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امدادرسانى نجاتگران اصفهانى به 384حادثه دیده بررسى حضور مهاجران لهستانى در اصفهان ساختن خانه جدید براى «نقى معمولى»احتمال وقوع زلزله در تنگه هرمز شما دعوتید به جشنواره انتقام گیرها! استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

تغییر مرز 
در اصفهـــان

 در دستور کار نیست

رصد 24 ساعته فضاى مجازى توسط پلیس فتا 
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مرگبارترین روز جاده هاى 
ایران از ابتداى سال 98

آماده باش در گلپایگان
 بعد از زلزله یک شنبه شب

از هیچ رسانه اى شکایت 
نکرده و نمى کنیم

5

مخالفت با 
چندهمسرى

 عالوه بر مردان 
ظلم به زنان است

استاندار اصفهان و مسئوالن وزارت کشور تأکید 
دارند که هیچ تغییر مرزى در استان اصفهان در 

دستور کار نیست هرچند برخى نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى مى گویندکه این مسئله در حال 

پیگیرى است.تعدادى از نمایندگان مجلس ...

چند روزى است که تصویرى از برگزارى کارگاه 
چندهمســرى در شــهر تهــران، واکنش هاى 
متفاوتى را در شــبکه هاى اجتماعى ایجاد کرده 
است تا جایى که برخى تصور مى کنند برگزارى 
این کارگاه ها واقعیت ندارد و پوستر طراحى شده 
براى این کارگاه غیر واقعى است.  اما بررسى ها 

نشان مى دهد، ...
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فریاد مرگ بر آمریکا در اصفهان طنین انداز شدفریاد مرگ بر آمریکا در اصفهان طنین انداز شد
در مراسم راهپیمایى در مراسم راهپیمایى 1313 آبان و همزمان با سراسر کشور؛ آبان و همزمان با سراسر کشور؛

3

به منظور مبارزه با جرائم عمومى در اصفهان صورت مى گیرد

تیم هاى سپاهان اصفهان و تراکتورسازى جنگ ستارگان در نقش جهان
تبریز امروز سه شنبه حساس ترین دیدار 

هفته دهم لیگ برتر را برگزار مى کنند.
 هفته دهم لیگ برتــر فوتبال جام خلیج 
فارس روز سه شنبه 14 آبان ماه با برگزارى 
دو دیدار ادامه مى یابد که در یکى از این 
بازى ها ســپاهان اصفهان در ورزشگاه 

نقش جهان میزبان تیم تراکتور تبریز...
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7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گفتگو با یکى از مدیران کارگاه چندهمسرى که 
قبًال در اصفهان برگزار شده و حاال در تهران

آخرین وضعیت
 عضو جدید

 شوراى شهر اصفهان
 از زبان فرماندار

ستاره اسکندرى: تالش کردم به اعتقادهایم وفادار بمانم
گفتگو با بازیگر سریال «گیله وا»

4

على آقاعلى آقا
ممنونـــم ازتممنونـــم ازت

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى

آگهى مزایده عمومى

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 13981398  
شهردارى حناشهردارى حنا

چاپ دوم

نوبت اول

شــهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــوراى اسالمى شهر، 
بهره بردارى زمین هاى به شرح ذیل را از طریق آگهى مزایده عمومى به شخص واجد 
شرایط به صورت اجاره ماهیانه و قرارداد سه ساله اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط 
دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 

ادارى روز چهارشنبه مورخ 98/08/22 به واحد درآمد شهردارى مراجعه نمایند.
1- زمین 1000 متر جنب ورزشگاه جهت نمایشگاه گل          
   2- زمین 2000 متر در پارك جنگلى جهت احداث استخر ماهى

3- اجاره زمین انبارى 150 متر در محدوده پارك جنگلى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد 

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان ذیصالح انجام دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 98/8/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8:00 روز یکشنبه به تاریخ 98/8/26

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

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (مناقصه داخلى 388 مزایده داخلى 458)

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوعشماره مناقصه

1,400,000,000جارىخرید 10,000 کنتور قطر 3/4 اینچ آب شرب98-3-209

597,000,000جارىمزایده فروش کنتورهاى برنجى اسقاطى98-3-210

نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/8/14

درآمد ناشى از 
3/116/261/988هزینه هاى خدمات ادارى404/248/532عوارض عمومى

درآمدهاى ناشى از 
2/240/196/748هزینه هاى خدمات شهرى6/433/402/931عوارض اختصاصى

بهاى خدمات و درآمدهاى 
مؤسسات انتفاعى 

شهردارى
275/882/000برنامه ریزى توسعه شهرى225/799/225

درآمد حاصل از وجوه و 
برنامه هدایت و دفع 844/722/368اموال شهردارى

0آب هاى سطحى

کمک هاى اعطایى دولت و 
برنامه حمل و نقل و بهبود 2/826/216/811سازمان هاى دولتى

714/870/174عبور و مرور شهرى

اعانات و دارائى هایى که به 
طور اتفاقى به شهردارى 

مى رسد
برنامه ایجاد تأسیسات 184/650/463

41/012/200حفاظتى شهرى

1/598/001/450برنامه بهبود محیط شهرى489/300/000سایر منابع تأمین اعتبار

مانده مازاد درآمد بر هزینه 
2/456/906/326سال قبل

برنامه ایجاد اماکن 
فرهنگى- ورزشى و 

توریستى
80/000/000

13/865/246/656جمع درآمد
برنامه ایجاد سایر 

تأسیسات و تسهیالت 
شهرى

9/383/000

برنامه ایجاد تأسیسات 24درصد هزینه عمرانى
664/835/540درآمدزا

5/356/458/736جمع هزینه هاى جارى39درصد هزینه جارى
3/383/984/364جمع هزینه هاى عمرانى37درصد مانده مازاد

8/740/443/100جمع کل هزینه ها100جمع
م الف: 651942
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 بعد از زلزله یک شنبه شب
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داریوش ارجمند:داریوش ارجمند:

«ستایش «ستایش 33» » 
آخرین کار  من استآخرین کار  من است

 مگـــر... مگـــر...

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگرى (ع) را تسلیت مى گوییم
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استاندار اصفهان:
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0202جهان نماجهان نما 3617سه شنبه  14 آبان  ماه   1398 سال شانزدهم

بر اساس آمار ســازمان پزشکى قانونى کشــور، در نیمه 
نخست سال جارى، 9360 نفر در حوادث رانندگى ترافیکى 
کشته شده اند، این تعداد نســبت به مدت مشابه در سال 
گذشــته تغییرات اندکى داشــته و تنها یک دهم درصد 

افزایش یافته است.
بیشترین کشته هاى حوادث رانندگى مربوط به شهریور ماه 
با 1800 نفر و پس از آن مرداد ماه با 1728 نفر و کمترین آن 
مربوط به فروردین ماه با 1242 نفر بوده است همچنین روز 
17 خرداد با 89 کشته، 17 مرداد با 81 کشته و 13 خرداد با 
79 کشته پرتلفات ترین روزهاى نیمه نخست امسال بوده 
است.در این گزارش با تأکید بر اینکه بیشترین تلفات مربوط 

به مسیرهاى برون شهرى بوده، آمده است: 64/7 درصد 
کشته هاى تصادفات مربوط به جاده هاى برون شهرى، 24 
درصد در راه هاى درون شــهرى، 8/7 درصد در جاده هاى 
روستایى و محل تصادف، 0/7 درصد در راه هاى اختصاصى 

و 0/2 درصد در سایر راه ها بوده است.
بیشترین افزایش در مرگ هاى ناشى از حوادث رانندگى 
در نیمه نخست ســال 98 نسبت به ســال قبل از آن در 
استان هاى بوشهر (48/8 درصد) و خراسان جنوبى (30/2 
درصد) و بیشترین کاهش مربوط به استان هاى کردستان 
(24/2- درصد) و چهارمحال و بختیارى (19/2-  درصد) 

بوده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس در گفتگو با «عصرایران» 
در مورد تصمیم گیرى در مورد FATF در داخل کشــور 
گفت: مدت طوالنى از تصمیم گیــرى مجمع در مورد 
دو الیحه پالرمو و CFT مى گذرد و این تعلل درســت 
نیست، اولین بارى است که طرح یا الیحه اى که مورد 
اختالف مجلس و شوراى نگهبان بوده است بااین فاصله 
زمانى طوالنى در مجمع مورد تصمیم گیرى قرار نگرفته 

است.
بهرام پارسایى اظهار کرد: نمى شود که مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کارى را معطل بگذارد و اســتخوانى را 
الى زخم بگذارد و مسئولیت آن را نیز نپذیرد اگر آقایان 

نمى خواهند این را تصویب کنند مسئولیت آن را بپذیرند 
و دالیل مخالفت خودشان را نیز براى مردم شفاف بیان 
کنند، جواب ندادن به افکار عمومى هیچ منطقى ندارد، 
یا باید آن را رد کنند و مســئولیت آن را بپذیرند و یا آن را 
تأیید کنند.  وى تأکید کرد: آقاى روحانى باید گام عملى 
در مورد اجراى اصل 59 قانون اساسى بردارد، پیشنهادى 
براى برگزارى رفراندوم در مورد موارد معطل مانده و از 
جمله FATF به صحن مجلس بیــاورد ولو اینکه بداند 
مجلس به آن رأى نمى دهد. اگر این پیشنهاد در صحن 
مجلس 20 رأى هم بیاورد رضایت بخش اســت چراکه 

تابویى شکسته مى شود.

مرگبارترین روز جاده هاى 
ایران از ابتداى سال 98

روحانى براى رفراندوم 
FATF الیحه بیاورد

سفر چهره مطرح 
فوتبال هلند به ایران 

ستاره سابق تیم ملى فوتبال هلند    چمدان |
فردا چهارشنبه 15 آبان در یک سفر تفریحى به 
ایران مى آید. «کالرنس ســیدورف» بر اساس 
دعوت یکى از دوستانش عازم تهران شده و برنامه 
از پیش تعیین شده  فوتبالى ندارد. این ستاره هلندى 
یکى از پرافتخارترین بازیکنان اروپا محســوب 
مى شود و با کسب چهار قهرمانى لیگ قهرمانان 
اروپا با ســه تیم آژاکس، رئال مادرید و میالن در 
این زمینه رکورددار است. ســیدورف سابقه 87 
بار پوشــیدن پیراهن تیم ملى فوتبال هلند را در 

کارنامه  دارد.

ورود ذرت آلوده 
صحت ندارد

  ایسنا| سازمان ملى استاندارد ورود ذرت 
آلوده به کشور را تکذیب کرد. به دنبال انتشار برخى 
اخبار مبنى بر ورود ذرت آلوده به کشور، سازمان 
ملى استاندارد ایران این موضوع را تکذیب کرد. 
طبق اعالم این سازمان، تمام محموله ذرت 350 
هزار ُتنى وارد شده به کشور، از نظر کیفى مشکلى 

نداشته و حائز استانداردهاى الزم بوده است.

پایان آقاى گزارشگر؟ 
بعد از اظهارات    خبرگزارى دانشجو|
تند، پر اشتباه به لحاظ آمارى و حتى شائبه اظهارات 
ضد ایرانى، گفته مى شود صدا و سیماى آذربایجان 
شرقى به توصیه معاونت سیاسى صداوسیما قصد 
دارد ضمن برخورد با مجتبى ســاعى، گزارشگر 
شبکه «ســهند» که دیدار تراکتور-استقالل را 
گزارش کرد، فرد دیگرى را به عنوان گزارشــگر 

مسابقات تراکتور و ماشین سازى انتخاب کند.

کاهش چراغ خاموش 
نرخ سود سپرده 

  تسنیم| برخى از بانک هاى خصوصى 
که پیش از این نرخ ســود 20 درصدى به سپرده 
گذاران پرداخت مى کردند از بخشــنامه جدیدى 
مى گویند که یکى دو هفته است از اداره مرکزى 
دریافت کرده و طبق آن دیگر نمى توانند سود 20 
درصدى پرداخت کنند. این بانک هاى خصوصى 
نرخ سود را از 20 درصد به 19 و 18 درصد کاهش 
داده اند. یکى دیگر از بانک هایى که نرخ ســود را 
کاهش داده، در جرگه  دولتى هاســت؛ این بانک 
دولتى کــه پیش از ایــن ســود 20 درصدى به
ســپرده هاى باالى صد میلیون تومان پرداخت 
مى کرد از ابتداى مهر ماه نرخ سود را به 18 درصد 

کاهش داده است.

مازندران نصف مى شود؟!
هیئت رئیســه مجلس شــوراى    مهر |
اسالمى در جلســه علنى دیروز تعدادى طرح و 
الیحه را اعالم وصول کرد. یکى از این طرح ها، 
طرح تشکیل استان مازندران غربى به مرکزیت 

شهرك نمک آبرود را اعالم وصول کرد.

زبان چینى در مدارس 
تدریس شود

مرکز پژوهش هاى مجلس    عصر ایران|
در گزارشى ضمن بررسى کارشناسى ابعاد طرح رفع 
انحصار از زبان انگلیسى در نظام آموزش هماهنگى 
پیشــنهاد رد کلیات این طرح را داده و همچنین 
خواستار امکان آموزش زبان چینى در مدارس شده 
است. در این گزارش آمده پیشنهاد مى شود که با 
توجه به تأ کیدات مقام معظم رهبرى در خصوص 
آموزش زبان کشــور هاى پیشرفته شرقى از یک 
سو و افزایش تعامالت تجارى ایران با کشور چین، 
شــوراى عالى آموزش و پرورش امکان آموزش 
زبان چینى در مدارس را در کنار ســایر زبان هاى 

پنج گانه غیر انگلیسى تصویب کند.

آمریکا ضعیف  شده
یحیــى  سرلشــکر  ســردار    تسنیم|
رحیم صفوى، دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا 
در سخنرانى پایانى 13 آبان مشهد در حرم رضوى(ع) 
تأکید کرد: آقا به فرســتاده ژاپن اجــازه ندادند نامه 
آمریکا را بخواند و این آمریــکا را تحقیر کرد و این 
ابهت اسالم و قرآن از زبان و برخورد آقاست؛ برداشت 
و تحلیل ما این اســت که ایران قدرتمندتر شــده و 
جبهه مقاومت قدرتمندتر شــده و آمریکا ضعیف تر 

شده است.

تنها ما نترسیدیم
آیت ا... علیرضا اعرافى،     خبرگزارى حوزه |
عضو شــوراى عالى حوزه هاى علمیه  بیان کرد: دو 
ســال پیش جلســه طوالنى که نزدیک به هشت 
ساعت طول کشید با سید حســن نصرا... داشتیم، 
مباحث مختلفى مطرح شد؛ ایشان بیان کرد مسائلى 
از عظمت شــما از بیرون مى بینیم که شما در درون 
خود آنها را نمى بینید؛ از جمله اینکه در زمان بوش 
که به افغانستان و عراق حمله شد و شعار «یا با ما و یا 
علیه ما» را سر مى دادند با رجوع به رسانه هاى عربى 
متوجه وحشت و تسلیم آنها شدم ولى تنها کشورى 
که در این میان هیچ ترسى نداشت، ایران و رهبرى 

ایران بود.

روحانى به یزد مى رود
 پانا | اســتاندار یــزد از ســفر قریب الوقــوع 
رئیس جمهورى به این اســتان خبر داد. محمدعلى 
طالبى افزود: حســن روحانى رئیس جمهور محترم 
هفته آینــده به همــراه هیئت همراه به یزد ســفر 
مى کند. روحانى در این سفر دیدار هایى با قشر هاى 
مختلف مردم و فعاالن بخش هاى اقتصادى خواهد 

داشت.

فکرش را نمى کردیم...
ابراهیم اصغرزاده، از رهبران    دیده بان ایران|
دانشــجویان پیرو خط امام(ره) که سال 58 سفارت 
آمریکا را اشــغال کردند مى گوید از دیوار ســفارت 
آمریکا باال رفتیم ولى فکر نمى کردیم بعدها کسانى 
بیایند با ضرب و زور از دیوار کل مملکت باال بروند 
و همه چیز را مال خود کنند حتى انقالب را که وجوه 

ضد استبدادى اش کتمان پذیر نبود.

فقط 2 نفر مخالف بودند
کمال تبریزى کــه در جریان     خبر آنالین |
تسخیر سفارت آمریکا حضور داشــته است درباره 
انتقادات وارد شده به اشــغال سفارت هم مى گوید: 
در آن زمان فقط دو نفر یعنى محمود احمدى نژاد و 
عزت ا... ضرغامى با اشغال سفارت مخالف بودند اما 
بقیه گروه ها اقدام دانشجویان خط امام(ره) را تأیید 
مى کردند. در واقع در این ماجرا تنها دانشگاهى که 
همراهى نکرد دانشــگاه علم و صنعت بود که آقاى 
احمدى نژاد در انجمن اسالمى آن دانشگاه بود زیرا 
آنها بر این باور بودند که باید از سفارت شوروى شروع 
کنیم. البته آقاى عزت ا... ضرغامى هم با اینکه جزو 
بچه هاى پلى تکنیک بــود مخالف این حرکت بود، 
مى گفت این کار درست نیست و حاضر به شرکت در 

ماجراى اشغال سفارت نشد.

ُمر قانون در «مک دونالد»
ارشدترین مقام اجرایى شرکت «مک    چمدان |
دونالد» به اتهام زیر پا گذاشتن سیاست هاى شرکت 
و داشتن رابطه با یک کارمند ناچار به کناره گیرى از 
جایگاه خود در این غول فســت فودى شد. شرکت 
آمریکایى «مک دونالد» برقرار کردن رابطه عاشقانه 
با کارکنان و کارمندان مســتقیم و غیرمستقیم این 
شرکت را ممنوع اعالم کرده و «استیو ایستربروك» 
بریتانیایــى، عالى تریــن مقــام اجرایــى «مک 
دونالد» قربانى زیر پا گذاشــتن این سیاســت شده

 است. 

خبرخوان

چند روزى اســت کــه تصویــرى از برگــزارى کارگاه 
چندهمسرى در شهر تهران، واکنش هاى متفاوتى را در 
شبکه هاى اجتماعى ایجاد کرده است تا جایى که برخى 
تصور مى کننــد برگزارى این کارگاه هــا واقعیت ندارد و 
پوستر طراحى شــده براى این کارگاه غیر واقعى است.  
اما بررســى ها نشــان مى دهد، برگزارى این کارگاه در 
تهران واقعیت دارد. درباره چرایــى برگزارى این کارگاه 
حجت االسالم محمد عسگرى مســئول واحد مشاوره 
مؤسسه «حیات حسنى» در شهر قم به گفتگو در این باره با 

خبرگزارى «ایرنا» پرداخت.
پوستر آموزش چند همسرى چند روزى 
است در شبکه هاى اجتماعى دست به 
دست مى شود و خیلى ها نفس برگزارى 
این کارگاه را حتى باور نکرده اند، واقعاً 
شما در شــهر تهران قرار است این 

کارگاه را برگزار کنید؟
بله، مگر چه اشکالى دارد؟ ما در این کشور حدود صد هزار 
خانواده  داریم که تعددى هستند، یعنى یک آقا چند همسر 
دارد. آیا اینها نیاز ندارند مرکزى باشد که به صورت علمى و 

مشاوره اى به آنها خدمت کند؟
منبع آمارتان کجاســت، که صدهزار 
خانواده به قول شما «تعددى» داریم؟

مراکز رسمى، شــما مى توانید از مراکز رسمى تأیید این 
آمار را بگیرید!

درباره مؤسسه «حیات حسنى» کمى 
توضیح بدهید، این مؤسسه در کدام 
شهر است، آیا مجوزى براى فعالیت 
دارد، هدف از تشــکیل این مؤسسه 

چیست؟
یک مؤسسه آموزشى، تبلیغى و طلبگى در حوزه آموزش 
تعدد زوجات و فرهنگســازى در این زمینه، فعالیت هاى 
جهادى هم داریم و وابســتگى به نهــاد خاصى نداریم. 
دوره هــاى کارگاهى برگــزار مى کنیم بــراى اعضاى 
خانواده هاى تعددى چه مردان و چه زنان که در شهر قم 

مستقر هستیم.
غیر از شهر قم در شهرهاى دیگر هم 

کارگاه برگزار کرده اید؟
بله در اصفهان و ان شاءا... به زودى هم در تهران.

براى برگزارى این دوره از کجا مجوز 
گرفته اید؟

باالخره گرفته ایم دیگــر. ما هم تأمین کننده اســتاد و 
محتواى این دوره ها هستیم.

استادهاى این دوره ها بر چه اساس 
انتخاب مى شوند؟

این استادها از حوزه هستند و ممکن است از دانشگاه هم 
انتخاب شده باشند، برخى عامل هستند و برخى دیگر عامل 

نیستند و سطح علمى قابل قبولى دارند.
عامل به این معنا کــه آنها هم تعدد 

زوجات دارند؟
در برخى موارد بله!

دقیقاً این استادان چه تخصصى دارند؟
تخصص مسائل دینى دارند.

