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قیافه شناسى علمى نیست اما بى ضرر است 2 پیشنهاد براى تحول در ناژوانآخرین اخبار از «فوق لیسانسه ها» مراسالت پستى ایران و انگلیس از سرگرفته شد توافق اولیه برانکو ایوانکوویچ  با االهلى مصر؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 بیمارى خطرناکى 
که با مصرف آدامس 

سراغتان مى آید 

بهتر است کاشان به قم الحاق شود
2

5
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40 درصد دانشجویان 
دانشگاه علمى کاربردى شاغلند

قیمت آپارتمان
 از «سودان» تا «میر»

ناراحتى سپاهانى ها  
از تصمیم  50-50 

سازمان لیگ اصالح حریم 5
زاینده رود از 

زمین حوزه علمیه 
شروع شود

محققان هشدار مى دهند مواد افزودنى خوراکى که معموًال به عنوان 
عامل سفیدکننده در محصوالتى نظیر آدامس و مایونز استفاده مى شوند 

مى توانند منجر به بیمارى التهاب 
روده و سرطان کلورکتال (راست 

روده) ...

با توجه به اقدام عملى براى اصالح حریم زاینده رود 
و رفع تجاوزها به این حریم، نماینده ولى فقیه در 
استان و امام جمعه اصفهان از کارشناسان خواست 
تا این اصالح را از قطعه زمین خیریه همدانیان که 
مدیریت آن در اختیار حوزه علمیه اصفهان است، 

آغاز کنند.
به گزارش خبرگزارى«حوزه»، آیت ا... سید یوسف 

4طباطبایى نژاد در ...

سیر تا پیاز وضعیت توزیع آب در استان اصفهانسیر تا پیاز وضعیت توزیع آب در استان اصفهان
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى با حضور در شوراى شهر تشریح کردمدیرعامل شرکت آب منطقه اى با حضور در شوراى شهر تشریح کرد
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مقابله به مثل نمایندگان استان اصفهان که معتقدند نماینده کاشان مسبب طرح تقسیم استان اصفهان است

خبرى عجیب درباره 
«کاله قرمزى98» 
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در صفحه 2 بخوانید

آیت ا...طباطبایى نژاد خواستار شد؛

در صورت کاهش
 20 درصدى مصرف برق 

در تابستان، خاموشى 
نخواهیم داشت

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

ورود مدعى العموم به پرونده تصادف جنجالى اصفهان
2

گزارش میدانى از گرانى مسکن در شهر اصفهان
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ت
آنجا هوادارانى هستند آنجا هوادارانى هستند 
که چیزى از فوتبال که چیزى از فوتبال 

نمى فهمند!نمى فهمند!

انتقادهاى تند و تیز شجاع خلیل زاده از انتقادهاى تند و تیز شجاع خلیل زاده از 
تماشاچیان اصفهانى:تماشاچیان اصفهانى:

در صفحه 5 بخوانید

ویلموتس - ایران 
فردا نهایى مى شود؟

با وجود برخى شایعات درباره سرمربى تیم ملى فوتبال ایران قرارداد او 
روز سه شنبه در بلژیک امضا مى شود.

علوى، مدیر روابط عمومى فدراسیون فوتبال درباره اینکه چرا قرارداد 
با سرمربى بلژیکى تیم ملى منعقد نشده گفت: روز سه شنبه در بلژیک 

مهدى تاج و مارك ویلموتس ...

«در تابستان سال جارى و در صورت کاهش 20 درصدى 
مصرف انــرژى برق، مشــترکان، خاموشــى نخواهند 

داشت.»
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان در جمع خبرنگاران ایــن مطلب را اعالم کرد و 
گفت: بیشــترین پیک برق همزمان در کشور به میزان 
57 هزار و 97 مگاوات در 20 تیر ماه 97 و در اصفهان به 
میزان 1180 مگاوات در سوم مرداد ماه ساعت 13 در سال 

گذشته اتفاق افتاد.
مرسل صالحى اظهار کرد: امسال ما در کشور با افزایش 
8 درصدى تولید برق که معادل 61 هزار و 393 مگاوات 
است در تابستان مواجه خواهیم بود که از این میزان 53 
هزار و 425 مگاوات در نیروگاه ها تولید مى شود و 4000 
مگاوات از طریق نیروگاه هاى برق آبى تأمین مى شود اما 

باز هم 4000 مگاوات کمبود خواهیم داشت.
وى با بیــان اینکه مدیریت مصرف انــرژى برق در ایام 
پیک بسیار مهم اســت، افزود: در حالت عادى پیک بار 
در اصفهان 800 مگاوات اســت که در ماه هاى پیک، از 
خرداد تا شهریور این میزان به 1200 مگاوات با 40 درصد 

افزایش مى رسد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفت: بر اساس ابالغ وزارت نیرو، از میزان 4000 
مگاوات کمبود برق در کشور در ایام پیک، سهم اصفهان 
تأمین 190 مگاوات آن است که باید با مدیریت مصرف 

جبران شود.
صالحى به این نکته هم اشاره کرد که 70 درصد نیروگاه ها 
در حالت عادى یعنى در غیر فصل گرما از مدار خارج شده 
و فعال نیستند و در حقیقت 80 میلیارد دالر سرمایه خفته 
در این ایام عادى داریم که استفاده نشده، بنابراین جاى 
توســعه هم وجود ندارد. وى خاطرنشــان کرد: امسال 
با اجراى برنامــه «صفر 98» بــا برنامه هایى همچون 
اصالح تعرفه، کاهش 30 درصدى انرژى صنایع، تغییر 
ساعات ادارى، قطع برق چاه هاى کشــاورزى با توافق 
کشاورزان، مولدهاى خودتأمین، سرویس کولرهاى آبى، 
کنترل روشنایى معابر، نصب کنتورهاى هوشمند در 200 
نقطه و... سعى خواهد شد تا سهمیه تأمین 190 مگاواتى 
شهرستان اصفهان تأمین شود و در تابستان سال جارى 

قطعى برق نداشته باشیم.
صالحى بار دیگر تأکید کرد: با توجه به اینکه پیش بینى 
مى شود در ســال 98 حداقل به میزان 8 درصد به پیک 
کشور افزوده شود نزدیک به 40 درصد از پیک بار مربوط 

به سیستم هاى سرمایشى است که در فصل تابستان وارد 
مدار مى شود، مشارکت و همکارى شهروندان حقیقى و 
حقوقى در سراسر کشور براى تنها 300 ساعت راه برون 
رفت از مشــکالت احتمالى در تأمین بــرق پایدار یک 

ضرورت است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
گفت: اول خرداد هر سال در ایران به نام روز بهره ورى و 
بهینه سازى مصرف نامگذارى شده و این روز یادآور این 
مطلب است که باید استفاده مطلوب و مؤثرى از انرژى، 
منابع و سرمایه هاى یک جامعه داشته باشیم و باید توجه 
کنیم که موفقیت در زمینه بهره ورى، مســتلزم تالش و 

همکارى همه اعضاى جامعه است.
وى در ادامه به طرح هاى پاســخگویى بار که در ســال 
گذشته به منظور تشویق مشــترکان و پیک سایى اجرا 
شد اشاره کرد و افزود: برنامه ذخیره عملیاتى براى تمام 
مشــترکان با قدرت قراردادى بــاالى 250 کیلووات، 
جابه جایى تعطیــالت هفتگى از روز جمعــه به یکى از 
روزهــاى کارى هفته بــراى تمام مشــترکان صنعتى 
دیماندى، کاهش بار برنامه ریزى شده مشترکان عمومى 
و ســایر مصارف در ســاعات اوج بار، انجام تعمیرات و 
تعطیالت سالیانه، استفاده از مولدهاى خودتأمین و کاهش 
بار برنامه ریزى شده مشــترکان دیماندى کشاورزى از 
جمله طرح هاى مدیریت بار در ســال 97 بود که نقش 
مهمى در مدیریت مصــرف براى تمامــى تعرفه هاى 

مشترکان ایفا کرد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان در ادامــه تصریح کرد: با تکیــه به تجربه هاى 

ارزشمند در سال گذشــته و در راستاى تأمین برق پایدار 
براى تابستان ســال 98 برنامه جامعى از طریق وزارت 
نیرو ارائه شده است که راهکارهاى مناسب با هدف عبور 
از پیک تابستان 98 را مشخص کرده است و ضمن برآورد 
جزء به جزء بار مصرفى در ســال 98 و مشخص سازى 
قدرت قابل اتکا نیروگاه هاى موجود، تراز تولید و مصرف 
در ســال 98 به تفکیک مناطق و براى کل کشور مطرح 

شده است. 
وى خاطرنشان کرد: براى شهر اصفهان میزان کاهش 
بار هــر کدام از شــاخص ها و برنامه هاى تدوین شــده 
مشخص شده است از جمله در خصوص اصالح تعرفه ها، 
34 مــگاوات، ایســتگاه هاى CNG 1/6 مــگاوات، در 
فناورى هاى نوین 1/6 مگاوات، کنترل روشــنایى معابر 
2 مگاوات و در بخش سرمایش کولرها 1/2 مگاوات باید 

کاهش بار صورت گیرد.
صالحى تأکیــد کرد: میزان مصرف و اتــالف انرژى در 
کشور ما به مراتب باالتر از کشــورهاى صنعتى است و 
وضعیت مصرف انرژى در کشــور ما با اصول مربوط به 
ارتقا، بهره ورى و بازدهى انرژى در دنیا مغایرت دارد پس 
باید عزم ملى را جزم کنیم و براى داشــتن برقى پایدار و 
مطمئن، تمام تالش خود را به کار گیریــم. بنابراین در 
ساعات پیک بار که از ساعت 15- 11 و از ساعت 23- 19 
است باید استفاده از وسایل پر مصرف را به کمترین میزان 

ممکن برسانیم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
اذعان کرد: در سال 97 در تعرفه هاى مختلف پاداش هاى 
قابل توجهى پس از عقد تفاهمنامه با شرکت توزیع برق 

به مشترکان تعلق گرفت که مجموع پاداش ها مبلغ 45 
میلیارد ریال بوده است.

صالحى ادامه داد: متأسفانه در شهرستان اصفهان از یک 
میلیون و 200 هزار مشترك ما، 350 هزار مشترك بیش 
از الگوى مصرف برق استفاده مى کنند که بیشتر خانگى 

است که باید زیر الگوى مصرف، استفاده کنند.
وى از آموزش 1000 دانش آموز در 113 مدرسه و 20 هزار 
نفر از والدین دانش آموزان براى کاهش مصرف برق در 
سال گذشته خبر داد و گفت: برنامه هاى مستمر رادیویى، 
سخنرانى در مساجد، جلسه با مدیران ارشد استان و ادارات 
و... بخشى از اقدامات سال گذشته براى ترویج فرهنگ 

بهینه و صرفه جویى در مصرف برق بوده است.
■■■

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
هم گفت: در 40 سال گذشته، هر دهه ما شاهد رشد تولید و 
رشد مشترکان بودیم. این در حالى است که در پایان سال 
گذشته، 15 برابر رشد مشترکان و 16 درصد رشد منصوبه 
را شاهید بودیم که متأسفانه رشد مصرف انرژى در بخش 

مولد نبوده، بلکه در بخش خانگى قابل توجه بوده است.
ســارا صالحى با بیان اینکه باید بپذیریم به خصوص در 
صنعت، مصرف انرژى بى حســاب و کتاب اســت و به 
کارگیرى خط تولید دست دوم با حداقل سرمایه گذارى 
موجب افزایش هزینه ها مى شــود و مصــارف انرژى را 
افزایش مى دهد، افزود: به ازاى هر مگاوات تولید، هفت 
میلیارد تومان ســرمایه گذارى نیاز اســت. بنابراین باید 
بیش از پیش براى اســتفاده بهینه از برق، تالش شود. 
وى به انرژى خورشیدى به عنوان یک منبع پاك، تمام 

نشدنى، بدون خطر و البته فاقد آلودگى اشاره کرد و گفت: 
ظرفیت منصوبه تولید برق کشور 80 هزار مگاوات است 
که نزدیک به 90 درصد آن را ســوخت هاى فســیلى و 

نیروگاه هاى حرارتى تأمین مى کند.
صالحــى در ادامــه گفت: در ســال 92 بــراى نصب 
نیروگاه هاى خورشیدى در خانه ها تسهیالت ویژه اى از 
طرف دولت در نظر گرفته شد که 88 سامانه به ظرفیت 
444 کیلووات در مدار قرار گرفــت و به عبارتى نزدیک 
به 2/5 میلیون کیلووات ساعت انرژى پاك در اصفهان 
بهره بردارى شــد و با اجرایى شــدن این طــرح میزان 
کاهش گازهاى گلخانه اى ســاالنه بالغ بر 420 تن بوده

 است.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
اظهار کرد: استعداد تولید برق از خورشید در ایران بسیار 
بیشتر از پتانســیل تولید برق از نفت و گاز است و آنقدر 
روزهاى آفتابى و مســاحت قابل نصــب نیروگاه هاى 
خورشــیدى داریم که مى توانیم با همکارى مشترکان 

مشکالت تولید برق را برطرف کنیم.
وى به طرح دیگر ســامانه هاى در حــال بهره بردارى با 
عنوان قرارداد خرید تضمینى 20 ساله اشاره کرد و افزود: 
این طرح در ســال 95 به منظور گســترش انرژى هاى 
تجدیدپذیــر انجــام شــد و در این طرح ســامانه هاى 
خورشیدى به شبکه عمومى متصل شــد و در اصفهان 
تعداد 47 سامانه با ظرفیت 893 کیلووات برق رسانى به 

شبکه را میسر کرده است.
صالحى اذعان کرد: مجموع درآمد حاصل از فروش انرژى 
طى این دوره بالغ بر 15 میلیارد ریال بوده است در حالى 

که تنها در سال 97 مجموع درآمد حاصل از فروش انرژى 
نزدیک به 12 میلیارد رسیده است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره 
به مصوبه هیئت وزیران خاطرنشــان کرد: وزارتخانه ها 
و مؤسسات و شــرکت هاى دولتى و نهادهاى عمومى 
غیردولتــى در فرصتى معین موظف شــدند حداقل 20 
درصد از برق مورد نیاز ســاختمان هاى خود را از طریق 
سامانه هاى تجدیدپذیر تأمین کنند، بنابراین در این راستا 
نزدیک به هشت سامانه با ظرفیت تولیدى 112 کیلووات 
با کاهش گازهاى گلخانه اى ساالنه نزدیک به 140 تن 
در شهر اصفهان در تولید انرژى پاك سهیم شدند و در این 
طرح سامانه هاى برق خورشیدى به شبکه هاى عمومى 
متصل شده و تهاتر بین انرژى تولیدى و مصرفى صورت 

گرفته است.
وى همچنین گفت: تعداد پنج نیروگاه گازى احداث شده 
در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان متصل 
به شبکه توزیع است. توسعه پایدار در کشور و دنیا در گرو 
انرژى خورشــیدى خواهد بود و نکته بسیار مهم در این 
عرصه زمان اســت و ما باید خیلى ســریع حرکت کنیم 
و سال هاســت که فرصتى براى تمام مشــترکان ایجاد 
کرده ایم تا دســت به توســعه نیروگاه ها و سامانه هاى 

خورشیدى بزنند.
صالحى تأکید کرد: به همان اندازه که احداث یک نیروگاه 
جدى است، مدیریت مصرف برق نیز با اهمیت است و ما 
در طرح هاى مدیریت بار مصرفى، از طرح هاى تشویقى 
براى مشترکانى که از دیزل ژنراتورهاى مولد خود تأمین 
استفاده مى کنند نیز بهره گرفته ایم به طورى که در این 
حالت مشترك همزمان با انعقاد تفاهمنامه همکارى در 
این طرح و با در مدار آوردن دیزل ژنراتور در ساعات اوج 
بار، انرژى مصرفى از شبکه را کاهش مى دهد که در این 
صورت ضمن بهره مندى از تخفیف و تشویق مشارکت در 
طرح، هزینه هاى برق مصرفى اش نیز کاهش مى یابد و 
در بخش دیگر از طرح هاى پیک سایى نیز با بهره بردارى 
از دیزل ژنراتور در مد ســنکرون با شبکه اقدامات خوبى 
صورت گرفته اســت و در این حالت مشترك همزمان با 
فراهم آوردن شــرایط و الزامات اتصال به شبکه نسبت 
به انعقاد قــرارداد خرید تضمینى بــرق مولد خود تأمین 

اقدام مى کند.
صالحى هشدار داد: در حال حاضر سهم بار سرمایشى در 
اصفهان 15 درصد رشد دارد که این خود زنگ خطر است  
و همه مشــترکان باید به آن توجه و مدیریت مصرف را 

همواره مدنظر داشته باشند. 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

در صورت کاهش 20 درصدى مصرف برق در تابستان، خاموشى نخواهیم داشت
ساسان اکبرزاده

4

و ى ز و سو ر ى
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منابع موثق از آغاز مبادالت پستى ایران و انگلیس پس از 
وقفه یک ماهه خبر دادند.

شرکت پست ســلطنتى انگلیس («رویال میل») که از 
نهم آوریل (20 فروردین) گذشــته صدور مراسالت به 
ایران را متوقف کرده اســت، هنوز رســماً این مطلب را 
تأیید نکرده اما گزارش هاى اولیه حاکى است که ارسال 
محموله هاى پستى به ایران از چند روز پیش از سرگرفته 
شده است. یک مقام مطلع دو هفته پیش در لندن گفته 
بود که فعالیت هاى «رویال میل» به زودى از سر گرفته 

خواهد شد.
این شرکت ابتدا تصمیم خود را به آنچه تحریم در مسیر 

مراسالت به ایران نامید، نسبت داد اما بعداً اعالم کرد که 
به دلیل مسائل اجرایى، امکان صدور مراسالت به مقصد 
ایران را ندارد و در پى حل بسیار فورى مسئله است. این 
شرکت نهایتاً 27 فروردین در آخرین بیانیه خود تأ یید کرد 
که بسته هاى پستى به مقصد ایران را به دلیل امیدوارى 
نسبت به آنکه در آینده بسیار نزدیک صدور مراسالت به 

مقصد ایران را از سر بگیرد، تحویل مى گیرد.
دولــت انگلیس در ســال 2015 میالدى تمام ســهام 
خود در رویال میل را به بخــش خصوصى واگذار کرده 
اســت و مســئولیتى در قبال تصمیم هاى این شرکت 

ندارد.

سردار محمد شیرازى، رئیس دفتر نظامى فرمانده معظم 
کل قوا، رئیس دفتر نظامى رهبر انقالب گفت: از آنجایى 
که بر اســاس مأموریت فرمانده کل سپاه، نیاز به فردى 
عملیاتى بود، ســردار فدوى [براى جانشینى] انتخاب 
شد که ســوابق عملیاتى زیادى در نیروى دریایى سپاه 

دارد.
وى افزود: پیشرفت مقتدرانه مأموریت هاى سپاه موضوع 
مورد انتظار رهبرى است و در شرایطى که دشمن در حال 
زوال است، کسانى باید فرماندهى را برعهده بگیرند که 
دشمن را غافلگیر کنند کما اینکه در انتصاب فرمانده کل 
سپاه نیز صداى دشمن درآمد و به اصطالح از این موضوع 

دردش گرفت.
سردار شــیرازى تصریح کرد: ســپاه براى اینکه بتواند 
مأموریت هاى خود را انجام دهد الزم است که ستادى 
کارآمد و قوى داشته باشد. به تناسبى که کار کارشناسى 
در سپاه بیشتر انجام شود در ستادهاى باالتر نیاز به این 
کار کارشناسى کمتر خواهد بود.  وى با بیان اینکه توجه 
به نخبگان یکى از مطالبات خــاص فرمانده معظم کل 
قواست، اظهار کرد: این کار تا به حال در سطح نیروهاى 
مسلح انجام شــده اما انتظار رهبرى بیش از این است 
چراکه اگر از این ظرفیت استفاده نشود مى تواند موجب 

ناامیدى و دلسردى در رده هاى مختلف شود.

مراسالت پستى ایران و 
انگلیس از سرگرفته شد

چرا فرمانده سپاه 
تغییر کرد؟

موزه هاى برتر اصفهان 
معرفى شدند

  چمدان  | دفتر شوراى بین المللى موزه ها 
در مراسمى از موزه هاى برتر کشور تقدیر کرد. در 
بخش اعمال استانداردهاى فنى و فیزیکى، موزه 
«موسیقى» اصفهان شایسته دریافت جایزه دانسته 
شد و در بخش بازدید نیز موزه موسیقى اصفهان 
مقام نخست را به دســت آورد. در بخش معرفى، 
سرآموزه «دکتر رهگشا»ى بادرود (از توابع نطنز 
استان اصفهان) جایزه نخست را گرفت. در بخش 
پژوهش، موزه «مردم شناســى» میمه اصفهان و 
در بخش خالقیت و نوآورى، همچنین در بازدید 
موزه اى، موزه «مردم شناسى» برزك کاشان، مقام 

نخست را به دست آوردند.

سر نادرشاه سالم است
  ایمنا| معــاون میراث فرهنگى اداره کل 
میراث فرهنگى خراســان رضــوى گفت: ترك 
برداشتن سر مجسمه نادرشاه در مشهد به هیچ وجه 
صحت ندارد. بازدیدهاى الزم انجام شده و تا کنون 
گزارشى از هرگونه ترك خوردگى در این مجسمه 

ارائه نشده است.

حاشیه نشینى
 11 میلیون ایرانى 

رئیس سازمان اجتماعى کشور    تابناك |
گفت: بیش از 11 میلیون نفر در مناطق حاشیه  اى 
کل کشور زندگى مى کنند و همچنین هشت میلیون 
نفر در بافت فرسوده و تاریخى ساکن هستند که 
در مجموع جمعیت زیادى را شــامل مى شوند و 
حدود 19میلیون نفر از جمعیت 60 میلیون نفرى 
شهرنشین، در محالت حاشیه اى زندگى مى کنند.

