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علت 30 درصد سکته هاى مغزى چیست؟کسرى 15 هزار معلم در استان اصفهاناحسان علیخانى چه زمانى از «عصر جدید» مى رود؟«اس 300 ایرانى» همزمان 300 هدف را شناسایى مى کند توپ ها تنبلند؟ تکذیب مى شه! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خـوردن برنج 
خطرناك است؟

استاندار: طرح هاى آب بر تصویب نمى شود
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ظریف: ممکن است در 
ساختمان سازمان ملل بخوابم!

دعوت پاکستانى ها 
از فیلمسازان ایرانـى

روایت مهناز افشار 
از بازى در 

فیلم محسن تنابنده
5

برخورد جدى
 با مدیرانى که 

در زمان ثبت نام 
از آنها شکایت شود

برنج یکى از خوراکى هاى مورد عالقه ما ایرانیان است که در رژیم 
غذایى آسیایى هم از جایگاه ویژه اى برخوردار است. بسیارى بر این 

اعتقاد هستند که بزرگى شکم شان به دلیل خوردن برنج است اما 
مى خواهیم بدانیم این فرضیه درست است یا نه؟

رئیس اداره ارزیابى و عملکــرد آموزش  و پرورش 
اصفهان اظهار کرد: در زمــان ثبت نام دریافت هر 
وجهى ممنوع است و بحث مشــارکت اولیا در امور 
مدرسه در مهرماه و بعد از تشکیل انجمن اولیا باید 

صورت بگیرد.
علیرضا محمــودى در گفتگو با «فــارس» با بیان 
اینکه کمک والدین به مدارس یــک امر اختیارى 
است، افزود: سامانه shekayat.medu.ir طراحى شده 
اســت تا والدین در صورت مشاهده هرگونه تخلف 

شکایت  ...
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اصفهان دومین شهر گران ایران استاصفهان دومین شهر گران ایران است
بعد از تهران و قبل از کرج، مشهد و تبریز؛بعد از تهران و قبل از کرج، مشهد و تبریز؛

2

8 طرح کارگروه امور زیربنایى در جلسه روز پنج شنبه شوراى برنامه ریزى استان اصفهان رد شد

اولویتم براى انتخاب نقش 
هزینه اجاره خانه ام است!

و ناگهان جواد!
جواد محمدى، عضــو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهــن به عنوان 
مدیرعامل جدید باشــگاه ذوب آهن اصفهان انتخاب شد. با برگزارى 
جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن سعید آذرى از سمت مدیرعاملى 

باشگاه ذوب آهن کنار رفت و جواد محمدى جانشین وى شد. 
این اتفاق درست در روزى افتاد که قرار بود لیگ نوزدهم شروع شود. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هر 2 هفته 200 راننده  
کشف حجاب کرده 
دستگیر مى شوند

دادستان عمومى و انقالب 
شهرستان شاهین شهر و میمه، خبرداد

مزیت هاى اصلى سرمایه گذارى در اصفهان
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان تشریح کرد
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شماها محـــرومید

م 
ین 
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سید مهرداد ضیایى:

هیئت مدیره تعارف را کنار گذاشت و آذرى را برکنار کرد
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سامانه موشکى پدافند هوایى برد بلند «باور 373» با حضور 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى، رئیس جمهور و 
برخى فرماندهان عالیرتبه نیرو هاى مسلح رسمًا رونمایى 

شد.
ســامانه موشــکى پدافند هوایى باور 373 که به دســت 
متخصصان صنعت دفاعى کشور در کمتر از یک دهه طراحى 
و ساخته شده است، یک سالح پدافند هوایى زمین پایه است 
که در کالس برد و ارتفاع بلنــد جاى گرفته و طراحى آن با 
نگاه به ســامانه هاى روز دنیا و با تکیه بر دانش و تجربیات 
متخصصان ایرانى و با بهره گیرى از فناورى ســامانه هاى 
بومى صیاد 2 و 3 انجام شــده است. این ســامانه مى تواند 

اهداف هوایى را در صحنه نبرد با اصابت مستقیم موشک یا 
با اصابت ترکش هاى سرجنگى موشک ساقط کند و مانع از 

ورود اهداف هوایى به محدوده عملیاتى خود شود.
سامانه موشکى باور 373 قابلیت مقابله با اهداف هواپیما هاى 
شکارى و پنهان کار، هواپیما هاى راهبردى و بمب افکن ها، 
هواپیما هاى بدون سرنشــین، موشک هاى کروز، موشک 
ضدرادار و موشــک هاى بالســتیک، هواپیما هاى جنگ 
الکترونیک خاص و هواپیما هاى شناسایى، انواع هلیکوپتر ها 
و موارد مشابه را داراست. این سامانه مى تواند همزمان تعداد 
300 هدف را شناسایى و تعداد 60 هدف را ردگیرى کرده و با 

شش هدف به طور همزمان درگیر شود.

وزیر امور خارجه کشــورمان بخشى از مصاحبه اخیر 
خود با شبکه NBC آمریکا را بازنشر داده است آنجا 
که در پاسخ به ســئوال خبرنگار این شبکه مبنى بر 
اینکه با توجه به تحریم آمریکا آیا شما دیگر مى توانید 
به آمریکا ســفر کنید، تصریح کــرد: اینچنین نبوده 
است که بدون این تحریم ورود من به آمریکا راحت 
باشد. آنها هر بار براى من روادید یک بار ورود صادر 

کرده اند.
وى افزود: البته ممکن است محدودیت هاى بیشترى 
را نسبت به قبل که اجازه تردد به سه ساختمان را داده 
بودند، ایجاد کنند و بگویند که در ساختمان سازمان 

ملل بخوابم. بنابراین ممکن اســت دبیرکل سازمان 
ملل مرا در آنجا در حالى پیدا کند که خوابیده ام!

ظریف همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا بین این 
رفتار آمریکا که از طرفى صحبت از مذاکره بدون شرط 
با ایران مى کند و از طرف دیگر شما را تحریم مى کند، 
تعارضى وجود ندارد، گفت: بله، ایاالت متحده آمریکا 
رهبر معظم ایران را تحریم کرده اســت و همچنین 
وزیر امور خارجه ایران را. بنابراین آمریکایى ها کسى 
را تحریم کرده اند که مجوز گفتگو مى دهد و همچنین 
کســى را تحریم کرده اند که مجرى مذاکرات است. 

نمى دانم آنها چگونه مى خواهند مذاکره کنند.

«اس 300 ایرانى» همزمان
 300 هدف را شناسایى مى کند

ظریف: ممکن است در 
ساختمان سازمان ملل بخوابم!

حمایت مدیرى از عادل 
   خبر آنالیــن | مهران مدیرى در ســومین 
شب از کنسرت تابســتان 98 خود که با حضور 
عادل فردوسى پور به عنوان مهمان برگزار شد، 
از تهیه کننده و مجــرى برنامه «نود» حمایت 
کرد. مدیرى در سه شــب کنسرت خود (28 تا 
30 مرداد) در ســالن هتل اســپیناس تهران، 
میزبان چهره هاى متعدد هنرى و رسانه اى بود. 
عادل فردوســى پور از جمله مهمانان شب آخر 
این برنامه بود که توســط تماشاگران به شدت 

تشویق شد. 
مهران مدیــرى هم در حمایــت از تهیه کننده 
و مجرى برنامه «نود» گفت: «مــا را از عادل 
محروم کردند، اما باید بدانند نمى توانند [براى 
همیشــه] ما را از عادل محروم کنند.» مدیرى 
این ســخنان کوتــاه را در میان تشــویق بلند 
تماشاگران کنســرت که فریاد مى زدند «عادل 

دوست داریم» بر زبان آورد.

شروع امتحانات
   مهــر | امتحانات نهایى شــهریور ســال 
تحصیلى 98-97 از امروز شنبه دوم شهریور ماه 
آغاز مى شود. مطابق برنامه اعالم شده، امتحانات 
نهایى رشــته هاى تحصیلى دوره هاى متوسطه 
(نظرى، فنى و حرفه اى)، پیش دانشگاهى و پایه 
دوازدهم دوره دوم متوســطه در شــهریور سال 
تحصیلــى 98-97  ابالغ شــده و دانش آموزان 
مشمول باید از امروز شــنبه در امتحانات نهایى 
شــرکت کنند. امتحانات نهایى 23 شهریور ماه 

به پایان مى رسد.

واقعاً چرا؟!
   برنــا | معاون امور ساماندهى جوانان وزارت 
ورزش و جوانان، در پاســخ به اینکه چرا در برابر 
برنامه هاى نشاط بخش در جامعه مقاومت وجود 
دارد؟ گفت: متأسفانه عدم هماهنگى وحشتناکى 
بین دستگاه ها وجود دارد. به عنوان مثال وقتى در 
اجرا مى خواهیم تصمیم بگیریم که ســوگوارى 
براى مراسمات مختلفى برگزار کنیم همه نهادها 
با هم هماهنگ هستند و مراســم خیلى خوبى 
هم برگزار مى کنیــم که البته آن هم بخشــى 
از آن نشــاط روحى را به وجود مى آورد ولى در 
برگزارى مراسم شادى مقاومت وجود دارد. چرا 
در برگزارى مراسم عزادارى هماهنگ هستیم و 

در شادى نه؟

بى دکمه نباشد
   رویداد24 |حبیب طهماسبى نیک، رئیس 
اتحادیه خیاطان زنانــه و مردانه در خصوص 
وجود محدودیت در تولید لبــاس گفت: ما در 
لباس هاى مردانه هیچگونه محدودیتى نداریم، 
اما مطابق دستور اماکن تولید هر مدل مانتویى 
که دکمه نداشته باشــد ممنوع است و ما نیز با 
این امر برخورد مى کنیم. تولید اینگونه مانتو ها 
زیبنده جامعه اسالمى نیســت و ما نیز به هیچ 
خیاطى اجازه نمى دهیم که چنین مانتویى تولید 
کند و در صورت مشــاهده توسط ما و یا اماکن 

بالفاصله پلمب خواهد شد.

بانک رفاه کارگران 
نامى پرافتخار است

   روابط عمومــى بانک رفــاه | وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى در مراسم گرامیداشت 
پنجاه و نهمین سالروز تأسیس بانک رفاه گفت: 
بانک رفاه کارگران در بین بانک هاى کشــور 
یک نام پر افتخار اســت و عملکــرد بانک در 
حوزه هاى مختلف ارزى، ریالى و اجتماعى نشان 
از تالش و هّمت کارکنان خدوم این بانک دارد. 
شریعتمدارى اســتقرار نظام شایسته ساالرى، 
جوانگرایــى و تکریم پیشکســوتان را از جمله 
عوامل مهم ارتقاى روحیــه و انگیزه کارکنان 

عنوان کرد.

ورود ظریف به هیئت علمى
   ایلنا | رئیس دانشگاه تهران در خصوص درخواست 
محمدجواد ظریف براى جذب در هیئت علمى دانشگاه 
تهران گفت: هیئت جذب دانشــگاه تهران محمد جواد 
ظریف را تأیید کرده ولى او هنوز جذب هیئت علمى نشده 
است. البته فضا به شدت رقابتى است و ما هیچ شخصى 
را صرفاً به علت اینکه مســئول اســت، جذب یا اخراج 
نمى کنیم. آنچه براى ما شــاخصه است، فعالیت  هاى 
علمى فرد اســت، البته دانشــگاه تهران براى جذب 

محمدجواد ظریف اعالم موافقت کرده است.

انقالب 
در حال تغییر درونى است

   انتخــاب | پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در 
دانشگاه فردوسى مشهد گفته است: ما باید در شرایطى 
که خیلى ها از قطار انقالب پیاده مى شوند، نگران خودمان 
باشیم نه انقالب. انقالب اســالمى در حال یک تغییر 
درونى است و پیاده شــدن عده اى از قطار آن، طبیعى و 
ناگزیر است؛ حتى ممکن است برخى جاها انقالب زخم 
بردارد اما براى شفابخشى و اعتالى انقالب الزم است. 
مقام نظام اسالمى نمى تواند کاخ نشین باشد؛ ما انقالب 
کردیم که سرمایه مردم دست خودشان باشد نه اینکه از 
شاه بگیریم و خودمان استفاده کنیم. حتى آنها که قبًال 
مسئول بوده و اموال را برده اند باید برگردانند؛ از بگیر و 
ببندها نگران نشوید و نهراسید، انقالب زنده تر مى شود.

پیشنهاد ماکرون به ایران 
   عصر ایــران | «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور 
فرانســه اعالم کرد قبًال به ایران درباره کاهش برخى 
تحریم ها یا اتخاذ یک سازوکار جبران خسارت پیشنهاد 
داده ام. سفیر سابق فرانسه در آمریکا نیز با انتشار پیامى 
توییترى گفت: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
پیش از حضور در نشست گروه هفت میزبان یک نماینده 
ایرانى خواهد بود تا راه هاى حفظ برجام و ایجاد مسیرى 

براى راه حل دیپلماتیک در بحران کنونى بررسى شود.

بازداشت و آزادى 2 نماینده 
   فارس | روز چهارشــنبه هفته گذشــته فریدون 
احمدى و محمد عزیزى، نماینــدگان زنجان و ابهر به 
دلیل اخالل در بازار خودرو بازداشــت و به زندان اوین 
منتقل شــدند اما با قرار وثیقه یک میلیاردى آزاد شدند. 
سلیمى، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، بازداشت 

دو نماینده مجلس به اتهام مالى را تأیید کرد. 

ادعاى عجیب دختر صدام 
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | «رغد صدام 
حسین»، دختر بزرگ دیکتاتور پیشین حاکم بر عراق بعد 
از قریب سه دهه با انتشار دست نوشته اى از صدام، پرونده 
شهید محمدجواد تندگویان، وزیر نفت جمهورى اسالمى 
ایران را که بر اثر شکنجه هاى رژیم بعث در زندان هاى 
عراق به شهادت رسیده بود، دوباره گشود. دختر دیکتاتور 
پیشــین عراق مدعى شده اســت که پدرش در دست
 نوشته اى  دســتور داده بود در اســارت از تحت فشار 
گذاشتن شهید تندگویان و بازجویى هاى مکرر نیروهاى 
امنیتى عراق با او خوددارى کنند! رغد ادعا مى کند این 
دست نوشته  مربوط به تاریخ 24 دسامبر 82 (3 دى ماه 
61)  است. دست نوشته صدام متعلق به آغاز اسارت شهید 
تندگویان اســت اما رغد درباره شکنجه هایى که شهید 
وزارت نفت بعد از این تاریخ با آن در زندان عراق مواجه 

شد، توضیحى نداده است.

آقاى سرپرست، وزیر نمى شود
   تســنیم | دبیرکل کانون تربیت اســالمى از 
منتفى شدن معرفى حسینى، سرپرست فعلى آموزش 
و پرورش به عنوان وزیر این وزارتخانه خبر  داد و درباره 
دالیل آن گفت: به دلیــل موضع گیرى هاى او بحث 
وزیر بودنش منتفى است ضمن اینکه ارکان نظام هم 

مالحظاتى دارد.

خبرخوان

روزنامه «فرهیختگان» درباره دستمزدهاى رد و بدل 
شده در حوزه بازیگرى گزارش جالبى منتشر کرده که 
بخش هایى از آن را برایتان گلچیــن کرده ایم که در 

ادامه مى خوانید:
وقتى قاعده دستمزدها افسارگسیخته مى شود که 
بازیگرى براى یک ماه حضور در اثرى، به اندازه ده سال 
حقوق یک کارمند و شاید هم بیشتر، دستمزد دریافت 

مى کند...
در عمده موارد، نیمــى از هزینه تولید یک فیلم، 
صرف دستمزد بازیگران آن کار مى شود و نیمى دیگر 
نیز سهم دســتمزد تمام عوامل فیلم به جز بازیگران و 

مراحل پست پروداکشن.
رقمى که بازیگر طبق برگه قــرارداد مى گیرد با 
رقمى که به حساب وى واریز مى شود، تفاوت بسیارى 
دارد. به عنوان مثال بازیگرى 500 میلیون دســتمزد 
واقعى مى گیرد، اما از تهیه کننده اش مى خواهد که رقم 

دســتمزد وى در قرارداد را 700 میلیون تومان تنظیم 
کند. این اتفاق سبب مى شود تا بازیگر براى فیلم بعدى 
خود، به رقم 700 میلیونى قرارداد قبلى اش توجه داشته 
باشد و از تهیه کننده فیلم جدیدش بخواهد که مثًال 20 
درصد بیشتر از فیلم قبلى به او پرداخت کند که مى شود 
850 میلیون. یا در بهترین شرایط این گونه است که آن 
بازیگر با مدیرتولید یا تهیه کننده رفیق اســت و به وى 
اعالم مى کند بنابر همین دوستى، همان دستمزد فیلم 
قبلى را طلب مى کند یعنى 700 میلیون و از او مى خواهد 

که دســتمزد وى را در قــرارداد، 850 میلیون تومان 
بنویسد و...  حاال شاید این پرسش براى شما مطرح شود 
که با درج ارقام باال در قرارداد، رقم مالیات بازیگران هم 
افزایش پیدا مى کند و این کار، صرفه اى براى وى ندارد. 
اما جالب اســت بدانید که بازیگران سال هاســت از 
پرداخت مالیات معاف هستند و فقط کافى است که طى 
یک زمان مقرر در سال، دریافتى  قانونى خود را در خانه 
ســینما اعــالم کننــد تــا از پرداخــت مالیــات

 معاف شوند.

طبق گزارش مرکز آمار، شهر هاى تهران، اصفهان، کرج، 
مشــهد و تبریز به ترتیب گران ترین شــهر هاى ایران را 
تشکیل مى دهند. شــهر تهران به دلیل پایتخت بودن و 
میزان تمرکز باالى امکانات رتبه  نخســت را دارد. شهر 
اصفهان نیز به دلیل میزان اشتغال ناشى از گردشگرى و 
توریسم و همچنین سطح رفاه شهرى در وضعیت مطلوبى 

قرار دارد. 
شــهر کرج نزدیک پایتخت اســت و از امکانات رفاهى 
مناسب بهره مند است. از طرفى فاصله  آن تا پایتخت سبب 
شده که مشــکالتى از قبیل آلودگى هوا و ترافیک در آن 
کمتر باشد و همین مسئله باعث شده تا به موقعیتى ممتاز 

از نظر مسکونى تبدیل شود. 
شــهر مشــهد بخاطر همجوار بــودن با حــرم مطهر 
امام رضا (ع) هر ســال پذیراى تعداد باالیــى از زائران و 
توریســت هاى داخلى و خارجى اســت و همین مسئله 
براى ساکنان این شهر درآمدزایى باالیى را به دنبال دارد. 
همچنین توسعه  فضاى شهرى و تأسیس مرکز خرید هاى 

بزرگ بر قیمت مسکن در این شهر تأثیر گذاشته است. 
شهر تبریز نیز از دیرباز مورد توجه حاکمان ایران بوده و در 
مقطعى از تاریخ نیز پایتخت بوده است. تبریز شهرى توسعه 
یافته با موقعیت هاى صنعتى، تجارى و کشاورزى باالست 
و بسیارى از کارخانه هاى بزرگ کشور در آن قرار گرفته اند.

