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اصفهانى ها خیلى مؤدب هستند آنچه باید درباره «ناخنک» بدانیدآغاز توزیع بنزین یورو 4 در شهرهاى استان بهنوش طباطبایى جاى الناز شاکردوست را گرفت «پستونک طال» در دهان نوزادان الکچرى ! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با فواید و مضرات قهوه آشنا شوید

بامزه ترین گاف هاى فیلم هاى مشهور تاریخ سینما

افزایش نرخ شیوع و کاهش سن اعتیاد در اصفهان
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خبر خوش براى دانش آموزان 
یا خبر بد براى والدین؟

حسین محب اهرى:

 باید تحمل کنـــم

کشف انبار
 میلیاردى دارو

نمایشگاه 5
خانم کارگردان 
چگونه تعطیل شد؟

قهوه یکى از نوشیدنى هاى رایج است که امروزه در بین جوانان طرفداران زیادى پیدا 
کرده است. عده اى مصرف آن را براى سالمتى مضر مى دانند اما این نوشیدنى طبیعى نیز 
مانند بسیارى از خوراکى هاى دیگر خواصى دارد و باید در مصرف آن تعادل رعایت شود تا 

مشکلى در پى نداشته باشد.

این اولین بار نیست که ســینماگران ایرانى هوس 
حضور و طبع آزمایى در رشته هاى دیگر به سرشان 
مى زنــد. از رضا کیانیــان و هدیه تهرانــى گرفته 
تا عباس کیارســتمى بخت خود را در رشــته هاى 
دیگر هنــرى آزمودند. کتــاب نوشــتند، عکس 
گرفتند، مجســمه ســاختند و کتاب شــعر تغییر 
دادنــد و... بار ها هم ثابــت کردند ایــن کار براى 
آنها صرفًا یک تفنن اســت. بازیگران و کارگردانان 
ایرانى هرگاه سرى به هنر هاى دیگر زده اند جنجال و 

حاشیه به وجود آوردند.
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اصفهان هم آماده برگزارى کنسرت هاى خیابانى استاصفهان هم آماده برگزارى کنسرت هاى خیابانى است
رئیس شوراى شهر اعالم کردرئیس شوراى شهر اعالم کرد

3

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر با استناد به آمار 10 سال اخیر خبرداد

گالیه شهاب حسینى از 
حاشیه هاى منفى 
شهرت

سپاهـــــــان رفاقتى و غیر رفاقتى مى برد!
تیم فوتبال سپاهان در دیدارى دوســتانه تدارکاتى و با تک گل 

رضا دهقانى مقابل ذوب آهن به برترى رسید.
کمتر از ســه هفته پیش بود که دو تیم سپاهان و ذوب آهن در لیگ 
برتر به مصــاف هم رفتند و شــاگردان امیرقلعه نویى در یــک دیدار جذاب و 

تماشایى موفق به کسب پیروزى 2 بر یک برابر همشهرى خود شدند.
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آگهى تجدید مزایده زمین

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

شــهردارى حبیب آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 39 مورخ 

1397/03/29 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش تعدادى پالك 

با کاربرى مسکونى از طریق آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه 

متقاضیان دعوت مى شود جهت شرکت در مزایده و خرید اسناد مربوطه تا 

تاریخ 1397/06/27 به شهردارى مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 03145482321

آگهى مزایده عمومى

یحیى عیدى- شهردار بهارستان

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 مزایده عمومى با شرح شرایط زیر اقدام نماید:

1- متقاضیان مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا مورخه 97/06/27 جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى 
بهارستان مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز یکشنبه 1397/07/01 
3- زمان بازگشایى پیشنهادات در روز دوشنبه رأس ساعت 13 مورخ 1397/07/02

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

اجاره بهاى ماهیانهمیزان سپرده (ریال)موضوع
واگذارى استیجارى یک طرف از سى و دو عدد پایه هاى 

25/000/000 ریال31/500/000 ریالدوطرفه بتونى  تبلیغاتى

31/500/000 ریال40/000/000 ریالواگذارى استیجارى دوساله سالن ورزشى گلها (نوبت سوم)

آگهى مزایده زمین 
شماره 3049-97  مورخه 97/6/19

 احسان کوزه گرآرانى- شهردار مشکات

شهردارى مشکات در نظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال1397 شهردارى  تعداد 13 
قطعه از پالك هاى مسکونى وتجارى تحت تملک خود واقع درشهرمشکات را طى تشریفات 
مزایده عمومى به فروش برساند .لذا از متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشراولین 
آگهى جهت دریافت اسناد شرکت درمزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.

الزم بذکر است :
1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.
3- شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .
5- شماره هاى تماس : 031-55683737

چاپ اول

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/06/31
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/01 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 335)

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/06/20

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجراى عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب 140/3- 3- 97
11/987/790/612600/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىشهر اژیه (دو مرحله اى)

احداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب 153/2- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىمنطقه سه اصفهان

احداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب 154/2- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىمنطقه چهار اصفهان

عملیات اجرایى حفاظت موقت گود ایستگاه 166- 3- 97
5/450/636/390273/000/000جارى (مجتمع فوالد مبارکه)دیزیچه- اسماعیل ترخان (با ارزیابى کیفى)

د
ران زیادى پیدا 

وشیدنى طبیعى نیز 
عادل رعایت شود تا 
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تعصب او بهتعصب او به
 پرسپولیس را  پرسپولیس را 

جدى نگیــرید!جدى نگیــرید!

سپاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رفاق
تیم فوتبال سپ
رضا دهقانى م
کمتر از ســه هفته
ش برتر به مصــاف هم رفتند و
2تماشایى موفق به کسب پیروزى 2 بر

حاشیه هاى منفىحاشیه هاى منفى
شهرشهرتشهرت
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   نخستین کنسرت رایگان خیابانى توسط ارکستر سازهاى ملى ایران به خوانندگى محمد معتمدى 8 شهریور ماه در بوستان آب و آتش تهران برگزار شد

اصفهــان 
پرچمدار اردوهاى 
جهـادى درکشور 

است
کپى کارى تهمینه میالنى جنجال آفرید

رئیس سازمان بسیج سازندگى
 سپاه صاحب الزمان(عج) استان:
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معاون رئیس جمهوري و رئیس سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى درباره آخرین تغییرات طرح 
تعطیالت زمســتانى مدارس، گفت: به منظور عملیاتى 
شدن تعطیالت زمستانى مقرر شد مدارس در این طرح 
پنج روز تعطیل باشند که با احتساب پنج شنبه و جمعه 
این تعطیالت در یک هفته خالصه مى شود. على اصغر 
مونســان در پاســخ به اینکه آیا تعطیلى دانش آموزان 
با وجود تعطیل نبــودن والدین کارمنــد آنها مى تواند 
راهکارى براى رونق گردشــگرى باشــد، توضیح داد: 
براى اجراى طــرح تعطیلى زمســتانى کارمندان، باید 
مراحل بسیارى طى شود به همین دلیل این تعطیالت 

فقط براى مدارس در نظر گرفته شــد. کارمندان دولت 
مى توانند براى سفر از مرخصى هاى خود استفاده کنند 
و مشــکلى در این زمینه وجود ندارد. رئیس ســازمان 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى گفت:  در 
صورتى که بتوانیم تعطیالت زمســتانى دانش آموزان 
را عملیاتى کنیــم گامى بزرگ در رونق گردشــگرى 
استان هاى جنوبى برداشــته ایم.اظهارات مونسان در 
حالى از سوى خبرگزارى مجلس منتشر شده است که 
دبیر کل شوارى عالى آموزش و پرورش تأکید مى کند: 
طرح تعطیالت زمستانى مدارس نهایى نشده و امسال 

اجرا نمى شود.

نماینده مردم اصفهان درباره تحقیق و تفحص از مجلس 
شوراى اسالمى گفت: هیئت رئیسه و کمیسیون برنامه و 
بودجه جسارت این کار را ندارد. چه کاسه اى زیر نیم کاسه  
هست؟ حسن کامران درباره طرح تحقیق و تفحص از 
مجلس شوراى اســالمى و بر زمین ماندن این تحقیق 
و تفحص گفت: متأسفانه کمیســیون برنامه و بودجه و 
هیئت رئیسه مجلس این جسارت را ندارد درهاى تحقیق 

و تفحص را باز کند.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه بسیار اصرار کردیم 
که این در بسته گشوده شود، عنوان کرد: به نظر مى رسد 
اشکاالتى در کار است که مانع رسیدگى به این تحقیق 

و تفحص مى شود. وى خاطرنشان کرد: جالب است که 
مجلس از قوه قضائیه،  دولــت و وزرا انتقاد مى کند اما به 
خودمان که مى رســیم کامًال خالف آیین نامه دست به 
عمل مى زنیم. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلى 
با اشاره به وظایف مجلس، عنوان کرد: چگونه است که 
نمایندگان مى توانند از یک وزیر سئوال و او را استیضاح 
کنند،  از سایر نهادها تحقیق و تفحص کنند اما نوبت به 

خودش که مى رسد، اینگونه نیست؟
وى تأکید کرد: رسانه ها باید از کمیسیون برنامه و بودجه و 
هیئت رئیسه بخواهند که سرانجام این تحقیق و تفحص 

چه شد؟ چه کاسه اى زیر نیم کاسه  هست؟

خبر خوش براى دانش آموزان 
یا خبر بد براى والدین؟

کاسه اى 
زیر نیم کاسه است...

60 شهردار
 بازنشسته مى شوند

علیرضـا رحیمى، عضو هیئت رئیسـه    ایسنا|
مجلس شـوراى اسالمى، گفت: بر اسـاس آمار وزارت 
کشـور با اجراى قانون منع به کارگیرى بازنشسـتگان 
حدود 17 اسـتاندار و بیش از 60 شهردار در کالنشهر و 
شهرهاى مهم کشور و همچنین افراد در رده هاى مهم 

مدیریتى، بازنشسته مى شوند.

رتبه اول رشوه و پارتى بازى 
  اعتماد آنالین | مجرى طرح سنجش فساد 
در شهردارى تهران با اشاره به نتایج تحقیق خود درباره 
فساد در شهردارى گفت: در میان تمام دستگاه ها، هنوز 
شـهردارى در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتى بازى 
رتبـه اول را دارد. در این میان کارمند شـهردارى هم با 
خود فکر مى کند باید از این نمد براى خود کالهى ببافد. 
به همین دلیل پدیده رشـوه رخ مى دهـد و کارمندان با 
دریافت رشوه از مراجعین به نوعى سهم خود را دریافت 

کرده یا آنکه پارتى بازى مى کنند.

بمیرى با این کارهات! 
  روزنامه جوان| آنهایـى که مدعى هسـتند 
طالب با پالکارد اسـتخر فرح، رئیس جمهور را تهدید 
به قتل کردند، آگاهانه دروغ مى گوینـد. چرا؟ زیرا مگر 
کسى که عقل دارد و دنبال قتل است، مى آید با هویت 
معلوم و علنى یک شخصیت ملى را تهدید به قتل کند؟ 
و متوجه نباشـد چه مى گویـد؟! آن پالکارد اسـتعاره از 
سرنوشـت بود و گوشـزد کردن نـوع مردنـى که حتى 
نمى شـود روى آن مانـور داد یا یادآورى کـرد. حکایت 
از اینکه این نوع کار ها و رفتار ها به آن نوع مردن منجر 
خواهد شـد. در فرهنگ عامه ایرانى بعضـًا بزرگ تر ها 
مى گویند «تو دیگه چطورى بمیرى بـا این کارهات» 
حاال اگـر مى خواهند این پـالکارد را تهدیـد به قتل جا 

بزنند، بحث دیگرى است.

سربسته و کلى 
درباره عراقى ها

نماینـده مـردم خوزسـتان در مجلس    ایسنا|
خبرگان رهبرى در خصوص بحث حضور عراقى ها در 
شهرهاى آبادان و خرمشهر و خرید محصوالت ایرانى 
با پول عراقى که باعث افزایش قیمت محصوالت در این 
دو شهر شده است، عنوان کرد: از مسئوالن درخواست 
داریم تا مسـائل پیش آمده را به صورت همـه جانبه و 
حکیمانه بررسـى و حل کنند. آیت ا... محسن حیدرى 
در پاسخ به سئوالى درباره بحث فساد حضور عراقى ها 
در شهرهاى آبادان و خرمشهر، خاطرنشان کرد: من به 
صورت سـر بسـته و کلى عرض مى کنم که مسئوالن 
باید همـه جهـات را براى اتفاقـات پیش آمـده در نظر 
بگیرند تا بتوانند در این خصوص تصمیمات صحیحى 

را اتخاذ کنند.

بانک سپه، نوین مى شود
  دیده بان ایران| براساس شنیده ها تا پایان 
آبان ماه بانک هاى حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر 
اقتصاد و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام شده و بانک 
جدیدى با عنوان بانک سپه نوین را تشکیل خواهند داد. 
پیش بینى مى شـود در این میان بانک انصـار تا پایان 

شهریور با تابلوى بانک جدید فعالیت خود را آغاز کند.

آمارهایى از درون دولت
  تابناك | یک منبع آگاه در دولت درباره توییت 
مشـاور رسـانه اى محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون 
امید مبنى بر اینکه قرار اسـت آقاى فریدون وردى نژاد 
سـخنگوى دولـت شـود، اظهـار کـرد: سـخنگویى 
وردى نژاد صحت ندارد و وى جزو گزینه ها نبوده است. 
وى در پاسـخ به اینکه آیـا وزراى پیشـنهادى براى دو 
وزارتخانه اقتصاد و دارایى و تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
مشخص شده اند، گفت:گزینه هاى وزارت کار و اقتصاد 
مشـخص شـده اند اما هنوز هیچ فردى از میان آنها به 
صورت قطعى براى تصدى کرسى وزارت انتخاب نشده

 است.

خبرخوان
قیمت هاى عجیب در بازار 

کامپیوتر
  رویداد 24 | قیمت ها دربازار کامپیوتر 
شــکل عجیب و غریب پیدا کرده است و اصًال 
شــبیه واقعیت نیســت.  میرمهدى کمیجانى، 
رئیس صنــف فناوران رایانــه مى گوید: قیمت 
لپ تاپ نزدیک به دو برابر شــده است و حتى 
لوازم جانبــى نظیر کى بورد، ماوس، اســپیکر، 
هدفون و هدســت رشــد چهار برابرى یا حتى 
بیشتر داشته اســت. برخى برند ها نظیر لپ تاپ 
مک بوك که قبًال هشــت میلیون تومان بود به 
22 میلیون تا 30 میلیون رسیده است. او درمورد 
قیمت هاى فعلى در بازار کامپیوتر گفت: بسیارى 
از مصرف کنندگان از شــمار متقاضیان خارج 
شده اند و بازار فعلى آنچنان راکد و بى جان است 

که توان مقاومت در برابر ارز جدید را ندارد.

ورود و خروج طال 
ممنوع است

  تابناك | مدیر مسافرى گمرك فرودگاه 
امام خمینى(ره) با اشــاره به ممنوعیت خروج 
زیورآالت زنانه با وزن بیش از 150 گرم گفت: 
ورود و یا خروج حتى یک ســکه در حال حاضر 
ممنوع بوده و مواردى از ممانعت از ورود و خروج 
سکه متعلق به اشخاص نیز گزارش شده است. 

بازداشت مدیر و خانم 
کارگردان!

  ایران آرت | در پى حکــم قضائى مبنى 
بــر توقیف نمایش «رؤیاى شــب تابســتان» 
به کارگردانــى مریم کاظمــى، کارگردان این 
نمایش و مدیر تئاتر شــهر هم بازداشت شدند. 
شهرام کرمى، مدیرکل هنرهاى نمایشى ضمن 
تأیید این خبر، بیان کرد: احضار خانم کاظمى، 
کارگردان نمایش «رؤیاى شب تابستان» و دکتر 
سعید اسدى مدیر تئاتر شهر به دلیل مشکلى که 
نســبت به تیزر نمایش پیش آمده بود، منجر به 
بازداشت موقت آنها شد. او افزود: متأسفانه تیزر 
نمایش مونتاژى از چند تصویر مختلف بوده که 

شبهه ایجاد کرده است.

آمار سادات ایران
معاون اجتماعى مجمع تقریب     تابناك |
مذاهب اسالمى گفت: جمعیت سادات بیش از 
صد میلیون نفر و تعداد ســادات ایران بیش از 
شش میلیون نفر است. محمد ناظمى اردکانى 
با بیان اینکه بیشــترین تعداد سادات جهان در 
اندونزى زندگى مى کنند که مذهب آنها ســنى 
شافعى است، افزود: براى بهره مندى از ظرفیت 
عظیم معنوى سادات در جهان باید جامعه جهانى 

سادات پایه گذارى شود.

سود 140 درصدى
بررسى آمارها نشان مى دهد که    بهار |
سرمایه گذاران بازار سکه در حالى 140 درصد 
سود کسب کنند که سرمایه گذاران در بازار پول 
سودى کمتر از نرخ تورم و معادل 8/3 درصد به 

دست آورده اند.

مهاجرت بزرگ
ورزشکاران رشته هاى    روزنامه قانون |
مختلف تصمیم خود را گرفته اند و در آینده اى نه 
چندان دور به کشورهاى دیگر مهاجرت مى کنند. 
این خبرى است که مدتى قبل به گوشمان رسید 
اما براى بررسى آن نیازمند مدارك بیشترى بودیم. 
گفتگو با چند منبع موثق، خبر مذکور را تأیید کرد 
و حال مى توان با اطمینان گفت چالشى بزرگ در 
انتظار ورزش ایران است. براساس شنیده هاى 
«قانون»، ورزشــکاران مختلف (کــه نام آنها 
نزد «قانون» محفوظ است) اقدامات مربوط به 
مهاجرت خود را انجام داده اند و به زودى از کشور 

خارج مى شوند.

در شرایطى که بازار پوشک و محصوالت بهداشتى ملتهب 
شده، عده اى هم هستند که الکچرى شدن کودکانشان را 

از بدو تولد آغاز کرده اند. 
خبرنگار خبرگزارى «فارس» با این مقدمه در گزارشــى 
نوشت: صفحه اینستاگرام را باز مى کنم و با درخواستى براى 
آشنایى با یک پیج کودك مواجه مى شوم. صفحه تبلیغاتى 
را که باز مى کنم با انواع و اقسام عکس ها و تبلیغاتى مواجه 
مى شوم که مسیر الکچرى شدن کودکان را از بدو تولد نشان 
مى دهد. شروع به خواندن توضیحات مى کنم: «سفارش 
تاج ســلطنتى و تور باالى تخت، فروش الکچرى ترین 
اکسســورى هاى سیســمونى نوزاد در ایران، شیشه شیر 

سوارسکى و ست هاى ورساچه، پستونک با طالى 18 و 24 
عیار، انواع قاب و بند پستونک با روکش طال، کفش هاى آل 

استار کودك تعداد محدود و سفارش از اتریش...» 
به صاحب صفحه پیام مى دهم و در مورد قیمت و شــرایط 
خرید ســئوال مى کنم. چند دقیقه بعد فردى که خودش را 
صاحب اصلى و وارد کننده محصوالت معرفى مى کند در 
پاسخ مى گوید: «یکسرى از پستونک ها که فقط در قسمت 
باالیى کار طال دارنــد با قیمت 150 هــزار تومان تقدیم 
شما مى شود، ست هاى شیشه و پســتونک طال و سنگ 

سوارسکى هم قیمت هاى متغیرى دارند.»
وقتى خــودم را خواهان یکى از ســت هاى کامل معرفى 

مى کنم با استقبال بى نظیرى مى گوید: «شما واقعًا خوش 
سلیقه هستید، این ست ها از ترکیه و اتریش وارد و هر دو ماه 
یک دفعه شارژ مى شوند، قیمت ست ها در بازار 700 تا 800 
هزار تومان است، اما من با تخفیف ویژه با شما 600 هزار 

تومان حساب مى کنم.» 
فروشــنده که به دنبال ترغیــب من براى خرید اســت، 
مى گوید: «ما اجناس ارزان ترى هم داریم، مثًال یکسرى از 
پستونک ها با روکش طال بین 65 تا 85 هزار تومان است که 
براى هدیه مى تواند گزینه مناسبى باشد.» تشکر مى کنم و 
مى گویم هر وقت تصمیمم براى خرید قطعى شــد اطالع 

مى دهم...