انصراف اجبارى؟!
در حالى که مشاور رئیس سازمان    روزنو |
خصوصى سازى مى گوید پنج میلیون نفر  مشمول 
سهام عدالت براى گرفتن ســودهاى خود هیچ 
اقدامى انجام نداده اند، برخى معتقدند این موضوع 
به اطالع نداشتن آنها از وضعیت سهامدارى شان 
مربوط مى شــود تا انصراف از دریافت سود سهام 
عدالت. جعفر سبحانى گفته هیچ ثبت نام جدیدى 
براى سهام عدالت انجام نشده و درحال حاضر هم 
این امکان  وجود ندارد که افراد دیگرى براى گرفتن 
سهام عدالت ثبت نام کنند. این در حالى است که 
کارشناسان معتقدند اطالع رسانى صورت گرفته در 
زمینه سهام عدالت توسط سازمان خصوصى سازى 

بسیار ضعیف بوده است.

شوهر مهناز افشار 
در راه زندان

یاسین رامین، همسر مهناز    رویداد24  |
افشار به 17سال حبس محکوم شد. یاسین، فرزند 
محمدعلى رامین، معاون مطبوعاتى محمود احمدى 
نژاد است که به جرم اخالل در بازار ارز و کسب مال 
نامشــروع در دادگاه بدوى 17 سال محکوم شد و 
آنچه اجرایى خواهد شد حکم حبس به مدت هفت 
سال است. بر اســاس قانون در زمانى که متهم از 
سوى دادگاه به چند جرم محکوم شده و مجازات 
برایش تعیین شــود، تنها مجازات اشد (باالترین 
محکومیت) اعمال مى شود. همچنین دادگاه وى را 
به رد مال یک تا دو میلیون یورو محکوم کرده است.

روغن موتور 
چقدر گران شده؟

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان    ایرنا |
الستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان 
تهران گفت که از آغاز سال 98 تاکنون قیمت  روغن 
موتورهاى دیزلى به دلیل رشد چشمگیر برخى مواد 
اولیه، مواد شیمیایى و افزودنى هاى مورد استفاده، 
60 درصد و روغن موتورهاى بنزینى با 70 درصد 

افزایش مواجه شده است.

انگشت همه روى ماشه باشد
عبــاس  االســالم  حجــت    عصر ایران|
محمدحسنى، رئیس ســازمان عقیدتى سیاسى ارتش 
گفت: دســت ُچدنى دشــمن که تا دیروز در دستکش 
مخملى پنهان شده بود، امروز بیرون آمده و شمشیر را 
از غالف بیرون کشیدند تا ما را بترسانند. ما براى اینکه 
بتوانیم به ســالمت از این بحران نیز عبــور کنیم باید 
نخست تفکر شب حمله  اى داشته باشیم و انگشت همه 

ما روى ماشه باشد.

توصیه آقاى فرماندار 
  تابناك | فرماندار آســتارا تأکید کرد: توصیه 
مى کنم آقاى ترامپ حتمًا کتــاب «تاریخ بى خردى» 
اثر «باربارا تاکمن»، نویســنده آمریکایى و کتاب هایى 
که پیرامون هشت ســال دفاع مقدس مردم کشورمان 
به رشته تحریر درآمده است، مطالعه کند و از آنها عبرت 

بگیرد.

لغو مجوز بانک ایرانى 
  عصر ایران| بانک مرکزى افغانســتان اعالم 
کرده که مجوز فعالیت آرین بانک، تنها بانک ایرانى در 
افغانستان را لغو کرده است. آرین بانک با سرمایه گذارى 
مشترك بانک هاى ملى و صادرات ایران در سال 2004 
آغاز به کار کرد. سخنگوى بانک مرکزى افغانستان گفت 
که آرین بانک مقررات وضع شــده دولت افغانستان را 

رعایت نمى کرد.

نشانه اسراف 
  خبرگزارى حوزه | آیت ا... العظمى سبحانى 
گفت: دولت اسالمى 17 منبع درآمد دارد و کسانى که 
منابع درآمدى اسالم را زیر سئوال مى برند بویى از مبانى 
دینى نبرده اند؛ اگر منابع درآمدى اسالم به درستى محقق 
و استفاده شود اقتصاد جامعه اسالمى در برابر مشکالت 
تقویت خواهد شد. این مرجع تقلید عنوان کرد: متأسفانه 
با وجود فقر و فقرا در جامعه، مصرف گرایى در جامعه زیاد 
است و حجم انبوه زباله ها نشانگر میزان باالى اسراف 

در کشور است.

سپاه الگو است
  انتخاب | ســردار محمدرضا نقــدى، معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمى در آیین 
تودیع و معارفه معاونان جدید سپاه تأ کید کرد: امروز سپاه 
توانسته در جهان اسالم الگویى موفق باشد و کشورهاى 
دیگر امروز دوســت دارند سازمانى مانند ســپاه را در 

کشورشان داشته باشند.
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
مجمع نمایندگان استان اصفهان بدون توجه به ساختار 
و نتیجه طرح تشکیل استان اصفهان شمالى که از سوى 
نماینده کاشان به کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس 
رفته است، پیگیر طرح جدید خود مبنى بر الحاق کاشان 

به استان قم خواهد شد.
حیدر على عابــدى در گفتگو با «ایمنــا»، با بیان اینکه 
نمایندگان اســتان اصفهان از کمیسیون شوراها و امور 
داخلى مجلس گالیه مند هستند، اظهار کرد: کمیسیون 
شــوراها و امور داخلى نباید در غیاب نمایندگان استان 
اصفهان و به خصــوص نمایندگان شهرســتان هایى 
همچون اردستان، نایین و گلپایگان که این طرح در مورد 
آنهاست تصمیم گیرى مى کرد و این موضوع اساساً جاى 
سئوال دارد که این چه تفکرى اســت که بدون حضور 
نمایندگان شهرســتان هاى مربوطه، براى آنها تصمیم 

گیرى کنند.
وى افزود: شاید کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس 
بر این اســاس که نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
مى توانند در همه امور کشــور اظهار نظر کنند، اقدام به 
تصویب آن طرح کرده، طبعًا مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان نیز بر اساس همین شیوه طرحى را براى الحاق 
شهرستان کاشان به اســتان قم آماده کرده است که در 
هفته آینده آن را به کمیســیون شــوراها و امور داخلى 

مجلس تقدیم مى کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى با 
بیان اینکه اگر شهرستان کاشــان اصرار به جدا شدن از 
اصفهان دارد، پس به استان قم ملحق شود، تصریح کرد: 
نمایندگان و مردم شهرستان هاى گلپایگان، اردستان، 
نطنز و نایین به شــدت با طرح اصفهان شمالى مخالف 
هستند و ما مخالفت این شهرســتان ها را به کمیسیون 

اعالم مى کنیم.
عابدى ادامه داد: مجمع نمایندگان استان اصفهان بدون 
توجه به نتیجه طرحى که از ســوى نماینده کاشان به 
کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس رفته است، وظیفه 

خود مى داند  مکاتبات خود را به طور جدى پیگیرى کرده 
و طرح جدید مبنى بر الحاق کاشان به استان قم را دنبال 
کند. اگر مردم کاشان عالقه دارند از اصفهان جدا بشوند، 

پیشنهاد ما این است که به استان قم ملحق شوند.
وى اضافه کرد: ســه نکتــه مبهم و شــک برانگیز در 
نحوه تصمیم گیرى کمیسیون شــوراها و امور داخلى 
مجلس وجود دارد، نکته اول حضور نداشتن نمایندگان 
شهرستان هاى گلپایگان، اردســتان و نایین به عنوان 
استان هایى که قرار است در حوزه استان اصفهان شمالى 
قرار بگیرند در جلسه کمیسیون شوراهاست، دوم اینکه 

نظر مجمع نمایندگان استان اصفهان در زمینه این طرح 
خواسته نشده و سوم اهمیت اسم و نام اصفهان است که 
به این استان تعلق دارد، نمى شــود دو استان اصفهان 
داشت، مثل اینکه به جاى اســتان البرز، استان تهران 
غربى عنوان مى شد و نهایتاً اینکه کمیسیون باید از مردم 
شهرستان هاى اردستان، نایین و گلپایگان براى تصویب 
طرح مذکور، نظر ســنجى مى کرد که این اقدام انجام 

نشده و این موارد همه خالف قانون است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى با 
تأکید بر اینکه ما مخالف جدایى حتى یک روستا از استان 

اصفهان هستیم، خاطر نشان کرد: اگر کاشانى ها اصرار به 
جدایى از استان اصفهان دارند، پس به عنوان شهرستان 
به استان قم ملحق شوند که هیچ بار مالى نیز براى کشور 
ندارد و در مغایرت با اصل 75 قانون اساسى نیز نیست. 
استان قم تنها استان  در کشور است که شهرستان ندارد و 
بى شک مسئوالن این استان از ملحق شدن شهرستان 
کاشان به استان خودشان استقبال خواهند کرد، البته جدا 
شدن هر قسمت از اســتان اصفهان قطعًا خسارت هاى 
خودش را در پــى دارد اما چون مردم کاشــان اصرار بر 
جدایى دارند، پیشنهاد ما به صورتى است که مطرح شد. 

رئیس جمهور در یکسال گذشته تنها یک بار نشست خبرى 
مطبوعاتى داشته است،  این امر در حالى رقم مى خورد که 

دولت مدتهاست سخنگو هم ندارد!
رئیس جمهور روحانى در حالى دومین سال فعالیت دولت 
خود در دوره دوازدهم را پشت سر مى گذارد که در یکسال 
اخیر (15 ماه) حتى یک نشســت خبــرى مطبوعاتى و 
رسانه اى نداشته اســت،  آخرین نشست خبرى وى به سه 
شــنبه 17 بهمن 1396 بر مى گردد. هرچند وى چند بار از 

طریق تلویزیون با مردم گفتگو کرده است.
این موضوع در حالى رقم مى خورد که دولت سخنگو هم 
ندارد.  از اســتعفاى محمدباقر نوبخت از مقام سخنگویى 

دولت 9 ماه گذشته اما رئیس جمهور دولت خود را بى نیاز از 
سخنگو مى داند و تاکنون فردى براى این منصب انتخاب 
نکرده است. حسن روحانى پس از پیروزى مجدد خود در 
انتخابات اردیبهشت 96، دو بار نشست خبرى مطبوعاتى 
داشته است. آخرین نشســت خبرى وى به سه شنبه 17 

بهمن 96 برمى گردد.
بیشــترین گفتگوى رئیس جمهور با رسانه ها در سال 94 
یعنى سومین سال عمر دولت یازدهم با چهار  نشست خبرى 
و دیدار با خبرنگاران در کارنامه دولت ثبت شده است. اما 
در دولت دوازدهم روحانى یــک بار با خبرنگاران داخلى و 

خارجى نشست خبرى برگزار کرده است.

دادستان اصفهان در پاسخ به این سئوال که آیا دادستان 
به عنوان مدعى العموم به حادثه برخورد پورشه با پراید در 
اصفهان ورود کرده یا خیر گفت: بله، این حادثه گزارش 

شده و فعًال در حال مراحل تحقیقات مقدماتى است.
على اصفهانى در پاسخ به ســئوالى پیرامون جزییاتى از 
حادثه تأکید کرد: حادثه اى رخ داده، عمدى یا غیرعمدى، 
فعًال تحقیقات تکمیل نشده اســت و هنوز نمى توان در 

مورد جزییات آن صحبت کرد.

به گزارش «فارس»، بامداد روز پنج شنبه 26 اردیبهشت 
سال جارى تصادف یک دستگاه پورشه با پراید در خیابان 
کارگر منجر به مرگ راننده پراید شد، کارشناسان پلیس 
راهنمایى و رانندگى علت وقوع این حادثه را ســرعت 
غیرمجاز و عدم رعایت  فاصله طولى توسط راننده پورشه 
اعالم کردند، انتشــار تصاویرى از این حادثه و اظهارات 
مالکان خودرو در صحنه تصادف در شبکه هاى اجتماعى 

حواشى زیادى را به دنبال داشته است.

مقابله به مثل نمایندگان استان اصفهان که معتقدند نماینده کاشان مسبب طرح تقسیم استان اصفهان است

بهتر است کاشان به قم ال حاق شود 

تقدیر رئیس مجلس از بانک رفاه کارگران به دلیل روحانى، یکسال بدون نشست خبرى
واگذارى امالك مازاد

ورود مدعى العموم به پرونده تصادف جنجالى اصفهان

با توجه به اقدام عملى براى اصالح حریــم زاینده رود و رفع تجاوزها به این 
حریم، نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان از کارشناسان خواست 
تا این اصالح را از قطعه زمین خیریه همدانیان که مدیریت آن در اختیار حوزه 

علمیه اصفهان است، آغاز کنند.
به گزارش خبرگزارى«حوزه»، آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار 
رئیس سازمان بازرسى استان اصفهان با اشاره به اینکه اصالح حریم رودخانه 
و رفع تجاوزها از الزامات است، تأکید کرد: رفع تصرف و اصالح حریم دولتى 
و غیر دولتى نمى شناسد و هر تصرفى که توسط هر شخص یا نهادى صورت 

گرفته باید آزاد شود.
وى از دستگاه قضایى خواست تا به طور جدى در این زمینه ورود و نسبت به 

رفع تصرف با دقت حکم صادر و تا اجراى حکم، آن را پیگیرى کند.
مدیر حوزه علمیه استان اصفهان براى هرچه بهتر اجرا شدن رفع تصرف ها 
به قطعه زمینى که مدیریت آن از سوى خیریه همدانیان در روستاى هوویه از 

توابع شهرستان فالورجان به حوزه علمیه واگذار شده بود، اشاره کرد و گفت: 
ما این اصالح حریم را ابتدا از خودمان آن هم بر اساس نظر کارشناسان آغاز 

مى کنیم.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان ادامه داد: این قطعه زمین که به صورت 
متروکه در آمده بود، سال 89 توسط خیریه همدانیان به حوزه علمیه واگذار شد 
و پس از فنس کشى بیش از 900 درخت در آن غرس شد و به عنوان اردوگاه 
شهید مدرس مورد استفاده قرار گرفت که حتى چند سال گذشته نیز عوامل 
سازمان آب منطقه اى در راستاى ساماندهى حریم رودخانه بدون هماهنگى 
و قبل از جابه جایى درختان مثمر، اقدام به قطع بیش از یک سوم این درختان 
کردند ولى با این حال اگر قرار باشــد اصالحى صورت پذیرد، بهتر است از 

خودمان صورت پذیرد تا نتیجه بخش باشد. 

 رئیس مجلس شوراى اسالمى در صحن علنى مجلس از 
بانک  رفاه کارگران به دلیل واگذارى امالك مازاد و عزم 

جدى براى چابک و مولدسازى دارایى ها تمجید کرد.
على الریجانى گفت: گزارش کمیســیون ویژه حمایت 
از تولید ملى و نظارت بر اجراى اصل 44 قانون اساسى 
درباره نحوه اجراى قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقاى نظام مالى کشور در حوزه بازارهاى مالى نشان 
مى دهد که در واگــذارى بنگاه هایى کــه مربوط به 
بانک هاســت، بانک رفاه کارگران از جمله بانک هایى 

بوده که بهتر از سایر بانک ها عمل کرده است.
این گزارش مى افزاید: این واگذارى ها در راستاى عمل 
به ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاى 
نظام مالى کشــور و همچنین عمل به سیاســت هاى 
کالن دولــت و خروج از بنگاهــدارى بانک ها صورت 

گرفته است.
بانک رفاه کارگران در سه سال اخیر، رشدى 10 برابرى 
را در فروش اموال مازاد و همچنین رشد چهار برابرى را 

در فروش سهام تجربه کرد. 
بررسى آمار فروش امالك مازاد بانک رفاه از سال 95 
تا 97 نشان مى دهد که عملکرد ســال 97 بانک رفاه 

در فروش امالك مازاد نســبت به ســال 95 به میزان 
528 درصد از نظر تعداد و بیــش از 2000 میلیارد ریال 
از نظر مبلغ فروش رشد کرده اســت.  بر همین اساس 
بانک رفاه در ســه ســال اخیر، در فروش امالك مازاد 
از نظر تعداد پنج برابر و از نظر مبلغ ده برابر رشد داشته

 است.
بر اســاس این گــزارش، واگذارى ســهام بانک رفاه 
کارگران، در ســال 95  به عدد 289 میلیون ســهم به 
ارزش 1136میلیارد ریال رسید. این در حالى است که 
در سال 96 جهش یافت و نســبت به سال 95 بیش از 
478 درصد رشد داشــته و از 289 میلیون سهم به یک 
میلیارد و 675 میلیون سهم به ارزش 5678 میلیارد ریال

 رسید.
این روند افزایشــى در ســال 97 نیز تکرار شد و سهام 
واگذارى به آســتانه دو میلیارد ســهم به ارزش6228 
میلیارد ریال رسیده و نسبت به ســال 96 از نظر تعداد 

سهام رشد 15 درصدى را تجربه کرد.
تعداد سهام واگذار شده در سال 97 نسبت به سال 95 با 
رشد شش برابرى مواجه شــده و از نظر مبلغ رشد چهار 

برابرى را تجربه کرده است.

آیت ا...طباطبایى نژاد خواستار شد؛

اصالح حریم زاینده رود از زمین حوزه علمیه شروع شود
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دستگیرى سارقان پراید 
اعضاى باند ســارقان خودروهاى پرایــد در اصفهان 

دستگیر شدند. 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه در تحقیقات کارآگاهان مشــخص شد، 
ســارقان، خودروهایی را که تجهیزات ایمنی پایینی 
دارند، شناسایی و اقدام به سرقت می کنند، افزود: پس از 
انجام کارهاى تخصصى دو سارق و دو مالخر این پرونده 
شناسایى و دستگیر شدند. ســرهنگ سعید سلیمیان 
گفت: افراد دستگیر شده هنگامى که با مستندات پلیس 
رو به رو شدند به 24 فقره سرقت خودرو در شهر اصفهان 

اعتراف کردند.

آمادگى گرفتن خون
 در شب هاى قدر

رئیس پایگاه انتقال خون شهرستان نجف آباد از آمادگى 
کامل این پایگاه براى خون گیرى در شــب هاى قدر 
خبرداد و اظهار کرد:  با برنامه ریزى هاى انجام شــده، 
در شب هاى بیست و یک و بیســت و سوم ماه مبارك 
رمضان پذیراى اهدا کنندگان هستیم. غالمرضا مهدیه 
افزود: فرایند نوبت دهى از اذان مغرب آغاز مى شــود. 
کافى است اهداکنندگان ابتدا نوبت تهیه کنند سپس بر 
اساس ساعتى که براى آنها مشخص مى شود به پایگاه 
مراجعه کنند تا عالوه بر مدیریت زمان،  خدمات بهترى 

را دریافت کنند.

رایزنى درباره 
ترامواى اصفهان

شهردار اصفهان گفت: در حاشیه اجالس شانگهاى، با 
یک شرکت بین المللى در خصوص ترامواى اصفهان 
مذاکره شد و قرار است مسئوالن این شرکت براى ادامه 
مذاکرات به اصفهان بیایند. قدرت ا... نوروزى گفت: از 
شرکت مترو، تراموا و خطوط آنها و از چند مجموعه در 
حوزه مدیریت شهرى نیز بازدیدهایى به عمل آمد که 
امیدوارم با توجه به شــرایط فعلى بتوانیم از طریق این 

کشورها برخى مشکالت موجود را برطرف کنیم.

کشف 390 کیلو کرفس کوهى
390 کیلوگرم کرفس کوهى در فریدونشــهر کشف 
و ضبط شــد. امین حافظى، رئیس اداره منابع طبیعى 
و آبخیزدارى این شهرســتان گفت: مأمــوران یگان 
حفاظت اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى این شهرستان با 
همکارى نیروى انتظامى در مأموریت شبانه در روستاى 
مصیر، متخلفان را با 390 کیلوگرم کرفس کوهى دستگیر 
کردند و تحویل مراجع قضایى دادند. به علت مصرف بى 
رویه ریشه این گیاه، کرفس کوهى در حال انقراض بوده 

و در حال حذف از چرخه طبیعت است.

مهمان آخرین روزهاى 
اردیبهشت

بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر تداوم الگوهاى جوى 
ناپایدار همچنان تا اواسط هفته است. اداره هواشناسى 
استان اصفهان هم با صدور اطالعیه اى نوشت: به سبب 
وجود ناپایدارى هاى جوى تا روز چهارشنبه یکم خرداد 
در ساعات بعدازظهر و اوایل شــب شرایط بارش هاى 
رگبارى بهارى همراه با رعد و برق، احتمال وقوع صاعقه 
به زمین، تندباد شدید موقتى بر روى استان به ویژه در 
مناطق غرب، جنوب و شمال استان پیش بینى مى شود. 

جمعیت اصفهان
 در حال کاهش است

مدیر کل ثبت  احوال اســتان اصفهان گفت: جمعیت 
اصفهان از آنچه در سرشــمارى بعد از دهه 70 تا امروز 
بررسى شده اســت در حال کاهش بوده است. حسین 
غفرانى کجانى تصریح کرد: یک میلیون و 103 هزار نفر 
از گروه صفر تا 15 سال، یک میلیون و 207 هزار و 854 
نفر جوانان و دو میلیون 448 هزار نفر میانساالن را از ُکّل 
جمعیت استان اصفهان تشکیل مى دهد. غفرانى عنوان 
کرد: تعداد ســالمندان در استان 361 هزار نفر است که 
استان اصفهان در این زمینه، رتبه ششم کشورى را دارد .

