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چرا دوغ خواب آور است؟نشست زمین در 17 دشت استان اصفهانآنچه شاید درباره بهنام بانى نمى دانید18 مرگ به دلیل آنفلوآنزا در هفته گذشته کربکندى با مهاجرى مذاکره کرده است؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر زیاد میوه 
بخوریم چه بالیى 
سرمان مى آید؟

22 بهمن؛ تکمیل تونل کوهرنگ
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بررسى وضعیت گنبد
 شیخ لطف ا... از نزدیک

تازه هاى عجیب از ماجراى 
کیک هاى قرص دار

روایت مقام ارشد قضایى 
از اینکه چرا موتورسوارى 

زنان مجاز نیست 5
چرا آلودگى 
دیروز هـوا 

در اصفهان مدارس 
را تعطیل نکرد؟ 

میوه یک ماشه براى ابتال به نفخ است. میوه ها 
غنى از یک نوع قند به نام فروکتوز هستند که 

متأسفانه بسیارى از ما قادر به جذب و هضم مؤثر 
مقادیر زیادى از فروکتوز نیستیم. محققان بر این 
باورند که 40 درصد از مردم از یک بیمارى به نام...

در حالى که میزان غلظت آالینده هاى هوا در روز 
گذشته به حدى رسید که تا ظهر دیروز ایستگاه هاى 
پایش دائم، کیفیت هوا را «ناســالم براى عموم» 
اعالم کرد، اما خبــرى از تعطیلى مدارس در هیچ 
کدام از دو نوبت صبح و بعد از ظهر نبود. شــاخص 
آلودگى هوا روز شــنبه با عــدد 109 در محدوده 
«ناسالم براى گروه هاى حساس» بود اما به یک 
باره از شنبه شب شدت یافت و دیروز نیز در بیشتر 

نقاط «ناسالم براى عموم» بود.
4

جاده هاى اصفهان در تیررس پهپادهاى پلیسجاده هاى اصفهان در تیررس پهپادهاى پلیس
رزمایش طرح زمستانى پلیس راه فرماندهى انتظامى استان دیروز برگزار شدرزمایش طرح زمستانى پلیس راه فرماندهى انتظامى استان دیروز برگزار شد

3

 استاندار اصفهان خبر داد

بازگشت دوباره
 بنیامین بهادرى به استیج

2 دى مراقب اینها باشید
زوج خط حمله استقالل به تنهایى بیشتر از خیلى از تیم هاى لیگ برترى 

گلزنى کرده اند.
پوشیدن شــماره 10 اســتقالل توســط مهدى قائدى در ابتدا با 
انتقادهایى همراه بود اما این بازیکن با تغییر رویه در رفتار حرفه اى 
و زندگى شخصى اش حاال به جایى رسیده که مؤثرترین بازیکن لیگ 

نوزدهم در نیم فصل اول محسوب مى شود.
اما درخشش مهدى قائدى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مخالفت 
روزنامه هاى اصولگرا 

با ایده 
استعفاى روحانى

مى توانند به روز بودن تجهیزات ما را امتحان کنند
فرمانده کل ارتش
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شعار علیه قلعه نویى شعار علیه قلعه نویى 
منطقى نیستمنطقى نیست

على قربانى:على قربانى:

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره  27650  مورخ 98/9/24   

نوبت اول

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
(بر اساس فهرست بها 

سال 98)
نوبت 
مناقصه

دوم8640/500/00012/807/698/305 ماه2098004038000160تکمیل مدرسه بنیاد برکت وزوان میمه1

تکمیل مدرسه زنده یاد حبیبه بنکدار کفرود 2
دوم4235/500/0004/706/946/056 ماه2098004038000162بن رود 

اول2261/000/0005/217/948/585 ماه2098004038000163تکمیل مدرسه نجفى خوزانى خمینى شهر3

اول3255/500/0005/108/606/705 ماه2098004038000169تکمیل مدرسه هاشم زاده خوراسگان ناحیه 46

تکمیل مدرسه روستاى حاجت آغا 5
اول2585/000/00011/694/619/358 ماه2098004038000168 باغبهادران

تکمیل مدرسه حاجیه خانم بدرالملوك 6
اول3469/000/0009/374/652/316 ماه2098004038000167ایروانى ناحیه یک

تکمیل تخریب و بازسازى مدرسه عالمه 7
اول4396/500/0007/928/666/001 ماه2098004038000166 حلى (سالن) ناحیه 2

تکمیل مدرسه زنده یاد خانم نصرت رضایى 8
اول5278/000/0005/554/157/155 ماه2098004038000165 نماگرد فریدن

تکمیل مدرسه هاشم خانى محله جاوان 9
اول3265/500/0005/308/573/240 ماه2098004038000164(سالن) ناحیه 5

مدرسه 12 کالسه کمیساریاى عالى 10
اول81/596/000/00031/910/684/304 ماه2098004038000161پناهندگان سازمان ملل ناحیه 5

تکمیل مدرسه مؤمن زاده خولنجان زیباشهر 11
دوم3191/000/0003/810/683/228 ماه2098004038000172مبارکه

دوم2334/000/0006/670/673/057 ماه2098004038000171تکمیل مدرسه آدرگان زیباشهر مبارکه12

تکمیل مدرسه روستاى چشمه رحمان 13
اول3337/000/0006/733/215/267 ماه2098004038000170(رضایى) سمیرم

1. دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2. موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 98/9/25   لغایت مورخ  98/9/28  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  98/10/9
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  سه شنبه   مورخ  98/10/10 در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شــماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 

97/446861 مورخ 97/8/22) مى باشد.
4. نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقى بازار هنر – اداره کل نوســازى مدارس استان اصفهان     (تلفن تماس: 

(32222889
5. نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شــماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) 

ضمانتنامه معتبر بانکى
6. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت 
  www.setadiran.ir اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

انجام خواهد شد.

م الف: 697717
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اما درخشش

طرح جنجالى عباس عبدى حرف و حدیث هاى 
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فرمانده کل ارتش درباره فضاســازى رسانه هاى بیگانه 
درباره تجهیزات و ادوات نظامى مورد استفاده در ارتش، 
گفت: ادوات ارتش در معرض دید ملت قرار دارد. مردم 
باید قضاوت کنند که آیا ادوات ارتش ادواتى پوسیده است 

یا اینکه توانایى مقابله با هر دشمنى را دارد.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوى اظهار کرد: ما از 
دشمنان دعوت نمى کنیم ولى اگر آنها مى خواهند متوجه 
به روز بودن یا به روز نبودن تجهیزات ما شوند، مى توانند 
امتحان کنند؛ به نظرم مى رسد چندین مرتبه هم امتحان 
کرده اند و ضربه اش را هم خورده اند. وى افزود: البته ما 
هیچوقت سرمایه اى را که داریم دور نمى ریزیم چرا که 

این سرمایه ها، سرمایه هاى ملت هستند و ما اگر بتوانیم 
تا آخرین گلوله تانکى استفاده کنیم که توانایى مبارزه در 

میدان دارد، این کار را انجام مى دهیم.
سرلشکر موســوى گفت: ما براى یک ریال پول ملت 
هم ارزش قائل هســتیم و از آن کشــور ها نیستیم که 
پول ملت را بگیریم و دور بریزیم. برخى کشور ها صد ها 
میلیــارد دالر پــول ملتشــان را صــرف تجهیزاتى 
مى کنند، اما نمى توانند از آن اســتفاده کنند؛ میلیارد ها 
دالر هزینــه مى کننــد تــا از آســمان کشورشــان 
حفاظت کنند  اما مى بینند از همان آســمان سوراخ همه 

چیز عبور مى کند.

رئیــس اداره مراقبت مرکــز مدیریــت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشــت ضمن اعالم ســیر نزولى بروز 
آنفلوآنزا در کشور و تشــریح اقدامات انجام شده براى 
کنترل آن، آخرین وضعیت بروز ایــن بیمارى را اعالم 

کرد.
دکتر حســین عرفانى گفت: از چهارشنبه دو هفته قبل 
یعنى 13 آذر ماه شــاهد کاهش موارد بروز این بیمارى 
در بیشــتر نقاط کشــور بودیم و امیدواریم با همکارى 
مردم در زمینه  رعایت موازین بهداشــتى و پیشگیرانه، 
تا یکى دو هفته آینده موج همه گیرى بیمارى در کشور 
کنترل شــود و موارد بروز از حالــت همه گیرى خارج 

شود. وى در تشــریح آخرین موارد بروز و مرگ ناشى 
از آنفلوآنزا در کشــور گفت: تا روز یک شــنبه گذشته 
81 مورد مرگ به دلیل این بیمارى در کشــور ثبت شد. 
در هفته گذشــته نیز (از روز 16 آذر ماه تا دیروز 23 آذر 
ماه) تعداد موارد مرگ به دلیل آنفلوآنزا 18 مورد بوده که 
خوشبختانه در این 18 مورد، زن باردارى گزارش نشده 
است. از این 18 مورد پنج نفر مربوط به تبریز، یک نفر 
در قزوین، ســه مورد در تهران، یک نفر در خوزستان،
 یــک نفــر در اردبیل، یــک نفــر در البــرز، دو نفر

 در گلستان، دو نفر در خراسان رضوى و دو نفر در زاهدان 
بوده است.

مى توانند به روز بودن 
تجهیزات ما را امتحان کنند

18 مرگ به دلیل آنفلوآنزا 
در هفته گذشته

استان هاى رکورددار
افراد فاقد بیمه

  ایسنا| معاون کل وزارت بهداشت با بیان 
اینکه بیشــترین افراد فاقد بیمه در استان تهران 
زندگى مى کنند، گفت: حــدود 30 درصد از مردم 
پایتخت فاقد بیمه هستند و استان هاى خراسان 
شمالى، اصفهان و استان خوزستان در رتبه هاى 

دوم و چهارم قرار دارند.

سهم ما از 
انرژى خورشیدى

  ایسنا| عضو شــوراى هماهنگى شبکه 
ملى محیط زیست کشــور گفت: ایران 300 روز 
در سال هواى آفتابى داشــته که موقعیت خوبى 
براى انرژى هاى خورشیدى و بادى فراهم مى کند 
اما متأســفانه براى این سوخت هاى ارزان قیمت 
و تجدیدپذیر ســرمایه گذارى نشده اما کشورى 
همانند آلمان 150 روز در سال هواى آفتابى دارد 
و 30 درصد انرژى این کشور انرژى خورشیدى و 

بادى است.

طلبکار
 اموال بیمارستان را برد!

  عصر ایران| یکى از پیمانکاران بیمارستان 
امام خمینى(ره) کرج، بخش دیالیز این بیمارستان 
را تعطیل کرد. او با حکم قضایى وسایل آزمایشگاه 
میکروبیوشیمى و پاتولوژى را توقیف و به وسیله 
دو وانــت از بیمارســتان خارج کــرد. پیمانکار 
تأمین کننده تجهیزات بخش دیالیز بیمارستان، 9 
میلیارد تومان طلب داشته اما در حال حاضر این 
میزان به 40 میلیارد تومان رسیده و به دلیل ادامه 
این بدهى، تجهیزات این بخش را توقیف و از هفته 
گذشته مانع از ادامه کار آن شده است. این بخش 

پذیراى 30 بیمار دیالیزى بود.

عاقبت دزدیدن بنزین
 3000 تومانى!

  بهار| در یک پمپ بنزین در اندیمشــک، 
سرنشــینان یک خودرو پس از پــر کردن باك، 
قصد داشــتند بدون پرداخت کردن پول از آنجا 
بگریزند. متصدى پمپ بنزین کــه انگار خود را 
آماده چنین برخورد هایى کرده بود، سنگى را که از 
قبل روى پمپ گذاشته بود بر مى دارد و به سمت 
شیشه عقب آن ماشین پرتاب مى کند. دزدها فرار 
مى کنند اما حاال باید به جــاى پول بنزین، پول 

شیشه عقب خودرو را بدهند!  

دومین قاتل ایرانى ها
دبیــر انجمــن رادیوتراپى    آفتاب  نیوز|
انکولوژى ایران گفت: حدود دو سوم بیماران مبتال 
به سرطان در کشور درمان قطعى مى شوند. حسین 
فودازى اظهار کرد: بیــن 450 تا 500 هزار بیمار 
سرطانى در کشــور در حال زندگى هستند، اینها 
همان افرادى اند که سال هاى پیش سرطان شان 
شناسایى و درمان شد و زندگى تقریبًا عادى خود 
را ســپرى مى کنند. وى بیان کرد: بین 30 هزار 
تا 35 هزار نفر ســالیانه جان خود را براثر ابتال به 
این بیمارى از دســت مى دهند. ســرطان بعد از 
بیمارى هاى قلبى و عروقى، دومین عامل مرگ و 

میر در ایران است.

آمار تکان دهنده فقر 
رئیس کمیته امداد امام خمینى    تابناك|
(ره) گفت: بر اساس پژوهشــى که در سال 96 از 
سوى کمیته امداد در 32 شهرستان در خصوص 
فقر خوراکى و پوشــاکى آغاز شده به اعداد تکان 
دهنده اى رسیده ایم. بختیارى افزود: اگر بخواهیم 
به سراغ نیازمندان برویم باید کارهاى مطالعاتى 
در خصوص جغرافیاى فقر و به ویژه فقر در حوزه 
خوراك و پوشاك به شکل تخصصى انجام شود. 
سپس باید اطالعات را با موضوع آمایش سرزمینى 

خط فقر تطبیق دهیم. 

احساس خسران نمى کنم
روزنامــه «ایــران» بخشــى از   برترین ها|
مصاحبه مرتضى الویرى، عضو شوراى شهر تهران 
را که با مجله «ایران ماه» انجام شــده منتشر کرده 
است. او در توصیف نتیجه یک عمر فعالیت انقالبى 
و سیاســى اش این گونه گفت: به هــر حال انتظار 
از شالق خوردن ها و سختى کشــیدن ها این بود 
که یک جامعه آزاد، آباد، اخالقــى و بدون تبعیض 
داشته باشیم که من احســاس مى کنم به آن هدف 
نرسیدم و با آن آرمان خیلى فاصله دارم ولى احساس

خســران نمى کنم چراکه فکر مــى کنم االعمال 
بالنیات؛ نیت ما چنین چیزى بوده و امیدواریم بذرى 
را که دوستان ما کاشــتند یک روزى ان شاءا... به 

ثمر بنشیند.

«پمپئو» خداحافظى مى کند؟
وزیر امور خارجه آمریکا یک حساب    فارس|
شــخصى در شــبکه اجتماعى توییتر ایجاد کرد تا 
گمانه زنى ها درباره کناره گیرى وى از وزارت خارجه 
و ورود به انتخابات مجلس سنا افزایش یابد. مجله 
«تایم» ماه پیش گزارش داده بود «مایک پمپئو» در 
هفته هاى گذشته به ســه نفر از اعضاى ارشد حزب 
جمهوریخواه گفته قصد دارد از سمتش استعفا کرده 

و در انتخابات مجلس سنا در سال آینده نامزد شود.

یک امامزاده  را آتش زدند
مرقد مطهر امامزاده بنت الحسن(س )    ایرنا |
در شیراز پس از سرقت اموال و نذورات مردمى توسط 
فرد یا افرادى به آتش کشیده شد. به گفته شاهدان 
عینى، حرم این امامزاده روز شنبه مورد تعرض قرار 
گرفت. فــرد یا افرادى پــس از تخریب ضریح این 
امامزاده پول و اشیاى قیمتى این محل را به سرقت 
بردند و بخش هایــى از این محــل را نیز به آتش 
کشیدند که این اقدام باعث ایجاد خسارت هایى در  

بناى این مکان مذهبى نیز شد. 

حال «مقتدى» خوب است
منابع ارشــد    خبرگزارى صدا و سیما |
نزدیک بــه جریان «صــدر عراق» شــایعه ها در 
خصوص وخامت وضع جســمانى «مقتدى صدر»، 
رئیس این جریان را تکذیب کردند. این منابع اعالم 
کردند: شــایعه هایى که دربــاره خونریزى مغزى 
مقتدى صدر و انتقال او به بیمارســتان منتشر شده 
است، به هیچ عنوان صحت ندارد و حال وى بسیار 
خوب اســت و براى پیگیرى دروس دینى خود در 

ایران به سر مى برد.

روحانى مى دانست!
احمــد علیرضابیگــى، عضو   جوان آنالین|
کمیســیون شــورا ها و امور داخلى مجلس با اشاره 
به برگزارى چند جلسه کمیســیون هاى شورا ها و 
سیاســت داخلى با حضور وزیر کشور اظهار کرد: در 
این جلسه آقاى رحمانى فضلى اعالم کرد چهارشنبه 
22 آبان ماه دقیقًا دو روز قبل از اعالم رسمى افزایش 
قیمت بنزین، بنده در جلسه هیئت وزیران گزارشى 
ارائه کردم و اعالم شد که در روز جمعه 24 آبان ماه، 
افزایش قیمت بنزین انجام خواهد شد. در آن جلسه 
رئیس جمهور حضور داشت بنابراین وى از افزایش 

قیمت بنزین در روز جمعه اطالع داشت.

مطهرى 
حزب تأسیس مى کند

 اعتماد آنالین| على مطهرى، نماینده مردم 
تهران در مجلس شوراى اســالمى، درباره احتمال 
تأسیس حزب از ســوى خود گفت در حال بررسى 
تأسیس یک حزب جدید اســت. به گفته مطهرى، 
اگر احزاب قوى پیدا شوند و شخصیت هاى تأثیرگذار 
بتوانند احزابى را تأســیس کنند و فعال باشند، قطعًا 
جاى خود را باز مى کنند. البتــه حکومت هم گاهى 
محدودیت هایى براى احزاب ایجاد مى کند که این 

هم یکى از موانع رشد احزاب است.

خبرخوان

کاوه زرگران، دبیر کل کانون صنایع غذایى کشور درباره 
پیدا شدن قرص هاى مختلف در کیک و شیرینى در چند 
استان کشور، موارد جالبى را مطرح کرده که بخشى از 

اظهارات او را مى خوانید:
 نکته قابل تأمل آنکه اکثر ایــن کیک هاى آلوده در 

مناطق محروم کشف شده است.
 چند ماه پیش در ترکیه مانند همین اتفاقى که امروز 
ما در ایران شاهد آن هستیم صورت گرفت و اکنون پس 
از یک ماه از داغ شدن این اتفاق در ترکیه شاهد هستیم 

که در ایران هم دقیقًا مانند همان پروژه اجرا مى شود.

 بیشتر دستگاه هاى بسته بندى از چسب هاى حرارتى 
استفاده مى کنند این افراد نیز پس از باز کردن بسته هاى 
کیک از محل چسب پس از قراردادن قرص با استفاده از 

حرارت دوباره بسته بندى مى کنند.
 مطابق بررســى هایى که صورت گرفتــه تقریبًا در 
12 برنــد کیک و کلوچه کشــور قرص وجود داشــته

 است.
 وضعیت نابسامانى که امروز به وجود آمده تأثیر زیادى 
روى خروجى کارخانه ها و فروش آنها گذاشــته است و 
از سوى دیگر اعتماد مردم را به برند خدشه دار مى کند. 

