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مضرات لوبیاالگوى یووه براى فرداى فوتبال ایرانکشف 500تن آهن احتکار شده در خمینى شهر«ابراهیم» جنجالى چاوشى چگونه مجوز گرفتماجراى یک فیلم عجیب و غریب در حال ساخت سالمتورزشاستانفرهنگ جهان نما

بهترین زمان مصرف ویتامین 

مخالف احداث فوالدمبارکه در اصفهان بودم
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دعواى ایران و عربستان 
این بار از روى سکو

رازى در مورد دارچین!

بازرسى بدنى بانوان 
اصفهانى توسط مأموران 
مرد در فرودگاه تفلیس مبارزه دولت 5

با فساد، اعتماد 
مردم به دولت را 
افزایش مى دهد

احمد توکلى در اصفهان تأکید کرد:
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براى استفاده از ویتامین ها و مکمل ها زمان مناسب استفاده از هر کدام از اهمیت باالیى برخوردار است. 
مصرف خودسرانه ویتامین ها مى تواند عوارض خطرناکى به همراه داشته باشد. این خطر در 
کودکان، بانوان باردار و سالمندان از بقیه افراد بیشتر است. همچنین این خطر در افرادى که 

چند نوع مکمل ویتامین را مصرف مى کنند افزایش مى یابد.
در مصرف مکمل هاى ویتامینى زیاده روى نکنید. در 
صورتى که چند نوع مکمل را با هم مصرف مى کنید، 

مبتال به بیمارى خاصى هستید یا...

همایش «اقتصاد ایران از دیروز تا فردا» به همت 
کمیسیون سیاستگذارى و پایش اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان با حضور 

گسترده فعاالن اقتصادى برگزار شد.
نایب رئیس کمیسیون سیاستگذارى و پایش اتاق 

بازرگانى، صنایع، معادن و...
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رونق کاذب در بازار مسکن اصفهانرونق کاذب در بازار مسکن اصفهان
نوسانات بازار سکه و ارز تأثیر خود را گذاشت نوسانات بازار سکه و ارز تأثیر خود را گذاشت 

3

وزیرکشور با اشاره به مشکل کم آبى در استان اصفهان:

حضور دوباره 
بازیگر سریال 
«وضعیت سفید» 
در سینما

همه چیز براى 
عباس غزالى 
عادیه!

خاموشى یا امید ابراهیمى ثانى؟!
 ســپاهان در حال نوید دادن تولد یک پدیده به فوتبال ایران اســت. پدیده اى کــه مانند تولد امید 

ابراهیمى در فوتبال ایران مى تواند حسابى سر و صدا کند.
قلعه نویى با کمک کریم قنبرى در لیگ دهم هافبکى مازندرانى، با قامتى 178 سانتیمترى و 22 ساله 
از لیگ یک پیدا کرده بود و براى ســپاهان خرید. بازیکنى که امید ابراهیمى نام داشت و خیلى زود 

کیفیت باالى فوتبالش را به همه اثبات کرد.
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بیم و امید براى پدیده جدید سپاهان

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز هیئت مدیره سازمان 
ونظریه کارشناســى در نظر دارد مرکز معاینه فنى واقع در بلــوار آزادگان جنب پارکینگ 
کامیونداران را از طریق برگزارى مزایده عمومى به شرکت ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهاى ســازمان واقع در شــاهین شهر

 بلوار جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت 
در مزایده اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/06/17 به 

دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 45224970- 031 این سازمان تماس حاصل و یا 
به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. در ضمن سازمان در رد یا 

قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت اول) چاپ اول 

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان و 
نظریه کارشناسى در نظر دارد فروش و شارژ کارت بلیت را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به

 شرکت ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهاى ســازمان واقع در شاهین شهر 
بلوار جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت 
در مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/06/05 

به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970-031 این سازمان تماس حاصل و یا به 

سایت WWW.SHAHINSHAHR BUS.IR مراجعه نمایند. 
در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه – نوبت اول چاپ دوم

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1258 ش ب مورخ 1396/11/30 شوراى 
محترم اسالمى شهر بهارستان نسبت به برگزارى مناقصه عمومى عملیات حفظ و نگهدارى از 

فضاى سبز ضلع جنوبى بلوار بهشت شهر بهارستان با شرایط زیر اقدام نماید:
1- متقاضیان مى توانند تا مورخه 97/06/03 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى بهارستان 

مراجعه نمایند.
2- آخرین مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراســت شهردارى روز شنبه

 مورخ 1397/06/10 
3- زمان بازگشایى پیشنهادات در روز یکشنبه رأس ساعت 13/30 مورخ 1397/06/11 

4- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 355/000/000 ریال مى باشد.
5- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
7- هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- خرید و نصب پکیج تصفیه پساب
- مبلغ اولیه اعتبار: 50/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 2/500/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/6/15 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى  خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 97/6/17 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/7/1 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصه عمومى

آگهى مناقصه  چاپ اول

یحیى عیدى- شهردار بهارستان 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

از هر کدام از اهمیتباالیى برخوردار است.  ده
به همراه داشته باشد. این خطر در 
همچنین این خطر در افرادى که 

بد.

7

حضوحضو
بازیگبازیگ

«وضعیت«وضعیت

زهمهچیزهمه چیز ه زه هچ همهچیزه
اعباس عباسع

/ه/ههههحه /2000 توما 5سال پانزدهم / شماره 3295 /8 صف

مبار5
با فسا
مردم

افزایش

احمد توکلى

همایش «اقتصاد
کمیسیون سیاستگ
ک صنایع، معادن و
گسترده فعاالن اقت
نایب رئیس کمیس
بازرگانى، صنایع،

کابوس پرداخت کابوس پرداخت 
به منشــا!به منشــا!
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حتمًا خبر دعواى مقامات ایران و عربستان در جایگاه 
ویژه بــازى فوتبال ایران و عربســتان در بازى هاى 
آسیایى را شنیده اید. هادى ســاعى که در بطن دعوا 
بوده توضیح داده اســت که مقام عربستانى اعتراض 
داشــته ایرانى ها روى صندلى هاى جایگاه ننشینند 
و بعد کار به مســئوالن اجرایى کشیده است و بلوایى 
به پا شده و در نهایت اعضاى هیئت اجرایى حق را به 
کاروان ایران داده بودند. اما ماجرا این بوده که تعداد 
زیادى از اعضــاى هیئت اجرایــى کاروان ایران در 
جایگاه و در همان ردیف اول نشسته بودند و تنها مقام 
عربستانى هم در کنار آنها حضور داشته است. مقامات 

ایرانى خیلى با ســر و صداى بلند بــازى را پیگیرى 
مى کردند و فریاد مى زدند.

مقام عربستانى معترض مى شود که این صندلى ها 
براى عربستان است که هادى ساعى خیلى بامزه به 
او پاســخ مى دهد: «یعنى صندلى هــا را با خودت از 

ریاض آوردى؟»
جمله اى که باعث مى شود این مقام عربستانى که یا 
سفیر یا مقام ارشد سفارتى این کشور در جاکارتا بوده 
خشمگین شود اما چون آن جایگاه ویژه مقاماتى است 
که کارت ویژه حضور را دارند، ناظران بازى حق را به 

طرف هاى ایرانى مى دهند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در برنامه 
گفتگوى ویژه خبرى درباره سهم و درصد ایران در دریاى 
خزرگفت: دریاى خزر را تصور کنید و فکر کنید ایران در این 
دریا 50 درصد داشته باشد، مى آید تا باالى ترکمنستان و 
آذربایجان؛ یعنى این دو کشور هیچ سهمى از آب ندارند یا 
باید یک کله قندى در خزر بکشیم تا داخل آب هاى داخلى 
روسیه. وى در پاسخ به مجرى مبنى بر اینکه مى توانستید 
به شرکت ترامپ بدهید که دیوار بکشد، گفت: بله، شرکت 
ترامپ هم مى توانســت بیاید دیوار بکشد یا آسفالت کند.  
ظریف افزود: االن همه معتقدند 50 درصد وجود نداشــته 

است.  

وى گفــت: این عــدد 11 درصدى هم کــه بعضى جاها 
مى شــنویم، خط موهومى است که آســتارا را در غرب به 
حسینقلى در شــرق وصل مى کند. این خط هیچ اعتبارى 
ندارد و جمهورى اســالمى هیچگاه این خط را نپذیرفته و 

نخواهد پذیرفت.
رئیس دســتگاه دیپلماســى درباره اینکه آیا تا زمانى که 
کنوانسیون اجرایى نشده باشــد ما همچنان بر 20 درصد 
پافشارى مى کنیم؟ پاسخ داد: این کنوانسیون روى 20 درصد 
تأثیرى ندارد، آن موضوع باید به صورت جداگانه حل و فصل 
شــود. معتقد بودیم این منطقه اى که ایران باید در بستر و 

زیربستر، براى منابعش استفاده کند، باید 20 درصد باشد.

دعواى ایران و عربستان 
این بار از روى سکو 

نه 50 درصد
 نه 11 درصد

رفع یک ابهام
  پایـگاه اطالع رسـانى مقام معظـم رهبرى|  
پیرو سـخنان حضرت آیت ا... خامنه اى کـه در تاریخ 22 
مردادماه در جمع هزاران تن از اقشـار مختلف مردم بیان 
شد، از آنجایى که برخى از حاضران درباره  فرازى از سخنان 
معظم له دچار ابهام شدند و به دنبال آن، این فراز انعکاس 
تحریف شـده اى در رسـانه ها یافت، به اطالع مى رساند: 
فرمایشـات معظم له ناظر به صدور اجازه براى مذاکرات 
وزیر خارجه دولت یازدهم با همتـاى آمریکایى اش بوده 
است. رهبر معظم انقالب اسالمى در این دیدار فرمودند: 
«در قضیه  برجام، بنده اشـتباه کردم اجـازه دادم که وزیر 

خارجه   ما با آنها صحبت کند، ضرر کردیم.»

خبر مهم در مورد تحریم ها
  نامه نیوز | «والدیمیر چیژوف»، سـفیر روسـیه 
در اتحادیه اروپا با اشاره به خروج شرکت هاى اروپایى از 
ایران تصریح کرد اکثر شرکت هاى اروپایى انتخابشان را 
انجام داده و این را روشـن کرده اند کـه آماده مخالفت با 
تحریم هاى آمریکا و ادامه فعالیت هایشان در بازار ایران 
نیستند. سفیر روس اضافه کرد: من درباره دستکم یکصد 
شرکت اینچنینى اطالع دارم که در کشورهاى اتحادیه 

اروپا مستقر هستند.

زمان دادگاه مشایى 
  باشـگاه خبرنـگاران جـوان |  اولیـن جلسـه 
دادگاه اسفندیار رحیم مشایى سوم شهریورماه در شعبه 
یـک دادگاه انقـالب تهران برگزار مى شـود. براسـاس 
اعالم عباس جعفرى دولت آبادى، دادسـتان عمومى و 
انقالب تهران در کیفرخواست مشایى سه عنوان اتهامى 

مطرح شده است.

مجازات خوردن حق مردم
  خبرگـزارى دانشـجو |  آیت ا... حسن عالمى، 
نماینده مجلس خبرگان گفت: خوردن حق و حقوق مردم 
توسط برخى مسئولین مجازاتش بدتر از مجازات قطعه 
قطعه کردن فرد است. اگر کسى به منصبى مى رسد باید 
مانند امامان معصوم(ع) طورى زندگى کند که با متعارف 
مردم مطابقت داشته باشد و همسطح عموم مردم باشد و 

از اشرافیگرى و تجملگرایى دورى کند.

نظارت کنندگان فاسد!
  ایلنا |  محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید با بیان 
اینکه متأسفانه نهاد هایى که خود باید با فساد برخورد کنند 
بعضاً آلوده به فساد مى شوند، از تسویه حساب هاى سیاسى 
از سـوى نهاد هاى نظارتى با برخى مدیـران انتقاد کرد و 
گفت: گاهى به برخى افراد که ظرفیت پذیرش مسئولیت 
نداشتند سمت هاى کالنى داده شد و آنها با عملکرد بدشان 
براى کشـور مشـکالت عظیمى را ایجاد کردند که هنوز 
تبعات سـوء مدیریت آنها را مشـاهده مى کنیم و عجیب 

است که اکنون در مقام مدعى هم ظاهر مى شوند.

افشاى یک پشت پرده
  انتخـاب |  «القـدس العربـى» در سـرمقاله خود 
نوشت: نشانه هاى متعددى بر این نکته تأکید مى کند 
که لغو سفر نخسـت وزیر عراق به تهران، که قرار بود 
پس از پایان سفرش به آنکارا انجام شود، از طرف ایران 
صورت گرفته است و این اقدام نشان دهنده نارضایتى 
تهران از موضع «حیدر عبـادى» در قبال تحریم هاى 

آمریکاست.

پوتین به عروسى دعوت شد!
  رویـداد24 |  «دیمیترى پسـکوف»، سـخنگوى 
کرملین اعالم کرد «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهورى 
روسیه 18 اوت (امروز) سفرى به اتریش خواهد داشت و 
در جریان این سفر در مراسم ازدواج «کارین کنایسل»، 
رئیس دستگاه دیپلماسى اتریش شرکت مى کند. حضور 
پوتین در مراسم ازدواج کنایسل رویدادى نادر محسوب 

مى شود .

خبرخوان
تکذیب کمبود شیرخشک 

  فارس |  معاون اجتماعى بهزیســتى کشور 
در رابطه با اخبار منتشر شــده مبنى بر کمبود شیر 
خشک در شیرخوارگاه ها گفت: ساالنه 500 هزار 
قوطى شیرخشــک به صورت رایــگان از وزارت 
بهداشت به بهزیســتى واگذار مى شود. و تمام این 
شیرخشک ها براى 1500 کودك زیر سه سال که در 
شیرخوارگاه ها نگهدارى مى شوند مصرف مى شود.  
وى تصریح کرد: مدعیان کمبود شیرخشک به این 

مراکز مراجعه کنند و از نزدیک شرایط را ببینند.

متوقفش کنید!
  598 |  یک کاربر فضاى مجازى در واکنش 
به پاســخ هاى مســئوالن به کمپین «فرزندت 
کجاست» نوشته است: «خواهشاً کمپین "فرزندت 
کجاست" را متوقف کنید! داریم از شرمندگى آب 
مى شیم شــغل همه بچه هاى مسئوالن تو این 
چندتا خالصه مى شه: کارمند، کارگر، بیکار، خانه 

دار، چوپان، دانشجو!»

آخرین وضعیت شجریان
  ایسنا |  همایون شجریان در نشستى درباره 
وضعیت جســمانى محمدرضا شــجریان گفت: 
هر از چندگاهى شایعاتى درباره وخامت حال پدر 
منتشر مى شود. بارها گفته ام گزارش حال ایشان 
را من و برادرم رایان از طریق اینستاگرام به اطالع 
مردم خواهیم رساند. کماکان حال پدر مانند قبل 
است. چندى پیش هم براى چکاپ هاى دقیق در 

بیمارستان حضور داشتند.

استرسمان هم خاص است!
  تسنیم |  عضو هیئت علمى دانشگاه علوم 
بهزیستى و توانبخشى با تشریح استرس ها گفت: 
اســترس در جامعه ایرانى بســیار باالست. البته 
استرس ها همیشه بد نیســتند و استرس مى تواند 
خوب هم باشد و افراد را آماده تر کند ولى بدترین 
استرس زمانى است که استرس فریز و از بدن خارج 
نشود. باید استرس را از بدن بیرون راند که نیاز به 

شناخت و کنترل استرس دارد.

آخرین آمار سوانح رانندگى 
  ایرنــا |  فرمانده پلیس  راه کشــور با اشاره به 
آغاز طرح تابســتانى پلیس از 24 خرداد ماه سال 
جارى گفت: تا به امروز 1488 نفر بر اثر ســوانح 
رانندگى جان خود را از دست دادند و 37 هزار نفر 

نیز مصدوم شدند.

کشف 28 ُتن مواد مخدر
  باشــگاه خبرنگاران جــوان |  فرمانده 
مرزبانى کشــور گفت: در چهار ماه گذشته 28 ُتن 
انواع مواد مخدر در مرزهاى کشور کشف و ضبط 
شده است. سردار قاســم رضایى افزود: مرزهاى 
شرقى کشــور بیشــترین درگیرى و برخورد را با 
گروهک هاى مختلف تروریستى و باندهاى قاچاق 

دارند و ناآرام ترین مرزهاى کشور است.

عقب افتاده از زمانه
  روزنامه جــوان |  با مداقه بر سریال هایى 
که این شب ها روى آنتن شبکه هاى سیماست، 
به جرأت مى توان ادعا کرد که تلویزیون از زمانه 
عقب است و همچنان ساز خود را کوك مى کند. 
بیننده اى که در طول روز با مناســبات زندگى و 
الزامات معیشــت دســت و پنجه نرم کرده، شب 
هنگام و در موسم پخش ســریال «پدر» باید به 
تماشاى لحظات جانگداز کوچ ناباورانه «حامد» 
بنشیند، شاهد ناله هاى جانسوز مادرش و لرزیدن 
شانه هاى مردانه پدرش باشــد و بر خروار خروار 
مصائب ویران شــده بر ســر «لیال» نظاره کند و 

غمخوار همه باشد و همدردى هم بکند، البد.