خبر

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرسانى به 68 حادثه توسط نجاتگران این جمعیت 

در هفته گذشته خبر داد.
داریوش کریمى اظهار کرد: 144حادثه دیده در هفته اى 
که گذشت از خدمات امدادى هالل احمر استان بهره مند 
شــده اند و حوادث جاده اى با 21 حادثه دیده بیشترین 
آمار را به خود اختصاص داده است. وى با اشاره به اینکه 
در طول این مدت شش مورد عملیات رهاسازى توسط

تیم هــاى عملیاتى این جمعیت صورت گرفته اســت، 
تصریح کرد: 230 نیروى عملیاتى این جمعیت در قالب 
80 تیم با همراه داشــتن تجهیزات الزم امدادى و 65 

دستگاه خودروى امدادى به امدادرسانى پرداختند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
در ادامه تصریح کرد: طــى این بازه زمانــى 51 نفر از 
مصدومان حوادث به مراکز درمانى منتقل شدند. کریمى 
 در پایان به حوادث تحت پوشــش جمعیت هالل احمر 
استان در بازه زمانى 21  لغایت 27 اردیبهشت ماه اشاره 
و خاطرنشان کرد: در این بازه زمانى 20 حادثه جاده اى، 
15 حادثه شهرى، 20 مورد خدمات حضورى، چهارحادثه 
صنعتى و کارگاهى، شش حادثه کوهستان، دو حادثه سیل 
و آبگرفتگى و یک حادثه ساحلى توسط نیروهاى امدادى 

جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد اعالم کرد که 
رکورد جذب طرح هاى پژوهشى برون دانشگاهى و صنعتى 
و کسب درآمدهاى غیرشهریه اى در این واحد دانشگاهى 
شکســته شــد.امیررضا نقش با اعالم اینکه رکورد جذب 
طرح هاى پژوهشى برون دانشــگاهى و صنعتى و کسب 
درآمدهاى غیرشهریه اى در دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد شکسته شــد، اظهار کرد: این واحد دانشگاهى 
در ســال 1397 براى نخســتین بار در تاریخچه فعالیت 
خود توانست بالغ بر 35 میلیارد ریال طرح پژوهشى برون 
دانشــگاهى و صنعتى و 21/5 درصد درآمد غیرشهریه اى 
نســبت به شــهریه دریافتى جذب کند.وى افــزود: در 

سیاست هاى کالن دانشگاه آزاد اسالمى و رویکرد جدید 
مدیریتى در این دانشگاه ارتباط با صنعت و جامعه از جایگاه 
ویژه و حساســى برخوردار بوده و فعالیت هاى دانش بنیان 
و پژوهش هاى کاربردى و مســئله  محور سرلوحه اهداف 
دانشگاه است. رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
ادامه داد: در این راستا واحد نجف آباد به عنوان بزرگ ترین 
مجموعه آموزش عالى در مرکز ایران و یکى از دو واحد جامع 
با درجه مستقل در کشور و اعتبار باالى داخلى و بین المللى، 
سال 97 با برنامه ریزى جامع و هدفمند توانست با جذب بالغ 
بر 35 میلیارد ریال طرح پژوهشى برون دانشگاهى از صنعت 

دو برابر بودجه پیش بینى شده را محقق کند. 

رکوردشکنى دانشگاه آزاد 
نجف آباد 

امدادرسانى هالل احمر 
به 144 حادثه دیده 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى استان اصفهان صبح 
دیروز (یک شــنبه) با حضور در هفتاد و هفتمین جلسه 
علنى شوراى شــهر اصفهان حجم آب پشت سد زاینده 
رود تا امروز را 690 میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: 

کل ظرفیت این سد 1400 میلیون مترمکعب است.
مســعود میرمحمد صادقى با بیان اینکه ورودى به سد 
زاینده رود از اول مهر سال گذشته تا کنون 1170 میلیون 
مترمکعب آب بوده اســت، ادامه داد: برنامه اى که براى 
سد تنظیم شده با فرض آورد 1300 میلیون متر مکعب 

خواهد بود.
وى با بیان اینکه خروجى ســد از اول ســال آبى 640 
میلیون متر مکعب بوده است، ادامه داد: مقدار این آب در 
سال گذشته 290 میلیون مترمکعب بوده است. میرمحمد 
صادقى اضافه کرد: در حال حاضر ورودى سد 140 متر 
مکعب در ثانیه و خروجى 100 متر مکعب در ثانیه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان با بیان 
اینکه آب براى مصرف کشــاورزان تا حدود 20 خرداد، 
جارى است، ادامه داد: البته ممکن است تا اواخر خرداد 
آب کشاورزى را داشته باشیم و حجم رودخانه به میزان 
فعلى جریان داشــته باشــد. وى با بیان اینکه تا کنون 
330 میلیون مترمکعب آب براى کشــاورزى رهاسازى 
شده است، افزود: سهم محیط زیســت نیز 53 میلیون 

مترمکعب است.
میرمحمد صادقى با بیان اینکه در تابستان براى باغات 
35 میلیون متر مکعب آب رهاسازى مى شود، افزود: البته 
کشاورزان شرق نیز قصد کاشــت صیفى جات دارند که 
باید در این خصوص در شوراى عالى زاینده رود تصمیم 

گیرى شود.
وى افزود: در طومار شــیخ بهایى توزیــع عادالنه آب 
زمانبندى شده است و در این بازنگرى وزارت نیرو موظف 

است به صورت حجمى آب به حقابه داران ارائه دهد و بر 
این اساس بازخوانى طومار به صورت حجمى اجرایى شد.

وى با بیان اینکه در حوضه آبریــز زاینده رود بارگذارى 
بیش از ظرفیت موجود است ادامه داد: در حوزه اصفهان 
بیش از 400 میلیون متر مکعب آب شرب براى کاشان، 
اصفهان و یزد داده مى شــود، همچنین 60 میلیون متر 
مکعب آب به صنایعى مانند فــوالد مبارکه ذوب آهن و 

صنایع نظامى اختصاص مى یابد.
میرمحمد صادقى ادامه داد: در ســال جــارى نیز 500 
میلیون متــر مکعب آب بــراى کشــاورزى اصفهان 
اختصاص یافته اســت و حدود 80 الى 90 میلیون متر 
مکعب آب براى محیط زیســت طول رودخانه و تاالب 

تخصیص یافته است.
وى برداشت اســتان چهارمحال و بختیارى روى کاغذ 
را نیز 130 تا 150 میلیون متر مکعب از ســد زاینده رود 

اعالم کرد و گفت: سهم این استان حدود 80 میلیون متر 
مکعب آب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان با بیان 
اینکه سطح زیر کشت در باالدست و پایین دست زاینده 
رود افزایش زیادى داشته است، افزود: سهم باالدست در 
این زمینه سطح زیر کشت از ســد زاینده رود تا سد چم 

آسمان است.
میرمحمد صادقى در خصوص ســد تونل کوهرنگ نیز 
تصریح کرد: خاکبردارى و ســنگ بردارى تکیه گاه ها 
انجام شده است، بتن ریزى پى را شروع کردیم، در این 
بخش باید از بدنه رودخانه حــدود 50 متر خاکبردارى 
داشته باشیم تا به سنگ هاى مناسب براى پایه ریزى سد 
برسیم و از آخر سال یا اوایل سال آینده بدنه سد باال بیاید 

و آخر سال 99 آبگیرى سد را انجام دهیم.
وى با بیان اینکه به دلیل همکارى شرکت فوالد مبارکه 
در خصوص بهره بردارى از ســد تونل سوم کوهرنگ 
مشــکل مالى نداریم، افزود: تونل سوم کوهرنگ 250 
میلیون متر مکعب آورد خواهد داشــت و تخصیص آن 

120 میلیون متر مکعب خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اســتان اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت تونل بهشت آباد نیز اظهار کرد: 
این طرح وضعیت خوبى ندارد و چون استان هاى یزد و 
کرمان به سمت ساختگاه هاى دیگرى رفتند وضعیت سد 
بالتکلیف است، با توجه به پیگیرى  نمایندگان مجلس، 
اعضاى شوراى شهر و شــرکت آب منطقه اى تا دو ماه 
آینده جلســه اى در وزارت نیرو در این خصوص برگزار 

مى شود.
میرمحمد صادقى در خصوص فعالیت ستاد احیاى زاینده 
رود، اظهار کرد: وزیر نیــرو در آینده نزدیک به اصفهان 
سفر مى کند در این خصوص گزارشى در خصوص این 
ستاد ارائه دادم و قرار شد در اولین جلسه شوراى عالى آب 
کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور در این خصوص 

تصمیم گیرى شود.
وى در خصوص ســاماندهى مادى ها نیز گفت: مادى 
نیاصرم در حال آبگیرى اســت، واقعیت این است که با 
توجه به حجم آبى که کشاورزان در هر دو استان استفاده 
مى کنند، امکان تأمین آب براى مادى ها نیست و تنها در 
پایان دوره آبیارى مى توان دراین خصوص برنامه ریزى 

کرد.

مدیر پایگاه جهانى میدان نقش جهان گفت: وضعیت 
بازار میدان نقش جهان از نظر آتش سوزى بحرانى 
است و باید به موضوع سیم هاى برق این بازار به طور 
جدى رسیدگى شود چراکه آتش سوزى مثل آنچه 
در تبریــز روى داد در این بازار با وجود چنین ســیم 

کشى هاى دور از ذهن نیست.
فریبا خطابخش در گفتگو با «ایســنا» تأکید کرد: 
سیم هاى مخابراتى و برق در این بازار به بدترین نوع 
کشیده شــده و حجم کار را در بازار بسیار زیاد کرده 
است، امیدوارم اعتبار خوبى در این بخش ارائه شود تا 

بتوان بازار را از این بحران نجات داد.
خطابخش در پاســخ به این سئوال که براى مشکل 
بصرى که ســیم ها در داخل میدان ایجاد کرده اند 
چه اندیشیده شــده؟ گفت: در حال حاضر در بحث 
نورپردازى سعى کرده ایم که نورهاى اضافى را حذف 
و اکثر مغازه ها داراى نور یکسان باشند  اما بیشترین 

مشکل، بصرى و بحران مربوط به داخل بازار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: احیاى تــاالب بین المللــى گاوخونى فقط 
با مدیریت مصرف آب امکانپذیر نیســت و باید با 
بارگذارى هاى بیش از حد در این حوضه مقابله کرد.

هاشــم امینى در نخستین جلسه شــوراى برنامه 
ریزى و توسعه استان در استاندارى افزود: بارگذارى 
بیش از حد در این حوضه، تبعات سنگینى در پایاب 
رودخانه (تاالب گاوخونى) ایجاد کرده است. وى 
گفت: باید براى تأمین آب الزم براى احیاى تاالب 
گاوخونى اقدام شــود. مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب اصفهان اظهار کــرد : اقدامات زیادى در 
راستاى مدیریت مصرف آب در بخش آشامیدنى، 

کشاورزى و صنعت استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى با حضور در شوراى شهر تشریح کرد

سیر تا پیاز وضعیت توزیع آب در استان اصفهان 
احیاى تاالب گاوخونى فقط 
از طریق مدیریت مصرف 

امکانپذیر نیست

بحران آتش سوزى 
در بازار میدان نقش جهان 

جدى است

شانزدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت که بعدازظهر 28 
اردیبهشت ماه افتتاح شده تا سوم خرداد ماه سال جارى به 
مدت هفت روز در پل تاریخى شهرستان هر روز از ساعت 
17 تا 23 پذیراى عالقه مندان قرآنى و قرآن پژوهان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در مراسم افتتاح 
شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت، کارهاى قرآنى را یکى 
از وظایف ذاتى اوقاف و امور خیریه برشمرد و گفت: طرح 
افق (آسیب هاى اجتماعى، فرهنگى و قرآنى) عالوه بر طرح 
ضیافت، در ماه مبارك رمضان در امامزادگان اجرا مى شود.

حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى از میزبانى اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان در چهل و دومین دوره مسابقات 
کشورى قرآن در مهرماه سال جارى خبر داد و افزود: این 
مسابقات روزهاى 16 تا 18 مهرماه سال جارى در دانشگاه 

اصفهان با حضور 600 خواهر و برادر برگزار خواهد شد.

وى از همه مشارکت کنندگان و برگزارکنندگان نمایشگاه 
قرآن و عترت قدردانى کرد و گفت: در زمینه قرآن و عترت 
که یک نعمت الهى است نباید کوتاه آمد و باید بدانیم شهدا 
براى قرآن و عترت رفتند و تربیت بهترین قاریان در دوران 
انقالب که از برکت خون شهداست باعث افتخار است و 

قرآن پژوهان باید قدر خود را بدانند.
در این مراســم که تنى چند از اعضاى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان هم حضور داشتند مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان یادآور شد: امروز تخت فوالد اصفهان که وادى السالم 
دوم است با فضاسازى و فضاى سبز زیاد  در حال از بین رفتن 

است که باید شهرداران و دیگر مسئوالن حواسشان باشد.
***

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان هم بر اهتمام 

به قرآن و علــوم قرآنى در مباحث شــهرى تأکید کرد و 
گفت: همکاران ما در مرکز فرهنگى در زمینه هاى قرآنى 
تالش کرده و محافل انس با قرآن را در طول سال برگزار 

مى کنند.
علیرضا نصر اصفهانى گفت: دستیابى به معرفت الهى باید 
از مسیر ارتباط با قرآن حاصل و طى شود و قرآن نقشه راه و 

چراغ راه ما در زندگى است.
وى یکى از مشکالت امروز جامعه اسالمى را مهجور بودن 
قرآن دانست و گفت: امروز باید شرایطى فراهم شود تا قرآن 
نه فقط در خواندن، بلکه در متن زندگیمان قرار گیرد و بجّد 
قرآن در تولید، توزیع و مصرف اندیشه قرآنى در جامعه کار 
شود، که اگر غفلت کنیم در جامعه با مشکل مواجه خواهیم 

شد و در حقیقت راه نجات ما، تمّسک به قرآن است.

نصر اصفهانى گفت: بدون تعارف باید گفت همه ما در هر 
مقام و مسئولیتى، به عنوان مؤمن آنگونه که هست قرآن را 

در متن زندگى خود قرار نداده ایم.
***

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
هم در جمع قرآن پژوهان و دوستداران قرآن، گفت: شرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان با برگزارى 
نمایشــگاه قرآن و عترت، براى ترویج فرهنگ و معارف 

قرآنى تالش کرده و خدمتگزار قرآنى به مردم است.
على یارمحمدیان با اشــاره به اینکه تالش هاى بسیارى 
براى هرچه باشکوه تر برگزار شدن شانزدهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت صورت گرفته اســت، افزود: 187 غرفه در 
نمایشگاه قرآن و عترت امســال اصفهان حضور دارند و 

فعالیت هاى خود را در حوزه هاى مرتبط با قرآن و عترت به 
نمایش مى گذارند که از جمله مهمترین فعاالن این عرصه 
مى توان از نهادها، ارگان ها، سازمان ها و تشکل هاى مرتبط 

با قرآن و عترت، خیریه ها و مراکز عام المنفعه نام برد.
وى با اشاره به اینکه یکى از ویژگى هاى مهم نمایشگاه 
قرآن و عترت امســال نســبت به دوره هاى گذشته جدا 
شدن بخش هاى تجارى از بخش هاى فرهنگى و مذهبى 
است، تصریح کرد: نمایشگاه قرآن و عترت امسال نسبت 
به دوره هاى قبل بسیار تخصصى تر و باکیفیت تر شده که 
نتیجه آن را  در استقبال مردم طى روزهاى برگزارى شاهد 

خواهیم بود.
یارمحمدیان گفت: در سال جارى شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان 51 رویداد اقتصادى و فرهنگى 
را برگزار مى کند و در توسعه صادرات غیرنفتى مشارکت 

خوبى دارد. 

نصف جهــان «سیاست دانشگاه جامع علمى کاربردى 
کیفیت آموزش، مأموریت گرایى و حفظ کســب و کار 

در کشور بود.»
سرپرســت دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان 
اصفهان این مطلب را در جمع خبرنگاران اعالم کرد و 
افزود: بنگاه هاى صنعتى، کشت و صنعت ها، دامپرورى 
و هر مجموعه اى که داراى محیط کسب و کار است 
و درخواســت ایجاد مرکز آموزش عملى کاربردى از 
دانشــگاه جامع علمى کاربردى در استان اصفهان را 
داشته باشد را پذیرا بوده و از آنان حمایت خواهیم کرد.

مهدى قیصرى با بیان اینکه جنس پذیرش دانشــجو 
در دانشــگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان با 
سال هاى گذشــته، تفاوت کرده، گفت: دانشجویان 
پذیرش شده قبل از سال97، بیشــتر از بین شاغلین 
بودند که در سال 97 بیشتر دانشجویان پذیرش شده 
ما از ورودى هاى دبیرســتان، یا دانش آموخته کار و 
دانش بودنــد و در حقیقت مى تــوان گفت 70 درصد 

دانشجویان ما از ورودى هاى دبیرستان و کار و دانش 
بودند و پیش بینى مى شود در پذیرش مهرماه امسال، 
85 تا 90 درصد دانشجویان ما در مراکز دانشگاه جامع 
علمى کاربردى استان اصفهان از این ورودى ها بوده 
و بقیه از بین شاغالن مؤسســات و ادارات باشند. این 
در حالى است که بیش از 40 درصد دانشجویان ما در 

رشته تخصصى خود، شاغل هستند. 
وى از مدرسان خبره در رشته هاى تخصصى که داراى 
ده سال تجربه کارى هستند براى آموزش در دانشگاه 
جامع علمى کاربردى دعوت به همکارى کرد تا کسب 

و کار در کشور حفظ شود.
قیصرى با اشاره به فعالیت هاى اداره گسترش دانشگاه 
جامع علمى کاربردى استان اصفهان هم گفت: اولین 
مرکز آتش نشانى و خدمات ایمنى در کاشان راه اندازى 
شد و احتماًال از مهرماه سال جارى دانشجو مى پذیرد، 
مرکز آموزش علمى کاربردى بهزیســتى نیز در حال 
انجام است و مرکز تخصصى چاپ و بسته بندى نیز در 

اصفهان ایجاد خواهد شد. همچنین ما مرکز تخصصى 
کاشى و سرامیک را در نجف آباد در حال بهره بردارى 
داریم و در حقیقت سیاســت ما در حوزه گســترش، 
تصویب مراکز جدید و دوره هاى آموزشــى اســت و 
رشته ها بر اساس خوشه ها، متناسب با مأموریت مراکز 

اجرایى خواهد شد.
وى در ادامه افزود: ما در حوزه آموزش غیر از دوره هاى 
مقطع دار، دوره بین ســطوح پودمانــى و تک درس و 
شــرکت هاى دانش بنیان را که رسالت آموزش دارند 

سال گذشته اجرا کردیم.
سرپرســت دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان 
اصفهــان بازنگرى برنامه هــاى درســى را از دیگر 
فعالیت ها برشمرد و گفت: در کل دانشگاه هاى جامع 
علمى کاربردى کشــور 850 برنامه درسى داریم که 
سهم استان 200 برنامه درسى است که هفت برنامه 
درسى بازنگرى شــده و ده برنامه درسى نیز در حال 
بازنگرى اســت که همه این فعالیت ها در راســتاى 

ارتقاى کیفیت است.
وى در ادامه عنوان کرد: دانشگاه جامع علمى کاربردى 
اســتان اصفهان در حال حاضر در 30 مرکز پذیرش 
دانشــجو دارد و 15 هــزار و 968 نفــر انتخاب واحد 
کرده اند. این در حالى است که از سال 81 تاکنون، 98 
هزار و 518 دانشجو از دانشگاه جامع علمى کاربردى 

استان اصفهان فارغ التحصیل شده اند.
قیصرى اظهار کرد: دانشــگاه جامع علمى کاربردى 
استان اصفهان داراى سه مرکز خوشه فناورى، خوشه 
فناورى ســنگ و صنایع وابســته در تیران و کرون، 
خوشه فناورى هاى گز و شکالت در گز سکه و مرکز 
رشد فناورى لوازم خانگى در مجموعه انتخاب است. 
همچنین مرکز نوآورى فوالد ماهان جنب شــهرك 
صنعتى مبارکــه و فرش ایران ســپهر در خیابان جى 

افتتاح شده است.
وى به بخشى از رویدادها در معاونت پژوهش و دفتر 
فناورى این دانشــگاه اشــاره کرد و برگزارى شــهر 

هوشــمند، برگزارى دو دوره چهار روزه بین المللى با 
محوریت الگوسازى و...، برگزارى کارگاه هم اندیشى 
هوشــمند آب، برگزارى نمایشگاه توســعه اشتغال و 
کارآفرینى را از آن جمله برشــمرد و افزود: برگزارى 
دو رویداد شــتاب در نمک در آران و بیدگل و رویداد 
شتاب در حوزه ســنگ در تیران و کرون نیز صورت 

مى گیرد.
سرپرســت دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان 
اصفهان مى گویــد: مدرســین دانشــگاه در زمینه 
تخصصى با خوداظهــارى و البتــه مصاحبه، پایش 
خواهند شد و همه 2400 مدرس دانشگاه جامع علمى 
کاربردى اســتان اصفهان باید در این برنامه شرکت 

کنند وگرنه ID آنان باطل خواهد شد.
 قیصرى خاطرنشان کرد: شهریه دانشگاه جامع علمى 
کاربردى و مراکز آن در سطح استان اصفهان، کمترین 
میزان شهریه نسبت به دانشگاه هاى غیردولتى بوده و 

براى دانشجو قابل پرداخت است. 

