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چند درصد مردم یارانه نیاز دارند؟شرط تکمیل پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهرانمحمدرضا شریفى نیا «لژیونر» مى شود!پایان تأمین اجتماعى در پیش است؟ یک انتقال جنجالى در انتظار رقیب سپاهان! جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

رکورد باورنکردنى 
خانم بازیگر در 

جوایز گلدن گلوب

محـکمه «ملک مـدنى»
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مصرف CNG در اصفهان 
افزایش یافت

پشت پرده 
درآمدهاى بازیگرى

اختالف جهانگیرى 
با روحانى بر سر طرح 

سهمیه بندى بنزین 
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ماجراى پیدا شدن 
قرص در کیک 
دانش آموزان

چند روزى اســت کــه ویدیــو  و تصاویرى در 
فضاى مجازى دست به دست مى شود که در آن 
دانش آموزان دو اســتان هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان مدعى شــده اند در میان کیک هاى 
خوراکى خود انــواع قرص هــاى روانگردان و 

غیررونگردان یافته اند.
مدیرعامل یک شرکت معتبر مواد غذایى با تأیید 
این خبر به «فرارو» گفــت: «مرکز پخش این 
کیک هاى مشــکوك اســتان هرمزگان بوده و 
محصوالتى که در آن قرص جاى گذارى شــده 

تنها متعلق به...
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بازار «گل» به ِگل نشسته استبازار «گل» به ِگل نشسته است
رئیس و نایب رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان از کساد بودن این صنعت در استان خبر مى دهندرئیس و نایب رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان از کساد بودن این صنعت در استان خبر مى دهند
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شهردار اسبق اصفهان، مدیران فعلى شهر را هدف ده ها توصیه و بازخواست قرار داد

چرا استراتژى بهنوش 
بختیارى عوض شده است؟

یک «یا على» در استادیوم امام على(ع)
تیم فوتبال ذوب آهن  اصفهان در آخرین هفته از نیم فصل نخست رقابت هاى 

لیگ برتر به مصاف گل گهر سیرجان خواهد رفت.
هفته پانزدهم رقابت هاى لیــگ برتر امروز شــنبه 23 آذر با برگزارى 
پنج دیــدار خاتمه مى یابد کــه در آن ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه 

امام على(ع) سیرجان به مصاف تیم فوتبال گل گهر خواهد رفت.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پاى قاچاقچیان وسط است؟

برخى به مردم 
آدرس غلط مى دهند 

تا در خیابان ها
 اعتراض کنند

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان:

دسترسى مترو به 2 بیمارستان اصفهان بررسى مى شود
معاون استاندار خبر داد
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 برخى سودشان در  برخى سودشان در 
اختالفات استاختالفات است

آگهى مزایده عمومى شماره مزایده 3- 1398، 
شماره مزایده مرجع 2098003617000003

نوبت دوم

پست بانک ایران در نظر دارد تعداد 3 رقبه امالك تملیکى را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند 
متقاضیان جهت شرکت در مزایده مى توانند به آدرس (www.setadiran.ir) سامانه الکترونیک دولت 

مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز 1398/09/28

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1398/10/01 ساعت 12
گشایش پاکات روز دوشنبه 1398/10/02 ساعت 10

در محل ساختمان سرپرستى پست بانک استان به نشانى: اصفهان- خیابان محتشم کاشانى- نبش بن 
بست کیوان

 www.postbank.ir :همچنین شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده در سایت پست بانک به نشانى
قسمت روابط عمومى، مناقصه و مزایده قابل مشاهده مى باشد.

مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان
م الف: 692683

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه 1475/ش ب مورخ 97/12/01 و ردیف اعتبار شماره 
360908 شهردارى بهارستان نسبت به برگزارى مناقصه عمومى عملیات احداث ساختمان مدیریت، 

سرویس بهداشتى و تکمیل دیوار اطراف باغ بانوان شهر بهارستان با شرایط زیر اقدام نماید:
1- متقاضیان مى توانند از تاریخ 98/09/09 تا تاریخ 98/09/23 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى 

بهارستان مراجعه نمایند.
2- آخرین مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شــهردارى روز سه شنبه مورخ 

1398/10/03
3- زمان بازگشایى پیشنهادات در روز چهارشنبه رأس ساعت 14/30 مورخ 1398/10/04

4- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 348/000/000 ریال مى باشد.
5- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
7- هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

داود بحیرایى- شهردار بهارستان
م الف: 676533

ذوب آهن و گل گهر امروز به مصاف هم مى روند

یحیى گل محمدى:یحیى گل محمدى:

4

وض رى ی ب

«مریل استریپ»، ستاره سینما و تلویزیون با 
سى و چهارمین نامزدى در جوایز گلدن گلوب 

رکورد خود را دست نیافتنى تر کرد.
این بازیگر 70 ساله با اعالم نامزدهاى دریافت 

جایزه  گلدن گلوب 2020، براى....
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روزنامه ژاپنى «ِجَپن تایمز» روز پنج شــنبه به نقل از 
برخى منابع گزارش داد: دیدار «آبه شــینزو»، نخست 
وزیر این کشــور با حســن روحانى رئیس جمهورى 
ایران در توکیو براى روز 20 دســامبر (29 آذر) نهایى 

شده است.
این روزنامه به نقل از یک منبــع نزدیک به مذاکرات 
دوجانبه و بدون ذکر نام وى افــزود: رئیس جمهورى 
ایران بعد از شــرکت در کنفرانســى در کوآالالمپور 
پایتخت مالزى غروب 19 دسامبر (28 آذر) وارد توکیو 
مى شود تا در نخستین سفر خود به ژاپن با توقفى سه 
روزه در این شهر با نخست وزیر این کشور درباره مسائل 

امنیت منطقه اى و بین المللى و نیز موضوعات دوجانبه 
مذاکره و گفتگو کند.

 اوایل ماه دسامبر عباس عراقچى معاون سیاسى وزیر 
خارجه و فرستاده ویژه ایران در توکیو در دیدار با نخست 
وزیر ژاپن از سفر قریب الوقوع روحانى به توکیو خبر داد.
این روزنامه نوشــت: آبه شــینزو از آنجا که قصد دارد 
با ابتــکار دیپلماتیک خــود راهى را براى کاســتن از 
تنش هــا در خاورمیانه پیــدا کند پیش تــر در یک 
کنفرانس خبــرى در توکیو از ســفر روحانى به توکیو 
خبر داد اما از زمان دقیق انجام این سفر سخنى به میان 

نیاورده بود.

سازمان ابربیمه گر کشور یعنى سازمان تأمین اجتماعى 
با پوشش بیش از 42 میلیون نفر در کشور، این روزها در 
آســتانه یک بحران جدى قرار دارد. ضریب پشتیبانى 
این سازمان در ســال 97 براى اولین بار در بازه ده ساله  
گذشته، به زیر 5 رســید یعنى مصارف سازمان در حال 
پیشــى گرفتن بر منابع یا همان ورودى هاى آن است؛ 
بدهى هاى پرداخت نشده  دولت به این سازمان بیمه گر 
از مرز 200 هزار میلیارد تومان گذشــته اســت و هیچ 
چشم انداز روشــنى براى پرداخت حتى بخشى از این 
بدهى در کوتاه مدت وجود ندارد و در نهایت، ســازمان 
تأمین اجتماعى ناگزیر شــده است براى انجام تعهدات 

ماهانه خود از نظام بانکى کشــور وام با بهره 30 درصد 
بگیرد و الجرم امروز این ســازمان، نزدیک به 40 هزار 

میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است.
در این شرایط بغرنج، چه آینده اى مى توان براى سازمان 
تأمین اجتماعى، مهمترین سازمان کشور متصور شد؟ 

آیا آینده این سازمان روشن است؟
اکبر شــوکت، عضو کارگرى هیئت امناى ســازمان 
تأمین اجتماعى معتقد است اگر دولت و مجلس آستین 
باال نزنند، ظرِف ســه یا نهایت چهار سال آینده، تأمین 
اجتماعى تبدیل بــه یک ابربحران جدى و خطرســاز 

خواهد شد.

زمان دیدار روحانى و آبه 
نهایى شد

پایان تأمین اجتماعى
 در پیش است؟

واردات 2 میلیون دالر ُبز!
   میــزان | بر اســاس آمار گمرك در سال 97 
بیش از 111 تن بُز زنده از کشور هاى مختلف وارد 
ایران شده است. بر اساس واردات این حجم بُز، دو 
میلیون و 132 هزار و 869 دالر ارز از کشور خارج 
شده است. این  بُزها از کشور هاى رومانى، فرانسه 

و اسپانیا وارد ایران شده است.

وضعیت خونى بهتر شد
   تسنیم | سیدمرتضى طباطبایى، مدیرکل 
انتقال خون استان تهران با اشاره به میزان ذخایر 
خون و فرآورده هاى خونى در کشــور، اظهار کرد: 
اگر میزان ذخایر خون و فرآورده هاى خونى به مرز 
سه روز برسد سازمان انتقال خون اعالم وضعیت 
بحرانى مى کند و متأسفانه در چند هفته گذشته به 
دلیل برف و باران میزان اهداکنندگان خون بسیار 
کاهش پیدا کرد. اما با کمک اهداکنندگان این آمار 

به پنج روز رسید.

آتش سوزى
 بیخ گوش پالسکو

   خبر آنالین | هنوز به 30 دى ماه، ســومین 
سالگرد آتش گرفتن حادثه ســاختمان پالسکو 
نرسیده ایم که صبح پنج شنبه خبر رسید ضلع شرقى 
پالسکوى قدیم دچار آتش سوزى گسترده شده 
است. حادثه اى که در طبقه باالیى این ساختمان 
که بیش از 1000 متر وسعت داشت اتفاق افتاد و در 
آن چندین باب مغازه دچار آتش سوزى شدند و در 
آخر آتش نشــانان آتش را خاموش کردند. جالل 
ملکى، سخنگوى آتش نشانى تهران دلیل تلفات 
جانى نداشتن این آتش سوزى را ساعت این حادثه 
مى داند و مى گوید شــانس آوردیم که این آتش 
سوزى در صبح زود اتفاق افتاد و کسى فوت نکرد. 

کامکار تلویزیون نمى بیند
   خبر آنالیــن | ارسالن کامکار، از چهره هاى 
موفق موســیقى ایران امــروز اســت. او درباره 
برنامه هاى مورد عالقــه اش در تلویزیون گفت: 
برنامه هاى تلویزیون خودمــان را نمى بینم، فقط 
به دلیل عالقه به فوتبال، یکى برنامه  «نود» عادل 
فردوسى پور را مى دیدم که متأسفانه دیگر پخش 
نمى شــود و یکى هم برنامه هاى طنــزى مانند 
«دورهمى» مهران مدیرى را نگاه مى کردم. سراغ 
دیگر برنامه هاى تلویزیون نمى روم چون مطابق 
سلیقه  من نیست و نگاه نمى کنم و تمام وقتم صرف 

خانواده و موسیقى مى شود.

چند درصد مردم
 یارانه نیاز دارند؟

   ایســنا | محمد خوش چهــره، نماینده دور 
هفتم مجلس شوراى اســالمى گفت: حدود 40 
درصد مــردم واقعاً نیازمند دریافــت یارانه نقدى 
هستند. اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: 
امروز تعــداد افرادى که یارانــه دریافت مى کنند 
برابر با جمعیت کشور و مشخص است که عدالت 
در توزیع یارانه نقدى وجود ندارد؛ در حالى که هدف 

اصلى آن ایجاد عدالت اجتماعى بوده است.

دوتار ایران جهانى شد
   ایســنا | با تأییــد کمیته میراث بشــرى 
ناملموس، پرونده «مهارت ســاختن و نواختن 
دوتار ایرانى» در فهرســت میــراث ناملموس 
یونسکو به ثبت جهانى رسید. دوتار ایرانى یکى از 
مهمترین و کهن ترین ابزارهاى موسیقى ایرانى 
اســت. با ثبت دو تار ایرانى، تعداد آثار ثبت شده 
ایران در فهرســت میراث جهانى ناملموس به 
14 اثر رسید. ایران امسال در چهاردهمین دوره 
اجالس کمیته میراث ناملموس بشــرى، فقط 
همین پرونده را روى میز کمیته میراث بشــرى 

یونسکو داشت. 

نظام حجامت شد!
   بهار | حسن عباسى، فعال سیاسى اصولگرا ضمن 
اشاره به حوادث آبان ماه و حواشى اعتراضات به افزایش 
قیمت بنزین گفت: «در حوادث آبان امسال نظام حجامت 
شد. مختصر خون کذایى در بدنش بود که حجامت شد؛ 
مثل لبنان که در ماه پیش حجامت شد؛ مثل عراق که ماه 

پیش حجامت شد. این اتفاقات را بد ندانید!»

وظیفه ائمه جمعه کهنسال
   انتخاب | آیت ا... عبدا... جوادى آملى گفت: از وجود 
ائمه جمعه اى که به دلیل کهولت ســن، جاى خود را به 
جوانان مى دهند باید استفاده شود. وى در دیدار رئیس 
شوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه، افزود: آنها باید وارد 
عرصه بازرسى شوند، به مناطق مختلف سرکشى کنند، 
با ائمه جمعه جوان دیدار کنند و تجربیات خود را در اختیار 

آنها بگذارند و در بین ائمه جمعه همدلى ایجاد کنند. 

ضرغامى رابین هود شد!
   روزنامه خراسان | ویدیویى از عزت ا... ضرغامى 
در فضاى مجازى منتشر شد که او را در حال کمک به یک 
خودروى گیر افتاده در برف جاده یاســوج نشان مى داد. 
برخى کاربران از عبارت طنز «رابین هود» در جاده یاسوج 
استفاده کردند. با پیگیرى فهمیدیم که این ویدیو مربوط 
به 17 آذر است. در این روز قرار بوده رئیس پیشین سازمان 
صدا و سیما به مناسبت روز دانشجو در محافل دانشجویى 
شهر یاسوج حضور داشته باشد اما از آنجایى که بعد از سقوط 
هواپیماى تهران به یاسوج پروازهاى روزانه فرودگاه یاسوج 
به هفته اى دو بار کاهش یافته او از راه زمینى به یاسوج مى 

رود و در جاده پشت برف مى ماند.

اقامه نماز، نفى آل سعود است
   تسنیم | رئیس قوه قضاییه در اجالس سراسرى 
نماز اظهار کرد: در عربستان صبح تا شب نماز مى خوانند 
اما اگر قرار است اقامه نماز شود، نفى حکومت آل سعود 
اســت که با حکومتى ظالم بر مردم حکمرانى مى کند. 

اقامه نماز نفى هر گونه ظلم و ستم است.

پروژه کشته سازى
 قطعى است

   ایسنا | نماینده مقام معظم رهبرى و دبیر شوراى 
عالى امنیت ملى با سفر به شهرستان هاى غرب استان 
تهران با خانواده جانباختگان حوداث آبان ماه سال جارى 
دیدار کرد. دریابان على شمخانى گفت: بیش از 85 درصد 
از جانباختگان رخدادهاى اخیر در شهرستان هاى تهران 
در هیچیک از تجمع هاى اعتراضى حضور نداشته اند و به 
صورت مشکوك با سالح هاى  سرد و گرم غیر سازمانى 
کشته شــده اند؛ لذا اجراى پروژه کشته سازى از سوى 

معاندین در این منطقه قطعى است.

نقش فوتبالى ظریف!
   مهر | ســایت ایتالیایى مدعى شــد وزیر خارجه 
ایران براى بازگرداندن «آندره استراماچونى»، سرمربى 
اســتقالل به این باشــگاه کمک کرده اســت. سایت 
«توتومرکاتو» تیتر زد: «استقالل - استراماچونى، دخالت 
سیاست: اثبات بازگشت». این سایت در ادامه نوشته است: 
«وزیر امور خارجه ایران براى ترمیم این شکاف و جدایى 
(بین استقالل و استراماچونى) دخالت کرد و خواستار رفع 

موانع حتى از جنبه بروکراتیک (ادارى) شد.»

راه اندازى سامانه اعالم فساد
   باشگاه خبرنگاران جوان | وزیر امور اقتصادى 
و دارایى از افتتاح سامانه اى براى اعالم فساد از طریق 
مردم در روز هاى آینده خبر داد. دژپسند بیان کرد: «جى 
فور بى» فرایندى اســت که مجوز ها ثبت و مشکالت 
بررسى مى شود و مردم مى توانند در صورت شکایت از 

سامانه دادور آن استفاده کنند.

خبرخوان

چند روزى است که ویدیو  و تصاویرى در فضاى مجازى 
دست به دست مى شود که در آن دانش آموزان دو استان 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان مدعى شده اند در میان 
کیک هاى خوراکى خود انــواع قرص هاى روانگردان و 

غیررونگردان یافته اند.
مدیرعامل یک شرکت معتبر مواد غذایى با تأیید این خبر 
به «فرارو» گفت: «مرکز پخش این کیک هاى مشکوك 
استان هرمزگان بوده و محصوالتى که در آن قرص جاى 
گذارى شــده تنها متعلق به یک شرکت نبوده و بسیارى 
از شــرکت هاى تولیدکننده درگیر این موضوع هستند و 
شکایت خود را به مراجع قضایى و انتظامى ارائه داده اند.»

برخى از مدارس استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
هم با انتشار تصاویرى مدعى شده اند که محصوالت را 
پلمب شده از مغازه هاى مختلف خریدارى کرده اند اما در 
هرکدام از محصوالت، قرص هاى مختلفى جایگذارى 

شده است.
در همین حال دکتر فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومى 
و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان گفت:  
«تاکنون 30 نمونه قرص یافت شــده از 12 شرکت مواد 
غذایى توسط مردم براى ما ارســال شده است که هیچ 
کدام از قرص هاى کشــف شــده در میان محصوالت، 
مشــابه یکدیگر نیســت و از انواع و اقســام قرص ها و 
کپســول ها، براى جاى گذارى اســتفاده شده است.» 
نوروزیان در پاسخ به اینکه میزان خطر قرص هاى جاى 
گذارى شده چقدر اســت، گفت: «هنوز هویت قرص ها 
مشخص نشــده و براى بررسى و آزمایشــات الزم به 
سازمان غذا و داروى کشور ارسال شده اند.» وى افزود: 
«امکان گذاشــتن این مواد خارجــى در محصوالت در 

حین تولید و بسته بندى در داخل کارخانه وجود ندارد. به 
صورت تصادفى از هر کدام از شرکت هاى مواد غذایى در 
مناطق مختلف استان به صورت کارتن هاى صد عددى 
از محصوالت مختلف تهیه شد ولى در هیچ کدام از این 

محصوالت مورد مشکوك و جسم خارجى یافت نشد.»
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان در 
پاسخ به اینکه آیا گزارشى از مسمومیت در این باره ثبت 
شده، گفت: «تاکنون مورد اثبات شــده اى در این زمینه 
گزارش نشــده و تمامى گزارش ها غیر رســمى بوده و 

باالترین درصد گزارش ها از سوى مدارس بوده است.»
عباسى، روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى زاهدان هم 
درمورد برخى گزارش ها در استان سیستان و بلوچستان 

گفته اســت که «ماجرا مربوط به یک مورد اســت که 
خانواده اى در سراوان در میان کیک دانش آموز خود دو 
عدد قرص سفید رنگ پیدا کردند و بعد از اینکه به ما ماجرا 
را گفتند، سریعًا موضوع تحت بررسى قرار گرفت و حتى 
واحد صنفى که این کیک را به فروش رسانده بود، مورد 
بررسى قرار گرفت و هیچ مورد دیگرى مانند این کیک 

در آنجا پیدا نشد.»
حسن ضیاءالدینى، مدیرکل سالمت و تندرستى وزارت 
آموزش و پــرورش هــم در این خصوص گفــت:  «از 
استان هاى هرمزگان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان 
غربى ایــن گزارش ها به ما رســید و پیگیر هســتیم.» 
ضیاءالدینى افزود: «این قرص ها بیشــتر استامینوفن، 

آنتى هیستامین و رانیتیدین بود و گزارشى از مسمومیت 
دانش آموزان نداشتیم.»

در همین حال در پیام هاى منتشره در فضاى مجازى آمده 
است که به تمام مدارس بخشنامه شده از این کیک ها که 
آلوده به قرص هاى خطرناك هســتند استفاده نشود که 
این موضوع توسط وزارت آموزش و پرورش تکذیب شد.

