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طالبى یا گرمک؛ مسئله این است!ممانعت از احداث 250 ویالیار قدیمى مهران مدیرى، اولین همراه او در «شب نشینى» افزایش 5 درصدى گرایش به مواد مخدر سپاهان تالفى نساجى را سر جوانانش در آورد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پارازیت
 براى گوش 

خطرناك است؟

افزایش روزهاى با هواى ناسالم در اصفهان
6
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کاهش دانشجویان دانشگاه 
پیام نور به یک سوم

مسئوالن مشکالت اصفهان 
را دیر باور مى کنند

ناو آمریکایى 
با کاپیتان ایرانى 

به خلیج فارس مى آید

5

نحوه محاسبه 
حقوق بازنشستگى 
در تأمین اجتماعى

ســعید محمودیان، رئیس اداره سالمت شنوایى 
وزارت بهداشت با اشــاره به تأثیر امواج بر گوش 
اظهار کرد: گوش انسان از طریق امواجى که به پرده 
گوش منتقل مى شود، مى تواند صداهاى مختلفى را 

حس کرده که در این مرحله ...

رئیس گروه محاســباتى بیمه اى سازمان تأمین 
اجتماعى عنوان کرد: حقوق بازنشستگى سازمان 
تأمین اجتماعى بر اســاس میانگین دســتمزد 
دو ســال آخر که به ســازمان اعالم شده تعیین 
مى شود، به همین دلیل افراد تحت پوشش باید 

سوابق بیمه اى خود را به دقت بررسى کنند.
بنفشــه محمودیان با تأکید بــر اینکه پرداخت 
مســتمرى در پیرى بــا توجه به ســوابق بیمه 
شــدگان صورت مى گیرد، بیان کرد: الزم است 
بیمه شدگان به ســوابق بیمه اى خود توجه کنند 
تا به صورت پیوسته و با دستمزدهاى صحیح به 

4سازمان اعالم...

براى ساختن اپراى سیدنى از معمارى اصفهان الهام گرفته شد
رئیس مدرسه عالى معمارى پاریس:رئیس مدرسه عالى معمارى پاریس:

3

تعداد روزهاى ناسالم براى گروه هاى حساس در سال گذشته 10 روز بود که در سال جارى به 21 روز رسید

«# سرباز»
 همچنان به پیش مى رود

حمله رسانه هاى سعودى به برانکو
 اوضاع براى برانکو در االهلى اصًال خوب پیش نمى رود.

االهلى عربستان بعد از شکست در مجموع دو دیدار رفت و برگشت 
در یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا از صعود به جمع هشت 

تیم باز ماند.
االهلى در دیدار رفت با نتیجه 4 بر 2 برابر الهالل تن به شکست 

داد و همین باعث شد تا پیروزى یک بر صفر این تیم...
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در صفحه 2 بخوانید

سازمان بهداشت جهانى 
براى همکارى 

با اصـفهان 
اعالم آمادگى کرد

گروکشى جسد نوزاد 9 روزه در بیمارستان
فعاالن اجتماعى خواستار پاسخگویى وزارت بهداشت شده اند

2

نماینده مردم اصفهان در مجلس
 با اشاره به عدم تکمیل سامانه دوم آبرسانى:

5

نظیر تاوارس را نظیر تاوارس را 
پیـدا نمى کنیدپیـدا نمى کنید

پیام نیازمند:پیام نیازمند:

مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان در نظر دارد امالك مازاد بر نیاز خود 
را واقع در اصفهان به شرح ذیل و با وضع موجود ، با شرایط نقد و نیز نقد و اقساط 
( با نرخ سود 12٪   براى شهرستان ها و 14٪ براى مرکز استان ) در قالب قرارداد 
اجاره بشرط تملیک و با شرایط زیر از طریق مزایده عمومى به فروش برساند . 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ، بازدید از امالك ،دریافت 
برگ درخواست شرکت در مزایده به نشانى : اصفهان ، خیابان شیخ بهائى ، نبش 
خیابان ابوذر ، ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان – دایره 
تدارکات و مهندسى و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت ادارى مورخ 
98/06/05 به دبیرخانه این مدیریت مراجعه فرمایند. بازگشایى پاکتها در تاریخ 
98/06/07رأس ساعت 10 در محل ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان 

اصفهان به نشــانى فوق انجام خواهد شد و حضور  شرکت کنندگان درجلسه 
بازگشایى بالمانع است. چنانچه تغییرى در تاریخ  بازگشایى پاکتها صورت گیرد، 

مراتب تلفنى به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید .  
  www.tejaratbank.ir ضمنًا متن آگهى درسایت بانک تجارت به نشانى

قابل دسترسى مى باشد.
شرایط واگذارى :

الف ) نقدى    
ب) نقد و اقســاط بصورت پرداخت 30٪ نقد و الباقى در اقساط 18 ماهه بدون 

سود اعالمى.
ج) نقد و اقساط بصورت پرداخت 25٪ نقد و مابقى در اقساط 36 ماهه با سود 

اعالمى.
د) نقد و اقساط بصورت پرداخت 25٪ نقد و مابقى در اقساط 48 ماهه با سود 

اعالمى. 
توضیحات :

 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی 
می باشد که می بایست به حساب شــماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز 

گردد.
2- شرکت کنندگان مبلغ 000ر200ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 

01854879 نزد بانک تجارت)واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند.
 (ضمناً مبلغ دریافتى جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).

3- رعایت مفاد فرم پیشــنهاد شــرکت در مزایده الزامی می باشد و بهاي 
پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشــخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و 

درپاکت الك و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.
4-کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل 

با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد .
5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

6- هزینه آگهى از برندگان مزایده اخذ مى گردد و اخذ پایانکار امالك در صورت 
نیاز ، به هزینه و عهده خریدار مى باشد .

7- تخلیه امالك متصرف دار به عهده و هزینه خریدار بوده و سند آن بصورت 
ارائه وکالت نامه بالعزل انتقال مى یابد .

آگهى مزایده شماره 98/2 ( فروش امالك و مستغالت بانک تجارت )

مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان

شناسه آدرسردیف
مساحت  عرصهنوع ملکملک

 ( متر مربع )
مساحت تقریبى 
اعیانى ( متر مربع )

وضعیت 
کنونى

شرایط 
پرداخت

مبلغ پایه مزایده 
توضیحات( به ریال )
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اصفهان- خیابان آبشار 
سوم - خیابان مسرور-
کوچه باغ ارم- مجتمع 
مسکونى آناهیتا-طبقه 
دوم- واحد 2 غربى

آپارتمان 1988
متصرف 180/15*مسکونى

4,503,750,000الفدارد.

فروش 
20حبه 
مشاع از 
72 حبه 
ششدانگ

14

اردستان -جاده 
کمربندى اردستان 
کاشان -اول جاده 

روستایى امیران -محل 
سابق کارخانه راشکو

محل سابق 1923
7,113,000,000بتخلیهحدود1380*کارخانه

صرفاًاعیانى 
کارخانه به 
فروش مى 

رسد .

چادگان - شهر رزوه -15
10832بر بلوار خلیج فارس

قطعه زمین
( فضاى 

سبز )
قولنامه 704,250,000الفتخلیه*156/5باقیمانده

عادى

کاشان- خیابان کارگر-  16
1600کوچه مالک اشتر

یک باب 
منزل 
مسکونى

متصرف 187/20180
ششدانگ2,164,900,000الفدارد.

17
کاشان -خیابان 

امیرکبیر -کوچه ابریشم 
45

1453
یک باب 
منزل 
مسکونى

577/5 اصالحى 812اصالحى دارد
دارد

متصرف 
ششدانگ22,054,000,000الفدارد.

18
آران و بیدگل - 

خیابان نواب صفوى - 
محل سابق بانک

10849
محل سابق 

بانک - 
مسکونى

ششدانگ4,605,000,000دتخلیه153باقیمانده39باقیمانده

19
کاشان - نوش آباد - 
میدان شهدا-سمت 

راست ( ادامه بلوار جالل 
زادگان )

محل سابق 10859
ششدانگ9,886,150,000الفتخلیه292879/30بانک

کاشان-خیابان امیرکبیر 20
محل سابق 10866- فین بزرگ

ششدانگ14,500,000,000الفتخلیه535/60373بانک

شهرضا - صحراى آب 21
491باریک

یک قطعه 
زمین 

کشاورزى
مشاع180,655,600دتخلیه*291/38

22
شهرضا - میدان طالقانى 
- خیابان حافظ غربى - 
کوچه مصال - پالك 27

772
یک باب 
منزل 
مسکونى

متصرف 491340
ششدانگ5,000,000,000جدارد

دهق خیابان شریعتى - 23
10842مقابل مسجد قائمیه

محل سابق 
بانک و 
مسکونى

ششدانگ5,729,820,000الفتخلیه143/48377/58

میمه - شهرك کوثر - 24
1353/11بعد از پمپ گاز

یک باب 
منزل 
مسکونى

ششدانگ1,299,875,000الفتخلیه259/95100

شناسه آدرسردیف
مساحت  عرصه نوع ملکملک

( متر مربع )
مساحت تقریبى 
اعیانى ( متر مربع )

وضعیت 
کنونى

شرایط 
پرداخت

مبلغ پایه مزایده 
توضیحات( به ریال )

1
اصفهان - خیابان نشاط - 

نرسیده به خیابان هشت بهشت 
غربى - نبش کوچه قصر منشى

محل سابق 10811
بانک

167/5
اصالحى دارد

347/5
ششدانگ41,678,750,000الفتخلیه( اصالحى دارد)

2
اصفهان- بلوار کشاورز - کنار 

گذر غربى بزرگراه شهید حبیب 
الهى - گذر شمالى شهردارى 

منطقه 13
11960

به صورت 
قطعه زمین
( پارکینگ )

برگه واگذارى 18,000,000,000دتخلیه*300
شهردارى

3
اصفهان - خیابان کمال -جنب 
پارك کمال - محله جهانباره- 

کوچه سرطاوه
ششدانگ1,875,000,000بتخلیهمخروبه75اصالحى داردمسکونى15

4
اصفهان - خیابان امام خمینى 
- شهرك قدس - بلوك 96- 

طبقه سوم
آپارتمان 1542

ششدانگ1,832,700,000الفمتصرف دارد122/18*مسکونى

5
اصفهان - خیابان چهارباغ 

عباسى - روبروى خیابان شیخ 
بهایى - مجتمع هشت بهشت

محل سابق 11957
برگه واگذارى 58,326,500,000الفتخلیه258/34*بانک

شهردارى

6
اصفهان- خیابان آیت اله 

اشرفى اصفهانى - نرسیده به 
خمینى شهر - ایستگاه آقا- 
محل سابق شعبه کهندژ

محل سابق 10827
ششدانگ17,486,680,000جتخلیه174/66219/66بانک

7

اصفهان - خیابان شیخ بهایى 
- حد فاصل چهارراه قصر و 
چهارراه ابوذر - مجتمع صفا 
- مقابل مسجد - محل سابق 

شعبه شیخ بهایى

محل سابق 10812
ششدانگ52,094,000,000الفتخلیه172*بانک

8
اصفهان - خیابان طالقانى 

- مقابل مسجد حاجى میرزا 
محمد هاشم -داخل بازار بزرگ 

کامپیوتر  اصفهان
محل سابق 10062

قولنامه عادى46,675,000,000الفتخلیه207*بانک

9
اصفهان - خیابان عسکریه 

- خیابان صدرالدین -خیابان 
16مترى طالقانى - بن بست 

کیوانداریان - پالك 38
یک باب منزل 1723

مسکونى
 354/85
2,519,149,305بمتصرف داردکل270ششدانگ

فروش به میزان 
9/5 حبه مشاع 

از 72 حبه 
ششدانگ

10
اصفهان - خیابان مسجد 

سید-نرسیده به چهارراه وفایى 
- مجتمع تجارى قائم- طبقه 

همکف
محل سابق 10805

ششدانگ14,740,080,000الفتخلیه75/99*بانک

11
اصفهان - خیابان برازنده - 
خیابان اشراق - کوچه اقاقیا 

(38)-پالك 33
یک باب منزل 1789

ششدانگ13,020,000,000الفمتصرف دارد.حدود 195240مسکونى

12
اصفهان - خیابان جى- خیابان 
مهر - کوچه شهیدان مجلسى - 
نبش بن بست فرهاد - پالك 84

یک باب منزل 1596
ششدانگ9,170,000,000الفمتصرف دارد.190اصالحى دارد125اصالحى داردمسکونى

2

 گرفته شد گرفته شد
3

انکو

و برگشت 
هشت 

کست 

در صفحه 5 بخوانید
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معاون سیاسى سپاه پاســداران گفت: انقالب اسالمى 
ظرفیت تداوم بخشى به تمدن سازى اسالمى را دارد.

ســردار یدا... جوانى اظهار کرد: در مقاومت فعال نکته 
حائز اهمیت ثبات قدم است که خروجى آن باید غلبه 
بر کفار باشــد. در رویکرد جدید ایران مسیر مقاومت 
فعال اســت و جمهورى اســالمى على رغم ادعاهاى 
پوچ و واهى به هیچ  عنوان در بن بست قرار ندارد؛ ثمره 
مقاومت فعال این اســت که ملت ایران قادر است از 
جنگ اقتصادى و تحریم ها عبور کند و بیش از هر زمان 

دیگرى درخشش داشته است.
وى گفت: انقالب اســالمى ظرفیت تداوم بخشى به 

تمدن سازى اسالمى را دارد، لذا باید به این مهم توجه 
ویژه مبذول داشت و در این حوزه نقشه هاى دشمنان را 
با شکست مواجه کرد. جوانى با بیان اینکه شعار «سوریه 
را رها کن/ فکرى به حال ما کن» نشان از بى بصیرتى 
این افراد دارد، گفت: روشــنگرى ذهــن و مغز یعنى 
همین؛ چرا که یک ذهن آگاه و روشن هیچگاه چنین 
شعارى ســرنمى دهد؛ اگر مدافعان حرم نبودند امروز 
باید با این تروریست ها در کرمانشاه مى جنگیدیم، سند 
این حرف چیست؟ آیا سندى باالتر از سخنان داعش 
است که بعد از عراق تصرف ایران را در دستور کار خود 

قرار داده بود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: گرایش به 
مصرف مواد مخدر در کشور 5 درصد افزایش یافته است.

سردار مؤمنى با اشاره به آمار سازمان ملل در سال 2019 
در خصوص افزایش مصرف، تمایل و تبلیغ موادمخدر در 
دنیا تصریح کرد: طبق آمار سازمان ملل در سال گذشته 
میزان تولید مواد مخدر به 6500 تــن افزایش یافته که 
نشــان از افزایش تقاضا در دنیا براى مصرف مواد مخدر 

است.
 وى فضــاى مجــازى و مافیــاى رســانه اى را باعث 
افزایش تمایل به مصرف مواد مخدر در کشور دانست و 
خاطرنشان کرد: در ایران هرساله 3000 نفر براثر مصرف 

مواد مخدر در کشور جان خود را از دست مى دهند.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه 
مواد مخدر به تنهایى منبع و منشأ بسیارى از آسیب هاست 
یادآورشد: 7درصد از زندانیان کشور مرتبط با موادمخدر 
هستند که نیازاست در این مورد تمهیداتى اندیشیده شود.

سردار مؤمنى با اشاره به اینکه تاکنون از ظرفیت مردم 
براى مبارزه با مواد مخدر اســتفاده نشــده است، اظهار 
کرد: مقابله، جمع آورى و ساماندهى معتادان متجاهر و 
اجراى طرح یارى گران و مردمى کردن موضوع مبارزه 
با مواد مخدر اولویت اصلى ســتاد مبارزه با مواد مخدر 

کشور است.

جمهورى اسالمى 
در بن بست قرار ندارد

افزایش 5 درصدى گرایش به 
مواد مخدر

تهران هم چهار باغ دار 
مى شود 

   چمدان | شهردار تهران و سخنگوى دولت 
از کلنگزنى سایت چهار باغ در تهران خبر دادند. 
پیروز حناچى گفته: امیدواریــم در آینده کلنگ 
افتتاح و توسعه فضاى سبز ســایت چهارباغ که 
در شــمال مصال قرار دارد به زمین بخورد. على 
ربیعى، سخنگوى دولت نیز در جمع خبرنگاران به 
پروژه چهار باغ تهران اشاره کرد و گفت: شهردار 
تهران گزارش دادند که چهار باغ تهران ان شاءا... 
کلنگزنى خواهد شــد، این باغ در شــمال مصال 

احداث خواهد شد.

یارانه 
امشب واریز مى شود

   رویداد24 | یکصــد و دومین مرحله یارانه 
نقدى ساعت 24 امشب به حســاب سرپرستان 
خانوار واریز خواهد شد. الزم به ذکر است که مبلغ 
یارانه دریافتى هر یک از مشموالن دریافت یارانه 

نقدى 45 هزار و 500 تومان است.

واردات 8000 تن
 پودر نارگیل

   میــزان | براساس آمار گمرك در سال 97 
بیش از 8874 تن پودر نارگیل خشــک شده از 
کشور هاى مختلف وارد ایران شده است. الزم 
به ذکر اســت که پودر نارگیل از کشــور هاى 
اندونزى، امارات متحده عربى، سوییس، ویتنام، 
هند، اندونزى و چند کشــور دیگــر وارد ایران 

شده است.

تاریخ سازى یک زن 
دراستانبول

   خبر آنالین | چهارشنبه شب گذشته اتفاقى 
تاریخى در فوتبال اروپا رقم خورد و یک زن براى 
اولین بار قضــاوت دیدارى از رقابــت هایى که 
مســتقیماً زیرنظر یوفا برگزار مى شود را برعهده 
گرفت. «استفانى فراپارت» اهل فرانسه به همراه 
کمک هایش مسابقه حساس تیم هاى لیورپول و 
چلسى در سوپرجام اروپا را در استانبول داورى کرد 
و عملکرد قابل قبولى هم از خود به جاى گذاشت 
تا به این ترتیب اولین تجربه در سپردن قضاوت 
بازى هاى بــزرگ به زنان موفقیت آمیز باشــد.  
فراپارت بیش از این دیدار فینال جام جهانى زنان را 

هم قضاوت کرده بود.

شهردار خرم آباد
 دستگیر شد

   فارس | یک منبع آگاه و مطلع از دستگیرى 
وحید رشیدى، شهردار خرم آباد توسط سربازان 
گمنام امــام زمان(عــج) در اداره کل اطالعات 
لرستان خبر داد. شهردار خرم آباد به دلیل اتهام 
موارد مالى و ادارى دســتگیر و تحویل مقامات 
قضایى استان شده است. بر این اساس پیش از 
این نیز معاون عمرانى استاندار لرستان، شهردار و 
چهار عضو شوراى شهر الشتر و همچنین رئیس و 
عضو شوراى شهر بروجرد به دلیل تخلفات مالى 

دستگیر شده بودند.

پیگیرى تغییر قیمت دارو
   ایســنا | ســعید نمکى، وزیر بهداشت با 
بیان اینکه داروهاى خاص با ارز 4200 تومانى 
وارد مى شــوند و افزایش قیمت قابل توجهى 
نداشته اند، افزود: بعضى از داروها که به عنوان 
داروهاى تک نســخه اى محســوب مى شوند 
و شــاید ارز 4200 تومانى به آنهــا نداده ایم در 
بازار ممکن اســت تغییرات قیمتى داشته باشند 
که پیگیرى مى شــود در مورد آنها نیز فشارى 

به مردم نیاید.

