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چطور میل شدید به 
مصرف شکر را 

مهار کنیم؟

پاى کیک هاى قرص دار به اصفهان باز شد
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تا کنون در چهارباغ
 چه چیزهایى کشف شده است

واقعیت هاى نگران کننده 
درباره نوشابه خورى ایرانى ها

مهلت دوباره بـــه 
جامانده هاى 
کمک معیشتـــى

5

800 کیلومتر 
خرابى در راه هاى 
استان وجود دارد

احتماًال به دلیل جذب کالرى اضافى، مصرف شکر به 
 سادگى منجر به افزایش دور کمر مى  شود. همچنین 
شواهدى وجود دارد که نشان مى  دهد مصرف زیاد

 قند منجر به بروز سایر مشکالت، مانند دیابت 
و بیمارى  هاى قلبى و عروقى مى شود. 

رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان پیش از 
ظهر دوشنبه در بیســت و پنجمین جلسه علنى 
دوره پنجم شوراى اسالمى اســتان اصفهان با  
حضور معاونت راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان اصفهان با بیان اینکه راه و راهدارى شریان 
اساسى توسعه اقتصادى کشورهاست گفت: اگر 
به سابقه توسعه در کشــور ها نگاه کنید متوجه 
مى شوید زمانى به سمت پیشرفت و رشد و توسعه 
اقتصادى حرکت کرده اند که سرمایه گذارى هاى 
مناســبى را در حوزه راه انجام داده اند ودر دنیاى 

گذشته وضع به همین منوال بوده است.
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بازار میوه و آجیل در آستانه شب یلدابازار میوه و آجیل در آستانه شب یلدا
بررسى آخرین وضعیت قیمت ها در اصفهان  بررسى آخرین وضعیت قیمت ها در اصفهان  

3

آنطور که گفته مى شود در یکى از مدارس اردستان کلوچه اى حاوى کیک قرص دار مشاهده شده است

«بهتــاش» 
دروازه بان مى شود

یک گل براى مهاجم 30 میلیاردى کم نیست؟
کوین فورچونــه در ابتداى فصل جارى به تیم تراکتور پیوســت و طبق 
ادعاى این باشگاه، به «گران ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر» تبدیل شد. 
مهاجم فرانسوى-گینه اى تراکتور اما برخالف قیمت باالیش، هیچ وقت 
نتوانســت براى این تیم کارایى داشته باشد. او ســه چهار بار در ترکیب 
اصلى تراکتور قرار گرفــت و در دیگر بازى ها به علت عملکرد ضعیفش، 

نیمکت نشین شد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گازسوز شدن 
نیروگاه منتظرى

 سبب پاك تر شدن 
هواى اصفهان شد

جزیره کیش را واقعاً واگذار کرده اند؟ 
مدیرعامل منطقه آزاد کیش پاسخ مى دهد
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مدیرعامل منطقه آزاد کیش

باید بریم باید بریم 
باالتـرباالتـر

آگهى فروش (مزایده ) مجدد
دانشگاه  آزاد اسالمى واحد شهرضا در نظر دارد واحدهاى مسکونى آپارتمانى 
9 واحدى واقع در شهرضا میدان شهدا خیابان شهید نواب صفوى ( مدینه ) را 
از طریق مزایده عمومى به صورت تک واحدى و یا کلى به فروش برساند . لذا 
متقاضیان جهت اطالع بیشترو دریافت اسناد میتوانند ازتاریخ درج آگهى به 
مدت ده روز کارى ( به غیر از جمعه و شنبه ) به دفتر تدارکات دانشگاه واقع  در 
طبقه سوم دانشکده داروسازى مراجعه و یا  با شماره تلفن 031-53292205 

تماس حاصل نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در قبول یا رد هر 

یک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا

آگهى تجدید مزایده
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به فروش 9 پالك زمین ویالیى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده 
رود چادگان  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید از پالك هاى مزایده به 

واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلو مترى شهر چادگان مراجعه نمایند.  
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیردر مزایده شرکت نمایند.

1-موضوع مزایده عبارت است از فروش 9  پالك زمین ویالیى طبق شرح  زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ98/10/14 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 2,000,000 ریال به     حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را 
به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ 98/10/14به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 
ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15 روز یکشنبه مورخ 98/10/15جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى 

شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.
9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.

10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است. 
11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

نوبت اول

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمین ردیف
125-23665/238,650,000,000
226-20766/6312,200,000,000
332-61015/8818,200,000,000
432-7894/5714,300,000,000
528-31917/8816,500,000,000
632-19112915,800,000,000
732-201173/30.15,300,000,000
832-21843/6111,800,000,000
932-221237/8519,800,000,000

   حمیدرضا جوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان:32673080 -031و031-32673010

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمانr
info@sozi.ir :ایمیل سازمانr

تلفن سازمان:32673080 -031و031-32673010

آگهی برگزاري مناقصه عمومی
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت ،اتاق292 : تا ساعت  15:30روزشنبه به تاریخ  98/10/07
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/10/08

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان(داخلی 395 )
نام نشریه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار: 1398/09/26

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

4,726,899,917237,000,000جارىحصار کشى اطراف و احداث ساختمان ادارى آبفا مهاباد اردستان(با ارزیابى کیفى)98-4-140/9

1,819,740,29891,000,000جارىخط انتقال فاضالب زیباشهرمنطقه مبارکه98-4-155/4

اجراى شبکه جمع آورى و خطوط انتقال فاضالب محله نکو آباد شهر دیزیچه منطقه 98-4-168/7
25,287,318,1551,265,000,000جارىمبارکه(با ارزیابى کیفى)

تکمیل اجراى سوله دستگهاى هوادهى تصفیه خانه جنوب98-4-244
3,972,000,571199,000,000جارى(با ارزیابى کیفى)

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
اداره کل زندان هاى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات خاکى، فنداسیون و اسکلت قسمتى از 
ساختمان هسته مرکزى شامل بلوك هاى مالقات(f)، بند نسوان، موتورخانه و آشپزخانه(d) بند خوابگاهى(a) ادارى، 
بهدارى، پذیرش و قرنطینه(c) و فرهنگى(e) ندامتگاه 750 نفر شهرضا اصفهان را از طریق سامانه تدارك الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و 
الزم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/26 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/10/3
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 98/10/15

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 98/10/16
ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى معتبر و یا واریز نقدى به حساب 4061013107670409 بنام تمرکز وجوه 

سپرده اداره کل زندان هاى استان اصفهان نزد بانک مرکزى به مبلغ 2000/000/000 ریال مى باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالع بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: اصفهان - 

ابتداى اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان هاى استان اصفهان- اداره فنى وعمرانى- 031-37885666

م الف: 698635

نوبت اول

اداره کل زندان هاى استان اصفهان
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ش«بهتــاش»«بهتــاش»  ب
ودروازه بان مى شود ى ن ب ز درو ش وازهبان دروازهبانمىشودد

شگفتانه سیروس مقدم 
براى مخاطبان «پایتخت 6» 

دنبال«زیرخاک مشیدىاینبار
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یک گل براى مها
کوین فورچونــه در ابتداى

ادعاى این باشگاه، به «گران
مهاجم فرانسوى-گینه اى تر
نتوانســت براى این تیم کار
اصلى تراکتور قرار گرفــت

نیمکت نشین شد.
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سخنگوى طرح کمک معیشتى اظهار کرد: براى ثبت نام 
افراد جامانده از کمک معیشــتى که احساس مى کنند 
استحقاق دریافت آن را دارند و موفق به ثبت نام نشده اند 

زمان مشخصى را اعالم خواهیم کرد.
حســین میرزایى گفت: کد ملى افــراد متقاضى براى 
بانک مرکزى ارسال مى شــود و اطالعات مالى آنها بر 
اساس 11 شاخص بانکى در 50 گروه بررسى مى شود. 
وى افزود: این شاخص ها از جمله مانده اول و آخر سال 
تراکنش ها گردش حساب و امثال آنها از سه سال قبل 
تا االن به صورت معدل بررسى مى شود. میرزایى درباره 
حذف دریافت کنندگان یارانه نقدى بر اســاس لیست 

دریافت کنندگان کمک معیشــتى که این روزها مطرح 
شده نیز گفت: اینها شایعه است و کمک معیشتى ارتباطى 

با یارانه نقدى ندارد.
وى درباره جاماندگان ثبت نام دریافت کمک معیشــتى 
عنوان کرد: براى افراد جامانده زمانى را مشخص مى کنیم 
که براى دریافت بسته حمایتى معیشتى اطالعات خود را 
ثبت کنند. سخنگوى طرح معیشتى افزود: ما در ابتدا اول 
دى ماه را مشخص کردیم اما با توجه به اینکه این اتفاق 
باید در پلیس +10 انجام شود زمان نهایى و دقیق را اعالم 
خواهیم کرد. میرزایى در پایان گفت: تا انتهاى دى ماه 

نتایج اعتراضات مشخص خواهد شد.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش واگذارى این جزیره به چین 
را که اخیراً در برخى شبکه هاى مجازى منتشر شده، بى 
اساس و کذب اعالم کرد و گفت: منشأ این خبر در خارج 

از کشور است.
در پى انتشار اخبارى در فضاى مجازى مبنى بر واگذارى 
کیش به مدت 25 ســال به کشــور چین، غالمحسین 
مظفرى تصریح کرد: این خبر از اســاس کذب است و با 
بررسى پلیس فتا مشخص شد منشأ اصلى انتشار خبر در 

خارج از کشور است.
مدیر عامل منطقه آزاد کیش اضافه کرد: براى اطمینان 
بیشتر به مردم و سرمایه گذاران اعالم مى کنم که جزیره 

کیش قرار نیســت به هیچ کشــورى واگذار شود و این 
منطقه آزاد با برنامه ریزى هاى انجام شــده بلندمدت و 
به کارگیرى توانمندى هاى داخلى و جذب سرمایه هاى 
بین المللى به ِویژه در حوزه گردشــگرى در حال رشد و 

توسعه است.  
وى با اشــاره به اینکه واگذارى منطقــه آزاد کیش به 
کشورهاى دیگر موضوعى اســت که تصمیم گیرى در 
خصوص آن نیازمند مراحل قانونى و مصوبات قوه مقننه 
و ساز و کارهاى قانونى است افزود: کسانى که هرازگاه 
این شایعات را منتشرمى کنند بدانند که قوانین جمهورى 

اسالمى ایران در این خصوص واضح و روشن است.

مهلت دوباره به جامانده هاى 
کمک معیشتى

جزیره کیش را واقعاً
 واگذار کرده اند؟ 

مرگ 2 دانشجوى دیگر 
دانشگاه چمران

پیکر بى جان دو دانشجوى    عصر جنوب|
دیگر دانشگاه اهواز در کالس درس پیدا شد. بر 
اساس اخبار منتشر شده در شبکه هاى اجتماعى 
یک شنبه شب یکى از دانشجویان دختر دانشگاه 
شــهید چمران اهواز که ورودى سال 91 بوده  
جان خود را از دست مى دهد و صبح روز دوشنبه 
جسد بى جان «م. سیاحى» دیگر دانشجوى این 
دانشگاه (ورودى ســال 95) در یکى از کالس 
هاى درس پیدا شده است. ماه گذشته نیز جسد 
دو دانشجوى این  دانشــگاه در خوابگاه و یک 
خیابان اهواز کشف شــد و به گفته معاون  این 
دانشگاه، دانشجوى دیگرى اقدام به خودکشى 

کرده بود .

روش هاى خاص مجریان
ساجده ســلیمانى، یکى    مووى مگ|
از مجریان صدا و ســیما در یــک مصاحبه از 
روش هاى عجیب و غریب مجریان براى جلب 
توجه بینندگان پرده برداشت. این مجرى عنوان 
کرده که مجریان اغلب به ظاهر در جریان اجرا 
اقداماتى انجام مى دهند که ناخواســته به نظر 
برســد تا از این طریق کلیپ ویدیوهایشان در 

شبکه هاى مجازى دیده شود!

عربستانى ها گرجستان را 
پیدا کردند!

اداره ملــى آمار گرجســتان    چمدان |
گزارش داده اســت: در اکتبر 2019 تعداد 782 
هزار 670 نفر به گرجستان سفر کرده اند و تعداد 
گردشگران ایرانى که به گرجستان سفر کرده اند 
به میزان 34/5 درصد کاهش پیدا کرده اســت. 
طبق آمار منتشر شده گردشــگران عربستانى 
و رژیم صهیونیستى بیشــترین رشد را در میان 
گردشگران خارجى در گرجســتان در ماه اکتبر 

سال جارى داشته اند.

اطالعیه در مورد 
«رمز دوم پویا»

  برترین ها | روابط عمومى بانک مرکزى 
اعالم کرد: از ابتــداى دى ماه، انجام پرداخت و 
خریدهاى اینترنتى با رمــز دوم فعلى امکانپذیر 
نیست. لذا مشتریان بانکى چنانچه تاکنون نسبت 
به فعال سازى «رمز دوم پویا» اقدام نکرده اند، 
هرچه ســریع تر با مراجعه به شعب یا وبسایت 
بانک و یا طى ارتباط با مرکز تماس بانک خود، 
اقدامات الزم را انجام دهند. بانک ها بر اســاس 
درخواست مشــتریان، رمز دوم یکبار مصرف 
(پویا) را به شــماره تلفن همراه ایشان از طریق 

پیامک ارسال مى کنند.

دکتر رفتن هم کم شده!
معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه    ایلنا |
ســالمت گفت: آمار مراجعان به نظام خدمات 
درمانى کشور، نسبت به سال گذشته قریب به 30 
درصد کاهش یافته است. کورش فرزین افزود: 
نرخ خدمات به گونه اى شــده است که هزینه 
درمان نسبت به درآمد خانوارها چشمگیر است. 
مردم براى مشکالت عادى به پزشک مراجعه 
نمى کنند، نه به این بخاطر که پوشش بیمه اى 

وجود ندارد، زیرا همه چیز گران تر شده است.

رنگپاشى روى نام 
ناصر حجازى!

یک روز بعــد از نامگذارى    ورزش سه|
رسمى بلوار فردوس غرب در تهران به اسم ناصر 
حجازى، برخى افراد  ناشناس در اقدامى عجیب 
روى یکــى از تابلوهاى مزین شــده به نام این 
اسطوره باشگاه اســتقالل رنگ سیاه پاشیدند و 

این اسم را از روى تابلو پاك کردند.

واکنش به سخنان جنجالى 
   خبر آنالین | عضو شوراى شــهر به سخنان 
رحیم پورازغدى واکنش نشان داد. رحیم پورازغدى گفته 
بود: «اگر جمهورى اسالمى را نمى خواهید باید انقالب 
کنید و کشته دهید و شکنجه شوید.» محمدجواد حق 
شناس در حساب توییترى خود با هشتگ هاى براندازى 
و تمامیت خواهى خطاب به رحیم پورازغدى نوشت: در 
حال حاضر شــاهد «روى هم افتادگى» نگاه راهبردى 
 براندازان و تاکتیکى  تمامیت خواهان در رابطه با انتخابات 
هستیم و این دو جریان همسو چون دو لبه قیچى عمل 
مى کنند تا مشارکت حداکثرى در انتخابات شکل نگیرد 

و صندوق رأى بى اعتبار شود.

استوانه که نمى ُبرد!
حســین مظفر، عضــو مجمع     آفتاب  نیوز |
تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالى در مورد کنار 
کشیدن ناطق نورى و الریجانى گفته است: اینکه همه 
چیز براى ما آماده باشد، یک امر مطلوب است. اما ممکن 
است در فرایند اجرایى کشــور مشکالتى وجود داشته 
باشد، به خصوص افرادى که جزو استوانه هاى انقالب 
بوده اند، هرگز نباید مأیوس شــوند و بُبرند. باید با همه 
وجود زمینه ها را براى خدمتگزارى بیشتر و حضور فعال 
هموار کنند. به شدت منتقد کسانى هستم که مى بُرند، 

کنار مى کشند و حالت انزوا پیدا مى کنند.

اکثر 77 نفر بازداشت شده اند
روزنامه «کیهــان» نوشــت: «اکثر    انتخاب|
77 تن از مدعیــان اصالحات که اخیــراً با صدور یک 
بیانیه وطن فروشانه از اراذل و اوباش اجاره اى حمایت 
کرده بودند به دادگاه احضار شده و تحت بازجویى قرار 
گرفته اند و تنها برخى از این 77 نفر که از اصالح طلبان 
فرارى و پناهنده به کشورهاى خارجى بوده اند در شمار 
احضارشدگان نیستند.» این روزنامه ادامه داده: «بیانیه 
را یک اصالح طلب فرارى مقیم اروپا نوشته و از طریق 

واتساپ براى یکى از آن 77 نفر ارسال کرده بود.»

علت بازداشت نماینده اسبق 
یک منبع آگاه درباره بازداشــت محمد    مهر |
کیانوش راد، نماینده اهواز در مجلس ششم گفت: دلیل 
بازداشت وى ارتباط و همکارى با یکى از عوامل شبکه 
نفوذ امنیتى - اقتصادى بوده است. این بازداشت بعد از 
شناسایى و دستگیرى یکى از عوامل شبکه نفوذ امنیتى 
اقتصادى با نام اختصارى «ج.ع» پس از ورود به کشور 
صورت گرفت. این افراد از طریق تأسیس شرکت هاى 
پوششى و سازمان یافته اقدام به پولشویى، جعل سند و 

نفوذ در بدنه دولتى و حاکمیتى مى کردند.

روس ها هنوز هستند
  تسنیم| سخنگوى وزارت امور خارجه درباره 
توقف همکارى روسیه با ایران در سایت «فردو» گفت: 
استنباط ما عقب نشینى روسیه از همکارى با ایران نیست 
بلکه دلیل توقف را مشکل فنى مى دانیم و کارشناسان 

فنى ایران و روسیه در حال بررسى مسئله هستند.

یقه ما را هم گرفت
رئیس سازمان هواشناسى کشور گفت:    ایسنا|
در حال حاضر مسئله مهم در حوزه هواشناسى کشور، 
موضوع تحریم هاست که گریبان ما را هم گرفته است. 
تالش مى کنیم با استفاده از دانش فنى داخلى با رعایت 
استانداردهاى بین المللى نیازهاى موجود را پاسخ دهیم.

سفر روحانى 3 روزه است
  مهر | «ژاپن تایمز» با اشــاره به برنامه سفر 
«حســن روحانى» رئیــس جمهورى ایــران به ژاپن 
مى نویسد: سفر حسن روحانى به توکیو روز 19 دسامبر 
آغاز مى شود و سه روز به طول مى انجامد و روحانى در 
این مدت با «آبه شینزو»،  نخســت وزیر ژاپن دیدار و 

گفتگو خواهد کرد.

