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حقوق 24 میلیونى در مجلس؟ هزینه پارك خودرو کنار خیابان،  بیشتر از پارك در پارکینگ«عاشقانه 2» کلید خوردمادر پل هاى تاریخى ایران فرو مى ریزد؟ مذاکره اى که مدت ها سکرت مانده بود جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

بازگشت 
بهروز بقایى به 
سینما و تئاتر

سفا رش تولید 65 هزار تن ریل به ذوب آهن
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توقیف خودرویى 
با 97 میلیون ریال خالفى

دیدار دختر سردار سلیمانى 
با سید حسن نصرا...

انتقاد نماینده 
رد صالحیت شده از 

رد صالحیت ها

5

جزئیات 
واژگونى اتوبوس 

در سپاهان شهر 
از زبان مصدومان

حال بازیگر، کارگردان و فیلمنامه نویس تلویزیون و سینما 
خوب است؛ بازیگرى که عالوه بر «نوعى دیگر» تلویزیون، 

در تئاتر هم حرف هاى بسیارى براى گفتن داشته و دارد.
بازیگِر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون دوست دارد براى 

کودك و نوجوان رسانه  ملى، سریال یا فیلمى...

رییس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان، 
علت حادثــه واژگونى یــک دســتگاه اتوبوس 
مسافربرى در مسیر تهران به شیراز را بى توجهى 
به جلو، خستگى و خواب آلودگى راننده عنوان کرد.

این اتوبوس بامداد روز ســه شنبه هفته گذشته در 
ورودى سپاهان شــهر اصفهان واژگون شد که در 
اثر این حادثه 10 نفر کشته و 18 نفر مصدوم شدند.

ســرهنگ محمدرضا محمدى به ایرنا گفت: به 
دلیل استفاده نکردن از کمربند ایمنى، شمارى از 

مسافران هنگام حادثه...
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استقبال روس ها از زیورآالت سنتى اصفهاناستقبال روس ها از زیورآالت سنتى اصفهان
بررسى هاى صورت گرفته در دو ماه گذشته نشان مى دهدبررسى هاى صورت گرفته در دو ماه گذشته نشان مى دهد
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معاون وزیر راه و شهرسازى خبر داد

سازمان تیم هاى ملى و این همه ناکامى!

حمالت پى در پى یک خبرگزارى 
به محمدرضا ساکت

 ســاختارى با عنوان ســازمان تیم هاى ملى فوتبال ایران که نمونه 
 بردارى از عنوان سازمان لیگ برتر بود تقریبًا از نیمه دوم سال 1395 
ایجاد شد. پس از موفقیت تیم هاى فوتبال جوانان و نوجوانان و صعود 

به جام هاى جهانى که کادر اصفهانى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اطالعیه جذب نیروى انسانى 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

براى مشاغل اپراتورى و 
کارشناسى سال 1398

مردى که کاخ را رها کرد و به مزرعه پناه آورد
ساده زیست ترین رئیس جمهور دنیا را بشناسید

2
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از جهانبخش یاد بگیریداز جهانبخش یاد بگیرید

آگهى مزایده نوبت اول
شهردارى الیبید در نظر دارد با استناد مصوبه شماره 98/74/ش مورخه 
1398/09/28 شوراى محترم اسالمى، تعداد 49 قطعه پالك زمین با 
کاربرى مسکونى واقع در خیابان شــهید على نقى توکلى را از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند؛ لذا متقاضیان مى توانند براى شرکت 
در مزایده و یا کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ 1398/11/05 لغایت 
پایان وقت ادارى 1398/11/12 به شهردارى مراجعه و یا با شماره تماس 

03145332500 تماس حاصل نمایند. 

چاپ دوم

م الف: 746560 على مسعودى- شهردار الیبید

4

مریم امیرجاللى: 

روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان

برخىبرخى
سریال هاىسریال هاى

 نمایش خانگى  نمایش خانگى 
مثل شبکه ِجم استمثل شبکه ِجم است

و سینما 
 تلویزیون، 

 و دارد.
 دارد براى 

رعه پناه آورد
2

فرا رسیدن 12 بهمن، سالروز ورود  تاریخى امام خمینى(ره) به میهن و آغاز دهه فجر را گرامى مى داریم
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آن چیزى کــه در اینجا حاصل شــد و باید او را 
جزو معجزات، ما حســاب     بکنیم، همان انقالب 
درونــى این ملت بــود. انقــالب درونى این 
ملت موجب شــد که این     انقالب پیدا شد و همان 
انقالب درونى آنها و شــناخت آنها از اســالم و 
توجه آنها به خداى     تبارك و تعالى موجب شــد 
که در تمام این دوره اى که ما در آن هســتیم، 
از اولى که قیام شــد     و بعد بــه انقالب مبدل 
شــد و بعد پیروز شــد و تا اآلن، روز به روز مى 
بینید که حضور ملت و     تعهد ملــت رو به افزایش 
اســت. این نه براى انقالب اســت، براى انقالب 
درونى اســت.     انقــالب همه جا بوده اســت، 

بسیارى از جاها بوده است، این انقالب درونى است 
که پیدا     شد در این کشور و در این مملکت و نیست اّال 
به عنایات خداى تبارك و تعالى. ما از خود     چیزى 
نداریم، هرچه بود عنایــات او بود که این عنایات 
موجب شد که این انقالب باطنى     پیدا بشود و از آن 
حالتى که همه خود ملت ما مى دانند در سابق بود، 
به این حالت که حاال     مى بینند متحول شده است. این 
موجب شد که انقالب پیروز شد. پیروزى را ما باید از   
  انقالب درونى مردم جستجو کنیم و تا این معنا حاصل 
نشود انقالب ها یک انقالب هاى     تحویل قدرت از او به 
قدرت دیگر است و وضع براى ملت همان جور که بوده، 

مى باشد. 

دهه فجر براى کشــور ما یک فرصت تاریخى بود 
و ملت ما را از یک حصار بســیار خطرناك خارج 
کرد. تا وقتــى یک ملت در حصار اســتبداد یک 
حکومت وابسته و فاســد و ضد مردم و ضد فرهنگ 
و دین قــرار دارد، هیچ چیز زیبــا و مطلوبى 
که زندگى آنها را از لحاظ مــادى و معنوى اعتال 
بخشد و پیش ببرد، نمى تواند در بین آنها پا بگیرد. 
در آنچنان رژیمى، همه جا، پــاى بیگانه و منافع 
چپاولگران و اهانت به دین و فرهنگ و هویت ملى و 
تضعیف کشور پیدا بود؛ و این طبیعت آن رژیم هاست. 
انقالب، ملت ایران را از آن حصار خارج کرد و میدان 
و فرصت داد تا ملت بتواند در فضاى آزاد، با اتکاى به 

خود، با قدردانى از استعدادهاى درونى خود و با 
به کارگیرى همه آحاد مردم در میدان هاى عظیم 

کشور، خود را نشان دهد. 
دشــمنان ملت ایران و هویت ملى و پیشرفت این 
کشور مى خواهند ملت ایران را از این فضاى مستعد 
بالندگى و رشد خارج کنند و باز هم استیالى بیگانگان 
را بر این کشور برگردانند. یادبود دهه فجر، خود 
مانع بزرگى در راه تحقق این هدف است. سعى مى 
کنند انقالب را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، انقالب 
را به یاد مردم مى آورد. سعى مى کنند امام(ره) را 
از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، تجسم اراده و عظمت 

امام(ره)  بزرگوار ماست.

باالخره 
آلوده ترین کجاست! 

نصف جهــان در حالــى که مدیــر کل محیط 
زیست اســتان اصفهان همین چند وقت پیش 
گفت که این کالنشهر آلوده ترین شهر در بین 
کالنشهرهاست، حاال مدیرکل حفاظت محیط 
زیست قزوین با بیان اینکه شاخص هاى محیط 
زیستى در استان مناسب نیست، مى گوید: شهر 
آبیک در چند هفته گذشــته آلوده ترین شــهر 
ایران بود که باید براى کاهــش این موضوع 

چاره اندیشى کرد.

شیوع مصرف مواد نیروزا 
  تابناك | بر اساس یک پژوهش میزان 
شــیوع مصرف مواد نیروزا در مردان ورزشکار 
ایرانــى 63/9 درصد و میزان شــیوع مصرف 
مواد نیــروزا در زنان ورزشــکار جامعه ایرانى 
28/3 درصد تعیین شــد. تحقیق مذکور نشان 
داد مصرف مــواد نیروزا و دوپینــگ واقعیتى 
انکارناپذیر بوده و به عنوان یک مسئله اجتماعى 
در حال رشد و گسترش است. همچنین مصرف 
مواد از ورزشــکاران به جوامع غیر ورزشى و از 

مردان به زنان نیز سرایت کرده است.

فروش ران مرغ در مترو!
  میزان | مدیر عامل شرکت بهره بردارى 
متروى تهران و حومه، درباره اتفاقات عجیبى 
که در مترو تهران مى افتد توضیح داده است. 
فرنوش نوبخت گفته: موارد عجیب زیاد است، 
به عنوان مثــال فردى در متــرو «ران مرغ» 
مى فروخت و یــا فرد دیگرى در ایســتگاهى 
فالکس گذاشــته بود و چاى مى فروخت و یا 
برخى افرادى که محدودیت هاى حرکتى دارند 
نیز در مترو دستفروشــى مى کنند که موجب 
مى شــود برخى از آنها در حین دستفروشــى 
آســیب ببینند، نکته جالب اینکه پرسنل مترو 
این افــراد را طبق وظیفه خود تــا در واگن ها 
راهنمایى مى کنند، اما بعد از ســوار شــدن به 
مترو، محصوالت خود مى فروشند و در برخى 
موارد هم خودشان آسیب مى بینند و هم ما دچار 

مشکل مى شویم.

دانش آموز، دماغ معلم را 
شکست!

بینــى دبیــر ورزش در اثر ضربه    رکنا |
صورت دانش آموزش شکســت. بنــا بر این 
گزارش،  در یکى از دبیرســتان هاى دوره اول 
در ناحیه یک یزد، دانش آموزى با ضربه سر به 
صورت دبیر خود، باعث شکستگى دماغ دبیر و 
بسترى شدن وى شد. مدیر ناحیه یک یزد که 
به همراه برخى مدیران دیگر در منزل این معلم 
مضروب حضور یافته بود گفت: نباید اجازه داد 
افرادى نسبت به ساحت مقدس معلمى تعرض 
و بى احترامى کنند، تمــام تالش خود را براى 
پیگیرى قضایــى این رویداد انجــام خواهیم

 داد.

خودم هم نمى دانم!
رئیس سازمان خصوصى سازى    ایسنا|
گفت: میزان سود ســهام عدالت تا 22 بهمن 
مشخص و واریز از ابتداى اسفند آغاز مى شود. 
علیرضا صالح  با اشــاره به مبالغى که درمورد 
میزان سود سهام عدالت مطرح مى شود، اظهار 
کرد: هنوز میزان سود مشخص نشده و مبالغى 
که در این راستا اعالم مى شود گمانه زنى است 
و هیچکدام صحیح نیست. حتى من هم هنوز 
نمى دانم میزان سود سهام عدالت چقدر است. 
بر اســاس این گزارش، در سال 1395 به ازاى 
هر سهم یک میلیون تومانى، 150 هزار تومان 
سود پرداخت شده است و در سال 1396 هم به 
این میزان ســهام 175 هزار تومان سود تعلق 

گرفته است. 

دیدار دختر سردار سلیمانى 
با سید حسن نصرا...

«زینب ســلیمانى»، دختر سپهبد    رویداد24 |
شهید قاسم سلیمانى با «سید حسن نصرا...» دبیر کل 
حزب ا... لبنان دیدار و گفتگو کرد. سید نصرا... در این 
دیدار خطاب به دختر سردار سلیمانى گفت: «خداوند 
افتخار جهاد و شهادت را نصیب سردار سلیمانى کردند 

و زندگى ایشان به زیباترین عاقبت ختم شد.» 

خیرخواهانه مى گویم...
رئیس مجلس شــوراى اسالمى در    انتخاب |
نطق خود در پارلمان گفت: مرحوم مدرس مى گوید 
مجلس مرکز ثقل و نقطه قضــا و قدر مملکت ایران 
اســت. هیچ وطن پرســت و وطن دوســتى و هیچ 
آزادى خواهــى مرکز قضا و قدر کشــور را تخریب و 
تحقیر نمى کند. خیرخواهانه مى گویم تهدید، تخریب 
و تحقیر مجلس ظلم به مردم ساالرى و انقالب است و 
کسانى که چنین کنند براساس سنت الهى بد عاقبتى 

پیدا مى کنند.

لس آنجلس، تسلیت!
احمدى نــژاد براى     همشهرى آنالین |
مرگ «کوبى برایانت»، اسطوره بسکتبال جهان در 
سانحه سقوط بالگرد در توییتر نوشت: «من به خانواده 
برایانت و شــهر لس آنجلس تسلیت مى گویم. کوبى 
برایانت واقعًا بزرگ تر از بســکتبال بود، از شــنیدن 
خبرهاى غم انگیز درباره کوبى، جیجى، جان آلتوبلى 
و بقیه مسافران ناراحت شدم. همه دلشان براى آنها 

تنگ خواهد شد.»

حقوق 24 میلیونى در 
مجلس؟ 

حســینعلى حاجى دلیگانــى، نماینده    مهر |
شاهین شــهر در جلســه علنى مجلس طى تذکرى 
شفاهى گفت: اگر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه 
درباره در معرض دید قرار گرفتــن حقوق مدیران و 
مقامات تاکنون اجرا شده بود، بعد از سه سال خبرهایى 
درباره حقوق برخى از مدیران مطرح نمى شد. وى بیان 
کرد: گفته شده است که یکى از مدیران مجلس 24 
میلیون تومان حقوق مى گیرد و هشت وام جارى دارد 
که این مسائل به شأن مجلس شوراى اسالمى آسیب 
مى رســاند. على الریجانى، رئیس مجلس شوراى 
اسالمى در پاسخ به این تذکر، گفت: دیوان محاسبات 

این موضوع را بررسى کرده و نظر داده است.

دست پر اصولگرایان
  فارس| سخنگوى شوراى ائتالف نیروهاى 
انقالب گفت: رأى گیــرى از 8000 نفر از نمایندگان 
محالت، اقشــار، احزاب، اصناف و اقوام براى تعیین 
لیست 30 نفره تهران انجام شــد. محسن پیرهادى 
گفت: این افراد باید با بررسى رزومه ها، توانمندى ها و 
تخصص ها، از میان 159 نفرى که در سامانه اعالمى 
ائتالف ثبت نام کرده اند، به هشت چهره شناخته شده 
باالى 49 سال، 13 چهره جدید و تقریبًا جوان، شش 
خانم و سه روحانى رأى مى دادند.90 نفر از افرادى که 
حائز بیشترین آراء شوند به مرحله نهایى خواهند رفت.

«ناشناخته ها»، پارلمان را 
فتح مى کنند؟

   خبر آنالین |  عضو حزب مؤتلفــه احتمال 
هرگونه انشقاق میان اصولگرایان در مجلس یازدهم 
را رد مى کند و معتقد است آنها قطعًا یک فراکسیون 
واحد خواهند داشــت. حمیدرضا ترقى گفت: تقریبًا 
اکثریت قابل توجهى از نامزدهــاى تأیید صالحیت 
شده اولین بار است که نامزد نمایندگى مجلس شده 
اند با این حال به نظر مى رســد یک ترکیب اکثریتى 
از نیروهاى انقالبــى و اصولگــرا و اقلیتى از جریان 
اصالح طلب، مســتقلین و معتدل در مجلس یازدهم 

خواهیم داشت.

خبرخوان

رئیس جمهور سابق اروگوئه در یک مزرعه قدیمى متعلق 
به همسرش که در کنار جاده خرابه اى بیرون از مونته ویدئو 
(پایتخت کشور) واقع شده است، زندگى مى کند و تقریبًا 

تمام دستمزدش را به دیگران مى بخشد.
«خوزه موخیکا»، رئیس جمهور سابق اروگوئه  فقیرترین 
رئیس جمهور دو دهه اخیر بوده است. سبک زندگى او به 
قدرى جالب  و فقیرانه است که توجه همه را به خود جلب 

کرده است.
موخیــکا در دهه هاى 60 و 70 میــالدى به عنوان یک 
شبه نظامى در انقالب مسلحانه علیه دولت راست گراى 
وقت شرکت کرد. او که 12 سال از عمر خود را در زندان 
به سر برده است. در سال 1985  مورد عفو قرار گرفت. او 
پیش از انتخابات ریاست جمهورى سال 2009 به عنوان 
نماینده کنگره، سناتور و وزیر کشــاورزى فعالیت کرده 
اســت. موخیکا از ســال 2010 تا 2015 رئیس جمهور 
اروگوئه بود. او چهلمین و یکى از چپ گراترین رؤســاى 
جمهور این کشــور آمریکایى بود. در طول فعالیتش به 
عنوان رئیس جمهور اقدامات بسیارى براى طبقه پایین 

اروگوئه انجام داد. 
با این حال، موخیکا در انتهاى دوران ریاســت جمهورى 
اش با کاهش محبوبیت مواجه شد. عدم موفقیت نسبى 
در اشتغالزایى و آزادسازى مارى جوانا دو اقدامى بودند که 
باعث شدند محبوبیت موخیکا در بین برخى طبقات جامعه 
کاهش پیدا کند. موخیکا سرانجام در پایان دوره پنج ساله 
ریاســت جمهورى اش در اروگوئه، قدرت را در حضور 
رهبران برجسته آمریکاى التین در پارلمان کشورش به 

«تاباره واسکز»، جانشین خود تحویل داد.
موخیکا که بیش از 80 ســال دارد از  تشریفات دست و 
پاگیر گریزان اســت. او متولد سال 1935 است. خودش  
مى گوید ریاضت و سختى کشــیدن را از پدر و مادر خود 

یاد گرفته است.
ســبک زندگى موخیکا به نحوى اســت که برخى او را 
«رئیس جمهور سورئال» مى نامند. رئیس جمهور سابق 
اروگوئه در یک مزرعه قدیمى متعلق به همسرش که در 
کنار جاده خرابه اى بیرون از مونته ویدئو (پایتخت کشور) 
واقع شده اســت، زندگى مى کند. او کل درآمد حاصل از 
ریاست جمهورى و عضویت سنا را به فقرا بخشیده و طبق 
گفته ها، 90 درصد از ثــروت و دارایى هاى خود را نیز به 
خیریه داده است. به دلیل همین بذل و بخشش هاست

 کــه او را فقیرترین رئیــس جمهور جهــان نامیده اند.
 او و همسرش خودشــان لباس ها را شســته و آویزان 
مى کنند. هیچ مستخدمى ندارند. خود آب از چاه مى آورند 
و تنها محافظانش دو مأمور پلیس و یک سگ سه پا به نام 
«مانوئال» است. او از 1987 تا کنون فولکس واگن قدیمى 
خود را به دور از تجمالت رایج سران جهان سوار مى شود. 
در دورانى که موخیکا، رئیس جمهور بود، قبول نکرد که 
در کاخ ریاست جمهورى زندگى کند. او همچنین ترجیح 
مى داد با خودروى خودش رفت و آمد کند. او حتى گاهى با 

موتورسیکلتش به دفتر کار مى رفت. 
موخیکا عبارت هاى مشهورى نیز دارد که از سبک زندگى 
و نگاه متفاوت او به جهــان و مقوله قدرت حکایت دارد. 
به عنوان مثال، این عبارت هاى موخیکا را بســیارى از 
طرفداران او در محافل تکرار مى کنند: «قدرت، شخصیت 

افراد را عوض نمى کند، بلکه آن را فاش مى کند.»
وى در یکى از ســخنرانى هاى خود گفته اســت: «مرا 
فقیرترین رئیس جمهورى مى خوانند، ولى من احساس 

فقر نمى کنم. کسانى فقیر هســتند که فقط براى ادامه 
زندگى گرانقیمتشــان تالش مى کنند و همیشه حرص 
داشتن مال بیشتر را مى زنند. براى من مسئله اصلى آزادى 
است. اگر اموال زیادى نداشــته باشید، الزم نیست همه 

عمرتان براى حفظ آن مثل برده کار کنید.»
«باراك اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا، «میخائیل 
گورباچف» رئیس جمهور اســبق شــوروى، «میچل 
باچلــت» رئیــس جمهــور شــیلى، «خــوان مانوئل 
ســانتوس» و «فیدل کاســترو» رهبرانى جهانى بودند 
که از او به نیکــى یاد کردند و هنرمنــدان زیادى وى را 

ستوده اند.
موخیکا یکى از حامیان سفت و ســخت محیط زیست 
است. او در زمان ریاســت جمهورى اش در مجامع مهم 
محیط زیستى دنیا شرکت کرد و انتقادات بسیارى را به 
قطع درختان و خودخواهى سرمایه داران صاحب کارخانه 
وارد کرد. او حتى از امضاى یک توافق گازى با برزیل که 
مى توانســت قیمت گاز را پایین بیاورد به علت ضررها 

و آسیب هایى که به محیط زیســت مى زند، امتناع کرد. 
سیاست هاى ضد دخانیات موخیکا مشهور است. در زمان 
قدرت گیرى او، اروگوئه تبدیل به پنجمین کشورى شد 
که استعمال دخانیات در مکان هاى عمومى سر بسته را 

به طور کلى ممنوع کرد.
موخیکا یک سگ بسیار مشهور ســه پا به نام «مونئال» 
دارد. «مانوئال» یک سگ ولگرد بود که موخیکا هنگام 
کار در مزرعه یک پایش را قطع کرد. بعد از آن، خوزه او را 
به خانه برد و بعد از بهبودى، او را نزد خود نگه داشت. از آن 
زمان تا کنون، مانوئال همدم و دوست رئیس جمهور سابق 
اروگوئه شده اســت. موخیکا که خود مدتى را به عنوان 
یک انقالبى سیاسى در زندان به سر برده است، از جمله 
مهمترین مخالفان زندان گوانتانامو بوده است. موخیکا در 
پیشنهادى تأکید کرد که براى انسانیت حاضر است هزینه 
هاى بســتن زندان گوانتانامو را بدهد. این پیشنهاد او در 
داخل اوروگوئه با مخالفت  هایى مواجه شد اما مدافعین 

حقوق بشر از موخیکا به شدت حمایت کردند.

