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دلیل حساسیت  عاج دندانى چیست؟دستگیرى کالهبردار ارائه کد تخفیف تاکسى اسطوره سینما هم استرس مى گیرد! مسجد شیخ لطف ا... دروازه فوتبال شد! اختالل کرونایى در رقابت هاى آسیایى فوتسال سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر زیاد از 
اینترنت استفاده 
مى کنید بخوانید

علت عمده فرارهاى مالیاتى در اصفهان
8
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استاندار: استفاده از پساب در 
صنایع اصفهان ضرورى است

سال رؤیایى
 براى کارمنــدان!

دریافتى یارانه بگیران 
5 میلیون تومان شد

5
شب فرهنگى اصفهان 

در تبریز
 برگزار مى شود

شاید دانستن این نکته که استفاده بیش از حد از اینترنت ممکن است 
چه بالهایى برسر مغزتان بیاورد، باعث شود کمتر از اینترنت 
کمک بگیرید! محققان در تحقیقى دریافته اند، نسلى که در 

آستانه قرن بیست و یکم به سن و سال نوجوانى رسیده از 
سالمندان فراموش کارتر است. 

شب فرهنگى اصفهان در تبریز براى اولین بار، 
24 بهمن ماه در پردیس ســینمایى قدس تبریز 

اجرا مى شود.
رئیس اداره هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان گفت: شب فرهنگى 
اصفهان در تبریز 24 بهمن ماه از ساعت 15 تا 22 

در پردیس سینمایى قدس تبریز اجرا مى شود.
علــى عطریــان اظهــار کــرد: ایــن برنامه 
مجموعــه اى از اتفاقات هنــرى اصفهان را در 
بخش هاى مختلف در بردارد که در بخش اول به 
منظور قوى تر کردن تعامل فرهنگى به ارائه شعر 
و داستان هایى در مورد اصفهان مى پردازد. وى 

ادامه داد: در این برنامه...
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باورهاى نادرست، دلیل افزایش تقاضاى ماسک در اصفهانباورهاى نادرست، دلیل افزایش تقاضاى ماسک در اصفهان
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى مطرح کردمدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى مطرح کرد

3

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان تشریح کرد

پیمان قاسم خانى 
کجا شاگرد اول است

کجا شاگرد آخر؟ 

آخر قصه مرتضى چه مى شود؟
 مرتضــى تبریــزى فوروارد خــوب نه چنــدان روزهــاى دور 
ذوب آهــن  اصفهــان بــا آمــار گل هــاى دو رقمــى در 
هر فصل که با حمایت هواداران در آخرین روزهاى نقل و انتقاالت 
فصل گذشــته به اســتقالل آمد و در اولین بازى خــود گل اول

 استقالل به تراکتورسازى تبریز را زد، همچنان از دوران اوج خود 
فاصله دارد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

صادرات
 10 هزارتن 

خامه پاستوریزه 
 از اصفهان به روسیه

معلمان ایرانى 3 روز در هفته تدریس مى کنند
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى:

2

تعطیالت رسمى سال 1399 در یک نگاه

5

فقط با نام دایىفقط با نام دایى
 بازى کردند و بس بازى کردند و بس

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهرحمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 1770/ش- 97/11/06 شوراى محترم 
اسالمى شهر قصد واگذارى به صورت اجاره 26 واحد تجارى و یک واحد تاالر و یک واحد 
تاالر رستوران و یک واحد ادارى مدیریت و سه واحد ادارى و یک واحد انبارى زیرزمین 
دوم و پارکینگ زیرزمین 2 و بام سبز، واقع در شاهین شهر- ابتداى بلوار نور- سیتى سنتر 

نور را به صورت ترجیحاً یکجا به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد  شرایط دارد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
شنبه مورخ 98/12/10 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى تجدید مزایده  (نوبت دوم)

م الف: 768101

چاپ اول

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر 

شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد عملیات طراحى، ساخت ونصب تندیس شهیده زینب 
کسایى را با استفاده از توان فنى و هنرى گروه هاى تخصصى اجرا نماید. لذا از کلیه افراد حقیقى 
و حقوقى داراى توانمندى فنى، هنرى و اقتصادى به منظور ارائه پیشنهاد دعوت به عمل مى آید. 
متقاضیان مى توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 98/11/20 لغایت 98/11/30 به 

معاونت اجرایى و خدمات شهرى شهردارى شاهین شهر واحد زیباسازى مراجعه فرمایند.
نشانى: شاهین شهر بلوار امام خمینى- بلوار جمهورى اسالمى جنب هتل اطلس- ساختمان 

معاونت اجرایى و خدمات شهرى
تلفن: 03145306062- 03145306063

آگهى فراخوان
 ارزیابى توان فنى- هنرى و اقتصادى

م الف: 765530

شرکت توزیع برق استان اصفهان شرکت توزیع برق استان اصفهان 
امور تدارکات و انبارهاامور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان از مشاورانی که در زمینه توزیع نیرو با پایه حداقل 2 تخصصى توزیع 
نیروکه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزى  احراز صالحیت شده اند، براي انجام خدمات بازدید، تحلیل و نظارت 
بر پروژه هاى سرویس، نگهدارى و تعمیرات تأسیسات و تجهیزات توزیع استان اصفهان  دعوت می گردد نسبت 
به تکمیل اســناد این فراخوان اقدام و مدارك و رزومه خود را براساس اسناد مذکور با ذکر موضوع فراخوان و 
مشخصات شرکت بطور کامل به دبیرخانه این شرکت به آدرس : اصفهان -  خیابان چهار باغ باال – خیابان شریعتی 

دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان حضوراً یا بصورت پست سفارشی ارسال نمایند.
مدت دریافــت اســناد مناقصــه : از روز چهارشــنبه مــورخ 11/23 /98  تــا پایان وقــت اداري 

روز دو شنبه مورخ 98/11/28
مدت تحویل پیشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 98/11/29  تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 98/12/05
این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته و پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل 

بعدي دعوت بعمل خواهد آورد. ضمناً در قبال ارائه مدارك ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد.
به مدارك و اسناد فاقد امضاء، مخدوش ، غیر مستند ، و مدارکى که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهى واصل 
شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد . بدیهى است ارائه مدارك هیچ گونه حقى را براى متقاضیان جهت دعوت 

به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.
شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه :

- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد ارزیابى کیفى  مندرج است .
آگهی این فراخوان در صفحات داخلی روزنامه هاي نصف جهان- جمهورى اسالمى درج می گردد همچنین 

آگهی و اسناد این فراخوان در سایت هاي اینترنتی زیر نیز قابل دسترسی می باشد . 
   http://tender.tavanir.org.ir سایت اطالع رسانی معامالت توانیر به آدرس  -1

http://iets.mporg.ir سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  -2
سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  (بخش اطالعیه)  -3

آگهی فراخوان انجام خدمات مشاور
 مربوط به بازدید ، تحلیل و نظارت بر

 پروژه هاى سرویس، نگهدارى و تعمیرات 
شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان شماره 03/98
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با واریز یارانه بهمن ماه، هــر یارانه بگیرى که از ابتدا در 
لیست ســازمان هدفمندى یارانه ها قرار داشته تاکنون 

حدود پنج میلیون تومان دریافت کرده است.
از آذر ماه 1389 اجراى قانــون هدفمندى یارانه ها کلید 
خورد و با اصالح قیمت حامل هــاى انرژى در گام اول، 
از محل درآمد آن ماهانه مبلغى تحت عنوان یارانه هاى 
نقدى به حساب سرپرســتان خانوارى که به این منظور 
درخواست خود را ارائه کرده بودند واریز مى شود. حدود 
ده ســال از اجراى قانون هدفمندى یارانه ها گذشت و 
دولت ها 108 مرحله یارانه نقدى به حساب سرپرستان 
خانوار واریز کرده اند، این نشــان مى دهد که طى این 

دوران حدود چهار میلیون و 914 هزار تومان براى هر نفر 
پرداخت شده است.

طى این سال ها سبد یارانه بگیران گرچه کم و زیاد شده 
اما همواره عمده جمعیت ایران در آن قرار داشــتند؛ به 
طورى که اکنون حدود 78 میلیون نفر در هر ماه خواستار 
دریافت  یارانه نقدى 45 هزار و 500 تومانى هستند که در 
بین آنها از افراد نیازمند تا پردرآمد و کسانى که احتیاجى به 
دریافت این مبلغ ندارند حضور دارد. با وجود اینکه قانون 
بودجه بارها تکلیف کرده بود که سه دهک باالى درآمدى 
از دریافت یارانه نقدى کنار گذاشته شوند روال دریافت 

آنها نیز ادامه دارد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى درباره 
زمان آمــوزش در مدارس و انتقادات به کم شــدن آن 
گفت: در حال حاضر در مدارس ما 30 درصد حق دانش 
آموزان ضایع مى شود. به عبارت دقیق تر، کالس درس 
باید 33 هفته برگزار شود، در حالى که در عمل معموًال 

27 یا 28 هفته برگزار مى شود.
حجت االســالم و المســلمین على ذوعلم گفت: یک 
معلم بایــد 48 ســاعت در هفته کار کند و بخشــى از 
این زمان را در کالس هــاى درس حضور یابد و بخش 
دیگرى را به مطالعه و آماده سازى خود اختصاص دهد. 
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: بخاطر 

نبود برخى امکانات الزم در مــدارس براى انجام امور 
مطالعاتى توســط معلمین، وقت مربوطه در اختیار خود 
آنها گذاشته شده است. اما رفته رفته این رویه از طرف 
برخى معلمین معمول شده اســت که 22 ساعت زمان 
آموزشى خود را طى دو سه روز و به صورت فشرده انجام 
مى دهد و در نتیجه کیفیت آموزشــى افت شدیدى پیدا 

مى کند. 
وى با بیان اینکه هم اکنون معلمان ما فقط هفته اى سه 
روز معلم هستند افزود: معلمان هر روز به صورت فشرده 
از ساعت 8 تا 16  درس مى دهند. در این شرایط کیفیت 

قربانى مى شود.

دریافتى یارانه بگیران 
5 میلیون تومان شد

معلمان ایرانى 3 روز در هفته 
تدریس مى کنند

محکوم مى کنیم
در پى صحبت هاى تند شهاب    برترین ها |
حسینى علیه مسعود کیمیایى، کانون کارگردانان 
به شــدت بى احترامى به کارگردان «قیصر» و 
«گوزن ها» را محکوم کرد و نوشــت: «شوراى 
مرکزى کانون کارگردانان هر گونه بى احترامى، 
اتهام و اظهارات ناشایست نسبت به تنها یک ابراز 
عقیده و نظر شــخصى آن هم از سوى مسعود 
کیمیایى، فیلمساز برجســته موج نوى سینماى 
ایران را شدیداً محکوم مى کند. بسیار متأسفیم که 
در تریبون رسمى جشنواره فیلم فجر فرصت این 
بى حرمتى ها داده مى شود و جشنواره اینچنین 

جوالنگاه تخریب هنرمندان شده است.»

بررسى واگذارى ها 
در جزیره هرمز

رئیس کل دادگســترى استان    میزان |
هرمزگان با اشاره به برخى نگرانى ها در فضاى 
رسانه اى اســتان از واگذارى اراضى در ساحل 
چهار درخت جزیره هرمز و در معرض خطر قرار 
گرفتن محیط زیست پیرامون کوه هاى رنگى این 
جزیره، از ورود دستگاه قضایى به موضوع خبر داد. 
على صالحى یادآور شــد: به دادستان عمومى و 
انقالب مرکز استان هرمزگان و مدیرکل بازرسى 
مأموریت داده شــد که ضمن حضور میدانى در 
محل و بررسى جوانب امر، به موضوع واگذارى و 
تصرف اراضى در طرح هاى مزارع پرورش میگو 
و ماهى و همچنین صادرات خاك رنگى در جزیره 

هرمز رسیدگى کنند.

قیمت ها را به قبل 
برگردانید

رئیس هیئت مدیره سازمان     آفتاب  نیوز |
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد که دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور 
که بعد از افزایش نرخ بنزین قیمت خود را افزایش 
دادند باید ســریع به قیمت هاى قبلى بازگردند. 
درحالى که طبق قانون، شرکت هاى خودروسازى 
بدون تأیید سازمان حمایت حق افزایش قیمت 
ندارند،  گزارش ها حاکى از این است که دو شرکت 
مدیران خودرو و کرمان موتور بعد از افزایش نرخ 

بنزین قیمت محصوالت خود را باال بردند.

مرزها پاك است
مدیرکل مرزى وزارت کشور درباره    ایلنا|
اقدامات انجام شده درباره جلوگیرى از ویروس 
کرونا با بیان اینکه در مرزها هیچ موردى از ابتال 
به این ویروس مشاهده نشــده است، بیان کرد: 
محوریت اصلى بررسى موضوع ویروس کرونا 
با وزارت بهداشت است و ما بیشتر هماهنگى بین 
دســتگاه ها که متولى مرزها هستند و مکاتباتى 
را براى افزایش رصد و هوشــیارى الزم انجام 

مى دهیم.

رونق تاناکورا
  برترین ها | روزنامه «ابتکار» در گزارشى 
با اشاره به عرضه پوشــاك بى کیفیت، قاچاق و 
استوك (دســت   دوم) در بازار پوشاك از افزایش 
تمایل مردم به خرید لباس تاناکورا خبر داده است. 
در این گزارش آمده است: پوشاك بى کیفیت، قاچاق 
و استوك (دست   دوم) این روزها به دالیل مختلف 

گوى سبقت را از تولید داخل ربوده است. /1282

یوسف کرمى هم رفت
یوسف کرمى، تکواندوکار کرجى    تابناك |
و عضو سابق تیم ملى ایران در متنى در صفحه 
اینســتاگرام از مردم ایران خداحافظى کرد. این 
ورزشکار قرار اســت  فعالیت حرفه اى خود را در 
کشور کرواسى ادامه دهد: «در طول فعالیت هاى 
حرفه اى ام بارها براى مسابقات و مراسم گوناگون 
مسافرت کرده بودم اما هیچ کدام مثل این بار برایم 

غمناك نبودند.»  /1280

انگیزه انقالب از نگاه افروغ
عماد افروغ، جامعه شــناس و اســتاد    جماران|
دانشگاه به روزنامه «ایران» گفته است: مردم انقالب 
نکردند که حرف خوب بشنوند؛ مردم انقالب کردند که 
عمل خوب ببینند. شاید بتوان یکى از دالیل بى توجهى 
به عمل را به ایدئولوژیک بودن  نظام ربط داد؛ چراکه طى 
آن، عده اى با تظاهر صرف به ایدئولوژى به نان و نوایى 
مى رسند. این در حالى اســت که باید میزان موفقیت  و 
توفیقشان درعمل، محک ارزیابى باشد نه صرف حرف 

و مدعا./1283

مأمومى که خوب نیست
حجت االسالم حسین جوشقانیان،    شبستان |
مسئول مؤسســه روایت سیره شهدا کشــور در یادواره 
شهداى مسجدالحسین(ع) جوادیه بیرجند با اشاره به اینکه 
طبق آیات قرآن نباید جلوتر از امام حرکت کرد، افزود: حرف 
امام در جامعه اسالمى فصل الخطاب است، امام جامعه مى 
گوید مذاکره با آمریکا ممنوع است؛ اما مسئولى در کشور 
مى گوید راه مذاکره با آمریکا باز است، آن کسى که این 

حرف را مى زند مأموم خوبى نیست./1284

توصیه روسیه به ایران
  آفتاب  نیوز| جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه 
در تهران در پاســخ به اینکه «باتوجه به عدم عضویت 
ایران در FATF چه محدودیتى میان ایران و روســیه 
اتفاق مى افتد»، گفت: ما عالقه مند هســتیم که ایران 
FATF را بپذیرد وگرنه مشــکالتى در این میان ایجاد 

مى شود. روسیه به عنوان یک کشورِ دوست به طور کتبى 
و البته مفصل، نظر خودش را بــه ایران اعالم کرده اما 
تصمیم گیرنده نهایى تهران است؛ چراکه این یک بحث 

داخلى است./1285

باید سعى کنیم 
ضربه گیر شویم

  تسنیم| محمدباقر نوبخــت، معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته: دیگر کسى 
نمى تواند از ما انتقاد کند یا بگوید که آمریکایى ها دنبال 
مذاکره بودند و شما قبول نکردید. امروز ما براى افکار 
عمومى پاسخ درست و روشنى داریم. االن زمان مذاکره 
نیست، هر کدام از ما در هر جایگاهى که قرار داریم باید 
ایستادگى کرده و سعى کنیم ضربه گیر شویم و فشارها را 