اگرچه قیمت مسکن در هر شهر نسبت به مناطق مختلف 
متفاوت است، اما به طور کلى مى توان گفت که متوسط 
هزینه هاى مســکن در شــهر هاى گرانقیمت از متوسط 
هزینه در شهر هاى دیگر بسیار باالتر است. به طورى که 
در این شهر ها هزینه هاى مربوط به خرید یا اجاره مسکن 

به طور میانگین حدود 60 درصد از درآمد هاى خانواده ها 
را به خود اختصاص داده اســت. این در حالى است که در 
شهر هاى دیگر مســکن ارزان قیمت به میزان بیشترى 
وجود دارد و حدود 20 درصد از درآمد خانواده ها را به خود 

اختصاص مى دهد.
شــهر ایالم رتبه  اول را در بین شهر هاى ارزان قیمت، به 

خود اختصاص داده است. قیمت مسکن در ایالم به طور 
میانگین حدود نصف قیمت مسکن در شهر تهران است و 
همین مسئله سبب شده تا افرادى که به دنبال خانه ارزان 
قیمت در شهر هاى دیگر هستند، به ایالم به عنوان یکى 
از گزینه ها فکر کنند. همچنین شهر هاى یاسوج در استان 
چهارمحال و بختیارى، بیرجند در خراسان جنوبى و بوشهر 

در استان بوشهر نیز از دیگر شهر هاى ارزان قیمت هستند.
اما در ابعــاد بین المللى، تهــران در رتبه صد و بیســتم 
شــهرهاى گران جهــان قــرار گرفته که بر اســاس 
استانداردهاى اروپایى یک شهر ارزان محسوب مى شود؛ 
یکى از دالیل آن کاهش ارزش ریال طى سال اخیر بوده 

است.

اصفهان دومین شهر گران ایران است

در چند روز گذشته خبرى در فضاى مجازى منتشر شده 
مبنى بر اینکــه مدیرکل بیمه ایران شــعبه مازندران در 
منزلى زندگى مى کند که قیمــت آن بیش از 14 میلیارد 
تومان و کل مساحت ملک نیز 1800 متر مربع در یکى 
از گران ترین خیابان هاى شهر سارى است؛ این در حالى 
است که 80 درصد منازل در مازندران فاقد پوشش بیمه اى 
هستند و در این روزهاى ســخت اقتصادى بیمه ایران 

داراى معوقات زیادى در دیه است.
بهرام دارایى، مدیرکل بیمه ایران مازندران در این زمینه 
به «باشــگاه خبرنگاران جوان» گفت: از 30 سال پیش 
تاکنون طبق مصوبه اى از سوى بیمه ایران همه مدیران 
در این ساختمان تجارىـ  مسکونى سکونت داشتند و من 
هم در سارى در ســاختمانى با این شرایط ساکن هستم. 

وى افزود: در این زمین تجــارى که ارزش ریالى زیادى 
دارد یک خانــه قدیمى با مســاحت 150 متر وجود دارد 
که خود ســاختمان ارزش کمى دارد و من در این خانه 

سکونت دارم.

این تافته هاى جدا بافته!

رئیس کل دادگسترى استان گلســتان گفت: مدیر غله 
گنبد کاووس و تعدادى از کارکنان سیلوى این شهرستان 
روز پنج شــنبه با حضور رئیس کل دادگسترى گلستان 
و دادستان مرکز استان در گنبد دســتگیر شدند. هادى 
هاشمیان گفت: این افراد نخاله ها و فضوالت حیوانى را با 
گندم ترکیب و سپس روانه  سیلوى دولتى مى کردند و از 

این راه میلیارد ها تومان به جیب زده بودند.
وى با بیان اینکه اعضاى این شــبکه با تالش نیرو هاى 
امنیتى، اطالعاتى و انتظامى شناسایى و دستگیر شدند 
افزود: این فساد در یک ماه گذشته و به صورت شبکه اى 
انجام شده اســت که تاکنون 200 تن از این گندم هاى 

آلوده در 14 کامیون شناسایى و 9 نفر دستگیر شدند.
هاشــمیان بیان کرد: همچنین یک مرغدارى که در آن 
1000 کیســه نخاله و خاك گنــدم و فضوالت حیوانى 
بود و کار ترکیب ایــن فضوالت با گنــدم در آن انجام 

مى شد شناسایى و مالک آن هم دستگیر شد. رئیس کل 
دادگسترى استان گلستان تأکید کرد: این گندم هاى آلوده 

پیش از ورود به چرخه غذاى مردم منهدم شد.

مدیر غله گنبد، گندم آلوده به فضوالت حیوانى 
توزیع مى کرد

ماجراى سکونت یک مدیرکل در خانه میلیاردى!
رئیس جمهور گفت: ســال گذشــته در حاشیه اجالس 
سازمان ملل متحد که اوایل مهرماه برگزار مى شود، یکى 
از سران معروف اروپایى به من گفت که رئیس جمهورى 
آمریکا به من گفته که شما اروپایى ها سه ماه صبر کنید، 
با ایرانى ها در برنامه هاى اقتصادى مشارکت نکنید و در 
تحریمى که ما انجام مى دهیــم به ما کمک کنید، تا آن 
زمان نظامى به نام جمهورى اســالمى ایران در منطقه 

نخواهد بود.
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى اضافه کرد: 
البته آن آقا نیمه شوخى و نیمه جدى این مطلب را بیان 
کرد که من خندیدم و به او گفتم که این آقایى که این ادعا 
را کرده است، خودش خواهد رفت و حزبش هم از قدرت 
خواهد رفت، اما جمهورى اســالمى ایران براى صدها 
سال دیگر مستحکم تر از امروز باقى خواهد ماند. بعد گفتم 
امتحان آن آسان است. این آقا گفته است سه ماه، من سه 

ماه دیگر با شما تلفنى صحبت مى کنم مشخص مى شود 
که راست گفته اســت یا خیر. امروز حدود یکسال از آن 

زمان گذشته است.

نیمه شوخى، نیمه جدى با رئیس جمهور

روزنامه «جمهورى اســالمى» در مطلبى نوشت: «تحلیل 
نتایج به دســت آمــده از برگــزارى کنکور ســال جارى 
دانشگاه هاى کشور، نشان مى دهد در گروه هاى علوم انسانى 
و ریاضى کلیه شــرکت کنندگان در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى پذیرفته خواهند شد ضمن اینکه ظرفیت خالى 
هم وجود خواهد داشت. اما در گروه علوم تجربى که بیش از 
63 درصد داوطلبان را شامل شده است فقط 24/27 درصد 
شرکت کنندگان پذیرفته خواهند شد و76/72 درصد آنان رد 

و خداحافظى خواهند کرد.»
این روزنامه نتیجه گرفته است که «شرایط اقتصادى کشور 
به گونه اى مى باشد که ادامه تحصیل براى کسانى که علوم 
انسانى، ریاضى، شــیمى و فیزیک مى خوانند حتى تا درجه 
دکترا، امکان جذب شــدن در بازار کار داخل را فراهم نمى 
کند و آینده خوبى برایشان متصور نیست. در حالى که رؤیاى 
قبولى در رشته هاى پزشکى، داروســازى، دندان پزشکى 
و کسب درآمد بیشــتر براى خود و خانواده و تصور منزلت 
اجتماعى اینگونه رشته ها، رقابت ها را به سمت علوم تجربى 

متمرکز کرده است».
«جمهورى اسالمى» در بخش دیگرى از این مطلب، نگاهى 
تازه هم به کنکور امسال انداخته است: «اگر در رقابت هاى 
داوطلبان عوامل اقتصادى و معیشــتى، به خوبى مشاهده 
مى شود، همین عامل اقتصادى در بررسى نفرات برتر کنکور 
هم به صورت دیگرى مشاهده مى شود به گونه اى که نفرات 
برتر این آزمــون، از مدارس خاص و غیردولتى هســتند و 
آموزش به مثابه شاخصى در شکاف طبقاتى عمل مى کند.»

روزنامه «جمهورى اسالمى»:

 نتایج کنکور امسال فاجعه است
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امضاى یک تفاهمنامه
تفاهمنامــه همــکاري اداره کل آمــوزش فنــی و
حرفه اي اســتان اصفهــان با انجمن جوشــکاري و

 آزمایش هــاي غیرمخرب ایــران منعقد شــد. این 
تفاهمنامــه به منظــور ایجاد و گســترش زمینه هاى 
همکارى در انجام و برگزارى آزمون تأیید صالحیت و 
گواهی کردن جوشکاران و اپراتورهاى جوشکارى و در 
راستاى رفع نیازهاى موجود در صنایع کشور و به منظور 
هم افزایی در استفاده از پتانسیل ها و امکانات دوطرف 

به امضا رسید.   

جشنواره فیلم 
نماد اصفهان است

مرتضى حســینى، بازیگر تلویزیون، معتقد اســت که 
اگر بخش ملى جشنواره فیلم کودك و نوجوان توسط 
مسئوالن سینمایى جدى تر گرفته شود، بخش بین الملل 
آن نیز قوى تر خواهد شد. وى تأکیدکرد: متأسفانه نگاه 
باالدستى ها به جشــنواره فیلم کودك و نوجوان نگاه 
کشورى نیست، چه رسد به نگاه بین المللى و امیدوارم 
که این رویه تغییر کند و رســانه ها و مسئوالن رده باال 
نگاه جدى ترى به آن داشــته باشــند. بازیگر سریال 
«قصه هاى مجید» خاطر نشــان کــرد: همانطور که 
نقش جهان و پل خواجو بخشــى از اصفهان هستند، 
جشــنواره فیلم کودك و نوجوان نیز به مثابه نماد این 

شهر است.

15 پروژه راهسازى 
افتتاح مى شود

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان از افتتاح 15 
پروژه راهســازى با اعتبارى حدود 1000 میلیارد ریال 
همزمان با هفته دولت در اصفهان خبر داد. حمیدرضا 
امیرخانى گفت: 106 کیلومتر راه ، پنج دســتگاه پل و 
تقاطع غیر همســطح، افتتاح 529 واحد مسکن مهر، 
افتتاح عملیات آماده ســازى 50 هکتارى تیران و آغاز 
عملیات اجرایى 1000 واحد مسکونى مشارکتى در قالب 
مسکن ملى شاهین شهر و در ســطح استان اصفهان 

همزمان با هفته دولت از جمله این برنامه هاست.

چمن هاى شهر تغییر مى کند
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان اظهار کرد: با توجه به وضعیت خشکســالى 
شهر اصفهان در چند سال گذشته استفاده از گونه هاى 
گیاهى و چمن هاى مقاوم در برابر کم آبى و متناسب با 
شرایط اقلیمى شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفته 
است. فروغ مرتضایى نژاد افزود: با توجه به اینکه چمن در 
اصفهان کاربرد زیادى دارد چمن هاى مقاوم به خشکى 
شناسایى شده که بین پنج تا ده روز یکبار به آب نیاز دارد، 
برنامه حذف چمن ها با نیــاز آبى باال و جایگزینى آن با 
گونه هاى کم نیاز آبى جز برنامه هاى اصلى ســازمان 

پارك ها و فضاى سبز است.

پیشنهاد کمیته امداد به  حجاج
سرپرست معاونت توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته 
امداد امام خمینى(ره) اصفهان گفت: حجاج اصفهانى 
مى توانند در صورت تمایل، نیازمندان زیرپوشش این 
نهاد را مهمان سفره ولیمه خود کنند. حمیدرضا طاهرى 
افزود: کمیته امداد استان اصفهان آمادگى دارد تا تمام 
یا بخشــى از ولیمه حجاج را دریافت و در میان ایتام، 
نیازمنــدان و مددجویان زیر حمایت ایــن نهاد توزیع 
کند. وى گفت: درصورتى که هر یک از 6760 حاجى 
اصفهانى اطعام 15 نیازمند را بر عهده بگیرند مى توان 
بیش از صد هزار وعده غذایى بین ایتــام و نیازمندان 

اصفهانى توزیع کرد.

260 طرح کشاورزى
 آماده افتتاح 

به مناسبت هفته دولت، 260 طرح کشاورزى در استان 
اصفهان آماده افتتاح شد. این طرح ها در حوزه هاى آب 
و خاك، تولیدات گیاهى، دام و طیور و آبزیان همچنین 
منابع طبیعى وآبخیزدارى، امور عشایر، تعاون روستایى 

و صنایع کشاورزى به بهره بردارى مى رسد.

خبر

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مجموعه 
ســرمایه گذارى ذوب آهن اصفهــان در بخش تصفیه 
پســاب بالغ بر 1000 میلیارد تومان است و این هزینه 
در حالى انجام مى شــود که این شــرکت از مشکالت 
نقدینگى رنج مى برد. منصور یزدى زاده در مراسم آغاز 
عملیات بزرگ ترین پروژه اجراي تأسیســات فاضالب 
روستایی کشور در شهرســتان فالورجان، اظهار کرد: 
اجراى این طرح از سوى ذوب آهن اصفهان در راستاى 

مسئولیت هاى اجتماعى این شرکت انجام مى شود.
وى افزود: زمانى که سنگ بناى ذوب آهن به زمین زده 
شد، سهم آب این شــرکت از زاینده رود یک مترمکعب 

بر ثانیه بود کــه با اجراى پروژه هــاى مختلف مصرف 
بهینه آب و همچنین استفاده از پساب، اکنون سهم آب 
ذوب آهن از زاینده رود به کمتر از 0/4 مترمکعب برثانیه 

رسیده است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مجموعه 
ســرمایه گذارى ذوب آهن اصفهــان در بخش تصفیه 

پساب بالغ بر 1000 میلیارد تومان است.
وى تأکید کرد: به دلیل اهمیت پروژه تصفیه پساب قرار 
اســت تا افق 1404 مصرف ذوب آهن از آب زاینده تنها 
درصدى براى مصارف شرب باشد و مصرف صنعتى از 

بخش تصفیه پساب تأمین شود.

بزرگ ترین طرح تأسیســات فاضالب روستایى کشور 
از طرح هاى کالن آب و فاضالب در شــهر فالورجان 

کلید خورد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در آیین 
آغاز این طرح گفت: با اجراى این طرح، شبکه فاضالب  

14 روستاى فالورجان اصالح مى شود. 
هاشم امینى، سرمایه گذار این طرح را شرکت ذوب آهن 
و سرمایه پذیر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
روش بیع متقابل دانست و افزود: پیش بینى اجراى این 
طرح با  910 میلیارد ریال سرمایه گذارى تا دوسال آینده 
است. وى حجم عملیات اجرایى این طرح را 93 کیلومتر 

شبکه جمع آورى فاضالب شــامل 79 کیلومتر شبکه 
داخلى و 14 کیلومترى انتقال برشــمرد و افزود: اکنون، 
12 طرح بزرگ آب و فاضالب با سرمایه گذارى 1108 
میلیارد تومان در دست اجراست. معاون برنامه ریزى و 
امور اقتصادى شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور هم 
در این آیین، عملکرد اصفهان را در بین استان هاى کشور 
در حوزه اجراى طرح هاى فاضالب پیشــگام دانست و 
گفت: در  15 سال گذشته عملکرد این شرکت در اجراى 
طرح هاى آب و فاضالب ســرعت گرفته است. مسعود 
خشایى همچنین تأکید کرد: تمام روستاها از نعمت آب 

سالم و بهداشتى  برخوردار شوند.

آغاز احداث بزرگ ترین طرح 
تأسیسات فاضالب روستایى

سرمایه گذارى ذوب آهن
 در تصفیه پساب

دادستان عمومى و انقالب شهرســتان شاهین شهر و 
میمه، برخورد با عوامل بدحجابى را بیشــترین مطالبه 
شهروندان عنوان کرد و خطاب به بازرسان اتاق اصناف، 
خواستار برخورد جدى با فروشگاه هاى عرضه پوشاك 
نیمه برهنه شــد و افزود: اعضاى شوراى امر به  معروف 
مساجد مى توانند از مسئوالن صنعت، معدن و تجارت و 
اتاق اصناف شاهین شهر دعوت کنند براى پاسخگویى 

به مساجد بیایند.
محسن بوســعیدى در پاســخ به درخواست هاى مردم 
دربــاره برخورد با افــراد بى حجاب خاطرنشــان کرد: 
بى حجابى طبــق قانون جرم اســت و هــر دو هفته 
200 راننده  اى که در خودرو کشــف حجاب کرده و یا 
سگ گردانى مى کنند و رانندگى هاى پرخطرى دارند در 

شاهین شهر توقیف مى شوند.
این قاضى ادامه داد: رانندگان متخلف نخستین بار تعهد 

مى دهند و در دوره هاى آموزش شــهروندى شــرکت 
مى کنند و در صورت تکرار تخلــف از قانون، عالوه بر 

توقیف خودرو، به جرای م نقدى هم محکوم مى شوند.
مدعى العموم شهرستان شاهین شهر و میمه، با اشاره به 
دست هاى پشت پرده در انحراف جوانان و ترویج بى بندو 
بارى در کشور، خاطرنشان کرد: برخى از افراد بازداشت 
شــده به دلیل تظاهر به بى حجابــى، در اعترافات خود 
اعالم کرده اند که از دستگاه هاى بیگانه پول گرفته اند تا 

بى حجابى را در جامعه اسالمى ایران ترویج دهند.
دادستان عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه 
با تأکید بر اهمیت تشکیل شوراهاى امر به معروف و نهى 
از منکر مســاجد، راهکار مقابله با هجمه ضد فرهنگى 
دشمنان نظام جمهورى اســالمى را تشکیالتى عمل 
کردن در مواجهه با پدیده بى حجابــى و برخورد با افراد 

ساختارشکن دانست.

هر 2 هفته 200 راننده  کشف حجاب کرده 
دستگیر مى شوند

رونمایى از کتاب خاطرات دوران اسارت 
آزادگان صنعت برق اصفهان 

تولید 10 هزار ُتن گوشت قرمز توسط عشایر 

از زمان برداشــت تاکنون، 67 هزار و 27 ُتن گندم به 
صورت تضمینى توسط مراکز خرید شبکه تعاونى هاى 
روستایى و کشاورزى تعاون روستایى استان اصفهان 

خریدارى شده است.

خدابخش توکلى، معــاون بازرگانى ســازمان تعاون 
روستایى اســتان با اعالم این مطلب اظهار کرد : روند 
خرید این محصول تا پایان فصل برداشــت همچنان 

ادامه خواهد داشت.

معاون بازرگانى ســازمان تعاون روســتایى اســتان 
همچنین از خرید 817 تن گلرنگ و 1077 تن کلزا در
 این استان و توســط شبکه تحت پوشــش سازمان

 خبر داد.

