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گران  ترین مسیر  هوایىامر به معروف به یک گفتمان رایج تبدیل شده استپخش فصل هفتم «خندوانه» از نیمه دوم سال؟!تأسف خارجى ها از وضعیت دماوند باقیمانده هاى آن جام خاطره انگیز جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

دلیل حمله 
گاندوهاى بلوچستان 

به انسان ها 

توصیه هاى مالیاتى امام جمعه اصفهان
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یک مرجع تصمیم گیرى 
بیاید و پاسخ دهد

پشت پرده 
بازار نوشـت افزار 

سقوط 5 عضو 
یک خانواده اصفهانى

 در چاه

5

انتقـاد 
رئیس شوراى شهر

 از کندى کار 
در شـهردارى

مدیر مؤسسه خزنده شناسى آریا، مشترك بودن 
منابع آب انسان و گاندو را به عنوان علت اصلى 

حوادث چند سال اخیر نام برد. 
هانیه غفارى اظهار کرد: تا سال گذشته گزارش 

حمله گاندو به انسان بسیار ...

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به 
بازدید از پروژه ســالن اجالس و انجام کارهاى 
این مجموعه به صورت ویژه گفت: ســئوالى که 
مطرح بوده و نگرانى که وجود دارد این است که 
بهره بردارى از این مجموعه به چه شکل خواهد 
بود که مقوله اى بســیار مهم اســت، امید داریم 
همزمان با پیشرفت عملیات عمرانى آن کارهاى 
بهره بردارى نیز به موازات پیش رود و مشخص 

شود که قرار است...
4

سامانه  بسامان مى شود اگر...
در جستجوى راهکارى براى سامان بخشیدن به تکمیل سامانه دوم آبرسانى به اصفهان 

2

در دیدار با رئیس کل سازمان امور مالیاتى کشور مطرح شد 

چرا مهران مدیرى 
در نقش «شرافت» بازى نکرد 

پاسخ به یک سئوال درباره مجموعه «هیوال»

رقباى امسال خیلى گردن کلفتند
سعید آذرى: براى قهرمانى زمان مى خواهیم

بعد از جدایى سعید آذرى از باشگاه ذوب آهن، صحبت هاى زیادى در 
خصوص مقصد بعدى این مدیر فوتبالى شنیده مى شد. از پرسپولیس، 
استقالل و چند باشگاه دیگر به عنوان مقاصد آذرى یاد مى شد و این 
مدیر حتى خیلى به استقالل نزدیک شد اما سرانجام آذرى، مدیرعامل 

باشگاه فوالد خوزستان شد. 
3

2

در صفحه 3 بخوانید

علت حادثه 
مرداد ماه 

در شهربازى صفه 
اعالم شد

نقش مؤثر ذوب آهـن در توسعه شـهرها
نماینده اصفهان در مجلس تأکید کرد
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باالخره سر و کله قلى باالخره سر و کله قلى 
پیدا شدپیدا شد

مزایده

دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان

هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشی وتفریحى کارگران استان اصفهان در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار نماید :

حداقل قیمت پیشنهادى اجاره ماهیانه از تاریخ 1398/07/10 لغایت 1399/07/09 براى مدت یک سال مبلغ 48/000/000 ریال
( چهل و هشــت میلیون ریال ) و از تاریخ 1399/07/10 لغایت 1400/03/31 به مدت 8 ماه و 20روز با 10 درصد افزایش قیمت 

پیشنهادى مى باشد .
زمان تحویل پاکتها : تا پایان وقت اداري ( ساعت 14:00) روز  یکشنبه مورخ 98/07/07

زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روز دوشنبه مورخ 98/07/08 ساعت 10 صبح - اصفهان ، چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان 
شریعتى مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان ، تلفن :031-36611410

لذا از متقاضیان دعوت می شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري ( ساعت 14:00) روز 
شنبه مورخ 98/06/23 به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان به نشانی چهارباغ 

باال ، روبروى بیمارستان شریعتى مراجعه نمایند .
دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

www.Kargaran-s-esf.ir

مدت قراردادمبلغ ضمانت شرکت در مزایده ( ریال )موضوع مزایده

اجاره سالن طبقه فوقانى قسمت 
20 ماه و 20 روز 51/680/000ادارى مجموعه چهارباغ باال
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ردر نقش «شرافت» بازى نکرد  ر دش افت»بازىنک نکدرنقش«شرافت»بازى نکرددرنقش«ش از اف ش نقش

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت: 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/06/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 08:00 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1398/06/31

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا:031-36680030-8
داخلى(384)

مبلغ تضمین(ریال) مبلغ برآورد(ریال) محل تأمین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

429,546,000 8,590,921,479 جارى
عملیات بهره بردارى شبکه 

آب، خدمات مشترکین 
و خدمات عمومى منطقه 

جرقویه
98-2-165

نام روزنامه : نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/06/20

آگهى مزایده
شــرکت تعاونى مهرگســتران دهیارى هاى بخش مرکزى 
شهرستان شاهین شهر و میمه با شماره ثبت 35419 در نظر 
دارد یک دســتگاه خودرو جک S 5 مدل 1395 رنگ مشکى 
با قیمت پایه 2/100/000/000 ریال را از طریق مزایده به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 
مورخ 1398/06/24 به فرماندارى شهرســتان شاهین شهر 
مراجعه و یا با شماره تلفن 09137713146 تماس حاصل نمایند.

تحویلیان- مدیرعامل شرکت تعاونى مهرگستران

ود 
ى ش

ن م
أمی
ى ت

خعل
اشی

ه باب
خان

یه 
صف

ز ت
ط ا

 فق
ان

صفه
ن ا

ستا
ى ا

ستا
 رو

30
و 0

هر 
5 ش

م 6
رد
ب م

شر
ب 

آ
تند

م

زیادى در 
سپولیس، 
شد و این 
دیرعامل 

در صفحه 5 بخوانید



0202جهان نماجهان نما 3578چهارشنبه  20 شهریور  ماه   1398 سال شانزدهم

هادى حسینى، تهیه کننده جدیدترین آلبوم محسن چاوشى 
درباره آخرین وضعیت صدور مجوز آلبوم «قمارباز» گفت: 

هنوز در شوراى موسیقى منتظر مجوزها هستیم.
اما مشکل آلبوم «قمارباز» چیســت؟ هادى حسینى در 
پاسخ به این سئوال مى گوید: یکى از ایرادهاى اصلى که 
گرفته شد، اسم آلبوم بود که احتماًال آلبوم با نام «قمارباز» 

ارائه نشود.
حسینى در ادامه همچنین به شعرى از موالنا اشاره مى کند 
که محل بحث اصلى در راه مجوز گرفتن تازه ترین آلبوم 
محسن چاوشــى است و مى گوید: شــعرى که گیر دادند 
همان شعر تَِرك اصلى آلبوم اســت و اسم آلبوم هم از آن 

درآمده. بیتــى هم که محل ایراد شــده یکى از بیت هاى 
اصلى شعر است که اگر حذف شــود کل شعر باید حذف

 شود.
حسینى مى گوید: ماجرا این است که خیلى به ماهیت شعر 
کارى ندارند و فقط به بعضى لغات حساسیت دارند. ماهیت 
شعر هر چه مى خواهد باشد. مثًال درباره همین شعر استدالل 
ما این بود که ماهیت شعر معنوى است اما گفتند یک کلمه 
باید حذف شود و حرفشان هم این بود که ما که نمى توانیم 
شعر موالنا را تغییر بدهیم؛ اگر شــعر دیگرى بود مى شد 
همین یک کلمه حذف شــود اما درباره این شعر، این یک 

سطر باید حذف شود تا مجوز بگیرد.

مدیر مؤسسه خزنده شناسى آریا، مشترك بودن منابع 
آب انسان و گاندو را به عنوان علت اصلى حوادث چند 

سال اخیر نام برد. 
هانیه غفارى اظهار کرد: تا ســال گذشته گزارش حمله 
گاندو به انسان بسیار کم بوده اســت. اما امسال شاهد 
گزارش هاى متعدد از این دســت حمله ها به انسان نیز 
بوده ایم. وى افزود: آبگیرهــاى موقت به محلى جدید 
براى زیست «تمســاح پوزه کوتاه ایرانى» تبدیل شده 
است و از ســوى دیگر نزدیک شــدن مردم در فصل 
جفت گیرى این جانوران به ایــن برکه هاى موقت که 
همچون سابق به منظور برداشت آب شستشو و آب تنى 

بوده است، موجب شــده تا در این سال ها این اقدامات 
خطرآفرین شود، چرا که مردم محلى از وجود و زیست 

گاندوها در این برکه هاى موقت بى خبر هستند.
غفارى ادامه داد: به طور کلى گاندو در فصل هاى نزدیک 
به زادآورى که از اســفند تا تیر ماه به طول مى انجامد، 
رفتار تهاجمى از خود نشــان مى دهد و بومیان در این 
مدت باید از نزدیک شــدن به مکان هــاى گاندوخیز 
خوددارى کنند. این کارشــناس خزندگان تأکید کرد:  
تنها تهدیدى که از سوى گاندو متوجه آن هستیم حضور 
و رقابت این گونه بر ســر منابع مشــترك آب با انسان 

است.

 مشکل، یک بیت از 
موالناست!

دلیل حمله گاندوهاى 
بلوچستان به انسان ها 

رکوردشکنى ریوندى
تعــداد فالوورهاى     سینماسینما |
حســن ریوندى، کمدین معروف کشورمان در 
اینستاگرام به یک رکورد رسید. بنابراین گزارش، 
فالوورهاى ریوندى با پشت سر گذاشتن مهناز 
افشــار به 9/9 میلیون نفر رســید. مهناز افشار 
هنرمند سینما، 9/2 میلیون فالوور در اینستاگرام 

دارد.

تأسف خارجى ها از 
وضعیت دماوند

  ایسنا| 2 مسافر و توریســت ایتالیایى 
که صعود خود را از مســیر جنوبى دماوند آغاز 
کرده بودند از وضعیت نابســامان کمپ دماوند 
گلگى کردند و خواســتار حفظ محیط زیســت 
دماوند شــدند. حمید مساعدیان، رئیس انجمن 
پزشکى کوهســتان با تأیید این موضوع، گفت: 
مشکالت باقى گذاشــتن زباله در کوهستان و 
رعایت نکردن مسائل محیط زیستى را عالوه بر 
دماوند، در علم کوه و سبالن هم داریم که نیاز به 

فرهنگسازى دارد.

گران  ترین مسیر  هوایى
قیمــت بلیــت هواپیمــا در    چمدان |
مسیرهاى داخلى از 21 شهریور ماه دستخوش 
تغییراتى خواهد شد به طورى که سقف قیمت در 
برخى مسیرهاى پروازى کاهش مى یابد. انجمن 
شرکت هاى هواپیمایى ایران کف و سقف نرخ 
بلیت هاى 193 مسیر هوایى داخلى را منتشر کرد. 
در جدول منتشر شده، سقف نرخ بلیت تنها یک 
مسیر، باالتر از یک میلیون تومان است؛ مسیر 
مشهد – ماهشهر با سقف قیمتى یک میلیون و 
49 هزار و 600 تومان. ســقف قیمتى 42 مسیر 
پروازى نیــز باالتر از 900 هــزار تومان تعیین 
شده که مســیرهاى پروازى مشهد گران ترین 

مسیر است.

یک سوتى تلویزیونى
انتشــار تصویرى از     سینماسینما |
دکور برنامه تلویزیونى «به خانه بر مى گردیم» 
این روزها در فضاى مجازى حســابى سروصدا 
کرده اســت، چرا که ســازندگان این برنامه از 
تصویر گریم زنانه محسن تنابنده به عنوان یک 
پیرزن در دکور خود اســتفاده کرده اند! تنابنده 
هم به تازگى با انتشــار دوباره ایــن تصویر در 
اینستاگرام، به این اشــتباه واکنش نشان داده 

است.

چه خبر از ارگ بم 
معاون میراث فرهنگى اســتان    چمدان|
کرمان از مرمت همزمان چهار بناى تاریخى در 
ارگ بم خبر داد. مجتبى شفیعى گفت: هم اکنون 
مرمت و بازسازى مدرسه میرزا نعیم، کاروانسرا، 
مسجد جامع و اصطبل ارگ تاریخى بم از محل 
اعتبارات اســتانى و به شــیوه پیمانى با نظارت 
کارشناســان پایگاه میراث جهانــى بم و منظر 
فرهنگى آن در حال انجام است. او خاطرنشان 
کرد: پس از گذشــت قریب به 16 سال از زلزله 
بم، بیش از 70 درصد این بناى تاریخى مرمت و 

بازسازى شده است.

کاهش تولید تایر در کشور
  میزان | ســخنگوى انجمــن صنفى 
تولیدکنندگان تایر گفت: طى پنج ماهه امسال 
93 هزار تن انواع تایر به تعداد 16 میلیون حلقه 
تولید شده است که نسبت به مدت زمان مشابه 
سال گذشته از نظر تعداد 5 درصد و از نظر وزن 
12 درصد کاهش داشته است. سخنگوى انجمن 
صنفى تولیدکنندگان تایر افــزود: براى تولید با 
موانعى براى تأ مین مواد اولیه از خارج کشــور 
مواجه هســتیم که موجب ایجاد اختالل تولید 

مى شود.

معناى یک جمله
   خبر آنالین | مصطفى هاشمى طبا با اشاره به 
بخشى از نامه آیت ا...آملى الریجانى به آیت ا... یزدى 
به روزنامه «شرق» گفت: اینکه گفته مى شود سینه من 
صندوقچه اسرار است؛ یعنى مى دانم چه کسانى دزدى و 
سوءاستفاده کرده اند و دنبالشان نمى روم. امیدوارم مبارزه 
با فسادى که آقاى رئیسى در پیش گرفته، ادامه پیدا کند 
و صندوقچه هاى اسرار را هم بگشایند و به مشکالت 

آنها هم رسیدگى کنند.

21 میلیارد دالر را آتش زدند
  فارس| نماینده مردم شاهین شــهر و میمه و 
برخوار در مجلس شوراى اسالمى گفت: سیاست هاى 
غلط بانک مرکزى و دولت در سال 96 آتش به خزانه 
کشور زد و بیش از 21 میلیارد دالر سرمایه ارزى کشور 
را به جیب حدود 1800 شرکتى ریخت که بیشتر این 

شرکت ها عمر یکساله داشتند.

سرگردانى دائمى
کرباسچى،  غالمحسین     دیده بان ایران |
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى در گفتگو با روزنامه 
«اعتماد» درباره ایده «حضور مشــروط در انتخابات» 
گفته: حضور مشــروط هیچ معنایى ندارد. باالخره بعد 
از 40 سال باید همه کسانى که ادعاى سیاست ورزى 
دارنــد، تکلیف خود را مشــخص کننــد و بگویند در 
مهمترین صحنه سیاست کشــور که انتخابات باشد، 
هستند یا نیستند؟ اینکه بخواهیم پیش از هر انتخاباتى 
تصمیم بگیریم که حضور داشته باشیم یا نداشته باشیم، 

سرگردانى دائمى است.

انتخابات به صرف بستنى!
هجمه تند انتقــادات براى یک     آفتاب  نیوز |
تصویر تبلیغاتى علیه «اشرف غنى احمدزى»، رئیس 
جمهور افغانستان ایجاد شده است. او که پنج سال است 
کابینه کشورش را در دست دارد در تبلیغات انتخاباتى 
جدید خود، از کمپین انتخاباتى براى نوجوانان و جوانان 
استفاده کرده که براى حضور عالقه مندان در جلساتش 
نوشابه، بستنى، ساندویچ و کیک مى دهند. حاال او با این 

پوستر متهم به خریدن آراء مردم شده است.

راحت تر بود برویم اورست!
منابع فرانســوى در مصاحبه با شــبکه    برنا |
خبرى «العربیه» گفته اند که صعود به قله اورســت از 
میانجیگرى میان واشــنگتن و تهران آسان تر است. 
این منابع همچنین هرگونه دیدار میان حسن روحانى، 
رئیس جمهور ایران و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور 

آمریکا در آینده نزدیک را بعید دانسته اند.

پشت پرده بازار نوشت افزار 
   خبرگزارى دانشجو | عضو هیئت رئیسه 
کمیســیون آموزش و تحقیقات گفت: وجود مافیاى 
قدرت در پشت پرده واردات نوشــت افزار موضوعى 
نگران کننده است. جبار کوچکى گفت: متأسفانه به دلیل 
عدم برنامه ریزى شاهد گرانى و مشکالتى در این حوزه 
هستیم، البته شاید عده اى در پى این موضوع هستند 
که با واردات کاال در بازار نوشت افزار در روزهاى آخر 
منتهى به آغاز سال تحصیلى سود کالنى تصاحب کنند 

و از این رو اقدامى در این زمینه انجام ندادند.

او مغرور است
فائزه هاشمى رفسنجانى     دیده بان ایران |
در گفتگو با روزنامه «شرق» در پاسخ به اینکه همیشه 
از جسور بودن حســن روحانى صحبت مى شد اما این 
محافظه کارى را از او انتظار داشتید؟ مى گوید:  به جاى 
جســور بودن، غرور را از ایشان مى شناسم. به نظر من 
وقتى در سیستمى هستى و در همان راستا کار را پیش 
مى برى، دیگر اسمش جســارت نیست، چون اهداف 
همان سیستم را دنبال مى کنى و همه جوره مورد تأیید 
هســتى؛ اینکه فرد بتواند خارج از تفکــر حاکم در هر 

سیستمى کارى را انجام بدهد، آن جسارت است. 

خبرخوان

سه شنبه چهارم تیر ماه که مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به میان خبرنگاران آمد تا در هفته موسوم به 
صرفه جویى آب، به رسم هر سال مردم را تشویق به مصرف 
بهینه این مایه حیات بخش کند، انگار کسى به او گفته بود 
نشست خبرى امسال نباید فقط به طرح این خواسته محدود 
شود بلکه باید پرده از واقعیتى برداشت که کار توزیع آب در 

اصفهان را به اینجا رسانده است.
تا روز برگزارى این نشســت خبرى (و حتى تا امروز) باور 
عمومى این بوده (و هســت) که بارندگى هاى ســنگین 
بهار امسال ذخایر آبى کشــور را از وضعیت بحرانى خارج 
کرده و شرایط مناسبى براى ساکنین استان هاى درگیر با 
خشکسالى مانند اصفهان رقم زده است. این گمانه زنى البته 
بدبینانه هم نیست اما پس چرا تأکید مدیران ارشد شرکت 
آب و فاضالب «آبفا» همچنــان توصیه به صرفه جویى 
هرچه بیشتر در مصرف آب است؟ اگر بارش هاى بهارى 
مشکل کم آبى را الاقل در کوتاه مدت بر طرف کرده، پس 
چرا از هشدارهاى شرکت آب و فاضالب درباره وضعیت آب 
اصفهان کاسته نشده و این شهر و شهرهاى دیگر استان به 
خصوص در ســاعات خاصى از تابستان امسال همچنان 

درگیر افت فشار آب بودند؟
پاسخ این سئواالت را مى توان از البه الى اظهارات هاشم 
امینى، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
همان جلسه خبرى سه شنبه چهارم تیر ماه بیرون کشید؛ 
جایى که ده ها خبرنگار رســانه هاى گروهى اصفهان به 
دعوت روابط عمومى آبفا خود را به ســالن اجتماعات این 
شرکت رساندند تا از زبان مدیرعامل آن چیزى را بشنوند که 

او تا آن روز به این صراحت درباره اش صحبت نکرده بود.

پیر و خسته اما همچنان در حال فعالیت
در کیلومتر 45 جاده اصفهان-شــهرکرد و در جوار شــهر 
زاینــده رود، تصفیه خانه اى قرار دارد که 30 ســال اســت 
وظیفه تأمین آب شرب سالم ده ها شــهر و صدها روستاى 
استان اصفهان را بر عهده دارد.  بابا شیخعلى در رده یکى از 
بزرگ تریــن تصفیه خانه هــاى آب ایران اســت اما براى 
اصفهانى ها، نه فقط «بزرگ ترین» که «مهمترین» هم است. 
این تصفیه خانه که در سال 1368 به بهره بردارى رسید قرار 
بود آب شرب 2/5 تا سه میلیون نفر از مردم استان اصفهان 
را تأمین کند و این کار را هم کرد اما امروز که ســه دهه از 
آغاز به کار آن مى گذرد، جمعیت اصفهان به پنج میلیون 
نفر رسیده در حالى که تعداد تصفیه خانه هاى استان تغییر 
نکرده و بعد از ســه دهه همچنان همان یکى مشغول کار 
است. این در حالى اســت که تقریبًا همه ساکنان استان 
اصفهان آگاه هستند که حیات میلیون ها نفر در این استان 
منوط به چرخیدن چرخ هاى تصفیه خانه بابا شیخعلى است.

هنوز خیلى ها فراموش نکرده انــد که در مرداد ماه 1393  
نشت گازوئیل به این تصفیه خانه و قطعى آب در مناطق 
گسترده اى از اســتان اصفهان کار را به جایى رساند که 
تانکرهاى آب با حرکت در محالت شــهر به تقسیم آب 
میان مردم مبادرت کردند و یا یکسال بعد، گل آلود شدن 
زاینده رود و نفوذ گل و الى به تصفیه خانه، بار دیگر باعث 
خارج شــدن آن از مدار و به وجود آمدن مشکل جدى در 

توزیع آب شرب صدها هزار نفر شد.
تبعات ناشى از این اتفاقات، نقش حساس تنها منبع تأمین 
آب شرب بهداشتى میلیون ها اصفهانى را، هم براى این 
مردم و هم براى مسئوالن استانى کامًال به ثبوت رسانده 
است. از همین رو است که باالترین مقام هاى اجرایى استان 
اصفهان و همچنین نمایندگان این استان در مجلس شوراى 
اسالمى، بارها رایزنى هایى را با مسئوالن رده باالى کشور 
انجام داده و از آنها خواسته اند نسبت به تکمیل سامانه دوم 
آبرسانى اصفهان شامل یک تونل انتقال آب، تصفیه خانه، 
خطوط لوله و مخازن ذخیره که در واقع مکمل تصفیه خانه 
باباشیخعلى است همکارى الزم را به عمل آورند. اما این 
درخواست همچنان بدون پاسخ مانده در حالى که در خود 
اصفهان مدت هاست بحث هاى جدى پیرامون چگونگى 
به ثمر نشاندن این استراتژیک ترین پروژه استانى مطرح 

است.

