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دردى که باید جدى بگیرید بازسازى 10 دستگاه آمبوالنس فرسوده در اصفهاننابغه سینماى جهان اصلیت کولى داشتساخت سریال شمس تبریزى شرعاً جایز نیست آبى ها امروز مى آیند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سبزیجاتى که 
پخته شده آنها 
سالم تر است

مقصر سقوط سنگ نورد خردسال کیست؟
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آیت ا... جنتى: به مدیران 
فعلى هیچ امیدى ندارم

ایمن سازى بازار تاریخى 
اصفهان هنوز انجام نشده است

ثبت نام 80 هزار اصفهانى 
بــــراى 

پیاده روى اربعین
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«شکار» رانندگان 
تاکسى اینترنتى 

صحت دارد؟!

حتماً به خوبى مى  دانید که سبزیجات براى شما مفید 
هستند اما آیا مى دانید که ارزش غذایى آنها به نحوه 
تهیه آنها بستگى دارد؟ رژیم غذایى خام گیاه خوارى 

در سال هاى اخیر به طور قطع باعث ایجاد
 رونق زیاد مصرف سبزیجات خام شده...

 روزنامه «شهروند» اخیراً در گزارشى، به وضعیت 
تاکسى هاى اینترنتى در اصفهان پرداخته و نوشت 
که مخالفان فعالیت این تاکسى ها، راننده هاى آنها 
را کتک مى زنند!  به نوشته این روزنامه، سرهنگ 
نجاتى، رئیس پلیس سابق راهور اصفهان گفته: 
«باورکردنش سخت اســت اما براى خودم پیش 
آمده که تاکســى هاى محوطه فــرودگاه راننده 
تاکسى اینترنتى که ســوارش بوده ام، پیاده کنند 
و کتک بزنند، حتى چند وقت پیش شــاهد بودم 
خانواده اى سوار یکى از این تاکسى ها شدند، وقتى 
راننده هاى تاکسى هاى رســمى شروع به تعقیب 

تاکسى ...

سینماى فنالند در اصفهان معرفى مى شودسینماى فنالند در اصفهان معرفى مى شود
همزمان با نمایش همزمان با نمایش 9797 فیلم در سیتى سنتر؛ فیلم در سیتى سنتر؛
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جزئیات حادثه اى که جمعه در فوالدشهر اتفاق افتاد و بازتاب گسترده اى در رسانه ها داشته است 

فردا، 2 دیدار ترسنــاك 
در آزادى و فوالدشهر

در چارچــوب هفته پنجــم رقابت هــاى لیگ برتــر فوتبال، 
ســرخابى هاى تهرانى به مصاف دو نماینده اصفهان مى روند؛ 
تیم سپاهان اصفهان در آزادى مهمان پرسپولیس تهران است و 
ذوب آهن از استقالل میزبانى مى  کند. قطار لیگ برتر فوتبال به 

ایستگاه پنجم خود رسید. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدارس سنگى
 استــان اصفهان 

در اولویت 
جمع آورى هستند

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس:

حجم سد زاینده رود در اولین روز سال آبى جدید 
معاون آب منطقه اى از اعداد و ارقام جدید آبى مى گوید
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فرهاد به اصفهان مى آیدفرهاد به اصفهان مى آید

شهردارى بهارستان در نظر دارد بااستناد به مجوز شماره 659/ش ب مورخ 98/04/31 شوراى محترم اسالمى 
شهر بهارستان نسبت به فروش امالك تجارى، ادارى و مسکونى خود در شهر بهارستان طبق مشخصات زیر از 

طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید.

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى توانند از مورخ 98/06/27 تا مورخ 98/07/10 
همه روزه به جز روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و نسبت به خرید اسناد 

مزایده اقدام نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى شنبه مورخ 98/07/20 به واحد دبیرخانه 

محرمانه شهردارى بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند.
3- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 98/07/21 در کمیسیون عالى معامالت که در 

محل شهردارى بهارستان تشکیل مى گردد بازگشایى مى گردد.
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

5- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده آنها به ترتیب 
ضبط خواهد شد.

6- سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده درج گردی ده است.
7- هزینه چاپ آگهى مزایده در روزنامه به عهده برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى

داود بحیرایى- شهردار بهارستان

نوبت دوم

م الف: 600672

مساحت کاربرىموقعیت
(مترمربع)

کل قیمت پایه کارشناسى 
شده (ریال)

میزان سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

94/512/750/000/000138/000/000مسکونىخیابان الفت غربى مجتمع مسکونى بهاران بلوك A یاس 1 طبقه 6 واحد 2
121/502/750/000/000138/000/000مسکونىخیابان الفت غربى مجتمع بهاران بلوك D 2 یاس 13 طبقه 2

85/592/750/000/000138/000/000مسکونىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c طبقه همکف
54/482/996/600/000150/000/000ادارىمیدان ولیعصر مجتمع تجارى ادارى اشکان طبقه 2 واحد 3
57/223/147/100/000158/000/000ادارىمیدان ولیعصر مجتمع تجارى ادارى اشکان طبقه 2 واحد 4

64/52/902/500/000146/000/000ادارىخیابان الفت محله 3 پالك 561 مجتمع مومنى طبقه دوم واحد 6
61/833/400/650/000171/000/000ادارىخیابان ولیعصر جنوبى مجتمع نصیر پالك 414 طبقه 2 واحد 8

17/682/121/600/000107/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 1
16/702/004/000/000101/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 2
19/062/287/200/000115/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 3
24/462/935/200/000147/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 4
17/052/046/000/000103/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 5
262/340/000/000117/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 6
23/622/125/800/000107/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 7
24/642/217/600/000111/000/000تجارىخیابان ایثار شمالى مجتمع محتشم کاشانى بلوك c واحد 8

35/502/485/000/000125/000/000تجارىخیابان ایثار محله 2 پالك 765 مجتمع تجارى نوروزى طبقه 1 واحد 1
20/701/449/000/00073/000/000تجارىخیابان ایثار محله 2 پالك 765 مجتمع نوروزى طبقه 1 واحد 2
23/801/666/000/00084/000/000تجارىخیابان ایثار محله 2 پالك 765 مجتمع نوروزى طبقه 1 واحد 3
22/081/545/600/00078/000/000تجارىخیابان ایثار محله 2 پالك 765 مجتمع نوروزى طبقه 1 واحد 4
31/602/212/000/000111/000/000تجارىخیابان ایثار محله 2 پالك 765 مجتمع نوروزى طبقه 1 واحد 5

موسیقى موسیقى 66 سریال ماندگار  سریال ماندگار 
تلویزیون تلویزیون 

چگونه ساخته شدچگونه ساخته شد
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فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع) را تسلیت مى گوییم 
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على الریجانى در جلســه علنى صبح سه شنبه مجلس 
شوراى اسالمى گفت: این چه وضعى است که به یک یا 
چند نماینده اتهاماتى دروغ مى زنند و چند سایت خبر آنها 
را منتشر کرده و بعد معلوم مى شود که اولین منتشرکننده 
سایت ضد انقالب بوده است. آیا شــما قبول ندارید و در 
روایات ندیده اید که آبروى مؤمن حرمت کعبه را دارد؟ در 

پیشگاه خدا چه مى گویید؟
رئیس مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه «اهمیت فساد 
سیاسى کمتر از فساد اقتصادى نیســت» از ریاست قوه 

قضاییه خواست که با این نوع فساد سیاسى برخورد کند.
رئیس مجلس شوراى اســالمى گفت: کسى با نقد نظر 

نماینده مخالفت نمى کند ولى توهین و جعل دروغ شأن 
متفاوتى دارد.

رئیــس قوه مقننــه اظهار کــرد: حکمرانى در ســطح 
قانونگذارى از جنس امور فکاهى نیســت که دست آویز 
یک مجرى کم اطالع شده و آن را وسیله هجوگویى قرار 
داده و «ِهر و ِکر» راه بیاندازد. متأسفانه برخى از نمایندگان 
در زمینه انتقاد به الیحه تجارت شأن مجلس را رعایت 
نکردند. به هر حال از رئیس محترم صدا و سیما مى خواهم 
به این وضع نابسامان شخصاً رسیدگى کند. وظیفه صدا و 
سیما در حکمرانى  خوب این است که زمینه تحقق قانون 

را فراهم کند.

رئیس مجلس خبرگان رهبرى در هفتمین اجالســیه 
خبرگان رهبرى با بیان اینکه پولدارهــا و پولخوارها و 
غارتگرها در داخــل و خارج تالش مى کننــد تا مردم 
مستمند باشند و علیه نظام شورش کنند، گفت: دشمنان 
به دنبال این هســتند که مردم به  نظام آسیب بزنند اما 
امسال سال رونق تولید اســت و ما باید نیازهاى مردم 
را تأمین کنیم ولى جاى این سیاســت در ایران امروز، 

خالى است.  
آیت ا... جنتى با بیان اینکه برخــى بانکدارها و پولدارها 
نمى گذارند تولید رونق بگیرد، گفت: ســال گذشته 18 
میلیارد دالر با نرخ ارز دولتى به جیب دالل ها ریخته شد 

و اکنون به سمت فرانسه و اروپایى ها، دست گدایى دراز 
کرده اند و آنها هم دولت ما را سر کار مى گذارند.

آیت ا... جنتى تصریح کرد: اما مردم نباید بى تفاوت باشند 
و نباید اجازه دهیم که ناامید شــوند. مردم باید مطالبه 
گر باشــند چرا که اگر ایســتادند و مطالبه گرى کردند 
دیگران مجبور مى شــوند به حرفشــان گوش دهند، 
هرچند که بى تعارف من به مدیــران فعلى هیچ امیدى 

ندارم.
وى اظهار کرد : ما بــراى روزى کار مى کنیم که اینها با 
مدیران جوان و انقالبى جایگزین شوند تا از این خفت و 

گرفتارى که دچارش شده ایم رها شویم. 

این چه وضعى 
است...

آیت ا... جنتى: به مدیران فعلى 
هیچ امیدى ندارم

خاطره سعید راد 
از جبهه رفتنش

ســعید راد، بازیگر مشــهور    تسنیم|
ســینما درباره حضورش در جبهه مى گوید: ما 
براى یک کارى به اهواز رفته بودیم، ماشین را 
هم ِگل زده بودم؛ کوپن بنزین هم گرفتم و رفتم 
استاندارى که مرکز ستاد جنگ بود کارى داشتم، 
وقتى با این جوان ها مواجه شدم گفتم کجا دارید 
مى روید؟ رفتم آنجا، اتفاقــًا از بچه هاى آقاى 
چمران بودند؛ بعدها در سر پروژه «چ» حاتمى کیا 
آقایى آمده بود که من را آنجا دید و گفت «فالنى 
جبهه یادت هســت!» آقاى حاتمى کیا گفت: 
مگر شــما هم در جبهه بودید؟ گفتم: چرا فکر 
مى کنید من نبودم؟ گفــت: چه کمکى کردى؟ 
گفتم: سوســنگرد پاتک زده بودند من با همان 
ماشین ِگل زده، زخمى مى آوردم؛ این یک وظیفه 

اخالقى است.

تشییع جنازه با بنز لوکس 
مدیرعامل بهشــت زهرا (س)    ایمنا|
تهران گفته: سه دستگاه بنز لوکس براى تشییع 
پیکر نام آوران، فرهیختــگان و مفاخر در نظر 
گرفته شده است. سعید خال در پاسخ به اینکه 
آیا افراد ثروتمند هم مى توانند از این بنزها براى 
تشــییع پیکر اســتفاده کنند، گفت: خیر، ما در 

بهشت زهرا(س) اختالف طبقاتى نداریم.

کرایه نداشتم 
موتور پلیس را دزدیدم!

  ایمنا| سارق حرفه اى که موتورسیکلت 
گرانقیمــت کارآگاه اداره دهم پلیس آگاهى در 
تهران را سرقت کرده بود در بازجویى ها گفت: 
براى رفتن به محل کارم کرایه ماشین نداشتم 
که موتورسیکلت سنگین کارآگاه پلیس آگاهى 
را سرقت کردم! بررسى هاى مأموران نشان داد 
موتورسیکلت آپاچى گرانقیمت کارآگاه پلیس 
در حالى که مجهز به قفل فرمان بوده در یکى 
از خیابان هاى مرکزى تهران سرقت شده است.

افزایش دردناك ترین 
خودکشى

  برنا | امیرمحمود حریرچى، جامعه شناس 
و استاد دانشگاه عالمه طباطبایى، خودسوزى 
را دردناك ترین و سخت ترین شکل خودکشى 
دانست و گفت: این شکل از خودکشى در جامعه 
ما در حال افزایش بــوده و البته در مورد مردان 
آمار بیشترى از این دست خودکشى موجود است 
چراکه این قشر از جامعه به دالیل اقتصادى مورد 
تعدى هاى نامناسبى قرار گرفته اند و این شکل از 
خودکشى نوعى فریاد اجتماعى و پیام است براى 
جامعه اى که او را ندیــد. حس تنهایى و تحقیر 
شــدن در زنان نیز مهمترین عامل خودکشى 
است. چراکه انسانى که مورد تحقیر قرار مى گیرد 
در طوالنى مدت همه کارى از او برمى آید و براى 
جان خود و دیگران نیز اهمیت قائل نمى شود.  

سایه «دختر آبى» 
بر مراسم بهترین هاى فیفا 

رئیس فدراسیون جهانى فوتبال    بهار |
دوشنبه شب در حضور ستاره هاى فوتبال جهان 
بار دیگر نســبت به لزوم تضمیــن حقوق زنان 
ایرانى براى حضور در اســتادیوم هاى فوتبال 
هشــدار داد. «جیانى اینفانتینو» که در جریان 
مراسم انتخاب بهترین  هاى سال فوتبال جهان 
در شهر میالن ســخن مى گفت براى نخستین 
بار با لحنى جدى تر از قبل بر رفع تبعیض پیش 
روى زنان ایرانى براى حضور در استادیوم هاى 
فوتبال تأکید کرد. از سوى دیگر «مگان راپینو»، 
کاپیتان تیم ملى فوتبال زنان آمریکا که در این 
مراسم جایزه بهترین بازیکن زن فوتبال سال را 
دریافت کرد نیز تصریح کرد که از سحر خدایارى 

معروف به  «دختر آبى» الهام گرفته است. 

احتیاط 
محمدجواد ظریــف، وزیر امور    نامه نیوز |
خارجه کشــورمان در گفتگو با کریســتین امان پور، 
خبرنگار شــبکه «CNN» درباره اینکه آیا وقوع یک 
جنگ را احســاس مى کند یا وقوع یک عقب نشینى، 
گفت: نمى خواهم آن را عقب نشینى بنامم. آن را احتیاط 
مى دانم و امیدوارم که احتیاط غالب شود. اتهامات موجب 

[رسیدن به] راه حل در منطقه ما نخواهند شد.

ترامپ 
خیلى خیلى باهوش است!

«بوریس جانسون»، نخست  وزیر    اعتمادآنالین|
انگلیس در گفتگو با شبکه «NBC» درباره برجام گفت: 
«اگر [این توافق] توافق بدى بوده است و من مى خواهم 
این را بپذیرم که نقص هاى زیادى داشــته است، پس 
بیایید یک توافق بهتر داشــته باشــیم.» او با تحسین 
رئیس جمهور آمریکا گفت: «من فکر مى کنم که تنها 
یک نفر اســت که مى تواند توافقى بهتر انجام بدهد، 
کسى که داشتن شریکى سرسخت مانند ایران را درك 
کند و آن رئیس جمهور آمریکاست.» جانسون، «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریــکا را یک «مذاکره کننده 

بسیار بسیار باهوش» توصیف کرد.

نه به بار است و نه به دار
  ایرنا| على الریجانى، ریاست مجلس شوراى 
اسالمى در جلســه دیروز در پاســخ به تذکر یکى از 
نمایندگان اصولگراى مجلس گفــت: «چیزى به نام 
اعتبار یا وام 15 میلیارد دالرى در حال حاضر وجود ندارد 
که شما اینجا مى گویید تا در رسانه ها مطرح شود،  مسئله 
نه به دار اســت و نه به بار.» سخنان رئیس مجلس در 
واکنش به تذکر علیرضا سلیمى، نماینده مردم محالت 
در مجلس شوراى اســالمى بیان شد که در تذکرى به 
سخنان الریجانى در مورد وهن مجلس توسط صدا و 
سیما به صورت غیرمستقیم اعتراض داشت و مصادیق 
وهن مجلس را مواردى چون عدم اجراى برجام و خط 
اعتبارى 15 میلیاردى دانست که به اعتقاد وى نظرات 

مجلس در این موارد مورد نظر دولت قرار نگرفته است.

ستاره
  ایسنا| روزنامه عربى فرامنطقــه اى «رأى 
الیوم»  در یادداشتى نوشت که روحانى به ستاره نشست 
مجمع عمومى سازمان ملل تبدیل خواهد شد به طورى 
 که رهبران اروپا بــراى دیدار با او تــالش مى کنند و 

رئیس جمهور آمریکا براى دیدار با وى التماس مى کند.

زمین خوارى بزرگ
  فارس| یک منبــع آگاه در بیان جزئیات یکى 
از بزرگ ترین پرونده هاى زمین خوارى کشور در ونک 
تهران با بیان اینکه مساحت اراضى مورد نظر نزدیک 
به 85 هزار مترمربع بوده و شامل 19 قطعه مجزاست، 
افزود: حداقل ارزش اراضى موردنظر در حدود 50 هزار 
میلیارد ریال برآورد مى شــود که البته در صورت تغییر 
کاربرى اراضى بــه تجارى با توجه بــه موقعیت ویژه 
آن، این مقدار تا چندین برابر قابل افزایش است، ضمن 
آنکه در صورت انجام ساخت وساز در آنها ارزش افزوده 
فراوانى نصیب زمین خواران مى شد. وى گفته: عده اى 
با سوءاســتفاده از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به 
اصالحات ارضى اقدام به تصاحب اراضى مذکور کردند.

فساد در واردات موبایل
رئیــس اتحادیــه صنــف    دیده بان ایران|
دستگاه هاى مخابراتى، ارتباطى و لوازم جانبى تهران 
جزئیاتى از غیرفعال شدن 30 هزار موبایل که به صورت 
غیرقانونى رجیستر شــده بودند را تشریح کرد. مهدى 
محبى، با اشاره به ماجراى ورود چند هزار گوشى موبایل 
مسافرى با اطالعات پاسپورت افراد دیگر اظهار کرد: 
در حال حاضر به دلیل مغایرت اطالعات گوشــى هاى 
مسافرى وارد شده با پاسپورت و کد ملى استفاده شده 
براى ثبت در سامانه رجیسترى، 30 هزار گوشى موبایل 

غیرفعال شدند.

خبرخوان

انتشار فیلمى از ســقوط 8 مترى پسر هشــت ساله از 
دیواره مســابقات ســنگ نوردى در یکى از سالن هاى 
ورزشى فوالدشهر واکنش هاى بسیارى را در شبکه هاى 

اجتماعى به همراه  داشته است.
این حادثه روز جمعه و از آنجایى شــروع مى شــود که 
در رقابت هایى که یکى از باشــگاه هاى سنگ نوردى 
اصفهان دریکى از سالن هاى ورزشى فوالدشهر برگزار 
مى کند، پسر خردسالى از ارتفاع 8 مترى سقوط مى کند 
و در کنار تشک ها نقش بر زمین مى شود. پایگاه اطالع 
رسانى «صاحب نیوز» نوشــته که نام این پسر سنگ 
نورد «آرمان غیاثى» اســت که اکنون در بیمارســتان 

الزهرا(س) در کما به سر مى برد.
آرش نجیمى، مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان درباره وضعیت جســمانى سنگ نورد هشت 
ســاله در گفتگو با این پایگاه اطالع رسانى بیان کرد: 
سطح هوشیارى این کودك در حال حاضر پایین است و 
خونریزى داخلى بر اثر پرتاب شدن از ارتفاع داشت. وى 
خاطر نشان کرد: این کودك شکستگى هاى استخوانى 
مانند شکســتگى جمجمه هم دارد کــه وضعیت بیمار 
لحظه به لحظه از سوى تیم پزشــکى در حال بررسى 

است.
اما مهدى نصــر اصفهانى، رئیس هیئــت کوهنوردى 
استان اصفهان در گفتگو با «فارس» درباره برگزارى این 
مسابقه اظهار کرد: این برنامه هفته گذشته در فوالدشهر 
برگزار شده بود که مسئوالن باشگاه «اژکهن» هیچ گونه 
مجوزى براى این برنامه از هیئت کوهنوردى اســتان 
اصفهان نگرفته بودند و امکانات و استانداردهاى الزم 
در این سالن رعایت نشده بود. وى خاطرنشان کرد: براى 
پیگیرى دقیق این موضوع کمیته اى فنى تشکیل شده 
که با حضور کارشناسان و باشگاه اژکهن براى بررسى 
علت حادثه و مشخص شدن قصور افراد روز چهارشنبه 

(امروز) تشکیل جلسه خواهند داد.
مرتضى سلیمى، رئیس اداره ورزش و جوانان لنجان هم 
با اشاره به این خبر اظهار کرد: هیچ گونه مجوزى براى 
برگزارى این برنامه از طرف اداره ورزش و جوانان لنجان 

صادر نشده است.
در همیــن حال و بنا بــر اعالم روابــط عمومى هیئت 
کوهنوردى و صعودهاى ورزشــى استان اصفهان، این 
باشگاه مجوز برگزارى مســابقات از هیئت کوهنوردى 
دریافت نکرده و در سالنى که دیواره غیر استانداردى دارد 

در یک شرایط غیر استاندارد که حتى میزان تشک هایى 
که روى زمین پهن شــده به صورت اســتاندارد نبوده 
این مســابقه برگزار شده و تا ســه روز پس از برگزارى 
مسابقات نیز از اعالم این حادثه به هیئت جلوگیرى شده

 است.
اما کیوان زمانــى، عضو هیئت مدیره باشــگاه اژکهن 
در خصوص حادثه رخ داده در این مســابقه، تقصیر را 
به گردن مربیان انداخته و اظهار کــرد: مربیان یکى از 
سالن هاى ورزشى از باشگاه اژکهن درخواست کردند که 
براى برگزارى یک مسابقه آنها را حمایت کنند، مربیانى 
که برخى از آنان از سرداوران مجرب کشورمان هستند.

