطح قند خون بخورند.
8. سیب زمینى سرخ کرده:  سیب زمینى هاى 
سرخ شده 25 گرم چربى دارند و حدود 500 کالرى، 
در حالى که کربوهیدرات در حدود 63 گرم است. سیب 
زمینى سرخ کرده باعث افزایش وزن و یا حتى چاقى 
مى شود. دونات و ســیب زمینى سرخ کرده به عنوان 
غذایى شــناخته مى شــوند، که مى توانند منجر به 

افزایش قند خون شوند. عالوه بر این،کالرى پیچیده و 
باالى آن مى تواند منجر به حمله قلبى شود.

9. گوشت چرب: بیماران دیابتى، مجاز به مصرف 
گوشت بیکن و گوشت هاى دیگر نیستند، زیرا چربى 
اشباع شده آنها مى تواند به مشکل جدى منجر شود. 
افرادى که مبتال به دیابت هستند، با مصرف بیکن در 

معرض خطر حمله قلبى قرار دارند.
10. انگور: بــراى برخى افراد انگــور براى حفظ 
سالمتى بسیار خوب است، چون غنى از فیبر، ویتامین 
و دیگر مواد مغذى عالى اســت. از طرف دیگر انگور 
مصرفى بدترین تأثیر را بر دیابتى ها مى گذارد، چون 

انگور حاوى گلوکز باالیى است.
11.موز: موز در مقایســه با ســایر میوه هاکالرى 
باالیى دارد. همچنین حــاوى 15 گرم کربوهیدرات 
و غنى از شــکر است. تحقیقات نشــان داده که موز 
شامل قند باالیى اســت و براى بیماران دیابتى هم 
خطرناك است چون باعث افزایش قند خون خواهد 

شد.
12. هندوانه: هندوانه بــراى افراد مبتال به دیابت 
مضر است چون ســطح قند باالیى دارد که حدود 72 
میلى گرم است. با آنکه سرشار از ویتامین است حاوى 
5 گرم کربوهیدرات اســت. بنابراین بــراى بیماران 

دیابتى خوب نیست. 
13. زردآلو: براســاس برخى مطالعــات، بیماران 
دیابتى نباید زردآلو مصرف کنند. زردآلو حاوى سطح 
قند باالیى اســت. حدود 57 میلى گرم که منجر به 
افزایش قند خون در میان دیابتى ها خواهد شــد. در 

حالى که حاوى 8 گرم کربوهیدرات نیز است.
14. شیرینى ها: افراد مبتال به دیابت نباید شیرینى 
مصرف کنند چون حاوى شکر بسیار باالیى هستند. 
مانند دونات و شیرینى هاى قنادى ها. شیرینى شامل 
800 کالرى و همچنیــن 120 گــرم کربوهیدرات

 است.

2مى تواند خطر دیابت نوع 2 را افزایشدهد.
ی. ســس کچاب: یک خوراکى خطرناك دیگر  2
براى دیابتى ها ســس کچاب اســت. باید به خاطر 

زمینى سرخ کرده باعث افزایش وزن و یا حتى چاقى 
مى شود. دونات و ســیب زمینى سرخ کرده به عنوان 
غذایى شــناخته مى شــوند، که مى توانند منجر به 

مانند دونات و شیرینى هاى قنادى ها. شیرینى شامل 
800 کالرى و همچنیــن 120 گــرم کربوهیدرات

 است.

مواد غذایى مضـر
 براى افراد دیابتى نوع 2

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: 
محصوالتى را در اولویت خرید خود قرار دهید که عبارت 

«کم نمک» روى آنها درج شده باشد.
زهرا عبداللهى اظهار کرد: حبوبات عالوه بر اینکه منبع 
بســیار خوب پروتئین ارزان و ریزمغذى ها محســوب 
مى شــوند، حاوى مقدار زیــادى فیبر هســتند که در 
پیشگیر ى از بیمارى هاى غیر واگیر به ویژه بیمارى هاى 

قلبى و عروقى و فشارخون باال نقش دارند.
وى ضمن اشــاره به نقش مصرف نان و غالت سبوس 
دار در پیشــگیرى از ابتال به پرفشــارى خون، تصریح 
کرد: از نظــر تغذیه اى، مصرف نان هایى که ســبوس 
بیشــترى دارند و سفید نیســتند و همچنین استفاده از 
سایر غالت سبوس دار مانند برنج قهوه اى و ماکارونى 
غنى شده با فیبر که با آرد ســبوس دار، تهیه شده اند، 
توصیه مى شود زیرا فیبر غذایى خطر ابتال به فشار خون 
باال و بیمارى هاى قلبى و عروقــى، دیابت و همچنین 

سرطان ها را کاهش مى دهند.
مدیرکل دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت 
افزود: مــردم در زمــان خرید محصــوالت غذایى به 
نشانگرهاى رنگى یا برچسب تغذیه اى که پشت بسته 
بندى محصوالت غذایى مختلف، درج شده توجه کنند؛ 
این نشانگر با سه رنگ سبز، نارنجى و قرمز بیانگر میزان 
نمک، چربى و اسیدچرب ترانس هستند و مبتالیان به 

بیمارى هایى مانند فشــار خون حتمًا توجه کنند که از 
محصوالتى استفاده کنند که داراى نشانگر سبز است.

