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جایگزین هاى لبنیات در رژیم غذایى آب شیرین کن در اصفهان و نایین نصب مى شود«ماکان بند» مقابل سیروان خسروى ایستادبالتکلیفى طرح تعطیلى مدارس در زمستان   بچه محل هاى سارق، بالى جان زنان تهرانى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

اتمام حجت با اخاللگران اقتصادى در اصفهان
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برنامه رضا رشیدپور
 از امروز دوباره پخش مى شود

کابوس جدید پرسپولیس

پایانى بر ورود
 هواپیماهاى نو به ایران؟
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خاموشى ها 
تا شهریورمـاه 
ادامه دارد

12

مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى استان اصفهان 
در نشست خبرى نمایشــگاه بین المللى دوساالنه 
صنعت برق گفت: خاموشى ها در استان از سه شنبه 
گذشته شروع شــده و احتماًال تا اواخر مردادماه و 

هفته اول شهریور ادامه خواهد یافت.
رســول موســى الرضایــى با اشــاره به ســهم 
اســتان در تولیــد بــرق کشــور خاطر نشــان 
کرد: حــدود 11 درصــد و نزدیک به پنــج هزار 
و 800 مــگاوات قــدرت تولیــد را در اختیــار 

داریم.
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اخذ اخذ 40004000 نمونه ژنتیکى از مجرمین سابقه دار اصفهان نمونه ژنتیکى از مجرمین سابقه دار اصفهان
مدیرکل پزشکى قانونى استان اعالم کردمدیرکل پزشکى قانونى استان اعالم کرد
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رئیس کل دادگسترى استان: 3شعبه ویژه در دادسرا، پرونده مفسدان اقتصادى را خارج از نوبت رسیدگى مى کند

خالق صداى «شیپورچى»:

آینده خوبى براى
 نسل جدید دوبله 

پیش بینى 
نمى کنم

بریم براى قهرمانى 

اى کاش یک ماه زودتر مى رفتى!
آزمون و قوچــان نژاد در هفت ســال اخیر روى هــم 40 گل ملى زده انــد و قطعًا 

خداحافظى شان نمى تواند خبر خوبى باشد.
 همانطور  که در خبرهاى هفته گذشــته خواندید رضا قوچان نژاد و سردار آزمون با 
انتشار پست هایى در اینستاگرام از تیم ملى خداحافظى کردند اما واکنش مردم نسبت 

به این موضوع بسیار متفاوت بود.
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بازتاب خداحافظى 2 ستاره

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاریخ 1397/4/07 مى باشد. 
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/04/13

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/04/24 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/04/25 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن، 
مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن: 0311570 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 
دفر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5- 03132645870 (داخلى 3299) 

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: خرید و حمل آسفالت توپکا جهت شهرك صنعتى مبارکه (شماره 200971281000026 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 9/900/000/000 ریال و براساس قیمت روز (اعتبار طرح جارى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 495/000/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى 
مدت اجرا: 5 ماه 

موضوع مناقصه: خرید و حمل آسفالت توپکا جهت شهرك صنعتى اشترجان (شماره  200971281000030 در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 4/180/000/000 ریال و براساس قیمت روز (اعتبار طرح جارى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 209/000/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى 

مدت اجرا: 5 ماه 
موضوع مناقصه: حفارى و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان (شماره 200971281000027 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 4/084/262/885 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جارى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 204/220/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته ارتباطات 
مدت اجرا: 8 ماه 

موضوع مناقصه: نگهدارى فضاى سبز و تأسیسات شهرك ها و نواحى صنعتى تودشک، سپیددشت، رامشه، چادگان، دهاقان، خمینى شهر، 
اسفرجان، هسنیچه، مهاباد، محمدآباد جرقویه و فناورى (شماره 200971281000028 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 4/186/800/000 ریال و براساس قیمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى (اعتبار طرح جارى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 209/340/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: گواهى صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
مدت اجرا: 12 ماه 

موضوع مناقصه: حفاظت و حراست فیزیکى شهرك فناورى اصفهان (شماره 200971281000025 در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 2/676/237/803 ریال و براساس قیمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى (اعتبار طرح جارى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 133/812/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: دارا بودن گواهى صالحیت داراى اعتبار از طرف نیروى انتظامى جمهورى اسالمى 

مدت اجرا: 12 ماه
موضوع مناقصه: خرید مصالح و تکمیل شــبکه آب شــهرك هاى صنعتى علویجه، تودشک مورچه خورت، ســگزى و چادگان (شماره 

200971281000029 در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 2/997/719/854 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جارى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 149/900/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب 

مدت اجرا: 6 ماه 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

نوبت دوم

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش
 2 قطعه زمین با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده 
حداکثر تا تاریخ 1397/04/24 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1397/04/25 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