ساده زیست ترین رئیس جمهور دنیا را بشناسید

مردى که کاخ را رها کرد و به مزرعه پناه آورد

کارگردان جریان اصولگرا مدعى شــد در صورتى که 
فیلمى درباره شهید رجایى بســازد ممکن است او را 

حذف فیزیکى کنند.
به گزارش «عصر ایران»، مسعود ده نمکى در گفتگو 

با «رادیو نمایش» با اعالم اینکه دوســت دارد فیلمى 
درباره شــهید محمد على رجایى بسازد افزود: فیلمى 
که من مى خواهم بسازم نه بر اســاس آنچه به طور 
رایج درباره شــهید رجایى مطرح است که بر اساس 
واقعیت هاســت به همین دلیل، ساخت آن خطرناك 
اســت و امکان دارد حتى به حذف فیزیکى او منجر 
شود.  وى توضیح داد: کسانى که رجایى را به شهادت 
رساندند مانع از تحقیقات درباره پشت پرده ترور شهید 
رجایى هستند چه رسد به اینکه بگذارند کسى در این 

باره فیلم بسازد.
ده نمکى در عیــن حال تصریح کرد کــه در این باره 
تحقیق نیز کرده و کتابى را آماده چاپ کرده ولى هنوز 

به مرحله مجوز نرسیده است.

على مطهرى، نماینده رد صالحیت شــده تهران در 
مجلس شوراى اسالمى درباره علل ردصالحیت هایى 
که اخیراً توسط سخنگوى شوراى نگهبان مطرح شده 
مى گوید: این روش که پیش گرفته اند و ســخنگوى 

شوراى نگهبان مستمراً تأکید مى کند ردصالحیت ها 
بیشتر به دلیل تخلفات مالى و اخالقى بوده است، بازى 
با آبروى افراد است. در هیچ دوره اى هم این گونه رفتار 
نمى شده است. به نظر مى رســد در این دوره اراده اى 

براى سلب آبروى نمایندگان فعلى وجود دارد.
اشــاره مطهرى به اتهامات جدید کدخدایى به برخى 
نمایندگان ردصالحیت شــده، بدون نــام بردن آنها 
و متهم کردن آنهــا به مواردى چــون گرفتن امتیاز 
تأســیس کارخانه آب معدنى با اعمال نفوذ، واردات 
گوشــت با ارز دولتى و عرضه با قیمــت آزاد و قاچاق 
سیگار است؛ روشــى که به جاى افشاى افراد احتماالً  
متخلف، وجهه مجموعه نمایندگان ردشده را مخدوش 

مى کند.

در حالى پل تاریخى «کشکان» در جریان سیل امسال 
متحمل خسارت شد و پایه هاى لرزان آن نیازمند ترمیم 
است که معاون استاندار لرستان مى گوید اعتبارى براى 

ترمیم این پل نیست و تمام.
پل کشــکان به دســتور «ابونجم بدر ابن حســنویه» 
حاکم لرســتان در قرن چهارم هجرى ســاخته شده و 
کار ســاخت آن از ســال 389 تا 399 به مدت ده سال 
به طول انجامیده و 1000 ســال قدمــت دارد. این پل 
براى رفاه حال کاروانیان مســیر عتبات عالیات ساخته 
شده است. باســتان شناسان به پل کشــکان لقب مادر 
پل هاى تاریخى ایــران را داده ا ند؛ این پل طوالنى ترین 
و عظیم ترین پل در ایران محســوب مى شود و طول آن 

325 متر و ارتفــاع آن نیز 15 متر بوده و از ســنگ هاى 
بسیار حجیم و تراش خورده براى ساخت آن استفاده شده

 است.
حال ناخوش این پل هفته گذشته در جلسه ستاد تسهیالت 
سفرهاى نوروزى لرستان که با حضور مسئوالن این استان 
برگزار شد مطرح شــد اما بحث و جدل میان مسئوالن 
استاندارى و فرماندارى در خصوص وضعیت پل چنان باال 
گرفت که نهایتًا تکلیف مرمت آن روشن نشد. شاید این 
جمله معاون استاندار لرستان در خصوص اینکه ترمیم و 
جبران خسارات پل تاریخى کشکان نیازمند اعتبارات ملى 
است، تمام آنچه را قرار اســت بر سر مادر پل هاى ایران 

بیاید نشان دهد: «اعتبار نیست، تمام. خداحافظ!»

مادر پل هاى تاریخى ایران فرو مى ریزد؟

انتقاد نماینده رد صالحیت شده از رد صالحیت ها

ده نمکى: اگر درباره شهید رجایى فیلم بسازم 
ممکن است کشته شوم!

در حاشیه مراسم ِگرمى که هفته گذشــته برگزار شد، 
ویدیوهایى منتشر شد که بازیگر- مدل ایرانى را نشان 
مى داد که با پوشــیدن پرچم ایران و شعارى ضدجنگ 
خبرساز شده بود. برخى رسانه ها حتى نوشتند او ایرانى-
آمریکایى است در حالى که او کًال ایرانى است و سوابق 
منفى پدرش زوایاى تازه اى از ماجرا را نشــان مى دهد. 
«مگان پرمر» که نام اصلى او «نگین پرمهر» اســت 
یکى از مدل هاى معروف در اینســتاگرام است. اما اگر 
مى خواهید دســتتان بیاید پدر نگین پرمهر چه کسى 
اســت، گزارش خبرگزارى «ایرنــا» در تاریخ 28 مهر 

92 را بخوانید:
 گروهــی از مالباختگان به مردي که 15 ســال قبل با 
پیش فروش زمیــن، دارایی آنها را جمــع آوري کرده 
بود، به دلیل تصاحب این دارایی ها توســط تعدادي از 
بانک هاي خصوصی در مقابل بانــک مرکزي تجمع 
کردند. یکــی از مالباختگان در ایــن خصوص گفت: 
«آقاي "شاپور باقري پرمهر" که خود را سازنده مسکن 

معرفی کرده بود، در نقاط مختلف شهر اقدام به ساخت 
و ساز می کرد و این ساختمان ها را با قیمت هاي نازلی 
پیش فروش می کرد. این فرد عــالوه بر مبالغی که از 
مردم می گرفت با شــگردهاي خاص از چندین بانک 
خصوصی نیز مبالغ ســنگینی تسهیالت دریافت کرده 
بود. بعد از گذشت مدتی اعالم شــد فرد میلیاردر فوت 
کرده و تمــام فعالیت هاي وي به بازماندگان رســیده 
اســت و از این تاریخ مشــکل براي خریداران شروع 

شد.»
وي افزود: «از تاریخ درگذشــت این فرد در سال 1384 
تاکنون، براي احقاق حقوق از دست رفته خود به هرکجا 
مراجعه می کنیم با دربسته مواجه می شویم. سئوال ما 
از مسئوالن این است که چرا به فردي که از بانک هاي 
مختلف براي ملکی تســهیالت گرفته اجــازه این کار 
داده شــده و ضمن آنکه چرا در این میــان بانک هاي 
تسهیالت دهنده در ضرر مردم شراکت نمی کنند و فقط 

ساختمان ها را به نفع خود مصادره می کنند.» 

ماجراى عجیب دخترى که با پرچم ایران در گِرمى بود



استاناستان 03033687 سال  شانزدهمشنبه  12 بهمن  ماه   1398

برپایى نمایشگاه "یار مهربان"
نمایشگاه "یار مهربان" با هدف اهداى رایگان کتاب و 
تجهیزات به مدارس کم برخوردار و نیمه برخوردار تا 21 
بهمن ماه در طبقه اول ارگ جهان نما آماده همکارى با 
مدارس است. در این نمایشگاه 12 هزار عنوان کتاب از 
100 ناشر تخصصى حوزه کودك و نوجوان و تجهیزات 
ورزشى به 600 تا یک هزار مدرسه تعلق مى گیرد. وى 
افزود: بر اسـاس اولویت بندى مدارس از 8.30 صبح تا 
13 و عموم مردم با تخفیف 30 درصـدى براى خرید از 

ساعت 15 تا 21 مى توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.

پست کشورى مدیرعامل 
نمایشگاه اصفهان

على یارمحمدیان، مدیرعامل شـرکت نمایشگاه هاى 
بین المللـى اسـتان اصفهان بـه عنوان رئیـس انجمن 
شرکت هاى نمایشگاهى ایران  انتخاب شد. یارمحمدیان 
پس از انتخاب به عنوان رئیس جدید انجمن نمایشگاهى 
ایران ابراز امیدوارى کرد هیئت مدیره جدید این انجمن 
بتوانـد زمینه هـاى تحـرك الزم بـراى رونـق صنعت 

نمایشگاهى در کشور را فراهم آورد.

خدمات از طریق «مخابرات من» 
به گزارش اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
مسیح محمدى رئیس اداره خدمات پس از فروش تلفن 
ثابت، در برنامه رادیویى چتر ارتباط در راستاى خدمات 
دهى بیشـتر و رفاه حـال مشـتریان مخابـرات منطقه 
اصفهان بیان داشت: از این پس مشـترکان تلفن ثابت 
مى توانند بـا ورود به پرتال شـرکت مخابـرات ایران به 
آدرس WWW.tci.ir و کلیـک بـر روى لینـک 
«مخابرات من» و با واردکردن نـام کاربرى و رمز عبور 
وارد صفحه کاربرى خود شوند. وى افزود : مشترکین با 
داشتن اکانت مخابرات من مى توانند از کلیه خدمات غیر 
حضورى تلفن ثابت و اینترنت مخابرات منطقه  در قالب 

موارد زیر بهره مند شوند.

ضرورت ایجاد تغییرات در 
شهردارى

شهردار شاهین شهر در جلسـه تودیع و معارفه معاونان 
شهردارى گفت: اقدامات و خدمات شهردارى براى شهر 
و شهروندان حائز اهمیت است، بنابراین ایجاد تغییرات 
در راسـتاى چابکى و پویایـى بیش از پیش شـهردارى 
ضرورى است. حمیدرضا فرهنگ گفت: ضرورى است 
کارکنان شـهردارى با سـعه صدر و بردبارى نسـبت به 
استماع مشکالت و مسـائل شـهروندان اقدام نموده و 
در سـریع ترین زمان ممکن با رعایت ضوابط و مقررات 

شهردارى نسبت به حل آن ها اقدام کنند.

اعطاى نشان  به عضو 
هیئت علمى دانشگاه نجف آباد

چهارمین مراسـم اعطاى نشـان امین  الضرب به همت 
اتاق بازرگانى، صنایع و معادن و کشـاورزى ایران براى 
معرفى افراد شاخص و نمونه کشـورى در حوزه اقتصاد 
و کارآفرینى در تاالر وحدت برگزار شـد. در این مراسم 
سـهیال ترابى فارسـانى، عضـو هیئت علمى دانشـگاه 
آزاد اسـالمى واحد نجف آباد به عنوان پژوهشگر حوزه 
پژوهش هاى تاریخ اقتصادى لوح و نشان امین الضرب 

را دریافت کرد.

شستشوى مخزن ذخیره
 نیک آباد 

مخزن ذخیره ایسـتگاه پمپـاژ آب نیک آبـاد جرقویه با 
ظرفیت 2000 متر مکعب به طور کامل شستشو شد. پس 
از تخلیه کامل آب مخزن و رسوبات موجود و همچنین 
شستشوى دیوارها، کف، سـتونها، لوله هاى خروجى و 
پله ها با آب، محلول 200 میلى گـرم بر لیتر کلر تهیه و 
با دستگاه واتر جت با فشـار به کلیه سطوح تماس آب با 
جدار مخزن پاشـیده شـد و پس از آن مخزن آبگیرى و 
مجدداً در مدار بهره بردارى قرار گرفت همچنین مخزن 
ذخیره آب شماره یک شهر حسن آباد جرقویه با ظرفیت 

2000 متر مکعب به طور کامل شستشو شد.

خبر

سرقت هاى مســتوجب تعزیر،تخلفات رانندگى و توهین 
و تحقیر بیشــترین موضوع پرونده هاى کیفرى در استان 

اصفهان را تشکیل مى دهند.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان در نشست هم 
اندیشــى با نخبگان و فعاالن حوزه آسیب هاى اجتماعى 
استان با اشاره به ضرورت ارتباط بین دستگاه قضا و نخبگان 
دانشگاهى افزود: ارتباط مسئوالن حوزه قضا با دانشگاه ها 
مى تواند چه در حوزه نظارت و چه قضاوت درباره آســیب 
هاى اجتماعى تأثیر گذار باشد. محمدرضا حبیبى تأکید کرد 
: همه سیاست گذارى ها باید با نگاه کاهش ناهنجارى هاى 
اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در جامعه شــکل بگیرد تا 

آسیب هاى اجتماعى به حداقل ممکن برسد.
حبیبى اضافه کرد: فرهنگ اسالمى، ملى و تمدنى ما مورد 
تأیید همه است اما این مسأله که چگونه ما از این شاخص ها 
فاصله گرفتیم، در واقع همان انحراف و آسیب تلقى مى شود 

که باید مورد بررسى قرار گیرد.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان در ادامه از کاهش 
پرونده هاى در حال رســیدگى در دادگاه هاى تجدید نظر 
اســتان اصفهان از حدود 16 هزار پرونده در تیر امسال به 
کمتر از 10 هزار فعلى رسیده است. وى افزود:همچنین در 
ماه گذشته،چهارهزار پرونده از موجودى پرونده هاى در حال 

رسیدگى در شعب دادگسترى کم شده است.

مســئول واحد بازرگانى معاونت صنایع دســتى استان 
اصفهان با اشاره به جایگاه خاص صنایع دستى اصفهان 
در عرصه صادرات گفت: با بررسى هاى صورت گرفته 
در دو ماه گذشته زیورآالت سنتى صادراتى اصفهان در 
روسیه با استقبال مواجه شــده و بازخورد مثبتى داشته 

است.
محبوبه توکلى در گفتگو با «ایرنا» افزود: در این راستا 
با توجه به آغاز مذاکرات تجارت آزاد بین کشــور ما با 
اتحادیه اقتصادى اروسیا از ســال آتى و در نتیجه صفر 
شدن تعرفه اغلب کاالهاى مشــمول این نوع تجارت 
که زیورآالت را نیز شامل مى شــود مى توان به توسعه 

صادرات استان در این زمینه نیز امیدوار بود. وى اظهار 
کرد: صنایع دستى اصفهان به ویژه زیورآالت سنتى و 
دست ساز شامل طال، نقره و سنگ هاى قیمتى، جداى 
از جاذبه و زیبایى، به لحاظ راحت بودن حمل و نقل این 
کاالى صادراتى نیز مى تواند به رونق بخشى صادرات 

آن کمک کند.
توکلى با اشاره به اینکه بیشــتر صنایع دستى صادراتى 
اصفهان شــامل پارچه هــاى قلمکار، ظــرف هاى 
فیروزه کوبى و میناکارى، خاتم کارى و قلمزنى به ویژه 
در ابعاد کوچک است، اظهار کرد: بیشترین صادرات این 

کاالها به کشورهاى اروپایى صورت گرفته است.

استقبال روس ها از زیورآالت 
سنتى اصفهان 

بیشترین موضوع 
پرونده هاى کیفیرى در اصفهان

دادستان عمومى و انقالب خمینى شهر از دستگیرى 
یک قاچاقچى اسلحه در خمینى شهر خبر داد. 

یوسف کریمى گفت: در بازرسى از منزل این متهم دو 
قبضه سالح وینچستر کشف و ضبط شد. وى افزود: 
متهم از شعبه 7 دادسراى عمومى و انقالب خرم آباد به 

اتهام قاچاق 60 قبضه اسلحه وینچستر تحت تعقیب بود 
که با هماهنگى با بازپرسى خرم آباد، نیابت دستگیرى به 
این مرجع واصل شد. دادستان عمومى و انقالب خمینى 
شهر گفت: در حال حاضر متهم با صدور قرار وثیقه به 

زندان مرکزى اصفهان منتقل شده است.

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان گفــت: عناصرى که در بزرگداشــت دهه 
فجر باید موردتوجه بگیرد خاطرات انقالب است، آن 
چیزى که در همه خاطــرات و پس از اتمام حوادثى 
که پیش آمده بروز و ظهور کرده پیروزى و پیشرفت 

جمهورى اسالمى است.