خرید تضمینى 67 هزار ُتن گندم در مراکز خرید سازمان تعاون روستایى

رئیس اداره ارزیابى و عملکــرد آموزش  و پرورش 
اصفهان اظهار کرد: در زمــان ثبت نام دریافت هر 
وجهى ممنوع است و بحث مشارکت اولیا در امور 
مدرسه در مهرماه و بعد از تشکیل انجمن اولیا باید 

صورت بگیرد.
علیرضا محمودى در گفتگو بــا «فارس» با بیان 
اینکه کمک والدین به مــدارس یک امر اختیارى 
 shekayat.medu.ir است، افزود: ســامانه
طراحى شده اســت تا والدین در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف شکایت خود را در این سایت ثبت 
کنند و آدرس این سامانه و شماره تلفن مربوط به آن 

در دفتر تمامى مدارس ثبت شده است.
وى بابیان اینکه لباس فرم مدرسه بر عهده شوراى 
 aom.isfedu.ir مدرسه است، گفت: ســامانه
در این خصوص با همــکارى اداره صنعت، معدن 
و تجارت طراحى شــده که تمامى فروشــگاه ها و 
تولیدکنندگان در آن بارگذارى شده است و مدارس 
مختار هستند بین این فروشگاه ها با توجه به شرایط 

موجود اولیا را ارجاع دهند.
محمودى بابیــان اینکه بازرســان اداره ارزیابى و 
عملکرد در ایام ثبت نام مــدارس از روند ثبت نام 
دانش آموزان بازدید مى کنند، عنوان کرد: با مدیران 
مدارسى که در زمان ثبت نام از آن ها شکایت مى شود 
و یا بازرسان گزارشــى مبنى بر تخلف ارائه دهند 

برخورد جدى مى شود.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان از تولید بیش از ده 
هزار ُتن گوشت قرمز توسط عشایر در استان اصفهان خبر 
داد. مختار اسفندیارى بیان کرد: ده هزار و 500 ُتن گوشت 
قرمز توسط عشایر استان اصفهان تولید و روانه بازار شد. 
وى افزود: این میزان گوشــت قرمز از ابتداى امســال 
تاکنون با همت ساکنان مناطق عشایرنشین استان شامل 
سمیرم، فریدونشهر، شهرضا، دهاقان، جرقویه و چادگان 

تولید و روانه بازار مصرف شده است.
اسفندیارى گفت: استان اصفهان از نظر تولید محصوالت 

دامى و صنایع دستى عشــایر در رتبه هاى اول تا پنجم 
کشور قرار دارد. وى افزود: امسال 55 هزار تن محصوالت 
لبنى شامل پنیر، کشک، کره و ماست و 300 تن عسل 

توسط مردم عشایر نشین استان تولید شده است.
مدیر کل امور عشایر اســتان اصفهان گفت: همچنین 
حدود  4000 تن نهاده دامى براى استفاده دام ها در پاییز 

و زمستان امسال ذخیره سازى شده است.
گفتنى است؛ در اســتان اصفهان حدود ده  هزار خانوار 

عشایر لر، ترك و عرب زندگى مى کنند.

همزمان با عید ســعید غدیر خم  طى مراسمى باحضور 
ســردار شــیروانیان، رئیس بنیــاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس، مدیران عامل شــرکت هاى 
توزیع و برق منطقه اى، معاونین، مدیران و همکاران از 
کتاب خاطرات ایام اسارت  آزادگان صنعت برق اصفهان 

و چهار محال و بختیارى رونمایى شد.
در این مراسم موســى رضایى، مدیرعامل این شرکت 
ضمن تبریک ســالروز ورود آزادگان گفت: از تعداد 30 
آزاده صنعت برق اصفهان و چهار محــال و بختیارى 

13 نفر این عزیزان از شــرکت برق منطقه اى، سه نفر 
از شــرکت توزیع برق چهار محال و بختیارى، سه نفر 
از شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، دو نفر از

 نیــروگاه هــا و 9 نفــر از شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان اصفهــان هســتند. گفتنــى اســت کتــاب 
«گنجینــه ایثــار1» حــاوى زندگینامــه و وصایــاى 
شــهداى صنعــت بــرق اصفهــان و «گنجینــه ایثار 
2 » در 200 صفحــه و بــا تیــراژ 500 جلــد  بــه همت 
روابط عمومى برق منطقه اى اصفهان به چاپ رسیده است.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت کمک به توسعه 
صنایع و بخش هاى مولد اقتصاد کشــور در سال رونق 
تولید، استفاده از مزیت هاى نسبى اقتصاد استان و کشور 
را مهمترین راهکار ایجاد توســعه اقتصادى و خروج از 
وابستگى به اقتصاد تک محصولى وابسته به فروش نفت 
دانست و صنایع شیمیایى، نساجى و صنایع معدنى را از 
جمله مزیت هاى اصلى سرمایه گذارى در استان اصفهان 

عنوان کرد.
محمدجواد بگى با اشاره به مشکالت کشور در دهه هاى 
گذشته به دلیل وابستگى شدید کشور به درآمدهاى نفتى 
تصریح کرد: اقتصاد نفتى و تک محصولى ســبب عدم 
توجه مناسب کشور به ســایر مزیت ها شده است و باید 
تالش کنیم با توسعه فعالیت بخش خصوصى و کمک 
به تقویت صنایع کوچک و متوســط کشور و همچنین 
بهره مندى از مزیت هاى نسبى کشور، گام هاى بزرگى 

در جهت رهایى از اقتصاد متکى به نفت و توسعه صادرات 
غیر نفتى برداریم. مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان تحریم هاى ظالمانه و یکجانبه 
آمریکا علیه ایران را به رغم همه مشــکالتى که براى 
اقتصاد کشور و معیشت شــهروندان ایجاد کرده است، 
زنگ خطرى براى سیاستگذاران کشور دانست تا براى 
حذف اتکاى اقتصاد کشور به درآمدهاى نفتى و همچنین 
توسعه اقتصاد بخش خصوصى با بهبود فضاى کسب و 

کار کشور اقدام کنند. وى با اشــاره به جنگ اقتصادى 
تحمیل شده بر کشور گفت: بدون شک وابستگى کشور 
به نفت، سبب آسیب پذیرى اقتصاد ایران و در نتیجه باز 
بودن دست دشمنان کشــور در تحریم صادرات نفتى 
کشور به منظور آســیب زدن به اقتصاد ایران و معیشت 
شهروندان شده است در حالى که اگر اقتصاد کشور بر پایه
فعالیت هاى تولیدى، صنعتى و صادراتى بخش خصوصى 

بود عمًال تحریم ها بر کشور بى نتیجه بود. 
محمدجواد بگى دسترسى به انرژى و نیروى کار ارزان، 
برخوردارى از بازار بزرگ 400 میلیون نفرى در منطقه و 
بهره مندى از تجربیات نیروى انسانى ماهر در دهه هاى 
گذشــته را از مزیت هاى اصلى کشور دانست و تصریح 
کرد: در دنیاى رقابتى امروزى، اســتفاده از مزیت هاى 
نســبى هر کشــور مى تواند نقش پر رنگى در موفقیت 
واحدهاى اقتصادى داشته باشــد و بستر مناسبى براى 

رشد و توسعه بازارها ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به مزیت هاى موجود در کشــور، 
صنایع شیمیایى، صنعت سنگ، معادن و صنایع فلزى و 
غیر فلزى و همچنین صنایع نساجى و صنایع غذایى از 
اولویت هاى اصلى سرمایه گذارى موفق در شهرك ها 
و نواحى صنعتى استان است. وى از تالش این شرکت 
براى توســعه شــهرك هاى تخصصى صنایع داراى 
مزیت در اســتان خبر داد و افزود: شــهرك ها و نواحى 
صنعتى تخصصى نظیر شیمیایى رازى و صنایع دستى 
شهرضا، نساجى راوند و امیرکبیر کاشان، فلزى اشترجان، 
فالورجان و صنایع غذایى خمینى شهر، داروسازى صفه 
اصفهان، شهرك فناورى اصفهان، شهرك هاى صنعتى 
برق و الکترونیک و حوله بافى خمینى شــهر، ســنگ 
رضوانشــهر، تیران، نگین میمه و محمــود آباد فعالیت 
بســیار مطلوبى دارند و باید توجه ویژه اى به توسعه آنها 

داشته باشیم. 

پنل همکارى مشــترك در پاکستان موجب آشنایى 
بهتر ســرمایه گذاران و تهیه کنندگان با فضاى کار 
سینمایى در این کشور شد.ســومین پنل مشترك 
بخش بین الملل جشــنواره بیــن المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان قبل از ظهر پنج شنبه 31 مرداد 
با عنوان «تولید مشــترك در پاکســتان» با حضور 
«ناریتا فرهان»، نماینده کشور پاکستان و جمعى از 
فیلمسازان و کارگردانان برگزار شد.در این پنل «خالد 
طاریق»، فیلمساز پاکستانى گفت: مى خواهیم دوباره 
قوى شویم و براى همین از فیلمسازى  ایرانى ها در 
پاکســتان حمایت مى کنیم؛ در پنج سال اخیر یک 
تولد دوباره در سینماى پاکستان رخ داد و این سینما 
در حال رشــد است و کشــورهاى مختلفى نیز با ما 
همکارى کرده اند و در کشورهایى مثل دانمارك و 

نروژ فیلم هاى مشترك ما اکران مى شود.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان تشریح کرد

مزیت هاى اصلى سرمایه گذارى در اصفهان
برخورد جدى با مدیرانى که 

در زمان ثبت نام 
از آنها شکایت شود

معاون توســعه و مدیریت منابع انسانى استاندارى 
اصفهان گفت: امســال 3430 نفر و سال بعد 3569 
نفر در آموزش و پرورش استان اصفهان بازنشسته 
خواهند شد و محاسبات نشان مى دهد که 15 هزار و 
343 نفر کسرى نیرو در این بخش در استان اصفهان 

وجود دارد.
ایوب درویشــى در خصوص نحوه رفع این کسرى 
اعالم کرد: این کســرى از طریــق نیروهاى خرید 
خدمت، دانشــگاه فرهنگیان، حق التدریســى ها، 
تدریس عوامــل اجرایى، به کارگیرى شــاغلین و 
بازنشسته ها و تعدیل عوامل اجرایى به صورت موقت 
رفع شده اما برآوردها نشان مى دهد به بیش از 2000  

نفر نیروى جدید در این بخش نیاز داریم.

استاندار اصفهان گفت: طرح هایى که اجرا و بهره بردارى 
از آنها، آب بَر و همراه با آالیندگى محیط زیست باشد در 

این استان تصویب نمى شود.
عباس رضایى روز پنج شنبه در شوراى برنامه ریزى استان 
در تاالر اجتماعات استاندارى افزود: این خطه همچنان 
با مشکل خشکسالى و کمبود منابع آبى مواجه است به 
همین دلیــل طرح هاى آب بر مــورد موافقت مدیریت 

استان قرار نمى گیرد.
وى با اشاره به بررســى 101 طرح و مصوبه که از سوى 
کارگروه امور زیربنایى در جلســه روز پنج شنبه شوراى 
برنامه ریزى مطرح شد، اظهار کرد: از بین این طرح ها با 
90 مورد موافقت و با هشت مورد مخالفت شد. استاندار 
اصفهان ادامه داد: طرح هاى معدودى که مورد مخالفت 
قرار گرفتند موارد آب بر بودند یا به دالیلى مانند در مسیر 

سیل قرار داشتن رد شدند.
رضایى با تأکید بر اینکه اکثریت این طرح ها مورد تصویب 
قرار گرفت، تصریح کرد: این موضوع نشان مى دهد که استان 
سرمایه گریز نیست و اگر با مواردى مخالفت مى شود براى 
حفظ سالمتى و ایمنى مردم و مسئله کم آبى است.  وى 
با بیان اینکه طرح هاى توسعه گلخانه اى و گردشگرى 

و منطقه ویژه اقتصادى شرق اصفهان در جلسه شوراى 
برنامه ریزى تأیید شد، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه شرق 
اصفهان مصوبه هیئت دولت را دارد اما اجازه فعالیت به 
صنایع آب بر یا آالینده در این طرح داده نمى شود و این 
صنایع باید بیشتر مبتنى بر فناورى هاى برتر (هاى تک) 

و همراه با کارآفرینى و اشتغال زیاد باشند.

کسرى 15 هزار معلم 
در استان اصفهان

دعوت پاکستانى ها از 
فیلمسازان ایرانى

طرح هاى آب بر تصویب نمى شود
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در روزهایى که تلویزیون تنها سرگرمى بچه هاى دیروز بود شخصیت هاى این ســریال ها هم جزوى از افراد خانواده ها بودند و بچه ها با آنها زندگى 
مى کردند. «مجید» مجموعه «قصه هاى مجید» یکى از همان شخصیت هاى محبوبى بود که در سال هاى ابتدایى دهه 70 بچه ها و حتى بزرگ ترها هم به آن 
عالقه داشتند. از این چهره هاى محبوب در تاریخ سینما و تلویزیون تعداد زیادى وجود دارد. در این مطلب مرورى بر بازیگرانى که در کودکى مشهور شدند و 

هنوز هم به بازیگرى ادامه مى دهند و هنرمندانى که پس از شهرت در کودکى دیگر به بازیگرى ادامه ندادند شده است. 

بازیگرانى که در کودکى مشهور شدند 

مهدى باقربیگى
«قصه هاى مجید» به کارگردانى هوشنگ مرادى کرمانى یکى از پرطرفدارترین سریال هاى کودك و 
نوجوان در دهه 70 بود که مهدى باقربیگى نقش «مجید» را در آن ایفا مى کرد. مهدى باقربیگى بازیگر 
نقش «مجید» در سریال «قصه هاى مجید» یکى از بازیگران درخشان آن سال ها بود که بعد از شهرت در 
این سریال از دنیاى بازیگرى فاصله گرفت و تا سال ها خبرى از حضور او در سینما و تلویزیون نبود. مهدى 
باقربیگى بعد از بازى در «قصه هاى مجید» در سریال «در مسیر زاینده رود» جلوى دوربین رفت و تداعى 

خاطرات بازى او در سریال «قصه هاى مجید» شد.

مهسا مالپور 
«مهسا مالپور» بازیگر نقش «ساحل» در «دنیاى شیرین دریا» بود که با شیرین زبانى هایش در 
این سریال پرمخاطب شناخته شد. مهسا مالپور یکى از بازیگرانى است که در کودکى به شهرت 
رسید اما از دنیاى هنر فاصله گرفت و راه زندگى خودش را ادامه داد و در رشته مهندسى تکنولوژى 

هواپیما تحصیل کرد.

امید آهنگر
امید آهنگر یکى دیگر از بازیگرانى است که در کودکى به شهرت رسید و به چهره اى ماندگار در ذهن 
مخاطبان تبدیل شد. امید آهنگر بازیگرى که با سریال «على کوچولو» و در نقش «على» ساخته حسن 
تهرانى به شهرت رسید و در ذهن ها ماندگار شد، بازیگرى را از سال 61 و بازى در این سریال آغاز کرد. 

امید آهنگر همسر نوشین حسین خانى بازیگر فیلم «سام و نرگس» است.

فرخ هاشمیان 
یکى دیگر از بازیگرانى که در کودکى به شهرت رسید و مورد توجه اهالى دنیاى هنر قرار گرفت فرخ 
هاشمیان بازیگر نقش «على» در سریال «بچه هاى آسمان» بود که در سال 75 بازى او بسیار مورد 
توجه قرار گرفت. فرخ هاشمیان با بازى در نقش «على» در کنار مجید مجیدى تجربه هاى زیادى کسب 
کرد اما در دنیاى بازیگرى نتوانست فعالیتش را ادامه دهد و سال هاى زیادى از این حرفه دور بود تا اینکه 

بعد از سال هاى دورى از دنیاى بازیگرى در سریال «کیمیا» جلوى دوربین رفت.

نیکى نصیریان 
یکى دیگر از بازیگرانى که در کودکى به شهرت رسید و به یکى از محبوب ترین هاى دنیاى بازیگرى 
در کودکى تبدیل شد نیکى نصیریان بود. نیکى نصیریان با بازى در نقش «درسا» در سریال «بزنگاه» 
و شیطنت هاى کودکانه اش در میان مخاطبان تلویزیون شــناخته و محبوب شد اما نتوانست با این 
محبوبیت حضور پررنگى را در تلویزیون تجربه کند. او زمستان سال گذشته با بازى در نقش «آهو» 
در سریال پرمخاطب «بانوى عمارت» به قاب جادویى بازگشــت. نیکى نصیریان این روزها در حال 
سپرى کردن دوران نوجوانى است و در اکران فیلم «آبنبات چوبى» در کنار رضا عطاران عکس هایى 

به یادگار گرفت.

ترالن پروانه
یکى از بازیگرانى که در کودکى به شهرت رسید و راه شــهرت و بازیگرى را ادامه داد ترالن پروانه 
بود. ترالن پروانه بازیگرى را از دوران کودکى آغاز کرد و اولین بار در یک تیزر تبلیغاتى دیده شــد 
و با بازى در ســریال هایى چون  «101 راه براى ذله کردن پدر و مادر»، «جایزه بزرگ» و «خوش 
غیرت» به دنیاى بازیگرى راه یافت و در طول این ســال ها همچنان یکى از چهره هاى فعال در 

دنیاى بازیگرى است.

ارسالن قاسمى
یکى دیگر از بازیگرانى که از دوران کودکى وارد این حرفه شــد و تا به امروز یکى از ستاره هاى 
درخشان این عرصه است ارسالن قاسمى است. ارسالن قاسمى بازیگرى را از دوران کودکى آغاز 
کرد و در سریال «در چشم باد» (کودکى «بیژن»)، «یوسف پیامبر(ع)» (کودکى «بنیامین») یکى 
از بهترین ســریال هایش را جلوى دوربین برد و تا به امروز توانست به فعالیت در این حرفه ادامه

 دهد.

فاطیما بهارمست
یکى از چهره هاى شناخته عرصه هنر که با اجرا در کودکى شناخته شد و بعد به بازیگرى روى آورد 
فاطیما بهارمست است. فاطیما بهارمست درحالى که تنها شش سال داشت به اجراى برنامه هاى 
کودك در کنار داریوش فرضیایى یا همان «عمو پورنگ» پرداخت و از آنجا به شهرت رسید و بعد 
به بازى در سینما و تلویزیون پرداخت. سریال «آخرین بازى» جدیدترین کار تلویزیونى فاطیما 
بهارمســت بود که در کنار مانى نورى و مهران ضیغمى دیگر بازیگرانى که در دروان کودکى به 

شهرت رسیدند ایفاى نقش کرد.