از انتقاداتى که به شما در شبکه هاى 
اجتماعى شده با خبر هستید؟ خیلى ها 
به کلى متعجب هســتند که اصالً چرا 
اینچنین دوره اى در حال برگزارى است 
و خیلى ها عنوان مى کنند این کار خالف 

عرف جامعه ماست.
بله خالف عرف است و اشتباه همینجاست. خداى متعال 
مرد را به طور تکوینى تعددى خلق کرده و متناسب با آن، 
قانون تشریح کرده، کسى مى تواند منکر این واقعیت شود؟

اما خیلى ها معتقدند که این کار دقیقاً 
در وضعیت امروز جامعه چه اولویت و 

ضرورتى دارد؟
ما سوپر میلیاردرهایى را داریم که بندگان خدا، دوست دارند 
زندگى دوم تشکیل بدهند، ســفره  دیگرى را پهن بکنند 
اما، جریان فرهنگى غرب زده، فمنیســت هاى غرب گرا 
و البته فمنیســت هاى مذهبى و حتى مسجدى به همراه 
قانون ظالمانه اى که ایجاد شده، مانع از این واقعیت مهم 

(چندهمسرى) در جامعه ما شده اند.
در واقع شــما مى خواهید براى چند 
همسرى براى گروهى از مردان نسخه 

بپیچید؟
نه، ما قصد نسخه پیچیدن نداریم و چندهمسرى شرایط 
خاص خود را دارد اما برخى هستند که مى توانند خانواده 
دیگر تشکیل دهند. ما در ایران بین 30 تا 49 سال، اعم از 
باکره تا مطلقه حدود چهار تا پنج میلیون زن داریم که اینها 

همسر ندارند. آیا اینها حق تأهل ندارد؟
این مــواردى که مى گوییــد حریم 
شــخصى هر فرد اســت و عالوه بر 
این چرا شــما فقط از چند همسرى 

مى گویید؟

مسائل دیگر مثل ازدواج آسان را باید از دولت و قواى دیگر 
مطالبه کرد. ما چهار تا پنج میلیون قربانى داریم ایا اینها 
حق تأهل دارند یا نه؟ چون امــکان ازدواج اول براى آنها 

ممکن نیست؟
چطور ممکن نیست؟

نیست باالخره و اینها مى توانند به عنوان همسر دوم، سوم 
و چهارم وارد زندگى مشترك شوند. کسانى هم هستند که 

شرایطش را دارند و مى توانند زیر بال و پر اینها را بگیرند.
اما هستند نه کارشناسان دانشگاهى، 
بلکه کارشناســان دینى و مذهبى که 
عنوان مى کنند پرداختن به مســائلى 
از این دســت، راه الابالى گرى را باز 

مى کند.
نه دیگر، برعکس، وقتــى راه حالل باز شــود دیگر راه 
الابالى بسته مى شود. مخالفت با چندهمسرى عالوه بر 
مردان، ظلمى علیه زنان نیز هســت. متأ سفانه این حق 
زنانى اســت که همســر ندارد و حق آنها ضایع مى شود. 
یک مردى مى خواهد بیاید و مسئولیت بپذیرد کجاى این 

ماجرا بد است؟

گفتگو با یکى از مدیران کارگاه چندهمسرى که قبًال در اصفهان برگزار شده و حاال در تهران

مخالفت با چندهمسرى، عالوه بر مردان 
ظلم به زنان است

فاطمــه معتمدآریــا، بازیگــر ســینما و تلویزیــون
 با اشــاره به خاطره اى از دوران گذشــته و انتشار یک 
فیلم خصوصــى از یک مجلس دوســتانه در دهه 70، 
گفت: من را بردند... و تقبیــح (بازجویى) کردند! برایم 
نوشــتند مفســد فى االرض! اصًال نفهمیدم چطور از 
منزل خواهر من یــک فیلم خصوصى را بــرده بودند!

 

او افــزود: همــکاران همــه کتمــان مى کردنــد 
کــه بــا مــن و دو دوســت دیگــر ارتباطــى دارند!
 آنچنان حرف هایى پشــت من و ســه همــکارم زدند 
که من و آقاى طهماســب و آقاى جبلى ایران را ترك 
کردیم تا زمانى که دختر آقاى رفســنج انى به پاریس 
آمدند و اصرار کردنــد برگرد به ایــران. وى گفت: در 
نهایت به ایران برگشــتم و تمام کســانى که مرا قبًال 
ســرزنش کردند و از ما دورى مى کردند به استقبالمان

 آمدند.
به گزارش سایت «مســتقل آنالین»، اشاره معتمدآریا 
به ویدیویى خصوصى اســت که در آن دهه، منتشــر 
شــد که در آن، او و دو بازیگر دیگر سینما (حمید جبلى 
و ایرج طهماســب) که یــک فیلم معــروف کودکان 
(مدرســه موش هــا) را اجرا مــى کردنــد، حرکاتى 
موزون بــا خواندن یکــى از شــعارهاى دوران جنگ

 داشتند.

احتمال وقوع زلزله در تنگه هرمزخاطره معتمدآریا از بازداشتش در دهه 70

فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشور بیان کرد: بیش از 23 
میلیارد ارز و طالى قاچاق توسط پلیس فرودگاه حضرت 

امام خمینى (ره) کشف شد.
ســردار حســن مهرى اظهار کرد: همکارانم در پلیس 
فرودگاه حضرت امام خمینــى (ره) حین چک و کنترل 

مســافران خروجى به مقصد دوبى به دو نفر از مسافران 
مشکوك مى شوند که در بازرسى از وسایل همراه آنان 
مقدار قابل توجهى ارز و طالى قاچاق کشف مى شود.  وى 
با بیان اینکه این دو نفر از مسافران کثیرالسفرى هستند 
که به صورت باندى اقدام به جابه جایى ارز و طالى قاچاق 

به خارج از کشور مى کردند، افزود: متهمان دستگیر شده 
با رعایت حقوق شهروندى به دفتر پلیس هدایت و از بار 
همراه آنان 190 هزار دالر آمریــکا و 460 گرم طالى 
دست ساز به شکل زنجیر کیف دســتى جمعًا به ارزش 

تقریبى 23 میلیارد و 735 میلیون ریال کشف شد.

صبح دیــروز دو زمین لرزه 4 ریشــترى در عمق 8 تا 10 
کیلومترى زمین جزیره ابوموســى در هرمزگان را به لرزه 

درآورد.
مهدى زارع، استاد پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و 
عضو وابسته فرهنگســتان علوم دراین باره به «میزان» 
گفت: یک ســکانس زمین لرزه اى از منطقه جنوب خلیج 
فارس آغاز شده و در منطقه تنگه هرمز در حال وقوع است. 
این زمین لرزه ها شــامل جزیره ابوموسى و تنب بزرگ تا 
شمال بندرعباس در بندر لنگه مى شود. این روند لرزه اى 
به «روند هرمز» شناخته مى شود که یکى از لرزه خیز ترین 
روند هاى ایران بوده، زیرا میزان تغییر شکل در این منطقه 

بیشتر از تمام نقاط کشور است.
عضو وابسته فرهنگستان علوم اظهار کرد: سکانس هاى 
لرزه اى بعضًا تا چندهفته یا بیشتر از یک ماه ادامه خواهند 
داشت و ممکن است در بین این زمین لرزه ها، زلزله اى به 
بزرگى 6 ریشــتر در نزدیکى بندرعباس، نزدیکى جزیره 

قشــم یا در خلیج فارس رخ دهد. زارع با اشــاره به اینکه 
بندرعباس لرزه خیز ترین شــهر ایران است،  افزود: در این 
شهر زلزله هاى بسیارى اتفاق مى افتد که عمومًا مخرب و 
بزرگ نیستند، اما زلزله هاى سال 53 در سرخون و سال 56 
خورگو باعث خسارت زیادى شدند. همچنین این منطقه به 

دلیل زلزله خیز بودن، همیشه در حالت هشدار قرار دارد.

راز 2 مسافر میلیاردر 
پرواز تهران به 
دوبى 
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رونمایى از سایت و اپلیکیشن 
معدن مارکت

با حمایت ذوب آهن، از اپلیکیشن و سایت معدن مارکت 
در نمایشـگاه ایران کانمین 2019 رونمایى شد. معاون 
خریـد ذوب آهن اصفهـان با بیـان اینکه این سـایت و 
نرم افزار موجب خواهد شـد تأمین کننـدگان مواد اولیه 
کارخانجـات فـوالدى و سـایر صنایع وابسـته بـه طور 
نظام منـد و یکپارچه در تعامل باشـند گفت: بر اسـاس 
برنامه هاى این نرم افزار، تمام معادن در سطوح مختلف 
اکتشاف و تولید، شناسـایى و جذب خواهند شد. محمد 
جعفر صالحى افزود: شرکت هاى معدنى در فضاى این 
سایت و اپلیکیشن توانمندى ها و دسـتاوردهاى خود را 

عرضه خواهند کرد.

دانشگاه صنعتى اول شد
در پایان چهارمین دوره مسابقات سراسرى متالوگرافى 
ایران، تیم «تکنیکوگرافى» دانشگاه صنعتى اصفهان 
همراه با تیم «آرسـموند» دانشـگاه صنعتى امیرکبیر 
به مقام نخسـت این رقابت ها دست یافتند. مسابقات 
ملى متالوگرافـى یکی از مسـابقات بزرگ کشـورى 
در سـنجش دانش فنى و مهارت عملى دانشجویان، 
در حـوزه علـم بلورشناسـى و متالوگرافى محسـوب 
می شود که چهارمین دوره آن، زیر نظر وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاورى بـه میزبانـى دانشـگاه صنعتى 

امیرکبیر برگزار شد.

حضور کارکنان مخابرات در 
راهپیمایى دیروز

مدیر مخابـرات منطقه اصفهان به همـراه کارکنان این 
مجموعه  دوشادوش مردم استان با حضور در راهپیمایى 
یوم ا... 13 آبان، همبسـتگى و اتحاد خود را در پیشـبرد 
اهداف نظام مقدس جمهورى اسالمى و مبارزه با استکبار 
جهانى به رخ جهانیان کشیدند. به گزارش روابط عمومى 
مخابرات منطقه اصفهان، حیـدرى زاده مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان به همراه کارکنان این مجموعه همگام 
با دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجویان و اقشار مختلف 
شهر اصفهان در راهپیمایى 13 آبان شرکت کرده و ضمن 
تأکید مجدد بر عزت و استقالل ملى، خشم و انزجار خود 

را از ظلم و جنایات استکبار جهانى به نمایش گذاشتند.

دانشجویان به صورت علمى 
به باورهاى دینى توجه کنند

سرپرست دانشـگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه-مجلسى 
گفت: دانشجویان به صورت علمى و نگاه دانشجویى به 
جهان بینى، باورهاى دینى و اعتقادات توجه کنند. محمد 
گلنارى عباسى در نشست دانشجویان جدید دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد مبارکه-مجلسى که همزمان با 13 آبان روز 
استکبارستیزى در این واحد برگزار شد، با بیان این مطلب 
از دانشجویان خواست در تشکل هاى علمى، فرهنگى و 
سیاسى حضور فعال داشته باشند و مسیر شغلى آینده خود 
را از همین ابتدا مشخص کنند تا در این مسیر با حضور در 
مرکز رشد و طرح ایده هاى فناورانه به کارآفرینى علمى 

و شکل گیرى شرکت هاى دانش بنیان کمک کنند.

جمعه؛ همایش پیاده روى 
خانوادگى

همایش پیاده روى خانوادگى به مناسبت هفته سالمت 
بانوان، روز جمعه 17 آبـان از سـاعت 7 و 30 دقیقه الى 
10 در جاده سالمت ناژوان برگزار مى شود. رئیس اداره 
توسعه فرهنگ سـالمت سـازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشـى شـهردارى اصفهـان بـا اشـاره به ایـن خبر 
گفت : همایـش پیـاده روى خانوادگى با هـدف اطالع 
رسـانى و حسـاس سـازى گروه هاى مختلف جامعه در 
خصوص اولویت هاى سـالمت زنان به عنـوان نیمى از 
جمعیت کشور، برگزار مى شـود.  فریناز توالئیان درباره 
بخش هاى مختلف این برنامه تصریح کرد: غرفه هاى 
پایش سـالمتى همچون سـنجش قند و فشـارخون و 
شاخص BMI، مشاوره تغذیه و روانشناسى در ابتداى 
مسیر و با حضور کارشناسـان و متخصصان حوزه هاى 
مربوطه با هدف توسعه و بهبود سطح سالمت شهروندان 

به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

خبر

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرسانى نجاتگران اصفهانى به 384 حادثه دیده در 

هفته گذشته خبر داد.
داریوش کریمى با بیان اینکه در نخستین روزهاى آبان 
ماه، پوشش امدادى 99 حادثه توســط امدادگران این 
جمعیت انجام شده است، افزود: امدادگران و نجاتگران 
جمعیت هالل احمر این اســتان اقدام به امدادرسانى به 

384 حادثه دیده کردند.
وى در ادامــه به حوادث تحت پوشــش جمعیت هالل 
احمر اســتان در بازه زمانى چهارم لغایت دهم آبان ماه 
سال جارى اشاره و خاطرنشــان کرد: در این بازه زمانى 

45 حادثه جاده اى، 24 حادثه شهرى، 21 مورد خدمات 
حضورى، چهار حادثه صنعتــى و کارگاهى، یک حادثه 
سیل و آبگرفتگى، یک حادثه هوایى، یک حادثه ریلى، 
یک حادثه برف و کوالك و یک مورد خدمات مناسبتى 
توســط نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر اســتان 
پوشش داده شــد. معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان در پایان با اشاره به اینکه در طول 
این مدت ســه مورد عملیات رهاسازى توسط تیم هاى 
عملیاتى این جمعیت صورت گرفته است، تصریح کرد: 
343 نفر نیروى عملیاتــى این جمعیت در عملیات هاى 

یادشده به کارگیرى شدند.

مراسم راهپیمایى 13 آبان و روز دانش آموز همزمان با سراسر 
کشور با حضور مردم شهیدپرور، دانش آموزان و دانشجویان 

در اصفهان برگزار شد.
به گزارش «ایرنــا»، این راهپیمایى با حضور قشــرهاى 
مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان از ساعت 
9 صبح دیروز در میدان امام حسین(ع) اصفهان آغاز شد و 
شرکت کنندگان با سردادن شــعار مرگ بر اسراییل، مرگ 
بر آمریکا و مرگ بر صهیونیســت، نفرت و انزجار خود را از 
استکبار جهانى نشان دادند. شــعار محورى راهپیمایى 13 
آبان امسال، «استکبارســتیزى و مقاومت اسالمى سرآغاز 
افول و فروپاشى آمریکا» است. راهپیمایان پس از اجتماع 

در میدان امام حســین(ع)، خیابان باغ گلدســته تا چهارراه 
آمادگاه کالنشــهر اصفهان را پیمودند و بیانیه روز 13 آبان 
را قرائت کردند. گزارش ها حاکى اســت که راهپیمایى 13 
آبان با حضور قشــرهاى مردم به خصوص دانش آموزان و 
دانشــجویان در خیابان ها و میادین اصلى 24 شهر استان 
برگزار شد. مراسم سالروز تسخیر النه جاسوسى آمریکا و 
روز ملى مبارزه با استکبار جهانى همزمان در 84 نقطه استان 
اصفهان برگزار شد. براى تسهیل در رفت و آمد راهپیمایان 
چند صد دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شد و دانش آموزان 
به صورت رایگان از مترو براى حضور در مراسم راهپیمایى 

13 آبان استفاده کردند.

فریاد مرگ بر آمریکا در 
اصفهان طنین انداز شد

امدادرسانى نجاتگران 
اصفهانى به 384حادثه دیده 

پرونــده یازدهمین جشــنواره مطبوعات و رســانه هاى 
الکترونیک استان اصفهان، با معرفى و تجلیل برگزیدگان 
بخش هاى ویژه، جنبى، موضوعى و حرفه اى در ســالن 
مجتمع فرهنگى اســتاد محمود فرشــچیان به کار خود 

پایان داد.
معاون مطبوعاتى و اطالع رســانى وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره مطبوعات و 
رسانه هاى الکترونیک که استاندار، رئیس و اعضاى شوراى 
اسالمى اصفهان، معاون سیاسى امنیتى اجتماعى استاندار، 
مســئوالن و روزنامه نگاران و... حضور داشتند با قدردانى 
از برگزارکنندگان این جشنواره گفت: استان اصفهان در 
جهان، اسم ارزشمندى است که در گوشه گوشه آن بستر 
و ظرفیت رســانه اى در زمینه هایى همچون گردشگرى، 
آثار تاریخى، صنعت و... وجــود دارد، که مى تواند کارکرد 

رسانه ها را افزایش دهد و به هر نقطه از جهان هم برسد.
محمد خدادى با بیان اینکه امروز دیگر در جهان قدرت هاى 
نظامى، اقتصادى قدرت اصلى نیست، افزود: امروز در جهان 
قدرت اصلى قدرت اطالعات اســت و در حقیقت تجارت 
اطالعات منفعت به ارمغان دارد و مهمترین آن پردازش 
اطالعات اســت که فرد تصمیم گرفتــه و عمل مى کند. 
بنابراین امروز قدرت برقرارى ارتباط بر بســتر اطالعات، 
قدرت اصلى بشر به شمار مى رود که جمع آورى، پردازش 
و تولید اطالعات است که ما در کشور از این نظر ضعیف 
هستیم و توان انتقال اطالعات را نداریم و در بهترین حالت، 

حرف ها را جابه جا بیان مى کنیم.
وى با اذعان اینکه در مدل رســانه اى دو واژه مخاطب و 
تولید محتوا باید همواره مدنظر باشد، گفت: باید پذیرفت که 
«امروز» شباهت به «گذشته» نداشته و کارفرما مخاطب 
شماست و باید رسانه به ســفارش مخاطب توجه داشته 
باشد و در مدل رسانه باید به شدت محتوا تولید و اطالعات 
باید قابل فهم باشــد و ما نیازمند دگردیسى در مخاطب و 

محتوا هستیم.
خدادى اشــاره اى هم به یازدهمین جشنواره مطبوعات 
و رسانه هاى الکترونیک اســتان اصفهان داشت و گفت: 
اصفهان شناسى، گوهرى که در آن قرار دارید باید مأموریت 
اول رسانه ها باشد و در این راستا در مدل انتقال اطالعات 
متناسب با مخاطب اقدام شود و اختتامیه این جشنواره، باید 
افتتاحیه بهره بردارى از آن باشــد و در حقیقت برگزارى 
جشنواره، آسیب شناسى در محتوا، اثر، مخاطب و همگرایى 

رسانه هاست و البته در کشور، همه یک رسانه هستند.
وى بار دیگر تأکید کرد: اختتامیه این جشــنواره، افتتاحیه 
همکارى رســانه اى در درون رســانه هاى استان است و 
رسانه ها باید نقاط قوت در زمینه هاى مختلف را بازخوانى و 

نقاط ضعف را در مسیر اصالح، یادآورى کنند.
خدادى گفت: امروز دیگر تبلیغــات معنا و مفهومى ندارد 
بلکه دنیاى شریک سازى است و دستگاه هاى اجرایى نیز 
باید از رسانه دارى به رســانه مدارى تبدیل شود و مردم را 

مشارکت دهند.

وى ارتقاى مهارت در رسانه را نیازى جدى دانست و گفت: 
باور داشته باشید که نیاز به رسانه بیش از گذشته احساس 
مى شود و رسانه ها باید در صحنه عمل مطابق با ظرفیت ها، 

نتیجه مطلوب را حاصل کنند.
استاندار اصفهان نیز گفت: اینجا اصفهان مهد فرهنگ و 
تمدن اسالمى است و در این میان جایگاه رسانه بسیار مهم 
است ولى متأسفانه بخشى از مدیران دستگاه هاى اجرایى 
جایگاه رســانه را ندانسته و الزم اســت ارتباط مطلوب با 

رسانه هاى استان برقرار کنند.
عباس رضایى افزود: احساس مى کنم امروز استعدادهاى 
بســیار ناب در بین جوانان به خصوص در رســانه هاى 
الکترونیکى وجود دارد و برگزارى اینگونه جشــنواره ها 
مى تواند فرصتى براى شــکوفایى این جوانان شایسته در 

عرصه رسانه باشد.
وى با قدردانى از همه دســت اندرکاران بــه ویژه خانه 
مطبوعات اســتان اصفهان در برگزارى این جشــنواره، 
اســتعدادیابى، ذائقه ســنجى و ارتقــاى رســانه ها را از 

رهاوردهاى آن برشمرد.
استاندار اصفهان رسانه ها را رکن چهارم دموکراسى قلمداد 
کرد و گفت: تاکنون از هیچ رســانه اى شــکایت نکرده و 
نمى کنیم اما انتظار است تقواى رسانه اى در رسانه ها حاکم 
باشد چرا که رســانه ها، نقش بى بدیلى در جریان سازى 
اتفاقات دارند و گاهى ممکن است خبر اتفاق نیافتاده اى را 

انعکاس دهند که این بى انصافى و غیرواقعى است.
رضایى یادآور شد: برخى از رســانه ها، باید به جاى انتشار 
مطالب و تیترهاى نابجا، نشاط و شادابى و اخبار نویدآفرین 

را در جامعه ترویج دهند و از پرداختن به مباحث استرس زا 
بپرهیزند و از کاه کوه نســازند و بدین وسیله براى خود و 

آخرت خود و نظام، مشکل درست نکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان و رئیس 
شوراى سیاستگذارى یازدهمین جشــنواره مطبوعات و 
رسانه هاى الکترونیک استان اصفهان هم گفت: یکى از 
مهمترین راه هاى دانایى، اطالع رسانى است و امروز و فردا 

رسانه نقش پررنگى در توسعه بشر داشته و دارد.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلى انصارى اظهار کرد: 
رسانه در توسعه اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، تبلیغى و... 
نقشى اساسى دارد و همه به ویژه متولیان فرهنگ وظیفه 

داریم به رسانه ها توجه و کمک کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با ارائه 
اعداد و ارقامى گفت: در استان اصفهان 473 رسانه داراى 
مجوز فعالیت دارند، که از این تعداد، 258 رســانه چاپى و 
کاغذى است. همچنین یک خبرگزارى فعال از نظر محتوا 
و آموزشى با رویکرد خبر شهرستان ها فعال و 135 پایگاه 
خبرى در اســتان داریم که امید است از این ظرفیت براى 
توسعه کشور و استان، بهره گیرى شود که یکى از راه هاى 

آن، برگزارى اینگونه جشنواره هاست.
حجت االســالم و المســلمین انصارى گفت: پرهیز از 
تصدیگرى دولت و برون سپارى فعالیت ها مدنظر بوده و در 
دو سال گذشته سعى شده است فعالیت هاى قابل واگذارى 
را به اهالى متخصــص هر حوزه بســپاریم که برگزارى 
جشنواره به خانه مطبوعات اســتان از آن جمله است که 
خوشبختانه هیچ زاویه و اختالفى بین ما و آنها وجود نداشته 

است و مسائل را با تعامل و همکارى پیش بردیم.
وى همچنین گفت: در اســتان اصفهان عالوه بر خانه 
مطبوعات، تشــکل هاى دیگرى چون انجمن صنفى 
روزنامه نگاران با 120 عضو، انجمن عکاســان ورزشى 
با 128 عضو، انجمن عکاســان خبرى بــا 43 عضو، 
سازمان بسیج رسانه با 70 عضو فعالیت دارند و مهمتر 
اینکه استان اصفهان، تنها اســتان در کشور است که 
مطبوعات و رســانه هاى آن در مجتمــع مطبوعاتى، 
تجمیع و همکاران رسانه اى در 40 واحد مشتمل بر 60 

رسانه فعال هستند.
مدیر خانــه مطبوعات و خبرنگاران اســتان اصفهان نیز 
به عنوان میزبان گفت: توســعه کیفى رسانه ها، افزایش 
انگیزه خالقیت رســانه اى، نشــاط و پایدارى رسانه اى، 
مشــارکت و رقابت پذیرى براى رشــد و تعالى رسانه ها، 
کشف استعدادهاى جدید و... از اهداف برگزارى یازدهمین 
جشنواره مطبوعات و خبرگزارى هاى الکترونیک استان 

اصفهان بوده است.
امیراحمد زندآور افزود: 794 اثر به جشــنواره رسید که در 
چهار بخش موضوعى، حرفه اى، ویژه و جنبى توسط 17 
داور بومى مورد ارزیابى قرار گرفت و امروز از برگزیدگان 

تجلیل مى شود.
وى با بیان اینکه خانه مطبوعات استان اصفهان با کمترین 
هزینه این جشنواره را با همکارى ســازمان ها و... برگزار 
کرد، گفت: خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان 47 
برنامه فرهنگى رسانه اى و برگزارى دوره هاى آموزشى را 

تاکنون اجرایى کرده است.

