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از کجا بفهمیم چه کسى دروغ مى گوید؟مهمترین چالش  تجارت با کشور چینگفتگو به پیشرفت فضاى هنرى اصفهان کمک مى کندجزئیاتى شگفت انگیز درباره کارگران تخت جمشید  پنالتى، واژه اى وحشتناك براى سپاهانى ها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فلفل تند یا شیرین؛ 
کدامیک 

مفیدتر است؟

سبقت زعفرانى اصفهان از خراسان
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ماجراى بزرگ ترین 
پرونده کالهبردارى 

تاریخ ایران!

برخورد قضایى 
با فرار مالیاتى پزشکان 

آزادسازى 
حریم زاینده رود 
به شرق اصفهان رسید

5

کاهـش
 40درصدى
 اهـداى خون
 در اصفهان

فلفل تند و فلفل شیرین یا فلفل دلمه اى، محتوى 
فیبر و آب هستند. هر دو حاوى ویتامین C و

 مقادیر زیادى آنتى اکسیدان و ترکیبات 
کاروتنوئیدى هستند. این ترکیبات کاروتنوئیدى 

مواد محلول در چربى هستند که باعث ایجاد ...

مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشــاره به اینکه 
میانگین روزانه 400 واحد خون در استان نیاز است 
گفت: با توجه به آغاز فصول سرد سال و کاهش 
دما، اهداى خون در این استان نسبت به ماه هاى 

قبل تا 40 درصد کاهش یافته  است. 
مجید زینلى در گفتگو با «ایرنا» افزود: سازمان 
انتقال خون استان اصفهان به تمامى گروه هاى 
خونى به ویژه گروه هاى خونى O مثبت و منفى 

نیاز دارد.

4

دربى زنانه اصفهان؛ جمعه دربى زنانه اصفهان؛ جمعه 1010 صبح صبح
دختران زرد و سبز، آماده مبارزهدختران زرد و سبز، آماده مبارزه
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معاون استاندار: برآوردها حاکى از آن است که امسال 4 تن زعفران در استان اصفهان برداشت شده است

با شاهکارت، این بازى 
مرگ و زندگى شد

حاال که این مطلب را مى خوانید فقط  چند روز تا بازى حســاس و 
شاید بازى مرگ و زندگى تیم ملى مقابل عراق باقى مانده است. 
طبیعتًا در چنین شرایطى باید اردوى تیم ملى تشکیل شده باشد 
و تمریناتش هم آغاز شده باشد. برنامه بازى هاى لیگ هم نشان 

مى دهد که قرار بوده در این روزها...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پیش بینى
 3 هزار شعبه اخذرأى 

براى انتخابات 
دراصفهان

معاون استاندار خبر داد

یک موالناى دیگر هم روى پرده مى رود!
بعد از رسانه اى شدن پروژه «مست عشق» به کارگردانى حسین فتحى؛
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آقا مصطفى آقا مصطفى 
حاال امیدوار شده استحاال امیدوار شده است

مزایده عمومى شماره 98/83 فروش 
امالك مازاد بانک ملت استان اصفهان

شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومى شماره  98/83 به فروش برساند، متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و  همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1398/08/20 لغایت 1398/08/29 از  ساعت 7:30 الى 14:30 به آدرس ذیل  مراجعه فرمایند. 

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1398/08/30 مى باشد.
ضمناً جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ  1398/09/06 در محل دفتر مرکزى شرکت برگزار مى گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
توضیحات:

الف) در فروشهاى نقدى شرایط پرداخت بصورت %40 پیش پرداخت، %40 حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک) و %20 هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.
ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد. 

ج) در فروشهاى اقساطى اولویت با باالترین قیمت پیشنهادى و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهاى واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. 
د) سایر شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است.

ف
کاربرىکد شناسهردی

متراژ (متر مربع)
مبلغ با احتساب  قیمت پایه 

تخفیف
 شرایط 
 توضیحات  آدرس فروش 

اعیانعرصه

با وضعیت موجودشهرضا اسالم آباد خیابان شهید منتظرى فرعى 11 پالك 51نقد***198152950,000,000مسکونى1306930

شهرضا خیابان پاسداران فرعى 48 کوچه روبروى کوچه نقد***1221,500,000,000قدرالسهممسکونى2306943
با وضعیت موجودشقایق پالك 95

 جاده نائین - اصفهان شهرك صنعتى نائین جنب شرکت نقد***49254608,716,360,000صنعتى3304659
با وضعیت موجود ، داراى ماشین آالتصنایع کرك

مسکونى 41849
سمیرم روستاى حناء خیابان امام خمینى جنب مسجد امام نقد242699/256,500,000,0005,200,000,000تجارى

حسین (ع) محل سابق بانک ملت
با وضعیت موجود ( طبق پایانکار کاربرى زیرزمین 

پارکینگ و انبار 242 مترمربع ، همکف تجارى 242 
مترمربع ، طبقات فوقانى مسکونى 215/25 مترمربع ) 

با وضعیت موجودنطنز طرق رود محله باغستان پاییننقد و اقساط***14005801,300,000,000کشاورزى5304844

چرمهین بعد از میدان شهردارى کوى آبشار 5 نقد و اقساط***113/431,304,445,000قدرالسهممسکونى6306197
( ژاله 3 سابق ) پالك 24

با وضعیت موجود ( 6/15 مترمربع آن تراس مسقف 
مى باشد )،  داراى متصرف، مسئولیت رفع تصرف و 

هزینه هاى مربوطه به عهده خریدار مى باشد.  

آدرس دفتر نمایندگى استان  : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، نبش کوچه مسجدالرضا ، ساختمان بانک ملت ، طبقه چهارم ، اداره ساختمان . تلفن : 36225961 - 36225823 - 031 
آدرس دفتر مرکزى : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نرسیده به چهارراه جهان کودك ، کوچه ژوبین ، پالك 5 . تلفن : 88781317 - 88872200 - 021

 تلفن کارگزار اجرایى شرکت جهت بازدید از امالك ( آقاى جعفرى ) : 09133114637
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

نقد و اقساط

نرخ سود اقساطتعداد اقساط (ماه)  پیش پرداختکاربرى

صنعتى // مزروعى 
// فاقد ماشین 

آالت
٪25

120
24٪ 12
36٪ 13
48٪ 14
60٪ 15
72٪ 16
84٪ 17
96٪ 18

مسکونى // 
تجارى // ادارى 
// سرقفلى // 

خدماتى

٪40

120
24٪ 12
36٪ 13
48٪ 14
60٪ 15
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ماجراى ماجراى 
دعوت از دعوت از 
بازیگر خارج نشین بازیگر خارج نشین 
براى بازى در براى بازى در 
«ستایش «ستایش 33»»
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بامداد روز جمعه 17 آبان، درست چند روز مانده به سالگرد 
زلزله 21 آبان 96 کرمانشــاه، زلزله آذربایجان شرقى به 
بزرگى 5/9 ریشتر در عمق 18 کیلومترى زمین پنج جان 
باخته و 584 مصدوم بر جاى گذاشت؛ در حالى که چنین 
زلزله اى با اقدامات پیشــگیرانه مى توانســت خسارات 

کمترى داشته باشد.
مهدى زارع، استاد پژوهشــگاه بین المللى زلزله شناسى 
با اشــاره به اینکه زمین لرزه روز جمعــه در منطقه اى 
تقریبًا خالى از ســکنه، در دل کوه رخ داد، خاطرنشــان 
مى کند: چنین زمین لرزه اى اساسًا نباید کشته مى داد و 
تخریب هایى که در روستا ها مى بینیم نیز نباید رخ مى داد؛ 

به بیان دیگر زلزله اى در این ســطح تنها باید توســط 
دستگاه هاى لرزه نگارى ثبت مى شد و محققان روى آن 
تحقیق مى کردند. زلزله دو سال پیش سرپل ذهاب نیز 
گرچه قدرتى معادل 7/2 ریشتر داشت، اما در عمق 20 
کیلومترى زمین رخ داد. در آن زلزله هم در بدترین حالت 
باید یکى دو نفر جان مى باختند در حالى که حدود 600 نفر 

در آن زلزله  جان خود را از دست دادند.
وى مى گوید: اگر زلزله روز جمعه به جاى اینکه در کوه ها 
و در عمق زیاد رخ مى داد مانند زلزله بم زیر سطح شهر 
میانه یا تبریز رخ داده بود، باید از فاجعه سخن مى گفتیم و 

آمار فاجعه بارى از تلفات داشتیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در خصوص مواد 
اعتیادآور جدید توضیحاتى داد.

سرهنگ محمد بخشنده عنوان کرد: اخیراً شنیده شده 
که در برخى محافل دوستانه و شــبانه، محرك هایى با 
نام «جیب» و «تینا» با هدف بیدار ماندن براى ساعات 
طوالنى و تخلیــه انرژى بدون وقفه بــا انجام حرکات 
موزون مورد توجه قرارمى گیرد. وى افزود: این مواد که به 
صورت تدخینى و با دودکردن استعمال مى شود، شکلى 
از مت آمفتامین (شیشه) متبلور است که بدون بو و رنگ 

و مثل یک تکه یخ، سنگ نمکى یا سنگ کوارتز است.
سرهنگ بخشنده تصریح کرد:  نبود آشنایى کافى جامعه 

نســبت به اعتیادآور هاى جدید که با ترکیب یکسان اما 
نام هاى متنوع در بازار توزیع مى شود، باعث سردر گمى 
جوانان و ایجاد یک بازار تبلیغاتــى کاذب و مخرب در 
اذهان عمومى شده است که دائم در مورد اسامى جدید 
موادى که شــنیده اند وارد بازار مصرف شده کنجکاوند 
و سئوال دارند. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران 
 افزود: اصوًال تعداد طبقه هاى مــواد مخدر چندان زیاد 
نیست و تنها نام و ظاهر این مواد متنوع و متفاوت مى شود 
تا هم مشــترى الزم براى آنها پیدا شود وهم آنهایى که 
سابقاً از مواد آشنا و قدیمى سرخورده شده اند، به امید پیدا 
کردن مواد جایگزین، به اعتیادآور هاى جدید روى آورند. 

زلزله هایى که 
نباید تلفات مى دادند

«تینا» و «جیب» 
مخدر هاى جدید

ما هم مجوز مى خواهیم
52 سایت دانلود فیلم از    کافه سینما|
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر 
در فضاى مجازى درخواســت مجوز کرده اند. 
هم اکنون چهار ســایت دانلود فیلم که پیش از 
این فیلتر شــده بودند مجوز الزم براى فعالیت 
از این ســازمان را دریافت کرده اند. ماه گذشته 
تعدادى از ســایت هاى دانلود فیلم از دسترس 
خارج شدند. در آن زمان معاونت فضاى مجازى 
دادســتانى دلیل این اقدام را حمایت از حقوق 
مادى و معنــوى پدیدآورندگان آثــار عنوان 
کرد. پس از مســدود و از دسترس خارج شدن 
ســایت هاى دانلود فیلم و سریال ادامه فعالیت 
این سایت ها منوط به دریافت مجوز از سازمان 
تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر (ساترا) 

شد.

نگویید تنبیه بدنى 
زیاد شده

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ    ایسنا|
به پرسشــى درباره افزایش تنبیه بدنى دانش 
آموزان در روزهاى اخیر اظهار کرد: درخواست 
مى کنم نگویید تنبیه بدنى زیاد شــده است. ما 
حدود 110 هزار مدرســه و 950 هزار کالس 
درس در کشور داریم. ممکن است موارد اندکى 
در برخى مدارس همکاران ما نتوانند هیجانات 
خود را کنترل کنند، ما به سرعت عکس العمل 
نشــان مى دهیم و امید اســت به صفر برسد. 
محســن حاجى میرزایى درباره ماجراى تنبیه 
بدنى اخیر و شالق به بدن یک دانش آموز نیز 
گفت: من هم در شــبکه ها دیدم و به مدیرکل 
اســتان تأکید کــردم که موضوع را بررســى

 کند. 

چرا بنزین سوپر
 کمیاب شد؟

  عصر ایران| کمبــود بنزین ســوپر در 
کشــور در حالى وارد چندمین هفته شــده که 
در این بین عواملى مختلــف، از جمله عرضه 
فرآورده هاى نفتى در بورس و تعمیرات اساسى 
پاالیشگاه شازند به عنوان تأمین کننده بنزین 
ســوپر تهران مقصران اصلى معرفى مى شوند 
اما این پاالیشگاه، اکنون به مدار تولید بازگشته 

است.

در توجیه نمایش خیانت
امیرحسین ترابى،    روزنامه اعتماد|
کارگردان فیلم «هزارتو» در توجیه حجم باالى 
خیانت در فیلمش گفت: خانواده قصه ما جامعه 
کوچکى است که دور و اطراف ماست. جامعه اي 
که عدم صداقت و دروغ در آن بیداد می کند. از 
مدیران باالدستى بگیر تا راننده تاکسی و راننده 
اتوبوس و بقال و حتى خود من و خود شما همه 
مجبور شده ایم براي بقاي زندگی و ادامه داشتن 
زندگی آن به دروغ و کارهاي غیراخالقی پناه 
ببریم. بی شــک پیرامون همه مــا یک چنین 
خانواده هایی وجود دارد. یکسري بنا به دالیلی 
حرفی نمی زننــد و پرده اي روي کردارشــان 
کشیده اند و ما متوجه نمی شــویم و یکسري 
هم مثل خانواده فیلم ما پرده از روي مشکالت 

اخالقی شان برداشته می شود. 

واردات 87 ُتن جوز هندى 
  میزان | آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى در سال 97 نشــان مى دهد که در این 
مدت بالــغ 87 تُ ن جوز هندى از کشــور هاى 
مختلف جهان وارد ایران شده است. بر اساس 
واردات این حجم جوز هندى به کشــور، بالغ 
بر 26 میلیــارد و 850 میلیــون و 104 هزارو 
751 ریال در آمار گمرك به ثبت رسیده است. 
گفتنى است این محصول از کشور هاى آلمان، 
امارات متحده عربى، اندونزى و هند وارد ایران 

شده است.

کشف میدان عظیم نفتى
  فارس| حجت االسالم حسن روحانى، رئیس 
جمهور که صبح دیروز به همراه تعدادى از وزرا و معاونان 
خود به استان یزد سفر کرده بود، با حضور در میدان امیر 
چخماق یــزد اظهار کرد: کارگران شــرکت ملى نفت 
ایران، بخش اکتشــاف نفت، در تالش هاى چند ساله 
خودشان و به ویژه از ســال 95 تا هفته گذشته به یک 
میدان جدید نفتى بزرگ دست یافتند. این  یک میدان 
نفتى بزرگ است که از بستان آغاز مى شود و تا نزدیک 
امیدیه ادامه داد  و 2400 کیلومتر مربع وسعت این میدان 
نفتى است. ما یک میدان نفتى به اندازه 53 میلیارد بشکه 

نفت کشف کردیم.

حفظ قرآن به اداره کشور
 کمک مى کند

  ایرنا | آیت ا... عبدا... جوادى آملى از مراجع تقلید 
گفت: حفظ قرآن عالوه بر جنبه عبادى، جنبه اجتماعى و 
سیاسى نیز دارد چون به اداره صحیح و بهتر کشور منجر 
مى شود. وى افزود: فعاالن قرآنى باید به این نکته توجه 
داشته باشند و بدانند که فعالیت قرآنى یک تعامل متقابل 
است که مى تواند جامعه را از آفت هایى مانند اختالس و 

نجومى و امثال این خطرها حفظ کند.

حرمسراهاى خانگى!
شهناز سجادى، دستیار حقوق شهروندى    ایسنا|
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه 
چندهمســرى عامل فروپاشــى خانواده است و کیان 
خانواده را نشانه گرفته گفت: جریانى سوداى «حضور 
زنان در حرمسراهاى خانگى» را دارد و همزمان، رئیس 
فراکســیون خانواده مجلس گفته است: طرح موضوع 
چندهمسرى، آرامش و تعادل خانواده ها را بر هم مى زند.

قتل، خودکشى یا 
بى احتیاطى؟

محســن ملکى، عضو پیشین    آفتاب  نیوز |
شوراى اسالمى شهر کرمانشاه و رئیس اتحادیه امالك، 
عصر روز یک شنبه به علت اصابت گلوله مجروح شد و 
در بیمارستان امام حســین (ع) به علت شدت جراحات 
درگذشت. دادستان عمومى و انقالب کرمانشاه اظهار 
کرد: تا این مرحله شواهدى حاکى از حدوث واقعه جنایى 
(قتل) به دست نیامده اســت و قراین مؤید وقوع حادثه 
(عدم رعایت جوانب احتیاط به هنگام حمل یا تنظیف 
سالح) است. محمدحســین صادقى افزود: به اذعان 
اولیاى دم جانباخته، ســالح به کار گرفته شــده داراى 
پروانه مجاز حمل است و تحقیقات بیشتر درباره موضوع 

کماکان ادامه دارد.

الریجانى نامزد نمى شود
  تابناك | یک فعال رســانه اى اصولگرا گفته: 
اطالع دارم که علــى الریجانى از یکســال پیش به 
نزدیکان خود اعالم کرده است نامزد انتخابات مجلس 
یازدهم از هیچ حوزه اى نخواهد شد؛ بنابراین در شرایط 
غیبت الریجانى، مدعیانى براى جانشینى او در مجلس 
پیدا شــده اند. قالیباف از مدتى قبل فعالیت انتخاباتى و 
رسانه اى خود را آغاز کرده و حضور او در برنامه تلویزیونى 
چند شب پیش یک برنامه کامًال تبلیغاتى و انتخاباتى بود 

که با رانت صداوسیما انجام شد. 

شبنم نعمت زاده
 آزاد نمى شود

قرار بازداشت شبنم نعمت زاده 16 آبان    فارس|
به اتمام رســید و مجدداً به دستور قاضى پرونده تمدید 
شد. قاضى مسعودى مقام، رئیس دادگاه نیز اعالم کرد 
که امکان صدور قرار وثیقه و آزاد شدن نعمت زاده وجود 
ندارد و در صورت نیاز باز هم تمدید خواهد شــد. شبنم 
نعمت زاده، فرزند محمدرضا نعمت زاده، وزیر اســبق 
صمت شهریور ماه امسال بازداشت شد. اتهامات وى، 
مشــارکت در اخالل عمده از طریق اخــالل در توزیع 

مایحتاج عمومى دارو است.

خبرخوان

غار شاهپور یا شاپور در ارتفاعات مشرف بر تنگه چوگان 
در حدود 6 کیلومترى بیشابور استان فارس قرار گرفته  
اســت. در ورودى این غار ثبت جهانى، مجسمه اى 7 
مترى از شاپور اول پادشاه ساســانى قرار گرفته  است. 
این تندیس روى اســتاالکمیت هاى طبیعى داخل غار 
توسط هنرمندان دوره ساسانى در حدود 1400 تا 1800 
سال پیش تراشیده شده  اســت و شاپور اول را در حالت 
ایســتاده با تاجى کنگره دار رو به محوطه تنگه چوگان 
که در دوره ساسانى محوطه اى براى بازى چوگان بوده 

نشان مى دهد.
این مجســمه که در طول ســالیان صدمات مختلفى 
دیده و به علت  زلزله واژگون شده بود در دهه هاى اخیر 
مرمت شد و در جاى خود قرار گرفت. اکنون عکس هاى 
منتشر شده در فضاى مجازى نشان مى دهد که برخى 
گردشگران بدون توجه به حفاظ کشیده شده به دور این 
مجسمه استاالکمیتى به آن نزدیک مى شوند و این اثر 
باســتانى را لمس مى کنند. این اتفاق بى شــک سبب 
ایجاد آســیب هاى زیادى به این مجسمه 1800 ساله 

مى شود.