عضو هیئت مدیره باشگاه اژکهن در پاسخ به این سئوال 
که آیا براى برگزارى این مســابقه مجــوزى از طرف 
اداره ورزش و جوانان و یا هیئت کوهنوردى صادرشده 
بود یا خیر، تأکید کرد: باشــگاه اژکهن اسپانســر این 
مسابقه بوده و با توجه به اظهارات گروه صعود ورزشى 
ازآنجایى که هیئت ورزشى ذیربط نمى خواهد این مسابقه 
را برگزار کند و از آنجایى که اژکهن یک باشــگاه است، 
بنابراین خودمان با توجه به درخواســت مربیان مجرب 
اقدام به برگزارى این مسابقه کردیم. وى با بیان اینکه 

باشــگاه هاى کوهنوردى مى توانند خودشان مسابقات 
داخلى برگزار کنند، تصریح کرد: مســئولیت برگزارى 
این مسابقات با باشگاه است اما بنده سنگ نورد نیستم و 
کوهنورد هستم و هیچ تخصصى در حوزه سنگ نوردى 
ندارم، بنــده حتى نمى دانم که تشــک مخصوص این 
مســابقات باید چند متر و در چه موقعیتى باشد و در این 
مورد تنها به گفته هاى مربیان مجرب و باسابقه در این 

زمینه و در تأیید سالن ورزشى اعتماد کردم.
درپى وقوع ایــن حادثــه، فدراســیون کوهنوردى و 
صعودهاى ورزشــى ضمن ابراز تأسف از این اتفاق تلخ 
و اظهار همدردى با خانواده آرمان، از هیئت کوهنوردى 
و صعودهاى ورزشى استان اصفهان خواست تا در اسرع 
وقت ضمن بررسى حادثه و برخورد جدى با مسببان آن، 
گزارش این اتفاق و اقدامات صورت گرفته را در اختیار 

این فدراسیون و عموم مردم قرار دهد.
رضا زارعى، رئیس فدراسیون کوهنوردى در مورد اینکه 
گفته مى شود طناب یا تشک استاندارد نبوده است، گفت: 
رشته ســرطناب ربطى به تشــک ندارد بلکه به طناب 
ارتباط دارد، برخى مى گویند این کــودك در انداختن 
طناب خود دچار اشتباه شــده و برخى مى گویند طناب 

استاندارد نبوده است. هنوز چیز دقیقى نمى توان گفت تا 
زمانى که کار کارشناسى صورت بگیرد. 

وى در مورد اینکه آیا مسابقات رسمى بوده یا خیر،  گفت: 
خیر رسمى نبوده است، باشگاه ها مسابقات داخلى برگزار 
مى کنند و هیئت اصفهان مدعى اســت که آنها بدون 

اطالع هیئت این مسابقات را برگزار کرده اند.
در همین حال خبرگزارى «برنا» وابسته به وزارت ورزش 
خبر داد که سلطان حســینى، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان و مهدى نصر، رئیس هیئت کوهنوردى 
 ICU استان به منظور عیادت از آرمان غیاثى در بخش
بیمارستان الزهرا (س) اصفهان حاضر شده و از نزدیک 
در جریان روند معالجه ورزشکار نونهال حادثه دیده قرار 
گرفتند. سلطان حسینى گفته نیروى انتظامى گزارش 
کاملى از این حادثه تهیه کــرده و پرونده اى در مرجع 
قضایى استان اصفهان تشکیل شده است، ما هم بخش 
حقوقى اداره کل را مســئول کردیم به دقت پیگیر این 

موضوع باشد تا با مسببان برخورد قانونى صورت گیرد.
وزیر ورزش نیز روز دوشــنبه با خانواده این خردســال 
گفت گو کرده و در جریــان آخرین وضعیت آرمان غیاثى 

قرار گرفته است.

مدرســه ســازى در مناطق محروم یکى از اولویت هاى 
اجتماعى و برنامه هاى بانک رفاه در بخش مسئولیت هاى
 اجتماعى است که به واسطه همین امر تاکنون توانسته 
اســت در 19 نقطه ایران زمین، در پروســه ساخت و یا 

مشارکت در احداث مدارس پیش رو باشد.
به گزارش روابط عمومى بانک رفاه کارگران، این بانک 

به  عنوان ســازمان مســئولیت پذیر اجتماعى عالوه بر 
ساخت مراکز آموزشى نســبت به توزیع کتب و نشریات 
کمک آموزشــى و کمک به تجهیز و نوســازى مدارس 
در برخى اســتان هاى کم برخوردار کشــور اقدام کرده

 است.
به باور بانکداران رفاه، کشــورهایى که ســرمایه گذارى 

بیشترى در آموزش و پرورش داشته باشند، چهار و نیم برابر 
رفاه اجتماعى در این کشورها افزایش مى یابد که در این 
راستا بانک رفاه تالش کرده به سهم خود در محرومیت 
زدایى از مناطق کمتر توســعه یافته در حوزه برخوردارى 
از مدرســه و تجهیــزات آموزشــى نقش مؤ ثــرى ایفا

 کند.

جزئیات حادثه اى که جمعه در فوالدشهر اتفاق افتاد و بازتاب گسترده اى در رسانه  ها داشته است

مقصر سقوط سنگ نورد خردسال کیست؟

نقش بانک رفاه
 در محرومیت زدایى

جمعى از طالب از آیت ا... مکارم شیرازى درباره ساخت 
سریال شمس تبریزى پرسیده اند که این مرجع تقلید پاسخ 

داده ساخت این سریال شرعاً جایز نیست.
در سئوال طالب از آیت ا...مکارم آمده: طبق اخبار واصله از 
خبرگزارى هاى معتبر رسمى با نهایت تأسف مطلع شدیم 
سریالى در سطح ملى و با استفاده از بودجه هاى دولتى در 
قالب تیم هنرى پیشرفته و کارگردان مطرح و بازیگران 
شــاخص براى نمایش و بزرگداشت شخصیت شمس 
تبریزى در دست ساخت و اقدام اســت. با توجه به فساد 
عقیده شخص مزبور و عقاید پلید او که از اقطاب و اعالم 
صوفیه خبیث بوده و عبارات هتاکانه این ضال مضل در 

تنقیص شخصیت مقدس حضرت صدیقه  طاهره(س) که 
در مؤلفات منسوب به او، موسوم به مقاالت شمس موجود 
اســت و همچنین با التفات به عواقب و لوازم خطرناکى 
که انتشار و پخش این ســریال بعد از اتمام ساختش از 
سیماى جمهورى اسالمى در پى خواهد داشت، استدعاى 
اینجانبان که از طالب حوزه علمیه قم هستیم این است 
که عنایت الزم را معظم له جهت توقف هرچه سریع تر این 

مسئله   خطرناك مبذول فرمایند.
آیت ا...مکارم هم در پاسخ نوشته: با توجه به اینکه این کار 
سبب ترویج فرقه ضالّه صوفیه مى شود، شرعاً جایز نیست 

و باید از آن خوددارى کرد. 

مطهرى: هشتم ربیع، عزاست یا جشن؟ساخت سریال شمس تبریزى شرعاً جایز نیست

ملکه قرن 19 در ایران سانسور شد؟

على مطهرى در جلســه علنى صبح دیروز (سه شــنبه) 
مجلس و در جریان بررســى طرح حذف تعطیلى هشتم 
ربیع االول گفت: موضوع این تعطیلى در ابتداى مجلس 
دهم نیز مطرح شد و شــوراى نگهبان را هم قانع کردند 
آن را تأیید کند که این بخاطر قولى بود که به کسى داده 

بودند تا این کار انجام شود.
مطهرى اضافه کرد: روشن نیست این روز، روز عزادارى 
است یا جشن و شادى؟ زیرا مناســبت آن شهادت امام 
حسن عسکرى (ع) و آغاز امامت امام زمان (عج) است. 
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: وقتى چنین 
روزى تعطیل شــود عده اى در منازل خود اســتراحت 

مى کنند و عده اى هم به شمال کشور مى روند.
مطهرى همچنین گفت: تعطیلى هشــتم ربیع االول در 
حالى اســت که این روز مجاور نهم ربیع اســت و شب 
نهم ربیع عده اى مراسم هاى خاصى برگزار مى کنند که 
منافى وحدت اسالمى اســت و آن را به خطر مى اندازد. 
وى این تعطیلى را داراى اثر منفى اقتصادى براى بخش 
خصوصى، دولت و کل کشور دانست و گفت: در شرایطى 
که ما ادعــاى اقتصاد مقاومتى داریــم نباید یک روز را 

بى جهت  تعطیل کنیم.
در نهایــت موضوع حذف تعطیلى هشــتم ربیع به رأى 

مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

رسانه هاى اسپانیایى از حذف یک اثر از نمایشگاه موزه 
«آلیکانته» در ایران خبر دادند. «ال پاس» رسانه اسپانیایى 
زبان در گزارشى نوشته اســت که یک اثر چاپ سنگى 
مربوط به ســال 1858 که براى نمایشگاه موزه باستان 
شناسى آلیکانته اسپانیا به موزه ملى ایران آمده بوده، در 

آخرین لحظات از نمایشگاه حذف شده است.
این اثر چاپ سنگى،  «ایزابل دوم» را در بازدید از آلیکانته 
نشان مى دهد. این اثر نشان دهنده قدرت این ملکه در 
اواسط قرن 19 در اســپانیا بوده است. «ال پاس» نوشته 

که 282 اثر نمایشگاه توسط کارشناسان موزه ملى و موزه 
آلیکانته براى این نمایشــگاه انتخاب شده اما این اثر با 
وجود سفر به ایران در دقایق آخر از نمایشگاه خارج شده 
است. مدیر موزه آلیکانته به «اروپا پرس» گفته است که 
اعتقاد ندارد سانســورى اتفاق افتاده است. «کورتس» 
گفته اســت: «مى خواهیم که کار مشترك هر دو تیم را 
در طول ماه ها تالش برجسته کنیم. این نمایشگاه باید 
مطابق سلیقه مردم ایران باشد، بدون اینکه محتواى آن 

تضعیف شده باشد.»

مانى مهدوى
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«نیم پالك» در گلستان شهدا
مدیر فرهنگسراى پایدارى اظهار کرد: به مناسبت هفته 
دفاع مقدس و همزمان با آیین غبارروبى و عطر افشانى 
قبور شـهدا، فرهنگسـراى پایدارى وابسـته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برنامه 
«نیم پالك» را چهارم مهر ماه(فردا) از ساعت 17 تا 19 
در گلسـتان شـهداى اصفهان برگزار خواهد کرد. سعید 
صرامى ادامه داد: رزمنـدگان و جانبازان دفاع مقدس در 
این برنامه با مردم چهره به چهره دیدار مى کنند و مردم 

مى توانند هر سئوالى دارند از آنها بپرسند.

کشف 30 فقره سرقت 
جعبه هاى مخابراتى 

سـارق حرفه اى جبعه هاى مخابراتى در اصفهان راهى 
زندان شـد. سرپرسـت پلیـس آگاهـى اسـتان اصفهان 
گفت: مأمـوران انتظامى، در پى وقوع چند فقره سـرقت 
جعبه هاى مخابراتى در منطقه شرق شهر اصفهان، موفق 
به شناسایى و دستگیرى سارق این پرونده شدند. سرهنگ 
حسین ترکیان گفت: این متهم در بازجویى هاى پلیس به 
سرقت 30 فقره جبعه هاى مخابراتى اعتراف کرده است.

امدادرسانی
 به 13 گرفتار در کوه 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: در طول 72 سـاعت، 13 تن از گردشگران و افراد 
مفقود شـده در ارتفاعات و مناطق صعب العبور اسـتان 
اصفهان با کمک امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل 
احمر نجات یافتند. داریوش کریمى تصریح کرد: شش 
کوهنورد در ارتفاعات شاهان کوه فریدونشهر، پنج نفر در 
منطقه تفریحى آب ملخ و یک نفـر در ارتفاعات نول دنا 
شهرستان سمیرم و یک نفر هم در ارتفاعات کوه کرخه 
در روستاى خفر شهرستان نطنز توسط تیم هاى امدادى 

نجات پیدا کردند.

فاصله گرفتن از بسیج 
منشأ فساد است

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در آیین 
تودیع و معارفه مسئوالن سابق و جدید بسیج دانشجویى 
این واحد دانشگاهى گفت: بسیج نیروى امین و خیرخواه 
است که هیچ منفعت فردى یا گروهى براى آن متصور 
نیسـت. پیمان داورى گفت: تفکر بسیجى باید در همه 
ارکان دانشـگاه اشـاعه یابد. وى فاصله گرفتن از تفکر 
بسـیجى را خسـارت بار دانسـت و اظهار کـرد: فاصله 
گرفتن از بسـیج و تفکر بسیجى، منشـأ ایجاد فساد در 

جامعه است.

فوالد مبارکه 
در جمع برترین هاى بورس

از میان شـرکت هاى پذیرفته شـده نزد بورس تهران و 
فرابورس ایران، شـرکت فـوالد مبارکه بـه علت بهبود 
قابل مالحظه در عملکرد مالى نسـبت به سـال گذشته 
و از میان شرکت هاى پذیرفته شـده نزد بورس تهران و 
فرابورس ایران در فهرست 40 شرکت برتر سال 1397 
قرار گرفت. شناسـایى شـرکت هاى فعال تـر در بورس 
اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبى از قدرت نقدشوندگى 
سهام و میزان داد و ستد سهام در تاالر معامالت، تناوب 
داد وسـتد سـهام در تاالر معامالت و معیار تأثیرگذارى 

شرکت بر بازار است.

برگزارى مراسم 
صبحگاه مشترك 

مراسم صبحگاه مشترك کارخانه ذوب آهن اصفهان با 
حضور رئیس مرکز مطالعات راهبردى ارتش جمهورى 
اسالمى ایران برگزار شد. امیر پوردستان در این مراسم 
دسـتاوردهاى علمى، صنعتـى و نظامى امروز کشـور و 
گام هاى رو به جلو را نتیجه خودباورى برشمرد و گفت: 
امروز چشم مسـلمانان در جهان اسـالم به دنبال ایران 
اسـالمى اسـت که با همه توان خـود در برابر اسـتبداد 
ایستادگى و همه نقشه هاى دشمنان در جنگ سخت و 

نرم را نقش برآب کرده است.

خبر

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: تاکنون برنامه اجرایى براى 

ایمن سازى بازار تاریخى این خطه آغاز نشده است.
محســن گالبى در جمع خبرنگاران در سالن کنفرانس 
کتابخانه مرکزى شــهردارى اصفهان افزود: از ســال 
گذشــته و قبل از آتش ســوزى بازار تبریز اقداماتى در 
راســتاى بازار بزرگ اصفهان انجام شد و به سبب آنکه 
در ســقف این بازار شــبکه تار عنکبوتى از سیم ها قرار 
دارد جلسات  مشترکى با سایربخش ها  شامل دادستان، 
 دادگسترى و  فرماندارى برگزار شد اما هنوز کار اجرایى 
براى ایمن ســازى این بازار در مقابل حریق و ســایر 

خطرات احتمالى آغاز نشده است.
وى گفت: اهم  مشکالت ما این است که از سازمان آتش 
نشانى در خصوص واحدهاى تجارى استعالم نمى شود 
که این موضوع وظیفه مجمع امور صنفى اســت و  اگر 
ضابط قضایى داشته باشــیم اماکن ناایمن را به سرعت 

پلمب مى کنیم.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان تصریح کرد: وجــود کارگاه هاى 
طالسازى در بازار بزرگ اصفهان با وجود کپسول گازى 
و اسید مشــکالتى را به وجود خواهد آورد از این رو باید 

این واحدها به مکان دیگرى منتقل شود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: میزان حجم آب ذخیره شــده در سد 
زاینده رود در نخستین روز از سال آبى جدید (اول مهر) 

به 509 میلیون متر مکعب رسید.
حسن ساســانى در گفتگو با «ایرنا» افزود: حجم آب 
ذخیره شــده در این ســد در مدت متوسط بلندمدت 
(دوره 44 ســاله) 759 میلیون متر ثبت شده و نشان 
مى دهد که در مقایسه هاى بلند مدت، وضعیت منابع 
آبى در این منطقه مطلوب نیست. وى ادامه داد: میزان 
فعلى ذخیره سد زاینده رود 67 درصد از میزان متوسط 
بلندمدت اســت و امیدواریم بارش هاى مؤثر پاییز  و 

زمستان بتواند حجم قابل قبولى را به مخزن بیافزاید. 
ساسانى تصریح کرد: پارسال در چنین روزهایى 170 
میلیون متر مکعب آب در مخزن ســد وجود داشت و 
بارش هاى زمستان پارسال و بهار امسال کمک کرد 
که حجم ذخیره شده از حالت بحرانى خارج شود. وى 
خاطرنشان کرد: در ســال آبى گذشته 2144 میلیمتر 
در سرشــاخه هاى زاینده رود بارش ثبت شــد، این 
مقدار در مقایســه با دوره زمانى بلندمدت (44 ساله) 
افزایش داشت، اما بر خالف تصور عمومى نتوانست 
خشکســالى بیش از دو دهه در اســتان اصفهان را 

جبران کند.

حجم سد زاینده رود 
در اولین روز سال آبى جدید 

ایمن سازى بازار تاریخى 
اصفهان هنوز انجام نشده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان از اجراى 
طرح «مهر تحصیلى» در 9 شهرســتان این استان خبر 
داد و گفت: در قالب این طرح بیش از 1300 بسته لوازم 

التحریر به دانش آموزان این شهرستان اهدا شد.
حجت االسالم محمدحســین بلک با بیان اینکه یکى 

از این طــرح ویژه هاى اجتماعى، اجــراى امینانه نیات 
موقوفات بــراى تأمین کمک هزینــه تحصیلى دانش 
آموزان بى بضاعت در قالب تهیه لوازم التحریر با عنوان 
طرح «مهر تحصیلى» است، اظهار کرد: این طرح هر ساله 
در آستانه بازگشایى مدارس و با شناسایى دانش آموزان 
بى بضاعت از طریق مراجع ذیصالح همانند آموزش و 
پرورش، مؤسسات خیریه وکمیته امداد و اداره بهزیستى 
انجام مى شود. بلک با بیان اینکه ارزش ریالى بسته هاى 
اهدایى یک میلیارد و 700 میلیون ریال است، اظهار کرد: 
این بســته ها از محل درآمد موقوفات منطبق با کمک 
به دانش آموزان بى بضاعت در 9 شهرســتان اصفهان، 
کاشــان، نایین، گلپایگان، نجف آباد، شهرضا، اردستان  

و... و کمک خیرین تهیه شده است.

 روزنامــه «شــهروند» اخیراً در گزارشــى، بــه وضعیت 
تاکســى هاى اینترنتى در اصفهان پرداخته و نوشــت که 
مخالفان فعالیت این تاکسى ها، راننده هاى آنها را کتک مى 
زنند!  به نوشته این روزنامه، سرهنگ نجاتى، رئیس پلیس 
ســابق راهور اصفهان گفته: «باورکردنش سخت است اما 
براى خودم پیش آمده که تاکسى هاى محوطه فرودگاه راننده 
تاکسى اینترنتى که سوارش بوده ام، پیاده کنند و کتک بزنند، 
حتى چند وقت پیش شاهد بودم خانواده اى سوار یکى از این 
تاکسى ها شدند، وقتى راننده هاى تاکسى هاى رسمى شروع 
به تعقیب تاکسى اینترنتى کردند، پاى خانم خانواده بین در 

گیر کرد و پرت شد...»
یکى از راننده هاى تاکســى هاى اینترنتى اصفهان هم به 
«شــهروند» گفته: «وضعیت طورى شــده که راننده هاى 
تاکسى هاى فرودگاه اصفهان خودشان اپلیکیشن معروف 
تاکســى اینترنتى را نصب کرده اند و ما را شــکار مى کنند! 

گیرمان مى اندازند و کتکمان مى زنند، به ماشینمان صدمه 
مى زنند. مالحظه مســافر را نمى کنند و او را بــه زور پیاده 

مى کنند...»
دیروز مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
اصفهان در گفتگو با خبرگزارى «تســنیم» درباره صحت 
و ســقم این گزارش گفت که معموًال بین رانندگان شرکت 
تاکسیرانى با رانندگان شرکت هاى تاکسى اینترنتى اختالفاتى 
وجود داشته اســت که از اختالف نظر دو وزارتخانه نشأت 
مى گیرد. به اذعان هادى منوچهرى، اختالفى که در بحث 
تاکسى هاى اینترنتى وجود دارد بین وزارت صنعت و معدن 
و وزارت کشور اســت. وى عنوان کرد: فعالیت تاکسى هاى 
اینترنتى از نظر وزارت کشور و شهردارى ها غیرقانونى تلقى 
مى شود اما وزارت صنعت و معدن براى فعالیت تاکسى هاى 
اینترنتى مجوز صادر کرده است، درحالى که با  وجود این، هیچ 
نظارتى بر عملکرد رانندگان و نحوه رســیدگى به شکایت 
مردم از آنها وجود ندارد، بنابراین موجب مى شــود این خأل 

قانونى ملموس تر شود. منوچهرى در ارتباط با شایعه درگیرى 
رانندگان خط ویژه فرودگاه اصفهان و رانندگان تاکسى هاى 
اینترنتى گفت: فرودگاه هاى کشور هیچگونه مجوزى براى 
فعالیت تاکســى هاى اینترنتى در محدوده   بســیار نزدیک 
به فرودگاه صادر نکرده اند و اگر تاکســى هاى اینترنتى در 
محدوده تعریف شــده فعالیت کنند امکان هرگونه برخورد 
قانونى با آنها وجود دارد. وى بیان کرد: رانندگان تاکسى حق 
هیچگونه برخوردى با رانندگان تاکسى هاى اینترنتى را ندارند 
اما حق شکایت براى آنها محفوظ است و  بازرسان سازمان 
تاکسیرانى و واحد هاى بازرســى دیگر مى توانند به صورت 

قانونى با متخلفان برخورد کنند.
وى ادامه داد: خوشبختانه هیچ شکایتى از رانندگان مبنى بر 
وارد کردن خسارت به اموال شخصى رانندگان تاکسى هاى 
اینترنتى ثبت نشــده اســت چون بازرس ها نیــز در محل 
فرودگاه ها حاضر هســتند، بنابراین معمــوًال برخوردهاى 

مستقیم رانندگان باهم وجود نداشته است.

«شکار» رانندگان تاکسى اینترنتى 
صحت دارد؟!

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى اصفهان: برخورد مستقیم بین راننده ها صورت نگرفته است

اجراى طرح «مهر تحصیلى» در 9 شهرستان استان 

واژگونى یک دستگاه آمبوالنس خصوصى در میدان 
استقالل اصفهان به سمت خمینى شهر در بامداد سه 
شنبه موجب مصدومیت راننده و تکنسین این واحد 

امدادى شد.
مدیر روابط عمومــى مرکز حــوادث و فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان در گفتگو با «ایرنا» گفت: این 
حادثه رانندگى ساعت 5 و 45 دقیقه براى آمبوالنس 

خصوصى مهدیار نجف آباد رخ داد که از مأموریت باز 
مى گشت.

عباس عابدى افــزود: در هنگام بــروز حادثه بیمار 
در آمبوالنس حضور نداشــت و راننده و تکنســین 
آمبوالنس دچار مصدومیت شــدند که به وسیله یک 
واحد اورژانس 115 به بیمارستان 9 دى خمینى شهر 
منتقل شدند. علت وقوع این حادثه  اعالم نشده است.

