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تداوم نامشخص جریان آب در زاینده رودتاکسى هاى اصفهان نونوار مى شوندتوضیح لیال حاتمى درباره حذفش از «نهنگ آبى»خطر بیخ گوش بازار قیصریه بعد از النصر مى رویم براى تمدیدها استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

افزایش 
انتقال جنسى 
بیمارى ایدز 

در کشور

شناسایى فرارهاى مالیاتى در اصـفهان
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گرمکن ورزشى، مدال طال 
را بر باد داد!

تکذیب فروش 
سئواالت امتحانى در اصفهان 

آب شیرین پس از 
یک دهه وارد شبکه 
توزیع شهر خور شد

5

قاچاق بنزین از 
«اوپک» ایران!

رئیس اداره پیشگیرى از ایدز و کنترل بیمارى هاى 
آمیزشى وزارت بهداشت آخرین وضعیت ابتال به 

HIV در کشور را اعالم کرد و گفت: همچنان در موارد 

جدید، ابتال به این بیمارى از طریق انتقال جنسى رو به 
افزایش است. 

خبرگزارى قوه قضاییه ایران «میزان» در گزارش 
تصویرى که روز چهارم خرداد ماه منتشــر کرد، 
به روستایى اشــاره کرده که ساکنانش همگى به 
شغل قاچاق بنزین مشغولند! این خبرگزارى البته 
توضیح نداده که موقعیت جغرافیایى این روســتا 
دقیقًا کجاى کشور اســت اما با توجه به کدهایى 
که براى شناسایى روستا از آن استفاده شده است، 
مى شود حدس زد که روســتاى مزبور جایى در 

استان سیستان و بلوچستان است.   
«میزان»  نوشته که این روستا به «اوپک ایران» 
مشهور است: «در خیابان هاى اصلى این روستاى 
مرزى تمامى مغازه ها مانند بازار میوه و تره بار به 
خرید و فروش سوخت مشغول هستند. داخل هر 

کوچه و برزن...
4

99 رأى براى رئیس نشدن رأى براى رئیس نشدن
ریسک نماینده خمینى شهر براى تکیه زدن بر صدر مجلس شوراى اسالمى جواب ندادریسک نماینده خمینى شهر براى تکیه زدن بر صدر مجلس شوراى اسالمى جواب نداد

2

مدیرکل مالیاتى استان خبر داد؛

4 دلیل براى آنکه «اختالفات مدیریتى» و «آپشن» ها نباید سد راه روند صعودى ذوب آهن و سپاهان شوند

منصوریان و قلعه نویى باید فصل بعد هم باشند
به رسم پایان هر فصل و بعد از آنکه لیگ برتر نفس هاى آخرش را کشید و تکلیف قهرمان و سهمیه بگیران معلوم 

شد، نوبت به بازى «بازارگرمى» مى رسد. از حاال تا روزى که موعد آغاز فصل فوتبالى جدید است، کرور کرور 
بازیکن و مربى، چپ و راست دعوتنامه رو مى کنند و از عاشقان سینه چاکشان مى گویند که در فالن تیم و 

بهمان باشگاه آماده نشسته اند گوسفند پیش پایشان قربانى کنند براى آنکه این ستاره هاى بزرگ(!)، 
سرى به آنها بزنند و حالى بپرسند؛ چه رسد به اینکه بخواهند با ایشان، قرارداد ...

در صفحه 2 بخوانید

افزایش 30 درصدى قیمت زولبیا و بامیه 
نسبت به سال گذشته
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آقاى خوش تیپآقاى خوش تیپ
 مرد اول نقش جهان مرد اول نقش جهان

چاپ دوم

شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در نظر دارد مزایده عمومى اجاره کارخانه سنگبرى جوشقان 
شامل سوله ها، ساختمان ها، ماشین آالت و تجهیزات موجود در قطعه زمینى به مساحت حدود 18500 
مترمربع را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 5098001028000002 
و با جزئیــات مندرج در اســناد مزایده با تضمین شــرکت در مزایــده به مبلــغ 840/000/000 
(هشتصد و چهل میلیون) ریال (واریز نقدى و یا ضمانتنامه بانکى) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در 
سامانه ساعت 10 صبح مورخ 98/03/04 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 
مورخ 98/03/25 مى باشد. عالقمندان شرکت در مزایده مى بایست جهت دریافت اسناد از سامانه 
مبلغ پانصد هزار ریال از طریق سامانه ستاد به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام 
و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768- 021 و 
مرکز 27313131- 021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى
 شماره 20- 98/2 ت (نوبت دوم)

دانشگاه آزاداسالمی واحد نایین در نظردارد یک دستگاه اتوبوس اسکانیا مدل 87  
خود را از طریق "مزایده" به فروش برساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ 98/03/04  جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید 
از اتوبوس مذکور در ساعات اداري و در روزهاى یکشنبه تا پنج شنبه جهت دریافت 

اسناد مزایده و بازدید از اتوبوس مذکور به این واحد دانشگاهى به  نشانی: 
نایین-میدان مدرس-بلوار دکتر حسین فاطمی ساختمان مرکزي امور ادارى یا امور 

مالى واحد مراجعه فرمایند.
  دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

  هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهى مزایده  

دانشگاه آزاد اسالمیـ  واحد نایین

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومى 
دو مرحله اى به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز ســه شنبه مورخ 98/03/07 تا ســاعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 
98/03/13 به صورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات: از روز دوشنبه مورخ 98/03/13 تا ساعت 9:30 صبح روز سه شنبه مورخ 98/03/28 
به صورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت ضمانت نامه 
بانکى معتبر یا فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 و یا اوراق مشارکت بى 
نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده هاى کمتر از 

میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلــى روزنامه هاى نصف جهان و جام جم به عهده برنده مناقصه 
مى باشد.

2- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 و 4275 
واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

3- اســناد و مــدارك و اطالعــات ایــن مناقصــه در ســایت اینترنتى معامــالت توانیر بــه آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترســى مى باشــد. همچنین آگهى این مناقصات در سایت پایگاه 
ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شــرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

 www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده 

با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه به صورت الکترونیکى و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام 
خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه به صورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است.

6- آدرس: اصفهان خیابان شریعتى- شرکت توزیع برق استان اصفهان- دبیرخانه

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
تاریخ 

بازگشایى 
پاکات مناقصه

ساعت 
بازگشایى 

پاکات مناقصه
مبلغ ضمانت  نامه 

(ریال)

1
مناقصه خرید چراغ 
ال اى دى 20 وات 
(طرح هاى تملک)

10/301/090/000/000 صبح1684/9898/03/28
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محمد علیزاده محمد علیزاده 
براى «گاندو» مى خواندبراى «گاندو» مى خواند

د 
 به 

2

سپاهان شوند

د
 بگیران معلوم 

 کرور کرور 
یم و

 ،
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چندى پیش یک فعال اجتماعى از خودکشــى دو دختر 
نوجوان در فاصله اى اندك در شــهرى کوچک از توابع 
چهارمحال و بختیارى خبر داد و نوشت که در این شهر 
کوچک 6000 نفره، هر ماه یک نفر خودکشى مى کند! 
چنین آمارى در صورت حقیقت، خبرى هولناك به شمار 
مى رود. اما حبیب ا... مسعودى فرید، معاون امور اجتماعى 
سازمان بهزیستى کشور به «رویداد24» مى گوید: ما جزو 
کشور هایى با آمار باالى خودکشى نیستیم، چنانکه تا دو 
سال پیش ما رتبه 103 یا 104 را در این زمینه داشتیم به 
بیان دیگر متوسط خودکشى منجر به فوت در دنیا 15 نفر 
به ازاى صد هزار نفر در سال است، اما در ایران این میزان 

ساالنه 5/5 نفر به ازاى صد هزار نفراست.
وى ادامه داد: در سال گذشــته، 60 هزار مورد اقدام به 
خودکشى به ســازمان اورژانس اجتماعى ارجاع شد که 
همکاران ما موفق شــدند فرد را از خودکشى منصرف 
کنند. این جامعه شــناس تأکید کرد نرخ خودکشى در 
ایران نرخى ثابت اســت و روندى رو به افزایش ندارد، 

گرچه ممکن است در برخى مناطق زیاد باشد.
او گفت: در تمام جهان زنان ســه برابر مــردان اقدام به 
خودکشى مى کنند اما مرگ ناشى از خودکشى در میان 
مردان ســه برابر زنان اســت، زیرا مردان از مدل هاى 

خشن ترى استفاده مى کنند.

رئیس اداره پیشــگیرى از ایدز و کنتــرل بیمارى هاى 
 HIV آمیزشى وزارت بهداشــت آخرین وضعیت ابتال به
در کشور را اعالم کرد و گفت: همچنان در موارد جدید، 
ابتال به این بیمارى از طریق انتقال جنسى رو به افزایش

 است.
پروین افسر کازرونى اظهار کرد: کل موارد ثبت شده این 
بیمارى از ابتدا تا کنون 39 هــزار و 549 نفر بوده اند که 
مرگ 18 هزار و 119 نفر آنها ثبت شده است. 50 درصد 
کل موارد شناخته شــده در زمان تشخیص نیز در گروه 

سنى 20 تا 35 سال بوده اند. 
وى افزود: علت ابتال به HIV در بیــن کل مواردى که 

از سال 65 تا کنون در کشــور به ثبت رسیده به ترتیب 
تزریق با وســایل مشــترك در مصرف کنندگان مواد 
(60/8 درصد)، رابطه جنســى (21/6درصد) و انتقال از 
مادر به کودك (1/6 درصد) بوده اســت. البته در موارد 
جدید، ابتال از طریق انتقال جنســى رو به افزایش بوده

 است.
کازرونى گفت: تخمین مبتالیان زنده در کشور حدود 60 
هزار نفر مبتالست و تا پایان سال 97 از بین افراد مبتال 21 
هزار و 430 نفر مبتالى زنده ثبت شده است.  وى افزود: 
82 درصد مبتالیان ایدز را مــردان و 18 درصد را زنان 

تشکیل مى دهند.

 60 هزار اقدام به خودکشى 
در یکسال

افزایش انتقال جنسى 
بیمارى ایدز در کشور

کوتاه شده ایم!
دکتر سهیل اسکندرى،    بهداشت نیوز |
عضو هیئت علمى انســتیتو تحقیقــات تغذیه و 
صنایع غذایى کشور  اظهار کرد: آمارها از کاهش 
محســوس مصرف لبنیات حکایــت دارند و اگر 
فکرى براى آن نشــود ده تا 20 سال دیگر شاهد 
بیمارى هایى نظیر پوکى استخوان، راشیتیسم و 
کوتاهى قد فرزندانمــان خواهیم بود. وى با بیان 
اینکه کشور ژاپن با بهبود تغذیه موفق شده است در 
طول 20 سال میانگین قد را 10 سانتیمتر افزایش 
دهد، اظهار کرد: کشور ما با کوتاهى قد در طول 25 

سال گذشته روبه رو است.

شهریه دانشگاه آزاد 
افزایش مى یابد 

   آنا |رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى گفت: 
حداکثر افزایش شهریه دانشگاه آزاد 15 درصد بوده 
و میزان آن  در رشته هاى مختلف متفاوت است. 
محمدمهدى طهرانچى اظهار کــرد: با توجه به 
افزایش تورمى که در کشور وجود دارد و از طرفى 
افزایش 18 درصدى هیئت دولت که براى اعضاى 
هیئت علمى و  کارکنان دانشــگاه آزاد اسالمى 
در نظر گرفته اســت، مجبوریم براى جبران، این 
افزایش را محل زیــاد کردن شــهریه ها انجام 

دهیم.

واردات 60 ُتن داس!
  میزان | بر اساس آمار گمرك از تجارت 
خارجى در ســال 97 در این مدت بیش از 60 ُتن 
انواع داس و داسغاله وارد ایران شده است. گفتنى 
است، انواع داس و داســغاله از کشور هاى امارات 
متحده عربى، اتریش، تایــوان و چین وارد ایران 
شده و اولین و بزرگ ترین صادر کننده هم اتریش 

بوده است.

فاجعه آالینده ها 
در عسلویه

  بهار | وجــود آالینده  هــاى مختلف در 
منطقه عسلویه (پارس جنوبى) و عوارض جانبى 
آن بر سالمت انسان و اکوسیستم باعث نگرانى 
مردم، مسئولین و افراد شاغل در این منطقه شده 
است. آمارهاى ارائه شده در خوشبینانه ترین حالت 
بیانگر این واقعیت بوده که در حال حاضر میزان 
آالینده هاى این منطقه در مرز هشدار است. چند 
روز پیش استاندار بوشهر اعالم کرد از 40  نفر از 
خانواده  هاى ســاکن در عسلویه حدود 80 درصد 
بین یک یا دو مریض در خانه هایشان وجود دارد و 

حتى کودك تازه متولد شده سرطان دارد.

سربازى
 اختیارى نمى شود

  تابناك | رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز 
ستاد کل نیروهاى مسلح درباره اینکه گفته مى شود 
در طرح اصالح قانون خدمت وظیفه عمومى که 
در حال حاضر در کمیسیون هاى مجلس شوراى 
اسالمى در حال بررسى اســت بناست سربازى 
داوطلبانه شــود و مدت آن نیز به پنج سال برسد، 
خاطر نشــان کرد: به هیچ عنوان چنین مواردى 
مطرح نیست و آنچه به عنوان جزییات و احتماالت 

این طرح مطرح مى شود صحیح نیست.

چند درصد ایرانى ها 
گوشى هوشمند دارند؟

  ایسنا| بر اســاس نظرســنجى مرکز 
افکارسنجى دانشــجویان ایران (ایســپا) که در 
روزهاى 31 اردیبهشــت و یک خرداد 98 انجام 
شده است، 69 درصد مردم اعالم کرده اند گوشى 
هوشمند (لمسى) دارند. 30/8 درصد پاسخگویان 
نیز اعالم کرده اند گوشى هوشمند (لمسى) ندارند 
و همچنین 0/2 درصد مردم به این سئ وال پاسخ 

ندادند.

نمایندگان بیشتر نمى شوند
نمایندگان مجلس با کلیات طرح    خانه ملت |
اصالح جدول حوزه هاى انتخابیه مجلس شــوراى 
اســالمى و تعداد نمایندگان آنها مخالفت کردند. این 
طرح با 98 رأى موافق، 150 رأى مخالف و هفت رأى 

ممتنع از 272 نماینده حاضر در جلسه رد شد.

روحانى به شورا نمى رود؟
جلسه شوراى عالى    خبرگزارى دانشجو |
انقالب فرهنگى که به دلیل برخــى اختالفات چند 
ماه تعطیل شده بود، امروز  بدون حضور رئیس جمهور 
برگزار مى شود. بر اساس شــنیده ها رئیس جمهور در 
این جلســه حضور ندارد. جلســه این هفته در حالى 
بدون حضور رئیــس جمهور برگزار خواهد شــد که 
حجت االسالم سعید عاملى، دبیر شورایعالى انقالب 
فرهنگى اعالم کرده بود: جلسه شوراى عالى انقالب 

فرهنگى قطعًا با حضور تمام اعضا برگزار مى شود.

انتقاد اهالی رسانه از
 یک افطاري 

اصحاب رسانه از نحوه دعوت و برگزاري    روزنو |
جلســه افطاري اصحاب رســانه با رئیس جمهور در 
فضاي مجازي انتقاد کردند. جلســه افطاري رئیس 
جمهور با اهالی رسانه امسال به صورت محدود با برخی 
از مدیران برخی رسانه ها و برخی استادان ارتباطات و 
برخی افرادي که رسانه ندارند برگزار شد. این ترکیب 
عجیب که به گفته مسئوالن توسط معاونت ارتباطات 
دفتر رئیس جمهور انتخاب شــد موجــب اعتراض و 
انتقاد اهالی رسانه شده است و باز هم روحانی براي تیم 

رسانه اي ضعیفش مورد شماتت قرار گرفت.

مجلس از میدان ونک هم 
شلوغ تر است!

   خبر آنالین | انتخابات هیئت رئیســه چنان 
جلسه علنى روز یک شنبه را شلوغ کرده بود که نماینده 
میاندوآب زبان به گالیه گشــود. جهانبخش محبى 
نیا که براى اظهار نظر درباره یکى از دســتورکارهاى 
مجلس تریبونش باز شــده بود، وقتى صحبت هایش 
با بى توجهى هیئت رئیســه مواجه شــد، با ناراحتى 
صحبت هایش را قطع کرد و گفت که ترجیح مى دهد 
صحبت نکند. این واکنش محبى نیا با دلجویى هیئت 
رئیســه همراه شــد و رئیس مجلس از او خواست تا 
صحبت هایش را ادامه دهد. محبى نیا خطاب به رئیس 
مجلس گفت: «ماشاءا... اینجا از میدان ونک شلوغ تر 

است یک مقدارى این رفت و آمدها را رعایت کنید.»

خبرخوان

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، 
خیابان ادیب

تلفن: 34452005        نمابر: 34452006
چاپ:   رنگین کمان                   

آیین نامه اخالق حرفه اى 
نصف جهان را در سایت روزنامه 
مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح 

رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:
ایمیل:

تلگرام:
اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

خبرگزارى قــوه قضاییه ایران «میــزان» در گزارش 
تصویــرى که روز چهارم خــرداد ماه منتشــر کرد، به 
روستایى اشــاره کرده که ســاکنانش همگى به شغل 
قاچاق بنزین مشــغولند! این خبرگــزارى البته توضیح 
نداده که موقعیت جغرافیایى این روســتا دقیقًا کجاى 
کشور اســت اما با توجه به کدهایى که براى شناسایى 
روستا از آن استفاده شده اســت، مى شود حدس زد که 
روستاى مزبور جایى در استان سیســتان و بلوچستان

 است.   
«میزان»  نوشــته که این روســتا به «اوپــک ایران» 
مشــهور اســت: «در خیابان هاى اصلى این روستاى 

مرزى تمامى مغازه ها مانند بازار میوه و تره بار به خرید و 
فروش سوخت مشغول هستند. داخل هر کوچه و برزن 
که مى شــوى جز گالن هاى بنزین و ماشــین هایى که 
سوخت جابه جا مى کنند چیز دیگرى مشاهده نمى شود. 
اتوبوس هاى بدون صندلى، تریلى حامل سوخت، وانت 
بار و ســوارى هایى که فاقد پالك مشــخص هستند، 
به راحتى در جاده ها با ســرعت غیر مجــاز در حرکتند. 
روستایى که قیمت بنزین در آن نرخ مشخصى نداشته و 
همانند بازارهاى جهانى تغییر مى کند. این سوخت ها به 
خط مرزى آشار و ایرفشان حمل مى شوند و به راحتى از 

مرزهاى کشور خارج مى شود.»

