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نشانه ها و خطرات سکته چشمىاحیاى مناطق پایین دست تاالب گاوخونىواکنش بهروز افخمى به خبر ساخته شدن «سن پطرزبورگ 2» گلــزار به مردم چه مى دهد؟ ذوبى نام آشنا در تیم ملى لبنان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هندزفرى
 چه بالیى 

سرتان مى آورد

چرا چک اصفهانى ها برگشت مى خورد
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قاتل شهید مدافع امنیت 
به هالکت رسید

اینها پول پارو مى کنند

اقتصاد ایران 
سال آینده از رکود 

خارج مى شود

5

حکـم 
پورشه سوار 

جنجالى 
صـادر شد 

یک متخصص گوش و حلق و بینى گفت: استفاده 
مداوم از هندزفرى احتمال کاهش شنوایى و حتى 

ناشنوایى را به دنبال دارد.
دکتر علیرضا لطفى در خصوص مضرات استفاده دائمى 

از هندزفرى بیان کرد: استفاده مداوم از هندزفرى به...

پس از گذشت پنج ماه از حادثه کشته شدن راننده 
پراید در تصادف خودروى پورشه با آن در یکى از 
خیابان هاى اصفهان، رأى اولیه این پرونده صادر 
شــد که واکنش هایى را در شبکه هاى اجتماعى 

به همراه داشت.
به گزارش «ایرنا»، اردیبهشــت امسال بود که 

حادثه تصادف خودروى...

4

ریل تولیدى ذوب آهن معیوب نیستریل تولیدى ذوب آهن معیوب نیست
وزارت راه و شهرسازى تکذیب کردوزارت راه و شهرسازى تکذیب کرد

2

تحلیل معاون استاندار از آخرین آمار و اطالعات بانک مرکزى

این همه ضرر از داورى؟
هنگامى که سوت آخرین مسابقه لیگ هجدهم 
فوتبال کشور نواخته شد و تیم هاى برتر فوتبال 
ایران به طور رســمى تعطیالت بیــن فصل را آغاز 
کردند، هواداران باشــگاه و تیــم فوتبال ذوب آهن 
مغموم تر از همیشــه بودنــد. هوادارانى که اکثریت 
آنان از  شاغالن و بازنشســتگان قطب مهم صنعت 

کشور، کارخانه...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

5 ماه بعد از تصادف مرگبار در اصفهان

دشمنان استقالل
 قاضى و وکیل، 
دشمنان عدالتند

در مراسم تحلیف 32 کارآموز کانون وکالى
 استان اعالم شد

عرضه سنگ  اصفهان با برند ایتالیا!
رئیس انجمن سنگ اصفهان خبر داد

3

سلبریتى ها از اجراهاى خارج از صدا وسیما 
چقدر درآمد دارند 
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قصه، «ستایش» راقصه، «ستایش» را
 نجات داد نجات داد

توضیحات یکى از بازیگرانتوضیحات یکى از بازیگران
 مجموعه پر مخاطب  مجموعه پر مخاطب 

این شب هاى تلویزیوناین شب هاى تلویزیون

جلسه مجمع عمومى فوق العاده با موضوع افزایش سرمایه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در تاالر اجتماعات شهرك شهید منتظرى با 

حضور سهامداران حقیقى و حقوقى برگزار شد.
در این جلسه که حدود 63,57 درصد از سهامداران حضور داشتند، 
با موافقت سهامداران، مصوبه مجمع براى افزایش سرمایه شرکت 
از 20 هزار میلیارد ریال به 51 هزار میلیارد ریال مورد تصویب قرار 
گرفت، همچنین با اصالح بند 5 اساسنامه شرکت، سرمایه آن  51 

هزار میلیارد ریال معادل 51 میلیارد سهم هزار ریالى تعیین گردید.
در این جلسه پس از قرائت آیاتى از کالم ا... مجید و نواختن سرود 
پرافتخار جمهورى اسالمى ایران، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان طى گزارشى، با توجیه افزایش سرمایه گفت: با عنایت به 
اینکه در چشم انداز افق 1400 شرکت پاالیش نفت اصفهان باید 
تولیدکننده سرآمد فرآورده هاى نفتى کشور باشد، مأموریت ما در 
این راستا تولید و فرآورى فرآورده هاى نفتى است تا براى شرکت 
پاالیش نفت اصفهان ارزش افزوده به ارمغان داشــته باشــد و از 
سوى دیگر چون استراتژى شرکت پاالیش نفت اصفهان، توسعه 

پایدار با اشتیاق به حفظ محیط زیست و مسئولیت اجتماعى، توسعه 
دانش، توانمندى، مشارکت و مدیریت سرمایه هاى انسانى، اصالح 
و بهبود زیرساخت هاى انرژى، حفظ و تداوم تأمین خوراك و تولید 
محصوالت فعلى، توســعه ارزش هاى قابل ارائه به مشتریان و... 
است، بنابراین هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان پیشنهاد 
کلیات افزایش سرمایه از 20 هزار میلیارد ریال به 51 هزار میلیارد 
ریال از محل سود انباشته و اندوخته طرح هاى توسعه را به سازمان 

بورس تهران داد.
وى درخصوص کلیت افزایش سرمایه شرکت اظهار داشت: پیشنهاد 
اولیه هیات مدیره  افزایش ســرمایه از 20 هزار میلیــارد ریال به 64 
هزار میلیارد ریال بود که از محل ســود انباشته حدود 16 هزار میلیارد 
ریــال و از محل اندوخته طرح هاى توســعه 28 هــزار میلیارد ریال 
براساس پیشــنهاد هیات مدیره شــرکت درنظر گرفته شده بود، اما 
آنجه در بورس مطرح شد افزایش ســرمایه از 20/000 میلیارد ریال 
به 51 هزار میلیارد ریال بود که 28/000 میلیارد ریال از محل اندوخته 
طرح هاى توسعه و حدود 3 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته است.

مرتضى ابراهیمى افزود: جبران مخارج و اصالح ســاختار مالى و 

اجراى پروژه هاى آینده از اهداف افزایش سرمایه است. 
ابراهیمى هدف از افزایش ســرمایه را جبران مخارج سرمایه اي 
انجام شــده در مجموعه طرح هاي بهبود فرآیند و بهینه سازي، 
اصالح ساختار مالی ناشی از مخارج ســرمایه اي انجام شده طی 
سالهاي گذشته، جلوگیري از خروج نقدینگی در جهت تامین  مالی 

پروژه هاي در دست تکمیل و سرمایه در گردش اعالم کرد.
    از 58 تا امروز

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان اشاره اى هم به تاریخچه این شرکت 
داشت و گفت: بعد از پیروزى انقالب اسالمى و خروج شرکت هاى 
خارجى، خوشــبختانه آغاز عملیات تولید این پاالیشگاه به دست 
نیروهاى متخصص داخلى صورت گرفــت.  ابراهیمى ادامه داد: 
با روندى که پاالیشگاه اصفهان داشــت و الزام به بهبود و ارتقاى 
کیفیت و رعایت مسائل زیســت محیطى یک سرى فرآورده ها، 
پروژه هایى در این راســتا تعریف شــد. وى احداث و راه اندازى 
واحد بنزین ســازى را یکى از پروژه هاى شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان عنوان و تصریح کرد: باتوجه به الزامات محیط زیســت، 
مى بایســت بنزین پاالیشــگاه از حالت معمولى به یورو تبدیل 

مى شــد و بر همین اســاس درســال 94 واحد بنزین سازى 
پاالیشگاه اصفهان راه اندازى شــد. ابراهیمى همچنین به راه 
اندازى واحد تقطیــر و گاز مایع 3 در تیرماه 98 اشــاره کرد و 
گفت: امیدواریم راه اندازى واحد تصفیه گازوئیل نیز  مانند واحد 
بنزین سازى در راستاى بهبود کیفیت محصوالت تولیدى این 
پاالیشگاه باشد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان وعده 
داد واحد تصفیه گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان در نیمه تا پایان 
سال آینده به بهره بردارى برسد و گفت: نیمه اول سال 99 شروع 
به راه اندازى این واحد خواهیم کرد و تا نیمه دوم سال  به بهره 

بردارى کامل خواهد رسید.
■■■

در ادامه مجمع عمومى فوق العاده شرکت پاالیش نفت اصفهان 
حسابرس مســتقل گزارش خود را ارائه کرد و سهامداران نیز به 
بیان نقطه نظرات، پیشــنهادات و انتقادات خود پرداختند. سپس 
منشى جلسه، مجوز بورس تهران براى افزایش سرمایه در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان را قرائت کرد. در نامــه مدیر نظارت بر بازار 
اولیه بورس به مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان آمده است: 
بر اساس رسیدگى انجام شده، برگزارى مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور افزایش سرمایه از 20 هزار 
میلیارد ریال به 51 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته 
طرح هاى توسعه اى به منظور اصالح ساختار مالى با رعایت قوانین 

از نظر این سازمان بالمانع است. 
در ادامه مجمع عمومى فوق العاده شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
شور و مشورت و تصمیم گیرى در این زمینه انجام شد که در نهایت 
افزایش ســرمایه به میزان 51 هزار میلیارد ریــال ( 155 درصد) 
افزایش مورد تصویب سهامداران قرار گرفت تا اتفاقات بسیار خوبى 

را براى آینده شرکت پاالیش نفت اصفهان رقم زند.
شایان ذکر است شــرکت پاالیش نفت اصفهان رتبه اول در تنوع 
محصوالت و رتبه دوم در ظرفیت تولید را در کارنامه فعالیت هاى 

خود دارد. 

در جلسه مجمع عمومى فوق العاده با حضور سهامداران صورت گرفت؛

تصویب افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان

احداث واحد تقطیر و گاز مایع سوم، احداث دو بویلر و تصفیه خانه مربوطه، 
ساخت فلر، ساخت بســته هاى روغن گیر، ایجاد سیستم تصفیه پساب و ... 
از جمله پروژه هاى تعریف شده اســت. اجراى پروژه هاى زیست محیطى 
مزایایى براى شــرکت دارد که ازجملــه مى توان حفظ جایگاه شــرکت، 
دسترسى به بازارهاى بین المللى، حذف گوگرد، رعایت استانداردها و تقلیل 
عوارض آالیندگى و ... اشــاره کرد. راه اندازى مجتمع بنزین سازى یکى از 
پروژه هایى اســت که انجام داده ایم و سود دهى بابت بنزین سازى در سال 
95، حدود 2/000  میلیارد ریال  بوده است. در سال نود و شش، 4/000  میلیارد 
ریال و سال نود و هفت، 9/000  میلیارد ریال بوده است که البته بستگى به 
تاثیر نرخ ارز و شرایط اقتصادى داشته است.  واحد تقطیر و گاز مایع سوم نیز 
تیرماه امسال به بهره بردارى رسید و ظرفیت تولید 120 هزار بشکه در روز 
را دارد و درحال حاضر با ظرفیت 135 هزار بشکه در روز کار مى کند. افزایش 
ایمنى پاالیشگاه، افزایش کیفى و کمى واحد نفت سفید و تولید بخش قابل 
مالحظه اى از خوراك بنزین سازى از اهداف بهره بردارى از این واحد است. 
ابراهیمى ادامه داد: پیش بینى سود این واحد در سال 98 حدود 8/000 میلیارد 
ریال برآورد شده  و ما امیدواریم  به این عدد برسیم البته با توجه به تسعیر نرخ 
ارز شاید این عدد تحت الشعاع قرار گیرد. از جمله پروژه هاى زیست محیطى 
هم ایجاد پمپاژ و سیستم پساب تصفیه خانه پساب آب شاهین شهر است که 

در صنعت استفاده مى کنیم. 
راه اندازى واحــد تصفیه گازوئیل از پروژه هاى در دســت اقــدام و تقریبا
الزام آور اســت. همچنین واحد RHU که حتما باید انجام شود. از طرفى 
با راه اندازى واحد تصفیه گازوئیل 100 هزار بشــکه گازوئیل در روز تصفیه 
مى شود و امیدواریم در ســال 99 این پروژه نیز به صورت کامل راه اندازى 
شود و عالوه بر تولید سوخت پاك مطابق با استاندارد یورو، از انتشار 300 تن 
گوگرد در روز جلوگیرى شود. با راه اندازى این واحد، تمام تولیدات پاالیشگاه 
اصفهان تبدیل به یورو مى شود، در عین حال که مى توانیم گوگرد تولیدى را 
بفروشیم تا  سودى عاید پاالیشگاه شود. راه اندازى واحد RHU نیز قرار بود 
از سوى یک شرکت کره اي به نام دایلم  اجرا شود که به خاطر تحریم ها این 
شرکت انصراف داد و االن با پیمانکار ایرانی قرارداد بسته ایم  و تا ظرف دو سه 
سال آینده شاهد بهره بردارى و تصفیه نفت کوره تولید پاالیشگاه خواهیم بود.

پروژه هاى تعریف شده
 در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به روایت مرتضى ابراهیمى، 

مدیرعامل این شرکت

ساسان اکبرزاده

ن ت

این
هنگام
فوتبال
ایران به ط
کردند، هو
ا مغموم تر
آنان از  شا
کشور، کار

الى

جلسه جلسه 
على منصور و على منصور و 
مدیرانمدیران
 ذوب آهن ذوب آهن
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شــوك هاى خارجى ناشــى از کاهش تولیدات نفت و 
گاز ایران در نتیجه خــروج آمریکا از برجــام و اعمال
 تحریم ها باعث کاهش شــدید رشــد اقتصادى ایران 
شده اســت، اما به نظر مى رســد که اقتصاد به تدریج 
در حــال بازیابى خــود و حرکــت مجدد به ســمت 

رشد است. 
آنطور که بانک جهانى در گــزارش جدید خود از اقتصاد 
ایران اعالم کرده است، در صورتى که این کشور بتواند 
میانگین صادرات روزانه نیم میلیون بشکه در روز فعلى 
خود را حفظ کند، در سال آینده از رکود خارج خواهد شد و 

به رشد 0/5 درصدى دست خواهد یافت.

از سوى دیگر آنطور که بانک جهانى اعالم کرده است، 
انتظار مى رود که نرخ تورم پس از صعود کم سابقه سال 
گذشته مجدداً به روند کاهشى برگردد و در محدوده 20 

درصد نوسان کند.
به گفتــه بانک جهانى، پیش بینى مى شــود که رشــد 
اقتصادى ایران براى ســال مالــى 2019 به منفى 8/6 
درصد برســد که در صورت تحقق، اندازه اقتصاد ایران 
را 10 درصد کوچک تر از اندازه آن در سال 2017 خواهد 
کرد اما این رشــد منفى احتماًال آخرین رشد منفى ثبت 
شده خواهد بود و از سال آینده شیب رشد مجدداً  مثبت 

خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى از هجوم خارجى ها و 
به  ویژه شهروندان کشورهاى عربى براى خرید ویال و 
زمین در شهرهاى شمالى کشور خبر داد و گفت: وجود آب 
و هواى مناسب و مناطق ییالقى از یک سو و افزایش  نرخ 
ارز از سوى دیگر سبب اســتقبال اعراب از خرید ویال در 

مناطق شمالى کشور شده  است.
محمدجواد جمالى نوبندگانى با بیان اینکه بســیارى از 
افراد خارج کشــور و اعراب ویالهایى را به نام ایرانى ها 
و افراد بومى در شــمال کشــور خریــدارى مى کنند، 
گفت: با توجه به اینکه شــاهد افزایش قیمت زمین در 
شمال کشور هســتیم اما فروش زمین در مناطق شمال 

کشــور به اعراب با هماهنگى مقامــات محلى انجام 
مى شود.

این نماینده مجلس دهم افــزود: نباید فراموش کرد که 
اقداماتى مانند فروش ویال و ساخت در این مناطق به اذن 
افراد و مقاماتى انجام مى شود که اقدام به کارهایى مانند 

صدور پروانه، ارائه گاز، آب و برق را مى کنند.
وى با بیان اینکه کشــورهاى عربــى از منابع طبیعى و 
طبیعت زیبا بى بهره هستند، ادامه داد: وجود آب و هواى 
مناسب و مناطق ییالق در مناطق شمال کشور از یک سو 
و افزایش نرخ ارز هم از سوى دیگر سبب استقبال اعراب 

از خرید ویال در مناطق شمالى کشور شده است.

اقتصاد ایران سال آینده از 
رکود خارج مى شود

خرید امالك به نام ایرانى ها و 
افراد بومى

پاسخ عروس سابق 
به پدر شوهرسابق!

مهنــاز افشــار بــه    کافه سینما|
توییــت محمدعلیرامین دربــاره ورود زنان 
به ورزشگاه ها پاســخ داد. معاون مطبوعاتى 
دولــت محموداحمدى نــژاد و از چهره هاى 
ارشــد اصولگرایــان، گفتــه : «مقام هــاى 
کشورمان باید به فیفا مى گفتند ورود  زنان به 
ورزشگاه هاى زنان ممنوع  نیست؛ ورود زنان 
به ورزشگاه هاى مردان ممنوع است. زنان براى 
هر رشته ورزشى، ورزشــگاه اختصاصى دارند 
که ورود مردان به آن ممنوع اســت: فوتبال، 
شــنا، والیبال، بســکتبال و... آیا ممنوع بودن 
ورود مرد هــا به ورزشــگاه زن هــا، از جمله 
به اســتخر شنایشــان، تبعیض اســت؟ آیا 
تفکیک مدرســه  ها، تبعیض علیــه دختران 
یا پســران اســت؟» مهنــاز افشــار هم در

 واکنــش به ایــن حــرف هاى پدرشــوهر 
ســابقش نوشــته: «بعضــى حرفــا رو ازش 
رد بشــى بهتــره وگرنه بایــد با ســر برى 

تو دیوار.»

مرگ عجیـــب
 زائر ایرانى 

 رکنا | معــاون عتبات عالیــات مرکز 
پزشــکى حج و زیارت جمعیت هالل احمر از 
مرگ یک زائر ایرانى بر اثر بــى احتیاطى در 
شــهر مقدس کربال خبر داد. علــى حیدرى

 افزود: این زائر زن ساکن شهر درود در استان 
لرســتان پنج شنبه شب گذشــته در پله هاى 
یک ســاختمان نیمه کاره در حال اســتراحت 
و خواب بــود کــه از ارتفاع 3 مترى ســقوط 
کــرده و بر اثــر ضربــه مغزى، فوت شــده 

است. 

دیگر کسى 
حوصله ما را ندارد!

 ایران آرت| این روزها دیگر حمیدرضا 
صدر در تلویزیون حاضر نیست و خبر چندانى 
از او شنیده نمى شود. صدر که روزگارى حضور 
پررنگى در صدا و سیما داشــت، این روزها از 
کانون توجهــات دور شــده و کیلومترها آن 
طرف تر در آمریکا زندگــى مى کند. صدر که

 ماه هاى اخیــر تنها چند ارتبــاط تصویرى با 
برنامه فوتبال 120 داشته اســت، درباره این 
موضوع بــه یکــى از دنبــال کنندگانش در 
اینســتاگرام پاســخ داد. او معتقد است دیگر 
کسى حوصله حضور او را ندارد و اکنون نوبت 

افرادجوان تر است.