آمبوالنس چپ کرد

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: طى پنج 
ماه نخست امسال 20 هزار و 483 نفر با ادعاى آسیب 
بر اثر نزاع به مراکز پزشــکى قانونى استان اصفهان 

مراجعه کرده اند.
على ســلیمانى پور در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
مراجعات به پزشــکى قانونى با ادعاى نزاع در استان 
اصفهان 4/7 درصد رشد داشــته است، تصریح کرد: 

مراجعات نزاع 35 درصد از کل مراجعه به مراکز پزشکى 
قانونى را شامل مى شود، از کل مراجعه کنندگان نزاع 

تعداد 7090 نفر زن و  13 هزار و 393 نفر مرد بوده اند.
مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان تعداد مراجعات 
سال گذشته نزاع در استان اصفهان را 19 هزار و 569 
نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد 6733 نفر زن و 12 

هزار و 836 نفر مرد بوده اند.

ثبت 20 هزار نزاع در اصفهان طى 5 ماه

«پردیس سینمایى سیتى سنتر اصفهان، از اول فروردین تا 
31 شهریور 98 با 255 هزار و 655 مخاطب، سه میلیارد و 95 

میلیون تومان غیر از سینماى هنر و تجربه فروش داشت.»
 VIP مدیر پردیس سینمایى سیتى سنتر اصفهان در سالن
این پردیس سینمایى در جمع خبرنگاران این مطلب را اعالم 
کرد و گفت: قبل از افتتاح سینما در سال گذشته، ما با دفتر هنر 
و تجربه قرارداد داشــتیم که رایزنى براى پخش فیلم انجام 
مى شد. البته ما بر اساس تعهد اخالقى به سینماى هنر و تجربه 
این کار را انجام دادیم و باید دانست که سینماى هنر و تجربه 

تجارى و انحصارى نیست و هنرى است.
محمد پناهى نژاد با بیان اینکه ما همه مشکالت، انتقادات و 
ناهماهنگى هاى قبل از آن را علیرغم هزینه ها پوشش دادیم، 
افزود: به طور کلى در یکسال و اندى گذشته، حدود 90 فیلم 
هنر و تجربه با هماهنگى هنر و تجربه تهران در اصفهان در 
345 سانس طالیى اکران شد و در مجموع 4800 مخاطب 
داشت. وى از برگزارى فیلم هنر و تجربه هر دوشنبه و سپس 
نقد و بررسى آن در پردیس سینمایى سیتى سنتر اصفهان خبر 
داد و گفت: به منظور نشان دادن چهره اى مطلوب از سینماى 
هنر و تجربه در اصفهان، همواره در این مدت ســعى شد تا 
مهمانان از سرویس هاى مطلوب اعم از تشریفات فرودگاهى 

و... بهره مند باشند.
مدیر پردیس ســینمایى سیتى ســنتر اصفهان از پیگیرى 
برنامه هاى خاص سینماى هنر و تجربه در اصفهان گفت و 
اضافه کرد: در سالن 3 پردیس سینمایى سیتى سنتر اصفهان 
و در ششم تا دوازدهم مهر ماه سال جارى 90 فیلم بلند و هفت 
فیلم کوتاه فنالند با حضور مهمانان فنالندى اکران خواهد 

شد که امید است همچون دیگر رویدادها، استقبال مخاطبین 
از این فیلم ها بسیار خوب باشد.

پناهى نــژاد مى گوید: مــا تاکنون هفته فیلم کشــورهاى 
دانمارك، چین، اروپا را در پردیس سینمایى سیتى سنتر در 

بخش هنر و تجربه براى مردم اکران کردیم.
وى ادامه داد: در هفتــه فیلم چین براى ســه اکران 150 
مخاطب، براى هفته فیلــم اروپــا در دوره اول 15 فیلم در 
مجموع 500 مخاطب و امسال 19 فیلم اکران شد که 1752 
مخاطب داشتیم و فقط با یک مخاطب کمتر نسبت به تهران، 
در بین شهرهاى مختلف، دوم بودیم که البته مى دانید هفته 
فیلم اروپا داراى حساسیت بوده و مخاطب آن نیز خاص است. 
این در حالى است که در هفته فیلم هاى اروپایى همه سانس ها 
براى مخاطبین رایگان است. ضمن اینکه باشگاه هنر و تجربه 
نیز فیلم هاى بازسازى شده را هر چهارشنبه به صورت رایگان 

براى مخاطبین اکران مى کند.
مدیر پردیس سینمایى سیتى سنتر اصفهان اظهار کرد: ما 
آمادگى داریم از دیدگاه ها و ایده هاى کارشناســان هنرى و 
رسانه ها براى افزایش و جذب مخاطبین استفاده کنیم و آنها 

را به کار گیریم.
پناهى نژاد گفت: در یکسال گذشته، صد سانس پرمخاطب 
با 3000 مخاطب رایگان را در اختیار فیلم هنر و تجربه قرار 
داده ایم. وى در ادامه افزود: ســینماى هنر و تجربه علیرغم 
اینکه تجارى نیست، براى ســینمادار هزینه هاى سنگینى 
هم اعم از ترانسفر، اقامت و پذیرایى مهمان در بر دارد و در 
حقیقت هزینه هر مهمان براى ســینماى هنر و تجربه، سه 
میلیون تومان بوده منتهى ما همه هزینه ها را تأمین کرده ایم 
چرا که افزایش تعداد مخاطبین ما را بیش از پیش دلگرم به 

این اقدامات مى کند.
مدیر پردیس سینمایى سیتى سنتر اصفهان اظهار کرد: در 
آینده نزدیک، سالن 8 پردیس سینمایى سیتى سنتر با ظرفیت 
34 نفر به پخش فیلم هاى هنر و تجربه و فیلم هاى کودکان 

اختصاص مى یابد.
پناهى نژاد با اشاره به اینکه سینما VIP پردیس سینمایى 
سیتى ســنتر اصفهان از نظر تجهیزات صوتى- تصویرى، 
صندلى، پروژکتور فول اچ دى، در کشور اولین است، گفت: 
ســینما VIP، 24 نفره اســت و فیلم هــا در آن با بهترین 
تجهیــزات و کیفیت پخش عالى فیلم ها اکران مى شــوند 
که البته ما براى سالن VIP بلیت فروشى عمومى نداشته و 
افراد نیز در صورت تمایل مى توانند این سالن را اجاره کرده و 
از فیلم هاى در چرخه اکران انتخاب کنند و به تماشا بنشینند 
و به صورت جمعى لذت ببرند. البته تاکنون میزان استقبال از 

سالن VIP سینما بسیار خوب بوده است. 
مدیر پردیس سینمایى سیتى ســنتر اصفهان مى گوید: اگر 
شهردارى اصفهان امکان تبلیغ از طریق بیلبورد حتى در مراکز 
فرهنگى خود را به ما بدهد تا مخاطبین سینماى هنر و تجربه 
افزایش یابد و یا رسانه ها راه و روش مناسب ترى براى جلب و 

جذب مخاطب ارائه کنند، ما پذیرا خواهیم بود.
پناهى نژاد در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه متولى برگزارى 
هفته فیلم اروپا کیست هم گفت: مؤسسه هنر و تجربه متولى 
برگزارى هفته فیلم اروپا در تهران بوده و فیلم ها نیز بر اساس 

نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى قابل اکران است.
وى افزود: در هفته فیلم فنالند، بهترین فیلم هاى اکران شده 
به ایران آورده مى شــود که بیشتر هنرى و یا تجربى است و 

ارزش دیده شدن را دارد و تجارى نیست.

شهردار اصفهان با بیان اینکه محدوده قانونى منطقه 13، 
هزار و صد هکتار است، افزود: حریم منطقه، 3600 هکتار 

بوده که بخش عظیمى از این عدد مربوط به منطقه ناژوان 
است، همه ما به ناژوان افتخار مى کنیم و دوست نداریم 
به لحاظ بى تدبیرى ها در هر مقطعى از زمان دچار آسیب 
شــود.  قدرت ا... نوروزى با اشاره به خشک شدن برخى 
درختان منطقه ناژوان، ادامه داد: با وجود پیگیرى هایى 
که پیش از این انجام شده، به صورت ویژه معاون خدمات 
شــهرى را براى پیگیرى این موضوع مأمور مى کنم تا 
مشخص شود این خشکى مربوط به بخشى است که در 
اختیار شهردارى است یا مربوط به درختانى مى شود که 

در اختیار کشاورزان قرار دارد.

مأموریت ویژه حفظ ناژوان

سهیل سنایى

همزمان با نمایش 97 فیلم در سیتى سنتر؛

سینماى فنالند در اصفهان معرفى مى شود
ساسان اکبرزاده

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان گفت: طبق 
آخرین آمــار تاکنون 80 هزار نفــر در اصفهان براى 

حضور در پیاده روى اربعین ثبت نام کرده اند.
غالمعلى زاهــدى در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: 

طبق آخرین آمار تاکنون 80 هزار نفر براى حضور در 
پیاده روى اربعین ثبت نــام کرده اند. وى با بیان اینکه 
ثبت نام تا روزهاى نزدیک بــه روز اربعین ادامه دارد، 
افزود: ثبت نام از طریق ســامانه سماح انجام مى شود 
و براى خروج از کشــور ویزا الزم نیست اما افراد باید 
داراى گذرنامه اى باشند که شــش ماه اعتبار داشته 

باشد.
زاهدى در خصوص هزینه ثبت نام سامانه سماح افزود: 
متقاضى در روند ثبت نام 22 هزار تومان بابت هزینه 
بیمه پرداخت مى کند و رسیدى که دریافت مى کند به 
عنوان مدارك ثبت نام اســت و اطالعات الزم در آن 

درج شده است.

ثبت نام 80 هزار اصفهانى براى پیاده روى اربعین

معاون فنى و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با بیان اینکه به همت متخصصان و مشارکت 
بخش خصوصى با رویکرد اقتصاد مقاومتى نخستین 
بار در کشــور بازســازى آمبوالنس هاى فرسوده 
از بهمن پارســال در اصفهان آغاز شــد گفت: هم 
اکنون بازسازى هشت دستگاه آمبوالنس فرسوده از

 استان هاى مختلف و دو دستگاه از اصفهان به پایان 
رسیده است.

علیرضا قاسمى افزود: 20 دستگاه آمبوالنس از 12 
اســتان براى بازســازى به اصفهان منتقل شده که 

هشت دستگاه از آنها آماده شده است. وى با اشاره به 
اینکه 200 عملیات بازسازى از جمله کابین و موتور 
بر روى آمبوالنس هاى فرســوده در اصفهان انجام 
مى شود، اضافه کرد: هزینه متوسط براى بازسازى 
هر دستگاه آمبوالنس در این مرکز حدود صد میلیون 
تومان معادل یک دهم خرید یک دستگاه جدید است.
وى با بیان اینکه 1500 دستگاه آمبوالنس در کشور 
با کارکرد بیش از ده سال فرسوده است گفت: از حدود 
200 دستگاه آمبوالنس فعال در استان اصفهان، 50 

دستگاه نیاز به بازسازى و بهسازى دارد.

بازسازى 10 دستگاه آمبوالنس فرسوده در اصفهان
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آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى حدید مبین آســیا سهامى خاص به 
شماره ثبت 57408 و شناسه ملى 14006364517 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آزاده نفر ده سرخى بشماره 
ملى 1290650985 بســمت رئیس هیــات مدیره و 
احمدرضا حیدرى هراتمه بشماره ملى 1290955441 
بسمت مدیرعامل وهاجر حیدرى هراتمه بشماره ملى 
1286108764 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیر عامل و مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (606191)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانــى حدیــد مبین آســیا 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 57408 و 
شناســه ملى 14006364517 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1398/04/31 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : آزاده نفرده سرخى بشماره ملى 
1290650985 ، احمدرضا حیدرى هراتمه 
بشماره ملى1290955441 و هاجرحیدرى 
هراتمه بشــماره ملى 1286108764 براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند تراز مالى و 
صورتهاى مالى ســال 1397 تصویب شد 
.روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى شــرکت تعیین گردید. مسعود 
غالمى با کدملى 5419759871 و کدپستى 
8483137743 بسمت بازرس اصلى و سیّد 
حامد میریان با کدملــى 1270684817 و 
کدپستى8138974761 بسمت بازرس على 
البدل براى سال مالى منتهى به 1398 انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (606190) 

فریبا نادرى، بازیگر سریال «ستایش»  درباره خاطراتش 
از روزهاى آغازین سال تحصیلى گفت: من به دلیل اینکه 
از دست مادرم به مدرسه پناه برده و با این تفکر و خیال که 
هرکارى مى توانم در آنجا انجام دهم نه تنها گریه نکردم 
بلکه خیلى هم خوشــحال بودم. اما مدرسه براى من به 
شــدت دوران خاطره انگیزى بود مخصوصًا اینکه خانم 
وجیه اللهى مدیرمدرسه من در دبیرستان پروین اعتصامى 
بسیار مدیر مقتدرى بودند و من به شدت دوستش داشتم 
به طورى که حرف هاى این مدیــر عزیز بعدها در طول 
زندگیم تأ ثیرگذار بود و کمک شــایانى به بهتر زندگى 

کردنم کرد.

«کارمن چاپلین» نــوه «چارلى چاپلیــن»، کارگردان و 
تهیه کننده ســینما، مســتند «چارلى چاپلین، مردى از این 
دنیا» را کارگردانى خواهد کرد. این مستند به جنبه هاى 
کمتر شناخته شده زندگى «چارلى چاپلین» 
مى پردازد و اصلیت کولى او را مورد 

بررسى قرار مى دهد.
این اولیــن بارى اســت که 
خانواده چاپلین در ســاخت و 
خلق اثرى هنرى درباره چارلى 
چاپلیــن شــرکت دارد. کارمن 
همچنین فیلمنامه این مســتند را 
به کمک «آمایا رامیرز» نوشته است. 
تهیه کنندگان این مســتند، «استنى 
کاپت»، «دولورس چاپلین» و «اشیم باال» این 
مستند را «تفسیر اساسى جدیدى از آثار ادبى 
چاپلین از دیدگاه اصلیت کولى او و شــکنجه 

جیپسى ها از منظر دوربین او» دانستند.
ســاخت مســتند «چارلى چاپلین، مردى از 
این دنیا» در زمستان 2020 آغاز خواهد شد. 
سازندگان این مستند با انتشار بیانیه اى گفتند: 
«امیدواریم این مستند انتظارات تماشاگران را از 
مستندى درباره استاد فیلم هاى صامت برآورده 
کند. این مســتند ترکیب پویایى از انیمیشــن، 
قطعه هاى برگزیــده فیلــم و مصاحبه هایى با 
هنرمندان و فرزندان چاپلین بــه همراه تصاویر 
سینمایى از زندگى امروزه کولى ها و تفسیر جدیدى 

از قطعه هاى هنرى چاپلین خواهد بود.»
این فیلم ریشــه هاى رومانیایى بودن چارلى چاپلین 
را بررســى مى کند. البته او هیچگاه این موضوع را که 
پدر و مادر او هر دو ریشه رومانیایى دارند، مخفى نکرده 
بود. چاپلین این مســئله را هم که پدرش نیمه کولى و 
مادرش کولى بود را از کسى مخفى نکرد. او گواهى تولد 
نداشت. چاپلین نامه اى در کشوى کنار 
تختش نگاه مى داشــت که دخترش 

«ویکتوریا چاپلین» در ســال 2012 پیدا کرد. در این نامه که 
براى چاپلین فرســتاده شده بود نوشــته بود که او در کاروان 
جیپسى ها در بلک پتچ پارك در استفوردشایر متولد شده بود. 
کارمن چاپلین در فستیوال فیلم سن سباستین به ورایتى گفت: 
«او به اصلیت کولى اش توجه بسیارى داشت و به پدرم و بقیه 
فرزندانش گفته بود که اصلیت کولى دارند. او به این مســئله 
افتخار مى کرد اما در عین حال کســى توجهى به این مسئله 

نداشت.»
اصلیت کولى چاپلین مى توانــد توضیحى براى حس هویت و 
خلق شخصیت هاى او از جمله گدا باشد. این مسئله همچنین 
مخالفت او با «هیتلر» را قابل درك تر مى کند و ممکن اســت 
در بقیه فیلم هایش نیز تأثیراتى گذاشــته باشد. کارمن افزود: 
«چارلز چاپلین یک موزیســین خود آموخته بود و این خصلت 
کولى هاست. زمانى که به کولى ها مى گویى چارلى چاپلین نیز 
کولى بود آنها در پاسخ مى گویند البته. آنها خصلت هاى کولى 
را در شوخ طبعى او، نحوه داستان سرایى اش، کمدى تراژیک 

فیلم هایش و موسیقى او مى بینند.»
رامیرز نیز اعالم کرد: «کولى ها بزرگ ترین اقلیت اروپا هستند. 
قابل درك ترین شخصیت نمایشــگر انسانیت، «گدا» توسط 
کولى ها خلق شــد و مردم در همه جاى دنیا با این شخصیت 

همدردى مى کنند.»
مصاحبه ها شــامل اعضاى خانواده چاپلین، ســتاره هایى که 
اصلیت کولى دارنــد و متخصصان فرهنگ کولــى از جمله 
«تونــى گاتلیف» و «اســتکلو روزنبرگ» مى شــود. کارمن 
چاپلین مى گوید: «سال ها پیش در بخارست کودکان جیپسى 
و ســگ هاى ولگرد را مى دیدم در حالى که آنها به دنبال غذا 
مى گشــتند و از پلیس فرار مى کردند. در آن لحظه احســاس 
کردم که این کودکان از فیلم «پسر بچه» (The Kid) ساخته 
چاپلین در ســال 1921 بیرون آمده اند. زمانى که این خاطره 
را براى کولى هاى نزدیکم تعریف کــردم و آنها این کودکان 
را محکوم کردند و آنها را مجرم و ســطح پاییــن خواندند. در 
آن لحظه من ننگ جیپسى ســتیزى را به چشم دیدم و متوجه 
شدم که انسان هاى مهربان نیز مى توانند دیگران را بى ارزش

 بدانند.»

موسیقى موسیقى 66 سریال ماندگار تلویزیون چگونه ساخته شد سریال ماندگار تلویزیون چگونه ساخته شد
حسن فتحى، کارگردان سریال هاى ماندگارى در تلویزیون و شبکه 
نمایش خانگى اســت. پایگاه اطالع رسانى «موسیقى ما» گفتگوى 
مفصلى با این کارگردان ســینما انجام داده و این بار آثار شاخص او 
را از بعد موســیقى فیلم ارزیابى کرده است. او در این مصاحبه مفصل 
ناگفته هــاى جالبى دربــاره همکارى ها و قطــع همکارى هایش با 

هنرمندان موسیقى به زبان آورد. 
حسن فتحى درباره تیتراژ سریال «پهلوانان نمى میرند» و همکارى با 
محمد اصفهانى و اعتماد به این خواننده که آن زمان جوان بود گفت: من 
براى تیتراژ آن سریال به آقاى بابک بیات اعتماد کردم. آقاى بیات یکى 
از چهره هاى محبوب من در موسیقى بود و آرزو داشتم بتوانم با ایشان 
همکارى کنم. اتفاقاتى که ایشان در موسیقى پاپ از دهه 50 رقم زده 
بود را دنبال مى کردیم و همکارى با آقاى بیات براى من خیلى جذاب و 
هیجان انگیز بود. روزها و هفته هاى زیادى را کنار هم سپرى کردیم 
و حضور آقاى محمد اصفهانى پیشنهاد آقاى بیات بود. موسیقى آقاى 
بیات در «پهلوانان نمى میرند» انصافًا یکى از موسیقى هاى سریالى 

خیلى خوب است. هنوز هم گوش مى کنم همچنان لذت مى برم.
اما یکى از برجسته ترین آثار کارنامه کارى حسن فتحى که موسیقى 
آن هم در سطح زیادى شــنیده و ماندگار شد، مجموعه «شب دهم» 
بود. موسیقى آن پروژه محصول ســه هنرمندى بود که کنار یکدیگر 
مثلث طالیى را تشکیل دادند. فتحى درباره اولین همکارى با فردین 
خلعتبرى، علیرضا قربانى و زنده یاد افشــین یداللهــى در آن پروژه 
توضیحات جالبى ارائه کرد: اصرار من بود که فردین خلعتبرى موسیقى 
آن سریال را بســازد و از قدیم با او و توانایى  هایش آشنا بودم. قبل از 
اینکه همکارى کنیم با هــم رفیق بودیم و به دنبــال همکارى با او 
بودم. در «شب دهم» پافشارى زیادى براى همکارى با او داشتم و از 
این پافشارى خوشحال هستم. فردین پیش از علیرضا قربانى دو سه 
خواننده را آورد تا نهایتاً او آقاى قربانى را پیشنهاد داد و ایشان را پیش از 
«شب دهم» نمى شناختم. اگر اشتباه نکنم یک نیمه شب، فردین آقاى 
قربانى را آورد. او تعریف کرد که آقاى قربانى ابتدا کمى ترس داشت 
ولى ایشان با تردید مى پذیرند و دیدیم اجراى آقاى قربانى از تست هاى 
قبلى بهتر است. پیش از تعیین خواننده بحث انتخاب ترانه سرا را داشتیم 
و من افشین یداللهى را به واسطه فردین خلعتبرى شناختم. او یک روز 
گفت که ترانه سراى فوق العاده خوبى است که فکر مى کنم او بتواند از 
پس این کار بر بیاید. آن زمان افشین یداللهى را شناختم و دغدغه هایم 
را با او در میان گذاشتم و براى من تعجب برانگیز بود که او دو روز بعد 
همین ترانه را برایم آورد. از «شــب دهم» تا «شهرزاد» به مدت 15 
سال با افشین یداللهى کار کردم و هیچ وقت فکر نمى کردم باید ترانه 

فیلم هایم را به کسى دیگر بسپارم. براى موسیقى ما مرگ افشین واقعًا 
یک ضایعه جبران ناپذیر بود.