ادامه بررســى ها روى الواح تخت جمشــید که اخیراً از 
آمریکا به ایران بازگردانده شد، جزئیات شگفت انگیزى 
درباره کارگران دوره هخامنشــى را در اختیــار ما قرار 

مى دهد.
هزاران کارگر با موقعیت هــا و جایگاه هاى مختلف در 
پارسه هخامنشى در قالب دســته هایى متشکل از چند 
نفر تا چندصد نفر کار مى کردند. بسیارى از این کارگران 
از مناطقى دور مانند مصر یا سواحل آناتولى آمده بودند.  
گزارش هاى موجود حکایت از جزئیات شگفت انگیزى 

درباره این کارگران دارد. 
این کارگــران در زمــان عیالمى «کورتــش» نامیده 
مى شــدند. کورتش واژه اى به معناى اصلى خدمتکار 
است. این واژه در زمان الواح تخت جمشید به طبقه اى 
از کارگران وابسته اشاره داشــته که نه برده بودند و نه 
به معناى واقعى کلمه آزاد به شــمار مى رفتند. معیشت 
آنها وابســته به نهادهاى دولتى سلطنتى و شهرى بود. 
در پارسه معموًال حقوقى معادل دو ســوم به این طبقه 
از کارگران پرداخت مى شــد و انتظار مى رفت که منابع 

درآمد بیشترى را از جاهاى دیگر پیدا کنند.
پاداش هاى گاه و بى گاه در قالب دانه غالت به کورتش ها، 
نشــان مى دهد که آنها احتمال دارد صاحب زمین هاى 
کوچکى بودند که مى توانستند غذاى مورد استفاده خود 
را در آن زمین ها کشت دهند، برخى فهرست هاى جیره، 
میان کورتش و بردگان واقعى تفاوت قائل شده است. هر 
چند که بردگان در اقتصاد تخت جمشید به ندرت دیده 
مى شــوند، اما در بایگانى به آنها اشاره شده و بر خالف 
کارگران کورتش، امــکان خرید و فروش بردگان وجود 
داشته اســت. اغلب کارى که در ســازمان ادارى تخت 
جمشید تدارك دیده مى شــد نیاز به نیروى کار فراوانى 
داشت تا به استخراج و پرداخت سنگ، احداث و نگهدارى 
راه ها و کانال هاى آبیارى، تهیه آرد، شــخم زدن مزارع 

و... بپردازند.
مقامات هخامنشى در پارس و سایر مناطق به طور پیوسته 
به دنبال کارگران، به ویژه ماهــر بودند و گاهى اقدام به 
اســتخدام کارگر از نقاط دور دست مى کردند؛ به همین 
دلیل است که الواح بارو اغلب از کارگران بلخى، مصرى، 

لودیایى، بابلى و... نام مى برند. 
متون بارو میان کارگران مرد، زن، پسر و دختر تمایز قائل 
شده و با توجه به مقتضاى سن کودکان، جیره هاى مختلفى 
به آنها تحویل داده مى شد، بزرگساالن اگر مهارت خاصى 
داشتند یا نقش رهبرى را عهده دار بودند، جیره اى بیشتر از 
میزان معمول دریافت مى کردند، از این رو است که بایگانى 
تخت جمشید، قابلیت ارائه دیدگاهى مفصل را از تنوع و 

تمایز حتى در سطوح پایین جامعه هخامنشى داراست.
جایــگاه زنان نیــز مســئله اى قابل ذکر اســت؛ زنان 
مى توانســتند رهبــر یــک گــروه کارى باشــند یا در 
گروه هاى مختلط، ســهمیه اى بیش از مردان دریافت 

کنند. این مسئله به احتمال زیاد بدین معنا بود که برخى 
از انواع کارها بــه مثابه حیطه تخصصى زنــان قلمداد 
مى شــده اســت. زنان در این حوزه هــاى تخصصى 
مى توانستند استقالل و جایگاه مشخصى را کسب کنند. 
بافندگى و تولید منسوجات از روشــن ترین حیطه هایى 
اســت که زنان مى توانســتند در آنها نقش رهبرى را بر 

عهده بگیرند.
عالوه بر این برخى اوقــات زنان از حالت گمنامى که به 
طور معمول مختص به نیروى کار ساده در دوران باستان 
است بیرون مى آمدند. هخامنشیان براى مادران به ازاى 
هر فرزندى که به دنیا مى آوردند، جیره اى اضافه در نظر 

مى گرفتند؛ برخى از این متون با اشاره به نام این مادران، 
پیوندى پر احســاس ایجاد مى کنند که در اسناد ادارى 

کهن کمیاب است.
بخش بزرگ تولیــد در اقتصاد تخت جمشــید، براى 
جیره هاى معیشتى مصرف نمى شد. کارگران به ندرت 
ماکیان دریافت مى کردند؛ جیره هاى میوه نیز بسیار نادر 
بودند. به نظر مى رسد که این کاالها براى دربار سلطنتى 
کنار گذاشته مى شده و بنابراین تا حد زیادى از حوزه دید 
پژوهشگران خارج هستند. این مسئله دوباره یادآور این 
نکته است آنچه بایگانى بارو نشان مى دهد صرفاً  بخشى 

از جامعه و اقتصادى بسیار بزرگ تر است.

روایت الواح چندهزار ساله از جایگاه زنان و مردانى که براى شاهان هخامنشى کار مى کردند

جزئیاتى شگفت انگیز درباره کارگران تخت جمشید 

تجاوز گردشگران به حریم 
مجسمه 1800 ساله 

ماجراى بزرگ ترین پرونده کالهبردارى تاریخ ایران!

جزئیات جدید درباره ممانعت از ورود بازرس آژانس به نطنز

حمله هکرها به حساب 
رضا رشیدپور

تعداد شاکیان پرونده شرکت هاى افزوده به یک میلیون 
نفر رسید. وزارت ارتباطات اعالم کرده است شکایت ها
 را بــه قوه قضاییــه ارجــاع مى دهد. با این حســاب، 
بزرگ ترین پرونــده قضایى تاریخ ایــران از نظر تعداد 

شاکیان شکل مى گیرد. 
ماجرا از این قرار اســت که برخى از شــرکت هایى که 
تحت عنــوان «ارزش افــزوده»  فعالیــت مى کنند در 
ســال هاى اخیر با شــگردهاى فریبکارانه، مشترکان 
تلفن هاى همراه را به طور ناخواسته عضو سرویس هاى 

پیامکى خود مى کردند و به طــور روزانه از آنها در قالب 
قبض تلفن، پول مى گرفتند. این رونــد البته هنوز هم 
ادامه دارد و این شرکت ها از هر فردى بابت هر سرویس 
پیامکى روزانه 500 تومان دریافت مى کنند. از این رو، اگر 
شما عضو دو سرویس شوید، ماهانه حدود 30 هزار تومان 

روى قبض موبایل شما افزوده مى شود.
برخى از شــرکت هــاى ارزش افــزوده از روش هاى 
متقلبانه اى براى عضو کردن مردم در ســرویس هاى 
پیامکى استفاده مى کنند. مثًال شما در گوگل دنبال یک 

آهنگ قدیمى مى گردید. صفحه اى باز مى شود و شما 
مى توانید روى آیکون پلى کلیک کنید و به موســیقى 
مطلوب تان گوش کنید. به محض کلیک روى آیکون - و 
در برخى سایت ها حتى قبل از آن - صفحه اى به طور 
ناخواسته برایتان باز مى شود (پاپاپ) و از شما مى خواهد 
شماره موبای لتان را وارد کنید. خیلى ها تصور مى کنند که 
وارد کردن شماره موبایل براى باز شدن فایل موسیقى 
ضرورى است و ضررى هم ندارد. بنابراین شماره شان 

را وارد مى کنند.

هفته گذشته حضور حاشیه ســاز یکى از بازرسان آژانس 
بین المللى انرژى اتمى در سایت هسته اى نطنز به شدت 

خبرساز شد.
به دنبال انتشــار اخبارى مبنى بر اخراج یکى از بازرسان 
آژانس بین  المللى انــرژى اتمى از ایــران، پایگاه خبرى 
«نورنیوز» به جزئیات بیشــترى از این موضوع پرداخته و 
نوشته است: هنگام ورود این خانم بازرس به سایت نطنز، 
تجهیزات کنترلى عالمت هشــدار وجود مواد آلوده کننده 

را نشان داده است. بازرســان دیگرى نیز همراه این خانم 
بودند اما دستگاه هاى کنترلى تنها در مورد او هشدار دادند. 
براساس مقررات بین المللى از ورود خانم بازرس به سایت 
نطنز جلوگیرى و مراتب به آژانس بین المللى انرژى اتمى 
منعکس شد. پیش از کنترل لوازم و کیف خانم بازرس، وى 
وارد سرویس بهداشتى شده و پس از آن هشدار دستگاه ها 
متوقف شد. کنترل سرویس بهداشتى استفاده شده از سوى 
خانم بازرس به وسیله دســتگاه هاى هشداردهنده وجود 

آلودگى مواد خطرناك را تأیید کرد. شواهد موجود از دفع 
مواد خطرناك هنگام رفتن وى به ســرویس بهداشــتى 
خبر مى دهد. خانم بازرس پس از مواجه شدن با هوشیارى 
حرفه اى کارشناسان سازمان انرژى اتمى ایران و ناکامى در 
انتقال مواد خطرناك به سایت نطنز تصمیم گرفت خاك 
ایران را ترك کند . تحقیقات گسترده ایران براى رسیدگى 
به اقدام غیرقانونــى و ضدامنیتى خانم بازرس و بازیگران 

پشت پرده این ماجرا ادامه دارد.

رضا رشــیدپور، مجــرى سرشــناس رســانه ملى با 
انتشار پســتى در توییتر مدعى شــد هکرها با حمله به 
حســاب بانکى او، پول هایش را ســرقت کردند. هنوز 
هیچ منبع رســمى به این ادعاى رضا رشیدپور واکنش 
نشــان نداده و آن را تأیید یــا رد نکرده اســت. طبق 
ادعاى آقاى مجرى، هکرها از طریــق نفوذ به همراه 
بانک او بــه اطالعات محرمانــه و پول هاى موجود در 
حساب بانکى اش دسترســى پیدا کرده و آنها را سرقت

 کردند. 
رشیدپور صحبتى از مبلغ پول به سرقت رفته از خود را 
بیان نکرده است. رضا رشــیدپور در توییتر خود نوشت: 
«گمانم اخبار هجوم هکرها به حســاب هاى بانکى را 
شنیده اید. توییت کردم تا بیشتر اطالع رسانى شود. البته 
من پول چندانى در حسابم نبود. ابهام ماجرا عدم توضیح 

شفاف مسئوالن گرامى ا ست. منتظریم.»
در همین حال یکى از روزنامه نگاران حوزه موسیقى هم 

از برداشت ســه میلیون تومانى از حساب بانکى خود در 
روز پنج شنبه خبر داد؛ حمله اى که گفته مى شود هکرى 
است و به صدها نفر آســیب یک تا سه میلیون تومانى 

رسانده است.
بهمن بابازاده در حساب شخصى خود در توییتر نوشت: 
«پنج شنبه از حسابم در بانک... سه میلیون تومان کسر 
شــد. پیگیرى کردم و کارتم را سوزاندم. پیگیرى نشان 
داد حسابم هک شــده و به فالن آدرس بروم با پرینت 
حساب. آمدم دادسرا و صف شــکایت تا بیرون مجتمع 
آمده. ظاهراً یک حمله بزرگ بانکى اتفاق افتاده. بیش از 

700 نفر اینجایند.»
او نوشت: «همه در صف اعتقاد دارند سر و صداى این 
ماجرا عمداً بیرون درز نکرده تا بى اعتمادى بانکى اتفاق 
نیافتد. هر لحظه به تعداد افراد در صف اضافه مى شود. از 
یک تا سه میلیون تومان از حساب ملت کسر شده است. 

عمدتاً  کارت به کارت اینترنتى.»
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برخورد قضایى با 
فرار مالیاتى پزشکان

با پزشـکانى که در طرح کارتخوان اجبارى اداره امور 
مالیاتى اسـتان ثبت نام نکـرده اند، برخـورد قضایى

 مى شـود. مدیر کل امور مالیاتى اسـتان اصفهان در 
میمه گفـت: آخریـن مهلت بـراى ثبت نـام در طرح 
دستگاه کارتخوان اجبارى 15 شهریور 1398 بود که 
تا آن تاریخ 16 درصد پزشکان اسـتان در این سامانه 
ثبت نام کردند. بهروز مهدلو افزود: با اطالع رسانى به 
موقع صدا و سـیما تا کنون 42 درصد پزشکان استان 
در این سـامانه ثبت نام کردند که از این نظر هفتمین 
اسـتان در کشـور هسـتیم. وى گفت: بقیه پزشکان 
شناسایى و با آنها برخورد قانونى و پرونده هاى آنها به 

مراجع قضایى فرستاده مى شود.

پیش بینى وارونگى دما
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: تا پایان هفته جارى به سبب استقرار هواى سرد 
و خشک، افزایش غلظت آالینده ها و کاهش کیفیت 
هوا در مناطق مرکزى، شهرك هاى صنعتى و به ویژه 
کالنشهر اصفهان پیش بینى مى شود. آسیه آقایى با 
بیان اینکه شـدت افزایش غلظت آالینده ها در نیمه 
اول روز خواهد بود، ادامه داد: غبار آلودگى، کاهش دید 
افقى و کیفیت هوا در این هفته پدیده جوى غالب در 

اصفهان خواهد بود.

شیب نزولى نرخ بیکارى
معاون اشتغال و کارآفرینى اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان گفت: نرخ بیکارى استان در 
چند ماه گذشته با 4/5 درصد کاهش در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال، هم اکنون به 10/4 درصد رسیده است. 
سید کمال الدین میر هادى گفت: از ابتداى امسال در 

این استان  شاهد کاهش نرخ بیکارى بوده ایم.

مرگ در خیابان هزارجریب
واژگونى موتورسـیکلت سـنگین 1300 در اصفهان 
یک کشـته و یک مجـروح برجاى گذاشـت. رئیس 
پلیس راهنمایى و رانندگى اسـتان اصفهان گفت: در 
پى گزارشـى از واژگونى یک دسـتگاه موتورسیکت 
سـنگین در خیابـان هزار جریـب اصفهـان مأموران 
گشـت انتظامى و عوامل راهور به محل اعزام شدند. 
سـرهنگ محمدرضا محمدى افـزود: در این حادثه 
رانندگى راکـب 29 سـاله موتورسـیکلت در دم جان 
باخـت و سرنشـین دیگر هم به شـدت مجـروح و به 

بیمارستان منتقل شد. 

معارفه شهردار جدید خور
در آیینى با حضور غفار عرب، معاون دفتر امور شهرى 
و شوراهاى استاندارى اصفهان، على اصغر خادمى به 
عنوان شـهردار جدید شـهر خور معرفى شد. خادمى 
پیش از این سـه ماه به عنوان سرپرسـت شـهردارى 
شـهر خور بود. وى داراى مدرك لیسـانس عمران و 
کارشناسـى ارشـد جغرافیا و برنامه ریزى شـهرى و 
مسکن است. پیش از خادمى نیز سید حیدر ثمریان به 

مدت 21 ماه شهردار شهر خور بود.

احداث تلفن ثابت کابلى 
در پیربکران

با حضور مدیر مخابرات منطقه اصفهان پروژه احداث 
تلفن ثابـت کابلـى در روسـتاى مهـرگان پیربکران 
کلنگزنى شـد. مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: 
کلنگ پروژه احداث تلفن ثابت کابلى با اعتبارى بالغ 
بر 40 میلیارد ریال در روستاى مهرگان پیربکران زده 
شـد. مهدى حیدرى اظهار کرد: با اجـراى این طرح 
روسـتاهاى مهـرگان، تمندگان، صـادق آبـاد، قلعه 
سـرخ، على آباد، رحیم آبـاد، وزیر آباد و چهـار برج از 
توابع پیربکـران که تا به امروز از تلفن ثابت بى سـیم 
اسـتفاده مى کردنـد به شـبکه کابلى کشـور متصل 
شـده و از مزایاى دسترسى به  شـبکه ملى اطالعات 

برخوردار مى شوند.

خبر

چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان با شعار «بخوان براى 
زندگى امروز» روز شنبه با حضور 500 ناشر برتر کشور در 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان گشایش یافت 
که تا 23 آبان  ادامه دارد. از جمله ویژگى مهم نمایشــگاه 
کتاب امسال، حضور بسیارى از ناشران مطرح و برجسته 

کشور است.
9000 مترمربع فضاى نمایشگاهى به نمایشگاه اختصاص 
یافته اســت و تمامى امکانات شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى در اختیار متولیان امر مرتبط با موضوع کتاب و 
کتابخوانى قرار گرفته تا ویترین فرهنگى استان به بهترین 
نحو برگزار شود. ساعت بازدید از نمایشگاه کتاب اصفهان 

از 9 صبح تا 20 در نظر گرفته شــد تا همانند سال گذشته 
بیشترین میزان بازدید از این نمایشگاه صورت گیرد. باوجود 
مشکالت اقتصادى نمایشگاه سال قبل کتاب، هم از نظر 
تعداد بازدیدکنندگان و هم از نظر میزان خرید، آمار باالترى 

در مقایسه با سال هاى قبل داشته است.
50 ناشر و کتابفروش اســتان اصفهان و حدود 600 ناشر 
از سایر استان ها در این نمایشگاه حضور دارند و قرار است 
باالى صد هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه در معرض 
دید عالقه مندان قرار بگیرد.  همچنین 13 میلیارد ریال بُن 
کتاب براى اصفهان در نظر گرفته شد که قابل افزایش بوده 

و مجموع تخفیف آن 30 درصد است.

اتاق بازرگانى اصفهان میزبان یک هیئت شــش نفره از 
استان یونن چین بود.  نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
درخصوص بررسى فرصت هاى تجارى با هیئت اعزامى 
اســتان یونن چین گفت: در حال حاضر یکى از مهمترین 

چالش هاى تجارت با کشور چین، انتقال ارز است.
بهرام ســبحانى در این دیدار با اشــاره به همکارى هاى 
درازمدت دو کشــور در حوزه هاى مختلف از جمله اقتصاد 
و بازرگانــى اظهار کرد: هم اکنون تنهــا یک بانک چینى 
براى نقل و انتقاالت ارز با تجــار ایرانى همکارى دارد که 
پاســخگوى نیاز فعاالن اقتصادى طرفین نیست؛ از این 
رو بانک مرکزى ایران در حال مذاکره با مقامات کشــور 

چین براى رفع این مشکل است. در ادامه این نشست، «لیو 
کیلین»، رئیس سازمان توســعه تجارت بین الملل استان 
یونن و سرپرست هیئت اعزامى ضمن معرفى استان یونن، 
به تبیین شرایط اقتصادى و پتانسیل هاى این استان جنوبى 
چین پرداخت و گفت: در حال حاضر بیشترین واردات چین 
از ایران شامل کاالهایى همچون فرش ماشینى و دستباف، 
صنایع غذایى، خشکبار، زعفران، خرما و انواع صنایع دستى 
است. وى مهمترین دالیل سفر هیئ ت تجارى استان یونن 
به اصفهان را گسترش روابط تجارى، توسعه گردشگرى 
طرفین و دعوت از فعاالن اقتصادى اصفهان براى حضور در 

نمایشگاه بین المللى یونن برشمرد.