با تدبیر حل کنیم./1286

درگیرى در جبهه اصولگرایان 
جدال اصولگرایان و جبهــه پایدارى دو    فرارو|
هفته مانده به انتخابات مجلس باال گرفته است. هفته 
گذشته لیست 90 نفره شوراى ائتالف نیرو هاى انقالب 
در تهران منتشر شد، دو روز بعد نیز لیست 60 نفره جبهه 
پایدارى اعالم شد و حاال میانداران دو طیف این جریان 
با نامه پرانى هاى تند از خجالت یکدیگر درآمدند./1287

از رکود خارج شدیم
  پانا| وزیر امور اقتصادى و دارایى مى گوید کشور 
در بخش غیرنفتى از رکود اقتصادى خارج شده است و 
در 9 ماهه امسال رشد اقتصادى مثبت 0/9 درصد بوده 
است. دژپسند با بیان اینکه پیش بینى هایى که پارسال در 
مورد رشد اقتصادى امسال مى شد به علت تأثیر تحریم ها، 
بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزى، 
سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادى غیرنفتى 
کشورمان، مثبت 0/4 و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد 

و در 9 ماهه امسال، مثبت 0/9 درصد بود./ 1288   

همسر مهاجرانى برگشت
تقى دژاکام، فعال رســانه با    دیده بان ایران|
انتشار عکسى در صفحه اینســتاگرام خود از بازگشت 
جمیله کدیور به ایران خبر داد. همچنین جمیله کدیور 
با انتشار عکسى در صفحه اینستاگرام خود در دماوند، 

حضورش در ایران را تأ یید کرد./1289

خبرخوان

سال آینده به جز روزهاى جمعه، 27 روز به عنوان تعطیل 
رســمى در تقویم دارد ( بعضى از این تعطیالت رسمى در 
روز جمعه واقع شده است). تعطیالت رسمى ایران درست 
از روز جمعه اول فروردین ماه آغاز مى شــود و تا دوشنبه 
چهارم فروردین ماه به عنوان تعطیالت نوروزى ادامه دارد. 
اینطور که روزهاى تقویمى نشــان مى دهد، کارمندان و 
دانش آموزان باید حداقل یک ماه از سال آینده را به عنوان 

تعطیالت کنار بگذارند!
فروردین

روز ســه شــنبه دوازدهم فروردین ماه نیز مصادف با روز 
جمهورى اسالمى و تعطیل رسمى اســت. فروردین ماه 
دو تعطیل رســمى دیگر هــم دارد؛ یکى در چهارشــنبه 
ســیزدهم فروردین به عنوان روز طبیعــت و دیگرى در 
پنج شــنبه 21 فروردین ماه به عنــوان والدت حضرت 
قائم (عج) و یا همان نیمه شعبان. البته نباید فراموش کرد 
که بعد از روز ســیزده به در از آنجایى که با تعطیالت آخر 
هفته رو به رو مى شویم عمًال باید روز پنج شنبه را هم نیمه 

تعطیل بدانیم.
اردیبهشت

در اردیبهشت ماه سال 1399 جز جمعه ها تعطیلى خاصى به 
چشم نمى خورد، بیست و ششم این ماه مصادف با شهادت 

حضرت على (ع) است که آن هم در روز جمعه واقع است.
خرداد

بعد از اتمام اردیبهشــت ماه به خرداد مى رسیم که یکى 
از پرتعطیل ترین ماه هاى تقویم ســال 1399 خواهد بود. 
تعطیالت رســمى این ماه از روزهاى یک شنبه و دوشنبه 
چهارم و پنجم خرداد ماه آغاز مى شــود. ایــن دو روز به 
دلیل عید سعید فطر تعطیل رســمى اعالم شده است. روز 
چهارشنبه چهاردهم خرداد ماه نیز به دلیل رحلت بنیانگذار 
جمهورى اسالمى و روز بعد از آن یعنى پنج شنبه پانزدهم 
هم به دلیل قیام خونین 15 خرداد تعطیل رســمى است. 
تعطیل رسمى بعدى مربوط به چهارشنبه بیست و هشتم 
خرداد مى شود که شــهادت امام جعفر صادق (ع) را نشان 

مى دهد.
تیر

تیر، اولین ماه سال 1399 است که هیچ تعطیل رسمى در 

آن ثبت نشده است.
مرداد

مرداد ماه 1399 به غیــر از جمعه ها دو تعطیلى دیگر دارد؛ 
یکى از آنها به مناسبت عید قربان است که در روز جمعه قرار 
گرفته و شنبه 18 مرداد نیز مصادف با عید سعید غدیر خم 

و تعطیل است.
شهریور

در شهریور ماه هم روزهاى شنبه و یک شنبه، هشتم و نهم 
مقارن با تاسوعا و عاشوراى حسینى و تعطیل رسمى است.

مهر
مهر ماه 1399 سه تعطیل رسمى دارد. ابتدا با اربعین حسینى 
در روز پنج شنبه 17 مهر ماه روبه رو هستیم سالروز رحلت 
حضرت رســول اکرم (ص) هم در روز جمعه 25 مهر واقع 
شده است. شنبه 26 مهر نیز به دلیل شهادت امام رضا (ع) 

تعطیل رسمى اعالم شده است.
آبان

تعطیالت رسمى آبان ماه به غیر از جمعه ها دو روز است. 
یک شــنبه چهارم آبان ماه سالروز شــهادت امام حسن 
عسکرى (ع) است و سه شنبه 13 آبان هم با والدت حضرت 

رسول اکرم (ص) روبه رو هستیم.
آذر

در سومین ماه از فصل پاییز مانند اولین ماه از تابستان سال 
1399  به غیر از جمعه ها هیچ روزى تعطیل رسمى نیست.

دى
دى ماه 1399 نیــز ماه کــم تعطیالت دیگر به شــمار 
مى رود. در این ماه فقط با یک تعطیلى آن هم یک شــنبه 
28 دى روبه رو هستیم که شــهادت حضرت فاطمه زهرا 
(س) اســت. ممکن اســت روز قبل از آن یعنى شنبه نیز 
به دلیل قرار گرفتن بین دو تعطیل رســمى، نیمه تعطیل

 باشد.
بهمن

بهمــن 1399 نیز ماننــد دى ماه فقط یــک روز تعطیل 

رســمى (به غیر از جمعه ها) دارد و آن هم سالروز پیروزى 
انقــالب اســالمى در چهارشــنبه بیســت و دوم بهمن 

است.
اسفند

اسفند ماه سه تعطیل رسمى دارد. ابتدا پنج شنبه هفت اسفند 
به عنوان والدت حضرت على (ع) و ســپس پنج شنبه 21 
اسفند به عنوان مبعث حضرت رسول اکرم (ص). جمعه 29 
اسفند مقارن با روز ملى شدن صنعت نفت ایران است که 

تعطیل رسمى اعالم شده است.
*تعداد تعطیالت رسمى سال 1399 به تفکیک روزهاى 
هفته هم از این قرار اســت: شــنبه: چهار تعطیل رسمى. 
یک شنبه: پنج تعطیل رسمى. دوشنبه: دو تعطیل رسمى. 
سه شنبه: ســه تعطیل رسمى. چهارشــنبه: چهار تعطیل 
رسمى. پنج شنبه: پنج تعطیل رســمى. ضمن اینکه پنج 
روز از تعطیالت رسمى سال آینده در روز جمعه واقع شده

 است.

تعطیالت رسمى سال 1399 در یک نگاه

سال رؤیایى براى کارمندان!

در حالى که بعد از گذشــت چند ماه از مرمت بخشى از 
گنبد مسجد شیخ لطف ا...، درســتى این مرمت هنوز 
هم محل بحث و نظر اســت، به تازگى فیلمى عجیب 
در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است که نشان مى 
دهد تعــدادى نوجوان بدون توجه بــه ارزش و اهمیت 
مسجد شــیخ لطف ا... در میراث فرهنگی کشورمان، 
دیوارهاى این مسجد بســیار مهم تاریخى را به دروازه 
فوتبال تبدیل کرده اند! در این فیلم برخورد متعدد توپ با 

کاشیکارى هاى ارزشمند این بنا نشان داده مى شود.
این مســجد شــاهکارى از معمارى و کاشیکارى قرن 
یازدهم هجرى اســت که توســط اســتاد محمدرضا 
اصفهانى از معماران نامدار آن دوره ساخته شده  است. 
این مسجد به فرمان شاه عباس اول در مدت 18 سال 

ساخته شد.
بازى با توپ در محدوده آثار ارزشمند تاریخى اصفهان 
پیش از این درباره مسجد امام(ره) که در چند ده مترى 
مســجد شــیخ لطف ا... قرار دارد هم اتفاق افتاده بود. 
تابستان همین امسال بود که کلیپ والیبال بازى کردن 
چند نفر در کنار این مســجد و برخورد توپ به کاشــى 
هاى بى نظیر آن واکنش هایى را بــه دنبال آورد. اداره 

کل میراث فرهنگى اصفهــان در آن زمان تنها به این 
توصیه اکتفا کرد که مردم باید بیشتر مراقب آثار تاریخى 
این شهر باشــند اما گویا کســى این توصیه را چندان 
جدى نگرفته اســت اال اینکه همین «مردم»، ترجیح 
داده اند به جاى والیبال بازى کردن با مسجد امام(ره)، 
از مسجد شیخ لطف ا... به جاى دروازه فوتبال استفاده

 کنند!/1279

 مسجد شیخ لطف ا... دروازه فوتبال شد!

قطع خدمات سامسونگ در ایران  شوکه شدن سردار سلیمانى از 
دستور مهم رهبر انقالب

جعل برند ماشین لباسشویى!

ویروس هایى که
زندگى پیرامون انسان را نابود مى کنند

تا به حال هیچ گزارشى از انتقال بیمارى توسط گیاهان 
به انسان منتشر نشده و احتمال ورود ویروسى مثل کرونا 
با بامبو یا هر گیاه دیگرى به ایران غیرممکن اســت. اما 
کانتینرهایى با بار بامبو در راه ایران هســتند، آن هم نه 
یک یا دو کانتینر. ایــن کانتینرها با خود بیمارى هایى را 

مى آورند. 
منظور از بیمارى، ویروسى است که گیاهان قاچاق وارد 
ایران مى کنند. این ویروس ها براى انســان خطرناك 

نیستند اما چنان زندگى پیرامون انسان را در معرض خطر 
قرار مى دهند که کمتر از آســیب به خود انسان نیست. 
نمونه اش بالیى بود که سال ها قبل با ورود همین گیاهان 

قاچاق به ایران بر سر جنگل هاى شمشاد هیرکانى آمد.
اما انتقال ویروس و بیمارى بخشى از مشکالت گیاهان 
قاچاق به ایران است. مثالً  همین کانتینرهاى بامبو اقتصاد 
گل و گیاه ایران را به ورطه ورشکستگى مى کشاند و باعث 

ضرر مالى هنگفتى مى شود./1278

ویدیویى در فضاى مجازى منتشر شده که فرستنده آن 
مدعى است در سه راه امین حضور در تهران فیلمبردارى 
شده است؛ جایى که مرکز لوازم خانگى پایتخت و ایران 
است. آنگونه که منتشرکننده تصاویر نوشته، در عملیات 
محیرالعقولى (!) با پــاك کردن نام و مارك ماشــین 
لباسشویى و درج یک نام معتبرتر، آن را با قیمتى بسیار 
باالتر مى فروشند. آنطور که منتشرکننده نوشته، قیمت 

ماشین اولیه سه میلیون بوده که پس از تغییر نام به مدلى 
هفت میلیونى تبدیل مى شود!

اینکه چنین کارى ممکن است یا نه، ماشین لباسشویى 
خارجى ســه میلیونى در بازار وجود دارد و شــباهتى به 
مدل هاى هفــت میلیونى دارد یا نــه و اینکه گارانتى و 
امکان کشف واقعیت چقدر براى مشتریان وجود دارد، 

سئ وال هایى بى پاسخ است./1277

عضو هیئت رئیســه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبى گفت: شرایط امروز کشور به صورتى است که 
هیچ برندى نمى تواند ســرویس هاى معمولى که به سایر 
کشورهاى جهان ارائه مى کند را به ما نیز بدهد. در بحث 
نرم افزارى، خدمات و ســرویس هایى که ما دو سال پیش 

مى گرفتیم اکنون مى توان گفت که به صفر رسیده است.
آیدین آرام در گفتگو با «ایلنا» در خصوص اعالمیه جدید 
شرکت سامسونگ مبنى بر قطع برخى خدمات نرم افزارى 
گفت: به دلیــل تحریم هاى آمریکا علیه ایران، شــرکت 
سامسونگ مانند سایر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تلفن 
همراه به مصرف کنندگان خود اعالم کرده در تاریخ 6 اسفند 
دیگر برنامه ها و اپلیکیشن هاى پولى خود را نمى تواند در 

اختیار ایرانیان قرار دهد اما اپلیکیشن هاى رایگان همچنان 
قابل استفاده هستند.  وى افزود: شــرایط امروز کشور به 
صورتى اســت که هیچ برندى نمى تواند ســرویس هاى 
معمولى که به سایر کشــورهاى جهان ارائه مى کند را به 
ما نیز بدهد. در بحث نرم افزارى، خدمات و سرویس هایى 
که ما دو سال پیش مى گرفتیم اکنون مى توان گفت که به 

صفر رسیده است.
وى در خصوص تأثیرگذارى این اقدام سامسونگ برروى 
قیمت ها و سهم آن در بازار گفت: برند سامسونگ همانند 
دیگر برندها دو سال اســت که به صورت مستقیم گوشى 
به ایران نمى دهد لذا این اقدام آنهــا تأثیرى در قیمت ها 

نخواهد داشت. 

روزنامه «جام جم» روایتى شنیده نشده از سردار شهید قاسم 
سلیمانى منتشر کرد. این روزنامه به نقل از سردار سلیمانى 
نوشت: «ما یکى از اشرار بزرگ سیستان و بلوچستان را که 
سال ها به دنبال او بودیم و هم در مسئله قاچاق مواد مخدر 
خیلى فعالیت مى کرد و هم تعداد زیــادى از بچه هاى ما را 
شهید کرده بود با روش هاى پیچیده اطالعاتى براى مذاکره 
دعوت کردیم به منطقه خاصى و پس از ورود آنها به آنجا او را 
دستگیر کردیم و به زندان انداختیم. خیلى خوشحال بودیم. در 
جلسه اى که خدمت رهبر انقالب رسیده بودیم من این مسئله 
را مطرح کردم و شرح ماوقع را به ایشان گفتم و منتظر عکس 

العمل مثبت و خوشحالى ایشان بودم.
رهبرى بالفاصله فرمودند: همیــن االن زنگ بزن آزادش 
کنند. من بدون چون و چرا زنگ زدم، اما بالفاصله با تعجب 
زیاد پرسیدم آقا چرا؟ من اصًال متوجه نمى شوم چرا باید این 
کار را مى کردم؟ چرا دستور دادید آزادش کنیم؟رهبرى گفتند: 
مگر نمى گویى دعوتش کردیم؟ بعد از این جمله خشکم زد. 
البته ایشان فرمودند: حتماً دستگیرش کنید. ما هم در یک 
عملیات سخت دیگر دستگیرش کردیم. مرام شیعه این است 
که کسى را که دعوت مى کنى و مهمان توست حتى اگر قاتل 

پدرت باشد، حق ندارى آزار بدهى.» 

آرمان کیانى



استاناستان 03033696 سال  شانزدهمچهارشنبه  23 بهمن  ماه   1398

تصادف تریلى با سرویس 
مدرسه 

رئیـس اورژانـس اسـتان اصفهـان از تصـادف یک 
دستگاه تریلى و یک خودروى سوارى تیبا (سرویس 
مدرسه) خبر داد.   غفور راسـتین بیان کرد: ساعت 7 
و 21 دقیقه روز دوشـنبه خبر یک تصادف در منطقه 
قهدریجان بـه مرکـز فرماندهى عملیـات اورژانس 
اصفهـان رسـید. در این حادثـه یک دسـتگاه تریلى 
و یک دسـتگاه خودروى سـوارى تیبا که سـرویس 
مدرسـه بود تصادف کردند که امدادگران بالفاصله 
با سه دسـتگاه آمبوالنس به محل حادثه رفتند. وى 
افزود: هشـت نفر شـامل هفـت دختر 7 تا 12 سـاله 
و یک زن 30 سـاله مصـدوم و بـه بیمارسـتان امام 

خمینى(ره) فالورجان اعزام شدند.