 جلسات متعددى بین دستگاه هاى نظارتى و امنیتى 
با تولیدکنندگان برگزار شــده و به این نتیجه رسیده اند 
که این کار ســازمان یافته بــوده و بــا برنامه ریزى و 

هدف گذارى خاصى صورت گرفته است.
 با توجه به این اتفاقات شرکت هاى بزرگ تصمیم به 
تغییر سیاســت هاى خود در توزیع و پخش براى خرده 
فروشى ها گرفته اند و روند رســیدن جنس به مصرف 

کننده نهایى به زودى تغییر خواهد کرد. 

یادداشت هفته پیش عباس عبدى در روزنامه «اعتماد» 
که در آن پیشــنهاد انجام انتخابات زودرس ریاســت 
جمهورى را داد و پشت بند آن، گفتگوى این تئوریسین 
اصالح طلب با هفته نامه «صدا» در شماره شنبه همین 
هفته این نشریه که صراحتًا خواســتار استعفاى حسن 
روحانى شد، جنجال جدیدى در فضاى سیاسى کشور به 
وجود آورده است. تقریبًا همه چهره هاى سیاسى هر دو 
جناح با پیشنهادات عباس عبدى مخالفت کرده اند و این 
در حالى است که هم اصولگرایان و هم اصالح طلبان به 
عملکرد روحانى انتقادات جدى داشته و حتى اصولگرایان 
مجلس به دفعات خواستار استیضاح رئیس جمهور شده 
اند. در این میان روزنامه هــاى دو جناح و به خصوص 
نشــریات نزدیک به اصولگرایان نیــز وارد این دعواى 
«ماندن یا رفتن» شــده و به علت طرح ایده اســتعفاى 
روحانى و انتخابات زودرس با دیده تردید نگریســته و 
همچون شخصیت هاى سیاسى اصولگرا، آنها هم با این 

طرح به شدت به مخالفت برخاسته اند. 
عبدى در یادداشتى که روزنامه اصالح طلب «اعتماد» 
دیروز آن را در صفحه اول خود منتشــر کرد، درست به 
همین موضوع پرداخته و از اصولگرایان مى پرسد شما که 
خواستار برکنار شدن روحانى بودید چرا با ایده استعفاى 
او همراهى نمى کنید: «اینکه یکى از شما پایین کشیدن 
هر چه ســریع تر رئیس جمهور را وظیفه خود مى داند، یا 
دیگرى دنبال مجلسى است که با قدرت او را استیضاح 
کند، همه نشانه هاى مطلوبیت این هدف براى شماست. 
خوب حاال اگر با شیوه کم هزینه ترى این هدف محقق 
شــود، چه ایرادى دارد و چرا از آن اســتقبال نمى کنید؟ 
چه استدالل پوچى است که [روحانى] باید تا پایان ادامه 
دهد و مســئولیت کارهایش را بپذیرد؟ خب! پذیرفت یا 
نپذیرفت. چه نتیجه اى دارد؟ اگر بد است تا همینجا هم 
مى تواند بد باشــد و بپذیرد کافى است و اگر آن را خوب 
مى دانید، پس تا 18 ماه دیگر هم همان راه را ادامه خواهد 
داد. احتماًال براى آنکه بدتر شود، چوب هاى بیشترى الى 

چرخش خواهید گذاشت تا بگویید، نگفتیم؟!»
اما روزنامه «کیهان» در شماره دیروزش به تندى در قبال 
ایده عباس عبدى موضعگیرى و آن را «پروژه مدیریت 
افکار عمومى و تکمیل پازل دشــمن براى ایجاد هرج و 
مرج و تشدید خشونت در کشور و البته فرار از پاسخگویى 
درباره وضع موجود» توصیف کرد. «کیهان» در مطلب 
بلندى، طرح این موضوع را با آشوب ها در لبنان و عراق 
نیز مرتبط دانست و نوشت: «نکته قابل تأمل، همزمانى 

پیشنهاد اســتعفاى رئیس جمهور با ادامه هرج و مرج و 
اغتشاشات در کشــورهاى منطقه نظیر عراق و لبنان و 
متأثر از خأل قدرت و انحالل دولت در این کشورهاست. 
طى هفته هاى گذشــته بقایاى حــزب بعث و حکومت 
جنایتکار صدام در عــراق و آدمکش هاى منفورى مانند 
«ولید جنبالط» و «ســمیر جعجــع» در لبنان، طبق 
نقشه آمریکا و عربستان و اســرائیل، خواستار استعفاى 
رئیس دولت («عادل عبدالمهدى» و «ســعد حریرى») 
شدند و این کشورها را در کام بى ثباتى و ناامنى فرو بردند. 
و حاال گویا در ایران هم، طیف متهم در دو کودتاى 78 و 

88، شبیه همان بازى را تکرار مى کنند.»
روزنامه اصولگراى «جام جم» نیز ضمن مخالفت با طرح 
ایده استعفاى روحانى، معتقد است روحانى باید بماند و 
پاسخگو باشد ضمن اینکه به اعتقاد روزنامه صدا و سیما، 
با استعفاى او حتى ممکن است کار به جنگ داخلى هم 
کشیده شود: «اگر به سمت بى دولتى برویم و یا اینکه به 
سمت هر اقدامى برویم که استقرار دولت با خدشه مواجه 

شود، دچار تجربه برخى از کشــورها مثل لیبى خواهیم 
شد. لیبى کشورى ثروتمند بود اما به مجردى که دولتش 
ســقوط کرد با جنگ هاى داخلى روبه رو شد و االن در 
شمار کشورهاى ضعیف است... از ســوى دیگر خیلى 
از تحلیلگران معتقدند اســتعفاى یک مقام مسئول در 
شرایطى که افکار عمومى در انتظار شنیدن پاسخ هاى 
اوســت، نوعى فرار از پاسخگویى اســت. این روندى 
است که اتفاقًا در دولت دوم روحانى از سوى برخى وزرا 

مشاهده شده است.»
چند روز پیش هم عبدا...گنجى، مدیر روزنامه اصولگراى 
«جوان» در توییتى، ضمن مخالفت با اســتعفاى حسن 
روحانى، بى دولت کردن کشــور را اقدامى «مشکوك» 
قلمداد کرد: «بى دولت سازى کشــور در شرایط موجود 
مشکوك است. استعفاى روحانى مطالبه انقالبیون نیست. 
انقالبیون به دنبال قهرمان سازى از بازندگان نیستند. اگر 
مردم رأى دهنده به مزایا و معایب دولت ناشــى از رأى 
خود برسند در انتخاب بعدى ریل را عوض مى کنند. تغییر 

مردم ساالرى باید این گونه محقق شود.»
این توییت با پاسخ عباس عبدى هم مواجه شده است. 
مبدع تز «خروج از حاکمیت» در دهه 80 در یادداشــت 
دیروز خود در روزنامه «اعتماد» ضمن دفاع از استعفاى 
روحانى نوشت: «برخى دیگر اســتعفا را قهرمان سازى 
تلقى کرده اند و معتقدند پس از پایان دوره مردم تغییر ریل 
خواهند داد. آنان متوجه نیستند که اوًال این قهرمان سازى 
نیست دوم اینکه انتخابات زودرس همان فرصت مناسب 
براى تغییر ریل اســت. نیازى نیست دو سال صبر کنید. 
حاال اگر بــه علل دیگرى این را نمى پســندید همان را 

باید گفت.»
عبدى احتماالً در یکى دو روز آینده هم به مطل ب روزنامه 
«کیهان» و همچنین یادداشــت «جام جم» در شماره 
دیروز این دو نشریه پرنفوذ پاسخ خواهد داد تا در آستانه 
انتخابات مجلس، بگومگوى اصولگرایان و اصالح طلبان 
و رسانه هاى آنها درباره لزوم اســتعفا کردن یا نکردن 

حسن روحانى ادامه دار شود.  

دکتر مسعود سلیمانى، دانشمند هسته اى دچار حمله قلبى 
شد و هم اکنون در بیمارستان قلب تهران بسترى است.

قرار بود دیروز در دانشگاه تربیت مدرس مراسم استقبال 
از سلیمانى با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناورى برگزار 
شــود که با وقوع این عارضه این مراسم لغو شد. پیمان 
جبلى، معاون برون مرزى سازمان صداوسیما این موضوع 
را در نشست خبرى اعالم کرد و افزود: دکتر سلیمانى در 
حالى که در محل آمدن به پرس تى وى براى شرکت در 
نشست خبرى بود دچار عارضه قلبى شد و به بیمارستان 

قلب منتقل شد.
مسعود ســلیمانى همان دانشــمند محبوس ایرانى در 
آمریکاست که 16 آذر سال جارى پس از یکسال بازداشت 

غیرقانونى در آن کشور آزاد و تحویل مقامات ایرانى شد. 
به ازاى آزادى او، یک تبعه آمریکا که به جرم جاسوسى 
در ایران زندانى شده بود نیز آزاد شد. این مبادله زندانیان 
بین ایران و آمریکا، بازتاب گســترده اى در رسانه هاى 
جهان داشت. سلیمانى به اتهام انتقال سلول هاى بنیادى 
و هورمون رشد در آمریکا بازداشت شده بود. آمریکایى ها 

این موضوع را مصداق دور زدن تحریم ها مى دانستند.
این استاد اصفهانى دانشــگاه قرار بود روز گذشته بعد از 
14 ماه به دانشــگاه بازگردد که به دلیل حمله قلبى در 

بیمارستان بسترى شد.

غالمعلى رجایى، فعال سیاسى اصالح طلب و استاد دانشگاه 
و از نزدیکان مرحوم هاشمى رفسنجانى مى گوید شوراى 

نگهبان قرار بود حسن روحانى را رد صالحیت کند. 
او که درباره عملکرد شوراى نگهبان در احراز صالحیت ها، 
با پایگاه اطالع رسانى «رویداد24» گفتگوى مفصلى انجام 
داده، بر این عقیده است که هیچ عالیمى از تغییر رویه شوراى 
نگهبان در بررسى صالحیت ها مشاهده نشده و به گفته او 
این امکان وجود دارد به بهانه هایى همچون عدم التزام به 
نظام، باز هم نیروهاى کارآمد اصالح طلب را رد صالحیت 
کنند، همانطور که قصد داشتند در ســال 96 روحانى را رد 
صالحیت کنند. رجایى گفته است: خوب است بدانید شوراى 
نگهبان در سال 96 مى خواست روحانى را رد صالحیت کند و 
22 مورد هم ذکر کرده بودند که در این موارد از رهبرى تبعیت 
نکرده است که با ورود مراجع و تذکر آنها به شوراى نگهبان 

حسن روحانى تأ یید صالحیت شد.

معاون فرهنگى قوه قضاییه درباره موتورسوارى بانوان 
تصریح کــرد: در آینده مى توان اقداماتــى را به لحاظ 
شرعى، اخالقى و قانونى نسبت به اســتفاده بانوان از 

موتورسیکلت انجام داد.
صادقــى گفــت: موتور هایــى تهیه شــده کــه به 
راحتى بــه زمین نمى افتنــد، فرض کنیــد بانویى در 
زمان موتورســوارى بــه زمیــن بیافتد؛ ایــن اتفاق

خوشایند نیست چرا که شایســته عفت و حیاى بانوان 
نیست.

معاون فرهنگى قــوه قضاییه بیان کــرد: لباس هاى 
حرفه اى موتورســوارى وجود دارد که پوشش محکم 
و زیبایــى دارد، اگــر از این لباس هــاى مخصوص 
اســتفاده شــود این امکان وجود دارد که استفاده این 
لباس هــا براى بانــوان در زمان موتورســوارى منعى 
نداشــته باشــد. او افــزود : فــرض کنیــد بانویى با 
لباس هاى یله و رهــا که فاقد دکمه هســتند اقدام به 
موتورســوارى کند، زمانى که بر روى موتورســیکلت 
مى نشــیند وزش بــاد باعــث پدیــد آمــدن صحنه 
نامناســبى مى شــود و با عرف و اخالق ما ســازگار

 نیســت و در نتیجه قانون اجازه موتورسوارى به بانوان 
را نمى دهد.

 صادقــى گفــت: دولت به شــرط طراحى مناســب 
درباره موتورســوارى بانــوان الیحــه اى را تحویل 
مجلس شــوراى اســالمى دهــد، اگر ایــن الیحه 
مــورد تأییــد مجلــس و شــوراى نگهبــان قــرار
 گرفــت، موتورســوارى بانــوان هم مجــاز خواهد 

شد.

طرح جنجالى عباس عبدى حرف و حدیث هاى زیاد ى آفریده است

مخالفت روزنامه هاى اصولگرا با ایده استعفاى روحانى
سهیل سنایى 

روایت مقام ارشد قضایى 
از اینکه چرا موتورسوارى 

زنان مجاز نیست

مسعود سلیمانى دچار حمله قلبى شد
مانى مهدوى 

آرمان کیانى

قرار بود روحانى هم
 رد صالحیت شود

تازه هاى عجیب از ماجراى کیک هاى قرص دار
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ثبت نام کالس هاى موسیقى 
هنرسـراى خورشـید در کالس هـاى موسـیقى آواز، 
تنبک، دف، تار، سـه تـار، پیانـو و گیتار تـا 30 آذر ماه 
از عالقه منـدان ثبت نام بـه عمل مى آورد. مسـئول 
مرکز هنرسراى خورشـید گفت: هنرسراى خورشید و 
دفتر تخصصى موسیقى وابسـته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان از سـال 85 
تاکنـون کالس هـاى متعـددى را برگـزار کـرده که 
روزهاى زوج ویـژه آقایان و روزهاى فـرد ویژه بانوان 
برنامه ریزى شده است. زهرا شجاعى منش افزود: این 
کالس ها هفته اى یک جلسه 20 دقیقه اى به صورت 

خصوصى برگزار مى شود.

گاز گران نشده
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: هیچگونه 
افزایش و یا تغییـر قیمت در گاز بها نخواهیم داشـت. 
سـید مصطفى علوى افزود: گاز بها در سراسـر استان 
و سراسـر کشـور هیچ تفاوت قیمتى با همدیگر ندارد. 
وى همچنین گفت: 90 هزار مشـترك در شهرسـتان 
فالورجان ساالنه بیش از 370 میلیون متر مکعب گاز 

مصرف مى کنند.

کشف 20 فقره جیب برى 
از بانوان 

سـارق کیف هاى بانوان در اتوبوس واحد، مترو و کنار 
عابربانـک هـا در اصفهـان در دام پلیس گرفتار شـد. 
سرهنگ حسین ترکیان، سرپرست پلیس آگاهى استان 
اصفهان گفت: در پى شکایت تعدادى از شهروندان زن 
از سرقت کیف پول خود به پلیس، مأموران در عملیاتى 
تخصصى موفق شدند زن جیب بر را شناسایى و پس از 
هماهنگى هاى الزم دستگیر کنند. سارق در بازجویى 
پلیس به 20 فقره سرقت به شیوه جیب برى در منطقه 

جنوب شهر اصفهان اعتراف کرد.

 جشن امضاى عاشقانه هاى 
«پرى دخت»

«پرى دخت» خوانى و جشـن امضاى کتاب با حضور 
حامد عسـگرى، نویسـنده کتاب «پرى دخت»، فردا 
سه شنبه 26 آذر ماه از سـاعت 16 تا 18  در حوضخانه 
قلمسـتان برگزار مى شـود. الهه رضایى اظهـار کرد: 
این برنامـه از سـوى مرکـز آفرینش هاى قلمسـتان 
وابسـته بـه سـازمان فرهنگـى، اجتماعى و ورزشـى 
شـهردارى اصفهـان با همکارى نشـر «مهرسـتان» 
و اداره کل کتابخانـه هـاى عمومـى اسـتان اصفهان

 برنامه ریزى شده است. وى گفت: کتاب «پرى دخت» 
پرفروش ترین کتاب سال بوده است.

سمپاشی 11437 منهول 
شبکه فاضالب 

عملیات سمپاشـی 11437 منهول شبکه فاضالب در 
منطقه شاهین شهر وگز انجام شـد. این اقدام با هدف 
از بین بردن حشـرات موذي و ارتقاى سطح بهداشت 
محیط و بـا پیگیري هاي بـه عمل آمده توسـط واحد 
بهره برداري آبفا شاهین شهر و از ابتداي مهر ماه 98 تا 
آخر آبان ماه سال جاري انجام و تعداد 11437 منهول 

شبکه فاضالب سمپاشی شد.

باد و باران در اصفهان 
از امروز

مدیرکل هواشناسـى اصفهان پیش بینى کرد که موج 
جدیدى از بارش ها از امروز دوشنبه تا پایان هفته وارد 
آسمان استان خواهد شد. حمیدرضا خورشیدى اظهار 
کرد:  بر اسـاس تحلیل آخرین نقشه هاى هواشناسى، 
این موج از اواسـط روز دوشـنبه (امروز) وارد آسـمان 
استان مى شود و تا اوایل روز پنج شنبه به فعالیت خود 
ادامه خواهد داد. وى بیان کرد: پس از ورود این سامانه 
ناپایدار از سـمت غرب و جنوب غرب به اسـتان شاهد 
کاهش دما، وزش باد شـدید و بارش بـاران و برف در 
بیشتر نقاط استان به ویژه مناطق غرب و جنوب غرب 

و شمال خواهیم بود.

خبر

شیشه فروش گفت: 17 دشــت در استان اصفهان دچار 
پدیده نشست زمین شده است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان در جلسه 
ستاد پیشگیرى، هماهنگى و فرماندهى عملیات پاسخ 
به بحران فریدن با بیان اینکه در حال حاضر 17 دشــت 
در استان از جمله دشــت هاى دامنه-داران، گلپایگان، 
برخوار، مهیار، کاشان و دشــت اصفهان دچار نشست 
شده افزود: این پدیده حاصل 25 سال برداشت بى رویه 
آب از سفره هاى زیر زمینى است. منصور شیشه فروش 
با اشاره به اینکه دشــت دامنه –داران جزو دشت هاى 
ممنوعه بحرانى معرفى شده، گفت: براى کنترل نشست 

زمین، 5000 حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده و 
براى مدیریت برداشت ها، بیش از 4000 کنتور هوشمند 
روى چاه هاى کشــاورزى نصب شده و 70 گروه گشت 
و بازرســى آب منطقه اى هم بــراى جلوگیرى از حفر 
چاه هاى جدید و غیرمجاز فعال شــده است.  وى افزود: 
تاکنون 80 میلیارد ریال اعتبار عمرانى و تسهیالت هم 

براى بهسازى منازل شهر دامنه تخصیص یافته است. 
مصطفى سلیمى، مدیر امور منابع آب فریدن هم گفت: از 
سال 62 تاکنون سطح آب هاى زیرزمینى دشت دامنه-

داران 37 متر پایین تر رفته و ساالنه حدود 12 میلیون متر 
مکعب کسرى ذخیره آب داشته ایم.