پاکسازى قوه قضاییه
 دستور رهبرى است

   عصر ایــران | رئیس مرکــز حفاظت و اطالعات 
قوه قضاییه به مطالبات رهبر معظــم انقالب از رئیس 
این قوه اشاره کرد و گفت: اکنون طبق فرمایش ایشان 
پاکسازى از درون قوه قضاییه در حال انجام است. حجت 
االسالم على عبداللهى اظهار کرد: مدیریت قوه اکنون 
این عملیات را از درون دســتگاه قضایى آغاز کرده و در 
پاکسازى بیرونى هم هیچ وقت توقفى در کار نخواهد بود.

انگیزه نداریم 
   چمدان | سخنگوى دولت همانند معاون پارلمانى 
رئیس جمهور از عدم موافقت دولت با تشــکیل وزارت 
میراث فرهنگى و گردشگرى خبر داد. على ربیعى گفت: 
دولت موافق تشکیل این وزارتخانه نبود و نظرش را در 
مجلس اعالم کرد. قطعًا این موضــوع بار مالى خواهد 
داشــت. وى تأکید کرد: امیرى معاون پارلمانى رئیس 
جمهور موظف شده تا مکاتبات الزم براى جلوگیرى از این 
موضوع را انجام دهد. البته دولت قانون را اجرا خواهد کرد 
ولى بزرگ شدن دستگاه ها مساوى با بهبود کارها نیست. 

پورى حسینى
 چرا بازداشت شد؟

   خبر آنالین | جزییات تازه اى از بازداشــت عبدا... 
پورى حسینى، رئیس سازمان خصوصى سازى مشخص 
شد. رئیس سازمان خصوصى سازى به اتهام اخالل در 
نظام اقتصادى کشور و تضییع گسترده اموال عمومى و 
دولتى توسط شعبه نهم بازپرسى دادسراى ویژه کارکنان 
دولت تهران بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، 
با دستور دادستان تهران تمام پرونده هاى پورى حسینى 
جمع آورى و با اختصاص بازپرس ویژه در ظرف دو ماه 
اخیر تحقیقات بر روى این پرونده ها انجام شــد که در 

نهایت، کار به برکنارى و بازداشت وى کشیده شد.

زمینه هاى فساد
   بهــار | محمود بهمنى، عضو کمیسیون اقتصادى 
مجلس اظهار کرد: نمى توان از این واقعیت فرار کرد که 
زمینه فساد در کشــور وجود دارد. فرار مالیاتى در کشور 
بیداد مى کند و در حال حاضر بیش از 900 هزار میلیارد 
تومان رانت پنهان در کشــور وجود دارد. هم اکنون ده 

میلیارد دالر قاچاق در کشور وجود دارد.

راهکار جدید اصالح طلبان
   تابناك | به نظر مى رســد اصالح طلبــان از ایده 
مشارکت مشــروط در انتخابات و یا تحریم این عرصه 
به طور کلى گذشته اند اما راه را براى رایزنى با نهادهاى 
حاکمیتى به عنوان یک استراتژى بیرونى و حذف برخى 
افراد و اصالح برخى تصمیم گیرى ها و روندها به عنوان 
یک استراتژى درونى انتخاباتى باز گذاشته اند. پیش بینى 
مى شود با این راهکار انتخاباتى جدید شاهد کنار گذاشتن 
چهره هایى مثل محمد رضا عارف از پروسه تصمیم گیرى 
در شوراى عالى سیاستگذارى اصالح طلبان براى انتخابات 
مجلس یازدهم، انتخاب سرلیســت جدید براى اصالح 
طلبان در تهران و همچنین افزایش انتقادات این جریان 

به عملکرد فراکسیون امید تا پایان مجلس دهم باشیم.

فرق ما با آنها
   رویــداد24 | غالمعلى جعفــرزاده  ایمن آبادى، 
نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس مى گوید: در 
کشــور هایى که ما مرتباً همه چیز آنها را نفى مى کنیم، 
مى بینیم که رؤساى جمهور ادوار گذشته شان در کمال 
صمیمیت کنار هم مى ایستند و عکس یادگارى مى گیرند 
و حتى بر سر برخى موضوعات با هم همفکرى مى کنند 
اما در کشور ما سیاستمداران بى محابا همدیگر را تخریب 
مى کنند و تنها اگر مدیر پیشین شهید شده باشد به او و 
عملکردش احترام مى گذارند که به نظر این برخورد هم 

به علت خجالت از خون شهید است.

خبرخوان

جسد نوزاد 9 روزه، 13 روز در سردخانه بیمارستان باقى ماند 
تا بلکه به این روش ناخوشایند مسئوالن بیمارستان هزینه 
بسترى این کودك را دریافت کنند درحالى که خانواده این 

کودك در شرایط مالى بدى به سر مى برند.
اول مرداد ماه ســال جارى نوزاد پســرى در بیمارستان 
طالقانــى آبادان بــه دنیــا آمد که بــر اثر نارســایى و 
ناهنجارى هاى مادرزادى بسترى و اعمال درمانى براى 
بهبود وى انجام مى شود اما عمرش زیاد طول نکشید و در 
نهمین روز مرداد از دنیا رفت اما به دالیلى که بازگویى آن 
ناراحت کننده است، جسد این کودك 13 روز در سردخانه 
بیمارستان به گرو گرفته شد و مســئوالن بیمارستان از 
تحویل جسد نوزاد به پدر و مادر داغدارش که از اتباع عراقى 
ساکن یکى از روستا هاى خرمشهرند خوددارى کردند. این 
خبر که با واکنش هاى بسیارى در فضاى مجازى روبه رو 
شده بود سبب شد تا  فعاالن اجتماعى به این اتفاق ورود 

کرده و پیگیر ماجرا باشند.
بر اساس گزارش هاى رسیده علت این حادثه تلخ  نارسایى 
کودك در زمان تولد بود که به دلیــل ناتوانى خانواده در 
پرداخت هزینه بیمارســتان، جســد کودك مدت ها در 
سردخانه بیمارستان طالقانى آبادان بود. عباس روزمه که 
به عنوان فعال اجتماعى ایــن پرونده را پیگیرى مى کرد، 
در خصوص این اتفاق به خبرگــزارى «آنا» گفت: پدر و 
مادر این نوزاد از اتباع عراقى رانده شده در زمان حکومت 
صدام هستند که سال هاست در کشور ما زندگى مى کنند. 
وضعیت مالى این زوج بســیار اسفناك است و حتى توان 

تأمین هزینه هاى اولیه زندگى خود را هم ندارند.
وى در توضیح این ماجراى تلخ گفت: کودك این زوج در 
روز اول مرداد به دنیا آمد اما به دلیل مشکالتى که داشت، 
در بیمارستان بسترى شد و 9 روز بعد نیز از دنیا رفت. این 
فعال اجتماعى در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این 

کودك در این مدت در دســتگاه نگهدارى مى شد، پس 
از آنکه به دلیل نارسایى نتوانســت زنده بماند مسئوالن 
بیمارستان از این خانواده خواستند تا 13 میلیون تومان به 
صندوق بیمارستان واریز کنند اما از آنجایى که شرایط مالى 
براى این خانواده مهیا نبود این خانواده داغدار نتوانستند از 
عهده هزینه آن برآیند. مسئوالن بیمارستان هم تحویل 
جســد کودك به خانواده را منوط به پرداخت این وجه به 
صندوق بیمارســتان کردند. وى ادامه داد: حتى فعاالن 
اجتماعى و چهره هاى شاخص نیز وارد این موضوع شدند و 
اقدام به پادرمیانى کردند اما این ماجرا ادامه دار شد. این در 

حالى است که بیمارستان طالقانى آبادان بیمارستانى دولتى 
است و با ورود واحد مددکارى مى شد از شرایط مالى پدر و 

مادر اطالع کسب کرد و به آنها کمک بیشترى کرد.
روزمه در ادامه خاطرنشان کرد: ســرانجام روز سه شنبه 
گذشته با وساطت چند نفر از مسئوالن شهر و افراد خیر، 
بیمارستان قبول کرد جسد کودك را در ازاى شش میلیون 
تومان به خانواده تحویل دهد. در آن زمان ســه میلیون 
تومان توسط خیرین جمع آورى شده بود و با وساطت قرار 
شد جنازه کودك تحویل و مابقى مبلغ آن تا شنبه (امروز) 
پرداخت شود. وى با اشاره به اینکه مدارك هویتى کودك 

در دست مسئوالن بیمارستان است، ادامه داد: این گالیه 
باقى است که چگونه وزارت بهداشت چنین رفتارى را با 

مراجعین خود دارد؟ 
این در حالى است که به گفته مسئوالن بیمارستان پس از 
مراجعه والدین هنگام تحویل جسد این نوزاد، وقتى واحد 
ترخیص از آنها درخواست مدارك هویتى مى کنند به دلیل 
اینکه تبعه عراقى بودند هیــچ مدرکى براى احراز هویت 
نداشته اند به همین دلیل جسد به آنان تحویل داده نشد و 
در نهایت روز سه شنبه 22 مردادماه جسد نوزاد با ارائه نامه 

احراز هویت والدین به آنان تحویل داده شد.

فعاالن اجتماعى خواستار پاسخگویى وزارت بهداشت شده اند

گروکشى جسد نوزاد 9 روزه در بیمارستان

کاپیتان «کاون حکیم  زاده» 30 سال پیش وقتى وارد ناوگان 
دریایى آمریکا در نورفولک شــد، براى خود چنین روزى را 
تصویرسازى کرد. وى جوالى امســال فرماندهى یک ناو 
را در دســت گرفت در حالى که کمتر از یــک دهه در ایران 

زندگى کرده و سپس با ورود به نیروى دریایى رؤیاهاى خود 
را شکل داد.  او از پدرى ایرانى و مادرى آمریکایى در تگزاس 
به دنیا آمده و دوران بچگى خــود را در ایران همراه با والدین 
خود سپرى کرد تا اینکه با انقالب 1979 از ایران رفتند و در 
هتیسبرگ مى سى ســى پى اقامت کردند و او وارد نیروى 
دریایى شــد. از آن روز آرزوى فرماندهى ناو هواپیمابر را در 
سر داشت تا اینکه حاال فرمانده ناو ترومن شده است.کاپیتان 
«حک»  اغلب مأمور پرواز Hawkeye ۲-E در نورفولک 
بوده و در عملیات نظامى در عراق و افغانستان شرکت کرده و 
مأموریت هاى دریایى مختلفى هم داشته است. او کمى فارسى 
بلد است و حاال ممکن است با ناو خود راهى خلیج فارس شود. 
ناو هواپیمابر «هرى ترومن» با هزینه 4/5 میلیارد دالر ساخته 
شده است. این ناو که هفتم سپتامبر 1996 راه اندازى شده 90 
هواپیما و بالگرد را در خود جاى داده است. وزن ناو 103900 

تن است و 332 متر طول داشته و دو رآکتور هسته اى دارد.

ناو آمریکایى با کاپیتان ایرانى به خلیج فارس مى آید
مدیر عملیات پرواز حج شــرکت هواپیمایى جمهورى 
اسالمى ایران با اشاره به وضعیت پروازهاى بازگشت 
حجاج بیت ا... الحرام اظهار کرد: اولین پرواز زائران 25 
مرداد (دیروز) انجام شد و تا 17 شهریور به مدت 23 روز 

ادامه خواهد یافت.
حسن قاسمى با اشــاره به اینکه اولین پرواز به مقصد 
شهر سارى انجام شد، افزود: در روز جمعه مجموعًا  12 
پرواز به مقصد سه استان یزد، زنجان و مازندران انجام 
شد و یک پرواز خاص نیز غروب همان روز براى انتقال 
زائران بیمار یا حاجیانى که ضرورت دارد زودتر بازگردند 

از فرودگاه جده در نظر گرفته شد.
مدیر عملیات پرواز حج شرکت «ایران ایر» با بیان اینکه 
کل پروازهاى بازگشت حجاج بیت ا... الحرام 364 پرواز 
است، گفت: 159 پرواز زائران از فرودگاه جده با سهم 
44 درصد و همچنین 205 پرواز با سهم 56 درصدى از 

فرودگاه مدینه به مقصد استان هاى مختلف کشورمان 
انجام خواهد شد.

قاسمى افزود: 19 ایســتگاه (اســتان) پروازى براى 
بازگشت زائران خانه خدا در نظر گرفته شده است.

آغاز بازگشت حجاج از روز گذشته

رئیس گروه محاسباتى بیمه اى ســازمان تأمین اجتماعى عنوان کرد: حقوق 
بازنشستگى سازمان تأمین اجتماعى بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر که 
به سازمان اعالم شده تعیین مى شــود، به همین دلیل افراد تحت پوشش باید 

سوابق بیمه اى خود را به دقت بررسى کنند.
بنفشه محمودیان با تأکید بر اینکه پرداخت مستمرى در پیرى با توجه به سوابق 
بیمه شدگان صورت مى گیرد، بیان کرد: الزم اســت بیمه شدگان به سوابق 
بیمه اى خود توجه کنند تا به صورت پیوسته و با دستمزدهاى صحیح به سازمان 

اعالم شده باشد.
وى درباره ســن مجاز دریافت مســتمرى گفت: طبق ماده 76 قانون تأمین 
اجتماعى مردان و زنان به صورت عام با داشتن شرایط سنى و سوابق بیمه اى 
مختلف مى توانند بازنشسته شوند. یکى از این شرایط پرداخت و احصاى 30 سال 
حق بیمه مستمر است. اگر شرایط گفته شــده فراهم باشد آقایان با 50 سال و 

بانوان با سن 45 سال مى توانند از مزایاى بازنشستگى بهره مند شوند.
رئیس گروه محاسباتى بیمه اى سازمان تأمین اجتماعى نحوه محاسبه حقوق و 
مستمرى بازنشستگى را تشریح کرد و گفت: میانگین دستمزد دو سال آخر افراد 
نسبت به سابقه بیمه اى آنها مبناى محاسبه قرار مى گیرد. به عنوان مثال اگر یک 
بیمه شده با 20 سال سابقه بازنشسته شود، مستمرى او بیست سى ام میانگین 

دستمزد دو سال آخرى است که طى لیست بیمه به سازمان اعالم شده است.
محمودیان درباره دستمزدهاى کمتر از حداقل حقوق اعالم شده از سوى سازمان 
هشدار داد و تأکید کرد: گرچه دستمزد از سوى کارفرما اعالم مى شود اما دقت 

خود بیمه شده نیز الزامى است. 

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگى 
در تأمین اجتماعى

«یکــى از مســئولیت هاى اصحاب رســانه 
شــناخت، درك و فهم بیانیه گام دوم انقالب 
در محورهاى مختلــف و انتقال آن به مردم در 

جامعه است.»
معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب 
به عنوان مهمان ویژه در همایش بزرگداشت 
خبرنگار و نقش رسانه در تبیین گام دوم انقالب 
با بیان این مطلب گفت: بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمى حاوى جهات بسیار مختلف و بااهمیت 
است و در این بیانیه چهار محور شناخت عظمت 
انقالب اسالمى، راه طى شــده در چهار دهه 
انقالب و جایگاه انقالب، عظمت چشــم انداز 
ترسیم شده فراروى ملت و قوه محرکه (نیروى 
جوان متعهد) که قرار است انقالب را به اهداف 
چشم انداز بیانیه برســاند، مدنظر رهبر معظم 

انقالب اسالمى بوده است.
مهدى فضایلى با بیــان اینکه پرداختن به این 
محورها از رســالت هاى اصحاب رسانه است، 
افزود: در بیان عظمت انقالب اسالمى، انقالب 
ما به دلیل مشکالتى که به خاطر ناکارآمدى، 
بى کفایتى و کــم کارى برخــى از کارگزاران 
کشــور بوده، مظلوم واقع شــده است. این در 

حالى است که اگر کسى کسوتى داشته و آن را 
رعایت نکرده و نمى کند، نباید آن را به حساب 
انقالب و اسالم گذاشــت و باید مسائل از هم 

تفکیک شود.
وى با تشــریح و برشــمردن دســتاوردهاى 
جمهورى اسالمى ایران در عرصه هاى مختلف 
به ویژه عرصه دفاعى کشــور در ماه هاى اخیر 
گفت: امروز اگر به جایگاه و موقعیت جمهورى 
اســالمى ایران در منطقه توجه شود مى توان 
گوشــه اى از دســتاوردها و اقتدار جمهورى 

اسالمى را مشاهده کرد.
معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب 
اظهار کرد: آمریکا هنوز به ظاهر ابرقدرت است، 
اما این قدرت ظاهرى با بهره گیرى از مادیات، 
به دلیــل اینکه از اندیشــه برخوردار نیســت 
نمى تواند در برابر قدرت جمهورى اســالمى 
ایران که از یک حکمت الهى و حکمت به وحى 

برخوردار است مقابله کند و کم مى آورد.
وى با اشــاره به توییت یــک اماراتى مبنى بر 
اینکه آمریکا چرا در مقابل ما شیر ولى در مقابل 
جمهورى اسالمى خرگوش است، گفت: خوار 
بودن کشورهاى منطقه، آمریکا را در مقابلشان 

شیر جلوه داده است. 

فضایلى افزود: اگر روحیــه انقالبى که در عرصه 
دفاعى کشور وجود دارد و عظمت براى مسلمانان 
خلق کرده در هر عرصه دیگرى در کشــور وجود 
داشته باشد، شاهد اتفاقات بسیار خوب خواهیم بود.

وى اضافه کــرد: بیانیــه گام دوم انقالب به 
چشم انداز حداقل با ســرعت مطلوب نخواهد 
رســید مگر اینکه نیروهاى جوان، آگاه، متعهد 
و انقالبــى به معناى واقعى بــه عرصه آمده و 
در بخش هــاى صنعت، سیاســت و فرهنگى 
فعالیت ها را به دســت گیرند که این مهم نیز 

نیازمند دولتى جوان و انقالبى است.
فضایلى مى گوید: انتخاب هاى ما سرنوشــت 
کشــور را رقــم مى زنــد بنابرایــن نمى توان 
غیرانقالبى عمل کرد ولى انتظار انقالبى بودن 

داشت.
معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب 
گفت: براى حفظ دستاوردها، پیشرفت و عزت 
باید افراد شــجاع، توانمند، باورمند نســبت به 
انقالب و ارزش هاى انقالب اسالمى به کارگیرى 
شوند و این، بار دیگر مسئولیت اصحاب رسانه 
در ارتباط با بیانیه گام دوم انقالب اســالمى و 
آگاهى دادن به دیگران و به میدان آوردن جوانان 

انقالبى را یادآور مى شود.

نمى توان غیرانقالبى عمل کرد ولى انتظار انقالبى بودن داشت
ساسان اکبرزاده
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اکرانى به وسعت 30 استان
همزمان با برگزارى سى و دومین جشنواره بین المللى 
فیلم کـودك و نوجـوان در اصفهـان، فیلم هاى این 
جشـنواره در بیـش از 30 اسـتان کشـور نیـز اکـران 
مى شود. سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان از 28 مرداد تا چهارم شهریور 98 
به دبیـرى علیرضا تابش در شـهر تاریخـى اصفهان 

برگزار مى شود.