نشت گیرى مخزن  آب نایین
باتوجـه بـه بهـره بـرداري موقـت منبع ذخیـره آب 
پنـج هزارمترمکعبـی نایین که توسـط شـرکت آب 
منطقه سـاخت گردیده و گزارش اپراتـور و نگهبان 
منابـع مبنی بـر نشـتی شـیرآالت خروجـی ، اکیپ 
اجرائیات وحوادث منطقه نسبت به آچارکشی و نشت 
گیري گیت والوهـاي خروجی و شـیرآالت تخلیه و 
شتستشـوي مخزن مذکور اقدام نمودنـد. همچنین 
در راسـتاي تکمیل سیسـتم مدیریت هوشمند فشار 
شبکه شـهرنایین و به منظورافزایش ضریب کنترل 
و پایـش فشـار،یک دسـتگاه تابلـو فشـار در محـل 
سـاختمان اورژانس (115)شـهر نایین توسط اکیپ 
اجراییـات منطقه نصـب و موردبهـره بـرداري قرار

گرفت.

احداث نخستین ایستگاه 
 GIS63/20 کیلوولت

نخستین ایسـتگاه 63/20 کیلو ولت استان اصفهان 
و خط کابلى 63 کیلو ولت چمران-الله با هزینه اى 
بالغ بر 90میلیارد تومان در شرکت توزیع برق استان 
اصفهان افتتاح و به صورت رسـمى بـه بهره بردارى 
رسید. با بهره بردارى از ایستگاه 63 کیلو ولت چمران، 
تعـداد ایسـتگاه هاى 63 بـه 20 کیلـو ولـت اسـتان 
اصفهان به 176 ایسـتگاه، تعداد ترانسفورماتورهاى 
63بـه 20 کیلوولـت بـه 309 دسـتگاه و ظرفیـت 
ترانسفورماتورهاى نصب شـده قابل بهره بردارى به 
8873.5 مگا ولت آمپر خواهد رسید که به این ترتیب 
ظرفیـت ایسـتگاه هاى 63 به 20 کیلـو ولت مناطق 
تحـت مدیریت بـرق منطقـه اى اصفهـان افزایش 

9درصد افزایش مى یابد.

امضاى تفاهم نامه بین 
ذوب آهن و دانشگاه اصفهان 

طى نشستى با حضور منصور یزدى زاده، مدیرعامل 
ذوب آهن اصهفان و هوشنگ طالبى رئیس دانشگاه 
اصفهان که 21 بهمن ماه در این دانشگاه برگزار شد، 
تفاهم نامه همـکارى بین ایـن دوسـازمان امضاء و 
مبادله گردید. یزدى زاده در این نشست با بیان اینکه 
همکارى هاى ذوب آهن و دانشگاه اصفهان پیش از 
تبادل تفاهم نامه به ویژه در دو زمینه آب و معدن آغاز 
شده است گفت: بودجه تحقیقاتى ذوب آهن اصفهان 
نسـبت به سـال گذشـته افزایش قابل توجهى یافته 
اسـت و در صورت اثـر بخش بودن این پـروژه هاى

 تحقیقاتـى ، هیـچ گونـه محدودیتـى در اجـراى 
پروژه هاى بیشتر نخواهیم داشت.

خبر

طرح دوگانه ســوز کردن یکصد هزار دستگاه خودروى 
ناوگان حمل و نقــل عمومى روز دوشــنبه همزمان با 
دهه فجر و با حضور مســئوالن شــرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ایران در شهرك صنعتى اشترجان در 

شهرستان فالورجان اصفهان آغاز شد.
در آیین آغاز این طرح، 41 دستگاه خودروى دوگانه سوز 
شده به صورت رایگان، رونمایى و سالن تولید این شرکت 

به شهید سپهبد قاسم سلیمانى نامگذارى شد.
مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان در این آیین گفت: اصفهان، بزرگ ترین ترمینال 
نفتى کشور با توانایى پشتیبانى از 30 درصد عملیاتى در 

این بخش است.
حسین صادقیان با اشاره به میزان مصرف گاز CNG و 
بنزین در این استان، اظهار کرد: سال گذشته حدود 570 
میلیون متر مکعب گاز CNG و دو میلیارد و 300 میلیون 
لیتر بنزین در این خطه مصرف شــد. مدیر شرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان با اشــاره به 
گسترش جایگاه هاى سوخت CNG در استان اصفهان، 
اضافه کرد: عدد 25 درصد در زمان حاضر به 28 درصد 
رسید و با توجه به قیمت بنزین مى توان گفت که حدود 
ده هزار میلیارد ریال در این اســتان به نفع مردم و دولت 

ذخیره شد.

تقاضا براى خرید ماسک پزشکى در روزهاى اخیر و پس 
از واهمه جهانى درباره شیوع ویروس کرونا افزایش یافته 
درحالى که به گفته مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان، این اتفاق ناشــى از باورهاى نادرست 

است.
تاکنون هیچ موردى از شیوع بیمارى ناشى از ویروس کرونا 
در ایران گزارش نشــده اما هراس از آن به میزانى رسیده 
است که تقاضا براى خرید ماســک پزشکى در روزهاى 
گذشته در کشور افزایش یافت. بر اساس برخى گزارش ها، 
قیمت انواع ماسک پزشکى در داروخانه ها مقدارى افزایش 
یافت و حتى عده اى از کمبود آن در برخى شهرها خبر دادند.

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان به 
«ایرنا» گفت که باورهاى نادرســت درباره اســتفاده از 
ماسک در بین مردم، سبب افزایش بسیار زیاد تقاضا براى 
خرید ماسک شد. آرش نجیمى با بیان اینکه این امر قیمت 
ماسک را در روزهاى گذشته افزایش داد، افزود: دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان با نظارت مداوم بر مراکز تولید و 
توزیع ماسک در اســتان، از این مراکز خواست که قیمت 
ماسک را در شــرایط کنونى افزایش ندهند. وى تصریح 
کرد: در هیچکدام از منابع و راهنماى موجود درباره ویروس 
کرونا، استفاده افراد سالم جامعه از ماسک براى پیشگیرى 

از ابتال پیشنهاد نشده است.

باورهاى نادرست ، دلیل افزایش 
تقاضاى ماسک  در اصفهان

آغاز طرح دوگانه سوز کردن 
خودروهاى عمومى 

برگ کمپانى خودرو سوارى پیکان تیپ 
i 1600 مدل 1382 بنزینى به شماره 
موتور 11158223143 و شــماره 
شاسى 82413384 به شماره پالك 
636/67 ط 84 متعلق به زهرا کیانى به 
شماره ملى 12762442298 فرزند 
آیت اله مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

فقدان مدارك

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد تعدادى پالك مسکونى و تجارى از طریق آگهى مزایده به 
فروش برساند.

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/12/05
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/12/07

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 98/12/17
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تنظیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

آگهى مزایده چاپ
 اول

م الف: 768339

شب فرهنگى اصفهان در تبریز براى اولین بار، 24 بهمن 
ماه در پردیس سینمایى قدس تبریز اجرا مى شود.

رئیس اداره هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان گفت: شب فرهنگى اصفهان در تبریز 
24 بهمن ماه از ساعت 15 تا 22 در پردیس سینمایى قدس 

تبریز اجرا مى شود.
على عطریان اظهار کرد: این برنامه مجموعه اى از اتفاقات 
هنرى اصفهان را در بخش هاى مختلف در بردارد که در 
بخش اول به منظور قوى تر کردن تعامل فرهنگى به ارائه 
شعر و داستان هایى در مورد اصفهان مى پردازد. وى ادامه 
داد: در این برنامه یکى از تئاترهاى تولیدى اصفهان به نام 
«ُکالغ ها» اثر سعید محسنى به روى صحنه خواهد رفت، 
همچنین نگارگرى در مورد نماد برج قوس توسط استاد 
جوکار خلق مى شــود که پس از اتمام توسط شهردارى 

اصفهان به شهردارى تبریز تقدیم خواهد شد.
وى تصریح کرد: اجراى موســیقى در مکتب اصفهان و 
اکران 12 فیلم سینمایى مرتبط با شهر اصفهان در یکى از 
سینماهاى پردیس سینمایى قدس نیز از جمله برنامه هاى 

شب فرهنگى اصفهان در تبریز است.
معاون شهردار و رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان هم گفت: این دو شهر در یک 
زمینه گفتگویى و بستر ارتباطى بسیار وسیع جاده ابریشم 
توانستند به مایه و پایه شهرت برسند و مکتب دان و مکتب 

ران هنرى و علمى در گستره ایران بشوند.
محمد عیدى اظهار کرد: شب فرهنگى اصفهان در تبریز، 
درصدد ایجاد این حلقه ارتباطى اســت تــا هنرمندان و 
فرهنگیان این دو کانون در شرایط فرهنگى بهتر با هم 
گفتگو کنند چون فلسفه عمده فعالیت هاى فرهنگى ما 

بسترسازى و زمینه سازى براى این گفتگوهاى فرهنگى 
است.

معاون شــهردار گفت: با این نوع نگرش مى کوشیم با 
دیگر کانون هاى میان فرهنگى مثل یزد، شیراز، کرمان و 
همدان این بستر را آغاز کنیم و فرآیندمحور میزبان آنها در 
شهر اصفهان باشیم تا شهرى پررویداد با امکان گفتگویى 
بسیار باال ایجاد کرده و شهرى با بهزیستى باال و نشاط 

اجتماعى باال داشته باشیم.
عیدى افزود: به واسطه مراوداتى که بین دو شهر تبریز و 
اصفهان وجود دارد زمینه این ارتباط آسان تر بود و هر دو 
در رسیدن به اهداف هماهنگ بودند و پذیرش این اتفاق 
را داشتند همچنین شهر تبریز و اصفهان قرابت دیرینه اى 
در دوران مختلف به ویژه دوران صفوى دارند که در تاریخ 

اسطوره اى ایران ریشه دارد.

شب فرهنگى اصفهان 
در تبریز برگزار مى شود

مقام هاى نخســت تیمى پهلوانى زورخانه اى، دوم 
تیمى شناى مردان، سوم والیبال زنان و سوم اتحادیه 
سراســرى بانوان کارگر کشور توســط ورزشکاران 
باشــگاه کارگران اصفهان، نمایندگان اســتان در 
مسابقات قهرمانى کارگران کشور در هفته اول دهه 

مبارك فجر کسب شد.
بدون تردید کســب هشــت مدال طال، 12 نقره و 
سه برنز توسط ورزشــکاران شایســته اصفهان در 
رقابت هاى شــناى مردان، پهلوانــى و زورخانه اى، 
المپیاد ورزشــى بانوان کارگر و والیبال دســته اول 
بانوان کارگر سراسرکشــور که با تــالش، فداکارى 
و سختکوشــى ورزشــکاران برومند و افتخار آفرین 
اصفهان  حاصل شد همچون برگ هاى زرین در دفتر 
افتخارات ورزش کارگران  استان اصفهان ماندگار و 

جاودانه خواهد ماند.
رئیس هیئــت و اداره امور ورزش کارگران اســتان 

اصفهان ضمن تبریک به مناسبت کسب مقام هاى 
ارزشمند تیم هاى ورزشى کارگران استان در مسابقات 
قهرمانى کارگران کشــور اظهار کرد: کســب این 
مقام هاى ارزشــمند در طول هفته گذشته در نتیجه 
کار با برنامه، علمى و اصولى در نظر گرفته شده براى 
ورزش کارگران از ابتداى دهه 90 بوده که نتایج آن 
هم اکنون قابل مشاهده است و بدون شک عدم وجود 
این فاکتورها، ورزش کارگران اصفهان به این درجه 

نمى رسید.
شیرانى افزود: بى شک استان اصفهان و به خصوص 
جامعه کار و تالش استان از داشتن چنین ورزشکاران 
و جوانــان برومنــدى به خود مــى بالــد و قطعًا در 
آینــده اى نه چنــدان دور بــا توانایى هــاى که از 
ورزشکاران استان اصفهان سراغ دارم مدال هاى با 
ارزش ترى در مســابقات کشورى و حتى بین المللى 

و... براى کشور و استان رقم خواهد خورد.

همزمان با گرامیداشــت دهه فجر انقالب اسالمى 
با حضور استاندار و مدیرعامل شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان و جمعى از مدیران این شرکت، واحد 
صنعتی بین المللى پترو پاالیش در شهرك صنعتى 

دهق به بهره برداري رسید.
محمد جواد بگى، مدیرعامل شــرکت شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان در حاشیه این مراسم، توسعه 
فعالیت هاى تولیدى و صنایع کوچک و متوســط را 
یکى از مهمتریــن راهکارهاى موفقیت کشــور در 
جنگ اقتصادى پیش رو دانست و تصریح کرد: توسعه 

فعالیت بخش خصوص، صادرات محورى و استفاده 
از ظرفیــت ها و مزیت هاى ویژه اســتان و کشــور 
مى تواند گام بزرگــى در رهایى از اقتصــاد نفتى و 

مصونیت کشور از تحریم هاى ظالمانه غرب باشد.
الزم به ذکر اســت محصوالت تولیدى این شرکت، 
مواد شیمیایى و نفتى بر پایه نفت است که در مرحله 
نخست این طرح، زمینه تولید انواع تینرهاى صنعتى 
و نیترو ســلولزى به ظرفیت 6000 تن با تأمین مواد 
اولیه از بورس انرژى و به روش بلندینگ فراهم شده

است.

شــهروند اصفهانی قربانی دریافت کد جعلی تخفیف 
تاکسی اینترنتی شد.

رییس پلیس فتاى استان اصفهان گفت: در پی شکایت 
یکى از شهروندان مبنی بر اینکه با هدف دریافت کد 
تخفیف تاکسی  اینترنتی 70 میلیون ریال از حساب وي 
به صورت غیر مجاز برداشت شده، بررسى این موضوع 

در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ ســید مصطفی مرتضــوي افــزود: در 
بررسی هاي  اولیه ماموران  مشخص شد، درگاه بانکی 
که شاکی از طریق آن اقدام به واریز وجه کرده ، جعلی 
بوده که اطالعات حساب بانکی شاکی را به سرقت برده  

و به دلیل اینکه قربانى اقدام به فعالسازي رمز دوم یکبار 
مصرف نکرده موجودي حساب وي به صورت غیر مجاز 

برداشت شده است .

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان در آیین افتتاح 
مجتمع تولیدى شیرخشــک و مکمل هاى دامى  در 
شهرضا گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون بیش از 10 
هزار تن خامه پاستوریزه واستریل از این استان به کشور 
روسیه صادر شده که مقررات سختگیرانه این کشور در 

زمینه واردات فرآورده هاى لبنى بیانگر سالمت وکیفیت 
باالى شیرتولیدى استان اصفهان است.

شهرام موحدى افزود: استان اصفهان رتبه دوم کشورى 
را در تولید خوراك دام و طیــور به خود اختصاص داده 

است.

درخشش ورزشکاران باشگاه کارگران اصفهان

بهره بردارى از شرکت پترو پاالیش در دهق

دستگیرى کالهبردار ارائه کد تخفیف تاکسى 

صادرات 10 هزارتن خامه پاستوریزه از اصفهان 
رئیس شــبکه دامپزشکى شهرســتان نجف آباد گفت: به روسیه

با حمایت از پرورش دهندگان زنبور عســل و مبارزه با 
فروشندگان عســل هاى تقلبى همچنین داروهاى غیر 
مجاز زنبور عسل و معرفى آنها به مراجع قضایى، زمینه 
تولید عسل با کیفیت در این شهرستان فراهم شده است.

محمدمهدى حسن پور افزود: در سه ماهه گذشته بیش 

از 21 تن عســل مرغوب از این شهرســتان به مقصد 
کشور هاى عربى حاشیه خلیج فارس صادر شده است.

وى گفت: این شبکه دامپزشــکى براى تحقق اهداف 
رونق تولید ملى، حمایت از پرورش دهندگان زنبور عسل، 
برخورد قانونى با فروشندگان عسل هاى تقلبى و داروهاى 
غیر مجاز زنبور عسل را در دستور کار خود قرارداده است.