«شرق» به «حبس» 
پوریا عالمــى، روزنامه   آفتاب آنالین|
 نــگار و طنزپــرداز روزنامه «شــرق» از این 
روزنامه و روزنامه نــگارى خداحافظى کرد. او 
با انتشــار یادداشــتى اعالم کرد کــه براى 
گذراندن یکســال حبــس به زنــدان خواهد

 رفت.

اعتراض کیهان کلهر 
کیهان کلهر، آهنگســاز و نوازنده   پانا |
کرد ایرانى، کنســرت آینده خــود را که قرار 
بود در شهر اســتانبول ترکیه به روى صحنه 
ببرد به دلیل حمله ترکیه به شــمال ســوریه

 لغو کرد. این نوازنده شــهیر در بخش انتهایى 
فستیوال لندن با اشــاره به حمله ارتش ترکیه 
به شــمال ســوریه گفت: این روزها روزهاى 
ســختى براى ما و مردم کرد اســت. خشونت
 و جنگى در شــمال ســوریه رخ داده و باعث 
شــده تا مــردم کرد رنج بســیارى بکشــند 
و البته این فاجعه کشــته شــدگان و آوارگان 
و پناهنــدگان بیشــترى خواهد داشــت اما 
متأسفانه برخى از سیاســتمداران این چیزها 

را نمى فهمند.  

اطالعات بیشترى ندارم!
وزیر امور خارجه آمریکا با طفره رفتن   انتخاب|
از اظهار نظر درباره حمله به نفتکش ایران، در گفتگو 
با یک شبکه تلویزیونى محلى ایالت تنسى گفت: من 
این گزارش را دیده ام و اطالعات بیشترى ندارم که 

اضافه کنم. 

مقایسه صداوسیماى ما با آنها
  دیده بان ایران | مهــرداد الهوتى، عضو 
کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس گفته: کل اعتبارات 
صداوســیما چه درون مرزى و چه بــرون مرزى به 
اندازه یک اعتبار شبکه BBC نمى شود. یک شبکه 
BBC یک میلیارد و 350 میلیون پوند اعتبار براى 
اداره کــردن دارد. کل بودجه هــاى اختصاص داده 
شده به صدا و سیما را جمع کنید به اندازه یک شبکه 

نمى شود.

انتخابات زمان شاه
  دیده بان ایران | آیت ا... احمــد خاتمى در 
خطبه  دوم نماز جمعه تهران با اشاره به این موضوع 
که انتخابات در حقیقت جشن سیاسى است، گفت:  
این جشن سیاســى در زمان طاغوت و حتى پیش از 
طاغوت هم اجازه داده نمى شــد و آنها خود را همه 
کاره مى دانســتند. همچنین براى مجلس، ساواك 
تعدادى اسم را مى نوشت و به نخست وزیر مى داد و در 
نهایت اسامى توسط شاه بررسى و تعدادى اسم حذف 
مى شد و آن تعداد اسامى حذف نشده  به مجلس راه 

پیدا مى کردند.

 جاسوس
به بغداد فرستادند

  دیده بان ایران | حجت االسالم و المسلمین 
سید احمد علم الهدى در خطبه دوم نماز جمعه حرم 
رضوى گفت: از چهار یا پنج سال پیش که پیاده روى 
اربعین شکل گرفت دشمنان فکر کردند سکوت کنند 
و دنیا با خبر نشود اما نتوانســتند و امسال خواستند 
با راه هــاى دیگر این حرکت را متوقــف کنند. ابتدا 
در عراق ناآرامى ایجاد کردند و اســرائیل با شــکل 
روحانى جاســوس به بغداد فرستاد و مشخص شد و 
دشمن مفتضح شده و تیرشان به خاك خورد و حاال 
رسانه هاى آنها تبلیغ مى کنند که مردم نروید؛ امکانات 
نیست اما نتیجه به عکس است. بیش از سه میلیون در 
سامانه سماح ثبت نام کردند اما رقم از مرز چهار میلیون 
گذشته است و مردم کارى به سامانه سماح ندارند. ما 

که از دور مى بینیم و توان نداریم حسرت مى خوریم.

ایران در صدر صادرکنندگان 
به عراق

رایزن بازرگانى ایران در عراق با بیان   میزان |
اینکه ایران با تصاحب 24 درصد از سهم کل صادرات 
به عراق در میان رقبایى مانند چیــن، ترکیه، اردن، 
هند، عربستان ســعودى و آمریکا در صدر قرار دارد، 
اظهار کــرد: 20 درصد از این ســهم در اختیار چین، 
19/5 درصد متعلق به ترکیه و زیر 10 درصد مربوط به 
آمریکا بوده است. ناصر بهزاد افزود: عالوه بر این هند 
با 4 درصد و اردن با 2 درصد در صادرات به عراق سهیم 

بوده اند و مابقى نیز از کشور هاى دیگر بوده است.

بازار زعفران از دست ایران 
خارج شد!

بر اساس آخرین   باشگاه خبرنگاران جوان|
آمار هاى جهانى در سال 2018 ارزش کل صادرات 
زعفران 218 میلیارد دالر است که از این میزان حدود 
18/4 درصد دســت چین، 14/5 درصد دست هند 
اســت و با وجود اینکه ایران بزرگ ترین تولیدکننده 
طالى سرخ در دنیا به شمار مى رود، تنها 11/5 درصد 
از کل صادرات زعفران به ایران اختصاص  یافته که 
این امر نشــان مى دهد اگر تدابیر جدى در رابطه با 
زیرساخت هاى صادراتى اندیشیده نشود امکان تنزل 

جایگاه صادراتى زعفران دور از انتظار نیست.

خبرخوان

  عصر ایران| «از جملــه رفتارهاى ناپســند در 
آستانه انتخابات، دو قطبى کردن جامعه است. دو قطبى 
کردن هایى که رأى بیاورد. برخى از اظهارات و اقدامات و 
برخى از ابالغات بوى دو قطبى کردن جامعه را مى دهد. 
اگر واقعًا مصلحت کشور را مى خواهید، نه مصلحت باند 
و جناح تان؛ این کار را نکنید. دو  قطبى کردن جامعه به 

مصلحت اتحاد جامعه اسالمى نیست».
جمالت باال بخشــى از خطبه هاى دیروز ســید احمد 
خاتمى در نماز جمعه تهران است. امام جمعه تهران در 
حالى از دو قطبى کردن جامعه ســخن به میان آورد که 
روزنامه «کیهان» در آخرین شماره خود با انتشار عکس 
هموطنانى که به پیاده روى اربعین رفته  اند و زنانى که روز 
پنج شنبه به ورزشــگاه آزادى رفتند به فضاى دو قطبى 
جامعه دامن زد. این روزنامه براى بانوانى که به پیاده روى 
رفتند از تیتر(راهیان آزادگى) و براى حاضران در ورزشگاه 

از تیتر(قربانیان آزادى) استفاده کرده است.

به قــول قدیمى هــا «آفتــاب آمــد دلیــل آفتاب». 
حجت االسالم سید احمد خاتمى اگر مى خواهد بداند دو 
قطبى کردن از کجا آب مى خورد، صفحه امروز (دیروز) 
کیهان را ببیند و بخواند. به همین راحتى جامعه را خودى و 
غیر خودى مى کنند. همه افرادى که به پیاده روى رفته اند 
یا راهى ورزشگاه شــده اند، فرزندان این کشور هستند و 
براى خود محترم، چرا ســعى مى کنیم میان آنها تفرقه 
بیاندازیم و یکى را آزاده خطاب کنیم و دیگرى را قربانى؟

اصغر رفیعى جم، فیلمبردار با سابقه اى است که به 
گفته خودش بیش از 50 ســال در سینماى ایران 
پشت دوربین نشسته و تصاویر بســیار زیبایى را 
براى تماشاگران گرفته است؛ از «دزد و نویسنده» 
کاظم معصومى و «سگ کشى» بهرام بیضایى تا 
«سلطان» و «اعتراض کیمیایى». او که این روزها 
کمتر به فعالیت مى پردازد و گزیده کار شده است، 
در گفتگو با «خبرآنالین» اظهــار کرد: وقتى من 
مى گویم براى این سینما متأسف هستم و عالقه اى 
ندارم راجع به آن صحبت کنم از حســادت نیست، 
بلکه براى این است که هیچ چیز سر جاى خودش 
نیست. گلزار به عنوان یک بازیگر چه به مخاطب 
مى دهد؟ من واقعًا براى این دســت تماشــاگران 
متأسفم. زمانى تماشــاگر به عنوان مثال کار على 
نصیریان، یک بازیگر درجه یــک را مى بیند، یا در 
نمونه هاى خارجــى کار آل پاچینو را مى بیند تا یاد 

بگیرد اما از گلزار چه مى خواهد یاد بگیرد؟
آن زمان که مردم در صف مى ایستادند تا به سینما 
بروند و فیلم ببینند، بــراى کارگردانى چون بهرام 
بیضایى، فیلمنامه خوب کار و مسائلى از این دست 
بود اما امروز تماشاگر تالش مى کند که در سینما 
گلزار را ببیند؟ مانند او هــزار نمونه در خیابان هاى 
تهران مى بینیم، گلزار نه از نظر شخصیتى بلکه به 
عنوان یک بازیگر دیدن دارد؟ اینجاست که متأ سف 
مى شــوم هنرمندى چون تقوایى باید بیکار باشد، 
آدمى چون بهرام بیضایى که یک دانشــگاه بود را 

باید از دست بدهیم. 

در حالى که کمتر از یک ماه از تحویل نخستین محموله ریل ملى تولید شده در ذوب آهن 
اصفهان به وزارت راه و شهرسازى مى گذرد، معاون این وزار تخانه روز گذشته گفت که این 
ریل ها عیب و ایرادى نداشته و سالم هستند. خیرا... خادمى که با خبرگزارى «ایلنا» گفتگو 
مى کرد، این موضوع را در رد شایعاتى مبنى بر معیوب بودن ریل هاى تحویلى بیان کرد.   
اولین محموله ریل محصول ذوب آهن به وزن 1200  تن بعد از انجام تست هاى الزم، روز 
30 شهریور به وزارت راه و شهرسازى تحویل داده شد و آنطور که مسئوالن این وزارتخانه 
مى گویند، آزمایشــات بر روى 1500 تن دیگر از این محصول هم که در محل کارخانه 
ذخیره شده است در حال انجام است که در صورت مثبت بودن نتیجه، محموله دوم نیز 
به صورت رسمى تحویل گرفته مى شود. این مراحل آزمایشى با حضور یک کارشناس از 

وزارت راه و یک کارشناس از ذوب آهن دنبال مى شود.
ذوب آهن سال هاست اعالم کرده توان تأمین ریل مورد نیاز در کشور را دارد اما تا شهریور 
ماه امسال مجوز استفاده از محصول این شرکت داده نمى شد، تا آخرین روزهاى شهریور 
که در سفر وزیر راه و شهر سازى به استان اصفهان، یکى از برنامه هاى او تحویل گرفتن 
اولین محموله ریل ملى بود. همان روز اعالم شد که این محموله در  راه آهن میانه-تبریز 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ذوب آهن هم اعالم کرد که آمادگى تحویل  15 هزار تن 

ریل مورد نیاز وزرات راه را ظرف دو ماه دارد.
اما حاال خیرا... خادمى، معاون وزیر راه و شهرســازى مى گوید: کسانى مدعى شده اند 
محصول ذوب آهن در بخش ریل ملى مشکالتى داشته و معیوب بوده است. او البته در 
گفتگوى دیروزش با «ایلنا»،  این شــایعه را رد کرد و از کسانى که  ادعاى معیوب بودن

ریل هاى ملى را کرده اند خواست با اسناد و مدارك حرف بزنند.   
خادمى مى گویــد: «تمام آزمایش هایى که بر روى ریل هاى خارجى انجام مى شــود را 
براساس استانداردهاى موجود و با وسواس بسیار زیاد بر روى محموله هاى تحویل شده 
از سوى ذوب آهن هم انجام داده ایم که این تست ها و آزمایش ها هیچ مشکلى و عیبى 
را نشان ندادند و البته کارشناســان متخصص، نحوه انجام آزمایش ها را رصد مى کنند. 
از آنجایى که حساسیت هاى باالیى براى انجام  این آزمایش ها وجود دارد دقیق ترین و 
اســتانداردترین آزمایش ها بر روى ریل ملى انجام شد و حتى یک شاخه اى که آزمایش 
نشده باشد یا آزمایش آن جواب نداده باشــد، تحویل نگرفته ایم و اگر آزمایش شاخه اى 
جواب نداده باشد اصالح مى شود و هیچ محصول معیوبى به شرکت و دستگاهى تحویل 

نشده است.

دستمزد مجریان صداوســیما براى اجراى برنامه هاى 
خارج از صداوســیما بر مبناى واحد «ساعت-دستمزد» 
جزو باالترین دســتمزدها و در آمدها در ایران محسوب 
مى شــود. البته عمومًا مبالغى که مجریــان تلویزیون 
از بابت اجرا در خــود برنامه هاى صداوســیما دریافت 
مى کنند، به مراتب کمتر از این است که این مجریان به 
این هم رضایت دارند چرا که صداوسیما دروازه اى براى 

این مجریان براى رسیدن به اجراهایى با دستمزد ده ها 
میلیون تومانى در بیرون از صداوسیماست.

براساس بررسى هاى سایت «پرسش»، رضا رشیدپور 
که تــا چندى پیش و تــا اوایل مدیریــت على فروغى 
در شــبکه 3، برنامه «حاال خورشــید» را بــراى این 
شــبکه در صبح ها اجرا مى کرد، گــران ترین مجرى 
تلویزیونى(بــراى برنامه هاى خارج از صداوســیما) به 

حســاب مى آید. رضا رشــیدپور براى اجراى برنامه در 
خارج از صداوســیما به تعبیر تلویزیونى ها؛ «اســتیج» 
که معموًال دو ساعت برنامه اســت، 50 میلیون تومان 
دریافت مى کند. البته این نرخ، ویژه تهران اســت و اگر 
برنامه در شهرستان باشــد، مبلغ یادشده به 60 میلیون 
تومان افزایش مى یابد، به اضافــه اینکه هزینه تأمین 
بلیت رفت و برگشت هواپیما و اقامت هم با دعوت کننده 

خواهد بود. 
آنچه نیاز به گفتن ندارد این است که مجرى برنامه، تمام 
این دو ساعت را به اجراى برنامه نمى پردازد بلکه واضح 
اســت که دقایقى اجراى برنامه دارد که در این صورت
 مى توان اگر میانگین «دقیقه-دستمزد» را به دست آورد، 
میزان چنین دریافتى هایى از برخى پزشکان متخصص 
نامدار هم بیشتر اســت. البته این مجریان هر روز چنین 
برنامه هایى را ندارند بلکه به طور متوسط چهار پنج برنامه 

در ماه اجرا مى کنند.
بعد از رضا رشیدپور، احسان علیخانى قرار دارد که میزان 
دریافتى وى براى یک اجراى خارج از صداوسیما، حدود 
30 تا 40 میلیون تومان است که نرخ او هم براى اجرا در 

شهرستان، به تناسب افزایش مى یابد.   
و باالخره از میان مجریان مطرح تلویزیونى، دســتمزد 
على ضیاء، از دو نفر یادشــده کمتر و حدود 25 میلیون 

تومان است.
اما اگر بخواهیم برخى هنرپیشــه هاى مطرح همچون 
مهران مدیــرى و محمدرضا گلزار را وارد این بررســى 
کنیم، موضوع ابعــاد دیگر و متفاوتى پیــدا مى کند. به 
طورى که این دو ستاره سینما و تلویزیون هرگز در خارج 
از صداوسیما برنامه (استیج) اجرا نمى کنند بلکه به عکس 
دستمزد آنها فقط از اجراى برنامه هاى صداوسیماست. 
اگر میزان دســتمزد براى برنامه صداوســیما را درنظر 
بگیریم، این دو تــن باالترین نرخ دســتمزد اجرا را در 
تاریخ صداوسیما به نام خود ثبت کرده اند. مثًال مهران 
مدیرى بابت یک برنامــه «دورهمى» 50 تا 60 میلیون 
دستمزد (باالتر از رضا رشــیدپور) دریافت کرده است. و 
یا محمدرضا گلزار به همین ســیاق، از بابت یک  برنامه 
«برنده باش» حدود همین مبلغ را دریافت کرده است. 
البته دستمزد این دو تن توسط غول هاى «مخابراتى-

سرگرمى» ایران به نام هاى روبیکا و توسکا و... به عنوان 
اسپانسرهاى گردن کلفت صداوسیما تأمین شده است.

این را باید اضافه کرد که احسان علیخانى هم عالوه بر 
میزان دستمزد وى در اجراى استیج که اشاره شد، براى 
هر برنامه تلویزیونى «عصر جدید» که اسپانسر آن یکى 
از شــرکت هاى تابعه بانک ملت بــود مبلغ 60 میلیون 

تومان دریافت کرد.

سلبریتى ها از اجراهاى خارج از صدا وسیما چقدر درآمد دارند 

اینها پول پارو مى کنند

دو قطبى کردن جامعه در «کیهان»

وزارت راه و شهرسازى تکذیب کرد 

ریل تولیدى ذوب آهن معیوب نیست
مانى مهدوى 

گلــزار به مردم 
چه مى دهد؟

مدیر روابط عمومى بانک ایــران زمین از آمادگى 
کامل شــعب این بانک در غرب کشور براى ارائه 

خدمت رسانى به زائران اربعین حسینى خبر داد.
مدیر روابط عمومى بانک ایــران زمین از آمادگى 
کامل شعب این بانک در استان هاى ایالم، کرمانشاه 
و خوزستان براى خدمت رسانى مطلوب به زائران 

عتبات عالیات در مراسم اربعین امسال خبر داد.
سید محمدحسین استاد افزود: در استان هاى مذکور 
تمهیدات الزم براى پول گذارى، رصد شبانه روزى 
دستگاه هاى خودپرداز و افزایش سقف برداشت از 
خودپردازهاى شعب در ایام اربعین انجام خواهد شد. 
همچنین استاد از سفر پورسعید مدیرعامل و قدیمى 
عضو هیئت عامل بانک به استان هاى غرب کشور 
 براى بازدید و دریافت گزارش اقدامات انجام شده 
براى ارائه خدمات بانکى مورد نیاز مشتریان و زائران 

ارجمند در این ایام خبر داد.

آمادگى بانک ایران زمین براى 
ارائه خدمات به زائران اربعین
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آشنایى با معمارى قاجار 
نشست «آشنایى با معمارى قاجار و هنرهاى وابسته به 
آن»، امروز 21 مهرماه در موزه گرمابه علیقلى آقا برگزار 
مى شـود. این برنامه با حضور محمدآقاجانى به عنوان 
مدرس ساعت 16 در محل موزه واقع در خیابان مسجد 
سـید، خیابان بیدآبادى برگزار مى شـود. عالقه مندان 
براى ثبت نام و شرکت در این برنامه مى توانند با شماره 

33375777 تماس حاصل کنند.

تغییر ساعت فعالیت مترو
شهردار اصفهان گفت: بنا بر درخواست مردم براى تغییر 
ساعت حرکت قطار شـهرى، از روز یک شـنبه (امروز) 
نخستین قطارشهرى از پایانه صفه و عاشق آباد از ساعت 
6 و 10 دقیقـه صبح حرکت و تا سـاعت 21 و 30 دقیقه 
به شهروندان خدمت رسانى خواهد کرد. نوروزى زمان 
آغاز فعالیت متروى اصفهان را پیش از این از ساعت 6 و 

30 دقیقه بیان کرد.

