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شماره 10410
بدون نقطه کور

جدو    ل

 صفحه ۵
چهار شنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ 

۱۴ محرم ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۱۹۳

قلبی که در کمتر از کســری از ثانیه 
می ایستد، ذهنی که درگیر درگیری های 
روزانه اســت، جانی که در اثر بی تحرکی 
عضالت با کمی فعالیت از تن در می رود 
و ...همه و همه عالئمی هستند که در اثر 
کم توجهی بــه ورزش و در ادامه در اثر 
تاثیرپذیری بــدن از عدم تحرک ممکن 
است سراغ ما بیایند. بیماری، بدن درد، 
فشار عصبی و ... مسائلی هستند که ممکن 
است برای هریک از ما اتفاق بیفتند و در 
این بین توان مقابله با آنها با اهمیت دادن 
به ورزش، هنری است که باید هرچه بیشتر 

در میان ما آموخته شود.
این روزها با پیشرفت علم و تنوع ابزارهای 
سرگرم کننده دیگر میل به ورزش کمتر شده 
اســت و به نوعی می تــوان گفت مرد عمل در 

ورزش کم است. 
کاهش میل به ورزش

عــده ای در این بیــن ترجیح می دهند به 
جای حضور در اماکن ورزشــی و تحرک بدن 
پای دستگاه های بازی بنشینند و بجای دویدن 
به دنبال توپ در زمین های فوتبال ســختی را 
برخود راه نداده و با دسته های بازی، بازیکنان را 
در صفحه تلویزیون حرکت دهند. شاید اگر در 
گذشته این جمالت را در کنار هم می گذاشتیم 
باید در پسوند این جمالت می گفتیم این نفرات 
غافل از اثرات سوء عدم تحرک در حال آسیب به 
سالمتی خود هستند، اما بعید به نظر می رسد 
این روزها دیگر کسی نداند که ورزش رابطه ای 
مســتقیم با سالمتی دارد و مســیر ورزش و 
سالمتی جاده ای دو طرفه است که هرقدر در 
آن از سرعت ورزش کاسته شود سرعت سالمتی 

هم متناسب با آن کاهش می یابد.
این گزارش اما بهانه ای خواهد بود تا تلنگری 
بزنیم به خودمان تا با نگاهی عمیق تر به مسئله 
ورزش نگاه کنیم. بدون شک با کمی تامل و با 
پذیرفتن ضرورت توجه به ورزش می توانیم در 
برنامه روزانه خودمان زمانی هرچند کوتاه را به 
ورزش اختصاص دهیم. این روزها که شبکه های 
مجازی امان رســیدن به هر فعالیت دیگری را 
به افراد نمی دهند، دقایقی ورزش می تواند ثابت 
کند که گاه بودن در جمع ورزشکاران و شادابی 
یک محیط ورزشی می تواند دست کم محیطی 

بهتر از فضای مجازی باشد. 
تاثیر ورزش در زندگی

محسن سجادی شهروندی 34 ساله است. 
محسن را حوالی ساعت هفت و سی دقیقه صبح 
در حــال دویدن در یکــی از پارک های تهران 
می بینم. چند دقیقه ای روی نیمکتی می نشینم 
تا ورزشــش به پایان برســد و سپس سراغش 
می روم. این شهروند در گفت و گو با گزارشگر 
کیهان می گوید: »اگر مشکل خاصی برایم پیش 
نیاید هر روز صبح در همین ســاعات به پارک 
می آیم و ورزش می کنم. شغل من آزاد است و 
تا قبل از رفتن به محل کار فرصت کافی برای 

نگاهی به اهمیت ورزش و نقش آن در تامین سالمتی - بخش نخست

ورزش؛ سدی
 در برابر سیل نامالیمات

گروه گزارش

* رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی: ورزش از نظر روانشناسی 
در مقابله با ناهنجاری های اجتماعی، در حوزه اقتصادی برای باال بردن بهره 

وری و در حوزه دیپلماسی به عنوان زبانی برنده کارایی دارد. از قدیم گفته اند 
عقل سالم در بدن سالم است. ورزش در افزایش اخالق مداری جامعه نیز موثر 

خواهد بود. اگر بخواهیم هزینه ای صرف درمان نکنیم باید بیشتر در ورزش 
سرمایه گذاری کرده باشیم.