محمدعلى احمدى در جمع اصحاب رسانه به تشریح 
و ارائه ویژه برنامه هاى دهــه فجر پرداخت و گفت: 
امسال شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اقدام 
به تشکیل ستادهاى دهه فجر در 50 بخش استان 
اصفهان، در 107 شهر و در بیش از یک هزار روستا 

استان اصفهان کرده است.
وى ایجاد هماهنگى و تعامل بیشــتر بین مجموعه 
فرهنگى و تبلیغى، بزرگداشت ســردار سلیمانى و 
یوم اهللا تشییع پیکر ایشــان و یوم اهللا حمله موشکى 
ایران به پایگاه نظامى عین االسد را از رویکردهاى 

مهم برنامه هاى ستادهاى دهه فجر دانست.
در ادامه این جلسه تعدادى از مسؤوالن کارگروه هاى 
ستاد دهه فجر استان اصفهان به بیان اهم برنامه اى 

خودپرداختند.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان گفت: هزینه 
پارك خودرو در کنار خیابان به مراتب بیشتر از هزینه 
پارکینگ خواهد بود و تخلفات بــه صورت مکانیزه 

ثبت مى شود.
محمدرضا محمدى با اشــاره به اینکه ثبت تخلفات 
به صورت نامحسوس انجام مى شود، اظهار داشت: 
14 خودرو پلیس به صورت مکانیزه در شهر، هرگونه 
تخلفات راهنمایــى و رانندگى را ثبــت مى کنند و 
رانندگان متخلف با برگه هاى جریمه سنگین مواجه 

خواهند شد.
وى افزود: شهروندان موظف هستند خودروهاى خود 
را در پارکینگ هاى عمومى پارك کنند و با پارك در 

مکانهاى ممنوع و زیر تابلو پارك ممنوع و یا پارکهاى 
دوبل به شدت برخورد مى شود.

رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به 
محدودیــت ترافیکى اجراى پــروژه آب وفاضالب 
در خیابان کمال اســماعیل گفت: بر اساس مصوبه 
شوراى ترافیک استان اصفهان و با توجه به اینکه به 
ایام عید نوروز نزدیک هستیم و با بار ترافیکى شدید 
مواجه خواهیم شد، مکانهایى که کنداکتورهاى آب 
وفاضالب با مشکلى مواجه هست در دستور بازسازى 

قرار گرفته است.
وى با ابــراز همراهى پلیس راهــور در اجراى پروژه 
ضــرورى آب و فاضالب خیایان کمال اســماعیل 
حدفاصل میدان خواجو به سمت تقاطع فردوسى در 
حاشیه شمالى رودخانه تصریح کرد: از ساعت 22 روز 
سه شنبه 8 بهمن ماه به مدت ده روز تردد هرنوع وسیله 
نقلیه به استثناى اتوبوسهاى شرکت واحد در مسیرهاى 
غرب به شرق و شرق به غرب خیابان کمال اسماعیل 
حدفاصل میدان خواجو به سمت تقاطع فردوسى در 
حاشیه شمالى و مسیر جنوب به شمال تقاطع مذکور 

ممنوع و محدودیت ترافیکى اعمال خواهد شد.

سرپرست فرماندهى انتظامى کاشان، از توقیف یک 
دستگاه خودرو ســوارى با بیش از 97 میلیون ریال 

خالفى در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ على قربانى در این زمینه گفت: ماموران 
پلیس راهــور در راســتاى اجراى طــرح انضباط 
اجتماعى، هنگام کنترل خودروهاى ســطح شــهر 
کاشان یک دســتگاه سوارى ماکســیما را به علت 

حرکت با سرعت غیرمجاز متوقف کردند.

وى افزود: پس از اســتعالم پالك خودرو مشخص 
شد، این وســیله نقلیه داراى خالفى باالست که در 
راســتاى اجراى تبصره ماده هشت قانون رسیدگى 
به تخلفات رانندگى مبنى بــر پرداخت دیون معوق 

دولتى، این خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد.  
سرپرست فرماندهى انتظامى کاشان تاکید کرد: برابر 
قانون از رفت وآمد خودروهاى با خالفى بیش از 10 

میلیون ریال جلوگیرى خواهد شد.

بازداشت قاچاقچى اسلحه

تشکیل ستادهاى دهه فجر در 50 بخش، 107 شهر و 
1000روستا 

هزینه پارك خودرو کنار خیایان
 بیشتر از پارك در پارکینگ

توقیف خودرویى با 97 میلیون ریال خالفى 

استاندار اسبق سیستان و بلوچســتان گفت: براى 
دامدارانى که دام هایشــان در روستاها تلف شده اند 
خیران اصفهان متقبل شدند 1100 رأس بز به ارزش 
سه میلیارد تومان خریدارى کنند و در اختیار دامداران 

آسیب دیده قرار دهند.
سید محمود حسینى ادامه داد: محوریت این کار هم 
با خیریه حضرت ابوالفضل(ع) است که از 1100 بز 

580 رأس را خود خیریه تأمین مى کند. عالوه بر آن 
خیریه سعادتى متقبل شــده علوفه مورد نیاز دام ها 
را با استفاده از دســتگاه هایى که در مناطق آسیب 
دیده مستقر مى کند تأمین کند. عالوه بر آن مدیر و 
مؤسس مرکز تجارى سیتى سنتر اعالم کرده اند که 
مخارج تحصیلى 50 نفــر از دانش آموزان (همراه با 

بیمه عمر) را از دبستان تا دانشگاه تأمین کنند.

کمک اصفهانى ها به دامداران سیل زده

رییس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان، علت 
حادثه واژگونى یک دستگاه اتوبوس مسافربرى در مسیر 
تهران به شــیراز را بى توجهى به جلو، خستگى و خواب 

آلودگى راننده عنوان کرد.
این اتوبوس بامداد روز سه شنبه هفته گذشته در ورودى 
سپاهان شهر اصفهان واژگون شد که در اثر این حادثه 10 

نفر کشته و 18 نفر مصدوم شدند.
ســرهنگ محمدرضا محمدى به ایرنا گفــت: به دلیل 
استفاده نکردن از کمربند ایمنى، شــمارى از مسافران 
هنگام حادثه به بیرون از اتوبوس پرتاب شده و تعدادى از 

آن ها زیر اتوبوس گرفتار شدند و جان باختند.
همچنین مدیر روابط عمومى اورژانس پیش بیمارستانى 
که از دقایق اولیه در محل حادثه حضور داشــت گفت: 
راننده این اتوبوس به دلیل خواب آلودگى، به اشتباه مسیر 
دسترسى ورودى سپاهان شــهر را باال مى رود و از جاده 
اصفهان به شــیراز خارج مى شــود و در پیچ این ورودى 
واژگون شــده و چند بار مى چرخد. عابــدى بیان کرد: 
تعدادى از مسافران زیر الشه اتوبوس گرفتار و فوت شدند 

که به همین دلیل برخى از آن ها قابل شناسایى نیستند.
حادثه از زبان مصدومان

به گزارش ایمنا، "فاطمه" یکــى از مصدومان حادثه 
است که مانند هفت تن دیگر از مصدومان، در اورژانس 
بیمارستان کاشــانى اصفهان بسترى شــد. او شرایط 
جســمانى بهترى نســبت به ســایرین دارد و حوصله 
بیشترى هم براى حرف زدن: "من کمربند بسته بودم 
و مشکل زیادى ندارم؛ سونوگرافى داخلى گرفتند تا اگر 
مشــکلى نبود مرخصم کنند، موقع تصادف بیدار بودم، 
جلو نشسته بودم، ســاعت تقریبا 4 بود که بیدار شدم و 
دیدم مدام ســرعت اتوبوس کم و زیاد مى شود. به بغل 
دســتى ام زدم، خواب بود، بیدارش کردم، پاشــد رفت 

جلو نشست کنار دست راننده و شروع کردیم سه تایى 
صحبت کردن؛ 20 دقیقه اى با هم حرف زدیم، خوابش 

پرید و هوشیار شد."
از حرف هاى فاطمه مشخص اســت که اگر چند دقیقه 
زودتر اتوبــوس توقف مى کرد، راننده عوض مى شــد و 
کمک راننده چند دقیقه کمتر مى خوابید، شاید این حادثه 
با این حجم از مصدوم و کشته اتفاق نمى افتاد: "بعد از 20 
دقیقه که حرف زدیم آخرکار از راننده که پشــت فرمان 
بود پرسیدیم: راننده عوض نمى شود؟ گفت: "چرا... 10 
دقیقه دیگر عوض مى شود. ما هم خیالمان تقریبا راحت 
شد که 10 دقیقه دیگر راننده عوض مى شود و این راننده 
مى رود استراحت مى کند چون اصًال فکر نمى کردیم اینقدر 

خوابش بیاید اما واقعاً خواب خواب بود!"
هراس این دقایق اگرچه خواب را از چشــم این مسافر 
گرفته اما راننده را بى خواب نکرد تا چشم هاى بسته او به 
امتداد گاردریل هاى جاده کشانده شود: "یکى دو دقیقه 
بعد از اینکه حرف هایمان تمام شد دیدیم اتوبوس رفت 
داخل گاردریل... سرعت زیادى هم نداشت اما چون راننده 

خواب بود اتوبوس چپ کرد.»
"ساناز" یکى دیگر از مصدومان بسترى شده در کاشانى 
است. او بیشترین آسیب را دیده  است: "در تهران دانشجو 
دکترى هستم و هر سه چهار ماه یک بار به خانه مى آیم 
و مى روم؛ این بار نمى خواستم بیایم اما خواستگارى ام بود 
و باید به خانه برمى گشــتم؛ اتفاقا با خواستگارم باهم در 

اتوبوس بودیم."
تقریبا بدون حرکت روى تخت اورژانس خوابیده و موقع 
چکاپ پزشکان صداى درد کشیدنش در سالن اورژانس 
مى پیچد: "کتف چپم شکسته، گردنم تکان نمى خورد، 
سرم شکســته، پاهایم زخم شده؛ ســمت چپم را اصال 
نمى توانم تکان بدهم چون موقعى که به هوش آمدم به 

چپ افتاده بودم."
به ســختى صحبت مى کند و چیزى از تصــادف به یاد 
نمى آورد: "اصال یادم نیست چه اتفاقى افتاد؛ فقط زمانى 
یادم مى آید که کف زمین افتاده بودم چون موقع تصادف 
خواب بودم تا چشم هایم را باز کردم از اورژانس و پلیس 

باالى سرم ایستاده بودند."
تخت کنارى، بیمارى خوابیده که بیقرارى او مشهود است؛ 
لهجه شیرازى دارد و از ناحیه مچ پا و زانوها نیز دچار آسیب 
شده؛ مى گوید کاسب اســت و همراه برادرش جنس از 
تهران مى برد و مى آورد: "موقع تصادف بیدار بودم و دیدم 
که راننده نه ترمزى گرفت نه چیزى؛ مستقیم رفت سمت 

گاردریل ها... خیلى ها زیر اتوبوس له شدند."
حادثه اى که کشته هایش حتى چهره قابل شناسایى هم 
ندارند، جان و جســم برخى از مصدومانش را با جراحات 
سطحى سالم نگه داشته. ســعید از مصدومانى است که 
آسیب شدیدى ندیده اما باید براى مراقبت هاى پزشکى 
و التیام جراحاتش در اورژانس مى ماند: "انگشت و کمرم 
آسیب دیده اما شکستگى خاصى ندیدم و فقط چند جایى 
از بدنم خونریزى دارد؛ موقع تصادف خواب بودم و تا بیدار 
شدم دیدم همه چیز دور سرم مى چرخد؛ یعنى همان موقع 
که اتوبوس به گاردریل ها کشیده مى شد؛ پرت شدم بیرون 

از اتوبوس و روى زمین افتادم."
"محمد" نام دیگر مصدوم این حادثه است که همراه با 
پدر و خواهرش در اتوبوس بوده اند و حال عمومى هرسه 
تقریبًا خوب است؛ پســر خانواده از لحظه بیرون آمدن از 
اتوبوس مى گوید: "کامل اتوبوس چپ شده بود، شیشه 
جلو هم کامل ریخته بود... موقع چپ کردن اتوبوس خودم 
را از شیشه جلو کشــیدم بیرون؛ یعنى همه آن هایى که 
داخل اتوبوس بودند و سالم ماندند، از شیشه جلو خودشان 

را بیرون کشیدند.

جزئیات واژگونى اتوبوس در سپاهان شهر از زبان مصدومان حادثه

راننده خواِب خواب بود...

معاون وزیر راه و شهرسازى در همایش حمل  نقل ریلى 
و رونق تولید فرصت ها و ظرفیت ها در محل دانشگاه 
علم و صنعت از انعقاد قــرارداد جدید 15 هزار تن ریل 
براى پروژه هــاى ریلى خبر داد و گفــت: همچنین با 
ذوب آهن در گام اولیه قــرارداد براى 50 هزار تن ریل 
دیگر هم هستیم که در پروژه هاى ریلى به کار گرفته 

مى شود.
خیراهللا خادمى ادامه داد: ما در حوزه ســاخت خط آهن 
از نظر ادوات و تجهیزات و پیشرفت خوب عمل کرده 
بودیم و فقط در تولید ریل مشکل داشتیم که این مشکل 
هم از دو سال پیش به تدریج در حال رفع شدن است. 
وى افزود: ما در دو سال و نیم آینده هزار کیلومتر خط 

ریلى افتتاح مى کنیم.
خادمى گفت: در خط آهن چابهار- زاهدان هم قرارگاه 
در حال ساخت اســت و براى تامین ریل با ذوب آهن 

قرارداد مى بندد.

مدیرعامل ذوب آهن هم در این همایش با بیان اینکه 
ظرف شش ماه آینده امکان تولید ریل 72 مترى هم د 
اریم،  گفت:  ماهانه تا 10 هزار تن ریل متناسب با نیاز و 

تقاضا تولید مى کنیم.
منصور یزدى زاده اظهار داشت: ما براى تولید ریل ملى 
شــبانه روز کار کردیم و این گام از اوایل دهه 70 آغاز 
شد و به مرور توسعه یافت و امروز در بحث تولید ریل 
گام هاى خوبى برداشته ایم اگرچه کمبودهایى وجود دارد 
اما در کنار ما کم کارى هایى داشتیم راه آهن هم در این 
باره کم کارى هایى داشته و کمتر به سراغ ما مى آمدند.

مدیرعامل ذوب آهن ادامه داد: پیش از این فوالد ریل را 
از هندوستان وارد مى کردیم و به ریل تبدیل مى شد اما 
امروز در تولید ریل هیچ مشکلى نداریم و سنگى که وارد 

ذوب آهن مى شود به ریل تبدیل مى شود.
 UIC54 یزدى زاده ادامه داد: براى متروى تهران ریل
تولید مى کنیم و براى شهردارى اصفهان نیز ریل تولید 

کردیم ضمن آنکه تــا 22 بهمن ماه هم ریل معادن به 
صورت صد در صد در کشور تولید مى شود.

وى افزود: سفارشــى که تاکنون وزارت راه به ما داده 
است، یک پارت 15 هزار تنى اســت و یک پارت 13 
هزار و 500 تنى براى وزارت راه تولید کرده ایم ضمن 
اینکه یک پارت دو هزار تنــى براى بخش خصوصى 

تولید کرده ایم.
یزدى زاده با بیــان اینکه ریل هاى تولیــدى ما براى 
سرعت هاى 250 کیلومتر به عنوان خطوط پرسرعت 
قابل اســتفاده اســت، گفت: براى تولیــد ریل براى 
سرعت هاى باالتر از 250 کیلومتر آماده هستیم و فقط 

باید تاج ریل تغییر کند.
وى درباره تامین ریل خط آهن سریع الســیر تهران- 
اصفهان گفت: این فاینانســر خط آهن است و یکى از 
شرایط آنها تامین ریل توســط خود آنها است. ما آماده 

تولید ریل براى این خط آهن هم هستیم.

سفارش تولید 65 هزار تن ریل به ذوب آهن
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«ماریل هلر»، کارگردان «یــک روز خوب در محله» 
مى گوید «تام هنکس» که در این فیلم نقش «آقاى 

راجرز» را بازى کرد، زنده سرصحنه به جاى «آقاى 
راجــرز» آواز خواند. البته هلــر در ادامه تأیید 

مى کند که این اتفاق بــه اجبار او به وجود 
آمد.

تام هنکس در «یک روز خوب در محله» 
نقش «فرد راجــرز» مجرى محبوب 
کودکان را ایفا مى کند. نقشى که براى 
هنکس نامزدى اسکار بهترین بازیگر 
مرد نقش مکمل را به همراه داشــته 
است. هلر مى گوید ایفاى این نقش 
براى تام هنکس بى زحمت نبود به 
خصوص که هلر تــام هنکس را 
مجبور کرد زنده خوانندگى کند: 
«ما هنکس را مجبــور کردیم 
آواز بخواند. معموًال ســتارگان 
ســینما از این کارها انجام نمى 

دهند. اما فرد این کار را مى کرد و 
ما هم خواستیم تام هنکس انجامش 

بدهد.»
هلر در ادامه اطالعات بیشترى درباره 
آوازه خوانى هنکس مــى دهد: «ما 
22  برداشــت بــراى این ســکانس 
فیلمبردارى کردیم. بیشترین برداشتى 
بود که در طول زندگــى ام در فیلمى 

براى یک سکانس گرفته ام.»

افراد زیادى را مى شناسیم که با وجود محدودیت و ناتوانى به موفقیت هاى 
بزرگ دست یافته اند. موفقیت تنها زمانى که در سالمت کامل به سر مى بریم 
حاصل نمى شود. نمونه هاى بسیارى از افراد موفق وجود دارند که دچار ناتوانى 

و به اصطالح ضعف بوده اند. 
ناتوانى به معناى شکســت نیســت. لکنت زبان هم مانند بسیارى دیگر از 
ناتوانى ها مانعى بر سر موفقیت نخواهد بود. همچنان که «روآن اتکینسون»، 
کمدین مشهور انگلیسى از لکنت زبان رنج مى برد که البته بیشتر مخاطبان از 
آن بى اطالع بوده و هستند. اتکینسون برنده  جایزه  امى و بفتا براى مجموعه 
تلویزیونى «ساعت 9» اســت. اما بیشتر شــهرتش براى نقش آفرینى در 

مجموعه هاى پرطرفدار «بالك اَدر» و «مستر بین» است.

اتکینسون در دوران کودکى به علت خجالت از لکنت زبانش همواره تنها و 
به دور از مردم بود و این ضعف، او را تبدیل به انسانى خجالتى کرده بود. بعد 
از فارغ التحصیلى در رشته  برق تصمیم گرفت رؤیاى بازیگرى اش را تحقق 
بخشد. اما به علت لکنت زبانش هیچ شانسى براى گرفتن نقش ها نداشت. 
او همه  عزمش را جزم کرد تا جهان روبه رویش را به مبارزه بطلبد و با روش 
رویارویى بر ترســش غلبه کند و در نهایت به نقطه اى رسید که شخصیت 
«مستر بین» را خلق کرد. شــخصیتى کمدى که دو وجه دارد: زمانى ناطق 

است و گاهى صامت.
اتکینسون درباره  شخصیت «مســتر بین» مى گوید او شخصیتى نبوده که 
از پیش یا کم کم شکل گرفته باشــد، بلکه یک بار که روبه روى آینه به خود 

مى نگریسته، با شخصیتى عجیب و سوررئال و صامت که یک کودك در بدن 
انسانى بالغ است، مواجه شده است. ابتدا او را «مستر وایت» نامگذارى کرد 
و سپس به «مســتر بین» تغییر داد. یکى از دالیل ماندگارى «مستر بین» 
حرکات عجیب و غریب بدن و آواهایى اســت که براى ارتباط با دیگران از 
آنها استفاده مى کند که دقیقًا همان آواهایى است که براى بیان آنها مشکل 

داشته و دارد. 
او در مصاحبه اى با مجله  «تایم» در ســال 2007 اظهــار مى کند که لکنت 
زبانش کامًال برطرف نشده و گاهى مى آید و گاهى مى رود. شاید اگر لکنت 
زبان او نبود، هیچگاه شخصیت مشــهور و دوست داشتنى «مستر بین» که 

میلیون ها بیننده را  در سراسر دنیا مسحور خود کرده، به وجود نمى آمد.