آغاز برداشت پسته
برداشت پسته از 450 هکتار از باغ هاى مثمر شهرستان 
شـاهین شـهر و میمه آغاز شـد. مدیر جهاد کشاورزى 
شاهین شهر و میمه، وسعت باغ هاى بارور این محصول 
باغى را در شهرسـتان 450 هکتار و پیـش از باردهى را 
150 هکتار بیان و پیش بینى کرد امسال بیش از 600 ُتن 
پسته از باغ هاى شهرستان شاهین شهر و میمه برداشت 

و زمینه اشتغال فصلى 12 هزار نفر فراهم شود.

واگذارى 4 بناى تاریخى
با موافقت وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دسـتى کشـور، چهار بناى تاریخى اصفهـان به منظور 
افزایش مشـارکت عمومى و توسـعه فضاى رقابتى به 
بخش خصوص واگذار مى شـود. حمام تاریخى شـیخ 
بهائى و خانه هاى تاریخى بهشتیان، یداللهى و مغنى از 
جمله بناهاى تاریخى در نظر گرفته شده، براى واگذارى 
به بخش خصوصى اسـت. بـه زودى آگهـى مزایده به 
همراه جزئیات واگذارى این بناها از طریق درج آگهى در 
روزنامه هاى کثیر االنتشار به آگاهى دوستداران میراث 

فرهنگى و فعاالن گردشگرى خواهد رسید.

عامل 40 درصد تصادفات 
رئیـس پلیـس راهنمایـى  و رانندگـى اصفهـان گفت: 
ارسال پیامک و صحبت با تلفن همراه عامل 40 درصد 
از تصادفات در این اسـتان است. سـرهنگ محمدرضا 
محمدى افزود: صحبت با تلفن همراه و ارسال پیامک، 
صحبت با سرنشینان و مشغله فکرى از عوامل بى توجهى 
رانندگان در هنگام رانندگى است که به بروز تصادف در 
این استان منجر مى شـود. وى اضافه کرد: 45 درصد از 
جانباختگان تصادفات اسـتان اصفهان موتورسـواران 

بدون کاله ایمنى هستند.

اصفهان بیشترین تعداد 
حافظان را دارد 

رئیس مرکز امور قرآنى سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
گفت: اصفهان بیشترین تعداد حافظان قرآن کریم را دارد 
و در این زمینه مى درخشد. مصطفى حسینى در مراسم 
اختتامیه مسـابقات ملى قرآن کریم اظهار کرد: اگرچه 
در میان فعالیـت هاى قرآنى کشـورمان اصفهان چون 
نگینى مى درخشد اما همچنان ظرفیت هاى بالفعل نشده 

فراوانى در این استان وجود دارد.

عرضه سنگ  اصفهان با 
برند ایتالیا!

رئیس انجمن سـنگ اصفهان گفت: امروز بسـیارى از 
سـنگ هاى موجود در اصفهان همچون الشـتر با برند 
ایتالیا و برخى سـنگ ها نیز با برند چین بـه بازار عرضه 
مى شـود. رضا احمـدى اظهار کـرد: متأسـفانه یکى از 
معضالت صنعت سـنگ مربوط به ماده خـام یا همان 
بلوك است که با نرخ مناسب به کشورهاى خارجى صادر 
مى شـود و این موجب شـده تا 60 درصد صنعت سنگ 

زمین گیر شود و نتواند به تعهدات خود عمل کند.

خبر

امســال 600 هزار تن محصول از مادر صنعت ایران به 
خارج از کشور صادر شده است.

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان بازار هدف 
یکى از محموله هاى صادراتى را کشور انگلیس اعالم 
کرد و گفت: برخالف بســیارى از شرکت هاى فوالدى 
دیگر، صادرات این شرکت حدود 2 درصد بیشتر از مدت 

مشابه پارسال ثبت شده است.
منصور یزدى زاده اظهار کرد: در صورت ادامه روند شرایط 
فعلى و عوارض فعلى امید است براى سال آینده در زمینه 
تأمین مواد آهن دار مشکلى نداشته باشیم. وى افزود: این 
شرکت ســنگ آهن داخلى را براساس کیفیت سنگ و 

تقریبًا نزدیک به قیمت جهانى خریدارى مى کند و ذوب 
آهن آمادگى خرید نقدى ســنگ آهن معادن کوچک 
و متوســط را دارد و در صورتى که 28/5 درصد ســهام 
سنگ آهن مرکزى را در اختیار داشــته باشد این سهم 
معادل یک میلیون تن سنگ در ســال براى ذوب آهن

 است.
یزدى زاده، تحقق برنامه پیش بینى شده تولید امسال این 
شرکت به میزان سه میلیون تن را نیازمند چهار میلیون 
تن سنگ آهن دانست و گفت: براى رسیدن به ظرفیت 
کامل در ذوب آهن اصفهان، به حدود شش میلیون و 500 

هزارتن مواد آهن دار سنگ وگندله نیاز است.  

معاون قضایى دادستان کل کشور پس از بازدید از خطوط 
تولید فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه به واقع یکى 
از شاهکارها و عجایب صنعت ایران است.  سعید عمرانى 
عملکرد مدیریت و کارکنان، به کارگیرى فناورى هاى به روز 
صنعت فوالد در این شرکت و نظم و انضباط خطوط تولید 
آن را مایه افتخار هر ایرانى دانست. وى در بخش دیگرى از 
سخنان خود اظهار کرد: زمانى که کشور مصمم است از اتکا 
به اقتصاد نفتى به سوى افزایش تولید داخلى و تولید ناخالص 
ملى حرکت کند، به طور قطع وجود بنگاه هاى اقتصادى نظیر 
فوالد مبارکه بسیار تعیین کننده است و کشور ما به داشتن 
چنین کارخانه هایى به شدت نیازمند است. معاون قضایى 

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در باال 
و پایین دست فوالد مبارکه به طور مستقیم و غیرمستقیم 
بیش از 350 هزار فرصت شغلى ایجاد شده است، اما مطمئنًا 
با اجراى طرح هاى توسعه آتى این شرکت، این ارقام بیشتر 
هم خواهد شــد. وى چرخش چرخ این صنعت را شاهکار 
توانمندى متخصصان و جلوه اى از مدیریت خوب دانست و 
گفت: اینکه محصوالت این واحد تولیدى قابلیت صادرات 
به بیشتر بازارهاى جهانى را دارد باعث عزت است؛ ازاین رو 
امیدواریم در ســال رونق تولید عملکــرد کارکنان فوالد 
مبارکه بتواند بیش ازپیش به منویات مقام عظماى والیت 

جامه  عمل بپوشاند.

فوالد مبارکه 
شاهکار صنعت ایران است

صادرات 600 هزار ُتن 
محصول از ذوب آهن 

در مراسم ویژه اى، 32 کارآموز کانون وکالى اصفهان با اداى سوگند و به جا آوردن مراسم تحلیف، 
پروانه وکالت خود را از مسئوالن دریافت و رسماً به عنوان وکیل پایه یک دادگسترى، فعالیت خود را 

آغاز کردند.
رئیس دادگسترى استان اصفهان در مراسم چهل و یکمین تحلیف کارآموزان وکالت استان اصفهان 
خطاب به کارآموزان وکالت گفت: امروز، روزى به یادماندنى براى شماست و طبیعى است که باید از 

لطف خداوند و والدین خود قدردانى کنید.
محمدرضا حبیبى به این جوانان توصیه کرد: متن سوگندنامه را روى میز کار خود قرار دهید و به آن پایبند 
باشید. دریافت پروانه وکالت را پایان کار ندانید و به دانش روز مجهز شوید. از مشورت غافل نشوید، با 

تعداد کم پرونده کار خود را شروع کنید و کمک کار دستگاه قضا باشید.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان ادامه داد: وکالت را وسیله و نه هدف بدانید و بر ترویج فرهنگ 

صلح و سازش به خصوص در اختالفات خانوادگى تأکید داشته باشید.
رئیس اتحادیه سراسرى کانون وکالى دادگسترى (اسکودا) نیز وکالت را کارى بسیار خطیر دانست و 
گفت: وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت هستند و این دو، رسالت حاکمیت قانون را عهده دار هستند 

و در حقیقت حاکمیت قانون بزرگ ترین دستاورد بشر است.
مرتضى شهبازى نیا اظهار کرد: کار مشترك قاضى و وکیل، نشاندن معترضان به قانون بر سر جایشان 
بوده و اینجاست که استقالل وکیل نمود پیدا مى کند. بنابراین اســتقالل تعهد ما بوده و وکیل باید 

مطالبه گر حاکمیت قانون باشد و دشمنان استقالل قاضى و وکیل، دشمنان عدالت هستند.
رئیس اتحادیه سراســرى کانون وکالى دادگسترى (اســکودا)، وکال را مظلوم ترین قشر خواند و با 
گله مندى از کسانى که با کج سلیقگى و به کمک برخى رسانه ها، در شش ماه گذشته صداى وکال را 

درآوردند، گفت: همه مسائل و مشکالت مى تواند در فضایى منطقى و با گفتگو حل شود.
شهبازى نیا از مسئوالن دادگسترى خواست تا استقالل وکال را بیش از پیش تقویت کرده و کمک کنند 
تا ارتباطات خوبى برقرار شود و از خانواده هاى وکالى جوان نیز خواست تا از این وکال که کار خود را 

تازه آغاز کرده اند توقع زیاد نداشته باشند.
رئیس کانون وکالى دادگســترى اســتان اصفهان نیز با تبریــک به کارآموزان تحلیف شــده و 
خانواده هایشان که در این مدت آنان راه همراهى کردند گفت: امید است این وکالى جوان در انجام 
رسالت خود که کمک به عدالت و دفاع از حقوق همنوعان است خوب عمل کنند و همواره سربلند باشند.
لیال رئیسى خطاب به این کارآموزان تأکید کرد: تا زمانى که بار سنگین حق بر دوش وکیل تحقق نیافته، 
از فعالیت آرام نگیرید چرا که احقاق حق، رسالت شماست و اگر به قصد احقاق حق فعالیت کنید امرار 

معاش خوبى هم خواهید داشت.
رئیسى با بیان اینکه نهاد وکالت سرمایه اجتماعى هر جامعه به شمار مى رود، گفت: کانون هاى وکالت 
سرمایه اجتماعى هر جامعه به حساب آمده و نهادى است که خیر آن در قالب هاى مختلف با تربیت وکال، 
کشف حقیقت و اجراى عدالت، منافع ملى و... به همه دستگاه ها و... مى رسد و در حقیقت وجود وکال در 
جامعه، انکارناپذیر است. اما امروز سئوال اینجاست که چرا این نهاد مورد هجمه و بى مهرى قرار گرفته، 
آیا وجود صرفاً چند وکیل متخلف که اصًال جزو کانون وکال هم نیستند مى تواند در مورد همه وکالى 

کانون وکال، صدق کند و متأسفانه دیوارى کوتاه تر از کانون وکال در این میان نیست.
رئیسى خاطرنشان کرد: ما نباید اقدام چند وکیل را به پاى چند هزار نفر و صنف کانون وکال بنویسیم. 

آنهایى که این کار را کرده اند، دلسوز کشور نبوده و نیستند.
رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان اظهار کرد: هجمه هاى غیرمنصفانه و غیراصولى و غیرواقعى 
موجب نگرانى وکال شده چرا که عده اى بدون کار کارشناسى، وکال را به جرم فرار مالیاتى محکوم کرده 
و برخى رسانه ها نیز اصطالحاتى و یا جمالتى به کار گرفتند که خود جرم است. در این میان اگر کانون 
وکال جایگاه خود که حق انسان است را از دست بدهد جایگاه حقوقى کشور زیر سئوال مى رود. بنابراین 

مسئوالن و مقامات باید به این امر رسیدگى کنند.
نایب رئیس کانون وکالى اســتان اصفهان هم گفت: همدلى، صمیمیت و یکدستى جامعه وکالت، 

مى تواند آنها را به اهداف مورد نظر برساند تا از موجودیت و استقالل خود دفاع کنند.
فرهاد رستم شیرازى خطاب به والدین کارآموزان وکالت هم گفت: از این وکالى جوان انتظارى داشته 

باشید که در حد آنهاست و موفقیت کارى براى آنان را در پروسه هاى طوالنى جستجو کنید.
وى با بیان اینکه این کارآم وزان، شرف خود را در قسم نامه اى که قرائت و امضا کردند حسن عمل خود 

قرار داده اند، اظهار امیدوارى کرد در اجراى کار خود، استوار باشند.

در مراسم تحلیف 32 کارآموز کانون وکالى استان اعالم شد

دشمنان استقالل قاضى و وکیل، دشمنان عدالتند
ساسان اکبرزاده

معاون هماهنگــى امــور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندارى اصفهان گفت: مشکالت مربوط به تأمین 
مالى و کاغذبازى از عوامل باال بودن نسبت چک هاى 

برگشتى در این استان است.
بر اساس آخرین آمار و اطالعات بانک مرکزى، استان 
اصفهان در مرداد ســال جارى از نظر نســبت ارزش 
چک هاى برگشتى به کل ارزش چک هاى مبادله شده، 

رتبه نخست را در کشور داشت.
حسن قاضى عســگر روز شــنبه در گفتگو با «ایرنا» 
افزود: باال بودن نســبت چک هاى برگشتى در استان 
اصفهان دالیــل مختلفى دارد از جملــه اینکه تأمین 
مالى بــراى بنگاه هاى اقتصــادى به خوبــى انجام

 نمى شود. 
وى با تأکید بر اینکه حال اقتصاد اصفهان خوب نیست، 

تصریح کرد: باال بودن چک هاى برگشتى بدون شک 
عوامل مختلفــى دارد که باید شناســایى و روى تک 
تک آنها کار شــود.  وى اضافه کرد: استاندار اصفهان 
کمیته اى را به ریاست بانک ملى استان براى عارضه 
یابى این موضوع مشــخص کرد تا پس از شناســایى 
دالیل، راهکارهاى اصالحى ارائــه کنند و باید منتظر 

اعالم نتایج این کمیته باشیم.
اســتاندار اصفهان نیز چندى پیش با ابــراز نگرانى از 
گزارش منتشر شده برخى رســانه ها مبنى بر وضعیت 
قرمز چک هاى برگشتى در اصفهان، اظهار کرد: طبق 
این گزارش، اســتان اصفهان از نظر جایگاه چک هاى 
برگشتى در وضعیت نامناسبى قرار دارد که این مسئله بر 
روند کار فعاالن اقتصادى و شأن و منزلت اصفهان تأثیر 

منفى خواهد داشت.

قاتل شــهید «میالد امینى» بامــداد روز جمعه در 
عملیات ضربتى و درگیرى با پلیس آگاهى استان در 
شهر اصفهان در محدوده خیابان امام خمینى (ره) به 
هالکت رسید. شهید میالد امینى هفت مهر امسال در 
حین کنترل محور مواصالتى شهرستان شاهین شهر 
و میمه به ضرب گلوله سارقان مسلح مجروح شد و با 
وجود تمام تالش هاى پزشکى پس از چند روز در دهم 

مهر به شهادت رسید.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان در گفتگو 
با «ایرنا» اظهار کرد: محل اختفاى قاتل، هشت روز 
بعد از شهادت امینى، شناسایى شد و بامداد روز جمعه 

در یک درگیرى در شهر اصفهان به هالکت رسید.
سرهنگ حسین حسین زاده با بیان اینکه قاتل حدوداً 
45 ساله،  داراى ســابقه کیفرى و خشونت و سارق 
خودرو بود، افزود: این فرد در درگیرى با مأموران پلیس 
شش گلوله به سمت پلیس شلیک کرد. وى با اشاره به 
دستگیرى همدست قاتل شهید مدافع امنیت، اظهار 
کرد: این فرد حدوداً 30 ساله و فاقد سابقه کیفرى و 

اهل اصفهان است.
سرهنگ حسین زاده ادامه داد: از این افراد دو قبضه 
سالح شــکارى کالیبر 12 و تعداد زیادى فشنگ و 

سالح سرد کشف شد.

امور برق جنوب شرق به منظور برق رسانى به مشترکین 
جدید، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و برق رسانى پایدار 

پروژه هاى متعددى را اجرایى کرده است.  
مدیر امور برق جنوب شرق گفت: ساماندهى و مهندسى 
کردن شــبکه هاى توزیع برق و همچنین پیشگیرى از 
تلفات شبکه از جمله مواردى است که برق رسانى پایدار 
و مطمئن را براى مشترکین میسر مى کند و در این راستا 
این امور تعویض کابل هاى فرســوده روغنى را در دستور 

کار خود قرار داد. 
مهران نصر در ادامه گفت: پــروژه تبدیل کابل روغنى به 
کراسلینگ در بلوار آیینه خانه حد فاصل پست هاى اداره 
تعاون و هتل اســپادانا با هزینه اى بالغ بر 1500 میلیون 
ریال انجام شــد و در این پروژه طى هفت شــب حفارى، 
768 متر کابل روغنى به کابل کراسلینگ تبدیل شد. وى 
به دیگر پروژه اجرا شده در این امور پرداخت و گفت: بیش 
از 500 متر شبکه ســیمى در خیابان نیکبخت حد فاصل 

شیخ صدوق تا مصال به کابل خود نگهدار تبدیل شد که در 
این پروژه هفت اصله پایه فرسوده تعویض و بیش از 700 

میلیون تومان هزینه شد. 
نصر در پایان خبر از اتمام پروژه برق رسانى به منازل تعاونى 
مسکن زندان ها در بهارستان داد و گفت: در این پروژه نیز 
4000 متر کابل کراســلینگ به منظور تغذیه چهار پست 
زمینى احداث و 41 اصله پایه فشار ضعیف نصب و بیش از 

2200 متر کابل خودنگهدار احداث شد.

شهردار اصفهان گفت: با همکارى پلیس اصفهان در 
حال چاره اندیشى براى رفع معضل ترافیک بسیار باالى 
خیابان طالقانى اصفهان هستیم.  قدرت ا... نوروزى در 
برنامه «شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو» اظهار کرد: 
ترافیک این خیابان به لحاظ بافت، ترکیب جمعیتى و 
تعداد زیاد مغازه ها و کارگاه ها باید ســاماندهى شود؛ 

در این زمینه نیاز است عالیم ترافیکى مجدداً  بازبینى 
شود که هم حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک و هم 
شهردارى منطقه یک باید توجه کنند. شهردار اصفهان 
ادامه داد: مدیر منطقه یک تــا یک ماه دیگر کارهایى 
که در حوزه ترافیکى این محدوده انجام شده را به من 

گزارش داده و راهکارها را اعالم مى کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان از آغاز مرحله 
دوم انتقال آب به تاالب گاوخونى در این اســتان خبر 
داد و گفت: با انتقال آب به تــاالب گاوخونى، مناطق 

پایین دست سد رودشتین به صورت کامل احیا شد.
مسعود میرمحمد صادقى اظهار کرد: مرحله دوم انتقال 
آب به تــاالب گاوخونى، همزمان بــا روزهاى پایانى 
توزیع آب در شبکه هاى شرق و خاتمه دوره توزیع آب 
کشاورزى در شبکه هاى غرب اصفهان، با بازگشایى سد 
رودشتین از روز 11 مهر ماه آغاز و با خاتمه توزیع آب در 

شبکه این سد در روز 13 مهر ماه به بیشینه خود رسید.
وى افزود: با توجه به خشــکى مسیر 130 کیلومترى 
رودخانه زاینده رود از محل ســد رودشــتین تا تاالب 
گاوخونى و نیز خشکى آن در فصول گرم سال به مدت 

شش ماه متوالى، در نهایت آب رهاسازى شده پس از 
شش روز به ورودى تاالب گاوخونى رسید.