اســتاندار اصفهان گفت: استفاده از پســاب در صنایع 
این استان به خاطر واقع شــدن در منطقه نیمه خشک 

ضرورى است.
عباس رضایى در حاشــیه افتتاح طرح هاى پاالیشگاه 
اصفهان در جمع خبرنگاران با تاکید بر مصرف بهینه آب 
که باید به عنوان یک اصل جدى در همه بخش ها لحاظ 
شود، افزود: اگرچه وجود صنایع در استان اجتناب ناپذیر 
است اما باید صرفه جویى در مصرف آب را در دستور کار 
قرار داد تا هم مسائل مربوط به مایه حیات حل و فصل 

شود و هم چرخ صنعت بچرخد.

وى با اشاره به آغاز استفاده پاالیشگاه اصفهان از پساب 
براى خنک ســازى این مجموعه صنعتى اضافه کرد: به 
کمک این طرح، 750 متر مکعب از هزار متر مکعب آب 
مصرفى این واحد صنعتى از طریق پساب تامین خواهد 
شد که اقدامى مناســب در راستاى بهینه سازى مصرف 

آب است.
وى با اشاره به دومین طرح افتتاح شــده در پاالیشگاه 
اصفهان خاطرنشــان کرد: پیش تر تانکرها براى تخلیه 
و بارگیرى مواد مختلف به داخل پاالیشــگاه رفت و آمد 
مى کردند که به دالیل مختلف به صرفه و صالح نبود، اما 
اکنون با طرح اجرا شده و با هزینه اى بالغ بر 600 میلیارد 
ریال، بارگیرى در مکان مشخصى در جوار شرکت انجام 

خواهد شد.
اســتاندار به پاالیشــگاه اصفهان به عنــوان یکى از 
اصلى ترین مجموعه هاى تولیدى کشــور اشاره کرد و 
اظهارداشت: 20 درصد کل فرآورده هاى نفتى کشور در 

شرکت پاالیش اصفهان تولید مى شود.
رضایى با بیان اینکه بنزین تولیدى این مجموعه بنزین 
یورو 5 است، افزود: پاالیشگاه اصفهان با تولید روزانه 14 
میلیون لیتر بنزین نیاز استان اصفهان و 16 استان کشور 

را رفع مى کند.

استاندار: استفاده از پساب در صنایع اصفهان 
ضرورى است

صادرات 21 تن عسل از نجف آباد به حاشیه خلیج فارس
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یمان قاسمخانى در رابطه با دیده نشدن آثار کمدى در جشنواره فجر مى گوید: اوایل 
پ

براى دیده نشــدن فیلم هایى که خیلى برایشان زحمت کشیده بودم، مقدارى غصه 

مى خوردم اما بعد دیدم کارهاى کمدى در هیچ جاى دنیا آنقدر جدى گرفته نمى شود 
و روال همین است.

ســمخانى که نویســندگى و کارگردانى فیلم «خوب، بد، جلف، ارتش سرى» را 
قا

واره فیلم فجر برعهده دارد، در پاسخ به این پرسش که آیا 
در سى وهشتمین جشــن

بى توجهى به سینماى کمدى سبب دلســردى و ندادن فیلم هاى بعدى به جشنواره 

فجر نمى شود، گفت: یادم مى آید اوایل براى فیلم هایى همچون «نان، عشق، موتور 

هزار» یا «ورود آقایان ممنوع» که خیلى براى آنها زحمت کشــیده بودم، مقدارى 

یلمنامه این آثار خیلى کار شــده بــود و واقعاً تصور 
غصه مى خوردم چراکه روى ف

د دیده شــود ولى فیلم «ورود آقایان ممنوع» 
مى کردم که حداقل فیلمنامه آنها بای

که تا این اندازه هم تعریــف آن را مى کنند، حتى در بخــش فیلمنامه کاندیدا هم
 نشد.

وى ادامه داد: اوایل خیلى به من برمى خورد ولى بعد دیدم که در دنیا به همین شکل 

اســت. یعنى کارهاى کمدى در هیچ جاى دنیا آنقدر جدى گرفته نمى شود و روال 

وعى در جشنواره ما شاگرد آخر هستیم اما در عوض در زمان اکران 
همین است. به ن

فیلم هاى جشنواره اى شاگرد آخر، اول مى شوند یعنى ما آنجا شاگرد اولیم. به نوعى 

یم، خوشحالى مى کنیم. البته به هر حال آن فیلم ها 
آنجاست که ما باید خوشحالى کن

هم مخاطب ســنگین خودشــان را دارند ولى هدف گیرى من به عنوان نویسنده و 

کارگردان، فیلم هاى کمدى تجارى سالم این اســت و عمًال توقع خاصى از کسى 

ریم و همین که در این جمع هستیم، خوشحالیم.
ندا

قاسمخانى همچنین در پاسخ به این پرســش که آیا به دلیل مشکالتى که در حوزه 

شوخى با آدم ها و نهادهاى مختلف در حوزه کمدى وجود دارد، در این اثر به شوخى 

ى هم به شمار مى آید، اظهار کرد: وقتى داستان 
با سینما پرداخته  که به نوعى خودزن

م و دلیل پرداختن به ســینما در این فیلم هم به 
چیزى را بطلبد به ســمت آن مى رو

داستان کار مربوط مى شــود. یعنى اگر در کارهاى قبلى همچون «شب هاى برره» 

هم ببینید، در آنجا یک حرف جامعه شناسانه مى زدیم و قسمت هاى دیگرى را نقد 

مى کردیم و االن نیز داستان مى طلبد به سمت سینما برویم. در نهایت باید بگویم که 

سینما را بزنیم؛ به نوعى تا جایى که اجازه دهند 
عمدى نبوده که ما مرتب بخواهیم 

قسمت هاى دیگرى هم براى زدن هست.

این نویســنده در پایان درباره همکارى با مهران مدیرى که از مجموعه «هیوال» 

مجدداً آغاز شده، اظهار کرد : دوباره بعد از مدت ها همدیگر را پیدا کردیم و بعید نیست 

که در ادامه نیز با هم همکارى هایى داشته باشیم.

پیمان قاسم خانى کجا شاگرد اول است
کجا شاگرد آخر؟

کارگردان فیلم «خوب، بد، جلف، ارتش سرى» پاسخ مى دهد

«آل پاچینو»، هنرپیشــه پرســابقه هالیوود، اذعــان کرده که 
هرگز نمى دانســته در مقابل نامــزدى دریافت جایزه اســکار 
چه واکنشى نشــان بدهد و اینکه کل این مراســم «قدرى پر 

استرس» است.
آل پاچینو بــراى بازى در نقش دوم در فیلــم «ایرلندى» نامزد 
دریافت اسکار شــده بود که البته رقابت را به «برد پیت» واگذار 

کرد.
پاچینو در مورد جوایز اسکار گفت: «فکر مى کنم براى آنهایى که 
مراسم را تماشا مى کنند، جالب  است... اما بخشى از آن، قدرى 

پر استرس است.»
او در ادامه گفــت: «وقتى جوان تر بودم شــهرت برایم مفهوم 
دیگرى داشت تا االن. حاال سعى مى کنم به آن به عنوان همان 
چیزى که هست نگاه کنم، تحسینش مى کنم و کل این واقعیت 

که حضور دارم...»

پاچینو براى دریافت اســکار بهترین بازیگــر نقش دوم با «جو 
پِشى» همبازیش در «ایرلندى» هم رقابت مى کرد که در این 
فیلم نقش «جیم هوفا»، رهبــر اتحادیه کارگرى را بازى کرد. 

این دو پیش از این در ســال 1991 هــم براى همان 
جایزه، پاچینو براى فیلم «دیک تریسى» و پشى 

براى «گود فالز» رقابــت کردند.  در این رقابت 
پشى اســکار را از آن خود کرد و پاچینو اسکار 
بهترین بازیگر را براى ارائه کاراکتر «سرهنگ 
فرانک اســلید» در فیلم «رایحــه یک زن»

 ربود.
امســال اما برد پیت اســکار دریافت بهترین 
بازیگر نقش دوم در فیلم «روزى روزگارى در 
هالیوود» به کارگردانى «کوئنتین تارانتینو»  را 

از آن خود کرد.

جواد نوروزبیگى، تهیه کننده فیلم ســینمایى «خون شــد» به کارگردانى مسعود 
کیمیایى، ضمن انتقاد از اظهارات شــهاب حسینى در جشــنواره فجر علیه مسعود 
کیمیایى خطاب به خبرنگاران گفت: مسعود کیمیایى پیر سینماى ایران است و این 
برخوردها زیبنده او نیست. ما مى دانیم که او چه کار ویژه اى کرده است و اکرانش هم 
با موفقیت انجام مى شود. این رسالت شماست که صداى آقاى کیمیایى باشید. چه از 

فیلم خوشتان آمده چه نه، باید درباره آن بنویسید.
وى با اشاره به نشست فیلم سینمایى «شین» و اظهارات شهاب حسینى گفت: این 
اشتباه است که عزیزى، بزرگ سینما را تخریب مى کند و شما هم کوتاه آمدید اگر 

کسى حرف نزند و کیمیایى تخفیف ببیند خوب نیست.
نوروزبیگى عنوان کرد: کیمیایى آزرده است، داشت تصمیم مى گرفت به این نشست 
بیاید ولى ساعت یک شب به من زنگ زد و گفت من بیایم؟ من چطور به این مراسم 
بیایم که در آن این همه تخریب شده ام. او  آزرده است. باید بگویم حرف هاى آقاى 
کیمیایى مربوط به سقوط هواپیما و...  نبود بلکه ایشان از جشنواره ناراحت بود االن به 

ما اعالم کردند نشست نداریم.
این تهیه کننده گفت: براى این فیلم نشست نگذاشــتند ولى براى فلیمى خارج از 

مسابقه نشست مى گذارند.  چرا این کار را کردند در حالى که ما بودیم تا پاسخ بدهیم.
وى با اشاره به صحبت هاى شهاب حسینى عنوان کرد: من به نظر ایشان هم احترام 
مى گذارم اما شهاب باید درباره فیلم خود صحبت کند نه آقاى کیمیایى. این شرایط 

براى سینماى ایران خوب نیست که بزرگ سینما را تخریب مى کنند. 
نوروزبیگى گفت: ســینما پیامش این نیست. اگر قرار باشــد ما هنرمندان در سالن 
خودمان خودمان را تخریب کنیم، کار به خوبى پیش نمى رود بنابراین توقع نداشته 

باشید جماعتى فیلم ما را ببینند./1274

واکنش تهیه کننده «خون شد» به اظهارات شهاب حسینى

کیمیایى آزرده است
ازیگــر نقش دوم با «جو 
رقابت مى کرد که در این 
یه کارگرى را بازى کرد.

هــم براى همان 
سى» و پشى 

ین رقابت 
ینو اسکار 
سرهنگ 
ک زن»

ت بهترین 
گارى در

نتینو»  را 

اسطوره سینما هم استرس مى گیرد!

حراج حضورى
مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد انواع کاالهاى مستعمل و انواع پارچه را با وضعیت موجود از 

طریق حراج حضورى به فروش برساند:

محل بازدید 
اصفهان- جاده شیراز- بعد از شهرك آزمایش- قبل از داروسازى فارابى- کوچه خلیج فارس 

60 (کاال)

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا
- انواع پارچه نو (حدود 10 تن)

- انواع کاالهاى مستعمل

زمان بازدید کاال
شنبه مورخ 98/11/26 از ساعت 9 الى 13

زمان برگزارى حراج کاال
یک شنبه مورخ 98/11/27 از ساعت 10/30 صبح

محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان 

باهنر، کانون فرهنگى، تربیتى همدانیان
حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان تلفن تماس: 43- 36283540- 031

آگهى اعالم عمومى 
قابل توجه شهروندان محترم شهر سده لنجان

به اطالع مى رساند باستناد تبصره یک ماده 50 
قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه هاى الحاقى 
و همچنین تعرفه هــاى جدید عوارض محلى 
شهردارى بنا به پیشنهاد شماره 786/ش/98 
مورخ 98/10/21 شــوراى محترم اســالمى 
شهر طى نامه شــماره 20/1/106319 مورخ 
1398/11/14 استاندارى محترم استان اصفهان 
تصویب و به شهردارى ابالغ و از ابتداى سال 

1399 قابل اجرا خواهد بود.

م الف: 761294

سید محمد اطیابى- شهردار طالخونچه سید محمد اطیابى- شهردار طالخونچه 

آگهى تجدید مزایده مرحله چهارم
شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 481 مورخ 98/07/28 شوراى اسالمى 

شهر تعدادى پالك زمین در شهر طالخونچه به شرح زیر از طریق مزایده به فروش رساند.

1) مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخه 1398/12/03
2) نشانى محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امور مالى

م الف: 760953

مشخصات:
آدرسقیمت کارشناسى هر مترمربعمساحت (مترمربع)شماره پالكردیف

خیابان انقالب بن بست 10 مترى3/000/000 ریال مسکونى165شماره 18
خیابان انقالب بن بست 10 مترى3/000/000 ریال مسکونى157شماره 29
خیابان انقالب بن بست 10 مترى3/000/000 ریال مسکونى180شماره 318
خیابان انقالب بن بست 10 مترى3/000/000 ریال مسکونى180شماره 419
خیابان ولى عصر10/000/000 ریال تجارى26شماره 520
خیابان ولى عصر10/000/000 ریال تجارى26شماره 621
خیابان ولى عصر3/600/000 ریال مسکونى187شماره 73

نوبــت
دوم
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 مرتضى تبریزى فوروارد خوب نه چندان روزهاى دور ذوب آهن  اصفهان با آمار گل هاى دو 
رقمى در هر فصل که با حمایت هواداران در آخرین روزهاى نقل و انتقاالت فصل گذشته به 
استقالل آمد و در اولین بازى خود گل اول استقالل به تراکتورسازى تبریز را زد، همچنان از 

دوران اوج خود فاصله دارد.
تبریزى در این فصل در روزهاى اول مربیگرى استراماچونى به عنوان بازیکن اصلى استفاده 
مى شد. عدم گلزنى او و موقعیت هاى از دست رفته در بازى هاى لیگ او را از بازیکن فیکس 
به بازیکن نیمکت نشــین تبدیل کرد. تبریــزى در اواخر مربیگرى اســتراماچونى یکى از 
گزینه هاى تعویض بود و همچنان گل نمى زد، در دوران بدون مربى اســتقالل او با از دست 
دادن موقعیت گل 100 درصدى استقالل در دقیقه 95 بازى یکى از مسببین شکست در برابر 
ماشین سازى تبریز در ورزشگاه آزادى قلمداد شد. تبریزى که تا همین دو فصل قبل یکى از 
بهترین فورواردهاى لیگ محسوب مى شد و در مقطعى در اردوى تیم کى روش هم دیده شده 
بود، در نیم فصل بدون گل زده قصد جابه جایى استقالل کرد و دقایقى براى واریز درخواست 

رضایتنامه باشگاه کم آورد تا همچنان فوتبالش را در استقالل دنبال کند.
تبریزى در پنج دیدارى که فرهاد مجیدى در اواخر فصل گذشته هدایت استقالل را به عهده 
داشت مهره فیکس سرمربى آبى ها برخالف تفکرات وینفرد شفر بود و به خوبى پاسخ فرهاد 
با زدن سه گل در پنج دیدار را داد و از عملکرد خود در پایان فصل دفاع کرد. بازگشت اعتماد 
به نفس و اطمینان خاطر از سرمربى در بازى هاى پایانى فصل گذشته او را احیا کرد. تبریزى 
علیرغم بیالن خــوب در دوران هدایت مجیدى در فصل گذشــته، در چهار بازى گذشــته 
آبى ها تا قبل از دیدار روز دوشنبه این تیم برابر الشــرطه عراق تنها سه دقیقه فرصت بازى 
کردن پیدا کرده است؛ آن هم در برابر الریان و در شرایطى که استقالل با چهار گل از حریف 

خود جلو بوده است.
با توجه به حضور مثلث MDM در خط حمله اســتقالل و عملکرد فوق العاده شــیخ دیاباته، 
ارسالن مطهرى و مهدى قائدى و اعتماد فرهاد به این سه نفر و مصدومیت این روزهاى دیاباته، 
مرتضى باید از تک فرصت هاى به وجود آمده براى آمدن به زمین استفاده کند و دوباره خودش را 
به تفکرات فرهاد مجیدى همانند اواخر فصل گذشته تحمیل کند. با توجه به فشردگى بازى هاى 
استقالل در لیگ برتر، جام حذفى و لیگ قهرمانان آسیا و توان بازى تبریزى به عنوان وینگر و 

فوروارد نوك، فرهاد هم همانند اواخر فصل گذشته به دنبال احیاى تبریزى خواهد بود.