حال بازیگر، کارگــردان و فیلمنامه نویس تلویزیون 
و سینما خوب اســت؛ بازیگرى که عالوه بر «نوعى 
دیگر» تلویزیون، در تئاتر هم حرف هاى بســیارى 

براى گفتن داشته و دارد.
بازیگِر پیشکســوت ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
دوســت دارد براى کودك و نوجوان رســانه  ملى، 
سریال یا فیلمى بســازد؛ بهروز بقایى،  کارگردان و 
فیلمنامه نویس 66 ساله که چندى در بستر بیمارى 
بود حاال ســرپا شده و قرار اســت جلوى دوربین 
فیلم ســینمایى قرار بگیرد و در تئاترى هم روى 
صحنه برود. او در رشــته بازیگرى و کارگردانى 
تئاتر در دانشــکده هنرهــاى دراماتیک تهران 
تحصیل کرده و در کارهاى مختلف ســینمایى و تلویزیونى حضور 

داشته است. 

بهــروز بقایــى در ســریال «کوچک جنگلــى» ایفاگر نقــش «میجر 
فن پاشــن» اســت، فردى که تأثیــر زیــادى در نهضت میــرزا دارد.
 به گفتــه بقایــى همین موضــوع نیــز از جملــه جذابیت هــاى این 
نقــش بــراى وى بوده اســت. بــه طــور کلــى مى تــوان گفت که 
«کوچک جنگلى» از جمله سریال هاى مهمى است که بقایى در آن ایفاى 

نقش کرده است.
چندى پیــش بهروز بقایــى در گفتگویى بــه این نکته اشــاره کرد که 
«دوست دارم با کارگردانى به تلویزیون برگردم». روز گذشته این بازیگر 
پیشکسوت در برنامه «سالم صبح بخیر» حاضر شد و گفت: حالم خوب

 اســت و دارم کار مى کنــم؛ ایــن باعث خوشــحالى من اســت. این 
موضوع یعنى کار کردن و برگشــتن به صحنه باعث شــده مشکالتم را 

فراموش کنم. 
بقایى به بازگشتش به سینماى ایران اشــاره و تأکید کرد: این روزها چند 
کار دارم؛ یک فیلمنامه سینمایى است که بچه ها در سقز دارند کار مى کنند 
و به زودى بازى من هم شروع خواهد شــد. یک تئاتر هم ان شاءا... کار 

خواهم کرد. 
بقایــى دربــاره مشــغله هاى غیرهنــرى خــود گفــت: مى نویســم 
و از این طریــق ارتباط خــودم را با گذشــته و آینده برقــرار مى کنم. 
کتــاب مى خوانــم و همه مــا وقتــى از کار کنــاره مى گیریــم یا در 
وســط کاریــم، اینهــا دلمشــغولى هایمان اســت. امیــدوارم براى 
نوشــته هایم زودتر مخاطب پیدا شــود. یــک مجموعه شــعر دارم که

 اگر همت کنم چاپ مى شــود. البته خیلى پراکنده مى نویســم و ممکن 
است طول بکشد.

این هنرمند دربــاره آخرین حضورش در تلویزیون کــه مربوط به برنامه 
«خندوانه» بود، توضیح داد: تا یکجایى خود رامبد و همکارانش همکارى 
کردند تا ما به سرعت کارمان را انجام بدهیم و زیاد هرز نپریم و چیزى که 

خاص و خالصه طرح بود اجرا شود./1254

بازیگر ســینما و تلویزیــون از وضعیت ســریال هاى 
نمایش خانگــى انتقاد مى کنــد و اعتقــاد دارد زمانى 
سختگیرى زیادى در مورد حجاب مى شد، اما االن اصًال 

اینطور نیست.
مریم امیرجاللى درباره کم کار بــودن و طنزى که در 
تلویزیون کمرنگ تر شده است، گفت: چند سالى است که 
کار نکرده ام؛ کارهایى پیشنهاد مى شود اما نقش ها زیاد 
خوب نیستند و ترجیح مى دهم کار نکنم. فیلمنامه هایى 
پیشنهاد مى شــود که اصًال کیفیت خوبى ندارند. مردم 
این روزها از من مى پرســند چرا طنز ساخته نمى شود و 
شما چرا دوباره آن آثار موفق «ترش و شیرین»، «متهم 
گریخت» یا «خانه بــه دوش» را تکرار نمى کنید؛ واقعًا 

نمى دانم چه جوابى به آنها بدهم.
وى افزود: خوشــبختانه آنقدر بازیگر جدید آمده است 
که کار به قدیمى ها داده نمى شود. من دغدغه خودم را 
ندارم؛ درباره کسانى صحبت مى کنم که عمرى تالش 
کردند و کاربلدند اما االن کنج خانه نشسته اند، نه حال 

اینها را کسى مى پرسد و نه کسى به اینها کار مى دهد.
امیرجاللى درباره اینکه چــرا طنازان کاربلد و طنزهاى 
خوب بــه تلویزیون برنمى گردند، افزود: طنزنویســان 
کاربلد در تلویزیون نیستند و فیلمنامه هاى طنز خوب که 
از جنس سادگى و حقیقت گرایى باشد، نوشته نمى شود. 
تجمالت و زرق و بــرق جایش در مدیــوم تلویزیون 
نیست. اینجا باید حرف هاى ساده و تأثیرگذار زد؛ مردم 

مى خواهند هم فرهنگ بیاموزند و هم دلشــان خوب 
باشد. آن روزگار فیلمنامه هاى خوب طنز نوشته مى شد 

و طنزهاى خوبى داشتیم.
وى درباره رمز موفقیت طنزهاى گذشته تلویزیون گفت: 
رمز موفقیت آن روزهاى طنز تلویزیون، فیلمنامه هاى 
خوب و دلچسب بود که در پایان، پیامى هم به مخاطب 
انتقال مى داد. امروز مردم دلشان براى خنده تنگ شده 
اســت، واقعًا چقدر باید پاى ملودرام گریه کنند و ضّجه 
بزنند؟ سفره که خالى است اما الاقل براى مردم کارهایى 
ســاخته شــود که مردم از آنها لذت ببرند. بازیگرانى 
که طنز بــازى مى کردند کجایند؟ این رابطه هاســت 
که میان تلویزیــون و کاربلدها فاصله انداخته اســت. 
چرا بایــد با رابطــه و رابطه بازى این خنــده و اتفاقات 
خوب تلویزیــون را از مخاطب دریغ کنیم؟ همیشــه 
سعى کرده ام با هنر، خودم را نشــان بدهم و هیچ وقت 
از رابطه براى گرفتن نقش استفاده نکرده ام و صادقانه 
جلوى دوربین بروم و به مردم خدمت کنم. شاید همین 
تالش ها باعث شــده که مردم هنوز هم من و آثارم را 

دوست دارند.
بازیگر ســریال «متهم گریخت» در پاسخ به سئوالى 
درباره رضا عطاران و همکارى با این کارگردان، تصریح 
کرد: با رضا عطــاران زیاد کار کــرده ام؛ همکارى با او 
خیلى راحت اســت. وقتى با هم کار مى کردیم، معموًال 
دیالوگ هاى بــه صورت بداهه به ذهنم مى رســید و با 

او در میان مى گذاشــتم، آقاى عطاران خیلى استقبال 
مى کردنــد. در پروژه هایى کــه با رضا عطــاران کار 
مى کردم، خیلى راحت بودم و او هم دست مرا باز گذاشته 
بود. من در ســریال ها زندگى مى کردم و ساعت هاى 

خوبى را داشــتم. متأســفانه با اینکه مردم آقاى 
عطاران را دوست دارند، او از تلویزیون کنار 

کشید و به سمت سینما رفت.
وى به اصالــت بازیگرى اشــاره کرد 

و افزود: فیلمنامه هاى درســتى 
داشتیم؛ اگر به ما فیلمنامه اى 

مى دادند ایــن نبود که 
همه چیــز را کارگردان 
بگویــد، مــن بازیگر 
مؤلف بــودم؛ خیلى 
زحمــت کشــیدم و 

افتخــار مى کنــم درگیر 
تیم بازى هــا و گروه بازى هاى 

برخى نشــدم. هیچــگاه اصالت 
بازیگرى ام را بخاطر گرفتن نقشى 
زیر سئو ال نبرده ام و افتخارم این 
است با کســانى کار کرده ام و 
کارهایــى در کارنامه ام وجود 
دارد که همیشــه براى مردم 

تازگى دارد./1255

چگونه لکنت زبان «روآن اتکینسون»
 «مستر بین» را خلق کرد

داورى هاى جشنواره فیلم فجر همیشه با حرف و حدیث هاى زیادى همراه بوده است. اما بعضى از این داورى ها را 
مى توان در زمره بدترین انتخاب ها در تاریخ داورى هاى جشنواره  فجر دانست، از جمله موارد زیر:

-دوره ســوم: در حضور فیلم «کمال الملک» على حاتمى جایزه بهترین فیلم به «مترسک» و جایزه 
کارگردانى به یدا... صمدى رسید و تنها از فیلمنامه «کمال الملک» بخاطر ایده تقدیر شد!

- دوره پنجم: در حضور «ناخدا خورشید»، «خانه دوست کجاست؟» و «اجاره نشین ها» جایزه بهترین 
فیلم به «پرواز در شب» رسول مالقلى پور و جایزه فیلمنامه به «شیر سنگى» مسعود جعفرى جوزانى رسید.

- دوره ششم: در حضور سوسن تســلیمى (شــاید وقتى دیگر) جایزه بهترین بازیگــر زن به پروانه 
معصومى(جهیزیه اى براى رباب) رسید.

کیمیایى در فیلمنامه، کارگردانى و فیلم حتى نامزد نشــد و جایزه - دوره هفتم: «سرب» مسعود 
بهترین فیلم به «در مسیر تندباد» مسعود 

جعفرى جوزانى رسید.

- دوره هشتم: در 
حضور «مادر» على حاتمى 
و «هامــون» داریــوش 

مهرجویى جایزه بهترین فیلم 
به «مهاجر» حاتمى کیا رسید.

- دوره نهم: در حضور «دلشــدگان»، 
«مسافران» و «ناصرالدین شــاه آکتور سینما» جایزه 

بهترین فیلم به «نیاز» رسید.
* على حاتمى هیچ جایزه اى از جشنواره فجر نگرفت و 

آخرین فیلم او «دلشدگان» حتى نامزد سه 
جایزه اصلى نشد.

- دوره پانزدهــم: در حضــور لیال 
حاتمى براى فیلم «لیال»، سیمرغ به گلچهره 

سجادیه براى «سرزمین خورشید» رسید.

- دوره بیست و دوم: گلشیفته 
فراهانى براى «اشک سرما» جایزه نگرفت 
و سیمرغ به گوهر خیراندیش براى «رسم 

عاشق کشى» رسید.

- دوره بیست و پنجم: فیلم «سنتورى» 
داریوش مهرجویى در سه رشته فیلمنامه، کارگردانى و 
فیلم حتى نامزد جایزه هم نشد جایزه بهترین فیلم به 

«روز سوم» داده شد.

- دوره بیست و ششم: 
رضا ناجى که براى «آواز گنجشک ها» خرس 

نقره اى جشنواره برلین را گرفته بود در جشنواره 
فجر جایزه اى نگرفت!

- دوره بیست و هفتم: در حضور «درباره الى» اصغر فرهادى جایزه بهترین فیلم به «تردید» و 
بهترین فیلمنامه به «زادبوم» داده شد!

- دوره بیست و هشتم: حمید فرخ نژاد براى «به رنگ ارغوان» حتى نامزد دریافت سیمرغ نشد.

- دوره سى و دوم: در حضور «عصبانى نیستم!»، «چ» و «آرایش غلیظ» جایزه بهترین فیلم به «آذر، 
شهدخت، پرویز و دیگران» رسید!

*  ناصر تقوایى و على حاتمى هیچ جایزه ا ى از جشنواره فجر نگرفتند. مسعود کیمیایى تنها یک سیمرغ در کارنامه 
دارد. گلشیفته فراهانى تنها یک سیمرغ بخش بین الملل جشنواره فجر را دارد.

با بدترین داورى هاى جشنواره فیلم فجر آشنا شوید

اینها باید جایزه مى گرفتند اما نگرفتند!

کیمیایى در فیلمنامه، کارگردانى و فیلمحتى نامزد نشــد و جایزه سرب» مسعود 
 تندباد» مسعود 

 در
مى 
ش

 فیلم 
سید.

حضور «دلشــدگان»، 
ن شــاه آکتور سینما» جایزه 

ید.
ى از جشنواره فجر نگرفت و 

ن» حتى نامزد سه 

دــم: در حضــور لیال 
، سیمرغ به گلچهره 

خورشید» رسید.

گ و دوم: گلشیفته 
ما» جایزه نگرفت 
یش براى «رسم 

و پنجم: فیلم «سنتورى» 
 رشته فیلمنامه، کارگردانى و 
م نشد جایزه بهترین فیلم به 

ت و ششم:
گنجشکها» خرس

 گرفته بود در جشنواره 

پیش تولید ســریال «عاشــقانه 2» به کارگردانى منوچهر هادى آغاز شــده است. این ســریال قرار است به 
تهیه کنندگى هومن کبیرى براى شبکه نمایش خانگى ساخته شود که تهیه کنندگى فصل ابتدایى این سریال 

را نیز به عهده داشت.
در فصل اول این سریال ساره بیات، محمدرضا گلزار، هومن سیدى، بهاره کیان افشار، حسین یارى، مسعود رایگان 
و... به ایفاى نقش پرداختند.  اما در فصل دوم هنوز مشخص نیست کدام یک از این بازیگران قرار است بازى کنند 
و طبق گفته منوچهر هادى با توجه به حاشیه هاى به وجود آمده به طور قطع مهناز افشار که قرار بود شخصیت 

اصلى قصه فصل دوم «عاشقانه» باشد، دیگر در این سریال حضور نخواهد داشت.
همچنین تا به حال حضور گلزار در فصل دوم «عاشقانه» قطعى شده است و گروه تولید با فرزاد فرزین نیز مذاکراتى 

را انجام داده اند.
با توجه به اینکه ساره بیات به تازگى سریال «دل» را به کارگردانى منوچهر هادى به پایان رسانده است باید دید 

براى فصل دوم «عاشقانه» دوباره با این گروه همکارى خواهد کرد یا نه.

«عاشقانه 2» کلید خورد

 مى گذاشــتم، آقاى عطاران خیلى استقبال 
د. در پروژه هایى کــه با رضا عطــاران کار 
خیلى راحت بودم و او هم دست مرا باز گذاشته 
ســریالها زندگى مىکردم و ساعت هاى ر

شــتم. متأســفانه با اینکه مردم آقاى 
دوست دارند، او از تلویزیون کنار 

 سمت سینما رفت.
لــت بازیگرى اشــاره کرد 

یلمنامه هاى درســتى
ر به ما فیلمنامه اى 

یــن نبود که 
را کارگردان ز
مــن بازیگر 
ودم؛ خیلى 
کشــیدم و 

ى کنــم درگیر 
ــا و گروه بازىهاى

ـدم. هیچــگاه اصالت 
 را بخاطر گرفتن نقشى
 نبرده ام و افتخارم این
ســانى کار کرده ام و 
ى در کارنامه ام وجود 
میشــه براى مردم 

1255/.

مریم امیرجاللى: 

برخى سریال هاى نمایش خانگى مثل شبکه ِجم است

ک روز خوب در محله» 
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دردسر آوازه خوانى
 «تام هنکس»!

بازگشت بهروز بقایى به سینما و تئاتر
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  لوئیس دانک، کاپیتان برایتون به تمجید از عزم و اراده علیرضا جهانبخش، هافبک ایرانى تیمش پرداخت و 
او را الگو براى همه دانست. دانک در مصاحبه با سایت «آرگوس» انگلیس، گفت: من سختى هاى علیرضا 
در راه رسیدن به این جایگاه و ترکیب تیم را دیدم. این عزم و اراده جهانبخش باید الگوى تمام اعضاى تیم 
باشد چون نیاز به چنین انگیزه و تالشى داریم. راحت طلبى خوب نیست. اگر به ما فرصتى داده نشود نباید 

به راحتى تسلیم شویم. همه نیاز به جنگندگى دارند، در اینجا همه به دنبال رسیدن به ترکیب اصلى هستند.
جهانبخش در سال 2018 از آلکمار به برایتون آمد. او در اولین فصل حضورش چندین بازى براى تیمش 
انجام داد اما نتوانست توجه ها را جلب کند. در فصل جارى نیز او تا 20 هفته فرصت بازى در ترکیب اصلى را 
پیدا نکرد ولى ماه گذشته در دیدار با بورنموث در ترکیب تیمش قرار گرفت و اولین گلش را بعد از 18 ماه به 

ثمر رساند. این روزها هافبک ایرانى شرایط بهترى را در ترکیب تیم انگلیسى دارد.

از جهانبخش یاد بگیرید

                                    ساختارى با عنوان سازمان تیم هاى 
ملى فوتبال ایران که نمونه  بردارى از عنوان سازمان 
لیگ برتر بود تقریبًا از نیمه دوم ســال 1395 ایجاد 
شــد. پس از موفقیت تیم هاى فوتبــال جوانان و 
نوجوانان و صعود بــه جام هاى جهانــى که کادر 
اصفهانى مدیریت فدراســیون فوتبال را، از میراث 

موفقیت هاى مدیریت گذشته خشنود کرده بود.
سازمان تیم  هاى ملى بر همین اساس تأسیس شد. با 
محوریت تبلیغ حول محور موفقیت هاى فدراسیون 
5 ســتاره و صعود تمامى تیم هاى ملى به جام هاى 
جهانى و البته با این اندیشه که احتماًال تکرار چنین 
موفقیت هایى چندان دشوار نیست. البته که به نظر 
مى رســد تیم هاى ملى بیش از ســازمان شدن به 
ساختارى منضبط و تصمیماتى مدبرانه نیاز داشتند.

