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با دهان باز خوابیدن بسیار خطرناك استکاهش 25 درصدى حوادث منجر به حریق در اصفهانمحمدحسین مهدویان قولش را شکست!بحث حضور زنان در ورزشگاه، حرکت دشمن است دقیقاً با خودتان چند چندید؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دانش آموزان باید 
چه جور کفشى

پا کنند؟

روند رو به رشد بیمارى هاى قلبى در اصفهان
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ظریف: با اعضاى کنگره
تلفنى گفتگو کردم

پرسپولیسى ها
 مرتبًا شلوغ مى کردند

عرضه حدود
 10 میلیارد تومان 

میلگرد احتکار شده 
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اصفهـان
پایتخت پروژه هاى  

نیمه تمـام 

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 
در خصوص استفاده دانش آموزان از کفش مناسب در رفت و آمد به 

مدرسه، توضیحاتى ارائه داد. سید حامد برکاتى با عنوان اینکه 
پنجه کفش باید پهن باشد، به گونه اى که انگشتان دچار
 فشردگى نشوند، گفت: انحرافات انگشتان از کودکى و ...

نصف جهان امروز به پایتخت پروژه هاى ناتمام 
معروف است؛ از سد تمام ناشــدنى کوهرنگ تا 
پیشرفت حلزونى متروى اصفهان امروز به عنوان 
دغدغه مردم اصفهان، ســال هاست خاك بى 

توجهى مى خورد.
طرح هاى نیمه تمام اصفهــان به اندازه اى زیاد 
اســت که نمى توان از همه آنها سخن به میان 
آورد. نعمت ا... اکبرى، رئیس ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزى استان اصفهان در خصوص سهم 
اصفهان از طرح هاى نیمه تمام دولتى به «مهر» 
گفت: در حال حاضر در کشور 5000 طرح ملى و 

65 هزار طرح استانى ...
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حضور حضور 77 شرکت ایتالیایى در نمایشگاه طالى اصفهان شرکت ایتالیایى در نمایشگاه طالى اصفهان
گران قیمت ترین نمایشگاه استان  از فردا آغاز به کار مى کند    گران قیمت ترین نمایشگاه استان  از فردا آغاز به کار مى کند    
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مسئول پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى قلبى مرکز بهداشت مى گوید از مردم مى خواهیم در روز 30 دقیقه ورزش کنند 
اما به دلیل آلودگى هوا این توصیه اجرایى نمى شود

سریال «ستایــــش» 
ضد زن نیست

شکست ناپذیرها تاکنون گل هم نخورده اند
هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر هم پشــت ســر گذاشته شد و دو تیم 
سپاهان و تراکتور با امتیاز مشابه 11 و تنها به دلیل تفاضل گل رده هاى 
اول و دوم جدول را به خود اختصاص داده و شهر خودرو نیز با کمترین 

فاصله امتیازى این تیم ها را تعقیب مى کند.
حضور پرسپولیس در رده چهارم، نساجى در رده پنجم و استقالل 
در رده چهاردهم جدول را باید از اتفاقاتى دانست که چندان هم 

قابل پیش بینى نبود...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پر شدن کیف
 2000 دانش آموز 

نتیجه حذف 
قبوض کاغذى برق  

روند صعودى دستفروشى ایرانى ها در عراق
بازار کار در کشور همسایه؛ از کارگر ساده تا استاد کار
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مجموعه خودرویى پرنده   
کـد 266
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داریوش ارجمند: 
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شکست ناپذیرها
ل هفته پنجم رقابت هاى
سپاهان و تراکتور با امت
اول و دوم جدول را به
فاصله امتیازى اینت
حضور پرسپولیس
در رده چهاردهم
قابلپیشبینى
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دادستان کل ک شور در مراسم تودیع و معارفه دادستان 
جدید قم طرح بحث حضــور زنان در ورزشــگاه را از 

حرکات حساب شده دشمنان عنوان کرد.
حجت االسالم محمدجعفر منتظرى حضور خانم هاى 
بى حجاب در خیابــان و فیلم گرفتن و ارســال آن به 
فضاى مجازى را از دیگر تحرکات حساب شده دشمن 

دانست. 
 فدراســیون جهانى فوتبال، فیفا، شــنبه گذشــته 30 
شهریور با صدور بیانیه اى خواســتار ورود زنان ایرانى 
به ورزشگاه هاى کشور شد. در این بیانیه گفته شده که 
باید به زنان به اندازه درخواستشان بلیت  فروخته شود و 

هیچ محدودیتى در شمار تماشاگر زن نباید ایجاد شود.
منتظرى با اشاره به جنگ نرم دشمن ادامه داد: چگونگى 
لباس پوشیدن خانم ها ، کشــف حجاب و عشوه گرى 
حرکات حساب شده اى است که دشمنان از طریق فضاى 
مجازى آن را دنبال مى کنند، البته نمى گوییم که هر خانم 
بدحجاب یا بى حجابى مستقیمًا مأمور دشمن است اما 
این راهبرد دشمن براى مقابله با نظام است. وى طرح 
بحث حضور زنان در ورزشگاه را از دیگر حرکات حساب 
شده دشمنان ذکر کرد و خاطرنشان کرد: فیفا به استناد 
چه قانونى یک کشور را ملزم مى کند که برنامه ورزشگاه 

خود را چگونه تنظیم کند.

وزیر امور خارجه کشورمان اعالم کرد که در جریان سفر 
به نیویورك براى شــرکت در مجمع عمومى سازمان 
ملل با چند نفر از اعضاى کنگره آمریکا به صورت تلفنى 

صحبت کرده است.
محمدجواد ظریف در پایان ســفر به نیویورك در جمع 
خبرنگاران در پاسخ سئوالى مبنى بر اینکه آیا در این سفر 
نیز با اعضاى کنگره آمریکا دیدار و یا رایزنى داشته است، 
اظهار کرد: من در سفرهاى مختلف با گروه هاى مختلف 
آمریکایى دیدار و رایزنى دارم البته این بار سفرم را بسیار 
کوتاه کردم. البته همانطور کــه مى دانید اکنون فضاى 
آمریکا فضاى استیضاح است و همه در این فضا هستند. 

با چند نفر تلفنى صحبت کردم. آنها به من تلفن زدند و 
چون حضور من در نیویورك کوتاه بود، این امکان نبود 
که وقتش را هماهنگ کنیم که آنها براى دیدار حضورى 

به نیویورك بیایند.
این دیپلمات عالى رتبه کشورمان در پاسخ به این سئوال 
که درخواســت ایران از اعضاى کنگره آمریکا چیست، 
خاطرنشان کرد: ما خواسته اى از اعضاى کنگره آمریکا 
نداریم. در امور داخلى آمریکا هــم دخالتى نمى کنیم و 
دیدارهایى که تا االن داشــته ایم، به درخواست طرف 
مقابل بوده است. ما از این دیدارها براى ارائه یک تصویر 

واقعى از ایران استفاده مى کنیم نه براى درخواست. 

بحث حضور زنان در 
ورزشگاه، حرکت دشمن است

ظریف: با اعضاى کنگره
تلفنى گفتگو کردم

آخرین وضعیت جسمى 
شجریان

محمدحســین    روزنامه همشهرى|
آقاسى، وکیل محمدرضا شجریان درباره وضعیت 
خسرو آواز ایران مى گوید: استاد شجریان در خانه 
خودشان اســتراحت مى کنند و به لحاظ جسمى 
وضعیت ثابتى دارند. براى مراقبت بیشــتر ســه 
پرســتار در سه شــیفت به صورت دائم از ایشان 
پرستارى مى کنند. وى ادامه مى دهد: هم اکنون 
ایشان نمى توانند در مجامع حاضر شوند و فعالیتى 

داشته باشند. همیشه تحت مراقبت هستند.

نمى توانم نقش منفى 
بازى کنم

  تسنیم| ســیدجواد هاشــمى، بازیگر، 
کارگردان و مجرى تلویزیون گفت: نقش 29 شهید 
را بازى کرده ام و اصًال این موضوع در ذهن مردم 
قابل توجیه نیست که مثًال نقش یک قاچاقچى یا 
دزد را ایفا کنم؛ اگر در کارهاى به روز نقش منفى 
بازى کنم، این امکان وجود دارد که خانواده هاى 

شهدا دلگیر شوند.

مسن ترین و جوان ترین 
استان ها

  ایسنا| معاون بهداشــت وزیر بهداشت 
ضمن ارائه توضیحاتى درباره روند سالمندى در 
کشور، گفت: بیشترین سهم سالمندى در کشور 
مربوط به استان گیالن و کمترین سهم سالمندى 
در استان سیستان و بلوچستان است. رشد جمعیت 
به سمت سالمندى در استان هاى البرز و مازندران 
باالست؛ یعنى رشد پیر شــدن جمعیتشان زیاد 
است و در استان گیالن این رشد نسبت به دیگر 

استان ها باالتر است.

مرگ ساالنه 8000 نفر بر اثر 
سرطان معده

  عصر ایران| معاون تحقیقــات وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از بروز ساالنه 
بیش از ده هزار مورد جدید سرطان معده و 8000 
مرگ ناشــى از آن خبر داد. دکتر رضا ملک زاده 
گفت: سهم مردان از موارد جدید ساالنه سرطان 
معده در ایران، بیش از 7000 و ســهم زنان بیش 
از 3000 مورد است. به عبارتى، 22 مرد از هر صد 
هزار مرد و ده زن از هر صد هزار زن در کشور مبتال 

به سرطان معده مى شوند.

دود تولیدى به ریه خودمان 
برود بهتر است! 

جدیدترین آمار منتشر    اعتمادآنالین|
شــده از ســوى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشان مى دهد که تولید سیگار در پنج ماهه نخست 
امســال 41/3 درصد افزایش داشته اما صادرات 
این کاال با کاهش بیــش از 83 درصدى مواجه 
شده اســت. طبق این آمار در پنج ماهه نخست 
امسال 22 میلیارد و 600 میلیون نخ سیگار تولید 
شده که نسبت به 16 میلیارد نخ سیگار تولید شده 
در مدت مشابه سال گذشته، 41/3 درصد افزایش 
داشته است. با وجود این، آمارها نشان مى دهد که 
صادرات سیگار تا پایان مرداد ماه سال گذشته 150 
میلیون نخ بوده اما در پنج ماهه نخست امسال به 

25 میلیون نخ رسیده است. 

تلفات 120 هزار نفرى
 در 10 سال

«مهمــت امیــن آکســوگان»،    ایلنا|
سرپرست دفتر تهران برنامه اســکان بشر ملل 
متحد با بیان اینکه هر ده  سال یک بار شاهد وقوع 
سانحه طبیعى در ایران هســتیم که وسعت آن 
بسیار زیاد اســت، گفت: در این مدت زمان تعداد 
تلفات ناشى از وقوع انواع سوانح طبیعى در ایران 

به 120 هزار نفر رسیده است.

سرقت میلیاردى 
از خانه نماینده؟!

روز شنبه خبرى منتشر شد    ایلنا و خبرآنالین |
مبنى بر اینکه مبلغ 400 میلیون تومان وجه نقد و 200 هزار 
دالر از منزل یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در 
منطقه مرفه نشین شهرك غرب به سرقت رفته است. اما 
یک منبع آگاه عنوان کرد که مبلغ ربوده شده از خانه این 
نماینده 200 هزار دالر نبــوده، بلکه 250 هزار یورو بوده 
و این شــخص یکى از نمایندگان حوزه انتخابیه استان 
آذربایجان غربى است. این در حالى است که محمدعلى 
وکیلى، عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه شخصى خود 

در توییتر این خبر را از اساس دروغ خواند.

حاال ما برنمى گردیم
  ایسنا| محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفته: خیلى ها مى گویند ترامپ در دور دوم 
انتخابات آمریکا رأى نمى آورد. اگر کسى هم مثل ترامپ 
بر سر کار بیاید دوباره معلوم نیست ما به برجام برگردیم. 
شــرایطى فراتر از برجام مى خواهیم. آمریکایى ها اگر 
مى خواهند ما به برجام برگردیم نه تنها خودشــان باید 
برگردند که حداقل 50 میلیارد دالر باید بابت خســارت 

تحریم ها به ما بدهند.

حمله تند ستاره هالیوود 
به ترامپ

  مجله دوستان| «رابرت دنیرو»، ســتاره 
سینماى جهان از مخالفان آشــکار و سرسخت «دونالد 
ترامپ» است که حتى از بد و بیراه گفتن به رئیس جمهور 
آمریکا هم ابایى ندارد. او درباره ماجراى استیضاح ترامپ 
گفت: امیدوارم که استیضاح به سرانجام برسد. استیضاح 
باید تا آخر پى گرفته شود. او مایه رسوایى است و افراد دور 
و برش را آلوده مى کند. او به چیزى پایبند نیست. او فردى 

بى اخالق است. 

همچنان احمدى نژاد و جکسون 
  ایسنا| محمد مهاجرى، فعال سیاسى اصولگرا با 
اشاره به تبریک احمدى نژاد براى تولد «مایکل جکسون» 
گفته: یقین دارم احمدى نژاد مثل من چیزى از موسیقى 
نمى داند، ولى آهنگ مایکل جکسون را منتشر مى کند. 
او متن موسیقى این خواننده را هم نمى فهمد ولى چون 

عاشق سلبریتى شدن است این کار را مى کند.

بازداشت 4 کارمند شهردارى 
رئیس حوزه قضایى بخــش رودهن از   میزان|
بازداشت چهار نفر دیگر از کارمندان شهردارى این بخش 
به اتهام اخذ رشــوه خبرداد. حجت االسالم و المسلمین 
تقیان اظهار کــرد: این چهار نفر با دریافت رشــوه اجازه 
ساخت و ساز هاى غیرمجاز را مى دادند که با دستور قضایى 

بازداشت و روانه زندان شدند.

وجود 10 هزار شعب بانکى مازاد 
معاون بانک و بیمه  وزارت اقتصاد با بیان    ایسنا|
اینکه حدود ده هزار شــعب بانکى در کشور مازاد هستند، از 
ادغام هزار شعبه از این شــعب تا پایان سال جارى خبر داد. 
عباس معمارنژاد ادامه داد: کم کردن شعب بانک ها مى تواند 
بخشى از دارایى هاى مازاد بانک ها را براى واگذارى آماده کند.

ماجراى دیوارنوشته هاى 
النه جاسوسى 

  باشگاه خبرنگاران جوان | در روزهــاى 
گذشــته عکس هایى از پاك شــدن تصاویر مفهومى و 
دیوار نوشته هاى النه جاسوسى سابق آمریکا در تهران در 
فضاى مجازى منتشر شد که منتشرکنندگان این تصاویر 
ادعا کرده بودند، شهردارى تهران در راستاى حذف شعائر 
ضد اســتکبارى این اقدام را انجام داده اســت. اما یکى از 
مسئولین مجتمع فرهنگى و دانشگاهى 13 آبان که اکنون در 
النه سابق جاسوسى مستقر شده مى گوید: این اقدام توسط 
واحد فرهنگى مجتمع انجام شده و هدف از آن جایگزینى 

تصاویر مفهومى جدید و متناسب با شرایط امروز است.

خبرخوان

نصیر حیدریان، رهبر مشــهور ارکستر که موسیقى را از 
کودکى آموخته و خود ســال ها قبل تر به عنوان نوازنده 
و رهبر در ارکســترهاى مختلف فعالیت مى کرده است، 
اکنون سال هاســت که در اتریش و همچنین بسیارى 
از کشورهاى دنیا مشغول رهبرى و تدریس در دانشگاه 
است. حیدریان درباره وضعیت موسیقى ایران با پایگاه 
اطالع رسانى «موسیقى ما» گفتگوى مفصلى انجام داده 
و طى آن از جمله به مقایسه پیشرفت موسیقى در ایران و 

اروپا پرداخته است. او مى گوید: 
در موســیقى تنها یک راز وجــود دارد و آن «تمرین» 
و «تمرین» و «تمرین» اســت. اینکه گفته مى شــود، 
موسیقى استعداد مى خواهد صرفاً یک افسانه است. ما در 
دانشگاه هاى خارج از کشور، فسلفه اى داریم که مى گوید 
اگر یک روز تمرین نکنى خودت متوجه مى شــوى، اگر 
دو روز تمرین نکنى دوســتانت مى فهمند و اگر سه روز 

تمرین نکنى مخاطبانتان خواهند فهمید. تنها با تمرین 
و نظِم فراوان است که مى توانید این کیفیت را به دست 
بیاورید. اگر مــى بینید ارکســترهاى اروپایى به چنین 
کیفیتى رسیده  اند، به این علت است که آنها قریب 300 
سال است که در این زمینه فعالیت مى  کنند و دانشگاه و 
هنرستان دارند اما این بدان معنا نیست که ما نمى توانیم 
به آن سطح برســیم و این براى مان تنها یک رؤیاست، 
زمانى که ما موسیقى داشتیم، اروپایى ها هنوز در جنگل 
زندگى مى کردند و این مسئله را مى توان در مینیاتورهاى 
ایرانى نیز مشاهده کرد. اشتباه است که مى گویند ایران 
کشور شعر است، ایران کشور «موسیقى و شعر» است. ما 
مى توانیم در زمینه  کیفیت با اروپایى ها  برابرى کنیم، به 
شرط آنکه «آموزش» در هنرستان  ها و دانشگاه ها جدى 
گرفته شود؛ اگر آموزش در مراکز آموزشى درست نباشد، 
ما هم نمى توانیم نوازنده  خوبى براى ارکستر داشته باشیم.

سردار عزلتى مقدم، معاون پیشــین دفتر سیاسى سپاه پاسداران 
انقالب سیاســى در گفتگویى تفصیلى به نکاتى پیرامون اهداف 
تشکیل سپاه، پیشنهادات براى ادغام سپاه و ارتش و... پرداخته است. 
بخشى از این گفتگو را که به ماجراى بازپس گیرى فاو در سال 67 
مى پردازد به نقل از پایگاه اطالع رسانى «دیده بان ایران» بخوانید. 
 در جلسه اى بین آقاى محسن رضایى، فرمانده سپاه با مرحوم 
آیت ا... هاشمى رفسنجانى فرمانده جنگ – که سه ساعت 
طول کشید و نوار آن هم ضبط و پیاده شــده است – آقاى 
رضایى تالش مى کند آقاى هاشمى را توجیه کند که ما باید 
برویم به غرب کشور و با عراق بجنگیم. آقاى هاشمى مخالفت 
مى کند و مى گوید ما باید سرنوشت جنگ را در همین جنوب 
 رقم بزنیم؛ موقعیت جنوب است که تعیین مى کند جنگ باید 

به چه سرنوشتى دچار شود؛ ما در غرب چیزى نداریم. آقاى 
رضایى اصرار مى کند و آقاى هاشمى با دلیل و منطق به ایشان 
مى گوید موافق نیستم. اما در نهایت آقاى رضایى مى گوید 
که من نیروها را فرستاده ام. یعنى او بدون اجازه آقاى هاشمى 
که فرمانده جنگ بود نیروها را به آنجا اعزام کرده بود. آقاى 
هاشمى مى گوید خب پس اگر این کار را کرده اید که هیچ. 
آقاى رضایى هم به آقاى روحانى گفته بود اگر عراق از بمب 
اتم هم استفاده کند نمى تواند فاو را بگیرد. آقاى رضایى که 
انسان خائنى نبود؛ او هم فکر مى کرد چنین شرایطى را داریم. 
به هرحال اینجا یک گپى هست که مى شود وارد شد و پرسید 
چرا به غرب رفتید و به تنهایى تصمیم گرفتید که به این نتیجه 
رسید؟ البته آقاى هاشمى خیلى بزرگوارانه با سپاه برخورد کرد.

