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چطور از شر استرس هاى کارى خالص شویم؟کشف تریاك در کندوهاى عسلبازیگرى که گرفتار بى رحمى سینما شداقتصاد ایران در زمان جنگ از زبان سردار صفوى تبریک فیفا به دشمن کى روش و ناجى پرتغال سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ارتباط پایـیز 
و سالمت
 انســان

مبارزه با فساد در اصفهان رضایت بخش نیست
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پیشنهاد ایران براى نظارت 
دائمى بر فعالیت هاى هسته اى

خروجى آب سد زاینده رود
 کــم شد

سازگارى با کم آبى 
در اصفهان به صورت 
ماهانه بررسى مى شود

5

پیش بینى حضور 
12 هزار زائر در 

بزرگ ترین موکب 
اصفهـان 

براى برخى افراد شنیدن نام پاییز زیبایى هاى طبیعى و 
خوراکى هاى مخصوص این فصل را تداعى مى کند. در مقابل، 

براى برخى دیگر پاییز به معناى تجربه شرایط ناخوشایندى 
مانند سردرد، سرماخوردگى، آنفلوآنزا و درد مفاصل است.

 اینکه تغییرات آب و هوایى در فصل پاییز مى توانند ...

مسئول اجرایى موکب حضرت زهرا (س) گفت: 
موکب حضرت زهرا(س) بــزرگ ترین موکب 

اصفهان در حماسه پیاده روى اربعین است.
على موسوى اظهار کرد: موکب حضرت زهرا (س) 
از محرم سال 1396 به قصد خدمتگزارى زائرین 
اربعین در بخش بهداشــت آغاز به کار کرد و تا 
امروز توانســته ایم در دو موکب و در سه بخش 
اسکان، درمان و امور فرهنگى در خدمت زائران 

حسینى باشیم. 
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جستجوى معادن غنى در جستجوى معادن غنى در 1414 هزار کیلومتر مربع از اراضى اصفهان هزار کیلومتر مربع از اراضى اصفهان
این جستجو نتیجه نخستین قرارداد در نوع خود است که روز پنج شنبه به امضاى سازمان صمت اصفهان و شرکت مدیریت منابع معدنى رسیداین جستجو نتیجه نخستین قرارداد در نوع خود است که روز پنج شنبه به امضاى سازمان صمت اصفهان و شرکت مدیریت منابع معدنى رسید
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نماینده اصفهان در مجلس مطرح کرد

دوست ندارم 
براى بازیگرى 
دست و پاى 
الکى بزنم

ترس از محرومیت
 رضا شکارى که در نقل وانتقاالت تابستانى با حرف و حدیث هاى 
زیادى از روبین کازان به تراکتور پیوست، حاال در این تیم به یک 
نیمکت نشین محض تبدیل شده است. رضا شکارى در تمامى 
بازى هاى تراکتور در فهرســت 18 نفره این تیم حضور داشته، 
اما در هیچ کدام توســط دنیزلى در ترکیب این تیم به کار گرفته 

نشده است.
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

توقیف 4000 دستگاه 
خودرو

 به دلیل برخــورد 
با کشف حجاب

اپیـــدمى سال 1918 در راه است؟
شناسایى بیمارى خطرناکى که در کمتر از 2 روز مى تواند 80 میلیون  انسان را بکشد!

2

5
بز

مسئ
موکب
اصفه
على
از مح
اربعی
امرو
اسک
حسی

حاال خدا بیــرو راحاال خدا بیــرو را
 بغـل  کرده بغـل  کرده

تأسیس 1396/2/11  اولین دوره از  تأسیس وفعالیت خودش را سپرى مى کند.
فعالیتهاى شرکت عالوه بر یک دو پروژه پیمانکارى در حوزه توسعه شهرستان پروژه هایى را که نزدیک به مزیتهاى نسبى شهرستان بوده شناسایى کرده واکنون  پروژه هاى کوى دامداران وشهرك 

گلخانه اى شهرستان چادگان را در دستور کار خود قرار داده و هر کدام از پروژه ها بشرح زیر پیشرفت کار دارند.

پــالن ســایت گلخانه اى 
شهرستان چادگان

بالغ بر 25 هکتار که پس از کسر معابر 
وحریم ها 20 هکتار گلخانه زیر ســقف 

پالستیکى قرار مى گیرد.

شرکت تعاونى 
شاخص در گرایش 

توسعه عمران

شرکت توسعه و 
عمران چادگان

در خصوص شهرك گلخانه اى شهرستان نیز زمین وآب مورد نیاز تامین شده 
و ضمن تهیه طرح تفکیکى پالکها بطور همزمان مطالعات آب وخاك و..  ... واخذ 

مجوز احداث کلى وهمچنین تامین برق وگاز پروژه در دستور کار است.

شرکت  تعاونى توسعه و عمران شهرستان چادگان

آغاز عملیات اجرایى کوى دامداران در زمینى به مساحت 14 هکتار  وشامل 140 واحد پروار بندى بره از آبان ماه 97 شــروع وطى این مدت بیش از 80 درصدواحدها به بهره برداران تحویل شده. 
جاده دسترسى ، معابر داخلى زیرسازى و ساب بیس شده و آبرسانى وبرق رسانى به کوى هم اکنون در حال انجام است وبه تدریج تعدادى از واحدها تغییر کاربرى انجام شده وپروانه هاى ساخت و 

بهره بردارى آنها آغاز مى گردد.

عنایت بخشى:
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رئیس جمهور گفت: ایران آمادگى دارد در مقابل تصویب 
برجام و رفع دایمى تمام تحریم ها توسط کنگره آمریکا، 
طرح تصویب فورى پروتکل الحاقى در مجلس ایران به 

عنوان قانونى دائمى را پیگیرى کند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى با بیان اینکه 
تحریم هاى غیرانســانى آمریکا به اهداف خود نخواهد 
رسید، گفت که در این زمینه انسجام کاملى در داخل ایران 
وجود دارد و تمامى احــزاب و گروه ها در ایران آمریکا را 
تنها مقصر مشکالت کنونى در زمینه هاى مختلف بدانند.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه برجام بهترین توافقى 
بود که امکان رســیدن به آن وجود داشت، اضافه کرد: 

گزارشات متعدد آژانس نشان مى دهد که ایران به دنبال 
انحراف از قوانین هسته اى نیست. ایران آمادگى دارد در 
مقابل تصویب برجام و رفع دایمى تمام تحریم ها توسط 
کنگره آمریکا، طرح تصویب فورى پروتکل الحاقى در 

مجلس ایران به عنوان قانونى دائمى را پیگیرى کند.
رئیس جمهور در پاسخ به اتهامات مقامات آمریکا علیه 
ایران در حادثه اخیر حمله به تأسیسات نفتى عربستان، 
اظهار کرد: کسانى که عکس یک حادثه جزیى در ایران 
را منتشر مى کنند، چرا به جاى اتهام زدن، دلیل و مدرك 
خود و عکس هاى ماهواره اى دقیق درباره منشأ شلیک 

این موشک ها را ارائه نمى دهند؟

دستیار و مشاور عالى مقام معظم رهبرى گفت: در زمان 
جنگ درآمد نفتى کشــور به هفت میلیارد دالر کاهش 

یافت. 
سید یحیى رحیم صفوى گفت: در سال 65، صادرات نفت 
ایران از دو میلیون بشکه به روزانه 600 هزار بشکه رسید 
و با افزایش تولید که در عربستان صورت گرفت قیمت هر 
بشکه نفت به هفت تا 9 دالر کاهش یافت. وى اضافه کرد: 
با این حال با کاهش درآمدهاى نفتى، جنگ و کشور را به 

سختى اداره کردیم.
سردار رحیم صفوى گفت: در این سال ها با مشکل جنگ 
نفتکش ها نیز مواجــه بودیم و اطالعاتــى که از طرف 

منافقین و آواکس هاى آمریکایى به عراق داده مى شد و 
خلبان هاى فرانسوى اقتصاد نفتى ایران را هدف قرار داده 
بودند. وى با بیان اینکه 90 درصد نفت ایران در آن زمان 
از خارك صادر مى شــد افزود: این تأسیسات نفتى هدف 

متجاوزان قرار مى گرفت.
سردار رحیم صفوى اضافه کرد: در زمان جنگ به شرایطى 
رسیدیم که یک هفته بیشــتر گندم در سیلوها نداشتیم 
و اقتصاد کوپنى را عملیاتى کرده بودیم. وى گفت: آمار 
نشان مى دهد که مجموعه خسارات و هزینه هاى جنگ 
ایران و عراق براى دو طرف حــدود 2000 میلیارد دالر 

بوده است.

پیشنهاد ایران براى نظارت 
دائمى بر فعالیت هاى هسته اى

اقتصاد ایران در زمان جنگ از 
زبان سردار صفوى

ادعاى مالکیت فرودگاه
   باشــگاه خبرنگاران جوان | شــهردار 
تهران گفت: با امضاى تفاهمنامه با سازمان ثبت و 
اسناد، امالك شهردارى تهران که فاقد سند بودند، 
سنددار مى شوند. حناچى گفت:  مدتى قبل کسى 
آمد و ادعاى مالکیت فرودگاه مهرآباد را مطرح کرد 
که اگر امالك سند داشته باشند، این اتفاق مجدد 

رخ نمى دهد. 

تخلف دانشگاه آزاد
   پانــا | دبیرخانه شوراى ســنجش و پذیرش 
دانشــجو در اطالعیه اى اعالم کــرد که تکمیل 
ظرفیت دانشگاه آزاد اسالمى براى داوطلبان آزمون 
سراسرى سال 1398 فاقد وجاهت قانونى است. در 
این اطالعیه آمده است: دانشگاه آزاد اسالمى بدون 
اخذ مجوز شوراى سنجش و پذیرش دانشجو، از روز 
دوم مهر ماه سال جارى شروع به انتخاب رشته با 

عنوان تکمیل ظرفیت کرده است.

ثبت نام ستاره والیبال 
   آنا | بازیکن تیم ملى والیبال ایران و دانشجوى 
کارشناســى تربیت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نکا به منظور ثبت نام و انتخاب 
واحد در این دانشگاه حضور یافت. فرهاد قائمى از 
استقبال رئیس، کارکنان، اعضاى هیئت علمى و 

دانشجویان واحد نکا از او قدردانى کرد.

گسل خوزستان، جوان شده
   بهار | معاون توســعه مدیریت اســتاندارى 
خوزستان گفت: باید آمادگى بیشترى براى مقابله 
با زلزله داشته باشــیم چون گسل هاى خوزستان 
جوان و فعال شده و طى دو روز دو زلزله باالى 4/5 

ریشترى داشتیم.

قهرمان رکورددار فقیر!
   ایســنا | بانوى لرستانى که رکورددار پرتاب  
دیسک نوجوانان و جوانان کشور است، مى گوید: 
از لحاظ اقتصادى وضعیت خوبى ندارد و به کمک 
احتیاج دارد. ســیده زهرا نجفى گفت: هزینه هاى 
این رشته خیلى باالست و چون از لحاظ اقتصادى 
ضعیف هستم حتى توان تهیه دو میلیون تومان پول 
خرید دیسک یا کتانى مخصوص پرتاب را ندارم و 

انتظار دارم مسئوالن حمایت کنند.

به قم توجه شود
   ایســنا | وزیر آموزش و پرورش با اشــاره 
به بررســى هاى آمارى در کشــور گفت: شیوع 
آسیب هاى اجتماعى در قم با وجود اینکه یکى از 
قطب هاى مذهبى و حضور مراجع تقلید شیعه در 
این شهر، مى تواند نگران کننده باشد لذا باید توجه 
ویژه اى در مورد آسیب هاى اجتماعى دانش آموزان 

در شهر قم داشته باشیم.

دلیل حادثه قطار زاهدان
   تســنیم | در حالى هنوز دلیل خروج قطار 
زاهدان-تهران از ریل رسمًا اعالم نشده که یک 
مقام مسئول باز شدن پیچ ریل در یک محدوده 20 
مترى را دلیل احتمالى بروز این حادثه ناگوار اعالم 
کرد. حادثه خروج قطار مسافربرى زاهدان- تهران، 

157 نفر مصدوم و چهار کشته داشت.

پزشکان مالیات نمى دهند
   خبــر آنالین | وحید شــقاقى، کارشــناس 
اقتصادى در رابطه با ظرفیت بالقوه مالیاتى پزشکان 
در کشور خاطر نشــان کرد: ظرفیت مالیاتى آنها 
6000 میلیارد تومان است ولى در سال گذشته تنها 

200 میلیارد تومان مالیات دادند.

اطاعت از ولى امر 
نجات از ضاللت است

   جمــاران | آیت ا... احمد جنتــى، رئیس مجلس 
خبرگان رهبرى در تجدید میثاق هیئت رئیسه و اعضاى 
مجلس خبرگان رهبرى با آرمان هاى امام خمینى(ره) 
یادآور شــد: تجربه نشــان داده که اطاعت از ولى امر 
موجب نجات از ضاللت هاســت. یعنــى هر جایى که 
خطوط غیر مستقیم و ضاللت ها ما را تهدید مى کرد، 
ایشــان راهنمایى کرد. اما توطئه هایى از داخل و خارج 
شد براى اینکه مسئله والیت را زیر سئوال ببرند و دست 

هم بر نمى دارند.

انتقاد از «بگو و بخند» 
   فــارس | عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت: در 
حالى که اروپایى ها علیه ما بیانیه داده اند، رئیس جمهور 
ما با مقامات اروپایى مى نشیند و بگو و بخند راه مى اندازد؛ 
این موضوع، قابل قبول نیست و عکس منتشرشده از آن 
زننده بود. آیت ا... سیداحمد علم الهدى گفت: ما از دولت 
فعلى مأیوس هســتیم، چرا که گاهى، نظرات شخصى 
خود را به راهبردهاى نظام ترجیح مى دهند. رفتارى که 
دولتمردان ما، بعد از بیانیه اروپایى ها انجام دادند و با آنها 
عکس گرفتند، نشان دهنده این است که آقایان، مسائل 

دیگرى را به مصالح انقالب ترجیح مى دهند.

ماجراى خنده روحانى
   آفتاب نیــوز | حسام الدین آشــنا، مشاور رئیس 
جمهور، در واکنش به انتقادها از خنده حســن روحانى 
در دیدار با «بوریس جانســون»، نخست وزیر انگلیس 
در توییتى نوشت:  تصاویر رسانه اى شده از بخش علنى 
گفتگوى روحانى و جانسون مربوط به کنایه اى است که 
رئیس جمهور ایران همان ابتدا به او زد و گفت: «شما که 
با مشکل حکم دادگاه عالى مواجه هستید»  و جانسون 
با فرار از پاسخ، با خنده و شــوخى گفت:  «خودم حلش 

مى کنم».

من فرمان قتل دادم
   نامه نیوز | ولیعهد عربســتان براى اولین بار در 
گفتگو با شبکه آمریکایى «پى بى اس»، اذعان کرد که 
قتل «جمال خاشقجى»، روزنامه نگار منتقد عربستانى 
در کنسولگرى عربستان در استانبول، تحت نظارت وى 
صورت گرفته است. «محمد بن سلمان» گفت: «این 
تحت نظارت من انجام شــد. من تمامى مسئولیت را 
مى پذیرم زیرا تحت نظارت من انجام شده است». مستند 
شبکه «پى بى اس» قرار است اول اکتبر ماه (9 مهرماه) 
قبل از اولین سالگرد قتل «جمال خاشقجى» پخش شود.

نیاز به درس اخالق دارید
   خبر آنالین | اظهارات نصرا... پژمانفر، نماینده جبهه 
پایدارى در مجلس خطاب به على الریجانى و دیکتاتور 
خطاب کردن رئیس مجلس، جنجال زیادى به پا کرد. 
حجت االسالم والمسلمین محمدتقى رهبر، امام جمعه 
موقت اصفهان که خود چند دوره بر کرســى نمایندگى 
مجلس تکیه زده اســت در انتقاد از اظهــارات پژمانفر 
مى گوید: یک عده اى ژست مى گیرند که هر کسى که 
تندروى کند، انقالبى و شاخص است اما این تندروى ها 
خوب نیست و تندروى هرکجایى که باشد بد است. امروز 

خواص، بیشتر از مردم نیاز به کالس اخالق دارند.

ترامپ شبیه یک آدم روانى است
   ایسنا | محمد هاشمى مبناى واکنش هاى دولت 
آمریکا به ایران را از روى ضعف و عصبانیت تحلیل کرد 
و گفت: حتى اگر به صورت ترامــپ در زمان امضاى 
موضوع یا بیان اتفاقى دقت کنید متوجه مى شوید کامًال 
عصبانى است و شبیه یک آدم روانى عمل مى کند. این 
فعال سیاســى گفت: وضعیت صدور ویزا براى رئیس 
جمهور و هیئــت همراه، همچنین تحریم مســئولین 
لشکرى و کشورى و دفتر رهبرى حرکت هایى روانى 

و ایذایى است. 

خبرخوان

حرکت «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانســه و عدم 
احترام به «شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانى» امیر قطر 
در جریان نشستى در نیویورك در شبکه هاى اجتماعى بحث 

و جدل زیادى ایجاد کرد.
ماجرا از این قرار بود که هنگام نشســت تغییرات اقلیمى در 
نیویورك، هنگامى که امیر قطر به سوى مکرون آمد و با وى 
دست داد از جایش بلند نشــد. در تصاویر منتشر شده از این 
نشست هنگامى که امیر قطر پس از سخنرانى خود به جایگاه 

سخنرانان نشســت تغییرات اقلیمى باز مى گردد، مکرون 
و «اندرو هوانس»، نخســت وزیر جامائیــکا که در جایگاه 
ســخنرانان حضور دارند بدون آنکه از جاى خود بلند شوند، 
در همان حالت نشسته دست خود را به سوى امیر قطر دراز 
مى کنند. این اقدام با واکنش کاربران شبکه هاى اجتماعى 
در کشورهاى حوزه خلیج فارس رو به رو شد که آن را مغایر 
با پروتکل دست دادن یک مقام با مقام دیگر دانسته اند و آن 

را اهانت آمیز و خالف عرف دیپلماتیک توصیف کرده اند.

شاید فاجعه بشرى در دوره هاى آتى، جهان را تحت تأثیر 
خود قرار دهد؛ فاجعه اى که رئیس سابق سازمان بهداشت 
جهانى وابسته به سازمان ملل متحد آن را اعالم کرده و 
بنا بر آن انتظار مى رود بیمارى شبیه به آنفلوآنزا در سراسر 
جهان شیوع پیدا کند و در کمتر از دو روز ده ها میلیون تن 

را از بین ببرد.
بنا بر گزارش یک تیم علمى از کارشناســان بهداشت به 
سرپرستى رئیس سابق سازمان بهداشت جهانى با عنوان 
«جهان در معرض خطــر»، بیمارى جدید در کمتر از 36 
ساعت قادر به کشتن بیش از حدود 80 میلیون در سراسر 
جهان است. در این گزارش آمده اســت: با شیوع چنین 
چیزى و با تعداد افرادى که دائم به کشــور هاى مختلف 
سفر مى کنند، اثرات این بیمارى مى تواند بدتر، کشنده تر 

و گسترده تر باشد.
در این گزارش که تالشى براى ترغیب رهبران جهان به 
همکارى و تالش کافى براى مقابله با چنین بیمارى همه 
گیرى است، خاطرنشان شده که خطر ابتال به بیمارى همه 
گیر جهانى بسیار واقعى است. عامل ایجاد کننده بیمارى 
یک عامل سریع و غیرمنتظره است که قادر به از بین بردن 
ده ها میلیون تن از مردم، اخــالل در کل اقتصاد و ایجاد 

فجایع بى پایان است.
کارشناسان شوراى نظارت بر آمادگى جهانى تأیید کردند 
که این بیمارى شباهت زیادى به «آنفلوآنزاى اسپانیایى» 
دارد که در سال 1918 پانصد میلیون تن (یک سوم مردم 
جهان در آن هنگام) در سراسر جهان را دچار کرد و نزدیک 

به 50 میلیون را کشته است. 

گزارش «جهــان در معرض خطر»، همچنین شــامل 
نقشه اى از دنیاى مدرن است که لیستى از عفونت هاى 
بالقوه را یادآور مى شــود که ممکن است منجر به شیوع 
بیمارى هاى همه گیر شود. در این گزارش آمده که افراد 
روزانه از یک کشور به کشور دیگر با هواپیما سفر مى کنند 
و باعث شیوع این بیمارى همه گیر از طریق حمل و نقل 
هوایى تنها در کمتر از 36 ساعت خواهند شد. این اتفاق 
مى تواند 5 درصد از اقتصاد جهانى را کامل و بســیارى از 
سیستم هاى بهداشت ملى، به ویژه در کشور هاى فقیر را 
از بین ببرد. از طرف دیگــر، متخصصان در این گزارش 
اقدامات زیادى براى محافظت از مردم در صورت شیوع 
بیمارى پیشــنهاد داده اند؛ بیمارى خطرناکى که کنترل 

آن دشوار است.