***

* یک کارشناس طب سنتی: ورزش از لحاظ کیفیت به سه دسته سخت و 
دشوار، آسان و میانه تقسیم بندی می شود. ورزش سخت و دشوار مانند بار 
برداشتن و کشتی گرفتن است که اینگونه ورزش ها در ذات خود سخت و 

دشوار هستند. ولی کارهایی مانند طبل زدن که به بدن فشار زیادی نیز وارد 
کنند در ذات خود سخت و دشوار نیستند. ورزش های  آسان نیز ورزش هایی 

مانند سواری کردن بدون تاخت، راه رفتن، پیاده روی و ماساژ هستند. همچنین 
ورزش میانه ورزش هایی مانند چوگان هستند.

***
* یک شهروند: به نظر من ورزش کردن تاثیرات مثبت بسیاری روی زندگی 
می گذارد و به شخصه در این چند ماهی که صبح ها به پارک می آیم و ورزش 

می کنم احساس می کنم رفتارم با خانواده ام بهتر شده است و حتی در 
محیط کار با انرژی بیشتری با مشتریان برخورد می کنم..

***

ورزش کردن و صبحانه خوردن را دارم. به نظر 
من ورزش کردن تاثیرات مثبت بسیاری روی 
زندگی می گذارد و به شخصه در این چندماهی 
که صبح ها بــه پارک می آیم و ورزش می کنم 
احساس می کنم رفتارم با خانواده ام بهتر شده 
است و حتی در محیط کار با انرژی بیشتری با 

مشتریان برخورد می کنم.«
ســجادی ادامه می دهد: »مــن در دوران 
جوانی هم در یک رشته رزمی فعالیت داشتم 
اما با باالتر رفتن سن و افزوده شدن دغدغه های 
بیشتر در زندگی ام  آن ورزش را کنار گذاشتم 
ولی در حال حاضر احساس می کنم از ورزش 
لذت بیشتری نسبت به آن دوران می برم. امروز 
متاســفانه برای یکی دو تا از دوستانم مشکلی 
پیش آمده، اما در سایر روزها آنها هم در کنار 
من به ورزش کردن می پردازند. دوستی من با 
ایــن نفرات در همین محیط پارک و در حین 
ورزش پیش آمد و حتی گاهی اوقات در مسائل 

کاری هم به یکدیگر هم فکری می دهیم.«
این شهروند در بخش پایانی صحبت های 
خود می گوید: »در مجموع اگر بخواهم حاصل 
ایــن چند مــاه ورزش صبحگاهی خودم را به 
دیگران انتقال بدهم به آنها توصیه می کنم که 
حتمــا یک مدت بصورت مداوم این موضوع را 
تجریه کنند چرا که قطعا از این تجریه و نشاط 

همراه با آن لذت خواهند برد.«
اهمیت ورزش در اسالم

با شنیدن صحبت های سجادی به نکته ای 
جالب برمی خوریم. نکات مورد اشاره سجادی 
از فواید ورزش را می توان در دل دین اسالم و 
عمیق تر از آن در دل مذهب تشــیع نیز یافت. 
جایی که پیامبر گرامی اسالم می فرمایند: »عقل 
سالم در بدن سالم است«  یا امام محمدباقر)ع( 
در خصوص اهمیت ورزش می فرمایند: »صحت 
وتندرستي بهترین نعمت وهدیه خداوندي است 
ودرحقیقت سرمایه گذاري در ورزش به انسان 
فرصت مي دهد تا بتواند مدت زیادي ازعمر را 
با سالمتي  زندگي کند و سالمتي را در سایه 
ورزش بدست آورد«.همچنین امام حسین)ع( 
در این خصــوص می فرمایند: »درتمامي عمر 
براي سالمتي و حفظ تندرستي بدنهاي خود 
 کوشــا باشید« به نظر می رسد ورزش کردن از 
همان ابتدای تشکیل فرهنگ ها در سرزمین های 
مختلف از اهمیت باالیی برخوردار بوده است و 
عالوه بر بیانات مستقیم پیامبر و ائمه می توان 
تاکید دین مبارک اســالم بر اهمیت ورزش را 
مشــاهده کرد. جایی که از افزایش دوستی و 
صمیمیت بین افراد، ایجاد زمینه رقابت سالم 
بین گروه های مختلف، افزایش تالش و تکاپوی 
بین افراد جامعه، توجه به حقوق دیگران و ایجاد 
حس وفاداری، تعاون، همکاری و اخالق ورزشی 

در اثر ورزش پی برد. 
البتــه در کنار دین، ورزش کردن در طب 
سنتی نیز دارای جایگاه خاصی است. طبی که 
بســیاری از درمان های آن بر مبنای حرکات 