آگهى مزایده

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

نوبت اول

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثرعادىتجارى 73 مترمربع14
واقع در بلوار معلم حریم سیالب جنب سى ان جى کوثرعادىتجارى72 مترمربع15

مشخصات پالك هاى مورد مزایده:

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى 
شهردارى ها در نظر دارد موارد ذیل را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به اشخاص 
واجد شرایط و از طریق مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان مى توانند از 
تاریخ انتشار این آگهى تا روز چهارشنبه مورخه 97/04/20 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه 
و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز پنج شنبه مورخه 
97/04/21 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شــهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است شرکت 

کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. 
1- واگذارى به صورت اجاره سالن ورزشى وینیچه و زمین چمن مصنوعى (وینیچه)

2- واگذارى به صورت اجاره زمین چمن مصنوعى دیزیچه 

آگهى مزایده

 على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

نوبت دوم

3

لجدیددوبله نسل جدید دوبله  وبن ی لج
نپیش بینى ىپیشبینش پیشبی
کننمى کنم منمىکنمن ى

در نشست خبرى افتتاح نمایشگاه برق اصفهان اعالم شد گفتگوى نصف جهان با فرشید طالبى 

امیرى و بیرانوند لژیونر مى شوند؟
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بریم براى قهرمانىىامىمربریم براى قهرمانى 
ىبطدشرانهجفصىگفگفتگوى نصف جهان با فرشید طالبى

9

فراهم کردن بستر الزم 
براى عقد قرارداد اخوت
 بین مساجد جهان با ایران

مشاور وزیر ارشاد خبر داد



0202جهان نماجهان نما 3254شنبه  9 تیر ماه   1397 سال پانزدهم

در شــرایطى که بیش از یک ماه از زمان اعالم شده 
آمریکا براى بازگشت رسمى تحریم ها علیه ایران باقى 
مانده است، حاال شرکت هواپیماساز ATR نیز از تردید 
براى باقى ماندن در بازار ایران مى گوید. این هواپیماساز 
اروپایى که دیرتر از دو شرکت بویینگ و ایرباس قرارداد 
خود بــا ایران را نهایــى کرده بود در طــول ماه هاى 
گذشته بیشــترین تحویل هواپیما را به ایران داشت و 
پس از اعالم خروج رســمى آمریکا از برجام همچنان 
اصلى ترین امید ایران براى تحویل هواپیماهاى جدید 

به شمار مى رفت.
فرزانه شرفبافى، مدیرعامل شرکت هواپیمایى ایران 

ایر چند روز پس از خروج آمریکا از برجام اعالم کرد که 
این شرکت تعدادى هواپیماى جدید تحویل مى گیرد 
و در این بین هواپیماهاى ATR بخشى از این برنامه 
ریزى خواهند بود. با وجود این، مدیرعامل این شرکت 
مى گوید که براى تداوم تحویل هواپیماهاى جدید به 

ایران ابهام هاى مهمى پیش رو دارد.
«کریستن شــرر» در گفتگویى با یک رسانه فرانسوى 
اعالم کرده که ترس قرار گرفتن در فهرست تحریم هاى 
آمریکا که مى تواند ایرباس را نیز با خود درگیر کند باعث 
شده این شرکت نسبت به تحویل هواپیماهاى جدید به 

ایران فعًال جانب احتیاط را پیش گیرد.

هر روز تصاویر مردم شهرها و روستاهاى مختلف کشور 
که براى گرفتن آب شیرین صف بسته اند، در شبکه هاى 

مجازى دست  به  دست مى شود. 
عبدالحمید خدیرى، نماینده مردم بوشهر، در مجلس در 
مورد وضعیت کم آبى در شهرها و روستاهاى این استان به 
«اعتمادآنالین» گفت:  استان بوشهر وارد ماه هاى کم آبى 
و بحران آب  شده است. وضع در شــهرها و روستاهاى 
جنوبى به  مراتب بدتر اســت. مناطقى مانند دشستان به 
معناى واقعى کلمه آب ندارند. چطــور باید بگوییم که 

مردم آب ندارند؟
او ادامه مى دهد: مــا قبًال درباره جنــگ آب چیزهایى 

شنیده بودیم اما حاال کم کم داریم آن را با چشم خودمان 
مى بینیم. مردم هر منطقه براى مقدار کمى آب به مردم 
منطقه اى دیگر توهین مى کنند و کینه به دل مى گیرند 
چون آب چیزى نیست که مردم بتوانند از آن بگذرند. هر 

کس به فکر شهر، روستا و خانواده خودش است.
او ادامه مى دهد: واقعًا جاى تأســف دارد که کشورهاى 
عربى با اقلیمى به مراتب خشــک تر از اســتان هاى ما 
سال هاســت که موضوع آب را مدیریــت کرده اند و از 
آب شیرین کن ها استفاده مى کنند؛ در حالى که ما در کنار 
خلیج  فارس با مشکل آب دســت وپنجه نرم مى کنیم و 

جامعه مان در معرض فروپاشى قرار گرفته است.