2 شرکت، 2 وظیفه، یک حوزه
دو دســتگاه متولى تهیه و توزیع آب در اســتان اصفهان 
عبارتند از شــرکت آب و فاضالب و شرکت سهامى آب 
منطقه اى. این هر دو شرکت زیر نظر وزارت نیرو فعالیت 
مى کنند و آنطور که در شرح وظایف اولى آمده، شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان مأموریت ایجاد و بهره برداري از 
تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع پایدار نیازهاي 
پایه آب شرب و بهداشتی و همچنین جمع آورى، انتقال، 
تصفیه فاضالب و ایجاد امکان اســتفاده مجدد و یا دفع 
بهداشتی پساب مطابق با اســتانداردهاى ملی را بر عهده 

دارد. به زبان ساده یعنى وظیفه شــرکت آب و فاضالب 
توزیع آب شرب به صورت لوله کشى و جمع آورى و دفع 
فاضالب است در حالى که شرکت آب منطقه اى وظیفه 
تأمین آب و انتقال آن به وسیله سد و تونل، تحویل آب شرب 
در تصفیه خانه به آب و فاضالب، توزیع آب به صنایع بزرگ 
و کشاورزان و حفاظت از منابع آب سطحى و زیرزمینى را 

عهده دار است.
به این ترتیب مشــخص اســت دســتگاهى که باید کار 
سامانه دوم آبرســانى به اســتان اصفهان را به سرانجام 
برساند، شرکت سهامى آب منطقه اى است و البته آنها هم 
نمى گویند این کار را انجام نخواهند داد؛ پس دلیل تأکید 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست 
خبرى روز چهارم تیر ماه بر لزوم احداث هر چه سریع تر این 
سامانه و سپس تکرار پى در پى همین موضوع در روزهاى 
بعد از جانب سایر مقامات این شرکت و نیز خود امینى چه 
مى تواند باشــد؟ آیا معنایــش انتقاد تلویحــى یکى از 
شرکت هاى آبى اصفهان (آب و فاضالب) از دیگر شرکت 
آبى (آب منطقه اى) به دلیل تأخیر در احداث این ابَرپروژه 

نیست؟

ماجرا از نگاه آبفا
شرکت آب و فاضالب مى گوید ســامانه دوم آبرسانى به 
اصفهان باید 12 سال قبل تکمیل مى شد اما این امر تاکنون 
محقق نشده است.همین اخیراً هم هاشم امینى،  مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان توضیحات مفصلى 
درباره اهمیت سامانه دوم و از جمله به لحاظ پدافند غیرعامل 
داده و شاید براى نخستین بار و با ذکر نام، مجرى سامانه  
دوم آبرسانى اصفهان را شرکت آب منطقه اى معرفى کرده 
است. خطاب اظهارات مدیرعامل شرکت آب و فاضالب، 
مستقیماً شرکت آب منطقه اى و به بیان دیگر انتقاد تلویحى 
از آن شرکت است که به اعتقاد آبفا نتوانسته به تعهداتش 
در راستاى تکمیل به موقع سامانه دوم عمل کند و باعث 
شده شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به تنهایى 
پاسخگوى تبعات استفاده از تنها یک ســامانه آبرسانى 
در قبال مردم اســتان اصفهان باشد. در واقع شرکت آب و 
فاضالب مى خواهد بگوید همه نگاه ها در این باره روى 
این شرکت متمرکز شده در حالى که آبفا اساساً مسئولیتى 
در قبال تکمیل پروژه سامانه دوم آبرسانى به اصفهان ندارد. 
از نگاه شرکت آب و فاضالب، تا سال قبل که سایه سنگین 
خشکسالى بر سر استان اصفهان سنگینى مى کرد، مى شد 
این عامل طبیعى را دلیل اصلى کمبود آب در اصفهان اعالم 
کرد (که دلیل درستى هم بود) و صراحتاً نامى از سامانه دوم 
نبرد اما امســال که بارش ها غیرقابل تصور از آب درآمد، 
دیگر نمى شد افت فشار آب را فقط گردن طبیعت انداخت، 
بلکه مى بایست جزییات اصلى ترین مشکل آبرسانى به 
اصفهان را که مدت ها مکتوم مانده بوده به اطالع عموم 
رساند و همین شــد که پرده ها فرو ریخت و زخم اصلى 

نمایان شد. 

نقش مهم متولى اصلى
از دیرباز سیاست مسئوالن شرکت آب منطقه اى استان 
اصفهان، حضور کمتر در رســانه هاى محلى بوده است. 

بیشترین فعالیت رسانه اى مدیران ارشد این شرکت فقط 
محدود به اطالع رسانى درباره میزان آب پشت سد یا زمان 
باز و بسته کردن دریچه هاى آن مى شده اما در چند هفته 
اخیر آنها هم به شــکل پررنگ ترى وارد ماجراى سامانه 
دوم آبرسانى به اصفهان شده اند و از مشکالت تکمیل آن 
مى گویند. شانزدهم مرداد ماه امســال، حسن ساسانى، 
معاون حفاظت و  بهــره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت که براى تکمیل این ســامانه نیاز به 2600 
میلیارد تومان اعتبار اســت اما دولت براى این کار ردیف 
بودجه اى اختصاص نداده و بنابراین باید به سمت جذب 
ســرمایه گذار بخش خصوصى حرکت کرد. این در حالى 
است که مدیران آبى اســتان به خوبى مى دانند در شرایط 
فعلى کشــور، صحبت از جذب سرمایه گذار خصوصى به 
آسانى شدنى نیست و از طرفى چنانکه معاون شرکت آب 
منطقه اى هم به درســتى مى گوید، به اختصاص بودجه 
دولتى نیز نباید امیدى بست، پس تکلیف این طرح بزرگ 
باید در همین اصفهان خودمان و احتماًال بدون سرمایه هاى 

بخش خصوصى مشخص شود. 
اینجاست که نقش استاندار مهم جلوه مى کند.

پشت در اتاق آقاى استاندار
رسول زرگرپور، اولین استاندار اصفهان در دولت حسن 
روحانى، تکمیل دومین ســامانه آبرسانى به اصفهان را 
از نان شــب هم واجب تر مى دانست. او یکى از مقامات 
ارشد کشــور در حوزه آب بود اما در به سرانجام رساندن 
این پروژه ره به جایى نبرد. محسن مهرعلیزاده، استاندار 
بعد از رسول زرگرپور هم از مسئوالن رده باالى کشور بود 
که به سرنوشت این پروژه عالقه مند شد و حتى از تأمین 
بخش عمده اعتبار مالى توسط بخش خصوصى و اجراى 
آن نیز خبر داد اما امروز شواهد نشان مى دهد پیشرفت 
پروژه به شدت کند است و از اعتبار بخش خصوصى هم 
خبرى نیست. به این ترتیب برنامه هاى مهرعلیزاده هم 

نتوانست گره کور سامانه دوم را باز کند. 
سومین اســتاندار اصفهان در دولت تدبیر و امید، عباس 
رضایى، والى فعلى اصفهان اســت که او هم نشان داده 
حداقل در حرف زدن درباره مشکل آب اصفهان از آن دو 
سلف خودش عقب نمى افتد؛ چنانکه تیرماه امسال که 
قطعى مکرر آب شرب و افت فشار در برخى مناطق شهر 
اصفهان امان ها را بریده بود، از مردم اصفهان عذرخواهى 
کرد و البته این سئوال را هم مطرح کرد که «چه کارى باید 

انجام مى دادیم و ندادیم؟!»
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صراحتًا 
گفته افت فشار آب در سال جارى به دلیل تکمیل نشدن 
سامانه دوم آبرسانى است و مدیران ارشد آب منطقه اى 
هم ذره اى در اهمیت احداث این سامانه تردید ندارند و آن 
را بارها اعالم کرده اند. اما واقعیت این است که هر دو این 
شرکت ها در وظیفه تأمین و آبرسانى به مردم با مشکل 
رو به رو هستند، پس شاید یکى از کارهایى که استاندارى 
باید انجام مى داده است اما یا انجام نداده و یا اگر هم انجام 
داده، رسانه اى نشده است، برگزارى جلسه اى با حضور 
مدیران عامل دو شرکت آب و فاضالب و آب منطقه اى 
در یک اتاق و با حضور معاونان و مدیران ارشد استاندارى 

و معاونان این شرکت ها بوده است؛ جلسه اى که دستور 
کارش هم از قبل معلوم است: پیدا کردن راه حلى براى 
تکمیل پروژه سامانه دوم آبرســانى به اصفهان و تأمین 
اعتبار براى این کار. تشکیل چنین جلسه اى حیاتى است 
اما مهمتر از آن، مدیریت جلســه است که باید به نتیجه 
ملموسى ختم شود. چنین جلسه اى در صورت تشکیل، 
چه با تنش به پایان برســد و چه با آرامش، به نفع احداث 
پروژه سامانه دوم است چون به هر حال بحث هایى مطرح 
خواهد شد و راه حل هایى هم پیشنهاد مى شود؛ مضاف بر 
اینکه حضور معاونان ارشد استاندار در این مراسم مى تواند 
به تسهیل تحقق تصمیمات اتخاذ شده احتمالى سرعت 

بیشترى ببخشد.
هم استاندار و هم مدیران عامل دو شرکت آبى اصفهان بر 
اهمیت مشکل آب در این استان و لزوم تکمیل سامانه دوم 
اذعان دارند و هر سه طرف هم پذیرفته اند که براى حل 
این مشکل به دست یارى دولت و وزارت نیرو نمى توان 
دل بست. بنابراین خروجى آن جلسه عالى آبى باید به یک 
راه اصفهانى-اصفهانى براى حل مشکل ختم شود، یعنى 
طرف هاى درگیر خودشان راهى براى تکمیل سامانه و 
تأمین و اختصاص بخش عمده اى از بودجه مورد نیاز به 

آن را پیدا کنند. 
استاندار و معاونانش به اضافه مدیرعامل آب منطقه اى 
و مدیر عامل آبفا و معاونین این دو آنقدر مطلع هســتند 
که بدانند هر روزى که از عمر تصفیه خانه باباشــیخعلى 
مى گذرد، فرسودگى آن بیشتر مى شود و احتمال خطر از 
مدار خارج شدنش نیز به همان نسبت چند سال پیش که 
دو بار این اتفاق افتاد، باالتر مى رود. پس این باید زنگ 

هشدارى براى همه طرف ها باشد. 
پیدا کردن یــک راه حــل اصفهانى–اصفهانى براى به 
سرانجام رساندن ســامانه دوم نباید براى مدیران ارشد 
استان اصفهان و در رأس همه، استاندار اصفهان کار خیلى 
سختى باشد به شرط آنکه گام اول یعنى نشستن بر سر 
یک میز و طرح مسئله و به حرف هاى طرف مقابل گوش 
کردن با استوارى برداشته شود. بعد از آن است که گام دوم 
یعنى ارائه دیدگاه هاى تخصصى معاونان مى بایســت 
میاندار شود تا گام سوم که کمک گرفتن از دولت، وزارت 
نیرو و حتى مجلس اســت، معنا پیدا کند. در این صورت 
پایتخت نشین ها هم که مى بینند پروژه با همت مدیران 
محلى در مسیر درست حرکت مى کند، براى مشارکت در 
آن راغب مى شوند حتى اگر در ابتدا سکوت کرده باشند. 
واضح است که فتح پله چهارم نردبان بدون باال رفتن از 
سه پله پایین تر عمًال غیر ممکن است. پس باید هر چه 

سریع تر از پله اول شروع کرد.
بحران در وضعیت آبرسانى به چند میلیون اصفهانى، آتش 
زیر خاکستر است که باید پیش از شعله ور شدنش فکرى 

اساسى براى آن شود. 
این بحران چیزى نیست که همه تقصیرِ  به وجود آمدنش 
متوجه آسمان باشد؛ بخشى از مشکل همینجا روى زمین 
است، جایى پشــت میزهاى مدیریتى. اگر این مشکل 
حل شــود، هر سامانه اى به سرعت بســامان مى شود؛ 
حتى سامانه دوم آبرسانى به استان اصفهان با تمام گیر و 

گرفتارى هایش.  

در جستجوى راهکارى براى سامان بخشیدن به تکمیل سامانه دوم آبرسانى به اصفهان

سامانه  بسامان مى شود اگر...
مهران موسوى خوانسارى
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کشف تریاك در بار آب معدنى 
فرمانـده انتظامى شهرسـتان اصفهان گفـت: مأموران 
نیـروى انتظامـى 138 کیلـو تریـاك کـه بـه طـور 
ماهرانه اى در بار آب معدنى در قسـمت بـار یک تریلى 
جاسازى شـده بود، کشف کردند. سـرهنگ محمدرضا 
خدادوسـت افزود: مأموران پلیس مبارزه بـا مواد مخدر 
اسـتان اصفهان خـودروى تریلـر متعلق به سـوداگران 
مرگ را که قصد انتقال محموله مـواد مخدر از مرزهاى 
شرقى کشور به اصفهان را داشتند در یکى از مناطق شهر 
شناسـایى و متوقف کردند. فرمانده انتظامى شهرستان 
اصفهان دسـتگیرى یـک نفر در ایـن رابطه خبـر داد و 
گفـت: در این خصـوص پرونده تشـکیل و تالش براى 
دستگیرى سایر افراد مرتبط با این پرونده در دستور کار 

مأموران قرار گرفت.

میزان پرت آب به حداقل رسید
معاون خدمات مشـترکین و امـور درآمد شـرکت آب و 
فاضالب گفت: در حـال حاضر شـرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان کمترین میزان هدر رفت آب در کشور را 
دارد، این در حالى اسـت که در سال 86 میزان هدر رفت 
آب در اصفهان بیش از 30 درصد بـوده در حالى که این 
رقم هم اکنون به 16 درصد رسـیده اسـت. رضا رضایى 
ادامه داد: با اصالح شبکه هاى فرسوده که همه ساله در 
دستور کار شـرکت قرار دارد میزان پرت آب در اصفهان 
به حداقل رسیده اسـت همچنین اصالح شبکه فرسوده 
فاضـالب اصفهان در راسـتاى خدمات رسـانى بهتر به 

مردم در حال اجراست.

انتظار 3 ساله 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اردستان گفت: دانشگاه آزاد 
اردستان حدود سه سال اسـت که از طریق وزارت علوم 
ایجاد رشته پرستارى را درخواسـت کرده اما هنوز با این 
امر موافقت نشده اسـت. جلیل عمادى با اشاره به اینکه 
در این مدت وزارت علوم هیچ گونه رشـته اى را مصوب 
نکرده اسـت، بیان کرد: براى تصویب رشـته پرستارى 
این دانشـگاه بازدیدهاى مورد نظر انجام شده است که 
در آینده نزدیک این درخواسـت مورد تأییـد قرار خواهد 

گرفت.

فرماندار، مدیرکل شد
طى حکمى از سـوى عباس رضایى اسـتاندار اصفهان، 
على اصغر رفیعى نژاد فرماندار شهرضا به سمت مدیرکل 
سیاسـى انتخابـات و تقسـیمات کشـورى اسـتاندارى 
اصفهان منصوب شـد. رفیعى نـژاد از 21 اسـفند 96 به 
عنوان فرماندار شـهرضا فعالیت داشـت؛ ناصر اسـدى 
فرماندار سابق فریدونشهر نیز به عنوان فرماندار شهرضا 

تعیین شد.

لزوم ساماندهى ایاب و ذهاب 
دانش آموزان

حسین سیستانى، معاون اسـتاندار و فرماندار اصفهان 
در سومین جلسه شوراى آموزش و پرورش شهرستان 
با تأکید بر لزوم سـاماندهى مقوله حمـل و نقل و ایاب 
و ذهاب دانش آمـوزان و فرهنگیان در ایام بازگشـایى 
مـدارس اظهار کـرد: اجـراى طـرح ترافیـک در روان 
سـازى تردد خودروها و احسـاس امنیت دانش آموزان 
و فرهنگیان در روزهاى آغازین سـال تحصیلى جدید، 
از اهمیـت ویژه اى برخوردار اسـت که باید با تشـکیل 
کمیته هـاى مربوطه، تصمیمـات کارشناسـى در این 

خصوص، اتخاذ شود.

امضاى یک تفاهمنامه
به منظور گسـترش همـکارى هاى علمى، آموزشـى و 
فناورى، دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان و دانشگاه 
فرهنگیـان تفاهمنامه همکارى مشـترك امضا کردند. 
این تفاهمنامه در هفت ماده تنظیم شـده و از مهمترین 
موضوعات آن مى توان به تسهیل استفاده از ظرفیت ها 
و موقعیت هـاى علمـى، همـکارى در زمینـه برگزارى 
همایش ها، انجام طرح هاى تحقیقاتى مشترك، تدوین و 
تبادل مدارك علمى، تبادل اعضاى هیئت علمى، حمایت 

از پایان نامه ها و ... اشاره کرد.

خبر

مدیر آبفا چادگان در هفتمیــن برنامه رادیویى «جارى 
حیــات» گفت: آب شــرب جمعیتى بالغ بــر 15 هزار 
نفر مردم شــهر چادگان و رزوه از طریق چاه ها تأمین 
مى شود و این درحالى است که در این منطقه با توجه به 
وقوع خشکسالى هاى دهه اخیر ما شاهد افت منابع آبى 

زیرزمینى هستیم.
ناظمى افزود: خوشــبختانه در نیمه اول ســال جارى، 
آب شرب مردم به رغم محدودیت منابع تأمین شد اما 
براى رفع مشکل افت فشار باید تأمین پایدار آب شرب 
مردم شهرستان چادگان در دستور کار قرار گیرد. وى با 
اشاره به سرانه مصرف آب شرب در شهرستان چادگان 

اعالم کرد: در حال حاضر ســرانه مصرف آب شرب در 
شهرستان چادگان حدود 200 لیتر در شبانه روز است که 
درصدد هستیم با اجراى برنامه هاى فرهنگى این رقم را 

به استانداردهاى تعریف شده کاهش دهیم.
ناظمى آموزش مبانــى مصرف بهینــه آب را یکى از 
عوامل مؤثر در فرهنگســازى مصرف درســت آب در 
جامعه برشــمرد و خاطرنشــان کرد: آبفا چــادگان با 
داشــتن نیروهاى متخصص آمادگى دارد با هماهنگى 
فرماندارى بــراى بســیارى از کارکنان دســتگاه ها 
دوره هاى آموزشــى راهکارهاى مصرف بهینه آب را 

برگزار کند.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى و رئیس 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى گفت: تأسیس ذوب 
آهن اصفهان به واقع مسئولیت اجتماعى به تمام معناست. 
این شــرکت مادر صنعتى با جذب نیرو از سرتاسر ایران 
نقش مؤثرى در اشتغالزایى و توسعه شهرهاى پیرامون 
داشته اســت. در حوزه ورزش، ایجاد فضاى سبز، بهره 

گیرى از پساب و... نیز زبانزد است.
حمیدرضا فوالدگر با اشــاره به اینکه در دوران سخت 
تحریم ظالمانه دشمن، فرصت خوبى براى نهضت ساخت 
داخل ایجاد شده افزود: مجموعه ذوب آهن اصفهان به 
ویژه در سال هاى اخیر در حوزه ســاخت داخل و بهره 

گیرى از توانمندى جوانان مستعد ایرانى عملکرد بسیار 
خوبى داشته است.  

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى تصریح 
کرد: ابتکار بســیار خوبى را در غرفه ذوب آهن اصفهان 
شاهد هستیم. ارائه قطعات مورد نیاز در نمایشگاه قطعًا 
زمینه تبادل اندیشه ها و عملیاتى شدن آنها را در راستاى 

بومى سازى در پى دارد.
فوالدگر اضافه کــرد: ذوب آهن اصفهان بــا دارا بودن 
کارگاه هاى ساخت، سابقه درخشانى در ساخت قطعات 
و تجهیزات داشته اســت و قطعًا به همراه شرکت هاى 

زیرمجموعه این روند را ادامه خواهد داد.

نقش مؤثر ذوب آهـن 
در توسعه شـهرها

افت منابع آبى زیر زمینى
 در چادگان

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: 
یکى از اشکاالت این است که اگر فردى بخواهد مالیات 
خود را به صورت قســطى بپردازد، از او ســود دریافت 

مى شود که این سود، رباست.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار با رئیس کل 
سازمان امور مالیاتى کشــور تصریح کرد: هرچند اداره 
مالیات، این سود را مى بخشد اما این موارد نباید به صورت 
قانون وجود داشته باشد. وى با اشــاره به لزوم اصالح 
قوانین ناقص مالیاتى گفت: نواقص قانونى که نیروهاى 
اجرایى براى تحقق قوانین با آن مواجه  هســتند باید به 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، منتقل و اصالح شود. 