صادقى ادامه داد: عالوه بر انتقال آب به تاالب، مناطق 
پایین دست سد رودشتین، به صورت کامل احیا شده و 
آثار روانى و زیست محیطى مفیدى براى ده ها شهر و 
روستاى پایین دست از جمله مهمترین آنها شهرهاى 

اژیه و ورزنه داشته است.
وى یادآور شد: مرحله اول انتقال آب به تاالب گاوخونى 
از اواسط اسفند 1397 آغاز شد  و تا یازدهم فروردین ماه 
1398 (زمان شروع توزیع آب کشاورزى در شبکه هاى 
شرق اصفهان) ادامه یافت. در آن دوره نیز با استفاده از 
روان آب  ناشى از سیالب هاى بهاره زاینده رود، حجم 

آب قابل مالحظه اى روانه تاالب شد.

چرا چک اصفهانى ها برگشت مى خورد

قاتل شهید مدافع امنیت به هالکت رسید

تعویض  یک کیلومتر کابل روغنى 
فشار ترافیکى خیابان طالقانى کم مى شود

احیاى مناطق پایین دست تاالب گاوخونى

پس از گذشت پنج ماه از حادثه کشته شــدن راننده پراید 
در تصادف خودروى پورشــه با آن در یکى از خیابان هاى 
اصفهان، رأى اولیه این پرونده صادر شد که واکنش هایى را 

در شبکه هاى اجتماعى به همراه داشت.
به گزارش «ایرنا»، اردیبهشت امسال بود که حادثه تصادف 
خودروى پورشه با پراید و جان باختن راننده جوان پراید در 
یکى از خیابان هاى اصفهان، واکنش ها و جنجال بسیارى 
در جامعه ایجاد کرد. راننده خودروى پورشه چند روز پس از 

حادثه دستگیر و تحویل مراجع قضایى شد.
این حادثه و تصاویر و فیلم هایى که پس از آن در شبکه هاى 
اجتماعى منتشر شــد، در بین مردم و افکار عمومى بسیار 
خبرساز شد و مسائل بسیارى درباره آن مانند صحبت هاى 
دخترى که ادعا مى شــود در محل حادثه گفت «کشتیم، 
دیه اش را مى دهیم»، در جامعه، رســانه ها و شبکه هاى 
اجتماعى مطرح شد.  حال پس از گذشــت پنج ماه از این 
حادثه، رئیس کل دادگسترى استان از صدور احکامى مانند 
پرداخت دیه، حبس و تعیین مجازات هاى جایگزین حبس 

براى متهم پرونده موسوم به پورشه خبر داد.

محمدرضا حبیبى گفت: پرونده به شعبه 122 دادگاه کیفرى 
2 اصفهان ارجاع شد و این شعبه با بررسى همه موارد اعم 
از نتیجه تحقیقات مقدماتى، نظر پزشکى قانونى و هیئت 
کارشناسى، بى احتیاطى راننده خودروى پورشه را در رانندگى 
محرز دانست و وى را مســتند به قوانین مربوطه در قانون 
مجازات اسالمى از جنبه خصوصى بزه به پرداخت یک فقره 
دیه کامل از جهت قتل غیرعمد و 5 درصد دیه کامل از جهت 

برخى جراحات در حق اولیاى دم محکوم کرد.
وى ادامه داد: شــعبه 122 دادگاه کیفرى 2 اصفهان راننده 
پورشــه را از جنبه عمومى جرم به تحمل سه سال حبس 
تعزیرى و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال محکوم 

کرد که اجراى یک سوم از مجازات حبس را تعلیق کرد.
حبیبى خاطرنشــان کرد: دادگاه مقرر داشت این متهم در 
مدت زمان تعلیق حکم حبس، دو جلد کتاب در همین زمینه 
را مطالعه و پس از فراگیرى مضامین آن گواهى مربوطه را 
از انتشارات یا ناشــران این کتاب ها اخذ و به اجراى احکام 
دادگسترى ارائه کند. رئیس کل دادگسترى استان اصفهان 
اضافه کرد: این متهم در مدت تعلیق، چهــار روز در ماه با 

حضور در یکى از مراکز نگهدارى معلوالن تحت نظر سازمان 
بهزیستى استان خدمات پرستارى و توانخواهان مرد، ترجیحًا 
معلوالن ناشى از تصادفات رانندگى که در امور شخصى خود 
نیازمند کمک هستند را به صورت شبانه روزى به عهده گیرد 
و گواهى اجراى دستور دادگاه را به اجراى احکام ارائه دهد. 
حبیبى تصریح کرد: رأى صادره غیرقطعى و قابل تجدیدنظر 

خواهى در محاکم تجدیدنظر استان است.
اعالم رأى اولیه این پرونده، انعکاس بسیارى در شبکه هاى 
اجتماعى داشت و عده اى با اشاره به جزییات حادثه تصادف 
و برخى حواشى آن از جمله حســاس شدن افکار عمومى 
به ویژه نســبت به صحبت هایى که ادعا مى شود دخترى 
در محل حادثه درباره پرداخت دیه مى زند، ســئوال هایى 
را مطرح کردند و خواهان توضیح بیشــتر درباره چگونگى 
رأى صادره شدند. در برخى از این مطالب عالوه بر تشکر 
از سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگى به پرونده جنجالى 
پورشه این سئوال مطرح شــد که آیا به این حساسیت ها و 
حواشى به ویژه  جمله اى که درباره پرداخت دیه مطرح شد، 

رسیدگى شده است؟

5 ماه بعد از تصادف مرگبار در اصفهان

حکم پورشه سوار جنجالى صادر شد 
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بازیگر فیلم ابرقهرمانى «آکوامن» قرار است در یکى از نقش هاى اصلى «ماتریکس 4»  ظاهر شود.

«یحیى عبدالمتین دوم» که نقش «مانتاى سیاه» را در «آکوامن» برعهده داشت در حال گفتگو است تا یکى از نقش هاى اصلى «ماتریکس» جدید را ایفا کند. این در حالى است 

که به تازگى اعالم شد «کیانو ریوز»، «کرى آن ماس» و «النا واچوفسکى» براى ساخت «ماتریکس 4» دوباره برمى گردند.

ن فیلم دیدار کرده و با یحیى عبدالمتین دوم به توافق رسیده است.
فسکى، کارگردان فیلم به تازگى با چند بازیگر براى یکى از نقش هاى ای

گفته شده النا واچو

«نئو» و «ترینیتى» به فیلم باز مى گردند و گفته مى شود عبدالمتین در نقش «مورفیوس» جوان بازى خواهد کرد که یکى از نقش هاى اصلى 
ریوز و ماس در نقش هاى قبلى خود یعنى 

مانى «آکوامن» بودند.   عبدالمتین در فیلم ترسناك «ما» به کارگردانى 
ى مجدد عبدالمتین با کمپانى «برادران وارنر» است که سازنده فیلم ابرقهر

فیلم است. این به معنى همکار

«جوردن پیل» در نقش پدر شخصیتى که «لوپیتا نیانگو» بازى کرد، ظاهر شده بود. او نقش هاى کوچکى هم در فیلم هایى چون «دیده بان ساحلى» و «بزرگ ترین شومن» داشت 

و بعد در نقش یکى از شخصیت هاى شرور «آکوامن» دیده شد. وى در حال بازى در فیلم دیگر جوردن پیل یعنى «کندى من» است.

فیلمبردارى «ماتریکس 4» احتماًال از ابتداى سال 2020 آغاز مى شود.

امیر محمد زند که در فصل ســوم سریال «ستایش» 
ایفاى نقش کرده است، مى گوید به دلیل نقش کوتاهى که به وى 
ســپرده شــده بود ابتدا تمایلى به ایفاى نقش در فصل سوم این 
سریال را نداشته است اما در ادامه با توضیحات نویسنده درباره 

نقش، مجاب شده است.
این بازیگــر، درام موجود در این ســریال را قــوى و پیچیده 
خواند که به رغم دافعه هاى ابتدایــى، باعث جذب مخاطب 
مى شــود.  زند ادامه داد: هر چه قصه جلوتر مى رود درام هم 
پیچیدگى هاى بیشترى پیدا مى کند و معتقدم تا قسمت آخر 

هم این اتفاق خواهد افتاد.
او ادامه داد: فصل سوم جزو کارهایى بود که زمانى که پخش 
خود را شــروع کرد خیلى دافعه ایجاد کرد و نسبت به خود 
قصه و گریم ها انتقاد شد اما در ادامه کار با قصه گویى که 
داشت که بزرگ ترین نکته  مثبت «ستایش» هم همین 
قصه گویى اش است، مخاطب را جذب کرد. چراکه مردم 
ما، مردم یکى بود و یکى نبود هستند. پدران و مادران نسل 

ما و همگى با قصه بزرگ شدیم.
بازیگر ســتایش با بیان اینکه «ســتایش 3» روى محور 
شخصیت «حشمت فردوس» مى چرخد تا خود «ستایش»، 
گفت: چیزى که مهم است این است که مردم کار را دوست 

داشتند.
وى ادامه داد: برخى ســریال ها مثل «ترور خاموش» بحث 
تکنیکال و مســائل تخصصى دارند اما «ستایش» قصه اى 
دارد که در دل مردم است و به مسائل خانوادگى و اجتماعى 

مردم ارتباط دارد.
زند درباره  نقش خود گفت: نقشى که من بازى کردم درست 
است که به دلیل طولى کوتاه تر شده و البته بازى ها هنوز 
تمام نشده اســت و پایان کار مانده، اما به لحاظ عمقى و 
عرضى تأثیرگذار است. نقشى که من ابتدا نمى خواستم 

قبول کنم اما نویسنده و کارگردان پیشنهاد کردند که ادامه  نقش 
را بازى کنم.

وى تصریح کرد: از آنجا که فیلمنامه کامل نوشته نشده بود و نقش من هم 
کوتاه شده بود، تصمیم نداشــتم بازى کنم. وقتى که آقاى مطلبى نماى 
کلى از نقش به من دادند، کمى اقناع شــدم که بازى کنم. نقشم پررنگ 
نشد اما سکانس ها، ســکانس هاى کلیدى و راهگشا براى بازیگر نقش 

اصلى یعنى «حشمت فردوس» خواهد بود.
وى در پاسخ به اینکه آیا سریال «ستایش» این قابلیت را دارد که ادامه 
داشته باشــد؟ اظهار کرد: باید پایان قصه را دید؛ ممکن است آخر کار 
قصه طورى پیش برود که همه  گره ها گشــوده شود و به لحاظ روند 

قصه گویى کافى باشد، ممکن هم هست خطى باقى مانده باشد.
زند درباره  حواشــى مربوط به گریم کاراکتر «ســتایش» نیز گفت: 
اساسًا راجع به هر اثر هنرى وقتى حواشى سمت آن مى رود، یعنى کار 
دیده مى شود. در عین حال ممکن است در انتخاب برخى بازیگران 
اشتباهاتى شده باشد اما به لحاظ گریم «ستایش» آن هم در سن 43 
سالگى آنقدر اشتباه نشده است. مضاف بر اینکه ستایش قرار است 
در این برهه اتفاقاتى برایش بیافتد که براى آن اتفاقات نیاز بود که 

مقدارى طراوت بیشترى داشته باشد.
وى در عین حال گفت: از طرفى علــم گریم ما در ایران به حدى 
نرسیده که گریم هاى سنگین را طورى در صورت بازیگر انجام 
دهیم که پوست بازیگر نابود نشود. اینکه بازیگر شش هفت ماه و 
یا یکسال باید گریم شود غیرقابل تحمل است و در گریم ایران 
از چسب و التکس اســتفاده مى کنند و اگر قرار باشد بازیگرى 
یکسال هر روز صورتش چسب بخورد امکانپذیر نیست. امکان 
تغییر بازیگر هم نبود چرا که انتقادهاى زیادى این جابه جایى 
مى شد. راجع به جابه جایى بازیگر نقش «نازگل» کلى هجمه 
وارد شــد، چه برســد به اینکه بازیگر «ســتایش» را تغییر 

مى دادند.

آتش تقى پور، بازیگر فیلم ســینمایى «خروج» ســاخته ابراهیم حاتمى کیا 
پیرامون ســختى ســاخت این فیلم گفت: مــن در فیلم خــروج پالن ها و 
سکانس هاى زیادى را بازى کرده ام، به واقع ساخت این فیلم کار بسیار سختى  
است، البته همه گروه این سختى را به جان خریده و از طرفى ابراهیم حاتمى 

کیا به راحتى از پس این سختى ها بر مى آید.
وى درباره آخرین مراحل فیلمبردارى فیلم ســینمایى «خروج» اذعان کرد: 
فیلمبردارى در گچساران به مراحل میانى رســیده است، اما از طرفى ضبط 
سکانس هاى جاده اى به سمت تهران آغاز شده و ما مشغول 

بازى در این سکانس ها هستیم.
وى با تحسین بازى فرامرز قریبیان در فیلم 
سینمایى «خروج» تأکید کرد: من پالن هاى 
زیادى را روبــه روى قریبیان بازى کرده ام، 
وى بازیگر بسیار کاربلدى است و به نظر من 
یکى از شانس هاى اصلى دریافت سیمرغ 
بلورین جشــنواره فیلم فجر در 

سال جارى است. 

آریا عظیمى نژاد داور مسابقه «عصر جدید» با انتشار پستى خبر از یک جایزه 
بین المللى براى پارسا خائف، خواننده نوجوان «عصر جدید» داد.

پارسا خائف، پسر نوجوان با استعداد برنامه «عصر جدید» بود که با صداى بى 
نظیرش توانست نظر بسیارى از مردم و داوران «عصر جدید» را جلب کند و 
تا مرحله فینال این مسابقه پیش برود. این نوجوان آذرى زبان «عصر جدید» 
در سطح بین المللى براى ایران افتخار آفرین شد. او برنده جایزه ویژه فستیوال 
بین المللى موسیقى موغام کشورهاى اســالمى که در جمهورى آذربایجان 

برگزار مى شد شده است.
در این فستیوال بین المللى که هنرمندان کشورهاى اسالمى اعم از جمهورى 
آذربایجان، ایران، ترکیه، عراق، مصر، ازبکســتان، قزاقستان، ترکمنستان و 
قرقیزستان شرکت داشتند راهیافتگان به فینال مسابقه به اجراى قطعات خود 
پرداختند. این هنرمند نوجوان اردبیلى با اجراى تصنیفى در دستگاه نوا توانست 
نظر قاطع داوران فستیوال را جلب و مقام برترین خواننده و دیپلم بین المللى 

فستیوال موسیقى کشورهاى اسالمى ویژه نوجوانان را از آن خود کند.
پارسا خائف، نوجوان 14 ساله با استعداد مسابقه «عصر جدید» بود که توانست 
با صداى خوب و خوانندگى کم نقصش تا مقام سوم مرحله فینال «عصر جدید» 

پیش برود و نظر هواداران زیادى را به سمت خود جلب کند.
او که تسلطش به زبان آذرى امتیاز ویژه اى برایش محسوب مى شود تا به حال 
چندین بار موفق به دریافت جوایز متعددى از جشنواره هاى مختلف شده است 
و با حضور در برنامه «عصر جدید» بیش از پیش به شهرت و محبوبیت رسید.

در حالى که نزدیک به دو هفته از آغاز فیلمبردارى «سلفى با دموکراسى» سپرى 
شده است، کورش تهامى براى ایفاى نقش «سرسجود» به مجموعه بازیگران 
این فیلم اضافه شد. این در حالى است که سیما تیرانداز، بازیگرى که این شب 
ها با سریال «ستایش» مهمان خانه هاى مخاطبان است هم به جمع بازیگران 

فیلم «سلفى با دموکراسى» به کارگردانى على عطشانى پیوسته است.
تاکنون پوالد کیمیایى، پژمان بازغى، آتیال پسیانى، امیرعباس گالب از جمله 
بازیگرانى هستند که قرار است در فیلم سینمایى «سلفى با دموکراسى» ایفاى 

نقش کنند.
«سلفى با دموکراســى» فیلمى درباره جانبازان و شهداى هشت سال دفاع 
مقدس است و داستان آن تقریبًا در ادامه داســتان فیلم «دموکراسى تو روز 
روشــن» اتفاق مى افتد. فیلمبردارى دهمین فیلم على عطشانى که با حجم 
زیادى از جلوه هاى ویژه ساخته مى شــود، صبح چهارشنبه 10 مهر ماه آغاز 

شده است.

«مورفیوس» جوان معرفى شد

واکنش بهروز افخمى به خبر ساخته شدن «سن پطرزبورگ 2»: 

نه پیمان قاسمخانى مى تواند نه محسن تنابنده

پارسا خائف
 بین المللى شد

آغاز ضبط سکانس هاى 
جاده اى «خروج» 

«ســن پطرزبورگ»، یکى از فیلم هاى کمــدى موفق دو دهه 
اخیر سینماى ایران است. فیلمى موفق در گیشه که تهیه کننده، 
کارگردان و بازیگرانش بارها و بارها در این چند ســال حرف از 
ساخت مجددش زدند اما هیچ وقت دیگر این اتفاق نیافتاده است.
آخرین بار همین چند روز قبل بود که حمید اعتباریان، تهیه کننده 
«ســن پطرزبورگ» اعالم کرد به زودى کار ساخت این فیلم را 
آغاز مى کند و کار نگارش این فیلم را هم به پیمان قاسمخانى و 

امیرمهدى ژوله محول خواهد کرد. 
اما آیا این بار این فیلم ساخته مى شود؟ اگر چنین است، چرا بهروز 
افخمى نامش در این پروژه نیســت؟ اینها بهانه هایى هســتند 
براى تماس با افخمى و او پاسخ مى دهد: ساخت سرى دوم سن 
پطرزبورگ را خیلى جدى نگیرید. آقاى اعتباریان هر چند وقت 
یکبار این جمله را مى گوید و بعد هم هیچ اتفاقى نمى افتد! البته 
اگر قرار باشد اینطور که گفتند در چند ماه آینده این کار را کلید 
بزنند، قطعًا من کارگردانش نیستم اما خیلى هم باورم نمى شود 

که این بار هم قرار باشد چنین کارى اتفاق بیافتد.
او ادامه مى دهد: البته که دوســت دارم ایشان این فیلم را بسازد 
چون به رأى داورى خانه سینما چنانچه این فیلم ساخته شود، 5 
درصد از سهامش براى من است چون از کارگردانى سرى اول 
فیلم طلب داشتم و قرار شد 5 درصد ســرى دوم فیلم هر وقت 

ساخته شود به من برسد.
اما در شرایطى که افخمى خود در ســود ناشى از ساخته شدن 
احتمالى فیلم سهم دارد، چرا با این قاطعیت مى گوید این فیلم 
ساخته شدنى نیست؟ او پاســخ مى دهد: براى اینکه خودم هم 
مدتى در فکرش بودم تا این فیلم را بســازم امــا به چند دلیل 
مى شــود گفت عملى نیست. «ســن پطرزبورگ» بر پایه دو 
کاراکتر اصلى داســتان یعنى پیمان قاســمخانى و محسن 
تنابنده پیش مــى رود. دو نفرى که به خاطر مشــغله هاى 
کارى شان، هماهنگ کردن شــان براى بازى در این پروژه 

تقریبًا کارى نشدنى یا خیلى خیلى دشوار است. تازه این جداى 
از دستمزدهاى گران این دو ستاره است که چنین فیلمى را در 
مسیر ســاختش چنان گران تمام مى کند که صرفه اقتصادى 
ندارد. تازه اگر همه این موارد هم باشــد، پیمان و محســن با 
گذشت نزدیک 15 سال، دیگر آن چابکى قبل براى بازى در 

نقش هاى شان را ندارند.