 اســتاندار اصفهان گفت: طرح انتقال آب از محل تونل 
و سد سوم کوهرنگ از ســال هاى قبل شروع شد و امید 
اســت عملیات اجرایى تونل تا 22 بهمن امسال پایان 

یابد.
عملیات اجرایى تونل ســوم کوهرنگ در سال 1377 با 
هدف تامین آب به میزان حدود 255 میلیون مترمکعب 
در سال براى تامین بخشى از کمبود آب منطقه مرکزى 
ایران آغاز شد. قرارداد ساخت سد سوم کوهرنگ نیز در 
سال 1389 بسته شد و قرار بود سال 93 به بهره بردارى 
برسد اما پیشرفت فیزیکى کنونى طرح کمتر از 20 درصد 
است. عملیات ساخت تونل سوم کوهرنگ مراحل پایانى 

خود را طى مى کند اما عملیات اجرایى ســد مخزنى این 
تونل در چند سال اخیر به دلیل مشکالتى از جمله منابع 

مالى متوقف مانده بود.
عباس رضایى افزود: شایسته بود که این طرح چند سال 
گذشته به طور کامل اجرا مى شد اما به دالیل متعدد فعال 
نبود و امیدواریم 22 بهمن امسال طرح تونل آن پایان یابد.
وى با بیان اینکه تونل و ســد ســوم کوهرنگ، یکى از 
طرح هاى بزرگ انتقال آب براى تامین آب آشــامیدنى 
اصفهان است، اظهارداشت: عملیات اجرایى سد تونل سوم 
کوهرنگ از اسفند پارسال مجدد کلید خورد و امید است تا 

یک ماه آینده خاکبردارى از سد انجام شود.

22 بهمن؛ 
تکمیل تونل کوهرنگ

نشست زمین در 17 دشت 
استان اصفهان

رزمایش طرح زمستانى پلیس راه فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان با رژه موتورى و خودرویى پلیس راه، آتش نشانى، 
هالل احمر و اورژانس، راهدارى آغاز شد و تا 25 اسفند 98 در 

جاده هاى استان اصفهان ادامه خواهد داشت.
اســتاندار اصفهان در رزمایش طرح زمســتانى پلیس راه 
فرماندهى اســتان اصفهان گفت: در این رزمایش نیروى 
انتظامى، هالل احمر، آتش نشانى، اورژانس، راهدارى و... 
براى ارائه خدمات به مردم اعالم آمادگى کرده و با همدلى، 
همکارى و تعاملى که در عمل دارند نمودى از وحدت اسالمى 
در ارائه خدمت به مردم فهیم اســتان اصفهان را به نمایش 

گذاشته اند که این رمز موفقیت آنهاست.
عباس رضایى با اظهار خرسندى از به کارگیرى نوآورى و 
خالقیت در ارائه خدمات افزود: امروز به کارگیرى پهپاد دیگر 
یک رؤیا نیست بلکه امرى ساده براى استفاده نیروها بوده 
و نشــان مى دهد که هر روز بهتر از روز قبل شاهد نوآورى 
بوده ایم که باید این امر سرلوحه کار همه دستگاه ها قرار گیرد.

استاندار اصفهان خطاب به نیروهاى حاضر در این رزمایش 
گفت: ما به شما نیروهاى خدوم افتخار مى کنیم، قدر و جایگاه 
خود را شناخته و به آن اهمیت دهید و ارزش کار خود را بدانید 

و به آن افتخار کنید.
وى خاطرنشان کرد: سوگند مى خورم دولت نیز علیرغم همه 
مشکالت و شرایط اقتصادى ناجوانمردانه و تحریم ها، هم و 
غم خود را براى رفع مشکالت مردم، به ویژه اقشار آسیب پذیر 

جامعه به کار گرفته است.
استاندار اصفهان مى گوید: معناى فصل زمستان، بارش برف 
و باران است. بنابراین مى طلبد هر دستگاهى بر اساس حیطه 
مسئولیت خود کارهایى را انجام دهد و امروز این رزمایش 
نشان از هماهنگى دســتگاه هاى مرتبط جاده اى دارد، که 
البته امید است امسال و در فصل زمستان براى هیچکس، در 
هیچ نقطه اى، هیچ حادثه اى به خصوص در استان اصفهان، 

پیش نیاید.
رضایى اضافه کرد: در این میان سکه دو رو دارد که یکى ارائه 
خدمت بوده که امید است به خوبى عمل شود و دوم، مردم 
که باید فرهنگ رانندگى را رعایــت کنند و به توصیه هاى 
پلیس راه که همانا به کارگیرى تجهیزات و دیگر اقدامات 

ایمنى در جاده هاست توجه ویژه داشته باشند و از سفرهاى 
غیرضرور خوددارى کنند و براى بارش نزوالت آســمانى، 

دست به دعا شوند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان هم گفت: با این رزمایش، 
امروز همه دستگاه هاى خدمات رسان جمع شده و با طرحى 
جامع و دقیق، تــالش دارند حوادث جــاده اى را در فصل 

زمستان در استان اصفهان به حداقل برسانند.
سردار مهدى معصوم بیگى افزود: نیروى انتظامى، پلیس 
راهور درون و برون شــهرى، هالل احمر، آتش نشــانى، 
اورژانس و... همه آماده اند تا در فصل زمستان در کنار هم به 
مردم خدمت کنند و خدمتگزار آنها باشند اما تأکید مى کنم 

مردم نیز باید با رانندگى با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین 
ما را یارى دهند تا شاهد حوادث ناگوار در زمستان در استان 

اصفهان نباشیم.
وى از کاهش 13 درصدى جانباختــگان حوادث رانندگى 
نسبت به سال گذشــته خبر داد و گفت: امیدواریم زمستان 

امسال، کم حادثه و کم خطر باشد.
سردار معصوم بیگى با بیان اینکه وسایل پایش جدید از جمله 
پهپاد و هلى شات استفاده مى شود و به طور مستمر تمام نقاط 
جاده را پایش کنیم، تصریح کرد: با استفاده از این وسایل جدید 
موضوع ترافیکى و پیچ هاى خطرناك را مدیریت کنیم؛ همه 

نیروها و توان آماده اند زمستان خوبى را پشت سر بگذاریم.

جانشین فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان نیز در جمع 
مسئوالن در مراســم آغاز به کار طرح رزمایش زمستانى 
پلیس راه فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان گفت: امروز 
همه همکاران در نیروى انتظامى، هالل احمر، آتش نشانى، 
اورژانس، عزیزان راهدارى مصمم هستند با ظرفیت هاى 
مشترك، نوآورى و خالقیت به گونه اى برنامه ریزى کنند که 
در زمستان امسال عالوه بر ایمنى 13 هزار کیلومتر راه هاى 

اصفهان، به ایمن بودن جاده ها کمک کنند.
سرهنگ حسین حسین زاده با بیان اینکه پهپاد زمانى در ذهن 
ما نایافتنى بود، گفت: امــروز با خالقیت و نوآورى، مجدانه 
به آن فکر کرده و این شــکوفایى حاصل شــده و هر روز 

پیشرفت ها و توفیقات خوبى حاصل مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: در باب نوآورى، ایستگاه هاى امنیت 
و ســالمت در محور اصفهان- قم با حضور رئیس شوراى 
تأمین استان و فرمانده انتظامى استان در سال جارى برقرار 
و تالش شــد تا میزان ترافیک کاهش یابــد. این در حالى 
است که در ســال 97 ما 66 جانباخته ترافیکى داشتیم که 
این میزان امروز به 19 جانباخته حوادث ترافیکى رسیده و 
کاهش قابل مالحظه اى داشــتیم که البته حاصل یک کار 

جمعى بوده است.
جانشین فرماندهى انتظامى استان اصفهان معتقد است: احداث 
ایستگاه هاى امنیت و سالمت، که رانندگان خودروها بعد از هر 
دو ساعت رانندگى، 15 دقیقه دراین مکان ها استراحت مى کنند 
و سپس به راه خود ادامه مى دهند مى تواند موجب ایمنى بیشتر و 

در نتیجه کاهش تصادفات جاده اى باشد.
حســین زاده آلودگى محیط زیســت و آلودگى هــوا را از 
چالش ها خواند و گفت: پلیس براى بخشى از آلودگى ها که 
موتورسیکلت ها ایجاد مى کنند برنامه دارد به گونه اى که ما 
امروز یک میلیون موتورسیکلت در استان اصفهان با سوخت 
فسیلى داریم که هر کدام چهار تا شــش برابر خودروهاى 
چهار سیلندر آلودگى ایجاد مى کنند که به نظر مى رسد باید 
موتورسیکلت هاى برقى را جایگزین آنها کنیم. این در حالى 
است که 52 درصد جانباختگان جاده ها، موتورسیکلت سواران 

و راکبان آنها هستند.
وى اذعــان کــرد: مطالعــات در زمینــه بــه کارگیرى 
موتورســیکلت هاى برقــى و جایگزینــى آنهــا بــا 

موتورسیکلت هاى سوخت فسیلى انجام شده است.
جانشین پلیس راه اســتان اصفهان هم به «نصف جهان»  
گفت: رزمایش زمستانى پلیس راه استان اصفهان آغاز شده و 

تا 25 اسفند 98 در جاده هاى استان ادامه دارد.
سرهنگ اصغر زارع افزود: در طرح رزمایش زمستانى پلیس 
راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان در طى سه ماه، 1980 
تیم دو نفره، با 5940 نیرو و 660 خودرو در جاده هاى استان 
اصفهان به مردم ارائه خدمت مى کنند تا زمستانى ایمن و به 

دور از حوادث ناگوار داشته باشند.
در پایان، رژه خودرویى و موتورى انجام و نیروها عازم محل 

مأموریت خود شدند.

رزمایش طرح زمستانى پلیس راه فرماندهى انتظامى استان دیروز برگزار شد

جاده هاى اصفهان در تیررس پهپادهاى پلیس
ساسان اکبرزاده

معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستایى وزیر کشور 
در حاشیه جلسه پیگیرى مشکالت شهرها و روستاهاى 
شهرســتان فالورجان گفت: براى تکمیل طرح هاى 
عمرانى این هشت شهر در شهرســتان فالورجان که 
هرکدام جمعیتى کمتر از 50هــزار نفر دارند، 50میلیارد 
ریال پرداخت مى شــود. مهدى جمالى نژاد افزود: براى 
آغاز طرح هاى عمرانى و فرهنگى روستا و شهرها باتوجه 
به طرح ها، از یــک تا پنج میلیارد ریــال وام بالعوض 

پرداخت خواهد شد.
معاون وزیرکشــور هــدف از بازدیدهــاى دوره اى از

 اســتان ها را توانمند کــردن شــهرداران و دهیاران 
بیان کرد. وى بابیان اینکه این شهرســتان ســومین 
شهرستان پرتراکم کشــور بعداز شهرستان هاى کرج و 
خمینى شهراست گفت: زیرســاخت هاى طبیعى این 

شهرستان ضعیف و نیازمند تقویت است.
على ســاعدى، فرماندار فالورجان هــم گفت: بیش از 
هفت طرح عمرانى از جمله پل هاى ورودى شهرستان 
و ورودى زازران و پل امامزاده ســیدمحمد(ع) با بیش از 
700میلیارد ریال اعتبار، به علت مســائل سیاسى وکم 

کارى مدیران شهرستان اجرایى نشده است. 

هفته گذشــته، چند کارشناس از گنبد شــیخ لطف  ا... 
بازدید کردند تا وضعیت ترك مرمت شده آن را از نزدیک 

بررسى کنند.
احمدرضا حشمتى، یکى از این افراد و کارشناس رسمى 
دادگســترى در زمینه ابنیه و میراث فرهنگى است که 
مشاهدات خود را چنین شرح داد: در حال حاضر سئوال 
مردم این است که چرا ترك مرمت شده سفید شده؟ این 
موضوع چند دلیل دارد؛ یکى اینکه هفت ترك دیگر کامًال 
ناهموار است و بندهاى کاشى هاى قدیمى از بین رفته 
است. درواقع بارش هاى فصلى وارد بندها شده و مالط 
ِگل زیر کاشى ها و آجرها از الى بندها بیرون آمده و روى 
بدنه ریخته و جذب کاشى ها شده است. به همین دلیل 
در قسمت هایى که مرمت نشــده، تأثیر رنگ قهوه اى 
ِگل روى کاشــى هاى کرم رنگ زیاد شــده و این رنگ 
قسمت هاى مرمت نشده را از لحاظ بصرى تیره جلوه داده 
است. به عبارت دیگر چون مالط بخش قدیمى ِگل است 
و مالط بخش جدید گچ، پس دادن گل به کاشــى هاى 
قدیمى رنگ آن در زمان بارندگى، موجب شده که تیره تر 

به نظر برسد.
حشمتى در ادامه توضیح داد: دلیل دیگر تغییر رنگ این 
است که پشت قالب دوغاب ریخته شــده، خلل و فرج 

آجرها پاك سازى و تمیز و  سفید شده است و سایر ترك ها 
هم باید از آلودگى زدوده شود و مانند ترك جدید  تمیز و 

پاك سازى شوند.
این کارشناس تأکید کرد: هم اکنون دوغابى روى سطح 
مرمت شده وجود ندارد و گچى روى کاشى ها باقى نمانده 
است. گچ، خاصیت سفیدکننده دارد که باعث شده خلل و 
فرج آجرها پاك و تمیز و سفید شود. در حال حاضر هیچ 
گچى روى این ترك باقى نمانده اســت و اگر هم باقى 

مانده باشد به مرور پاك مى شود.

پرداخت 50 میلیارد ریال 
براى تکمیل طرح هاى عمرانى فالورجان

پرداخت 1700 فقره تسهیالت مسکن روستایى از سال 84 

اجالس منطقه اى جامعه مدرسین حوزه علمیه در اصفهان برگزار شد

چرا آلودگى دیروز هوا در اصفهان مدارس را تعطیل نکرد؟ 

بررسى وضعیت گنبد شیخ لطف ا... از نزدیک

با حضور قوى بیان، معاون بازسازى و مسکن روستایى 
بنیاد مسکن اســتان، از مدیران بانک هاى عاملى که در 
پرداخت تسهیالت مسکن روستایى با بنیاد مسکن انقالب 

اسالمى همکارى و تعامل داشته اند تقدیر به عمل آمد.
قدرتیان، مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان 

آران و بیدگل در حاشــیه برنامه تقدیر از مدیران بانک ها 
اظهار کرد: تعداد 1700 فقره تسهیالت مسکن روستایى 
از ســال 84 تاکنون با کمک بانک هــاى عامل و تحت 
نظارت ناظران فنى روستایى بنیادمسکن به مردم شریف 
شهرســتان پرداخت شده اســت. وى خاطر نشان کرد: 

همچنین با عنایــت به حوادث ناشــى از بارندگى هاى 
اوایل ســال  جارى، به تعداد 520 واحد مسکونى شهرى 
و روستایى خسارت وارد شد که تاکنون تعداد 520 فقره 
تسهیالت حوادث به بانک هاى عامل معرفى و تعداد 370 

فقره تسهیالت منجر به انعقاد قرارداد شده است.

نهمین اجالس منطقه اى جامعه مدرســین حوزه علمیه 
استان هاى اصفهان، مرکزى و چهارمحال و بختیارى به 
مدت دو روز در اردوگاه شهید بهشتى واقع در باغ ابریشم 

اصفهان برگزار شد. 
رئیس مجمع عمومى جامعه مدرســین حوزه علمیه در 
این زمینه گفت: این اجالس با هدف رسالت روحانیت و 
حوزه هاى علمیه در پیشبرد بیانیه گام دوم انقالب برگزار 

شد. به همین منظور دبیرخانه بیانیه گام دوم انقالب در 
جامعه مدرسین تشکیل شده زیرا این بیانیه حائز نکاتى با 
اهمیت در ارتباط با تاریخ 40 ساله انقالب و برنامه ریزى 

دقیق براى آینده است.
در این کمیســیون، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان بیان کرد: الزمه تحقق این بیانیه در ابعاد فرهنگى 
و معرفتى این است که باید ابتدا   آسیب شناسى الزم در 

بروز تهدیدهاى فرهنگى صــورت پذیرد و در مرحله بعد 
ظرفیت شناسى از امکانات موجود و سپس بازنگرى در 

نحوه تخاطب با جامعه صورت پذیرد. 
حجت االسالم بلک در جلســه علماى بالد عنوان کرد: 
نهادینه کردن فرهنگ در جامعه مســتلزم هماهنگى و 
همسویى نهادهاى فرهنگى است که در اهداف، روش ها 

و برنامه ها این اشتراك و همسویى محقق شود.

در حالى که میزان غلظت آالینده هاى هوا در روز گذشته 
به حدى رسید که تا ظهر دیروز ایستگاه هاى پایش دائم، 
کیفیت هوا را «ناسالم براى عموم» اعالم کرد، اما خبرى 
از تعطیلى مدارس در هیچ کدام از دو نوبت صبح و بعد 
از ظهر نبود. شاخص آلودگى هوا روز شنبه با عدد 109 
در محدوده «ناسالم براى گروه هاى حساس» بود اما به 
یک باره از شنبه شب شدت یافت و دیروز نیز در بیشتر 

نقاط «ناسالم براى عموم» بود.
صبح دیروز یک شنبه با توجه به پایدارى هوا، سرد شدن 
دما و افزایش حجم آالینده ها، شــاهد ایجاد مه دود در 
سطح گسترده اى از کالنشهر اصفهان بودیم و با وجود 
پیش بینى هاى هواشناســى از چند روز گذشته مبنى بر 
افزایش شدت آلودگى هوا و تعطیل شدن مدارس برخى 
شهرهاى بزرگ مانند تهران، خبرى از تعطیلى مدارس 

اصفهان در این هوا نبود.
روز گذشته کورش محمدى، رئیس کمیسیون اجتماعى 
و محیط زیست شــوراى اسالمى شــهر اصفهان در 

جلسه علنى این شــورا با اشــاره به باال بودن شاخص 
آلودگــى هواى صبــح روز یک شــنبه شــهر اظهار 
کــرد: در تعجبم چــرا کمیته اضطــرار آلودگى هواى 
اســتان در این زمینه اقدامــات الزم را انجــام نداده 

است.
وى با بیان اینکه ایــن آلودگى هوا بــراى گروه هاى 
حساس خطرناك است، افزود: چاره اندیشى درخصوص 
این موضوع براى حفظ ســالمتى فرزندانمان بســیار 
اهمیت دارد و باید مســئوالن درباره تعطیل نشــدن 

مدارس اصفهان پاسخگو باشند.
این در حالى اســت که اســتاندار اصفهان روز گذشته 
در جمع خبرنگاران در خصوص دلیل تعطیل نشــدن 
مدارس با وجود بــاال رفتن میــزان آالینده ها عنوان 
کرد: تیمى با حضور دســتگاه هاى هواشناسى، محیط 
زیست، علوم پزشــکى و... تحت مدیریت ستاد بحران 
استان داریم که طبق دســتورالعمل مشخصى در مورد 
اقدامات الزم براى مقابله با آلودگى هوا تصمیم گیرى 

مى کند.
عباس رضایى با بیان اینکه محیط زیست باید غیرمجاز 
بودن میزان آلودگى را اعالم کند، ادامه داد: جمع بندى 
جلسه اى که شنبه شب برگزار شد، این شده که هنوز به 
میزان غیرمجاز نرســیده و الزم نیست مدارس تعطیل 

شوند.
در همین حال ســید مهدى میرجهانیــان، مدیر گروه 
بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان هم اظهار کرد: 
با توجه به پیش بینى هاى هواشناســى از شنبه عصر به 
طور مداوم پیگیر وضعیت شاخص کیفى هواى اصفهان 
بودیم و تا ساعت 23 شنبه شــب، پیش بینى این حد از 
انباشت آالینده ها و باال رفتن شاخص هاى آلودگى هوا 
نشده بود و میانگین شــاخص ها به ناسالم براى عموم 
نرسید. حدود ساعت 5  صبح روز یک شنبه بود که باال 
رفتن شاخص هاى آلودگى هواى اصفهان مسجل و به 
استاندارى گزارش شد اما بحث تعطیل کردن مدارس، 

مطرح نبود.
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گریم نسرین نصرتى، بازیگر مجموعه تلویزیونى «پایتخت 6» رونمایى شد. تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «پایتخت 6» این روزها 
در حال انجام است و به تازگى از گریم نسرین نصرتى در نقش «فهیمه معمولى» در این سریال رونمایى شده است.

محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین فر، هومن حاجى عبداللهى، نسرین نصرتى، مهران احمدى، سارا و نیکا فرقانى اصل از بازیگرانى 
هستند که در فصل جدید این سریال حضور دارند. یکى از بازیگرانى که در فصل جدید «پایتخت» حضور ندارد علیرضا خمسه است.

مجموعه تلویزیونى «پایتخت» به تهیه کنندگى الهام غفورى از سال 90 تا 97 در پنج فصل از شبکه یک سیما به روى آنتن رفت.

 «من سالوادور نیستم» از جمله کمدى هاى پرفروش ده سال اخیر سینماها 
بوده است و عالوه بر اکران عمومى به هنگام عرضه فیلم در شبکه خانگى نیز 

فروشى باال برایش رقم خورد.
«من سالوادور نیستم» را منوچهر هادى براســاس فیلمنامه رضا مقصودى 
ســاخت ولى علیرغم اقبال مخاطبان، مقصودى از نتیجه کارگردانى هادى 

راضى نیست و سال ها بعد از اکران همچنان از این همکارى گله دارد.
رضا مقصودى که خودش ســابقه کارگردانى یک کمدى با عنوان «خجالت 
نکش» را داشته با نقد کیفیت «من سالوادور نیستم» به «فرهیختگان» گفت: 
«من سالوادور نیستم» را امیرپروین حسینى به همراه منصور سهراب پور تهیه  
کرده که من با حسینى، «خجالت نکش» را کار کردم؛ هر دو فیلمنامه را من 
نوشتم ولى «من ســالوادور نیستم» جزو کارهایى اســت که من اصًال از آن 
راضى نیســتم و حال خوبى با آن فیلم ندارم. در صورتى که فکر مى کنم اگر 

خودم مى ساختم اتفاق خوبى رخ مى داد!
مقصودى که مشغول ساخت یک سریال براى تلویزیون است ادامه داد: اگر 
«من سالوادور نیستم» را خودم مى ساختم خیلى متفاوت مى شد چون فیلمنامه 
کار زمین تا آسمان متفاوت بود با فیلمى که هادى ساخت، شک نکنید. طبیعى 
هم هســت. یک فیلمنامه را به ده کارگردان بدهید، ده فیلم متفاوت دریافت 
مى کنید. دلیل رفتن من به عرصه فیلمسازى هم همین بود یعنى مى خواستم 
در زمینه سینما کار و تألیف خود را به نهایت برسانم و تمام کنم. فکر مى کنم 
کارى که االن دوست دارم انجام مى دهم... فکر مى کنم اگر «خجالت نکش» 
را شخص دیگرى مى ساخت، از این کارگردانانى که فیلم کمدى مى سازند این 

را مى ساختند، اینطور نمى شد. فکر مى کنم خیلى بد مى شد!

در حالى که فیلمبردارى فیلم «خروج» ابراهیم حاتمى کیا به تازگى تمام شده، شنیده ها از اشارات این فیلم به مسائل 
سیاسى و اجتماعى روز حکایت دارد.

اما در حالى که گفته مى شود نقش محمدرضا شریفى نیا در این فیلم مى تواند تداعى کننده اسحاق جهانگیرى باشد، 
شنیده مى شود شریفى نیا از نظر گریم و بیان در این فیلم شباهتى به معاون اول رئیس جمهور ندارد و تنها در صورتى 
که اشارات سیاسى فیلم مخاطب را به سمت دولت حســن روحانى هدایت کند مى توان شریفى نیا را هم اسحاق 

جهانگیرى داستان دانست.
«خروج» داستان سفر اعتراضى تعداد پنبه کار سیل زده به تهران و نهاد ریاست جمهورى است. 
فرامرز قریبیان، پانته آ پناهى ها، فرزاد حسنى، کامبیز دیرباز، جهانگیر الماسى و... بازیگران 

این فیلم هستند.

پوران درخشنده، نویســنده و کارگردان سینماى ایران 
درباره آخرین وضعیت ســاخت فیلم سینمایى «هیس! 
پسرها گریه نمى کنند» گفت: در حال حاضر شرایط به 
نحوى پیش رفت که ساخت این فیلم تاکنون میسر نشده 
است، متأسفانه ســاخت این پروژه با مشکالتى روبه رو 
بود و همین باعث شد تا فیلم به سى و هشتمین جشنواره 

فیلم فجر نرسد. 
وى در همین راســتا ادامه داد: فعًال چنــد روزى درگیر 
کســالت و ســرماخوردگى هســتم و در خانه مشغول 
اســتراحتم، به امید خدا بعد از رفع بیمارى باز هم براى 
ساخت «هیس! پســرها گریه نمى کنند» تالش خود را 

شروع خواهم کرد.
کارگردان فیلم سینمایى «زیر ســقف دودى» با اشاره 
به حضور چند سرمایه گذار براى ساخت فیلم جدید خود 
اذعان کرد: خوشبختانه براى ساخت «هیس! پسرها گریه 
نمى کنند» بعد از ماه ها تالش ســرمایه گذارانى اعالم 
آمادگى کرده اند، فعًال در حال مذاکرات هستیم اما اتفاقات 
کامًال امیدوار کننده است. وى درباره از دست رفتن زمان 
حضور در جشــنواره فیلم فجر، گفــت: واقعیت امر اگر 
فیلم به زودى هم کلید بخورد دیگر به جشــنواره فیلم 
فجر امسال نمى رسد، از سویى بیش از اینکه به حضور 
در جشــنواره فیلم فجر فکر کنم به فکر ساختن اثرى با 

و  هستم  کیفیت 
نمى خواهم اثر را 

با عجله در ســاخت از 
بین ببرم.

درخشــنده در مورد احتمال حضورش در 
بخش هیئت داوران جشنواره فیلم فجر خاطرنشان کرد: 

با توجه به اینکه امسال فیلمى در جشنواره فجر ندارم، 
گمانه زنى درباره داورى من در این جشنواره وجود 
دارد اما هنوز هیچ صحبتى از ســوى مسئوالن 
برگزارى جشنواره فیلم فجر درباره حضورم در 

هیئت داوران این رویداد سینمایى نشده است.

بهنام بانى، پسر مهر ماهى 32 ســاله دامغانى، امروزه با سبیل و اســتایل خاص و ترانه هاى پر مخاطبش، یکى از 
خوانندگان مطرح پاپ ایران است که در داخل و خارج از کشــور طرفداران زیادى دارد و ترانه هاى «قرص قمر» و 
«فقط برو»، پاى ثابت بسیارى از کنســرت هاى پاییزى او شده است. شاگرد محمد نورى، اگر چه مهندس عمران 
است، اما عشــقش به خوانندگى و نوازندگى سبب شــد تا خیلى زود به این عرصه آمده و استیج هاى طوفانى را در 

سراسر ایران برگزار کند.
آهنگساز اصلى او حامد برادران و آصف آریا و بایرام زاده بوده و با همکارى مؤسسه آواى فروهر، محصوالت گوناگونى 

روانه بازار موسیقى پاپ ایران کرده است. 
کت و شلوارهاى بهنام بانى در کلیپ ها هم  مثل کت و شلوارهاى محمدرضا گلزار در برنامه نافرجام «برنده باش» 
شبکه 3، خیلى ها را شیفته کرده است. اما بهنام، اطالعاتى درباره طراحش نداده است! بهنام بانى بیش از 

1/7 میلیون دنبال کننده در اینستاگرامش دارد و گویا به زودى آلبوم جدیدش را رونمایى خواهد کرد.

آنچه شاید درباره بهنام بانى نمى دانید
بنیامین بهادرى، خواننده موسیقى پاپ که طى سه سال گذشته کنسرتى برگزار نکرده، روز چهارشنبه 11 دى ماه 

تازه ترین کنسرت خود را در مرکز همایش هاى برج میالد تهران اجرا خواهد کرد.
این خواننده که طى سال هاى گذشته عمده فعالیت هاى خود را معطوف به حضور در خارج از کشور کرده بود چندى پیش 
نیز در فیلم سینمایى «سالم بمبئى» به کارگردانى قربان محمدپور ایفاى نقش کرده بود. بهادرى طى روزهاى گذشته 
نیز بعد از مدت ها قطعه «راحت باش» را با تنظیمى متفاوت تر نسبت به آثار قبلى خود در فضاى مجازى منتشر کرده بود 

که به نوعى آغاز فصل تازه اى از فعالیت هاى این خواننده محسوب مى شود.
بهادرى در سال گذشته قرار بود به عنوان مجرى برنامه «ماه ماه» رسانه ملى حضور داشته باشد که از سوى معاونت 
سیما از حضور وى در این برنامه ممانعت به عمل آمد. بهادرى پس از حدود دو سال عدم فعالیت، سرانجام در 7 
آبان 98، با انتشار فیلمى از آهنگ جدیدش سکوت هنرى اش را شکست. تازه ترین کنسرت بنیامین بهادرى با 
قیمت بلیت 65 تا 185 هزار تومان در مرکز همایش هاى برج میالد تهران میزبان عالقه مندان موسیقى پاپ است.

بازگشت دوباره بنیامین بهادرى به استیج

اگر روزى کتاب تاریخ سینما را باز کنیم و در آن به دنبال بهترین فیلم هاى اکشن 
بگردیم، بدون ذره اى شــک نام «بیل را بکش» را در میان برترین آثار این ژانر 

خواهیم یافت.
فیلمى که در آن، شاهد روایت داستان خونخواهى دخترى بودیم که براى گرفتن 
انتقام عزیزانش که در مراســم عروسى او قتل   عام شــدند، در آیین و تیغه هاى 
سامورایى غرق مى شود و یک سفر جانانه را رقم مى زند. قسمت هاى اول و دوم 
این فیلم به کارگردانى «کوئنتین تارانتینو» در سال هاى 2003 و 2004 میالدى 
اکران شدند و سومین قســمت آن به دالیل یکسرى مشکالت تولید نشد. اما به 
تازگى با توجه به صحبت هاى کوئنتین تارانتینــو، کارگردان فیلم هاى «بیل را 
بکش»، به نظر مى رسد که این کارگردان هنوز ســاخت سومین قسمت از این 

فیلم ها را از یاد نبرده و احتماًال به  زودى سراغ انجام این کار خواهد رفت!
تارانتینو که به تازگى با فیلم «روزى روزگارى در هالیوود» دوباره  به ســینماها 
بازگشته و فیلم هایى تحسین شده اى مثل «پالپ فیکشن» و «سگ هاى انبارى» 
را در کارنامه  خود دارد، به تازگى در آخرین مصاحبه اش از مالقات دوباره با «اوما 
تورمن»، بازیگر نقش «عروس» در فیلم هاى «بیل را بکش»، گفته و به ایده هایى 

که براى ساخت «بیل را بکش 3 » دارد، اشاره کرده است.
او گفت: «خب، باید بگویم که با اوما تورمن مالقاتى داشتم. درباره  «بیل را بکش

 3 » باید بگویم که برایش ایده هایى دارم؛ ایده هایى کلى درباره  اینکه کلیت این 
فیلم چه باید باشد، چه اتفاقى براى عروس خواهد افتاد و چه مواردى را مى خواهم 
در این فیلم بیاورم. لیاقت «عروس» یک ماجراى جدى و بزرگ اســت و حس 
مى کنم که ایده  هایم براى قسمت سوم، ایده هایى جالب هستند. با این حال، فعًال 
باید صبر کنم تا پروژه هایى که االن در دســت دارم، به نتیجه برسند. فعًال سراغ 
« بیل را بکش 3 » نخواهم رفت و فکر مى کنم که حدوداً ســه سال بعد از امروز 

به صورت جدى دنبالش کنم. اما قطعاً این کار را خواهم کرد.»
تارانتینو مدتى مى شــود که پیرامون پروژه هــاى بعدى و آینــده  کارى خود، 
دیدگاه هایش را مطرح مى کند و از ســاخت دنباله  فیلم هاى قبلى او تا ســاخت 
فیلم هایى مثل «اســتارترك» را اخیراً از این کارگردان خالق، تحسین شــده و 

پرطرفدار شنیده ایم.

شروع مذاکرات «تارانتینو» با «اوما تورمن» و یک خبر خوب براى عالقه مندان تارانتینو

«بیل را بکش 3» در راه است
اگر «من سالوادور نیستم» را خودم 

مى ساختم یک چیز دیگر مى شد!

گروه سازنده ســریال «آقازاده» به تهیه کنندگى و نویســندگى حامد عنقا 
و کارگردانى بهرنگ توفیقى بــراى ادامه تصویربــردارى در حرم امام رضا 

علیه السالم عازم مشهد مقدس مى شود.
مجموعه «آقازاده» چندى است در سکوت خبرى فیلمبردارى و مراحل فنى 
خود را جلو مى برد. پیش از این حامد عنقا در گفتگویى «آقازاده» را پیشکش 
فقیرانه اى به آستان مقدس على بن موسى الرضا(ع) دانسته و اعالم کرده بود 

بخش هایى از سریال که در مشهد ضبط مى شود، بر همه کار غلبه دارد.
این سریال براى گرفتن سکانس هاى مشهد و پالن هایى در داخل حرم امام 

رضا (ع) راهى این شهر مى شود.
امیر آقایى، امین تارخ، مهدى ســلطانى، لعیا زنگنه، کامبیز دیرباز، جمشــید 
هاشم پور، ســینا مهراد و امین حیایى با حضور ثریا قاسمى و هنرمندى نیکى 

کریمى ازجمله بازیگران «آقازاده» هستند.
بهرنگ توفیقى و حامد عنقــا کارگردان و تهیه کننــده اى که تجربه هاى 
مشترکى چون سریال «پدر»، «بر سردوراهى» و «انقالب زیبا» را در کارنامه 
هنرى شان دارند در جدیدترین تجربه همکارى ســریال «آقازاده» را براى 
نمایش خانگى مقابل دوربین برده اند که حاال از اولین تصاویر این ســریال 

رونمایى شده است.

عوامل «آقازاده» 
رهسپار مشهد شدند

دشمنى برخى پدر و پسرها ریشه در تاریخ دارد و به نظر مى رسد «بردپیت» و پسر 
خوانده اش «مادوکس» نیز به اوج اختالفات خود رسیده اند چرا که ماه هاست 
یکدیگر را مالقات نکرده اند و این عدم مالقات به شکل عمدى انجام مى شود. 
با وجود اینکه برد پیت مرتب به کشــورهاى مختلف از جمله کره جنوبى سفر 

مى کند اما تمایلى براى مالقات با پسر 18 ساله خود نشان نمى دهد.
یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده سابق برد پیت یعنى پیت و «آنجلینا جولى»  
گفت: «برد هیچ تالشى براى نزدیک شدن به مادوکس نمى کند و به عبارتى 
دقیق تر هیچ تماسى بین این دو نفر وجود ندارد.» به نظر مى رسد این ستاره 55 
ساله هیچ تمایلى براى نزدیک شدن به آنجلینا ندارد و به نظر مى رسد با توجه 
به صمیمیت بیش از حد آنجلینا جولى به پسرش مادوکس، مادوکس تصمیم 

گرفته تا حد ممکن از پدر خود برد پیت فاصله بگیرد.
البته پیت سعى کرده با فرزندان و فرزندخوانده هاى خود مالقات هایى داشته 
باشــد اما اصرارى براى صمیمت بیش از حد با فرزندخوانده هاى خود یعنى 
مادوکس، پاکس یا زاهارا ندارد. جالب است که همه بچه ها و به ویژه سه فرزند 
خوانده این زوج سابق به شدت به جولى وابسته هستند و این وابستگى تا جایى 

است که بچه ها در اغلب مراسم رسمى مادرشان را همراهى مى کنند.
در ماه سپتامبر وقتى از مادوکس پرسیده شد که آیا برنامه اى براى مالقات با 
پدر خود دارد یا خیر گفت که: «من برنامه اى ندارم اما اگر این اتفاق رخ دهد 

مشکلى ندارم، هر چه پیش آید، خوش آید.»

اختالف «برد پیت» 
و فرزند خوانده اش باال گرفت!

پوســتر اصلى فیلــم «زیر 
نظر» به کارگردانى مجید 
صالحــى بــا بــازى رضا 
عطــاران و امیــر جعفرى 

رونمایى شد.
«زیر نظر» اولیــن تجربه 
کارگردانــى مجید صالحى 
در سینماســت که به تهیه 
کنندگــى رامبد جــوان و 
محمــد شایســته مقابل 
دوربین رفت. پوستر اصلى 
این فیلم سینمایى با بازى 
چهره هاى مشــهور دنیاى 

هنر رونمایى شد.
زیر نظر یک فیلم کمدى است که تصویربردارى آن مهرماه سال گذشته به 
پایان رسید و خبرهایى از اکران این فیلم در نوروز 98 به گوش مى رسید که 
به سرانجام نرسید و این فیلم به زودى در ســینماهاى کشور اکران خود را 

آغاز مى کند.
رامبد جوان و محمد شایسته به صورت مشترك تهیه کنندگى اولین ساخته 
ســینمایى مجید صالحى را برعهده داشــتند و با این فیلم راهى سینماها 
مى شــوند. رضا عطاران، امیر جعفرى، مهران احمدى، سروش جمشیدى، 
آزاده صمدى، على استادى، امیر نورى، سیاوش مفیدى، على صالحى، سامیه 
لک، مصطفى راد و عباس جمشیدى بازیگران فیلم «زیر 

نظر» را تشکیل مى دهند.