خبرخوان

همزمان با درخواســت معــاون اول رئیس جمهورى از 
وزیر میراث فرهنگى براى پیگیرى وضعیت مرمت گنبد 
مسجد شیخ لطف  ا... اصفهان، روزنامه «همشهرى» در 
گفتگو با مرمتگران به اطالعات دست اول در خصوص 
ایرادات مرمتى گنبد مسجد شیخ لطف ا... اصفهان دست 

یافته است.
نخستین ایراد، واگذارى مرمت گنبد مسجد شیخ لطف 
ا... به یک جوان کم تجربه و کارشناس عمران است که 
هیچ ســابقه مرمتى درگنبدهاى تاریخى نداشته است. 
«همشهرى» براساس پیگیرى هاى انجام شده دریافته 
اســت که باالترین هزینه با رقمى حدود 600 میلیون 
تومان براى مرمت گنبد مســجد تاریخى شــیخ لطف  
ا... اصفهان پرداخت شــده است. «همشهرى» دریافته 
است که پیش از این اقدام، برخى پیمانکاران باتجربه که 
مرمت کاشــیکارى هاى بناهاى تاریخى واقع در میدان 
نقش جهان اصفهان و دیگر بناهاى تاریخى کشــور را 
برعهده داشــته اند در مناقصات واگــذارى مرمت گنبد 
مسجد شیخ لطف ا... با رقمى بسیار پایین تر با رقم پایه 
264 میلیون تومان حاضر بــه مرمت گنبد  بودند و دوبار 
نیز در مناقصه برنده شدند؛ اما به دالیلى این امر به آنها 

واگذار نشده است.
حاال که گنبد مسجد شــیخ لطف ا... اصفهان با مشکل 
جدى مرمتى مواجه شده و نگرانى ها از قرار گرفتن این 
مسجد تاریخى در فهرست آثار در خطر یونسکو شدت 
یافته است، زمزمه سفر کارشناســان یونسکو به میدان 
نقش جهان اصفهان براى بررسى وضعیت مسجد شیخ 
لطف ا... نیز باال گرفته اســت. غالمرضا عنایتى درباره 
گنبد مسجد شــیخ لطف ا... اصفهان به «همشهرى» 
مى گوید: شیوه مرمت گنبد این مسجد اشتباه بود. مثل 
اینکه بخشى از گنبد را نوســازى و تمیزکارى کرده اند. 
ارزش گنبد به همــان تیره بودن رنگ کاشى هاســت 
که نشــان دهنده قدمت تاریخى اثر است. نباید یک اثر 
تاریخى را در مرمت ها تبدیل به یک اثر نو و جدید کرد.  

این در حالى است که هفته گذشته، چند کارشناس از گنبد 

شیخ لطف ا... بازدید کردند تا وضعیت ترك مرمت شده 
آن را از نزدیک بررسى کنند و بعد از بازدید اعالم کردند 
که در مرمت این گنبد مشــکلى به وجود نیامده و علت 
کمرنگ شدن ترك مرمت شده هم، تمیز شدن آن است 

و سایر ترك ها نیز باید به همین رنگ در بیاید. 
اما عنایتى به روزنامه «همشهرى» گفته: احتماًال آجرها 
را نیز با مواد شوینده شسته  و ســاییده  و تمیز کرده اند؛ 
به نحوى که گنبــد را نو کرده اند. حــاال هم مى گویند 
ترك هاى بعدى نیز باید شــبیه به ترك مرمت شــده 

شــود. درحالى که اصًال در مرمت چیزى به نام ساباندن 
وجود ندارد که بخواهید یک آجر یا کاشــى را بشویید تا 

روشن تر شود. 
پیگیرى هاى «همشهرى» مشــخص کرده است که 
زمزمه هاى استفاده از روغن برزك که مخصوص چوب 
اســت براى تیره تر کردن رنگ ترك گنبد مسجد شیخ 
لطف ا... اصفهان به گوش مى رســد و اگر چنین اقدامى 
انجام شده باشد به جذب گردوغبار بر ترك مرمت شده 

گنبد و آسیب بیشتر به این اثر تاریخى مى انجامد.

استاد احمد همت یار، مرمتگرى که 40سال سابقه مرمت 
آثار تاریخى ارزشمند کشور را برعهده داشته است نیز به 
«همشهرى» مى گوید: ایراد مرمتى در ترك گنبد مسجد 
شیخ  لطف ا... این اســت که مداخله غیرفنى بر سطوح 

آجرى انجام شد.  
او با اعالم اینکه گنبد مسجد شیخ لطف ا...، یکى از آثار 
مهمى است که تمام کاشى هاى آن برگنبد وجود دارد و 
فقط باید مصالح آن تعویض  و مرمت آن به همان روش 

سنتى انجام مى شد.

پیگیرى هاى روزنامه «همشهرى» از جنجالى ترین پرونده این روزهاى میراث فرهنگى کشور

یافته هاى جدید درباره 
مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...

وبسایت اصولگراى «جهان نیوز» مدعى شد که پیشنهاد 
استعفاى رئیس جمهور توســط عباس عبدى در واقع 
از سوى اســحاق جهانگیرى مطرح شــده است. این 
رسانه نزدیک جمعیت رهپویان انقالب اسالمى نوشت: 
«با اســتناد به اظهارات تکذیب نشــده عباس عبدى، 
جهانگیرى در صورت زمزمه استعفاى روحانى در دولت 
و همراه شدن برخى وزرا با او در واقع به فکر نجات خود 
و نهایتًا تخلیه همه فشــار افکار عمومى و ناکامى ها به 
شخص روحانى خواهد بود زیرا با استعفاى دولت طبیعى 
است که این شخص روحانى هســت که عمًال در صدر 

افکار عمومى قرار خواهد گرفت و دیگران با هزینه کمتر 
مى توانند از این بحران خودساخته رهایى پیدا کنند.»

این در حالى است که على ربیعى، سخنگوى دولت دیروز 
 در ابتداى نشست خبرى هفتگى با اصحاب رسانه در پاسخ 
به سئوال خبرنگارى که به طرح برخى اصالح طلبان براى 
استعفاى رئیس جمهور به پیشنهاد جهانگیرى اشاره کرد، 
گفت: «به هیچ عنوان بحث اســتعفاى رئیس جمهور 
مطرح نیست. من صمیمیتى هم با آقاى جهانگیرى دارم 
و زیاد گفتگو مى کنیم؛ نه چنین ایــده اى دارند و نه این 

موضوع صحت دارد.»

رونمایى از سورپرایز جنجالى وزیر ارتباطات با واکنش ها 
و حواشى زیادى همراه شد که یکى از آن شوخى کاربران 
با نامگذارى این پهپاد بود. «پَپِه» بیشترین فراوانى را در 
پیشنهادهاى مردمى داشــته و حاال جهرمى با کنایه به 
کاربرى به نام «ســجاد» که اصرار به «پپه» یا به قول 
این کاربر، کوتاه شــده «پهپاد پســت هوایى» داشته، 
نام «سجاد» را پیشــنهاد داده. او نوشته چون پیشنهاد 
«سجاد» بیشترین الیک را داشته اما مناسب «محصول 
جوانان هموطنمون» نبوده، بنابراین اسم پیشنهاد دهنده 
را روى ســورپرایزش گذاشته اســت. مرز میان مزاح و 

جدیت در گفتار وزیر جوان بسیار باریک است و به هرحال 
قضاوت با خودتان!

اما جداى از این ماجرا، بد نیست بدانید که رئیس سازمان 
هواپیمایى کشورى مى گوید تا کنون شرکت پست  براى 
راه اندازى سیســتم پســت پهپادى درخواست مجوز از 
سازمان هواپیمایى کشورى نکرده است. على عابدزاده 
درباره فعالیت پهپادها گفت: اخیراً نظارت بر فعالیت هاى 
پهپادى به سازمان هواپیمایى کشورى واگذار شده است. 
این یعنى آنکه «ســورپرایز» وزیر جــوان اصًال مجوز 

فعالیت ندارد که حاال دعوا بر سر اسمش راه افتاده!

جهانگیرى به دنبال استعفاى روحانى است؟ «َپپِه» مجوز ندارد!

بارها گفته شــده که ایرانى ها یکى از پر مصرف ترین 
ملت ها در استفاده از نوشابه هاى گازدار هستند. مهدى 
کریمى تفرشى، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت 
ایران این موضوع را تأیید کرده و در گفتگو با خبرگزارى 

«ایلنا»، پرده از واقعیت هایى در این باره برداشته است.
■ در 20 سال اخیر مصرف نوشابه هاى گازدار در کشور 
نزدیک به 15 درصد افزایش داشــته ولى مصرف شیر 
و لبنیات تنها حدود یک دهم درصد رشــد داشته است! 
میانگین مصرف نوشابه در ایرانیان چهار برابر میانگین 

جهان است.
■ نوشیدنى هاى خارجى چند سالى است از کشورهاى 
مختلف مانند امارات متحده عربى، کره شمالى، تایلند،  
ســنگاپور، ترکیه، هند، آلمان، ژاپن و... وارد بازار ایران 
شده اند. طبق آمارهاى منتشر شده تایلند، برزیل، اسپانیا، 
بلژیک و ایرلند عمده کشورهایى هســتند که در حوزه 
آبمیوه و کنســانتره محصوالت خود را بــه ایران صادر 

کرده اند.
■ آمار نشــان مى دهد واردات نوشــابه به کشــور در 
سال هاى اخیر 100  درصد افزایش داشته است. این آمار 
نگران کننده در حالى منتشر مى شود که مسئوالن سازمان 
غذا و دارو از ممنوعیت واردات نوشابه هاى گازدار به کشور 
خبر داده اند. در عین  حال برخى شــنیده ها حاکى از آن 

است که تعدادى از دانشــگاه هاى علوم پزشکى در این 
مدت برخالف روال قانونى مجوزهایى را براى واردات 

نوشابه صادر کرده اند.
■ بعضى از نوشــیدنى هاى خارجى برچســب وزارت 
بهداشت که نشان دهنده سالمتى یک محصول است را 
بر روى خود ندارند. بعضى هاى دیگر هم اصًال چیزى به 

نام کشور تولید کننده ندارند.
■ آمریکا یکى از پرمصرف ترین کشــورهاى جهان در 
مصرف نوشابه است. در این کشور حدوداً 48 درصد مردم 
به طور روزانه نوشابه مصرف مى کنند. با وجود این  به نظر 
مى رســد با افزایش آگاهى عمومى در آمریکا مصرف 

نوشابه در آن کشور کاهش پیدا کرده است.

زعفران که از آن به عنوان طالى سرخ یاد مى شود، یکى 
از محصوالت کشاورزى است که تقریبًا انحصار تولید آن 
در اختیار کشــاورزان ایرانى است ولى این تنها انحصارى 
است که نفعى براى انحصارگر نداشته و سهم کشاورزان 
ایرانى از تولید و فروش این طالى ســرخ ناچیز است. در 
مقابل، انحصار فروش و سودآورى این محصول در اختیار 
کشــورهاى دیگرى از جمله اسپانیاست و جالب تر اینکه 
دنیا هم زعفران ایران را به نام ایران نمى شناسد و نهایت 
اینکه سهم زعفرانکاران ایرانى از این طالى سرخ گمنامى 

و ارزانى است. 
على شریعتى مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزى و صنایع 
وابسته اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران در 
گفتگو با «تســنیم» مى گوید: درحالى اکثر شرکت هاى 
صادراتى زعفران در اســپانیا در فاصله زمانى ســال هاى 
1885 تا 1900 میالدى شکل گرفته اند که شرکت هاى 
تخصصى صادرات زعفران ایران فعالیت خود را در اوایل 
دهه 70شمســى شــروع کرده اند. وى با تأکید بر اینکه 
اســپانیایى ها  فعالیت خود براى صادرات این محصول را 
زودتر از ما شــروع کرده اند گفت: شرکت هاى تخصصى 
صادرات زعفران ایران بعد از دهه 70 به دنبال برندینگ و 

توسعه بازار این محصول رفتند.
وى تصریح کرد: اسپانیا غذایى رسمى دارد به نام «پاییا» 

که در آن از زعفران استفاده مى شود و ساالنه 300 میلیون 
بشقاب از آن براى مردمشان و توریست ها پخته مى شود 
که باعث معرفى برند زعفران اسپانیا به دنیا شده است اما 
زعفران در ایران تا ســال هاى سال به عنوان یک کاالى 
لوکس شاخته مى شد و در سال هاى اخیر است که در برخى 
از محصوالت مانند شله زرد و برنج و... استفاده و مصرف آن 

همه گیرتر شده است.
عضو هیئت رئیسه شوراى ملى زعفران اظهار کرد : در حال 
حاضر شرکت هاى مختلفى براى تولید و صادرات زعفران 
در ایران سرمایه گذارى کرده اند اما چیزى که مانع توسعه 
بیشتر این صنعت در کشور مى شود، محدودیت و مشکالت 

فضاى کسب و کار داخلى است. 

«سرقت بزرگ» طالى سرخواقعیت هاى نگران کننده درباره نوشابه خورى ایرانى ها
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بازگشت آنفلوآنزا در اسفند
معاون شبکه بهداشـت و درمان شاهین شـهر و میمه از 
احتمال بازگشـت اپیدمى آنفلوآنزا در اسفندماه خبر داد. 
ملیحه زیبنده پور، در گفت وگو با ایسـنا، افـزود: در حال 
حاضر شاهد فروکش اپیدمى آنفلوآنزا هستیم، اما احتمال 

اپیدمى مجدد با شیب مالیم تر در اسفندماه وجود دارد.

دورهمى در جشن "شب چله"
مدیر فرهنگسراى پرسش گفت: جشن "شب چله"، سه 
شنبه 26 آذرماه (امروز) از ساعت 17 تا 19 ویژه اعضاى 
کتابخانه و فرهنگسراى پرسش برگزار مى شود. سمیه 
وکیلى اظهار داشت: اجراى قطعات موسیقى توسط گروه 
موسیقى کریاس، استندآپ کمدى با حضور پیام تنهایى، 
شـاهنامه خوانى و گپ و گفـت هاى دوسـتانه اعضاى 
کتابخانه و فرهنگسـراى پرسـش  از جمله برنامه هاى 
شب یلداى فرهنگسراى پرسش است که بنا دارد لبخند 

بر لبان مردم حاضر در جشن بنشاند.

میزبانى خانه خالقیت
 از شب یلدا

برنامه "میالد خورشـید" ویژه برنامه شـب یلدا توسط 
خانه خالقیـت و بازى هاى فکرى وابسـته به سـازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشـى شـهردارى اصفهان برنامه 
ریزى شـده اسـت. خانه خالقیت و بازى هـاى فکرى 
در ایـن ویـژه برنامـه 26 و 27 آذرماه از سـاعت 19:30 
برنامه هاى متنوعى براى این جشـن در نظر گرفته که  
عالقه مندان مى توانند براى هماهنگى و رزرو با شماره 

03132683484 تماس بگیرند.

جشن شب یلدا 
ویژه اصحاب رسانه

جشن آیینى شب یلدا ویژه اصحاب رسانه چهارشنبه 27 
آذرماه برگزار مى شود. مدیر دفتر تخصصى رسانه گفت: 
این جشـن از 16 تا 20 در مجتمع فرهنگـى مطبوعاتى 
اصفهان برگزار مى شـود. فاطمه شـفیعى اظهار داشت: 
این برنامه توسط دفتر تخصصى رسانه وابسته به سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشـى شـهردارى اصفهـان، خانه 
مطبوعـات، انجمن صنفـى روزنامـه نـگاران و مجتمع 
مطبوعاتى اصفهان برنامه ریزى شـده است. مدیر دفتر 
تخصصى رسـانه تصریح کرد: اجراى قطعاتى از سـوى 
رسـول اکبـرى و همچنیـن مسـابقه شـعرخوانى براى 
خبرنگاران، پخت لبو و سیب زمینى در محوطه باز مجتمع 

مطبوعاتى از جمله برنامه هاى این جشن آئینى است.

آغاز فاز 8 توسعه 
ارتباطات سیار 

عملیات اجرایى فاز 8 توسعه ارتباطات سیار اپراتور همراه 
اول در اسـتان اصفهان رسـمًا آغاز  شـد. گفتنى اسـت 
پروژه هاى فاز هشـتم توسعه ارتباطات سـیار در استان 
اصفهان شـامل احداث 220 سـایت جدید  و راه اندازى 
658 پروژه  3G و 4G  در سـایت هاى موبایل در حال 
کار استان مى باشد. شایان ذکر است بهره بردارى از این 
طرح ها نقش بسزایى در ارتقاء کیفیت و سرعت دیتاى 
شـبکه موبایل اسـتان و تحقق دولت الکترونیک ،شهر 

هوشمند و اینترنت اشیاء خواهد داشت.

برگزارى جلسه آبى در 
عسگران

بـا توجـه بـه موافقـت بـا اجـراى پـروژه فاضـالب در 
شهرعسگران، جلسـه در محل دفتر شـهردار این شهر 
برگزار گردیـد. در این جلسـه که با حضـور رئیس گروه 
مطالعات طرح هاى فاضالب و مدیر دفتر تجهیز منابع 
مالى و توسـعه مشـارکت آبفا اسـتان  و همچنین مدیر 
آبفا منطقه تیـران و کرون و اعضاى شـوراى اسـالمى 
شهر عسگران تشـکیل شـد، مقرر گردید اقدامات الزم 
جهت شـروع به کار، در محل تعیین شـده براى ساخت 
تصفیه خانه که  داراى 7000 متر مسـاحت مى باشـد  و 
همچنین آزاد سـازى مسـیر اجـراى کلکتـور فاضالب 
توسط شـهردارى و اعضاء شـورا  انجام و بعد از اتمام، با 

امضاء تفاهم نامه نسبت به آغاز این پروژه اقدام گردد.

خبر

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردســتان گفت: در یکى از 
مدارس اردستان کلوچه اى حاوى کیک قرص دار مشاهده 

شد.
کیک هاى حاوى قرص تا کنون در چندین استان مشاهده 
شده و خبر آن بازتاب بسیار گســترده اى پیدا کرده است. 
حتى گفته شده این موضوع امنیتى است. حاال مدیر شبکه 
بهداشــت و درمان اردســتان در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: پیرو گزارش واصله مبنى بر وجــود قرص در کلوچه 
کارشناسان بهداشت محیط از مدرســه اى که این کلوچه 
پیدا شده بود بازدید بهداشتى انجام دادند. خوشبختانه قرص 
توسط دانش آموز خورده نشده و بالفاصله مسئوالن بهداشتى 

مدرسه وارد عمل مى شوند و این قرص را براى آزمایش به 
مرکز بهداشت منتقل مى کنند.

حســن ذبیحى افزود: پس از حضور بازرســان در مدرسه 
مشاهده شد یکى از دانش آموزان یک عدد کلوچه به مدرسه 
آورده که با پیگیرى هاى انجام شده مشخص شد این کلوچه 
از شهرهاى خارج از شهرستان تهیه شــده و قرص داخل 

کلوچه از نوع استامینوفن بود.
وى با بیان اینکه با هماهنگى هاى انجام شده و هماهنگى 
با کارخانه تولیدى متوجه شدیم که کلوچه در مبدأ مشکلى 
نداشته است، ادامه داد: احتماًال کسانى که با هر نیتى قصد 
این کار را داشتند بعد از خروج از مبدأ اقدام به این کار کرده اند.