استاندار اصفهان:

از هیچ رسانه اى شکایت نکرده و نمى کنیم
ساسان اکبرزاده

زمین لرزه اى با قدرت 3/8 درجه در مقیاس امواج 
درونى زمین (ریشتر) ســاعت 19 و 52 دقیقه و 
58 ثانیه روز یک شــنبه منطقه اى بین گلشهر و 
گلپایــگان را لرزاند. مرکز لرزه نگارى مؤسســه 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران مختصات این زمین 
لرزه را در عمــق 10 کیلومترى زمیــن و طول 
جغرافیایى آن را 50.38 و عــرض جغرافیایى را  

33.44 اعالم کرد.
در همین باره فرماندار گلپایگان گفت: این زلزله  با 
محوریت گلشهر، شهرستان را به لرزه در آورد اما 
اقدامات الزم و تأمینى براى مقابله با زلزله انجام 

شده است.
حســین یارمحمدیان بامداد دیروز (دوشنبه) در 
جمع خبرنگاران  اظهار کرد: در سال 92 نیز شاهد 
چنین زمین لرزه اى در گلپایگان بودیم. وى ادامه 
داد: بعد از وقوع این زلزله با شوراى مدیریت بحران 
شهرســتان هماهنگى هاى الزم را انجام دادیم و 
پیام هاى آماده باش را براى مدیریت هاى مختلف 
ارسال کردیم و نهایتًا ساعت 23 و 30 دقیقه یک 
شنبه شب جلسه مدیریت بحران را برگزار کردیم.

فرماندار گلپایگان گفت: علت اینکه جلسه مدیریت 
بحران چند ســاعت بعد از وقوع زلزله برگزار شد 
این بود که لحظــات بحران باید دســتگاه هاى 
خدمت رسانى بر مجموعه خود نظارت داشته باشند. 
از دســتگاه هاى مختلف خدمت رســان از جمله 
شــهردارى ها، آب، برق، گاز، هالل احمر، شبکه 

بهداشت و... گزارش هاى الزم را دریافت کردیم.
یارمحمدیان افزود: پیش بینى هاى الزم را انجام 
دادیم که اگر خدایى ناکرده زلزله شدیدترى رخ داد 
سناریوهایى را طراحى کرده باشیم. براى مثال سپاه 
را موظف کردیم که ده نقطه را در شهرستان تعیین 
کند که در شرایط خاص داراى محل اسکان باشیم 
و یا هالل احمر را موظف کردیم که انبارهاى خود 
را تکمیل کند. همچنین بنیاد مســکن را مأمور 
کردیم تا از روستاها سرکشى کند تا اگر در همین 

زلزله  نقاطى آسیب دیدند مشخص شود.
فرماندار گلپایگان به شکســتگى تنها یک مورد 
شیشه در یکى از روستاها اشــاره و تصریح کرد: 
شهرستان در آماده باش کامل است، اصًال اتفاقى 

نیافتاده و یک زلزله 3/8 ریشترى بوده است.

آماده باش در گلپایگان بعد 
از زلزله یک شنبه شب

فرماندار اصفهان گفت: به دنبال آن هستم تا هر چه 
زودتر زمان ورود عضو جدید شوراى اسالمى شهر 
اصفهان مشخص شود، زمان دقیقى را نمى توان 

تعیین کرد اما نتیجه مثبت خواهد بود.
حسین سیستانى در گفتگو با «فارس» درباره زمان 
ورود عضو جدید شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
اظهار کرد: در حال حاضر هیچ جوابى ندارم اما در 
چند روز آینده اقداماتى انجام و در رسانه ها منتشر 
خواهد شد. فرماندار شهرستان اصفهان ادامه داد: 
به دنبال آن هستم تا هر چه زودتر نتیجه این پرونده 
مشخص شود، زمان دقیقى را نمى توان تعیین کرد 

اما نتیجه مثبت خواهد بود.
مهدى مقدرى، عضو شــوراى اســالمى شهر 
اصفهان پیش از این با حکم شــعبه یک دادگاه 
تجدیدنظر اســتان اصفهان به مدت دو ســال از 
عضویت در شوراى شهر و حضور در احزاب محکوم 
شده بود و حسین سیستانى نیز حکم دادگاه را براى 
تعیین نحوه اجرا به هیئت رســیدگى به تخلفات 
شوراها ارسال کرد؛ با ابالغ رأى دادگاه به شوراى 
اسالمى اصفهان رضا امینى، عضو على البدل شورا 

جایگزین مقدرى در دوره پنجم خواهد شد.

آخرین وضعیت عضو 
جدید شوراى شهر اصفهان 

از زبان فرماندار

عملیات گازدهى ماشین هاى سانتریفیوژ پیشرفته نسل جدید IR6 با 
حضور رئیس سازمان انرژى اتمى دیروز در مجتمع غنى سازى شهید 

احمدى روشن نطنز آغاز شد.
على اکبر صالحى در این آییــن گفت: این ســانتریفیوژ، 10 برابر 
سانتریفیوژهاى نسل اول مى توانند غنى ســازى اورانیوم را انجام 
دهند. وى افزود: پس از ابالغ دستورگســترش و شتاب بخشى به 
فعالیت هاى تحقیق و توسعه هسته اى کشور بدون رعایت تعهدات 
برجامى اقدامات ویژه اى در زمینه تحقیق و توسعه روى ماشین هاى 

سانتریفیوژ صورت گرفته است.

رئیس سازمان انرژى اتمى گفت: سال هاى زیادى غنى سازى کشور 
با ماشین هاى نســل اول IR1 انجام مى شود که پس از ابالغ گام 
سوم، اولین بار اختالط محصول و پسمان تولیدى ماشین هاى نسل 
جدید متوقف شده و از آنها به منظور جمع آورى محصول غنى شده 
استفاده مى شود. وى افزود: با این اقدامات،حدود 2500 سو بر ظرفیت 

بالفعل غنى سازى کشور افزوده خواهد شد.
صالحى در پایان گفت: تعداد ماشین هاى نسل جدید تحقیق و توسعه 
از حدود 50 ماشــین قبل از برجام، پس از اجراى گام سوم کاهش 

تعهدات برجامى حدود ده برابر افزایش یافته است.

IR6 آغاز گازدهى سانتریفیوژهاى پیشرفته نسل جدید

سرپرســت و آهنگســاز گروه موسیقى 
«پل» گفت: این گروه از پنج سال پیش 
فعالیت خود را در تهران آغاز کرد و براى 
سومین بار 16 و 17 آبان ماه در اصفهان 

اجرا خواهد داشت.
مهران خلیلى اظهار کرد: کنسرت گروه 
موســیقى «پل» با حمایت هنرسراى 
خورشید وابسته به ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
به اجراى برنامه مى پــردازد. وى ادامه 
داد: این کنسرت با 12 قطعه در دو بخش 
به خوانندگى مجتبى عســگرى و بیژن 
کامکار از ساعت 20 و 30 دقیقه به روى 
صحنه مى رود که قسمت اول موسیقى 
سنتى ایرانى در چهار تصنیف، ساز و آواز 

و تک نوازى ساز بین قطعات است و فضاى کالســیکى با نگاه موزیسین امروزى به موسیقى سنتى به 
وجود مى آورد.

سرپرست و آهنگساز گروه موسیقى «پل» افزود: در بخش دوم موسیقى پرانرژى ُکردى اجرا مى شود که 
شامل هشت قطعه همراه با یک قطعه ساز و آواز و یک تک نوازى تار، دف و تنبک است.

گفتنى است؛ عالقه مندان براى تهیه بلیت گروه موسیقى پل مى توانند به navayemehr.ir مراجعه 
کرده و یا  با شماره هاى 09139126531 و 09357556894  تماس حاصل کنند.

کنسرت گروه موسیقى «پل»
 در هنرسراى خورشید 

«پنج شنبه هاى اصفهان» مناسبات فرهنگى اصفهان و لهستان 
را بررسى مى کند.  

آیا مى دانستید لهستانى ها اولین بار بسیارى از کتب ادبى ایرانى را 
ترجمه و به اروپا معرفى کردند؟ یا اینکه ویولونیست هاى ماهرى 
بودند که در کافه هاى شــهر ماننــد کافه پولونیــا چهارباغ براى 
شهروندان اصفهانى مى نواختند و با وجود پیشینه روابط سیاسى، 
ارتباطات فرهنگى ایران و لهستان برجســته تر از روابط سیاسى و 
اقتصادى و...اش بوده است؟ «پنج شنبه هاى اصفهان» در تازه ترین 

همنشینى اش به پرسش ها و مباحثى از این دست خواهد پرداخت.
به گزارش مدیر رســانه اى این برنامه، عبدالمهدى رجایى، تاریخ 

پژوه و اصفهان شناس در این نشســت روابط و مناسبات فرهنگى 
ایران و لهســتان را تا پایان دوره پهلوى اول بررسى خواهد کرد و 
معصومه گودرزى، مدرس دانشگاه چگونگى ورود لهستانى ها به 
شهر اصفهان، تأثیرات فرهنگى شان بر اصفهانى ها و متقابًال تأثیر 

مردم اصفهان بر آنها را مرور خواهد کرد. 
شایان ذکر اســت، «پنج شــنبه هاى اصفهان»، رویداد فرهنگى 
تازه اى به مدیریت پروژه هاى چهارباغ است که هر دو هفته یکبار 
به ارائه مباحثى در رابطه با تاریخ، فرهنگ و هنر اصفهان مى پردازد.

این برنامه روز پنج شــنبه 16 آبان ماه از ساعت 18 تا 20 در سراى 
قزلباش واقع در گذر فرهنگى چهارباغ برگزار مى شود.

بررسى حضور مهاجران لهستانى در اصفهان 
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ستاره اسکندرى، بازیگرى است با سابقه تئاترى و در همه این سال ها 
که بارها مقابل دوربین ســینما و تلویزیون رفته، پیوندش با تئاتر را 
کمرنگ نکرده است. او که پارسال تهیه کننده نمایش «خانه برناردا 
آلبا» به کارگردانى على رفیعى بود، با افتتاح موزه خیمه شب بازى، 
به حیطه اى تازه ورود کرده است. اســکندرى با بازى در مجموعه 
«گیله وا» بعد از سال ها به تلویزیون بازگشته و از این تجربه راضى 

است. بخشى از گفتگوى او با «خبرآنالین» را بخوانید.
وضعیت سینما، تئاتر و تلویزیون در این سال ها 
براى بعضى از بازیگرها که خاستگاه فرهنگى 
دارند دشوار شده. به این موضوع اعتقاد دارید؟

بســیارى از چیزها در جامعه ما تغییرهاى ناخوشایند داشته، 
از این رویدادها مى شــود گفت تئاتر هم متأثر 

بوده. شاخص ترین پیامد این اتفاق ها جابه جایى ارزش ها، به معناى 
استیالى اقتصاد بر اندیشه و تسلط دنیاى مجازى بر دنیاى واقعى 

آن روزمرگــى و ابتذال است و برآیند همه اینها و خروجى 
است.

در  کار  شــرایط 
این اوضاع چطور 

است؟

من مثل هر همــکار دیگرى، تالش کــردم در کارهایى که انجام 
مى دهم به ارزش هایم، به باورها و اعتقادهایم که در گذشته وجود 
داشته و امروز کمرنگ شده، وفادار بمانم. اما در بازار امروز و در موجى 
که ابتذال و اقتصاد در آن ترکیب شده، این آثار مهجور ماندند. من 
از آن دسته بازیگرها نیستم که بخواهم در تبلیغ کار خودم بکوشم، 
کارهایى هم که انتخاب کرده ام متعلق به فضایى بوده که ماهیت آن 

با تبلیغ و نمایشگرى تفاوت داشته است. 
شما از نسلى هستید که با تلویزیون به شهرت 
و محبوبیت رسیدند اما در یک دهه اخیر کمتر در 

تلویزیون حضور داشته اند. چرا؟
من تلویزیون را دوست دارم و فراموش نمى کنم متولد تئاترم و فرزند 
تلویزیون. آنچه درباره جایگاه و محبوبیت براى عموم جامعه گفته 
مى شود در تلویزیون تجربه کردم. از هفت هشت سال پیش در گپ 
و گفت هایى که با دوستان رسانه اى داشــتیم همیشه مى گفتم که 
وضعیت تلویزیون به انحراف کشیده شده، آن زمان بیشتر انتقادها 
متوجه سریال ها بود اما االن اتفاق هاى غریبى در تلویزیون مى افتد. 
در ســال هاى آینده عالوه بر ریزش مخاطب، نوع فرهنگى که 
تلویزیون تبلیغ مى کند، به انحطاط جامعه مى انجامد. اصرارى که 
به تأثیر و نقش شانس در برنده شدن و کسب درآمد در تلویزیون 
مى شــود، نتیجه خوبى ندارد. این محصول همان جابه جایى 

ارزش هاست. 
وضعیت سینما در مقایسه با تئاتر و تلویزیون 

چطور است؟
در ســینما با یک مشــکل دیگر مواجهیم با سیاست 
اندیشه زدایى از فیلم ها، ســینما رفت به سمت تولید 
و نمایش آثارى که نیازهاى مــردم را تغییر بدهند. 
به جاى ارتقاى فرهنگ مردم، ســینما به سمت 

ابتذال مطلق حرکت کرده چون قرار اســت اندیشه اى در آن نباشد. 
مالك تبلیغات هم در سینماى ایران، میلیاردى شدن مبالغ فروش 
فیلم هاست، حتى در مورد فیلم هایى که داعیه اندیشه دارند. تئاتر و 
سینما قابل مقایسه هستند، به این دلیل که در هر دو اندیشه پررنگ تر 
است. سیاستگذارى هاى غلط در تئاتر و سینما باعث شده، معیارهاى 
اقتصادى صرف بر تئاتر هم حاکم شــود. من محصول تئاتر دولتى 
هستم، در تئاتر دولتى آن سال ها اندیشه وزن بیشترى داشت. البته 
من موافق رشد تئاتر خصوصى هم هســتم، تئاتر دولتى نظارت و 
ارزشــیابى دارد، همه ما مى دانیم در کجا زندگى مى کنیم، اما تئاتر 
مى تواند روى پاى خودش بایستد، با تئاتر خصوصى این اتفاق افتاده 
اما مثل همه چیزهاى دیگر، موج ابتذال و بازار ســوار بر تئاتر شد. 
البته که ابتذال تئاتر، با سینما و تئاتر فرسنگ ها فرق دارد. جماعت 
فرهنگى به صورت عمومى و خصوصــًا تئاتر، در تنگناى اقتصادى 
قرار گرفته اند، متخصصین تئاتر جذب ســینما و تلویزیون نشده اند، 
فارغ التحصیالن این رشته زیاد و اغلب بدون فضاى کارى هستند و 
مسائلى از این دست... مخاطب بسیارى به تئاتر جارى شده، اما به چه 
واسطه اى؟ تئاترهاى پرفروش به چه مفهومى تماشاگر جذب مى کند 

و آن جنس مخاطب، باز هم به سالن تئاتر بازمى گردد؟
شــما مخالف حضور چهره هاى سینمایى در 

تئاتر هستید؟
اصًال. بازیگرى ملک پدرى کسى نیست. همانطور که من در سینما 
و تئاتر مقابل دوربین رفتم بازیگران سینما هم مى توانند روى سن 
بروند. اما باید دید متر انتخاب ما چیســت؟ مثل فرنگى ها، به سراغ 
تئاتر مى آییم تا تجربه کرده و بار فرهنگى مــان را افزایش دهیم یا 

مى آییم تا پول بیشترى در بیاوریم.
یا حتى روزمه تئاترى داشته باشیم. 

داشتن رزومه تئاترى هم اشکالى ندارد، اما بازیگرى که از تلویزیون 

به تئاتر مى آید و متر دستمزد را عوض مى کند، فقط به خودش فکر 
مى کند و به راهى که براى تئاترى ها خراب کرده، فکر نکرده است. 
این معیار عوض کردن با خودش فرهنگ غلطى را وارد تئاتر کرده 
است. متأسفم که نظارتى روى این موضوع نیست، تئاتر جاى این نوع 
کارها نیست. االن شبکه نمایش خانگى هم دستمزدها را باال برده و 
سینما را دچار مشکل کرده است. پشت همه این اتفاق ها پولشویى 
و جریان هاى نامبارکى است که امیدوارم به تئاتر کشیده نشود. مِن 
بازیگر نمى دانم که پشت این اتفاق ها چیست. دستمزد بزرگ هم مال 

من نیست، اما از حاشیه هاى این ماجرا بى نصیب نمى مانم. 
به نظر مى رســد به تاریــخ معاصر هم عالقه 

دارید.
من مطالعه درباره تاریخ معاصر را دوست دارم، درباره تاریخ مشروطه 
به بعد هم مطالعاتى دارم. خیلى دوست داشتم در یک کار مربوط به 
تاریخ معاصر حضور داشته باشم به شرطى که در آن تحریف اتفاق 
نیافتد. مردم ما، حافظه تاریخى ندارند و گذشته را فراموش مى کنند. 
ساخت سریالى مثل «گیله وا» ضرورى اســت، براى جامعه اى که 
کتاب نمى خواند و همه دغدغه اش گوشــى همراه اســت، دانستن 
تاریخ از طریق یک قصه عاشقانه جذاب اســت. من تجربه جنگ 
هشت ساله را دارم، عواقب آن را دیده ام. «سرور» در «گیله وا» به این 
دلیل برایم جذاب بود، که تصویرى از زنانى بود که در همه جنگ ها 
مغفول هستند، در همه آثار به مادران، زنان، خواهران و... کم توجهى 
شده. من عاشق نقشم در «سرو زیر آب» (محمدعلى باشه آهنگر) 
هستم، نقش زنى در سکوت، در فضایى مردانه. «سرور» کامل شده 
آن شخصیت است. همسر است، مادر است، خواهر است. مى خواهد 
مردان زندگیــش از جنــگ دور بمانند اما در نهایت چشــم انتظار 
باقى مى ماند. این انتظار، برایم مقدس اســت و احساســم را درگیر

 مى کند.

تهیه کننده سریال «پایتخت» از مراحل پیش تولید این سریال و اضافه 
کردن بخش هایى به منزل «نقى معمولى» سخن گفت.

الهام غفورى درباره شروع فصل جدید سریال «پایتخت» به کارگردانى 
سیروس مقدم که قرار است براى نوروز 99 آماده شود، بیان کرد: ما پیش 
تولید سریال «پایتخت» را شــروع کرده ایم و اکنون بخشى از عوامل در 
شمال کشور هستند و لوکیشن خانه «نقى» را مى سازند. وى درباره لوکیشن 
منزل «نقى» در شیرگاه واقع در شمال کشور که در فصل هاى قبل نیز دیده 
شد اظهار کرد: لوکیشن خانه «نقى» همچنان در شیرگاه است ولى نیاز بود 
که بخش هایى به خانه «نقى» اضافه شود و االن گروهى در شیرگاه مشغول 

این ساخت و ساز هستند.
غفورى درباره زمان کلید خوردن فصل جدید سریال اعالم کرد: فکر مى کنم 
اوایل آذر فصل جدید سریال کلید مى خورد. وى درباره بازیگران «پایتخت» 
نیز توضیح داد: فعًال در حال انتخاب بازیگر هستیم البته بازیگرانى که تا 
این لحظه مشخص هستند همان بازیگران اصلى سریال هستند که باید 
هماهنگى هاى الزم انجام و قرارداد ها بسته شود. نقش چندانى اضافه نشده 

و بازیگر جدیدى تاکنون به این تیم نپیوسته است.
تهیه کننده «پایتخت» درباره نویسندگى فصل جدید این سریال بیان کرد: 
آرش عباسى و محسن تنابنده در حال نگارش فیلمنامه سریال هستند و 
شش قسمت تاکنون نوشته شده اســت که تا زمان شروع تصویربردارى 
دو قسمت دیگر نیز نوشته مى شود و مثل همیشه در زمان کار مابقى قصه 
هم شــکل مى گیرد. غفورى درباره اینکه قرار است در خارج از کشور هم 
لوکیشن داشته باشــند، یا خیر توضیح داد: فکر مى کنم خارج از ایران هم 
سکانس هایى داشته باشیم، یک سفر داریم که هنوز قطعى نشده است. به 
هر حال «پایتخت» سریال مورد عالقه مردم است و باید سفر و جذابیت هاى 
اینچنینى هم داشته باشد. این تهیه کننده درباره نسخه سینمایى «پایتخت» 
و اینکه ساخت آن منتفى شده است یا خیر، گفت: ساخت نسخه سینمایى 
«پایتخت» کنسل نشده است ولى اولویت ما این بود که اول نسخه سریالى 
را بسازیم و تا پیدا شدن قصه اى براى سینما صبور باشیم.  وى در پایان گفت: 
محسن تنابنده هم تمایل داشت اول سریال را بسازیم، چون با این زمانبندى 
و سرعتى که به عید نوروز نزدیک مى شویم به تولید سینمایى نمى رسیدیم.