پایانى بر ورود
 هواپیماهاى نو به ایران؟

کم کم داریم 
جنگ آب را مى بینیم

مراسم شکرگزارى الزم نیست
   میـزان | در پى انتشـار اخبارى در رسـانه ها درباره  
برپایى «مراسم شکرگزارى سالمتى رهبرى» به مناسبت 
سـالگرد سـوءقصد به جان حضرت آیـت ا... خامنه اى، 
رهبر انقالب اسـالمى در پیغامى شـفاهى درباره  چنین 
مراسم هایى، خطاب به برگزارکنندگان فرمودند: «بگویید 
مراسم شکرگزارى الزم نیست. مرا در دلتان دعا کنید.»

جایگزین سیف معلوم شد
   روز نو | شنیده مى شود حسن روحانى، رئیس دولت 
دوازدهم در حـال مذاکره با على طیب نیـا، وزیر اقتصاد 
دولت یازدهم بـراى جانشـینى ولى ا... سـیف در بانک 
مرکزى است. بر اساس این شنیده على طیب نیا در وهله 
اول این پیشنهاد رئیس جمهور را رد کرده است اما رئیس 

دولت همچنان بر این تصمیم پافشارى مى کند.

آب نمى فروشیم
   آنـا | وزیر نیـرو در خصوص بحث فـروش آب به 
کشورهاى حاشیه خلیج فارس تصریح کرد: من بارها 
اعالم کرده ام وزارت نیرو هیچ طرحى، هیچ تصمیمى و 
هیچ پروژه اى براى فروش آب به خارج از مرزها ندارد 
و بعد از این تکذیب ها طرح مکرر و مجدد این بحث ها 

بیشتر به قصد ایجاد التهاب در افکار عمومى است.

طرح جدید علیه روحانى
   نامـه نیـوز |حسـینعلی حاجی دلیگانـی، عضو 
فراکسـیون والیی مجلس و نماینده شـاهین شـهر، 
از تشـکیل اتاق فکر براي طرح عدم کفایت سیاسـی 
رئیس جمهوري در مجلس خبر داد و گفت: ما در حال 
تنظیم طرح عدم کفایت رئیس جمهور هستیم و به نظر 
می رسـد که هفته آینده(جارى) بتوانیم به جمع بندي 
برسیم و جمع آوري امضا را دنبال کنیم. او افزود: اتاق 
فکري براي بررسـی عدم پایبندي روحانی در اجراي 

قانون برنامه پنجم تشکیل شده است.

چرا سال 91 ساکت بودید؟
   روز نو | روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: سال 
91 در اوج بى کفایتى مسئولین اقتصادى و هرج و مرج 
سیاست خارجى و سر پیچى رئیس جمهور وقت از همه 
قواعد حکومتى و یکه تازى مطلق، نه از دستگاه قضائى 
و دادستان کل صدایى بلند شـد، نه مجلس دولت را به 
اسـتیضاح تهدید کرد و نه نظامى ها از فواید جایگزینى 
حرفـى زدند. تنها تفـاوت مهمى که هسـت مردم حاال 

بیدار شده اند.

از ما دور شدند
   تسـنیم | دریادار على  فـدوى، فرمانده نیروى 
دریایى سـپاه با بیان اینکـه  ناو هاى آمریـکا در زمان 
اعـالم خـروج  از برجـام از مرز هـاى آبى ایـران دور 
شـدند گفت: آنها خودشـان اعتراف کردنـد  از ترس 

عکس العمل جمهورى اسالمى  دور شدند.

سلطان جدید ترك
   تسـنیم | روزنامه «نیویورك تایمز» با اشـاره به 
پیروزى «رجیـب طیب اردوغان» در انتخابات ریاسـت 
جمهورى ترکیه نوشت: اردوغان امکان در قدرت ماندن 
تا سال 2028 را براى خود فراهم کرده است و برنامه ریزى 

مى کند تا به یک سلطان عثمانى مدرن تبدیل شود.

بهار رانت خواران
   انتخاب |  اسحاق جهانگیرى در دومین نشست 
هم اندیشـى مدیران ارشـد دولت تدبیر و امید با بیان 
اینکه دوران تحریم، بهـار رانت خواران و مفسـدین 
اسـت، اظهار کرد: دولت دوره تحریم هاى گذشته را 
آسـیب شناسـى کرده و با هر رانت و فسادى قاطعانه 

برخورد مى کنیم. 

خبرخوان
نگو کى روش، بگو...