در پى انتشار خبرى مبنى بر نوشتن نامه از سوى قالیباف 
براى سران قوا ، مشاور رئیس جمهور خواستار علنى شدن 

محتواى راهکارهاى ارائه شده در این نامه شد.
جبهه مردمى نیروهاى انقالب اسالمى که در انتخابات 

ســال 96 از محمدباقــر قالیبــاف به عنــوان یکى از 
کاندیداهاى ریاست جمهورى حمایت مى کرد، در کانال 
اطالع رسانى خود از «ارسال نامه قالیباف به سران سه قوه 
به عنوان اعضاى شوراى عالى هماهنگى اقتصادى» خبر 
داده و نوشته است که «در این نامه راهکارهاى عملیاتى 
به تفصیل در راستاى کمک به دولت جهت مدیریت حوزه 

نقدینگى و ارز ارائه شده است».
در همین زمینه حســام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور 
براى محمدباقر قالیباف نوشــت: «جنــاب آقاى دکتر 
محمدباقــر قالیباف. ســالم علیکم. لطفــًا در صورت 
صالحدید، نامه خود را که در باره راه حل هاى مشکالت 
اقتصادى به مسئوالن ســه قوه مرقوم فرموده اید براى 
آگاهى عمومــى، ثبت در تاریخ و اتمام حجت، منتشــر 

فرمایید.»

در چند روز اخیر اعالم دستمزدهاى بازیگران حاضر در 
یک فیلم سینمایى نگرانى اهالى سینما را به همراه داشت. 
طبق اخبارى که پخش شد، بازیگرى براى حضور یک 
هفته اى در یک فیلم سینمایى یک میلیارد و نیم دستمزد 
گرفته است و بازیگرى دیگر یک میلیارد تومان و از همه 
عجیب تر بازیگرى است که براى یک روز بازى در نقش 

خودش 700 میلیون تومان دستمزد گرفته است. 
در همین فیلم سینمایى، دســتمزد پنج بازیگر در حدود 
چهار میلیارد تومان اســت و با احتســاب دستمزد دیگر 
بازیگران -حدود 20 بازیگر دیگر هــم دارد- و عوامل 

پشت دوربین، دکور و... هزینه تولید این فیلم را حدود 20 
میلیارد تومان پیش بینى کرده اند، این فیلم باید حداقل 50 
میلیارد فروش داشته باشد تا به سود دهى برسد که با توجه 
به امکانات و ظرفیت سینماى ایران این امر تا حدى دور 
از انتظار است، رکورد پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى 
ایران همین چند روز پیش توسط «هزارپا» با ثبت فروش 

بیش از 25 میلیارد تومان شکسته شد.
در هر صورت در آینده اى نه چندان دور، روشــن خواهد 
شد چه اتفاقى یا چه شرایطى براى این فیلم خاص رقم 

خواهد خورد.

محمود احمدى نژاد به هشــتگ «فرزندت کجاســت» 
پاسخ داده است و بار دیگر پیکان انتقادات خود را به سمت 
سیاسیون کشور گرفت و از آنها پرسید از کجا آورده اید؟

محمــود احمدى نژاد کــه این روزها بــا صحبت هاى 
انتقادى اش نقش اپوزیسیون درون نظام را به خود گرفته 
است در مصاحبه اى با «خبرفورى» به هشتگ «فرزندت 
کجاست» پاســخ داد و گفت: «به خدا خیلى بده که شما 
به عنوان یک رســانه براى تطهیر ملت مجبور شوید از 

مسئوالن بپرسید فرزندت کجاست.  بچه هاى من همه 
ایران و مهندس هستند؛ در یک شــرکتى هم با حداقل 

حقوق مشغول به کار هستند.» 
رئیس دولت هاى نهم و دهــم در بخش دیگرى از این 
گفتگو بیان کرد: «یک عده خودشان و بچه هایشان در 
خارج از ایران زندگى هاى آنچنانى دارند در حالى که اینجا 
مردم در فشار هستند؛ اصًال ثروتت شمارش نمى شود؛ از 

کجا آورده اى؟»

چهارشنبه شب گذشــته ورزش ایران تحت تأثیر یک خبر کوتاه بود. اینکه 
یک مجرى سرشناس تلویزیونى از قرارداد تبلیغاتى «کارلوس کى روش» و 

بانک سامان سهم مى برد!
این قرارداد تا چند وقت دیگر به یکسال مى رســد. قراردادى که برایش از 
یک میلیون تا دو میلیون دالر رقمى را تخمین زده بودند. بانک سامان تقریبًا 
تمام کشور را از بیلبوردهاى مربى تیم ملى پرکرده است. سرمربى هم خیلى 
شفاف به بندهاى این قرارداد عمل کرده و حتى براى شان چندین سخنرانى 

داشته است.
نکته اما نقش دو مجرى در این قرارداد است که خیلى سریع همه را به سمت 
مجریان ورزشى و البته مجریان خاصى که بیشتر در طیف حامیان کى روش 
هستند مى برد. ولى همین خبر گنگ منتشر شده براى رد چنین فرضیه اى 
کافى بود. اینکه مجرى سرشناس و همسرش در این قرارداد نقش داشته اند 

کافى بود تا گزینه اصلى از بین متهمان حذف شود! 
حاال اما مشخص شده کسى که گفته شده در این قرارداد نقش دارد، یکى از 
مجریان خوش تیپ و پرطرفدار تلویزیون براى نوجوانان و جوانان است که به 
تازگى هم ازدواج کرده است. او در سال هاى اخیر به عنوان مجرى-اسپانسر 
تعدادى از برنامه هاى ورزشــى هم در فوتبال دیده شده اما شغلش اجراى 

برنامه هاى فوتبالى نیست!

نکته دیگر درباره این قرارداد این اســت که پیش تر گفته شــده بود برنارد 
عزرائیلیان از فعاالن بخش تبلیغاتى در دو دهه گذشته، رابط این قرارداد بوده 

است. او که این روزها مالک رستوران لئون است.

سهم دالرى مجرى سرشناس از 
قرارداد کى روش و بانک سامان!

پاسخ به نامه قالیباف

ماجراى یک فیلم عجیب و غریب در حال ساخت

فرزندان احمدى نژاد کجا هستند؟

حاال که این روزها بحث دریاى خزر و ســهم ایران از آن 
مطرح است، بد نیست ســفرى در زمان کنید و به بیش 
از یک قرن پیــش برگردید؛ به عهد قاجار و ســلطنت 
ناصرالدین شاه. به زحمتش مى ارزد ببینید حال و هواى 

خزر در آن روزگار چگونه بوده است: 
«دکتر پوالك»، پزشــک ناصرالدین شاه نوشته است: 
«تریاك ماهان بســیار قوى اســت. جنس نامرغوب از 
شاهزاده عبدالعظیم و کاشان و قم به دست مى آید. مصرف 
آن عمومیت دارد و مانند حشیش سرشکستگى ندارد و 
قبول عامه یافته است. تقریبًا هر ایرانى که بتواند از عهده 
خرج آن برآید، حداقل روزى یک بار حب تریاك مى خورد 

و در ساحل خزر مصرف دو برابر مناطق دیگر است.»
«خبرآنالین» در این باره اضافه کرده که قیمت تریاك هم 
در این دوره بسیار ارزان بود. قهوه خانه عرش در خیابان 
چراغ گاز تهران از پاتوق هاى شیره اى ها و تریاکى ها بود و 
در آنجا قیمت دو استکان چاى سه شاهى و قیمت 3 مثقال 

تریاك و یک وعده قلیان هفت شاهى بود. بد نیست این 
را هم بدانید که هر 20شاهى معادل یک قران بود. بعدها 
که ریال به واحد پول ایران تبدیل شد معادل1/25 قران 

ارزش داشت.

یک خزر خیلى خیلى متفاوت در عهد ناصرى!

نصف جهــان  وزیر کشــور که عصر چهارشــنبه هفته 
پیش به اصفهان ســفر کرده بود، صبح پنج شــنبه در 
جلسه شوراى تأمین استان که بدون حضور خبرنگاران 
برگزار شد شــرکت کرد و بعد از آن به میان نمایندگان 
تشــکل هاى مردم نهاد اصفهان رفت تا با آنها درباره 
اهمیت فعالیت این تشــکل ها گفتگو کند. جلسه دوم، 
با حضور خبرنگاران برپا شــد و رحمانــى فضلى بعد از 
اظهارات محســن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان پشت 
تریبون رفــت و عالوه بــر اینکه دربــاره اهمیت کار 
تشــکل هاى مردم نهاد مفصًال صحبت کرد، چندین 
محور از  سخنرانى خودش را به اصفهان و به خصوص 
وضعیت آب در این استان نیز اختصاص داد. بخش هایى 
از اظهارات وزیر کشــور را به نقــل از خبرگزارى هاى  

«فارس» و «تسنیم» بخوانید:   

  اکنون 14 هزار تشــکل در کل کشور فعالیت دارند و 
فعالیت و جایگاه آنها از نظر من به عنوان وزیر کشــور 
مطلوب نیست، زمانى که به وزارت کشور رفتم انجمنى 

بیش از سه سال در انتظار استعالم بود.
  در زلزله کرمانشاه، آب، برق، سوخت و ارتباطات دچار 
مشکل شــد و دغدغه و نگرانى براى همه وجود داشت 
و مردم نیز در وضعیت مناســبى قرار نداشتند، تا صبح 
اقدامات اولیه انجام شــد اما در آن شرایط عده اى آب 
خوردن نداشتند در حالى که برخى دیگر چندین بطرى 
آب خوردن داشتند، یا برخى چادر نداشتند در حالى که 
مازاد نیاز چادر به کرمانشــاه ارسال شــده بود و در این 
مرحله احساس نیاز شد که انجمن ها در حوزه مدیریت 
بحران و بدون استرس و نگرانى در مواقع بحران فعالیت 

کنند.

  اینکه گفته مى شود اصفهان مظلوم واقع شده مختص 
به اصفهان نیست و بقیه استان ها نیز چنین موضوعى را 
بیان مى کنند. هر کجا مى روم مردم مى گویند استانشان 

مظلوم است. اما ظالم، نظام برنامه ریزى، مالیاتى و پولى-
بانکى کشور است که باعث چنین مشکلى شده است.

  در زمینه آب، گاز، برق و تلفن عدالت در کشور برقرار 

است اما از نظر فعالیت، استفاده از منابع و امکانات توازن 
متعادلى وجود ندارد، ما بخاطر جنگ و به علت تحریم 
وصله پینه هاى زیادى کردیم، براى بازگشــت توازن 
در مناطق مختلف کشــور نیازمند همین تشکل هاى 

اقتصادى و اجتماعى هستیم.
  کشــور نیاز به جراحى هاى بزرگ دارد که مقدمه آن 

فعالیت تشکل هاى اجتماعى، اقتصادى و صنفى است.
  سیستان و بلوچســتان به لحاظ ظرفیت هاى منابع، 
توانایى هایى دارد که به مراتب بیشــتر از اصفهان است 
اما انتظار است که این فعالیت ها توسط مدیرکل انجام 

شود در حالى که باید نقش مشارکت مردم بیشتر شود.
  موضوع آب، ملى است و شرایط پیش روى ما الگوى 
روشنى از بارندگى را نشان نمى دهد که باید این موقعیت 
را مدیریت کنیم، هزار سال قبل مردم ما در ایران مرکزى 
با جریان خشکســالى که مواجه بودند قنات را اختراع 
کردند و معطل خشکسالى نماندند و نحوه توزیع آب را 

مشخص کردند.
  ما پنج سال است درباره مســئله آب اصفهان اطالع 
داریم و اقدامات خوبى انجام شده اما باید الگوى مصرف 
تغییر کند. کســى که فوالد مبارکه را به اصفهان آورد، 
فکر امروز را نکرده بود؟ یکى از نطق هاى من در مجلس 
چهارم اعتراض به این موضوع بود، اکنون نه مى شــود 
فوالد را تعطیل کرد، نه مى توان مشــکل کمبود آب را 

نادیده گرفت.
  تاکنون ده ها جلسه پیرامون موضوع آب تشکیل شده 
اما باور دارم کار باید به دست مردم انجام شود. ابزار این 
کار انجمن ها و ســازمان هاى مردم نهاد هستند و نباید 
کسى مانع آنها شود، امیدواریم با پیوند عقول، امکانات و 

موانع همه استان ها از مظلومیت بیرون بیایند.

وزیر کشور با اشاره به مشکل کم آبى در استان اصفهان:

مخالف احداث فوالد مبارکه در اصفهان بودم
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نغمه اصفهان را در 
هنرسراى خورشید بشنوید

کنسـرت موسـیقى گـروه «نغمـه اصفهـان» بـه 
سرپرستى مسعود اهتمام و با اجراى تعدادى از قطعات 
نوستالژیک اساتید موسـیقى ایران توسط هنرجویان 

هنرسراى خورشید، یکم شهریورماه برگزار مى شود.
کنسـرت موسـیقى نغمه اصفهان یکم شـهریورماه 
ساعت 18و30 دقیقه در هنرسراى خورشید، واقع در 
پل چمران، جنب شهردارى منطقه 7برگزار مى شود.

برداشت750 ُتن خرما 
در خور و بیابانک

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان خور و بیابانک گفت: 
ساالنه 750 ُتن خرما از نخلستان هاى 250 هکتارى 

این شهرستان برداشت مى شود.
حکمـت موسـوى بیـان کـرد: خـور و بیابانـک تنها 
شهرستان خرما خیز استان اصفهان است و هر هکتار 
نخلستان در این شهرسـتان 200 نخل خرما دارد که 
به طور متوسـط 3 تن خرما از هر هکتار آن برداشـت 

مى شود. 

شستشوى شبکه فاضالب 
شهر اردستان

طرح شستشوى شبکه فاضالب شهر و مسکن خّیران 
اردستان اجرا شد.

مدیـر اداره آب و فاضـالب شـهرى اردسـتان گفت: 
مسیر 42کیلومترى شبکه فاضالب اردستان در مدت 
ده روز، با استفاده از ماشین هاى مخصوص واترجت 

با افزون بر 500 میلیون ریال هزینه شستشو شد.
عباس شـریعتمدار افزود: عملیات شستشوى شبکه 
فاضالب با هدف رفع گرفتگى شـبکه هـاى اصلى، 
خارج کردن لجـن و ضایعات از داخـل حوضچه ها و 
شبکه، جلوگیرى از ایجاد بوى نامطلوب و نفوذ ریشه 
درختان و مواد زائد و جلوگیرى از گرفتگى انشـعابات 

مشترکان اجرا شد.
وى بـه پایـان عملیـات اجرایـى فاضـالب مسـکن 
خیران اردسـتان اشـاره کـرد و افـزود: این طـرح به 
طـول 450مترمربع و افـزون بر یـک میلیـارد ریال 
هزینه اجرا شد و 60خانوار از مزایاى شبکه فاضالب

بهره مند شدند.

راه اندازى اولین مؤسسه 
سینمایى در برخوار

در آیینى اولین مؤسسه سینمایى در شهرستان برخوار 
افتتاح شد.

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
برخـوار در این آیین گفت:  این مؤسسـه سـینمایى با 
مجوز رسـمى فرهنگ و ارشاد اسـالمى، در فضایى 
بیش از 100مترمربع با هزینـه افزون بر 200میلیون 

ریال راه اندازى شد.
داود صابرى افزود: این مؤسسه سینمایى در راستاى 
ترویج فعالیت هاى فرهنگى و هنرى در شهرسـتان 
برخـوار، کالس و دوره هاى بازیگـرى، کارگردانى، 
نویسندگى، فن بیان، عکاسـى، تدوین،  فیلمبردارى، 

گریم و صدابردارى برگزار مى کند.
وى گفت: عالقه مندان براى شرکت در این دوره ها 
مى توانند به اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى برخوار 

مراجعه کنند.

انتخاب شهردار جدید کلیشاد
شوراى اسـالمى شهر کلیشـاد و سـودرجان، محمد 
حسـین احمدى را به عنوان شهردار کلیشاد منصوب 

کرد. احمدى قبل از این شهردارکرکوند بود.

جشن ازدواج 200 زوج جوان 
در امامزاده شاهرضا(ع)

فرهاد عرب، مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شـهرضا از برپایـى جشـن ازدواج 200 زوج جوان در 

امامزاده شاهرضا(ع) خبر داد.

خبر

 مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: 27 درصد از صدقه مردم استان اصفهان در سال 
جارى براى کمک به مسکن نیازمندان و بقیه آن در زمینه 
معیشت، درمان، تحصیل، جهیزیه، ازدواج و امور فرهنگى 

هزینه مى شود.
محمدرضا متین پــور با بیان اینکــه هزینه کرد صدقه 
بر مبناى قواعد شــرعى فقط درزمینه رسیدگى به امور 
نیازمندان مجاز است، گفت: هرســال براى حمایت از 
این اقشار و بر اســاس نیازهاى ضرورى و کمبودهاى 
موجود در جامعه تحت حمایت کمیته امداد در اســتان، 
صدقه جمع آورى شــده توســط این نهاد تقسیم بندى 

مى شود.
متین پــور گفت: صدقــه اى که امســال در اســتان 
اصفهان جمع آورى مى شــود در زمینه معیشت، درمان، 
تحصیل، جهیزیــه و ازدواج، مســکن و امور فرهنگى 
مددجویان تحت حمایــت این نهاد در اســتان هزینه 

مى شود.
وى کمک بــه تأمین مســکن  را یکــى از مهمترین

برنامه هاى کمیتــه امداد براى توانمندســازى جامعه 
تحت حمایت دانست و گفت: 27 درصد از صدقه مردم 
نیکوکار استان اصفهان در سال 97 به این منظور مصرف 

خواهد شد. 