نشریه «وال استریت ژورنال» گزارشى در مورد ته  دیگ ایرانى 
منتشر کرد. «وال اســتریت ژورنال» در آغاز گزارش خود به 
شکل فریبنده ته دیگ اشاره مى کند و یادآور تصویرى آشنا از 
ته دیگ در یکى از سریال هاى شبکه «نت فلیکس» مى شود. 
در یکى از قسمت هاى مجموعه «نمک، چربى، اسید، گرما»، 
ثمین نصرت، نویســنده ایرانى- آمریکایى کتاب آشپزى به 
همراه مادرش غذا درســت مى کند و وقتى قابلمه برنج را بر 
مى گردانند بیننده ها با صحنه ته دیــگ طالیى غذا روبه رو 
مى شوند.«وال استریت ژورنال» نوشته  است: ایرانیان اغلب 

در ته دیگ برش هاى نازك سیب زمینى، برگ هاى کاهو و 
بادمجان هاى خرد شده قرار مى دهند، برنج یا اسپاگتى هم 
مى تواند ته دیگ باشد. سرآشــپز زارع که در گوگل آشپزى 
مى کند در مورد آموزش آشــپزى به آشپزان جوان مى گوید: 
وقتى ته دیگ را بر مى گردانم حیرت را در چشمانشان مى بینم 

و همه مى خواهند در مورد چگونگى آن سئوال کنند.
این روزنامه معتبر نوشته: مهارت پخت ته دیگ در آشپزى 
ایرانى چیزى است که هر فرد در طول یک عمر کسب مى کند. 
فیروزه دوما، نویسنده ایرانى از خاطرات شوهر فرانسوى اش در 
مواجهه با ته دیگ مى گوید: در ابتدا همسرم وقتى اقوامم براى 
صرف غذا دور هم جمع مى شدند مجبور بود خود را کنار بکشد 
چرا که همه در حال جنگیدن براى ته دیگ بودند. بعدها مادرم 
دلش برایش سوخت و قبل از دیگران ظرف ته دیگ را به او 
مى داد تا براى خودش ته دیگ بردارد ســپس بقیه به سمت 

بشقاب ته دیگ هجوم مى بردند.
«وال اســتریت ژورنال»  در این گزارش دســتور پخت ته 
دیگ سیب زمینى، برنج زعفران و ماکارونى را هم آموزش 

داده  است.

شرکت اپل 20 روز پیش از آیفون 11 در سه مدل رونمایى 
کرد. بدین ترتیب بعد از مدت ها انتظار، آیفون 11 با قیمت 
699 دالر، آیفون pro 11 با قیمت 999 دالر و آیفون 11 
promax با قیمت 1400 دالر وارد بازار شد. البته قیمت 

این سه مدل با توجه به ظرفیت آنها متغیر است.
آیفون یکى از گوشى هاى پرطرفدار در بازار ایران است و 
آیفون بازهاى ما چند ماه انتظار کشیدند تا این گوشى تولید 

و روانه بازار شود.
مشتریان این گوشــى در ایران اما از همان 
روزهاى اول عرضه بایــد هزینه باالیى را 
صرف خرید آن کنند. بر اساس این گزارش، 
بیش از 90 درصد فروشــگاه هاى موبایل، 
این مــدل گوشــى را ندارنــد و تنها چند 
فروشــگاه، آیفون 11 را وارد بــازار ایران 
کرده انــد آن هم 1/5 برابــر قیمتى که 
شــرکت اپل اعالم کرده است. اگر شما 

بخواهید آیفون pro max 11 را با ظرفیت 256 و رنگ 
خاکسترى بخرید باید 23 میلیون تومان هزینه کنید.

این مدل آیفون در سایت اپل 1249 دالر قیمت خورده است 
که با دالر 12 هزار تومانى حدود 15 میلیون تومان مى شود.
البته بر اســاس اعالم ســازمان گمــرك، 16 درصد هم 
عوارض نهایى (دو  میلیون و 400 هــزار تومان) به قیمت 
رسمى گوشى اضافه مى شود. به این ترتیب یک دستگاه 
آیفون pro max 11 براى وارد کننده 17 
میلیون و 400 هزار تومان تمام مى شود 
اما با قیمتى حدود 23 میلیون تومان به 

دست مشترى مى رسد.
در بــازار ایران قیمت گوشــى هاى 
اپل در روزهاى اول عرضه همیشــه 
بــه همین صــورت بوده اســت اما 
بعد از مدتى با کاهــش قیمت مواجه 

مى شود.

على شــریعتى، عضو اتاق بازرگانى تهران در گفتگو با 
خبرگزارى «ایلنا» اطالعات جالــب توجهى از حضور 
ایرانى ها و دیگر قومیت ها در بازار کار کشور عراق داده 
است. این اطالعات از آن جهت مهم محسوب مى شود 
که ارتباط مردم ایران با عراق و ســفر آنها به کشورهاى 
یکدیگر در چند ســال اخیر محل بحث و بررسى هاى 
فراوانى بوده اســت. بخش هایى از اظهارات این فعال 

اقتصادى پایتخت را در این باره بخوانید.   
 پدیده اى که در چند ماه اخیر به شــدت روند صعودى 
داشته حضور دستفروشــان ایرانى در عراق بوده است. 
معموًال این افراد ماشین خود را که محل خواب و اقامت 
آنها نیز محســوب مى شــود کاپوتاژ کرده و با سفر به 
نقاط مختلف عراق به خصوص مناطق توریستى اقلیم 
کردستان، شــروع به فروش اجناس مختلف همچون 
صنایع دســتى، آباژور، تابلوهاى دیوارى و لوازم جانبى 
موبایل مى کنند و با توجه بــه افزایش روز افزون آنها به 

نظر مى رسد که وضعیت درآمدى خوبى دارند.
 در اقلیم کردستان بیشــتر مردم استان هاى غربى به 
خصوص کردهاى آذربایجان غربى حضور دارند اما در 
سلیمانیه اهالى کردستان و کرمانشاه حضور پررنگ ترى 
دارند. در قسمت جنوب عراق یا عرب نشین نیز ساکنان 

استان لرستان و خوزستان بیشتر هستند.
 در ماه هاى اخیر کارفرماهاى این کشور تمایل کمترى 
به اســتخدام کارگر ســاده ایرانى پیدا کردند که دالیل 
مختلفى دارد.کارگر ساده باید یکسرى حداقل ها را دارا 
باشد و آن تسلط بر زبان، آداب و فرهنگ اجتماعى، طرز 
برخورد مناسب با توریست ها و به خصوص خانم هاست 
که متأسفانه تعداد کمى از افرادى که به عنوان کارگر ساده 
از ایران به این اقلیم رفته اند این شاخص ها را داشته اند. 
ضمن آنکه با هجوم افراد متقاضــى کار، کارفرماهاى 
عراقى افــرادى که تحصیالت دانشــگاهى دارند را در 
اولویت قرار مى دهند چون اکثراً این افراد مشــخصات 

فوق را دارا هستند.
 اکنــون کارگران بنگالدشــى، فیلیپینــى و اتیوپى 
توانســته اند کارهاى خدماتى را قبضــه کنند عالوه بر 
اینکه به حداقل ها راضى هســتند و توسط شرکت ها و 
سازمان هاى دولتى کشور متبوع خود ساماندهى مى شوند. 

به طور مثال مدیر یک هتل ترجیح مى دهد با یک شرکت 
فیلیپینى یا بنگالدشى در خصوص استخدام کارگر قرارداد 
ببندد تا در خیابان ها به دنبال افرادى باشــد که ضامن 
مشخصى ندارند. ضمن آنکه این کارگران شرکتى کامًال 

آموزش دیده هستند.
 اکنون حداقل حقوق یک کارگر ساده به همراه غذا و 

جاى خواب 500 دالر در ماه است.
 در کارهــاى تخصصى ســاختمانى به طــور کامل 
استادکارهاى ایرانى بازار را قبضه کرده اند، به طور مثال 
یک گچکار یا ســنگ کار ایرانى حداقل روزى 25 هزار 
دینار یا 250 هزار تومان دریافت مى کند که در صورت 
رونق کار ساختمانى در ایران باز هم چنین رقمى به یک 

استاد کار پرداخت نمى شد.
 فروشــندگان، مدیران مارکتینگ و کارمندان اکثراً 
سورى و ترك هستند اما در چند ماه اخیر خانم هاى ایرانى 
حضور پررنگى در اقلیم کردستان داشتند و توانستند در 
حوزه هاى مختلف از جمله امــور کارمندى جاى ثابتى 

پیدا کنند. 
 نکته اى که جدیداً در جنوب و شــمال عراق به وجود 
آمده برده دارى مدرن است به طورى که شما با پرداخت 
سه تا چهار هزار دالر مى توانید مالک یک نوکر و یا کلفت 

فیلیپینى و بنگالدشى شوید.
 موارد متعددى از سوء استفاده از کارگران ایرانى هر روز 
گزارش مى شود. به طور مثال کارفرماهاى ایرانى با سوء 

استفاده از احساسات مذهبى به کارگران رقم پایین ترى 
پرداخت مى کنند و در ازاى آن براى آنها هر روز سرویس 
زیارت کربال یا نجف مى گذارند یا اینکه اخیراً کارفرماهاى 
عراقى و ایرانى به کارگران دیگــر دالر نمى دهند و به 

صورت ریال با آنها توافق مى کنند.
 بیشــتر ایرانى هاى حاضر در عراق پس از پایان ویزا 
و مدت اقامت خود باز هم در این کشــور مى مانند و اگر 
کارفرما حقوق آنها را به هر علتى پرداخت نکند چون آنها 
غیرقانونى در این کشور هستند عمالً  امکان طرح دعوى 
را ندارند یا اینکه از همان اول پاســپورت آنها به عنوان 
ضمانت گرفته مى شــود و دیگر اجازه تمدید اقامت به 

آنها داده نمى شود.

بازار کار در کشور همسایه؛ از کارگر ساده تا استاد کار

روند صعودى دستفروشى ایرانى ها در عراق

زمانى که ما موسیقى داشتیم 
اروپاییان در جنگل زندگى مى کردند

ماجراى اعزام نیرو توسط محسن  رضایى
 بدون اجازه آیت ا... هاشمى

گزارش «وال استریت ژورنال» 
از ته  دیگ ایرانى و دعوا سر سفره ها

آیفون 11 در ایران چند؟
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کمیته  بررسى آمار باالى 
چک هاى برگشتى 

عباس رضایى، اسـتاندار اصفهـان در هفتاد و نهمین 
جلسـه شـوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى با 
بیان اینکه تمام تالش ما تحقق رونق تولید در استان 
است، گفت: در برخى از رسـانه ها، گزارشى در زمینه 
وضعیت چک هاى برگشتى ارائه شده بود که مقرر شد 
کمیته اى متشکل از دادگسترى، استاندارى و بانک ها 
این موضوع را مورد بررسى قرار دهند تا مانع احتمالى 

در مسیر تولیدکنندگان برطرف شود.

وقوع آتش سوزى هاى متعدد 
در کرکس 

على پیراینده، شهردار نطنز در جمع خبرنگاران گفت: 
در سـال جارى شاهد آتش سـوزى هاى متعددى در 
مراتع منطقه حفاظت شده کرکس بودیم که در اثر بى 
احتیاطى برخى افراد رخ داده بود و آتش نشـانى نطنز 
نهایت تالش خـود را در مهار آتش سـوزى ها به کار  
بستند و بر این اساس از گردشگران درخواست داریم 

که در این زمینه دقت بیشترى مبذول کنند.

بازخوانى 
یک قصه اسطوره اى 

تئاتر «اژدهاك» تا 20 مهر از سـاعت 19 در مجتمع 
فرهنگى هنرى فرشـچیان اجرا مى شـود. این تئاتر  
از یکم بـه روى صحنه رفتـه و تا 20 مهر هر شـب از 
ساعت 19 در سـالن نمایش اصفهان واقع در مجتمع 
فرهنگى هنرى اسـتاد فرشـچیان اجرا مى شـود که 
عالقه منـدان مى توانند بلیـت این تئاتر را از سـایت 

partakticket.com تهیه کنند.

آموزش نقد فیلم
برنامه «آشـنایى بـا مبانى نقـد در سـینما و هنرهاى 
تصویرى» در کتابخانه مرکزى برگزار مى شود. مدیر 
دفتر تخصصى سینما گفت:  برنامه «آشنایى با مبانى 
نقد در سـینما و هنرهاى تصویرى» از 11 مهر ماه به 
مدت 11 جلسـه از سـاعت 16 و 30 دقیقـه با حضور 
کارشناسان برگزار مى شود. مصطفى حیدرى با بیان 
اینکه دبیر جلسات علیرضا ارواحى است، افزود: نوید 
پور محمدرضا، پرویز جاهد، امین حامى خواه، محسن 
خیمـه دوز، بابـک کریمى، مهـدى ملـک، وحید اله 
موسوى، محمدحسین میربابا، محمد هاشمى و على 

یحیایى از جمله کارشناسان این برنامه هستند.

غبارروبى مزار 
شهداى فالورجان

مراسـم عطرافشـانى و غبارروبـى مـزار شـهداى 
فالورجان و گارماسـه برگزار شـد. به گزارش روابط 
عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان، 
در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس با حضور نماینده 
ولى فقیـه و امـام جمعه، ریاسـت و اعضاى شـوراى 
اسالمى شـهر، شـهردار، معاونت فرهنگى اجتماعى 
شـهردارى، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
و جمـع کثیرى از مسـئوالن و خانواده معظم شـهدا، 
جانبازان و ایثارگران، مراسم غبارروبى و عطرافشانى 
قبور مطهر شهدا در گلزار شـهداى شهر فالورجان و 
گلزار شهداى گارماسـه برگزار شد و حاضرین در این 
مراسـم معنوى با آرمان هاى واالى شهداى گرانقدر 

تجدید میثاقى دوباره نمودند.

امداد رسانى به
 128 حادثه دیده 

معاون امـداد و نجـات جمعیـت هالل احمر اسـتان 
اصفهان عنـوان کـرد: در هفته گذشـته نجاتگران و 
امدادگران اصفهانى به 128 حادثه دیده امدادرسانى 
کردند. داریوش کریمى تصریح کرد: در این مدت، 31 
حادثه جاده اى، 19 حادثه شـهرى، 12 مورد خدمات 
حضورى،  چهار حادثه صنعتى و کارگاهى و یک حادثه 
ساحلى توسط نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر 

استان پوشش داده شد.

خبر

 فرماندار شهرستان خوانسار گفت: با تأمین اعتبار صورت 
گرفته و تهاتر بدهى معوقه به پیمانکار، عملیات تکمیل 
و الینینگ تونل خوانســار- بویین میاندشت به زودى 

آغاز مى شود.
عملیات اجرایى ایجاد تونل خوانسار-بویین میاندشت به 
عنوان شاهراه غرب استان اصفهان از سال 92 آغاز شد اما 

از سال 96 به دلیل مشکالت مالى متوقف شد.
منصور کمالى در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: با پیگیرى 
استاندار اصفهان و اهتمام دولت تدبیر و امید، 23 میلیارد و 
800 میلیون تومان بدهى معوقه پیمانکار که قرارگاه خاتم 
االنبیا(ص) ا ست، تهاتر شد و دو میلیارد و 800 میلیون 

تومان براى تکمیل طرح و اجراى الینینگ  (پوشــش 
یکپارچه بتنى سقف و دیواره ها) تأمین اعتبار شد.

وى با بیان اینکه پیمانکار طرح براى فعال کردن مجدد 
کارگاه تکمیل این تونل در هفته جارى قول مساعد داد، 
اظهار امیدوارى کرد که این طرح عمرانى تا پایان سال 

جارى بهره بردارى شود.
فرماندار خوانسار با اشاره به اهمیت تونل خوانسار - بویین 
و میاندشت به عنوان شاهراه غرب اســتان اصفهان و 
اتصال این منطقه به خوزستان و لرستان، تصریح کرد: 
با اتمام تونل مذکور، مردم دیگــر ناچار به تردد از گردنه 

نخواهند بود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان در مراسم رژه یگان هاى پیاده و موتورى آتش 
نشــانى شــهردارى اصفهان و همزمان بــا 7 مهر، روز 
آتش نشــانى و ایمنى گفت: با حمایت هاى انجام شده از 
سوى شــهردارى و افزایش برنامه هاى آموزشى کاهش 
25 درصدى حریق و 15 درصدى حوادث در اصفهان را 

شاهد هستیم. 
محســن گالبى اظهار کرد:  باید با افزایش هرچه بیشتر 
فعالیت هاى آموزشى به مردم به سمت کاهش آمار حوادث 
حرکت کنیم و ایــن امر به طور ویژه در دســتور کار این 

سازمان قرار دارد. 

پس از آن یگان هاى داوطلــب مردمى که آموزش هاى 
ماهیانه سازمان آتش نشانى را سپرى کرده بودند از مقابل 
جایگاه رژه رفتند، یگان هاى امداد کوهســتان و ارتفاع، 
غواصى و اطفاى حریق منطقه یک  شــهردارى اصفهان 
از دیگر شرکت کنندگان در رژه یگان هاى پیاده سازمان 

آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان بودند.
در ادامه یگان هاى موتورى پیشــرو، خــودرو مدیریت 
و فرماندهــى در بحــران، خودروهــاى آبفشــان 
20 هــزار لیتــرى، قایق هــاى عملیــات در ســیالب 
و خودروهاى 40 متــرى نردبان بلنــد از مقابل جایگاه 

حرکت کردند.

کاهش 25 درصدى حوادث 
منجر به حریق در اصفهان

اجراى تونل خوانسار 
از سرگرفته مى شود

برنامه «چهل تکه آرزو» به مناسبت روز جهانى کودك 
ویژه کودکان شش تا 12 سال برنامه ریزى شده است.

بنا بر این گزارش، کودکان شــش تا 12 سال در قالب 
برنامه «چهل تکه آرزو»، آرزوهاى خودشــان را روى 
پارچه اى به سایز 30*30 مى نویسند یا نقاشى مى کنند 
و روز 16 مهر آرزوها به صورت ابر بالنى چهل تکه مقابل 

ارگ جهان نما براى چند روز به پرواز در مى آید.
روز جهانى کودك 20 نوامبر است اما هر کشورى یک 
روز خاص را به عنوان روز کودك نامگذارى کرده و جشن 
مى گیرد. این روز در ایران هر ســاله 16 مهر ماه برگزار 

مى شود و براى این مناسبت یک هفته را به عنوان هفته 
ملى به کودکان اختصاص داده  اند.

زهرا کاظمى، مدیر خانه کودك با بیان اینکه این برنامه 
«چهل تکه آرزو» از سوى خانه کودك وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان و با 
همکارى مناطق 15 گانه شــهردارى اصفهان برگزار 
مى شــود، ادامه داد: در 15 منطقه شهردارى براى همه 
کودکان شهر در روز 16 مهرماه از ساعت 17 تا 19 جشنى 
برگزار مى شود و کاردستى نمادین بالنى که مى سازند و 

همانجا به پرواز در مى آید.

مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان، از کشف 
تیرآهن و میلگردهاى احتکار شــده به ارزش 97 میلیارد 
ریال خبر داد و گفت: دادگاه عــالوه بر صدور حکم الزام 
به عرضه کاال در شــبکه به قیمت رسمى، متهم پرونده 
را به پرداخت مبلغ بیــش از 9 میلیارد ریال جریمه نقدى 

محکوم کرد.
غالمرضا صالحى با اعالم این خبــر اعالم کرد: پرونده 
کشف 180 هزار کیلوگرم تیرآهن و میلگرد احتکار شده به 
ارزش 97 میلیارد ریال که از انبار یک شرکت خصوصى 
در شهرستان اصفهان کشف شده بود با گزارش سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان به تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان ارسال و براى رســیدگى به شعبه چهارم بدوى 

ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
شعبه مذکور با عنایت به اینکه کاالهاى کشف شده در آن 
مقطع زمانى داراى ضرورت عرضه بوده پس از رسیدگى 
به این پرونده و احراز تخلف و ســوء نیت متهم، عالوه 
برصدور حکــم الزام به عرضه کاال در شــبکه به قیمت 
رسمى، متهم پرونده را به پرداخت مبلغ بیش از 9 میلیارد 

 ریال جریمه نقدى در حق دولت محکوم کرد.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از برگزارى ســیزدهمین نمایشگاه بین المللى 
صنعت فلزات گرانبها، طال، ســنگ هاى قیمتى، ساعت 
و ماشین آالت وابســته اصفهان با حضور 114 شرکت 
داخلى، هفت شــرکت ایتالیایى و نمایندگانى از کشــور 

ترکیه خبر داد.
على یارمحمدیان با بیان اینکه این نمایشگاه طى روزهاى 
9 تا 12 مهر ماه در محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى 
استان واقع در پل شهرســتان برگزار مى شود، گفت: در 
نمایشگاه طالى امسال اصفهان شرکت هایى از اصفهان، 
تهران، فارس، خراسان رضوى، آذربایجان شرقى، اردبیل، 
قم، اهواز و یزد حضور مى یابند تا آخرین دستاوردهاى خود 

در حوزه طال، فلزات گرانبها و سنگ هاى قیمتى را در آن 
به نمایش بگذارند.

وى با بیان اینکه نمایشــگاه طالى امســال با انسجام 
بیشترى نســبت به نمایشــگاه طالى ســال گذشته 
برگزار خواهد شــد، افزود: تولیدکنندگان و وارد کنندگان 
ماشین آالت، تجهیزات و ابزار طال، جواهر و سنگ هاى 
قیمتى، تولیدکننــدگان و واردکننــدگان طال، جواهر و 
ســنگ هاى قیمتى و فلــزات گرانبهــا و انجمن ها و 
تشکل هاى مرتبط با موضوع نمایشــگاه در این رویداد 

نمایشگاهى حضور خواهند داشت.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با اشاره به ویژگى هاى نمایشگاه امسال نسبت 

به دوره هاى گذشــته، تصریح کرد: رشد 60 درصدى از 
نظر تعداد مشــارکت کنندگان، توزیع متوازن جغرافیایى 
مشارکت کنندگان از سراســر کشور و پوشش گروه هاى 
کاالیى تعیین شــده براى نمایشــگاه به ویــژه از نظر 
گالرى دارها و سازندگان مصنوعات طال و جواهر از جمله 
ویژگى هاى شاخص ســیزدهمین نمایشگاه بین المللى 
صنعت فلزات گرانبها، طال، سنگ هاى قیمتى، ساعت و 

ماشین آالت وابسته اصفهان به شمار مى رود.
بر اســاس این گزارش، عالقه مندان بــه بازدید از این 
نمایشگاه مى توانند از ســاعت 15 تا 21 روزهاى 9 تا 12 
مهر  ماه به محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

به مناسبت آغاز سال تحصیلى 2000 نفر از  دانش آموزان 
مستعد شهرســتان اصفهان در مناطق کم برخوردار از 
دست مدیران ارشد شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
بسته نوشــت افزار و لوازم التحریر دریافت کردند.  این 
مراسم در یکى از دبستان هاى محدوده امور برق شمال 
واقع در دارك با حضور معاون توسعه و برنامه ریزى اداره 
کل آموزش وپرورش استان اصفهان و رئیس اداره ناحیه 
4 استان اصفهان و در جمع مدیرعامل شرکت توزیع برق 
اصفهان و معاونت فروش وخدمات مشــترکین و مدیر 

دفتر حراست و امور محرمانه برگزار شد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در 
این همایش دانش آموزى از حضور دانش آموزان فعال 
در این مدارس که ســرمایه هاى امروز و فرداى ایران 
هستند احســاس رضایت کرد و گفت: با حذف قبوض 

کاغذى برق، منابع جدید در صنعت برق ایجاد شــد که 
بخشــى از آن به عنوان هدیه به دانش آموزان مستعد 

تقدیم مى شود.  
حمیدرضا پیرپیران خاطرنشان کرد: سالیانه یک میلیارد 
تومان صرفه جویى در حوزه فرماندارى شهر اصفهان با 
حذف قبوض کاغدى صورت مى گیرد که درصدى سهم 
نوشت افزارهاى دانش آموزان مى شود و مابقى نیز براى 
روان سازى و ایجاد زیرساخت هاى شبکه به کار گرفته 
مى شود که به دنبال آن برق پایدار و مطمئن و همچنین 
در نهایت رضایتمندى مردم را به دنبال دارد. وى افزود: 
صنعت برق  ثابت کرده است هر جا مردم در فرهنگسازى 
مصرف مشارکت داشته باشند صرفه جویى هاى صورت 
گرفته به مشارکت کنندگان در طرح هاى گوناگون اهدا 

مى شود و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
اصفهان در شــرایط بحران پشــتیبان تهران و معین 

هشت استان کشور است. 
منصور شیشــه فروش ادامــه داد: در حادثه ســیل 
اخیر اگرچه به بخش هایى از جنوب و غرب اســتان 
آسیب هایى وارد شــد اما اصفهان معین استان هاى 
لرســتان و خوزســتان قرار گرفت. وى تصریح کرد: 
در روزهاى اول حادثه 80 نفر از نیروهاى شــهردارى 
اصفهان قبل از دیگران راهى اســتان هاى سیل زده 

شــده اند و این نمادى از مدیریت بحران در اســتان 
اصفهان است.

شیشه فروش یادآور شــد: 300 نفر از عوامل امدادى 
و مهندسى اســتان به همراه ماشین آالت شهردارى 
اصفهان براى ممانعت از ورود آب رودخانه کارون به 
شهر اهواز به استان خوزستان اعزام شدند و مسئولیت 
بازسازى 4000  واحد مسکونى در مناطق سیل زده به 
استان اصفهان واگذار شده و پیش از این نیز بازسازى 
12 هزار واحد در سرپل ذهاب را برعهده گرفته بودیم.

در راستاى مسئولیت اجتماعى شرکت ذوب آهن 
دبستان عدالت روســتاى چم نور از توابع بخش 
باغبادران با همت گروه جهادى شــهید جوادى 

بسیج ذوب آهن، نوسازى شد.
فرمانده حوزه مقاومت شهید تندگویان ذوب آهن 
در آیین افتتاح مدرسه عدالت با همت گروه جهادى 
شرکت ذوب آهن گفت: کشــور اسالمى ایران با 
تالش همه ملت در مسائل علمى، نظامى، امنیت 
و ... در دنیا سرآمد است و با توجه به دانش آموزان 

روند رو به رشد کشور ادامه خواهد داشت.
سرهنگ مختارى از توزیع 250 بسته آموزشى در 
بین دانش آموزان خبر داد و افزود: چندین مدرسه 
در فوالدشهر پس از نوسازى و بازسازى به آموزش 

و پرورش تحویل شده است.
فرمانده حــوزه مقاومت شــهید تندگویان گفت: 
گروه جهادى شهید جوادى ذوب آهن با همکارى 
خیرین 50 متر مربع کاشى  در این مدرسه نصب 
کردند و فضاى کلى مدرســه هم بهسازى شده 

است.

نصف جهان امروز به پایتخت پروژه هاى ناتمام معروف 
است؛ از سد تمام ناشــدنى کوهرنگ تا پیشرفت حلزونى 
متروى اصفهان امروز به عنــوان دغدغه مردم اصفهان، 

سال هاست خاك بى توجهى مى خورد.
طرح هاى نیمه تمام اصفهان به اندازه اى زیاد اســت که 
نمى توان از همه آنها سخن به میان آورد. نعمت ا... اکبرى، 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در 
خصوص سهم اصفهان از طرح هاى نیمه تمام دولتى به 
«مهر» گفت: در حال حاضر در کشور 5000 طرح ملى و 
65 هزار طرح استانى نیمه تمام وجود دارد که سهم استان 

اصفهان برابر با 3000 طرح است.

پروژه هاى نیمه تمام شهر اصفهان از جمله رینگ چهارم 
حلقه حفاظتى شهر اصفهان، ســالن اجتماعات گلستان 
شهداى اصفهان، سالن بین المللى اجالس سران، محل 
دائمى شرکت  نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان، بازار گل 
و گیاهان اصفهان، ورودى هاى شــهر اصفهان، پل هاى 
هشتگانه میدان اســتقالل، موزه دفاع مقدس و بسیارى 
دیگر از طرح هــا و پروژه ها در کالنشــهر اصفهان تنها 
یا مشــمول افتتاح ها و کلنگزنى هاى نمایشى شده اند یا 
دولتمردان و مسئ والن شــهرى تنها وعده آنها را مطرح 
کرده اند و هنوز مرد میدانى براى اجرایى شدن یا اتمام آنها 

پیدا نشده است.

پرواز آرزوهاى کودکان در «چهل تکه آرزو»

عرضه 
حدود 10 میلیارد تومان 
میلگرد احتکار شده 

پر شدن کیف 2000 دانش آموز 
نتیجه حذف قبوض کاغذى برق  

اصفهان معین 8 استان کشور است

نوسازى دبستان 
روستاى چم نور 

اصفهان، پایتخت پروژه هاى  نیمه تمام 

حضور 7 شرکت ایتالیایى 
در نمایشگاه طالى اصفهان

مسئوالن دانشــگاه علوم پزشــکى و مرکز بهداشت 
اصفهان ســهم بیمارى هاى قلبى عروقى در مرگ و 
میر مردم استان در سال گذشته را 40/5 درصد اعالم 
کردند اما مسئول پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى قلبى 
و عروقى مرکز بهداشت اصفهان، سهم بیمارى هاى 
قلبى عروقى در مرگ و میر مردم این خطه در ســال 
جارى را 41/5 درصد اعالم و تأکید کرد: این بیمارى ها 

روند رو به رشدى را طى مى کند.
رامش حســینخانى به مناســبت روز جهانى قلب در 
گفتگو با «ایرنا» عوامل خطر در ابتال به بیمارى هاى 
قلبى عروقى را تغذیه نامناسب، کم تحرکى و استعمال 
دخانیات و الکل دانست و تصریح کرد: کاهش مصرف 
نمک، روغن و چربى و اضطراب، افزایش مصرف میوه و 
سبزى و تحرك بدنى و پرهیز از مصرف دخانیات، قلیان 

و الکل در این زمینه بسیار اهمیت دارد.
وى به پویش فشار خون که ســال جارى در کشور و 
اســتان اصفهان اجرا شد، اشــاره و خاطرنشان کرد: 
در این طــرح از بین یک میلیــون و 500 هزار نفر که 
مورد غربالگرى قــرار گرفتند حــدود 120 هزار نفر 
مشکوك به فشار خون باال شناسایى شدند که در زمان 
حاضر پرونده پزشــکى آنها در حال بررسى است تا در 

صورتى که بیمارى آنها قطعى تشخیص داده شد تحت 
مراقبت هاى بهداشتى و درمانى قرار گیرند.

این پزشک با بیان اینکه موفقیت در کنترل فشارخون 
افراد شناسایى شده مى تواند آمار مرگ و میر ناشى از 
بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش دهد، تصریح کرد: 
هنوز بســیارى از مردم آگاهى چندانى درباره عوامل 
خطر این دسته از بیمارى ها ندارند و شرایط اجتماعى 

جامعه نیز چندان براى این موضوع آماده نیست.
حســینخانى با تأکید بر اینکه مــردم، دولت و بخش 
خصوصى باید بــا همکارى همدیگر بــراى کاهش 
عوامل خطر بیمارى هاى قلبى عروقى حرکت کنند، 
اضافه کرد: ما از مردم مى خواهیم که در روز حدود 30 
دقیقه ورزش کنند اما وقتى هواى شــهرهاى بزرگى 
مانند اصفهان آلوده اســت این توصیه چندان اجرایى 

نمى شود.
وى ادامه داد: به عنوان مثال دوچرخه سوارى یکى از 
عوامل تحرك و نشاط در بین مردم به شمار مى آید اما 
شرایط جامعه به گونه اى اســت که نه تنها زنان بلکه 
مردان نیز امکان اســتفاده چندانى از این وسیله نقلیه 
ندارند درحالى  که باید شرایط اجتماعى مناسب براى 

این مسائل فراهم شود.

روند رو به رشد بیمارى هاى قلبى در اصفهان
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داریوش ارجمند، بازیگر سینما و تلویزیون درباره واکنش هاى مردم نسبت به سریال «ســتایش» بیان کرد: در خیابان هاى تهران آدم هایى را دیدم که مى گفتند کاش پدرى مثل 
«حشمت فردوس» داشتیم و دخترانى را دیدم که مى گفتند کاش پدرشوهرى مثل «حشمت فردوس» داشتیم.

ارجمند افزود: بسیارى از افراد مى گویند این سریال ضد زن است اما چنین چیزى نیست این موارد از اطالعات اندك است، در دنیا خانواده ها آرزو دارند اولین بچه آنها پسر 
باشد چراکه مى تواند خانواده را بعد از مرگ پدر حراست و حفاظت کند؛ دختر مال مردم است و بعد از ازدواج مى رود و نام همسر خود را مى گیرد اما پسر مى تواند خانواده، 

پدر، مادر، خواهر و برادر خود را حفظ کند و این روحیه در بیشتر جهان وجود دارد.
بازیگر سریال «مرضیه» پیرامون عالقه «فردوس» به دختر توضیح داد: براى «فردوس» دختر هم مهم است؛ وقتى که عروس او باردار است به او مى گوید در 

اتاق تاریک نباش و در باغ 5000 مترى راه برو تا بچه اکسیژن بگیرد. وى ادامه داد: «حشمت فردوس» راهى که در این زندگى طى کرده را توضیح مى دهد، 
او در کنار اخالق هایى که دارد اما جامعه و افراد جامعه را مى شناسد به همین دلیل است که نه معتاد است، نه گردن کلفتى مى کند چرا که به سختى به این 

مقام رسیده است و این سریال نشان مى دهد چگونه براى رسیدن به هدف خود تالش مى کند.

داریوش ارجمند: 

سریال «ستایش» ضد زن نیست ماندانا سورى، بازیگرى که این روزها خبر مبتال شدنش 
به MS و دســت و پنجه نرم کردن با مشکالت این 
بیمارى در رسانه ها منتشر شده است در گفتگو با «ایرنا»، 
گفت: داستان من و بیمارى MS برمى گردد به سال 
88. در این سال براى اولین بار متوجه شدم به این بیمارى 
دچار شدم. درست سر صحنه، زمانى که مقابل سیامک 
انصارى ایستاده بودم و مى خواستم دیالوگ هاى مربوط 
به آن صحنه را به زبان بیاورم. یکى از چشمانم تار شد 
و ندید. صداها را مى شــنیدم، گروه کارگردانى اعالم 
مى کردند شروع کن، دیالوگ ها را بگو  اما من خشکم 
 MS زده بود. ترســیده بودم. این اولین بــارى بود که

خودش را به من معرفى کرد.
وى افزود: بعد از این اتفاق در حالى که شوکه شده بودم 
به دکتر مراجعه کردم. پزشک از من پرسید دفترچه بیمه 
تأمین اجتماعى دارى؟ گفتم دارم. گفت برو و با دفترچه 
بیمه بیا. رفتم با دفترچه بیمه آمدم و حاال سال هاســت 

حتى بدون دفترچه بیمه نیز باید نزد پزشک بروم.
وى افزود: به یاد دارم زمانى ســر صحنه سریال «قهوه 
تلخ» دو بار راهى بیمارستان و بسترى شدم. هر هفته 
هزینه آمپول من را برخى بازیگران و ســایر دوســتان 
مى پرداختند. ضمن اینکه ســر هر پروژه اى مى رفتند 

شماره من را هم به تهیه کننده مى دادند تا کار بگیرم.
سورى با تأکید بر اینکه از صمیم قلب از همه کسانى که 
با او همدردى کردند سپاسگزار است عنوان کرد: شماره 
کارتى از من منتشر شــد، در طول 48 ساعت کاربران 
زیادى به این حساب پول واریز کردند. همدردى ها را 
که دیدم متعجب بودم. مى دانستم مردم مهربانى داریم 

اما شوکه شده بودم و فقط 
به دلیل این همه 

مهربانى اشک 
مى ریختم.

ماندانا سورى: از مهربانى 
مردم شوکه شده ام

مهران احمدى که سابقه ساخت یک فیلم کمدى با 
نام «مصادره» را در کارنامه دارد براى فیلم دوم خود 
نیز به سراغ ساخت یک کمدى دیگر با تیم بازیگرى 
جدید رفت. امیر جعفرى، بهرام افشارى و مهران 
احمدى بازیگران اصلى «ســگ بند» هستند. به 
احتمال زیاد احمدى قصد دارد فیلمش را براى سى 

و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده کند.
براســاس آخرین اخبار «ســگ بند» بارى دیگر 
فضایى کامًال کمدى با حــال و هوایى همچون 

«مصادره» ساخته خواهد شــد، هنوز درباره سایر 
بازیگران و یــا بازیگران زن این فیلم ســینمایى 
صحبتى به میان نیامده اما این اثر تالشــى دیگر 
از مهران احمــدى براى حضــور در فجر خواهد 
بود.  وى نخستین بار با فیلم سینمایى «مصادره» 
راهى جشنواره فیلم فجر شد اما نتوانست به افتخار 
خاصى در این جشنواره دست پیدا کند، البته فیلم 
سینمایى «مصادره» اتفاقات بســیار خوبى را در 

گیشه تجربه کرد. 

مهران احمدى بعد از ســاخت اولیــن فیلمش در 
خصوص تجربه کارگردانى خود گفت: کارگردانى 
اتفاق بسیار سخت و عجیبى است. البته من تجربه 
کار با کارگردانان کار اولى بســیارى را داشته ام و 
همین باعث شده کمى تجربه داشــته باشم اما با 
وجود این نمى شود از سختى هاى بسیار کار اولى 

بودن حرفى نزد.
وى افزود: به کارگردانى ادامــه مى دهم اما چون 
گزینه مالى چنــدان اهمیتى برایم ندارد؛ ســعى 

مى کنم به هر قیمتى کار نکنم و گزیده کار باشم. 
ســعى مى کنم از این به بعد کامــًال معقوالنه و با 
انتخاب فیلمنامه هاى درست و خوب به کارگردانى 

ادامه دهم.
فیلم ســینمایى «مصادره» نخســتین ســاخته 
سینمایى مهران احمدى توانست با فروشى نزدیک 
به 16 میلیارد تومان پرفروش ترین فیلم سینمایى 
بهار سال 97 شود اما بعد از گذشت نیمه دوم سال 

دومین فیلم پرفروش هر دو فصل لقب گرفت.

دومین فیلم مهران احمدى با همکارى 
بهرام افشارى و امیر جعفرى کلید خورد

هشتگ پسر ریحانه پارسا در صفحه شخصى اش در اینستاگرام حسابى 
خبرساز شد. پارسا که همچنان مردم با «لیال»ى سریال «پدر» 

او را مى شناســند اخیراً به جهت ایفاى نقش در نمایش 
«لیگ قهرمانان» کامنت هــاى مثبتى گرفته بود و 
حتى بهاره رهنما در ستایش او گفته بود ریحانه آینده 
بازیگرى ایران است شاید تصور نمى کرد هشتگ 
پسر او این همه بازتاب داشته باشد. اما آنها که این 
خانم بازیگر جــوان را دنبال مى کننــد مى دانند او 

گربه اى دارد که یک بار در وصفش نوشته بود: «تو با 
منى بس است».