این کارگردان سرشناس درباره موسیقى سریال «مدار صفر درجه» و 
تکرار موفقیت موسیقى «شب دهم» به این نکات اشاره داشت: من 
ترسى از شکست نداشتم چون فکر مى کردم که ما تازه آشنا شده ایم 
و حاال در «مدار صفر درجه» بیشــتر مى توانیم دنیاهاى همدیگر را 
بشناســیم و به احتمال زیاد نتیجه بهتر خواهد شد. خوشبختانه این 

اتفاق رخ داد.
اتفاق خبرســاز و مبهم پیرامون حســن فتحى این بود که در سریال 
«شــهرزاد»، مثلث موفق قربانى و خلعتبرى و یداللهى از هم پاشیده 
شد. چرا که از قسمت پنجم به بعد آنها از سریال «شهرزاد» کنار رفتند 
و تا کنون فتحى درباره این اتفاق رویه سکوت پیش گرفته بود و براى 
اولین بار گفت: ما دوستان خیلى خوبى هســتیم و خواهیم بود اما در 
کار ممکن است با یکدیگر اختالف ســلیقه پیدا کنیم. ما همان جر و 
بحث هاى «شهرزاد» را در زمان سریال «مدار صفر درجه» هم داشتیم 
اما نتیجه خوبى در آن فیلم شد. به نظر من فردین در سریال «شهرزاد» 
خیلى خســته بود. از یک جهت حال او را مى فهمیدم. من در شبکه 
نمایش خانگى دنبال فرمولى مى گشتم که بتوانیم مردم کوچه و بازار 
را با این فضا آشتى دهیم. خود فردین خلعتبرى از سریال «شهرزاد» 

انصراف داد و این را خیلى ها نمى دانند.
فتحى در ادامه اعالم کرد: من به حرمت دوســتى با او به خودم اجازه 
ندادم که درباره این موضوع صحبت کنم و ســکوت کامل کردم اما 
واقعیت این است که از قسمت چهارم یا پنجم، فردین خلعتبرى دچار 
مشکل جدى با تهیه کننده کار شد. من هم تالش کردم این موضوع به 
نتیجه برسد اما نرسید. براى اولین بار مى خواهم بگویم که ترانه آقاى 
محسن چاوشى را از سه هفته قبل به من داده بودند و گفتند گوش کن 
و اگر دوست داشتى استفاده کن. اما من به ترانه محسن چاوشى گوش 
نداده بودم چون فکر مى کردم در حال کار با آقاى خلعتبرى هستیم و 
باید اصولى رفتار کنیم و خواننده ما هم آقاى علیرضا قربانى است. وقتى 
فردین در قسمت سوم یا چهارم عدم تمایل نسبت به کار نشان داد ما 
موسیقى نداشتیم و پس از یک ماه به کار آقاى چاوشى گوش کردم و 
دیدم که چقدر خوب است. اتفاقًا به آن چیزى که مدت ها درباره آن با 
فردین صحبت مى کردیم هم نزدیک بود. من و فردین تالش کردیم 
آن مثلث باقى بماند اما با اعالم انصراف فردین از ادامه کار ما ناگزیر 

بودیم که با یک شخص جدید همکارى کنیم.
او درباره تماس تهیه کننده هاى «شهرزاد» با علیرضا قربانى به نکته 
جالبى اشــاره کرد: به خاطر دارم پس از انصــراف فردین خلعتبرى، 

تهیه کننده سریال با آقاى علیرضا قربانى تماس گرفت اما ایشان یک 
تصمیم حرفه اى گرفت و گفت چون آقاى خلعتبرى من را به این 

پروژه آورد پس من هم ترجیح مى دهم که نباشم. براى من 
هم یک تصمیم زیبا و قابل درك بود.

فتحى درباره کارهاى محســن چاوشــى در ســریال 
«شهرزاد» اعالم کرد: قطعه «رفیقم کجایى» را همه 
دوست داشتند و من هم دوســت دارم. قطعه «افسار» 
که بعداً به عنوان تیتراژ پخش شد را هم دوست داشتم. 
محسن چاوشــى ذهن خالق و زایایى دارد که کارهاى 
ارزشمندى را براى ما خواند. البته چند قطعه چاوشى براى 

سریال «شهرزاد» حتى پخش هم نشــد ولى او گالیه اى 
نداشت.

او درباره سریال «میوه ممنوعه» و همکارى با احسان خواجه  
امیرى مرورى بر خاطرات گذشته داشت: پیش از سریال «میوه 
ممنوعه» کارهاى احسان را شــنیده بودم و دوست داشتم. او 
پیشنهاد داد که موسیقى سریال را هم بسازند و آن زمان میثم 

مروستى هم در کنار احسان خواجه امیرى حضور داشت. 
به دلیل ضرب االأجل زمانى ریسک کردیم و خوشبختانه 

تا حد زیادى جواب داد. احســان خواجه امیرى در ساخت 
موسیقى متن ســریال «میوه ممنوعه» و «در مسیر زاینده 
رود» میثم مروســتى نقش تعیین کننده اى داشت. حضور 
میثم مروستى در کنار احسان خواجه امیرى به من قوت 
قلب داد.  فتحى درباره عدم موفقیت موســیقى سریال 
«در مسیر زاینده رود» با وجود اینکه همان ترکیب سریال 
«میوه ممنوعه» بودند چنین دیدگاهى را مطرح کرد: ما در 

مسیر زاینده رود» سریال «در 
مشــکل 

مــه  فیلمنا
داشــتیم. در اجرا خیلى 

تالش کردیم کــه همه چیز خوب 
رخ دهد. دلیل عدم موفقیت موسیقى «در مسیر 

زاینده رود» مشکل فیلمنامه بود. من ترانه احسان 
را براى «در مســیر زاینده رود»  خیلى 

دوست دارم و یکى از بهترین 
کارهایش بود.

گالره عباســى، بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان 
این روزها مشــغول بازى در فیلمى به کارگردانى سالم 
صلواتى است و در این فیلم با هنرمندان زیادى همبازى
 اســت. این بازیگر کشــورمان صفحه اینستاگرامش 
را با انتشار عکســى از یک سکانس ســخت در کنار 
هدایت هاشــمى در فیلم ســینمایى جدیدش به روز

 کرد.
گالره عباســى با انتشــار این عکس از فیلم «پدران» 
نوشت: «عکسى از فیلم سینمایى «پدران» به کارگردانى 
آقاى ســالم صلواتى عزیز. این عکس از سخت ترین 
ســکانس هاى فیلم بود براى من. همــراه با هدایت 

هاشمى درجه یک و همراه.»
گالره عباســى و هدایت هاشــمى در فیلم سینمایى 
«پدران» با نقش هایى متفاوت جلوى دوربین رفتند و 
این فیلم تجربه اى متفاوت براى خانم بازیگر محسوب 

مى شود.
علیرضــا ثانى فر، هدایت هاشــمى، گالره عباســى، 
مهشــید ناصرى، کیوان پرمر، مهدخت موالیى، نوید 
الیقى، سارینا ترقى، یوسف یزدانى، مرتضى خانجانى، 
شیدا مودب، سعید پورشعبانى، ســعید باغبان و طالب 
عبداللهى بازیگران فیلم ســینمایى پدران را تشکیل

 مى  دهند.

سخت ترین سکانسى که گالره عباسى بازى کرد!

سیدجواد هاشمى که طى ســال هاى اخیر از فعال ترین 
فیلمسازان سینماى کودك و نوجوان ایران به شمار مى رود، 
بعد از سه گانه «آهوى پیشونى سفید» که صاحب عنوان 
پرفروش ترین فیلم هاى کودك و نوجوان این سال ها شد، 
امسال با فیلم شاد و موزیکال «تورنادو» در جشنواره فیلم 

کودك و نوجوان شرکت کرد.
این فیلمســاز درباره راه هاى جذب والدین کودکان به 
تماشاى فیلم هاى کودك و الزام فیلمساز براى جذب 
خانواده ها به سینما و در نتیجه اهمیت این موضوع 
در فروش فیلم هاى کودك و نوجوان مى گوید: «به 
عنوان فیلمساز مجبورم تصویرگر نوستالژى پدرها و 
مادرها در فیلم هایم باشم؛ از متن و موسیقى گرفته تا 
انتخاب بازیگران. مثًال شاید براى تماشاگر نوجوان 
تفاوت چندانــى میان امیررضا احمــدى (بازیگر 
نوجوان فیلم «تورنادو» ) و اکبر عبدى نباشد ولى این 

والدین هستند که باید بچه هایشان را به سینما بیاورند؛ 
بنابراین اول آنها باید فیلم را بپسندند.»

ى اخیر از فعال ترین 
ران به شمار مى رود، 
» که صاحب عنوان 
وان این سال ها شد، 
» در جشنواره فیلم 

لدین کودکان به 
ساز براى جذب 
ت این موضوع 
 مى گوید: «به 
تالژى پدرها و 
سیقى گرفته تا 
شاگر نوجوان
ـدى (بازیگر

باشد ولى این 
 به سینما بیاورند؛ 

«

مجبورم تصویرگر نوستالژى 

پدرها و مادرها باشم

فصل سوم سریال «ستایش»، این شــب ها در حالى مهمان خانه 
مخاطبان شده است که با گذشت تنها چند قسمت از سریال، ابهامات 

و سئواالت بسیارى در ذهن تماشاگران شکل گرفته است.
یکى از ابهامات مخاطبان پیش از آغاز این فصل، انتخاب بازیگر نقش 
«صابر» بود، چون رامسین کبریتى که در دو فصل گذشته ایفاگر این 
نقش بود، پس از پایان فصل دوم «ستایش» رهسپار خارج از کشور 
شد و در شبکه تلویزیونى «ِجم» فعالیت خود را آغاز کرد. این اتفاق 
باعث شد تا سازندگان سریال براى انتخاب نقش «صابر» در فصل 
جدید راه حلى فارغ از ســپردن نقش به بازیگرى دیگر پیدا کنند. در 
قسمت هاى ابتدایى این فصل، شخصیت «صابر» از سریال حذف 

نشد و در برخى از سکانس ها به شکلى مبهم و غیرواضح به چشم آمد. 
اما شاید سازندگان «ستایش» هم به این نتیجه رسیدند که تداوم این 
روند براى مخاطب چندان جذاب نیست، به همین دلیل براى پایان 
حواشى، داستان سریال به شکلى پیش رفت که شخصیت «صابر» 

کشته و از فیلمنامه حذف شد.
این در حالى است که پیش تر هم شاهد حضور بازیگران شبکه «جِم»  
در سریال هاى تلویزیونى و همچنین روى صحنه تئاتر بوده ایم، مانند 
رابعه اسکویى که پس از بازگشت به ایران و ابراز ندامت از حضورش 
در این شبکه، توانست در سریال تلویزیونى «گاندو» مقابل دوربین 

برود.

 حقایق زندگى «چارلى چاپلین» مقابل دوربین افشا مى شود

نابغه سینماى جهان اصلیت کولى داشت
تایش»  درباره خاطراتش 
ى گفت: من به دلیل اینکه 
و با این تفکر و خیال که  ده
م دهم نه تنها گریه نکردم

اما مدرسه براى من به  م.
 بود مخصوصًا اینکه خانم 
بیرستان پروین اعتصامى 
 به شدت دوستش داشتم 
یــر عزیز بعدها در طول 
 شــایانى به بهتر زندگى

«کارمن چاپلین» نــوه «چارلى چاپلیــن»، کارگردا
تهیه کننده ســینما، مســتند «چارلى چاپلین، مردى از
دنیا» را کارگردانى خواهد کرد. این مستند به جنبه ه
کمتر شناخته شده زندگى «چارلى چاپلی
مى پردازد و اصلیت کولى او را م

بررسى قرار مى دهد.
این اولیــن بارى اســت

خانواده چاپلین در ســاخت
خلق اثرى هنرى درباره چا
چاپلیــن شــرکت دارد. کار
فیلمنامه این مســتن همچنین
به کمک «آمایا رامیرز» نوشته اس
تهیه کنندگان این مســتند، «است
کاپت»، «دولورس چاپلین» و «اشیم باال»
مستند را «تفسیر اساسى جدیدى از آثار اد
چاپلین از دیدگاه اصلیت کولى او و شــکن

جیپسى ها از منظر دوربین او» دانستند.
ســاخت مســتند «چارلى چاپلین، مردى
ش 2020 آغاز خواهد دنیا» در زمستان این
سازندگان این مستند با انتشار بیانیه اى گفت
«امیدواریم این مستند انتظارات تماشاگران
مستندى درباره استاد فیلم هاى صامت برآو
کند. این مســتند ترکیب پویایى از انیمیشــ
قطعه هاى برگزیــده فیلــم و مصاحبه هایى
هنرمندان و فرزندان چاپلین بــه همراه تصا
سینمایى از زندگى امروزه کولى ها و تفسیر جدید

از قطعه هاى هنرى چاپلین خواهد بود.»
اینفیلم ریشــه هاى رومانیایى بودن چارلى چاپ
را بررســىمى کند. البته او هیچگاه این موضوع ر
پدر و مادر او هر دو ریشه رومانیایى دارند، مخفى نک

بود. چاپلین این مســئله را هم که پدرش نیمه کولى
ت مادرش کولى بود را از کسى مخفى نکرد. او گواهى
نداشت. چاپلین نامه اى در کشوىک
تختش نگاه مى داشــت که دختر

رگر نوستالژى 
رها باشم

 حقایق زندگى «چ

نابغه سینماى

«صابر» بخاطر «ِجم» کشته شد! 

از دست مادرم به مدرسه پناه بردم!
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هفته پنجم با دوئل هاى دیدنى

فردا، 2 دیدار ترسناك در آزادى و فوالدشهر

طالیى پوشان دیار نصف جهان لیگ امسال را خوب 
شروع کردند و دو پیروزى به دست آوردند؛ اما آنها در 
دو بازى اخیر خود نتیجه اى بهتر از تســاوى کسب 
نکردند. شــاگردان امیر قلعه نویى با 8 امتیاز، سومین 
تیم جدول لیــگ برتر فوتبال تا پایــان هفته چهارم 

هستند.
ســپاهانى ها که پیام نیازمند را در درون دروازه خود 
مى بینند، جزو تیم هایى هستند که تا کنون هیچ توپى 

از خط دروازه آنها عبور نکرده است و از جهت گل 
نخوردن، رکورد خوبى را ثبت کرده اند.

با بازگشت سید محمدرضا حسینى به ترکیب 
ســپاهان، خط حمله آنها شــرایط 

بهترى پیدا کرده و دست امیر 
قلعه نویى نیز براى اجراى 

تاکتیک بازتر شده است.
در آن ســوى میــدان، 
پرســپولیس از چهــار 

بازى گذشته، سه تساوى 
و یک شکست به دست آورده 

است و با 9 امتیاز و به دلیل 
تفاضل گل کمتر نسبت به 
شهر خودرو در رده دوم 

جدول قرار دارد.

شاگردان کالدرون هفته گذشته دربى رفت را با نتیجه 
یک بر صفر پیروز شــدند و از لحــاظ روحى و روانى 
براى بازى برابر سپاهان وضعیت خوبى دارند. حضور 
بازیکنان جوان در کنار با تجربه ها در تیم پرسپولیس 
ترکیب خوبــى را ایجاد کرده اســت و کادر فنى این 
تیم در هر بازى مى تواند تاکتیــک هاى مختلفى را 

به کار گیرد.
با وجود اینکه بــازى به ال کالســیکوى ایران 

مشــهور اســت، هر دو تیم براى کسب 3 
امتیاز وارد میدان مى شوند. سپاهانى ها 
مى خواهند پرسپولیس را در ورزشگاه 
آزادى شکســت دهند تــا در امتیاز از 

این تیم پیشــى بگیرند و خود را به صدر 
جدول نزدیــک کنند. از طــرف دیگر 

پرسپولیســى ها که دربى پایتخت را 
پیروز شــدند، قصد دارند با گذر از 

تیم سپاهان به شرایط ایده آل 
خود ادامه دهند و رفته رفته با 

رقیبان فاصله امتیازى ایجاد کنند.
سید وحید کاظمى به کمک رضا سخندان، 
علیرضا ایلــدروم، مهدى ســید على، على 
صفایــى و امیررضا آشــور ماهانى وظیفه 
قضاوت در این بــازى را بر عهــده دارد. 
فریدون اصفهانیان نیــز ناظر داورى این 

دیدار خواهد بود.

سبزپوشان اصفهان همچنان در لیگ امسال موفق به 
کسب پیروزى نشده اند. ســه تساوى و یک شکست 
حاصــل کار شــاگردان منصوریان از چهــار بازى
 اخیر بوده اســت تا با 3 امتیاز در رده دوازدهم جدول 

قرار گیرند.
یاران قاســم حدادى فر علیرغم نمایش خوبى که در 
بازى هاى گذشته ارائه داده اند، از حیث نتیجه گیرى 
موفق ظاهر نشده اند تا روزهاى سختى را داشته باشند.
بازیکنان سرباز ذوب آهن دو هفته اى است که مجوز 
بازى کردن را دارند؛ اما اینکــه چه زمانى منصوریان 
صالح ببیند که آنها بازى کنند، هنوز مشخص نیست. 
به نظر مى رسد آنها براى این بازى مى توانند کمک 

زیادى به گاندوها کنند.
در آن طرف استقاللى ها هفته گذشته دربى را واگذار 
کردند و شرایط آنها ســخت تر از گذشته شده است، 
حرف هاى وریا غفورى، کاپیتان تیم استقالل نشان از 

شرایط نامناسب این تیم دارد.
آبى پوشــان نیــز مانند رقیــب خود تا هفتــه پنجم

 هیچ بردى به دســت نیاورده اند و با دو تساوى و دو 
شکســت، 2 امتیاز دارند و در رده پانزدهم جدول قرار 

دارند.
هر دو تیم ذوب آهن و اســتقالل براى بهبود شرایط 
خود مى جنگند و هر دو تیم مى خواهند اولین پیروزى 
خود را در لیگ کســب کنند. شــاگردان منصوریان 
در ورزشــگاه خانگى خود بازى مى کنند و قصد دارند 
حداکثر امتیاز این بازى را به دســت بیاورند. بازیکنان 
اســتراماچونى مى تواننــد با پیــروزى در این بازى، 
شکســت تلخ هفته گذشــته را از یاد ببرند و با قدرت 

بیشترى لیگ را ادامه دهند.
وظیفه قضاوت ایــن بازى بر عهده بیــژن حیدرى، 
محمدرضا ابوالفضلى، رحیم شاهین، حمید حاج ملک، 
کمیل غالمى و ایوب غالمزاده است. محسن ترکى نیز 

ناظر داورى این دیدار است.

در چارچوب هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، سرخابى هاى تهرانى به مصاف دو نماینده اصفهان مى روند؛ تیم سپاهان اصفهان در آزادى مهمان پرسپولیس تهران است و ذوب آهن از استقالل میزبانى مى  کند.
 قطار لیگ برتر فوتبال به ایستگاه پنجم خود رسید. جایى که روز پنج شنبه 4 مهرماه تیم فوالد مبارکه سپاهان از ساعت 16 و 15 دقیقه در ورزشگاه آزادى برابر تیم پرسپولیس تهران قرار مى گیرد. دیگر تیم اصفهانى یعنى ذوب آهن نیز در همین روز از ساعت 18 و 15 دقیقه در ورزشگاه 

فوالدشهر میزبان آبى پوشان تهران است.

ذوب آهن اصفهان - استقالل تهران پرسپولیس تهران- سپاهان اصفهان

بیشترى لیگ را ادامه دهند.
وظیفه قضاوت ایــن بازى بر عهده بیــژن حیدرى، 
محمدرضا ابوالفضلى، رحیم شاهین، حمید حاج ملک، 
ایوب غالمزاده است. محسن ترکىنیز کمیل غالمى و

ناظر داورى این دیدار است.

هن اصفهان- استقالل تهرانن

وب ر ل ی ن جه ر ی ن پو ى
 کردند و دو پیروزى به دست آوردند؛ اما آنها در 
ى اخیر خود نتیجه اى بهتر از تســاوى کسب 
8د. شــاگردان امیر قلعه نویى با 8 امتیاز، سومین 
دول لیــگ برتر فوتبال تا پایــان هفته چهارم 
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هانى ها که پیام نیازمند را در درون دروازه خود 
ند، جزو تیم هایى هستند که تا کنون هیچ توپى

 دروازه آنها عبور نکرده است و از جهت گل 
ن، رکورد خوبى را ثبت کرده اند.

شت سید محمدرضا حسینى به ترکیب 
هان، خط حمله آنها شــرایط 

ى پیدا کرده و دست امیر 
ویى نیز براى اجراى

ککک بازتر شده است.
 ســوى میــدان، 
پولیس از چهــار 

گذشته، سه تساوى 
 شکست به دست آورده 

9و با 9 امتیاز و به دلیل 
ل گل کمترنسبت به
دوم رده خودرو در

 قرار دارد.

یج ب ر ربىر رون ن ر
لحــاظ روحى و روانى یک بر صفر پیروز شــدند و از

برابر سپاهان وضعیت خوبى دارند. حضور  براى بازى
بازیکنان جوان در کنار با تجربه ها در تیم پرسپولیس 
ترکیب خوبــى را ایجاد کرده اســت و کادر فنى این 
هر بازىمى تواند تاکتیــک هاى مختلفى را تیم در

یر ر ب
کالســیکوى ایران وجود اینکه بــازى به ال با

3مشــهور اســت، هر دو تیم براىکسب3
امتیاز وارد میدان مى شوند. سپاهانى ها 
مى خواهند پرسپولیس را در ورزشگاه 
آزادى شکســت دهند تــا در امتیاز از 

این تیم پیشــى بگیرند و خود را به صدر 
جدول نزدیــک کنند. از طــرف دیگر
پرسپولیســى ها که دربى پایتخت را 

ز از پیروز شــدند، قصد دارند با گذر
تیم سپاهان به شرایط ایده آل 

خود ادامه دهند و رفته رفته با 

رقیبان فاصله امتیازى ایجاد کنند.
سید وحید کاظمى به کمک رضا سخندان، 
على مهدى ســید على، علیرضا ایلــدروم،

صفایــى و امیررضا آشــور ماهانى وظیفه 
بر عهــده دارد. قضاوت در این بــازى را

فریدون اصفهانیان نیــز ناظر داورى این 
دیدار خواهد بود.

سبز
کسب
حاص
 اخیر
قرار
یاران
بازى
موفق
بازیک
بازى
صال
به نظ
زیاد
در آ
کرد
حرف
شرای
آبى
 هیچ
شکس
دارند
د هر
خود
خود
در و
حداک
اســ
شکس

هافبک تکنیکى ذوب آهن امیدوار است تیمش در جدال 
خانگى برابر استقالل موفق به کسب امتیاز شود.

ذوب آهن بعد از تســاوى خارج از خانه ارزشمند هفته 
گذشــته، اکنون خــود را مهیاى دیدار حســاس برابر 
استقالل مى کند و محمدرضا عباسى، هافبک تکنیکى 
و گلزن این تیم در بازى با نفت آبــادان، از انگیزه هاى 

تیمش براى دستیابى به امتیاز این بازى مى گوید.
عباسى که موفق شد با ضربه پاى غیرتخصصى در این 
جدال گل بزند، درباره این موفقیت خود اینطور توضیح 
مى دهد: فرصتى گیرم آمد تــا دروازه صنعت نفت را باز 
کنم و از این فرصت استفاده کردم. همیشه وقتى یک نفر 
گل مى زند زحمات کل تیم را به نتیجه رسانده و حاصل 
کار همان یک نفر نبــوده و من هم زحمات بچه ها را به 

نتیجه رساندم.
ذوب آهن این هفته برابر اســتقالل مصــاف خواهد 

داد و عباســى درباره انگیزه هم تیمى هایش مى گوید: 
اســتقالل با توجه به نتایج هفته هاى قبل و شکســتى 
که در بازى باپرســپولیس خورد به نوعى زخمى است

 و مى آید مقابــل ما جبران مافات کنــد و فکر مى کنم 
کارمان مقابل این تیم از همیشــه سخت تر است. آنها 
تیم بزرگ و پرطرفدارى هستند ولى ما به 3 امتیاز این 
بازى نیاز داریم و به چیزى جز پیروزى در این دیدار فکر 

نمى کنیم.
عباسى درباره حضور کادرفنى استقالل و برخى بازیکنان 
تیمش با ســابقه حضور در این تیم اینطــور مى گوید: 
ســرمربى و مربى ما اســتقاللى  بوده اند و چند بازیکن 
مثل فخرالدینى که ســابقه بازى در استقالل را دارد و 
ارسالن مطهرى هم هستند ولى فوتبال حرفه اى شده 
است و مطمئنم خود این نفرات بیشترین انگیزه را براى 

این  بازى دارند. 