اما به نوشــته خبرگزارى «فارس»، رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر ناجا نیز در واکنش به انتشــار تصاویرى در 
فضاى مجازى در خصوص وجود قرص هاى اکستازى 
در داخل خوراکى هــا گفت: «تاکنون مــوردى از وجود 
قرص هاى اکستازى در داخل محصوالت غذایى تولید 
داخل نداشــته ایم.» این در حالى اســت که خبرگزارى 
«میزان» روز پنج شــنبه به نقل از سردار محمد مسعود 
زاهدیان، رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر نوشــت: 
«براســاس گزارش واصله از پلیس مبارزه با مواد مخدر 
هرمزگان از یک دستگاه خودروى نیسان چند عدد کیک 
که حاوى تعداد معدودى قرص بود، کشف شد که براى 
تعیین ماهیت به آزمایشــگاه پلیس مبارزه با موادمخدر 
ارسال شده است؛ تحقیقات در این رابطه از سوى پلیس 

ادامه دارد.»
از طرف دیگر کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومى 
وزارت بهداشــت در گفتگو با شــبکه خبر درباره انتشار 
فیلمــى در فضاى مجازى که حاوى پیدا شــدن قرص 
اعتیادآور در کیک یک بوفه مدرسه گفت: «موضوع پیدا 
شــدن قرص در کیک از این لحاظ که نظارت بر تولید 
و مواد غذایى به نحو مطلوب نبــوده تقریبًا به هیچ وجه 
صحت نــدارد و در مجموع پیدا شــدن قرص در کیک 

شایعه است»!

پاى قاچاقچیان وسط است؟

ماجراى پیدا شدن قرص در کیک دانش آموزان

عدم اظهار نظر معاون اول رئیس جمهور درباره طرح جدید 
ســهمیه بندى بنزین شــائبه بروز اختالف میان اسحاق 
جهانگیرى و روحانى را دوباره در میان رســانه ها مطرح 

کرده است.
اطالعات جدیدى که «عصر خبر» و «عصر ایران» منتشر 
کرده اند نشــان مى دهد اختالف نظر میان جهانگیرى و 
روحانى به صورت جدى وجود داشته و اکنون نیز ادامه دارد. 
موضوع این اختالف، قیمت گــذارى و نحوه اجراى طرح 

سهمیه بندى قیمت بنزین بوده است. 
بر اساس شنیده ها، اسحاق جهانگیرى با تعدادى از نخبگان 
و اساتید دانشگاه شریف روى طرحى درباره سهمیه بندى 

بنزین کار کرده و آن را در جلسه شــوراى عالى اقتصاد به 
روحانى ارائه مى دهد. اما حســن روحانى از طرح استقبال 
نکرده و همین موضوع سبب نارضایتى معاون اول رئیس 
جمهور و ترك جلسه توسط وى مى شود. هر چند با وساطت 
على الریجانى ظاهراً کدورت ایجاد شده میان معاون اول 

رئیس جمهور و روحانى برطرف مى شود.  
بر اســاس این طرح قرار بود دولت به جاى اینکه سهمیه 
ســوخت را به دارندگان خودرو بدهد این ســهمیه به هر 
ایرانى  تعلق بگیرد. بدین معنا که هــر کس داراى کارت 
ملى ایرانى است مى تواند ســهمیه سوخت داشته باشد و 
هر کس در صورت عدم استفاده از  سوخت مى تواند آن را 
به دولت واگذار کند و دولت مابه التفاوت نرخ آزاد بنزین را 
به فرد پرداخت کند. با این روش به قشر آسیب پذیر جامعه 
کمک مى شــود و نرخ بنزین آزاد هم حدود 2000 تومان 

قیمت بخورد.
در حالى که اســحاق جهانگیرى از 24 آبان در خصوص 
ســهمیه بندى بنزین هیچ اظهار نظرى نداشته، مى توان 
نتیجه گرفت، هر چند او عضو شــوراى هماهنگى سران 
قواست اما سکوتش نشان مى دهد معاون اول رئیس جمهور 

با طرح افزایش قیمت بنزین موافقت نکرده است. 

خبرگزارى حوزه وابسته به مرکز مدیریت حوزه هاى 
علمیه - در مطلبى که روز پنج شــنبه روى خروجى 
خود فرستاد، از قول کسى که او را «کارشناس مسائل 
اجتماعى و امنیتى» خواند، به طرح هایى اشاره کرد که 
عربستان براى اعتراضات اخیر به گران شدن بنزین 
طراحى کرده بود. این کارشــناس که «دکتر بادلى» 
معرفى شده، در جلسه طالب و فضالى نایین، خور و 
بیابانک و فرخى مقیم حوزه علمیه قم سخنرانى کرده و 
آنطور که خبرگزارى حوزه نوشته، «به واکاوى اقدامات 
ضدامنیتى شــرارت آبان 98» پرداخته است. بخش 

هایى از اظهارات او را بخوانید.
از سال 1396 سه کشور با پیشنهاد عربستان سعودى، 
توافقى را با هم انجــام دادند که مثلثى را تشــکیل 
داده و در آن طرح هایــى همچون «طرح عنکبوت» 
و «طرح نمــرود» را به اجرا در آورند. دشــمن در این 
طرح، جنبش هــاى اجتماعى را بــه ناجنبش هاى 
اجتماعى تغییر داده تا بتواند به برنامه هاى خود برسد. 
در این طرح، «افرادى که داراى ریســک پذیرى باال 
هســتند»، «افرادى که مى توانند عملیات تخریبى 
نســبت به مراکز عمومى و پادگان ها انجام دهند» و 

«افرادى که مى توانند عواطف دیگران را برافروخته 
کنند» در دســتور کار قرار گرفتند تا برنامه هاى آنان 
را پیاده کنند. در طرح ناجنبــش هاى اجتماعى، افراد 
غیربومى به شــهرهاى مختلف اعزام شدند تا بتوانند 
پیش از انتخابات، جامعه را به هم بزنند. دشــمن در 
«طرح نمرود» مى دانســت که جمهورى اســالمى 
اراده مقابله جدى با اغتشــاش را دارد، به همین دلیل 
در دو کشــور لبنان و عراق نیز ســناریوهایى را آغاز 
کرد تا بتوانــد به اهداف خود در جمهورى اســالمى 
برســد. ایجاد اعتراضات عمومى نسبت به وضعیت 
اقتصادى و معیشــتى در اغتشاش اخیر از برنامه هاى 
آنان در جمهورى اســالمى بوده کــه در این برنامه، 
اســتفاده از زنان خیابانى، دســتفروش ها، جریانات 
انحرافى و... را در دستور کار خود قرار دادند. دشمن در 
طرح هاى خرابکارانــه خود به دنبــال نتیجه هایى 
همچون: محدودکردن زمان زعامــت والیت فقیه، 
انتخــاب ولى فقیه توســط مردم، انحالل شــوراى 
نگهبان، ادغام سپاه و ارتش، عدم پشتیبانى از نهضت 
مقاومت، عدم تکیه بر توان داخل و... است تا نظام از 

داخل دچار فروپاشى شود.

محســن على اکبرى، تهیه کننده ســینما و تلویزیون از 
قراردادهاى صورى در عرصه بازیگرى گفت و تأکید کرد 

برخى از این بازیگران، تنها به دالر دستمزد مى گیرند. 
محسن على اکبرى در برنامه «سالم صبح بخیر» که روى 
آنتن شبکه 3 مى رود، گفت: من با یکى از بازیگران تماس 

گرفتم و گفت من صد هزار دالر مى خواهم، قرارداد هم 
امضا نمى کنم! بازیگرى داشته ایم که براى چهار جلسه، 

یک میلیارد دستمزد گرفته است!
در ادامه، على اکبرى در پاسخ به اینکه چند درصد بازیگران 
مطرح و سوپراستار بدون قرارداد اقدام به ورود به پروژه 
مى کنند، گفت: بازیگرانى که بــا آنها بحث کالن مالى 
داریم، قــرارداد نمى بندند امــا درباره بازیگــران دیگر 
اگر فرض کنیم صد بازیگر داشــته باشــیم، 90 بازیگر 

دستمزدشان پایین است و مالیات مى دهند اما آن ده نفر 
را نشــنیده ام که قرارداد ببندند. اگر ببندند، یک میلیارد 

مى گیرند و قرارداد صد میلیونى با شما مى بندند!
على اکبرى تأکید کرد: ما حدود 9000 خانوار در سطوح 
مختلف در خانه ســینما داریم که از این تعداد فقط صد 
نفرشــان اوضاع خوبى دارند و بقیه در فقر مطلق هستند 
و نه تنهــا مالیات به آنها تعلق نمى گیــرد، بلکه از دولت 

یارانه مى گیرند.

«طرح عنکبوت» و «طرح نمرود»
 و «ناجنبش هاى اجتماعى»

اختالف جهانگیرى با روحانى
 بر سر طرح سهمیه بندى بنزین 

حسن رحیم پور ازغدى، عضو شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى در ویژه برنامه روز دانشجو که به همت بسیج 
دانشجویى دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «دانشجو 
و مسیر عدالت» برگزار شد، گفته است: مدیران خوب 
عدالت خواه به مرور زمان رسوب مى کنند و محافظه کار 
مى شــوند ولى عقل تجربى آنها برخالف جوانان زیاد 
مى شــود. مدیر جوان دو بار چرتکه مى اندازد و صدبار 

عمل مى کند ولى مدیر پیر صدبــار چرتکه مى اندازد و 
شاید دوبار هم عمل نکند! اگر مدیریت کشور به همین 
ســبک ادامه پیدا کند و به روح جوان انقالبى بها داده 
نشــود، دهه به دهه از عدالت دور مى شــویم، هرچند 
که پس از انقالب گام هاى بزرگــى در عرصه عدالت 
برداشته شده است. وى افزود: برخى معتقدند سوبسید 
عین عدالت اســت، برخى آن را ضد عدالت مى دانند. 

جالب است هر دو هم با معادالت و نمودارهاى ریاضى 
اقتصادى حرفشان را اثبات مى کنند!

عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: «پوتین» 
در جایى نقل کرده اســت تنها یک کشور کمونیست 
در جهان داریم آن هم ایران اســت که انرژى را مفت 
مى دهد و تنها بخاطر نفت اســت که ورشکست نشده 

است.

نقلى درباره تنها کشور کمونیست جهان!

پشت پرده درآمدهاى بازیگرى
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گرامیداشت 
شهداى مدافع حرم 

مراسـم گرامیداشـت شـهداى مدافـع حرم اسـتان 
اصفهان با حضور پرشور و چشم گیر مردم شهیدپرور 
اصفهـان، خانواده هـاى معظـم شـهدا و جمعـى از 
مسـئوالن نظامى در خیمه حسینى گلستان شهداى 
اصفهان برگزار شـد. این مراسـم که با اجـراى گروه 
سـرود شـهداى مدافع حرم آغاز به کار کرد در ادامه 
میزبان حسـین یکتـا، از راویـان و جانبازان 8 سـال 
دفاع مقدس بود. در ادامه مراسم سـید رضا نریمانى 
از مداحان اهل بیت (ع) استان اصفهان اشعارى را در 
انتقاد به عملکرد مسئوالن خواند و ابراز امیدوارى کرد 
تا خدمتگزاران مردم در چنین مراسمى حضور داشته 
باشند. در پایان مراسم نیز فرزندان شهداى مدافع حرم 
با عکس پـدران خود بر روى صحنه  حاضر شـده و از 

آنها تجلیل به عمل آمد.

گذر آقانوراله 
در انتظار تعیین تکلیف 

قدرت اله نوروزى، شـهردار اصفهـان در مورد توقف 
اجراى طـرح گذر آقانورالـه نجفى به دلیل پیشـنهاد 
برخى دسـتگاه هـاى اجرایى و سـمن هـا، گفت: در 
برخى مکان ها در شـهر چالش هایى ایجاد مى شود 
که در نهایت باید ببینیم قانونگـذار چه گفته و کارى 
کنیم که تصمیمات در راسـتاى جلـب رضایت مردم 
باشد. هم اکنون این طرح در تهران و اصفهان در حال 
پیگیرى اسـت تا تعیین تکلیف شـود. نوروزى گفت: 
بخشـى از این طرح، حدفاصل خیابان بیت الحسین 
تا خیابان حافظ دقیقا پشـت مسـجد شـیخ لطف اله 
واقـع اسـت و کار هـم در این بخـش متوقف شـده

 است.  

جمع آورى 270 میلیارد ریال 
زکات 

حجت االسـالم غالمحسـین رنجبـر، رئیـس اداره 
زکات استان اصفهان بیان داشت: طبق برنامه پیش 
بینى شده اداره زکات استان اصفهان باید در سال 98 
مبلغ 270 میلیارد ریال زکات جمع آورى مى کرد که 
با توجه به اینکه تا پایان سـال فرصت مناسبى وجود 
دارد توانسـته ایم 100 درصد ایـن موضوع را محقق 
کنیم و پیش بینى مى شـود این آمار تا پایان سال به 

300 میلیارد ریال افزایش پیدا کند.

CO قربانیان
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشـکى استان اصفهان 
گفت: از ابتداى امسـال تـا کنون 233 نفر در اسـتان 
بـر اثـر استنشـاق گاز سـمى منوکسـیدکربن دچـار 
مسمومیت شدند، که از این تعداد 17 نفر جان باختند. 
غفور راسـتین با بیان اینکه 12 نفر از جـان باختگان 
ناشـى از مسـمومیت بـا گاز CO  در شـهر اصفهان 
سـاکن بودند ، افزود: در این مدت، 51 درصد از افراد 
مسموم شده را آقایان، 40 درصد را بانوان و 9 درصد 

را کودکان شامل شدند.

چهره مسجد جامع 
پاك مى شود

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت: تاسیسـات آبرسـانى  که تأثیر 
نامناسبى بر چهره مسجد جامع یا عتیق مى گذاشت، 
برداشـته شـد. فریدون اللهیارى با اشـاره به اصالح 
تاسیسـات آبرسـانى مسـجد جامع یا عتیق اصفهان 
اظهار داشـت: مسـجد عتیق یک گسـتره پهناورى 
دارد که مورد اسـتفاده هم قرار مى گیرد. تأسیسـات 
آبرسـانى ایـن مسـجد عمدتـًا روى کار و در معرض 
چشـم بازدیدکنندگان قرار داشـت و این موضوع بر 
سیما و منظر مسـجد تاثیر مى گذاشـت، بنابراین آن 
بخش از تأسیسـات که وجودشـان چندان ضرورتى 
نداشـت از محیط مسـجد حذف شـده و در آینده اى 
نزدیک، کار اصـالح و جایگزینى این تأسیسـات به 
گونه اى آغـاز مى شـود که ضمـن حفظ چشـم انداز 
زیباى مسـجد، از لحاظ حفاظتى هم مشـکلى ایجاد

 نشود.

خبر

معاون توســعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان گفت: 
براى تسهیل دسترسى از دو بیمارستان شریعتى خط یک 
و آیت ا... کاشانى خط 2 به مترو از قبل پیش بینى هایى 
شده و دسترســى هایى در نظر گرفته شده که باید مورد 

بررسى و بازبینى مجدد قرار گیرد.
ایوب درویشى اظهار کرد: یکى از پروژه هاى مهم شهر 
اصفهان توسعه خطوط مترو است، البته در کنار این هدف 
مهم باید پیــش بینى هاى الزم به لحــاظ پدافندى نیز 
انجام شود. وى تأکید کرد: تسهیل دسترسى از مترو به 
بیمارستان ها و برخى مراکز دیگر براى شرایط اضطرار و 
بحران الزم و ضرورى است و باید پیش بینى هاى الزم 

انجام شود.
معاون توســعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان گفت: 
براى تسهیل دسترسى از دو بیمارستان شریعتى خط یک 
و آیت ا... کاشانى خط 2 به مترو از قبل پیش بینى هایى 
شده و دسترســى هایى در نظر گرفته شده که باید مورد 
بررســى و بازبینى قرار گیرد.  وى با ابراز خرســندى از 
اینکه ایستگاه کاشانى در حال طراحى است و عملیات 
اجرایى آن به زودى آغاز مى شــود، تصریــح کرد: باید 
هماهنگى هاى الزم با مسئوالن بیمارستان کاشانى انجام 
و دو محل داراى آسانسور و پله اضطرارى براى دسترسى 

از مترو به بیمارستان ایجاد شود.

رئیس مجمع ســنگ آهن کشــور گفت: تأمین سنگ 
آهن مورد نیاز بزرگ ترین کارخانه فوالد ى خاورمیانه از 

اولویت هاى مهم معدن داران است.
مهرداد اکبریان در بازدید از خط تولید کارخانه ذوب آهن 
اصفهان اظهار کرد: تولید ســاالنه سنگ آهن در کشور 
بیش از 80 میلیون تن و عیارســنگ آهن مورد نیاز این 
کارخانه باالى 60 درصد است. وى گفت: صدور مجوز 
براى ورود معدن داران براى تولید فوالد و واگذارى معادن 
به فوالدســازان توازن را در زنجیره فوالد کشور برهم 

مى زند و موجب ضرر و زیان همه مى شود.
رئیس مجمع سنگ آهن کشور از برگزارى نشست هاى 

تخصصى با کارشناسان کارخانه ذوب آهن در خصوص 
تأمین پایدار سنگ آهن این کارخانه خبر داد و افزود: در 
این نشست تهاتر ســنگ آهن و روش هاى مشارکتى 

براى تأمین سنگ آهن با عیار باال بررسى شد.
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن نیز با بیان اینکه ظرفیت 
تولید فوالد این کارخانه بیش از سه میلیون و 600 هزار 
تن است گفت: متأسفانه بیش از 40 درصد ظرفیت تولید 
این کارخانه به دلیل صادرات ســنگ آهن مورد نیاز و 

تأمین نشدن به موقع مواد معدنى معطل مانده است.
منصور یزدى زاده افزود: فوالدســازان خواستار افزایش 

عوارض صادرات هستند.