استاندار اصفهان گفت: باتوجه به اقدام هاى انجام شده 
براى تأمین آب، امیدواریم بتوانیم در سال هاى آینده آب 
مورد نیاز را در اختیار باغداران و کشــاورزان این استان 

قرار دهیم. 
محســن مهرعلیزاده ابراز امیدوارى کــرد که با توجه 
به برنامــه ها و اقدام هایــى که در زمینــه آب از جمله

 ســرمایه گذارى براى انتقال آب از حوضه هاى دیگر، 
صرفه جویى در مصرف آب و تغییر الگوى کشت در استان 
اصفهان صورت گرفته، در سال هاى آینده با تأمین آب 
بیشتر بتوان حیات باغ ها و معیشت مردم، کشاورزان و 

باغداران استان اصفهان را بیش از پیش حفظ کرد.

وى با تأکید بر اینکه وضعیت منابع آبى در سال هاى آینده 
خیلى بهتر از امســال نخواهد بود، افزود: گرچه ممکن 
است باغداران امسال درآمد چندانى نداشته باشند، ولى 
آب جارى شده در بستر زاینده رود براى باغ هاى غرب 
اصفهان در حدى اســت که درختان را از خشکى نجات 

مى دهد.
مهرعلیزاده خاطرنشــان کرد: چنانچه حجم آب ســد 
زاینده رود براى تأمین آب شــرب مردم استان اصفهان 
کافى باشد، مى توان امیدوار بود طى برنامه ریزى هایى، 
در ماه هاى آینده بتوان حداقل آبى را براى کشاورزان در 

سایر مناطق استان در نظر گرفت.

وضعیت در سال هاى آینده 
بهتر از امسال نیست 

سهم مسکن نیازمندان از 
صدقه اصفهانى ها

همایش «اقتصاد ایران از دیروز تا فردا» به همت کمیسیون سیاستگذارى و پایش اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان با حضور گسترده فعاالن اقتصادى برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون سیاستگذارى و پایش اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان در ابتداى 
این همایش به عنوان میزبان گفت: شرکت کنندگان در همایش «اقتصاد ایران از دیروز تا فردا»، همه از 
فعاالن اقتصادى هستند که در کشور ماندند و با پوست و استخوان براى حفظ اقتصاد کشور تالش کرده 
و دوست دارند واحدهایشان کارکنان را بیکار نکرده و فعالیت هاى اقتصادى گسترش یابد و در حقیقت 

ماندند تا به اقتصاد کشور با کار و تالش مستمر، کمک کنند.
على صفر نورا... با بیان اینکه مشکالت فعاالن اقتصادى براى همه روشن است، افزود: این فعاالن همه 
فشارهاى تحریم، بانکى، کمبود نقدینگى و... را تحمل کردند تا مشکالت اقتصادى دولت و جامعه برطرف 
شود اما در این میان فهم مشترك و متقابل بین دولت، مردم و فعاالن اقتصادى همچون دوران دفاع مقدس 
باید وجود داشته باشد. وى ادامه داد: امروز جنگ اقتصادى در پیش بوده و بخش خصوصى نیز آماده حل 
مشکالت در سایه این درك متقابل است که امروز باید براى آنها راهکار داشت و آنها را عملى ساخت تا 

بتوانیم مشکالت را پشت سر بگذاریم.
■■■

در این همایش عضو تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیده بان شفافیت و عدالت نیز گفت: اگر درك و فهم 
مشترك بین دولت و فعاالن اقتصادى بود طبیعتاً وضعیت بسیار مطلوب ترى داشتیم.

احمد توکلى با بررسى تحلیلى- اقتصادى، دیروز و امروز و فرداى کشور را به سه دوره تقسیم کرد و افزود: 
دیروز یعنى از زمان پیروزى انقالب تا پایان دوران جنگ، امروز یعنى از دوران سازندگى تا امروز و فردا 

یعنى از همین حاال تا آینده.
وى در ادامه عنوان کرد: تضمین مالکیت و مدیریت در اقتصاد ملى به دلیل اقتضائات انقالب، افزایش 
دخالت دولت در اقتصاد به دلیل وقوع جنگ تحمیلى، مداخالت عدالت جویانه، مداخالت ناشى از تفکرات 

دولت ساالرانه و بینش و تمایالت سوسیالیستى و ضد سرمایه دارى و توزیع منابع دولتى به نفع مستضعفان 
از زمان پیروزى انقالب تا پایان جنگ تحمیلى از عواملى بود که باعث شود دولت بیش از حد بزرگ شده 
و مداخالت افزایش یابد که نتیجه آن، موجب کاهش نابرابرى و کاهش کارآیى و تولید شد و البته در این 
میان اختالفاتى هم وجود داشــت و حتى چند وزیر در همان ابتداى دوران انقالب مى خواستند استعفا 
کنند که به مصلحت نبود. توکلى درخصوص اقتصاد امروز هم گفت: پذیرش مدل توصیه شده صندوق 
بین المللى پول، بازسازى و احیاى منابع تولیدى جنگ زده، بى توجهى به توزیع درآمد و رشد تجملگرایى و 
اشرافیگرى دولتى و دولتمردان در این بازه زمانى موجب بهبود نسبى تولید، ولى تشدید نابرابرى و تقویت 
غرب گرایى شد و از آن روز تاکنون، در بر روى همان پاشنه مى چرخد و این مسیر در دیگر دولت ها ادامه 

دارد و امروز هم اجرا مى شود.
توکلى با تأکید بر اصالح ساختار اقتصادى کشور و ایرانیزه کردن اقتصاد، گفت: نسخه اى که امروز براى 

اقتصاد کشور پیچیده شده وفا نمى کند و براى فردایى بهتر، نیازمند اصالح ساختار اقتصادى هستیم.
رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه افزود: مبارزه با فساد سخت است اما مى توان با آن مبارزه کرد و 

به آینده امید داشت چرا که فساد، دشمِن اشتغال، سرمایه گذارى و... است. 
توکلى با بیان اینکه امروز تغییر دولت هیچ دردى را دوا نمى کند، اظهار کرد: دولت باید تقویت شود ولى 
فعاالن اقتصادى هم باید مطالبات خود را بیان کنند و بهره ورى در اقتصاد افزایش یابد. وى فقدان احزاب را 
نیز یکى از عوامل اصلى ناکارآمدى مجلس برشمرد و افزود: چون احزاب نداریم کارها خوب پیش نمى رود. 
این عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: قیمت ارز را تولید ملى نه دالر نقدى تعیین مى کند و قیمت ارز 
باید براساس واقعیت تولید و... معین شود. این در حالى است که مبارزه دولت با فساد، مى تواند اعتماد مردم 

به دولت را بیش از پیش افزایش دهد.
■■■

مشاور سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و عضو هیئت علمى دانشگاه الزهرا(س) نیز در این همایش 
گفت: امروز بنگاه هاى بزرگ با یارانه آب مجانى، کشاورزان را از پاى درآوردند. این درحالى است که بعد از 
دوران جنگ تحمیلى، هفت شرکت فوالدى در خراسان رضوى زده شد که هر کدام با کمتر از 20 درصد 
ظرفیت کار مى کنند. یک شرکت فوالدى در کرمان راه اندازى شد و در این راستا منابع ملى، اتالف شد 
که این اقدامات اتفاقى نیست و دو ماه پیش هم یک پتروشیمى در رفسنجان افتتاح شد که فاقد آب است، 

بنابراین این تصمیمات غلطى است که در کشور اتفاق مى افتد.
حسن راغفر ادامه داد: سود فوالد مبارکه و پنج شرکت پتروشیمى، پنج میلیارد دالر بوده و در حقیقت دولت 

در جیب این شرکت هاست. 
راغفر گفت: از سال 80 تا 96، حجم صادرات پتروشیمى ده برابر، آهن و فوالد 17 برابر و صادرات سنگ 
آهن 9 برابر شدند در حالى که وزیر استیضاح شده تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفته، با تحریم، یک میلیون 
شغل از بین مى رود، بنابراین ما به چه زبانى باید شرایط بحرانى را به دولتمردان بگوییم.  وى اعالم کرد: 

مردم امروز براى گذران معیشت خود اضطراب دارند و به آنها شوك وارد شده است. 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت همساز تصویر شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 9273 و 
شناســه ملى 10260303606 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقــاى منصور 
کندرى با کدملى 0042539811 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره، آقاى هوشــنگ معین با 
کدملى 1090776160 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، آقاى ســید محمدجواد مرعشى 
شوشترى با کدملى 1753353122 به سمت 
مدیرعامل، آقاى على اکبر طاهریان با کدملى 
1287527043 و آقاى عباســعلى جوادى با 
کدملى 1189297108 به سمت اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. – کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
رئیس هیئت مدیره (آقــاى منصور کندرى) و 
مدیرعامل (آقاى ســید محمدجواد مرعشى 
شوشترى) همراه با  مهر شرکت معتبر مى باشد. 
– ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و مؤسســات 

غیرتجارى اصفهان (228619)

مسافران اصفهانى به برخورد نامناسب ماموران بازرسى 
فرودگاه تفلیس اعتراض کردند.

تعدادى از مسافران معترض پرواز شماره 7234تفلیس 
– اصفهان بــه برخورد نامناســب بازرســان فرودگاه 
تفلیس مبنــى بر بازرســى بدنى اجبــارى خانم هاى 
ایرانى در این فرودگاه توســط مأمــوران مرد اعتراض

 کردند. 

معترضان گفتند: مأموران این فرودگاه مسافران را مجبور 
به در آوردن روسرى، شال و مانتو کردند و این در حالى 
بود که سایر بانوان این پرواز از کشورهاى دیگر بازرسى 

بدنى نشدند.
تعدادى از مســافران این پرواز در نامــه اى خطاب به 
مهرعلیزاده اســتاندار اصفهان خواســتار پیگیرى این 

موضوع تا حصول نتیجه شدند.

فرمانده انتظامى خمینى شهر از کشف 500 تن انواع آهن 
آالت و پروفیل احتکار شده به ارزش 33 میلیارد ریال در 

این شهرستان خبر داد.
على جعفرى نژاد افزود: به دنبــال اجراى طرح مبارزه با 
اخاللگران اقتصادى، مشخص شد برخى از فروشندگان 
عمده آهن آالت از عرضه آهــن به بازار خوددارى کرده 
که این اقدام باعث بروز مشــکالتى در این بخش شده

 است.
وى افــزود: مأموران پلیس امنیــت عمومى فرماندهى 

انتظامى خمینى شــهر موفق شــدند یک انبار احتکار 
انواع آهن آالت را در این شهرســتان شناسایى کنند که 
با هماهنگى با مقام قضائى به همــراه نمایندگان اداره 
تعزیرات حکومتى و بازرســى اتاق اصنــاف از این انبار 

بازدید به عمل آمد.
فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شهر گفت: در این 
انبار 500 تن انواع آهن آالت شــامل پروفیل وتیر آهن 
احتکار شده است که کارشناسان ارزش آن را 33 میلیارد 

ریال اعالم کردند. 

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالك اصفهان گفت: بازار 
رهن و اجاره در سال هاى گذشته ثابت بود، ولى اکنون با 

افزایش قیمت در این بازار مواجه هستیم.
رسول جهانگیرى اظهار کرد: نوســانات بازار سکه و ارز 

تأثیر خود را بر بازار مسکن گذاشت.
وى با بیان اینکه اگر اســتقبال از خرید و فروش مسکن 
واقعى و عمقى باشــد، از رونق بازار مسکن خرسندیم، 
افزود: البته هنــوز این رونق به بدنه و زیرســاخت بازار 
مسکن و ساخت و ساز ســرایت نکرده و فقط مراجعات 
به واحدهاى صنفى مشاوران امالك افزایش پیدا کرده 

است.
رئیس اتحادیه صنف مشــاوران امالك اصفهان گفت: 
امالکى که از هفت سال گذشته تاکنون معامله نمى شدند 
و از آنها استقبال نمى شد، اخیراً مورد استقبال خریداران 
قرار گرفته است که نشان مى دهد نوسانات بازار سکه و 

ارز روى مسکن نیز تأثیر گذاشته است.
وى خاطرنشان کرد: بین افزایش قیمت رهن، اجاره بها 
و گرانى در خرید و فروش مســکن با رونق بازار مسکن 
ارتباط مســتقیم وجود دارد؛ وقتى بازار مسکن در رکود 
باشــد قطعًا همچون هفت سال گذشــته رهن و اجاره 

مسکن نیز ثابت است.
جهانگیرى با بیان اینکه طى دو ماه اخیر رونق کاذبى در 
بازار مسکن ایجاد شده است، افزود: امید داریم این رونق 
واقعى باشد اما در حال حاضر رهن و اجاره بهاى مسکن از 

این رونق کاذب تأثیرپذیر بوده است.
وى با بیان اینکه بازار رهن و اجاره در سال هاى گذشته 
ثابت بود ولى اکنون با افزایش قیمت در این بازار مواجه 
هستیم، تصریح کرد: افزایش عرضه و تقاضا در خرید و 

فروش مسکن باعث شد تا پیمانکاران ساختمانى از بازار 
رهن و اجاره خارج شوند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالك اصفهان یادآور شد: 

مصالح ساختمانى نیز افزایش قیمت غیرمنطقى و عجیبى 
داشته و هزینه ساخت و ساز مسکن را باال برده است.

وى به افزایش قیمت آهن، میلگرد و آجر اشاره کرد و ادامه 

داد: این افزایش قیمت به بدنه بازار مسکن اضافه شده و 
آینده خوبى را نوید نمى دهد؛  چراکه قدرت خرید مردم در 

حال کاهش است.

رونق کاذب در بازار مسکن اصفهان
مدیر عامل ســازمان ساماندهی مشــاغل شهري و
فرآورده هاى کشاورزى شــهرداري اصفهان با اشاره 
به برگزاري پانزدهمین جشــنواره گیاهان دارویی و 
محصوالت غذایى سالم گفت: این جشــنواره از روز 
جمعه(دیروز) تا 31 مرداد مــاه در محل بازار گیاهان 

دارویی در خیابان پروین برگزار می شود.
محمد مجیرى با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: 
هدف از برگزاري این جشنواره، حمایت از تولیدکنندگان 
داخلى و همچنین آشنایى بیشتر شهروندان با گیاهان 
دارویى و فرآورده هاى طبیعــى، محصوالت غذایى 
سالم، ارتقاى شناخت شــهروندان در زمینه گیاهان 
دارویى و فرآورده هاى گیاهى و ایجاد رقابت سالم میان 
تولیدکنندگان براى ارتقاى کیفى تولید، استانداردها و 
معیارهاى جهانى توسعه صادرات گیاهان دارویى است.

وى تصریح کرد: ارائه مشــاوره رایگان تغذیه سالم و 
مزاج شناسى به شهروندان، ارائه تخفیف ویژه جشنواره 
به شهروندان، پذیرایى از شــهروندان با شربت هاى 
گیاهى، برگزارى مراســم اختتامیه جشنواره همراه با 
قرعه کشى و اهداى جوایز از برنامه هاى ارائه شده در 

این جشنواره خواهد بود.
مجیرى افزود: در این جشنواره انواع گیاهان دارویى 
خشک، عرقیجات، اســانس ها، ادویه جات، عسل، 
روغن گیاهى، محصوالت غذایى ســالم، طبیعى و 
ارگانیــک  و... به صورت عمده و خــرده ارائه و نحوه 
اســتفاده از آنها، ویژگی ها و فواید این گیاهان ارائه و 

معرفى مى شوند.
وي اظهار کرد: هر شب ســاعت 21 برنامه هاي شاد 
همراه با قرعه کشــی و اهداى جوایز در این جشنواره 

برگزار خواهد شد.

1400 اصفهانى سلول هاى بنیادى اهدا کرده اند.
مسئول پذیره نویسى سلول هاى بنیادى استان اصفهان 
گفــت: از شــهریور 1395 تا کنــون 1400 اصفهانى 
ســلول هاى بنیادى خــود را به مرکز پذیره نویســى 

سلول هاى بنیادى اهدا کرده اند.
الهام فیاض اظهار کــرد: از آنجایى که خــون بدن را 
سلول هاى خونســاز تولید مى کند، یکى از روش هاى 
درمان بیمارى هاى خونى مانند ســرطان و تاالسمى، 

پیوند سلول هاى بنیادى خونساز به بیماران است.
وى تشابه ژنتیکى را شرط اول پیوند سلول هاى خونساز 
عنوان کرد و افزود: براى 30درصد پیوندها مى توان از 
ســلول هاى بنیادى اعضاى خانواده استفاده کرد و به 
صورت میانگین تشابه ژنتیکى در بین افراد یک خانواده 

25درصد و بین فرد با اقوامش 5 درصد است.
فیاض با اشاره به کاهش زاد و ولد در کشور و در نهایت 
کاهش تشــابه ژنتیکى در جامعه گفت: هر بیمار کمتر 
از 70درصد شــانس یافتن اهدا کننده را از میان اقوام و 

خانواده خود دارد که از لحاظ ژنتیک تشابه داشته باشد.
مسئول پذیره نویسى سلول هاى بنیادى استان اصفهان 
بابیان اینکه افراد اهدا کننده سلو ل هاى بنیادى خون، 
بهترین گزینه براى بیماران هســتند، گفت: ســالمت 

اهداکننده باید از طریق پزشــک مرکز تأیید شــود و 
شــرایط عضویت در این مرکز 18تا50 ســال است و 
فرد نباید مبتال به بیمارى هــاى خونى، عفونى، قلبى و 

کلیوى باشد.
فیاض افزود: اهداى سلول هاى بنیادى براى اهدا کننده 
عوارضى نخواهد داشت و فقط هزینه آزمایش هاى اولیه 

از اهدا کننده دریافت مى شود.