حاال چند روز بعد با یک عکس کلوزاپ براى این گربه نوشته 
است: «اوست نشسته در نظر» و سپس هشتگ پسر!
خالصه که ریحانه خانم با ایــن گربه همه را 

سرکار گذاشته است! 

ریحانه پارسا را همین پسر بس!

فیلم ســینمایى «رمبو-آخرین خون» با بازى «سیلوســتر 
استالونه» برخالف انتظارات در هفته اول اکران خود آمار 
به شدت ناامید کننده اى را به جا گذاشت و هم اکنون 
با فروشى معادل 39 میلیون دالر در رتبه شصتم 

جدول فروش جهانى ایستاده است!
«رمبو 5» به نویسندگى «سیلوستر استالونه» و 
«مت سیرولنیک» قســمت پنجم و آخرین اثر از 
سرى فیلم هاى «رمبو» اســت. «جان رمبو» بیشتر 
زمان خود را به مزرعه دارى ســپرى مى کنــد اما زمانى 
که کارتل هاى مواد مخدر مکزیک دختر یکى از دوســتانش را 
مى دزدند، به دنبال آنها به کشور مکزیک مى رود و حال «جان 
رمبو» باید با یکى از قدرتمندترین کارتل هاى مواد مخدر دنیا 

روبه رو شود و با آن مبارزه کند.

فروش غم انگیز «رمبو-آخرین 
خون» در گیشه جهانى محمدحسین مهدویان همزمان با آغاز اکران «ماجراى نیمروز؛ رد خون» کار ساخت فیلم جدیدش را در استان هاى غربى آغاز کرده است.

محمدحسین مهدویان بعد از «ماجراى نیمروز؛ رد خون» اگرچه قول داده بود دیگر سراغ موضوع هاى سیاسى و تاریخ معاصر 
کشور نرود اما به پیمان خود وفادار نمانده است. محمدحسین مهدویان که پیش از این هم بارها در مصاحبه هایش از 

عالقه به تاریخ معاصر و البته آشنایى اش با این حوزه گفته است، براى فیلم تازه اش هم باز به سراغ سوژه اى از 
تاریخ سیاسى معاصر کشورمان رفته است. سوژه اى تلخ و بى رحمانه از دل جنگ.

محمدحسین مهدویان با سابقه ساخت «ماجراى نیمروز»، «ایستاده در غبار»، «التارى» و...  مدتى است 
تولید فیلم جدیدش به نام «درخت گردو» را در خوى آغاز کرده است. او این بار از تیم همیشگى خود فاصله 

گرفته و به سراغ تهیه کننده و بازیگران دیگرى رفته است.
سیدمصطفى احمدى، تهیه کننده پروژه هاى اخیر مهران مدیرى این بار در قامت تهیه کننده فیلم مهدویان حاضر 

شده است و مهران مدیرى و پیمان معادى هم به عنوان بازیگران این فیلم انتخاب شده اند. 
اما او این بار سراغ چه سوژه اى رفته است؟ گفته مى شود مهدویان براى ساخت فیلم چهارمش داستان بمباران شیمیایى سردشت را در نظر دارد 

و قرار است آن را در یکى از روستاهاى مرزى غرب کشور بسازد و به جشنواره سى وهشتم فیلم فجر برساند. مهران مدیرى که روز گذشته ویدیوى 
استقبال مردم از حضورش در بانه در فضاى مجازى مورد توجه قرار گرفت در این فیلم یک نقش کامًال جدى را ایفا مى کند و تا اینجاى کار از هادى 

حجازى فر بازیگر ثابت فیلم هاى قبلى مهدویان خبرى نیست.

محمدحسین مهدویان قولش را شکست!

شهردار اصفهان به همراه اعضاى شوراى اسالمى شهر 
و مدیران شهرى از بخش هاى مختلف مرکز کارآفرینى 
«هاب اصفهان» بازدید کــرد و ضمن گفتگو با جوانان 
فعال در عرصه کســب و کارهاى نوین از دغدغه هاى 

این جوانان و اقدامات آنها آگاه شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، 
شــاخه اصلى فعالیت مرکز کارآفرینى هاب، فناورى 
اطالعات در زیرشاخه هاى بازى سازى، تولید محتوا، 

اینترنت اشیاء، هوش مصنوعى و... است.   
مهر ماه 97، قرارداد ایجاد بزرگ ترین مرکز کارآفرینى 
شهر اصفهان از سوى شهردارى اصفهان با هدف ایجاد 
فضایى متمرکز در راستاى توســعه فضاى کارآفرینى 
استان در مرکز شــهر اصفهان به امضاى معاون مالى 
اقتصادى شهردار و سرمایه گذار بخش خصوصى رسید.    
طرف این قرارداد شرکت «هاب اصفهان» متشکل از 
سهامداران شرکت همراه اول، دانشگاه صنعتى اصفهان، 
شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان و صندوق پژوهش و 
فناورى استان اصفهان است که از طریق مزایده اجراى 

این قرارداد را بر عهده گرفته است. 
این قرارداد در راســتاى بهبود فضــاى کارآفرینى که 
دغدغه مهم شوراى پنجم است، اجرایى شد و فضایى 
در ارگ جهان نما، شناســایى و با انتشــار آگهى جذب 
ســرمایه گذار به فراخوان گذاشته شــد. بر این اساس، 
شرکت هاب اصفهان با مشارکت همراه اول، دانشگاه 
صنعتى اصفهان و شهرك علمى و تحقیقاتى تأسیس 
و با هدف حمایت و سرعت بخشیدن به رشد و تجارى 
سازى استارتاپ ها در حوزه IT فعالیت خود را آغاز کرد. 
این شرکت استارتاپ هاى ارزشمند و آینده دار را کشف 

و بر روى آنها سرمایه گذارى مى کند.  
ایجاد فضایى براى استارتاپ ها

هدف از این اقدام، ایجاد فضایى براى جذب کســب و 
کارهاى نوپا در قالب استارتاپ ها و حمایت همه جانبه 
از آنها در شرایطى است که کســب و کارهاى سنتى، 
دیگر جوابگوى بسیارى از نیازها نیست؛ مأموریت این 
مرکز، جذب ایده ها و تیم هاى استارتاپ، قراردادن آنها 
در فضاى مناســب کارى با امکانات مناسب، حمایت 
مالى و در اختیار قراردادن ســرمایه اولیه، ارائه خدمات 
آموزشى و رصد حرفه اى در راستاى انتقال تجارب موفق 
کارآفرینى و در نهایت تجارى سازى این ایده ها و عرضه 

به سرمایه گذاران است. 

بهتریــن ســرمایه گذارى در شــهر، 
سرمایه گذارى روى جوانان و ایده هاى خالقانه 

است
قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان در حاشیه این بازدید 
با بیان اینکه فضاى موجود که هم اکنون به شــرکت 
هاب اصفهان واگذار شــده فضاى بــى رونقى بود که 
اکنون این فضاى بى روح احیا شــده است؛ اظهار کرد: 
براى من بسیار مهم است که جوانان به چنین فضایى 
وارد شــده و در عرصه اى فعال مى شوند که امروزه به 

شدت به آن نیاز است.
وى تصریح کــرد: انتظار این اســت چنیــن فضاهایى 
مرکز رفت و آمد جوانانى باشــد که به اینگونه فعالیت ها 
عالقه مند هستند، این مرکز باید پله عبور یا دروازه ورودى 

براى تبدیل شدن به مراکز دانش بنیان بزرگ باشد. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه ایجاد چنین فضاهایى براى 
شهر اصفهان یک نیاز است، افزود: یکى از سیاست هاى 
شهردارى اصفهان حمایت از چنین کسب و کارهایى 
است اما انتظارمان این اســت که چنین مکانى هر چه 

سریع تر رشد کند.  
وى اضافه کرد: اگر چنین زمینه هایى توسعه پیدا کند 
این آمادگى در شهردارى وجود دارد که نقاط دیگر شهر 
نیز در اختیار چنین کارهایى قرار بگیرد، بهترین سرمایه 
گذارى، سرمایه گذارى روى جوانان و ایده هاى خالقانه 

آنهاست که نتایج آن متوجه همه مردم این شهر مى شود.       
نوروزى گفت: از ابتداى کار در شهردارى عالقه مند به 
ایجاد یک فضاى کارآفرینى در شــهر و نوآورى توسط 
جوانان بودیم، چراکه اصفهان شــهر خالق نامگذارى 
شده به دنبال تحقق خالقیت ها و شکوفایى استعدادها 

در شهر اصفهان هستیم. 
وى با بیان اینکه مرکز کارآفرینى هاب مدتهاســت راه 
اندازى شده، تصریح کرد: بخشــى از ساختمان جهان 
نما که ساختمان کم رونقى بود با فعالیت این مرکز، احیا 
شده است. با مدیران شرکت هاب و فعالین این عرصه 
گفتگوهایى انجام داده و به این جمع بندى رسیدم که 
فعاالن این عرصه توانســته اند از ایــن فضاى خوب، 
استفاده کنند و به پیاده ســازى ایده هاى خود نزدیک 

شوند.  
شهردار اصفهان ادامه داد: فعاالن حاضر در شرکت هاب 
ایده هاى خود را به خوبى جلو برده و در حال رسیدن به 
تولید محصول هستند؛ شــهردارى باید در این عرصه 
بتواند فرصت ها را در اختیار جوانان قرار دهد، زیرا ادامه 
این کار مى تواند شــهر را به یک شــهر خالق و نوآور 

تبدیل کند. 
وى با بیان اینکه حمایت هاى شــهردارى به دو دسته 
تقسیم مى شود، افزود: حمایت هایى که جوانان فعال در 
حوزه هاى کارآفرینى و استارتاپى به آن نیاز دارند بیشتر 

حمایت هاى معنوى است؛ حمایت هاى مادى نیز باید 
بتواند مسیر را براى این جوانان براى استفاده از فرصت 

ها فراهم کند. 
نوروزى گفت: شهردارى یکى از بهترین نقاط شهر یعنى 
ســاختمان جهان نما را براى حمایت از کارآفرینان در 
اختیار این جوانان قرار داده و انتظار مى رود سایرین نیز از 
این جوانان حمایت کنند تا در کوتاه ترین زمان صاحب 

شرکت هاى دانش بنیان قوى باشیم.
فضاهاى کارآفرینى و کســب و کارهاى 

نوین، از ضروریات شهرهاى امروز جهان 
رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
نیز در خصوص این مرکز با بیان اینکه ایجاد فضاهاى 
کارآفرینى در شهرها جزو الزامات شهرهاى امروز جهان 
شده اســت، اظهار کرد: تصور کنید اگر روزى سیستم 
دفع آب هاى سطحى یا حمل و نقل عمومى در شهرها 
موجود نباشــد چه اتفاقى مى افتد؛ امروزه شرکت هاى 
دانش بنیان و کسب و کارهاى نوین نیز چنین حکمى را 

براى شهرها پیدا کرده اند.  
کورش خســروى تصریح کرد: فضاهاى کارآفرینى و 
نوآورى باید جزو ضروریات و الزامات شهرهاى بزرگ 
باشد، به همین دلیل عزم مدیریت شهرى جزم شده تا 
یک مرکز کارآفرینى در دو بخش فضاى کار اشتراکى 
و شتاب دهنده به وجود بیاید؛ فضاهاى زیادى در شهر 

موجود بود و از بین فضاهاى موجود ساختمان جهان نما 
براى شروع کار انتخاب شد. 

وى ادامه داد: تمام اقدامات اختصاص این ســاختمان 
و... براى ایجاد کسب و کارهاى نوین به صورت قانونى 
توسط مدیریت شــهرى انجام شــده و این شرکت با 
سرمایه گذارى همراه اول، دانشگاه صنعتى اصفهان، 
شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان و صندوق پژوهش و 

فناورى استان تشکیل شد. 
بخش شتاب دهنده و فضاى کار اشتراکى 

در مرکز هاب اصفهان
مدیر توسعه و کارآفرینى مرکز کارآفرینى هاب اصفهان 
نیز اظهار کرد: این مرکز در دو بخش شــتاب دهنده و 
فضاى کار اشتراکى در حال فعالیت است. همراه اول، 
دانشــگاه صنعتى اصفهان، شهرك علمى تحقیقاتى و 
صندوق پژوهش و فناورى اصفهان در قالب مشارکتى 

شرکت هاب اصفهان را راه اندازى کردند.
محمد آکوچکیان تصریح کرد: یکى از بخش هاى مهم 
فعالیت شرکت، موضوع توسعه کارآفرینى است؛ در این 
مرکز کار شتاب دهى تیم هاى کسب و کار نوپا و بخش 
فضاى کار اشــتراکى انجام مى شود. این شرکا در کنار 
یکدیگر تالش کرده اند زیرســاخت هــاى اقتصادى، 
فناورى، کسب و کار، اتصال به بازار فناورى و موارد مالى 
را به صورتى با یکدیگر مدیریت کنند تا بتوان اکوسیستم 

کارآفرینى اصفهان را در کنار سایر عناصرى که از قبل 
در این حوزه فعالیت مى کرده اند، به پیش برد. 

وى با بیان اینکه مطالعات الزم در خصوص اکوسیستم 
موجود کارآفرینى شــهر و اســتان اصفهان، کشور و 
منطقه انجام شده اســت، تأکید کرد: از مجموع این 
مطالعات، نقاط ضعف و قوت و تجــارب این حوزه به 
ســاختارى براى کســب و کارهاى نوین تبدیل شد. 
در این شــرکت، تیم از ایده مهمتر است. به دنبال این 
هستیم تا تیم هاى قدرتمند که ایده هایى دارند را پیدا 
کرده و آنها را در هاب مستقر کنیم، همچنین به دنبال 
این هســتیم تا ایده هاى نیروهاى جوان را با نیازهاى 

واقعى بازار منطبق کنیم.  
وى تصریح کرد: با اســتفاده از ترکیبى از آموزش هاى 
آکادمیک، حرفه اى،  استفاده از منتورهایى که در بازار 
کار در حال فعالیت هستند و اســتفاده از مربیان حرفه 
اى در کنار تجربه مدیران، اکوسیستمى را طراحى مى 
کنیم تا بارى از دوش شهر برداشته شود؛ مطالعات نشان 
مى دهد حدود 70 تا 80 درصد کســب و کارها به دلیل 
مسائل اقتصادى و مشکالت موجود، از بازار کار خارج 
و کسب و کارهاى نوین با چابکى و انعطاف پذیرى باال 

جانشین این مشاغل مى شوند.
 8 کســب و کار نوپــا در مرحلــه اول 

شتاب دهنده ها فعالیت مى کنند 
آکوچکیــان گفــت: بــا کمک ســرمایه گــذاران، 
ســرمایه گذارى روى تیم هاى موجود اتفاق مى افتد و 

کمک مى کند این تیم ها به بازار نیز وارد شوند.  
وى اضافه کرد: تالش مى شود با فراهم آوردن امکانات 
و زیرساخت ها اتفاق هاى خوبى براى کسب و کارها و 
افزودن ارزش به بازار فراهم شود. مدیر توسعه کارآفرینى 
هاب اصفهان با بیان اینکه از یکسال گذشته حدود 200 
تا 300 ایده به این مرکز رســیده، ادامه داد: از این تعداد 
حدود 50 ایده براى داورى انتخاب و حدود هشت تیم 
در ســیکل اول شتاب دهى، وارد شــده اند. وى گفت: 
تیم هاى مستقر در این شرکت در مسیر تبدیل شدن به 

شرکت هاى دانش بنیان قرار دارند.
در این بازدید شهردار اصفهان به همراه اعضاى شوراى 
اســالمى شــهر از بخش هاى مختلف شرکت مرکز 
کارآفرینى هاب اصفهان بازدید کرد و ضمن گفتگو با 
جوانان فعال در عرصه کسب و کارهاى نوین از اقدامات 

و دغدغه هاى این جوانان آگاه شد.

حمایت عملى شهردارى اصفهان از اکوسیستم کارآفرینى

راه اندازى هاب کارآفرینى اصفهان در ساختمان «جهان نما» 
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آگهى تغییرات
شرکت حادث سامان ارتباطات اسپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
60350 و شناسه ملى 14007539290 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1398/06/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : یاسمن الســادات عقیلى 
به کد ملى 1271296314 به ســمت 
مدیرعامل و سیدرسول عقیلى به کد ملى 
1285522168 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و زهرا بابائى شاهدانى به کد ملى 
1284617459 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره بعنوان اعضاى هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند .کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمى با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(612446)

آگهى تغییرات
شرکت حادث سامان ارتباطات اسپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
60350 و شناسه ملى 14007539290 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/06/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : یاسمن السادات عقیلى به کد ملى 
1271296314 و سیدرسول عقیلى به 
کد ملــى 1285522168 و زهرا بابائى 
شــاهدانى به کد ملى 1284617459 
بعنوان اعضاى هیــات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. حمزه هارونى 
مشهدى به کد ملى 1289621128 به 
ســمت بازرس اصلى و محسن قاسمى 
به کد ملى 1110772432 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(612448)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص انرژى توان آینده درتاریخ 1398/06/27 به شماره ثبت 63113 به شناسه ملى 14008625729 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و 
فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، اجراى کلیه پروژه هاى برق فشار قوى و نیروگاهى 
اعم از طراحى، مشاوره، پشتیبانى فنى، نگهدارى، نظارت، نصب، تست و راه اندازى خطوط و پست هاى برق فشار قوى و 
فشار ضعیف به صورت EPC و کلید در دست در بخشهاى انتقال، فوق توزیع و توزیع برق، تاسیسات برقى و مکانیکى و 
اتوماسیون صنعتى، تابلوهاى برق و فرمان و میکروکنترلر و PLC، تامین تجهیزات و قظعات، روشنایى معابر و خیابانها، 
پى ریزى و فونداسیون دکل و احداث پست هاى فشار قوى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، گرفتن وام و اعتبارات مالى از بانکها 
و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از 
اخذ مجوز الزم از مراجع ذى صالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى ولى عصر ، 
خیابان جانبازان ، کوچه فرعى پنجم [5] ، پالك 683 ، فاز بى ، طبقه همکف کدپستى 8179685357 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/6970 مورخ 1398/06/16 نزد بانک تجارت 
شعبه سعادت آباد با کد 6970 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم ندا 
فالح به شماره ملى 1273331656و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا فالح به شماره ملى 
1283616890و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید فالح به شماره ملى 1288730705و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقاى امیرحسین صابریان 
سیچانى به شماره ملى 1288819315 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم اعظم عابدى اصفهانى 
به شماره ملى 1288911300 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (612761)

هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر هم پشت سر گذاشته شد و 
دو تیم سپاهان و تراکتور با امتیاز مشابه 11 و تنها به 
دلیل تفاضل گل رده هــاى اول و دوم جدول 
را به خود اختصاص داده و شــهر خودرو نیز 
با کمترین فاصله امتیازى این تیم ها را تعقیب 

مى کند.
حضور پرسپولیس در رده چهارم، نساجى در رده پنجم 
و اســتقالل در رده چهاردهم جدول را باید از اتفاقاتى 
دانست که چندان هم قابل پیش بینى نبود. دو تیم تازه 
به لیگ برتر صعود کرده گل گهر و شاهین بوشهر هم 

دو رده پایانى جدول را به خود اختصاص داده اند.
در پایان هفته پنجم دو تیم تراکتور و ســپاهان نه تنها 
تیم هاى شکست ناپذیر لیگ هستند، بلکه موفق به بسته 

نگهداشتن دروازه  خود شده اند تا از این حیث هم آمار جالبى از خود 
به جاى گذاشته باشند.