رضا عطاران و امیر جعفرى
 به زودى در سینماها

«هیس! پسرها گریه نمى کنند» 
در چه مرحله اى است؟

رونمایى از خواهر «نقى معمولى» در «پایتخت» جدید
 روزها 

گرانى 
ت.

و  هستم 
هم اثر را

ر ســاخت از 

ده در مورد احتمال حضورش در 
ئت داوران جشنواره فیلم فجر خاطرنشان کرد: 

اینکه امسالفیلمى در جشنواره فجر ندارم، 
 درباره داورى من در این جشنواره وجود 
نوز هیچ صحبتى از ســوى مسئوالن 
 جشنواره فیلم فجر درباره حضورم در 

ران این رویداد سینمایى نشده است.

آزاده صمدى، علىاستادى، امیر نورى، سیاوشمفیدى، على صالحى، سامیه 
لک، مصطفى راد و عباس جمشیدى بازیگران فیلم «زیر 

نظر» را تشکیل مى دهند.

در حالىکه فیلمبردارى فیلم «خروج»ا
سیاسى و اجتماعى روز حکایت دارد.

اما در حالى که گفته مى شود نقش محمد
ب شنیده مى شود شریفى نیا از نظر گریم و
س که اشارات سیاسى فیلم مخاطب را به
جهانگیرى داستان دانست
«خروج» داستان س
فرامرز قریبیان
این فیلم

محمدرضا شریفى  نیا در نقش اسحاق جهانگیرى؟!

بهنام بانى،
خوانندگان
«فقط برو»
است، اما عش
سراسر ایران
آهنگساز اص
روانه بازار م
کت و
ش

آ
بنیامین به
تازه ترینک
این خواننده ک
نیز در فیلم س
نیز بعد از مد
که به نوع
بهادرى
سیما
8آبان

قیمت

بازگ
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مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: از داورى خیلى ضرر کردیم اما هجمه الکى به ما وارد 
مى شود و نمى دانم که این هجمه ها از کجا نشأت مى گیرد.

على قربانى در گفتگویى در مورد کیفیت حال حاضر تیم سپاهان گفت: در چند بازى 
گذشته خیلى خوب بازى کردیم. حتى مقابل شــهرخودرو و نساجى دچار بدشانسى 
شدیم و توپ هایمان تبدیل به گل نشــد، در صورتى که مى توانستیم در این دو بازى 
هم برنده باشیم. تیم ما از نظر فنى شرایط خیلى خوبى دارد و امیدوارم این روند رو به 

رشد ادامه دار باشد.
مهاجم سپاهان در مورد هجمه هایى که بخاطر مسائل داورى علیه این تیم مطرح شده، 
عنوان کرد: واقعًا نمى دانم در مورد داورى ها چه بگویم. همه جا فشار بیهوده به تیم ما 
وارد مى کنند که بگویند داورى به نفع سپاهان است، در صورتى که اصًال اینطور نیست. 
فقط دو پنالتى در بازى با سایپا و نساجى روى من گرفته نشده و کارشناسان هم آن را 
اعالم کردند. اگر این دو پنالتى روى من گرفته مى شد 4 امتیاز دیگر هم به امتیازاتمان 
اضافه مى شد. از داورى خیلى ضرر کردیم اما هجمه الکى به ما وارد مى شود و نمى دانم 

که این هجمه ها از کجا نشأت مى گیرد.
وى در خصوص شــعارهایى که در هر هفته و در ورزشــگاه هاى مختلف علیه امیر 
قلعه نویى سر داده مى شــود، اظهار کرد: وقتى این شعارها را                                         مى شنوم خیلى ناراحت 
مى شــوم. بدون هیچ دلیل و منطقى این حرف ها مطرح مى شود که نشان مى دهد 
مسائلى پشت این قضیه وجود دارد. واقعًا این حرف ها ناراحت کننده است و امیدوارم 
دیگر تکرار نشود. هواداران واقعى باید درك کنند که پشت این قضیه چه برنامه هایى 
وجود دارد. واقعاً مشخص است که این شعارها برنامه ریزى شده است. هواداران واقعى 
و فهیم باید نشان بدهند که از این داســتان ها خط نمى گیرند و از این برنامه ریزى ها 

پیروى نمى کنند.

على قربانى:

شعار علیه 
قلعه نویى 
منطقى نیست

زوج خط حمله استقالل به تنهایى بیشتر از خیلى از تیم 
هاى لیگ برترى گلزنى کرده اند.

پوشیدن شماره 10 استقالل توســط مهدى قائدى در 
ابتدا با انتقادهایى همراه بود اما این بازیکن با تغییر رویه 
در رفتار حرفه اى و زندگى شــخصى اش حاال به جایى 
رسیده که مؤثرترین بازیکن لیگ نوزدهم در نیم فصل 

اول محسوب مى شود.
اما درخشش مهدى قائدى در بازى برابر تیم همشهرى 
خود هم ادامه داشت، جایى که او با یک ضربه روى پاى 
دقیق توانست گل دوم استقالل را بزند و با یک پاس بى 

نقص به دیاباته زمینه گل چهارم این تیم را فراهم کرد.
قائدى شاید تنها بازیکنى در تاریخ لیگ برتر باشد که هم 
با هشــت گل زده آقاى لیگ است و هم با پنج پاس گل 
در صدر جدول پاسورهاى لیگ قرار دارد و او از این نظر 

توانسته شرایط ویژه اى را در این فصل تجربه کند.
البته در مورد درخشــش قائدى ذکر یک نکته ضرورى 
اســت، هماهنگى فــوق العــاده اش با شــیخ دیاباته 

و البته نقش مهم ایــن بازیکن اهل کشــور مالى در 
درخشش هاى او، جایى که در بســیارى از مواقع 

یارگیرى مدافعان حریــف روى دیاباته باعث مى 
شود مهدى قائدى آزاد شــود و بتواند با تکنیک 

ناب خود دروازه حریفان را باز کند.

هرچه که هســت در 15 بازى که از لیگ برتر گذشــته 
قائدى و دیاباته روى هم 15 گل زده اند، یعنى همین دو 
بازیکن به تنهایى از تیم هایى مثل شهرخودرو، صنعت 
نفت و نفت مسجدسلیمان که هم اکنون جزو باالنشینان 
لیگ هستند بیشتر گل زده اند تا مشخص شود این دو نفر 

چه نقش کلیــدى در موفقیت هاى 
این فصل تیمشان داشته اند. 

سپاهانى ها در بازى 2 دى 
جام حذفــى در صورت 
حضور این زوج مرگبار 

در زمیــن باید خیلى 
مراقب آنها باشند.

در حالى که امیر قلعه نویى مدعى شده بود ده سال پیش 
با سیســتم فعلى سرمربى اســتقالل قهرمان مى شده، 

اظهارات آندره آ استراماچونى نشان دهنده 
چیز دیگرى است.

 امیر قلعــه نویى چنــد روز پیش در 
مصاحبه اى، از موفقیت اســتقالل با 
اســتراماچونى به نفع خود بهره برد تا 

دوباره منتقدانش را تحت فشــار قرار 
بدهد. قلعه نویى در صحبت هایش اعالم 

کرد که استقالِل اســتراماچونى با سیستم 
2-5-3 بازى مى کند؛ همان سیستمى 

که او ده سال پیش استفاده مى کرد 
و وى همان موقع ده سال «جلوتر 

از مدرن» بوده است!
قلعه نویى گفتــه بود: «همین 
االن  کــه  را  سیســتمى 
مى گویند خیلى مدرن اســت 
و استراماچونى از آن استفاده 
مى کنــد، ما ده ســال پیش 
بازى کردیم و انواع و اقسام 
قهرمانى هــا را به دســت 

آوردیم. شاید صد مطلب هم علیه ما مى نوشتند که این 
سیستم منسوخ شده است.»

ادعاى امیر قلعــه نویى در حالى مطرح شــده که آندره آ 
اســتراماچونى در البه الى مصاحبه هایش به نکته 
اى اشاره کرده که اصًال مورد توجه قرار نگرفته 
اســت. مربى اســتقالل در گفتگویــى که در 
ســایت ایتالیایى منتشر شــده، سیستم بازى 
تیمش را 1-2-4-3 عنــوان کرده نه 5-2-

3. اســتراماچونى در این ارتباط گفت: ما 
در زمین به شــکل 1-2-4-3 بازى 
مى کنیم که در ایران این سیستم 

را خیلى خوب نمى دانند.
به این ترتیــب ادعاى 
سرمربى ســپاهان در 
تناقض بــا برنامه ها 
و سیســتمى اســت 
کــه اســتراماچونى 
ایــن فصــل آن را 
در اســتقالل پیاده 
کرده و موفق شده 
با همین سیستم به 

صدر جدول برسد.

2 دى مراقب اینها باشید

کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال رأى خود 
درباره بازى دو تیم سپاهان و استقالل را با حکم 
جالبى براى مدافع جوان آبى پوشــان مشخص 

کرد.
 دیدار تیم هاى ســپاهان اصفهان و اســتقالل 
تهران از هفته دوازدهــم رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال برگزار شد که از سوى تماشاگران سپاهان 
اصفهان تخلفاتى مبنى بر مشتعل کردن فشفشه 
دودزا رخ داد. این تیم به پرداخت صد میلیون ریال 
جریمه نقدى محکوم شد. این رأى قطعى است.

تیم استقالل تهران به دلیل شکستن صندلى و 
شعار علیه داور از سوى تماشاگرانش به پرداخت 
150 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد. این 

رأى قابل تجدید نظر است.
سباستین لئو، مربى تیم استقالل تهران به دلیل 
فحاشى، توهین و تحریک منجر به اخراج نسبت 
به یکى از مقامات رسمى مسابقه، به پرداخت صد 
میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد. این رأى 
قابل تجدید نظر است. عارف غالمى، بازیکن تیم 
اســتقالل تهران به دلیل تحریک تماشاگران و 
بدرفتارى در قبال مقام رسمى مسابقه به جریمه 
نقدى صد میلیون ریالى محکوم شــد. وى باید 
به مدت چهار جلســه حضــور در کالس هاى 
آموزشى فدراسیون فوتبال حضور یابد. این رأى 
قابل تجدید نظر است. گفتنى است، یک جلسه 
محرومیت از مسابقات لیگ برتر تعلیقى مربوط 
به بازى هفته چهارم عــارف غالمى نیز پس از 

قطعیت این رأى اعمال مى شود.

گران ترین فشفشه دودزا

مربى تیم فوتبال گل گهر سیرجان در گفتگویى 
درباره تســاوى بدون گل تیم گل گهر سیرجان 
مقابــل ذوب آهن در هفته پانزدهــم لیگ برتر 
اظهار کرد: ذوب آهن تیم ُپرمهره اى اســت و ما 
برابر این تیم بازى پایاپایى انجام دادیم و حتى 
در دقایقى سرتر از حریف هم بودیم. چیزى که 
ما را در هفته هاى اخیر آزار داده و بازیکنان هم 
از این بابت ناراحت هستند، مشکل گلزنى است. 
ضربات نهایى ما با دقت نیســت و موقعیت ها 
هدر مى رونــد. تمرینات زیادى هــم براى رفع 
این مشکل انجام مى دهیم اما هنوز مشکل 

گلزنى داریم.
فرهــاد پورغالمى در ادامــه افزود: به 
طور کلى شــکل تیمى  مان خوب بود 
و فقط به گل نرســیدیم. در لحظاتى 
از بازى هم ذوب آهن همانطور که از 
قبل پیش بینى کرده بودیم با اســتفاده 
از ضربــات ایســتگاهى روى دروازه ما 
فشــار آورد اما بعد از آن دوبــاره به بازى 
مسلط شــدیم و موقعیت هاى خوبى هم به 

دست آوردیم.
وى درباره صحبت هاى مجید جاللى، سرمربى 
گل گهر سیرجان در پایان بازى و اعتراض شدید 
او به داورى ها بیان کرد: در مورد صحنه مشکوك 
به پنالتى هر کارشناسى دوســت دارد بیاید در 
این مورد حرف بزنیم. 100 درصد روى بایرامى 
پنالتى شــد. بازیکن ما یک بدن جلوتر از مدافع 
حریف بود و بازیکن ذوب آهن روى او خراب شد. 
100 درصد پنالتى بود و هر کارشناسى هم دوست 
دارد بنشینیم و در این مورد بحث کنیم. خطا به 
وضوح مشخص است. ما نمى خواهیم کسى به 
نفع ما بگیرد، اما قضاوت عادالنه براى ما اهمیت 
دارد. نمى گوییم اشــتباهات عمدى است، قطعًا 
غیرعمدى رخ مى دهــد ولى آن صحنه براى ما 

حکم 3 امتیاز را داشت.

مربى گل گهر:
 دقایقى سرتر از ذوب آهن 

بودیم

اشتباه کردى بزرگوار

باشگاه ترابزون اسپور ترکیه براى جذب روزبه چشمى در نقل وانتقال هاى زمستانى 
دست به کار شد. به گزارش روزنامه «صباح ترکیه»، موفقیت مجید حسینى 

در ترابزون اسپور باعث شد تا سران این باشگاه به دنبال یک بازیکن دیگر 
ایرانى باشند. انتظار مى رود ترابزون اسپور به زودى با باشگاه استقالل 
تهران براى انتقال روزبه چشمى، مدافع 26ساله در ماه آینده میالدى 

پاى میز مذاکره بنشینند.
بر اساس این گزارش، باشگاه استقالل تهران به احتمال فراوان پیشنهاد 
ترابزون اسپور براى فروش روزبه چشمى را مى پذیرد زیرا قرارداد این 
بازیکن تا پایان فصل جارى معتبر اســت. نمایندگان ترابزون اسپور 

اخیراً بازى روزبه چشمى در ترکیب استقالل برابر شاهین شهردارى 
بوشــهر را زیر نظر گرفتند. با توجه به اینکــه قرارداد مجید 

حسینى نیز با ترابزون اســپور پایان فصل جارى 
خاتمه خواهد یافت، روزبه چشــمى 

مورد توجه سران این باشگاه 
براى اضافه شــدن به 

خط دفاعــى قرار 
گرفته است.

بعد از اینکه چند وقت پیش سعید فتاحى از سمت رئیس 
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال برکنار شد، مدتى 
است که او به عنوان رئیس سازمان تیم هاى ملى فعالیت 
خود را شروع کرده است. در مورد این مسئله نکته جالبى 
وجود دارد. باوجود اینکه االن عمــًال فتاحى به عنوان 
همــه کاره تیم هاى ملى مشــغول به کار شــده و همه 
کار هاى مربوط به تیم هاى ملى را انجام مى دهد، اما هنوز 
هیچ حکم رسمى از سوى فدراسیون فوتبال به او ابالغ 
نشده است. شنیده مى شــود که نه مهدى تاج به عنوان 
رئیس فدراسیون حکمى رسمى را در این خصوص امضا 
کرده و نه ابراهیم شکورى به عنوان سرپرست دبیرکلى 
فدراسیون چنین حکمى امضا کرده است. موضوع وقتى 
جالب تر مى شود که شنیده مى شــود نقش محمدرضا 
ساکت در حضور سعید فتاحى به عنوان رئیس سازمان 
تیم هاى ملى بسیار پررنگ بوده و با درخواست او فتاحى 

االن همه کاره تیم هاى ملى شده است.

هرچند جدایى استراماچونى براى استقالل یک تجربه تلخ بود اما بى تردید به تقویت روحیه این تیم بسیار کمک کرد.
استقاللى ها در ده روز گذشته شرایطى را تجربه کرده اند که شاید در طول تاریخ این باشگاه هرگز آن را تجربه نکرده اند.

استقالل در شرایطى موفق شد با پیروزى برابر شاهین صدر جدول را حفظ کند که شــاید براى اولین بار در تاریخ یک باشگاه در ایران این تیم نه سرمربى داشت، نه 
مدیرعامل و نه سرپرست و این موضوع مى تواند ثابت کند بازیکنان استقالل در کسب این پیروزى چه کار سختى انجام داده اند.

در این بین حتمًا بازیکنان استقالل در طول هفته مشکالت زیادى را تحمل کرده اند اما نبود استراماچونى شــاید تنها کمکى که به این تیم کرد، اتحاد و یکدلى بین 
بازیکنان بود، جایى که آنها مى دانستند قرار نیست اندیشه هاى ســرمربى، پیروز از زمین خارجشان کند و این بار 

خودشان هستند که باید پشت هم باشند، ضعف هاى هم را در زمین پوشش بدهند تا بتوانند تیمشان را به پیروزى 
برسانند.

آنچه از بازى اخیر استقالل برابر شاهین کامًال مشهود بود، تعصب بازیکنان بود که با دو برابر توان در زمین 
مى دویدند و مى جنگیدند تا نبود سرمربى باعث افت این تیم در زمین مسابقه نشود. با شرایطى که استقالل در 
این ده روز تجربه کرده به نظر مى رسد چه استراماچونى بیاید و چه سرمربى جدیدى از سوى باشگاه انتخاب 
شود، بازیکنان این تیم متحدتر از هر زمان دیگرى هستند تا بتوانند با چنگ و دندان صدر جدول را حفظ کنند 

و بتوانند بعد از سال ها تیمشان را به قهرمانى برسانند.
در این بین استقاللى ها همچنان امیدوار هستند تا  امروز دوشنبه استراماچونى به ایران برگردد که اگر این اتفاق رخ 

ندهد، به نظر مى رسد باشگاه باید هرچه زودتر سرمربى جدید خود را انتخاب کند تا استقالل بیش از این ضرر نکند.

آنها خیلى متحد و خطرناك شده اند
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شنیده مى شود قرار است رضا مهاجرى به عنوان سرمربى تیم 
فوتبال ذوب آهن انتخاب شود.

 آنطور که خبرگزارى «میزان» گــزارش کرده طبق توافق 
مدیران باشگاه ذوب آهن اصفهان با علیرضا منصوریان پس 
از پایان بازى هاى هفته دهم لیگ برتر، قرار شــد سرمربى 
تیم فوتبال ذوب آهن از پنج بازى پیش روى خود حداقل 10 
امتیاز کسب کند تا بتواند در نیم فصل دوم هم به کارش در این 
باشگاه ادامه دهد. با پایان این پنج بازى منصوریان نتوانست 
انتظارات را بــرآورده کند و از 10 امتیاز تعیین شــده تنها 8 
امتیاز را کسب کرد. شنیده مى شود رسول کربکندى، رئیس 
سازمان فوتبال باشــگاه ذوب آهن چند روز پیش جلسه اى 

با رضا مهاجرى، سرمربى فعلى تیم نســاجى برگزار کرده 
است. با این شــرایط به نظر مى رسد در صورتى که مدیران 
باشــگاه ذوب آهن تصمیم به قطع همکارى با منصوریان 
بگیرند مهاجرى اصلى ترین گزینه سرمربیگرى ذوب آهن 

خواهد بود. 
این در حالى است که «ورزش ســه» بعد از ظهر دیروز خبر 
داد مدیران ذوب آهن قصد دارند از سرمربى فعلى خود برنامه 
گرفته تا براى نیم فصل دوم آماده شوند. گویا هیئت مدیره 
ذوب آهن از روند رو به رشــد تیم در مسابقات اخیر رضایت 
دارنــد و نمى خواهند در چند بازى آینده شــکل تیمى را به 

هم بریزند.