تأمین سنگ آهن مورد نیاز، 
اولویت هاى مهم معدن داران

دسترسى مترو به 2 بیمارستان 
اصفهان بررسى مى شود

اولین نشســت از سلسله نشســت هاى تجربه شهر با 
موضوع «تجارب مدیریتى شــهرداران دهه شــصت 
شــهردارى اصفهان» با حضور گســترده شهرداران و 
مدیران شهرى ادوار گذشته شهردارى، شهردار، رئیس 
و اعضاى شوراى اســالمى اصفهان، رؤساى مناطق 
شــهردارى اصفهان، اصفهان شناســان، پیشکسوتان 
شــهردارى و... در تاالر اجتماعــات کتابخانه مرکزى 
شــهردارى اصفهان برگزار شــد و به محــض ورود 
محمدحسن ملک مدنى شهردار اصفهان در سال هاى 
62 تا 69، همه حاضران ایستاده براى او کف زدند و از او 

استقبال کردند. 
در این نشست که سالن مملو از جمعیت بود و بسیارى هم 
ایستاده بودند، ابتدا معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه 
انســانى شــهردارى اصفهان که مبتکر برگزارى این 
نشست بود با خیر مقدم به مهمانان گفت: ارزشمندترین 
سرمایه هر سازمان، نیروى انسانى است که در دوران به 
کارگیرى این سرمایه باید به نحو مطلوب از آن استفاده و 
زمانى که این نیروها فاصله مى گیرند، از تجربیات کسب 

شده بهره گرفت. 
علیرضــا صادقیــان ســازمانى را موفــق خواند که 
ســرمایه هاى انســانى در دوران خدمت و پس از آن از 
تجربیات او اســتفاده شــود و افزود: مدیریت دانش در 
جهان اجازه نمى دهد ســرمایه ها از دست برود و سعى 
دارند این رابطه را محفوظ بدارند. این در حالى است که 
ما در شهردارى اصفهان هم با راه اندازى سامانه مدیریت 

دانش این کار را آغاز کرده ایم.
معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى شهردارى 
اصفهان ادعا کرد شــهردارى اصفهان یکى از بهترین 
ســازمان ها در این راستاســت به گونه اى که تاکنون 
توانســته 600 تجربه از نشســت هاى عمومى و نیمه 
خصوصى کســانى که در شــهردارى کار مى کردند را 
که همه مى تواند قابل استفاده باشد در سامانه مدیریت 

دانش بارگذارى کند.
وى پیشکســوتان و موســفیدهاى ایــن نشســت را 
گنجینه هاى مدیریت شهرى دانســت که مى توان از 
تجربیات آنان براى پیشــبرد اهداف شــهردارى بهره 

گرفت.
■■■ 

سپس شــهردار اصفهان پشــت تریبون قرار گرفت و 
از همه کسانى که از گذشــته تاکنون در ساختن شهر 
اصفهان نقش داشته و زحمات زیادى کشیدند قدردانى 
کرد و گفت: ابتکار حوزه معاونت برنامه ریزى و توسعه 
سرمایه انسانى شهردارى در برگزارى اینگونه نشست ها 
را تبریک گفته و تقارن این نشست با هفته پژوهش را 

گرامى مى دارم.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه فعالیت هاى پژوهشــى 
شهردارى اصفهان در آخرین ارزیابى ها توانست هفت 
مقام و جوایز متعددى را در سطح کشور به خود اختصاص 
دهد، گفت: این نشست نیز در این راستا بوده تا بتوانیم 
از تجربیات گذشــتگان براى مدیران فعلى شهردارى 

اصفهان، بهره گیرى کنیم.
وى ملک مدنى شهردار دهه شصت اصفهان را فردى 
نام آشنا و جسور دانست و گفت: باعث افتخار است که 
مدیران دهه 60 در شهردارى اصفهان در سخت ترین 
شرایط و اوج جنگ تحمیلى و فشــار اقتصادى، منشأ 
فعالیت هاى اثربخشى بودند که امروز نیز این فعالیت ها 

را شاهدیم.
وى با بیــان اینکه در طــول تاریخ هرچــه جلو رفتیم 
نیازهاى شخصى به نیازهاى همگانى تبدیل شد، گفت: 
شاید 80 ســال پیش، کارهایى که امروز در شهردارى 
انجام مى شود را انجام نمى دادند که در قانون سال 1334 
براى شهردارى حدود 40 وظیفه تعریف شده بود که به 
علت مدرن و پیشرفته شدن جامعه، امروز 400 وظیفه 
به عهده شهردارى هاست و نشان مى دهد توسعه علم و 
دانش، نیاز همگانى ایجاد کرده و دولت هاى محلى براى 
نظم و آرامش، ناگزیرند نیازهاى همگانى را اجابت کنند.
شــهردار اصفهان مى گوید: امروز بهداشــت عمومى 
کمتــر از امنیت نیســت و اســتقرار آرامــش هموزن 
بهداشت بوده و اخالق حسنه جزو وظایف دولت هاست 
و امروز ما ناگزیریــم از تجربیات مدیران گذشــته به 
عنوان ســرمایه هاى بزرگ بهره مند شــویم تا در این 
شرایط سخت و تحریم کشور، از مشکالت و آسیب ها 
و چالش هاى متعددى که هر یــک مى تواند اخالل در 
خدمات رسانى شهر ایجاد کند جلوگیرى کرده و از آنها 
به عنوان چراغ راه براى عبور از سختى ها استفاده کنیم 
چرا که این گفتگوها ما را یک گام جلو برده و مى برد و 

مى تواند یاریگر ما باشد.

نوروزى استمرار اینگونه نشست ها را نیز پشتوانه مدیران 
شهرى خواند و گفت: استمرار اینگونه نشست ها مى تواند 
پشتوانه تجربه قوى براى مدیران شهرى باشد که دوران 

جوانى مدیریتى را مى گذرانند.
وى خاطرنشــان کرد: در دنیاى کنونى بدون جسارت 
نمى توان مدیریت کرد و گفتگو و از گذشــته شنیدن و 
مذاکره با افراد باتجربه، مى تواند سطح جسارت مدیران 
را افزایش دهد و در حقیقت افزایــش خدمات، نیازمند 

جسارت است.
شــهردار اصفهــان گفــت: نمى خواهــم از تحوالت 
گذشته، دوران انقالب، خط 2 مترو و... بگویم ولى نوید 
مى دهم که با مشارکت مردم و بهره گیرى از تجربیات 
پیشکسوتان، راه توســعه در شهر اصفهان ادامه خواهد 
داشت و از شما مى خواهم به کمک آمده تا بتوانیم مسیر 
پیشرفت و توســعه براى بهبود کیفیت ارائه خدمات به 
شــهروند را ارتقا دهیم و به جلو برویم و یقین دارم این 
اراده در شما وجود دارد و سخاوتمندى شما در این راستا 

مى تواند به ما کمک کند.
■■■ 

یکى از اعضاى شوراى اســالمى شهر اصفهان هم که 
در دهه شصت از مدیران شــهرى بود، گفت: در زمان 
پیروزى انقالب اســالمى، 60 درصد جمعیت کشور در 
شهرها ســاکن بودند و انقالب اسالمى، چهره انقالب 
شهرى داشت و مردم منتظر نگرش جدید در شهر بودند 
که طبیعتًا بعــد از پیروزى انقالب، شــاهد دگرگونى و 

تغییرات سریع بودیم.
فتح ا... معین با بیان اینکه بعد از پیروزى انقالب اسالمى 
در طول چهار سال، پنج اســتاندار تا قبل از کرباسچى، 
استاندار اصفهان بودند، گفت: از سال 62 با استاندارى 
کرباسچى در اصفهان، تحوالتى در شهردارى اصفهان 
انجام و ملک مدنى به عنوان شــهردار اصفهان مبتکر 
تغییرات اساســى در نوع ارائه خدمات شهردارى ها شد 
که امروز در جاى جاى شــهر اصفهان مى توان آنها را 

مشاهده کرد.
وى اذعان کرد: ایجاد محیط پرنشاط براى مردم، ورود 
به خدمات اجتماعى و فرهنگى در شــهردارى که تا آن 
زمان در شــهردارى ها نبود و پایه گذارى تغییر و تحول 
در زندگى مردم و... بخشى از فعالیت هاى این شهردار 

دهه شصتى بود که در سطح کشــور نیز تسرى یافت 
و شــهردارى ها خود را به عنوان یــک نهاد فرهنگى و 
اجتماعى، خدماتى و عمرانى معرفــى کردند و به طور 

جدى این امر دنبال شد.
معین، ســاخت کتابخانه هاى ابن مســکویه و راغب 
اصفهانى، شــهربازى آبشــار و شــهر اســباب بازى، 
بازســازى و احیاى پارك شــهید رجایى، پارك هاى 
حاشــیه زاینده رود، مجموعه پارك کوهســتان صفه، 
ترمینال هــاى کاوه و صفــه و... را از افتخارات دوران 
شــهردار بودن ملک مدنى در اصفهان دانست و گفت: 
در دوران این شهردار پرکار در دهه 60، براى اولین بار 
از تسهیالت بانکى براى کارهاى عمرانى در شهردارى 
اصفهان، بهره گیرى شد و او دیدگاه خاصى نسبت به آثار 

تاریخى و باستانى داشت.
■■■ 

در ادامه از شــهردار ســال هاى 62 تا 69 دعوت شد تا 
سخن بگوید که وى گفت: ســخنران نبوده ونیستم و 
از اینکه پراکنده حرف مى زنم عذرخواهى مى کنم چرا 
که امروز یک سالخورده بى تجربه ام و زمان جوانى نیز 
قرعه به نامم خورد و با مشورت دوستان و حمایت آنان، 
با درخواست استاندار وقت، به عنوان شهردار اصفهان 
فعالیت خود را آغاز کردم و اگر کارى هم انجام شــد و 
قدمى برداشته شــد با همکارى همه همکاران صورت 

گرفت که من هم عضوى از آنها بودم.
محمدحسن ملک مدنى که اکنون مو سپید کرده به میان 
همکاران قدیمى و فعلى خود در شهردارى اصفهان آمده 
بود به پیشینه اصفهان و نقش مدیران فعلى شهر در حال 
حاضر اشــاره کرد و گفت: ما امروز نمى توانیم تاریخ را 
عوض کرده و با نگرش خود تاریخ را تحلیل کنیم چون 
واقعه اى است که اتفاق افتاده و شما تاریخ ساز فعلى که 

موانع آن مفصل هم هست، مى باشید.
وى ادامه داد: شهر کالبد و محتوایى دارد و ما موفق به 
برجاى گذاشــتن یادگارى از دوران خود در کالبد شهر 
نبوده و موفــق نبودیم و بعضًا تخریــب هم کردیم که 

جبران آن سخت و طوالنى است.
ملک مدنى گفت: اصفهان در شرایط فعلى اسیر و زندانى 
شده است و حق اصفهان این نیست که پس از گذشت 
40 سال، هنوز یک هتل درست و حسابى نداشته باشد، 

تعداد توریست افزایش نداشته و بسیارى از رشته هاى 
هنرى در اصفهان به فراموشــى ســپرده شده یا محل 
تولید آنهــا تبدیل به مغازه هایى با اجناس چینى شــود 
و هنرمندان فروشــگاه لباس احداث کنند و هنر خود را 
قورت دادند و باید تالش شود کالبد شهر خراب تر نشده 

و فاتحه شهر را بیشتر از این نخوانیم.
وى که آبان 62 تا خرداد 69 به مدت شش سال و شش 
ماه شهردار اصفهان بود، افزود: امروز شهر به منزله یک 
شرکت سهامى عام است که ســهامداران آن مالکین 
شهر هســتند ولى ما بدون اینکه ســرمایه این شرکت 
سهامى عام را افزایش دهیم با فروختن تراکم، به تعداد 
شرکا اضافه مى کنیم. بنابراین امروز تراکم فروشان باید 
دستشان بلرزد که حقوق عمومى، خیابان، فضا و پارك 
شــهر را مى فروشــند و در حقیقت امروز مردم در یک 
کارگاه، ساختمان و نه شهر زندگى مى کنند که حاصل 

آن تولید نخاله و در نتیجه آلودگى محیط زیست است.
ملک مدنى با طرح این ســئوال که چه باید کرد، گفت: 
هنرمندان، سیاستمداران، فرهیختگان، اطبا و... افرادى 
هستند که در کالبد شهر تردد مى کنند به آنها بى توجه 
نباشید، آنها خواستار محیط آرامش بخش و شاد هستند.

وى زنان، کودکان و ســالمندان را سه قشر آسیب پذیر 
جامعه دانســت و گفت: نقش بانوان را که مظلوم واقع 
شده اند دستکم نگیرید چرا که آنها هنوز به حقوق اولیه 
خود دسترسى پیدا نکرده اند، به آنها کمک کنید و آنها را 

به رسمیت بشناسید.
وى خطاب به مســئوالن حاضر در جلسه گفت: جناب 
شهردار اصفهان! رئیس و اعضاى شــوراى شهر! کار 
فرهنگى، پربــازده و کم هزینه اســت و باعث خجالت 
است که اصفهان هنوز موزه مردم شناسى ندارد. این کار 

همت مى خواهد.
ملک مدنى خطاب به مدیران و مسئوالن شهرى گفت: 
قدر خود را بدانیــد و محیط زندگى مــردم را آرام کنید 
چرا که نخبگان کشــور در آینده، در همین کوچه پس 
کوچه هاى شهر مشغول بازى هســتند، آنها را دستکم 
نگیرید. اصفهان انســان هاى بزرگى چون ارحام صدر، 

وحدت، کسایى و... داشته است.
وى باز هم خطاب به مدیران شــهرى ادامه داد: پارك، 
حتى در ابعاد 15 و 20 مترى با دو صندلى بســازید که 

بانویى که با فرزند خود به خرید رفته بتواند زمانى را براى 
استراحت در این پارك سپرى کند و نفسى تازه نماید.

شــهردار دهه 60 اصفهان مى گوید: امروز آســایش از 
مردم گرفته شده، فشــار اقتصادى بر آنها زیاد است و 
شهردارى هم تازه قوز باال قوز شــده است. پس بیایید 
براى شهروندان کار کنید و مراکز ورزشى بسازید و در 
مطالعه غرق نشــوید. این درست نیست که هسته ها را 

رها و به فروعات پرداخته شود.
وى خطاب به مدیران نواحى و مناطق شــهرى یادآور 
شد: در راســتاى تجلیل از هنرمندان در هر ناحیه اقدام 
کنید و وسایل کارى آنها را مهیا سازید که هزینه چندانى 
هم ندارد، ولى پربازده است. نقاش و مجسمه ساز تربیت 
کنیــد. بگذارید افراد، درگیر و آغشــته به هنر شــوند، 
شهردارى نباید فقط پروانه صادر کند و بر سر پایان کار، 
مردم را بچزاند. بیایید تعریف شهردارى را عوض کنید. 
شهردار و شهردارى یعنى دستگاهى که شهر را بدارد؛ 
مثل خانه دار، پرستار و بچه دار. بنابراین شما «شهر» را 
«دارى» کنید و این اداره و آن اداره نکنید و هر کس و 
هر ارگانى که مى خواهد کارى به نفع مردم انجام دهد 

را پذیرا باشید.
ملک مدنى گفت: مهم این اســت که سهامداران این 
شرکت سهامى، خواستار محیط آرام و پر کردن اوقات 
فراغــت در مراکز فرهنگى و ورزشــى هســتند و اگر 
مى خواهید اعتیاد از بین برود کالس نقاشــى، خط و... 
بگذارید و در نهایت شــهرى موفق خواهد بود که توقع 
مردم آن شهر بسیار باال باشد. بنابراین توقعات مردم را 
سرکوب نکنید و ارتقا دهید و آیه یأس نخوانید. البته در 
این میان صاحبان حرف، دانش و... در مناطق مختلف 
هستند که اگر بدانند قدم مثبت براى مردم برمى دارید 

شک نکنید همراهى تان خواهند کرد.
وى توصیه کرد: شــرایط را براى گفتگــوى بانوان در 
شــهردارى مهیا کنید تا هنر بیاموزند و از ســوى دیگر 

هنرمندان را در دست انداز نیاندازید.
شهردار دهه شصتى اصفهان معتقد است بدون حمایت 
حکومت ها و دولت ها اتفاق خاصى نخواهد افتاد و این که 
باید اثر را قضاوت کرد و نه تولیدکننده اثر را از مســائل 
شخصى افراد فاکتور گرفته شــود و قدر تولیدکنندگان 

دانسته شده و آنها را به میدان آورید.
وى بار دیگر خطاب به شهردار فعلى اصفهان تأکید کرد: 
آقاى شهردار محترم! و اعضاى شوراى شهر! شادى را 
به محله ها، ناحیه ها و سطح شهر بازگردانید و یادگار از 
خود به جا بگذارید. شاه عباس نقش جهان را از خودش 

به جا گذاشت، شما چه کار کردید؟
ملک مدنى افــزود: اصوًال مدیــران داراى دو کارنامه 
عمومى و اختصاصى هســتند، کارنامه عمومى مربوط 
به خودشان است اما با انجام کارهاى شاخص مى توانید 

کارنامه اختصاصى داشته باشید.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش گفت: از تحقیقات 
باید پروژه درآمده و پروژه نیز جزئیات مى خواهد و باید 
پشتیبانى شود تا تحقق یابد که اگر این روند دنبال نشود 
موفق نخواهید بود. بنابراین از لحظه لحظه هاى به دست 
آمده استفاده کرده و دور خود نچرخید و براى خود و مردم 
کار انجام دهید. قدر زمین هاى بزرگ در منطقه را دانسته 

و در آن خدمات عمومى ارائه دهید.
■■■ 

فضل ا... صلواتى که خود در دوره شــهردار بودن ملک 
مدنى فرماندار اصفهان بود هم از همه شهردارانى که به 
اصفهان خدمت کردند قدردانى کرد و به بیان خاطراتى 
از دوران شهردار بودن ملک مدنى پرداخت و گفت: براى 
ساختن همین کتابخانه مرکزى شــهردارى اصفهان 

تالش زیادى انجام شد.
وى افــزود: ملک مدنــى همشــهرى ما و جــزو ما 
اصفهانى هاست و شــهردارى اصفهان مى تواند کلید 

شهر را به او بدهد.
■■■ 

رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان نیز با قدردانى 
از برگزارکنندگان ایــن ابتکار شایســته و قدردانى از 
تالش هاى ملک مدنى در سال هاى 62 تا 69 در اصفهان 
گفت: ملک مدنى شهردار اسبق اصفهان، کسى است که 
همواره در ذهن همگان به عنوان شــهردارى که براى 
اصفهان و انجام پروژه هاى مختلــف تالش کرد از او 
یاد مى شود که ما نیز قدردان این زحمات و تالش همه 
کسانى که براى پیشبرد اهداف شهرى تالش مى کنند، 

هستیم.
در پایان این مراسم شهردار، رئیس شوراى شهر اصفهان 
و... با اهداى صنایع دســتى، از زحمات درخشــنده پور 
شهردار اصفهان در ســال هاى 60 تا 62 و ملک مدنى 

شهردار اصفهان در سال هاى 62 تا 69 قدردانى شد.

محکمه «ملک مدنى» 

■ باید تالش شود کالبد شهر خراب تر نشده و فاتحه شهر را بیشتر از این نخوانیم
■ تراکم فروشان باید دستشان بلرزد که حقوق عمومى را مى فروشند

■ نقش بانوان را که مظلوم واقع شده اند دست کم نگیرید و آنها را به رسمیت بشناسید
■ شاه عباس نقش جهان را از خودش به جا گذاشت، شما چه کار کردید؟

■اگر مى خواهید اعتیاد از بین برود کالس نقاشى، خط و... بگذارید
■ شهردارى فقط نباید پروانه صادر کند و بر سر پایان کار، مردم را بچزاند. تعریف شهردارى را عوض کنید

■ براى شهروندان کار کنید و  مراکز ورزشى بسازید و در مطالعه غرق نشوید
■ باعث خجالت است که اصفهان هنوز موزه مردم شناسى ندارد

خواسته هاى محمدحسن ملک مدنى از مدیران فعلى شهردارى

ساسان اکبرزاده

شهردار اسبق اصفهان، مدیران فعلى شهر را هدف ده ها توصیه و بازخواست قرار داد
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کمپانى «دیزنى» از انتخاب بازیگران و کارگردان قسمت سوم فیلم موفق 
و پرفروش «تنها در خانه» خبر داد.

قسمت جدید فیلم «تنها در خانه» را قرار است «دن مازر» با فیلمنامه اى 
از خودش و «استریتر سیدل» کارگردانى کند و تاکنون «آرکى یتس»، 
«الى کمپــر» و «راب دالنى» به عنوان بازیگران این پروژه ســینمایى 

انتخاب شده اند.
گفته مى شود «آرکى یتس» قرار نیست در این فیلم در نقش شخصیت 
معروف به نام «کوین» در قسمت اصلى بازى کند بلکه شخصیتى جدید 
در شرایط مشابه با فیلم اول دارد. در فیلم اصلى «تنها در خانه» محصول 
سال 1990 میالدى، «مکالى کالکین» در نقش کودکى به نام «کوین» 
بازى مى کند که به طور اتفاقى و با ســفر خانواده اش بــه پاریس براى 
گذراندن تعطیالت در خانه تنها مى ماند و باید از خانه در مقابل دو سارق با 

بازى «جو پشى» و «دنیل استرن» محافظت کند.
قســمت اول «تنها در خانه» به موفقیت بزرگى در گیشه دست یافت و 
فروش جهانى بالغ بر 476 میلیون دالر را رقم زد که 285 میلیون دالر آن 
در سینماهاى آمریکا حاصل شد و در سال 1992 نیز قسمت دوم این فیلم 
با عنوان «تنها در خانه 2: گمشده در نیویورك» ساخته شد که این فیلم نیز 

عملکرد درخشانى در گیشه داشت.