داریــوش ارجمند کــه با نقش «حشــمت 
فردوس» در ســریال «ســتایش3» حاضر 
بود، در نشست نقد و بررســى این مجموعه 
درباره اینکه ســریال برخالف نامش، روى 
زندگى «حشمت فردوس» مى چرخید گفت: 
من کارم را انجام دادم. «فردوس» شخصیت 
پیچیده اى اســت و اگر کسى مى خواهد او را 
بشناسد باید از قسمت اول سریال را ببیند. باید 
دید گره اصلى سریال کجاست؟ که در همان 
سکانس هاى ابتدایى از ازدواج «ستایش» و 
«طاهر» دل چرکین مى شــود. یا جایى که 
درباره ســفره انداختن و دور شدن آدم ها و از 
بین رفتن حیا از زمانى که دستشویى از گوشه 
حیاط به داخل خانه آمد حرف زدیم همه اینها 

دغدغه نسل من است.
 وى دربــاره منفعــل بــودن شــخصیت 
«محمد» در این ســریال گفــت: «محمد» 
دارد در کنــار پدربزرگ خود یــاد مى گیرد 
و زندگى را یــادش مى دهد. امــا «محمد» 
احترام گذاشــتن به پدربزرگش را یاد گرفته

 است.
داریوش ارجمند همچنین در گفتگویى دلیل 
ناکامى برخى از بازیگران در شخصیت پردازى 
و عدم تأثیرگــذارى برخى از ســریال هاى 
تلویزیونى را ضعــف در فیلمنامه دانســت 
و گفت: امــروز اگر بازیگــرى نمى تواند آن 
همذات پنــدارى و  شــخصیت پردازى 
 الزم را با کاراکتر و نقش خودش داشته باشد 
و مخاطب آن را ببیند و لذت ببرد، مقصرش 
فیلمنامه اســت؛ براى اینکه نوشــته خوبى 
نیســت! وى افــزود: بارها گفته ام نوشــته 
خوب را نمى تــوان بد بازى کرد؛ نوشــته بد 

را هم نمى توان خوب بــازى کرد. با همه 
نویسندگان ســینما و تلویزیون ایران کار 

کرده ام مشــکل مــا در تلویزیون 
فیلمنامه است.

ارجمند خاطرنشــان کرد: من در 
تلویزیون هم گفتم بر سر هر کارى 
مى روم مى گویــم این آخرین کار 
من است؛ براى اینکه سر کارى 

مــى روم در فکــر کار بعدى 
باشم باید خودشیرینى 

کنم و این کارها را نمى پســندم. به 
ســعید ســلطانى هم گفتم آخرین 
«ستایشى» است که بازى مى کنم، 
مگر خالفش ثابت شود؛ بدین معنا 

که نمى روم به کارگردان بگویم فصل 
بعدى را بســازید و به من هم نقشى 
بدهید. وى در پاسخ به این سئوال که 
دوست دارید چه کارهایى انجام دهید 
و چه نقش هایى را در کارنامه تان ثبت 
کنید، افــزود: چیزهایى که دوســت 
داشــتم بازى کنم از ســنم گذشت؛ 
خیلى دوســت داشتم نقش «حضرت 
ابوالفضل(ع)» را بــازى کنم و 20 بار 
خواب این نقــش را دیدم. اما ســنم 
گذشت و تمام شد؛ خوشــحالم که در 

خوابم این نقش را بازى کردم و 
احواالت خوبى هم برایم 

شکل گرفت.

بازیگر ســریال «روز هاى بیقرارى» گفت: امروز اگر پول داشته باشید 
بهترین نقش ها در سینما به شما مى رسد، از طرفى رابطه، دوستى و البى 
نقش ها را به بازیگران مى دهد، وقتى جیبت خالى باشد سینما هم براى 
شما نقشى نخواهد داشت. فخرالدین صدیق شریف، بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر چند پروژه به من پیشنهاد شده اما در حال بررسى آنها بوده و هنوز 
هیچکدام را قبول نکرده ام، بیشتر مشغول استراحت و مطالعه بوده و ترجیح 
مى دهم به جاى پر کار بودن کم، اما خوب بازى کنم. وى ادامه داد: آخرین 
بار در سریال «عروس تاریکى» حضور داشتم که خوشبختانه از سوى مردم 
با استقبال رو به رو شد و به شــخصه از حضور در آن راضى هستم، بعد از 
«عروس تاریکى» و همچنین «روز هاى بیقرارى 2» پروژه اى را نپذیرفتم.

بازیگر سریال «والیت عشق» دلیل غیبت خود در سینما را اینگونه شرح 
داد: من در سینما غیبت نکرده ام، در سینما کمرنگ و کم کار شده ام، زیرا 
پیشنهادى نیست، برخى پیشنهادات هم آنقدر کوتاه و کوچک هستند که 

نمى خواهم کارنامه کارى خود را با حضور در آنها خراب کنم. وى در همین 
ارتباط تأکید کرد: براى شخص من اندازه و متراژ نقش مهم نیست اما وقتى 
هست که به شما نقشى کوچک، اما تأثیرگذار و سخت پیشنهاد مى شود 
که آن جریانش متفاوت است، من این نوع نقش ها را دوست دارم اما وقتى 
نقش در حد رفت و آمد جلوى دوربین بوده و مرا به هیچ چالشى نمى اندازد 

چرا باید آن را قبول کنم.
بازیگر سریال «روز هاى بیقرارى» وضعیت سینما را ناامید کننده خواند و 
افزود: امروز اگر پول داشته باشید بهترین نقش ها در سینما به شما مى رسد، 
از طرفى رابطه، دوستى و البى نقش ها را به بازیگران مى دهد، وقتى جیبت 
خالى باشد سینما هم براى شما نقشى نخواهد داشت.  صدیق شریف سینما 
را محدود به عده اى خاص خواند و خاطرنشان کرد: با نگاهى گذرا به خوبى 
مشخص است که تنها عده اى خاص در سینماى امروز فعالیت مى کنند و 
به همین دلیل نقش به میانساالن و پیشکسوتان نمى رسد، مطمئن باشید 
هیچ بازیگرى دوست ندارد کم کار باشد و این اتفاق به وى تحمیل مى شود.

گفتگو با بازیگر سریال «گیله وا»

ستاره اسکندرى: تالش کردم به اعتقادهایم وفادار بمانم
ر بر یش هی ل ر پ و ر ر

آلبا» به کارگردانى على رفیعى بود، با افتتاح موزه خیمه شب بازى، 
به حیطه اى تازه ورود کرده است. اســکندرى با بازى در مجموعه 
«گیله وا» بعد از سال ها به تلویزیون بازگشته و از این تجربه راضى 

است. بخشى از گفتگوى او با «خبرآنالین» را بخوانید.
وضعیت سینما، تئاتر و تلویزیون در این سال ها 
براى بعضى از بازیگرها که خاستگاه فرهنگى 
دارند دشوار شده. به این موضوع اعتقاد دارید؟

بســیارى از چیزها در جامعه ما تغییرهاى ناخوشایند داشته، 
از این رویدادها مى شــود گفت تئاتر هم متأثر 

روجى و ه ی ی بر لو ب و ى ر روز ن
است.

در کار  شــرایط 
این اوضاع چطور

است؟

ر روز و
که ابتذال و اقتصاد در آن
از آن دسته بازیگرها نیس
کارهایى هم که انتخاب ک
با تبلیغ و نمایشگرى تفاو
شما از نسلى
و محبوبیت ر
تلویزیون حض
من تلویزیون را دوست دار
تلویزیون. آنچه درباره ج
مى شود در تلویزیون تجر
و گفت هایى که با دوستان
به انح وضعیت تلویزیون
متوجه سریال ها بود اما اال
در ســال هاى آینده ع
تلویزیون تبلیغ مى کند
به تأثیر و نقش شانس
مى شــود، نتیجه خو

ارزش هاست. 
وضعیت سین
چطور است
ب در ســینما
اندیشه زدای
و نمایش
به جاى

پژمــان بازغى با انتشــار ویدیویــى در صفحه  
اینستاگرامش از مراحل گریمش در فیلم سینمایى 
«سمفونى نهم» رونمایى کرد. متن یادداشت پژمان 
بازغى به شرح زیر است: «یک گریم فوق العاده از 
مجیدخان اسکندرى عزیز و یک نقش بى نظیر در 
فیلم کارگردان کاربلد محمدرضا هنرمند و همکارى 
با یکى از بهترین گروه هاى فیلمسازى و یک فیلم 
بى نظیر همراه با تهیه کننــده جوان خانم تقوایى 
علت انتشار این فیلم کوتاه این بود که خیلى ها منو 
نشناختند،گریمى که حدود پنج ساعت طول کشید 

در نقش "امیرکبیر".»
اکران فیلم سینمایى «سمفونى نهم» به کارگردانى 
محمدرضا هنرمند و تهیــه کنندگى زینب تقوایى 
از 15آبان (فردا) آغاز مى شــود. «سمفونى نهم» 
متفاوت ترین اثر در کارنامــه محمدرضا هنرمند 
است که در سى و  هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر 

در پنج رشته نامزد شده بود.

فیلم ســینمایى «معکوس» به کارگردانى پوالد 
کیمیایــى و تهیه کنندگى مســعود کیمیایى از 
اواخر آبان روى پرده ســینماهاى کشور مى رود. 
«معکوس» به عنوان نخستین تجربه کارگردانى 
پوالد کیمیایى در سى وهفتمین جشنواره فیلم فجر 

حضور داشت.
در ایــن فیلــم بابــک حمیدیــان، شــهرام 
حقیقت دوســت، لیال زارع، علیرضا کمالى، اکبر 
زنجان پور، پروانه معصومى، علیرضا کمالى نژاد 

و سیاوش طهمورث به ایفاى نقش پرداخته اند.
«معکوس» داستانى متفاوت و اکشن درباره یک 
مسابقه اتومبیل رانى غیرقانونى دارد که برنده  آن 

مى تواند چیزهاى زیادى را به دست بیاورد.
این فیلم بــه تهیه کنندگى مســعود کیمیایى و 
ســرمایه گذارى محمد خوشنام ســاخته شده 
اســت و  پخش آن را «فیلم آفریــن» بر عهده

 دارد.

پژمان بازغى 
و یک گریم بى نظیر

محمد فیلى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: همچنان مشغول بازى در پروژه 
سینمایى «خروج» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا هستم، 
به دلیل مشغله فراوان در این پروژه نمى توانم به کار دیگرى 

فکر کنم.
وى افزود: قرار بود در ســریال «آشــپزخانه» به ایفاى یکى 
از نقش هاى اصلى بپــردازم اما با توجه بــه اینکه ما براى 

فیلمبــردارى «خــروج» در گچســاران بودیــم و 
فیلمبردارى آن ســریال در شمال کشور رخ مى داد، 
پروژه کنسل شــد. بازیگر فیلم سینمایى «خروج» 
درباره آخرین مراحل تولید فیلم سینمایى «خروج» 

اذعان کرد: در حال حاضر فیلمبردارى سکانس هاى 
مربوط به شهر گچساران به طور کامل به پایان 

رسید و ادامه فیلمبردارى در قم در حال 
انجام است.

فیلى دربــاره کیفیت 

ساخت فیلم سینمایى «خروج» خاطرنشان کرد: من به شخصه 
از حضور در این فیلم لذت مى برم،  هیچ ماست بندى نمى گوید 

از نظر من قضاوت ماست من ترش است، 
ســپرد اما خود را باید بــه مردم 
راضى هستم.من از کیفیت اثر 

«خروج» حاتمى کیا به قم رسید

فیلم ســینمایى «دینامیت» ســاخته 
سیدمســعود اطیابى و با بازى محسن 
کیایى، نازنین بیاتى، نادر سلیمانى، احمد 
مهرانفر و پژمان جمشیدى فرم حضور در 
سى وهشتمین جشنواره ملى فیلم فجر را 
پر کرد. این فیلم سینمایى سومین تجربه 
همکارى پژمان جمشــیدى با اطیابى 
و عامریــان و دومین همــکارى احمد 
مهرانفر با این کارگــردان و تهیه کننده

 سینماست.
فیلم سینمایى «دینامیت» طبق اعالم 
قبلى قرار بود  نوروز امسال در سینماهاى 
کشور اکران شــود اما اولین اکران این 

فیلم به جشنواره امسال موکول شد.
همچنین محسن کیایى، نازنین بیاتى، 
نادر ســلیمانى، میرطاهر مظلومى، امید 
روحانى، مجید شهریارى و زیبا کرمعلى 

در «دینامیت» نقش آفرینى مى کنند.

بازگشت دینامیتى 
پژمان جمشیدى

ساختن خانه جدید براى «نقى معمولى»

بازگشت «معکوس» 
پوالد کیمیایى به سینماها

فخرالدین صدیق شریف:

بهترین نقش هاى سینما با پول به بازیگران مى رسد

ى توان خوب بــازى کرد. با همه 
ان ســینما و تلویزیون ایران کار 

مشــکل مــا در تلویزیون
است.

خاطرنشــان کرد: من در
ن هم گفتم بر سر هر کارى 
مى گویــم این آخرین کار 
ت؛ براى اینکه سر کارى 

م در فکــر کار بعدى 
د خودشیرینى 

نمىپســندم. به ن کارها را
ســلطانى هم گفتم آخرین 
ى» است که بازى مى کنم، 
فشثابت شود؛ بدین معنا 

وم به کارگردان بگویم فصل 
 بســازید و به من هم نقشى 
ى در پاسخ به این سئوال که 
رید چه کارهایى انجام دهید 
کارنامه تانثبت ش هایى را در

ـزود: چیزهایى که دوســت 
ســنم گذشت؛  بازى کنم از
ســت داشتم نقش «حضرت 
ل(ع)» را بــازى کنم و 20 بار
ن نقــش را دیدم. اما ســنم

و تمام شد؛ خوشــحالم که در 
ن نقش را بازى کردم و 

 خوبى هم برایم 
فت.

داریوش ارجمند:

«ستایش 3» آخرین کار  من است، مگر...
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آگهى تغییرات شرکت آیسان بهبود پارس سهامى 
خاص به شــماره ثبت 54405 و شناســه ملى 
14005088418 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1398/05/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ماده 31 اساسنامه بدین شرح 
اصالح گردیــد: ماده 31 اصالحى : شــرکت به 
وسیله هیات مدیره اى مرکب از 3 الى 7 نفر عضو 
که به وسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان 
سهام انتخاب مى شوند اداره خواهد شد مدیران 
کال یا بعضا قابل عزل مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (650137)

شرکت ابنیه بتن گلشن سهامى خاص به شماره 
ثبت 60140 و شناســه ملى 14007472239 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1398/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله آپادانا ، کوچه نصر 
[1] ، بن بست سوم ، پالك 27 ، طبقه اول کدپستى 
8165634543 تغییر یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (649320)

تغییر نام شــرکت ابنیه بتن گلشــن سهامى 
خاص به شــماره ثبت 60140 و شناســه ملى 
14007472239 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ1398/06/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نام شرکت به فنى و 
مهندسى ابنیه بتن گلشن سهامى خاص تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(649319)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

تیم هاى سپاهان اصفهان و تراکتورسازى تبریز امروز 
سه شــنبه حســاس ترین دیدار هفته دهم لیگ برتر را 

برگزار مى کنند.
 هفته دهم لیگ برتــر فوتبال جام خلیــج فارس روز 
سه شنبه 14 آبان ماه با برگزارى دو دیدار ادامه مى یابد 
که در یکى از این بازى ها سپاهان اصفهان در ورزشگاه 

نقش جهان میزبان تیم تراکتور تبریز است.
تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان در فینــال 6 امتیازى 
نیم فصــل نخســت، بــه مصــاف تیــم دوم جدول 
مى رود و میزبان تراکتور تبریز است. دیدارى حساس و 
سرنوشت ساز که نتیجه آن معادالت قهرمانى نیم فصل 
نخســت را تا حد زیادى برطرف مى کنــد و نتیجه آن 

مى تواند صدرنشین جدول را تغییر دهد.
سپاهان هفته گذشته مقابل پارس جنوبى براى دومین 
بازى متوالى تن به تساوى داده و 19 امتیازى شد و با 2 
امتیاز اختالف نسبت به تراکتور و شهرخودرو در صدر 
جدول جاى گرفته است. زردپوشان اصفهانى در صورت 

به دست آوردن 3 امتیاز دیدار مقابل تراکتور مى تواند 
جاى خود را در صدر مستحکم کنند.

در آن سو سرخپوشان تبریز نیز که هفته گذشته 
مقابل استقالل براى دومین بازى متوالى تن به 

شکست دادند، 17 امتیازى هستند و قصد دارند با 
شکست دادن سپاهان به صدر جدول برسند.

تقابل سپاهان و تراکتور را مى توان حساس ترین و گل 
سرســبد بازى هاى لیگ در نیم فصل نخست دانست. 
دیدارى که نتیجه آن عالوه بر دو تیــم برگزار کننده، 

براى ســایر مدعیان از جمله شهرخودرو، پرسپولیس و 
حتى استقالل نیز حائز اهمیت است. فاصله 2 امتیازى 
شهرخودرو و سپاهان در کنار بازى هاى باقیمانده آنها 
تا پایان نیم فصل این بازى را به اوج حساسیت رسانده 

است.
دیدار ســپاهان و تراکتور عالوه بر نتیجه تأثیرگذار آن 

از چند جهت دیگر جذابیت باالیى دارد و 
مى توان انتظار برگزارى یکى از زیباترین 

بازى هاى لیگ را از هر دو تیم داشت.

ســپاهان لیگ نوزدهم یکى از بــا ثبات ترین تیم هاى 
حال حاضر لیگ بوده و در چند هفته گذشــته به مرور 
شکل تیمى بســیار خوبى پیدا کرده است و در شرایط 
ایده آلى به ســر مى برد. قلعه نویى تمام ابزارهاى الزم 
براى اجراى تفکراتش را در اختیــار دارد و بازیکنانش 
نیز هماهنگى بسیار خوبى با سیستم دلخواه او دارند و 
همین دو عامل موجب شده تا سپاهان خیلى زود به فرم 

ایده آل خود برسد.

شــاگردان قلعه نویى در دیدارهاى قبلــى خود در فاز 
هجومى آماده نشان داده اند. موقعیت سازى هاى پرشمار 
و فرصت طلبى مهاجمان سپاهان موجب شده است که 
این تیم، در فاز تهاجمى شــرایط خوبى داشته باشد. از 
طرفى زردپوشــان اصفهانى با یک گل خورده، بهترین 

خط دفاعى لیگ را در اختیار دارند.
در آن ســو تراکتورســازى تیم پر مهره اى است که از 
بازیکنان بزرگ و با کیفیت بسیارى بهره مى برد، حضور 

ســتاره هاى بزرگى مانند دژآگه، حاج صفى، فورچونه، 
میمبال، مازوال و انصــارى تراکتــور را تبدیل به تیم 
پرستاره اى به ویژه در خط میانى کرده و مى توانند هر 
تیمى را آزار دهند. سرخ هاى تبریز بعد از شکست مقابل 

شکست صنعت  نفــت آبادان، هفته  گذشــته 
ورزشــگاه سنگینى را مقابل استقالل  در  و 

خانگى خــود تجربه کرده و بازیکنان ایــن تیم انگیزه 
زیادى براى پیروزى در این دیدار دارند.

تراکتور در بخش هجومى شــرایط خوبــى دارد و از 
مهره هاى با کیفیتى بهره مى برد اما نقطه ضعف اصلى 
این تیم را باید در فاز دفاعى جســتجو کرد. شاگردان 
دنیزلى اگــر چه با دریافــت تنها شــش گل عملکرد 
خوبى در فاز دفاعــى دارند اما زمانى که تحت فشــار 
قرار مى گیرند، تمرکز خود را از دست مى دهند و دست 
به اشــتباهات مرگبارى مى زنند که موجب فروپاشى

 تیمى آنها مى شــود. یکى از عوامل شکست 
سنگین آنها مقابل استقالل نیز همین مسئله 

بود.
بازى سپاهان و تراکتور را مى توان بازى لحظه ها 
دانست، هر دو تیم از پرمهره ترین تیم هاى حاضر 
در لیگ بــوده و در هر دو فــاز هجومى و دفاعى 
عملکردى نزدیک به هم را به ثبت رسانده اند. حضور 
ستاره هاى بزرگ در دو تیم و حساسیت باالى بازى، 
موجب مى شود تا سرنوشت بازى به تک لحظه ها گره 
بخورد و هر تیمى که بتواند از فرصت هاى به وجود آمده 
بهره بیشــترى بگیرد، مى تواند پیروز فینال نیم فصل 

نخست باشد.
مجموع عوامــل فوق در کنار تفکــرات خاص دو  
سرمربى موفق و حضور پرشــور هواداران، مى تواند 
نویددهنده برگزارى یکى از جذاب ترین بازى هاى لیگ 
در اصفهان باشد. باید منتظر ماند و دید نتیجه این دیدار 

حساس به کام کدام تیم رقم خواهد خورد.

رسروز
مى یابد 
ورزشگاه 

 امتیازى 
م جدول 
حساس و 
یم فصل 
تیجه آن 

ى دومین 
2 2شد و با
صدر   در
ر صورت 

ى تواند 

ند با

شهرخودرو و سپاهان در کنار بازى هاى باقیمانده آنها 
را به اوج حساسیت رسانده  تا پایان نیم فصل این بازى

است.
دیدار ســپاهان و تراکتور عالوه بر نتیجه تأثیرگذار آن

ود و از چند جهت دیگر جذابیت باالیى دار
مى توان انتظار برگزارى یکى از زیباترین 

بازى هاى لیگ را از هر دو تیم داشت.

شکل تیمى بســیار خوبى پیدا کرده است و در شرایط 
قلعه نویى تمام ابزارهاىالزم مى برد. به ســر ایده آلى
و بازیکنانش تفکراتشرا در اختیــار دارد براى اجراى
دارند و بىخوبى با سیستم دلخواه او نیز هماهنگى بسیار 

همین دو عامل موجب شده تا سپاهان خیلى زود به فرم 
ایده آل خود برسد.

و فرصت طلبى مهاجمان سپاهان موجب شده است که 
این تیم، در فاز تهاجمىشــرایطخوبى داشته باشد. از
طرفى زردپوشــان اصفهانى با یک گل خورده، بهترین

خط دفاعى لیگ را در اختیار دارند.
در آن ســو تراکتورســازى تیم پر مهره اى است که از 
بازیکنان بزرگ و با کیفیت بسیارى بهره مى برد، حضور 

پرستاره اى به ویژه در خط میانى کرده و مى توانند هر 
ررربریتبریز بعد از شکست مقابل تیمى را آزار دهند. سرخ هاى

شکست صنعت  نفــت آبادان، هفته  گذشــته 
را مقابل استقالل ورزشــگاه سنگینى در  و 

تراکتور در بخ
با ک مهرههاى
این تیم را باید
چ دنیزلى اگــر
خوبى در فاز د
قرار مى گیرند
به اشــتباهات
 تیمى
سنگ
بود.