سید  مهرداد ضیایى، بازیگر سینما و تلویزیون در 
خصوص فعالیت هاى اخیرش در عرصه بازیگرى 
گفت: در حال حاضر ســریال «بوى بــاران» و 

«آچمز» را در حال پخش دارم.
وى در خصوص ســریال «آچمــز» اظهار کرد: 
همکارى در کنار این گروه عزیز بسیار لذت بخش 
بود و یکى از پروژه هایى بود کــه على رغم فقیر 
بودنش، به تعهدات مالى خود پایبند بودند و بنده 
نیز به طور ناپیوسته حدود سه ماه درگیر این پروژه 

بودم.
بازیگر سریال «بوى باران» در مورد نقش خود و 
دلیل طوالنى شدن این سریال اظهار کرد: حدود دو 
سال و نیم در این پروژه مشغول به فعالیت بودم و 
طوالنى شدن این سریال دالیل زیادى داشت که 

مهمترین علت آن مشکالت مالى بود.
مهرداد ضیایى پیرامون دیگر فعالیت هاى خود در 
عرصه سینما عنوان کرد: در حال حاضر مشغول 
نگارش فیلمنامه اى هستم که یک ملودرام تقریبًا 
نوستالژیک است و در آن نوعى تقابل بین سنت و 

سنت گریزى وجود دارد.
بازیگر سریال «گاندو» در خصوص کتاب خود با 
نام «مرا به پیراهنت بسپار» و بازخورد مخاطبان 
نسبت به این کتاب اظهار کرد: این کتاب گزیده اى 

از اشعار بنده است که از سوى نشر چلچله به چاپ 
رسیده است، بنا به عالقه شخصى بنده در جلسات 
نقد و بررسى و رونمایى از این کتاب کسى از اهالى 
ســینما را دعوت نکردم و به همین دلیل طبیعى 
است که نباید انتظار داشــته باشیم در جلسه نقد 
و بررسى یا جلسه رونمایى این اثر بیش از چند ده 
نفر حضورداشته باشند و به صورت درست خبرش 
در فضاى مجازى منعکس شود اما اگر کسى این 
اشعار را خوانده و تحت تأثیرش قرار گرفته است و 
جان شعر ها در جان او مؤثر بوده براى من خوشایند 

است و اى کاش که بازخوردش به بنده هم برسد.
وى پیرامون دیگر کتاب جدید خود تحت عنوان 
«الهیات عابر پیاده» اظهار کــرد: این کتاب نیز 
گزیده اى از اشعار بنده و با رویکرد متفاوتى از کتاب 
«مرا به پیراهنت بسپار» است که توسط انتشارات 

چلچله به چاپ خواهد رسید.
بازیگر سریال «آشپزباشى» پیرامون اولویت هاى 
خود براى بازى در نقش هــاى متفاوت تصریح 
کرد: اولویت من براى انتخاب نقش هزینه اجاره 

خانه ام است، وضعیت براى پذیرش یک نقش 
متأسفانه به صاحبخانه و وضعیت معیشتى 
برمى گردد که روزبه روز بدتر مى شــود، 
پیش از این با نوشــتن گذران زندگى ام 

را تأمین مى کردم و از حرفــه اى بودن خود لذت 
مى بردم و حتى در حوزه نوشتن هر کارى را قبول 
نمى کردم و در حوزه بازیگرى نیز کار من به حداکثر 
سه تا چهار پروژه در سال محدود مى شد و بیشتر در 

حوزه تئاتر فعالیت مى کردم. 

مهناز افشــار در گفتگو با برنامه اینترنتى «کافه 
آپــارات» با اجــراى فریدون جیرانــى از برخى 
حاشــیه هایى که این روزها برایش به وجود آمده 

صحبت کرد.
این بازیگر که این روزها در آلمان به سر مى برد، 
درباره پذیرفتن نقش «راضیه» در «قسم» گفت: 
من بعد از «آشفته گى» و «ناگهان درخت» تصمیم 
داشتم پیشــنهاد دیگرى را قبول نکنم. در آلمان 
بودم که محسن تنابنده فیلمنامه را برایم فرستاد. 
وقتى فیلمنامه «قســم» را خوانــدم خیلى حالم 
بد شــد. من خواهر بزرگ دارم و ما یک خانواده 
خیلى سنتى داریم. براى همین نسبت به این جمع 
خانوادگى در «قسم» این حس برایم ایجاد شد که 
انگار باید سهمى در این قصه داشته باشم. خیلى با 
خودم کلنجار رفتم که قبول نکنم ولى نشد. یک 
باره همه چیز دست به دست هم داد و «راضیه» 

من را صدا کرد. 
مهناز افشــار در ادامــه درباره اینکــه چطور به 
«راضیه» فیلم نزدیک شده گفت: من چون پدر 
از دســت دادم و چون خواهر دارم و چون دوست 
داشــتم کار اجتماعى از جنس مردم انجام بدهم 
و گاهى انجام دادم و متأســفانه بد برداشت شده، 
«راضیه» را خیلى دوســت داشــتم. بارها پیش 
آمد که در طول فیلمبردارى براى یک خواهرى 
که مــرده بــود و خواهرى که بــه خون خواهى 

خواهرش برخاســته بود، ضجه زدم و عزادارى 
کردم.

بازیگر فیلم «قســم» در ادامه درباره کار کردن 
با محســن تنابنده در این فیلم گفت: محســن 
بداخالق ترین کارگردان جهان است ولى آنقدر 
حواسش به بازیگر است که تمام آن نابازیگرانى 
که در اتوبوس بودند را تک به تک کنترل مى کرد. 
مهناز افشــار در پایان این گفتگو بــا بیان اینکه 
تصمیم گرفتم خودم مراقب باشــم که یکسرى 

حرف هاى بیخود دوباره پخش نشود گفت: من به 
یک دلیل بزرگ به وطنم برمى گردم؛ پدرم آنجا 
خاك اســت، مادرم آنجا نفس مى کشد و از همه 

مهمتر ریشه من در آنجاست.
او ادامه داد: من همیشه یکى دو سال سفر مى رفتم 
و نمى دانم االن چرا اینقدر به چشم آمده. من فقط 
چهار ماه اســت که از کشور خارج شدم و مطمئناً  

براى اکران فیلم شما (آشفته گى) برمى گردم.

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که اولین قسمت از مجموعه برنامه «عصر جدید» با اجراى احسان علیخانى از 
شبکه 3 سیما پخش شد.

علیخانى «عصر جدید» را یک غول بى شاخ و دم مى داند. او در پاسخ به این سئوال که حاال که برنامه «عصر 
جدید» را آغاز کرده اید، امکان بازگشت شما به برنامه «ماه عسل» وجود دارد یا خیر؟ گفت: نمى دانم! «عصر 
جدید» یک غول بى شاخ و دمى است که نمى دانم انتهاى آن به کجا مى رسد. وى در پاسخ به این سئوال که امکان 
دارد هر دو برنامه را با هم در تلویزیون داشته باشد یا خیر نیز اظهار کرد: دو برنامه را نمى توانم با هم داشته باشم. 

شبکه و تلویزیون هم این پیشنهاد را داشتند ولى من نمى توانم.
علیخانى همچنین در پاسخ به سئوال دیگر «فارس» مبنى بر اینکه چرا «ماه عسل» را کنار گذاشتید، 
توضیح داد: من زمانى تصمیم گرفتم دیگر برنامه «ماه عسل» را نداشته باشم که تقریبًا 
نیمى از برنامه هاى گفتگو محور تلویزیون تبدیل به «ماه عسل» شده بود. قطعاً روزى 
از برنامه «عصر جدید» هم بیرون مى آیم که نیمى از برنامه هاى تلویزیون تبدیل به 
«عصر جدید» شده باشند. آن زمان نفر اولى که کوچ کند من خواهم بود و به یک 

کار دیگر مشغول مى شوم.
او پیش از این نیز درباره شــباهت اجرایش در «ماه عسل» و «عصر جدید» 
نیز گفته بود: من واقعاً دیگر نمى دانم باید چکار کنم؟ یکسرى فکر مى کنند 
که گریه از «ماه عسل» اختراع شده است. من به این عزیزان مى گویم که 
شما قبل از «ماه عسل» اگر شکست عشقى مى خوردید، وقتى ناراحت 
مى شدید، وقتى انگشــت کوچک پایتان گیر مى کرد به میز پذیرایى 
گریه مى کردید و «ماه عســلى» هم نبود. االن جورى شده که اگر در 
استودیوى ما گرد و خاك بلند شــود و چشم تماشاگر اشک بیاید، من 

«ماه عسل» آورده ام و دارم آن را اجرا مى کنم!
وى تأکید کرد: من باورم این است که تلنت شو زیرمجموعه رئالیتى شو 
است و من این ژانر را خیلى دوست دارم. داوران ما مى توانند تصدیق کنند که 
مواردى در لحظه اتفاق افتاده، من پایش ایســتاده ام و گرفته ایم و پخش شده است. 
خروجى آن هم مى شود دو احساس شادى و غم. ما فرهنگى کامًال احساسى داریم. مى گویند 
ما کپى کرده ایم. عمراً ! ما به قدرى احساســى کار مى کنیم که اگر یک آلمانى برنامه ما را 
ببیند، مى گوید اینها چکار مى کنند؟ مگر مى شود احساس را از ما و یا داوران برنامه گرفت؟ 
این اتفاق ها چند بار در برنامه ما افتاد و دیگر استندآپ ها و اجراهاى پر هیجان و شاداب را 
فراموش مى کردند و مى گفتند در این ده ثانیه ما یک جورى شدیم و دوباره این «ماه عسل» 
آمد. نمى توان این بخش را نادیده گرفت و من آن را بخشى از واقعیت مى دانم و بلد نیستم 

نسبت به پیرامونم بى تفاوت باشم. 

احسان علیخانى چه زمانى از 
«عصر جدید» مى رود؟

سید مهرداد ضیایى:

اولویتم براى انتخاب نقش، هزینه اجاره خانه ام است!

روایت مهناز افشار از بازى در فیلم محسن تنابنده

لذت بخش  بسیار
ــه على رغم فقیر 
پایبند بودند و بنده 
درگیر این پروژه اه

ر مورد نقش خود و 
ظهار کرد: حدود دو 
ل به فعالیت بودم و 
ل زیادى داشت که 

لىبود.
عالیت هاى خود در 
حال حاضر مشغول

 یکملودرام تقریبًا 
ىتقابل بین سنت و

صوصکتاب خود با 
بازخورد مخاطبان
ین کتاب گزیده اى

و بررسى یا جلسه رونمایى این اثر بیش از چند ده 
نفر حضورداشته باشند و به صورت درست خبرش 
این کسى اما اگر در فضاىمجازى منعکسشود
گرفته است و تحت تأثیرش قرار را خوانده و اشعار

جان شعر ها در جان او مؤثر بوده براى من خوشایند 
است و اى کاش که بازخوردش به بنده هم برسد.

وى پیرامون دیگر کتاب جدید خود تحت عنوان 
«الهیات عابر پیاده» اظهار کــرد: این کتاب نیز 
گزیده اى از اشعار بنده و با رویکرد متفاوتى از کتاب 
«مرا به پیراهنت بسپار» است که توسط انتشارات 

چلچله به چاپ خواهد رسید.
بازیگر سریال «آشپزباشى» پیرامون اولویت هاى 
خود براى بازى در نقش هــاى متفاوت تصریح 
کرد: اولویت منبراى انتخابنقشهزینه اجاره

خانه ام است، وضعیت براى پذیرش یک نقش
ىىشتى متأسفانه به صاحبخانه و وضعیت معی
برمى گردد که روزبه روز بدتر مى شــود، 
پیش از این با نوشــتن گذران زندگى ام

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که اولین قسمت از م
3شبکه 3 سیما پخش شد.

علیخانى «عصر جدید» را یک غول بى شاخ و دم مى
جدید» را آغاز کرده اید، امکان بازگشت شما به برنام
جدید» یک غول بى شاخ و دمى است که نمى دانم انته
دارد هر دو برنامه را با هم در تلویزیون داشته باشد یا خ
شبکه و تلویزیون هم این پیشنهاد را داشتند ولى من نمى
علیخانى همچنین در پاسخ به سئوال دیگ
توضیح داد: من زمانى تصمیم
نیمى از برنامه هاى گفتگو
از برنامه «عصر جدید»ه
«عصر جدید» شده باش
کار دیگر مشغول مى
او پیش از این نیز د
نیز گفته بود: منو
که گریه از «ماه
شما قبل از «م
مى شدید، وق
گریه مى کر
استودیوىم
«ماه عسل»
وى تأکید کرد
است و من این ژانر
مواردى در لحظه اتفاق افتا
خروجى آن هم مى شود دو احساس
ما کپى کرده ایم. عمراً ! ما به قدرى
ببیند، مى گوید اینها چکار مى کنن
این اتفاق ها چند بار در برنامه ما
فراموش مى کردند و مى گفتندد
آمد. نمى توان این بخش را نادی
نسبت بهپیرامونم بى تفاوت باش

احسان علیخا
«عصر جد

فت: 
میم 
مان 
ستاد. 
حالم 
واده 
جمع 
د که 
ى با 
 یک 
یه» 

ر به 
 پدر 
ست 
دهم 
شده، 
یش 
هرى 
هى 

حواسش به بازیگر است که تمام آن نابازیگرانى 
که در اتوبوس بودند را تک به تک کنترل مى کرد. 
مهناز افشــار در پایان این گفتگو بــا بیان اینکه 
تصمیم گرفتم خودم مراقب باشــم که یکسرى 

نمى دانم االن چرا اینقدر به چشم آمده. من فقط  و
چهار ماه اســت که از کشور خارج شدم و مطمئناً  

براى اکران فیلم شما (آشفته گى) برمى گردم.
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جواد محمدى، عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن به 
عنوان مدیرعامل جدید باشگاه ذوب آهن اصفهان انتخاب 
شد. با برگزارى جلســه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
سعید آذرى از سمت مدیرعاملى باشگاه ذوب آهن کنار 

رفت و جواد محمدى جانشین وى شد. 
این اتفاق درست در روزى افتاد که قرار بود لیگ نوزدهم 
شروع شــود. آذرى از مدت ها قبل مشکالتى با برخى از 
اعضاى هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن داشت و هر روز 

شایعاتى درباره رفتن او از ذوب شنیده مى شد.
اما احمد جمشیدى، سخنگوى ذوبى ها در گفتگویى در 
رابطه با برکنارى سعید آذرى از سمت مدیرعاملى باشگاه 
ذوب آهن، اظهار کرد: در جلســه اى که با هیئت مدیره 
داشــتیم بحث هاى مالى و فنى و گزارشــى از عملکرد 
باشگاه ذوب آهن در بازى هاى حذفى آسیا مطرح شد که 
تصمیم گرفتیم از زحمات آذرى تشکر و جواد محمدى را 

به عنوان مدیرعامل باشگاه منصوب کنیم.
جمشــیدى با اشــاره به اینکه کارخانه ذوب آهن تعداد 
زیادى شرکت زیر مجموعه دارد و یکى از این شرکت ها 
باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن است، افزود: تغییرات 
مدیریتى در دیگر شرکت هاى کارخانه ذوب آهن وجود 
داشت و باشــگاه ذوب آهن که یکى از این شرکت ها به 

حساب مى آید، از این مسئله جدا نبود.

سخنگوى باشــگاه ذوب آهن با بیان اینکه صالح بود 
تغییراتى در باشگاه انجام شــود، خاطرنشان کرد: باید از 
آذرى تقدیر و تشــکر کنم که در دوران مدیریت به هر 

شکلى کار کرد؛ تغییر الزم بود و این تصمیم را گرفتیم.
وى افزود: جواد محمدى دکتراى تربیت بدنى دارد و یکى 
از داوران لیگ برتر است؛ ایشان در مسائل ورزشى مسلط 
هســتند و امروز به عنوان مدیر عامل باشگاه ذوب آهن 

انتخاب شدند.
جمشیدى با بیان اینکه باشگاه ذوب آهن آنقدر مشکالت 
دارد که بعد از پنج سال خود آدم خسته مى شود، تصریح 
کرد: آذرى باالى پنج سال است که در ذوب آهن زحمت 
مى کشد، باشگاه نیاز به تقویت داشت و محمدى نیروى 
جوان و باتجربه اى است، هیئت مدیره در نهایت به این 
نتیجه رسید که ایشان به عنوان مدیرعامل کار را ادامه 
دهد و از تجربیات، نظرات و پیشــنهادات آذرى استفاده 

کند.
وى در پاسخ به این ســئوال که چرا روزى که ذوب آهن 
مسابقه داشت، مدیرعامل باشگاه را تغییر دادید و آیا بهتر 
نبود بعد از بازى با سایپا او برکنار مى شد؟ گفت: این جلسه 
قرار بود روز یک شنبه برگزار شود اما عقب افتاد و تشکیل 
نشد. چهارشنبه جلسه هیئت مدیره برگزار و این تصمیم 

گرفته شد.

سخنگوى باشگاه ذوب آهن ادامه داد: نمى توانم در این 
رابطه صحبت بکنم، من یکى از اعضاى باشگاه هستم که 
نمى توانم نظرم را به دیگران اعمال کنم و باید بگویم این 

اتفاق یک تصمیم جمعى بود.
وى افزود: امیدواریم که با این تغییر وضعیت ذوب آهن 
بهتر شــود، آذرى تالش خودش را کرد و زحمت کشید. 
سیاست هاى تغییر مدیریت در باشگاه عادى است و حتى 

در سطح کالن کشور تغییرات مدیریتى را داریم.
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن اظهار امیدوارى کرد که 
تغییرات به نفع باشــگاه باشد. شــاید در اول کار افت و 
خیزهایى به وجود آید، اما در آینده ســیر صعودى را طى 
خواهیم کرد. باشــگاه ذوب آهن فقط وابسته به رشته 
فوتبال نیســت و در شش رشته ورزشــى فعالیت دارد؛ 
باید این رشــته ها را فعال تر از گذشته کنیم و در راستاى 

اهدافمان گام برداریم.
وى با بیــان اینکه آذرى در گذشــته از تیم جدا شــد و 
بازهم برگشــت، تصریح کرد: باشگاه ذوب آهن یکى از 
شرکت هاى زیر مجموعه کارخانه است و اگر یک تحقیق 
انجام دهید دیگر شــرکت هاى این مجموعه تغییراتى 
داشتند و مشــکلى پیش نیامده اســت. براى محمدى 
آرزوى موفقیت مى کنیم که بتواند ســیر صعودى ذوب 

آهن را ادامه دهد و از تجربیات مدیر قبلى استفاده کند.