افزایش کمک اصفهانى ها 
به نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان اظهار کرد: مردم 
نیکوکار استان بیش از دو میلیارد و 763 میلیون تومان 
نذر و قربانى بـراى توزیع به مددجویـان و نیازمندان 
در اختیار ایـن نهاد قـرار دادند که این میزان نسـبت 
به عید قربان سـال گذشـته 240 درصد رشـد داشته 
است. محمدرضا متین پور در ادامه افزود: کمک هاى 
جمع آورى شـده در عید امسال شـامل یک میلیارد و 
305 میلیون تومان وجه نقد، 13/5 تن گوشت گرم و 

101 رأس دام زنده بوده است.

سرانه نامطلوب ورزشى 
در اصفهان

گلنار حسینى، کارشناس ورزش بانوان اداره کل ورزش 
و جوانان اسـتان اصفهان مـى گوید: چنـد روز پیش 
مشکل کمبود فضاى ورزشى در اصفهان را با معاون 
امور بانوان وزارت ورزش و جوانان مطرح کردیم. فکر 
مى کنم استان اصفهان از نظر سرانه فضاى ورزشى در 
رده بیست و هفتم یا بیست و هشتم کشور  قرار دارد  و 
در حالى که سرانه ورزشـى مطلوب در ایران یک متر 
مربع اسـت، این میزان در اسـتان اصفهان 35 یا 36 

سانتیمتر مربع است.

چالش مهم در شهر زاینده رود
شهردار زاینده رود گفت: یکى از مهمترین چالش هاى 
مدیریـت شـهرى در ارائـه خدمـات شایسـته بـه 
شهروندان، فرسودگى بافت  شهرى است به گونه اى 
که شـهر از لحاظ کالبـدى، اقتصادى و آسـیب هاى 
اجتماعى  و فرهنگى دچار  مشـکالت بسـیارى شده 
اسـت. ابوالفضـل توکلى افـزود: بازآفرینى شـهرى، 
رویکردى جدید در نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى 
به شمار مى آید که اجراى آن سبب اصالح بافت هاى 
ناکارآمد و تاریخى شهر و همچنین مهاجرت معکوس 
شهروندان شـده و ظرفیت ارزشـمندى براى توسعه 
شهر سـاحلى چون زاینده رود در ابعاد مختلف به ویژه 

صنعت گردشگرى فراهم کرده است.

ساخت 1200 واحد مسکونى 
در بهارستان

1200 واحـد مسـکونى در مناطـق مسـکونى شـهر 
بهارسـتان در قالب «طرح اقدام ملـى تولید و عرضه 
مسکن در شهرهاى جدید» ساخته مى شود. بر اساس 
این طرح، تفاهمنامه اى بین شرکت عمران بهارستان 
و بنیاد مسکن انقالب اسـالمى منعقد شده که طبق 
آن سـه مجموعه تجارى و ادارى هر یک با 48 واحد 
مسکونى و زیر بناى حدود 7500 مترمربع در خیابان 
ولیعصـر و 650 واحـد نیـز در اراضى شـرق در قالب 

محله سازى احداث مى شود.

پیشرفت 73/5 درصدى 
مرکز همایش ها

معاون عمران شهرى شهردار اصفهان با بیان اینکه در 
سال جارى 130 میلیارد تومان اعتبار براى پروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى امـام خامنه اى در نظر گرفته 
شده اسـت، تصریح کرد:  در حال حاضر 230 میلیارد 
تومان قرارداد براى پروژه هاى مرکز همایش ها منعقد 
شده و شاهد پیشرفت 73/5 درصدى آن هستیم. ایرج 
مظفر افزود : پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام 
خامنه اى از باالترین اسـتانداردهاى بین المللى براى 

برگزارى همایش ها برخوردار است.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: ائمه 
جمعه و نمایندگان رهبر انقالب در استان ها همانند گذشته 
از هیچ کاندیدایى در انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 

حمایت نمى کنند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار اعضاى بسیج 
اساتید دانشــگاه صنعتى اصفهان اظهار کرد: ائمه جمعه 
و نماینــدگان رهبر انقالب در اســتان ها در امر انتخابات 
هیچ دخالتــى ندارند و از هیچ کاندیدایــى حمایت نکرده 
و نمى کننــد. وى افزود: در حال حاضر مجلس شــوراى 
اسالمى از دانشگاهیان دور نیست و نمایندگان آن، خروجى 
دانشگاه ها هستند، افراد بر اساس مدرك تحصیلى حداقل 

فوق لیســانس مى توانند براى انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى کاندیدا شوند.

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان عنوان کرد: مردم باید 
کاندیداها را بشناسند تا بتوانند به آنان رأى دهند بدون شک 
افراد متخصصى که با مردم ارتباطى ندارند و در میان آنان 

شناخته شده نیستند نمى توانند در انتخابات موفق باشند.
آیت ا... طباطبایى نژاد با تأکید بر اینکه اساتید بسیجى، جذب 
کننده جوانان به اسالم باشند، گفت: بسیج دانشگاه ها وظیفه 
امر به معروف و نهى از منکر را بر عهده دار ند و مى توانند با 
آگاهى بخشى و عمیق کردن باورها با استفاده از روش هاى 

مناسب براى نسل جوان، آنان را به اسالم جذب کنند.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
اصفهان جزو اســتان هاى پرتصادف کشــور است که 
شناســایى نقاط حادثه خیز و بررسى تحلیل آن و برنامه 
ریزى مناســب مى تواند زمینه کاهش تصادفات را به 

همراه داشته باشد.
حجت ا... غالمى در گفتگو با  «ایرنا» با تأکید بر بسیج 
ظرفیت ها و امکانات اســتان براى رفع این مشــکل، 
افزود: همه توان خود را براى کاهش 10 درصدى تلفات 
جاده اى در این استان به کار خواهیم گرفت. وى اظهار 
کرد: در چهار ماه گذشته تصادفات جاده اى در این استان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 15 درصد کاهش 

داشت و تعداد فوتى هاى در صحنه تصادف در چهار ماه 
ابتداى سال گذشته 142 مورد بود که امسال در این مدت 

به 122رسید.
معاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
ادامه داد: جلســه کمیســیون ایمنى راه هاى استان با 
برنامه ریزى صورت گرفته به صــورت ماهانه به دلیل 
حساســیت، حجم میزان بار جاده ها و بررســى میزان 
تصادفات برگزار مى شــود و به طور معمول جلســات 
این کمیســیون در پیک ســفرها مانند نوروز و شهریور 
 ماه افزایش مى یابد و به صــورت 15 روز یکبار خواهد 

شد.

شناسایى نقاط حادثه خیز به 
کاهش تصادفات مى انجامد

ائمه جمعه از هیچ کاندیدایى 
در انتخابات حمایت نمى کنند

رئیس مدرسه عالى معمارى پاریس با بیان اینکه معمارى 
اصفهان همیشــه در طول تاریخ در آثار معماران، تاریخ 
نگاران و نقاشان معروف جهان از اهمیت خاصى برخوردار 
بوده اســت، گفت: نمى توان از این نکته غافل شــد که 
بســیارى از آثار معروف معمارى جهان برگرفته از ترجمه 

معمارى اصفهان بوده است.
به گزارش «ایسنا» نسرین ســراجى در مراسم رونمایى و 
معرفى جایزه معمارى اصفهان گفت: جایزه هاى معمارى 
 Pritzker Architecture Prize، RIBA، همچــون
American Institute of Architects و... از جایزه هاى 

معمارى معروف و معتبر جهان شــناخته مى شود، ولى به 
عقیده بنده جایزه معمارى اصفهان باید خیلى مهمتر از این 
جوایز باشد. درجه جایزه اصفهان را باید از تمامى این جوایز 
جدا کنیم و این جایزه تبدیل به چیزى شود که ادعا کنیم که 
در ایران هنوز وقت، فرصت و اســتعداد این را داریم که به 

کارى که در معمارى مهم و نیاز است، بپردازیم.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: اگر به شهرهاى معروف 
جهان همچون سیدنى استرالیا، پاریس و... نگاهى بیاندازیم، 
درخواهیم یافت با نام بردن یکى از این شــهرها یک نماد 
معروف معمارى در وهله اول به یادمان مى آید به عنوان 
مثال در سیدنى استرالیا سالن اپراى هاس، در پاریس برج 
ایفل به یادمان مى آید ولى شــهر اصفهان برخالف این 
شهرهاســت و با نام بردن این شــهر چندین اثر معمارى 
همچون سى و سه پل، میدان نقش جهان و... به یادمان 
مى آید در واقع هویت اصفهان مختص به یک ســازه و 
بناى معمارى نمى شود بلکه به بیش از چندین بنا تقسیم 
مى شود و دلیل این امر این است که شهر اصفهان با جغرافیا 

رابطه تنگاتنگى دارد.
رئیس مدرسه عالى معمارى پاریس تأکید کرد: معمارى 
اصفهان همیشــه در طول تاریخ در آثار معماران، تاریخ 

نگاران و نقاشان معروف جهان از اهمیت خاصى برخوردار 
بوده است و به نوعى این افراد در سفر خود به ایران از این 
شهر بازدید مى کردند و معمارى آن را به تصویر مى کشیدند 
یا در خلق سازه هاى معمارى از آن الهام و تأثیر مى گرفتند. 
به عنوان مثال Jørn Utzon در ساخت اپرا هاوس سیدنى 
از دریچه مسجدهاى شیخ لطف ا... و امام(ره) الهام گرفته 
است ولى این معمار کپى همان سبک معمارى را در سالن 
سیدنى به کار نبرد، بلکه در ســاخت این سالن از ترجمه 
معمارى اصفهان بهره گرفته اســت و به نوعى بر اساس 
ساختار هندســى و ویژگى معمارى هاى این دو مسجد 
اقدام به ساخت اپرا هاوس سیدنى کرده است. این باعث 
افتخار است که ترجمه معمارى اصفهان در قاره دیگر اتفاق 
افتاده است و نمى توان از این نک ته غافل شد بسیارى از آثار 
معروف معمارى جهان برگرفته از ترجمه معمارى اصفهان 

بوده است.

رئیس مدرسه عالى معمارى پاریس:

براى ساختن اپراى سیدنى از 
معمارى اصفهان الهام گرفته شد

«دانشگاه پیام نور کشور، بزرگ ترین دانشگاه دولتى با 430 
هزار دانشجوى فعال در مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد 
و دکترا در رشته هاى مختلف است که در 500 واحد و مرکز 
با 4000 هیئت علمى و 10 هزار کارمند که به این مجموعه 

کمک مى کنند، تحصیل مى کنند.»
رئیس دانشــگاه پیام نور کشور در ســفر به اصفهان، در 
جمع خبرنگاران با بیان ایــن مطلب گفت: ما در جهان 43 
مرکز و نمایندگى با 6000 دانشجوى مشغول به تحصیل 

داریم.
محمدرضا زمانى با بیان اینکه سیستم آموزش ترکیبى از 
ویژگى هاى دانشگاه پیام نور اســت، افزود: در رشته دکترا 
سیســتم آموزش کامًال حضورى و در برخى رشته ها نیمه 
حضورى و یا الکترونیکى اســت که به همین مناســبت 

تحصیل در دانشگاه پیام نور محتوا محور است.
وى گفت: تا سال گذشته این محتوا کاغذ و کتاب بود و از 
سال گذشته تولید محتواى الکترونیکى مدنظر قرار گرفت و 
محتوا اینگونه در اختیار دانشجویان گذاشته شد و آزمون ها 
نیز متمرکز و همزمان صورت گرفت و ما توانستیم در پایان 
هر ترم، ســه میلیون نفر آزمون برگزار کنیم و خوشبختانه 
سال قبل 23 درصد آزمون ها به صورت آنالین برگزار شد 
و دانشجو پس از پاسخ به سئواالت، نمره را اخذ و آزمون را 

ترك کرد که امید است این میزان افزایش یابد.
رئیس دانشگاه پیام نور کشــور اظهار کرد: علیرغم اینکه 
این دانشگاه دولتى است و بخشــى از هزینه ها از شهریه 
دانشجویان است ولى سعى شــد منابعى تهیه تا به هزینه 
دانشجو، کمک شود که در این راستا ظرفیت صندوق رفاه 
دانشجویان براى تأمین شهریه را دو برابر کرده ایم که امید 
است امسال نیز این میزان افزایش یابد. این در حالى است 

که عالوه بر افزایش منابع صندوق رفاه دانشجویان، با چند 
بانک عامل قرارداد بســتیم و با معرفى دانشجو به بانک و 
تشکیل پرونده، کل شــهریه دوران تحصیل دانشجو به 
صورت وام با بهره مناسب پرداخت مى شود که بازپرداخت 

آن نیز 48 ماه است.
رئیس دانشگاه پیام نور کشور از دو برنامه براى دانشجویان و 
فارغ التحصیالن در راستاى مهارت آموزى و کارآفرینى خبر 
داد و گفت: بر اساس قرارداد با بزرگ ترین بخش خصوصى 
کشور که کانون عالى صنفى کارفرمایان ایرانى است هر 
دانشجو با توجه به عالقه خود به رشــته خاصى مى تواند 
دوره کارآمــوزى در آن را فراگیــرد و براى خود اشــتغال 
ایجاد کند که این دفتر نیز در 31 استان کشور فعال است و 
دانشجویان عالقه مند مى توانند براى مهارت آموزى مراجعه 
کنند. همچنین با معاونت توسعه روستایى و مناطق محروم 
ریاســت جمهورى قراردادى به امضا رسید و با هماهنگى 
استاندارى ها و فرماندارى ها و اینکه منطقه به چه تخصصى 
براى ایجاد اشتغال نیازمند است دانشگاه پیام نور مجرى 
آموزش این تخصص ها به صورت برگزارى دوره هاى کوتاه 
مدت تخصصى است که بر اســاس گواهینامه صادر شده 
دانشگاه پیام نور، مدیر توسعه روستایى در استان ها تا صد 
میلیون تومان وام با بهره 6 درصد در اختیار قرار خواهد داد 
و اگر میزان بیش از آن باشد طرح در شورایى بررسى و وام 
الزم اختصاص داده خواهد شد که این امر در هفت استان 
کشور همچون خراسان رضوى، همدان، لرستان، سیستان 
و بلوچستان، فارس، بوشهر و مرکزى به صورت آزمایشى 
در حال اجراست و امید است تا پایان سال جارى، این اقدام، 

در کل کشور عملیاتى شود.
زمانى گفت: در دانشــگاه پیام نور 60 درصد رشته ها علوم 
انسانى و نظرى و بقیه در رشته هاى مهندسى، هنر و... بوده 

است و ما تالش داریم رشــته ها را با توجه به اشباع شدن 
فارغ التحصیالن، ساماندهى کرده و رشته هاى مورد نیاز را 

جایگزین رشته هاى دیگر کنیم.
وى تأمین بودجه دانشگاه پیام نور را 30 درصد دولتى و 70 
درصد از محل درآمدهاى اختصاصى شهریه دانشجویى و 
غیر شــهریه اى از محل قراردادهاى پژوهشى، طرح هاى 
اجتماعى، برگزارى دوره هاى کوتاه مدت و... برشــمرد و 
گفت: در سال 92، دانشگاه پیام نور یک میلیون و 200 هزار 
دانشجو داشــت که این میزان امروز به 430 هزار دانشجو 
کاهش یافته و به یک ســوم رســیده در حالى که هزینه 
افزایش یافته است و این چالش عدم تعادل است که بحث 
ساماندهى و صرفه جویى را به میان آورده است. البته باید 
بگویم ما به هیچ وجه تعدیل نیرو نداشته و نخواهیم داشت 
بلکه تالش مى کنیم از ظرفیت نیروى انسانى براى کارهاى 

دیگر استفاده کنیم.
وى هدف از ســفر به اصفهان را بازدیدهــاى دوره اى از 
استان ها، دیدار با مسئوالن اســتان براى رفع مشکالت 
دانشگاه پیام نور و دیدار از مراکز مختلف خواند و گفت: ما 
معموًال بازدیدهاى دوره اى از مناطق مختلف دانشگاه پیام 
نور داشته ایم ، تا بتوانیم به صورت میدانى مسائل را بررسى 
و براى ظرفیت ها در مناطق مختلف در آینده برنامه ریزى 
کنیم که تاکنون طبق روال از 27 استان بازدید دوره اى انجام 
شده است و خوشبختانه دانشــگاه پیام نور استان اصفهان 
یکى از مراکز خوب ما از نظر تعداد دانشجو و دارا بودن هیئت 

علمى متخصص است.
زمانى اضافه کرد: دانشــگاه پیام نــور اصفهان طرح هاى 
بســیار خوبى را در زمینه هاى مختلف در حال انجام دارد و 
با دارا بودن شاخص هاى بسیار خوب در زمره استان هاى 

مطلوب ما قرار دارد. 

با دســتیابى به دانش فنى ســاخت هیدرو شاینر 
کشاننده ها در بخش فوالدسازى کارخانه ذوب آهن 
اصفهان، صرفه جویى 500 دالرى براى خرید هر 

قطعه خارجى حاصل شد.
مدیر بخش فوالدسازى کارخانه ذوب آهن، مکانیزم 
کشــاننده را قابل کاربرد در بیرون کشیدن شمش 
ریخته گرى از قوس ایستگاه در ناحیه سردکننده و 
افقى کردن آن دانست و گفت: این قطعه خاص که به 
سبب مستهلک بودن و آب ریزى از مدار خارج شده 

بود با دانش فنى صنعتگران داخلى بومى سازى و از 
انحصار تولیدکنندگان خارجى آن همچون شرکت 

دوبلین آلمان خارج شد.
خســرو جوادى، نیاز ســالیانه این قطعه مهم را در 
بخش فوالدسازى 200 دســتگاه برشمرد و  افزود: 
پیش از این براى تأمین هــر قطعه خارجى بیش از 
500 دالر هزینه مى شــد که با بومى سازى آن در 
ذوب آهن قیمت تأ میــن آن در داخل به یک پنجم 

قیمت مشابه خارجى رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان اصفهان اظهار کرد: 
با توجه بــه اهمیت حفظ کاربــرى اراضى در چرخه 
تولید محصوالت کشاورزى و با عنایت به تأمین آب 
کشاورزى رودخانه زاینده رود در سال زراعى 97-98 
و با ابراز امیدوارى مســئوالن به منظــور تأمین آب 
کشاورزى در ســال زراعى 99-98، موضوع برخورد 
جدى با متخلفــان از قانون حفظ کاربــرى اراضى 
زراعى و باغى در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزى 

شهرستان اصفهان قرار گرفته است.
احمد صادقى در گفتگو با «صاحــب نیوز» افزود: در 
یک ماه گذشته در سه مرحله اجراى احکام قضایى، 

از تغییر کاربرى 35 هکتار از اراضى مرغوب جلوگیرى 
و مســتحدثات غیر مجاز آن قلع و قمــع و از احداث 
250 مورد ویال در اراضى مذکور واقع در منطقه براآن 
شهرســتان اصفهان، با حضور مقتدرانه و مسئوالنه 

نیروى انتظامى، ممانعت به عمل آمد.  
وى خاطر نشان کرد: نظر به اینکه سوداگران و دالالن 
اراضى کشاورزى در سال هاى اخیر با سوء استفاده از 
وضعیت اقتصادى کشاورزان به قیمت ناچیز، اراضى 
مذکور را تصاحب و نســبت به احداث مجتمع هاى 
ویالیى اقدام کرده اند، برخورد با این ســوداگران در 
اولویت برنامه هاى جهاد کشاورزى اصفهان قرار دارد.