مهمترین چالش  تجارت با 
کشور چین

نمایشگاه کتاب اصفهان 
تا 23 آبان ادامه دارد

به منظور تعمیرات اساسى، انجام عملیات قطع خوراك 
سه واحد NHT و CCR و ISOMERIZATION مجتمع 
بنزین سازى شــرکت پاالیش نفت اصفهان، از روز پنج 
شــنبه 9 آبان ماه آغاز و در تاریخ 12 آبــان ماه، به اداره 

نگهدارى و تعمیرات این شرکت تحویل داده شد.
مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان با 
بیان اینکه براى نخستین بار است که مجتمع بنزین سازى 
پاالیشــگاه، به طور کامل تعمیرات اساسى مى شود، به 
اهمیت خاص این دوره از تعمیرات اساســى اشاره کرد 
واظهار داشــت: ارتفاع تجهیزات، گســتردگى و تنوع 
تجهیزات، حساسیت عملیاتى واحد و محدودیت فضاى 
کارى در بخش حمل و نقل تجهیــزات، کار را ویژه تر از 

تعمیرات اساسى دیگر واحدهاى عملیاتى کرده است.

علیرضا قزوینى زاده افزود: بر اساس پیش بینى ها تعمیرات 
اساسى این واحدها، 22 شبانه روز طول خواهد کشید، اما 
سعى بر این است که با اســتفاده از تمام امکانات نیروى 

انسانى و تجهیزات، این مدت زمان را کاهش دهیم.
وى با اشــاره به اینکه این تعمیرات توسط 1500 نفر از 
کارکنان پاالیشگاه و نیروهاى پیمانکارى مجرب انجام 
مى شود، اظهار کرد : شــرکت پاالیش نفت اصفهان 18 
واحد عملیاتى دارد که تعمیرات اساســى هر یک از این 
واحدها، بر اســاس برنامه زمانبندى، به صورت جداگانه 

و یا همزمان انجام مى شود.
گفتنى است مجتمع بنزین سازى شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در بهمن ماه سال 1394 با حضور معاون رئیس 

جمهور به بهره بردارى رسید.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى و شوراى اسالمى 
شهر فالورجان؛ مراسم روز 13 آبان در فالورجان با حضور 
آحاد مختلف مردم و نیز شهردار، رئیس و اعضاى شوراى 
اسالمى شــهر و معاونان و جمعى از کارکنان شهردارى 

فالورجان برگزار شد.
شهردار فالورجان در این خصوص گفت: 13 آبان در تاریخ 
انقالب اسالمى برگ زرینى است که مقطعى حساس براى 
نظام اسالمى محسوب مى شــود، در نتیجه هر سال باید 
مراسم گرامیداشت 13 آبان باشــکوه تر از سال هاى قبل 
برگزار شود. جواد نصرى در ادامه به شرایط کنونى کشور 
اشاره کرد و گفت: در مقطع کنونى که دشمن همه تالش 
و توان خود را براى ضربه زدن به نظام و انقالب به میدان 

آورده است باید با اتحاد و انسجام هر چه بیشتر به پشتیبانى 
از انقالب در عرصه هاى مختلف حضور داشته باشیم. 

سید محمدرضا شــیرزادى، رئیس شوراى اسالمى شهر 
فالورجان هم گفت: امســال بیش از ســال هاى گذشته 
شاهد حضور حداکثرى مردم در راهپیمایى 13 آبان بودیم 
که این حضور یک ضرورت مهم براى حفظ انقالب و نظام 

به شمار مى آید.
الزم به ذکر اســت معاونت فرهنگى و معاونت اجرای ى و 
خدمات شهرى شهردارى فالورجان نیز در زمینه تبلیغات 
و اطالع رسانى شهر و شهروندى، نظافت مضاعف مسیر 
راهپیمایى در این مراســم کمال همکارى و مشارکت را 

داشتند.

«اولین انتخابات در گام دوم انقالب در راه اســت و باید 
با امیدآفرینى و انسجام، در راستاى مشارکت حداکثرى 
مردم در پاى صندوق هاى رأى در استان اصفهان تالش 
شود، چرا که نظام جمهورى اســالمى ایران برآمده از 
انتخابات بوده و همه ما مســئوالن برآمــده از انتخاب 

هستیم و حوزه انتخابات بسیار مهم است.»
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان که 
به همراه مدیران این حوزه در سالن اجتماعات استاندارى 
به میان خبرنگاران آمده بــود با اعالم این مطلب گفت: 
در هیچکدام از انتخابات هاى برگزار شــده در 40 سال 
گذشته، مشارکت مردم در انتخابات از میانگین مشارکت 

60 درصدى پایین تر نبوده است.
حیدر قاســمى با بیــان اینکه تمهیدات الزم در ســتاد 
انتخابات و فرماندارى ها و... در استان انجام شده تا یک 
انتخابات سالم، آرام و پرمشارکت را شاهد باشیم، افزود: 
کارهاى کلى انتخابات استان انجام شده و تاکنون هشت 
جلسه با برگزارکنندگان و اعضا برقرار شده اما روزشمار 
انتخابات و تقویم رســمى انتخابات از دهم آذر ماه سال 
جارى با ثبت نام کاندیدا شروع و یک هفته ادامه خواهد 
داشت و همزمان هیئت هاى اجرایى تعیین و تشکیل و به 
صالحیت نامزدها در حوزه هاى اصلى رسیدگى مى شود.

وى با بیان اینکه تا امروز بر اساس اطالعات، برگزارى 
الکترونیکى انتخابات قطعى نیســت یادآور شد: ممکن 
اســت همچون انتخابات ســال 96، در برخى از شعب 

انتخابات الکترونیکى صورت پذیرد.
معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار اصفهان 
گفت: در استان اصفهان در انتخابات سال گذشته 2800 
صندوق اخذ رأى در استان دایر بود که امسال به 3000 
صندوق افزایش مى یابد و پیش بینى آن است که در این 
دوره نسبت به دوره هاى قبل، مشارکت مردمى بیشترى 

را داشته باشیم.
قاسمى از رسانه ها نیز خواســت تا در زمان باقیمانده تا 
انتخابات براى ایجاد فضایى آرام و تشویقى و تهییجى، 
مقدمات حضور پررنگ تر و مشارکت حداکثرى مردم در 

انتخابات را فراهم سازند.
رئیس شوراى اطالع رسانى استاندارى استان اصفهان 
با تأکید بر شــرایط متفاوتى که امروز در کشــور حاکم 
است، گفت: امروز نظام ســلطه برخورد متفاوتى داشته 
و مسئولیت رسانه ها مضاعف است و امید است با درك 

متقابل از شــرایط و پرهیز از دسته بندى هاى گروهى و 
تالش مضاعف، براى اصالح امور جامعه که از وظایف 

اصلى همه ماست بکوشیم.
قاســمى گفت: در اســتان اصفهان فضاى سیاســى و 
اجتماعى نسبت به دیگر نقاط کشور، توأم با احتیاط بوده و 
آن دقت و مالحظات خود را مى طلبد و در گفتار و اقدامات 
باید همه جوانب سنجیده شــود که این از خصلت هاى 

خوب است.
وى با بیان اینکه شــوراى اطالع رسانى دولت در استان 
اصفهان تشکیل و اعضاى آن مشخص شده است، گفت: 
حوزه رسانه همکارى صدیق و جدى براى مسئوالن بوده 

که مى توانند کمک کننده باشند. 
معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار اصفهان 
در خصوص تعیین فرماندار براى شهرســتان هایى که 
سرپرســت دارند هم گفت: اقدامات قانونى این کار در 
اســتاندارى اصفهان انجام شــده و بقیه کار با وزارت 

کشور است. این در حالى است که مسئولیت و اختیارات 
سرپرست فرماندارى تفاوتى با عنوان سازمانى فرماندار 

ندارد.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجى اســتاندارى اصفهان 
هم گفت: در استان اصفهان 160 هزار تبعه خارجى مجاز 
در 12 شهرستان استان ســکونت دارند که از این میزان 
110 هزار تبعه داراى کارت اقامت و 50 هزار تبعه داراى 
گذرنامه کشور متبوع خود هســتند که مدت اقامت آنها 

مشخص است.
مهدى ســلیمانى افزود: 53 هزار دانش آموز خارجى و 
2400 دانشــجوى خارجى در مدارس و دانشگاه هاى 
کشور مشغول به تحصیل هســتند و 600 طلبه خارجى 
مقیم نیز تحصیل مى کنند. همچنیــن 20 هزار پروانه 
کار براى اتباع خارجى صادر شــده که مى توانند در 66 
رشته شغلى مجاز فعالیت کنند. البته با کمک هاى محدود 
کمیساریاى ســازمان ملل، احداث مدارس مدنظر قرار 

گرفت و در حوزه فرهنگى نیز خدمــات خوبى به اتباع 
خارجى ارائه مى شود و حتى بر اســاس مصوبه وزارت 
کشــور، کارگروه فرهنگى اتباع در اســتان ها تشکیل 

شده است.
وى گفت: 98 درصد اتباع خارجى در اســتان اصفهان 
افغانى بــوده و 5000 عراقى و 3000 نفــر نیز از دیگر 

ملیت ها در این استان ساکن هستند.
مدیرکل سیاسى و انتخابات اســتاندارى اصفهان هم 
گفت: شعار انتخابات در سال جارى «انتخابات 98 گام 
دوم انقالب، قانون مدارى و بى طرفى و انســجام ملى» 

است.
على اصغر رفیعى نژاد افزود: در مراحل مختلف انتخابات، 
مهر قانون و بى طرفى محض مدنظــر برگزارکنندگان 
خواهد بود و مهم برگزارى انتخابات پرشور، حداکثرى و 
سالم است که نتیجه آن اقتدار، امنیت و منافع ملى را به 

دنبال خواهد داشت.

مدیرکل امور اجتماعى استان اصفهان نیز اصحاب رسانه 
را بازوى حاکمیت خواند و گفت: امانتدارى از ویژگى هاى 
رسانه است و رسانه ها پلى بین مسئوالن و مردم هستند.

محمدحسین سجاد گفت: براى مشارکت مردم باید بستر 
فرهنگى امن ایجاد و اطالع رسانى کرد تا میزان میانگین 

حضور مردم در انتخابات افزایش یابد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استاندارى اصفهان هم از اجراى 
برنامه هاى هفته پدافند در اســتان به نحو مطلوب خبر 
داد و گفت: حوزه پدافند غیرعامل مربوط به پیشگیرى 
امنیتى و زیرساخت ها بوده و امنیتى که امروز در استان و 
کشور برقرار است محصول فعالیت هاى پنهان بسیارى از 
دستگاه هاى امنیتى و اطالعاتى و حوزه پدافند غیرعامل 

است.
عبدالرسول صفرى با بیان اینکه ما مناسب با تهدیدات 
دشــمن در حوزه هاى سایبرى، هســته اى، شیمیایى و 
پدافند زیســتى براى کاهش آسیب پذیرى و مخاطرات 
احتمالى، اقدامات زیادى انجام دادیم و مصون ســازى 
صورت گرفته است، گفت: ما آمادگى بسیار خوبى براى 
مقابله با تهدیدات دشمن داریم که دشمن سرافکنده و 

مأیوس خواهد شد.
مدیــرکل انتظامى امنیتــى اســتاندارى اصفهان هم 
مى گوید: سال گذشته 170 هزار زائر در پیاده روى اربعین 
شرکت داشتند که این میزان در سال جارى با 80 درصد 
رشد به 320 هزار زائر رسید که به کربال انتقال داده شدند.
ایزدى افزود: اسکان بیش از 110 هزار زائر در ایام اربعین، 
برقرارى بیش از 110 هزار ایستگاه صلواتى و توزیع بیش 
از 450 هزار وعده غذا در شبانه روز و انتقال بیش از 130 
هزار زائر با ناوگان مسافربرى هاى اصفهان از اقدامات 
انجام شده در اربعین امسال بوده است. این در حالى است 
که بیشتر زائران اصفهانى از سه مرز با خودروى شخصى 
انتقال یافته و بیشترین بازگشت زائران از مرز مهران به 

اصفهان بوده است.
شــادى فضلــى، مدیــرکل امــور بانــوان و خانواده 
اســتاندارى اصفهان هم، ارتقاى توانمندى بانوان را از 
اولویت هاى کارى خواند و گفت: ما جلسات مختلفى را 
با بانوان شوراهاى اسالمى در شهرها و روستاها برگزار 

کردیم .
وى ایجاد شــبکه بانوان کارآفرین، برگزارى دوره هاى 
آموزشى در مشــاغل خانگى بانوان، دوره هاى آموزشى 

حقوق و... را از برنامه هاى این حوزه برشمرد.

معاون استاندار خبر داد

پیش بینى 3 هزار شعبه اخذ رأى براى انتخابات دراصفهان
ساسان اکبرزاده

آغاز تعمیرات اساسى مجتمع بنزین سازى 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

حضور شهردار و رئیس شوراى شهر فالورجان 
در راهپیمایى 13 آبان

سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان گفت: کاشت محصول 
زعفران در استان اصفهان از خراسان پیشى گرفته و امسال بالغ بر 4 ُتن زعفران در استان 
اصفهان برداشت شده است. سید حسن قاضى عسگر در گفتگو با «مهر» افزود: بسیارى 
از کشورهاى وارد کننده محصوالت استان اصفهان در جهت افزایش اشتغالزایى بر خرید 

فله اى تأکید دارند تا بسته بندى با ارزش افزوده در کشور مقصد انجام شود.  
سرپرســت معاونت هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان تأکید کرد: محصول 
زعفران، در چند سال اخیر در شمال و غرب اســتان اصفهان کشت شده و حتى از استان 
خراسان رضوى هم پیشى گرفته که عمده خرید آن توسط کشورهاى وارد کننده به صورت 
فله اى است.  وى تصریح کرد: در شرایط اقلیمى استان اصفهان و با توجه به قدمت کشت 

زعفران در این منطقه مى توان بر صادرات زعفران توجه ویژه اى داشت.

مدیر دفتر مهندســى رودخانه و ســواحل شرکت آب 
منطقه اى اصفهان از آغاز آزادسازى حریم زاینده رود در 

شرق استان اصفهان خبر داد.
احمدرضا صادقى در گفتگو با «مهر» اظهار کرد: شرکت 
آب منطقه اى اســتان اصفهان براى اجراى طرح هاى 
مطالعاتى درباره حریم و بستر رودخانه ها و به ویژه زاینده 

رود وارد عمل شده است.
وى ادامه داد: شــرکت آب منطقه اى اصفهان از سال 
1393 تشکیل تیم ســاماندهى اولین آزادسازى اراضى 
بستر زاینده رود را از شرق اصفهان شروع کرد و نزدیک 
به 40 کیلومتر از این اراضى آزاد شد. وى ادامه داد: این 
کار با جدیت و قاطعیت تمام تر ادامه پیدا کرد و از ســال 
1395 ســاماندهى در غرب اصفهان در محدوده شهر 
فالورجان و هم اکنون در شهرستان مبارکه و آزادسازى 

بستر زاینده رود در حال امتداد است.
صادقى با بیان اینکه در باالدست زاینده رود و دریاچه سد 
زاینده رود به مساحت 450 هکتار آزادسازى انجام شده 
است، تصریح کرد: آزادسازى بستر سرشاخه هاى زاینده 
رود از جمله رودخانه دامنه به طــول تقریبى 7 کیلومتر 

که به طور کامل تصرف شــده بود و آزادسازى رودخانه 
مرغاب به طول 80 کیلومتر از اقدامات مهمى است که 
در آزادسازى حریم و بستر رودخانه هاى استان اصفهان 

انجام شده است.
وى با اشاره به دو دهه خشکسالى که منجر به ساخت و 
سازها و اعیانى ها توسط ارگان هاى دولتى و غیردولتى در 
بستر رودخانه شده است، ابراز کرد: همین قانون گریزى 

و عدم تمکین به قانون توسط برخى افراد، دشوارى ها و 
هزینه هایى را بر سر آزادسازى و ساماندهى رودخانه ها 
ایجاد کرده است و تمام سازمان ها موظف شده اند که 
براى هر اقدامى در حریم و بستر رودخانه از شرکت آب 

منطقه اى استعالم کنند.
مدیر دفتر مهندســى رودخانه و ســواحل شرکت آب 
منطقه اى اصفهان با اشــاره به اینکه در طول سه سال 
گذشته نزدیک به 300 مورد آزادسازى اعیانى هاى مزاحم 
در بستر رودخانه زاینده رود به صورت موردى انجام شده 
است گفت: بیشتر آزادســازى ها در منطقه باغ بهادران 
صورت گرفته است که شــاخص ترین آنها آزادسازى 
جزیره اى در وســط رودخانه در باغ بادران و مجموعه 
28 ویال در محله وشــمندجان است و در مجموع بیش 
از 600 هکتار از اراضى بســتر زاینده رود در ســال 97 

آزادسازى شد.
وى افزود: على رغم تمام موانع و با انعقاد مجدد قرارداد با 
صنف کشاورزى در آزادسازى و ساماندهى رودخانه هاى 
استان اصفهان با سرعت و دقت در حال پیشروى هستیم 
و شهرستان مبارکه ایستگاه بعدى آزادسازى خواهد بود.

کاهش 40 درصدى اهداى خون در اصفهان سبقت زعفرانى اصفهان از خراسان

آزادسازى حریم زاینده رود به شرق اصفهان رسید

مدیرکل انتقــال خون اصفهان با اشــاره بــه اینکــه میانگین روزانــه 400 واحد 
خون در اســتان نیاز اســت گفت: با توجه به آغاز فصول ســرد ســال و کاهش دما، 
اهداى خون در این اســتان نســبت بــه ماه هاى قبل تــا 40 درصــد کاهش یافته 

 است. 
مجید زینلى در گفتگو با «ایرنا» افزود: سازمان انتقال خون استان اصفهان به تمامى 

گروه هاى خونى به ویژه گروه هاى خونى O مثبت و منفى نیاز دارد.
زینلى همچنین تصریح کرد: در نیمه ماه نخست امسال بیش از 89 هزار نفر براى اهداى 
خون به مراکز انتقال خون استان اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد 71 هزار نفر 
موفق به اهداى خون خود شدند. وى 97 درصد اهداکنندگان خون استان اصفهان را 

مردان و 3 درصد آنها را زنان بیان کرد. 
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نمایشگاه «دیروز نقاش، امروز هنرمند» در کنار توفیق در گردآورى آثار جمعى از 
نقاشان اصفهانى، دور ماندن از شتاب نوآورى و خالقیت در هنر معاصر را به نقاشى 

اصفهان یادآورى کرد.
دفتر برگزارى نمایشــگاه «دیروز نقاش، امروز هنرمند» که آثــارى از 73 نقاش 
اصفهانى (هر کدام چهار اثر) را به مدت 13 روز در موزه هنرهاى معاصر وابسته به 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان پیش نگاه اصفهانى ها 
گذاشت با برگزارى جلسه نقد و نظر بســته شد. نمایشگاهى که به گفته مدیر موزه 
هنرهاى معاصر از فرداى افتتاح آن نقدها و تحلیل ها درباره آن در فضاى حقیقى و 
مجازى آغاز شد که بخشى از آن به کمبود بودجه و کمبود فضا در موزه برمى گشت.
مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان در ابتداى سخنان خود در جلسه نقد و بررسى 
نمایشگاه، احترام قائل شدن براى انجمن هاى رســمى هنرى در شهر اصفهان را 
مهم دانست و از تأسیس خانه کاریکاتور اصفهان در سال 1383 و ادامه حیات آن 
تا امروز گفت که هنوز یکى از نهادهاى قدرتمند هنرى اصفهان محسوب مى شود.