آیت ا... طباطبایى نژاد با اشاره به اینکه خرید و فروش ها 
در کشور مشخص است، اظهار کرد: با این حال، ذینفعان 
واقعى این خرید و فروش ها مشــخص نیستند به طور 
مثال برخى افراد شرکت هایى را به نام دیگران راه اندازى 
مى کنند تا مالیات کمترى بپردازند. وى افزود: در حقیقت 
باید ســازوکارهاى صحیحى براى شناسایى فرارهاى 

مالیاتى تدوین شود. 
 امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مالیات باید از درآمد، نه 
از پول افراد دریافت شود، افزود: چرا هنگامى که بانک، 
تســهیالتى را بدون هیچ ضمانتى پرداخت کرده، فرِد 
دریافت کننده تســهیالت مجرم است اما بانکى که این 

اقدام را انجام داده، مجرم نیست و با او برخورد نمى شود.
وى خاطرنشــان کرد: بدون شک در بانک، کسى رشوه 
گرفته تا واِم بدون ضمانت پرداخت شــده یا اشــکال 
دیگرى در این زمینه وجود داشته و چگونه یک شرکت 
به ثبت رســیده بدون اینکه وجود واقعى داشته باشد و 
این موضوع نشــان مى دهد که در فراینِد ثبت شرکت، 

خألهایى وجود دارد. 
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
پیشرفت هاى خوبى در ســال هاى پس از انقالب انجام 
شده است، گفت: اما اگر ریشه مشکالت پیدا نشود، نتیجه 

الزم به دست نمى آید و همچنان باقى مى ماند.

در دیدار با رئیس کل سازمان امور مالیاتى کشور مطرح شد

توصیه هاى مالیاتى امام جمعه اصفهان

رئیس اورژانس پیش بیمارســتانى و مدیر حوادث و 
فوریت هاى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از 
فوت پنج نفر در حادثه سقوط در چاه فاضالب خبر داد.

غفور راستین با اشاره به این حادثه  که در برآن شمالى 
روستاى برسیان اتفاق افتاد، اظهار کرد: ساعت 19 
و 11 دقیقه  شــنبه هفته جارى یک حادثه سقوط در 
چاه فاضالب به اورژانس 115 گزارش شــد. در این 
حادثه که حین کندن چاه اتفاق افتاد، سه آمبوالنس 
115 به محل مورد نظر اعزام شد و حادثه دیدگان را 
با توجه به وضعیت صحنه حادثــه و تجمع مردم به 

بیمارستان هاى چمران و فارابى منتقل کردند.
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانى و مدیر حوادث و 
فوریت هاى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با بیان اینکه حادثه ســقوط در چــاه فاضالب و گاز 
گرفتگى، پنج فوتى برجاى گذاشت، گفت: یک نفر 

موقع کندن چاه، به درون آن سقوط مى کند و چهار 
نفر دیگر یکى یکى براى بیرون آوردن نفر قبلى وارد 
چاه مى شــوند که همگى دچار گازگرفتگى و سقوط 

مى شوند.
او تصریح کرد: پنج متوفــى از اعضاى یک خانواده 
یا یک فامیل بودند که بین ســن 26 تا 65 سال سن 

داشتند.

شهردار فالورجان گفت: ساماندهى مادى فالورجان-شاه آباد 
با هدف محوطه سازى ضلع شرقى حاشیه زاینده رود به منظور 
هدایت و دفع آب هاى سطحى، جلوگیرى از بروز سیالب شهرى، 
کاهش مخاطرات بارشى و همچنین توسعه خدمات شهرى و 
جلوگیرى از انباشت پسماند آغاز شده و عملیات پوشش مادى 
با جدیت تمام توسط معاونت فنى و عمرانى شهردارى در حال 

پیگیرى است.
جواد نصرى افزود: عملیات عمرانى در اجراى این پروژه شامل 
خاکبردارى، تسطیح، مرمت و پایدارسازى دیوارهاى سنگى و 
پوشش سقف مادى است همچنین پوشش مادى به دلیل وجود 
تأسیسات زیربنایى در محل اجراى پروژه ضمن هماهنگى هاى 

الزم با ارگان هاى ذیربط با دقت تمام در حال اجراست.

نیروگاه اصفهان به عنوان اولین نیروگاه در کشور، از فاضالب خام 
شهرى براى تأمین آب مورد نیاز  سیکل تولید بخار توربین هاى 
مولد برق استفاده خواهد کرد.  مدیرعامل شرکت تولید نیروى 
برق اصفهان گفت: در تصفیه خانه پیشرفته این نیروگاه، فاضالب 
در دو مرحله تصفیه خواهد شد. به گفته سعید محسنى، با بهره 
بردارى از این تصفیه خانه، صرفه جویى روزانه حدود 14 هزار متر 
مکعب آب ایجاد خواهد شد که صرفه جویى روزانه این مقدار آب، 
معادل آب مورد نیاز براى تولید 14 ُتن گندم و در سال معادل آب 
مورد نیاز تولید حدود 5000 تن گندم خواهد بود. گندمى که معادل 

تأمین نان مورد نیاز یک شهرك 30 هزار نفرى در سال است. 
 مدیرعامل شــرکت تولید نیروى برق اصفهان ابراز امیدوارى 
کرد که باحمایت مسئولین و مقامات کشورى و استان اصفهان، 
ســاخت این تصفیه خانه که بیش از 70 درصد پیشرفت داشته 

هرچه زودتر به بهره بردارى برسد.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به بازدید 
از پروژه سالن اجالس و انجام کارهاى این مجموعه به 
صورت ویژه گفت: سئوالى که مطرح بوده و نگرانى که 
وجود دارد این است که بهره بردارى از این مجموعه به 
چه شکل خواهد بود که مقوله اى بسیار مهم است، امید 
داریم همزمان با پیشرفت عملیات عمرانى آن کارهاى 
بهره بردارى نیز به موازات پیش رود و مشخص شود 
که قرار است توسط شــهردارى یا بخش خصوصى 

اداره شود.
علیرضا نصراصفهانى در نود و ســومین جلسه علنى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه با 
پدیده کنــدى کار و معلق بودن کارها در شــهردارى 
مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که 
مدیریت شهرى به ویژه شهردار اصفهان شرایطى را 

فراهم کنند که مقدارى از این کندى نجات پیدا کنیم 
و کارها روى ریل خود بیافتد و با ســرعت پیش رود و 
بتوانیم مدیریت تعدیلى را بر شهردارى حاکم کنیم. وى 
خاطرنشان کرد: چه بسا ما بعضى وقت ها با مدیریت 
تعجیلى و تصمیم هاى شتاب زده و بدون مطالعه رو به 
رو هستیم که البته به صورت فراگیر است و مخصوص 
شهردارى هم نیست و در مدیریت کشور با این پدیده 
مواجه هستیم و از آن رهایى پیدا نکرده ایم، از طرفى 
هم با مدیریت تأخیرى رو به رو هســتیم که کارها به 
کندى پیش رفته و سرعت عملى که در جهت تسهیل 
امور نیاز داریم در انجام پروژه ها و مراجعات ارباب رجوع 
وجود ندارد، بنابراین الزم است دست اندرکاران تالش 
کنند مدیریت تعدیلى به دور از هر گونه تعجیل و تأخیر 

بر شهردارى اصفهان حاکم شود.

انتقاد رئیس شوراى شهر از کندى کار در شهردارى

 

مسابقات دو  و میدانی قهرمانى بانوان کارگر کشور 
که به میزبانی استان اردبیل برگزار شد با قهرمانى تیم 
میزبان خاتمه یافت، تیم دو و میدانى استان اصفهان 
به مقام دوم دست یافت و خراسان رضوي سوم شد. 
در این دوره از رقابت ها 50 ورزشکار از 12 استان و در 
قالب 13 تیم حضور داشتند و در 14 ماده با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
شــیرانى، رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران 
استان اصفهان با اشــاره به موانع و محدودیت هاى 
ورزش بانــوان، خاطرنشــان کرد: ایــن موانــع و 
محدودیت ها شامل ســاختارى و مدیریتى،  انسانى 
و تخصصى، فرهنگى و اجتماعى و مالى و امکاناتى 

است.
وي ادامه داد: بر همین اساس اهمیت  دادن به مباحث 
بانوان در واقع ارزش نهادن به ســالمت خانواده و 
جامعه است که در این راستا به منظور ایجاد روحیه 
نشاط و شادابى در میان آنان، ایجاد فضاهاى ورزشى 
مربوط به بانوان و ارتقاى ســرانه فضاى ورزشى و 
توسعه ورزش همگانى بانوان از اهداف و برنامه هاى 
هیئت و اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان 

است.

اصفهان مقام دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانى 
بانوان کارگر کشور را کسب کرد

سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 
گفت: ارزیابى متقاضیان جدید تدریس بر اســاس 
ســوابق تحصیلى، پژوهشــى، کارآفرینى صورت 
گرفت کــه در این فرایند 89 نفــر از اعضاي هیئت 
علمى دانشگاه صنعتى، هنر و اصفهان در 47 کارگروه 
تخصصى را بر عهده داشتند که در پایان بررسى ها از 

میان 800 متقاضى تدریس 170 نفر براى تدریس در 
دانشگاه علمى کاربردى تأیید شدند. 

مهدى قیصرى اظهار کــرد: متقاضیان تدریس در 
دانشــگاه علمى کاربردى که صالحیت عمومى و 
علمى آنها به تأیید هیئت اجرایى جذب رســیده بود 
در سه کارگاه ســه روزه و مجموع 54 ساعت دوره 
آموزش هاى مورد نیاز تربیت مدرس را طى کردند. 
وى ادامه داد: پس از  آخرین کارگاه آموزشــى دوره 
گواهى و کد مدرسى به مدرسین اعطا خواهد شد و 
در تالشیم 170 مدرس در 54 گروه آموزشى که دوره 
هاى آموزشى خود را ســپرى کرده اند مجوز خود را 
دریافت و همزمان با آغاز سال تحصیلى جدید فعالیت 
خود را آغاز و در کالس هاى دانشگاه علمى کاربردى 

حضور پیدا کنند.

تدریس 170 مدرس جدید در 
دانشگاه علمى کاربردى اصفهان 

به گزارش خبرگزارى «فــارس»، مرداد ماه بود که 
دستگاه رنجر شــهربازى صفه دچار حادثه شد؛ این 
اولین بارى نبود که این دســتگاه دچار این مشکل 
مى شــد؛ در تیر ماه ســال 95 نیز این اتفاق روى 

داده بود. 
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با اشاره به وضعیت 
شهربازى ها در استان اصفهان، اظهار کرد: در استان 
اصفهان 126 شهربازى داریم که 50 شهربازى در 

شهر اصفهان است. 
غالمحسین شــفیعى با اشاره به اســتاندارد بودن 
تجهیزات شهربازى ها عنوان کرد: تمامى تجهیزات 
شهربازى ها اســتان وارد سامانه شــهربازى هاى 
استاندارد شــده اند و حداکثر یکســال تاریخ اعتبار 
فعالیت دارنــد و بعد از آن با بررســى دوباره تمدید 
خواهند شد. وى با اشاره به روند بازرسى تجهیزات 
شهربازى هاى استان اصفهان افزود: هر ساله تمامى 
تجهیزات توسط شرکت هاى بازرسى کنترل مى شود 
و بعد از کنترل تأیید و هر سه ماه یک بار هم کنترل 

ادوارى انجام مى شود.

شفیعى با اشاره به روند پلمب تجهیزات شهربازى ها 
گفت: زمانى که سامانه هشــداردهنده اعالم کند 
که اعتبار یکى از تجهیزات بازى به پایان رســیده، 
بالفاصله آن تجهیزات پلمب مى شود؛ در حال حاضر 
بیش از 200 عدد از تجهیزات و بیش از 20 شهربازى 
پلمب هستند. مدیرکل استاندارد استان اصفهان در 
مورد حادثه خرابى رنجر شهربازى صفه با اشاره به 
دلیل ورود آتش نشــانى در این حادثه تصریح کرد: 
چهار گیربکس این دستگاه را حرکت مى دهد و یک 
چرخ دنده داخل این گیربکس ها شکســته و باعث 
توقف دستگاه شــد؛ دو گیربکس اضافه وجود دارد 
که مى توان در 15 دقیقه جایگزین کرد ولى به دلیل 
هجوم مردم این اتفاق نیافتاد و آتش نشانى وارد عمل 

شده و مردم را پایین آورد.
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان در پایان با بیان 
اینکه شهربازى صفه تأییدیه هاى الزم را دارد، افزود: 
دستگاه رنجر شهربازى صفه پلمب شده و گیربکس 
به آزمایشگاه متالورژى فرستاده شده است تا از نظر 

عیار و آلیاژ کنترل شود و مشکالت آن حل شود.

ساماندهى و پوشش مادى علت حادثه مرداد ماه در شهربازى صفه اعالم شد
فالورجان به مادى شاه آباد 

تأمین آب مورد نیاز 
تولید برق از فاضالب خام شهرى

سقوط 5 عضو یک خانواده اصفهانى در چاه

نیمى از کشتارگاه هاى صنعتى مرغ استان اصفهان رتبه بندى شدند. 
معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان با اشاره به اجراى طرح ملى ارتقاى کیفیت بهداشتى گوشت 

مرغ گفت: در این راستا تا پایان شهریور همه 19 کشتارگاه صنعتى طیور استان رتبه بندى خواهد شد.
محمد کشتکار اضافه کرد: درست است که مرغ هاى تولید شده بر اساس کیفیت و نوع تولید، حائز رتبه مى شوند 
اما همه رتبه هاى مرغ قابل مصرف است ولى کیفیت ماندگارى، تولید و خوراك و... رتبه آنها را تعیین مى کند که 
قابل تغییر است و واحد تولیدى مى توانند با ارتقاى امکانات و شرایط بهداشتى رتبه خود را افزایش دهند. با این 

سند محصوالت گوشت مرغ شناسنامه دار مى شوند و براى نظارت امکان ردیابى مى یابند.

رتبه بندى نیمى از کشتارگاه هاى صنعتى مرغ استان

رئیس مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان گفت: در مجمع رهروان امر به معروف و نهى 
از منکر توانسته ایم این فریضه را به عنوان یک گفتمان 

دینى و مذهبى در جامعه ترویج کنیم.
سردار جواد استکى در مراسم افتتاح مرکز مشاوره امر 
به معروف و نهى از منکر و فضاى مجازى اظهار کرد: 
مجمع با این هدف فعالیت خودش را به صورت میدانى و 
فضاى مجازى آغاز کرده که در نتیجه آن توانسته ایم امر 
به معروف و نهى از منکر را به عنوان یک گفتمان دینى و 
مذهبى در جامعه ترویج کنیم. وى خاطرنشان کرد: امام 
حسین (ع) براى احیاى امر به معروف و نهى از منکر قیام 

کردند و راه اندازى مرکز مشاوره امر به معروف و نهى از 
منکر و فضاى مجازى نیز با همین هدف در ایام منتسب 

به ایشان انجام مى شود.

امر به معروف به یک گفتمان رایج تبدیل شده است
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کارگاه آموزشى «مخاطب امروز، رسانه امروز» به همت فرهنگسراى رسانه سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد

وقتى رسانه    ها تیپ مخاطبان خود را بشناسند به دنبال نیاز مخاطب مى روند

مدیر مرکز آموزش و پژوهش مؤسسه «همشهرى» گفت: امروز با 
رسانه هاى فراوانى روبه رو هستیم که پیام هاى متکثر براى گروه هاى 
مخاطب منتشر مى کنند و در این شرایط، انتظار اینکه تعدد معنا وجود 

نداشته باشد امرى محال است.
موضوعى که خبرنگاران اصفهانى را از صبح تا عصر یک روز پنج 
شنبه در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزى دور هم جمع کرد، کارگاه 
آموزشى «مخاطب امروز، رسانه امروز» بود که به همت فرهنگسراى 
تخصصى رسانه سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان برگزار شد.
در این کارگاه دکتر حسن نمک دوست تهرانى، مدیر مرکز آموزش 
و پژوهش مؤسسه «همشهرى» به سراغ حلقه مفقوده بسیارى از 
رسانه هاى ایران یعنى مخاطب شناسى رفت و توضیح داد چگونه 
یک رسانه مى تواند با مخاطب شناسى درست از اطالع رسانى صرف 

به سمت جریان سازى برود.
کارگاه آموزشى «مخاطب امروز، رسانه امروز» با طرح یک پرسش 
از سوى این استاد علوم ارتباطات آغاز شد. وى اظهار کرد: از روزى 
که در سال 1356 و به عنوان یک دانشــجو روزنامه نگارى را آغاز 
کردم، همواره با این پرسش مشــکل روبه رو بودم که جواب دقیق 

آن را نمى دانستم و آن سئوال این بود که «مخاطب شما کیست؟»
این روزنامه نگار با بیان اینکه متأسفانه در مطبوعات ایران توجهى به 
مخاطب شناسى نکرده ایم، افزود: در حدود سال هاى 2004 تا 2006 
و با آمیخته شدن حرفه روزنامه نگارى با فضاى مجازى، روزنامه ها با 
کاهش تیراژ و از دست دادن مخاطب و کوچ تبلیغات مواجه شدند، به 

همین دلیل مخاطب شناسى براى رسانه هاى مکتوب دوباره مهم شد 
و به بازتعریف مخاطب پرداختند. پس از این بازتعریف توسط شرکت 
بزرگ و معتبر Y&R و بر اساس هرم سلسله مراتب نیازهاى مازلو، 
هفت تیپ مخاطب رسانه اى استخراج شد که شامل گروه بقا، گریز، 

امنیت، جایگاه، کنترل، کشف و روشنگرى است.
نمک دوست ادامه داد: گروه «بقا» که بیشتر افراد مسن هستند، اهل 
تسلیم و رضایت بوده و اهل چالش نیستند. بازگشت به گذشته براى 
آنها مهم است و در برابر تغییر مقاوم اند. براى این گروه از مخاطبان 
مثًال نرخ ســود بانکى مسئله مهمى اســت و به دنبال اخبار بورس 
نیستند. انگیزه هاى اصلى براى این گروه سالمت و اقتصاد است و 

بیش از همه چیزى را انتخاب مى کنند که براى آنها آشناست.
مدیر مرکز آموزش مؤسســه «همشــهرى» گــروه «گریز» را 
چارچوب شــکنان دانســت که به قانون پایبند نیســتند. آنها پیرو 
فرهنگ دار و دسته اى هستند، ظاهر زمخت دارند، در زندگى خود 
هدف مشــخصى ندارند و به مواد مخدر و الکل گرایش دارند. آنها 
در انتخاب برند بیشتر به ســراغ چیزهایى مى روند که ظاهرشان را 

بیشتر نشان دهد.
وى با بیان اینکه مخاطب با تیپ «امنیت» که به آنها جریان اصلى 
هم گفته مى شــود عمومیت دارد و تعداد آنها در جامعه زیاد است، 
تصریح کرد: موضوع اصلى براى آنها امنیت است. این مخاطبان پیرو 
آداب و رسوم، سازگار و همرنگ و اهل پس انداز براى آینده هستند و 
از ریسک گریز مى کنند. این افراد «ما» را به «من» ترجیح مى دهند 

و به برندهاى بزرگ ریشه دار گرایش دارند.