ســرمربى تیم امید این هفته دو بــازى دیگر از 
بازى هاى لیگ برتر را از نزدیک به تماشا خواهد 

نشست.
بازى هایى کــه فرهاد مجیدى ایــن هفته براى 
تماشاى آنها برنامه ریزى کرده بازى سایپا در برابر 
تراکتور و بازى ذوب آهن در برابر استقالل است که 

اولى چهارشنبه و دومى پنج شنبه برگزار مى شود.
تیم امید به زودى با برگزارى مراسم قرعه کشى 
قهرمانى زیر 23 سال آسیا حریفان خود را در مسیر 
صعود به المپیک 2020 توکیو خواهد شناخت. تیم 
امید در سید 4 این بازى ها قرار دارد که بهمن ماه 
امسال در تایلند و با حضور 16 تیم برگزار مى شود. 
سهمیه آسیا در المپیک 2020 توکیو چهار تیم است 
که یکى از این سهمیه ها قطعاً به تیم ژاپن میزبان 

بازى ها خواهد رسید.
برنامه بعدى تیم امید برگزارى اردوى تدارکاتى 
در کمپ تیم هاى ملى در اواســط مهر ماه است 
و احتماالً  تیم ملى یک بازى دوســتانه هم با تیم 
خارجى در ایــن اردو برگزار خواهــد کرد. به نظر 
مى رسد تیم هایى که با آنها مذاکره شده تیم هاى 
عمان و سوریه اســت. فرهاد مجیدى با تماشاى 
بازى هاى لیگ برتر قصد دارد بازیکنان جدیدى 

را به اردوى تیم امید دعوت کند.

فرهاد به اصفهان 
مى آید

کاروان تیم استقالل امروز پس از برگزارى تمرین در تهران به اصفهان سفر خواهند کرد.
کاروان تیم فوتبال استقالل براى برگزارى دیدار مقابل ذوب آهن در هفته پنجم رقابتهاى 

لیگ برتر عصر امروز چهارشنبه راهى اصفهان خواهد شد.
طبق برنامه قرار است آبى پوشان  در تهران تمرین کرده و پس از صرف ناهار با پرواز به 

اصفهان سفر کنند.
دیدار تیم هاى استقالل و ذوب آهن ساعت 18 و 15 دقیقه پنج شنبه هفته جارى(فردا)  در 

ورزشگاه فوالدشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

آبى ها امروز مى آیند

این دیدار زخمى هاست

 مدیریت باشگاه پرســپولیس تالش زیادى کرد تا 
قبل از دربى پرداختى به بازیکنان و مربیان تیمش 
داشته باشــد اما این اتفاق رخ نداد. این در حالى بود 
که گابریل کالدرون از محمدحســن انصارى فرد 
درخواست کرده بود مشــکالت مالى آنها را قبل از 
بازى مهم با اســتقالل حل کنند. مدیریت باشگاه 
پرسپولیس با رضایت از نتیجه کسب شده در دربى 
پایتخت در نظر دارد هر طورى که شده قبل از بازى 
با سپاهان بخشى از قراردادهاى مربیان و بازیکنان 
تیمش را پرداخت کند تا آنها بــا روحیه بهترى به 
مصاف رقیب اصفهانى خود بروند. دیدار پرسپولیس-

سپاهان در چارچوب هفته پنجم مسابقات فوتبال 
لیگ برتر باشگاه هاى کشور از ساعت 16 و 15 دقیقه 
روز پنج شــنبه 4 مهر ماه (فردا) در ورزشگاه آزادى 

برگزار خواهد شد.

آدم اصًال رامیــن رضاییان را کــه مى بیند، حظ 
مى کند از ایــن همه هوشــمندى، حرفه اى گرى 
و انتخاب هاى درســت. االن بازیکن فیکس تیم 
ملى ما در جام جهانى، خیلى شــیک در باشــگاه 
بزرگ الشحانیه قطر در حال بازى است و هر روز 
برگ جدیــدى بر افتخارات فوتبــال ایران اضافه 
مى کند. رســانه هاى قطرى هم کــه از این همه 
افتخارآفرینى کالفه شــده اند، دیــروز یک حال 
درســت و حســابى به خــط دفاعى الشــحانیه 
داده انــد و به زبــان خودمانــى نوشــته اند اگر 
عقب زمیــن ایــن تیــم چغنــدر هم کاشــته 
مى شــد، نباید در چهــار بــازى 14 گل دریافت 

مى کرد!
الشحانیه هم اکنون با چهار باخت، 14 گل خورده 
و تنهــا دو  گل زده در قعر جدول لیگ ســتارگان 
قطر قرار گرفته و رقبا بــراى رویارویى با این تیم 
لحظه شمارى مى کنند. آفرین به رامین رضاییان 
که براى دوران اوج فوتبالش چنین انتخاب ایده آلى 

داشته است.

با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داورى ایران 
دیدار برگشت نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا 2019 

را قضاوت خواهد کرد.
به گزارش سایت رسمى فدراسیون فوتبال، دیدار 
برگشــت نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا 2019 
بین تیم هاى گوانگژو چیــن و اوراوا ردز ژاپن روز 
چهارشــنبه اول آبان ماه در شــهر گوانگژو چین 
برگزار مى شود و با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
علیرضا فغانى به عنوان داور و محمدرضا منصورى 
به همراه محمدرضا ابوالفضلى به عنوان کمک هاى 
وى این بازى را قضاوت خواهند کرد. همچنین رضا 
سخندان به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور 
دارد. ناظر داورى از قرقیزستان و نماینده مسابقه از 

کشور مالدیو است.
علیرضا فغانى به تازگى از ایران به استرالیا مهاجرت 
کرده  و قرار است در این کشور به زندگى خود ادامه 
دهد. او قرار است در لیگ برتر استرالیا هم قضاوت 

داشته باشد.

پول،  قبل از بازى بزرگ

این تیم را 
در کدام قوطى پیدا کردى؟!

دوباره با فغانى
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000221 تاریخ آگهى: 1398/07/01 شــماره پرونده: 
139404002004000394 و 139404002004000393 آگهى مزایده پرونده اجرایى به 
شماره بایگانى: 9400918 و 9400919، 1- تمامى ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه 
پالك چهار هزار و پانصد و ســه (4503) بانضمام قدرالسهم از ششدانگ راهرو اشتراکى با 
خانه خرابه 4504 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان شــریف واقفى 
کوچه شهید مسائلى کوچه رفیع زاده کوچه شهید اعالیى انتهاى بن بست. که سند مالکیت 
آن در صفحات 356 و 459 الى 471 دفتر امالك جلد 26 و 206 ذیل شــماره 44693 الى 
44697 و 3006 به مالکیت آقاى کمال مزروعى ششدانگ باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى دو 
دانگ مى باشد ثبت و سند مالکیت شماره 361115 الى 361120 و یک جلد سند مالکیت 
المثنى به شــماره چاپى 084260 سرى الف/32 ســال 89 صادر گردیده است. با حدود و 
مشخصات ششدانگ یکباب خانه شماره چهار هزار و پانصد و سه واقع در کوى خواجو بخش 
4 اصفهان بانضمام سه دانگ از ششدانگ راهرو اشتراکى با خانه چهار هزار و پانصد و چهار 
مشخصات اول مورد خانه: شماًال: اول در به داخل است براهرو اشتراکى نامبرده دوم به دیوار 
اشتراکى با خانه چهار هزار و پانصد و دو شرقًا اول به باغ چهار هزار و پانصد و یک دوم بخانه 
چهار هزار و پانصد و بیست و شش جنوبًا به خانه چهار هزار و پانصد و پنج دوم به خانه چهار 
هزار و پانصد و بیست و چهار غرباً در دو قسمت به خانه چهار هزار و پانصد و چهار دیوار فاصل 
اشتراکى است دوم به راهرو اشتراکى نامبرده شماًال بشارع شرقًا به دیوار خانه چهار هزار و 
پانصد و دو جنوبًا درب خانه مورد ثبت غربًا دیوار و درب خانه چهار هزار و پانصد و چهار. که 
طبق نظر کارشناس رســمى محل معرفى گردیده در حد ســه طبقه و 4 واحد که همکف 
پارکینگ و حیاط، زیرزمین منهاى شــصت یک واحد، طبقه اول دو واحد و طبقه دوم تک 
واحدى و تماماً با کاربرى مسکونى داراى مساحت عرصه حدود 318 مترمربع و اعیانى حدود 
633 مترمربع مى باشد و ساختمان مذکور با اسکلت بتنى و سقف تیرچه و بلوك داراى نماى 
سنگ، کف پارکینگ سنگ گندمى 40*40 سانتى متر، بدنه پارکینگ و دیوار راه پله سنگ 
و دیوار حیاط سنگ و آجر. واحد زیرزمین: کامل ودر حال بهره بردارى داراى مشخصات، دیوار 
سالن و اطاقها رنگ آمیزى، کف سرامیک، دیوار آشپزخانه کاشى و کف آن زیر سرامیک با 
کابینت ام. دى. اف، سرویس بهداشتى با بدنه و کف کاشى و سرامیک، درب داخلى اطاقها 
چوبى، پنجره هاى خارجى آلومینیوم داراى سیستم گرمایش پکیچ و سیستم سرمایش کولر 
آبى به همراه انشعابات آب، گاز، برق براى یک واحد. طبقه اول و دوم: دیوار سالن و اطاقها 
گچ سفید، کف سنگ، دیوار آشپزخانه کاشى و کف آن از سرامیک پوشش گردیده، پنجره 
هاى خارجى آلومینیوم، چهار چوب فلزى دربهاى داخلى و کانال کولر نصب شده کابینت، 
شیرآالت، کلید و پریز، دربهاى داخلى، رادیاتور و دوپوش سقفها، نرده راه پله نصب نگردیده، 
فاقد انشــعابات آب، گاز، برق (واحدهاى طبقه اول و دوم قابل بهره بردارى نمى باشد). 2- 
قطعه زمینى به مساحت 4200 متر مربع واقع در شهرك صنعتى رنگسازان که طى قرارداد 
شماره 6442- 9 و –ج مورخ 1388/05/24 از طرف شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان به 
شرکت تولید و بسته بندى صنعتى فرآورده هاى پروتئینى سر گل مهیار سهامى خاص واگذار 
گردیده است به نشانى: اصفهان، شهرضا، شهرك صنعتى رنگسازان، خیابان ششم، پالك 
269، کدپستى 1394686391 و داراى حدود و مشخصات: شماًال به طول 60 متر مجاور به 
پالك جنوبًا به طول 60 متر مجاور به پالك شرقًا به طول 70 متر مجاور به خیابان غربًا به 
طول 70 متر مجاور به پالك واقع در شهرك صنعتى رنگسازان و نیز بانضمام کلیه اشتراکها 
و انشعابها و مشاعات ملحقات و منضمات و لوازم منصوبه در آن و نیروى برق و کلیه ماشین 
االت و تاسیسات و تجهیزات و مســتحدثات منصوبه و مستحدثه در زمین مرقوم و باضافه 
کلیه ماشین االت و تاسیسات و مستحدثاتى که بعداً نصب و راه اندازى خواهد شد کًال و جزئًا 
مورد وثیقه و رهن میباشد. که طبق نظر کارشناسان رســمى دادگسترى: مطابق با تصویر 
دفترچه قرارداد ارائه شده به شــماره 6442- 9- و –ج، به تاریخ 88/05/24 ما بین شرکت 
شهرکهاى صنعتى اصفهان و آقاى احمد عباسیان با موضوع: تخصیص حق بهره بردارى و 
اســتفاده از قطعه 11- 17- 9 از اراضى شهرك صنعتى رنگســازان به ابعاد 60*70 و به 
مساحت 4200 مترمربع جهت احداث واحد انجماد و بسته بندى گوشت، با تخصیص حق 
بهره بردارى از امکانات زیربنایى و خدماتى شهرك، با مبلغ قرارداد هر مترمربع 180/000 
ریال مى باشد، که در تاریخ 89/06/03 آقاى احمد عباسیان قرارداد مذکور را به شرکت تولید 
و بسته بندى صنعتى فرآورده هاى پروتئینى سر گل مهیار انتقال داده است. مطابق با تصویر 
گواهى پایان ســاخت (قطعى) صادر شده توسط سرپرســت معاونت فنى اجرایى شرکت 
شهرکهاى صنعتى استان اصفهان، به شماره 28525 مورخ 89/12/22 مساحت کل زمین 
4200 مترمربع، مساحت زیربناى احداث شــده 2082 مترمربع، مساحت سالن تولید ایجاد 
شــده 2052 مترمربع، مساحت ســاختمان نگهبانى و ســرایدارى 30 مترمربع مى باشد. 
مشخصات محلى: محوطه باز: داراى پوشش کف بتنى و دیوار هاى اضالع شمالى و جنوب 
و غربى آجرنماى لفتون یک طرف نما با ارتفاع حدود 2/40 و ضلع شرقى رو به گذر اصلى 
دیوار دو طرف نما همراه با نرده فلزى بر روى آن اســت. در سمت جنوب پالك قسمتى از 
محوطه به ابعاد حدود 4/20*6 با سازه فلزى و سقف سبک به ارتفاع حدود 2/40 متر با تورى 
مرغى محصور شده است. همچنین بر روى تاسیسات قرار گرفته در اطراف سوله سقف سبک 
با پروفیل فلزى جهت سایبان اجرا شده است. در داخل محوطه چاههاى جذب آب باران و 
سپتیک فاضالب و تاسیساتى چند اجرا شده است. ساختمان نگهبانى: ساختمانى مجاور درب 
ورودى اصلى، به مســاحت حدود 30 مترمربع، با نماى خارجى آجر نماى لفتون، سقف تیر 
آهن و طاق ضربى، پوشش داخل: کف سنگ پالك، بدنه قسمتى سرامیک و قسمتى گچ، 
ســقف گچ درب و پنجره خارجى پروفیل آهن، سیســتم گرمایش بخارى گازى و سیستم 
سرمایش کولر آبى به همراه سرویس بهداشتى در بیرون اتاق با پوشش بدنه کاشى و کف 
سرامیک، با دربى آلومینیومى است. سازه بتنى نیمه مدفون (باالزدگى از سطح محوطه حدود 
1/20 متر): با سطحى حدود 110 مترمربع و با دیوارهایى عمدتًا به ضخامت حدود 20 تا 35 
ســانتیمتر و با ارتفاع حدود 4/70 که به چند فضا تقسیم شــده و در کف داراى تاسیسات 
مخصوص مى باشد. انبار و محل مخازن: فضایى مســقف در غرب پالك، با سازه فلزى و 
سقف سبک به ابعاد حدود 4/50* 12/10 متر که تقریبًا نیمى از آن با اجراى دیوار و دربى از 
جنس پروفیل آهن محصور شده با پوشش کف سنگ پالك و پوشش بدنه قسمتى آجر نما 
و قسمتى سرامیک مى باشد. سوله اصلى و ســوله هاى جانبى: سوله اصلى با دهانه حدود 
حدود 20 متر (با ارتفاع ستون حدود 8 متر) و دو سوله کنارى آن با دهانه حدود 9 متر (با ارتفاع 
ستون حدود 4/5 متر) در سمت غرب و شرق آن، شامل یازده قاب فلزى (10 دهانه) با سقف 
از جنس ورق و جدار همراه عایق و محافظ زیرین و دیوار پیرامونى آجر نما که پیرامون آنها 
پیاده رویى در تراز حدود 0/40 + از محوطه از جنس سنگ پالك احداث شده، درب و پنجره 
خارجى عمدتًا پروفیل آهن و تعدادى آلومینیومى است. داخل سوله اصلى شامل فضاهایى 
به شرح زیر مى باشد: 1- سالن تولید: با پوشش کف سنگ و پوشش بدنه کاشى و پوشش 
سقف دو پوش از جنس پى و س سى (ارتفاع کف تا سقف حدود 7/20 متر)، داخل سالن با 
پارافین آلومینیومى و شیشه اتاقکى با ابعاد حدود 3/10* 4/10 متر ایجاد شده است. 2- سالن 
پخت: فضایى واقع در سمت شمال سوله اصلى با ابعاد داخلى 7* 11/65 متر که با دیوارى 
به ارتفاع حدود 3/40 متر از فضاى سالن تولید جدا شده، قسمتى در زیر کف نیم طبقه قرار 
داشته و داراى سه عدد کوره با ابعاد داخلى حدود 1/40 * 3/60 متر با پوشش داخلى عمدتًا 
ســرامیک و با درب مخصوص و همچنین در خارج قســمت کوره ها داراى محوطه اى با 
حوضچه و مخزن دفنى است. 3- قسمت انبار تولیدات واقع در شمال سوله اصلى در قسمت 
زیرین نیم طبقه با ابعاد حدود 5/50* 12/40 متر و با پوشش داخلى: کف سنگ، بدنه قسمتى 
سنگ قسمتى سرامیک، درب رو به سالن تولید آلومینیومى است. 4- در قسمت جنوب سالن 
تولید با احداث دیوارى به ارتفاع حدود 3 متر با پوشــش قسمتهایى سرامیک و قسمتهایى 
شیشه، سالنهاى قصابى گوشت و مرغ ایجاد شده، درب رو به قسمت جنوبى آلومینیومى و 
در داخل آنها تاسیسات آب سرد و گرم وجود داشته و در جنوب فضاهاى مذکور حوضچه اى 
با پوشش سنگ موجود است. 5- در جنوب سوله اصلى فضاى سردخانه زیر صفر مواد اولیه 
شماره یک با ابعاد داخلى حدود 5/20* 6/75 متر و تونل انجماد با ابعاد داخلى 4/50* 6/55 
متر و سرد خانه باالى صفر مواد اولیه با ابعاد داخلى 5/35* 7/50 متر با پوشش بدنه و سقف 
و درب مخصوص موجود است. سوله جانبى غربى از سمت شمال داراى فضاهاى زیر مى 
باشــد: 1- موتورخانه با ابعاد داخلى 8/75* 13/65 متر با کف فرش سنگ، بدنه قسمتى 
کاشى قسمتى پالستر سیمان 2- انباریهاى شماره یک و دو به ترتیب با طول حدود 3/85 و 
5/75 متر بدون درب میانى با پوشش کف سنگ و پوشش بدنه کاشى و پوشش سقف پى وى 
سى، درب خارجى پروفیل آهن و داراى فن تهویه. ........... و محوطه اى در ارتباط با سالن 