مهدى تمیزى عالقه مندى به کار گروهى و بها دادن به انجمن هاى هنرى را یکى 
از دالیل قبول پیشنهاد انجمن نقاشان اصفهان براى برپایى این نمایشگاه دانست و 
گفت: نمایشگاه گروهى در ایران و جهان زیاد است، اما نمایشگاهى که هر هنرمند 
بتواند در فضایى محدود چهار اثر که نمایانگر دوران کارى او باشد به نمایش بگذارد، 
ایده جذابى بود. وى در واکنش به برخى نقدها با اشــاره به اینکه هیچ کارى کامل 
و بدون اشــتباه نیســت، افزود: دلیل دعوت نکردن از برخى نقاشان این نبوده که 

نخواهیم دعوتشــان کنیم بلکه براى برپایى این نمایشگاه شاخص هایى داشتیم؛ 
مانند اینکه نقاش بیش از 15 سال در اصفهان حضور داشته باشد، حتمًا کار خود را با 

نقاشى آغاز کرده و 15 سال به این هنر پرداخته باشد.
مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان با اشــاره به نقص هاى این موزه براى برپایى 
نمایشگاه مانند فضاى محدود آن، تأکید کرد که امالى ننوشته غلط ندارد و ادامه 
داد: پس از انجام کار است که تازه عیب و ایرادها مشخص مى شود و اگر مى خواهیم 
هیچ اشکالى وجود نداشته باشد اصالً نباید کار کنیم.  تمیزى به این نکته هم اشاره 
کرد که دستگاه  هاى متولى هنوز یک لیست جامع از نقاشان اصفهان ندارند و ایجاد 
بانک اطالعاتى از نقاشان اصفهان را از جمله نتایج خوب برگزارى نمایشگاه «دیروز 
نقاش، امروز هنرمند» دانست. وى به برپایى چندین نشست نقد و نظر همزمان با 
برگزارى نمایشگاه «دیروز نقاش، امروز هنرمند» تأکید کرد که باید در فضاى هنرى 
اصفهان گفتگو جریان یابد و نباید از اینکه کســى حرف ما را نقد کند بترسیم چون 

گفتگو به پیشرفت فضاى هنرى اصفهان کمک مى کند.
تمیزى جمع شدن آثار 73 نقاش اصفهانى در فضاى کنونى را اتفاق خوبى دانست و 
درباره اینکه چرا مبلغى از سوى مدیران فرهنگى براى خرید آثار اختصاص نیافت، 
گفت: از سال 93 تا امروز مبلغى براى خرید آثار هنرى مصوب نشده است. در گذشته 
هم قانونى در مجلس تصویب شــد که باید یک درصد از فروش کارخانه ها به امور 
فرهنگى اختصاص یابــد، اما کارخانه دار اصفهانى ترجیــح مى دهد این مبلغ را در 
ورزش هزینه کند و هنر دغدغه آنها نیست. از طرف دیگر با شیوه مرسوم خرید آثار 

براى گنجینه موزه هنرهاى معاصر مخالف بوده و هستم و شیوه درست این است 
که یک تیم کارشناسى در یک دوره یکساله از گالرى هاى شهر بازدید کرده و آثار 

را انتخاب کنند.
مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان در پاســخ به انتقادهــا از تعجیل در برگزارى 
نمایشگاه «دیروز نقاش، امروز هنرمند» اضافه کرد: موزه و انجمن نقاشان اصفهان 
چند ماه ایده برگزارى این نمایشــگاه را چکش کارى کردند و ایده آن سوخته نبود. 
از طرف دیگر شرایط مدیریتى به شکلى است که در برنامه ریزى هاى خود مجبور 
هستیم افق فرضى و کوتاه مدت شش ماهه را در نظر بگیریم. این نمایشگاه نخستین 

تجربه بود و قطعًا دوره بعدى بهتر برگزار مى شود.
تمیزى در پاسخ به انتقاد از چیدمان آثار و اینکه بهتر بود نمایشگاه در دو بخش برگزار 
شود، بخشى از این ایرادها را ناشى از ارسال دیرهنگام آثار توسط هنرمندان دانست 
که برگزارکنندگان را در چیدمان آثار دچار مشکل کرد. به گفته وى بخشى از ایرادها 
نه به مســئوالن و هیئت برگزارکننده، بلکه به برخى بدقولى ها از سوى هنرمندان 

برمى گردد که امیدوار است دومین نمایشگاه از اولین دوره آن بهتر برگزار شود.
■■■

رئیس انجمن نقاشان اصفهان نیز در این نشست تأکید کرد که شرایط اجتماعى و 
برخى تنگناها باعث شده نقاشان اصفهانى دچار نوعى انفعال و محافظه کارى شوند، 

اما ظرفیت درونى آنها زیاد است که این ظرفیت باید شناخته شود.
طهمورث بهادرانى الزمه این شــناخت را برپایى نمایشگاه هاى گروهى دانست و 

گفت: در سال هاى اخیر از یک چیز غافل شده ایم و آن، تحلیل است؛ یعنى یا تحلیل 
نکرده ایم و یا تحلیل ها غیرمنصفانه و مغرضانه بوده و از طرف دیگر، این نقدها رو 
در رو صورت نگرفته است که به بدعتى رفتارى در شهر اصفهان تبدیل شده است. 
وى با اشاره به برگزارى چند نشست تخصصى در جریان برگزارى نمایشگاه «دیروز 
نقاش، امروز هنرمند» افزود: متأسفانه نگاه مدیران فرهنگى به هنر نگاهى تفننى 
است، چون تعریف درستى از چیستى هنر وجود ندارد. تا مدیران به جایگاه هنر واقف 
نشوند، در حوزه آموزش، نمایش آثار و دیپلماســى فرهنگى و هنرى هیچ اتفاقى

 نمى افتد.
رئیس انجمن نقاشــان اصفهان که فارغ التحصیل کارشناسى ارشد نقاشى است، 
بخش دیگرى از مشکالت را به فضاى آموزشى در هنر مربوط دانست و بیان کرد: 
شرح درس هاى دانشگاه ها مربوط به 70 سال پیش اســت و همان هم به دالیل 
محافظه کارانه به طور کامل تدریس نمى شــود. امروز از فضاى رقابت جهانى دور 
مانده ایم و در همین شهر اصفهان سالیانه 300 نفر در رشته نقاشى فارغ التحصیل 
مى شوند اما حتى سه نفر هم مولد اثر نمى شوند. وى نداشتن مجله تخصصى نقاشى 
و خبرنگار تخصصى این حوزه را از خأل هاى شهر اصفهان دانست و ابراز امیدوارى 
کرد بخشى از فارغ التحصیالن رشته نقاشــى به طور تخصصى به پژوهش، نقد و 

تحلیل آثار هنرى بپردازند.
به گفته رئیس انجمن نقاشان اصفهان ساختارگرایى و عدم ورود به هنر معاصر یکى 

از ضعف هاى آثار نقاشان اصفهانى است. 

مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان در جلسه نقد و بررسى  نمایشگاه «دیروز نقاش، امروز هنرمند»:

گفتگو به پیشرفت فضاى هنرى اصفهان کمک مى کند

تولید فیلم دربــاره موالنا جالل الدین بلخى ابتدا توســط 
حسن فتحى رسانه اى شد و حاال خبرها حاکى از تولید فیلم 
سینمایى دیگر درباره این شاعر ایرانى است. البته این فیلم 
تولید مشترك ایران و فرانســه بوده و فیلمنامه آن توسط 
«ژان کلود کریر» به نگارش درآمده است. عالوه بر این قرار 
است سریالى با موضوع پرداختن به زندگى سعدى، حافظ و 
خواجوى کرمانى در ایران ساخته شود که مدیریت نگارش 

فیلمنامه آن را هم ژان کلود کریر برعهده دارد.
 تهیه کننده فیلم  موالنا و سریال سعدى، حافظ و خواجوى 
کرمانى به کارگردانى ژان کلود کریر ضمن بیان اینکه فیلم 
سینمایى موالنا تولید مشترك ایران و فرانسه بوده که از دو 
سه سال قبل در فرانسه آغاز شــده است، درباره همزمانى 
ساخت این فیلم با فیلم «مست عشق» حسن فتحى که آن 
هم درباره شخصیت موالناست، توضیح داد: حقیقتاً اصال به 
این قضیه ورود نکرده ایم. البته گالیه خودمان نسبت به این 
مسئله را در روزهاى گذشته اعالم کرده ایم. به نوعى ما نباید 
درباره موالنا موازى کارى کنیم چراکه موازى کارى در این 

مورد، موالنا را به حاشیه مى برد.
مهدى حســینى ادامه داد: من نمى دانم که گروه تولید این 
فیلم در جریان شــروع پروژه ما بودند یا نــه، ولى مى دانم 
که آقاى فتحى در جریان تولید فیلم موالنا در فرانسه بود. 

یعنى در این حد مى دانم که در ســفارت فرانسه، من، آقاى 
کریر و آقاى فتحى مهمان بودیم و در واقع ایشــان کامًال 
اطالع داشت که فیلم موالنا در پاریس در حال ساخت بوده 
و دو سال است که افراد در حال کار روى این پروژه هستند 
ولى خب تصمیم شخصى ایشان اســت و ما به آن احترام 
مى گذاریم ولى امیدوارم در این قضیه اتفاق ناخوشــایندى 

براى روایت موالنا رخ ندهد.
حسینى همچنین درباره حضور عوامل ایرانى در پروژه اى که 
قرار است کریر آن را کارگردانى کند، توضیح داد: پروژه فیلم 
سینمایى موالنا تولید مشترك ایران و فرانسه است و قطعًا 
عوامل ایرانى هم در آن حضــور دارند. این پروژه اکنون در 
حال تصویربردارى است ولى مختص به زمان حال نیست و 
از چند سال قبل در پاریس کلید خورده و کارهاى آن در حال 
انجام اســت. به نوعى یک پروژه بزرگ بین المللى است و 
شخصیت هاى بزرگ بین المللى در این پروژه سهیم هستند.
وى درباره انتخاب بازیگر نقش موالنا در این فیلم نیز اظهار 
کرد: بازیگر نقش موالنا کســى است که ناآشنا به فرهنگ 
ایران نیســت و یکى از بزرگ ترین بازیگــران بین المللى 
به شمار مى آید. البته اجازه دهید فعالً  اسم ایشان را اعالم 
نکنیم. یکى دو ماه دیگر تمام عوامل را به طور رسمى معرفى 

مى کنیم.

بعد از رسانه اى شدن پروژه «مست عشق» به کارگردانى حسین فتحى؛

یک موالناى دیگر هم روى پرده مى رود!

«کریستین بیل»، بازیگر مشهور ســینما با افزایش و کاهش وزن 
 The) «زیاد بیگانه نیســت. او براى بازى در فیلم «ماشینیســت
Machinist) در ســال 2004 و «معاون» (Vice) در سال گذشته و 

«کالهبردار آمریکایى» (American Hustle) به شدت کاهش و 
 American) «افزایش وزن داده، در حالى که براى «روانى آمریکایى

Psycho) و سه گانه  «بتمن» مجبور شد عضله سازى کند.

بازیگر برنده  اســکار «مبارز» (The Fighter) به تازگى در مصاحبه 
با شبکه «CBS» گفته اســت که احتماًال در نقش هایى که نیاز به 
کاهش و افزایش وزن داشته باشند دیگر بازى نمى کند. او مى گوید: 
«دائمًا با خود مى گویم که دیگر کافى است. بله، واقعًا فکر مى کنم 

که دیگر کافى باشد.»
بیل بــا تعهد بــه نقش هاى دشــوار شــناخته مى شــود. او براى 

«ماشینیســت» هر روز به خوردن یک ســیب و کنسرو تن بسنده 
مى کرد تا وزن خود را به 65 پوند برســاند. بیل براى بازى در نقش 
«دیک چنى» در «معاون» هم به مصــرف بیش از اندازه  پاى روى 

آورد.
کریســتین بیل در حال حاضر با بازى در نقش «کن مایلز» در فیلم 
«فورد در برابر فرارى» (Ford v Ferrari) بــه کارگردانى «جیمز 
منگولد» که 15 نوامبر (24 آبان ماه) در آمریکا اکران مى شود، امیدوار 
به کسب نامزدى اسکار است و در این صورت براى پنجمین بار این 
 The) «اتفاق را رقم مى زند. او در سال 2011 بخاطر بازى در «مبارز
Fighter) اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را دریافت کرد. بیل 

نقش «دیک اکالند»  بوکسور بازنشسته  معتاد به شیشه را بازى کرد 
و بار دیگر باید وزنش را کاهش مى داد.

«کریستین بیل»: دیگر وزنم را براى فیلم ها کم یا زیاد نمى کنم

به گزارش «افکارنیوز»، سعید سلطانى، کارگردان 
ســریال «ســتایش» در گفتگویى تازه درباره 
پیشنهادش به رامسین کبریتى براى بازى در این 

سریال صحبت کرده است.
رامســین کبریتى در دو فصل ابتدایى ســریال 
نقش «صابر» پسر «حشمت فردوس» را بازى 
مى کرد. در فاصله اى کــه بین فصل هاى 2 و 3 
«ستایش» افتاد، او به شــبکه «جم» رفت و در 
ایران ممنوع الفعالیت شد. اما آیا از ابتدا طراحى 
قصه «ستایش3» اینطور بود که «صابر» کشته 
شــود و یا کارگردان به علت اینکه براى استفاده 
از این بازیگر دچار محدودیت شد دست به قتل 

او زد؟
سلطانى مى گوید: کار که شــروع شد خودم به 
شــخصه با کبریتى تماس گرفتــم و گفتم اگر 
دوســت دارد در این ســریال بازى کند، رایزنى 
کنیم تا بتواند برگردد او گفت که دوســت دارد 
در «ســتایش» بازى کند اما براى آینده کارى و 
زندگى اش تصمیم هایى دارد که بازگشــتش به 
ایران ممکن اســت برنامه هایش را تغییر دهد. 
او مى خواســت براى کارهاى اقامتش اقدام کند 
و گفت اگر به ایران برگردم از برنامه هایم عقب 
مى مانم. قصه ما از همان ابتدا همینطور بود و قرار 
بود «صابر» کشته شود اما زمانى  که او نتوانست 
به ایران برگردد ما به این شکل اجرایى رسیدیم.

ماجراى دعوت از 
بازیگر خارج نشین براى 

بازى در «ستایش 3» 
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تیم هاى فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان 
جمعه هفته جارى 24 ماه آبان  از ســاعت 10 صبح در هفته ششم 
لیگ برتر فوتبال بانوان در تنها شهرآورد فوتبال کشور به مصاف هم 
مى روند که با وجود تالش هر دو تیم تا پایان هفته پنجم به ترتیب 
با هشت و 6 امیتاز در رده هاى ششم و هفتم لیگ برتر فوتبال بانوان 

کشور قرار دارند.
در لیگ 12 تیمى فوتبال بانوان کشــور تنها تیمهاى ســپاهان و 
ذوب آهن اصفهان هستند که از یک کالنشهر تحت 
عنوان شهرآورد به مصاف هم مى روند، تیمهاى 
شهردارى بم و شهردارى سیرجان نیز از استان 
کرمان در این رقابت ها شرکت دارند ولى از یک 
شــهر حضور ندارند و از یک استان در لیگ برتر 

فوتبال بانوان حضور دارند.
با این وجود مى توان گفت، دیدار تیم هاى ذوب آهن و سپاهان 
اصفهان تنها شهرآوردى اســت که در لیگ برتر فوتبال بانوان 
کشور برگزار مى شود که همواره با هیجان، جذابیت و نشاط همراه 
اســت و حتى مى تواند الگویى براى سایر شــهرها و استان هاى 

کشور باشد.
امید فوتبال دوستان سپاهانى این بود که تیم فوالد مبارکه سپاهان 
با تغییراتى که در فصل جدید لیگ برتر داشت تا پایان هفته پنجم در 
رده هاى باالى جدول قرار بگیرد ولى این تیم تا پایان هفته پنجم با 
هشت امتیاز در میانه هاى جدول لیگ 12 تیمى فوتبال بانوان قرار 
گرفت تا براى نتیجه گیرى و صعود به باالى جدول به دیدارهاى 

آینده چشم بدوزد.
در مورد تیم سپاهان، این تیم در هفته نخست فصل جارى لیگ برتر 

فوتبال بانوان را با شکست آغاز کرد و در اصفهان بازى را با نتیجه 2 
بر صفر به بانوان آذرخش کردستان باخت.

ســپاهانى ها هفته دوم در خارج از خانه با ملوان بندر انزلى یک بر 
یک مساوى شدند تا در 2 هفته نخست لیگ برتر فقط یک امتیاز 

کسب کنند.
این تیم در هفته سوم روند صعودى خود را طى کرد و توانست در 
اصفهان بانتیجه پرگل هفت بر صفر بر نماینده بوشهر غلبه کند، 
طالیى پوشــان نصف جهان در هفته چهارم با نتیجه پنج بر صفر 
توانست بر بانوان آویسا خوزستان غلبه کند و دومین پیروزى پرگل 
خود دست یابد. این تیم در هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
بانوان کشور، در حالى که از شهردارى سیرجان در دقایق اول بازى 
سه گل دریافت کرد توانست بازى باخته را در اصفهان  جبران کند 

و به تساوى بکشاند.
 تیم فوالد مبارکه سپاهان در حالى جمعه این هفته 24 آبانماه در 
شهرآورد اصفهان میهمان ذوب آهن است که در 5 هفته گذشته 2 
پیروزى، 2 تساوى و یک باخت به دســت آورد و در جایگاه ششم 

لیگ برتر قرار گرفت.
شــاگردان بیان محمودى که فصل قبل هدایت تیم ذوب آهن را 
برعهده داشت در این دیدار حساس براى پیروزى تالش خواهند 
کرد تا خود را از میانه هاى جدول عبوردهند و جایگاه خود را تثبیت 

نمایند.
دیگر تیم اصفهانى یعنى ذوب آهن اصفهان  که با 2 امتیاز کمتر در 
یک رده پایین تر از همشهرى خود  در رتبه هفتم  قرار دارد ، فصل 

جدید لیگ برتر را همانند طالیى پوشان با باخت آغاز کرد.
این تیم در هفته نخســت در ایالم با نتیجه پــرگل پنج بر صفر از 

پاالیش گاز این شهر شکست خورد و درهفته دوم با نتیحه یک بر 
صفر در اصفهان  بانوان همیارى آذربایجان غربى را شکست دادند.