معاون پشتیبانى بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان 
گفت: در کشورهاى اروپایى تمامى شرکت ها و نهادها 
به غیر از گزارش صورت مالى، اقداماتى که در راستاى 
مسئولیت اجتماعى و پایدارى انجام مى دهند را منتشر 
مى کنند که بنیاد مسکن اصفهان با اخذ مجوز از دفتر 
مرکزى بنیاد به شــکل پایلوت در کشــور از چند ماه 

گذشته اقدام به این کار کرده است.
پیمان نجات در این ارتباط اظهار کرد: بنیاد مســکن 
انقالب اسالمى اصفهان از چند ماه گذشته اقداماتى 
که در جهت حفــظ محیط زیســت، اقداماتى که در 

حوزه ســیل و زلزله انجام شــده، آب آلوده و  برابرى 
حقــوق زن و مــرد در محیــط کار را انجــام داده

 است.
وى ادامه داد: اقداماتى که در خصوص کاهش  مصرف 
انرژى صورت گرفته، انطباق هاى زیســت محیطى، 
فرصت برابر براى اشــتغال و کودکان کار و... تماماً از 
شاخص هاى مسئولیت هاى اجتماعى است که بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى روى این شاخص ها اقداماتى 
انجام داده و به شکل کامًال شفاف آنها را مستند ارائه 

مى کند.

نماینده سازمان بهداشــت جهانى(WHO) در ایران 
براى همکارى بیشــتر در زمینه هاى بهداشــتى و 

پژوهشى با استان اصفهان اعالم آمادگى کرد.
«کریســتف هاملمن» و هیئت همراه وى روزهاى 
23 و 22 مرداد سال جارى با سفر به استان از تعدادى 
از مراکز بهداشــت و تحقیقاتى زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان بازدید کردند و در جلسه ها و 
مذاکره هایى که با مسئوالن این دانشگاه داشتند، بر 
تحکیم روابط و همکارى هاى فى مابین تأکید کردند.

مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
در گفتگو با «ایرنا» با اشــاره به برنامه سفر نماینده 
سازمان بهداشت جهانى به این اســتان اظهار کرد: 
نماینده سازمان بهداشت جهانى با بازدید از سه مرکز 
بهداشت و سالمت جامعه و پژوهشگاه قلب و عروق، 
از نزدیک در جریان فعالیت هاى بهداشتى، درمانى و 

تحقیقاتى قرار گرفت.
حمید میرمحمد صادقى با بیان اینکه در این بازدیدها، 
روند ارائه انواع خدمات بهداشــتى و درمانى به اقشار 
مختلف جامعه از جمله زنان و اتباع خارجى مورد توجه 
بازدیدکنندگان قرار گرفت، افزود: پس از این بازدیدها، 
چند پیشنهاد براى توسعه همکارى هاى مختلف در 
زمینه هاى بهداشتى و پژوهشى با سازمان بهداشت 

جهانى مطرح شد.

وى با بیــان اینکه در زمان حاضر پژوهشــگاه قلب 
و عروق دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به عنوان 
مرکز همکار ســازمان بهداشــت جهانى از برخى از 
حمایت هاى آنها مانند اعتبار پژوهشى (گرنت) استفاده 
مى کنند، پیشــنهاد شــد که فعالیت هاى مشترك 
بیشترى در این زمینه و همچنین پژوهش هاى مربوط 

به بیمارى هاى واگیر و غیر  واگیر انجام شود.
میرمحمد صادقى با اشاره به اینکه سطح بهداشتى و 
درمانى و شــاخص هایى مانند مرگ و میر نوزادان و 
پوشش واکسیناسیون در اســتان مورد توجه نماینده 
سازمان بهداشت جهانى و همراهان وى بود، افزود: 
در این بازدید به بیمارى سالک در اصفهان و تالش 
دانشگاه علوم پزشکى براى تولید داروى آن اشاره و 
پیشنهادى براى همکارى سازمان بهداشت جهانى در 

این زمینه مطرح شد.
مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
خاطرنشان کرد: پیشنهادهایى نیز براى توسعه روابط 
و همکارى ها در زمینه فناورى هاى جدید، تولید دارو 
و تجهیزات، توسعه ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت 
پرستاران افغانستانى، ارتقاى بهداشت زنان و برگزارى 
همایش مشترك بین ایران، ژاپن و سازمان بهداشت 
جهانى در این بازدیدها مطرح شــد و مورد استقبال 

قرار گرفت.

کاهش دانشجویان دانشگاه پیام نور به یک سوم
ساسان اکبرزاده

بومى سازى یک قطعه خاص در ذوب آهن

ممانعت از احداث 250 ویال

اجراى پایلوت گزارش مسئولیت اجتماعى پایدار 
در اصفهان

سازمان بهداشت جهانى براى همکارى با اصفهان 
اعالم آمادگى کرد
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قسمت پایانى ســریال «احضار» به کارگردانى رامین 
عباسى زاده در شبکه نمایش خانگى توزیع شد. «احضار» 
اولین سریال ایرانى در ژانر وحشت است که به کارگردانى 
و تهیه کنندگى رامین عباسى زاده براى نمایش خانگى 

ساخته شد.
آخرین قسمت سریال «احضار» در نمایش خانگى توزیع 
شد و این قســمت با غافلگیرى خاصى براى مخاطبان 

همراه بود.
در قسمت یازدهم «احضار» که قسمت آخر این مجموعه 
اســت با یک غافلگیرى تمــام عیار در روند داســتانى 
مواجهیم. «احضار» اولین سریال ایرانى در گونه ترسناك 
است که به طور مستقیم وارد شبکه خانگى شده و حین 
عرضه با واکنش هاى مختلف مخاطبان مواجه شــد. 
«احضار» اولین ســریال ایرانى در ژانر وحشت است که 
تماشاى آن براى افراد زیر 15 سال و داراى مشکل قلبى 

توصیه نشده است.
در خالصه داستان ســریال «احضار» آمده است: اغلب 
ترس ها با شناخت ما از بین مى روند، اما ترس هایى که 
تا مرگ ناشــناخته مى مانند، رهایت نمى کنند. داستان 
این ســریال درباره مردى اســت که با آنکه همسرش 
«گیسو»، عشق و عالقه شدیدى به او داشت، با دوست 
صمیمى او رابطه تازه اى برقرار مى کند. «گیسو» مدتى 
بعد از بین مى رود و مشخص مى شود بر اثر خودکشى با 
آتش سوخته و مى میرد. هفت سال بعد از این حادثه، روح 
«گیسو» براى انتقام از شوهر و دوست صمیمى اش، باز 

مى گردد و اقدامات وحشتناکى را به انجام مى رساند.
بازیگران ســریال «احضار» عبارتنــد از الهه جعفرى، 
شــهریار ربانى، کیمیا مالیى، بنیامین پیروانى،  حسین 
سیفى، ریحانه رضى، یاسمن همتى، نرگس امینى، نوش 
آفرین رحمانى، شیما مرزى، بهار خانى، محمد توکلى و 

سلیمه رنگزن.

زمانى که گروه بازیگران و عوامل یک فیلم سینمایى بیوگرافى بسته 
مى شود، کارگردان آن فیلم براى انتخابى درست باید دقتى مضاعف 
داشته باشد تا کسى را انتخاب کند که از لحاظ ظاهرى و فیزیکى با 
شخصیتى که انتخاب کرده اند هماهنگى داشته باشد. در عین حال 
یکى از سخت ترین نقش ها براى بازیگران این است که یک شخصیت 
در دنیایى واقعى را بازى کند. زمانى که بازیگر یک نقش خیالى را بازى 
مى کند، معموًال اجازه دارند که خالقیت به خرج دهند و ایده هاى خود 
را در آن نقش پیاده کنند، اما در یک فیلم زندگینامه اى، آنها باید تالش 
کنند که نتیجه شبیه همان چیزى شود که شخصیت فیلم بوده است. 
اما همه چیز به بازیگران وابسته نیست و قاعدتاً مهارت و دیگر عوامل 

مثل گریم و انتخاب لباس هم در آن نقش دارد.

«دنیل دى لوئیس» در نقش «آبراهام لینکلن» در فیلم 
«لینکلن»

دى لوئیس افسانه اى با نقش آبراهام لینکلن تعداد جوایز اسکار خود را 
به 3 رساند تا در میان رکورد داران اسکار قرار بگیرد. این فیلم داستان 
شانزدهمین رئیس جمهور آمریکاســت که درگیرى هاى زیادى با 

آمریکایى ها براى منع برده دارى و آزاد سازى برده ها داشته است.
«رابرت داونى جونیور» در نقش «چارلى چاپلین» در 

فیلم «چاپلین»

این فیلم داستان زندگى سخت و پر مشقت فیلمساز و ستاره سینماى 
صامت، چارلى چاپلین است و سال هاى ابتدایى کار وى در انگلستان 
تا موفقیت در انگلستان را روایت مى کند. رابرت جونیور اگر چه جایزه 
اسکار دریافت نکرد اما توانست جایزه بفتا  را با این نقش تصاحب کند.

«جیمى فاکس» در نقش «رى چارلز» در فیلم «رى»
جیمى فاکس در این فیلم نقش یک خواننده معروف سیاه پوست را دارد 
که در سن هفت سالگى بعد از آنکه شاهد مرگ برادر خود بود، بینایى 
خود را از دست داده است. فاکس با سابقه بازى در فیلم «جنگجوى 
زنجیر گسســته» و «مرد عنکبوتى» براى ایفاى نقش این خواننده، 

تنها جایزه اسکار را دریافت کرد.

«برونو گانتــس» در نقش «آدولــف هیتلر» در فیلم 
«سقوط»

فیلم هاى زیادى درباره آلمان نازى ســاخته شده است و فیلم هایى 
مثل «حرامزاده هــاى لعنتى» تارانتینو مورد توجــه قرار گرفتند، اما 
برونو گانتس با این فیلم به بهترین هیتلر سینما تبدیل شد. «سقوط» 
داستان روز هاى پایانى عمر آدولف هیتلر است که در پناهگاه زندگى 

مى کند و این داستان توسط منشى وى روایت مى شود.

«بن کینگزلى» در نقش «مهاتامــا گاندى» در فیلم 
«گاندى»

این فیلم سینمایى داستان زندگى گاندى رهبر استقالل طلب هندى را 

روایت مى کند که در مقابل زورگویى هاى انگلستان ایستادگى مى کند 
و مردم را به استقالل کامل هند دعوت کرد. بن کینزگلى تنها جایزه 
اسکار خود را براى این نقش دریافت کرد و این فیلم در یازده بخش 

اسکار نامزد شد و هشت جایزه دریافت کرد.

«دنزل واشینگتن» در نقش «مالکوم ایکس» در فیلم 
«مالکوم ایکس»

این فیلم به کارگردانى «اسپایک لى» داستان زندگى و مرگ انقالبى 
مسلمان و سیاه پوســت آمریکایى را روایت مى کند که علیه تبعیض 
نژادى در این کشور مبارزه مى کرد؛ مالکوم در سن 39 سالگى ترور شد 

که گفته مى شود پلیس FBI این کار را انجام داده است.

«لئوناردو دى کاپریو» در نقش «هیو گالس» در فیلم 

سینمایى «از گور برخاسته»
لئوناردو دى کاپریو با این فیلم توانســت آخرین جایزه اسکار خود را 
دریافت کند. داستان این فیلم درباره یک گروه شکارچى است که در 
یک کوهستان به دلیل حمله سرخپوست ها گرفتار مى شوند و حاال هیو 
گلس (دى کاپریو) قرار است با راهنمایى هاى خود آنها را نجات دهد.

«مورگان فریمن» در نقش «نلسون ماندال» در فیلم 
«شکست ناپذیر»

 «نلسون ماندال» با بازى مورگان فریمن، داستان زندگى رهبر انقالب 
آفریقاى جنوبى است که مى خواهد بین مردم آفریقاى جنوبى وحدت 

به وجود بیاورد.
 این درحالى است که او در زمان از بین رفتن نژاد پرستى از زندان آزاد 

شده و به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده است.

«مریل استریپ» در نقش «مارگارت تاچر» در فیلم 
«بانوى آهنین»

مارگارت تاچر نخستین نخســت وزیر بریتانیا بود و این فیلم داستان 
چگونه رسیدن وى به این منصب اســت و اینکه چگونه انگلیس را 
در نابســامانى هاى سیاســى و اقتصادى و جنگ منطقه اى کنترل
 مى کند. اســتریپ با این فیلم توانســت جایزه گلدن گلوب و بفتا را 

دریافت کند.

امیر بنان، تهیه کننده سریال «گیله وا» درباره تعویق در پخش این سریال گفت: به 
احتمال فراوان براى سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلى که در آذر ماه است، 

این سریال پخش خواهد شد. 
اگرچه تا به حال چندین بار پخش این سریال به تعویق افتاده است اما خیلى ها، پخش 
نشدن آن را به ماجراى ستاره اسکندرى ربط داده اند؛ ماجرایى که اواخر خردادماه بعد 

از انتشار یک فیلم بدون حجاب در خارج از ایران شروع شده بود.
بنان در ادامه افزود: زمانى که ما براى پخش ســریال تدارك دیده بودیم مقارن با 
جنگ منجیل بود که در همان زمان سریال «گاندو» جایگزین سریال ما شد و دیگر 

پخش سریال ما بعد از «گاندو» آن هم از لحاظ زمانى فایده اى نداشت چراکه زمان 
مناسبى نبود. از طرفى هم «گیله وا» یک مینى سریال است و باید زمان مناسبى 
براى پخش آن در نظر گرفت.مینى سریال «گیله وا» جدیدترین محصول سازمان 
هنرى رسانه اى «اوج» است که در هفت قسمت و در شهرهاى کیاشهر، سیاهکل 
و تهران تصویربردارى شــده اســت و از نکات قابل توجه این سریال ایفاى نقش 
میرزا کوچک خان جنگلى توسط بهروز شعیبى است. همچنین از دیگر بازیگران اصلى 
این مینى سریال مى توان به حمیدرضا پگاه، ستاره اسکندرى، امیرحسین صدیق، 

 مهدى زمین پرداز، امیرحسین هاشمى، مهران رجبى و پریا مردانیان اشاره کرد.

«گیله وا» به کارگردانى اردالن عاشــورى با موضوعى عاشقانه در تالش است با 
نگاهى عاطفى، به زندگى مردم شمال ایران در بستر اتفاقات تاریخى سال 1297 
بپردازد و روایتگر ســبک زندگى و روابط اجتماعى و عاطفــى مردم ایران و نقش 
انگلستان در امور داخلى کشور در صد سال گذشته باشد. داستان اصلى قصه «گیله وا» 
عاشقانه اى بین دختر ارمنى و پسر شمالى است که در بستر وقایع آن دوران و قحطى 
مى گذرد و چون میرزا کوچک خان جبهه اصلى مقابله با انگلیس ها در شمال کشور 
را داشته، براى جلوگیرى از ایجاد قحطى در شمال کشور، در مقطعى به قصه ورود 

پیدا مى کند و کاراکترهاى اصلى قصه با او همراه مى شوند.

«والت دیزنى» تا به حال دوستى به خوبِى پول نداشته است. 
حاال این استودیو در پى موفقیت الیو اکشن «عالءالدین» 

به کارگردانى «گاى ریچى»، در پى ساخت دنباله آن است.

«عالءالدین» دومین الیو اکشن پرفروش و دوباره ساخته 
شده دیزنى اســت. رتبه اول به انیمیشــن «دیو دلبر» به 
کارگردانى «بیل کاندن» اختصاص دارد. «شیرشــاه» به 
کارگردانى «جان فاورو» به دلیل اینکه یک فیلم انیمیشنى 

است، در این رتبه بندى حضور ندارد.
این نسخه از «عالءالدین» به گونه اى هوشمندانه به پایان 
رسید و کارگردان هنوز داستان آن را باز گذاشته تا اجازه داشته 
باشد داستان هاى بیشترى را در آینده به این فیلم اضافه کند.

«دان لین» در رابطه با احتمال ســاخت ایــن دنباله گفت: 
« زمانى که این انیمیشن را ســاختیم، دوست داشتیم آن را 

طورى بســازیم که مخاطبان تمایل به دیدن داستان هاى 
بیشــترى از آن داشته باشــند. حاال این اتفاق افتاده و ما در 
جستجوى این هستیم که این دنباله را به سرانجام برسانیم.»

هنوز اقدامات رســمى و برنامه ریزى شده اى براى ساخت 
قسمت دوم در پیش گرفته نشده و صحبت هاى لین نشان 
مى دهد که تنها در مورد آن صحبت هایى انجام شده است. با 
این حال با وجود سود عظیم این انیمیشن در گیشه، به نوعى 

ساخت دنباله آن تضمین شده است.
گفتنى است نسخه هاى با کیفیت این انیمیشن در تاریخ 27 

آگوست (5 شهریور) منتشر خواهد شد.

ضبط اولین قســمت برنامه «شب نشینى» با اجرا 
و کارگردانى مهــران مدیرى انجام شــد تا تولید 
پروژه تازه مهران مدیرى رســمًا آغاز شود. پیمان 
قاسمخانى و سامان احتشامى اولین مهمانان برنامه 

«شب نشینى» بودند.
قاسمخانى که سابقه چند همکارى موفق با مهران 
مدیــرى در مجموعه هایى چــون «پاورچین» و 
«نقطه چیــن» و «مرد هــزار چهره» را داشــته، 
سال هاست که از تلویزیون دور است و به تازگى با 
مهران مدیرى در سریال «هیوال» همکارى داشته 
و در این برنامه گفت گوى مفصلى با او انجام مى دهد. 

ســامان احتشــامى نوازنده 
پیانو و موسیقیدان و 

آهنگساز نیز که قرار است در کنسرت مهران مدیرى 
با او همکارى کند، دیگر مهمــان این برنامه بوده 

است.
«شب نشــینى» به تهیه کنندگى ســید مصطفى 
احمدى و نویســندگى امیر وفایى تولید مى شود. 
مهران مدیرى ضبط برنامه تازه اش را به تازگى در 
شبکه نمایش خانگى و ســرویس وى او دى آغاز 

کرده است.
سریال «هیوال» آخرین ســاخته مهران مدیرى در 
شبکه نمایش خانگى است. او در تلویزیون هم برنامه 
«دورهمى» را داشــت که پس 
از نوروز امسال روى آنتن 
شبکه نسیم نرفته است.