بببببازى س
دانست
در لیگب
عملکردى
ستاره هاى بز
موجب مى شو
بخورد و هر تیم
ببهره بیشــترى
نخست باش
مجموع ع
سرمربى مو
نویددهنده برگ
در اصفهان باش
حساس به کام

جنگ ستارگان در نقش جهان

رضا فتاحى، سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: ما طبق قوانین جلو مى رویم و 10 درصد از ورزشگاه نقش جهان 
را در اختیار هواداران تراکتور قرار مى دهیم.رضا فتاحى در خصوص شرایط تیم فوتبال سپاهان پیش از بازى مقابل تراکتور 
در هفته دهم لیگ برتر اظهار کرد: خداراشکر شرایط تیم خوب است و محمد ایران پوریان هم به تیم اضافه شده است. ما 

براى بازى آماده ایم و خواهش من و اعضاى تیم از هواداران سپاهان این است که ورزشگاه را پُر کنند.
وى در مورد اینکه چقدر قرار است از سکو هاى ورزشگاه نقش جهان در اختیار هواداران تراکتور قرار بگیرد، گفت: ما طبق 
قوانین جلو مى رویم و 10 درصد را در اختیار هواداران این تیم قرار مى دهیم. البته با توجه به همکارى خوبى که بین دو 
باشگاه تراکتور و سپاهان وجود دارد در صورتى که هواداران بیشترى از این تیم براى تماشاى بازى به ورزشگاه بیایند با 

تعامل آن را حل مى کنیم.

کارشناس فوتبال گفت: سپاهان تیم تر از تراکتور است و شانس بیشترى براى پیروزى دارد.
ابراهیم قاسم پور در مورد دیدار امروز ســپاهان و تراکتور تبریز گفت: دو تیم از تیم هاى 
باسابقه فوتبال کشورمان هستند سپاهان در این چند سال ثبات بیشترى داشته و تیمش 
دست نخورده است. نتایج خوبى هم گرفته و اکنون در صدر جدول قرار دارد. اما تراکتور دو 
باخت متوالى داشته و شرایطش از لحاظ روحى و روانى خیلى مناسب نیست. تیمى که چهار 
گل در بازى گذشته دریافت کرده نشان مى دهد در خط دفاعش هم دچار مشکل شده است. 
به همین دلیل و با توجه به اینکه سپاهان میزبان اســت و در زمین خودش بازى مى کند 

مى گویم سپاهان شانس بیشترى براى بردن دارد.
وى در مورد اینکه بازیکنان ذخیره تراکتور بسیار با کیفیت هستند، گفت: درست است که 
باید نیمکت خوبى هم در مسابقات و تورنمنت هاى فرسایشى مثل لیگ برتر داشته باشیم 
به خصوص در لیگ ما که وقفه در مســابقات زیاد است اما اگر شما یک تیم کامل داشته 
باشید بهتر از آن است که ستاره هاى زیادى را کنار هم داشته باشید. شاید مثًال در بارسلونا 
یکى مثل مسى فوق  ستاره باشد اما بارسلونا در عین حال یک تیم کامل هم است. بنابراین 
ممکن است تیمى مهره هاى خوب و باکیفیتى جذب کند اما با هم همخوانى نداشته باشد 
یا به هر دلیلى نتوانند در این تیم بدرخشــند. مثًال مرتضى تبریزى در ذوب آهن عالى کار 

مى کرد اما در استقالل این شرایط را ندارد.
قاسم پور تصریح کرد: ســپاهان تیم تر از تراکتور است. شــاید دنیزلى هنوز نتوانسته به 
خوبى از این بازیکنان بازى بگیرد. به عنوان مثال مى گویم پرسپولیس برانکو کم مهره تر 
از پرسپولیس کالدرون است اما آن تیم بهتر نتیجه مى گرفت. اکنون هم همین شرایط در 

تراکتور هست و سپاهان تیمى کامل تر از تراکتور پرمهره است.

مهدى کیانى
شاخص ترین چهره این بازى در ترکیب سپاهان مهدى کیانى 
اســت. کیانى در دو مقطع و در مجموع به مدت 11 ســال در 
تراکتور حضور داشــت تا اینکه ابتداى فصل گذشته با جدایى 
از این تیم به ســپاهان پیوست و بار دیگر شــاگرد  قلعه نویى 
شد. کیانى به دلیل سبک بازى خودش محبوبیت زیادى بین 
هواداران تراکتور داشت و حاال باید مقابل تیمى بازى کند که 

سال ها خاطرات خوب و بدى از آن دارد.

احسان حاج صفى
پارادوکســى که در حضور حاج صفى مقابل ســپاهان وجود 
دارد حتى بیش از حضور مهدى کیانى مقابل تراکتور اســت. 
حاج صفى محصول پایه هاى سپاهان است و از لیگ پنجم به 
تیم بزرگساالن آمد و ده سال در این تیم حضور داشت و مدتى 
هم بعد از لژیونر شدن براى یک فصل به این تیم برگشت ولى 
در نوبت سوم بازگشت به ایران به جاى سپاهان سر از تراکتور 
در آورد و اکنون عضو این تیم اســت. حاج صفى یکى از سه 

کاپیتان تراکتور است و نقش کلیدى در ترکیب این تیم دارد.

ساسان انصارى
سبقه ساسان انصارى در فوتبال ایران بیشتر در ترکیب فوالد 
خوزســتان بوده و او از این تیم به فوتبال ایران شناخته شده و 
البته به پرسپولیس، سپاهان و حاال تراکتور رسیده است. ساسان 
یک فصل و نیم عضو ســپاهان بود ولــى در نیم فصل لیگ 
هجدهم ترجیح داد از این تیم جدا شده و به جمع سرخپوشان 
تبریزى اضافه شــود. او این روزها عملکرد خوبى در ترکیب 
تیمش دارد و حاال در بازى با تیم ســابقش انگیزه زیادى هم 

خواهد داشت.

رضا اسدى
هافبک دفاعى تراکتور که این روزها بیشــتر به عنوان مدافع 
میانى در ترکیب تیمش حضور دارد مثل احســان حاج صفى 
از محصوالت پایه ســپاهان اســت و یک فصل هم در جمع 
بزرگساالن این تیم حضور داشته است ولى بعد از درخشش در 
ترکیب سایپا و زمانى که مشتریان دست به نقد زیادى داشت 
ترجیح داد به جاى سپاهان به پیشــنهاد تراکتور پاسخ مثبت 

بدهد و حاال به مصاف تیم سابق خود خواهد رفت.

سعید آقایى
مدافع چپ ســپاهان که پــس از اتفاقات پیــش از بازى با 
پرســپولیس این روزها بى ســر و صدا و به دور از حواشــى 
روى بازى خــود در ایــن تیم تمرکــز کرده اســت یکى از 
نفراتى اســت که این هفته باید به مصاف تیم سابق خودش

 برود. 
آقایى چهار ســال عضو تراکتور بــود ولى از ابتــداى لیگ 
هفدهم در ســپاهان حضــور دارد و در این ســال ها بارها به 
مصــاف تراکتــور رفتــه و تجربــه حضــور مقابــل تیم 

سابقش را دارد.

محمدرضا مهدى زاده
مهدى زاده مدافعى اســت که توســط قلعه نویــى از داماش 
جذب تراکتور شد و ســه ســالى در این تیم عضویت داشت 
تا اینکه در نیــم فصل دوم لیــگ قبلى به جمــع بازیکنان 
ســپاهان پیوســت و حاال عضو این تیم اســت. مهدى زاده 
معموًال در ترکیب اصلى ســپاهان جایى ندارد و بیشتر نقش 
یک بازیکن تعویضى را در ترکیب این تیم ایفا مى کند و اکثراً 
هم حضورش در زمین بــا عملکرد خوب همــراه بوده و ثمر 
بخش بوده اســت. او احتماًال مقابل تراکتور هــم دقایقى به 

میدان خواهد رفت.
سایر نفرات

در ترکیــب ســپاهان محمــد ایرانپوریــان هــم حضــور
 دارد کــه ســابقه بــازى در تراکتــور را براى ســال هاى
 زیــاد در کارنامــه دارد ولــى او ایــن روزهــا درگیــر 
مصدومیــت بود و بــه تازگى از بنــد مصدومیت رها شــده

 است.
علیرضا نقــى زاده هم یکى از تراکتورى هاى ســابق اســت 
که اکنون عضو ســپاهان اســت ولــى او هم فعــًال درگیر 
مصدومیــت اســت و در ایــن دیــدار طالیى پوشــان را 

همراهى نمى کند.
ســجاد شــهباززاده، مهاجم حال حاضر ســپاهان، در لیگ
 شــانزدهم قصد داشــت زیر نظــر قلعه نویــى در تراکتور
 بازى کنــد و حتى بــا این تیــم قــرارداد امضا کــرد ولى

 صدور حکم محرومیت ایــن تیم از نقل و انتقــاالت مانع از 
این شد که سجاد سابقه بازى با پیراهن تراکتور را در کارنامه 

داشته باشد. 

سخنگوى باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه رأى فیفا درباره پرونده رضا شکارى به این 
باشگاه ابالغ شده است، پیگیرى و اعتراض به این رأى را منوط به تصمیم هیئت مدیره 

باشگاه دانست.
احمد جمشیدى در گفتگویى، درباره رأى کمیته حل اختالف فیفا مبنى بر تبرئه رضا 
شکارى بازیکن پیشین ذوب آهن و تیم روبین کازان روسیه گفت: عصر یک شنبه 
بود که این رأى به دست ما رسید. فیفا فعًال شــکایت ما را رد کرده است. ظرف ده 
روز وقت داریم که درخواســت گرفتن جزئیات بیشترى از این رأى کنیم. به زودى

 جلسه اى را با وکیل باشگاه مى گذاریم تا صحبت هایى داشته باشیم.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا باشگاه ذوب آهن به این رأى اعتراض خواهد کرد یا 
خیر؟ تأکید کرد: فعًال که تصمیمى نگرفته ایم. منتظر جلسه با وکیل و سپس بررسى 

نتیجه آن در جلسه هیئت مدیره هستیم تا بعد از آن تصمیم بگیریم.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن درباره اینکه سعید آذرى، مدیرعامل سابق این 
باشــگاه پیگیر این موضوع و محکوم کردن باشگاه روبین کازان بود، 
یادآور شد: به هر حال االن اعتراض ما صراحتًا توسط فیفا رد شده 
اســت. همانطور که گفتم باید این رأى را با وکیل باشگاه و سپس 
اعضاى هیئت مدیره بررســى کنیم که اگر قرار بر پیگیرى اســت، 

اقدامات را شروع کنیم. ده روز بیشتر فرصت نداریم.
جمشیدى همچنین در خصوص شرایط تیم ذوب آهن بعد از برد مقابل 
شاهین بوشهر گفت: خوشبختانه با این برد تیم از نظر روحى و روانى 
در وضعیت خوبى قرار دارد. امیدواریم برابر ماشین سازى هم پیروز 
شویم و این روند ادامه یابد. با یک برد مى توانیم چند پله در جدول 
صعود کنیم. ماشین سازى تیم سر سختى است اما ذوب آهن هم تیم 

خوبى است و ان شاءا... دست پر از تبریز بر مى گردیم.
گفتنى است در این هفته اعالم شد اتاق حل اختالف فیفا، رضا شکارى 
بازیکن سابق ذوب آهن که در حال حاضر در تیم تراکتور حضور دارد را 

بابت  شکایت ذوبى ها تبرئه کرده است.
شکارى سال 95 اقدام به فسخ یکطرفه قراردادش با باشگاه ذوب آهن 
کرد و سپس راهى روستوف و روبین کازان روسیه شد. 
ذوب آهن هم با این ادعا که شکارى به صورت 
غیر قانونى قراردادش را فســخ کرده، از این 
بازیکن به فیفا شــکایت کرد و طبق ادعاى 
وکیل باشــگاه، پرونده اى باال بلند علیه این 

بازیکن در فیفا تشکیل شد.

شما دعوتید به جشنواره انتقام گیرها!
سپاهان در هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر در هفته جارى امروز سه شنبه ساعت 15 و 30 دقیقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تراکتور باشد. این دیدار عالوه 

بر جذابیت هاى ذاتى خود و البته تقابل دو تیم باالنشین جدول، به علت حضور چند بازیکن مقابل تیم هاى سابقشان حساسیت بیشترى هم پیدا کرده است. بازیکنانى که برخى از 
آنها با حس انتقام به مصاف تیم سابق خود مى روند. در اینجا به معرفى این نفرات مى پردازیم.

معراج اسماعیلى، گلر تیم فوتبال ذوب آهن که در 
دیدار برابر شاهین شهردارى بوشهر در ترکیب 
اصلى سبزپوشان راهى میدان شد، در مورد این 
پیروزى اینگونه حرف هایــش را آغاز کرد: بازى 
خوبى بود. تیم شــاهین تیم خوبى است ولى فکر 
مى کنم بــه علت باخت ســنگینى کــه مقابل 
پرسپولیس آورده بود، شرایط خوبى نداشتند و پس 

از اینکه گل اول را از تیم ما خوردند، به هم ریختند.
معراج اسماعیلى در مورد حضور خودش در ترکیب 
اصلى گفت: خدا را شکر مى کنم که توانستم بازى 
کنم و کلین شــیت کنم. از على آقا منصوریان هم 
تشــکر مى کنم که به من اعتماد کرد و امیدوارم 
بتوانم جواب اعتمادش را در بازى هاى بعدى بدهم 

و با بازى هاى خوب به ذوب آهن کمک کنم.
معراج اســماعیلى بازیکنى است که توسط قلعه 
نویى از تیم مقاومت به ذوب آهن پیوست. گلر ذوب 
آهن در رابطه با این موضوع مى گوید:  آقاى قلعه 
نویى من را به ذوب آهن آورد و در این تیم ماندگار 
شدم. از او هم تشکر مى کنم که به من بها داد و از 
منصوریان تشکر مى کنم که اعتماد کرد و به من 

بازى داد.
دروازه بان 19 ساله تیم امید در مورد شرایط این 
تیم عنوان کرد: در تیم ملى امید شــرایط خوبى 
داریم. هم با شهر خودرو و هم با پدیده بازى هاى 
خوبى انجام دادیم. اســترالیا تیم خیلى قوى اى 
بود که شکستش دادیم. هفته آینده هم دو بازى 
با اندونزى داریم و امیــدوارم با دو بازى خوب دل 

مردم را شاد کنیم.
معراج اسماعیلى در رابطه با اینکه آیا تیم ملى امید 
مى تواند به رقابت هاى المپیک صعود کند یا خیر، 
بیان کرد: بله به امید خدا اگر همین روند ادامه دار 
باشد مى توانیم در میان سه تیم برتر مسابقات قرار 

بگیریم و به المپیک برسیم. حمید 
خان هم مربى خوبى اســت 

و با بچه ها رابطه  بســیار 
خوبــى دارد. امیدوارم با 
حمایت هایى که مردم از 

حمید استیلى مى کنند به 
المپیک برسیم.

على آقا، ممنونم ازت

ر ب ر یمبر ن ی ر یم و ى ب
بگیریم و به المپیک برسیم. حمید

خان هم مربى خوبى اســت 
و با بچه ها رابطه  بســیار 
خوبــى دارد. امیدوارم با 
حمایت هایى که مردم از 

حمید استیلى مى کنند به 
المپیک برسیم.

شانس سپاهان بیشتر است

و تراکتور را مىتوان حساس ترین تقابل سپاهان
سرســبد بازى هاى لیگ در نیم فصل نخست
دیدارى که نتیجه آن عالوه بر دو تیــم برگزار

ن و گل 
 دانست. 
ر کننده، 

سخنگوى باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه
باشگاه ابالغ شده است، پیگیرى و اعتراض

باشگاه دانست.
احمدجمشیدى در گفتگویى، درباره رأى
شکارى بازیکن پیشین ذوب آهن و تیم
بود که این رأى به دست ما رسید. فیفا ف
روز وقت داریم که درخواســت گرفتنج
 جلسه اى را با وکیل باشگاه مى گذاریم تا
وى در پاسخ به این سئوال که آیا باشگاهذ
خیر؟ تأکید کرد: فعًال که تصمیمى نگرف
نتیجه آن در جلسه هیئت مدیره هستی
سخنگوى باشگاه ذوب آهن دربار
باشــگاه پیگیر این موضوع
یادآور شد: به هر حال اال
اســت. همانطور که گف
اعضاى هیئتمدیره بررس
اقدامات را شروع کنیم. ده رو
جمشیدى همچنین در خص
شاهین بوشهر گفت: خوش
در وضعیت خوبى قرار د
شویم و این روند ادامه ی

صعود کنیم. ماشین سازى
خوبى است و ان شاءا... د
گفتنى است در این هفتها
بازیکنسابق ذوب آهن ک
بابت  شکایت ذوبى ها تبرئه
5شکارى سال 95 اقدام بهف

کرد و سپس
ذوب
غیر
باز
وک

بازیکن

فیفا شکایت ذوب آهـــن را
 صراحتــاً رد کرده است

10 درصد مال تراکتورى ها
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه یازدهم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 980109 ج/11 له خانم سعیده حدیدى و علیه آقاى على جعفرى 
جبلى مبنى بر مطالبه مبلغ 13/727/718/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى 
و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/9/3 ســاعت 10/30 صبح در محــل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک آپارتمان مسکن مهر (پروژه 
دیسمان دو) فاقد پالك ثبتى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
اســت ملکى آقاى على جعفرى جبلى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه (خالى از 
سکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگســترى 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 فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه 
پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
آدرس شهر جدید بهارستان- سایت مسکن مهر بهارستان- پروژه دیسمان دو (مجتمع 
پارسین) بلوك c 1 طبقه دوم واحد شماره 1- پالك 21 و کدپستى 8145159851 مى 
باشد. حدود پالك و مساحت و مشخصات: آپارتمان در یک مجموعه پنج طبقه با مساحت 
عرصه حدود 86/23 مترمربع، انبارى با مســاحت 3/64 مترمربع و پارکینگ با مساحت 
12/5 مترمربع (مساحتهاى دقیق پس از تنظیم صورت مجلس تفکیکى مشخص مى شود) 
با قدمت حدود دو سال با اسکلت بتنى سقف تیرچه و بلوك، بدنه گچ و سفیدکارى، داراى 
آسانسور، دربهاى داخلى واحد چوبى داراى کف سرامیک، سرویسهاى بهداشتى و حمام 
و آشپزخانه سرامیک، کابینت ام دى اف، پنجره هاى داخلى UPVC دو جداره، سیستم 
گرمایشى پکیج و سیستم سرمایشــى کولر آبى (در زمان بازدید پکیج و کولر آبى نصب 
نشده)، نماى ساختمان آجرنما و داراى انشعابات آب و برق (انشعاب گاز واحد وصل نشده 
بود) و آپارتمان خالى از ســکنه بود. ارزیابى: با توجه به مشخصات فوق و موقعیت پالك 
ابعاد پالك، وضعیت کنونى معامالت ملکى، نوع ساخت و جمیع جهات مؤثر در ارزیابى، 
ار زش کل ملک و امتیازات آن بدون در نظر گرفتن تعهــدات و دیون احتمالى به میزان 
2/350/000/000 ریال (دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال) معادل دویست و سى 
و پنج میلیون تومان تعیین مى گردد. مطابق نامه شرکت عمران جدید بهارستان ابتدا باید 
بدهى هاى آن امتیاز قبل از مزایده تصفیه شود و نیز تسهیالت بانک مسکن که تا تاریخ 
98/6/11 مبلغ 316090632 ریال اعالم شده و تا روز مزایده باید استعالم شود پرداخت 

گردد. م الف: 602565 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/121
مزایده

شــعبه چهارم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 
981373 ش 4/ا/ا/ م ش له آقاى ســید محمد عبدالهى و علیه علــى رضایى به آدرس 
اصفهان- خیابان آتشگاه- کوچه برلیان- کوچه شهید ایقائى بن بست شفیعى پالك 64 
بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 108/158/532 ریال و نیم عشر 5/407/926 
 2 -200 ELCP ریال مى باشد که اموال توقیفى به شرح 1- جاروبرقى مارك آگ مدل
 250 K وضعیت ســالم مبلغ 21/000/000 ریال 2-) اره رومیزى مارك آگ مدل AP
TS صفحه کار معیوب به مبلغ 29/000/000 ریال 3-) دریل بتن کن مارك آگ مدل 
KH 24 XE سالم به مبلغ 10/000/000 ریال 4-) شارژى 12 ولت مارك میلواکى مدل 
 1350 E یک عدد باترى مبلغ 5500/000 ریال 5-) فرز نجارى مارك آگ مدل C 12 C
RT سالم مبلغ 8000/000 ریال 6-) اره گردبر مارك اگ مدل KS 66 -2 سالم مبلغ 
8000/000 ریال 7) گاز رزن با موتور SMILE سالم مبلغ 11000/000 ریال که جمعًا 
به مبلغ 92/500/000 ریال مى باشــد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته 
است. در نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در مورخ 98/9/10 در ساعت 12- 11 صبح در محل 
اجراى احکام 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 و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال 
بازدید نمایند- پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 643135 

قاسمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /8/179
فقدان سند مالکیت

شماره: 23014418- 98/8/1 ســند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
5668/1 واقع در بخش 3 ثبت در دفتر 48 صفحه 233 ذیل شماره ثبت 4681 بنام مهدى 
جبارى نیک آبادى ثبت و سند  صادر و تسلیم گردیده است و اکنون درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود 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 کتبًا 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 اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 648604 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان /8/210
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003002800/1 شماره بایگانى پرونده: 9803968/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000390 تاریــخ صدور: 1398/08/06 آگهى ابالغیه 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوسیله به – اســماعیل قادرى زفرهء نام پدر: على تاریخ تولد: 
1362/06/30 شماره ملى: 1288384831 شماره شناسنامه: 3688 به نشانى: اصفهان 
خیابان توحید هتل پردیس کدپستى 8165654494 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه 
سروستان جى اصفهان به شماره ســند: 6603761245007، تاریخ سند: 1395/09/30 
جهت وصول اصل طلب: 261/629/075 ریال و خســارت تاخیر تادیه: 43/857/685 
ریال تا تاریخ 1398/06/13 خسارت تاخیر روزانه: 174/419 ریال، بانضمام کلیه هزینه 
هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به شماره پرونده: 139804002003002800/1 به شماره بایگانى 9803968 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما 
ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، 
ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 650349 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /8/212
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 هیأت/ هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000537 مورخ 98/07/29 آقاى علیرضا 
رفیعائى به شماره شناسنامه 1546 کدملى 1284658678 صادره از اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 62/66 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
739- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/14 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 08/29 /1398 م الف: 650963 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/213
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139821702023007721- 98/8/12 برابر آراء صــادره هیأت/ هیأت هاى 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى 
مســتقر 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 داشــته 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000580 مورخ 98/07/29 آقاى حبیب 
محبى اشنى به شــماره شناســنامه 4 کدملى 1091851239 صادره از نجف آباد فرزند 
محمدرضا نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 14/85 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 3 فرعى از 3559- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت قرارداد 
واگذارى از طرف شــهردارى به متقاضى انتقال گردیده اســت. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/29 م الف: 