بهنوش بختیارى، هنرپیشه، سینما، تئاتر و تلویزیون که 
مدت ها عنوان پربیننده ترین صفحه اینستاگرام ایرانیان 
را در اختیار داشت، مدتى است که با طوفان پست هاى 
مهناز افشار، حسن ریوندى و دیگران، تنزل رتبه یافته 
و اکنون در فهرست ده صفحه پربیننده اینستاگرام براى 

کاربران ایرانى قرار دارد.
بهنوش بختیارى که همواره هواداران خود در این شبکه 
اجتماعى جادویى را «ارتش بهنوشى ها» خطاب مى کند، 
شمار فالوورهایش از مرز هشت میلیون کاربر گذشت تا 
او نیز به جمع سلبریتى هاى ایران در این شبکه اجتماعى 

اضافه شود که بیش از هشت میلیون دنبال کننده دارد.
بهنوش بختیــارى تا آذر 98، بیش از 2040 پســت در 
اینستاگرامش به اشتراك گذاشته و هم چنان دویست 
و اندى صفحه بیشــتر فالو نکرده اســت. بســیارى از 
پست هاى سال 98 بهنوش بختیارى که او را سلبریتى 
همه فن و حریف مى دانند، مربوط به سلفى ها و فوتوشت 
هایى است که وى با ژست ژورنالیستى منتشر کرده و به 
قول برخى از کاربرانش، به دنبال کســب الیک و فالو 

بیشتر است و هدف خاصى را دنبال نمى کند.
اینکه بهنوش بختیارى در سال 98، ده ها سلفى و تصویر 
پرتره با انواع و اقسام آرایش و شــال و لباس از خود به 
اشتراك گذاشته، جاى تأمل دارد. اگر چه او حق دارد هر 
چه مى خواهد در اینستاگرامش به اشتراك بگذارد و به 
عنوان یک هنرمند پر مخاطب در این شبکه، براى کسب 
الیک و فالو، به دنبال اســتراتژى هاى مختلف باشد. 
استراتژى هایى که البته تا حد زیادى با استراتژى هاى 
پست زنى پرویز پرستویى و دیگر هنرپیشه هاى فعال 

اینستاگرام، متفاوت است. 
بهنوش بختیارى در هفته هاى اخیر، کمى از سلفى بازى 
و پرتره بازى ها فاصله گرفته و تالش کرده تا نسبت به 
مسائل مختلف روز ایران، از ورزش تا سیاست، واکنش 

نشان دهد.
اخیراً بهنوش بختیارى با انتشار پستى در اینستاگرامش، 
به یکى از جنجالى ترین موضوعات ورزشى امروز ایران 
واکنش نشان داد که با هزاران کامنت و ده ها هزار الیک 
هوادارانش مواجه شــد. او با اینکه مثل مهراوه شریفى 

نیا (دختر محمد رضا شــریفى نیا)، یک پرسپولیسى دو 
آتیشه اســت اما در 18 آذر 98، از جدایى استراماچونى، 
سرمربى ایتالیایى استقاللى ها، ابراز ناراحتى کرد و آن را 
به جدایى کى روش از تیم ملى و خداحافظى تلخ برانکو از 
پرسپولیسى ها مرتبط دانست. او درباره بنزین هم چیزى 
نوشــت و 7000 کامنت دریافت کرد کــه رکوردى در 

دریافت کامنت براى مطالب او در سال 98 بود.
اما علت اینکه ظرف چند هفته اخیر، شــاهد طوفانى از 
انتشار پرتره هاى مختلف بهنوش بختیارى بدون ارائه 
توضیحى در اینستاگرامش هستیم، مشخص نیست و 
این پرسشى است که هزاران نفر از او پرسیده اند و فعًال، 

بدون پاسخ مانده است.
اینکه بهنوش قصد دارد تا از قافله سلبریتى هاى پربیننده 
اینستاگرام ایرانیان عقب نماند، بر کسى پوشیده نیست. 
اینکه او، معتاد اینستاگرام شده است نیز همچنین! اینکه 
او خودشیفته شده است و قصد دارد سریع تر به 9 میلیون 
دنبال کننده برسد یا استراتژى خاصى را دنبال مى کند، 
در بررسى ســبک زندگى دیجیتالى بهنوش بختیارى، 

قابل تأمل است.
طوفان ســلفى ها و پرتــره هایى با آرایــش غلیظ آن 
هم در یک بــازه زمانى کوتاه، معموًال در اینســتاگرام 
سلبریتى هاى ایرانى، کم سابقه است. به هر حال، اینکه 
از هشت میلیون هوادارش، کمتر از یک درصد کاربرانش 

هم برخى از پرتره هــا را الیک نمى کنند، جاى 
تأمل دارد. به نظر مى رســد بسیارى از 

سلبریتى هاى ایرانى در اینستاگرام، 
باید براى حفظ مخاطب و جذب 

الیک و فالوور بیشتر، استراتژى 
پست زنى خود را در سومین 

دهه قرن بیســت و یکم 
میــالدى، تغییر دهند. 

عصر ســلفى هاى پر 
الیــک و پرتره هاى 
پـرطمطـــــراق، 
گذشت... به محتوا 

سالم کنیم.

پویانمایى «آخرین داستان» که این روزها روى پرده سینما 
در حال اکران است، قصه معروف «کاوه» و «ضحاك» 
را به زبان سینما به تصویر کشــیده است. اشکان رهگذر 
کارگردان این پویانمایى 9 سال زمان صرف ساخت این 
پویانمایى کرده تا بتواند یکى از داســتان هاى شاهنامه 
فردوســى را در قالب پویانمایى به تصویر بکشــد. این 
پویانمایى تا به حال چند جایزه معتبر جهانى را کسب کرده 
و به رقابت اســکار 2020 نیز راه پیدا کرده است. روزنامه 
«خراسان» با اشکان رهگذر درباره این پویانمایى و انتخاب 
صداپیشه ها گفتگو کرده  که او درباره انتخاب چهره هاى 
سرشناس تئاتر، ســینما و تلویزیون به عنوان صداپیشه 

توضیحاتى داده است.
   ما بــراى شــخصیت «کاوه» دنبال صــداى گرم و 
حمایت کننده اى بودیم که بتواند هم آن شخصیت قاطع 

و هم شــخصیت حمایتگر «کاوه» را داشته باشد و آقاى 
اکبر زنجانپور را به این دلیل انتخاب کردیم. مى خواستیم 
صداى «ضحاك» تیپیک و خاص باشد یعنى شخصیتى 
که در لحظه مى تواند احساساتش را تغییر بدهد. در لحظه 
مى تواند آرام باشــد، در لحظه مى تواند عصبانى باشد، در 
لحظه مى تواند عاشق باشــد. این مشخصه اى است که 
حامد بهداد دارد و در بازى هایش هست. ضمن اینکه باید 
همیشه در صدایش حالت تردید وجود مى داشت که حس 

کنیم االن مى خواهد یک کارى انجام دهد.
   براى «شــهرزاد» دنبال یک صداى ملیح بودیم که 
بى گناهى و معصومیت را نشــان بدهــد، همانطور که 
«شهرزاد» به عنوان نماینده اى از سرزمین ایران است. این 

معصومیت در صداى خانم لیال حاتمى هست. 
   «آفریدون» خیلى شبیه خود اشکان خطیبى است، یعنى 

شخصیتى که یک مقدار جوان تر و خام تر از آن چیزى که 
هست نشان مى دهد، مى تواند اشتباه کند، مى تواند خیلى 
احساساتى شود، صدایش به چنین ویژگى هایى مى خورد. 
   براى شــخصیت «روزبه» انتخابى نداشــتم و کمى 
سردرگم بودم، «بانیپال شــومون» را هم نمى شناختم، 
اما وقتى خانم پاکروان صدایش را که ابیاتى از شــاهنامه 
خوانده بود پخش کرد، خیلى از استحکام صدایش و اینکه 
چقدر خوب فن بیان را بلد است و به کار مى گیرد خوشم 
آمد. «روزبه» باید نمــادى از «کاوه» هم مى بود و همان 

استحکام صدایش را مى خواستم. 
   آقاى پرویز پرستویى، هم در دوبله سابقه جدى دارند 
و هم مؤلفه هایى که مى خواســتیم در صداى ایشان بود. 
مى خواستم «ارشیا» که یک شخصیت مرموز است، صداى 

گرم و اغواکننده اى داشته باشد.

الهام طهمورى، بازیگرى که با نقش «مهتاب» دختر «حاج على تهرانى» در ســریال «پدر» 
شناخته مى شود با سریالى جدید مهمان خانه هاى مخاطبان در شبکه 3 سیما شد.

بازیگر سریال پدر با نقشى متفاوت در ســریال «وارش» به کارگردانى احمد کاورى و تهیه 
کنندگى محمودرضا تخشید مقابل دوربین رفت و با بازیگران سرشناس این سریال همبازى شد. 
الهام طهمورى در این سریال ایفاگر نقش «وارش»، یکى از شخصیت هاى اصلى سریال است 
که بعد از فوت همسرش «جواد» با فرزندش زندگى دشوارى را سپرى مى کند و ماجراى پر فراز 
و نشیب دلدادگى به «یار محمد» سیستانى مرد جوانى که از جنوب کشور براى فرار از گرسنگى 
و خشکسالى به شمال کشور و ماهیگرى پناه آورده بود، داســتان سریال «وارش» را شکل 
مى دهد. طهمورى که بازى در سریال هایى چون «پیک راستان»، «نفس گرم»، «سرزمین 
کهن»، «آسمان هواى باران دارد»،«پرســتاران»، «پدر» و «بى قید و شرط» را در کارنامه 
هنرى اش دارد با بازى در سریال «وارش» هنر بازیگرى اش را بیش از پیش در معرض نمایش 
گذاشت. این بازیگر کشورمان در ســریال «وارش» با بازیگرانى چون علیرضا کمالى، بهنام 
تشکر، علیرضا جاللى تبار، هدایت هاشمى، برزو ارجمند، امیررضا دالورى، داریوش کاردان، 

شهرام قائدى، رامین راستاد و... همبازى است.

سریال «لژیونر» به کارگردانى مسعود آب پرور، جایگزین سریال «باغ گیالس» در آى فیلم فارسى شد.
«لژیونر» با بازى محمدرضا شریفى نیا، حسن پورشیرازى و زهیر یارى از دیروز جمعه 22 آذر، راهى آنتن این شبکه  شد.
این مجموعه محصول سال 1396 است و هلیا امامى، کمند امیر سلیمانى، ساغر عزیزى، آذین رئوف، اتابک نادرى، پیام 

احمدى نیا و حامد آهنگى دیگر بازیگران آن هستند.
«لژیونر» درباره دو دوست قدیمى «بهمن» و «توفیق» است که از برادر به هم نزدیک ترند. آنها ناف دختر و پسرشان 
را به نام هم بریده اند. اما بچه هاى آنها که امروز به سن ازدواج رسیده اند به ازدواج با یکدیگر راضى نیستند. این موضوع 
باعث مى شود این دوستى 30 ساله کم کم تحت الشعاع قرار بگیرد و مشکالتى بین این دو دوست قدیمى به وجود بیاید.
این مجموعه تلویزیونى قرار است هر شب ساعت 19 راهى آنتن شــود و تکرار آن در ساعت هاى 3:00 و 11:00 

پخش خواهد شد.

از طوفان پرتره هاى پاییزى تا ورود به بحث هاى فوتبالى

چرا استراتژى بهنوش بختیارى عوض شده است؟
ست.

ـلفى ها و پرتــره هایى با آرایــش غلیظ آن 
زمانى کوتاه، معموًال در اینســتاگرام  بــازه

ى ایرانى، کمسابقه است. به هر حال، اینکه 
لیون هوادارش، کمتر از یک درصد کاربرانش 

ز پرتره هــا را الیک نمى کنند، جاى 
 به نظر مى رســد بسیارى از 

اى ایرانى در اینستاگرام، 
جذب  حفظ مخاطب و

ور بیشتر، استراتژى 
خود را در سومین 

یســت و یکم 
 تغییر دهند. 
ى هاى پر
رترههاى
ــراق، 
محتوا 

ده است؟

بازیگر جدید 
فیلم «تنها در خانه» کیست؟

«جان تراولتا» به اشــتباه تاریخى فیلــم «روزى روزگارى در هالیوود» به 
کارگردانى «کوئنتین تارانتینو» معترض شد.

فیلم «روزى روزگارى در هالیوود» تارانتینو بــه تازگى در پنج بخش نامزد 
دریافت گلدن گلوب شده، اما فیلم «متعصب» تراولتا شایسته هیچ جایزه اى 

نشده است.
جان تراولتا در حال حاضر در تالش اســت تا با فیلــم «متعصب» نظر رأى 
دهندگان اســکار را جلب کند، اما حرف هایش در مــورد کوئنتین تارانتینو 
جنجالى تر و جالب توجه تر اســت از آنچه او در مورد بــازى  خود براى گفتن 
دارد. تراولتا که اخیراً گفته بود به همکارى مجدد با تارانتینو عالقه مند است، 
اکنون به اشتباهات تاریخى فیلم «روزى روزگارى در هالیوود» این کارگردان 
معترض شده. او در مصاحبه اى یکى از خطاهاى تاریخى فیلنامه  تارانتینو را 

برمال ساخته است.
تراولتا مى گوید: «"لئوناردو [دى کاپریو]" در حال بازگشــت از ایتالیا یا هر 
کجاى دیگر است، و راوى مى گوید که او با هواپیماى 747 سفر مى کند. اما 
این هواپیما اگرچه در فوریه سال 1969 به صورت آزمایشى به پرواز درآمده اما 
از ژانویه سال 1970 وارد خطوط هوایى شده است. آنها 9 ماه زودتر سوار این 

هواپیما شده اند! او باید با بوئینگ 707 سفر مى کرد.»
البته فیلمنامــه  «روزى روزگارى در هالیوود» 

تارانتینو یک اثر خیالى است، بنابراین اشتباه 
مرتبط با نوع هواپیمــا نمى تواند اهمیت 
زیادى داشته باشد. تراولتا اعتراف مى کند 
عالقه  بیش از حدش به هوانوردى باعث 

شده به این خطا پى ببرد.
«روزى روزگارى در هالیوود» دوشــنبه 
گذشــته نامزد پنج جایزه  گلدن گلوب از 
جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانى، 
بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر مرد براى 

لئوناردو دى کاپریو و بهترین بازیگر 
مرد نقش مکمل براى 

«برد پیت» شد.

«جان تراولتا» از فیلم «تارانتینو» 
سوتى گرفت!

معیار انتخاب ستاره ها معیار انتخاب ستاره ها 
براى صداپیشگى در براى صداپیشگى در 

«آخرین داستان» «آخرین داستان» 

محمدرضا شریفى نیا «لژیونر» مى شود!

فیلم سینمایى «شبى که ماه کامل شد» ساخته نرگس آبیار و تهیه کنندگى محمدحسین قاسمى به شبکه نمایش 
خانگى آمد. «شبى که ماه کامل شد» تازه ترین ساخته نرگس آبیار که عنوان پرمخاطب ترین و پرفروش ترین فیلم 

تابستان امسال را نیز به خود اختصاص داده بود از پنج شنبه  21 آذرماه وارد شبکه نمایش خانگى شد.
«شبى که ماه کامل شد» در 13 بخش جشنواره فیلم فجر کاندیدا بود که موفق به دریافت سیمرغ «بهترین فیلم»، 
«بهترین کارگردانى»، «بهترین بازیگر نقش اول مرد»، «بهترین بازیگر نقش اول زن»، «بهترین بازیگر نقش 

مکمل زن» و «بهترین چهره پردازى» شد.
همچنین این فیلم به تازگى نمایش بین المللى خود را آغاز کرده و با اولین حضور در جشنواره هاى جهانى در بخش 

اصلى جشنواره تالین، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت کرد. 
این فیلم سینمایى روایت دختر جوانى از مناطق جنوب شهر تهران است که درگیر عشق جوانى شهرستانى مى شود و 
این در حالى است که دختر به دالیلى مجبور به مهاجرت از ایران است. در این مسیر، برادرش با او همراه مى شود اما 

در میانه راه، اتفاقاتى براى آنها رقم مى خورد.
در فیلم سینمایى «شبى که ماه کامل شد» هوتن شکیبا، الناز شاکردوست، فرشته صدرعرفایى، شبنم مقدمى و آرمین 

رحیمیان به ایفاى نقش مى پردازند.

هوتن شکیبا و الناز شاکردوست
 در شبکه نمایش خانگى

الهام طهمورى 
از سریال «پدر» تا «وارش»

«مریل استریپ»، ستاره سینما و تلویزیون با سى و چهارمین نامزدى در جوایز گلدن گلوب رکورد 
خود را دست نیافتنى تر کرد.

این بازیگر 70 ساله با اعالم نامزدهاى دریافت جایزه  گلدن گلوب 2020، براى سى و چهارمین 
مرتبه بابت بازى در نقش «مرى لوئیس» در فصل دوم سریال دروغ هاى کوچک بزرگ، رکورد 

جدیدى را در کارنامه  خود ثبت کرد.
او در این مجموعه  موفق تلویزیونى نقش مادر مردى را بازى مى کند که در فصل یک کشته شده و 
سعى شده قتلش یک اتفاق تصادفى به نظر برسد و مریل استریپ در نقش یک مادر شوهر کنجکاو 

و دردسرساز ظاهر مى شود و مثل همیشه در مرکز توجه داستان قرار مى گیرد.
مریل استریپ پیش از این در سال 2018 رکورد قبلى خود را با دریافت سى وسومین نامزدى جایزه  

گلدن گلوب براى بازى در فیلم «پست» شکسته بود.
این بازیگر پرکار که تا کنون سه اسکار را در کارنامه  خود ثبت کرده اولین بار در سال 1979 براى 
فیلم «شــکارچى گوزن» نامزد دریافت جایزه  گلدن گلوب شد و سال بعدش براى بازى در فیلم 
«کرامر علیه کرامر» اولین جایزه  گلدن گلوب خــود را در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل 
دریافت کرد. او همچنین در سال هاى بعد دو جایزه  گلدن گلوب دیگر هم دریافت کرد که یکى 
براى بازى در فیلم «زن ستوان فرانسوى» در ســال 1982 بود و دیگرى بازى در فیلم «انتخاب 

سوفى» در سال 1983.
پیش از این او آخرین موفقیت گلدن گلوبى اش را در سال 2012 ثبت کرد که براى فیلم زن آهنى 
گلدن گلوب بهترین بازیگر زن را برد، نقشى که جایزه بزرگ اسکار را هم براى او به همراه داشت.

رکورد باورنکردنى خانم بازیگر
 در جوایز گلدن گلوب

سریال «لژیونر» بهک
«لژیونر» با بازى محم
این مجموعه محصول
احمدى نیا و حامد آهنگ
«لژیونر» درباره دو دوس
را به نام هم بریده اند. ام
باعث مى شود این دوست
این مجموعه تلویز
پخش

منامــه  «روزى روزگارى در هالیوود» 
 یک اثر خیالىاست، بنابراین اشتباه 
ا نوع هواپیمــا نمى تواند اهمیت 
اشته باشد. تراولتا اعتراف مىکند 
یش از حدش به هوانوردى باعث 

ین خطا پى ببرد.
 روزگارى در هالیوود» دوشــنبه 
ه نامزد پنج جایزه  گلدن گلوب از 
هترین فیلم، بهترین کارگردانى، 
فیلمنامه، بهترین بازیگر مرد براى 

 دى کاپریوو بهترین بازیگر 
ش مکمل براى

ت» شد.

محمدر
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تیم فوتبال ذوب آهن  اصفهان در آخرین هفته از نیم فصل 
نخســت رقابت هاى لیگ برتر به مصاف گل گهر سیرجان 

خواهد رفت.
هفته پانزدهــم رقابت هاى لیگ برتر امروز شــنبه 23 آذر 
با برگزارى پنج دیدار خاتمه مى یابد کــه در آن ذوب آهن 
اصفهان در ورزشــگاه امام على(ع) سیرجان به مصاف تیم 

فوتبال گل گهر خواهد رفت.
ذوب آهن باید در آخرین دیدار خود در نیم فصل نخســت، 
به مصاف تیم گل گهر ســیرجان برود. دیدارى ســخت و 
حساس که با توجه به شــرایط امتیازى و جایگاه دو تیم در 
جدول، کسب 3 امتیاز آن از اهمیت باالیى برخوردار است. 
ذوبى ها از 14 بازى قبلى خود ســه برد، پنج تساوى و شش 
باخت به دست آورده و با 14 امتیاز در رده دهم جدول جاى 
گرفته اند. آنها با توجه به فاصله کم امتیازى خود با تیم هاى 
پیکان و سایپا و همچنین بازى هاى کمتر این دو تیم نسبت 
به سبزپوشان اصفهانى، براى حفظ جایگاهش چاره اى جز 

پیروزى در این دیدار ندارد.