آخر قصه مرتضى
 چه مى شود؟

سرمربى پیشــین تیم ملى فوتبال ایران معتقد است 
دلیل انتخاب دراگان اســکوچیچ به عنوان جانشین 

مارك ویلموتس دلیل خاصى داشته است.
میروسالو بالژویچ 84 ســاله که خود در سال 2001 
هدایت تیم ملى فوتبال ایران را برعهده داشــت، در 
گفتگو با روزنامه «جوتارنجى» چاپ زاگرب کرواسى، 
در پاسخ به این پرسش که به غیر از خودتان، سه 
سرمربى برتر کرواسى چه کسانى هستند؟ 
گفت: کروات ها بهترین سرمربیان در دنیا 
هستند. آنها بهترین دانش مربیگرى را 
دارند و خیال پرداز هستند، براى همین 
مى بینید که دراگان اســکوچیچ حاال 

سرمربى تیم ملى ایران شده است، اینطور نیست؟ اما 
پاسخ دادن به این پرسش سخت است.

وى افزود: من تنهــا مى توانم از ســرمربیان بزرگى 
همچون زیبچ، ایویچ (سرمربى فقید و پیشین تیم ملى 
ایران) و باریچ نام ببرم. نمى خواهم در حال حاضر درباره 
زالتکو دالیچ صحبت کنم. دالیچ بهترین سرمربى جهان 
است و من بعد از او در رتبه دوم هستم. زالتکو کرانچار 
(سرمربى پیشین تیم امید ایران، سپاهان و پرسپولیس) 
هم سرمربى برجسته اى اســت. من زمانى که رئیس 
باشگاه دینامو زاگرب بودم به او فرصت سرمربیگرى 
دادم و چیرو تیــم را به قهرمانى لیــگ و جام حذفى 

یوگسالوى سابق رساند. محسن علیخانى- شهردار کوهپایه محسن علیخانى- شهردار کوهپایه 

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 28 مورخ 1398/11/15 شوراى 
محترم اسالمى شهر کوهپایه نسبت به فروش یک دستگاه کامیون کمپرسى ایسوزو مدل 
1397 و یک دستگاه بیل بکهو مدل 1387 خود از طریق انتشار آگهى مزایده عمومى و بر 
اساس قیمت پایه کارشناس رسمى دادگسترى اقدام نماید. پیشنهاد دهندگان مى توانند 
جهت بازدید از خودروى فوق الذکر و دریافت مدارك مزایده حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 
چهارشنبه مورخ 1398/11/30 و در ساعات ادارى به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند 
و پیشنهادات خود را در پاکت الك و مهر شــده که با عدد و حروف نوشته شده است به 
دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. ((الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى 

و... به عهده برنده مزایده مى باشد))

آگهى مزایده عمومى نوبــت
دوم

م الف: 761721

حتماً دلیل خاصى داشته است
م سرمربى پیشــین تیم
دلیل انتخاب دراگان اس
مارك ویلموتس دلیل خا
4میروسالو بالژویچ 84 س
هدایت تیم ملى فوتبال
گفتگو با روزنامه «جوتار
در پاسخ به این پرس
سرمربى برتر
گفت: کروا
هستند. آن
دارند و خ
مى بینید

ح

در صورت تداوم وضعیت ایجاد شــده بعد از شیوع ویروس 
کرونا، ممکن است کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم جدیدى 

براى مسابقات فوتسال جام ملت هاى آسیا بگیرد.
شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال جام ملت هاى آسیا قرار 
بود اسفند ماه امسال به میزبانى ترکمنستان برگزار شود اما 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا و در پى 
درخواست چند کشور، تصمیم به تعویق این مسابقات گرفت.
از فروردین و اردیبهشت سال 1399 به عنوان زمان جدید 
برگزارى جام ملت هاى آسیا یاد مى شود اما AFC هنوز 
هم به جمع بندى کامل در این ارتباط نرســیده است. از 
یک سو جام جهانى فوتسال 2020، شهریور سال 1398 
در لیتوانى آغاز مى شود و مسابقات انتخابى جام جهانى 
در قاره آســیا باید چند ماه پیش از آن به پایان رسیده 

باشد تا مراسم قرعه کشى بدون مشکل برگزار شود.
هرچند از احتمال تعویق مســابقات جام جهانى هم 
صحبت به میان آمده است اما کنفدراسیون فوتبال 
آســیا پیش از آن تمام تالش خود را براى برگزارى 

رقابت هاى انتخابى به کار مى گیرد.
با توجه به اینکه ترکمنســتان هم سختگیرى هاى 
خاص خودش را در این ارتباط و با توجه به شیوع ویروس 
کرونا دارد، همه چیز به تصمیم این کشور وابسته است. اگر 
ترکمنستان زیر بار میزبانى در فروردین ماه برود که رقابت ها 
به میزبانى همین کشور برگزار مى شــود وگرنه در صورت 
مقاومت ترکمنستان، AFC راهکار بعدى یعنى تغییر میزبان 

را بررسى مى کند.
گمانه زنى هایى از احتمال تغییر محل مسابقات از ترکمنستان 
به تایلند هم مطرح شده است. تایلند اخیراً تورنمنت تدارکاتى 
را با حضور تیم هاى جوانان ایران، تیم ملى تاجیکستان و تیم 
ملى مالزى میزبانى کرد و تعدادى از نمایندگان AFC هم 
در این تورنمنت حضور داشــتند. ارزیابى اولیه کنفدراسیون 
آسیا از میزبانى تایلند باتوجه به سابقه این کشور در میزبانى 
رویدادهاى فوتسال مثبت است و باید دید آیا رقابت هاى جام 

ملت هاى آسیا به آنها محول خواهد شد یا خیر.
این در حالى است که تایلند یکى از حریفان ایران در مرحله 
گروهى جام ملت هاى آسیا هم هســت و در صورت گرفتن 
میزبانى از ترکمنستان، بدون شک کار ملى پوشان کشورمان 
در خاك تایلند و رقابت با این تیم براى صعود به عنوان تیم 

صدرنشین سخت تر خواهد شد.

اختالل کرونایى در رقابت هاى 
آسیایى فوتسال

بعد از حماسه سرایى هاى فراوان مدیران ایرانى در مورد اینکه 
توانستیم با «دیپلماسى ورزشى» حقمان را بگیریم و بازى هاى 
برگشت لیگ قهرمانان آسیا حتمًا در خاك کشورمان برگزار 
مى شود، AFC هر روز یک بامبول تازه در مى آورد. داستان 
اینطورى است که کنفدراسیون مدام بیانیه مى دهد که فعًال 
تکلیف بازى هاى برگشت روشن نیست، بعد فدراسیون فوتبال 
ایران تذکر مى دهد و بیانیه اصالح مى شود. حاال اما در تازه ترین 
اتفاق از این دست، مجله لیگ قهرمانان آسیا نوشته میزبانى 
مسابقات برگشت تیم هاى ایرانى بالتکلیف است و شاید این 
بازى ها در زمین بى طرف برگزار شــود. االن البد فدراسیون 
دوباره اعتراض مى کند و AFC هم دست به اصالح خبرش 
مى زند؛ اما اجازه بدهید تا زمانى که خودمان به چشم خودمان 
ندیدیم بازى ها در تهران برگزار مى شود، از فتح الفتوح مدیران 

گرامى مطمئن نباشیم.

از فتح الفتوحتان 
مطمئن نیستیم

پایگاه اطالع رسانى «آى اسپورت» نوشت: امیر قلعه نویى هیچوقت تا این اندازه به بازگشت به نیمکت تیم ملى 
نزدیک نشده بود. او با اینکه مدعى شده بود که گزینه اول و دوم و ســومش سپاهان است اما به شدت به دنبال 
سرمربیگرى تیم ملى بود که البته به خودى خود ایرادى ندارد. هر کس دیگرى هم جاى او بود همین حس را داشت 
اما مشکل او، بازى با کلمات و بازى دادن هواداران سپاهان بود. در نهایت هم قسمت نشد که او براى دومین بار 
سرمربى تیم ملى شود. قلعه نویى بعد از انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربى تیم ملى به او تبریک گفت 
و خواهان حمایت از او شد؛ دقیقًا همان کارى که در قبال کارلوس کى روش انجام داده بود! قلعه نویى در آخرین 
مصاحبه اش گفته: «باید بگویم که چند وقتى بود که  با من تماس مى گرفتند و حتى توافقات نهایى هم صورت 
گرفته بود و حتى شرط هاى من هم پذیرفته شده بود.» این یعنى اینکه جناب قلعه نویى آماده جدایى از سپاهان 
و نشستن روى نیمکت تیم ملى بودند و هر شرطى هم گذاشته بودند پذیرفته شده بود اما پست اینستاگرامى آخر 
قلعه نویى با این ادعاها کامًال متناقض است. او در این پست نوشته: «هیچگاه از جنگ فرار نکرده ام و از پذیرفتن 
چالش ها شانه خالى نکردم. پیشنهادى جدى و نهایى براى قبول مسئولیت تیم ملى کشورمان داشتم اما نتوانستم 
خودم را قانع کنم تا این پیشنهاد را بپذیرم.» این یعنى خود قلعه نویى پیشنهاد فدراسیون را قبول نکرده و خب این 
با حرف هاى تازه او جور در نمى آید و طبیعتاً یکى از این ادعاها مى تواند درست باشد که احتماًال همان مصاحبه اول 
است. نکته بعدى در پست اینستاگرامى قلعه نویى این بخش از حرف هاى اوست: «عذر مرا بپذیرید، چون قرار نبود 
سربازى براى وطن، حق الناسى را به گردن من بیاندازد که در برابر مردم اصفهان شرمنده شوم. سرمربیگرى تیم 
ملى بزرگ ترین افتخار است، اما بپذیریم که باید به قرارداد حرفه اى و اخالقى ام متعهد باشم.» او در حالى بر سر 
مردم اصفهان منت گذاشته که خودش کامًال با فدراسیون به توافق نهایى رسیده بود و اگر مخالفت مدیران سپاهان 
نبود او امروز حرفى از حق الناس نمى زد و بدون هیچ عذاب وجدانى روى نیمکت تیم ملى مى نشست. به خدا ما هم 

پذیرفته بودیم که باید به قرارداد حرفه اى متعهد بود، شما خودتان داشتید مقاومت مى کردید!

انتقاد یک رسانه از سرمربى سپاهان

شما خودت مقاومت مى کردى بزرگوار!

باشگاه فوالد خوزستان با محق شــدن در پرونده حق آموزش 
مربوط به بازیکنان پایه توانســت بیش از چهــار میلیارد ریال 

درآمدزایى داشته باشد.
به گزارش سایت باشگاه فوالد خوزستان، عارف نیا، مدیرحقوقى 
باشگاه فوالد خوزستان ضمن اعالم اینکه براى نخستین بار حق 
آموزش بازیکنان پایه در باشگاه فوالد گرفته شده است، گفت: ما 
در پرونده مطالبه حق آموزش بازیکنان پایه که در کمیته تعیین 
وضعیت فدراسیون فوتبال بررسى شد، موفق بودیم و توانستیم 
بالغ بر چهار میلیارد ریال از این پرونده براى باشگاه درآمدزایى 
کنیم. وى در ادامه گفت: ما چند پرونده دیگر با همین شکل را در 

کمیته تعیین وضعیت داریم و امیدواریم که به مانند پرونده هاى 
قبلى بتوانیم پیــروز بیرون بیاییم و یــک راه درآمد خوب براى 

باشگاه ایجاد کنیم.
گفتنى است باشگاه فوالد تبدیل به یکى از نخستین باشگاه هایى 
مى شود که حق آموزش بازیکنان به صورت گسترده را دریافت 
مى کند. آکادمى  باشگاه فوالد به مانند دیگر آکادمى هاى مختلف 
فوتبال دنیا هم براى بازیکن ســازى و تزریــق بازیکن به تیم  
بزرگساالن تالش مى کند و هم اینکه یک راه درآمدزایى براى 
باشگاه به حســاب مى آید که رأى اخیر کمیته تعیین وضعیت، 

فوالد را در هر دو جبهه موفق کرده  است.

از فوالد 
یاد بگیرید

بررسى ها نشان مى دهد که نه تنها مذاکره اى با على دایى 
براى حضور در تیم ملى فوتبال صورت نگرفته که از ابتدا 

هم چنین برنامه اى در دستور کار نبوده است.
دو ســه روز پیش بود که یک منبع آگاه در فدراســیون 
فوتبال عنوان کرد که برخالف برخى اخبار منتشــره در 
رســانه ها و فضاى مجازى، تا کنون مذاکره اى از سوى 
مقامات رسمى با على دایى براى هدایت تیم ملى صورت 

نگرفته است. 
اما چند ساعت بعد، سخنگوى فدراسیون فوتبال در سایت 
روابط عمومى، اظهاراتى غیرمتعارف را بر زبان آورد. وى 
عنوان کرد: «برانکو ایوانکوویــچ، امیر قلعه نویى، على 
دایى، دراگان اسکوچیچ و یحیى گل محمدى فهرست 
نهایى کاندیداهاى مربوط به سرمربى تیم ملى در همان 
مقطع بودند کــه در همین خصــوص مذاکراتى انجام 

شــد. در این میان، سیر مذاکرات به 
صورت منظــم و همزمان با 

گزینه ها توسط فدراسیون 
فوتبال انجام شــد و در 

نهایت بــا عنایت به 
جمیــع جهــات و 

مخالفــت جدى 

باشــگاه هاى تحت قرارداد برخى سرمربیان و مذاکرات 
جمعى از گزینه ها با سایر پیشنهادات، دراگان اسکوچیچ 
به عنوان سرمربى جدید تیم ملى برگزیده شد.» اما این 
جمالت، چه میزان با واقعیت مطابقت دارد؟ یک بررسى 

ساده، نتیجه قابل توجهى را نشان مى دهد.
دایى: هیــچ صحبتــى با مــن در مورد 
سرمربیگرى تیم ملى نشده

على دایى چندى قبل بود که 
به یک باره به فدراســیون 
فوتبال رفــت. در آن روز 
عنوان شــد که وى گزینه 
هدایت تیم ملى است اما در 
مصاحبه هاى رسمى عنوان 
داشت که چنین اتفاقى نیفتاده 
و اصــًال مذاکره اى نداشــته 
است. دایى براى 

رســیدگى به یک پرونــده حقوقى فوتبالــى به محل 
فدراسیون رفته بود.

با توجه به صحبت هاى صریح على دایى، آیا سخنگوى 
فدراســیون نباید توضیح دهد که ایــن مذاکرات، با چه 
کسى، کجا و در چه تاریخى صورت گرفته که دایى از همه 
چیز بى خبر است؟ این چگونه مذاکراتى است که تصمیم 

سازان فدراسیون و مسئوالنش از آن بى خبر هستند؟
منبع آگاه در فدراســیون فوتبال عنوان مى دارد که تیم 
مذاکره کننــده و تصمیم گیر درباره ســرمربیگرى تیم 
ملى بزرگساالن، با دایى صحبتى نداشته و وى در همان 
مراحل نخســتین بررسى، از فهرســت مورد نظر حذف 

شده است.
وى مى افزاید که در بین مربیان ایرانى، مذاکرات فشرده 
و مفصلى با امیر قلعه نویى صــورت گرفت که در پایان، 
توافق حاصل نشــد. در ادامه نیز جمع بندى به دراگان 

اسکوچیچ رسید.
با توجه به اطالعات ارائه شده و اظهارات على دایى، این 
پرسش وجود دارد که چرا ســخنگوى فدراسیون که در 
جریان مذاکرات و جلسات این موضوع قرار ندارد، به یک 
باره چنین موضع گیرى غیر متعارفى مى کند. گذر زمان و 
تحوالت فدراسیون، پاسخ این سئوال را مشخص مى کند.