ادامه جشنواره 
گیاهان دارویى تا 31 مرداد

مبارزه دولت با فساد، اعتماد مردم به دولت را افزایش مى دهد

بازرسى بدنى بانوان اصفهانى توسط مأموران مرد  
در فرودگاه تفلیس

کشف 500 ُتن آهن احتکار شده در 
خمینى شهر 

پیوند سلول هاى بنیادى خونساز به بیماران نیازمند
  در اصفهان

ساسان اکبرزاده
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عباس غزالى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون سرانجام بعد از سه سال دورى از عرصه اکران و سینما، از چهارشنبه هفته پیش 
با اکران فیلم سینمایى  طنز «همه چى عادیه» بار دیگر حضور بر پرده سینما را تجربه کرد.

فیلم ســینمایى «همه چى عادیه» هشتمین تجربه سینمایى غزالى محسوب مى شــود. وى تاکنون در آثارى همچون 
«اعترافات ذهن خطرناك من»، «قیچى»، «من یوسفم مادر»، «معبد جان» و «دلبرى» به ایفاى نقش پرداخته است.

وى این روزها عالوه بر اکران فیلم سینمایى «همه چى عادیه» به کارگردانى محسن دامادى فیلم دیگرى به نام «شب 
لرزه» ساخته محمدرضا رحمانى را در انتظار اکران دارد. البته اخبارى مبنى بر تغییر اسم این فیلم به «پریسا» شنیده مى شود 
که هنوز قطعى نشده است. با وجود این، تمام آثارى که غزالى در آنها به ایفاى نقش پرداخته به قبل از امسال باز مى گردد 

و غزالى همچنان در سال جارى در پروژه اى سینمایى حضور نیافته است.
غزالى آخرین بار در سال 1394 فیلم سینمایى «دلبرى» به کارگردانى سیدجالل دهقانى اشکذرى را بر پرده اکران داشت 

و حاال پس از سه سال دورى از این عرصه با «همه چى عادیه» بازگشته است.
وى افتخارات فراوانى را در عرصه بازیگرى تلویزیون و تئاتر به دست آورده اما هنوز در کارنامه کارى خود جاى خالى سیمرغ 
بلورین جشنواره فیلم فجر را احساس مى کند. وى یکبار در سى و سومین جشنواره فیلم فجر براى بازى در فیلم سینمایى 

«اعترافات ذهن خطرناك من» کاندیداى نقش مکمل مرد شد اما نتوانست آن را دریافت کند.
غزالى در فیلم ســینمایى «همه چى عادیه» با بهنوش بختیارى، رز رضوى، پژمان بازغى، رضا رویگرى، لیال بلوکات، 
سحر قریشى، نگین معتضدى، صفر کشکولى، بیتا عالمى، اسما حسینى، امیر جنانى و عرفان حسینى همبازى شده است.

حال باید دید غزالى که بازیگر تقریبًا کم کارى در سینما محسوب مى شود مى تواند در برخورد با مخاطب استقبال خوبى 
را براى فیلم «همه چى عادیه» از آن خود کند یا خیر. فیلمى که با وجود بازیگران زیاد مى تواند شانس خوبى براى فروش 

در گیشه محسوب شود.

مرجانه گلچین، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره ســریال «آرماندو» که به 
کارگردانى احسان عبدى پور این شب ها از شبکه یک پخش مى شود و بازى 
خود در این سریال بیان کرد: من هنوز این سریال را ندیده ام ولى در کل نمره 

خوبى هم به آن نمى دهم.
وى درباره کیفیت این سریال بیان کرد: «آرماندو» ایده بسیار زیبایى درباره سیاه 
لشکرها و هنروران داشت اما در خروجى، کار قابل دفاعى نشد که این هم به 
اختالف سلیقه میان عوامل سازنده کار از جمله نویسنده، کارگردان و بازیگران 

برمى گشت که باعث شد در اجرا قابل قبول نباشد.
این بازیگر با اشــاره به آماده نبودن متن این سریال در زمان تولید اظهار کرد: 
هنگام ساخت سریال «آرماندو» تا لحظات آخر متن را روتوش مى کردیم ولى 
باز هم آنچه مورد انتظارمان بود، نشد. البته مشکل نبود متن کامل در ابتداى 
ساخت یک سریال به یک رویه تبدیل شــده است و ما گاهى با یک متن پنج 
قسمتى براى یک مجموعه 30 قسمتى قرارداد مى بندیم که اختالف سلیقه و 

مشکالتى را در کیفیت کار به وجود مى آورد.

حضور دوباره بازیگر سریال «وضعیت سفید» در سینما

همه چیز براى 
عباس غزالى عادیه!

رازى که مرجانه گلچین از آن 
پرده برداشت

مرجانه گلچین، بازیگر ســی
کارگردانى احسان عبدى پور
خود در این سریال بیان کرد:

خوبى هم به آن نمى دهم.
وى درباره کیفیتاینسریال
لشکرها و هنروران داشت ام
اختالف سلیقه میان عوامل س
برمى گشت که باعث شد در
این بازیگر با اشــاره به آماده
هنگام ساخت سریال «آرماند
باز هم آنچه مورد انتظارمان
ساخت یک سریال به یک رو
قسمتى براى یک مجموعه

مشکالتىرا در کیفیت کار به

پ

جمشید مشایخى که از یک ماه گذشته در بیمارستان 
بسترى است، بعد از پشت ســر گذاشتن یک عمل 
جراحى، اکنون شرایط جســمانى خوبى دارد و فقط 

براى تقویت بیشتر در بیمارستان به سر مى برد.
فرزند جمشــید مشــایخى درباره آخریــن اوضاع 
جسمانى این هنرمند پیشکســوت گفت: پزشکى 
که پدر تحت نظرشان هســتند، از مدتى پیش به ما 
اجازه مرخصى شان را داده اند اما در حال حاضر باید 
پرســتارى به صورت تمام وقت از پدر مراقبت کند 
زیرا برخى کارهایشان باید با همراهى یک پرستار 
انجام شود، به همین دلیل دکترشان موافقت کردند 
تا پدر چند روز دیگر هم در بیمارستان بمانند تا قوت 
جسمانى بیشترى پیدا کنند. با این حال احتماًال به 
زودى از بیمارســتان مرخص خواهند شد. او ادامه 

داد: پدر را هفته پیش با وجــود اینکه ما موافق این 
کار نبودیم به بخش منتقل کردنــد و بعد از دو روز 
به دلیل آنکه میزان مراقبت از ایشــان در آى سى یو 
بهتر بود دوباره به آى سى یو منتقل کردند ولى با این 
حال به مراقبت هاى ویژه نیاز ندارند. اکنون مى توانند 
کارهاى شخصى شان را خودشان انجام دهند و به 
غیر از داروهاى تقویتى دو نوبت در روز فیزیوتراپى 
دارند. به گزارش «ایسنا»، جمشید مشایخى از 13 
تیرماه به دلیل ضعف جسمانى و مشکالت گوارشى 
در بیمارستان بسترى شد و 20 تیرماه بنا به تشخیص 
پزشک به دلیل چسبندگى روده تحت عمل جراحى 
قرار گرفت. جمشید مشایخى از سال گذشته، چندین 
بار به دلیل عمل جراحى در بیمارستان بسترى شده 

و دوران نقاهت طوالنى را پشت سر گذاشته است.

آخرین وضعیت جمشید مشایخى
 در بیمارستان

پوران درخشــنده، کارگردان ســینماى ایران 
درباره مشــکالت این روزهاى فیلمسازان براى 
شــروع فیلم ســینمایى، اظهار کرد: متأسفانه 
ســریال هاى نمایش خانگى ایــن روزها بالى 
جان فیلمسازان سینما شده اند. یکى از معضالت 
ســریال هاى شــبکه نمایش خانگى، باال بردن 
میزان دســتمزدهاى بازیگران است. به تازگى 
کانون کارگردانان ســینماى ایــران درباره این 
موضوع واکنش نشان داده و به نظرم این واکنش 

بجایى است.
این کارگردان ســینماى ایران درباره زمان آغاز 
پیش تولید «هیس! پسرها گریه نمى کنند» بیان 
کرد: پیش تولید این فیلم را به صورت بسیار جزئى 
آغاز کرده ایم؛ اما مشکالت مختلف باعث کندى 

پیشرفت کارها مى شود. درخشنده در پاسخ به این 
سئوال که فیلم سینمایى «هیس! دخترها فریاد 
نمى زنند» بازخوردهاى بسیارى را از سوى جامعه 
دریافت کرد، تصور مى کنید دنباله آن همچنین 
میزان بازخوردى را از سوى جامعه دریافت کند، 
گفت: تصور من این اســت که «هیس! پسرها 
گریه نمى کنند» به مراتب بازخوردهاى بیشترى 
را دریافت مى کند و تأثیرگذارى بیشترى دارد؛ چرا 
که سوژه این فیلم، سوژه اى است که تاکنون به 

آن توجهى نشده است.
وى درباره زمان فیلمبردارى این فیلم اظهار کرد: 
ما در برنامه ریزى هایمان پاییز را زمان شــروع 
فیلمبردارى «هیس! پسرها گریه نمى کنند» در 

نظر گرفته ایم.

شبکه نمایش خانگى
بالى جان فیلمسازان سینماست

تصویربردارى مجموعه «ستایش» به کارگردانى سعید سلطانى و تهیه کنندگى آرمان زرین کوب همچنان ادامه دارد.
حامد خاك دامن، مدیر تولید مجموعه تلویزیونى «ســتایش» در خصوص روند تصویربردارى فصل سوم این سریال گفت: 
تصویربردارى مجموعه «ســتایش3» این روزها در تهران ادامه دارد و همه بازیگران در سریال «ستایش» جلوى دوربین 

رفته اند.  وى ادامه داد: حدود 50 درصد از تصویربردارى انجام شده است؛ البته زمان پایان تصویربردارى مشخص نیست.
گفتنى است؛ نرگس محمدى، بازیگر اصلى سریال «ستایش»، به تازگى ایفاى نقش در فصل سوم این سریال را آغاز کرده 

است.
رسول نجفیان، امیرمحمد زند، مهتاج نجومى، شهرام پوراسد، فرهاد جم و مریم خدارحمى از بازیگران جدید سریال «ستایش» 

هستند. البته داریوش ارجمند و مهدى سلوکى هم در این سریال حضور دارند.
تصویربردارى «ستایش 3» به کارگردانى سعید سلطانى،  نویسندگى سعید مطلبى و تهیه کنندگى آرمان زرین کوب از دهم 

فروردین ماه در تهران آغاز شده است.  فصل یک و 2 ستایش، در سال هاى 90 و 92 از شبکه3 سیما پخش شد.

«محله گل و بلبل» این روزها مرحله پیش تولید را پشت سر گذاشــته و شنیده مى شود با اتمام دکور، عوامل مراحل ابتدایى 
ضبط را نیز آغاز کرده اند. پخش این برنامه قرار است قبل از محرم شروع شود و به جز ایام عزادارى دهه اول این ماه، به طور 

پیوسته مهمان خانه مخاطبان باشد.
در فصل سوم این برنامه عروسک ها و چهره هاى جدیدى به برنامه اضافه شدند که قرار است، در کنار بازیگران ثابت گذشته 
این مجموعه قرار بگیرند. آیتم ها و بخش هاى متنوع جدید در حال حاضر ضبط مى شوند که قالب جدیدى را به برنامه خواهند 
داد. داریوش فرضیایى (عمو پورنگ) این برنامه را با حضور بهنوش بختیارى، نادر سلیمانى، سارا خوئینى ها، امیر نورى، ملیکا 
شریفى نیا، نعیمه نظام دوست، امیرمحمد  متقیان، ابراهیم شفیعى، فرهاد بشارتى، امیر سهیلى، جواد انصافى، آرش میراحمدى، 
مجید صیادى و بازیگران خردسال مثل عرفان برزین، صدرا محرمى، آرشیدا سادات سید پور، آرمیا خندان به روى آنتن شبکه 2 
مى برد. این برنامه قرار است به تهیه کنندگى مسلم آقاجانزاده و کارگردانى احمد درویش علیپور به زودى در قالب صد قسمت 

40 دقیقه از شبکه 2 سیما پخش شود.

فصل سوم «محله گل  وبلبل» با چهره هاى جدیدچه خبر از «ستایش3»؟

جدول فروش هفتگى سینماى ایران با اعالم صدرنشینى فیلم سینمایى «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن داودى در ششمین هفته از اکران این اثر منتشر شد. فیلم سینمایى «هزارپا» توانست در شش هفته 
به فروشى معادل 25 میلیارد تومان دست پیدا کند که در نوع خود یک رکورد محسوب مى شود. این فیلم هم اکنون پرفروش ترین فیلم سینمایى تاریخ سینماى ایران به حساب مى آید.

از نکات مهم جدول فروش هفتگى سینماى ایران در مرداد ماه امسال مى توان به اکران موفقیت آمیز فیلم سینمایى «تنگه ابوقریب» بهترین فیلم سى و ششمین جشنواره فیلم فجر اشاره کرد. این فیلم به 
کارگردانى بهرام توکلى در هفته اول اکران خود به فروش بیش از نیم میلیاردى دست پیدا کرد.

آخ

«هزارپا» همچنان 
مى فروشد، «تنگه 

ابوقریب» استارت زد

پس از کــش و قوس هاى فراوان بر ســر جدیدترین آلبوم 
موسیقى محسن چاوشــى، او در اینســتاگرام اعالم کرد 
سرانجام توانسته اســت مجوز انتشار «ابراهیم» را دریافت 
کند. از اواسط مرداد ماه بحث هاى زیادى بر سر انتشار این 
آلبوم و مجوز گرفتن برخى قطعات آن مطرح شده و چاوشى 
تهدید کرده بود در صورت مجوز ندادن به این آلبوم آن را به 

صورت غیر مجاز منتشر مى کند. 
آلبوم جدید محسن چاوشى با عنوان «ابراهیم»، پس از پشت 
سر گذاشتن حواشى و التهابات بســیار، سرانجام عصر روز 
چهارشنبه 24مرداد ماه 97 با مجوز رسمى از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، اجازه انتشار یافت تا پس از مدت ها، انتظار 

هواداران وى براى شنیدن آلبوم جدید پایان یابد.
پیش از این هادى حسینى، تهیه کننده آلبوم جدید محسن 
چاوشى در خصوص تأخیر متوالى در انتشار این آلبوم گفته 
بود مدت هاست آلبوم آماده شده و براى اخذ مجوز به دفتر 
موسیقى وزارت ارشاد فرستاده اند؛ اما با گذشت حدود 9 ماه، 
هنوز مجوز انتشار صادر نشده است. در حالى که پس از انتشار 
قطعه «خوزستان»، شایعه ممنوع کارى چاوشى منتشر شد 
اما چاوشى آن را تکذیب کرده و به نگرانى هاى طرفدارانش 
پایان داد. در ادامه به دلیل عدم صدور مجوز، چاوشى اعالم 
کرده بود اگر تا بیستم مرداد ماه، مجوز صادر نشود، تصمیم 
دارد آن را بدون مجوز صادر کند و حتى خبرهایى در خصوص 
مهاجرت این خواننده به گوش رســید. ســرانجام پس از 

تمامى این اتفاقات، محسن چاوشى با مسئولین مربوطه 
جلسه اى برگزار کرد و مدت کوتاهى پس از آن، مجوز 

آلبوم «ابراهیم» صادر شد.
آلبوم جدید محسن چاوشى شامل هفت قطعه بود که از 

این تعداد پنج قطعه اصالحیه خورده است. على ترابى، مدیر کل 
دفتر موسیقى وزارت ارشاد اعالم کرد که بر اساس مسئولیت 
خودش به ســه قطعه اى که اصالحیه خورده مجوز داده و دو 
قطعه دیگر نیز اصالحاتى دارند که باید درباره آن اقدامات الزم 
انجام شود. حال اینگونه عنوان مى شود که آلبوم «ابراهیم» 
این خواننده در نهایت با پنج قطعــه و حذف دو قطعه اى که 
از نظر ممیزى، شعرهاى آن مشکل هنجارى داشت، به بازار 
عرضه مى شود. به هر حال این خواننده 39 ساله پس از دو سال 
با ترانه هایى از حسین صفا بار دیگر به ویترین موسیقى کشور 
باز مى گردد. آلبوم «ابراهیم» جدیدترین اثر محسن چاوشى 
که این روزها به یکى از مســائل بحث برانگیز دفتر موسیقى 
تبدیل شده، سرانجام با اخذ مجوز هفته اول شهریورماه منتشر 

مى شود.