رزمایــش پدافند ســایبرى - هیبریــدى ذوب آهن 
اصفهان برگزار شــد . معاون هماهنگ کننده پدافند 
غیر عامل کشور در این رزمایش گفت: انجام رزمایش 
پدافند غیرعامل براى حفظ زیر ساخت هاى کشور در 
شرایط بحران و افزایش آمادگى در حوادث غافلگیرانه 

است .
سردار آل اسحاق حوادث انسان ساخت را از تهدیدات 
دشمن دانست و افزود : صنایع بزرگى مانند ذوب آهن 
اصفهان باید زیر ســاخت هاى مواجه با بحران ها را 
آماده کند زیرا خسارت به این شرکت یک آسیب ملى 

محسوب مى شود .

معاون هماهنگ کننــده پدافند غیر عامل کشــور با 
اشــاره به اینکه تهاجم به زیر ساخت ها ، اولین تهدید 
دشــمن در پدافند غیر عامل مى باشد ، گفت : صنایع 
مهمى مانند ذوب آهن اصفهان باید در هر شرایطى از 
تهدید فعالیت خود را ادامه دهند و هیچ آسیب پذیرى 
در روندتولید پیش نیاید و به رونــد کارى نرمال خود 

ادامه دهند .
وى با اشــاره به اینکه هر ملتى که آماده باشــد هیچ 
آســیبى نمى بیند، افزود: باید هوشیارى، مراقبت ها و 
ســطح آگاهى و آمادگى صنایع بزرگ را باال برد تا به 

اهدافمان نزدیک تر شویم.

ذوب آهن باید در هر شرایطى 
فعالیت خود را ادامه دهد

پاى کیک هاى قرص دار به 
اصفهان باز شد

گزارش ها از بازار شب یلدا در اصفهان نشان از افزایش 
قیمت میوه و کاهش قیمت آجیل دارد. 

روز گذشــته نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان گفت: در آستانه شب یلدا قیمت انار، موز، خیار، 
هندوانه و آناناس بین 5 تا 10 درصد در اصفهان افزایش 
یافته اســت. محمدصادق ریاحى که با خبرگزارى ایسنا 
گفتگو مى کرد در خصوص بازار میوه در آستانه شب یلدا، 
اظهار کرد: در حال حاضر مشکلى در تامین میوه هاى شب 
یلدا نداریم، اما در صورت تغییر شرایط آب و هوا و بارش 
احتمال دارد در تامین برخــى محصوالت همچون خیار 

دچار مشکل شویم.
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره 
به افزایش هر کارتن آناناس از 260 به 280 هزار تومان، 
ادامه داد: قیمت موز درجه یک از 11 هزار و 500 تومان در 

بازار به 12 هزار تومان افزایش یافته است.
وى درباره افزایش نرخ انار در آســتانه شب یلدا، گفت: 
قیمت انار ممتاز شــهرضا در میدان میوه و تره بار 8500 
تومان است، همچنین نرخ هندوانه 3000 تومان تعیین 
شده، از سوى دیگر به دلیل بارش باران و سرما در جنوب 
خیار بین 6000 تا 5000 تومان قیمت گذارى شده است.

ریاحى افزود: در حال حاضر قیمت پرتقال تامسون شمال 
بین 4500 تا 2000 تومان، نارنگى بین 2500 تا 7000 
تومان، خرمالو بین 3500 تــا 8000 تومان، کیوى بین 

8500 تا 3000 تومان، خرما خارك 17 تا 40 هزار تومان، 
نارگیل بین 6000 تا 16600 تومان و سیب درختى بین 

2000 تا 5500 تومان است.
در همین حال مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشاغل 
شهري و فرآورده هاي کشاورزي شــهرداري اصفهان 
از عرضه مســتقیم میوه هاى شــب یلدا با قیمت عمده 
فروشــى در 14 بازار روز کوثر اصفهان از روز پنجشنبه 

هفته جارى خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهرداري اصفهان، 
محمد مجیرى اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن بلندترین 
شب سال و رسم دیرین مراسم سنتى شب یلدا از روز پنج 
شنبه 28 آذر تا شنبه 30  آذر به مدت سه روز متوالى در 14 
بازار روز کوثر اصفهان میوه هاى عرف شب یلدا عرضه 

مستقیم مى شود.   
وى افزود: با توجه به شرایط اقتصادى خانواده ها، قیمت 
میوه هاى شب یلدا همانند انار، هندوانه، نارگیل و سایر 
میوه ها به قیمت عمده میدان تره بار و بدون سود خرده 

فروشى به شهروندان عرضه مى شود. 
مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شهري و 
فرآورده هاي کشاورزي شهرداري اصفهان تصریح کرد: 
همچنین هر بازار روز کوثر با توجه به مشتریان خود در هر 
منطقه، سایر اقالم را به مناسبت شب یلدا با تخفیف ویژه 
ارائه مى کند که اقالم هر بازار نسبت به دیگرى متفاوت 
است. وى تصریح کرد: مواد پروتئینى، لبنیات، خشکبار، 

آجیل از جمله محصوالتى اســت که همزمان با عرضه 
مستقیم میوه شب یلدا در بازارهاى روز کوثر شهر اصفهان 

با تخفیف ویژه به شهروندان عرضه مى شود. 
 اما آنطور که خبرگزارى صداوسیما گزارش داد،  با نزدیک 
شدن شب یلدا، قیمت آجیل در بازار اصفهان  30 درصد 
کاهش یافت. دبیر هیات مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار 
اصفهان گفت: با نزدیک شدن به شب یلدا، قیمت آجیل 
درجه یک مخصوص هر کیلوگرم  بین 130 تا 140 هزار 
تومان و آجیل هفت مغز 150 تا 180 هزار تومان در خرده 

فروشى ها عرضه مى شود.
علیرضا حمصیان افزود: هر کیلوگرم پسته فندقى تمام 
خندان هم با نرخ 130  هزار تومان، پســته احمد آقایى 
140 هزار تومان ، پسته اکبرى 170 و کله قوچى 160هزار 
تومان با بهترین کیفیت در آجیل فروشــى ها به فروش 

مى رسد.
وى سه درصد از آجیل موجود در بازار را شامل بادام هندى، 
مغز بادام و بادام منقع و تخم کدو، فندق و مغز آن و تخم 
آفتابگردان را وارداتى دانست و گفت: قیمت دالر بر روى 

نرخ این مغزیجات وارداتى تاثیر گذار است.
دبیــر هیــات مدیــره اتحادیــه آجیــل و خشــکبار 
اصفهان،مهمترین عامل کاهش نرخ آجیل ویژه شب یلدا 
را توقف صادرات پسته  و افزایش تولید محصول بیان کرد 
و افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، بازار آجیل 

هم اکنون رکورد پیدا کرده است.

بررسى آخرین وضعیت قیمت ها در اصفهان  

بازار میوه و آجیل در آستانه شب یلدا

شهردار نجف آباد گفت: اصلى ترین مانع در مسیر خرید این برج ها تعدد مالکان و تکمین نکردن آنها به قیمت کارشناسى 
است. محمد مغزى افزود: در مکاتبه اى با یادآورى وظیفه مالکان در حفظ این بناى تاریخى ، هشدار دادیم که در صورت 
تخریب اثر ، آنها موظف به ساخت بنایى مشابه هستند و هیچ امکانى براى تغییر کاربرى مکان ندارند. برج هاى دوقلو 
صفا در نجف آباد با قدمتى نزدیک به چهارصد سال، اثرى ارزشمند از اوایل دوره صفویه هستند که در آخرین روزهاى 

سال 79 با شماره3482 در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده اند.

 رئیس شوراى اســالمى اســتان اصفهان پیش از ظهر 
دوشنبه در بیست و پنجمین جلسه علنى دوره پنجم شوراى 
اسالمى استان اصفهان با  حضور معاونت راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان اصفهان با بیان اینکه راه و راهدارى 
شریان اساسى توسعه اقتصادى کشورهاست گفت: اگر به 
سابقه توسعه در کشور ها نگاه کنید متوجه مى شوید زمانى 
به سمت پیشرفت و رشد و توسعه اقتصادى حرکت کرده اند 
که سرمایه گذارى هاى مناسبى را در حوزه راه انجام داده اند 

ودر دنیاى گذشته وضع به همین منوال بوده است.
عبدا... کیانى با اشــاره به اینکه به حوزه راه در این سال ها 
کم توجهى شده است خاطرنشــان کرد: ادغام شتاب زده 
دو وزارتخانه مسکن و شهرســازى و همچنین وزارت راه 
و ترابرى یکى از اشتباهات اساســى در ساختار مدیریتى 

کشور بود.

وى در همین راستا افزود: عمًال با توجه به وجود مشکالت 
فراوان در شهرها و لزوم مدیریت آنها فشار فراوان در انجام 
طرح مسکن مهر و مســایل دیگر باعث شــد تا توجه و 

رسیدگى به راه ها بیشتر از گذشته مغفول بماند. 
در ادامه این جلسه معاون اداره  کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان با اشاره به اینکه مشکالت سطح 
استان با اولویت بندى بررسى مى شود گفت: 800 کیلومتر 
خرابى در راه هاى اســتان وجود دارد که اعتبارات موجود 
جوابگوى حل مشکالت نیست و به همین دلیل به سمت 

لکه گیرى راه ها حرکت کرده ایم.
فرزاد دادخواه با اشــاره به این موضوع که امسال با کمبود 
اعتبارات و نبود قیر مواجه بوده ایم و نتوانسته ایم مشکل 
عمده راه ها را بر طرف کنیم تاکید کرد: در حد توان اقداماتى 

نظیر قیر پاشى را انجام داده ایم.
وى ادامه داد: 430 کیلومتر سیلکوت راه روستایى و 280 

کیلومتر لکه گیرى و روکش آســفالت راه استان را انجام 
داده ایم.

دادخواه در بحث ماشین آالت ســنگین تصریح کرد: به 
دلیل کمبود اعتبارات قادر به خرید ماشین آالت سنگین 
و تجهیزات نیستیم. این در حالى است که اگر پول خرید 
هم داشته باشیم به دلیل تحریم ها ماشین آالت سنگین 

وارد نمى شود.
وى مشــکالت حوزه راهدارى و حمل و نقل جاده اى را 
طى امسال و سال گذشته کمبود اعتبارات و مناقصات فاقد 
شرکت کننده و یا شرکت کنندگان ضعیف دانست و بیان 
کرد: در زمان تقسیم بودجه سهم اســتان ها در این راستا 

کمتر دیده مى شود.
دادخواه با بیان اینکه نگهدارى را ه هاى موجود از وظایف 
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى است بیان کرد: در 

سطح استان 25 دستگاه زیر گذر در حال اجرا داریم. 

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: روزهاى 
پاك استان اصفهان در سال 94 تنها 10 روز بود که این 
رقم به 47 روز در سال گذشته رسید؛ یکى از دالیل آن 

گازى کردن نیروگاه شهید منتظرى است.
سیدمصطفى علوى در مراسم تقدیر از مشترکان نمونه 
شرکت گاز استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان 6.5 
درصد مساحت کشور را شامل مى شود با این حال تقریبا 
تمام قسمت هاى استان از نعمت گاز بهره مند بوده و در 

این بخش پوشش 99 درصدى وجود دارد.
وى با بیان اینکه ســاالنه 21 میلیارد متر مکعب گاز در 
استان مصرف مى شــود، افزود: متوسط مصرف استان 
57.5 میلیون متــر مکعب بوده که 30 درصد بیشــتر از 
متوسط مصرف جهانى اســت. مدیرعامل شرکت گاز 

اســتان اصفهان تصریح کرد: وقتى ســخن از مصرف 
بهینه مى شود قرار نیست کسى دچار سختى شود بلکه 
با بکارگیرى عقالنیت مى توان مصــرف را به ویژه در 
بخش مصارف خانگــى کاهش داد؛ بخــش مهم در 
کاهش این مصرف به تجهیزات گرمایشــى موجود در 
منازل بازمى گردد. وى ادامه داد: 70 درصد گاز استان در 
بخش نیروگاهى و صنعت مصرف مى شود؛ نیروگاه ها در 
هرساعت یک میلیون و 327 هزار متر مکعب گاز مصرف 

مى کنند تا بتوانند برق استان را تامین کنند.
علوى اضافه کرد: روزهاى پاك استان اصفهان در سال 
94 تنها 10 روز بود که این رقم به 47 روز در سال گذشته 
رســید؛ یکى از دالیل آن گازى کردن نیروگاه شــهید 

منتظرى است.

800 کیلومتر خرابى در راه هاى استان وجود دارد

آرمان کیانى

محیا حمزه

آمادگى شهردارى نجف آباد براى خرید برج هاى دوقلوى صفا

گازسوز شدن نیروگاه منتظرى سبب پاك تر شدن 
هواى اصفهان شد

اســتاندار اصفهان در صفحه توییتر خود نوشــت: 
پژوهش، نوآورى و تولید فناورى اساســى ترین نیاز 
براى دستیابى به پیشرفت، توســعه، رفاه عمومى و 

استقالل واقعى کشور است.
عباس رضایى در صفحه توییتر خود نوشت: پژوهش، 
نوآورى و تولید فناورى اساسى ترین نیاز براى دستیابى 
به پیشرفت، توســعه، رفاه عمومى و استقالل واقعى 
کشور است. حجم وسیع پژوهش هاى علمى و تولید 
فناورى در کشورهاى توســعه یافته صنعتى، گویاى 
این واقعیت است. باید اســتارتاپ ها را توسعه دهیم 

و حمایت کنیم.

اساسى ترین نیاز براى رسیدن به توسعه
 از نگاه استاندار

فرماندهى انتظامى اردســتان با اشــاره به کشــف 
مقادیرى مواد مخــدر از معده چنــد قاچاقچى مواد 
افیونى اظهار کرد: روز یکشنبه سه کیلو تریاك از معده 

قاچاقچیان کشف شد.
غالمرضــا هاشــمى زاده تصریح کــرد: مأموران 
انتظامى اردســتان بــه دنبال اطالع پیــدا کردن از 
عبور یک دســتگاه پراید حاوى مواد مخدر پیگیرى 

موضوع را در دســتور کار خود قــرار دادند.مأموران 
بــا کنتــرل خودروهــاى عبــورى در محورهاى 
مواصالتى شهرســتان، خودروى مذکور را متوقف 
کرده و سرنشــینان خودرو را مورد معاینه قرار دادند 
که در نهایت مشــخص شــد پنج نفر سرنشین این 
خودرو ســه کیلو تریــاك در معده خود جاســازى 

کرده بودند.

خارج کردن 3 کیلو تریاك از معده 5 نفر

مسئول باستان شناســى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى اصفهان در نشست 
«چهاربــاغ در گذر تاریــخ» توضیحاتــى را درباره 
اکتشافات باستان شناسى محدوده چهارباغ عباسى 

بیان کرد.
علمدار علیان  با بیان اینکه تقریبًا بخش عمده اى از 
چهارباغ عباسى تاکنون کاوش شده است، گفت: ما در 
سال 1393 سه ترانشه 22 مترى را ایستگاه انقالب در 

محدوده میانى بین خیابان عباس آباد تا سیدعلیخان 
در نظر گرفتیم و شــروع به حفارى الیه الیه کردیم. 
تصور ما این بود که حتماً در این محور میانى به حوض 
و آب نما و فواره هاى صفوى برخورد مى کنیم اما اولین 
چیزى که به آن برخوردیم لوله پلیکا و آجر و کابل هاى 
برق فشــارقوى بود. زیر این لوله به ساختار تاریخى 
خوردیم  که وقتى از کنار آن پایین رفتیم شاهراه اصلى 
آب اصفهان که زمانى از شمال به جنوب کشیده شده 
بود را یافتیم که البته ســنگفرش محور میانى آن را 

تخریب کرده بود.
وى افزود: در بخشى از همین ترانشه یک گمانه عمیق 
زدیم و انتظار داشتیم زیر الیه آجر و سنگ، با توجه به 
مجاورت چهارباغ با زاینده رود، داده هاى پیش ازتاریخ 
را پیدا کنیم، بنابراین شش متر پایین رفتیم اما متأسفانه 
داده اى پیدا نکردیم و به این جمع بندى رسیدیم که 
صرفًا طى این تحقیقات در این محدوده همان کف 

فرش و کف سازى ها را داریم.
مسئول باستان شناســى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اصفهان خاطرنشان کرد: 
سه دوره سنگفرش طى این مطالعات شناسایى شد 
که یکى درهم و نامنظم بــا تراکم ضعیف بود. در فاز 
دو و ســه نیز آجرفرش هایى را دیدیم که در اثر عبور 
تأسیســات شــهرى به هم ریخته بود و در الیه آخر، 
آجرهایى وجود داشــت که در عین شکســته بودن 
به نظر مى رســید طرح و فرم و 

ساختار دارند.
علیان، در ادامه از کشــف یک 
سکه قاجارى و یک سکه دوره 
صفوى در طــى این کاوش ها 
خبر داد و گفت: طى حفارى در 
ورودى دروازه دولت نیز دیوارى 
شناسایى شد که به نظر مى رسد 
در محــدوده باغچه هاى دوره 
صفویه یا قاجار بــوده و احتمال مى دهیم که در دوره 
پهلوى عرض این باغچه ها به این واســطه کم شده 

باشد.
وى تصریح کرد: در ســه ســطحى که توسط این 
باستان شناس بررسى شد، سنگ هاى روبروى کاخ 
هشت بهشت و لبه باغچه هاى دوره صفوى شناسایى 
شد که بر اساس داده هاى مختلف، به نظر مى رسید 

مربوط به جوى آب روبروى کاخ هشت بهشت باشد.
مسئول باستان شناســى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اصفهان افزود: آبراهه اى 
نیز روبروى کاخ خیمه گاه شناسایى شد که روى آن 
ســنگ هاى عظیمى بود و حدس مى زدیم که یک 
آبراهه تاریخى باشد اما بعدازاینکه زیر آن را بررسى 
کردیم به آجرهاى دوره پهلوى رسیدیم و حدس زدیم 
که احتماًال بعد از ایجاد آبراهــه در دوره پهلوى این 

سنگ هاى صفوى را روى آن قرار داده باشند.

تا کنون در چهارباغ چه چیزهایى کشف شده است
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 سیروس مقدم جزئیات جدیدى از سریال «پایتخت 6» 
و نقش هاى بازیگران را تشریح کرد.