40 درصد دانشجویان دانشگاه علمى کاربردى شاغلند

نمایشگاه قرآن اصفهان تا سوم خرداد ادامه دارد ساسان اکبرزاده



04فرهنگفرهنگ 3497 سال شانزدهمدوشنبه  30 اردیبهشت  ماه   1398

همسر ابراهیم آبادى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره 
آخرین وضعیت جســمانى و روند درمان وى توضیحاتى 

ارائه داد.
همسر ابراهیم آبادى درباره آخرین وضعیت جسمانى این 
هنرمند گفت: وى مدتى است که از مشکالت ریوى و قلبى 

رنج مى برد. پزشکان تشخیص دادند براى بهبود درمان 

مدتى در بیمارستان بسترى باشد. وى افزود: در چند روزى 
که همسرم در بیمارستان بســترى بود، مشکالت بیمه 
خیلى اذیتمان کرد که با پیگیرى خانه سینما این مسئله 
برطرف شد. على دهکردى نیز لطف کرد و در بیمارستان 

حاضر شد و از همسرم عیادت کرد.
همســر این بازیگر با ســابقه تئاتر 

همچنین عنوان کرد: پزشکان ابراز امیدوارى کردند که 
حال ایشان مساعد است و مى تواند ادامه درمان را در منزل 
انجام دهد. آنطور که به ما گفتنــد احتماًال تا یکى دو روز 

آینده از بیمارستان مرخص مى شود.
گفتنى است ابراهیم آبادى بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر 
و تلویزیون چند روز قبل به دلیل تنگى نفس و مشکالت 

ریوى در بخش مراقبت هاى ویژه یکى از بیمارستان هاى 
تهران بسترى شد. آخرین حضور این هنرمند پیشکسوت 
در عرصه تلویزیون «پادرى» ساخته محمد حسین لطیفى 
اســت. او پیش تر در مجموعه هایى چون «مختارنامه»، 
«آپارتمان شماره 13»، «پاورچین»، «معصومیت ازدست 

رفته» و... به ایفاى نقش پرداخته است.

آهنگســازى که چندى پیش قطعه «نگارى منى» را با صداى 
برادران سعیدى منتشر کرده بود، از تولید یک آلبوم ویژه با لهجه 

اصفهانى خبر داد.
سینا فرزادى پور، آهنگساز موسیقى ایرانى که چندى پیش در 
یک اقدام جالب توجه قطعه «نگارى منــى» را به خوانندگى 
برادران سعیدى با لهجه اصفهانى منتشر کرده بود، در گفتگویى 
با اشاره به ویژگى هاى تولید این قطعه، از تولید یک آلبوم کامل 
با لهجه اصفهانى خبر داد و گفت: لهجه اصفهانى براى من عین 
زندگى است. حتى حسرت بزرگم خیلى وقت ها این بود که چرا 
یک اصفهانى وقتى به شــهر دیگرى ســفر مى کند سعى دارد 

لهجه اش را تغییر دهد؟
فرزادى پور ادامه داد: من همیشــه پیش خودم تصور مى کردم 
چرا برخى از هنرمندان دم دســتى ترین مباحث مرتبط با لهجه 
اصفهانى را بر مى دارند و کارى به وجوه دیگر این لهجه ندارند؟ 
قطعاً لهجه اصفهانى پر از متل، طنز، شوخى و حاضر جوابى است 
اما آیا بُعد دیگرى ندارد؟ شما باید اصفهانى باشید تا ابعاد دیگر 
را درك کنید. به هر حال من به عنوان هنرمندى که رســالتش 
اشاعه فرهنگ است، سعى مى کنم همواره به غیر اصفهانى ها 
یا بعضًا به خود اصفهانى یادآورى کنم که لهجه اصفهانى بامزه، 

جالب و شیرین است اما طنز، خنده دار و مسخره نیست.
وى افزود: شما اگر به ترانه هاى اصفهانى تمرکز بیشترى داشته 
باشــید خواهید دید که وقتى ترانه اصفهانى را مى شنویم دیگر 
به سمت طنز و لودگى اى نمى رود که کارش خنداندن دیگران 
باشد. به عبارتى فقط تا یک جایى جالب و بامزه است و مخاطب 
نه به لهجه بلکه به محتواى ترانه، معانــى و مفاهیم آن توجه 
مى کند. این همان فرایندى بود که من به دنبال آن بودم؛ اینکه 
این بار هنرمندان اصفهانى با لهجه کار کنند که نه براى خنداندن 
دیگران بلکه براى اشــاعه فرهنگ مردم اصفهان و شهرشان 
یک اثر فرهنگى تولید شود. من معتقدم لهجه اصفهانى قابلیت 
زیاد دارد اما متأســفانه تنها قابلیت طنزگونــه اش مدنظر قرار 

گرفته است.
این هنرمند فعال موســیقى افزود: از حدود ســال 93 قرار بود 
یکسرى کار با لهجه اصفهانى بسازیم که من با بخش طنز به 
شدت مخالف بودم. بنابراین خواستم ابعاد دیگر این لهجه خاص 
را درك و کشف کنم. در ابتدا که کارها را آغاز کردیم، با کمبود 
شدید شــعر و ترانه با لهجه اصفهانى مواجه شدیم. البته نه که 
نباشد، اتفاقاً زیاد هم بود اما همه آنها یا طنز بودند یا توصیف بهار 
و زمستان. به همین دلیل خودم دست به کار شدم و ترانه اى را در 
آواز ابوعطا ساختم. وى افزود: به عبارتى مى توان گفت ترانه را 
همزمان با ملودى سرودم. قطعه «نگارى منى» را هم به همین 
شکل در سه گاه با ترانه و ملودى همزمان خلق شد. حاال از آن 
زمان چهار ســال مى گذرد و در این چهار سال تمام دغدغه ام 
متقاعد کردن این و آن بود که به آنها اثبات کنم کارى که انجام 
مى شود اتفاق صحیحى است و جواب مى دهد. جالب آنکه من 
این دو ترانه را براى همین رفقا مى خواندم و در موردش حرف 

مى زدم اما دوستان جدى نمى گرفتند.
فرزادى پور در بخش دیگرى از صحبت هاى خود با اشــاره به 
پروسه اجراى تصنیف «نگارى منى» که مدتى است با مجوز در 
دسترس مخاطبان قرار گرفته توضیح داد: واقعیت اینکه بارها 
به على و محمد سعیدى برادران دوقلوى هنرمند اصفهانى که 
در عرصه خوانندگى فعالیت مى کنند، گفته بودم که بیایند کار را 
تولید کنیم، اما آنها هم چندان جدى نبودند. سعیدى ها ملودى را 
دوست داشتند اما مى گفتند: «ترانه باید به زبان معیار باشد» حتى 
تا پاى تنظیم و ضبط «نگارى منى» با ترانه اى به زبان معیار هم 
رفتند اما برگشتند و این بار خودشان پیشــنهاد اجرا با لهجه را 
دادند. امیدوارم این حرکتى که شروع کرده ام منجر به حرکتى 
اساسى در هنرمندان اصفهانى شود تا لهجه اصفهانى را نه تنها 
از بُعد طنز که از ابعاد جدى هم بشــنویم. اگر لهجه اصفهانى را 
همه به طنازى مى شناسند، لهجه مقصر نیست بلکه این قصور 
مجریان فرهنگى است که وجوه دیگر لهجه اصفهانى را درست 
معرفى نکرده اند. از سوى دیگر واقعیت ماجرا این است که این 
ترانه با هزینه شخصى خودم تولید شده و هیچ اسپانسرى پشت 

این ایده هنوز قرار نگرفته است.
وى تصریح کرد: امیدوارم هر چه سریع تر بتوانم کلید تولید آلبوم 
لهجه اصفهانى را بزنم. آلبومى که چهار سال است آماده است و 
دو بار طرحش در شوراى موسیقى یکى از ارگان هاى اصفهانى 
رد شده و حاال که نتیجه کار درخشــان از آب درآمده امیدوارم 

حمایت شود.

آفرین عبیســى، بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص 
حضورش در سریال «برادر جان» پس از مدت ها کم کارى گفت: من براى 
انتخاب نقش و حضورم در آثار وسواس بســیار زیادى دارم و اگر در سریال 
«برادر جان» به ایفاى نقش مى پردازم و نقش خاصى دارم به واسطه همین 

وسواسم در انتخاب هایم است.
وى افزود: من به هر کارى بله نمى گویم و فیلمنامه و اثر باید برایم بسیار جذاب 
باشــد تا آن را قبول کنم. مى توانم بگویم من در کنار على نصیریان نفرات 
نخستى بودیم که براى بازى در «برادرجان» وارد مذاکره شدیم و خوشبختانه 

حضور در این مجموعه را قبول کردیم.
بازیگر سریال «برادرجان» افزود: این نخستین بارى است که بازى در کنار 
على نصیریان را تجربه مى کنم و به جرأت مى گویم تجربه اى لذتبخش 
و شیرین است. او با وجود مشــکالتى که در ماه هاى اخیر پشت سر 
گذاشته با قدرت فراوانى در این نقش ظاهر شده و تمام انرژى خود را 

براى باورپذیر کردن نقش انجام داده است.
بازیگر فیلم «میهمان مامان» گفت: خوشبختانه تا آنجا که در میان 
مردم هستم این سریال با استقبال بســیار زیادى روبه رو شده است، 
بدون شــک اولین دلیل این اتفاق کارگردانــى محمدرضا آهنج و 
همکارى صمیمانه و حرفه اى کل گروه، بازیگران و تولید است که 
با تمام انرژى براى تولید اثرى با کیفیت تالش مى کنند. این بازیگر 
پیشکسوت اظهار کرد: فیلمبردارى مجموعه «برادر جان» هنوز تمام 
نشده و سعید نعمت ا... همچنان مشغول نگارش فیلمنامه است. در 
حال حاضر اثر به صورت دو گروهه و با دو کارگردان به کارش ادامه 
مى دهد و قصه فیلمنامه هنوز به پایان نرسیده و حتى ما که گروه 

بازیگران هستیم پایان داستان را نمى دانیم.
عبیسى اضافه کرد: این سریال باید تا پایان ماه مبارك رمضان به 
اتمام برسد و به همین دلیل کًال فیلمبردارى تا پایان این ماه عزیز 

ادامه خواهد داشت. بازیگر فیلم «بید مجنون» عنوان کرد: روایت «برادر جان» 
درباره راستگویى و حق و ناحق است و به نظرم پرداختن به چنین موضوعى 
بسیار الزم است، پیام اصلى این سریال همانى است که خداوند متعال بارها بر 
انسان تأکید کرده است که راستگو باشیم و هیچگاه حق را ناحق نکنیم. ما این 
پیام را به مخاطب ارائه مى کنیم حال اینکه این پیام بر دل چه افرادى تأثیرگذار 

است با ما نیست، به قول معروف ما آنچه شرط بالغ است گفتیم.
این بازیگر پیشکسوت سینما دلیل استقبال گسترده از سریال «برادر جان» را 
اینگونه تشریح کرد: خوشبختانه ماه رمضان زمانى است که همه خانواده ها 
در کنار یکدیگر جمع مى شوند، این سریال زمان افطار و دور سفره افطار دیده 
مى شــود و همین عاملى مى شود که این اثر تأثیر بیشــترى بین خانواده ها 

بگذارد.
بازیگر ســریال «تنهایى لیال» تأکید کرد: شــخصیت «خالــه الفت» تا 
پایان ســریال حضور دارد و اتفاقاً از یک جایى به بعد فــوق العاده تأثیرگذار 
مى شود. البته من شاید فیلمنامه را نخوانده باشم اما طبیعتاً وقتى در خانواده اى 
کوچک ترها با هم دعوا مى کنند، بزرگ ترهــاى فامیل میانه دارى کرده و 
مشکالت را حل مى کنند. فعًال و طى قسمت هاى قبلى هنوز دعوا کامل باال 
نگرفته و شخصیت خاله کنار است اما مطمئن باشید داستان متفاوتى براى 

سریال «برادر جان» و شخصیت خاله در راه است.
وى در همین رابطه افزود: شــخصیت خاله و «کریم بوستان» هر دو در این 
سریال حرف حق مى زنند پس طبیعتاً در ادامه این دو شخصیت تأثیر عمده اى 
در پایان بندى اثر خواهند داشت و با کمک هم مشکالت بین پسرها را از بین 
مى برند. بازیگر سریال «برادر جان» درباره ضبط این سریال در ماه رمضان 
و سختى ایفاى نقش با زبان روزه اظهار کرد: واقعیت امر من به دلیل بیمارى 
و دارویى که هر شش ساعت یکبار مصرف مى کنم نمى توانم روزه بگیرم اما 
مطمئناً قضاى آن را به نحو خود انجام مى دهم اما در زمان ضبط سریال «برادر 

جان» همگى روزه مى گیرند.

سرى جدید مجموعه تلویزیونى «کاله قرمزى» که 
معاون سیما وعده پخش آن در نوروز 98 را داده بود، با 
گذشت دو ماه از سال جدید و به گفته مدیر شبکه 2 هنوز 

کلید نخورده است.
«کاله قرمزى» یکى از مهمترین برندهاى تلویزیون 
و به خصوص شبکه 2 سیما در میان تولیدات مرتبط با 
کودکان و نوجوانان اســت؛ برندى که هر چند در دهه 
60 متولد و در دهه 70 و پس از تثبیت در حافظه جمعى 
مخاطبان اندکى کم فروغ شد اما سرانجام در سال هاى 
پایانى دهه 80 در قالب یک ویژه برنامه نوروزى به آنتن 
بازگشــت و با چنان اقبالى مواجه شد که در فهرست 
برنامه هاى نوروزى هر ساله سیما حکم «برگ برنده» 
را پیدا کرد و همین جایگاه هم حاشیه هایى را برایش 

رقم زد.
رو کردن این برگ برنده هر ســال به همان اندازه که 
براى مدیران و مخاطبان هیجان انگیز بوده، کنجکاوى 
و مطالبه رسانه ها را نیز به همراه داشته است و شاید به 
همین دلیل در آستانه نوروز 98 هم حرف و حدیث درباره 
رسیدن یا نرسیدن این مجموعه به کنداکتور نوروزى 

سیما نقل محافل رسانه اى شد.
وعده معاون سیما محقق نشد

اسفندماه سال گذشته بود که مرتضى میرباقرى، معاون 
سیما در نشست رســانه اى اعالم برنامه هاى نوروزى 
خبر از پخش قطعى مجموعه «کاله قرمزى» در نوروز 
98 داد و اولین بار این خبر را رسانه اى کرد. خبرى که 
از سوى باالترین مقام معاونت سیما مطرح مى شد و به 
همین دلیل اطمینان خبرنگاران و اصحاب رسانه از نبود 
فرصت کافى براى ضبط و تولید این مجموعه عروسکى 
هم در آن مقطع نتوانست خللى در صحت و سقم آن وارد 
کند. اینگونه بود که «کاله قرمزى» در میان فهرست 

برنامه هاى نوروز 98 در رسانه ها جاى گرفت.
در واپسین روزهاى ســال و در اوج تدارك شبکه هاى 
مختلف براى پر کردن کنداکتورهاى نوروزى بود که 
خبرگزارى «مهر» در گزارشــى کوتاه از «ســرانجام 
تدارك دقیقه 90 ســیما براى نوروز» نوشت و خبر داد 
که به نظر مى رسد در ایام نوروز 98 «خبرى از "کاله 
قرمزى" نیســت»؛ پیش بینى اى که خیلى زود جامه 
تحقق به تن کرد و این مجموعه نه تنها در نوروز پخش 

نشد بلکه عوامل حتى وارد پروسه تولید نیز نشدند!
ایام نوروز 98 بــا بازپخش گلچینى از قســمت هاى 
قدیمى «کاله قرمزى» از شبکه 2 سپرى شد و نه فقط 
در تعطیالت که تاکنون که نزدیک به دو ماه از آغاز سال 
مى گذرد هم خبرى از پخش و حتى تولید و ضبط این 

مجموعه در سال جدید هم نیست.
طبق شنیده هاى غیررســمى درباره فعالیت پراکنده 
عوامــل در پروژه هاى مختلف، هنوز هم مشــخص 
نیست که چه زمانى تولید فصل جدید «کاله قرمزى» 

کلید خواهد خورد.
تولید هنوز آغاز نشده است

رسمى ترین مقامى که مى توانست درباره سرانجام این 
وعده بر زمین مانده معاون سیما براى سال جدید توضیح 

بدهد، مدیر شبکه 2 بود. 
محمدرضا جعفرى جلوه، مدیر شــبکه 2 سیما درباره 
شــروع به کار تیم «کاله قرمزى» براى تولید فصل 
جدید این مجموعه عنــوان کرد: ان شــاء ا... مراحل 
برنامه ریــزى، پیش تولید و تولید پیــش مى رود. وى 
درباره اینکه زمان پخش سرى جدید «کاله قرمزى» 
هم بیان کرد: تولید این مجموعه به معناى مرسوم هنوز 
آغاز نشده اما درصدد آماده سازى شرایط براى شروع 

کار هستیم.

بازیگر «پاورچین» به زودى از بیمارستان مرخص مى شود

همسر ابراهیم آبادى درباره آخرین وضعیت جسمانى این 
هنرمند گفت: وى مدتى است که از مشکالت ریوى و قلبى 

ا دد ا دادند تشخ زشکا د ن

برطرف شد. على دهکردى نیز لطف کرد و در بیمارستان
حاضر شد و از همسرم عیادت کرد.

تئات قه ا ا گ از ا

آینده از بیمارستان مرخص مى شود.
گفتنى است ابراهیم آبادى بازیگر پیشکسوت
و تلویزیون چند روز قبل به دلیل تنگى نفس

عبیســى، بازیگر پیشکسوت سـ
سریال «برادر جان» پس ا ش در
نقش و حضورم در آثار وسواسب
جان» به ایفاى نقشمى پردازم و

م در انتخاب هایم است.
د: من به هر کارىبلهنمى گویم و
 تا آن را قبول کنم. مى توانم بگوی
 بودیم که براى بازى در «برادرجا
در این مجموعه را قبول کردیم.
گر سریال «برادرجان» افزود: این
ى نصیریان را تجربه مى کنم وبه
 شیرین است. او با وجود مشــک
گذاشته با قدرت فراوانىدر این نق
راى باورپذیر کردن نقش انجام د
ازیگر فیلم «میهمان مامان» گف
مردم هستم این سریال با استقبال
بدون شــک اولین دلیل این اتفا
همکارى صمیمانه و حرفه اى ک
با تمام انرژى براى تولید اثرى با
فیلمبردار پیشکسوت اظهار کرد:
نشده و سعید نعمت ا... همچنان
حال حاضر اثر به صورت دو گرو
مى دهد و قصه فیلمنامه هنوز
بازیگرانهستیم پایانداستان
عبیسى اضافه کرد: این سریال
اتمام برسد و به همین دلیل ک

و تلویزیون چهمســر این بازیگر با ســابقه تئاتر رنجمى برد. پزشکان تشخیص دادند براى بهبود درمان 
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آفرین عبیسى: هنوز دعوا در 
«برادر جان» باال نگرفته است

خالق تک قطعه «نگارى منى» تشریح کرد

یک آلبوم موسیقى با 
لهجه اصفهانى در راه است

خبرى عجیب درباره «کاله قرمزى98» 
تهیه کننده سریال «فوق لیسانســه ها» درباره مراحل تولید مجموعه 
تلویزیونى «فوق لیسانســه ها» گفت: در حال حاضــر گروه تولید در 
محدوده پارك یا بوســتان سعادت آباد  مشــغول به تصویربردارى

 هستند.
رضا جودى ادامــه داد: در این مدت بازیگر جدیــدى به پروژه اضافه 
نشــده اما در ادامه شــاهد حضور بازیگر جدید خواهیــم بود. وى 
پیرامون زمــان پایان تصویربردارى عنوان کرد: با توجه به شــرایط 
موجود  تصویربردارى  حدود  هشــت ماه  زمان مى برد. چراکه همانند 

«لیسانسه ها» لوکیشن هاى متعددى داریم.
«لیسانســه ها» به نویســندگى ســروش صحت و ایمان صفایى و 
کارگردانى سروش صحت، در دو فصل به تولید رسید و از شبکه 3 سیما 
پخش شد. فصل سوم آن با نام «فوق لیسانسه ها» براى تولید در این 
شبکه تصویب شــد و اواخر فروردین ماه  کلید خورد تا براى پخش از 

شبکه 3 سیما آماده شود.
هوتن شکیبا، امیر کاظمى، امیرحسین رستمى، عرفان برزین، بهنام 

تشکر، بیژن بنفشه خواه، مهران رجبى، متین ستوده، رؤیا میرعلمى، 
کاظم سیاحى، عزت ا... مهرآوران، آتنه فقیه نصیرى از بازیگران مشترك 

در دو فصل این سریال هستند.

آخرین اخبار از «فوق لیسانسه ها» 

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه هاى ( 1- سالن مسابقاتى فالورجان 2- تهیه و حمل چمن هاى 
مصنوعى سطح استان: اصفهان، نایین، خور و بیابانک، آران و بیدگل) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/03/01 مى باشد.
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا آخرین 
روز مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند.بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده 

ایشان مى باشد.
   مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 دوشنبه 98/03/06

   مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 09:00 صبح روز شنبه 98/03/18
   مهلت بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 98/03/18

نوبت اول

م الف: 473293

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن: 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها: در ســایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/مناقصه گزار 
موجود است.
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رسانه هاى نزدیک به باشگاه سپاهان و هواداران 
این تیم به شدت از تصمیم ســازمان لیگ در 
اختصاص نیمــى از ظرفیت نقــش جهان به 

هواداران پرسپولیس شاکى اند.
مسئوالن سازمان لیگ فوتبال ایران، خبرى را 
روى سایت رسمى خود منتشر کردند که مربوط 
به دیدار نیمه نهایى جام حذفى بود؛ با این محتوا: 
«هواداران پرســپولیس مى توانند طبق قانون 
نیمى از ظرفیت ورزشــگاه نقــش جهان را در 
دیدار نیمه نهایى جام حذفى که هشتم خردادماه 

برگزار مى شود، در اختیار داشته باشند.»