«ابراهیم» جنجالى چاوشى
 چگونه مجوز گرفت

محیا حمزه

وزارت فرهنگ 
 مدت ها، انتظار 

 یابد.
م جدید محسن 
 این آلبوم گفته 
به دفتر ذ مجوز
9 ماه، 9شت حدود

که پس از انتشار 
وشى منتشر شد 
اى طرفدارانش 
، چاوشى اعالم 
نشود، تصمیم  ر
یىدر خصوص
ـرانجام پس از 

ین مربوطه 
 آن، مجوز 

ود که از 

دفتر موسیقى مســائلبحثبرانگیز که اینروزها به یکى از
تبدیل شده، سرانجام با اخذ مجوز هفته اول شهریورماه منتشر 

مى شود.
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نصف جهان ســپاهان در حال نوید دادن تولد یک پدیده به 
فوتبال ایران است. پدیده اى که مانند تولد امید ابراهیمى در 

فوتبال ایران مى تواند حسابى سر و صدا کند.
قلعه نویى با کمــک کریم قنبرى در لیــگ دهم هافبکى 
مازندرانى، با قامتى 178 ســانتیمترى و 22 ســاله از لیگ 
یک پیدا کرده بود و براى ســپاهان خرید. بازیکنى که امید 
ابراهیمى نام داشت و خیلى زود کیفیت باالى فوتبالش را به 
همه اثبات کرد. حاال این اتفاق بعد از هشت سال تکرار شده 
و قلعه نویى به کمک همکارانــش یک بار دیگر بازیکنى با 

همین مشخصات را براى سپاهان کشف کرده است.
در ابتداى این فصل محمد کریمِى 22ساله توسط قلعه نویى 
از خونه به خونه بابل خریدارى شد و با سپاهان قرارداد بست. 
بازیکنى که در پایان سومین هفته لیگ برتر، بهترین بازیکن 
لیگ از نگاه نمرات سایت برنامه 90 است. محمد کریمى 22 
ساله بعد از بازى نه چندان خوب سپاهان در هفته نخست، به 
ترکیب این تیم اضافه شد. از شانس خوب کریمى، سپیدرود 

بحران زده اولین حریف او در لیگ برتر بود. در آن مسابقه 
تفاوت دو تیم به قدرى زیاد بود که تیم قلعه نویى شش گل 
به حریفش زد. شش گلى که کریمى هم روى آنها تأثیرگذار 

بود و یک پاس گل داد. 
 بنا بر آمار سایت برنامه 90،کریمى در 175 دقیقه اى که به 
میدان رفته بیشترین پاس کلیدى را براى سپاهان ارسال 
کرده است. این بازیکن به طور متوسط 2/1 پاس کلیدى در 
هر 90 دقیقه ارسال مى کند. جنب وجوش هاى او هم حسابى 
به چشــم مى آید و دومین لمس توپ را هم بین بازیکنان 
سپاهان داشت. دقت پاس کریمى هم عدد قابل قبول 83/7 
درصد است که فقط سه بازیکن سپاهان از این حیث دقتى 
باالتر از او داشتند. البته ارسال پاس هاى ریسکى و کلیدى او 
در پایین آمدن دقت پاسش هم کم تأثیر نیست. همچنین 
طبق آمار ســایت «متریکا»، محمد کریمى در کارهاى 
دفاعى هم متعهد است. از نظر توپ گیرى از حریف فقط 

ســعید آقایى آمارى بهتر از کریمى ثبت کرده. در مجموع 

عملکردهاى دفاعى باز هم محمد کریمى دومین بازیکن 
برتر سپاهان است.

پاس تماشــایى محمد کریمى در هفته دوم باعث شد که 
مهرداد محمدى در شرایطى تک به تک با دروازه بان قرار 
بگیرد و کورش ملکى به اجبار بیرون از محوطه جریمه توپ 

را با دست دفع کند.  
کریمى تبحر باالیى در ارســال کرنر هم دارد. در بازى با 
پیکان دو مرتبه با ارســال هاى او بود که سپاهان صاحب 
موقعیت خطرناك گل شد. ضمن اینکه در بازى با سپیدرود 
هم سپاهان روى کرنر محمد کریمى به گل رسید و اولین 

پاس گل این فصل این بازیکن به ثبت رسید.
باید دید محمد کریمى همچون امید ابراهیمى 
ثابت و مداوم مى درخشــد یــا نمایش هاى 
زیباى این روزهاى او مقطعى است و پس از 

مدتى خاموش مى شود.

بیم و امید براى پدیده جدید سپاهان

خاموشى یا امید ابراهیمى ثانى؟!
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دروازه بان اصفهانــى تیم ملى امید ایران 
با بخت بلندى توانســت مقابل عربستان 
دروازه اش را بسته نگه دارد و با کلین شیت 

به کارش پایان دهد.
 دیدار دو تیم عربستان و ایران در روز اول 
رقابت هاى گروه ششــم این رقابت ها در 
حالى با تســاوى بدون گل خاتمه یافت 
که هر دو تیم فرصت هاى ایده آلى براى 
گلزنى از دست دادند. مهدى امینى، دروازه 
بان و کاپیتان تیم امید با بسته نگهداشتن 
دروازه اش در این جدال و ثبت یک کلین 
شــیت شــیرین با انگیزه بزرگــى براى 
ادامه مسابقات مهیا مى شــود. هرچند او 
در این بازى همانطور که گفته شــد روى 
ســه صحنه با خوش شانسى و بخت بلند 
توانست دروازه اش را بسته ببیند، خصوصًا 
روى صحنه پایانى که توپ با برخورد به 

تیرك دروازه،  رؤیاى ایران را حفظ کرد.
امینى که در فصل گذشــته با مصدومیت 
جدى مواجه شده بود و از لیست سپاهان 
خط خــورد، در لیگ هجدهــم به پیکان 
پیوســته و به عنوان گلر قرضى در جمع 

شاگردان مجید جاللى حاضر شده است.

 على کریمى، ســرمربى سابق سپیدرود 
رشــت که از مخالفین و منتقدین جدى 
فدراســیون فوتبال و مدیریت آن است، 
در جدیدترین پست اینستاگرامى خود بار 
دیگر به فدراسیون فوتبال حمله کرد. او در 
صفحه شخصى اش در اینستاگرام نوشت:  
با کارایى که شــما کردیــن، از نظر من، 
خیلى وقته این به اصطالح فدراســیون، 
منحل شده(10سال). رئیسى که در مورد 
مهمترین مســائل فوتبــال، هیچ اظهار 
نظر نمى کنــه، معلومه چه خبــره! ببینم 
فیفا نوع برخوردش با فســاد در فوتبال 
چگونه ست؟! فدراسیونى که با یار جمع 
کردن و بــاج دادن به چنــد نفر خاص،
 می خواد به حیاتش ادامــه بده، معلومه 
چیه حالش. راستش اینه که بود و نبود این 
فدراسیون، واسه مردم مهم نیست. باالخره 
یه روز می رید و فوتبالدوستان نفس راحتى 
خواهند کشــید و فعًال شــما ها هم توى 
خیالتون به اینکه دارین خدمت می کنید، 

خوش باشین. »

اقبال بلند امینى

از نظر من
 منحل شده اید!

نصف جهــان یکى از همکاران ورزشــى نویسمان 
در تهران در نقد پیوســتن برخى فوتبالیست ها به 
کمپین «نه به خشونت» مطلبى در صفحه شخصى 
خود  منتشر کرده و در آن به برخى چهره ها از جمله 
سرمربى سپاهان تاخته اســت. این مطلب را با هم 

مى خوانیم:
دو نکته؛ نکته اول که مفصل است را در یادداشتى 
جدا مى نویسم. اما نکته دوم بازمى گردد به موضوع 
خشــونت در اســتادیوم. در همین ابتدا پاسخ یک 
سئوال را مى نویسم که آیا خشــم یک رفتار منفى 
تلقى مى شود؟ هرگز. بلکه آن چیزى که منفى تلقى 
مى شود و در اجتماع باعث آسیب به خود شخص یا 
دیگران مى شود خشم فروخورده است، یا به عبارتى 
به بیمارى «سایکوســوماتیک» تبدیل مى شود. 
لزومى وجود ندارد شــما عزیزانى که به استادیوم 
مى روید از بروز خشم پرهیز کنید. متأسفانه مقوله اى 
که در مورد آن بحث مى شود موضوع «پرخاشگرى» 
است، بسیار تعجب مى کنم چرا عزیزان و همکاران 
دو مقوله اى که بســیار با هم متفاوت هستند را به 
اشتباه به ذهن مردم وارد مى کنند. البته که سهوى 
ا ست . اما دقت داشته باشــید که مسئله بسیار مهم 
اینجاســت که هوادار حق دارد در استادیوم خشم 
پنهان خــود را با فریاد، پریدن، ســر و صدا و حتى 
پرتاب آب از بطرى خالى کنــد، اگر هوادار نوجوان 
و جوان همین کار را انجام ندهد آسیبى شدیدتر به 
درون خانواده و اجتماع وارد مى شود. (لطفًا شرایط 
کشــور را خوب در نظر داشته باشید) اما مسئله این 
است باید از «پرخاشگرى» جلوگیرى شود. خشم 
یک الگوى رفتارى ا ست که باید هم بروز داده شود، 
اما پرخاشــگرى یعنى اینکه با نیت قبلى فحاشى، 
کتک کارى و به قصد آسیب رساندن چیزى را پرت 
کردن، صورت بگیرد. باز هم نمى شــود به همین 
راحتى گفت «پرخاشگرى نکن دوست عزیز!» بلکه 
باید راه درست با ایجاد یک فرهنگسازى، با درك 

هوادار به او نشان داده شود .
حاال من راهى دیگر نشــان مى دهــم. بیاییم از 
خودمان شروع کنیم، از من به عنوان یک نویسنده، 
از من به عنوان یک ســردبیر، از من به عنوان یک 
روزنامه نگار؛ از من به عنوان یک مخاطب؛ من حق 
دارم به هر دلیلى عصبانى شوم (خشم)، اما آیا حق 
دارم در خفا فحاشى کنم و مخاطب را مسدود کنم؟ 
این یک نوع پرخاشگرى ا ست. وقتى من به عنوان 
یک نویســنده دروغ و تهمت مى نویسم، وقتى از 
تیترهاى زرد استفاده مى کنم، وقتى انتقاد درست 
و نظرات منطقى را مغرضانــه تعبیر مى کنم یعنى 
بســترى را آماده کرده ام تا هوادار نوجوان و جوان 
دچار خشم پنهان شود و خداى نکرده به خودش و 

اطرافیانش آسیب برساند.
با احترام؛ امــا آقاى امیر قلعه نویى کــه تا دیروز با 
على على کردن هایش پرخاشــگرى را از سکو به 
کنفرانس مى آورد، یا یکى همانند شجاع خلیل زاده 
که بانى پرخاشگرى و بى اخالقى در زمین مسابقه 
اســت و حتى کاپیتان هاى عزیز سرخابى؛ آقایان 
مهدى رحمتى و سیدجالل حسینى که بارها بانى 
پرخاشگرى بر روى سکوهاى استادیوم شده اند به 
راستى چه اندازه هوادار مى تواند به آنها تکیه کند؟ 
آیا نباید کمى اصولى تر به این موضوع بسیار مهم 

نگاه کرد؟
مثال؛ چندســال پیش، در چند هفته متوالى پیش 
آمد کــه تماشــاگران «داور عزیــزم دقت کن» 
مى خواندند، به مرور دیگر نخواندند. چون ُمسّکن 
داده شد اما بستر فراهم نشد  . بى تردید این مسئله هم 
همینگونه خواهد بود، زیرا از اساس مقوله  خشونت 
و پرخاشگرى و البته  راه هاى جلوگیرى از آن فراهم 
نشده است . در آخر فراموش نکنید خشم یک رفتار 
مثبت و طبیعى است، بلکه این پرخاشگرى ا  ست که 

باید آسیب شناسى شود.

نصف جهــان  هرچ ند با توجه به قوانین موجود در ایران در 
فوتبال نمى توان راه استاندارد درآمدزایى را در کشورمان 
ایجاد کنیم امــا به هرحال نگاهى به برخــى از گام هاى
 تیم هاى درآمدزایى مى تواند چشمکى باشد براى فوتبال 
ایران و در این راه یوونتوس همچون باشگاه هایى مانند 
رئال مادرید و منچستر یونایتد یک الگوى ستودنى است.  

این مطلب را با دقت بخوانید!
نگاه یوونتوس به «کریستیانو رونالدو» براى این نیست 
که از عنوان قهرمانى شان در سرى A دفاع کنند. این کار 
را هفت سال پیاپى است دارند انجام مى دهند. براى این 
هم نیست که بعد از 22 ســال جام لیگ قهرمانان اروپا را 
باالى سر ببرند. بدون او در چهار فصل اخیر دو بار به فینال 
رسیده اند. اما به این علت است که وارد مرحله جدیدى در 
تجارت شوند.این مرحله جدید توسط باشگاه هایى نظیر 
رئال مادرید، منچستریونایتد، بارسلونا و بایرن مونیخ قبًال 
اشغال شده است. هر کدام از این باشگاه ها درآمد ساالنه 
بیش از 250 میلیون پوند (280 میلیون یورو و 326 میلیون 
دالر) را قاطعانه رد کرده اند. اگر منچسترسیتى و پارى سن 
ژرمن را حذف کنیــد، این درآمد بیــش از دوبرابر درآمد 
پردرآمدترین باشــگاه هاى جهان بعد از چهار تیم مذکور 
است. یعنى رئال مادرید، من یونایتد، بارسا و بایرن در رده اى 
از درآمد قرار دارند که رده بعدى شان به سختى به نصف 
درآمد آنها هم نمى رسند. اگر مى بینید من سیتى و سن ژرمن 
درآمد باالیى دارند به این دلیل است که مالکان (عرب) این 
باشگاه ها، خطوط هواپیمایى و شرکت هاى نفتى اى دارند 
که همان را اسپانسر باشــگاه خود کرده اند و از آن طریق 
هرچقدر پول مى خواهند به باشــگاه تزریق مى کنند. اگر 

مالکان آنها فرق داشت، اصًال چنین درآمدى نداشتند.
یوونتوس در سال هاى اخیر رشــدى طبیعى را از طریق 
ساخت و ساز ســاختمان هاى جدید، اســتادیوم جدید، 
ریبرندینگ و طراحى لوگوى جدید و ســایر فعالیت هاى 
تجارى و بازاریابى  تجربه کرد و حاال مى داند که پس از طى 
این مراحل، براى رسیدن به چهار باشگاه پردرآمد جدید یا 
حداقل کم کردن فاصله اش با آنها نیاز به کارهاى دیگرى 
دارد.رشدى که االن یووه به آن نیاز دارد بیشتر باید در ظاهر 
باشد تا در داخل باشگاه. حداقل براى بهره بردارى مطلوب از 
فعالیت هاى اخیر در کوتاه مدت به چنین پیشرفتى نیاز است 
تا پایدار بماند. دو طرف دیگر این معامله، یعنى رونالدوى 33 

ساله و باشگاه رئال مادرید، وضعیت خاصى داشتند. همه 
رسانه ها بارها از نارضایتى رونالدو در مادرید نوشته بودند و از 
اصرارش به دریافت حقوق بیشتر. از سوى دیگر «فلورنتینو 
پرس»، رئیس باشــگاه نیز دیگر رونالدو را در محوریت 
برنامه هاى آینده اش نمى دید.منچستریونایتد یک نمونه 
مناسب براى یوونتوس است. علیرغم نتایج نه چندان خوب 
در زمین طى پنج فصل اخیــر، پیکره مالى این تیم ضربه 
چندانى نخورده است. این همان وضعیتى است که «جوزپه 
ماروتا»، رئیس یوونتوس، مى خواهد در باشگاهش ببیند. 
براى همین، وقتى رونالدو براى خروج از باشگاه عالمت داد، 
یوونتوس دو دستى این فرصت را چسبید. مهاجم پرتغالى 
البته کسى است که به تنهایى مى تواند موتور اقتصادى یک 
باشگاه را به حرکت درآورد. وقتى شــما با رونالدو قرارداد 
مى بندید، فقط یک بازیکن اختیار نمى کنید، در حقیقت 

دارید با یک کمپانى جهانى دیگر ادغام مى شوید.
در طرف مقابل هم، پرس که نمى خواهد در تاریخ رئیسى 
لقب بگیرد که رونالدو را از دست داده، احساس کرده بود که 
باشگاه به بازسازى نیاز دارد و باید این کار را بدون رونالدو 
انجام دهد. پرس با رونالدو تا 2021 قرارداد داشــت و باید 
سالى 35 میلیون پوند (40 میلیون یورو و 46 میلیون دالر) 
به او مى داد. اما وقتى در ماه ِمى شنید که رونالدو درخواست 
دستمزد ساالنه 48٫5 میلیون پوند (54 میلیون یورو 63 
میلیون دالر) کرده است از اینکه او را از دست بدهد ناراحت 
نبود. مخصوصاً با توجه به پیشنهاد 93 میلیون پوندى (105 
میلیون یورویى، 122 میلیون دالرى) یووه.شرایط به این 
گونه جلوه داده شد که رونالدو براى رفتن تمایل نشان داده 
بود و رئال چاره دیگرى نداشت. چون یووه همان پولى را به 
رونالدو پیشنهاد داده بود که رونالدو از رئال مادرید خواسته 
بود. رونالدو نیز مى توانست این احتمال را که او به دلیل پول 
بیشتر خواسته مادرید را ترك کند رد کند و رئال نیز از این 
اتهام که به دلیل خساست نمى خواهد رونالدو را نگه دارد 

فرار کرد.
در حقیقت جایى که رونالدو ســود کرده قوانین مالیاتى 
ایتالیایى ها براى خارجى هاســت. به هدف جذب سرمایه 
خارجى، ایتالیا از اتباع غیرایتالیایى به علت درآمد خارج از 
ایتالیایى که دارند مالیــات نمى گیرد. رونالدو قراردادهاى 
تجارى و تبلیغاتى زیادى در پرتغال بسته است. ضمن اینکه 
درآمد زیادى از فروش محصوالت تولید خودش (عطر و 

لباس زیر) در سراسر اروپا دارد. او فقط کافى است بابت هر 
قرارداد خارج از ایتالیایش 90 هزار پوند به اداره مالیات ایتالیا 
بدهد. این یعنى حداقل سالى ده میلیون پوند (بیش از 11 

میلیون یورو) صرفه جویى در هر سال.
سئوالى که در ابتداى این گزارش مطرح شد این است که 
آیا یوونتوس مى تواند درآمدى داشته باشد که پس از خرید 
رونالدو و پرداخت دستمزد باالیش متهم به عدم رعایت 
فیرپلى مالى یوفا نشود؟ مجموع دستمزد و سایر هزینه هاى 
مربوط به رونالدو براى یووه به سالى حدود 80 میلیون یورو 
مى رســد. این عدد براى یووه که در فصل 2017-2108 
درآمدى 480 میلیون یورویى در کل داشته و پیش بینى 
مى شــود 20 میلیون یورو افت سود نسبت به گذشته اش 

داشته باشد خیلى سنگین است.
یووه نمى تواند درآمد تلویزیونــى اش را از طریق رونالدو 
افزایش دهد چون سه ماه پیش قرارداد فروش حقوق پخش 
تلویزیونى اش را فروخته. در بلیت فروشى هم سود اضافه اى 
در کار نخواهد بود چون همــه بلیت هاى فصل بعد یووه 
sold out شده است. حق نامگذارى استادیوم باشگاه 
و اسپانسرشیپ روى پیراهن یووه هم فروش رفته است. 
البته اسپانسر روى پیراهن با توجه به حضور رونالدو براى 
فصل بعد قابل مذاکره است. و البته جیپ زیرمجموعه 

فیات است و تحت تملک خانواده «آنیلى»، مالک 
باشگاه یووه.