تیم هاى فوتبــال نوجوانــان و جوانــان پیش از 
شکل گیرى ســازمان تیم هاى ملى جهانى شدند و 
پس از آن با آغــاز عملیاتى فعالیت هاى محمدرضا 
ساکت در سمت هاى متعدد از جمله رئیس سازمان 
تیم هاى ملى، رئیس مرکز ملــى فوتبال، دبیرکل 
و ســایر بخش ها رفته رفته روزگار فوتبال پرستاره 

ایران بى ستاره شد.
نخســتین فعالیت این ســازمان کاهش اختیارات 
کمیته فنى و اعمال نفوذ مستقیم در انتخاب مربیان 
بود. ابتدا امیرحسین پیروانى به عنوان سرمربى تیم 
زیر 23 سال انتخاب شــد و در فرصت کمتر از یک 
ماه تیمش را براى حضور در مسابقات قهرمانى آسیا 
آماده کرد. طبیعتًا این آماده سازى نتیجه موفقى به 
همراه نداشت و تیم زیر 23 سال نخستین ناکامى را 

به نام سازمان تیم هاى ملى ثبت کرد.
انتخاب دوم سازمان جدید با ریاست ساکت، حضور 
فرهاد پورغالمــى روى نیمکت تیم جوانان بود که 
راهى انتخابى مسابقات قهرمانى زیر 19 سال آسیا در 
این رده سنى شد و باز هم حاصلى به جز شکست و 
ناکامى نداشت. تیم جوانان حتى از راهیابى به مرحله 

نهایى مسابقات بازماند و در دور انتخابى حذف شد.
در گام بعدى عباس چمنیان که دوران موفقى را با 
تیم نوجوانان پشت سر گذاشــته بود، صعود به جام 
جهانى 2017 هند و صعود به جمع هشت تیم برتر 
مسابقات را تجربه کرد، مجدداً به عنوان سرمربى تیم 
نوجوانان راهى رقابت هاى قهرمانى نوجوانان آسیا 
شد؛ البته این بار با سازماندهى و برنامه آماده سازى 
متفاوت از دوره قبل تحت مدیریت سازمان تیم هاى 
ملى که شکست سوم را براى سازمان تحت مدیریت 

ساکت رقم زد.
انتخاب هاى این سازمان در رده بانوان هم حاصلى 
به جز شکست در رده هاى نوجوانان، جوانان و امید 
نداشت در حالى که رئیس سازمان تیم هاى ملى بر 
ضرورت استفاده از حسین عبدى در این رده سنى 
تأکید داشــت، اما به کارگیرى مربــى مرد (براى 
نخستین بار) با عنوان ظاهرى مشاور هم در تیم هاى 
بانوان ثمرى نداشــت و در این بخش همانطور که 
انتظار مى رفت سیاست هاى سازمان تازه تأسیس 

نتیجه اى نداشت.
ناکامى بى سابقه، سهم فوتسال و فوتبال ساحلى هم 
بود، وقتى تیم ملى فوتبال ساحلى براى نخستین بار 
رکورد عدم صعود به مسابقات جام جهانى و ناکامى 
در رقابت هاى آسیایى را به نام خودش ثبت کرد. تیم 
ملى فوتسال زیر 20 سال که در دوره قبلى مسابقات 
قهرمانى آسیا عنوان نخست را از آن خود کرده بود، 
این بار در خانه و مســابقاتى که بــه میزبانى تبریز 

برگزار شد در جایگاه سوم ایستاد.
تنها افتخار و موفقیت قابل توجه در زمان تأسیس 
این سازمان را مى توان صعود به جام جهانى روسیه 
دانســت که آن هم با حفظ ســاختار قبلى توسط 
کارلوس کى روش و مخالفت هاى مستمر سرمربى 
پرتغالى با سیاست هاى سازمان تازه تأسیس شکل 
گرفت. اختالفات عمیق کى روش و ساکت در این 
مدت هرگز قابل پنهان کردن نبود و بارها منجر به 

مجادله هاى متعدد در اردوهاى تیم ملى شد. با این 
حال پس از حضور هشت ساله کى روش در تیم ملى 
و انتظار براى کسب موفقیت در جام ملت هاى 2019 

هم باز نتیجه اى جز شکست حاصل نشد.
با وجود این از زمانى که تیم ملى فوتبال بزرگساالن 
هم تحت نظر مســتقیم سیاســت هاى ســازمان 
تیم هاى ملى قرار گرفت، نتایجى بهتر از شکست 
مقابل بحرین و عراق کســب نشــد. همانطور که 
ســرمربى جدید تیم ملى هــم بیــش از اینکه با 
نظر اعضــاى کمیته فنى انتخاب شــود، خروجى 
نشست هاى محرمانه رئیس سازمان تیم هاى ملى 

با رئیس فدراسیون فوتبال بود.
نتایج تیم فوتبال زیر 23 ســال و حمید استیلى به 
نوعى آخرین دستپخت سازمانى است که قرار بود 
ضامن حفظ ستاره هاى آسمان فوتبال ایران باشد، 
اما ناکامى هاى خودش را بــا تیم امید پیروانى آغاز 

کرد و با تیم امید استیلى به پایان برد.
بــا آرزوى موفقیــت براى تیــم ملــى فوتبال 
بزرگســاالن در راه صعود به جام جهانى قطر باید 
گفت نتایج تیم امید در مسابقات مقدماتى المپیک 
در تایلند 10 گانه ناکامى هاى سازمان تیم هاى ملى 
فوتبال ایران با مدیریت ساکت را رقم زد تا نشان 
دهد بیش از آنکه فوتبال نیاز به تجمیع قدرت در 
یک سازمان خودساخته داشته باشد محتاج تقسیم 
صحیح وظایــف و تصمیم گیرى هاى منطقى در 
فضایى کارشناســى با حضور متخصصان متعهد 

است.
فوتبال بیش از هر زمان دیگــرى به تغییر نیاز دارد 
با نیروهایى جوان و خوشــفکر که به همفکرى و 
همگرایى با مشارکت همه اهالى فوتبال باور نداشته 
باشــند، نه افرادى که مى خواهند به تنهایى براى 
18 تیم ملى، مرکز ملى فوتبال، حوزه اسپانسرینگ 
و مارکتینگ و تمامى ابعــاد و بخش هاى مختلف 

فدراسیون تصمیم گیرى کنند.

سازمان تیم هاى ملى و این همه ناکامى!

حمالت پى در پى یک 
خبرگزارى به محمدرضا ساکت

تراکتور که نیم فصل اول نتایج سینوســى و پر افت و خیزى را با الهامى و 
دنیزلى تجربه کرده بود نیم فصل دوم را هم با شکست آغاز کرد که در اینجا 

برخى از دالیل این ناکامى را مى خوانید.
یک؛ تراکتورســازى فوتبالى پرنقص و فاقد برنامه ریزى دقیق و از پیش 
طراحى شده را در یکى از مهمترین نبردهاى خود به اجرا گذاشت وگرنه با 
این حجم از بازیکنان نامى که هرکدامشان به اندازه نیمى از بودجه برخى 
تیم هاى لیگ برترى خرج روى دست زنوزى گذاشته اند حتى مى توانست 

پیروز میدان بازى پرسپولیس هم باشد.
تراکتورسازى درست از نقطه اى آسیب دید که نتوانست برنامه اى قابل اجرا 
و از پیش فکرشده را در میدان رقابت با پرسپولیس پیدا کند. صرف گفتن 
این جمله که ساکت الهامى مربى جوان و پرتالشى است (نکته اى که بارها 
از زبان میثاقى مجرى برنامه «فوتبال برتر» بیرون آمد) هرگز نمى توانست 
گویاى واقعیت هاى پنهان فردى باشد که برحسب اتفاق به گزینه مربیگرى 

تیمى بدل شده که نام بازیکنانش را به اصطالح یک تریلى هم نمى کشد.
گرچه تراکتورسازى از بى ثباتى هاى منزجرکننده سال هاى اخیر بیشترین 
آسیب را دیده و نقش مدیران و تصمیم گیران پنهان سیاست هاى روزمره 
در به وجود آمدن این وضعیت هرگز قابل انکار نیست که تغییرات پى درپى 
در کادر فنى این تیم محصول همین اشــتباهات سیســتماتیک است، 
اما به واقع ســاکت الهامى مردى نبود که بتواند از پس این بازى برآید و 
همانطور که دیدیم مانند سنوات گذشــته با پرخاشگرى و تندخویى هاى 
خود -مانند رفتارى که در صبا و روزهاى دستیارى مرفاوى هم تکرار کرده 
بود- زمینه ساز برچیدن آمال و آرزوهاى تیم خود هم شد. اشتباه را آنهایى 
مرتکب شدند که خواستند از ساکت الهامى مربى بسازند. آیا تراکتورسازى 
جاى آزمون و خطاست؟ آیا بعد از گذشــت نزدیک به یک دهه از حضور 
قرمز هاى جذاب تبریز این تیم باید همچنان محل تاخت و تاز بى تجربه ها 
باشد و با تصمیم هاى آنى بزرگ ترین آسیب ها را ببیند؟ ایضاً این ایده فقط 
به دایره انتخاب مربیان تراکتورسازى ختم نمى شود. در بخش جذب بازیکن 
نیز شلختگى و بدسلیقگى در سال هاى اخیر همواره در نوع تصمیم گیرى ها 
موج زده است. دو؛ تراکتور بعد از برد هاى پى درپى یکى از استراتژیک ترین 
بازى هایش را باخت تا تصمیم گیرانش متوجه شوند چه خطاهاى گسترده اى 
را علیه تیم خود مرتکب شــده اند. البته نباید فراموش کنیم مشکل فقط 
ساکت الهامى نبود که با ظرفیت هاى اندك مربیگرى خود بار دیگر اخالق 
را هم به ضرر تراکتور باخت. تراکتورسازى به واقع با این مدیران در بیراهه 
خود غرق شده و انگار بعد از سال ها حیات در سطح اول فوتبال ایران هنوز 
نمى داند چطور بازیکن انتخاب کند، چقدر دستمزد تعیین کند، سراغ چه 
مربیانى برود و مهمتر از همه تیــم را چگونه آماده و مهیاى موفقیت کند. 
باشگاه تراکتورسازى در فرهنگسازى و هدایت تماشاگران خود نیز همواره 

راه را به غلط پیموده و این ادعایى نیست که بتوان آن را نادرست دانست.
مدیران تراکتور در همه این سال ها همواره از تماشاگران خود نردبانى براى 
هیاهو ســاخته اند اما هیچ مدیرى نبوده که فرهنگ واکنش بعد از باخت 
و پیروزى را به هوادارانش بیاموزد و تا این حد احســاس زدگى در فضاى 
تراکتورسازى حاکم نشود. در همه سال هایى که از عمر تراکتورسازى در 
لیگ برتر گذشته به واقع این تیم هیچ حرکت رو به جلویى نداشته است؛ چه 
در دیدار با پرسپولیس که تراکتورسازى با ساکت الهامى در ورزشگاه آزادى 
باخت و چه آن زمان که با فراز کمالوند یقه بزرگان را در ورزشــگاه آزادى 
مى گرفت. در تراکتورسازى چیزهایى کم است که نه مربیان این باشگاه و 
نه مدیرانش نتوانسته اند آن حلقه مفقوده را بیابند و از این مجموعه -رأس تا 
ذیل- تیمى حرفه اى پدید آورند به گونه اى که نه از برد ها مغرور و سرمست 

شوند و نه از باخت  ها مأیوس و دلزده.
سه؛ براى ساختن تراکتورسازى نیازى به فرمول هاى سخت و پیچیده نبود. 
تراکتور مى توانست اکنون با ویترینى از افتخارات پى درپى در فوتبال ایران 
طى طریق کند نه اینکه همچنان بازنده بازى هاى بزرگ باشد و در بزنگاه ها 

شکست هایى را تجربه کند که تمام آمال و آرزوهاى این تیم را بر باد دهد.

 تراکتور این جزیره همیشه بى ثبات

مى توانستید ویترینى از 
افتخارات داشته باشید اما...

 شــرکت ناظران بینا جهانبین سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 27694 و شناســه ملى 
10260484097 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ1398/09/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : صاحبان امضاى 
مجاز نحــوه امضاى اســناد و اوراق تعهدآور 
شرکت و چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق 
تجارتى و غیره و نیز اشخاصى را که حق امضاء 
دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. ماده 37 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (753037)

 شــرکت ناظران بینا جهانبین سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 27694 و 
شناســه ملــى 10260484097 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ1398/09/10 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : غالمعباس نوروزى 
فــر 1280958081 بعنــوان رئیس 
هیئــت مدیــره و یدالــه ســبحانى 
1280919264بعنــوان مدیر عامل و 
محمد بقائى شهرکى1817301373 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره و در 
غیاب رئیس هیئت مدیره , نائب رئیس 
هیئت مدیــره و با مهر شــرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (753036)

 شــرکت ناظران بینا جهانبین سهامى 
خاص به شماره ثبت 27694 و شناسه 
ملــى 10260484097 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
مــورخ1398/09/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : غالمعباس نوروزى فر به 
کدملــى 1280958081 و یدالــه 
ســبحانى به کدملى 1280919264 
و محمــد بقائى شــهرکى بــه کدملى 
1817301373 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. اصغر شهابى سامانى به کدملى 
1280843438 و فاطمه شهاب سامانى 
به کدملى 1285806263 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(753034)

شــرکت نور پــردازان رنگارنگ ســپاهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61479 
و شناســه ملى 14007961839 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ1397/11/03 خانم غزال کثیرى 
کد ملــى 4610113864 ، خانم بهاره کثیرى 
کد ملى 4622657120 ، محمد باقر کثیرى کد 
ملى 4623550966 به عنوان اعضاى هیات 
مدیره براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (750204)

 شرکت نور پردازان رنگارنگ سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
61479 و شناسه ملى 14007961839 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ1397/11/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد :خانم غزال کثیرى کد ملى 
4610113864 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیــره ، خانم بهاره کثیرى 
کد ملى 4622657120 به سمت رییس 
هیات مدیره ، محمد باقر کثیرى کد ملى 
4623550966 به سمت نایب رییس 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت اعم از چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها وعقو اسالمى وحتى مکاتبات 
عادى وادارى با امضــاء مدیرعامل به 
تنهایى همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (750199)

آگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییرات

آگهى تغییرات

 در زمان تعطیالت لیگ و بــاز بودن پنجره نقل و انتقاالت، یکى از ایجنت هاى فعــال در بازار اروپا به دفتر 
محمدحســن انصارى فرد مراجعه کرد و به مدیرعامل باشــگاه، جذب بازیکنى به نام «آرتم کراوتس» را 
پیشنهاد داد. این بازیکن 30 ساله و اوکراینى، مهاجمى حدوداً 2 مترى است که در لیگ ترکیه و براى باشگاه 
کایسرى اسپور توپ مى زد، اما باشگاه مراقب بود که پیشنهاد ایجنت او به پرسپولیسى ها، مثل یک راز باقى 
بماند. در همان ابتداى کار، مدیران پرسپولیس به دنبال توافق مالى با این بازیکن رفتند. وکیل کراوتس، رقم 
450 هزار دالر را پیشــنهاد کرد که واقعاً رقم باالیى بود اما این بازیکن در لیگ دشوار ترکیه موفق شده بود 
در همین فصل و در 36 بازى، هشت گل به ثمر برساند و پیش بینى مى شــد در لیگ ایران، تعداد گل هاى 

بیشترى را رقم بزند.
فردى که در این مذاکرات بود، به مدیران باشگاه توصیه کرد مذاکرات را ادامه بدهند و او هم تالش خود را 
مى کند تا پیشنهاد بازیکن اوکراینى را به نصف برساند. یعنى کراوتس را براى شش ماه باقیمانده از فصل، با 
رقمى حدود 270 تا 280 هزار دالر به ایران بیاورد. البته انصارى فرد که مى دانست با بحران مالى و به خصوص 
ارزى مواجه شده، زیر بار این رقم هم نرفت ولى با این حال؛ ماجراى شروع مذاکرات با کراوتس را به گوش 

وکیل گابریل کالدرون، سرمربى وقت تیم رساند.
در آن زمان، کالدرون به صورت یکطرفه قرارداد خود را فسخ کرده و براى باشگاه کلى شرط و شروط براى 
تمدید قرارداد گذاشته بود که تقریباً هیچ کدام از شرط هاى او، توسط مدیران باشگاه تأیید نشد و در نهایت کار 
به جدایى قطعى کشید. همان روزها، مهاجم 30 ساله و اوکراینى که براى روشن شدن تکلیفش عجله داشت، 
از طریق ایجنت ایرانى خود بار دیگر به دنبال پیشنهاد جدید رفت و حتى شنیدیم این بار با رقم 300 هزار دالر 
براى شش ماه با شرط تمدید قرارداد در صورت توافق طرفین براى دو فصل موافقت کرد، اما پرسپولیسى ها 
براى پیشنهاد دوم این بازیکن هم فرصت خواستند، چون تأیید یا رد او باید توسط گابریل کالدرون انجام مى شد 

و کالدرون نیز با باشگاه به مشکل برخورده و پاسخ هیچ کدام از ایمیل هاى مدیران پرسپولیس را نمى داد.
سه روز مانده به پایان مهلت نقل و انتقاالت، صبر این بازیکن تمام شد و به صبر براى مذاکره پایان داد. البته 
شنیدیم فردى در این میان باعث ایجاد اختالف بین او و پرسپولیسى ها شد. این فرد براى آنکه کراوتس را به 
یک باشگاه متمول شهرستانى بکشاند، حسابى علیه پرسپولیس جوسازى کرد و حتى شنیدیم این موضوع را 
هم گفته بود که باشگاه پرسپولیس، چون یک باشگاه دولتى است، توانایى پرداخت دالر به خارجى ها را ندارد 
و اگر راهى این باشگاه تهرانى شود، براى دریافت پول قراردادش با مشکل مواجه خواهد شد. به همین علت، 
مهاجم اوکراینى در آخرین پیام براى باشگاه پرسپولیس درخواست 550 هزار دالرى داد تا همانجا، مذاکرات 
براى همیشه متوقف شود. البته او از اوضاع اقتصادى در ایران دچار نگرانى شد و به وکیل و ایجنت خود اعالم 
کرد به ایران نمى آید. به هر حال جذب این بازیکن از دســتور کار پرسپولیس خارج شد و آنها با اوساگوآنا به 
توافق رسیدند تا با حدود 150 هزار دالر براى شش ماه، با این مهاجم نیجریه اى عقد قرارداد کردند. آرتم که 
بازوبند کاپیتانى کایسرى اسپور ترکیه را بر بازو دارد، قبول کرد فعًال در این باشگاه بماند و اگر پیشنهادى بهتر 

به دستش رسید، تا قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت در اروپا، تیم خود را تغییر بدهد.

مذاکره اى که مدت ها سکرت مانده بود

  حاال که گابریل کالدرون رفته بازار مصاحبه علیه او حسابى داغ است! بعد از سعید راد که درست پس از پیروزى 
پرسپولیس بر نساجى هر چه از دهانش در مى آمد به سرمربى پرسپولیس گفت، حاال نوبت به چند بازیکن 
جوان این تیم رسیده که علیه سرمربى سابق شان حرف بزنند. چند روز پیش محمدامین اسدى مصاحبه اى 
کرد و درباره کالدرون گفت:  قبل از شــروع فصل اکثراً در دیدار هاى دوستانه بازى مى کردم، ولى با شروع 
فصل شرایط تغییر کرد و فرصتى به من نرسید. واقعیت این است وقتى با کالدرون به مشکل خوردم به من 
گفت نمى خواهمت!  اخیراً هم مصاحبه اى از حمیدرضا طاهرخانى منتشر شد که او در این مصاحبه گفته بود: 
«حرفى که مى خواهم بزنم به این دلیل نیست که کالدرون مرا نخواست و از پرسپولیس رفتم. به نظرم خدا به 
پرسپولیس رحم کرد که کالدرون رفت و برنگشت. قهرمانى پرسپولیس به واسطه داشتن بازیکنان باکیفیتى 
است که در اختیار دارد و اگر کالدرون هم نبود، همین تیم به راحتى مى توانست قهرمان نیم فصل شود. به 
نظرم کالدرون و تفکراتش، این قهرمانى نیم فصل را سخت کرد و همان هفته هاى ابتدایى خیلى امتیاز از دست 
دادیم.  اصًال آدم مى ماند که به بعضى از این بازیکنان جوان چه بگوید! آن یکى مدعى است وقتى با کالدرون 
به مشکل خورده، سرمربى به او گفته دیگر او را نمى خواهد! خب برادر من چه توقعى دارى؟ نکند انتظار دارى 
وقتى با مربى به مشکل مى خورى بازیکن فیکس تیم بشــوى؟ این یکى هم که هنوز غوره هم نشده، چه 
برسد به مویز! مدعى شده پرسپولیس به علت بازیکنان باکیفیتش قهرمان نیم فصل شد و اگر کالدرون نبود، 
این اتفاق راحت تر رخ مى داد! خب این ادعاى شــما یعنى اینکه برانکو هم کارى براى پرسپولیس نکرده و 
فقط بازیکنان باکیفیتش این تیم را در سه سال اخیر قهرمان لیگ برتر کرده اند! شما را به خدا کمى جنتلمن 
باشید! کمى قدرشناس باشید. از آدام همتى یاد بگیرید. او با اینکه مثل شما توسط کالدرون از پرسپولیس کنار 
گذاشته شد و پدربزرگش هم همه جور بى احترامى به کالدرون کرد، هرگز بى ادبى نکرد و بعد از جدایى از 
پرسپولیس درباره کالدرون محترمانه حرف زد و اعالم کرد که نظرات پدربزرگش اعتقاد شخصى خود او است.