کارگردان «پایتخت» درباره شــخصیت هاى سریال 
گفت: واقعیت این است کاراکتر «بابا پنجعلى» (علیرضا 
خمسه) که در فصل ششــم فوت کرده است در طول 
سریال کماکان درباره اش صحبت و برخى از اتفاقاتش 
براى مخاطب یادآورى مى شــود. مثل قسمت قبل که 
«بهبود» (مهران احمدى) نبود و مدام مثل انسان زنده 
کنار قصه قرار داشت. اگر بخواهیم بگوییم چه شگفتانه  
جدیدى بــراى مخاطب طى فراز و نشــیب هاى قصه 
داریم، بازگشت «بهبود» به قصه است؛ آن هم از شاخ 

آفریقا پیدایش مى شود.
وى در خصوص پررنگ شــدن نقش بهرام افشــارى 
یا همان کاراکتــر «بهتاش فریبا» تأکیــد کرد: بهرام 
افشارى در این قســمت یکى از نقش هاى کلیدى کار 
را بازى مى کند؛ بخاطر فیزیک و قــد و قامت رعنایى 
که دارد آقاى تنابنده کار جدیدى براى او خلق کرده و 
از تست هاى گریم با کاله پیتر چکى اش معلوم است که 

در این فصل دروازه بانى مى کند. 
افشارى در سوداى پیتر چک شدن و بازى براى نساجى 
به عنوان دروازه بان صحنه هاى جذاب و شوخى هاى 
جالبى را رقم مــى زند و به واســطه آن وارد فضاهاى 
جدیدى از ســریال «پایتخت» مى شویم که پررنگ و 

جذاب هستند.
ســیروس مقدم در ادامه درباره ماجراى تمام شــدن 
کاراکتر «بابا پنجعلى» در فصل جدید ســریال توضیح 
داد: به ایــن نتیجه رســیدیم که تمــام خصوصیات، 
ویژگى هــا و ظرفیت هــاى نقــش «بابــا پنجعلى» 

در پنج فصل گذشــته به پایان برســد و دچار بیمارى 
آلزایمر مى شــود و تحلیل مى رود؛ به جایى مى رســد 
که اتفــاق جدیدى بــراى عرضه به مخاطــب ندارد. 
محسن تنابنده هم توضیح داد که اگر نتوانیم براى این 
کاراکتر قصه بسازیم و موقعیت جدیدى براى آن خلق 
کنیم با خاطره اى خــوب با این کاراکتــر خداحافظى 

مى کنیم.
مقدم درباره جاى خالى مرحوم خشایار الوند،  خاطرنشان 

کرد: دقیقًا دو هفته پیش از تهران حرکت کردم به طرف 
شیرگاه تا کار را شروع کنم، در داخل اتاق کارم عکس 
بزرگى از خشــایار الوند دارم؛ از او اجازه گرفتم و رفتم. 
کار هم با خانواده اش کلید خورد و پالن نمادین را هم با 
حضور یادگارى هایشان گرفتیم. واقعیت این است که 
ده سال شــبانه روز با خانواده «پایتخت» زندگى کرد و 
به جاى همه کاراکترهــا صحبت مى کرد. قصه روان و 

شیوایى داشت؛ روحش شاد و یادش گرامى باد.

حدود چهار ماه از پایان فصل اول مســابقه «عصر جدید» 
و رقابت فینالیســت هاى آن گذشــته اســت. بعضى از 
استعداد هاى این مسابقه موفق شدند با حمایت شبکه 3 در 
قاب تلویزیون دیده شوند و بعضى از آنان هم پا به صحنه 
تئاتر گذاشتند. تعداد زیادى از شرکت کننده ها هم که این 
روز ها نسبت به قبل چهره هایى شناخته شده تر به حساب 
مى آیند، همچنان مشــغول اجراى برنامه هاى مختلف در 

حوزه مهارت و استعداد خاص خود هستند.
فاطمه عبادى نفر اول «عصر جدید»، اعتبار 500 میلیونى 
براى پیشبرد هنرش را از برنامه دریافت کرد و در ماه محرم، 
در برنامه «چهلچراغ» که با اجراى مجتبى امینى از شبکه 
3 روى آنتن رفت، به عنوان تصویرگر حضور داشــت. او 

با استفاده از نقاشى هاى شــنى خود، موضوعات مرتبط با 
عاشــورا را به تصویر کشــید و این روز ها در تدارك است 

آموزشگاه خود را در ماهشهر گسترش دهد.
محمد زارع، آکروبات کار که برگزیده دوم «عصر جدید» 
شــد، اعتبار 200 میلیونى خود را دریافت کرده و به عنوان 

مربى در «عصر جدید» فعالیت مى کند.
پارسا خائف، نفر ســوم برنامه «عصر جدید»، اعتبار صد 
میلیونى خود را براى تهیه آلبومش هزینه کرده و مى کند و 

تیتراژ تلویزیونى مسابقه «میدون» را خواند.
سعید فتحى روشــن، شعبده باز و منتالیســت، نفر چهارم 
«عصر جدید» بود که اعتبار 75 میلیونى خود را دریافت کرد 
و به همراه تیم تولید برنامه «بازیمون» در تدارك تولید این 

برنامه براى شبکه 3 است.
دختران نینجا هم جزو استعداد هاى محبوب «عصر جدید» 
بودند که با مربیگرى فریبا فرجى پور، رتبه پنجم را کسب 
کردند. آنها هم اعتبار 50 میلیونى خود را دریافت کردند و 
براى شرکت در یک برنامه تلویزیونى براى شبکه ورزش 

آماده مى شوند.
چنــد شــرکت کننده غیر از فینالیســت ها، 

جدیــد» حضور دیگر در «عصر 
اجرا هاى خوبى داشــتند کــه 
مردم و داوران داشتند و نظر 
کردند. شکوفه را هــم جلب 
اســت با سعید عزیزى قرار 

فتحى روشن در «بازیمون» همکارى داشته باشد.
على جعفرى معروف به على قمى کــه در «عصر جدید» 
حاضر شد، با رأى مردم توانست جزو برندگان آراء  مردمى 
باشد و این روز ها در مسابقه «میدون» حضور دارد و بیشتر 
براى جذابیت و تنوع، لحظاتى در «میدون» دیده مى شود. 
فاطمه رادمنش یکى از اســتعداد هاى بازیگرى مســابقه 
«عصر جدید» هم در تله فیلم پلیسى «ایکس رى» ساخته 
ســروش محمدزاده، در نقش یک شخصیت پلیس بازى 
کرده اســت. همچنین کیا رکنى در فیلم سینمایى «گربه 
سیاه» به کارگردانى کریم امینى 
و تهیه کنندگى بهرام رادان 

حضور پیدا کرده است.

رنسانس «کیانو ریوز» در هالیوود دستکم تا سال 
2021 ادامه پیدا مى کند. 

پس از آنکه استودیوهاى «برادران وارنر» 
و «الینزگیت» اعالم کردند قســمت 
چهارم «ماتریکــس» و «جان ویک: 
بخش 4» در تاریخ 21 مى 2021 (31 
اردیبهشــت 1400) اکران مى شود، 
بعضى هواداران درخواســت کردند 
که بیست و یکم ماه مى به عنوان 
«روز کیانو ریوز» در تاریخ ثبت 

شود.
چهارشــنبه گذشــته 
گــزارش شــد کــه 
قســمت  وارنرهــا 
چهــارم «ماتریکس» 
را در ایــن تاریخ روى 
پرده مى برنــد. هواداران 
بالفاصله پس از آنکه متوجه 
شدند همزمان با «ماتریکس» 

قسمت چهارم «جان ویک» هم اکران مى شود، در 
شبکه هاى اجتماعى درخواست کردند که این روز 
«روز کیانو ریوز» نامگذارى شود. این در حالى است 
که بیش از 100 هزار نفر خواسته بودند این بازیگر به 

عنوان شخصیت سال تایم انتخاب شود.
به هر حال تصورش ســخت نیســت که هواداران 
این بازیگر 55 ســاله با خرید دو بلیت در یک روز 
بخواهند او را در هر دو فیلم تماشــا کنند. البته این 
احتمال وجود دارد که تهیه کنندگان «جان ویک: 
بخش 4» تصمیم بگیرند تاریخ اکران خود را تغییر

 بدهند.
اما رنسانس به همین دو فیلم ختم نمى شود. امسال 
اعالم شد که او  در بازى نقش آفرینى «سایبرپانک 
2077» نقش «جانى ســیلورهند» را بازى کرده 
است. پس از آن شایعه  حضور او در چندگانه  «سریع 
و خشن» هم شنیده شد و نقش کوتاه او در تریلر فیلم 
«باب اســفنجى» همه را غافلگیر کرد. استودیوى 
مارول هم اخیراً مذاکره با ریوز را به تأیید رســانده 

است.

سریال «زیرخاکى» به نویســندگى و کارگردانى جلیل ســامان و تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا به پایگاه شهید 
لشکرى رفت.

«زیرخاکى» که از 30 مرداد در شهرك سینمایى دفاع مقدس کلید خورده، تاکنون در لوکیشن هاى متعددى چون 
محله باغ آذرى تهران، خانه هایى در مرادآباد، شهرك غزالى و بیمارستان و کالنترى ضبط شده است. گروه اخیراً 
به پایگاه هوایى شهید لشــکرى مهرآباد رفته اند و هادى حجازى فر و پژمان جمشیدى در این لوکیشن نظامى 

بازى دارند.
صحنه هایى که در این پایگاه ضبط مى شود، جزو نقاط عطف قصه است و اتفاقات مهمى در طول داستان را شکل 

مى دهد. «زیرخاکى» بعد از این به جاده قم خواهد رفت.
پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، گوهر خیراندیش، ایرج سنجرى، نادر فالح، اصغر نقى زاده، بازیگر خردسال رایان 
سرلک و هادى حجازى فر بازیگران اصلى این سریال هستند. حجازى فر که تجربه همکارى با جلیل سامان را در 
سریال «نفس گرم» دارد در تجربه اى متفاوت بازیگر سریال «زیرخاکى»  شد و با نقشى متفاوت در این سریال 

مهمان تلویزیون مى شود.
قصه این مجموعه درباره مردى است که دنبال «زیرخاکى» است و براى یافتن گنج درگیر ماجراهاى خنده دارى 

مى شود.

بعد از صحبت هاى مهران مهام، تهیه کننده تلویزیون 
در برنامه تلویزیونى «سالم صبح بخیر» مبنى براینکه 
هوتن شــکیبا به ســادگى حاضر به بازى در سریال 
«فوق لیسانسه ها» نشد و یکى از مشکالتش مشکل 
مالى بود نوید محمدزاده در دفاع از هوتن شکیبا نوشت: 
«معلومه که به این سادگى نباید بازى کنه، معلومه که 
بعد از این همه ســال تالش، تجربه و جوایز باید پول 

بیشترى بگیره درستشم همینه.»
مهران گفته بود: هوتن شــکیبا بعد از دریافت سیمرغ 
بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم فجر، به این سادگى 
حاضر به بازى در «فوق لیسانسه ها» نشد. تلویزیون 
شده مثل شــام عروســى؛ هم مى خورند هم فحش 

مى دهند!
هوتن شکیبا، متولد تهران و بزرگ شده سنندج است. 
نوید محمدزاده هم بازیگر کرد ســینماى ایران است. 
این دو نفر دوستى قدیمى بیش از یک دهه اى با هم 
دارند. آنها به مناسبت هاى مختلف پیام هایى را براى 
یکدیگر در فضاى مجازى منتشــر کرده اند. شــکیبا 
درباره همکارى اش بــا نوید محمــدزاده مى گوید: 
«پایان نامه ام "شــهادت پیتر اوهه" بود که 12 بازیگر 
داشــتم، چون کارگردانى خواندم. نوید هم برایم بازى 
کرد. بعدها هم گروهى به نام "تئاتر تازه" شکل دادیم که 
متشکل از یوسف باپیرى، اشکان دل نژاد، نوید محمدزاده، 

آرمان کوچکى و من بود. شروع کارمان اینگونه بود.» 

مهدى فخیــم زاده ضمن ابراز واکنش نســبت 
به مهاجرت مهناز افشــار به خارج از کشــور و 
حضــورش در یــک برنامــه اســتعدادیابى
 ماهواره اى تأکید کرد خودش هیچگاه ایران را 

ترك نخواهد کرد.
او در یک گفتگوى تصویرى گفــت: «این کار 
خانم افشار، مربوط به زندگى شخصى اش است. 
اگر هنرپیشه هم نبود، ممکن بود برود. خیلى ها 
مى روند اما وقتى مهناز افشــار مــى رود، چون 
سرشناس است، سر و صدا به پا مى کند و بازتاب 

خبرى مى یابد.»
مهدى فخیم زاده در واکنش به پرسشــى درباره 
امکان مهاجرت خودش از ایران گفت: «امکان 
ندارد. اگر مهدى فخیم زاده قرار بود برود، از اول 
انقالب و در همان دهــه 60 مى رفت. من ایران 
ماندم و اگر سنگ هم از آســمان ببارد، همین جا 

هستم.»

شگفتانه سیروس مقدم براى مخاطبان «پایتخت 6» 

«بهتاش» دروازه بان مى شود

پژمان جمشیدى این بار دنبال «زیرخاکى» است! 

رى ى جر یر ر ج ن ىی بر و ى زیر ل ب ى ر ر رب و ج ین
مىشود.

دفاع نوید از هوتن

کنسرت پاییزى حجت اشرف  زاده بیست و یکم آذر و همزمان با سالروز 
تولدش در برج میالد تهران برگزار شد. 

جدیدترین اجــراى ایــن خواننده با یــک اتفاق به مناســبت تولدش 
همراه بود. در بخشــى از این کنســرت صداى مادر حجت اشرف زاده 
در ســالن شــنیده شــد که فرزندش را صــدا مــى زد و همزمان هم 
تصاویرى از کودکــى این خواننده روى نمایشــگرهاى ســالن نقش 

بســت. لحظاتى بعد هم مــادر حجت اشــرف زاده از گوشــه صحنه 
وارد شــد و فرزندش را در آغوش گرفــت. این اتفاق با تشــویق هاى 
طرفداران اشرف زاده در سالن مواجه شــد و لحظات احساسى جالبى را 

رقم زد. 
امــا حجــت اشــرف زاده در جدیدترین کنســرتش منتخبــى از تک

 آهنگ هاى جدیــد و قطعــات خاطره انگیزش را براى دوســتدارانش 

اجرا کــرد. او طــى یکــى دو ســال اخیر توانســته فصــل جدیدى
 از فعالیت هــاى هنــرى خــودش را آغــاز کنــد و رونــد متفاوتــى 
نسبت به تولید و انتشــار آثارش نسبت به ســال هاى قبل فعالیت خود 

داشته باشد.
 حجت اشــرف زاده از ابتداى ســال 98 در زمینه برگزارى کنسرت در 

شهرهاى مختلف ایران هم فعال بوده است.

جدید»، اعتبار صد 
کرده و مى کند و  ه

ند.
ســت، نفر چهارم 
خود را دریافت کرد 
تدارك تولید این  ر

چنــد شــرکت کننده غیر از فینالیســت ها، 
جدیــد» حضور دیگر در «عصر 
اجرا هاى خوبى داشــتند کــه 
مردم و داوران داشتند و نظر 
ککککککردند. شکوفه را هــم جلب
اســت با سعیدعزیزى قرار 

«عصر جدید» هم در تله فیلم پلیسى«ایکس رى» ساخته 
ســروش محمدزاده، در نقش یک شخصیت پلیس بازى 
کرده اســت. همچنین کیا رکنى در فیلم سینمایى «گربه 
سیاه» به کارگردانى کریم امینى 
تهیه کنندگى بهرام رادان  و

حضور پیدا کرده است.

ـل جدیدى
د متفاوتــى 
 فعالیت خود 

 کنسرت در

 روز خاص حجت اشرف زاده

واکنش مهدى فخیم زاده 
به مهاجرت مهناز افشار

تالش جالب هواداران ستاره «ماتریکس»

31 اردیبهشت 1400
 روز «کیانو ریوز» نامگذارى شود!

در هالیوود دستکم تا سال رنسانس «کیانو ریوز»
2021 ادامه پیدا مى کند. 

پپپسپس از آنکه استودیوهاى «برادران وارنر» 
«الینزگیت» اعالم کردند قســمت  و
چهارم «ماتریکــس» و «جان ویک: 
1 مى2021 (31 1» در تاریخ 21 4بخش 4

0اردیبهشــت 1400) اکرانمى شود، 
بعضى هواداراندرخواســت کردند 
که بیست و یکم ماه مى به عنوان 
«روز کیانو ریوز» در تاریخ ثبت 

شود.
چهارشــنبه گذشــته 
گــزارش شــد کــه 
قســمت  وارنرهــا 
چهــارم «ماتریکس» 
را در ایــن تاریخ روى 
پرده مى برنــد. هواداران 
بالفاصله پس از آنکه متوجه 
شدند همزمان با «ماتریکس» 

ن ر و ب شج

31 اردیبهش
 روز «کیانو ریوز»

فیلمبردارى جدیدترین فیلم احمد مرادپور با بازى مریال 
زارعى براى جشنواره فیلم فجر آماده مى شود.

فیلمبردارى «کارو» بــه کارگردانى احمــد مرادپور 
از تولیدات امســال ســازمان هنرى رســانه اى اوج 
ادامه دارد؛ اثرى که از ســختى هاى یک مادر رزمنده 
مى گوید. نقش مریال زارعى در این فیلم بسیار سخت 
و حساس اســت و در دل جنگ پیش مى رود که شاید

 بتواند یکــى از نقش هاى مهم کارنامــه هنرى این 
بازیگر باشد.

فیلمبردارى این فیلم بیش از سه ماه طول مى کشد و 
تدوین آن به صورت همزمان پیش مى رود. لوکیشن ها 
هم متنوع است و بخشى از تصویربردارى در کوهستان 

مى گذرد.
فیلم هاى دفاع مقدسى زیادى ســاخته شده و برخى 
در جشنواره فیلم فجر حضور داشــتند؛ اما فیلمى که 
مانند «کارو» به اهمیت باالى حضور زن در دل جنگ 
تحمیلى بپردازد، بسیار کم است. به این علت «کارو» 
مى تواند یکى از فیلم هاى مهم جشــنواره فجر امسال 

باشد.

عوامل ســازنده این فیلــم براى اینکه فضاســازى 
درســتى از آن ســال ها و وقایــع داشــته باشــند، 
خلخال و سرعین را به عنوان لوکیشن انتخاب کردند 

که طبیعتاً به اهمیت کار مى افزاید. 
مریال زارعــى، پیمان مقدمــى و على پاینده 
از جملــه بازیگران فیلم ســینمایى «کارو» 

هستند.
در خالصه داستان این فیلم سینمایى آمده 
است: «کارو نوجوان کرمانشاهى بعد از 
سال ها تمرین به تیم ملى کشتى دعوت 
مى شــود؛ اما او...» فیلم ســینمایى 
«کارو» بعد از فیلم هاى ســینمایى 
«سجاده آتش» و «رنجر» و سریال 

«رقص پرواز» چهارمین اثر بلند احمد 
مرادپور خواهد بود.

این فیلم که اثِر ســازمان هنرى رســانه اى اوج و 
اولین محصول «مرکز فیلم و سریال عصر» است، 
در سى وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر رونمایى 

مى شود.