فقط با نام دایى بازى کردند و بس

محمد دادکان یکى از گزینه هایى بود که احتمال مى رفت 
در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کند اما این 

اتفاق در نهایت صورت نگرفت.
 در این باره مسائل مختلفى مطرح شــده است. یکى از 
رسانه ها نوشــته محمد دادکان به این دلیل در انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام نکرده که باید براى ورود 
به انتخابات امضاى ده عضو مجمع را براى خود جمع مى 
کرد و با این ساز و کار مخالف بود و مى گفت چهره خوشى 

ندارد با این همه سابقه براى 
ورود به انتخابات وارد 

البى با اعضاى مجمع شود و از آنها امضا بگیرد. اما نکته 
مهم در مورد محمد دادکان؛ او متولد 15 آبان ســال 33 
است و 15 آبان امسال 64 سالگى خود را پشت سر گذاشته 
و وارد 65 سالگى شده است. ورود به انتخابات تا سن 65 
سالگى مجاز است. بنابراین از نظر قانونى محمد دادکان 

نمى توانست وارد عرصه انتخابات شود.
انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال 25 اسفند ماه 
در تهران برگزار مى شــود و رئیس جدید فدراســیون 
فوتبال از بین نامزدهایى که ثبت نام کرده اند، مشخص 

خواهد شد.

به این 2 دلیل نیامد

ى با على دایى براى هدایت تیم ملى صورت 

 بعد، سخنگوىفدراسیون فوتبالدر سایت
، اظهاراتى غیرمتعارف را بر زبان آورد. وى 
برانکو ایوانکوویــچ، امیر قلعه نویى، على 
 اسکوچیچ و یحیى گل محمدى فهرست 
هاى مربوط به سرمربى تیم ملى در همان 
کــه در همین خصــوص مذاکراتى انجام 

 میان، سیر مذاکرات به 
ـم و همزمان با 

ط فدراسیون 
شــد و در 

نایت به 
ـات و
دى 

سرمربیگرى تیم ملى نشده
على دایى چندى قبل بود که 
به یک باره به فدراســیون 
فوتبال رفــت. در آن روز 
عنوان شــد که وى گزینه 
هدایت تیم ملى است اما در 
مصاحبه هاى رسمى عنوان

داشت که چنین اتفاقى نیفتاده 
اى نداشــته  و اصــًال مذاکره
است. دایى براى 
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فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139885602210005403 تاریخ ارسال نامه: 1398/11/12 تمامت شش 
دانگ پالك 6/2 در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 260 دفتر 96 ذیل ثبت شماره 29910 
به نام آقاى مسعود زندى آتشبار فرزند مجید سابقه ثبت و سند مالکیت دفترچه اى به شماره 
مسلسل 321864- دارد که بموجب سند اصداق شــماره 128165 مورخ 1379/05/25 
دفترخانه 72 اصفهان تمامت دو دانگ مشاع از شش دانگ از طرف نامبرده به خانم ناهید 
روغنى اصداق گردیده است و در صفحه 207 دفتر 107 بخش 6 ثبت اصفهان به نامش ثبت 
و سند مالکیت صادر گردیده است و طبق سند انتقال 98688 مورخ 1381/08/25 دفترخانه 
9 اصفهان تمامت چهار دانگ مشاع دیگر از طرف مسعود زندى آتشبار به آقاى على عمادى 
فرزند قاسم انتقال قطعى گردیده است همچنین در صفحه 207 دفتر 107 ذیل ثبت 31991 
بخش 6 ثبت اصفهان تمامت دو دانگ مشاع از شش دانگ پالك فوق به نام خانم ناهید 
روغنى سابقه ثبت و سند مالکیت دفترچه اى به شماره مسلسل 055880- دارد که طبق 
ســند انتقال 98704 مورخ 1381/08/27 دفترخانه 9 اصفهان تمامت دو دانگ مشاع از 
طرف ناهید روغنى به آقاى على عمادى فرزند قاســم انتقال قطعى گردیده است سپس 
آقاى على عمادى بارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن 
ذیل شماره هاى  706116 و 974470 و شناسسه هاى یکتاى 139802155784000433 
و 139802155784000441 و رمز تصدیــق 10823 و 10831 مورخ 1398/10/26 و 
1398/11/01 گواهى دفترخانه 225 شاهین شــهر اصفهان رسیده است و مالک مدعى 
است که سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواســت 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 رسید 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 ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 764350 
ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما 

یزدانى بابوکانى /11/297

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003002915/1 شماره بایگانى پرونده: 9804110/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000554 تاریخ صدور: 1398/11/01 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده اجرائى شــماره 139804002003002915- بدین وسیله به آقاى پرویز پورنقش 
ســاکن اصفهان خیابان زاهدى کوچه ماهرالنقش منزل شخصى که طبق گزارش مامور 
مربوطه آدرس شما شناســائى نگردیده و ابالغ به آدرس اعالمى متعهد له میسر نگردیده 
است، ابالغ مى شود که باستناد سند ازدواج شــماره 5776 مورخ 1371/09/03 تنظیمى 
دفترخانه 47 اصفهان مقدار ”هدیــه کالم ا... مجید مبلغ ده میلیون ریال دو مهرالســنه 
حضرت فاطمه علیها ســالم مبلغ دویست و شصت و دو ریال و نیم ســه تعداد چهارصد 
و پنجاه عدد ســکه تمام بهار آزادى طال چهار طالى ساخته شــده یکصد و پنجاه مثقال 
طالى ســاخته شــده مقوم بمبلغ چهل و پنج میلیون ریال پنج بابت خانه مسکونى تعداد 
سیصد عدد سکه تمام بهار آزادى طالى دیگر به نرخ روز“ به خانم نرگس خاتون تحویلیان 
بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از 
تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شــماره 139804002003002915 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشــد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى 
گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 764484 اعظم قویدل- کفیل اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان  /11/299

مزایده مورد وثیقه
شــماره آگهى: 139803902004000399 تاریخ آگهى: 1398/11/19 شماره پرونده: 
139604002004000409 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9601497- شش دانگ 
پالك ثبتى شماره 10439 فرعى از 28 اصلى مفروز و مجزا شده از 3797 فرعى از اصلى 
مذکور قطعه واقع در بخــش 14 ناحیه .. حوزه ثبت ملک غرب اصفهان اســتان اصفهان 
واقع در طبقه چهارم جنوب غربى به مساحت 126/5 مترمربع (که در حد جنوب آپارتمان 
تراس مسقف به مساحت 3/55 مترمربع احداث شــده متعلق به آپارتمان مزبور به آدرس: 
اصفهان- خانه اصفهان خیابان گلخانــه چهاراه نیروى هوایى پالك 44 مجتمع ســرو 
طبقه چهارم واحد جنوب غربى کدپستى 8194885135 که اسناد مالکیت بشماره چاپى 
066339 سرى الف سال 82 که در صفحه 458 دفتر امالك جلد 736 ذیل شماره 138494 
به مالکیت فریده/ برادران فرزند على عباس شماره شناسنامه 6 تاریخ تولد 05/01/1341 
داراى شماره ملى 2595653067 با جز سهم 4 از کل ســهم 6 بعنوان مالک چهار دانگ 
مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان، و سند مالکیت بشماره چاپى 066339 
سرى الف ســال 82 که در صفحه 458 دفتر امالك جلد 736 ذیل شماره 138494 بنام 
عبدالرضا/ سجودى اصلى فرزند مهدى شماره شناسنامه 487 تاریخ تولد 27/02/1334 
داراى شماره ملى 2592984879 با جز سهم 2 از کل سهم 6 بعنوان مالک دو دانگ مشاع 

از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان، ســند مالکیت ثبت و صادر گردیده است- با 
حدود: شماًال * اول در دو قســمت که قسمت دوم غربى اســت به طولهاى 1/75 متر و 
2/75 متر دیوار و پنجره است به فضاى نورگیر احداثى دوم به طول هاى 4/28 متر دیوار 
اشتراکى با آپارتمان 10437 فرعى شــرقا اول در 5 قسمت که قسمت هاى دوم و چهارم 
شمالى محسوب است به طول هاى 1/40 متر و 0/30 متر و 1/70 متر و 1/58 متر و 4/30 
متر دیوار اشتراکى و درب اســت با راه پله و اسانسور متصله مشاعى پالك 10424 فرعى 
درب ورودى در قسمت چهارم مفتوح است دوم در سه قسمت که قسمت دوم جنوبى است 
به طولهاى یک متر و و 2/10 متر و 4/05 متر دیوار اشــتراکى با آپارتمان پالك 10440 
فرعى سوم به طول 1/5 متر دیواریست به نورگیر احداثى چهارم در سه قسمت که قسمت 
دوم شمالى است به طولهاى 1/25 متر و 2/05 و 3/23 متر دیوار اشتراکى است آپارتمان 
10440 فرعى مرقوم ششم به طول 0/83 متر دیوار اشتراکى است به فضاى حیاط مشاعى 
پالك 10423 فرعى جنوبا اول به طول 3/73 متر دیوارى و پنجره اســت به فضاى حیاط 
مشاعى 10423 فرعى دوم در سه قسمت که قسمت اول غربى است و قسمت سوم شرقى 
اســت به طول هاى 1/42 و 2/54 و 0/14 متر دیوار و درب است به فضاى تراس مسقف 
اختصاصى سوم در سه قسمت دوم شرقى اســت به طول هاى 0/79 و 0/12  و 0/49 متر 
دیواریست به فضاى حیاط مشــاعى 10423 غربا به طول 16/42 متر دیواریست به قطعه 
165 تفکیکى- که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق به شرح: آپارتمان مذکور داراى 
مساحت حدود 126/5 مترمربع با قید اینکه حد جنوب آن تراس مسقفى به مساحت حدود 
3/56 مترمربع مجتمع مسکونى هفت طبقه مشــتمل بر طبقه همکف پارکینگ و شش 
طبقه روى آن در مجموع 24 واحد مسکونى و داراى آسانسور اسکلت بتنى با سقف تیرچه و 
بلوك نما آجر با دور پنجره ها سیمان برى و دستگاه پله با بدنه سرامیک میباشد آپارتمان 3 
خواب با کف سرامیک و بدنه گچ و رنگ و آشپزخانه و حمام و سرویس کاشى و سرامیک و 
کابینت MDF سیستم گرمایشى بخارى و سیستم سرمایشى کولر آبى و داراى انشعابات 
برق مجزى و آب و گاز مشترك مى باشــد. که با توجه به موارد فوق و کلیه موارد موثر بر 
کارشناسى ارزش آپارتمان مذکور مبلغ (7/500/000/000) هفت میلیارد و پانصد میلیون 
ریال برآورد شده است. که طبق سند رهنى شماره 84568 مورخ 9505/02 دفترخانه 129 
اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد مى باشــد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه مى باشد که از

 ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 98/12/14 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشــت بهشت شــرقى- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده مى 
شــود. مزایده از مبلغ پایه 7/500/000/000 (هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع 
و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق 
اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابــت هزینه هاى فوق از محــل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یــک نوبت در روزنامه نصف جهان چــاپ اصفهان مورخ 98/11/23 
درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلــى روز مزایده به روز بعــد موکول مى گردد. 
توضیحا جهت شــرکت در جلســه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از 
این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رســمى بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر 
الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 764374 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /11/300

مزایده
شماره مزایده : 139804302133000028 بر اساس پرونده  اجرائى کالسه 9700374 و 
9700310 تمامت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك ثبتى سه هزار و نود و پنج فرعى 
مجزى شده از دو هزار و پانصد و بیست و یک فرعى مجزى شده از بیست و دو اصلى واقع 
در علویجه بخش پانزده ثبت اصفهان به انضمام کلیه تو ابع ولواحق عرفیه و انشــعابات و 
اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات طبق قانون 
تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن ملکى آقاى على عبدالهى هسنیجه فرزند حسین 
که به موجب سند شماره 4092 مورخ 92/9/14 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 343 
نجف آباد در قبال مبلغ سیصد و چهل و نه میلیون و پانصد و چهل و شش هزار و چهارصد و 
هفت ریال بابت اصل طلب و مبلغ نوزده میلیون و چهارصد و هجده هزار و سیصد و چهل و 
پنج ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/01/14 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ 
دویست و سه هزار و نهصد و دو ریال تا وصول کلیه مطالبات و به موجب سند شماره 5465 
مورخ 94/2/6 تنظیمى در دفتر اسناد رســمى شماره 343 نجف آباد در قبال مبلغ یکصد و 
نوزده میلیون و سیصد و چهل و شش هزار و هفتصد و هشتاد ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
پانزده میلیون و یکصد و سى و شش هزار و نهصد و یک ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 1397/01/14 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ هفتاد و دو هزار و نهصد و سى و چهار 
ریال تا وصول کلیه مطالبات در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى نجف آباد قرار دارد و برابر 
نامه 139785602177000192 مورخ 97/9/12 اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت در 
صفحه 488 دفتر جلد 84 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 16632 بنام نامبرده سابقه ثبت 
و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت شــصت متر و هفتاد و چهار دسى متر مربع 
محدود است به : شماال در چهار قسمت که قسمت دوم آن غربى است به طول هاى 1/49 
متر ، 1/35 متر ، 3/6 متر و 1/48 متر ، اول و دوم دیوار و پنجره است به نورگیر ، سوم دیوار به 

دیوار است به آپارتمان شماره 2516 فرعى و چهارم دیوار به دیوار است به آپارتمان شماره 
2515 فرعى شرقا به طول 11/22 متر دیوار به دیوار است  به آپارتمان شماره 2520 فرعى 
جنوبا در دو قســمت به طول هاى 4/55 متر ، 0/28 متر اول دیواریست به فضاى  حیاط 
مشاعى و دوم دیواریســت به راه پله غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبى است به 
طول هاى 4 متر، 1/20 متر و 5/86 متر ، اول دیواریست به راه پله ، دوم درب و دیوار است به 
راه پله و سوم دیواریست مشترك به آپارتمان قطعه 3 شماره 2577 فرعى و حقوق ارتفاقى 
له و علیه طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائى آن مى باشــد و حقوق انتفاعى 
ندارد. از ساعت 9 صبح تا 12 روز دوشــنبه مورخ 98/12/12 در محل  واحد اجراى  اسناد 
رسمى اداره ثبت و اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از 
طریق مزایده حضورى به فروش میرسد و مورد مزایده از مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال 
قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود وکلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى 
هاى مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده 
مى باشد . طبق گزارش کارشــناس مربوطه مورد مزایده بصورت یک دستگاه آپارتمان با 
قدمت حدود نه سال واقع در طبقه اول یک مجموعه چهار واحدى که داراى شصت متر و 
هفتاد و چهار دسى متر مربع اعیانى به انضمام قطعه چهار تفکیکى به مساحت دوازده متر 
و پنج دسى متر مربع واقع در طبقه همکف ساختمان داراى اسکلت بتنى و فلزى ، سقف آن 
تیرچه و بلوك ، پوشش دیوارها و سقف اتاق ها و هال و پذیرایى گچ اندود ، پوشش دیوارها و 
کف آشپزخانه و سرویس بهداشتى و حمام با کاشى و سرامیک ، پوشش کف حیاط موزائیک 
و نماى خارجى ساختمان آجر نما 5 سانتى است. ساختمان داراى انشعابات گاز و برق مستقل 
و انشعاب آب مشترك مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند و 
مى توانند از مورد مزایده به آدرس : علویجه بلوار انقالب کوچه آرمان مجتمع مســکونى 
پردیس کد پســتى 8551737546 طبقه اول واحد شرقى دیدن نمایند. این آگهى در یک 
نوبت در تاریخ 98/11/23 در این روزنامه درج و منتشــر مى گردد. در ضمن چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم 
به ذکر است طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تا تاریخ 12/28/ 1398 تحت پوشش بیمه 
آرمان قرار دارد.  755675/م الف  فاتحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد /11/234

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان احمدرضا صفدرى دادخواستى به خواســته لزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
رضا کاظمى به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 1024/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/16 ساعت 
4/15 عصر تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود

 و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نســبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شــد. 764132/ م الف شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف

نجف آباد /11/304

 حصروراثت 
حسین خسروى داراى شناسنامه شماره 4610601508 به شــرح دادخواست به کالسه 
1766/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان على خسروى بشناسنامه 7 در تاریخ 79/1/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فرح ناز خسروى ش ش 549 ، 2. 
سوسن خسروى ش ش 1895 ، 3. احمد خسروى ش ش 8 ، (فرزندان متوفى)، 4. سوگل 
سامانیان باقر صاد ش ش 183 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 764430/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/305