تولید به طول حدود 6 متر با پوشــش مشابه ســالن تولید و انبار به طول حدود 5/70 متر با 
مشــخصات داخلى مشــابه انبار 1 و 2 ســرد خانه هاى زیر صفر مواد اولیه شماره 2 و 3 با 
طولهایى حدود 8/60 با پوشش سقف و دیوار و درب مخصوى، سوله جانبى شرقى از سمت 
شمال داراى فضاهاى زیر مى باشد: 1- ســرد خانه باالى صفر محصول شماره 1 با طول 
حدود 5/65 با پوشش دیوار و سقف و درب مخصوص 2- سالن وکیوم با پوشش کف سنگ 
و پوشش بدنه کاشى و درب ورودى از طرف سوله اصلى آلومینیومى، داراى کابینت فلز و ام. 
دى. اف. 3- سردخانه باالى صفر شماره 2 به طول حدود 5/70 و با پوشش و درب مخصوص 
4- واحد آزمایشگاهى با راه دسترسى از محوطه شرقى با درب آلومینیوم و با پوشش داخلى 
بدنه کاشى و کف سنگ، داراى کابینت، که در داخل با پارتیشن و شیشه تقسیم بندى انجام 
گرفته 5- ورودى به سالن تولید که ورودى اتاق تعمیرات (ابعاد داخلى 2/70* 3/75) و اتاق 
برق (با ابعاد داخلى 4/80* 2/70) در سمت شمال این ورودى و رختکن و سرویسهاى حمام 
و توالت داخلى آن (با ابعاد داخلى 12/40* 8/75 متر) در سمت جنوب این ورودى قرار دارد، 
عمدتًا پوشش بدنه کاشى و کفها قسمتى سنگ و قسمتى ســرامیک فرش مى باشد. 6- 
رســتوران با ابعاد داخلى داخلى حدود 8/75* 8/75 متر با پوشش داخلى کف سنگ و بدنه 
کاشى و سقف پوشــش پى وى سى، درب رو به محوطه شــرقى از جنس آلومینیوم داراى 
کابینت فلز و ام. دى. اف. نیم طبقه واقع در شمال سوله ها با ابعاد داخلى جمعاً 5/75* 19/65 
متر با پنجره آلومینیومى رو به سالن و راه دسترسى پله فلزى از شمال محوطه، فضاى دفتر و 
مدیریت با پوشش کف و بدنه سرامیک، سقف پى وى ســى، درب و پنجره رو به محوطه 
پروفیل آهن، سیستم سرمایش و گرمایش اسپیلیت، جداساز داخلى با پارتیشن آلومینیوم و 
شیشه، داراى سرویس بهداشتى حمام و توالت با درب چوبى و داراى آبدارخانه و آشپزخانه 
اپن با کابینت ام. دى. اف و محل داراى برق صنعتى و گاز مى باشد. 3- طبق نظر کارشناسان 
رسمى دادگسترى: ارزیابى تاسیسات الکتریکى شرکت ســر گل مهیار به نشانى: واقع در 
شهرك صنعتى رنگسازان شــهرضا 1- انشــعاب 250 کیلو وات شــامل ترانس هوایى 
اختصاصى، حق اشتراك و نیرورسانى و تابلو نیرو رسانى جمعًا مبلغ 1/400/000/000 ریال 
(یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال) 2- تابلو اصلى شامل بانک خازنى و رگوالتور اصالح 
ضریب قدرت و لوازم اندازه گیرى و مونیتور و کلید اصلى و دیگر لوازم جانبى جمعًا به مبلغ 
196/000/000 ریال (یکصد و نود و شش میلیون ریال). 3- تابلو توزیع شامل شش دستگاه 
کلید 160 آمپر اصفهان کلید و کلید ایمنى و دیگر لوازم جنبى و لوله گذارى و کابل کشى هاى 
مربوطه جمعًآ به مبلغ 118/000/000 (یکصد و هجده میلیون ریال) 4- تابلو تغذیه تجهیزات 
داخل سالن تولید شامل دو دستگاه کلید 400 آمپر و دو دستگاه کلید 250 آمپر و چهار دستگاه 
کلید 100 آمپر و نه دستگاه کلید 80 آمپر تماماً از نوع susol و دیگر لوازم جانبى و لوله گذارى 
و کابل کشى هاى مربوطه جمعاً مبلغ 248/000/000 ریال (دویست و چهل و هشت میلیون 
ریال) 5- تاسیسات روشــنایى و پریز برق و تلفن دفتر مدیریت و دفتر کارگاه و نگهبانى و 
سالنهاى جنبى (شامل سردخانه ها انبارها و باراندازهاى ورودى و خروجى و....) جمعاً به مبلغ 
242/000/000 ریال 6- تاسیسات روشنایى و پریز برق سالن اصلى (کارگاه تولید) شامل 
چراغهاى سقفى (بدون المپ) پریزها و.......... جمعًا به مبلغ 205/000/000 ریال (دویست 
و پنج میلیون ریال) 7- روشنایى محوطه شامل پروژکتورها و لوله گذارى و کابل کشى هاى 
مربوطه جمعاً به مبلغ 55/000/000 ریال (پنجاه و پنج میلیون ریال) 8- سیستم دوربین مدار 
بسته شامل تجهیزات مرکزى و 18 دستگاه دوربین دفتر و محوطه و سالن تولید و سالنهاى 
جنبى جمعًا مبلغ 192/000/000 ریال (یکصد و نود و دو میلیون ریال) 9- تابلو موتورخانه 
شامل کلید اتوماتیک 100 آمپر و تابلو برق رسانى سیستم هواسار شامل 5 دستگاه کلید 00 
آمپر و لوازم جانبى آنها و تابل درایو ls مــارك s 755 ois 11 o به همراه کلید اتوماتیک و 
کنتاکتور هیوندایى جمعًا به مبلغ 120/000/000 ریال (یکصد و بیســت میلیون ریال) 4- 
طبق نظر کارشناسان رسمى دادگسترى فهرست 1- سالن قصابى گوشت و مرغ 2- سالن 
وکیوم و بسته بندى 3- انبار تاسیسات 4- آزمایشــگاه 5- سالن روغن 6- تاسیسات برق 
7- آب، بخار، فاضالب، گاز، مولدهاى ســرمایش و گرمایش 8- محوطه کارخانه 9- اتاق 
مدیریت و نگهبانى 10- نصب و راه اندازى 11- امتیاز و دانش فنى 12- عکس تجهیزات 
13- جمع بندى و نتیجه گیرى: (1) ســالن قصابى گوشت و مرغ: چرخ گوشت بادر ساخت 
میرزاییان سپاهان با بدنه استیل، تعداد یک دســتگاه، (2) چرخ گوشت بدنه استیل به ابعاد 
160* 120* 200 ســانتى متر با تابلو برق اختصاصى و سیستم باالبر زنجیرى با مکانیزم 
تخلیه واگن ســاخت ایران تعداد یک دستگاه، (3): خرد کن گوشــت با بدنه استیل و کاتر 
غلطکى یکى با 6 تغیه برنده و دیگرى با 8 تیغه برنده و فیدر بادى و سیســتم انتقال حرکت 
موتور 14 کیلو واتى و پولى و تسمه ساخت میرزاییان سپاهان تعداد دو دستگاه (4): باسکول 
 g دیجیتال با ظرفیت 500 کیلو گرم تعداد سه دستگاه (5): پرکن استیل ساخت ایران مدل
wma 9 -9 2 تن در ساعت همراه با قیف و مکانیزم باالبر زنجیرى و تخلیه واگن و مجهز به 
موتور پمپ 3 کیلو واتى خالء تعداد دو دستگاه (6): پرکن vmack استیل ساخت آلمان همراه 
با قیف و مکانیزم باالبر مکانیکى و تخلیه واگــن و مجهز به موتور پمپ 3 کیلیو واتى خالء 
تعداد یک دستگاه، (7): همزن و خردکن و خمیرکن دایره اى استیل ایرانى مجهز به مکنده 
و هود استیل باالى دستگاه تعداد دو دستگاه، (8): میز استیل به ابعاد 180*90 سانتى متر 
تعداد 3 دســتگاه، (9): دســتگاه ترازو دیجیتال- ظرف 5 کیلوگرم تعداد 2 دستگاه، (10): 
دستگاه باسکول 150 کیلو گرم تعداد یک دستگاه، (11): آسیاب پودر لیمو گریز از مرکز با 
موتور 2 کیلو وات تعداد یک دستگاه، (12): واتر جت با موتور 4 کیلو وات (کارواش) تعداد یک 
دستگاه، (13): یخساز نوع پولک ساز به ابعاد 5. 2* 5. 2* 5. 2 متر داراى دو متر موتور یخساز 
در سقف تعداد یک دستگاه، (14): پرس مخصوص مواد در قالب با جک بادى و میز مربوطه 
تعداد یک دستگاه، (15): کلیپس زن مخصوص سوسیس خانواده ساخت ایران تعداد یک 
دستگاه، (16): کلیپس زن بزرگ مخصوص کالباس با میز مربوطه به ابعاد 5*1*3*1 متر 
ساخت ایران تعداد یک دستگاه، (17): سوسیس پیچ استیل پرتال تعداد دو دستگاه، (18): 
اطاق پخت با بدنه استیل و عایق شده داراى کف ریلى به لوله کشى بخار در داخل و سوپاپ 
اطمینان و درب لوالیى قفل دار و هود گالوانیزه تعداد سه دســتگاه، (19): دوش سرد کن 
محصول پخته شده با 32 دوش تعداد یک دستگاه، (20): کلکتور توزیع بخار به همراه 50 
متر لوله کشى مربوطه و شیرآالت و گیچ هاى مربوطه تعداد یک دستگاه، (21): تاریخ زن 
جت پرینتر غلطکى با نوار تعداد یک دستگاه، (22): جک پالت 3 تن چینى تعداد 2 دستگاه 
(23): چرخ دوخت سر کیسه برقى تعداد یک دستگاه، (24): کمپرسور و کنداستور سردخانه 
130 تنى با دو عدد فن و اوپراتورهاى داخل سالن سرد خانه با مارك ساب کول آمریکایى 
تعداد هفت دستگاه ردیف یک تا 24 جمعاً به مبلغ: 25/612/500/000 ریال مى باشد. سالن 
وکیوم و بسته بندى: (1): وکیوم بسته بندى کالباس و سوسیس استیل ساخت شرکت گشتا 
صنعت اصفهان تعداد یک دستگاه، (2): باسکول 10 کیلیویى دیجیتال تعداد یک دستگاه، 
(3): دستگاه تولید پرده هوا روى درب ورودى تعداد چهار دستگاه، (4): کمپرسور و کندانسور 
ساب کول و اپراتور داخل تونل انجماد با قدرت 230 تن تبرید آمریکایى تعداد یک دستگاه، 
(5): کمپرسور و کندانسور ساب کول و اواپراتور داخل سالن باالى صفر تعداد یک دستگاه، 
(6): خمیر کن 250 کیلیویى نانوایى همراه هم زن با دیگ استیل تعداد یک دستگاه ردیف 
یک تا 6 به مبلغ 383/750/000 ریال سیصد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار 
ریال. آزمایشگاه: (1): ترازوى دقیقى 100 گرمى (دقت صدم) تعداد یک دستگاه (2): پى اچ 
ســنج برقى تعداد یک دســتگاه (3): کوره برقى دیجیتــال 400 درجه به ابعــاد بیرونى 
40*40*40 سانتى متر تعداد یک دستگاه (4): انکیباتور برقى قابل تنظیم 6 طبقه داخلى به 
ابعاد 40*50*40 سانتى متر تعداد سه دستگاه (6): وسایل شیشه اى مدرج و میزان الحراره 
مخصوص آزمایشگاه تعداد 30 قطعه (7): ویترین و هود شیشه دار یونیورسال داراى پنجره 
و جایگاه قطعه گذارى در داخل و مکنــده تخلیه گاز تعداد یک عــدد، (8): گرمکن برقى 
مخصوص ظروف شیشه اى تعداد یک دستگاه، (9): مشعل گازى آزمایشگاه پایه دار تعداد 
یک عدد، (10): گیره بشر روى اجاق گرمکن تعداد یک عدد، (11): بن مارى (تجهیز گرمایش 
تحت کنترل و ثابت آزمایشگاهى) تعداد یک عدد (12): میکروسکوپ دو چشمى معمولى 
تعداد یک دستگاه، (13): همزن دوار برقى تعداد یک دستگاه (14): ظروف شیشه اى درب 
دار پیرکس با پایه اســتیل تعداد یک مجموعه، (15): اتو کالو برقى متوسط درب با قابلیت 
تحمل فشار و مجهز به سوپاپ تعداد یک دســتگاه، (16): فشار سنج برقى سیار دیجیتال و 
قابل تنظیم تعداد یک دســتگاه مبلغ ردیف 1 تا 16 به مبلغ 1/018/800/000 ریال (یک 
میلیارد و هجده میلیون و هشتصد هزار ریال). طبق نظر کارشناسان دادگسترى ارزیابى مورد 
وثیقه (تجهیزات و ماشین االت): شرکت تولید و بسته بندى صنعتى فرآورده هاى پروتئینى 
سر گل مهیار سهامى (خاص) (با عنوان تجارى محصوالت نینان) واقع در اصفهان- جاده 
شهرضا- شهرك صنعتى رازى- خیابان ششم- پالك 13946- 86391- 269 قرار داشته 

و ابتدا این کارخانه با شماره ثبت 135398 مورخ 85/06/25 و سپس با شماره 166855 مورخ 
88/03/19 در اداره ثبت شرکت هاى منطقه اصفهان ثبت و در نهایت در سال 1390 شروع 
به کار نموده اســت. ظرفیت تولید کارخانه بر اســاس مدارك موجود معادل 25 تن انواع 
محصوالت گوشتى بوده و براى بازار داخل کشور محصوالت خود را عرضه مینماید و طى 
بازدید کارشناسى این شرکت داراى سالنهاى انجماد و باالى صفر و تاسیسات تولید، آب و 
بخار و هواى فشرده و آزمایشگاه با تجهیزات مربوطه مى باشد. کارخانه مذکور در حال حاضر 
فعال نمى باشــد. و در مدت بازدید کلیه تجهیزات و ماشــین آالت موجود کارخانه همگى 
خاموش بوده و قطعًا بر اثر مرور زمان نیاز به سرویسهاى خاص راه اندازى دارند و علیرغم 
دست دوم بودن، آماده بکار میباشند. اموال موجود در سالن قصابى گوشت و مرغ و آشپزخانه 
1- یخچال دو درب قصابى یک دستگاه 2- واگن گردان استیل به ابعاد 60*60*60 سانتى 
متر بیست و شش عدد 3- واگن گردان اســتیل به ابعاد 60*200*60 سانتى متر سه عدد 
4- میز کار اســتیل به ابعاد 2*3 متر با تخته پلى اتلین دو عدد 5- نردبان فلزى پروفیلى با 
چهار چرخ یک عدد 6- زیرپایى پروفیلى و آهنى هفتاد و دو عدد 7- طشت پلى اتلین چهار 
گوش دو عدد 8- سطل سفید پالستیکى بزرگ شانزده عدد 9- سبد پالستیکى سبز بزرگ 
یکصد عدد 10- صندلى فلزى رویه مشمع دو عدد 11- فایل کابینت چهار کشو فلزى یک 
عدد 12- طشت پالســتیکى بزرگ حدود یک متر ســه عدد 13- یخدان متوسط دو عدد 
14- گالر استیل شش چرخ شــانزده عدد 15- قابل چهار گوش استیل مخصوص حمل و 
پخت کالباس با درب قالب دار سیصد عدد 16- گالرى استیل شش طبقه چرخ دار دو عدد 
17- پالت پالستیکى سفید رنگ سى و چهار عدد 18- بشکه پالستیکى 50 لیترى پنج عدد 
19- میله هاى سه پره آلومینیوم مخصوص حمل سوســیس سیصد عدد 20- نردبان سه 
مترى دو طرفه یک عدد 21- فن دیوارى 50 سانتى مترى دو عدد 22- میز استیل لبه دار 
300*160 دو عدد 23- میز کار گالوانیزه 250*100 ســه عدد 24- میز آهنى 180*90 
سانتى متر دو عدد 25- اتو برقى بسته بندى نایلون 50 سانتى یک دستگاه 26- قفسه آهنى 
و پروفیلى با پروفیل 5. 2 چهار عدد 27- میز دو طبقه پروفیلى و استیل آشپزخانه یک عدد 
28- اجاق فر گاز کباب پز اســتیل یک دستگاه 29- ســرخ کن گازى ایستاده استیل یک 
دستگاه 30- اســنک کن کالباس با قالب یک عدد 31- میز کار استیل به ابعاد 240*110 
یک عدد 32- میز کار گالوانیزه 190*180 یک عدد 33- دستگاه کالباس بر با یک عدد میز 
گالوانیزه یک ست 34- پشه کش برقى یک عدد 35- کابینت زمینى فلزى و ظروف روحى 
یک مجموعه 36- طشــت چهارگوش پلى اتلین بزرگ با شیر خروجى آب یک عدد 37- 
باسکول یک تنى مارك پند چهار عدد 38- ترازوى 30 کیلوگرمى پند یک عدد 39- کابینت 
فلزى با رویه ســنگ و درب ام. دى اف 105 متر 40- دستگاه وکیوم دو طرفه یک دستگاه 
جمع ردیف یک تا 40 به مبلغ 1/768/000/000 ریال (یک میلیارد و هفتصد و شــصت و 
هشــت میلیون ریال). اموال موجود در ســاختمان ادارى (اتاق مدیریت- قسمت ادارى- 
آبدارخانه- اتاق نگهبانى) 1- میز نهارخورى چوبى با رویه شکســته یک عدد 2- صندلى 
فلزى با رویه مشمع قرمز رنگ شش عدد 3- میز جلومبل فلزى با رویه شیشه اى دو طبقه 
یک عدد 4- تلفن رومیزى پاناسونیک با 12 حافظه دو دستگاه 5- میز ادارى دو کشو ام. دى. 
اف چهار عدد 6- فابل کابینت سه کشو چوبى یک عدد 7- گاو صندوق کاوه 250 کیلوگرمى 
یک عدد 8- صندلى رویه چرم پشت بلند دسته دار مدیریتى یک عدد 9- صندلى رویه مشمع 
گردان سه عدد 10- صندلى فلزى رویه مشمع پشت هاللى سه عدد 11- میز مدیریتى به 
همراه میز کنفرانس شــش نفره ام. دى. اف یک عدد 12- مانتیتور سامسونگ 20 اینچ دو 
عدد 13- ســاعت دیوارى یک عدد 14- تلفن رومیزى پاناســونیک مشکى رنگ دو عدد 
15- سماور استیل چهار لیترى گازى یک عدد 16- فایل کابینت چهار کشو فلزى دو عدد 
17- کمد ام. دى. اف با چهار درب شیشــهاى دو درب چوبى دو عدد 18- صندلى با رویه 
پارچه اى گردان شــش عدد 19- میز ادارى تمام چمب هاللى شکل یک عدد 20- کیس 
کامپیوتذ یک دستگاه 21- کولر گازى 2400 تراست (اسپلیت) دو دستگاه 22- یخچال 5 
فوت دوو یک دستگاه 23- صندلى رویه مشــمع یک طرفه دسته دار دو عدد 24- کابینت 
فلزى آشپزخانه با درب ام. دى. اف و رویه ســنگ چهار متر 25- کیس کامپیوتر پاسکال با 
مونیتور قدیمى یک دستگاه 26- تختخواب فلزى یک عدد 27- کولر آبى امید 4000 یک 
دستگاه 28- ساعت دیوارى دایره صفحه سفید یک عدد 29- میز چوبى دو کشو قدیمى یک 
عدد 30- تلویزیون پاناسونیک 24 اینچ قدیمى یک دستگاه 31- یخچال و فریزر دو درب 
فیلور یک دستگاه 32- اجاق گاز سه شــعله رو میزى یک عدد 33- بخارى گازى ادونیس 
مشهد کولر یک عدد 34- کابینت فلزى دو طبقه یک عدد 35- کمد جا لباسى فلزى چهار 
درب چهار عدد 36- رخت آویز فلزى پایه سنگى یک عدد 37- کولر آبى امید 7000 با چهار 
پایه فلزى یک دستگاه 38- کولر آبى 4000 یک دستگاه 39- کابینت زمینى فلزى با درب 
ام. دى. اف و رویه ســنگ چهار متر 40- رخت آویز فلزى پایه ســنگى یک عدد 41- میز 
ویترینى فلزى 100*80*80 سانتى متر یک عدد 42- اجاق گاز سه شعله رومیزى یک عدد 
43- لوازم و وسایل آبدارخانه و ظروف پذیرایى یم مجموعه 44- رك و سیستم دوربین مدار 
بسته بانضمام چشمى یک ست 45- کلیه ملزومات رومیزى یک ست 46- یخچال 12 فوت 
یک دســتگاه جمع ردیف یک تا 46 به مبلغ 587/325/000 ریال (پانصد و هشتاد و هفت 
میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار ریال) مى باشد. اموال موجود در قسمتهاى (آزمایشگاه- 
سالن روغن- اطفاء حریق- محوطه کارخانه): 1- کابینت زمینى فازى با رویه سنگ و درب 
ام. دى. اف بیست و سه متر 2- یخچال و فریزر 9 فوت یک دستگاه 3- یخچال 3 فوت یک 
دستگاه 4- میز چوبى کشو دار 120*90 ســانتى متر یک عدد 5- بخارى گازى پالر مدل 
شومینه یک عدد 6- قفســه دیوارى چهار طبقه درب دار یک عدد 7- جا کفشى یک عدد 
8- کولر آبى 1500 سیار پایه دار یک عدد 9- جعبه کمکهاى اولیه یک عدد 10- فن هواکش 
یک عدد 11- صندلى گردان ســه عدد 12- قفسه 90 ســانتى مترى دیوارى 5 عدد 13- 
کپسول آتش نشانى پودر و گاز 6 و 12 و 2 کیلوئى یازده عدد 14- کپسول آتش نشانى پودر 
و گاز 200 کیلویى دو عدد 15- نردبان فلزى 3 مترى پروفیلى یک عدد 16- بشــکه 220 
لیترى فاقد درب پنج عدد 17- گالــرى گردان دو عدد 18- آهــن االت ضایعاتى 1860 
کیلوگرم 19- فرقون قراضه شش عدد 20- کانکس 2*5. 2 *6 متر بدنه فلزى با پوشش 
عایق کولر- یخچال- بخارى و موکت یک عدد 21- کانکس 2*5. 2*3 متر بدنه فلزى با 
پوشش عایق کولر- یخچال- بخارى و موکت یک عدد 22- نردبان دو طرفه فلزى شش 
مترى یک عدد 23- گاز پیک نیک بزرگ یک عدد 24- دوچرخه یک عدد 25- کپسول گاز 
یک عدد 26- تانکر آب پلى اتیلن 2000 لیترى ســه عدد ردیف یک تا بیست و هفت جمعًا 
719/050/000 ریال (هفتصد و نوزده میلیون و پنجاه هزار ریــال). اموال موجود در انبار 
تاسیسات- رختکن- نمازخانه و استراحتگاه: 1- قفسه 5 طبقه 90 سانتى مترى هفت متر و 
2- صندلى فلزى یک عدد 3- میز کار فلزى یک عدد 4- کمد جا لباسى چهار درب فلزى 
چهار عدد 5- ساعت دیوارى چهار عدد 6- بخارى گازى یک دستگاه 7- رخت آویز فلزى 
ایستاده گردان یک دســتگاه 8- یک تخته موکت 3*4 دوازده متر 9- پوتین ساقه بلند ده 
جفت 10- قفسه اســتیل چهار طبقه یک عدد جمع ردیف یک تا ده به مبلغ 38/500/000 
ریال (سى و هشت میلیون و پانصد هزار ریال) مى باشــد. اموال موجود در سالن رستوران: 
1- فریزر ســه درب خوابیده (صنایع برودتى امید) یک دستگاه 2- یخچال 12 فوت پارس 
یک دستگاه 3- گاز دو شعله حیاطى 60*60 یک عدد 4- کابینت بدنه فلزى با رویه سنگ 
و درب ام. دى. اف چهار متر 5- صندلى پالستیکى چهار عدد 6- میز پالستیکى غذا خورى 
پالستیکى سه عدد 7- ساعت دیوارى گرد سفید رنگ یک عدد 8- فن هواکش یک عدد 
9- صندلى رویه مشــمع یک طرفه دو عدد 10- چوب لباس فلزى پایه سنگى گردان یک 
عدد جمع یک تا ده مبلغ 66/250/000 ریال (شصت و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار 
ریال) مى باشد. ســالن روغن: 1- مخزن 10 متر مکعبى پلى اتلین روغن مایع دو عدد 2- 
موتور پمپ به انضمام لوله کشــى هاى انتقال روغن دو عدد 3- مخــزن 15 متر مکعبى 
بانضمام موتور پمپ و لوله کشى هاى مربوطه سه عدد 4- مخزن 12 مترمکعبى گازوییل 
بانضمام موتور و پمپ 5- مخزن هوایى 10 مترمکعبى با اســکلت فلزى پمپ و لوله کشى 
مربوطه یک عدد 6- پمپ آب زیرزمین مربوطه به دیگ بخار به انضمام لوله کشــى هاى 
مربوطه دو عدد 7- بولیر بخار 3 تنى 10 بار نیرو ساخت 1389 با تابلو برق و مشعل ژوپن به 
انضمام دو عدد مخزن آب و انســباط 6 و 4 مترمکعبى گالوانیــزه یک مجموعه 8- هدر 4 
خروجى بخار با 80 متر لوله کشى 3 و 2 اینچ با لوله ها و سایر اتصاالت یک مجموعه 9- بولیر 
آب گرم 1/5 مترمکعبى بانضمام دو عدد مخــزن 2/5 مترمکعبى و پمپ یک مجموعه 9- 
بولیر آب گرم 1/5 مترمکعبى بانضمام دو عدد مخزن 2/5 مترمکعبى و پمپ یک مجموعه 
10- دستگاه تصفیه آب رزینى 0/5 مترمکعبى ساخت شرکت انصار یک عدد 11- کمپرسور 
2/5 مترمکعبى 10 بار مدل xebechfg 50 b با قدرت موتور 37 کیلووات ساخت سال 1390 