مریال زارعى با نقشى متفاوت
 به جشنواره فجر مى رود

اینکه فضاســازى ى
ـع داشــته باشــند، 
یشن انتخاب کردند 

.
 و على پاینده 
یى «کارو» 

یى آمده 
ى بعد از 
عوت 
ایى
یى
یال

 احمد 

 رســانه اى اوج و 
یال عصر» است، 
فجر رونمایى  یلم

ت

برندگان فصل اول مسابقه «عصر جدید» این روز ها چه مى کنند؟
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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره  27650  مورخ 98/9/24   

نوبت دوم

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
(بر اساس فهرست بها 

سال 98)
نوبت 
مناقصه

دوم8640/500/00012/807/698/305 ماه2098004038000160تکمیل مدرسه بنیاد برکت وزوان میمه1

تکمیل مدرسه زنده یاد حبیبه بنکدار کفرود 2
دوم4235/500/0004/706/946/056 ماه2098004038000162بن رود 

اول2261/000/0005/217/948/585 ماه2098004038000163تکمیل مدرسه نجفى خوزانى خمینى شهر3

اول3255/500/0005/108/606/705 ماه2098004038000169تکمیل مدرسه هاشم زاده خوراسگان ناحیه 46

تکمیل مدرسه روستاى حاجت آغا 5
اول2585/000/00011/694/619/358 ماه2098004038000168 باغبهادران

تکمیل مدرسه حاجیه خانم بدرالملوك 6
اول3469/000/0009/374/652/316 ماه2098004038000167ایروانى ناحیه یک

تکمیل تخریب و بازسازى مدرسه عالمه 7
اول4396/500/0007/928/666/001 ماه2098004038000166 حلى (سالن) ناحیه 2

تکمیل مدرسه زنده یاد خانم نصرت رضایى 8
اول5278/000/0005/554/157/155 ماه2098004038000165 نماگرد فریدن

تکمیل مدرسه هاشم خانى محله جاوان 9
اول3265/500/0005/308/573/240 ماه2098004038000164(سالن) ناحیه 5

مدرسه 12 کالسه کمیساریاى عالى 10
اول81/596/000/00031/910/684/304 ماه2098004038000161پناهندگان سازمان ملل ناحیه 5

تکمیل مدرسه مؤمن زاده خولنجان زیباشهر 11
دوم3191/000/0003/810/683/228 ماه2098004038000172مبارکه

دوم2334/000/0006/670/673/057 ماه2098004038000171تکمیل مدرسه آدرگان زیباشهر مبارکه12

تکمیل مدرسه روستاى چشمه رحمان 13
اول3337/000/0006/733/215/267 ماه2098004038000170(رضایى) سمیرم

1. دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2. موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 98/9/25   لغایت مورخ  98/9/28  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  98/10/9
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  سه شنبه   مورخ  98/10/10 در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شــماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 

97/446861 مورخ 97/8/22) مى باشد.
4. نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقى بازار هنر – اداره کل نوســازى مدارس استان اصفهان     (تلفن تماس: 

(32222889
5. نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شــماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) 

ضمانتنامه معتبر بانکى
6. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت 
  www.setadiran.ir اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

انجام خواهد شد.

م الف: 697717 اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

کویــن فورچونــه در ابتــداى فصــل جــارى بــه
 تیــم تراکتــور پیوســت و طبــق ادعــاى ایــن

 باشــگاه، به «گران ترین بازیکن تاریــخ لیگ برتر» 
تبدیل شد. 

مهاجــم فرانســوى-گینه اى تراکتور امــا برخالف 
قیمت باالیش، هیچ وقت نتوانســت بــراى این تیم 
کارایى داشته باشد. او ســه چهار بار در ترکیب اصلى 
تراکتور قرار گرفت و در دیگر بازى ها به علت عملکرد 
ضعیفش، نیمکت نشین شد. فورچونه در دیگر دیدارها 
هم فرصت اندك براى حضور در زمیــن پیدا مى کرد 
و تنها گلش را هم در دیدار مقابل ســایپا براى تراکتور 

به ثمر رساند.
عملکرد ضعیف فورچونه، صداى هــواداران تراکتور و 

رســانه ها را هم درآورده بود، چون این بازیکن نسبت 
به پولى که از باشــگاه تبریزى مى گرفت، نمى توانست 
انتظارات را برآورده کند. در این راســتا، پس از جدایى 
دنیزلــى، فورچونه هــم ســاز جدایــى از تراکتور را 
کوك کرد و مدعى شــد که مى خواهــد از ایران برود. 
مهاجم تراکتورى هــا در آن مقطع حتى تــا فرودگاه
 تبریز هم رفتــه بود، امــا در نهایت اجــازه خروج از
کشــور را پیــدا نکــرد و مجبور شــد کــه در تبریز

 بماند.
فورچونه على رغــم اینکه در تبریز مانــد، اما از حضور 
در تمرینات تراکتور هم ســر باز زد و حاضر نشــد در 
کنــار تیمش حضور داشــته باشــد. پــس از جدایى 
مصطفى دنیزلــى، فورچونه نیز در تمرینــات تراکتور 

حاضر نشده و در دیدار مقابل شــاهین بوشهر و فوالد 
خوزستان هم غایب بود. در این راستا، باشگاه تراکتور 
به مهاجم خــود اولتیماتوم داده که هرچه ســریع تر به 
غیبت غیرموجه خــود در تمرینات پایــان بدهد و به 
جمع شاگردان ســاکت الهامى ملحق شود. در آخرین 
پیغامــى که مدیــران باشــگاه تراکتور بــه فورچونه 
داده انــد، بــه او اعــالم شــده که اگــر تا دوشــنبه 
(دیــروز)در تمریــن تراکتــور حاضــر نشــود، 
بــا جرایمــى از ســوى باشــگاه مواجــه خواهــد

شد.
فورچونه در حالى از ابتداى فصــل فقط یک گل براى 
تراکتور به ثمر رسانده که بحث هاى زیادى درباره مبلغ 
قرارداد این بازیکن وجود دارد. باشــگاه تراکتور پس از 

جذب فورچونه، او را گران ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر 
ایران خواند، اما اشــاره اى به مبلغ قرارداد این بازیکن 
نکرد. شــنیده مى شــود مبلغ قرارداد کوین فورچونه، 
چیزى در حــدود 30 میلیارد تومان اســت  اما مدیران 

باشــگاه تراکتور این موضوع را تأییــد و یا تکذیب 
نمى کنند.

یک گل براى مهاجم 30 میلیاردى کم نیست؟
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شهر و فوالد
شگاه تراکتور 
ســریع تر به 
ن بدهد و به 
د. در آخرین 
ــه فورچونه 
 تا دوشــنبه 
نشــود، ــر
ــه خواهــد

ک گل براى 
ى درباره مبلغ 
اکتور پس از 

گران ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر جذب فورچونه، او را
ایران خواند، اما اشــاره اى به مبلغ قرارداد این بازیکن 
نکرد. شــنیده مى شــود مبلغ قرارداد کوین فورچونه، 
30 میلیارد تومان اســت  اما مدیران  چیزى در حــدود

باشــگاه تراکتور این موضوع را تأییــد و یا تکذیب 
نمى کنند.

ى کم نیست؟
رحمان احمدى، سنگربان سابق سپاهان با حضور 
در تمرینــات تیم گل گهر ســیرجان به شــایعه 

حضورش در این تیم قوت بخشید.
رحمان احمدى که آخرین بار در ترکیب تیم پارس 
جنوبى جم در لیگ برتر حضور داشت این روزها در 
تمرینات تیم گل گهر ســیرجان حضور پیدا کرده 
تا احتماًال در صورت کســب نظر مثبت کادرفنى 
این تیم به جمع ســیرجانى ها اضافه شــود. البته 
گویا این اتفاق هم رخ داده اســت و درباره حضور 
رحمان در این تیم گفته مى شود وى توانسته نظر 
مثبت جاللى را جلب کند و به همین دلیل احتماالً  
تا عصر امروز قــرارداد وى با ســیرجانى ها امضا 

مى شود.
رحمان احمدى پس از جدایى از جمع پارس جنوبى 
جم، به تیم گل ریحان البرز پیوست اما در نهایت 
از این تیم نیز جدا شد تا پس از حضور در جمع گل 
گهرى ها شــایعه پیوســتن وى به این تیم لیگ 

برترى باال بگیرد.
رحمان احمدى از پرافتخارترین بازیکنان حاضر در 
لیگ برتر محسوب مى شود چرا که تاکنون چهار 
بار (سه بار با سپاهان و یک بار با سایپا) توانسته به 
قهرمانى لیگ برتر و یک بار (با تیم پرسپولیس) نیز 
موفق شده به عنوان قهرمانى جام حذفى دست پیدا 
کند. احمدى با ایستادن درون دروازه تیم ملى در 
راه رسیدن به جام جهانى برزیل نیز 11 بازى ملى 

را وارد کارنامه خود کرده است.

مدیر ســازمان فوتبال باشــگاه ذوب آهن با اعالم اینکه 
قرار است هیئت مدیره باشگاه تا سه شنبه (امروز) درباره 
منصوریان تصمیم گیرى کند، گفت: تیم با کســب تنها 
یک ســوم امتیازات در 15 بازى لیگ نتوانسته انتظارات 

را برآورده کند.
باشــگاه ذوب آهن اصفهان بعد از کســب نتایج ضعیف 
در رقابت هاى فصل جــارى فوتبال ایــران، به علیرضا 
منصوریان، پنج بازى (از هفته یازدهم تا پایان نیم فصل 
لیگ برتر) مهلت داد تا با کســب 10 امتیــاز انتظارات را 
برآورده و جایگاهش را روى نیمکت سبزپوشان اصفهانى 

حفظ کند. تیم منصوریان در این پنج بازى مقابل فوالد و 
نساجى به پیروزى، مقابل گل گهر و نفت مسجدسلیمان به 
تساوى و برابر پرسپولیس تن به شکست داده تا آورده اش 
در این بازى ها فقط 8 امتیــاز (2 امتیاز کمتر از حدنصاب 

مدنظر باشگاه) باشد.
با این اوصاف هنــوز از هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن 
تصمیمى مبنى بــر ادامه همکارى یا قطــع همکارى با 

منصوریان گرفته نشده است.
ذوب آهن در مجموع 15 بازى 15 امتیاز کسب کرده و در 

رده دهم جدول قرار دارد.

رسول کربکندى، مدیر سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن در 
این باره گفت: هیئت مدیره باشگاه بعد از پایان رقابت هاى 
نیم فصل هنوز تشکیل جلســه نداده و قرار است بررسى 
عملکرد تیم در پنج هفته گذشته در دستور کار قرار بگیرد 

و رسماً در این باره موضعگیرى شود.
وى درباره اینکه منصوریان از 10 امتیاِز مدنظر باشــگاه 
در پنج بازى آخر 8 امتیاز کســب کرده است، عنوان کرد: 
مسئله مشخص این است که ما از نتیجه گیرى کلى تیم تا 
نیم فصل رضایت نداریم و ذوب آهن با کسب تنها یک سوم 

امتیازات در 15 بازى نتوانسته انتظارات را برآورده کند. 

تکلیف منصوریان براى ماندن یا رفتن از ذوب آهن امروز 
در جلسه هیئت مدیره باشگاه مشخص مى شود. سرمربى 
سبزپوشان که امسال نتوانسته نتایج قابل قبولى با ذوب 
آهن کسب کند متعهد شده بود در پنج بازى آخر 10 امتیاز 
به دست بیاورد اما نتوانست به قولش وفا کند و همین باعث 
شد که پس از اتمام نیم فصل شایعه برکنارى اش بیش از 
پیش قوت بگیرد. برخى از طرفداران ارتش سبز اصفهان 
هم که معتقدند باشگاه بیش از حد به علیمنصور فرصت 
داده و او نتوانسته به وعده هایش جامه عمل بپوشاند این 
روزها بیش از هر زمان دیگرى خواهان جدایى منصوریان 

از جمع سبزپوشان اصفهان هستند. 
حاال با همه این بحث و جدل ها سر خواستن و نخواستن 
منصوریان مى دانید نکته طنز ماجرا کجاست؟ آنجا که 
على منصور در نشست خبرى پیش از بازى تیمش برابر 
گل گهر مى گوید: «اگر قرار باشــد اسمى را در استقالل 
بیاورند، حداقل در ده بیست ســال گذشته، چه دوستان 
دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند، اسم من 
هم باید بیاید.» اینکه او از بر زبان آوردن این ســخنان 
چه منظورى داشــته را دقیقاً نمى دانیم اما برداشت ما از 

حرف هاى علیمنصور با توجه به شــرایط این روزهاى 
استقالل و سرمربى اش «استرا» و همچنین شایعاتى که 
هر روز از گوشه و کنار در خصوص گزینه هاى جانشینى 
براى او به گوش مى رســد (علیرغم خواســت و تقالى 
هواداران این تیم براى بازگشت او به جمع آبى پوشان)، 
این است که سرمربى اســبق آبى ها نیم نگاهى هم به 
نیمکت استقالل دارد. این ظن نسبت به تمایل منصوریان 
براى سکاندارى آبى پوشان پایتخت  که از قضا این روزها 
اوج گرفته اند و بدون حضور سرمربى هم خوب نتیجه مى 
گیرند، وقتى قوى تر مى شــود که او تأکید مى کند: «در 
حال حاضر مربى تیمى هستم که لوگوى آن در سمت چپ 
پیراهن من است» و این تیم هم ذوب آهن است که چند

 هفته اى است کمى از قعر جدول فاصله گرفته. منصوریان 
مى گوید «در حال حاضر» امانتدار سبزپوشــان است اما 
خب از فردا چه کسى خبر دارد؟ حاال فردا روزى اگر دیگر 
سکاندار ذوبى ها نبود البد حتمًا بهترین گزینه آلترناتیو 

استراماچونى است.
با این تفاسیر و ضمن عذرخواهى از داش على باید بگوییم 
ما با شنیدن این حرف هاى او یاد کسى افتادیم که او را به 

ده راه نمى دادند، سراغ خانه کدخدا را مى گرفت.

حمید رضا گرشاسبى، علیرضا رحیمى و مصطفى کیائى اعضاى جدید هیئت مدیره باشگاه 
پیکان با حضور در باشگاه رسماً معارفه شدند و کار خود را آغاز کردند.

در این جلسه معارفه که با برخى مدیران شرکت ایران خودرو و مدیران ارشد باشگاه به همراه 
شیعى مدیر عامل باشگاه پیکان انجام شد، مدعوین با هیئت مدیره جدید آشنا شدند.

در اولین جلسه هیئت مدیره بعد از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء آقاى حمید رضا 
گرشاســبى به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقاى علیرضــا رحیمى،  مدیر عامل 

اصفهانى اسبق سپاهان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

هرچیزى زیادیش ضرر داره!

مرضیه غفاریان

آخرین فرصت رحمان 
براى تنفس در لیگ برتر

امروز، جلسه سرنوشت ساز

علیرضا منصوریان قصد دارد با جذب 3 بازیکن 
کار خود در نیم فصل دوم را همراه با ذوب آهن 

ادامه دهد.
علیرضــا منصوریــان قصــد دارد کــه براى 
تقویــت ذوب آهــن در نیــم فصــل دوم در 
صورتــى کــه در ایــن تیــم ماندگار شــود، 
بازیکنانى را بــه تیم اضافه کنــد و کار خود را 
همراه با ذوبى ها در لیــگ نوزدهم ادامه دهد. 
به همین دلیل خبر مى رســد کــه منصوریان 
قصــد دارد بازیکنانــى در خطــوط مختلــف 

جذب کند.
 از جمله در خــط دروازه بانى کــه اولین هدف 
اوست. ســرمربى ذوب آهن به دنبال این است 
تا بازیکنان خارجى مختلف را زیر نظر بگیرد و 
در صورت تأیید یک گلر غیر ایرانى جذب کند. 
او بعد از بقا در سمت ســرمربیگرى محمدباقر 
صادقى را کنار گذاشــت و معراج اسماعیلى را 
انتخاب شماره یک خود کرد. اما حاال به دنبال 
استخدام بازیکن دیگرى است تا تجربه بیشترى 
براى نیم فصل دوم داشته باشــد. او همچنین 
قصد دارد یک مدافع نیز به لیســت خود در نیم 
فصل دوم اضافه کند. با تصمیــم منصوریان، 
بوى باکر مدافع آفریقایى ذوب آهن از لیســت 
تیم خارج شد و حاال آنها براى این منطقه دنبال 
بازیکن جدیدى هســتند تا بتواند کمک آن ها در 

ادامه مسابقات باشد.
خط حملــه نیــز آخریــن منطقه  مــورد نظر 
منصوریان براى تقویت در نیم فصل دوم است. 
گویا او مى خواهد بازیکنــى بلند قامت اما تمام 
کننده به لیست خود اضافه کرده تا در نیم فصل 
دوم با قدرت تهاجمى بیشترى کار را ادامه دهد 

و به رتبه هاى باالیى جدول برسد.

باید بریم باالتــــر
 قاسم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: با نتایجى که در نیم 

فصل اول گرفتیم، خیلى عقب هستیم و باید این نتایج را جبران کنیم.
حدادى فر درباره تســاوى بدون گل تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مقابل گل گهر 
سیرجان اظهار کرد: ما براى پیروزى به ســیرجان رفته بودیم، اما متأسفانه شرایط 
زمین چمن اجازه نداد که فوتبال دلخواهمان را به نمایش بگذاریم. این زمین در حد 
لیگ برتر نیســت، اما با این حال چند موقعیت خوب را از دست دادیم. گل گهر هم 
یکى دو موقعیت داشت اما در مجموع تیم با وجود کیفیت بد زمین چمن، بازى خوبى 

را به نمایش گذاشت.
وى در واکنش به اعتراض مجید جاللى به داورى این بازى مبنى بر نگرفتن یک 
پنالتى مسلم به سود گل گهر تصریح کرد: من دوست ندارم درباره داورى صحبت 
کنم. این صحنه در برنامه هاى تلویزیونى پخش شد و کارشناس داورى هم گفته 

بود که پنالتى نیست.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به حضور شاگردان علیرضا منصوریان در 
رده دهم جدول به «تسنیم»  گفت: ما خیلى عقب هستیم و باید نتایج گذشته 
را جبران کنیم. در نیم فصل اول امتیازات زیادى را از دست دادیم و باید بیشتر 
تالش کنیم تا ذوب آهن را به جایگاه واقعى اش برسانیم. مطمئنًا تیم ما این 

پتانسیل را دارد که به رده هاى باالیى جدول صعود کند.