حتى اگر عجیب بودن این خبر را در نظر نگیریم، 
حساسیت دیدار سپاهان و پرسپولیس همیشه به 
حدى است که بالفاصله خبرهاى مربوط به آن 
در رسانه هاى مختلف و فضاى مجازى دست 
به دســت شــود؛ البته که موضوع مورد بحث، 
جنجالى ترین خبِر امروز فوتبال ایران بوده است.
هــواداران تیم فوتبــال ســپاهان و همینطور 
رســانه هاى ورزشــى اصفهان، با شنیدن این 
خبر واکنش هاى منفى زیادى به آن داشته اند. 
آنها ابتدا از مسئوالن باشگاهشان خواستند تا با 
توجه به میزبان بودن ســپاهان، اجراى قانون 

90/10 در استقرار هواداران را پیگیرى کنند و 
از مســئوالن بخواهند ولى وقتى متوجه شدند 
یکى از بندهاى قوانین برگزارى مسابقات جام 
حذفى به این موضوع اشاره کرده، روش دیگرى 
براى نشان دادن اعتراض خود انتخاب کردند و 
به سراغ بازى هاى گذشــته جام حذفى رفتند؛ 
بازى هایى که یک تیم میزبان بوده و توانسته 
از قانون 90/10 در استفاده از ظرفیت ورزشگاه 

خانگى بهره ببرد.
صحبــت در مورد درســت یا نادرســت بودن 
تصمیمى کــه نیمى از ظرفیت ورزشــگاه تیم 

میزبان را در تک دیدارهــاى جام حذفى به تیم 
مهمان مى دهد، نیاز به بحث کارشناسى دارد؛ اما 
اشاره به دو نکته از ابعاد این ماجرا ضرورى به نظر 
مى رسد؛ اول اینکه یک بررسى سطحى از نحوه 
برگزارى رقابت هاى جام حذفى طى سال هاى 
گذشته و همین فصل و بررسى چگونگى استقرار 
هواداران دو تیم، سئوال ها و تضادهاى بسیارى 
را در قوانین مربوطه و نحــوه اجراى آنها، براى 
اعتراض سپاهانى ها فراهم مى کند و دوم هم 
اینکه دیدن ورزشگاه نقش جهانى که نیمى از آن 
قرمزرنگ باشد، چندان معمولى به نظر نمى رسد.

ناراحتى سپاهانى ها  
از تصمیم  50-50 سازمان لیگ 

باشگاه پدیده شهر خودرو با سرمربى موفق خود قرارداد جدیدى امضا کرد تا او به تیم ملى امید 
نرود.

شنبه شب مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگوى تلویزیونى اعالم کرد با یحیى 
گل محمدى، سرمربى پدیده شهر خودرو براى حضور در تیم ملى امید به عنوان جانشین زالتکو 

کرانچار به توافق نهایى رسیده اند و طى روزهاى آینده این خبر رسمى خواهد شد.
ساعاتى بعد از اظهار نظر مهدى تاج، یحیى گل محمدى نیز در گفتگو با برنامه ورزشى شبکه 
خراسان رضوى حضورش در تیم ملى امید را تا حدودى تأیید و عنوان کرد با مسئوالن فدراسیون 
فوتبال جلسات خوبى داشتند و به توافقاتى رسیدند اما در میان صحبت هاى او، فرهاد حمیداوى، 
مالک باشگاه پدیده شهر خودرو خبر از توافق شفاهى با گل محمدى داد و اظهار کرد تنها امضاى 

قرارداد با او باقى مانده است.
در حالى که حتى 24 ساعت هم از این اتفاقات نگذشــته بود، باشگاه پدیده شهر خودرو خبر از 
تمدید قرارداد رسمى با یحیى گل محمدى داد و عنوان کرد این سرمربى به مدت دو فصل دیگر 

هدایت پدیده را برعهده خواهد داشت.
در جلسه اى که بعدازظهر شنبه در دفتر شرکت شــهر خودرو در تهران برگزار شد، یحیى گل 
محمدى به عنوان سرمربى این تیم در لیگ نوزدهم قرار داد خود را با مالک باشگاه به امضا رساند.

شجاع خلیل زاده دو روز پس از جشن قهرمانى پرســپولیس و در آستانه بازى 
حساس با سپاهان، درگفتگو با «ورزش سه» صحبت هاى جالبى را مطرح کرد. 
بخش کوتاهى از این مصاحبه را که به هواداران تیم سپاهان تاخته است بخوانید:

فکر مى کنى سپاهان را شکست دهید؟
ســپاهان تیم خوبى اســت، امیر قلعه نویى مربى بزرگى 
است، من در اصفهان بودم، درست است که هواداران 
سپاهان همیشــه به من کم لطفى دارند. چیزى جز 
فحاشــى از هواداران ســپاهان ندیدم. تنها من 
نیستم، سیدجالل حسینى، محسن بنگر، امید 
ابراهیمى و هر بازیکنى که از سپاهان رفت 
و برگشت اصفهان فحش خورد. کمیته 
انضباطى حتى یک بار هــم هواداران 
سپاهان را محروم نکرد. مردم اصفهان 
مردمان بسیار خوبى هستند و همیشه به 
من لطف دارند ولى آنهایى که به اســتادیوم مى آیند براى 
تشویق تیمشان به استادیوم نمى آیند، بازى ذوب آهن رفتم 
فحش خوردم! همه هم مى بینند، ویدیوهایش اســت اما 
هرچیزى که به من گفتند دقیقاً به خانواده خودشان گفتند.

سپاهانى ها از تو دلخور بودند و مى گفتند قبل از پایان 
فصل با پرسپولیس تمام کردى و...

اصًال چنین چیزى نیســت، مــن نیم فصل با ســپاهان قرارداد داشــتم، اگر 
نمى خواستم آنجا بمانم در نیم فصل مى آمدم پرسپولیس. اما تا آخر فصل ماندم و 
تمدید کردم. اما آخرش چه شد؟ فحش خوردم! مگر حاج صفى و بنگر و حسینى 
نبودند؟ آنها هم فحش خوردند. آنجا هوادارانى هســتند کــه چیزى از فوتبال 
نمى فهمند اما دست بقیه را مى بوسم. بیشتر دوستانم اصفهانى هستند اما حتى 
در استادیوم آزادى وقتى من در زمین نبودم هم هواداران سپاهان به من فحاشى 

کردند. اینها دردشان از یک جاى دیگر است، اصًال نگران نباشند!

نظرت درباره استورى هایى که پسر قلعه نویى منتشر 
کرد، چیست؟

هوتن هم رفیقمان است، یک صحبتى مى کند، من راجع به او صحبت نمى کنم. امیر 
قلعه نویى از پرافتخارترین مربیان ایران است. امیدوارم موفق باشد اما به خودش 
هم گفتم که دوست ندارم جلوى پرسپولیس نتیجه بگیرد. من اصًال دوست ندارم او 
حرص بخورد چون مربى بامعرفت و خوبى است. او براى من زحمت کشیده همانطور 
که باشگاه سپاهان برایم زحمت کشیده. اما هوادارى که مى آید و فحاشى مى کند 
جاى خود دارد. کمیته انضباطى خیلى جاها مراعات تیم هاى دیگر را کرده، خودم 
بودم که مسئول بازى گزارش نوشت اما بعدش هواداران سپاهان را محروم نکردند.

انتقادهاى تند و تیز شجاع خلیل زاده از تماشاچیان اصفهانى:

آنجا هوادارانى هستند که چیزى از فوتبال نمى فهمند!
شجاع خلیل زاده دو روز پس از جشن قه
حساس با سپاهان، درگفتگو با «ورزش

بخشکوتاهى از این مصاحبه را که به هو

فکر مى کنى سپاهان
ســپاهان تیم خوب
است، من در اص
سپاهان همی
فحاشــى
نیستم
ابرا
و
ان
س
مرد
من لطف دارند ولى
تشویق تیمشان بها
فحشخوردم! همه
هرچیزى که به من

انتقاد

آنجا هواداران
گل محمدى قید تیم ملى امید را زد 

در پى اعتراض باشگاه داماش گیالن به محل 
برگزارى دیدار پایانى این فصل جام حذفى به 
احتمال قوى استادیوم دیگرى براى برگزارى 
این بازى از سوى سازمان لیگ تعیین خواهد 

شد.
ســازمان لیگ برتر تصمیم گرفته بود فینال 
جام حذفى را در استادیوم امام رضا(ع) مشهد 

برگزار کند که باشــگاه دامــاش به این 
تصمیم معترض شد به این دلیل که 

پدیده از نتیجه بازى نهایى این 
بازى هــا ذینفع اســت و 

اگر دامــاش گیالن 
برنــده شــــود 
پدیده ســهمیه 
حضور در لیگ 
آسیا  قهرمانان 

را به دست نخواهد آورد.
تیم داماش گیــالن که به دیــدار پایانى جام 
حذفى راه پیدا کرده در بــازى پلى آف لیگ 2 
از اشتباهات داورى آســیب شدیدى دید و در 
شرایطى که بازى را یک بر صفر از تیم نیروى 
زمینى پیش بود داور گل صحیــح این تیم را 
قبول نکرد و در نهایــت نیروى زمینى بازى را 
2 بر یک برد و به دسته اول صعود کرد. بعد از 
این بازى باشگاه داماش اعتراض شدیدى به 
فدراسیون فوتبال داشت و حتى تصمیم گرفته 
بود در بازى پایانى جام حذفى حاضر نشود که 
با صحبت هاى مهدى تاج متقاعد شــد که در 
بازى حاضر شود. از آنجایى که اعتراض باشگاه 
داماش به برگزارى بازى نهایى جام حذفى در 
استادیوم امام رضا(ع) مشهد منطقى به نظر مى 
رسد به احتمال قوى سازمان لیگ برتر مکان 
برگزارى دیدار پایانى جام حذفى را تغییر خواهد 
داد. عالوه بر اســتادیوم امام رضا(ع) مشــهد 
استادیوم کرمانشــاه هم براى برگزارى دیدار 

پایانى جام حذفى نامزد بود.
در صورتى که پرسپولیس یا سپاهان قهرمان 
جام حذفى شــوند پدیده به عنوان تیم چهارم 
لیگ برتر سهمیه حضور در مرحله پلى آف لیگ 
قهرمانان آسیا را به دســت خواهد آورد و اگر 
بازى در مشهد برگزار شــود طبیعتًا طرفداران 
پدیده تیم سپاهان یا پرســپولیس را در برابر 
داماش تشــویق خواهند کــرد و این به ضرر 

داماش است.

فینال حذفى در مشهد 
برگزار نمى شود

یکى از رسانه هاى عربى خبر از توافق سرمربى 
تیم فوتبال پرســپولیس با تیــم االهلى مصر 

داده است.
قرارداد برانکو ایوانکوویچ، سرمربى کروات تیم 
پرسپولیس تا پایان لیگ نوزدهم است و یکى 
از مهمترین مســائل حال حاضر این باشگاه، 
تمدید قرارداد با این سرمربى است. برانکو سه 
فصل متوالى پرسپولیس را قهرمان لیگ کرده 
و یک فینال و یک نیمه نهایى آســیایى نیز در 

کارنامه اش با این تیم دیده مى شود.
اما حاال در شرایطى که خود برانکو اعالم کرده 
چند پیشنهاد خارجى در دست دارد، یک رسانه 
عربى خبر از یکى از این پیشنهادها داده است. 
سایت «ارم نیوز»، در خبرى اعالم کرده است 
که باشگاه االهلى مصر به دنبال جذب برانکو 
ایوانکوویچ براى جانشــینى مارتین السارته، 

سرمربى اروگوئه اى فعلى این تیم است.
«ارم نیوز» به نقل از منابع خبرى داخل باشگاه 
االهلى، ادعا مى کند که برانکو با توجه به اینکه 
قراردادى با پرســپولیس ندارد، موافقت اولیه 
خود را براى هدایت االهلى اعالم کرده است و 
یکى از شروط مهم او این بوده که کادر فنى این 

تیم را خودش به صورت کامل مشخص کند.
االهلى مصر، با اختالفى فاحش پرافتخار ترین 
تیم فوتبال مصر است و در فصل جارى نیز در 
آستانه کسب چهل و یکمین قهرمانى خود در 

لیگ این کشور است. 

توافق اولیه 
برانکو ایوانکوویچ
 با االهلى مصر؟

با وجود برخى شایعات درباره سرمربى تیم ملى فوتبال ایران قرارداد او روز سه شنبه در بلژیک 
امضا مى شود.

علوى، مدیر روابط عمومى فدراسیون فوتبال درباره اینکه چرا قرارداد با سرمربى بلژیکى تیم 
ملى منعقد نشده گفت: روز سه شنبه در بلژیک مهدى تاج و مارك ویلموتس قرارداد همکارى 

را امضا خواهند کرد.
این از معدود دفعاتى است که قرارداد سرمربى تیم ملى نه در تهران که در کشور دیگرى به امضا 

مى رسد. ویلموتس که هفته گذشته به تهران آمده بود بدون عقد قرارداد تهران را ترك کرد.

ویلموتس - ایران، فردا نهایى مى شود؟

دیدار برابر تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادى آخرین بازى ژاوى در مستطیل سبز خواهد بود.
السد در آخرین بازى خود در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادى 
به مصاف پرســپولیس خواهد رفت. روزنامه «الرأى» نوشت که این دیدار آخرین بازى ژاوى در 
مستطیل سبز خواهد بود و بعد از این بازى اسطوره آبى  انارى ها براى همیشه از میادین خداحافظى 

خواهد کرد.
به احتمال خیلى زیاد ژاوى ســرمربى فصل بعد الســد خواهد بود چرا که دیدار برابر تیم فوتبال 

پرسپولیس آخرین حضور فریرا، سرمربى پرتغالى السد هم خواهد بود.
السد در حالى برابر تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشــگاه آزادى به میدان مى رود که با 10 امتیاز 
صعودش به دور بعد را قطعى کرده این درحالى است که پرسپولیس با 4 امتیاز شانسى براى صعود 

به دور بعد ندارد.

ژاوى در «آزادى» خداحافظى مى کند
درگیرى لفظــى علیرضــا منصوریــان و غالمرضا 
ســلیمانى در کنار زمین هنگام برگزارى بازى دو تیم 
نفت مسجدسلیمان و ذوب آهن باعث شده تا حواشى 
بســیار زیادى به وجود آید. از مصاحبه تند ســرمربى 

سبزپوشان علیه ناظر مسابقه و 
حاال واکنش عجیب سلیمانى 

نسبت به این سخنان.
ایــن کارشــناس داورى که 
بــه عنــوان ناظر از ســوى 
فدراســیون فعالیت مى کند 
مى گویــد: این کشــمکش 
بین من و آقاى منصوریان به 
برنامه «شــب هاى فوتبالى» 
باز مى گــردد. جایــى که من 
تنها نظر کارشناسى خودم را 

گفتم. در آن برنامه آقاى منصوریان پشت خط آمدند و 
حرف هایى زدند که من باید ناراحت بشوم. با این حال 
بنده باز هم گفتم که نظر ایشان محترم است. بعد از آن 
دپارتمان داورى بیانیه داد و تمامى تصمیمات داورى و 

در نهایت سخنان من را تأیید کرد. 
سلیمانى در ادامه به اتفاقات بازى دو تیم نفت و ذوب آهن 

اشاره کرد و گفت: ایشان در بخشى از سخنان خود گفته 
است که سلیمانى از همان دقیقه اول به دنبال اخراج من 
بود. من اگر مى خواستم این کار را انجام بدهم پس چرا 
گذاشتم دقیقه 88 این کار را انجام بدهم؟ مگر من پیش 
بینى مى کردم که در این دقیقه 
مدافع ذوب آهن به داور فحاشى 
مى کند و از زمین مسابقه اخراج 
مى شود؟ آقاى منصوریان مثل 
یک معلم مى ماند و باید صداقت 
و اخالق را سرلوحه کار خود قرار 
دهد تا بازیکنانش تأثیر بگیرند. 
اما ایشان یکسرى حرف هایى 
زدند و فحش هایى دادند که من 
تا حاال نشنیده ام. حرف هاى که 
در چاله میدان مطرح مى شود و 

اصًال جاى آن در زمین مسابقه نیست.
وى در ادامه گفت: شما به عنوان مربى و بازیکن ملى 
فعالیت مى کنید پس چگونه به خود اجازه مى دهید که 
این حرف ها را بزنید؟ شما اگر اخالق داشتید که فحش 
ناموس نمى دادید. دو روز اســت که از این حرف ها سر 

درد دارم. 

پیشکسوت فوتبال ایران معتقد اســت که فوتبال باشگاهى ایران در لیگ 
هجدهم از لحاظ فنى کمى پیشرفت داشته اما همچنان فساد در این ورزش 

وجود دارد و ظاهراً هیچ اراده اى هم براى حل آن وجود ندارد.
رسول کربکندى در گفتگو با «ایسنا» مى گوید: من شک ندارم که در فوتبال 
ما فساد وجود دارد ولى وقتى حرف از فساد مى زنیم مى گویند برو مدرك 
بیاور. من نمى دانم وقتى کسى رشوه مى گیرد یا تبانى مى کند مگر رسید 
مى گیرد که مثًال ده میلیون تومان پول گرفته ام که بازى را در بیاورم؟ اینها 
پاك کردن صورت مسئله است. کمیسیون اصل 90 مجلس هم شش ماه 
معطل کرد و گزارش دو صفحه اى داد. یک برنامه تلویزیونى بود که به این 
مسائل مى پرداخت که االن نیست. متأسفانه در فوتبال آدم کر، کور و الل 

مى خواهند.

نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا مشکل صدور روادید اعضاى خارجى باشگاه ذوب آهن به 
عراق را رفع کرد.

تیم فوتبال ذوب آهن ایران ساعت 22 و 30 دقیقه روز سه شنبه در هفته ششم لیگ قهرمانان 
آسیا در شهر کربالى عراق میزبان تیم النصر عربستان است.

در شرایطى که ذوبى ها براى بازى با تیم الزوراء هم به کربال رفته بودند، براى سفر مجدد به 
عراق به مشکل خوردند.

کادر پشتیبانى ذوب آهن که براى انجام امور مربوط به سفر این تیم زودتر به عراق سفر کرده 
است، روز شــنبه متوجه شــد عراقى ها روادید اعضاى خارجى ذوب آهن را صادر نمى کنند. 
مسئوالن تیم ذوب آهن هم این مشکل را با نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در میان گذاشتند. 
در نهایت با پیگیرى نماینده AFC، مقرر شد براى اعضاى خارجى ذوب آهن در سفر به عراق 

ویزاى فرودگاهى صادر شود.
عالوه بر «مندز» و «اودى» دو مربى خارجى ذوب آهن، «ماریون سیلوا» بازیکن برزیلى هم 
این تیم را در سفر به عراق همراهى خواهد کرد. «کریستین اوساگوآنا» مهاجم نیجریه اى ذوب 

آهن به دلیل محرومیت در هفته پایانى مقابل النصر غایب است.

ذوب آهن دوباره در عراق به مشکل خورد

مگر براى رشوه
 رسید مى دهند؟!

مسائل مى پرداخت که االن نیست. متأسفانه در فوتبال آدم کر، کور و الل
مى خواهند.

واکنش تند ناظر فدراسیون به سخنان سرمربى ذوب آهن

سلیمانى: از فحش هاى منصوریان 
سرم درد گرفته!
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 962465 ج/3 له آقاى غضنفر موســوى و علیه آقاى محمود محمدزمانى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 3/226/486/135 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
98/3/26 ساعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش 38/167 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 356 فرعى 
از 2972 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است 
ملکى آقاى محمود محمدزمانى و اکنون در تصرف استیجارى آقاى سعید عبدالهى تا 98/7 مى باشد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده است و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى 
ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: آپارتمان واقع در طبقه چهارم مجتمع مسکونى، عرصه پالك ثبتى 2972/44 
نظریه کارشناسان خود را بشرح ذیل تقدیم مینماید. محل: بلوار کشاورز- نرسیده به سه راه سیمین. 
کوچه شهید اردکانى- پالك 18- طبقه چهارم آپارتمان موردنظر داراى مساحت 152/34 مترمربع با 
قدمت حدوداً 5 سال و با مشخصات ساختمانى کف ها سرامیک، بدنه ها کاغذ دیوارى و رنگ روغنى، 
سقف کناف کارى، آشپزخانه هاى گالس، سیستم سرمایش کولر آبى، سیستم گرمایش پکیج، درب 
هاى داخلى چوبى، پنجره ها آلومینیوم اختصاصى. نظریه کارشناسى: با توجه به موارد فوق الذکر، 
موقعیت محل، نوع کاربرى مساحت آپارتمان، کیفیت آپارتمان و کلیه عوامل موثر در ارزیابى شش 
دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 2972/365 به مبلغ 6/090/000/000 ریال معادل ششصد و نه 
میلیون تومان 4/712 دانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان مالکیت آقاى محمد زمانى مبلغ 
4/780/000/000 ریال معادل چهارصد و هفتاد و هشت میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. در 
نتیجه ارزش 38/167 حبه مشاع آن به مبلغ 3/226/486/135 ریال ارزیابى که مقدار 1/768 حبه 
مشاع آن به مبلغ 149/465/054 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 36/399 حبه مشاع آن به 
مبلغ 3/077/021/086 ریال بابت مطالبات محکوم ل ــه ارزیابى مى گردد. م الف: 437214 دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان /2/143
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 960783 ج/12 له خانم گیتا شهابیان و علیه آقاى محسن سلجوقیان مبنى بر مطالبه مبلغ 
یکصد عدد سکه تمام بهار ازادى که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و سایر مطالبات بابت محکوم به در 
تاریخ 98/3/25 ساعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان اتاق 18 جهت فروش 
یکدستگاه پژو 206 به شماره انتظامى 522 ب 59 ایران 53 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ امیر اصفهانى مراجعه و از اموال 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت.  هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده- مشخصات وسیله: سوارى پژو 206 
هاج بک- بشماره 522 ب 59 ایران 53- رنگ یشمى- مدل 1380- شماره موتور- 83517458 
شماره بدنه 80602133 نظریه کارشناسى: از وسیله فوق در پارکینگ امیر اصفهان بازدید گردید- 
دربهاى وسیله بسته بودند- شماره موتور و بدنه رویت نگردید (مشخصات وسیله از راهور استعالم 
شد- الستیکها 40٪ سالم بودند- آینه بغل سمت چپ شکسته- درب موتور تعویضى- سپر عقب 
شکسته- گلگیر عقب سمت راست و درب جلو سمت راست خوردگى دارد- گلگیر جلو سمت چپ 
تعویضى- گلگیر عقب سمت چپ رنگ شده- رادیو پخش ندارد. قیمت پایه کارشناسى وسیله با توجه 
به وضعیت آن در بازار روز امروز (با توجه به نوسانات قیمت) جهت فروش بصورت مزایده حدودا مبلغ 
140/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 433359 دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /2/144