ردیابى برخى پرونده هاى متشکله سرقت خودرو در پلیس 
آگاهى خراسان رضوى، کارآگاهان را به یک پارکینگ متعلق 
به شهردارى مشهد کشاند و مشخص شد بعضى از خودروهایى 
که مالکان آنها اعالم ســرقت کرده انــد در این پارکینگ 
خودنمایى مى کنند. در حالى که شماره پالك این خودروهاى 

توقیفى در سیستم پلیس ثبت نشده است.
دادستان مرکز خراســان رضوى با تأیید این مطلب گفت: 
شهردارى براساس قوانین و مقررات موجود وظیفه دارد نسبت 

به جمع آورى خودروهاى فرسوده و آالینده یا خودروهایى که 
موجب سد معبر در شهر شده اند اقدام کند. اما متأسفانه در این 
باره تخلفات و سهل انگارى هایى توسط دستگاه هاى مربوط 
صورت گرفته است و آنها شماره پالك و مشخصات خودرویى 
را که به پارکینگ منتقل کرده اند به سیستم فرماندهى پلیس 
گزارش نداده اند. مالکان خودروها نیز با تصور اینکه خودروى 
آنان سرقت شده است با تشکیل پرونده در مراکز انتظامى و 

دستگاه قضائى، خواستار رسیدگى و کشف خودرو شده اند.

 روزنامه «ایران» در گزارشى نوشت: چند ماهى است قیمت 
اکثر کاالها روند صعودى به خود گرفته اســت و دیگر با 
جیب مردم همخوانى ندارد و به قول خریداران، قیمت ها به 
سرعت از دخل و خرج آنها جلو زده است. اکنون سه اتفاق 
در بازار کاالهاى مختلف افتاده است. اول آنکه بخشى از 
مردم دست از خرید کاال کشیدند و سعى مى کنند با لوازم 
خانگى و خودروى خود کنار بیایند. دومین موضوعى که در 
حال فراگیر شدن اســت، تعمیرات است. افرادى که توان 
تغییر کاالى خود را ندارند سراغ تعمیرات رفتند. گروه سوم 

از سایت ها، فضاى مجازى و سمسارى ها خرید مى کنند و 
این امر به خرید جهیزیه هم رسیده است.

یکى از کسانى که کاالهاى دست دوم به فروش مى رساند، 
به «ایران» گفت: با افزایش قیمت ها، خانواده هایى که وسع 
مالى مناســبى ندارند براى خرید جهیزیه سراغ کاالهاى 
کارکرده رفتند. قیمت ها در بازار افزایش قابل توجهى یافته 
است و دست مردم به کاالهاى کارخانه اى نمى رسد از این رو 
خرید از سمسارى ها تنها راهکار افرادى است که توان مالى 

مناسبى ندارند.

این اولین بار نیست که سینماگران ایرانى هوس حضور و 
طبع آزمایى در رشــته هاى دیگر به سرشان مى زند. از رضا 
کیانیان و هدیه تهرانى گرفته تا عباس کیارستمى بخت خود 
را در رشته هاى دیگر هنرى آزمودند. کتاب نوشتند، عکس 
گرفتند، مجسمه ساختند و کتاب شعر تغییر دادند و... بار ها هم 
ثابت کردند این کار براى آنها صرفاً یک تفنن است. بازیگران 
و کارگردانان ایرانى هرگاه سرى به هنر هاى دیگر زده اند 
جنجال و حاشیه به وجود آوردند. در میان این تفنن ها تهمینه 
میالنى هم بخت خود را در نقاشــى آزمود و نمایشگاهى 
برگزار کرد؛ نمایشگاهى که البته بخاطر کپى بردارى از آثار 

دیگران و شدت گرفتن انتقادها یکروزه تعطیل شد.
اولین نمایشگاه انفرادى نقاشى هاى تهمینه میالنى با عنوان 
«فیلم هایى که نساختم» عصر پنج شنبه، 15 شهریور در 
گالرى ایوان افتتاح شد و قرار بود تا 21 شهریور ادامه داشته 
باشد. این نمایشگاه شــامل 26 تابلوى نقاشى بود که در 
توضیح نمایشگاه آمده بود که میالنى بعد از 40 سال دست به 

رنگ و قلم مو برده و نقاشى کرده است.
تهمینه میالنى درباره جرقه اولیه تأســیس نمایشگاه در 
بروشور این نمایشگاه اینچنین نوشــته است: «داستان از 
جایى شروع شد که شروع به نوشتن یک رمان با شخصیت 
محورى یک خانم نقاش کردم، اما هر چه مى نوشتم، دختر 
داستان من نقاش نمى شــد و معمار از کار درمى آمد! فکر 
کردم اگر نقاشى بکشــم دختر قصه را بهتر درك مى کنم. 
براى همین وسایل نقاشى خریدم و با جستجو در اینترنت و 
یادگیرى تکنیک اکریلیک شروع به نقاشى کردم. چند ماه 
بعد رمان را کنار گذاشتم و همانند دوران کودکى و نوجوانى 
شروع به نقاشى کردم. اتفاقى افتاده بود! شوقى از درون مرا 
تشویق به ادامه راه مى کرد تا جایى که حتى روى دیوار خانه 
دوستان، خانه خودمان و اشیاى مختلف که ظاهراً کارآیى 
خود را از دست داده بودند هم نقشى مى کشیدم. نقش هایى 
از زیبایى پیرامون، زخم هاى روحم، مهربانى خانواده کوچکم 
و البته قصه زنان جامعه که رنج روح و جسمشــان را بر من 

مى گشودند.» 
 

اعتراضات اولیه
جرقه اولین اعتراضات را چند جوان زدند که جلوى نمایشگاه 
تهمینه میالنى ایستاده بودند و آثار هنرمندان و نقاشان بزرگ 
ایران زمین یعنى بهمن محصص و محسن وزیرى مقدم را در 
دست داشتند و از مردم سئوال مى کردند آیا مى دانند این آثار 

کار چه کسانى است؟ حرف این معترضان و سایر معترضان 
این بود که چرا سینماگران کشور بدون پشتوانه هنرى و تنها 
با استفاده از شهرت خود اقدام به تأسیس نمایشگاه در سایر 
رشته هاى هنرى مى کنند. فعاالن هنر تجسمى هم پس از 
چند روز به این اعتراضات پیوستند و کیفیت و قیمت تابلو ها 
را به نقد کشیدند. اما اعتراضات به همینجا ختم نشد و به کپى 
بودن آثار میالنى کشیده شــد و کم کم در اصل نقاشى ها 

تشکیک به وجود آمد.
به مرور دامنه اعتراضات به شدت گسترده شد و در فضاى 
مجازى موافقــان و مخالفان تهمینه میالنــى درباره این 
نمایشــگاه اظهار نظر کردند. دامنــه اعتراضات به قدرى 
باالگرفت که برخى تهدید کردند آثار خود را مقابل نمایشگاه 

میالنى به آتش مى کشند.
میالنى در پاسخ به این اعتراضات گفته بود: «تشریف بیاورید 

نمایشگاه تا از نزدیک با هم صحبت کنیم، شاید راهى براى 
نمایش آثار شما بیابیم.» اما این اظهارات باعث نشد مواضع 
منتقدان تعدیل شود. او گفته: «روز افتتاحیه هم پاى پلیس به 
میان آمد! متأسفانه امروز کار به تهدید آتش زدن آثار هنرى 
خود در مقابل گالرى ایوان کردند. متأسفم که اعالم کنم تا 
اطالع ثانوى گالرى تعطیل اســت.» با این همه، فقط این 
اعتراض ها نبود که نمایشگاه میالنى را به تعطیلى کشاند. 
شایعه کپى بودن نقاشى هاى میالنى خیلى زود رنگ واقعیت 

به خود گرفت.
تعدادى از هنرمندان نیز نقاشــى هاى میالنى را ضعیف و 
کپى  شــده از آثار «جنى میلیهوف» کــه در حوزه طراحى 
کتاب کودك و کارت پستال فعال است و برخى آثار «آمادئو 
مودیلیانى» نقاش مشهور ایتالیایى برشمردند. با توجه به 
اینکه قیمت این آثار 25 میلیون تومان در نظر گرفته شده 

بود معترضان این قیمت را مناسب براى چنین آثار ضعیفى 
نمى دانستند.

میالنى در واکنش به این اخبار اعالم کــرد: «منکر تأثیر 
ناخودآگاه نقاشــان سراســر جهان در کار خــودم و دیگر 
هنرمندان این رشــته نیســتم، و بار ها آنها را مطالعه و از 
عقاید و آثارشــان تأثیر گرفته ام، اما براى اولین بار با اسم 
خانم جنى میلیهوف آشــنا شــدم.» اما جالب ترین بخش 
اظهارنظر در ایــن مجادله مربوط به جنــى میلیهوف بود 
که در استورى اینستاگرامش نوشــت: «یک فرد مشهور 
تصویر مرا کپى کرده و فروخته اســت» و در استورى هاى 
بعدى از کنسل شدن نمایشگاه خبر داده و از بانیان تعطیلى 
آن قدردانى کرده است. این واکنش ها در نهایت باعث شد 
میالنى عذرخواهى کند و اعالم کند تمام صدمات وارد شده 

را جبران مى کند. 

کپى کارى تهمینه میالنى جنجال آفرید 

نمایشگاه خانم کارگردان چگونه تعطیل شد؟

«پستونک طال» در دهان نوزادان الکچرى !

شاهکار شهردارى مشهد!

  کار و بار سمسارى ها سکه شد
«ممنوعه»، یک سریال مبتذل ترکیه اى است

پایگاه اطالع رسانى «رجا نیوز» نقد تند و تیزى بر سریال 
«ممنوعه» که در شبکه خانگى توزیع شده است منتشر 
کرد. به نوشته این سایت، «سطح ابتذال در این سریال 
را شاید بتوان در نوع خود بى سابقه دانست». آنچه «رجا 
نیوز» منتشر کرده، در روزنامه «جوان» هم به چاپ رسید 

که بخش هایى از آن را مى خوانید:

■ تولیدکننــدگان ایــن مجموعه به دنبــال افزایش 
مخاطــب و فــروش بیشــتر هســتند و چــه چیزى 
جذاب تر و بفروش تر از مدل ســریال هاى ترکیه اى و

 مبتذل. 

■ در اوایل قسمت یکم این ســریال، چند دختر و پسر 
جوان را مى بینیم که در ویالیى در شمال کشور مشغول 
بازى هستند؛ ورق هاى بازى بین افراد پخش مى شود 
و حاکم باید حکــم کند که براى هرکــس چه اتفاقى 
بیافتد، در این بخش حاکم که پســرى از اعضاى گروه

 اســت حکم مى کند شــماره 3 و 5 باید امشب باهم 

بخوابند و طبیعتًا رابطه جنســى برقرار کنند. با موافقت 
اکثریــت اعضاى گروه، بــازى اجرا مى شــود و دختر 
و پســرى براى اجراى این حکم انتخاب مى شــوند. 
در همین لحظه پدر دختــر از راه مى رســد و به خانه 
مى روند. نکته جالب اینجاســت که مدیــر تولید این 
ســریال در پاســخ به ســئوال روزنامه «جام جم» به 
اینکه این صحنه ترویج رابطه ضربدرى و ابتذال است 
مى گوید: «خب مگر بعــدش را دیده ایم؟! انجام کار را 

دیده ایم؟!»

■در بخش هاى دیگر قسمت اول این مجموعه شاهد 
استفاده متعدد از مواد مخدر و مشروبات الکلى هستیم. 
شاید بتوان قسمت اول این مجموعه را برپایه سکس، 
مواد مخدر و مشــروبات الکلى تعریف کرد. استفاده از 
کلمات و حرکات اروتیک و بى بندوبارى اعضاى گروه 
به قدرى زیاد است که به نظر مى رسد این سریال بیش 
از بقیه آثار مبتذل ساخته شده از خط قرمز ها عبور کرده 

است. 

انتقاد «رجا نیوز» از اولین قسمت سریالى که در شبکه خانگى پخش شده است
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اصفهان هم آماده برگزارى 
کنسرت هاى خیابانى است

رئیس شوراى اسـالمى شـهر اصفهان گفت: شهردارى 
اصفهـان اعـالم آمادگـى همـه جانبـه خـود را بـراى 
برگـزارى کنسـرت هـاى خیابانى در شـهر اصفهـان در 
صـورت دادن مجـوز از سـمت وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسالمى اعالم کرده است. فتح ا... معین اظهارکرد: صدور 
هرگونه مجوزى براى برگزارى کنسـرت هـاى خیابانى 
در فضاهـاى عمومى بـه عهـده وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى و ادارات کل ایـن وزارتخانـه در استان هاسـت. 
وى با اشـاره به تمایل شـهردارى بـه برگـزارى این نوع 
برنامه هاى فرهنگى افزود: ما از همین جهت به شـخص 
اسـتاندار و معاونان وى و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشـاد 
اسالمى اعالم آمادگى همه جانبه خود را در صورت دادن 
مجوز از سـمت وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمى اعالم 
کرده ایم. رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در خصوص 
برگزارى کنسرت هاى خیابانى در تهران ادامه داد: متولى 
کنسـرت هاى خیابانـى که در تهـران برگزار شـد وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمى بوده اسـت و اگر این مجوز در 
اصفهان نیز صادر شود ما نهایت همکارى را خواهیم داشت.

آسفالت 90درصد معابر دهاقان
شـهردار دهاقان گفت: تاکنون 90درصـد از کوچه ها و 
معابر دهاقان آسـفالت شده اسـت. محمد لطفى افزود: 
تاکنـون 45 کوچه خاکـى در محله هاى مختلف شـهر 
آسـفالت شـده، البته گرانـى قیر نیـز مشـکالتى براى 
شـهردارى به وجود آورده که امیدواریـم با تخصیص و 
جذب اعتبارات بتوانیم بدهى هاى شهردارى را پرداخت 
کنیم. شهردار دهاقان از احداث کانال هاى دفع آب هاى 
سطحى خبرداد و گفت: این عملیات در حال انجام است 

و پیش بینى مى شود تا پایان سال جارى به اتمام برسد.

انتصاب رئیس کل جدید 
محاکم عمومى و انقالب اصفهان 
رئیس کل جدید محاکم عمومى و انقالب شهرسـتان 

اصفهان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب شد.
مراسـم معارفه محمدحسـین آقایى که تا پیـش از این 
معاون آمار و فناورى اطالعات دادگسـترى استان بود، 

برگزار و از زحمات مهدى رحیمى تقدیر شد.

راهیابى به المپیاد جهانى
دانشجوى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با کسب 
عنوان قهرمانى المپیاد ملى مهارت به مسابقات جهانى 
راه یافت. رقابت هاى المپیاد ملى مهارت در سه مرحله 
شهرستانى، استانى و کشورى برگزار و محمد سبحانى 
دانشجوى رشـته مکانیک دانشـگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد، پس از گذراندن مراحل مختلف آزمون، مقام 
نخسـت این رقابت ها را کسـب کرد و راهى مسـابقات 

جهانى شد.

هوا معتدل مى شود
کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: هواى 14 شهرستان اصفهان رو به معتدل 
شدن پیش مى رود. حجت ا... على عسگریان اظهار کرد: 
بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر جو تقریباً پایدار طى 
چند روز آینده اسـت. وى افـزود: بر این اسـاس در اکثر 
مناطق آسـمان صاف تا کمى ابرى، گاهـى وزش باد به 

نسبت شدید پیش بینى  مى شود.

کشف انبار میلیاردى دارو
بر اساس اخبار دریافتى و با تالش سـربازان گمنام امام 
زمان(عج) سـپاه ناحیه درچه، انبار میلیـاردى نگهدارى 

غیرمجاز دارو در این منطقه کشف و ضبط شد.
 مسئول روابط عمومى ناحیه مقاومت بسیج درچه درباره 
کشـف انبار غیرمجاز دارو اظهار کرد: سربازان گمنام در 
ناحیه مقاومت بسـیج درچه پس از اخذ حکم قضائى، با 
حضور کارشناس اداره بهداشـت و عوامل ناجا، از محل 
مورد نظـر بازرسـى و مقدار زیـادى دارو که بـه صورت 
غیرمجاز نگهدارى مى شد، کشف و ضبط کردند. محمد 
براتى گفت: ارزش این دارو ها بالـغ بر 11 میلیارد و 500 

میلیون ریال است.

خبر

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان با بیان اینکه سنگ 
بناى اقتصاد فرهنگ و هنر اشتباه گذاشته شده است، تأکید 
کرد: اقتصاد هنرمندان باید بر پایه خودشــان و مستقل از 

دولت شکل بگیرد.
حجت االسالم و المســلمین محمدعلى انصارى، حوزه 
فرهنگ و هنر را حوزه اى دشوار، اما شیرین دانست که با 
دل هاى مردم سروکار دارد و اصلى ترین سرمایه این حوزه 

را نیروى انسانى آن معرفى کرد.
دبیر شــوراى فرهنگى عمومى استان اصفهان با اشاره به 
اینکه همواره یک پاى گله مندى هاى هنرمندان مسائل 
اقتصادى بوده است، گفت: ســنگ بناى اقتصاد فرهنگ 

و هنر از ابتدا اشتباه گذاشته شــده است، چرا که پیشرفت 
فرهنگ و هنر نباید به هیچ عنوان متکى به دولت باشد و اگر 
بودجه دولتى به تأخیر بیافتد، فرهنگ کشور معطل مى ماند.

وى تصریح کرد: در گذشته نیز اقتصاد فرهنگ و هنر متکى 
به دولت ها و حکومت ها نبود و در عیــن حال آثار فاخر و 

ارزشمند فرهنگى و هنرى از آن زمان برجاى مانده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان تأکید کرد: دولت 
باید در نقش حامى معنوى، پشتیبان اهالى فرهنگ و هنر 
باشــد و اتحاد بین بخش هاى گوناگون را به وجود بیاورد، 
ولى هنرمند باید یاد بگیرد روى پاى خود ایستاده و فضاى 

فرهنگى و هنرى کشور را خود اداره کند.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشــاره به اجراى 
عملیات موفــق «مرصاد11» از کشــف 2 ُتن و 300 
کیلوگرم انواع مواد مخدر و انهدام پنج باند قاچاق مواد 

افیونى خبر داد.
مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: در اجراى این عملیات، 
2000کیلوگرم تریاك و 300 کیلوگرم حشیش کشف 
و پنج دستگاه خودروى سنگین و پنج دستگاه خودروى 
سبک که به عنوان راه پاك کن و به اصطالح اسکورت 
خودروهــاى حامل مواد عمل مى کردنــد نیز توقیف 
شدند. این مقام ارشد انتظامى استان اصفهان، مجموع 
اعضاى باندهاى منهدم شــده را 23 نفر اعالم کرد و 

افزود: باندهاى مذکور، این مقــدار مواد را از مرزهاى 
شرقى کشور بارگیرى و به سمت استان هاى شمالى 
و مرکزى کشور حمل مى کردند که با تالش مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان در منطقه کویرى 
شرق استان، شناسایى شــدند و با آنها برخورد صورت 

گرفت.
معصوم بیگى به جاسازى هاى حرفه اى مواد مخدر در 
خودروهاى توقیف شده اشاره کرد و گفت: قاچاقچیان 
براى عملى کردن نقشه هاى پلید خود، مواد افیونى را 
به صورت ماهرانه در خودروها جاسازى کرده بودند که 

با هوشیارى و اشرافیت باالى مأموران ناکام ماندند.

کشف 2300 کیلوگرم 
مواد مخدر در نصف جهان

اقتصاد فرهنگ و هنر باید از 
اعتبارات دولتى مستقل باشد

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: 
نرخ شیوع اعتیاد در این استان کمتر از میانگین کشور و 

بیشتر از نرخ رشد جمعیت است.
اصغر هدایت افزود: نرخ شــیوع اعتیاد به نسبت ده سال 
گذشته در استان افزایش و سن اعتیاد کاهش یافته است.