پنج تیم نفت مســجد سلیمان، ذوب آهن، اســتقالل، گل گهر و 
شاهین بوشهر که رده هاى دوازدهم تا شانزدهم را در اختیار دارند، 

هنوز طعم پیروزى را نچشیده اند.
نفت مسجد سلیمان نیز آمارى عجیب از خود به جاى گذاشته است. 
نفتى ها با مهدى تارتار هر پنج دیدارشان را با نتیجه مساوى به پایان 

رسانده اند تا از این حیث عملکرد جالبى داشته باشند.
نساجى تیم پنجم جدول با 12 گل زده بهترین خط حمله را در اختیار 
دارد و پیکان با ده گل زده دومین تیم تهاجمى فصل است. فوالد و 
گل گهر هر کدام با دو گل زده ضعیف ترین خطوط دفاعى را دارند 
و پرسپولیس به همراه تراکتور و نفت مسجد سلیمان با سه گل زده 

بعد از فوالد و گل گهر قرار مى گیرند.

در حالى تراکتور و سپاهان بدون گل خورده بهترین خط دفاعى در 
اختیار دارند که شاهین بوشهر با 12 گل خورده ضعیف ترین خط 
دفاعى را دارد و بعد از آن هم نساجى و ماشین سازى با ده گل خورده 

در رده هاى بعدى هستند.
از نکات قابل توجه لیگ نوزدهم این اســت که بعد از هفته پنجم، 
هنوز هیچ مربى از کار برکنار نشده که این هم از اتفاقات کم سابقه 

در فوتبال ایران است.
فصل گذشــته تا پایان هفته پنجم خداداد عزیزى و فیروز کریمى 
مربیانى بودند که در هفته هاى ســوم و پنجم از دو تیم سپیدرود و 

نفت مسجد سلیمان اخراج شده بودند.
پرسپولیس و ماشــین ســازى نیز تنها تیم هایى هستند که همه 
بازى هایشــان با برد و باخت تمام شــده و هنوز نتیجه مساوى را 

تجربه نکرده اند.

ت هاى لیگ برتر هم
با تراکتور  سپاهان و
دلیل تفاضل گل رده
را به خود اختصاص
با کمترین فاصله امتیا

مى کند.
حضور پرسپولیس در رده چها
و اســتقالل در رده چهاردهم

دانست که چندان هم قابل پیش
به لیگ برتر صعود کرده گلگ
ا دو رده پایانى جدول را بهخود
در پایان هفته پنجم دو تیم ترا
تیم هاى شکست ناپذیر لیگ هس

هفته پنجم رقابت
دو تیم
د
ر

و

شکست ناپذیرها تاکنون گل هم نخورده اند

مدیران باشگاه ذوب آهن به ارسالن مطهرى بابت ابراز عالقه به استقالل تذکر دادند!
ارسالن مطهرى، مهاجم باتجربه ذوب آهن بعد از دیدار با استقالل در هفته پنجم لیگ 
برتر طى مصاحبه اى از عالقه قلبى اش به تیم آبى پوش پایتخت سخن گفت و همین 

موضوع باعث ناراحتى مدیران و هواداران باشگاه ذوب آهن شده است.
در این خصوص مدیــران ذوب آهن از علیرضا منصوریان خواســته انــد تا مقدمات 
جلسه اى را با مطهرى فراهم آورد تا در این جلسه به این بازیکن 
تذکرات الزم داده شود. سخنگوى باشگاه ذوب آهن در 
این خصوص گفته است: «مطهرى از بازیکنان مهم و 
تأثیرگذار ماست و به نظر مى رسد برخى دنبال شیطنت 
هستند تا تیم و بازیکن را به حاشیه ببرند. به نظرم باید 
بازیکن پس از هر بازى فقط درباره همان بازى صحبت 
کند.» گفتنى است، ذوب آهن بعد از تساوى 2 بر 2 
با استقالل تهران، امروز در چارچوب 
رقابت هاى جــام حذفى در جم 

مهمان پارس جنوبى است.

بى خیال اس اس شو ارسالن

جلسه اى را با مطهرى فراهم آورد تا در این
تذکرات الزم داده شود. سخنگوى
این خصوص گفته است: «مطهر
تأثیرگذار ماست و بهنظرمى رسد
را به حاشی هستند تا تیم و بازیکن
بازیکن پس از هر بازى فقط درباره
کند.» گفتنى است، ذوب آهن
با استقالل تهرا
رقابت هاى
مهمان پا

مهدى کیانى، کاپیتان سپاهان در مورد دیدار با پرسپولیس مى گوید: بازى بسیار سختى 
براى همه ما بود. در نیمه اول اگر از موقعیت هاى مان سود مى بردیم، اصًال کار به نیمه 
دوم هم نمى کشید و بازى را مى بردیم چون براى کسب 3 امتیاز به تهران آمده بودیم 
و نمى خواستیم دست خالى برگردیم. بازى بسیار خوب و هوشمندانه اى داشتیم که در 

نهایت 3 امتیاز را گرفتیم. حقمان هم بود!
او در مورد جنجال هاى داورى اضافه کرد: نمى دانم چه اتفاقى افتاد که مى گویید جنجال 
داورى! هر دو تیم براى برد وارد زمین شده بودند و یکسرى برخوردها هم وجود داشت 
که طبیعت فوتبال است. ما تالش کردیم صاحب توپ و میدان باشیم و مدیریت بازى 
را به دست بگیریم. حاال این کار، کجایش به اشتباهات داورى مربوط است را نمى دانم. 
متأسفانه برخى بازیکنان پرسپولیس شلوغ مى کردند تا نظر داور را تغییر بدهند. در همین 
بازى داور اشتباهاتى داشــت که به ضرر ما بود. چند بار به سود پرسپولیس خطا و کرنر 

اعالم کرد ولى ما کوچک ترین اعتراضى نداشتیم.
کاپیتان سپاهان در نهایت گفت: از هوادارانمان ممنونم که به استادیوم آمدند و از ما 
حمایت کردند. به این 3 امتیاز احتیاج زیادى داشتیم زیرا باید خیلى از مسائل را به 
اثبات مى رساندیم. پرسپولیس هم خوب بازى کرد اما ما تیم برتر و بهتر میدان 

به خواسته مان رسیدیم. گل کى بودیــم و در نهایت 
استنلى  کمک زیادى به ما کرد و بعد هم روش 
محبى توانست کار را تمام کند. محمــد 

به طور کلى همه چیز به سود 
ما بود. ان شــاءا... این فصل را 
با یک موفقیت بزرگ و با 
قهرمانى به اتمام 

مى رسانیم.

پرسپولیسى ها مرتباً شلوغ مى کردند

متأسفانه برخىبازیکنان پرسپولیس شلوغ مى کردند تا نظر داوررا تغییر بدهند. در همین 
پرسپولیس خطا و کرنر بازى داور اشتباهاتىداشــت که به ضرر ما بود. چند بار به سود

اعالم کرد ولى ما کوچک ترین اعتراضى نداشتیم.
هوادارانمانممنونم که به استادیوم آمدند و از ما  کاپیتانسپاهان در نهایتگفت: از
3حمایت کردند. به این 3 امتیاز احتیاج زیادى داشتیم زیرا باید خیلى از مسائل را به 
اثبات مى رساندیم. پرسپولیس هم خوب بازى کرد اما ما تیم برتر و بهتر میدان 

به خواسته مان رسیدیم. گل کى بودیــم و در نهایت 
استنلى  کمک زیادى به ما کرد و بعد هم روش 
محبى توانست کار را تمام کند. محمــد 

به طور کلى همه چیز به سود 
ان شــاءا... این فصل را  ما بود.
با یک موفقیت بزرگ و با 
قهرمانى به اتمام

مى رسانیم.

مرحله یک شــانزدهم نهایى جام حذفى امروز دوشــنبه 8 مهرماه با 
برگزارى هفت دیدار ادامه مى یابد که در یکى از این رقابت ها، سپاهان 

در ورزشگاه تختى خرم آباد به مصاف تیم خیبر این شهر مى رود.
سپاهان در مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى باید به مصاف تیم 
دســته دومى خیبر خرم آباد برود. دیدارى تقریبًا آسان اما حساس که 

استارت زردپوشان براى جام دوم محسوب مى شود.
ســپاهانى ها که در لیگ برتر جزو تیم هاى مدعى قهرمانى محسوب 
مى شوند، به دنبال قهرمانى در جام حذفى نیز هستند و قصد دارند هر 

دو جام را از آن خود کنند.
شــاگردان قلعه نویى در لیگ عملکرد مثبتى داشته و در نتیجه گیرى 
تقریبًا موفق عمل کرده اند. ســپاهانى ها فوتبالى هجومى و جذاب را 
به نمایش مى گذارنــد و یکى از باکیفیت تریــن تیم هاى حال حاضر 

لیگ هستند.
سپاهان از مهره هاى کلیدى و با کیفیت بسیارى بهره مى برد که کامًال 

با سیستم دلخواه قلعه نویى منطبق هستند. 
 خیبر خرم آباد در فصل جدید رقابت هاى دســته دوم کشور در گروه 
«الف» رقابت ها حضور داشته و در هفته دوم با دو پیروزى، 6 امتیازى 

است و با تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول جاى دارد.
سبزپوشــان خرم آباد از قدرت بدنــى باالیى بهره مــى برند و بازى 
مستقیمى را ارائه مى کنند. آنها در فاز هجومى سعى دارند تا با استفاده 
از ضربات آزاد و کرنر و ارســال از کناره ها به گل برسند. در فاز دفاعى 
نیز بازیکنان این تیم عملکرد خوبى از خود به جا گذاشته و در دو هفته 

آغازین رقابت هاى دسته 2 تا کنون گلى را دریافت نکرده اند.
بازیکنان خیبرخرم آباد انگیزه باالیى دارند و به دنبال آن هستند تا پس 
از 33 ســال بار دیگر شگفتى ساز شــوند. خیبر خرم آباد در سال 65 تا 
فینال رقابت هاى جام حذفى پیش رفت و در فینال بازى را با نتیجه 2 بر 
صفر به ملوان واگذار کرد. آنها که در این دیدار از حمایت هوادارانشان 
برخوردار هستند، مى توانند با شکســت سپاهان بار دیگر شگفتى ساز 
شوند. در آن سو بازیکنان سپاهان نیز مى توانند با یک برد شیرین آماده 
حضور در شهرآورد اصفهان شــوند. حال باید منتظر ماند و دید نتیجه 

این دیدار چگونه رقم خواهد خورد.

سپاهان- خیبر امروز در خرم آباد

دروازه شان را آباد کنید 
و بیایید!

و موسس
اخذ مج
به مدت
خیابان
حقوقى
عادى م
شعبه س
فالح به
6890
عضو ه
آورشر
منفردا

سیچانى
به شما
آگهى ه
اسناد و

تیم فوتبال ذوب آهن در مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى 
به مصاف تیم پارس جنوبى جم خواهد رفت.

 فصل جدید جام حذفى در مرحله یک شــانزدهم نهایى امروز 
دوشنبه 8 مهر ماه با برگزارى هفت دیدار ادامه مى یابد که در 
یکى از این رقابت ها، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه 

تختى شهرستان جم به مصاف پارس جنوبى بوشهر مى رود.
 سبزپوشان اصفهانى که در هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر نیز 
مهمان پارس جنوبى بودند و در یک بازى نه چندان دلچســب 
مقابل شاگردان کمالوند به تساوى بدون گل دست پیدا کردند، 
حاال باید براى دومین بار در یک ماه اخیر مقابل طالیى پوشان 

جمى و باز هم در شهرستان جم به میدان بروند.
ذوبى ها در تقابل قبلــى خود مقابل پــارس جنوبى، عملکرد 
مناسبى نداشــتند و نتوانســتند نمایش خوبى را از خود ارائه 
دهند و همین امر موجب مى شــود که به دنبال جبران مافات 

در جام حذفى باشند. سبزپوشان که تا به این هفته از لیگ، در 
نتیجه گیرى چندان موفق نبوده و عملکردى متوسط داشته اند، 
از انگیزه باالیى براى حضور موفق در جام حذفى برخوردارند و 

به دنبال رسیدن به پنجمین قهرمانى خود در این جام هستند.
ذوب آهن تیمى اســت که از انســجام و نظم تاکتیکى خوبى 
برخوردار اســت و در فاز هجومــى عملکرد خوبــى دارد و از 
مهاجمان خوبى بهره مى گیرد. سبزپوشــان اصفهانى همانند 
فصل گذشته در تالش هســتند که بازى ســازى را از زمین 
خودى شروع کنند و با پاســکارى هاى متعدد و کشاندن بازى 
به جناحین، از سرعت باالى هافبک ها و مدافعان کنارى این 
تیم نهایت بهره را ببرند و با استفاده از ارسال هاى بلند، ضربات 
ایستگاهى و شوت هاى از راه دور خلق موقعیت کنند. از طرف 
دیگر بازگشــت خلعتبرى و نمایش خوب او مقابل استقالل، 
خالقیت خط حمله ذوبى ها را افزایــش داده و امیدوارى هاى 
زیادى را براى منصوریان و تیمش به وجود آورده است. آماده 
شــدن تدریجى بازیکنان ســرباز و رفع مصدومیت مطهرى 
و کریستانوس نیز دســت منصوریان را براى اعمال تغییرات 

دلخواهش باز گذاشته است.
با وجود این، ذوب آهن در درون دروازه و خط دفاع با مشکالت 
زیادى روبه رو است و اشتباهات مکرر مدافعان و دروازه بان، خط 

دفاعى ذوب آهن را تبدیل به پاشنه آشیل این تیم کرده است.
در آن سو پارس جنوبى تیم قدرتمندى است که از دروازه بان و 
خط دفاعى خوبى بهره مى برد و در خط میانى نیز هافبک هاى 
پرقدرت و باکیفیتى در اختیار دارد. حضور مگنو باتیستا، کاخابر 
کاکاشویلى و خالقى فر قدرت هجومى پارس جنوبى را باال برده 
و مى تواند خط دفاعى ذوب آهن را آزار دهد. پارس جنوبى نیز 
در درون دروازه از دخسوس بهره مى برد و تبحر این دروازه بان 
روى توپ هاى بلند و شوت هاى از راه دور مى تواند دردسرهاى 
زیادى براى منصوریان و تیمش به وجود آورد. شاگردان کمالوند 
در چهار هفته اخیر لیگ، شکستى نداشته و نتایج خوبى را کسب 
کرده انــد و از روحیه باالیى برخوردار هســتند. از طرف دیگر 
حضور هواداران پارس جنوبى و انگیزه باالى طالیى پوشــان 
جم در بازى هاى خانگى برگ برنده کمالوند مقابل منصوریان 
و شاگردانش خواهد بود. با همه این توصیفات آنچه مشخص 
اســت اینکه این بازى براى هر دو تیم بسیار سخت و نفسگیر 
بوده و کسب پیروزى در آن براى هر دو تیم ذوب آهن و پارس 
جنوبى از اهمیت ویژه اى برخوردار است، به خصوص سبزپوشان 
که با پیروزى در این دیدار، مى توانند روند ناکامى هاى اخیر خود 
را فراموش کنند و با خیال  آسوده ترى براى بازى سخت بعدى 

خود مقابل سپاهان آماده شوند.

ذوب آهن-پارس جنوبى این بار در جام حذفى

دیگه مطمئنیم 
مساوى نمى شه

پنج شــنبه گذشته شــاهد یکى از آرام و بى 
حاشیه ترین نبردهاى سپاهان و پرسپولیس 
چند سال اخیر در جریان بازى بودیم.  پیش 
از بازى اما محرومیت ســعید آقایى به دلیل 
عکس پروفایل او و آن کبوتر معروف، ســر 
و صــداى  زیادى به پا کرد. با دمیده شــدن 
سوت کاظمى و اعالم برد شیرین شاگردان 
قلعه نوعى در تهران، حاشیه هایى که تا آن 
لحظه خاموش مانده بود، نمایان شد. در این 
میان طعنه مجرى شبکه اصفهان که احتماًال 
کمیته انضباطى و باشگاه پرسپولیس را هدف 
مى گرفت، بازتاب هاى تندى را از ســوى 
رسانه ها و هواداران رقیب به همراه داشت. 
حرفشان این بود که چرا از یک تریبون رسانه 
اى براى طرفدارى از تیم خاصى اســتفاده 

شده است؟ 
نمى دانم البد انتظار داشتند که سعید ساکت 
مثل مجرى برنامه هاى پخش زنده فوتبال 
سایر شــبکه هاى اتفاقاً ملى، چهره اش را از 
باخت سرخابى ها مغموم کند و  زمین و زمان 
را به هم بدوزد تا برد حریف غیر تهرانى را بى 

ارزش و اتفاقى جلوه دهد؟
احتماًال انتظار دارند د کور برنامه هاى فوتبالى 
سیماهاى اســتانى را هم آبى و قرمز کنیم، 
تا با دیگر برنامه هاى شبکه هاى سراسرى 
یکسان شود؟ شاید هم باید شبکه اصفهان 
پیش از مسابقه ها کارشــناس استقاللى و 
پرسپولیسى دعوت کند تا بدین طریق از تیم 

خاصى جانبدارى نکرده باشد!
ســال هاســت هــر وقت پــاى بــازى 
سرخابى ها با نمایندگان اصفهان و تبریز در 

میان باشد، همین آش است و همین کاسه؛ 
از گزارشگر تا کارگردان تلویزیونى و مجرى 
شبکه تلویزیونى این دو استان متهم مى شوند 
به حمایت از تیم هم شهرى شان! این اتهام 
را رد نمى کنیم و ما هم دست بر قضا بیشتر 
از شما از حمایت تیمى خاص در رسانه ملى 

گله مندیم! 
دوستان منتقد به جانبدارى هاى تلویزیونى، 
چرا صداى اعتراض تان را وقتى بازى هاى 
حتى مهم سپاهان، تراکتور و ذوب آهن راهى 
به کنداکتور شــبکه 3 پیدا نمــى کنند، بلند 
نمى کنید؟ آیا جایى در قانون ذکر شده است 
که براى پخش شدن از سیماى سوم، باید آبى 

و قرمز آن هم از نوع تهرانى باشیم؟
یــا روزى کــه نبــرد ســپاهان در جــام 
باشــگاه هاى جهان و فینال لیگ قهرمانان 
نتوانست جایگزین جذابى براى سریال هاى 
چشم بادامى وارداتى آن سال ها در تلویزیون 
شــود، امکان معترض شــدن بــه تبعیض 

رسانه اى وجود نداشت؟ 
حاال دیدن حمایت مجرى یــک برنامه آن 
هم از شبکه اى استانى که فرکانس و طول 
موج اش اجازه  فرااستانى شدن  را به آن نمى 
دهد، تا این اندازه براى شما غیر قابل تحمل 

شده اســت؟ آیا حامیان تیم شهرستانى حق 
رسانه داشــتن را ندارند؟ دیگر عادت کرده 
ایم که  برنامه تخصصــى و غیر تخصصى 
تلویزیون ملــى ما مهمانانش را با ســئوال 
پرسپولیسى هستى  یا استقاللى خطاب کند؛ 
سئوالى که فرض را بر این قرار مى دهد که 
تیم دیگرى در ایران طرفدار و هوادار ندارد! آیا 
شبکه هاى کشورى فقط در اختیار شهر تهران 
است؟ قبل از شروع بازى کارشناس استقاللى 
و پرسپولیسى بیاید؛ تبلیغ اسپانسر این دو تیم 
پخش شود و براى موفقیتشان آرزو کند؛ در 
انتها هم مجرى بیاید و در دوربین خیره شود و 
بگوید «جام ما را کى مى دهید آقاى فتاحى؟»
اگر قبًال هم ســاکت نمى نشســتید امروز 
حرفتان را به حساب دلسوزى مى گذاشتیم 
نه طرفدارى! شبکه اســتانى از اسمش هم 
مشخص است؛ رســانه یک منطقه است؛ 
مثل اینکه بگوییم شــبکه هاى ملى ایران 
چرا از تیــم ملــى حمایت مى کننــد و در 
رقابت هاى بین المللى بین تیم ما و حریف 
فرق مى گذارند!  قطعًا در اسپانیا هم مجرى 
برنامه اى در کاتالونیا نســبت به الکالسیکو 
نمى تواند بى تفاوت باشــد! دقیقاً با خودتان 

چند چندید اساتید؟

دقیقاً با خودتان چند چندید؟

سروش فدایى

پس از پنج ماه دورى سرانجام محمدرضا خلعتبرى به میادین بازگشت و این فرصت 
را پیدا کرد تا 20 دقیقه برابر استقالل بازى کند و در کسب نتیجه تساوى براى تیمش 
تأثیرگذار باشــد. وى در گفتگویى درباره مصدومیتش و بازگشت به لیگ برتر گفت: 
متأسفانه نیم فصل لیگ هجدهم در اولین بازى مقابل نساجى مصدوم شدم و چند ماه 
دور بودم. اما این مصدومیت را فراموش کردم و یک ماه است با تیم تمرین مى کنم. در این 
بین على آقا منصوریان هم خیلى لطف کردند و به محض اینکه رسیدم به من اعتماد الزم 
را داشتند و بازى کردم. کسانى که بازى را دیدند گفتند عملکرد تو برابر استقالل خوب 
بوده است.  خلعتبرى گفت: شک نکنید ما در ادامه براى حضور در جمع مدعیان تالش 
مى کنیم. با توجه به بازیکنانى که داریم توانایى قهرمانى و یا کسب سهمیه را خواهیم 

داشت و ذوب آهن را به حق واقعى اش مى رسانیم.
بازیکن با تجربــه ذوب آهن در خصوص رفتن ســعید 
آذرى گفت: آقاى آذرى رفتنــد و تغییر و تحول عادى 

است. من و ایشــان مثل دو دوســت بودیم و براى 
ذوب آهــن خیلى زحمت کشــیدند. االن هم آقاى 
محمدى آمده اند و مدیرعامل جوانى هستند و کارخانه 

از ایشان حمایت مى کند تا شرایط اوکى شود. تا به اینجا 
دریافتى نداشتیم و پنج هفته از لیگ برتر گذشته است. 