اکنش

به ر
ش هاى کوچکى هم در فیلم هایى چون «دیده بان ساحلى و بو

لى»و «بزرگ ترین شوم
ش یکى از شخصیت هاى شرور «آکوامن» دیده شد. وى در حال بازى در فیلم دیگر جوردن پیل یعنى «کندى من» است. ر و
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س  زند که در فصل ســوم
ش کرده است، مى گوید
ده شــده بود ابتدا تمایلى
ل را نداشته است اما در اد

ش، مجاب شده است.
 بازیگــر، درام موجود در
اند که به رغم دافعه هاى
ى شــود.  زند ادامه داد: ه
یچیدگى هاى بیشترى پی
هم این اتفاق خواهد افتاد
و ادامه داد: فصل سوم جز
خود را شــروع کرد خیلى
قصه و گریم ها انتقاد شد
ن ترین داشت که بزرگ
قصه گویى اش است، مخ
ما، مردم یکى بود و یکى
ما و همگى با قصه بزرگ
بازیگر ســتایش با بیان
شخصیت «حشمت فردو
گفت: چیزى که مهم است

اشتند.
ى ادامه داد: برخى ســر
کنیکال و مســائل تخص
که در دل مردم است رد

مردم ارتباط دارد.
زند درباره  نقش خود گفت
است که به دلیل طولى
پای تمام نشده اســت و
عرضى تأثیرگذار است

ت. ن ى 2 آغاز مى شود. ل ى
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سکانس هاى جاده اى به سمت تهران آغ
بازى در این سکانس ها هست
بازى فرام وى با تحسین
سینمایى «خروج» تأکید
زیادى را روبــه روى قری
وى بازیگر بسیار کاربلدى
یکى از شانس هاى اص
بلورین جشــ
سال جارى شدن 

 فیلم 
مهم 
 دلیل 
دو  یه
سن
اى

وژه 
جداى 
در  را
ادى 
با  ـن
ىدر 

با به پایان رسیدن فیلمبردارى جدیدترین 
فیلم نیکى کریمى، حسین علیزاده آهنگساز 
مشهور ایرانى که تا به حال جوایز زیادى 
در داخل و خارج از ایران کسب کرده، کار 
ساخت موســیقى این فیلم را آغاز کرده 

است.
«آتاباى» پنجمین فیلم بلند سینمایى نیکى 
کریمى اســت که نگارش فیلمنامه آن را 
هادى حجازى فر بر اساس طرحى از نیکى 
کریمى به عهده داشته، سامان لطفیان مدیر 
فیلمبردارى آن بــوده و این روزها مراحل 
تدوین آن توسط حسین جمشیدى گوهرى 

در حال انجام است.
همچنین هادى حجــازى فر، جواد عزتى، 
سحر دولتشاهى و دانیال نوروش بازیگران 
«آتاباى» هستند و اولین نمایش این فیلم 

در جشنواره فجر امسال خواهد بود.

همکارى حسین علیزاده 
با خانم کارگردان
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2 ستاره دیگر هم به 
«سلفى با دموکراسى» پیوستند

«رابرت دنیرو» که براى معرفى «ایرلندى» در جشنواره 
فیلم لندن حاضر شده بود «دونالد ترامپ» را بار دیگر به 
باد انتقاد گرفت. او از ترامپ به عنوان «بازیگر کثیف» 
یاد کرد که تالش دارد همــه بنیادها را تخریب کند تا 

خودش را نجات دهد.
این بازیگر برنده اسکار گفت: امروز بخاطر ترامپ همه 
چیز به هم خورده زیرا او یک بازیگر کثیف است. براى 
من عجیب است که او چنین شخصیتى است... او از این 
کارها دست برنمى دارد و درباره همه نهادها حرف هاى 
بى خود مى زند. وى افزود: ما باید از این نهادها حمایت 
کنیم و همینطور از ستون چهارم یعنى مطبوعات دفاع 
کنیم، زیرا او تالش دارد همه این نهادها را نابود کند و 
براى این کار تنها یک دلیل دارد: نجات خودش و همه 

ما هم این را مى دانیم.
دنیرو از جمهورى خواهان هــم انتقاد کرد و گفت آنها 
آنقدر ترسیده اند که از انجام هر کارى عاجز مانده اند. در 
حالى که مى توانند در جوامع خودشان شروع به عملى 

علیه ترامپ بکنند. 
دنیرو در لندن با «گاردین» نیز مصاحبه کرد و در این 
مصاحبه گفت آمریکا یک رئیس جمهور گانگستر دارد 

و منتظرم هر چه زودتر او را در زندان ببینم.
 BBC بازیگر «خیابان هاى پایین شهر» در تلویزیون
هم حاضر شــد و گفت ما رئیس جمهورى داریم که 
خودش هم فکر مى کند گانگســتر است اما گانگستر 
خوبى هم نیست... گانگسترها مى توانند افتخار داشته 

باشند اما این مرد هیچى ندارد.

روایت «رابرت دنیرو» از بازى کثیف «دونالد ترامپ»

جموعه پر مخاطب این شب هاى تلویزیون
ات یکى از بازیگران م

توضیح

قصه، «ستایش» را نجات داد
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آگهى مزایده
شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 2 قطعه زمین با کاربرى مسکونى از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت 

کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

م الف: 602031محسن جوادى- شهردار  پیربکرانمحسن جوادى- شهردار  پیربکران

متراژ (مترمربع)آدرسکاربرىردیف
228/48محله فرتخون ضلع جنوب مسجد انتهاى بن بست 6 مترىمسکونى1
189/54خیابان شهید رجائى کوچه 17 شهریور انتهاى کوچه 6مسکونى2

یک شنبه  21 مهر  موووووورزشوووووورزش

 افشــاگرى هاى دوجانبه درباره ماجراهاى تیم امید ادامه دارد و هر روز چیزهاى 
عجیب ترى در این باره به گوش مى رسد. ابتدا فرهاد مجیدى مدعى شد که هرکدام 
از مدیران و اعضاى کمیته فنى مى خواستند آدم خودشــان را به تیم امید بیاورند. 
مجیدى همچنین از دخالت حمید استیلى در چیدن ترکیب تیم و حتى تعویض ها در 
بازى هاى دوستانه هم گفت. در پاسخ به این ادعاها، جبهه مقابل مدعى شد مجیدى 
هیچکس را قبول نداشته و فقط قصد داشته برادرش فرزاد را به عنوان سرپرست 
به تیم امید اضافه کند! بعد حمید استیلى مدعى شد که فرهاد مجیدى بازیکنان تیم 
امید را نمى شناخت و خودش از او مى خواست که کمکش کند! از یک سود فرشاد 
ماجدى ادعا کرد مجیدى امید نمازى را نمى شناخت و به همین دلیل نمى خواست 
او در تیم امید دستیارش باشد اما خود نمازى این ادعا را تکذیب کرد. بازیکنان تیم 
امید هم وارد این بازى مســخره و خطرناك شده اند و هر کدام در یک سمت دعوا 
ایستاده  اند. عده اى از اســتیلى دفاع مى کنند و عده اى هم با کمى احتیاط و براى 
اینکه خط نخورند، میانه کار را گرفته اند. مثل همیشــه دعواهاى رنگى هم وجود 
دارد. استقاللى ها استیلى را مقصر این وضعیت مى دانند و معتقدند او با نقشه آمده و 
سرمربیگرى را از چنگ مجیدى درآورده، پرسپولیسى ها هم مجیدى را یک مربى 
بى تجربه مى  دانند که از ترس صعود نکردن به المپیک، دخالت ها را بهانه کرده و از 
تیم جدا شده است. در این میان تنها چیزى که اهمیت ندارد سرنوشت تیم امید است. 
البته اینها که گفتیم فقط گوشه اى از داستان هاى عجیب و غریب تیم امید است 
اما اگر فقط نیمى از این ادعاها درست باشد -فرقى هم ندارد از کدام طرف- باید از 
همین حاال فاتحه تیم امید را خواند. یعنى دوستان در این مدت به تنها چیزى که فکر 
نکرده اند، تیم امید است. هر کس آمده و د ر هر پستى که مشغول بوده فقط به فکر 

خودش و اطرافیانش بوده و آخر داستان هم که فعالً. ..

چند شب پیش جلسه اى میان سرمربى و مدیران باشگاه ذوب آهن اصفهان برگزار 
شد و طرفین در مورد آینده تیم به صحبت پرداختند.

در حالى که شش هفته از آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران گذشته اما باشگاه 
ذوب آهن اصفهان تا چند روز پیش نتوانسته بود بخشــى از مطالبات بازیکنان را 

پرداخت کند و همین امر باعث نارضایتى آنها شده بود.
در همین ارتباط،  چند روز پیش 10 درصد از قرارداد بازیکنان پرداخت شــد تا آنها 
با روحیه بهترى به کار خــود ادامه دهند. همچنین قرار اســت به زودى با تالش 

مسئوالن باشگاه 20 درصد دیگر از قرارداد بازیکنان و اعضاى تیم پرداخت شود.
خبر دیگر از ذوب آهن اینکه، چند شب پیش جلســه اى میان علیرضا منصوریان 
(سرمربى) و برخى از مدیران باشگاه ذوب آهن برگزار شد. در این جلسه منصوریان 
درباره شرایط تیم و نتایج اخیر صحبت هایى انجام داد و از طرفى مدیران هم قول 

دادند تمام تالش خود را براى حل مشکالت انجام دهند.
تیم ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى قرار است روز چهارشنبه هفته 

مس کرمان برود.پیش رو بــه مصاف تیم 

ربیع عطایا، هافبک سابق تیم ذوب آهن که اکنون در تیم العهد لبنان بازى 
مى کند، به تیم ملى دعوت شد.

 تیم فوتبــال لبنان پــس از دو باخت 
متوالى، این هفته در خانه موفق شــد 
تا ترکمنستان را شکست بدهد، آنها 

هفته بعد باید به مصاف تیم ضعیف 
سرى النکا بروند.

تتشیوباتریو، سرمربى تیم لبنان 
نام 23 بازیکن را براى  این دیدار معرفى 

کرد که نکته جالب بازگشــت ربیع عطایا، به 
لیست تیم ملى بود. عطایا یک فصل و نیم را در 
ذوب آهن بازى کرد و البته نمایش درخشانى 

نیز داشت.

باالخره رأى ســوپرجام جنجالى سال 97 اعالم شد 
و دادگاه CAS پرسپولیس را برنده این بازى اعالم 
کرد تا یک شکســت ســنگین به مجموعه باشگاه 
اســتقالل وارد شــود. تعویق چندباره صدور حکم 
این پرونده باعث شده بود تا اینطور به نظر برسد که 
ممکن است رأى به سود استقالل صادر شود. اما این 
اتفاق نیافتاد و CAS در نهایت استقالل را با شوك 
بزرگى رو به رو کرد. حاال مدیران استقالل که قبل از 
صدور این حکم هم حسابى از سوى هواداران تحت 
فشار بودند با مشــکل بزرگى رو به رو شده اند و 
باید پاســخگوى هواداران باشند. البته فتحى 
ساعاتى بعد از صدور حکم، کًال شانه خالى 
کرد و مدعى شد که این اتفاقات در دوران 
مدیریت او رخ نــداده و مدیران قبلى باید 
پاسخگوى این اتفاق باشند. در این باره، تا 
بخشى از ماجرا حق با اوست. بازى نکردن استقالل 
در سوپرجام در دوران مدیریت افتخارى و همکارانش 
رخ داد و آنها باید در این باره پاسخ بدهند اما کشاندن 
پرونده بــه دادگاه، هزینه هاى چند هــزار دالرى و 
امیدوار کردن هواداران استقالل به پیروزى در این 
پرونده، در دوران مدیریت فتحى و همکارانش انجام 
شد و آنها حداقل باید پاسخگوى این بخش از ماجرا 
باشند. مهمتر از هزینه هاى دالرى و بین المللى شدن 
این پرونده که در نهایت با باخت اســتقالل به پایان 
رســید، امیدوار کردن هواداران استقالل به پیروزى 
در این پرونده بود. فتحــى مى گوید هیچ وقت قول 
پیروزى را نداده اما خطیر که معاون فتحى بود بارها 
در این باره مصاحبه کرده بود و حتى از پرسپولیسى ها 
خواسته بود خودشان کاپ سوپرجام را که از سازمان 
لیگ تحویل گرفته اند پس بدهنــد چون به زودى 
مجبور خواهند شد که آن را برگردانند! این جمالت 
اگر به معناى وعده پیروزى استقالل در دادگاه نیست، 
چه معنى دیگرى مى دهد؟ فقط کافى است چند تا از 
 CAS شوخى ها و کرى هاى پرسپولیسى ها با رأى
را بخوانید تا ببینید استقاللى ها در چه وضعیتى قرار 
دارند. مثًال: «روى کاپ حــک کنید: عاقبت فرار به 
ترکیه» یا «حتماً  همه دنیا بایــد مى فهمیدند که به 

ترکیه فرار کردید؟»

محمدرضا خلعتبرى، مهاجم تیــم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان تأکید کرد که این تیم در چهار بازى آینده اش 
با جمع کردن حداکثــر امتیازات ممکــن به کورس 

قهرمانى لیگ برتر وارد خواهد شد.
خلعتبرى با اشــاره بــه عملکرد ضعیــف تیمش در 
امتیازگیرى گفت: ما بازى هاى ســختى داشتیم و با 
تیم هاى پرقدرتى مثل سپاهان، استقالل و شهر خودرو 
روبه رو شدیم، این در حالى است که تیم جوانى داریم و 
فقط دو سه بازیکن باالى 30 سال سن دارند. وضعیت 
تیم ما نگران کننده نیست. در چهار بازى بعدى باید با 
شهر خودرو، پیکان، ماشین ســازى و شاهین بوشهر 
روبه رو شویم. بدون شک ذوب آهن در این چهار بازى با 
جمع کردن حداکثر امتیازات ممکن به کورس قهرمانى 

وارد خواهد شد.
وى ادامه داد: در بعضى از بازى ها بدشانســى آوردیم 
که مى توان به بازى با سایپا، تراکتور و سپاهان اشاره 
کرد، حتى در بازى با استقالل هم مى توانستیم برنده 

باشــیم اما مســاوى کردیم. در بازى با سپاهان یک 
گل ســالم ما مردود اعالم شد و یک پنالتى مسلم هم 
براى ذوب آهن گرفته نشــد. قطعًا اگر این اشتباهات 
نبود االن وضعیت متفاوتى در جدول داشــتیم. البته 
در همین بــازى با ســپاهان موقعیت هــاى زیادى 
را از دســت دادیــم. ما تیــم خوبى داریم و شــک 
نکنید کــه ذوب آهن به جمع مدعیــان اضافه خواهد 

شد.
وى در واکنش به اینکه برخــى معتقدند ذوب آهن با 
جدایى رشید مظاهرى درون دروازه ضعف دارد، تصریح 
کرد: نباید اینقدر به گلرهایمان گیر بدهند. ما گلر خوبى 
مثل محمدباقر صادقى داریــم و نباید با یک دو بازى 
در مورد این بازیکن قضاوت کنیم. به غیر از صادقى، 

بهزادى هم گلر خوبى است. در اینکه مظاهرى گلر 
شایسته اى است شکى وجود ندارد  ولى ذوب آهن 

هم گلرهاى خوبى دارد. آنها توانایى شــان را 
در دیدارهاى پیش رو اثبات خواهند کرد.

 در بازى با سپاهان یک 
 و یک پنالتى مسلم هم 
 قطعًا اگر این اشتباهات 
 جدول داشــتیم. البته 
 موقعیت هــاى زیادى 
م خوبى داریم و شــک 
مدعیــان اضافه خواهد 

ى معتقدند ذوب آهن با 
وازه ضعف دارد، تصریح 
 گیر بدهند. ما گلر خوبى

م و نباید با یک دو بازى 
کنیم. به غیر از صادقى، 

ر اینکه مظاهرىگلر
دارد  ولى ذوب آهن

وانایى شــان را 
اهند کرد.

محمدرضا خلعتبرى:

اینقدر به گلرهایمان گیر ندهید

هنگامى که ســوت آخرین 
مسابقه لیگ هجدهم فوتبال 
کشور نواخته شــد و تیم هاى 
برتر فوتبــال ایران به طور رســمى 
تعطیالت بین فصل را آغاز کردند، هواداران 
باشــگاه و تیم فوتبال ذوب آهن مغموم تر از 
همیشــه بودند. هوادارانى که اکثریت آنان از  
شاغالن و بازنشســتگان قطب مهم صنعت 
کشــور، کارخانه ذوب آهن اصفهان تشکیل 
شده اند. کارگران آتشکار که در پاى کوره هاى 
آتش و آهن و با درجه حرارتــى معادل هزار 
و 800 درجه، خط تولید را در تمام 50 ســال 
گذشته فعال نگاه داشته و در عرصه اى دیگر، 

قهرمانانه افتخارآفرینى مى کنند.
به گواه اکثریت کارشناســان فوتبال کشــور 
در حوزه داورى و فنــى، ذوب آهن اصفهان 
به عنوان یکى از نماینــدگان ایران در میان 
تیم هاى متمول و مولتى میلیاردى قاره کهن، 
با ارائه فوتبالى زیبا و تماشاگر پسند، 21 امتیاز 
را با اشتباهات فاحش داوران فوتبال ایران در 
دوره هجدهم لیگ برتر فوتبال از دست داده 
بود و مطابــق قانونى نانوشــته، هیچ مقام و 

منصبى قادر به بازگرداندن این امتیازات نبود.
با شــروع دوره نوزدهم لیگ برتــر، خانواده  
ذوب آهن اصفهــان بر این گمــان بودند که 
عدالت ذاتى حاکم بر فوتبال کشــور با وجود 
سالمت داورى دیرینه موجود، نتایج رقابت ها 
در زمین فوتبــال و در توانایى یا عدم توانایى 
بازیکنان و کادر فنى مشــخص شــود و تیم 
داورى مســابقات کمترین نقــش را در این 
میانه داشته باشــند، اما افسوس که با گذشت 
شــش هفته از ایــن رقابت ها، تیــم فوتبال 
ذوب آهن در ســه مســابقه مهم با تیم هاى 
پرتماشــاگر و معروف فوتبال کشــور یعنى 
تراکتور تبریز، استقالل و سپاهان که هر سه از 
شــانس هاى قهرمانــى لیــگ نوزدهــم 
خواهند بــود، از ناحیه داورى متضرر شــده 

است.
 اخراج کاپیتان و بازیکن تأثیرگذار تیم فوتبال 
تراکتور در هفته سوم، دو پنالتى سوخته برابر 
اســتقالل در هفته پنجم و اشتباه مشکوك و 
اظهرمن الشمس کمک داور دوم و تیم داورى 
در تمامى مسابقات لیگ نوزدهم تا پایان هفته 
ششم رقابت ها، یک پنالتى اعالم نشده و یک 
گل 100 درصد صحیح و واضح در هفته ششم 

در مقابل تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در 
دربى نصف جهان.