تبریز بانضمام دو عدد مخزن هواى فشــرده 1/7 متر مکعبــى و واحد آبگیر یک مجموعه 
12- قفســه لوله گذارى پروفیلى بانضمام حدود 45 متر انواع لوله گالوانیزه یک مجموعه 
13- لوله کشى تاسیسات شــامل 150 متر آب و 90 متر فاضالب، 130 متر بخار، 60 متر 
هواى فشرده یک مجموعه ردیف یک تا سیزده به مبلغ 5/227/500/000 ریال (پنج میلیارد 
و دویست و بیســت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال). تاسیسات برق: اشتراك برق طبق 
مجوز صنعتى شماره 9344436 و شماره 231/660/02/8144 بنام شرکت سر گل مهیار از 
طرف شــرکت برق منطقه اى، ظرفیت 250 کیلو وات آمپر و 3 فاز به ثبت رســیده است. 
تجهیزات و تاسیسات پست برق شامل: 8 عدد تیر سیمانى بانضمام ترانس برق اختصاصى 
250 کیلووات آمپر و تابلو توزیع، پست اختصاصى kw 250، تابلو برق اداره برق نصب شده 
با کلید 630 آمپر، تابلوهاى مخصوص تونل انجماد و تجهیزات شامل: کنتور سه فاز اکتیو و 
راکتور به شــماره بدنه 01255093 مجهز به کوبیل و سکســیو نرو، دژنکتور و فیوزهاى 
محافظتى، تابلو کمکى توزیع و کلید قطع و وصل، یک عدد تابلو اصلى برق ورودى، تابلوهاى 
داخل سالن، تابلوهاى بخشهاى بویلر و کمپرســور هواى فشرده، مجموعه تابلوهاى برق 
آبرسانى و محوطه، کل کابل کشى هاى زمینى به طول تقریبى 90 متر، کل کابل کشیهاى 
داخل سالن سایز 4* 5. 2 مخصوص روشــنایى داخل کارگاه و محوطه حدود 250 متر یا 
کلیدهاى دیوارى مربوطه به دســتگاه 150 عدد پروژکتورهاى سقف به صورت آویز داخل 
کارگاه ها و پروژکتورهاى محوطه بیرون کارگاه ها تعداد یک واحد و 2- دوربین مدار بسته 
با دوربین هاى 13 کاناله و متصل به سیستم کامپیوتر در دفاتر مدیریت و منزل یک مجموعه 
جمعاً به مبلغ 6/000/000/000 ریال (شش میلیارد ریال). انبار تاسیسات: ابزارهاى تعمیرات 
شامل سنگ فرز، دریل ایستاده و دستى، سنگ رو میزى دو طرفه، گیره، آچار معمولى، بکس 
لوله و انبر دست یک مجموعه و ترانس جوشکارى 250 آمپر با کابل 10 مترى و انبر و ماسک 
یک دستگاه جمعًا به مبلغ: 105/020/000 ریال (یکصد و پنج میلیون و بیست هزار ریال). 
محوطه کارخانه: مخزن پلى اتلین 2 متر مکعبى با پایه آهنى یک عدد 2- بولیر آب گرم 1/5 
مترمکعبى بانضمام دو عدد مخزن 2/5 متر مکعبى و پمپ یک مجموعه. دستگاه تصفیه آب 
رزینى 0/5 متر مکعبى ساخت شرکت انصار یک عدد. کمپرسور 2/5 مترمکعبى 10 بار مدل 
xebechfg 50 b با قدرت موتور 37 کیلووات ساخت ســال 1390 تبریز بانضمام دو عدد 
مخزن هواى فشرده 1/7 متر مکعبى و واحد آبگیر یک مجموعه. قفسه لوله گذارى پروفیلى 
بانضمام حدود 45 متر انواع لوله گالوانیزه یک مجموعه. لوله کشى تاسیسات شامل 150 متر 
آب و 90 متــر فاضالب 130 متــر بخار، 60 متر هواى فشــرده یک مجموعــه (به مبلغ 
351/900/000 ریال) (ســیصد و پنجاه و یک میلیون و نهصد هزار ریال). اتاق مدیریت و 
نگهبانى: پله ورودى ســاختمان ادارى به وزن تقریبى 800 کیلو یــک مجموعه به مبلغ 
26/400/000 ریال (بیست و شش میلیون و چهارصد هزار ریال). نصب و راه اندازى: عملیات 
حمل و نقل و استقرار، نصب، ترازبندى، راه اندازى برق کارخانه، تست آزمایشى کارخانه و 
دستگاها و تحویل دســتگاهها براى تولید یک واحد به مبلغ 1/800/000/000 ریال (یک 
میلیارد و هشــتصد میلیون ریال). امتیاز و دانش فنى: امتیاز برق، انشــعاب آب، دو رشته 
فاضالب، امتیاز گاز، سیســتم تصفیه آب و فاضالب، طراحى تاسیسات برق و لوله کشى و 
گازرسانى، سیستم خرید مواد اولیه و فروش محصول، انباردارى، تحقیقات داخلى و خارجى 
سیستم و فرمول تولید، اخذ مجوزهاى ادارى شامل پروانه بهره بردارى و بهداشتى موافقت 
اصولى و مجوز کنترل کیفیت بهداشــتى از شــرکتها و موسســات صادرکننــده به مبلغ 
2/400/000/000 ریــال (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریــال). آب، بخار، فاضالب، گاز، 
مولدهاى سرمایش و گرمایش 1- تاسیســات آب، لوله کشى آب شرب و غیر شرب با لوله 
گالوانیزه 3/4 اینج متصل به منبع آب و ساختمان ادارى و کارگاه و آشپزخانه و سرویس هاى 
بهداشتى تعداد 200 متر و تاسیسات آب- سیستم لوله کشى فاضالب پى وى سى به قطر 
110 با اتصاالت مربوطه 80 متر و تاسیسات سرمایش- کمپرسورهاى سردخانه هاى زیر 
صفر و باالى صفر با تونل انجماد و دستگاه یخســاز بانضمام هر کدام دو تا 4 رادیاتور و فن 
مربوطه ساخت شرکت ساب کول تعداد یازده دستگاه و تاسیسات گازرسانى- خط ورودى 
گازرسانى شرکت به شماره اشتراك 002139096439 با ظرفیت 160 مترمکعب در ساعت 
و گروه فشار دو پوندى d از طرف شهرك صنعتى و سریال کنتور g 100 a در ایستگاه گاز و 
به همراه دســتگاهاى کاهنده فشــار ورگوالتورها و همچنین کنتور گاز 160 مترمکعبى 
بانضمام وســایل حفاظنتى حدود 150 متر با انواع لوله کشى سایز 2 و 1 اینچ براى مصرف 
کننده ها در کارخانه و اتصاالت مربوطه و شیراالت 2 و 1 و 5 اینچ و عایق بندى و رنگ یک 
مجموعه جمعًا به مبلغ 15/750/000/000 ریال (پانزده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون 
ریال). در خصوص اسناد رهنى 155117 و 155118 و 157506 و 168162 و 157511 و 
157512 تنظیمى دفترخانه 15 اصفهان در قبال بدهى شرکت تولید و بسته بندى صنعتى 
فرآورده هاى پروتئینى سر گل مهیار در رهن بانک ملى ایران (شعبه چهارراه آپادانا) واقع مى 
باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/07/23 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. 1- مزایده پالك ثبتى شماره 
4503 از مبلغ پایه 27/000/000/000 ریال (بیست و هفت میلیارد ریال) مى باشد 2- محل 
بازدید یک واحد صنعتى به مبلغ مزایده از مبلغ پایه 31/550/000/000 ریال (ســى و یک 
میلیــارد و پانصــد و پنجاه میلیــون ریــال) 3- ارزیابى تاسیســات الکتریکــى به مبلغ 
2776/000/000 ریال (دو میلیارد و هفتصد و هفتاد و شش میلیون ریال) 4- ارزیابى ماشین 
االت جمعًا به مبلغ 58/675/870/000 ریال (پنجاه و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و پنج 
میلیون و هشتصد و هفتاد هزار ریال) مى باشد. 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 ضمناً  این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/07/03 
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: 608888 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/131
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 971088 ج/سیزده له خانم نفیسه شــیروانى علیه اقاى محمود جعفریان 
صدیق مبنى بر 150 عدد سکه و 50 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و سایر 
مطالبات ریال ب ابت محکوم به در تاریخ 98/7/28 ســاعت 12 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه اتومبیل سمند به 
شماره انتظامى 863 ص 36 ایران 13 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى خیابان امام خمینى- پارکینگ بسیج 
مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشــد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: به آدرس: پارکینگ بسیج واقع در خیابان امام 
خمینى مراجعه از یک دستگاه سوارى سمند lx توقیفى به شماره انتظامى 863 ص 36 ایران 
13 مدل 1397 رنگ سفید روغنى داراى شماره موتور 1229033 و شماره شاسى 387118 
بازدید و ارزیابى مى گردد. شرایط موجود خودرو: 1- الستیک ها داراى آج کامل مى باشد. 
2- بدنه کامًال سالم و بدون صافکارى و رنگ شدگى مى باشــد. 3- باطرى قابل استفاده 
اســت. 4- با توجه به مدل خودرو (1397) داراى برگ بیمه نامه معتبر مى باشد. 5- موتور 
و گیربکس سالم است. 6- مشخصات خودرو با اسناد آن مطابقت دارد. 7- کیلومتر خودرو 
کیلومتر 2529 را نشــان مى دهد. علیهذا با موارد اعالم شده و نوســانات بازار قیمت روز 
خودروى موصوف جهت انجام مزایده مبلغ هفتصد و هشتاد میلیون برآورد قیمت مى گردد. 

م الف: 596779 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/374
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970752 ج/6 له خانم محترم شــفیعى و علیهم زهره- محمد- مرتضى- 
عصمت- حمیدرضا مهرى- فرشــته همگى دانش و ســهیال مومن عربى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 677/474/666 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و مبلغ 3/650/000 ریال 
حق األجراى دولتى در تاریخ 98/7/30 ســاعت 11:30 صبح روز سه شنبه در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 14/927 سهم مشاع از 151 
سهم مشاع پالك ثبتى 15004 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذى درج شده است ملکى آقاى حیدر دانش و اکنون در تصرف مالکانه عصمت 
دانش سرارودى مى باشد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
است و نظریه وى مصون از  تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: محل مورد نظر به صورت یکباب منزل مسکونى به انضمام دو باب مغازه متصل به 
آن واقع در اصفهان، اتوبان چمران، خیابان شاهد، کوچه آبان، بن بست آزادى، سمت راست، 
درب اول مى باشد. بموجب یکبرگ تصویر سند مالکیت، یکصد و پنجاه و یک سهم مشاع 
از دو هزار و پانصد سهم شــش دانگ قطعه زمین پالك 15004 بخش 5 ثبت اصفهان که 
در صفحه 37 دفتر 57 دفتر خانه شماره 47 اصفهان تحت شماره 33381 مورخ 62/4/5 به 
نام آقاى حیدر دانش انتقال قطعى یافته است. محل مذکور در موقع بازدید به صورت یکباب 
منزل مسکونى قدیمى طبق نقشه داراى 152/36 مترمربع عرصه شامل قسمت مسکونى و 
دو باب مغازه قسمت مسکونى مترمربع با سقف تیرآهن، دربها پروفیل، دو باب مغازه، اولى به 
مساحت 29/72 مترمربع با کف موزاییک، بدنه سرامیک، درب پروفیل و تورى و به صورت 
تخلیه دومى به مساحت 14/49 مترمربع با درب پروفیل و شیشه مى باشد. (مدارکى دال بر 
تجارى بودن مغازه ها ارائه نگردید). لهذا با توجه به موقعیت محل، مساحت و عوامل مؤثر 
در قضیه ارزش کل پالك فوق به مبلغ 6/890/000/000 ریال (شش میلیارد و هشتصد و 
نود میلیون ریال و ســهم االرث آقاى حمیدرضا دانش 2/010/000/000 ریال (دو میلیارد 
و ده میلیون ریال برآورد و اعالم نظر میگردد. در نتیجه ارزش 14/927 ســهم مشاع آن به 
مبلغ 681/124/666 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 581048 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /6/217
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000205 تاریخ آگهى: 1398/06/27 شــماره پرونده: 
139604002004000268 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9601046- 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه زیرزمین اول پالك شماره هشت هزار و سیصد 
و پنج فرعى از پالك چهارده هزار و سى و نه اصلى مفروز و مجزى شده از شش هزار و پانصد 
و شصت و سه فرعى از اصلى مذکور به مساحت یکصد و شانزده متر و هفتاد صدم مترمربع 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام ششــدانگ پارکینگ بصورت غیر مسقف واقع در 
حیاط مشاعى به شماره هشت هزار و سیصد و ده فرعى از چهارده هزار و سى و نه اصلى به 
مساحت دوازده متر و نیم به آدرس: اصفهان خیابان کاوه خیابان شهید عادل پور کوچه نساج 
پور (شماره 13) بن بست نسترن 3 پالك دوم سمت شــمال آپارتمان طبقه 60-، که سند 
مالکیت آن در صفحه 307 دفتر 211 امالك به شماره ثبتى 42163 و با شماره چاپى 161731 
سرى الف سال 91 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: اول بطول سه متر و نود سانتى متر 
دیواریست به تحتانى پالك باقیمانده، دوم در سه قسمت که اول شرقى است و سوم غربى 
است بطولهاى یک متر و چهل سانتى متر و یک سانتیمتر و یک متر و چهل سانتى متر پنجره 
و دیواریست به نورگیر مشاعى سوم بطول شــش متر و ده سانتى متر دیواریست به تحتانى 
پالك مذبور، شرقا: بطول سیزده متر و هشتاد سانتى متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده مزبور، 
جنوبا: اول بطول پنج متر و هفتاد ســانتى متر پنجره و دیوارى است به حیاط مشاعى هشت 
هزار و سیصد و پانزده فرعى، دوم بطور شکسته بطولهاى سه متر و نود سانتى متر و یک متر 
و شصت و پنج سانتى متر و بیست و پنج صدم متر و سى و پنج صدم متر دیواریست اشتراکى 
با پارکینگ هشت هزار و ســیصد و نه فرعى، دوم در دو قسمت که اول غربیست بطولهاى 
چهار متر و ده سانتى متر و سه متر و سى سانتیمتر درب و دیواریست به راه پله مشاعى هشت 

هزار و سیصد و دوازده فرعى، غربا: بطول شش متر دیوارى است به تحتانى پالك باقیمانده. 
حدود پارکینگ، شماال: بطول پنج متر خط مفروض است به حیاط مشاعى پالك هشت هزار 
و سیصد و یازده فرعى، شرقا: بطول دو متر و نیم خط مفروض است به حیاط مشاعى پالك 
هشت هزار و سیصد و یازده فرعى، جنوبا: بطول پنج متر خط مفروض است به حیاط مشاعى 
پالك هشت هزار و سیصد و یازده فرعى، غربا: بطول دو متر و نیم خط مفروض است به حیاط 
مشاعى پالك هشت هزار و سیصد و یازده فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق 
بصورت اپارتمان در یک مجموعه ســه طبقه واقع است و طبق نامه 28/2859- 93/4/11 
شهردارى منطقه هشــت داراى پایان کار مورخ 83/12/22 مى باشد در حال حاضر فردى 
بنام آقاى به نژاد در ان ساکن بوده و در هنگام بازدید نیز حضور داشته است مجموعه فوق با 
اسکلت بتن ارمه، سقف تیرچه بلوك و نماى اجرى بصورت درب به حیاط مى باشد اپارتمان 
دوخوابه به همراه اشپزخانه کابینت شــده و سرویسهاى بهداشتى است بدنه ان گچ و خاك 
و رنگ، کف سرامیک، دربهاى داخلى چوبى، ســرمایش کولر ابى و گرمایش بخارى گازى 
بوده و اخیرا بازسازى شده است ملکى خانم سلیمه پایان کیچى فرزند محسن که طبق سند 
رهنى شماره 35707- 95/6/7 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 183 اصفهان در 
رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/7/23 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه چهار میلیارد و شش صد 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 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 98/7/3 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شــرکت 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 شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًآ برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره 
ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 602557 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/112

مزایده
شعبه پنجم اجراى احکام شــوراى حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 970873 شعبه 
پنجم له علیرضا رضائیان ورنوســفادرانى با وکالت خانم زهرا حیدرى هرستانى علیه آقاى 
محمدمهدى رضایى به آدرس اصفهان سه راه سیمین- بلوار کشاورز کوى قزلباش پالك 
11- کدپستى 8177797691 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 316/153/832 
و بابت نیم عشر دولتى 15/807/691 ریال اموال توقیفى به شرح 1) سردخانه مستهلک و 
قابل استفاده به ابعاد 2 × 4 × 3 مناسب براى نگهدارى مواد پروتینى به ارزش 150/000/000 
ریال (یک صد و پنجاه میلیون ریال) 2) سردخانه مســتهلک و قابل استفاده به ابعاد حدود 
2 × 3 × 2 مناسب براى نگهدارى م واد پروتینى به ارزش 110/000/000 ریال (یک صد و 
ده میلیون ریال) جمع کل (260/000/000 ریال) دویست و شصت میلیون ریال مى باشد. 
که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. در نظر دارد جلسه ى مزایده ایى 
در مورخ 98/7/21 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه 
روبروى پمپ بنزین برگزار مى گردد طالبین شــرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز 
ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى مزایده به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده ى باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 604872 قاســمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل 

اختالف اصفهان /7/113
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالســه 972533 ج 17 محکوم له: فاطمه اســالمى خوزانى محکوم علیه: محمد 
اســماعیلى مورد مزایده: فروش آپارتمان واقع در طبقه پنجم بزرگمهر کوى آســیا، مادى 
نیاصر، پالك 109، طبقه پنجم اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: موردنظر یک 
واحد آپارتمان واقع در طبقه پنجم ساختمان مسکونى شش طبقه واقع در اصفهان- خیابان 

بزرگمهر- کوى آســیا- مادى نیاصر- پالك 109- طبقه پنجم ساختمان با قدمت حدود 
10 سال داراى پایان کار داراى سند مالکیت که مشخصات مربوطه به 3 دانگ مشاع متعلق 
به خواهان بر اساس ســند ارائه شده به شررح زیر مى باشد. شــماره ملک 350696 ب 96 
المثنى بخش 4 ثبتى اصفهان فرعى 116 از اصلى 4918 (مساحت کل شش دانگ 162/12 
مترمربع با پارکینگ قطعه پنج واقع در همکف و سایر مشاعات مطابق مندرجات ظهر سند 
مالکیت) طبقه پنجم نام و مشــخصات مالک مطابق مندرجات سند مالکیت مذکور: خانم 
فاطمه اســالمى خوزانى فرزند پرویز شماره شناســنامه 363 صادره اصفهان مشخصات 
ساختمان: ساختمان داراى آسانسور با ورودى مشــترك با کف سرامیک و پارکینگ و کف 
سنگ و دیوارها ســنگ و درهاى پارکینگ برقى در دو سمت ســاختمان مى باشد. راه پله 
مشترك با کف سنگ و نرده پروفیل آهن. مشخصات داخل آپارتمان: دیوارها قسمت راهرو 
منتهى به خواب و ســرویس ام دى اف و مابقى گچ و رنگ اتاق هاى خواب کف سرامیک، 
درب ها از جنس چوب، اتاق ها داراى کمد ام دى اف، سیســتم سرمایشى کولر و گرمایشى 
پکیج، آشپزخانه داراى کابینت زمینى و دیوارى ام دى اف، دیوارکشى و کف سرامیک، حال 
و پذیرائى کف سرامیک- سرویس بهداشتى کف ســرامیک و دیوارها کاشى- تراس کف 
سرامیک- شومینه- پرده کناف دور سقف حال ساختمان داراى انشعاب برق و گاز اختصاصى 
مى باشد. نظریه: با عنایت به بازدید به عمل آمده و بررسى انجام شده و با توجه به مساح ت 
و قدمت اعیانى و موقعیت محل و عرض معبر دسترســى به ملک و دو اسکلت ساختمان و 
مصالح مصرفى و شرایط روز بازار و عوامل موثر در تعیین قیمت برآورد ریالى محل موضوع 
پرونده به شرح زیر تقدیم مى گردد. ارزش شش دانگ پالك موضوع پرونده به انضمام کلیه 
متعلقات جمعًا معادل 17/833/200/000 ریال برآورد مى گردد و ارزش ســه دانگ مشاع 
از شش دانگ محل مورد نظر معادل 8/916/600/000 ریال (معادل هشتصد و نود و یک 
میلیون و ششصد و شصت هزار تومان) برآورد مى گردد. ضمناً طبق گزارش 2327/98 مورخ 
98/03/22 کالنترى دادگسترى اصفهان ملک در تصرف آقاى محمد اسماعیلى مى باشد. 
زمان: 98/07/20 ساعت 9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى 
شهید بهشتى- طبقه دوم- شــعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز 
قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با ســپردن 10 درصد ارزش 
اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 601039 دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى 

اصفهان /7/114
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم - اقاى على اکبر غضنفرى وخانم معصومه عباسى دره 
بندى دادخواستى به خواسته تقاضاى مطالبه  خواهان روح اله یخچالى در شوراى حل اختالف 
شهر گز  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 243 ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 6 / 8 / 98 ساعت 30 / 4 بعدالظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 

حکم غیابى صادر خواهد شد . 608393/م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر گز/ 7/123 
حصروراثت 

نرگس خواجوى نیا داراى شناسنامه شماره 1246 به شرح دادخواست به کالسه 1088/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلى بس 
دره باالئى بشناسنامه 418 در تاریخ 94/3/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد خواجوى نیا  ش ش 1363 ، 2. نرگس 
خواجوى نیا ش ش 1246 ، 3. فاطمه خواجوى نیا ش ش 909 ، 4. طیبه دره باالئى ش ش 
1112 ، 5. طال بس خواجوى پور ش ش 908 ، 6. على یــار خواجوى نژاد ش ش 788 ، 7. 
على داد دره باالئى ش ش 28 (فرزندان متوفى)، ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 608321/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/124
 فقدان سند مالکیت

شماره: 139885602030006545     آقاى نادعلى توکلى نجف آبادى فرزند حسنعلى بشماره 
شناسنامه 500 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 

مدعى شدند که سند مالکیت دو سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 3 فرعى 
از 696 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 457 دفتر 131 
امالك ذیل ثبت 20452/12719 بنام محمد على عرب نجف آبادى فرزند مانده على مسبوق 
به ثبت و سند مالکیت بشــماره2/274080 بوده که نامبرده طى سند انتقال قطعى بشماره 
25428 مورخ 1335/05/27 دفترخانه 88 نجف آباد تمامت مــورد ثبت فوق را به نادعلى 
توکلى نجف آبادى انتقال قطعى و سند مذکور مفقود شده است  .نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1398/07/03، 609317/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر واحد 

ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 7/132
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030006546     آقاى نادعلى توکلى نجف آبادى فرزند حسنعلى بشماره 
شناسنامه 500 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت دو سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 3 فرعى 
از 696 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 454 دفتر 131 
امالك ذیل ثبت 20453/12719 بنام بهرام عرب نجف آبادى فرزند مانده على  مسبوق به 
ثبت  بوده که نامبرده طى سند انتقال قطعى بشماره25428 مورخ 1335/05/27 دفترخانه 88 
نجف آباد تمامت مورد ثبت فوق را به نادعلى توکلى نجف آبادى انتقال قطعى و سند مذکور 
مفقود شده است  .نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/07/03، 609319/م 
الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن نساج 

نجف آبادى/ 7/133
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030006548     آقاى نادعلى توکلى نجف آبادى فرزند حسنعلى بشماره 
شناسنامه 500 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت یک سهم مشــاع از پنج سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 3 
فرعى از 696 واقــع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که درصفحه 357 دفتر 
93 امالك ذیل ثبت 12719/12572 بنام صدیقه حقیقى نجف آبادى به شماره شناسنامه 
632 مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره835704 بوده که نامبرده فوت و نسبت به یک 
سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ در سهام «عزت عرب نجف آبادى» قرار گرفته و سند اولیه 
در ســهم نامبرده قرار گرفت و عزت عرب تمامت مالکیت خود را طى انتقال قطعى بشماره 
25428 مورخ 1335/05/25 دفترخانه 88 نجف آباد بــه نادعلى توکلى نجف آبادى انتقال 
داده و سند مالکیت مذکور مفقود شده است  .نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/07/03، 609324/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى ملک نجف 

آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 7/134

محققان دریافتند افراد کوتاه قدتر در معرض ریسک 
باالتر ابتال به دیابت نوع2 هســتند. مطالعه نشان 
مى دهد ریسک ابتال به دیابت نوع2 به ازاى افزایش 
هر 10 سانتیمتر در قد براى مردان 41 درصد و براى 
زنان 33 درصد کمتر مى شــود. به گفته محققان، 
احتمال افزایش این ریســک در افــراد کوتاه قدتر 
احتماًال ناشى از میزان چربى بیشتر در کبد و الگوى 
نامطلوب تر فاکتورهاى پرخطــر کاردیومتابولیک 

است.
به نظر مى رسد ارتباط قد با خطر ابتال به دیابت در 
بین افراد داراى وزن نرمال بیشتر است بطوریکه به 
ازاى هر 10 سانتیمتر افزایش در قد مردان ریسک 
دیابت 86 درصد کمتر مى شــود و به ازاى هر 10 
ســانتیمتر افزایش قد زنان، این ریسک 67 درصد 

کاهش مى یابد.
در افراد چاق و داراى اضافه وزن، هر 10 سانتیمتر 
افزایش در قد با کاهش 36 درصدى ریسک دیابت 
براى مردان و کاهــش 30 درصدى بــراى زنان 

مرتبط است.