   عصر ایــران |  هفته نامــه «امید جوان» در 
شماره تازه خود و به بهانه درخشش تیم ملى فوتبال 
ایران در جام جهانى روسیه -به رغم راه نیافتن به 
جمع 16 تیم- نقش اول و اصلى را براى «کارلوس 
کى روش» (سرمربى) قایل شــده و این تیتر را بر 
صفحه نخست نشانده است: نگو کى روش، بگو 
کورش! «امید جوان» پیشــنهاد کــرده به پاس 
خدمات کارلوس کى روش، نام ایرانى «کورش» 
به او اعطا شــود که به لحاظ آوایى به نام اصلى او 

نزدیک است.

«همشهرى جوان» 
منتشر نشد

   کافه سینما |  آنگونه که در کانال تلگرام 
«همشهرى جوان»، هفته نامه متعلق به شهردارى 
تهران آمده، این نشریه این هفته براى نخستین بار 
پس از 14سال منتشــر نخواهد شد. آنها با انتشار 
تصویرى از یک روى جلد ســفید نوشــته اند که 
مجله هفته آینده با تغییراتى منتشــر مى شود. در 
روزهاى گذشــته تصاویرى از تجمع تعدادى از 
کارکنان رسانه هاى «همشهرى» کنار دفتر حاجى 
مدیرعامل مؤسسه منتشر شده بود که از نگرفتن 

حقوق خود، شاکى بودند.

شادى متفاوت
   ایسنا |  فردین علیخواه، جامعه شناس با بیان 
اینکه شاد کردن مردم را نباید فقط به رامبد جوان و 
«جناب خان» سپرد، گفت: مردم برداشت متفاوتى 
از شادى دارند. افسردگى و ماللت ملى، نتیجه عدم 

توجه به این برداشت متفاوت مردم است.

کنکورى هاى خاص 
   آفتاب نیوز |  رئیس ســازمان ســنجش 
آموزش کشــور در بازدید از آزمون سراسرى سال 
97 در جمع خبرنگاران به مسن ترین و جوان ترین 
داوطلب شرکت کننده در آزمون امسال اشاره کرد 
و گفت: مسن ترین داوطلب شرکت کننده کنکور 
امســال فردى 83 ســاله از تهران و جوان ترین 
داوطلب نیز نرگس مدنى 15 ساله از اصفهان است 
که هر دو داوطلب در گروه آزمایشى علوم تجربى 

متقاضى شده اند.

آب، روى جزایر
   خبرآنالیــن |  پرویــن فرشــچى، معاون 
محیط زیســت دریایى ســازمان محیط زیست با 
اشــاره به تغییرات اقلیمى در چند دهه اخیر گفت: 
42 درصد جزایر جنوبى کشــور در 50 سال آینده 
زیر آب مى رود. چندى پیش علیرضا مساح، دانشیار 
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در این رابطه گفته 
بود: خلیج فارس و دریاى عمــان به آب هاى آزاد 
متصل هستند و به همین دلیل افزایش سطح آنها با 
افزایش سطح آب دریاها هم خوانى دارد، یعنى اگر 
میزان افزایش آب دریاها در سال در جهان 2 تا 3 
میلیمتر باشد، مى توانیم بگوییم خلیج فارس هم، 

 چنین وضعیتى دارد.

دیجى کاال و دعواى ارزى
   تابناك |  روابط عمومى دیجى کاال در واکنش 
به برخى اخبار مبنى بر ارتباط این فروشگاه اینترنتى 
با واردات موبایل تأکید کرد: «دیجى کاال على رغم 
تالش هاى فراوان تا به امــروز موفق به واردات 
حتى یک عدد گوشى موبایل نشده و تاکنون هیچ 
ارز دولتى  دریافت نکرده اســت و هیچ اطالعى از 
دریافت کنندگان ارز دولتى تا پیش از انتشار لیست 
مربوط منتشر شده، نداشته است.» در روزهاى اخیر 
یکى از سایت ها عنوان کرده بود سایت دیجى کاال 
یکى از گذرگاه هاى فروش موبایل هایى بوده که 
با ارز دولتى وارد کشور شــده و با قیمت ارز آزاد به 

مردم فروخته شد.