امیدوارم شرایط اوکى شود و آقاى کربکندى در تیم حضور 
دارند و همه چیز تحت نظر است و مطمئن باشید 

حاشــیه اى ایجاد نمى شود. خلعتبرى در 
مورد دربى اصفهان گفت: بازى خیلى 
خیلى سختى داریم و من االن عضو 
ذوب آهن هستم. سپاهان تیم مدعى 

است اما ما 3 امتیاز را مى خواهیم. 

از محمدى جوان حمایت کنیم تا اوکى شود
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود درصورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اســنادوامالك محل تسلیم وپس 
ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى 

تقدیم نمایند
1. رأى شماره 4198 مورخه 1398/4/20 آقاى مظاهر قربانیان به شناسنامه شماره 5193 
کدملى 1092279830 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 99/37 مترمربع قسمتى از پالك 313 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2. رأى شماره 4196 مورخه 1398/4/20 آقاى عبداله سیف الدین  به شناسنامه شماره 23 
کدملى 5499517983 صادره تیران فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
203/30 مترمربع قسمتى از پالك 435 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
3. رأى شماره 4570 مورخه 1398/5/7 خانم عصمت توبه ئیهاى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1190 کدملى 1090963831 صادره نجف آباد فرزند جعفر در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 247/20 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و 

مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
4. رأى شــماره 4538 مورخه 1398/5/6 خانم فاطمه توبیها نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 463 کدملى 1091029210 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 162/35 مترمربع قسمتى از پالك 473/1 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5. رأى شــماره 4199 مورخه 1398/4/20 آقاى على فاضل نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره  801 کدملى 1091081190 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 127/15 مترمربع قســمتى از پالك 931/6 قطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
6. رأى شماره 4300 مورخه 1398/4/26 آقاى بخشعلى حشمتى به شناسنامه شماره 432 
کدملى 1090850905 صادره نجف آباد فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
296/40 مترمربع  واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک از مالک رسمى  ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
7. رأى شــماره 4190 مورخه 1398/4/20 آقاى حسین عاطفى به شناسنامه شماره 662 
کدملى 1091523878 صادره نجف آباد فرزند جعفر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
101/66 مترمربع قسمتى از پالك 135 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
8. رأى شــماره 4201 مورخه 1398/4/22 آقــاى مصطفى ملــک زاده نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 658 کدملى 1091549761 صادره نجف آباد فرزند محمد على در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/34 مترمربع قسمتى از پالك 135 قطعه 6 بخش 
11 ثبت اصفهان – متقاضى باقولنامه عادى بى واســطه از مالک رسمى آقاى اسماعیل 

هادى خریدارى نموده است 
9. رأى شماره 4195 مورخه 1398/4/20 آقاى حســنعلى على عسگرى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 177 کدملى 1091083614 صادره نجف آباد فرزند رضا قلى در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 172/20 مترمربع قسمتى از پالك 447/6 قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10. رأى شــماره 4217 مورخه 1398/4/22 آقاى مجید ابراهیم زاده به شناسنامه شماره 
751 کدملى 1091220281 صادره نجف آباد فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 99/06 مترمربع قســمتى از پالك 58 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11. رأى شماره 4293 مورخه 1398/4/25 خانم زهراء رفاهیتى نجف آبادى  به شناسنامه 
شماره 2715 کدملى 1091342040 صادره نجف آباد فرزند فتح اله در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/06 مترمربع قسمتى از پالك 58 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12. رأى شماره 4212 مورخه 1398/4/22 آقاى رسول ابراهیم زاده به شناسنامه شماره 
195 کدملى 1091526036 صادره نجف آباد فرزند محمود در سه دانگ مشاع ا ز ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 169/12 مترمربع قســمتى از پالك 58 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
13. رأى شماره 4213 مورخه 1398/4/22 خانم مرضیه فقهى نجف آبادى  به شناسنامه 
شماره 590 کدملى 1091559430 صادره نجف آباد فرزند عباس  در سه دانگ مشاع ا ز 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 169/12 مترمربع قسمتى از پالك 58 قطعه 6 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
14. رأى شــماره 4220 مورخه 1398/4/22 خانم مریم محمدى نجف آبادى به شماره 
شناســنامه وکدملى 1080304517 صادره نجف آباد فرزند اکبر در ســه دانگ مشاع ا ز 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/50 مترمربع قسمتى از پالك 6 قطعه 9 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15. رأى شــماره 4219 مورخه 1398/4/22 آقاى على  محمدى به شــماره شناسنامه 
وکدملى 1080134018 صادره نجف آباد فرزند محمد جعفر  در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 161/50 مترمربع قســمتى از پالك 6 قطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16. رأى شماره 4189 مورخه 1398/4/20 آقاى داود نوائى به شناسنامه شماره 30482 
کدملى 1090302894 صــادره نجف آباد فرزند محمدرضا در ششــدانگ یک باب خانه 
به مساحت 133/87 مترمربع قســمتى از پالك 409 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17. رأى شماره 4197 مورخه 1398/4/20 خانم مرضیه غفورى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 595 کدملى 1091130558 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 108/24 مترمربع قســمتى از پالك 793/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18. رأى شماره 4184 مورخه 1398/4/19 آقاى اکبر حیدرى به شناسنامه شماره 25154 
کدملى 1090249462 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
103/30 مترمربع قسمتى از پالك 633 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
19. رأى شماره 4211 مورخه 1398/4/22 خانم مرضیه رحیمى به شناسنامه شماره 194 
کدملى 1092333940 صادره نجف آباد فرزند محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 172/65 مترمربع قســمتى از پالك 457 قطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20. رأى شماره 4210 مورخه 1398/4/22 آقاى اسماعیل خادمى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 938 کدملى 1091360065 صادره نجف آباد  فرزند محمد على در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 172/65 مترمربع قسمتى از پالك 457 قطعه  7 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21. رأى شــماره 4245 مورخه 1398/4/23 خانم ناهید نصیران به شناســنامه شــماره 
1310 کدملى 1091303193 صادره نجف آباد فرزند حبیب اله در ششــدانگ یک باب 
خانه به مساحت 240/53 مترمربع قسمتى از پالك 910 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
– متقاضى طبق قولنامه عادى از اقاى عباس فروغى  که مالک موروثى قهرى مى باشد 

خریدارى نموده است 
22. رأى شــماره 4192 مورخه 1398/4/20 آقاى میثم افشارى به شناسنامه شماره 392 
کدملى 1091318786 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

130/40 مترمربع قســمتى از پالك 308/6 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد 

23. رأى شــماره 4241 مورخه 1398/4/23 آقاى حمیدرضا علیزاده انارکى به شناسنامه 
شــماره 61 کدملى 1249920434 صادره نائین فرزند محمد حسن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 98/28 مترمربع قسمتى از پالك 869 باقى 

مانده قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24. رأى شماره  4239 مورخه 1398/4/23خانم بهجت سروش نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2484کدملى 1091212449 صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 98/28 مترمربع قسمتى از پالك 869 باقى 

مانده قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25. رأى اصالحى شــماره 4161 مورخه 1398/4/19 پیرو رأى شــماره 9184 مورخه 
1397/10/8 خانم راضیه پورمحمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره  26787 کدملى 
1090265840 صادره نجف آباد فرزند محمود در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 205/9 مترمربع قسمتى از پالك 891 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان  – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
26. رأى اصالحى شــماره 4157 مورخه 1398/4/19 پیرو رأى شــماره 9183 مورخه 
1397/10/8 آقاى ناصــر صالحى  نجــف آبادى به شناســنامه شــماره  497 کدملى 
1091529051 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین  در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 205/9 مترمربع قســمتى از پالك 891 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان  – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
27. رأى شماره 3367 مورخه 1398/3/29 آقاى حسین مومنى دهقى به شناسنامه شماره 
101 کدملــى 1092040161 صادره دهق فرزند حبعلى در ششــدانگ یک باب گاراژ به 
مساحت 719/20 مترمربع قسمتى از پالك 391/374 بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى  مى باشد 
28. رأى شــماره 3624 مورخــه 1398/4/5 خانم عصمت مغنى باشــى نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 4 کدملى 1091073228 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 327 

واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
29. رأى شــماره 3622 مورخــه 1398/4/5 آقاى محمد على یوســفان نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 71 کدملى 1091480117 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/15 قسمتى از پالك شماره 327واقع در 

قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30. رأى شــماره 4288 مورخــه 1398/4/25 خانم مینا فرخوند به شناســنامه شــماره 
450کدملى 2003498044 صادره دزفول فرزند محمد رسول در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 178 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان 
– انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه به 
متقاضى مى باشد  تاریخ انتشارنوبت اول :1398/6/24 تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/7/8م 

الف: 596177 ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /6/336
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000427 مورخ 98/05/28 آقاى محسن 
وطن خواه به شماره شناسنامه 127 کدملى 1285467922 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 14/85 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 3 فرعى از 5752- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان جهت 
الحاق به پالك 5751 که به صورت عادى از طرف محمود موسوى واگذار گردیده است. 

ردیف 2- برابر رأى شماره 139860302023000429 مورخ 98/05/28 آقاى حسین وطن 
خواه به شماره شناسنامه 945 کدملى 1285413121 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 14/85 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 3 فرعى از 5752- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان جهت الحاق به پالك 
5751 که به صورت عادى از طرف محمود موسوى واگذار گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 07/08 /1398 م الف: 

594310 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/319
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000424 مــورخ 98/05/28 آقاى اصغر 
غیومیان به شــماره شناســنامه 1450 کدملى 1239299192 صادره از نطنز فرزند تقى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 24/04 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 4366- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف 

محمد فخفورى واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000425 مورخ 98/05/28 خانم مهســا 
فخفورى به شماره شناســنامه 1270567918 کدملى 1270567918 صادره از اصفهان 
فرزند حمید نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 24/04 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4366- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى 
از طرف محمد فخفورى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/06/23 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/07/08 م الف: 594253 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/322 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو رأى اصالحــى شــماره 139860302023000423 مورخ 98/05/28 و 
برابر رأى شماره 139760302023000155 مورخ 98/02/28 آقاى محمدعلى حیدرى 
به شماره شناسنامه 282 کدملى 1287775683 صادره از اصفهان فرزند مرتضى نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 121/24 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى 

از 5224- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است.  بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/07/08 م الف: 593672 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /6/324
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000420 مورخ 98/05/28 آقاى سید محمد 
میردامادى به شماره شناسنامه 183 کدملى 1141482071 صادره از خمینى شهر فرزند 
سید  عبداله نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 24/31 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 1 فرعى از 5298- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان جهت الحاق به 
پالك 5298 که به صورت عادى از طرف بهمن جوزدانى و بتــول صافى واگذار گردیده 
است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/06/25 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/07/08 م الف: 595586 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /6/341
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 970560 ج/11 له خانم زهره خانیان علیه آقاى حسین صدیقى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 160 عدد ســکه و 200 مثقال طال که در روز مزایــده ارزیابى مى گردد بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/08/01 ساعت 11:30 
صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
6 سهم مشاع از 72 سهم مشاع شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 5770 فرعى از 
14874 اصلى بخش 5 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج 
شده است ملکى آقاى حسین صدیقى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم له مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک 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 باشد. و مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به 
نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى پالك ثبتى 
شماره 14874/5770 بخش 5 اصفهان، به اتفاق خانم زهره خانیان از پالك مورد نظر واقع 
در اصفهان خیابان کاوه خیابان گلســتان بعد از کوچه نور قبل از کوچه شاد رستوران مادر 
بازدید و اندازه گیرى و معاینه محلى به عمل آورده و با عنایت به گزارش مورخ 98/3/14 
کارشناس امور ثبتى آقاى جهانگیر عباسى سورکى گزارش ارزیابى مربوطه را به شرح زیر 
ارائه مى نماید: ملک مورد نظر داراى یک برگ سند مالکیت به شماره 328162 به صورت 
یک باب مغازه غذافروشى به مســاحت 58/39 مترمربع در طبقه همکف واقع و با مصالح 
اسکلت بتنى سقف تیرچه بلوك پوشــش دیوارهاى داخلى سرا میک کف سرامیک درب 
ورودى شیشه سکوریت ساخته شــده و داراى انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. در ضمن 
مطابق مندرجات سند مالکیت و گزارش ثبتى فوق ســهم مالکیت آقاى حسین صدیقى 
مورنانى 6 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان مى باشد. و بر اساس تحقیقات بعمل آمده 
سرقفلى ملک واگذار نشده و متعلق به مالکان مى باشد. نتیجه: با توجه به توضیحات فوق، 
موقعیت، قدمت و دیگر موارد موثر در ارزیابى قیمت ششــدانگ مغازه مورد ارزیابى مبلغ 
9/750/000/000 ریال (نه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال و ارزش سهم مالکیت 
آقاى حسین صدیقى مورنانى مبلغ 812/500/000 ریال (هشتصد و دوازده میلیون و پانصد 
هزار ریال) برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 575077 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان /6/134
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالســه 971876 ج 17 محکوم له: آقاى حمیدرضا اخوان بروجنى با وکالت امیر 
هنرى محکوم علیه: علیرضا کتیرائى فرزند حسین مورد مزایده: فروش 57/25 حبه از 72 
حبه پالك ثبتى 41 فرعى از 15189 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به خاطر بدهى 
2/954/857/000 ریالى در حق محکوم له و 146/254/000 ریالى نیم عشــر دولتى که 
جمعاً 3/101/111/000 ریال مى شود . اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: محل 
مورد نظر به صورت یک باب مغازه تجارى واقع در اتوبان چمران- خیابان بعثت- بعد از 3 
راه گلستان- ســمت چپ- نبش کوچه 72 (صدرى نیا) مى باشد. مغازه فوق داراى پالك 
ثبتى شماره 41 فرعى از 15189 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان واقع در همکف به مساحت 
34/73 مترمربع شــماًال به کوچه صدرى نیا- شــرقًا به پیاده رو خیابان و جنوبًا و غربًا به 
پالك محدود مى باشــد. محل فوق به صورت اســکلت فلزى، درب هاى ورودى شیشه 
سکوریت و حفاظ فلزى، بدنه ســرامیک و داراى انشعاب شهرى مى باشد. لهذا با توجه به 
موارد فوق الذکر، موقعیت محل، مســاحت، کاربرى و عوامل موثر در ارزیابى ارزش شش 
دانگ مغازه فوق با کلیه حقوق متعلقه تجارى به مبلغ 3/900/000/000 ریال (سه میلیارد 
و نهصد میلیون ریال) برآورد و اعالم نظر مى گردد. ضمنًا طبق گزارش 2228/98 مورخ 
98/05/31 کالنترى دادگسترى اصفهان ملک در تصرف علیرضا کتیرائى مى باشد. زمان: 
98/07/25 ساعت 9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید 
بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از 
مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 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 شــروع مى شود. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 603700 دادورز اجراى احکام شــعبه 17 

مدنى اصفهان /7/117
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000216 تاریخ آگهى: 1398/07/01 شماره پرونده: 
139704001013000819 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9701420- 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالك ثبتى شماره 7987 فرعى از 15194 اصلى قطعه 
شش تفکیکى مفروز و مجزى شــده از 376 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 161/87 مترمربع واقع در سمت غربى طبقه سوم که 7/18 مترمربع 
آم بالکن پیشرفتگى 4/87 مترمربع آن پیشرفتگى 2/97 مترمربع آن تراس مسقف است 
به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکى به مساحت 12 متر مربع واقع در زیرزمین یک به 
انضمام انبارى زیرپله قطعه 5 تفکیکى به مساحت 4/43 مترمربع واقع در زیرزمین یک به 
آدرس: اصفهان خیابان عالمه امینى روبروى غرب باغ غدیر بعد از بن بست طالقانى پالك 
273 که سندمالکیت آن در صفحه 302 دفتر 550 امالك به شــماره ثبتى 109961 و با 
شماره چاپى 622861 سرى د سال 91 به نام محمدحسن عمادى اندانى فرزند محمدعلى 
ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: در دو قســمت به طولهاى 4/60 مترمربع، 3/15 
مترمربع اول نیم دیوار جلوى بالکن دوم دیوار و پنجره است اول و دوم به فضاى معبر شرقا 
در یازده قسمت که قسمتهاى هفتم و نهم آن شــمالى قسمتهاى سوم و پنجم آن جنوبى 
است به طولهاى 1/54 مترمربع 6/28 مترمربع 0/51 مترمربع 1/76 مترمربع 0/49 سانتى 
متر 5/12 مترمربع 0/50 سانتى متر 1/39 مترمربع 0/65 سانتى متر 4/93 مترمربع 0/49 
سانتى متر اول و دوم دیواریست مشترك سوم تا پنجم دیواریست ششم درب و دیوار است 