وى بیشترین مصرف مواد مخدر را مربوط به حشیش و 
مارى جوانا ذکر و اضافه کرد: 54 درصد جرائم زندانیان با 

مواد مخدر مرتبط است.
دبیر شــوراى هماهنگى مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان، اصالح باورهاى نادرســت در مــورد اعتیاد را 

ضرورى دانســت و تصریح کرد : برخى به ویژه جوانان، 
این باور غلط را دارند که مى توانند مصرف مواد مخدر را 

کنترل یا ترك کنند.
هدایت یادآور شد : از سوى دیگر، 55 درصد خانواده ها دیر 
هنگام و بین سه تا پنج سال بعد از اعتیاد فرزند خود از این 
موضوع مطلع مى شوند که همین امر به عمق بخشى به 

این معضل در جامعه منجر مى شود.
وى جامعه سنى 15 تا 64 سال کشــور را بیشترین رده 
سنى در معرض آسیب  ناشى از پدیده شوم اعتیاد ذکرکرد 
و گفت: بنابراین باید عالوه بر مقابله با عرضه و توزیع، از 

راهکارهاى دیگرى بهره ببریم.
دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مــواد مخدر اصفهان 
اجتماعى کردن مبارزه با مواد مخدر را مهمترین راهکار 
مقابله با این آســیب اجتماعى برشمرد و تأکید کرد : باید 
افراد جامعه نسبت به آســیب  هاى ناشى از مصرف مواد 
مخدر آگاه شوند و اگر جوانى به هر دلیل به سوى این مواد 

گرایش دارد، باید بررسى و چاره اندیشى شود.
این مســئول شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
اصفهان بــر ضرورت اســتفاده از ظرفیت ســمن  ها و 

جمعیت  هاى مردمى براى مقابله با اعتیاد تأکید کرد.

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر با استناد به آمار 10 سال اخیر خبر داد

افزایش نرخ شیوع و کاهش
 سن اعتیاد در اصفهان

7 پروژه در شهر نصرآباد با حضور مسئوالن استانى و 
شهرى افتتاح شد و به بهره بردارى رسید.

این پروژه ها شامل احداث فاز نخست بلوار ورودى 
شهر از ســمت محمدآباد که از جمله جدولگذارى، 
رنگ آمیزى به طول 1733متر بــا اعتبارات تملک 
دارایى به مبلغ یک میلیارد و 396 میلیون ریال، نصب 
تابلوى ورودى شــهر با اعتبــار 700 میلیون ریال، 
تکمیل میدان ورودى (میدان صاحب الزمان (عج)) 
شــامل نصب جداول، رنگ آمیزى، تکمیل شــکل 
هندسى میدان، تکمیل فضاى سبز و نصب تابلوى 

میدان با اعتبار 450میلیون ریال افتتاح شد.

تکمیل رفوژ میانى قبل از میدان صاحب الزمان(عج) 
شــامل اجراى اشــکال هندســى، شــن رنگى و 
رنگ آمیزى با اعتبــار 300 میلیون ریال، ســاخت 
اتاقک، خرید و اســتقرار تجهیــزات داخلى از جمله 
کولر گازى، سیستم روشنایى، تجهیزات ادارى و ... با 
اعتبار 170 میلیون ریال، اجراى پروژه دفع آب هاى 
سطحى خیابان غدیر به طول 300 متر به مبلغ یک 
میلیارد و 134 میلیون ریال و همچنین احداث منبع 
آب به منظور استفاده در فضاى سبز در محل پارك 
خانواده به حجم 300 مترمکعب با اعتبار 650 میلیون 

ریال افتتاح شد.

7 پروژه در شهر نصرآباد افتتاح شد

مدیر روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان گفت: کار توزیع بنزین یورو 4 با 
هدف کاهش آلودگى هوا و توجه به مســائل زیست 

محیطى در شهرها و نواحى استان اصفهان آغاز شد.

بهمن علیپور اولویت شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى را، توزیع بنزین یورو 4 اعالم کرد و گفت: روزانه 
6/5تا 7 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در استان اصفهان 

مصرف مى شود. 
وى با بیان اینکه کل بنزین یورو 4 توزیع شده در استان 
محصول پاالیشگاه اصفهان است، خاطرنشان کرد: 
پیش از این، بنزین یورو 4 در استان فقط در شهرهاى 
اصفهان، شاهین شهر، فالورجان و نجف آباد توزیع 
مى شد. تولید بنزین یورو 4 از سال 93 در پاالیشگاه 
اصفهان با هدف افزایش ارتقاى کیفیت بنزین معمولى، 
ارتقاى الزامات زیست محیطى و حذف نیاز به بنزین 

سوپر و وارداتى آغاز شده است.

آغاز توزیع بنزین یورو 4 در شهرهاى استان 

طرح تشــدید نظارت بر هیئت ها و ایســتگاه هاى 
صلواتى اصفهان آغاز شد.

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
گفت: به منظور حفظ ســالمت عــزاداران و کنترل 
مســمومیت ها، بیش از 90گروه دو تا ســه نفره از 
کارشناسان بهداشــت محیط در ایام محرم و صفر، 
تکایا، هیئت ها و ایستگاه هاى صلواتى استان را بازدید 
مى کنند.  حسین صفارى به مسئوالن برپایى مراسم 

عزادارى اباعبدا... الحسین(ع) توصیه کرد: براى طبخ 
غذاهاى نذرى حتمًا از ظروف یک بار مصرف گیاهى 

و از مواد اولیه با نشان بهداشتى استفاده شود. 
وى با اشاره به اینکه افرادى که در طبخ غذا مشارکت 
دارند باید کارت تندرســتى را دریافت کنند، از مردم 
خواســت درصورت هر گونــه شــکایت از تکایا و 
ایستگاه هاى صلواتى، موضوع را به سامانه 190اطالع 

دهند. 

آغاز نظارت برهیئت ها و ایستگاه هاى صلواتى

«مرحله اول رزمایش اقتدار عاشــورایى بســیج سپاهیان 
محمد رسول ا...(ص) 2 به منظور خدمات رسانى به مناطق 
محروم اســتان اصفهان همچون حصــه، دارك، جلوان، 
قائمیه، جوى آباد و... به همت سازمان بسیج سازندگى سپاه 
صاحب الزمان(عج) استان اصفهان از نهم شهریور ماه آغاز 

شده و تا پایان هفته دفاع مقدس ادامه دارد.»
رئیس سازمان بسیج سازندگى ســپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان در نشستى خبرى این مطلب را عنوان کرد و 
گفت: فلسفه سازمان بسیج سازندگى، خدمات رسانى از طریق 
اردوهاى جهادى و... در مناطق محروم بوده و در سال 89 در 
دیدار جهادگران با رهبر معظم انقالب، ایشــان از عملکرد 
اردوهاى جهادى و هجرت اظهار رضایت نمودند بنابراین در 

شرایط فعلى جامعه، کار کار جهادى است. 
ســرهنگ احســان ا... رضاپور افزود: در شــرایط کنونى 
جامعه، ســپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان در دو 
مرحله، دو رزمایش اقتدار عاشــورایى بســیج ســپاهیان 
محمد رسول ا... (ص) یک و 2 را در استان برپا داشته و مى دارد 
که یکى با محوریت گردان هــاى بیت المقدس و دیگرى با 

محوریت گروه هاى جهادى صورت مى پذیرد.
وى گفت: مرحله اول این رزمایش از ســوى سازمان بسیج 
سازندگى استان اصفهان به منظور خدمات رسانى به مناطق 
محروم استان از نهم شهریور ماه سال جارى آغاز شده است و 

تا پایان هفته دفاع مقدس ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بسیج سازندگى ســپاه صاحب الزمان(عج) 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در این رزمایش اقشار مختلف 
بسیج شامل بسیجیان مهندس عمران، مهندس کشاورزى، 
دانشجویى، طالب، دانش آموزان دوره متوسطه و... در قالب 
123 گروه و 2000 بســیجى (900 خواهــر و 1100 برادر 
بسیجى) در اردوهاى سه، هفت و ده روزه به مناطق محروم 

استان اعزام مى شوند و به مردم خدمات رسانى مى کنند.
سرهنگ رضاپور گفت: براى برگزارى این رزمایش تاکنون از 
سوى سازمان بسیج سازندگى صد میلیون تومان، خیرین 270 
میلیون تومان و دستگاه هاى دولتى 89 میلیون تومان هزینه 
شده است. این در حالى اســت که این هزینه ها صرفاً براى 
پشتیبانى اردوهاى جهادى بوده و بسیجیان اردوهاى جهادى 
هیچ حق الزحمه اى دریافت نمى کنند و این هزینه کردها در 
راستاى عمران، آبادانى، شاداب ســازى و پیشرفت مناطق 

محروم انجام مى شود.
وى ســپس به پروژه هاى اجرا شده در این رزمایش تاکنون 
اشاره کرد و افزود: در مجموع این فعالیت ها تا امروز 62 هزار 
و 966 خانوار تحت پوشــش در 80 محله از خدمات 2000 

جهادگر، استفاده کرده اند. 
سرهنگ رضاپور با بیان اینکه بسیجیان شرکت کننده در این 
رزمایش بى ادعا و بى نام و نشــان نسبت به خدمات رسانى 
به محرومین فعالیت مى کنند، اذعان کرد: ســازمان بسیج 
سازندگى استان اصفهان براســاس نظرسنجى انجام شده 
از مرکز، پرچمدار اردوهاى جهادى در کشــور بوده و رتبه 
اول کشور را به خود اختصاص داده است. وى به سازمان ها، 
ادارات و نهادها توصیه کرد: با گروه هاى جهادى ســازمان 
بسیج سازندگى استان اصفهان در صرفه جویى در هزینه ها 
و خدمات رســانى صادقانه به مناطق محروم استان تعامل 
داشــته باشــند و کار جهادى را از اردوهاى جهادى به کل 

نهادها تعمیم دهند.
رئیس سازمان بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان عنوان کرد: در آستانه بازگشایى مدارس، سازمان 
بسیج سازندگى استان اصفهان ده هزار بسته لوازم التحریر 
در مناطق محروم تا پایان برگزارى رزمایش بین محرومین 

توزیع خواهد کرد.
سرهنگ رضاپور گفت: در شش ماهه اول سال جارى و در 
طول تابستان حدود یک میلیارد تومان در اردوهاى جهادى 

هزینه شده است که صرفاً هزینه هاى پشتیبانى بوده است. 

رئیس سازمان بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان(عج) استان:

اصفهان پرچمدار اردوهاى جهادى در کشور است

مدیرکل ســازمان تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان 
با بیان اینکــه بیش از پنج هــزار و 400 هیئت مذهبى در 

سطح استان به ثبت رســیده، گفت: در سطح شهرستان 
اصفهان بیــش از هزار هیئــت مذهبى فعال هســتند. 
حجت االســالم رحمت ا... اروجــى با اشــاره به اینکه 
شــعار امســال هیئت هاى مذهبى در مــاه هاى محرم 
و صفر «هر هیئت یک ســنگر اجتماعى» اســت، گفت: 
هیئت هاى مذهبى عالوه بر ذکر مصائب حضرت ســید 
الشهدا (ع)، باید به بیان معارف حسینى بپردازند. وى افزود: 
هیئت هــاى مذهبى مســتقر در محله ها بایــد در رفع 
گرفتارى ها و معضالت اجتماعى محالت همکارى و تالش 

کنند تا یک جامعه حسینى با الگوى مهدوى داشته باشیم.

فعالیت 5400هیئت مذهبى در ماه محرم و صفر

اصفهان مقام نخست مســابقات وزنه بردارى قهرمانى 
کارگران کشور را کسب کرد.

مسابقات وزنه بردارى قهرمانى کارگران کشور با شرکت 
15 استان و 16 تیم از سراسر کشــور به مدت دو روز به 
میزبانى اصفهان در خانه وزنه بردارى کوثر ملک شهر 

اصفهان برگزار شد.
در این دوره از رقابت ها که در هشت وزن برگزار شد، در 

پایان این نتایج به دست آمد:
در وزن 56 کیلوگرم «مجتبى موســوى» از خوزستان، 
«عباس قاســم زاده» از فارس و «محسن تقى زاده» از 

آذربایجان شرقى اول تا سوم شدند.
در وزن 62 کیلوگرم هم «رضا نامداران» از خوزســتان 
قهرمــان شــد. در وزن 69 کیلوگــرم نیز«محمدرضا 
رحیمى» از اصفهان بر سکوى نخســت ایستاد، «نادر 
امیرى» از مرکزى و «ادریس رسولى» از کردستان دوم 

و سوم شدند.

در وزن 77 کیلوگرم هم «پوریا قیطاسى» از کردستان، 
«اســماعیل فتحى» از فارس و «محسن همتیان» از 
اصفهان به ترتیب مقام هاى اول تا ســوم را به دســت 
آوردند. در 85 کیلوگرم هم «ایوب صالحى» ازکردستان 
اول شــد، «عبدا... ربیعى» از اصفهــان و «محمدرضا 

شیرمحمدى» از قزوین بر سکوى دوم و سوم ایستادند.
در وزن 94 کیلوگرم«حمیدرضــا زاده زارع» از 
اصفهان،«سیامک قشــچى» از کردستان و «مرتضى 

زارعى» از قم اول تا سوم شدند.
همچنیــن در وزن 105 کیلوگرم«احمدرضا حیدرى» 
از ایالم قهرمان شــد، «مهدى تیرنا» از بوشهر در رده 
دوم قرار گرفت و «امین بوکان» از آذربایجان شــرقى 
بر سکوى سوم ایســتاد و در وزن مثبت 105 کیلوگرم 
نیز«محمدمیرفروغى» از اصفهان برســکوى نخست 
ایستاد، «امید خزائى» از کردســتان و «محمدمعلمى 

روشن» از مازندران دوم و سوم شدند.

اصفهان برسکوى قهرمانى وزنه بردارى 

ساسان اکبرزاده

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت عطر بار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2783 و شناســه ملى 10260228354 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول صفاتى به شماره ملى 1287589243 با پرداخت 5550000000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران سهم الشرکه خود را به میزان 5735000000 
ریال افزایش داد. و محمدجواد صفاتى به شماره ملى 1287992927 با پرداخت 1200000000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران سهم الشرکه خود را به میزان 1240000000 
ریال افزایش داد. و هادى صفاتى به شماره ملى 1285040864 با پرداخت 1200000000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران سهم الشرکه خود را به میزان 1240000000 
ریال افزایش داد. و مریم صفاتى به شماره ملى 1288125070 با پرداخت 600000000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران خود را به میزان 620000000 ریال افزایش داد. 
و مائده صفاتى به شماره ملى 1292648007 با پرداخت 600000000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران خود را به میزان 620000000 ریال افزایش داد. و فروغ فتاحى به 
شماره ملى 1285515481 با پرداخت 1350000000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران خود را به میزان 1395000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
350000000 به 10850000000 ریال افزایش و ماده 3 اساسنامه به نحو مذکور اصالح مى گردد. اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از افزایش عبارتند از: رسول صفاتى به 
شماره ملى 1287589243 دارنده 5735000000 ریال سهم الشرکه و محمدجواد صفاتى به شماره ملى 1287992927 دارنده 1240000000 ریال سهم الشرکه و هادى صفاتى به 
شماره ملى 1285040864 دارنده 1240000000 ریال سهم الشرکه و مریم صفاتى به شماره ملى 1288125070 دارنده 620000000 ریال سهم الشرکه و مائده صفاتى به شماره 
ملى 1292648007 دارنده 620000000 ریال سهم الشرکه و فروغ فتاحى به شماره ملى 1285515481 دارنده 1395000000 ریال سهم الشرکه مى باشند اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان (242519)
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هر سال هزینه بسیارى صرف ساخت هزاران 
فیلم سینمایى در سراسر جهان مى شود که در 
این میان تنها تعداد محــدودى به عنوان یک 
اثر ماندگار در تاریخ سینما به ثبت مى رسند اما 
حتى این آثار ماندگار هم از اشتباه مبرا نیستند 
و به رغم موفقیت هاى بى شمار، اشتباهاتى نیز 
دارند. برخى از این گاف هاى فیلم هاى سینماى 

جهان را مرور مى کنیم.

غرور و تعصب
«غرور و تعصب» بــه کارگردانى «جو رایت» 
برگرفته از رمان مشــهور «غــرور و تعصب» 
از نویســنده انگلیســى «جین آستین» است. 
قهرمان این فیلم، زمان زیادى را به پیاده روى 
و گشــت وگذار در بیرون از خانــه اختصاص 
مى دهد اما چکمه اى که او بــه پا کرده از برند 
«ولینگتون» اســت که حدود 50 سال بعد از 

انتشار آن کتاب، تولید و روانه بازار شد!

تروى
«تروى» فیلم حماســى اکشــن آمریکایى 
محصول ســال 2004، با بازى برجسته «برد 
پیت» در نقش «آکیلیس» (آشــیل) اســت. 
محاصره قلعه تروى در ایــن فیلم چند هفته 
طول کشــید، در حالى که در واقعیت مدت آن 
ده سال بود! «آگاممنون» و «منالئوس» نیز در 
جنگ کشته نشدند. در واقع «آگاممنون» پس 
از بازگشت به خانه توسط همسرش کشته شد، 
«منالئوس» نیز به دلیل کهولت سن و به طور 
طبیعى، چندین سال پس از جنگ از دنیا رفت. 

همچنین چشم هاى کشته شدگان فیلم با سکه 
پوشیده شده بود، در حالى که سکه در آن زمان 

وجود نداشت!

شجاع دل
«شــجاع  دل» فیلمى حماسى محصول سال 
1995 اســت. این فیلم نیز برخى اشــتباهات 
تاریخى و مکانى دارد. به عنوان مثال رابطه دو 
شخصیت اصلى داستان با نام «ویلیام واالس» 
و ملکه «ایزابال» واقعیت خارجى نداشت. عالوه 
بر آن، شخصیت هاى آن دامن اسکاتلندى به 
تن مى کردند که تا 200 سال پس از آن دوران 

طراحى نشده بود!

تایتانیک
شاید به نظر برسد که عاشــقانه «تایتانیک» 
محصول ســال 1997، کامًال بــدون عیب و 
نقص است اما اگر دقت کرده باشید، این فیلم 
نیز گاف هایى دارد. به عنوان مثال «جک» در 
مکالمه با «رز» مى گوید که یک بار در دریاچه 
«ویســوتا» ماهیگیرى کرده، در حالى که این 
دریاچه مصنوعى در ســال 1917، یعنى شش 
سال پس از غرق شدن تایتانیک، ساخته شده 

است!

بر باد رفته
فیلم کالســیک «بر باد رفته» ســاخته سال 
1939، اگرچه با احتســاب تورم قیمت بلیت، 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماســت، اما در 
برخى از صحنه ها گاف هایى نیز دارد. به عنوان 

مثال در فیلم دیده مى شــود کــه خیابان هاى 
شهر با المپ هاى برق روشــن شده است، در 
حالى که این فیلم دوران جنگ داخلى آمریکا، 
یعنى سال هاى 1861 تا 1865 را نشان مى دهد 
که «توماس ادیسون» المپ هاى رشته اى را 
اختراع نکرده بود. این مدل المپ ها در ســال 

1879 اختراع شدند.

الیزابت: دوران طالیى
تاریخ فیلم «الیزابت: دوران طالیى» به سال 
1585 بازمى گردد، یعنى زمانى که الیزابت 50 
سال داشت اما در فیلم زن جوانى را مى بینیم که 
36 سال بیشتر ندارد و سازندگان حتى اندکى 
گریم براى باال بردن سن او انجام نداده اند. البته 
این گاف در مقایسه با گاف دیگرى که درباره 
ایوان مخوف بود، به چشم نمى آید. در این فیلم، 
ایوان مخوف یکى از گزینه هاى ازدواج با ملکه 
بود، در حالى که در واقعیت او چندین سال قبل 

درگذشته بود!

نجات سرباز رایان
«نجات ســرباز رایــان» یکــى از مهمترین 
فیلم هاى تاریخ سینماست. داستان این فیلم در 
طول نبرد نورماندى در جنگ جهانى دوم اتفاق 
مى  افتد. در این فیلــم صحنه اى وجود دارد که 
در آن کاپیتان «میلر» (با بازى «تام هنکس» ) 
در حال تیراندازى به سربازان دشمن است. در 
پس زمینه این صحنه یک موتورسیکلت قرار 
دارد که مدل آن متعلق به سال 1963، یعنى 20 

سال پس از آن واقعه است!

بامزه ترین گاف هاى فیلم هاى 
مشهور تاریخ سینمامشهور تاریخ سینما

ههر سال
فیلم سی
اااینینینین میان
دگندگ اثر ما
حتى این
و به رغم
دادارند. بر
ججججهانر

غغغغر
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شهاب حسینى از حواشى شهرت انتقاد و تأکید کرد که از حاشیه هاى شهرت بسیار خسته و دل شکسته است زیرا 
در تضاد با اهداف متعالى است که در زندگى دارد.