651507 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /220 /8
حصروراثت 

سید احمدرضا موسوى داراى شناسنامه شماره 12956 به شــرح دادخواست به کالسه 
1249/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید اسماعیل موسوى بشناسنامه 789 در تاریخ 95/2/1 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید احمدرضا موسوى 
ش ش 12956 ، 2. سید نقى موسوى ش ش 16090 ، 3. اعظم موسوى ش ش 12241 
، 4. سید تقى موسوى ش ش 247 ، 5. سید مهدى موســوى ش ش 1213  ، 6. ملیحه 
موسوى  ش ش 21 ، 7. علیرضا موسوى  ش ش 394 (فرزندان متوفى)، 8. خدیجه والیتى 
خمسلو ش ش 745 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد648000/ م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/215
 حصروراثت 

نوش آفرین محمود صالحى  داراى شناسنامه شماره 454 به شرح دادخواست به کالسه 
1251/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان شکراله محمدى جوزدانى بشناســنامه 1769 در تاریخ 98/7/5 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. نوش آفرین 
محمود صالحى  ش ش 454 ( همسر متوفى )، 2. حســینقلى محمدى جوزدانى ش ش 
7 ( پدر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 648708/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 8/216
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان فاطمه کرداریان دادخواستى به خواســته الزام خوانده فک پالك از خودرو پراید 
به شــماره انتظامى 43-152 م 34  به طرفیت خوانده ابراهیم میر عباسى فرزند نصراله 
به شوراى حل اختالف شعبه ششم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 98/579 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/9/20 ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 
648810/ م الف شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد- آدرس شورا ویالشهر جنب 

کتابخانه دهخدا/ 8/217
 اخطار اجرایى

شماره 252/98 به موجب راى شماره 467 تاریخ 98/5/16 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- غالمرضا منصف شادپور 2- 
محمد ایران نژاد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 160/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/100/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید96/3/18 لغایت اجراى 
حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بعنوان نیم عشر 
دولتى.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد شهرك 
آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هســتى طبقه چهارم واحد 15- ماده 
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. 649957/م الف-شعبه 

دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/218
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رســیدگى: آقاى حمید آرمان فرد دادخواســتى به طرفیت میالد یاسمى- على 
جمشید بیگى به خواسته انتقال ســند  تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به 
کالسه 525/98 ثبت گردیده اســت.  نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
اعالم گردیده اســت مراتب  حسب درخواســت خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب یک مرتبه دریکى از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز چهارشنبه 
مورخ 98/9/27 ساعت 3 جهت رسیدگى حاضر شوند.واال نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد 
شد650453/م الف- دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد- مستقر 

در یزدانشهر/8/219
 مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

در پرونده 970671 ح 4 اجراء از شــعبه چهارم دادگسترى شاهین شهر شرکت راه گستر 
نخستین ســپاهان محکوم به پرداخت 500 / 844 / 984 / 1 ریال و در پرونده شعبه دوم 
حقوقى اجرا به کالسه 940129 شرکت مذکور محکوم به پرداخت 000 / 353 / 693 ریال 
و در پرونده نیابتى شــعبه 20 دادگاه عمومى حقوقى بشماره کالسه 960187 شرکت راه 
گستر نخستین سپاهان محکوم به پرداخت 328 /015 / 412 که جمعا به مبلغ 828 / 212 
/090 / 3 ریال در حق محکوم له و مبلغ 000 / 520 / 53 ریال بابت دستمزد کارشناسى 
ملک و مبلغ 100 / 885 / 629 بابت بدهى شارژ سالیانه موسسه خدماتى شهرك صنعتى 
مورچه خورت و لوله کشى آب شرب شــهرك و مبلغ 000 / 000 / 176 ریال بابت بهره 
بردارى آب به شرکت آب فاضالب اصفهان و مبلغ 100 / 226  / 238 ریال بابت قدرالسهم 
آب و شبکه فاضالب و بابت روزنامه الحساب مبلغ 000 / 700 ریال در پرونده هاى اجرایى 
که جمع مبالغ فوق 028 / 544 / 188 / 4 ریال در حق اقاى ایرج افشــارى اسفید واجانى 

فرزند حســین و جمعا به مبلغ 125 / 006 / 212 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق 
صندوق دولت شده اســت که جهت وصول مطالبات فوق اقدام به توقیف اموال بدهکار 
شامل 33 / 801 حبه از 72 حبه از پالك ثبتى 219 / 4 / 303 که طى قرارداد واگذارى و 
حق انتفاع به شماره 1432003 مورخ 31 / 6 / 1370 به شرکت ترنج نگار واگذار شد و از 
طریق دفتر اسناد رسمى بشماره 10 اصفهان به شرکت راه گستر نخستین سپاهان صلح 
حقوقى شد که حسب استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 26 / 3956 / 
96 / 103 مورخ 19 / 10 / 1396 میزان 801 / 33 حبه از 72 حبه ششدانگ پالك 219 
/4 / 303 در مالکیت رســمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمى 
دادگسترى ملک بنشــانى مورچه خورت فاز دوم خیابان زکریا 2 پالك 340 مى باشد که 
72 حبه ملک به میزان 000 / 000 / 390 / 24 ریال ارزیابى گردیده است صورت اموال 
مزایده الف سوله ها محل داراى دو سوله با مساحت هر یک حدود 600 متر مربع و سوله 
سوم با مساحت حدود 1300 متر مربع در قالب سوله و سوله چه مى باشد که کف سازى ها 
با بتن و در برخى قسمت ها با موزائیک و دیوارها بصورت دیوار آجر 5 سانتى دو طرف نما 
با درب و پنجره آهنى و سقف داراى پوشش تورى و پشم شیشه و ورق گالوانیزه مى باشد 
در انتهاى یکى از سوله ها ســاختمانى در دو طبقه با اجرا گردیده است که داراى دیوارها 
با پوشش بعضا گچ و بعضى قسمت ها با سرامیک است . ب) محوطه سازى : در محوطه 
کف سازى ها غالبا با آسفالت و در برخى از قسمت ها در مجاور استخر با کف سازى بتنى 
و جدول کشى اطراف باغچه انجام گردیده اســت . ج ) ساختمان موتورخانه ساختمانى با 
استفاده از دیوار باربر دوطرف نما و ســقف تیرآهن با طاق ضربى و درب و پنجره آهنى با 
مساحت حدود 45 متر مربع احداث گردیده است و در مجاورت آن منبع گازوئیل در داخل 
زمین اجرا و روى آن نیز با اســتفاده از لوله بصورت خرپا و با ســقف سبک ورق گالوانیزه 
مســقف و دیوارها داراى نرده پوشش ورق گالوانیزه مى باشــد . د) ساختمان نگهبانى با 
مساحت حدود 30 متر مربع با سیستم ســازه اى دیوارباربر دوطرف نما با سقف تیرآهن با 
طاق ضربى و درب و پنجره از جنس پروفیل آهن ، کف سازى با موزائیک اجرا شده است 
ه ) ساختمان هاى ادارى با نماى آجر نماى 3 سانتى و سیستم سازه اى دیوارباربر با سقف 
تیرچه بلوك اجرا شده است دیوارها داراى اندود گچ و رنگ آمیزى قدیمى سیستم گرمایش 
رادیاتور با استفاده از موتورخانه مرکزى و سیستم سرمایش کولر آبى تعبیه شده است درب 
هاى داخلى چوبى و داراى حمام ، سرویس بهداشتى و آشپزخانه بدون کابینت مى باشد 
ز) استخربا مساحت حدود 100 متر مربع ایجاد گردیده است . محل داراى انشعابات برق 
، روشنایى محوطه و سالن ها و مى باشد . ح ) تاسیســات مکانیکى شامل سیستم آتش 
نشانى از قبیل لوله کشى جعبه هاى F شــیلنگ و متعلقات . سیستم آبرسانى و فاضالب 
. سیستم گرمایش شامل تجهیزات موتورخانه فقط دیگ هاى چدنى و لوله کشى داخل 
موتورخانه و کلکتورها ، سرمایش از قیبل دستگاه هاى کولر کانال هاى هوا ت) تاسیسات 
برقى : شامل سیستم روشــنایى محوطه از قبیل چراغ هاى الك پشتى و برق رسانى به 
آنها توسط کابل هاى زمینى ، سیستم روشنایى داخل سوله ها توسط چراغ هاى صنعتى 
انشعابات : یک انشعاب برق 100KW ســه فاز باضافه یک خط تلفن داراى قبض ى) 
چاه و منصوبات : 1 – چاه در منطقه ممنوعه مورچه خورت قراردارد و داراى پروانه حفر به 
شماره 15582 مورخ 17 / 11 / 1370 مى باشد که در پروانه چاه مصارف صنعتى به عمق 
90 متر و بهره بردارى بمیزان 9 متر مکعب در شبانه روز و به مدت 300 روز در سال با قطر 
لوله آبده و پمپ دو اینچ و لوله جدار 10 اینچ قید شده است چاه داراى مختصات جغرافیایى
U.T.M  (Y =3656811  ,X =546836) مى باشد سال حفر چاه 1370 مى باشد و در 
سال 1387 بعد از 17 سال بدلیل تعطیلى کارخانه تاکنون غیرفعال مى باشد . پرونده چاه در 
امور آب شاهین شهر به شماره 1446 ئ بنام رضا هادیزاده فرزند احمد موجود مى باشد . 
2 – در بازدید بعمل آمده چاه داراى عمق 90 متر لوله جدار12 اینچ و منصوبات الکتروپمپ 
شناورو لوله آبده 3 اینچ مى باشــد . 3 – آب چاه پس از پمپاژ به منبع هوایى گالوانیزه به 
ارتفاع 8 متر مربع و حجم 15 متر مکعب منتقل مى گردد. 4- تاسیســات الکتریکى چاه 
شامل تابلو برق ( شامل کنتور دیجیتال سه فاز و کلید اتوماتیک و راه انداز ستاره مثلث ) کره 
اى مى باشد . الف – ارزیابى چاه و منصوبات و امتیاز برق و متعلقات 1 – امتیاز پروانه بهره 
بردارى 9 متر مکعب آب در شبانه روز و به مدت 300 روز در سال براى مصارف صنعتى در 
منطقه ممنوعه مورچه خورت 2 – هزینه حفارى چاه آب توسط دستگاه حفارى ضربه اى 
و لوله جدار : 2 – 1 ، حفارى 62 متر در آبرفت 2 -2 حفارى 28 متر در گنگلومرا2 – 3 ، 90 
متر لوله جدار 12 اینچ و هزینه نصب لوله جدار2 – 4 تجهیز کارگاه 2 – 5 حمل و نصب 
دستگاه 2 – 6 مشبک کرد 60 متر لوله جدار 3 – هزینه منصوبات چاه شامل الکتروپمپ 
، لوله کاکمن ، کابل . هزینه نصب 3 – 1 الکتروپمپ شــناور 3 اینچ ساخت کارخانه پمپ 
ایران مدل 5 / 233 برق مصرفى 2 / 9 کیلووات مى باشد و اینجانبان صالحیت اظهار نظر 
نداشته و کارشناس ثبتى جهت پاسخ گویى به موارد فوق از مقام محترم قضایى در خواست 
گردید که در گزارش جداگانه اعالم نظر مى نمایند . ضمنا پاسخ استعالم از شرکت شهرك 
ها به پیوست تقدیم مى گردد . با توجه به موارد فوق الذکر میزان ارزش شش دانگ پالك 
ثبتى شماره 154642 شامل عرصه ابنیه تاسیسات مکانیکى ، تاسیسات برقى ، ارزیابى چاه 
و منصوبات مربوطه ، انشعابات برق ، آب ، تلفن و فاضالب و در نظر گرفتن جمیع جهات 
و کلیه عوامل موثر در قضیه سرجمع کل قیمت مبلغ 000 / 000 / 390 / 24 ریال بیست 
و چهارمیلیارد و ســیصدو نود میلیون ریال اعالم مى گردد . قابل ذکر است که چاه فوق 
طبق مندرجات موجود در پرونده در امورآب شاهین شهر بابت حق النظاره از سال 1370 ( 
سال حفر و بهره بردارى چاه ) تاکنون مبلغ 000 / 000 / 176 به ریال شرکت آب منطقه 
اى اصفهان بدهکار مى باشد . مبلغ 100 / 226 / 238 ریال بابت قدرالسهم آب و شبکه 
فاضالب بدهکار مى باشد و بابت بدهى شارژ سالیانه شهرك مستلزم استعالم از شرکت 
خدماتى مورچه خورت اســت . که با توجه به میزان مطالبات و کلیه هزینه هاى اجرایى 
محکوم له و هزینه اجرا در سه پرونده 940129 ، 960187 ، 970671 مقدار 12/990 حبه 
از 33/801 حبه از پالك ثبتى 219 / 4 / 303 به فروش مى رسد و نظریه ارزیابى مصون 
از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى مــاده 111 قانون اجراى احکام مدنى 
بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک در تصرف هیچ کسى نمى باشد 
و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له و احتســاب حق 
االجرا و هزینه هاى اجرایى به شرح تفکیکى فوق مقدار 990 / 12 حبه از 801/ 33 دانگ 
مالکیت شرکت راه گستر نخستین سپاهان زمان برگزارى مزایده :روزپنجشنبه مورخ  30 
/ 8/ 98 ساعت 8 الى 8/30 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شود . مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد 
شد . برنده مزایده مى بایست 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 ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس 
از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى بایســت 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 درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده 
شوند . 643575 /م الف کرباسى  – دادورزشعبه چهارم اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

شاهین شهر/ 8/222 
مزایده اموال منقول 

شــماره : 980752  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
980752 موضوع علیه شرکت تعاونى در و پنجره سازان فالورجان  و له آقاى امید یزدانى  
در تاریخ 08/28/ 98 به منظور فروش تعداد هشتاد و پنج شاخه شش مترى قوطى آهنى 
40*80 به ضخامت 2 میلیمتر تولیدى فوالد علویجه به وزن تقریبى هر شاخه حدود 22 
کیلوگرم که از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى 
فالورجان اتاق  318 برگزار نماید . مال مورد موضوع مزایده توســط کارشــناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 114/070/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند 
پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلســه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به 

شماره 2171290288005 واریز و فیش آن را ارئه  و در صورت برنده شدن فى المجلس 
مابه تفاوت ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حساب مذکور واریز و فیش  آن را ارائه نماید 
و درصورت  انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف : 649371  

دادورز اجراى احکام شعبه اول حقوقى فالورجان/  8/223 
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 هیأت/ هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000044- 98/01/25 و راى اصالحى 
هاى شماره 139860302023000106- 98/02/09 و 139860302023000570- 
98/07/24 خانم شکوه اقدس رضاپور به شماره شناسنامه 25784 کدملى 1282185101 
صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 306/41 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 2018  اصلى و 13 فرعى از 2014- اصلى و 64 فرعى 
از 2014 اصلــى و 2 فرعى از 2018 اصلى واقع در بخش 4 ثبــت اصفهان که به صورت 
عادى از طرف نعمت اله حیدرى و پروین دخت صباغى جونى واگذار گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1398/07/29 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1398/08/14 م الــف: 636236 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى 

اصفهان /7/436
مفاد آرا

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 13986030203500083 – 20 
/1398/3  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى خانم فاطمه دریس جى فرزند جابر بشماره شناسنامه 1217 صادره 
از آبادان در یک باب خانه  به مســاحت 30 / 128متر مربع به پالك 301 اصلى واقع در 
شاهین شهر  حاجى آباد خ آزادگان کوچه مسجد واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه 
از مالک رســمى آقاى على آبادى حاجى آبادى  ، محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتبدر دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است 
در صورت انقضایمدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد . نوبت اول : 29 / 7/ 98 و نوبت دوم 14 /98/8  م الف – نوبت اول 636095 و م الف 
نوبت دوم – 636097 عباسعلى عمرانى رییس واحد ثبتى  و امالك شاهین شهر /7/438 
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 هیأت/ هیأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000487 مــورخ 98/06/27 خانم زهرا 
پرورش به شماره شناسنامه 54870 کدملى 1280974966 صادره از اصفهان فرزند لطف 
اله نسبت به         10 سهم مشاع از 72 ســهم ششدانگ از یکباب خانه به مساحت 89/09 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4452- اصلى واقع در بخــش 4 ثبت اصفهان که به 

صورت عادى از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000489 مــورخ 98/06/27 خانم مینا 
پرورش به شماره شناســنامه 1270910930 کدملى 1270910930 صادره از اصفهان 
فرزند لطف اله نسبت به        10 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ از یکباب خانه به مساحت 
89/09 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 

به صورت عادى از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است. 
3- برابر رأى شماره 139860302023000492 مورخ 98/06/27 خانم صفورا پرورش به 
شماره شناسنامه 57594 کدملى 1281002984 صادره از اصفهان فرزند لطف اله نسبت 
به        10 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ از یکباب خانه به مساحت 89/09 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است.
4- برابر رأى شــماره 139860302023000495 مــورخ 98/06/27 آقاى محمدرضا 
پرورش به شــماره شناســنامه 72590 کدملى 1282466615 صادره از اصفهان فرزند 
لطف اله نسبت به          20 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ از یکباب خانه به مساحت 
89/09 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 

به صورت عادى از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است.
5- برابر رأى شماره 139860302023000497 مورخ 98/06/27 خانم هاجر پرورش به 
شماره شناسنامه 4058 کدملى 1288342799 صادره از اصفهان فرزند لطف اله نسبت 
به          10 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ از یکباب خانه به مساحت 89/09 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است.
6- برابر رأى شماره 139860302023000500 مورخ 98/06/27 خانم نفیسه پرورش به 
شماره شناسنامه 58765 کدملى 1281016292 صادره از اصفهان فرزند لطف اله نسبت 
به         10 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ از  یکباب خانه به مساحت 89/09 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 4452- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 
از طرف لطف اله پرورش واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/08/01 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/08/14 م الف: 639411 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/465
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23014418- 98/8/1 سند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
5668/1 واقع در بخش 3 ثبت در دفتر 119 صفحه  583 ذیل شــماره ثبت 69051 بنام 
مرضیه وشمه ثبت و سند بشماره چاپى 967709 صادر و تســلیم گردیده است و اکنون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 648605 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /8/211
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بررسى یک نمایشگاه 
سـومین نشسـت تخصصى بررسى نمایشـگاه «دیروز 
نقاش امـروز هنرمند»، امروز 14 آبان در گالرى شـماره 
4 مـوزه هنرهاى معاصر وابسـته به سـازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان از سـاعت 10 
صبح در موزه هنرهاى معاصر اصفهان برگزار مى شود. 
نمایشـگاه پژوهشـى «دیروز نقاش امـروز هنرمند» با 
73 نقاش اصفهانى کار خـود را آغاز کرده و تـا 17 آبان 

ادامه دارد.

پاکسازى بستر زاینده رود 
مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى با اشاره به 
افزایش چهار برابرى نیرو ها براى پاك سازى بستر زاینده 
رود گفت: با توجه به کم شدن سطح آب، بستر زاینده رود، 
مملو از علف هاى هرز شده بود که با افزایش تعداد نیرو ها 
و استفاده از بیل مکانیکى پاکسازى شد. حسن نظام زاده 
افزود: وقتى جریـان آب در رودخانه قطع و دوباره مسـیر 
بازگشایى مى شـود، زباله هاى زیادى در بسـتر رودخانه 
جمع شده که نظافت و الیروبى بستر آن را دشوار مى کند.

تعیین تکلیف خیابان مشتاق
مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان گفت: آزادسازى ادامه 
خیابان مشتاق سوم و میدان شـهداى هسته اى تا پایان 
سال به اتمام مى رسد. رضا اخوان افزود: دو خیابان روشن 
شـهر و ارغوانیه با توجه به گستردگى و وسـعت پروژه، 
حجم باالى آزادسـازى همچنین تعـدد کاربرى اراضى 
در طرح و اینکه بخشـى از اراضى در محدوده و بخشى 

در حریم شهردارى منطقه 4 است، زمانبر خواهد بود.

اضافه شدن 2 رام به مترو 
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان از اضافه شدن دو 
رام قطار به خط یک متروى اصفهان تا پایان سال جارى خبر 
داد و گفت: در حال حاضر 12 رام قطار یا 60 دستگاه واگن در 
خط یک متروى اصفهان فعال است. علیرضا فاتحى اظهار 
کرد: تعداد دو رام قطار توسط وزرات کشور خریدارى شده و 
در حال مونتاژ در یکى از شرکت هاى ایرانى است و تا پایان 

سال به قطار شهرى اصفهان اضافه خواهد شد.

توقیف وسایل نقلیه متخلف 
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از توقیف 43 دستگاه 
وسیله نقلیه متخلف طى 24 ساعت منتهى به روز دوشنبه 
در اصفهان خبر داد. سرهنگ محمدرضا خدادوست بیان 
کرد: 21 دستگاه از وسایل نقلیه توقیف شده خودرو و 22 
دستگاه نیز موتورسیکلت بود. عمده جرائم وسایل نقلیه 
توقیف شـده مربوط به ایجاد مزاحمت، آلودگى صوتى، 
اسـتفاده از آنها براى سـرقت و همراه نداشـتن مدارك 

وسیله نقلیه بوده است.

خبر

سیزدهم آبان ماه ســال روز بهره بردارى از ماشین شماره 
5 ریخته گرى است. به همین مناسبت سلیمى، مدیر ناحیه 
فوالدسازى و ریخته گرى مداوم فوالد مبارکه گفت: ماشین 
شماره 5 ریخته گرى در شهریور 1395 تولید آزمایشى خود 
را شروع کرد و در آبان همان ســال رسمًا به بهره بردارى 
رســید. این ماشــین ریخته گرى توانایى تولید اسلب در 
عرض هــاى 900 تا 2000 میلیمتر را داراســت و یکى از 
قابلیت هاى ویژه آن توانایى تولید اسلب در ضخامت هاى 
200، 220 و 250 میلیمتر است. این در حالى است که در 
تمام ضخامت هاى فوق تاکنون سفارش هاى مشتریان با 

کیفیت مناسبى تولید شده است.