یط این روزهاى 
چنین شایعاتى که 
ه هاى جانشینى 
واســت و تقالى

مع آبىپوشان)، 
نگاهى هم به  یم
 تمایل منصوریان 
ا ا ا ق ا

بایبا
 قاسم حدادى فر
فصل اول گرفتی
حدادى فر دربار
ک سیرجان اظهار
زمین چمن اجاز
لیگ برتر نیســ
یکى دو موقعیت
را به نمایش گذا
وى در واکنش
پنالتى مسلم به
کنم. این صحنه
بود که پنالتى
هافبک تیم
رده دهم
را جبران
تالش کن
پتانسیل را داردک

ذوب آهن
 مهیاى خرید مى شود

احمد خلیلى

رحیمى دوباره آفتابى شد

یک غریبه آشنا در راه ایران

حمید رضا گرشاسبى، علیر
در باشگاه ر پیکانبا حضور
در این جلسه معارفه که با برخ
شیعى مدیر عامل باشگ

در اولین جلسه هیئت
گرشاســبى به عن
اصفهانى اسبق

رحیمى

ابراهیم توره مهاجم سابق تیم هاى سپاهان و پرسپولیس با انتشار پستى، شایعات حضور در 
ایران را قوت بخشید.

 ابراهیم توره، مهاجم 33 ساله سنگالى است سابقه 
بازى در تیم هاى پیکان، پرســپولیس و سپاهان را دارد. 

اوج دوران فوتبالى او در تیم سپاهان بود اما وى پس از ترك ایران، در انتقالى 
بزرگ به موناکوى فرانسه پیوســت و فصل 2018-2017 را در تیم آژاکسیوى 

فرانسه سپرى کرد و سپس در لیست مازاد قرار گرفت و حاال بدون تیم است.
در مقاطع مختلف پس از جدایى از سپاهان، صحبت هایى درباره حضور این 
بازیکن در لیگ ایران شنیده مى شد اما هرگز شایعات رنگ واقعیت نگرفتند. 
با این حال ابراهیم توره حاال با انتشار پستى از دوران حضورش در سپاهان، 

واژه «به زودى» را در کنار چند پرچم اســتفاده کرده تا دوباره شایعه بازگشت 
این مهاجم 33 ساله به ایران به راه بیافتد. از تراکتور به عنوان مقصد احتمالى وى 

نام برده مى  شود.

شنا در راه ایران
انتشار پستى، شایعات حضور در  ى سپاهان و پرسپولیس با

گالى است سابقه 
لیس و سپاهان را دارد. 

انتقالى ن بود اما وىپس از ترك ایران، در
در تیم آژاکسیوى  8ت و فصل 2018-2017 را

ست مازاد قرار گرفت و حاال بدون تیم است.
 سپاهان، صحبت هایى درباره حضور این 
د اما هرگز شایعات رنگ واقعیت نگرفتند. 
شار پستى از دوران حضورش در سپاهان، 

چم اســتفاده کرده تا دوباره شایعه بازگشت 
ه بیافتد. از تراکتور به عنوان مقصد احتمالى وى 
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961750 ج/6 له خانم روحى قانعى علیه حسین- منا- آفرین- کورش- 
دیانا- آتنا- ماندانا- محمد شــهرت همگى هنرمند- فاطمه محمدخانى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 1/041/080/585 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 98/10/17  سه شنبه  ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 7/762 حبه مشــاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به 
پالك ثبتى شماره 100 اصلى بخش 4 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شده است ملکى مرحوم حســن هنرمند و اکنون در تصرف استیجارى رضا 
قربانى تا دیماه سال 1400 و مبلغ سیصد میلیون ریال وجه الرهانه دارد که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10٪ درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بــود. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: عبارتست از یکباب منزل 
مسکونى قدیمى بازسازى شده واقع در میدان امام، پشت مسجد امام، کوچه مسجد، پالك 
155 داراى پالك ثبتى شماره 100، بخش چهار ثبت اصفهان که با توجه به نقشه هوایى 
شهردارى منطقه 3 اصفهان داراى مســاحت باقیمانده حدود 198 مترمربع مى باشد که 
ساختمان در ضلع شمال ملک با دیوارهاى باربر با سقف چوبى و نیز قسمتى سقفهاى طاق 
چشمه اى و در ضلع غربى که بازسازى گردیده با اندود گچ بر روى سقف و بدنه و پالستر 
ماسه ســیمان در کف با چارچوبهاى فلزى و لنگه دربهاى چوبى و آشپزخانه با کاشى در 
بدنه و سرامیک در کف بهمراه کابینت فلزى و آبگرمکن دیوارى و حمام با کاشى در بدنه 
و سرامیک در کف و دستشویى در ضلع غربى و شمالى با بدنه کاشى و کف فرش سرامیک 
و دیگر قسمتهاى ســاختمان در ضلع غربى که بازسازى گردیده، داراى سرامیک کارى و 
قسمتى سنگ گیوتین در بدنه حیاط و موزائیک فرش در کف آن و نیز امکانات شهرى اعم 
از آب و فاضالب، گاز، برق و تلفن مى باشد، گرمایش ساختمان با اسپیلیت و بخارى گازى 
و ســرمایش آن با کولر آبى تأمین مى گردد. ارزیابى: با توجه به موقعیت ملک، کاربرى، 
مساحت عرصه و اعیان، قدمت و کیفیت ساخت، امکانات موجود و در نظر گرفتن عوامل 
مؤثر در قضیه ارزش روز کل عرصه و اعیان فوق الذکر بالــغ بر 8/900/000/000 ریال 
معادل هشتصد و نود میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 7/762 حبه 
مشاع آن به مبلغ 959/469/444 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 680544 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/295
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 980688 ج/4 له خانم فاطمه رجبى و علیه 1- صغرى حیدرى بنى 
2- پروین حیدرى بنى مبنى بر فروش پالك ثبتــى 4507/5 بخش 5 اصفهان در تاریخ 
98/10/17 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى مرحوم نصرا... بنى و اکنون در تصرف 
مالکانه ورثه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى 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 را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک 
مورد معرفى به آدرس اصفهان سه راه ســیمین خیابان فرهنگ کوچه شهید درودگر نبش 
کوچه شهید سلیمانى پالك 68 مراجعه و پس از معاینه محل و استماع اظهارات خواهان و 
رویت مدارك ابرازى توسط نامبرده موارد به شرح ذیل ایفاد مى گردد: 1- مشخصات ثبتى 
ملک: طبق سند دفترچه ابرازى 6 دانگ یک باب خانه به مساحت 181/30 مترمربع مجزى 
شده از پالك هاى 4507 و فرعى 24507 تحت پالك ثبتى 4507/5 بخش 5 ثبت اصفهان 
ذیل شــماره 203276 صفحه 130 دفتر 1094 مى باشد 2- مشخصات ساختمانى ملک: 
ملک مورد نظر با قدمت باالى 35 سال ساخت و با اعیانى به مساحت 218/78 مترمربع در 
2 طبقه همکف و اول با کاربرى مسکونى و 1 زیرزمین انبارى و با از شعابات آب و فاضالب 
و برق و گاز داراى سیستم گرمایشى بخارى و آبگرمکن گازى و سرمایش کولر آبى، دیوارها 
باربر و ستون فلزى و ســقف طاق ضربى کف ها موزاییک مستعمل، سطح داخلى نقاشى 
قدیمى در همکف و کاغذ دیوارى مستعمل در طبقه دوم، درب و پنجره خارجى پروفیل فلزى 
قدیمى و درب هاى داخلى چوبى با چارچوب فلزى، سرویس بهداشتى و حمام و آشپزخانه با 
کف سرامیکى و بدنه کاشى مستعمل، کابینت فلزى قدیمى، نماى خارجى و حیاط سیمان 
تخته ماله اى در همکف و طبقه اول فاقد نماکارى، کف حیاط موزاییک برجسته قدیمى مى 
باشد. این ملک با کد نوسازى 0- 191- 11351- 5- 13 در طرح تعریض مسیر گذر قرار 
دارد. نتیجه: 1- با عنایات به مطالب فوق و بررسى جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه 
اوضا و احوال و مولفه هاى موثر در قضیه، منجمله وضعیت ثبتى، موقعیت محلى و دسترسى 
به شبکه شوارع و معابر، کاربرى و متراژ عرصه و اعیان، نوع مصالح مصرفى و قدمت ساخت 
(اعیانى تقریبا فاقد ارزش مى باشد) و انشــعابات دایر، ارزش کل 6 دانگ پالك موصوف 
به مبلغ 12/237/750/000 ریال (یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هفتصد و 
هفتاد و پنج هزار تومان برآورد و اعالم مى گردد. 2- با توجه به مدارك ابرازى و مستندات 
پرونده فوق االشاره میزان سهم و مبلغ هر یک از شرکا نســبت به سهام آنها به شرح زیر 
محاسبه و اعالم مى گردد: 2- 1 سهم خواهان (فاطمه رجبى فرزند باقر) از ملک بابت مهریه 
و سهم ارث به شرح زیر محاســبه مى گردد. (بنابر اظهار خواهان اجرت المثل به صورت 
نقدى از طرف خواندگان به خواهان پرداخت گردیده است) حبه 3/979 =  مهریه، 68/021 
= 3/979 – 72 ، ســهم ارث = حبــه 8/502625= 8/ (68/021)، حبه 12/481625= 
8/502625+ 3/979= سهم ارث + مهریه= ســهم خواهان، ریال 2/121/486/199= 
12/237/750/000 * (72)/ (12/481625)= مبلغ سهم خواهان، 2- 2 سهم هر کدام از 
خواندگان (خانم پروین حیدرى بنى و صغرى حیدرى بنى فرزندان نصرا...) بسویه به شرح 
زیر محاسبه مى گردد. حبه 29/7591875= 0/5 * 59/518375= 0/5 * (12/481625- 
72)=  سهم هر کدام از خواندگان، ریال 5/058/131/900= 12/237/750/000 * (72)/ 
(29/7591875)= مبلغ سهم هر کدام از خواندگان. م الف: 677412 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان/9/306
مزایده مال غیرمنقول

اجراى احکام مدنى شــعبه 17 دادگاه عمومى(حقوقى) اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 981839 ج 17 له: حمیدرضا کیانى علیه اسماعیل- 
محمدرضا- على رضا محترم کیانى ابرى مبنى دســتور فروش ملک مشاعى در روز شنبه 

مورخ 98/10/14 از ساعت 9/30 صبح در این محل (دادگاه شهید بهشتى) جهت فروش 
ملک مشاعى که در تصرف حمیدرضا کیانى- علیرضا کیانى- محمدرضا کیانى است. 1- با 
عنایت به کپى سند ابرازى به میزان یک دانگ مشاع به نام خانم زهرا و به میزان 0/943 
دانگ مشــاع به نام آقاى محمدرضا شــهرت همگى کیانى ابرى جمعًا به میزان 1/943 
دانگ مشاع از شش دانگ ملک فوق کسر مى گردد. 2- در ارزیابى ملک فوق اعیانى 120 
مترمربع ساخت قسمت شرقى با توجه به کلنگى نبودن مشابه بقیه اعیانى ملک و نظر به 
مشخصات ساختمانى و قدمت ساخت (قابل مالحضه) به میزان 450/000/000 ریال در 
نظر گرفته شده اســت که با توجه به عدم ارائه مدارك مورد ادعاى خوانده در کل ارزیابى 
محاسبه گردید. (اتخاذ تصمیم احراز ساخت توسط خوانده با آن مقام محترم قضائى است). 
3- بنابراین با توجه به کسر مبالغ اشاره شــده باال (بند 1 و 2)، ارزیابى ملک جهت تقسیم 
ترکه با شرایط مندرج در گزارش بدوى جمعًا مبلغ 6/235/099/847 ریال (شش میلیارد و 
دویست و سى و پنج میلیون و نود و نه هزار و هشتصد و چهل و هفت ریال) تعیین و اعالم 
نظر و به نسبت سهم وارثین اشاره شده در گواهى حصر وراثت مربوط بین آن ها به شرح زیر 
تقسیم مى گردد. الف) ســهم االرث یک نفر دختر (به نسبت یک نهم) از کل ماترك مبلغ 
692/788/872 ریال است. ب) سهم االرث هر پسر (به نسبت دو نهم) از کل ماترك مبلغ 
743/ 1/385/577 ریال و سهم االرث 4 پسر جمعًا مبلغ 5/542/310/975 ریال مى باشد. 
که توسط کارشناسان رسمى دادگسترى ارزیابى و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این 
اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. توضیح اینکه: م الف: 690765 

شریفى مقدم- دادورز اجراى احکام شعبه 17 دادگاه حقوقى اصفهان /9/410
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000311 تاریخ آگهى: 1398/09/18 شماره پرونده: 
139704002004000514 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9704655- 
تمامت ششــدانگ پالك 6166/4 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به مســاحت 173/70 
مترمربع به انضمام یک و نیم دانگ مشاع از هشت و مســتراح و خاشاك و رز اشتراکى با 
خانه هاى 6166/1 و 6167 و بــا حق یک درب و حق العبور از خانــه 6166/1 به آدرس 
اصفهان خیابان کمال چهارراه ابن سینا کوچه منار ســفید (شماره 2) پالك 67 کدپستى 
8155843691 که در صفحه 457 دفتر 15 ذیل ثبت 1833 به شماره چاپى 91/684181 
بنام سید محمود شاهمرادى فرزند جعفرقلى سابقه ثبت و سند دارد با حدود: شماًال: در دو 
قسمت اول دیواریست مشــترك به طول 6/55 متر به 6167 دوم دیوار به دیوار به طول 
3/90 متر به 6165 باقیمانده جنوبا در چهار قســمت اول دیوار به دیوار به طول 3 متر به 
6165 باقیمانده دوم دیواریست مشترك به طول 5/05 متر به 6165 باقیمانده سوم دیوار 
به دیوار به طول 3 متر به شــماره 6166/3 چهارم دیواریست مشــترك به طول 2 متر به 
6165 غربا درب و دیوار به طول 12/55 متر شــارع حدود و مشخصات هشت و مستراح 
و خاشاك و رز مذکور به شرح شماال به شارع شــرقا به دیوار اشتراکى با خانه نم ره 6168 
یدااله جنوبا اول در سه قسمت به دیوار اشتراکى با خانه نمره 6168 مزبور (قسمتى از غرب 
مجاور اســت) دوم به دیوار خانه نمره 6167 غربا به دیوار خلوت نمره 6166/1 که طبق 
نظر کارشناس رســمى پالك فوق یک باب منزل مسکونى ســه طبقه با مساحت حدود 
370 مترمربع با قدمت حدود 25 سال وجود دارد مشتمل بر طبقه زیرزمین بصورت انبارى 
همکف بصورت انبار و یک واحد مســکونى و اتاق روى انبار و طبقه فوقانى بصورت یک 
واحد مسکونى مى باشد. این ســاختمان با دیوار باربر آجرى و سقف تیرآهن و قسمتى از 
سقف سبک و ورق گالوانیزه مى باشد پوشش کف ها قسمتى موزائیک و قسمتى سرامیک 
و قسمتى سیمانى مى باشد. پوشــش بدنه ها گچ و رنگ و قسمتى آجرو پوشش سقف ها 
گچ و رنگ مى باشد. پوشش کف و بدنه ســرویس و حمام و آشپزخانه کاشى و سرامیک و 
کابینتها mdf و طبقه اول فلزى اســت. دربهاى داخلى ساختمان چوبى هستند و دربها و 
پنجره هاى خارجى آهنى هستند. نماى ساختمان آجرنما و سنگ مى باشد ساختمان داراى 
انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. که طبق سند رهنى شماره 178116 مورخ 1395/9/30 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 20 اصفهان در رهن بانک مسکن شعبه چهارباغ 
عباسى اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار ملک تا تاریخ 1400/9/29 بیمه مى 
باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/10/22 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 5/500/000/000 (پنج 
میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/9/26 درج 
و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره طى فیش 
ســپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حســاب اداره ثبت اســناد و امالك پرداخت نماید. م الف: 691817 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /9/429
مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000312 تاریخ آگهى: 1398/09/19 شماره پرونده: 
139704002129000715 آگهــى مزایده پرونــده اجرایى کالســه: 9707671/2- 
ششدانگ آپارتمان پالك 2953/113 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 111/30 
مترمربع که از این مقدار 3/78 مترمربع مربوط به تراس مسقف متصله است و به انضمام 
انبارى 67 فرعى واقع در زیرزمین به مســاحت 4/77 مترمربع و به انضمام پارکینگ 87 
فرعى واقع در زیرزمین به مســاحت 12/5 مترمربع به شــماره دفتر امالك الکترونیکى 
139520302024014544 شــماره چاپى سند 514091 سرى د ســال 94 به نام خانم 
سکینه زمانى فرزند جانعلى شماره شناســنامه 6 داراى سند مالکیت تک برگ مى باشد به 
آدرس اصفهان- سه راه سیمین- خیابان جانبازان- بن بست ماهر ساختمان معین طبقه 
چهارم- واحد جنوب شرقى (واحد 15) با حدود: حدود آپارتمان شماال اول در دو قسمت که 
دوم غربى است به طولهاى 1/90 متر و عرض 0/83 متر دیواریست به آسانسور مشاعى دوم 
به طول 4/17 متر دیوار اشتراکى با آپارتمان چهل و پنج فرعى سوم در دو قسمت که اول 
شرقى است به طولهاى 2/20 متر و 1/72 متر پنجره دیوارست به نورگیر مشاعى شرقا به 
طول 11/32 متر دیواریست به فضاى پالك نه فرعى از دو هزار و نهصد و پنجاه و سه اصل 
جنوبا انکسارا به صورت شکسته در هفت قسمت که قسمتهاى دوم و چهارم و ششم شرقى 
است به ترتیب به طولهاى 0/50 متر و 0/54 متر و 0/50 متر و 0/53 متر و 0/50 متر و 0/50 
متر و 6/53 متر پنجره ها و دیوار و دیوار کوتاه تراس مسقف است به فضاى رامپ مشاعى 