 حصروراثت 
ابراهیم وسائلى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 8362 به شرح دادخواست به کالسه 
1810/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان اســداله وســائلى نجف آبادى بشناســنامه 20532 در تاریخ 98/9/3 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمود 
وسائلى نجف آبادى ش ش 433 ، 2. طاهره وســائلى نجف آبادى ش ش 681 ، 3. طیبه 
وسائلى نجف آبادى ش ش 1355 ، 4. ابراهیم وسائلى نجف آبادى ش ش 8362 ، 5. زهرا 
وسائلى نجف آبادى ش ش 715 ، 6. فاطمه وسائلى نجف آبادى ش ش 1091335516، 
7. رضوان وسائلى نجف آبادى ش ش 172، 8. اکرم وسائلى نجف آبادى ش ش 624، 9. 
اعظم وسائلى نجف آبادى ش ش 153 ، 10. مهدى وسائلى نجف آبادى ش ش 423 ، 11. 
محمد وسائلى نجف آبادى ش ش 969 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 

نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 765780/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/311

 حصروراثت 
مصطفى ســمندرى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 336 به شــرح دادخواست به 
کالسه 1808/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان منور سلیمانى نجف آبادى  بشناســنامه 20157 در تاریخ 98/3/26 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محبوبه 
سمندرى نجف آبادى ش ش 424 ، 2. سیمین سمندرى نجف آبادى ش ش 309 ، 3. بتول 
سمندرى نجف آبادى ش ش 681 ، 4. ریحانه سمندرى نجف آبادى ش ش 194 ، 5. اعظم 
سمندرى نجف آبادى ش ش 433 ، 6. ناصر سمندرى نجف آبادى ش ش 657، 7. مصطفى 
سمندرى نجف آبادى ش ش 336 (فرزندان متوفى)، 8. غالمرضا سمندرى نجف آبادى 
ش ش 93 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 765748/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 11/312

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان خان محمد کشول دادخواســتى به خواســته الزام خواندگان به انتقال سند یک 
دســتگاه اتومبیل ســوارى پژو 405 به پالك 33-975 ل 44 مــدل 1383 به طرفیت 
خوانده 1- سعید فضیلت 2- رضا اسدالهى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 950/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 99/1/16 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 765886/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /11/313

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان اسماعیل مطلبى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده على همدانى به 
شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
98/888 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/12/20 ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 767329/ م الف شعبه هفتم 

شوراى حل اختالف نجف آباد /11/314

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139885602210005422 تاریخ ارسال نامه: 1398/11/12 تمامت شش 
دانگ پالك 6/3 در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 263 دفتر 96 ذیل ثبت شماره 29911 
به نام خانم محبوبه زندى آتشــبار فرزند مجید سابقه ثبت و ســند مالکیت دفترچه اى به 
شماره مسلســل 321865-  دارد که بموجب ســند انتقال 98688 مورخ 1381/08/25 
دفترخانه 9 اصفهان تمامت شــش دانگ به آقاى على عمادى فرزند قاسم انتقال قطعى 
گردیده است سپس آقاى على عمادى بارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 10832 و شناسسه یکتاى 139802155784000442 و 
رمز تصدیق 544653 مورخ 1398/11/01 گواهى دفترخانه 225 شــاهین شهر اصفهان 
رسیده اســت و مالک مدعى است  سند مالکیت آن مفقود شــده است و درخواست صدور 
ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کســى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ 
انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 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 ســند مســترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به 
صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الــف: 764297 ناصر صیادى 
صومعه- مدیــر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان از طــرف هما یزدانى 

بابوکانى /11/298

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
«اصالح شبکه آب مبارکه» مناقصه شماره 269/2- 4- 98

نوبــت
دوم

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اصالح شبکه آب منطقه مبارکه به شماره (2098001434000105) را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید.

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

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/19 مى باشد.

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

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

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

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

تاریخروزساعتعنوان
98/11/30چهارشنبه16:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/12/10شنبه16:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/12/11یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

نام روزنامه: نصف جهان
شرکت عمران شهر جدید بهارستانشرکت عمران شهر جدید بهارستانتاریخ انتشار:98/11/23

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودى از زمین هاى مسکونى آپارتمانى، مسکونى ویژه 
و تجارى خود را از طریق فراخوان عمومى فروش به صورت نقد و اقســاط به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد 

فراخوان به فروش برساند:
* زمان انتشار در روزنامه (نوبت اول): 1398/11/21 ساعت 8 صبح.

* زمان انتشار در روزنامه (نوبت دوم): 1398/11/23
* مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1398/11/30

* آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 1398/12/11 ساعت 14
* زمان بازگشایى: 1398/12/12 ساعت 10 صبح

* زمان اعالم به برنده: 1398/12/12
* آخرین مهلت دریافت وجوه نقدى پس از برنده شدن در فراخوان از برنده: 1398/12/17

* اعالم اسامى برندگان در تابلو اعالنات شرکت به منزله ابالغ به برنده فراخوان مى باشد.
حضور متقاضى در کمیسیون بازگشایى بالمانع است.

www.baharestan.ntdc.ir :پایگاه اینترنتى
baharestan_new_town :(اینستاگرام) کانال اجتماعى شرکت

تلفن: 96- 36861090 داخلى 209 دفتر فروش

آگهى فراخوان عمومى فروش شماره 98/09
بمناسبت ایام ا... دهه فجر و سالگرد پیروزى انقالب اسالمى ایران

نوبــت
دوم

م الف: 766208
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شاید دانستن این نکته که استفاده بیش از حد از اینترنت 
ممکن است چه بالهایى برسر مغزتان بیاورد، باعث شود 

کمتر از اینترنت کمک بگیرید!
محققان در تحقیقى دریافته اند، نســلى که در آســتانه 
قرن بیســت و یکم به سن و ســال نوجوانى رسیده از 
ســالمندان فراموش کارتر اســت. انتقال اطالعات از 
ذهن خودآگاه به حافظــه بلندمدت نیازمنــد فرایند با 
همراهى زمان و تمرکز حواس است. ما درباره اطالعات 
براساس اهمیتشان دوباره مى اندیشیم و در مغزمان آنها 
را مى شــنویم و آن را از طریق موضوعات مرتبط به یاد 

مى آوریم.
یک مطالعه که توسط دانشگاه کلمبیا انجام شده نشان 
مى دهد، وقتى مردم فکر مى کنند مى توانند اطالعات را 
از روى اینترنت به دست بیاورند، دیگر تمایلى براى به 
خاطر سپردن آن ندارند. اما این تأثیر تنها به اطالعات 
ختم نمى شود و آنطور که مشخص شده تکنولوژى حتى 

مغز ما را هم تغییر مى دهد.

در حالى که به نظر مى رسد جهان مجازى به ما کمک 
کرده تا تبدیل به موجوداتى چند وجهى و چند مسئولیتى 
شــویم، اما این رخداد قیمــت خــودش را دارد. مثًال 
تحقیقات اخیر به وسیله MRI نشان داده مغز افرادى 
که زیاد به اینترنت سروکار دارند، شبیه مغز کسانى است 

که به مواد مخدر معتادند.
یک مطالعه در سال 
2011 نشان داد که 

دسترســى  گرفتن 
اینترنت به برخى افراد 

باعث بروز مشــکالت 
روحى و جسمى جدى 

در آنها خواهد شد.
مطالعــه MRI روى 

مغز کاربــران فیس بوك نشــان مى دهد 
مغز این افراد بــه طور غیر معمول به مســائل مربوط 
بــه دیگــران اهمیــت مى دهــد و نقاط مربــوط در 

مغز آن ها از افراد معمولى فعال تراست. مطالعه کارازمایى
بالینى آنها نشان مى دهد حس حســادت در این افراد 

بیشتر است که با مطالعه MRI همخوانى دارد. 
همچنین مطالعه اى که دانشگاه اســتنفورد انجام شد 
نشان مى دهد مغز افرادى که به طور مستمر در جریان 
اطالعات الکترونیکى هســتند، در تمرکــز و به خاطر 

آوردن دچار مشکل است.

یک متخصص پوست، مو و زیبایى گفت: کندن 
جوش اختاللى اســت که بیشــتر در بانوان رخ 
مى دهد و ممکن است به علت شرایط گوناگون 

رخ دهد.
هدى عیــن اللهى گفت: کنــدن جوش و زخم 
در زمان اســترس مى تواند یک سیستم دفاعى 
مانند راه هاى تخلیه خشم درونى و اضطراب فرد 
باشد. این کاهش اضطراب و تخلیه خشم، سبب 
مى شود تا فرد در دراز مدت این رفتار بد را حتى 
براى تجربه هاى استرس زاى معمولى در زندگى 

روزمره نیز به کار بگیرد.
او افزود: کندن جوش صورت یــا دیگر نواحى 

بدن کنشى اســت که تقریبًا همه ما با آن رو به رو بوده 
و یا حداقــل در اطرافیان خود مشــاهده کرده ایم، ولى 
این کنده کارى ها موجب بدتر شــدن و عمیق تر شدن 
جوش ها و پدید آمدن جوشــگاه ها یا اســکار هاى بد 

شکل تر مى شود.
عین اللهى با اشاره به توجیه رفتار عده اى براى طبیعى 
جلوه دادن کندن جــوش، اظهار کرد: افــرادى که در 

هنگام صحبت با دیگران مــدام در حال کندن جوش 
صورت، زخم دست، پوسته گوشه ناخن و یا پوست لبشان 
هستند هنگامى که به صورت ناگهانى متوجه مى شوند 
به پوست خود آسیب رسانده اند معموًال با گفتن جمالتى 
شبیه «اى بابا حواسم نبود، مدتى هست که این جوش 
اذیتم مى کند» قصد خالص کردن خود از این وضعیت 

بحرانى را دارند.
این متخصص پوست، مو و زیبایى با اشاره به غیر طبیعى 

بودن کندن جوش صــورت، گفت: کندن یا 
ترکاندن جوش صورت امرى طبیعى است، 
اما تکرار کردن آن به خصوص در بانوان به 

یک رفتار نا به هنجار تبدیل مى شود.
عین اللهى در ادامه افزود: در صورتى که از 
روى عادت رفتارى وقت خود را صرف کندن 
جوش و زخم پوســت کنیم، پس از بهبودى 
محل مــورد نظر مجدد این رفتــار را تکرار 
کرده و براى تسکین آن از کرم و یا نرم کننده 
استفاده کنیم در حقیقت به «اختالل کندن 
پوست» مبتال شده ایم. این اختالل در ظاهر 
ساده و عادى به نظر مى رسد، اما درمان آن 
بسیار دشوار اســت؛ چرا که در طبقه بندى «اختالالت 
وسواسى» قرار گرفته و روانشناســان به آن «اختالل 

وسواس جبرى» مى گویند.
این متخصص پوست، مو و زیبایى تصریح کرد: «اختالل 
وسواس جبرى» نسبت به اختالالت دیگر روانشناختى، 
کمتر شناخته شده است  اما میزان شیوع آن در میان افراد 

به خصوص زنان و دختران جوان باالست.

عضو انجمن متخصصین دندانپزشکى ترمیمى ایران، نسبت به 
تشخیص درد دندان ناشى از بروز حساسیت عاجى هشدار داد و 

گفت: 40 درصد بزرگساالن از این مشکل رنج مى برند.
فرناز مهدى سیر با اشاره به اینکه در حساسیت هاى دندانى یا به 
طور اختصاصى حساسیت هاى عاجى یک درد کامًال مشخص 
و تیز داریم که بیمار کامًال تشــخیص مى دهد این درد بر روى 
کدام دندان اســت، اظهار کرد: ولى در بعضى از دردهاى دیگر 

بیمار نمى تواند به طور دقیق نقطه درد دندان را تشخیص دهد.
این متخصص دندانپزشــک ترمیمى از جمله عالیم شایع در 
حساسیت هاى عاجى را برخورد هواى سرد با دندان یا تغییرات 
دماى ناشى از غذاهاى ســرد و گرم نام برد و افزود: براى مثال 
وقتى مســواك مى زنیم و احســاس درد مى کنیم و یا زمانى 
که ناخن روى دندان مى کشیم و احســاس درد دارد، ناشى از 

حساسیت هاى عاجى است.
وى همچنین به تحریکات شیمیایى ناشى از ترکیبات شیرین و 
ترش در بروز درد دندان اشاره کرد و گفت: این قبیل تحریکات 

نیز منجر به ایجاد درد مشــخص در دندان مى شود. استادیار 
بخش ترمیمى دانشــگاه آزاد افزود: حساسیت عاجى در تمام 
سنین ممکن است مشاهده شود اما بیشتر در بین افراد 20 تا 50 
سال دیده مى شود، به طورى که 40 درصد افراد بزرگسال از این 

مشکل رنج مى برند.
مهدى ســیر تأکید کرد: اگر بخواهیم حساسیت هاى عاجى را 
دقیق تر تشریح کنیم، عریان شدن عاج دندان به محیط دهان، 

این نوع حساسیت را ایجاد مى کند.
وى ادامه داد: از نخســتین عوامل بروز چنین دردهاى دندانى، 
مى توان به مسائل آناتومیک که یک جزو ژنتیک است اشاره کرد 
و از موارد دیگر، سایش دندان هاست که به دلیل افزایش سن و 
عادت بد غذا خوردن و استفاده از مسواك زبر و خمیر دندان هاى 
ساینده، استفاده از مواد شــیمیایى و...، موجب تخریب میناى 

دندان و حساسیت مى شود.
عضو انجمن متخصصین دندانپزشــکى ترمیمى ایران گفت: 
اگر بخواهیم درمانى براى این قبیل دردهاى دندانى ناشــى از 

حساسیت عاجى انجام دهیم ابتدا باید عامل را حذف کنیم.  وى 
توضیح داد: دندانپزشک اول باید یک تاریخچه از بیمار بگیرد تا 
مشخص شود مشکل چیست، زیرا یکى از موارد شایع بد مسواك 
زدن به خصوص در افراد دچار وسواس است. همچنین استفاده 
از مسواك هاى زبر که ابتدا باید روش صحیح مسواك زدن را 
به این افراد آموزش داد تا بیش از حد به دندان هاى خود فشار 
نیاورند و زمانى که مسواك مى زنند از خمیر دندان هاى ساینده 

استفاده نکنند.

دلیل حساسیت  عاج دندانى چیست؟

اگر زیاد از اینترنت استفاده مى کنید بخوانید

 سروکار دارند، شبیه مغز کسانى است 
معتادند.

ل 
ه 
ـى

فراد 
کالت 
جدى 

M روى 
س بوك نشــان مى دهد 

ه طور غیر معمول به مســائل مربوط 
میــت مى دهــد و نقاط مربــوط در 

ر ب و ز ر ر ى ی رو
آوردن دچار مشکل است.