همانقدر که نامزد شــدن محمد جواد ابطحــى، نماینده 
مردم خمینى شــهر در مجلس شــوراى اســالمى براى 
تصاحب پســت ریاســت پارلمان غیرمترقبه و برخالف 
گمانه زنى هاى پیشــین بود، رأى نیاوردنش کامًال قابل 
پیش بینى بود.  انتخابات ساالنه هیئت رئیسه مجلس روز 
یک شــنبه برگزار شــد و ابطحى براى رسیدن به کرسى 
ریاســت قوه مقننه، دو رقیب قدرتمند به نــام هاى على 
الریجانى و محمدرضا عارف را در مقابلش مى دید که هر دو 
نفر از مدت ها پیش نامزد اصلى سه فراکسیون فعال مجلس 
محسوب مى شدند. اما با این حال معلوم نیست ابطحى با چه 

پشتوانه اى تصمیم به شرکت در این رقابت نابرابر گرفت.
نتیجه انتخابات هیئت رئیســه چهارمین سال دوره دهم 
مجلس، یک شکست مطلق براى نماینده خمینى شهر بود. 
او از 274 رأى مأخوذه تنها 9 رأى را به خودش اختصاص 
داد در حالى که على الریجانى با کسب 155 رأى براى بار 
دوازدهم به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد ومحمدرضا 
عارف نیز موفق به اخذ 105رأى شد. پنج رأى باطله نیز در 

این دور از انتخابات ثبت شد. 
از مجلس هشتم تا امروز کسى جز الریجانى نتوانسته است 
در رأس قوه مقننه قرار بگیرد و شاید ابطحى که همواره از 
منتقدان سیاست هاى على الریجانى در اداره مجلس بوده 
است، تصمیم داشت به بیش از دو دهه فرمانروایى الریجانى 
بر این مسند خاتمه دهد غافل از آنکه نمایندگان فراکسیون 
والیى که ابطحى عضو آن است و حتى نمایندگان استان 
محل نمایندگى اش اصفهان هم بــه او رأى نخواهند داد 
چه رسد به اینکه قرار  باشد ابطحى را روى صندلى ریاست 
مشاهده کنیم. والیى ها ضمن البى با مستقلین، تصمیم 
نداشــتند از کســى به جز على الریجانى حمایت کنند و 

تکلیف نمایندگان اصفهان هم که روشن است؛ آنها هم مثل 
سایرین به جاى آنکه مستقل رأى بدهند به تصمیمات درون 

فراکسیونى احترام گذاشتند.   
شاید اگر این پارلمانتاریست همیشه معترض، پیش از ورود 

به رقابت انتخاباتى داخلى پارلمان به رایزنى بیشــترى با 
نمایندگان همسو مى پرداخت، حداقل تعداد بیشترى رأى 
به حساب او واریز مى شد تا با دست پرترى در انتخابات آتى 
مجلس که در اسفند ماه برگزار مى شود شرکت کند. به هر 

حال اگر قرار باشــد رأى دهندگان خمینى شهرى مالك 
رأى دادن مجدد به او را همین اعتبار 9 رأى بدانند، ابطحى 
شانسى براى نشستن دوباره بر صندلى سبزرنگش نمى بیند 

مگر معادالت به شکل دیگرى رقم بخورد.

ریسک نماینده خمینى شهر براى تکیه زدن بر صدر مجلس شوراى اسالمى جواب نداد

9 رأى براى رئیس نشدن
سهیل سنایى

مداح جنجالى، داماد خانواده احمدى نژاد از آب درآمد!قاچاق بنزین از «اوپک» ایران!

گرمکن ورزشى، مدال طال را بر باد داد!

پخش رّبناى شجریان از تلویزیون افغانستان

بازار تاریخى قیصریه اصفهان این روزها حال و روز خوبى ندارد و 
این وضعیت حاکى از بى توجهى متولیان امر است. این بازار در بافت 
تاریخى اصفهان که به بازار سلطانى نیز معروف است از بزرگ ترین 

و مجلل ترین مراکز خرید و فروش در دوران صفویه بوده  است.
این بازار تاریخى در سال 1029 هجرى قمرى (دوران صفویه) در 

شمال میدان تاریخى نقش جهان احداث شده است.
ساختار بازار قیصریه در دو طبقه مرتفع ساخته شده که طبقه باال به 
امور دفترى و بازرگانى اختصاص داشت و در طبقه پایین مغازه هاى 
اصناف گوناگون در کنار هم مستقر بوده اند که از این بازار بزرگ و 

مجلل بازارهاى دیگرى منشعب مى شدند و برخى از آنها هنوز هم 
فعال بوده و به مشاغل مختلف اختصاص دارند.

وضعیت امروز این بازار تاریخى گویاى بى توجهى به آن است. این 
بازار در 21 آبان 1317 به ثبت ملى رسیده است.

کارگاه هاى صنایع دستى نیازمند سوخت، معابر تنگ، فرسودگى 
بناها، سیمکشى و انباردارى غیراصولى زمینه بروز هر نوع حادثه در 
این بازار تاریخى را فراهم آورده اند. اگر حادثه اى تلخ در این بازار 
تاریخى و ارزشمند رخ دهد امدادرسانى و حضور آتش نشانان به 

طور حتم به سختى امکانپذ یر است.

خطر بیخ گوش بازار قیصریه

احد قدمى، مداحى که در پخش زنده شــبکه 5 ســیما به 
مقدسات اهل تسنن توهین کرده بود، داماد خواهر محمود 
احمدى نژاد اســت.   این فرد، احد قدمى نام دارد که یکى از 
داماد هاى پروین احمدى نژاد است. یکى از باجناق هاى او 
نیز مداح است.   برخى منابع خبرى از بازداشت او خبر داده اند و 
برخى دیگر اعالم کرده اند که او به دادسراى فرهنگ و رسانه 

احضار شده ولى  بازداشت نشده است.  
احد قدمى که مداح ناشــناخته اى بود، به عنــوان همراه 
عبدالرضا هاللى شناخته مى شد؛ او در سال 86 به عنوان مدیر 
کل حراست  سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور 
منصوب شد. قدمى پیش از آن نیز در حراست یک شرکت 

خودروسازى به کار گرفته شده  بود.  
در شب تولد امام حسن مجتبى (ع)، یک مداحى به صورت 
زنده از شبکه 5  سیما پخش شد که در آن با کلماتى ناپسند به 
خلفاى راشدین و همسر  پیامبر (ص) توهین شده است. این 
توهین در برنامه هاى پخش زنده صداوسیما بى سابقه بود.   در 
همین حال سید مرتضى میرباقرى، معاون سیما نیز در واکنش 
به این اتفاق گفت: پخش زنده سخنان نامربوط مداح حاضر 
در هیئتى که مراسم آن از شبکه 5 سیما پخش مى شده خارج 
از اراده مدیران شبکه بوده است. او اعالم کرد هم تهیه کننده و 
مدیر این برنامه اخراج شده و هم شخص مدیر شبکه 5 سیما 

به دلیل این کوتاهى توبیخ شده است.

در جریان رقابت هاى بین المللى کشتى آزاد جام ساسارى در 
ایتالیا که از جمله رویدادهاى مؤثر در رنکینگ کشتى گیران 
براى حضور در رقابت هاى جهانى بوده و به همین دلیل، 
کسب مدال در آن از اهمیت باالیى برخوردار است، اتفاقى 
عجیب رخ داد که باعث شــد مدال طالى ایــن وزن از 

محمدباقر یخکشى گرفته شود.
در جریان دیــدار فینال وزن 61 کیلوگــرم این رقابت ها 
محمد باقر یخکشى مقابل «رسول کالیف»، دارنده مدال 
نقره بازى هاى آسیایى 2014 از قزاقستان با نتیجه 7 بر 2 

پیروز شد و به مدال طال رسید اما به دلیل اینکه در هنگام 
توزیع مدال با تیشرت بر روى سکو حاضر شد، مسئوالن 
برگزارکننده وى را دیســکالیفه کردند و مدال طال از وى 
گرفته شد! با دیسکالیفه شدن یخکشى، مدال طال به کالیف 

از کشور قزاقستان رسید.
اینکه چرا کادر فنى تیم ملى بى اطالع از قوانین بین المللى 
اجازه داد یخکشى با گرمکن ورزشى بر روى سکو حاضر 
شود، جاى سئ وال است؛ اتفاقى که باعث شد مدال طالى 

وى با سهل انگارى به راحتى از دست برود.

ربّ ناى محمدرضا شجریان که سال هاست مورد غضب 
مدیران صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران واقع شده 
است در ماه مبارك رمضان از تلویزیون افغانستان پخش 
شد. ربّنا یکى از آثار برجسته شجریان و شامل چهار دعا 
از آیات قرآن مجید اســت که در دستگاه سه گاه خوانده 
شــده و همه دعاهاى آن با عبارت ربّنا آغاز مى شــوند. 

این اثر در تیر ماه ســال 1358 ضبط شده و براى مدت 
30 سال، جزو برنامه هاى اصلى رادیو و تلویزیون ایران در 
ماه رمضان بوده  است. بنا به گفته محمدرضا شجریان، 
انگیزه اصلى وى از خواندن ایــن دعا، تدریس آن به دو 
هنرجو بوده و این اثر در یکى از استودیوهاى رادیو ایران 

ضبط شده  است. 
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10 طرح درباره «گام دوم»
بشیر اسماعیلى، استادیار روابط بین الملل و عضو هیئت 
علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا اعالم کرد: از 
زمان صدور بیانیه گام دوم انقالب بیش از ده طرح تحقیق 
پایان نامه در مقاطع ارشد و دکتراى این دانشگاه تصویب 
شده اسـت که در زمره آنها موضوع این گفتگو با عنوان 
«تبیین جایگاه انقالب اسالمى در حفظ ثبات،  امنیت و 
تمامیت ارضى از دیدگاه بیانیه گام دوم انقالب اسالمى» 
هم وجود دارد که اکنون این موضوع مورد تصویب قرار 

گرفته و در مرحله نگارش است.

به بهانه حضور در
 مجلس ختم

حمیدرضا تأملى، فرماندار شهرستان اردستان با اشاره 
بـه اعتـراض شـهروندان در خصـوص مـدت حضور 
مدیـران در مراسـم ترحیـم امـوات گفت: بـه حضور 
مدیران دسـتگاه در مراسـم ترحیم معترض هسـتم و 
در شوراى فرهنگ عمومى هم مطرح کرده ام که این 
مراسم مذهبى که در روز برگزار مى شود ما و مسئوالن 
و کارمندان را به بیت المال مدیون مى کند. بعضى ها به 
بهانه ده دقیقه فاتحه خواندن یک سـاعت و نیم اداره 

را ترك مى کنند.

هوا 7 درجه  گرم تر مى شود
کارشـناس مسـئول پیش بینـى اداره کل هواشناسـى 
اصفهان گفت: دماى هوا در نقاط مختلف استان اصفهان 
افزایش خواهد داشـت. حجت ا... على عسگریان تأکید 
کرد: با توجه به اسـتقرار الگوهاى تابسـتانه تا پایان روز 
چهارشنبه افزایش نسبى دما بین 4 تا 7 درجه سانتیگراد 
نسبت به هفته گذشته در استان اصفهان به ویژه مناطق 

شمال و مرکز پیش بینى مى شود.

افتتاح یک خط اتوبوس جدید
خط جدید اتوبوس شـهرك شـهید کشـورى به مقصد 
ایستگاه قطار شهرى و پایانه صفه به بهره بردارى رسید. 
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان گفت: خط شماره 107 
اتوبوس واحد مجهز به پنج دسـتگاه اتوبوس از سـاعت 
6 صبح تـا 21 هـر 12 دقیقه یـک اتوبوس از ایسـتگاه 
سه راهى گلسـتان و بوسـتان شهرك شـهید کشورى 
مسافران را به ایستگاه صفه وبرعکس جابه جا مى کند. 
محمدرضا برکت، افزود: با افتتاح این خط به مسـافت 6 
کیلومتر شهروندان ساکن در این شـهرك مى توانند از 
طریق ایستگاه قطار شهرى صفه به نقاط مختلف شهر 

دسترسى آسان داشته باشند.

هیچ درخت سالمى
 قطع نمى شود

مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شـهردارى 
اصفهان با اشاره به انتشـار فیلمى در فضاى مجازى در 
خصوص قطع درختـان خطر آفرین نـاژوان اظهار کرد: 
شهروندى که این فیلم را منتشر کرده به این نکته توجه 
نداشـته که آیا این درختان خشـک یا سـالم بوده است، 
خطرآفرین یا بدون مشکل بوده و تنها قضاوتى نادرست 

داشته است.
فروغ مرتضایى نژاد با تأکید بر اینکه در شهر اصفهان به 
هیچ عنوان درخت سالم قطع نخواهد شد، افزود: درختان 
خطرآفرین و بیمار که عمر بهره ورى آنها پایان یافته است 
از داخل پوك مى شـوند و با وزش باد سقوط مى کنند به 

همین دلیل این درختان را باید قطع کرد.

راه اندازى مزرعه خورشیدى 
در کلیشاد

شهردار کلیشـاد و سـودرجان از اجراى طرحى با هدف 
جذب گردشـگر در حوزه علم و فناورى در این شهر خبر 
داد و گفـت: براى اجـراى این طرح با دانشـگاه صنعتى 
اصفهان مذاکره شده تا شعبه اى از پردیس علم و فناورى 
در کلیشاد راه اندازى شود. حامد اخگر از راه اندازى مزرعه 
خورشـیدى در کلیشاد و سـودرجان با مشارکت شرکت 
هلنـدى در آینـده نزدیک خبـر داد و افزود: ایـن مزرعه 

بزرگ ترین طرح در نوع خود در غرب استان است.

خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به سهم 10 
درصدى استان اصفهان از فروش گاز کشور گفت: سالیانه 
21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعى در سطح استان اصفهان 

توزیع مى شود و به مصرف مى رسد. 
ســید مصطفى علوى، بیان کرد: در حال حاضر 8/3 درصد 
انشعابات گاز کشور معادل یک میلیون و صد هزار انشعاب 
در استان اصفهان اجرایى شده است و همچنین 8/8 درصد 
تعداد مشــترکین کشــور بالغ بر یک میلیون و 800 هزار 
مشترك در سطح این استان از گاز طبیعى بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، همچنین با اشاره 
به اینکه 8/1 درصد اجراى شــبکه گاز کشــور معادل 26 

هزار کیلومتر مربوط به استان اصفهان است، افزود: در حال 
حاضر از 1445 روستاى مشمول گازرسانى 1339 روستا و 
از 107 شهر موجود در  104 شهر این استان گازرسانى انجام 
شده است. علوى با بیان اینکه به طور متوسط روزانه 57/5 
میلیون مترمکعب گاز در استان اصفهان مصرف مى شود، 
خاطرنشان کرد: سال گذشته حدوداً 21 میلیارد مترمکعب 
گاز در استان اصفهان به بخش هاى مختلف تحویل داده شد.
وى، اضافه کرد: 35 درصد گاز اســتان در بخش صنعت،
 35 درصد نیروگاه ها، 20 درصد خانگى، 6 درصد پاالیشگاه، 
2 درصد بخش تجارى و 2 درصــد در بخش حمل و نقل 

مصرف مى شود.

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به ذخیره 713 میلیون مترمکعبى مخزن 
سد زاینده رود، گفت: هنوز تصمیمى براى تداوم جریان آب 

زاینده رود بعد از نیمه دوم خرداد ماه اتخاذ نشده است.
حسن ساسانى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: طبق برنامه 
ابالغى بهمن ماه گذشته از ســوى وزارت نیرو، قرار است 
نوبت آبدهى به کشاورزان شرق اصفهان تا نیمه دوم خرداد 
ادامه یابد و هر گونه تغییرات براى جریان زاینده رود باید در 
شوراى هماهنگى زاینده رود مطرح شود و به تصویب برسد. 
وى همچنین در خصوص آبیارى باغات غرب اســتان در 
تابستان امسال مطابق برنامه منابع و مصارف آب تحویل 

آبى معادل 75 میلیون مترمکعب پیش بینى شــده است و 
در هر ماه بین یک هفته و یا ده روز آب توزیع خواهد شد.

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 50 درصد سد زاینده 
رود آب دارد، گفــت: ذخیره 50 درصدى ســد زاینده رود 

مطلوب نیست.
وى در خصوص تصاویــرى از ارتفاع 3 متــرى برف در 
کوهرنگ، گفت: ورودى حدود 150 مترمکعب بر ثانیه آب 
به سد زاینده رود به دلیل پشتوانه بارشى برف در ارتفاعات 
کوهرنگ است و طبیعتاً اگر همین میزان ورودى تا یک ماه 

آینده ادامه یابد، شرایط خوبى خواهد بود.

تداوم نامشخص جریان آب در 
زاینده رود

10 درصد فروش گاز کشور 
مربوط به استان اصفهان است

با آمدن خردادماه و شروع امتحانات پایانى دانش آموزان افراد 
سودجو با ایجاد کانال و صفحه اى در شبکه هاى اجتماعى که 
هیچ نظارتى بر آنها نیست به خریدوفروش سئواالت امتحان 
مى پردازند، امســال نیز این اخبار از برخى کانال ها به گوش 

مى رسد.  
به گزارش پایگاه اطالع رسانى «صاحب نیوز»،  تا چند سال 
قبل دانش آموزان و دانشجویان دغدغه شب امتحان را داشتند 
اما امروزه با آمدن تکنولوژى این دغدغه ها کم و در حد پیدا 
کردن یک کانال تلگرامى و یا یک صفحه  اینستاگرامى براى 

خریدن سئوال هاى امتحان شده است. صحت سئواالت و 
اینکه آیا این سئواالت همان هایى هستند که روز امتحان با آن 
روبه رو خواهند شد ریسکى است که دانش آموزان مى کنند و 

آنها را به راحتى مى خرند.
در چند روز گذشته هم برگه هاى حاوى سئواالت امتحانى در 
کانال هاى خاصى منتشر و دست به  دست شد. این در حالى 
است که مدیر روابط عمومى اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان با اشاره به فروش سئواالت امتحان خردادماه مدارس 
اصفهان در برخى از شــبکه هاى اجتماعى اظهار کرد: اینها 

متأسفانه براى فریبکارى و سوءاستفاده از مردم است و این 
سئواالت امتحانى مربوط امسال نیست.

رحمت ا... ممیز گفت: امسال ســئواالت امتحان به صورت 
اینترنتى و داخل خود سالن امتحان بازگشایى مى شود و مانند 
سال هاى گذشته نیست که قبل از امتحان باز شود و امکان 
منتشر کردن آن وجود داشته باشد. وى ضمن تکذیب انتشار 
سئواالت امتحانات پایانى خردادماه مدارس در فضاى مجازى، 
افزود: نیم ساعت قبل از امتحان با حضور دانش آموزان و بسته 

شدن در هاى محل امتحان، سئواالت رمزگشایى مى شود.

تکذیب فروش سئواالت امتحانى 
در اصفهان 

اداره هنرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان، بخش دیگرى از برنامه هاى خود 
در ماه مبارك رمضان را که از حال و هوایى متناسب 
با همین ماه برخوردار است اعالم کرد. بر این اساس 
امشب هفتم خرداد ماه در ساعت 21 و 30 دقیقه، از 
ســرى برنامه هاى «آیین به آیین»، مجلس شبیه 
خوانى فضل و فتاح توسط مرکز هنرهاى آیینى سنتى 
(موزه گرمابه رهنان) در گذر فرهنگى چهارباغ، روبه 

روى خیابان شیخ بهایى برگزار مى شود.
موزه گرمابه رهنان ساعت 21 روز دهم خرداد ماه هم 
یک برنامه دیگر و این بار ذیل نام «آیینه داران» در 
کتابخانه مرکزى واقع در خیابان باغ گلدسته برگزار 
مى کند که طى آن به بزرگداشت حاج رضا مشکین، 
نوحه خوان و آرشیو دار قدیمى نواهاى مذهبى شهر 

اصفهان پرداخته مى شود.

اما موزه عصارخانه شاهى از ساعت 17 و 30 دقیقه 
فردا هشــتم خرداد ماه و در یک نشست، به بررسى 
آیین هاى موسیقایى ماه مبارك رمضان مى پردازد. 
این برنامه در محل موزه عصارخانه شــاهى برگزار 
مى شود. در این شــب همچنین محفل بزرگ اُنس 
با قرآن کریم با حضور حافظان و قاریان بین المللى 
در چهارباغ عباســى اصفهان تشکیل مى شود. این 
محفل با عنوان «به باال نگاه کن»، ساعت 20 و 30 
دقیقه در محل پیاده راه چهارباغ عباســى اصفهان 

برگزار خواهد شد.
جداى از ایــن برنامه ها، نمایش تابلوى دشــمنان 
حضرت على(ع) اثر حبیب ا... صادقى، هنرمند مشهور 
معاصر تا 31 خرداد ماه در موزه هنرهاى معاصر واقع 
در خیابان اســتاندارى پذیراى عالقه مندان به هنر 

جذاب نقاشى است.

رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینى اصفهان 
گفت: مجموع افزایش قیمت ها باعث کاهش قدرت 

خرید مردم شده است.
حسن شریفى افزود: امسال تولید زولبیا و بامیه بیش 

از 40 درصد نســبت به سال گذشــته کاهش یافته 
است، علت این امر گران شدن قیمت همه مواد اولیه 

و مشکالت اقتصادى موجود است.
وى با مقایسه قیمت مواد اولیه نسبت به سال گذشته 
گفت: سال گذشته قیمت روغن 65 هزار تومان بوده 
است و امسال به 145 هزار تومان رسیده، همچنین 

قیمت آرد و زعفران دو برابر شده است. 
رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینى اصفهان 
با بیان اینکه قیمت زولبیا و بامیه نیز نسبت به سال 
گذشته 30 درصد افزایش یافته است، افزود: به دنبال 
این افزایش قیمت، دســتمزد ها نیز افزایش یافته 
اســت، قیمت مقوا چهار برابر شــده است، مجموع 
افزایش قیمت ها باعث کاهــش قدرت خرید مردم 

شده است.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شــهردارى اصفهان گفت: مالکان خودروهاى تاکسى 
فرســوده مى توانند با اســتفاده از طرح ملى نوسازى 
تاکسى هاى فرسوده در سال 98 براى تعویض خودروى 

خود اقدام کنند.
هادى منوچهرى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: مرحله 

نخست طرح نوســازى ده هزار دســتگاه تاکسى که 
همزمان با سراسر کشور در اصفهان آغاز شده است، به 
صورت نقدى انجام خواهد شــد. وى با اشاره به قیمت 
تاکسى هاى نو که در این طرح ارائه شده، افزود: در مرحله 
نخست طرح نوســازى ناوگان تاکسى، خودرو سمند با 
قیمت 78 میلیون تومان (نقد) و خودرو پژو با قیمت 66 

میلیون تومان (نقد) در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شــهردارى اصفهان با اشاره به شــرایط اجراى طرح 
نوســازى ناوگان تاکســیرانى، تصریح کرد: رانندگان 
تاکســى مدل 87 به پایین براى نوسازى تاکسى خود 
مى توانند با در دست داشتن مدارك خود و خودرو براى 
ثبت نام و اطالع از شرایط به سازمان تاکسیرانى مراجعه 
کنند. وى گفت: در شهر اصفهان 8000 دستگاه تاکسى 
زرد رنگ تردد مى کند که 2800 دستگاه تاکسى فرسوده 

است و باید از سیستم تاکسیرانى خارج شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
از اعطاى تسهیالت 40 و 50 میلیون تومانى با کارمزد 
پایین و همچنین وام بالعوض در راستاى دستور هیئت 
دولت، براى تعمیر و بازسازى خانه هاى تخریب شده 

ناشى از سیل در استان خبر داد.
غالمحسین خانى در گفتگو با «تسنیم» افزود: میزان 
تســهیالتى که براى تعمیر یا بازســازى واحدهاى 
مسکونى شهرستان ها و روستاها در نظر گرفته شده، 
متفاوت است، بر این اساس براى شهرستان سمیرم 50 
میلیون تومان و براى روستاهاى آن مبلغ 40 میلیون 

تومان پیش بینى شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
با بیان اینکه تســهیالت مورد نظــر از بهره بانکى 

پایینى برخوردارند، گفت: در کنار این وام، کمک هاى 
بالعوضى نیز براى بازسازى و تعمیر منازل تخریب 
شده ناشــى از ســیل اخیر به صاحبان خانه ها تعلق 

مى گیرد.
وى تصریح کــرد: زمان پرداخت وام توســط دولت 
به زودى به بنیاد مســکن ابالغ خواهد شد و سپس 
این ابالغ به بانک هاى عامل ارسال مى شود و افراد 

مى توانند براى گرفتن وام اقدام کنند.
خانى خاطرنشان کرد: میزان وام در نظر گرفته شده 
براى تمام شهرستان هاى استان به یک میزان است 
و هیچ تفاوتى ندارند، همینطور وام براى روستاهاى 
اســتان اصفهان نیز مشابه اســت و از قانون برابرى 

پیروى مى کنند.

5 برنامه ویژه ماه رمضان 

افزایش 30 درصدى قیمت زولبیا و بامیه 
نسبت به سال گذشته

تاکسى هاى اصفهان نونوار مى شوند

پرداخت  وام  براى بازسازى خانه هاى تخریب شده 
معاون هماهنگــى امور اقتصــادى و توســعه منابع در اثر سیل

اســتاندارى و مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان در 
نشستى مشــترك با خبرنگاران در ســالن اجتماعات 
استاندارى اصفهان، بسته حمایتى اداره کل امور مالیاتى 
اســتان اصفهان از واحدهاى تولیدى و غیرتولیدى را 

تشریح کردند.
معاون هماهنگــى امور اقتصــادى و توســعه منابع 
استاندارى اصفهان در این نشست ابتدا به رونق تولید 
اشاره کرد و گفت: قطعًا رونق تولید یک وجهى نیست 
و باید اقداماتى همچون اصالح سیاســت هاى کالن 

اقتصادى و رفع بروکراسى انجام شود.
حسن قاضى عســگر افزود: استاندارى 
مجموعــه اى نظارتــى، حاکمیتــى و 
سیاستگذار اســت و باید سیاست هاى 
نظام که رونق تولید در سال جارى است 

را اجرایى کند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع اســتاندارى اصفهان اظهار کرد: 
یکى از اقدامات در این راســتا، تدوین 
بســته هاى حمایتى بــراى واحدهاى 
تولیدى و غیرتولیدى اســت تا با درك 
شرایط سخت اقتصادى به این واحدها 

کمک کند.
قاضى عســگر بــه ایــن نکتــه نیز 

اذعان کرد که: با پیشــنهاد بانک مرکزى، جلســه اى 
با تنى چند از رؤســاى بانک ها، فعــاالن اقتصادى و 
مسئوالن اســتاندارى برگزار شد تا رفتار بانک ها براى 
ارائه تســهیالت به واحدهاى تولیــدى و غیر تولیدى 
بر اساس بســته حمایتى بررسى شــود که این کمیته 
در اســتان تا هفته آینده بــا صدور احــکام مربوطه، 
آغاز بــه کار خواهد کــرد. وى از بقیه دســتگاه هاى 
اجرایى استان خواســت تا بسته هاى تشــویقى خود 

را ارائه کنند. 
قاضى عســگر گفت: نظام هوشــمند بــازار با بخش 
خصوصى طراحى شده، که در آن اقالم وارد شبکه شده 
و توزیع مى شود که به زودى قرار است در استان و کشور، 

استارت بخورد و اجرایى شود. 
■■■

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان هم بسته حمایتى 
اداره کل امور مالیاتى اســتان اصفهــان از واحدهاى 
تولیدى و غیرتولیدى را براى خبرنگاران تشــریح کرد 
و گفت: در سالى که رونق تولید نامگذارى شده، حفظ 
وضعیت موجود در اولویت اســت و امور مالیاتى استان 
براى آرامش بیشــتر، با تأکیدات اســتاندار اصفهان، 
مبادرت به آماده ســازى بســته حمایتى کــرد که در 
هفتاد و چهارمین جلســه شــوراى گفتگوى دولت و 
بخش خصوصى استان مطرح، مصوب و آماده ارائه به 
صنعتگران و تولیدکنندگان شد و امور مالیاتى استان آن 

را ابالغ کرده تا مورد استفاده مؤدیان مالیاتى در سطح 
اســتان قرار گیرد. بهروز مهدلو با بیان اینکه این بسته 
حمایتى براى تمام واحدهاى تولیدى بخش خصوصى 
و افراد حقیقى حتى اگر دو کارگر داشــته باشند و براى 
واحدهاى خدماتى هــم که بیــش از 50 کارگر دارند 
اختصاص مى یابد، گفت: این بسته حمایتى در 14 بند 

تهیه و ابالغ شده است. 
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان اظهار کرد: در سال 
97، امور مالیاتى اســتان اصفهان 260 میلیارد تومان 
مازاد دریافتى از اشخاص حقیقى و حقوقى را به حساب 
آنها بازگردانده و این غیر از تهاترهایى است که صورت 
گرفت که نتیجه این کار رضایتمندى مردم را به ارمغان 

داشته است. وى از اجراى طرح جامع مالیاتى در استان 
اصفهان خبر داد و گفت: امــروز حدود 50 تا 70 درصد 
طرح جامع مالیاتى استان اصفهان که براى شفافسازى 
مالیاتى است پیاده سازى و آماده شــده که داراى سه 
مزیت کاهش هزینه، افزایش درآمــد و رضایتمندى 
فعاالن اقتصادى اســت که در نتیجــه مى توان درآمد 
مؤدیان را سنجید و شفافسازى مالیاتى صورت مى گیرد.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان از تولیدکنندگان 
و مؤدیان خواست درآمدهاى واقعى خود را اعالم کنند 
چرا که امور مالیاتى استان درآمدها را شناسایى کرده و 
در صورت عدم ثبت درآمد واقعى، مؤدى مالیاتى شامل 
پرداخت جریمه و پولشــویى شــده که جرم به حساب 
مى آید و مى تواند تبعات ویژه اى را در بر 
داشته باشد. بنابراین فعاالن، با آرامش، 
درآمد اصلــى را اعالم کننــد و نگرانى 

نداشته باشند.
مهدلو اضافه کرد: امور مالیاتى اســتان 
اصفهان در زمینه فــرار مالیاتى تاکنون 
به خوبى عمل کرده و فرارهاى مالیاتى 
شناسایى شده و در حال وصول هستیم. 
البته براى جلوگیرى از فرار مالیاتى، همه 
باید کمک کنند، تا درآمد کسب و رضایت 
مردم حاصل شود. این در حالى است که 
امور مالیاتى استان اصفهان در شناسایى 
و وصول فرارهاى مالیاتى در کشــور، 
اولین است. وى به این نکته نیز اشــاره کرد که براى 
استفاده از بســته حمایتى، صنعتگران و تولیدکنندگان 
فقط تا 30 دى ماه 98 فرصت دارند و این آخرین مهلت 
اســت. مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان اظهار 
امیدوارى کرد خوداظهارى اشخاص حقیقى که در سال 
گذشته 55 درصد بوده، در سال جارى به 80 درصد برسد 

و رسیدگى با عدالت و کیفیت باشد.
مهدلو از اشــخاص حقیقى خواســت تا پایان خرداد 
ماه ســال جارى، اظهارنامه مالیاتى را به موقع بدهند. 
همچنین اول تیــر تا 15 تیر، ارزش افــزوده و تا پایان 
تیرماه سال جارى اشخاص حقوقى اظهارنامه خود را به 

امور مالیاتى استان تسلیم کنند.

مدیرکل امور مالیاتى استان خبر داد؛

شناسایى فرارهاى مالیاتى در اصفهان
ساسان اکبرزاده
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آگهى مناقصه

على  اصغر حاج حیدرى - شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

م الف: 475364

موضوع مناقصه:
1- خرید آسفالت و ماسه آسفالت

- مبلغ اولیه اعتبار: 10،000،000،000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500،000،000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات دولتى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 

98/3/20

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ســاعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 
98/3/21

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 98/4/1
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل 

تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق  آگهى اقدام نماید:

 آگهى مناقصه عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت اول

م الف: 479118

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تأیید صالحیت و رتبه بندى معتبر 

با رعایت ظرفیت خالى (مجاز)
ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور

ج) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام 
تعهدات جهت عقد قرارداد

نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در 

وجه شهردارى مبارکه
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور 

قراردادها (52402021- 031)
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 600/000 ریال

تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهى در روزنامه در ساعات ادارى تا 
روز یکشنبه مورخ 1398/03/26

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى: از تاریخ 

درج نوبت دوم آگهى در روزنامه تا روز سه شنبه مورخ 1398/03/28 تا 
پایان وقت ادارى

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 1398/03/29 در محل شهردارى مبارکه

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمدت انجام کاربرآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژهردیف
4329/000/000 ماه6/569/063/362عملیات مرمت، لکه گیرى و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر1

خدمات مهندسى، تأمین تجهیزات، ساخت، اجرا و تأمین مالى نیروگاه 2
EPCF 4518/000/000 ماه10/358/943/520خورشیدى یکصد کیلوواتى شهردارى مبارکه به صورت

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

23 سال از اولین پخش سریال تلویزیونى «امام على(ع)» مى گذرد و در 
این مدت غیر از تعدادى از دوبلورها و سایر عوامل 23 تن از بازیگران این 

مجموعه فاخر نیز دار فانى را وداع گفته اند.
کار سریال همیشه دیدنى و جذاب دوران خالفت امام على(ع)  که 23 سال 
قبل در 22 قسمت 50 دقیقه اى ساخته شد در 21 آبان سال 70 در شهرك 
سینمایى غزالى آغاز شده بود بعد از پنج سال، از مرداد تا بهمن سال 75 روى 

آنتن شبکه یک سیما رفت.
داود میرباقرى، نویسنده و کارگردان این ســریال که آن زمان جوانى 33 
ساله بود با کمک و دستیارى سیروس مقدم، علیرضا افخمى، فرید سجادى 
حسینى و محمدرضا شریفى نیا و با تعداد قابل توجهى از بازیگران کارکشته 
و جوان، این پروژه را جلوى دوربین 35 میلیمترى برد. سریالى به تمام معنا 

فاخر که مسیر را براى ساخت سریال هاى تاریخ اسالم هموار کرد.
اما با وجود اینکه 23 سال از ساخت و پخش سریال امام على (ع) مى گذرد 
تعداد چشمگیرى از عوامل این سریال دیگر در میان ما نیستند و از دار فانى 

به دیار باقى کوچ کرده اند.
در میان عوامل پشت دوربین مى توان به مازیار پرتوى، مدیر فیلمبردارى، 
مهرزاد مینویى، تدوینگر و بهرام زند، مدیر دوبالژ آن اشاره کرد. مینویى 
در سال 81 و پرتوى در ســال 92 درگذشــتند. بهرام زند هم که دوبلور 
«عمار یاسر» (ســعید نیکپور) بود، ســال پیش از میان ما رفت. جمعى از 
دوبلورهاى سریال مانند ژاله کاظمى(«هاجر»/پروانه معصومى)، خسرو 
شایگان(«وردان»/چنگیز وثوقى)، حسین معمار زاده («اباقطام»/سیروس 
گرجستانى)، احمد رســول زاده («حکیم بن جبله»/داود رشیدى)، ایرج 
دوستدار («ابوســفیان»/جهانگیر فروهر)، نیکو خردمند(«اسما»/توران 
مهرزاد)، محمد عبادى («ابن زبیر»/اکبر سنگى) و مهدى آرین نژاد («پیک 

مروان»/سروش خلیلى) هم دیگر در این دنیا نیستند.
از میان بازیگران سریال هم طبق اطالعات موجود حدود 23 نفر دیگر در 
میان ما نیستند. مى توان ادعا کرد تعداد درگذشتگان سریال امام على(ع) 
از میان همه ســریال هاى بعد از انقالب بیشتر است و همین، این سریال 
را خاطره انگیزتر مى کند. در ادامه نگاهى گذرا به بازیگران درگذشته این 

سریال داریم.
 مهدى فتحى/«عمروعاص» (29 اســفند1382)، داود رشیدى/«حکیم 
بن جبله» (5 شــهریور 1395)، جهانگیر فروهر/«ابوســفیان» (1376)، 
عباس امیرى/«ابوموسى» (7 اســفند 1389)،  منصور واالمقام/«زبیر» 
(28 تیر1380)، منوچهر الریجانى/«طلحه» (7 بهمن 1390)، حســین 
پناهى/«ابــن خبــاب» (14 مــرداد 1383)، جــواد خدادادى/«ابوذر» 
(4شهریور1387)، ســروش خلیلى/«قاصد مروان» (29 اسفند 1384)، 
احمد قدکچیان/«تاجر شــامى» (17 آذر 1385)، رضا خندان/«عدى بن 
حاتم» (10 مهر 1389)، على اصغرگرمسیرى/«ژنده پوش شامى» (19 
آذر 1379)، على آزاد/«ابن عباس»(مرداد 1371)، جمشید مشایخى/«ابن 
مســعود»(13 فروردین 1398)،  انوشــیروان ارجمند/«اشعث»(23 آذر 
1393)، عزیز هنرآموز/«عقیل»(15 اسفند  1393)،  عباس وفایى/«محمد 
بن طلحه»(1 تیــر 1393)، بهمن زرین پور/«عبدا...بــن عمر»(17 تیر 
1395)، پرویز شــاهین خو/«ابوالحق»(16 مــرداد 1395)،  محمد تقى 
شریفى/«اســلمى»(8 شــهریور 1392)،  نعمــت ا... گرجى/«پیرمرد 
مصرى»(17 فروردین 1379)، رضا کــرم رضایى/«طلیحه بن خویلد» 
(پیامبر دروغین کوفه) (14 فروردین 1389) و حسین ایل بیگى/«صعصعه 

بن صوحان»(23 خرداد 1383).

آخرین روز هفتاد و دومین جشنواره بین المللى فیلم 
کن به «سیلوستر اســتالونه» اختصاص یافت که 
کالس تخصصى خود را برگزار کرد. او نگاهى به 
43 سال زندگى حرفه اى خود انداخت و از همه چیز 
سخن گفت و اینکه هرگز به سیاسى بودن «رمبو» 
تمایلى نداشته اســت. هزاران نفر بیرون از سالن 
«َسلِه ِدبوســى» منتظر بودند تا خالق «راکى» را 
ببینند. او با چکمه هاى کابویى (گاوچرانى) و پیراهن 
پشمى اش داخل شــد تا از دهه ها کار حرفه اى و 
اندیشه و تجاربش بگوید. استالونه در حدود یک 
ساعت و نیم در مورد شــخصیت هاى فیلم هاى 
«راکى» و «رمبو» صحبت کرد. وى گفت که هرگز 
در فیلم و شخصیت «رمبو» به دنبال وجهه دادن 

سیاسى به آن نبوده است.
سیلوستر استالونه گفت که در قسمت هاى بعدى 
«کرید» بازى نمى کند و به جــاى آن مى خواهد 
فیلم جدیدى از مجموعه «راکى» بســازد که در 
آن بوکسور مشــهور با یک مهاجر که به صورت 
غیرقانونى در آمریکا زندگى مى کند، مبارزه خواهد 
کرد. هر چند حضور یک مهاجر در فیلم پاسخى به 
دوره «دونالد ترامپ» و سیاســت هاى فزاینده او 
در مقابله با مهاجران است اما فیلم هاى «بالبوآ» 
همه ویژگى هاى ریاضت آمریکایى دهه 1980 را 
تاکنون داشته اند. در هر حال او توضیح نداد که آیا 
مهاجر فیلم بعدى نیز بوکسور خواهد بود و اینکه 

خودش آن را کارگردانى مى کند یا فرد دیگرى.
در هر حال استالونه که همیشه حامى سیاست هاى 
حزب جمهوریخواه بوده است گفت که «راکى» 
هرگز در نظر نداشــته سیاسى باشــد. وى افزود: 
هرگز به آن شــخصى نگاه نکــردم و این مردم 
هستند که مى گویند «راکى» دست راستى است. 
اما «راکى» مرد ســاده اى اســت که در یک نوع 
ذهنیت خاص رشد کرده است. هر کس به عنوان 

یک وطن پرست بزرگ مى شود و او هم همین 
است. او سیاسى نیســت بنابراین وقتى پرچم 
آمریکا را دور خودش مى پیچد، فکر مى کند 
دارد کار درست را انجام مى دهد. وى ادامه 
داد: هر وقت بوکسورها پرچم کشورشان را 
بلند مى کنند این کار را به صورت اتوماتیک 
انجام مى دهنــد و نمى خواهند بگویند ما 
بهتر از شما هستیم بلکه این چیزى است 

که یاد گرفته اند.
وى در مورد اولین اقــدام جدى و بزرگش 

در ســینما که منجر به خلق «راکى» شد، گفت: 
فیلم «راکى» روى کاغذ شکســتى بزرگ بود با 
وجود این، کار را آغاز کردیــم و در مدت 24 روز 
پروژه را با بودجه اى اندك بســتیم. موفقیت فیلم 
به داستان جذابش مربوط اســت که مردى براى 
قهرمان شدنش مى جنگد و یکبار شکست مى خورد 
و بار دوم بــه پیروزى مى رســد. «راکى» فیلمى 
خوش بینانه است. فیلمى سمبولیک است. بسیارى 
از مردم مى توانند با شــخصیت «راکى» همذات 
پندارى کنند. این قدرت سینماست! حتى امروز در 
دنیا «راکى» و «راکى ها» وجود دارند. ما نباید به 
آسانى شکست را بپذیریم. انسان ذاتًا سخت جان 
آفریده شده اســت. با وجود اینکه شکست آدم را 
کوچک مى کند اما با پذیرش نقاط ضعف مى توان 
آنها را به نقاط قّوت بدل کرد و به موفقیت حتمى 
رسید. من همین ایده را پیش گرفتم و موفق شدم.