هفتم تا نهم دیواریســت دهم ویازدهم دیواریست مشترك اول و دوم به آپارتمان قطعه 7 
سوم تا هفتم به راه پله و آسانسور مشاعى هشتم و نهم بهع داکت دهم و یازدهم به آپارتمان 
قطعه 7 جنوبا در پنج قسمت به طولهاى 0/16 سانتیمتر 0/46 سانتیمتر 1/25 مترمربع 2/08 
مترمربع 3/93 مترمربع اول دیواریســت دوم دیواریست بصورت مورب سوم و چهارم نیم 
دیوار جلوى بالکن پنجم دیوار و پنجره است اول تا سوم به فضاى پشت بام چهارم و پنجم 
به فضاى حیاط مشاعى غربا در شش قسمت که قسمت دوم آن شمالى قسمت چهارم آن 
جنوبى است به طولهاى 7 مترمربع 2/20 مترمربع 1/57 مترمربع اول تا پنجم دیواریست 
ششم دیواریست پیشرفتگى اول به فضاى ملک مجاور شماره 562 فرعى از شماره 15194 
اصلى دوم تا چهارم به داکت پنجم به فضاى ملک مجاور شــماره 562 فرعى از شــماره 
15194 اصلى ششــم به فضاى معبر. پارکینگ قطعه یک واقع در زیزمین به مساحت 12 
مترمربع به حدود اربعه شماال به طول 5 مترمربع خط فرضى به محوطه مشاعى است شرقا 
به طول 2/40 مترمربع خط فرضى به محوطه مشاعى است جنوبا به طول 5 مترمربع خط 
فرضى به محوطه مشاعى است غربا به طول 2/40 مترمربع خط فرضى به محوطه مشاعى 
اســت حقوق ارتفاقى با حق العبور از پارکینگ قطعه 3 و انباریهاى قطعه 3 و 4 و 5 از این 
پارکینگ حق عبور دارند. انبارى قطعه 5 زیرپله به مساحت 4/43 مترمربع به حدود اربعه 
شماال به طول 4/13 مترمربع دیواریست به معبر شرقا به طول 1/07 مترمربع درب و دیوار 
است به محوطه پارکینگ جنوبا به طول 4/13 مترمربع دیواریست مشترك به انبارى زیرپله 
قطعه 4 غربا به طول 1/07 مترمربع دیوار به دیوار است به عرصه ملک مجاور شماره 562 
فرعى از شماره 15194 اصلى حقوق ارتفاقى با حق عبور از پارکینگ قطعه یک. طبق نظر 
کارشناس رسمى پالك فوق واقع در طبقه ســوم غربى یک مجتمع آپارتمانى 12 واحده 
مى باشد که طبق سند ابرازى به مساحت 161/87 و داراى پارکینگ و انبارى میباشد که 
داراى اسکلت بتنى و ســقف ها تیرچه بلوك کف سرامیک دیوارها بدون رنگ چهارچوب 
ودربها چوبى کمدها و آشپزخانه MDF پنجره ها  آلومینیوم دوجداره سیستم گرمایش و 
سرمایش چیلر و داراى آسانسور و انشعابات گاز و برق و آب و فاضالب مى باشد. که طبق 
سند رهنى شــماره 51555- 1393/2/16 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 456 
تهران در رهن بانک دى واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک بیمه مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/7/29 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 14/892/040/000 ریال شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/7/8 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 تضیمن شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًآ 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: 608613 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/163
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000217 تاریخ آگهى: 1398/07/01 شماره پرونده: 
139704001013000798 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9701424- 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك شــماره هفت هزارو نهصد و هشتاد و نه فرعى از 
پانزده هزار و یکصد و نود و چهار اصلى مفروز و مجزى شده از پالك سیصد و هفتاد و شش 
فرعى از اصلى مذکور قطعه 8 به مساحت 161/87 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به انضمام ششدانگ انبارى قطعه هشت واقع در زیرزمین اول به مساحت 3/71 مترمربع 
و ششــدانگ پارکینگ قطعه 8 واقع در زیرزمین اول به مساحت 12/5 مترمربع به آدرس: 
اصفهان خیابان عالمه امینى روبروى درب باغ غدیر بعد از کوچه طالقانى پالك 273 طبقه 
چهارم واحد غربى که ســند مالکیت آن در صفحه 308 دفتر 550 امالك به شماره ثبتى 
109963 و با شماره چاپى 622863 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: در دو قسمت 
بطولهاى 4/60 متر، 3/15 متر، اول نیم دیوار جلوى بالکن، دوم دیوار و پنجره است، اول و 
دوم به فضاى معبر، شرقا: در یازده قسمت، که قسمتهاى هفتم و نهم ان شمالى، قسمتهاى 
سوم و پنجم ان جنوبى است بطولهاى 1/54 متر، 6/28 متر، 0/51 متر، 1/76 متر، 0/49 
متر، 5/12 متر، 0/50 متر، 1/39 متر، 0/65 متر، 4/93 متر، 0/49 متر، اول و دوم دیواریست 
مشترك، سوم تا پنجم دیواریست، ششم درب و دیوار است، هفتم تا نهم دیواریست، دهم و 
یازدهم دیواریست مشترك، اول و دوم به آپارتمان قطعه 9 سوم تا هفتم به راه پله و اسانسور 
مشاعى هشــتم و نهم به داکت دهم و یازدهم به اپارتمان قطعه 9، جنوبا: در پنج قسمت 
بطولهاى 0/16 متر، 0/46 متــر، 1/25 متر، 2/08 متر، 3/93 متر، اول دیواریســت، دوم 
دیواریست بصورت مورب، سوم و چهارم نیم دیوار جلوى بالکن، پنجم دیوار و پنجره است 
اول تا سوم به فضاى پشت بام چهارم و پنجم به فضاى حیاط مشاعى، غربا: در شش قسمت 
که قسمت دوم ان شمالى، قسمت چهارم ان جنوبى است بطولهاى 7 متر، 2/20 متر، 0/20 
متر، 2/20 متر، 13/05 متر، 1/57 متر، اول تا پنجم دیواریست، ششم دیواریست پیشرفتگى، 
اول به فضاى ملک مجاور شماره 562 فرعى از شماره 15194 اصلى دوم تا چهارم به داکت، 
پنجم به فضاى ملک مجاور شــماره 562 فرعى از شماره 15194 اصلى، ششم به فضاى 
معبر، حدود انبارى، شماال: بطول 1/65 متر درب و دیوار است به محوطه پارکینگ، شرقا: 
بطول 2/25 متر دیواریست به راه پله و اسانسور مشاعى، جنوبا: بطول 1/65 متر دیواریست 
به راه پله و اسانسور مشــاعى، غربا: بطول 2/25 متر دیواریست مشترك به انبارى قطعه 
7. حدود پارکینگ، شماال: بطول 2/50 متر خط فرضى به محوطه مشاعى، شرقا: بطول 5 
متر خط فرضى به محوطه مشاعى، جنوبا: بطول 2/50 متر خط فرضى به محوطه مشاعى، 
غربا: بطول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق بصورت واحد مســکونى در طبقه چهارم مجموعه اى شامل شش طبقه مسکونى به 
اضافه همکف ورودى و زیرزمین شامل پارکینگ و انبارى مى باشد اسکلت ساختمان بتنى 
و سقف تیرچه بلوك نماى مموعه از سنگ و راه پله ها ترکیبى از سنگ و تراورتن با اسانسور 
مى باشد داراى پایان ساخت شماره 4/92/18931 مورخ 92/7/25 سه خواب با اشپزخانه 
اپن و کابینت چوبى دیوارها در حد ماستیک انجام شده کف سرامیک درجه 4 اماده اجراى 
 UPVC پارکت سرمایش گرمایش پکیج یونیت فن کویل ها اجرا نشده درب و پنجره ها
در نماى جنوبى و الومینیومى در نماى شمالى با شیشه دو جداره و دربهاى داخلى چوبى و 
سرویس ها با کاشى مرغوب تا ارتفاع ســقف کاذب ملکى محمدحسن عمادى اندانى که 
طبق سند رهنى شماره 51557- 93/2/16 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 456 
تهران در رهن بانک دى واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى 
باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/7/29 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 چهارده میلیارد و نهصد 
میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشــد 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 اســت 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 98/7/8 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در 
جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد  و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًآ برنده مزایده 
باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. 

م الف: 608610 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/164



سالمتسالمت 07073592 سال شانزدهمدوشنبه  8 مهر  ماه   1398

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000214 تاریخ آگهى: 1398/06/31 شماره پرونده: 
139604002004000969 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9604149- 
ششدانگ پالك به شماره سه هزار و چهل و هفت فرعى از پالك چهل اصلى مفروز و مجزا 
شده از سیصد و شصت فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 
313/4 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان امام خمینى بعد از ورودى خانه اصفهان کوچه 
بوعلى بن بست گوهر پالك 11 کدپستى 8194615173 که سند مالکیت آن در صفحه 
500 دفتر 1062 امالك و با شماره دفتر الکترونیکى O 139320302025000601 ذیل 
ثبت 236256 و با شماره چاپى 913368 سرى ب سال 93 ثبت و صادر شده است با حدود، 
شــماال: دیوار به دیوار بطول 17 متر و 50 سانتى متر به شــماره 361 فرعى، شرقا: در دو 
قسمت اول دیوار به دیوار به طول 9 متر و 6 سانتى متر به شماره 364 فرعى دوم دیوار به 
دیوار به طول 9 متر و 45 سانتى متر به شماره 364 فرعى، جنوبا: در سه قسمت اول دیوارى 
است به طول 3 متر و 40 سانتى متر به شماره 359 فرعى دوم دیوارى است به طول 4 متر 
و 80 سانتى متر به شماره 359 فرعى سوم دیواریســت به طول 9 متر و 50 سانتى متر به 
شماره 359 فرعى، غربا: در چهار قسمت قسمت سوم آن جنوبى است اول درب و دیوار به 
طول 4 متر به کوچه بن بست دوم دیوارى است به طول 4 متر و 99 سانتى متر به شماره باقى 
مانده 360 فرعى سوم دیوارى است به طول 15 سانتى متر به شماره باقى مانده 360 فرعى 
چهارم دیوارى است به طول 7 متر و شصت و پنج سانتى متر به شماره باقیمانده 360 فرعى 
که طبق نظر کارشناس رســمى پالك فوق بصورت از یک باب خانه مخروبه مسکونى با 
مساحت عرصه 313/40 مترمربع در یک طبقه با مســاحت اعیانى حدود 140 مترمربع با 
اسکلت باربر سقف تیر و چوب، نماى خارجى و حیاط کاهگل و اشتراکات آب برق و گاز با 
قدمت بیش از 50 سال مى باشد ملکى آقاى بهزاد معتمدى فرزند ناصر که طبق سند رهنى 
شماره 83161- 94/12/22 تنظیمى در دفترخانه اســناد رسمى شماره 129 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 شنبه مورخ 98/08/04 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه شش میلیارد و سیصد و پنجاه 
میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشــد 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 اســت 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 98/07/08 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت 
در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد  و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًآ برنده مزایده 
باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. 

م الف: 606298 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/165
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000218 تاریخ آگهى: 1398/07/01 شماره پرونده: 
139404002004000039 آگهــى مزایده بشــماره بایگانى: 9400108- ششــدانگ 
یکبابخانه و دو باب مغازه متصله داراى پالك ثبتى فرعــى 1726 (یک هزار و هفتصد و 
بیست و شــش) از پالك اصلى 10353 (ده هزار و سیصد و ســى و پنج) واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان، مجزى شده از 189 (یکصد و هشتاد و نه) فرعى از اصلى مرقوم به مساحت 
301/82 مترمربع با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء چیزى از آن به 
آدرس: اصفهان خیابان بزرگمهر، خیابان نیرو، خیابان آزادى، پالك 29 که سند مالکیت آن 
در صفحات 458 و 584 دفاتر 352 ح و 95 امالك ملکى آقاى رسول رحمانى فرزند اصغر 
ثبت و صادر شده اســت و طبق نامه 9982...- 95/2/13 اداره ثبت منطقه شرق اصفهان 
حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شــماال: بطول 9/50 متر درب و دیوارى است به خیابان 

آزادى شرقا: بطول 29/90 متر دیوار بدیوار مغازه و خانه پالك 10353/796 جنوبا: بطول 
10/75 متر دیوار بدیوار خانه هاى پالك باقیمانده غربا: بطــول 29/95 متر دیوار بدیوار 
خانه از پالك باقیمانده، حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر کارشــناس رسمى پالك فوق 
بمساحت 301/82 مترمربع، داراى 257 مترمربع اعیانى در یک طبقه، زیرزمین، انبارى و 
دو باب مغازه متصله میباشند. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بمساحت عرصه 
301/82 مترمربع و داراى 257 مترمربع اعیانــى در یک طبقه، زیرزمین، انبارى و دو باب 
مغازه متصله، داراى دیوارهاى آجرى، ستون هاى فلزى در محور میانى سازه، سقف تیرآهن 
و آجر، نما آجر و ســنگ، درب و پنجره هاى خارجى فلزى، بدنه حیاط آجر و ســنگ، کف 
موزائیک فرش، راه پله سنگ چینى با ســرامیک و نرده هاى فلزى، دیوار و کف مغازه ها 
کاشى و سرامیک، سقف سفیدکارى و رنگ آمیزى شــده و ارتفاع مغازه 2/75 متر، منزل 
دو خوابه، درب هاى داخلى چوبى، کف ســرامیک، دیوارها و سقف سفیدکارى و نقاشى، 
سرویس بهداشتى و آشپزخانه تا سقف کاشى و سرامیک، کابینت فلزى، قدمت حدود چهل 
سال، سیستم سرمایش کولر، سیســتم گرمایش بخارى، داراى انشعابات آب، برق، گاز و 
طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشــد. طبق اسناد رهنى شماره 31389- 
86/12/23 و 35345- 87/9/9 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 113 اصفهان بابت 
بدهى شرکت پویان سپهر صفاهان در رهن بانک ملت اصفهان اصفهان واقع مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 98/7/29 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه الهور، اداره ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى 
اصفهان، طبقه سوم، شعبه دوم اسناد رهنى به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
25/000/000/000 ریال (بیست و پنج میلیارد ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/7/8 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ 
شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده 
کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همــراه تقاضاى کتبى و کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنآً برنده مزایده باید مابقى  مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 610277 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /7/166
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته به خواسته مطالبه چک و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت خوانده سلمان آجرلویى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 566/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/8/11 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 611948/ م الف شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 7/194
مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنى)

شماره مزایده : 139804302133000020 بر اســاس پرونده اجرایى کالسه 9700865 
تمامت ششدانگ پالکهاى ثبتى 696/2 و 696/9 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش یازده 
ثبت اصفهان بانضمام کلیه توابع ولواحق عرفیه و انشــعابات و اشــتراکات منصوبه و غیر 

منصوبه در آن ملکى آقاى محمد منوچهرى نجف آبادى فرزنــد ناصر قلى که به موجب 
سند شــماره 39567 مورخ 95/6/31 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 199 نجف آباد 
در رهن مدیریت شــعب بانک مهر اقتصاد اســتان اصفهان قرار دارد و برابر نامه شماره 
139785602030007580 مــورخ 97/10/26 اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد در 
دفاتر الکترونیکى امالك بخش مربوطه به شــماره هاى 139620302030003632 و 
139520302030007285 بنامش سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و ششدانگ پالك 
696/2 به مساحت دویست و پنجاه متر مربع محدود اســت به شماال : دیواریست بطول 
10 متر به خیابان شرقا : پى دیوار مشترك بطول 25 متر به شماره یک فرعى از ششصد و 
نود وشش اصلى جنوبا : خط فرضى اســت بطول 10متر به باقیمانده  پالك ششصد و نود 
و شش اصلى غربا : خط فرضى اســت بطول 25 متر به پالك سه فرعى از ششصد و نود و 
شش اصلى و حقوق ارتفاقى معرفى نشده است و ششدانگ پالك 696/9 به مساحت پنجاه 
متر مربع محدود است به شماال : پى مشترك بطول ده متر  به شماره دو فرعى از ششصد و 
نود و شش اصلى شرقا : پى مشترك بطول پنج متر به شماره هفت فرعى از ششصد و نود و 
شش اصلى جنوبا : پى مشترك بطول ده متر به شماره 1213 فرعى از ششصد و نود و شش 
اصلى غربا : پى مشترك بطول پنج متر به شماره هشت فرعى از ششصد و نود و شش اصلى 
حقوقى ارتفاقى معرفى نشده است. از ساعت 9 صبح تا 12 روز دوشنبه مورخ 1398/07/29  
در محل اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد واقع در خیابان منتظرى 
شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و موارد مزایده از مبلغ پانزده میلیارد و 
هفتصد و بیست میلیون ریال قیمت ارزیابى شــده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر 
کس خریدار باشدبه باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى 
هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب برق و گاز و اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى 
یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده میباشد طبق گزارش کارشناس مربوطه پالکهاى فوق 
با یکدیگر توام و مجموعا تشــکیل سه واحد مســکونى و یک واحد تجارى را داده اند که 
مساحت طبق سند مالکیت ســیصد متر مربع ولى در اثر عقب نشینى و تعریض گذر کل 
مســاحت فعلى عرصه 194/05 متر مربع شده اســت . و حدود اربعه فعلى با سند مالکیت 
مطابقت نداشــته و نیاز به اصالح دارد . مســاحت کل اعیانى و زیر بنا 440/23 متر مربع 
شامل طبقه زیر زمین که مسکونى است به مساحت 148/22 متر مربع و طبقه اول هم که 
مسکونى است به مساحت 153/86 متر مر بع و طبقه همکف که تجارى است به مساحت 
102 متر مربع و داراى 13/72 متر مربع پیش آمدگى به گذر و مقدار 10/05 متر مربع راه 
پله و مقدار 17/10 پارکینگ مى باشــد. احداث بنا از نوع ســازه بتنى ، سقف تیرچه بلوك 
دیوار آجرى ، کف فرش سرامیک و موزائیک ، نماى داخلى سفید کارى و رنگ ، آشپزخانه 
و سرویس بهداشتى کاشى کارى ، کابینت زیرزمیناز نوع استیل کابینت طبقه اول از ورق 
فلزى ، نماى بیرونى آجرى و سنگ ، درب هاى داخلى چوبى یو پى وى سى و درب ، داراى 
انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. و طبق راى کمسیون ماده صد شهردارى ملک به علت 
تخلفات داراى بدهى به شهردارى میباشد. طبق اعالم بستانکار مورد مزایده در حال حاضر 
تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى 
باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد – خیابان شریعتى – سمت جنوب- بعد 
از خیابان باهنر- همکف فروشــگاه مرغ و ماهى دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در 
تاریخ 1398/07/08 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. 605940/م 

الف – فاتحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد /7/196
ابالغ رأى

 آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 98 / 53 ش 2 ح  شــماره دادنامه 130 – 21 / 3 / 98 
درخصوص دعوى خواهان آقاى  داوود خلیلى فرزند حسین بنشانى دلیگان کوچه مسجد 
الزهرا کد پســتى 5153646 به طرفیت آقاى عباس فوقانى بایگى فرزند على بنشــانى 
مجهول المکان به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ 000 / 000 / 70 ریال به استناد یک فقره 
چک صادره بانک رفاه کارگران بشماره 130712 / 2005 / 9 به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
و هزینه هاى دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت 
مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 

شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید .با توجه 
به محتویات پرونده و فتوکپى مصدق ضمائم پیوســتى و از آنجایى که وجود اصل مستند 
دعوى در ید مدعى داللت  بربقاء دین بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان نسبت به 
دریافت وجه آن را داشــته و خوانده دلیل و مدرکى بر برائت دین و برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده اند و ایراد یا دفاع موثرى در قبال خواسته خواهان و مستندات وى به عمل نیاورده 
اند . بنابراین شــورا دعواى مطروحه  ازناحیه خواهان را وارد و مستند به مواد 313 و 310 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره 
مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 519 و 522 از قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 000 
/70/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000 / 875 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى 
و الصاق تمبر به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 20/ 5 / 95 لغایت زمان 
پرداخت براساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى که توسط اجراى احکام محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر 
خواهى در دادگاه محترم تجید نظر اســتان اصفهان مى باشد. 609775/م الف سید مجید 

عقیلى - رییس شعبه دوم شوراى حل اختالف  شاهین شهر/ 7/197 
حصر وراثت

آقاى افشــین ممبنى  به شماره شناســنامه 2211  با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 480  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که نادیازنگنه یوسف آبادى  فرزند حســن قلى  بشناسنامه شماره 1در تاریخ 
27 / 2/ 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – افشین ممبنى نام 
پدر علیرضا شماره شناسنامه 2211 نسبت با متوفى همسر 2- رضاممبنى نام پدر افشین 
شماره شناســنامه 5100266945 نسبت با متوفى فرزند 3- ســاراممبنى نام پدر افشین 
شماره شناسنامه 5100418748 نسبت با متوفى فرزند 4- حسنقلى زنگنه یوسف آبادى  
نام پدر رجب شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفى پدر 5- معصومه زنگنه یوسف ابادى  نام 
پدر محمدعلى شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفى مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد گردید . 610311/م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 198 /7

فقدان سندمالکیت
آقاى یعقوب بچارى  فرزند سعدون  با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 006730 را 
که به میزان ششدانگ  به شــماره پالك ثبتى 5356 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان ( شــاهین شــهر ) در صفحه 88 دفتر165 بنام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده  بموجب  سند انتقال به شماره 141659مورخ 26 / 11 / 1382 دفتر33 شاهین شهر  
به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده  وسابقه رهن و بازداشت هم 
ندارد و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شــده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده 
، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى 
انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 610286 /م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 7/199 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم بهخواهان قباد عکاشه دادخواستى به خواسته مطالبه  
وجه به طرفیت آقاى سیدباقر میرعظیمى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 289 
ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 20/ 8 / 98 ساعت 15 / 5 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود، 
قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 610320/م الف . مدیر 

دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  7/200 

در حالى که ما اغلب به چگونه سالم نگهداشتن قسمت هاى 
مختلف بدن اهمیت مى دهیم، بسیارى از ما از سالمت دهان 
و دندان خود، حتى  در حد روزانه دو بار مســواك زدن، هم 
غفلت مى کنیم. آنچه ما مى خوریم نقش مهمى در ســالم 
نگهداشــتن دندان هاى ما دارد و تغذیه خوب براى دندان 

ضرورى است.
اگر شما هم دندان هایى سالم و سفید مى خواهید، از خوردن 
مکرر موادى که در ادامه این مطلب آمده، خوددارى کنید. 
چرا که به عقیده دندانپزشــکان، این مــواد غذایى براى 

دندان ها مضر بوده و به آنها آسیب مى رسانند.