کربکندى با مهاجرى مذاکره کرده است؟

ى ىز ل لوا ر مى چ بروزب براىج ی ر پور ا
. به گزارش روزنامه «صباح ترکیه»، موفقیت مجید حسینى 

ر باعث شد تا سران این باشگاه به دنبال یک بازیکن دیگر 
تظار مى رود ترابزون اسپور به زودى با باشگاه استقالل

6قال روزبه چشمى، مدافع 26ساله در ماه آینده میالدى 
بنشینند.

زارش، باشگاه استقالل تهران به احتمال فراوانپیشنهاد
قرارداد این راى فروشروزبه چشمى را مى پذیرد زیرا
 فصل جارى معتبر اســت. نمایندگان ترابزون اسپور 

ه چشمى در ترکیب استقالل برابر شاهین شهردارى 
به اینکــه قرارداد مجید گرفتند. با توجه نظر

رابزون اســپور پایان فصل جارى 
فت، روزبه چشــمى 

ن این باشگاه 
ـدن به 

قرار 

مرتضى احمدى

سعید نظرى

احمد خلیلى
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مزایده
شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 970877 
ش 2/ا/ا/م ش له آقاى محمدرضا دهقانى و علیه امان اله طهماســبى به آدرس اصفهان 
خیابان دکتر باهنر کوچه شهید جعفرى نبش بن بســت امید بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى به مبلغ 462/260/037 ریال و نیم عشر 21/313/018 ریال مى باشد که اموال به 
شرح 2/93 حبه مشاع از 72 حبه مشاع از 1/5 دانگ ملک مشاع به پالك ثبتى 3318 فرعى 
از 26 اصلى مى باشد که ملک به آدرس اصفهان- خیابان باهنر کوچه شماره 28 فلورا کوچه 
شبنم بن بست امید پالك در نبش، مساحت فعلى پالك 369 مترمربع شماًال به طول 10/30 
متر به گذر 12 مترى 2/5 متر عقب نشــینى دارد- جنوبًا 9/80 متر به پالك شرقًا 38/20 
به پالك و غربًا 36/70 مترمربع به بن بست دو مترى، 2 متر عقب نشینى دارد. این پالك 
داراى یک زیرزمین انبارى به مساحت حدود 100 مترمربع و همکف پارکینگ و یک واحد 
حدود صد مترى دو خوابه 100 و 80 مترى خالى از سکنه و طبقه دوم نیز دو واحد مسکونى به 
مساحت 100 و 80 مترى خالى از سکنه مى باشد کالً ساختمان قدیمى  و با قدمت حدود 35 
سال مى باشد. پالك فوق الذکر داراى کد نوسازى به شماره 27- 108266- 5- 8 و داراى 
پالك ثبتى 3318 فرعى از 26 اصلى واقع در بخش ثبتى 14 اصفهان مى باشد که مالکیت 
چهار و نیم دانگ مشاع از آقاى حسین مشرف و خانم نسرین گلسرخى و 1/5 دانگ مشاع 
مربوط به آقاى امان اله طهماسبى مى باشد. با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و کاربرى 
ملک و قدمت ساختمان- میزان عقب نشــینى ها و امکانات- انشعابات پالك ثبتى شماره 
3318 فرعى از 26 اصلى بخش 14 به ارزش یک میلیارد و صــد میلیون تومان که ارزش 
سهم آقاى طهماسبى 1/5 دانگ مشاع با مبلغ دویست و هفتاد و پنج تومان ارزیابى مى گردد 
که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در 
مورخ 98/10/17 11 تا 10 صبح در ساعت در محل اجراى احکام برگزار مى گردد طالبین 
شرکت در جلســه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى 
مزایده پنج روز با شماره حساب 2171350205001 از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده 
ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 677308 قاســمى- مدیر اجراى احکام 

شوراى حل اختالف اصفهان /9/307

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980279 ج/3 له شرکت توسعه بلوط بلند و علیه شرکت تولیدى و تحقیقاتى 
مبارز مبنى بر مطالبه مبلغ 1/340/692/500 ریــال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى 
و حق االجراى دولتى در تاریخ 1398/10/16 ساعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
اصفهان: شهرك صنعتى جى خیابان پنجم- پالك 54 مراجعه و از اموال بازدید و  با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیســت اموال مورد مزایده: ارزیابى ماشین آالت 
توقیف شده یک دستگاه ماشــین جاروب گازوئیلى خیابانى نیمه ساخت این ماشین که در 
محوطه کارگاه در حال مونتاژ و نیمه تمام استقرار داشت به نحوى که اتاق ماشین و چرخ ها 
و بخشى از سیسیتم برق رسانى و روشنایى .... هنوز انجام نگرفته بود و فعًال موتور ماشین، 
سیستم خنک کننده، سوخت رسانى و هواى فشرده، اکسوز .... روى شاسى نصب شده بود. 
مشخصات موتور ساخت ایران IDWM.CO به شماره تیپ OM 352 -118 و شماره 
سریال موتور 33039899- 919- 021 با توجه به اینکه این ماشین در حال مونتاژ بوده و 
هنوز تکمیل نیست ارزش پایه آن به مبلغ 1/800/000/000 ریال برآورد مى گردد. م الف: 

680748 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/308

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902129000015 تاریخ آگهى: 1398/09/19 شــماره پرونده: 
139804002129000003 آگهى اصالحى مزایده مــال غیرمنقول (مورد وثیقه) پرونده 
اجرائى کالســه 9800003 اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان لنجان- پیرو آگهى 
مزایده شــماره  139804302129000014 منتشر شــده در روزنامه نصف جهان مورخه 
1398/09/13 در خصوص پرونده اجرائى کالسه 9800003 مربوط به مورد وثیقه پرونده 
که عبارت است از شش دانگ یکباب آپارتمان مســکونى به شماره پالك ثبتى سه هزار و 
پانصد و دوازده فرعى از ششصد و پنجاه و هشت اصلى بخش نه ثبت اصفهان که از ساعت 
9 الى 12 روز شــنبه مورخ 1398/10/14 (چهاردهم ماه دى سال یکهزار و سیصد و نود و 
هشت) در اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان لنجان واقع در زرین شهر- خیابان کارگر 
به مزایده گذاشته خواهد شد، بدین وسیله مساحت اعیانى مورد مزایده به 128/5 مترمربع 
(صد و بیست و هشت و نیم مترمربع) اصالح مى گردد. ضمنا مزایده در ساعت و تاریخ فوق، 
مطابق با شرایط مندرج در آگهى پیروى فوق الذکر برگزار میگردد. تاریخ انتشار: روز دوشنبه 
مورخ 1398/09/25 م الف: 694477 محمدرضا ابراهیمى- مســئول واحد اجراى اسناد 

رسمى لنجان /9/428

مزایده 
اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالســه: 981532 ج 17 خواهان: پســت بانک خوانده: آقاى محمد طالبى فرزند: 
حسن مورد مزایده: فروش پالك ثبتى 7310 فرعى از 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبتى 
اصفهان اوصاف مورد مزایده: در خصوص پرونده با شماره بایگانى 981532 اجراى احکام 
شعبه 17 مدنى اصفهان جهت ارزیابى ملک مورد نظر به آدرس اصفهان خیابان عسکریه 
خیابان شمس بن بست کوشان پالك 51 مراجعه گردید. الف) مشخصات ملک: که با توجه 
به کپى سند ملک با مشخصات فوق ششــدانگ یک ملک با مساحت عرصه 318 مترمربع 
با شناسه جام 566093361565739 با ابعاد شــماًال 12 متر به پالك و شرقًا 26/5 متر به 
پالك و جنوبًا 12 متر به گــذر 8 مترى و غربًا 26/5 متر به پالك کــه در زمان بازدید یک 
ساختمان مسکونى یک طبقه به مســاحت تقریبى 130/20 مترمربع و یک زمین به ابعاد 
39/90 مترمربع با کاربرى انبارى، کود نوســازى 10/2/10118/24/0 مى باشد. و داراى 
حیاط با کف موزائیک و یک باغچه در وســط حیاط و یک ایوان با کف موزائیک که نماى 
ساختمان پالستر سیمان مى باشــد. درب و پنجره ها فلزى مى باشد. ساختمان داراى یک 
راهرو و یک هال ال شکل و دو اتاق خواب و یک آشپزخانه با کف موزائیک و دیوارها تا 1/5 
متر کاشى شده و کابینت فلزى و یک حمام و سرویس بهداشتى و ساختمان داراى دیوارهاى 
باربر آجرى و سقف تیرآهن و طاق ضربى. دربهاى داخلى چوبى فرسوده با چهارچوب فلزى، 
یک نورگیر در انتهاى شمالى ســاختمان قرار دارد. در مجموع ساختمان نسبتا قدیمى مى 
باشد. سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى، داراى اشتراکات آب و برق و گاز 
مى باشد. ب) نظریه کارشناسى با توجه به موارد فوق و میزان عرصه و اعیانى و مشاعات و 
موقعیت جغرافیایى ملک و کاربرى آ و استحکام و متریال استفاده شده و اشتراکات و عمر بنا 
و عرف بازار، بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتى و مالکیتى و تعهدات و دیون که ممکن است 
وجود داشته باشد ارزش ششدانگ ملک مذکور شامل عرصه و اعیانى و اشتراکات تقریبا برابر 
33/390/000/000 ریال (سه میلیارد و سیصد و ســى و نه میلیون تومان) برآورد میگردد. 
سهم پست بانک بر اساس سند برابر 1/901/375/000 تومان مى باشد. ضمنًا طبق گزارش 
3790/98 مورخ 98/9/2 کالنترى دادگسترى اصفهان ملک در تصرف خانم زهرا قاسمى 
(همسر خوانده) مى باشد. زمان: 98/10/12 ساعت 8/30 صبح مکان: خیابان جى- خیابان 
شهداى ستار- مجتمع شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام. طالبین خرید 
مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 
٪  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: 694523 دادورز اجراى احکام شعبه 

17 مدنى اصفهان /9/437

مزایده 
شــماره آگهى: 139803902004000310 تاریخ آگهى: 1398/09/18 شــماره پرونده: 
139604002004000320 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9601218- 
تمامى ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان پالك ثبتى 7984 فرعى از 15194 اصلى قطعه 
3 تفکیکى مفروز و مجزى شده از 376 فرعى به مساحت 156/59 مترمربع واقع در سمت 
شرقى طبقه یک که 5/44 مترمربع آن پیشرفتگى و 2/86 مترمربع آن تراس مسقف و 7/79 
مترمربع آن بالکن و بالکن پیشرفته اســت به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 6 تفکیکى 
به مساحت 11/50 مترمربع واقع در زیرزمین یک به انضمام ششدانگ انبارى زیرپله قطعه 
2 تفکیکى به مساحت 4/35 مترمربع واقع در زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه مشاعى 
و ســایر مشــاعات واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان آدرس: اصفهان خیابان عالمه امینى 
روبروى غرب باغ غدیر جنب بن بست طالقانى طبقه فوقانى بانک شهر پالك 273 کدپستى 
8158944376 که ســند مالکیت آن در صفحه 293 دفتر 550 محلى خروجى امالك به 
شماره ثبتى 109958 و با شماره سند تک برگى 91 د 622858 به نام محمدحسن عمادى 
اندانى ثبت و صادر شده است با حدود: شماال در دو قسمت به طولهاى 3/55 مترمربع، 4/10 
مترمربع، اول دیوار و پنجره است دوم نیم دیوار جلوى بالکن اول و دوم به فضاى معبر شرقا 
در هفت قسمت ششم آن شمالى قسمت چهارم آن جنوبى است به طولهاى 1/51 مترمربع 
و 0/39 و 12/74 مترمربع، 2/10 مترمربع، 0/20 ســانتیمتر، 2/10 مترمربع و 7 مترمربع 
اول دیواریست پیشرفتگى دوم تا هفتم دیواریست اول به فضاى معبر دوم و سوم به فضاى 
ملک مجاور شماره 377 فرعى از شــماره 15194 اصلى چهارم تا ششم به داکت هفتم به 
فضاى ملک مجاور شماره 377 فرعى از شــماره 15194 اصلى جنوبا در چهار قسمت که 
قسمت سوم آن غربى اســت به طولهاى 3/93 مترمربع، 3/25 مترمربع، 0/43 سانتى متر، 
0/16 سانتیمتر، اول دیوار و پنجره است دوم نیم دیوار جلوى بالکن سوم دیواریست بصورت 
مورب چهارم دیواریست اول تا چهارم به فضاى پشت بام غربا در یازده قسمت که قسمتهاى 
سوم تا پنجم آن شمالى قسمتهاى هفتم و نهم آن جنوبى است به طولهاى 0/49 سانتیمتر، 
4/93 مترمربع، 0/65 سانتى متر، 1/39 مترمربع، 0/51 ســانتیمتر، 6/28 مترمربع، 1/54 
مترمربع اول و دوم دیواریست مشترك ســوم تا پنجم دیواریست ششم درب و دیوار است 
هفتم تا نهم دیواریست دهم و یازدهم دیواریســت مشترك اول و دوم به آپارتمان قطعه 2 
سوم و چهارم به داکت پنجم تا نهم به راه پله و آسانسور مشاعى دهم و یازدهم به آپارتمان 
قطعه 2 پارکینگ قطعه ششم تفکیکى به میاحت 11/5 مترمربع واقع در زیرزمین اول شماال 
به طول 5 مترمربع خط فرضى به محوطه مشــاعى است شرقا به طول 2/30 مترمربع خط 
فرضى به محوطه مشاعى اســت جنوبا به طول 5 مترمربع خط فرضى به محوطه مشاعى 
است غربا به طول 2/30 مترمربع خط فرضى به محوطه مشاعى است انبارى زیرپله قطعه 
دوم تفکیکى به مساحت 4/35 مترمربع واقع در زیرزمین اول شماال به طول 4/14 مترمربع 
دیواریست مشترك به انبارى زیرپله قطعه 3 شرقا به طول 1/05 مترمربع درب و دیواریست 
به محوطه پارکینگ جنوبا به طول 4/15 مترمربع دیواریســت مشــترك به انبارى زیرپله 
قطعه 1 غربا به طول 1/05 مترمربع دیوار به دیوار است به عرصه ملک مجاور شماره 562 
فرعى از شماره 15194 اصلى حقوق ارتفاقى با حق عبور از پارکینگ قطعه 2. که طبق نظر 
کارشناس رسمى پالك فوق یک واحد آپارتمان در طبقه اول شرقى مجتمع مسکونى 7 طبقه 
(5 طبقه روى پیلوت) 10 واحدى به مساحت 156/59 مترمربع به انضمام یک پارکینگ با 
قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات مى باشد این آپارتمان 3 خوابه با قدمت حدود 
8 ساله با اسکلت بتن آرمه و ســقف تیرچه و بلوك مى باشد دیوارهاى داخلى اتاقها و سالن 
گچ با زیرسازى کاغذ دیوارى است. آشپزخانه داراى کابینت ام دى اف اپن به سمت سالن 
است خوابها داراى کمد است این واحد داراى کنتور برق اختصاصى و آب و فاضالب و گاز 
مشترك است. نماى بیرونى سنگ پنجره هاى بیرونى پروفیل آلومینیوم با شیشه دو جداره 
دربهاى داخلى چوبى و ورودى درب ضد سرقت مى باشد سیستم گرمایش پکیج و سرمایش 
کولر آبى مى باشد کف سالن و اتاقها سرامیک درجه 3 (زیرسازى براى پارکت) است مجتمع 
داراى آسانسور بوده و دستگاه پله از سنگ گرانیت و نرده استیل است. که طبق سند رهنى 
شماره 21858 مورخ 93/2/11 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 146 اصفهان در 
رهن بانک شهر واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک تا تاریخ 1400/2/15 بیمه 
مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/10/21 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ”شــهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 15/600/000/000 
(پانزده میلیارد و ششصد میلیون 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 باشد 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 مسترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/9/25 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده 
باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همــان روز طى فیش مخصوص در  اداره ثبت 

اسناد و امالك پرداخت نماید. م الف: 694547 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/438

فقدان سند مالکیت
شماره: 23017782- 98/9/23 سند مالکیت یک دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
1817 واقع در بخش دو ثبت در دفتر 96 صفحه 295 ذیل شــماره ثبت 10756 بنام اقاى 
محمد على صباغ فرزند محمدباقر با کدملى 1280740401 ثبت و ســند بشــماره چاپى 
456838 صادر و تسلیم گردیده (با حق الشــرب تابعه ان طبق ملى قانون ملى شدن ابها از 
نهر فدن)  اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 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 مســترد گردد بدیهى است 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: 696621 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /9/447

ابالغ رأى
راى قاضى شورا - شماره پرونده 98/ 183 ش 11 ح شــماره دادنامه 429 – 31 / 6 / 98 
درخصوص دعوى آقاى محمدرضا باقرى خولنجانى فرزند قاســم بنشانى اصفهان خ هزار 
جریب کوى گلستان دوم پ 70 با وکالت خانم فرحناز کامیابى فرزند جواد بنشانى اصفهان 
خ شیخ صدوق چهار راه وکال ابتداى نیکبخت شرقى ســاختمان طبقه همکف واحد 1 به 
طرفیت آقاى آقاى آرش درخشان فرزند خلیل مجهول المکان به مطالبه وجه چک شماره 
614991مورخ 20 / 6 / 97 بانک صادرات به انضمام هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله 
خسارت تاخیر تادیه به مبلغ ســى میلیون ریال  با توجه به جمیع محتویات پرونده و نظر به 
اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور بر اشتغال 
ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخ 25 / 6 / 98 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقاى دین و مستندات به ماده 9 قانون شوراهاى 
حل اختالف  و نســبت به دعوى مطروحه دفاعى بهعمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین یا 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 
198 و 519و 512 آ. د. م و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصرهاى الحاقى مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 30 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ000 /375 / 1 ریال بابت 