در هر حال با احترام تمام قد به جامعه ســالم 
و زحمتکش داورى فوتبال کشــور، آنچه در 
دیدار دو تیم فوتبال ذوب آهن و ســپاهان رخ 
داد، جاى تأمل و تعجب بســیار دارد، چرا که 
دو صحنه مورد اعتراض این باشگاه به قدرى 
واضح و مشــخص بود که بدون اســتفاده از 
تصاویر تلویزیونى و از فاصله دور نیز اشــتباه 
کمک داور دوم این دیدار در اعالم آفســاید و 
اشتباه دیگر تیم داورى در عدم اعالم پنالتى 

مشهود بود.
باشــگاه ذوب آهن اصفهان بــه عنوان یک 
باشــگاه قدیمى و پرافتخار کشور که خدمات 
بى شــمارى را در عرصــه ورزش این مرز و 
بوم ســرفراز و ســربلند حاصل کرده است،
ضمــن ســپاس از نظــم و انضبــاط و 
برنامه ریزى هاى مدون فدراسیون و سازمان 
لیــگ فوتبال کشــور، امیدوار اســت چنین 
اتفاقاتى که کلیــه خدمــات ارکان مختلف 
فوتبال کشــور را زیر ســئوال مى برد، پایان 
پذیرفته و نتیجه مســابقات تنها در مستطیل 

سبز رقم بخورد. 

این همه ضرر از داورى؟
کامران شیرزادى

جلسه على منصور 
ذوبى نام آشنا در تیم ملى لبنانو مدیران ذوب آهن

ن لبناان بازى  ب آهن که اکنون در تیم العهد

 باخت 
 شــد 
 آنها 

ف 

عرفى
ربیع عطایا، به 

فصلو نیم را در 
مایش درخشانى 

باالخره رأى
S و دادگاهS
کرد تا یک
اســتقالل
این پرونده
ممکن است
اتفاق نیافتا
بزرگى رو به
صدور این
فشار بو
باید
سا
ک
م
پاس
م بخشى از

بیچاره امیدها
سعید نظرى

عاقبت فرار به ترکیه
خشایار بیدمشکى

محمد مؤمنى

تحمل حضور زنان در ورزشــگاه آزادى براى تماشاى 
بازى ایران و کامبوج براى خیلى ها ســخت بود. یکى 
از این خیلى ها صدا و ســیما بــود! در حالى که فضاى 
مجازى از ظهر روز پنج شــنبه  هفته گذشته به اشغال 
اخبــار و تصاویر مربوط بــه حضور بانــوان ایرانى در 
ورزشــگاه آزادى درآمده بود، تلویزیون کوچک ترین 
اشاره اى به این اتفاق تاریخى نداشت و دوستان سعى 
داشتند تا جایى که مى شد این اتفاق را نادیده بگیرند و 

آن را منعکس نکنند. 
در برنامــه «فوتبــال برتــر» از ســوى مجــرى 
برنامــه تقریبــًا هیــچ حرفــى در ایــن بــاره زده 
نشــد. گزارشــگر بازى یعنــى محمدرضــا احمدى
 هم تالش کرد تا جایــى که مى تواند بــه این ماجرا 
ورود نکند. او بارهــا و بارها به تنها هــوادار کامبوج 
در ورزشگاه آزادى اشــاره کرد و یکى دو بار هم به 
شکلى تحقیرآمیز به او کنایه زد اما حتى یک بار هم 
از حضور زنان ایرانى در ورزشگاه آزادى حرف نزد! 
فیلمبردارى و کارگردانى بازى هم با همین سیاست

 انجام شد.
 هوادار کامبوجــى را بیشــتر از بازیکنــان داخل 

زمیــن نشــان دادنــد؛ آنقدر کــه حاال دیگــر همه 
فوتبالدوســتان او را بــه چهــره مى شناســند اما به 
جز چنــد نمــاى بســیار دور و مبهم از ســکوهاى 

زنــان، تصویــر دیگــرى از آنــان پخــش نشــد. 
دوســتان در صدا و ســیما آنقدر نگــران پخش این 
تصاویر زننــده و غیراخالقــى! بودند که خودشــان 
هم گیج شــده بودنــد و گاهى صحنه هاى آهســته 
گل هــاى ایــران را هــم پخــش نمى کردنــد که 
مبادا تصویر یــک بانوى ایرانى روى ســکوها پخش 
شــود و فاجعه اى رخ بدهد! حتى به نظر مى رســید به

 بازیکنان تیم ملــى هم توصیه هایى شــده بود و آنها 
در شــادى هاى بعد از گلشــان، به ســکوهاى بانوان 
نزدیک نمى شــدند. باز دم مسعود شــجاعى گرم که
 در پایــان بــازى، بازیکنــان را جمــع کــرد و بــه 
ســمت ســکوهاى بانــوان بــرد تا 
از آنهــا تشــکر کننــد. کــه

 این اتفاق هم توسط صدا و 
سیما منعکس نشد.

روز عذاب تلویزیون

 افشــاگرى هاى
عجیب ترى در ای
از مدیران و اعض
مجیدى همچنی
بازى هاى دوستا
هیچکس را قبو
بهتیمامید اضاف
امید را نمى شناخ
ماجدى ادعا کرد
او در تیم امید دس
امید هم وارد این
ایستاده اند. عده
اینکه خط نخور
دارد. استقاللى ه
ا سرمربیگرى را
دبى تجربه مى دان

تیم جدا شده است
البته اینها که گف
اما اگر فقط نیمى
همین حاال فاتح
نکرده اند، تیم ام
خودش و اطرافی

ن وری یر ن ی ى بپیشج چ ی ن وب ز ر ی بر
و برخى از مدیران باشگاه ذوب آهنبرگزار شد. در این جلسه منصوریان (سرمربى)
داد و از طرفى مدیران همقول درباره شرایط تیم و نتایج اخیرصحبت هایى انجام

دادند تمام تالش خود را براى حل مشکالت انجام دهند.
تیم ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى قرار است روز چهارشنبه هفته 

مس کرمان برود.پیش رو بــه مصاف تیم

لیست تیم
ذوب آهن
نیز

سعید نظرى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 970085 ج/6 له آقاى فرج اله کمالى و علیه آقاى روح اله شعبانى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 850/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
که آقاى محراب شهریارى و طیبه فرهنگ مهر ملک را به عنوان وثیقه براى محکوم علیه 
معرفى نموده و دستور ضبط وثیقه صادر شده است در مورخ 98/8/14 سه شنبه ساعت 11:30 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 12/418 
حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکى به پالك 15202/2325 ثبتى شماره 2325 فرعى 
از 15202 اصلى بخش 5 ثبتى اصفهان ملکى آقاى محراب شهریارى و خانم طیبه فرهنگ 
مهر و اکنون در تصرف استیجارى امالك کسرى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیال درج شده است که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان خ جى خ شهید رجایى شهرك فاضل حدفاصل 
بهار 2 و 3 کدپستى 8159956644 مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
در روز مزایده بصورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى 
به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: یک مغازه تجارى به نشانى فوق 
مراجعه و پس از بازدید و بررسیهاى الزم و مساحى محل گزارش ذیل تهیه گردید: نام مالک 
آقاى مهراب شهریارى 5 دانگ و طیبه فرهنگ مهر 1 دانگ- مساحت اعیانى حدود 35/2 
مترمربع- دیوارها آجر- سقفها تیرچه بلوك- نوع سازه بتنى- دربهاى خارجى سکوریت و 
فلزى- پنجره هاى خارجى فلزى- نازك کارى ســاختمان رنگ روغن و ســرامیک کارى 
شده- پوشش کف ساختمان سرامیک- سیستم گرمایش کولر ابى. توضیحات: در حال حاضر 
مغازه به دو قسمت تقسیم شده بود  که مشاور امالك و قسمت دیگر لبنیاتى بود. على هذا با 
توجه به در نظر گرفتن کلیه عوامل دخیل در تعییــن ارزیابى ملک مذکور و موقعیت زمین و 
قدمت و کیفیت ســاخت، ارزش کل ملک فوق الذکر با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و ایین نامه اجرایى آن مبلغ چهارصد و نود و دو میلیون و هشتصد 
هزار تومان (492/800/000 تومان) ارزیابى مى گردد در نتیجه ارزش 12/418 حبه مشاع آن 
به مبلغ 850/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 580357 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /6/219
مزایده

شــعبه پنجم اجراى احکام شــوراى حل اختــالف اصفهان، در خصوص پرونده کالســه 
970322 ش 5/ا/ا/ م ش له آقاى مجید حبیب الهى علیه شــرکت اســکاى هنر اصفهان، 
به آدرس خیابــان خیابان رباط اول- کوى ســپاهان پالك 16 بابت محکــوم به و هزینه 
هاى اجرایى به مبلغ 308/633/387 ریــال و نیم عشــر 15/431/669 ریال به مبلغ مى 
باشد که اموال توقیفى به شــرح طبق توافق و تراضى با شــرکت عمران خواهان در قبال 
مبلغ طلبى خود بتن دریافت کند که الزم به ذکر اســت مقاومت و عیار بتن در صورت لزوم 
خدمات (شــامل پمپ و حمل و نقل و غیره) طبق توافق و تراضى با شــرکت عمران انجام 
گردد. ســازمان عمران شــهردارى متعهد به انجام آن طبق توافق از نظــر مقاومت و عیار 
بتن و خدمات احتمالى خواهد بود. الزم به ذکر اســت که تولیدات شــرکت سازمان عمران 
شــامل 210 معادل 76/000 تومان و هر تن بتن 250 معادل 80/000 تومان مى باشــد. با 
عنایت به مبلغ محکوم بــه 308/633/387 بتن 210 معــادل 406/096 ریال و بتن 250 
معادل 80/000 ریال مى باشــد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در 
نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در مورخ 98/8/12 در ســاعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى 
احکام واقع در خیابان آتشــگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 شوراى حل ا ختالف 
برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلســه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه 
پنج روز قبل از جلسه ى مزایده به شماره حســاب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن 
فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. م الف: 595872 قاسمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /6/373

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98/84 ش 8 ح  شماره دادنامه 353– 30 / 6 / 98 تاریخ 
رســیدگى : 98/6/23 درخصوص دادخواســت آقاى مســعود یزدانى ف ماشااهللا بنشانى 
شــاهین شــهر خ خرازى بنیاد ازدواج 20 شــرقى آخر پالك 42 به طرفیت خوانده آقاى 
کریم عیدیوندى فرزند حســین مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ شــصت و پنج 
میلیون ریال به اســتناد یک فقره چک به عهده بانک صادرات به شماره 809664 خواهان 
دادخوستى فه خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 
در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاکنندگان زیر تشــکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشــورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید . و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرســى و تاخیر و تادیه نظر 
باینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى 
بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است شورا پس از بررسى پرونده و مستندات 
ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به شــماره تاریخ 3 / 2 / 98 با 
استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستند به 
ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره 
مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت دیر کرد حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ یک میلیون ششصد هزار و پانصد ریال 500 / 617 / 1 ریال هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر وتادیه از تاریخ سررسید چک مورخه 28 / 2 / 96 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد 
شــد  واعالم مى گردد حکم صادره غیابى بوده  ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى 
درهمین شعبه وظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگسترى شهرستان 
شاهین شهر مى باشد . 609789 /م الف حبیب اسالمیان - قاضى  شعبه هشتم حقوقى شوراى 

حل اختالف  شاهین شهر /6/416 
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 984202511992619- 98/7/16 نظر به اینکه به موجب راى شــماره 768ـــ 
98/4/17 قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکباب خانه پالك شماره 99/233 مجزى شده از 99 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت 
خانم شهین صالحى مسجد سلیمان فرزند امیر مستقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید 
حدود میباشد لذا به استناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز: 4 شنبه مورخه: 1398/8/22 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مط ابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 
آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه 
نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1398/7/21 م الف: 
623549 صیادى صومعه- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /7/350

مزایده
اجراى احکام شعبه نهم کیفرى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان در نظر دارد در 
خصوص کالسه پرونده 9/324/98 جلسه مزایده اى مورخ 98/8/6 روز دوشنبه ساعت 10 الى 
11 برگزار نماید. موضوع مزایده عبارت است از فروش ششدانگ پالك ثبتى 40/205 بخش 
14 ثبتى اصفهان متعلق به آقاى امین آقا کاشف فرزند رحمت اله و خانم زهرا مسعودى فرزند 
افراسیاب هر کدام به میزان سه دانگ شاکى آقاى حسن محمدزاده وطنچى فرزند محمدتقى 
به میزان طلب 17/978/789/473 ریال مى باشد. مشخصات محل طبق نظریه کارشناس 
بدین شرح مى باشد: کارشناسى به محل مورد نظر واقع در اصفهان- خانه اصفهان- خیابان 

خلیفه سلطانى- کوچه گلها 1 و 2 (شماره 14)- کوچه گلها 2- انتهاى کوچه گلها 3- کوچه 
گلستان- کوچه امید بن بست میالد- درب انتهاى بن بست- سمت چپ- کدپستى 64691- 
81946 مراجعه شــد و بازدید و معاینه الزم صورت گرفت که نتیجه به شرح زیر اعالم مى 
گردد: محل مورد نظر بازدید یک باب منزل مســکونى به پالك ثبتى شماره 40/205 است 
که رونوشت دو جلد سند مالکیت به شماره ثبت 136988 و 13327 تحت مالکیت آقاى امین 
آقا کاشف و خانم زهرا مسعودى على السویه در پرونده موجود مى باشد. بر اساس مندرجات 
رونوشت اسناد مالکیت مساحت عرصه این ملک 279 مترمربع مى باشد. اعیانى احداث شده 
در این ملک در یک طبقه همکف و نیم طبقه زیرزمین هر دو بصورت مسکونى به مساحت کل 
حدود 210 مترمربع مى باشد. که با دیوار آجرى و سقف تیرآهن و طاق ضربى و نماى آجرى و 
نماى داخل حیاط آجر و سنگ و با قدمت حدود 30 سال بنا شده است. کف ساختمان سرامیک 
دیوارها ســفید کارى و رنگ آمیزى و پنجره ها آلومینیومى- کابینت (ام دى اف) گرمایش 
بخارى گازى و سرمایش آن کولر آبى است- ساختمان داراى انشعابات آب و برق و گاز مى 
باشد. ساختمان مذکور بصورت کامل بازسازى شــده است. با توجه به مراتب فوق و محل و 
موقع یت ملک و کیفیت و قدمت اعیانى احداث شده در آن و لحاظ نمودن سایر عوامل مؤثر در 
ارزیابى ارزش تمامت شش دانگ عرصه و اعیان این ملک در حال حاضر 6/160/000/000 
ریال (شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال) تعیین و اعالم مى گردد. ضمنًا محل در 
تصرف وثیقه گذاران مى باشد طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى 
با این اجرا از محل بازدید نمایند. مزایده در ســاختمان کل دادگسترى واقع در خیابان شهید 
نیکبخت اتاق 030 برگزار مى گردد. مزایده از قیمت کارشناسى شروع شده و فرد یا افرادى 
برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسى را نقداً 
همراه داشته باشند. م الف: 625367 تاجمیر ریاحى- مدیر اجراى احکام شعبه نهم کیفرى 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /7/351
اخطار اجرایى

شماره:115/90 به موجب رأى شــماره 161 تاریخ 90/7/28 حوزه 37 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- جعفر رضایى 2- شیرین همتى 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت تضامنى مبلغ 9/200/000 ریال بابت اصل 
خواسته و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 88/6/18 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از بانک مرکزى در اجراى احکام در 
حق محکوم له موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به مدیریت مرادعلى نیکوپناه با وکالت 
علیرضا جهانگردى و نرگس صادقى قهساره نشانى: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- مجتمع 
یاران طبقه چهارم- واحد 27 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 625274 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/362 
فقدان سند مالکیت

شماره: 23013236- 7/17 /98 سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 2185 
واقع در بخش یک ثبت در صفحه 373 دفتر 23 امالك ذیل ثبت 2619 بنام ســید جالل 
حسینى فرزند سید مهدى ثبت و سند بشماره چاپى 041152- 32/الف- 89 صادر و تسلیم 
گردیده است طى نامه هاى بشماره هاى- 139304902003004238- 93/09/19 اداره 
اجرا و 139405802003000904- 94/10/17 اداره اجرا و 6/ح/ج/110/92- 92/03/07 
شــعبه 6 اجرا احکام و 940652- 94/12/26 شــعبه 10 و 139705802003001900- 
97/04/07 اداره اجرا و 93- 6589 ش/ج/یک- 93/12/18 شــعبه اول شورا حل اختالف 
و 139304902003004145- 93/09/16 اداره اجــرا و 139404902003002510- 
94/06/08 شــعبه اول اداره اجرا و 1397009001598439- 97/10/25 شــعبه 11 اجرا 
احــکام و 139805802003000611- 98/01/26 اداره اجرا بازداشــت اســت و اکنون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 627099 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه 

مرکزى اصفهان /7/363
 مزایده

در پرونده کالسه 849/98 و به موجب دادنامه 836 صادره از شعبه اول شوراى حل اختالف 
محکوم علیه امید قناعتکار محکوم است به پرداخت مبلغ 212628500 ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 9950000 ریال نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد طبق نظریه 
کارشناس آقاى مجید کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: سوارى پراید به شماره 
انتظامى 28 م 159 ایران 43 برنگ مشــکى متالیک مدل 83 بشماره موتور 939283/813 
بازدید شد بدنه خودرو زدگى متعدد چهار حلقه الستیک 40 درصد فاقد باترى که با توجه به نوع 
و مدل و در نظر گرفتن جمیع موثر و وضعیت فنى و ظاهرى خودرو قیمت پایه  160000000 
ریال معادل شانزده میلیون تومان برآورد گردیده و از طریق اجراى احکام حقوقى میباشد. و 
در تاریخ 1398/8/19 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکامحقوقى میباشد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/

ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 613608/م الف مدیراجراى احکام  1 شوراى حل اختالف 
نجف آباد /7/235

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 1859فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اصغر کریمیان دهقى  فرزند حفیظ 
اله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز98/8/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/7/21 -   622921/ م الف  سید روح اله موسوى - 
کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت /7/353      
 اخطار اجرایى

شماره 91/97 به موجب راى شماره 72 تاریخ97/2/17 حوزه مهردشت شعبه اول که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه اقبال بیگى نام پدر محمود به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل دین  با  خسارت تاخیردرتادیه 
بر مبناى نرخ اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى از تاریخ چک تا زمان وصول 
آن بر اساس محاسبه صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم و مبلغ یک 
میلیون وهفت هزارو پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى  در حق محکوم له به انضمام نیم 
عشراجرائى .محکوم له: محمد على نظرى نام پدر غالمعلى به نشانى: دهق شهرك طالقانى 
خ مدرس پ 101ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.622927/م 