به دنبال انتشــار یک فیلم در شبکه اجتماعى که برخى آن 
را منتسب به احمدعلى مقیمى،  نماینده دوره هشتم و نهم 
مجلس شوراى اســالمى کرده بودند، وى ضمن دروغ و 
جعلى خواندن فیلم منتشر شده گفت: افرادى که این فیلم را 
ساخته اند توسط نیروهاى امنیتى دستگیر شده اند و اکنون 

در بازداشت به سر مى برند. 
وى در گفتگو با «دیده بان ایران» در پاسخ به این سئوال که 
انگیزه و هدف این افراد از انجام این کار چه بوده است هم 
توضیح داد: این افراد از چندى قبل با تماس هاى مکرر از بنده 
خواستند تا اسنادى را برایشان تهیه کنم و به نوعى براى آنها 
جاسوسى کنم که وقتى با پاسخ منفى بنده رو به رو شدند با 
تهدید و ارعاب سعى کردند مرا در دام بیاندازند که این اتفاق 

نیافتاد و بحمدا... توسط نیروهاى امنیتى هم بازداشت شدند.
گفتنى است فردى در صفحه فیس بوکش با انتشار این فیلم 
نوشت که اگر برخى از اعضاى خانواده او آزاد نشوند دست به 

افشاگرى هاى دیگرى هم خواهد زد.

شناسایى بیمارى خطرناکى که در کمتر از 2 روز مى تواند 80 میلیون  انسان را بکشد!

اپیدمى سال 1918 در راه است؟
تجهیز یک مدرســه غیرانتفاعى توسط سازمان 
نوســازى مدارس در جیرفت  بــا واکنش هایى 
روبه رو شده است. امام جمعه جیرفت گفت: کار 
انجام شده 100 در صد قانونى است و هیچ منع 
قانونى در آن نیست. این در حالى است که معاون 
آموزش و پرورش جیرفت در اعتراض به تجهیز 
این مرکز آموزشــى غیردولتى با امکانات دولتى 

استعفا کرده است.
حجت االســالم رضا ســعادت فر در گفتگو با 
«ایسنا» در این باره گفت: اعطاى تجهیزات به 
این مجموعه یک کارخیر اســت و هیچ انتفاع 
شخصى در آن نیست. به عنوان مثال بازسازى 
واقعه غدیر در شــهر اتفاق مى افتد، که یک کار 
فرهنگى اســت و همه ادارات مى آیند پاى کار، 
ماشین آالت و امکاناتشــان مى آیند کار انجام 
مى شود، ایام اربعین و عاشورا پیش مى آید همه 

کمک مى کنند؛ آیا مشکل دارد؟
امام جمعه جیرفت اظهار کرد: ساختمان با کمک 
افراد خیر ساخته شده و امکانات نیز با کمک آنها 
تأمین مى شــود و ادارات هم در جاهایى که در 
توانشان است کمک مى کنند. این فرق مى کند با 
مدرسه غیرانتفاعى که شخص مى سازد و انتفاع 

هم مى برد و بعد هم به ورثه اش مى رسد.
حجت االسالم ســعادت فر ضمن تشریح نحوه 
مدیریت این مجموعه آموزشــى تصریح کرد: 
ساختمان مربوط به دفتر امام جمعه است. مدیریت 
هم تحت نظر امام جمعه اســت و هر کس امام 
جمعه باشد بر این مجموعه ها مدیریت مى کند. 
امام جمعه جیرفت افــزود: هیچگونه اموالى که 
برچسب دولتى داشته باشند، نداریم و اگر جاهایى 
هم باشد با یک ســاز و کار قانونى است و شاید 
یک اداره یکسرى امکانات را به صورت امانت و 

در یک مدت معین در اختیار بگذارند و بعد ببرند.

اهداى تجهیزات دولتى
 به مدرسه غیرانتفاعى

 امام جمعه جیرفت 

جنجالى که نحوه دست دادن مکرون
 با امیر قطر به پا کرد 

ماجراى انتشار فیلم غیراخالقى 
منتسب به نماینده سابق مجلس

ماجراى موهاى آشفته نخســت وزیر انگلیس به جلسه 
مجلس شوراى اسالمى هم باز شد. هفته پیش مهرداد 
الهوتى، نماینده مردم لنگــرود در مجلس در کنایه اى 
به «بوریس جانســون» گفت: آقاى جانسون که قدرت 
حل کردن مسائل داخلى خود را هم ندارد چگونه درباره 
ملت بزرگ ایران صحبت مى کند؟! او قدرت مرتب کردن 

موهاى خود را هم ندارد. 
اما مدل موهاى جانسون فقط مورد توجه الهوتى نبوده 
و نیست چرا که تاکنون استایل بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس در مجامع بیــن المللى توجه خیلى ها را به 
خودش جلب کرده است. مردى با مو هاى به هم ریخته 

اتفاقًا سوژه رسانه هاى مختلف هم بوده است. اما اینکه 
چرا او به این شکل در جوامع ظاهر مى شود؟ باید بگوییم 
که رســانه هاى انگلیسى به این ســئوال پاسخ داده اند. 
هنگامى که جانسون به عنوان شهردار لندن مشغول به 
کار بود، مو هاى شلوغ و درهم ریخته اش توجه عکاسان و 

خبرنگاران را به خود جلب کرد. 
او سال هاست به این رویه ادامه مى دهد و اصًال برایش 
مهم نیســت که در چه مراسم و جلســه اى حضور دارد! 
اگر کت و شلوار اتو کشیده اش را فاکتور بگیریم، به مرد 
میانسالى مى ماند که پس از یک شبانه روز خواب پى در 

پى از تختخوابش بیرون آمده است!
یکى از رسانه هاى محلى انگلیس در این باره نوشته است: 
«جانسون داراى یک ذهنیت ترســناك است، اما عمداً 
این موضوع را در زیر یک چهره احمقانه پنهان مى کند.»  
یکى دیگر از رسانه هاى انگلیســى درباره مدل مو هاى 
بوریس جانسون مى گوید: «اولین چیزى که باید به آن 
توجه کنیم این اســت که مو هاى او کامًال شبیه مو هاى 
"دونالد ترامپ" است، اما این تنها چیزى نیست که بین 
آنها مشترك است.» جانســون و ترامپ را هر دو رفتار 

پوپولیستى شان به قدرت رسانده است.

ماجراى کنایه نماینده لنگرود به موهاى نخست وزیر انگلیس

آنچه باید درباره موهاى «بوریس جانسون» بدانیم!

وکیل مدافع متهمان پرونده سدلفور اظهار کرد: در ماجراى 
سد لفور، براى 17 زن و مرد پرونده تشــکیل و این افراد از 
ســوى دادگاه بدوى به اتهام بى حجابى و جریحه دار کردن 
عفت عمومى هر کدام به تحمل 74 ضربه شالق در مأل عام 
محکوم شــدند ضمن اینکه در این پرونده، دادگاه زنان را 
عالوه بر شــالق، به پرداخت 50 هزار تومان جزاى نقدى 

نیز محکوم کرد.
مصطفى ترك همدانى افزود: به رأى صادره از سوى دادگاه 
بدوى اعتراض کردیم، زیرا معتقدیم هر چند این افراد ممکن 

است فعل بى حجابى مرتکب شده باشند، اما قصدى براى 
گرفتن و انتشار عکس در فضاى مجازى نداشتند و این اقدام 
توسط افراد غیرمرتبط به این جمع صورت گرفته است؛ به 
رغم توضیحات ارائه شده، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران 
توضیحات ما را نپذیرفت و رأى دادگاه بدوى را درباره متهمان 
عیناً تأیید کرد. به گفته این وکیل دادگسترى، همچنین اخیراً 
از سوى دادگاه بدوى استان مازندران، دو نفر در ارتباط با این 
پرونده به اتهام فراهم کردن موجبات فســاد و فحشا به سه 

سال حبس محکوم شدند.

محکومیت 17 نفر در پرونده سد لفور

بخشــى از آینه کارى هاى نفیس خانه «زینت الملک» در 
مجموعه «نارنجستان قوام» در شیراز ترك خورده و شکسته  
است. این بخش در قسمتى است که به یک فروشگاه تبدیل 
شده  است. بخش تبدیل شده به فروشگاه جزیى از بناى اصلى 
و اتاقى است که در دیواره و سقف آن آینه کارى هاى نفیس و 

تاریخى وجود دارد. بخش دیگرى از بناى زینت الملک نیز که 
داراى آینه کارى تاریخى و نفیس است به کافه تبدیل شده 
است. برخى از اتاق هاى کنارى خانه زینت الملک که داراى 

نقاشى و گچ برى است هم به مانتوفروشى تبدیل شده  اند.
خانه زینت الملک خانه قاجارى است که در شیراز در خیابان 
لطفعلى خان زند باالتر و با فاصله یک کوچه در ضلع غربى 
باغ و عمارت نارنجستان قوام قرار دارد. این خانه در گذشته 
با یک راه زیرزمینى به عمارت نارنجستان متصل مى شده  و 
به نوعى اندرونى به حساب مى آمده  است. این عمارت را با 
نام زینت الملک، دختر قوام الملک چهارم که خانم این خانه 

بوده مى شناسند.
این عمارت در سال 1352 در فهرست آثار ملى ایران به ثبت 

رسیده است.

سرنوشت تلخ واگذارى یک خانه تاریخى در شیراز 
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پایان بتن ریزى در 
مخزن آب عسگران

عملیات بتن ریزى لوله خروجــى مخزن 2000 متر 
مکعبى آب شرب شهر عسگران با موفقیت به پایان 

رسید. 
به گفته قنبرى، رئیس واحد بهره بردارى آبفا منطقه 
تیران و کرون، ایــن عملیات به جهــت  باال بردن 
اســتحکام لوله خروجى مخزن به قطر 200 میلیمتر 
از جنس آزبســت بود که موجب جلوگیــرى از بروز 
خسارات احتمالى در زمان وقوع بارش هاى سیل آسا 

و فرسایش خاك اطراف آن مى شود.

انتصاب امام جمعه
 سپاهان شهر

رئیس شــوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه کشور در 
حکمى حجت االسالم مرتضى ملکیان را به امامت 
جمعه سپاهان شهر منصوب کرد. در این حکم از تمام 
ادارات، نهادها و ارگان ها در خواست شده است براى 
برپایى هر چه باشکوه تر نماز جمعه با امام جمعه جدید 

همکارى کنند.

افتتاح بزرگ ترین مرکز 
آزمون پزشکى 

بزرگ ترین مرکز آزمون دانشگاه هاى علوم پزشکى 
سراسر کشور روز پنج شنبه در دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان افتتاح شــد. این مرکز در زمینى به مساحت 
2600 متر و با زیربناى 2000 متر در ســه طبقه واقع 
شده است. مرکز آزمون هاى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان داراى هشت کالس با گنجایش 120 نفر و 

ده کالس با گنجایش 60 نفر است.

تصادف غول هاى جاده 
رئیس پلیس راه استان از تصادف یک کامیون کشنده 
ولوو با کامیون کشــنده هوو در اتوبان شهید کاظمى 
نجف آباد و فــوت راننده یکــى از خودروها خبر داد. 
سرهنگ حسین پورقیصرى بیان کرد: علت وقوع این 
حادثه رانندگى توسط کارشناسان تصادفات رانندگى 
عدم توجه به جلو توسط راننده ولوو که جان خود را هم 

از دست داد اعالم شده است.

تجهیز آتش نشانى 
به تجهیزات نوین 

محمدمسعود چایچى، مدیرعامل سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى کاشان با اشاره به موقعیت 
جغرافیایى کاشــان و قرار گرفتن در مسیر راه آهن و 
محور ترانزیت شمال به جنوب و آزاد راه تهران-شیراز، 
اظهار کرد: یکى از خودروهاى اطفائیه این سازمان به 
تجهیزات نوین مقابله با حوادث شیمیایى و هسته اى 

(cbrwe) مجهز شد.

آسفالت 
24  هزار مترمربع معبر

حامد اخگر، شهردار کلیشادوسودرجان گفت: 7000 
مترمربع از معابر محله کلیشــاد، 6500 مترمربع در 
محله سودرجان، 5000 مترمربع در محله آغچه بدى 
و 5500 متر در محله افجد توسط شهردارى آسفالت 

شد.

آغاز احداث مجتمع بین راهى 
زاینده رود 

شهردار شهر زاینده رود از آغاز عملیات اجرایى مجتمع 
خدماتى-رفاهى بین راهى شهر ساحلى زاینده رود با 
سرمایه گذارى 150 میلیارد ریالى بخش خصوصى و 
اقامتگاه هاى بوم گردى با مشــارکت مردمى در این 
شــهر خبر داد. ابوالفضل توکلى افــزود: احداث این 
مجتمع خدماتى -رفاهى در مساحت عرصه بالغ بر 30 
هزار مترمربع، مساحت اعیان 6600 مترمربع و فضاى 

سبز 7000 مترمربعى آغاز شد.

خبر

مدیر پروژه چهارباغ گفت: ساخت محور میانى چهارباغ 
پیشرفت خوبى داشــته همچنین هماهنگى الزم نیز با 
سازمان ها در خصوص تأسیساتى مثل آب و برق صورت 

گرفته است.
سعید ســهرابى با بیان اینکه بیشتر مسیرهاى ویلچررو 
چهارباغ در دو سه هفته گذشته براى عبور افراد معلول 
و توانخواه اصالح فنى شــد، اظهار کرد: قبل از اصالح 
فنى و به دلیل طراحى نادرست مســیر توسط پیمانکار 
قبلى امکان عبور ویلچر وجود نداشت. وى با بیان اینکه 
چهارباغ 19 ورودى و خروجى شناخته شده دارد، افزود: 
مأ موران در سه ورودى اصلى پیاده راه چهارباغ، میدان امام 

حسین(ع)، انقالب و آمادگاه مستقر هستند و ورود و خروج 
موتورسیکلت ها و سایر وسایل نقلیه را کنترل مى کنند.
سهرابى با اشاره به اهمیت اصالح ترافیکى مسیرهاى 
ورود و خروج چهارباغ، گفت: این مســیرها باید از نظر 
ترافیکى اصالح شود زیرا شهروندان وسایل نقلیه خود 
را پشت موانع گیت هاى پیاده راه چهارباغ پارك مى کنند.

وى عنوان کرد: اصالح ترافیکى خیابان عباس آباد انجام 
و در روزهاى آینده براى میدان امام حسین(ع) نیز انجام 
مى شود، این اصالح باید براى تمامى گیت هاى چهارباغ 
از جمله شیخ بهایى صورت بگیرد که در این راستا گروهى 

در حال مطالعه بر روى آن هستند.

مدیــر عامــل شــرکت ذوب آهــن در همایــش
 راهبردى این شــرکت به تولید ریل پرداخت و افزود: 
از ســال 1372 محصول ریل در زمان مرحوم دادمان 
(وزیر راه وقت) تولید شــد. طى چند ســال گذشــته 
تولید ریل و ســایر محصوالت از طریق خط نورد 650 
آغــاز شــد و ایــن محصــول بــه ســختى بــا 
دمونتــاژ  و  آلمــان  از  تجهیــزات  رســیدن 
شــدن آنها و نصــب شــدن آنهــا انــرژى زیادى 
حوزه هاى بهره بــردارى و برنامه ریزى و توســعه از 
همکاران گرفت. با وقفه یکســاله خوشــبختانه این 
محصول به تولیــد انبوه رســید و طى ســفر وزراى

 راه و شهرســازى و صمت تحویــل محموله نمادین 
ریل انجام شــد و امروز افتخار داریم بگوییم ریل جزو 
محصوالت اصلى شرکت است و این قول را گرفتیم که 
متناسب با برنامه ریزى انجام شده به صورت میانگین 
ماهانه بین 7000 تا 10000 هزار تن تولید ریل داشته 

باشیم.
منصــور یــزدى زاده اظهار کــرد : شــأن ذوب آهن، 
جایگاه فعلى نیســت اما توانایى این شرکت و کارکنان 
آن بســیار زیاد اســت و تولید ریل ثابت کــرد که ما 
مى توانیــم و این شــرکت را به جایــگاه واقعى خود 

مى رسانیم.

تولید ریل در ذوب آهن، اثبات 
توانایى این شرکت است

کنترل کامل ورود و خروج 
وسایل نقلیه در چهارباغ

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
گفت: از روز جمعه خروجى آب سد زاینده رود کم و در 
حد نیاز بخش هاى آشامیدنى و صنایع  رهاسازى شد.

حجت ا... غالمى افزود: با توجه بــه میزان بارش ها 
و تصمیمات اخذ شــده قرار بود تا 20 شهریور آب در 
رودخانه زاینده رود جارى باشــد که با رضایت نسبى 

کشاورزان شرق و غرب جریان آب ادامه پیدا کرد.
وى با بیان اینکه ضرورت اســتمرار آب در رودخانه 
براى کشــاورزان شــرق و غرب بعد از 20 شهریور 
احساس شد، تصریح کرد: براســاس گزارش جهاد 
کشــاورزى مبنى بر ادامــه آب و به ثمر نشســتن 
محصوالت تا 12 مهر قرار شد براى کشاورزان شرق 

با دبى کمتر آب توزیع شود.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
ادامــه داد: در زمان حال میزان دبى موجود در ســد 
زاینده رود به حدى رســیده که مى تواند براى کشت 
پاییزه مشــکل به وجود آورد از این رو جلساتى با آب 
منطقه اى و جهادکشاورزى و بررسى هایى که انجام 
شد به این جمع بندى رســیدیم که آب سد در تاریخ 
پنجم مهر ماه(دیروز) بســته شــود چرا که اگر این 
کار صــورت نمى گرفت با ذخیره زیــر 500 میلیون 
مترمکعبى در ســد زاینده رود کشــت پاییزه با خطر 

مواجه مى شد.
غالمى با بیان اینکه باید شرایط خاص وضعیت آب 
اســتان را در نظر بگیریم، اظهار کرد : تاکنون حدود 
400 میلیون متر مکعب براى کشت پاییزه کشاورزان 
برداشت کردیم و این در حالى است که قرار بود 350 
میلیون مترمکعب از ســد زاینده رود براى این مهم 

برداشت شود.

فرمانده انتظامى شهرستان ســمیرم گفت: بیش از 200 
کیلوگرم تریاك در ایست بازرسى سمیرم کشف و ضبط شد.
ســهراب قرقانى اظهار کرد: مأموران انتظامى ایســتگاه 
بازرســى و پلیس مبارزه با مواد مخدر ایــن فرماندهى در 
حین کنترل خودروهاى عبــورى محورهاى مواصالتى 
به شهرستان به یک دســتگاه وانت نیسان حامل کندوى 
عسل مشکوك و به منظور بررسى مدارك و محموله، آن 
را متوقف کردند. در بازرسى از خودرو مقدار 220 کیلو گرم 
تریاك که داخل کندوهاى عســل جاساز شده بود، کشف 
شــد. در این رابطه دو نفر دســتگیر و بــه مراجع قضایى 

معرفى شدند.

مدیر کل دادگسترى اســتان اصفهان بیان کرد: حکم 
قصاص متهمى که در سال 1396 با مشارکت برادر خود 
و با هدف سرقت، اقدام به قتل راننده خودروى کامیون، 
سرقت بار و حریق عمدى خودروى مسروقه کرده بود و 
سال گذشته در دادگاه کیفرى یک استان اصفهان در خصوص 
اتهام قتل به قصاص نفس و در خصوص اتهام هاى سرقت و 
حریق عمدى خودرو به حبس تعزیرى، شالق تعزیرى و 
رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم شده بود، با 
تأیید حکم در دیوان عالى کشور و استیذان رئیس محترم 
قوه قضاییه صبح روز پنج شــنبه با حضور اولیاى دم و 

قاضى اجراى احکام کیفرى اجرا شد.
محمدرضا حبیبى افزود: دادگاه همچنین متهم ردیف دوم 
این پرونده را با عنایت به اتهام هاى وارده به مشارالیه به 
تحمل حبس تعزیرى، شالق تعزیرى و رد عین یا مثل 

یا قیمت مال مسروقه در حق مالباختگان محکوم کرد .