ورزشی بنا شده است و ورزش از دیدگاه طب 
سنتی بسیار توصیه شده است چرا که ورزش 
راهی برای دفع مواد زائد بدن است. از دیدگاه 
ابوعلی سینا نیز ورزش از مهم ترین تدابیر حفظ 
سالمتی است. سید جواد علوی کارشناس طب 
ســنتی در این خصوص می گوید: »ورزش از 
لحاظ کیفیت به سه دسته سخت و دشوار، آسان 
و میانه تقسیم بندی می شود. ورزش سخت و 
دشوار مانند بار برداشتن و کشتی گرفتن است 

کــه این گونه ورزش ها در ذات خود ســخت و 
دشوار هســتند ولی کارهایی مانند طبل زدن 
که به بدن فشــار زیادی نیز وارد کنند در ذات 
خود سخت و دشوار نیستند. ورزش های  آسان 
نیز ورزش هایی مانند سواری کردن بدون تاخت، 
راه رفتن، پیاده روی و ماساژ هستند. همچنین 
ورزش میانه ورزش هایی مانند چوگان هستند.«
علوی در ادامه می گوید: »ورزش ها از نظر 
کمیت نیز به ســه دسته تقسیم می شود. اول 

اینکه ورزش فراوان یا ورزش کم انجام شــود و 
در نهایت ورزش در اعتدال یعنی نه خیلی زیاد 
و نه خیلی کم انجام شــود. ورزش برای فعال 
کردن حرارت غریــزی، تحلیل فضوالت بدن، 
پاکسازی و باز کردن منافذ بدن، استوار کردن 

و توانمند کردن بدن مفید است.«
این کارشناس طب سنتی عنوان می کند: 
»گاهی شغل و حرکات بدن از جهات دیگر بر 

بدن اثر می گذارد. در اینجا باید اشاره کنم که 
ورزش فقــط دویدن یا ورزش های باشــگاهی 
نیســت. نگاه کردن به خطــوط ریز هم نوعی 
ورزش برای چشم است.حتی آواز خواندن نوعی 
ورزش برای تقویت حنجره است و مطالعه کردن 

ورزش برای تقویت ذهن محسوب می شود.«
علوی خاطرنشــان می کند: »آهنگری یا 
ریخته گری و نانوایی بدن را به  سمت گرمی و 
خشکی سوق می دهد. کیسه کشیدن در حمام 

بــدن را گرم و  تر می کند. ماهیگیری و ملوانی 
بدن را ســرد و  تر می کند و کشاورزی بدن را 

سرد و خشک می کند.«
اهمیت ورزش در سنین مختلف

همان طور که علوی اشاره می کند حتی در 
بطن بسیاری از مشاغل فعالیت های بدنی وجود 
دارد اما این روزها با توسعه ابزار و  کاهش تحرک 
در بســیاری از فعالیت ها تحرک روز به روز از 
مشاغل فاصله می گیرد و پشت میز نشین ها با 
سیلی از نامالیمت مواجه می شوند. در چنین 
زمانی به نظر می رسد باید با برنامه ریزی مناسب 
اهمیت ورزش را در جامعه تبیین کرد. ابراهیم 
صادق نیا یک کارشــناس تربیت بدنی اســت. 
صادق نیــا در گفت و گو با گزارشــگر کیهان 

درخصوص اهمیت ورزش کردن می گوید: »هر 
چه سنتان باالتر می رود، تراکم استخوان هایتان 
و انعطاف پذیری مفصل هایتان کمتر خواهد شد. 
ورزش کردن به طور منظم یکی از بهترین راه ها 
برای کم کردن مشکالت مربوط به ماهیچه ها، 
مفصل ها و اســتخوان ها اســت. یــک برنامه 
ورزشــی منظم به شما کمک می کند که قوا و 
انعطاف پذیری خــود را حفظ کنید. تحقیقات 

مختلف نشــان داده اســت که ورزش قدرت 
سیستم دفاعی بدن را باال می برد. در نوجوانان و 
بزرگساالن ورزش می تواند به عنوان یک محرک 
طبیعی برای سلول های دفاعی به حساب آید. 
در افراد سالخورده عملکرد سیستم دفاعی خود 
به خود ضعیف می شود که می تواند خطر ابتال 
به بیماری های مســری و واگیردار را افزایش 
دهد. اما تمرینات ورزشی منظم و متعادل مثل 
پیاده روی و دوچرخه ســواری می تواند به طور 

تقریبی این ضعف سیســتم دفاعی را در بدن 
کاهش دهد.«

وی می افزاید: »ورزش باعث می شــود که 
اضطراب و اســترس شــما به پایین ترین حد 
خود برسد. در این حالت بدن شما بعد از یک 
یا دو ساعت بعد از اتمام تمریناتتان اندورفین 
بیشــتری تولید خواهد کرد که اعصاب شما را 
تسکین داده و آســودگی خیالتان را افزایش 
می دهد. فایده دیگر فعالیت بدنی این است که 
شما را به داشتن رژیم غذایی مناسب تشویق 
می کند و تغذیه مناسب هم استرس را کاهش 
می دهد. حتی بعضی تحقیقات نشان داده است 
کــه از ورزش می توانیم به عنوان درمانی برای 