این روزنامه نگار گفت: مخاطب با تیپ «جایگاه» آرزومندان هستند 
که نیاز اصلى آنها در جامعه جایگاه اســت و تالش مى کنند با هر 
سختى که وجود دارد خود را بهتر از چیزى که هستند، نشان دهند. 
این افراد پس اندازى ندارند و تمام پول خود را صرف درخشش بصرى 

خود مى کنند.
نمک دوســت مخاطب با تیپ «کنترل» را افراد موفقى دانست که 
رقابت گرا و هدف گرا هستند و بیان کرد: این افراد قضاوت قاطع و 
به موقع دارند، به اخالق سازمانى و کار پایبند هستند، سازمان دهنده، 
مشــتاق دانســتن احتماالت، پیچیده اما مرتب، نماینده بالذات و 
خود پاداش دهنده و خود تأییده کننده هســتند. آنها مدیر هستند و 

مى خواهند جهان پیرامون خود را کنترل کنند.
مدیر مرکز آموزش مؤسســه «همشهرى» ویژگى مخاطبان تیپ 
«کشف» را جستجوگرى دانست. این افراد عاشق خطر کردن، آماده 
تغییر و استاد رمزگشایى از پیام ها هستند که عادات و آداب مسخره 
دارند و به دنبال هیجان هستند. آنها خالق هستند و نیاز اصلى شان 

در زندگى کشف است.
وى درباره افراد با تیپ «روشنگرى» اظهار کرد: رهایى از محدودیت، 
رشد فردى، آزاد و گشوده و عاشق بحث و گفتگو از جمله ویژگى هاى 

این افراد است. 
این استاد علوم ارتباطات اضافه کرد: وقتى رسانه    ها تیپ مخاطبان 
خود را بشناسند به دنبال انتشــار هر خبرى نمى روند، بلکه به دنبال 
نیاز مخاطب خود مى روند. براى مثال اگر مخاطبان مجله سیاسى 
شما افراد جریان اصلى با تیپ «امنیت» باشند، سراغ افراد میانه رو 

مى روید نه رادیکال ها یا یک مجله گردشگرى که براى مخاطب با 
تیپ «بقا» چاپ مى شود باید به ســراغ تبلیغاتى برود که براى این 
گروه مناسب است. پس شناخت مخاطبان، سوژه ها و رویکردهاى 

ما را تعیین مى کند.
نمک دوست با بیان اینکه رسانه هاى ایران دچار بحران هستند چون 
بازتاب واقعیت هاى جامعه نیستند، افزود: فهمیدن مخاطب سخت 
است، چون جهان تغییر کرده و دیگر از تلویزیونى که پیامى یک طرفه 
براى ده میلیون نفر پخش کند خبرى نیست. اکنون با رسانه هاى 
فراوان روبه رو هستیم که پیام هاى متکثر براى گروه هاى مخاطب 
منتشر مى کنند و در این شرایط، انتظار اینکه تعدد معنا وجود نداشته 

باشد امرى محال است.
مدیر مرکز آموزش مؤسســه «همشــهرى» ادامــه داد: در یک 
مطالعه در سال 1999 کاربران شبکه هاى اجتماعى به چهار گروه 
گردشگرها، اهل جوشــش با دیگران، هوادارها و خودى ها تقسیم 
مى شــوند. همچنین قانون 1-9-90 مى گوید 90 درصد کاربران 
کمین کننده ها هســتند که تنها مطالب را مى بینند و مى خوانند، 9 
درصد مشارکت کنندگان ادوارى و یک درصد نیز مشارکت کنندگان 

جدى هستند.
وى با بیان اینکه نســبت 1-9-90 امروزه تغییر کرده است، گفت: 
جدیدترین تیپ شناســى بر اســاس میزان نوع مشــارکت شامل 
گروه هاى کمین کننده، اهل معاشــرت ها، اهل بحث ها و فعال ها 
هستند و میزان گروه فعال ها از یک درصد در سال 2006 به 15 تا 18 
درصد رسیده است و باید با در نظر گرفتن این موارد براى مخاطبان 

در فضاى مجازى محتوا تولید کنید.
این استاد علوم ارتباطات رســیدن از اطالع رسانى به جریان سازى 
را فرایندى بسیار مهم دانست و تصریح کرد: متأسفانه امروز شاهد 
پیدایش پویش هاى مختلف در شبکه هاى اجتماعى هستیم که فکر 
مى کنیم با الیک کردن آنها جریان سازى کرده ایم در حالى که این 
پویش ها هیچ تأثیرى هم ندارند و با این الیک کردن ها هیچ اتفاق 
مثبتى هم نمى افتد. در واقع گذر کردن از دوست داشتن تا هزینه دادن 
مهمترین گذرى اســت که در مقابل ما قرار دارد. با ارائه چیزى که 
مخاطب آن را دوست دارد اطالع رسانى کرده ایم و اگر مخاطب حاضر 
باشد براى عالقه خود هزینه بپردازد مطالبه گرى شکل گرفته است 

و جمع اطالع رسانى و مطالبه گرى به جریان سازى منجر مى شود.
این روزنامه نگار بیان کرد: جریان سازى و تبدیل کردن یک موضوع 
به جریان اجتماعى نیازمند توجه به چهار متغیر شــناخت و آگاهى، 
تلقى از موضوع، خلق تمایز و ایجاد ربط است که خالصه اى از 200 
متغیر است. اگر رســانه ها به این چهار متغیر توجه کنند، مى توانند 
جریان سازى کنند و جریان اجتماعى توسط رسانه ها زمانى به وجود 

مى آید که برهم کنش این عوامل با هم عمل کند. 
نمک دوست خاطرنشــان کرد: متأســفانه تنها درباره موضوعات 
مختلف حرف مى زنیم و به نوعى شعار مى دهیم و دانش کافى که آن 
را به اقدام عملى جدى تبدیل کند نداریم، در صورتى که عمل کردن 
بر اساس این چهار متغیر یک دانش است. پس در روزنامه نگارى باید 
به پاسخ این چهار سئوال فکر کنیم. باید بدانیم مخاطب با رسانه ما 

چه احساس ربطى پیدا مى کند.

یکى از نویسندگان سریال «هیوال» مى گوید در ابتدا قرار بود مهران مدیرى نقش «هوشنگ شرافت» را در مجموعه «هیوال» 
ایفا کند.

امیر برادران نویسنده سریال «هیوال» که در این مجموعه در کنار پیمان قاسمخانى وظیفه نگارش فیلمنامه را برعهده داشته 
است در گفتگویى با اولین شماره ماهنامه «صبا» درباره گزینه هاى ایفاى نقش «آقاى شرافت» که در حال حاضر فرهاد اصالنى 
آن را ایفا مى کند، بیان کرد: تا به حال جایى گفته نشده است اما خود مهران مدیرى در ابتدا قرار بود نقش «آقاى شرافت» را بازى 

کند که با تشخیص خودش این کار را نکرد.
وى تأکید کرد: مهران مدیرى دو دلیل براى این کار داشــت؛ اولین دلیلش آن بود که نمى خواست اذهان به طرف شخصیت 
«شصتچى» و «مرد هزار چهره» برود و دوم آنکه «هوشنگ شرافت» نقش اول سریال بود و از آنجا که مى خواست کارگردانى 
سریال را هم برعهده بگیرد، انرژى زیادى از او گرفته مى شد. ضمن اینکه فرهاد اصالنى آنقدر براى ایفاى این نقش انگیزه داشت 

و آماده بود که مهران مدیرى تردید نکرد و نقش را با اطمینان به او سپرد.
برادران در پایان درباره تغییر بازیگران زن این سریال نیز گفت: ما براى ایفاى نقش «شهره» نیز دو کاندیدا داشتیم و خانم ها ژاله 
صامتى و شبنم مقدمى هر دو اولویت اول ما بودند که به  دلیل مشغله کارى ژاله صامتى افتخار داشتیم با شبنم مقدمى کار کنیم 

و نقش «شهره» را به او سپردیم.

پاسخ به یک سئوال درباره مجموعه «هیوال»

چرا مهران مدیرى در 
نقش «شرافت» بازى نکرد 

محمد کاسبى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره مجموعه  فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: طى ماه هاى گذشته هیچ پیشنهادى به من 
نشده است که بخواهم در کارى حاضر باشــم، در حال حاضر به طور کامل 

بیکارم. 
وى درباره دلیــل عدم حضورش در عرصه بازیگرى اضافه کرد: دوســتان 
فیلمنامه خوب بدهند، فیلم خوب بســازند تا من هم کم کار نباشم و بازى 
کنم، هیچ بازیگرى دلش نمى خواهد کم کار باشد اما من زمانى مى توانم به 

پیشنهادات به صورت جدى فکر کنم که نقش خوب پیشنهاد شود. 
بازیگر سریال «ســه در چهار» در همین راســتا ادامه داد: من خیلى وقت 
است که بعد از فیلم «امپراتور جهنم» در اثرى سینمایى بازى نکرده ام، من 
وقتى ســینما را مى بینم از خودم مى پرســم که چرا این آثار تا این حد پوچ 
و بى معنى هستند. به هر صورت متأســفانه وضعیت سینما همین است و 

نمى شود کارى کرد.
وى درباره احتمال حضورش در دو سریال «سلمان فارسى» و «موسى (ع)» 
اضافه کرد: هنوز این دو ســریال به مرحله انتخاب بازیگر نرسیده اند اما اگر 
پیشنهادى از هر دو کار به من شود با کمال میل در مورد آنها فکر خواهم کرد 
زیرا تجربه همکارى با کارگردانان را داشته و به نظرم آثار خوبى خواهند شد. 
بازیگر فیلم «رفقاى خوب» با اشاره به دور شدن خود از فضاى سینما تصریح 
کرد: به شخصه پیشنهادات زیادى از ســینما دارم، مى توان گفت همیشه 
پیشنهاد سینمایى هســت اما چطور مى توانم این پیشنهادات را قبول کنم، 

ترجیح مى دهم بیکار بمانم اما در سینماى فعلى بازى نکنم.
کاسبى کم کار بودن را انتخابى شــخصى اعالم و خاطرنشان کرد: در کل 
بازیگر سختگیرى هســتم، این را به کالم نمى گویم بلکه سابقه کارى من 
نشــان مى دهد بازى در هر کارى را قبول نمى کنم، پس همچنان ترجیحم 
بر آن است که به این وسواس و دقت در انتخاب ادامه دهم تا مردم مرا با آثار 

خوب به یاد آورند.

محمد کاسبى: پیشنهاد خوب 
ندارم که بازى کنم

بعد از حواشى متعدد درباره تعطیلى برنامه «خندوانه»، معاون سیما از پخش 
فصل هفتم «خندوانه» در نیمه دوم سال خبر داده است.

اختتامیه فصل ششم «خندوانه» 16 فروردین ماه 98 با حضور جمعى از مهمانان 
و عوامل این برنامه برگزار شد و رامبد جوان بعد از ساخت شش فصل پربیننده 
از این برنامه اعالم کرد که تا مدتها خبرى از ســاخت فصل بعدى این برنامه 
نخواهد بود. سفر رامبد جوان و نگار جواهریان به کانادا براى تولد فرزندشان 
هم شایعات زیادى را مبنى بر عدم ساخت فصل هفتم «خندوانه» رقم زد که 
توسط تهیه کننده این برنامه تکذیب شد و حاال معاون سیما در یک گفتگو خبر 
از پخش «خندوانه» جدید از نیمه دوم سال داده و اینکه به احتمال زیاد بعد از 
بازگشت رامبد جوان و نگار جواهریان از کانادا ضبط این برنامه براى پخش از 

شبکه نسیم آغاز خواهد شد.
رامبد جوان، مجرى برنامه «خندوانه» چندماهى است که براى تولد دخترش 
راهى کانادا شده اســت و بعد از اتمام برنامه «خندوانه» تنها کار هنرى اش 
انیمیشن «نى نى و دادا» در کانادا بود که در فضاى مجازى منتشر شد و بعد از 
آن این کارگردان، بازیگر و مجرى کشورمان در تجربه اى جدید به سراغ تهیه 
کنندگى تئاتر رفت و به زودى با نمایش «زیبایى گاهى زن اســت» در ایران 

روى صحنه مى رود.

پخش فصل هفتم «خندوانه» از 
نیمه دوم سال؟!

برخالف شایعات منتشر شده درباره پایان سریال «دل»، منوچهر هادى درباره 
ادامه تصویربردارى این سریال نمایش خانگى در شمال کشور گفت.

«دل» به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى جواد فرحانى سریال جدید 
نمایش خانگى اســت که با حضور چهره هاى سرشــناس دنیاى هنر جلوى 
دوربین رفت. در چند روز گذشته خبرهایى از پایان تصویربردارى سریال «دل» 
منتشر شد که منوچهر هادى کارگردان این سریال آن را تکذیب کرد. هادى با 
انتشار عکسى در اینستاگرامش نوشت: «على رغم خبرها و شایعات مبنى بر 
پایان فیلم بردارى سریال "دل" گروه سازنده در شمال کشور مشغول ادامه 

فیلمبردارى هستند و تقریباً 45 روز تا پایان فیلمبردارى باقى است.»
«دل» دومین ســریال منوچهر هــادى در نمایش خانگى بعد از عاشــقانه 
است که تصویربردارى آن از بهار امسال آغاز شــد و بازیگران سرشناس در 
تجربه اى متفاوت با منوچهر هادى در این سریال همکارى کردند. بازیگران 
سریال «دل» عبارتند از بهرام افشارى، بیژن امکانیان، افسانه بایگان، حامد 
بهداد، ساره بیات، کورش تهامى، ســعید راد، لیال زارع، على سخنگو، مهراوه 

شریفى نیا، تینو صالحى، مهدى کوشکى، نسرین مقانلو و یکتا ناصر.
منوچهر هادى بعد از ساخت سریال «دل» قرار است که با یک فیلم سینمایى 

مهمان سینماها شود تا خاطره تلخ توقیف «رحمان 1400» را از یاد ببرد.

تکذیب شایعه اى درباره پایان 
سریال «دل»

مهدى فقیــه، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیــون پیرامون 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: به تازگى قرارداد 
حضور در فیلم ســینمایى «خروج» به کارگردانى ابراهیم 
حاتمى کیا را پذیرفته ام و در این فیلم به ایفاى نقش خواهم 

پرداخت. 
وى در همین راستا ادامه داد: بنده سال ها در آثار دفاع مقدس 
بازى کرده ام و حاتمى کیا نیز سال ها در این عرصه مشغول 
بوده اما تاکنون نتوانستیم با یکدیگر همکارى کنیم تا اینکه 
قسمت شد و من در پروژه «خروج» کنار این کارگردان سینما 

همکارى خواهم داشت. 
بازیگر فیلم ســینمایى «خروج» درباره مضمون این فیلم 
ســینمایى تأکید کرد: از نظر من موضــوع فیلم «خروج» 
موضوع بسیار خوب و به روزى است که همه ما در حال حاضر 
با آن برخورد داشته ایم، مسئله مسمومیت آب و سفر چندین 
کشاورز به تهران روایتى است که در «خروج» رخ مى دهد، 
به شخصه کمتر دیده ام که کارگردانى در سینما به سراغ این 

موضوع برود. 
وى درباره زمان حضور خود در فیلمبردارى فیلم «خروج» 
افزود: در حال حاضر فیلمبردارى اثر شــروع شده اما هنوز 
بخش هایى که من در آنها بازى دارم کلید نخورده اما گمان 

مى کنم تا پایان ماه جلوى دوربین حاتمى کیا بروم. 
گفتنى است تاکنون فرامرز قریبیان، جهانبخش سلطانى، پانته 
آ پناهى ها، مهدى فقیه، آتــش تقى پور و محمد فیلى حضور 
در فیلم جدید ابراهیم حاتمى کیا را قطعــى اعالم کرده اند. 
صحبت هایى مبنى بر حضور اکبر رحمتى نیز در این فیلم به 

میان آمده اما هنوز تأییدى نسبت به این اتفاق وجود ندارد.

مهدى فقیه هم بازیگر 
«خروج» حاتمى کیا شد
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باالخره سر و کله 

قلى پیدا شد

آگهى مفقودى
برگ کمپانى خودرو ســوارى سمند تیپ 
LX  XU 7 مدل 1393 بنزینى به شــماره 
موتور K 0525918 124 و شماره شاسى 
NAAC 91 CWXEF 679215 بــه 
شــماره پالك ایــران 578/13 س 25 
متعلق به شــیوا کاظمى به شــماره ملى 
1818275211 فرزند اکبر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت دیبا طب اسپادان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 58209 و شناسه ملى 
14006698756 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/05/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل شــرکت به 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر 
اصفهان، محله نظر شــرقى ، خیابان توحید ، بن 
بست گل یاس[41] ، پالك 43- ، ساختمان سایه، 
طبقه اول کدپستى 8173655343 انتقال یافت و 
ماده اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (594081)

بعد از جدایى سعید آذرى از باشگاه ذوب آهن، صحبت هاى 
زیادى در خصوص مقصد بعدى این مدیر فوتبالى شنیده 
مى شد. از پرسپولیس، اســتقالل و چند باشگاه دیگر به 
عنوان مقاصد آذرى یاد مى شد و این مدیر حتى خیلى به 
استقالل نزدیک شد اما سرانجام آذرى، مدیرعامل باشگاه 
فوالد خوزستان شد.  سعید آذرى در گفتگویى در خصوص 
حضورش در باشگاه فوالد خوزســتان، احتمال موفقیت 
این باشگاه در آینده، داســتان حضورش در پرسپولیس و 
اســتقالل، حمایت از جواد نکونام و... صحبت هاى زیر 

را انجام داد: 
چه شــد که مدیر عامل باشگاه فوالد 

شدید؟
فوالد باشگاهى سازنده با امکاناتى خوب است که مدیران 
قبلى در آن زحمات زیادى کشیدند. فکر مى کنم در بحث 
امکانات و زیرســاخت ها فوالد از بقیه باشگاه هاى کشور 
جلوتر باشــد. خوشبختانه بســتر کار و موفقیت در فوالد 

فراهم است.
فکر مى کنید بتوانیــد همان عملکرد 
موفقیت آمیــز دوران ذوب آهن را در 

فوالد هم تکرار کنید؟
موفقیت تابع یک شــرایط خاص اســت. البته همانطور 
که گفتم بســتر موفقیت در فوالد وجود دارد و مى شود با 
هماهنگ کردن تمام عوامل به موفقیت رسید. خوشبختانه 
آقاى على محمدى، مدیر عامل کارخانه یک شــخص 
کامًال فوتبالى اســت که به خوبى فوتبال را مى فهمد، به 
همین دلیل معتقدم مى شود اینجا به موفقیت رسید. ضمن 
اینکه تیم کادر فنى و بازیکنان خوبى هم دارد که درصد 

موفقیت را باال مى برند.
فوالد ســابقه دو قهرمانى در لیگ را 
دارد اما مدت هاســت که به موفقیتى 
نرســیده، فکر مى کنید حضور شما 
باعث شود که فوالد دوباره به قهرمانى 

برسد؟
این مسئله زمان مى برد. فعًال در نیم فصل اول باید خودمان 
را ارزیابى کنیم، ضمن اینکه رقبا امســال گردن کلفت 
هستند و ســرمایه گذارى عظیمى انجام دادند که همین 
باعث مى شود کار دشوار شود اما من به کادر فنى، بازیکنان 
و مدیریت ایمان دارم، ضمن اینکه حســاب ویژه اى هم 

روى هواداران باز کردیم.
از هــواداران صحبت کردیــد، حتماً 
مى دانید که در چند ســال گذشــته 
چالش هایى بین هــواداران فوالد و 
مدیران و مربیان و حتــى بازیکنان 

وجود داشــته، براى این مسئله چه 
فکرى دارید؟

باید با هــواداران صحبت کنیم و با هــم به نقطه نظرات 
مشترك برسیم. همه باید تالش و کار زیاد بکنیم تا فوالد 
موفق شود. باز هم تأکید مى کنم که بستر موفقیت آماده 

است و فقط باید با هم همدل شویم.
شما در شــرایطى مدیر عامل فوالد 
شــدید که بحــث حضورتــان در 

پرسپولیس و استقالل مطرح بود.
واقعًا چند پیشنهاد خوب وجود داشت اما من نمى خواستم 
عجوالنه تصمیم بگیرم. البته اشتیاقى که براى حضور من 
در فوالد وجود داشت قابل مقایسه با استقالل نبود. ضمن 
اینکه استقاللى ها هم هیچ پیشنهاد رسمى به من ندادند و 
بیشتر دنبال ثبات مدیریت بودند. وقتى عالقه مندى هیئت 
مدیره فوالد و مدیرعامل کارخانه را دیدیم مجاب شدم که 

به این باشگاه بیایم و به فوالد خدمت کنم.
وضعیت گیت هاى ورودى ورزشگاه 

شهداى فوالد به کجا رسید؟
مثل اینکه در بازى قبلى کمى مشــکالت وجود داشته و 
حتى سرور ها هم قطع شــده اما سعى مى کنیم گیت ها را 

براى بازى با سپاهان کامًال راه اندازى کنیم.
سئوالى که مطرح است این است که 
آیا فوالد هم مثل باشــگاه هاى دیگر 

مشکل مالى دارد؟
مشکل مالى بین باشگاه هاى ما عمومیت دارد اما عملکرد 
مدیران باشــگاه و کارخانه فوالد طورى بوده که حساب 
شده کار کردند. با توجه به بودجه مصوبى که هیئت مدیره 
باشگاه و کارخانه به ما قول داده، این مبلغ تا چند روز آینده 

به ما داده مى شود.
در مورد جذب بازیکــن کارى انجام 

مى دهید؟
همه این مسائل فنى بستگى به نظر نکونام دارد من هر جا 
که بودم در این خصوص فقط حرف سرمربى را گوش دادم. 

نکونام بخواهد بازیکن ایرانى و خارجى مى آورم.
شما قبًال در ذوب آهن از مربیان جوانى 
مثل گل محمدى و منصوریان حمایت 
کردید آیا این رویــه را در فوالد و با 

جواد نکونام هم ادامه مى دهید؟
قطعاً همینطور است. نکونام جزو مفاخر فوتبال ایران است 
و جایگاه باالیى دارد. نکونام از آن دســته فوتبالى هایى 
است که باید از او مراقبت کنیم. قطعاً  همان فلسفه دفاع از 
مربیانى که در ذوب آهن داشتم در فوالد هم خواهم داشت 

و تمام قد از نکونام حمایت مى کنم.
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سعید آذرى: براى قهرمانى 
زمان مى خواهیم

رقباى امسال 
خیلى 

گردن کلفتند

هافبک ایرانى شارلوا مهیاى بازگشت 
به ترکیب اصلى ایــن تیم بلژیکى 
پس از یک دوره طوالنى اســت.  
بازى تدارکاتى اخیر شــارلوا برابر 
تیم کورتراى فرصتى بود تا برخى 
از بازیکنان نفسى بکشند و بتوانند 

خود را در زمین بازى پیدا کنند.
در این بازى تدارکاتى شــارلوا که با توجه به 
وقفــه ژوپیلر لیگ بلژیک برگزار شــد، على 
قلى زاده، هافبک ایرانى پــس از مدت ها 90 
دقیقــه در ترکیب اصلى این تیــم بازى کرد 
تا خود را مهیاى بازگشــت بــه این رقابت ها 
همانند فصل گذشته کند. قلى زاده بازى هاى 
پایانى فصل گذشته ژوپیلر لیگ بلژیک و جام 
ملت هاى آسیا 2019 را به دلیل مصدومیت از 
دســت داد. او در فصل جارى ژوپیلر لیگ نیز 

فقط سه دقیقه به میدان رفت.
کریم بالحسین، سرمربى فرانسوى تیم شارلوا 
درباره اســتفاده از بازیکنان جدید در ترکیب 
اصلى بازى  تدارکاتــى اخیر گفت: «برخى از 
بازیکنان توان بازى 90 دقیقه اى یا کمى کمتر 
را پیدا کرده اند و مهیاى زمانى مى شوند که به 

آنها نیاز خواهیم داشت.» 
تیم شارلوا در نبرد تدارکاتى برابر تیم کورتراى 
با نتیجه 3 بر صفر  پیروز شد و کاوه رضایى به 
همراه على قلى زاده 90 دقیقه در میدان حضور 
داشــتند.کاوه رضایى یک ضربه پنالتى را نیز 

از دست داد.
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قلى پیدا ش

هافبک ایرانى شارلوا مهیاى بازگ
به ترکیب اصلى ایــن تیم بلژ
اس پس از یک دوره طوالنى
بازى تدارکاتىاخیر شــارلو
ب تیم کورتراى فرصتى بود تا
از بازیکنان نفسى بکشند و بت
زمین بازى پیدا کنند. خود را در
در این بازى تدارکاتى شــارلوا که با تو
وقفــه ژوپیلر لیگ بلژیک برگزار شــد
قلى زاده، هافبک ایرانى پــس از مدت ه
دقیقــه در ترکیب اصلى این تیــم بازى
تا خود را مهیاى بازگشــت بــه این رقا
همانند فصل گذشته کند. قلى زاده بازى
پایانى فصل گذشته ژوپیلر لیگ بلژیک
9ملت هاى آسیا 2019 را به دلیل مصدوم

دســت داد. او در فصل جارى ژوپیلر لیگ
فقط سه دقیقه به میدان رفت.