عبداللهى با بیان اینکــه مهمترین منبع دریافت نمک، 
در خانه به غذا اضافه مى شود، گفت: بیش از 50 درصد 
نمک دریافتى بدن، نمکى است که هنگام طبخ به غذا 
اضافه مى شود و یا به عنوان یک عادت نادرست غذایى 
از نمکدان در سفره استفاده مى شود. البته نان یکى دیگر 
از منابع مهم دریافت نمک است و مردم به طور متوسط 
روزانه 300 گرم نان مصرف مى کنند و غذاى اصلى مردم 
است، براساس مصوبه شــوراى عالى سالمت و امنیت 
غذایى، میزان نمک در نان باید کمتر از یک درصد باشد و 
مردم نیز از نانوایى هایى نان تهیه کنند که نان کم نمک 

ترى تولید و عرضه مى کنند.
وى اضافه کرد: محصوالت غذایى آماده در بازار مانند 
کنســروها و ســس ها حاوى مقادیر زیادى نمک و به 
عبارت بهتر، سدیم هســتند و یکى از اقدامات وزارت 
بهداشت با کمک سازمان ملى استاندارد و صنایع غذایى، 
بازنگرى میــزان نمک در محصوالت غذایى اســت و 
براســاس اســتانداردهاى جدید، میزان نمک در انواع 
محصوالت غذایى از جمله کنســروها، سس ها، پنیر، 
فرآورده هاى غالت حجیم شده و چیپس ها باید اصالح 
شــود و مردم محصوالتى را در اولویت خرید خود قرار 
دهند که روى آنها، عبارت «کم نمک» درج شده باشد.

آب مروارید نوعى بیمارى اســت که به علت تار شدن 
عدسى چشم ایجاد مى شود. در ابتدا چنانچه محور بینایى 
درگیر نباشد، شخص ممکن است عالمتى نداشته باشد 
یا از عالیمى مانند پخش نور به ویژه در شب، تغییر شماره 
چشم و اذیت شــدن در نور زیاد شکایت کند. با افزایش 
تیرگى و کدر شدن عدسى، در نهایت بینایى چشم مختل 
مى شود. خوشبختانه بیمارى چشــمى آب مروارید در 
بیشتر موارد با جراحى برطرف مى شود بدین صورت که 
عدسى کدر شده بیمار از چشم خارج شده و یک عدسى 
مصنوعى روى غالف عدســى گذاشته مى شود. درصد 
موفقیت این جراحى بسیار باالست و در روش هاى جدید، 
دوران نقاهت بسیار کوتاه است. از مهمترین دالیل بروز 
بیمارى آب مروارید مى تــوان به مواردى مانند کهولت 
سن (شــایع ترین علت)، دیابت، سیگار کشیدن، ضربه 
به ســر (که موجب اختالل در تغذیه عدسى مى شود)، 
اشــعه هاى یونیزه (اشعه ایکس)، اشــعه گاماى ناشى 
از تلویزیون هاى قدیمى، تمــاس طوالنى با نور آفتاب 
(پرتو فرابنفش)، ضربه به چشم و عدسى، نقصان هاى 
مادزادى، ســوء تغذیه و مصــرف طوالنى مدت بعضى 

داروها مانند کورتون نام برد.
پیشگیرى از تماس با نور آفتاب، کنترل دیابت و سیگار 
نکشیدن مى تواند بروز آب مروارید را به تأخیر بیاندازد. 
همچنین از آنجایى که رادیکال هاى آزاد ایجاد شده در 
اثر نور ممکن اســت در ایجاد این بیمارى نقش داشته 
باشند، مواد آنتى اکسیدان مانند آنتو سیانین ها، ویتامین 

C و ویتامین E، ویتامین A، مصرف تیامین (ویتامین 
B1) و ریبوفالوین (ویتامین B2) و نیاســین (ویتامین 
B3) بالقوه مى توانند در درمان و پیشگیرى از این بیمارى 