در آن سو، تیم گل گهر سیرجان که همراه با شاهین بوشهر 
تنها تیم هاى بدون برد لیگ تا بدین جاى فصل هستند، با 
کسب شش تساوى و هفت شکســت، با 6 امتیاز با تفاضل 
گل بهتر، در رده پانزدهم جدول جاى گرفته و از اصلى ترین 
گزینه هاى سقوط به شمار مى رود و براى فرار از این احتمال 

محکوم به پیروزى است.
ذوب آهن محکوم به شکست دادن گل گهر است. ذوب آهن 
در فصل جارى روند سینوسى داشته و نتایج ضعیف این تیم 
در هفته هاى ابتدایى موجب شــد تا مدیــران ذوب آهن به 
منصوریان اولتیماتوم دهند و از سرمربى شــان قول کسب 
حداقــل 10 امتیاز پنج هفته پایانى را بگیرند. سبزپوشــان 
اصفهانى از این پنج هفته دو برد، یک تساوى و یک شکست 
کسب کرده و 7 امتیاز اندوخته اند و براى قطعى شدن ابقاى 

منصوریان، به 3 امتیاز این دیدار نیاز وافرى دارند.
شــاگردان منصوریان در حالى به کرمــان آمدند که هفته 
گذشته مقابل نســاجى بازى خوبى را به نمایش گذاشتند و 
برد ارزشمندى را به دست آوردند و از روحیه و انگیزه باالیى 

برخوردارنــد. درخشــش زوج مطهرى-خلعتبرى در خط 
حمله در کنار حضور بازیکنان مؤثرى مانند اســماعیلى فر، 
مهدى پور، حدادى فر و عباســى شــرایط ذوب آهن در فاز 
هجومى را بهبود بخشیده و عالوه بر آن عملکرد خوب معراج 
اسماعیلى در درون دروازه، خیال منصوریان در فاز دفاعى را تا 

حدودى راحت کرده است.
نمایش سبزپوشــان در چهــار بازى  قبلى  نشــان دهنده 
تغییر ســبک و سیستم بازى آنها نســبت به گذشته است. 
ذوبى ها برخالف هفته هاى اول فصل، سعى در ارائه بازى 
واکنش گرایانــه اى دارند تا با تجمع بــاالى هافبک ها در 
میانه میدان و پرسینگ شدید بازیکنان حریف، کنترل توپ 
و میدان را در دست گیرند و مانع از شکل گیرى حمالت تیم 
مقابل شوند. شــاگردان منصوریان تالش دارند تا با عقب 
نشســتن، تیم حریف را به زمین خودى بکشانند و با بازى 
تخریبى، خط میانى تیم مقابل را از جریان بازى خارج کنند و 
دست به حمالت سریع بزنند و با استفاده از خألهاى دفاعى 
تیم مقابل موقعیت سازى کنند. برنامه شاگردان منصوریان 

براى رسیدن به گل، اســتفاده از پاس هاى عمقى، ضربات 
ایستگاهى، شوت هاى از راه دور و ارسال از جناحین است.

با این حال منصوریان و تیمش کار ســختى در ســیرجان 
پیش رو دارند. آنها مقابل تیمى به میدان مى روند که چیزى 
براى از دست دادن ندارد و براى رسیدن به 3 امتیازى بازى، به 
آب و آتش مى زند. از طرف دیگر تیم هاى جاللى تبحر باالیى 
در ارائه بازى دفاعى و تخریبى دارند و با تجمع در نیمه خودى، 

به دنبال گلزنى در ضد حمالت خواهند بود.
گل گهر در فــاز هجومى عملکرد ضعیفى داشــته و با پنج 
گل زده، بدترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد و با غیبت 
بهنام برزاى در بازى مقابل ذوب آهن، شرایط سخت ترى را 
تجربه مى کند. شــاگردان جاللى در فاز دفاعى نیز شرایط 
خوبى را تجربه نمى کنند و بــا دریافت 14 گل در 13 بازى، 
عملکرد چندان خوبى را از خود به جاى نگذاشته اند. با این 
حال گل گهرى ها که یک بازى کمتر از سایر تیم ها دارند، 
امیدوارند تا با پیروزى مقابل ذوب آهن شرایط خود را بهبود 

بخشند و به امید تغییر روند در نیم فصل دوم باشند.

ذوب آهن و گل گهر امروز به مصاف هم مى روند

یک «یا على» در استادیوم امام على(ع)
مسعود حسن زاده مى گوید کاوه رضایى قطعاً زحمت زیادى براى جایگاه فعلى اش کشیده است.

مسعود حسن زاده در گفتگویى در مورد شرایط این روزهاى خود گفت: خدا را شکر خیلى خوب 
و آماده ام. از اول فصل آماده بودم ولى خب متأسفانه از اینجا رانده و از آنجا مانده شدم؛ چون در 
تیم ماشین سازى بودم ولى به علت مسائل مالى مجبور شدم از این تیم جدا شوم. همزمان چند 

پیشنهاد داشتم ولى چون فصل شروع شده بود، دیگر قسمت نشد.
بازیکن سابق ذوب آهن در رابطه با بازگشت دومش به این تیم که با دومین مصدومیت طوالنى 
مدتش همراه شد و اینکه از آن روزها در لیگ شانزدهم تا حاال، چه روزهایى بر او گذشته، گفت: 
نمى دانم چى شد که این اتفاقات تلخ دو بار براى من رخ داد. هیچ فوتبالیستى دوست ندارد دو روز 
هم از فوتبال دور باشد. متأسفانه مصدومیت ها جزئى از فوتبال است و براى همه ممکن است رخ 
دهد. من در سپاهان شرایط خیلى خوبى داشتم و گل هاى زیادى فقط در چند بازى زده بودم ولى 

در آن بازى با تراکتور آن مصدومیت نحس سراغم آمد.
او ادامه داد: فصل بعد که برگشتم شرایط سپاهان خوب بود و به همین دلیل نه من توانستم به تیم 
کمک کنم نه تیم به من. پس خودم در پایان فصل جدا شــدم و به ذوب آهن برگشتم. تمرینات 
آماده سازى را خوب انجام دادم ولى متأســفانه باز از ناحیه زانو مصدوم شدم و دوباره از فوتبال 

دور ماندم.
از مسعود حسن زاده در رابطه با شــرایط این روزهاى زوج قدیمى اش در ذوب آهن یعنى کاوه 
رضایى پرسیده شد، اینکه او حاال در بلژیک بازى مى کند و او تقریباً سه سال است که شرایط خوبى 
ندارد. او در واکنش به اینکه آیا فکر مى کرد چنین اتفاقى براى او رخ دهد، گفت: من اصًال چنین 
فکرى نمى کردم. اصًال فکر منفى نمى کردم. به هر حال ولى مصدومیت همیشه هست و من هم 

کشیده است که بدشانسى زیادى آوردم. خب کاوه هم قطعًا زحمت زیادى 
االن لژیونر شده است.  

طى دو ســـه حســن زاده در ادامه به حواشــى پیرامونش 
فقط در ایران سال اخیر اشــاره کرد و افزود: فکر مى کنم 
مـى زنـند. بـازیکنى که بازى نمى کند، همه انگى به او 
خدایى این چیـــزهایى مى گویند که شاخ درآورده ام. 
جز درمان رفتار درست نیست. من در این مدت کارى 

کنم کـه خودم نداشتم و در این روزها تمام تالشم را مى 
به روزهاى خوبم برگردم.

مهاجــم 
ســابق ذوب آهــن 
اینگونه حرف هایش را 
خاتمه داد: من بازیکن 
کمى نبوده ام و باال و 
پایین فوتبال را دیده ام 
و در زمان کــى روش به 
تیم ملى هم دعوت شــدم. 
آنهایى که پشــت من حرف 
زدند و برایم حاشــیه 
درست کردند را به 
خدا واگذار مى کنم. 
امیدوارم در نیم فصل 
بتوانم به فوتبال برگردم 
و روزهاى خوش گذشته ام 
را تکرار کنم و حتى بهتر هم 

بشوم.

بازیکن سابق ذوب آهن:

دوباره برمى گردم 
و به این بدشانسى ها خاتمه مى دهم

باشگاه سپاهان چند کشــور را براى میزبانى از نماینده 
عربستان در نظر دارد.

 براساس قرعه کشى هفته گذشته لیگ قهرمانان آسیا، 
سپاهان با النصر عربستان در گروه چهارم رقابت ها قرار 
گرفته است و  باید در کشــور ثالث از نماینده عربستان 

سعودى میزبانى کند.
انتخاب محــل میزبانى از تیم النصر عربســتان پس از 
بازگشت نمایندگان ســپاهان به ایران و برگزارى جلسه 
با قلعه نویى مشخص خواهد شد. در واقع انتخاب محل 
میزبانى از نماینده عربســتان ســعودى بستگى به نظر 
قلعه نویى و اینکه اولویت او چه کشــورى است، دارد. با 
این حال همین حاال چند کشور مدنظر باشگاه سپاهان 
قرار دارند که در میان آنها کشــورهاى آسیاى مرکزى 
هم دیده مى شــود و هیچ بعید نیست یکى از نمایندگان 
ایران برخالف سنت جارى که کشورهاى بحرین، عمان 

و امارات را براى میزبانى انتخاب مى کنند، از ازبکستان، 
تاجیکستان و سایر کشــورهاى این منطقه که فارسى 

زبانان بیشترى دارند، براى میزبانى از النصر بهره ببرد.
گفتنى اســت که نماینــده باشــگاه النصــر هم طى 
صحبت هایى که با مسئوالن باشگاه سپاهان پس از انجام 
قرعه کشى داشته، از بحرین یا امارات به عنوان دو کشورى 

که براى میزبانى در نظر دارند، نام برده است.

هافبک ذوب آهن بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیت بار 
دیگر به ترکیب ذوب آهــن و تفکرات علیرضا منصوریان 
بازگشته است. محمدرضا عباسى که طى هفته هاى ابتدایى 
توانســته بود، عملکرد مثبتى در جریان تیمى ذوب آهن 

داشته باشد، به دلیل مصدومیت طى چند دیدار اخیر شانس 
همراهى تیمش را از دست داده بود. این هافبک تکنیکى و 
شوتزن اما در دیدار برابر نساجى بار دیگر از سوى علیرضا 
منصوریان به ترکیب اصلى بازگردانده شد و توانست نمایش 
درخشانى براى بازیســازى تیمش و دستیابى به پیروزى 
ارزشمند مقابل شــاگردان رضا مهاجرى ایفا کند. عباسى 
اکنون امیدوار است با تداوم شــرایط کنونى برابر گل گهر 
سیرجان نیز بتواند نظر سرمربى تیمش را براى حضور در 
ترکیب را به دست بیاورد و این بار با گلسازى و گلزنى پاسخ 
اعتماد او را بدهد. دیدارى که بــراى هر دو مربى از ارزش 
زیادى برخوردار است و مى تواند شرایط را براى ادامه فصل 

براى آنها ایده آل کند. منوى کشورها پیش روى سپاهان!

عباسى، تشنه درخشش

 یحیى گل محمدى را همیشــه به عنوان یکى از محجوب ترین مربیان حاضــر در فوتبال ایران 
مى شناسیم. او حاال از اینکه چیزى درباره ابعاد فنى دیدار شهرخودرو و سپاهان گفته نشده و باشگاه 

سپاهان تنها درباره اتفاقات حاشیه اى اظهارنظر کرده شاکى است:
-همه من را مى شناسند، رفتارم مشخص است کسى ندیده من بخواهم بى احترامى یا بى اخالقى 
نسبت به کسى داشته باشم و همیشه از حاشیه ها دورى کردم اما واقعاً روا بود که حساب رسمى باشگاه 
سپاهان پس از بازى از آن کلمات زشت و زننده درباره من استفاده کند؟ کلماتى که دوستان درباره من 

گفتند، در شأن و شخصیت این باشگاه نمى دانم.
-چند روز هم از بازى گذشته مى بینیم که نمى خواهند دست بردارند. 
متأسفانه بعضى ها هم سودشان در این است این اختالفات 
همچنان سرپا باشد. همه اینها در حالى است که ما تیم 
متضرر از این بازى بودیم. اشــتباهات بزرگ داور 
علیه ما بود و در نهایت ما ضرر کردیم اما خب همه 
حرف ها را مى بینیم که دوستان به زبان مى آورند 
نه ما! البته ما بر خالف بقیه شــکایتمان را اعالم 

کردیم و از مجارى قانونى هم پیگیر آن هستیم.
-کلماتى که توییتر رسمى باشگاه سپاهان نوشت 
و در آن من را هوچى گــر و خبرنگاران 
مشــهدى را معلوم الحــال خطاب 
کرد اصًال کار درستى نبود و کامًال 
تعجب برانگیز بود. در این دو سال 
که در مشهد و در خدمت مردم این 
شهر حضور دارم و کار مى کنم به غیر 
از اخالق حرفه اى چیز دیگرى از 
خبرنگاران خوب مشهدى ندیدم 
و اتفاقًا برعکس حرف هاى بیان 
شده، آنها همیشه اخالق حرفه اى و 
خوب داشتند و این کلمات سخیف 
و سبک در شأن و شخصیت باشگاه 
سپاهان نیست که بخواهد به زبان 
بیاورد و االن هم تنها کارى هم که 
از باشگاه ســپاهان بر مى آید این 
است که از خبرنگاران خوب مشهدى 

عذرخواهى کند.

یحیى گل محمدى:

 برخى سودشان در اختالفات است

متأسفانه بعضى ها هم سو
همچنان سرپا باشد. ه
متضرر از این بازى
علیه ما بود و در نهای
حرف ها را مى بینی
نه ما! البته ما بر خال
کردیم و از مجارى
-کلماتى که توییتر
و در آنم
مشــ
کرد
تعج
که د
شهر

از اخ
خ
ا و
شده،
خوب
و سب
سپاه
بیاور
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است که
عذرخواهى ک

فکرى نمى کردم. اصًال فکر منفى نمى کردم. به هر حال ولى مصدومیت همیشه هست و من
کشیده استبدشانسى زیادى آوردم. خب کاوه هم قطعًا زحمت زیادى 

االن لژیونر شده است.  
طى دو سـحســن زاده در ادامه به حواشــى پیرامونش 

فقط در ایسال اخیر اشــاره کرد و افزود: فکر مى کنم 
مـى زنبـازیکنى که بازى نمى کند، همه انگى به او 
خدایىچیـــزهایى مى گویند که شاخ درآورده ام. 
جز دررفتار درست نیست. من در این مدت کارى 

کنمخودم نداشتم و در این روزها تمام تالشم را مى 
به روزهاى خوبم برگردم.

مهاج
ســابق ذوب آهـ
اینگونه حرف هایش
خاتمه داد: من بازی
کمى نبوده ام و با
پایین فوتبال را دید
و در زمان کــى روش
دعوت شــ تیم ملى هم
آنهایى که پشــت من ح
زدند و برایم حاشـ
ر درست کردند
ک خدا واگذار مى
امیدوارم در نیم فص
بتوانم به فوتبال برگ
روزهاى خوش گذشت و
حتىبهتر را تکرار کنم و

بشوم.

 در روز هایى که تیم فوتبال تراکتــور به طور عجیبى از 
جمع مدعیان قهرمانى لیگ برتر جدا شده و به نوعى فعًال 
با دو بازى کمتر نسبت به رقباى خود از کورس قهرمانى 
در نیم فصل عقب مانده، حواشى عجیبى دامان این تیم را 
گرفته است. حواشى که به نظر مى رسد تنها در مستطیل 
سبز خالصه نمى شود و به نوعى ریشــه آن در خارج از 

زمین و وابسته به خارج از ایران است.
محور حواشــى اخیر تراکتور به نوعــى بازمى گردد به 
مدیریــت دو کانال هوادارى که گویا ایــن کانال ها که 
ادمین آنها در خارج از ایران حضــور دارد هدفى غیر از 
فوتبال در ذهن خود پرورانده و با نیت سیاســى و البته 

برخى اهداف پوچ قومیتى تشکیل شده است. جالب است 
که این کانال خود مروج اصلى شرط بندى در فوتبال بوده 
و حتى به برخى از بازیکنان در فصل جدید و گذشته هم 
وصل بوده و با کمک و البته برخى مواقع باج خواهى به 

دنبال آن است تا به اهداف مالى خود دست پیدا کند.
ادمین این کانال که حتى طى روز هــاى اخیر به نوعى 
مدیران تراکتور را با تهدیداتــى مواجه کرده ادمین چند 
کانال هوادارى استقاللى و پرسپولیسى هم بوده است. 
ادمین اصلى کانال هاى هوادارى تراکتور و سرخابى ها 
در خارج از کشــور حضور دارد، اما حدود 14 نفر هم در 
داخل، این کانال را پوشش مى دهند. جالب تر اینکه این 
ادمین ها در زمان بازى هاى تراکتور به برخى جایگاه هاى 
خاص ورزشگاه رفته و نقش لیدر را ایفا مى کنند و حتى 
پرچم برخى کشور ها را بین تماشاگران تقسیم مى کنند.

یک منبع آگاه در باشگاه تراکتور با اعالم اینکه از ادمین 
کانال و سایر نفرات وابسته به آن شکایت کرده اند گفت: 
متأسفانه چنین کانال هایى تنها جو ورزشگاه ها و تیم را 
به هم مى ریزند. ما فقط به دنبال آرامش تیم و ســکو ها 
هســتیم اما گویا عده اى خوششــان نمى آیــد و دنبال 
باج خواهى و البته ایجاد تنش روى ســکو ها و به تبع آن 

شهر ها هستند.

2 کانال با اهداف پوچ قومیتى
هفته پیش یکى از رســانه ها در خبرى مدعى شد پول 
مارك ویلموتس، سرمربى تیم ملى فوتبال ایران با دستور 
مدیرعامل یک شرکت پتروشــیمى در بندر ماهشهر، از 
حساب ارزى خارج از کشــور این شرکت و بدون مصوبه 
هیئت مدیره مرکزى آن پرداخت شده و احتمال دارد قوه 
قضاییه به دلیل پرداخت 30 میلیارد تومان به مربى بلژیکى 
بدون اخذ این مصوبه و براى رعایت حقوق سهامداران 

شرکت پتروشیمى برخى افراد را بازداشت کند. 

یکى از مسئوالن فدراسیون فوتبال بیان کرد: «فدراسیون 
پول را از طریق قانونى و کمک هاى دولتى به ویلموتس 
پرداخت کرده و نمى دانیم منبع تأمین این پول به صورت 
دقیق از کجا بوده چرا که این پول از طریق دولت در اختیار 
ما قرار گرفته است. اکنون هم اگر بحثى به وجود آمده به 
فدراسیون بى ارتباط است و خود مسئوالن دولتى موضوع 
را پیگیرى خواهند کرد. اولین بار اســت که شــنیده ایم 

شرکت پتروشیمى این پول را پرداخت کرده است.»

پتروشیمى دیگه کجا بود

به احتمال فراوان طى روزهاى آتى یک انتقال جنجالى در 
فوتبال عربســتان رخ خواهد داد. فهد المولد، ستاره  فوتبال 
عربســتان و یکى از مهره هاى کلیدى باشــگاه االتحاد، 
مدت هاست به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگ در حال 
گذراندن محرومیت خود است؛ هر چند که او تصمیم خود را 
براى جدایى از االتحاد گرفته است. پیشنهاد جنجالى و وسوسه 
انگیز یکى از شاهزادگان عربستانى و سرمایه گذاران باشگاه 
النصر عربستان، باعث آن شده است تا این بازیکن محروم 
تصمیم به جدایى از االتحاد بگیرد. مشکل اصلى این انتقال، 
عدم اجازه مدیران االتحاد و مهمتر از آن پرداخت نشــدن 
معوقات این بازیکن است که باعث شده تا مسیر جدایى او 
از االتحاد و پیوستن به النصر، دشوار باشد. جالب آنکه النصر 
عربستان یکى از رقباى ســپاهان در مرحله گروهى لیگ 

قهرمانان آسیا 2020 است و حضور المولد در جمع النصرى ها، 
به عنوان یک مهره کلیدى و تأثیرگذار مى تواند مهم تلقى 
شود. اختالفات مدیریتى میان مسئوالن االتحاد و النصر باعث 
شده است تا حضور فهد المولد در سایه اى از ابهام قرار بگیرد و 

باید منتظر ماند و دید سرانجام آن چه خواهد شد.

یک انتقال جنجالى در انتظار رقیب سپاهان!