کدام بازیگران هالیوود نقش افراد شبیه به خود را بازى کرده اند؟ 

«احضار» 
به ایستگاه پایانى رسید

«# سرباز»
 همچنان 

به پیش مى رود

تصویربردارى ســریال «#ســرباز» به نویســندگى 
حمید نعمــت ا... و هــادى مقدم دوســت همچنان
 ادامــه دارد و تدویــن و صداگذارى همزمــان انجام 

مى شود.
خشــایار موحدیان و سعید ســیاح چندى است تدوین 
«#سرباز» را آغاز کردند و به موازات آن مسعود سخاوت 
دوست که سابقه آهنگسازى فیلم هایى چون «شبى که 
ماه کامل شد»، «شیار 143»، «ماهى سیاه کوچولو»، 

«هیهات» و ســریال هایى مثل «دلــدادگان»، «نوار 
زرد» و... را داشته، ســاخت موســیقى این سریال را 
برعهــده گرفتــه اســت. همچنیــن صداگــذارى
ســریال توســط امیــن شــریفى در حــال انجــام 

است.
آرش مجیدى، الیکا عبدالرزاقى، پدرام شــریفى، رؤیا 
تیموریان، کورش تهامى، نیما شــعبان نژاد، سیاوش 
خیرابى، على عامل هاشمى، جمال اجاللى، اسماعیل 
محرابى، گلوریا هاردى، افسانه کمالى، جواد خواجوى، 

فرحناز منافى ظاهر، کاوه آهنگر، مهتاب ثروتى، محبوبه 
صادقى، مهدى مستبصرى و... از بازیگران این مجموعه 

هستند.
«#سرباز» عاشقانه اى حماسى است که در 50 قسمت 
45 دقیقــه اى تولید مى شــود. این ســریال حکایت 
ســرباز وظیفه اى به نام «یحیى» و همسرش «یلدا» 
و رفقاى هم خدمتى اش اســت. در خالصه داســتان 
«#سرباز» آمده اســت: «در وفاى عشــق تو مشهور 
خوبانم چو شمع، شب نشین  کوى ســربازان و رندانم 

چو شمع.»

مینى سریال «گیله وا» آذر ماه پخش مى شود

یار قدیمى مهران مدیرى 
اولین همراه او در «شب نشینى» 

«والت دیزنى» به دنبال ساخت قسمت جدید «عالءالدین»

بازیگر اصلى فیلم تازه مجرى سابق «هفت» کیست؟
بهــروز افخمى از ایــن هفته فیلــم ســینمایى جدیدش 
«کاغذ شــطرنجى» را در حالى کلید مى زنــد که خبرى از 

سوپراستارهاى سینما در فیلمش نیست.
افخمى که این سال ها بیشتر کار و وقتش به اجراى برنامه هایى 
چون «هفت» گذشته و دو تالش ناموفق براى ساخت فیلم 
دفاع مقدســى با «اوج» داشته اســت، حاال براى نقش اول 
فیلمش که یک کارآگاه است سراغ مهدى زمین پرداز رفته 
است. مهدى زمین پرداز، بازیگر تئاترى که نقش هایى چون 
«شهید باقرى» را در مستندى براى محمدحسین مهدویان 
بازى کرده و در «ماجراى نیمروز» هم یکى از شخصیت هاى 

فرعى داستان بوده است.
اما در بازار رقابت مکاره سینما که قیمت تمام شده فیلم ها باال 
و باالتر مى رود چرا افخمى سراغ ستاره ها نرفته؟ شاید یک 
دلیل، نداشتن اسپانسر کالن براى فیلمش باشد یا اینکه مثًال 
ستاره ها بخاطر انتقادهاى سال هاى اخیر افخمى در «هفت» 

از آنها، با او همکارى نمى کنند. 
خودش اما چنین تئورى هایــى را رد مى کند و مى گوید: من 
اساساً از قدیم اهل ستاره بازى نبودم. از «عروس» هم همینطور 
بوده. حتى نیکى کریمــى و ابوالفضل پورعرب هم آن موقع 

که در فیلم بازى کردند هنوز سوپراســتار نبودند یا حتى در 
«شوکران» و «سن پطرزبورگ».

او ادامه مى دهد: «من خیلى اهل پول زیاد دادن براى بازیگر 
نیستم و در همه فیلم هاى قبلى ام هم این کار را نکرده ام. من 
از این جنس ســینماى گرانى که با پول هاى هنگفت اداره 
مى شود بیزارم. ترجیح مى دهم فیلم نسازم تا اینکه از پول هاى 
مشکوك و مورددار و این جور چیزها که این روزها مدام حرفش 

است استفاده کنم.
افخمى در پاسخ به این سئوال که در این صورت پول ساخت 
فیلمش را از کجا مى آورد گفت: من با یک میلیارد یا دو میلیارد 
فیلم مى سازم. جور کردن این رقم ها خیلى سخت نیست. بعد 
هم از فروش گیشه، شبکه نمایش خانگى و بسترهاى پخش 
اینترنتى به سادگى پول آدم برمى گردد اما خیالم راحت است 
که اقًال فیلم خودم را ساخته ام. من براى کار جدیدم نه از «اوج» 
پولى گرفتم نه ارگان دیگرى. ســینماى مان به سمتى رفته 
که همین ارگان ها هم دنبال ستاره بازى هستند که مطمئن 

باشند سرمایه شان برمى گردد. 

درحالى که فیلم خوب باید خودش خوب باشد، فیلم که خوب 
باشد مردم مى بینند، نیاز به ستاره هم ندارد. من قرار است کار 
جنایى بسازم. فیلمم فیلم آپارتمانى نیست و کلى تروکاژ دارد 
اما ترجیحم ساخت ارزان است. من یکى اقًال این مدل ساخت 

فیلم را دوست دارم. 
افخمى البته پروژه هاى سنگین پرهزینه چون «فرزند صبح» 
هم کم نداشته اما حاال اینها نظراتش است قبل از ساختن یک 
قصه واقعى از زندگى بازپرس بازنشسته دادگاه جنایى تهران.
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شرکت نگین نقش جهان پارتیکان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 1773 و شناســه ملى 10260611971 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت 
از مبلغ 15000000000 ریال به 22500000000 ریال 
از محل مطالبات حال شــده و باالبردن مبلغ اسمى سهام 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد :ماده 
5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 22500000000 ریال 
نقدى است که به 1500000 سهم با نام عادى 15000 
ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فالورجان (566092)

آگهى تغییرات

تیم سپاهان در کنار تمامى بازیکنان سرشناس 
و مطرحى کــه دارد، درون قفس تورى نیز 
نفرات آماده و آینــده دارى را در اختیار 
دارد که شماره یک آنها پیام نیازمند 
دروازه بان 24ساله و ملى پوش این 
تیم است. نیازمند عالوه بر جلب 
اعتماد امیرقلعه نویى، به نظر 
مى رسد توانسته نظر مثبت 
ویلموتس را نیــز جذب کند 
به طورى کــه خودش معتقد 
است ویلموتس به او، به عنوان 
یک دروازه بان آینــده دار نگاه 
مى کند. او بدون شــک یکى از 
مهره هاى قابل اتکاى سپاهان در 
مسیر موفقیت در فصل جدید خواهد 
بود و عالوه بر کادرفنى و بازیکنان تیم، 
هواداران هم به حضــورش درون دروازه 

زردپوشان  دلگرم هستند.
تمرینــات بدنســازى، اردوهــا و 
بازى هاى زیادى را پشت سرگذاشتید، 
االن شرایط تیم را چطور مى بینى و تیم 
چقدر براى شــروع فصــل جدید آماده 

است؟ 
پیش فصل کمى طوالنى و خسته کننده شد اما تمرینات 
خیلى خوبى را سپرى کردیم و بازى هاى دوستانه خیلى 
خوبى را انجام دادیم. مخصوصاً اردوى ترکیه و بازى هایى 
که آنجا انجام دادیم خیلى امیدوار کننده بود. شــاید در 
بازى هاى داخلى آنطور که باید نتوانســتیم بازى کنیم 
اما به هرحال تا زمانى که وارد بازى هاى رسمى نشویم و 
لیگ شروع نشود نمى توانیم به طور دقیق بگوییم چقدر 
آمادگى داریم. ولى منتظریم لیگ شروع شود و به امید خدا 

با بهترین شرایط بدنى و روحى وارد مسابقات مى شویم.
کیفیت امسال سپاهان نسبت به سال قبل را 

چطور مى بینى؟
قطعًا ســپاهان از لحاظ یارگیرى خوب عمل کرده و ما 
توانستیم نقاط ضعف سال گذشته را تا حد زیادى برطرف 
کنیم. چون شــاکله اصلى تیم حفظ شــده امیدواریم 
خیلى بهتر و هماهنگ تر نســبت به سال گذشته وارد 

مسابقات شویم.
به نظرت یارگیرى هاى امســال چقدر 

توانسته تیم را تقویت کند؟

من فکر مى کنم نیاز داریم یکى دو بازیکن دیگر به ما اضافه شوند تا تیم 
ما از آنچه االن هست، قدرت بیشــترى پیدا کند و سرمربى تیم هم در 
صحبت هایش به این موضوع اشاره کرده اما به هرحال باشگاه تا االن 
خوب عمل کرده، چون براى دو بازیکن تأثیرگذار فصل گذشته یعنى 
ســیاوش یزدانى و مهرداد محمدى که جدا شدند، دو جایگزین بسیار 
خوب پیدا کردند و بالفاصله آنها را به خدمت گرفتند. محمدرضا حسینى 
و گئورگى گولسیانى بازیکنان بسیار خوبى هستند. در بقیه پست ها هم 

نتیجه عملکرد باشگاه را به زودى خواهیم دید.
*امسال هواداران سپاهان به قهرمانى تیم 
بسیار امیدوارند، به نظر شما سپاهان چقدر 
شانس کسب جام در لیگ یا جام حذفى یا هر 

دو تورنمنت را دارد؟
همه تیم ها تالش خودشــان را انجام مى دهند. سه چهار تیمى که 
مدعى و مطرح هســتند، چه بسا که خیلى بیشــتر از ما هزینه کرده  
باشند تا بازیکنان خوبى را به خدمت بگیرند. کار در لیگ امسال خیلى 
سخت و دشوار است اما مثل سال گذشته تمام تالشمان را مى کنیم 
که هواداران خوشحال باشند، به هرحال باید ببینیم چه تیمى مى تواند 
بهتر نتیجه بگیرد. االن خیلى زود است که بخواهیم در مورد شانس 
قهرمانى صحبت کنیم. تا وارد مســابقات نشویم و حداقل پنج شش 
هفته از بازى ها را پشت سر نگذاریم عیار تیم  مشخص نمى شود اما 
قطعًا از خود امیر قلعه نویى و همچنین دیگر اعضاى کادر فنى تا تک 
تک بازیکنانى که در تیم هستند، از لحاظ ذهنى و روحى همه اهداف 
بزرگى دارند که کمتر از قهرمانى نیســت ولى تا وارد بازى ها نشویم 

هیچ چیز مشخص نمى شود.
ســپاهان بعد از چندسال، امســال در لیگ 
قهرمانان آسیا هم حضور دارد، نگاه شما به 

این بازى ها چگونه است؟
من سال اولى اســت که این تورنمنت را تجربه مى کنم. تا شروع این 
بازى ها زمان زیادى باقى مانده و امیدوارم تا آن زمان تیم به هماهنگى 
خیلى خوب و کاملى برسد که در آن بازى ها به مشکل نخوریم. همه 
مى دانند هزینه  اى که تیم هاى عربى مى کنند با تیم هاى ما اصًال قابل 
مقایسه نیست. تیم ما باید بر اساس توانایى ها و استعداد بازیکنانش در این 
بازى ها شرکت کند، تالش کند و نتیجه بگیرد. ان شاءا... تیم تا آن زمان 
هماهنگ شود و اگر نقاط ضعفى هم وجود داشت، تا نیم فصل برطرف 

شود تا با قدرت کامل وارد لیگ  قهرمانان شویم.
مى توان گفت پیام نیازمند جزو سه دروازه بان 
برتر ایران است، خودت این مسئله را چقدر 

باور دارى؟
من خودم را با کسى مقایسه نمى کنم و زیاد به این مسائل فکر نمى کنم. 
همه سعى و تالشم این است که همیشــه و در هر بازى  و هر تمرین 
بهترین باشم و بقیه مسائل دست خداست. همه ما تالش مى کنیم که 

در وهله اول تیم بهترین نتیجه را بگیــرد و بعد از آن باید ببینیم از نظر 
عناوین فردى چه مى شود و به کجا مى رسیم.

مربى پرتغالى دروازه بان هاى ســپاهان در 
پیشرفت شما چقدر نقش دارد؟

100 در صد. روى تاوارس واقعاً مربى خیلى خوبى اســت. بین مربیان 
خارجى که تا به حال به لیگ ما آمده اند فکر مى کنم نظیر او نباشد. البته 
من قبل از او نیز مربیان خیلى خوبى مانند داود فنایى داشتم. این خیلى 
مهم است که آدم خوب در مســیر فوتبالى شما قرار بگیرد و این قاعده 

تاکنون شامل حال من شده است.
نگاه سرمربى تیم ملى به تو چطور است؟

با توجه به اردویى که در آن حاضر بودیم، فکر مى کنم نگاه ویلموتس 
به من، یک دروازه بان جوان و آینده دار است. من مى خواهم سعى کنم 
تا بیشتر از این نظر او را جلب کنم. ان شاءا... لیگ شروع شود و ببینیم 

چه اتفاقى مى افتد.
به گرفتن شماره یک تیم ملى فکر مى کنى؟

قطعاً چنین فکرى را دارم و اگر اینطور فکر نکنم اصًال نمى توانم پیشرفت 
کنم. سقف آرزوهاى آدم هرچقدر باشد همانقدر پیشرفت مى کند و به 
همان چیزى که فکر مى کند مى رسد. باید براى چیزى که به آن فکر 
مى کنید تالش کنید و من هم براى رسیدن به موفقیت هرچقدر الزم 

باشد سعى و تالش مى کنم.
بازى شما با پرســپولیس در سال هاى اخیر 
حساسیت زیادى داشته و امسال باید خیلى 
زود و در هفته پنجم مقابل این تیم بازى کنید 
که ممکن است حواشــى این مسابقه روى 

ادامه کار هر دو تیم تأثیر بگذارد.
امیدوارم تدابیرى داشته باشــند که این بازى مثل سال  گذشته دچار 
حاشیه نشود. بازى سپاهان و پرسپولیس هرچقدر هم حساسیت داشته 
باشد، 3 امتیاز بیشتر ندارد. ارزش این را ندارد که جان چند نفر به خطر 
بیافتد و خداى ناکرده کسى آسیب ببیند. امیدواریم که بازى با حاشیه 
امنیت کامل برگزار شود و بازیکنان بتوانند با تمرکز کامل روى مسائل 

فنى وارد زمین شوند تا بازى قشنگ و جذابى را شاهد باشیم.
آیا مى توانیم امسال ســپاهان را مدعى اول 

قهرمانى بدانیم؟
این نظر لطف هرکسى است که سپاهان را مدعى اول قهرمانى مى داند 
اما واقعاً تا وارد مسابقات نشویم و عیار تیم ها مشخص نشود، نمى توانیم 
در این مورد صحبت کنیم. اگر کارشناسان این اعتقاد را دارند به دلیل این 
است که شاکله اصلى تیم ما نسبت به بقیه مدعیان بهتر حفظ شده ولى 
به نظرم براى صحبت در مورد قهرمانى و یا مدعى قهرمانى بودن زود 
است. همانطور که گفتم باید چند هفته از لیگ بگذرد. با این حال به نظر 
من در کنار تیم هایى مثل استقالل، پرسپولیس و تراکتور، تیم پدیده هم 

امسال مى تواند تیم بسیار خوبى باشد.

پیام نیازمند:

نظیر تاوارس را پیدا نمى کنید

مدیرعامل سپاهان در مورد مذاکره با امید ابراهیمى عنوان کرد: 
امید بازیکن خوبى است و اگر شرایط بازگشت به سپاهان فراهم 
باشد از این موضوع استقبال مى کنیم. او فرزند سپاهان است و 
بازیکن با کیفیتى است که مى تواند به ما کمک کند ولى هنوز 
هیچ صحبتى با او نداشــتیم و منتظریم تا ببینیم قصد آمدن به 

ایران دارد یا مى خواهد در قطر به فعالیتش ادامه دهد.
مسعود تابش در مورد صحبت با امید نورافکن گفت: اجازه دهید 
تا بازیکنى که کارش نهایى نشده اســمى از او برده نشود و در 

مورد این سئوال هم پاسخى ندارم.
وى در مورد جذب بازیکن آســیایى هم توضیح داد: من هرگز 
نگفتم قصد داریم بازیکن آســیایى جذب کنیــم و فقط گفتم 
جاى خالى داریم و اگر بخواهیم کســى جذب کنیم باید در این 
چارچوب باشد ولى رسانه ها از خودشان تفسیر مى کنند و از قول 

من مى نویسند. فعًال قرار نیست بازیکن آسیایى جذب شود.
مدیرعامل سپاهان با اشــاره به محرومیت کى روش استنلى، 
امیر قلعه نویى و دو عضو کادرفنى در هفته نخست خاطرنشان 

کرد: ما به این حکــم اعتراض کردیــم و منتظریم که جواب 
کمیته اســتیناف در این خصوص بیاید و امیــدوارم این حکم 

شکسته شود.
تابش در مورد نا معلوم بودن ورزشگاه بازى نخست سپاهان هم 
گفت: بله هنوز مشخص نیست در چه ورزشگاهى قرار است از 
ما میزبانى شود ولى مهم نیست و هر جا که قرار باشد بازى کنیم 
براى کسب بهترین نتیجه به میدان خواهیم رفت ولى امیدواریم 

یک ورزشگاه استاندارد باشد.

ل مى تواند تیم بسیار خوبى باشد.

2 امید در مسیر سپاهان؟ شاید آره شاید هم نه

انتقادهاى سعید آذرى، مدیر عامل باشگاه ذوب 
آهن از سازمان لیگ واکنش سازمان لیگ را 

به همراه داشت.
در بیانیه سازمان لیگ آمده است: سعید آذرى 
در اظهاراتش در رســانه ها گفــت: «رئیس 
سازمان لیگ درآمد هاى ما از تبلیغات محیطى 
را پرداخت کند تا بتوانیم ورزشگاهمان را آماده 
کنیم.»... براساس اسناد موجود در بخش مالى 
سازمان لیگ فوتبال ایران باشگاه ذوب آهن، نه 
تنها طلبى از این سازمان ندارد بلکه بدهکار هم 
هست. لذا قرار نیست کسرى بودجه چند میلیارد 
تومانى ذوب آهن را سازمان لیگ جبران کند. از 
سویى دیگر طبق مصوبات شوراى امنیت کشور 
تمامى باشگاه ها باید الزامات ایمنى و امنیتى 
را در ورزشگاه هاى خانگى خود براى شرایط 
بهتر و مطلــوب تر برگزارى مســابقات آماده 
کنند که باشگاه ذوب آهن نیز در بحث تجهیز 
ورزشگاه ها از سایر باشگاه ها مستثنى نیست. 
اینکه مدیرعامل محترم باشــگاه ذوب  آهن 
مدعى هستند چون مسابقات لیگ قهرمانان 
را در ورزشگاه فوالدشــهر برگزار کردند پس 
این ورزشگاه تمامى الزامات مورد نظر را دارد 
نوعى فرافکنى است زیرا برگزارى مسابقات در 
ورزشگاه فوالدشهر نیز با همکارى فدراسیون 
فوتبال و تعامل مثبت با کنفدراســیون فوتبال 
آسیا میسر شد. همانگونه که این مسابقات در 
ورزشگاه هاى شهر قدس، پاس قوامین تهران 
و ورزشــگاه هاى دیگر انجام شــد اما اکنون 
این ورزشــگاه ها نیز ملزم به ایجــاد الزامات 
ایمنى و امنیتى مورد نظر مسئوالن باالدستى 
هســتند و بدون ایجاد الزامات و به خصوص 
فروش بلیــت الکترونیکى، نصــب دوربین و 
شــماره گذارى صندلى ها نمى توانند در این 

ورزشگاه ها مسابقه برگزار کنند.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفته اند ظرف 
مدت ده دوازده روز معجزه اى رخ نخواهد داد 
که این صحبت ایشان براى تجهیز ورزشگاه ها 
مایه تعجب افکار عمومى اســت زیرا سازمان 
لیگ بیش از دو ماه اســت که بر اجرایى شدن 
الزامات مورد نظر شــوراى امنیت کشــور در 
ورزشگاه ها به باشگاه ها توصیه هاى الزم را 

انجام داده است...
در ادامه بیانیه سازمان لیگ مى خوانیم: جناب 
آذرى هم در برخى جلســات در وزارت ورزش 
حضور داشــتند و اگر ایشــان بعد از دو ماه به 
یکباره یادش آمده که اقدام هــاى مورد نظر 
را انجام نداده بحث دیگرى اســت. بنابراین 
باشــگاه ذوب آهن تا زمانى که الزامات مورد 
نظر را در ورزشــگاه فوالدشــهر ایجاد نکند، 
مانند برخى تیــم ها که ورزشــگاه هاى آنها 
آماده نیســتند، نمى تواند در این ورزشگاه به 
میدان برود و میزبان حریفان خود در لیگ برتر 
باشد زیرا ســازمان لیگ قوانین را براى همه 
باشگاه ها الزم االجرا مى داند و استثنایى هم 
قائل نخواهد شد. سازمان لیگ هم در پرداخت 
حق تبلیغات محیطى و همچنیــن برگزارى 
مسابقات در ورزشگاه هاى استاندارد که الزامات 
را ایجاد کرده اند نمى تواند تبعیضى بین باشگاه 

ذوب آهن و سایر باشگاه ها قائل شود.