الف-شعبه اول شوراى حل اختالف  بخش مهردشت/ 7/354

 حصر وراثت
آقاى حمید دندان نماى  به شماره شناسنامه 56  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 503  تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان فرصت یاســمى فرزند صفر  بشناسنامه شماره 6 در تاریخ 31 / 6/ 1397 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – غالمرضا دندان نماى نام پدر کریم 
شماره شناسنامه 3370060086 نسبت با متوفى فرزند 2 - علیرضا دندان نماى نام پدر کریم 
شماره شناسنامه 1722 نســبت با متوفى فرزند3- حمید دندان نماى نام پدر کریم شماره 
شناسنامه 56 نسبت با متوفى فرزند 4 – عبدالرضا دندان نماى نام پدر کریم شماره شناسنامه 
3370054167 نسبت با متوفى فرزند 5- شهاب دندان نماى نام پدر کریم شماره شناسنامه 
2284 نسبت با متوفى فرزند 6- شهریار دندان نماى نام پدر کریم شماره شناسنامه 2443 
نسبت با متوفى فرزند 7 –فردوس دندان نماى نام پدر کریم شماره شناسنامه 3370057530 
نسبت با متوفى فرزند 8 -  عالیه دندان نماى نام پدر کریم شماره شناسنامه 1723 نسبت با 
متوفى فرزند 9- فرحناز دندان نماى نام پدر کریم شماره شناسنامه 3370065851 نسبت 
با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 622910/م 

الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 7/355 
حصر وراثت

آقاى مرتضى پنداریان به شــماره شناسنامه 1187 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 526  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان بى بى صالحى مورکانى فرزند على  بشناسنامه شماره 778در تاریخ 
1 / 7/ 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – مرتضى پنداریان نام 
پدر وارطان شماره شناسنامه 1187 نسبت با متوفى همسر 2- مهین صالحى مورکانى نام 
پدر على شماره شناسنامه 794 نســبت با متوفى خواهر  اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد گردید . 623970/م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 7/356 

مزایده اموال منقول غیر منقول 
در پرونده 980804 اجر اى مدنى دادگسترى شاهین شهر اقاى سید مسعود موسویان پوده 
فرزند سید مهدى محکوم به پرداخت تعداد 114 ســکه طال بهار ازادى و 50 مثقال طالى 
ساخته شده بابت اصل خواسته در حق خانم فهیمه زارعى فرزند حسین و مبلغ 013 / 565 / 
8 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است که محکوم لها در جهت 
وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شــامل پالك ثبتــى 85534 / 301 بخش 
16 ثبت اصفهان نموده که حســب استعالم واصله از اداره ثبت اســناد و امالك به شماره 
13988560203501642 مورخ 4 / 3 / 98 میزان شش دانگ عرصه و اعیان پالك فوق در 
مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه هیات سه نفره کارشناسان دادگسترى ملک 
به نشانى شاهین شهر بلوار شــیخ بهائى خ ملک الشعراى بهار خ شهید حسن بیدرام فرعى 
3 غربى مجتمع ستاره درخشــان بلوك B غربى طبقه 6 واحد 64 واحد مسکونى مذکور به 
مساحت 35 / 73 متر مربع شامل 2 اتاق خواب سالن و حمام و سرویس بهداشتى و آشپزخانه 
و تراس به انضمام پارکینگ قطعه 70 تفکیکى به مساحت 85 / 11 متر مربه واقع در زیر زمین 
یک و انبارى قطعه 38 تفکیکى به مساحت 58 /2 متر مربع سیستم گرمایشى پکیج و رادیاتور 
شوفاژ و سرمایش کولر آبى داراى انشــعابات برق و گاز مجزا و آب مشترك با قدمت 2 تا 3 
سال کل شش دانگ به میزان 000 / 000 / 600 / 2 ریال ارزیابى شده و نظریه کارشناسان 
مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى 
بررسى شده که طبق گزارش مورخ 26 / 4 / 98 مامور اعزامى به محل ملک در تصرف خانم 
فهیمه زور آزمائى فرزند فریبرز بوده ملک موقتا به ایشان تحویل شده و با توجه به میزان طلب 
محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى تمامت مقدار مالکیت محکوم علیه به 
میزان شش دانگ پالك ثبتى مذکور بخش 16 اصفهان زمان برگزارى مزایده : 4/ 8/ 98 
ساعت 9 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد 
. برنده مزایده مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا 
عند اللزوم به حساب سپرده21712902777002  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى 
باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 619698م 

الف  – محسنى  مدیر  اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/ 7/357 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 586 ش 10 ح  شماره دادنامه 726 – 18 / 11 / 96 
تاریخ رســیدگى : 11 / 11 /96 درخصوص دعوى خواهان اقاى صادق شیاسى فرزند رضا 
بنشــانى اصفهان اتوبان چمران خ مولوى کوچه 35 کوچه یاوران بن بست گلستان انتهاى 
بن بست ســاختمان 4 طبقه واحد 2  بطرفیت خواندگان 1 – آقاى سید رضا محمدى شیخ 
شیانى فرزند سید جالل مجهول المکان 2 – آقاى ایمان ایمانى نژاد بنشانى شاهین شهر 
هشت بهشت میوه فروشــى خلیج فارس به خواســته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 14 ریال 
بابت یک فقره چک به شــماره 595044 / 9226 مورخ 5 / 5 /96 با احتســاب خســارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرســى خواهان به اســتناد یکفقره چک که از ناحیه بانک برگشت 
شــده مطالبه مبلغ 000 / 000 / 14 ریال را تقدیم نموده گردشــکار خواهان دادخواستى 
بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صــدور راى مى نماید نظر بــه این که علیرغم ابالغ قانونــى و ضمائم آن 
دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شــده از ناحیه بانک و اینکه 
خوانده ردیف اول صادر کننده چک و خوانده ردیف دوم ضهرنویس و ضامن چک مى باشند 
و درجلسه شورا حاضر نشده اند ونسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده اند 
و دلیلى بر برائت خود به شــورا اقامه نکرده اند که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان 
نسبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مســتندات ارائه شده با عنایت به 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه بااســتصحاب بقاى دین پا استحقاق خواهان را بر 
مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 198 – 519 – 522 و 515 قانون آئین 
دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به مــاده 249 قانون تجــارت و تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در خصوص خســارات دیر کرد حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 000 / 000 / 14 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 000 /360 / 1 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شــد از تاریخ صدورچک 5/ 5 / 96 لغایت 
زمان پرداخت در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر 
خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. 619994/م الف 

مجتبى رضوانى - رییس شعبه دهم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  7/358  
مزایده

آگهى فروش و تقسیم ترکه - شــماره پرونده : 9709983730200628 شماره بایگانى: 
980622در پرونده کالسه 980622 اجرایى و به موجب دادنامه 9809973730200252 
صادره از شــعبه دوم حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مســعود رجاییان ملزم و 
محکوم است به فروش و تقسیم ترکه شامل یکباب منزل مسکونى ششدانگ تحت پالك 
ثبتى 1487/198 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان به آدرس امیرآباد خ 
ساحل کوچه اتابک پالك 20 کدپســتى 47851-85166 به مساحت عرصه 118/33 و با 
زیر بناى حدود 74/55 مترمربع با سقف آهن و آجر و قسمتى تیر چوبى و نماى داخلى گچ و 
کف موزاییک درب و پنجره هاى  فلزى داراى گرمایش گاز و انشعابات آب و برق و گاز که با 
امتیازات به مبلغ 1/150/000/000 ریال  توسط کارشناس رسمى محمد على معین ارزیابى 

گردیده در حق خواهانها شهناز و مهناز و رسول رجاییان و على شیاسى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل به مبلغ 5/000/000 ریال در حق خواهانها و مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/08/08 
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که 
از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد. 625380/م الف مدیراجراى احکام شعبه دوم دادگسترى نجف آباد/ 7/373
 اصالحیه 

بدینوسیله اعالم مى گردد که آگهى مزایده اموال مال منقول به شماره م الف 610318 به 
شــماره پرونده 980902  که تاریخ آن در روز نامه نصف جهان  21 / 7 / 97 چاپ شده بود 
که تصحیح ( 21 / 7 / 98  ) مى باشــد مى گردد . م الف: 610318- اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر/ 7/374 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139860302007007663 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى شــرکت گل دارو به شناســه ملى 10100931371 
در 13503,75 سهم مشــاع از 67508,12 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
67508,12 مترمربع قسمتى از پالك 4 فرعى از 39 اصلى واقع در باغکومه خریدارى از مالک 
رســمى آقاى صمد عابدى فرزند زین العابدین و حاجى محمد اسماعیلى فرزند محمدعلى 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/06 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/07/21 م الف: 611922 حسین زمانى علویجه رئیس ثبت اسناد و 

امالك فالورجان/ 7/154 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023001150 مــورخ 97/12/28 خانم فاطمه 
نجارزادگان به شماره شناسنامه 80 کدملى 1290232830 صادره از اصفهان فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 413/85 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 1169 و 1169/1- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023001151 مورخ 97/12/28 آقاى محمدرضا 
کشانى به شماره شناســنامه 13469 کدملى 1292527056 صادره از اصفهان فرزند اکبر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 413/85 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 1169 و 1169/1- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/07/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 07/21 /1398 م الف: 609710 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/143
حصر وراثت

خانم مرجان چمن زار  به شماره شناسنامه 2782 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 515  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان منیژه بوالى کاید شمشیرى فرزند رضا  بشناسنامه شماره 1665در تاریخ 16 / 
2/ 1398 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – مرجان چمن زار نام پدر 
حمداهللا شماره شناسنامه 2782 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد چمن زار نام پدر حمداهللا 
شماره شناسنامه 10608 نسبت با متوفى فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد گردید . 622712 /م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /7/375 
 ابالغ اجرائیه

احترامًا مقرراســت متن ذیل دریک نوبت یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج 
و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در کالســه پرونده 91/97 شــعبه اول شوراى حل 
اختالف مهردشــت. موضوع: ابالغ اجرائیــه محکوم له: محمد على نظــرى محکوم علیه: 
اقبال بیگى خواســته: صــدور اجرائیه. بدین وســیله بــه موجب درخواســت اجراى حکم 
بشماره 72-98/2/17 و شماره دادنامه (قطعى شده) صادره از این شورا شما محکوم هستید 
1-به پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشــتصدهزار ریال وجه اصل خواسته در حق محکوم له. 
2-خســارت تاخیرتادیه 3-مبلغ یک میلیون و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى 
و 4- مبلغ مطابق اجراى احکام مدنى بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ 
مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
درامورمدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشر آگهى 
به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا گذاریــد. 2-ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهید. 
3-مالى معرفى کنید که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به از آن میسر باشد اگر مالى ندارید 
صریحًا اعالم نمایید. هرگاه ظرف سه ســال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن لیکــن براى فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفى نکنید یا صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شد. 622919/م الف-دبیرشعبه 

اول حقوقى مهردشت /7/352
تحدید حدود اختصاصى

شماره : 13984202511993564 – 98/7/16 نظر به اینکه به موجب رأى شماره 769-
98/4/17 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکباب ساختمان نیمه ساز پالك شــماره 99/234 مجزى شده از 99 اصلى بخش 6 ثبت 
اصفهان در مالکیت آقاى جلیل ربیعى جعفر آبادى فرزند قدرت اله مستقر گردیده و پرونده 
ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود مى باشد لذا باستناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز: 2شنبه مورخه: 1398/8/27 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد 
شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، 
ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست 
را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر این صورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى 
مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه 
مى دهد. تاریخ انتشــار: 1398/7/21م الف: 627912صیادى صومعه- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /7/376
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مدیر گروه مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینى (ره) گفت: علت اصلى 
سندرم پاى بى قرار که اغلب در نشستن هاى طوالنى مدت به ویژه در 

سفرها ایجاد مى شود، کمبود آهن است.
دکتر محمدحســین حریرچیان گفت: ســندرم پاى بى قرار معموًال 
قبل از خواب بروز مى کند و از این رو جزو اختالالت خواب محسوب 
مى شود. این عارضه علل متعددى مى تواند داشته باشد؛ گاهى علل 
فیزیولوژیک مانند کم خونى، اختالل در عملکرد کلیه، مشــکالت 

کلیوى و تیروئید و گاهى علل ژنتیکى در بروز آن دخیل هستند.
وى افزود: افرادى که دچار این عارضه هستند و به همین دلیل نمى توانند 
به راحتى به خواب روند، باید به پزشــک مراجعه کرده تا با یک درمان 

دارویى مختصر درمان شوند، کیفیت خواب بیمار بهبود یابد.
حریرچیان گفت: عالوه بر این عوامل، بســیارى از افراد در اثر کمبود 
آهن به این عارضه مبتال مى شوند؛ درصد زیادى از بیماران که سندرم 

پاى بى قرار دارند در آزمایشات کم خونى ندارند اما وقتى میزان آهن 
آنها بررسى مى شود، به ویژه در زنان که معموًال این میزان پایین است، 

مشخص مى شود که کمبود آهن دارند.
متخصص مغز و اعصاب افزود: در افرادى که علت بروز ســندرم پاى 
بى قرار کمبود آهن است، با تجویز آهن مختصر این عارضه به راحتى 

برطرف مى شود.
حریرچیان در خصوص کمبود سایر ریزمغذى ها و نقش آنها در بروز 
این ســندرم گفت: عمدتاً کمبود آهن اســت که این عارضه را ایجاد 
مى کند و کمبود ویتامین هاى دیگر ارتباطى با این عارضه ندارد مگر 
اینکه نوروپاتى (بیمارى اعصاب محیطى) ایجاد کنند که از حیطه علل 

پاى بى قرار خارج مى شود.
سندرم پاى بى قرار عارضه اى است که در آن فرد احساس ناراحتى به 
خصوص در ساعات بعدازظهر و هنگام خواب کرده و تالش مى کند با 

راه رفتن، تکان دادن یا ماساژ پاها این حس ناخوشایند را برطرف کند.
از آنجا که این سندرم بیشتر هنگام خواب بروز مى کند، از اختالالت 
خواب به شمار مى آید. سندرم پاى بى قرار از هر سنى مى تواند شروع 

شود و با گذشت زمان شدت بیمارى افزایش مى یابد.
این عارضه سبب انواع احساسات از جمله سوزن سوزن شدن، خارش، 
کوبیدن، سوزش، کشش و خزیدن چیزى در پاهاى فرد مبتال مى شود. 
این عالی م معموًال هنگام درازکشیدن یا نشستن طوالنى مدت روى 

صندلى ماشین، هواپیما یا سینما نیز رخ مى دهد.
از آنجا که این عالیــم با تکان دادن پا یا ایســتادن کاهش مى یابد، 
پزشکان توصیه مى کنند براى رفع این عارضه در طول سفر به ویژه 
سفرهاى طوالنى مدت نوروزى چند توقف داشته و سرنشینان خودرو 
کمى راه بروند. همچنین مسافران پروازهاى هوایى در صورت امکان 

چند دقیقه در طول هواپیما قدم بزنند.

وقت نشستن، پاهایتان را مدام
 تکان مى دهید؟ 

یک متخصص گوش و حلق و بینى گفت: اســتفاده 
مداوم از هندزفرى احتمال کاهش شــنوایى و حتى 

ناشنوایى را به دنبال دارد.
دکتر علیرضا لطفى در خصوص مضرات اســتفاده 
دائمــى از هندزفرى بیان کرد: اســتفاده مــداوم از 

هندزفرى به ویژه با صداى بلند، اثرات مخربى بر روى 
ســلول هاى مویى گوش دارد و به تدریج گوش را ناشنوا 

مى کند. وى ادامه داد: این ناشنوایى تدریجى اوایل به صورت 
«وزوز» کردن گوش است که البته قابل ترمیم است ولى به 

یکباره گوش به ناشنوایى مى رســد که در این حالت شنوایى 
غیرقابل برگشت است.

لطفى گفت: به دلیل ثابت مانــدن هندزفرى در مجراى گوش، احتمال 
عفونت مجراى گوش در قسمت بیرونى وجود دارد. این عفونت ها مى تواند 

به صورت عفونت هاى قارچى و باکترى نمود پیدا کند که با رشد باکترى ها به 
گوش آسیب مى رسد. وى گفت: امواج بعضى از هندزفرى هاى غیر استاندارد نیز عوارضى 

مانند سردرد، سرگیجه، منگى و خستگى را به دنبال دارد.
لطفى با بیان اینکه صدمات محیطى نیز از خصوصیات هندزفرى است، اظهار  کرد: فردى 
با هندزفرى به خیابان قدم مى گذارد، هیچ صدایى جز صداى موزیک خود نخواهد شنید و 

با محیط بیرون خود ارتباط برقرار نمى کند؛ این موضوع نیز آسیب هایى را به دنبال دارد.

هندزفرى
 چه بالیى 

سرتان مى آورد

اگر تا به حال براى شــما پیش آمده که خیس عرق از خواب بیدار 
شــوید حتمًا از خود پرســیده اید که دالیل عرق کردن در خواب 
چیست؟ چرا در خواب عرق مى کنیم؟ اگر این اتفاق مکرراً براى 
شما رخ مى دهد ممکن است نیاز به بررسى هاى پزشکى داشته 

باشید.
اوًال مهمترین دلیلى که ســبب تعریق شــبانه مى شود افزایش 
دماى بدن به علت خواب در یک محیط گرم اســت. اگر تنظیم 
درجه حرارت اتاق شما به هم خورده یا لباس خوابى پشمى به تن 
کرده اید یا خودتان را البه الى پتــو و ملحفه ها پیچیده اید جاى 
تعجب ندارد که بدن شما گرم شده و شروع به عرق کردن مى کند 
که امرى کامًال طبیعى است. همچنین دماى بدن انسان در طول 
خواب متغیر است. بیشــتر افراد در حدود ساعت 4 صبح بیشترین 
دماى بدنى را تجربه مى کنند. به عالوه در مراحل معینى از خواب 
سیســتم عصبى خودکار (که تنظیم درجه حرارت بدن، ضربان 
قلب، فشار خون و سایر فاکتورها را تحت کنترل دارد) ممکن است 

فعال تر شده و منجر به تعریق بیشتر شود.
جاى شــگفتى نیســت که اختالالتى که بر خواب اثر دارند نیز 
به این دلیل که همزمــان در هنگام خواب رخ مــى دهند منجر 
به تعریق شبانه مى شــوند. یکى از شــایع ترین این اختالالت 
ایست تنفسى است. اگر مشــکل تنفس در خواب دارید این امر 
موجب تالش و کوشش بیشــتر بدن شما جهت تنفس مى شود، 
تصور کنید که در هنگام مســابقه دو چقدر عرق مى کنید و چقدر 
سریع تر نفس مى کشید، هر ایســت تنفسى ممکن است سبب 
افزایش ترشــح کورتیزول، هورمون طبیعى کنترل اســترس در 
بدن شــود تا بتواند تنفس طبیعى را به فرد بازگرداند. در کودکان 
و نوپاها نیز خصوصًا اختالالت تنفســى در خواب ممکن است با 
عالیم ظاهرى مثل تعریق و بى قرارى شبانه همراه باشد. ممکن 
است کودك با صورتى برافروخته، بدنى خیس از عرق و رختخوابى 
آشفته از خواب برخیزد که در صورت مشاهده سایر عالیم ایست 

تنفسى کودك نیاز به بررسى هاى پزشکى دارد.