او رفت و زبان ها تیز شد!

  تسنیم|
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 981133 ج/7 له خانم ژاله الوندى و علیه موسسه عالى نقش جهان مبنى 
بر مطالبه مبلغ 137158231 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/11/28 ساعت 12 ظهر در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان- خیابان سروش- خیابان 
عسگریه- فرسان جنوبى- کوچه سیاوش- موسســه آموزش عالى نقش جهان مراجعه و 
از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 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 تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. لیست 
اموال مورد مزایده: طبق دســتور در وقت مقــرر ضمن مراجعه به دفتــر ان اجرا و مطالعه 
پرونده فوق الذکر، سپس قرارى که در مورخه 98/8/21 با خواهان گذاشته شد در معیت و 
راهنمایى ایشــان به آدرس ك مندرج در پرونده خیابان سروش- خیابان عسگریه فرسان 
جنوبى- کوچه سیاوش- موسسه آموزش علمى کاربرى مراجعه نموده و از اموال توقیفى 
طبق صورتجلسه اى که توسط مامور محترم کالنترى که در مورد 98/7/23 تنظیم گردیده 
بود بازدید به عمل آورده شــد، لذا با عنایت به محتویات پرونده موضوع قرار کارشناسى را 
مورد لحاظ قرار داده و با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه بدین وســیله 
اقالم توقیفى را طبق نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان و دخیل در تعین قیمت پایه در 
شرایط روز به شــرح ذیل براورد و اعالم نظر مى گردد. مراتب را جهت صدور دستور المز 
 4 TOMOST + 3 عدد PERFECT :تقدیم مى دارم. 1- کیس به مارکهــاى
 VANIA +یکعدد SONY +3 عــدد Green + یکعــدد PHOTON + عدد
2 عدد تعداد 14 عدد مبلغ 56/000/0000 ریال 2- 10 دســتگاه مانیتور سامســونگ به 
مدلهاى: S 19 C 150 F 6 دستگاه+ B 1930 N 4 دستگاه+ 4 دستگاه مانیتور ال جى 
به مدلهاى: W 1943 ST یکدستگاه+ E 1942 CA 3 دستگاه تعداد 14 دستگاه مبلغ 
49/000/000 ریال 3- کى برد به مارکهاى: microfire  2 عدد+ TSCO یکعدد+ 
hp 2 عدد، TONB 3 عدد+ فراسو 2 عدد+ NEXT یکعدد+ BehBod یکعدد+ 
majestic 2 عدد تعداد 14 عدد مبلغ 6/500/000 ریال 4- موس به مارکهاى: فراسو 
6 عدد+ TECH یکعدد+ Product یکعــدد+ Silicon یکعدد تعداد 9 عدد مبلغ 
1/500/000 ریال جمع کل به ریال 113/000/000. م الف: 736172 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان/10/433
مزایده 

شماره مزایده: 139804302003000042 تاریخ ثبت: 1398/09/24 - به موجب پرونده 
هاى اجرائى کالســه 9705177 و 9705176 تمامت سى و سه ممیز پنجاه و هشت صدم 
سهم مشاع از هفتاد و دو ســهم عرصه و اعیان پالك 9112 فرعى از 14874 اصلى مفروز 
و مجزا شده از 6103 فرعى از اصلى مذکور قطعه 1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که سند 
مالکیت اصلى با شــماره چاپى 336691 سرى الف سال 96 با شــماره دفتر الکترونیکى 
الکترونیک 139620302026023794 ثبت گردیده اســت و به نشانى اصفهان خیابان 
کاوه خیابان گلســتان جنب کوچه امیرکبیر (شــماره 7) مجتمع تجارى- ادارى نگین با 
حدود و مشخصات شماال در نه قسمت که دوم و چهارم و ششم و هشتم پخ بطولهاى سى 
سانتى متر و شصت سانتیمتر و دو متر و ده سانتى متر و شصت سانتیمتر و سى سانتى متر و 
شصت سانتى متر و دو متر و ده سانتیمتر و شصت سانتیمتر و بیست سانتیمتر دیوار و پنجره 
به فضاى خیابان شرقا: اول در هفت قســمت که دوم جنوبى و سوم پنج پخ و ششم شمالى 
بطولهاى سه متر و شصت و پنج سانتى متر و دو متر و شصت و پنج سانتیمتر و هفتاد سانتى 
متر و دو متر و هشتاد سانتى متر و هشتاد سانتى متر و دو متر و شصت سانتى متر و یک متر 
و هفتاد سانتى متر دیوار اشــتراکى با دفتر کار 9113 فرعى دوم در دو قسمت که دوم پخ 
هاى بطولهاى سه متر و شصت سانتى متر و یک متر و چهل سانتى متر درب و دیوار به راه 
پله و آسانسور مشاعى جنوبا: اول در دو قسمت که دوم غربى بطولهاى دو متر و نود سانتى 
متر و یک متر و چهل و پنج سانتى متر دیوار اشــتراکى با دفتر کار 9115 فرعى دوم در سه 
قســمت که اول غربى و سوم شرقى بطولهاى یک متر و سى ســانتى متر و یک متر و نود 
سانتى متر و سى و پنج ســانتى متر درب و دیوار به نورگیر سوم بطول یک متر و سى و پنج 
سانتى متر دیوار اشــتراکى با دفتر کار پالك مرقوم غریا: بطول ده متر و بیست سانتى متر 
دیوار به دیوار پالك 2124 فرعى دوم بطول یک متر و ده سانتى متر دیوار بفضاى خیابان. 
که طبق نظر کارشناس رسمى که تمامت سى و سه ممیز پنجاه و هشت صدم سهم مشاع 
از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان مالکیت آقاى رحم خدا امیدى بردنجانى که در قبال طلب 
خانم فرحناز رضائى خوزانى با وکالت آقــاى علیرضا مختارى و 5٪ حقوق دولتى که طبق 
بخشنامه شــماره 139885602026006151- 98/06/07 صادره از ثبت منطقه شمال 
اصفهان توقیف گردیده است و تمامت 38/58 سهم مشاع مدیون به مبلغ 1296561111 
ریال ارزیابى شده و پالك فوق یک دستگاه دفتر کار به مساحت مفید 79/25 مترمربع است. 
که این دفتر کار در طبقه اول سمت شمال غربى یک ساختمان 5 طبقه مشتمل بر 14 واحد 
تجارى در طبقه همکف و 16 واحد دفتر کار در طبقات واقع شده است. ساختمان با اسکلت 
بتونى و سقف هاى تیرچه بلوك، نماى اجر نما و ســنگ و مجهز به یک دستگاه آسانسور 
مى باشد. سطوح داخلى دیوارها و سقف سفیدکارى و رنگ روغنى، کف سرامیک، پنجره 
هاى خارجى آهنى، دربهاى داخلى چوبى با اپن و کابینت فلزى، سرویســهاى بهداشتى و 
آشپزخانه کاشیکارى نشده، سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبایس بوده و 
قدمت ساختمان در حدود 15 سال مى باشد و داراى انشعابات آب، برق، گاز مى باشد و مورد 
مزایده میزان 15/03 سهم مشاع از 33/58 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان، پالك 

فوق از ســاعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/11/29 در اداره شــعبه اول اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شــرقى ابتداى خیابان الهور اداره 
اجراى اسناد رسمى طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پانصد 
و هشتاد میلیون و سیصد و بیســت و چهار هزار و نهصد و نود و نه ریال (580/324/999 
ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. 
طالبین مى توانند به آدرس فوق مراجعه و از مورد مزایده دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و آب و برق 
و گاز و غیره به عهده برنده مزایده اســت. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمى گردد، 
مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشــر خواهد شــد. توضیحًا خریداران جهت شرکت در 
جلسه مزایده با واریز مبلغ فوق به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اصفهان نزد بانک مرکزى به شــماره IR 090100004061013207670192 با شناسه 
واریز 998108561161070070570000000000 و تحویل فیش واریزى به این اداره، 
امکان حضور در جلسه مزایده را دارند. تاریخ انتشار: 12 /98/11 م الف: 742191 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /11/139
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902003000041 تاریخ آگهى: 1398/10/29 شــماره پرونده: 
139704002003003741 آگهــى مزایــده- به موجــب پرونده هاى اجرائى کالســه 
9705177 و 9705176 تمامت ســى و ســه ممیز پنجاه و هشت صدم ســهم مشاع از 
هفتاد و دو ســهم عرصه و اعیان پالك 9112 فرعى از 14874 اصلى مفروز و مجزا شده 
از 6103 فرعى از اصلى مذکــور قطعه 1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که ســند مالکیت 
اصلى با شماره چاپى 336691 سرى الف ســال 96 با شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 
139620302026023794 ثبت گردیده است و به نشــانى اصفهان خیابان کاوه خیابان 
گلستان جنب کوچه امیرکبیر (شماره 7) مجتمع تجارى- ادارى نگین با حدود و مشخصات 
شماال در نه قسمت که دوم و چهارم و ششم و هشتم پخ بطولهاى سى سانتى متر و شصت 
سانتیمتر و دو متر و ده سانتى متر و شــصت سانتیمتر و سى سانتى متر و شصت سانتى متر 
و دو متر و ده سانتیمتر و شصت سانتیمتر و بیست سانتیمتر دیوار و پنجره به فضاى خیابان 
شرقا: اول در هفت قسمت که دوم جنوبى و سوم پنج پخ و ششم شمالى بطولهاى سه متر 
و شصت و پنج سانتى متر و دو متر و شصت و پنج ســانتیمتر و هفتاد سانتى متر و دو متر و 
هشتاد سانتى متر و هشتاد سانتى متر و دو متر و شصت سانتى متر و یک متر و هفتاد سانتى 
متر دیوار اشتراکى با دفتر کار 9113 فرعى دوم در دو قســمت که دوم پخ هاى بطولهاى 
سه متر و شصت سانتى متر و یک متر و چهل سانتى متر درب و دیوار به راه پله و آسانسور 
مشاعى جنوبا: اول در دو قسمت که دوم غربى بطولهاى دو متر و نود سانتى متر و یک متر 
و چهل و پنج سانتى متر دیوار اشتراکى با دفتر کار 9115 فرعى دوم در سه قسمت که اول 
غربى و سوم شرقى بطولهاى یک متر و سى ســانتى متر و یک متر و نود سانتى متر و سى 
و پنج سانتى متر درب و دیوار به نورگیر ســوم بطول یک متر و سى و پنج سانتى متر دیوار 
اشــتراکى با دفتر کار پالك مرقوم غریا: بطول ده متر و بیست ســانتى متر دیوار به دیوار 
پالك 2124 فرعى دوم بطول یک متر و ده سانتى متر دیوار بفضاى خیابان. که طبق نظر 
کارشناس رسمى که تمامت سى و سه ممیز پنجاه و هشت صدم سهم مشاع از هفتاد و دو 
سهم عرصه و اعیان مالکیت آقاى رحم خدا امیدى بردنجانى که در قبال طلب خانم فرحناز 
رضائى خوزانى با وکالت آقــاى علیرضا مختارى و 5٪ حقوق دولتى که طبق بخشــنامه 
شــماره 139885602026006151- 98/06/07 صادره از ثبت منطقه شــمال اصفهان 
توقیف گردیده اســت و تمامت 38/58 سهم مشــاع مدیون به مبلغ 1296561111 ریال 
ارزیابى شده و پالك فوق یک دستگاه دفتر کار به مساحت مفید 79/25 مترمربع است. که 
این دفتر کار در طبقه اول سمت شمال غربى یک ســاختمان 5 طبقه مشتمل بر 14 واحد 
تجارى در طبقه همکف و 16 واحد دفتر کار در طبقات واقع شده است. ساختمان با اسکلت 
بتونى و سقف هاى تیرچه بلوك، نماى اجر نما و ســنگ و مجهز به یک دستگاه آسانسور 
مى باشد. سطوح داخلى دیوارها و سقف سفیدکارى و رنگ روغنى، کف سرامیک، پنجره 
هاى خارجى آهنى، دربهاى داخلى چوبى با اپن و کابینت فلزى، سرویســهاى بهداشتى و 
آشپزخانه کاشیکارى نشده، سیســتم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبایس بوده 
و قدمت ساختمان در حدود 15 سال مى باشد و داراى انشــعابات آب، برق، گاز مى باشد و 
مورد مزایده میزان 15/03 سهم مشاع از 33/58 سهم مشــاع از 72 سهم عرصه و اعیان، 
پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/11/29 در اداره شعبه اول اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شــرقى ابتداى خیابان الهور اداره 
اجراى اسناد رسمى طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پانصد 
و هشتاد میلیون و سیصد و بیســت و چهار هزار و نهصد و نود و نه ریال (580/324/999 
ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. 
طالبین مى توانند به آدرس فوق مراجعه و از مورد مزایده دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و آب و برق و 
گاز و غیره به عهده برنده مزایده است. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده 
روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه چاپ و منتشر خواهد شد. توضیحًا خریداران جهت شرکت در جلسه مزایده 
با واریز مبلغ فوق به حســاب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اســناد و امالك اصفهان 
نزد بانک مرکزى به شــماره IR 090100004061013207670192 با شناســه واریز 
998108561161070070570000000000 و تحویل فیش واریزى به این اداره، امکان 
حضور در جلسه مزایده را دارند. تاریخ انتشار: 12 /98/11 م الف: 742189 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /11/140
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000389 تاریخ آگهى: 1398/11/07 شــماره پرونده: 
9100400200400646 آگهى مزایده بشــماره بایگانى: 9101702- ششــدانگ پالك 

ثبتى 15190/8587 (هشت هزار و پانصد و هشتاد و هفت فرعى از پانزده هزار و یکصد و 
نود اصلى) مجزى شــده 1969 (یک هزار و نهصد و شصت و نه) که آنهم از 15190/354 
جدا شده واقع در فرسان بخش 5 ثبت اصفهان با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن 
بدون استثناء چیزى از آن به آدرس: اصفهان خیابان پروین، خیابان حکیم شفائى اول، بعد از 
چهارراه فرسان، خیابان خرمدین، بن بست زارع، پالك 18 که سند مالکیت آن در سه جلد 
بنام آقاى محمد و مرحومه زهره- عنایتى و آقاى اکبر افشارزاده (راهنین هر کدام مالک دو 
دانگ، ثبت و صادر شده است، توضیحا وراث مرحومه زهره عنایتى، تاریخ فوت 97/6/16، 
عبارتست از: 1- آقاى اکبر افشــارزاده- همســر متوفى و راهن 2- خانم محترم رضائى 
ادریانى- مادر متوفى 3- الهام 4- نسرین 5- نرگس- همگى افشارزاده- فرزندان متوفى) 
و طبق نامه 94/38340446- 94/3/18 اداره ثبت منطقه شرق اصفهان حدود اربعه طبق 
صورت مجلس تفکیکى بدین شرح مى باشد: شماال: به کوچه هشت مترى بطول 10/50 
متر شرقا: به پى زمین 8588 فرعى بطول 26/50 متر جنوبا: به پى زمین شماره 8607 فرعى 
بطول 10/50 متر غربا: اول به پى زمیــن 8606 فرعى دوم به پى زمین 8586 فرعى جمعا 
بطول 26/50 متر، حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر هیئت محترم کارشناسان رسمى پالك 
فوق یک باب منزل مسکونى یک طبقه بصورت دوبلکس با پارکینگ تونلى بمساحت عرصه 
278/25 مترمربع و اعیانى حدود 325 مترمربع و قدمت حدود 30 سال، با اسکلت فلزى با 
سقف تیرچه بلوك، کف هال و سالن طبقات سرامیک، کف اطاقها موزائیک، بدنه دیوارها 
گچ کارى و رنگ آمیزى، در و پنجره بیرونى از جنس آهن، درها و کمدهاى داخلى چوبى، 
کف آشپزخانه ها سرامیک و بدنه کاشى کارى، کابینت آشپزخانه طبقه اول از جنس ام دى 
اف، نماى بیرون و حیاط، سنگى، کف حیاط موزائیک، درب پارکینگ آهنى، کف سرویس 
ها سرامیک و بدنه کاشى کارى (زیرزمین فاقد سرویس بهداشتى و حمام مى باشد) سیستم 
گرمایشى بخارى گازى، سیستم سرمایش  کولر آبى، داراى انشعابات آب، برق، گاز و طبق 
اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد. طبق سند رهنى شماره 137784- 84/10/7 
دفتر اسناد رسمى شماره 15 اصفهان بابت بدهى شرکت ایران جاورس در رهن بانک ملى 
ایران شعبه اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/12/4 در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشــت شرقى- چهارراه الهور، اداره 
ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان، طبقه سوم، شعبه دوم اسناد رهنى به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 26/500/000/000 ریال (بیست و شش میلیارد و پانصد 
میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/11/12 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى 
به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصــوص پرداخت نماید. م الف: 

751300 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/186
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم محترم فرهادى ســیف آباد و آقاى داریوش 
کحیش پور دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شــما به این شورا تقدیم نموده و به 
کالسه 98 / 625 ش 4 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ دوشنبه  17 / 12 / 98 ساعت 5 
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د 
. م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 
. 748068 /م الف -  مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/174  

فقدان سندمالکیت
خانم گیتى یوسف زاده فرزند کوچک على با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 406267 
را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 34200 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  
اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 35 دفتر932 ذیل ثبت 208167  بنام  خانم گیتى یوسف 
زاده فرزند کوچک على ثبت و صادر و تســلیم گردیده که  بموجب ســند انتقال به شماره 
42374مورخ 29  / 5 / 1394 دفتر143 به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام 
نشده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شــده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 748066 /م الف عباسعلى 

عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/ 11/175 
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030012860      خانم فرزانه  کالنترى دهقى فرزند عبدالحسین 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 338 باقیمانده مجزى شده از 915 اصلى واقع 
در قطعه 4 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 276 دفتر 353 امالك ذیل ثبت 
70521 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 194299 سرى الف 90 صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود 

شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود 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 سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/11/12، 747527/م الف-مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف زهرا لطفى نجف آبادى/ 11/177 
حصروراثت 

میالد براتى آبگرمى داراى شناسنامه شماره 1080101640 به شرح دادخواست به کالسه 
1704/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان رضا براتى آبگرمى بشناســنامه 16 در تاریخ 98/10/24 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. افسانه براتى ش ش 
18 ، 2. فرزانه براتى ش ش 696 ، 3. میالد براتى آبگرمى ش ش 1080101640 (فرزندان 
متوفى ) ، 4. پروین صفرى گنهرانى ش ش 1 ، (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 749135/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/178
 حصروراثت 