تیم فوتبال سپاهان در آخرین دیدار تدارکاتى 
پیش از شروع رقابت هاى لیگ برتر، با نتیجه 
5 بر یک از سد تیم جوانان باشگاه گذشت تا 
شکست دوستانه برابر نســاجى را فراموش 

کند.
سپاهانى ها که روز سه شنبه پیش به مصاف 
نساجى مازندران رفته بودند و با نتیجه یک بر 
صفر اولین شکست را در دیدارهاى تدارکاتى 
پیش فصل مقابل شــاگردان رضا مهاجرى 
تجربه کردند، بــا ترکیب متفــاوت و البته 

جوان تر به مصاف جوانان باشگاه رفتند.
در این دیدار که با نتیجه 5 بر یک به ســود 
طالیى پوشــان خاتمه یافت، رضا میرزایى، 
مرتضى منصورى، على قربانى، استنلى کى 
روش (پنالتى) و على نصر براى شــاگردان 

امیرقلعه نویى گلزنى کردند.
ســپاهان در اولین دیدار لیگ نوزدهم روز 
جمعه هفته جارى از ســاعت 20 و15 دقیقه 
باید به مصاف شاهین شهردارى بوشهر برود؛ 
دیدارى که هنوز مکان برگزارى آن مشخص 

نشده است.

سپاهان تالفى نساجى 
را سر جوانانش 

در آورد!

 ســرمربى تیــم لیورپول مى گویــد حضور 
هواداران ایرانى لیورپولى در فینال سوپر جام 
فوتبال اروپا برایش بســیار خوشحال کننده 
بوده است. در دیدار سوپرجام فوتبال اروپا دو 
تیم لیورپول قهرمان لیــگ قهرمانان اروپا و 
چلسى قهرمان لیگ اروپا در استانبول ترکیه 
مقابل هم قرار گرفتند کــه نتیجه این بازى 
در وقت هاى قانونى با تساوى 2 بر 2 به پایان 
رسید و شاگردان یورگن کلوپ موفق شدند در 

ضربات پنالتى شاگردان فرانک لمپارد را 5 بر 
4 شکست دهند.

او وقتى متوجه شد که ایرانى هاى زیادى براى 
تماشاى بازى لیورپول به ترکیه رفته اند گفت: 
در ایران افراد زیادى مرا مى شناسند و طرفدارم 
هستند و در نتیجه ایران جاى مناسبى براى 
گذراندن تعطیالت من نخواهد بود زیرا ترجیح 
مى دهم در جایى تفریح کنم که مرا نشناسند.

یورگن کلوپ، ســرمربى تیــم لیورپول در 

کنفرانس خبرى بعد از این بازى درباره ایرانیان 
هوادار لیورپول و همچنین ایرانى هایى که در 
دوران ســرمربیگرى او در دورتموند طرفدار 
این تیم آلمانى بودند، گفت: براى من خیلى 
جالب و خوب است که هواداران کار ما را دنبال 
مى کنند. البته فکر کنم بدانید من با دو بازیکن 
ایرانى ســیروس دین محمدى و ســرژیک 
تیموریان هم تیمى بــودم. آنها از بازیکنان با 

تجربه ایرانى بودند.

ایران براى تعطیالت؟ نه
 ســرمربى ت
هواداران ایرا
فوتبال اروپا
بوده است. د
تیم لیورپول
چلسى قهرما
مقابل هم قر
وقت هاى در
رسید و شاگر

 اوضاع براى برانکو در االهلى اصًال خوب پیش نمى رود
االهلى عربستان بعد از شکســت در مجموع دو دیدار 

رفت و برگشت در یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا 
از صعود به جمع هشــت تیم 

باز ماند.
االهلى در دیدار رفت با نتیجه 
4 بــر 2 برابر الهــالل تن به 
شکســت داد و همین باعث 
شد تا پیروزى یک بر صفر این 
تیم در بازى برگشت فایده اى 
نداشته باشد و باعث حذف آنها 

از آسیا شود.
روزنامه معتبر «الریاضیه» عربســتان بعــد از بازى در 
گزارشــى از دو دلیل اصلى ناکامــى االهلى در لیگ 

قهرمانان آســیا ســخن به میــان آورد و نوشــت: در 
مصاحبه اى که با بیشتر مربیان و بازیکنان سابق االهلى 
داشتیم آنها تصمیمات اشتباه 
برانکو و درخشش بازیکنان 
خارجى الهــالل را دو دلیل 
اصلى ناکامــى االهلى در 
لیگ قهرمانان آسیا معرفى 

کردند.
برانکو تنها دو بازى است که 
هدایت االهلى را برعهده دارد 
اما اعتراض ها به این مربى 
کــروات که بهتریــن نتایج 
تاریخ پرســپولیس را رقم زد 
باال گرفته و بعید به نظر مى رسد که او با این جو وحشتناکى 

که علیه او وجود دارد بتواند به موفقیت برسد.

 کمتر کسى تصور این را مى کرد حسین عبدالغنى با رسیدن به 
سن 42 سالگى همچنان یکى از مهره هاى 

اصلى فوتبال باشگاهى در عربستان 

باشد. تنها بازمانده از نسل طالیى دهه 90 فوتبال قاره کهن 
که بعد از سال ها درخشش در النصر حاال با پیراهن االهلى نیز 

جایگاهى ثابت در ترکیب اصلى دارد.
برانکو ایوانکوویچ در دو بازى رفت و برگشت مقابل الهالل در 
دربى بزرگ سعودى ها از حسین عبدالغنى در ترکیب اصلى 
بهره برد تا این ســتاره سرشــناس با ثبت یک رکورد جالب 
دیگر در فوتبال باشگاهى آســیا رو به رو شود. توییتر رسمى 
لیگ قهرمانان با انتشار تصویرى از این بازیکن با اشاره به 42 
سالگى عبدالغنى مدعى شد او به مسن ترین بازیکنى تبدیل 

شد که در این مرحله گام به میدان گذاشته است.
در خصوص عبدالغنى رسانه هاى سعودى مدعى شدند که او 
تصمیمى براى وداع ندارد و همچنان با آمادگى باال در صدد 
ادامه دوران فوتبال حرفه اى خود است، بازیکنى که اگر همین 
روند را ادامه بدهد مى تواند تا یکى دو سال دیگر هم در سطح 

اول باشگاهى به میدان برود.

حمله رسانه هاى سعودى به برانکوعبدالغنى در لیگ قهرمانان رکورددار شد

انتقاد سازمان لیگ از مدیرعامل ذوب آهن

بعد از 2 ماه
 حاال یادت آمده است؟!
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فقدان سند مالکیت
شماره: 23009706- 98/5/15 سند مالکیت بمقدار بیست و دو حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ پالك ثبتى 31 از 3185 اصلى بخش چهار ثبت در صفحه 341 دفتر 297 امالك 
ذیل ثبت 57833 با شماره چاپى 425169  بنام مرتضى بمانى موسى آبادى ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و طى نامه شماره 139802157043000400 مورخ 98/05/10 دفترخانه 246 
گواهى شهود تایید شده، درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند  مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 561694 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /5/310
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000732/1 شماره بایگانى پرونده: 9801085/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000192 تاریخ صدور: 1398/04/31 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003000732/1 بدینوسیله به 1- هانیه امیدى فرزند بهرام به شماره 
ملى 3920154037 به نشانى اصفهان رهنان سه راه شهدا کوچه ش 33 پالك 5 کدپستى 
8187946115 و 2- شهپر معارف وند فرزند عبدالمحمد به شماره ملى 3256234496 به 
نشانى اصفهان رهنان خیابان مطهرى کوچه شهید مالکاظمى کوچه شهید على بابائى پالك 
42 کدپستى 8187946115 بدهکاران پرونده کالسه 139804002003000732/1 که 
برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد 
بانکى شماره 95/12/28- 6604106817005 بین شما و بانک ملى شعبه سروستان جى 
اصفهان مبلغ 77886420 ریال بابت اصل، 18653484 ریال بابت سود و 9784761 ریال 
بابت خســارت تاخیر تا تاریخ 98/01/22 و از آن به بعد روزانه مبلغ 51924 ریال بانضمام 
حقوق دولتى متعلقه 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 
باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى 
فرهنگى و اجتم اعى 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: 561200 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/311
فقدان سند مالکیت

شماره: 23009070- 98/5/12 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 69 فرعى از 1938- 
اصلى بخش 1 ثبت در صفحــه 298- دفتر 70 امالك ذیل ثبت 9366- با شــماره چاپى 
883228  بنام بنیاد مســتضعفان و جانبازان انقالب اسالمى اصفهان ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده ، درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 561653  صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان /5/312

فقدان سند مالکیت
شماره: 23009073- 98/5/12 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 66 فرعى از 1938- 
اصلى بخش 1 ثبــت در صفحه 205 دفتــر 65 امالك ذیل ثبت 8249- با شــماره چاپى 
884206-  بنام بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمى اصفهان ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده ، درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است که طى راى 2/212 
سال 59 شعبه 2 دادگاه انقالب اسالمى اصفهان بنامش ثبت شده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند  مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 561652 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك منطقه 

مرکزى اصفهان /5/313
فقدان سند مالکیت

شماره: 23009155- 98/5/13 ســند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى 5 باقى مانده از 5776 اصلى بخش 2 ثبت در صفحه 128 دفتر 184 امالك ذیل ثبت 
22732- با شماره چاپى 533527-  بنام مهدى خالو اسماعیلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و سند در رهن اســت، درخواست صدور ســند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند  مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 561695 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /5/314
فقدان سند مالکیت

شماره: 23009155- 98/5/13 سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 5 
باقى مانده از 5776 اصلى بخش 2 ثبت در صفحه 572 دفتر 12 امالك ذیل ثبت 9057- با 
شماره چاپى 097488 الف- 77-  بنام مهدى خالو اسماعیلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
سند در رهن است، درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند  مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 561681 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /5/315
فقدان سند مالکیت

شماره: 23009155- 98/5/13 ســند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى 5 باقى مانده از 5776 اصلى بخش 2 ثبت در صفحه 485 دفتر 158 امالك ذیل ثبت 
24134- با شماره چاپى 321907 بنام مهدى خالو اسماعیلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
سند در رهن است، درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 

چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند  مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 561698 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /5/316
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005435/1 شماره بایگانى پرونده: 9707588/1 شماره 
آگهــى ابالغیــه: 139803802003000215 تاریخ صــدور: 1398/05/09 آگهى ابالغ 
اجرائیه کالســه: 139704002003005435/1- بدین وســیله به آقاى علیرضا بحرانى 
نام پدر: مهدى تاریخ تولد: 1336/04/27 شــماره ملى: 1755916213 شماره شناسنامه: 
104 به نشانى: اصفهان خیابان رهنان محله شــریعتى کوچه میالد پالك 104 ابالغ مى 
شود که شــرکت گاز اصفهان، جهت وصول مبلغ 17/616/000 ریال به استناد قبض گاز 
شماره 28862706139- 1397/10/20 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 139704002003005435/1 و شماره بایگانى 9707588 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/12/25 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشــده، لذا بنا تقاضاى بســتانکار 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 پنج ساله 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى  جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
نمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 564144 اداره اجراى اســناد رســمى 

اصفهان /5/317
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005009/1  شماره بایگانى پرونده: 9707013/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000217 تاریخ صدور: 1398/05/10 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139704002003005009: بدینوسیله به آقاى سید امیر حجتى ذوالپیرانى فرزند 
سید حسن به شماره شناسنامه 17116 و شماره ملى 1292324317 متولد 1366/09/21 به 
نشانى: اصفهان رباط اول کوى دبیرستان هدایت بن آزادى پ 13 کدپستى 8138764611 
که برابر گزارش مأمور پست ابالغ اجرائیه به نامبرده میســر نگردیده است ابالغ مى گردد 
که برابر چک بانکى شــماره 942004/675588 مــورخ 1397/05/25 عهده بانک رفاه 
کارگران شعبه اصفهان کد 201، مبلغ یکصد و ســى و پنج میلیارد ریال بابت اصل طلب به 
بانک توسعه تعاون شعبه شــمس آبادى اصفهان بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و به 
کالسه 139704002003005009 و شماره بایگانى 9707013 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق 
تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى 
اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت 
بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 

564120 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/318
ابالغ رأى

شــماره پرونده: 68/98 شــماره دادنامه: 195- 98/2/31 مرجع رســیدگى: شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: غالم عباس یادگارى فرزند علیرضا- نشانى: 
ورنامخواست خ شــریعتى خ ش رحمانى ك مرجان پ 86 خواندگان: آقایان مجید و کمال 

رسولى هارونى فرزند جمال- نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: 
شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواســت آقاى غالم عباس یادگارى فرزند علیرضا بطرفیت آقایان 1- مجید رســولى 
هارونى فرزند جمال 2- کمال رسولى هارونى فرزند جمال بخواسته تقاضاى صدور حکم به 
الزام خواندگان به انتقال سند قطعى یکدستگاه موتورسیکلت به پالك اصفهان 72537/14 
طبق قولنامه عادى به ارزش زمان معامله دو میلیون و پانصد هزار ریال با احتســاب مطلق 
خسارات دادرســى و قانونى به شرح دادخواست تقدیمى شــورا با توجه به رابطه قراردادى 
فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و نظر به اینکه سند به نام خوانده ردیف دوم ى مباشد و 
خواندگان با وصف  ابالغ نشر آگهى در جلسه رسیدگى مورخ 98/3/22 حاضر نگردیده اند و 
ایراد و دفاع مؤثرى نسبت به دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى بعمل نیاورده اند نتیجتًا 
شورا دعوى خواهان را ثابت تشــخیص لذا با مالحظه و احراز معامله بین خواهان و خوانده 
ردیف اول و اینکه صاحب سند مى بایســت در یکى ازدفاتر ثبت اسناد رسمى حضور به هم 
رساند لذا به استناد مواد 10 و 205 و 237 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 519 قانون ایین 
دادرسى مدنى رأى به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و 
تنظیم سند ثبتى و رسمى به نام خواهان را صادر و اعالم مى نماید. در مورد خوانده ردیف اول 
نظر به اینکه سند به نام ایشان نمى باشد به استناد بند 4 ذیل ماده 84 و ماده 89 ناظر به این 
ماده حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به مبلغ پانصد هزار ریال هزینه دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و سپس به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان 
لنجان است. د/4/4 م الف: 565486 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /5/319

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- غالمعباس یادگارى دادخواستى به مبلغ 
انتقال سند موتورسیکلت 28316 اصفهان 14 بطرفیت آقاى مسعود کریمى- علیرضا شفیعى 
که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 98- 683 ح 4 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 دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه 
مورخ 98/6/30 ساعت 9 صبح  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: 565479 شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /5/320
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139860302007004964 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم فتانه مجاهد فرزند حسن  بشماره شناسنامه 497 
صادره از اصفهان در یک قطعه باغ به مســاحت 8484 مترمربع پالك 446 اصلى واقع در 
اشترجان  که متقاضى خود مالک رسمى است محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1398/05/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/10 م الف : 563818  حسین 

زمانى علویجه رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 5/300 

معاون ورزشی و تفریحی ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان با بیان اینکــه برنامه 
«تاب ستانه» در راستاى شــهر فعال و شهروند شاد و با 
هدف غنى سازى اوقات فراغت در حال برگزارى است، 
گفت: در روز عید غدیر بیش از 450 نوع بازى با حضور 
600 نفر عوامل اجرایى در میــدان نقش جهان برگزار 

مى شود.
حبیب ا... ناظریان با بیان اینکه برنامه هاى تابستانه هر 
هفته در پارك ها و خیابان هاى مناطق 15 گانه شهردارى 
اصفهان در حال اجراست، افزود: تاکنون 9 برنامه برگزار 
شده و برنامه ویژه اى براى تابستان شهروندان همزمان 

با عید غدیر برنامه ریزى شده که 29 مردادماه در منطقه 
3 شهردارى میدان نقش جهان با بیش از 450 نوع بازى 
و با حضور600 نفر بــه عنوان عوامــل اجرایى برگزار 

خواهد شد.
وى افــزود: بازى هــاى بومــى محلى، طناب کشــى، 
ابربازى هاى چوبى براى کودکان، بــازى هاى فکرى و 
حرکتى، ورزشــى پینگ پنگ، فوتبال دستى، ابر والیبال، 
آب بازى که بســیار براى کودکان مفرح اســت، انواع و 
اقسام بازى هاى گروهى، خیمه شب بازى، بازى عروسکى، 
عروســک در ُخمره، تئاتر خیابانى با تم شــهداى جنگ 

تحمیلى و... از جمله بازى هاى در نظر گرفته شده است. 