هیئت مدیره تعارف را کنار گذاشت و آذرى را برکنار کرد

و ناگهان جواد! بانک ورزش- یکى از جذابیت هاى شروع لیگ، از سر گرفته شدن مصاحبه  هاى 
تکرارى امیر قلعه نویى است. سرمربى سپاهان فصل گذشته 50 هزار بار گفت: 
«ما از نظر هزینه، تیم پنجم لیگ هستیم» اما بعید است 
حتى مدیرعامل باشــگاه هم این ادعا را قبول کرده 
باشد. حاال که خبر مى رسد امید نورافکن با سپاهان به 
توافق نهایى رسیده و تیم اصفهانى بازیکنى را جذب 
کرده که استقالل در حفظش ناتوان ماند، یاد همین 
جمله امیرخان مى افتیم. ایشان گفته بودند استنلى 
کــى روش از یکى از تیم هــاى لیگ برترى 
پیشنهاد 900 هزار دالرى دارد، اما بعداً 
استنلى در سپاهان ماند. همانطور که 
کومان هم ماند و پیــام نیازمند هم 
پیش پیش قراردادش را تمدید کرد. 
سپاهان البته محمدرضا حسینى را 
به عنوان یکى از پرمشــترى ترین 
بازیکنان لیگ جذب کرد و ولسیانى 
را هم گرفت. حاال با افزوده شــدن 
امیــد نورافکــن، انتظــار مى رود 
قلعه نویى فصل بعــد مصاحبه کند 
و سپاهان را هشتمین یا نهمین تیم 

جدول هزینه ها بخواند!

کنایه سایت «بانک ورزش» 
به قلعه نویى

تکرارى امیر قلعه نویى است. سرمربى سپاهان
«ما از نظر هزینه، تیم پن
حتى مدیرعامل باش
باشد. حاال که خبرم
توافق نهایى رسید
کرده که استقالل

جمله امیرخان مى
کــى روش
پیشنها
استنل
کو

پیش
سپ
به
باز
ه را
امی
قلع
و س
جد

 مهدى طارمى کارش را در تیم همیشه 
متوسط ریوآوه پرتغال به عنوان بازیکن 
فیکس آغاز نکرده کــه جاى تعجب 
دارد. به هر حال شــاید هنــوز براى 
قضاوت زود است و شاید مهدى بتواند 
توانایى هایش را آنجا نشان بدهد، اما 
خبر بد براى او ســوابق پر از شکست 
سال هاى اخیر مدیربرنامه هایش است. 

محمودرضا فاضلى البته در سال هاى دور انتقال هاى موفق زیادى داشته، اما این 
اواخر هر چه زده به در بسته خورده است. او فوتبال اشکان دژآگه را در اوج «نابود» 
کرد؛ وقتى پس از جام جهانى درخشــان برزیل، این بازیکــن را به العربى قطر 
فرستاد و رؤیاهاى حرفه اى اش را قبل از رسیدن به 30 سالگى خشکاند. فاضلى 
همین کار را هم با رضا قوچان نژاد کرد و با فرستادن او به الکویت کویت، فاتحه 
فوتبالش را خواند. کریم انصارى فرد دیگر بازیکن فاضلى بود که بعد از تکاپوهاى 
بى حاصل در تیم هاى درجه 3 و 4 اروپا، تابستان امسال به السیلیه قطر اضافه شد. 
به این فهرست مى شود خیلى هاى دیگر مثل احسان حاج صفى را هم اضافه کرد 
که فاضلى کار خاصى براى آنها در اروپا نکــرد. انگار حناى یکى از مطرح ترین 
مدیربرنامه هاى فوتبال ایران دیگر در اروپا رنگى ندارد. اینها را نوشتیم تا مهدى 
طارمى که پنج سال اســت اعصاب مردم را با اروپا، اروپا کردن به فنا برده، در 
جریان دشوارى هاى کارش باشد و حواسش را جمع کند. اگر داستان مثل این 
چند ســال، پیش برود، خیلى زود فاضلى یک قرارداد عربى دیگر براى طارمى 

خواهد بست و خالص!

فاضلى سال هاست که
 خرابکارى مى کند

 اگر به سرنوشت چند سال اخیر لژیونرهاى ایران نگاهى 
بیاندازیم. باید به این نتیجه برسیم که فوتبال ما نتوانسته 
بازیکن مستعدش را با بهترین انتخاب و در بهترین زمان 
ممکن به کشورهاى اروپایى و سطح باال معرفى کند. 
دیگر خبرى از حضور بازیکنان ایرانى در بایرن مونیخ 
و شالکه و... نیســت. وقتى بهترین لژیونرهاى ما یا در 
لیگ روسیه حضور دارند و یا در بهترین لیگ در لیست 
18 نفره هم جایى ندارند، باید هم خطر عقب ماندگى 

فوتبالمان را بیخ گوش خود احساس کنیم.
بازگشت فرشاد احمدزاده، وحید امیرى، کنار گذاشتن 
امیــد ابراهیمى، آمدن یــا نیامدن هر فصــل رامین 
رضاییان، مهدى طارمى و کاوه رضایى به لیگ ایران، 
وضعیت نامشــخص یونس دلفى و على قلى زاده و در 
نهایت بازگشت هر باره امید نورافکن به لیگ برتر ایران. 
همگى به خوبى نشان مى دهد که این بازیکنان نه تنها 
پیشرفت نکرده اند بلکه پســرفت و در واقع به خود و 

فوتبالشان ظلم بزرگى کرده اند.
اما در میان این بازیکنان وضعیت امید نورافکن، بازیکن 
سابق استقالل عجیب است که با رؤیاى لژیونر شدن 
در جوانى خیلى زود تصمیم به ترك استقالل گرفت. 
آنقدر خوشحال بود که نمى دانست لیگ بلژیک خیلى 
تفاوتى با لیگ ایران ندارد و فرسنگ ها با تیم هاى مطرح 
اروپایى فاصله دارد. او گمان مى کرد انتخاب تیم شارلوآ 

بلژیک مى تواند سکوى پرتابش شود. اما چنین نشد.

نورافکن یا در لیست 18 نفره شارلوآ نبود و یا میخکوب 
نیمکت تیمش بود. آنقدر وضعیت این بازیکن بغرنج بود 
که از خدا خواسته و در شرایطى که استقالل در نیم فصل 
دوم لیگ هجدهم جاى خالى او را احساس مى کرد، با 
درخواســت آبى ها و انتقال قرضى خود موافقت کرد و 
خیلى سریع و پس از شش ماه دورى از استقالل دوباره 

به این تیم بازگشت.
لیگ هجدهم با حضور شــش ماهه نورافکن به پایان 
رسید و این بازیکن به تیمش یعنى شارلوآ بازگشت. در 
حالى که همگان گمان مى کردند نورافکن در این فصل 
در تیم خود بازى کند و بتواند این بار اوضاع به هم ریخته 
خود در این تیم را سروسامان دهد اما باز هم مدیران تیم 
بلژیکى او را پس زدند وآنها این بار هافبک ایرانى خود 

را به صورت یکساله و قرضى به سپاهان هدیه دادند تا با 
مبلغ ناچیز از باب انتقال قرضى او، میزان نارضایتى خود 
از حضور امید را نشان دهند. اما اینجا سئوال پیش مى آید 
که هدف امید نورافکن، بازیکن مستعد و سابق استقالل 
از ترك این تیم و رفتن به خارج از کشــور چه بود؟ آیا 

مشورت و همفکرى در این باره صورت گرفته بود؟
به هرحال بازگشــت چند بــاره نورافکن بــه ایران 
نشــان مى دهد اگر بازیکن تنها بــراى رفتن به خارج 
به حرف هاى درگوشــى امیر هوشــنگ ســعادتى، 
مدیربرنامه زیرکش گوش کند، رؤیاى شیرین لژیونر 
شدنش مى تواند به کابوسى ترســناك مبدل شود. با 
نخواستن هاى هر باره شارلوآ در صورتى که نورافکن از 
ایران هم پیشنهاد نداشت، مى توانست این کابوس به 
مرگ تدریجى یک رؤیا هم براى او تبدیل شــود. تنها 
شانس امید همین امید داشــتن تیم هاى ایرانى به دو 
ساق پاى اوست. وگرنه شاید شمع موفقیت هایش زودتر 

از اینها خاموش مى شد.
به هرحال امثال نورافکن ها بهتر اســت براى انتخاب 
تیم هاى خود به جاى مشورت با مدیربرنامه اى که بیشتر 
به فکر جیب خودش است تا پیشرفت بازیکنش، با یک 
مربى یا یک فرد فوتبالى همفکرى کنند. شاید اگر یک 
فصل دیگر هافبک سابق استقالل در این تیم مى ماند 
به تیم بزرگ ترى منتقل مى شد اما عجله کردن او کار 
دستش داد. باید از نورافکن پرسید هنوز هم مثل روزى 

که از ترك ایران خوشحال بودى، خوشحال هستى؟

با سعادتى ها دیگر خبرى از بایرن مونیخ نیست

مسئول برگزارى رقابت هاى لیگ برتر در سازمان لیگ از استانداردسازى تمامى 
ورزشگاه هاى میزبان هفته اول خبر داد.

در پى تأکید فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ در خصوص اعمال اساسنامه 
استانداردسازى ورزشــگاه هاى ایران براى برگزارى بازى هاى این فصل لیگ، 
مسئول برگزارى رقابت ها در آستانه آغاز لیگ نوزدهم از استاندارد شدن تمامى 

ورزشگاه ها خبر داد.
در حالى که هفته اول لیگ برتر پنج شــنبه با چهار بازى آغاز شد سعید فتاحى با 
تأکید بر اینکه سازمان به هیچ عنوان زیر بار برگزارى بازى ها در ورزشگاه هاى 
غیراستاندارد نمى رود تأکید کرد هر چهار بازى پنج شنبه همینطور بازى هاى دیروز 

جمعه در هفته اول در ورزشگاه هاى استانداردسازى شده 
برگزار شده است.

فتاحى همچنین با تأکید اینکه هر باشگاهى که 
نمى توانست استانداردسازى ورزشگاه خانگى 
خود از جمله گیت هاى ورودى، شماره گذارى 
صندلى ها و بلیت فروشى الکترونیکى را عملى 
کند مى بایست در شــهر ثالث بدون تماشاگر به 
مصاف رقیب خود مى رفت، از نهایى شــدن این 

اقدامات براى برگزارى فصلى بدون اتفاقات 
تلخ و حاشیه اى در فوتبال 

ایران خبر داد.

تمام ورزشگاه هاى ایران 
استانداردسازى شد

روز ى زىى ورور ج زىپ ر رچه رر وو
ددر ورزشگاه هاى استانداردسازى شده 

ت تأکید اینکه هر باشگاهى که 
دداردسازى ورزشگاه خانگى
ههاى ورودى، شماره گذارى 
ففروشى الکترونیکى را عملى 
ششــهر ثالث بدون تماشاگر به

ممىرفت، از نهایى شــدن این 
اتفاقات  اارى فصلى بدون

رر فوتبال

در پى اعتراض برخى از بازیکنان به توپ بازى هاى لیگ برتر سازمان لیگ در 
این باره توضیحاتى را ارائه کرد. 

سایت سازمان لیگ در این باره مى نویســد: «توپ هاى مارك دربى استار که 
قرار است در این فصل مسابقات فوتبال باشگاهى استفاده شود  از جنس همان 
توپ هایى هست که در دو فصل گذشته نیز در فوتبال باشگاهى ایران استفاده 
مى شده است. این توپ ها کیفیت مطلوبى دارد که مورد تأیید فدراسیون بین 
المللى فوتبال (فیفا) نیز قرار گرفته اســت. تکنولوژى روز دنیا در تولید توپ ها 
مورد استفاده قرار گرفته اســت. توپ هاى فصول گذشــته  دو ستاره بودند و 
اکنون این توپ ها سه ستاره شده اند. برخالف آنچه گفته مى شود این توپ ها 
نسبت به گذشته سنگین تر شده اند اصًال چنین مسئله اى صحت ندارد و وزن 

کامًال استاندارد  و دقیقًا مثل توپ هاى فصل این توپ ها 
گذشته 435 گرم است. توپ هاى 
دربى اســتار مورد استفاده در 
فوتبال ایــران هم اکنون 
در مسابقات باشگاهى 
فوتبال فرانسه و آلمان 
نیز مورد استفاده قرار 
مى گیرد و ســنگینى 
و تنبلى ایــن توپ ها 
به هیــچ عنوان صحت 

ندارد.»

توپ ها تنبلند؟ تکذیب مى شه!

تاینتوپها لمثل دقیقا  و کامال استاندارد
ارم اس  گ
رتار ــ
ـیـ ل ا
امساب ر 
لتبال و
وز مو نی
یگیر مى 
ىلى  تنب
ـهیــچچ

د.»

وپ توپ ها  میناین ی دقیقا ود  و رندار کامال استا
گ 5گذشته 435
دربى اسـ
فوتبا
در
فو
نی
م
و

ه به
ندارد

فدراسیون فوتبال اسامى محرومان 
جام حذفى فصــل 99-98 را اعالم 
کرد که در آن اسامى مطرحى چون 
مسعود شجاعى، هافبک تراکتور نیز 

دیده مى شود.
اسامى محرومان جام حذفى فوتبال 

ایران اعالم شد.
بر این اساس کى روش استنلى، محمد 
ایرانپوریان (سپاهان اصفهان)، حسین 
پاشــایى (مربى فصل گذشته پارس 
جنوبى جم)، مسعود شجاعى (تراکتور 
تبریز)، ساسان شیرمردى (استقالل 
خوزســتان)، على خلیلى (مس شهر 

بابک)، مصطفى ماهى، رضا مرادى (استقالل جنوب تهران)، محمد چهارمحالى، 
شهریار شیروند (سردار بوکان)، على فروغى نژاد (مربى شاهین بندر انزلى)، على 
امیرى، امین زارع (مربى فجرسپاسى شیراز) مرتضى صادقى انگورانى (رستگار 
دندى زنجان) از حضور در اولین مسابقه جام حذفى فصل جدید رقابت هاى فوتبال 

ایران محروم هستند.

شماها محرومید

برکنارى عجیب و غریب سعید آذرى از مدیرعاملى باشگاه ذوب آهن در فاصله چند 
ساعت تا آغاز اولین بازى این تیم در لیگ نوزدهم به شدت عجیب و سوال برانگیز 
بود. آذرى در ماه هاى اخیر بارها از سوى هیات مدیره و مسئوالن رده باالى کارخانه 
ذوب آهن تحت فشار بود و سرانجام روز پنجشنبه برکنار شد و جاى خود را به جواد 
محمدى داد. در این باره شایعات عجیبى در فضاى مجازى منتشر شده است. مثًال 
گفته مى شــود تعدادى از اعضاى هیات مدیره ذوب آهن، کامال طرفدار سپاهان 
هستند و همین افراد باعث برکنارى ســعید آذرى شده اند. از سوى دیگر واکنش 

اینستاگرام باشگاه سپاهان هم در این باره در نوع خود جالب است. 
در آخرین پست اینستاگرام رسمى سپاهان با اعالم خبر برکنارى آذرى نوشته شده: 
«جوانگرایى در کادر مدیریت باشگاه همشهرى را تبریک مى گوییم و براى آقاى 
محمدى آرزوى موفقیت داریم.» این در حالى است که آذرى 51 ساله است و به 
نسبت بسیارى از مدیران از جمله مدیرعامل سپاهان یعنى مسعود 
تابش که 70 ساله است، اصًال مدیر سن باالیى به حساب نمى آید.

سپاهانى ها از برکنارى آذرى 
خوشحالند؟!

پس از ناکامى االهلى در نخستین آزمون با برانکو ایوانکوویچ و شکست مقابل الهالل در لیگ 
قهرمانان آسیا، االهلى در نخســتین بازى لیگ مقابل العداله قرار مى گیرد، اما تاکنون تعداد 
بلیت هاى فروخته شده براى این مسابقه کمتر از دو هزار صندلى بوده که یک رکورد ناامید 

کننده براى باشگاه االهلى محسوب مى شود.
پس از شکست االهلى مقابل الهالل جمعى از هواداران این باشگاه علیه برانکو سرمربى کروات 
شعارهایى سر دادند و حتى کمپین هایى در فضاى مجازى شکل گرفته است. به نظر مى رسد 
عدم استقبال از بازى خانگى االهلى در آغاز لیگ نیز به نارضایتى هواداران االهلى از وضعیت 

این باشگاه خصوصاً عملکرد فنى تیم در دو بازى رفت و برگشت مقابل الهالل باز مى گردد.

نتیجه ناکامى برانکو؛ سکوهاى خالى ورزشگاه االهلى
در آستانه آغاز لیگ نوزدهم،تیم فوتبال نساجى قائمشهر همانند سایر تیم ها از 
لباس جدید خود براى این فصل رونمایى کرد. لباسى که به سبب طراحى آن 

مورد توجه قرار گرفت.
مقایسه لباس این تیم با طرحى که تیم چلســى در این فصل از رقابت هاى 
لیگ برتر انگلیس استفاده مى کند،نشــان مى دهد که گویا طراحان لباس 
نساجى،طرح پس زمینه لباس تیم چلسى را بدون کم و کاست به لباس نساجى 
منتقل کرده اند. طرحى که نایک آن را با الهام گرفتن از استادیوم قدیمى تیم 

چلسى یعنى استمفورد بریج براى آبى هاى لندن طراحى کرده است.

لباس خوش نقش نساجى تقلیدى از لباس چلسى است؟
در آ

لباس
مور
مقای
لیگ
نسا
منتق
چلس

لباس خ

است.  د جاالب ال ع خوخ ن بااره در نون هم در ایا ام بااشگاهشگا سپااهانا ااینستاگرااگ
در آخرین پست اینستاگرام رسمى سپاهان با اعالم خبر برکنارى آذرى نوشته شده: 
«جوانگرایى در کادر مدیریت باشگاه همشهرى را تبریک مى گوییم و براى آقاى 
1محمدى آرزوى موفقیت داریم.» این در حالى است که آذرى 51 ساله است و به 
نسبت بسیارى از مدیران از جمله مدیرعامل سپاهان یعنى مسعود 
0تابش که 70 ساله است، اصًال مدیر سن باالیى به حساب نمى آید.