مزایده
شــماره آگهــى: 139803902004000054 تاریــخ آگهــى: 1398/02/23 شــماره پرونده: 
139504002004000785- آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9502582- تمامى 
ششــدانگ یکباب خانه پالك ثبتى 13007/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/10 
مترمربع و زیربناى حدود 135 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان جى غربى کوچه شهیدان قریشى 
کوچه شهید محمدحسین محمدى پالك 9 کدپستى 8156153776 که سند مالکیت آن در صفحه 

588 دفتر امالك جلد 150 ذیل شماره ثبت 26281 به مالکیت خانم بهارنوش یوسفیان ثبت و سند 
مالکیت شماره 93/د 461030 صادر شده است با حدود: شماًال: دیوار به دیوار به طول 9/20 مترمربع به 
خانه از باقیمانده شرقا دیواریست به طول 16/50 مترمربع به 12995 اصلى جنوبا دیواریست به طول 
9/25 مترمربع به کوچه غربا دیواریست مشترك به طول 16/40 مترمربع به خانه از باقیمانده. حقوق 
ارتفاقى ندارد. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک باب خانه با کاربرى مسکونى 
بصورت یک سوئیت در زیرزمین و طبقه همکف بصورت یک خوابه و یک اطاق بر روى پارکینگ 
داراى سقف هاى تیرآهن به نماى بیرونى سنگ پوشش دیوارهاى داخلى و سقف گچ کف ها موزائیک 
سرویسهاى بهداشتى کف سرامیک و بدنه کاشى کارى آشپزخانه کف موزائیک و بدنه کاشى کارى 
کابینت ها فلزى گرمایش بخارى گازى سرمایش کولر آبى چهارچوب فلزى دربهاى داخلى چوبى 
داراى انشعابات آب برق و گاز مى باشد و داراى قدمت باالى سى سال مى باشد. که طبق سند رهنى 
شماره 21898- 92/12/24 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 174 اصفهان در قبال بدهى 
ابراهیم فخرى میرآبادى در رهن بانک رفاه کارگران اصفهان واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه مى باشد 
و از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 98/3/22 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم 
به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 3/900/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به ب االترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/2/30 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس 
از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه 
فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى 
است. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 

پرداخت نماید. م الف: 470406 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/487
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

پیوست: 82 دارد- بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست سکینه منوچهرى به طرفیت وراث 
مرحوم رضا منوچهرى قرار تحریر ترکه مرحوم رضا منوچهرى طى شماره 58/98 در شوراى حل 
اختالف باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 16 مورخه 98/3/22 تعیین گردیده است لذا از 
ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى 
دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در باغبادران به ادرس خ امام حسین (ع) 
حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 466999 هدایتى - رئیس شعبه 

2 حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک)/2/488
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- کاظم جعفرى دادخواستى به مبلغ مبنى بر انتقال 
سند خودرو ایران 53/ 588 ل 91 بطرفیت خانم لیال چلمقانى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 232/98 در شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از 
نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 98/4/1 ســاعت 8/45 در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 470372 شعبه 

چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/489
اخطار اجرایى

محکوم علیه پروین عبدالى اللى  به نشــانى مجهول المکان -  محکوم له فاطمه میرحیدرى به 
نشانى شاهین شهر خ نظامى 2غربى پ 43  به موجب راى شماره 639 تاریخ 29 / 10/ 97 شوراى 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به الزام به انتقال سندرسمى خودرو 
385165ایران 43به نام خانم فاطمه میرحیدرى هزینه هاى عملیات اجرائى به عهده محکوم علیه 
مى باشــد ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   – 456337 /م الف قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 2/485 

ابالغ اجرائیه
شــماره پرونده: 139704002133000627/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700800 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802133000007 بدین وســیله به آقاى حســین داودى نیا فرزند فردى مقیم: 
نجف آباد-یزدانشهر-خیابان 18 غربى-بلوار خیام پشت منبع آب منزل شمالى درب آخر کد پستى 
8519645536 (آدرس متن سند)که برابر گواهى مأمور مربوط آدرس ناقص و شناخته  نگردیده ابالغ 
واقعى اجرائیه در آدرس اعالمى متعهد له (یزدانشهر-قسمت دوم-بلوارخیام منزل شمالى-پالك 177 
کد پستى 8519933463) نیز به شما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که خانم مژگان السادات 
طباطبائى احمدرضائى فرزند سید رضا با استناد به سند ازدواج شماره27093  مورخ 88/1/10 تنظیمى 
در دفتر ازدواج شماره 62 نجف آباد براى وصول تعداد چهارصد عدد سکه تمام بهار آزادى ،مقدار بیست 
مثقال طالى ساخته هجده عیار هزینه یک سفر حج عمره به انضمام تعداد پنجاه عدد سکه تمام بهار 
آزادى بابت یک دانگ خانه درخواست صدور اجرائیه علیه شــما را نموده است که اجرائیه در تاریخ 
97/08/25 توسط ازدواج مربوطه صادر و به کالسه 9700800 در این واحد مطرح مى باشد لذا طبق 
ماده 17 آئین نامه اجراى مفاداسناد رسمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت 
اطالع شما درج و منتشر تا ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در این روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى 
گردد نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمایید در غیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى 
عملیات اجرایى علیه شما ادامه خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده هیچگونه آگهى دیگرى منتشر 

نخواهد شد.  468603م الف- فاتحى مدیرواحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/ 2/494
 اخطار اجرایى

به موجب راى شــماره 1011 تاریخ97/7/8 شعبه چهارم شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- توکل صالحى نام پدر خانعلــى 2- بندر صالحى  به 
نشانى1- ویالشهر بوستان 40 بن شقایق پ 36 2-مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و 625000 ریال هزینه دادرسى و  خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
چک94/4/31 تا زمان وصول وجه و پرداخت  نیم عشردولتى درحق صندوق دادگسترى.  .محکوم له: 
رسول منتظرى به نشانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى کوى رضا جاللى پ 15ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید468621/م الف-شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/495
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/2/31 دریکى 
از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 21/98 به 
این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/4/5 ساعت 10 صبح خواهان: زهرا حسین هاشمى فرزند 
احمد مقیم شهر دهق خوانده: روح اله مرادکسانى  فرزند شمس اله به نشانى مجهول المکان محل 
حضور: شعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه. خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
به استناد یک فقره چک به شماره ســریال 9715-127527/12 بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد 
خانم زهرا حسین هاشــمى فرزند احمد دادخواســت به طرفیت خوانده روح اله مراد کسانى فرزند 
شمس اله مبنى بر مطالبه ى مبلغ بیست میلیون ریال به اســتناد یک فقره چک به شماره سریال 
9715-127527/12مطرح نمودند که در شعبه دوم  شــوراى حل اختالف علویجه به کالسه ى 
21/98 تحت رسیدگى مى باشد بنا به درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن شما  به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع از زمان نشر 
آگهى ده روز پس از نشر در این شعبه جهت اداى توضیحات حاضر شوید468624/ م الف شعبه دوم 

شوراى حل اختالف علویجه/ 2/496
 حصروراثت 

رضا چغاوکى پور داراى شناسنامه شماره 5559 به شرح دادخواست به کالسه 276/98 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حمید رضا چغاوکى پور 
بشناسنامه 1587 در تاریخ 79/12/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. آرزو چغاوکى پور ش ش 2516 ، 2. امید چغاوکى پور ش ش 1876 ، 3. 
حسین چغاوکى پور ش ش 1080145974 ، 4. رضا چغاوکى پور ش ش 5559 ، 5. سحر مهر آریان 
ش ش 2312 (فرزندان متوفى)، 6. فاطمه بیگم مهدیه نجف آبادى ش ش 479 (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. 467110/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/497

 حصروراثت 
محمد جمشیدیان قلعه سفیدى داراى شناسنامه شماره 208 به شرح دادخواست به کالسه 289/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه جمشیدیان 
قلعه سفیدى  بشناسنامه 15 در تاریخ 98/2/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه جمشیدیان قلعه ســفیدى ش ش 1479 ، 2. محمد 
جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 208 ، 3. زهرا جمشــیدیان قلعه سفیدى ش ش 1480 ، 4. زینب 
جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 132 ، 5. سمیه جمشــیدیان قلعه سفیدى ش ش 614 (فرزندان 
متوفى)، 6. مرتضى جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 48 (همسر متوفى)،7. عذرا جمشیدیان ش ش 
36 (مادر 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 شد467472/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/498
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/2/30 دریکى 
از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 91/98 به این 
شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى98/4/5 روز چهارشنبه ساعت 9 خواهان: محمد على نظرى فرزند 
غالمعلى خوانده: اقبال بیگى  به نشانى مجهول المکان، خواسته: تقاضاى الزام خوانده به پرداخت 
مبلغ هفت میلیون و هشتصدهزار ریال وجه یک فقره چک و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى 
گردشکار: خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف 
مهردشت نموده که ثبت که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج 
مى گردد تا خوانده از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. 
فقط یک نوبت منتشــر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 470418/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل 

اختالف مهردشت /2/499
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/2/31 
دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 121/98 
به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/4/5 ساعت 9/30 خواهان: سید على طباطبایى فرزند 
زین العابدین خوانده: ندا نقدوئى فرزند غالمرضا  به نشانى مجهول المکان. خواسته: تقاضاى صدور 
حکم مبنى بر الزام خوانده و پرداخت مبلغ چهار میلیون و دویست و هشت هزار و هشتصد و هشتاد 
ریال  با احتساب خسارت هاى قانونى از تاریخ تنظیم دادخواست تا زمان اجراى کامل حکم گردشکار: 
خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تســلیم به شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت 
نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود 
جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر 
و مدت آن 10 روز خواهد بود. 472161/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 2/500

ابالغ وقت رسیدگى
 وقت رســیدگى حقوقى: شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
98/2/31 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده 
کالســه 97/98 به این شورا ارســال گردد. وقت رسیدگى 98/4/5 ســاعت 9 خواهان: سید على 
طباطبایى فرزند زین العابدین خوانده: روح اله مراد کســانى فرزند شــمس اله  به نشانى مجهول 
المکان. خواسته: تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون و نهصد هزار 
تومان با احتساب خســارت هاى تاخیر تادیه از تاریخ تنظیم دادخواست تا زمان اجراى کامل حکم 
گردشکار: خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه دوم شوراى حل اختالف 
مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى 
گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط 
یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 474159/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف 

مهردشت/ 2/501

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: با توجه به استقبال بسیار 
خوب مردم اصفهان از جاده هاى ســالمت و انجام ورزش 
همگانى پیشنهاد شــده جاده سالمت جدید با ویژگى هاى 
خاص به منظور حفظ فضاى سبز و وضعیت موجود ناژوان 
ایجاد شود. حســن شــفیعى اظهارکرد: با توجه به اینکه 
خوشــبختانه مادى هاى ناژوان دســتخوش تغییر نشده، 
پیشنهاد دیگر براى ایجاد محرك توسعه در ناژوان، احیاى 
کوچه باغ هاى قدیمــى مجاور مادى هاى ناژوان اســت.  
وى افزود: پیشــنهاد ما این اســت که مادى هاى ناژوان 
گذرهایى براى مباحث پیاده روى شهروندان شود و کوچه 
باغ هاى قدیمى که کمتر در روزگار فعلى شاهد آن هستیم، 

به همان سبک قدیمى بازسازى شود. مدیر طرح ساماندهى 
ناژوان با بیان اینکه منطقه ناژوان از مناطق بى بدیلى است 
که همگان دغدغه حفظ آن را دارند، تصریح کرد: بیشترین 
موضوعى که در سال هاى اخیر شهردارى در ناژوان درگیر 
آن شده، حفظ فضاى سبز و باغات ناژوان است؛ شاید مردم 
ناژوان را بیشتر به مراکز گردشگرى آن بشناسند اما اولویت 
مهم، حفظ 1200 هکتار فضاى ســبز نــاژوان بوده که از 
سال هاى گذشته به ارث رسیده است. مدیر طرح ساماندهى 
ناژوان اظهار کرد: یک سوم از عرصه 1200 هکتارى ناژوان 
در تملک شــهردارى و مابقى در تملک بخش خصوصى و 

مالکان خانه هاى محله هاى  قدیمى است.

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان گفت: از 1300 
دکلى که بر روى بام منازل شهر نصب شده 900 مورد فاقد 
مجوز است که مالکان آنها یکسال فرصت دارند براى تعیین 

تکلیف به شهردارى مراجعه کنند.
حســین امیرى در گفتگو با «ایمنا» اظهارکرد: شکایات 
متعدد شهروندان از وجود دکل هاى مخابراتى بر روى بام 
منازل در شهر منجر به ارجاع پرونده آنها در کمیسیون ماده 
100 شهردارى خواهد شد. وى افزود: در صورت نگرفتن 
اخذ مجوز از شهردارى نتیجه اکثر شکایات شهروندان از 
وجود دکل هاى مخابراتى منجر به تخریب دکل ها مى شود.
امیرى بــا بیان اینکه در خصوص ســاماندهى دکل هاى 

مخابراتى الیحه اى از سوى شــهردارى به شوراى شهر 
ارسال شده است، افزود: این الیحه در کمیسیون بهداشت 
مورد بررسى قرار گرفت و به تأیید کمیسیون تلفیق رسید 
و در صحن شوراى شهر مطرح شد.وى خاطرنشان کرد: 
اجراى این طرح مزایاى زیادى دارد که یکى از آنها تجمیع 
دکل هاى مخابراتى اســت تا به جاى سه دکل یک دکل 
نصب شود. امیرى تصریح کرد: صدور مجوز براى نصب 
دکل از ســال 88 در دســتور کار قرار گرفته در حالى که 
اپراتورها و سازمان هاى مربوطه مخابراتى تنها 200 دکل 
را بدون مجوز و مابقى دکل  هاى بدون مجوز را مربوط به 

زمان قبل از سال 88 مى دانند.

2 پیشنهاد براى تحول
 در ناژوان

تعیین تکلیف 900 دکل 
مخابراتى بدون مجوز

توصیه استاندار 
اســتاندار اصفهان گفت: به دلیل اینکه در تاالب شــور 
گلپایگان آبى وجود ندارد بهترین شرایط براى راه  اندازى 
پنل خورشیدى را داراست. عباس رضایى اظهار کرد: در 
استان مجوزهاى بى نامى در زمینه هاى مختلف آماده شده 

است که اگر کسى درخواستى داشت به او داده خواهد شد.

کمک کمیته امداد به سیل زدگان
کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 312 میلیون 
تومان کمک بالعوض براى جبران خسارت طرح هاى اشتغال 
مددجویان که در بارندگى هاى اخیر آسیب دیدند، پرداخت کرد. 
بهرام سوادکوهى، معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد 
اصفهان بابیان اینکه در جریان بارندگى هاى فروردین امسال 
به تعدادى از طرح هاى اشتغال مددجویان تحت حمایت این 
نهاد آسیب وارد شد، گفت: این طرح هاى آسیب دیده بدون 
حمایت قطعاً با مشکل ادامه مسیر مواجه خواهند شد و بر همین 
اساس به 47 طرحى که بیشترین آسیب را دیده اند مبلغ 312 

میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت شد.

ارتباط تنگاتنگ با صنوف
مدیرکل فنى حرفه اى اســتان اصفهــان گفت: ما تالش

می کنیم تا ارتباط بسیار تنگاتنگی با صنوف برقرار کنیم و به نتایج 
ارزشمندي در این حوزه برسیم. آرش اخوان افزود: هدف اصلى 
اداره کل فنى حرفه اى و اتاق اصناف، شکوفایى اقتصاد استان 
است و ما به عنوان عضوى کوچک در کنار اصناف هستیم که 

این هم افزای ى را در قالب طرحى مشترك انجام دهیم.

خبر

افزایش قیمت مسکن از اوایل تابستان سال گذشته در 
اصفهان ســرعتى قابل توجه به خود گرفت و این موج 
قیمتى همچنان در برخى مناطق اصفهان قابل مشاهده 
اســت. همچون تهران، در اصفهــان نیز، ترکش هاى 
افزایش قیمت به ســمت مناطق پیرامونى شهر نظیر 
شاهین شهر، بهارستان، خمینى شهر و حتى شهرهاى 
ابریشــم و فالورجان روانه شده و مشــاهدات میدانى 
نشان مى دهد در شــهرهایى همچون شــاهین شهر 
که فاصله قیمتى آن با اصفهان قابل توجه بود، سرریز 
تقاضا منجر به رشدى بیش از رشد متوسط قیمت ها در 

اصفهان شده است.
به گزارش «فارس»، بررسى هاى میدانى در اصفهان 
نشان مى دهد، روند رشد قیمتى همچنان ادامه دارد اما 
چند هفته اى اســت که معامالت حالت ایستا به خود 
گرفته و از حجم درخواســت ها کم شــده است. با این 
حال، فروشــندگان تمایل چندانى به کاهش قیمت از 
خود نشان نمى دهند. براى مثال، آپارتمان در محدوده 
خیابان بزرگمهر، چهار راه هشــت بهشت با هفت سال 
قدمت ساخت و بدون آسانسور، مترى هفت میلیون و 
500 هزار تومان آگهى شده اســت. در خیابان شریف 
واقفى نیز، آپارتمان 115 مترى، 13 ســال ساخت به 
همراه پارکینگ و انبارى، مترى پنج میلیون و 650 هزار 
تومان به فروش مى رسد. در سایر مناطق این محدوده 
نیز قیمت ها بنا بر ســال ســاخت، دارا بودن آسانسور، 
پارکینگ و... در محدوده شــش الى 9 میلیون تومان 

است و قواره هاى بزرگ تر، قیمت کمترى به ازاى هر 
متر به خود دیده اند.

در خیابان آتشــگاه، محله ســودان واحد آپارتمان ده 

سال ساخت بدون ســند، مترى دو میلیون و 700 هزار 
تومان به فروش مى رســد و قیمت یک واحد آپارتمان 
140 مترى 20 سال ســاخت در همان محدوده برابر با 

مترى یک میلیون و 800 هزار تومان اســت. در محله 
کوهستانان هم یک واحد 69 مترى نوساز مترى چهار 

میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد.
بررســى ها از محدوده خیابان میر نیــز از لوکس بودن 
ســاخت ها و متراژ باالى آپارتمان هاى این محدوده 
که عمدتًا به صورت مجتمع ســاخته شده و از امکانات 
مشترکى همچون ســالن اجتماعات، استخر، باشگاه 
و... بهره مند است حکایت دارد و چنین آپارتمان هایى 
بــا قیمــت متوســط متــرى 17 میلیــون تومانى
 به فروش مى رســد. در نظر غربى نیــز، یک آپارتمان 
20 سال ســاخت 265 مترى به همراه امکانات لوکس 
مشــترك، مترى 11 میلیون تومان قیمتگذارى شده 

است.
در محدوده خیابان جابر انصارى، آپارتمان نوساز قیمتى 
در حدود مترى شش میلیون و 500 هزار تومان داشته و 
آپارتمان ده سال ساخت در خیابان گلخانه خانه اصفهان 
نیز شــش میلیون و صد هزار تومان به ازاى هر متر به 
فروش مى رسد. در محدوده شــهرك کوثر نیز قیمت 
آپارتمان 15 ســال ساخت، مترى ســه میلیون و 500 

هزار تومان است.
مجموعًا بررسى ها نشان مى دهد، خرید یک آپارتمان در 
شــهر اصفهان با عمرى کمتر از ده سال، با قیمت هاى 
زیر پنج میلیون تومانى تقریبًا ناممکن است و قیمت در 
من طقه زینبیه نیز به طور متوسط باالى دو میلیون و 500 

هزار تومان است.

گزارش میدانى از گرانى مسکن در شهر اصفهان 

معاون فرهنگى اداره کل ارشاد استان اصفهان جزییات قیمت آپارتمان، از «سودان» تــا «میر»
برنامه هاى نهادهاى مختلف استان اصفهان به منظور 
بزرگداشت سوم خرداد ســالروز آزادسازى خرمشهر را 

اعالم کرد.
اصغر مختارى در نشســت خبرى گفت: مراسمى مانند 
پــرواز فانوس ها، هم عهدى با شــهداى عملیات بیت 
المقدس، افتتاحیه عمرانى، دوره هاى پرورش راوى و 
فضاسازى عملیات بیت المقدس در گلستان شهدا از اهم 

برنامه هاى این روز است.
مختارى بیــان کرد: در قســمت هنرى و ســینمایى 
پخش فیلم هاى دفاع مقدس را در ســینماهاى استان 
در نظــر داریــم، ســطح ســوم نیــز شــامل حوزه 
شهرســتان ها بود که در این راستا جلساتى را با رؤساى
 شهرستان ها داشته ایم و 220 برنامه در این راستا اجرا 

مى شود.
رئیس مرکز حفظ آثار دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان 
(عج) هم درباره برنامه هاى ســپاه صاحب الزمان (عج) 
گفت: نخستین مستند کتاب فاخر به نام «گردان قاطر» 
رونمایى مى شــود که نگاهى به فعالیت هاى لشکر 14 
امام حسین (ع) در غرب کشور دارد، کتاب «دارالشهدا» 
از حماسه هاى مردم استان نیز از ابتداى اسالم تا کنون 

است.
غالمحسین قاسمى افزود: همچنین رونمایى از کتاب 
«خط شیر» که کارنامه لشکر 14 در دفاع مقدس است، 
رونمایى از کتاب «امام حسینى ها» که زندگى نامه 14 
فرمانده لشکر 14 امام حسین(ع) را بیان مى کند، کتاب 
«کابوس یک رؤیا» سه جلد به سه زبان روز دنیاست و 
درباره شهید راشل کورى است  به مناسبت ایام روز قدس 

و آزادسازى خرمشهر انجام مى شود.