هزینه دادرســى و مبلغ 000 / 185 ریال  الصاق تمبر و ضمائم آن و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 20 / 6 / 97 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از سوى بانک 
مرکزى که محاسبه آن با اجراى احکام مدنى شــوراى حل اختالف مى باشد و حق الوکاله 
وکیل برابر تعرفه قانونى در حق خواهان صادر مى نماید .  راى  غیابى و مدت بیست روز  پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه 
عمومى حقوقى شاهین شهر است . 693863/م الف وحید هادى- قاضى شعبه 11حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر /9/451 

ابالغ قرار تأمین
قرارتامین خواسته- کالســه پرونده :98 / 498 ش 2 ح شماره قرار: 470- 11 / 9 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم رحمان نصر فرزند اسداله بنشانى شاهین شهر خ فردوسى 
فرعى 7 غربى مغازه ســوپر گوشــت نیک خوانده آقا / خانم ایوب ایزدى مجهول المکان 
گردشــکار : با برســى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم 
دادخواست درخواست تامین خواســته نیز نموده اســت با توجه به مراتب فوق و مالحظه 
نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى 
نماید . به خواسته صدور قرار تامین خواســته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى 
شورا به شرح صورتجلسه مورخ و مالحظه مستند درخواســت خواهان که عبارت است از 
دو فقره قرارداد عادى به شماره 02923و9500 نظر به اینکه مستند درخواست خواهان از 
اســناد عادى بوده که در مهلت مقرر قانونى برابر مقررات قانون تجارت تنظیم و واخواست 
نگردیده و خواهان خســارت احتمالى مورد نظر شــورا را به موجب قبض شــپرده شماره 
316615 به مبلغ 000 / 500 / 14 ریال به حساب سپرده دادگسترى واریز نموده است لذا 
درخواست وى وارد تشخیص و مســتندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 
29 / 2 /87 مجلس شوراى اســالمى و ماده 108 و ماده 115 و 116 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامیــن و توقیف معادل مبلغ 000 / 680 / 14 
تومان از اموال بالمعــارض خوانده صادر و اعالم مى دارد قــرار صادره ظرف مدت ده روز 
از ابالغ قابل اعتراض در این شــعبه مى باشــد این قرار پس از ابالغ قابل اجرا مى باشــد 
693890/م الف توران عباسى – قاضى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 9/452 

ابالغ وقت دادرسى
ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم - آقاى بهمن صاحبى فرزو خواهان فرهاد شریفیان 
دادخواستى به خواسته مطالبه در شــوراى حل اختالف شــهر گز  به طرفیت شما به این 
شــورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 446 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ چهارشنبه 25 / 
10 / 98 ســاعت 30 / 2  بعدالظهر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 692968 /م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر گز/ 

 9/453

ابالغ رسیدگى
نظر به اینکه خواهان آقاى احسان شیریانبا وکالت على شیریان  دادخواستى مبنى بر مطالبه 
خسارت ناشى از تصادف  به طرفیت خوانده 1- شــهرام عالیوند 2 – سکینه عالیوند به این 
شورا تقدیم نموده و به کالســه 98/ 482 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30 / 10 / 
98  ساعت 4 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شــد . 693072 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/9/454 

اخطار اجرایى
محکوم علیه ابوالفضل صادقى فرزند على اکبر مجهــول المکان و محکوم له محمد على 
احدى فرزند بمانعلى بنشانى حافظ شمالى 9 غربى پ 68  به موجب راى شماره 312 تاریخ 
23  / 6 / 98 حوزه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 100 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 000 / 
310/ 1 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به انضمام هزینه نشر آگهى  وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ سررسید چک شماره 
397593 مورخ 27 / 5 / 97  عهده بانک صــادرات لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له 
و در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه  نیم عشر دولتى عملیات اجرایى نیز 
به عهده محکوم علیه است 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 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   693977 
/م الف.  سعید مهدى پور  -  قاضى شعبه 4  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 9/455 

اخطار اجرایى
محکوم علیه آزاده قجاوند  مجهول المکان و محکوم عزیز اله مرادى بوکالت از محســن 
نمازى زاده  به موجب راى شماره 296تاریخ 11 / 6 / 98 حوزه 9 حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 200 / 1 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 360 / 8 ریال بابت خسارت وارده به منزل بر اساس نظریه 
کارشناسى و مبلغ 000 / 502ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 000 / 000 / 2 ریال بابت 
هزینه کارشناســى و مبلغ 000 / 000 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى در مرحله تامین دلیل 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 12 / 4 / 98 لغایت اجراى حکم در حق محکوم 
له سایر هزینه هاى به عهده محکوم علیه مى باشد .  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 باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید   690919 /م الف.  حبیب اسالمیان  -  قاضى شعبه 9 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 9/456 

ابالغ قرار تأمین
قرارتامین خواسته- کالســه پرونده :98 / 504 ش 2 ح شماره قرار: 490- 17 / 9 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم عماد شــیریان بوکالت از احسان شیریان بنشانى اصفهان 
شهرستان خوانســار بلوار امام پاســاژ مانى طبقه 4 خوانده آقا / خانم 1 – شهرام عالیوند 
2 – سکینه عالیوند بنشانى شاهین شهر خ طالقانى فرعى 3 غربى پ 31 گردشکار : با برسى 
محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواســت درخواست 
تامین خواسته نیز نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا 
ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید . به خواسته صدور قرار 
تامین خواسته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 
و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت اســت از یک فقره قرارداد عادى به شماره 
مورخ 9 / 8 / 98 نظر به اینکه مستند درخواست خواهان از اسناد عادى بوده که در مهلت مقرر 
قانونى برابر مقررات قانون تجارت تنظیم و واخواست نگردیده و خواهان خسارت احتمالى 
مورد نظر شورا را به موجب قبض شپرده شماره 507 / 207899 به مبلغ 000/ 500/ 3 ریال 
به حساب سپرده دادگسترى واریز نموده است لذا درخواست وى وارد تشخیص و مستندا به 
ماده 11 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 29 / 2 /87 مجلس شوراى اسالمى و ماده 
108 و ماده 115 و 116 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار 
تامین و توقیف معادل مبلغ 000 / 140 / 3 تومان از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم 

مى دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى باشد این قرار 
پس از ابالغ قابل اجرا مى باشد 693078/م الف توران عباسى – قاضى شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر /9/457 

ابالغ قرار تأمین
قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 389 ش 10 ح شماره قرار: 400- 31 / 6 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم محمد على شهیدى فرزند على بنشانى شاهین شهر عطار 
فرعى 10 شرقى پالك 46 خوانده آقا / خانم پرویز بهرامى فرزند نصرت خان بنشانى خرم 
آباد خ کاشانى ساختمان الله ط اول واحد 1گردشــکار : با برسى محتویات پرونده در وقت 
فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواســت تامین خواسته نیز نموده 
است با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید . به خواسته صدور قرار تامین خواسته معادل 
مبلغ 000 / 000 /17 ریال بابت یک فقره چک بانک پاسارگاد مبلغ 000 / 000 / 17 ریال 
مورخ 7 / 3 / 93 بشــماره 092339با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا به 
شرح صورتجلسه مورخ و مالحظه مســتند درخواست خواهان که عبارت است از یک فقره 
قرارداد عادى به شماره مورخ نظر به اینکه مســتند درخواست خواهان از اسناد عادى بوده 
که در مهلت مقرر قانونى برابر مقررات قانون تجارت تنظیم و واخواست نگردیده و خواهان 
خسارت احتمالى مورد نظر شورا را به موجب قبض سپرده به حساب سپرده دادگسترى واریز 
نموده است لذا درخواســت وى وارد تشخیص و مســتندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل 
اختالف مصوب 10 / 8 /94 و بند ج ماده 108 و ماده 116 و 117 قانون آئین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین و توقیف معادل مبلغ 000 / 000 / 17ریال 
از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى دارد قرار صــادره ظرف مدت ده روز از ابالغ 
قابل اعتراض در این شعبه مى باشد این قرار پس از ابالغ قابل اجرا مى باشد 693978 /م 
الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 9/458

 فقدان سندمالکیت
آقاى شعاع اله بدیعى فرزند عزیزاله وکالتا از طرف عطیه هوشمند سروستانى فرزند آقاخان با 
ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى 
است سند مالکیت خود به شماره چاپى 177566 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك 
ثبتى 5320 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شــاهین شهر ) در صفحه 91 
دفتر70252 ذیل ثبت 7428  بنام  عطیه هوشمند سروستانى فرزند آقاخان ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده که  بموجب سند قطعى167388 مورخ 4  / 9 / 1388 دفتر33 شاهین شهر به 
او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم 
شده ، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . 
ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد . 693956 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر/ 9/459 

فقدان سندمالکیت
آقاى شعاع اله بدیعى فرزند عزیزاله وکالتا از طرف عطیه هوشمند سروستانى فرزند آقاخان با 
ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى 
است سند مالکیت خود به شماره چاپى 297569 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك 
ثبتى 6877 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شــاهین شهر ) در صفحه 177 
دفتر252 ذیل ثبت 56629  بنام  عطیه هوشمند سروســتانى فرزند آقاخان ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده که  بموجب ســند قطعى48537 مورخ 8  / 5 / 1386 دفتر89 اصفهان به او 
انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم 
شده ، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . 
ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد . 693950 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر/9/460 

حصروراثت 
محمد بهارلوئى داراى شناسنامه شماره 5974 به شرح دادخواست به کالسه 1463/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهان 
بهارلوئى بشناسنامه 908 در تاریخ 95/2/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. الهام  بهارلوئى ش ش 2183 ، 2. امیر بهارلوئى 
یانچشمه ش ش 375 ، 3. مهدى بهارلوئى ش ش 1080171118 ، 4. مرضیه بهارلوئى ش 
ش 1080101594 ، 5. آزاده بهارلوئى یانچشمه ش ش 3501 ، 6. محمد بهارلوئى ش ش 
5974 ، 7. زهرا بهارلوئى ش ش 2581، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 696472/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/461    

آگهی تحدید حدود عمومی منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى  
اصفهان 

پیرو آگهی هاي نوبتی قبلی و بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك تحدید حدود 
رقبات ذیل بشرح : 

-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان
5876- محمد باطنى فرزند رسول ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 5876 واقع در 

بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 269/37 مترمربع.
روز تحدیدحدود: شنبه 98/10/28

5915- آقاى ســعید على خاصى حبیب آبادى فرزند هوشنگ ششدانگ یکباب خانه 
خرابه پالك شماره 5915 واقع در بخش سه ثبت اصفهان.

روز تحدیدحدود: شنبه 98/10/28
-امالك و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان

5614- سید عبدالواحد عمادى فرزند سید نعمت اله ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 
5614 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان به مساحت 1/82 مترمربع.

روز تحدیدحدود: چهارشنبه 98/10/25
به ترتیب از ساعت 8 صبح شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به 
صاحبان امالك و مجاورین اعالم               می شود که در روز مقرر در محل ملک حضور 
بهم رســانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده قانونی آن در موقع تعیین 
حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 – قانون مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده از 
سوي مجاورین تحدید خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موعد 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدحدود تا سی روز در ثبت محل پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره دو ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض نسبت به تقاضاي ثبت و تحدید حدود( موضوع 
مواد 16 و 20 قانون ثبت) می باید توســط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد ./ 
تاریخ انتشار: دوشــنبه 98/09/25 م الف: 697531 امیرحسین صفائى نائینى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد وامالك  مرکزى اصفهان/ 9/462 
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آگهى تغییرات
شرکت فروردین سازه و راه سپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 54512 و شناسه ملى 14005132532 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1398/07/28 مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله ملک شهر ، خیابان شهید مفتح ، کوچه 
شهید عبدالهى23 ، پالك 12 ، ســاختمان ادارى 
و تجارى یاس ، طبقه چهارم ، واحد 7 - کدپســتى 
8196618539 انتقــال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (695725)

آگهى تغییرات
شــرکت تجارى خورشــید افشــان فوالد 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 42726 و 
شناســه ملى 10260605362 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى به طور 
فوق العاده مــورخ 1398/05/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - جواد آقاجانــى به کدملى 
5640037296 و مهــدى بورانــى کوپائى 
به کدملى 1270531451 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب شــدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
- تراز مالى و عملیات ســود و زیان شــرکت 
منتهى به پایان اســفندماه 1397 به تصویب 
رسید. - میترا لباف به کدملى 1292728752 
بســمت رئیس هیئت مدیره، حسین عباسى 
قورتانى به کدملى 5659250297 بســمت 
نایب رئیس هیئت مدیــره، بهروز آقاجانى به 
کدملى 1270507907 بســمت مدیرعامل 
(خارج از اعضــا) و علیرضا لبــاف به کدملى 
1289522146 بســمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق تعهد آور 
با امضاى رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (695518)

آگهى تغییرات
شرکت فروردین سازه و راه سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 54512 و شناسه ملى 
14005132532 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1398/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - ســیدرضا محرك پور به شماره ملى 
1287205275 ، رضا نصر آزادانى به شماره 
ملى 1290362386 و اشکان عالى بیگى به 
شماره ملى 2297930046 بسمت اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - داوود ناظمى دلیگانى به شماره 
ملى 1287269672 و مجید رحیمى نهوجى 
به شــماره ملى 1285192907 به ترتیب 
بســمت بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(695706)

آگهى تغییرات
شرکت فروردین ســازه و راه سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54512 
و شناســه ملــى 14005132532 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/28 سیدرضا محرك پور به 
شــماره ملى 1287205275 بسمت 
مدیرعامل ، رضا نصر آزادانى به شماره 
ملى 1290362386 بســمت رئیس 
هیات مدیره و اشــکان عالــى بیگى به 
شماره ملى 2297930046 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً با مهر شــرکت معتبر 
است. سایر اوراق ادارى و عادى شرکت 
با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (695707)

آگهى تغییرات
شرکت آسانبر اطلس گســتر نقش جهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 31365 و 
شناســه ملــى 10260519252 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/22 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شد : حســین طالبى اســماعیالن کدملى 
1290938032 بسمت رئیس هیأت مدیره 
و حسن خواجه وندى کدملى1219854921 
بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و وحید گرجى 
کدملى5409909992 بســمت مدیر عامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً با 
مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با 
مهر شــرکت معتبر مى باشد. تائید مى گردد 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (695722)

آگهى تغییرات
شرکت آســانبر اطلس گســتر نقش جهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 31365 و شناسه 
ملى 10260519252 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مورخ 
1398/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: حسین طالبى اســماعیالن به شماره ملى 
1290938032 وکدپستى 8156139949 
و وحید گرجى به شماره ملى 5409909992 
وکدپستى 8156139949 و حسن خواجه 
ونــدى به شــماره ملــى 1219854921 
وکدپســتى 8156139949 بعنوان اعضاى 
اصلــى هیئت مدیــره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. علیرضا درودگر به کد ملى : 
5400007899 و کد پستى : 8156139949 
و حمید سلمان کد ملى : 5409938372 و کد 
پستى : 8156139949 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. تائید مى گردد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(695724)

آگهى تغییرات
شــرکت راهپویان ناژوان شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 37773 و شناســه ملى 
10980273879 بــه اســتناد صورتجلســه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/09/11 و نامه 
شــماره 21/61496 مــورخ 1398/09/12 
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : بنا به اختیار 
حاصلــه تفویض مجمــع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 07 / 09 / 1398 در خصــوص افزایش 
ســرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات 
مقرر اساســنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت 
ســرمایه شــرکت از طریق واریز نقدى وصدور 
سهام جدید از مبلغ 6000000000 ریال به مبلغ 
80000000000افزایش یافت که آورده نقدى 
به مبلغ 32500000000 ریال طى گواهى بانک 
ملت شعبه سامان بشماره 104 / 3521 مورخه 
09 / 09 / 1398 واریز و مبلغ 000 000 500 41 
ریال آن از طریق مطالبات حال شده سهامداران 
و از محل صدور ســهام جدید میباشد .و ماده 5 
اساسنامه شرکت به شــرح زیر اصالح گردید. 
سرمایه شــرکت مبلغ 000 000 000 80 ریال 
منقسم به 000 000 8 ســهم 000 10 ریالى با 
نام که تمامأ ونقدا پرداخت شده مى باشد افزایش 
یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (695727)

آگهى تغییرات
شــرکت آویژه شــیر ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 41248 و شناسه ملى 
10102721147 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1398/07/04 
شــهناز رســتمى بلمیرى به شــماره 
ملــى1818191156 بســمت رئیس 
هیأت مدیره - سحر بهروزى به شماره 
ملــى1270518429 بســمت نایب 
رئیس هیأت مدیره - داریوش بهروزى 
به شــماره ملى1819400999 بسمت 
مدیر عامل براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اســناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با 
امضاى هر 3 نفر از اعضاى هیئت مدیره 
متفقاً با مهر شرکت معتبر است . و سایر 
اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء هر 
3 نفر از اعضاى هیئت مدیــره متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(695728)

آگهى تغییرات
شرکت زرین تالش ســپاهان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 19690 و 
شناســه ملــى 10260405754 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - پیمان سعیدى پلمى به شماره ملى 
1830236865 بســمت رئیس هیئت 
مدیره، فرزاد کیان نژاد به شــماره ملى 
1841956988 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و رمضان ســعیدى پلمى به 
شــماره ملى 1840128887 بسمت 
مدیرعامل از تاریخ 1398/07/04 براى 
مدت دو ســال انتخاب شــدند. - ضمناً 
مدیرعامــل مجــرى مصوبــات هیئت 
مدیره خواهد بود. - کلیه اوراق و اســناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات و ســایر 
اوراق ادارى و عادى شــرکت با امضاى 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (695729)

آگهى تغییرات
شــرکت آویژه شــیر ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 41248 و شناسه ملى 
10102721147 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1398/07/04 
شهناز رســتمى بلمیرى به شماره ملى 
1818191156 - ســحر بهروزى به 
شماره ملى 1270518429 - داریوش 
بهروزى به شماره ملى 1819400999 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند . اکبر آبدار 
اصفهانى به کد ملــى 1284127540 
و مهــدى صداقــت دهقــى کــد ملى 
0065938984 به ترتیب به ســمت 
بازرســان اصلى و بــازرس على البدل 
شــرکت براى مدت یکســال انتخاب 
شــدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (695730)

آگهى تغییرات
شــرکت زرین تــالش ســپاهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 19690 و شناســه ملى 
10260405754 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/07/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ماده 37 اساسنامه 
بدین شــرح اصالح شــد: نحوه امضاى اسناد و 
اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و 
سایر اوراق تجارتى و نیز اشخاصى را که حق امضا 
دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (695723)

آگهى تغییرات
شرکت آسانبر اطلس گستر نقش جهان سهامى خاص 
به شماره ثبت 31365 و شناسه ملى 10260519252 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت درواحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله شهید رجایى ، کوچه شهید حسین زمانى [15-69] 
، خیابان جى ، پالك 64 ، ساختمان همیارى ، طبقه دوم 
کدپستى8156139949 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (695721)

بک  هاچ  سوارى  خودرو  سبز  برگ 
تیپ 2 مدل 1396 بنزینى به شماره 
شماره  و   M  15/8458075 موتور 
 NAS 821100 H 1106251 شاسى
به شماره پالك 184/13 ى 62 متعلق 
به  فندرسکى پور  نسرین  خانم  به 
فرزند   1292133831 ملى  شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  اصغر 

اعتبار ساقط مى باشد. 