شمؤثر باشند.
اسفناج در بین انواع میوه ها و سبزى ها یک منبع عالى 
از مواد معدنى و ویتامین ها به ویژه ویتامین  C به شمار 
مى رود. اسفناج غنى از کلســیم و آهن و ترکیبات آنتى 
اکسیدان مانند بتاکاروتن و لوتئین است. لوتئین موجود 
در اسفناج باعث کاهش خطر ابتال به آب مروارید و بهبود 
دید در سن باال مى شود. همچنین مصرف روزانه زغال 
اخته در افراد مبتال به آب مروارید توصیه مى شود. انواع 
کلم مانند کلم برگ، کلم بروکلى، گل کلم و کلم بروکسل 
به علت دارا بودن مقادیر باالى لوتئین ســبب کاهش 
خطر ابتال به آب مروارید مى شود. همچنین بسیارى از 
میوه ها و ســبزى هاى رنگى حاوى لیکوپن هستند اما 
گریپ فورت، گوجه فرنگى، گــوآوا، هندوانه، کدو تنبل 
و هویج داراى لیکوپن بیشترى هســتند و مى توانند در 
کاهش بروز آب مروارید مفید باشند. همچنین مصرف 
اسیدهاى چرب غیر اشباع مى تواند سبب کاهش خطر 
ابتال به آب مروارید شــود اما مصرف چربى ها ســبب 

افزایش احتمال بروز این بیمارى مى شود.
تمام این موارد مطرح شــده تنها براى به تأخیر انداختن 
یا کاهش سرعت پیشرفت آب مروارید توصیه شده و در 
صورت بروز این عارضه تنها درمان استاندارد و قطعى آن 

خارج کردن آب مروارید به روش جراحى است.

فشارخونى ها بخوانند

 آیا تنها راه درمان آب مروارید جراحى است؟ 

 محققان آمریکایى در تازه ترین پژوهش هاى خود 
دریافتند، راه رفتن خطر ابتالى افراد به آلزایمر را 
به میزان قابل توجهى کاهش مى دهد. پژوهش 
اخیر بر روى 182 نفر انجام شده و نتایج به دست 
آمده از آن به خوبى نشان مى دهد، برداشتن روزانه 
9000 گام به بهبود عملکرد شناختى مغز و کاهش 

ریسک بروز آلزایمر کمک مى کند. 
به گفتــه دانشــمندان، ورزش کــردن یکى از 
راه حل هاى ساده و مؤثر در رفع خطر بروز آلزایمر 
است که افراد از سنین جوانى مى توانند آن را آغاز 
کنند و احتمــال ابتالى خود در ســالمندى را به 

حداقل ممکن برسانند. 
محققان دانشــگاه بوســتون باور دارند، در واقع 
ورزش از بافت ســالم مغز مراقبت مى کند و مانع 

تخریب آن مى شود. 
«جاسمیر» ، محقق ارشد این مطالعه و سرپرست 
تیم مطالعاتى مى گوید: «یکى از قابل توجه ترین 
یافته هاى مطالعه ما این بود که فعالیت فیزیکى 
بیشــتر نه تنها تأثیر مثبتى بر رشد شناختى دارد 
بلکه باعث کاهش شــدید میزان از دست دادن 

بافت مغزى در طول زمان مى شود.»

بسیارى صبح ها با مشکل بیدار شدن از خواب مواجه 
هستند و افراد زیادى تمایل ندارند از رختخواب خود 
بیرون بیایند، بر اساس نظر محققان مشکل کسلى 
در صبــح و تمایل به خواب بیشــتر مى تواند علل 

جسمى و روانى داشته باشد.
«دیســانیا» اصطالحى است که پزشــکان آن را 
احســاس خواب آلودگى بیش از حد و بى تمایلى 
نسبت به جدا شدن از رختخواب مى نامند. کسانى 
که نمى توانند از رختخواب جدا شوند و تمایل دارند 
حتى چند روز در رختخواب بماننــد از این عارضه 
رنج مى برند؛ مبتالیان به دیسانیا ادعا مى کنند که 
مى توانند چند روز در رختخواب بمانند و وقتى که از 
رختخواب بیرون مى آیند تمایل شدیدى به بازگشت 

به رختخواب دارند.
مهمترین راهکار براى حل مشکل خواب آلودگى 
و بى حالى صبحگاهى، تشــخیص علت آن است 
در ابتدا روانپزشک ســئواالتى از فرد مى پرسد تا 
نشانه هاى افسردگى را بررســى کند زیرا کسلى، 
مشکل خواب و تمایل به خواب زیاد از نشانه هاى 
جسمى افسردگى محسوب مى شود و مى تواند دلیل 
کافى براى این باشد که افراد تمایلى به بلند شدن از 

جاى خود ندارند.
اگر اطمینان ندارید که بى حالى و کسلى صبحگاهى 
عارضه جدى و غیرطبیعى است، سعى کنید با تغییر 

عادت هایتان بیشتر بخوابید.
در ابتدا ســعى کنید خواب منظمى داشــته باشید 
و بین شــش تا 9 ســاعت بخوابید، براى رسیدن 
به عادت خواب منظم ســاعت خاصــى به خواب 
برویــد و تالش کنید رأس یک ســاعت طى چند 
روز متوالى بیدار شوید؛ اگر مشکل به خواب رفتن 
دارید روش هایى چون حمــام آرامبخش یا انجام 
حرکت هاى آرامبخش مانند حرکات کششى و یوگا 

کمک کننده است.
قبل از خواب ســراغ تلفن همراه و رایانه نروید اما 
اگر همچنان پس از انجام همه این کارها صبح ها 
با احساس ناتوانى براى خارج شدن از خواب دارید 
حتمًا به پزشک مراجعه کنید تا علت مشکل خواب 

شما را بررسى کند.