کریم بالحسین، سرمربى فرانسوى تیمش
درباره اســتفاده از بازیکنان جدید در تر
اصلىبازى  تدارکاتــى اخیر گفت: «برخ
0بازیکنان توان بازى 90 دقیقه اى یا کمى
را پیدا کرده اند و مهیاى زمانى مى شوند

آنها نیاز خواهیم داشت.» 
تیمکور نبرد تدارکاتى برابر تیم شارلوا در
3با نتیجه 3 بر صفر  پیروز شد و کاوه رضا
0همراه على قلى زاده 90 دقیقه در میدان ح
رضایى یک ضربه پنالتى داشــتند.کاوه

از دست داد.

پرسپولیسى ها در هفته چهارم لیگ باید به مصاف استقالل بروند و شهرآورد حساس این فصل را 
تجربه کنند. یک بازى مهم که نتیجه آن روى سرنوشت هر دو مربى خارجى و البته نه چندان موفق 
فعلى سرخابى ها تأثیر دارد. این دیدار براى روز یک شنبه 31 شهریور برنامه ریزى شده آن هم در 
حالى که دو روز قبل از شهرآورد، سایر رقابت هاى هفته چهارم برگزار مى شود. با این حساب، رقباى 

هفته پنجم استقالل و پرسپولیس، دو روز بیشتر استراحت خواهند کرد. این موضوع براى پرسپولیسى ها 
حساسیت بیشترى ایجاد کرده زیرا آنها بعد از شهرآورد باید با سپاهان بازى کنند و سپاهانى ها پیش از این 

بازى، دو روز بیشتر استراحت خواهند کرد. از این رو، صداى اعتراض پرسپولیسى ها کمى با تأخیر به آسمان بلند شده 
و آنها معتقدند این برنامه ریزى سازمان لیگ به ضرر سرخپوشان است. البته هنوز از سوى کمیته مسابقات، زمان برگزارى هفته پنجم 
اعالم نشده و هیچکس نمى داند این دیدار در چه تاریخى خواهد بود ولى از حاال، پرسپولیسى ها نسبت به برنامه لیگ معترض هستند. 

هفته گذشته اتفاقى در مقابل یکى از مجتمع هاى قضایى رخ داده و دخترى 
اقدام به خودسوزى کرده است. این خبر ابتدا تنها توسط یکى از خبرگزارى هاى 
حوزه حوادث پوشش داده شد اما با انتشار جزییاتى از این ماجرا مشخص شد که 

عقبه موضوع به مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها بازمى گردد.
 بنا بر آنچه از زبان شهود و از جمله خواهر فرد آسیب دیده مطرح شده، وى قصد 
داشته در بازى استقالل و العین براى تماشاى مسابقه به ورزشگاه برود که با 
ممانعت مأموران انتظامى مواجه شده و پس از آن به دلیل مشاجره بازداشت 
مى شود. همچنین گفته مى شود در ادامه او بعد از آزادى پس از مدتى براى 
دریافت گوشى موبایلش به یکى از مجتمع هاى قضایى مراجعه مى کند که 
آنجا مشاجره دیگرى بین او و یکى از کارمندان صورت گرفته و او در واکنش به 

این ماجرا مقابل این مجتمع اقدام به خودسوزى کرده است.
طرفداران فوتبال در ایران با هشتگ #دختر _آبى به این موضوع واکنش نشان 
داده اند و از بین فوتبالیســت ها نیز تعدادى از بازیکنان استقالل و همچنین 
شجاعى، کاپیتان تیم ملى، با انتشار پست و استورى نسبت به این ماجرا موضع 

خود را اعالم کرده اند.
درباره علل دقیق این اتفاق تأسف برانگیز هنوز خبر چندانى در دست نیست و 
صرفاً نقل قول هایى در این زمینه از قول خواهر فرد آسیب دیده مطرح شده؛ 
اما آنچه مورد توجه کاربران رسانه هاى اجتماعى قرار گرفته، اصل موضوع 
ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه هاســت که به نوعى مسبب این حادثه 

شده است.
باید دید تأثیر این ماجراى غم انگیز و پیگیرى آن از سوى مخاطبان فوتبال 

به چه نتیجه اى منتج خواهد شد. در عین حال نباید از نظر دور داشت که در 
حال حاضر مسئله مهم، مسئله سالمت این دختر است که گفته شده آسیب 
دیدگى شدیدى از نوع سوختگى داشته است و به نظر مى رسد جامعه پزشکى 
نیز با نهایت اهتمام به دنبال بهبود بیمارى باشد که در یکى از بیمارستان هاى 

تهران بسترى است.
این اتفاق بر ذهن عالقه مندان فوتبال تأثیر عمیقى گذاشته و بسیارى از آنها 
درباره علل عدم ورود بانوان به ورزشــگاه ها در شرایطى که در کنسرت ها، 
سینماها و... این مشارکت اشکالى ندارد، صحبت کرده اند. این سئ والى است که 
در نهایت باید از سوى یک مرجع تصمیم گیرى به آن پاسخ دقیق داده شود به 
خصوص که نگاه هایى با حساسیت بیشتر متوجه فوتبال ایران است و مسائلى 
از این دست مى توانند خسارت هاى بیشترى را بر فوتبال ایران تحمیل کنند.

یک مرجع 
تصمیم گیرى 
بیاید و 
پاسخ دهد

احمد خلیلى

خشایار بیدمشکى

هر روز یک بهانه جدید
صل را 

ن موفق 
ن هم در 
ب، رقباى 

سپولیسى ها 
نى ها پیش از این

سعید نظرى

 
بین این همه فوتبالیست بازنشسته که انتظار دارند به محض 
اینکه فوتبالشان تمام شد، سرمربى تیم هاى لیگ برترى شوند 
و به کمتر از استقالل و پرسپولیس هم راضى نیستند، یکى هم 
پیدا مى شود مثل مجتبى جبارى که به نظر مى رسد راه درست 

را انتخاب کرده.
خبر دستیارى جبارى در گل گهر سیرجان که اوایل هفته منتشر 
شد، خبر خوشایندى است. او که در دوره فوتبالش هم تالش 
مى کرد متفاوت تر از دیگران باشد خوب فهمیده که باید از کجا 
شروع کند. مجتبى سال ها براى اســتقالل بازى کرده، روى 
سکو هم محبوبیت زیادى داشــته و فارغ از مصدومیت هاى 
طوالنى اش، یک فوتبالیست نخبه و کمیاب بوده. با این حال 
مى داند که اســتقالل ارثیه پدرى او و هیچکس دیگر نیست. 
دنیاى مربیگرى، دنیاى دیگرى است و هیچ الزامى وجود ندارد 
که یک فوتبالیست درجه یک، بى آنکه تجربه اى در مربیگرى 

داشته باشد به سرعت تبدیل به یک مربى درجه یک شود.
در همه دنیا، استثناهایى بوده اند که فرداى خداحافظى از دنیاى 
بازیگرى فوتبال روى نیمکت نشسته اند و موفق بوده اند اما در 
نقطه مقابل، تاریخ فوتبال صدها نمونه از مثال نقض این قضیه 
سراغ دارد. ستارگانى که در زمین جزو بهترین ها بوده اند اما در 
مربیگرى کمترین موفقیتى نداشــته اند و به سرعت فراموش 
شــده اند. مجتبى جبارى این نکته را به درستى متوجه شده و 
مى داند پیشــینه اش به عنوان فوتبالیستى باهوش و هافبکى 
خالق، به تنهایى نمى تواند موفقیتش در شــغل مربیگرى را 
تضمین کند. او مى توانست مثل خیلى هاى دیگر، مدتى کوتاه 
از اعتبارش خرج کند و به سرعت روى نیمکت تیم هاى لیگ 

برترى بنشیند و به جاى نفر دوم و سوم بودن، از سرمربیگرى 
شروع کند ولى این راه پرخطر را انتخاب نکرده و ترجیح داده از 

دستیارى در گل گهر شروع کند.
مجتبى جبــارى بهتر مى داند که در عرصــه مربیگرى القابى 
مثل «هشت شاکى» و «هشت یاغى» دیگر به کار او نمى آید. 
عصیانگرى خاص او در دوره فوتبالش، امروز باید جایش را به 
تدبیر و تعقل بدهد. نقش عوض شده و مجتبى که روزگارى به 
کیفیت زمین تمرین اعتراض مى کرد و کمبــود امکانات را با 
رسانه ها در میان مى گذاشت تا شاید گوش شنوایى وجود داشته 
باشــد، حاال در قالب مربى باید در مواجهه با این مشکالت به 

سراغ تکنیک هاى مذاکره و حل مسئله برود.
فارغ از اینکه آینده مربیگــرى مجتبى جبارى در فوتبال ایران 
چگونه رقم مى خورد، اینکه فوتبالیستى در ت راز جبارى، مدعى 
«سهم خواهى» از فوتبال نیست و تصمیم گرفته بى سر و صدا 
کارش را از دستیارى بگوویچ شروع کند، اتفاق خوشایندى است. 

اتفاقى که کاش بیشتر در فوتبال ایران تکرار شود.

این راه را تا آخر برو

آن القاب دیگر به کارت نمى آید
على مغانى

همانطور که در روزهاى گذشته در رسانه ها خواندید، گلزنى در برابر 
صربستان شمار گل هاى رونالدو را به عدد 89 رساند، او حاال تنها 20 

گل دیگر تا بهترین گلزن ملى جهان یعنى على دایى فاصله دارد.
گل سوم تیم ملى پرتغال در مقابل صربستان را کریستیانو رونالدو 
با تیزهوشى و مهارت خاصى به ثمر رساند. او با فرارى زیبا از تله 
آفساید صرب ها، پاس برناردو سیلوا ستاره منچسترسیتى را بدون 
کنترل تبدیل به گل کرد تا پرتغال با نتیجه 3 بر یک از حریف خود 

پیش بیافتد.
او در 34 سالگى این گل زیبا را به ثمر رســاند تا شمار گل هاى 
ملى اش به عدد 89 برســد؛ یعنى تنها 20 گل کمتر از آقاى گل 
فوتبال ملى یعنى على دایى. کسى که با پیراهن تیم ایران 109 بار 
به حریفان گل زد و بر جایگاه اولى تکیه کرد و آنقدر اختالفش با نفر 
دوم را باال برد که هیچ فوتبالیستى حتى تهدید جدى هم برایش به 
حساب نیاید اما حاال نفس هاى فوق ستاره پرتغالى به رکورد شهریار 

نزدیک و نزدیک تر مى شود.
رونالدو نخســتین گل ملى خود را 15 سال قبل به ثمر رساند. در 
روزى که به عنوان فوتبالیستى 19 ساله و در قامت یک بازیکن 
تعویضى به زمین آمد و در شب شکست خانگى پرتغال مقابل یونان 
در یورو 2004 با گلى دیرهنگام شکست را براى شاگردان فیلیپه 
اسکوالرى کمرنگ کرد. دو سال بعد در مقابل چشمان على دایى، 
او دوازدهمین گل ملى را هم زد اما همان روزها نیز شماره 10 تیم 

ملى مثل خیلى از فوتبالدوستان تصور مى کرد که رونالدو مانند بقیه 
ستاره ها جا مى زند و نمى تواند درخشش با پیراهن باشگاهى را در 

عرصه ملى نیز تکرار کند اما این اتفاق رخ نداد.
در شرایطى که بسیارى اعتقاد داشــتند نیمار تهدید اصلى براى 
رکورد على دایى است اما 34 گل کریستیانو رونالدو در چهار سال 

اخیر سبب شد تا او باالتر از همه، پشت سر على دایى قرار بگیرد.
با فرض اینکه او تــا پایان جام جهانــى 2022 پیراهن تیم ملى 
کشورش را بپوشد، این احتمال مى رود که بتواند به رکورد على 
دایى برسد اما نباید فراموش کرد که سن و سال رونالدو و همچنین 

اتفاقات پیش بینى نشده، مى تواند همه چیز را تغییر دهد.
نکته اى که باید به آن توجه کرد این است که رونالدو نیز مثل على 
دایى تعداد زیادى از گل هاى خود را به تیم هاى ضعیف  قاره خود 
زده. 5 گل به ارمنستان، 5 گل به لتونى، 5 گل به آندورا، 4 گل به 
استونى، 4 گل به جزایر فارو، 3 گل به لوکزامبورگ، همین تعداد 
گل به ایرلند شمالى و همچنین آذربایجان، قزاقستان، قبرس و... 

به هر حال رکوردها براى شکستن هستند اما کمتر کسى است در 
ایران که استرس افتادن این عنوان به دست یک فوتبال دیگر را 
نداشته باشد. نکته قابل توجه این است که دایى درست در زمانى 
گل شماره 89 خود را به ثمر رساند که رونالدو با پرتغال آماده حضور 

در یورو 2004 مى شد!
آخریــن گل او نیز در بازى دوســتانه ســال 2006 و در تقابل با 

کاستاریکا بود؛ یعنى 13 سال قبل.

قدر گل نزن لعنتى!
این

محمد مؤمنى

ســاموئل اتوئو یکى از بهترین بازیکنان تاریخ 
فوتبال آفریقا و کامرون تصمیم گرفت که در سن 
38 سالگى از دنیاى فوتبال خداحافظى کند. به این 
ترتیب از جمع بازیکنانى که در جام جهانى 1998 
فرانسه به میدان رفتند، تنها چهار بازیکن هستند 
که هنوز از فوتبال دل نکنده اند و بازى مى کنند.   

■ جان لوئیجى بوفون:  معروف ترین بازیکن 
در این جمع دروازه بان ایتالیایى است که با جدایى 
از پارى ســن ژرمن تصمیم گرفت به تیم سابق 
خود یعنى یوونتوس برگــردد. بوفون اکنون 41 

سال سن دارد. 

■ شینجى اونو: این بازیکن ژاپنى 39 ساله که 
در سال 2008 از تیم ملى کشورش کنار رفت هنوز 

در فوتبال باشگاهى فعال است. 
■ لى دونگ گوك: این کره اى 40 ســاله نیز 
همچنان براى تیم چونبوك هیونداى کره جنوبى 
بازى مى کند. او گل دوم کره را در برترى 2 بر یک 
برابر ایران در جام ملت هاى 2000 لبنان به ثمر 
رساند و یک بار نیز در سال 2006 دروازه ایران را 
در جریان شکست 4 بر 3 برابر تیم برانکو باز کرد. 
■ حسین عبدالغنى: این مدافع در تیم االهلى 

عربستان بازى مى کند.

باقیمانده هاى آن جام خاطره انگیز
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقردرواحدثبتى 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 5691 مورخه 1396/6/9 خانم خدیجه ظرافتى فاضل به شناسنامه شماره 90 
کدملى 4051742199 صادره بهار فرزند درویش على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
199/38 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک از مالک رسمى غالمحسین معین به صورت عادى و با واسطه مى باشد  
2- رأى شماره 3471 مورخه 1398/4/2 آقاى سید علیرضا شریعتى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 927 کدملى 1289781388 صادره اصفهان فرزند سید محمود در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 161/40 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 213/1 واقع در قطعه 3 بخش 

11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى اصالحــى شــماره 2521 مورخه 1398/3/7 پیــرو رأى شــماره 3402 مورخه 
1397/3/31 خانم زهــره خدادادئى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 25869 کدملى 
1090256639 صادره نجف آباد فرزند براتعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
148/04 مترمربع قسمتى از پالك 644/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
4- رأى شماره 4061 مورخه 1398/4/16 آقاى محسن مردانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3461 کدملى 10914 27267 صادره نجف آباد فرزند جمشید در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/60 مترمربع قسمتى از پالك 321 قطعه 10 بخش 
11 ثبت اصفهان – متقاضى طق قولنامه عادى باواســطه از مالک رسمى آقاى عشقعلى 

مردانى نجف آبادى خریدارى نموده است 
5- رأى شماره 4062 مورخه 1398/4/16 خانم محبوبه قیصرى ملک آبادى به شناسنامه 
شماره 6465 کدملى 1092149252 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/60 مترمربع قسمتى از پالك 321 قطعه 10بخش 
11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى باواســطه از مالک رسمى آقاى عشقعلى 

مردانى نجف آبادى خریدارى نموده است 
6- رأى شماره 4054 مورخه 1398/4/15 آقاى محمد حسین قجاوند به شناسنامه شماره 26 
کدملى 6219744251 صادره بوئین و میاندشت فرزند اسد در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 301/55 مترمربع قسمتى از پالك 475/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
7- رأى شماره 4055 مورخه 1398/4/15 خانم گلشن قجاوند به شناسنامه شماره 1290 
کدملى 6219322241 صادره بوئین ومیاندشت فرزند رحیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 301/55 مترمربع قسمتى از پالك 475/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شماره 2971 مورخه 1398/3/19خانم شریف السادات میردامادى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 303 کدملى 1091047057 صادره نجف آباد فرزند سید مجید در 201 سهم 
مشاع از 300 سهم ششدانگ یکاب خانه به مساحت 202 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
77 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
9- رأى شــماره 2977 مورخه 1398/3/19آقاى احمد رستگارى به شناسنامه شماره 294 
کدملى 1091451214 صادره نجف آباد فرزند محمد در 99 ســهم مشــاع از 300 سهم 
ششدانگ یکاب خانه به مســاحت 202 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 77 اصلى واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10- رأى شماره 2656 مورخه 1398/3/11 آقاى محمد منتظرى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1187 کدملى 1091162158 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 172/20 متر مربع قسمتى از پالك 828 قطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شماره 2657 مورخه 1398/3/11 خانم معصومه کاظمى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 68 کدملى 1091125287 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/20 مترمربع قسمتى از پالك 828 قطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى  مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شــماره 3529 مورخه 1398/4/3 خانم پروین ایرجى به شناسنامه شماره 863 
کدملى 1091033218 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 141/42 مترمربع قســمتى از پالك 111/8 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 3528 مورخه 1398/4/3 آقاى محمد على غیور نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 963 کدملى 1090975562 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 141/42 مترمربع قسمتى از پالك 111/8 قطعه 6 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 3554 مورخه 1398/4/4 خانم اشرف رستگارى به شناسنامه شماره 27865 
کدملى 1090276664 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
277/75 مترمربع قسمتى از پالك 131 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شــماره 3548 مورخه 1398/4/4 آقاى محســن گودرزى به شناسنامه شماره 
1 کدملى 5759878654 صادره فریدن فرزند عزت اله در ششــدانگ یــک باب خانه به 
مســاحت 201/36 مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه به متقاضى مى باشد 
16- رأى شــماره 3533 مورخه 1398/4/3 خانم فاطمه حیدریان نجف آبادى به شــماره 
شناســنامه وکدملى 1080499652 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/35 مترمربع قسمتى از پالك 852 قطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شــماره 3530 مورخه 1398/4/3 خانم زهرا هادى پور چمگردانى به شناسنامه 
شــماره 723 کدملى 1091550417 صادره نجف آباد فرزند على در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/35 مترمربع قسمتى از پالك 852 قطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شماره 3363 مورخه 1398/3/29 آقاى محمدرضا کریم زاده به شناسنامه شماره 
1961 کدملى 1091370281 صادره نجف آباد فرزند ابوالحســن در ششدانگ یکباب انبار 
به مساحت 555/66 مترمربع قســمتى از پالك 1511 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 2546 مورخه 1398/3/7 آقاى محمدرضا کریم زاده به شناسنامه شماره 
1961 کدملى 1091370281 صادره نجف آباد فرزند ابوالحسن در ششدانگ یکباب انبار به 
مساحت 534/17 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1513 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 2976 مورخه 1398/3/19 خانم زهرا ربانیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2874 کدملى 1090361718 صادره نجف آباد فرزند مجتبى در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 193/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 644 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 3496 مورخه 1398/4/3 خانم عزت ســلیمانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 23366 کدملى 1090231581 صادره نجف آباد فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148 مترمربع قسمتى از پالك شماره 891واقع در قطعه 1 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 3489 مورخه 1398/4/3 آقاى رضا امینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1271 کدملى 1090908261 صادره نجف آباد فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 148 مترمربع قسمتى از پالك شماره 891 واقع در قطعه 1 بخش 11 
ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

23- رأى شماره 2956 مورخه 1398/3/19 آقاى محمد شفیعیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 30675 کدملى 1090304821 صادره نجف آباد فرزند رمضان در سه دانگ مشاع  از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 440 اصلى واقع 

در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 2947 مورخه 1398/3/19 خانم زهرا عباس پور نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2037 کدملى 1091371040 صادره نجف آباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 440 اصلى واقع 