سید ابراهیم شکرالهى داراى شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کالسه 1710/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید 
روح اهللا شکرالهى یانچشمه بشناســنامه 2654 در تاریخ 98/9/19 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. سید ایمان شکرالهى 
ش ش 75 ، 2. سید على شکرالهى ش ش 3 ، 3. سید ابراهیم شکرالهى ش ش 44 ، 4. سید 
داود شــکرالهى ش ش 3624 ، (فرزندان متوفى)، 5. عصمت سورانى ش ش 58 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 750125/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد/  11/179
 فقدان سند مالکیت

شماره: 23020740- 98/11/2 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 8575/6 واقع در بخش 
سه ثبت اصفهان بنام محمود افشارنیا فرزند حسن با کدملى 1286390516 ثبت در دفتر 93 
صفحه 601 ذیل شماره ثبت 11680 ثبت و سند بشماره 256711 صادر و تسلیم گردیده و  
اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 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 کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 752386 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان /11/187
ابالغ اخطاریه

آقاى اسداله حیدریان قلعه دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت اقاى غالمحسین سالکى 
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 689 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 20 
/ 12 / 98 ساعت 30 / 9  صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد 748151/م الف. مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 11/173 
 اخطار اجرایى

محکوم علیه ورثه مرحوم آقاى ایرج امیدى پور1 – هما پدنى بنشــانى شاهین شهر حافظ 
جنوبى فرعى 2 شــرقى پ 40 2- آرش امیدى پور 3 – آرمان امیدى پور 3 – آســادخت 
امیدى پور همگى مجهول المکان و محکوم له فرزانه چهک بنشانى اصفهان فوالد شهر 
A 2 به موجب راى شماره 382 تاریخ 9 / 6 / 98 حوزه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت به الزام خواندگان به تنظیم و انتقال 
سند رسمى خودروى سمند به شــماره انتظامى 22ى 753 – ایران 23 به نام محکوم له و 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000 / 685 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر 
و پرداخت هزینه نشر آگهى در حق محکوم له ضمنا پرداخت هزینه اجراى حکم به عهده 
محکوم علیها مى باشــد  ماده 34 قانون اجراى احکام همین کــه اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   747738 /م الف.  شاهین برزن  -  قاضى شعبه یازدهم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 11/176 

شرکت ســهامى خاص غالت گســتر بهاران نقش جهان درتاریخ1398/10/07 به شماره ثبت 
63804 به شناســه ملى 14008871545 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :• فروش نهــاده هاى دام و طیور و 
آبزیان . • خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. • شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى. • استفاده از تســهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و موسسه هاى مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت. • اعطاى نمایندگى از شــرکت هاى دولتى و 
خصوصى. • عقد هرگونه قرارداد و مشــارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى و خارجى پس از 
کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان برخوار ، 
بخش مرکزى ، شهر دستگرد، محله دستگرد ، خیابان خاکى ، کوچه بى نام 6 ، پالك 4 ، طبقه همکف 
کدپستى 8343119838 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 82268522 مورخ1398/10/02 نزد بانک کشاورزى شعبه 
دستگرد-برخوار با کد 2685 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى عابدى به شماره 
ملى 6609173303و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى میثم عابدى به شماره ملى 
6609881278و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى مهرداد عابدى به شماره ملى 6609913013و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل ، همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مینا رفیعى به شماره ملى 
5100090820 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم منصوره اسماعیلیان دستجردى 
به شماره ملى 6609947503 به ســمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (753147)

شرکت ســهامى خاص غالت گســتر بهاران نقش جهان درتاریخ1398/10/07 به شماره ثبت 
63804 به شناســه ملى 14008871545 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :• فروش نهــاده هاى دام و طیور و 
آبزیان . • خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. • شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى. • استفاده از تســهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و موسسه هاى مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت. • اعطاى نمایندگى از شــرکت هاى دولتى و 
خصوصى. • عقد هرگونه قرارداد و مشــارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى و خارجى پس از 
کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان برخوار ، 
بخش مرکزى ، شهر دستگرد، محله دستگرد ، خیابان خاکى ، کوچه بى نام 6 ، پالك 4 ، طبقه همکف 
کدپستى 8343119838 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 82268522 مورخ1398/10/02 نزد بانک کشاورزى شعبه 
دستگرد-برخوار با کد 2685 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى عابدى به شماره 
ملى 6609173303و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى میثم عابدى به شماره ملى 
6609881278و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى مهرداد عابدى به شماره ملى 6609913013و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل ، همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مینا رفیعى به شماره ملى 
5100090820 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم منصوره اسماعیلیان دستجردى 
به شماره ملى 6609947503 به ســمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (753142)

شرکت بیســکویت آالله سهامى خاص 
به شــماره ثبت 11518 و شناســه ملى 
10260325683 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مورخ1398/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - ســید اکبر هاشمى جزى به شماره 
ملى 1281687618، شــهال هشیارى 
پور به شماره ملى 1286859824 و سید 
محمد هادى هاشمى جزى به شماره ملى 
1271379929 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - محمد 
حسین حسینعلى زاده خراسانى به شماره 
ملى 1290507147 بــه عنوان بازرس 
اصلى و احمد رضا صمدانى به شماره ملى 
1287790615 به عنــوان بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (750178)

 شرکت مهندسى کرانه سازان زنده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 39828 
و شناســه ملــى 10260574922 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ1397/10/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - سیدعلى 
سجاد به شــماره ملى 1280859555 
، ابراهیــم فنائــى بــه شــماره ملى 
1289377863 و رضــا محمــدى 
جوزدانى به شماره ملى 1091741281 
بســمت اعضاء هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - موسسه 
حسابرســى معین مشــاور مجرب به 
شناسه ملى 10320404190 و اردشیر 
لطفى به شــماره ملى 6209492878 
به ترتیب بســمت بازرس اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (750156)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات تاسیس تاسیس
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شرکت فوالد مبارکه اصفهان، افتخار دارد هم زمان با ایام پیروزى شکوهمند 
انقالب اسالمى به منظور تأمین نیروي انســانی مورد نیاز خود در مشاغل 
اپراتورى و کارشناسى، تعداد 527 نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول 
پیوست شماره 3 و 4 و 5 از طریق برگزاري آزمون کتبی (دانشى)، ارزیابى 
مهارتى و مصاحبه (براى مشاغل  اپراتورى)، کانون ارزیابى شایستگى (براى 
مشاغل کارشناسى)، معاینات طب صنعتی (جهت سنجش سالمت، توانایى 
جسمى و ویژگى هاى روانشناختى) و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق 

ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب نماید.
الف) شرایط عمومی

1- تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران
2-تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

3-نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفري که موجب محرومیت از 
حقوق اجتماعی شده باشد

4-عدم سوء مصرف مواد اعتیادآور به تأیید مراجع ذیصالح
5-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکى 

(دارابودن معافیت دائم پزشکى در مشاغل کارشناسى بالمانع مى باشد)
6-داشتن حداقل سن 18 سال تمام شمسی تا روز جمعه مورخ 98/12/16

7-داشتن سالمت و توانایی کامل جسمى، روحى و ویژگى هاى روانشناختى 
جهت انجام فعالیت هاي شغلی طبق تأیید مرکز بهداشت حرفه اي شرکت 

فوالد مبارکه 
8- تأیید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه

ب) شرایط اختصاصى
جدول شماره 1: شرایط اختصاصی

مقطع شغل
تحصیلى

حداقل معدل 
کل

حداکثر 
سن

حداکثر سابقه کار
 قابل پذیرش با 

پرداخت حق بیمه 
3 سال24 سال13/00دیپلماپراتور

3 سال28 سال13/00لیسانسکارشناس
تسهیالت سنى براى داوطلبان :

1- به کلیه دارندگان کارت هاى پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم 
غیر پزشکى، مدت 24ماه (2 ســال) خدمت نظام وظیفه قانونى به حداکثر 

سن اضافه خواهد شد.
2-داوطلبانى که داراى ســابقه کار با پرداخت حق بیمه در صندوق هاى 
بازنشستگى معتبر کشور مى باشند، به ازاى هر سال سابقه یک سال (تا سقف 
3 سال) به حداکثر سنی آنان اضافه مى شود. این دسته از افراد مى بایست 
گواهى پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگى مربوطه را به همراه سایر 
مدارك در روز کنترل مدارك (پس از آزمون کتبى) به همراه داشته باشند 
(افرادى که سوابق بیمه ســازمان تأمین اجتماعى ارائه مى نمایند عالوه بر 
گواهى مذکور، همراه داشتن شناسه کاربرى و رمز ورود به درگاه خدمات غیر 
  h ps://eservices.tamin.irحضورى سازمان تأمین اجتماعى به آدرس
الزامى مى باشد) در غیر این صورت از ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیرى 

به عمل خواهد آمد.
3- فرزندان معزز شــهدا و فرزندان جانبازان70 درصد به میزان  4 سال و 
فرزندان معزز جانبازان باالى 25٪ جانبازى، به میزان 3 سال به حداکثر سن 
آنان اضافه می شود. الزم است این افراد جهت استفاده از تسهیالت سنى 
نسبت به اخذ معرفینامه ایثارگرى از دفاتر پیشخوان دولت اقدام و در روز 

کنترل مدارك ارائه نمایند.
تذکر: شرکت درکلیه مراحل جذب، براى مشموالن بند فوق الزامى مى باشد. 
4- در هر صورت با احتساب کلیه تسهیالت سنى فوق، سن داوطلبان مشاغل 

اپراتورى از 30 سال و مشاغل کارشناسى از 34 سال نباید باالتر باشد.
* توضیحات شرایط اختصاصى:

1- دارا بودن مدرك و رشــته تحصیلى معتبر، مطابق با شرایط مندرج در 
جداول 3و4و5  الزامى بوده و داوطلبین در زمان ثبت نام میبایست مدارك 

منطبق با اطالعیه را ارائه نمایند.
2- مبناى محاسبه حداکثر سن، تا روز جمعه مورخ  98/12/16 مى باشد.

3- افراد داراى مدارك تحصیلى در مقاطع باالتر از جداول 3 و 4 به شرط دارا 
بودن و ارائه مدرك تحصیلى منطبق با شرایط اطالعیه، مى توانند در آزمون 
در مقطع پایین تر شرکت نمایند. لیکن مى بایست از ارائه مدارك با مقاطع 
باالتر خوددارى نمایند و امکان تغییر کد رشته آزمون یا رده شغلى در طول 
فرآیند جذب و همچنین در صورت استخدام، طى زمان اشتغال (با درخواست 
شخصى) حداقل تا 7 سال امکان پذیر نمى باشد و پس از این مدت نیز تابع 
ضوابط و مقررات شــرکت خواهد بود و قبل از جذب، در این خصوص تعهد 

محضرى از داوطلب اخذ خواهد شد.
4- نیازهاي اعالم شده بر اساس ساختار ســازمانی مصوب شرکت بوده و 
هرگونه درخواست شخصی مبنی بر تغییر ردیف شغلى یا رده شغلی مرتبط 
با تغییر یا ارتقاء مدرك تحصیلی فرد پس از جذب، از نظر شــرکت مردود 

مى باشد.
5- داوطلبان مشاغل اپراتورى مى بایست بومى یکى از استان هاى اصفهان 

یا چهارمحال و بختیارى باشند.
توضیح 1: داوطلب بومى به فردى اطالق مى گردد که داراى حداقل یکى از 

شرایط زیر باشد:
الف- محل صدور شناسنامه وى یکى از شهرستان هاى این دو استان باشد.

ب- محل اخذ دیپلم وى یکى از شهرستان هاى این دو استان باشد.
توضیح 2: داوطلبان بومى استانى با اولویت محل سکونت نزدیکتر و فرزندان 
کارکنان شاغل و باز نشسته فوالد مبارکه در شــرایط برابر از نظر علمى و 

تجربى  و مهارتى در اولویت دعوت به مرحله بعد قرار خواهند گرفت.
6-فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالى 50٪ که متقاضى شرکت در 

آزمون مشاغل اپراتورى مى باشند از شرط معدل معاف مى باشند.
پ ) مراحل فرآیند استخدام:

1- مراجعه به سامانه uiazmoon.ir  و مطالعه دقیق شرایط آگهى مندرج در 
آن و آماده نمودن مدارك مورد نیاز 

2- ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیرى
3 -دریافت کارت ورود به جلسه

4- حضور در محل برگزارى آزمون طبق برنامه آزمون کتبى
5- دریافت نتیجه آزمون کتبى از طریق سایت ثبت نام

6- حضور در فرآیند ارزیابى مهارتى و مصاحبه (ویژه مشاغل اپراتورى) و 
کانون ارزیابى شایستگى (ویژه مشاغل کارشناسى) در صورت پذیرش در 

آزمون کتبى
7- حضور در مرحله معاینات طب صنعتى در صورت پذیرش در مراحل قبلى

8- انجام فرآیند گزینش براى پذیرفته شدگان مراحل قبلى
9- تکمیل پرونده شامل اســتعالم مدرك تحصیلى، استعالم کارت پایان 

خدمت یا معافیت دائم، عدم سوءپیشینه و سایر مدارك مورد نیاز
10- انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزش هاى بدو استخدام براى 

پذیرفته شدگان نهایى.
ت ) مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام :

الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام (وب سایت) و تکمیل 
فرم الکترونیکى، نسبت به تهیه فایل مدارك مورد نیاز اقدام نمایند.

1- اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه 
توضیحات نیز ضمیمه شود)

2- اسکن کارت ملى
3- اسکن مدرك تحصیلی معتبر (که معدل در آن ذکر شده باشد) منطبق 

با شرایط اطالعیه
4- اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

توضیح: تاریخ صــدور مدرك تحصیلی و کارت پایــان خدمت یا معافیت 
می بایســت قبل از تاریخ اتمام مهلت ثبت نام در آزمون (پنج شنبه مورخ 

98/11/24) باشد.
5- اسکن عکس 4×3 جدید ( با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام )

6- اسکن گواهى پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگى مربوطه
7- پرداخت الکترونیکی مبلغ پانصد و پنجاه هزار (550,000) ریال در وجه 
دانشگاه اصفهان بابت هزینه هاى ثبت نام و شرکت در آزمون کتبى از طریق 

سامانه ثبت نام
توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد 

داشت.
ث) نحوه ثبت نام و مهلت آن:

 * با توجه به اینکه آزمون ها، تحلیل نتایــج، تعیین محل فعالیت و عنوان 
شغلی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس گروه امتحانى انتخاب شده توسط 
داوطلب در زمان ثبت نام انجام می شود الزم است داوطلبان با دقت و با توجه 
به شایستگی، عالقه، جدول نیازها و شرایط اعالم شده نسبت به انتخاب تنها 

یک کد رشته ( یک ردیف شغلى) ثبت نام نمایند.
* داوطلبان واجد شرایط می بایست از روز پنج شنبه مورخ 98/11/10 تا روز 
پنج شنبه مورخ 98/11/24 به سامانه  uiazmoon.ir مراجعه و اقدام به ثبت 

نام نمایند. فرم تقاضاي ثبت نام می بایست با دقت و صداقت تکمیل گردد.
ج)زمان توزیع کارت و آزمون:

*داوطلبان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 98/12/11 تا روز سه شنبه مورخ 
98/12/13 با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به چاپ و دریافت کارت ورود 

به جلسه آزمون اقدام نمایند.
*آزمون مشاغل کارشناسى روز پنج شنبه 98/12/15 و مشاغل اپراتورى 

روز جمعه 98/12/16 برگزار خواهد  شد.
*محل برگزارى آزمون شهر اصفهان و زمان و محل دقیق آن در کارت ورود 

به جلسه اعالم خواهد شد.
*همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه در 

روز آزمون الزامی می باشد.
تذکر مهم: 

با توجه به اینکه کلیه اطالع رسانى هاى آزمون از طریق سامانه ثبت نام انجام 
خواهد شد لذا داوطلبان می بایست در طول فرآیند جذب، جهت آگاهی از 
اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالى، بصورت مستمر به 
سامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطالع داوطلب از نتایج مراحل، جزئیات یا 

تغییرات احتمالى آزمون، موجب هیچ گونه حقی براي وي نمی گردد.
چ)  مفاد آزمون کتبی: 

آزمون کتبى شامل آزمون علمی مبتنى بر سؤاالت چهار گزینه اى با احتساب 
نمره منفى می باشد، سؤاالت علمی با توجه به هر گروه امتحانى و رشته هاي 
مورد نیاز طراحی شده و مفاد آزمون کتبى (دانشى) شامل سه بخش طبق 

موارد جدول شماره (2) مى باشد:
جدول شماره (2): ضرایب مفاد آزمون براى مشاغل اپراتورى و کارشناسى

تخصصى (دروس عمومى
تخصصى هر مقطع) (زبان انگلیسى و دانش 

توانایى ذهنى و ادراکىرایانه اى)
50٪30٪20٪مشاغل اپراتورى
60٪20٪20٪مشاغل کارشناسى

توضیح: مفاد آزمون تخصصى به شرح جداول شماره 3 و 4 مى باشد.
ح)کانون ارزیابى شایستگى (ویژه مشاغل کارشناسى): 

نفراتى که حدنصاب آزمون کتبى را کســب نموده اند (چند برابر ظرفیت 
پذیرش در هر ردیف شــغلى) از باالترین نمرات کتبى جهت ســنجش 
شایستگى هاى مورد نیاز شغل همچنین انجام مصاحبه فنى و تخصصى به 

این مرحله راه مى یابند.
خ)آزمون مهارت (براى داوطلبان رده اپراتورى): 

نفراتى که حدنصاب آزمون کتبى را کســب نموده اند (چند برابر ظرفیت 
پذیرش در هر ردیف شغلى) به این مرحله راه مى یابند. این مرحله شامل 

آزمون عملى مهارت و مصاحبه فنى مى باشد.
د) معاینات طب صنعتی:

 با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان (با احتساب 
ضریب وزنی هر مرحله) نفرات برتردر هر رشته/گرایش  به تعداد درج شده 
در اطالعیه استخدامی جهت انجام معاینات طب صنعتی (که در آن سالمت 
جسمى و روحى فرد با آخرین استانداردهاى سالمت سازمانى فوالد مبارکه 
مطابقت و بررسى مى گردد) دعوت خواهند شــد. در این مرحله، مبناى 
تصمیم گیرى جهت استخدام داوطلبان، انجام موفقیت آمیز معاینات طب 
صنعتى و تست هاى پاراکلینیک مختلف مى باشد که در روز معاینه و توسط 
شرکت فوالد مبارکه انجام مى شــود. لذا معاینات و نتایج تست هاى قبلى 
و بعدى (که توسط سایر مراجع یا پزشــکان انجام شده یا میشود) مبناى 
تصمیم گیرى نبوده و از نظر شرکت فوالد مبارکه جهت استخدام فاقد اعتبار 

الزم مى باشد.
در این مرحله افرادى که مستعد ابتال به بیمارى در محیط صنعتى تشخیص 
داده شوند، جهت ادامه مراحل اســتخدامى دعوت نخواهند شد. لذا افراد 
پذیرفته شده در این مرحله، مى بایست عالوه بر سالمت جسمى و روحى، 
توانایى مورد نیاز براى انجام فعالیت هاى شغلى در شرکت فوالد مبارکه در 
طى مدت خدمت، بر اســاس نظر مرکز بهداشت حرفه اى شرکت را داشته 

باشند.
ذ) گزینش: 

افراد تأیید شده توسط طب صنعتى به گزینش معرفى مى گردند تا در صورت 
تأیید صالحیت، جهت انجام سایر مراحل استخدام از آنها دعوت بعمل آید. 
در صورتى که داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد از فرآیند حذف و از نفر 

بعدى دعوت به عمل مى آید.
ر) تشکیل پرونده: 

نفراتى که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طى نمایند، جهت تشکیل پرونده 
(شامل استعالم مدرك تحصیلى، استعالم کارت پایان خدمت، آزمایش عدم 
اعتیاد، عدم سوء پیشینه و سایر مدارك مورد نیاز ) به مرور و بر اساس نیاز 

شرکت دعوت به کارمى شوند.
سایر توضیحات و تذکرات اطالعیه استخدامى:

1- صندوق بازنشستگى پذیرفته شــدگان نهایى، صندوق سازمان تأمین 
اجتماعى بوده و انتقال ســوابق بیمه اى افرادى که در سایر صندوق هاى 
بازنشستگى سابقه پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود. 
الزم به ذکر است، آن دســته از داوطلبان که با استفاده از تسهیالت سنى 
سابقه کار، مجاز به شرکت در آزمون شده اند در صورتیکه سابقه پرداخت 
بیمه ارائه شده، مربوط به صندوق هاى بازنشستگى غیراز صندوق تأمین 
اجتماعى باشد ملزم به انتقال سوابق بیمه خود به صندوق تأمین اجتماعى 
با پرداخت هزینه هاى قانونى مربوطه مى باشند و در این زمینه تعهد الزم 

اخذ خواهد شد.
2- تمامى مدارك ارائه شده توسط داوطلبان در مرحله کنترل مدارك با اصل 
مدارك، تطبیق داده خواهد شد و یا از مراجع صادر کننده مدرك، استعالم 
مى شود. بدیهى است چنانچه در هر زمان، خالف اطالعات اعالم شده توسط 
داوطلب محرز گردد، از انجام مراحل بعدي محروم و مطابق مقررات با وي 
رفتار خواهد شد. در صورت شــروع به کار از ادامه اشتغال وي جلوگیري و 
قرارداد وي خاتمه خواهد یافت.بدیهى اســت پیگیرى هاى الزم از طریق 

مراجع قضائى نیز صورت مى پذیرد.
3- به تقاضاي داوطلبان داراي مدرك تحصیلی معــادل، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
4- کارکنان شاغل در شــرکت فوالد مبارکه، که متقاضى پذیرش مدرك 
کارشناسى خود مى باشند، مى بایست در یکى از رشته هاى جدول پیوست 
شماره 3 ثبت نام و در آزمون کتبى، مصاحبه و کانون ارزیابى شرکت نمایند.