سبزپوشان اصفهانى در هفته سوم لیگ برتر بانوان در البرز با نتیجه 
2 بر صفر بازى را به هیات فوتبال این شهر واگذار کردند تا دومین 

باخت خود را در هفته سوم تجربه کنند.
ذوب آهن در هفته چهارم در اصفهان مقابل تیم زاگرش شــیراز با 
نتیجه پرگل پنج بر صفر پیروز میدان شد و توانست  تاپایان این هفته 
شش امتیاز کسب کند و در هفته پنجم نیز با باخت پنج بر صفر مقابل 
شهردارى بم مدافع عنوان قهرمانى به همان شش امتیاز اکتفا کند تا 
چشم امید این تیم براى کسب سومین پیروزى به شهرآورد اصفهان 

باشد تا هواداران خود را مسرور نماید.
بنا بر نظر کارشناسان رســانه اى با حمایت هاى باشگاه سپاهان 
و ذوب آهن از فوتبال بانوان، روند نتیجه گیرى طالیى پوشــان و 
سبزپوشان در لیگ برتر فوتبال در فصل جارى رو به جلو بوده است 
واین دو تیم مى توانند با ارائه راهکارهاى علمى و عملى در فوتبال به 
ویژه تاکتیک پذیرى بازیکنان و ظرفیت هاى باالى بازیکنان خود 
در موارد تکنیکى وفنى با تمرکز باال به نتایج بهترى دست یافت 

و حتى به سوى قهرمانى در لیگ برتر فوتبال کشور گام بردارند.
شهرآورد فوتبال بانوان اصفهان عالوه بر  اینکه براى بازیکنان و 
عالقمندان مى تواند با توجه به جایگاه هر دو تیم در میانه هاى میدان 
هیجان انگیز و جذاب باشد، مى تواند یک کالس فوتبال بانوان در 
سطح کشــور را به نمایش بگذارد، فوتبالى که از بانوان سپاهان و 
ذوب آهن ارائه مى شود مى تواند به جایگاه فوتبال بانوان در استان و 
حتى کشور کمک شایانى کند و تبلورى از فوتبال نصف جهان را به 

زیبایى براى بانوان تمامى ایران ارائه کند.

دختران زرد و سبز، آماده مبارزه

دربى زنانه اصفهان؛ جمعه 10 صبح

با گذشت 10 هفته از لیگ برتر، با احتساب یک دیدار عقب افتاده 
بین شهر خودرو و گل گهر، 79 بازى در این مسابقات انجام شده 
که در این تعداد بازى داوران جمعا 24 بار به نشانه پنالتى در سوت 
خود دمیده اند. 17 بازیکن پشت این ضربات ایستاده اند که 18 بار 
در مصاف با دروازه بانها موفق عمل کرده و شــش پنالتى نیز از 

دست رفته است.
ماشین سازى، گل گهر، شهر خودرو، سپاهان، ذوب آهن، تراکتور، 
پیکان، پرسپولیس، پارس جنوبى و استقالل 9 تیمى هستند که 
در این 10 هفته صاحب ضربه پنالتى شده و هشت تیم نیز تاکنون 
پنالتى نگرفته اند. بدیهى است که فوالد، صنعت نفت، نفت مسجد 
سلیمان، نساجى، سایپا و شاهین بوشهر هم تیم هایى هستند که 
هنوز موفق به گرفتن پنالتى نشده اند که نام هر سه تیم خوزستانى 

در این لیست دیده مى شود.
در بین این 10 تیم، گل گهر و پارس جنوبى جم هر کدام با گرفتن 
چهار پنالتى از حریفان پنالتى گیر ترین تیم هاى مسابقات تا هفته 
دهم هستند و ماشین سازى به همراه پیکان و پرسپولیس هر کدام 
با سه پنالتى در رده هاى بعدى قرار دارند. استقالل، پارس جنوبى، 
پرسپولیس، پیکان، تراکتور، ذوب آهن، سایپا، سپاهان، شاهین 

بوشهر، صنعت نفت، فوالد، گل گهر، ماشین سازى و نساجى 14 
تیمى هستند که به حریفان شان پنالتى داده اند که شاهین بوشهر 
با چهارپنالتى، پنالتى ده ترین تیم لیگ است و بعد از بوشهرى ها 
هم ماشین سازى و فوالد با سه پنالتى به حریفان، در رده بعدى 

قرار مى گیرند.
تنها تیم هایى که تاکنون به حریفان شان پنالتى نداده اند، شهر 
خودرو و نفت مسجد سلیمان هســتند و به جز این دو تیم، سایر 
تیم ها حداقل یک و حداکثر چهار بــار مقابل حریفان مرتکب 
خطاى پنالتى شده اند.  نفت مسجد سلیمان تنها تیمى است که 
تاکنون نه از حریفانش پنالتى گرفته و نه به آنها پنالتى داده تا در 

تمام بازیهاى این تیم داوران اعالم پنالتى نکرده باشند.
سپاهان نه تنها با دو پنالتى از دست داده پنالتى خراب کن ترین 
تیم لیگ است، بلکه تنها تیمى است که 100 درصد پنالتى هایش 
را از دست داده است. سپاهانى ها کًال دو بار صاحب ضربه پنالتى 
شدند که هر دو پنالتى آنها از دست رفت. صدرنشین کنونى لیگ 
برتر یکبار مقابل پارس جنوبى جم صاحب پنالتى شدند که جورج 
ولسیانى آن را از دســت داد و یکبار هم مقابل ماشین سازى به 
پنالتى رسیدند که کى روش استنلى موفق به گل کردن آن نشد 
تا شاگردان قلعه نویى علیرغم صدرنشینى در لیگ برتر، توفیقى 

در گل کردن ضربات پنالتى نداشته باشند. کال این روزها کلمه 
پنالتى، واژه وحشتناکى براى سپاهانى هاست.

اما ماشین سازى را هم باید خوش شانس ترین تیم در ضربات 
پنالتى دانست چرا که حریفان این تیم دو پنالتى را از دست داده اند. 
ماشین سازان یکبار مقابل سپاهان مرتکب خطاى پنالتى شدند 
که این پنالتى توسط کى روش از دست رفت و یکبار هم مقابل 
پرسپولیس که علیپور آن پنالتى را از دست داد تا شاگردان خطیبى 
خوش شــانس ترین تیم در ضربات پنالتى باشند. ضربه چیپ 
مهاجم پرسپولیس خبرسازترین پنالتى لیگ نوزدهم تا هفته دهم 

بوده است که توسط گلر ماشین سازى مهار شد.
دو بازیکن با گل کردن ســه پنالتى، بهترین پنالتى زنان لیگ 
هستند. شهریار مقانلو که با شش گل در صدر جدول گلزنان لیگ 
برتر قرار دارد به همراه محمد نــورى که با چهار گل در رده دوم 
این جدول مى باشد، هر کدام سه بار پشت ضربه پنالتى ایستاده اند 
که هر سه بار هم موفق به گل کردن آن شده اند تا این دو بازیکن 
حرفه اى ترین پنالتى زن هاى لیگ باشند. مهرداد عبدى از گل 
گهر، مهدى ترابى از پرسپولیس و احمد زنده روح از ماشین سازى 
نیز هر کدام با دو گل از روى نقطه پنالتى دیگر پنالتى زنان برتر 

مسابقات هستند.

پنالتى، واژه اى وحشتناك براى سپاهانى ها

کاپیتان پیشین تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ذوب آهن در بحران است و 
امیدوارم تصمیمى به نفع باشگاه و در جهت سرافرازى این تیم گرفته شود.
مهدى رجب زاده درباره شکست تیم فوتبال ذوب آهن مقابل ماشین سازى 
و نتایج ضعیف این تیم در لیگ برتر, اظهار داشت: متاسفانه تیم شرایط 
خوبى ندارد. ذوب  آهن در بازى با ماشین ســازى یک بر صفر جلو بود و 
حداقل انتظار این بود که در این بازى یک تســاوى کسب کند. با توجه 
به اینکه ذوب آهن هفته پیش مقابل شاهین به پیروزى دست یافته بود, 
انتظار مى رفت این روند ادامه پیدا کند و شرایط بهتر شود اما این اتفاق رخ 

نداد و این بازى هم واگذار شد.
وى ادامه داد: شــرایط ذوب آهن اصالً  خوب نیســت و من در رسانه ها 
مى شنوم که قرار است مربى عوض شــود و البته چیزى معلوم نیست. 
امیدوارم هر تصمیمى که گرفته مى شــود در جهت پیشرفت ذوب آهن 

باشد. 
کاپیتان پیشــین ذوب آهن درباره اینکه آیا باید باشگاه سرمربى تیم را 
تغییر دهد یا خیر عنوان کرد: توقعات مردم و هــواداران و فوتبالى هاى 
اصفهان رقم خوردن شرایط بهترى اســت. همان طور که گفتم بعد از 
برد هفته پیش پیش بینى مى کردیم تیم از بحران بیرون بیاید اما با این 
شرایط دوباره تیم دچار مشکل شده است. اینکه سرمربى تغییر کند یا خیر 
برمى گردد به تصمیمات باشگاه و کارخانه. حرف من و بقیه فقط نظر است 
و تصمیم گیرنده  اشخاص دیگرى هستند. درباره رفتن یا ماندن منصوریان 
نظرى نمى دهم چون موقعیت واقعًا  حساس است ولى این را مى گویم که 

امیدوارم هر تصمیمى گرفته مى شود باعث سرفرازى ذوب آهن شود.
رجب زاده دربــاره اینکه نام او در بین گزینه هاى جانشــینى منصوریان 

م مطرح مى شــود گفت: این موضوع را از رســانه ها  ه ا شنید
و باید ببینیم که در نهایت چه تصمیمى گرفته 
مى  شود. باعث افتخار من است که مسئوالن 
باشگاه روى من براى هدایت تیم نظر داشته 

باشند. بیشــتر عمرم را در ذوب آهن 
بوده ام و خاك این باشــگاه را 

خورده ام. اگر کمکى از دستم 
بر بیاید در هر مقطعى دریغ 
نمى کنم و ایــن یک افتخار 

است. درست است االن شرایط 
بد شده اما من وضعیت بدتر هم در 
این تیم دیده ام و تیم براى ماندن 
در لیگ حتى به پلى آف نیز رفت. 
تاکنون چیزى از سوى باشگاه به 
من گفته نشده ولى من از قدیم با 

قلب و روح و جسمم با ذوب آهن 
بوده ام.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال ذوب آهن:

 خاك ذوب آهن را خورده ام

 سرخپوشــان فوتبال آذربایجان در 3 بازى گذشته خود در لیگ برتر 3 
شکست متوالى را مقابل صنعت نفت آبادان، استقالل تهران و سپاهان 
اصفهان تجربه کردند. این 3 باخت تراکتور را در وضعیت بحران قرار 

داده و خیلى از هواداران نگران آینده تیم شان هستند.
در چنین شــرایطى اما مصطفى دنیزلى به آینده بسیار امیدوار است. او 
بعد از شکست مقابل سپاهان هم گفت که تعداد بازى هاى خانگى که 
تیمش انجام داده کم بود و از این پس شــرایط براى او و تراکتور بهتر 
مى شود. سرمربى ترك تبار تراکتور در شــرایطى این حرف را زد که 
شاید کسى بررسى خاصى روى بازى هاى بعدى تراکتور انجام نداده 
بود. با یک مرور ساده به دیدارهاى آینده تراکتور اما مى توان متوجه شد 
که تراکتور تا پایان نیم فصل اول بازى هــاى خود را در کنار هواداران 

پرشورش برگزار مى کند!
تراکتور در هفته یازدهم لیگ برتر میزبان شهرخودروى مشهد است و بعد 
از آن باید به تهران سفر کند. اگرچه بازى بعدى سرخپوشان مقابل پیکان 
خارج از خانه محسوب مى شود اما از آنجایى که تیم خودروساز هوادارى 
ندارد و سابقه نیز نشــان مى دهد بازى هاى تراکتور با پیکان و سایپا در 
تهران با حضور هزاران نفــرى هواداران آذربایجانى برگزار مى شــود، 
مى توان این مسابقه را نیز یک بازى نسبتا خانگى براى تراکتور لحاظ کرد.

شاگردان دنیزلى در هفته ســیزدهم لیگ برتر در تبریز میزبان شاهین 
بوشهر هستند و در هفته چهاردهم دربى تبریز را برگزار مى کنند. اگرچه 
در این بازى نیز تراکتور میهمان ماشین سازى است اما بى تردید با توجه 
به روابط حسنه دو باشگاه احتماال هواداران تراکتور مى توانند سکوهاى 
زیادى را در یادگار در اختیار بگیرند. دیدار هفته پانزدهم تراکتور نیز در 

تبریز مقابل فوالد برگزار خواهد شد.
بر این اساس مى توان نتیجه گیرى کرد که تراکتور در 5 هفته پایانى نیم 
فصل اول شرایط میزبانى را دارد و با بهره گیرى از حضور هوادارانش 

پشت سر بگذارد. بى تردید این مى تواند روزهــاى خوبى را 
تراکتور و دنیزلى را از فرصت ایده آل مى تواند 

کند و پلــى براى بحران کنونى خارج 
کورس قهرمانى و بازگشت این تیم به 
رویاهایش باشد.تالش براى تحقق 

آقا مصطفى 
حاال امیدوار شده است

نوزدهمین دوره لیگ برتر مى تواند یکى از تاریخى ترین دوره هاى برگزارى 
این رقابت ها هم باشد. اگرچه تا همین جاى کار هم پدیده هایى لیگ برتر 
را براى هواداران فوتبال جــذاب کرده بودند اما ممکن اســت اتفاقى که 
در ماه هاى آینده رخ بدهد، این رقابت ها را بــه یکى از هیجان انگیزترین 
دوره هاى برگزارى آن تبدیل کند. آنچه در منابع خبرى خارج از ایران روایت 
مى شود حکایت از سفر مجدد جیانى اینفانتینو به ایران براى بررسى حضور 
زنان در ورزشــگاه ها و این بار با تأکید بر رقابت هاى داخلى دارد. چیزى که 
طبق شایعات قوت گرفته داخلى ممکن است از دیدار استقالل و شهرخودرو 
در هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر رنگ واقعیت بگیرد. البته اینها همه 
گمانه زنى هاى داخلى اســت چرا که غالباً در این  مواقع اخبارى که از منابع 
خارجى منتشر مى شود با واکنش رسمى از سوى مسئوالن داخلى همراه 

نمى شود. 
در همین مورد هم اگرچه در یکى دو روز گذشــته صحبت از این ماجرا در 
رسانه ها به اوج خود رسیده، واکنش مسئوالن فدراسیون فوتبال به آن تنها 
سکوت بوده است. سخنگوى فدراسیون فوتبال که  در برنامه ورزش و مردم 
صحبت مى کرد، درباره ماجراى حضور رئیس فدراسیون جهانى فوتبال در 
ایران گفت: بگذارید که مسائل مربوط به تیم هاى ملى ایران در این زمان 
حل شود و بعد به موقع در این رابطه پیگیرى هاى الزم را انجام خواهیم داد. 
با این حال به خوبى مى دانیم که وقتى واکنش فدراسیون فوتبال به چنین 
ماجرایى تا این حد چراغ خاموش است باید منتظر اتفاقات پر سروصدایى 
در آینده باشیم. در یک سال گذشــته زنان ایرانى دو بار موفق به حضور در 
ورزشگاه شدند. اتفاقى که پیش از این و در چهار دهه قبلش بى سابقه بود. در 
هر دو بارى که زنان ایرانى موفق به حضور در ورزشگاه آزادى شدند اما پاى 

جیانى اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانى فوتبال در میان بود. 
بار اول در جریان دیدار نهایى لیگ قهرمانان آسیا میان پرسپولیس و کاشیما 
بود که با حضور و نظارت شــخصى اینفانتینو این اتفاق افتاد. در حالى که 
پیش از آن حتى براى بازى به زنان بلیتى هم فروخته نشده بود اما حضور 
او در ورزشگاه و نظارت شخصى اش منجر به باز شدن درهاى ورزشگاه  به 

روى زنان شد. 
بار دوم اما در پى اولتیماتوم فیفا به فدراسیون فوتبال ایران بود که قرار شد در 
همه بازى هاى رسمى تحت نظارت فیفا زنان در ورزشگاه ها حضور داشته 
باشــند و به این ترتیب براى بازى ایران و کامبوج در رقابت هاى انتخابى 
جام جهانى به صورت محدود بلیت فروشــى براى زنان انجام شد و آنها به 
ورزشگاه آمدند. حاال اما قدم دیگرى در این 
راه در حال برداشــته شدن است. قدمى 
که به نظر به پرشــور و هیجانى شدن 
رقابت هاى لیگ برتر کمک شــایانى 

مى کند. 
اینفانتینو قرار است بار دیگر و این بار براى 
نظارت بر حضور زنان در ورزشــگاه ها در 
رقابت هاى داخلى به ایران بیاید. در ایران 
به جز تراکتورســازى و نفت آبادان و نساجى 
قائمشهر دیدار ســایر تیم ها با استقبال 
چندانى همراه نیست. شاید فرصت 
حضور زنان در ورزشگاه ها بار 
دیگر منجر به حضور پرشور 
هواداران در رقابت هاى لیگ 

برتر شود.

اینفانتینو، نامى خاطره انگیز 
براى بانوان ایران

حاال که این مطلب را مى خوانید فقط  چند روز تا بازى حساس و شاید 
بازى مرگ و زندگى تیم ملى مقابل عراق باقى مانده اســت. طبیعتا در 
چنین شرایطى باید اردوى تیم ملى تشکیل شده باشد و تمریناتش هم 
آغاز شده باشــد. برنامه بازى هاى لیگ هم نشان مى دهد که قرار بوده 
در این روزها اردوى تیم ملى برقرار باشــد، چرا که بازى هاى تیم هاى 
مدعى و تیم هایى که بازیکن ملى پوش دارند زودتر از بقیه تیم ها برگزار 
شده تا ملى پوشان در اختیار تیم ملى باشند. اما خبرى از اردوى تیم ملى 
و ویلموتس نبود. البته دیروز خبر رسید که ویلموتس به ایران برگشته 
اما از آن جایى که فدراسیون فوتبال هم عکس العمل قاطعانه اى درباره 
این رفتار ویلموتس نشان نمى داد، به نظر مى رسید سرمربى بلژیکى، 
طبق قرارداد عمل کرده بود و این کارش از نظــر قانونى منعى ندارد. 
البته ویلموتس حــق دارد پولش را بخواهد، همانطــور که کى روش، 
برانکو، شفر، کالدرون و اسکوچیچ حق داشــتند و دارند، اما مساله این 
جاست که بازى ایران و عراق، به لطف شاهکار همین جناب ویلموتس 
تبدیل به بازى مرگ و زندگى شده و در چنین شرایطى تیم ملى نباید به 
حال خودش رها شود، حتى اگر سرمربى اش ماه ها حقوق نگرفته باشد. 
نکته مهم تر این که ویلموتس وقتى با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد 
مى بست، مى دانست که تحریم ها مشکالتى را ایجاد خواهد کرد و ممکن 
است او نتواند به موقع پولش را بگیرد. در واقع او حق دارد که پولش را 
بخواهد، اما حق ندارد با سرنوشت تیم ملى و 80 میلیون ایرانى عاشق 
فوتبال بازى کند و آن را گروگان بگیرد تا حق و حقوقش را دریافت کند. 
ویلموتس این را هم نباید فراموش کند که وقتى فدراسیون فوتبال ایران 
به سراغش رفت یک مربى بیکار بود که در حال فراموش شدن بود اما 
حاال نامش در فوتبال جهان دوباره مطرح اســت و شنیده مى شود. به 
عالوه این که او باید به خاطر خودش و کارنامه اش هم که شده، برگردد 

و تیمش را در این بازى حساس هدایت کند.