پس چطور از پس هزینه ســاالنه 80 میلیونى 
رونالدو برمى آیند؟ امیدشان به اسپانسرهاى 
ریز و درشتى است که بخاطر رونالدو سراغ 
یووه خواهند آمد و البته رد کردن بازیکنانى 
که دستمزد زیادى دارند. «جان لوئیجى 
بوفون» زودتر از همه به پارى سن ژرمن 
رفته. االن هم امیدوار است «گونسالو 
ایگواین» را بفروشد. فروختن ایگواین 
هم عایدى براى یووه دارد و هم 20 
میلیون یورو در سال بابت دستمزدش 

صرفه جویى مى شــود. در هر صورت، 
حتى اگر رونالدو تا پایان قــراردادش با یووه در اوج 

نباشد (تا آن موقع 37 ساله مى شود) یووه نیاز به حرکتى 
جسورانه داشت و جســورانه تر از خرید رونالدو در جهان 

وجود ندارد.

 در قرارداد بازیکنان پرسپولیس  بندى وجود 
دارد با عنوان رضایت مربــى و طبق این بند، 
در صورتى که کادر فنى از بازیکن راضى باشد 
مبلغى به عنوان پــاداش به قــرارداد او اضافه 
مى شود. البته به نظر مى رسد آوردن چنین  بندى 
در قراردادها بیشتر براى دور زدن قانون است چرا 
که سرمربى زمانى به بازیکن بازى مى دهد که از او 
رضایت داشته باشد و اگر ناراضى باشد اصًال بازیکن 

را در ترکیب قرار نمى دهد.
در واقع باشــگاه براى اینکه بتواند باالتر از ســقف 
تعیین شــده به بازیکنان پول بدهد، ایــن بند را در 
قراردادهایش گنجانده اما مشکل اینجاست که هنوز 
حتى نتوانسته یک ریال به بازیکنانش بپردازد. بدتر از 
آن بند عجیب و غریب، پنج میلیاردى است که باید 
به «گادوین منشا» بدهند. بازیکنى که قرارداد 350 
هزار یورویى فصل گذشــته اش با یک افزایش 20 
درصدى به 420 هزار یورو رسیده و به قیمت روز، 
بابت این فصل بیش از پنج میلیارد دریافتى خواهد 
داشت. حال آنکه سقف قرارداد بازیکنان پرسپولیس 
با پاداش ها و آپشن ها دو میلیارد است. باید ببینیم 
آیا باشگاه مى تواند پول منشــا را بدهد یا در نیم 

فصل او را مى فروشد.
 توضیح «آى اسپورت»: خبرگزارى «ایلنا» در 
شرایطى این گزارش را منتشر کرده که سایت 
«مدال» مدعى شده پرســپولیس بخشى از 
مطالبات مهاجم نیجریــه اى اش را پرداخت 
کرده تا بحث فســخ قرارداد یکطرفه منشا با 

پرسپولیس فعًال منتفى شود.

خوش باشین. »

کابوس 
پرداخت 
به منشــا!

حمله به سرمربى سپاهان و کاپیتان هاى سرخابى

7هان داشت. دقت پاس کریمى هم عدد قابل قبول 83/7
صد است که فقط سه بازیکن سپاهان از این حیث دقتى 
تر از او داشتند. البته ارسال پاس هاى ریسکى و کلیدى او 
ایین آمدن دقت پاسش هم کم تأثیر نیست. همچنین 
ق آمار ســایت «متریکا»، محمد کریمى در کارهاى 
عى هم متعهد است. از نظر توپ گیرى از حریف فقط 

ـعید آقایى آمارى بهتر از کریمى ثبت کرده. در مجموع 

هم سپاهان روى کرنر محمد کریمى به گل رسید و اولین 
پاس گل این فصل این بازیکن به ثبت رسید.

باید دید محمد کریمى همچون امید ابراهیمى 
ثابت و مداوم مى درخشــد یــا نمایش هاى 
زیباى این روزهاى او مقطعى است و پس از 

مدتى خاموش مى شود.

الگوى یووه براى 
فرداى فوتبال ایـــــران

خریدهایى نه فقط براى قهرمانى
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فقدان سند مالکیت
شماره: 139721702210010260- 97/5/21 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 
شــماره 31 فرعى از 116 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به نام آقاى عباسعلى 
محمدیان فاتح فرزند شــیرمحمد تحت سند دفترچه اى به شماره مسلسل 027045 
که در اجراى بند 2 ماده 140 قانون برنامه ســوم توســعه طبــق راى 9908 مورخ 
1383/12/09 صادر و تسلیم شده است. ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
انضمام دو برگ استشهادیه که امضاى شهود آن ذیل شــماره 7400 و شناسه یک تا 
139702155615000296 و رمز تصدیق 722767 مورخه 1397/05/01 به گواهى 
دفترخانه 361 بهارستان اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده 
است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 
توضیحًا در صفحه 575 دفتر 23 بخش 20 ثبت اصفهان ســابقه ثبت و سند مالکیت 
دارد. م الف: 226438 میرمحمدى رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /5/672
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702210009755- 97/5/21 ســند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 29321 فرعى از 2187 اصلى واقع در بخش 6 ثبــت اصفهان به نام 
آقاى ســعید معلمى ســابقه ثبت و صدور سند تک برگ به شــماره چاپى 190094 
الف90، ذیل ثبت 67839 مــورد ثبت صفحه 86 دفتر امــالك 326 ثبت و صادر و 
تسلیم شده است و به موجب اسناد رهنى شــماره 25387 و 25386- 1390/9/20 
دفترخانه 136 اصفهان در رهن بانک مســکن اصفهان قرار گرفته و سپس نامبرده 
با ارائه درخواســت کتبى به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاى شهود آن ذیل 
شــماره 13970215561500027 مورخ 1397/4/25 که به گواهى دفترخانه 361 
اصفهان رسیده  مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 226589 

میرمحمدى ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /5/673
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350700046 شماره پرونده: 9709980350700109 
شماره بایگانى شــعبه: 970110 خواهان اســیه مظفرى مظفرآبادى فرزند مرتضى 
بوکالت منصوره عسگرى دادخواســتى به طرفیت خوانده صادق یعقوبى کرد سفلى 
فرزند على به خواسته اعسار تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالســه 970110 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
97/8/23 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر  فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 223758 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /5/674
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795900100 شــماره پرونده: 9609986795900324 
شماره بایگانى شعبه: 960325 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 
9710096795900102 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9709976795900093 
محکوم علیه ابراهیم قاسمى نشــانى: مجهول المکان محکوم است به استرداد مبلغ 
42500000 ریال و مبلغ 3000000 ریال بابت هزینه کارشناسى و مبلغ 2205000 
ریال بابت هزینه دادرســى و نشــر اگهى و خســارت تاخیر درتادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 1396/4/13 تا زمان اجراى حکم و نیم عشــر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: سید محمدعلى موســوى فرزند سید جانعلى نشــانى: استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان جى شــرقى- ارغوانیه- ارغوان 33- 
کوچه مسجد على اکبر- کوچه شــهید نادرى- جنب پالك 17. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانــى و خارجى دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه  اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 
223751 شعبه 29 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /5/675
اخطار اجرایى

شماره: 1088/95- 96/11/30 به موجب راى شماره 9609976795800553 تاریخ 
96/5/11 حوزه 28 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه شاهین فتح اله ئى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 66/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/535/000 ریال بابت 
خسارت دادرســى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/25 لغایت زمان وصول در 
حق محکوم له پیمان فالحى فرزند عباس شــغل: آزاد به نشانى اصفهان خ سروش 
فروشگاه فرش فرشینه و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 223755 شعبه 28 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /5/676
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960923 شــماره دادنامه: 9709976795000401 تاریخ دادنامه: 
97/4/23 مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: غالمرضا 
طفالن آب به نشــانى اصفهان خ امام خمینى کوچه فلورا 69 ساختمان ویلیام طبقه 
سوم خوانده: محمود فردوسى به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام خوانده نسبت 
به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى جهت انتقال ســند یک دستگاه پراید مدل 
95 به شــماره انتظامى 13- 626ى88 به انضمام مطلق خســارات قانونى مقوم بر 
150/000/000 ریال  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى غالمرضا طفالن آب به طرفیت محمود فردوســى به خواسته به شرح ستون 
خواسته فوق الذکر به انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده 
و پاسخ استعالم واصله از پلیس راهور مبنى بر معرفى خوانده به عنوان مالک خودرو 
موضوع پرونده و اســتماع اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 1397/3/20 
و مالحظه قولنامه عادى تنظیمى فیمابین اصحاب دعوى، خواسته مطروحه را ثابت 
تشخیص داده و مســتندا به مواد 10- 219- 220- 221- 223- 225 قانون مدنى 
و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
حضور در دفترخانه و انتقال رســمى یک دستگاه خودرو با مشــخصات فوق و مبلغ 
2/055/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى محســوب و پس از ابالغ ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 

همین شعبه و 20 روز پس از انقضاى مدت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 223761 شعبه 20 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/677
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426794900026 شــماره پرونده: 9509986836500849 
شماره بایگانى شــعبه: 960204 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 
9710096794900029 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794900694 محکوم 
علیه ســعید زیارتى فرزند عبدالحسین به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 55/815/000 ریال بابت نفقه زوجه از تاریخ 95/3/28 لغایت 96/6/8 
و ماهیانه مبلغ 3/900/000 ریال بابت نفقه آتى زوجه از تاریخ 96/6/9 لغایت اجراى 
حکم و مبلغ 30/785/000 ریال بابت نفقه فرزند مشــترك به نام یانازیارتى از تاریخ 
95/7/1 لغایت 96/6/8 وسپس از تاریخ 96/6/9 ماهیانه مبلغ 2/850/000 ریال به 
طور مستمر به انضمام هزینه دادرسى به مبلغ 1/179/000 ریال و هزینه کارشناسى 
به مبلــغ 1/500/000 ریال در حق محکوم له مریم امامــى کوپائى فرزند مهدى به 
نشانى اصفهان، سپاهان شــهر، خوارزمى 2، کوچه فرشته، پالك دوم، سمت راست  
کدپستى 8179933675 کدملى 1288237103 و نیم عشر حق االجرا. ( محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالــى 1394)). اصفهان، خیابان 
سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرســه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57. م الف: 223844 شعبه 19 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 

حججى) /5/678
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 970104 مرجع رســیدگى کننده: شعبه 31 شــوراى حل اختالف 
اصفهان شــماره دادنامه: 9709976796100378- 97/4/24 خواهان: حمید نصر 
اصفهانى به نشــانى: اصفهان- خ پروین- ایستگاه ســوپر- بن بست شهید صادق 
حســن پور- بن 23- پ 135 خوانــدگان: 1- فرحناز هارونى ننادگانى به نشــانى: 
اصفهان- خمینى شــهر- کهندژ- خ عماد ســیادت- فرعى 3 پ 43، 2- ســعید 
پیرمرادیان به نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک جمعًا به 
مبلغ R 150/000/000 ریال به انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارات تأخیر تأدیه 
به تاریخ 97/4/12 با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شعبه 31 ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رأى مینماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى حمید نصر اصفهانى به 
طرفیت 1- فرحناز هارونى ننادگانى 2- ســعید پیرمرادیان به خواسته مطالبه مبلغ 
جمعًا R 150/000/000 ریال بابت 2 دو فقره چک به شماره 715905- 93/8/30 و 
715907- 93/9/19 به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، خوانده ردیف 
اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن، فلذا شــورا با توجه به 
محتویات پرونده و رونوشــت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه، 
و اینکه چک مورد ادعا وصف تجریدى دارد و بقاء اصول اســناد در ید خواهان است 
و داللت بر اشتغال ذمه و اســتقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشته و 
خواندگان در قبال دعوى مطروحه دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و 
یا برائت ذمه به دادگاه ارائه ننموده، دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات 
خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونى دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده و به 
استناد مواد 198 - 510- 522- 519 قانون آئین دادرسى مدنى و رأى وحدت رویه 
526 مورخ 1369/7/10 هیات عمومى دیوانعالى کشور، حکم به محکومیت تضامنى 
 R نامبردگان به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ
3/544/000 ریال بابت هزینه دادرسى و طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چکهاى مورخ فوق الذکر در حق خواهان صادر و اعالم میدارد. راى صادره 
غیابى است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس 
از بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 223847 شعبه 31 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /5/679
راى اصالحى

کالسه پرونده اصلى: 1707/92 شماره دادنامه 9709976797900115- 97/1/29 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه 45 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 1- مهدى 
طبیبى 2- شــرکت حمل و نقل کاالران به مدیریت هادى طبیبــى وکیل: مهدى 
باباشــاهى به نشــانى اصفهان مقداد (آتش سابق) نهر فرشادى ســاختمان زیتون 
ط اول موسســه خدمات حقوقى آفتاب عدل خوانده: 1- ابراهیم نجفى به نشــانى 
اصفهان سپاهان شهر انتهاى بلوار الغدیر خ خوارزمى 2 انتهاى خ بسیج مجتمع نقش 
جهان ورودى s واحد 319، 2- شیدا همدانیان 3- یعقوب نجفى 4- حسن شعبانى 
5- على اکبر فریور همگى به نشــانى مجهول المکان خواسته: صدور راى اصالحى 
گردشکار: به تاریخ 97/1/23 شعبه 45 شــوراى حل اختالف با عنایت به محتویات 
پرونده، و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى اصالحى مى نماید. راى 
اصالحى: در خصوص درخواســت خواهان مبنى بر صدور دادنامه اصالحى به دلیل 
ابهام در محکومیت خواندگان در دادنامه شماره 1617 مورخ 94/9/10 صادره از این 
شعبه، شورا مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرســى مدنى، بدینوسیله محکومیت 
خواندگان را به صورت بالســویه اعالم و راى اصالحى صادر و اعالم مى نماید راى 
اصالحى به تبع راى اصلى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. تسلیم رونوشت راى اصلى بدون رونوشت راى 
تصحیحى ممنوع است. م الف: 223848  شــعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/680
ابالغ راى