استاندار اصفهان با اشاره به کلیات جلسه سازگارى با کم 
آبى گفت: در این راستا باید مصرف بهینه آب را در صنعت، 
کشاورزى و مصارف خانگى داشته باشیم که متأسفانه 
برخى از مردم تصور مى کنند چون ســال قبل بارندگى 

خوب بود بى حد و مرز مى توانند آب استفاده کنند.
عباس رضایى روز پنج شــنبه در جمــع خبرنگاران در 
حاشیه شانزدهمین جلسه کارگروه سازگارى با کم آبى در 
استاندارى افزود: مصرف بهینه آب در ابعاد مختلف یکى 

از مسائل مهمى اســت که امروز جزو دستور کار جلسه 
کارگروه ســازگارى با کم آبى قرار گرفت، دســتور اول 
جلســه را اولویت بندى قرار دادیم تا بررسى کنیم مقدار 

آبى که داریم را به چه نحو مى توان بهتر مصرف کرد.
رضایى با اشاره به اینکه باید بر روى مسئله آب استان کار 
کنیم تا رودخانه، صنعت و کشاورزى از موهبت خدادادى 
بهره مند شــوند، تصریح کرد: یکى از مسائل مهمى که 
قانون به ما اختیار دا د بحث سازگارى با کم آبى است، به 
همین جهت جلسه مهمى تحت عنوان سازگارى با کم 

آبى را ماهانه در استان برگزار مى کنیم.
وى ادامه داد: در اولویت بندى بحث تغییر الگوى کشت 
و کشــت گلخانه اى بیشــتر در بحث کشاورزى مطرح 
شد همچنین ساماندهى رودخانه زاینده رود در اولویت 
بعدى قرار گرفت که باید این ســاماندهى در باالدست 
و پایین دست قرار بگیرد. استاندار اصفهان تصریح کرد: 
تکلیف ما این است که در پایین دست ساماندهى به هر 
نحوى صورت بگیرد، در این جلســه مشخص شد این

 ساماندهى به دست چه کســى و به چه نحوى صورت 
بگیرد. رضایــى بیان کــرد: هیچ گــروه و پیمانکارى

 بهتر از صنــف کشــاورزان بــه دلیل نیــازى که به 
آب دارنــد نیســت و این مهم بــه عهده کشــاورزان 

سپرده شد.

تفاهمنامه عملیات شناسایى و پى جویى موادمعدنى فلزى و 
غیرفلزى روز پنج شنبه بین سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان و شرکت مدیریت منابع معدنى پایا منعقد شد. این 
تفاهمنامه بین ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان و على یزدانى، مدیرعامل شرکت اکتشاف 

منابع معدنى پایا امضا شد.
براســاس این تفاهمنامه مقرر شــد که 14 هزار و 443 
کیلومتر از پهنه هاى زون 3 و 4 به کنسرســیوم اکتشاف 
که متشکل از 12 شــرکت معدنى و صنایع بزرگ کشور 
است واگذار شود. همچنین براساس این تفاهمنامه شرکت 
پایا متعهد شــد تا ظرف مهلت شش ماهه نسبت به انجام 
عملیات شناسایى و پى جویى مواد معدنى فلزى و غیرفلزى 
اقدام و گزارش کار را به سازمان و وزارت متبوع اعالم کند.
شــرکت مدیریــت اکتشــاف معدنــى پایــا شــامل

 شرکت هاى ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان، 
صبا نور، سرمایه گذارى غدیر، فوالد خوزستان، چادرملو، 
سرمایه گذارى صدر تأمین، توسعه معادن و فلزات، میتکو، 

سرمایه گذارى امید، گل گهر و گهر زمین است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در  گفتگو 
با «ایرنا»، این تفاهمنامه را نخستین قرارداد براى اکتشاف 
در کشور عنوان کرد که پس از دســتور مقام عالى وزارت 
به مرحله اجرا درآمده است. ایرج موفق درخصوص علت 
انتخاب اصفهان براى اولین انعقاد تفاهمنامه اکتشاف را، 
وجود 828 معدن فلزى و غیرفلزى در این اســتان عنوان 

کرد که به لحاظ تعداد رتبه اول را در کشور دارد.
وى اظهار کرد: این اســتان به لحاظ میزان استخراج مواد 
معدنى رتبه سوم و از نظر  وصول حقوق دولتى رتبه چهارم 

را در کشور داراست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، این استان 
را همچنین قطب فوالد و ســنگ کشور ذکر کرد و گفت : 

شرایط به لحاظ وجود معادن در این استان مطلوب است.

جستجوى معادن غنى در 
14 هزار کیلومتر مربع از اراضى اصفهان
این جستجو نتیجه نخستین قرارداد در نوع خود است که روز پنج شنبه به امضاى 

سازمان صمت اصفهان و شرکت مدیریت منابع معدنى رسید

خروجى آب سد زاینده رود
 کــم شد

از فروش دستاوردها و محصوالت فناورانه واحدهاى فناور مستقر در شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان بیش از 
610 میلیارد تومان درآمد حاصل شده است. رئیس شهرك علمى وتحقیقاتى اصفهان در نشستى با نایب رئیس 
اول اتاق ایران گفت: این میزان در آمد در یکسال گذشته حاصل شده و گردش مالى این واحدهاى فناور هم بیش 

از 1490 میلیارد تومان برآورد شده است.
جعفر قیصرى افزود: اکنون 7100  نفر دانش آموخته دانشگاهى در بیش از 500 واحد فناور مستقر در این شهرك 

مشغول به فعالیت هستند.

بیش از 4000 دستگاه خودرو با اجراى طرح ناظر یک در استان اصفهان توقیف شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: با اجراى این طرح از ابتداى امسال تاکنون همزمان با کشور با بانوانى که 

در خودرو کشف حجاب مى کنند برخورد قانونى مى شود.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: همچنین در اجراى طرح ناظر یک به متخلفان ابتدا تذکر داده شده و 
تعهد گرفته مى شود، دومین بار خودرو به مدت دو هفته توقیف و در مرحله سوم پرونده قضایى تشکیل و به دادگاه 

فرستاده مى شود.  وى اجراى این طرح را در زمینه اجراى فریضه واجب امر به معروف و نهى از منکر بیان کرد.

مسئول اجرایى موکب حضرت زهرا (س) گفت: موکب 
حضرت زهرا(س) بزرگ ترین موکب اصفهان در حماسه 

پیاده روى اربعین است.
على موســوى اظهار کرد: موکب حضرت زهرا(س) از 
محرم سال 1396 به قصد خدمتگزارى زائرین اربعین در 
بخش بهداشت آغاز به کار کرد و تا امروز توانسته ایم در 
دو موکب و در سه بخش اسکان، درمان و امور فرهنگى 

در خدمت زائران حسینى باشیم.
مســئول اجرایى موکب حضــرت زهــرا(س) افزود: 
نخستین بار در سال 1396 این موکب در مراسم اربعین 
در ساختمان هفت طبقه اى که خیرین براى خدمتگزارى 

زائران اربعین درنظر گرفته بودنــد و با حضور 200 نفر 
خدمه زن و مرد داوطلب به مدت 14 روز برپا شد و پذیراى 
حدود 4000 زائر به همراه هشت تا 12 هزار وعده غذایى 
بودیم. همچنین در بخش درمانگاه ده هزار نفر مراجعه 
کننده درون موکبى داشتیم. در محرم سال گذشته با دو 
برابر شدن تعداد خدام افتخارى، پذیراى هشت تا 12 هزار 
زائر براى اســکان و 18هزار نفر مراجعه کننده به بخش 

درمان بودیم.
موسوى گفت: براى محرم امسال از عید غدیر برنامه ها 
شروع شده و اولین گروه اعزامى از خدام دوم مهر ماه در 
قالب سه دستگاه اتوبوس و در سه بخش فنى، فرهنگى 

و خدمات درمانگاهى راهى این مناطق شده اند. دومین 
و سومین تیم خدام نیز به ترتیب در هشتم و هفدهم مهر 
ماه عازم خواهند شد و بازگشت تمام گروه ها در روز دوم 

آبان انجام خواهد شد.
موسوى، زوار امســال موکب حضرت زهرا (س) را ده تا 
12هزار نفر پیش بینى کرد و درباره نحوه پذیرش زوار و 
مکان موکب ها گفت: امسال با دو موکب یکى با ظرفیت 
هشت تا ده هزار نفر و دیگرى با ظرفیت چهار تا پنج  هزار 
نفره براى اسکان و تغذیه به اســتقبال زائران حسینى 
مى رویم و پذیرش زوار فقط به صورت حضورى در موکب 

و بدون در نظر گرفتن ملیت آنها انجام مى شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در بحث مبارزه با فساد و یا رسیدگى به پرونده هاى برخى 
مدیران کارهایى به صورت فردى و جمعى انجام شــده 

است اما از روند کلى آن راضى نیستم.
حمیدرضا فوالدگــر در گفتگو با «فــارس» بیان کرد: 
شخصًا موارد مبارزه با فســادى را در چند سال اخیر در 
حوزه هاى مختلف صنعت، معادن، دستگاه ادارى، بانکى 
و مالیاتى پیگیرى کــرده ام و در خصوص مطالبه گرى 
نماینده هاى اصفهان در بحث مبارزه با فساد و یا رسیدگى 
به پرونده هاى برخى مدیران کارهایى به صورت فردى 
و جمعى انجام شــده اســت اما از روند کلى آن راضى 
نیستم، شاید برخى همکاران مالحظات حوزه انتخابیه 
یا مالحظات دیگرى داشته باشــند، با اینکه به عنوان 
نماینده کامًال راضى نیستم اما اینکه بگوییم کارى هم 

نشده منصفانه نیست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى و نظارت بر 
اجراى اصل 44 قانون اساســى گفت: باید دستگاه هاى 
نظارتى وظیفه خــود را به خوبى انجــام دهند مثًال در 
اصفهان برخى موارد بوده که سازمان بازرسى به خوبى 
ورود پیدا کرده یا دیوان محاسبات و اطالعات توانسته اند 
جلوى فســادى را بگیرند و در ابتداى شروع پرونده را به 
قوه قضاییه ارجاع بدهند، موارد معــدودى هم بوده که 

براثر بى دقتى منجر به ایجاد بحــران در یک مجموعه 
تولیدى شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
عنوان کرد: اســتاندار اصفهان بارها در جلسات مختلف 
گفته کــه در مقابل قانــون خاضعم و هیچ وابســتگى 
سیاســى و مالحظاتى ندارم اما انتظار از مدیریت استان 
و دستگاه هاى اجرایى و نظارتى استان اصفهان این است 

که همکارى الزم را در بحث مبارزه  با فساد انجام دهند.

24 کشتارگاه دام اســتان اصفهان به سالن پیش سرد 
مجهز هستند.

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: به منظور 
ارتقاى ســالمت جامعه هــم اکنون با اجــراى طرح 
ساماندهى کشتارگاه هاى دام اســتان، از 31 کشتارگاه 
فعال دام در استان، 24 مرکز مجهز به سالن پیش سرد 

الشه شده است.
شهرام موحدى افزود: به منظور اجراى طرح ساماندهى 
کشــتارگاه هاى اســتان، بیش از 95 درصد الشه هاى 
استحصالى قبل از خروج از محل کشتارگاه به مدت 24 
ساعت در محل پیش سرد قرار مى گیرد.  وى به اهمیت 
بیمارى هاى مشترك و خطرناك بین انسان و دام اشاره 
و تأکید کرد:  با همکارى و تعامل بیشــتر دستگاه هاى 
اجرایى استان، هرچه زودتر هفت کشتارگاه دیگر دام نیز 

به سالن پیش سرد مجهز شوند.

پیش بینى حضور 12 هزار زائر در بزرگ ترین موکب اصفهان 

فروش 610 میلیاردى دستاوردهاى شهرك علمى وتحقیقاتى توقیف 4000 دستگاه خودرو به دلیل برخورد با کشف حجاب

سازگارى با کم آبى در اصفهان به صورت ماهانه 
بررسى مى شود 

مبارزه با فساد در اصفهان 
رضایت بخش نیست

تجهیز 24 کشتارگاه دام استان 
به سالن پیش سرد

اجراى حکم قصاص قاتل 
راننده کامیون در اصفهان

کشف تریاك در کندوهاى عسل
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آگهى تغییرات
شرکت الماس فلز کویر ســهامى خاص به شماره 
ثبت 55784 و شناســه ملى 14005661862 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1398/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: - موسسه حسابرســى آگاه تدبیر به شناسه ملى 
10100592389 بسمت بازرس اصلى و احسان 
عموچى به شــماره ملى 1270433857 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب 
شــدند.ـ  ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت 
منتهى به ســال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(611579)

آگهى تغییرات
شرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
11893 و شناسه ملى 10260329366 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1398/05/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : صورتهاى مالى منتهى به1397/12/29 
به تصویب رسید. علیداد رحیمى احمدبلدى با کد ملى 5558658991 وعبدالقدیر سورانى 
یانچشــمه با کد ملى1817715518 بعنوان اعضــاى على البدل هیــات مدیره تا پایان 
روز 1399/06/21 انتخاب گردیدند موسســه حسابرســى آذرین حساب(حســابداران 
رسمى) به شناســه ملى 10100602370 به عنوان بازرس اصلى و احمد عابدى با کد ملى 
1288749406 به عنوان بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (611566)

بســیارى از بازیگــران و کارگردانانى که در مراســم 
نکوداشت فریماه فرجامى سخنرانى کردند، معتقد بودند 
سرنوشت این بازیگر ناشــى از تصمیم هاى اشتباه خود 
و همچنین بى رحمى جامعه و سینما بوده است. محمد 
متوسالنى، امین تارخ، نوید محمدزاده، سیروس الوند، 
حبیب رضایى، گالب آدینه، هستى مهدوى فر، منوچهر 
شاهســوارى، محمد رحمانیان، علیرضا داودنژاد و... از 
جمله چهره هاى حاضر در این مراســم بودند. در ادامه 
اظهارنظر برخى از ســخنرانان درباره این ستاره سابق 

سینماى ایران را مى خوانید:

محمد متوسالنى
 من اولین بار که فریماه فرجامى را دیدم در یک جلسه 
خصوصى براى نمایــش فیلم «خط قرمز» مســعود 
کیمیایى بود. وقتى او را دیدم فهمیدم که یک ســتاره 
به ســینماى ایران اضافه مى شود، حضورش در ابتداى 
کار بسیار چشمگیر بود و همســرم وقتى مى خواستم 

فیلم «سووشــون» را بسازم پیشــنهاد داد نقش 
«زرى» را به او دهم اما متأسفانه این فیلم ساخته 

نشد. تصور من این است که خانم برجامى نه 
خودش توانست تصمیم هاى درستى بگیرد 
و نه مشاور خوبى داشــت، به همین دلیل 
على رغم اســتعدادى که داشت نتوانست 
آنطور که از توانایى اش انتظار مى رفت به 
جایگاه مناسب و درستى در سینماى ایران 

دست پیدا کند. 

مجید مظفرى 
من و فریــدون گله باهم ارتباط بســیار 
نزدیکى داشــتیم و در فیلم «زیر پوست 
شهر» همکارى کردیم. او یک روز به من 
زنگ زد و گفت سه پرس ناهار بگیر و به 
خانه من بیا. فریماه فکر مى کنم دختر عمه 

فریدون گله بود، وقتى صحبت کردیم او به 
من گفت فریماه فرجامى دانشکده هنرهاى 

دراماتیک قبول شده اســت و من مى خواهم 

او را دست تو بســپارم. من هم او را به گروه دانشجویى 
متشکل از محمود جوهرى بازیگر نقش رئیسعلى و چند 
تن از هنرمندان دیگر بردم و در نهایت فرجامى در فیلم 

«خط قرمز» اولین نقش خود را بازى کرد.

محمد رحمانیان
فریماه فرجامى اولین ســتاره اى بود کــه فارغ از روند 

ستاره سازى قبل از انقالب وارد سینما شد، تحصیلکرده 
و شاگرد بهرام بیضایى و هنرمندان بزرگ تئاتر بود. خانم 
فرجامى از طریق همین اجراهاى تئاتر مورد توجه مسعود 
کیمیایى براى بازى در فیلــم «خط قرمز» قرار گرفت. 
یادم هست زمان نمایش فیلم «خطر قرمز» در جشنواره 
فجر بود و خانم فرجامى با دست شکسته به سینما آمده 
بود و در آن شلوغى  و دعواى جلوى در سینما مى خواست 
وارد شود، یکباره تمام کســانى که در حال دعوا بودند 
آرام گرفتند و به عنوان بادیــگارد خانم فرجامى راه باز 
مى کردند تا وارد شود. معذرت مى خواهم اما من هم جزو 
همان بادیگاردها بودم. وقتى مدتى بعد در اداره تئاتر من 

را دیدند به شوخى گفتند سالم نجات دهنده من.

علیرضا داودنژاد
من با فریماه در تست دانشکده هنرهاى دراماتیک آشنا 
شدم و زمانى که خواستم فیلم «بى پناه» را بسازم، یاد 
او افتادم و مالقاتى داشتیم، قرار گذاشتیم و سر صحنه 
فیلمبردارى رفتیم و همکارى خوبى بین مان شکل 
گرفــت و در همین حین خبرى به من رســید 
که خواهرم تصادف کرده و درگذشته است. 
فیلمبردارى تعطیل شد و من از نظر روحى 
اوضاع خوبى نداشتم و فریماه آمد من را 
دلدارى دارد و از روى زمین بلندم کرد و 

این فیلم هم نتیجه زحمات اوست.

حسن فتحى
سابقه آشــنایى و همکارى من با 
خانم فرجامى به حدود 25 سال 
پیش باز مى گــردد، زمانى که 
عزمم را جــزم کرده بــودم تا 
سریال «پهلوانان نمى میرند» 
را بسازم. جلساتى براى توافق با 
بازیگران داشتیم اما خوب پیش 
نمى رفت و من هم نگران بودم 
همکارى مان شــکل نگیرد اما 
ایشــان وقتى از نگرانى من آگاه 

شــدند با مبلغى پایین تر از شــأن خود قبول کردند در 
سریال بازى کنند. استایل بازیگرى 

ایشــان را در این 30 سالى که در 
حوزه ســینما هســتم ندیدم، 

فرم بازیگــرى، بدن آماده 
و فیزیک پرنشاطشــان 
مــن را یــاد بازیگران 

انگلیســى  تئاترهــاى 
مى انداخت. ایشان در هنگام 

بازیگرى تنها دیالوگ نمى گفت 
بلکه از تمام اعضاى بدنش در یک 

حرکت هماهنگ کمک مى گرفت. 
من همواره براى نظرات ایشان 

گوش شنوایى داشــتم و ما 
حصل آشنایى من با این 

بانوى عزیز دو سریال 
بود که جــزو خاطرات 

خیلى خوب من در کارنامه 
کارى ام محسوب مى شود. 

امین تارخ 
به نظرم تقصیر و تقدیر باعث شد آنقدرى که باید سینما 
از حضور فریماه عزیز بهره نگیــرد. چون فریماه عزیز 
ما نمونه هاى بســیارى مانند پرویز فنى زاده، خســرو 
شکیبایى، حســن جوهرچى و بســیارى از هنرمندان 
داشــته و داریم. امیدواریم تعداد فریماه ها، خســروها 
و... بیشتر نشــود. یادم مى آید زمانى که فیلم «سرب» 
را در تهران و زیر موشــکباران کار مى کردیم، چند بار 
آژیر قرمز به صدا در مى آمد، همه ما در یک مکانى پناه 
مى بردیم و دوربین به تنهایى در وسط صحنه خودنمایى

 مى کرد و پس از آژیر سفید این جمله شنیده مى شد که 
نوبت ما نبود.

سیروس الوند 
وقتى گفته مى شود که او اولین ســتاره پس از انقالب 
بوده اســت این پرســش پیــش مى آید کــه فرصت 

برگزارى یک بزرگداشــت بــراى او در طول این همه 
سال نبوده اســت؟ یک روز در دفتر مســعود کیمیایى 
بودم که عکســى از فریماه را روى میز گذاشــت تا به 
من معرفى کنــد، در حالى که من او را مى شــناختم. 
یادم هســت آن روزهــا دو کارگردان مى خواســتند 
«چشــم هایش» بزرگ علوى را بســازند آن هم به 
دو دلیل، یکــى خود اثــر و دیگرى چشــم هاى نافذ

 و خاص فریماه فرجامى.  او اگر چهره خوبى نداشــت 
مطمئنًا بازیگر نمى شــد. فیلم «ســاغر» را اگر او نبود 
اصًال نمى ســاختم، چون فقط فرجامى در حد و اندازه

 نقش بود.

مسعود کیمیایى 
فریماه فرجامــى در کار و اخالق زیبا و درخشــان 
بود. یک شب در ســال 58 تئاتر «شب بیست و یکم» 
را دیدم که دو بازیگر درخشــان در آن بودند و من هر 
دو را براى همکارى دعوت کــردم. فریماه فرجامى و 
خسرو شکیبایى. هر دو کار سینمایى شان را با من شروع 
کردند. فرجامى را در «ســرب»، «خط قرمز»، «کرم و 
ابریشم» و... ببینید، واقعًا درخشان بود، حس بازیگرى 
ناب و گویش درستى داشت.  متأسفم که اتفاق ناگوارى 
برایش رخ داد، اصًال مگر مى شود اتفاقى بتواند هنرمند 
را از هنرش دور کند؟ من نمى دانم چرا این اتفاق دامن 
فریماه را گرفت، شــاید خودش دوســت نداشت دیگر 
صداى دوربین، صدا و حرکت را بشــنود. فریماه هنوز 

ا ست، سالم و درود بر تو.