افسردگی نیز استفاده کنیم.«
صادق نیــا در ادامه می گویــد: »بهترین 
نتیجه ای که از تمرینات ورزشی گرفته می شود 
این است که احتمال ابتالی شما را به بسیاری 
از بیماری های جدی و کشنده مثل بیماری های 
قلبی، فشار خون باال، پوکی استخوان، دیابت، 
چاقی، کلســترول باال، سرطان سینه، ایست و 
حمالت قلبی و ورم مفاصل کاهش می دهد.«

این کارشناس خاطرنشان می کند: »افرادی 
کــه بطور مداوم ورزش می کنند انرژی، قدرت 
بدنی و تحمل بیشتری دارند. مدت کمی بعد از 
آغاز تمرینات این انرژی بیشتر را در خود کاماًل 

حس خواهید کرد.«
جایگاه ورزش در عرصه های مختلف

پس از شنیدن صحبت های صادق نیا سراغ 
مقــداد نجف نژاد می رویم. رئیس فراکســیون 
ورزش مجلس شــورای اسالمی در گفت و گو 
با گزارشــگر کیهان در این خصوص می گوید: 
»ورزش از نظــر روانشناســی در مقابلــه بــا 
ناهنجاری های اجتماعــی، در حوزه اقتصادی 
برای باال بردن بهره وری و در حوزه دیپلماسی به 
عنوان زبانی برنده کارایی دارد. از قدیم گفته اند 
عقل ســالم در بدن سالم است و اگر بخواهیم 
هزینــه ای صرف درمان نکنیم باید پیش تر در 
ورزش سرمایه گذاری کرده باشیم.ضمن اینکه 
ورزش در افزایش اخالق مداری جامعه نیز موثر 

خواهد بود.«
وی می افزایــد: »ورزش عــالوه بر تمامی 
فوایــدش می تواند ضامن دفاع از غرور ملی ما 
باشد. به طور مثال می بینیم چندین سال است 
عنوان قوی ترین مرد جهان برای ما است و در 
شب رقابت های وزنه برداری قهرمانی ورزشکاران 

ما نشاط را به مردم هدیه می کند.«
مجموع کلمات چیده شده در سطرهای 
ذهن تالش می کنند تا  با اشــاره به پیشینه 
تاریخی ورزش بر اهمیت این موضوع تاکید 
کنند. ورزشی که گستره تاکید بر اهمیت آن 
از دین اسالم تا طب سنتی، از جسم تا روح 
و از اعصاب تا روان گسترده است و در تاریخ 
همــه در تالش بوده اند تا بــا انتقال تجارب 
خود به نسل های بعدی از فواید ورزش کردن 

بگویند.

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1394/4/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای ناصر ترحمی شــماره ملی 0051879484 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه قدردان ایزدی شــماره 
ملی 0041740343 به ســمت نایب رئیس و آقای مسعود 
دســتور شــماره ملی 1816965456 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیــره تعیین گردیدند و کلیه اســناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء مشترک مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، تعیین سمت مدیران   
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت صدر عمران 
سهامی خاص به شماره ثبت 87653 

و شناسه ملی 10101320637

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1394/3/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
خان زمانی  کیومــرث  آقایان 
ملــی  کــد  بــه  علویجــه 
1284315401و اســفندیار 
ملــی  کــد  بــه  شــکوه 
0039532941 و اکبر شکری 
به کد ملــی 0385734247 
به عنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب 

گردیدند.
خانم مژگان نجــم عراقی به 
 0040074102 ملی  شماره 
و  اصلی  بــازرس  عنــوان  به 
خانــم فاطمــه فتحعلیان به 
کد ملــی 0039146081 به 
عنوان بازرس علی البدل برای 
انتخاب  مالی  سال  یک  مدت 

گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 
جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات 
انتخــاب بــازرس، انتخاب و 
تعیین ســمت هیئت مدیره، 
کثیراالنتشار  روزنامه  انتخاب 
متقاضی  توسط  شده  انتخاب 
الکترونیــک  ســوابق  در 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 
و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
صنعتی ایران فرولی 