کالســه پرونده: 961218 شــماره دادنامه: 9709976794200244- 97/2/20 
مرجع رسیدگى: شعبه 12 شــوراى حل اختالف خواهان: مهدى جرکویى به نشانى 
اصفهان خ جى بعد از چهارراه اریســون کوچه شهید رسول حســینى باالتر از کوچه 
محب روبروى بن بست بهشت پالك 46 وکیل: رسول ذوالفقارى به نشانى اصفهان 
میدان آزادى ابتداى خ هزار جریب خ بانک تجارت ساختمان فراز طبقه سوم  واحد 19 
خوانده: مجتبى اینانلو به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوى آقاى مهدى جرکویى با وکالت رسول ذوالفقارى به طرفیت آقاى مجتبى اینانلو 
به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه چک به شماره 699176- 96/7/20 
به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونى و با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته 
و 2/040/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 
هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/7/20) 
تا تاریخ اجراى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 223850شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /5/681
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794500113 شــماره پرونده: 9609986794500639 
شماره بایگانى شعبه: 960639 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 
9710096794500106 و شماره دادنامه مربوطه 9709976794500154 محکوم 
علیه محمدرضا اکبرى علون آبادى فرزند داود نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 2 فقره چک به شماره 
07/9401/317792  مورخ 95/06/31 و 317791 مورخ 96/06/25 و پرداخت مبلغ 
1/340/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت 600/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سررســید چک هاى موصوف لغایت زمان وصــول محکوم به در حق 
محکوم له عبدالرضا یزدان پناه فرزند محمدعلى نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
نجف آباد- شهر نجف آباد- خیابان امام خمینى- نرســیده به فلکه آزادگان- کوى 
شهید یزدان پناه- بن بست عرب ها- پالك 15 و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57. م الف: 223852 شــعبه 15 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /5/682
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976794300062 شــماره پرونده: 9609986794301513 
شماره بایگانى شعبه: 961515 خواهان: حجت اله کاظمى فرزند قنبرعلى به نشانى 
اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خ سپهســاالر روبه روى 
چشم پزشکى آبان ســاختمان نیکا ط 3 خوانده: فرهاد رضایى فرزند حیدر به نشانى 
خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا شورا 
ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح اتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شــورا: درخصوص دعوى اقاى حجت اله کاظمى به طرفیت اقاى فرهاد رضایى به 
خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال وجه چک شماره ى 389450 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکــه خوانده على رغم ابالغ در جلســه حضور نیافتــه و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
90/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/175/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 90/02/06 تا تاریخ وصول که 
محاسبه ى آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى 
باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى  اصفهان خواهد بود. اصفهان- خیابان سجاد- 
خیابان ایت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. 
م الف: 223853 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید حججى)  /5/683
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 688/96 ش4ح شــماره دادنامه: 198- 97/4/25 مرجع رسیدگى: 
شعبه 4 شــوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: احســان جمیل فرزند احمد- 
اندیمشک- خ شــریعتى خ شوش پ 32 خوانده: کریم بن رشــید- مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 26/650/000 به استناد دو فقره سفته به شماره 701391 مورخ 
96/1/10 و 133244 مورخ 96/1/10 باحتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى 
گردشکار: خواهان دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت فوق 
العاده پرونده امر تحت نظر است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر 
ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى خواهان احسان جمیل فرزند احمد بطرفیت خوانده کریم بن رشید 
به خواسته مطالبه مبلغ 26/650/000 ریال به استناد دو فقره سفته به شماره 701391 
با تاریخ سررسید 96/1/10 و 133244 با تاریخ سررسید 96/1/10 به ترتیب به مبلغ 
5/000/000 ریال و 20/000/000 ریال با احتســاب خســارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى با بررسى محتویات پرونده و شرح دادخواست و مستندات تقدیمى که شامل 
تصویر مصدق دو فقره سفته به شــماره هاى فوق الذکر بوده و با عنایت به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 97/3/7 شورا و نظر به اینکه علیرغم ابالغ قانونى 
از طریق نشر اگهى خوانده در جلســه مزبور حاضر نشده و الیحه اى ارسال ننموده و 
دلیلى بر برائت ذمه خود به شورا اقامه نکرده است و وجود اصل سفته ها در ید خواهان 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان دارد، لذا دعوى خواهان را تا سقف 
25/000/000 ریال وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198- 519- 522 قانون 
آئین دادرســى مدنى و مواد 307 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/362/500 ریال بابت 
هزینه دادرسى متعلقه و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشر 
اگهى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه 
دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست (96/9/5) لغایت زمان پرداخت در حق خواهان 
صادر و اعالم میگردد. ضمنا نسبت به مازاد خواسته خواهان تا سقف 26/650/000 
ریال، نظر به اینکه مجموع دو فقره ســفته مذکور معــادل 25/000/000 ریال بوده 
و خواهان دلیل و مــدرك دیگرى جهت اثبات مدیونیت خوانده مازاد بر وجه ســفته 
هاى مدرکیه ارائه ننموده،  مســتندا به ماده 197 قانون ایین دادرسى مدنى حکم به 
بى حقى خواهان صادر و اعالم مــى نماید. صدر رأى صادره غیابى اســت و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى شــاهین شهر میباشــد و ذیل ان حضورى محسوب و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شــاهین شهر خواهد 
بود. م الف: 210315 ســعید مهدى پور- قاضى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /5/688
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030002730  آقاى سجاد غیور فرزند مجتبى باستناد 2 برگ 
استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالك ثبتى شماره 11 فرعى از پالکهاى 
تجمیعــى (609و609/1)  واقع در قطعــه 6 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 536 دفتر 607 امالك ذیل ثبت 139473 بنام ســجاد غیور فرزند مجتبى 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت جابجایى ازبین رفته است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یــک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیــراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 97/05/27  228008/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/5/661
ابالغ وقت رسیدگى

 آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسیدگى- آقاى ابراهیم شــیرعلى کلیشادى ساکن 
کلیشاد خ مطهرى ابتداى کمربندى باهنر رستوران شیرعلى دادخواستى به خواسته 
مطالبه مبلغ 33/205/000 ریال به طرفیت آقاى سجاد قائد رحمت که با ارجاع به این 
شعبه ثبت به کالسه 329/95 براى روز مورخ 97/06/31 ساعت 5 عصر تعیین وقت 
رسیدگى شده است و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است لذا دستور شورا 
در اجراى ماده 1023 و 1029 قانون مدنى وماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود تا خوانده ( نامبرده 
فوق ) با اطالع از وقت رسیدگى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمایم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى حاضر 
گردد واال این آگهى به منزله ابالغ تلقى مى شــود .  م الف 607 - مدیر دفتر شــعبه 

چهارم شوراى حل اختالف فالورجان/ 5/684 
مزایده اموال منقول 

اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 971488  اجرائى 
موضوع علیه شرکت بهین لوله ســپاهان وله آقاى مرتضى وکیلى در تاریخ 06/24/ 
97 به منظور فروش یک دستگاه ماشین خط تولید لوله پلى اتیلن 315 ساخت شرکت 
بهین لوله  شامل: 1- دو دستگاه وان 6 مترى2- یک دستگاه کشنده 4 فک 3- یک 

دستگاه اکسترودر 4-یک عدد تابلو برق 5- یک دستگاه موادکش 6- یک دستگاه 
گیربکس 7- قالب ها و کلیبر ها از ســاعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر 
اجراى احکام  حقوقى فالورجان  اطاق 315 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال ارزیابى شده است 
. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از 
موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شــده را به  حساب سپرده دادگسترى به شــماره 2171290288005 ایداع 
نموده باشــد و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد همراه داشــته باشــند.م/الف : 604 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى 

فالورجان  /5/685 
ابالغ رأى

دادنامه- شماره پرونده : 136/97، تاریخ رســیدگى 97/05/06 شعبه سوم حقوقى 
شــوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان . خواهان : آقاى ابراهیم شفیعى فرزند 
قاســمعلى به نشــانى فالورجان خ بقیع ك افالم خوانده : 1- رضا صناعى ســهرو 
فیروزانى فرزند نعمت اله اصفهان خ دقیقى ك 23 پ 26  2- مهدى لشکرى فرزند 
بوشهر به نشانى شیراز سردخانه 20 مترى فاضل 1و 2 هردو مجهول المکان خواسته 
: الزام خواندگان به انتقال سند خودرو پژو206 به شماره 284 د 17 ایران 63 گردشکار 
: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به خواسته فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. در خصوص دعوى آقاى ابراهیم شفیعى به طرفیت رضا صناعى 
و مهدى لشکرى به خواسته الزام به  انتقال سند خودرو پژو206 به شماره 284 د 17 
ایران 63  به انضمام خسارات دادرسى شورا پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و 
با عنایت به کپى مصدق قرارداد عادى مورخ 95/03/14 که موید وقوع عقد بیع بین 
خواهان و خوانده ردیف اول مى باشد و با اســتعالم به عمل آمده از پلیس راهور که 
دال بر تعلق خودرو به خوانده ردیف دوم مى باشد لذا با عنایت به اینکه خودرو در حال 
حاضر در ید خواهان مى باشد ( به گفته خواهان) احراز صحت تسلسل عقود و انتقال 
شــرعى و قانونى مورد معامله به خواهان مى باشد مستنداً به مواد 362 و 367 قانون 
مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى جکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
(مهدى لشکرى) به الزام  به حضور در دفتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند خودرو 
پژو206 به شماره 284 د 17 ایران 63 و پرداخت مبلغ 480/000 ریال بابت خسارات 
دادرســى در حق خواهان اعالم مى نماید و در خصوص دعواى خواهان به طرفیت 
خوانده ردیف اول ( رضا صناعى) به لحاظ اینکه ســند خودرو به نام ایشان نیست و 
امکان انتقال ســند توســط نامبرده وجود ندارد و دعوى در این خصوص متوجه وى 
نسیت مستندا به بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و 
اعالم مى نماید این رأى غیابى و  ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شعبه  وپس از آن ظرف مدت  بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى فالورجان مى باشــد م الف 600  . قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان 

فالورجان شعبه سوم/ 5/686 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره :971573 – 971386   - اجراى احکام حقوقــى فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره اجرائى 971573 – 971386  موضوع علیه محمد صفرزاده وله ابراهیم 
اکبرى پاوایى درتاریخ  1397/06/20   به منظور فروش ملکى 25/8 حبه از 72 حبه 
یکباب منزل مســکونى داراى حدود 240 متر عرصه و حــدود 280 مترمربع اعیانى 
در دوطبقه با سکلت تیرچه بلوك- نما و کف ســرامیک – بدنه گچ سفید آشپزخانه 
و سرامیک با کابینت ام دى اف – حیاط کف ســرامیک و بدنه سرامیک داراى درب 
کرکره اتوماتیک و داراى انشــعاب ، آب و برق و گازمى باشد   که داراى سابقه ثبتى 
نمى باشد و ملک مذکور مشــاع مى باشــد و متعلف به حق غیر نمى باشد از ساعت 
10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 
برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رســمى دادگسترى به مبلغ 
1/326/516/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت 
ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى 
به شــماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف 
برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م/الف : 602 اجراى 

احکام حقوقى فالورجان / 5/687 
اخطاریه

آگهى تصفیه ورشکستگى- شماره دادخواست : 9710463653600001 – شماره 
پرونــده : 9609983653300222 – شــماره بایگانــى 970194 - تاریخ تنظیم 
: 1397/05/20 – ورشکســته ســلمان کوهى اصفهانى فرزند اکبــر محل اقامت 
اصفهان خ پروین کوى کوهسار مجتمع مسکونى قائم طبقه چهارم – تاریخ توقف: 
1388/04/01 – به موجب نامه شماره 9609973653300819 مورخ 1396/12/13 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان حکم به ورشکستگى 
ســلمان کوهى اصفهانى فرزند اکبر و مدیر این اجراى احکام به عنوان مدیر تصفیه 
تعیین گردیده است لذا در اجراى مواد 24 و 25 قانون اداره تصفیه ورشکستگى مراتب 
ذیل براى دو نوبت به فاصله ده روز منتشــر خواهد شد که بســتانکاران و بدهکاران 
ورشکسته و اشــخاصى که اموال ورشکسته در دست آنها اســت در اجراى خواسته 
اخطار هاى ذیل الذکر ظرف مهلت ده ماه اقدام نماید و هیئت بســتانکاران در جلسه 
مورخ 1397/09/06 ســاعت 9:00 صبح حاضر گردند . 1- اخطار به بستانکاران و 
کســانى که ادعا دارند مبنى بر اینکه ادعاى خود را در ظرف دوماه به این اجرا اعالم 
نمایند و مدارك خود را ( اصل و رونوشت گواهى شــده )را به این اجرا تسلیم نمایند 
2- اخطار به بدهــکاران متوقف که در ظرف دوماه خود را معرفــى کنند و متخلفین 
در این اخطار به جریمه نقدى یا حبس مذکور در قانــون فوق الذکر محکوم خواهند 
شد 3- اخطار به کســانى که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است مبنى 
بر اینکه اموال را در ظرف دوماه در اختیار این اجرا بگذارند وگرنه هر حقى نســبت به 
آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد . مگر اینکه عذر موجهى داشته باشند 4- اولین 
جلسه هیئت بســتانکاران در تاریخ 1397/09/06 ساعت 9:00 در محل دادگسترى 
فالورجان تشکیل خواهد شد و کسانى که با متوقف ( ورشکسته) مسئولیت تضامنى 
دارند یا ضامن او هستند مى توانند در جلسه حضور به هم رسانند . تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/05/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/06 م الف 605  مدیر تصفیه 

ورشکسته اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان /5/689
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139785602030001405   خانــم مرضیه حقیقى نجف آبــادى  فرزند 
عبدالمحمود به موجب در خواست وارده بشماره 139721702030004641 مورخ 
1397/03/19 و باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت نهصد و بیست وسه- یکهزار و چهارصد و 
چهلم سهم مشاع از شانزده سهم ششــدانگ پالك ثبتى 543 واقع در قطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 353 دفتر 576 امالك ذیل ثبت 131238 
بنام خانم طاهره زمانیان نجف آبادى فرزند حســن ثبت و ســند بشــماره ســریال 
0662072سرى ب-85  صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال قطعى 7744 
مورخ 1392/03/06 دفترخانــه 275 نجف آباد به نامبرده انتقــال قطعى گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1397/05/27  1079/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/690 
مفاد آرا

شماره: 974202511736945- 97/5/22 آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
نظر به صدور آراى صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
1- راى شــماره 139760302210000670 مورخ 1397/05/22 هیئت اول آقاى 
سعادت خانمحمدى خشوئى به شناسنامه شماره 26 کدملى 6209885063 صادره 
از باغ بهادران فرزند بهرام بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 64/40 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 310 فرعــى از 2248 اصلى واقع در بخش شــش حوزه 
ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى مسعود 
فرهمند. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/12 
م الف: 227795 میرمحمدى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان 
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پیرو آگهى مزایده شماره 2593 مورخ 97/02/15 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 18 مورخ 97/01/08 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى دو قطعه زمین به شماره هاى 37 و 38 به مساحت هر کدام 117 م.م با کاربرى مسکونى واقع در شهرك گلستان، 
بلوك 10 به ازاى هر مترمربع 2/300/000 ریــال از طریق مزایده عمومى و به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت به عمل 
مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شــرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و 

بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

پیرو آگهى مزایده شماره 22402 مورخ 96/11/10 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 832 مورخ 97/05/02 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى  قطعه 44 به مساحت 117 م.م با کاربرى مسکونى واقع در شهرك گلستان، بلوك 
10 به ازاى هر مترمربع 2/200/000 ریال از طریق مزایده عمومى و به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت به 
عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده (مرحله پنجم)آگهى مزایده (مرحله دوم) نوبت اولنوبت اول

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگلرضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مزایده شماره 7016 مورخ 97/04/09 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 692 مورخ 97/03/30 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى قطعه شماره 2 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 727 فرعى از 2645 اصلى به متراژ 163/85 م.م به ازاى هر مترمربع 
5/500/000 ریال با کاربرى مسکونى واقع در خیابا ن سردار شهید ملکیان با شرایط پرداخت 50 درصد نقد و مابقى در 4 قسط ماهیانه از طریق مزایده 
اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از 

تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده (مرحله دوم) نوبت اول

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى مصرف دخانیات 
شهرستان خمینى شهر به شــماره ثبت 888 و 
شناســه ملــى 10860078121 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/28 و 
نامه شــماره 6051/د مورخ 97/4/6 اداره تعاون 
خمینى شــهر تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى 
على خســروى کدملى 1141424991 به سمت 
رئیس هیئت مدیــره و آقــاى قربانعلى ملک پور 
کدملى 1140136577 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقاى مصطفى خســروى خوزانى 
کدملى 1285755251 به ســمت منشى هیئت 
مدیره و آقــاى مصطفى تمنائــى خوزانى کدملى 
1141386844 به ســمت مدیرعامل تا تاریخ 
98/7/13 انتخاب شدند. چک ها و اسناد تعهدآور 
شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء آقاى 
مصطف ى تمنائى خوزانى (مدیرعامل) و آقاى على 
خسروى (سمت: رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت 
معتبر و در غیاب آقاى على خسروى (سمت: رئیس 
هیئت مدیــره) آقاى قربانعلى ملک پور (ســمت: 
نایب رئیس هیئت مدیره) حق امضا خواهد داشت 
و اوراق عــادى با امضاى آقــاى مصطفى تمنائى 
خوزانى (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

  (228647)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت بســته بندى گوشت زیبا 
نور اصفهان شرکت تعاونى به شماره ثبت 3079 
و شناســه ملــى 14000003477 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/04/30 
و نامه شــماره 6016 مورخ 1397/05/08 اداره 
تعاون نجــف آبــاد مرتضى جعفــرزاده کدملى 
1110990545 به ســمت رییس هیات مدیره و 
مهدى جعفرزاده کدملى 1111196281 به سمت 
نایب رییــس هیات مدیره و محســن جعفرزاده 
کدملى 1111156859 به ســمت منشى هیات 
مدیره و محمد افشــارى ک دملى 1080017682 
به سمت مدیرعامل خارج از اعضاى هیات مدیره 
براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها 
و اسناد تعهدآور شــرکت پس از تصویب هیات 
مدیره با امضاء آقاى محمد افشارى (مدیرعامل) 
و آقاى مرتضى جعفرزاده (رئیس هیئت مدیره) و 
مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره 
آقاى مهدى جعفرزاده (نایــب رئیس) حق امضاء 
خواهد داشــت و اوراق عادى با امضاء آقاى محمد 
افشــارى (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى نجف 

آباد (228646)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات مؤسســه فرهنگــى هنرى زالل 
اندیشان زنده رود به شماره ثبت 4678 و شناسه 
ملى 14005899716 به اســتناد نامه شماره 
13/1/97/4075 مــورخ 1397/05/17 اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمى شهرستان اصفهان و 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان احمد مقدس به 
شماره ملى 0451365224 به سمت مدیرعامل، 
محسن قدیرى به شماره ملى 1282727265 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و محمدحســین 
پســندیده به شــماره ملى 1288394004 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور موسســه از قبیل چک، سفته، بروات، 
قرادادها و عقود اســالمى با امضاى آقاى احمد 
مقدس (مدیرعامل) و آقاى محسن قدیرى (رئیس 
هیئت  مدیره) همراه با مهر مؤسسه معتبر مى باشد 
و ســایر مکاتبات با امضاى مدیرعامل و با مهر 
مؤسســه معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (228648)   