هفته گذشــته از حضور ســه بازیگر در پروژه «دنیاى 
ژوراســیک» به تهیه کنندگى «اســتیون اسپیلبرگ» 

افسانه اى پرده برداشته شد.
به گزارش «ورایتى»، «لــورا درن»، «جف گلدبلوم» و 
«سم نیل» براى بازى در پروژه  «دنیاى ژوراسیک 3» 
دوباره به دنیاى دایناسورها بازمى گردند. این سه نفر که 
همگى در نسخه اصلى «پارك ژوراسیک»  اسپیلبرگ 
در سال 1993 حضور داشته اند در فصل سوم همکارى 
«یونیورسال» و «امبلین پیکچرز» در مجموعه فیلم هاى 
«دنیاى ژوراســیک»، در همان نقش هاى سابق خود 

بازى خواهند کرد. 
بنابراین درن نقش «دکتر الى ستلر» را خواهد داشت و 
سم نیل به جاى «دکتر آالن گرنت» بازى خواهد کرد و 
گلدبلوم نیز به همان قالب بذله گوى «دکتر یان مالکوم» 
باز خواهد گشت. استیون اســپیلبرگ، فیلمساز بزرگ 
هالیوود و خالق اولین نسخه سینمایى این مجموعه نیز 
در مقام تهیه کننده اجرایى در این پروژه حضور خواهد 

داشت.
قسمت اول «دنیاى ژوراسیک» به کارگردانى «کالین 
ترورو» در ســال 2015 اکران شــد و نزدیک به 1/67 

میلیارد دالر فروخت. قسمت بعدى این مجموعه یعنى 
«دنیاى ژوراسیک: سقوط پادشاهى»  در سال 2018 و 
با هدایت «خوان آنتونیو بایونا» روى پرده هاى ســینما 
رفت و فروشى برابر با 1/3 میلیارد دالر داشت؛ قسمتى 
که در پایان قسمت آن، دایناسورهاى آزاد شده به درون 

جنگل هاى وحشى انبوه گریختند.
«یونیورسال» هنوز از جزییات داســتان قسمت سوم 
«دنیاى ژوراسیک» صحبتى به میان نیاورده است. هم 
اکنون تاریخ اکران آخرین نسخه از این مجموعه براى 

21 ژوئن  سال 2021 برنامه ریزى شده است.

نماد سینماى هند با دریافت جایزه دولتى «دادا صاحب پالکى» براى تالش 
50 ساله اش در سینما تجلیل مى شود.

وزیر رسانه و اطالع رســانى هند در توییتى این خبر را اعالم کرد و نوشت: 
از «آمیتاب باچان» افســانه اى که الهام بخش دو نسل از مردم هند بوده با 
این جایزه قدردانى مى شود. وى افزود: همه کشور و جوامع بین المللى به او 

تبریک مى گویند و خوشحال هستند.
این جایزه به نــام «دادا صاحب پالکى» که اولین فیلــم هندى را با عنوان 

«پادشاه هاریشچاندرا» سال 1913 کارگردانى کرد، اهدا مى شود.
باچان 76 ساله امســال پنجاهمین سال فعالیتش در ســینما را پشت سر 
مى گذارد. او سال 1969 براى نخستین بار با فیلم «سات هندوستانى» در 
سینماها دیده شد و در این مدت در بیش از 200 فیلم نقش آفرینى کرده است. 

در دهه 1970 و 1980 باچان در اوج فعالیت هنرى خود بود.
وى ســال 2000 در تلویزیون هند نیز تاریخ ســاز شد و با 

مجریگرى برنامه «چه کسى مى خواهد میلیونر شود» 
بیشترین رکورد تماشاگران تلویزیونى را ایجاد کرد. او 
هنوز در یازدهمین فصــل این برنامه به عنوان مجرى 
حضور دارد. باچان ســال 2013 براى نخستین بار با 

بازى در فیلم «گتسبى بزرگ» ساخته «باز لورمان» در 
فیلمى هالیوودى بازى کرد.

این بازیگر کهنه کار افتخارات زیادى در کارنامه اش دارد 
که کسب نشان شوالیه فرانسه در سال 2007 از 

جمله آنهاست.
هنوز زمان اهــداى جایزه «دادا 

صاحب پالکى» بــه باچان 
اعالم نشده است.

ســریال «کرگدن» به کارگردانى کیارش اسدى زاده 
و تهیه کنندگى صــادق یارى ســریال جدید نمایش 
خانگى است که با حضور چهره هاى سرشناس دنیاى 
هنر جلوى دوربین رفت و تصویربردارى آن در تهران 

ادامه دارد.
عوامــل ســریال «کرگــدن» بعــد از حــدود یک 
مــاه تصویربردارى در شــمال راهى تهران شــدند و 
تصویربــردارى این ســریال در تهران از ســر گرفته

 شد.
 تدویــن ســریال هــم توســط ســپیده عبدالوهاب 
همزمان بــا تصویربــردارى انجام مى شــود و على 
شهبازى ساخت موسیقى این سریال را برعهده گرفته 

است.
این ســریال به نویســندگى مهرداد کورش نیا و على 
اصغرى به احتمال زیاد اواخر مهرماه در شبکه نمایش 

خانگى توزیع مى شود.
در خالصه داســتان ســریال «کرگدن» آمده است: 
«پنــج جــوان، به واســطه مهــارت هایشــان وارد 
چالش کرگدن مى شــوند و این ســرآغاز رفاقت بین 
ینکــه چالــش کرگــدن  آنهاســت، غافــل از ا
از طــرف یــک مافیاى بــزرگ و پر قــدرت طراحى 
شــده اســت و ماجراهاى غیر قابل پیش بینى را رقم 

مى زنند.»
ســارا بهرامى، پانته آ پناهــى ها، مصطفــى زمانى، 
هدى زین العابدین، کاظم ســیاحى، بانیپال شومون، 
نادر فالح، الهام کردا، ســتاره پســیانى، شراره دولت 
آبادى، پوریــا رحیمى ســام، معصومه قاســمى پور،

 الهــام کــردا،  مجیــد آقاکریمــى، محمــد امیــن 
و مهدى کوشــکى در این ســریال به ایفــاى نقش 

پرداختند.

عنایت بخشى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره آخرین وضعیت جسمانى خود گفت: خدا را شکر که نسبت 
به گذشته حالم بسیار بهتر شده است، پیش تر درد پا به شــدت آزارم مى داد اما با ادامه مراحل درمان ماه هاى 

گذشته را بدون درد سپرى کرده ام. 
وى درباره آخریــن فعالیت هاى خــود در عرصــه بازیگرى اذعان 
کرد: قرار بود در سریالى پلیســى به کارگردانى رسول حق 
شــناس به ایفاى نقش بپردازم، با وجود اینکه در تست 
گریم هم حاضر شدم و بســیارى از مقدمات کار انجام 
شــده بود اما به دلیل نبود بودجه این پروژه فعًال متوقف 

شده است.
بازیگر ســریال «والیت عشــق» افزود: این سریال براى 
شخص من به شدت به یاد آورنده ســریال «پلیس جوان» 
بــود، در این اثر هــم نقش پــدرى رنج کشــیده را بازى

 خواهم کرد. 
وى دربــاره نقــش خود در ســریال رســول 
حق شــناس اضافه کرد: در ایــن اثر نقش 
پــدرى را بازى مــى کنم کــه فرزندش 
درگیر اعتیاد شــده و در میانــه هاى راه 
بــه دلیل برخــى مشــکالت و اتفاقات 
کشــته مى شــود، قرار بود این سریال 
ادامه اى بر زندگى این پــدر بعد از فوت 

پسر باشد. 
بخشــى با اشــاره به کم کارى خود در 
عرصه بازیگرى خاطرنشــان کرد: فارغ 
از بیمارى و مشکالتى اینچنین عادت 
ندارم که بــراى حضــور در عرصه 
بازیگرى دست و  پاى الکى بزنم، 
اهل پارتى بازى و سفارش خود به 
ایــن و آن نیســتم و ترجیح مى دهم 
به من پیشنهاد شــود تا اینکه خودم را 

پیشنهاد کنم.

بزرگان سینما از فریماه فرجامى، هنرمند پیشکسوت مى گویند

بازیگرى که گرفتار بى رحمى سینما شد
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رو ز رغ ىبو ر ین و ى رج ىری و ىو و ن ر و بو
وارد شود، یکباره تمام کســ
آرام گرفتند و به عنوان بادیـ
مى کردند تا وارد شود. معذرت
همان بادیگاردها بودم. وقتى
را دیدند به شوخى گفتند سال

علیرضا داودنژاد
من با فریماه در تست دانشک
شدم و زمانى که خواستم فی
او افتادم و مالقاتى داشتیم،
فیلمبردارى رفتیم و هم
گرفــت و در همین
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در پایان مراسم نکوداشت فریماه فرجامى، 
گفتگویى ویدیویى بــا او براى حضار پخش 
شــد و این بازیگر ســینما درباره فعالیتش 
در حوزه بازیگرى بیــان کرد: خیلى از بازیگر 
شدنم خوشحالم چون همیشــه با مردم در 
ارتباط بودم، خیلى خوشحالم که با رخشان 
بنى اعتماد و على حاتمــى کار کردم. من از 
خیلى ها یاد گرفتم و از کودکــى بازیگرى و 
تئاتر را دوست داشتم. امیدوارم که همدیگر 
را دوست داشته باشیم و به هم عشق هدیه 
بدهیم. همه زندگى من «خط قرمز» و مسعود 
کیمیایى است، همه زندگى من فریدون گله 
است، حتى سیروس الوند در «ساغر» که خیلى 
سختگیر بود و غر مى زد. با رخشان بنى اعتماد 
هم همکارى خوبى در «نرگس» داشــتیم، او 
بسیار سختگیر بود. من همه را خیلى دوست 
دارم، عاشق مملکتم و همه مردم ایران هستم. 
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0 در این مدت در بیش از 200 فیلم نقش آفرینى کرده است. 

198 باچان در اوجفعالیت هنرى خود بود.
 در تلویزیون هند نیز تاریخ ســاز شد و با 

 «چه کسى مى خواهد میلیونر شود» 
ماشاگران تلویزیونى را ایجاد کرد. او 
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بازیگران «دنیاى ژوراسیک 3» معرفى شدند

دایناسورهاى رها شده بر مى گردند
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 رضا شکارى که در نقل وانتقاالت تابستانى با حرف و حدیث هاى زیادى از روبین کازان به تراکتور پیوست، حاال 
در این تیم به یک نیمکت نشین محض تبدیل شده است. رضا شکارى در تمامى بازى هاى تراکتور در فهرست 
18 نفره این تیم حضور داشته، اما در هیچ کدام توسط دنیزلى در ترکیب این تیم به کار گرفته نشده است. شنیده 

مى شود با توجه به اینکه ذوب آهن از رضا شکارى شکایت کرده و هر آن این احتمال وجود دارد که این بازیکن با 
حکم محرومیت مواجه شود، تراکتورى ها درباره او ریسک نمى کنند. در صورتى که فیفا علیه رضا شکارى راى دهد، 

حضور او در تراکتور غیرقانونى تلقى خواهد شد و حتى ممکن است تمامى بازى هایى که رضا شکارى براى تیم جدیدش 
انجام داده، سه بر صفر به سود حریف اعالم شود. در این راستا، باشگاه تراکتور هم تصمیم گرفته که فعًال درباره شکارى 
ریسک نکند تا تکلیف نهایى این بازیکن مشخص شود. این شرایط فعًال ادامه دارد و هافبک تراکتورى ها شاید تا نیم فصل 

فقط بتواند با این تیم تمرین کند، اما در بازى هاى رسمى قادر به همراهى تیمش نباشد .

ترس از محرومیت

این فصل براى تماشاى دربى انتظار زیادى نکشیدیم، هفته چهارم و 
آخرین روز از تابستان 98 مصادف شد با دربى نود. همان دیدارى ک ه 
معموًال از روزهاى گذشته دلمان را براى تماشایش صابون مى زدیم. 
دیدارى که همواره قاعده هاى خاص خودش را دارد و هیچ تضمینى 
براى هیچ موضوعى براى این بازى نمى توانیم قائل باشیم و بردن 

در این بازى راه و رسم خودش را دارد .
براى پیروزى در این جدال تنها میــزان آمادگى و توان فنى باالى 
بازیکنان و تعیین استراتژى درست توســط سرمربى، شرط کافى 
براى پیروزى نیست چراکه براى اینکه برنده این بازى مرگ وزندگى 
باشید اصطالحاً باید «دربى باز» باشید. واژه اى که بارها خصوصاً در 

هفته برگزارى این دو تیم زیاد به گوشت مى رسد. اما واقعًا اطالق 
واژه دربى باز به یک بازیکن به چه معنى است و براى اینکه دستت 
را به عنوان برنده در پایان این بازى باال ببرى باید چه خصوصیاتى 

را رعایت کنید؟
اگر بخواهیم به آخرین بازى برگزارشده بین این دو تیم اشاره کنیم 
باید اتفاقاً دست بگذاریم به عنوان بهترین بازیکن این دیدار: علیرضا 
بیرانوند. بازیکنى که به قول یکى از دروازه بان هاى اسبق پرسپولیس 
گویا خدا او را بغل کرده است و قصد زمین انداختن هم ندارد. ماجرایى 
که از گرفتن پنالتى یکى از نوابغ حــال حاضر فوتبال دنیا آن هم در 
جام جهانى آغاز شد و حاال با مهار پنالتى على کریمى در شهرآورد 

همچنان ادامه یافت و به نظر مى رسد قصد تمام شدن هم ندارد.
اما صرفًا گرفتن پنالتى دلیل بر دربى باز بودن نمى شــود. على رضا 
بیرانوند مرد ســال فوتبال ایران با آگاهى کامل از شــرایط حاکم 
بر اتمســفر این بازى مى دانســت موعود بنیادى فر داور این بازى 
به هیچ وجه حاضر نخواهد شد دستور تکرار ضربه پنالتى را بدهد و 
با اطمینان از این موضوع به خودش اجازه مى دهد زاویه کریمى را 

تنگ تر از هرزمانى کند .
در تاریخ این بازى سنتى کم نبودند افرادى که داراى چنین ویژگى 
بارزى بودند که اگر بخواهیم از بازیکنان 5 دهه اخیر نامى از آن افراد 
ببریم باید به احمدرضا عابد زاده، شاهرخ بیانى، صمد مرفاوى، ناصر 

محمد خانى، فرشاد پیوس، صادق ورمرزیار، مهدى هاشمى نسب 
و فرهاد مجیدى اشاره کرد که هرکدام با اشراف کافى از جریان این 
بازى مى توانستند تأثیرات مثبتى را درروند حرکتى بازى ایجاد کنند.

عابدزاده مى دانست با ژست هایش و به رخ کشیدن آرامشش مى تواند 
از لحاظ روانى مهاجمان حریف را به چالش بکشد یا برفرض مثال 
ورمرزیار به شکلى آگاهانه در بهترین زمان ممکن کارى مى کرد که 
داور را مجاب به گرفتن پنالتى کند و خودش هم  پشت توپ مى رفت 
و به راحتى پنالتى را به گل تبدیل مى کرد. این مشابه همان کارى 
است که بیرانوند به بهترین نحو ممکن آن را انجام داد و حاال باید او 

را عضو جدید کلوپ دربى بازها قلمداد کرد.

این فصل براى تماشاى دربى انتظار زیادى نکشیدیم، هف
8آخرین روز از تابستان 98 مصادف شد با دربى نود. همان

معموًال از روزهاى گذشته دلمان را براى تماشایش صابون
دیدارى که همواره قاعده هاى خاص خودش را دارد و هی
براى هیچ موضوعى براى این بازى نمى توانیم قائل باش

. در این بازى راه و رسم خودش را دارد
براى پیروزى در این جدال تنها میــزان آمادگى و توان

ش بازیکنان و تعیین استراتژى درست توســط سرمربى،
براى پیروزى نیست چراکه براى اینکه برنده این بازى مر
باشید اصطالحاً باید «دربى باز» باشید. واژه اى که بارها

حاال خدا بیرو را بغل  کرده

  استقالل یک بر صفر عقب اســت، بازیکنان با یک 
خطاى کوچک، بعــد از گل پرســپولیس به جان هم 
مى افتند. این اکشن ترین صحنه بازى دربى است، در 
حالى که یکى از بازیکنان پرسپولیس در حال درگیرى با 
بازیکن استقالل است دیگر بازیکنان پرسپولیس سریع 
خودشان را به صحنه دعوا مى رسانند و فرشاد احمدزاده 
مثل نقش اول یک فیلم اکشــن به جان استقاللى ها 
افتاده و بعد هم نعمتى آماده دعوا است و زیر لب فحش 

هم مى دهد.
در این صحنه خیلى زود محســن خلیلى سرپرســت 
پرسپولیس خودش را به بازیکنان پرسپولیس مى رساند 
و بازیکنان را از صحنه دور مى کند اما از او خیلى مهم تر، 
کریم باقرى مربى پرسپولیس است که اجازه نمى دهد 

بازیکنــان تصمیم به کارى بگیرنــد آنچنان با قدرت 
بازیکنان پرسپولیس را تار و مار مى کند که نمى توانند 
حرفى بزنند. جلــوى دهان نعمتى را هــم خیلى زود 
مى گیرد تا صداى فحاشــى او به گوش کسى نرسد، 
در عرض چند ثانیه تمام بازیکنان پرسپولیس صحنه 
درگیرى را رها کرده و متفرق مى شــوند اما در چنین 
لحظه حساســى که پرسپولیســى ها اجازه نمى دهند 
بازیکنانشــان وارد جنگ روانى اســتقاللى ها شوند، 
هیچ اثرى از بزرگترهاى اســتقالل نیســت، البته به 
لطف تصمیم استراماچونى، تنها بزرگ استقالل جواد 
زرینچه است که در حال حاضر به عنوان سرپرست در 
استقالل فعالیت دارد هرچند آقا جواد در این صحنه که 
مى توانســت بدترین عواقب را براى استقالل داشته 

باشد، اصًال حضور نداشت و این همان حلقه گمشده اى 
است که استقالل را به شدت عذاب مى دهد.

بارها پیشکسوتان استقالل به این نکته اشاره کردند که 
استقالل هم مثل پرسپولیس به کریم باقرى نیاز دارد، 
به بزرگترى که در صحنه هاى حســاس بازوى راست 
سرمربى شــده و بتواند دهان بازیکن خاطى را گرفته 
و اجازه ندهد فحاشــى کند اما استقالل سال ها است 
که این خأل را در خود احساس مى کند. استقالل کریم 
باقرى ندارد، یعنى منهــاى تمام نقطه ضعف هایى که 
دارد (کم هم نیست) استقالل بزرگ تر ندارد، بزرگترى 
که اجازه ندهد بازیکنان در داخل زمین وارد جنگ روانى 
شوند، در رختکن به جان هم بیفتند و خیلى از مسائل 

دیگر که به تیم ضربه مى زند.

 کمتر کسى پیش بینى مى کرد سرمربى موفق تیم پرسپولیس 
هفته چهارم لیگ عربستان را نبیند اما این اتفاق رخ داد و برانکو 
تنها سه ماه در جده دوام آورد. اخراج او در حالى صورت گرفت 
که تیمش از سه بازى نخســت لیگ 4 امتیاز کسب کرده بود و 
نمایش هاى تیمى نیز از کیفیت قابل توجهى برخوردار بودند. 
سوال اصلى این است که اصلى ترین عامل برکنارى برانکو از 
االهلى چه بود؟ اگرچه مى تــوان به صبر پایین مدیران االهلى 
اشــاره کرد اما به نظر مى رسد مســئله مهم تر، اختالف نظر 
برانکو با بهترین بازیکن تیم، یعنى عمر ســوما بوده است. این 
دو از روزهاى نخست سرمربیگرى مرد کروات در این تیم 
به مشــکل خوردند و مســئله اصلى نیز از قبل بازى 

برگشت با الهالل به وجود آمد.
بنابر آنچه که سرمربى سابق االهلى دیروز نیز تایید 

کرده است ، پیش از بازى االهلى – الهالل مهاجم گلزن اهل 
ســوریه به برانکو گفت مى خواهد تک مهاجم بــازى کند اما 
برانکو بعد از شنیدن حرفهاى او، ســوما را نیمکت نشین کرد.

او در این مســیر مدیر اجرایى باشــگاه االهلى را هم کنار خود 
مى دید که از برانکو مى خواســتند بازیکن ســاالرى را در تیم 
االهلى ریشــه کن کند. (البته آنها سر حرف خود نماندند و کنار 

سوما ایستادند).
در بازى برگشت با الهالل برانکو تصمیم گرفت از زوج جانینى 
- الکسیچ استفاده کند و ســوما را نیز در دقایق پایانى به جاى 
هافبک هجومى تیمش به زمین آورد تا نشــان دهد از موضع 
خود عقب نشینى نمى کند. در واقع عمر سوما که مى خواست 
تک مهاجم بــازى کند، در آن بازى تنها بــراى 15 دقیقه و در 
شــرایطى بازى کرد که دو مهاجم دیگر نیــز کنارش حضور 

داشتند.
بعد از آن هم برانکو هیچ وقت به درخواست سوما پاسخ مثبت 
نشــان نداد و همان رفتارى را به معرض نمایش گذاشــت که 
هواداران ایرانى در پرسپولیس نیز از او دیده بودند. برانکو در این 
باره به رسانه هاى عربســتانى گفته که از وضعیت رختکن تیم 
آگاه بوده و مى دانسته که بعضى بازیکنان مى خواهند همیشه 

بازى کنند.
نکته جالب این اســت که پس از اخراج برانکو، عمر سوما به 
آرزوى خود رسید و در بازى با الفتح به عنوان تک مهاجم در 
زمین حضور یافت و توانســت گل هم بزند و البته به انتقاد 
شــدید از برانکو نیز پرداخت. او با همراهى مدیرى که قرار 
بود در پروژه جدید حامى سرمربى  باشد جنگ را از سرمربى 

کروات برد تا  به یکه تازى در االهلى ادامه دهد .