ایفی سهامی خاص به 
شماره ثبت 20311 

و شناسه ملی 
10100658591

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1394/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــای هیئت مدیــره آقــای نورالدیــن مقصودی به شــماره 
ملــی 1533867021 و آقای فــرزاد مقصودی به شــماره ملی 
0018870287 و خانــم ثریا مقصودی قره بالغ به شــماره ملی 
1532218109 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
مرتضی نوروزی به شــماره ملی 1533848981 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محسن موالیی قره بالغ به شماره ملی 1534188193 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
 روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب مدیران، 
تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 
انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فن آوران فوالد فرم البرز 
سهامی خاص به شماره ثبت 364070 

و شناسه ملی 10320154651

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1394/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان  جهت  درج آگهی های شرکت 
تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به 

تصویب رسید.
لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به سمت 
بــازرس اصلی و عبدالرضا ملقب به مهران عاملی به شــماره 
ملــی 1090990669 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 و رحمت اله 
ذوالقــدری قره بــالغ به شــماره ملــی 1533799008 به 
نمایندگی از شــرکت منحله مدیریت سرمایه رضا به شناسه 

ملی 10101638165 و علی خوشدل ساالکجانی به شماره 

ملی 2690761548 به نمایندگی از شــرکت صنایع همراه 

رســا به شناســه ملی 10100949715 به عنــوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 

انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورت های مالی،انتخاب 

بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت  کشت و صنعت ورده وسیبان دره سهامی خاص
 به شماره ثبت 300394  و شناسه ملی 10103381961

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بدینوســیله به اطالع می رســاند شهرداری کرج قصد دارد نسبت به فروش امالک و مستغالت خود با تسهیالت ویژه )فروش نقدی و یا فروش به صورت 30٪ نقد 
و مابقی در 18 قسط ماهانه( به شرح جدول پیوست با برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح 
تا 14 از تاریخ 94/8/6 لغایت 94/8/17 جهت کســب اطالع از شــرایط و همچنین دریافت فرم ثبت نام مزایده به اداره پیمان ها و قراردادهای شهرداری کرج واقع 

در کرج- میدان توحید- بلوار بالل ساختمان مرکزی شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند.

مالحظات:
1- سپرده شرکت در مزایده بایستی بصورت ضمانت نامه بانکی معادل 5٪ قیمت پایه ملک بعنوان سپرده که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد به 
شهرداری تسلیم و یا واریز فیش نقدی به میزان مبلغ مذکور به حساب 700786948623 شهرداری کرج نزد بانک شهر باشد. 2- سپرده برندگان نفر اول تا دوم 
مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- مبلغ 500/000 
ریال بابت هزینه خرید اســناد به حســاب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 5- در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد 
مزایده مالک عقد قرارداد خواهد بود. 6- شرکت کنندگان در مزایده می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد 
مزایده در پاکت مربوطه قرار دهند. 7- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان های شهرد اری کرج 
واقع در میدان توحید- بلوار بالل شــهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 8- ســایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد. 9- پیشنهادات فاقد 
ســپرده، مخدوش، مبهم و مشــروط از درجه اعتبار ساقط می باشد. 10- بدیهی است پیشنهادات مزایده گران می بایســت در پاکات در بسته تا پایان وقت اداری 
روز یک شــنبه مورخ 94/8/17 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه شــهرداری کرج تحویل داده  شــود. در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده 
مزایده می باشــد. 11- هزینه تنظیم ســند بالمناصفه به عهده طرفین می باشد. 12- جهت کسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 32116382 و 32116443 و 

32116423-026 تماس حاصل نمائید.
متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایستی ذیل فرم شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذی ربط برسانند.

اداره امور قراردادها و پیمان ها- شهرداری کرج

ف
دی

ر

مساحت- قطعهپالک ثبتی
مترمربع

قیمت پایه مزایده به 
صورت فروش نقدی 

)ریال(

میزان سپرده 
شرکت د ر مزایده 

نقدی)ریال(

قیمت پایه مزایده 
بصورت فروش 
قسطی )ریال(

میزان سپرده 
شرکت در 

مزایده قسطی 
)ریال(

نشانی

1
 163/967با کاربری 

مسکونی متداول شهری با 
گونه تراکمی ٪175-120

381500035/000/000/0001/750/000/00037/715/416/6671/885/800/000

فردیس - بطرف شهرک 
ناز- بلوار 44 متری 

امام خمینی)ره( جنب 
سوله درحال احداث

2

43/3762 با کاربری 
مسکونی متداول شهری 

باگونه تراکمی 
120-175٪ در پنج 

طبقه مسکونی

24380011/200/000/000560/000/00012/068/933/340603/500/000

فردیس- خ 
24متری شرق 

شهرک سپاه- تقاطع 
خیابان شیراز غربی

آگهی فروش امالک بصورت مزایده