این بازیگر سینما با انتشــار متنى گالیه آمیز از حواشى که شهرت براى او داشته اســت در اینستاگرام، نوشت: 
«متأسفانه اغلب کسانى که باهاشون به نوعى در ارتباط بودم ثابت کردن مقهور نام برندى به نام شهاب حسینى 
هستن نه دوستى به نام شهاب. دیگه حتى آدم نمى دونه کسانى که براى گرفتن عکس یادگارى به آدم مراجعه 
مى کنن، عکس رو بخاطر عالقه شخصى مى خوان یا بخاطر پز دادن در فضاى مجازى و تسکین درد مزمن 
مورد توجه بودن، اونم در جامعه ما که بیش از هر بحران دیگه اى بحران داشــتن یه هویت شخصى با ثبات به 

چشم مى خوره.»
او همچنین با یادآورى یک اتفاق، ادامه داد: «بگذریم. بسیار خسته و دل شکسته ام از حاشیه هاى سفیهانه شهرت 
و با کمال ادب اعالم مى کنم دیگه به این قبیل درخواست هاى دوستانه اما حاشیه ساز اعتماد و اعتنایى نخواهم 

کرد چون در تضاد با اهداف متعالى و بزرگى است که در زندگى دنبال مى کنم و مى خوام تا فرصت بقا باقى است 
همواره رهرو این راه باشم و در نهایت روح امانتى رو که در کالبدم دمیده شده رو در بهترین جاى ممکن و در حالى که 
سهم بودنم رو در حد توان ادا کردم، به صاحبش برگردونم. فرمود، آنچه هستى، هدیه خداست به تو و آنچه مى شوى، 

هدیه تو ا ست به خدا.»

مجموعه «خواب زده» با داستانى از ســعید نعمت ا... و به کارگردانى سیروس مقدم 
در ژانر وحشت ساخته مى شود. این سریال در سه فصل براى شبکه نمایش خانگى 
ساخته خواهد شد و هم اکنون در مرحله انتخاب بازیگر قرار دارد. «خواب زده» اولین 
سریال مقدم و نعمت ا... در ژانر وحشت به شمار مى رود  که پایان شهریور وارد مرحله 

تولید مى شود.
ریحانه پارسا اولین بازیگرى است که براى ایفاى یکى از نقش هاى این سریال انتخاب 
شده و نام هاى سایر بازیگران «خواب زده» که اغلب از بازیگران سینما هستند، به 

زودى اعالم مى شود .
این سریال اولین همکارى مشــترك و مجزاى نعمت ا... و مقدم در شبکه نمایش 
خانگى است . نعمت ا... پس از نویسندگى سریال «زیر پاى مادر» با نام قبلى «لبخند 
رخساره» و اعمال ممیزى هاى تلویزیون و متوقف کردن سریال دیگرى به نام «برادر 
جان» توسط خودش که به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه 3 به نگارش درآمده و 
قرار بود براى رمضان گذشته تولید شود، ترجیح داده فعًال با تلویزیون همکارى نکند .

 از آنجایى که این روزها اغلب سازندگان ســریال هاى تلویزیونى به شبکه نمایش 
خانگى کوچ کرده اند، این زوج هنرى که اغلب سریال هاى موفق در دهه 80 و 90 را از 

آن خود کردند هم،  به این جرگه پیوستند.

«آل پاچینو»، هنرپیشه سرشناس هالیوودى در صورت برنده شدن جایزه گرمى 
به لیست 12 هنرمندى که توانسته اند هر چهار جایزه اسکار، تونى، امى و گرمى را 
دریافت کنند، مى پیوندد. آل پاچینو از جمله چهره هاى مطرح و تأثیرگذار بازیگرى 
سینما و تئاتر در جهان است. وى هشت بار کاندیداى دریافت جایزه اسکار بازیگرى 
بوده و در سال 1993 توانست براى ایفاى نقش تحسین برانگیز خود در فیلم «بوى 

خوش زن» جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را از آن خود کند.
پاچینو ســه بار کاندیداى دریافت جایزه تونى بود و توانست در سال هاى 1969 و 

1979 این جایزه معتبر تئاترى در آمریکا را دریافت کند.
این چهره مطرح و شناخته شده گرفتن دو جایزه تلویزیونى امى در سال هاى 2004 

و 2010 را هم در کارنامه کارى خود به ثبت رسانده است.
آل پاچینو براى قرار گرفتن در لیست «ایگوت» که فقط تا به امروز 12 نام را در خود 
جاى داده که توانسته اند چهار جایزه معتبر هنرى آمریکا شامل اسکار، تونى، امى 
و گرمى را دریافت کنند، نیاز به بردن یک جایزه موسیقى گرمى دارد؛ جایزه اى که 
باید دید از آنِ  پاچینو یکى از بزرگ ترین بازیگران معاصر سینما و تئاتر جهان خواهد 

شد یا نه.

حســین محب اهرى با بیان اینکه همچنان مراحل درمان را سپرى مى کند، گفت: 
مشکالت براى هر کسى وجود دارد و من هم باید تحمل کنم.

این بازیگر که چند سالى است به بیمارى سرطان مبتال شده است، درباره روند درمانش 
گفت: چند آمپول دیگر باید تزریق کنم و پس از پایان این دوره درمانى، یکســرى 
آزمایش ها انجام خواهم داد و پس از آن دکترم آنها را بررسى خواهد کرد تا براى ادامه 

درمانم برنامه اى جدید در نظر بگیرد.
محب اهرى در ادامه درباره نمایش هایى که قرار است در آینده اجرا کند، گفت: چند 
پیشنهاد براى بازى در تئاتر دارم اما از دوستانم خواستم چند روزى به من فرصت دهند 
تا نتایج آزمایش هایم بیاید و با دکترم مشورت کنم و بعد با توجه به روند درمانم، براى 
همکارى با آنها اقدام کنم. من خیلى عالقه مند هستم که فرصتى پیش بیاید که دوباره 
کار کنم. این بازیگر تئاتر که تابستان امسال در نمایش «خسیس» ایفاى نقش کرده 
بود، درباره این نمایش گفت: استقبال از «خسیس» خیلى خوب بود. با توجه به اینکه 
شرایط اقتصادى خیلى به هم ریخته است و مردم نگران وضعیت اقتصادیشان هستند 

اما ما تقریباً هر روز به طور متوسط 250 نفر تماشاگر داشتیم.
او تأکید کرد: باید به مردم امیدوارى داده شود تا آنقدر تحت تأثیر تبلیغات رسانه اى که 
ریشه شکن هستند، نباشند. برنامه سازان رادیو- تلویزیون و رسانه ها باید در جهتى 
پیش روند که به مردم آرامش داده شود. نمایش ها باید به سمت شادى و نشاط حرکت 
کنند و به مردم امیدوارى دهند. متأسفانه با هر کسى که صحبت مى کنیم در شرایط 

نامساعدى است. سختى وجود دارد ولى نباید همراه آن ناامیدى باشد.
حسین محب اهرى از سال 53 وارد حرفه بازیگرى شده و بیش از 130 تئاتر و فیلم 
سینمایى و تلویزیونى داشته است  و نزدیک به هفت سال است که دچار سرطان لنف 

دست است.

سیروس مقدم سریال ترسناك مى سازد

«آل پاچینو» 
به 12 اسطوره بازیگرى مى پیوندد؟

حسین محب اهرى: باید تحمل کنم

گالیه شهاب حسینى از حاشیه هاى منفى شهرت

بهنوش طباطبایى در فیلم جدید محمدحسین 
مهدویان بازى مى کند.

پوســتر فیلم ســینمایى «ماجراى نیمروز: رد 
خون» به کارگردانى محمدحسین مهدویان و 
تهیه کنندگى سیدمحمود رضوى در آستانه آغاز 

فیلمبردارى رونمایى شد. بهنوش طباطبایى، 
هســتى مهدوى فر، هــادى حجازى فر، جواد 
عزتى، محسن کیایى، حسین مهرى و محسن 

زمین پرداز بازیگران اصلى این فیلم هستند.
پیش از این قرار بود الناز شاکردوســت در فیلم 

مهدویان بازى کند کــه به علت مصدومیت از 
ناحیه کمر انصراف داد. نقش الناز شاکردوست 
به عهده بهنوش طباطبایى گذاشته شده است.

قسمت دوم از فیلم سینمایى «ماجراى نیمروز» 
با نام «رد خون» شــناخته مى شود که از دیروز 

دوشنبه جلوى دوربین رفت.
«ماجراى نیمروز: رد خون» محصول مؤسسه 
«سیماى مهر»  است که در اقدامى غیر معمول، 
پیش از آغاز فیلمبردارى پوستر خود را منتشر 

کرده است.

بهنوش طباطبایى 
جاى

 الناز شاکردوست 
را گرفت 

 شکسته است زیرا 

ستاگرام، نوشت: 
م شهاب حسینى 
ى به آدم مراجعه 
کین درد مزمن 
خصى با ثبات به 

 سفیهانه شهرت 
و اعتنایى نخواهم

صت بقا باقى است 
ى ممکن و در حالى که 
به تو و آنچه مى شوى، 

حســین م
مشکالت
اینبازیگر
گفت: چند
آزمایش ها
درمانمبرنا

محب اهرى
پیشنهاد بر
تا نتایج آزم
همکارى با
کار کنم. این
بود، درباره

شرایط اقتص
اما ما تقریب
او تأکید کر
ریشه شکن
پیش روندک
کنند و به م
نامساعدى
حسین مح
سینمایى و
دست است

ى شهرت

ارژنگ امیرفضلى با گریم و نقشــى متفاوت در «الزانیا» ظاهر شده است. فیلم 
سینمایى «الزانیا» به تهیه کنندگى احمد احمدى و کارگردانى حسین قناعت از 

4 مهر اکران مى شود.
جواد رضویان، ارژنگ امیرفضلى، بهنوش بختیارى، نفیسه روشن، رضا ناجى، رضا 

رویگرى، اکبر عبدى و... بازیگران این فیلم هستند.
ارژنگ امیرفضلى در این فیلم کمدى در نقش هاى متفاوتى ظاهر شده است. یکى 

از گریم هاى او شبیه به محســن نامجو است. عبدا...  اسکندرى، 
چهره پرداز معروف،  عکس ها را از گریم متفاوت امیرفضلى به 

اشتراك گذاشته است.

ارژنگ امیرفضلى در نقش 
محسن نامجو! 

نخستین آنونس رسمى فیلم سینمایى 
«مغزهاى کوچــک زنــگ زده» به 
نویسندگى و کارگردانى هومن سیدى 
و تهیه کنندگى سعید سعدى رونمایى 

شد.
به گزارش «سینماسینما»، اکران فیلم 
«مغزهاى کوچک زنگ زده» از چهارم 
مهر در سینماهاى سراسر کشور آغاز 

مى شود.
این فیلم در 11 بخش جشنواره فیلم 
فجر نامزد دریافت جایزه بود که جوایز 
بهترین فیلم از نــگاه مردم، بهترین 
فیلمنامه، بهترین صداگذارى و بهترین 
فیلم از نگاه هنر و تجربه را از آن خود 
کرد. نوید محمدزاده در این فیلم نقشى 
متفاوت بــازى مى کنــد و با ظاهرى 
غافلگیرکننده براى هوادارا نش روى 

پرده ظاهر خواهد شد.
نوید محمدزاده، فرهاد اصالنى، فرید 
سجادى حسینى، نازنین بیاتى، نوید 
پورفرج، مرجان اتفاقیــان و هامون 
ســیدى بازیگران «مغزهاى کوچک 

زنگ زده» هستند.

آتیال پســیانى، بانیپال شــومون و 
مجتبى پیرزاده به جمع بازیگران فیلم 

«غالمرضا تختى» پیوستند.
به گــزارش ایســنا، ایــن فیلم به 
کارگردانى بهــرام توکلــى و تهیه 
کنندگى سعید ملکان ساخته خواهد 

شد.
پیش از این حضــور امیر جدیدى در 
نقــش غالمرضا تختــى، حمید رضا 
آذرنگ، پریــوش نظریه و ســتاره 

پسیانى در این فیلم قطعى شده بود.
با تکمیل لیســت بازیگران و عوامل، 
 فیلمبردارى این فیلم ســینمایى به 

زودى آغاز خواهد شد.

نخستین تیزر 
«مغزهاى کوچک زنگ زده» 

با ظاهر متفاوت 
نوید محمدزاده

آتیال پسیانى به
 «غالمرضا تختى» پیوست
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تیم فوتبال سپاهان در دیدارى دوســتانه تدارکاتى و با تک گل 
رضا دهقانى مقابل ذوب آهن به برترى رسید.

کمتر از سه هفته پیش بود که دو تیم ســپاهان و ذوب آهن در 
لیگ برتر به مصاف هم رفتند و شاگردان امیرقلعه نویى در یک 
دیدار جذاب و تماشایى موفق به کســب پیروزى 2 بر یک برابر 

همشهرى خود شدند.
در فاصله تعطیالت لیگ برتر و در شــرایطى که تیم ملى آماده 
برگزارى بازى دوســتانه برابر ازبکستان مى شــود، سپاهان و 
ذوب آهن که با نفرات کامل خــود تمرین مى کنند، در دیدارى 
دوستانه و رفاقتى! به مصاف هم رفتند که در پایان طالیى پوشان 
با تک گل رضا دهقانى که در نیمه اول و روى پاس «والدیمیر 

کومان» به دست آمد، مقابل حریف خود به برترى رسیدند.
در این مســابقه که در کمپ اختصاصى سپاهان و بدون حضور 
هواداران برگزار شد، هر دو تیم به دنبال رفع نقاط ضعف خود و 

بازى دادن به بازیکنانى بودند که کمتر به آنها در رقابت هاى لیگ 
برتر بازى رسیده بود.

این مسابقه در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان خاتمه 
یافت تا براى دومین مرتبه طى سه هفته اخیر امید نمازى مقابل 

امیرقلعه نویى مغلوب شده باشد.
ساســان انصارى که در نیمه دوم براى ســپاهان به زمین آمده 
بود، در دقایق پایانى بازى توســط داور مسابقه از زمین مسابقه 

اخراج شد.
سپاهان و ذوب آهن در جام حذفى با  قرعه هاى متفاوتى روبه رو 
شده اند؛ سپاهان به مصاف شهردارى ماهشهر مى رود که این 
روزها شرایط خوبى در جدول لیگ یک ندارد ولى ذوب آهن در 
دیدارى دشوار باید به مصاف شاگردان یحیى گل محمدى برود 
که در هفته ششــم در اصفهان برابر آنها قرار گرفتند و با نتیجه

 2 بر یک  بازنده شدند.

سپاهان رفاقتى و غیر رفاقتى مى برد!
ورزشى دایى لقب بگیرد. پرونده هایى که بعد از بازگشت او به ایران، داشته باشــد، این ماجرا مى تواند اولین پرونده مالى مهم زندگى نداشت، مبلغ قابل توجهى محسوب مى شد. اگر این روایت حقیقت رقمى که براى دایى که آن زمان هنوز حضور در اروپا را در کارنامه از مبلیران شکایت کرده و غرامت سنگینى هم از آنها گرفته است. چاپ شد. همان زمان، گفته مى شد دایى بابت این تبلیغ بى اجازه پیراهن، بنرى هم با عکس ستاره هاى این تیم مثل دایى و عابدزاده در دربى روى پیراهن این تیم تبلیغ کــرد. عالوه بر تبلیغ بر روى بود. ســال 73 و اوایل حضور دایى در پرسپولیس، شرکت مبلیران نیست که در رسانه ها جنجالى شده و احتماًال آخرینش هم نخواهد لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد. این پرونده، اولین پرونده مالى دایى رضایت گرفتن از دایى به AFC ارسال شده و خطر حذف آنها از و در نهایت دو طرف به توافقى نرسیدند. مدارك پرسپولیس بدون دایى بابت طلب سال سومش از پرسپولیس، از باشگاه شکایت کرده اخیر دایى با پرسپولیس، او را دوباره در صدر اخبار قرار داده است. که وى از آن طلبکار است، در نقش متشاکى قرار دارند. ماجراهاى تکرار شده اند. ترکیبى که همیشه دایى در نقش شاکى و باشگاهى على دایى و اختالفات مالى، دو عبارتى هســتند که زیاد کنار هم 

پررنگ تر و پرماجراتر شد.

این روایت، او در عوارضى تیم را نگه داشته تا بدهى پرسپولیس به دایى، باال رفته بود و بر اساس به بازى برگشت پرسپولیس و پگاه گیالن است. زمانى که گفتى تا چکت نقد نشود همراه تیم نمى روى.» این روایت، مربوط چیزها پیش آمد. شــما اتوبوس تیم را دم عوارضى نگه داشتى و میلیون گرفتند. وقتى دیدند این اختالف قیمت هســت، یکسرى بستى. بچه ها نمى دانستند چه خبر است. خان محمدى و جبارى 15 عوارضى نگه داشته است: «شما پارسال در پرسپولیس 250 میلیون شد، گفته بود او 250 میلیون از پرسپولیس گرفته و اتوبوس تیم را در سال 1383 پروین در مصاحبه اى که اخیراً در «خبرآنالین» بازنشر اتوبوس و عوارضى
چکش نقد شود.

بدهند. در نهایت کمیته انضباطى، فدراسیون را به پرداخت غرامت فقط باید بابت 9 ماه بیکارى دایى تا پیوستن به پرسپولیس دستمزد پس از اخراج به او پرداخت کند اما فدراســیونى ها، اعتقاد داشتند شکایتى، اعالم کرده بود فدراســیون باید تمام قرارداد سه ساله را شکایت مشابهى با ماجراى فعلى پرســپولیس از آنها داشت. او در هزینه پیراهن ها را هم مى گیرد. دایى بعــد اخراج از تیم ملى هم، بابت تولید پیراهن تیم ملى نه تنها پولى نمى دهد، که از فدراسیون مثل مایلى کهن داشت و بعضى از آنها، ادعا مى کردند شرکت دایى ملى را هم از فدراسیون بگیرد. اتفاقى که مخالفان زیادى ملى، او توانست مجوز تولید پیراهن هاى تیم بعد از انتخاب دایى به عنوان سرمربى تیم داستانى مشابه امسال
450 میلیونى محکوم کرد.

شد و قراردادى سنگین با این باشگاه بست.البته چند ماه بعد، دایى با انتخاب رویانیان سرمربى پرسپولیس نیست به ریشه است. مگر من از تو بخاطر ریشت مى ترسم؟» به این تیم برگردانده ام. مسلمانى به ریش نیست. اعتقاد به ریش وسیله اند. اگر پرسپولیس به من 20 تومان داده من چهار برابرش را هرچه دارم از باالیى دارم نه از پرسپولیس. پرسپولیس و تیم ملى جواب او مصاحبه تند علیه مدیر وقت پرسپولیس انجام داد: «من به شدت بخاطر فشار دایى به باشــگاه از او انتقاد کرد. دایى هم در قرارداد آقاى دایى هم قید و براى ایشــان ارسال شد.» رویانیان، پاداش قهرمانى در جام حذفى در نظــر گرفتیم و این موضوع، در حدود صد میلیــون بود: «ما مبلغ صد میلیــون تومان را به عنوان بابت خرید لباس به او بدهد. به گفته کاشــانى، رقم پاداش دایى باید مبلغى در ازاى پاداش قهرمانــى جام حذفى و 22 میلیون هم پرسپولیس با این باشگاه به مشکل خورد. دایى اعتقاد داشت باشگاه در دورانــى که دایى ســرمربى راه آهن بود، بابــت مطالباتش از ریش و ریشه

فصل پیش از لیگ یک هم سقوط کرد و نفت تهران، مربیان ســابق آنها، هنوز به طلبشان نرسیده اند. صبا این دو باشگاه، طوالنى بود و بســیارى از بازیکنان و ندادند و دایى از آنها شکایت کرد. البته لیست طلبکاران آن به راه آهن رفت. هر دو باشگاه، بخشى از مطالبات او را بعد جدایى از پرسپولیس، دایى سرمربى صبا شد و پس از شکایت پیاپى
امسال از لیگ یک اخراج شد.