استالونه یادآور شــد که شخصیت اصلى دیگرش 
یعنى «جان رمبو»، قهرمان فیلم هاى اکشن را هم 
هرگز مبتنى بر یک بیانیه سیاسى نساخته است و 
با زنده نگهداشتن این شــخصیت در پایان فیلم 
مى خواست به سربازان بگوید از مبارزه خسته نشوند. 
استالونه در این باره هم گفت: من تقریباً به سیاست 
باورى ندارم. درباره خودکشى  کهنه سربازان جنگ 
ویتنام تحقیقاتى انجام دادم که جنگ زندگى آنها 
را نابود کرد. داستان جذابیت داشت. فیلم قرار نبود 
پیام سیاسى ارائه کند اما ارائه کرد. «رونالد ریگان» 
گفته بود: «من "رمبو" را دیــدم؛ او جمهوریخواه 

است!» من واقعًا شگفت 
زده شدم.

این بازیگر و کارگردان که براى نمایش نســخه 
جدید «رمبو: اولین خون» و نیز معرفى فیلم تازه 
«رمبو 5: آخرین خــون» در کن حضور یافته بود، 
گفت: «رمبو» بعدى کامًال متفاوت خواهد بود، همه 
چیز در فیلم هست؛ همان چیزهایى که شما دوست 
دارید. وقتى او را بگیرید و از کشور بیرون بیاندازید 

او وارد دنیاى دیگرى مى شود.
وى در کن به دوستى اش با «آرنولد شوارتزنگر» 
هم پرداخت و گفت که انرژى آنها به هردویشان 

کمک کرده است.
وى با شوخى عنوان کرد: او هر چیزى را که الزم 
داشــت از من دزدید. ما از هم متنفر بودیم، اصًال 
حرفى درش نیست اما این چیز خوبى بود. هر کسى 
به یک دشــمن بزرگ احتیاج دارد، هیچ چیز بهتر 
از این نیســت و من اگر یکى نداشتم حتمًا اختراع 
مى کردم. وى افزود: ما امروز دوستان خوبى هستیم 

ولى شکى نیست که من از او بهترم.
استالونه در ادامه در مورد دوران جوانى اش گفت: 
در ابتدا فکر نمى کردم به موفقیت دست پیدا کنم.

من هیچکس نبودم. کارگر  ساده پارکینگ بودم. 
زندگى ما آدم هــا در یک آن زیر و رو مى شــود. 
همه چیز به یک ایده خــوب برمى گردد! به لحاظ 
فیزیکى بى نقص نبودم. بخشى از صورتم به دلیل 
حادثه اى در دوران جوانى فلج است. وقتى تالش 
مى کردم کارى دست و پا کنم(در سینما) هیچکس 
نمى توانســت حرف هاى من را بفهمد. همیشــه 
خوش بینى ام را حفظ کردم. اگر من توانســتم به 

موفقیت برسم، همه مى توانند.
او از پیرى هم حــرف زد و گفت:"راکى بالبوآ" 
مسیرى را نشان داد که پیرى را بپذیرید.
این ایده پشــت فیلم «بى مصرف 
ها» بود. ما همه قهرمانان دوران 
کودکى مان را در یک فیلم جمع 
کردیم. البته که آنها پا به سن 
گذاشــته بودند. اما همگى 
کنار هم، قوى بودند. وقتى 
پیر مى شــوى، نمى توانى 
جور دیگــرى وانمود کنى 
یا تالش بــر پنهان کردن 
تغییرات کنى. باید پیرى را 
بپذیــرى و ادامه بدهى. یک 
نکته روشن است: همیشه باید 

به مبارزه ادامه بدهى.

23 بازیگر سریال «امام على(ع)» 
دیگر در میان ما نیستند

ناگفته هاى قهرمان سینماى اکشن از «راکى» و «رمبو» و البته جوانى و پیرى اش
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حزب جمهوریخواه بوده است گفت که «راکى» 
هرگز در نظر نداشــته سیاسى باشــد. وى افزود: 
هرگز به آن شــخصى نگاه نکــردم و این مردم 
هستند که مى گویند «راکى» دست راستى است. 
اما «راکى» مرد ســاده اى اســت که در یک نوع 
ذهنیت خاص رشد کرده است. هر کس به عنوان 

یک وطن پرست بزرگ مى شود و او هم همین 
است. او سیاسى نیســت بنابراین وقتى پرچم 
آمریکا را دور خودش مى پیچد، فکر مى کند 
دارد کار درست را انجام مى دهد. وى ادامه 
داد: هر وقت بوکسورها پرچم کشورشان را 
بلند مى کنند این کار را به صورت اتوماتیک 
انجام مى دهنــد و نمى خواهند بگویند ما 
بهتر از شما هستیم بلکه این چیزى است 

که یاد گرفته اند.
وى در مورد اولین اقــدام جدى و بزرگش 

است!» من واقعا شگفت 
زده شدم.

موفقیت برسم، همه مىتوانند.
او از پیرى هم حــرف زد و گفت:"راکى بالبوآ"
مسیرى را نشان داد که پیرى را بپذیرید.

این ایده پشــت فیلم «بى مصرف 
ها» بود. ما همه قهرمانان دوران 
کودکى مان را در یک فیلمجمع 
کردیم. البته که آنها پا به سن 
گذاشــته بودند. اما همگى 
کنار هم، قوى بودند. وقتى 
پیر مى شــوى، نمى توانى 
جور دیگــرى وانمود کنى 
یا تالش بــر پنهان کردن 
تغییرات کنى. باید پیرى را 
بپذیــرى و ادامه بدهى. یک 
نکته روشن است: همیشه باید 

به مبارزه ادامه بدهى.

«لیال حاتمى» بازیگر مجموعه «نهنگ آبى» روز یک شــنبه در متنى براى 
مخاطبانــش درباره نقش، حضور و غیبتش در این ســریال شــبکه خانگى 

توضیحاتى ارائه کرد.
این بازیگر مشهور ســینما و تلویزیون در متنى نوشت: «الزم مى دانم درباره  
نقش، حضور و غیبتم در سریال "نهنگ آبى" چند نکته را با تماشاگرانى که 
"آناهیتا" و من را در این سریال دنبال کرده اند، در میان بگذارم. حضور من در 
این سریال با این قول و قرار صورت گرفت که این نقش در بازنویسى فیلمنامه 
رشد و عمق پیدا کند. وعده دادند نویســنده اى در راه است اما هرگز نویسنده 
در راه، به این پروژه نرسید و نویسنده  اصلى سریال و تهیه کننده نیز نیازى در 
جدى گرفتن درخواست هاى من حس نکردند، یا مشغله هاى مربوط به فیلم 
دیگرشان، این امکان را به آنها نمى داد. پافشارى من از یک سو و حوصله کم 
طرف هاى مقابل براى چنین امورى تا آنجا پیش رفت که توان ادامه  همکارى 
از من سلب شد. بعد از تالطم هاى بســیار فرساینده و مطلقاً بى نتیجه، توافق 
کردیم من و "آناهیتا" از ســریال خارج شویم و طرحى براى داستان و خروج 
این شــخصیت صورت بگیرد، با این تعریف "آناهیتا" مصمم مى شود اسرار 
شرکت را فاش کند اما قدرت پشت پرده  شرکت، او را از پا در مى آورد و همین 
تعریف، نوشته و فیلمبردارى شد. با مرگ "آناهیتا" من هم از گروه جدا شدم اما 
سازندگان این سریال باز بر خالف توافق مان، سرنوشت دیگرى براى "آناهیتا" 

در نظر گرفتند و گویا او را تا اطالع ثانوى، غیب کرده و فرارى داده اند.
سرنوشتى ناموزون براى "آناهیتا" که دیگر من نقشى در ایفاى آن نداشتم و 
کامًال غافلگیر شدم. شکل خروج "آناهیتا" از داستان، اهمیتش براى من، غیر 
از نقش و مالحظات شغلى، در این بود که با تماشاگرى که نقش را دنبال کرده 
بود، مراسم خداحافظى را به جا آورد اما در شکل کنونى به نظر مى آید من سریال 
را بدون مالحظه و احساس تکلیف نسبت به تماشاگر رها کرده ام و به این دلیل 
ناپیدا شده ام. چنین کارى خالف اصول و حساســیت هاى من است. اگرچه 
نوشتن این یادداشت تغییرى در چیزى ایجاد نمى کند اما حداقل مى تواند سهم 

من، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده را از این تقصیر روشن تر کند.»
سریال «نهنگ آبى» به کارگردانى فریدون جیرانى هر هفته در شبکه نمایش 
خانگى با مجوز سازمان سینمایى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در حال توزیع 
است و بازى لیال حاتمى هنرمند باسابقه اى که تا قبل از این، حضورش در هر 
فیلمى به آن اثر اعتبار مى بخشید یک نمره منفى در کارنامه هنرى این بازیگر 
به حساب مى آمد چرا که به اذعان منتقدان، حاتمى آنچنانکه باید و شاید با نقش 
«آناهیتا» در «نهنگ آبى» ارتباط برقرار نکرده و از پس ایفاى این نقش برنیامده 

بود و این حس به مخاطبان این مجموعه هم منتقل شده بود. بدین ترتیب 
مى توان گفت خداحافظى وى با این سریال به هر دلیلى که بوده بهترین 

اتفاق ممکن است. 

توضیح لیال حاتمى
 درباره حذفش از «نهنگ آبى»

محمد علیزاده 
براى «گاندو» مى خواند

 همزمان با انجام مراحل فنى ســریال «گاندو»، محمد علیزاده موسیقى 
تیتراژ پایانى این سریال را مى خواند.

مجتبى امینى، تهیه کننده سریال «گاندو» درباره جدیدترین وضعیت این 
سریال گفت: در حال حاضر سریال مشغول انجام مراحل فنى است و به 
تازگى محمد علیزاده به عنوان خواننده همکارى خود را با ما آغاز کرده است 

تا سریال براى پخش از شبکه 3 سیما آماده شود.
محمد علیزاده، خواننده پاپ کشورمان 

پیش از این در ســریال «برادر» با 
جواد افشــار همکارى داشته است 

و بعــد از آن، دومین همکارى 
خود را با این کارگردان آغاز 

کرده است.
«گاندو» مجموعه امنیتى به 
کارگردانى جواد افشار، تهیه 

کنندگى مجتبى امینى و به قلم 
آرش قادرى است.

تازگى محمد علیزاده به عنوان خواننده همکارى خود را با ما آغاز کرده است 
3تا سریال براىپخش از شبکه3 سیما آماده شود.

محمد علیزاده، خواننده پاپکشورمان
پیش از این در ســریال «برادر» با 
جواد افشــار همکارى داشته است 

و بعــد از آن، دومین همکارى
خود را با این کارگردان آغاز 

کرده است.
«گاندو» مجموعه امنیتى به

کارگردانى جواد افشار، تهیه 
کنندگى مجتبى امینى و به قلم 

رش قادرى است.

آگهى تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود سامان هنر آرمانى درتاریخ 1397/10/01 به شماره 
ثبت 3238 به شناســه ملى 14008023106 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخــذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد - صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - شرکت در کلیه 
مناقصات ومزایدات دولتى وخصوصى - شــرکت در کلیه نمایشگاههاى بین 
المللى داخلى یا خارجى - تحصیل وام واعتبــار از بانکها جهت تحقق اهداف 
شرکت - خرید وفروش کلیه کاالهاى مجاز - اخذ نمایندگى از شرکتهاى داخلى 
یا خارجى - احداث شــعبه در داخل یا خارج از کشور- خرید وفروش قطعات 
کامپیوترى (ســخت افزارى ) درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش باغ بهادران ، شهر باغ بهادران، امام حسین 
، کوچه سوم ، کوچه شهیدمهران کاویانى ، پالك 117 ، طبقه همکف کدپستى 
8476136546 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى سامان بهادران باغبادرانى 
به شــماره ملى 1160095515 دارنده 700000 ریال سهم الشرکه خانم 
حدیث حیدرى باغبادرانى به شماره ملى 1741913403 دارنده 300000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى سامان بهادران باغبادرانى به شماره ملى 
1160095515و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم حدیث حیدرى 
باغبادرانى به شــماره ملى 1741913403و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (480360)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى بازرگانى پرسا تجارت گســتر آرپان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 53746 و شناسه ملى 14004756300 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع فالیت شرکت و ماده مربوطه اساسنامه 
الحاق گردید: تولید ، توزیع و فروش محصوالت صنایع دستى پس از اخذ 
مجوزهاى الزم ضرورى میباشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (480362)
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اسمش از لیست در آمد و داغ کرد!
   خبر آنالین | بعضى از اعضاى هیئت مدیره استقالل رابطه نزدیکى با امیر قلعه نویى دارند. آنها حتى در صحبت هاى خود با قلعه نویى به او گفته بودند زمینه مهیا مى شود تا به استقالل بازگردد. به همین 
دلیل قلعه نویى در ابتداى مذاکرات با سپاهان از این گفت که باید بیشتر فکر کند. در نهایت اتفاقاتى رخ داد که امیر تصمیم گرفت در آخرین مصاحبه خود خطاب به مدیران استقالل به کنایه بگوید همان مربى 
18 میلیاردى برایشان بهتر است. روز پنج شنبه بود که خبر رسید امیرحسین فتحى نام قلعه نویى را به طور کامل از لیست مربیان آینده استقالل درآورده است. امیر هم از طریق یکى از مسئوالن باشگاه در جریان 
حرف هاى فتحى قرار گرفت و همین مسئله باعث شد از کوره در برود و مصاحبه  اى انجام دهد. قلعه نویى توقع داشت یکى از گزینه هاى باشگاه براى فصل جدید باشد. او البته یحتمل به پیشنهاد پاسخ منفى 

مى داد چراکه سپاهان همه جوره شرایطش از استقالل بهتر است. ولى همین که از لیست خارج شد و فتحى هم در موردش چنین حرفى زد، باعث شد مصاحبه آخرش را انجام دهد.

سپاهان و پرســپولیس مهمترین بازى 
باقیمانده ســال فوتبــال ایــران را فردا 
چهارشنبه هشــتم خرداد برگزار خواهند 
کــرد و قضاوت ایــن بازى حســاس را 

محمدحسین زاهدى فر به عهده دارد.
یک روز دیگر حساس ترین بازى فصل 
فوتبال ایران در نیمــه نهایى جام حذفى 
بین قهرمان و نایب قهرمــان لیگ برتر 
این فصل برگــزار مى شــود. دو تیم دو 
هفته قبل و در رقابــت هاى لیگ برتر در 
تهران باهم بازى کردند و این یک بازى 
فوق العاده جنجالى از آب درآمد به طورى 
که همه بــازى مرحله نیمــه نهایى جام 
حذفى را یک بازى فوق حساس مى دانند. 
مسابقه اى که در ورزشگاه مملو از جمعیت 
نقش جهان اصفهان و براى رســیدن به 
فینال جام حذفى برگزار مى شود را حسین 
زاهدى فر سوت خواهد زد. کسى که به او 
بخاطر چهره و استایل خوبش رضا گلزار 

داورها مى گویند.

آمار و ارقام
او امســال 15 مسابقه را ســوت زده 66 
کارت زرد که ســه بار آن کارت زرد دوم 
و منجر به اخراج بــوده را در کارنامه اش 
دارد و نکته جالب اینجاست که او در هیچ 

مسابقه اى کارت قرمز مستقیم نشان نداده 
است. زاهدى فر در این 15 مسابقه چهار 
ضربه پنالتى هم بــراى تیم هاى مختلف 
گرفته است. او در این فصل و تا قبل از نیمه 
نهایى جام حذفى سه بازى براى سپاهان و 
دو بازى را هم براى پرســپولیس قضاوت 
کرده است. هر دو بازى پرسپولیس برابر 
تراکتورسازى (دور برگشــت) و صنعت 
نفت آبادان (دور رفت) با تســاوى یک بر 
یک به پایان رسیدند. این داور اما سه بازى 
سپاهان برابر ســپیدرود (رفت)، فوالد و 
اســتقالل(هر دو برگشــت) را سوت زده 
که در این بازى ها سپاهان یک برد، یک 
مساوى و یک باخت به دست آورده است. 
زاهدى فر داورى است که به دسته داورانى 
که از کارتشان زیاد استفاده مى کنند تعلق 
ندارد و بیشــتر ســعى دارد مدیریت کند. 
پنالتى هاى زیادى هــم نگرفته و ندادن 
کارت قرمز هم دلیل دیگرى بر ســبک 
مدیریتــى قضــاوت او دارد. مهمترین 
بازى هایى که در این فصــل زاهدى فر 
قضاوت کرده بازى حســاس سپاهان و 
استقالل بود که اگر با برد استقالل به پایان 
نمى رسید شاید ماجرا امروز براى زاهدى 
فر هم فرق مى کرد. او بازى پرســپولیس 
و تراکتورســازى، پدیده و تراکتورسازى 
و استقالل و ســایپا را در این فصل سوت 

زده است.

گزینــه خوب بــراى بازى 
سخت

على خسروى، کارشــناس داورى درباره 
قضاوت زاهدى فــر در یکى از مهمترین 
بازى هاى این فصل فوتبال ایران گفت:  
من نمى خواهم از داورى کشور طرفدارى 
بى دلیل کنم اما بضاعت ما در داورى براى 
بازى هاى حساس شــاید به اندازه تعداد 
انگشــتان یک دست باشــد. ما 13 سال 
بیشترین تعداد داوران سطح باال را داشتیم 
اما اجازه ندادند دربى را داوران ایرانى سوت 
بزنند. براى اینکه هر رسانه اى باالخره به 
یک رنگى وابستگى دارد اما بعد از آن 16 
دربى را فقط سه داور قضاوت کردند. هفت 
دربى ترکى، شش دربى فغانى و سه دربى 

هم مظفرى زاده فقط قضاوت کرده اند. 
خسروى درباره انتخاب زاهدى فر براى 
این بازى حساس گفت:  این را باید کمیته 
داوران جواب بدهد. زاهدى فر در آن بازى 
استقالل و سپاهان یک اشتباه داشت که 
شانس آورد استقاللى ها بازى را بردند. با 
این حال بازى هاى ســختى را سوت زده 
مثل بازى تراکتورسازى و پرسپولیس که 
به خوبى از پسش برآمد. بازهم مى گویم 
همه داوران اشتباه داشتند اما گزینه هاى 
دیگر هم مثل حســین زرگر و یا اشکان 
خورشیدى و ســیدعلى هم مى توانستند 

گزینه این بازى باشند.  خسروى در پاسخ به 
این سئوال که داوران ایرانى چه در دربى و 
چه در بازى هاى بزرگ اشتباه هاى بزرگ 
کم نداشــته اند هم گفت:  من به جرأت 
مــى گویــم اشــتباهات داوران مــا در 
بازى هاى بزرگ کمتر از اشتباهات داوران 
خارجى در دربى هاى اروپایى است. این را 

با مدرك ثابت مى کنم. 