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات مؤسســه منحله قرض الحســنه 
محمد رسول ا... جى به شماره ثبت 1151 و شناسه 
ملى 10260170159 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت تصفیه مورخ 1397/04/09 و نامه شــماره 
1414/516/3/307 مــورخ 1397/5/2 پلیــس 
اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان: حمیدرضا نجف پور کردى به شــماره ملى 
4988933555 به ســمت رئیس هیئت تصفیه- 
مهرداد مرادخانى به شــماره ملى 4549476346 
به سمت عضو هیئت تصفیه- سیدمحمد حسینى به 
شماره ملى 3256680704 به سمت مدیر تصفیه و 
خزانه دار- رضا پارسا به شماره ملى 0072853840 
به ســمت عضو هیئت تصفیه- مهــدى محمدى 
گهروئى به شــماره ملى 1289598843 به سمت 
عضو هیئت تصفیه- محمدعلــى نصر اصفهانى به 
شــماره ملى 1284560031 به س مت ناظر براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات صندوق به امضاى منفرد مدیر تصفیه 
سیدمحمد حسینى و با مهر صندوق در حال تصفیه 
به مدت یک ســال معتبر مى باشــد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان    (228649)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ماهان سمعک اسپادان 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
57526 و شناسه ملى 14006423801 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
خانم نیلوفر زیدانى به کدملى 1850009023 
با دریافت 10 میلیون ریال سهم الشرکه خود از 
صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه 
شــرکت از مبلغ 40 میلیون ریال نقدى به 30 
میلیون ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به 
شرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى: سرمایه 
شرکت 30 میلیون ریال نقدى است که تماما 
به صورت نقد پرداخــت و در اختیار مدیران 
شرکت قرار گرفت. شــرکاء شرکت و میزان 
سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: آقاى 
محمدحسین پوردکان دار نده 20 میلیون ریال 
سهم الشرکه و خانم مرضیه منشىء دارنده 10  
میلیون ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (228666)    

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت همســاز تصویر سهامى 
خاص به شــماره ثبت 9273 و شناســه ملى 
10260303606 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده مورخ 
1397/05/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - 
ترازنامه و عملکرد ســود و زیان مالى از ابتداى 
تأسیس شرکت تا پایان ســال مالى 1396 به 
تصویب مجمع رسید. – آقاى دکتر مهدى آذرى 
درچه با کدملى 1141786011 به عنوان بازرس 
اصلى و آقاى دکتر سید احمد میرحسینى با کدملى 
4431444858 به عنوان  بــازرس على البدل 
براى مدت یک ســال انتخاب شــدند – آقاى 
منصور کندرى با کدملى 0042539811، آقاى 
هوشنگ معین با کدملى 1090776160، آقاى 
سید محمدجواد مرعشى شوشــترى با کدملى 
1753353122، آقاى دکتر على اکبر طاهریان با 
کدملى 1287527043 و آقاى عباسعلى جوادى 
با کدملــى 1189297108 به عنــوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(228618)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ماهان ســمعک اسپادان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 57526 و 
شناسه ملى 14006423801 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1397/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقاى محمدحسین پوردکان کدملى 
1270037961 و خانــم مرضیه منشــىء کدملى 
1287912291 به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (228620) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت  ماهان ســمعک اسپادان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 57526 و 
شناسه ملى 14006423801 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1397/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقاى محمدحســین پــوردکان 
1270037961 به عنوان مدیرعامل و خانم مرضیه 
منشــىء 1287912291 به عنوان رئیس هیات 
مدیره براى مــدت نامحدود انتخاب شــدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (228593)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت افراز بتن ســرمد سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 54303 و شناســه ملى 
14005034557 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/04/26 بتول توکلى به شماره 
ملى 1285850505 به سمت عضو هیات مدیره، 
سید اکبر سجاد به شــماره ملى 1280340339 
به ســمت رئیس هیات مدیره، سید اصغر سجاد به 
شماره ملى 1280326654 به سمت مدیرعامل و 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
به امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت داراى 
اعتبار مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (228645) 

اکثر مردم در مورد تفاوت بین دارچین چینى و دارچین 
واقعى اطالعى ندارند، اما تمایز باید ایجاد شود. هم 
دارچین واقعــى و هم دارچین چینــى از یک خانواده 

هستند ولى گیاه آنها مشابه نیستند.
این دو گیاه داراى ویژگى هاى مشــابه 

هستند و فواید زیادى نیز براى سالمتى 
دارند. براى مثال، دارچین میزان قند 
خــون را تنظیم مى کند و کاســیا یا 
دارچین چینى نیز کنترل مشابهى بر 
گلوکز خون دارد. هــر دو نوع دارچین 

ضد باکترى قوى به شمار مى روند.
هر دو دارچین واقعى و کاســیا داراى ترکیبــى گیاهى به نام 
کومارین هستند. کومارین هنگامى که در مقادیر زیاد مصرف 
مى شود، مى تواند سمى باشد و سیستم عصبى و کبد را تحت 
تأثیر قرار دهد. کاسیا حاوى محتواى باالتر این ترکیب (حدود 
40 درصد) است، در حالى که مقدار کومارین در دارچین واقعى 

تنها حدود 0/04 درصد است.
مصرف مقادیر زیــاد دارچین چینى مى توانــد منجر به طیف 
گسترده اى از مشکالت سالمتى شــود، در حالى که مصرف 

دارچین واقعى یا سیالن تقریباً بى خطر است.
حقیقت غم انگیز این است که پودر دارچین مى تواند یا دارچین 

سیالن یا کاسیا باشد. تفاوت بین سیالن و کاسیا وقتى که به 
صورت پودر در مى آید قابل مشاهده نیست. هر دو نوع دارچین 
دقیقًا مشابه هستند، بنابراین دارچین پودر شده اى که به مواد 
غذایى اضافه مى کنید، مى تواند حاوى کاسیا باشد. مگر اینکه 
از شرکتى خریدارى کنید که فقط دارچین سیالن را به فروش 

مى رساند.
اگر مى خواهید مطمئن شوید که واقعاً دارچین سیالن را مصرف 
مى کنید نه دارچین چینى یا کاسیا، بهتر است که چوب دارچین 
خریدارى کنید. چوب دارچین کاســیا مانند یک الیه جامد از 
پوست به نظر مى رسد، در حالى که چوب دارچین سیالن داراى 

چندین الیه از پوست است . 

لوبیا سرشار از پروتئین اســت که قابلیت جایگزینى گوشت را دارد و به 
دلیل فیبر زیادى که در آن موجود است به کنترل اشتها کمک بسیارى 

مى کند. اما مصرف این محصول مضراتى هم دارد.
لوبیا به علت داشتن پروتئین براى افرادى که مبتال به بیمارى 
نقرس هستند  و اسید اوریک خونشان باالست مناسب نیست. 

ضمنًا لوبیا به دلیل اینکه گاز زیــادى در معده و روده تولید 
مى کند باید به مقدار کم استفاده شود و همچنین با 
طریقه پخت مناسب آن را قابل هضم کرد. بدین 
منظور باید لوبیا را بعد از شستن در آب گرم ریخته 
و به مدت چند ساعت بگذارید خیس بخورد سپس 
آب آن را دور ریخته، آب تازه روى آن بریزید و بپزید.

براى اســتفاده از ویتامین ها و مکمل ها زمان مناســب استفاده 
از هر کدام از اهمیت باالیى برخوردار اســت. مصرف خودســرانه 
ویتامین ها مى تواند عوارض خطرناکى به همراه داشته باشد. این 
خطر در کودکان، بانوان باردار و سالمندان از بقیه افراد بیشتر است. 
همچنین این خطر در افرادى که چند نوع مکمل ویتامین را مصرف 

مى کنند افزایش مى یابد.
در مصرف مکمل هاى ویتامینى زیاده روى نکنید. در صورتى که 
چند نوع مکمل را با هم مصرف مى کنید، مبتال به بیمارى خاصى 
هســتید یا داروى به خصوصى مصرف مى کنیــد، حتمًا در مورد 
مصرف مکمل هاى ویتامین با فرد متخصص مشاوره کنید. همواره 
به خاطر داشته باشید که مصرف منابع طبیعى ویتامین ها بسیار بهتر 

از مکمل هاى ویتامینى است.

مولتى ویتامین
بهترین زمان براى مصرف مولتى ویتامین ها صبح و هنگام خوردن 
اولین وعده غذایى اســت زیرا ویتامین ها مواد ترکیبى هســتند و 
بهترین زمان جذب آنها در بدن هنگامى اســت کــه با یک ماده 

خوراکى مصرف شوند.

ویتامین B کمپلکس
این ویتامین ها نیز بهتر اســت هنگام صبح مصرف شوند. در مورد 
ویتامین هایى مانند C و B کمپلکس که براى مقابله با استرس و 
خستگى تجویز مى شوند تأکید بر آن است تا هنگام صبح مصرف 
شــوند زیرا خوردن آنها در شــب مى تواند موجب بروز مشکل در 

کیفیت خواب شود.

مکمل اسیدفولیک
اگر شــما مکمل اســیدفولیک را با خوراکى هاى حاوى آن مانند 
اسفناج، کلم بروکلى، کلم ســبز، کاهو، مرکبات، حبوبات و غالت 
سبوســدار مصرف کنید،  جذب آن در بدنتان افزایش خواهد یافت. 
همچنین بهتر است آن را حدود نیم ساعت پیش از خواب مصرف 

کنید.

B12 ویتامین
اگر مکمل خوراکى (زیر زبانى) ویتامین B12 مصرف مى کنید بهتر 
است همراه آخرین وعده غذا (شام) باشد. در غیر این صورت همراه 

صبحانه یا ناهار این ویتامین را میل کنید.
C ویتامین

اگر مکمل ویتامین C را با نوشــیدنى هاى حاوى این ویتامین یا 
نوشــیدنى ها و خوراکى هاى حاوى ویتامین هاى A و E مصرف 
کنید، جذب آن در بدن بیشــتر و بهتر صورت مى گیرد. اگر مکمل 
ویتامین C مصرف کرده اید، براى کمک به جذب آن، تا حدود دو 
ســاعت از مصرف چاى، قهوه و نسکافه خوددارى کنید. همچنین 
بهتر اســت مکمل ویتامین C را حدود یک ساعت پیش از صرف 

غذا، مصرف کنید.
مکمل ویتامین C نبایــد بیش از حد مصرف شــود زیرا افزایش 
ســطح این ویتامین در بدن، باعث ابتال به اسهال و افزایش ترشح 

شیره هاى گوارشى مى شود.

A-D-E - K  ویتامین هاى
بهترین زمان مصرف این ویتامین هــا همراه با یکى از وعده هاى 
غذایى اصلى (ناهار یا شام) است چرا که وجود مقدارى چربى در غذا 
براى جذب این ویتامین ها ضرورى اســت. زیاده روى در مصرف 
این چهار ویتامین عوارض کوتاه مدت و طوالنى مدت فراوانى به 

همراه دارد.

مناســب استفاده براى اســتفاده از ویتامین ها و مکمل ها زمان
از هر کدام از اهمیت باالیى برخوردار اســت. مصرف خودســرانه
ویتامین ها مى تواند عوارض خطرناکى به همراه داشته باشد. این

خوراکى مصرف شوند.

Bویتامین Bکمپلکس

این ویتامین ها نیز بهتر اســت هنگام صبح مصرف شوند. در مورد 
B و B کمپلکس که براى مقابله با استرس و  C ویتامین هایى مانندC

صبحانه یا ناهار این ویتامین را میل کنید.
CویتامینC

Cاگر مکمل ویتامینC را با نوشــیدنىهاى حاوى این ویتامین یا 
E مصرف  E و A نوشــیدنى ها و خوراکى هاى حاوى ویتامین هاىA
کنید، جذب آن در بدن بیشــتر و بهتر صورت مى گیرد. اگر مکمل 

بهترین زمان مصرف 
ویتـا میـن 

رازى در مورد دارچین!

مضرات لوبیا

ن چینى و دارچین 
د ایجاد شود. هم

ـى از یک خانواده 

ــابه 
ى
ند

 یا 
 بر

 دارچین!

گزینى گوشت را دارد و به 
رل اشتها کمک بسیارى 

 دارد.
 مبتال به بیمارى 
ت مناسب نیست. 

ه و روده تولید 
نین با 
دین 
خته 
سپس 
 بپزید.

مضرات لوبیا
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کســى که نهــان خــود را اصالح کنــد، خدا آشــکار او 
را نیکــو گردانــد و کســى کــه بــراى دین خــود کار 
کند، خدا دنیــاى او را کفایــت فرماید و کســى که میان 
خود و خــدا را نیکــو گرداند خــدا میان او و مــردم را 

موال على (ع)اصالح خواهد کرد. 

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شــماره 277/ش ب مورخ 97/04/09 شوراى محترم 
اسالمى شهر بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد پروژه احداث و تجهیز 
شهربازى در پارك بلوك 125 را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح 

ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، جهت 
دریافت اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/5/20 تا تاریخ 97/06/03 به آدرس شهر بهارستان، 
بلوار بهشت، خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه 

نمایند.
مشخصات فرا خوان:
1- آورده شهردارى

- اختصاص قطعه زمین به مساحت 700 مترمربع در پارك بلوك 125
2- آورده سرمایه گذار

- احداث، تجهیز و بهره بردارى از شهربازى
- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل طبق طرح پیوست

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.

* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى 1 ماه مى باشد.
* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
* میزان سپرده شرکت در فراخوان 50/000/000 ریال مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 182/ش ب مورخ 97/04/14 شوراى محترم اسالمى 
شهر بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد پروژه احداث و تجهیز شهربازى 
در پارك گلستان را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.

متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، جهت 
دریافت اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/5/20 تا تاریخ  97/06/03 به آدرس شهر بهارستان، 
بلوار بهشت، خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه 

نمایند.
مشخصات فراخوان:
1- آورده شهردارى

- اختصاص قطعه زمین به مساحت حدوداً 600 مترمربع در پارك گلستان
2- آورده سرمایه گذار

- احداث، تجهیز و بهره بردارى از شهربازى
- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل طبق طرح پیوست

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.

* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى 1 ماه مى باشد.
* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
* میزان سپرده شرکت در فراخوان 60/000/000 ریال مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

فراخوان دعوت به مشارکتفراخوان دعوت به مشارکت

یحیى عیدى- شهردار بهارستانیحیى عیدى- شهردار بهارستان

شهردارى گز برخوار با استناد به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد: 
ورزشــگاه کوثر واقع در انتهاى بلوار امام (ره) را از طریق مزایــده عمومى و در قالب قرارداد 
اجاره بهاء ماهیانه به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و 
مدارك مزایده، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 1397/06/05 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار 
مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب ســایت شهردارى به نشانى
 www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین امور مالى شهردارى با شماره تلفن 

45721961- 031 داخلى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به سواالت احتمالى مى باشد.

شهردارى خوانسار باستناد مجوز شماره 409 مورخ 97/05/21 درخصوص راه اندازى 
کافى شاپ و محل پذیرایى در محوطه و ساختمان فرهنگسراى خانواده، قصد دارد 
از مشــارکت بخش خصوصى بهره مند گردد. لذا متقاضیانى که طرح و یا پیشنهاد 
مناسبى جهت مشارکت با شهردارى براى احداث موا رد فوق الذکر را دارند، مى توانند 
پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 97/06/01 به شهردارى ارائه نمایند تا پس از طرح 

در کمیسیون هاى مربوطه اتخاذ تصمیم گردد. 

اطالعیه- فراخوان عمومىآگهى مزایده عمومى (نوبت اول) چاپ دومچاپ دوم

شهردارى خوانسار روابط عمومى شهردارى گز برخوار

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)آگهى مناقصه چاپ اولنوبت دوم

 روابط عمومى شهردارى گز برخوارجواد نصرى- شهردار فالورجان 

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/408 مورخ 97/04/30 شوراى اسالمى شهر فالورجان نسبت به اجراى پروژه 
زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

شهردارى گز برخوار براساس مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد: سه قطعه 
زمین با کاربرى کارگاهى را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند 
جهت بازدید از قطعات مذکور، واریز ســپرده و تسلیم پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز 
دوشنبه 1397/06/12 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات 
 www.gazborkhar.ir تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى
در دسترس مى باشد. همچنین امور مالى شهردارى با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 

118 در ساعات ادارى آماده پاسخگویى به سئواالت احتمالى مى باشد. 

پروژه ساماندهى و مرمت پوشش انهار و دفع آب هاى سطحى محله گارماسه فالورجان
محل پروژه: محله گارماسه فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده: 4/000/000/000 ریالمدت پروژه: یک ماه

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1397 
                کلیات عملیات اجرایى شامل:

1- عملیات تخریب.                                                  2- خاکبردارى با دست و ماشین.
3- تهیه و نصب لوله بتنى.                                   4- تهیه و اجراى باالست کوهى.

5- تهیه و اجراى بتن.                                               6- موارد پیش بینى نشده مطابق دستور کارهاى ابالغى.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/06/03 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.