رفتار ناهنجارى به نام «کندن جوش» 

گذرى در کارگاه آموزشى سوژه یابى و سوژه سازى استاد فریدون صدیقى؛

"فریدون قلم" عنوان کوچکى نیست. وقتى در موردش 
مى گویند: «نقاط عطف روزنامه نگارى را که بررسى 
کنیم، ردپاى «استاد» دیده مى شــود». کسى که در 
مورد خودش و ســال هاى روزنامه نــگارى اش جز 
خوبى و تاثیرگذارى نمى یابیم. گره زدن شاعرانگى با 
روزنامه نگارى تا آن جایى است که مخاطب حرفه اى 
مطبوعات، مى تواند بدون آنکه به عنوان مطلب نگاه 
کند، بفهمد که این کلمات را " فریدون صدیقى" استاد 

روزنامه نگارى ایران به رشته تحریر در آورده است.
صدیقى؛ شــاعر، داســتان نویــس و روزنامــه نگار 
پیشکســوت ایران به دعوت فرهنگسراى تخصصى 
رسانه به اصفهان آمد و این اسم مرا پرت در خاطراتى 
مى کند که به یادشــان مى آورم. به نوشــته هایش 
که روایت شــعر و داســتان نویســى یا بهتر بگویم 

تصویرسازى را به مخاطبش هدیه مى دهد.
این روایت از گذشــته را از حرف هاى خود اســتاد در 
کارگاه سوژه یابى و سوژه ســازى اش بیرون کشیدم 
آنجا که مرد 70 ساله روزنامه نگارى ایران، هنوز براى 

ماجراى «الله و الدن»، دو قلوهاى به هم چســبیده 
ایران زمین بغض مى کند و مــى گوید: «به این فکر 
مى کردم که وقتى «الله» از پنجره به بیرون نگاه مى 
کند و به افق خیره شده که چه کسى سوار بر اسب سپید 
به سمتش مى آید، «الدن» به چه چیز نگاه مى کند و 

به چه مى اندیشد.»
وقتى ماجراى مصاحبــه با «مرتضى بــى ام و» که در 
روزگاران قدیم متخصص ســرقت ماشــین هاى بى ام 
و بود را برایمان تعریــف مى کند، نمى شــود به آن ها 
فقط به عنوان یــک ماجراى جذاب نگاه کــرد. چرا که 
درس هایى پشــت تمام آن کلمات و داستان سرایى ها 
نهفته است. این که چگونه مى توانى به سوژه ات نزدیک 
شوى و ســرنخ کالم را در دســت بگیرى تا بتوانى یک 
سارق، یک قاتل، یک مرده شور و . . . را پا به پاى کلمات 

پیش ببرى.
البه الى حرف هاى آن مرد موقر و موفرفرى به این 
فکر مى کنم که کاش مطبوعــات ایران پر بود از این 
همه بى آالیشــى و این همه صداقتى که در کلماتش 
هویدا بود. آن چنــان راحت از خــودش، دخترانش، 

خوردن قرص هایش، معرفــى آدم هاى دور و برش
و . . . حرف مى زد که انگار در اتاق شیشــه اى زندگى 
مى کند و این راحتى کالم در رفتارش نیز نمود ویژه اى

دارد.
اتفاق خوب حضور افرادى همچون «فریدون صدیقى» 
در کسوت استاد روزنامه نگارى در اصفهان را چه خوب 
«فرهنگســراى تخصصى رسانه» درك کرده است و 
مى شود بارها و بارها این مشق خوب را نوشت و براى 

آن کاله از سر برداشت. 
«وقتى اخم مى کنى ســر کالس/  من گنجشــکى 
مى شــوم/ که تو با خط کشــت/ نمى توانى پروازم را 

اندازه بگیرى“ 
وقتى روزنامه نگار شــاعر باشــى، شــعر در کالمت 
شکل دیگرى مى یابد و این شــعر یکى از شعرهاى 
”عبدالحمید انصارى نســب“ است که همین چند روز 
پیش در یکى از نوشــته هاى فریــدون صدیقى در 
همشهرى به چاپ رسیده بود و از آنجا این شعر به متن 
آمد که استاد در کارگاه سوژه یابى اش کم براى ما شعر 
نخواند و بیشتر هم شعرهاى این شاعر جنوبى را. گویى 

کلماتشان را به هم پیوند زده باشند.
پاى تخصص هم که به میان آمد، اســتاد به بازخوانى 
تجربه هایش پرداخت. اینکه چه مى شــود که تو را  و 
روزنامه ات را بخوانند. اینکه چه مى شــود تو بتوانى 
صداى صادق مردم باشــى و آن تنها یــک راه دارد، 
اینکه سوار و آگاه به موضوعات باشى. اینکه در بازى

مکالمــه با مدیــر و مســئول محو و گم نشــوى در 
حرف هاى آنها.

 «آیا امکان دارد شــاعر روزنامه نگار یا داستان نویس 
شود؟  کسى که درام را بشناسد، مى تواند داستان نویس 
شود. اگر درام را بشناســد،  مى تواند روزنامه نگار شود. 
داستان نویس مى تواند شاعر شــود؟ نه،  شاعر شاعر 
است و قرار ندارد. اگر شاعر هســتید، روزنامه نگارى 
را رها کنید و به دغدغه شاعرى تان برسید. شاعر یک 

خصلت گوهرى دارد که مال خودش است.»
این حرف ها را فریدون صدیقى در پاســخ به حضور و 
بروز دیدگاه شاعرانه در روزنامه نگارى بر زبان جارى 
مى کند، کســى که خود شاعر اســت و خود داستان 
نویس و خــود روزنامه نگار و خــود خصلت گوهرى 

ویژه اى دارد.
اســتاد از چگونگى نزدیک شدن به ســوژه ها گفت. 
اینکه چگونه مى شود به یک ســارق یا قاتل نزدیک 
شد و حرف هایش را شــنید. اینکه چگونه مى توانیم 
با همزاد پندارى از دل اتفاق هــا، دریچه اى جدید به 
بیرون باز کنیم و به گونه اى بنویسیم که انگار در دل 

اتفاق بوده ایم. 
نگریستن متفاوت به موضوعات، قسمت مهم دیگرى 
از کارگاه آموزشى ســوژه یابى و سوژه سازى فریدون 
صدیقى بود. اینکه به عنوان نمونه و براى یک گزارش 
روز معلم، کلیشــه ها را کنار بگذاریم و رفتن ســراغ 
آدم هاى همیشــگى را فراموش کنیم. اینکه تمامى 
معلمان مى توانند سوژه مصاحبه و گفتگوى ما باشند 
و به گونه اى بنگریم که جهــان بینى هاى متعدد، در 

کلمات ما به یک اندازه راه داشته باشند. 
”از مردم بــودن و حرف مــردم را زدن“، یک عبارت 
تکرارى بود که در کلمات روشن و صادق استاد صدیقى 
بارها و بارها گفته شد: ”سانسور در همه جاى دنیا وجود 
دارد، اما مى شود به واقعیت هاى جامعه، آنگونه که باید 

و شاید پرداخت و با نگاهى متفاوت قلم زد، که هیچ تیغ 
سانسورى از آن نگذرد. تنها باید حقیقت را به گونه اى 
با سند و اعتبار نوشت که خدشه اى به آن وارد نگردد.“

کالس درس استاد تمامى نداشت. تمامى آن 60 نفرى 
که در ســالن کنفرانس کتابخانه مرکزى شهردارى 
اصفهان از پیر تــا جوان گرداگردش نشســته بودند 
بر یک چیز مــى توانند صحــه بگذارنــد و آن لذت 
وافرى است که از سخنان مرد بى آالیش مطبوعات 
ایران برده انــد، بدون آنکه گذر زمــان را حس کرده 

باشند.
او آنقدر صمیمى بود که اکنون مى دانیم استاد صدیقى 
دو دختر به اســم هاى ”ســارا“ و ” المیرا ” دارد. سارا 
ساعت خوردن قرص هاى استاد را به یادش مى آورد. 
از خانواده همســرش مى دانیم و حتى شــماره تلفن 

شخصى اش را قبل از آن که کسى بپرسد بازگو کرد.
بعضى وقت ها یک اسم مى تواند یک نوشته را بزرگ 
کند، یک جمله مى تواند یک آدم را متحول ســازد و 
درس  ادیب اگر بود زمزمه محبتــى/ جمعه به مکتب 

آورد طفل گریزپاى را. 

محیا حمزه

پــاى درس استاد کلمـات



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه براى خود دوست 
دارى براى دیگران نیز دوســت بدار و آنچه براى خود نمى پسندى، براى 
دیگران مپسند؛ ســتم روا مدار، آنگونه که دوســت ندارى به تو ستم شود، 
نیکوکار باش، آنگونه که دوست دارى به تو نیکى کنند و آنچه براى دیگران 
زشت مى دارى براى خود نیز زشت بشمار و چیزى را براى مردم رضایت بده 
که براى خود مى پسندى. آنچه نمى دانى نگو، گرچه آنچه را مى دانى اندك 

است، آنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند درباره دیگران مگو.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

عملکرد  20 ساله (پروژه ها) شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان از دهه فجر 78 تا دهه فجر 98
 حوزه آبرسانى

 990 روستاتعداد روستاى تحت پوشش
  532 هزار نفرجمعیت تحت پوشش

712 موردمنابع تامین آب در مدار بهره بردارى
8400 کیلومترخط انتقال و شبکه توزیع آب در مدار بهره بردارى

546 بابتعداد ایستگاه پمپاژ درمدار بهره بردارى
840 بابتعداد مخازن ذخیره آب

72درصد درصد بهره مندى روستائیان استان
38 مجتمعمجتمع آبرسانى روستایى در مدار بهره بردارى

470 روستاتعداد روستاى تحت پوشش
2675 کیلومترخط انتقال و شبکه توزیع آب

38 بابایستگاه پمپاژ

حوزه فاضالب
 4 روستاتعداد روستاى تحت پوشش

  1500 نفرجمعیت تحت پوشش

تصفیه خانه فاضالب در مدار 
2 باببهره بردارى

تصفیه خانه فاضالب در دست 
3 باباجرا

خط انتقال و شبکه جمع آورى 
25 کیلومتردر مدار بهره بردارى

خط انتقال و شبکه جمع آورى 
95 کیلومتردر دست اجرا

 حوزه آبرسانى
 75 بابمخزن ذخیره آب

  2 بابتصفیه خانه آب در مدار بهره بردارى

تعداد آزمایشگاه آب در مدار بهره بردارى

19 باب آزمایشگاه 
میکروبیولوژى

3 باب آزمایشگاه شیمى 
فیزیک

یک باب آزمایشگاه بیولوژیک
یک باب آزمایشگاه 
ریزآالینده هاى معدنى

 470 دستگاهتعداد سامانه هاى گندزدایى نصب شده در روستاها
15 دستگاه – با کارت برداشتتعداد پکیج تصفیه آب در مدار بهره بردارى

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه در ارتباط با فرارهاى  مالیاتى 
گفت: از یکسال و نیم گذشته با غربالگرى هاى گسترده اى 
که درباره فرارهاى مالیاتى آغازشــد، مشــخص شد عمده 
فرارها در قالب شرکت هاى صورى انجام مى شود تا سیستم 

مالیاتى نتواند آنها را رصد کند.
نعمت ا... اکبرى با اشــاره به اینکه ایــن موضوع از طریق 
گزارش هاى مختلف و تراکنــش هاى مالى قابل رهگیرى 
اســت، تصریح کرد: براى مبارزه با این پدیده همکارى بین 
نهادهاى مختلف مانند اداره اطالعات و دستگاه قضایى انجام 
شده است و بر اساس هماهنگى با اداره ثبت اسناد از این پس 

شرکت ها با وکالت ثبت نخواهند شد.
وى افزود: بیشتر فرارهاى مالیاتى در استان اصفهان در قالب 
شرکت هاى کاغذى و صورى است و ربطى به تولیدکنندگان 

ندارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان با بیان 
اینکه تحریم فرصتى اســت که خودمان را از نفت خالص 
کرده و درآمدهاى پایدار براى کشور تأمین کنیم، اضافه کرد: 
پرداخت مالیات یکى از روش هاى تأمین درآمد پایدار براى 
کشورهاست و فرار و کتمان مالیات عین اختالس و خیانت 

به کشور و خون شهداست.
اکبرى درهمین راســتا افزود: همه کســانى که مکلف به 
پرداخت مالیات هستند و دلشان براى انقالب و نظام مى تپد 
باید حقوق دولت را بپردازند، دولت هم به تعهدات خود عمل 

مى کند و تالش مى کنیم اصفهان به تحقق مالیاتى برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان با اشاره 
به این موضوع که بودجه استان ها شامل دو بخش جارى و 
تملک دارایى اســت بیان کرد: به طور معمول دولت بودجه 
جارى اســتان ها را به صورت 100 درصــد حتى در برخى 
موارد بیشــتر از آن محقق مى کند و بودجه جارى اســتان 
اصفهان تا پایان دى ماه 3 درصد کمتر از میزان پیش بینى 
شــده تخصیص یافت که این موضوع تا پایان سال جبران 

خواهد شد.
وى افزود: در حوزه پروژه هاى مربــوط به آب در اصفهان 
100 درصد تخصیص گرفتیم و متوســط تخصیص استان 

در کل پروژه هاى عمرانى به جــز آب نزدیک به 50 درصد 
محقق شده است. 

اکبرى با اشاره به میزان تخصیص بودجه به پروژه هاى مهم 
استان اصفهان ادامه داد: بودجه ســد کوهرنگ 77 میلیارد 
تومان بوده کــه دولت 80 میلیارد براى ســد و تونل کمک 
کرده و عالوه بر این بابت اجراى سد سوم کوهرنگ نیز 476 

میلیارد به فوالد مبارکه تضمین داده است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان اصفهان 
در همین راســتا اضافه کرد: ســامانه دوم آبرسانى از دیگر 
پروژه هاســت که امسال دولت بر اســاس ماده 23 متعهد 
شــد حدود 6000 میلیارد تومان تضمین خرید آب را براى 

مدت 20 سال بدهد.
وى با بیان اینکه استان اصفهان سال 98 مکلف به پرداخت 
9200 میلیارد تومان درآمدهاى عمومى شامل مالیاتى و غیر 
مالیاتى به دولت است، اظهار کرد: تا پایان دى ماه سال جارى 
حدود 70 درصد این رقم محقق شد و اصفهان حدود 7 درصد 
از درآمدهاى مالیاتى کشور را تأمین مى کند. اکبرى در همین 
راستا اضافه کرد: سهم استان تهران در این زمینه 55 درصد 

است و فاصله زیادى با ما دارد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در 
ارتباط با سهم استان اصفهان در تأمین درآمدهاى عمومى 
در بودجه سال 99 گفت: سهم استان حدود 11 هزار میلیارد 

تومان است.
وى با تأکید بر این موضوع که قرار  نیست اصفهان مالیات 
بیشترى بدهد و بودجه کمترى بگیرد تصریح کرد: دولت در 
بودجه سال 99 حدود 110 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتى 
منفى دارد که این رقم باید از جاهاى دیگر برداشــت شود تا 

بتوان بودجه جارى را تأمین کرد.
اکبرى ادامه داد: اگر نتوان آن را از محل فروش دارایى هاى 
سرمایه اى و اوراق مالى به بودجه تزریق کرد کار استان ها 

پیش نمى رود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان با بیان 
اینکه دولت در سال جارى در تحقق درآمدهاى مالیاتى موفق 
بوده اســت، گفت: اصفهان در این رابطه موفق نبوده است 
که یکى از دالیل آن صنعتى بودن این استان و تحت تأثیر 

قرارگرفتن واحدهاى تولیدى آن از تحریم هاست.

اکبرى در خصوص وضعیت نیروى انسانى در ادارات استان 
اصفهان ابراز کرد: اصفهان بــه دلیل مهاجرپذیرى از جمله 
استان هایى اســت که با کمبود نیرو در آموزش و پرورش 
مواجه است که یکى از راهکارها این است که نیروها از حوزه 
ستادى به سمت آموزشى سوق داده شوند و به این طریق تا 

حدودى مشکالت حل مى شود.
وى در همین راستا تأکید کرد: در سایر دستگاه ها نیروى مازاد 
نیز داریم که در تالش هستیم سند توسعه منابع انسانى را تا 
پایان سال تدوین و تصویب کرده و وضعیت نیروى انسانى 

مشخص شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان تصریح 
کرد: سند اجرایى آمایش استان تهیه شده که تا پایان سال این 
سند به تصویب شوراى برنامه ریزى استان و شوراى آمایش 

سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور خواهد رسید.
اکبرى در همین راستا ادامه داد: در این سند اصفهان به هفت 
منطقه تقسیم شده و در هر منطقه پروژه هایى که منجر به 
رشد و توسعه و ایجاد اشتغال در آن مناطق مى شود احصا و در 
سال 99 تمام هم و غم ما روى پیشران هاى توسعه مناطق و 
پروژه هایى است که در سند آمایش به تصویب رسیده است.

وى در خصوص واگذارى طرح ها و پروژه هاى اســتان به 
بخش خصوصى گفت: اســتان اصفهان در تبصره 19 که 
مربوط به واگذارى پروژه هاى نیمه تمام به بخش خصوصى 
اســت موفق عمل کرده اســت و تصفیه خانــه نجف آباد، 
ورزشگاه ها، آبرســانى به 14 شهرستان، دستگاه هایى مثل 
آبفا، ورزش و جوانــان، آموزش وپرورش، میراث فرهنگى و 
آب منطقه اى دستگاه هایى هستند که در تبصره 19 خوب 

عمل مى کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان با بیان 
اینکه دولت در سال 98  درباره شهردارى ها عملکرد خوبى 
داشته است، خاطر نشان کرد: دولت امسال به تعهدات خود 
درباره 600 میلیارد تومان اوراق اجراى طرح خط دوم قطار 
شهرى اصفهان عمل مى کند و تأمین منابع مالى این طرح 

انجام شده است.
وى با اشاره به تهاتر بدهى هاى دولت و شهردارى ها از طریق 
اوراق تســویه خزانه مطرح کرد: این کار در دو سال گذشته 

باعث کاهش بدهى هاى شهردارى ها شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان تشریح کرد 

محیا حمزه

علت عمده فرارهاى مالیاتى
 در اصفهـان