با شاهکارت، این بازى مرگ و 
زندگى شد

تیم هاى فوتبال بانو
4جمعه هفته جارى 4
لیگ برتر فوتبال بانو
مى روند که با وجود
6با هشت و 6 امیتاز در

کشور قرار دارند.
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رقابت ابتهاىهاىانتخانتخابىاباب وج دوجدر رقر کامبکام ب برببراى باىبازىازىایراایران ونو ایناینترتیترت و بهبه ند وند بباشــاش
جام جهانى به صورت محدود بلیت فروشــى براى زنان انجام شد و آنها به 
ورزشگاه آمدند. حاال اما قدم دیگرى در این 
حالبرداشــته شدن است. قدمى راه در

که به نظر به پرشــور و هیجانى شدن 
رقابت هاى لیگ برتر کمک شــایانى 

مى کند. 
اینفانتینو قرار است بار دیگر و این بار براى 
نظارت بر حضور زنان در ورزشــگاه ها در 
بیاید. در ایران رقابت هاى داخلى به ایران

به جز تراکتورســازى و نفت آبادان و نساجى 
قائمشهر دیدار ســایر تیم ها با استقبال

چندانى همراه نیست. شاید فرصت 
حضور زنان در ورزشگاه ها بار 
دیگر منجر به حضور پرشور 
هواداران در رقابت هاى لیگ 

برتر شود.

محمد مومنى

على خلف

سامان موحدى 
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970673 ج 7 له آقاى محمد حیدرى کلیشادى علیه آقاى مجید زاهدى- 
حســین زاهدى مبنى بر مطالبه مبلغ 117/753/572 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/9/12 ساعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
اصفهان- خیابان امام خمینى- جنب پل شهید خرازى- نمایندگى MVM مراجعه و از 
اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن 
صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اموال 
مورد مزایده: به آدرس اصفهان- خیابان امام خمینى- جنب پل شهید خرازى- نمایندگى 
mvm ســایپا زاهدى مراجعه نموده و در حضور و راهنمایى نماینده محکوم علیه نسبت 
به بازدید اموال طبق صورتجلســه مذکور اقدام و بررســى الزم به عمل آمد که در نتیجه 
قیمت پایه هر یک به تفکیک طبق جدول زیر با توجه به مشــخصات و کمیت و کیفیت و 
کارکرده و مســتعمل بودن همگى و قیمت عادالنه روز بازار و سایر عوامل و جهات مؤثر 
ارزیابى و جهت طى مراحل قانونى مربوطه اعالم مى گردد: 1- جک هیدرولیکى ســیار 
مخصوص باالبر موتور خودرو به ظرفیت 3 تن سه چرخ مستعمل 1 عدد مجموع قیمت پایه 
30/000/000، 2- جک سوسمارى هیدرولیکى 3 تن (3 عدد مستعمل و یک عدد معیوب 
 kva 30 مى باشد) 4 عدد مجموع قیمت پایه 50/000/000، 3- دستگاه نقطه جوش سیار
شرکت الکتروجوش با سى نى و متعلقات مستعمل کم کار کرده یکدستگاه مجموع قیمت 
 Bt-cw-D 190 مدل Einhell مارك co 2 پایه 40/000/000، 4- دستگاه جوش
به ظرفیت جریان A 190 با کپســول CO 2 ده کیلویى و ســرى و مانومترو و متعلقات 
مستعمل کم کارکرده یکدستگاه مجموع قیمت پایه 40/000/000، 5- دستگاه خشک کن 
 FEIYING TEAH رنگ موضعى اتومبیل سیار مجهز به دو پنل مادون قرمز مارك
مستعمل در حال کار با کارکردگى کم یکدستگاه مجموع قیمت پایه 70/000/000 جمع 
کل پایه دویست و ســى میلیون ریال تمام معادل بیست و سه میلیون تومان تمام مجموع 
قیمت پایه 230/000/000. م الف: 614283 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان  

7/285/
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه 1 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962889 ج/1 له رضا قلى حشمت قهدرى جانى علیه ناصر شیروانى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 4/006/505/442 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 1398/9/12 سه شنبه ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1/172 حبه مشاع از 36 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 4793/896 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى ناصر شیروانى و اکنون در تصرف 
مالکانه ناصر شیروانى 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 تواند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: واقع در اصفهان- خیابان هزارجریب- نبش شمالى کوچه چهارم الف) مشخصات 
ثبتى و شــهردارى: پالك ثبتى 4793/896 بخش 5 ثبتى اصفهان داراى کد نوســازى 
(1- 116394) شهردارى منطقه 6 اصفهان با کاربرى (مسکونى- تجارى- پارکینگ) که 
طبق مستندات ارائه شده از جمله مجوز تهیه نقشه شماره (1- 116394) مورخه 1392/8/6 
مساحت زمین طبق سند (477/5) مترمربع مى باشد که پس از رعایت مصوب اصالحى، 
مســاحت باقیمانده (455) مترمربع میگــردد توضیحا اینکه پالك از بــر غربى (خیابان 
هزارجریب) اصالحى نداشته و از بر جنوبى (کوچه چهارم: (دوازده مترى) به میزان نیم متر 
عقب نشینى دارد و بایستى در گوشه جنوب غربى به میزان (6 ضربدر 6) متر رعایت گردد. 
پالك داراى دو باب مغازه به بر خیابان هزار جریب است که طبق پروانه تعمیر ساختمان به 
شماره (16/10895) مورخه 1383/6/10 مجوز تبدیل دفترکار به دو باب تجارى به مساحت 
هاى (26/08) مترمربع (33/92) مترمربع صادر گردیده و استفاده زیرزمین، جهت انبارى 
و موتورخانه و همکف بصورت مسکونى تایید گردیده است. ب) مشخصات فنى ساختمان: 
ســاختمان در طبقه همکف و واحد مکمل آن در طبقه اول بازســازى و تعمیرات شده که 
اهم اقدامات انجام شده بدین شرح است: دیوارها کاغذ دیوارى، کمد و کابینت آشپزخانه 
ام دى اف با رنگ سیلر کیلیر و هایگالس ســفید بصورت ترکیبى، سقف کاذب کناف در 
سالن، دربها با روکش چوب و رنگ سیلر کلیر، کف سالن ســرامیک، درب و پنجره ریلى 
آلومینیوم با شیشه تک جداره، کف دستگاه پله سنگ مرمریت، کف حیاط سنگ کریستال 
شیشه ایکف ایوان حیاط سنگ سفید چینى، سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش 
پکیج و رادیاتور مى باشد. نماى خارجى ساختمان در مجاورت درب ورودى ترکیب سنگ 
و آجرنما و در گوشه شمال شرقى حیاط، استخر اجرا گردیده اســت. ارزیابى: با عنایت به 
توضیحات فوق الذکر و لحاظ نمودن جهات موثر در ارزش گزارى از جمله موقعیت شهرى، 
ابعاد پالك، احتساب ارزش دو باب تجارى، عرض گذرها و امکان بلندمرتبه سازى و اینده 
با توجه به قوانین فعلى کیفیت بناى بازســازى و قیمتهاى کنونــى بازار ملک. و...، ارزش 
پایه شــش دانگ عرصه و اعیان این ملک به میزان 246/000/000/000) ریال دویست 
و چهل و شــش میلیارد ریال ارزیابى و تقدیم مى گردد. بدیهى است کلیه دیون احتمالى 
نظیر بدهى هاى شهردارى، دارایى، بیمه و.. از مبلغ فوق کسر خواهد شد. در نتیجه مقدار 
112  حبه مشاع 

1/172 حبه مشاع آن به مبلغ 4/006/505/442 ریال ارزیابى که مقدار  1000
به مبلغ 191738354 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 1/06 حبه مشاع آن به مبلغ 
3/814/767/088 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 625343 مدیر 

ودادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/370
اخطار اجرایى

شماره: 565/97 به موجب رأى شــماره 244 تاریخ 98/5/30 حوزه 1 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان باغبهادران که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه فالح اغباسى فرزند 
حسن نشانى: بندر بوشهر- کوى فضیلت- ردیف ده فعًال مجهول المکان محکوم است به: 
به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى سوارى 
پیکان به شــماره انتظامى 48- 367 ب 63 به نام خواهان ناصر موسوى فرزن د سید جعفر 
نشــانى: رحمت آباد- خ ولى عصر و پرداخت مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 653617 شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /8/255
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1343/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شــماره 57- 98/1/26 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه ســعید محمدى- نیلوفر کیانى محکوم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرد اخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک 96/5/2 و پرداخت 2/015/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له محمد 
فرزاد گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد 

علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى 
نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 651438 شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /8/256
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139885602210002947 تاریخ ارسال نامه: 1398/08/04 تمامت شش 
دانگ آپارتمان پالك 2250/7646 بانضمام انبارى پالك 7615 فرعى واقع در بخش 6 
ثبت اصفهان در صفحه 371 دفتر 153 ذیل ثبت 40843 به نام خانم  سیده فریده موسوى 
سابقه ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره مسلسل 012721- الف/94 دارد که بموجب 
سند انتقال 48662 مورخ 1394/10/13 به وى انتقال قطعى گردیده است سپس نامبرده 
بارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 8195 و 
شناسه یکتاى 1398021556150000113 و رمز تصدیق 9845880 مورخ 1398/02/26 
به گواهى دفترخانه 361 بهارستان اصفهان رسیده است و مالک مدعى است سند مالکیت 
آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است، لذا 
مراتب باستناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 655421 ناصر صیادى صومعه- 
مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى /8/257

ابالغ اجراییه
دادنامه شماره880/97 احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر 
االنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 880/97 به این 
شورا ارسال گردد. شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت موضوع :ابالغ اجرائیه محکوم 
له: محمد امینى فرزند عباسعلى ساکن : دهق محکوم علیه اسحاق وفایى خادملو به نشانى 
مجهول المکان. خواسته: صدور اجرائیه بدین وســیله به موجب درخواست اجراى حکم 
به  شماره 25-98/1/20و شماره دادنامه ( قطعى شــده )صادره از این شورا شما محکوم 
هســتید 1- به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال وجه  بابت اصل دین در حق محکوم له 
2- خســارت تاخیر در تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى 3- مبلغ یک 
میلیون و دویست و ســى و هفت هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى و 4- مبلغ  بعنوان نیم 
عشــر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا از تاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق 
را به موقع اجرا گذارید. 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کنید که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشداگر مالى ندارید صریحًااعالم نماییدهرگاه 
ظرف سه ســال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یه صورت خالف 
واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قســمتى از مفاد اجرائیه متغیر باشد 
به مجازات حبس تا          محکوم خواهید شد653345/ م الف .دبیر شعبه اول  شوراى حل 

اختالف مهر دشت/ 8/258
 ابالغ اجراییه

دادنامه شماره885/97 احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر 
االنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 858/97 به این 
شورا ارسال گردد. شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت موضوع :ابالغ اجرائیه محکوم 
له: محمد امینى فرزند عباسعلى ساکن : دهق محکوم علیه على رحیم نژاد بالسى به نشانى 
مجهول المکان. خواسته: صدور اجرائیه بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم به  
شماره 27-98/1/20و شماره دادنامه ( قطعى شده )صادره از این شورا شما محکوم هستید 
1- به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال وجه  بابت اصل دین در حق محکوم له 2- خسارت 
تاخیر در تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توســط بانک مرکــزى 3- مبلغ یک میلیون و 
پانصد و هشت هزار ریال هزینه دادرسى و 4- مبلغ  بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق 
دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى 
مى گردد تا از تاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا گذارید. 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کنید که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشداگر مالى ندارید صریحاًاعالم نماییدهرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یه صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که 
اجراى تمام یا قســمتى از مفاد اجرائیه متغیر باشد به مجازات حبس تا         محکوم خواهید 

شد653346/ م الف .دبیر شعبه اول  شوراى حل اختالف مهر دشت/ 8/259
 ابالغ اجراییه

 دادنامه شــماره883/97 احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 883/97 
به این شورا ارسال گردد. شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت موضوع :ابالغ اجرائیه 
محکوم له: محمد امینى فرزند عباســعلى ســاکن : دهق محکوم علیه علیرضا کالنترى 
فرزند حمیدرضا به نشانى مجهول المکان. خواسته: صدور اجرائیه بدین وسیله به موجب 
درخواست اجراى حکم به  شماره 29-98/1/20 و شــماره دادنامه ( قطعى شده )صادره 
از این شورا شما محکوم هســتید 1- به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار ریال 
وجه  در حق محکوم له 2- خسارت تاخیر در تادیه بر اساس نرخ تورم اعالمى توسط بانک 
مرکزى 3- مبلغ یک میلیون و دویســت و پنجاه و دو هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى و 
4- مبلغ  بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما 
به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشــار آگهى مى گردد تا از تاریخ نشر آگهى به 
مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا گذارید. 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالى معرفى کنید که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشداگر مالى ندارید 
صریحًااعالم نماییدهرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى 
نکنید یه صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى از مفاد 
اجرائیه متغیر باشد به مجازات حبس تا       محکوم خواهید شد653348/ م الف .دبیر شعبه 

اول  شوراى حل اختالف مهر دشت /8/260
 ابالغ اجراییه

 دادنامه شــماره858/97 احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 858/97 
به این شورا ارسال گردد. شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت موضوع :ابالغ اجرائیه 
محکوم له: محمد امینى فرزند عباسعلى ساکن : دهق محکوم علیه محمود موسوى فرزند 
جواد به نشانى مجهول المکان. خواســته: صدور اجرائیه بدین وسیله به موجب درخواست 
اجراى حکم به  شماره 32-98/1/20و شــماره دادنامه ( قطعى شده )صادره از این شورا 
شما محکوم هســتید 1- به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه  بابت اصل دین در حق 
محکوم له 2- خســارت تاخیر در تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توســط بانک مرکزى 
3- مبلغ یک میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال هزینه دادرسى و 4- مبلغ  بعنوان 
نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا از تاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق 
را به موقع اجرا گذارید. 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کنید که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشداگر مالى ندارید صریحًااعالم نماییدهرگاه 
ظرف سه ســال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یه صورت خالف 
واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قســمتى از مفاد اجرائیه متغیر باشد 

به مجازات حبس تا          محکوم خواهید شد653349/ م الف .دبیر شعبه اول  شوراى حل 
اختالف مهر دشت/ 8/261

 ابالغ اجراییه
 دادنامه شماره908/97احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر 
االنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 908/97به این 
شورا ارسال گردد. شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت موضوع :ابالغ اجرائیه محکوم 
له: محمد امینى فرزند عباسعلى ساکن : دهق محکوم علیه على هوشیار ساربانلو به نشانى 
مجهول المکان. خواسته: صدور اجرائیه بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم به  
شماره 248-98/4/19و شماره دادنامه ( قطعى شده )صادره از این شورا شما محکوم هستید 
1- به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال وجه  بابت اصل دین در حق محکوم له 2- خسارت 
تاخیر در تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى 3- مبلغ یک میلیون و پانصد 
و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى و 4- مبلغ  بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به 
لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشــار آگهى مى 
گردد تا از تاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا گذارید. 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کنید که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشداگر مالى ندارید صریحًااعالم نماییدهرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یه صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که 
اجراى تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متغیر باشد به مجازات حبس تا          محکوم خواهید 

شد653350/ م الف .دبیر شعبه اول  شوراى حل اختالف مهر دشت /8/262
 ابالغ اجراییه

 دادنامه شماره878/97 احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر 
االنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 878/97 به این 
شورا ارسال گردد. شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت موضوع :ابالغ اجرائیه محکوم 
له: محمد امینى فرزند عباسعلى ساکن : دهق محکوم علیه پرى حیدرى کلیشادى فرزند 
غالمعلى به نشانى فالورجان. خواســته: صدور اجرائیه بدین وسیله به موجب درخواست 
اجراى حکم به  شماره 28-98/1/20و شــماره دادنامه ( قطعى شده )صادره از این شورا 
شما محکوم هســتید 1- به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه  بابت اصل دین در حق 
محکوم له 2- خســارت تاخیر در تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توســط بانک مرکزى 
3- مبلغ یک میلیون وششصد و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسى و 4- مبلغ  بعنوان نیم 
عشــر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا از تاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق 
را به موقع اجرا گذارید. 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کنید که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشداگر مالى ندارید صریحًااعالم نماییدهرگاه 
ظرف سه ســال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یه صورت خالف 
واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قســمتى از مفاد اجرائیه متغیر باشد 
به مجازات حبس تا          محکوم خواهید شد653351/ م الف .دبیر شعبه اول  شوراى حل 

اختالف مهر دشت /8/263
 ابالغ اجراییه

 دادنامه شــماره857/97 احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 857/97 
به این شورا ارسال گردد. شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت موضوع :ابالغ اجرائیه 
محکوم له: محمد امینى فرزند عباســعلى ســاکن : دهق محکوم علیه علیرضا کالنترى 
فرزند حمیدرضا به نشانى مجهول المکان. خواسته: صدور اجرائیه بدین وسیله به موجب 
درخواست اجراى حکم به  شماره 1172-97/12/12 و شماره دادنامه ( قطعى شده )صادره 
از این شورا شما محکوم هســتید 1- به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار ریال 
وجه  بابت اصل دین در حق محکوم له 2- خســارت تاخیر در تادیه بــر مبناى نرخ تورم 
اعالمى توسط بانک مرکزى 3- مبلغ یک میلیون و دویســت و پنجاه و دو هزار و پانصد 
ریال هزینه دادرسى و 4- مبلغ  بعنوان نیم عشــر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ 
مجهول المکان بودن شما به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشــار آگهى مى 
گردد تا از تاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا گذارید. 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کنید که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشداگر مالى ندارید صریحًااعالم نماییدهرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یه صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که 
اجراى تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متغیر باشد به مجازات حبس تا          محکوم خواهید 

شد653352/ م الف .دبیر شعبه اول  شوراى حل اختالف مهر دشت/ 8/264
 مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى) 