سعید نظرى

محمد مؤمنى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980427 ج/3 له آقاى حســن مؤیدنیا و علیه آقاى مهرداد روح افزا مبنى بر 
فروش پالك ثبتى به شماره 15191/5979 بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/10/11 ساعت 
12/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیال درج شــده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین مى باشــد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
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. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: به آدرس استان  اصفهان شهر اصفهان 
خیابان بالل بعد از چهارراه پنجم پالك 251 الى 253 و داراى کدپستى 77661- 81566 
به مالکیت آقاى حسن مؤیدنیا با مشخصات ثبتى با شماره ملک 1014/15191/5979 در 
بخش 5 ثبت اصفهان و با شماره چاپى سند 473941 د 94 با مساحت عرصه 54/6 مترمربع 
کلیت مجموعه در سه طبقه بر خیابان بالل مى باشد و داراى اسکلت فلزى با نماى سنگ در 
طبقه باال و دربهاى فلزى مغازه و پله در طبقه همکف مى باشد و پنجره هاى فلزى زیرزمین 
مغازه مذکور در طبقه همکف با مساحت 46 مترمربع داراى درب فلزى و بدنه داخلى گچ و 
رنگ و کف موزائیک و داراى یک بالکن به مساحت 12 مترمربع و داراى یک عدد زیرزمین 
انبارى به مساحت حدود 46 مترمربع داراى بدنه گچ و رنگ و در طبقه باال یک عدد آپارتمان 
مسکونى با مساحت حدود 51 مترمربع با کف موزائیک و بدنه گچ و رنگ و کابینت ها فلزى 
و بدنه و کف آشپزخانه و حمام و سرویس کاشــى و سرامیک و کلیت مجموعه داراى آب و 
برق و گاز و با قدمت باالى 40 سال که در موقع معاینه متروکه بوده است. با توجه به موارد 
فوق و کلیه موارد موثر بر کارشناسى ارزشــى ملک فوق مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون 
ریال 7/500/000/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد. مطابق اســتعالم انجام شده آقاى 
حسن مؤیدنیا 66/948 سهم مشاع و آقاى مهرداد روح افزا مقدار 5/052 سهم مشاع مالک 
بوده و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه 
عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 680456 مدیر و 
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اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962622 ج/11 له خانم شبنم شــکیلى و علیه مهدى جهانگیرى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 110 عدد سکه بهار آزادى و 50 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد 
و سایر مطالبات بابت محکوم به و در تاریخ 98/10/11 ساعت 8:30 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش پژو 206 به شماره انتظامى 
734 هـ 25 ایران 13 توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ اسپادانا 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. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن 
حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: الف: مشخصات وسیله نقلیه توقیفى سوارى به شماره انتظامى 734 ه 25 
ایران 13 سیســتم پژو تیپ SD 206 (صندوق دار رنگ مشکى متالیک مدل سال 1393 
و داراى شماره موتور 4/934 و شماره شاســى 659025 مالک به نام مهدى جهانگیرى و 
خواهان خانم شبنم شــکیلى ب: وضعیت وسیله نقلیه ســوارى توقیف شده به مدت زمان 
طوالنى در پارکینگ در فضاى باز نگهدارى گردیده است در بررسى وضعیت ظاهرى و حتمى 
آن به نظر رســید خودرو فوق از نظر موتور و گیربکس و شاسى سالم و تودوزى آن مستمل 
و شیشه هاى آن سالم و بدنه خودرو ســمت چپ آثار خوردگى و فرورفتگى و رنگ رفتگى 
جزئى دارد. لیکن اطاق در مجموع سالم بنظر رســید- خودرو داراى الستیک ها حد بهره 
بردارى 40٪ چهل درصد مشاهده گردید- باطرى فاقد کاردمى- خودرو بیمه نامه اش ردیف 
نگردیده- در محاسبه فاقد بیمه منظور گردید. د: نظریه کارشناسى با توجه به نوع خودرو و 
مدل آن وضعیت ظاهرى و فنى آن در بند ب این نظریه با توجه به شرایط کنونى ارزش ریالى 
خودرو در بازار کنونى معادل ششصد میلیون ریال 60/000/000 تومان برآورد گردیده است. 

م الف: 676005 مدیر و داد ورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/357
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000305 تاریخ آگهى: 1398/09/17 شــماره پرونده: 
139704002004000310 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9702366- 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول سمت شرقى پالك شماره هشتصد و نود 
و یک فرعى از سیزده هزار و پانصد و پنجاه اصلى مفروز و مجزى شده از پالك هشتصد و 
هشتاد و شش فرعى از اصلى مذکور به مساحت 74/72 مترمربع که 2/78 متر مربع ان تراس 
مسقف است به انضمام انبارى قطعه 5 به مســاحت 2/53 مترمربع واقع در طبقه پشت بام 
بانضمام پارکینگ قطعه 4 به مساحت 12/49 مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه 
مشاعى و سایر مشــاعات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان مدرس 
خیابان رضا عباسى کوچه مقارزاده کوچه زارع مجتمع مسکونى فرنوش 3 واحد طبقه دوم 
شرقى کدپستى 8148932887 که سند مالکیت آن در صفحه 20 دفتر 392 امالك به شماره 
ثبتى 68136 و با شماره چاپى 182012 سرى الف سال 90 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شماًال: بطول 6/50 متر دیوار و پنجره است به فضاى معبر، شرقا: بطول 13 متر دیواریست 
به فضاى ملک مجاور شماره 363 فرعى، جنوبا: در 4 قسمت که قسمت اول آن شرقى است 
بطولهاى 2/06 متر، 1/75 متر، 1/09 متر، 2/06 متر، اول دیواریست بصورت پخ دوم و سوم 
دیوار و پنجره است چهارم دیواریست اول و دوم به حیاط مشاعى سوم و چهارم به پشت بام 
غربا: در 6 قسمت که قسمت سوم ان شمال، قسمت پنجم ان جنوبى است بطولهاى 1/35 
متر، 2/05 متر، 1/90 متر، 3/80 متر، 1/90 متر، 5/35 متر اول و دوم دیواریســت مشترك 
سوم دیواریســت چهارم درب و دیوار است پنجم دیواریست ششــم دیواریست مشترك 
اول و دوم به اپارتمان قطعه 4 شــماره 890 فرعى ســوم تا پنجم به راه پله مشاعى ششم 
به اپارتمان قطعه 4 شــماره 890 فرعى که در داخل ان داکت به مســاحت 0/31 مترمربع 
قرار دارد حدود انبارى: شــماال: بطول 1/10 متر دیواریست به راه پله مشاعى، شرقا: بطول 
2/30 متر دیواریست اشتراکى به انبارى قطعه 6، جنوبا: بطول 1/10 متر درب و دیوار است 
به پشت بام، غربا: در دو قسمت بطولهاى 1/40 متر، نود سانتیمتر اول دیواریست مشترك، 
دوم دیواریست اول به انبارى قطعه 4 دوم به انبارى قطعه 3، حدود پارکینگ: شماال: بطول 
2/65 متر دیواریست به معبر، شرقا: بطول 5 متر خط فرضى است به پارکینگ قطعه 5، جنوبا: 
بطول 2/60 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است، به محوطه پارکینگ غربا: بطول 4/95 
متر خط فرضى به پارکینگ قطعه 3، که طبق نظر کارشــناس رسمى پالك فوق بصورت 
اسکلت بتنى، سقف تیرچه بلوك، نماى آجر و سنگ، دربهاى مجتمع فلزى، داراى پارکینگ 
و اسانسور (ساختمان درب به ساخت) دستگاه پله سنگ و دیوارها سرامیک، آپارتمانها کف 
سرامیک، داراى اشپزخانه و سرویس بهداشتى کف سرامیک، بدنه کاشى، کابینت هاى ام 
دى اف، دربهاى چوبى، پنجره هاى الومینیومى، دیوارها گچ و رنگ، سیستم گرمایش پکیج 
و سرمایش کولر، داراى کنتور برق و گاز مجزا و اب اشتراکى، دو خوابه، قدمت بنا حدودا 10 
سال داراى تراس حدودا 2 مترمربع و 12/5 مترمربع پارکینگ و داراى استعالم شهردارى به  
شماره 7/93/23717 مورخ 93/10/4 فاقد پایان کار مى باشد ملکى آقاى على اکبر نریمانى 
فرزند هاشم که طبق سند رهنى شــماره 132147 و 136123 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 75 اصفهان در رهن بانک ملى واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/10/17 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول ”شهید صداقتى" 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه دو 
میلیارد و هفتصد و شــصت و چهار میلیون و ششصد و چهل هزار ریال (2/764/640/000 

ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/09/23 درج و منتشــر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 693794 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/418
فقدان سند مالکیت

شماره: 23017559- 9/16 /98 سند مالکیت ششدانگ اعیان پالك ثبتى 7144/75 الى 
7146/18 که در راستاى استانداردسازى به 7146/15 تبدیل شده واقع در بخش سه ثبت 
در دفتر 85 صفحه 5479 ذیل شــماره ثبت 10093 بنام اقاى جواد ارشدى فرزند حسین با 
کدملى 1286780683 ثبت و سند بشماره چاپى 461943- الف- 85 صادر و تسلیم گردیده 
و طى سند رهنى 12411- 94/02/03 دفترخانه 159 اصفهان در رهن بانک ملى در رهن 
است اکنون درخواست صدور ســند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 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 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 693852 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /9/419
مزایده 

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 981385 ج 17 محکوم له زهره خانیان نجف آبادى محکوم علیه 1- ابولفضل 
صدیقى فرزند على 2- حســین صدیقى مورنانى فرزند عباس 3- خانم بتول زارعى. مورد 
مزایده: فروش پالك ثبتى 5770 د فرعى از 14874 اصلى واقع در بخش 5 ثبتى. اوصاف 
مورد مزایده: ملک مورد نظر واقع در اصفهان- خ کاوه- خ گلستان بین کوى نور و بن بست 
شادى واحد تجارى (رستوران مادر) به کدپستى 8193985991 اوصاف مورد مزایده طبق 
نظر کارشناسى: مشخصات کلى ملک و پالك ثبتى 14874/5770  واقع در بخش 5 ثبتى 
اصفهان با کد شناسه جغرافیایى 3619766- 563994 به مالکیت خانم زهره خانیان نجف 
آبادى به مقدار 36 حبه مشاع از 72 حبه و حسین صدیقى مورنانى به مقدار 6 حبه مشاع از 72 
حبه (در توقیف و بازداشت دائم به نفع خانم زهره خانیان نجف آبادى مى باشد). و بتول زارعى 
به مقدار 6 حبه مشاع از 72 حبه و ابوالفضل صدیقى مورنانى به مقدار 24 حبه مشاع از 72 حبه 
(به استثناء ثمنیه اعیانى که به نفع خانم زهره خانیان نجف آبادى است) مى باشد که واقع در 
طبقه همکف با سازه بتون آرمه و سقف تیرچه بلوك به صورت تمام کار به مساحت 58/39 
مترمربع به کاربرى تجارى به صورت رستوران در حال بهره بردارى مى باشد. پوشش کف 
و دیواره هاى این ملک تجارى توسط سرامیک و سقف آن توسط گچ سفید و گچبرى شده، 
پوشیده شده است. دهانه ورودى این ملک تجارى واقع در ضلع شمالى ملک مجهز به درب 
از نوع شیشه سکوریت و حفاظ فلزى و مشرف به خیابان گلستان به عرض 3/5 مترمربع مى 
باشد. یادآور میگردد، مشخصات ثبتى این واحد تجارى و حدود اربعه آن از گزارش کارشناسى 
آقاى جهانگیر عباســى (کارشــناس امور ثبتى مورخ 98/04/14 به شماره 98/131/38) 
استخراج شده است. (گزارش مربوطه در پرونده موجود مى باشد). ارزیابى: ارزش ریالى کل 
شش دانگ (72 حبه) واحد تجارى فوق الذکر (مالکیت و سرقفلى) با توجه به جمیع جهات و 
کلییه عوامل تاثیرگذار در قضیه (مانند؛ متراژ و قدمت- طبقه- طراحى- نوع ساخت- موقعیت 
و سایر) علل خصوص میزان عرضه و تقاضا در راســتاى خرید و فروش امالك به هنگام 
مباشرت به امر کارشناســى و عنایت به قیمت عادالنه روز و وجود نوسانات قیمت در بازار 
امالك، جمعا به مبلغ 9/930/000/000 ریال (معادل، نهصد و نود و سه میلیون تومان) برآورد 
و اعالم نظر میگردد. (فلذا ارزش ریالى سهم هر مالک بر اساس میزان حبه متعلقه از 72 حبه 
قابل محاسبه است). ضمنا طبق گزارش 3218/98 مورخ 98/07/25 کالنترى دادگسترى 
اصفهان ملک در تصرف زهره خانیان مى باشد. زمان: 98/10/9 ساعت 10/30 صبح مکان: 
خیابان جى- خیابان شهداى ســتار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17 
اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا 
از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 
بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده 
از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

693545 دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /9/420
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003066/1 شماره بایگانى پرونده: 9804324/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000418 تاریخ صدور: 1398/08/20 آگهى ابالغ اجرائیه 
چک 9804324- بدینوسیله به حســن نورى نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1334/08/23 
شماره ملى: 1288646798 شماره شناسنامه: 684 به نشانى: اصفهان خیابان صائب جنب 
بانک ملى کدپستى 8184745111 ابالغ مى شود که اکبر صمیمى نام پدر: فتح اله تاریخ 
تولد: 1329/06/21 شماره ملى: 1284460568 شماره شناسنامه: 435 باستناد شماره چک: 
1478/652778/54، تاریخ چک: 1397/08/09 به عهده بانک ملت شعبه مطهرى اصفهان 
جهت وصول مبلغ هشتصد میلیون ریال علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
شــماره 139804002003003066/1 و کالســه 9804324 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى 
فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان 

خواهد یافت. م الف: 691993 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /9/421
مزایده

شــماره آگهى : 139803902120000016 تاریخ آگهى : 1398/09/17 شــماره پرونده  
9104002120000042 آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى) آگهى مزایده پرونده 
اجرایى کالسه 5041/91(9100058) تمامت شش دانگ چند قطعه زمین به شماره پالك 
هاى ثبتى 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فرعى مجزى شده از پالك 54 اصلى واقع در شهر ابریشم بخش 
9 ثبت اصفهان به مساحت هاى 34000متر مربع و 120500متر مربع و 5430 متر مربع و 
3050,5 مترمربع و1203,5  متر مربع آدرس جاده باغ ابریشم جنب اردوگاه شهید بهشتى 
کارخانه ایرانیت که سند مالکیت آن در صفحات 328 و 331 و 334 و 337 دفتر 168 امالك 
و صفحات 196و 202 و 199 دفتر 144 امالك به شــماره هاى ثبت 17326 و 15272 و 
17327 و 15274 و 15273سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و حدود مشخصات آن به 
شرح دفتر امالك فوق الذکر مى باشــد و طبق اعالم کارشناسان رسمى دادگسترى مورد 
مزایده قبًال به صورت یکباب کارخانه تولیدى انواع ورق و لوله و دیگر فرآورده هاى آزبست 
با بیش از 40 سال سابقه که در حال حاضر به صورت غیر فعال و تعطیل درآمده به تعدادى از 
واحدهاى آن تخریب گردیده و به صورت متروکه در آمده است . عرصه کارخانه به مساحت 
164184 متر مربع مرکب از پنج قطعه زمین پالك هــاى ثبتى فوق الذکر که با دیوارهاى 
آجرى سنگ الشه و نرده به صورت محصور مى باشد و مستحدثاث و اعیانى بر روى عرصه 
کارخانه مذکور با انواع اسکلت سازى از جمله فلزى و بتنى و مختلط با دیوارهاى آجرى باربر و 
سقف هاى مختلف طاق ضربى و تیرچه بلوك و بعضا با پوشش ورقهاى ایرانى و کف سازى 
هاى مختلف سیمانى موزاییک و سرامیک (ادارى و مدیریت) و با قدمت ساخت تا 35 سال و 

بیشتر قبًال وجود داشته که در حال حاضر تعداد قابل توجهى از ساختمانهاى تخریب گردیده 
است و داراى 2050 متر دیوار کشى اطراف کارخانه و حدود 60000 متر مربع محوطه سازى 
شامل پیاده رو خیابان آسفالت باغچه و فضاى سبز (نیمه مخروبه) داشته ساختمان پست برق 
اصلى در یک طبقه با دیوار باربر آجرى به مساحت 105 مترمربع و ساختمان ادارى دو طبقه و 
پارکینگ با اسکلت فلزى به مساحت 2200 متر مربع و ساختمان مسجد و سرویس بهداشتى 
با اسکلت فلزى به مساحت 450 متر مربع و استخر روباز تولید لوله (نیمه مخروبه )به مساحت 
9200 متر مربع و استخرهاى رسوب موتورخانه و پست برق در یک طبقه (نیمه مخروبه) با 
دیوار آجرى به مساحت 3000 مترمربع و اتاق کنترى تصفیه خانه با دیوار آجرى به مساحت 
40 متر مربع و ساختمان هاى انتظامات و نگهبانى در ضلع شمالى کارخانه به مساحت 110 
متر مربع و کیوسک باسکول به مساحت 15 متر مربع و سازه باسکول به مساحت 60 مثل 
مربع وسرویس بهداشتى و دفتر ورود و خروج ضلع شمال شرقى و مجهز به پست برق زمینى 
سه فاز صنعتى و انشعاب گاز و داراى چاه عمیق جهت تهیه آب فضاى سبز مى باشد ملکى 
شرکت ایرانیت (سهامى عام که) طبق اسناد رهنى شماره  93606 – 74/06/18 و 120911 
-80/06/20 و 147766 – 88/10/28 و  136266- 85/04/31 و 120912 -80/06/20 و 
136267 – 85/04/31 تنظیمى دفتر اسناد رسمى شماره 243 تهران در رهن بانک تجارت 
قرار گرفته است از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/10/16 در محل اداره ثبت اسناد و 
امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى به مزایده گذارده مى شود 
مزایده از مبلغ پایه چهارصد و سى میلیارد ریال میلیارد (430/000/000/000ریال) قیمت 
ارزیابى شده توسط کارشناسان رسمى دادگسترى شروع به هرکس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده مى باشد ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد و برنده 
مزایده مسترد میگردد ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تا تاریخ 1399/04/17 بیمه 
میباشد این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ  98/09/23 
درج و منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد تاریخ انتشار  
98/09/23 تاریخ مزایده  98/10/16 م الف: 688672 اسماعیل زاده - مدیر اجراى اسناد 