«مجمع ذخایر اســالمى» مجموعه اى کــه به همت 
آیت ا... سید احمد حسینى اشکورى تأسیس شده است. 
خبرگزارى «حــوزه» در گفتگو با رئیــس  مجمع ذخایر 
اســالمى، فعالیت هاى این مجموعــه را مرور کرده که 
بخشــى از آن را که به پروژه تصویربردارى از ســنگ 

قبرهاى مهم کشور مى پردازد در زیر مى خوانید:
ماجراى عکسبردارى از سنگ قبرها 

چیست؟
سنگ قبرها روایت صادقانه  اى است از آنچه اتفاق افتاده 
است. نمى  گویم در ســنگ  ها دروغ نیست، ممکن است 
باشد اما همان دروغ را هم مى توانیم کشف کنیم. به هر 
حال، هر آنچه وجود دارد، بدون واسطه نقل مى شود. سنگ 
قبرها اطالعات تاریخى و فرهنگى بسیار ارزشمندى دارند. 
متأسفانه بى توجهى و گاهى مطامع ماّدى شهردارى  ها و 
حتى خود مردم، سبب شده است که بسیارى از قبرستان  ها 
که مواریث تاریخى و فرهنگى ما هســتند و اطالعات 
گرانبهاى آنها در جایى ثبت نشــده است، در شرف نابود 
شدن و تبدیل شدن به اســم هاى زیبایى مثل باغ مزار، 
جاده، اتوبان و... باشد. من وظیفه   خودم را در این دیدم که 

از سنگ قبرها عکسبردارى کنم.
فایده   این کار چیست؟

فرض کنید شما درباره   انساب کار مى کنید. حلقه   مفقوده  اى 
در انســاب مورد تحقیقتان وجود دارد که ممکن است در 
یک سنگ قبر 400 ساله یافت مى  شود. 500 سنگ قبر 
در صحن حرم حضرت معصومه (س) را که در یک کارگاه 
بود و اآلن اکثر آنها از بین رفته است، عکسبردارى کردیم. 
شجره  نامه   بعضى از این افراد روى سنگ قبر نوشته شده، 
همچنین در مواردى علت اینکه براى دفن، از تهران به قم 
آمده اند بیان شده است. مثًال روى یک سنگ قبر نوشته 
شده بود: «من از تهران به قم آمدم تا روز محشر شفیعم شود 
فاطمه(س).» بعضى اوقات مى توان اطالعات آمارى خوبى 
استخراج کرد؛ مثًال اینکه در صد سال گذشته فراوانى اسم 
فاطمه چقدر بوده یا اینکه اسامى غیر مذهبى چقدر رواج 
داشته؟ با گذر زمان مى شود تحلیل هایى روى این سنگ 
قبرها انجام داد. به اضافه  اینکه ســنگ قبرها اطالعات 
فراوان تاریخى دارد و هر چه کهن  تر باشد ارزشمندتر است. 

بسیارى از این سنگ قبرها را دیده ایم که در زمان خودمان 
تخریب شده و اثرى از آن در دست نیست. مجموعه  اى در 
«راوند» عکس بردارى کردیم و چند سال بعد شنیدم که 
شهردارى همه  آن ســنگ ها را خراب کرد. یا در قم، مگر 
قبرستان وادى السالم را تخریب نکردند؟! البته این روندى 
است که در همه یا بیشتر قبرســتان ها در حال اجراست. 
باید پرسید چرا؟ اینها تاریخ ماست که در حال از بین رفتن 
است. ما که نمى  توانیم جلوى تخریب را بگیریم، دستکم 
بگذاریم عکسبردارى بشود تا صد سال بعد از آن استفاده 
کنند. اگر امکانات در اختیارم بود، تمام قبرستان  هاى ایران 

را عکسبردارى مى کردم.
قدیم تریــن ســنگ قبرهایى که 
عکسبردارى کرده اید، مربوط به چه 

دوره اى است؟

800 ســال پیش. مجموعه قبرســتان «َخفر» در صد 
کیلومترى شیراز را عکســبردارى کردیم که حاصل آن 
کتابى با نام «بلنداختران شــهر خفر» شد. 90درصد از 
اطالعاتى که در این کتاب 200 صفحه  اى منتشر کردیم، 
از سنگ قبرها به دست آمده اســت. از 17 امامزاده   این 
شهر، پنج نفر شهید هســتند و جالب است که اطالعاتى 
بکر و دســت اول از ال به الى این نوشته ها به دست آمد 
که با شجره  نامه  اى که اداره اوقاف شیراز چاپ کرده بود 
منافات داشت، به همین دلیل هم به ما اعتنایى نکردند و 
مجبور شدیم خودمان کتاب را چاپ کنیم، در حالى که بنا 

بود اوقاف این کار را انجام بدهد!
شــهرها  کــدام  قبرســتان  از 

عکسبردارى کرده اید؟
قم، کاشان، اصفهان و یزد. البته به صورت متمرکز عمل 

نکرده  ایم و این کار بخشى از کار اصلى ما بوده است. مثًال 
وقتى با گروه  براى عکسبردارى از کتابخانه یا مکان هاى 
دیگر مى رفتیم، روز جمعه که طبعًا کتابخانه تعطیل بود، 
دوستان را به یک تفریح مى بردم: قبرستان! «دار السالم 
شــیراز» را همینگونه تصویربردارى کردیم. قبرســتان 
فوق  العاده مهم که در حال از بین رفتن است، بسیارى از 
سنگ  ها که از نظر هنرى بســیار مهم بوده، دزدیده شده 
است. البته به نظرم مشکلى نیست، بعدها خود ما مجبور 
مى  شویم پول بدهیم تا در جاهاى دیگر همین ها را ببینیم!