 کمیتــه مســابقات اســامى 
محرومان مرحله یک شانزدهم 
جام حذفى( یادواره آزادســازى 
خرمشــهر) فصــل 99-98 را 

اعالم کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومى 
ســازمان لیگ فوتبــال ایران، 
اســامى محرومان به شرح زیر 

است:
کــى روش اســتنلى، محمــد 
ایرانپوریان از ســپاهان( اخراج 
فصل گذشته)، مسعود شجاعى 
از تراکتورســازى تبریز ( اخراج 
فصل گذشته)، حسین پاشایى 
مربــى نفت مسجدســلیمان ( 
اخراج فصل گذشــته)، محمد 
چهارمحالى از خوشــه طالیى 
ســاوه، امیــن زارع مربــى 
فجرسپاسى شیراز، رضا مرادى  
بادران تهران، على خلیلى  مس 
نوین کرمان، محسن دارا مطلق 
استقالل ماهشهر و محمد آژیر 

سردار بوکان. 

 قرعه کشى مســابقات قهرمانى زیر 23 سال آسیا، به میزبانى 
AFC با حضور نمایندگان 16 تیم حاضر در این دوره از مسابقات 

در شهر بانکوك تایلند به انجام رسید و تیم هاى حاضر در این 
تورنمنت با حریفان خود آشنا شدند.

تیم امید کشــورمان که هدایت آن برعهــده فرهاد مجیدى 
اســت در گــروه  C این بازى هــا بــا تیم هاى ازبکســتان، 
کــره جنوبى و چین همگروه شــد تا قرعه ســختى داشــته

باشند.
قرعه شاگردان مجیدى از این حیث دشوار است که با قهرمان 
دوره گذشته، ازبکستان، همگروه شده اند و تیم کره جنوبى هم از 
چهار دوره گذشته این بازى ها سه دوره در جمع چهار تیم برتر 

حضور داشته است.

قرعه کشى چهار گروه به شرح زیر است:
گروه A: تایلند، عراق، استرالیا و بحرین
گروه B: ژاپن، عربستان، سوریه و قطر

گروه C: کره جنوبى، چین، ازبکستان و ایران
گروه D: کره شمالى، اردن، امارات و ویتنام

گفتنى است؛ طبق آیین نامه مسابقات این دوره از بازى ها طى 
18 روز به میزبانى سه یا چهار استادیوم در دو شهر از بانکوك 
برگزار خواهد شــد. طبق اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا 
این مسابقه 18 دى تا 6 بهمن ماه ســال جارى برگزار خواهد 

شد.
مسابقات فوتبال زیر 23 سال آسیا از سال 2011 برنامه ریزى 
شد و از سال 2014 اولین دوره آن برگزار شده است. سه تیم برتر 

این دوره از مســابقات به همراه 
ژاپــن، میزبــان المپیک 

2020، مجوز حضور 
در المپیــک را به 

دست خواهند 
آورد.

بینکازان به تراکتور پیوست، حاال 
امى بازى هاى تراکتور در فهرست 
یم به کار گرفته نشده است. شنیده 

ن احتمال وجود دارد که این بازیکن با 
علیه رضا شکارى راى دهد،  ورتىکه فیفا

ى بازى هایىکه رضا شکارى براى تیم جدیدش
اکتور هم تصمیم گرفته که فعًال درباره شکارى 
و هافبکتراکتورى ها شاید تا نیمفصل امه دارد

ش نباشد .

ان
م

ن دوره از بازى ها طى
در دو شهر از بانکوك

ســیون فوتبال آســیا 
ل جارى برگزار خواهد 

ل2011 برنامه ریزى
شده است. سه تیم برتر

این دوره از مســابقات به همراه 
ژاپــن، میزبــان المپیک 

2020، مجوز حضور 
در المپیــک را به

دست خواهند 
آورد.

بازیکنى که سرنوشت شهرآورد پایتخت را تعیین کرد به مدرسه مى رود.  
در برنامه سالم صبح بخیر محمد حسن انصارى فرد مدیرعامل حضورى و 
شجاع خلیل زاده مدافع این تیم به صورت تلفنى صحبت کردند. نکته جالب 
اما در هر دو گفت و گو این بود که تائید کردند عبدى مدرسه اى مى شود. 
انصارى فرد در این باره گفت: « شب قبل از دربى پیش بچه ها در هتل، 
آقاى علیپور پیش عبدى نشسته بود و من هم اولین بار بود با او برخورد 
مى کردم. علیپور مى گفت عبدى بچه محل ما است هوایش را داشته 
باشید. وقتى عبدى گل زد، شب قبل براى من تداعى شد و خیلى 
خوشحالم. او جوان خوبى است. یک کلیپى هم مربوط به دو سال 
پیش از او دیدم که بین تماشاچیان قائم شهرى پرسپولیس را 
تشویق مى کرد. او تا دو سه سال پیش هوادار پرسپولیس بوده 
است و حاال در قلب هواداران ما جا پیدا کرده است. بله او هنوز 

محصل است!» شجاع خلیل زاده هم این خبر را تائید کرد .

عبدى بچه مدرسه اى است!

ت 
که 
ین 
یم 
شه 

 

جنگ قــدرت 
در االهلى

   آى اسپورت | روز پنجشــنبه تولــد 
36 سالگى ریکاردو کوارشما وینگر تیم ملى 
پرتغال و بازیکن تیم فوتبال قاســم پاشاى 
ترکیه بود . او دوســت صمیمى کریســتیانو 
رونالدو است و در دوران فوتبالش در تیم هاى 
مهمى چون بارسلونا، پورتو، اینتر، چلسى و 
بشیکتاش بازى کرده است. اما در روز تولد 
این بازیکن صفحــه جام جهانى 
فیفا در اینستاگرام گل این 
بازیکن در بازى 
ر  خ آ

مرحله گروهى رقابت هاى جام جهانى را باردیگر 
منتشــر کرد. گلى که یکــى از زیباترین گل هاى 
جام جهانى 2018 روسیه بود و در نهایت منجر به 
صعود پرتغال و حذف ایران شد. تیم ملى ایران در 
این بازى توسط کریم انصارى فرد به گل رسید و در 
دقایق پایانى نیز مهدى طارمى مى توانست دروازه 
پرتغال را باز کند اما این اتفاق نیفتاد تا کریس رونالدو 
و یارانش بتوانند به مرحله بعدى بروند. نکته مهم 
درباره گل زیباى کوارشــما به ایران این است که 
این گل تحت تاثیر کار شگفت انگیز بیرانوند مقابل 
رونالدو مهــار و پنالتــى او و همچنین فرصتى که 
مهدى طارمى از دست داد به آن اندازه که باید دیده 
نشد. اما کوارشــما نه تنها یک گل فوق 
العاده به ثمر رساند بلکه توانست تیمش 

را به مرحله بعدى بازى ها ببرد.

تبریک فیفا به دشمن کى روش و ناجى پرتغال از کریم یادبگیر جواد

اعالم اسامى 
محرومان 
جام حذفى

شاگردان مجیدى در گروه مرگ!
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961812 ج/11 له خانم بهناز پیرمرادیان و علیه محمود صادقى مبنى بر 
مطالبه قسمتى از مهریه که عبارت است از تعداد 379 عدد سکه تمام بهار آزادى و دویست 
مثقال طالى ساخته شــده 18 عیار بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در مورخ شــنبه 98/7/30 ســاعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 120 ســهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ 
پالك ثبتى 2248/472 بخش 6 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیال درج شده است ملکى محمود صادقى و اکنون در تصرف مالکانه و فاقد سکنه که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
اصفهان خ چهارباغ خواجو مکینه خواجو پ 109 مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 
10 درصد بها در روز مزایده بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت و 
اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مورد مزایده 
عبارت اســت از: یک قطعه زمین واقع در اتوبان دستگردى خ شــهید اربابى مقابل مشاور 
امالك امید مشــخصات محل: محل مورد بازدید عبارت است از یک قطعه زمین به متراژ 
117/58 مترمربع مساحت 120 سهم مشاع از 1200 سهم مشاع از شش دانگ پالك 472 
فرعى از 2248 اصلى مجزى شده از سه فرعى بخش 6 ثبت شهرستان اصفهان مى باشد که 
پالك مجاور ضلع شرقى آن ساخته شده ولى پالکهاى شمالى و غربى بصورت زمین است 
و نیز ضلع جنوبى آن به خیابان است پالك مذکور جزء محدوده دهیارى کوى راه حق مى 
باشد. محاسبه قیمت: لذا با عنایت به موارد و موقعیت و مساحت و وضعیت عرضه و تقاضا و 
عرف بازار و عوامل موثر در امر کارشناسى با در نظر گرفتن جمیع موارد موثر ارزش پالك 
330/000/000 تومان معادل سیصد و سى میلیون تومان برآورد مى گردد. م الف: 565573 

مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /5/356 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970763 ج/6 لها ســیما نجفى و علیه منوچهر نظرى مبنى بر مطالبه مبلغ 
3/463/199/358 ریال که ارزش ســکه ها در روز تنظیم مزایده مورخ 98/7/26 به مبلغ 
3/463/199/358 ریال ارزیابى شده اســت مجددا در روز مزایده ارزیابى مى گردد بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در مورخ چهارشنبه 98/8/1 ساعت 
9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
30/784 حبه مشاع از 72 حبه (شش دانگ) ملکى به پالك ثبتى شماره 28/18649 بخش 
14 ثبتى اصفهان با مشخصات مندرج  در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى 
آقاى منوچهر نظرى و اکنون در تصرف مالکانه منوچهر نظرى که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى خانه اصفهان 
خیابان گلخانه نرسیده به چهارراه نیرو هوایى ســاختمان مسکونى شرق واحد 5 مراجعه و 
از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها در روز مزایده بصورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: محل مورد نظر به صورت یک باب آپارتمان مسکونى واقع در اصفهان 
خیابان گلخانه نرسیده به چهارراه نیروى هوایى مجتمع شرق ط اول واحد 5 جنوب شرقى 
کدپستى 8194885155 مى باشد. آپارتمان فوق داراى پالك ثبتى 28/18649 بخش 14 
ثبت اصفهان مفروز و مجزى از 2674 قطعه 6 طبق سند داراى 121/25 مترمربع مساحت به 
صورت اسکلت بتن آرمه سقف تیرچه بلوك کفها سرامیک بدنه گچ و رنگ داراى آشپزخانه 
اوپن کابینت ام دى اف داراى ابزار کناف چهارچوبها فلزى دربهاى داخلى چوبى سه خوابه 
سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش پکیج داراى سیستم اعالم حریق دوربین مداربسته 
و داراى پارکینگ در زیرزمین با کف موزائیک و بدنه ســرامیک و داراى انبارى به مساحت 
1/77 مترمربع و اشتراکات شــهرى مى باشــد. لهذا با توجه به موقعیت محل و مساحت، 
کاربرى، طبقه مربوطه، قدمت، تعداد واحد (22 واحد) ارزش شــش دانگ آپارتمان فوق به 
مبلغ 8/100/000/000 ریال (معادل هشت میلیارد و صد میلیون ریال) برآورد و ارزیابى و 
اعالم نظر مى گردد. م الف: 569827 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /5/374

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980226- 980227 ج 2 له فاطمه هنرمند و علیه احمد معمارى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 9/026/313/115 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 1398/8/1 ساعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اص فهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 3/113 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى به پالك 
ثبتى شــماره 31/4605 بخش 14 ثبتى اصفهان مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج 
شده است ملکى آقاى احمد معمارى و اکنون در تصرف مالکانه/ استیجارى محکوم علیه 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى دروجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: در نتیجه ارزش 3/113 
حبه مشاع آن به مبلغ 9/026/313/115 ریال ارزیابى که مقدار 148/1000 حبه مشاع آن 
به مبلغ 429/824/433 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 2/965 حبه مشــاع آن به 
مبلغ 8/596/488/682 ریال بابت مطالبات محکوم لهــا ارزیابى مى گردد. آدرس ملک: 
اصفهان- خیابان امام خمینى- نبش خیابان مهر- (روبروى ســه راه ملک شــهر) م الف: 

571282 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/139
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980291 جلسه 
مزایده اى در روز پنجشنبه مورخ 1398/08/02 از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به 
منظور وصول محکوبه در حق محکــوم له و به جهت فروش یک دســتگاه خودرو وانت 
پیکان مدل 1391 تیپ oHV 1600 دوگانه سوز به ظرفیت 750 کیلوگرم به رنگ سفید 
 AAoDG 374574 114 و شماره شاسى F 0036235 شیرى روغنى به شماره موتور
NAAA 46 فاقد بیمه نامه و خودرو مى بایستى توسط خریدار (برنده مزایده) بیمه شود 
و به شماره انتظامى 714 م 59 ایران 78 که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ  
270/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان 
برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده خودرو مذکور واقع در 
پارکینگ چمگردان بازدید نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناســى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شــده الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 605434 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /7/141
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023001150 مورخ 97/12/28 خانم فاطمه 
نجارزادگان به شماره شناسنامه 80 کدملى 1290232830 صادره از اصفهان فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 413/85 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 1169 و 1169/1- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023001151 مورخ 97/12/28 آقاى محمدرضا 
کشانى به شماره شناســنامه 13469 کدملى 1292527056 صادره از اصفهان فرزند اکبر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 413/85 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 1169 و 1169/1- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/07/06 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 07/21 /1398 م الف: 609706 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/142
ابالغ اجراییه

 شماره پرونده: 139704002003004790/1 شماره بایگانى پرونده: 9706714/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000333  تاریخ صــدور: 1398/06/30 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وسیله به آقاى: حسین روشنى دستگردى فرزند علیرضا به شناسنامه 
شــماره 0 صادره از بروجن و کدملى 4640050593 متولد 1369/05/17 ساکن اصفهان 
خیابان سیمین میدان سهروردى کوچه مهدیه پالك 23، ابالغ مى شود که مدیریت شعب 
بانک سپه منطقه اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 149428709 مورخ 1394/07/22 
جهت وصول مبلغ 53/134/275 ریال بابت اصل و مبلغ 47/056/142 ریال بابت خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/09/10 بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 43/672 ریال از 
تاریخ 1397/09/10 تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9706714 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/10/25 مامور، 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 در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 609325 

مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/144
ابالغ اجراییه

 شماره پرونده: 139704002003003264/1 شماره بایگانى پرونده: 9704532/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000336 تاریخ صــدور: 1398/06/30 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وســیله به آقاى: محمدرضا فتحیه فرزند محمود به شناسنامه شماره 
17164 صادره از اصفهان و کدملى 1283874407 متولد 1360 ســاکن ا صفهان خیابان 
سلمان کوى شهید کوهســتانى پالك 52، ابالغ مى شــود که مدیریت شعب بانک سپه 
منطقه اصفهان به اســتناد قرارداد بانکى شماره 269690366 مورخ 1396/06/12 جهت 
وصول مبلغ 140/290/859 ریال بابت اصل و مبلغ 38/604/521 ریال بابت سود و مبلغ 
12/467/446ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/06/20 بانضمام خسارت تاخیر 
روزانه به مبلغ 117/629 ریال از تاریخ 1397/06/20 تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9704533 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/07/21 مامور، 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 در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى 
فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 609326 اسدى اورگانى- مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /7/145
ابالغ اجراییه

 شماره پرونده: 139704002003003977/1 شماره بایگانى پرونده: 9705492/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000334 تاریخ صــدور: 1398/06/30 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وسیله به شرکت لوله سازى پاسارگاد به شماره ثبت 25333 و شناسه 
ملى 1026046/004 تاسیس 1384/06/02 ســاکن اصفهان خیابان حکیم نظامى کوى 
سعدى، ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان به استناد قرارداد بانکى 
شــماره 149015817 مورخ 1390/10/03 جهت وصول مبلــغ 1/017/169/982 ریال 
بابت اصل و مبلغ 1/894/923/171 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/07/20 
بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 694/693 ریال از تاریخ 1397/07/20 تا روز وصول 
علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9705492 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/08/27 مامور، 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 
در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 609328 اسدى اورگانى- مسئول شعبه اول اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/146
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائــم- احمد بیاتى دادخواســتى به مبلغ 
34/273/624 ریال بطرفیت ابوالقاسم نیلیه  که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و 
به کالسه 906/98 در شعبه 4 حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشــنبه مورخ 98/8/20 ساعت 9 
صبح در 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 رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 609731 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /7/150
مزایده

احترامًا نظر به اینکه در پرونده کالسه 259/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف دادگاه 
باغ بهادران محکوم علیه آقاى صادق اکبرى فرزند خدارحم به پرداخت مبلغ 80/489/965 
ریال در حق محکوم له مسلم پور على فرزند منصور و پرداخت مبلغ 2/075/000 ریال بابت 
نیم عشر اجرایى در حق صندوق دادگاه محکوم گردیده است که در این خصوص محکوم 
علیه یک قطعه زمین متعلق به خود را به عنوان مال معرفى نموده است که مشخصات آن 
طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشــد: الف- مدارك مضبوط در کالسه 259/97 
عبارت است از یک برگ (تصویر) قولنامه عادى مورخ 94/10/9 که در این قولنامه خریدار 
آقاى صادق اکبرى و فروشنده آقاى خدارحم اکبرى درج گردیده است. ب- در زمان بازدید 
مشاهده گردید که از ضلع شمالى زمین لوله انتقال آب گذر مى نماید که پس از استعالم از 
اداره محترم آب و فاضالب روســتایى میزان 3 متر در امتداد جاده سامان را در مالکیت آن 
اداره معرفى مى نماید (که عبارت است حدود 3 متر × 60 برابر 180 مترمربع) ج- مساحت 
برداشت شده در زمان بازدید حدوداً دو هزار و دویست مترمربع مى باشد که با کروکى تهیه 
شده توسط شوراى اسالمى مغایرت دارد. د- قطعه  داراى 80 اصله درخت بادام و یک اصله 
گردو مى باشد که مطابق موارد مندرج در قولنامه فوق الذکر هر 12 روز، میزان 4 ساعت از 
قنات مربوط حق الشرب دارا مى باشد. نتیجه: با توجه به جهات موثر در ارزیابى اعم از محل 
و موقعیت و اشجار (تعداد و نوع و سن آنها) و راه دسترسى و همچنین همجوار بودن با جاده 
اصلى سامان و با توجه به ارزش افزوده اشجار بر ملک از قرار هر متر پانصد هزار ریال برابر 
50/000 تومان و در مجموع ارزش 2200 مترمربع آن معــادل یکصد و ده میلیون تومان 
معادل یک میلیارد و یکصد میلیون (110/000/000 تومان) برآورد و اعالم مى گردد (ضمنًا 

اضافه مى گردد در زمان بازدید مالک حضور نداشــته و مســاحت برابر آنچه احد از اعضاء 
شوراى اسالمى روستا معرفى نمودند اعالم گردیده است) که همان قیمت پایه مزایده مى 
باشد لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش قطعه زمین فوق جلسه مزایده به تاریخ 98/7/30 
راس ساعت 9 صبح الى 11 در محل دفتر اجراى احکام شوراهاى حل اختالف دادگاه باغ 
بهادران برگزار نماید طالبین مى توانند سه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از قطعه 
زمین موصوف به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید داده شود و برنده مزایده شخص 
یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه ده 
درصد از کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 609777 

اجراى احکام شوراهاى حل اختالف بخش باغ بهادران /7/152
اخطار اجرایى

محکوم علیه خسرومهدور مجهول المکان و محکوم له 1- محمد شفیع زرین دره فرزندتقى 
2 – على محبى زرین دره  فرزند محمد شفیع هردو بنشانى شاهین شهر خ انورى3 شرقى 
پ 59 به موجب راى شماره 119تاریخ 13 / 3 / 98 حوزه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 750 / 61 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 875 / 846 بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر به اوراق پیوست 
دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه 
دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواســت 22 / 12 / 97 لغایت زمان پرداخت به انضمام هزینه 
نشر آگهى در حق محکوم له هزینه نیم عشر دولتى برعهده محکوم علیه مى باشد .   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 قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   609143 /م الف.  سعید مهدى پور 