داشت. قراردادى عجیب، که رویانیان پاى آن را پرســپولیس، قراردادى سه ســاله و گرانقیمت براى باشــگاه خطرناك تر شده اســت. دایى با شــکایت جدید دایى، از همه شکایت هاى قبلى باز هم پرسپولیس

را مى گیرد یا آنها فصل آینده هم در لیگ قهرمانان آســیا  حاضر تا معلوم شود ابعاد این پرونده، در لیگ قهرمانان هم یقه پرسپولیس براى پرسپولیس باشد. حاال همه منتظرند واکنش AFC را ببینند تیم نمى رفت اما شاید شکایت خودش، عامل محرومیت جدیدى اگر جاى بازیکنان جدا شده پرسپولیس بود، تا پایان محرومیت از گذشته به دردسر انداخته اســت. دایى همین چند هفته قبل گفت کند. عجیب ترین پرونده مالى دایى، که هــر دو طرف را بیش از و این پرونده، مى تواند پرسپولیس را از لیگ قهرمانان آسیا محروم اولش با باشگاه، براى سال سوم از پرسپولیس شکایت کرده است مختومه اســت اما دایى پس از حل نشدن مشکل مالیات دو سال پرسپولیس، دایى سرمربى صبا شــد، به نظر مى رسید این ماجرا بابت سال سوم رضایت دهد. با توجه به اینکه سال سوم قرارداد با دایى بعد از اخراج جنجالى، قرار بود رقم دو ســال اولش را بگیرد و درصد رقمى که قرار بود از پرسپولیس دریافت کند. از پرسپولیس، قراردادى یک میلیارد تومانى با صبا بست. یعنى 40 2/5 میلیارد دستمزد بگیرد. این در حالى است که دایى بعد از اخراج میلیون بود. با روند افزایشى این رقم،  قرار بود سال سوم دایى حدود لیگ یک میلیارد و 750 میلیون و براى سال دوم، 2 میلیارد و صد امضا کرد. دستمزد دایى براى ســال اول بر اساس اعالم سازمان 
خواهند بود.

ى که بعد از بازگشت او به ایرن

0رسال در پرسپولیس 250 میلیون پولیس گرفته و اتوبوس تیم را در ه اخیراً در «خبرآنالین» بازنشر 
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م نمى روى.» این روایت، مربوط  تیم را دم عوارضى نگه داشتى و ختالف قیمت هســت، یکسرى 
گاه گیالن است. زمانى که 

فته بود و بر اساس 
 نگه داشته تا 

ل
مربى تیم 

راهن هاى تیم 
فدراسیون را به پرداخت غرامت  دایى تا پیوستن به پرسپولیس دستمزد کند اما فدراســیونى ها، اعتقاد داشتند راســیون باید تمام قرارداد سه ساله را فعلى پرســپولیس از آنها داشت. او در رد. دایى بعــد اخراج از تیم ملى هم،  تنها پولى نمى دهد، که از فدراسیون ى از آنها، ادعا مى کردند شرکت دایى . اتفاقى که مخالفان زیادى  باطى،

2ش قهرمانــى جام حذفى و 22 میلیون هم ه مشکل خورد. دایى اعتقاد داشت باشگاه رمربى راه آهن بود، بابــت مطالباتش از 
ى با انتخاب رویانیان سرمربى پرسپولیس  مگر من از تو بخاطر ریشت مى ترسم؟» . مسلمانى به ریش نیست. اعتقاد به ریش 0س به من 20 تومان داده من چهار برابرش را رم نه از پرسپولیس. پرسپولیس و تیم ملى لیه مدیر وقت پرسپولیس انجام داد: «من یى به باشــگاه از او انتقاد کرد. دایى هم در ید و براى ایشــان ارسال شد.» رویانیان، حذفى در نظــر گرفتیم و این موضوع، در  «ما مبلغ صد میلیــون تومان را به عنوان هد. به گفته کاشــانى، رقم پاداش دایى 

ن با این باشگاه بست.

یک هم سقوط کرد و نفت تهران، ا، هنوز به طلبشان نرسیده اند. صبا النى بود و بســیارى از بازیکنان و  شکایت کرد. البته لیست طلبکاران هر دو باشگاه، بخشى از مطالبات او را یس، دایى سرمربى صبا شد و پس از ى
 اخراج شد.

ى عجیب، که رویانیان پاى آن را اردادى سه ســاله و گرانقیمت طرناك تر شده اســت. دایى با ایى، از همه شکایت هاى قبلى سپولیس

را مى گیرد یا آنها فصل آینده هم در لیگ قهرمانان آســیا  حاضر و
خواهند بود.

دایى، بالى همیشگى سرخ ها

تعصب او به پرسپولیس را
جدى نگیرید!

مربى سپاهان گفت: اعضاى کادر فنى تیم با یکدیگر ارتباطى قوى دارند، توانستیم تفکرات و برنامه ریزى هایى 
که از جانب امیر خان پى ریزى مى شود را درست انجام دهیم و تابع حرف هایشان باشیم و نتیجه بگیریم.

«میگوئل تکسیرا» در خصوص همکارى با قلعه نویى و ماندگارى اش در ایران اظهار کرد: وقتى وارد تیم تراکتور 
شدم، امیرخان یک کمک مربى مى خواست، زیرا دســتیار اولش «رودورف» رفته بود و از «تاوارز» مقدارى 

اطالعات راجع به امیرخان گرفتم که بعد از صحبت با خود ایشان به توافق رسیدیم تا با یکدیگر کار کنیم.  وى 
افزود: از وقتى که در تراکتور باهم کار مى کردیم تا االن که در سپاهان هستیم، رابطه اى خوب و قوى با یکدیگر 

داشتیم و براى تمام زحماتى که براى من کشیده اند از ایشان تشکر مى کنم.
مربى سپاهان درخصوص سیستم مربیگرى قلعه نویى و نظرخواهى از مربیان براى هر مسابقه 

تصریح کرد: همیشه همه چیز از طرف قلعه نویى سازمان دهى مى شود و حرف آخر را امیرخان 
مى زند. اعضاى کادر فنى تیم با یکدیگر ارتباطى قوى دارند، توانستیم تفکرات و برنامه ریزى هایى 
که از جانب امیرخان پى ریزى مى شود را درست انجام دهیم و تابع حرف هایش باشیم و نتیجه 
بگیریم. تکسیرا ادامه داد: همه شاهد بودند که در تراکتور به چه جایگاهى رسیدیم و توانستیم 
به نیمه نهایى جام حذفى صعود کنیم، با ذوب آهن بهترین تیم در لیگ بودیم و این تیم را 
به رده هاى باالیى رساندیم و امسال هم دنبال این هستیم که بتوانیم سپاهان را به جایگاه 
اصلى خود برگردانیم. وى با بیان اینکه باشگاه سپاهان تلفیقى از ذوب آهن و تراکتور است، 
خاطرنشان کرد: باشگاه هاى ایران هرکدام شخصیت خاص خودشان را دارند. در رابطه با 
سپاهان و تراکتور بخواهم صحبت کنم، باید بگویم هواداران خیلى خوبى دارند و ذوب آهن 
هم باشگاهى است که هواداران کمى دارد اما خیلى سازمان دهى شده است. ولى سپاهان 

به دلیل هواداران پرشور و سازمان دهى خوبش، تلفیقى از هر دو تیم تراکتور و ذوب آهن 
است. مربى سپاهان با بیان اینکه مردم اصفهان فوق العاده هستند، تصریح کرد: 
من واقعاً عاشق این شهر شدم و مردمش خیلى مؤدب و مهربان هستند، مى توانم 

بگویم من واقعاً غافلگیر شدم. امسال مصاحبه اى در پرتغال داشتم که از اصفهان و 
مردمش خیلى خوب صحبت کردم.

سرمربى تیم سپاهان با اشــاره به پیشنهادى که سال ها پیش 
از پرسپولیس داشــت، گفت: آن زمان که رویانیان مدیرعامل 
پرسپولیس بود به من پیشنهاد دو میلیون دالرى براى حضور 

در این تیم داد.
امیر قلعه نویى درباره خبر حضورش در پرسپولیس و پیشنهاد 
محمد رویانیان به وى گفت: این جزو اســرار زندگى ام بود و 
نمى خواستم آن را باز کنم. سال 92 آقاى رویانیان، مدیرعامل 
پرســپولیس بود و فوتبال به او ظلم کرد. آن سال در استقالل 
بودم و رویانیان پیشــنهادى داد که حدوداً دو میلیون دالر بود. 
من، رویانیان و امیرى مدیرعامل نساجى در جریان این موضوع 
بودیم. زمانى بود که قهرمان ایران شده بودیم و استقالل هم 

در آسیا صعود کرده بود.
وى افزود: این رقم باالیى بود و رکورد لیگ را مى شکســت. 
به رویانیان گفتم همه دوســت دارند مربى پرسپولیس شوند. 
پرسپولیس تیم بسیار بزرگى است. همین االن هم تماشاگران 
بزرگى دارد. به رویانیان گفتم اگر در استقالل یک نفر هم مرا 
دوست داشته باشد، ب خاطر آن یک نفر به پرسپولیس نمى آیم. 

رویانیان از من تشکر کرد و گفت رسم پهلوانى هنوز هست.

چرا قلعه نویى
 به پرسپولیس نرفت؟

تماشاگران تیم فوتبال خونه به خونه به 
دلیل رفتار نامناسب در دیدار جام حذفى 
تا اطالع ثانوى از حضــور در بازى هاى 

این تیم محروم شده اند.
 هفته گذشــته اتفاق عجیبى در ورزشــگاه 
سیمرغ کیاکال رخ داد که با فحاشى به فکرى 
و درآوردن لبــاس برخى هــواداران براى

بى احترامى به ســرمربى شــاهین بوشهر 
همراه بود؛ اتفاقى که عجیب و باورنکردنى 
بود. دلیل آن هــم ظاهراً چیــزى نبود جز 
اختالفى که بین فکرى و قاسم حسن زاده 
مالک خونه به خونه بابل در فصل گذشته به 
وجود آمده بود؛ زمانى که فکرى گفته بود در 
بازى که میزبانش خونه به خونه بود، یک 
جادوگر به کنار زمین آمد و کلمات عجیبى 
را مى خواند. با این اتفاق، هواداران خونه 
به خونه، ظاهراً کینه به دل گرفتند و منتظر 
یک فرصت بودند تا ایــن صحبت ها را 
تالفى کنند. البته همان زمان حســن زاده 
گفته بود شاید او جادوگر فکرى بود که دیگر 
سرمربى وقت نفت مسجدســلیمان واکنش 

خاصى نشان نداد.
به هر حال بعد از مدت هــا محمود فکرى این بار 
به عنوان سرمربى شاهین شهردارى بوشهر و در 
قالب مرحله یک شــانزدهم پایانــى جام حذفى 
مهمان خونه به خونه بابل شــد. با توجه به اینکه 
ورزشــگاه هفتم تیر بابل آماده نبود، این بازى به 
ورزشگاه سیمرغ کیاکال انتقال پیدا کرد. جایى که 
از همان ابتدا فحاشى به محمود فکرى را شروع 
کردند و البته حرکات عجیبى داشتند که به نظر 
مى رسید همین حرکات، براى آنها جریمه هایى 

را به دنبال داشته باشد.
 بعد از این اتفاقات در اطالعیه اى که فدراسیون 
فوتبال منتشــر کرد، خونه بــه خونه از حضور 
هوادارانش در بازى هاى خانگى محروم شده 
است؛ البته این محرومیت به طور موقت است 

تا رأى اصلى صادر شود.

لباس
 دردسر س از!

على د
تکرار

ت

    ســایت «آى اســپورت» در مطلبى بحث هاى 
جدیدى را براى رشــید مظاهرى، گلر ذوب آهنى ها 

مطرح کرده است.
رشید مظاهرى به دلیل مشکالت شخصى و خانوادگى از «کارلوس 

کى روش» و مسئوالن تیم ملى اجازه گرفت که در اردوى جدید حاضر نشود. 
این دروازه بان شناخته شده به همین دلیل باید در تهران زندگى کند و شاید نتواند 

به بازى در ذوب آهن اصفهان ادامه بدهد. این در حالى است که مظاهرى تا پایان لیگ 
هجدهم با ذوبى ها قرارداد دارد و تا جایى هم که مى دانیم، این باشگاه اصفهانى به هیچ عنوان رضایتنامه دروازه بان اول خود 

را صادر نخواهد کرد.  از طرفى علیرضا بیرانوند، بزرگ ترین رقیب رشید مظاهرى در تیم ملى ایران قصد دارد در نیم فصل به یک 
تیم اروپایى برود و لژیونر شود. دروازه بان خرم آبادى از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قول گرفته در نیم فصل رضایتنامه اش صادر شود و 

ظاهراً دو سه پیشنهاد خوب هم از انگلیس و ترکیه دارد. فراموش نباید کرد که قبل از آنکه بیرانوند از نفت تهران به پرسپولیس بیاید، یکى از دوستان 
نزدیک و ایرانى «برانکو ایوانکوویچ» رشید مظاهرى را به سرمربى کروات پرسپولیس پیشنهاد داده بود. سنگربان گچسارانى ذوب آهن نیز بى میل 

نبود به پرسپولیس ملحق شود، اما ظاهراً معاون وقت باشگاه پرسپولیس این اجازه را نداد. این در حالى بود که رشید مظاهرى به نزدیک ترین حد 
براى پیوستن به پرسپولیس رسیده بود ولى معاون وقت باشگاه به سرعت با علیرضا بیرانوند قرارداد بست تا گلر ذوبى ها قرمزپوش نشود!

شنیدیم این اقدام معاون باشگاه واکنش منفى مربى گلر هاى پرسپولیس را در پى داشت، اما کار از کار گذشته بود و بیرانوند به عنوان 
اولین خرید با تیم جدیدش قرارداد بست. حاال شاید شرایط عوض شده باشد. علیرضا بیرانوند داوطلبانه مى خواهد برود و 

لژیونر شود و گلر دوم تیم ملى هم مى تواند بهترین گزینه باشد. در این میان تنها مانع، باشگاه ذوب آهن اصفهان است. 
باشگاهى که نشان داده به راحتى به بازیکنى که قرارداد دارد اجازه جدایى نمى دهد.

البته باید منتظر ماند و دید در نهایت چه مى شود؟ ذوب آهن اصفهان با دریافت مبلغى، همچون قضیه 
مرتضى تبریزى به رشید مظاهرى هم  اجازه جدایى مى دهد یا خواستار تعویض بازیکن مى شود؟ 

هرچند با شناختى که از ذوبى ها داریم، آنچه محتمل تر است، ماندن رشید مظاهرى تا 
پایان قراردادش در ذوب آهن اصفهان است!

مظاهرى باید 
در تهران زندگى کند؟

اصفهانى ها خیلى مؤدب هستند
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 963466 ج/4 له آقاى حسین نجفى اسکندرى و علیه شرکت پارس مشعل 
مبنى بر مطالبــه مبلغ 271771162 ریال بابت محکوم به و هزینــه هاى اجرایى در تاریخ 
97/7/18 ســاعت 103 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین 
خیابان شهید نیکبخت جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى اصفهان- کیلومتر 40 
جاده اصفهان- تهران- شرکت پارس مشعل نزد حافظ اموال آقاى میرحاجى شفیعى مراجعه 
و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. هزینــه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیســت اموال مورد 
مزایده: 1- تعداد دو دســتگاه هواکش صنعتى آبى رنگ نو با شاسى و فن و فیلتر و متعلقات 
داخلى با مشخصات B 180 1 و PM 10 cps 710 و بازدهى 45 کیلووات برساند جمعًا 
مبلغ 66/000/000 ریال 2- تعداد یکدستگاه مشع ل گازسوز با مارك HANZA آلمان 
توما قدیمى در کارتن درباز با مشخصات 041011011 و بازدهى 200 کیلووات بر ساعت 
پر از گرد و غبار بمبلغ 33/000/000 ریال 3- تعداد یکدســتگاه مشــعل گارسوز با مارك 
HANZA آلمان تواما قدیمــى در کارتن درباز با مشــخصات 041011011 و بازدهى 
900 کیلووات بر ســاعت پر از گرد و غبار بمبلغ 21/000/000 ریال 4- تعداد یکدســتگاه 
الکتروموتور با مارك زیمنس آلمان تواما قدیمى بدون کارتن و پر از گرد و غبار با مشخصات 
224211033 و بازدهــى 37 کیلووات بر ســاعت بمبلغ 25/000/000 ریــال 5- تعداد 
یکدســتگاه الکتروموتور با مارك AEG آلمان مســتعمل و روغن زده پر از گرد و غبار با 
مشخصات 3693249 و بازدهى 37 کیلووات بر ساعت بمبلغ 15/000/000 ریال 6- تعداد 
دو عدد شاســى تهویه صنعتى قرمز رنگ بدون متعلقات داخلــى بمبلغ 3/000/000 ریال 
یکصد و شصت و سه میلیون ریال جمع کل ارزیابى 163/000/000 ریال. م الف: 230562 

مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /6/203
نظریه کارشناسى

شــماره: 97/15- 1397/4/14بازگشت به دســتور شــماره 1733/95/ش/ج/4 مورخ 
1397/4/10 مبنــى بر تأیید یــا ارزیابى مجدد امــوال توقیفى بــه آدرس اصفهان جاده 
شیراز- بعد از شــماره گذارى روبروى مســجد الکعبه- آخر کوى بوستان اباد فرعى سمت 
چپ- فرعى ســمت راست- درب آخر سمت راســت بن بست که توســط آقاى میثم رام 
پناه (خواهان) از اقاى مهران زمانى توقیف گردیده اســت همانگونه که طى نامه شــماره 
96/26- 1396/10/5 اعالم گردیــده اموال موردنظر 391 عــدد کارتن، صندوق حاوى 
توالت فرنگى- آینه- دستشویى کابینتى- باکس- ابزارآالت و متعلقات آن همگى وارداتى 
از کشور چین بوده- فایل 5 کشــویى 4 عدد صندلى و میز گرد ناهارخورى- مبل راحتى 4 
نفره- میز کامپیوتر- دو عدد گارى دســتى حمل کاال- یازده عدد دبه 20 لیترى- بخارى 
گازى- تشک طبى دو نفره- 10 عدد قفس پرنده- 6 عدد دکور شیرآالت کمد ویترینى- و 
سه عدد تابلو فلزى بزرگ مغازه- یکعدد پیک نیک متوسط- کمد فلزى یکعدد 3 عدد تخته 
فرش (دو عدد کناره و یک تخته 2 × 1/5 مترى)- یکدســتگاه تردمیــل و مقدارى خرده 
ریز که قبًال طى نامه شــماره 96/26 مورخ 96/10/5 این کارشناس قیمت گذارى گردیده 
قابل ذکر است با عنایت به اینکه اموال موردنظر وارداتى بوده لذا با بررسى بازار و نوسانات 
ارز و کلیــه عوامل تأثیرگذار در این قضیه بدیهى اســت ارزش اینگونه اموال دســتخوش 
تغییرات مثبت مى باشــد. حال با توجه به توضیحات فوق و با در نظر گرفتن گزارش قبلى 
این کارشناسى به شماره باال مراتب بشــرح زیر تقدیم میگردد. 1- ارزش کل اقالم ردیف 
الف که کارتن هاى حاوى کابینت- روشویى- باکس و آینه با مارك Otis ساخت کشور 
چین و به حالت آلبند و دست نخورده هستند بشرح زیر بالغ بر 747/850/000 ریال برآورد 
میگردد. کد 2014- کابینت یکعدد بــه ارزش 2000/000 ریال دو میلیون ریال کد 2015 
(کابینت دو عدد روشــویى دو عدد) به ارزش هشــت میلیون ریال 8/000/000 ریال کد 
2024- روشــویى دو عدد به ارزش 1/800/000 ریال یک میلیون و هشــتصد هزار ریال 
کد 2065- (کابینت 3 عدد ســه عدد روشــویى 8 عدد هشــتعدد آینه 10 عدد ده عدد) به 
ارزش 24/000/000 ریال بیست و چهار میلیون ریال کد 2081- کابینت یکعدد به ارزش 
2/500/000 ریال دو میلیون و پانصد هزار ریال کد 2083 (روشــویى یکعدد آینه شانزده 
عدد) به ارزش 8/500/000 ریال هشــت میلیون و پانصد هزار ریــال کد 2099 (کابینت 
پانزده عدد روشویى شــانزده عدد) به ارزش 33/000/000 ریال ســى و سه میلیون ریال 
کد 6019- کابینت یکعدد به ارزش 1/500/000 ریــال یک میلیون و پانصد هزار ریال کد 
6022 (کابینت دوازده عدد روشــویى یازده عدد آینه هفت عدد) به ارزش 58/500/000 
ریال پنجاه و هشــت میلیون و پانصد هزار ریال کد 6023- آینه یکعدد هفتصد هزار ریال 
(به ارزش 700/000 ریال کد 6045 (کابینت یکعدد آینــه 5 عدد) به ارزش 4/500/000 
ریال چهار میلیون و پانصد هزار ریال کد 6058 (کابینت هشتعدد روشویى هشت عدد آینه 
14 عدد چهارده) به ارزش 50/500/000 ریال پنجاه میلیون و پانصد هزار ریال کد 6073 
(کابینت ده عدد روشــویى ده عدد آینه یازده عدد) به ارزش 31/550/000 ریال سى و یک 
میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال کد 6094 (کابینت ســه عدد باکس پنج عدد روشــویى 
سه عدد آینه چهار عدد) به ارزش 12/400/000 ریال دوازده میلیون و چهارصد هزار ریال 
کد 6092- روشــویى یکعدد به ارزش 900/000 ریال نهصد هزار ریال کد 6100 (کابینت 
هشتعدد باکس 8 عدد روشویى سیزده عدد آینه نه عدد) به ارزش 44/900/000 ریال چهل 
و چهار هزار و نهصد ریــال کد 6105 (کابینت چهار عدد باکس چهار عدد روشــویى چهار 
عدد آینه یکعدد) به ارزش 16/050/000 ریال شانزده میلیون و پنجاه هزار ریال کد 6106 
(کابینت چهار عدد + هجده= بیست و دو 22 عدد باکس بیســت و یکعدد روشویى بیست 
و سه عدد آینه بیســت و شش عدد) به ارزش 81/320/000 ریال هشــتاد و یک میلیون و 
سیصد و بیست هزار ریال کد 6107 (کابینت دوازده عدد باکس دوازده عدد روشویى دوازده 
عدد آینه شــش عدد) به ارزش 40/600/000 ریال چهل میلیون و ششصد هزار ریال کد 
6108- آینه هجده عدد به ارزش 9/400/000 ریال نه میلیــون و چهارصد هزار ریال کد 
6117- (کابینت شانزده عدد باکس هجده عدد روشویى هفده عدد آینه هشتعدد) به ارزش 
64/240/000 ریال کد 6119- (کابینت یکعدد روشــویى یکعدد آینه چهار عدد) به ارزش 
6/000/000 ریال شــش میلیون ریال کد 6121- (کابینت هشــتعدد آینه شش عدد) به 
ارزش 14/000/000 ریال چهارده میلیون ریال کد 6122- (کابینت ده عدد باکس ده عدد 
روشویى شانزده عدد آینه ده عدد) به ارزش 62/500/000 ریال شصت و دو میلیون و پانصد 
 A 005 هزار ریال کد 6124- (باکس دو عدد آینه دو عدد) به ارزش 2/200/000 ریال کد
(کابینت پنج عدد روشویى ســه 3 عدد آینه پنج عدد) به ارزش 12/400/000 ریال دوازده 
میلیون و چهارصد هزار ریال کد 3001- (کابینت هجده عدد روشویى هجده عدد) به ارزش 
57/700/000 ریال پنجاه و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال کد 3002- (کابینت هشتعدد 
روشــویى پانزده عدد) به ارزش 18/200/000 ریال هجده میلیون و دویست هزار ریال کد 
3003- (کابینت شانزده عدد روشویى دوازده عدد) به ارزش 24/600/000 ریال بیست و 
چهار میلیون و ششصد هزار ریال کد 2003- (کابینت هفده عدد روشویى هفده عدد آینه دو 
عدد) به ارزش 36/990/000 ریال سى و شش میلیون و نهصد و نود هزار ریال کد 9009- 
t 901 (کابینت استیل دو عدد روشــویى یکعدد آینه چهار عدد زیر شیشه استیل دو عدد) به 
ارزش 6/000/000 ریال شش میلیون ریال کد CSE 1127- وال هنگ مشکى (کابینت 
شش عدد باکس ســه عدد) به ارزش 10/400/000 ریال ده میلیون و چهارصد هزار ریال 
تمام 2- جمع ارزش کاالهاى بند ب شــامل اجناس و کاالهاى گوناگون مرتبط با موضوع 
بهداشتى- ساختمانى که 37 مورد کاال نام برده شده در نامه شماره 96/26 اینجانب اعالم 
گردیده بالغ بر 18/440/000 ریال برآورد میگردد 3- جمع ارزش کاالهاى بند ج شــامل 
جامایع دستشویى کارتن دار بالغ 5/060/000 ریال پنج میلیون و شصت هزار ریال برآورد 
میگردد 4- جمع ارزش کاالها بند د شامل باکس هاى متفرقه بالغ بر 1/150/000 ریال یک 
میلیون و یکصد و پنجاه  هزار ریال برآورد میگردد 5- جمع ارزش کاالهاى بند ه نامه 96/26 
موجود در پرونده شامل توالت فرنگى بدون کارتن بالغ بر 24/700/000 ریال بیست و چهار 
میلیون و هفتصد هزار ریال برآورد میگردد 6- جمع ارزش کاالهاى بند و نامه شماره 96/26 
موجود در پرونده شامل کاالهاى متفرقه و دســت دوم بالغ بر 48/300/000 ریال- چهل 
و هشــت میلیون و ســیصد هزار ریال برآورد میگردد. 7- جمع ارزش کاالهاى بند ز نامه 
شماره 96/26 موجود در پرونده شامل شــیرآالت و تابلوهاى اختصاصى شیرآالت بالغ بر 
29/375/000 ریال بیست و نه میلیون و سیصد و هفتاد و پنجهزار ریال برآورد میگردد 8- 
جمع ارزش کاالهاى بند ح شامل انواع روشویى متفرقه که طى نامه 96/26 این کارشناسى 
موجود در پرونده بالغ بر 27/950/000 ریال بیســت و هفت میلیون و نهصد و پنجاه هزار 
ریال برآورد میگردد. 9- جمع ارزش کاالهاى بند ط نامه 96/26 این کارشناسى موجود در 
پرونده شامل لوازم شخصى و اسقاطى و تعمیرى و فرســوده بالغ بر 2/300/000 ریال دو 
میلیون و سیصد هزار ریال برآورد میگردد. 10- جمع ارزش کاالهاى بند ى شامل انواع آینه 
دیوارى- دکورى که طى نامه 96/26 این کارشناس موجود در پرونده بالغ بر 8/050/000 
ریال هشــت میلیون و پنجاه هزار ریال برآورد میگردد. در صورتى که آقاى مهران زمانى 
مجهول المکان نسبت به آن اعتراض دارد ظرف مهلت سه روز از تاریخ چاپ در این شعبه 
واقع در آتشگاه- مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه نماید. م الف: 216928 
مدیر اجراى احکام شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /6/433
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023013409- 97/6/18 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000430 مورخ 97/06/18 خانم مرضیه 
یزدیان پور به شماره شناسنامه 432 کدملى 1291168923 صادره از اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثناء ثمنیه اعیانى به مساحت 22/68 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 2 فرعى از 5902- اصلى واقع در بخــش 2 ثبت اصفهان که در 
ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/06/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/04 م الف: 244408 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /6/454
اخطار اجرایى

محکوم علیه اختر محبى مجهول المکان و محکوم له فرحناز محبى فرزند پرویز بنشــانى 
شاهین شــهر مخابرات نیم فرعى بین 5 و 6 شرقى بن بست ســوم پ 149به موجب راى 
شماره 155 تاریخ 6 / 4 / 97 حوزه سوم  حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 50 ریال بابات اصل خواسته 
و مبلغ 000 / 625 / 1 ریال بابت هزینه دادرســى و در خصوص خســارات تاخیر سر رسید 
تقویم دادخواســته 17 / 11 / 96 لغایت زمان پرداخت بر اســاس شاخص اعالمى در حق 
خواهان صادر شد. ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   . 239210 /م 
الف حبیب اسالمیان -  قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/295 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على آقا رشــیدى خواهان خانم مریم نصیرى 
خوزانى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
97/ 161 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30 / 7 / 97 ساعت 30 / 10 صبح  تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 234720 

/م الف مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 6/434 
قرارتامین خواسته

کالســه پرونده :97 / 218 شــماره دادنامه : 264- 7 / 5 / 97 تاریخ رســیدگى : 7 / 6 / 
967 در خصوص درخواســت آقاى مســعودعرب صالحى فرزنداکبربه نشــانى شــاهین 
شهر- ســردارجنگل-موادغذایى سپاهان به طرفیت ســاالرمحمدى جزى فرزندمحمدبه 
شماره ملى 5100031301به نشــانى مجهول المکان به خواسته صدورقرارتامین خواسته  
گردشــکار :  با بررســى محتوبات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم 
دادخواست درخواست تامین خواســته نیز نموده اســت با توجه به مراتب فوق و مالحظه 
نظریه مشــورتى اعضاى شــورا ختم رســیدگى اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور 
قرار مى نماید . قرار تامین خواســته : در خصوص درخواســت  آقاى مسعودعرب صالحى 
فرزنداکبربه طرفیت ساالرمحمدى جزى فرزندمحمد به خواسته قرارتامین خواسته معادل 
مبلغ 140/000/000بابت یک فقره چک بانــک ملى ش 755091مورخ 95/4/20باتوجه 
به محتویات پرونده ونظریه مشــورتى شــوراومالحظه مســتندات درخواســت خواهان 
وباعنایت به این که خواهان به موجب فیش ســپرده به شــماره.......... مورخه..............به 
مبلغ ..............ریال خســارت احتمالى طرف دعوى راتودیع نموده است لذادرخواست وى 
واردتشخیص ومستندابه ماده 11قانون شوراى حل اختالف مصوب 94/8/10وبندج ماده 
108ومواد116و117قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى  قرار 
تامین وتوقیف معادل مبلغ 140/000/000  از اموال بال معارض خوانده صادر و اعالم مى 
گردد قرار صادره فوراابالغ وپس ازآن قابل اجراست وظرف مدت ده روزقابل اعتراض دراین 
شعبه مى باشــد. 235365/م الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 6/435 
ابالغ رأى

آگهى دادنامــه - شــماره دادنامــه :  9709973760300886 تاریخ تنظیــم : 30/ 5 / 
1397 شماره پرونده : 9709983762100251 شــماره بایگانى : 970452 شاکى : خانم 
ساراکوهستانى ف مرتضى به نشانى شاهین شهر-مخابرات ف 2غربى پ 13  متهم :آقاى 
محمد وردشت به نشــانى مجهول المکان  اتهام ها : توهین ،تهدیدگردشکار:دراین پرونده 
درمورخ 96/9/9خانم ساراکوهســتانى فرزندمرتضى به نشانى شــاهین شهر- مخابرات 
ف2غربى –پ13شکایتى تحت عنوان توهین علیه آقاى محمدوردشت فرزند منوچهر به 
نشانى مجهول المکان تقدیم دادسراى عمومى وانقالب شاهین شهرنموده وتوسط دادستان 
محترم دادســراى مزبوربه شعبه پنجم دادیارى ارجاع دســتورات مقدماتى صادرواقدامات 
قانونى معمول- اظهارات متهم توسطدادیارمحترم شــعبه مذکوراستماع ونهایتاباقرارجلب 
به دادرســى وکیفرخواســت پرونده به دادگاه ارسال وبه این شــعبه ارجاع شده است.این 
دادگاه نیزپرونده رادرنوبت رســیدگى قرارداده وپس ازجرى تشــریفات قانونى وبررســى 
جمیع محتویات پرونده ختم دادرســى رااعالم وبه شرح ذیل بااســتعانت ازخداوندمتعال 
وباتکیه برشــرف ووجدان وباتوجه به ادله موجودمبادرتبه صدورراى مى نماید:راى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى محمدوردشــت فرزندمنوچهردایربرتوهین ،موضوع شکایت خانم 
ساراکوهســتانى فرزندمرتضى دادگاه باعنایت به شکایت شــاکیه اظهارات شهوددرمرجع 
انتظامى، رونوشت متن پیام هاى ارسالى ازخط09385732424جوابیه استعالم ازمخابرات 
درموردمالک خط واعالم به نام متهم فایل صوتى بازنویســى شده توسط عوامل انتظامى 
عدم حضورمتهم دردادسراکیفرخواســت صادره ازسوى دادسراى عمومى وانقالب شاهین 
شهرعدم حضوردردادگاه على رغم ابالغ قانونى وقت دادرســى وعدم ارائه دفاعیه درقبال 
اتهام وارده بنابراین ارتکاب بزه معنونه ازسوى وى محرزومسلم است .دادگاه بااستنادبه ماده 
608قانون مجازات اسالمى مصوب 1375مشــارالیه رابه تحمل هفتاد وچهارضربه شالق 
تعزیرى محکوم مى نمایدواعالم مى دارددرخصوص  اتهام دیگرنامبرده دائربرتهدیدنظربه 
فقدادله اثباتى کافى وقوع این بزه محرزنیســت ودادگاه بااستنادبه اصل برائت واصل سى 
وهفتم ازقانون اساسى جمهورى اســالمى ایران راى بربرائت وى ازاین اتهام صادرواعالم 
مى دارد.راى صادره درقســمت محکومیت غیابى وظرف مهلت بیســت روزپس ازابالغ 
قابل واخواهى درهمین دادگاه وپس ازانقضامهلت واخواهى ظرف مهلت بیســت روزقابل 
تجدیدنظرخواهى درمحاکم تجدیدنظراستان اصفهان مى باشدودرقسمت برائت نیزظرف 
مهلت بیست روزقابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم تجدید نظراستان اصفهان مى باشد- م 

الف 235380 مجتبى رضوانى - رئیس شعبه 103کیفرى دوشاهین شهر/6/436 
ابالغ اجرائیه

ابــالغ دادگســترى- شــماره ابالغیــه :60003548 97101037 شــماره پرونــده : 
9509983759301404 شماره بایگانى شــعبه : 960121 تاریخ تنظیم : 30 / 5/ 97 پیرو 
اگهى هاى منتشره درجرایدبدینوسیله به منیژه دهدارکه مجهول المکان مى باشد ابالغ مى 
شــود طبق اجراییه صادره از9710423760000081درپرونده کالسه 960121به موجب 
دادنامه شــماره 9609973760000065مورخ صادره ازشعبه ســوم  به موجب درخواست 
اجراى حکم مربوطه به شماره وشــماره دادنامه مربوطه 9609973760000065محکوم 
علیه محکوم است به تخلیه ملک استیجارى موضوع دعوى صادرواعالم وبه پرداخت مبلغ 
چهل ویک میلیون وهشتصدوهفتادوشش هزارریال بابت اجرت المثل زمان تصرف درحق 
محکوم لها محکوم وهمچنین تخلیه ملک مذکورمنوط به پرداخت نصف ســرقفلى درحق 
خانم دهداربه مبلغ یکصدوسه میلیون ونهصدوپنجاه هزارتومان مى باشدوچنانچه محکوم 
لهاظرف سه ماه ازتاریخ قطعیت دادنامه نســبت به پرداخت حق سرقفلى مذکوربه صندوق 
دادگســترى اقدام ننمایندحکم صادره ملغى االثرخواهدبوددرخصوص مطالبه خســارات 
دادرســى نیز خانم دهداررابه پرداخت آن 13804436ریال درحق محکوم لهامحکوم مى 
نماید.درضمن هزینه اى اجرابرعهده محکوم علیه اســت که دراجراقابل محاســبه است 
.بدیهى اســت باتوجه به غیابى بودن حکــم ،اجراى حکم غیابى منوط بــه معرفى ضامن 
معتبریااخذتامین متناســب ازمحکوم له یاابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشــد 
لذامفاداجرائیه صادره یک نوبت دراجراى مــاده 73آ.د.م وماده 9قانون اجراى احکام مدنى 
دریکى ازجرایدکثیراالنتشاردرج مى گرددتاظرف ده روزپس ازانتشارآگهى نسبت به اجراى 
مفاداجرائیه اقدام گردد.درغیراین صورت واحداجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى 
مدلول اجرائیه ووصــول هزینه اجرایى اقدام خواهدنمود. م الــف 235413  الهام دریس- 

مدیردفتردادگاه حقوقى شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/6/437 
فقدان سندمالکیت

آقاى داوود ده رگه با ستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهوددردفترخانه 
104 رسما گواهى شــده است مدعى است سند مالکیت خود به شــماره چاپى 246487  را 
به شــماره پالك ثبتى 10965 / 406واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شــاهین 
شــهر ) که در ص523 دفتر292 ذیل ثبت64605به نام آقــاى داودده رگه  ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و بموجب سندشــماره  96826مورخ 25 / 1 /75 دفترخانه 33شاهین شهر 
ششــدانگ پالك فوق الذکر به نامبرده انتقال قطعى یافته وســپس  بموجب سند شماره 
58502 مورخ 1 / 5/ 84 دفترخانه 104شاهین شهرونیزبه موجب اسنادشماره 83392مورخ 
88/3/20ونیزشماره 112088مورخ 94/11/28دفترخانه 104شاهین شهر در رهن بانک 
ملى ایران مى باشــدومعامله دیگرى صورت نگرفته اســت وطبق تبصره 5ماده  120آ . ق 
. ث مراتب  آگهى مى گردد کــه هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد . اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 239191/م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/ 6/438 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى احمد محمدى پور و آقاى محســن عراکى 
دادخواستى به خواسته انتقال ســندخودرو به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به 
کالســه 97 / 238ش 4 ح ثبت وبراى روزدوشنبه  وقت رســیدگى به تاریخ 23 / 7 / 97 
ساعت 30 / 4 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد . 239209 /م الف مدیر دفتر شــعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر / 6/439 
ابالغ وقت رسیدگى

ابــالغ دادگســترى- شــماره ابالغیــه : 9710103759204581 شــماره پرونــده : 
9609983759200103 شــماره بایگانــى شــعبه : 960105 تاریخ تنظیــم : 12 / 6 / 
1397. آگهى ابالغ وقت رســیدگى ودادخواســت وضمائــم به آقاى محمدامیررســولى 
فرزندمحمدخواهــان آقــاى هــادى پورمعین دادخواســتى بــه طرفیت خوانــده آقاى 
محمدامیررســولى فرزندمحمدمطرح که به این شــعبه ارجاع وبه شــماره پرونده کالسه 
9609983759200103شعبه 2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهرثبت ووقت 
رسیدگى مورخ 97/10/9ساعت 9:30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان  و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر 
االنتشار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم پس از نشــر آگهى و اطالع رسانى از مفاد آن به 
دادگاه ه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 239213 /م الف امین شعبانى نژاد - متصدى 

اموردفترى  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه / 6/440 
ابالغ رأى

راى شــورا - شــماره پرونده : 127/97 ش 11ح – شــماره دادنامــه : 264- 97/5/17 
خواهان ابراهیم امیرى  فرزندبهمن بنشــانى : گلدیس فاز5سلمان فرعى 21شرقى پالك 
12خوانــدگان : 1- مســعودفرهادزاده  ف : عبدالوهاب   2- احمدمختــارى ف : کامل  به 
نشانى 1- مجهول المکان 2- مجهول المکان  خواسته : تقاضاى الزام به انتقال سندخودرو 
گردشــکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه  وثبت آن به کالســه فوق  وطى تشریفات 

قانونى  و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شورا ختم رســیدگى اعالم  وبه شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید . راى قاضى شــورا : در خصوص دادخواســت آقاى ابراهیم امیرى 
به طرفیت آقایان 1- مســعودفرهادزاده 2- احمدمختارى به خواسته تقاضاى صدورحکم 
مبنى برالزام نامبردگان به انتقال سندقطعى خودروى موردمعامله (پراید) به شماره انتظامى 
411ط97ایران 13مقوم به 84/000/000ریال بااحتســاب هزینه دادرسى بابررسى اوراق 
پرونده ومالحظه مبایعه نامه شــماره 94/11/7که حاکى ازوقوع بیع وانتقال خودروى فوق 
االشاره به خواهان است وپاسخ اســتعالم پلیس راهوربه شماره 1452/13/12/000مورخ 
97/3/22واین که خواندگان على رغم ابالغ قانونى درشوراحاضرنگردیده ونسبت به دعوى 
مطروحه ازناحیــه خواهان دفاعى به عمــل نیاورده اندلذاشــورادعوى خواهان رامحمول 
برصحت دانسته وبه اســتنادمواد10،219،220و362قانون مدنى ومواد198،519ق آ.د.م 
حکم به الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم وانتقال سندرسمى یک دستگاه خودروى پراید به 
شماره انتظامى 411ط97ایران 13به نام خواهان ومحکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ 1/145/000ریال بابت هزینه دادرســى والصاق تمبردرحق خواهان صادرمى نماید.