*در هنگام عکسبردارى از قبرســتان ها، «به شما گیر 
نمى  دادند؟»

جاهایى بوده که رفتیم و ما را بیــرون کردند، اما معتقدم 
اگر قصد این باشد که میراث ما حفظ شود، خیلى اوقات 

درها باز مى  شود.

گفتگو با روحانى اى که عکسبردارى از سنگ قبرهاى کشور را مهم مى داند

امکانات داشتم از تمام قبرستان  ها 
عکسبردارى مى کردم

کارخانه تولید UF6 یکى از کارخانجات مهم مجتمع 
تولید سوخت اصفهان راه اندازى و براى نخستین بار 
پس از حدود 9 ســال، نخستین بشــکه کیک زرد در 

قسمت خوراك دهى کارخانه تخلیه شد.
 UF6 به گزارش خبرگزارى «دانشجو»، کارخانه تولید
در مجتمع UCF اصفهان عمدتاً به دلیل کمبود کیک 
زرد در کشور از ســال 88 عمًال غیرفعال بوده است. 

پس از توافق برجام و واردات مقدار زیادى کیک زرد 
و نیز افزایش تولید کیک زرد در داخل کشــور، امکان 

راه اندازى مجدد این کارخانه به وجود آمده است.
به دنبال بدعهدى هــاى آمریکا در برجام و دســتور 
رهبر معظم انقالب در تاریخ 14 خردادماه سال جارى 
مبنى بر راه اندازى بخش هایى از صنعت هسته اى در 
چارچوب برجام و دستور رئیس جمهور، راه اندازى این 

کارخانه در دستورکار سازمان انرژى اتمى ایران قرار 
گرفت. 

شایان ذکر اســت با توجه به اینکه مسئوالن مجتمع 
UCF از قبل تدابیر و آمادگى الزم را پیش بینى کرده 
و بخش هاى مختلف کارخانه را به صورت آماده به کار 
نگه داشته بودند، موفق شدند در مدت کوتاهى (حدود 
دو هفته) تعمیرات و اصالحــات الزم را انجام داده و 

کارخانه را مجدداً راه اندازى کنند.
با از ســرگیرى فعالیت مجتمــع UCF اصفهان و 
شــروع مجدد تولید UF6، عالوه بر فعال شدن این 
بخش مهم از صنعت هسته اى، با افزایش میزان این 
ماده استراتژیک که خوراك اصلى غنى سازى کشور 
را تأمین مى کند، عمًال زمینه بــراى افزایش ظرفیت 

غنى سازى فراهم مى  شود.

فعالیت کارخانه تولید UF6 اصفهان پس از 9 سال از سر گرفته شد

تعطیالت دو هفته اى مدارس مدت هاســت از ســوى 
دولت پیگیرى مى شود و ســازمان میراث فرهنگى به 
همراه سازمان محیط زیست پیگیر تعطیالت زمستانى 
دانش آموزان هســتند. مســئوالن دولتى بر این باورند 
با تعطیل شدن مدارس در زمســتان گردشگرى رونق 
مى گیرد و آلودگى هوا هم کمتر مى شود. موضوعى که 
البته مدنظر مسئوالن آموزشى کشور هم است. آنها هم با 
کلیات تعطیالت زمستانى مدارس به شرط اصالح تقویم 

آموزشى کشور موافق هستند.
 البته این در حالى است که معاون ابتدایى وزارت آموزش 
و پرورش گفته است: از منظر سند تحول، سال تحصیلى 
از اول مهر شروع مى شود و تا شهریور سال آینده ادامه پیدا 
مى کند، براى این یکسال باید برنامه داشته باشیم و کل 
یکسال را مدیریت کنیم. هرگونه مصوبه اى براى تغییر 
شرایط تقویم آموزشــى حتمًا باید همه جوانب را در نظر 
بگیرد.  رضوان حکیم زاده با بیان اینکه با تنوع شــرایط 
اقلیمى در کشور مواجه ایم مى گوید: در برخى استان ها 
درجه حرارت در تابستان بسیار باالست و در برخى دیگر 
سرماى شدید در زمستان حاکم است. بنابراین باید به طور 

جدى در این زمینه برنامه ریزى کنیم، همچنین عالوه بر 
این باید به پیوستگى زمان یادگیرى نیز توجه شود. تقویم 
آموزشى با توجه به سند باالدستى و در نظر گرفتن شرایط 
خاص و اقلیم متنوع نیازمند بررســى همه جانبه از ابعاد 