جزییات برنامه هاى بزرگداشت 
سالروز آزادسازى خرمشهر
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مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم 
در پرونده 970433اجراآقاى منصورفاتحى فرزندولى اله به پرداخت 826/000/000ریال اصل خواسته 
که طبق اعالم محکوم له طــى الیحه مورخ 97/10/4اعالم داشــته مبلــغ 242/000/000ریال آن 
وصول شده ومابقى طلب ایشان 584/000/000ریال مى باشدومبلغ 2/000/000ریال خسارت روزانه 
ازتاریخ 97/4/1درحق آقــاى محمدآل حمید فرزندحبیب وحق االجــراى دولتى درحق صندوق دولت 
محکوم شده است که درجهت وصول مطالبات محکوم علیه طى الیحه مورخ 97/7/17اقدام به معرفى 
پالك ثبتى 301/76276بخش 16ثبت اصفهان خودوتقاضاى توقیف آن رانموده که حســب پاســخ 
استعالم واصله ازاداره ثبت اسنادوامالك به شــماره 139705802035001278مورخ 97/7/17میزان 
ششــدانگ ازپالك فــوق درمالکیت رســمى محکوم علیــه بوده اســت وطبق نظریه کارشــناس 
دادگسترى ملک به شــماره ثبتى فوق واقع درشــاهین شــهر گلدیس خیابان عالمه جعفرى کوچه 
26فرعــى یــک شــرقى پــالك 24کدپســتى 14481- 83156طبقــه دوم کــه شــامل یک 
باب آپارتمان مســکونى واقع در یک مجتمع ســه واحــدى داراى پالك ثبتى شــماره 76276فرعى 
از 301اصلى بخش16بــه مســاحت 116/95مترمربع (طبق برگه بازداشــتى ) به صورت اســکلت 
بتن ،کف هاســرامیک ،آشــپزخانه اپن ودیوارهاى آن کاشــى ، پنجره هاى آن آلومینیوم ، چهارچوب 
هاى فلزى ، دربهــاى داخلى چوبى ، ســرمایش کولرآبى وگرمایــش پکیج ، نماى ســاختمان آجر ، 
داراى اشــتراکات شــهرى مى باشــد وبه میزان 1/286/500/000ریال ارزیابى شــده است ونظریه 
ارزیابى مصون ازایرادواعتراض موجه بوده است ووضعیت ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام مدنى 
بررسى شده که طبق گزارش مورخ 97/7/25ماموراعزامى به محل ملک درتصرف آقاى هوشنگ زائرى بوده 
ونامبرده اعالم داشته منزل رابه محکوم علیه فروخته وبه جهت عدم پرداخت تمامى ثمن معامله ملک راتخلیه 
ننموده وملک موقتابه ایشان تحویل شده ودراجراى ماده 51قانون فوق الذکر باتوجه به میزان طلب محکوم 
له 584/000/000ریال مابقى اصل خواسته ومبلغ 646/000/000ریال خسارت روزانه تاتاریخ تنظیم آگهى 
واحتســاب مبلغ 73/600/000ریال حق االجرا وهزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 4/000/000ریال بابت 
دستمزدکارشناسى و500/000ریال على الحساب هزینه نشرآگهى نوبت اول که بااحتساب خسارت روزانه 
تازمان فروش ملک وهزینه هاى اجرایى زمان انتقال سند ملک جمع آنها باالترازارزش شش دانگ ملک 
بوده ودرنتیجه مقدارششدانگ مالکیت محکوم علیه درروزچهارشنبه مورخ 98/3/8ساعت 9دردادگسترى 
شــاهین شــهر طبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشــته مى شود 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد 

. برنده مزایده مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشــته باشند تا عند اللزوم 
به حساب ســپرده 2171290277002نزدبانک ملى شــاهین شــهر  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما 
بقى ثمن معامله را به حســاب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کســانى که مایل به شــرکت در مزایده مى باشند

 مى بایســت حداکثــر 5 روز قبــل از مزایــده به دایــره اجراى احــکام مدنــى مراجعه تــا ترتیب 
بازدیــد آنهــا از امــوال داده شــود و در روز انجــام مزایــده درخواســت کتبــى خــود بــه همراه 
قیمت پیشــنهادى را بــه دایــره اجــراى احــکام مدنى تحویــل ، تــا در مزایــده شــرکت داده 

شوند-470918 /م الف - نصیرى  دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/ 2/502 
ابالغ

 درخصوص پرونده مطروحه به شماره کالسه 326/95خواهان : بانک ملت بامدیریت آقاى على رستگارى 
وخواندگان آقایان محمدرضاعسگریان وغالمرضاعسگریان وحسین خزایى گله دارى ومهران رئیسى 
دهکردى درخصوص مالحظه نظریات کارشناسى ظرف مهلت یک هفته ازتاریخ نشرآگهى به شعبه پنجم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه نمایید. م الف 456484 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 2/486 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139803902004000061 تاریــخ آگهــى: 1398/02/26 شــماره پرونــده: 
139604002004000480 و 139604002004000439 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 
9601658، 1- ششدانگ پالك شماره سه هزار و چهارصد و سى و شش فرعى از پانزده هزار و یکصد و 
نود اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/5 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان پروین بین 
چهارراه صباحى و چهارراه دشتستان کوچه شهید زین العابدین شادیانیان (شماره 36) پالك 31 کدپستى 
8199688877 که سند مالکیت آن در صفحه 68 دفتر 3 امالك به شماره ثبتى 26900 و با شماره چاپى 
433313 د/91 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: خط مستقیم مفروض است بطول 10 متر به شماره 
سه هزار و چهارصد و سى و پنج فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود اصلى شرقا: خط مستقیم مفروض است 
بطول 18/25 متر به شماره سه هزار و چهارصد و سى و هفت فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود اصلى جنوبا: 
خط مستقیم مفروض است بطول ده متر به کوچه جدیداالحداث به عرض شش متر غربا: خط مستقیم 
مفروض است بطول 18/25 متر به شماره سه هزار و چهارصد و سى و سه فرعى از پانزده هزار و یکصد و 
نود اصلى. حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق با کاربرى مسکونى مى باشد 

داراى یک طبقه مسکونى در همکف به مساحت حدود 110 مترمربع و یک طبقه انبارى در زیرزمین با کد 
ارتفاعى 3/20- به مساحت حدود 52 مترمربع و موتورخانه در زیرزمین به مساحت 9/0 مترمربع، انبارى و 
راه پله در بام به مساحت 10 مترمربع، در حال حاضر از زیرزمین استفاده مسکونى مى شود اما در استعالم 
شماره 94/17051 مورخ 94/6/14 از شهردارى منطقه 10 کاربرى انبار به مساحت 31 مترمربع قید شده 
است طول زمین از سمت کوچه 1/10 متر عقب نشینى خواهد شد اخیرا حیاط و ساختمان بازسازى شده 
است طبقه همکف داراى سه خواب، حمام، سالن و آشپزخانه، سرویس بهداشتى در حیاط، فاقد دستگاه پله و 
دسترسى به بام از داخل اتاق خواب با پله گرد فلزى، نماى دیوار حیاط با سنگ و آجر، کف حیاط با موزاییک، 
نماى جنوبى ساختمان با سنگ و آجر، کف بام موزاییک، اسکلت ساختمان با دیوار باربر، پنجره سالن و اتاق 
خواب الومینیوم با شیشه دوجداره، کف همکف با سنگ 60*60، دیوار گچ و رنگ، سقف کناف با رنگ، 
آشپزخانه با کابینت زمینى و هوایى MDF، سرمایش و گرمایش با داکت اسپیلیت مى باشد. مشخصات 
طبقه زیرزمین: شامل یک سالن و یک خواب و یک حمام، داراى سینک ظرفشویى و جایخچالى، کف با 
سنگ 60*60، دیوار و سقف گچ و رنگ، درب و پنجره جنوبى از الومینیوم مى باشد ساختمان داراى انشعاب 
آب، برق و گاز مى باشد و در حال حاضر ساختمان فاقد گواهى پایان ساخت مى باشد. 2- ششدانگ آپارتمان 
واقع در طبقه چهارم پالك شماره سه هزار و هفتصد و هشتاد فرعى از چهار هزار و هفتصد و نود و سه اصلى 
قطعه سه هزار و هفتصد و هشتاد تفکیکى مفروز و مجزى شده از دو هزار و پانصد و نود فرعى از اصلى مذکور 
به مساحت 95/43 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام پارکینگ قطعه سه هزار و هفتصد 
و هشتاد و هفت تفکیکى به مساحت 15/37 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک اپارتمانها و ائین نامه اجرائى ان به آدرس: اصفهان خیابان هزار جریب بن بست جالل 
الدین پالك سوم شمالى طبقه پنجم که سند مالکیت آن در صفحه 473 دفتر 1202 امالك به شماره ثبتى 
222643 و با شماره چاپى 429826 د93 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: اول بطول 8/65 سانتیمتر 
پنجره و دیواریست به فضاى پشت بام طبقه سوم دوم که شرقى است بطول 1/60 سانتیمتر سوم بطول 6/40 
سانتیمتر درب و دیواریست به راه پله و اسانسور مشاعى پالك 3792 فرعى شرقا: بطول 4/65 سانتیمتر 
دیواریست به فضاى پالك 2589 فرعى جنوبا: در سه قسمت اول و سوم بصورت نیمدایره است به ترتیب 
بطولهاى 1/75 و 11/50 و 1/80 سانتیمتر پنجره و دیواریست به فضاى حیاط مشاعى 3791 فرعى غربا: 
بطول 6/05 سانتیمتر دیواریست بفضاى پالك 2591 فرعى. حدود پارکینگ، شماال: بطول 2/90 سانتیمتر 
خط مستقیم مفروض است به محوطه و راهرو مشاعى 3793 شرقا: بطول 5/30 سانتیمتر خط مستقیم 
مفروض است به پارکینگ 3788 فرعى جنوبا: بطول 2/90 سانتیمتر خط مستقیم مفروض است به حیاط 

مشاعى 3791 فرعى غربا: بطول 5/30 سانتیمتر خط مستقیم مفروض است به پارکینگ 3786 فرعى 
حقوق ارتفاقى: طبق قانون تملک اپارتمانهاست و راه پله و اسانسور 3792 فرعى و راهرو 3793 فرعى از این 
پارکینگ حق عبور دارد که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق در آخرین طبقه مجتمع مسکونى بنام هزار 
جریب واقع است که بدلیل عقب نشینى این طبقه از ضلع شمال حدود نیمى از مساحت طبقات پائینى را دارا 
مى باشد مساحت مفید95/43 مترمربع و قدمتى حدود 20 سال دارد نماسازى بیرونى از جنس آجر و کاشى 
سنتى، سازه ساختمان بتن آرمه، اشتراکات آب و برق و گاز برقرار و کابینت آشپزخانه MDF و سرویس 
هاى بهداشتى و اشپزخانه با کاشى و سرامیک پوشیده است پنجره هاى خارجى الومینیوم و درب هاى داخلى 
چوبى است دیوارهاى داخلى با اندود گچ و رنگ آمیزى پوشش داده شده و کف داخل سرامیک اجرا گردیده 
است پالك 15190/3436 ملکى مریم رحیمى و پالك 4793/3780 ملکى آقاى سید محمدرضا بحرانى 
اصفهانى که طبق اسناد رهنى شماره 157507- 94/5/14 و 158166- 94/8/10 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 12 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک 
فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/03/18 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده جهت پالك سه هزار و چهارصد و سى و شش فرعى از پانزده هزار و یکصد و 
نود اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان از مبلغ پایه سیزده میلیارد و دویست میلیون ریال و جهت پالك سه 
هزار و هفتصد و هشتاد فرعى از چهارهزار و هفتصد و نود و سه اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان از مبلغ 
پایه پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل م ازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/02/30 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تطعیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
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اگر بینى تان بزرگ اســت، اگر ابــروى کمانى دارید 
یعنى...! 

بشر در طول قرون متمادى سعى کرده تا با پیوند زدن 
خصـیصـه هـاى صـــورت افـراد بـــه ویژگى هاى 
شــخصیتى، متوجه افــکار و درون دیگران شــود، با 
گـذشـــت ســـال ها علم چهره شناسى نیز گسترش 
یافته و به شــاخه هاى مختلف تقسیم مى شود. امروزه 
دانشمندان به چنین علومـــى، شـبـه علـوم اطـالق 
کرده و بـهاى زیـادى بــــه آن نمى دهند و هـمانند 
عـلومى مانـنـد طالع بـینى به آنها مى نگرند یعنى علوم 
اثبات نشده ولى بى ضرر! با وجود این هنوز بسیارى از 
مردم چهره خوانى را راهى مطمئــن براى قضاوت در 

مورد افراد مى دانند.

بررسى شکل صورت
صورت دراز و کشیده: افرادى که داراى چنین صورتى 
هستند عمومًا صـــبر و تحمل زیاد دارند و توانایى حل 
مشــکالت در آنها بیشتر است؛ جـذابـیـــت و خوش 
ترکیب بودن افراد با چنین صورتى نشانگر این است که 
آنها معموًال کارهاى خـود را نـیـمـه تمام رها نمى کنند 

و عادت به انجام امور به طور کامل دارند.
صورت گرد: این شکل داللت بر امیدوارى و زنده دلى 
و انرژى دارد و اینگونه افراد مى تـــوانند اتاقى دلگیر و 

ساکت را به بمبى از خنده و شادى تبدیل کنند.
صورت پهن: اینگونه اشخاص بردبار و مهربان هستند 

و معموًال افراد روشنفکرى هستند.
صورت چهارگوش: اینگونه اشخاص طرفدار استقالل 
فردى و فردگرایى اند، آنها ســخت کوشند و بـــراى 
دسـتـیـابى بـه آرزوها تالش مى کنند، زیرکى و فعال 

بودن از ویژگى هاى این افراد محسوب مى شود.

بررسى شکل پیشانى
پیشــانى صاف: کســانى که داراى خطوط در پیشانى 
نیستـنـد افـرادى اندیشمند و همیشه در حال تفکرند 

و در تصمیم گیرى ها سریع و منطقى عمل مى کنند.
پیشــانى چروکیده: وجود خطوط در ســطح پیشانى 
نشان مى دهد که ایـــن افراد به ســرعت هیجان زده 
و احساساتى مى شوند و سریع آشــفته و پریشان حال 

مى شوند.
بررسى فرم چشم ها

اضطراب: اگر بین عنبیه و پـلک پـایینى هـر دو چشم 
مـــقدارى سفیدى وجود داشــت، آن شخص انسانى 

مضطرب و نگران است.
تندخویى: اگر باالى عنبـــیه بخشى سفید رنگ وجود 
داشت عالوه بر استرس نشانگر تندخویى و پرخاشگرى 

در فرد است.
روان پریشى: چنـــانچه دور تا دور عنبیه را سفیدى فرا 

گرفته باشد و چشم در وسط قرار گیرد نشانگر بى تعادلى 
و ناپایدارى روحى و روانى فرد خواهد بود.

شادى: وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشم ها 
حاکى از خنده رویى و شاد بودن فرد است.

بررسى شکل ابروها

ابرو صاف: صافى و مســتقیمى ابروها نشانگر اندیشه، 
تفکر و ایده گرایى فرد است.

ابرو کمانى: افرادى که داراى ابروهاى خمیده و کمانى 
هســـتند از حـکایـــت ها و داستان هاى واقعى لذت 

مى برند و افرادى مهربان اند.
ابرو باریک: اینگونــه افراد معمــوًال داراى اعتماد به 
نفس اندکى هستند به خصوص اگر ابـروى آنها به جز 

باریکى، باال و گرد نیز باشد.
ابرو پیوسته: پیوستگى ابروها نشانگر این است که فرد 
دائمًا در حال تفکر و اندیشـــه است و ایده هاى جالبى 

در سر دارد. 

بررسى پلک ها، پشت چشم
پشت چشم یا پلک کوچک: اگر فاصـــله بـین باالى 
پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقالل فرد است و اینکه 
آن فرد حتى ممکن است به صورت ارادى خودش را به 

دیگران نزدیک نکند.
پشــت چشــم یا پلک بلند: بلند بودن پلک داللت بر 

وابستگى شدید فرد به دیگران و نزدیکان دارد.

بررسى فرم بینى
بینى کوچک: گفته مى شود اشـــخاصى که بـیـــنى 
کـوچـک دارنـد ذاتـاً افـرادى ضعیف و اغلب اتکاناپذیر 
هستند و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نیستند.

بینى بزرگ: بزرگى بینى نشانه ابتکار و عزم و اراده است 
و یک شـخصـیت استوار و قـوى که اثرش را در همه 

جا برجاى خواهد گذاشت.
بینى تیز: تیز بودن نوك بینى نشانگر این است که فرد 
خود را مقید به رعـایـت آداب و رســـوم ندانسته و با 
اطرافیان به راحتى برخورد مى کند؛ ایـنگونه افراد خـود 
را بـاور دارند و بى باکانه و متهورانه خود را به دیگران 

نزدیک مى کنند.
بینى عقابى: خودخواهى، دودلى و حساس بودن از جمله 

ویژگى هاى کسانى است که چنین بینى دارند.

بررسى فرم گوش ها
گوش کوچک: کوچکى گوش نشانه تزلزل و احساس 
نا امنـى در افـراد اسـت، هر چند اینگونه افراد مى دانند 
که چه مى خواهند و معموًال سختکوش و کارى هستند.

گــوش بــزرگ و دراز: ایــن قبیــل افراد معمـــوًال 
انـعـطاف پـذیـر نیستند و به سـختى آرام و بى خیال 

مى شوند.
گوش پرمو: افرادى که داراى گوش هایى پرمو هـستند 
مـعـمـوًال وسـواسـى و نـکـــته بین هستند و وقت 

زیادى را براى چیزهاى بى اهمیت تلف مى کنند.

بررسى فرم گونه ها
گونه برجسته: برجسـتـگى گـــونه نشـانگر قـدرت، 
انـــرژى و اعـــتماد به نفس است و کسانى که داراى 
گـــونه بـــرجسته اند تمایل بیشترى براى پذیرفتن 

اشتباهات دیگران دارند.
گونه گود: عالوه بر جذابیــت و زیبایى دلیلى بر خوش 

مشربى و سازگارى فرد است.

بررسى فرم چانه و فک
فک چهارگوش: افـــراد با فـــک چـــهار گـــوش 
انـسان هاى تـسخیر ناپذیر و سرکش هستند و توانایى 

تبدیل رؤیاهایشان به واقعیت را دارند.
چانه برآمده: اینگونه افراد، اشـخاصى خودستـا هستند 
و تصـور مى کنند هیچ چیزى جز خود آنها اهمیت ندارد 
و جز خودشان حرف فرد دیگرى را قبول ندارند و خود را 

عقل کل مى دانند.

بررسى فرم لب ها
لب قلــوه اى: لب هاى قلوه اى عالوه بــر زیباتر کردن 
صورت نشانه بخشش و گشــاده دستى است و معموًال 
اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشــان صحبت 

و گفتگو کنند.
لب نازك: نازك بــودن لب بیانگر خویشــتن گرایى 
ذاتى در اشخاص اســت و این افراد به نسبت دیگران 

احساسات کمترى از خود نشان مى دهند.
لب باالیى نازك و لب پایینى قلوه اى: نشانه این است 

که فردى متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده است.

خوابیدن با موى خیس و خشک نشده یکى از بدترین 
عادت هایى اســت که برخى ها دارند. اگر شــما هم 
اینگونه هســتید بهتر اســت این عادت بد و مضر را 

ترك کنید.
باید بدانید که درجه حرارت در خواب افزایش مى یابد. 
بدن گرم و رطوبت روى سر پیچیده شده در یک حوله 
مى تواند سردرد شــدید اینجا کند. وقتى مو مرطوب 
است درجه حرارت سر نمى تواند خود را با درجه حرارت 
بدن تطبیق دهد به همین علت، سردرد شدید در نصف 

شب به وجود مى آورد.
خوابیدن با موهاى خیس ســبب انتقــال رطوبت به 
بالش مى شود، خیس شدن بالش زمینه را براى رشد

 باکترى ها فراهم مى کند. رشد باکترى ها سبب ایجاد 
خارش و عفونت در پوست سر و موهایتان مى شود.

وقتى با موهاى خیــس مى خوابید، امــکان دارد به 
سرماخوردگى مبتال شوید. در هنگام خواب دماى بدن 
تغییر مى کند و ممکن اســت زمانى که موها مرطوب 
هســتند، این تغییرات دما به درستى صورت نگیرد و 
در نتیجه سیســتم ایمنى بدن تضعیف شود و شرایط 

را براى سرماخوردگى و ایجاد آلرژى فراهم مى کند.
مرطوب ماندن موها و خشک نشدن آنها سبب زودتر 

چرب شدن موها مى شود.
خیس ماندن موها سبب افزایش شوره سرتان خواهد 
شد، عالوه بر آن هر اقدامى را که براى ریشه کن کردن 
و از بین بردن شوره هاى سرتان انجام داده اید، بى اثر 

خواهد کرد.
پس یادتان باشد قبل از اینکه به رختخواب بروید، حتمًا 

موهایتان را خشک کنید.

باقال یکى از خوشــمزه ترین حبوباتى اســت که این 
روزها در ســبزى فروشــى ها زیاد دیده مى شود. ما 
ایرانیان روزهاى بهارى و گرم بهار و تابستان را با پختن 
انواع غذاهاى خوشــمزه با باقالى تازه مى گذرانیم و

شب هاى سرد زمستان را با طبخ باقالى خشک سپرى 
مى کنیم.