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از اطفاى حریق مجتمع مسکونى 11 واحدى واقع 
در شهرك امیریه در بامداد پنج شنبه هفته گذشته خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگران با اعالم حادثه آتش سوزى در ساعت 3 
و 8 دقیقه این روز اظهار کرد: حریق در مجتمع مسکونى 11 
واحدى واقع در شهرك امیریه به ستاد فرماندهى سازمان 
آتش نشانى اصفهان اطالع داده شد که بالفاصله اکیپ هاى 
عملیاتى از شش ایستگاه و نردبان نجات به همراه پنج افسر 
و مدیر آماده به موقعیت حریق اعزام شدند. وى با بیان اینکه 
آتش سوزى در قسمت پارکینگ مجتمع مسکونى به وقوع 
پیوسته بود، افزود: شعله هاى آتش چند دستگاه خودرو را در 

برگرفته بود که باعث دودزدگى ساکنین ساختمان شده بود.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان در خصوص چگونگى عملیــات اطفاى حریق، 
تصریح کرد: آتش نشانان پس از رسیدن به موقعیت حادثه 

به دو دسته تجسس و اطفا تقسیم شدند.
آهنگرانى با اشــاره به تالش مأ موران براى جلوگیرى از 
توســعه حریق اظهار کرد: در این حادثه از انتقال شــعله 
به طبقات مسکونى ســاختمان جلوگیرى شد همچنین 
محبوسین در دود از موقعیت حادثه دور شدند، خوشبختانه 
این حریق حادثه جانى در بر نداشــت و علت این حریق 

توسط کارشناسان تحت بررسى است.

ارائه 450 بازى ویژه 
عید غدیر در میدان نقش جهان

اطفاى حریق در مجتمع
 11 واحدى شهرك امیریه

کارگاه آموزشى براى 
عالقه مندان به روابط عمومى

کارگاه تخصصـى «نقـش روابط عمومى در توسـعه 
کسب و کار محلى»  در اصفهان برگزار مى شود. این 
برنامه در تاریخ  دهم شـهریور سـال جارى در محل 
مرکز آمـوزش علمـى کاربـردى سـازمان همیارى 
شـهردارى هاى اسـتان اصفهان برگزار خواهد شد. 
عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند 

با شماره تلفن 35230028 تماس حاصل کنند.

آسفالت معابر روستاى بوان 
مرحله اول آسـفالت معابر روسـتاى بوان شهرضا به 
پایان رسـید. بخشـدار مرکزى شـهرضا گفت: براى 
آسـفالت بیش از 8000 متر مربع از معابر این روسـتا 
بیش از 130 میلیون تومان هزینه شده است. حسین 
بهزادفر افزود: روسـتاى بوان بـا 139 نفر جمعیت در 

جنوب شهرستان شهرضا قرار دارد.

افتتاح 22 پروژه مخابراتى
22 پروژه مخابراتى بـا اعتبارى بالغ بـر 37 میلیارد و 
151 میلیون ریال در شهرستان نایین به بهره بردارى 
رسـید. مهدى حیـدرى زاده، مدیر مخابـرات منطقه 
اصفهان در مراسـم افتتـاح این پروژه ها در شـهرك 
صنعتى نایین توسـعه ارتباطات روسـتایى را تسـریع 
کننده کسـب و کارهاى نوین در این مناطق دانست 
و گفت: طرح هایى که در شهرسـتان ناییـن به بهره 
بردارى رسید شامل 15 پروژه ارتباطات سیار، دو پروژه 
فیبر خانگى(FTTH)، یک پروژه پسیو(فیبر و کابل)، 

3 پروژه ترانسمیشن و یک پروژه تغذیه نیرو است.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: هر گونــه حرکتى کــه بخواهیــم در اصفهان 
انجام دهیم، مســئوالن دیر باور مى کنند که اصفهان 
مشــکل دارد. البته ظرفیت هاى مدیریتى و اقتصادى 
اصفهان بسیار باالست اما این به معناى این نیست که 

اصفهان به صورت کامل از همــه ظرفیت ها برخوردار
 است.

حجت االسالم و المسلمین احمد ســالک کاشانى در 
گفتگو با «ایمنا» با اشاره به بروز برخى از مشکالت در 
حوزه تأمین آب استان اصفهان، اضافه کرد: مهمترین 

مشــکل ما در تأمین آب اصفهان، مدیریت وزارت نیرو 
است. مدیریت آب در سراسر کشور با اخالل رو به رو شده 
است. علت مشکالت تأمین آب در استان اصفهان این 
است که زمان تأسیس تصفیه خانه باباشیخ على جمعیت 
اصفهان از دو میلیون نفر تجاوز نمــى کرد و این منبع 

براى تأمین آب این جمعیت در نظر گرفته شــد؛ با رشد 
مثبت جمعیت در طول چند دهــه اخیر، هیچ تصمیمى 
براى ایجاد یک منبع آبى جدید گرفته نشد و در حقیقت 
افزایش جمعیت اقدام بــراى  افزایش میزان منابع آبى 

اصفهان را به دنبال نداشته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه اســتان اصفهان بیش از پنج میلیون نفر جمعیت 
دارد، تصریح کرد: تصفیه خانه باباشیخ على براى تأمین 
آب مردم اصفهان پاسخگو نیست. سامانه دوم باید هر 
چه سریع تر عملیاتى شود تا بتوانیم از آن در کنار تصفیه 

خانه بابا شیخ على کمک بگیریم.
ســالک افزود: تذکراتى در همین موضوع به وزیر نیرو و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه داده ایم. باید براى سامانه 
دوم آبى اصفهــان در بودجه دولت ردیفــى قرار بدهیم. 
سازمان برنامه و بودجه اخیراً پذیرفته که با بررسى مدارك 
ماده 23 ردیف بودجه اى براى این ســامانه اختصاص 
دهد. متأسفانه بر روى استان اصفهان مارك برخوردارى 

چسبانده اند و فکر مى کنند اصفهان به بودجه نیاز ندارد.
وى یادآور شد: هر گونه حرکتى که بخواهیم در اصفهان 
انجام دهیم، مســئولین دیر باور مى کنند که اصفهان 
مشــکل دارد. البته ظرفیت هاى مدیریتى و اقتصادى 
اصفهان بسیار باال ست، اما این به معناى این نیست که 
اصفهان به صورت کامل از همــه ظرفیت ها برخوردار 
اســت. در شهرســتان اصفهان، مناطق محروم و فقیر 
نشینى داریم که مشــکالت و معضالت زیادى دارند. 
هر گاه مدیران و مسئوالن دولتى را به مناطق محروم 
براى بازدید برده ایم در همان مکان پشــیمان شــده و 
متوجه خطاى خویش و تفکــرات غلط درباره اصفهان

 شده اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به عدم تکمیل سامانه دوم آبرسانى:

مسئوالن مشکالت اصفهان را دیر باور مى کنند

کالنشهر اصفهان در 146 روز از سال جارى، از 19 روز 
هواى پاك برخوردار بود.

رئیس اداره امور  آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اصفهان در کارگروه سالمت و امنیت 
غذایى استان در اســتاندارى با بیان اینکه اصفهان در 
مدت مشابه سال گذشته 21 روز هواى پاك را تجربه 
کرده است، افزود: روزهاى هواى پاك امسال به دلیل 
وقوع بارندگى هاى پراکنده ســال گذشــته و اوایل 

امسال است.
بابک صادقیان گفت: امسال با وقوع پدیده گرد و غبار، 
تعداد روزهاى سالم کاهش پیدا کرد و از 115 روز در 
سال گذشته به 104 روز در سال جارى رسید و تعداد 
روزهاى ناسالم و بسیار ناسالم به همان نسبت افزایش 
یافت. وى اظهار کرد: تعداد روزهاى ناســالم شــهر 
اصفهان براى گروه هاى حســاس در سال گذشته ده 

روز بود که این رقم در سال جارى به 21 روز رسید.
وى بیان کرد: امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد 
از تعداد روزهاى مطلوب شامل روزهاى پاك و سالم 
کاهش پیدا کرده و به همین نسبت به روزهاى ناسالم 

اضافه شده که دلیل اصلى آن پدیده گرد و غبار است.

افزایش روزهاى 
با هواى ناسالم 

در اصفهان
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پنى سیلین یک آنتى بیوتیک تجویزى است که امروزه 
بسیار رایج بوده و براى بسیارى از عفونت هاى باکتریایى 
کاربرد دارد. پنى ســیلین در زمان ضعف سیستم ایمنى 
و عدم توانایى بدن براى مبارزه بــا عفونت ها، تجویز 
مى شود. همچنین مى توانید از جایگزین هاى طبیعى 
براى سیستم ایمنى خود استفاده کنید که البته باید تحت 

نظر پزشک صورت گیرد.

C ویتامین
ویتامین C به مبــارزه در برابر عفونــت و بهبود توان 
دفاعى بدن شهرت دارد. براســاس مؤسسه «لینوس 
پاولینگ» در دانشگاه ایالتى اورگان، ویتامین C به تولید 
سلول هاى ســفید خون سرعت بخشــیده و در نتیجه 

افزایش توان ایمنى بدن را به همراه دارد. این ویتامین 
یک آنتى اکســیدان قوى بــوده که از بــدن در برابر 
آســیب هاى مخرب رادیــکال هــاى آزاد محافظت
مى کند. هر چند تحقیقات اخیر مصرف روزانه 500 میلى 
گرم را براى بهبود توان ایمنى مؤثر مى داند، اما مؤسسه 
لینوس پاولینگ مصرف روزانه یک گرم از این ویتامین 

را توصیه کرده است.

D ویتامین
ویتامین D در زمان تابش اشــعه فرابنفش خورشــید 
بر روى پوست بدن ساخته مى شــود. به دلیل افزایش 
نگرانى در مورد ابتال به سرطان پوست، بسیارى از افراد 
کمبود ویتامین D دارند. ایــن ویتامین نقش مهمى در 

فعال کردن سیســتم ایمنى دارد، به طورى که ســطح 
باالى پروتئین و ویتامین D در بدن التهاب را در بیماران 
دیالیزى کاهش مى دهد. میزان مصرف توصیه شــده 
براى این ویتامین 5 میکروگرم یا 200 واحد بین الملل 

در روز است.

روى
ماده معدنى روى در ماهى، گوشت قرمز، آجیل و دانه ها 
یافت مى شود. این ویتامین به محافظت از سلول ها در 
برابر رادیکال هاى آزاد مى پردازد. همچنین کمک به 
درمان جراحات و تقویت سیستم ایمنى از دیگر مزایاى 
روى محسوب مى شود. براساس دانشگاه مریلند، روى 
نقش مهمى در کارکرد درست سیستم ایمنى بدن داشته 
به طورى که افراد مبتال به کمبــود این ماده معدنى در 

برابر عفونت ها بسیار آسیب پذیر هستند.

سیر
عالوه بر ویتامین ها و موادمعدنى، اســتفاده از سیر نیز 
براى کمک به مبارزه با عفونت ها کاربرد دارد. براساس 
نتایج تحقیقات کالج بهداشت طبیعى در کالیتون، سیر 
در جنگ جهانى اول و دوم بســیار مورد اســتفاده قرار
مى گرفت و به نام پنى ســیلین روسى شهرت داشت. 
سیر به طور طبیعى ضد باکترى، ضد ویروس و ضد قارچ 
است. همچنین سیر یک رقیق کننده طبیعى خون بوده 
و درصورت اســتفاده همزمان با داروهاى رقیق کننده 
خون ماننــد کومادین باید از مصرف ایــن ماده غذایى 

اجتناب کرد.

برخى اجناس زودتر از آنچه تصور مى کنید خراب شده 
و غیرقابل مصرف مى شــوند. در اینجا به بررسى برخى 
مواد غذایى مى پردازیم که خرید آنها به میزان زیاد به نفع 

خانواده نیست.

ادویه ها 
برخى خانم ها زمانى که به بازار مى روند به میزان زیادى 
ادویه و سبزیجات معطر خشک خریدارى مى کنند. به 
طورى کــه کابینت ها و گنجه هایشــان بوى عطارى 
مى گیرد. درست اســت که روى برچسب برخى از این 
ادویه ها و گیاهان معطر درج شده است محصول داخل 
بسته بندى بین یک تا چهار سال قابل استفاده است. اما 
بهتر است بدانید اگر به درســتى از عهده نگهدارى آنها 
برنیایید محصول خریدارى شده زودتر از این موعد خراب 
و غیرقابل استفاده خواهد شد. یادتان باشد که رطوبت و 
گرماى حاصل از گاز و گرماى محیط مى تواند ادویه هاى 
چیده شده در کابینت ها را خراب کند. درست است که 
ادویه هاى مانده و قدیمى باعث بیمارى نمى شوند اما 
بدون شک با گذشت زمان طعم خود را از دست مى دهند. 

سس ها 
با وجود اینکه چاشــنى هایى مانند سس مایونز سرشار 
از مواد نگهدارنده هستند و عمومًا در یخچال نگهدارى 
مى شوند اما عمر مفید آنها جاودانه نیست. زمانى که شما 
در شیشه سس را باز مى کنید نمى توان بیش از چند ماه 
از آن استفاده کرد. چاشــنى هایى مانند مایونز بعد از باز 
شدن نباید بیش از دو ماه در یخچال بمانند و به مصرف 
برسند. در خصوص کچاپ نیز باید بدانید که عمر مفید 

آن تا حدود شش ماه است. 

آرد
واقعیت این است که رطوبت هوا مى تواند باعث غیرقابل 
استفاده شدن آرد شود. درست است که مى توان از آرد به 
مدت یکسال نگهدارى و استفاده کرد اما آرد گندم کامل 
و آرد گردو بــه دلیل دارا بودن روغــن در عرض دو ماه 
خراب مى شود. در واقع زمانى که این روغن ها تجزیه 

بشوند باعث مى شوند که آرد بوى بدى بگیرد.

تخم مرغ
نیازى نیست چند شــانه تخم مرغ خریدارى کنید. بهتر 
است از بسته هاى کوچک و نیم شانه ها استفاده کنید. 
معموًال تاریخ مصرف تخم مرغ تولید شده بین سه تا پنج 
هفته است. بنابراین اگر خانواده پرجمعیت و املت خورى 

ندارید بهتر است به تعداد کم بسنده کرده و 
تخم مرغ هایتان را تازه به تازه خریدارى و مصرف کنید.

میوه و سبزیجات 
میوه و سبزیجات بســیار زودتر از موادى که اشاره شد 
خراب مى شوند. بنابراین اگر مهمان ندارید تا حد امکان 
مواد غذایى تازه مانند میوه و سبزیجات را به میزان کم 
خریدارى کنید. چون بدون شک کسى در خانواده میلى 
به میوه هاى خراب و پالسیده نخواهد داشت و این مواد 
غذایى در معرض هوا و گرما خیلى زود ویتامین ها و مواد 

معدنى خود را از دست خواهند داد.

قهوه آسیاب شده 
درست اســت که حتى اگر چندین ماه از زمان انقضاى 
قهوه آسیاب شده گذشته باشد نیز مصرف آن باعث ایجاد 
مشکل نمى شود. اما بدانید که ماندن قهوه آسیاب شده به 
مدت زمان زیاد باعث مى شود که تازگى و عطر آن از بین 
برود. توصیه مى شود قهوه و چاى را نیز به میزان نیازتان 

خریدارى کنید تا عطر و طعم به مرور زمان از بین نرود.

غالت 
درست اســت که خرید غالت و حبوبات به میزان زیاد 
ارزان تر است و در هزینه هایتان صرفه جویى مى شود اما 
توجه داشته باشید که نگهدارى نادرست از آنها زحماتتان 
را بر باد مى دهــد. چون رطوبت و گرمــاى زیاد باعث

مى شود بافت این مواد غذایى آسیب ببیند.

آیا جگر سرطان زاست؟
خیر. اما اگر در مصرف هر خوراکى افراط کنیم مى تواند عوارضى داشــته باشد و اگر هر 

خوراکى را درست مصرف کنیم، سالم و مفید است.
مصرف بیش از حد جگر موجب هایپر آویتامینوز (اختاللى در اثر مصرف بیش از حد یک یا 
چند ویتامین) مى شود. بى شک، دل و جگر سرطان زا نیست اما مصرف زیاد گوشت قرمز، 

احتمال بروز سرطان روده بزرگ را افزایش مى دهد.

مشخصات جگر خوب چیست؟
شما باید فرآورده خام دامى را از جاى معتبر و شناسنامه دار بخرید که تاریخ تولید و انقضاى 
آن مشخص باشد. از فروشگاه معتبرى این فرآورده ها را تهیه کنید که برق اضطرارى دارد 

تا حتى در صورت قطعى برق، زنجیره سرد محصوالت، همواره برقرار باشد.
رنگ جگر باید قرمز قهوه اى باشد. یعنى بنفش تیره نباشد. جگر نباید دورنگ باشد. نباید 

سبز باشد. 
لبه هاى جگر باید تیز باشــد. لبه هاى جگر نباید گرد باشــد. بافت جگر از بافت گوشت 
نرم تر اســت. اگر جگر را دست زدید و لهیده یا خیلى ســفت بود یا داراى کیست و آبسه

 و برجستگى بود، آن را نخرید. شما نباید از جگر بوى تعفن و بوى زهم استشمام کنید.

 اگر تراوشات جگر زیاد است، خوب نیست.

چرا مصرف جگر در بارداران، منع مى شود؟
به دلیل میزان باالى ویتامین A جگر است که براى جنین ضرر دارد.

آیا آنطور که گفته مى شود مصرف جگر مرغ ضرر دارد؟
فرایند تصفیه در هر موجود زنده اى در کبد انجام مى شــود. ما در صنعت طیور مصرف 

آنتى بیوتیک پیشگیرانه داریم. قبل از کشتار مرغ، باید دوره آنتى بیوتیک انجام شده 
باشد.  چون هر آنتى بیوتیکى دوره منع مصرف دارد. در طیور دوره منع مصرف 
مشخص و رعایت مى شود و بنابر این جگر مشکل بهداشتى ندارد. پس جگر 

مرغ را مى توانید بخورید اما زیاد نه.

مصرف جگر خام چه مشکالتى ایجاد مى کند؟
جگر را نباید خام بخورید. چرا که مصرف آن خطرناك اســت. برخى انگل ها ســیکل 
زندگى شان را در جگر مى گذرانند. پس جگر را نباید آبدار و نیم پز مصرف کنید. جگر باید 

تا 72 درجه سانتیگراد حرارت ببیند ولى نباید بسوزد.

طالبى، گرمک و ســایر اعضاى خانواده ملــون، از محبوب ترین و 
دلچســب ترین میوه هاى دنیا هســتند که با توجه به ویژگى هاى 
مختلفشان در نقاط مختلفى از دنیا کشــت مى شوند. خانواده ملون 
با توجه به گســتردگى که دارند، یکى از متنوع ترین میوه جات دنیا 
هســتند. طالبى و گرمک دو عضو معروف و دوست داشتنى خانواده 
ملون به شمار مى آیند که علیرغم تفاوت هایى که دارند گاهى اشتباهًا 

به یک نام خوانده مى شوند. 