و حیاط مشاعى و حیاط مشاعى و فضاى پشــت بام طبقه همکف غربا اول در سه قسمت 
که قسمت دوم شمالى است به طولهاى 1/60 متر و 0/10 متر و 8/25 متر دیوار اشتراکى 
با آپارتمان چهل و هفت فرعى دوم در سه قســمت که اول شمالى و سوم جنوبى است به 
طول 1/20 متر و 0/50 متر و 1/20 متر دیواریســت به داکت مشاعى سوم در سه قسمت 
که دوم شمالى است اول به طول 2/50 متر دیوار اشتراکى با آپارتمان مزبور و 0/10 متر و 
1/39 متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى 2- حدود انبارى شماال به طول 
3/01 متر دیوار اشتراکى است با انبارى 66 فرعى شرقا به طول 1/57 متر درب و دیواریست 
به محوطه مشــاعى پارکینگ 94 فرعى جنوبا به طول 3/02 متر دیوار اشتراکى با انبارى 
67 فرعى غربا به طول 1/60 متر دیواریست به تحتانى عرصه مشاعى3- حدود پارکینگ 
شماال به طول 5/00 متر خط مستقیم مفروض است به پارکینگ 86 فرعى شرقا به طول 
2/50 متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشــاعى پارکینگ جنوبا به طول 5/00 
متر خط مستقیم مفروض است به پارکینگ 88 فرعى غربا به طول 2/50 متر دیواریست 
به تحتانى خیابان که طبق نظر کارشــناس رسمى آپارتمان داراى آسانسور مشاعى، البى 
مشاعى، انبارى دو اتاق خواب، پذیرایى، آشپزخانه open با کابینت چوبى و سرویس هاى 
بهداشتى و انشعابات آب، برق، گاز میباشد. پوشش کف از نوع پارکت، دیوارها کاغذ دیوارى، 
اتاق خوابها داراى کمد چوبى میباشند. دربهاى داخلى چوبى، درب تراس آلومینیومى، قاب 
پنجره هاى پذیرایى به سمت حیاط آلومینیومى با شیشه دو جداره، کف تراس سنگ و دیوار 
تراس سنگ و آجر میباشد. کف پارکینگ موزاییک و دیوار پارکینگ سیمان شده ا ست. کف 
رامپ سنگ پوشش کف البى سنگ و دیوار البى سنگ کارى شده است. همچنین راه پله 
و دیوار راه پله با سنگ و نرده راه پله از نوع فلزى میباشد. قدمت ساخت در حدود 14 سال 
تخمین زده مى شود. مساحت آپارتمان طبق سند ارائه شــده 111/3 مترمربع، پارکینگ 
12/5 مترمربع و انبارى 4/77 مترمربع میباشد و طبق ســند رهنى شماره 74399 مورخ 
1396/02/27 تنظیمى در دفترخانه اسناد رســمى شماره 37 زرین شهر اصفهان در رهن 
بانک کشاورزى واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک داراى بیمه نمى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 1398/10/22 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده 
گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه هفت و میلیارد و نهصد و دو میلیون ریال شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 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 مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/09/26 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 692953 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/430
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003697/1 شماره بایگانى پرونده: 9805185/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000468 تاریخ صــدور: 1398/09/20 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى بدین وسیله به: آقاى امیر خشوعى اصفهانى فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
3433 صادره از اصفهان و کدملى 1288382286 متولد 1362/02/25 ســاکن اصفهان 
کدپستى 8199889163 ، ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان 
به استناد قرارداد بانکى شــماره 10032-4746 مورخ 1394/07/30 جهت وصول مبلغ 
98/857/002 ریال بابت اصل و مبلغ 8/840/007 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1398/08/12 بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 74/143 ریال از تاریخ 1398/08/12 
تا روز وصول علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9805185 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/08/25 مامور، مح ل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 697322 قویدل – سرپرســت 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان / 9/463
ابالغ اخطاریه

شماره پرونده: 139704002003001115/1 شماره بایگانى پرونده: 9701602/1شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000459 تاریخ صــدور: 1398/09/16 آگهى ابالغ 
اخطاریه محاســبه مهریه به نرخ روز بدینوســیله به ورثه مرحوم پیمان پور شجاع: آقاى 
محمدحسن پورشجاع فرزند مهدى ساکن اصفهان چهارباغ باال کوچه شهید سرکوب پ 
63 و به خانم فرزانه بکرانى باالنى فرزند حســن ساکن اصفهان چهارباغ باال کوچه شهید 
سرکوب پ 63 که طبق گزارش مامور امکان ابالغ واقعى به شــما امکانپذیر نبوده است 
و پیرو اجرائیه ارسالى بدینوســیله اخطار مى گردد طبق درخواست بستانکار و برابر ماده 3 
آئین نامه اجرائى قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى میزان وجه نقد مهریه 
مندرج در سند شماره 2725 – 90/12/27 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 12 اصفهان طبق 
آخرین شاخص (1397) مبلغ 2140453802 ریال، قیمت یکعدد سکه طرح جدید به مبلغ 
47730000 ریال، قیمت یک مثقال طالى ساخته شده 18 عیار بمبلغ 20557626 ریال 
توســط اتحادیه صنف طال، نقره و جواهرات و صراف اصفهان مورخ 97/12/06، قیمت 
یک طاقه شــال ترمه یه مبلغ 30000000 ریال، قیمت یک شاخه گل رز به مبلغ 15000 
ریال، قیمت یک شــاخه گل نقره 300000 ریال، قیمت یک جام آئینه و شــمعدان نقره 
70000000 ریال، قیمت یک جلد کالم اله مجید 1000000 ریال و قیمت یک سفر حج 
تمتع 256511500 ریال توسط سازمان حج و زیارت محاسبه و ارزیابى گردیده است. لذا 
مراتب بدین وسیله به شــما ابالغ، چنانچه به موضوع فوق اعتراض دارید از تاریخ انتشار 
این آگهى لغایت پنج روز اقدام نمائید. این آگهى فقــط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد. م الف: 697653 قویدل – کفی ل اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان  / 9/464
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 981216 از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیه شرکت 
پوشینگر به پرداخت مبلغ 760 / 084 / 18 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم 
کبرى کیانى دره و مبلغ 000 / 000 /1 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت 
محکومت گردیده که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم 
که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شــده است نموده است . صورت اموال 
مورد مزایده دستگاه چهارکاره کانن پرینتر اسکنر کپى فکس – لیزرى سیاه سفید مجهز 

Canon i- sensys mf217w LaserJet Multifunction Printer مدلwi-fi به
شماره ســریال - RVW77492 – ParNo – F167302 کداموال 3206  لذا ارزش 
دستگاه مذکور نســبت به قیمت پایه معادل 000 / 000 / 32 ریال برآورد مى گردد . زمان 
برگزارى مزایده : 21 / 10 / 98 ســاعت 8 الى 30 / 8 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى : جهت بازدید به این 
اجراء مراجعه شــود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى 
المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد 
ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده 
شوند 697714 /م الف. کرباسى  – دادورزشــعبه چهارم اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

شاهین شهر 9/465 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 981795از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیه شرکت 
پوشــینگر به پرداخت مبلغ 935/ 763/ 161 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له 
خلیل احمدى کاویانى و مبلغ 000 / 000 /1 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق 
دولت محکومت گردیده که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم 
علیهم که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده است نموده است . صورت 
اموال مورد مزایده یک دستگاه شیرینگ پک مســتعمل به ابعاد تونلى 140 * 60 و طول 
تونلى 290 سانتیمتر به همراه سیستم کشــش و دوخت به عرض مفید حدود 125 سانتى 
متر و تابلو برق مربوطه و چهار چوب و راه پله در قسمت کشش جهت تعویض رول دستگاه 
مذکور فاقد لیبل و به رنگ ابى مى باشد که در زمان بازدید دستگاه مذکور سالم و در حال 
کار بوده لذا ارزش دستگاه مذکور نسبت به قیمت پایه معادل 000 / 000 / 190 ریال برآورد 
مى گردد . زمان برگزارى مزایده : 19 / 10 / 98 ساعت 8 الى 30 / 8 صبح محل برگزارى 
مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى : جهت 
بازدید به این اجراء مراجعه شود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله 
را فى المجلس به همراه داشــته باشند تا عند اللزوم به حساب ســپرده  واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده 
شرکت داده شوند 697708 /م الف. کرباسى  – دادورزشعبه چهارم اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر 9/466 
اخطار اجرایى

محکوم علیه اردشیر رئیسى فرزند على مجهول المکان و محکوم له ملکه جوالیى فرزند 
مرتضى با وکالت مسعود کاظمى بنشانى اصفهان خ شــریعتى روبروى درمانگاه شریعتى 
ساختمان فراز طبقه ســوم واحد 303 به موجب راى  غیابى شماره 196 تاریخ 27 / 4 / 97 
حوزه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 000 / 500 / 10 تومان بابت اصل خواسته  و خسارت تاخیر و تادیه آن از 
تاریخ دادخواست 23 / 11 / 96 لغایت اجراى حکم و مبلغ 000 / 320 / 1 ریال بابت هزینه 
رسیدگى و حق الوکاله وکیل در حق خواهان پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم 
علیه اســت .  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   697716 /م 
الف.  توران عباسى  -  قاضى شعبه دوم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 9/467 

ابالغ اخطاریه
خانم مرضیه اسماعیلى دستجردى  دادخواســتى مبنى بر اعتراض ثالث  به طرفیت خانم 
سحر حمزه به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 420 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 30 / 10 / 98 ساعت 30 / 10 صبح  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 . 698068/م الف - مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر 9/468 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا مهدى جعفرى دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 371 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 5 / 11 / 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 697978 /م الف. مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر 9/469 
حصر وراثت

آقاى مسعود خداپرست به شماره شناسنامه 7  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 690 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان بهمن خداپرست  فرزند میرزا حسین  بشناسنامه شماره 15 در تاریخ 22 
/ 8 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – جمیله نوروزى نام 
پدر سیف اله شماره شناسنامه 18 نسبت با متوفى همسر 2- کوثرخداپرست نام پدر بهمن 
شماره شناسنامه 812 نسبت با متوفى فرزند 3- حبیب اله خداپرست نام پدر بهمن شماره 
شناسنامه 1282 نسبت با متوفى فرزند 4- عباس خداپرست نام پدر بهمن شماره شناسنامه 
1711 نسبت با متوفى فرزند 5- مریم خداپرســت نام پدر بهمن شماره شناسنامه 2069 
نسبت با متوفى فرزند 6- رقیه  خداپرست نام پدر بهمن شماره شناسنامه 1794 نسبت با 
متوفى فرزند 7- مجتبى خداپرســت  نام پدر بهمن شماره شناسنامه 243 نسبت با متوفى 
فرزند8- مسعودخداپرست نام پدر بهمن شماره شناسنامه 7 نسبت با متوفى فرزند9- مینا 
خداپرست نام پدر بهمن شماره شناســنامه 03100315298 نسبت با متوفى فرزند اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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 . 697986/م الف - شعبه ویژه 

حصر وراثت شاهین شهر 9/470 
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احتماًال به دلیل جذب کالرى اضافى، مصرف شــکر به 
 ســادگى منجر به افزایش دور کمر مى  شــود. همچنین 
شواهدى وجود دارد که نشــان مى  دهد مصرف زیاد قند 
منجر به بروز سایر مشکالت، مانند دیابت و بیمارى  هاى 
قلبى و عروقى مى شــود. با این حال گام هاى ساده اى 
وجود دارد براى اینکه بتوانید عالقه خود به مصرف شکر 
را کاهش دهید. یکى از ایــن گام ها، انتخاب مواد غذایى 

سالم است:
توت ها: یک انتخاب عالى و مغــذى براى توقف هوس 
مصرف قند هســتند. توت ها اگرچه طعم شیرین دارند اما 
به دلیل محتواى باالى فیبر به حفظ وزن در محدوده سالم 
کمک مى کنند. عالوه بر این، توت ها داراى ترکیبات گیاهى 
هستند که خواص آنتى اکسیدانى و ضد التهابى دارند. مصرف 
توت ها منجر به کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى مزمن 

مانند بیمارى هاى قلبى و دیابت مى شود.
شــکالت تیره: یکى از گزینه هاى غذایى است که 
مصرف کننــدگان آن گزارش کرده اند، میل شــدید به 
مصرف شکر را کاهش مى دهد. شکالت تیره حاوى بیش 
از 70 درصد کاکائو است و ترکیبات گیاهى سالم مانند پلى 

فنل ها را دارد. برخى مطالعات نشان داده اند که اثرات آنتى 
اکسیدانى و ضد التهابى پلى فنل ها به بهبود سالمت قلب 

کمک مى کند.
دانه هاى چیا: منبع خوبى از مواد مغذى مهم از جمله 
اســیدهاى چرب امگا 3، فیبر غذایى محلول و ترکیبات 
گیاهى سالم هســتند. در واقع 40 درصد از دانه هاى چیا 
را فیبرهاى محلول تشکیل مى دهند. دانه هاى چیا همه 
کاره هستند بنابراین اگر مى خواهید یک دسر مفید براى 
تسلط به هوس شیرینى داشته باشید، مى توانید پودینگ 

چیا را امتحان کنید.
حبوبات: حبوباتى مانند عــدس و نخود فرنگى حاوى 
منابع گیاهى مانند فیبر و پروتئین هســتند. در واقع یک 
فنجان عدس به شــما 18 گرم پروتئیــن و 16 گرم فیبر 
مى رساند. هر دوى این مواد مغذى میل شدید به مصرف 
شــکر را کاهش مى دهد. مصرف عــدس همچنین به 

کاهش وزن کمک مى کند.
ماســت: یک میان وعده ســالم حاوى پروتئین باال و 
کلسیم است. عالوه بر این برخى مطالعات پیشنهاد کرده 
اند که ماست مى تواند یک میان وعده مفید براى تنظیم 

اشتها و میل به مصرف شکر باشد. ماست یونانى کم چرب 
در میان انواع ماست، انتخاب سالم ترى است.

خرما: حتى نوع خشک آن سرشار از فیبر، پتاسیم، آهن و 
ترکیبات گیاهى مفید است. مصرف چند عدد خرما به جاى 
نوشابه ها و آب نبات ها مى تواند میل شدید شما به مصرف 

شکر را مهار کند.
سیب زمینى شیرین: سرشار از کربوهیدرات ها، فیبر 
 ،A و تعدادى از مواد معدنى و ویتامین ها از جمله ویتامین
ویتامین C و پتاسیم است. کربوهیدرات هاى سالم موجود 
در سیب زمینى شیرین پخته شده راهى سالم براى مهار 

مصرف شیرینى است.
آلو: سرشار از فیبر و مواد مغذى است و طعم بسیار شیرینى 
دارد. محتواى باالى فیبر آلو و ســوربیتول هاى طبیعى 
موجود در آن به کاهش یبوست کمک مى کند. سوربیتول 
نوعى قند طبیعى است که به آرامى در روده جذب مى شود.
تخم مرغ: پروتئین باالى آن میل شما به مصرف شکر 
را کاهش مى  دهد. تحقیقات نشان داده است که مصرف 
یک صبحانه با پروتئین باال گرسنگى را کاهش مى دهد و 

هورمون گرسنگى یعنى گرلین را مهار مى کند.

پزشکان توصیه مى کنند که هنگام عطسه سعى نکنید 
با بســتن دهان و بینى، جلوى آن را بگیرید. مطالعات 
پژوهشگران نشان مى دهد مسدود کردن دهان و بینى 
در هنگام عطسه مى تواند موجب آسیب دیدگى شدید 
در بخش هاى گلو، پرده گوش و یا مغز شود بنابراین در 

هنگام عطسه، دهان و بینى خود را نبندید.
پزشــکان توصیه مى کنند که در هنگام عطسه سعى 
نکنید با بستن دهان و بینى جلو آن را بگیرید، زیرا این 
عمل مى تواند باعث صدمه رسیدن به گلو، پاره شدن 
پرده گوش و یا قطع شدن مویرگى در مغز شود. هواى 
عطسه در قفسه سینه بین هر دو ریه گیر کرده و باعث 

سوراخ شدن غشاى تمپانیک شود. 
پژوهشگران با یک مورد مهم در رابطه با جلوگیرى از 
عطسه و صدمه وارده به فرد مواجه شدند که بسیار قابل 
تأمل بوده است. یک مرد جوان 34 ساله در هنگام مانور 
نظامى، از آمدن عطسه خود جلوگیرى مى کند و هواى 
عطسه در گلویش مى شکند. در همان هنگام به طورى 
دچار درد شدید مى شود که قادر به صبحت کردن و فرو 

بردن آب دهان خود نبوده است.
پارگى خود به خودى ناحیه پشــت گلو به ندرت ایجاد 
مى شود. این مســئله معموًال به علت تروما یا آسیب 

شدید، استفراغ و سرفه سنگین ایجاد مى شود؛ بنابراین 
مشکل و آســیبى که براى این مرد جوان ایجاد شد، 
پزشکان اورژانس را شــگفت زده کرد. در واقع تالش 
براى جلوگیرى از عطســه با بستن بینى و نگهداشتن 
دهان به طور همزمــان باعث انفجار هــوا در گلوى 
این فرد شده است. به ســرعت پس از این عمل، درد 
شــدیدى در این ناحیه به وجود آمد کــه باعث از بین 

رفتن صدایش شد.
پزشکان با بررسى گلوى این فرد دریافتند که انفجار هوا 
و خراشیدن گلو تا انتهاى قفسه سینه نیز ادامه پیدا کرده 
و نشــانه هاى عمیقى بر بافت ها و عضالت این ناحیه 
وارد کرده است. بعداً این نشانه ها با اسکن و پرتونگارى 

کامپیوترى ثبت شد.
قابل توجه است که آســیب وارد به ناحیه گلو و قفسه 
ســینه این فرد به حدى بوده که در یک بیمارســتان 
بســترى شــده تا با کمک لوله مورد تغذیه قرار گیرد 
و با تزریق دارو هاى الزم به فروکــش کردن تورم و 
درد کمک شــود. این فرد پس از هفت  روز ســالمت 
خود را به دست آورد و پزشکان به او توصیه کردند که 
هرگز دهان و بینى خود را در هنگام عطســه مسدود 

نکند.

چطور میل شدید به مصرف شکر را مهار کنیم؟

ویروس نقص ایمنى انســانى که با نام HIV آن را مى 
شناسیم، نوعى ویروس با سرعت تکثیر پایین و عامل 

بیمارى ایدز است.
HIV به سلول هاى حیاتى دســتگاه ایمنى بدن حمله 

مى کند و با مختل کردن کارکرد یاخته هاى مســئول 
هماهنگى ایمنى بدن، مشکالتى را در سیستم ایمنى به 
وجود مى آورد که به آن ایدز مى گویند. اما، از زمان ورود 
HIV به بدن تا بروز ایدز ممکن است بین شش ماه تا ده 

سال یا بیشتر طول بکشد در این مدت گرچه فرد به ظاهر 
تندرست به نظر مى رسد ولى ممکن است ویروس از او به 
دیگران سرایت کند. به همین علت بسیار مهم است که 
افراد یک تست غربالگرى براى HIV بدهند تا از نداشتن 
این ویروس در بدن خود مطمئن شــوند. یا در صورت 
مثبت بودن نتیجه، با شروع روند درمان از پیشروى هر 

چه بیشتر آن پیشگیرى کنند.
در مورد بهترین سن براى تست HIV نظرات گوناگونى 
وجود دارد. اما، مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها 
(CDC) اخیراً پیشنهاد داده اند که همه افراد بین سنین 
13 تا 64 ســال باید دســتکم یکبار در طول عمر خود 

آزمایش HIV بدهند.
این در حالى ا ســت که کارگروه خدمات پیشــگیرانه 
در ایاالت متحــده آمریکا، پیشــنهاد داده که آزمایش 
HIV باید در سنین باالترى همچون 15 سالگى شروع 

شود. این در حالى اســت که محققان بخش سالمت 
عمومى دانشگاه ماساچوســت در همکارى با شمارى 
از بیمارســتان هاى این ایالت، گزارش کــرده اند که 
بهترین سن براى تست HIV در مردم عادى، 25 سالگى

 است.