راى صادره غیابى وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شوراوسپس ظرف 
همان مهات قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى شــاهین شــهرمى باشد. 239215 

/م الف وحید هادى - قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  6/441 
اخطار اجرایى

محکوم علیه لطفعلى اســدى خواه ف :فتح على مجهول المکان محکوم له : رحیم پناهى 
راد ف : عین اهللا  نشانى : شاهین شــهر  - بلوارطالقانى – بین 10و11پالك 9-- محکوم 
به : بموجب راى شــماره 642 تاریخ 96/10/21 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شــعبه – قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم اســت به : پرداخت مبلغ 78/000/000 ریال بابت اصل خواســته  و 
مبلغ 5/500/000 ریال بابت هزینه دادرسى  و خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 
(322080-322088-323230) لغایت زمان پرداخت –مــاده 34 قانون اجراى احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشــد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند  واگر 
مالى ندارد صریحا اعالم نماید . 239224 /  م الف دفترشعبه شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه/  6/442 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1-احمدولى پور2- على ولى پورف: فرج هــردو مجهول المکان محکوم له : 
پوران لموچى ف : یادعلى به نشانى : شاهین شهر  - خ عطارفرعى 7غربى پ35- محکوم 
به : بموجب راى شــماره 696 تاریخ 96/10/18 حوزه 4 شــوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شــعبه – قطعیت یافته است محکوم علیها 
محکوم هستند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 7/500/000ریال  بابت اصل خواسته  و 
مبلغ 213/000/000 ریال بابت هزینه دادرسى  و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست 
به انضمام هزینه نشر آگهى در روزنامه  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 96/4/2  - 303958لغایت 
زمان پرداخت در حق محکوم له ضمنا واحد اجرا موظف به محاســبه  واخذ هزینه دادرسى 
مطلق به خســلرات تاخیر تادیه محکوم له در حق صندوق دولت  وپس از محکوم علیه در 
حق محکوم له مى باشد  .ضمنا هزینه پرداخت نیم عشــر دولتى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد  . قاضى شعبه چهارم حقوقى شاهین شهر – مهدى پور -ماده 34 قانون اجراى احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشــد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند  واگر 
مالى ندارد صریحا اعالم نماید  239228 /  م الف مهدى پور- قاضى شعبه چهارم حقوقى 

شاهین شهر /6/443 
ابالغ اجراییه

ئیــه شــماره بایگانــى 9700343 شــماره پرونــده : 1 /  بــالغ اجرا آگهــى ا
139704002141000215 شــماره بایگانى پرونده : 9700343 شــماره ابالغیه : 1397 
05102141000645 تاریخ صدور 15/ 5 / 1397 بدین وسیله به آقاى علیرضاپورمعصومى 
نام پدر : احمد تاریخ تولد : 31 / 2 /50 شــماره ملى : 1287967582 شــماره شناسنامه : 
411 به نشانى شاهین شهر خیابان حافظ شمالى  فرعى 215پالك 71شمالى که درآدرس 
متن سندشناسایى نگردیده اید وابالغ میسرنشده است ابالغ مى گرددکه برابرسندازدواج : 
شماره سند3291تاریخ سند:77/9/28دفترخانه صادرکننده :دفترخانه ازدواج 116وطالق 
66شهرشاهین شهراســتان اصفهان بین شــماوخانم نرگس غالمى نام پدر: محمدتاریخ 
تولد46/1/21شماره ملى 1817096389شماره شناسنامه 107شرح :وصول 19عددسکه 
تمام بهارآزادى طالومبلغ 100هزارو262ریال ونیم ومبلــغ 200هزارریال ومبلغ 5میلیون 
ریال ومبلغ 15میلیون ریال ومبلــغ 1میلیون ریال به عنوان مهریه مندرج درســندازدواج 
بدهکارمى باشــیدکه براثرعدم پرداخت وجه زوجه درخواســت صدوراجرائیه نموده پس 
ازتشریفات قانونى اجرائیه صادروبه کالسه فوق دراین اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اسنادرسمى به شماابالغ مى گرددازتاریخ انتشاراین آگهى که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است  فقط یک مرتبه درروزنامه چاپ اصفهان  درج ومنتشرمى گردد 
مى شــود و ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد چنانچه 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى جریان خواهد یافت . 242525 /م 

الف مجتبى سلطانیان - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /6/444 
ابالغ اجراییه

ئیــه شــماره بایگانــى 9600179 شــماره پرونــده : 1 /  بــالغ اجرا آگهــى ا
139604002141000100 شــماره بایگانــى پرونــده : 9600179 شــماره ابالغیــه : 
139605102141000690تاریخ صدور 9 / 10 / 1396 بدین وســیله بــه بدهکار آقاى  
هادى حق شناس نام پدر : حسن  تاریخ تولد : 9 / 9 /66 شماره ملى : 5110689733 شماره 
شناسنامه : 3332 به نشانى شــاهین شــهر خیابان عطارنبش فرعى 3 ابالغ مى شود که 
مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان  جهت وصول مبلغ 000 / 000 / 240 ریال بابت 
اصل مبلغ 21/304/109ریال سودمبلغ 27/146/967 ریال خســارت تاخیرتادیه تاتاریخ 
96/6/15وخسارت روزانه مبلغ 171/816ریال ازتاریخ مذکورتاتاریخ تسویه حساب به مبلغ 
بدهى شمااضافه مى گردد به اســتنادقراردادبانکى شماره 119510729مورخ 95/7/12ه 
.ش علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه فوق تشکیل و طبق گزارش 
مورخ 25 / 6 / 1396 مامور واحد ابالغ دادگسترى شاهین شهر ، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه آگهى مى شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد چنانچه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى جریان خواهد 
یافت . 242528 /م الف مجتبى ســلطانیان - مسئول واحد اجراى اســناد رسمى شاهین 

شهر/  6/445 
ابالغ وقت رسیدگى 

ابــالغ دادگســترى- شــماره ابالغیــه : 9710103759204547 شــماره پرونــده : 
9709983759200356 شماره بایگانى شــعبه : 970367 تاریخ تنظیم : 10 / 6/ 1397 
تاریخ حضور: 17 / 9 / 97 ســاعت حضور:8:30 صبح در خصوص دعوى خواهان خانم ماه 
بس نصیرى هفشجانى دادخواســتى به  طرفیت خانم فریباسادات وهابى  فرزند سیدحبیب 
– قبادشــاهرودى – محمدرضاحاتمى نژاد- مهرى کامران- محسن بنداروزى – فاطمه 
صادقى- وزارت مسکن شهرسازى مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
9709983759200356شعبه  2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت  ووقت 
رسیدگى مورخ 97/6/17 ساعت 8:30تعیین شده اســت که حسب دستوردادگاه و به علت 
مجهول المکان خوانده 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 کثیر 
االنتشار آگهى مى شــود تا خوانده  پس از نشر آگهى و اطالع رســانى از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 242543/م الف امین شعبانى نژاد - متصدى 
اموردفترى  دادگاه حقوقى شعبه 2 عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /6/446 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 63/97 ش 9ح – شماره دادنامه : خواهان : بهرام سهراب 
زرى بنشانى :  شاهین شهرخ بهدارى فرعى 1مجتمع ســروش واحد5خوانده : 1- هادى 
نکویان  خواسته : مطالبه مبلغ 31/700/000ریال وهزینه دادرسى وکارشناسى  گردشکار 
:  باعنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى رااعالم وبااســتعانت ازخداوندمتعال مبادرت 
به صدورراى مى نماید. راى قاضى شــورا : در خصوص دادخواست بهرام سهراب زرى به 
طرفیت هادى نکویان  به خواسته مطالبه مبلغ 31/700/000 ریال  وهزینه دادرسى وهزینه 
کارشناسى بدین شرح که براثرتصادفى که کردم وخوانده مقصرآن مى باشد وبراساس نظریه 
کارشناس مبلغ خواسته راخسارت دیده ام که تقاضاى رسیدگى دارم .باعنایت به محتویات 
پرونده ، اظهارات خواهان ،نظریه کارشــناس دادگســترى که مصون ازاعتراض باقیمانده 
است وباعنایت به این که خوانده على  رغم ابالغ  قانونى اخطاریه درجلسه شوراحضورنیافته 
ونســبت به محتویات پرونده ایرادوتکذیبى بــه عمل نیاورده ودلیلــى درخصوص برائت 
ذمه خویش اقامه ننموده اســت دعوى خواهــان رامقرون به صحت تشــخیص داده وبه 
استنادمواد198-519وقانون آیین دادرسى مدنى و1و2مسئولیت مدنى و331قانون مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/700/000ریال وهزینه دادرســى به مبلغ 
415/000ریال وهزینه کارشناســى به مبلغ 1/50/000ریال صادرواعالم مى گردد حکم 
صادره غیابى وظرف 20روزپس ازابالغ قابل واخواهى دراین شوراوسپس ظرف 20روزقابل 
تجدیدنظردرمحاکم حقوقى شاهین شهر مى باشــد . 242550 /م الف  حبیب اسالمیان - 

قاضى شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/447 
مزایده 

بســمه تعالــى در پرونــده 970227 ح 2 اجراشــرکت گیتــى پســندبه پرداخــت مبلغ 
386/544/853ریال درحق آقاى على خدادوستان  ومبلغ 19/327/241ریال حق االجراى 
دولتى محکوم گردیده اســت که محکوم له درجهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال 
بدهکاران که شــامل 23874مترلوله نیوپایپ مى باشدوطبق نظریه کارشناس دادگسترى 
هرمترلوله pex al pex نیوپایپ پنج الیه باقطر16میلیمتربه ارزش هرمتر18000ریال 
وجمعابه ارزش 429/732/0000ریال مى باشــدونظریه ارزیابى مصون ازایرادواعتراض 
بوده لذادرروزیکشــنبه مورخ 97/7/5ساعت 8:30صبح دردادگســترى شاهین شهرطبقه 
همکف واحداجراى احــکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشــته مى شــود.مزایده 
ازقیمت کارشناســى شــروع وبه خریدارى که باالترین قیمت راپیشــنهادکندفروخته مى 
شــود.برنده مزایده باید10درصدقیمت نهایى مزایده راهمراه داشــته تابه حســاب سپرده 
دادگسترى به شماره 21712902777002نزدبانک ملى شــاهین شهرواریزنمایدومابقى 
راحداکثرظرف یک ماه پرداخت کند ودرصورتى که برنده مزایــده درموعدمقرربقیه بهاى 
اموال رانپردازدسپرده اوپس ازکسرهزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدمى 
گردد.متقاضیان خریدمى توانددرمدت پنج روزقبل ازروزى که براى فروش معین شده است 

به این شــعبه مراجعه وبامعرفى این اجرااموالى راکه آگهى شده مالحظه نمایند.محکوم له 
مى تواندمثل سایرین درخریدشرکت نمایدوتســلیم مال فقط بعدازپرداخت تمام بهاى آن 
صورت خواهدگرفت .آگهى مزایده عالوه برانتشــاردرروزنامه درقسمت اجراومحل فروش 
الصاق مى شود. م  الف 242804 محســن منتظرى- مدیراجراى احکام شعبه دوم حقوقى 

شاهین شهر/448 /6
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان محمدعلى تیمورى  دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده 
آقاى عادل دهقان به این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 308 ش 2 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 30 / 7 / 97 ســاعت 40 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 242835 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 6/449 
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
97/06/21 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى 
درپرونده کالسه 830/96 به این شورا ارســال گردد. وقت رسیدگى 97/07/22 روز شنبه 
ساعت 9صبح خواهان: اسفند میرزائى فرزند خلیل خوانده: امیرعلى نبى لو فرزند محمد به 
نشانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ سه میلیون تومان وجه یک فقره چک بالمحل 
با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت 
خوانده تسلیم به شــعبه اول شوراى حل اختالف مهردشــت نموده که ثبت وقت رسیدگى 
تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلــى درج مى گردد تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رســاند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. 
فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 232892/م الف، دبیرشعبه اول شوراى 

حل اختالف مهردشت/6/450
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اسحاق عرب مارکده با وکالت آقاى مجید محمدى دادخواستى به خواسته مطالبه و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از 
دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت حمید امینى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 731/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 97/07/24 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 242981/ م الف شــعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد /6/451
ابالغ رأى

 دادنامه- تاریخ: 97/06/07 کالســه پرونده 480/97 خواهان آقاى  محمد افشــار فرزند 
قربانعلى نشانى رضوانشهر-شهرك شــمالى خ احسان افشار با وکالت آقاى مجیدمحمدى  
خواندگان آقایان قاسم غالمى فرزند مرتضى به نشــانى: مجهول المکان، سعید رحیمى به 
نشانى:امیرآباد-خ بهشــتى- کوچه سرو پ 12،  جلســه حوزه هفتم  شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررســى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى محمد افشارى به طرفیت خوانده: 
اقایان 1. قاسم غالمى 2.سعید رحیمى  به خواسته مطالبه 100/000/000 ریال بابت وجه 
یک فقره چک به شــماره 0016/523364 مورخ 94/08/30 عهده بانک ســپه و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه  و هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده رو نوشت چک  و گواهى 
عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق 
نشر آگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى 
خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 و 307و 309 قانون تجارت خوانده را بــه پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 1/050/000 ریال بابت  هزینه هاى دادرسى و مبلغ 500/000 
ریال بابت هزینه نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید چک 94/08/30  لغایت اجراى حکم  در حق خواهان که در اجراى حکم محاسبه 
خواهد شــد محکوم مى نمایند. راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظرخواهى در محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 243002/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/6/452
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان آقاى رضا محمدى با وکالت آقاى مجید مجیدى دادخواســتى به خواسته مطالبه و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى 
از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت خورشید متولیان به شوراى حل اختالف شعبه 5 
امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 733/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرســى به تاریخ 97/07/24 ســاعت 10 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر 
آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 243005/م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/453
 ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغیه : 9710463759100011 شــماره پرونــده : 9609983759100321 
شماره بایگانى شــعبه : 960329 تاریخ تنظیم : 10 / 6 / 1397 آگهى ابالغ وقت دادرسى 
و دادخواســت به خواندگان نجم الدین تیمــورى 2- خان محمدمحمدنعل دادخواســتى 
به خواسته مطالبه وجه بااحتساب خســارت تاخیرتادیه به این شــعبه تقدیم که به کالسه 
960329ح 1ثبت وبراى روزمورخ 97/7/21  ســاعت 9 صبح بــه طرفیت خواهان برهان 
موسوى  با وکالت اکرم فاطمى  تعیین وقت دادرسى گردیده است  باتوجه به  مجهول المکان 
بودن  خوانده خان محمدمحمدنعل به درخواست خواهان وبه دستوردادگاه  و عدم دسترسى 
به نشانى وى در اجراى  ماده 73 قانون آیین دادرســى کیفرى  مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود وبه نامبرده  ابالغ مى گرددجهت نسخه ثانى دادخواست 
وضمائم به دفترشعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهرمراجعه ودرتاریخ مذکورجهت 
رسیدگى دراین دادگاه حاضرشویدواالوفق مقررات اقدام خواهدشد 242524/م الف. زهرا 

با وقار - منشى شعبه اول دادگاه  عمومى حقوقى  شهرستان شاهین شهرومیمه/  6/456 
اخطار اجرایى

محکوم علیه حبیب اله ابراهیمى لنجى فرزندمرتضى مجهول المکان محکوم له : کســرى 
اسدى بوکالت فرنازابراهیم زاده به نشانى اصفهان شیخ صدوق شمالى ساختمان 384طبقه 
دوم - محکوم به : بموجب راى شــماره 43 تاریخ 96/1/28 حوزه 6 شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شــعبه – قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم اســت به : پرداخت مبلغ نودمیلیون ریال بابت اصل خواســته  و مبلغ 
یک میلیون ونهصدوشــصت وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى  وحق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیهازتاریخ سررسیدچک95/6/14لغایت زمان اجراى حکم درحق 
محکوم له وپرداخت نیم عشراجرایى درحق صندوق ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر مى باشــد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید .  242534 /  م الف قاضى شعبه 6 شــوراى حل اختالف شاهین شهر 

و میمه/  6/457 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى فرهاد کیانى  در خواستى 
به مبلغ 2/400/000ریال بطرفیت آقاى مرتضى کرمى فرزند على که اعالم شده مجهول 
المکان اســت تقدیم و به کالســه 551/97در شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا 
و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73قانون آییین دارســى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثى االنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه  مورخ 
97/7/21ساعت 8:30در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م. الف244449دبیر شعبه چهارم  حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان/6/458 
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده :139504002129000021 شــماره بایگانى پرونده:9500027 شماره 
ابالغیه:139705102129000845 تاریخ صدور:1397/6/18 ابالغ اجرائیه به محمد نورى 
سده بدین وسیله به محمد نورى ســده نام پدر :ید اله تاریخ تولد:1332/10/10شماره ملى 
:1170859291شماره شناسنامه 89به نشانى :زرین شهر بلوار معلم کوى پیام پالك 10کد 
پستى 8471873435ابالغ مى شود که بانک اقتصاد نوین شعبه خمینى شهر به استناد سند 
رهنى شماره 165169مورخه 1393/08/26دفتر اسناد رسمى شماره 43 زرین شهر جهت 
وصول مبلغ2/432/217/606(دو میلیارد و چهار صد و سى و دو میلیون و دویست و هفده 
هزار و ششصد و شش )ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1395/1/29و از این تاریخ 
تا روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 2/800/000ریال بابت خسارت تاخیر روزانه طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9500027در این واحد تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/5/11مامور،نشانى شــما به شرح آدرس فوق الذکر(متن 
سند)شناسائى نشده است ،لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18آیئن اجراى مفاد اسناد 
رســمى الزم االجراء،مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشــار 
محلى آگهى میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد،نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید،مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق 
با تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروختــه و از حاصل فروش آن طلب 
بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد.م الف 244456محمد رضا ابراهیمى مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان /6/459 
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســالم پخت سپاهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 50402 و شناسه 
ملى 10260688984 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/05/29 
ماده 14 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: * ماده 
14 اصالحى: هیئت مدیره شرکت مرکب از یک نفر 
خواهد بود که در مجمع عمومى شرکا از بین شرکا 
و یا از خارج انتخاب مى شوند اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (242515)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مریخ پیماى سپاهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 1131 و شناسه 
ملى 10260447676 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/03/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - خانم سمیرا صفى 
فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 7499 
به کدملــى 1199909947 بــا پرداخت مبلغ 
5000000 ریال به صندوق شرکت وارد شرکت 
و جزو شرکاى شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت 
از مبلغ 15000000 ریــال به مبلغ 20000000 
ریال افزایش یافت و ماده 3 اساسنامه بدین شرح 
اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 20000000 ریال 
نقدى است که تماماً پرداخت و در اختیار مدیران 
شرکت قرار گرفته است. - شرکاى شرکت و میزان 
سهم الشــرکه هر یک بدین شرح مى باشد: آقاى 
محمدرضا صفى به شماره ملى 1198497009 
دارنده 5000000 ریال، خانم اکرم عباس مجیدى 
به شماره ملى 5110411883 دارنده 5000000 
ریال، آقاى محمدعلى ســعیدى به شــماره ملى 
5419187851 دارنده 5000000 ریال و خانم 
سمیرا صفى به شماره ملى 1199909947 دارنده 
5000000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى شهرضا (242518)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســالم پخت سپاهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 50402 و شناسه 
ملى 10260688984 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1397/05/29 قاسم 
تاج الدین به کدملى 1141577194 به ســمت 
عضو هیات مدیره و مدیرعامل براى مدت نامحدود 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (242516)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســالم پخت سپاهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 50402 و شناسه 
ملى 10260688984 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/05/29 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- بخش کوهپایه- دهســتان تودشک- 
روستا شهرك صنعتى تودشــک- روبروى میدان 
دوم- خیابان فرعى 5- پــالك 0- طبقه همکف- 
کدپســتى 8135321853 انتقــال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى اصفهان 