شــماره آگهى : 139803902141000033 تاریخ آگهى : 13/ 8 / 1398 شماره پرونده : 
139804002141000207 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى : 9800367 مورد مزایده 
تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مسکونى پالك 27969 / 301 بیست و 
هفت هزار و نهصدوشصت و نه فرعى از سیصدو و یک اصلى مجزى شده از پالك تجمیعى 
9289 – 9140 به مســاحت 193/50 متر مربع در دفتر 139820302035008153 به 
شماره چاپى 459413 به نام محسن میر نظامى فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 2759 
سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد که حدود و مشخصات ششدانگ آن بدین شرح است 
: شماال پى است بطول 50 / 8 هشــت مترو پنجاه سانتیمتر به شماره بیست و هفت هزارو 
نهصد و ده فرعى شرقا در دوقسمت اول غیره بطول 00 / 21 بیست و یک متر به خیابان دوم 
غیره بطول 83 / 2 دو متر و هشتادو سه سانتیمتر به خیابان جنوبا غیره بطول 50 / 6 شش 
متر و پنجاه سانتیمتر به خیابان غربا پى است بطول 00 / 23 بیست و سه متر به شماره بیست 
و هفت هزار و نهصدو شصت و هشت  فرعى طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى محل 
مورد نظر واقع در شاهین شهر گلدیس – عالمه جعفرى فاز یک – فرعى 1 غربى پالك 
23 از سمت شرق به خیابان و جنوب به گذر است که اصطالحا پالك دونبش است داراى 
سند مالکیت به شماره چاپى 459413 به شماره ملک 27969 فرعى از 301 اصلى بخش 
16 ثبت اصفهان میزان مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ به اقاى محسن میر نظامى 
با مساحت 50 / 193 متر مربع مى باشد مشخصات ساختمان عرصه داراى بنایى مسکونى 
با مساحت تقریبى 120 متر مربع در یک طبقه و قدمتى حدود 20 سال و با دیوارهاى باربر 
و سقف تیرآهن طاق ضربى است نماى ســاختمان آجرى و درب و پنجره ها فلزى همراه 
با حفاظ است با کابینت آشپزخانه ى فلزى و رویه ى ســنگ و کف سرامیک و بدنه ها تا 
ارتفاع تقریبى 20 / 1 متر سرامیک و مابقى سفید کارى و رنگ و روغن است . داخل حیاط 
سایه بان اتومبیل با ورق ایرانیت ایجاد شده با یک دستگاه سرویس بهداشتى در گوشه ى 
حیاط اطراف حیاط از طریق حفاظ محافظت شــده و باالخره دستگاه تصفیه آب در مسیر 
آب وردوى به ســاختمان نصب گردیده است با عنایت به مشــخصات واحد تجارى مورد 
نظر شامل موقعیت محل استقرار – مساحت – وضعیت دسترسى و سایر عوامل موثر در 
قیمت گذارى – در شرائط فعلى سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونى مزبور 27969/ 
301 بخش 16 ثبت اصفهان با قدالحصه از عرصه مشــاعى و قدرالسهم از سایر مشاعات 
مربوطه و امتیاز اشتراکات موجود درحالت تخلیه و قابلیت واگذارى به صورت بالمعارض 
مبلغ 425/000/000 / 2 ریال معادل دومیلیارد و چهارصدوبیست و پنج میلیون ریال معادل 
دویست و چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان قیمت پایه برآورد و ارزشیابى و 
قطعى گردیده است .  بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد . که از ساعت 9 الى 12 روز 
دوشنبه 11 / 9 / 98 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین خیابان مدرس 
به مزایده گذارده مى شود مزایده نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك 27969 
/301 - از مبلغ 000 / 000 / 425 / 2 ریال (دومیلیارد و چهارصدوبیست و پنج میلیون ریال 
معادل دویست و چهل و دو میلیون و پانصد هزار 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 با شد 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 وجوده پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 20/ 
8 / 98 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد 
توضیحا جهت شرکت در جلســه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش 
مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است ضمنا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید 654759 / م الف. رشید توکلى  – مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/ 8/265 
اخطار اجرایى

مشخصات محکوم علیه کوروش اسدپور فرزند بهرام به نشانى شهرکرد خ مفتح کدپستى 
8814933666 مجهول المکان - مشخصات محکوم له ولى اهللا حاتمى گل سفیدى فرزند 
على برات به نشانى فالورجان بلوار دانشگاه کوچه ششم شهید خرازى پالك 16- محکوم 
به- به موجب رأى شــماره 559 تاریخ 98/04/29 حوزه 3 حقوقى شــوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان  که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به 1-  پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 762264 به سررسید 97/05/03  
2 – پرداخت مبلغ یک میلیــون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرســى 3- پرداخت  
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم 4 - پرداخت نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق دولت . ماده 34 قانون اجراى احکام همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم نماید . م الف 657586 

دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 8/266 
مزایده اموال منقول 

شماره : 971967  اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
971967 اجرائى موضوع علیه سجاد کیانى اشترجانى فرزند اکبر و له زهرا کیانى اشترجانى 
فرزند رضا در تاریخ 09/06/ 98 به منظور فروش 1- یک دست مبل خام 9نفره با دوعدد 
میز عســلى و یک عدد میز جلو مبلى خام چپنذر 2- دو دست مبل خام 9نفره نصب نشده 
چپنذر 3- یک دست مبل خام به صورت ناقص و نصب نشده 4- تعداد 45 عدد پایه چوبى 
مبل – تعداد ده عدد صندلى(مبل)به صورت چهارچوب و خام شامل یک عدد کانافه 3نفره 
و هفت عدد صندلى تمامًا منبت کارى شده – تعداد هفت عدد تاج مبل منبت کارى شده 
تعداد 34 عدد کمرى باالى مبل تعداد 16 عدد پشــت کمرى کوتاه مبل – تعداد 38 عدد 
پشت کمرى کوتاه مبل که تمامًا به صورت خام مى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اتاق  318 برگزار نماید . اموال مورد 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 205/735/000 ریال ارزیابى 
شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا 
از موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شــده شروع 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 نموده باشند  و در صورت 
برنده شدن فى المجلس مابه تفاوت ده درصد از قیمت پیشنهادى را ایداع نمایند با انصراف 
برنده مزایده یا عدم پرداخت مابه تفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقررده درصد قیمت 
پیشنهادى ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد.م/الف : 656496  مدیر اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى فالورجان/  8/267 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139885602030008659    وراث نادعلى توکلى نجف آبادى  فرزند حسنعلى 
بشماره شناسنامه 500 باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 8 فرعى از 696 
اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 318 دفتر 54 ذیل 
امالك ثبت 6034 بنام نامبرده مســبوق به ثبت بوده و مفقود شده است . نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1398/08/20، 657892/م 
الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجــف آباد از طرف زهرا لطفى نجف 

آبادى/ 8/268
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139821702023015737- 98/8/16 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح 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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000594 مورخ 98/07/29 آقاى اکبر بهرامى 
اصفهانى به شماره شناسنامه 1450 کدملى 1285618505 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 308/89 مترمربع مفروزى از پالك شماره 39 
فرعى از 205 - اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که درازاى 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: 1398/08/20 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/09/05 م الف: 655551 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/269
مزایده نوبت دوم

اجراى احکام شــعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشــخصات زیر برگزار 
نماید. پرونده کالســه 980712 ج 17 محکوم لــه: زهره پورقربان- خدیجه افشــارى  
محکوم علیه: محمد، مهــرداد و مهدى خانى مورد مزایده: فروش شــش دانگ از پالك 
ثبتى 1818/1 بخش 3 بدلیل عدم امکان افراز و جهت فروش مال مشــاعى اوصاف مورد 
مزایده طبق نظریه کارشناســى: 4 دانگ به نام محمد، مهرداد و مهدى خانى و 2 دانگ به 
نام زهره پورقربان و خدیجه افشارى در 3 طبقه نیمه ساز با 30 سال قدمت واقع در خیابان 
عبدالرزاق- بازار نیم آور- کوچه خیاط ها- جنب مسجد خیاط ها- مساحت عرصه 195/98 
و اعیان 400 متر است. ارزش ملک 17 میلیارد ریال تعیین شده است که به دلیل عدم امکان 
افراز دستور فروش صادر شده است. ضمنًا طبق گزارش 1955/98 کالنترى دادگسترى 
اصفهان ملک خالى از سکنه است. زمان 98/9/13 ســاعت 9 صبح مکان: خیابان جى- 
خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام 
مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمــن هماهنگى با این اجرا از ملک 
دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک 
ملى دادگســترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از 
قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

653972 شریفى مقدم- دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /8/270
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گردهمایى شرکت هاى پرداخت یار با حضور جمعى از مدیران حوزه فناورى اطالعات 
و مدیران اعتبارات و امور شعب بانک ایران زمین و امور تحقیق و توسعه و شرکت هاى 
پرداخت یارى در راستاى معرفى محصوالت این بانک به فعالین این عرصه و گسترش 

فعالیت هاى فى مابین برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى بانک یاران زمین، در این گردهمایى فرهاد اینالوئى،  معاون 
فناورى اطالعات بانک ایران زمین با تشریح شرایط کسب و کارهاى آنالین  ضمن 
معرفى محصوالت دیجیتال بانک ایران زمین بیان کرد: با توجه به برنامه هاى کالن 

بانک ایران زمین تا سال 1400 این بانک به بانک دیجیتال تبدیل خواهد شد.
وى با بیان اینکه امروز شاهد رشد فزاینده کسب  و کارهاى نوین هستیم، اظهار کرد: 
خرسندیم که سند راهبردى بانکدارى دیجیتال در وزارت اقتصاد و بانک مرکزى تهیه 
و ابالغ شده است چرا که این اقدام مى تواند کشور را به سوى توسعه پایدار هدایت کند.
اینالوئى با بیان اینکه بانک ایران زمین از سه سال گذشته برنامه هاى کالن خود را در 
جهت اجرایى شدن بانکدارى دیجیتال آغاز کرده است، گفت: اکنون با تغییر شرایط 
کسب و کار و رشد روز افزون فعالیت هاى تجارى در بستر فضاى مجازى، چرخه تکمیل 
فرایندها توسط پرداخت یارها و با کمک شرکت هاى پرداخت و بانک ها تکمیل وسرعت 

ارائه خدمات به این کسب و کارها  افزایش خواهد یافت.
وى افزود: خالقیت، ســرعت و ارائه خدمات متنوع و ساده سازى فرایندهاى دریافت 
درگاه هاى پرداخت مواردى است که توسط پرداخت یاران انجام و موجب تسهیل ارائه 

خدمات دیجیتال به مردم در آینده اى نزدیک خواهد شد. 
در این گردهمایى اصغر باباپور، مدیرامور بانکدارى مدرن بانک ایران زمین با اشــاره 
به ارائه 200 خدمت در پلتفرم ایران زمین بوم بیان کرد: با توجه به فعالیت هاى متنوع 

شرکت هاى پرداخت یار بانک ایران زمین با ارائه پلتفرم ایران زمین بوم تالش مى کند 
ضمن دریافت تجربه مشتریان فضاى مناسبى را براى فعالیت آنها فراهم سازد. وى با 
تأکید بر این موضوع که تکمیل فرایند ارائه خدمات مستلزم همکارى بانک ها، پرداخت 
یارها و شرکت هاى پرداخت است، گفت: بانک ایران زمین تالش مى کند با برگزارى 

جلسات مختلف فنى نظرات طرفین را براى اجراى بهتر خدمات عملیاتى سازد.
حسین درویشــها، مدیر امور اعتبارات بانک ایران زمین نیز با اشاره به اقدامات انجام 
شده در حوزه بانکدارى شرکتى این بانک اظهار کرد: تالش شده است که در خصوص 
شرکت هاى پرداخت یار و با توجه به دستورالعمل هاى بانک مرکزى بسته هاى حمایتى 
از سوى این مدیریت براى آنها تدوین و ارائه شــود که این موضوع با تعامل طرفین 

مى تواند به مرحله اجرا نیز برسد.
فرید جهانبخش، مدیر امور تحقیق و توسعه بانک ایران زمین ضمن ابراز خرسندى از 
حضور شرکت هاى پرداخت یار در بانک ایران زمین اظهار کرد: مدیریت امور تحقیق 
و توسعه به عنوان نقطه اتصال شرکت هاى پرداخت یار با مدیریت هاى مختلف بانک 
ایران زمین تالش مى کند با دریافت ایده ها و تقاضاهاى هریک از شرکت ها بسترى 

مناسب براى ارائه خدمات براى این شرکت ها را در بانک فراهم سازد.
وى با اشاره به پتانسیل هاى موجود بانک ایران زمین و نیز برنامه هاى کالن تعریف 
شده در خصوص بانکدارى دیجیتال خاطرنشان کرد: دریافت پیشنهادات و نیز ارتباط 
مناسب و سازمانى با شرکت ها مى تواند در ایجاد خدمات و استفاده از تجربه مشتریان 

فرصتى فراهم آورد که خدمات ارائه شده به بهترین نحو به این شرکت ها ارائه شود.
در بخشى از این مراسم مدیران و شــرکت هاى پرداخت مسائل مختلف این حوزه را 

مورد بررسى قرار دادند.

برگزارى گردهمایى شرکت هاى پرداخت یار 
در بانک ایران زمین

هیچکس از دیر کردن خوشش نمى آید، اما بعضى آدم ها هیچ وقت نمى توانند خودشان را سر وقت به جایى برسانند. گرچه همیشه تأخیر داشتن، ویژگى بدى محسوب 
مى شود، اما از قرار معلوم این مسئله ابعاد مثبتى هم دارد. طبق پژوهش جدیدى که به دست محققان دانشــگاه هاروارد صورت گرفته، تأخیر داشتن ممکن است براى 

سالمتى ما مفید باشد. 
کسانى که همیشه تأخیر دارند در مقایسه با کسانى که اینگونه نیستند، آدم هایى کمتر مسئولیت پذیر تلقى مى شوند، اما وجه مثبت تأخیر داشتن این است که اگر شما هم از 
این دسته هستید احتماًال بیشتر عمر خواهید کرد. محققان علت این مسئله را اینطور توضیح داده اند که احتمال احساس آرامش بیشتر در زندگى در کسانى که دائماً تأخیر 

دارند، در مقایسه با کسانى که همیشه سر وقت مى رسند، بیشتر است.
کسانى که همیشه دیر مى رسند اجازه نمى دهند چیز هایى مثل ضرب االجل ها یا کمبود وقت روى روحیه  آنها تأثیر بگذارد، در نتیجه آنها کمتر دچار اضطراب مى شوند. بر 
خالف کسانى که همیشه سر وقت مى رسند، افرادى که تأخیر دارند اجازه نمى دهند زمان به آنها اضطراب وارد کند. در نتیجه، احتمال ابتال به مشکالت روانى مرتبط با 

اضطراب، فشار خون باال و بیمارى هاى قلبى عروقى در آنها کمتر است.
تأخیر داشتن با خوش بینى و شور و شوق زیاد هم ارتباط دارد. به همین دلیل است کسانى که دائماً تأخیر دارند اغلب تصور مى کنند مى توانند به همه  وظایف روزانه، برنامه  
ورزش کردن و بقیه  امور زندگى خود برسند و با همه  اینها، به قرارهایشان هم سر وقت برسند. گرچه تخمین هاى زمانى آنها اغلب غلط از آب در مى آید، اما نگرش خوش 

بینانه  آنها به زندگى فواید بلند مدت مهمى دارد.
افراد خوش بین در مجموع شادتر هستند، چون همیشه راهى براى دیدن نیمه  پر لیوان پیدا مى کنند. طبق تحقیق دانشگاه به گفته  محققان دانشگاه هاروارد، 

مثبت نسبت به زندگى مى تواند سالمت شما را ارتقا دهد و به شما این امکان را دهد که عمر طوالنى ترى داشته باشید، هاروارد، داشــتن نگرش 
قلب و کمک به گردش خون توصیه به خوش بینى مى شود.چون براى حفظ سالمت 
شاخصه هاى هوش باالست. تحقیقات بیان مى کند کسانى که همیشه تأخیر دارند معموًال چند کار را همزمان انجام تأخیــر داشــتن یکى از 
نشان مى دهد ممکن است در زمان مواجهه با یک چالش این افراد در حل مسئله بهتر باشند.مى دهند، مســأله اى که 

این اســت که مى توانند به ســرعت به راه حل هاى خوبــى پیدا کنند، که دائمًا تأخیر دارند یک توانایى دیگر کســانى 
باشد به ســرعت فکر کنند و واکنش نشــان دهند و همیشه با ضرب مى گیرند که مجبور چون بیشتر در موقعیت هایى قرار 

آنها را در مقایسه با االجل ها رو به رو مى شــوند. این مسئله 
جایى برسند، به کسانى که همیشه سعى مى کنند به موقع به 

آدم هاى کارآمدترى تبدیل مى کند.
در مجموع آنکه کســانى که همیشه تأخیر 
دارند کمتر اضطراب دارند، شادتر هستند و 

از قرار معلوم، باهوش تر هم هســتند و از آنجایى که احتمال 
ابتال به بیمارى هاى مرتبط با اضطراب در کســانى که احساس آرامش بیشترى 

دارند، کمتر اســت، به نظر مى رســد تأخیر داشــتن به شــما کمک مى کند عمر 
طوالنى ترى داشته باشید، بنابراین بار دیگرى که دیر کردید خیلى به خودتان سخت 

نگیرید.
البته هرگز توصیه به تأخیر داشتن نمى شود و کسانى که تأخیر دارند باید روى این عادت 

خود کار کنند، اما خوب است بدانید که دیر کردن هم وجه مثبتى دارد.

هیچکس از دیر کردن خوشش نمى آید، اما بعضى آدم ها هیچ وقت نمى توانند خودشان را سر وقت به جایى برسانند. گرچه همیشه تأخیر داشتن، ویژگى بدى محسوب 
مى شود، اما از قرار معلوم این مسئله ابعاد مثبتى هم دارد. طبق پژوهش جدیدى که به دست محققان دانشــگاه هاروارد صورت گرفته، تأخیر داشتن ممکن است براى 

سالمتى ما مفید باشد. 
کسانى که همیشه تأخیر دارند در مقایسه با کسانى که اینگونه نیستند، آدم هایى کمتر مسئولیت پذیر تلقى مى شوند، اما وجه مثبت تأخیر داشتن این است که اگر شما هم از 
این دسته هستید احتماًال بیشتر عمر خواهید کرد. محققان علت این مسئله را اینطور توضیح داده اند که احتمال احساس آرامش بیشتر در زندگى در کسانى که دائماً تأخیر 

دارند، در مقایسه با کسانى که همیشه سر وقت مى رسند، بیشتر است.
کسانى که همیشه دیر مى رسند اجازه نمى دهند چیز هایى مثل ضرب االجل ها یا کمبود وقت روى روحیه  آنها تأثیر بگذارد، در نتیجه آنها کمتر دچار اضطراب مى شوند. بر 
خالف کسانى که همیشه سر وقت مى رسند، افرادى که تأخیر دارند اجازه نمى دهند زمان به آنها اضطراب وارد کند. در نتیجه، احتمال ابتال به مشکالت روانى مرتبط با 

اضطراب، فشار خون باال و بیمارى هاىقلبى عروقى در آنها کمتراست.
تأخیر داشتن با خوش بینى و شور و شوق زیاد هم ارتباط دارد. به همین دلیل است کسانى که دائماً تأخیر دارند اغلب تصور مى کنند مى توانند به همه  وظایف روزانه، برنامه  
ورزش کردن و بقیه  امور زندگى خود برسند و با همه  اینها، به قرارهایشان هم سر وقت برسند. گرچه تخمین هاى زمانى آنها اغلب غلط از آب در مى آید، اما نگرش خوش 

بینانه  آنها به زندگى فواید بلند مدت مهمى دارد.
افراد خوش بین در مجموع شادتر هستند، چونهمیشه راهى براى دیدن نیمه  پر لیوان پیدا مىکنند. طبق تحقیق دانشگاه به گفته  محققان دانشگاه هاروارد، 

مثبت نسبت به زندگى مى تواند سالمت شما را ارتقا دهد و به شما این امکان را دهد که عمر طوالنى ترى داشته باشید، هاروارد، داشــتن نگرش 
قلب و کمک به گردش خون توصیه به خوش بینى مى شود.چون براى حفظ سالمت 
را همزمان انجامتأخیــر داشــتن یکى از شاخصه هاى هوش باالست. تحقیقات بیان مى کند کسانىکه همیشه تأخیر دارند معموًالچندکار

نشان مى دهد ممکن است در زمان مواجهه با یک چالش این افراد در حل مسئله بهتر باشند.مى دهند، مســأله اى که 
این اســت که مى توانند به ســرعت به راه حل هاى خوبــى پیدا کنند، که دائمًا تأخیر دارند یک توانایى دیگر کســانى 

باشد به ســرعت فکر کنند و واکنش نشــان دهند و همیشه با ضرب مى گیرند که مجبور چون بیشتر در موقعیت هایى قرار 
را در مقایسه با االجل ها رو به رو مى شــوند. این مسئله  آنها

جایى برسند، به کسانى که همیشه سعى مى کنند به موقع به 
آدم هاى کارآمدترى تبدیل مى کند.