در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 3948 مورخه 1398/4/13آقاى جعفر نورمحمد نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 614 کدملى 1091523398 صادره نجف آباد فرزند قنبر در ششدانگ یک باب مغازه 
و فوقانى مسکونى باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 42 مترمربع قسمتى از پالك 104 

قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 3483 مورخه 1398/4/3 آقاى عباســعلى کبیرزاده به شناسنامه شماره 
315 کدملى 1090885601 صادره نجف آباد فرزند اســداهللا در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 58/66 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 642/2 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 2703 مورخه 1398/3/12 آقاى ابوالفضل یزدانى به شناســنامه شماره 
29775 کدملى 1090295820 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا در ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/50 مترمربع قسمتى از پالك 385 قطعه 9 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 2701 مورخه 1398/3/12 خانم معصومه یزدانى به شناســنامه شماره 
3833 کدملى 1091389012 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 177/50 مترمربع قســمتى از پالك 385 قطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شــماره 3366 مورخه 1398/3/29 آقاى محسن پیرمرادیان به شناسنامه شماره 
366 کدملى 1091018081 صادره نجف آباد فرزند حســن در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 541/57 مترمربع قسمتى از پالك 1007 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شــماره 3559 مورخه 1398/4/4 آقاى رسول اسماعیل زاده به شناسنامه شماره 
250 کدملى 1111098670 صادره قهدریجان فرزند غالمرضا در ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 167 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1225/9 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شــماره 3550 مورخه 1398/4/4 آقاى مهداد عابدین پور نجف آبادى به شماره 
شناســنامه و کدملى 1080143378 صادره نجف آباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 208/62 مترمربع قسمتى از پالك 985/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شماره 3834 مورخه 1398/4/12 خانم آمنه محمدى الورى به شناسنامه شماره 27 
کدملى 5499870497 صادره تیران فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
135 مترمربع قســمتى از پالك 539/7 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 2893 مورخه 1398/3/18 آقاى یونس محمود صالحى به شناســنامه 
شــماره 2 کدملى 5759837303 صادره چادگان فرزند یوســف در ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 197/80 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه به متقاضى مى باشد 
34- رأى شــماره 3534 مورخه 1398/4/3 آقاى شــکراله توکلى به شناسنامه شماره 15 
کدملى 6219808584 صادره فریدن فرزند اسداله در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
148/75 مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال 
ملک از مالک رسمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى 

مى باشد 
35- رأى شــماره 3364 مورخه 1398/3/29 خانم حکیمه اســماعیل زاده سودجانى به 
شناسنامه شماره 3421 کدملى 4620319678 صادره شهرکرد فرزند حیدر على در ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 125 مترمربع قســمتى از پالك 140 قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
36- رأى شماره 3953 مورخه 1398/4/13 آقاى ابراهیم شهیدى به شناسنامه شماره 12 
کدملى 5499363609 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 303/62 قسمتى از پالك 734 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
37- رأى شماره 3954 مورخه 1398/4/13 خانم زهرا شــهیدى عزیزآبادى به شناسنامه 
شــماره 764 کدملى 1091090483 صادره نجف آباد فرزند حســن دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 303/62 مترمربع قسمتى از پالك 734 قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
38- رأى شماره 3950 مورخه 1398/4/13 آقاى ابراهیم شهیدى به شناسنامه شماره 12 
کدملى 5499363609 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 56/91 مترمربع قسمتى از پالك 734 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
39- رأى شماره 3555مورخه 1398/4/4 خانم طاهره کریمى به شناسنامه شماره 32 کدملى 
5499929912 صادره تیران فرزند نصراله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 96/01 مترمربع قسمتى از پالك 254 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
40- رأى شــماره 3556 مورخه 1398/4/4 آقاى حسین یوســفى به شناسنامه شماره 10 
کدملى 5499589798 صادره تیران فرزند عزیزاله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 96/01 مترمربع قســمتى از پالك 254 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شــماره 3553 مورخه 1398/4/4 خانم عظیمه حاجى صادقیان نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 12450 کدملى 1092209077 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 15/60 مترمربع قســمتى از پالك 780 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
42- رأى شماره 3835 مورخه 1398/4/12 آقاى مجتبى ایمانیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 31657 کدملى 1090314681 صادره نجف آباد فرزند اسداله در ششدانگ یک باب 
خانه نیمه ساز به مساحت 153/35 مترمربع قسمتى ازپالك 299/7 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
43- رأى شماره 4056 مورخه 1398/4/15 آقاى امین حسناتى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3711 کدملى 1092121641 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 221/07 مترمربع قسمتى از پالك 280/2 قطعه 4 بخش 
11 ثبت اصفهان – متقاضى سابقه ثبت وسنددارد که طبق قولنامه عادى دو دانگ مشاع از 

ملک مورد تقاضا رابه همسرش خانم فاطمه یوسفى انتقال داده است 
44- رأى شماره 4057 مورخه 1398/4/15 خانم فاطمه یوسفى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 8461 کدملى 1092169210 صادره نجف آباد فرزند رحمت اله در در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 221/07 مترمربع قسمتى از 280/2قطعه 4بخش 
11ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک مورد تقاضا 

راطبق رااز همسرش مالک رسمى آقاى امین حسناتى انتقال گرفته است 
45- رأى شماره 3551 مورخه 1398/4/4 آقاى على مصطفائى به شناسنامه شماره 1555 
کدملى 1091408191 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
151/68 مترمربع قسمتى از پالك 445/3 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 

46- رأى شــماره 10875 مورخه 1397/11/23 آقاى على حبیــب اللهى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 2688 کدملى 1091419523 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ 
یکباب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 140/44 مترمربع قسمتى از پالك 1059/5 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
47- رأیشماره 2073 مورخه 1398/2/29 آقاى رســول هاشمى به شناسنامه شماره 173 
کدملى 1091443092 صادره نجف آباد فرزند نصراله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
108/47 مترمربع قسمتى از پالك 972/2 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
48- رأى شــماره 3543 مورخه 1398/4/4 آقاى حجت اله مومنى به شناســنامه شماره 
261 کدملى 1129328295 صادره فریدونشهر فرزند درویش در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 174/70 مترمربع قسمتى از پالك 391/350 باقى مانده که به پالك 391/10139 
استاندارد سازى شده است بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
49- رأى شــماره 3698 مورخه 1398/4/10 آقاى محمود کریمى به شناسنامه شماره 12 
کدملى 5759743937 صادره فریدن فرزند عزیزاله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
237/64 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
50- رأى شــماره 3549 مورخه 1398/4/4 آقاى ســعید احمدى به شناســنامه شــماره 
322کدملى 1128935244 صادره فریدونشــهر فرزند عبدالرحمان در ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 240 مترمربع واقع در یزدانشــهر قســمتى از پالك 87 بخش 11 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه به متقاضى مى باشد 
51- رأى شماره 3541 مورخه 1398/4/4 خانم اکرم افشــارى اسفیدواجانى به شناسنامه 
شماره 1726 کدملى 1818076497 صادره آبادان فرزند محمد على در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 59/02 مترمربع قسمتى از پالك 1140 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
52- رأى شــماره 2762 مورخه 1398/3/12 آقاى سعادت کامرانى فر به شناسنامه شماره 
1472 کدملى 1091181632 صادره نجف آباد فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 187/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 916 واقع در قطعه 7بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
53- رأى شــماره 2764 مورخه 1398/3/12 خانم مریم فاضل نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2129 کدملى 1091234061 صادره نجف آباد فرزند عباس در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 187/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 916 واقع در 

قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
54- رأى شماره 3567 مورخه 1398/4/4 خانم زهرا محمد زداه چم حیدرى به شناسنامه 
شماره 1080196323 کدملى 1080196323 صادره نجف آباد فرزند حسینقلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/07 مترمربع قسمتى از پالك شماره 409 
واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – ملک مورد تقاضا طبق قولنامه عادى از طرف آقاى 

علیرضا کاظمیانى نجف آبادى به متقاضى منتقل شده است 
55- رأى شماره 3566 مورخه 1398/4/4 آقاى علیرضا کاظمیانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1080107614 کدملى 1080107614 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/07 مترمربع قسمتى از پالك شماره 409 

واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
56- رأى شماره 3524  مورخه 1398/4/3 آقاى محمد حسین احمدى حیدرى به شناسنامه 
شماره 4666 کدملى 1091439303 صادره نجف آباد فرزند عبدالعلى در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 81/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 129 واقع در قطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
57- رأى شــماره 3261 مورخه 1398/3/23 آقاى جواد شاه محمدى به شناسنامه شماره 
15 کدملى 5759803271 صادره نجف آباد فرزند صفر على در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 23/25 مترمربع قسمتى از  پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
58- رأى شــماره 3466 مورخه 1398/4/2 خانم ریحانه زمانیان نجف آبادى به شــماره 
شناســنامه و کدملى 1080044248 صادره نجف آباد فرزند مانده على در ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 212/10 مترمربع قســمتى از پالك 444 قطعــه 3 بخش 11 ثبت 
اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى بى واســطه از مالک رســمى خانم مهین سلیمى 

خریدارى نموده است
59- رأى شماره 3520 مورخه 1398/4/3 آقاى غالمرضا یزدانى فضل آبادى به شناسنامه 
شــماره 2 کدملى 5499367493 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ قسمتى از 
پالك شماره 100 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان به مساحت 164/30 مترمربع 
که باقسمتى از پالك 101 تجمیع وبه صورت یکباب خانه مى باشد - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
60- رأى شماره 3947 مورخه 1398/4/13 خانم زهرا زمانیان به شماره شناسنامه و کدملى 
1080204091 صادره نجف آباد فرزند حمیدرضا در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به 
مساحت 173/74 مترمربع قسمتى از پالك 851قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
61- رأى شماره 8118 مورخه 1397/9/8 آقاى ناصر رحمتى ها نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3561 کدملى 1817776886 صادره آبادان فرزند رمضان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 128/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 408/1 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
62- رأى شماره 3358 مورخه 1398/3/29 خانم فاطمه پور هادى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 283 کدملى 1091153116 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/80 مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك 
721/2 به مساحت 134/55 مترمربع و قسمت واقع شــده برروى پالك 722 به مساحت 
12/25 مترمربع قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

63- رأى شــماره 3359 مورخه 1398/3/29 آقاى احمد فاضل نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 189 کدملى 1091104281 صادره نجف اباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 164/80 مترمربع که قسمت واقع شده بر روى پالك 
721/2 به مســاحت 134/55مترمربع و قسمت واقع شــده برروى پالك 722 به مساحت 
12/25مترمربع قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

64- رأى شــماره 3473 مورخه 1398/4/2 خانم جمیله امین افشارى به شناسنامه شماره 
4780 کدملى 1209699192 صادره سمیرم فرزند محمد حسین در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 173/30 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 391/10139 واقع در بخش 9 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
65- رأى شماره 4628  مورخه 1397/5/7 خانم ملک محمد القاصى بابااحمدى به شناسنامه 
شماره 1242 کدملى 6639606577 صادره اندیکا فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 238/21 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع  در بخش 12 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى با واسطه وبه صورت 

عادى به متقاضى مى باشد 
66- رأى شماره 3532 مورخه 1398/4/3 آقاى محمدرضا یوسفى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 4716 کدملى 1092275533 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 140/29 مترمربع قسمتى از پالك شماره 399 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
67- رأى شــماره 3342 مورخه 1398/3/27 آقاى اکبرمعینى نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 2609 کدملى 1091288127 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/50 مترمربع قسمتى از پالك 347 قطعه 9 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
68- رأى شماره 3343 مورخه 1398/3/27 خانم الهه رستگارى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 765 کدملى 1091356335 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/50 مترمربع قسمتى از پالك 347  قطعه 9 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
69- رأى شماره 3282 مورخه 1398/3/25 خانم بتول سبحانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 69 کدملى 1090740905 صادره نجف آباد فرزند محمد کریم در ششدانگ یکدرب 
باغ با کاربرى پارك وفضاى سبز به مساحت 14349/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 

391/1 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
70- رأى شــماره 3361 مورخــه 1398/3/29 آقاى محمد جواد فاضــل نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 505 کدملى 1092089586 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 24/38 مترمربع قسمتى از پالك 1089 قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
71- رأى شماره 3482 مورخه 1398/4/3 خانم شهربانو مهرابى کوشکى به شناسنامه شماره 
56 کدملى 1142018555 صادره خمینى شهر فرزند رمضانعلى در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 25/26 مترمربع قسمتى از پالك شماره 653/32 که باقسمتى از پالك 653/4 
باهم تشکیل یکباب مغازه را مى دهد واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – مالکیت 

قهرى وموروثى مى باشد 
72- رأى شماره 3560 مورخه 1398/4/4 خانم مریم جاللى جالل آبادى به شناسنامه شماره 
1080223819 کدملى 1080223819 صادره نجف آباد فرزند محمود در سه دانگ مشاع ا 
ز ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 895 واقع در 

قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
73- رأى شماره 3563 مورخه 1398/4/4 آقاى یاســر محمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 13682 کدملى 1092221204 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/50 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 895 واقع 

درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
74- رأى شــماره 3545 مورخه 1398/4/4 آقاى حمید انتشارى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 979 کدملى 1091196389 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 143 مترمربع قسمتى از پالك شماره 545/10 واقع در قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
75- رأى شماره 2726 مورخه 1398/3/12 آقاى مهدى دگمه ء به شناسنامه شماره 5519 
کدملى 1092139771 صادره نجف آباد فرزند صفر على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
149/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 
ملک از مالک رسمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى 

مى باشد 
76- رأى شماره 3345 مورخه 1398/3/27 خانم طیبه سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1079 کدملى 1091403430 صادره نجف آباد فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 183/06 مترمربع قسمتى از پالك 123 قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
77- رأى شماره 3344 مورخه 1398/3/27 آقاى حسین قاسمى الورى به شناسنامه شماره 
33 کدملى 5499870551 صادره نجف آباد فرزندعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
بابخانه به مساحت 183/06 مترمربع قسمتى از پالك 123 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
78- رأى شماره 3842 مورخه 1398/4/12 آقاى صالح مهدى به شناسنامه شماره 1706 
کدملى 1091203652 صادره نجف آباد فرزند علیرضا در ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت 150/23 مترمربع قسمتى از پالك 901 باقى مانده که در راستاى استاندارد سازى 
به پالك 901/265 تغییریافته است قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
79- رأى شماره 2966 مورخه 1398/3/19 آقاى مظاهر صالحى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 30127 کدملى 1090299338 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 236/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 212 اصلى 

واقع  در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
80- رأى شماره 2969 مورخه 1398/3/19 خانم ریحانه حیدریان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 784 کدملى 1091358729 صادره نجف آباد فرزند محمدحسین در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 212 اصلى 

واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
81- رأى شماره 4053 مورخه 1398/4/15آقاى عباس باستانى به شناسنامه شماره 376 
کدملى 5499171483 صادره تیران فرزند مصطفى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
102/70 مترمربع قســمتى از پالك 362/4 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 3539 مورخه 1398/4/4 آقاى ابوالحسن صالحى به شناسنامه شماره 126 
کدملى 5759565877 صادره فریدن فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله 
به مساحت 236/01 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – 
انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 

83- رأى شماره 3135 مورخه 1398/3/21 آقاى اردوان هارونى به شناسنامه شماره 1464 
کدملى 4621162896 صادره فریدن فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
127/74 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
84- رأى شــماره 3547 مورخه 1398/4/4 آقاى محمد مرادى به شناسنامه شماره 4185 
کدملى 1092126384 صادره نجف آباد فرزند موسى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
300 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از 

مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد  
85- رأى شماره 6271 مورخه 1397/6/22 آقاى غالم بهرامى عادگانى به شناسنامه شماره 
9761 کدملى 1282882392 صادره اصفهان فرزند قربانعلى در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 50/80 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى 

به متقاضى مى باشد 
86- رأى شماره 2054 مورخه 1398/2/29 آقاى مصطفى کاظمى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 125 کدملى 1091463778 صادره نجف آباد فرزند مهدى در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 163/05 مترمربع قسمتى از پالك 664/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
87- رأى شماره 2635 مورخه 1398/3/9 خانم ساره مردانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
277 کدملى 1092087303 صادره نجف آباد فرزند مهدى در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 219/20 مترمربع قسممتى ازپالك شماره 836 واقع در قطعه 3 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
88- رأى شماره 2634 مورخه 1398/3/9 آقاى جلیل سلیمانى به شناسنامه شماره 1297 
کدملى 1091275041 صادره نجف آباد فرزند محمد على  در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 219/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 836 واقع در قطعه 3 بخش 

11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
89- رأى اصالحى شــماره 1057 و1059 مورخه 1398/2/3 پیرو رأى   و 5811 و5810 
مورخه 1397/6/10 آقاى عبدالرضا آب خفته چادگان به شناســنامه شماره 1301 کدملى 
1818880067 صادره آبادان فرزند یداله نسبت به سه و یکصدوهفتادوهفت – یکصدوهفتادو 
نهم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه وخانم فاطمه صالحى گوشه به شناسنامه شماره 
426 کدملى 1819284441 صادره آبادان فرزند سلطانعلى نسبت به دو ودو –یکصدوهفتاد 
ونهم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/23 مترمربع  قسمتى از پالك 
شماره 391/3024 واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان که در رأى قبلى مساحت از قلم 

افتاده بود –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
90- رأى شــماره 2895 مورخه 1398/3/18 آقاى علیرضا حرى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2107 کدملى 1091413711 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 140 مترمربع قسمتى از پالك 1014 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
91- رأى شــماره 3537 مورخه 1398/4/4 آقاى اصغر حجت نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 25341کدملى 1090251335 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششدانگ قسمتى 
از یک باب خانه به مساحت 83 مترمربع قسمتى از پالك 826/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
92- رأى شماره 4395 مورخه 1398/4/30آقاى رضا حاج امینى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 85 کدملى 1091732078 صادره نجف آباد فرزند محمود در ششدانگ یک باب 
خانه نیمه ساز به مساحت 198/45 مترمربع قسمتى از پالك 391/1 بخش 9 ثبت اصفهان 
– انتقال ملک از مالک رسمى آقاى نادعلى جمشیدیان قلعه سفیدى فرزند رضا باواسطه 

وبه صورت عادى به متقاضى مى باشد 
93- رأى شماره 2330 مورخه 1398/3/1 خانم محبوبه رحیمان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 7781 کدملى 1092162402 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 113/82 مترمربع قسمتى از پالك شماره 433 واقع در قطعه 5 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
94- رأى شماره 3767 مورخه 1398/4/11 آقاى محمد مغزى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3539 کدملى 1091428042 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 158/90 مترمربع که قسمت واقع شده از پالك 239/2 به مساحت 
76/90 مترمربع وقسمت واقع شــده از پالك 239/1 به مســاحت 82 مترمربع قطعه 3 
بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد تاریخ انتشارنوبت اول 
: 1398/6/5 تاریخ انتشــارنوبت دوم :1398/6/20 م الف:  575777 ابوالفضل ریحانى- 

رئیس ثبت اسناد وامالك نجف آباد / 6/149                           
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى میشود و درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى نســبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه ثبتى تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به 
این منطقه ثبتى ارائه نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ردیف الف)

1- راى شــماره139860302210000801-1397/04/19آقاى ابراهیم سعادت مهر 
به شماره شناســنامه265حوزه4اصفهان وکدملى1287739611فرزندقاسم:ششدانگ 
ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت107/83مترمربع مفروزى 
ازپالك152- اصلى واقع دربخش6ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف حسن 

ردانى پور.
2- راى شماره139860302210000966-98/05/13 آقاى محمد قاسم امین به شماره 
شناسنامه2صادره از دهاقان وکدملى5129823796 فرزند حسن : ششدانگ یک درب باغ 
ویال به مســاحت 3941/75مترمربع مفروزى ازپالك2187/30855واقع دربخش6ثبت 

اصفهان.
3- راى شــماره139860302210000967-98/05/13 آقاى عباس امین به شــماره 
شناســنامه52صادره از دهاقان و کدملى 5129743342 فرزند حســن: ششدانگ یک 
درب باغ ویــال به مســاحت4316/63مترمربع مفرزوزى از پــالك 2187/30855واقع 

دربخش6ثبت اصفهان.
4- راى شــماره139860302210000968- 98/05/13 آقاى فریور امین به شــماره 
شناسنامه2628حوزه10تهران وکدملى0071590161فرزندعلى اکبر: ششدانگ یک درب 
باغ ویال به مساحت3237/10مترمربع مفروزى ازپالك2187/30855واقع دربخش6ثبت 

اصفهان.
5- راى شماره139860302210000969- 98/05/13 آقاى على اصغر امین به شماره 
شناسنامه78حوزه1روستائى سمیرم سفلى وکدملى5129797973فرزندحسن: ششدانگ 
یک درب باغ ویالبه مســاحت3567/28مترمربع مفــروزى ازپالك2187/30855واقع 

دربخش6ثبت اصفهان.
6- راى شماره139860302210000970- 98/05/13 آقاى ولى اله کریمیان به شماره 
شناسنامه 22حوزه روستائى شــهرضا وکدملى1199621080فرزندکریم:تمامت 6سهم 
مشاع از12سهم مشاع از360سهم ششدانگ پالك2187/407واقع دربخش6ثبت اصفهان 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید مصطفى میرلوحى.
7-  راى شماره139860302210000975- 98/05/13 آقاى محمد قاسم امین به شماره 
شناسنامه 2صادره از دهاقان و کدملى 5129823796 فرزند حسن: تمامت 6سهم مشاع 
از12سهم مشاع از360سهم ششــدانگ پالك2187/407واقع دربخش6ثبت اصفهان 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید مصطفى میرلوحى. 
8- راى شــماره139860302210000978- 98/05/14 خانم اقــدس خلیل زادگان 
به شــماره شناســنامه 362حوزه2قم وکدملى0384100211فرزندحســین: ششدانگ 
یک باب ساختمان(محل انبار تجهیزات پزشکى)به مســاحت118/10مترمربع مفروزى 
ازپالك99- اصلى واقع در دنارت بخش6ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

احمد اسماعیلى فرزند محمد.
9- راى شماره139860302210000979- 98/05/14 آقاى رضا قلى خشن به شماره 
شناسنامه 3588حوزه4مسجدسلیمان و کد ملى 1970814251فرزندمحمدقلى: ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 264مترمربع مفروزى ازپالك2248/1186 واقع دربخش6ثبت 
اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف على اصغر مصطفوى فرزند سید حسین احدى 

از ورثه مرحوم مونس چم انگیز.
10- راى شماره139860302210000980- 98/05/14 شرکت نیک دام بهارستان به 
شماره ثبت22242 وشناسه ملى10260430749ثبت شــرکتها و موسسات غیرتجارى 
اصفهان: ششدانگ یک درب باغ ویال به مساحت 198984/15مترمربع مفروزى از پالك 

153/19واقع دربخش20ثبت اصفهان.
11- راى شماره139860302210000981- 98/05/14 خانم نسیم نعمتى ورنوسفادرانى 
به شماره شناسنامه 1174حوزه7اصفهان وکدملى1290768994فرزندرمضان: ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 282مترمربع پالك610/149واقع در بخش6ثبت اصفهان انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف محمد بنکدارپور.
12- راى شماره13986030221982- 98/05/14 آقاى حســین صابرى خوراسگانى 
به شــماره شناســنامه 5حوزه13 اصفهان وکدملى 1291267042فرزندرضا: ششدانگ 
قطعه زمین کشــاورزى به مســاحت87400مترمربع مفروزى ازپالك137- اصلى واقع 

دربخش20ثبت اصفهان.
13- راى شماره139860302210000983- 98/05/15 آقاى روح اله شاهمرادى قهه به 
شماره شناسنامه 10حوزه1مرکزى شهرضاوکدملى1199588326 فرزند محمد ابراهیم: 
ششدانگ یک باب منزل مسکونى به مساحت102/60مترمربع مفروزى ازپالك99- اصلى 

واقع در دنارت بخش6ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف یوسف خاکى.
14- راى شماره139860302210000984- 98/05/15 خانم فاطمه رحیمى ادرگانى به 
شماره شناسنامه 11صادره از مبارکه و کد ملى 5419494302 فرزند عبدالرسول: ششدانگ 
یک باب منزل مسکونى به مســاحت 96/50مترمربع مفروزى ازپالك2248/312واقع 

دربخش6ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف زین العابدین گل محمدى.
15- راى شماره139860302210001009- 98/05/15 آقاى رسول خداداد به شماره 
شناســنامه 3820حوزه4اصفهان و کد ملى 1288207662فرزندمنوچهر: ششدانگ یک 
درب باغ ویال به مساحت 1960مترمربع مفروزى از پالك 2248/1142درازاء116سهم 
مشاع موضوع سندشــماره14831-98/04/26دفتر432اصفهان و58سهم مشاع انتقال 

قهرى از طرف منوچهر خداداد.