باقال سرشــار از پروتئین و فیبر خوراکى است، چربى 
بسیار کمى دارد، چربى اشــباع ندارد، داراى ویتامین و 
مواد معدنى فراوانى است و یک منبع عالى براى تأمین 
بسیارى از نیازهاى سالمت انسان است. خوردن باقال 
در بیماران قلبى و کســانى که تصمیم به کاهش وزن 

دارند تأثیر مثبتى دارد.
باقال ماده اى بســیار مغذى اســت. مصرف آن باعث 
مى شــود بدون دریافت کالرى زیادى بتوانیم بسیارى 
از مواد ضرورى مورد نیــاز عملکردهاى بدن را تأمین 

کنیم. باقال منبع خوب ویتامیــن B1، تیامین، آهن، 
مس، فسفر، پتاسیم و منیزیم است و مصرف یک چهارم 
فنجان از آن چیزى در حدود 10 تا 19 درصد نیاز روزانه 

فرد را تأمین مى کند. 
باقال منبع عالى فوالت و منگنز اســت و یک چهارم 
فنجان از آن 20 درصد نیاز روزانــه را تأمین مى کند. 
فوالت به تقویــت سیســتم ایمنى، ســالمت قلب 
و عروق و تشــکیل گلبــول هاى قرمــز خون کمک

مى کند. 
چون باقال حاوى آنتى اکسیدان است، به سم زدایى مورد 

نیاز بدن کمک بسیارى مى کند.
یک فنجان پاچ باقال -باقالى پاکوتــا- داراى 8 گرم 
چربى است که 3 گرم از آن چربى هاى اشباع نشده است. 
این چربى ها با پایین آوردن سطح کلسترول، سالمت 
بیشترى به قلب هدیه مى کنند. این چربى ها همچنین 

حاوى امگا 3 هستند که عملکرد 
مغز را بهبود مى بخشد.

باقال که سرشــار از ویتامین A اســت، به سالمت و 
لطافت پوست کمک مى کند، بینایى را بهبود مى بخشد 

و سیستم دفاعى بدن را تقویت مى کند.
این خوراکى بى نظیر داراى ماده اى به نام جنیس تین 
هورمون گیاهى با خاصیت آنتى اکســیدان است که 
با بهبود کار ریه ها، بیمارى آســم را بهبود مى بخشد و 

التهابات تنفسى و سرفه را درمان مى کند.
عالوه بــر اینکه باقال یــک منبع عالى مــواد مغذى 
براى قلــب اســت، فیبــر باالیــى دارد. در هر یک 
چهارم فنجــان باقال 9 گــرم فیبر وجــود دارد. انواع 
باقــال داراى فیبرهــاى محلول و نامحلول هســتند 

اما معموًال میزان فیبر محلول در آنها بیشــتر اســت. 
مصرف غذاهایى بــا فیبر محلول باال بــه تنظیم قند 
و کلســترول خــون کمک مــى کند. فیبــر محلول
 در کاهــش LDL یــا کلســترول بد خــون مؤثر

است.
باقال پروتئین باالیى دارد، در هر یک چهارم فنجان از 
آن 10 گرم پروتئین وجــود دارد. طبق مطالعات، افراد 
چاق یا داراى اضافه وزن که از رژیم کنترل شــده پر 
پروتئین و پر فیبر پیروى مى کنند نسبت به آنهایى که 
از رژیم کنترل شده پرکربوهیدرات و کم چربى پیروى 
مى کنند وزن بیشترى از دست مى دهند. باقال یکى از 

مهمترین منابع تأمین پروتئین و فیبر خواهد بود.

نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد، مصرف منظم شیر 
لبنى در دوران کودکــى با افزایش قد در ســال هاى 
نوجوانى در ارتباط است؛ در حالى که نوشیدن شیرهاى 

غیرلبنى مانند شیر بادام یا شیر سویا چنین اثرى ندارد.
پژوهشــگران در این مطالعه، 700 کودك را از زمان 
تولد مورد بررســى قرار داده و عالوه بر بررسى رژیم 
غذایى، قد آنها را از سن دو تا 17 سالگى به صورت منظم 
اندازه گیرى کردند. نتایج این مطالعه نشان داد، نوشیدن 

منظم شیر لبنى در طول دوران کودکى باعث افزایش 
قد در نوجوانى مى شود. براین اســاس، هر لیوان شیر 
بیشترى که کودك در طول روز مى نوشد، باعث افزایش 

قد در سنین نوجوانى (حدود 0/39 سانتیمتر) مى شود.
پژوهشگران تأکید مى کنند درحالى که نوشیدن شیر 
لبنى باعث افزایش قد در دوره نوجوانى مى شود، مصرف 
سایر نوشیدنى هاى غیرلبنى مانند شیر بادام یا شیر سویا 

با قد کوتاه در ارتباط است.

قیافه شناسى علمى نیست اما بى ضرر است   نوشیدنى
خوشمزه 

براى قد کشیدن 

 بیمارى خطرناکى که 
با مصرف آدامس 
سراغتان مى آید 

 هرگز با موى خیس نخوابید

شیدنى
شمزه 

ى قد کشیدن

محققان هشــدار مى دهند مواد افزودنى خوراکى که 
معموًال به عنوان عامل ســفیدکننده در محصوالتى 
نظیر آدامس و مایونز استفاده مى شوند مى توانند منجر 
به بیمارى التهاب روده و ســرطان کلورکتال (راست 

روده) شوند.
در این مطالعه، محققان تأثیرات ماده افزودنى نانوذرات 
تیتانیوم دى اکســید را بر ســالمت بر روى موش ها 
بررســى کردند. این ماده افزودنى معمــوًال به میزان 
باال در مواد خوراکى و برخى داروهــا به عنوان ماده 

سفیدکننده استفاده مى شود.
محققان دانشگاه سیدنى دریافتند مصرف موادغذایى 
حاوى  این افزودنى بر میکروبیوم هاى روده تأثیر دارد 
و مى تواند موجب بروز بیمارى هایى نظیر التهاب روده 

و سرطان کلورکتال شود.
«ووســیچ کرزانووســکى»، عضــو تیــم تحقیق،
 در این باره مى گوید: «به خوبى اثبات شــده اســت 
که ایــن ترکیب رژیمى بــر فیزیولوژى و ســالمت

 تأثیر دارد.»

که 

B، تیامین، آهن، 
مصرف یک چهارم

1 درصد نیاز روزانه 

ــت و یک چهارم 
 را تأمینمى کند. 

3حاوى امگا 3 هستند که عملکرد 
مغز را بهبود مى بخشد.

Aباقال که سرشــار از ویتامین A اســت، به سالمت و 
بهبود مىبخشد  لطافت پوست کمک مىکند، بینایى را

اما معموًال میزان فیبر محلول در آنها بیشــتر اســت. 
مصرف غذاهایى بــا فیبر محلول باال بــه تنظیم قند 
و کلســترول خــون کمک مــى کند. فیبــر محلول

LDL

 خواص باورنکردنى خوراکى دلچسب بهارى خواص باورنکردنى خوراکى دلچسب بهارى



و همانــا دنیــا نهایــت دیــدگاه کــوردالن اســت کــه آن ســوى دنیــا را 
نمى نگرند. اما انســان آگاه، نگاهــش از دنیا عبور مى کنــد و از پس آن، 
ســراى جاویــدان آخــرت را مــى بینــد. پــس انســان آگاه بــه دنیــا 
دل نمــى بنــدد و انســان کــوردل، تمــام توجهــش دنیاســت. بینــا از دنیا 

زاد و توشه برگیرد و نابینا براى دنیا توشه فراهم مى کند.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز چهاردهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم ال تؤاِخْذنى فیِه بالَعثراِت واِقْلنى فیِه من الَخطایــا والَهَفواِت وال تَْجَعْلنى 

فیه َغَرضًا للبالیا واآلفاِت بِِعّزتَِک یا عّز المْسلمین.
خدایا مؤاخذه نکن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها 
و بیهودگیها و قرار مده مرا در آن نشــانه تیر بالها و آفات اى عزت دهنده 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىمسلمانان.

ســمینار بزرگ امید و فرصت هاى کســب و کارآفرینى در 
بین جوانان بــه همت هلدینگ پارس پنــدار نهاد در مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان ســیتى ســنتر با حضور 
مســئوالن، فعاالن اقتصادى، کارآفرینان و البته استقبال 

بى نظیر جوانان برگزار شد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و منابع استاندارى اصفهان 
در این سمینار گفت: در برنامه ششم توسعه میزان دانشجویان 

مهارتى در کشور از 14 درصد فعلى باید به 30 درصد برسد.
محمدحسن قاضى عســگر با بیان اینکه متأسفانه به علت 
رشد آموزش عالى، دانشجویان براى کارآفرینى پرورش داده 
نشدند، از اصالح این وضعیت با تشکیل شوراى مهارت خبر 
داد و افزود: در زیرگروه اشتغال، شوراى مهارت را فعال کردیم، 
تا بتوانیم آموزش مهارتى و آموزش در محیط واقعى کار را 
عملیاتى و نظام سالمت حرفه اى را اجرایى کنیم. این در حالى 
است که بر اساس سیاستگذارى در کمیته هاى تخصصى، 

امکان ارائه تسهیالت به کارآفرینان فراهم خواهد شد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و منابع استاندارى اصفهان 
اظهار کرد: نظام مهارتى باید به افراد آموزش داده شود، تا به 
عنوان نیروهاى نیمه ماهر و ماهر فعال شوند و خود ارزش 
افزوده ایجاد کنند. قاضى عســگر گفت: آموزش در محیط 
واقعى کار با کمک صنایــع و در کارگاه هاى صنعتى برگزار 

مى شود.
وى خاطرنشان کرد: در آلمان و در نظام آموزشى این کشور 
70 تا 80 درصد آموزش، مهارتى و 20 درصد نظرى است که 
این میزان در کشور ما کامًال برعکس بوده و 80 درصد نظرى 
و 20 درصد مهارتى است و نتیجه آن تعداد زیاد بیکاران است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و منابع استاندارى اصفهان 
که خود از دانشــگاهیان و رئیس ســابق دانشــگاه جامع 
علمى کاربردى است معتقد اســت: ما حس مدرك گرایى 
و مدرك پرســتى داریــم در حالى که امروز مهــارت براى 

حل مسائل و مشــکالت باید مدنظر قرار گیرد و دارا بودن 
مدرك چندان مهم نیست. بنابراین از مقطع ابتدایى باید به 

دانش آموزان آموخت که مهارت فراگیرند.
قاضى عسگر یکى از راه هاى دستیابى به این مهم را، برگزارى 
اینگونه سمینارها برشمرد و از برگزارکنندگان هلدینگ پارس 
پندارنهاد قدردانى کرد و اظهار امیــدوارى کرد نتیجه این 
سمینار، آگاهى بیشتر جوانان در مهارت آموزى و برنامه ریزى 

در این راستا باشد. 
وى بر مشترى مدارى و مشترى محورى تأکید کرد و گفت: 
مشترى مدارى و مشترى محورى مى تواند نیاز بازار را احصا 

کند و بر این اساس، محصول به بازار عرضه شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و منابع استاندارى اصفهان 
گفت: امروز الزم است والدین ضمن آشنایى با نیازها، فرزندان 
خود را با مهارت ها آشــنا کنند تا با ایجاد اشتغال مناسب و 
باکیفیت براى همه گام برداشــته شود که این مهم بخشى 

به عهده مسئوالن و بخشى به عهده والدین و جوانان است.
■■■

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در سمینار بزرگ 
امید و فرصت هاى کسب و کار آفرینى در بین جوانان گفت: 

به عنوان یک عضو هیئت علمى دانشگاه اصفهان معتقدم در 
مبحث امید، نشاط اجتماعى مطرح است و نباید با شادى که 

آن هم مورد قبول است اشتباه گرفته شود.
محمد سلطان حسینى اظهار کرد: نشاط اجتماعى به نگرش 
به ثروتمند بودن، عدالت در جامعه، مدیران شایسته و الیق 
و... برمى گردد و داراى مؤلفه هاى مختلفى است که یکى از 
این مؤلفه ها، ایجاد فرصت شــغلى براى جوانان است. وى 
کشورمان و به خصوص استان اصفهان را در بعد آموزش و 
علم در منطقه ســرآمد خواند و افزود: علیرغم این موضوع 
ما نتوانستیم امید الزم را در جامعه ایجاد کنیم و باید در این 
راستا، بیش از پیش تالش کرد. وى با بیان اینکه فرصت هاى 
شغلى امروز با گذشته متفاوت اســت، گفت: برگزارى این 
سمینار از سوى برخى از جوانان شایسته سازمان هاى مردم 
نهاد که مى توانند بسیارى از مشاغل ناشناخته و بهره ورى 
آنها را معرفى کنند نمونه اى گویاست که برنامه هایى با ایجاد 

فرصت هاى جدید براى جوانان دارند و ارائه مى دهند.
سلطان حسینى مى گوید: اگر امروز پس از 40 سال، استکبار 
نتوانسته هیچ تعرضى به ما داشته باشد به علت وجود همین 
جوانان پرتالش ارزشمند ماســت که امید است با سپردن 

پســت هاى مدیریتى به جوانان و مشورت دادن به مدیران، 
جوانان به جایگاه واقعى خود دست یابند.

وى به عنوان ستاد ساماندهى جوانان، از برگزارکنندگان این 
سمینار قدردانى کرد.

■■■
مدیرعامل هلدینگ پارس پندارنهاد هم به عنوان میزبان، از 
حضور گسترده جوانان و مسئوالن در این سمینار قدردانى کرد 
و به تشریح روش هاى یافتن ایده براى کارآفرینى پرداخت و 
گفت: هر فرد باهوش براى اول بودن در هر کارى، نیاز به ایده 
دارد و ایده هاى کارآفرینى مى تواند، موفقیت به ارمغان داشته 
باشد و در حقیقت یکى از راه هاى به دســت آوردن ایده ها، 

کارآفرینى است.
میثم شکرى ساز عالقه، آموزش و کارآموزى را رمز موفقیت 
در کارها و بسیار مهم خواند و افزود: فرصت هاى کارآفرینى 
که در ذهن کارآفرین و در محیط کسب و کار باشد ارزشمند 
است و خلق ارزش جدید، خالقیت، کاهش هزینه، افزودن بر 
ارزش و... ایده هایى است که مى تواند به فرصت تبدیل شود و 

در حقیقت خالقیت و ایده، به سراغ ذهن آماده مى آید.
وى سفر، کارآموزى، مطالعه و آموزش را از روش هاى ایجاد 

ایده در ذهن مى  داند و مى گوید: افراد براى کار در هر رشته اى 
باید آموزش و مطالعه را مدنظر داشته باشند و تالش کنند.

مدیرعامل هلدینگ پارس پندار نهــاد اظهار کرد: آموزش 
هزینه نیست، بلکه سرمایه گذارى است و باید براى هر تغییر 
یک راهکار ایجاد کرد که این فرهنگ باید ترویج یابد و نگاه 
کارآفرینان به تغییر مى تواند منفعالنه، پیش بینى و ایجاد تغییر 
باشد که معموًال کارآفرینان با پیش بینى، فرصت ها را به نفع 

خودشان تغییر مى دهند.
شکرى ساز در ادامه افزود: مسیر موفقیت، دو وجهى نیست و 
براى کسب موفقیت، باید شکست هاى زیادى را متحمل شد 
که خوشبختانه آخر مسیر شکست، موفقیت است. در نتیجه 

اگر با یک شکست ناامید مى شوید کارى نکنید.
وى البته به اشتباه شناختى کارآفرینان هم اشاره کرد و تصریح 
کرد: محدودیت اطالعاتى، توهم کنترل به مسائل به دلیل 
تبحر در کار و قانون اعداد کوچک از اشتباهات کارآفرینان 
است.  شکرى ســاز گفت: کارآفرینى ساده است و از هر پنج 
نفر که بار دوم کارآفرینى را شروع مى کنند چهار نفر موفق 
مى شوند. وى ادامه داد: مهمترین مســئله در حال حاضر، 
توجه به کارآفرینى و توسعه فرهنگ کارآفرینى و الگوپذیرى 

از کشورهاى موفق در این زمینه است و ما به عنوان بخش 
خصوصى باید به کمک دولت بیاییم و به کارآفرینان کمک 
کنیم. مدیرعامل هلدینگ پــارس پندارنهاد عنوان کرد: در 
این سمینار، از کارشناسان و مشــاوران باتجربه و شایسته 
دعوت شده تا از تجربه هاى کشورهاى موفق در کارآفرینى 
استفاده شود. شکرى ساز به کارآفرینان توصیه کرد: از شکست 

نهراسند و بدانند انتهاى شکست، پیروزى است. 
■■■

در سمینار بزرگ امید و فرصت هاى کسب و کارآفرینى در 
بین جوانان، دانیال الریجانى، وکیل رسمى دادگسترى یکى 
از استان هاى کانادا، در خصوص جهانى شدن فرصت هاى 
موجود براى گذار از محدودیت هاى بین المللى و توســعه با 
حفظ منابع ملى، سخن گفت و افزود: جوانان ما در کشور ایران 
داراى ظرفیت هاى بسیارى هستند که مى توانند با کارآفرینى 
محصوالتى تولید و به بازار جهانــى صادر کنند که امروز به 

دلیل مشکالت تحریمى این امر میسر نیست.
وى ادامه داد: ما مى توانیم ایده هاى جوانان ایرانى را در یکى 
از کشورها به نام شرکتى به ثبت برسانیم و کار در کشور آماده 
و در نتیجه محصوالت تولیدى را صادر و کارآفرینى کنیم تا 
ارز وارد کشور شود. تا هم دانش ایرانى مدیریت و هم صادرات 
باشد و با حفظ منافع ملى فرصت هایى ایجاد کنیم، تا بتوانیم از 

محدودیت ها عبور کنیم.
مؤسس و مدیر آموزش کالج ITD کانادا هم در این سمینار 
گفت: به عنوان یک ایرانى همواره سعى داشته ام، با توجه به 
استعدادهاى جوانان، به آنان براى انجام کار، کمک کنم که 

امروز این فرصت به دست آمده است.
سهیل گرجى اظهار کرد: خوشــبختانه با همت مدیرعامل 
و دســت اندرکاران هلدینگ پارس پندارنهاد ما جدیدترین 
سطح دانش جهان را به صورت آنالین مى توانیم به جوانان 
ایرانى انتقال دهیم و در این راستا، هیچ تحریمى نمى تواند 

جلودار باشد. 

مدیرعامل هلدینگ پارس پندارنهاد در سمینار بزرگ امید و فرصت هاى کسب و کارآفرینى:

مهمترین مسئله توجه به کارآفرینى و توسعه فرهنگ کارآفرینى است 
ساسان اکبرزاده

آگهى مناقصه

محمد صالحى- دهیار  روستاى کرچگان

دهیارى روستاى کرچگان باســتناد بودجه مصوب سال 1398 روستا در نظر دارد 
اجراى بهسازى بلوار ورودى (از سمت برنجگان) روستاى فوق را به مبلغ 2300000000 
ریال از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شــرایط (شرکت ثبتى با موضوع مربوطه) 
واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد 
استعالم ضمن واریز مبلغ 500000 ریال به حساب شماره 0105901421007 بانک ملى 
باغبهادران به نام دهیارى روســتاى کرچگان به امور مالى بخشدارى باغبهادران 
مراجعه نمایند. ضمنًا آخرین مهلت تسلیم مدارك، روز دوشنبه 1398/03/06 به 
امور مالى دهیارى ها واقع در بخشدارى باغبهادران مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج 

آگهى در روزنامه هاى کثیراالنتشار به عهده برنده مناقصه مى باشد.

 آگهى مناقصه عمومى مرحله اول

آیت اله اسالنى- سرپرست شهردارى مجلسى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 98/85 مورخ 98/02/28 شوراى محترم اسالمى شهر مجلسى و بند 21 صورتجلسه شماره 
2055/1/8011 مورخ 97/10/1 شوراى هماهنگى حمل ونقل و ترافیک شهرستان مبارکه امور مربوط به اصالح هندسى ورودى شهر مجلسى را 
با اعتبار حداکثر 5/000/000/000 ریال (پنج میلیارد ریال) از محل اعتبارات بودجه سال 1398 از طریق مناقصه عمومى به اشخاص حقیقى و یا 

حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: 

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 250/000/000 ریال معاد ل5٪ کل مبلغ برآورد تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب 

شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 98/02/30 (زمان انتشار اولین آگهى) تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/03/20 به امور 
قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد و مدارك مناقصه را دریافت نمایند و حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/03/21 پیشنهادات 

خود را در پاکت هاى الك و مهر شده تحویل دبیرخانه شهردارى مجلسى نموده و رسید دریافت نمایند.
4- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، ســپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى مجلسى ضبط 

خواهد شد.
5- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852- 031 
(امور قراردادهاى شهردارى) تماس حاصل نمائید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام(ره)- شهردارى مجلسى

نوبت اول

م الف: 473271

آگهى مناقصه عمومى 

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان در نظر دارد قرارداد: 1- « پیمان خدمات و فضاى سبز » 
2- « پیمان سرویس و نگهدارى تاسیسات » را جهت واگذارى به پیمانکار به صورت مجزا از طریق 

مناقصه به افراد واجد شرایط واگ ذار نماید.
مبلغ خرید اسناد: 400/000 ریال به شــماره 0108683239002 بانک ملى به نام دانشگاه آزاد 

اسالمى فالورجان
محل دریافت اسناد: فالورجان- بلوار دانشگاه- امور ادارى دانشگاه 
مهلت تحویل اسناد: تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 98/03/11

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 (www.iaufala.ac.ir)شماره تماس: 03137434081              سایت دانشگاه

آدرس: فالورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

د فالورجان وا

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها 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 98/2/28 مى باشد.

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت شماره مرجع موضوع ردیف

2098001434000020 98-1-56 خرید، نصب و راه اندازى و تست یک عدد مخزن آب آشامیدنى پیش ساخته 
استوانه اى عمودى سه جداره 1

2098001434000021 98-1-58 خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک تأسیسات آبرسانى خوانسار 2
2098001434000022 98-1-59 خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک تأسیسات آبرسانى گلپایگان 3

نوبت دوم

تاریخ روز ساعت عنوان
98/3/1 چهارشنبه 16:00 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/3/11 شنبه 16:00 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/3/12 یکشنبه 8:00 زمان بازگشایى پاکتها

نام روزنامه : نصف جهان
تاریخ انتشار : 1398/02/30 

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف :
3-1- آدرس : اصفهان ، خیابان شیخ کلینى ، خیابان جابر ابن حیان ، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 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 استانها ، درسایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام  /پروفایل /   تأمین کننده /مناقصه گر موجود است.