زیست محیطى، تربیتى، اقتصادى و آب و هوایى است.
سخنگوى کمیســیون آموزش مجلس نیز در این راستا 

مى گوید: اگر بخواهیم در برقرارى تعطیالت مدت دار، به 
اقتضائات منطقه اى فکر کنیم باید براى هر اقلیمى یک 
تقویم آموزشى خاص داشته باشــیم، این موضوع فعًال 
امکان عملیاتى شدن ندارد و به نظر نمى رسد که سیستم 

آموزشى کشور براى چنین کارى آماده باشد.
حمایت میرزاده معتقد اســت که نماینــده ها به چنین 

پیشنهادى روى خوش نشان نمى دهند و مى گوید: اگر 
موضوع رونق گردشــگرى در زمســتان باشد، مدارس 
مناطق سردسیر نباید تعطیالت زمستانى داشته باشند. از 
طرفى در بسیارى از روستاها دانش آموزان در تابستان در 
کار زراعت به خانواده هایشان کمک مى کنند، پس باید 
تقویم آموزشى در شهر و روستا هم متفاوت باشد. بعضى  
شهرها هم که هواى متعادلى دارند ممکن است در برخى 
از ماه هاى سال با مشــکالت دیگرى مواجه باشند. این 
یعنى نمى توان با پیش کشیدن یک مشکل خاص که به 
اقلیم یا وضعیت زیست محیطى یک شهر یا منطقه مربوط 

مى شود، تقویم آموزشى را دستخوش تغییر کرد.
با همه اینها على اصغر مونسان، معاون رئیس جمهورى و 
رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
در حاشیه نشست هیئت دولت درخصوص آخرین وضعیت 
تعطیالت زمستانى مدارس  گفته اســت: ما پیگیر این 
موضوع هستیم. وزارت آموزش و پرورش با این موضوع 
موافق است و امید داریم بتوانیم امسال اجرایى اش کنیم. 
حاال باید دید با اینکه کمتر از سه ماه به آغاز سال تحصیلى 
مانده اســت، اجرایى شدن و نشــدن این طرح به کجا

 مى رسد؟

بالتکلیفى طرح تعطیلى مدارس در زمستان  
محیا حمزه
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  کار حرفه ایم را در 18 ســالگى و با دوبله آغاز کردم و در 
سال 48 به طور حرفه اى مشغول به کار شدم. بعد از آن به 

تئاتر آمدم و چند سینمایى و سریال هم بازى کردم.
  از کودکى به کار کردن براى بچه ها عالقه داشــتم و 
شــیطنت هایى که از کودکى در وجودم بوده برایم انگیزه 
شد تا زمانى که به سمت دوبالژ آمدم این بخش انیمیشن 
را براى فعالیتم انتخاب کنم. حال در کنار دوبله انیمیشن، 
ســریال و فیلم هم دوبله مى کنم اما انیمیشن و کارتون از 
همان ابتدا برایم شاخص تر بود چراکه خودم بیشتر دوستش 
دارم. االن هم اگر یک روز انیمیشن دوبله کنم، حال بهترى 
نسبت به سایر روزها دارم و برایم روز زیبا و خستگى ناپذیرى 

خواهد بود.
   کارتون هاى «پسر شجاع» و «جیمبو» از معروف ترین 
کارتون هاى دهه 60 هستند که دوبله کردم.  30 سال پیش 
«پسر شــجاع» را دوبله کردیم که هنوز هم جزو یکى از 

کارتون هاى موفق است.
  آقاى افشاریه، مدیر دوبالژ کارتون «پسر شجاع» گفت 
که نقش «شیپورچى» مناسب تو است. من، مرحوم افضلى 
و جواد پزشکیان در کنار یکدیگر و مکمل نقش هاى هم 
بودیم. کارتون «پسرشــجاع» از همان ابتدا معلوم بود که 
موفق مى شود و به همین دلیل سعى کردند تا دوبلورهاى 
خوبى را در کنار هم جمع کنند و واقعاً هم موفق شد تا جایى 
که هنوز هم دیدن این کارتون براى مخاطبان جذابیت دارد.