-  قاضى شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 7/147 
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى- بدین وســیله به آقاى حســین رمضانى بیدگلى فرزند 
عباس با شماره شناسنامه 20 و شــماره ملى 6199624947 بنشانى شاهین شهر شهرك 
میالد خیابان آزادى مجتمع گل گندم واحد 2 ابالغ مى شــود که بانک توسعه تعاون شعبه 
آران و بیدگل به اســتناد قرارداد بانکى شــماره 1097993 مورخ 2 / 7 / 96 جهت وصول 
مبلغ 323 / 616 / 379 ریال تا تاریخ 23 /5 / 98 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهى بابت ضمانت وام خانم لیال رمضانى بیدگلى فرزند عباس با 
شماره ملى 6199682335 طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 9800115 در اجراى اسناد رسمى آران و بیدگل تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
9 / 6 / 98 مامور ابالغ نشانى شما به آدرس فوق شناسایى نگردیده است لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشار آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى ضمانت شده خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت 608439 /م الف. عباس عباس زادگان- مســئول واحد اجراى اسناد 

رسمى آران بیدگل /  7/148 
اخطار اجرایى

محکوم علیه مهدى علیزاده ابرغانى مجهول المکان و محکوم له مینا افضلى فرزند بشیر 
بنشانى شاهین شهر خ بهدارى نبش فرعى 4 پالك 72 واحد1 به موجب راى شماره 78تاریخ 
22 / 2 / 98 حوزه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو پراید به 
شماره انتظامى 83 م 663 ایران 53 بنام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000 / 
750 / 1 ریال بابت هزینه رسیدگى پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیه است  
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 مزبــور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   609788 /م الف.  سید مجید 

عقیلى   -  قاضى شعبه دوم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 7/149 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139860302007007663 هیأت دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى شــرکت گل دارو به شناســه ملى 
10100931371 در 13503,75 سهم مشاع از 67508,12 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 67508,12 مترمربع قســمتى از پالك 4 فرعى از 39 اصلى واقع در باغکومه 
خریدارى از مالک رسمى آقاى صمد عابدى فرزند زین العابدین و حاجى محمد اسماعیلى 
فرزند محمدعلى محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1398/07/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21 م الف: 611853 حسین 

زمانى علویجه رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 7/153 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 970001- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى  
970001  موضوع علیه مرتضى نصر اصفهانى فرزند حســین و له آقاى مجید ضیغم زاده 
فرزند مهدى در تاریخ 1398/08/01 به منظور فروش 68,69 حبه مشاع از 72 حبه از 2 دانگ 
مشاع از 6 دانگ یک انبار به متراژ حدود 451,5 مترمربع عرصه و حدود 240 مترمربع اعیانى 
در یک طبقه بدنه سیمان و کف بتن داراى انشعاب آب و برق و قدمت حدود 15 سال واقع در 
اصفهان خیابان آتشگاه بعد از منارجنبان جنب نمایندگى ایران خودرو کوچه توحید کد پستى 
8188668551 داراى سند مالکیت تک برگى مشاعى به شماره ملک 1/914 بخش 9 ثبت 
اصفهان ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق به غیر مى باشد ملک موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 6/678/500/000 ریال ارزیابى شده است . از ساعت 
10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید 
. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه درصورت برنده شدن فى 
المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را ایداع نمایند و در صورت انصراف 
برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 608869  اجراى احکام مدنى 

دادگسترى فالورجان/  7/155 
ابالغ اجرائیه

 شماره پرونده 1/ 139804002120000048شــماره بایگانى پرونده 9800077 شماره 
آگهى ابالغیــه 139803802120000018 تاریخ صدور1398/06/24 بدین وســیله به 
آقاى سید عبداهللا هاشــمى قهدریجانى به شــماره ملى 1110251416مقیم فالورجان 
قهدریجان خیابان طالقانى کوچه چهارم و آقاى ســید تقى هاشمى قهدریجانى به شماره 
ملى 1111980926مقیم فالورجان قهدریجان خیابان خلیج فارس شمالى کوچه رودکى 
و خانم لیال هاشمى قهدریجانى به شماره ملى 1111999511 مقیم فالورجان قهدریجان 
بلوار طالقانى کوچه شهید شریفى کوچه 3 همگى فرزند سید ناصر که ابالغ اجراییه در آدرس 
اعالمى به شما امکان پذیر نیست گردیده ابالغ مى شود که خانوم کبرى دهیرى دهنوى 
فرزند حیدر با استناد به سند ازدواج شماره 7494 مورخ 1383/12/14 تنظیمى در دفترخانه 
شماره 141 قهدریجان در قبال مقدار پنج (5) مثقال طالى 18 عیار ساخته شده و مبلغ 40 
میلیون ریال رایج ایران علیه شــما و (ورثه مرحوم سید ناصر هاشمى قهدریجانى) اجراییه 

صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9800077 در این واحد تشکیل گردیده و همچنین با 
توجه به درخواست وکیل بستانکار و طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر شهرستان فالورجان 
وارده به شــماره 212002533 مورخ 1398/06/31 قیمت یک مثقال طالى ســاخته و 
پرداخته 18 عیار 20/750/000 ریال مى باشــد بنابراین قیمت 5 مثقال طالى ســاخته و 
پرداخته 18 عیار  103/750/000ریال ارزیابى گردیــده و همچنین مبلغ 40 میلیون ریال 
وجه رایج مندرج در متن سند ازدواج مذکور به نرخ روز 395/605/060 ریال افزایش یافته 
است بنابراین مجموع اقالم مندرج در متن ســند ازدواج 499/355/060 ریال به انضمام 
24/967/753 ریال بابت حقوق دولتى ارزیابى گردیده است لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
محلى آگهى مى شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى به روز ابالغ محسوب 
مى گردد آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمایید و عملیات اجرایى علیه مورث شما 
جریان خواهد یافت در زمان غیر از این آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد . م 

الف: 609089 اسماعیل زاده - رئیس دفتر اسناد رسمى فالورجان/ 7/156 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000211 تاریخ آگهى: 1398/06/30 شــماره پرونده: 
9204001013004141 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9302131- ششدانگ 
یک باب دفتر کار به شماره باقیمانده سیزده فرعى از چهار هزار و هشتصد و سى و نه اصلى 
مفروض از ســیزده فرعى قطعه 22 تفکیکى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
107/97 مترمربع واقع در سمت شــرقى طبقه پنجم که 10/59 مترمربع آن پیشرفتگى، 
11/16 مترمربع آن ســطح داراى اختالف ارتفاع صد ســانتى مترى از کف واحد است به 
انضمام پارکینگ قطعه 4 به مساحت 11/28 مترمربع واقع در زیرزمین اول با قدرالسهم از 
عرصه و سایر مشاعات و مشــترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و ایى نامه اجرایى آن 
است به آدرس: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى نبش بن بست آرمان ساختمان پاراکس 
واحد E 2 کدپستى 8163754159 که سند مالکیت آن در صفحه 367 دفتر 1313 امالك 
به شماره ثبتى 244398 و با شماره چاپى 245195 ســرى الف سال 90 ثبت و صادر شده 
است با حدود، شماًال: دیوار است به طول 9 متر و 46 سانتى متر به فضاى مشاعى شرقًا: در 
هفت قسمت که قسمت هاى دوم و ششم آن شمالى، قسمت چهارم آن جنوبى است. اول 
دیوار و پنجره است به طول 6 متر و 57 سانتى متر به فضاى معبر مجاور دوم دیوار و پنجره 
است به طول 77 سانتى متر به فضاى معبر مجاور سوم دیوار و پنجره است به طول یک متر 
و ده سانتى متر به فضاى معبر مجاور چهارم دیوار و پنجره است به طول 40 سانتى متر به 
فضاى معبر مجاور پنجم دیوار و پنجره است به طول یک متر به فضاى معبر مجاور ششم 
دیوار و پنجره است به طول 40 سانتى متر به فضاى معبر مجاور هفتم دیوار و پنجره است به 
طول 3 متر و 67 سانتى متر به فضاى معبر مجاور، جنوبًا: در شش قسمت که قسمت پنجم 
آن شرقى قسمت سوم ان غربى است اول دیوار و پنجره است به طول یک متر و سى سانتى 
متر به فضاى معبر مجاور دوم دیوار و پنجره است به طول دو متر و پنجاه و پنج سانتى متر 
به فضاى مشاعى سوم دیوار و پنجره است به طول 26 سانتى متر به فضاى مشاعى چهارم 
دیوار و پنجره است به طول 86 ســانتى متر به فضاى مشاعى پنجم دیوار و پنجره است به 
طول 83 سانتى متر به فضاى مشاعى ششم دیوار و پنجره اســت به طول 4 متر و هشتاد 
سانتى متر به فضاى مشاعى غرباً در 17 قسمت که قسمت هاى چهارم، پنجم، ششم، نهم و 
یازدهم آن شمالى قسمت هاى دوم، هفتم، سیزدهم و شانزدهم آن جنوبى است اول دیوارى 
است مشترك به طول 75 سانتى متر به دفتر کار قطعه 21 شماره 1279 فرعى دوم دیوارى 
است مشترك به طول پانزده سانتى متر به دفتر کار قطعه بیست و یک شماره 1279 فرعى 
سوم دیوارى است مشترك به طول 3 متر و 56 ســانتى متر به دفتر کار قطعه بیست و یک 
شماره 1279 فرعى چهارم دیوارى است به طول یک متر و چهل و یک سانتى متر به راه پله 
و آسانسور پنجم دیوارى است به طول 51 سانتى متر به داکت ششم دیوارى است به طول 
یک متر و دو سانتى متر به داکت هفتم دیوارى است به طول یک متر و بیست و سه سانتى 
متر به داکت هشتم دیوارى است به طول یک متر و پنجاه و نه سانتى متر به راه پله و آسانسور 
نهم دیوارى است به طول یک متر و پنجاه و نه سانتى متر به راه پله و اسانسور دهم دیوارى 
است به طول یک متر و نود ســانتى متر به راه پله و آسانسور یازدهم دیوارى است به طول 
چهل و دو سانتى متر به راه پله و آسانسور دوازدهم درب و دیوار است به طول یک متر و نود و 
یک سانتى متر به راه پله و آسانسور سیزدهم دیوارى است به طول سه سانتى متر به راه پله و 
آسانسور چهاردهم دیوارى است به طول بیست و هشت سانتى متر به داکت پانزدهم دیوارى 
است به طول چهل و نه سانتى متر به داکت شانزدهم دیوار است به طول سى سانتى متر به 
داکت هفدهم دیوارى است مشترك به طول یک متر و هفتاد و چهار سانتى متر به دفتر کار 
قطعه بیست و یک شماره 1279 فرعى حقوقى ارتفاقى ملک له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمان ها است حدود پارکینگ قطعه چهار شماًال خط فرضى به محوطه مشاعى است به 
طول دو متر و چل سانتى متر شرقاً خط فرضى به محوطه مشاعى است به طول 4 متر و هفتاد 
سانتى متر جنوبًا خط فرضى به محوطه مشاعى است به طول دو متر و چهل سانتى متر غربًا 
خط فرضى به محوطه مشاعى است به طول چهار متر و هفتاد سانتى متر به پارکینگ قطعه 
3، که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک مجموعه تجارى- ادارى واحد 
21 واحدى با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك و نما مجموعه ترکیب آجر و شیشه داراى 
2 دستگاه آسانسور تمام استیل و پله هاى مجموعه کف سنگ و بدنه ترکیب سنگ و آجر با 
نرده هاى چوبى و پارکینگ مجموعه واقع در زیرزمین با کف موزائیک و بدنه سیمان سفید 
با قدمت حدود 9 سال است. محل مورد اشاره شامل یک سالن و سه اتاق با کف موکت و بدنه 
کاغذ دیوارى و آبدارخانه و سرویس بهداشتى با کف بدنه کاشى و سرامیک و کابینت ام دى 
اف دربهاى داخلى چوبى و پنجره هاى آلومینیومى دو جداره و سقف ترکیب کناف و چوب 
بصورت دکوراتیو و سیستم سرمایش و گرمایش اسپیلت با انشعابات برق مستقل و آب و گاز 
مشترك اســت ملکى آقاى فیروز ریخته گران اصفهانى فرزند عباس که طبق سند رهنى 
شــماره 81072- 90/8/10 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 284 تهران در رهن 
بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 
الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/7/24 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 17/280/000/000 ریال (یک میلیارد و 
هفتصد و بیست و هشت میلیون تومان) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/7/6 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید  مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًآ برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت 

نماید. م الف: 612000 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/161
  اخطار اجرایى

شماره 1163/97 به موجب راى شماره 1163/97تاریخ1/17/ 98حوزه 5 امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حیدر نامدار نام پدر 
حاجى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند قطعى و رسمى اتومبیل سوارى به شماره انتظامى 362 ج 12 ایران 73 بنام خواهان و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه.محکوم له: محمد جالل الدین صالحى با وکالت اکرم 
سلیمانى به نشانى: نجف آباد خ شریعتى حد فاصل چهارراه مجاهد و اهللا اکبر دفتر وکالت 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.608993/م الف-شعبه پنجم شوراى 

حل اختالف نجف آباد /7/159
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ابالغ وقت دادرسى
خواهان رقیه عباسى دادخواستى به خواســته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده على 
عسگر فاضل به شوراى حل اختالف شعبه نهم خانواده شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 619/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ شنبه 98/8/11 
ســاعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 608726/ م الف شعبه نهم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/158
 حصروراثت 

مقدسه صالحى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 237 به شرح دادخواست به کالسه 
1101/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرتضى صالحى نجف آبادى بشناســنامه 97 در تاریخ 98/6/12 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهره صالحى 

نجف آبادى ش ش 369 ، 2. مقدسه صالحى نجف آبادى ش ش 237 ، (فرزندان متوفى)، 
3. طیبه امجدى نجف آبادى ش ش 1016 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 609112/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/160
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى احمد بیاتى دادخواستى به مبلغ 
121/206/668  ریال بطرفیت آقاى خلیل تبریزیان که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 905/98 در شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/8/20 ساعت 8/30 
صبح در 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 رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 609733 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /7/151

اصالحیه
شــماره نامه: 139804902004001993 تاریــخ نامه: 1398/07/02 شــماره پرونده: 
139404002004000132/1 شماره بایگانى پرونده: 9400328/2 اصالحیه: پیرو آگهى 
مزایده اموال غیرمنقول (اســناد رهنى) مربوط به پرونده به شماره بایگانى 9400328 به 
شــماره م الف 583740 چاپ شده در روزنامه نصف  جهان در ســطر بیست و سوم تاریخ 
مزایده دوشنبه مورخ 98/07/08 مى باشد که بدینوسیله اصالح مى شود. م الف:583740 

امینى- مدیر اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/162
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 387/98 دادنامه 518/98-
98/6/11 مرجع رسیدگى شــعبه یازده شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: احسان 
لقمانى نشانى: نجف آباد خ شریعتى خ مسجد خلیل اله پ 22 وکیل خواهان : مهدى سواد 
کوهى نشانى : نجف آباد خ امام روبروى سینما الله دفتر وکالت خوانده: مرتضى شاه نظرى 
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره حواله به شماره 38985(98/2/5)-

(160/000/000 )جمعا به مبلغ 160/000/000 ریال گردشــکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى احسان لقمانى با وکالت مهدى سواد 
کوهى به طرفیت مرتضى شاه نظرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چــون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 160/000/000 ( یکصد و شــصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/125/000 (دو میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال ) به عنوان هزینه هاى دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ دادخواست 98/4/29 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد.608549/م الف، سید امید قاضى عسگر - قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه یازده/ 7/157

آگهى مفقودى
سند مالکیت، ســند و فاکتور فروش 
کمپانى و برگ ســبز وانت پیکان تیپ 
1600مدل 1391 به رنگ سفید نقره اى به 
نام «امیر اسفندیارپور» با شماره موتور
« s0013795 114» و شــماره شاسى
 «NAAA 46 AAXCG 322156»
و شــماره پــالك«547/53 س45» 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص آرمان تجهیز رستاك درتاریخ 1398/06/25 به شماره ثبت 63101 به شناسه ملى 14008621632 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ 
و صدور پروانه نمیباشد طراحى و تولید نصب و راه اندازى پخش وتوزیع ،تعمیر ، دستگاه ها و تجهیزات ورزشى –طراحى ، اجرا ،تاسیس ، تجهیز و راه اندازى مجموعه هاى ورزشى و پزشکى انجام کلیه پروژه هاى عمرانى و ساختمانى اعم از چوبى ، فلزى ، سنگى ، بتنى شرکت 
در کلیه مناقصات ومزایدات دولتى یا خصوصى ،صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ نمایندگى از شرکتهاى داخلى یا خارجى ،احداث شعبه در داخل یا خارج از کشور ، شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى داخلى یا خارجى پس از اخذ مجوزهاى الزم ضرورى میباشد 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله چهار باغ باال ، خیابان شهید نیکبخت ، بن بست ژاله [6] ، پالك 32- ، طبقه دوم ، واحد 
7 کدپستى 8163816703 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 32632 مورخ 1398/05/22 نزد بانک 
صادرات شعبه چهارباغ باال با کد 3263 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى آرش رضائى به شماره ملى 1199861911و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ارسالن رضائى به شماره ملى 1199861928و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا زندى مشهدى به شماره ملى 1270867067و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى هومن زندى مشهدى به شماره ملى 1289090491و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى حامد زندى مشهدى به شماره ملى 1289731845و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى شهریار شیرویه زاد به شماره ملى 1290684278و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد امین رضائى به شماره ملى 1290782131و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احسان صیرفیان پور به شماره ملى 1285084225 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم اعظم کازرونى به شماره ملى 4269215607 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار 

نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (611508)

لیمو یک ماده اســیدى دارد، هرچند برخى از مردم معتقدند آبلیمو مى تواند 
به کاهش رفالکس اســید معده کمک کند. اما واقعًا چنین است؟ واقعیت 
این است که تاکنون تحقیق علمى و مســتندى براى اینکه نشان داده شود 
آبلیمو مى تواند در درمان رفالکس اسید معده کمک کننده باشد، انجام نشده

 است. 
رفالکس باعث التهاب و تحریک مرى مى شــود که اغلب باعث احساس 
سوزش سردل مى شود و ممکن است با خلط یا حالت تهوع هم همراه شود. 

برخى معتقدند آبلیمو خود منبع اسید است بنابراین ممکن است در برخى افراد 
اوضاع را بدتر هم کند و ممکن است به همین دلیل باشد که خیلى روى این 

قضیه مانور درمانى داده 
نشده است.

امــا بــه  هرحال 
آبلیمو روى برخى 

اثر مى کند و روى برخى 
جواب عکس مى دهد که 
در چنین مواردى نباید از 
آن به عنــوان راه درمان 

رفالکــس اســتفاده 
شود.

استرس در هر شرایطى براى فرد اثرات مخربى به همراه خواهد 
داشت. استرس مزمن باعث ایجاد پیامد هاى منفى براى سالمتى 
فرد مى شود که شامل فشار بر سیستم ایمنى و افزایش ریسک 
بیمارى هاست. داشتن اســترس در محل کار، درست به اندازه 
عوارض دود ســیگار براى بدن شــما مضر خواهد بود. ساعات 
طوالنى، حمایت اجتماعى ضعیف در محل کار و وجود تضاد میان 
زندگى خانوادگى و شغلى مى تواند روى سالمتى شما تأثیر بگذارد 
و احتمال ابتال به انواع بیمارى ها را در شما افزایش مى دهد، حتى 
نرخ مرگ ومیر در میان آن هایى که با استرس شغلى زیادى سر و 

کار دارند، هم بیشتر است.

هرچند بخــش زیادى از این اســترس، نتیجه سیاســت هاى 
شرکت ها و الگوهاى آنهاست، اما مى توان کار هاى بسیارى براى 

تقویت رضایت شغلى، شادى و سالمتى انجام داد.
براى کاهش استرس و پیامد هاى مضر آن بر سالمتى کارآمدتر 
کار کنید، از خودتان زیاد کار نکشــید، رفت و آمد روزانه تان را 

ارزیابى کنید و کمتر از گوشى هوشمندتان استفاده کنید.
کار براى همه ما مهم است، اما هرگز نباید مهمتر از سالمتى مان 
باشد. اگر شغلتان باعث مى شود احساس استرس مزمن داشته 
باشــید، عالمت این اســت که باید پیرامون کارتان تغییراتى 

ایجاد کنید.

براى برخى افراد شــنیدن نام پاییــز زیبایى هــاى طبیعى و 
خوراکى هاى مخصوص این فصل را تداعى مى کند. در مقابل، 
براى برخى دیگر پاییز به معناى تجربه شــرایط ناخوشایندى 
مانند سردرد، سرماخوردگى، آنفلوآنزا و درد مفاصل است. اینکه 
تغییرات آب و هوایى در فصل پاییز مى توانند بر سالمت انسان 
تأثیرگذار باشند تأیید شده است.  افراد بسیارى کاهش دماى هوا 
را مقصر بازگشــت درد مفاصل خود مى دانند و به نظر مى رسد 
این مسئله درست است. دانشمندان، تغییرات آب و هوایى که طى 
فصل پاییز رخ مى دهند را با برخى شرایط سالمت پیوند داده اند 

که در ادامه با برخى از شایع ترین موارد بیشتر آشنا مى شویم.  