وى افزود: کیفیت اسلب هاى تولیدشده در این ماشین، هم 
از لحاظ سطحى و هم کیفیت داخلى مناسب است و قسمتى 
از سفارش هاى صادراتى اسلب در شرکت فوالد مبارکه با 
این ماشین تولید مى شود و این ماشین توانست در مهرماه 
سال جارى با ریخته گرى مداوم 151 ذوب، رکورد دیگرى 

را در کارنامه خود ثبت کند.
سلیمى تصریح کرد: یکى دیگر از افتخارات شرکت فوالد 
مبارکه تولید اسلب مورد نیاز تولید لوله هاى انتقال گازترش 
(نفت خام) است که اسلب هاى ســفارش گاز ترش نیز با 
ماشین5 تولید شده است. به گفته سلیمى، در حال حاضر 

ماشین مذکور به ظرفیت اسمى خود دست یافته است.

اســتاندار اصفهان و مسئوالن وزارت کشــور تأکید دارند 
که هیــچ تغییر مرزى در اســتان اصفهان در دســتور کار 
نیســت هرچند برخى نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 

مى گویندکه این مسئله در حال پیگیرى است.
تعدادى از نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى از چند ماه 
گذشته مباحثى را درباره احتمال تغییر مرزهاى جغرافیایى در 
جنوب غربى استان اصفهان مطرح کردند و اسفند پارسال 
طرح تشکیل استان جدیدى در شــمال اصفهان از سوى 
هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول شد. تعدادى از نمایندگان 
اســتان اصفهان تأکید دارند که مطرح شدن موضوع تغییر 
مرز جغرافیایى باعث ایجاد اختالف در کشــور مى شود و از 

مسئوالن وزارتخانه هایى مانند کشــور و نیرو خواستند تا 
چنین مواردى دنبال نشــود. این ادعاها و مباحث در حالى 
صورت مى گیرد که مســئوالن وزارت کشور و استاندارى 
اصفهان تأکید مى کنند که چنین چیزى در دستور کار نیست.

عباس رضایى، استاندار اصفهان در گفتگو با «ایرنا» تصریح 
کرد: تا جایى که در جریان هستیم، در وزارت کشور هیچ تغییر 
مرز جغرافیایى در سال جارى نداشتیم و تا پایان سال به طور 
قطع نخواهیم داشت.  سید سعید جاللى، مدیرکل تقسیمات 
کشــورى وزارت کشــور هم چندى پیش اعالم کرد که 
هیچ گونه تغییرى در مرزهاى استان اصفهان با استان هاى 

همجوار در دستور کار وزارت کشور قرار ندارد.

تغییر مرز در اصفهان در 
دستور کار نیست

رکوردشکنى ماشین 
ریخته گرى فوالدمبارکه 

شــصت و نهمین گردهمایى انجمــن فرهنگى روابط 
عمومى استان اصفهان با حضور گسترده رؤساى روابط 
عمومى هاى بخش هاى دولتى و خصوصى و... در تاالر 
اجتماعات مرکز آموزش عالى شــهید رجایى دانشــگاه 

فرهنگیان اصفهان برگزار شد.
مدیرکل فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسالمى 
و نایب رئیس انجمن قلم ایران در این گردهمایى از فقر 
علمى و فنى در حــوزه روابط عمومى و ابهــام در حوزه 
سیاستگذارى در روابط عمومى ســخن به میان آورد و 
گفت: این فقر و فقر استراتژى در روابط عمومى به دلیل 
گسســت ما و محیط جهانى و اینکه ما در نظام آزمون و 
خطا، نیروهاى روابط عمومى را پرورش مى دهیم بوده و 
حتى سطح روابط عمومى در دانشگاه ها آنقدر باال نیست 

که مهارت پیدا کنند.
پدرام پاك آئین افزود: مدیران باید در استخدام نیروهاى 
روابط عمومى تفکر کنند و این نیــرو باید داراى دانش 
فنى، محیطى با موضوع سازمان و مهارت فردى باشد و 
در حقیقت یک فعال روابــط عمومى باید کتاب خوانده و 
ادبیات در ابعاد مختلف را شــناخته و انگیزه براى فعالیت 

داشته باشد. 
وى با بیان اینکه امروز جهان از جنس ارتباطات است و 

فرهنگ بر این بســتر حرکت مى کند، گفت: امروز عصر 
ارتباطات است و تحقق یک برنامه، به تحقق افکار عمومى 

بستگى دارد.
مدیرکل فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسالمى 
اظهار کــرد: بعضى ها به روابط عمومى نــگاه تدارکاتى 
و برخى از روابــط عمومى انتظار تشــریفات را دارند. در 
حالى که امروز روابط عمومى رسانه بنیان است و باید از 

نگاه هاى کم عمق به رسانه، پرهیز شود.
پاك آئین با تأکید بر اینکه اطالع رسانى رسمى باید تقویت 
شــود، گفت: اطالعات کاالى عمومى در اختیار ماست 
و نمى توان آن را هرطور، توزیع کرد. این در حالى اســت 
که شبکه مجازى نمى تواند جایگزین آنها شود و باید در 
سطوح مدیریت کشور این درك باشد که اطالعات کاالى 
عمومى مربوط به همه جامعه است و همه در صیانت آن 

نقش دارند که باید تقویت شود.
وى خاطرنشــان کرد: روابط عمومى ها باید به ســوى 
حرفه گرایى بروند، تا صنف تشکیل شود و از این طریق به 

مطالبات خود برسند.
مدیرکل فرهنگــى و روابط عمومى مجلس شــوراى 
اسالمى اظهار کرد: اطالع رسانى یکى از ده نقش روابط 
عمومى بوده، ولى همه روابط عمومى نیست و باید دانست 
که نمى توان روابــط عمومى را محصــور و در انحصار 

روشنفکران کرد بلکه روابط عمومى بخشى از ابزار زندگى 
است و هر قدر در اطالع رسانى فعال باشد کمتر ناچار به 

توضیح، تکذیب یا اصالح مى شود.
وى ادامه داد: برخى اوقات حرف روابط عمومى در درون 
و بیرون سازمان شنیده نمى شود که باید شنوایى سنجى 
مدنظر باشــد چرا که اگر نقد در داخل و بیرون سازمان 
مدیریت نشود براى سازمان مشکل ایجاد خواهد شد و کار 
روابط عمومى همچون پزشکى است که باید نسخه فنى 
و با قابلیت اجرا براى ترمیم سازمان بنویسد که این امر با 

حضور رسانه، عملیاتى مى شود.
پاك آئین ایجاد رســانه در یک ســازمان را نمى پذیرد و 
مى گوید: برخى ســازمان هاى وسیع، ســریع براى خود 
رسانه  ایجاد مى کنند که این کار خوبى نیست و کار روابط 
عمومى، تعامل با رسانه هاســت و یک رسانه مستقل در 

سازمان، نمى تواند اعتماد ایجاد کند.
وى هنر روابط عمومى را پاسخگو بودن مدیران و گفتگوى 
آنان با مردم خواند و گفت: روابط عمومى باید براى مدیر 
خود کنداکتور ادبیات خاص تهیه کند چرا که دیگر مطالب 

کلیشه اى جایگاهى ندارد و براى مردم جذاب نیست.
مدیر روابط عمومى استاندارى اصفهان نیز در این همایش 
با بیان نکاتى در حوزه فعالیت هاى مدیران روابط عمومى 
در ســازمان ها و قدردانى از برگزارکنندگان این همایش 

گفت: امروز برخى از روابط عمومى ها در استان اصفهان، 
کرکره ها را پایین کشیده و درب ها را بسته اند. این در حالى 
است که اســتاندار اصفهان در جلسه شوراى ادارى اخیر 
از عدم اطالع رســانى فعالیت هاى انجام شده در برخى 
دستگاه هاى دولتى گله مند بوده و خواستار رسانه اى شدن 

این فعالیت هاست.
عباس میرزایى نیا بــا بیان اینکه امــروز مدیران روابط 
عمومى ها باید پابه پاى مدیران خود حرکت کنند، افزود: 
اگر کسى در روابط عمومى اینگونه نیست به نظر مى رسد 
راه را اشتباه رفته و مى خواهد مسئولیت بگیرد و نام خود 

را مطرح کند.
وى ادامه داد: دولت فعالیت هاى بسیار اثربخشى در کشور 
انجام مى دهد تا وضعیت معیشــتى و... مردم بهتر شود. 
بنابراین وظیفه ما مدیران دستگاه ها و روابط عمومى ها دو 
چندان شده و باید با برنامه ریزى جامع، دستاوردها را براى 
مردم تبیین کرده و در این راستا نشست هاى رسانه اى برپا 
شود تا رسانه هاى فعال استان که همواره یاور ما بوده اند 

این فعالیت ها را انعکاس دهند.
حمیدرضا غزنــوى، رئیس هیئت مدیــره و دبیر انجمن 
فرهنگى روابط عمومى استان اصفهان نیز با برشمردن 
اهداف ایــن گردهمایى گفت: انجمــن فرهنگى روابط 
عمومى استان اصفهان، به ســوى حرفه اى گرایى گام 

برداشته و دوره هاى آموزشى، طراحى و... برگزار مى کند 
و آموزش ها را توسعه مى دهد، تا اطالعات به روز باشد.

مدیر امور پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان 
نیز با برشمردن مراحل تأسیس این دانشگاه، وظیفه این 
دانشگاه را تأمین نیروى انســانى براى وزارت آموزش و 
پرورش و توانمندسازى و بهسازى منابع دانست و گفت: 
در کشور 98 پردیس و مرکز در 20 رشته، تربیت نیروى 

آموزش و پرورش را عهده دار است.
شــهرام عروف زاد گفت: بر این باوریم که شــخصیت 
معلمان در این دانشگاه رقم خورده و هر دانشجو سفیر در 
تمام شهرها و روســتاهاى کشور و طالیه دار ارزش هاى 

جمهورى اسالمى مى تواند باشد.
وى اشاره اى هم به ساختار پردیس فرهنگیان در استان 
اصفهان کرد و افزود: ما سه پردیس با 5000 دانشجو در 
سطح استان داریم و تمام دانشجویان ما بورسیه داشته و 

معلمان توانمند و ارزشى تولید مى کنیم.
مدیر امور پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان 
مى گوید: ســازمان ها از طریق روابط عمومى به جامعه 
معرفى شــده و روابط عمومى در پیاده ســازى اهداف 
بلندمدت و... ســازمان نقــش ایفا مى کنــد و به جرأت 
مى توان گفت روابط عمومى موجب اعتبار درون و برون 

سازمان مى شود.

نمى توان روابط عمومى را در انحصار روشنفکران قرار داد

شرکت سهامى خاص فنى مهندسى کیمیاگران حفار مبتکر درتاریخ1398/05/14 
به شــماره ثبت 62864 به شناســه ملى 14008520937 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به بندها، سدها و ساختمان هاى نیروگاه 
آبى، ســازه هاى هیدرولیکى و تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب، 
تاسیسات و تجهیزات و تصفیه خانه هاى آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، 
ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، 
کانال هاى انتقال آب و شبکه هاى آبیارى و زه کشى، سازه هاى دریایى و ساحلى، 
احداث حوضچه ها و استخرها، عملیات ساختمانى(سیویل) تصفیه خانه هاى آب 
و فاضالب - امور پیمانکارى مربوط به تولیــد، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه 
ها، شــبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پســت هاى توزیع و الکترونیک عام و 
خاص – امور پیمانکارى مربوط به شبکه گاز رسانى شهرى، تاسیسات مکانیکى و 
هیدرو مکانیکى سدها، سیستم هاى سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات 
ساختمان (آب و فاضالب، گاز، برق)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب 
و فاضالب کوچک – طراحى، اجرا، نصب و تعمیر وســایل انتقال(آسانسور، پله 
برقى، باالبر) – طراحى، اجرا، نصب و تعمیر سیســتم هاى خبر و هشدار دهنده 
دوربین مدار بسته و درب اتوماتیک، شــبکه هاى رایانه اى ساختمان – ساخت 
و بهره بردارى و تدارکات در زمینه هاى برق، پســت ها و خطوط برق، مخابرات، 
سیستم هاى الکتریکى کارخانجات - امور پیمانکارى مربوط به بخش ICT شامل 
مخابرات صوتى، تصویرى و داده ها، ساخت ایســتگاه هاى اصلى انتقال دهنده 
و توزیع کننده، انواع شبکه هاى زیرساختى و خدماتى شامل پستى، مخابراتى، 
شبکه هاى انتقال سیمى، بى سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه هاى ماهواره، اینترنت 
و اینترانت - همچنین ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تامین تجهیزات و طراحى و 
نصب و راه اندازى تاسیسات سیستم هاى مخابراتى و دیتا – عقد قرارداد با ارگان 
هاى دولتى و خصوصى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ 
و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و تسهیالت از بانک 

ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – تامین 
نیروى انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – برگزارى 
و شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى داخلى و خارجى و بین المللى (بجز فرهنگى 
و هنرى) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، عاشق اصفهانى غربى ، خیابان مهدیه ، بن بست 
دلگشا 27 ، پالك 40 ، طبقه همکف کدپستى 8197753851 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 2000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 20000 
ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 700000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شــماره3771/5/1 مورخ1398/05/02 نزد بانک صادرات 
ایران شــعبه فلکه زینبیه با کد 3771 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى صادق نادرى بلداجى به شماره 
ملى 5100102373و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم طاهره 
نامدارى به شماره ملى 5129439351و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى روح اهللا نادرى بلداجى به شماره 
ملى 6299896655و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل 
منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى حسین قاسمى دشتچى به شماره ملى 1111962847 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى احسان آسوده بلداجى به شماره 
ملى 6290036416 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(648385)

آگهى تاسیس
شــرکت پخش سراسرى ســپاس نقش 
جهان ســهامى خــاص به شــماره ثبت 
50794 و شناســه ملى 10260693509 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ1397/03/10 محل شــرکت 
در واحد ثبتى اصفهان به نشــانى : استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهــان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان ، محله آپادانا دوم 
، کوچه بهمــن(9) ، بن بســت ژاله ، پالك 
10، طبقه اول کدپســتى8166783933 
تغییر یافت . شــعبه شــرکت به نشانى : 
استان اصفهان ، شهرســتان خمینى شهر 
، بخش مرکزى ، شــهرخمینى شهر ، محله 
دســتگرد قداده ، کوچه 127(چوب سبز1) 
، کوچه بهار پــالك112 ، طبقــه همکف ، 
کدپستى8436185453 به مدیریت مهدى 
سوهان کار اصفهانى کدملى 1290892865 
تاســیس گردید و ماده4 اساسنامه شرکت 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان (650138)

شرکت آیســان بهبود پارس سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 54405 و شناســه ملى 
14005088418 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ1398/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: جواد خوب بخت به کدملى 0073106925 
بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره 
و امید قنبریان به کدملــى 1280389451 
بســمت رئیس هیئــت مدیره آقــاى میالد 
قنبریان به کدملى 1291988874 بســمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى 
با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاى هیئت 
مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و در 
غیاب مدیرعامل با امضــاء دو نفر از اعضاى 
هیئت مدیــره متفقاً و همراه با مهر شــرکت 
معتبر مى باشــد. روزنامه نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین شده است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (650124)

شرکت ابنیه بتن گلشن سهامى خاص 
به شــماره ثبت 60140 و شناسه ملى 
14007472239 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ1398/06/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نگار فهیمى 
نســب کدملى0944965067 بسمت 
رئیس هیأت مدیره و مجتبى جانقربان 
کدملى1271367289 بســمت نایب 
رئیس هیأت مدیره و مهسا سمسارزاده 
کدملى 1292675764بســمت مدیر 
عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با دو 
امضاء از سه امضاء هیات مدیره متفقاً با 
مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق 
ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (649318)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

ساسان اکبرزاده

رئیس پلیــس فضاى تولیــد و تبادل اطالعــات (فتا) 
فرماندهى انتظامــى اصفهان گفت: بانک هــا در الزام 
مردم به رمز یک بار مصرف دچار مشــکل هستند و این 
طرح هر بار به تعویق مى افتد اما اگر این اتفاق توســط 
حوزه بانکدارى الکترونیک رخ دهد، به جرأت مى توان 
گفت برداشت هاى غیرمجاز شهروندان به شدت کاهش 

مى یابد و نزدیک به صفر خواهد شد.
سرهنگ سیدمصطفى مرتضوى در گفتگو با «ایسنا» در 
خصوص امنیت فضاى مجازى اظهار کرد: امنیت فضاى 
مجازى موضوعى فراگیر اســت که متوجه بخش هاى 
وسیع کشور و همچنین افراد است و از یک سو باید بستر 
مناسب براى تأمین امنیت فضاى مجازى فراهم شود و 
از سوى دیگر در بخش فردى، افراد باید بدانند که چطور 

مى توانند امنیت فضاى مجازى خود را مدیریت کنند.
وى تأکید کرد: متأسفانه یکى از نقاط پرآسیب در بخش 
برداشت هاى غیرمجاز از حســاب هاى شهروندان این 
اســت که بانکدارى الکترونیک خود را مسئول ارتقاى 
امنیت این شــبکه نمى داند و یا در حوزه کالهبردارى و 
برداشــت هاى غیرمجاز، اپراتورهاى ما باید به نحوى 
نقش خود را ایفا کنند که موجب ارتقاى امنیت شهروندان 

و همچنین سیستم انتظامى جامعه شوند.
وى با اعتقــاد بر اینکه در بحث امنیــت فضاى مجازى 
هنوز جاى افزایش کیفیت و ارتقا داریم، تصریح کرد: به 
عنوان مثال، بحث الزام بانک ها به رمز یک بار مصرف 
موضوعى است که هنوز در بانک ها با آن مشکل داریم 
و هر بار به تعویق مى افتد اما اگر این اتفاق توسط حوزه 
بانکدارى الکترونیک رخ دهد، به جرأت مى توان گفت 
برداشــت هاى غیرمجاز شــهروندان به شدت کاهش 

مى یابد و نزدیک به صفر خواهد شد.
مرتضوى همچنین به نقش پلیس فتا در افزایش امنیت 
فضاى مجازى اشــاره کرد و افزود: پلیــس فتا دو مدل 
وظیفه دارد، از یک ســو پاســخگوى تهدیدات افراد به 
صورت خصوصى است و خوشبختانه در اصفهان سازکار 

و زیرساخت خوبى اجرا شده است.
وى توضیح داد: طى شــش ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته با افزایش 108 درصدى 
کشفیات فضاى مجازى در بخش جرائم خصوصى مواجه 
بودیم که حوزه هاى اقتصادى، برداشت هاى غیرمجاز و 
کالهبردارى ها 82 درصد این کشفیات را شامل مى شود.

وى به پیگیرى جرائم عمومى از سوى پلیس فتا اشاره کرد 

و گفت: متأسفانه شهروندان با ورود به فضاى مجازى با 
بسیارى از مسائل ناخوشایند و آلوده رو به رو مى شوند که 
برخورد با این حوزه در حیطه وظایف پلیس فتاست و طى 
ســال جارى تاکنون در جهت پاالیش و مبارزه با جرائم 
عمومى در فضاى مجازى حداقل 11 طرح عملیاتى در 
اصفهان اجرا شده است، همچنین به صورت 24 ساعته 
رصد و پاالیش عمومى جرائم از ســوى پلیس فتا انجام 

مى شود.
به گفته رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان، بیشــترین 
مشکالت و کالهبردارى ها مربوط به جرائم اقتصادى 
است و برداشــت هاى غیرمجاز به ترفندهاى مختلف و 
به تناسب اتفاقات در جامعه متفاوت است؛ به عنوان مثال 
کالهبردارى اینترنتى و برداشت از حساب شهروندان به 
بهانه صدور کارت سوخت، فروش شارژهاى ارزان قیمت، 
فعال سازى بیمه سالمت و یا سایت دیوار و تبلیغات آن 
موجب شگردهایى جدید براى کالهبردارى در فضاى 

مجازى شده است.
مرتضوى معتقد است؛ اگر شــهروندان فرق بین درگاه 
ایمن و جعلى را بشناسند از کالهبردارى هاى اینترنتى 

ایمن خواهند شد.