تخمه
شکستن تخمه با دندان هاى جلو به فرم و ظاهر آنها آسیب 
مى رســاند و باعث ترك خوردن آنها مى شود، این کار که 
براى برخى افراد تفریحى خوشــایند محســوب مى شود 
لبه هاى دندان را ورقه ورقه مى کند که به مرور زمان موجب 

شکستگى آنها مى شود.

میوه خشک شده
خوردن میوه هاى خشــک به همان اندازه که به دلیل دارا 
بودن مواد مغذى مفید است، مى تواند براى سالمت دندان ها 
مضر باشد. به ویژه که این مواد غذایى سرشار از قند و بسیار 

چسبنده است و شیار هاى دندان را پر مى کنند.

پاپ کورن یا ذرت بو داده
شاید تماشاى یک فیلم جذاب به همراه پاپ کورن لذتبخش 
باشد اما خوردن پاپ کورن نیمه پخته، نه تنها ممکن است 
موجب شکستن دندان ها شــوند، بلکه باعث ایجاد درد لثه 

هم مى شود.

پاستیل
پاستیل به دلیل خاصیت چسبندگى باال مدت زیادى با دندان 

در تماس اســت، از این رو در مواجهه با  قند موجود در آن، 
باکترى هاى دهان اسید بیشــترى تولید مى کنند که براى 

سالمت دندان ها بسیار مضر خواهد بود.

نوشیدنى هاى پر از کافئین
اگر به مصرف نوشیدنى به ویژه از نوع کافئین دار آن عادت 
دارید، باید بدانیــد قرار گرفتن مــداوم در معرض قند این 
نوشیدنى ها در طى یک ساعت یا بیشــتر، کار بزاق براى 
مبارزه با قند ها و اســید هاى تولید شده توسط باکترى هاى 
موجود در دهان را دشــوار مى کند. بــزاق محافظ خوبى 

براى دندان هاست و با حمالت مداوم قند ناشى از مصرف 
نوشیدنى هاى شیرین، به مرور زمان غدد بزاقى از ادامه کار 

خود جلوگیرى مى کنند.

یخ
یخ براى میناى دندان خیلى سخت است و باعث ایجاد ترك 

یا شکستگى در آنها مى شود.

آبلیموى داغ
نوشــیدن آبلیموى داغ، اگرچه به اعتقاد بسیارى از افراد در 

صبح، فواید زیادى دارد، اما به عقیده دندانپزشکان که این 
نوشیدنى براى دندان ها مضر است. در واقع مصرف مکرر 
نوشیدنى و غذا هاى اسیدى به مرور میناى دندان را از بین 
مى برد و به الیه هاى درونى تر دندان یا همان عاج دندان، که 

زردتر و حساس ترند، آسیب مى رساند.

نوشیدنى هاى انرژى زا
نوشیدنى هاى انرژى زا فوق العاده اسیدى و حاوى قند زیادى 
هستند. نوشیدن آن ها حجم اسید دهان را باال برده و میناى 

دندان را در معرض پوسیدگى قرار مى دهد.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت، در خصوص اســتفاده دانش آموزان از کفش 

مناسب در رفت و آمد به مدرسه، توضیحاتى ارائه داد.
سید حامد برکاتى با عنوان اینکه پنجه کفش باید پهن 
باشد، به گونه اى که انگشــتان دچار فشردگى نشوند، 
گفت: انحرافات انگشتان از کودکى و نوجوانى با پوشیدن 
کفش هاى بسیار تنگ به وجود مى آید که منجر به تغییر 

قوس کف پا مى شود.
وى به خصوصیات یک کفش مناسب براى دانش آموزان 
اشاره کرد و گفت: رویه کفش باید چرمى و داراى انعطاف 
پذیرى متوسط باشد. رویه نباید خیلى خشک یا خیلى نرم 
باشد و بهتر است که داراى بند باشد. تا هنگامى که بر اثر 
پوشش مکرر و گرماى پا تغییر شکل مى دهد با تنظیم 

بندهاى آن بتوان استحکام دیواره هاى کفش 
را تنظیم کرد. پنجه کفش باید پهن باشد، 

به گونه اى که انگشتان دچار فشردگى 
نشــوند، زیــرا انحرافات انگشــتان 
از کودکــى و نوجوانــى با پوشــیدن 
کفش هاى بسیار تنگ به وجود مى آید 
که منجر به تغییر قوس کف پا مى شود.

برکاتى افزود: پاشــنه پا محل شایعى 
براى تغییر شکل در اندام تحتانى است. 
دو الیه و قوام دار بودن پاشــنه کفش 
دو خصوصیت یک کفش بهداشــتى 

اســت که از انحراف پاشــنه در 
جهت داخل و خارج جلوگیرى 
مى کند. کفش مناسب باید 
در قسمت پاشــنه ارتفاع 2 

ســانتیمتر و در قسمت پنجه 
ارتفاع 1/5 سانتیمتر داشته باشد. 

کف کفــش باید ضمــن انعطاف 
پذیرى داراى اســتحکام باشد تا 
از بخشى از ضربات جلوگیرى و 

به عنوان ضربه گیر عمل کند. زیرا 
کف خشک کفش ضربه را مستقیماً به 

مفاصل و ستون فقرات وارد مى کند.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت درخصوص نکاتى که والدین باید در هنگام خرید 
کفش به آن دقت کنند، گفت: والدین براى خرید کفش 
مدرســه بدون حضور کودکان اقدام نکنند، کودکان در 
هنگام خرید کفش، باید هر دو لنگه کفش را امتحان کنند.

از کودك بخواهید که با کفش چنــد قدمى راه برود. به 
نحوه راه رفتن او دقت کنید. بهتر است در حالت ایستاده 
کودکان، بین انگشــتان بزرگ پاى او و نوك کفش به 
اندازه ضخامت انگشت شست دستتان فاصله باشد. خرید 
کفش هاى بسیار بزرگ و نیز خرید کفش تنگ هر دو به 
یک اندازه به سالمتى پاهاى کودك آسیب مى زنند. وى 
افزود: اندازه شــدن کفش را به پاى کودك به ماه هاى 
آینده واگذار نکنید. با توجه به تغییر و افزایش سایز پاى 
دانش آموزان بر حسب ضرورت کفش جدیدى 
تهیه کنید. منتظر جدا شــدن کف کفش یا 
پاره شدن آن نباشید. قبل از خرید کفش 
مدرسه، به کف آن هم توجه کنید. اگر کف 
کفش صاف باشد، دانش آموز در حین بازى 
و ورزش در معرض خطر لیز خوردن 
خواهد بود. این خطر در روزهاى 

بارانى شدیدتر است.
اگر دانــش آمــوزان دختر به 
کفش هاى پاشنه دار عالقه مندند، 
حداکثــر پاشــنه 2/5 
سانتی مترى پیشنهاد 
مى شود. کفش هاى 
با کفى و پاشنه بسیار 
نازك هم مورد تأیید 
نیســتند. بهتر است 
براى ساعت هاى ورزش 
دانــش آموزان کفش ورزشــى 
جداگانه اى تهیه شود. خرید کفش باید در 
ساعات پایان روز انجام شود تا در صورت 

وجود ورم، سایز کفش مناسب باشد.

تنقالتى که دندانپزشکان هرگز توصیه نمى  کنند

یک چشم پزشــک گفت: در بیمارى آب مروارید، در 
عدسى چشم کدورت ایجاد مى شــود. عوامل زیادى 
مى توانند ایــن بیمارى را ایجاد کننــد که از آن جمله 
مى توان به افزایش ســن، تغذیه نامناسب، دیابت، نور 

زیاد خورشید و تروما اشاره کرد.
دکتــر غالمرضــا خاتمى نیا اظهــار کرد: بــراى به 

تأخیر انداختن ایــن بیمارى و جلوگیــرى از بروز آن 
مى تــوان از عینک هاى آفتابى مناســب اســتفاده

 کرد. 
همچنین تغذیه مناسب و استفاده از میوه ها و سبزى ها 

که منابع مهم آنتى اکسیدان هستند در جلوگیرى از این 
بیمارى مؤثر است.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور 
اهواز گفت:  وقتى آب بدن کاهش مى یابد، آب عدسى 

چشم هم از دســت رفته و در عدســى کدورت ایجاد 
مى شود. بنابراین کم آبى بدن نیز از عوامل ابتال به این 

بیمارى است که باید از آن جلوگیرى شود. 
این چشــم پزشــک گفت:  هر نوع از این بیمارى با 
جراحى به راحتى قابل درمان است و از اعمال جراحى 

موفقیت آمیز محسوب مى شود.

«آب  مروارید» از کجا آب مى خورد؟

دانش آموزان باید چه جور کفشى پا کنند؟

کام دیواره هاى کفش 
ش باید پهن باشد، 

دچار فشردگى
ت انگشــتان
ى با پوشــیدن

ه وجود مىآید 
کف پا مى شود.

ا محل شایعى 
تحتانى است. 
پاشــنه کفش 
ش بهداشــتى 

شــنه در 
گیرى
 باید 
2اع 2

ت پنجه
شته باشد. 

ن انعطاف 
م باشد تا 
وگیرى و 

ل کند. زیرا 
 را مستقیماً به

آینده واگذار نکنید. با توجه به تغییر و
دانش آموزان بر حسب ضرور
تهیهکنید. منتظرجدا شـ
پاره شدن آن نباشید. ق
مدرسه، به کف آن هم تو
کفشصاف باشد، دانش

و ورزش در معرض
خواهد بود. این
بارانى شدیدتر
اگر دانــش

کفش هاى پاش
حداکثـ
سان
مى
باک
ناز
نیس
براى س
دانــش آموزان
خ جداگانه اى تهیه شود.
ساعات پایان روز انجا
وجود ورم، سایز کفشم

هنگام خواب شبانه تولید بزاق دهان کاهش پیدا مى کند و افرادى که با دهان 
باز مى خوابند، بیشتر در معرض پوسیدگى دندان قرار خواهند گرفت و وضعیت 
پوسیدگى دندانشان افزایش خواهد یافت. در افرادى که با دهان باز مى خوابند، 

این موضوع براى دندان هاى انتهایى آنها مضر تر خواهد بود.

با دهان باز خوابیدن بسیار خطرناك است
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شرکت آب و فاضالب روستایى اصفهان در نظر دارد کاالهاى خود به شرح جدول ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى 
از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت www.  setadiran.ir به صورت الکترونیکى به فروش برساند. الزم است مزایده گران در صورت 

عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند . 
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تاریخ بازدید : روز شنبه مورخ  98/07/13 از ساعت 8 لغایت 14 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت روز یکشنبه مورخ   98/07/21 ساعت 19
زمان بازگشایى : روز دوشنبه  مورخ   98/07/22 ساعت 9صبح

زمان اعالم به برنده : روز چهارشنبه مورخ   98/07/24 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت هاى الف :

آدرس: اصفهان – بزرگراه خرازى – چهار راه جهاد – شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان – دبیرخانه مرکزى
تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلى 250 ( اداره امور حقوقى و قراردادها)

 شرکت آب و فاضالب روستائى استان اصفهان
آگهى مزایده عمومى شماره 102-م ز– 98  

نوبت دوم

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهانکمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
م الف: 613248

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
( IR 560100004101124030232530     : کد شبا)  ضمانت نامه معتبر بانکى ویا واریز وجه به حساب شماره  4101124030232530
پرداخت در آمد شرکت هاى دولتى نزد بانک مرکزى ( قابل پرداخت در کلیه شعب کلیه بانکها)  بنام شرکت آب وفاضالب 

روستایی استان اصفهان ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:
 1- برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیندمزایده شامل خرید و 
دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه،) ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده 

، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- پیشنهاد مى گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از اقالم موضوع مزایده(در محل  انبارشرکت آب و فاضالب روستایى 

اصفهان واقع در شهر زیار)  بازدید به عمل آورید.
3- صرفاً  مراکز داراى مجوز اسقاط خودرو مستقر در استان اصفهان مجاز به شرکت در این مزایده مى باشند .

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
     مرکز تماس  سامانه : 021-41934

      دفتر ثبت نام اصفهان :  75-03132645870  داخلى 3296 و 3299
 www.Abfar-isfahan.ir ضمناً آگهی درسایت شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان به نشانی

 وپایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR درج گردیده است.

 تعداد عنوان کاالردیف
(دستگاه)

شرایط 
تضمین شرکت در مزایده پرداخت وجه  

خودروى پیکان 1
نقدى3سوارى اسقاطى

شرکت کنندگان مى بایست جهت شرکت در مزایده رسید واریز مبلغ 
60,000,000ریال را بصورت ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز 

نقدى ارائه نمایند

خودروى وانت مزدا 2
نقدى2اسقاطى

شرکت کنندگان مى بایست جهت شرکت در مزایده رسید واریز مبلغ 
40,000,000 ریال را بصورت ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز 

نقدى ارائه نمایند

رما
نود
چ گا

ره قار
همه چیز دربا

قارچ گانودرما از گونه قارچ هاى قرمز اســت. قارچ 
گانودرما یکى از کامل ترین مواد غذایى در جهان است 
که ارزش تغذیه اى و درمانى بسیارى دارد.این قارچ 
در طبیعت بر روى چوب و تنه درختان رشد مى کند. 
گانودرما بافتى چوبى، براق و صیقلى داشته و از نظر 
ظاهرى با قارچ دکمه اى تفاوت بسیارى دارد. قسمت 
هاگدان گیاه شبیه به کلیه انسان و به رنگ قهوه اى- 
قرمز است که در لبه هاى قارچ، کمرنگ تر مى شود.

1-سالمت قلب
2- ضد آلرژى

  3- درمــان کبد چــرب، هپاتیت و 
سیروز کبدى

4-  دفع سموم بدن
5- درمان بیمارى کلیه

6- خواب آرام
7- بهداشت روان
8-تقویت عضالت

9- تقویت سیستم ایمنى
10- پیشگیرى از پیرى زودرس
11- کاهش وزن و تناسب اندام

12- آنتى اکسیدان قوى
13- پیشگیرى از سرطان

14- درمان عفونت
15- درمان افسردگى
16- سالمت پوست

17- مداواى عفونت ادرارى
18- کاهش التهاب

19- کاهش قند خون
20- پرتو درمانى

1- پلى ساکارید ها
2- آنتى اکسیدان ها

3- آدنوزین
4- پروتئین

5- آلکالوئیدها
6- پتاسیم
7- فسفر
8- کلسیم

A، C، E، D 9- ویتامین هاى
B10- همه ویتامین هاى گروه

 

همان طور که گفته شد پرورش این قارچ  با اقلیم کشورمان 

سازگارى خوبى دارد و پرورش این نوع قارچ در کشورمان 

روند رو به رشد خوبى داشته است. موارد مصرف این نوع 

قارچ به عنوان پودر در قهوه هاى مختلف (قهوه موکا،قهوه 

الته،قهوه سوپریم  و شــکالت داغ گانودر ما ) تولید شده 
است که در بازار به فروش مى رسد.

خون دماغ
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عطسه و واکنش هاى 
آلرژیک

آکنه و بثورات جلدى

 شرایط بدنى هر فرد و نیاز بدن دارد. به طورمعمول بین نصف 
بستگى به

قاشق چایخورى تا یک و نیم قاشق چایخورى پودر گانودرما به صورت 

یک تا دو روز در میان مصرف مى شود. این مقدار براى افراد سالم خواص 

بى شمارى دارد. میزان مصرف این قارچ با توجه به نوع بیمارى و پیشرفت 

آن نیز متفاوت است. ســن، جنس، میزان سالمتى، پیشرفت بیمارى از 

مولفه هاى تاثیرگذار در میزان مصرف قارچ گانودرما هستند. براى مثال 

بزرگساالن مبتال به سرطان ، دیابت یا هپاتیت مزمن روزانه به 600 تا 
1800 میلیگرم  قارچ نیاز دارند.

گانودرما چیست؟
میزان مصرف قارچ گانودرما

خواص دارویى

ارزش غذایى 
قارچ گانودرما

پرورش قارچ گانودرما 

در ایران

در صورت مصرف زیادعوارض احتمالى 

www.nesfejahan.net

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب مصوب سال 1369، تامین 
مالى، احداث ، بهره بردارى و انتقال تصفیه خانه فاضالب شهر هاى میمه و وزوان را در ازاى تخصیص بخشى از پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص 

براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف شرح مختصري از پروژه : 

- موضوع پروژه: تامین مالى، احداث، بهره بردارى و انتقال شبکه جمع آورى و تصفیه خانه فاضالب فاضالب شهر هاى میمه و وزوان در ازاى واگذارى بخشى از پساب 
حاصله به روش بیع متقابل

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث: 36 ماه

- دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى
- محل اجرا: شهر هاى میمه و وزوان، استان اصفهان

ب شرایط کلى براي سرمایه گذاري : 
 - سرمایه گذار حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

- مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 98/07/20
- تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/07/21 

www.abfaesfahan.ir  مهلت دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس -
www.ites. mprog.ir  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس

- بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادى دعوت بعمل 
خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

آگهی فراخوان مزایده نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تأمین مالى، احداث ، بهره بردارى و انتقال شبکه جمع آورى و تصفیه خانه فاضالب شهر هاى میمه و وزوان
 در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله (بیع متقابل)

( مزایده شماره  98-3-157/3)
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