در مجموع آنکه کســانى که همیشه تأخیر 
دارند کمتر اضطراب دارند، شادتر هستند و 

از قرار معلوم، باهوش تر هم هســتند و از آنجایى که احتمال
ابتال به بیمارى هاى مرتبط با اضطراب در کســانى که احساس آرامش بیشترى 
داشــتنبه شــما کمک مى کند عمر دارند، کمتر اســت، به نظر مى رســد تأخیر

طوالنى ترى داشته باشید، بنابراین بار دیگرى که دیر کردید خیلى به خودتان سخت 
نگیرید.

البته هرگز توصیه به تأخیر داشتن نمى شود و کسانى که تأخیر دارند باید روى این عادت 
خود کار کنند، اما خوب است بدانید که دیر کردن هم وجه مثبتى دارد.

افرادى که در کمال تعجب 
بیشتر از دیگران زنده مى مانند 

از کجا مى فهمید کسى دروغ مى گوید؟ پروفسور «ریچارد 
وایزمن»، روان شناس، پژوهشى انجام داده تا نشانه هاى 
دروغگویى را پیدا کند و به نتایج جالبى رســیده است. او 
توصیه هاى خود را براى تشــخیص دروغگو ها در میان 

گذاشته است.
1-  اگر مى خواهید دروغگو را شناسایى کنید، به او نگاه 
نکنید. به آنچه مى گوید گوش کنید و اینکه چگونه آن را 
بیان مى کند. اگر مى خواهید راست را از ناراست تشخیص 
دهید بهتر است به جاى تلویزیون و ویدیو با رادیو دمخور 
باشید چون نشانه هاى بصرى، حواس ما را از آنچه گفته 
مى شود، پرت مى کند و دروغگو هاى حرفه اى زبان بدن 

خود را آسان تر از صداى شان کنترل مى کنند.

2- حواستان به حذف ارجاعات شخصى باشد. افراد وقتى 
دروغ مى گویند ارجاعات شخصى را جا مى اندازند، مثل به 

من، مال من، من، مرا.
3- دروغگو ها کم حرف مى زنند. شاید براى اینکه کمتر 
احتمال داشته باشــد مشت شان باز شــود، کمتر حرف 

مى زنند.
4- افــراد وقتــى دروغ مى گویند تأخیر بیشــترى در 
پاســخگویى دارند یعنى مدت زمانى بین پایان پرسش 

و شروع پاسخ فاصله مى افتد.
5- دروغگو ها کمتر احساساتى مى شــوند یا به هیجان 
مى آیند چون در دروغ گفتن احســاس و عاطفه کمترى 

وجود دارد.

دوست دارید غذایتان آنقدر تند باشد که زبانتان به گز گز بیافتد؟ حتى وقتى مى خواهید چیپس 
و بستنى بخورید، باز هم طعم تند و آتشین را ترجیح مى دهید؟ اگر جوابتان به این سئوال ها 
مثبت است، پس شما یک عاشق واقعى فلفل تند هستید. اما به نظرتان فلفل تند بهتر است 

یا فلفل شیرین؟!
فلفل تند و فلفل شیرین یا فلفل دلمه اى، محتوى فیبر و آب هستند. هر دو حاوى ویتامین C و 

مقادیر زیادى آنتى اکسیدان و ترکیبات کاروتنوئیدى 
هستند. این ترکیبات کاروتنوئیدى مواد محلول در 
چربى هستند که باعث ایجاد رنگ هاى مختلف از 
قرمز و نارنجى تیره تا سبز و بنفش و سیاه مى شود.

در کل همه فلفل ها مى توانند به باال رفتن متابولیسم بدن کمک کنند 
اما فلفل تند مى تواند انرژى غذا را تا حد زیادى باال برد، باعث گرمازایى در 

بدن شده و در نهایت منجر به کالرى سوزى و کاهش وزن شود. با اینکه استفاده 
بیش از حد از فلفل تند عوارضى ندارد و افراد هندى یا ساکنان آسیاى 

دور با وجود مصرف غذا هاى بسیار تند که براى ما ایرانى ها 
تحمل ناپذیر است، دچار مشــکل نمى شوند اما از 
چنــدان آنجا که در فرهنگ غذایى ما، خوردن غذا هاى تند 

به غذا هاى اینچنینى متداول نیست، سیســتم گوارشى بسیارى از افراد 
عادت ندارد و ممکن است بعضى افراد با خوردن این غذا ها دچار سوزش معده، باال رفتن فشار 

خون یا افزایش تپش قلب شوند. همچنین خوردن فلفل هاى تند به همه افراد، به خصوص 
افرادى که دچار مشکالت گوارشى هســتند، به ویژه افراد مبتال به هموروئید، به هیچ عنوان 

توصیه نمى شود، چون باعث وخیم تر شدن حالشان مى شود.
هم شــیرین خواص زیادى دارند که مشابه هم است؛ انواع هر دو فلفل، هم تند و 

زیادى آنتى اکسیدان هاى مختلف با خواص ضد سرطانى و ضد فلفل حاوى مقدار 
ضد بیمارى هاى مزمن هســتند بیمارى هاى قلبى-عروقى و 
بسیار زیاد است. البته تمام این و خاصیت ضد التهابى شــان 

خواص در فلفل تند بسیار بیشتر 
از فلفل شــیرین اســت و شدت 
تأثیر گذارى اش بیشتر از فلفل شیرین 

است.
تنها مشکل فلفل تند این است که برخى 
افراد نسبت به آن حساسیت دارند و به هیچ عنوان نباید 
این نوع فلفل را مصرف کنند، بنابراین به همه بیمارانى که براى 
مصرف فلفل تند مشکل دارند، توصیه مى شود از انواع فلفل هاى شیرین، فلفل هاى دلمه اى با 
رنگ هاى متفاوت استفاده کنند. این فلفل ها حاوى رنگدانه هاى متفاوتى هستند که هر کدام 
خواص آنتى اکسیدانى بسیار مفیدى دارند و بهتر است تمام بیمارانى که نمى توانند از فلفل تند 

استفاده کنند، فلفل شیرین با رنگ هاى مختلف میل کنند.

فلفل تند یا شیرین؛ کدامیک مفیدتر است؟

از کجا بفهمیم چه کسى دروغ مى گوید؟

بسیارى از ما داراى وسواس در زمینه هاى مختلف هستیم اما در بعضى از افراد، نوع و میزان 
این وسواس به گونه اى متفاوت و ملموس مى شود که شکل بیمارى پیدا مى کند. این افراد 
حداقل یک ساعت از وقت خود را در شــبانه روز، صرف این وسواس هاى فکرى و عملى 
مى کنند، این بیمارى در تمامى زمینه ها بر زندگى فرد اثر منفى مى گذارد که شامل روابط 

اجتماعى، رابطه زناشویى، تحصیل و شغل است.

وسواس هاى فکرى به اشکال متفاوت بروز مى کنند، به عنوان مثال  مى توان به ترس بى 
دلیل از میکروب ها و عفونت ها، شستن بیش از حد دست ها و اشیا، استرس قفل کردن در خانه 
یا اتومبیل، چک کردن مدام شیرهاى آب و گاز، وسواس در انجام همه کارها به صورت ایده 

آل و چیدن اشیا به صورت کامًال منظم و در ردیف خاص اشاره کرد.
  بعضى از موارد وسواس در شستن دست ها یا بستن شیر آب، بیشتر خود فرد را آزار مى دهند، 
ولى برخى دیگر مانند وسواس در چیدن منظم اشیا، معموًال باعث رنجش همسر و فرزندان 
و ســایر اطرافیان مى شــود، چون در صورت به هم خوردن این نظم، فرد دچار وسواس و 
عصبانیت مى شود و ممکن است رفتارهاى پرخاشگرانه از خود نشان دهد. معموًال اکثر افراد 
بالغ از داشتن وسواس آگاهى دارند ولى همه آنها، آن را به عنوان یک بیمارى تلقى نمى کنند. 
 درمان هاى دارویى و روانپزشکى براى این بیماران به کار برده مى شوند. از آنجا که افراد مبتال 
به این بیمارى معموًال دچار کمبود ماده اى به نام سروتونین در مغز خود هستند، درمان هاى 
دارویى معموًال تجویز داروهاى موسوم به «مهارکننده هاى انتخابى باز جذب سروتونین» 

است که جلوى باز جذب ماده سروتونین را در مغز مى گیرد.
درمان هاى روانپزشکى معموًال به شکل رفتار درمانى است و به کمک روان درمانگر صورت 
مى پذیرد. در این روش فرد براى مدت کوتاهى و با درخواســت درمانگر (و یا با اجبار او) در 
مواجهه با عاملى که از آن پرهیز مى کند قرار مى گیرد ولى درمانگر بیمار را از دادن پاســخ 

نهى مى کند.

ترفندهایى براى آنکه از وسواس خالص شویم

احساس خواب آلودگى و خستگى در ابتداى صبح براى 
تمام افراد ممکن اســت اتفاق بیافتد. زمانى که افراد به 
این حالت دچار شدند بهتراســت دوش آب گرم بگیرند، 
زیرا در آرامش و خواب راحت فرد بسیار مؤثر خواهد بود. 
البته نباید این کار قبل از خواب انجام شود و بالفاصله به 

رختخواب بروید.
دماى بدن پیش از خواب اُفت مى کند. این افت دما در واقع 

به بدن مى فهماند که وقت خواب است. اما حمام یا دوش 
آب گرم در ارسال این پیام اختالل ایجاد خواهد کرد. پس 
بهتر اســت که زمان حمام یا دوش آب گرم را به حداقل 
یک تا دو ســاعت پیش از وقت خواب منتقل کنید. افراد 
باید مصرف خوراکى هاى شیرین یا نشاسته دار پیش از 
خواب را شدیداً رعایت کنند. البته صبحانه خوردن هم به 
ساعت بیولوژیکى بدن کمک خواهد کرد که فاصله  زمانى 

تا استراحت بعدى تان را محاسبه کند.
مشاهده  نور باعث مى شود که ترشح هورمون خواب آور 
مالتونین در بدن ســرکوب شود. توقف ترشح مالتونین 
با اختالالت خواب همراه خواهــد بود. منظور از نور فقط 
نور هاى طبیعى نیســت و حتى بهترین کار این است که 
همه  وسایل الکترونیکى داخل اتاقتان را کامًال خاموش 

کنید.

چرا بیشتر افراد صبح ها خواب مى مانند؟

نوبت دوم

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان (به نشــانى: اصفهان- دروازه شیراز- خیابان دانشگاه- خیابان توحید- نبش خیابان شهید 
موحدى نیا- شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان و تلفن 4- 36214482) در نظر دارد مناقصه عمومى امور خدماتى، دبیرخانه و پذیرایى 
به شماره (98/39) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1398/08/21 مى باشد.
- نوع تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش واریزى وجه نقد به حساب شــماره 4001039806370564 یا شماره شبا به شماره 
IR 90010000 و شناسه پرداخت 943203961100000000000000000003 بانک مرکزى و یا ضمانتنامه بانکى بنام مناقصه گزار (شرکت 
پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید 
را ضمن درج در سامانه ستاد، در پاکت الف الك و مهر شده حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1398/09/05 به اداره امور مالى 

مناقصه گزار تسلیم گردد.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (300/000/000 ریال) سیصد میلیون ریال بنام اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 7:00، روز سه شنبه، تاریخ 1398/08/21 تا ساعت 21:00 روز پنجشنبه، تاریخ 
1398/08/23

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:00 روز سه شنبه تاریخ 1398/09/05
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:00 روز چهارشنبه تاریخ 1398/09/06

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

م الف: 656945شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان
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ود.ود.ود.شود.شود. توصیه نمى شود، چون باعث وخیم تر شدن حالشان مى 
هم شــیرین خواص زیادى دارهر دو فلفل، هم تند و 

زیادى آنتى اکسیدان هاى مختلففلفل حاوى مقدار
ضد بیمبیمارى هاى قلبى-عروقى و
یبسیبسیااو خاصیت ضد التهابى شــان ب

خواص
از فلفل
تأثیر گذارى

است.
تنها مشکل
افراد نسبت به آن حساسیت
این نوع فلفل را مصرف کنند، بنابراین
مصرف فلفل تند مشکل دارند، توصیه مى شود از انواع فلفل هاىش
رنگ هاى متفاوتاستفاده کنند. این فلفل ها حاوى رنگدانه هاى
ا ا امب استت ندوبهت دىدا مف ا ب دان اک خواصآنت



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 به تقــوا و تــرس از خــدا روى آورید که رشــته آن اســتوار و 
دســتگیره آن محکم و قله بلند آن پناهگاهى مطمئن است. قبل از 
فرا رســیدن مرگ، خود را براى پیش آمدهاى آن آماده ســازید، 
پیــش از آنکه مرگ شــما را دریابــد آنچه الزمه مالقات اســت 
فراهم آوریــد، زیرا مــرگ پایان زندگى اســت و هــدف نهایى، 
قیامت است. مرگ براى خردمندان پند و اندرز و براى جاهالن 

موال على (ع)وسیله عبرت آموزى است. 
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شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عم ومى دو 
مرحله اى اجرا نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 98/08/20 تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 98/08/26 در 
قبال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام 

شرکت توزیع برق استان اصفهان 
مدت تحویل پیشنهادات: از روز دوشنبه مورخ 98/08/27 لغایت به ترتیب جدول فوق تا ساعت 7/30 و 8/00 و 8/30 

صبح روز دوشنبه مورخ 98/09/11
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت یکى از طرق ذیل: 
1) ضمانت نامه بانکى معتبر 2) ضمانت نامه صادره از مؤسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3) گواهى خالص مطالبات قطعى 
تأیید شده از سوى شرکت 4) فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت 
توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک 

شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان و جهان صنعت به عهده برنده مناقصه مى باشد.
2- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 واحد مناقصات 

تماس حاصل نمایند.
اسناد و مدارك کامل این مناقصه در سایت  اینترنتى معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل 
دسترسى مى باشد همچنین آگهى این مناقصات در سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و 

سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك 

غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ بازگشایى 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه

سپرده شرکت در 
مناقصه (ریال)

1

مناقصه تأمین اجناس و اجراى پروژه تبدیل 
شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار واقع در 

شهرستان هاى منطقه مرکز، شمال، جنوب و غرب به 
صورت کلید در دست

1731/981398/09/118:305/431/000/000

2

مناقصه واگذارى پروژه هاى مربوط به تبدیل سیم به 
کابل خودنگهدار روستاها (شهرستان هاى تیران و 

کرون، شاهین شهر و میمه، فالورجان، کاشان، لنجان، 
مبارکه و نجف آباد) به صورت کلید در دست از محل 

عوارض برق

1732/981398/09/119:002/969/000/000

3
مناقصه تأمین اجناس و اجراى پروژه تبدیل شبکه 

فشار ضعیف به کابل خودنگهدار واقع در شهرستان هاى 
گلپایگان و خوانسار به صورت کلید در دست

1733/981398/09/119:303/841/937/000

صورت وضعیت بودجه و هزینه هاى شوراى اسالمى شهر 
مبارکه در شش ماهه اول سال 1398

شوراى اسالمى شهر مبارکه 

بودجه و بستانکارانهزینه ها
مبلغ (ریال)عنوانردیفمبلغ (ریال)عنوانردیف

هزینه هاى ادارى و حق 1
1/558/873/820بودجه1/227/164/0611الجلسات

سایر هزینه هاى مالى و 2
427/497بستانکاران27/550/1302ادارى و حسابرسى

127/087مالیات21/800/0003هزینه حسابرسى سنواتى3
1/340/000سایر هزینه ها4

1/559/428/404جمع
275/574/213مانده بانک ملى5
6/000/000تنخواه گردان6

1/559/428/404جمع

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 1857/ش مورخ 98/07/29 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربرى ورزشى 
به مساحت حدوداً 3000 مترمربع واقع در مجموعه 30 هکتارى بلوار هسا با قیمت 24/000/000/000 ریال از طریق آگهى مزایده اقدام نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز یک شنبه مورخ 98/9/3 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار مى باشد.

آگهى مزایده عمومى  (نوبت اول)

م الف: 650944محمدعلى عزیزى- سرپرست شهردارى شاهین شهر

صورت درآمد و هزینه شهردارى مبارکه
 از 1398/01/01 لغایت 1398/06/31

شهردارى مبارکه

شش ماهه اولدرآمد و منابع تأمین اعتبار
درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى

143/005/784/652 (درآمدهاى مستمر)

14/362/794/666درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى
4/479/164/894بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهر
3/875/795/328درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى

8/763/779/409اعانات و هدایا و کمک ها
22/062/681/799سایر منابع تأمین اعتبار

هزینه هاى جارى
وظیفه خدمات ادارى      وظیفه خدمات شهرى

شش ماهه اول       شش ماهه اول
118/804/679/593      35/781/450/497

شش ماهه اولهزینه هاى عمرانى
3/274/087/917برنامه *برنامه ریزى توسعه شهرى*

513/605/083برنامه *هدایت و دفع آب هاى سطحى داخل شهر*
20/748/327/955برنامه *حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى*

16/049/463/284برنامه *بهبود محیط شهرى*
5/192/462/400برنامه *ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشى و فرهنگى*
4/874/666/882برنامه *ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى*
1/818/117/613برنامه هزینه هاى پیش بینى نشده و دیون عمرانى

عوارض نوسازى                                                                                         854/081/398
عوارض ارزش افزوده دریافتى درآمدها                                                     467/283/323
مالیات بر ارزش افزوده دریافتى درآمدها                                                   833/661/937
عوارض بر پروانه هاى ساختمانى                                                              5/265/696/722

        صورت ریز برخى از عوارض مطابق با ضوابط مالى بخشنامه بودجه شهردارى هاى کشور                         شش ماهه اول 

1- شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه اجراى عملیات اصالح شــبکه آب شهرســتان خمینى شــهر به شماره 
( 2098001434000081) را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و  دریافت  گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ  98/08/19 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینــى، خیابان جابرابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان،

 تلفن: 8- 36680030-031 ، اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 021-41934
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود 
است.

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
(( اجراى عملیات اصالح شبکه آب شهرستان خمینى شهر))

مناقصه شماره 98-3-215

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تاریخروزساعتعنوان
98/08/22چهارشنبه16:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/09/02شنبه16:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/09/03یکشنبه08:00زمان بازگشائى پاکت ها

نوبت اول

نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/8/20