داورى کــه نمــى خواهد
 بین المللى باشد

رضا غیاثى، عضو کمیته داوران فدراسیون 
فوتبال درباره انتخاب حسین زاهدى فر 
گفت:  او بازى هاى خوبى را قضاوت کرده 
و به همین دلیل هم پیشــنهاد دپارتمان 
بود و در جلسه اى که برگزار شد قرار شد 

زاهدى فر این بازى را سوت بزند. 
غیاثى در این رابطه کــه زاهدى فر داور 
بین المللى نیست هم گفت:  اینکه او بین 
المللى نیست به این علت است که خودش 
نمى خواهد و هر بار بهانه اش مشکالت 
خانوادگى است. کارشناس قدیمى داورى 
فوتبال ایران دربــاره خصوصیات داورى 
زاهدى فر هم گفت: خــوب مى دود، به 
صحنه نزدیک است و در صحنه قضاوت 
مى کند، بازى را خوب اداره مى کند و به جا 

کارت مى دهد. 
او با اشاره به اتفاقى که در بازى 
سپاهان و استقالل و گل آبى ها 
رخ داد هم گفت: همه تیم ها و 
داورها باالخره از هم خاطرات 
خوب و بد زیاد دارند. در مجموع 
فکر مى کنم چون اشتباهات 
براى همه رخ داده پس عادالنه 

بوده است. 
عضو کمیته داوران فدراسیون 
فوتبــال در ادامه گفــت: براى 
اینکه داور روز موفقى داشــته 
باشد مربیان و بازیکنان باید در 
زمین حرمت هــا را نگه دارند تا 
جو و فضاى ورزشــگاه تحت 
تأثیر قرار نگیرد. باالخره چشم 
تماشاگران به حرکات و زبان 
بدن مربیان و بازیکنان است. 

غیاثى در ایــن رابطه که اگر 
اتفاقات بازى پدیده و سپاهان 
در لیگ برتر نبود آیا این بازى 
به علیرضا فغانى نمى رســید 
گفت: نه فغانــى به هیچ وجه 

کاندیداى این بازى نبود.  

 سبزپوشان اصفهانى در آخرین بازى مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا به مصاف النصر عربســتان خواهند رفت. ذوبى ها امسال با 
عملکرد بســیار خوبشــان باالتر از الزورا، النصر و الوصل قرار 
گرفته اند و به عنوان تنها نماینده ایران در مرحله حذفى حاضر 
خواهند بود اما نکتــه مهم حریف بعدى ذوب آهن اســت که 

مى تواند سرنوشت این تیم را مشخص کند.
با توجه بــه لغو دیــدار ذوب آهن-النصر در کربــال، این فرصت 
به وجود آمد که شــاگردان علیرضا منصوریان بــا آگاهى از نتایج 

و وضعیت گــروه دوم به مصــاف النصر برونــد و در واقع حریف 
بعدى خود را انتخاب کنند. در گروه دوم، الوحده صدرنشــین شد 
و االتحــاد در جایگاه دوم قــرار گرفت تا ذوب آهــن در صورت 
کســب برد یا مســاوى، به عنوان ســرگروه به مصاف االتحاد

 برود.
دیدار با نماینده عربســتان به منزله انجام دو بازى دیگر در زمین 
بى طرف است که دوباره براى ذوب آهن مشکل ساز خواهد شد. 
خصوصًا اینکه مرحله یک هشــتم در آغاز لیــگ نوزدهم برگزار 

مى شود و طبیعتاً  فشردگى اول لیگ، کار را براى هر تیمى سخت 
خواهد کرد.

حاال در چنین شــرایطى شــاید ذوبى ها با یک باخت مصلحتى، 
شــرایط بهتر را براى خود رقم بزنند. البته شاید قدرت تیم الوحده 
بیشــتر از االتحاد باشــد اما به هر حال امتیاز میزبانــى و فرار از 
هزینه ها و مشکالت سرســام آور بازى در زمین بى طرف، نکاتى 
هستند که تیم سبزپوش اصفهانى در بازى این هفته با النصر به آن 

توجه خواهد کرد.

ببازى هم بد نیست!
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گزینه این بازى باشند.  خسروى در
این سئوال که داوران ایرانى چه در دربى و 
چه در بازى هاى بزرگ اشتباه هاى بزرگ 
کم نداشــته اند هم گفت:  من به جرأت 
مــى گویــم اشــتباهات داوران مــا در 
زى هاى بزرگ کمتر از اشتباهات داوران 
ى هاى اروپایى است. این را 

احمد جمشــیدى، ســخنگوى باشــگاه ذوب آهن گفــت: کار تمدید 
قرارداد بازیکنانى را که قراردادشــان تمام مى شــود، به بعد از بازى با 
النصر موکول کرده ایــم تا تیم با تمرکــز کافى در این بــازى به میدان

 برود.
احمد جمشیدى در گفتگویى با اشاره به تمدید قرارداد هاى بازیکنان این 
تیم گفت: ما به بازیکنان مان که قراردادشان تمام مى شود، براى فصل بعد 
نیز احتیاج خواهیم داشت، اما کار تمدید قرارداد این بازیکنان را به بعد از 
بازى با النصر موکول 
کرده ایــم تــا تیم با 
تمرکز کافى براى این 

مسابقه آماده شود.
جمشیدى افزود: اگر ما 
بتوانیم نظر بازیکنانى 
کــه قراردادشــان 
تمام شــده است را 
جلب و قراردادشــان 
را تمدیــد کنیــم، با 
توجــه به بازگشــت 
ســه بازیکنمــان از 
تراکتورسازى، دیگر 
مشکلى نخواهیم داشت. البته اگر باز هم نیاز به جذب بازیکنان جدید باشد 
با نظر کادر فنى اقدام خواهد شــد تا با قدرت بیشترى در ادامه مسابقات 

آسیایى حضور پیدا کنیم.
وى درباره اینکه آیا براى تمدید قرارداد با رشید مظاهرى و ارسالن مطهرى 
اقدامى شده است، تصریح کرد: تاکنون هیچ صحبت رسمى را آغاز نکردیم. 
ان شاءا... بازى با النصر که تمام شود بالفاصله مذاکره با بازیکنان مان را آغاز 

خواهیم کرد.

بعد از النصر مى رویم براى تمدیدها

دیدارى که رئیس را معلوم مى کند
 دیدار پرسپولیس و سپاهان که طى 14 سال اخیر به یکى از بزرگ ترین و حساس ترین رقابت هاى فوتبالمان تبدیل شده و از آن به 
عنوان الکالسیکوى ایران یاد مى شود. این تقابل امسال به دلیل رقابت دو تیم در کورس قهرمانى لیگ برتر دوباره به اوج رسید.

حاال آنها طى یک فصل فوتبالى براى سومین بار به مصاف هم خواهند رفت و با توجه به قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر، 
دیدار شان در نیمه نهایى جام حذفى حساسیت و اهمیت فوق العاده اى پیدا کرده. از این جهت پرسپولیسى ها براى دبل کردن 

انگیزه زیادى دارند و سپاهانى ها هم مى خواهند فصل خوبشان را با قهرمانى تمام کنند.
پرسپولیس و سپاهان تاکنون 70 بار با هم بازى کرده اند که از این تعداد، هشت بازى در جام حذفى بوده و هر هشت بازى در 20 
سال اخیر برگزار شده است. در مجموع این هشت بازى با در نظر گرفتن نتایج در ضربات پنالتى، پرسپولیس سه بار برده، سه 
بار باخته و دو بازى هم مساوى شد که نتیجه بازى چهارشنبه که هفتادویکمین تقابل آنهاست، این تعادل را به هم خواهد زد و 

تعداد برد هاى یکى از دو تیم بیشتر مى شود. 

طلسم حذفى روى اعصاب پرسپولیسى ها
پرسپولیس طى چهار سال اخیر با برانکو همواره با بدشانسى و همینطور اشتباهات داورى در مراحل نیمه نهایى، 

یک چهارم نهایى و البته یک بار هم در همان مرحله یک شــانزدهم با غافلگیرى مقابل قشــقایى شیراز از 
رقابت هاى جام حذفى کنار رفته اند اما حاال در نیمه نهایى هستند و فارغ از استرس و هیاهوى لیگ برتر و لیگ 

قهرمانان آسیا به قهرمانى در جام حذفى و دبل داخلى فکر مى کنند.
پرسپولیس در صورت قهرمانى جام حذفى، دوگانه داخلى ایران را مى برد و فعًال در مسیر تیم هاى بزرگ اروپا مثل 

بایرن مونیخ و بارسلونا قرار دارد. هرچند یک مرحله از این تیم ها عقب تر است. بایرن مونیخ و بارسلونا بعد از قهرمانى 
در لیگ هاى آلمان و اسپانیا حاال در فینال جام حذفى کشورهایشان به ترتیب باید با الیپزیش و والنسیا دیدار کنند اما 

پرسپولیس فعًال در نیمه نهایى حضور دارد. همچنین از بین لیگ هاى بزرگ اروپا، منچسترسیتى موفق شده در انگلیس جام 
قهرمانى لیگ برتر و جام حذفى را ببرد که البته آنها جام اتحادیه را هم برده  و سه گانه را فتح کرده اند. 

خداحافظ گروژنى  
مدیر اجرایى تیم فوتبال احمد گروژنى به صورت رسمى اعالم کرد میالد محمدى، مدافع ایرانى پس از سه سال این تیم 
جمهورى چچن را ترك خواهد کرد. به گزارش سایت«Soccer» روسیه، این نخستین فصل نیست که میالد محمدى 

کیفیت فنى خوب و نمایش مطلوبى از خود در تیم احمد گروژنى نشان مى دهد.
احمد آیدامیروف، مدیر اجرایى تیم فوتبال احمد گروژنى درباره آینده میالد محمدى مى گوید:  او تابســتان سال جارى 
گروژنى را ترك خواهد کرد اما اینکه کجا مى رود هنوز هم پرسش بزرگى است. این بازیکن عالقه مندانى از تیم هاى زنیت 
سن پترزبورگ و اسپارتاك مسکو دارد اما میالد محمدى شایسته پیشرفت و صعود است. حضورش در دیگر لیگ هاى اروپا 

نیز مى تواند مهیج باشد. 
پیش از مدیر برنامه میالد محمدى به خبرگزارى «تاس» روسیه گفته بود که این بازیکن ایرانى پیشنهادهایى از تیم هاى 

مسکویى اسپارتاك و دینامو، دینامو زاگرب کرواسى و دو  تیم آلمانى و بلژیکى دریافت کرده است.

آقا نمى خواهید این بازى را ول کنید؟ یک 
مصاحبه رادیویى از امیر قلعه نویى منتشر مى شود که در 

آن گفته: «همه مردم دیدند به سپاهان ظلم شد» و بعد یک 
مصاحبه از مدیرعامل پرسپولیس که گفته: «برخى ها نمى خواهند 

اجازه بدهند ما در قهرمانى دبل کنیم.» این رقابت مظلوم نمایى که در 
گرفته واقعاً منزجرکننده است. االن شرایط طورى شده که هر کسى فکر مى کند 
کمتر از دیگرى ناله کند موقعیتش در خطر خواهد بود. حال مردم به هم خورد از 

بس این نک و نال ها را شنیدند. مثل مرد پاشنه ها را ور بکشید و بروید داخل 
زمین، اگر حقى دارید حقتان را بگیرید و بیرون بیایید. وگرنه یکسال 
تمام غرولند و آه و افسوس همه را کالفه کرده است. بدتر از همه 

اینکه فضاى مجازى به این شکایت هاى عمدتاً  پوچ اصالت 
مى دهد و همین باعث شده دیگران تصور کنند اگر 

ساکت باشند، سرشان بى کاله خواهد بود.

جرج در راه سپاهان
جرج گولسیانى، مدافع گرجستانى فصل گذشته نساجى مازندران در حال مذاکره با سپاهان اصفهان است و توافقات اولیه 

نیز حاصل شده است.
این بازیکن گرجستانى اولین بار توسط امیر قلعه نویى به فوتبال ایران جذب شد و به ذوب آهن پیوست و در فصل جارى 

هم بازیکن نساجى مازندران بود.
گولسیانى که قرارداد یک ساله اش با نساجى به پایان رسیده چندى پیش از هواداران این تیم خداحافظى کرد تا مشخص 

شود قصد ماندن در مازندران را ندارد.
این بازیکن توانایى بازى در پست دفاع میانى و هافبک دفاعى را دارد.

اینقدر ناله نکنید

کارت مى دهد. 
او با اشاره به اتفاقى که در بازى 
سپاهان و استقالل و گل آبى ها 
رخ داد هم گفت: همه تیم ها و 
ترات داورها باالخره از هم خاط
خوب و بد زیاد دارند. در مجموعع

فکر مى کنم چون اشتباهات 
براى همه رخ داده پس عادالنه 

بوده است. 
عضو کمیته داوران فدراسیون 
فوتبــال در ادامه گفــت: براى 
اینکه داور روز موفقى داشــته 
باشد مربیان و بازیکنان باید در 
زمین حرمت هــا را نگه دارند تا 
جو و فضاى ورزشــگاه تحت 
تأثیر قرار نگیرد. باالخره چشم 
تماشاگران به حرکات و زبان 
بدن مربیان و بازیکنان است. 
غیاثى در ایــن رابطه که اگر

اتفاقات بازى پدیده و سپاهان 
در لیگ برتر نبود آیا این بازى 
به علیرضا فغانى نمى رســید
گفت: نه فغانــى به هیچ وجه

کاندیداى این بازى نبود. 

و ز ل ن و ى
شــتم در آغاز لیــگ نوزدهم برگزار 

ن ر ن زى ر ى ه زپوش م
توجه خواهد کرد.

اقى که
کارت مى دهد. 

او با اشاره به اتفاقى که
سپاهان و اس

آقاى خوش تیپ، مرد اول نقش جهان

محمد مؤمنى

سعید نظرى

محمد احمدى

 سبزپوشان اص
آسیا به مصاف
عملکرد بس
گرفته اند
خواهند بو
مى تواند سرن
ل با توجه بــه
ک به وجود آمد
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مفاد آرا
 برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف 

مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 37 مورخه 1398/1/7 خانم زهره بنیادى به شناسنامه شماره 406 کدملى 
3257046480 صادره کرمانشاه فرزند جمشید در یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 51/33 مترمربع قسمتى از پالك 859/111 قطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى از رضا شکرالهى انتقال گرقته است 
2- رأى شماره 24  مورخه 1398/1/7 آقاى رضا شکرالهى به شناسنامه شماره 97 کدملى 
4623058239 صادره شــهرکرد فرزند منصور در چهارونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 51/33 مترمربع قسمتى از پالك 859/111 قطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شماره 14520 مورخه 1397/12/22 شهردارى به شناسه ملى 14000277378  در 
ششدانگ یک باب ساختمان نیمه ساز به مساحت 255/54 مترمربع قسمتى از پالك 473 

و461 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شماره 4995 مورخه 1397/5/16 آقاى مهدى محمد زاده ها به شناسنامه شماره 
505 کدملى 1091491453 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین در ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 144/90 مترمربع قســمتى از پالك 365 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 6570 مورخه 1396/7/10 آقاى الیاس صالحى به شناسنامه شماره 149 
کدملى 5759474952 صادره چادگان فرزند على در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
17/64 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک 
اصفهان –انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین معینى باواســطه وبه صورت عادى 

مى باشد 
6- رأى شماره 10519 مورخه 1397/11/11 آقاى رسول خزائیلى نجف آبادى  به شناسنامه 
شماره 508 کدملى 1091138834 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 103/40مترمربع قسمتى از پالك 111/9 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 10512 مورخه 1397/11/10 آقاى مهرداد راحمى به شناسنامه شماره 3025 
کدملى 1092114785 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 182/90 مترمربع قسمتى از پالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شــماره 10513 مورخه 1397/11/10 خانم مرضیه اکبرى  به شناسنامه شماره 
6830 کدملى 1092152891 صادره نجف آباد فرزند عبداله  در دودانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 182/90 مترمربع قسمتى از پالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى اصالحى شــماره 8436 مورخــه 1397/9/20 پیرو رأى شــماره 6276 مورخه 
1397/6/22 آقاى مجتبى مصطفائى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 3239 کدملى 
1092260285 صادره نجف آباد فرزند مهدى در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
205/70 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 643 اصلى واقع درقطعــه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شــماره 10112 مورخه 1397/11/2 آقاى مرتضى القاسى به شناسنامه شماره 
4 کدملى 1129879577صادره گوگان فرزند عبدالرضا دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یک باب خانه به مساحت 225/45 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 
ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه مى باشد 
11- رأى شــماره 10111 مورخه 1397/11/2 آقاى محمد القاسى به شناسنامه و کدملى 
شماره 1120025249صادره فریدونشــهر  فرزند عبدالرضا دردو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 225/45 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 
ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه مى باشد 
12- رأى شماره 10121 مورخه 1397/11/2 آقاى عیسى القاسى به شناسنامه شماره 34 
کدملى 1129981215صادره فریدونشهر فرزند عبدالرضا دردو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 225/45 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 
ثبت اصفهان- انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه مى باشد 
13- رأى شماره 9387 مورخه 1397/10/15 خانم زهرامحمدى الورى به شناسنامه شماره 
3 کدملى 5499821089 صادره تیران وکرون فرزند اسداله در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 15/50 مترمربع قسمتى از پالك 618 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 1 مورخه 1398/1/5 آقاى على صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1173 کدملى 1091224501 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 294/20 مترمربع قســمتى ازپالك 1037 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 11425 مورخه 1397/12/7 آقاى على فکورى به شناسنامه شماره 2850 
کدملى 1091343391 صادره نجف آباد فرزند عباس در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 110/82 مترمربع قسمتى از پالك 701 قطعه  4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شــماره 11426 مورخــه 1397/12/7 خانم مهرى ســلیمانى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 685 کدملى 1091296944 صادره نجف آباد فرزند حسن  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/82 مترمربع قسمتى از پالك 701 قطعه  

4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 10187 مورخه 1397/11/2 آقاى مجتبى گودرزى به شناسنامه شماره 
311 کدملى 1129332489 صادره فریدونشهر فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 338/03 مترمربع قســمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – 
انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین  معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
18- رأى شماره 16 مورخه 1398/1/7 خانم نوشین سادات روشنائى به شماره شناسنامه 
و کدملى 1273165411 صادره اصفهان فرزند ســید مجید در یک ونیم دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 271/73 مترمربع قسمتى از پالك 803 و 802/1 قطعه 

3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 507 مورخه 1398/1/11 آقاى سید نوید روشــنائى به شماره شناسنامه 
و کدملى 1274803217 صادره اصفهان فرزند ســید مجید در یک ونیم دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 271/73 مترمربع قسمتى از پالك 803 و 802/1 قطعه 

3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 13 مورخه 1398/1/6 خانم مهتاب معین  به شماره شناسنامه914 و کدملى 
1091112037 صادره نجف آباد  فرزند محمد جواد در ســه  دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 271/73 مترمربع قسمتى از پالك 803 و 802/1 قطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 1596 مورخه 1398/2/19 خانم زینت فاضل نجف آبادى به شناسنامه 
وکدملى شماره 1080100318 صادره از نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 77/21 مترمربع قســمتى از پالك شماره 2و959/1 واقع در قطعه 7 بخش 11 
ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  تاریخ انتشارنوبت اول :98/2/23 
تاریخ انتشارنوبت دوم :98/3/7 م الف: 459786 ابوالفضل ریحانى - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك نجف آباد /2/383   
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شماره 
139860302007003686 تاریخ 1398/02/18

برابر رأى شــماره 139860302007003653 هیأت دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى فرهنگ سهلوانى فرزند 
محمدرضا بشماره شناســنامه 3425 در یک باب مغازه به مساحت 52,82 مترمربع پالك 
142 فرعى از 430 اصلى واقع در مینادشــت خریدارى از مالک رسمى آقاى احمد غازى 
اصفهانیفرزند صفر على محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
, دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1398/2/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/7 م الف  460814  حسین زمانى 

رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 2/399 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقدسندرسمى - 
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى 

وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
برابرراى شــماره 139760302035000210- 97/9/29هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقدسندرسمى مستقدرواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم نسرین چمنى فرزند حسین 
على به شماره شناســنامه 8صادره ازگلپایگان درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب 
خانه – ششدانگ به مساحت 120/17مترمربع پالك 301اصلى واقع درحاجى آباد خیابان 
خرم پ 37بخش 16خریدارى مع الواسطه ازمالک رسمى آقاى محمدابدالى حاجى آبادى 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى 
شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایى 
تقدیم نمایند بدیهى اســت درصورت انتقضاى مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد – تاریخ انتشارنوبت اول :98/2/23 تاریخ انتشارنوبت 
دوم 98/3/7  م الف 460517 ناصر صیادى صومعه رئیس ثبت اســناد و امالك شــاهین 

شهر/ 2/411 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقدسندرسمى - 
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى 

وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
برابرراى شــماره 139760302035000247- هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مســتقدرواحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى عسگرى   محمودآبادى 
فرزندجعفر به شماره شناسنامه 55 صادره ازبرخوار  دریک باب مغازه ، ششدانگ ، به مساحت 
85مترمربع  قســمتى پالك 301اصلى واقع در بخش 16به آدرس اصفهان شاهین شهر 
حاجى آبادخ شاهد روبه روى مدرســه دخترانه جزى خریدارى مع الواسطه ازمالک رسمى 
آقاى محمدابدالى  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
15روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت درصورت انتقضاى مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشــد – تاریخ انتشارنوبت اول :98/2/23 
تاریخ انتشــارنوبت دوم 98/3/7  م الف 460698 ناصر صیادى صومعه رئیس ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/ 2/413 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقدسندرسمى - 
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 

وساختمانهاى فاقدسندرسمى
برابرراى شــماره 139760302035000205- 97/9/27هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقدسندرســمى مســتقدرواحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن بهشتى فرزند 
غالمحسین به  شماره شناسنامه 13صادره ازگلپایگان نسبت به سه دانگ  مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه – ششدانگ به مســاحت 120/11مترمربع پالك 301اصلى واقع درحاجى 
آباد خیابان خرم پ 37بخش 16خریدارى مع الواســطه ازمالک رسمى آقاى محمدابدالى 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى 
شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایى 
تقدیم نمایند بدیهى اســت درصورت انتقضاى مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد – تاریخ انتشارنوبت اول :98/2/23 تاریخ انتشارنوبت 

دوم 98/3/7  م الف 460177 اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر/ 2/415 
مزایده

در پرونده کالسه 90/97 اجرایى و به موجب دادنامه 743 صادره از شعبه 5 عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى قاسم محمدى محکوم اســت به پرداخت بابت محکوم به 
33756490 تومان در حق محکوم له از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: 6 دانگ منزل مسکونى تحت پالك ثبتى 6 فرعى مجزا شده از 
380 اصلى واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبتى به آدرس نجف آباد خ 15 خرداد کوچه 
شهید گوسفند شناس بن بست غنچه پالك 18 کد 5741185186 محل مورد بازدید کال 
تشکیل یک باب منزل مسکونى همکف قدیمى ساز با قدمت باالى 40 سال داراى زیر زمین 
را تشکیل میدهد که مساحت عرصه آن میزان حدود 110 متر مربع میباشد و مساحت اعیانى 
حدود 70 متر مربع که ملک از نظر طول و ابعاد با سند مطابقت دارد که با مصالح دیوار بار بر 
سقف ضربى فاقد نما سطوح داخلى گچ اندود و نقاشى دربهاى داخلى چوبى کف موزائیک 
دیواره حیاط آجر سیستم گرمایش گازى و سرمایشى کولر آبیداراى انشعابات آب برق گاز 
میباشد.با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیانى نوع بنا و مشترکات 
جمعا شش دانگ ملک ارزشى معادل 1320000000ریال معادل ( یک میلیارد و سیصد و 
بیست میلیون ریال )مى باشد.باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 98/4/2 
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد.465625/م الف مدیراجراى 2 احکام شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/522 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابــر راى شــماره 139760302177001067 مورخــه 1397/11/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مرتضى صادقى علویجه فرزند شیرمحمد بشماره شناسنامه 5245 نجف آباد و شماره ملى 
1090509529در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 872فرعى واقع 
در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 156/95 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى غالمرضا صادقى علویجه محرز گردیده است.
2.برابــر راى شــماره 139760302177001104 مورخــه 1397/12/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
علیرضا قندهارى علویجه فرزند فضل اهللا بشماره شناســنامه56 نجف آباد و شماره ملى 
1092009019 در ششــدانگ یکباب خانه برروى قســمتى از پالك 822 فرعى واقع در 
علویجه 1 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 134/80 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى محمد تقى زمانى علویجه محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139760302177001103 مورخه 1397/12/18 هیات قانون تعیین 

تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید 
رشیدى علویجه فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1274نجف آباد و شماره ملى 1285777190 
در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 2130 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت452  مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسن و حسین هردو 

ابراهیمى و حسنعلى و حسینعلى هردو محمد شفیعى محرز گردیده است.
4.برابر راى شماره 139860302177000006 مورخه 1398/01/06 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فضل 
اهللا قندهارى علویجه فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه 84 نجف آباد و شماره ملى 
1091828776 در ششــدانگ یکبابخانه قســمتى از پالك 822 فرعى واقع  در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 352/64 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى 
آقاى اکبر وحسین هردو کریمى و خانم معصومه قندهارى و       صنمبرقندهارى وشهربانو 

قندهارى و ربابه کریمى و فاطمه قندهارى  محرز گردیده است. 
5.برابر راى شماره 1398760302177000021 مورخه 1398/01/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عبداله 
قند هارى علویجه فرزندمحمد جعفربشــماره شناســنامه 5144 نجف اباد و شماره ملى 
1090508514 در ششدانگ یکبابخانه ششدانگ پالك 389فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 112/23مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى موسى 

الرضا قندهارى علویجه محرز گردیده است.
6. برابــر راى شــماره 139860302177000022 مورخــه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
طاهره میرزائى علویجه فرزند زین العابدین بشــماره شناسنامه 19 نجف اباد و شماره ملى 
1092056947 در ششدانگ یکبابخانه قســمتى از پالك 4656 فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 142/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 
ابوالفضل صادقى هسنیجه محرز گردیده اســت.در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى 
که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده 
و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط 
به ارائه حکم قطعــى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضــاء مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/03/07  تاریخ انتشار نوبت دوم: 
چهارشــنبه 1398/03/22 - 463014/م الف ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت /2/525 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون 

تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و رویداد پارســى 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

1 - راى شماره 139660302015002670 مورخ 1396/12/22  امه لیلى حمزه ء شلمزارى 
فرزند روزعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 392,43 مترمربع 
مفروزى از پالك 379 - اصلى واقــع در نصیرآباد چرمهین بخــش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عیدى محمد فرزند على .
2 - راى شماره 139660302015002671 مورخ 1396/12/22  جعفر امیرى چرمهینى 
فرزند محمد نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 392,43 مترمربع 
مفروزى از پالك 379 - اصلى واقــع در نصیرآباد چرمهین بخــش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عیدى محمد فرزند على .
3 - راى شماره 139760302015002642 مورخ 1397/10/25  پرویز دهقان پور امینه 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116,60 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
4 - راى شــماره 139760302015003341 مورخ 1397/12/20  کاظم سلیمیان ریزى 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 322,96 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
5 - راى شــماره 139760302015003342 مورخ 1397/12/20  عباس نکوئى ریزى 
فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12,89 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شــماره 139760302015003343 مورخ 1397/12/20  پوران شــاه محمدى 
آیدغمیشــى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 313,34 مترمربع 
مفروزى از پالك 261 - اصلى واقع در قریه آیدغمیش بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى على محمدى فرزند عوضعلى .
7 - راى شــماره 139760302015003355 مورخ 1397/12/27  خدیجه دهقانى قلعه 
قاسمى فرزند رضا نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 409,43 
مترمربع پالك 40 فرعى از 121 - اصلى واقع در قلعه قاســم بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد حسن شرافت قلعه قاسمى .
8 - راى شــماره 139760302015003356 مورخ 1397/12/27  رمضان قاسمى قلعه 
قاسمى فرزند فتح اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 409,43 
مترمربع پالك 40 فرعى از 121 - اصلى واقع در قلعه قاســم بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد حسن شرافت قلعه قاسمى .
9 - راى شــماره 1398603020150000024 مــورخ 1398/01/20  جهانگیــر امینى 
باغبادرانى فرزند نظرعلى نسبت به ششــدانگ یکدرب باغ به مساحت 1733,96 مترمربع 
پالك 140 فرعى از 132 - اصلى واقع در اردال باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حسین شفیعى .
10 - راى شــماره 1398603020150000028 مورخ 1398/01/20  رمضانعلى هدایتى 
چرمهینى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 573,67 مترمربع پالك 
19 فرعى از 371 - اصلى واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى خانعلى فرزند حاجى .
11 - راى شــماره 1398603020150000033 مورخ 1398/01/20  ابوطالب جعفریان 
چرمهینى فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 5115,55 
مترمربع مفروز از پالك 379,1 اصلى (که به شــماره 1423 – اصلى تبدیل گردیده) واقع 
در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حیدر على پور چرمهینى .
12 - راى شــماره 139860302015000037 مورخ 1398/01/21  محمد على قاسمى 
قلعه قاسمى فرزند على مراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع مفروز 
از پالك 135 فرعى از 121 - اصلى واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رضا نکوئى و قربانعلى عباسى قلعه قاسمى .
13 - راى شماره 139860302015000038 مورخ 1398/01/21  قاسم ملک زاده قلعه 
قاسمى فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 234,06 مترمربع مفروز 
از پالك 135 فرعى از 121 - اصلى واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رضا نکوئى و قربانعلى عباسى قلعه قاسمى .
14 - راى شماره 139860302015000054 مورخ 1398/01/29  محمد عموزادى ریزى 
فرزند حسن نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 279,29 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
15 - راى شــماره 139860302015000055 مورخ 1398/01/29  تاج ماه خدابخشى 
ریزى فرزند احمد نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 279,29 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
16 - راى شماره 139860302015000081 مورخ 1398/02/08  مهران فتحى خشوئى 
فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 352 مترمربع مفروزى از پالك 
262 - اصلى واقع در خشــوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى غالمعلى فتحى خشوئى .
17 - راى شــماره 139860302015000085 مــورخ 1398/02/08  على یار صادقى 
هاردنگى فرزند على محمد نســبت به 210 سهم مشــاع از 986,22 سهم ششدانگ یک 
درب باغ به مساحت 986,22 مترمربع مفروزى از پالك 143 فرعى از 353,1 - اصلى (که 
به شماره 1942 – اصلى تبدیل شده )واقع در هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى على محمد صادقى هاردنگى .
18 - راى شماره 139860302015000086 مورخ 1398/02/08  ام لیال رنجبر فرزند على 
جان نسبت به 776,22 سهم مشاع از 986,22 سهم ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 
986,22 مترمربع مفروزى از پالك 143 فرعى از 353,1 - اصلى (که به شماره 1942 – 
اصلى تبدیل شــده) واقع در هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى على محمد صادقى هاردنگى .
19 - راى شماره 139860302015000095 مورخ 1398/02/19  صفیه مسیبیان ریزى 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه و زمین متصله به مساحت 930 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 
از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  سه شنبه  مورخ 1398/03/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشــنبه  مورخ 1398/03/22م الف: 475301 محمد رضا 

رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/3/127  
اصالحیه

 آگهى راى شورا -شماره پرونده : 97 / 570 ش 2 ح  شماره دادنامه 10 تاریخ : 24 / 1 /98 
درخصوص دادخواست آقاى سیدنصیرگلستانه فرزند سیداحمد به نشانى دولت آباد امامزاده 
نرمى کوى الهیه بلوك 31واحد 10به طرفیت آقاى مهدى باللى مهیارى فرزندمحمود به 
نشانى مجهول المکان  به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ 100/000/000ریال به  استناد پنج 
فقره سفته به شماره 895503و895504و895505و895506و342208( هرکدام به مبلغ 
بیست میلیون ریال ) به انضمام خسارت تاخیر تادیه وهزینه دادرسى که خواهان درجلسه 
اعالم نمودخوانده بابت بدهى خویش طى سفته هاى مذکورمدیون مى باشد .نظربه اینکه 
مستندات ابراز شده خواهان بر اشتغال ذمه ى  خوانده به میزان خواسته داللت دارد ونامبرده 
علیرغم ابالغ قانونى درجلسه شورا حضورنیافته ودلیلى برپرداخت دین وبرائت ذمه خویش 
ابرازنداشته  و شورا با استحصاب بقاى دین اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت 
تشخیص و مستندا به مواد 1301قانون مدنى ومواد  198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به صورت پرداخت مبلغ 000 / 000 / 100 ریال 
بابت اصل خواسته و  مبلغ 2/325/000ریال بابت هزینه دادرسى  درخصوص خسارت تاخیر 
تادیه به استناد ماده 522قانون آیین دادرسى مدنى ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/9/20لغایت 
اجراى حکم که محاسبه آن بادایره ى  اجراى احکام است  در حق خواهان را صادر واعالم 
مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در محاکم حقوقى شهرستان 
شاهین شهر  مى باشــد444091 /م الف. ســیدمجیدعقیلى- قاضى شعبه 2 شوراى حل 

اختالف  شاهین شهر / 3/129 
مزایده

در پرونده کالسه 9600209 اجرایى –شماره پرونده 139604002133000126- تمامت 
ششدانگ یک باب مغازه پالك ثبتى نه فرعى مجزى شده از نهصد و هشتاد و هشت اصلى 
واقع در قطعه ده نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان به انضمام  کلیه توابع ولواحق عرفیه 
و انشــعابات و اشــتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکى زهرا انتشارى نجف آبادى 
فرزند کریم و آقاى مهدى معطرى فرزند ابوالقاسم که به موجب سند شماره 38122 مورخ 
94/12/18 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 199نجف آباد در رهن مدیریت شعب بانک 
مهر اقتصاد استان اصفهان قرار دارد و برابر نامه شماره 139605802133000781 مورخ 
96/11/9 و 139785602030002992 مورخ 97/5/29 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 
در صفحات 334 و 331 دفتر جلد 416 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 101134 و 101132 
بنام نامبردگان سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت سى و هشت متر و 
شانزده دسى متر مربع محدود است به : شماال بطول 9/25 متر دیواریست اشتراکى با پالك 
نهصد و هشتاد و هشت (یک )باقیمانده شــرقا بطول 4/85 متر دیواریست به دیوار پالك 
نهصد و هشتاد و هشت باقیمانده جنوبا بطول7/70 متر دیواریست به دیوار نهصد و هشتاد 
و هشت( سه)غربا بطول 4/30 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان منتظرى جنوبى و 
حقوقى ارتفاقى معرفى نگردیده است،از ساعت 9 صبح تا 12 روز دوشنبه مورخ 98/3/27 در 
محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان 
منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ سه میلیارد 
و هفتصد و پنجاه میلیون ریال قیمت ارزیابى شــده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى 
هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى 
یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده 
بصورت یکباب مغازه به مساحت سى و هشت متر و شــانزده دسى مترمربع عرصه،داراى 
اعیانى در دو طبقه زیرزمین و همکف با زیربناى هفتاد و شــش متر و ســى و دو دسى متر 
مربع با کاربرى تجارى و با قدمت حدود 14 سال مى باشد. سقف طبقات تیرچه و بلوك با 
اسکلت فلزى ،کف فرش سرامیک،نماى داخلى دیوارها سرامیک و سقف اندود گچ،نماى 
خارجى آجر و داراى شیشه سکوریت و درب کرکره هاى ،داراى انشعاب برق مى باشد و در 
خصوص سر قفلى و حق کسب و پیشــه هیچگونه اظهار نظرى نگردیده است. کسانى که 
مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشــند میتوانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد 
خیابان منتظرى جنوبى  چهار راه شــهدا جنب داروخانه بهروان (مقابل خانه سالمندان)کد 
پستى 8517733461 دیدن نمایند.این آگهى در یک نوبت در تاریخ 98/3/7 در این روزنامه 
درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از 
تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار مورد مزایده 
تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. 468559/م الف-فاتحى مدیرواحداجراى اسناد 

رسمى نجف آباد /2/527
ابالغ رأى

آمار: 16- 98/1/19 به تاریخ 98/1/19 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 5 شوراى حل 
اختالف مبارکه به تصدى امضاکننده ذیل تشــکیل و پرونده کالسه 97/320 تحت نظر 
است. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعواى اقاى احمدرضا صالحى فرزند 
غالمعلى به طرفیت آقاى رضا موسوى به خواســته مطالبه مبلغ 33/600/000 ریال بابت 
خسارات وارده ناشى از افت قیمت خودروى ســوارى پراید مدل 1390 به شماره انتظامى 
548 ج 46 ایران 43 و ایام توقف خودرو در نتیجه ى تقصیر خوانده در سانحه تصادف مورخ 
96/5/17 و هزینه دادرسى و هزینه کارشناسى، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و صرف 
نظر از عدم حضور خوانده در جلسه دادرســى على رغم ابالغ قانونى، نظر به اینکه حسب 
تصویر مصدق نظریه کارشــناس تصادفات، خوانده به صورت کامل مقصر حادثه شناخته 
شده و با توجه به اینکه براى برآورد خسارات وارده، امر به کارشناسى ارجاع و مطابق نظریه 
کارشناس میزان خسارات وارده ب ه خواهان ناشى از افت قیمت و ایام توقف خودرو جمعا به 
مبلغ 34/500/000 ریال برآورد شــده و نظریه ى مزبور به طرفین ابالغ شده و از هرگونه 
اعتراض مصون مانده است لذا با احراز ارکان دعواى مسئولیت مدنى، دعواى خواهان را وارد 
تشخیص و مستندا به مواد 331 قانون مدنى و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 33/600/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
470/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسى 
در حق خواهان مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شــعبه و ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان مبارکه مى باشد. م الف: 477350 فاتحى- قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف 

شهرستان مبارکه /3/121
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره مزایــده: 139804302130000006 تاریخ ثبــت: 1398/02/30 به موجب 
پرونده اجرائى کالسه 9600099 شش دانگ یک باب خانه پالك 216 اصلى از پالك 
563 فرعى بخــش 8 ثبت اصفهان به مســاحت 350/55 مترمربع به نــام خانم طیبه 
صباغى ثبت و ســند مالکیت صادر شده است، طبق ســند رهنى شماره 27632 مورخ 
1394/05/23 دفترخانه 5 شــهرضا در قبال مبلغ 650/000/000 ریال در رهن بانک 
ملت اصفهان قرار گرفته و طبق نظر هیات ســه نفره کارشناســان رسمى دادگسترى 
مورخ 97/11/3 به مبلغ 1/550/000/000 ریال ارزیابى شــده و پالك فوق به نشانى: 
مبارکه، شهر مجلسى، بلوار ارم، بلوار فجر، محله ســپهر، خیابان آسمان، خیابان ستاره 
ششم، پالك 496 کد پستى: 8631655354 مى باشــد که طبق گزارش کارشناسان، 
ملک مزبور عبارت اســت از: یک خانه ویالیى با ســاختمان یک طبقه مســکونى به 
مساحت 143 مترمربع (اعیانى) با اسکلت بتنى و سقف دال بتنى پیش ساخته که نازك 
کارى آن بدین شرح مى باشد: بدنه گچ کارى و نقاشى مولتى کالر، کف موزاییک، بدنه 
آشپزخانه تا 1/5 متر کاشى با کابینت فلزى، ســرویس بهداشتى کامل، درب و پنجره 
خارجى پروفیل آهنى، دربهــاى داخلى چوبى، نماى داخلى و خارجــى آجر کارتنى بر 
روى ازاره ســنگى و کف حیاط موزاییک. قســمتى از حیاط اصلى (جنوب) به مساحت 
21 مترمربع با اجراى ســقف ســبک قوطى و ورق به عنوان انبارى استفاده مى شود. 
گرمایش منزل با بخارى گازى و سرمایش با کولر آبى تامین شده است. انشعابات منزل 
آب و فاضالب، برق و گاز شــهرى هر کدام یک انشعاب مى باشــد. ضمنًا ملک مزبور 
فاقد بیمه مى باشد. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 
در اداره ثبت اســناد و امالك مبارکه- واحد اجراء واقع در صفائیه، پارك ادارى، پشت 
دادگســترى، جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش مى رســد. مزایده از مبلغ پایه 
مزایده 1/550/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 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 شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد  به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول مى گــردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده مواجه با تعطیل رســمى 
گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
ضمنًا حدود و مشــخصات پالك مزبور به شرح ذیل مى باشد: شماًال: در سه قسمت که 
قسمت دوم آن غربى اســت اول درب و دیوار به طول 2/40 متر به کوچه احداثى دوم 
درب و دیوار به طول 2/40 متر به کوچه احداثى ســوم درب و دیوار به طول 8/70 متر 
به کوچه احداثى. شــرقًا: در دو قسمت اول دیوارى اســت به طول 6/90 متر به کوچه 
احداثى دوم دیوارى است مشترك به طول 25/30 متر به شــماره 564 فرعى. جنوبًا: 
درب و دیوار به طول 11/10 متر به کوچه احداثى. غربًا: دیوارى است به طول 29/70 
متر به کوچه احداثى. تاریخ چاپ:  98/3/7 م الف: 473760 رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالك مبارکه /3/122
 اخطار اجرایى

شــماره 574/96 به موجب راى شــماره 811 تاریخ 96/8/30 حوزه سوم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- مهدى منتظرى 
2- محمد اکبرى به نشــانى هردو مجهول المکان محکوم است به محکوم علیه ردیف 
اول محکوم است به انتقال رسمى خودرو به شــماره 704 ل 74 ایران 13 از نوع 206 
سفید رنگ در دفترخانه و محکوم علیه ردیف دوم محکوم به پرداخت مبلغ 1/000/000 
ریال بابت هزینه هاى دادرســى در حق خواهان مى باشــد و پرداخت نیم عشر دولتى.