به منظور مبارزه با جرائم عمومى در اصفهان صورت مى گیرد

رصد 24 ساعته فضاى مجازى توسط پلیس فتا
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: به شــکرانه خداوند و با 
تالش جمعى مدیران و کارکنان شرکت فوالد مبارکه از 
ابتداى سال جارى تاکنون روند تولید و عرضه محصول 

روبه رشد بوده است.
عظیمیان با ارائۀ گزارشــى از وضعیــت تولید در فوالد 
مبارکه اظهار داشت: در حال حاضر شرکت فوالد مبارکه 
بزرگ تریــن تولیدکنندة ورق هاى فــوالدى تخت در 
 MENA خاورمیانه و شمال آفریقا با سهم 20 درصدى در
(خاورمیانه و شمال آفریقا) و بزرگ ترین تولیدکنندة آهن 
اســفنجى در جهان (با ظرفیت تولید 12 میلیون تن در 

سال) است.
وى تصریــح کرد: فــوالد مبارکه ســهم 50 درصدى 
تولید فوالد در مجموعۀ شــرکت هاى ایمیدرو و سهم 
یک درصدى در تولید ناخالــص داخلى و 5 درصدى در 
تولید ناخالص داخلى بخــش صنعت و همچنین عنوان 
دومین شرکت بورسى با 130 هزار میلیارد ریال سرمایۀ 

ثبت شده را به خود اختصاص داده است.
او اظهار داشت: در زنجیره تأمین گستردة مواد مصرفـى، 
قطعـات و تجهیـــزات بومى سازى شده  شرکت فوالد 
مبارکه 2800 تأمین کننده فعال اند که 80 درصد خدمات 
و کاالى موردنیــاز شــرکت را از داخل کشــور تأمین 
مى کنند. عالوه بر این، در شبکۀ گسترده مشتریان این 
شرکت 1000 کارخانه و کارگاه به طور مستقیم و 3 هزار 

کارخانه و کارگاه به طور غیرمستقیم در حال فعالیت اند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه به برنامه هاى افزایش 
ظرفیت و توسعه در گروه فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: 
طبق برنامه، ظرفیت فوالد مبارکه از 5/4 میلیون تن به 
7/2 میلیون تن، و ظرفیت مجتمع فوالد سبا از 750 هزار 
تن به یک میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته و مقرر 
اســت در آینده نیز به 1/6 میلیون تن ارتقا یابد. ظرفیت 
فوالد هرمزگان پیش از ایــن 1/5 میلیون تن بوده و در 
آینده به 2 میلیون تن افزایش خواهد یافت. ظرفیت فعلى 
فوالد سفیددشت تولید 800 هزار تن آهن اسفنجى است، 
درحالى که تا اواسط سال آینده، واحد فوالدسازى آن نیز 
به بهره بردارى خواهد رسید. ظرفیت شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیارى نیز 400 هزار تن است. ظرفیت 
قبلى شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 100 هزار تن بوده و 
در حال حاضر 150 هزار تن است و در آینده نیز به 450 

هزار تن افزایش خواهــد یافت. همچنین ظرفیت فعلى 
صنایع معدنى ســنگان نیز 5 میلیون تن گندله است و 
در آیندة نزدیک نیز خط تولید 5 میلیون تنى کنسانتره به 

بهره بردارى خواهد رسید.
وى با تأکید بر این که در مجموعۀ فوالد مبارکه از سنگ 
تا رنگ وجود دارد گفت: سنگ آهن ارسالى از معادن در 
فوالد مبارکه پس از فرآورى به گندله، آهن اســفنجى، 
فوالد مذاب، تختال ورق گرم و ســرد، گالوانیزه، رنگى 
و قلع اندود تبدیل مى شــود و براى کشور ارزش افزوده 

اقتصادى گسترده اى ایجاد مى کند.
او با اشــاره به میزان تولید فوالد خــام در گروه فوالد 
مبارکه (شرکت فوالد مبارکه، مجتمع فوالد سبا و فوالد 
هرمزگان) گفت: تولید گروه فوالد مبارکه در سال 1396، 
8 میلیون و 667 هزار تن، در سال گذشته 9 میلیون و 28 
هزار تن و در هفت ماهۀ اول سال جارى 5 میلیون و 496 

هزار تن فوالد خام بوده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه بــا تأکید بر این که در 
سخت ترین شرایط فوالد مبارکه توانسته است با اولویت 
تأمین بازار داخلى، بازارهاى صادراتى خود را حفظ کند 
گفت: میزان فروش محصوالت فوالدى این شرکت در 
بازارهاى داخلى و صادراتى از حــدود 110 میلیون تن 

فراتر رفته است.
وى در تشــریح گســترة توزیــع محصــوالت فوالد 
مبارکه گفــت: 35 درصد محصوالت این شــرکت به 
تولیدکنندگان لولــه و پروفیل، 16 درصــد به صنایع 
تکمیلى، 8 درصد به حمل ونقل، مراکز خرده فروشــى 
8 درصد و مابقى نیز به ســازه هاى فلزى، شرکت هاى 
تجارى، لوله هــاى انتقــال ســیاالت، لوازم خانگى، 
بســته بندى، ماشــین آالت، مخازن و ســایر صنایع 

اختصاص یافته است.
او با اشاره به روند فروش فوالد مبارکه گفت: فروش این 
شرکت در 97 به 234 هزار و 802 میلیارد ریال رسید؛ این 
در حالى است که در هفت ماهۀ سال 98 فروش شرکت 
به 234 هزار و 425 میلیارد ریال رســیده و این موفقیت 

بزرگى است.
مهندس عظیمیان در بخش دیگرى از ســخنان خود با 
تأکید بر این که در شــش ماهۀ اول سال جارى با تالش 
کارکنــان واحدهاى تولید و ســتادى 55 درصد بودجه 

پوشش داده شده است گفت: به یقین تا پایان سال شاهد 
موفقیت هاى بیشــتر و عملکرد درخشــان تر کارکنان 

خواهیم بود.
وى با اشــاره بــه اهمیت تأمیــن ســنگ آهن براى 
شــرکت تصریح کرد: با پیگیرى هــاى به عمل آمده و 
حمایت هاى خوب دولت و ایمیدرو شرایط در حال بهبود 

است.
وى خاطرنشان کرد: تا سال 1400 هدف گذارى فوالد 
مبارکه حفظ سهم 50 درصدى در تولید فوالد کشور و 
رســیدن به ظرفیت 11/6 میلیون تن و براى سال هاى 
1401، 1402 و 1404 به ترتیــب ظرفیت هاى 15، 18 
و 25 میلیون تن است که عمدة این سرمایه گذارى ها و 

افزایش ظرفیت ها در جنوب کشور خواهد بود.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره به عمده ترین اهداف 
اجراى پروژه ها در سال 1398 گفت: این اهداف عبارت اند 
از: توســعۀ ظرفیت هاى تولیدى گــروه، مدیریت مؤثر 
پروژه هاى اجرایى؛ پشــتیبانى مؤثــر از بهبود عملکرد 

زیست محیطى شــرکت، پشــتیبانى مؤثر از افزایش 
کمیت و کیفیت محصوالت شــرکت، پشتیبانى مؤثر 
از ارتقاى زیرساخت هاى پشــتیبانى فنى تولید، توسعۀ 
زیرساخت هاى لجستیکى فروش محصوالت و مدیریت 

اثربخش کیفیت اجراى پروژه ها.
وى با اشاره به اهم طرح هاى توسعۀ گروه فوالد مبارکه 
گفت: در حال حاضر، پروژة کنسانتره سنگ آهن سنگان 
با ظرفیت 5 میلیون تن 91 درصد پیشــرفت داشــته و 
پیش بینى مى شود تا پایان ســال به بهره بردارى برسد. 
فوالدسازى و ریخته گرى فوالد سفیددشت با ظرفیت 
800 هزار تن و 78 درصد پیشــرفت در ســال 1399 و 
کورة شمارة 2 آهک سازى صنعتى و معدنى فوالد سنگ 
مبارکه با 95 درصد پیشرفت تا پایان سال به بهره بردارى 
خواهد رسید. همچنین پیش بینى مى شود پروژة تکمیل 
ســاخت کارخانۀ الکترود گرافیتى اردکان با 40 درصد 
پیشرفت تا سال 1400 به بهره بردارى برسد و کشور را 
از واردات الکترود گرافیتى بى نیاز سازد. عالوه بر این، فاز 

اول کوره هاى آهک کلسینه با ظرفیت تولید 138 هزار 
تن و 97/96 درصد پیشرفت، شــبکۀ تصفیۀ فاضالب 
شــهرهاى مجاور با 450 لیتر بر ثانیه و 92/54 درصد 
پیشرفت و ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهاى دیزیچه و 
زیباشهر در شهرستان مبارکه با 79/66 درصد پیشرفت 
و اصالح بین هاى کوره هاى پیشــگرم 3 و 4 نورد گرم 
به منظور افزایش تولید از 280 تن بر ساعت به 310 تن و 

با4273 درصد پیشرفت در حال اجراست.
مهنــدس عظیمیــان اظهــار داشــت: پروژه هــاى 
زیست محیطى در دســت اجرا در واحدهاى محصول، 
«بافر بین» احیا مستقیم 2، سرند غلتکى زیر چهار دیسک 
و چندین طرح دیگر بخش دیگرى از پروژه هاى در دست 

اجراى فوالد مبارکه است.
دستاوردهاى فوالد مبارکه در حوزة بهینه سازى مصرف 
انرژى و آب بخش دیگرى از سخنان مدیرعامل فوالد 
مبارکه بود. وى در این خصوص گفــت: فوالد مبارکه 
على رغم افزایــش تولید هیچ گونه افزایش برداشــت 
آبى از زاینده رود نداشــته اســت، تاجایى که در مقایسه 
بــا بزرگ ترین تولیدکننــدگان فوالد جهــان ازجمله 
آرسلورمیتال، تاتااستیل، کوبه استیل ژاپن، فوالد آلمان و 
آرسلور اسپانیا فوالد مبارکه با 2/73 مترمکعب بر تن تولید 
فوالد خام کمترین میزان مصرف آب را به خود اختصاص 

داده است و از این حیث یک الگوى جهانى است.
بهره ورى نیروى انســانى در فوالد مبارکه از 541 هزار 
تن بر نفر در سال 96 به 581 هزار تن افزایش یافته است

وى در ادامه با بیان این که هم اکنون جمع کل اشــتغال 
مستقیم و غیرمســتقیم در گروه فوالد مبارکه به 350 
هزار نفر رسیده اســت، گفت: بهره ورى نیروى انسانى 
در فوالد مبارکه روند روبه رشــدى داشته است. در حال 
حاضر شرکت فوالد مبارکه رکورددار بهره ورى در ایران 
و داراى فاصلۀ 400 تنى نســبت به شرکت هاى برتر و 
استانداردهاى جهانى است؛ به نحوى که بهره ورى نیروى 
انسانى در فوالد مبارکه از 541 هزار تن بر نفر در سال 96 
به 581 هزار تن افزایش یافته است که قابل تقدیر است.

عظیمیان در ادامه تصریح کرد: اگرچه کاهش صادرات 
براى کشور خبر خوبى نیست، اما فوالد مبارکه به منظور 
پیشگیرى از هرگونه اخالل در بازار داخلى، تأمین بازار 
داخــل را در اولویت خود قرار داده اســت؛ تا جایى که از 

سال 94 تا پایان 97 صادرات محصوالت فوالد مبارکه 
51 درصد کاهش داشته اســت. در همین بازة زمانى در 
پى تــالش کارکنان فوالد مبارکه، رشــد 76 درصدى 
فروش داخلى و به همین میزان نیز کاهش واردات انواع 

محصوالت فوالدى به کشور را شاهد بوده ایم.
وى در خاتمۀ سخنان خود گفت: نهضت بومى سازى که 
از ســال هاى قبل در فوالد مبارکه آغاز شده، اکنون در 
حال حرکت به سمت صاحب تکنولوژى شدن و صادرات 
فناورى به تمام دنیاست. به یقین شرکت فوالد مبارکه 
این ظرفیت را دارد که پس از ســى سال تولید به سمت 
دستیابى به دانش فنى روز دنیا و صادر کردن آن حرکت 
کند. ان شاءا... در ســال هاى آتى شرکت فوالد مبارکه 
عالوه بر فروش محصول و انواع محصوالت فوالدى، 
مى تواند تکنولوژى ساخت بسیارى از خطوط تولید را نیز 

به فروش برساند.

آب آشامیدنى جزء ســرمایه ها و زیرساخت هاى کلیدى 
هر کشورى است دسترسى به آب آشامیدنى سالم، یکى از 
نیازهاى حیاتى جوامع است. بخشى از مدیریت آبرسانى، 
تامین امنیت آبرسانى و شبکه توزیع آب است . چرا که  آب 
از اصلى ترین نیاز بشر براى بقاى است و در جوامع شهرى 
کنونى که بیشتر آب شرب از منابع سدها تامین و به وسیله 
شبکه هاى آبرسانى انتقال مى یابد، بایستى تدابیرى براى 
حفاظت از آنها از جمله جانمایى درست، پوشش مناسب، 
سیستم هاى اعالم خبر آنى و سایر اقدامات انجام پذیرد 
این درحالیست که ایمنى و امنیت از ابتدائى ترین اصول 
جهت دستیابى به اســتانداردهاى مطلوب براى آسایش 
و رفاه مردم اســت در این میان پدافند غیر عامل یکى از 
شاخه هاى مدیریت بحران است که بیشترین تاکید آن 
بر مدیریت پیش از بحران مى باشــد. با توجه به اهمیت 
نگهدارى وتامین امنیت   تاسیســات آبرســانى، که به 
عنوان مراکز استراتژیک محسوب مى شود گفتگویى با  
مهندس هاشم امینى مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان پیرامون ایجاد یک سیستم ایمن و مناسب 
جهت پیشگیرى ، شناسایى به موقع و به تأخیر انداختن 
تهدیدات، بمنظور حفاظت از منابع آب و شبکه توزیع آب 

صورت گرفت.
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در رابطه با مقابله با تهدیدات احتمالى 
در راســتاى پدافنــد غیرعامل چه 
برنامه هایى در دســتور کار قرار داده 

است؟
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان بعنوان رئیس کار 
گروه آب پدافند غیرعامل آب استان شامل آب وفاضالب 
(شــهرى وروســتایى) ،آب منطقه اى، محیط زیست 
وبهداشت محیط میباشد این کارگروه  با تشکیل جلسات  
متعدد بر اساس وظایف به منظور کاهش آسیب پذیرى 

وحفاظت از تأسیسات وزیر ســاختهاى آبى در راستاى 
اهداف پدافند غیر عامل و وابستگیهاى مرتبط مأموریتها 
اقداماتى را در دستور کار قرار دهد.این در حالیست که در 
بند 11 ماده 121 قانون برنامه پنج ســاله چهارم توسعه 
کشور آمده است که باید اصول پدافند غیر عامل در طراحى 
و اجراى طرح هاى حســاس و مهم و یا در دست مطالعه 
و نیز در تاسیســات زیربنایى و ساختمان هاى حساس و 
شریان هاى اصلى و حیاتى کشور رعایت شود، همچنین 
آموزش عمومى مردم، توســط دستگاه هاى اجرایى این 
قانون، به منظور پیشگیرى و کاهش مخاطرات ناشى از 

سوانح طبیعى، باید مد نظر قرار گیرد.
با توجه به این که، سیستم هاى تامین 
آب از جمله نقاط آسیب پذیر در مقابل 
تهدیدات هســتند براى حفاظت از 
منابع آبى چه تدابیرى را مد نظر قرار 

دادید؟
 اجراى اقدامات حفاظت سایبرى در شرکت  و واحدهاى 
تابعه، تشــکیل کمیته پدافند سایبرى و تشکیل جلسات 
مســتمر جهت اجراى مصوبات، پیگیــرى جهت بومى 
ســازى نرم افزارها، پیگیرى جهت امن ســازى شبکه 
و اســتفاده از فایر وال ها، تهیــه و بکارگیرى تجهیزات 
مختلف  براى  مدیریت شرایط بحران مد نظر قرار دادیم 
. که در نهایت ورزیدگى سازمانى و نیروى انسانى در ارائه 
خدمات در شرایط غیر عادى و حضور موفق در مدیریت 
بحران زلزله و سیل و.....در سایر استان ها و خشکسالى 
در اســتان اصفهان،مدیریت آبرسانى به مردم على رغم 
کاهش حدود 25درصــدى منابع آب در اختیار نســبت 
به ســالهاى قبل ،هماهنگى بســیار خوب در استان و

شهرستان ها با دستگاههاى فرا سازمان براى مدیریت 
بحران ها ،هماهنگى بســیار خوب مؤثر در به کارگیرى 
ظرفیتهاى ستادى وسایر اســتان ها در شرایط بحران ،

جانشین تهران در شــرایط بحران ،کسب عنوان برتر در 
بین شرکت هاى آب و فاضالب کشور،کسب عنوان برتر 
در بین شرکت ها در استان ،ارزیابى ونظارت بر مانورهاى 
تمرینى آموزشى صنعت آب وبرق در کل کشور،ارزیابى 
نظارت وتهیه گزارش درس آموخته از سیل خوزستان با 
مأموریت از طرف وزارت نیرو وراه اندازى اکیپ غواصى 
بمنظور مأموریتهاى تأسیسات زیر آبى صنعت آب وبرق 

در استان و استانهاى مرکزى جنوب کشور بوده است.
پدافند غیر عامل یکى از شاخه هاى 
مدیریت بحران اســت که بیشترین 
تاکید آن بر مدیریت پیش از بحران 
است  بنابراین در هنگام وقوع حوادث 
ناگهانى ، بحران پیش آمده را چگونه 

مدیریت مى کنید؟
 براى مقابله با حوادث مختلــف احتمالى در رابطه با آب 
دســتورالعمل هاى ویژه تنظیم  نمودیــم بعنوان مثال 

ایجاد  دفتر پدافند غیــر عامل  و مدیریــت بحران زیر  
نظر  مدیرعامل و تخصیص  امکانات و نیروى انســانى  
الزم، ایجاد نمایندگى دفتر  مذکــور در واحدهاى تابعه  
شهرستانى، تشکیل کمیته وزیر کمیته هاى تخصصى 
پدافند غیر عامل  بــراى  هدایت  و نظارت ســتادى بر 
فعالیت ها و همچنین مدیریت وقایع احتمالى با فرماندهى 
مدیرعامل  و اعضاى ســتادى، درج فعالیت هاى پدافند 
غیر عامل در بودجه هاى ساالنه واحدها ، تهیه و اجراى 
شــاخص هاى  ارزیابى و نظارت بر عملکرد و ارزیابى ، 

واحدهاى تابعه مى باشد.
در ارتباط با  مطالعات پدافند غیر عامل 
در طرح ها و تاسیســات شرکت آبفا 
اســتان اصفهان  چه تدابیرى اتخاذ 

کرده اید؟
 استفاده از الگوها و مصالح و طرح هاى مقاوم و تاب آورى، 
ایجاد ظرفیت هاى جایگزین در ارائــه  خدمات ، تهیه و 

بکارگیرى ظرفیت هاى جایگزین زیر ساختارى،  تهیه و 
بکارگیرى سامانه هاى ایمن گندزدایى ، تهیه و بکارگیرى 
ســامانه هاى ایمن گندزدایى ،  تجهیزکانکس مدیریت 
بحران-جرثقیل و خاور بحران- تریلر- نیروهاى واکنش 
سریع، تجهیز اتاق و انبار هاى بحران شامل تانکر ثابت 
و سیار، دیزل ژنراتور، نیروى انســانى، کامپیوتر، سامانه 
اطالع رســانى، خاورهاى بحران و ماشین هاى آالت، 
آزمایشگاه سیار و آزمایشگاه جایگزین، اصالح  خطوط ،

 شیرخانه  ها و هوشمند ســازى شبکه هاى  آبرسانى تله 
مترى- پایش فشار- هوشمند سازى تنظیم فشار از جمله 
اقداماتى بوده که در راستاى اجراى پدافند غیر عامل در 

شرکت آبفا استان اصفهان اعمال گردیده است.
با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 
4 میلیون نفر تنها از طریق یک سامانه 
آبرسانى آب شــرب تامین مى شود 
براى اطمینان خاطر در ارتقاى ضریب 
ایمنى تامین آب شرب شهرهاى حوزه 
آبریز زاینده رود چه تمهیداتى اتخاذ 

نموده اید؟  
 مطالعه واجراى برنامه آبرســانى اضطرارى در آبرسانى 
اصفهــان بــزرگ و تعمیم آن بــه شهرســتانها ، تهیه 
دســتورالعمل حمل و توزیع آب تانکرى و تعامل جهت 
استفاده از بخش خصوصى و نیروهاى مسلح و استانهاى 
معین ، اســتفاده ازظرفیت هاى بومى بــراى مدیریت 
بحران(نایین،اردســتان،......) در شــرایط بحران و اکثر 
مناطق دیگر ، تهیــه برنامه عملیاتى اقدام در شــرایط 
اضطــرارى ، از جمله برخــى از راهکارهــاى مقابله با 
وقوع بحران احتمالى در تنهــا تصفیه خانه آب اصفهان 
مى باشد. البته این اقدامات درشرایط اضطرارى وبحرانى 
است منتهى تنها اقدام اساسى و موثر اجراى سامانه دوم 
آبرسانى اصفهان بزرگ است که در حال انجام مى باشد 

و امید مى رود با اتمام این طرح مهم آبرسانى مشکالت 
تامین آب شرب 56 شــهر و 300 روستاى تحت پوشش 

طرح آبرسانى اصفهان بزرگ مرتفع شود.
ارتقاى تــاب آورى یکــى از اهداف 
اجراى پدافندغیرعامل درشــرکتها، 
ســازمانها و نهادها مى باشد آیا در 
این زمینه شــرکت آبفا اصفهان به 

دستاوردهایى هم رسیده است؟
 با توجه به این که نقش نیروى انسانى در اجراى اقدامات 
پدافند غیرعامل بمنظور تاب آورى  شــرکتها در مقابل 
وقوع حوادث و بحرانها از اهمیت بسزایى برخوردار است  
بنابراین به لحاظ افزایش ظرفیتهاى ســازمانى و برون 
سازمانى و ارتقاء توانمندى هاى شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان اقداماتى همانند ، برنامه ریزى آموزشى 
نیروى انسانى  در دستور کار قرار گرفت  که در این راستا 
آموزش مدیران ، کارشناسان و کارکنان عملیاتى در سه 
ســطح عمومى ، تخصصى مورد ارزیابى قرار گرفته اند 
همچنین 9 دوره   برنامه آموزشى براى پرسنل بر مبناى 
نظام آموزشــى وزارت نیرو تعیین وتا کنون 17650 نفر 
ساعت  دوره ى آموزشى براى 578 نفرنیروى انسانى اجرا 
شده است. همچنین با توجه به ارتباط منسجم و مستمر 
شرکت با مردم و طبقات مختلف  جامعه دستورالعمل هایى
 از قبیل ، انجام برنامه هاى آموزشــى و اطالع رسانى در 
قالب هاى مختلف، اطالع رســانى صادقانه در شرایط 
اضطرارى،اســتفاده از  سمن ها در توســعه فعالیتهاى 
آموزشى، تشویق و ترغیب بخش خصوصى براى ایفاى 
نقش در ارائه  خدمات و مدیریت شرایط اضطرارى،استفاده 
از وسایل ارتباط جمعى و شبکه هاى اجتماعى، ارتباط مؤثر 
با کانونهاى اثرگذار هدایت اجتماعى،برنامه هاى بازدید 
و آموزش چهره به چهره وآموزش براى رفتار مناسب در 

شرایط اجتماعى بوده است.

گفتگو با مدیرعامل آبفا اصفهان پیرامون اهمیت توجه به پدافند غیر عامل

مدیرعامل فوالد مبارکه اعالم کرد

اجراى سامانه دوم آبرسانى در راستاى ارتقاى ضریب ایمنى تأمین آب 

شرکت فوالد مبارکه، رکورددار بهره ورى در ایران

طبق برنامه، ظرفیت 
فوالد مبارکه از 5/4 

میلیون تن به 7/2 میلیون 
تن، و ظرفیت مجتمع 
فوالد سبا از 750 هزار 

تن به یک میلیون و 200 
هزار تن افزایش یافته 
و مقرر است در آینده 
نیز به 1/6 میلیون تن 

ارتقا یابد. ظرفیت فوالد 
هرمزگان پیش از این 
1/5 میلیون تن بوده و 

در آینده به 2 میلیون تن 
افزایش خواهد یافت