در چه سنى براى انجام آزمایش HIV اقدام کنیم؟

فتگــى  گر
عروق و شریان هاى قلب 

و مغز را مى توان از رایج ترین 
اختالل هایى دانســت که سالمت 

افراد را به خطــر مى اندازند. اما این موضوع 
اغلب با نشــانه هایى همــراه مى شــود و ناگهانى رخ 

نمى دهد. گاهى مى توان از طریق برخى از نشــانه ها به احتمال بروز برخى 
بیمارى ها پى برد. نشانه هاى زیر نیز با گرفتگى شریان ها مرتبط است:

درد پا هنگام راه رفتن
این موضوع که پاها بدون دلیل خاصى در هنگام راه رفتن درد بگیرد موضوعى 
رایج نیست بنابراین بخشى از این مشکل مى تواند به گرفتگى شریان هاى 
پا مرتبط باشد. درواقع آترواســکلروز مى تواند شــریان هاى پا، به ویژه در 

مســدود کند. این عالیم نیاز به افراد سیگارى را 
ارزیابى بدون تأخیر دارد. پزشک شما پالس هاى موجود 
در پاهاى شــما را معاینه مى کند و اندازه گیرى هاى ساده 
فشار خون پا و جریان خون را انجام مى دهد تا تشخیص گردش 
خون ضعیف را تأیید کند. بسیار مهم است که بیمارى هاى قلبى هر چه 
سریع تر تشخیص داده شود زیرا بسیارى از رژیم هاى غذایى و درمانى وجود 
دارد که مى تواند به برطرف کردن مشــکل کمک کند. معموًال به افرادى با 
این عالمت ها توصیه مى شود که بیشتر غذاهاى گیاهى و کمتر محصوالت 

حیوانى مصرف کنند.

گرفتگى فک
این عالمت یعنى گرفتگى فک بیشــتر در خانم ها رخ مى دهد اما مردان نیز 
باید از آن آگاه باشند. طبق گفته دانشکده پزشکى هاروارد، درد فک و گردن 

عالیم شایع آنژین است، این بیمارى نوعى ناراحتى است که از جریان خون 
ضعیف به بخشى از قلب ناشى مى شود. درد به این دلیل رخ مى دهد که عصب 
واگ (عصب اصلى حامل سیگنال هاى درد از قلب) در تماس مداوم با گردن، 
فک، سر و بازوى چپ است. بنابراین با مشاهده این عالمت بهتر است هر چه 
ســریع تر به پزشــک خود مراجعه کنید تا دریابید که آیا درد فک شما نتیجه 

موضوعى خوش خیم است یا خطرناك است و نیاز به کنترل دارد.

 درد پایین کمر
کمردرد ممکن است نشــانه اى ســاده از پیرى عضالت نباشد. طبق گفته 
پزشکان، کمر نیز اغلب یکى از نخستین قسمت هاى بدن براى تجمع پالك 
است. شما احســاس درد خواهید کرد زیرا کاهش جریان خون در این منطقه 
مى تواند دیســک هایى که کوســن مهره ها را ضعیف مــى کند را تضعیف 

کند.

فتگــى  گر
عروق و شریان هاى قلب 

و مغز را مى توان از رایج ترین 
اختالل هایى دانســت که سالمت 

افراد را به خطــر مى اندازند. اما این موضوع 
اغلب با نشــانه هایى همــراه مى شــود و ناگهانى رخ 

طریق برخى از نشــانه ها به احتمال بروز برخى توان از نمى دهد. گاهى مى
بیمارى ها پىبرد. نشانه هاى زیر نیز با گرفتگى شریان ها مرتبط است:

مســدودافراد سیگارى را 
ارزیابى بدون تأخیر دارد. پزشک
ا پاهاى شــما را معاینه مى کند و در
فشار خون پا و جریان خون را انجام مى د
خون ضعیف را تأیید کند. بسیار مهم است که بیم
سریع تر تشخیص داده شود زیرا بسیارى از رژیم هاى
تواند به برطرف کردنمشــکل کمک ک دارد که مى
که بیشتر غذاهاى گیا این عالمت ها توصیه مىشود

فک ان

نشانه هاى گرفتگى رگ و عروق قلب 

نسیم رزمخواه، دکتراى روانشناسى و خانواده درمانگر درباره ارتباط بین فصول 
سال و ضریب هوشــى اظهار کرد: هیچ مطلب علمى مبنى بر اینکه فصول بر 
ضریب هوشى اثر دارند یا خیر در مقاله اى منتشر نشده است، اما برخى اشخاص 
معتقد هستند، کودکانى که در فصل زمستان به دنیا مى آیند نسبت به کودکانى 
که در تابستان متولد مى شــوند، ضریب هوشى باالترى دارند که این موضوع 

ناشى از عوامل فیزیولوژى و محیطى است.
او بیان کرد: به علت اینکه مادران باردار در فصل زمستان اغلب کمتر در فضاى 
آزاد قرار مى گیرند و اینکه نسبت به تابستان کمتر در معرض عوامل آالینده و 
محیطى هستند، این موضوع یکى از عواملى است که مى تواند ضریب هوشى را 

کاهش یا افزایش دهد البته اثر این مورد بسیار ناچیز است.
رزمخواه افــزود: هوش یکــى از جذاب تریــن فرایند هاى روانى اســت که 
جلوه هاى آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت دیده مى شــود. بیشــتر 
مردم از هوش تحــت عنوان عقل یاد کــرده یا از هــوش هیجانى صحبت 
مى کنند، امــا مفهوم هــوش با ایــن موضوعــات متفاوت اســت. هوش 
مجموعه اى از استعدادهاســت که حافظه، دقت، تمرکــز، یادگیرى، درك، 

ســرعت پردازش و اســتدالل در آن نقش دارد. این 
روانشناس تأکید کرد: هوش فرایندى ذهنى 

است که موضوعاتى مانند ظرفیت 
منطقــى، درك خودآگاهــى، 

مهــارت  و  یادگیــرى 
مســئله را حــل 

دربرمى گیرد و در افراد قابلیت برنامه ریزى و خالقیت را ایجاد مى کند. هوش 
توانایى یادگیرى است که افراد مى توانند از طریق آن از تجربه هاى خود استفاده 
کنند. هوش همچنین تفکر انتزاعى را در افراد ایجــاد کرده و به برخورد مؤثر 

اشخاص با محیط پیرامون خود کمک مى کند.
او تصریح کرد: بهره هوشى به عوامل زیادى بستگى دارد؛ مهمترین عاملى که 

بر بهره هوشى افراد اثر مى گذارد، ارث و ژنتیک است. 
رزمخواه در پاسخ به این پرسش که آیا بهره هوشى در طول زندگى افزایش پیدا 
مى کند یا خیر، گفت: بهره هوشى در طول زندگى افزایش پیدا نمى کند و از بدو 
تولد ثابت است. مغز انعطاف پذیرى زیادى دارد که این موضوع موجب مى شود 
مردم به اشتباه تصور کنند که مى توانند ضریب هوشى خود را باال ببرند در حالى 
که این موضوع اتفاق نمى افتد و افراد تنها مى توانند در طول زندگى عملکرد مغز 
خود را افزایش دهند. اشخاص همچنین مى توانند روش هایى را یاد بگیرند که از 
طریق آنها بتوانند توانایى هاى خود را براى یادگیرى، به خاطر سپردن اطالعات 

و بهره ورى از دانش افزایش دهند.
این روانشناس اظهار کرد: رشد هوشى نهایت تا ســن 16 یا 18 سالگى ادامه 
دارد و پس از آن رشــد مغزى متوقف مى شود به عبارتى پس از این سنین تنها 
هوش محیطى اشخاص افزایش پیدا مى کند و افراد مى توانند توانایى هاى 

خود را باالتر ببرند.
 IQ :این دکتراى روانشناســى و خانواده درمانگــر تأکید کرد
 IQ .مشخصه اى خوب براى سنجش خالقیت افراد نیست

هوش متعارف را مى سنجد تنها تفکر و منطق و 
خوبى براى باهوش یا کم و نمى تواند مالك 

هوش بودن اشخاص باشد. محققان دانشگاه استنفورد آمریکا در تحقیقى به این 
نتیجه رسیدند که نابغه هاى جهان اغلب در ماه هاى اسفند، فروردین و اردیبهشت 
متولد شده اند و نوزادانى که در ماه هاى مرداد، شــهریور و مهر به دنیا آمده اند، 

معموال ًهوش پایین ترى نسبت به متولدان بقیه ماه ها دارند. 

متولدان کدام فصول باهوش تر هستند؟

 داستان 
مردى که با 
دهان بسته 
عطسه کرد

آگهى مزایده
شهردارى تودشک در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 5/58/ش ت مورخ 98/1/20 شوراى اسالمى شهر نسبت 
به فروش 4 (چهار) قطعه زمین مسکونى واقع در محله نوبنیاد، مجموعه مهر تودشک بصورت حداقل 30٪ نقد 
و مابقى حداکثر تا پایان سال جارى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع و دریافت اسناد و مدارك 
مزایده از تاریخ 98/9/26 تا 98/10/9 به شهردارى  مراجعه نمایند. الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى 

و کارشناسى برعهده برندگان مزایده مى باشد.
شهردارى تودشک

نوبت اول

آگهى فروش
شهردارى تودشک در نظر دارد باستناد مصوبه شــماره 5/57/ش ت مورخ 98/9/7 شوراى اسالمى شهر 
نسبت به فروش 1 (یک) دستگاه خودروى سوارى پژو پارس مدل 1398 در حد نو با قیمت پایه کارشناسى 
980/000/000 ریال اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع، بازدید و دریافت  و تحویل اسناد و مدارك 
مزایده از تاریخ 98/9/26 تا 98/10/9 به شهردارى  مراجعه نمایند. الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى 

و کارشناسى برعهده برندگان مزایده مى باشد.
شهردارى تودشک

نوبت اول

در هنگام شب که شما خسته از کار و فعالیت هاى روزانه، 
به منظور استراحت و خواب شبانه به رختخواب مى روید، 
مغز شما از فعالیت دست نمى کشند؛ این در حالى است 
که شــما از فعالیت بدن خود آگاه نیستید و آرام به خواب 

رفته اید.
در طول شــب و زمانى که هر فرد در خــواب عمیق به 
سر مى برد، ترمیم و رشد سلول هاى بدن آغاز مى شود؛ 
جالب است بدانید که بدن این فعالیت ها را با سرعت قابل 
توجهى انجام مى دهد همچنین مغز شــروع به پردازش 

اطالعاتى مى کند که در طول روز دریافت کرده است.
در این مرحله، اطالعات غیر ضرورى دور ریخته شده و 
اطالعات مفید در حافظه ذخیره مى شــوند؛ در نتیجه بر 
خالف تصور عموم، بدن در طول شب و هنگام خواب، به 

فعالیت مشغول است  و استراحت نمى کند.
  این مسئله از نظر علمى ثابت شده و تحقیقات نشان داده 
است که بدن قادر است هنگام خواب و استراحت شبانه، 
به کالرى ســوزى بپردازد؛ این در حالى است که میزان 
کالرى ســوزى در خواب، با میزان کالرى سوزانده شده 
حاصل از فعالیت بدنى، قابل قیاس نیست اما گفتنى است 
که میزان آن دور از انتظار شما بوده و به خودى خود بسیار 

قابل توجه و مفید است.

آیا بدن هنگام خواب 
فعالیت دارد؟

م الف: 699176

م الف: 699198
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پرهیــزکاران در روز، دانشــمندانى بردبــار و نیکوکارانى باتقوا 
هســتند که ترس الهى آنان را چونان تیر تراشــیده الغر کرده است، 
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اعمال زیاد خود را بسیار نمى شــمارند. نفس خود را متهم مى کنند و 
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آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                                     سازمان اموال و امالك ستاد

مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ 98/09/23 تا ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ 98/10/04 مى باشد . لیست امالك (به شرح ذیل )

  اصفهان - خیابان حکیم نظامى - خیابان حسین آباد - پالك 40                              تلفن :3-36283540            نمابر :36283544دفتر فروش

شرایط  توضیحات
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره پرونده آدرس ردیف 

روزنامه

شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه ، داراي پارکینگ، وانشعاب برق اختصاصی 
و آب مشترك که پس از اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و متعاقباً سند مالکیت 
مابه التفاوت متراژ محاسبه خواهد شد. اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى مى باشد

د 26,000,000,000 127,12 0 تجارى مغازه 2174 واحد سه طبقه همکف

اصفهان -  خیابان امام خمینى(ره)- کوچه مهران شماره (38)مجتمع ادارى تجارى مسکونى نگار

*1

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2174 د 15,000,000,000 72,61 0 تجارى مغازه 2173 واحد دو طبقه همکف *2

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2174 د 9,000,000,000 41,51 0 تجارى مغازه 2172 واحد یک طبقه همکف *3

شش دانگ ملکیت و سرقفلی دفتر کار، داراي پارکینگ، انبارى وانشعاب برق وگاز 
اختصاصی و آب مشترك که پس از اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و متعاقباً سند 
مالکیت مابه التفاوت متراژ محاسبه خواهد شد. اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى مى باشد

د 7,650,000,000 128,5 0 ادارى آپارتمان 2166 واحد 501 طبقه پنجم *4

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 7,500,000,000 128,5 0 ادارى آپارتمان 2169 واحد601 طبقه ششم *5

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 7,500,000,000 128,5 0 ادارى آپارتمان 2163 واحد401 طبقه چهارم *6

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 7,300,000,000 128,5 0 ادارى آپارتمان 2160 واحد 301 طبقه سوم *7

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 7,100,000,000 126,30 0 ادارى آپارتمان 2167 واحد502 طبقه پنجم *8

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 7000,000,000 126,30 0 ادارى آپارتمان 2170 واحد602 طبقه ششم *9

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 7,000,000,000 126,30 0 ادارى آپارتمان 2164 واحد 402 طبقه چهارم *10

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 7,300,000,000 128,50 0 ادارى آپارتمان 2154 واحد 101 طبقه اول *11

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 7,100,000,000 128,50 0 ادارى آپارتمان 2157 واحد201 طبقه دوم *12

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 6,800,000,000 126,30 0 ادارى آپارتمان 2161 واحد 302 طبقه سوم *13

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 6,800,000,000 126,30 0 ادارى آپارتمان 2155 واحد 102 طبقه اول *14

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 6,750,000,000 126,30 0 ادارى آپارتمان 2158 واحد 202 طبقه دوم *15

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان ، داراي پارکینگ، انبارى وانشعاب برق وگاز اختصاصی 
و آب مشترك که پس از اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و متعاقباً سند مالکیت مابه 

التفاوت متراژ محاسبه خواهد شد. اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى مى باشد
د 5,700,000,000 115 0 مسکونى آپارتمان 2175 واحد یک بلوك مسکونى طبقه 

چهارم- بلوك1 *16

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2175 د 5,700,000,000 115 0 مسکونى آپارتمان 2176 واحد دو بلوك مسکونى طبقه چهارم - بلوك1 *17

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2175 د 5,700,000,000 115 0 مسکونى آپارتمان 2177 واحد سه بلوك مسکونى،طبقه چهارم بلوك2، *18

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 5,900,000,000 101,12 0 ادارى آپارتمان 2171 واحد 603 طبقه ششم *19

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 6,000,000,000 101,12 0 ادارى آپارتمان 2168 واحد 503 طبقه پنجم *20

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 5,900,000,000 101,12 0 ادارى آپارتمان 2165 واحد 403 طبقه چهارم *21

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 5,750,000,000 101,12 0 ادارى آپارتمان 2162 واحد 303 طبقه سوم *22

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 5,600,000,000 101,12 0 ادارى آپارتمان 2159 واحد 203 طبقه دوم *23

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده فروش 2166 د 5,750,000,000 101,12 0 ادارى آپارتمان 2156 واحد 103 طبقه اول *24

برگزاري  نود و چهارمین   مزایده کتبی سراسري امالك 
و مستغالت سازمان اموال و امالك ســتاد با شرایط و 
تسهیالت ویژه به شــرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ 
متقاضیان محترم  مــی توانند از روز   شــنبه  مورخ 
98/09/23 تا  پایان  روزسه شــنبه مورخ 98/10/03 
همه روزه بجز ایام تعطیل از ســاعت 8  صبح الی 17و  
روز چهارشنبه مورخ 98/10/04 از ساعت 8 الی 11صبح 
(صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) 
همچنین به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده 

در وب سایت (www.ssa-s.ir)قابل رؤیت مى باشد .
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در 
مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ستاد اجرایى 
فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  14003127610 
بدون پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز  
شنبه  مورخ  98/09/23 الی  روز سه شنبه  مورخ98/10/03    
در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است 
اخذ درخواستهاي پیشــنهادي در روز چهار شنبه مورخ 
98/10/04  از ســاعت 8 الی 11 صرفًا در محل بازگشایی 

پاکتها صورت می پذیرد.

2- نحوه دریافت ثمن معامله و شــرایط اقساط ( بدون 
کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  

می باشد:
تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم 
مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه 
نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى 

اخذ خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به 
صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  
(سررسید اولین قســط) موجب برخورداري از تخفیف 

پرداخت نقدي به شرح جدول فوق  می گردد.
3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شــرکت در مزایده 

الزامی می باشد.
4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء 
مواردي که سهم عرضه شــده در ستون مالحظات قید 
گردیده ششدانگ می باشــد .(متراژ مندرج در ستون 

عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)
6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و 

امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده 
الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم 
اطالع یا عدم قرائت یا عــدم امضاء این فرم الحاقیه و یا 
عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع 

ندارد
7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده 
صرفًا تا ســاعت 10/45صبح روز چهار شــنبه   مورخ 

98/10/04 درمحلهاي تعیین شده می باشد.
8 -بازگشایی پاکتهاي ارائه شــده در روز چهارشنبه  
مورخ 98/10/04 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل 
اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى -خیابان حسین 

آباد -پالك 40 ، وبه طورهمزمان در سراسر کشور انجام 
خواهد شد.

9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش 
می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

10 - اولویت خرید ردیــف هاى داراى ســتاره (*)با 
اشخاصى مى باشــد که همه را بصورت یکجا خریدارى 

نمایند.
11 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن 
در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (پنج شنبه  مورخ 
98/10/05) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن 

اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي (پیش 
پرداخت)

زمان تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي(باقیمانده در 
اقساط ....)

تخفیف پرداخت 
نقدي

٪ 12٪ 45 در اقساط 15 ماهه٪ 10٪ 45الف

٪ 14٪ 50 در اقساط 21 ماهه٪ 10٪ 40ب

٪ 16٪ 60 در اقساط 27 ماهه٪ 10٪ 30ج

٪ 17٪70 در اقساط30 ماهه٪ 10٪ 20د

روزنامه
روزنامه جام جم شنبه مورخ 98/9/23                                                                              روزنامه ایران چهارشنبه  مورخ 98/9/27                                                                     روز نامه جام جم  شنبه مورخ 98/9/30سراسرى

روزنامه اصفهان امروز دوشنبه مورخ 98/9/25                                                  روزنامه نصف جهان سه شنبه مورخ 98/9/26                                               روز نامه نسل فردا یک شنبه مورخ 98/10/1استانى