محکوم له: مهدى فقهى به نشــانى: پالك 46 -8513443761 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 476906/م الف-شعبه 
سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/125
حصروراثت 

مهدى جزینى داراى شناسنامه شماره 23165 به شرح دادخواست به کالسه 342/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اسمعیل جزینى درچه بشناســنامه 16 در تاریخ 96/12/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. خلیل جزینى  ش ش 56 
، 2. صادق جزینى درچه ش ش 21460 ، 3. مهدى جزینى ش ش 23165 ، (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 477002/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 3/123
 حصروراثت 

عبدالکریم پور رحیم نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 753 به شرح دادخواست به 
کالسه 1261/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان زهره پور رحیم نجف آبادى بشناســنامه 384 در تاریخ 97/8/28 
اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1. عبدالکریم پور رحیم نجف آبــادى ش ش 753 ، 2. محمد رحیم پور رحیم نجف 
آبادى ش ش 704 ، 3. صدیقه پور رحیم  ش ش 96 (خواهر و برادرهاى متوفى )، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 
شــد. 476344/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شــوراى حل اختالف نجف آباد 

3/124/

 مزایده نوبت اول
در پرونده کالسه 971587 م 2 اجرایى محکوم علیه اجرایى مصطفى ایران نژاد نجف 
آبادى محکوم است به پرداخت 120 عدد سکه تمام بهارآزادى و 34/246 مثقال طالى 
ساخته شــده 18 عیار در حق محکوم له ریحانه لطفى وپرداخت مبلغ 400/000 ریال 
بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت و در اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: یک دستگاه پراید به شماره انتظامى 43- 237 م 96 به رنگ سفید روغنى 
دوگانه با توجه به زمان طوالنى توقیف باطرى خوابیده – الستیکها فرسوده-شیشه ها 
سالم-و با درنظر گرفتن نو و مدل و وضعیت موجود ارزش آن بارزش 130/000/000 
ریال  برآورد و اعالم گردیده اســت.که باتوجه به مراتب فــوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 1398/3/21 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل 
از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 479430/م الف مدیراجراى 

احکام مدنى 2 دادگسترى نجف آباد /3/126
اصالحیه

اصالحیه آگهى- بدینوســیله اعالم مى گردد کــه در خط آخرآگهــى دادنامه807-
624/97ش 10ح  به شــماره م الــف 409146 در روز نامه نصــف جهان اصالح مى 
گردد دادگاه تجدیــد نظر خواهــى در محاکم محتــرم عمومى حقوقى شهرســتان 
شاهین شهر- قاضى شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر – مجتبى 
رضوانى مى باشــد .  م الف 409146 شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 3/130 

به رســم پایان هر فصل و بعــد از آنکــه لیگ برتر 
نفس هاى آخرش را کشید و تکلیف قهرمان و سهمیه 
بگیران معلوم شــد، نوبــت به بــازى «بازارگرمى» 
مى رسد. از حاال تا روزى که موعد آغاز فصل فوتبالى 
جدید است، کرور کرور بازیکن و مربى، چپ و راست 
دعوتنامه رو مى کنند و از عاشــقان ســینه چاکشان 
مى گویند که در فــالن تیم و بهمان باشــگاه آماده 
نشسته اند گوسفند پیش پایشــان قربانى کنند براى 
آنکه این ستاره هاى بزرگ(!)، ســرى به آنها بزنند و 
حالى بپرســند؛ چه رســد به اینکه بخواهند با ایشان، 

قرارداد یک فصلى هم امضا کنند!
مى دانیم و مى دانند که خیلى از این ادعاها براى گرم 
کردن بازار به قصد فروش بهتر متاع است اما در ضمن 
نمى شود چوب را برداشت و همه را یکجا راند. باالخره 
خیلى ها هم هستند که واقعاً مشترى دارند و چشم هاى 
زیادى دنبالشان است. اینها عمدتًا کسانى هستند که یا 
فصل قبل خوش درخشیده اند یا چنان کارنامه پربارى 
دارند که حتى اگر هم ندرخشیده باشند، به یمن همین 
رزومه قابل دفاع، کشته مرده هایشان کم نیستند. در 
این لیست، هم بازیکن به چشم مى خورد و هم مربى. 
هم از این ســوى ایران و هم از آن سو. هم جوان، هم 

کمى پر سن و سال تر. 
دو تا از اینها فعًال در اصفهان هســتند؛ نه از راســته 
بازیکن که از گروه ســرمربیان؛ علیرضا منصوریان و 
امیر قلعه نویى. اینها فصل قبل در ذوب آهن و سپاهان 
چنان خوش درخشیدند که صاحبان تیم هاى دیگر را 
به تکاپوى شکارشان وا داشته اند. اما تعجب این است 
که به رغم اطالع از ایــن موضوع، جایگاه یکى از آنها 
از جانب خودى ها لرزان شده چون مى گویند بعضى از 
رؤساى باشگاه مربوطه آبشان با او یا با کسى که او را 
آورده در یک جوى نمى رود. یعنى در واقع مى خواهند 
کســى را که تیمشان را به اوج رســانده، زمین بزنند. 
شگفت انگیز است اما اینطور است دیگر! آن یکى هم 
که حامیانش در باشــگاه، تمایل به حفظش دارند، به 
سان فصل هاى دیگر مشــترى هاى دست به نقدى 
دارد که چشمشان دنبال او است و هر آینه ممکن است 

دِر قفس باز شود و پرنده به دیار دیگرى کوچ کند.
اما هــم جماعــت زمین زننــده و هــم مدیرانى که 
اندیشه هاى پایان فصلشــان را با انواع و اقسام نام ها 
و نشــان ها براى رهبرى تیم در فصــل جدید بزك 
مى کنند باید بدانند که نگهداشــتن منصوریان و قلعه 

نویى الزم و بلکه واجب است؛ به چهار دلیل.  

1-به دلیل استمرار ثبات
این ابتدایى ترین منطق براى حفظ این دو مربى است. 
در مذمت تغییر مى گویند چون روال جارى که به آن 
خو گرفته شــده را بر هم مى زند و مــى خواهد نظم 
جدیدى رو کند بنابراین چیز خوبى نیست. و البته راست 
هم مى گویند چون اگر آنچه پیش تر ســاخته شده از 
اســتحکام و قاعده مندى خوبى برخوردار باشد، دیگر 
تغییر دادن در این ساختار عین کژفهمى و بى دانشى 
اســت. مگر آدم عاقل بناى محکمــى را که مطابق 
موازین مهندسى ساخته شده، از بن بر مى کند و روى 
ویرانه اش دوباره از نو ساخت و ساز مى کند؟ با کدام 
استدالل؟ مگر اولى چه مشکلى داشت که باید به فکر 

دومى افتاد؟
مى گوینــد ایرانى ها حافظه تاریخــى ندارند؛ که اگر 
داشــتند، زمزمه هاى چنین تحول بى منطقى از صدر 
یکى از دو باشــگاه بزرگ اصفهانى بــه گوش نمى 
رســید. منصوریان و قلعــه نویى بــراى ذوب آهن و 

سپاهان بد کار کرده اند که در قبال ماندنشان در اصفهان 
اهمال مى کنید؟ اولى که براى سبزه قباها آبرو خرید و 
تیمى در حال ســقوط را به یکى از قابل تحسین ترین 

و آســیا را هــم دو تیــم هاى فصــل درآورد 
کــرد. دومى هم دســتى تقدیمشان 
حضیــض که طالیــى ها را  از 
گذشته چهاردهم شدن در  فصل 
نــى به عزت در کورس  ما قهر
جدید کشاند افتــادن در فصل 
که و باالخره هم نیابت  قهرمانى 
مى دهــد را با طعم حضور در آسیا 
فصــل پیش سقوط قریب الوقوع 

تاخت زد. به نظر شما 
آدم عاقل چشمش را به 

روى این موفقیت ها مى 
بندد و به فکر مربى دیگرى 

مى افتد؟
البتــه گفتــه اند مربــى ها 

چمدانشان همیشــه بسته است 
و آماده اخراجند امــا این اخراج نباید در 

زمانى اتفــاق بیافتد که تیــم مربى در اوج 
است و حتى مى تواند جام را باالى سرش بگیرد. 

مربى مختار است با اراده خودش برود اما اگر موفق 
است و خودش هم مى خواهد بماند باید او را نگه داشت. 
حاال هزینه بیشــترى هم بر مى دارد، خب بردارد؛ مى 
ارزد. نباید بال هاى پرنده خوش پروازى را که آسمان 
را جوالنگاه صعــودش کرده چید فقط بــه این دلیل 
که از آن پرنــده نگونبخت بدتان مــى آید. خب این 
سلیقه شماســت؛ پرنده چه گناهى کرده که باید جور 
بدسلیقگى ها را با نوشیدن اجبارى شوکران بکشد؟ او 
در حال پرواز است و رو به اوج. پس تا وقتى به مسیر 

صحیحش ادامه مى دهد، بگذارید زندگى کند.

2- به دلیل داشتن ارتباطات گسترده
به وقت بازى پرسپولیس و سپاهان در آزادى، 

وقتى آن چندده هزار تیفوســى پرسپولیسى 
یکصدا امیر قلعه نویى را «رئیس مافیا» لقب 
دادند و او هم با مشت به سینه هایش کوفت 
که «بله! من رئیس مافیا هستم» بعید است 

کسى به این فکر کرده باشد که اتفاقًا رئیس 
مافیا بودن در فوتبال ما چندان هم بد نیست! 
البتــه رگ گردنتان نجنبد کــه این حرف ها 
چیست مى زنید و اصًال مگر در فوتبال ما این 
حرف ها جا و مکانى دارد؟ بله که دارد، خوب 
هم دارد. در فوتبالى که همین پایین دســتش 
مى گویند در دخمه هاى شرط بندى، امتیازها 
خیلــى راحت این طرف و آن طرف مى شــود 
و حرف از ناپاکى و فوتبــال کثیف گوش فلک 

را کر کرده و در باالدســتش ادعاى ســکه الى 
گز و قالیچه هاى نفیس از نفــس نمى افتد، اگر 
مربى اش هم رئیس مافیا باشد نه فقط بد نیست که 
از ُعرضه اش است که توانسته در چنین اتمسفرى، 

چنان کپسول اکسیژن مرغوبى براى خودش دست 
و پا کند!

قصه قصه ارتباطات اســت براى کسب موقعیت. باید 
مربى باشى تا بدانى چطور مى شود در وانفساى فوتبال 
این سرزمین براى «تیمت» امتیاز جمع کنى؛ و یادتان 
بماند داریم مى گوییم براى «تیمت»، نه براى خودت. 
کســب موقعیت براى تیم که به کار جشــن فردى 
نمى خورد؛ بــراى آینده همان تیم اســت. مثًال  اگر 
قلعه نویى چندتا دوست و آشنا از آن یکى مربى بیشتر 

داشته باشد مشکلش کجاست؟ یا مثًال اگر منصوریان 
در بین بعضى شخصیت هاى ذینفوذ غیر ورزشى  یکى 
دو نفر خاطرخواه داشته باشد، باید به کسى بربخورد؟ 
خب اینکه آخرش به نفع تیم تمام مى شود. این دو نفر 
که کیسه ندوخته اند تا موفقیت ها را در آن تلنبار کنند 
و بعد از مدتى با خودشــان به پایتخت ببرند؛ همه اش 
مى ماند براى همین شهر و همین استان و همین دو 
تیم. پس رئیس مافیا بودن نه فقط قبح نیست که حسن 
است و تازه کاش منصوریان هم مثل قلعه نویى مافیاى 
قدرتمندترى داشــت و او هم کنار زمین با مشــت به 
ســینه اش مى کوفت که یعنى بله! این هم منم؛ آن 

یکى رئیس بزرگ مافیا! 

3-داشــتن دانش مربیگرى خاِص فوتبال 
ایران

روزگارى آنقدر به على پروین انگ عشــق به فوتباِل 
«على اصغــرى» مى زدنــد که بعدها دیگر کســى 
«سلطان» را بدون این اصطالح، درست نمى شناخت!  
فوتبال «على اصغرى» یعنى هــر دنبیل، یعنى یک 
بازى بى قاعده و بــزن زیرش! مى گفتنــد پروین با 
این ســبک مربیگرى کارهایش را پیــش مى برد اما 
نمى گفتند مگر مى شود با فوتبال «على اصغرى»، 17 
سال ســرمربى پرطرفدارترین تیم آسیا بود و 15 جام 

قهرمانى به دست آورد؟
پروین در هیچ دوره جدى آکادمیک مربیگرى حضور 

نداشــته اما فوت و فن هدایت بازیکن ایرانى در زمین 
را خوب بلــد بود. همین هــم وجه تمایز ســلطان با 
هم دوره اى هایش شد. پروین به طور ذاتى مى دانست 
چطور باید بازیکنش را براى مسابقه آماده کند و چطور 
از او در زمین به نحو احسن کار بکشد. همین کاربلدى 
بود که خیلى از مربى هاى بعدى را به گرته بردارى از 
کار پروین کشــاند. مثل امیر قلعه نویى که یک آبى 
دو آتشه است اما مرید ســلطان سرخ هاست. امیر هم 
مثل پروین تحصیالت جدى آکادمیک ندارد و شب تا 
صبح هم پز لپ تاپ  و کیف مملو از طرح و نقشه هاى 
از پیش طراحى شده را نمى دهد. اما امثال قلعه نویى 
و پروین ذاتًا مربى اند و مى دانند تجربیاتشــان را باید 
چطور در اختیار شاگردانشــان قرار دهنــد تا از آن به 
درستى استفاده شــود. ما امروز انبوهى مربى نیمکت 
نشین کیف به دست داریم که تند تند از این تیم اخراج 
مى شوند و به آن تیم مى روند و حدفاصل این رفت و 
آمدها سرى هم به شــبکه هاى تلویزیونى مى زنند تا 
از پشــت دوربین، «بینندگان عزیز» را از تحلیل هاى 
فوتبالى نابشــان بى نصیب نگذارند(!) اما کیست که 
نداند مالك و معیار در فوتبــال خیلى خاص(!) ایران، 
استراتژى هاى این استراتژیســت هاى اتوکشیده 

نیست؛ گاو نر مى خواهد و مرد کهن.
قلعه نویى هم مثل پروین پر افتخارترین 
است. او هم با انبوهى قهرمانى و نایب 
قهرمانى با فاصله از دیگر همکارانش 
در صدر ایستاده تا ثابت کند منتقدان 
فوتبال سنتى همیشه هم درست 
نمى گویند. اگر یک عنوان و دو 
عنوان بود، مــى گفتند اتفاقى 
اســت اما فقط حساب کنید این 
دو نفر تا امروز روى هم چند مقام 
ارزشمند براى تیم هایشان کسب 
کرده اند. اصــًال بگذارید بگویند 
یکى فوتبال «علــى اصغرى» را 
رواج مى دهد و آن یکى هم عشق 
سانتر کردن است و اوت دستى براى 
اینکه توپ بساید به سر استنلى کى روش 

و شانسى به تور حریف برسد.       
البته که همه مى دانند ایــن تاکتیک ها به 
کار بارسلونا و بایرن مونیخ نمى آید اما به کار 
سپاهان و ذوب آهن و پرسپولیس و کًال فوتبال 

ایران خوب مى آید!