توضیح: به منظور رتبه بندى، نمره کتبى فرزندان معزز شــهدا شاغل در 
شرکت با ضریب 1/3 و سایر کارکنان با ضریب 1/15 محاسبه شده و در صورت 

قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه مى یابند.
5- داوطلبانی که قبًال در آزمون هاي اســتخدامى فوالد مبارکه شــرکت 
نموده و پذیرفته نشده اند، در صورت تمایل و داشتن شرایط الزم این آگهى 
می توانند مطابق مفاد این اطالعیه مجدداً در این آزمون شرکت نمایند و نتایج 

آزمون هاى قبلى افراد در این آزمون فاقد اعتبار مى باشد.
6- نیازهاى اســتخدامى در ردیف هاى اعالم شده در مقطع دیپلم پس از 
اعمال سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان که داراى شرایط 
عمومى استخدام مى باشند، تامین خواهد شد. لذا براى متقاضیان ایثارگر 
که در تمامى مراحل فرآیند جذب (از جمله کتبى، مهارت و ...) شرکت نموده 
و حداقل 80٪ نمره آخرین فرد راه یافته به مرحله بعد را کسب نموده و سپس 
از طرف بنیاد شهید استان اصفهان در لیست سهمیه قرار بگیرند سهمیه 

مربوط به ایثارگران براى آنها لحاظ خواهد شد. 
تذکر: این گروه از داوطلبان الزم اســت وضعیت ایثارگرى خود را در فرم 
تقاضانامه ثبت نام در ســامانه مربوطه مشخص نمایند. در غیر این صورت 

تغییر وضعیت ایثارگرى پس از انجام آزمون کتبى، امکان پذیر نخواهد بود.
7- تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از 
واحدهاي شرکت یا تابعه، در اختیار شرکت فوالد مبارکه بوده و قابل تغییر 

نمی باشد. 
8- محدوده جغرافیایی سکونت براي داوطلبان، حوزه سرویس هاي عمومی 
ایاب و ذهاب فعلی شرکت می باشد و شرکت فوالد مبارکه هیچگونه تعهدي 
در قبال ارائه سرویس ایاب و ذهاب به افرادي که خارج از این محدوده ساکن 
می باشند را نخواهد داشت و هیچ گونه مســیر سرویس دهی یا ایستگاه 

جدیدي اضافه نخواهد شد. 
محدوده سرویس دهی شامل: اصفهان، شــهرکرد، بروجن، بلداجى، فرخ 
شهر، مبارکه، شهرضا، شاهین شهر، زرین شهر، سپاهان شهر، بهارستان، 
فوالدشهر، نجف آباد، باغبهادران، خمینى شهر، کلیشاد، زازران، والشان، 
چمگردان، سده لنجان، ورنامخواست، دیزیچه، صفائیه، قهنویه، حسن آباد 
تنگ بیدکان، دهنو، کرکوند، مجلسى، طالخونچه، دهاقان، پوده، خوراسگان، 
سیاهبوم، یزد آباد، سفیددشت، چرمهین، کچوئیه، سهرفیروزان، اراضى، 
باغملک، لنج، زیباشهر، نکوآباد، اسماعیل ترخان، الو، آبرو، حوض ماهى، 
قمیشلو، درچه،  سورچه باال و پایین، قهه، یزدانشهر، قهدریجان، قلعه الیبید، 
قلعه قاسم، على آباد جمبزه، حسین آباد، کرسگان، کوشک، فالورجان، قلعه 
سفید، گلدشت، ویالشهر، کلیشادرخ، کاهریز، اهللا آباد، دارافشان، اجگرد، 
فخرآباد، گارماسه، خوانســارك، الرگان، بجگرد، هراتمه، دارگان، زودان، 
جوشان، برنجگان، کرچگان، نوگران، بیستجان، بابا شیخعلى، جوهرستان، 
نهچیر، دستگرد، بارچان، خولنجان، کرفشان، کاویان، گلگون، مزرعچه، 
حسن آباد قلعه بزى، سرارود، شیخ آباد، وینیچه، دهنو، دزج، همگین، اسالم 
اباد، امیرآباد، کلیسان، کافشان، زفره، دهسرخ، علیشاهدان، طاد، تیران، 
دولت آباد، شهرك سیمرغ، پیربکران، آدرگان، شهیدکشورى، خورزوق و 

یزدانشهر می گردد. 

اطالعیه جذب نیروى انسانى شرکت فوالد مبارکه اصفهان براى مشاغل اپراتورى و کارشناسى سال 1398
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مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
استان اصفهان با بیش از پنج میلیون و 500 هزار نفر جمعیت 
به عنوان یکى از قطب هاى بهداشت و درمان کشور محسوب 
مى شود، گفت: این استان همچنین محل ارجاع بسیارى از 

بیماران از استان هاى همجوار است.
على اعتصام پور تأکید کرد: نظام ارائه خدمات درمانى در استان 
نیازمند ایجاد هماهنگى در اتخاذ سیاست ها و اجراى آنها و 
افزایش تعامل بین بخشى است تا اهداف تعیین شده براى آن 

از جمله ارتقاى سطح سالمت تحقق یابد. 
وى در همین راســتا ادامه داد: با توجه به لــزوم اثرگذارى 
و ایفاى نقش مؤثرتــر مدیریت درمان تأمیــن اجتماعى 
در سیاســتگذارى بخش درمان اســتان به عنوان یکى از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان خدمات تشــخیصى و درمانى و 
نظارت بر روند ارائه خدمات تشخیصى و درمانى به عنوان 
بزرگ ترین خریدار خدمات درمانى در اســتان،  پیشــنهاد 
تشکیل شــوراى هماهنگى درمان استان اصفهان در سال 

92 را مطرح کردیم.
اعتصام پور با اشاره به امکانات و تسهیالت مدیریت درمان 
تأمین اجتماعى استان اصفهان عنوان کرد: در بخش درمان 
مستقیم مدیریت درمان استان با ارائه خدمات بسترى در سه 
بیمارستان شریعتى، غرضى و فاطمه الزهرا(س) نجف آباد با 
مجموع 876 تخت مصوب و ارائه خدمات سرپایى در 27پلى 
کلینیک و درمانگاه و در بخش درمان غیرمستقیم مدیریت 
درمان اســتان، با  2394 پزشک عمومى،  متخصص، فوق 
تخصص و دندانپزشک و همچنین با 1801مرکز تشخیصى 
و درمانى قرار داد داریم که جمع کل مراکز 4195 بوده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان افزود: به طور 
متوسط ماهانه حدود  456 هزار و 946 مورد ویزیت سرپایى 
توسط پزشکان و دندانپزشکان مراکز درمانى تأمین اجتماعى 

در سال 97 صورت گرفته است.

وى با اشــاره به افزایش تعامالت و ارتقاى جایگاه و نقش 
مدیریت درمــان تأمین اجتماعى در بخش درمان اســتان 
اصفهان عنوان کرد: تشــکیل شــوراى هماهنگى درمان 
استان، تشــکیل دپارتمان هاى تخصصى در بخش درمان 
مستقیم و فعال تر نمودن شوراى علمى تخصصى در بخش 
درمان مستقیم و غیرمســتقیم و احیاى شوراى همسویى

 سازمان هاى بیمه گر سالمت، از جمله این موارد است.
اعتصــام پور با اشــاره بــه احیاى شــوراى همســویى

سازمان هاى بیمه گر اضافه کرد: با توجه به لزوم هماهنگى 
بین سازمان هاى بیمه گر (پایه) استان در سیاستگذارى، اجرا 
و نظارت و نیاز به اثربخش تر  نمودن  فعالیت شوراى همسویى 
سازمان هاى بیمه گر، با ریاست مدیر درمان تأمین اجتماعى بر 
شوراى هماهنگى سازمان هاى بیمه گر و دبیرى رئیس دفتر 
رسیدگى به اسناد پزشکى تأمین اجتماعى، فعالیت هاى قابل 

توجهى در شوراى مذکور انجام پذیرفت.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به حذف 
دفترچه هاى درمانى ایجاد و استقرار برنامه نسخه الکترونیک 
در مراکز ملکى گفت: در سال 1395 حذف دفترچه در کلیه 
مراکز درمانى ملکى انجام شد و در سال 1396 مشکالت آن 
بررسى و رفع گردید و همچنین در سال 1397، کلیه نسخ در 
مراکز درمانى تابعه مدیریت درمان به صورت الکترونیکى 

است.
وى با اشاره به ایجاد و استقرار برنامه نسخه الکترونیک در 
مراکز طرف قرارداد تصریح کرد: در سال 1395 این پروژه در 
استان یزد به صورت پایلوت و در سال 1396 اقدامات الزم 
براى اجرایى شدن پروژه در هفت استان دیگرانجام شد و در 
سال 1397 مراحل مختلف اجرایى شدن نسخه الکترونیک 

در استان اصفهان پیگیرى شد.
اعتصام پور افزود: تعداد 950 پزشک در طرح مشارکت دارند 
و حدود 130 هزار نسخه پزشک و 33 هزار و230 مورد نسخه 

داروخانه به صورت الکترونیکى بوده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به ارتقاى 
خدمات هتلینگ در بیمارســتان هاى ملکى گفت: فاز یک 
برنامه ارتقاى هتلینگ در بیمارســتان هاى دکتر غرضى 
اصفهان و فاطمه الزهرا(س) نجف آباد تکمیل شده است و 
فاز دوم پروژه مذکور از اواخر سال 97 شروع شده و در سال 

98 تکمیل خواهد شد.
وى در همین راســتا ادامــه داد: برنامه ارتقــاى هتلینگ 
بیمارستان دکتر شریعتى در حال اجراست و پیشرفت فیزیکى 

حدود 60 درصدى داشته است.
اعتصام پور با اشاره به تشکیل پرونده الکترونیکى بیماران 
مزمن تصریح کرد: در پایان سال 97 بیش از 107 هزار پرونده 
الکترونیکى بیماران مزمن در بیمارستان ها و مراکز درمانى 

تأمین اجتماعى استان اصفهان تشکیل شده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به استقرار 
نظام ارجاع و بازخورد اضافه کرد: در سال 97 ، استقرار نظام 

ارجاع مراجعین سرپایى توسط پزشکان عمومى به پزشکان 
متخصص و همچنین ارجاع به پزشــکان فوق تخصص و 
بازخورد ارجاعات به عنوان یکى از برنامه هاى عملیاتى پیگیرى 
شد و به طور متوسط حدود 10درصد از ویزیت هاى پزشکان 
متخصص از مســیر ارجاع پذیرش شده اســت و بازخورد 

ارجاعات توسط آنها حدود 80 درصد بوده است.
وى در ارتباط با استقرار ســامانه نظارت تصویرى اورژانس 
و مراکز درمانى گفت: کلیه اورژانس هاى ســه بیمارستان 
شریعتى،غرضى و فاطمه الزهرا(س) نجف آباد تابعه و پلى 
کلینیک و درمانگاه ها به نظارت تصویرى مجهز شــدند و 
نظارت تصویرى از طریق سیستم هاى ارتباط توسط مدیریت 

درمان به راحتى انجام مى شود.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
تا زمانى که سیستم ارجاع در بخش سالمت تعریف نشود، 
سیستم نوبت دهى عملکرد خوبى نخواهد داشت عنوان کرد: 

جمعیت مراجعان بیمار زیاد است اما چنانچه سیستم ارجاع 
راه اندازى شود وضعیت قطعاً بهبود خواهد یافت.

اعتصام پور در ادامه با بیان اینکه بعد از اجراى طرح تحول 
سالمت، هزینه هاى درمان در اســتان اصفهان چهار برابر 
شد  اضافه کرد: در حال حاضر 350 میلیارد تومان به دانشگاه 
و 350 میلیارد تومان به مراکز غیر پزشکى مانند داروخانه ها 
بدهکار هســتیم.   وى گفت: اگر تهاتر بین دولت و سازمان 

انجام شود این بدهى ها رفع خواهد شد.  
وى در خصوص بدهى هاى ســازمان تأمیــن اجتماعى 
گفت: دولــت بیــش از 180 میلیــارد بدهى بــه تأمین 
اجتماعى دارد و کمتر از ده هزار میلیارد بدهى ســازمان به
 دانشگاه هاى علوم پزشکى زیر مجموعه وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکى بابت ارائه خدمات تشخیصى درمانى 

به بیمه شدگان است. 
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
در طرح تحول سالمت اقدامى مستمر در اختصاص یارانه 
ســالمت صورت نگرفته و محدود به یکى دو سال ابتدایى 
طرح بوده است و در حال حاضر طرح تحول سالمت به طور 
جامع منجر به افزایش هزینه هاى درمان سازمان بین سه 
تا چهار برابر شده است و اجراى همزمان نظام ارجاع، طرح 
پزشک خانواده و مهمتر از آن گایدالین ها (راهنماى بالینى) 
صورت نگرفته اســت. به گفته اعتصام پور با توجه به اینکه 
تأخیر در پرداخت حق الزحمه پزشــکان شاغل در دانشگاه 
علوم پزشکى به بیش از یکسال مطرح شده و علت آن تأخیر 
مشابه در پرداخت مطالبات دانشــگاه توسط سازمان بیان 
شده است ذکر این نکته ضرورى است که تأخیر در پرداخت 
مطالبات دانشگاه از سوى سازمان حدود شش ماه مى باشد و 
در سال جارى پرداخت قابل توجهى به دانشگاه علوم پزشکى 

صورت گرفته است.
اعتصام پور با اشــاره به اینکه تأمین اجتماعى از هیچ اعتبار 
استانى استفاده نمى کند و خود درآمدزایى دارد تأکید کرد: در 

خصوص پرداخت معوقات به دانشگاه شش ماه عقب هستیم 
و بر اساس صحبت هاى شفاهى درآینده نزدیک بیش از 50 

درصد این بدهى پرداخت خواهد شد.
وى خبر داد: در هشــت ماه امســال در مجمــوع 9000 
میلیارد ریال در بخش هاى درمان مســتقیم و غیرمستقیم

بیمه شدگان این استان هزینه شده است.
اعتصام پور در ادامه افزود: امســال حدود 23 هزار متر مربع 
ساخت و ســاز در مراکز درمانى تأمین اجتماعى در راستاى 

طرح تحول سالمت صورت گرفته است.
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره  
به افزایش 50 درصدى هزینه هاى درمان در مراکز تابع تأمین 
اجتماعى با اجراى طرح تحول نظام سالمت گفت: در هشت 
ماهه امسال در بخش درمان مستقیم 12 دستگاه آمبوالنس 
در ناوگان اورژانس تأمین اجتماعى، سه دستگاه سونوگرافى 
و یک دستگاه میکروســکوپ جراحى اعصاب نیز در مراکز 

درمانى تأمین اجتماعى استان مستقر شد.
 وى با اشاره به  پیشرفت 60 درصدى عملیات عمرانى پلى 
کلینیک بیمارستان دکتر غرضى در سال جارى خاطرنشان 
کرد: بهره بردارى از این پروژه درهفته تأمین اجتماعى صورت 

خواهد گرفت.
اعتصام پور با بیان اینکه یک بخش داخلى به بیمارســتان 
شریعتى اضافه خواهد شد توضیح داد: در بیمارستان غرضى 
قریب به سه میلیارد تومان در بخش آشپزخانه، نمازخانه و 
بخش هاى دیگر هزینه شده و تا شش ماه آینده شش میلیارد 

تومان دیگر نیز هزینه خواهد شد.
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از نهضت 
خوشرویى در بیمارستان ها خبر داد و اظهار کرد: در خصوص 
شکایات و تخلفات پزشکى خوشبختانه 95 درصد از پزشکان 
و پرستاران ما کار خود را به نحوه احسن انجام مى دهند و آن 
میزان باقیمانده نیز اگر کار خود را به درستى انجام ندهند با آنها 

برخورد مى شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان تأکید کرد: 

اصفهان محل ارجاع بیماران استان هاى همجوار است
محیا حمزه

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298 نزد 
بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه 
به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، 

در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/11/07 لغایت ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1398/11/17
جلسه توجیهى: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز یکشنبه 
مورخ 1398/11/20 ساعت 10:00 صبح واقع در استان اصفهان، پلیس راه اصفهان تهران، کیلومتر 14 جاده اصفهان-علویجه، 
شهرك بزرگ صنعتى اصفهان، خیابان کارآفرینان 4/1، پست 63/20 کیلوولت شــهرك صنعتى یک اصفهان برگزار 

مى گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در 

موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 -  سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود   •
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  •
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي 
شماره  980/1022 (شماره 2098001188000075 در سامانه ستاد) 

نوبت دوم

م الف: 748987 روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه 

980/1022
اجراى عملیات ساختمانى و 

تأسیساتى احداث پست 63/20 
کیلوولت شهرك بزرگ صنعتى1 

اصفهان 
2,300,000,000ریال

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري حداقل رتبه 
5 رشته ابنیه صادره از سازمان برنامه و بودجه کل 

کشور 

www.nesfejahan.net