افزایش خطر ابتال به سرماخوردگى و آنفلوآنزا
به واســطه کاهش دما در فصل پاییز، افراد بســیارى ابتال به 
ســرماخوردگى یا آنفلوآنزا را تجربه مى کنند. به نظر مى رسد 
تغییرات چشمگیر آب و هوایى طى فصل پاییز، به ویژه نوسانات 
دمایى سریع و وزش بادهاى سرد مى توانند سیستم ایمنى افراد 

بسیارى را تضعیف کنند.

سردرد
برخى تغییرات آب و هوایى در فصل پاییز موجب افزایش فشار 
بارومتریک مى شوند و افراد مســتعد میگرن از پیامدهاى این 
شرایط رنج خواهند برد. محیط در واقع موجب ترکیبى از افزایش 

فشار در مغز و کاهش کارایى گیرنده هاى درد مغز خواهد شد.

افزایش ضربان قلب
انجام فعالیت هاى روزانــه یا ورزش تنها دالیلى نیســتند که 
مى توانند موجب افزایش ضربان قلب شما شوند. با کاهش دماى 

هوا بدن براى حفظ گرماى خود رگ هاى خونى را منقبض مى 
کند که این شرایط مى تواند افزایش اندك فشار خون را به همراه 
داشته باشد. این میزان اندك افزایش فشار خون براى افراد سالم 
نگران کننده نیســت، اما افراد مبتال به پرفشارى خون ممکن 
اســت براى پرهیز از یک حمله قلبى ناگهانــى نیازمند تعدیل

 فعالیت هاى خود در فصل پاییز باشند.

افزایش قند خون
پاییز مى تواند موجب افزایش قند خون انسان شود و افراد مبتال 
به دیابت باید به این نکته توجه داشته باشند. کاهش دما مى تواند 
استرس و فشار بیشترى را به بدن وارد کند. این استرس اغلب 
بدن را وارد حالت جنگ یا گریز مى کند که ترشح هورمون هایى 
مانند آدرنالین و کورتیزول را در پى دارد. این هورمون ها کبد را 
به تولید گلوکز بیشــتر براى تأمین انرژى تشویق مى کنند که 

مى تواند به افزایش بیش از حد سطوح قند خون منجر شود.

کم آبى بدن
زمانى که هوا سرد مى شــود احتماًال متوجه خشکى بیشتر بدن 
خود شــده اید. اگرچه شاید به اندازه تابســتان تعریق را تجربه 
نکنید، اما این به معناى آن نیســت که بدن طى ماه هاى سرد 
سال مستعد کم آبى نیست. افراد طى روزهاى سرد سال تمایل 
بیشترى به مصرف نوشــیدنى هاى حاوى کافئین مانند چاى و 
قهوه دارند که ادرارآور نیز هستند و این از جمله مواردى است که 

مى تواند احتمال کم آبى بدن را افزایش دهد.

درد مفاصل
افزایش فشار بارومتریک نه تنها بر ســالمت سر و مغز انسان 

تأثیرگذار است، بلکه فشار مایع در مفاصل را نیز تحت تأثیر قرار 
مى دهد. افزایش فشار بارومتریک اغلب به افزایش فشار مایع و 
درد مفاصل، به ویژه پیش از آغاز طوفان ها که در پاییز معمول 

هستند، منجر مى شود.

احساس تنهایى
روزهاى کوتاه و شب هاى طوالنى پاییز ممکن است احساس 
تنهایى و نیاز به صحبت با فردى دیگر را هرچه بیشتر در انسان 
ایجاد کند. مطالعه اى که توسط پژوهشگران دانشگاه نیوکاسل 
در انگلیس انجام شد، نشــان داد که مکالمات تلفنى با اعضاى 
خانواده و دوستان طى ماه هاى سرد و مرطوب سال طوالنى تر 

هستند.

تحریک حمالت آسم
طوفان هاى تندرى تنها موجب وحشت انسان نمى شوند، بلکه
 مى توانند حمالت آســم را نیز تحریک کنند. مطالعات نشــان
 داده اند که طوفان هاى تندرى در ماه هاى سرد سال مى توانند 
موجب التهاب مسیرهاى هوایى، دشوارى در تنفس و حمالت آسم 

شوند که با سرما و سفتى در گلو و سینه تشدید مى شود.

هوش بیشتر
آیا مى دانستید زمانى که هوا سرد اســت باهوش تر مى شوید؟ 
مطالعه اى که توسط پژوهشگران دانشگاه سوث ولز در استرالیا 
انجام شد، این مســئ له را ثابت کرده اســت. نتایج این مطالعه 
نشــان داد که خریداران خواربار در روزهاى سرد و ابرى نسبت 
به روزهاى روشن و آفتابى از قدرت یادآورى بیشترى برخوردار 

هستند.

ارتباط ارتباط 
پایـیز وپایـیز و
سالمت انسانسالمت انسان

یکى از نکات منحصر به فرد هندوانه این است که بخش خوراکى 
آن از90 درصد آب تشکیل شده و داراى حدود 8 درصد قندهاى 
طبیعى اســت. در صد باالى آب این میوه از یــک طرف باعث 
مى شــود مدت زمان نگهدارى آن محدود شود اما از طرف دیگر 
جایگزین بسیار مناسبى براى جبران آب از دست رفته بدن است.

چه مدت مى توان هندوانه را نگه داشــت؟ تمامى مواد غذایى در 
صورتى که به طور کامل و مناسب نگهدارى نشوند، عمر نگهدارى 
محدودى دارند. در مورد هندوانه باید زمان چیده شدن یا خریدن 
آن را به خاطر بســپارید. در صورتى که هندوانــه کامل و برش 
نخورده باشــد به مدت هفت تا ده روز در دماى محیط و دو تا سه 

هفته در دماى یخچال قابل نگهدارى است.
زمانى که هندوانه برش مى خورد باید سریع مصرف شود، چرا که 
برش زدن عمر نگهدارى آن را محدود مى  کند. قاچ هاى هندوانه 
تازه حداکثر یک روز در دماى محیط و ســه تا پنج روز در دماى 
یخچال قابل نگهدارى اند. اگر نصف یا یک چهارم هندوانه از بخش 
یخچال فروشگاه خریدارى شود، بالفاصله پس از رسیدن به منزل 

آن را در یخچال قرار دهید.
به یاد داشــته باشــید هندوانه اى که برش خورده است باید در 

ظروف نفوذناپذیر هوا در یخچال نگهدارى یا اینکه روى 
آن با ســلفون پوشیده شــود. گاهى 

ممکن است مقدار هندوانه خریدارى 
شــده بیش از مصرف باشــد. در 
این صورت آخریــن گزینه براى 
جلوگیرى از هدررفت آن انجماد 
هندوانه اســت. شــما مى توانید 

هندوانــه را در قطعات 
بزرگ بــرش دهید و 
آن را به مدت 10-12 
ماه در فریزر نگهدارى 

کنید.

اما انجماد رنگ آن را تیره مى کند و باید به محض خروج از فریزر 
مصرف شــود در غیر این صورت بخش زیادى از آب آن خارج و 
بافت آن بسیار نامطلوب خواهد شد. بهتر است از این هندوانه براى 

تولید اسموتى استفاده کنید.
اگر اندازه هندوانه بزرگ تر از یخچال است آن را به دو نیم تقسیم 
کنید و بهتر است تا زمان مصرف آن را تکه تکه نکنید در غیر این 
صورت بخش زیادى از ویتامین هاى آن بر اثر تماس با اکسیژن 
هوا از دست مى رود یا همراه با آب از بافت هندوانه خارج مى شود.

چه زمانى مى توان گفت هندوانه فاسد شده است؟ هندوانه فاسد 
نه تنها دچار تغییر رنگ مى شــود بلکه بو و مزه شبیه ترش شدن 

دارد و گاهى سطح آن حالت لزج پیدا مى کند.
هندوانه اى کــه داراى عالئم کپک زدگى اســت نباید مصرف 
شود. هندوانه را پس از زمان هاى قید شده در باال مصرف نکنید. 
ســعى کنید در زمان انتخاب، از خرید هندوانه هاى داراى شکل 
نامتقارن و داراى نقاط تیره در ســطح اجتنــاب کنید. نکته  آخر 
بخش سفید پوست هندوانه را دور نیندازید. این بخش سرشار از 
فیبر است و مى توانید از آن در ساالد به صورت قطعه قطعه شده

هندوانه اى که برش خورده است باید در  استفاده کنید.
ر یخچال نگهدارى یا اینکه روى 

شــود. گاهى 
نه خریدارى 
اشــد. در
ینه براى 
ن انجماد 
مى توانید 

 استفاده کنید.

نکاتى براى نگهدارى سالم تر هندوانه

چطور از شر استرس هاى کارى خالص شویم؟

فواید متعدد مصرف قهوه براى سالمتى تأیید شده و 
براساس مطالعات جدید کاهش خطر ابتال به سنگ 
کیسه صفرا یکى دیگر از آن هاست. محققان دریافتند 
به ازاى هر فنجان قهوه اضافــه اى که در طول روز 
مصرف مى شود احتمال ابتال به سنگ کیسه 
صفرا حــدود 3 درصد کاهش پیــدا مى کند. 

همچنین در مقایسه با افرادى که مصرف نوشیدنى 
قهوه نداشــتند، مصرف این نوشیدنى با کاهش 7 تا 
23 درصدى کاهش خطر ابتال به سنگ کیسه صفرا 
مرتبط است. همچنین محققان مشاهده کردند افراد 
داراى دو متغیر ژنتیکى که با دریافت کافئین ارتباط 
دارد به ازاى مصرف هر فنجان قهوه اضافه در طول 

روز 11 درصد کمتر در معرض ابتال به سنگ کیسه 
صفرا هستند. این محققان با بیان اینکه نتایج مطالعات 
متعددى حاکى از تشدید خطر ابتال به سنگ کیسه 
صفرا با افزایش چاقى است، خاطر نشان کرده اند که 
مصرف قهوه خطرناك نیست و مى تواند در پیشگیرى 

از این  بیمارى مفید باشد.

م فواید متعدد
براساس مط
ی کیسه صفرا
ازاى هر ف به

مصرف
صفرا

جلوگیرى از تشکیل سنگ کیسه صفرا به کمک یک نوشیدنى

 معتقدند آبلیمو خود منبع اسید است بنابراین ممکن است در برخى افراد 
ککککهککککهکهکهکه خیلى روى این  لللبلبللبلللبلللبلبلبیل بل باشاشد ع را بدتر هم کند و ممکن است به همین دل

رررررررررردردرمانى داده  ررررررنور  ما
 است.

بــه  هرحال 
و روى برخى 
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 عنــوان راه درمان

کــس اســتفاده 
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آبلیمو مى تواند رفالکس معده را 
درمان کند؟
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آگهى مزایده عمومى

حبیب رضوانى- شهردار هرند

شهردارى هرند با استناد مصوبه شــوراى اسالمى شهر هرند در نظر دارد 
نسبت به فروش یکدســتگاه کامیون تانکر آب سیستم بى بن مدل سال 
1396 به رنگ ســفید روغنى با ظرفیت جمعاً 19 تن صفر کیلومتر به مبلغ 
8/200/000/000 ریال از طریق مزایده عمومــى اقدام نماید لذا متقاضیان 
محترم مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از خودرو در پارکینگ 
شهردارى هرند تا تاریخ 98/07/15 به شهردارى هرند مراجعه و یا با تلفن 

46402366- 031 تماس حاصل نمایند. 

نوبت دوم

م الف: 602381

موزه عصارخانه شــاهى وابســته به ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان میزبان ادامه سلسله 
نشست هاى «مســئله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران 
امروز» این بار با موضوع «دولت هاى شــبه مدرن ایران و 

مناسک عزادارى» بود. 
در یازدهمین نشست از سلسله نشست هاى «مسئله فولکلور 
و فرهنگ عامه در ایران امروز»، یک پژوهشگر مطالعات 
اجتماعى تشیع با تشریح مفهوم دولت شبه مدرن ایران در 
یکصد سال اخیر در سه دوره پهلوى اول و دوم و جمهورى 
اسالمى ایران، تالش کرد نســبت این مفهوم را با مراسم 
عزادارى به عنوان یکى از ساحات سالمت حیات فرهنگى 

جامعه ایران نشان دهد.
محسن حســام مظاهرى در خصوص دولت شبه مدرن 
ایرانى و مناسک عزادارى گفت: دولت مدرن یک مفهوم 
متأخر است و عمرش نهایتاً به دو سه قرن اخیر برمى گردد. 
دولت مدرن به معناى الگویى نوین از حکمرانى بر اساس 
تمرکز قدرت در ساختار مرکزى و اعمال آن در جغرافیایى 
واحد است. این الگو محصول مجموعه روندهاى تاریخى 
و فرایندهاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى در کشورهاى 
اروپایى (مشــخصًا اروپاى غربى) و ثمره عبور از انقالب 
صنعتى و نهضت اصالح دینى و تغییر در نظامات اقتصادى 

و اجتماعى بوده است.
وى ادامه داد: بعد از جنگ جهانى اول و در این صد سال و 
اندى اخیر، تالش هایى براى اقتباس از الگوى دولت مدرن 
و تسرى آن به کشــورهاى اصطالحًا جهان سوم صورت 
گرفت. اما آنچه در عمل رخ داد، نوعى اقتباس مظاهر مدرن 
بود؛ بدون توجه به زمینه ها و پیش نیازهاى فرهنگى تاریخى 
در جامعه مبدأ و نیز بدون توجه به ویژگى ها و زمینه تاریخى 
جامعه مقصد. همین تلقى بود که علم مدرن را به تکنولوژى 
و مدرن شدن جامعه را هم به واردات محصوالت تکنولوژى 

غربى تقلیل مى داد.

این پژوهشگر مطالعات تشیع اظهار کرد: در هر کشور تالش 
براى ایجاد دولت مدرن به گونه اى عملیاتى شد. در ایران، 
با جنبش مشروطه این تلقى و احساس نیاز در نخبگان اعم 
از مذهبى و غیرمذهبى پدید آمد که نظام حکمرانى سنتى 
مبتنى بر سلطنت مطلقه فردى باید دگرگون شود و جامعه 
ایرانى به سامانیابى جدید نیازمند است. همین امر زمینه ساز 
ظهور دولت شبه مدرن ایرانى در آغاز قرن 1300 شد. دولت 
رضاشاه را نخستین دوره از دولت شــبه مدرن ایرانى باید 
دانست؛ محصول شبه مدرنیسمى که از بعد مشروطه آغاز 
شده بود. این پروژه اى بود که رضاخان به پشتوانه جمعى 
از نخبگان سیاســى و رجال تجددخواه (نظیر محمدعلى 
فروغى، تیمورتاش، على اکبــر داور و نصرت الدوله فیروز) 
و با هدف دگرگون کردن و مدرن ســازى ایران به صورت 
آمرانه و جبرى و در کوتاه مدت با نوعى یکسان ســازى و 
استانداردســازى براى دگرگونى جامعه در قید و بند سنت 
مانده پس از مشروطه به جامعه اى مدرن (با فهم دولتمردان 

از مدرنیته) دنبال مى کرد.
وى افزود: این الگو در دوره پهلوى دوم و حتى به نظر من 
بعد از انقالب و در جمهورى اسالمى هم استمرار پیدا کرد. 
به عبارت دیگر ما سه دوره و سه الگو و سه تجربه از دولت 
شبه مدرن ایرانى داریم: پهلوى اول، پهلوى دوم و جمهورى 
اسالمى که هر کدام این دوره ها هم خودشان به مقاطعى 
تقسیم مى شوند. جوهره و بنیاد دولت در همه این مقاطع با 
وجود تفاوت هایى که دارند، شــباهت هاى مهمى دارد. به 
عبارت دیگر، جمهورى اسالمى میراث بر همان بنیادهاى 
دولت شبه مدرن بود که تا حد زیادى گریزناپذیر بودند و خود 
نیز آنها را خواسته و ناخواسته اســتمرار بخشید و از همان 

منطق تبعیت کرد.
حسام مظاهرى گفت: اما مهمترین ویژگى هاى دولت شبه 
مدرن ایرانى چیست؟ بر این پسوند ایرانى تأکید دارم از این 
جهت که اشاره کردم مسیر شبه مدرنیسم در همه کشورها 
مشابه و تابع الگوى واحد نبوده، در ایران هم مسیر خاص 

خودش را طى کرده. همچنین این صفت، نشان دهنده فهم 
پسینى و پدیدارى از این مقوله است. یعنى ما با یک پدیده 
محقق پس از وقوعش مواجهیم. یعنى یک تجربه صد ساله 
از استقرار این مدل در ایران را پیش رو داریم که همان مبناى 

تعریف و شناخت ماست.
وى با بیان چند ویژگى این بحث افزود: ویژگى اول ماهیت 
ایدئولوژیک است که در آن دولت شبه مدرن ایرانى در همه 
ادوار سه گانه، ماهیت ایدئولوژیک داشته. مبتنى بر یک نظام 
بایدها و نبایدها بوده در برابر نظام هست ها. یک طرح کلى 
از جامعه مطلوب با ارزش هاى مشخص اجتماعى و فردى 
طرح کرده و برنامه هاى عملى براى حرکت از وضع موجود 
به سوى آن وضع آرمانى را تعریف و دنبال کرده است. این 
ویژگى، ضرورى الگوى دولت مدرن نیست، یعنى اینطور 
نیست که همه دولت هاى مدرن الزامًا ایدئولوژیک باشند. 

اما دولت ایرانى از همان ابتدا ایدئولوژیک بوده  است.
وى ویژگى دوم را اراده معطوف به تغییر و اصالح دانست 
و گفت: به تبــع ماهیت ایدئولوژیــک، دولت هاى ایرانى 
سوداى تغییر و اصالح جامعه را داشته اند. دولت هاى ایرانى 
همیشه اراده معطوف به تغییر داشته اند. نمى خواستند بدنه 
جامعه را نمایندگى کنند، آنطور که از دولت انتظار مى رود، 
بلکه مى خواسته اند جامعه را بهسازى کنند، نوسازى کنند، 
بازسازى کنند، تغییر بدهند. به چه سمتى؟ به سمت همان 
افق مطلوب.  چه چیزى دولت ها را صاحب این اراده تغییر 
مى کند؟ به عبارت دیگر چرا آنها مى توانند در جایگاه مصلح 
ظاهر شوند؟ چون از حیث منابع معرفتى، متمایز و مستقل 

از جامعه اند. 
حسام مظاهرى ویژگى سوم را استقالل منابع معرفتى خواند 
و گفت: دولت شــبه مدرن ایرانى، به جاى اکثریت جامعه، 
ریشه اش در اقلیتى از نخبگانى است که یک خاستگاه طبقاتى 
مشخص دارد که نظام ارزشى و هنجارى و چارچوب معرفتى 
نهاد دولت، در آن طبقه تکوین مى یابد. یک طبقه مرجع که 
دولت با آن خود را تعریف مى کند و تشــخیص مى یابد. در 

دولت رضاشاه، این نقش را گروهى از روشنفکران نزدیک به 
او ایفا مى کردند و در حلقه بعد گروهى وسیع تر از روشنفکران 
و نخبگان تجددخواه بــا تعلقات مذهبى پاییــن. در دوره 
محمدرضا شاه هم گروهى از تکنوکرات ها و بوروکرات هاى 
متجدد که به نسبت نسل قبل علقه هاى مذهبى پررنگ ترى 
داشتند و در دوره جمهورى اسالمى، گروهى از فقهاى سیاسى 
و نخبگان قایل به تشیع سیاسى فقاهتى دولت گرا. به عبارت 
دیگر خاستگاه دولت در هر سه مقطع، یک خاستگاه نخبگانى 
است. اینجا باز دوباره مشابه همان پرسش قبلى را مى شود 
مطرح کرد: چگونه دولت این امکان را پیدا مى کند که منبع 
معرفتى مستقلى از جامعه داشته باشد؟ چگونه دولت مى تواند 
مستقل از اکثریت جامعه بیاندیشد؟ اساسًا چگونه مى تواند 
با فاصله از جامعه بایســتد؟ چون استقالل اندیشه مستلزم 

سطحى از فاصله گیرى و تمایز است. 
وى برخوردارى از منبع درآمدى مستقل را ویژگى چهارم 
برشــمرد و گفت: اینکه دولت ایرانى در مقام مصلح ظاهر 
مى شود، به دلیل آن اســت که وابستگى اش به جامعه تام 
و تمام نیست. دستش توى جیب جامعه نیست که بخواهد 
گوش به فرمان جامعه و پاسخگوى جامعه باشد. صاحب 
منبع درآمدى مستقلى است که ضرورتى هم به پاسخگویى 
براى هزینه کردش نمى بیند. هزینه بلندپروازى ها و تأمین 
پروژه هاى ایدئولوژیک دولت از محل همین منبع است. به 
عبارتى این منبع مستقل چنین امکانى را در اختیار دولت 
قرار داده که الزامى به نمایندگى جامعه نداشته باشد. بلکه 
در جایى با فاصله از جامعه و برتر از جامعه بایســتد و تازه 
بخواهد جامعه را اصالح کنــد. خصلت رانتى دولت، عمًال 
به فاصله گیرى آن از عرصه عمومى دامن زده. همین است 
که دولت را در جایگاه مصلح مى نشاند. در جایگاه ارزیاب و 
سنجش گر قرار گیرد. این خصلت رانتى، دولت ایرانى را به 