16- راى شــماره139860302210001011- 98/05/15 حمیدرضا آقا داود مارانى به 
شــماره شناســنامه 21370حوزه5اصفهان و کد ملى 1282683160فرزندعبدالحسین: 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت532/50مترمربع مفروزى ازپالك2248/2721.

17- راى شــماره139860302210001017- 98/05/16 آقــاى محمدرضا شــفیعى 
پور به شــماره شناســنامه 464حوزه15اصفهان وکدملى1284111474فرزندحسنعلى: 
ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 40/95مترمربع مفروزى ازپالك1030- اصلى 
واقع دربخش6ثبــت اصفهان. تاریخ انتشــار نوبت اول:98/06/05  تاریخ انتشــار نوبت 
دوم98/06/20 م الف: 575766  ســیدمهدى میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان/6/147 
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704001012000429/2 شــماره بایگانى پرونده: 9707105/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000284 تاریخ صدور: 1398/06/11 آگهى 
ابالغ اجرائیه کالســه: 139704001012000429/2- بدینوســیله به حسی ن میرزائى 
فرزند على به شماره ملى 1292288124 به نشانى اصفهان انتهاى خیابان کاوه شهرك 
ولى عصر کوچه شــهید رجائى بن بســت گلشــن فرعى 1 ط 2 بدهکار پرونده کالسه 
139704001012000429/2 که برابر گزارش اداره پســت نشــاط اصفهان شــناخته 
نگردیده ایــد ابالغ مى گردد که برابــر قرارداد بانکى شــماره 1- 43770726- 400- 
1255- 93/08/03 بین شــما و بانک پارســیان مبلغ 89307860 ریــال بابت اصل، و 
مبلغ 32816099 ریال بابت ســود و مبلغ 77097139 ریال بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 
97/02/05 بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح 
مى باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف 
جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اســالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 591063 اســدى- رئیس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /6/293
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000187 تاریخ آگهى: 1398/06/11 شماره پرونده: 
139304002004000166 آگهــى مزایــده پرونده هــاى اجرایى به شــماره بایگانى: 
9300721، 9300729- ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر مغازه پالك سه فرعى از دوازده 
هزار و چهارصد و هفتاد و دو اصلى و دو فرعى از دوازده هزار و چهارصد و هفتاد و سه اصلى 
(12472/3 و 12473/2) واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت نهصد و چهل و چهار 
متر و بیست و پنج صدم مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان جى حدفاصل خیابان شهداى 
ابر و خیابان ا... اکبر جنب گاراژ جرثقیل پالك 319 و کدپستى 53996- 81596 که سند 
مالکیت آن در صفحه 179 دفتر 245 محلى امالك به شماره ثبت 44727 با شماره چاپى 
267786 ثبت و صادر شده است ملکى خانم احترام کیانى با حدود دو قطعه شمالى و جنوبى 
به طور تجمیعى: شــماًال: به طول چهارده متر و پنج صدم متر درب و دیواریست به کوچه 
هفت مترى شــرقًا: به طولهاى هجده متر و پنج دهم متر و دوازده متر و بیست صدم متر و 
هجده متر و سى صدم متر و شــش متر و پنجاه و پنج صدم متر دیوار به دیوار دبیرستان و 
کارگاه احداثى در پالك دوازده هزار و چهارصد و هفتاد و چهــار باقیمانده جنوبًا: به طول 
بیست و سه متر درب و دیواریست به خیابان جى غربًا: به طولهاى بیست و نه متر و نود صدم 
متر و هجده متر و هفتاد صدم متر دیوار به دیوار پالکهاى دوازده هزار و چهارصد و هفتاد 
و دو باقیمانده و دوازده هزار و چهارصد و هفتاد و سه (یک). حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق 
نظر کارشناس رسمى ساختمان در دو بخش شمالى و جنوبى ساخته شده قسمت شمالى 
دو طبقه مسکونى و بخش جنوبى واحدهاى تجارى (در زمان بازدید جمعا 7 واحد) را شامل 
مى شود. اسکلت اعیانى دیوار آجرى و ستون آهنى (نیمه فلزى) و سقف تیرآهن و آجر (طاق 
ضربى) است. قسمت مسکونى داراى کفســازى موزائیک، درب و پنجره آلومینیوم، درب 
داخلى چوبى، چهارچوب ها فلزى، دیوارها و سقف گچ ســفید و رنگ و گچ برى، کابینت 
فلز و چوب، سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش موتورخانه و فن کوئل مى باشد. نماى 
ساختمان سنگ و کف حیاط موزائیک است. قسمت جنوبى مشتمل بر 7 باب تجارى است 
که همگى فعال و در تصرف بوده و امکان تشخیص نوع تصرف به لحاظ مالکیت سرقفلى، 
اجاره عادى و غیره وجود ندارد. شایان ذکر است حســب اعالم مالک کل حقوق مالکانه 
و تجارى (سرقفلى و حق کسب و پیشــه و...) متعلق به مالک مى باشد و به کسى واگذار 
نگردیده است. در قســمت تجارى مشــخصات هر مغازه متفاوت بوده داراى کف و بدنه 
سرامیک و موزائیک و...؛ درب آهنى و حفاظ و شیشه سکوریت مى باشند. نماى این قسمت 
آجر است. شــایان ذکر اســت در زمان بازدید وضعیت مغازه ها و مساحت قسمت تجارى 
نسبت به پایان کار اختالف دارد که با توجه به عدم ارائه پایان کار جدیدى یا رأى ماده صد 
و غیره توسط مالک، مالك برگه پایان کار شهردارى (سال 1383) مى باشد. ضمنًا قدمت 
بنا باالى 30 سال مى باشد. ملک داراى انشعابات شهرى آب و فاضالب، برق و گاز است. به 
دلیل مشکالت موجود در زمان بازدید و تصرف مغازه ها توسط مستأجران امکان شمارش 
انشعابات شهرى وجود نداشت و مقرر شــد تا نماینده مالک مدارك و کپى قبوض را ارائه 
نماید، اما مدرکى ارائه نشد. گواهى پایان ساختمان به شماره 29118 مورخ 1383/10/26 
توسط شهردارى خوراسگان صادر شــده مطابق با آن اعیانى جمعًا به مساحت 1085/88 
مترمربع در طبقه زیرزمین شــامل 157/28 مترمربع تجارى و 375 مترمربع مسکونى و 
در طبقه  همکف شــامل 153/60 مترمربع تجارى و 400 مترمربع مسکونى و پارکینگ و 
مشتمل بر 5 باب واحد تجارى و یک باب منزل مسکونى دو طبقه مى باشد. وضعیت مغازه 
ها در زمان بازدید مقدارى تغییر نموده که به دلیل عدم ارائــه مدارك تغییر کاربرى، مبنا 
پایان کار شهردارى مى باشد. همچنین مساحت مندرج در سند مالکیت 944/25 مترمربع 
است که طبق بررسى انجام شده داراى عقب نشــینى بوده و لذا مساحت باقیمانده ملک 
حدود 820 مترمربع خواهد بود. که طبق اســناد رهنى شــماره 93/11/28- 134983 و 
140554- 85/12/02 تنظیمى در دفترخانه اســناد رسمى شــماره 72 اصفهان در قبال 
بدهى شرکت تعاونى لذیذ ماکارون و آقاى محمدرضا کیانى ابرى در رهن بانک پارسیان 
اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک تا تاریخ 99/4/30 مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/07/09 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه چهل و یک میلیارد ریال (41/000/000/000 ریال) 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر 
اســت 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 باشــد 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 اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/06/20 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلــى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در 
جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 591064 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /6/294
مزایده

اجراى احکام شــعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشــخصات زیر برگزار 
نماید. پرونده کالســه 980712 ج 17 محکوم لــه: زهره پورقربان- خدیجه افشــارى 
محکوم علیه: محمد، مهــرداد و مهدى خانى مورد مزایده: فروش شــش دانگ از پالك 
ثبتى 1818/1 بخش 3 بدلیل عدم امکان افراز و جهت فروش مال مشــاعى اوصاف مورد 
مزایده طبق نظریه کارشناســى: 4 دانگ به نام محمد، مهرداد و مهدى خانى و 2 دانگ به 
نام زهره پورقربان و خدیجه افشارى در 3 طبقه نیمه ساز با 30 سال قدمت واقع در خیابان 

عبدالرزاق- بازار نیم آور- کوچه خیاط ها- جنب مسجد خیاط ها- مساحت عرصه 195/98 
و اعیان 400 متر است. ارزش ملک 17 میلیارد ریال تعیین شده است که به دلیل عدم امکان 
افراز دستور فروش صادر شده است. ضمنًا طبق گزارش 1955/98 کالنترى دادگسترى 
اصفهان ملک خالى از سکنه است. زمان: 98/07/13 ساعت 9 صبح مکان: خیابان جى- 
خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام 
مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمــن هماهنگى با این اجرا از ملک 
دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک 
ملى دادگســترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از 
قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

584540 شریفى مقدم-  دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /6/295
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030005731    آقاى مجید شمســى فرزند قدرت اله بشــماره 
شناسنامه 308 الیگودرز باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ  پالك ثبتى شماره 
1098 فرعى از 391 اصلى واقــع در بخش 9 ثبت اصفهان که دفتر الکترونیک بشــماره 
139620302030016014 بنام نامبرده مســبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 16 الف 
338686 بوده و مفقود شــده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/06/20، 587782/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد / 6/296
 تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه : 139885602007002380- تاریخ ارسال نامه : 1398/06/16 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان تجارى مسکونى پالك شماره 15/2828 واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى رضاقلى 
دهقان فالورجانى فرزند حسن در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به 
عمل نیامده اســت . اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز یک شــنبه مورخ 1398/07/14  ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشــار :1398/06/20 - م الف / 591938 -  مدیر واحد ثبتى 

ملک فالورجان/ 6/297 
تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه : 139885602007002379- تاریخ ارسال نامه : 1398/06/16 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ گاودارى پالك شــماره 453/453 واقع در کاویان بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى نبى اله زمانــى گاونانى فرزند حاجى 
محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1398/07/13  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار 

:1398/06/20- م الف / 591891 -  مدیر واحد ثبتى ملک فالورجان/ 6/298 
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید: 
پرونده کالســه 970810 ج/17 محکوم له: محمدرضا باقرى رنانى فرزند حسن، محکوم 
علیه: خانم ربابه موجــودى رنانى فرزند على، پرویز باقرى رنانــى، بهروز باقرى، پریوش 
باقرى، پریدخت باقرى، پیروز باقرى، پریچهر باقرى رنانى، همگى فرزندان حسن اوصاف 
مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: 1) ششــدانگ پالك ثبتى 17/111 بخش 14 ثبت 
اصفهان، به آدرس اصفهان، خیابان امام خمینى، رهنان، خیابان مطهرى، کوى اعتصامى، 
جنب پالك 19، در مختصات جغرافیایى X =556342 Y =3616479، طبق اســتعالم 
شماره 1394/43/101012 دفتر امالك غرب اصفهان در صفحه 290 دفتر 132 بخش 14 
ثبت اصفهان داراى سابقه مالکیت بنام حسن باقرى رنانى و داراى برگ داد و ستد متفرقه 
از نوع سند قطعى غیرمنقول دفترخانه اسناد رسمى شماره 61 اصفهان به شماره ثبت 7485 
مورخ 1330/5/5 مى باشد و به صورت ساختمان مخروبه قدیمى و طبق سیستم یکپارچه 
شهردارى با کاربرى بازنگرى مسکونى و گذربندى طبق طرح بازنگرى و به مساحت عرصه 
حدوداً 55 مترمربع مى باشد. نظریه کارشناســى: با عنایت به مطالب فوق و بررسى جمیع 
جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احــوال و مولفه هاى موثر در قضیه، منجمله 
شرایط عرضه و تقاضا ارزش ملک موصوف به مبلغ 1/650/000/000 ریال معادل یکصد 
و شــصت و پنج میلیون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. 2) پالك ثبتى 18/2632، به 
آدرس اصفهان، خیابان امــام خمینى، خیابان لیمجیر، جنب تعمیرگاه موتورســیکلت در 
مختصات جغرافیایــى X =557268 Y =3617854 به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتى 
تمامت ششدانگ قطعه ملک به مساحت سه جریب با حق الشرب تابعه پذیرش ثبت گردیده 
است و آگهى هاى نوبتى و تحدید منتشر گردیده است و تحدید حدود قانونى به عمل آمده 
است. حدود شش دانگ طبق صورت مجلس تحدید حدود بدین شرح مى باشد: شماال اول 
در امتداد جوى صحرایى به طول 26 گز دوم غرب مجاور اســت به ملک 2628 فرعى در 
امتداد مرز اشتراکى به طول 19 گز شرقا و جنوبا به گل انداز جوى صحرایى به طول 82/5 
گز و 36 گز غربا به ملک 2633 فرعى در امتداد مرز اشــتراکى بــه طول 81/5 گز حقوق 
ارتفاعى ندارد، و ششدانگ در صفحه 378 دفتر 65 ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است. 
طى سند انتقال شماره 3172 مورخ 1326/03/21 دفترخانه 17 اصفهان تمامت چهار سهم 
مشاع از 24 سهم قطعه زمین شــماره باال واقع در صحراى طاحونه و ماشاده رنان به آقاى 
حســن باقرى رنانى فرزند عباس انتقال قطعى گردیده است. پنج سهم مشاع از 24 سهم 
ششدانگ پالك فوق الذکر به نام آقاى عباس باقرى رنانى انتقال گردیده است. به موجب 
693  مورخ 1349/09/25 شعبه سوم دادگاه بخش آبادان آقاى 

49 گواهى حصر وراثت شماره
عباس باقرى رنانى فوت نموده و وراث حین الفوت وى عبارتند از: آقایان حســن و حسین 
باقرى رنانى فرزندان و خانم فاطمه باقرى رنانى زوجه متوفى که بهاء ثمنیه اعیانى متعلق 
به زوجه و بقیه ماترك بالسویه در ســهم دو فرزند وى قرار مى گیرد، و اقاى حسین باقرى 
رنانى احد از ورثه به موجب حصر وراثت شماره 30 مورخ 1357/02/03 شوراى داورى حوزه 
2 اصفهان فوت نموده و وراث حین الفــوت وى عبارتند از: خانم فاطمه باقرى رنانى (مادر 
متوفى) و خانم زهرا قادرى (زوجه متوفى) و خانم خاطره باقرى رنانى و آقاى عباس باقرى 
رنانى فرزندان متوفى مى باشــند، و حســب گواهى حصــر وراثت شــماره 118 مورخ 
1361/12/18 شعبه 8 دادگاه عمومى صلح اصفهان خانم فاطمه باقرى رنانى فوت شده که 
تنها ورثه وى فرزندش آقاى حسن باقرى رنانى مى باشد. مالکیت آقاى حسن باقرى رنانى 
11 2 سهم 

12 از سهم االرث پدرش مرحوم عباس و مادرش مرحومه فاطمه باقرى جمعا  
مشاع از 5 سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ مى باشد که به علت عدم ارایه فرم 19 مالیاتى 
1 2 سهم مشاع) در صفحه 378 دفتر 65 

2 صرفا میزان ســهم االرث از پدرش عباس ( 
ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است. قطعه ملک پالك فوق در وضع موجود به صورت 
قطعه زمین غیرمحصور با کاربرى مسکونى طبق سیســتم یکپارچه شهرسازى و درآمد 
شهردارى اصفهان بوده و مساحت تصرفات 852/52 مترمربع مى باشد. نظریه کارشناسى: 
با عنایت به مطالب فوق و بررسى جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال 
و مولفه هاى موثر در قضیه، منجمله شرایط عرضه و تقاضا ارزش 852/52 مترمربع از ملک 
موصوف به مبلغ 17/050/400/000 ریال معادل یک میلیــارد و هفتصد و پنج میلیون و 