سبزیجاتی که پخته شده آنھا سالم تر است
حتماً به خوبى مى  دانید که سبزیجات براى شما مفید هستند اما آیا مى دانید که ارزش غذایى آنها به نحوه تهیه آنها بستگى دارد؟ رژیم غذایى خام گیاه خوارى در سال هاى اخیر به طور قطع باعث ایجاد رونق زیاد مصرف سبزیجات خام شده است، به 
این دلیل که بعضى از ویتامین ها و گیاهان مغذى به محض پخته شدن از بین مى روند. اما همانطور که معلوم است، برخى از سبزیجات وجود دارند که با پخته شدن سالم تر هستند. زیرا پخت این سبزیجات باعث جذب بهتر مواد مغذى آنها توسط بدن 

مى شود. طبق مطالعات انجام شده زنانى که از رژیم غذایى سالم (پیروى از توصیه هاى غذایى سالم) پیروى مى کردند، بیشتر بتاکاروتن را جذب مى کنند تا زنانى که رژیم غذایى خام را دنبال مى کردند.
به عبارت دیگر، حتى اگر زنانى که از رژیم غذایى خام پیروى مى کردند بیشترین آنتى اکسیدان هاى مهم را مصرف مى کردند، باز هم از مزایاى کمتر سبزیجات بهره مى بردند. نکته آخر این است که، پختن مناسب سبزیجات بسیارى از مواد مغذى 

آنها را براى استفاده بدن شما در دسترس قرار مى دهد. بنابراین این سئوال پیش مى آید که کدام یک از سبزیجات باید پخته شوند؟

گوجه فرنگى
گوجه فرنگى ها هنگام پخت ویتامین C مقدار زیادى از دست مى دهند. با این حال، مطالعه اى نشان داد که گوجه فرنگى پخته شده میزان لیکوپن قابل توجهى باالترى نسبت 
به گوجه فرنگى خام دارد، به احتمال زیاد به دلیل گرما دیواره هاى ضخیم سلول شکسته مى شود، دیواره اى که شامل تعدادى ماده مغذى مهم است. لیکوپن یکى از قدرتمندترین 
آنتى اکسیدان هاى موجود است که خطر ابتال به بیمارى هاى مزمن متعدد مانند بیمارى هاى قلبى عروقى و سرطان را کم مى کند. لیکوپن هنگام مصرف با چربى سالم توسط 

بدن شما به طور مؤثر جذب مى شود، بنابراین گوجه فرنگى تفت داده شده با زیتون بهترین گزینه است.

اسفناج
تا به حال متوجه شده اید که چگونه این برگ سبز تیره هنگام پختن آن کوچک مى شود؟ مطالعات نشان داد که بخارپز کردن اسفناج مى تواند اسید اگزالیک این  سبزى را کاهش 
دهد اسیدى که باعث اختالل در جذب آهن و کلسیم بدن شما مى شود. به عالوه، تحقیقات نشان داده است که بخار پز کردن اسفناج باعث مى شود که میزان فوالت آن حفظ 

شود، یک ویتامین مهم از گروه B که نه تنها در ساخت DNA نقش دارد بلکه مى تواند خطر ابتال به چندین نوع سرطان را نیز کاهش دهد.

مارچوبه
این سبزى بهارى سرشار از ویتامین هاى A ، C و E در مقابله با سرطان است  و یک مطالعه منتشر شده غذایى نشــان داد که پخت و پز باعث افزایش 2616 درصدى آنتى 
اکسیدان آن مى شود. در همین حال، یک مطالعه دیگر نشان داد که پخت و پز مارچوبه میزان اسید فنولیک آن را افزایش مى دهد که این امر با کاهش خطر سرطان همراه است.

توجه داشته باشید که از آنجا که ویتامین هاى A و E هر دو محلول در چربى هستند و اگر با چربى همراه شوند راحت تر جذب بدن شما مى شود، باید هنگام پخت مارچوبه آن را 
در روغن زیتون تفت دهید و یا آن را با مقدارى نان تست میل کنید.

قارچ
آنتى اکسیدان ها موادى هستند که مى توانند سلول هاى شما را از آسیب محافظت کنند و  خطر ابتال به برخى بیمارى هاى مزمن را کاهش دهد. قارچ ها  به نظر مى رسد داراى 
آنتى اکسیدان هستند، مطالعات در این باره نشان داد که قرار گرفتن این گیاه در برابر گرما، فعالیت هاى آنتى اکســیدانى کلى آن را به شدت افزایش مى دهد. به همین دلیل 
قارچ هاى پخته شده سطح پتاسیم، نیاسین و روى باالترى نسبت به نوع خام آن دارند.  انواع خاصى از قارچ هاى خام نیز حاوى آگاریتین، یک ماده بالقوه سرطانزا هستند و پخته 

شدن آنها به خالص شدن از شر این سم کمک مى کند.

کرفس
مطالعات انجام شده نشان داده است که کرفس وقتى پخته مى شود سالم تر است. البته توجه داشته باشید که آنتى اکسیدان آن فقط با روش هاى خاصى از جمله پخت در مایکروفر، 

گریل کردن، کباب کردن و سرخ کردن افزایش یافته است. هنگام جوشاندن، این سبزى در واقع 14 درصد از تأثیرات آنتى اکسیدانى خود را از دست مى دهد.

آنها را براى استفاده بدن شما در دسترس قرار مى دهد. بنابراین

ک ا ل ا ا ا ا ط آ ا

بیمارى خطرناکى که سراغ 
کوتاه قدها مى رود

خوابیدن در هواى آزاد باعث مى شود فرد در معرض 
نور طبیعى قرار بگیرد و در نتیجه  آن میزان مالتونین 
در بدن تغییر کند و سیستم ایمنى بدن تقویت شود. به 
عالوه، در طبیعت هواى کثیف و تهویه نشده وجود 
ندارد، از این رو باعث تقویت عملکرد مغز و بدن شده 

و  میزان استرس را کاهش مى دهد.
اگر نمى توانید خارج از شــرکت کار کنید، دســتکم 
شــب ها را در فضاى آزاد بخوابید تا هواى ســالم را  

تنفس کنید و عملکرد عمومى بدنتان احیا شود.

فواید خوابیدن در طبیعت

عضو انجمن جراحان ارتوپدى ایران، گفت: آسیب 
به اعصاب مشکلى است که در برخى موارد بعد از 

انجام جراحى هاى ناحیه گردن ظاهر مى شود.
مرتضى نخعى اظهار کرد: یکى از مشکالت شایعى 
که با آن برخورد مى کنیم آسیب عصب جمجمه اى 
شماره 11 یا همان عصب اکسسورى است که اغلب 
در اثر جراحى هاى انجام شده در ناحیه خلفى گردن 
مثل جراحى تومورهاى پیشرفته تیروئید یا جراحى 
برداشتن غده از این ناحیه دچار آسیب مى شود. وى 
با اشاره به اینکه آسیب این عصب در 3 تا 8 درصد 
از جراحى هاى ناحیه خلفى گردن پایین تر از الله 
گوش اتفاق مى افتد، گفت: این آســیب اغلب به 
صورت درد و بعد از آن با ضعف در باال آوردن شانه 
نمود پیدا مى کند و به مرور زمان باعث مى شــود 
عضالت بین گردن و کتف از بین بروند و توانایى 
خود را از دســت بدهند؛ این اختــالل بعد از وقوع 
افتادگى شانه، ضعف عضالت این ناحیه و کاهش 

توانایى حرکتى شانه را به همراه دارد.
این جراح شــانه و آرنج تصریح کرد: آســیب این 
عصب به صورت کشــیدگى یا پارگــى نمود پیدا 
مى کند؛ اگر بیمار پــس از طى کردن حدود دو ماه 
درمان بهبود پیدا نکند احتمال بروز پارگى افزایش 
پیدا مى کند اما اگر بهبود یافــت نیازى به جراحى 
نیســت؛ انجام تســت هایى مثل نوار عصبى ما را 
در این امر کمک مى کند. وى گفت: اگر تأخیر در 
درمان بیش از پنج یا شش ماه طول بکشد عضالت 
ناحیه شــانه از بیــن رفته و فرد بــه جراحى هاى 
دشوارترى نیاز پیدا مى کند؛ اگر فردى بعد از انجام 
جراحى هــاى ناحیه خلفى گردن احســاس درد و 
کاهش توانایى در حرکت را در ناحیه شانه احساس 
کرد باید براى انجام بررســى هاى بیشتر به یک 

ارتوپد مراجعه کند.

دردى که باید جدى بگیرید 

قارچ هاى پخته شده سطح پتاسیم، نیاسین و روى باالترى نس
شدنآنها بهخالصشدناز شر این سم کمک مىکند.
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شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث مسیر دسترسى به 
واحد موتورى شهردارى و پارکینگ اتوبوســرانى و معابر محله برم را با مبلغ 

20/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 98/07/21 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

محمدعلى عزیزى- سرپرست شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

م الف: 609128

شهردارى اژیه به استناد مصوبه شماره 65 مورخ 1398/05/08 شوراى اسالمى، در نظر دارد 
بهره بردارى جایگاه CNG خود را از طریق مزایده عمومى با شرایط زیر به شرکت بهره بردار 

واجد شرایط واگذار نماید:
1- قیمت پایه طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى 75 درصد درآمد خالص سهم شهردارى و 

25 درصد درآمد خالص سهم پیمانکار.
2- شرکت هاى واجد شرایط مى توانند از تاریخ 1398/07/03 لغایت پایان روز 1398/07/13، 

پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
3- مبلغ سپرده شرکت در مزایده فوق 100/000/000 ریال مى باشد.

4- در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها 
به ترتیب ضبط خواهد شد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.
6- شهردارى اژیه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه 

نوبت دوم

م الف: 600194

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد بازسازى ناوگان 
اتوبوســرانى را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شــرایط در صورت تمایل به 
همکارى مى توانند جهت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ نشر آگهى به 
نشانى اصفهان- زرین شهر- بلوار جانبازان- تقاطع سوم- جنب پلیس 
راهور مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
98/07/20 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. تلفن جهت هماهنگى و 

بازدید از پروژه 03152273469- 03152236973 
«سازمان در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.»

آگهى مناقصه عمومى 

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 

نوبت اول
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«اداره کل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان در ســال تحصیلى جدید و تا پایــان مهرماه 
سال جارى، 93 پروژه آموزشــى در قالب 482 کالس 
با متراژ 94 هزار و 200 مترمربع بــا اعتبار 95 میلیارد و 
400 میلیون تومان را تحویل آموزش و پرورش استان 

اصفهان مى دهد.»
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس اســتان 
اصفهان در اولین نشست با خبرنگاران در دوره جدید، با 
اعالم این مطلب گفت: از این پروژه ها، 22 درصد دولتى، 
62 درصد پروژه  هاى مشارکتى و 16 درصد به طور کامل 

خیرساز هستند.
ســید مهدى میربد با بیان اینکه ســرجمع پروژه هاى 
مشارکتى و خیرین 78 درصد است افزود: از کل فضاهاى 
آموزشى اســتان اصفهان، 33 درصد فضاها مستحکم، 
39 درصد نیازمند مقاوم ســازى و 28 درصد نیز نیازمند 
تخریب و بازسازى اســت و در حقیقت 9300 کالس 
درس باید تخریب و بازســازى شــوند، حدود 13 هزار 
کالس نیاز به مقاوم سازى دارند و ده هزار و 800 کالس 
نیز مستحکم اســت. این در حالى است که ما در سطح 
استان اصفهان دستور تخلیه فورى 47 فضاى آموزشى 
را داده ایم که جزو مــدارس خطرآفرین بوده اند که این 
مدارس خطرآفریــن بالفاصله در اولویــت تخریب و 

بازسازى قرار مى گیرند.
وى با تشریح ادبیات «مدارس نیازمند مقاومت سازى»، 
«فضاهاى تخریبى» و... گفــت: در خصوص مدارس 
خطرآفرین ما به هیچ وجه از نظر فنى کوتاه نیامده و در 
هر زمان در سال تحصیلى که قرار داشته باشیم دستور 
تخریب مى دهیم، چــون ایمنى دانش آموزان خط قرمز 
ماست و نسبت به آن حساسیت خاصى داریم. البته روند 

ساخت مدارس مســتحکم با همت خیرین مدرسه ساز 
بسیار زیاد شده است.

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس اســتان 
اصفهان اظهار کرد: بایــد بپذیریم که نیاز دانش آموزان 
امروز با 20 سال پیش متفاوت اســت و براى انجام کار 
باید نسبت به مخاطبان شناخت داشت چرا که مدارس 
باید براى همیشه ماندگار باشــند و مدرسه باقى بماند. 
بنابراین باید از همه کسانى که در این زمینه اهتمام دارند 

قدردانى شود.
میربد با دســته بندى تعاریف فنى مشــترك فضاهاى 
آموزشى گفت: فضاهاى آموزشى را باید دسته بندى کرد 
تا بتوان براى آنها برنامه ریزى کرد و این فضاها شامل 
ساخت و ساز مستحکم، نیازمند مقاوم سازى و فضاهاى 
تخریبى است که اگر در ساختمانى همه مراحل طراحى و 
ساخت بر اساس مقررات ملى ساختمان و استاندارد انجام 
شود، مستحکم، ساختمان هاى باالى قدمت 30 سال اگر 
حداکثر 30 درصد بودجه نیاز باشد در لیست مقاوم سازى 
قرار گرفته و مورد استفاده قرار مى گیرد و اگر هزینه بیش 
از 30 درصد باشد نیاز به تخریب و بازسازى خواهد داشت 
و مدارسى هم که قابل مقاوم سازى نیستند خطرآفرین 

تعریف خواهند شد.
میربد یکى از محورهاى ســازمان نوســازى، توسعه و 
تجهیز مدارس کشــور و به تبع آن اداره کل نوسازى، 
توســعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان را حذف و 
جمع آورى مدارس خشتى و گلى خواند و در تعریف این 
مدارس گفت: مدارسى که از خشــت خام و گل ساخته 
شده، مدارس خشتى و گلى نامیده مى شوند، ولى ما در 
ابتداى ســال جارى از این نوع مدارس در سطح استان 
نداریم و در حقیقت ما با ســاخت هفت کالس درس در 
سه واحد آموزشى خشتى و گلى در سمیرم و کاشان آنها 

را جمع آورى کردیم.

وى درباره وضعیت گرمایش مدارس هم خاطرنشــان 
کرد: با شروع ســال تحصیلى جدید در استان اصفهان، 
در مدارسى که زیرســاخت تبدیل سیستم غیراستاندارد 
به استاندارد (علمک) وجود داشته باشد ما بخارى هاى 
نفتى را جمع آورى کرده ایم تا سیستم گرمایشى داشته 
باشند. ولى هنوز مدارسى در روستاهاى استان اصفهان 
هســت که از بخارى نفتى اســتفاده کنند که بر اساس 
آخرین آمار، 81 کالس درس در فریدن، چادگان و... از 
بخارى نفتى استفاده مى کنند که به محض گازرسانى به 
این مناطق ما آماده جایگزینى سیســتم استاندارد براى 
سیستم گرمایشى هســتیم ولى هنوز این زیرساخت در 

این روستاها مهیا نیست.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
همچنین از حذف مدارس ســنگى و کانکســى بعد از 
جمع آورى مدارس خشــتى و گلى و جایگزینى سیستم 
گرمایشى در مدارس خبر داد و گفت: مدارسى با سنگ و 

با مالط ضعیف ساخته شده و به مدارس سنگى معروف 
هستند که در استان دایر بوده و بر اساس آخرین آمار، 39 
فضا با 101 کالس هستند که از این میزان 11 فضا در 
سمیرم، 24 فضا در فریدونشهر، یک فضا در کاشان، یک 
فضا در چادگان و دو فضا در دهاقان است که در اولویت 

جمع آورى قرار دارد.
وى تأکید کرد: ما در ســطح استان اصفهان 13 مدرسه 
کانکسى داریم که در قالب 16 کالس درس شامل 12 
کالس در فریدونشهر، دو کالس درس در چادگان و... 

است.
میربد یکى از رســالت هاى اداره کل نوسازى، توسعه و 
تجهیز مدارس اســتان اصفهان را نشان دادن صحیح 
کاســتى ها و پیدا کردن راه صحیح براى رفع مشکالت 
دانست و گفت: شــاید هنر نمایش دادن نیازها هم یک 

تخصص باشد.
وى یکى از بزرگ ترین چالش هاى اداره کل نوســازى، 

توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان را کمبود نیروى 
انسانى بیان کرد و گفت: به دلیل کمبود نیرو و با توجه به 
تعداد بازنشستگان در چند سال اخیر، هر یک از همکاران 
ما امروز سه محور کارى را پوشش داده و تالش وافرى 

دارند تا فعالیت ها به نحو بسیار مطلوب انجام شود.
وى با بیــان اینکه باید تعامل بین آمــوزش و پرورش، 
میراث فرهنگى و نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان براى مدارس ماندگار میراثى وجود داشته 
باشد، گفت: ما در استان هشت مدرسه میراثى داریم که 
قدمت ساخت مدارس میراثى همچون دبیرستان هراتى، 
بهشت آیین و... بیش از 80 سال بوده و پس از بازسازى 
هم، مدرســه نخواهند بود اما به صورت موزه مى تواند 

مورد استفاده باشد.
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس اســتان 
اصفهان معتقد است در سال مالى 98، اعتبارات سازمان 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور نسبت به سال 
گذشــته 2/5 برابر شــده و تخصیص اعتبار هم خوب 
بوده اســت به گونه اى که امروز از مجموع 477 پروژه، 
254 پروژه با 1462 کالس درس در استان فعال است. 
البته سیاست ما تکمیل پروژه هاى نیمه تمام خیرین با 
اعتبارات دولتى است و احداث پروژه هاى جدید مد نظر 
نیســت. البته خیرین هم ســرمایه ملى به شمار رفته و 

همواره کمک گر ما در ساخت و احداث مدارس هستند.
معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل نوسازى، توسعه 
و تجهیز مدارس استان اصفهان هم گفت: از اردیبهشت 
97 تا اردیبهشت 98 که بیست و یکمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز برگزار شد، 115 میلیارد تومان تعهد خیرین 
مدرسه ساز را داشتیم که این میزان نسبت به سال پیش از 
آن 15 درصد رشد داشت که این تعهدات نیز شامل وجه 
نقد، آپارتمان، زمین، خانه و حتى طال از ســوى خیرین 
بود و بدینسان خیرین در ســال هاى 97 و 98 به کمک 

آموزش و پرورش استان اصفهان آمدند.
محسن جعفرپور افزود: از این میزان صد میلیارد تومان 
اعتبار دولتى نیز نیاز است تا تعهدات به عمل تبدیل شود.
وى اضافه کــرد: خیرین تقبل کرده اند تــا امروز از 39 
مدرسه سنگى، 15 مدرسه را بازسازى کنند که امید است 
براى مهر ماه سال آینده مورد استفاده دانش آموزان باشد.
معاون توسعه مدیریت و پشــتیبانى اداره کل نوسازى، 
توسعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان هم گفت: با 
توجه به بازنشستگى 40 نفر از پرسنل این اداره در چند 

سال گذشته، ما با کاهش نیروى انسانى مواجه بوده ایم.
محسن ملکیان گفت: ما در استان اصفهان 47 مدرسه 
خطرآفرین داریم که نیازمند 60 میلیارد تومان است، 13 
هزار کالس باید مقاوم سازى شود که هزار میلیارد تومان 
هزینه دارد و 9300 مدرســه نیازمند تخریب است که 
براى آنها نیز حداقل 3000 میلیارد تومان باید هزینه شود 
که البته در کنار همه اینها، تعمیرات مدارس نیز ضرورى 

است که نیازمند 200 میلیارد تومان مى باشد.
معاون فنى اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان اصفهان هم در زمینه مدارس غیردولتى گفت: 
قانون مدارس غیرانتفاعى 30 ســال پیش در مجلس 
تصویب شد و متعاقب آن در سال هاى 89 و 95 اصالح و 
ضوابط و مقررات جدید در خصوص فضاهاى اختصاص 
یافته مصوب شد، ولى اولین مصوبه رسمى براى استقرار 
و تأیید فضاى آموزشــى غیردولتــى در فروردین 98 
تصویب شد که براى مراکزى که در مهر ماه سال جارى 

تأسیس شدند اجرایى شده است.
مجید نســیمى اظهار کرد: در اســتان اصفهان بیش از 
2000 فضاى آموزشى غیرانتفاعى فعالیت دارند، 113 
مدرسه استثنایى با 5000 دانش آموز فعالیت دارند  و دو 
مرکز اوتیسم نیز به زودى تأسیس خواهد شد. همچنین 

طراحى مدارس نابینایان را در حال انجام داریم.

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس:

مدارس سنگى استان اصفهان در اولویت جمع آورى هستند
ساسان اکبرزاده