 چلسى است؟

زهره فالح زاده

محمد مؤمنى
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مزایده
شــماره آگهى: 139803902004000141 تاریخ آگهى: 1398/05/02 شــماره پرونده: 
139504002004000405 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9501206- 
ششدانگ یکباب مغازه و ســاختمان فوقانى پالك ثبتى 14915/12845 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 93/1 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابــان زینبیه دوم روبروى 
خیابان عمان سامانى (بین کوچه 70 و 68)، ساختمان پست بانک، که اسناد مالکیت آن در 
صفحه 551 دفتر 93 ذیل شماره ثبت 19617 با شماره چاپى سند 203801 و صفحه 554 
دفتر 93 ذیل شماره ثبت 19619 با شماره چاپى ســند 203802 ثبت و صادر شده است با 
حدود: شماًال به طول 18/60 متر دیوار اشتراکى با مغازه 11221 فرعى شرقا به طول 5/03 
متر دربها و دیوار به خیابان جنوبا به طول 18/30 متر دیوار به دیوار پالك 1649 فرعى غربا 
به طول 5/07 متر دیوار به دیوار پالك 1601 فرعى، طبق گزارش کارشناس پالك فوق با 
مساحت عرصه 93/1 مترمربع طبق سند و اعیانى آن 240/2 مترمربع در سه طبقه زیرزمین 
تجارى که فعال متروك و انبارى است و طبقه همکف تجارى که به صورت دفتر خدماتى 
و پست بانک مورد استفاده است و طبقه اول واحد مسکونى است و داراى اشتراکات برق و 
آب و گاز مى باشد. ساختمان با دیوارهاى آجرى و ستون فلزى و نماى سیمانى و کفسازى 
سرامیک و موزائیک و سقف هاى آهن و آجر و درب و پنجره هاى فلزى است. با عنایت به 
موارد فوق و موقعیت محل و کاربرى هاى تجارى و مسکونى ارزش ششدانگ ملک فوق 
مشتمل بر عرصه و اعیانى و اشتراکات شــامل ملکیت و هرگونه حقوق متصوره تجارى و 
سرقفلى مى باشد. ملکى آقاى احمدرضا شوشترى فرزند ابوالقاسم که طبق سند رهنى شماره 
17985- 93/11/25 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 152 اصفهان در رهن پست 
بانک واقع مى باشد و طبق اعالم بســتانکار مدت بیمه ملک مورد مزایده منقضى گردیده 
است. از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ســمت چپ به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه 12/500/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
98/6/2 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه  کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 544193 اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/345
مزایده

شــماره آگهى: 139803902004000169 تاریخ آگهى: 1398/05/26 شــماره پرونده: 
139704002004000263 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9701944- ششدانگ 
یک قطعه آپارتمان پالك هشــت هــزار و یکصد و ســى و نه فرعى از چهــارده هزار و 
چهارصد و پنجاه و هشت اصلى مجزى شده از 1805/700 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
بمساحت 115/1 مترمربع بانضمام پارکینگ قطعه 15 بمساحت 12/5 مترمربع به آدرس: 
اصفهان- خیابان جابر انصارى- خیابان پنج آذر 12 مترى (پارك رستم شیرازى)- کوچه 
قیام- کدپستى 8138999874 که ســند مالکیت آن در صفحه 156 دفتر 394 امالك به 
شماره ثبتى 68624 و با شماره چاپى 287171 الف/90 ثبت و صادر شده است ملکى مرحوم 
امیر آصالح فرزند محمدعلى (وراث وى الهه حمزه زاده همسر وى و محمدعلى آصالح پدر 
وى و معصومه ترك زاده مادر وى) با حدود: شماال: اول بطول 6/35 متر دیوار بفضاى پالك 
144 فرعى دوم در قسمت سه قسمت اول شرقى و سوم غربى بطولهاى 1/4 متر و 1/9 متر 
و 1/4 متر پنجره و دیوار به نورگیر مشاعى سوم بطول 5/75 متر دیوار بفضاى پالك 144 
فرعى شرقا: بطول 9/3 متر دیوار بدیوار پالك 1806 فرعى جنوبا: اول بطول یک متر دیوار 
اشتراکى با آپارتمان 8140 فرعى دوم در دو قسمت اول غربى بطولهاى 1/20 متر و 2 متر 
پنجره و دیوار به نورگیر مشاعى سوم در دو قســمت دوم شرقى بطولهاى 3/46 متر و 1/8 
متر دیوار اشــتراکى با آپارتمان پالك مرقوم چهارم بطول 1/12 متر درب و دیوار براه پله 
و آسانسور مشــاعى پالك 8123 فرعى پنجم در چهار قسمت که اول غربى و سوم شرقى 
بطولهاى 2/95 متر و 3/15 متر و 2/95 متر و 0/60 متر دیوار اشــتراکى با آپارتمان 8141 
فرعى ششم بطول 2/75 متر پنجره و دیوار به نورگیر مشــاعى غربا: بطول 9/9 متر دیوار 
بدیوار پالك 1804 فرعى. چهار کانال کولر بابعاد 0/45 * 0/45 متر محاط در این آپارتمان 
است. دوم حدود پارکینگ شماًال: بطول 5 متر خط مفروض با پارکینگ 8167 فرعى شرقًا: 
بطول 2/5 متر خط مفروض به حیاط مشــاعى پالك 8125 فرعى جنوبًا: بطول 5 متر خط 
مفروض به حیاط مشاعى پالك مرقوم غربًا: بطول 2/5 متر دیوار بدیوار پالك 1804 فرعى 
که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق عبارت از یک واحد آپارتمان شماره 14 واقع در 
سمت شمالى طبقه پنجم مى باشد. سازه ساختمان مجتمع مسکونى از نوع اسکلت بتنى با 
سقف تیرچه بلوك در پنج طبقه ســه واحدى روى پیلوت جمعا 15 واحد با نماى آجر حیاط 
موزائیک فرش، پوشش بام از عایق رطوبتى ایزوگام برخوردار از راه پله و آسانسور در عرصه 
اى بمساحت 560 مترمربع احداث گردیده است این آپارتمان با مساحت 115/1 مترمربع 
شامل هال پذیرایى و دو اتاق خواب با کف پوش از جنس پارکت و سطوح بدنه گچ و رنگ 
آشپزخانه اپن با کابینت ام دى اف حمام و سرویس بهداشــتى تمام کاشى دربهاى چوبى 
سیستم گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى داراى قدمت 14 سال از کیفیت و استحکام 
مناسب برخوردار و از انشــعابهاى برق مجزا و آب و گاز مشترك بهره مند مى باشد. داراى 
پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع بصورت غیر مسقف در حیاط مشاعى قرار دارد. و طبق 
سند رهنى شماره 165308- 1392/09/23 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 15 
اصفهان در رهن بانک سرمایه واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه 
مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1398/06/25 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/06/02 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید  
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 569798 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/372
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000170 تاریخ آگهى: 1398/05/26 شــماره پرونده: 
139704002004000772 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9706619 و 
9706613 الى 9706618- تمامى ششــدانگ اعیانى یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 
اول بانضمام تراس متصل به آن داراى پالك شماره 2370/17 به مساحت آپارتمان 145/91 
مترمربع و مســاحت تراس ها به ترتیب 3/80 مترمربع و 2/49 مترمربع جمعًا به مساحت 
152/20 مترمربع بانضمام ششــدانگ اعیانى یک باب انبارى پالك شماره 2370/11 به 
مساحت 2/42 مترمربع بانضمام قدرالحصه از عرصه مشــاعى 2370 باقیمانده بانضمام 
قدرالسهم از سایر مشاعات که عبارتند از پارکینگ مشاعى 13 فرعى که بالسویه مختص 
مورد ثبت و آپارتمان 16 فرعى مى باشد و راه پله مشاعى 7 فرعى و حیاط مشاعى 14 فرعى 

با قید به اینکه حق استفاده از حیاط مشاعى 14 فرعى را ندارد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان واقع در خیابان نظر شــرقى، کوچه مهرگان (6) کوچه سجاد پالك 40 
طبقه اول که ســند مالکیت آن در صفحه 83 دفتر امالك جلد 860 ذیل شماره 153660 
به مالکیت خانم آقاى فرزاد ذوالفقارى سیچانى ثبت و سند مالکیت شماره 227377 صادر 
گردیده است. با حدود و مشخصات: شماال: اول در ده قسمت که قسمت دوم غربى و چهارم 
منحنى و ششم و هشتم شرقى محسوب است به طولهاى 0/73 متر و 0/13 متر و 0/30 متر 
و 1/75 متر و 0/30 متر و 0/13 متر و 0/80 متر و 0/50 متر و 2/35 متر و 0/22 متر پنجره 
و دیواریست به فضاى کوچه دوم در سه قســمت که قسمت اول غربى و سوم شرق راه پله 
مشاعى پالك 7 فرعى است به طولهاى 3/90 متر و 3/40 متر و 3/90 متر درب اختصاصى 
و دیوار اشتراکى است با راه پله مشاعى مرقوم سوم در هشت قسمت که قسمت اول و سوم 
غربى و پنجم منحفى و هفتم شرقى محسوب اســت به طولهاى 0/45 متر و 0/80 متر و 
0/13 متر و 0/30 متر و 1/75 متر و 0/30 متر و 0/13 متر و 0/73 متر پنجره و دیواریست به 
فضاى کوچه شرقاً اول به طول 12/20 مترر دیوار به دیوار پالك 2370/4 دوم به طول 0/45 
متر به فضاى کوچه جنوبًا در یازده قسمت که قســمت دوم و هفتم شرقى و سوم و نهم به 
شکل پخ و پنجم و دهم غربى محسوب است به طولهاى 1/65 متر و 0/35 متر و 0/85 متر 
و 2/70 متر و 0/95 متر و 2/90 متر و 0/98 متر و 2/45 متر و 0/85 متر و 0/35 متر و 1/10 
متر پنجره و دیوار و نرده کوتاه تراس اســت به فضاى حیاط مشاعى پالك 14 فرعى غربًا 
اول بطول 12/65 متر دیوار به دیوار پالك 2373 دوم به طول 0/45 متر به فضاى کوچه. 
حدود انبارى: شماًال اول به طول 1/10 متر درب اختصاصى و دیوار اشتراکى است با راه پله 
مشاعى پالك 7 فرعى دوم به طول 2/30 متر دیواریست اشتراکى با انبارى پالك شماره 10 
فرعى شرقًا به طول 1/30 متر دیواریست به قسمت تحتانى پالك 14 فرعى جنوبًا به طول 
3/40 متر دیواریست به عرصه مشاعى غربًا به طول 1/30 متر دیواریست به عرصه مشاعى 
مرقوم حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست و عبور نورگیر به ابعاد 1/10 
متر در 0/75 متر از این پالك گواهى مى شود. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق به 
صورت مجموعه مسکونى مورد بازدید با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك و قدمت حدود 
22 سال است واحد آپارتمان مورد بازدید شامل یک سالن با کف پارکت و بدنه گچ و رنگ و 
سه اتاق خواب با کف سرامیک و بدنه گچ سفید با رنگ روغنى و آشپزخانه کف و بدنه کاشى 
و سرامیک با کابینت چوبى و سرویسهاى بهداشتى با کف و بدنه کاشى و سرامیک و دربهاى 
داخلى چوبى و پنجره هاى آلومینیومى حیاط کف ســنگ و بدنه آجر نما سیستم سرمایش 
کولر آبى و گرمایش پکیچ با رادیاتور آلومینیومى دســتگاه پله مجموعه سنگ چینى سفید 
نماى مجموعه ترکیب آجر و سنگ با اشعابات آب، برق و گاز و فاقد آسانسور است. که مورد 
وثیقه اسناد رهنى شماره 2726 و 22812 و 22811 و 22400 و 19170 و 18957 و 18956 
تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 146 شهر اصفهان استان اصفهان در قبال بدهى خود 
در رهن بانک پارسیان اصفهان (شعبه دکتر نوربخش) واقع مى باشد و ملک فوق تا تاریخ 
99/04/21 داراى بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/06/24 در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
8/400/000/000 ریال (هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/06/02 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه  کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 569831 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/373
 مزایده 

شــماره نامه :1398009000966486 شــماره پرونده :9709983757301907 شماره 
بایگانــى : 980029اجراى احکام مدنى شــوراهاى حل اختــالف دادگاه عمومى بخش 
مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 980029 جلسه مزایده اى برگزار نماید 
موضوع مزایده عبارت است از یکدستگاه خودرو سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 71 م 
179 ایران 43 به رنگ یشمى مدل 1381 داراى شــماره موتور 22828111218 و شماره 
شاسى 81810487 که بیمه نامه خودرو مشاهده نشد الستیک هاى جلو حدود 60 درصد 
و الســتیک هاى عقب حدود 25 درصد مى باشــد. گلگیر جلو و عقب سمت است راست 
رنگ شدگى دارد بقیه قسمت هاى خودرو در حد مدل سالم مى باشد با تفاسیر فوق قیمت 
خودرو 265/000/000 ریال ارزش دارد لذا جلســه مزایده در  تاریخ 98/06/17 از ساعت 
9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احکام مدنى شــوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش 
مهردشت برگزار نماید که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به 
دفتر  اجراى احکام مراجعه تا دســتور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد. و باالترین 
قیمت را  پیشنهاد نماید توضیحات کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده 
مزایده مى باشــد. 571229/م الف محمد محمدى- قاضى اجراى احکام دادگاه عمومى 

بخش مهردشت/  5/396
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000172 تاریخ آگهى: 1398/05/26 شــماره پرونده: 
139704002120000692 آگهــى مزایــده پرونده هــاى اجرایى به شــماره بایگانى: 
9800048- ششدانگ اعیانى آپارتمان 2250/36008 مفروز و مجزى شده از 1671 واقع 
در بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 148/88 مترمربع که مساحت سه متر و پنجاه و شش 
صدم مترمربع آن تراس مسقف است بانضمام ششــدانگ پارکینگ شماره چهار تفکیکى 
به مســاحت 12/5 مترمربع واقع در جنوب پارکینگ شــماره 3 در همکف و انبارى شماره 
سه تفکیکى به مساحت 9 مترمربع واقع در جنوب انبارى شــماره 2 در زیرزمین غربى به 
آدرس: اصفهان، سپاهان شهر بلوار شــاهد تعاون 4 کوچه کارون غربى مجتمع سایه که 
سند مالکیت آن در صفحه 212 دفتر امالك جلد 300 ذیل شماره 62337 به مالکیت آقاى 
عبدالرسول خالقیان خرزوقى ثبت و سند مالکیت شــماره 568929 صادر گردیده است. با 
حدود و مشخصات: شــماال: دیوار و پنجره ایست به فضاى حیاط شــرقًا دیوار اشتراکى با 
آپارتمان مجاور جنوبًا دیوار و پنجره و دیوار کوتاه تراس اســت به فضاى حیاط غربًا دیوار 
اشتراکى با آپارتمان مجاور دوم در دو قسمت که قسمت اول شمالى است دیوار و پنجره است 
به نورگیر سوم در سه قسمت که قسمت اول شمالى و سوم جنوبى است دیوار و درب است 
به راه پله چهارم دیوار و پنجره است به نورگیر پنجم دیوار اشتراکى است با آپارتمان مجاور 
کف اشتراکى مسقف پشت بام است دوم حدود پارکینگ سه شماًال به پارکینگ شماره سه 
شرقاً و جنوباً و غرباً در محوطه پارکینگ روى عرصه سقف اشتراکى است سوم حدود انبارى: 
سه فرعى شماًال دیوار اشتراکى است با انبارى شماره ده شرقًا دیوار و درب است به محوطه 
پارکینگ جنوباً دیوار است به محوطه پارکینگ غرباً دیواریست به فضاى عرصه کناره عرصه 
و سقف اشتراکى است که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق مجموعه شامل 2 بلوك 
(ورودى) جمعًا 12 واحد، هر بلوك سه طبقه روى پیلوت و در هر طبقه 6 واحد مسکونى قرار 
گرفته است. نماى بیرونى مجموعه آجرنما مى باشــد. آپارتمان موردنظر طبقه سوم بدونه 
آسانسور بوده و درب ورودى چوبى، کف سالن از نوع سرامیک و کف سه اتاق خواب موزائیک 
(موکت شده) درب و کمد چوبى، آشپزخانه کابینت اپن چوبى، ام. دى. اف کف و بدنه کاشى 
و سرامیک، توالت ایرانى و فرنگى، سیستم گرمایشى آن بخارى بوده، آب و گاز به صورت 
مشترك مى باشد. مســاحت آپارتمان 148/88 مترمربع، داراى انبارى در طبقه زیرزمین 
غربى به مساحت 9 مترمربع، داراى پارکینگ مسقف در قسمت همکف به مساحت 12/5 
مترمربع مى باشد که به استناد سند رهنى شماره 2442 و متمم 2443 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 267 شهر ابریشــم در قبال بدهى شرکت فنى مهندسى تام پلیمر فراز 
چهلستون در رهن بانک ملى واقع مى باشد و ملک فوق فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 

الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/06/26 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم 
به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 5/955/200/000 ریال (پنج میلیارد و نهصد و 
پنجاه و پنج میلیون و دویست هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/06/02 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه  کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 570513 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/384
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000171 تاریخ آگهى: 1398/05/26 شــماره پرونده: 
139704002004000603 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9705467- 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم پالك شماره پنجاه و سه فرعى از پالك 
چهار هزار و هشتصد و بیست و هفت اصلى مفروز و مجزا شده از 12 فرعى از اصلى مذکور 
قطعه 4 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت دویست و پنجاه و شش متر و چهل و شش 
سانتى متر مربع که هفده متر و بیست و چهار ســانتى مترمربع آن پیشرفتگى، یازده متر و 
پنجاه و یک سانتى مترمربع آن بالکن مسقف است به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 4 
با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات به آدرس: اصفهان، چهارباغ باال، کوچه بن بست 
شاهد (شماره 1)، پالك 36، کدپستى 8163673335 که سند مالکیت آن در صفحه 577 
دفتر امالك جلد 1375 به شماره ثبتى 256933 و با شماره چاپى 649187 سرى ب سال 
91 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: در پنج قسمت اول دیوار و پنجره است به طول دو 
متر و شصت و پنج سانتى متر به فضاى معبر دوم دیواریست قوس درونى به طول یک متر و 
سى هفت سانتیمتر به فضاى معبر سوم دیوار و پنجره است قوس درونى به طول شش متر 
و چهار سانتیمتر به فضاى معبر چهارم دیواریست قوس درونى به طول یک متر و سى پنج 
سانتیمتر به فضاى معبر پنجم دیوار و پنجره است به طول دو متر و شصت و شش سانتیمتر 
به فضاى معبر شرقًا: در ده قسمت که قسمت هاى هفتم و نهم آن شمالى، قسمت سوم و 
پنجم آن جنوبى، قسمت هشتم آن غربى اســت. اول دیواریست بطول یک متر به فضاى 
معبر دوم دیوراریست به طول هفت متر و بیست و سه ســانتى متر به فضاى ملک مجاور 
شماره دو فرعى از شماره 4827 اصلى سوم دیواریست به طول سه متر و نود سانتیمتر به راه 
پله و آسانسور مشاعى چهارم دیواریست به طول سه متر و نود و چهار سانتیمتر به راه پله و 
آسانسور مشاعى پنجم دیواریست به طول ده سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى ششم 
درب و دیواریست به طول یک متر و هجده ســانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعى هفتم 
دربو دیوار است بطول نود و هشت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى هشتم دیواریست 
به طول ده سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى نهم دیواریست به طول دو متر و نود و سه 
سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعى دهم دیواریســت به طول پنج و بیست سانتیمتر به 
فضاى ملک مجاور شماره 2 فرعى از شماره 4827 اصلى جنوبًا: در یازده قسمت که قسمت 
هاى سوم و ششم و دهم آن شرقى، قسمت هشتم آن غربى است. اول دیواریست بصورت 
پخ به طول یک متر و هفده سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى دوم دیوار و پنجره است بطول 
هفتاد و سه سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى سوم دیواریست به طول هفتاد و دو سانتیمتر 
به فضاى حیاط مشاعى چهارم دیواریســت بصورت پخ به طول یک متر و یازده سانتیمتر 
به فضاى حیاط مشاعى پنجم دیوار و پنجره است به طول دو متر و نود و شش سانتیمتر به 
فضاى حیاط مشاعى ششم دیوار و لبه بالکن به طول ده سانتیمتر به فضاى حیات مشاعى 
هفتم دیوار و لبه بالکن به طول چهار متر و سى ســانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى هشتم 
دیوار و لبه بالکن به طول نه سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى نهم دیوار و لبه بالکن به طول 
پنجاه و چهار سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى دهم دیوار و لبه بالکن به طول نه سانتیمتر به 
فضاى حیاط مشاعى یازدهم دیوار و لبه بالکن به طول یک متر و چهارده سانتیمتر به فضاى 
حیاط مشاعى غربًا در شش قسمت که قسمت سوم آن جنوبى است اول دیوار و لبه بالکن به 
طول یک متر و ده سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى دوم دیوار و لبه بالکن به طول شصت 
و هشت سانتیمتر به فضاى حیات مشاعى سوم دیواریست بطول پنجاه و هفت سانتیمتر به 
فضاى حیاط مشاعى چهارم دیواریســت و بصورت پخ بطول یک متر و دوازده سانتیمتر به 
فضاى حیاط مشاعى پنجم دیواریســت به طول هفده متر و پنجاه و دو سانتیمتر به فضاى 
ملک مجاور شماره 1 فرعى از شماره 4827 اصلى ششم دیواریست پیشرفتگى بطول یک 
متر به فضاى معبر حدود پارکینگ به مساحت 11/5 مترمربع، حدود پارکینگ، شماًال: خط 
فرضى به محوطه مشاعى به طول پنج متر شرقًا: خط فرضى به محوطه مشاعى به طول دو 
متر و سى سانتیمتر جنوبًا: خط فرضى به محوطه مشاعى به طول پنج متر غربًا: خط فرضى 
به محوطه مشاعى به طول دو متر و سى ســانتیمتر که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق آپارتمان مسکونى است که در طبقه ســوم یک مجتمع مسکونى با اعیانى 256/46 
مترمربع و با اسکلت بتنى، سقف تیرچه بلوك، قدمت حدود 8 سال و با حق استفاده قدر سهم 
از عرصه و مشاعات قرار دارد. این آپارتمان داراى چهار اتاق خواب و سالن و آشپزخانه کف 
سازى سنگ، بدنه کاغذ دیوارى، کابینت MDF، درب داخلى چوبى، پنجره آلومینیومى با 
شیشه دوجداره و سرویس حمام کف و بدنه سرامیک و کاشى مى باشد این واحدها داراى 
تراس با کف و بدنه و نرده استیل به مساحت حدود 11 مترمربع، سیستم سرمایش کولر آبى 
گرمایش انشعاب آب گاز مشترك و انشعاب برق کنتور مجوزا یک واحد پارکینگ به مساحت 
11 مترمربع و بدون انبارى مى باشد ملکى آقاى على قبادى فرزند على کرم که طبق سند 
رهنى شماره 166121- 92/12/5 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 15 اصفهان 
در رهن بانک ملى واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/06/26 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ”شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 32/000/000/000 ریال معادل 
سه میلیارد و دویست میلیون تومان شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/06/02 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت  