فقدان مدارك

احساس وجود جسم خارجى، مانند شن، در چشم مى تواند به واسطه محیطى که در آن زندگى مى کنید، از جمله خانه یا محل کار، شکل بگیرد. 
به عنوان مثال، یک محیط بسیار خشک به واسطه فعالیت مداوم سیستم هاى تهویه مطبوع مى تواند خشکى چشم ها را موجب شده و احساس 
وجود شن در چشم شکل بگیرد. اگر در نزدیکى یک کارخانه زندگى یا کار مى کنید، چشم هاى شما مى توانند احساس وجود جسم خارجى به 
واسطه سطوح باالى آلودگى هوا را تجربه کنند. چشم پزشک شما مى تواند به تشخیص عوامل محیطى که ممکن است به خشکى و احساس 

وجود جسم خارجى در چشم منجر شده اند، کمک کند.

چه سرى در دوغ است که انسان را خواب آلود مى کند؟! 
حتماً شما هم پس از نوشیدن دوغ، این نوشیدنى خوشمزه 
و پرفایده احســاس خواب آلودگى مى کنیــد و از این رو 
گاهى اوقات ترجیح مى دهید بــراى جلوگیرى از خواب 
آلودگــى از نوشــیدن آن بپرهیزید، اما چــرا این اتفاق

 رخ مى دهد؟!
این موضوع تنها مختص به دوغ نیســت، ماست و دوغ 
به دلیل داشــتن برخى پپتیدهاى موجــود در کازئین و 
پروتئین هاى ســرم شــیر (مثل تریپتوفان) داراى این 

ویژگى هستند. 

به گفته کارشناسان تغذیه، زیاده روى در مصرف میوه، 
علیرغم وجود آنتى اکسیدان ها و ویتامین هاى ضرورى 
موجــود در آن، خالى از خطــر نیســت. در اینجا چهار

 نشانه اى که به شما هشدار مى دهد روزانه بیش از اندازه 
نیازتان میوه دریافت مى کنید، معرفى شده است:

احساس نفخ مداوم
میوه یک ماشــه براى ابتال به نفخ است. میوه ها غنى از 
یک نوع قند به نام فروکتوز هستند که متأسفانه بسیارى 
از ما قادر به جذب و هضم مؤثر مقادیر زیادى از فروکتوز 
نیســتیم. محققان بر این باورند که 40 درصد از مردم از 
یک بیمارى به نام سوء جذب فروکتوز در روده کوچک رنج 
مى برند. جذب فروکتوز با عالیمى مانند ایجاد گاز و نفخ 
در دستگاه گوارش همراه است. دریافت فروکتوز بیش از 

حد با واکنش هاى التهابى در بدن نیز همراه است.

وخیم شدن عالیم سندرم آى بى اس
سوء جذب فروکتوز موجود در میوه منجر به نفخ، گرفتگى 
عضالت شکم، درد و اســهال و حتى گاهى سردرد نیز 
مى شود. عالوه بر این، بســیارى از میوه ها مانند سیب 
سرشار از پکتین هســتند؛ یک نوع فیبر که مبتالیان به 
سندرم روده تحریک پذیر یا آى بى اس، براى شکستن 

کامل آن مشکل دارند.

افزایش وزن
حتى اگر مــواد غذایى حاوى قنــد و کربوهیدرات هاى 
تصفیه شده، غذاهاى فراورى شده و محصوالت چرب 
حیوانى را نیز کنار بگذارید، مصرف بیش از حد میوه باز هم 

مى تواند براى از دست دادن وزن، مشکل آفرین باشد. 
مصرف روزانه پنج میوه متوسط توصیه شده است. یک 
میوه متوسط درحدود 60 کالرى انرژى دارد بنابراین براى 
حفظ وزن بدن در محدوده طبیعى باید اعتدال در مصرف 

میوه ها هم رعایت شود.

احساس ضعف و گرسنگى
فروکتوز نه  تنها جلوى گرســنگى را نمــى  گیرد بلکه 
برعکس میل به مصرف مواد غذایى پرکالرى را افزایش 
مى  دهد. محققان دانشگاه کالیفرنیاى جنوبى پس از زیر 
نظر گرفتن 24 داوطلب که گروهى نوشیدنى  هاى حاوى 

گلوکز و برخى نوشــیدنى  هاى حاوى فروکتوز مصرف 
مى  کردند اعالم نمودند، وقتى داوطلب نوشیدنى حاوى 
فروکتوز مى  خورد احساس گرسنگى بیشترى دارد و میل 
به مصرف مواد غذایى پرکالرى  مثل موز و بیســکوییت 
بیشتر مى  شود. متخصصان مى  گویند، گرچه فروکتوز قند 
میوه  است اما به هرحال قند ساده تلقى مى  شود و عامل 
ذخیره چربى در بدن است. گرچه این قند سبب مقاومت به 
انسولین نمى  شود اما براى حفظ تناسب اندام باید مراقب 

مصرف متعادل آن در طول روز باشید.

کمبود آهن در بدن با عالیم شناخته  شده اى همچون 
احساس خستگى، ضعف، رنگ پریدگى، اضطراب و 
سردى پاها و دست ها همراه است. کمبود آهن ممکن 
است با میل به مصرف مواد و ترکیب هاى غیر معمولى 
همچون میل به خوردن خاك همراه باشــد. از طرف 
دیگر انباشت میزان بیشتر از نیاز آهن مورد نیاز در بدن 

موجب درد مفاصل و تغییر در رنگ پوست مى شود.
آهن از مواد مغذى حائز اهمیت براى ســالمت است 
زیرا به پروتئیــن هموگلوبین چســبیده و به انتقال 
گلبول هاى قرمز از ریه ها به بخش هاى مختلف بدن 
کمک مى کند. فرایند سوخت و ساز آهن متفاوت است 
زیرا بدن این ماده مغذى را بدون از بین بردن آن مجدد 
مورد اســتفاده و بازیافت قرار مى دهد به همین دلیل 

وجود آهن مازاد در بدن مى تواند نگران کننده باشد.
انباشت آهن در خون اســت به همین دلیل افرادى 
همچون مبتالیان به سرطان که اغلب خون دریافت 
مى کنند بیشــتر در معرض تجمع ایــن ماده مغذى 
در بدن هســتند. درحالــى که آهن مــاده ضرورى 
براى سالمتى است اما انباشــت میزان زیادى از آن 

خطرناك اســت و به کبد، قلــب و ارگان هاى دیگر 
آسیب مى رساند.

میزان آهن مورد نیاز روزانه بدن بر اساس جنسیت و 
سن به این ترتیب است:

*نوزادان تا شش ماهگى-0/27میلى گرم
*7 تا 12 ماهگى- 11 میلى گرم

*یک تا 3 سالگى- 7 میلى گرم
*4 تا 8 سالگى- 10 میلى گرم
*9 تا 13 سالگى- 8 میلى گرم

*مردان بزرگسال- 18 میلى گرم
*زنان بزرگسال- 18 میلى گرم

* زنان باردار- 27 میلى گرم

کنار گذاشتن عادات خطرناك غذایى براى جلوگیرى از 
ابتال به پوکى استخوان، درست به همان اندازه مصرف مواد 
غذایى مفید، ضرورى به نظر مى رسد. پوکى استخوان مانند 
دیابت یا فشار خون باال از بیمارى هایى است که با متعادل 
نگاه داشتن رژیم غذایى مى توان از ابتال به آن جلوگیرى 
کرد. اگر سابقه پوکى استخوان در خانواده تان باشد، دقت 
به عادات غذایى اهمیت ویژه اى مى یابد و باید برخى مواد 
غذایى را که براى بافت استخوانى مضر است، محدود و از 

برخى عادات غذایى اجتناب کرد:

غذاهاى التهابى: در کســانى که اســتعداد یا سابقه 
خانوادگى ابتال به پوکى استخوان را دارند، از مصرف بیش 
از حد محصوالتى مانند گوجه فرنگى، سیب زمینى سفید، 
بادمجان و... باید اجتناب کننــد چون این غذاها منجر به 
التهاب استخوان و در نهایت تســریع روند ابتال به پوکى 

استخوان خواهند شد.

اســفناج خام: اگرچه مصرف اســفناج براى تقویت 
استخوان ها و پیشگیرى از پوکى استخوان ضرورى است 

اما نوع خام آن به دلیل وجود ماده اى به نام اگزاالت باعث 
عدم جذب کلسیم در بدن شود.

مصرف بیش از حد کافئین: مصــرف روزانه قهوه 
از جذب بهتر کلسیم 
جلوگیرى مى کند. 
هر چه میزان کافئین 
وارد شــده به بدن 
بیشتر باشد، کلسیم 

بیشترى از طریق ادرار 
دفع مى شود بنابراین اگر مى خواهید تا 90 

سالگى زندگى کنید، باید از تعداد فنجان هاى 
قهوه که روزانه مى نوشید بکاهید.

نوشابه هاى گازدار: این نوشیدنى ها عالوه 
بر اینکــه اشــباع از کافئین هســتند، به علت 

داشتن اسید فسفریک، اســیدى معدنى که 
از جذب کلســیم جلوگیرى مى کند، براى 
اســتخوان ها مضرند. در مقابل، اســید 

کربنیک موجود در آب هاى معدنى گازدار هیچ تأثیر منفى 
بر  استخوان ها ندارد.

سدیم: عالوه بر افزایش خطرهاى بیمارى هاى قلبى 
عروقى بــا مصرف 
زیاد نمــک، هر 
چه میــزان نمک 
مصرفى فرد بیشتر 
باشد، دفع کلسیم در 
ادرار و عرق فرد نیز 

بیشتر مى شود.

استفاده زیاد گوشت قرمز: رژیم غذایى غنى 
از گوشت و پروتئین ها نیز براى استخوان ها ضرر دارد. 
در جریان هضم مواد غذایى، پروتئین هاى حیوانى 
اسیدهایى همچون اسید فسفریک، سولفوریک و... 
آزاد مى کنند کهPH بدن را تغییر مى دهد. هرچه
PH  بدن اسیدى تر باشد، مواد معدنى بیشترى 

در استخوان ها از دست مى رود.

اگر زیاد میوه بخوریم چه بالیى 
سرمان مى آید؟
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حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

آگهى مزایده

م الف: 691046

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى خود طبق مشخصات اعالم 
شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/10/02 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى 

www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

نوبت دوم

شماره مجوز نوبت آگهىردیف
شورا

شماره 
قیمت پایه کاربرى- موقعیت زمینمساحتپالك

هرمترمربع
قیمت پایه کل 

(ریال)
3/400/000680/000/000مسکونى- شهرك نگین46618200/ش/98نوبت دوم1

نوبت 2
2/200/000440/000/000مسکونى- شهرك نگین34409200/ش/97ششم

نوبت 3
2/200/000440/000/000مسکونى- شهرك نگین34410200 /ش/97ششم

بابا  نصف جهان
جـهانى شوید....جـهانى شوید....

اولین نشست مدیران خرید پنج شرکـت بزرگ فــوالدســاز کشور به منظور هم اندیشى 
و دستیابى به راهکارهاى مؤثر براى تأمین مواد معدنى و کاالهاى اساسى، به اشتــراك 
گذاشتــن تجـارب به دست آمده و کاهش هزینه هاى تولید در محل شرکت فوالد مبارکه 
برگزار شد. رضا حیدرى، مدیر خرید و حمل مواد اولیۀ فوالد مبارکه، از اهمیت برگزارى 

این نشست سخن گفته است.
در این نشست مدیران خرید مواد اولیه چه شرکت هایى حضور 

داشتند؟
مدیران خرید مواد اولیۀ شرکت هاى فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، 

فوالد خراسان و فوالد هرمزگان در این نشست حضور داشتند.
در فوالد مبارکه حوزة خرید مواد اولیه چه نقشى دارد؟

مجموعۀ خرید مواد اولیه تأمین مواد معدنى شامل کنســانتره، گندله و آهن اسفنجى 
و خرید کاالهاى اساســى از قبیل الکترود گرافیتى، انواع فروآلیاژها، وایرهاى مغز دار، 
فلزات اساســى و انرژى را برعهده دارد. این اقالم حجم عمدة خرید فوالد مبارکه را به 

خود اختصاص مى دهد.
در حـال حاضـر بزرگ ترین مشکل فوالدسازان چیست؟

در سال هاى اخیر، فوالدسازان کشور به دلیل تحریم ها، در تأمین کاالهاى اساسى، مواد 
اولیه و کاالهاى اســتراتژیک خود و همچنین در زمینه انتقال ارز موردنیاز با مشکالت 
عدیده اى مواجه شده اند که خوشــبختانه با تدابیر مدیرعامل و تالش کلیه واحدهاى 
ذى ربط توانستیم این دغدغه ها را پشت سر گذاریم و امروز نگرانى خاصى از بابت تأمین 
این کاالها وجود ندارد. اما از دى ماه سال گذشته، تأمین سنگ آهن براى فوالدسازان با 
مشکل مواجه شده است، زیرا معدن کاران به جاى اکتشاف بیشتر و توسعۀ معادن خود، 
در حوزة فوالدسازى سرمایه گذارى کرده اند و مواد معدنى استخراج شده را به واحدهاى 
خود اختصاص داده اند. این امر باعث شــده بخش عمــده اى از ظرفیت هاى تولید پنج 
فوالدساز کشور امروز معطل مواد معدنى باشد. دومین عامل که تهدید جدى براى تأمین 
مواد معدنى شرکت هاى فوالدساز به شــمار مى آید صادرات گستردة مواد معدنى یعنى 
خام فروشى است. همچنان که آمارها نشان مى دهد در سال گذشته حدود 17 تا 18 میلیون 
تن مواد معدنى آهن دار به صورت خام از کشور صادرشده است. حجم ورودى مواد اولیه 

براى فوالدسازان طى هشت ماه اخیر کاهش بسیار زیادى داشته و فوالدسازها مجبور 
شده اند بخش عمده اى از ذخایر استراتژیک مواد معدنى خود را مصرف کنند.

براى حل این مشکل چه اقداماتى صورت گرفته است؟
در حال حاضر با همکارى نهادهاى مرتبط کشور، 25 درصد تعرفه براى صادرات مواد 
اولیه وضع شده است. بااین حال وضع این میزان تعرفه تأثیر چندانى در جلوگیرى از خروج 
مواد خام نداشته و همچنان صادرات مادة اولیۀ معدنى براى معدن کاران جذابیت دارد. 
فوالدسازان به صورت رسمى از مجموعۀ وزارتخانه درخواست کردند که در گام اول مانع 
صادرات شوند و اگر به هر دلیل فکر مى کنند صادرات باید انجام شود، حداقل تعرفه را 

به 40 درصد افزایش دهند.
به غیراز افزایش تعرفه چه راهکارهاى دیگرى مطرح شــده 

است؟
باید از اتالف مواد و انــرژى در این زمینه جلوگیرى شــود. به عنوان مثال، اآلن فوالد 
خوزستان از کنستانترة شمال شرق کشور، یعنى منطقۀ سنگان و فوالد مبارکه از منطقۀ 
سیرجان سهیم است. این بدان معنى است که فوالد مبارکه باید مادة معدنى را از سیرجان 
به سنگان ببرد و فوالد خوزستان هم از سنگان منتقل کند و این یعنى هزینۀ حمل ونقل. 
درحالى که اگر این تقسیم بندى و سهمیه بندى به دقت و با کار کارشناسى صورت گیرد، 

فوالد مبارکه مى تواند سهمیۀ کنسانترة خوزستان را در سنگان خرج فوالد سنگان خود 
کند. فوالد خوزســتان هم مواد معدنى موردنیاز خود را از سیرجان با هزینه حمل ونقل 
بسیار اقتصادى ترى تأمین کند. این مدیریت باعث مى شود کاهش زیادى در هزینه ها 
و انرژى صورت گیرد. فوالدسازان به جد از مجموعۀ حاکمیت، وزارت صمت و متولیان 
درخواست کردند که این سهمیه بندى و تقســیم بندى سهمیه ها براى سال 99 با دقت 

بیشترى انجام شود.
براى تأمین سنگ آهن، خود فوالدسازان اقدام خاصى کردند؟

بله. طى دو ماه اخیر مدیرعامل فوالد مبارکه ورود این شــرکت به حوزة معدن را اعالم 
نمود. مدیریت شرکت به این نتیجه رسیده اســت که باید صاحب معدن باشد، اگرچه 
سرمایه گذارى در این حوزه بلندمدت است. شــرکت هاى فوالدساز خود را نقطۀ مقابل 
معدن کاران نمى دانند. به هر دلیل، اتفاقاتى افتاده که نبایــد مى افتاد، ولى اآلن باید با 

همراهى و همدلى همدیگر اجازه ندهیم سرمایه هاى کشور معطل مواد معدنى بماند.
فوالدسازان براى مدیریت هزینه هاى خود چه اقدامات دیگرى 

مى توانند انجام دهند؟
در بخش خرید و تأمین کاالهاى اساسى همکارى هاى خوبى بین شرکت ها ایجادشده 
است. همچنان که در دوران بحران الکترود گرافیتى، فوالد مبارکه به صورت امانى تقریبا 
به همۀ فوالدسازان کشور الکترود داد. اگر شرکت هاى فوالدساز بتوانند در خرید کاالهاى 
اساسى با همدیگر هماهنگ شــوند، قطعا هزینه و زمان تأمین کاال کاهش زیادى پیدا 
مى کند. در خصوص بومى سازى و تأمین داخلى اقالم وارداتى باید تجارب به اشتراك 
گذاشته شــود. به عنوان مثال، تجارب فوالد مبارکه در بومى ســازى وایرهاى مغزدار و 
ساخت «کافى و کازى» موردنیاز خط تولید که پیش ازاین از خارج از کشور تأمین مى شد، 

به اشتراك گذاشته شود.
به نظر شما این جلسه تا چه میزان راهگشا بود؟

این جلسه مقدمه اى بود براى اینکه تصمیماتى در سطح مدیران خرید شرکت ها مطرح و 
اتخاذ شود. بدیهى است خروجى آن به مدیران عامل پنج شرکت منتقل و با تأیید ایشان 
مصوبات نهایى اجرایى مى شود. بدون شک راهبردهاى مطرح شده مى تواند در سایۀ خرد 

جمعى مدیران عامل شرکت ها، در تصمیم گیرى هاى کالن مؤثر واقع شود.

مدیر خرید و حمل مواد اولیۀ فوالد مبارکه:

ظرفیت هاى عظیم کشور نباید معطل مواد معدنى بماند