(242517)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت معدن کاوش نقش 
جهان ســهامى خاص به شماره ثبت 1461 
و شناســه ملى 10980207131 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/05/15ماده 31 اساســنامه به شرح 
ذیل اصــالح گردید: * مــاده 31 اصالحى: 
شرکت به وســیله هیئت مدیره اى مرکب از 
3 الى 7 نفر عضو که به وسیله مجمع عمومى 
عادى از بین صاحبان سهام انتخاب مى شوند 
اداره خواهد شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى فالورجان (242520)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت صندوق قرض الحســنه 
انقالب اسالمى فین کاشــان مؤسسه غیرتجارى 
به شماره ثبت 17 و شناسه ملى 10260005987 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/03/20 و نامه شــماره 495 مورخ 
1397/04/16 ســازمان اقتصاد اسالمى مرکز 
اصلى مؤسسه به اســتان اصفهان- شهرستان 
کاشان- بخش مرکزى- شهر کاشان- محله فین 
بزرگ- خیابان عامربن ناصرفینى- بلوار شهیدان 
جانجانى- پــالك 0- طبقه همکف- کدپســتى 
8718753833 انتقال یافــت و ماده مربوطه در 
اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى کاشان (242521)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت صندوق قرض الحسنه 
انقالب اســالمى فین کاشــان مؤسســه 
غیرتجارى به شماره ثبت 17 و شناسه ملى 
10260005987 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/11/07 
و نامه شــماره 859 مــورخ 1396/08/08 
سازمان اقتصاد اسالمى سرمایه ثبتى مؤسسه 
به پانصد میلیون و یکصد هزار ریال افزایش 
یافت و مــاده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى کاشان (242522)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت شهرسازان مهرآئین 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 48538 
و شناســه ملى 10260667630 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/14 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: خانم مهنوش 
حســینى بیلوئى 2300160684 به عنوان 
رئیس هیأت مدیره آقاى محسن فرهمندنژاد 
1170778011 به عنوان نایب رئیس هیأت 
مدیره آقــاى حمیدرضا آذرى دســتجردى 
1292177594 به عنــوان مدیرعامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
و یکى از اعضاى هیــات مدیره متفقاً و با مهر 
شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(244032)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت رافد طرح پرشین 
شرکت تعاونى به شماره ثبت 749 و شناسه 
ملى 10260133909 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1397/05/21 و نامه 
شــماره 9908 مورخ 1397/06/05 اداره 
تعاون خمینى شهر فاطمه السادات مرتضوى 
کدملى 1142416593 به سمت رییس هیات 
مدیره و اشــرف حاجى هادى درچه کدملى 
1141828332 به سمت نایب رییس هیات 
مدیره و مجید کاظمى کدملى 1141941351 
به سمت منشى هیات مدیره و مدیرعامل براى 
مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها و 
اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت 
مدیره با امضاء آقاى مجید کاظمى (مدیرعامل) 
و خانم فاطمه الســادات مرتضوى (سمت: 
رئیس هیئــت مدیره) و مهر شــرکت معتبر 
و در غیاب خانم فاطمه الســادات مرتضوى 
(ســمت: رئیس هیئت مدیره) خانم اشرف 
حاجى هادى درچه (سمت: نایب رئیس هیئت 
مدیره) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادى 
با امضاء آقاى مجید کاظمــى (مدیرعامل) و 
مهر شــرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(242523)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت مهندسى فرا طرح 
نوین مهرگان پیشتاز ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 33285 و شناسه ملى 
10260538041 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1397/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقاى جواد 
شــامیرزائى جشوقانى به شــماره ملى 
5659600387 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، آقاى حمیدرضــا ابکاء خواجویى 
به شماره ملى 1288114508 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیــره و مدیرعامل 
و خانم هاله انصارالحســینى به شماره 
ملى 1288166850 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت با امضاى مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقاً و 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 مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (242852)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مهندســى فرا 
طرح نوین مهرگان پیشــتاز ســهامى 
خاص به شماره ثبت 33285 و شناسه 
ملــى 10260538041 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1397/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى جواد 
شــامیرزائى جشوقانى به شــماره ملى 
5659600387، آقاى حمیدرضا ابکاء 
خواجویى به شماره ملى 1288114508 
و خانم هاله انصارالحســینى به شماره 
ملى 1288166850 به عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (242858)

قهوه یکى از نوشیدنى هاى رایج است که امروزه در بین جوانان طرفداران زیادى پیدا کرده است. عده اى مصرف آن را براى سالمتى 
مضر مى دانند اما این نوشیدنى طبیعى نیز مانند بسیارى از خوراکى هاى دیگر خواصى دارد و باید در مصرف آن تعادل رعایت 

شود تا مشکلى در پى نداشته باشد.

تأثیرات مثبت قهوه بر سالمتى
1- قدرت آنتى اکسیدانى: دانه هاى قهوه سرشار از آنتى اکسیدان هستند. محققان تأیید کرده اند که یک فنجان قهوه، مقدار 

آنتى اکسیدان بیشترى نسبت به همین مقدار آب انگور، تمشک و پرتقال دارد. به عالوه ترکیبات «فنولیک» موجود در قهوه از چاى 
و کاکائو که به عنوان دو منبع فنولیک شناخته مى شوند، بیشتر است. تحقیقات نشان مى دهد که افزودن شیر یا خامه به قهوه تأثیرى 

در جذب آنتى اکسیدان هاى آن ندارد. البته ترجیحاً بهتر است شکراضافه نشود، زیرا جذب آنتى اکسیدان ها را به تأخیر مى اندازد.
2- پیشگیرى از پارکینسون: مطالعات زیادى گویاى این مطلــب است که مصرف منظم قهوه، قدرت کاهش خطر ابتال به بیمارى 

پارکینسون را دارد.
3-کاهش آسیب هاى کبد: نوشیدن سه فنجان و بیشتر قهوه در روز مى تواند پیشرفت هپاتیت C مزمن را کاهش دهد.

4- جلوگیرى از سنگ صفرا و کلیه: کسانى که مصرف کننده باالى قهوه هستند (چهار فنجان و بیشتر در روز) 25 درصد 
کمتر از افرادى که این نوشیدنى را میل نمى کنند، مبتال به سنگ کلیه و صفرا مى شوند. نوشیدن حداقل یک فنجان 

قهوه در روز تا 10 درصد احتمال این بیمارى را کاهش مى دهد.
5-کاهش احتمال ابتال به نقرس: افرادى که در طول روز چهار فنجان و بیشتر قهوه مى نوشند 40 

درصد کمتر از مصرف کنندگان کم قهوه در معرض خطر ابتال به بیمارى نقرس هستند.
6-موفقیت شغلى: کافئین یک محرك است. تحقیقات زیادى گویاى تأثیرات مثبت کافئین در 

هوشیارى و توجه است.
7-ابتالى دیرتر به بیمارى آلزایمر: کســانى که در طول زندگى قهوه مى نوشند، دیرتر 

مبتال به بیمارى آلزایمر مى شوند.

مضرات قهوه  
1- افزایش فشار خون: قهوه فشار خون را باال مى برد. حتى اگر این افزایش خیلى جزئى 
هم باشد، کسانى که دچار پرفشارى خون هستند، در برابر این تأثیر قهوه آسیب پذیرتر هستند.

2-پوکى استخوان: مصرف کنندگان باالى قهوه ممکن است دچار افزایش دفع کلسیم از 
ادرار شده و در معرض خطر پوکى استخوان قرار گیرند. این مشکل به خصوص در مورد کسانى 

که به اندازه کافى کلسیم دریافت نمى کنند، اهمیت بیشترى پیدا مى کند.
3- خواب نامطلوب: افراط در مصرف کافئین ممکن اســت تا حد چشمگیرى سیستم عصبى 

مرکزى را تحریک کند. همچنین مقدار باالى کافئین تأثیرات منفى در به خواب رفتن و کیفیت خواب 
دارد. هر فردى باید متناسب با شرایط خواب خود، ساعت نوشیدن قهوه را تنظیم کند، اما به طور کلى توصیه 

مى شود چهار تا شش ساعت قبل از به رختخواب رفتن قهوه نوشیده نشود.
4-رفالکس گوارشى: قهوه تا حدود زیادى مى تواند عامل بازگشت اسید معده و سوزش معده در افراد مستعد این مشکل 

شود.
5-کاهش جذب آهن: نوشیدن قهوه به همراه غذا، به دلیل وجود «تانین» جذب آهن را کم مى کند. افراد مبتال به کم خونى باید قهوه را مانند چاى 

یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا بنوشند. 

على توسلى، متخصص گوش و حلق و بینى از کاهش 
عفونت هاي لوزه و بهبود و تقویت وضعیت تنفسی با 

برداشتن لوزه خبر داد. 
وى گفت: شایع ترین علت انسداد راه هوایی فوقانی 
به صورت مزمن و طوالنی مــدت در بچه ها، بزرگی 
لوزه هاي کامی و لوزه ســوم است که در اثر عفونت و 
سرماخوردگی هاي مکرر، آلرژى و مواد محرك تنفسی 
به خصوص دود سیگار و قلیان می توانند تشدید شده و 
بزرگ تر شوند. توسلى اظهار کرد: عالیم آن می تواند 
به صورت تنفس دهانی هنگام خواب و بیداري، خروپف 
و حتی در بعضی از بیماران به صورت وقفه هاي تنفسی 
در هنگام خواب باشد که براي سالمتی قلب و ریه بیمار 

بسیار مضر است. 
این متخصــص گوش و حلــق و بینى بیــان کرد: 
همچنین گلــو دردهاي مکرر و «رینو ســینوزیت» 
هــاي مکــرر و کاهــش شــنوایی در اثــر تجمع 
مایع در گوش میانــی، به علت بزرگــی بیش از حد
 لوزه ها می توانــد ایجاد شــود. وى اضافه کرد: این 
کودکان معموًال شــش تا هشــت بار در سال دچار 

سرماخوردگی هاي ویروســی و باکتریایى می شوند. 
توسلى گفت: بهترین و دقیق ترین روش تشخیصی 
براي لوزه ســوم، آندوســکوپی ناحیه بینی است و 
همچنین گرافی «لترال گردن» و قســمت انتهایی 
بینی نیز در تشــخیص بزرگی لوزه ها کمک کننده 
است. توسلى با اشــاره به اینکه در بســیاري از این 
بیماران، صورت کشیده و دراز، کوچکی فک تحتانی 
و دهان باز دیده مى شــود، گفت: اکثــر تحقیقات و 
مطالعات در این مورد، نشــان داده اند که برداشــتن 
لوزه ها به صورت مشــخص، باعث بهبود و تقویت 
وضعیت تنفسی و کاهش عفونت هاي لوزه شده است.

رئیس انجمن چشم پزشکى با اشــاره به اینکه علت 
اصلى ایجاد «ناخنک» چشم هنوز مشخص نیست، 
گفت: ناخنک سبب بروز «آستیگماتیسم» در چشم 
مى شود.هرمز شمس درباره ناخنک چشم اظهار کرد: 
ناخنک در چشم شبیه به یک گوشت اضافى است که 
بیشتر در ناحیه داخلى چشم مشاهده مى شود. وى با 
بیان اینکه ناخنک در قسمت سفید مرکزى چشم به 
طرف قرنیه زده مى شود، افزود: گاهى ناخنک تنها در 
قرنیه چشم گسترش مى یابد که در این صورت، درمان 
آن بسیار مشکل مى شــود و حتى در مواردى نیازمند 
پیوند سطحى قرنیه است.رئیس انجمن چشم پزشکى 
خاطر نشان کرد: علت اصلى ایجاد ناخنک چشم هنوز 
مشخص نیست، اما بیشــتر در افرادى که در طبیعت 
کار مى کنند و در معرض اشعه ماوراى بنفش و مادون 
قرمز قرار دارند همچون کارگران یــا افرادى که در

نواحى گرمســیر زندگى مى کنند بیشــتر مشــاهده 
مى شود.

شمس یادآور شد: ناخنک در نواحى که پلک باز است 
بیشتر به وجود مى آید که اگر ناخنک مختصر و در حد 
یک قرمزى کوچک کنار قرنیه باشد، نیازمند جراحى 
نیست.  وى عنوان کرد: اگر ناخنک در چشم گسترش 
یابد، نیازمند پیوند قرنیه اســت، بنابراین بهتر است 
افراد تا حد امکان با مراقبت از چشم هاى خود، از بروز 
ناخنک یا سایر عوارض چشم با استفاده از عینک هاى 
مخصوص آفتابىUV تا حدى از بروز این مشکالت 

پیشگیرى کنند.

 آنچه باید درباره «ناخنک» بدانیدبا فواید و مضرات قهوه آشنا شوید

 دود سیگار و قلیان
 یکى از عوامل بزرگی لوزه هاي کودکان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى تعمیرات و بازسازى
 بخش  NICU و CCU  قلب اطفال مرکز آموزشى درمانى 

قلب شهید چمران بر اساس فهارس بها سال 1397

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به ســایت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقى: 
1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأسیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان 

امضاء مجاز شرکت 
2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 

3) ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد.
4) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار تعمیرات مراکز بهداشتى و درمانى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى 

مربوطه  و مفاصاحساب قراردادها 
5) گواهى بازدید یکى از اعضاء هیئت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم واحد رسیده باشد.

6) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه ارائه 
نمایند.

برآورد پروژه: 9/722/878/698 ریال بر اساس فهارس بها سال 1397
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 490/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1397/06/20 لغایت روز سه شنبه 06/27 /1397

م الف: 245999

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت شهرسازان مهرآئین شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 48538 و 
شناسه ملى 10260667630 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مورخ 1397/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهنوش حسینى بیلوئى 2300160684، 
آقاى محسن فرهمندنژاد 1170778011 و آقاى حمیدرضا آذرى دستجردى 1292177594 
به ســمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شــدند. آقاى روح اله زجاجى 
1280406879 و آقاى مهدى جابرى 1292588853 به ترتیب به ســمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (244034)
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دنیا روى در رفتن دارد و بانگ وداع برداشــته و آخــرت روى درآمدن 
دارد و به ناگاه ، رخ مى نماید. بدانید، که امروز، روز به تن و توش آوردن 
اسبان است و فردا روز مســابقه . هر که پیش افتد، بهشت جایزه او است و 
هر که واپس مانَد، آتش جایگاه او. آیا کسى نیست ، که پیش از آنکه مرگش 
در رسد، از خطاى خود توبه کند؟ آیا کســى نیست ، که پیش از بدحالى و 

موال على (ع)شوربختى ، براى خویش کارى کند؟

آگهى مزایده

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى 
و حسب ضوابط و مقررات آیین  نامه مالى شهرداریها، تعدادى از زمین هاى واقع در مجتمع صنایع 
کارگاهى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد 
از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد 

حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

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

5- پیشنهاددهندگان مى بایســت 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 

106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت دوم

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى
 به طور فوق العاده- مرحله دوم در شرکت پالسماتک سپاهان

احسان ثابت پور- مدیرعامل

آگهى دعوت سهامداران شرکت پالسماتک سپاهان سهامى خاص ثبت شده به شماره 33916 
و شناسه ملى 10102738722 جهت تشکیل مجمع عمومى عادى

به اطالع کلیه ســهامداران مى رساند جلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت 
پالسماتک سپاهان- مرحله اول مورخ 1396/09/04 به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء برگزار 
نگردیده و بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مرحله دوم که در ساعت 9:00 مورخ 1397/06/31 در آدرس اصفهان- شهرك 
صنعتى مورچه خورت- فاز سوم- انتهاى بوعلى دوم- شماره 444 کدپستى 8333115191 تلفن 

03145643315 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

انتخاب اعضاى هیأت مدیره
انتخاب بازرسین

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
تصویب تراز و حساب سود و زیان سال 1396

آگهى مزایده نوبت اول
(مرحله اول)

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/59 مورخ 1396/07/24 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد جایگاه 
CNG واقع در بلوار خرمشهر (از طرف چادگان به داران) را جهت بهره بردارى به بخش خصوصى واجد شرایط به مدت یکسال 

شمسى واگذار نماید.
قیمت پایه: با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگسترى قیمت پایه اجاره موردنظر را بر مبناء حداقل 54 درصد 

سود ناخالص از ناحیه فروش گاز CNG اعالم نموده است.
میزان سپرده شرکت در مزایده: براساس آخرین فیش گاز حاصل از فروش گاز جایگاه مذکور به شناسه قبض 19126406137 به 
مبلغ 123/895/000 ریال بوده که میزان سپرده جهت شرکت در مزایده به مبلغ 6/194/750 ریال مى باشد لذا شرکت کنندگان 

مى بایستى مبلغ مذکور را به صورت نقداً به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز نمایند.
- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: شرکت کنندگان مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1397/06/20 لغایت روز سه شنبه مورخ 
1397/07/03 با مراجعه به شهردارى و ضمن بازدید از زمین مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان  و 
تعهد شرکت کننده) از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده به انضمام اسناد و مدارك شرکت و 
تأییدیه شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران (شرکت هاى مجاز بهره بردار) و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت 

(الف) و پیشنهاد قیمت نیز در پاکت ب ضمیمه گردد. 
- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/07/03 به حراست شهردارى 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1397/07/04 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء 

کمیسیون باز و قرائت مى گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون 

فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 
مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى 

را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر 

این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
7- فقط اشخاص حقوقى (شرکت هاى معتبر) مجاز به شرکت در این مزایده مى باشند و سایر شرکت هایى که موضوع تعمیرات، 
نگهدارى (تجهیزات، و تأسیسات، صنعتى، برق، مکانیک) با خدمات در این زمینه در موضوعه اساسنامه آنها صراحتاً و دقیقًا 

قید شده است. (اعمال تغییرات آگهى تغییرات شرکت و یا آگهى تأسیس با ارائه گواهى اداره ثبت شرکت ها قابل قبول است.)
8- برنده مزایده حق واگذارى و انتقال کلى و جزئى قرارداد به اشخاص ثالث را نخواهد داشت.

9- پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل که اآلن در جایگاه CNG مشغول به کار هستند (نیروهاى موجود) براساس قوانین 
جمهورى اسالمى ایران و همچنین مسئولیت عملکرد آموزش کالً بر عهده برنده مزایده بوده و برنده مزایده موظف است نسبت 

به بیمه نمودن کارکنان- اشخاص ثالث- تجهیزات، ابنیه، تأسیسات خود برابر قانون اقدام نماید.
10- کلیه هزینه هاى آب و برق و گاز مصرفى، و تعمیر و نگهدارى جایگاه CNG احتمالى همگى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

11- در این آگهى هیچگونه شرایطى را براى استخدام شرکت کنندگان در مزایده و برنده مزایده و افراد سببى و نسبى پیمانکار و 
حتى نیروهاى تحت امر ایشان در حال و آینده نخواهد داشت. هیچگونه متعهد مى شود هیچگونه ادعایى درخصوص استخدام 

خود از شهردارى نداشته باشد.
12- کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بایستى از لباس فرم و اتیکت دار یا درج نام و مشخصات استفاده نماید.

13- شرکت کنندگان بایستى عالوه بر حسن شهرت، عدم سوء سابقه منع قانونى براى انجام موضوع مزایده و عقد قرارداد مربوطه 
را نداشته باشند.

14- فعالیت جایگاه و ارائه خدمات به صورت شبانه روزى و در طول 24 ساعت خواهد بود.

چاپ اول

آگهى تجدید مناقصه

سید حیدر ثمریان- شهردار خور

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 105 مورخ 97/05/06 شوراى محترم 
اسالمى شهر خور و از محل اعتبارات منابع داخلى عمرانى (طرح احداث و 
تکمیل بازار روز پروژه احداث بازار سنتى) در نظر دارد نسبت به احداث 
بازارچه سنتى شهر خور از طریق آگهى مناقصه عمومى با اعتبارى معادل 
15/000/000/000 ریال اقدام نماید. (پرداخت کلیه کســور قانونى به عهده 
پیمانکار مى باشــد). متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرکت 
در مناقصه مذکور تا پایان وقت ادارى ســاعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 

97/06/26 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323500 

نوبت دوم آگهى مزایده مرحله چهارم و پنجم

محسن حیدرى- شهردار اردستان

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت 
محترم کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد، تعداد سه (3) 
قطعه زمین با کاربرى تجارى از امالك شهرك شهید بهشتى واقع در ضلع شمالى بیمارستان 
و یک قطعه زمین با کاربرى تجارى خدماتى از امالك شهرك امام حسن(ع) واقع در میدان 
دادگسترى را از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد، واگذار نماید. لذا 
متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/06/26 جهت 
دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالى شهردارى اردستان مراجعه نموده 
و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد 

یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

نوبت اول