گرمک
این میوه شیرین از پرطرفدارترین میوه هاى فصول گرم در سراسر 
دنیاســت. گرمک از خانواده کدو اســت و از لحاظ شکل ظاهرى 
بى شباهت به خربزه گرد نیست. پوســتش کمى لطیف تر از پوست 
خربزه است و طبق نظر پزشکان هضم آسان ترى در سیستم گوارش 
انسان دارد. بســیار خوشــبو و خوش طعم بوده و تمام قسمت هاى 
آن مصارف مفیدى دارد. میــوه و تخم آن خوراکى اســت و حتى
از پوستش در درمان شکستگى هاى استخوان، استفاده هاى زیادى 

مى شود.
این میــوه سرشــار از ویتامین خانــواده B بوده و عــالوه بر آن، 
ویتامین C، ویتامین K و سایر مواد معدنى همچون کلسیم، منیزیم، 
پتاسیم، آهن و فسفر در آن به وفور یافت مى شود. ترکیب عالى آب، 
پروتئین و کربوهیدرات باعث شده گرمک از حیث کامل بودن مواد 

مغذى بى نظیر باشد.
گرمک سرشــار از ویتامین C و کارتینوئید اســت و در بهبود دید و 

حفظ سالمت چشم یکى از اساسى ترین ملزومات به حساب مى آید. 
تحقیقات نشــان داده اگر مصرف غذاهایى که داراى کارتینوئید و 
ویتامین C هستند به اندازه کافى باشد احتمال ابتال به آب  مروارید و 

خشکى چشم کاهش پیدا مى کند.
ویتامین C این میوه با از بین بــردن رادیکال هاى آزاد بدن باعث 
مى شود سیستم دفاعى کارایى بیشترى داشته باشد. همچنین باعث 
باال رفتن تولید گلبول هاى سفید شده و به این ترتیب ایمنى بدن را 

باالتر مى برد.
گرمک سرشــار از بتاکاراتون اســت که مثل ویتامین A، مصرف 
بیش ازحد آن ضررى براى بــدن ندارد؛ چراکه بــدن مقدار کافى 
بتاکاراتــون را مصــرف مى کند و مقادیــر اضافــه آن به صورت 
آنتى اکسیدان در مبارزه با بیمارى ها ایفاى نقش مى کنند. همچنین 
ویتامین A در این میوه از پیرى پوســت جلوگیــرى مى کند و با 
تحریک غشاى سلولى، باعث مى شود ســلول هاى بیشترى تکثیر 

شوند و پوست آسیب دیده با سرعت بیشترى ترمیم شود.
پیش تر گفتیم که گرمک سرشــار از آنتى اکسیدان، ویتامین C و از 
بین برنده رادیکال هاى آزاد است. این موارد احتمال ابتال به سرطان 

را کاهش مى دهد و با تومور مبارزه مى کند.
پتاسیم موجود در بافت میوه گرمک باعث مى شود میزان بیشترى 
اکسیژن وارد خون شده و فرد آرامش بیشترى را در خود احساس کند. 
همچنین پتاسیم باعث مى شود فشارخون کاهش پیدا کند و دیواره 
رگ ها به حالت استراحت بروند. با کاهش فشارخون هورمون هاى 

استرس زا کاهش پیدا مى کنند.

گرمک با خاصیت ضد استرسى که دارد، سازوکار انسولین را بهبود 
مى بخشد و به همین دلیل براى بیمارى دیابت مفید است. همچنین 
مى توان این میوه را نجات بخش کلیه نامید چراکه با تنظیم انسولین 
و کاهش استرس کلیه ها را از ابتال به بیمارى هاى مختلف مى رهاند.

طالبى 
طالبى عضو دیگرى از خانواده خربزه و یکى از معروف ترین میوه هاى 
تابستانه اســت که با توجه به خواصش، در سراســر دنیا طرفداران 
بى شمارى دارد. میزان شیرینى این میوه متعادل است و از این حیث 
مى توان بدون دغدغه براى کودکان و بزرگساالن از آن استفاده کرد. 
این میوه سرشــار از مواد معدنى از جمله آهن، فســفر، کلســیم و 
ویتامین هایى نظیر خانواده ویتامین B، ویتامین A، ویتامین C و 
ویتامین K و... است. همچنین کربوهیدرات و پروتئین این میوه در 
کنار بافت آب دار آن ترکیب دلنشینى از یک ماده باارزش غذایى باال 
را به ارمغان مى آورد. این میوه نیز مانند گرمک فواید زیر را داراست: 
تقویت دید چشم، ضد ســرطان، باال رفتن ایمنى بدن، جوان سازى 
پوست و آرامش بخشى، دشــمن کم آبى، تنظیم کننده فشارخون، 
کمک به مادر در زمان باردارى، بهبود عملکرد سیســتم گوارش، 
درمان بیمارى هــاى قلبى عروقى، جلوگیرى از پیشــرفت آرتروز، 

سم زدایى وکاهش وزن.
اگرچه گرمک در بین میوه ها به عنوان شفایى براى همه بیمارى ها 
شناخته مى شود اما مصرف طالبى براى کسانى که ورم معده و دیابت 

دارند باید همراه بااحتیاط باشد. 

طالبى یا گرمک؛ مسئله این است!

 مواد غذایى که نباید به مقدار زیاد بخرید  4 جایگزین طبیعى براى پنى سیلین 

ســعید محمودیان، رئیس اداره ســالمت شنوایى 
وزارت بهداشــت با اشــاره به تأثیر امواج بر گوش 
اظهار کرد: گوش انسان از طریق امواجى که به پرده 
گوش منتقل مى شود، مى تواند صداهاى مختلفى 
را حس کرده کــه در این مرحله شــنوایى در افراد 

ایجاد مى شود.
او ادامه داد: امروزه با توجه به زندگى شهرنشینى و 
صنعتى، در معرض امواج مختلفى قرار داریم؛ برخى 
از این امواج مى تواند ســالمتى گوش و حتى دیگر 

اعضاى بدن را تحت تأثیر خود قرار دهد.
محمودیان با اشاره به ضرر امواج ناشى از پارازیت بر 
روى گوش انسان گفت: تا به امروز مقاله محکمى 
در زمینه تأثیر منفى امــواج پارازیت بر گوش و به 
خطر افتادن سالمت این عضو در دنیا نگارش نشده 
است اما هیچ کارشناسى هم ضرر امواج پارازیت بر 
گوش را رد نکرده اســت. به طور کلى هر چقدر از 
امواج دور باشیم؛ سالمتیمان کمتر در معرض خطر 

قرار مى گیرد.
رئیس اداره سالمت شنوایى وزارت بهداشت گفت: 
تحقیقات بر روى تأ ثیر منفى امواج  پارازیت بر گوش 
و دیگر اعضاى بدن ادامه دارد اما دانشمندان هنوز 

به نتیجه قطعى و قابل قبولى دست پیدا نکرده اند.

مصرف منظم غذا هــاى سرشــار از فالونوئید ها 
(زردینه ها) خطر ابتال به ســرطان و بیمارى هاى 

قلبى-عروقى را کاهش خواهد داد.
مطالعات دانشمندان نشان داد که آن دسته از افرادى 
که در رژیم غذایى خود به طور مداوم (حداقل 500 
میلى گرم در روز) از مرکبــات، دانه هاى جنگلى، 
سیب، چاى سبز و دیگر مواد غذایى حاوى زردینه ها 
استفاده مى کنند، احساس بهترى دارند و طوالنى تر 

عمر مى کنند.
جالب اســت که چنین محصوالتى بیشترین تأثیر 
محافظتى را بر روى افراد ســیگارى داشتند. با این 
حال، دانشمندان هشــدار داده اند که فالونوئید ها 
فقط اثرات زیانبــار تنباکو  بر روى بــدن را مالیم 

مى کنند و آنها را به کلى از بین نمى برند.

پارازیت
 براى گوش خطرناك است؟

سیگارى ها چه بخورند کمتر 
سرطان بگیرند؟ 

آر
واقعیت
استفاده
مدت یک
و آرد گر
خراب
ب بشوند

ک انجامشده 
ع مصرف 
 پس جگر 

ى انگل ها ســیکل 
صرف کنید. جگر باید 

ر رو ى ه ش ن نو ر ن و رو ب ج

س

درباره 
مصرف جــگر 
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مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشــاغل شــهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان در خصوص عرضه خربزه زرد و توقرمز 
در فروشــگاه هاى زنجیره اى کوثر به «نصف جهان» گفت: یکى از 
وظایف اصلى ســازمان ساماندهى مشاغل شــهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شــهردارى اصفهان ایجاد فضاهایى در شــهر براى ارائه 
محصوالت کشاورزى باغداران براى عرضه محصوالت آنهاست که 
از این راه، هم کشاورز نفع برده و هم مردم به قیمت مناسب مى توانند 

محصوالت را خریدارى کنند.
محمد مجیرى افزود: خربزه سین، یکى از محصوالتى است که در استان 
اصفهان داراى قدمت و تاریخچه بوده که ما با هماهنگى شورا و شهردار 
شهر سین، نسبت به عرضه خربزه سین در فروشگاه هاى زنجیره اى کوثر 
اصفهان اقدام کرده ایم تا با کشاورزان به طور مستقیم و بدون واسطه در 

این فضا با قیمت مناسب خربزه را در اختیار مردم قرار دهند.
وى خاطرنشان کرد: قیمت هر کیلو خربزه سین در خرده فروشى ها با 
توجه به موقعیت جغرافیایى واحد صنفى در شهر اصفهان بین 2500 تا 
4000 تومان بوده که این خربزه در فروشگاه هاى زنجیره اى کوثر در 
اصفهان به قیمت هر کیلو 1700 تومان در اختیار مردم قرار داده مى شود 

که قیمت مناسبى است.
مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشــاغل شــهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه قرار است این اقدام در 
مورد محصوالتى چون ســیب زمینى فریدن، سیب سمیرم، انار ساوه 
و... از سوى فروشگاه هاى زنجیره اى کوثر در اصفهان عملیاتى شود، 
گفت: اصوًال خربزه منطقه برخوار و در رأس آن شهر سین  بسیار خوب 
و معروف است اما با توجه به اینکه خربزه سین ثبت ملى شده است ما 

درباره آن اقدام کردیم.
مجیرى مى گوید: چه خوب است که خربزه و دیگر محصوالتى که در 
شهر اصفهان از سوى کشاورزان تولید مى شود در این شهر به مصرف 
رسیده و مردم و شــهروندان از آن به نحو مطلوب بهره مند شوند تا از 

استان هاى دیگر خربزه وارد میدان تره بار اصفهان نشود.
وى ادامه داد: قطعًا اینگونه خدمات باعث تقویت کشاورزان اصفهان 
شــده و آنها را بیش از پیش توانمند کرده و این چرخه به نحو مطلوب 

مى چرخد.

با توجه به اینکه خربزه منطقه مرکزى استان اصفهان به ویژه شهر «سین» از 
کیفیت فراوانى برخوردار بوده و در فرهنگ فولکلوریک منطقه مرکزى استان 
داستان هاى متعددى از کیفیت و طعم و مزه این خربزه نقل شده است، لذا در 
راستاى حفاظت از مهارت کشت این محصول که نسل به نسل توسط نیاکان 
به ما رسیده است، سال گذشته پرونده ثبت مهارت کشت خربزه در شهرستان 
برخوار تهیه و پس از تأیید در شوراى ثبت آثار تاریخى استان براى ثبت نهایى 

به شوراى ثبت ملى آثار تاریخى کشور ارسال شد.
پس از بررسى هاى الزم در شوراى ثبت ملى آثار تاریخى، ثبت ملى دانش سنتى 
و مراحل کاشت خربزه سین برخوار روز چهارم تیرماه سال جارى مورد تصویب 
قرارگرفت. دانش سنتى و مراحل کاشت خربزه سین برخوار یکى از 138 میراث 
ناملموس استان اصفهان است که در فهرست کشورى میراث ناملموس به ثبت 
رسیده است. این رخداد طى روزهاى چهارم و پنجم تیرماه در شوراى ثبت میراث 
ناملموس کشور که در اردبیل برگزار شد صورت گرفت که روز چهارم این ماه 
اتفاق مهم براى شهر سین رخ داد. در این شورا استان اصفهان با ارائه 13 پرونده 
از میراث ناملموس در پهنه استان، بیشترین تعداد پرونده هاى کل کشور را براى 
ثبت در میراث ناملموس ملى ارائه کرد که تمام این پرونده ها مورد تصویب قرار 

گرفت. یکى از موارد مورد تصویب، ثبت علم کاشت خربزه سین بود.

شهردار «سین» در گفتگو با «نصف جهان» خبر داد

عرضه خربزه مرغوب «سین» با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت
قدمت کاشت خربزه در کهن شهر سین بر اساس مستندات تاریخى 
به هزاران سال پیش باز مى گردد. در متون قدیم و در کتاب «اعالق 
النفیسه» نوشته «ابن رسته اصفهانى» مربوط به قرن سوم که یکى از 
معتبرترین کتب تاریخى است از خربزه اى در اصفهان یاد مى کند به نام 
«سینى» یعنى همان خربزه اى که در سین به عمل مى آمد و شهرت 
داشت. در حال حاضر نیز همه ساله صدها هکتار از زمین هاى شهر سین 
زیر کشت خربزه مى رود و هزاران تن محصول خربزه آن به سایر نقاط 

کشور و حتى کشورهاى همسایه صادر مى شود. 
«خربزه شهر سین برخوار که خربزه اى زرد و تو قرمز و بسیار شیرین 
اســت در فروشــگاه هاى کوثر اصفهان به صورت مستقیم عرضه 
مى شــود و با بهترین کیفیــت و ارزان ترین قیمت در دســترس 

شهروندان قرار مى گیرد.» شــهردار سین در گفتگوى اختصاصى با 
«نصف جهان» این مطلــب را اعالم کرد و گفت: مــا با همکارى 

سازمان میادین شهردارى اصفهان نســبت به عرضه مستقیم این 
محصول در فروشــگاه هاى کوثر 5،2، 6، 10 و 13 اصفهان از عید 
قربان تا عید غدیر این خربزه منحصر به فرد را با تخفیف ویژه و البته 

با کیفیت مناسب، در اختیار شهروندان قرار داده ایم.
محمد طرمه فروشان طهرانى افزود: خربزه شهر سین، چهارم تیرماه 
سال جارى به شماره 1860 به نام شهر سین برخوار، ثبت ملى شده 
است. وى با بیان اینکه شهر تاریخى سین بیش از 2000 سال قدمت 
دارد، گفت: شغل عمده مردم شهر سین کشاورزى، دامدارى و تولید 

شیرینى است.
شهردار سین اضافه کرد: جشنواره خربزه سین نیز 31 مرداد ماه سال 
جارى در این شهر برپا خواهد شــد که عالقه مندان مى توانند از این 

جشنواره دیدن کنند.

شهردار سین جمعیت این شهر تاریخى را 6000 نفر اعالم کرد و گفت: 
این شهر از آثار تاریخى و گردشگرى بسیار خوبى برخوردار بوده، که 

مسجد منار با قدمت 914 سال از دوره سلجوقیان که ثبت ملى شده، 
حمام عمومى از دوره صفویه، برج هاى کبوتر متعلق به دوره سلجوقیان، 
قنات و دو میراب، منازل قدیمى، آســیاب از دوره سلجوقیان و البته 
امامزاده ســید کمال الدین که بى واســطه نوه امام صادق(ع) است و 
همواره مردم براى زیارت این امامزاده به سین مى آیند از جمله آنهاست.
محمد طرمه فروشان طهرانى مى گوید: جوانان در این شهر در فصل 
کشــاورزى به این شــغل روى آورده و در غیر فصل کشاورزى، به 
شیرینى پزى و طبخ آجیل مشغولند و هیچ جوانى در شهر سین بیکار 
نیست که این از محاسن این شــهر به شمار مى رود که هیچ جوانى را 

بیکار نمى بینید.
شهردار سین از ایجاد شهرك غذایى در سین در آینده خبر داد و گفت: به 
منظور ساماندهى شیرینى پزان شهر سین، در آینده شهرك غذایى را در 
این شهر ایجاد خواهیم کرد که البته مقدمات اولیه و دریافت مجوزها تا 
حدودى انجام شده است. همچنین پمپ بنزین تک سکوى سین نیز تا 

پابان سال جارى به بهر ه بردارى خواهد رسید.
طهرانى بزرگ ترین مشکل شهر سین را مرمت مناره سین اعالم کرد 
و گفت: تنها مناره در ایران که کفى کاشى دارد مناره سین بوده که هم 

اکنون در حال تخریب بوده و نیازمند مرمت است.
وى از مسئوالن سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
خواست تا با تأمین مالى، نسبت به مرمت این مناره اقدام و شهردارى 

را یارى دهند.
شهردار سین خاطرنشــان کرد: براى مرمت مناره سین تاکنون 50 

میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شــده، ولى براى تکمیل آن 200 
میلیون تومان نیاز است و انتظار است مسئوالن همکارى الزم را داشته 
باشــند تا این دغدغه مردم برطرف گردد. البته اقداماتى در این راستا 

صورت گرفته ولى باز هم نیاز به همکارى و کمک مسئوالن است.
طهرانى گفت: یکى دیگر از محاسن شهر سین، فاصله 20 کیلومترى 
آن با اصفهان بوده و ما درصدد شناســایى بیشــتر شــهر ســین با 
برنامه ریزى هاى انجام شده هســتیم تا گردشگران داخلى و خارجى 

بیش از پیش به این شهر بیایند.
شهردار سین گفت: شهر سین در وسعت 187 هکتار محدوده و 1100 
هکتار حریم بوده و در سال جارى دو پروژه آسفالت معابر و پیاده روسازى 

مدنظر است.
طهرانى بودجه شهردارى سین را 3/5 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: 
بودجه سال گذشته شهردارى سین 100 درصد تحقق یافت و بودجه 
سال جارى نیز تاکنون 40 درصد عملیاتى شده است و انصافاً مردم شهر 
سین نیز همکارى بسیار شایسته اى با شهردارى دارند تا ما بتوانیم با 

انجام کارها، رضایت آنان را بیش از گذشته، فراهم سازیم.
وى اشــاره اى هم به عوارض آالیندگى در سطح شهرستان داشت و 
گفت: با توجه به اینکه حجم و میزان آالیندگى در شهرســتان سین 
بسیار زیاد است و آلودگى هاى پاالیشگاه و... بر روى شهر سین است 
اما عوارض آالیندگى شهرستان شاهین شهر و میمه 36 درصد، ولى 
عوارض آالیندگى شهرستان برخوار 16 درصد مى باشد که الزم است 

در این زمینه، بازنگرى صورت پذیرد.

سیرى در شهر تاریخى «سین» 

دانش کاشت خربزه سین برخوار 
چگونه ثبت ملى شد

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان خبر داد

عرضه خربزه سین در 
فروشگاه هاى زنجیره اى 

کوثر اصفهان
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سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد بند 23 مصوبات مورخ 1398/03/22 شوراى سازمان در نظر دارد 
خدمات فروش شارژ کارت بلیط اتوبوس را از طریق مناقصه عمومى به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناس رسمى دادگسترى 
طبق اسناد مندرج در آگهى به افراد و شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط 
و شرکت در مناقصه به امور مالى سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به 
تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1398/06/12 به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات 
رسیده رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1398/06/12 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
1- سپرده شرکت در مناقصه 5٪ قیمت پایه در سال مى باشــد که به صورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به حساب شماره 

0112216666001 به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر نزد بانک ملى خواهد بود.
2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- بدیهى است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

4- هزینه هاى کارشناسى و چاپ آگهى مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است.

آگهى مناقصه عمومى- نوبت اول

سعید اکرم خانى- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

م الف: 568193 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 98/358 (نوبت 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.

آگهى مزایده عمومىچاپ دوم
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 10 پالك زمین کارگاهى واقع در منطقه صنعتى شهر دولت آباد 

از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز دوشنبه مورخ 98/06/11

گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ 98/06/12
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 45822010- 031

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

م الف: 568556حسن حجتى - شهردار دولت آباد حسن حجتى - شهردار دولت آباد 

نوبت اول