چهل هزار تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. 3) پالك ثبتى 18/32260 بخش 14 ثبت 
اصفهان، به آدرس اصفهان، خیابان امام خمینى، خیابان درخشان، خیابان سعدى، کوچه 
38، در مختصات جغرافیایى X =557639 Y =3617347 ششدانگ قطعه ملک ساده به 
مساحت 14 جریب به انضمام حق الشرب تابعه به موجب یکفقره اظهارنامه ثبتى پذیرش 
ثبت گردیده است و آگهى هاى نوبتى و تحدید و تحدید حدود قانونى به عمل آمده است و 
عملیات ثبتى خاتمه یافته و ثبت دفتر امالك گردیده اســت، حدود شش دانگ با توجه به 
صورت مجلس تحدید حدود عبارت است از: شماال اول به مرز مشترك با ملک 3261 به 
طول 34 گز دوم به گل انداز جوى صحرایى به طول 14 گز ســوم به مرز مشترك با ملک 
3265 فرعى به طول 56 گز چهارم به جاده صحرایى به طول 66 گز شرقا به جاده صحرایى 
به طول 174 گز جنوبا اول به گل انداز جوى صحرایى به طول 87 گز دوم به مرز مشترك 
با ملک 3212 فرعى به طول 49 گز سوم به مرز مشترك با ملک 3210 فرعى به طول 32 
گز غربا اول به مرز مشترك با ملک 3213 فرعى به طول 17 گز دوم به مرز مشترك با ملک 
3212 فرعى مزبور به طول 19 گز سوم به گل انداز جوى صحرایى به طول 22 گز چهارم 
به ملک 3210 فرعى مزبور به طول 11 گز پنجم به ملک 3265 فرعى به طول 12 گز ششم 
به ملک 3266 فرعى به طول 44 گز فواصل 3 قسمت مرز اشتراکى است. حدود ششدانگ 
طبق سند مالکیت بدین شرح مى باشد: شــماال اول به مرز مشترك با ملک 3261 دوم به 
گل انداز جوى صحرایى سوم به مرز مشترك با ملک 3265 فرعى چهارم به جاده صحرایى 
شرقا به جاده صحرایى جنوبا اول به گل انداز جوى صحرایى دوم به مرز مشترك با ملک 
3212 فرعى سوم به مرز مشــترك با ملک 3210 فرعى غربا اول به مرز مشترك با ملک 
3213 فرعى دوم به مرز مشــترك با ملک 3212 فرعى مزبور ســوم بــه گل انداز جوى 
صحرایى چهارم به ملک 3210 فرعى مزبور پنجم به ملک 3265 فرعى ششــم به ملک 
3266 فرعى فواصل 3 قســمت مرز اشــتراکى اســت. طى ســند انتقال 62031 مورخ 
1341/04/21 دفترخانه 7 اصفهان تمامت 4 ســهم مشاع از 7 ســهم سه دانگ مشاع از 
ششدانگ قطعه ملک پالك 3260 فرعى واقع در صحراى طاحونه و ماشاده دهکده رنان 
بخش 18 اصلى دهســتان ماربین بخش 14 ثبت اصفهان با حق الشرب تابعه از مادى به 
آقاى حسن باقرى رنانى فرزند عباس انتقال قطعى گردیده است که در صفحه 320 دفتر 
788 ذیل ثبت 147654 به نامش ثبت و سند مالکیت دارد. قطعه ملک پالك فوق در وضع 
موجود به صورت قطعه زمین غیرمحصور مى باشد و مساحت تصرفات 4333 مترمربع مى 
باشد. به استناد سیستم یکپارچه شهرسازى و درآمد شهردارى اصفهان داراى مساحت نقشه 
4334/56 مترمربع و میزان در مسیر طبق نقشه 693/08 مترمربع مى باشد و داراى مصوب 
بازنگرى مسکونى مى باشد. نظریه کارشناســى: با عنایت به مطالب فوق و بررسى جمیع 
جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احــوال و مولفه هاى موثر در قضیه، منجمله 
شرایط عرضه و تقاضا ارزش ملک موصوف به مبلغ 50/000/000/000 ریال معادل پنج 
میلیارد تومان برآورد و اعــالم نظر مى گردد. 4) پالك ثبتــى 18/3707 بخش 14 ثبت 
اصفهان، به آدرس اصفهان، خیابان شریق شــرقى، کوى حسنعلى سهرابى، کوى خاکى، 
کوچه هشتم، پالك 22، در مختصات جغرافیایى X =557356 Y =3616540، به استناد 
اســتعالم از شــهردارى منطقه 11 اصفهان داراى کاربرى مصوب بازنگرى مسکونى و 
گذربندى طبق طرح بازنگرى مى باشد. ششدانگ قطعه ملک پالك 3707 فرعى واقع در 
صحراى طاحونه و ماشاده دهکده رنان بخش 18 اصلى دهستان ماربین 14 ثبت اصفهان 
با حق الشرب تابعه از مادى به موجب یکفقره اظهارنامه ثبتى پذیرش ثبت گردیده است و 
عملیات ثبتى خاتمه یافته است. حدود شش دانگ طبق صورت مجلس تحدید حدود بدین 
شرح مى باشد: شماال و شرقا به گل انداز جوى صحرایى به ترتیب به طول 27 متر و 58 متر 
جنوبا بجاده صحرایى به طول 27 متر غربا بمرز اشتراکى با ملک 3708 فرعى به طول 70 
متر حقوق ارتفاقى ندارد. ششدانگ پالك فوق در صفحه 379 دفتر 151 به نام آقاى عباس 
693  مورخ 

49 باقرى سابقه ثبت و سند مالکیت دارد که به موجب گواهى حصر وراثت شماره  
1349/09/25 شعبه سوم دادگاه بخش آبادان فوت نموده و وراث حین الفوت وى عبارتند 
از: آقایان حسن و حسین باقرى رنانى فرزندان و خانم فاطمه باقرى رنانى زوجه متوفى که 
بهاء ثمنیه اعیانى متعلق به زوجه و بقیه ماترك بالسویه در سهم دو فرزند وى قرار مى گیرد. 
آقاى حســن باقرى رنانى احد از ورثه عباس به موجب ســند انتقال شماره 52230 مورخ 
1358/07/21 دفتر 77 اصفهان تمامت یکدانگ و نیم مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ 
به اســتثنا بهاء ثمنیه اعیانى به خانم ربابه موجودى رنانى فرزند على انتقال قطعى گردیده 
اســت با قید به اینکه منافع مورد معامله مادام الحیوه شخص و فروشنده با خودش است و 
پس از فوت مشارالیه منافع تابع عین و راجع به خریدار خواهد بود، که در صفحه 268 دفتر 
792 ثبت و سند مالکیت به نامش صادر گردیده است. آقاى حسین باقرى رنانى احد از ورثه 
به موجب گواهى حصر وراثت شــماره 30 مورخ 1357/02/03 شــوراى داورى حوزه 2 
اصفهان فوت نموده است و وارث حین الفوت وى عبارتند از: خانم فاطمه باقرى رنانى (مادر 
متوفى) و خانم زهرا قادرى (زوجه متوفى) و خانم خاطره باقرى رنانى و آقاى عباس باقرى 
رنانى فرزندان متوفى مى باشند که سدس اموال متعلق به مادر (6 حبه مشاع) سهم دختر 
10 حبه مشاع و سهم پسر 20 حبه مشاع و عیال متوفى به موجب اقرارنامه شماره 15934 
مورخ 1365/06/31 دفترخانه 91 اصفهان اقرار به وصول بهاء ثمنیه اعیانى از ورثه را نموده 
اســت، که ســهم خانم فاطمه باقرى رنانى (مادر) در صفحه 361 دفتر 546 ثبت و سند 
مالکیت صادر گردیده است، و حسب گواهى حصر وراثت شماره 118 مورخ 1361/12/18 
شعبه 8 دادگاه عمومى صلح اصفهان خانم فاطمه باقرى رنانى فوت شده که تنها ورثه وى 
فرزندش آقاى حسن باقرى رنانى مى باشد، که باقیمانده سهم االرث از پدرش عباس رنانى 
(1/5 دانگ مشاع) و سهم االرث از مادرش خانم فاطمه باقرى رنانى (6 حبه مشاع) جمعا 
دو دانگ مشاع از ششدانگ در صفحه 363 دفتر 546 به نامش ثبت و سند مالکیت صادر 
گردیده است. ملک مورد نظر داراى دیوارهاى جداکننده داخلى و پیرامونى خارجى با آجر 
فشارى و فاقد سقف مى باشد. بر اساس سیســتم یکپارچه شهرسازى و درآمد شهردارى 
اصفهان طبق نقشه 764/07 مترمربع و مقدار در مسیر طبق نقشه 59/3 مترمربع مى باشد. 
در وضع موجود ملک به صورت قطعه زمین محصور به مساحت 772/10 مترمربع مى باشد 
و مساحت مقدار مالکیت وارث مرحوم حسن باقرى از 2 دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق 
معادل 441/20 مترمربع مى باشد. نظریه کارشناســى: با عنایت به مطالب فوق و بررسى 
جمیع جهات دخیل و با لحــاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال و مولفــه هاى موثر در قضیه، 
منجمله شــرایط عرضه و تقاضــا ارزش 441/2 مترمربــع از پالك موصــوف به مبلغ 
7/941/600/000 ریال معادل هفتصد و نود و چهار میلیون و یکصد و شصت هزار تومان 

1020/98  کالنترى دادگسترى اصفهان 
26398

برآورد و اعالم نظر مى گردد. ضمنا طبق گزارش 

ملک مورد اول بصورت ساختمان فرسوده و فاقد سکونت مى باشد. ملک مورد دوم بصورت 
زمین بایر مى باشد. ملک مورد سوم بصورت زمین  بایر مى باشد. ملک مورد چهارم بصورت 
ساختمان فرسوده و فاقد سکونت مى باشد. زمان: 98/7/4 ساعت 8/30 صبح مکان: خیابان 
جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضایى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى 
احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایــده ضمن هماهنگى با این اجرا از 
ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 
بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده 
از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

582732 دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /6/247

آگهى تغییرات
شــرکت قند محمد مهردشت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 2016 و شناســه ملى 10260207884 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/05/27 
نام شــرکت به " رب بهار چین مهر دشت اسپادان " تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (592873)



ساسان اکبرزاده

گروهى در کارهاى بزرگ به خدا امید مى بندند و در کارهاى کوچک 
به بندگان خدا روى مــى آورند؛ پس حق بنــده را ادا مى کنند و حق خدا را 
بر زمین مى گذارند، چرا در حق خداى متعال کوتاهى مى شــود؟ و کمتر 
از حق بندگان رعایت مى شــود؟ آیا مى ترســى در امیدى که به خدا دارى 
دروغگو باشى؟ یا او را درخور امید بستن نمى پندارى؟ امیدوار دروغین 
اگر از بنده خدا ترسناك باشد، حق او را چنان رعایت کند که حق پروردگار 

موال على (ع)خود را آنگونه رعایت نمى کند.
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اولین پیش رویداد اســتارتاپ ویکند کارآفرینى اجتماعى 
«همخیر» با حضور گسترده عالقه مندان و البته مسئوالن 
و جمعى از معلوالن به همت خانه جوان وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در فضاى 

باز این خانه برگزار شد.
در این رویــداد، هم بنیانگذار گروه مســئولیت اجتماعى 
«همخیــر» ابتدا رو به حاضــران کرد و گفــت: امروز در 
این مکان جمع شــده ایم تا با یکدیگر گفتگو کنیم و فقط 
سخنرانى نباشد و حال این سئوال مطرح است که مسئولیت 
اجتماعى چیست و کارآفرینى اجتماعى کدام است؟ تنى چند 
از شرکت کنندگان در این رویداد پاسخ هاى مختلفى به این 

سئواالت دادند و نقطه نظرات خود را بیان کردند.
شــهرزاد ترابى زاده با بیان اینکه هدف ما، آشنایى افراد با 
بحث کارآفرینى است و سعى داریم این فرهنگ را به تدریج 
در جامعه رواج دهیم، افــزود: کارآفرینى نیاز امروز جامعه 
است و همه ما باید به آن بها دهیم و بیش از پیش مردم را 

با آن آشنا سازیم.
وى از برگزارى رویداد استارتاپ ویکند کارآفرینى اجتماعى 
«همخیر» در روزهاى 10 تا 12 مهر ماه سال جارى طى 54 
ساعت خبر داد و گفت: شرکت کنندگان در این رویداد مهم، 
در حوزه کارآفرینى اجتماعى ایده پردازى مى کنند و زیر نظر 
مربیان باتجربه در این بخش از اقصى نقاط کشور آموزش 
مى بینند تا بدانند که چگونه این ایده هاى خود را مى توانند 
به کسب و کار تبدیل کنند که در آخرین روز برگزارى این 
رویداد، پس از داورى ایده ها، به سه ایده برتر جوایز نقدى و 

غیرنقدى تعلق مى گیرد.
هم بنیانگذار گروه مسئولیت اجتماعى «همخیر» از همه 
ایده پردازان دعوت کرد تا براى شــرکت در این رویداد از 
طریق سایت www.hamkheir.ir ثبت نام کنند و 

مشارکت داشته باشند.

ترابى زاده اظهار کرد: «همخیر»، جامعه اى از افراد خّیر بوده 
که دغدغه مســئولیت اجتماعى دارند و با شعار «کار خیر 
حتماً مادى نیست» تشکیل شده اســت و این افراد در پى 
آن هستند تا براى حل ریشه اى مشکالت افراد نیازمند با 

توانمندسازى آنان تالش کنند.
وى انگیزه ایجاد گروه مســئولیت اجتماعى «همخیر» را 
اینگونه بیان کرد که پنج سال پیش شاهد فروش لواشک 
از ســوى یک کودك کار بوده و مرد خریدار بر اثر اصرار 
کودك به فروش لواشــک، با ضربه اى محکم به کودك، 

او را رد کرده است.
ترابى زاده افزود: از آن روز چراغى در ذهنم روشــن شد تا 
بتوانیم به نیازمندان جامعه کمک کنیم و این گردهمایى نیز 
براى توانمندسازى افراد نیازمند براى داشتن جامعه اى بهتر 
برگزار شده و بدانید که گروه مسئولیت اجتماعى «همخیر» 

متعلق به همه است.
وى با پخش کلیپى از «محمد یونس» بنگالدشى که کسب 
و کار اجتماعى را با عنوان «بانک گرامین» شکل داده و از 
این طریق با پرداخت وام هاى کوچک به دو میلیون نیازمند 
کمک کرده و کسب وکار را رونق داده است، گفت: محمد 
یونس از این راه و پرداخت وام هاى بسیار اندك به نیازمندان، 
موجب شد تا کسب و کار اجتماعى شکل بگیرد و در حقیقت 
شخص کارآفرین اجتماعى، باید ارزش اجتماعى کسب کند 

و به جامعه سود برساند.
هم بنیانگذار گروه مسئولیت اجتماعى «همخیر» عنوان 
کرد: کســب وکار اجتماعى فروش محصــوالت و ارائه 
خدمات با هدف حل یک مســئله اجتماعى با به کارگیرى 
روش هاى متداول در کسب و کار بوده است. این در حالى 
است که کسب و کار اجتماعى بر دو نوع است، که در نوع 
اول کسب و کار هیچ سودى براى سهامداران ندارد و سود 
صرفاً براى توسعه سیستم هزینه مى شود و در نوع دوم سود 

به سهامداران نیازمند مى رسد.

ترابى زاده معتقد است کارآفرین اجتماعى باید هفت اصل 
غلبه ایده بر فقر و حل مسئله اجتماعى، دارا بودن استقالل 
و خودگردانى، بازگشت سرمایه به میزان اولیه، استفاده از 
سود براى ارتقاى سیستم، توجه به مسائل زیست محیطى، 
شرایط کارى استاندارد رایج و در دست داشتن کسب و کار 

اجتماعى را دارا باشد، تا کارآفرین اجتماعى قلمداد بشود.
وى همچنین خاطرنشان کرد: خوداتکایى، مستقل بودن، 
توانمندســازى، دوام طوالنى و حمایت افــراد از یکدیگر 

تفاوت هاى کسب و کار اجتماعى با خیریه هاست.
ترابى زاده در یک کالم گفــت: ترویج فرهنگ کارآفرینى 
اجتماعى و تبیین الگوهاى آن، مى تواند به حل چالش هاى 

اجتماعى کمک کند.
■■■

در ادامه پیش رویداد استارتاپ ویکند کارآفرینى اجتماعى 
«همخیر»، بنیانگذار توانیتو به عنــوان مهمان ویژه این 
رویداد که از توانخواهان و معلوالن بود، گفت: در دسترس 

بودن منابع و امکانات در کارآفرینى امرى ضرورى است که 
باید فراگیر شود.

وحید رجبلو بــا قدردانــى از گروه مســئولیت اجتماعى 
«همخیر» که تالش گســترده اى براى حل مشــکالت 
نیازمندان دارند، گفت: کارآفرینى اجتماعى از زمانى آغاز 
مى  شود که راه حلى براى رفع مشکالت یک فرد پیدا شود 
و او بتواند زندگى را ادامه دهد و در حقیقت نوعى کارآفرینى 

براى کسانى است که مشکالت شبیه مشکل او را دارند.
وى با بیان اینکه اصوًال ثروت همیشه مادى نیست، گفت: 
کســى که قدرت اجتماعى دارد هم ثروتمند است و ذهن 

خالق مى تواند مشکالت را مرتفع سازد.
بنیانگذار توانیتو مى گوید: من دانشمند نیستم که موانع را به 
صورت علمى برطرف کنم اما علم من، به علت تجربه اى 

است که در زندگى ام وجود دارد.
رجبلو با تشریح دسترســى پذیرى در کارآفرینى اجتماعى 
اظهار کرد: دسترسى پذیرى یا دستیابى پذیرى یک عبارت 

کلى به معناى پیشینه میزانى است که یک سامانه یا ابزار، 
براى بیشترین شمار استفاده کنندگان دسترس پذیر باشد 
و مى توان گفت دسترســى پذیرى، میزان و درجه آســان 
بودن دسترسى است، چیزى که با آن بتوان به یک جایگاه 
مشخص از هر مسیر و جایگاهى رسید و دسترسى داشت. 
این در حالى است که دسترســى پذیرى مى تواند قابلیت 
دسترسى براى به کار انداختن یک ســامانه یا ابزار، براى 

سوددهى و هدفى مشخص باشد.
وى ادامه داد: دسترســى پذیرى در زمینــه ناتوانایى هاى 
جسمى افراد و حقى که آنها براى دسترسى به هر سامانه یا 
ابزار دارند است، ابزارى که این کاربران را توانمند کند تا به 

حق خود دسترسى داشته باشند.
رجبلو گفت: انواع دسترسى پذیرى شامل دسترسى پذیرى 

فیزیکى، مجازى و دسترسى پذیرى تلفیقى است.
وى اظهار امیدوارى کرد با ایده پردازى براى افراد معلول، 
زندگى براى این قشر از افراد جامعه، آسان تر شده و کسب و 

کار براى آنان بیش از پیش ایجاد شود.
بنیانگذار توانیتو مى گوید: افراد باید ذاتاً شاد و امیدوار باشند 
و خود را دوست داشته باشند تا بتوانند به هدفى که در نظر 
دارند برسند و معتقدم مى توانم با ذهنم بر ناامیدى غلبه کنم 

و همواره امیدوار باشم.
■■■

مدیر خانه جوان وابســته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى اصفهان نیز به «نصف جهان» گفت: 
در اولین پیش رویداد استارتاپ ویکند کارآفرینى اجتماعى 
«همخیر» با شنیدن سخنان چند تن از معلوالن که خود 
کارآفرین هستند و با انرژى، نکات بسیار ارزشمندى را بیان 
کردند فکر مى کنم هرگز نباید امید به زندگى را از دست داد 
چرا که ما آفریده شده ایم که با تالش و کوشش، زندگى کنیم 
و در این میان، هیچ چیز نباید مانع تحقق رؤیاها و آرزوهاى 
ما باشد که مصداق بارز آن، بیانگذار توانیتو اینجا در میان ما 

بود. فاطمه اکبرزاده اظهار کرد: معلولیت، محدودیت ایجاد 
نمى کند و مادامى که ذهن ما فعال است مى توانیم رؤیاها 
را گســترش دهیم و به موفقیت هایى کــه حتى فکر هم 

نمى کنیم برسیم.
وى ادامه داد: جوانانى که از نداشتن شغل و امکان فرصت 
پیشــرفت در جامعه گله دارند بدانند که توانخواهان امروز 
نشــان دادند که این فرصــت با ذهن و نگــرش ایجاد و 

توانمندى و زندگى آغاز مى شود.
اکبرزاده به این نکته اشاره کرد که ما به دنبال مرمت بناى 
درونى خانه جوان هســتیم و در نظر داریم پس از تعمیر و 
مرمت ساختمان که البته منابع مالى شهردارى را مى طلبد 
اتاقى ویژه براى فعالیت استارتاپ توانخواهان اختصاص 

دهیم و از این طریق به جامعه معلوالن کمک کنیم.
■■■

در پیش رویداد اســتارتاپ ویکنــد کارآفرینى اجتماعى 
«همخیر»، فیلم کوتاهى از فعالیت سمیرا علیپور یکى از 
معلوالن پخش شد که دچار MS بوده و در حقیقت امید 
به زندگى را تعریف کرده اســت. علیپور معتقد است نباید 
منتظر ناجى بود بلکه هر فرد باید به خود کمک کند تا موفق 
باشد. وى کتاب شعرى دارد که تاکنون مورد استقبال قرار 

گرفته است. 
همچنین در این رویداد یکى از افراد معلول شرکت کننده هم 
در سخنان کوتاهى گفت: معلولیت شامل معلولیت حسى، 
ذهنى، جسمى و... است که ممکن اســت مادرزادى یا بر 
اثر حادثه به وقوع پیوســته باشد و دسترسى پذیرى نیز آن 
است که افراد معلول همچون افراد سالم بتوانند به حقوق 

شهروندى دست یابند.
وى ICT را براى معلوالن، معجزه دانست و گفت: امروز 
معلوالن با یک تلفن همراه، مى توانند در کسب و کارها نقش 
داشته باشند و فعالیت کنند و خرید اینترنتى انجام دهند که 

این معجزه است. 

به همت خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان؛

اولین پیش رویداد استارتاپ ویکند کارآفرینى اجتماعى «همخیر» برگزار شد

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

شــهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به اجراى عملیات 
چمن کارى فضاى سبز شهر دولت آباد از طریق برگزارى مناقصه عمومى 

اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شــهردارى: روز چهارشنبه 

مورخ 98/07/03
گشایش پاکات: روز پنج شنبه مورخ 98/07/04
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى

 پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 45822010- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

م الف: 593703

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت اول

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش پالك زمین با 
کاربرى کارگاهى واقع در منطقه صنعتى شهر دولت آباد از طریق برگزارى 

مزایده عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شــهردارى: روز چهارشنبه 

مورخ 98/07/03
گشایش پاکات: روز پنج شنبه مورخ 98/07/04
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى

 پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 45822010- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

م الف: 593724

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

داود عبدلى- دهیار روستاى ازان

موضوع: فاز یک زیرسازى بلوار کمربندى شمال روستاى ازان
نام و نشانى مناقصه گر: اصفهان- میمه- دهیارى روستاى ازان  

مدت انجام کار: سه ماه
مبلغ کل برآورد اولیه 3/774/076/400 ریال و مبلغ تضمیــن در مناقصه 188/703/820 ریال از طریق 

ضمانت نامه بانکى یا واریز به حساب سپرده هاى دهیارى ازان به شماره حساب 0215464501004
محل تودیع اسناد مناقصه: شاهین شهر و میمه- میمه- ازان- خیابان عالمه- دهیارى ازان

توضیحات: هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه است.
1- تهیه خاك و آب، خاکبردارى و خاکریزى، تسطیح بستر، آب و غلطک، سنگ شکنى و حمل نخاله آن

در صورتى که برنده اول، دوم یا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع 
دهیارى ضبط و وصول خواهد شد. ضمناً این آگهى از تاریخ درج تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه 98/6/27 

مهلت دارد.
شماره تماس 09134027252 عبدلى

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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