رسمى فالورجان/ 9/412 
ابالغ افراز

آگهى دعوت به افراز- نظر به اینکه آقاى / خانم  ایران عبدالغفار و احترام و عزیزه و سکینه 
شهرت همگى بهروز کوشکقاضى و عزیز بهروز و محترم بهروزى وراث محمدرضا بهروز 
کوشکقاضى و شیرزاد و شــهریار و مهین شــهرت همگى خوش گو وراث حبیبه حمصى 
درخواستى به شماره 139821702035025658 – 8 / 7 / 1398 مبنى بر افراز مقدار چهار 
سهم مشاع از دوهزار سهم ششدانگ پالك 43 / 301 واقع در بخش 16 ثبت به آدرس پشت 
بند حافظ شمالى نموده که از سوى هیات امنا حافظ شمالى براى نامبردگان قطعه شماره 491 
منظور نموده است که بعلت معلوم نبودن اقامتگاه سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى 
را نموده است لذا باســتناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز و فور ش امالك مشاع بشرح لیست 
ذیل اعالم مى دارد :  خواندگان : اصغر گرســیوز جزى ، صدیقه گرسیو جزى ، محمد على 
گرسیوجزى ، حسین کاظمى ، گلعزار کشاورز وکیلى ، عبدالرضا کنعانى ، عباسعلى آقا بابایى 
جزى ، قربانعلى آقا جانى ، ابراهیم آقا جانى جزى ، عباسعلى آقا جانى جزى ، على آقا جانى 
جزى ، محمد کمانکش ، فرهاد آقا جانى جزى ، جهانبخش احمد سمالى ، امام بخش احمد 
سمالى ، علیرضا گرسیوز ، هواکم ارتونیان ، على ایزد پناه جزى ، عباس باقرى ، محسن باقرى 
گورتانى ، میالد باقرى گورتانى ، علیرضا بشیرى خوزســتانى ، کشور بال بادى ، جعفر بنى 
طاهر ، محمد رضا بهروز کوشک قاضى ، داود بهروزیان ، علیرضا بهمئى ، اسماعیل بیدرام ، 
افسر تدریسى امیر آباد ، حسن تقیان جزى ، محمد رضا تقیان جزى ، محمد على تقیان جزى 
، ناد على تقیان جزى ، توران جزى جزى ، قربانعلى جمشیدیان ، حجت اله حکیمیان جزى 
نسرین حکیمیان جزى ، اسداله حکیمیان جزى ، توران حکیمیان جزى ، حبیب اله حکیمیان 
جزى ، نیما حکیمیان جزى ، احمد حکیمیان جزى ، امراله حکیمیان جزى ، صدیقه حکیمیان 
جزى ، عزت اله حکیمیان جزى ، عزیزاله حکیمیان جزى ، قدرت اله حکیمیان جزى ، عزت 
حاتم پور جزى ، رضا حاتم پور جزى ، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادرانى ، کامبیز حاجت پور ، 
میترا حاجت پور ، غالمحسین طایفه قشقایى ، محبوبه حسینى خولنجانى ، حبیبه حمصى ، 
اقدس خاکسار ، رحمان خاکسار ، حسین خلیل جزى ، حسین آقا جانى ، محمد حسین خلیلى 
جزى ، مصطفى خلیلى جزى ، اصغر ذکاوتمند ، ناد على دهقان جزى ، على رحمانى ، حسین 
رســولى ، رضا قلى اورنگ ، حیدر على زمانیان جزى ، رمضان على زمانیان جزى ، عباس 
زمانیان جزى ، سید على سجادى ، زهر سعادت ، اله داد سلیمانى فارسانى ، عزیز اله شریفیان 
جزى ، صغرى شریفیان جزى ، آرارات مغیاسکانیان میالد گرى ، بهنام مهران خسرو مهران ، 
اسداله موسویان جزى ، فاطمه مواویان ، سهیال موسوى ، ملک السادات نژاد حسینى سورانى 
، زهرا نکوئیان ، لیال نصر اصفهانى ، نصرت صالح جزى ، فتح اله نظر پور  ، فاطمه نظرى ، 
معصومه نقاشى ، بهرام هادیان ، زهرا هادیان ، محمد رضا یزدان پناه جزى ، معصومه یزدان 
پناه جزى ، زهرا یزدانى ، صدیقه یزدانى ، علیرضا یزدانى ، محمد على یزدانى ، منصور یزدانى 
، شرکت گاز استان اصفهان شهرام قالى کار ، میترا قجاوندى ، هاشم قنبرى ، اشرف متقى 
زاده ، امراله متقى زاده ، رسول متقى زاده ، حمید رضا محبتیان ، ایران محمدى فرتخونى ، 
مهدى مرادمند جزى ، فردوس مرادیان ، مهدى متقى زاده ، رجبعلى مزروعى سبالنى ، زهرا 
مسیبى حسین مسیبى جزى ، اقدس مسیبى جزى ، احمد رضا مسیبى جزى ، اقدس مسیبى 
جزى ، عباس مسیبى جزى ، فاطمه مسیبى جزى ، نادعلى مسیبى جزى ، سعید مظفرى ، 
مرتضى علمدارى ، عبداله على بیگى بنى ، شاهرخ على جانى على جان وند ، محمد على على 
مرادى جزى ، حسینعلى ملکى ، عباسعلى غفارى ، عزت الهى غفارى ، محمد على غفاریان 
، عباس غفاریان جزى ، عزیز اله غفاریان جزى ، محمــد غفاریان جزى ، رضا غالمى گل 
سفیدى ، ناد على غالمیان جزى ، محترم جزى مرتضى فروتن جزى ، على فروهر خورزوقى 
، فاطمه شریفیان جزى ، على فروهر خورزوقى ، فاطمه شریفیان جزى ، رجبعلى شیانى ، زهرا 
شیر جزى ، مریم شیر جزى جزى ، مصطفى شیر جزى ، مهدى شیرجزى ، حسن شیر جزى ، 
طاهره شیر جزى ، طاهره گرسیوز ، مرتضى شیر جزى ، صدیقه صادقى پور ، حسین صادقیان 
، همایون صادقیان ، امیر صالح ، جواهر صالح ، ابراهیم صالح جزى ، بتول صالح جزى ، زهرا 
صالح جزى ، عباس صالح جزى ، عباس صالح جــزى ، عزیزاله صالح جزى ، فاطمه صالح 
جزى ، محمد رضا صالح جزى ، محترم صالح جزى ، معصومه صالح جزى ،مریم صالح جزى 
، محمد صحرایى ، بلقیس ضیائى ، مهدى طایفه قشقایى ، حبیب صدیقى ، محسن ذکاوتمند 
جزى ، الهه عارفیان جزى ، بهرام عارفیان جزى ، محمد عارفیان جزى ، محمد صحرایى ، 
بلقیس ضیائى ، مهدى طایفه قشقایى ، حبیب صدیقى ، بهرام عارفیان جزى ، محمد عارفیان 
جزى ، خانم جهان عرفانى ، سعید عرفانى ، شهردارى شــاهین شهر ، محمد عسکرزاده ، 
حسین تقیان جزى ، نصرت عرفانى و محمد مغزیان  و همچنین افرادى که در پالك مزبور 
ذینفع هستند و یا نام آنان که در اسامى مالکین ذکر نگردیده است ، لذا افراز سهام مشاعى 
قسمتى از ششدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان پشت بند حافظ 
شمالى در روز سه شــنبه 28 / 9 / 1398 راس ساعت 9 صبح صورت مى پذیرد لذا در محل 
حضور بهم رسانید و متذکر مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضاییه به شماره 
2454 / 7 مورخ 7 / 6 / 61 که اعالم میدارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشاعى مانع از انجام 
عملیات افرازى نخواهد بود این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى  الزم 
االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى محجور ( صغیر 
، مجنون و غیر رشید ) و یا غایب مفود الثر وجود دارد با استناد ماده 133 قانون  امور حسبى و 
طبق راى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 15 / 01 / 60 هیات  عمومى  دیوان  عالى  کشور 
به نامبردگان و نمایندگان به واحد ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افارز 
به شایستگى محل وقوع ملک صادر شــود این آگهى صرفا در یک نوبت منتشر مى گردد . 
690684 /م الف عباسعلى عمرانى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 9/414 

اخطار اجرایى
محکوم علیه زینب محمدى  مجهول المکان و محکوم له ایران اله وکیل فرزند حسینعلى 
بنشانى گز خ فردوسى خ اســدى پور ك جابر منزل آخر پ 42 به موجب راى شماره 782 
تاریخ 26 / 11 / 96 حوزه 6 حقوقى شــوراى حل اختالف گز محکوم علیه محکوم اســت 
به فک پالك از خودروى سوارى پراید به شــماره انتظامى ایران 53 – 648 م 28 و هزینه 

دادرسى به مبلغ یک میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار و پانصد ریال در حق محکوم له 
و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت .  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید   690832 /م الف.  قاضى شــعبه ششــم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /9/415 
مزایده

شــماره پرونده : 9809983730200106 شــماره بایگانى : 981035در پرونده کالســه 
981035 اجرایى و بــه موجب دادنامه 629-980  صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد 
خواندگان اجرایى آقاى احمد حســین ایسپره  فرزند سلطان حســین و خانم امانى ایسپره 
فرزند صفقلى ملزمند  به فروش ملک مشاعى واقع در یزدانشهر نگارستان 20 غربى چهار 
راه اول پالك  با تقاضاى خواهان خانم سودابه ادیب که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى محمد على معین  به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: ملک فوق بدون سند 
مالکیت حدود 150 متر مربع عرصه و اعیانى در 1/5 طبقه با زیر بناى 120 متر مربع با سقف 
تیرچه بلوك و نماى داخلى سرامیک و گچ و نقاشى و کف موزاییک و دربهاى داخلى چوبى و 
دربهاى نماى جنوبى فلزى و گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى و نماى جنوبى آجرنما  و 
دیوار حیاط سرامیک داراى آب و برق و گاز به ارزش ششدانگ با انشعابات 2/500/000/000 
ریال که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/10/19 ســاعت 10 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 691673/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 9/423
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030010256 -  ورثه مرحوم رمضان صالحى کهریزسنگى  فرزند 
غالمحســین بوکالت آقاى مرتضى حاجى ابراهیمى فروشانى فرزند محمد حسن بموجب 
درخواست وارده به شماره 139821702030016647 مورخ 1398/07/21 و باستناد یک 
برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 5436 فرعى مجزى شده از 2 فرعى باقیمانده از شماره 391 
اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 214 دفتر 138 امالك ذیل ثبت 14488 
بنام رمضان صالحى کهریزسنگى فرزند غالمحسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و سپس 
بموجب قولنامه عادى مقدار 282 متر مربع از طرف نامبرده بغیر واگذار و از طریق ماده 147 
تحت پالك ثبتى 8939 فرعى مفروز شــده اســت همچنین بموجب قولنامه عادى مقدار 
228/70 متر مربع از طرف نامبرده بغیر واگذار و از طریق ماده 147 تحت پالك ثبتى 6851 
فرعى مفروز شده است ، سپس بموجب گواهى حصر وراثت شماره 7143-1379/2/1 شعبه 
اول دادگاه عمومى نجف آباد نامبرده فوت نموده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/09/23 - 690772/م الف- - مهدى 

صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 9/424
 مزایده اموال غیرمنقول 

در پرونده 970305 اجرا آقاى رمضان صادقى فرزند یداله به پرداخت 299 / 801 / 465 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 000 / 11 ریال بابت دستمزذ کارشناسى در حق اقاى محمد 
مظفرى فرزند حسن و مبلغ 893 / 775 / 50 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق 
دولت محکوم شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل 
پالك ثبتى 30011 / 301 بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب پاسخ استعالم واصله 
از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 139505802035000034 مورخ 16 / 1 / 95 میزان 
26 سهم مشاع از 970 سهم پالك فوق در مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه 
کارشناس دادگسترى ملک واقع در شاهین شهر بلوار معاد حد فاصل مغازه پرنده فروشى و 
آرایشگاه که با توجه به مدارك ابرازى مالکیت رمضان صادقى دستجردى با جز سهم 26 از 
کل سهم 970 بعنوان مالک کل ملک به شماره 30011 فرعى از 301 اصلى مفروز و مجزا 
شده از 1766 فرعى از اصلى مذکور قطعه واقع در بخش 16 ثبت ملک شاهین شهر استان 
اصفهان به مساحت 970 متر مربع سابقه ثبت و مالکیت دارد که محل مذکور بصورت یک 
پالك زمین بدون ســاخت با موقعیت تجارى داراى کد نوسازى 0-0-0-6-74-5-1 و 
مساحت 26 متر مربع و پالك ثبتى فرعى 30011 اصلى 301 قطعه 33 به نام رمضان صادقى 
دستجردى قید شده است و 26 سهم مشاع از 970 سهم به میزان 000 / 1/625/000 ریال 
ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى 
ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به ملک مورد 
نظر زمین فاقد ساخت بوده دراجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم 
له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 000 / 000 / 11 ریال بابت دستمزد 
کارشناسى جمعا 192 / 577 / 527 ریال مقدار 44 / 8 سهم از 26 سهم مشاع از 970 سهم 
از میزان مالکیت محکوم علیه  در روز چهارشنبه مورخ  11 / 10 / 98 ساعت 9 صبح محل 
برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى 
بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب 
سپرده 2171290277002  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال 
داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند م/ الف 690167. نصیرى- دادورز 

اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر / 9/427 
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 970772 جلسه 
مزایده اى در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/18 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش میزان مشاعى 10000 مترمربع یک 
قطعه زمین فاقد سابقه ثبتى به مساحت کل 40000 مترمربع که فاقد هرگونه مواد احداثى 
از جمله حصارکشى و ساختمان مسکونى و محوطه سازى و هیچگونه امکانات و خدماتى 
نبوده از جنوب به همجوار شــرکت آذرین و شرکت متک و از شــمال به مسیل و آبراه و از 
شرق و غرب به سایر اراضى محدود مى باشــد زمین مذکور فاقد اشتراکات آب،  برق و گاز 
مى باشد و طى نامه شــماره 906- 97 مورخ 1397/11/13 از طرف هیئت امناى شهرك 
صنعتى فوالد به شرکت آذرین تحویل گردیده، و توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 4/150/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید. طالبین خریــد مى توانند به مدت 5 روز قبــل از موعد مزایده از ملک 
موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلســه مزایده شرکت نمایند. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را 
نقداً پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

691600 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /9/422
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اخطار اجرایى
شماره 1229/97به موجب راى شماره 442 تاریخ98/5/9 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه معصومه حسین خانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال معادل پانزده میلیون 
تومان  بابت سه فقره چک به شــماره هاى 773552-96/4/10 و 773553-96/5/25 و 
773554-96/7/10   وپرداخت هزینه هاى دادرسى به میزان 3/600/000 ریال و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ صدور چکها الى اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و همچنین 
محکوم علیه محکوم به پرداخت  مبلغ 7/500/000 ریال بعنوان نیم عشردولتى مى باشد 
.محکوم له: محمد رضا حجتى با وکالت خانم فاطمه انتشارى به نشانى: نجف آباد بازارچه 
کوى مالصدرا پالك 56 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، صریحاً اعالم نماید691029/ 

م الف-شعبه دوم  شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/426
حصروراثت 

حسین ایران نژاد نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 2017 به شرح دادخواست به کالسه 
1450/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان یوسف ایران نژاد نجف آبادى بشناســنامه 77 در تاریخ 98/7/25 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حسین ایران نژاد 
نجف آبادى ش ش 2017 ، 2. مریم ایران نــژاد نجف آبادى ش ش 2277 ، 3. اکرم ایران 
نژاد نجف آبادى ش ش 772 ، 4. حسن ایران نژاد نجف آبادى ش ش 2067 ، 5. رضا ایران 
نژاد نجف آبادى ش ش 11326 (فرزندان متوفى)، 6. بتول قاهرى ش ش 704 (همســر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 691430/ م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 9/425

اجراى تئاتر 
«ننه سرما در شب یلدا» 

تئاتر «ننه سرما در شـب یلدا»  از 24 تا 30 آذر ماه ویژه 
مهدهاى کودك، مدارس و خانواده هـا در خانه کودك 
اجرا مى شود. این تئاتر با 30 بازیگر کودك در رده سنى 
پیش دبستانى و دبستان و چهار بازیگر بزرگسال به روى 
صحنه مى رود که در آن عروسکى به نام «شیطونک» 
که کارهاى عجیب و غریبى انجام مى دهد ایفاى نقش 
مى کند. کودکان کار اصفهان نیز مهمان ویژه این تئاتر 
هستند و همچنین هزینه اجراى برنامه روز دوشنبه 25 
آذر ماه سـاعت 18 به کـودکان سـرطانى محک تعلق 

خواهد گرفت.

کشته شدن دوچرخه سوار 
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: درپى تماس 
مردمى با سـامانه 110 پلیس و اعالم  تصادف منجر به 
فوت در خیابان کهندژ بالفاصله گشت انتظامى به محل 
اعزام شد. سرهنگ محمدرضا خدادوست افزود: در این 
حادثه یک کامیون بارى با دوچرخه اى برخورد کرده بود 
که راکب دوچرخه سـوار به علت شـدت جراحات وارده 

جان خود را از دست داد.

کلینیک قضایى و 
مدرسه حقوق احداث مى شود

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) 
از رایزنى هـا و اقدامات صـورت گرفته با قـوه قضاییه، 
دادگسترى استان اصفهان و سایر مراجع ذیصالح براى 
راه اندازى کلینیک قضایى و مدرسه حقوق در این واحد 
دانشگاهى خبر داد. پیام نجفى گفت: از بدو راه اندازى این 
واحد دانشگاهى، برخى از رشته هاى انسانى مانند حقوق 
و حسـابدارى، پابه پاى رشته هاى پزشـکى و فنى جزو 
شاخص ترین و افتخارآفرین رشـته هاى دانشگاهى در 
استان بوده و اکنون نیز باید ضمن حفظ جایگاه در تقویت 

این دو رشته و سایر رشته  هاى علوم انسانى بکوشیم.

آموزش جلوگیرى از 
یخ زدگى کنتور

باتوجه به فرارسیدن فصل سرما و به تبع آن احتمال یخ 
زدگى کنتورهاى آب، مشترکین شـهر ورزنه در جهت 
اجراى تدابیر حفاظت کنتور از یخ زدگى اطالع رسـانى 
شدند. عبداللهى مسئول روابط عمومى آبفا ورزنه گفت: 
باتوجه به احتمال یخ زدگى کنتورها، در راستاى اطالع 
رسانى به مشـترکان، این امور نسـبت به تهیه و نصب 
تعدادى بنر در سـطح شهر، چاپ بروشـور روى قبوض 

و همچنین آموزش در شبکه هاى مجازى اقدام کرد. 

کشف محموله 
گوسفندان مسروقه 

فرمانـده انتظامى ناییـن از کشـف 22 رأس گوسـفند 
مسروقه از یک دستگاه خودرو حامل احشام در این خطه 
خبر داد.  سـرهنگ ایرج کاکاوند گفت: مأموران پلیس  
آگاهى حین گشتزنى به یک دستگاه خودرو حامل احشام 
مشـکوك شـدند و آن را متوقف کردند و در بازرسـى از 
خودروى یاد شده متوجه شدند که خودرو حامل گوسفند 
بدون مجوز و احشام سرقتى است. کاکاوند بدون اشاره به 
مبدأ حمل دام ها افزود: راننده خودرو دستگیر و براى ادامه 

تحقیقات به مراجع قضایى شهرستان تحویل داده شد.

افزایش 30 درصدى 
کشفیات مواد مخدر

فرمانـده انتظامـى اسـتان اصفهـان گفـت: یکـى از 
اولویت هاى اصلى فرماندهى انتظامى استان اصفهان، 
مقابله بـا سـوداگران مرگ اسـت و حدود 33 تـن مواد 
مخـدر از ابتداى سـال تاکنون کشف شـده که نسـبت 
به مدت مشـابه سال گذشـته، حدود 30 درصد افزایش 
داشته اسـت. سـردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: 
 از ابتداى سـال جارى تاکنون دستگیرى سـوداگران 9 
درصد افزایش داشـته و از آخرین باندى که به تازگى در 
استان دستگیرشده، بالغ بر 800 کیلو موادمخدر کشف  

شده است.

خبر

مدیرکل جدیــد راه و شهرســازى اســتان اصفهان 
گفت: قطار سریع الســیر اصفهان-قم-تهران یکى از 
پروژه هاى مهم و اساسى نظام خواهد بود و اگر بخش 
اصفهان به سمت قم را با اختیاراتى از وزارتخانه بگیریم، 
مى توانیم در آینده نزدیک شاهد افتتاح بخش هایى از آن

 باشیم.
علیرضا قارى قرآن اظهار کرد: معتقدم پول نیست که کار 
مى کند و تالش و همکارى و پیگیرى اســت که کارها 
را پیش مى برد؛ در سال 87 و 88 که رکورد داشتیم، چند 
پروژه ســنگین از جمله پل امام خمینى(ره) و زیرگذر 
هشت بهشت و چندین پروژه سنگین دیگر در اصفهان 

در حال انجام بود. وى افزود: قطار سریع السیر اصفهان 
– قم یکى از پروژه هاى مهم و اساسى نظام خواهد بود 
و در محور توسعه یافتگى کشور، توسعه زیرساخت هاى 

ریلى نقش اساسى دارد.
وى ادامه داد: البتــه این پروژه چون پــروژه جدیدى 
است و در کشور پیش از آن اجرا نشده، مشکالتى دارد 
ولى معتقدم اگر بخش اصفهان به ســمت قم را بتوانیم 
زیرمجموعه وزارت خانه بیاوریم و اختیاراتى از وزارتخانه 
بگیریم، مى توانیم در آینده نزدیک به عنوان یک پروژه 
ملى در این بخش که پیشرفت خوبى داشته، شاهد افتتاح 

بخش هایى از آن باشیم.

مصرف ســوخت CNG با آغاز اجراى طرح سهمیه بندى 
بنزین از 24 آبان امســال در کشــور افزایش یافت که به 
گفته مسئوالن اصفهان، میزان آن در این استان بیش از 
15 درصد بود. معاون فنى و عملیاتى شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان گفت: با اجرایى شدن 
طرح ملى مدیریت مصــرف ســوخت و افزایش قیمت 
بنزین، گرایش به اســتفاده از گاز طبیعى فشــرده، مورد 
انتظار و قابل پیش بینى بود. ساســان تیمــورى با تأکید 
براینکه CNG، سوخت مناسب و پاکى است که در بهبود 
هوا و سالم سازى محیط زیست نقش بسزایى دارد، افزود: 
استفاده از این سوخت از لحاظ اقتصادى به صرفه  است و 

سبب کاهش آلودگى هوا و جلوگیرى از اتالف سرمایه هاى 
 CNG ملى خواهد شــد. وى با بیان اینکــه 161 جایگاه
به صورت شبانه روزى در استان اصفهان فعال است،  گفت: 
با وجود سوخت رسانى بى وقفه، میزان ارسال فرآورده بنزین 
به مجارى عرضه در روزهاى اخیر کاهش داشت که علت 
آن کم شدن مصرف بنزین و استقبال همشهریان از سوخت 
پاك بود. ســیدمصطفى علوى، مدیرعامل شــرکت گاز 
اصفهان نیز با اشاره به افزایش 15 درصدى مصرف سوخت 
CNG در این استان پس از اجراى طرح سهمیه بندى بنزین، 

اظهار کرد: میزان مصرف این ســوخت در زمان حاضر به 
حدود 12 میلیون مترمکعب در هفته رسیده است.