نماید. م الف: 570515 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/385
ابالغ رأى

آگهى راى قاضى شورا- شماره پرونده : 96 / 540 شــماره دادنامه : 782 – 26 / 11 / 96 
تاریخ رسیدگى : 16 / 11 / 96 درخصوص خواهان ایران اله وکیل جزى ف حسینعلى بنشانى 
گز خ فردوسى خ اسدى پور ك جابر منزل آخر پ 42 بطرفیت خوانده زینب محمدى مجهول 
المکان به خواسته الزام به فک پالك از خودروى سوارى پراید بشماره انتظامى 53 – 648 
م 28 مقوم به یازده میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسى شورا با بررسى مستندات خواهان 
و وکالت نامه فى مابین مورخه 22 / 5 / 96 بشناسه 139631258009000152 و اظهارات 
خواهان در شورا مبنى بر اینکه خودرو مورد دعوى را در تاریخ 22 / 5 / 96 فروخته ام و خوانده 
تاکنون از فک پالك خوددارى نموده است و باتوجه به پاسخ استعالم واصله از اداره راهور 

بشــماره 1000 / 9 / 12 / 13 / 1452 مورخ 13 / 9 / 96 که خواهان را مالک خودرو اعالم 
نموده خوانده طبق قرار داد ملزم به فک پالك بوده لذا شورا خواسته خواهان را محرز و ثابت 
دانسته مســتنداد به مواد 219 و 220 و 316 قانون مدنى حکم به فک پالك از خودروى 
سوارى پراید بشماره انتظامى 53 – 648 م 28 و هزینه دادرسى  به مبلغ یک میلیون و یکصد 
و شصت و هفت هزار و پانصد ریال در حق خواهان را صادرو اعالم میدارد راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد . 568448/م الف غالمرضا 

شکوهى - قاضى شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /5/387 
فقدان سندمالکیت

آقاى / خانم فرح ناز محمدى فرزند محمد با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 624140 
/ ج 94 را که به میزان ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 12942 / 409 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) به شــماره دفتر الکترونیک 139520302035006999 
بنام  مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب  شماره سند 950602071079159 
مورخ 19 / 7 / 95 اداره ثبت و اسناد امالك شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته  و معامله 
ى دیگرى هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشت هم ندارد   و  طبق تبصره 5ماده  120آق 
ثنحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواســت صدور سند المثنى گردیده ، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مــى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 568500 /م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 5/388 
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان آقاى / خانم شــکیبا رمضان پور دادخواستى مبنى بر الزام به تنظیم و 
انتقال سند رسمى خودرو   به طرفیت خوانده آقاى / خانم  1 – غالمرضا وکیلیقاهانى 2 – 
اردشیر مفید به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 164 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 7 / 7 / 98 ساعت 30 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 567640 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 5/389  
احضارمتهم

نظر به اینکه آقاى عباس درویش به اتهام ضرب و جرح عمدى است ازطرف این دادسرابه 
شکایت آقاى مهران جوادى تحت تعقیبند و ابالغ و احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا متهم همراه با وکیل خود جهت 
دفاع از اتهام انتسابى ابالغ که نامبرده شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این 
شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. 

568235 /م الف - دادسراى شاهین شهر /5/390 
اخطار اجرایى

شماره 97/950 به موجب راى شماره 1111 تاریخ 97/10/29 حوزه اول شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه یحیى شیرزاد نام پدر نادعلى  به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت ماهیانه سیصد و سى هزار تومان از تاریخ 
96/2/5 تا پایان ســال 96 و ماهیانه مبلغ ســیصد و هفتاد هزار تومان در سال 97 تا تاریخ 
97/10/25 بابت نفقه معوقه محکوم له در حق.محکوم لــه: آرزو محمدى با وکالت خانم 
فرزانه سیف قلى پور نام پدر : نیازخان به نشانى: قلعه ســفید – خ طالقانى – کوچه احمد 
جمشیدى پ 20 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 570435/م 

الف-شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد /5/391
 حصروراثت

مجتبى یعقوبى  داراى شناسنامه شماره 4175 به شــرح دادخواست به کالسه 875/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى 
یعقوبى بشناسنامه 669 در تاریخ 98/1/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. الهه یعقوبى    ش ش 2178 ، 2. رضا یعقوبى  
ش ش 1080064011 ، 3. مجتبــى یعقوبى  ش ش 4175 ، 4. نســرین یعقوبى  ش ش 
2421 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 570491/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /5/392
 حصروراثت 

بتول رستمى اشنى داراى شناسنامه شماره 1320 به شرح دادخواست به کالسه 871/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه 
رجبعلى گلدره بشناســنامه 171 در تاریخ 89/10/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. معصومه  رستمى اشنى ش ش 1903 
، 2. بتول رستمى اشنى ش ش 1320 ،  (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 570549/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/393
 حصروراثت 

مهدى اعمى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 1080060219 به شرح دادخواست به 
کالسه 883/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بتول شفیعى انارکى بشناسنامه 11 در تاریخ 98/3/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مهدى اعمى نجف آبادى ش 
ش 1080060219 ، 2. فاطمــه اعمى نجف آبــادى ش ش 1679 ، 3. عاطفه اعمى نجف 
آبادى ش ش 615 ،  (فرزندان متوفى)، 4. عبدالمحود اعمى نجف آبادى ش ش 818 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد571223/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/394
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان احسان اله مرتضایى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشــى از دادرسى و حق الوکاله وکیل  
به طرفیت خوانده آقاى بهزاد حیدریان به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 302/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/7/7 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. 570492/ م الف شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /5/395
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شرکت ایده ســازان حاتم شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1865 و شناســه ملى 
10260623773 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عادى مــورخ1398/05/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد مهدى ایزدى 
دهکردى به شــماره ملى 1284905047 و 
امیــن الــه مقتــدرى اصفهانى به شــماره 
ملى 1284998703و افســانه پورشــیروى 
به شــماره ملــى1285003853 به مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. ابراهیم ادریســى به 
شماره ملى 1285943368به عنوان بازرس 
اصلى و علیرضا قــادرى پور به شــماره ملى 
1289249105به عنــوان بازرس على البدل 
براى یک سال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت نشرآگهى هاى 
شرکت ایده ســازان حاتم انتخاب گردید.تراز 
مالى ســال 1397 (منتهى به1397/12/29) 
تصویب گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجــع ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى خمینى شهر (573882)

آگهى تغییرات

درد قفسه سینه، رایج ترین عالمت سکته قلبى است، فرقى هم 
نمى کند که آرام یا تند باشد؛ اغلب کسانى که دچار حمله قلبى 
مى شوند، موقع سکته قلبى احساس مى کنند کسى مرکز قفسه 

سینه شان را فشار مى دهد.
احساس فشردگى قفسه سینه چند دقیقه یا بیشتر طول مى کشد 
یا اینکه مدتى از بین مى رود و دوباره بر مى گردد؛ درد قفسه سینه 
هنگام سکته قلبى همیشه با احساس فشردگى همراه نیست، 
بلکه برخى افراد احساس سنگینى در ناحیه قفسه سینه مى کنند 
که کامًال ضعیف است؛ لذا هیچ نوع دردى در ناحیه قفسه سینه 

را نباید نادیده گرفت.
معموالً  هنگام سکته قلبى، درد پشــت استخوان سینه یا جناغ 
سینه احساس مى شود؛ باید گفت همیشه هنگام سکته قلبى، درد 

قفسه سینه رخ نمى دهد.
برخى افراد هنگام حمله قلبى دچار درد قفسه سینه نمى شوند ولى 
وقتى ضربه اى به قفسه سینه شما وارد نشده است، نباید احتمال 
سکته قلبى را نادیده بگیرید؛ اگر یک بار دچار سکته قلبى شوید و 
جان سالم به در برید، احتمال ابتالى شما به سکته دوم زیاد است 

پس بسیار مراقب باشید.

تاکنون گفته مى شــد که زنان بهتر از مردان چند کار 
همزمان را انجام مى دهند. یــک محقق آلمانى براى 
سنجش این کلیشه آزمایش هایى را روى زنان و مردان 
انجام داده اســت. یک عصب روانشــناس هم نتیجه 

یافته هاى این محقق را تأیید کرده است.
در زندگى بارها با کلیشه هایى رو به رو شده ایم که روى 
قضاوت ها و تصمیم گیرى هایمان تأثیر گذاشته اند یا 
درك و باورمان را نســبت به دیگران، جنس مخالف 
و حتى خودمان شــکل داده اند. یکى از این کلیشه ها، 
بحث «مالتى تسکینگ» یا توانایى انجام چند کار به 
طور همزمان است. کلیشه  رایج در این زمینه این است 
که زنان در مالتى تســکینگ (چندوظیفگى همزمان) 

بهتر از مردان هستند.
پژوهشگران دانشگاه فنى آخن مى گویند، 
با ســنجش توانایى زنان و مــردان در 

مواجهه با آزمایشى ساده 

به این نتیجه رسیده اند که این کلیشه بى اساس است. 
آزمایش ها نشــان دادند که از ســرعت و دقت هر دو 
جنســیت، وقتى که پاى انجام همزمان دو تکلیف به 
میان مى آید، کاسته مى شود. «پاتریتسیا هیرش» که 
هدایت این پژوهش را بر عهده داشته، مى گوید: «هیچ 
تفاوتى بین دو جنسیت در این رابطه ندیدیم. نتایج این 
آزمایش،  کلیشه اى را که مى گوید، زنان در حوزه مالتى 
تسکینگ بهتر از مردان عمل مى کنند، تأیید نمى کند.» 
محققان مى گویند، در آزمایش هاى مشــابهى که در 
گذشــته براى اثبات تفاوت دو جنس در حوزه مالتى 
تسکینگ انجام شده اســت، گاه زنان از مردان پیشى 
گرفته اند و گاه مردان از زنان. به اعتقاد محققان دانشگاه 
آخن، دلیل این تفاوت در آزمایش هاى پیشین مى تواند 
در تفاوت نوع تکالیفى باشد که بر عهده زنان و مردانى 
گذاشته شــده که تســت روى آنها انجام شده

 است.

دبیر علمى بیست و یکمین کنگره بین المللى تازه هاى 
قلب و عروق، گفت: علت بروز 30 درصد سکته هاى 

مغزى ناشى از نامنظمى هاى ضربان قلب است.
مسعود اســالمى افزود: نامنظمى هاى ضربان قلب یا 
آریتمى هاى قلبى، یکى از شایع ترین بیمارى هاى قلب 
و عروق است که در دو دسته ساده و خطرناك تقسیم 
بندى مى شود. دبیر انجمن آترواسکلروز ایران، تأ کید 
کرد: هرچه سن فرد بیشتر باشد احتمال نامنظمى هاى 

ضربان قلب نیز افزایش مى یابد.
اسالمى با عنوان این مطلب که افراد باالى 75 سال 10 
درصد نامنظمى هاى ضربان قلب دارند، گفت: نامنظمى 

ضربان قلب، سبب نارسایى عضله قلب و حتى سکته 
مغزى مى شود.

وى با بیان اینکه 30 درصد ســکته هاى مغزى ناشى 
از نامنظمى ضربان قلب است، ادامه داد: براى درمان 
این عارضه روش هاى دارویى و غیردارویى وجود دارد 
که اگر روش هاى دارویى جواب نداد اصوًال به ســراغ 

درمان هاى غیر دارویى مى رویم.
اسالمى یادآور شد: داروهاى ضد لخته و ضد انعقادى 
همچون وارفاریــن پیش از این بــراى بیماران دچار 
نامنظمى ضربان قلب استفاده مى شد که االن داروهاى 

جایگزین نیز به بازار آمده است.

برنج یکى از خوراکى هاى مورد عالقه ما ایرانیان است که 
در رژیم غذایى آسیایى هم از جایگاه ویژه اى برخوردار است. 
بسیارى بر این اعتقاد هستند که بزرگى شکم شان به دلیل 
خوردن برنج است اما مى خواهیم بدانیم این فرضیه درست 

است یا نه؟
برنج ســفید منبع متراکم کربوهیدرات ها بوده و پروتئین و 
چربى اندکى دارد. برنج سفید را کربوهیدرات تصفیه شده اى 
مى دانند که گالیسمى باالیى دارد یعنى فوراً بعد از خوردن، 
قندخون را افزایش مى دهد. مصرف برنج ســفید موجب 
افزایش چربى شکم، ریسک ابتال به  دیابت نوع دوم و سندرم 
متابولیک مى شود. با وجود این، بیشتر ملل آسیایى که برنج 
فراوانى مى خورند، درصد پایین ترى از آمار چاقى و بیمارى 

هاى قلبى و... را به خود اختصاص مى دهند.
هر چند مصرف برنج سفید ممکن است خطر دیابت، اضافه 
وزن و یا سایر مشکالت را باال ببرد اما سئوال اصلى این است 
که چقدر برنج مى خورید، تغذیه شــما شامل چه چیزهاى 

دیگرى مى شود و چه اندازه ورزش مى کنید.
خوردن غذاهایى مانند برنج سفید یا نان سفید بالفاصله بعد 
از خوردن، قند خون را افزایش مى دهند. وقتى قند خون باال 
مى رود، انسولین از پانکراس ترشح مى شود. وظیفه انسولین 
گرفتن گلوکز از جریان خون و آوردن آن به درون سلول هاى 

بدن به منظور انرژى یا ذخیره است.
اگر از تمرین و ورزشى سخت و خسته کننده برگشته اید که 
ساعت ها هم طول کشیده، بدن شما اندوخته گلوکز کمى 
دارد. خوردن غذاهایى با گلیسمى باال مثل برنج بعد از ورزش 
مى تواند بــه افزایش ذخیره گلوکــز در عضالت که به آن 

گلیکوژن مى گویند، کمک نماید.
اگر شما یک بشقاب برنج بخورید و پشت کامپیوتر بنشینید، 
عضالتتان محروم از گلوکز نخواهند ماند، بلکه گلوکز وارد 
سلول هاى عضله مى شــوند تا ذخیره شوند و همچنین به 

عنوان چربى هم انبار مى شوند.
خوردن مقادیر زیاد از غذاهاى پرکربوهیدرات، ترشح انسولین 
را افزایش مى دهد. انســولین، ذخیــره گلوکز و همچنین 
اندوخته چربى را بیشتر مى کند. بنابراین، خوردن غذایى پر از 
کربوهیدرات هاى تصفیه شده که ترشح انسولین را افزایش 

مى دهند مى تواند ذخیره چربى را هم افزایش دهد.
محققان دریافتند افرادى که در روز ســه وعده یا بیشــتر 
از غالت ســبوس دار تغذیه مى کنند و کمتر از یک وعده 
کربوهیدرات تصفیه شده مثل برنج سفید مى خورند، چربى 
شکمشان به اندازه چشمگیرى کمتر از آنهایى است که بیشتر 
از کربوهیدرات هاى تصفیه شده مصرف مى نمایند. به طور 
کلى، خوردن غالت سبوس دار به جاى کربوهیدرات هاى 

تصفیه شده توصیه مى شود.
براى مثال، خوردن برنج قهوه اى به جاى برنج سفید پیشنهاد 
بسیار خوبى است. پژوهشگران در این مطالعه به این نکته 
اشاره کردند که جایگزینى کربوهیدرات هاى تصفیه شده 
با غالت سبوس دار مى تواند به تنظیم وزن و سایر مسائل 

مربوط به سالمتى کمک کند.
مطالعه اى که در سال 2010 انجام شد نشان داد جایگزینى 
برنج قهوه اى با برنج سفید مى تواند به کاهش ریسک دیابت 
نوع دوم کمک کند. به طور کلى، برنج قهوه اى، به اندازه برنج 
سفید، میزان قند خون را افزایش نمى دهد. بنابراین، بعد از 
خوردن برنج قهوه اى، انسولین کمترى براى ترشح شدن 
الزم است که این به کاهش ریسک ابتال به دیابت نوع دوم 
کمک مى کند. تحقیقى هم که در سال 2012 صورت گرفت 
نشــان داد خوردن مقدار زیاد برنج سفید منجر به افزایش 
ریسک ابتال به دیابت نوع دوم مخصوصًا در میان جمعیت 

آسیایى ها شده است.
اگر برنج سفید ریسک چربى شکم، مبتال شدن به دیابت نوع 
دوم و سندرم متابولیک را افزایش مى دهد، پس چرا رژیم 

غذایى آسیایى با اینکه شامل مقدار چشمگیرى برنج سفید 
نیز هست، این سه خطر را ندارد؟

این  رژیم غذایى و ســبک زندگى شامل تعادل در تغذیه و 
دست از خوردن کشــیدن به محض احساس سیرى هم 
مى شود، نه اینکه تا خرخره بخورند! یک رژیم آسیایى سنتى 
پر از میوه جات،  سبزیجات و چاى سبز و البته همراه با سبک 

زندگى بسیار فعال است.
بله، یک رژیم غذایى سنتى آسیایى برنج سفید هم دارد اما 
سایر فاکتورهاى موجود در شــیوه زندگى آنها تأثیر بسیار 
زیادى روى سالمتشان دارد. از زمانى که ملل آسیایى تمایل 
به تغذیه غربى پیدا کرده اند، میزان چاقى، بیمارى هاى قلبى 

و دیابت نوع دوم در آنها در حال افزایش است.
برنج سفید مى تواند بخشى از سبک زندگى سالم باشد، مثل 
چیزى که در رژیم غذایى سنتى آسیایى مى بینیم. با وجود 
این، مابقى تغذیه شما و نحوه زندگى تان تأثیر بزرگى روى 
سالمتتان دارد. اگر به یکجانشــینى عادت دارید، خوردن 
میزان زیــادى از برنج و ســایر کربوهیدرات هاى تصفیه 
شده، باعث مى شود به بدنتان بیشتر از نیازش کربوهیدرات 
برســانید. این اتفاق مى تواند موجب افزایش ریسک وزن 
گیرى در ناحیه شکمتان شود، احتمال ابتال به دیابت نوع دوم 

را باال ببرد و حتى مبتال به سندرم متابولیک شوید.
در کنار یک وعده غذایى ســالم که حاوى مقدار متعادلى 
پروتئین و چربى اســت، یک ظرف کوچک برنج بخورید، 
سبک زندگى فعال داشته باشــید و زمان نشستن هاى تان 

را محدود کنید.
اگر برنج خوردن را دوست دارید و از آن لذت مى  برید، سعى 
کنید سایر فرم هاى آن را امتحان کنید مثل برنج قهوه اى. 
همچنین خوب اســت در مورد نوع برنجى که مى خورید و 
سالم بودن منبع آن مطمئن شوید. بعضى از انواع برنج، بیشتر 

از حد مجاز آرسنیک دارند.