یک ترفند ساده  
براى فرار از آلزایمر

 علت کسل بودن
 اول صبح 

 نان هاى کپک زده سرطان را مهمانتان مى کنند 

مدت سرطانزا باشد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آنکس که از دنیا زیاد برداشــت به فقر محکوم اســت و آنکس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش را 
خیره سازد دچار کوردلى گردد، و آنکس که به دنیاى حرام عشق ورزید، 
درونش پر از اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان گشت که از 
سویى سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش نمایند، تا آنجا که گلویش 
را گرفته در گوشه اى بمیرد، رگ هاى حیات او قطع شده و نابود ساختن 

موال على (ع)او بر خدا آسان، و به گور انداختن او به دست دوستان است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

مبلغ تضمین (ریال)مبلغ برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات بهره بردارى و تعمیر و نگهدارى تصفیه خانه 90/5- 2- 98
5/600/460/504381/000/000جارىفاضالب سده لنجان

8/740/643/010438/000/000جارىنصب و اصالح انشعاب آب و فاضالب منطقه نجف آباد136- 2- 98
9/635/745/778482/000/000جارىانجام امور ادارى و خدمات عمومى منطقه نجف آباد137- 2- 98

رسیدگى به حوادث شبکه آبرسانى 138- 2- 98
45/742/187/1512/288/000/000جارى(تعمیرات انشعاب، لوله اصلى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/06/02
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/03

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 

نام روزنامه: نصف جهان(داخلى 334 و 384)
تاریخ انتشار: 1398/05/23

نوبت دوم

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: انجام خدمات نصب، تعویض و جمع آورى کنتور و رکوالتور در سطح شهرستان سمیرم و توابع

میزان تضمین: 342/000/000 ریال (سیصد و چهل و دو میلیون ریال)
کد فراخوان: 3211135

نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 98/06/02

مناقصه گــران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شــرکت گاز اســتان اصفهــان به آدرس
 www.iets.mporg.ir ، www.nigc-isfahan.ir  یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2584 تماس حاصل فرمایند.

شرکت گاز استان اصفهان

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1398،2985)

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شــماره 1258 ش ب مورخ 1396/11/30 شوراى محترم اسالمى شهر 
بهارستان نسبت به برگزارى مناقصه عمومى عملیات حفظ، حراســت و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى 

بهداشتى واقع در ناحیه هاى شرقى و جنوب شهر بهارستان در سال 1399- 1398 با شرایط زیر اقدام نماید:

1- متقاضیان مى توانند از تاریخ 98/05/16 تا مورخه 98/05/30 جهت دریافت اســناد مناقصه به شهردارى بهارستان 
مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز یکشنبه مورخ 1398/06/03
3- گشایش فرمهاى اسناد ارزیابى کیفى روز دوشنبه 98/06/04

4- زمان بازگشایى پیشنهادات تایید شده در روز سه شنبه راس ساعت 14 مورخ 1398/06/05
5- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
7- هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

م الف: 558641داود بحیرایى- شهردار بهارستان

چاپ اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى 
محترم اسالمى شــهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث مسیر دسترسى به 
واحد موتورى شهردارى و پارکینگ اتوبوســرانى و معابر محله برم را با مبلغ 

20/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/06/16 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 563318حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

چاپ اولآگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 59/ش مورخ 98/01/24 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى ساماندهى کندرو 
غربى صیاد شــیرازى را با مبلغ 9/442/764/249 ریال به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى 
در ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/06/09 به دبیرخانه حراست 

تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 560369حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

میزان سپرده (ریال)نام مناقصه

376/500/000حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه شرقى شهر بهارستان

389/000/000حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه جنوب  شهر بهارستان

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 98/358 (نوبت اول)چاپ اول
مجتمع طالى موته در نظر دارد "تهیه، طبخ و توزیع غذاى پرسنل مجتمع طالى موته" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به شماره ثبت ستاد 2098001546000003 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 

661/000/000 ریال (ششصد و شصت و یک میلیون ریال) بصورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) برگزار نماید.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1398/05/31
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/06/12
- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1398/06/13

عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شــماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 
 م الف: 85193768565700- 021 و مرکز 27313131- 021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.