مصرف CNG در اصفهان 
افزایش یافت

شرط تکمیل پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان-تهران

رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان گفت: میزان استقبال 
از خرید گل در یکسال اخیر در شهر اصفهان حدود 40 

درصد کاهش داشته  است.
جعفر دالل باشى در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: با توجه 
به اینکه بذر بیشــتر گل ها از خارج وارد مى شود قیمت 
تمام شده هر شــاخه گل در یکسال اخیر  بین 30 تا 50 
درصد افزایش داشته  است. وى به افزایش شش برابرى 
ابزارهاى تزیین گل اشاره و خاطرنشان کرد: ابزارهاى 
تزیین و زینت گل از خود گل گران تر شــده براى مثال 
هزینه یک توپ ربان از 2500 تومان به 12 هزار تومان 
و اسفنج از 25 هزار تومان به 180 هزار تومان افزایش 

یافته است.
رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان علت افزایش صعودى 
قیمت گل و ابزارهــاى آن را افزایش قیمت گازوئیل و 
هزینه هاى ســم و کود و نیز بذرهاى وارداتى دانست 
و ادامه داد: به اســتثناى گل هاى مریــم، داوودى و... 
هیچیک از بذر گل ها در ایــران وجود ندارد و از خارج از 
کشور وارد مى شود که قیمت این بذرها افزایش داشته 
است. وى اضافه کرد: پیاز گل هاى سنبل، الله، لیلیوم، 
ارکیده و گالیل از این دست بذرهاى وارداتى است که 
تنها قیمت هر بذر گالیل از 600 تومان به 2600 تومان 

رسیده است.
دالل باشى با اشــاره به اینکه به دلیل رکود اقتصادى 
خرید گل در ایــران و اصفهان در رده آخر ســبد خرید 
خانواده هاست، گفت: شــهروندان در بیشتر مواقع تنها 
براى مراسم هاى عروسى گل تهیه مى کنند و استفاده 
دیگر ندارد. وى از مردم خواســت با گل و گیاه آشــتى 
کنند و بیان کرد: گلفروشى یک شــغل انتظارى است 
و فروشــندگان این صنف در روزهاى تعطیل و عزا نیز 
باز هستند زیرا گل کاالیى است که عمر کمى دارد بنابر 
این گلفروش زمان خاصى نمى شناسد. رئیس اتحادیه 

گلفروشان اصفهان اما این نکته را یادآورد شد که در کنار 
کاهش خرید گل هاى شاخه اى، مردم در سال هاى اخیر 
به خرید گل هاى زینتى و آپارتمانى و ساختمانى رغبت 

بیشترى پیداکرده اند.
همچنین نایب رئیس اتحادیه گل فروشان اصفهان گفت: 
تورم و گرانى اجناس در سال هاى اخیر قدرت خرید مردم 

براى گل و گیاه را کاهش داده است و سبد خرید خانوارها 
کفاف خرید گل را نمى دهد.

محسن جانى پور با اشاره به اینکه خرید گل در بین مردم 
به مراســم هاى ازدواج و ختم محدود شد، افزود: اجاره 
مغازه ها و نیز دســتمزد کارگران و هزینه هاى قبوض 
حامل هاى انرژى باالســت و درصد ســود فعاالن این 

صنف را کاهش داده اســت. وى بیان کرد: هزینه تمام 
شده یک شاخه گل 5000 تومان است درحالى که مغازه 
داران گلفروش آن را 7000 تومان به فروش مى رسانند 

و این به معناى سود کم حاصل از این حرفه است.
نایب رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان تصریح کرد: در 
دو سال اخیر گرایش افراد به راه اندازى فروشگاه هاى 

گل و گیاه تغییرى نداشت و حدود 8 درصد فروشگاه ها 
به دلیل مشــکالت اقتصادى به تعطیلى کشیده شده و 
7 درصد نیز آغاز بــه کار کرده اند. وى همچنین فعالیت 
بازارهاى گل و گیاه همدانیــان در جى (بخش دولتى) 
و ســپاهان در درچه (بخش خصوصى) را عاملى براى 
کساد شــدن بازار فروش فروشــگاه هاى گل در شهر 
اصفهان ذکر و اضافه کرد: هزینه فروش در این بازارها 
تفاوت چندانى با مغازه هاى گلفروشــى ســطح شهر 

ندارد.
جانى پور تفاوت این بازارها با مغازه هــا را در کم بودن 
هزینه هاى متحمل شده و داشتن سود بیشتر از فروش 
گل و گیاه دانست و اضافه کرد: وجود این بازارهاى عمده 
فروشى موجب هجوم مردم به آنها شــده و به کاسبى 
و فروش مغازه هاى خرد به ویژه فروشــگاه هاى گل در 
محدوده اطراف این بازارها شده است. وى اظهار کرد: 
بازار همدانیان قرار بود به منطقه ارغوانیه انتقال یابد که 

هنوز این امر صورت نگرفته  است.
نایب رئیس اتحادیه گلفروشــان اصفهان در پاسخ به 
اینکه صنف گلفروشــى بیشــتر نیازمند تجربه است یا 
تخصص گفت: این شغل در درجه اول تجربه الزم دارد 
نه تخصص و دوره هاى کارآمــوزى مانند گل آرایى و 
تزیین گل و گیاه در مراکز فنى و حرفه اى ویژه این افراد 
برگزار مى شود. وى افرادى را در این حرفه موفق دانست 
که قبل از راه اندازى این کســب و کار، حدود پنج سال 

به شاگردى و کسب تجربه در واحد مربوطه بپردازند.
جانى پور همچنین در جواب اینکه گل ها در چه شهرى 
کشت مى شوند تصریح کرد: 40 درصد گل هاى تولیدى 
در شهرستان هاى چادگان، دهاقان، شهرضا و کوهپایه 
و اطراف اصفهــان و مابقى گل هاى تولیــدى نیز در 
شهرهاى اطراف تهران و شــمال کشور کشت و تولید 

مى شوند.

بازار «گ ل» به ِگل نشسته است
رئیس و نایب رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان از کساد بودن این صنعت در استان خبر مى دهند

 مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان از تشکیل جلسه کمیته مدیریت بحران این 
شرکت به منظور برنامه ریزى براى ایجاد آمادگى 
الزم براى مقابله بــا حوادث و بالیــاى طبیعى و 
همچنین انجام اقدامات منسجم و هماهنگ در زمان 

ایجاد سوانح و حوادث غیرمترقبه خبر داد.
محمد جواد بگى تشکیل این جلسه را پیرو دستور 
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران 
در خصوص تشــکیل کمیته بحران شرکت هاي 
استانی بر اساس ساختار و شرح وظایف اعالم شده و 
ابالغ احکام اعضاي کمیته مذکور دانست و تصریح 
کرد: ایجاد آمادگى الزم و سرعت عمل مناسب براى 
مقابله با حوادث غیرمترقبه و بالیاى طبیعى، حوادث 
محیط کار و...  مى تواند نقش قابل توجهى در کاهش 

آسیب هاى جانى و مالى این حوادث داشته باشد.   
وى بازدید از سیل بندها و مبادى ورودى و خروجى 
شهرك ها و نواحى صنعتى استان و همچنین انجام 
اقدامات پیشــگیرانه براى رفع مــوارد خطرآفرین 
در این زمینه را بــا توجه به آغاز فصــل بارش در 
اســتان، از مهمترین مصوبات این جلســه عنوان 

کرد.
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان رفع موانع ادارى و بروکراسى هاى زاید در 
مسیر مدیریت مطلوب حوادث احتمالى را از دیگر 
مصوبات این جلسه دانســت و افزود: همچنین در 
این جلسه مقرر شــد پیگیري هاي الزم از طریق 
منابع طبیعی و آبخیزداري براى اجراي طرح هاي 
آبخیزداري در باالدست شهرك ها و نواحی صنعتی 
صورت پذیرد تا از ایجاد سیالب  جلوگیري به عمل 
آید و همچنین مکاتبــات الزم در خصوص تأیید 
سیل بندها و طرح هاي هدایت آب هاي سطحی با 

سازمان آب منطقه اى استان صورت گیرد.
محمدجواد بگى تشــکیل روان آب هــا در هنگام 
بارندگــی را  یکــی دیگــر از چالش هــاى مهم 
شهرك ها و نواحی صنعتی بزرگ مقیاس دانست 
و تصریح کرد: مقرر شد به منظور استفاده مناسب و 
بهینه از این روان آب ها، اقدامات الزم براى ذخیره 
سازى آن براى اســتفاده و بهره برداري از آنها به 
عنوان منابع تأمین آب به ویــژه در بخش آبیاري 

فضاي سبز فراهم شود.

به دنبال توسعه نهضت ســاخت داخل، شرکت 
فــوالد مبارکه اصفهان به صرفــه جویى 4800 

میلیارد تومانى دست یافته است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
با بومى سازى و دســتیابى به دانش فنى ساخت 
بیش از 4000 قطعه و تجهیز کلیدى با مشارکت 
ده ها شــرکت داخلى این میــزان صرفه جویى 
در شــرکت فوالد مبارکه اصفهان حاصل شده

 است.
حمیدرضا عظیمیان افزود: بومى سازى فناورى 
حرکتى است که در فوالد مبارکه از سالیان گذشته 
و در قالب بومى ســازى قطعات وجود داشــته

 است. 
وى گفت: فوالد مبارکه درصدد  توســعه نهضت 
ساخت داخل است تا از قطعه سازى عبور کند و به 

سمت فرایندسازى و تجهیزسازى حرکت کند و 
سال آینده خبرهاى خوبى در این زمینه از مبارکه 

به گوش خواهد رسید.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: برخى 
به مردم آدرس غلط مى دهند تا به جاى پیگیرى اعتراضات 
و مشکالت از نمایندگان خود در مجلس شوراى اسالمى، 

در خیابان ها اعتراض کنند.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار دبیر ستاد 
احیاى امربه معروف و نهى از منکر اظهار کرد: اینکه برخى 
مى گویند مردم مى توانند در خیابان ها اعتراض کنند، دقیقًا 
به این معناست که به مردم آدرس غلط مى دهند درحالى که 
همین مردم نمایندگانى را براى مجلس شــوراى اسالمى 
انتخاب کردند که باید از آنان بخواهند تــا کارها را دنبال 
کنند و به اعتراضات رســیدگى کنند، مردم مى توانند نامه 
بنویسند و مطالبه گرى کنند و حتى براى اعتراض و تجمع 

در خیابان، باید از مراجع ذی ربط مجوز دریافت کرد.
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان تصریح کرد: امر به 

 معروف و نهى از منکر با نماز تفاوت دارد؛ اگر کســى نماز 
نخواند به خودش ضرر مى رســاند نه دیگران، در حقیقت 

امر به  معروف مســئله اجتماعى است و امر و نهى است نه 
خواهش و بیان مسئله.

تصمیمات کمیته مدیریت بحران در 
شرکت شهرك هاي صنعتی

صرفه جویى 4800 میلیارد تومانى
برخى به مردم آدرس غلط مى دهند تا در خیابان ها اعتراض کنند

متروى شاهین شهر-اصفهان در آستانه کلنگزنى

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان:

مناقصــه عملیاتى شــدن فاز نخســت پــروژه عظیم 
متــروى شــاهین شــهر-اصفهان در صحــن علنى 
شوراى اسالمى شــاهین شــهر به تصویب کلیه اعضا 

رسید.
شهردار شاهین شهر در این باره گفت: مناقصه عملیاتى 
شدن فاز نخســت پروژه عظیم متروى شاهین شهر-

اصفهان با اعتبارى بالغ بــر 650 میلیارد ریال در صحن 
علنى شوراى اسالمى شهر به تصویب کلیه اعضا رسید 
و در آینده نزدیــک کلنگ آغاز پــروژه مذکور به زمین 

خواهد خورد.
حمیدرضا فرهنــگ اظهار کرد: پروژه متروى شــاهین 
شهر-اصفهان به عنوان ابَرپروژه عمرانى تلقى مى شود 

و طول پروژه مذکور حدود 14 کی لومتر است که از روفیوژ 
میانى بزرگراه آزادگان عبور خواهد کرد. وى از ضرورت 
وحدت و یکدلى همه مسئوالن شهر در توسعه و آبادانى 
هرچه بیشتر شهر یاد کرد و افزود: خوشبختانه این مهم 
در بین مسئوالن به خصوص کلیه اعضاى اسالمى شهر 

جارى و سارى است.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

از کیفرهایــى کــه بــر اثــر کــردار بــد و کارهــاى ناپســند 
بر امــت هاى پیشــین فــرود آمد خــود را حفــظ کنیــد و حاالت 
گذشتگان را در خوبى ها و ســختى ها به یاد آورید و بترسید که 
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اوراق ١٨ درصد یکساله 
قبل از موعد یکساله ده 

درصد

بعــد از یک مــاه ٢٠ درصد حداقل 
سپرده گذاری یک میلیون

١٩٫٩٩ ســود حداقل ســپرده گذاری 
یک میلیون

ســه ماهــه ٢٠ درصــد حداقــل 
سپرده گذاری ده میلیون 

٢٠ درصد حداقل سپرده گذاری یک میلیارد
حداقل سپرده گذاری ٣٠ میلیون ١٩ درصد

سپرده یکســاله ٢٠ درصد، به 
شرط یک ماه ماندگاری

سپرده یکساله ٢٠ درصد مشروط 
بــر ســپرده گذاری ۵٠٠ میلیــون 

به باال 
٢٠ درصد حداقل سپرده گذاری ١۵ میلیون 

روزشمار
 صندوق درآمد ثابت بین ٢٠ تا ٢٣ درصد

بانک دیموسسه کوثر بانک ملت و بانک سپه  بانک پارسیان

بانک اقتصاد نوینبانک گردشگری بانک آینده موسسه ملل

سپرده یکســاله ١۵ درصد.باالی 
دو میلیــارد ٢٠ درصــد. باالی یک 
میلیارد تومان، سپرده ١٨ درصد

سپرده یکساله ١٨ درصد حداقل 
سپرده گذاری ۵٠ میلیون

 سپرده یکساله ١۵ درصد. امکان 
عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ 

سود ١٨ درصد.

اوراق یکساله ١٨‑٢٠ درصد. تا شش ماه 
١٠ درصد و بعد از شش ماه١۴ درصد

ســپرده ١۵ درصد. نرخ ســود در صندوق 
درآمد ثابت ٢٠ درصد

بانک ملیبانک سینا  بانک صادرات بانک تجارت

بعد از یک ماه ٢٠ درصد حداقل با 
سپرده گذاری ١۵ میلیون 

٢٠ درصد حداقل ســپرده گذاری 
٢٠ درصد حداقل ســپرده گذاری ۵٠٠ میلیون

٢٠٠ میلیون
٢٠ درصد حداقل سپرده گذاری 
٢٠ میلیــون بعد از شــش ماه ١۴ 

درصد

بانک پاسارگادموسسه توسعه بانک قوامین  بانک شهر 

بعد از ســه ماه ٢٠ درصد حداقل 
سپرده گذاری ٣٠ میلیون . ١٧٫۵ 

درصد قبل از سه ماه 
١۵ درصد حداقل ســپرده گذاری 

١٧ تا ١٨  درصد١۵٠ میلیون  ٢٠ درصد حداقل سپرده گذاری ۴٠ 
میلیون

بانک انصاربانک مسکن بانک رفاه بانک سرمایه

٢٠ درصد حداقل ســپرده گذاری 
یک میلیون

٢٠ درصد حداقل
 ســپرده گــذاری یک صد 

میلیون 

٢٠ درصد و بیشــتر روز شــمار در 
بعضی شــعبات بــرای مبالغ باالی

 ٣٠ و یکصد میلیون

بانک ایران زمینبانک مهر اقتصادموسسه نور

دهند؟ مى  سود  بیشتر  ها  بانک  1398)کدام  آبان  اول   : رسانى  روز  به  (آخرین 

صد

بانک ای

استراتژى 
ضرورى 
براى 

موفقیت 
تیمى کار 

7 همه انسان ها در 
تجربه هاى روزمره شان 
آموخته اند که اگر خود را 

متعهد به چیزى کنند، نیمى از 
راه موفقیت را طى کرده اند. 

آدام کریک، برنده مدال 
طالى المپیک کانادا مى گوید: 

«تعهد اعضا تعیین کننده 
برنده یا بازنده بودن تیم 
است.» او معتقد است که 
براى کارآمد بودن یک 

تیم، اعضاى آن باید منافع 
شخصى خود را رها کنند و اگر 
ایده هایشان مورد قبول جمع 

نبود بتوانند خود را کنترل 
کنند. در واقع، تغییر نگرش 
و استانداردها و روال کارى 

و حتى اخالق کارى، کار 
سختى است. تعهد به تیم به 
معنى استقبال از نگرش ها 
و آرمان ها و روال کارى تیم 
است و فعالیت اعضا باید به 
رشد آنها و هدف مشترك 

تیم نزدیک باشد.

از لحظه تولد به 
اشتراك گذارى و درك 
اطالعات متقابل شروع 

مى شود. هنر گوش دادن 
 DNA و پاسخ دادن در

ما حک شده است. 
هوش تجارى، 

مهارت هاى ارتباطى 
خوب و انگیزه پیشرفت 
تاثیر مثبت بر فرهنگ 
کار تیمى در سازمان 
مى گذارد. ارتباطات 
در فضاى مجازى هم 
به خوبى ارتباطات 

شفاهى به کار مى رود؛ 
به خصوص زمانى که 
مى خواهیم تغییرات 
مورد نظر را سریع به 
افراد تیم اطالع دهیم.

همکارى همان 
برقرارى ارتباط است 
که به صورت روزمره 
آن را انجام مى دهیم. 
همکارى هنگامى که 
تبدیل به یک مهارت 

شود، مى توان از آن براى 
اداره کارهاى توسعه 
یافته و سپردن کارها 
به افراد دیگر درتیم 

استفاده کرد. همکارى 
اعضاى تیم را کنار هم 
جمع مى کند و اعضا 

مى توانند از پلت فرم هاى 
مبتنى بر همکارى براى 

انجام برخى کارها 
استفاده کنند. براى اینکه 

همکارى نتایج مثبت 
به همراه داشته باشد، 

استراتژى پشت آن باید 
به خوبى برنامه ریزى 

شده باشد.

 نقش ها به عنوان 
راهنما عمل مى کنند و 
قوانین و تعهدات بر 
اساس جایگاه شغلى 
تعیین مى شوند. بدون 
قوانین و تعیین نقش ها 

هرج و مرج به وجود 
مى آید. هیچ کس 

رئیس یا کارمند به 
دنیا نمى آید. با تعیین 
نقش ها همه در کنار 

هم و با کمک هم 
مى توانند کارها را به 

انجام برسانند. تقسیم 
نقش مى تواند موقتى 
یا دائمى باشد. تعیین 

نقش ها تصمیمى است 
که همه افراد تیم باید 

بگیرند.

تیم باید زمانى را 
براى رسیدن به توافق 
و سازش در نظر بگیرد. 
اگر بعد از یک جلسه 
سازش همه اعضا از 

آن راضى نباشند، افراد 
انگیزه و تعهدشان 
را از دست مى دهند. 

ارائه راه حل راهى براى 
رسیدن به توافق است 
و آن به این معنى است 

که نظر همه اعضا شنیده 
مى شود و در تصمیم ها 
در نظر گرفته مى شود. 

همه با هم گفتگو 
مى کنند و به یک تصمیم 

واحد مى رسند. 

چالش ها مى توانند 
انگیزه ایجاد کنند. اما 

اگر چالش ها زیاد شوند 
مى توانند تهدیدآمیز 

نیز باشند. در همکارى 
با یکدیگر، با نقاط 

قوت و ضعف تیم آشنا 
مى شویم. این فرصتى را 
براى ما فراهم مى کند تا 

عکس العمل 
همکارانمان را در زمان 

چالش ها ببینیم که آیا در 
این زمان همیارى و کمک 
مى کنند یا راه حل بهترى 

درنظر دارند. 

اعضا در هر مرحله از کار به یک 
اندازه نقش و مسوولیت نخواهند 
داشت؛ با این حال یک چیز مسلم 

است، همه به همدیگر کمک خواهند 
کرد. 

برقراری 
همکاری تعهدارتباط

تعیین 
نقش و 
احترام 
به آن

 سازش 
و توافق 

 چالش

مشارکت
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