جاى برادر بزرگ تر، در نقش پدر نشانده: پدرخوانده جامعه.
 رسالت دولت چنین پنداشــته مى شود که جامعه را کنترل 
و هدایت کند و به ســمت مطلــوب ایدئولوژیک خودش 

رهنمون شود. 
وى تصریح کرد: مجموع این ویژگى ها که همه در ارتباط با 
هم هستند، یعنى ماهیت و خاستگاه ایدئولوژیک، استقالل 
منابع معرفتى و استقالل منابع درآمدى، به دولت شبه مدرن 

ایرانى جایگاه مصلح جامعه بخشیده است.
حســام مظاهرى مى گوید: یکــى از حوزه هایى که دولت 
قصد اصالح و تغییر و بازسازى آن را داشته دو حوزه دین و 
دیندارى بوده است. به عنوان یک مصداق از این تالش ها، 
نوع مواجهه این سه دولت با مناسک و آیین هاى عزادارى 
قابل بررسى است. به نظر مى رسد در هر سه سطح منطق 
این مواجهه شباهت هایى با هم داشته است. این شباهت ها 
به ماهیت دولت شبه مدرن برمى گردد و ویژگى هایى که 
چندان انتخابى نیســتند، ضرورتاً حادث مى شوند. از حیث 
دولت مدرن بودن، واجد ویژگى هایى است، اما شباهت ها 
کدام است؟ به نظر مى رسد چند شباهت را مى توان ذکر کرد 
که شباهت اول تالش براى کنترل و تحدید مناسک بوده، 
بدین معنا که در هر ســه دولت، تالش شده است مناسک 
عزادارى به کنترل دولت دربیاید. طبیعى هم هست، چون 
اقتدار دولت مدرن اقتضا مى کند که عرصه عمومى جامعه را 
در کنترل کامل خود داشته باشد. دومین شباهت اراده تغییر 
و اصالح مناسک است به این معنا که مداخله دولت تنها به 
قانونمند و تحدید مناسک ختم نشده و باالتر از آن، به تبع 
خصلت اصالح گرى که اشــاره کردم، اراده تغییر و اصالح 

مناسک را هم شامل مى شود. اندیشه اصالح عزادارى یک 
اندیشه متأخر است و عمرش به میانه دوره قاجار برمى گردد. 
مهمترین اصنافى که این ایــده را دنبال کرده اند به ترتیب 
ظهور تاریخى اینها بوده اند: اول گروهى از علما و فقها، دوم 
گروهى از روشنفکران سکوالر و سوم گروهى از روشنفکران 
و نخبگان دینى. اما به موازات این سه دسته، از آغاز پیدایش 
دولت شبه مدرن شاهدیم که نهاد دولت هم به عنوان مدعى 

اصالحات مناسکى ظاهر مى شود.
وى شباهت ســوم را بهره گیرى از ابزارهاى مدرن اعالم 
کرد و گفت: در هر سه دولت شــاهدیم که براى اصالح و 
تغییر مناسکى از ابزارها و امکانات دولت مدرن بهره گیرى 

شده است.
وى با اشاره به اینکه تولید الگوى مطلوب و معیار، چهارمین 
شباهت اســت، گفت: هر ســه دولت، به موازات مبارزه با 
اشکال نامطلوب مناسکى به زعم خود، کوشیده اند الگوهاى 
مطلوب و تراز و معیار نیز تولید کنند. جالب است که این الگو 
در هر سه دولت، مناسک شهرى بوده اند که مى تواند متأثر 
از خاستگاه شهرى دولت شبه مدرن باشد. هیچ اهتمامى به 
آیین هاى روستایى نیســت. این بیگانگى و بى اعتنایى به 

فرهنگ سنتى عجیب است.
در پایان این نشست حسام مظاهرى، پژوهشگر مطالعات 
اجتماعى تشیع، به سئواالت متعدد حاضران در زمینه هاى 

مختلف پاسخ گفت. 

موزه عصارخانه شــاهى وابســته به ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان میزبان ادامه سلسله 
نشست هاى «مســئله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران 
امروز» این بار با موضوع «دولت هاى شــبه مدرن ایران و 

مناسک عزادارى» بود. 
در یازدهمین نشست از سلسله نشست هاى «مسئله فولکلور 
و فرهنگ عامه در ایران امروز»، یک پژوهشگر مطالعات 
اجتماعى تشیع با تشریح مفهوم دولت شبه مدرن ایران در 
یکصد سال اخیر در سه دوره پهلوى اول و دوم و جمهورى 
اسالمى ایران، تالش کرد نســبت این مفهوم را با مراسم 
عزادارى به عنوان یکى از ساحات سالمت حیات فرهنگى 

جامعه ایران نشان دهد.
محسن حســام مظاهرى در خصوص دولت شبه مدرن 
ایرانى و مناسک عزادارى گفت: دولت مدرن یک مفهوم 
متأخر است و عمرش نهایتاً به دو سه قرن اخیر برمى گردد. 
دولت مدرن به معناى الگویى نوین از حکمرانى بر اساس 
تمرکز قدرت در ساختار مرکزى و اعمال آن در جغرافیایى 
واحد است. این الگو محصول مجموعه روندهاى تاریخى 
و فرایندهاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى در کشورهاى 
اروپایى (مشــخصًا اروپاى غربى) و ثمره عبور از انقالب 
صنعتى و نهضت اصالح دینى و تغییر در نظامات اقتصادى 

و اجتماعى بوده است.
وى ادامه داد: بعد از جنگ جهانى اول و در این صد سال و 
اندى اخیر، تالش هایى براى اقتباس از الگوى دولت مدرن 
و تسرى آن به کشــورهاى اصطالحًا جهان سوم صورت 
گرفت. اما آنچه در عمل رخ داد، نوعى اقتباس مظاهر مدرن 
بود؛ بدون توجه به زمینه ها و پیش نیازهاى فرهنگى تاریخى 
در جامعه مبدأ و نیز بدون توجه به ویژگى ها و زمینه تاریخى 
جامعه مقصد. همین تلقى بود که علم مدرن را به تکنولوژى 
و مدرن شدن جامعه را هم به واردات محصوالت تکنولوژى 

غربى تقلیل مى داد.

این پژوهشگر مطالعات تشیع اظهار کرد: در هر کشور تالش 
براى ایجاد دولت مدرن به گونه اى عملیاتى شد. در ایران، 
با جنبش مشروطه این تلقى و احساس نیاز در نخبگان اعم 
از مذهبى و غیرمذهبى پدید آمد که نظام حکمرانى سنتى 
مبتنى بر سلطنت مطلقه فردى باید دگرگون شود و جامعه 
ایرانى به سامانیابى جدید نیازمند است. همین امر زمینه ساز 
0ظهور دولت شبه مدرن ایرانى در آغاز قرن 1300 شد. دولت 
رضاشاه را نخستین دوره از دولت شــبه مدرن ایرانى باید 
دانست؛ محصول شبه مدرنیسمى که از بعد مشروطه آغاز 
شده بود. این پروژه اى بود که رضاخان به پشتوانه جمعى 
از نخبگان سیاســى و رجال تجددخواه (نظیر محمدعلى 
فروغى، تیمورتاش، على اکبــر داور و نصرت الدوله فیروز) 
و با هدف دگرگون کردن و مدرن ســازى ایران به صورت 
آمرانه و جبرى و در کوتاه مدت با نوعى یکسان ســازى و 
استانداردســازى براى دگرگونى جامعه در قید و بند سنت 
مانده پس از مشروطه به جامعه اى مدرن (با فهم دولتمردان 

از مدرنیته) دنبال مى کرد.
وى افزود: این الگو در دوره پهلوى دوم و حتى به نظر من 
بعد از انقالب و در جمهورى اسالمى هم استمرار پیدا کرد. 
به عبارت دیگر ما سه دوره و سه الگو و سه تجربه از دولت 
شبه مدرن ایرانى داریم: پهلوى اول، پهلوى دوم و جمهورى 
اسالمى که هر کدام این دوره ها هم خودشان به مقاطعى 
تقسیم مى شوند. جوهره و بنیاد دولت در همه این مقاطع با 
وجود تفاوت هایى که دارند، شــباهت هاى مهمى دارد. به 
عبارت دیگر، جمهورى اسالمى میراث بر همان بنیادهاى 
دولت شبه مدرن بود که تا حد زیادى گریزناپذیر بودند و خود 
نیز آنها را خواسته و ناخواسته اســتمرار بخشید و از همان 

منطق تبعیت کرد.
حسام مظاهرى گفت: اما مهمترین ویژگى هاى دولت شبه 
مدرن ایرانى چیست؟ بر این پسوند ایرانى تأکید دارم از این 
جهت که اشاره کردم مسیر شبه مدرنیسم در همه کشورها 
مشابه و تابع الگوى واحد نبوده، در ایران هم مسیر خاص 

خودش را طى کرده. همچنین این صفت، نشان دهنده فهم 
پسینى و پدیدارى از این مقوله است. یعنى ما با یک پدیده 
محقق پس از وقوعش مواجهیم. یعنى یک تجربه صد ساله 
از استقرار این مدل در ایران را پیش رو داریم که همان مبناى 

تعریف و شناخت ماست.
وى با بیان چند ویژگى این بحث افزود: ویژگى اول ماهیت 
ایدئولوژیک است که در آن دولت شبه مدرن ایرانى در همه 
ادوار سه گانه، ماهیت ایدئولوژیک داشته. مبتنى بر یک نظام 
بایدها و نبایدها بوده در برابر نظام هست ها. یک طرح کلى 
از جامعه مطلوب با ارزش هاى مشخص اجتماعى و فردى 
طرح کرده و برنامه هاى عملى براى حرکت از وضع موجود 
به سوى آن وضع آرمانى را تعریف و دنبال کرده است. این 
ویژگى، ضرورى الگوى دولت مدرن نیست، یعنى اینطور 
نیست که همه دولت هاى مدرن الزامًا ایدئولوژیک باشند. 

اما دولت ایرانى از همان ابتدا ایدئولوژیک بوده  است.
وى ویژگى دوم را اراده معطوف به تغییر و اصالح دانست 
و گفت: به تبــع ماهیت ایدئولوژیــک، دولت هاى ایرانى 
سوداى تغییر و اصالح جامعه را داشته اند. دولت هاى ایرانى 
همیشه اراده معطوف به تغییر داشته اند. نمى خواستند بدنه 
جامعه را نمایندگى کنند، آنطور که از دولت انتظار مى رود، 
بلکه مى خواسته اند جامعه را بهسازى کنند، نوسازى کنند، 
بازسازى کنند، تغییر بدهند. به چه سمتى؟ به سمت همان 
افق مطلوب.  چه چیزى دولت ها را صاحب این اراده تغییر 
مى کند؟ به عبارت دیگر چرا آنها مى توانند در جایگاه مصلح 
ظاهر شوند؟ چون از حیث منابع معرفتى، متمایز و مستقل 

از جامعه اند. 
حسام مظاهرى ویژگى سوم را استقالل منابع معرفتى خواند 
و گفت: دولت شــبه مدرن ایرانى، به جاى اکثریت جامعه، 
ریشه اش در اقلیتى از نخبگانى است که یک خاستگاه طبقاتى 
مشخص دارد که نظام ارزشى و هنجارى و چارچوب معرفتى 
نهاد دولت، در آن طبقه تکوین مى یابد. یک طبقه مرجع که 
دولت با آن خود را تعریف مى کند و تشــخیص مى یابد. در 

دولت رضاشاه، این نقش را گروهى از روشنفکران نزدیک به 
او ایفا مى کردند و در حلقه بعد گروهى وسیع تر از روشنفکران 
و نخبگان تجددخواه بــا تعلقات مذهبى پاییــن. در دوره 
محمدرضا شاه هم گروهى از تکنوکرات ها و بوروکرات هاى 
متجدد که به نسبت نسل قبل علقه هاى مذهبى پررنگ ترى 
داشتند و در دوره جمهورى اسالمى، گروهى از فقهاى سیاسى 
و نخبگان قایل به تشیع سیاسى فقاهتى دولت گرا. به عبارت 
دیگر خاستگاه دولت در هر سه مقطع، یک خاستگاه نخبگانى 
است. اینجا باز دوباره مشابه همان پرسش قبلى را مى شود 
مطرح کرد: چگونه دولت این امکان را پیدا مى کند که منبع 
معرفتى مستقلى از جامعه داشته باشد؟ چگونه دولت مى تواند 
مستقل از اکثریت جامعه بیاندیشد؟ اساسًا چگونه مى تواند 
با فاصله از جامعه بایســتد؟ چون استقالل اندیشه مستلزم 

سطحى از فاصله گیرى و تمایز است. 
وى برخوردارى از منبع درآمدى مستقل را ویژگى چهارم 
برشــمرد و گفت: اینکه دولت ایرانى در مقام مصلح ظاهر 
مى شود، به دلیل آن اســت که وابستگى اش به جامعه تام 
و تمام نیست. دستش توى جیب جامعه نیست که بخواهد 
گوش به فرمان جامعه و پاسخگوى جامعه باشد. صاحب 
منبع درآمدى مستقلى است که ضرورتى هم به پاسخگویى 
براى هزینه کردش نمى بیند. هزینه بلندپروازى ها و تأمین 
پروژه هاى ایدئولوژیک دولت از محل همین منبع است. به 
عبارتى این منبع مستقل چنین امکانى را در اختیار دولت 
قرار داده که الزامى به نمایندگى جامعه نداشته باشد. بلکه 
در جایى با فاصله از جامعه و برتر از جامعه بایســتد و تازه 
بخواهد جامعه را اصالح کنــد. خصلت رانتى دولت، عمًال 
به فاصله گیرى آن از عرصه عمومى دامن زده. همین است 
که دولت را در جایگاه مصلح مى نشاند. در جایگاه ارزیاب و 
سنجش گر قرار گیرد. این خصلت رانتى، دولت ایرانى را به 

جاى برادر بزرگ تر، در نقش پدر نشانده: پدرخوانده جامعه.
 رسالت دولت چنین پنداشــته مى شود که جامعه را کنترل 
و هدایت کند و به ســمت مطلــوب ایدئولوژیک خودش 

رهنمون شود. 
وى تصریح کرد: مجموع این ویژگى ها که همه در ارتباط با 
هم هستند، یعنى ماهیت و خاستگاه ایدئولوژیک، استقالل 
منابع معرفتى و استقالل منابع درآمدى، به دولت شبه مدرن 

ایرانى جایگاه مصلح جامعه بخشیده است.
حســام مظاهرى مى گوید: یکــى از حوزه هایى که دولت 
قصد اصالح و تغییر و بازسازى آن را داشته دو حوزه دین و 
دیندارى بوده است. به عنوان یک مصداق از این تالش ها، 
نوع مواجهه این سه دولت با مناسک و آیین هاى عزادارى 
قابل بررسى است. به نظر مى رسد در هر سه سطح منطق 
این مواجهه شباهت هایى با هم داشته است. این شباهت ها 
به ماهیت دولت شبه مدرن برمى گردد و ویژگى هایى که 
چندان انتخابى نیســتند، ضرورتاً حادث مى شوند. از حیث 
دولت مدرن بودن، واجد ویژگى هایى است، اما شباهت ها 
کدام است؟ به نظر مى رسد چند شباهت را مى توان ذکر کرد 
که شباهت اول تالش براى کنترل و تحدید مناسک بوده، 
بدین معنا که در هر ســه دولت، تالش شده است مناسک 
عزادارى به کنترل دولت دربیاید. طبیعى هم هست، چون 
اقتدار دولت مدرن اقتضا مى کند که عرصه عمومى جامعه را 
در کنترل کامل خود داشته باشد. دومین شباهت اراده تغییر 
و اصالح مناسک است به این معنا که مداخله دولت تنها به 
قانونمند و تحدید مناسک ختم نشده و باالتر از آن، به تبع 
خصلت اصالح گرى که اشــاره کردم، اراده تغییر و اصالح 

مناسک را هم شامل مى شود. اندیشه اصالح عزادارى یک
اندیشه متأخر است و عمرش به میانه دوره قاجار برمى گردد.
مهمترین اصنافى که این ایــده را دنبال کرده اند به ترتیب
ظهور تاریخى اینها بوده اند: اول گروهى از علما و فقها، دوم
گروهى از روشنفکران سکوالر و سوم گروهى از روشنفکران
و نخبگان دینى. اما به موازات این سه دسته، از آغاز پیدایش
دولت شبه مدرن شاهدیم که نهاد دولت هم به عنوان مدعى

اصالحات مناسکى ظاهر مى شود.
وى شباهت ســوم را بهره گیرى از ابزارهاى مدرن اعالم
کرد و گفت: در هر سه دولت شــاهدیم که براى اصالح و
تغییر مناسکى از ابزارها و امکانات دولت مدرن بهره گیرى

شده است.
وى با اشاره به اینکه تولید الگوى مطلوب و معیار، چهارمین
شباهت اســت، گفت: هر ســه دولت، به موازات مبارزه با
اشکال نامطلوب مناسکى به زعم خود، کوشیده اند الگوهاى
مطلوب و تراز و معیار نیز تولید کنند. جالب است که این الگو
در هر سه دولت، مناسک شهرى بوده اند که مى تواند متأثر
از خاستگاه شهرى دولت شبه مدرن باشد. هیچ اهتمامى به
آیین هاى روستایى نیســت. این بیگانگى و بى اعتنایى به

فرهنگ سنتى عجیب است.
در پایان این نشست حسام مظاهرى، پژوهشگر مطالعات
اجتماعى تشیع، به سئواالت متعدد حاضران در زمینه هاى

مختلف پاسخ گفت. 

به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان بررسى شد؛

نسبت دولت هاى شبه مدرن ایران با مناسک عزادارى
ساسان اکبرزاده

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید، نصب و راه اندازى تابلوهاى توزیع برق 
فشار متوسط پست پاساژ و دو فیدره کردن پست برق بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.
شرایط متقاضیان حقوقى:

* ارایه مدارك ذیل به همراه فرم مربوطه جهت ارزیابى در کمیته فنى بازرگانى الزم مى باشد.
1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، آگهى تأسیس شرکت تصویر و آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت

2) تصویر پروانه ساخت از مراجع ذیصالح مرتبط و تأییدیه شرکت توزیع برق الزامى مى باشد در غیر این صورت سایر مدارك بررسى نخواهد شد.
3) ارائه مستندات مبنى بر ساخت تابلوها توسط متقاضى در کشور و مستندات و کاتالوگ هاى دستگاه پیشنهادى شامل: مشخصات کامل تخصصى، فنى و کلیه 

متعلقات دستگاه، امکانات و قابلیت هاى دستگاه
4) ارایه چهار مورد گواهى حسن انجام کار (تحویل قطعى) طى 5 سال گذشته و تأیید کارفرماى مربوطه از عملکرد و خدمات پس از فروش تابلوها

5) اعالم کتبى تعداد کل تابلوهاى ساخته و راه اندازى و در حال بهره بردارى که توسط متقاضى انجام گردیده است
6) اعالم کتبى زمان تحویل دستگاه موضوع مناقصه

7) اعالم کتبى مدت زمان گارانتى حداقل 12 ماه پس از راه اندازى
8) معرفى نمایندگى رسمى و معتبر در سطح شهر اصفهان مستقر و در حال فعالیت مى باشد

9) اعالم کتبى زمان خدمات پس از فروش از زمان راه اندازى که توسط شرکت سازنده و یا شرکت نمایندگى یا تولیدکننده ارائه خواهد شد
10) متقاضیانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید رضایت مندى مدیریت امور فنى دانشگاه را در زمینه دستگاه هاى فروخته شده و خدمات 

پس از فروش شرکت را ارائه نمایند
11) ارائه پیشنهاد فنى دقیق و کامل شرکت جهت بررسى و ارزیابى در کمیته فنى و بازرگانى دانشگاه

12) گواهى بازدید یکى از اعضا هیأت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 375/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: مهلت خرید و اخذ اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس https://www.setadiran.ir  از روز 

شنبه مورخ 1398/07/06 تا روز پنجشنبه مورخ 1398/07/11 مى باشد.
م الف: 612109

آگهى مناقصه عمومى

سیدجواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر 
حبیب آباد نسبت به خرید یک دســتگاه جاروب خیابانى قابل نصب روى 
شاسى 6 تن از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. 
شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقیقى یا حقوقى مستقل و رزومه 
کارى منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین داراى توانایى الزم جهت 
انجام موضوع مناقصه باشند. از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه  

مورخ 98/07/8 به واحد درآمد شهردارى حبیب آباد مراجعه نمایند.

چاپ دوم

م الف:606087