خوردن برنج خطرناك است؟

علت 30 درصد 
سکته هاى مغزى 

چیست؟

آیا توانایى زنان در انجام همزمان چند کار 
بیشتر از مردان است؟ 

بهتر از مردان هستند.
پژوهشگران دانشگاه فنى آخن مى گویند، 
با ســنجش توانایى زنان و مــردان در

مواجهه با آزمایشى ساده 

آخن، دلیل این تفاوت در آزمایش هاى پیشین مى تواند 
در تفاوت نوع تکالیفى باشد که بر عهده زنان و مردانى 
گذاشته شــده که تســت روى آنها انجام شده

 است.

علت 30 درصد 
سکته هاى مغزى 

چیست؟

افراد حتمًا باید روزانه هشــت لیوان آب بنوشند. البته 
نیازى نیست که تعداد لیوان هاى خود را شمارش کنند. 
تحقیقات نشان مى دهد افرادى که در موقع تشنگى یک 
لیوان آب مى نوشند، براى سالم ماندن بدنشان مصرف 
مى کنند. غذا هاى پر آب مانند سوپ، میوه و سبزیجات 

و نوشــیدنى هایى مثل آبمیوه، چاى و قهوه همگى به 
آبرســانى به بدن کمک خواهند کرد. اگر ادرار شما به 
رنگ زرد تیره درآمد یا به طور منظم ادرار انجام نشد  و در 
یک منطقه اى با آب و هواى گرم زندگى مى کنید، شاید 

الزم باشد آب بیشترى بنوشید.

روزى چند لیوان آب بخوریم که سالم بمانیم؟

اگر نمى توانید روى صندلى دستشویى را بپوشانید، 
نگران نشوید. صندلى هاى توالت معموًال تمیز تر 
از آنچه فکــرش را مى کنید هســتند، اما در هاى 
دستشویى، دستگیره هاى در و کف دستشویى از 
میکروب هایى مانند اى کوالى، نورو ویروس (با 
نام مســتعار آنفلوآنزاى معده) و آنفلوآنزا پوشیده 
شده اند. قبل از اینکه به در ها یا دستگیره ها دست 
بزنید، دستتان را با حوله کاغذى بپوشانید و بعد از 
دستشویى، از ضد عفونى کننده دست استفاده کنید 

یا آن ها را بشویید.

اغلب مسافران هواپیما سعى مى کنند که براى سفر 
از غذاهاى سالم استفاده کنند اما این کار اشتباهى 
است؛ غذا هاى کم نمک قبل از پرواز ضرورت دارد 
زیرا نمک بیش از انــدازه باعث نفخ در حین پرواز 
مى شود پس بهتر اســت از مواد غذایى کم سدیم 
استفاده کنید مثًال مى توانید میوه یا سبزیجات با 

خود ببرید یا از غذا هاى تازه استفاده کنید.
معموًال قرار گرفتن بر باالى ابر ها و هواپیما جرم 
باالیى دارد و سیستم ایمنى بدن باید در این مواقع 
ویتامین c کافى قبل از پرواز داشــته باشــد؛ اگر 
کافئین و قهوه زیاد مصرف کنید، بدنتان خشک 
مى شــود پس به جاى آن از چاى گیاهى استفاده 

کنید.
چاى هاى بدون کافئین رطوبــت بدن را متعادل 
نگه مى دارد و همچنین مى توانــد هضم را بهتر 
کند؛ با توجه بــه اینکه  پرواز تأثیــر زیادى روى 
شــکم و معده شما مى گذارد، ماســت با توجه به 
وجود پروبیوتیک ها مى تواند مفید باشد و شما را از 
احساس گرسنگى در سفرهاى هوایى خالص کند.
 کره بادام زمینى را به دلیل سنگین بودن نمى توان 
داخل هواپیما مصرف کرد، اما مى توان آن را قبل 
از پرواز مصرف کرد؛ پروتئین خالص را نمى توان از 
مواد غذایى مثل ماهى یا مرغ سوخارى به دست 
آورد مثًال باید از مرغ آبپز استفاده کنید تا پروتئین 

بدنتان به اندازه کافى در طول پرواز تأ مین شود.

دستگاه هاى مرطوب کننده مى توانند رطوبت را 
به هوا اضافه کنند و همین امر به افرادى که داراى 
مشکالت تنفسى یا پوست خشک هستند کمک 

فراوانى خواهد کرد.
دســتگاه هاى مرطوب کننده مى توانند رطوبت 
را به هوا اضافه کنند و همین امــر به افرادى که 
داراى مشکالت تنفسى یا پوست خشک هستند 
کمک فراوانى خواهد کــرد. روش هاى زیادى 
براى استفاده از دســتگاه مرطوب کننده یا همان 
بخور در منزل و دفتر کارى وجود دارد اما برخى از 
آنها خطراتى را هم در پى خواهند داشت. دستگاه 
بخور مى تواند براى افرادى که مشکالت پوستى 
یا تنفسى دارند و در محیط هایى با رطوبت اندك 

زندگى مى کنند، مفید باشد.
به خاطر داشته باشــید که این دستگاه نمى تواند 
مشکالت زمینه اى همچون آسم را درمان کند. 
اگرچه این دستگاه مفید است اما نباید جایگزین 
درمان پزشکى شود. افرادى که به هنگام استفاده از 
دستگاه بخور نشانه هایشان بدتر مى شود یا نشانه 
جدیدى را تجربه مى کنند باید آن را کنار بگذارند و 

با پزشک مشورت کنند. 

در هاى دستشویى 
عامل  انتقال میکروب

قبل و بعد از پرواز
 چى بخوریم؟

فواید استفاده از
 دستگاه بخور 

سیگار کشیدن 
اضطراب و استرس را 

کاهش مى دهد؟ 

برخى از افراد به محض اینکه دچار احساسات ناخوشایند 
مانند استرس، ناراحتى، دستپاچگى و اضطراب مى شوند 
فورى یک سیگار مى کشند. اعتقاد این افراد این است که 
سیگار موجب تسکین ناراحتى و کاهش نشانه هاى استرس 
و مشکالت دیگر مى شود. به تدریج سیگار کشیدن در مواقع 
تنش زا به یک عادت براى افراد سیگارى تبدیل مى شود. 
افرادى را سراغ داریم که واقعاً سیگارى نیستند و تنها زمانى 
که دچار استرس و تنش مى شوند سیگار مى کشند. ما در این 
نوشتار مى خواهیم این قضیه را باز کنیم. آیا سیگار کشیدن 

واقعاً باعث کاهش استرس و اضطراب مى شود؟
نکته قابل توجهى که همه باید درباره آن مطلع باشند، تأثیر 
موقت و زودگذر سیگار بر روى اضطراب است. در حالى که 
هیچ شکى در کاهش لحظه اى استرس و اضطراب پس از 
سیگار کشیدن وجود ندارد، اما سیگار کشیدن در دراز مدت 

باعث بروز مشکالت جسمى و وابستگى شدید به نیکوتین 
خواهد شد.

بسیارى از مردم، درســت زمانى که با اضطراب و شرایط 
اســترس زا و یا حتى ناراحت کننده مواجه مى شوند، رو به 
سیگار مى آورند. سیگار کشیدن به واسطه خواص شیمیایى 
نیکوتین باعث کاهش درد، ناراحتى و تســکین استرس 
و اضطراب بیش از حد مى شــود. اما باید بدانید که، اثرات 
مواد شیمیایى موجود در نیکوتین و سیگار، براى همیشه 
در بدن باقى نخواهد ماند. به محض کاهش اثر نیکوتین 
در بدن و دفع مواد شیمیایى آن، عالیم استرس دوباره باز 

خواهد گشت.
برخالف برخى از داروهاى دیگر، که به مرور زمان سطح 
اضطراب، ناراحتى و افســردگى را به میزان قابل توجهى 
پایین مى آورند، ســیگار هیچگاه قادر نیست در دراز مدت 

و به صورت کلى، ســطوح موارد ذکر شــده را دستکارى 
کند. این یعنى ســیگار در دراز مدت هیچ تأثیرى بر روى 
مشکالت روانى و ناراحتى نخواهد گذاشت  و مصرف آن 
تنها وابستگى و بروز مشکالت ریوى و انواع سرطان ها را 

در پى خواهد داشت.
روش هاى درمانى زیادى بــراى کاهش و بهبود اختالل 
اضطراب فراگیر و مزمن وجود دارد. این شیوه هاى درمانى، 
علمى و ثابت شده هســتند. با در پیش گرفتن شیوه هاى 
درمانى درســت، نه تنها به زودى بهبود پیدا خواهید کرد، 
بلکه هیچ آسیب فیزیکى نیز متوجه شما نخواهد شد. اگر 
براى درمان اضطراب مزمن خود نمى دانید از کجا شروع 
کنید، بهترین گزینه مراجعه به یک پزشک عمومى است. 
او ممکن است شما را به یک متخصص درمانگر اختالالت 

اضطرابى ارجاع دهد.

احساس درد شدید در قفسه سینه نشانه چیست؟
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قیمت پایه مزایده اعیانعرصهکاربرىنوعآدرسردیف
وضعیت توضیحات(ریال)

اموال
شرایط 
پرداخت

1
اصفهان، کیلومتر 20 جاده اصفهان به 
شیراز، شهر جدید بهارستان، خیابان 

ایثار، کوچه زمزم، پالك 155، آپارتمان 
شماره 2، طبقه همکف

94/95 قدرالسهممسکونىآپارتمان
3/000/000/000مترمربع

داراى یک واحد پارکینگ
فروش به صورت وضع موجود و تخلیه 
متصرف به عهده خریدار مى باشد

داراى سند و 
1 و 2عدم تخلیه

آگهى مزایـده   شماره 98/03

بانک کارآفرین شعبه میر استان اصفهان

بانک کارآفرین در نظر دارد، ملک مازاد مشروحه ذیل را در شهرستان اصفهان 
به صورت (شش دانگ) با شرایط پرداخت نقد/ قرارداد اجاره به شرط تملیک 

از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
شرایط و نحوه شرکت در مزایده:

1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهى 
مى باشد که مى بایست توسط متقاضى به حساب مورد اشاره در برگ شرایط 
مزایده (قابل پرداخت در تمامى شعب بانک کارآفرین) واریز و اصل رسید آن 

را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابى تحویل نمایند.
2- متقاضیانى که جهت دریافت اســناد مزایده به صورت حضورى به بانک 
مراجعه مى کنند مى بایســت فیش واریزى به مبلغ 200/000 ریال به شماره 

حساب 9- 651- 01 به نام امور مالى بانک واریز نمایند.
3- بانک در قبول یا رد، یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.

4- کلیه امالك مربوطه با وضع موجود و شرایط روز ملک به فروش مى رسند و 
بانک تعهدى از بابت هرگونه طرح احتمالى امالك (مطروحه از جانب شهردارى) 

و اخذ پایانکار جدید نخواهد  داشت و خریدار شخصاً مسئول مى باشد.
5- در مواردى که سهم الشرکه به صورت مشــاعى واگذار مى گردد، بانک 

هیچگونه مسئولیتى در قبال افراز سهم مشاعى و اخذ سند تفکیکى ندارد و 
خریدار شخصاً مسئول مى باشد.

6- در خصوص امالك عدم تخلیه (داراى متصرف)، بانک هیچگونه مسئولیتى 
در خصوص تخلیه ندارد و مسئولیت کامل رفع تصرف و تخلیه متصرف به عهده 

خریدار مى باشد.
شرایط پرداخت بهاى مورد معامله:

1- نقد: 50٪ بهاى مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعالم نتایج بازگشایى 
پاکات و مابقى ثمن معامله پس از اخذ استعالمات مربوطه از مراجع ذیربط و 
همزمان با انتقال قطعى مورد معامله و تحویل ملک به خریدار در دفتر اسناد 

رسمى دریافت مى گردد.
2- قرارداد اجاره به شرط تملیک:

گروه الف) قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت پرداخت 50٪ بهاى مورد 
معامله نقداً همزمان با انعقاد قرارداد، پرداخت 50٪ به صورت اقساط 24 ماهه 

با نرخ ٪18
گروه ب) قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت پرداخت 40٪ بهاى مورد معامله 
نقداً همزمان با انعقاد قرارداد، پرداخت 60٪ به صورت اقساط 36 ماهه با نرخ ٪20

گروه ج) قرارداد اجاره به شــرط تملیک به صورت پرداخت 30٪ بهاى مورد 
معامله نقداً همزمان با انعقاد قرارداد، پرداخت 70٪ به صورت اقساط 48 ماهه 

با نرخ ٪22
 در شرایط مساوى بودن قیمت پیشنهادى، تقاضاى نقدى براى کلیه 

امالك در اولویت مى باشد.
 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از وضعیت مورد واگذارى، 
بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده مى توانند از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک هفته به "شعبه میر اصفهان" واقع در: اصفهان، فلکه 
فیض، ابتداى خیابان میر، پالك 58، کدپستى 8164987544 با شماره 
تلفن هاى 2- 36640700- 031 مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتى 
بانک به نشــانى www.karafarinbank.ir جهت دریافت فرم 

شرکت در مزایده اقدام فرمایند.
 متقاضیان مى بایست پیشنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق 
پستى 4659- 15875 و یا حضوراً به نشانى ساختمان مرکزى بانک 

کارآفرین تا تاریخ اعالمى تحویل و رسید دریافت نمایند.

قابل توجه کلیه مجاورین اراضى و حاشــیه رودخانه هریزه جبل کوهپایه به اســتناد 
تبصره یک ماده دوم قانون توزیع عادالنه آب و به استناد ماده سه آیین نامه مربوط به 
حریم و بستر رودخانه ها، انهار، مســیل ها و... به اطالع مى رساند، میزان بستر و حریم 
رودخانه هریزه جبل کوهپایه تعیین گردیده است، لذا الزم است جهت کسب اطالع از 
محدوده بستر و حریم تعیین شده و رعایت آن به شرکت آب منطقه اى (اداره منابع آب 
شهرستان اصفهان) مراجعه نموده ودر صورت اعتراض ظرف حداکثر مدت یک ماه از 

تاریخ این اطالعیه، اعتراض خود را جهت رسیدگى تسلیم و رسید دریافت نمایند.
بدیهى است پس از پایان مهلت اعالم شده، رسیدگى به اعتراض هاى واصله مقدور نبوده 

و نظر شرکت آب منطقه اى که در حکم نظر وزارت نیرو محسوب مى گردد، قطعى است. 

اطالعیـــه

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
م الف: 574600

جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان رأس 
ساعت 14 روز  چهار شنبه مورخ 98/06/13 در محل نمازخانه واقع در کارخانه کاشى اصفهان 
تشکیل مى گردد. لذا از کلیه اعضاى شرکت دعوت مى گردد با در دست داشتن برگه ورود به 
مجمع رأس ساعت و روز مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکالى خود را معرفى 

نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس                          2- گزارش حسابرسى سال 1397
3- طرح و تصویب صورت هاى مالى سال 1397

4- نحوه تقسیم سود بین اعضاء               5- افزایش سرمایه از محل سود انباشته
هیئت مدیره شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهانهیئت مدیره شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم 
شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان

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 چاپ دوم

سعید اکرم خانى- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهرسعید اکرم خانى- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر
م الف: 568193

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

حسن حجتى - شهردار دولت آبادحسن حجتى - شهردار دولت آباد

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 :م الف: 568556پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

حبیب رضوانى- شهردار هرندحبیب رضوانى- شهردار هرند

شهردارى هرند با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر هرند در نظر دارد یک باب ساختمان ترمینال مسافربرى واقع در شهر هرند 
ابتداى بلوار شهید صفار با کاربرى ترمینال مسافربرى را به شرکت هاى مسافربرى که طبق ضوابط سازمان حمل و نقل و پایانه هاى 
کشور تشکیل مى شوند را به مدت دو سال از طریق مزایده عمومى واگذار نماید لذا متقاضیان محترم مى توانند جهت دریافت اسناد 

مزایده و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 98/06/21 به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 46402366- 031 تماس حاصل نمایند.
آدرس: هرند خیابان 22 بهمن     

م الف: 573714تلفن: 46402444- 031         464026366               فکس: 46402435- 031