4- رضایت از شهر محل کار و زندگى
این خیلى مهم است که شما از شهرى که محل 
زندگى وکارتان است راضى باشید؛ حاال چه قرار 
باشد دست زن و بچه و عهد و عیال را بگیرید و به 
آن شهر بروید یا از همان اول تصمیم داشته باشید 
مجردى زندگى کنید. به هر حال این مهم است 
که شما در میان چه کسانى، با چه وجوه اخالقى و 
چه وضعیت شهرى زندگى مى کنید چون ارتباط 
مســتقیمى با تمرکز شــما دارد و تمرکز هم که 
معلوم اســت در میزان باال رفتن بهره ورى چه ها 

که نمى کند.
هم قلعــه نویــى و هــم منصوریــان از زندگى 
در اصفهان راضــى اند و هــر دو نفر ایــن را در 
مصاحبه هایشان گوشزد کرده اند. منصوریان که 
از طرف همســرش اصفهانى حساب مى شود و 
قلعــه نویى نیــز در چند فصــل حضورش در 
ذوب آهــن و ســپاهان ، خاطــره تلخــى از

 اصفهانى ها نداشته که به آن دلیل بخواهد از 

این شهر کوچ کند. یکى از دالیلى هم که این دو نفر در 
باشگاه هایشان موفقند، به همین آرامش ذهنى حاصل 

از بى حاشیه بودن محل زندگى شان بر مى گردد. 
طبیعى است این فاکتور مهم به راحتى مى تواند حلقه 
محکمى به پاى آنها بزند تا نخواهند با اراده خودشان 

اصفهان را ترك کنند. 
■■■

مى گویند تمدید قرارداد یحیى گل محمدى با «پدیده» 
چنان چرب و شیرین بوده که یحیى خان به آنى عطاى 
جلوس روى نیمکت تیم ملى امید را به لقایش بخشیده 
و در مشهد ماندنى شده است. اما آیا باید مدیران ارشد 
او را مذمت کرد که چرا چنین قرارداد ســنگینى با گل 
محمدى امضا کردند که سرمربى شان راضى شود از 
پوشیدن پیراهن تیم ملى کشــورش کوتاه بیاید؟ در 
نگاه اول، بله؛ اما با نگرشــى کمى عمیق تر، پاســخ 

منفى است. 
چرا پدیده نباید براى یحیى خــرج کند؟ اگر هدف از 
انتخاب یک ســر مربى که از میان ده ها نامزد دیگر 
انتخاب شده این است که او مســئولیت ساختن تیم 
را بر عهده بگیرد و وضعیــت را از آنچه قبًال بوده ارتقا 
دهد و از آن طرف ســرمربى هم به ایــن وظیفه اش 
عمل کرده باشــد، مدیرعامل و هیئــت مدیره دیگر 
باید چه چیز بیشــترى بخواهند؟ پر واضح اســت که 
در این شــرایط باید مربى را روى نیمکت حفظ کرد و 
اجازه نداد ثبات تیمى و روال حرکت رو به جلو به هم 

بخورد.
چند فصل پیش اگــر در کنار بدبیــارى هاى معمول 
تیم ها، اختالفات مدیریتى در ذوب آهن اجازه داده بود 
گل محمدى بعد از دو فصل درخشــش در این تیم به 
کارش ادامه دهد، حاال او نه در خراسان که در اصفهان 
به دنبال کسب افتخارات بیشتر مى گشت. اما اینطور 
نشــد تا امروز پدیده خراســان با یحیى گل محمدى 

خوشبختى را جستجو کند.
قصه قدیمى یحیى و ذوب، تکرار داستان این روزهاى 
علیمنصور بــا همین تیم اســت. دوبــاره اختالفات 
مدیریتى در یــک طرف جمع شــده و مربى موفق و 
امتیازآور هم طرف دیگر ایستاده است. آیا این بار هم 

«اختالفات» سد راه «افتخارات» مى شود؟ 
قلعه نویى هم چند فصل پیش با سپاهان در حال تاختن 
در ایران و آسیا بود که یکباره سر از تبریز درآورد. چرا؟ 
آیا کسى در باشگاه طالیى استان اصفهان نمى دانست 
این سرمربى پرافتخار که هزار چشم به دنبال او است 
را باید با آپشــن هاى کارآمد، محکم تر از اینها نگاه 
داشت؟ یا شــاید هم مى دانستند اما خودشان را به بى 

خیالى زدند تا برود!  
اما هرچه بــوده گذشــته و گفته اند «ماهــى را هر 
وقت از آب بگیرید تازه اســت». فعًال باید در اندیشه 
حفظ روند رو به جلوى ســپاهاِن امیــر قلعه نویى و 
ذوب آهــِن علــى منصوریــان بــود. ایــن کار 
میســر نیســت مگر با حضــور همیــن دو پرورش 
پیــدا کــرده مکتــب آبــى هاکــه فعــًال روى 
نیمکــت هایشــان در اوج قــرار دارنــد. فرقــى 
نمى کند قرارداد قلعه نویــى و منصوریان براى فصل 
آینده چند آپشنى باشد چون مى دانیم ماندنشان در این 
دو تیم خرج بیشترى نسبت به فصل قبل روى دست 
کارخانه هاى ذوب آهن و فوالد مبارکه مى گذارد. اما 
مطمئنًا آپشن هاى آنها آنقدرى نیست که این دو غول 

صنعتى ایران از پس تأمین آن برنیایند.  
آنها باید بماننــد به چهار دلیل کــه تضمین موفقیت 
نمایندگان اصفهان در نوزدهمیــن لیگ برتر فوتبال 

ایران خواهد بود.   

منصوریان و قلعه نویى باید فصل بعد هم باشند
مهران موسوى خوانسارى

کــرد. دومى هم 
حضیــض از

گذشته  فصل 
نــى  ما قهر
جدید کشاند 
که  قهرمانى 
مى دهــد را با 

فصــل پیش ع 
ما 

 به 
ا مى 
یگرى

ربــى ها 
ه بسته است 

ا این اخراج نباید در 
 که تیــم مربى در اوج 

د جام را باالى سرش بگیرد. 
 اراده خودش برود اما اگر موفق 

ى خواهد بماند باید او را نگه داشت. 
ى هم بر مى دارد، خب بردارد؛ مى 
 پرنده خوش پروازى را که آسمان 
ش کرده چید فقط بــه این دلیل 
ونبخت بدتان مــى آید. خب این 
رنده چه گناهى کرده که باید جور 
شیدن اجبارىشوکران بکشد؟ او
رو به اوج. پستا وقتىبه مسیر

 دهد، بگذارید زندگى کند.

ن ارتباطات گسترده
لیس و سپاهان در آزادى، 
ر تیفوســى پرسپولیسى
ى را «رئیس مافیا» لقب 
ت به سینه هایش کوفت 
مافیا هستم» بعید است 

رده باشد که اتفاقًا رئیس 
ل ما چندان هم بد نیست! 
 نجنبد کــه این حرف ها 
صًال مگر در فوتبال ما این 
ى دارد؟ بله که دارد، خوب 
که همین پایین دســتش 
امتیازها  بندى،  هاى شرط
طرف و آن طرف مى شــود 
فوتبــال کثیف گوش فلک 

ســتشادعاى ســکه الى 
یس از نفــس نمى افتد، اگر 
 مافیا باشد نه فقط بد نیست که 
که توانسته در چنین اتمسفرى، 

ژن مرغوبى براى خودش دست 

 اســت براى کسب موقعیت. باید 
چطور مى شود در وانفساى فوتبال 
«تیمت» امتیاز جمع کنى؛ و یادتان 
م براى «تیمت»، نه براى خودت. 
اى تیم که به کار جشــن فردى 
آینده همان تیم اســت. مثًال  اگر 
بیشتر ست و آشنا از آن یکى مربى

که کیسه ندوخته اند تا موفقیت ها را در آن تلنبار کنند 
پایتخت ببرند؛ همه اش به خودشــان با بعد از مدتى و

مى ماند براى همین شهر و همین استان و همین دو 
تیم. پس رئیس مافیا بودن نه فقط قبح نیست که حسن 
است و تازه کاش منصوریان هم مثل قلعه نویى مافیاى 
قدرتمندترى داشــت و او هم کنار زمین با مشــت به 
ســینه اش مى کوفت که یعنى بله! این هم منم؛ آن 

یکى رئیس بزرگ مافیا! 

بدون این اصطالح، درست نمى شناخت!   «سلطان» را
دنبیل، یعنىیک  فوتبال «على اصغرى» یعنى هــر
بازى بى قاعده و بــزن زیرش! مى گفتنــد پروین با 
این ســبک مربیگرى کارهایش را پیــش مى برد اما 
7نمى گفتند مگر مى شود با فوتبال «على اصغرى»، 17
5سال ســرمربى پرطرفدارترین تیم آسیا بود و 15 جام

قهرمانىبهدست آورد؟
پروین در هیچ دوره جدى آکادمیک مربیگرى حضور 

از او در زمین به نحو احسن کار بکشد. ه
گ به را بود که خیلى از مربىهاى بعدى
کار پروین کشــاند. مثل امیر قلعه نویى
دو آتشه است اما مرید ســلطان سرخ ه
مثل پروین تحصیالت جدى آکادمیک
صبح هم پز لپ تاپ  و کیف مملو از طرح
از پیش طراحى شده را نمى دهد. اما امث
و پروین ذاتًا مربى اند و مى دانند تجربیات
چطور در اختیار شاگردانشــان قرار دهن
درستى استفاده شــود. ما امروز انبوهى
نشین کیف به دست داریم که تند تند از
روند و حدفاص مى مى شوند و به آن تیم
آمدها سرى هم به شــبکه هاى تلویزیو
از پشــت دوربین، «بینندگان عزیز» را
فوتبالى نابشــان بى نصیب نگذارند(!)
نداند مالك و معیار در فوتبــال خیلى خ
استراتژى هاى این استراتژیســت ه
نیست؛ گاو نر مى خواهد و مرد
پ قلعه نویى هم مثل پروین
است. او هم با انبوهى قه
قهرمانى با فاصله از دیگ
در صدر ایستاده تا ثابت
فوتبال سنتى همیش
نمى گویند. اگر یک
عنوان بود، مــى
اســت اما فقط حس
دو نفر تا امروز روى
ارزشمند براى تیمه
کرده اند. اصــًال بگ
یکى فوتبال «علــى
رواج مى دهد و آن یک
سانتر کردن است و اوت
اینکه توپ بساید به سر است
و شانسى به تور حریف برسد.
البته که همه مى دانند ایــن
کار بارسلونا و بایرن مونیخ نمى
سپاهان و ذوب آهن و پرسپولیس

ایران خوب مى آید!

4- رضایت از شهر محل کا
شه این خیلىمهم است که شما از
زندگىوکارتان است راضى باشید
باشد دست زن و بچه و عهد و عیال
همان اولتصمیم از یا بروید آن شهر
ا مجردى زندگى کنید. به هر حال
که شما در میان چه کسانى، با چه و
وضعیت شهرى زندگى مى کنید چه
مســتقیمى با تمرکز شــما دارد و
معلوم اســت در میزان باال رفتن به

که نمى کند.
هم قلعــه نویــى و هــم منصوریـ
در اصفهان راضــى اند و هــر دو ن
مصاحبه هایشان گوشزد کرده اند.
از طرف همســرش اصفهانى حس
قلعــه نویى نیــز در چند فصــل
ذوب آهــن و ســپاهان ، خاطــ
 اصفهانى ها نداشته که به آن دل

4 دلیل براى آنکه «اختالفات مدیریتى» و «آپشن» ها نباید سد راه روند صعودى ذوب آهن و سپاهان شوند



مردم! آنچه خدا واجب کرده اســت جزو خواســته هاى خود بدانید و 
در پرداخت حقوق الهى از او یارى طلبید و پیش از آنکه مرگ، شما را 
بخواند گوش به دعوت او دهید. همانا زاهدان اگرچه خندان باشــند، 
قلبشان مى گرید و اگرچه شادمان باشند اندوه آنان شدید است و اگرچه 
براى نعمت هاى فراوان مورد غبطه دیگران قرار گیرند اما با نفس خود 

موال على (ع)در دشمنى بسیارى قرار دارند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْفَتْح لى فیِه اَْبواَب َفْضلَِک َواَْنِزْل َعلَىَّ فیِه بََرکاتَِک َوَوفِّْقنى فیِه لُِموِجباِت 

َمْرضاتَِک َواَْسِکنّى فیِه ُبْحُبوحاِت َجنّاتَِک، یا ُمجیَب َدْعَوِه الُْمْضَطّریَن.
خدایا! باز کــن برویم در ایــن روز درهاى فضلــت را و برکاتــت را در آن 
بر من نازل فرما و موفقم دار در آن به موجبات خشــنودیت و مسکنم ده در آن 

وسط هاى بهشتت. اى اجابت کننده دعاى درماندگان!
فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

نوبت دوم

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 انتشــار 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 حراست 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

 آگهى مناقصه عمومى مرحله اول

م الف: 473271آیت اله اسالنى- سرپرست شهردارى مجلسى

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه عمرانى به شرح زیر را در بهارســتان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به شــرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 

تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/03/02 مى باشد.
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به صورت فیزیکى به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه و یا با 

شماره تلفن 36861090 داخلى 232 تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است که کارفرما مى تواند هزینه پروژه را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى یا مسکونى و یا نقدى اقدام نماید.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت دوم

ف
موضوع شماره مناقصهردی

مناقصه
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)
مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى

مدت 
پیمان

12098001352000006

عملیات 
اجرایى میدان 
ورودى (غدیر) 

شهر جدید 
بهارستان

حداقل رتبه 5 
31/528/114/1021/580/000/000رشته ابنیه

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

مورخ 
1398/03/09

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

98/03/23

ساعت 10 
روز شنبه 
98/03/25

10 ماه

م الف: 478535

در ســال جارى پس از یک دهه آب شــیرین از چشمه 
بازیاب وارد شبکه توزیع شهر خور شد.

مدیر آبفا خور با اشاره به در مدار قرار گرفتن آب شیرین 
در شبکه توزیع آب شرب شــهر خور گفت: در یک دهه 
اخیر به دنبال وقوع خشکسالى در استان، آبدهى چشمه 
بازیاب که تنها منبع  تأمین کننده آب شیرین  شهر خور 
است بسیار کاهش یافته بود به طورى که از سال 88 تا 
پایان سال 97 دیگر آب شــیرین وارد شبکه توزیع شهر 

خور نشد.
محمدجواد فیروزى اظهار کرد: در سال آبى جارى به دنبال 
بارندگى هاى قابل توجه در  این شهرستان، از ابتداى سال 
98 آب شیرین وارد شبکه توزیع شهر خور شد و مردم بهره 

مند از آب شیرین در خانه هاى خود شدند. وى به میزان 
آبدهى چشمه بازیاب پرداخت و افزود: براساس دبى سنجى 
هاى صورت گرفته در زمان ترسالى، آبدهى این چشمه به 
بیش از 20 لیتر در ثانیه مى رســد و در زمان خشکسالى 

حدود یک لیتر در ثانیه است.
مدیر آبفا خور با بیان اینکه در چند ســال اخیر به دلیل 
وقوع خشکسالى آبدهى چشمه بازیاب به حدود یک لیتر 
در ثانیه کاهش یافت، عنوان کرد: در سال هاى خشک 
که آبدهى چشمه بازیاب بســیار کاهش یافت مردم از 
شیرهاى برداشت موجود در شهر آب شیرین مورد نیاز را 
تأمین کردند. وى افزود: در حال حاضر 85 شیر برداشت 
در شهر خور موجود اســت که مردم در مواقعى که آب 

شیرین در شبکه موجود نیســت از طریق این شیرهاى 
برداشت آب شیرین مورد نیاز خود را تأمین مى کنند.

فیروزى ادامه داد: در واقع شــهر خور داراى دو شــبکه 
آبرسانى است که یک شــبکه مختص به آب شیرین و 

شبکه اى دیگر مربوط به آب بهداشتى است. 
مدیر آبفا خور با اشــاره به منابع آب بهداشتى شهر خور، 
خاطر نشــان کرد: در حال حاضر ســه حلقه چاه تأمین 
کننده شــبکه آب بهداشــتى مردم خور اســت  این در 
حالى اســت که EC آب این چاه ها بین پنج تا شــش 
هزار در نوسان اســت که تنها مى توان از این آب براى 
مصارف بهداشــتى اســتفاده کرد. وى اعالم کرد: به 
منظور دسترسى پایدار مردم به آب شیرین و براى اینکه 

مردم همیشه در خانه هاى خود از آب شیرین برخوردار 
شــوند باید سیستم آب شــیرین کن در شــهر خور راه 
اندازى شود که طرح مطالعاتى این پروژه در دستور کار

 قرار گرفت.
مدیر آبفا خور و بیابانک به راه اندازى آب شیرین کن در 
شهر فرخى پرداخت و اظهار کرد: با راه اندازى آب شیرین 
کن در شــهر فرخى روزانه 500 متر مکعب آب شیرین 
تولید مى شود که با مصرف بهینه مردم همین میزان آب 
براى دسترسى پایدار مردم به آب شیرین کفایت مى کند. 
فیروزى گفت: تا قبل از راه اندازى آب شــیرین کن در 
شهر فرخى مردم از طریق 20 شیر برداشت آب شیرین 

خود را از آب انبارها تأمین مى کردند.

آب شیرین پس از یک دهه وارد شبکه توزیع 
شهر خور شد

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: صنعتگران ذوب آهن 
اصفهان به سومین رکورد تولید محصول در سال رونق تولید دست 

یافتند.
منصور یزدى زاده گفت: پس از ثبت دو رکورد تولید روزانه در فروردین، 

با همت تالشگران مادر صنعت فوالد ایران، رکورد جدید تولید ماهانه 
در اردیبهشــت با تولید 244 هزار و 144 ُتن چدن با دو کوره بلند به 

ثبت رسید.
منصور یزدى زاده رکورد قبلى تولید ماهانه چدن را با فعالیت دو کوره 
بلند شماره 2 و 3 معادل 232 هزار و 829 تن اعالم کرد و افزود: این 
موفقیت حاصل یک کار تیمى اســت و در شرایطى حاصل شد که با 
تحریم هاى ظالمانه مواجه هستیم. وى افزود: تحریم ها مانع ایجاد 
مى کند، اما بازدارنده نیست و به طور قطع با روحیه اى که هم اکنون 
براى افزایش تولید در این مجتمع عظیم صنعتى ایجاد شده، با وجود 

همه مشکالت مى توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.
امسال در شرکت ذوب آهن اصفهان تولید سه میلیون ُتن چدن برنامه 

ریزى شده است.

امور برق شــرق شــرکت توزیع برق اصفهــان نماینــده برگزارى 
کارگاه هاى آموزشى مدیریت مصرف برق براى تمام نمایندگان انرژى 
مناطق 15 گانه شهردارى و مجریان مدیریت مصرف برق شرکت شد. 
مجرى مدیریت مصرف در طرح هاى خاص امور برق شرق شرکت 
توزیع برق اصفهان گفت: با توجه به اینکه شهردارى اصفهان با توجه 
به تعدد انشعاب هایش به عنوان یکى از بزرگ ترین مشترکین عمومى 
زیرمجموعه صنعت برق مى باشد، از همین رو امور برق شرق اصفهان 
به عنوان امورى که با حوزه هاى ستادى شهردارى اصفهان در ارتباط 
کارى بیشتر بوده، عرصه برگزارى این نشست هاى مشترك را بیش از 

پیش پیگیرى کرده است. 
امیر رضا امامت جمعه تصریح کــرد: همین پیگیرى ها و رایزنى هاى 
صورت گرفته منجر به برگزارى جلسه اى در چهارشنبه 25 اردیبهشت 

ماه با حضور مدیران و نمایندگان انرژى شهردارى اصفهان در حوزه 
ستادى و همچنین رابطین شهردارى هاى 15 گانه مناطق  اصفهان از 
یک سو و کارشناسان ستادى و مجریان مدیریت مصرف در امورهاى 
اجرایى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از سویى دیگر شد. در 
این جلسه طرفین ضمن ارائه نقطه نظرات خود با هدف تضارب آراء و 
رسیدن به بهترین روش هاى همکارى براى تحقق اهداف مورد نظر 
طرح هاى پیک سایى از آخرین وضعیت تولید و مصرف برق در سطح 
کشور و شهر اصفهان مطلع شــده و با به روز کردن اطالعات، انتظار 

هم افزایى مناسبى را براى تابستان پیش رو فراهم کردند. 
مجرى مدیریت مصرف در طرح هاى خاص امور برق شــرق در این 
نشســت به ارائه اطالعات مورد نیاز مخاطبین شــهردارى اصفهان 
پرداخت  و ایشان را نسبت به وضعیت و آرایش تعدادى مشترکین به 

تفکیک انواع تعرفه در کشور و شهر اصفهان، بررسى میزان مصرف 
برق در سطح کشور و شهر اصفهان به تفکیک تعرفه هاى مصرف و 
وضعیت رشد مصرف در هر کدام از این تعرفه ها، بررسى و تحلیل اثر 
بارش هاى سال جارى بر افزایش ظرفیت تولید نیروگاه هاى برق  آبى 
و تشریح شرایط حادث شده در ســال قبل به واسطه عدم حضور این 
نیروگاه ها در مدار تولید، معرفى ساعات اوج بار شبکه برق شهر اصفهان 
و بررسى میزان رشد احتمالى پیک مصرف برق در تابستان پیش رو 
و همچنین تحلیل نمودار مصرف برق شهر اصفهان و بررسى دالیل 
افزایش مصرف برق در تمامى ساعات و انتقال عمودى نمودار مصرف، 
معرفى طرح هاى مدیریت بار صنعت برق بــراى عبور از دوره اوج بار 
شبکه و تشریح چگونگى مشارکت در آنها و بهره مندى از پاداش هاى 

متناظر با هر طرح و... آگاه کرد.

مشارکت شرکت توزیع برق در  برگزارى کارگاه هاى آموزشى 
براى مناطق 15 گانه شهردارى

سومین رکورد تولید ذوب آهن اصفهان در 
سال رونق تولید

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید .
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