کابوس هاى شبانه و اضطراب هاى مداوم نیز ممکن است باعث 
حمالت عصبى شــود و منجر به تعریق در زمان خواب شوند. اگر 
شما مکرراً دچار کابوس مى شوید به خصوص در هنگام اختالل 
تنش زاى پس از سانحه، درمان ممکن است کمک کننده باشد. 
کودکان نیز ممکن اســت در زمان مواجهه با کابوس هاى شبانه 

دچار تعریق شوند.
علل چند گانه دیگرى براى تعریق در خــواب وجود دارد که باید 
مد نظر قرار گرفته شوند. این علل کمتر موجب نگرانى هستند اما 
تعریق مزمن شبانه ممکن است نیاز به بررسى هاى بیشتر داشته 
باشد. اگر عالیم و نشانه هاى دیگرى مثل تب، کاهش وزن هم 
دارید الزم است جهت بررسى هاى بیشتر با پزشک خود مشورت 
کنید. برخى دالیل بالقوه دیگر که در عرق کردن شبانه مؤثر هستند 
عبارت اند از  عفونت، داروهاى ضد افســردگى، هورمون درمانى، 
انســولین، تیروئید پرکار، کاهش قند خون ناشى از مصرف دارو و 

اختالالت دستگاه عصبى. 

علت عرق کردن در خواب

یــک متخصص جراحى لثــه گفت: طــول عمر مفید 
ایمپلنت هاى دندانى ده تا 12 ســال است ولى بهداشت 

دهان و دندان مى تواند این زمان را افزایش دهد.
امیرحسین نگارش با اشــاره به اینکه بهداشت فردى 
دهان، دندان و به ویژه ایمپلنت مهمترین نکته در افزایش 
طول عمر آن محسوب مى شود افزود: داشتن دندان هاى 
جدید موجب شده تا اغلب بیماران تصور کنند این درمان 
دائمى و بدون شکســت اســت ولى باید هشدار داد که 
در صورت رعایت نکردن توصیه ها و بهداشــت امکان 
شکســت درمان قطعى خواهد بود. وى گفت: ایمپلنتى 
ارزشمند است که بتواند سالیان سال کارایى داشته باشد و 
شرط مهم این رخداد سالم نگهداشتن بافت اطراف دندان 

و ایمپلنت با رعایت بهداشت است.
نــگارش گفــت: وظیفــه مــا دندانپزشــکان و 
ایمپلنتولوژیست ها تذکر وآموزش نکات کلیدى بهداشت 

ایمپلنت به هموطنان است بدین منظور معاینه منظم هر 
سه تا شش ماه یکبار پس از عمل کاشت دندان(ایمپلنت) 
توصیه مى شــود. وى گفت: با روش هاى غیر جراحى 
مانند استفاده صحیح از نخ دندان، مسواك و دهانشویه 
مى توان طول عمر و موفقیت درمان با ایمپلنت را افزایش

 داد.
این جراح دندانپزشک متخصص لثه با بیان اینکه بهترین 
مسواك، نوع نرم است که نســوج اطراف را سالم نگه 
مى دارد تأکید کرد: پالك میکروبى پایه و اساس آسیب 
به بافت هاى لثه و دندان است بدین ترتیب مسواك زدن 
از نکات کلیدى محسوب مى شود که از پالك میکروبى 
اطراف دندان و ایمپلنت پیشــگیرى مى کند.  وى گفت: 
نواحى بین دندانى و بین ایمپلنت اولین جایى است که 
دچار آسیب مى شود پس باید همیشه از نخ مناسب دندان 

و مسواك بین دندانى استفاده کرد.

طول عمر مفید ایمپلنت دندان چند سال است؟

چشم ها با شبکه گسترده اى از رگ هاى خونى که اکسیژن 
را به بافت هاى چشم مى رسانند تغذیه مى شوند. هرچند، 
در برخى مواقع جریان خوِن سرشار از اکسیژن به چشم ها 
متوقف مى شود و در این شــرایط عارضه سکته چشمى 

تشخیص داده مى شود.
شبکیه چشم و اعصاب بینایى نواحى از چشم هستند که 
بیشتر درگیر عارضه سکته چشــمى مى شوند. اصطالح 
استروك چشمى یا همان سکته چشمى در توضیح چندین 
بیمارى مختلف به کار گرفته مى شــود که به دلیل عدم 
جریان خون کافى به چشم به کاهش قدرت بینایى منجر 
مى شود. سکته چشمى مى تواند موجب از بین رفتن ناگهانى 
بینایى شود. خطرات ناشى از سکته چشم جدى هستند و 

باید به سرعت کنترل شوند.
اگرچه دالیل انواع مختلف ســکته چشمى ممکن است 
متفاوت باشد اما نتیجه تمامى آنها برابر است با از دست دادن 

بینایى که در صورت عدم رسیدگى به موقع مى تواند دائمى 
شود. شایع ترین انواع سکته چشــمى شامل انسداد ورید 
مرکزى شبکیه، انسداد شریان مرکزى شبکیه و نوروپاتى 

ایسکمیک عصب بینایى هستند.
سکته چشمى معموًال با درد همراه نیست اما موجب کاهش 
قدرت بینایى و به طور معمول در یک چشــم مى شود. از 
دیگر عالیم این بیمارى مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 
تغییر ناگهانى در قدرت بینایى، تارى دید و احساس فشار 

و ناراحتى در چشم.
آسیب دیدگى دائمى مى تواند تنها در چند دقیقه اتفاق افتد. 
حتى در صورتى که قدرت بینایى به سرعت به حالت اولیه 

خود بازگردد الزم است به پزشک مراجعه شود.
پزشک در تشخیص سکته چشمى سابقه پزشکى، بیمارى 
قلبى عروقى و دیگر بیمارى ها از قبیل دیابت و فشار خون 
باال را بررسى مى کند. حدت بینایى و میدان بینایى ارزیابى 

مى شود. با گذشت زمان شبکیه نازك شده و مملو از رنگدانه 
مى شود. همچنین ممکن است عروق خونى در چشم عالیم 
دیگرى از سکته را در مدت یک هفته تا یک ماه پس از آن 

نشان دهند.
در صورتى که لخته خون عامل انسداد جریان خون باشد 
درمان سکته چشمى با مصرف داروهاى حل کننده لخته 
خون امکانپذیر است. همچنین پایین آوردن فشار چشم در 

برخى موارد به جا به جا شدن لخته خون کمک مى کند.
سکته چشمى با سکته مغزى مرتبط است اما یک عارضه 
متفاوت از سکته مغزى است. ســکته چشمى از کاهش 
جریان خون ناشى مى شود  و به همین دلیل با سکته مغزى 
شباهت دارد. همچنین ســکته در چشم فاکتور خطرزایى 
براى افرادى است که سابقه ســکته دارند. عالوه بر این، 
فاکتورهاى خطرزایى همچون فشــار خون باال، بیمارى 

قلبى عروقى و سن در بروز هر دو نوع سکته نقش دارند.

نشانه ها 
و خطرات 

سکته 
چشمى

ژنتیک و عوامل محیطى مانند صدا ها 
علت اصلــى کاهش شــنوایى در 
افراد اســت اما روش هایى براى 
پیشــگیرى از افت و حتى تقویت 
شنوایى وجود دارد. بیشتر مشکالت 
شنوایى زمانى شــروع مى شوند که 
ســلول هاى مویى موجود در حلزون 
گوش و یا گوش داخلى خوب کار نکنند 

یا بمیرند.
گوش عضوى است که براى شنوایى 
خلق شده و باید آن را از سرما و گرماى 
ناگهانى حفظ کنید. نفوذ آب و جانوران 
به داخل گوش براى آن زیانبار هستند. 
اگر این نوع عارضه مادرزادى باشد با 
دارو هاى گیاهــى قابل درمان نخواهد 
بود، ولــى ضعیف بودن مــادرزادى 
شــنوایى با دارو ها و روش  هاى طب 
سنتى کاهش مى  یابد. الزم است حفره 
گوش را مرتب از چرك و عفونت زدود 
و پاك کرد. غدد داخلــى گوش براى 
حفاظت ماده اى سمى ترشح مى کنند تا 
از ورود هوا و پشه و سایر موجودات در 
گوش جلوگیرى کنند. این ترشحات با 
گرد و خاك ترکیب شده و انسداد هایى 

را به وجود مى آورد.
براى حفظ بهداشت گوش هر از گاهى 
الزم اســت مواد زائد از بخش هاى 
داخلى گوش پاکیزه شود، اما شستشو 
دهنده ها نباید شــیمیایى باشند، بلکه 
ترکیبات طبیعى بر اساس دارو هایى 
که در طب سنتى مطرح بوده بهترین 
خواهند بود. در این شــرایط  نیروى 

شنوایى هم تقویت مى شود.

براى تقویت گوش 
چکار کنیم؟

اگر مى خواهید پوست زیبا و سیستم ایمنى قوى داشته باشید که 
در برابر انواع بیمارى ها مقاوم باشد، مصرف کلم برگ را فراموش 
نکنید. این گیاه سرشار از سولفور و ویتامین C است. تحقیقاتى 
که بر روى خاصیت ضد ســرطانى کلم انجام شــده نشان داده 
است، زنانى که گیاهان خانواده براسیکا را به میزان زیاد مصرف 

مى کنند، احتمال ابتال به سرطان سینه در آنهاکاهش مى یابد.
خوردن برگ کلم در بهبود عملکرد کلى بدن هم مؤثر اســت. 
مط العات نشــان مى دهد قــرار دادن برگ هاى کلــم بر روى 
غده  تیروئید به مدت یک شــب ممکن اســت به خنثى کردن 

هورمون هاى مخل تیروئید کمک کند.

درمان اختالالت غده  تیروئید با یک سبزى
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آگهى مناقصه نوبت دوم

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 97/4433 مورخ 97/11/29 شوراى محترم اسالمى شهر، نسبت به 
واگذارى عملیات مستمر جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهردارى منطقه چهار با برآورد تقریبى 
اولیه به مبلغ 26/457/739/200 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت، از محل اعتبارات سال 1398 شهردارى نجف آباد و بر 

اساس جداول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شــرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید اداره کار و امور 
اجتماعى رسیده باشد. همچنین داشتن توانایى و امکانات انجام کار بنا  به تشخیص کارشناسان مربوطه شهردارى و ارائه 

حسن سوابق کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، 
با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/07/30 به امور قراردادهاى شهردارى

 نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/330/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى

 نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار مى باشد.

م الف: 620177محمد مغزى نجف آبادى- سرپرست شهردارى نجف آبادمحمد مغزى نجف آبادى- سرپرست شهردارى نجف آباد

آگهى مزایده نوبت دوم

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه هاى شماره  5/617 و 5/661 بترتیب مورخ 98/06/11 و 
98/06/28 شوراى اسالمى شهر فالورجان مدیریت اجراى بازار روز( جمعه) واقع در فالورجان - بلوار سپاه - 
کوچه شهید کریم زاده با مساحت تقریبى 3450 مترمربع و بازار روز (چهارشنبه) واقع در جنب پارك ساحلى 
گارماسه با مساحت تقریبى 2000 متر مربع را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضى واجد 

شرایط به صورت اجاره براى مدت یکسال شمسى واگذار نماید.
الف) قیمت پایه اجاره بازار روز(جمعه) فالورجان بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 25/000/000 ریال 

مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ب) قیمت پایه اجاره بازار روز(چهارشنبه) گارماسه بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ7/000/000 ریال 

مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 

98/07/28 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتىwww.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

م الف: 620325جواد نصرى - شهردار فالورجانجواد نصرى - شهردار فالورجان

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه بــا تأکید بر این که فوالد 
مبارکه مولود انقالب است و به برکت خون شهیدان و زیر 
بمباران هاى هوایى دشمنان ساخته  شده است، تصریح 
کرد: حفــظ و نگهدارى و ارتقاى ایــن صنعت که امروز 
بزرگ ترین کارخانۀ فوالدسازى و بنگاه اقتصادى کشور 

است، وظیفۀ همۀ مدیران و کارکنان است.
مهندس عظیمیان در ادامۀ سخنان خود اظهار داشت: از 
ابتداى حضور در فوالد مبارکه، بر توجه به ارتقاى ایمنى 
نیروى انسانى شرکت تأکید کرده ایم و همواره خاطرنشان 
ساخته ایم که باارزش ترین سرمایۀ فوالد مبارکه نیروى 
انسانى آن است. به شکرانۀ خداوند و با تالش و همکارى 
تمامى واحدها، به ویژه مدیریت ایمنى و آتش نشانى، امروز 
شــاهد آنیم که ضریب ایمنى فوالد مبارکه در باالترین 

سطح خود قرار دارد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بخش دیگرى از سخنان 
خود با اشاره به روند تولید فوالد خام در گروه فوالد مبارکه 

گفت: در سال 1397 در گروه فوالد مبارکه (شرکت فوالد 
مبارکه، فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد سبا) 9 میلیون و 
20 هزار تن فوالد خام تولید شده است. این در حالى است 
که برنامۀ شش ماهۀ اول سال جارى 4 میلیون و 320 هزار 
تن فوالد خام بوده، اما عملکرد واقعى با 109 درصد تحقق 
برنامه، تولید 4 میلیون و 728 هزار تن را نشان مى دهد. به 
تعبیر دیگر، با همکارى همکاران تا پایان سال، على رغم 
همه مشکالت، ان شــاء ا... بیشتر از ســال 1397 تولید 

خواهیم کرد.
وى افزود: در شــش ماهۀ اول ســال 1398 تناژ فروش 
داخلى به 3 میلیون و 121 هزار تن و تناژ فروش صادراتى 
به 753 هزار تن رســید. این در حالى است که در مدت 
مشابه ســال قبل میزان فروش داخلى 2 میلیون و 933 
هزار تن و فــروش صادراتى 664 هزار تن بوده اســت. 
این ارقام نشــان مى دهد که با تالش جمعى کارکنان در 
شش ماهۀ اول سال جارى، در فروش داخلى و صادراتى 

رشد قابل مالحظه اى داشته ایم.
مهندس عظیمیان تصریح کرد: درآمد فروش کل (داخلى 
و صادرات) در شــش ماهۀ اول سال گذشــته 98 هزار و 
101 میلیارد ریال بوده اســت، درحالى کــه این رقم در 
شش ماهۀ اول ســال 1398 به 200 هزار و 337 میلیارد 
ریال افزایش  یافته است. همچنین درآمد فروش صادراتى 
در شش ماهۀ اول سال جارى، على رغم همۀ مشکالت 
در حوزة صادرات و این مهم که فوالد مبارکه تأمین بازار 
داخلى را از اولویت هاى اصلى خود مى داند، به 311 میلیون 

دالر افزایش یافته است.
بهبود شــاخص هاى کیفى محصول در فــوالد مبارکه 
هم زمان با افزایش کّمى محصــول از دیگر مباحثى بود 
که مدیرعامل فــوالد مبارکه به آن اشــاره کرد و گفت: 
طى شــش ماهۀ اول سال جارى در بســیارى از نواحى، 

شاخص هاى کیفى محصول از برنامه بیشتر است.
 او در بخــش دیگرى از ســخنان خود گفــت: برخى از 
مهم تریــن فعالیت هاى شــش ماهۀ اول ســال 1398 
عبارت اند از: برگزارى مجمع عمومى ســاالنۀ شرکت و 
تقسیم سود نقدى 39000 میلیارد ریالى (این رقم در سال 
قبل 18750 میلیارد ریال بود و هم اکنون بیش از دو برابر 
شده است)؛ پیشنهاد هیئت مدیره براى افزایش سرمایه از 
130000 میلیارد ریال به 210000 میلیارد ریال؛ کسب 
رکورد کمترین میزان حادثه در شــش ماهۀ اول ســال؛ 
افزایش رضایت و اشــتیاق کارکنان در یک سال گذشته 
نسبت به پیش از آن؛ برگزارى پنجمین مراسم گلریزان 
فوالد مبارکه و شرکاى تجارى به مبلغ 32 میلیارد ریال؛ 
تولید انبوه فوالد گرید API X60 جهت اســتفاده در 
صنایع نفت و گاز براى اولین بار در کشور؛ ثبت رکورد تولید 
در کلیۀ نواحى تولیدى؛ افزایــش ظرفیت تولید زنجیرة 
قلع اندود؛ انجــام پروژة نوســازى (Revamp) کورة 
1 فوالدسازى مجتمع فوالد ســبا و اجراى پروژة بارنامۀ 

داخلى در ورود مواد.
مهندس عظیمیان کســب این موفقیت هــا را مرهون 
خودباورى و تالش همۀ مدیران و کارکنان فوالد مبارکه 
دانست و گفت: براى ادامۀ این راه موفقیت آمیز در تالشیم 
تا مشــکالت موجود در تأمین مواد اولیــه و تجهیزات 
موردنیــاز را برطرف کنیم. فوالد مبارکــه به این نتیجه 
رسیده اســت که همان گونه که در بومى سازى قطعات، 
اقداماتى در ســطح ملى انجام داده ایم، در بخش تأمین 
مواد اولیه و توسعۀ معادن نیز باید به طور جدى اقدام کنیم 
تا بزرگ ترین فوالدساز کشور و خاورمیانه از این بابت با 

مشکل مواجه نشود.

وى خاطرنشان کرد: به طورقطع پشت هر تهدید فرصتى 
است و هر مشکل و مســئله اى راه کارهاى جدید در افق 
دید ما قرار مى دهد. باید از رزمندگان دوران دفاع مقدس 
بیاموزیم که چگونه در هنگام حمالت دشمن از تهدیدها 
فرصت مى ســاختند و خود را تقویــت مى کردند. باید با 
ارائۀ راهکارى نو و افزایش تنوع و ســطح کمى و کیفى 
محصوالت، در این شرایط که دشــمنان فشار خود را به 

حداکثر رسانده اند، در جامعه نشاط و شادابى ایجاد کنیم.
او با تأکید بر این که توسعه هاى آتى شرکت مى تواند طى 
مدت 3 سال، 7 تا 8 هزار فرصت شغلى ایجاد کند، گفت: 
بهترین راه مقابله با دشــمن، افزایش بهــره ورى، تولید 

حداکثرى و رونق تولید اســت. باید باور داشته باشیم که 
خداوند نیز کسانى را که تالش مى کنند مورد حمایت خود 
قرار خواهد داد. به یقین راهبرد امسال مقام معظم رهبرى 
مبنى بر رونق تولید بسیار هوشــمندانه بوده است، چون 
اگر در کشــور کار و درآمد رونق یابد، سایر کمبودها نیز 

قابل تحمل خواهد بود.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بخش پایانى ســخنان 
خود گفت: از این که همکاران پرتالش و جهادى را کنار 
خود دارم، احساس شعف مى کنم و یقین دارم با همکارى 
همۀ این عزیزان خواهیم توانســت به دســتاوردهاى 

بزرگ ترى دست  یابیم.

مدیر عامل فوالد مبارکه تصریح کرد

رشد تولید در گروه فوالد مبارکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 