  ما اول اثــر را مى بینیم و زمانى که متوجه شــویم این 
اثر مى تواند اثر خوبى باشد، زمان بیشترى براى دوبله آن 
مى گذاریم. اما برخى کارتون هــا را فقط یکبار مى بینیم و 
بعد دوبله فارســى  اش مى کنیم مثل کارتون هاى ژاپنى 
و کره اى. اما براى کارتون هــاى خوب، کِم کم یک هفته 
زمان صرف مى کردیم. براى مثــال «وودى وود بیکر»، 
«باگز بانى» و... سریال هایى بودند که در زمان بیشترى 

دوبله شدند.
  االن کارتون 300 قسمتى «میمون هاى محافظ جنگل» 
را دوبله مى کنیم که از شــبکه پویا پخش مى شــود. دو 
شخصیت میمون بسیار شیطون و الك پشتى که جدیداً 
اضافه شده اســت که اینها هم در ادامه تیپ سازى هایم 

هستند. 
  آینده خوبى براى نسل جدید دوبله پیش بینى نمى کنم 
مخصوصاً االن که کارها زیرزمینى شده و اگر اشتباه نکنم 
حدود صد گروه در حال دوبله زیرزمینى هستند و همه شان 

هم مدعى هستند که ما گوینده و دوبلوریم!

  در «صبح جمعه با شما» با آقاى نوذرى بودم. االن هم 
پنج شنبه صبح ها در برنامه «کوى نشــاط» رادیو ایران 
هستم. این برنامه هم در ردیف «صبح جمعه با شما» است. 
«کوى نشاط» برنامه بسیار شادى است و طرفداران خوبى 

دارد و از نویسنده هاى خالقى بهره مى برد. 
  دســتمزد من تا االن آنقدرى بوده که بتوانم زندگیم را 
بگذرانم، اما درآمد آنچنانى ندارد که بخواهید دو خانه و دو 
ماشین داشته باشید. افرادى که در کارهاى هنرى فعالیت 
مى کنند از لحاظ مالى تأمین نیستند و حقوق بخور و نمیر 
دارند. به جز چند ســتاره که دیگر جاى خود دارد. عده اى 

هم هســتند که در کنار کارهاى هنرى براى خود شغل 
دیگرى هم انتخاب مى کنند تا بتوانند هزینه هایشان 

را جبران کنند.
  فرزندانم با اینکه همیشه کار من را دوست دارند، 

اما ورود به حیطه دوبله را دوست ندارند و دوست 
داشتند به سمت کارهایى بروند که کسب و 

کار باشد و از کارهاى هنرى نمى خواستند 
امرار معاش کنند. براى مثال تئاترهایى 
که من کار مى کنم را همیشه مى آیند 
و مى بینند و فیلم و ســریال هایى که 
دوبله مى کنم را دنبال مى کنند. یکى 
از پسرهایم 26 و دیگرى 31 ساله 
است که پسر دومم خارج از کشور 

است.
  من از جمله افــرادى بودم که 

38 نوار قصه کار کــردم که االن هم 
نوارهایش را در آرشــیوم دارم. قصه هاى 

شیرین فارسى را در قالب نوار قصه کار همراه 
با دوبلورها کار مى کردیم. یادم اســت فیلم «زورو» را به 
صورت نوار کاســت براى بچه ها درست کردیم که اغلب 

این نوارها کتاب قصه هم داشت. االن زمانه طورى شده 
که بچه ها اصًال حوصله گوش دادن به نوار کاست 
را ندارند و همه چیز برایشان سرعت گرفته و فرق 

کرده است. آن زمان پدر و مادر که براى بچه ها 
یک واکمن مى خریدند، بچه سه روز 

تمام خوشحالى مى کرد. اما 
االن آنقدر بچه ها از 

وسایل الکتریکى اشباع شدند 
که نمى دانند کدام را مصرف 
کنند. خیلى چیزها را از مردم 
گرفتنــد درصورتى که خیلى 
براى آموزش مردم خوب بود 

و خانواده ها هم مقصر نیستند.

خالق صداى «شیپورچى»:

آینده خوبى براى نسل جدید دوبله
 پیش بینى نمى کنم

در حالى که قرار بود فصل جدید برنامه «حاال خورشید» رضا رشیدپور پس از جام جهانى به 
روى آنتن برود، یک رسانه سینمایى اعالم کرد که این برنامه از امروز شنبه از شبکه 3 پخش 

خواهد شد.
یک منبع آگاه درباره زمان پخش برنامه «حاال خورشید» گفت که به احتمال خیلى زیاد این 
برنامه از شنبه(امروز) با اجراى رضا رشیدپور روى آنتن خواهد رفت. گرچه پیش از این شنیده 
شــده بود که پخش برنامه پس از جام جهانى آغاز خواهد شد، گویا مدیران تلویزیون به این 

نتیجه رسیده اند که این برنامه از شنبه 9 تیر روى آنتن شبکه 3 برود.
«حاال خورشــید» یک برنامه صبحگاهى به تهیه کنندگى و با اجراى رضا رشــیدپور است 
که از شنبه تا پنج شنبه از شبکه 3 سیما پخش مى شد و شــامل بخش هایى چون بررسى 
روزنامه هاى روز کشور، گفتگو با مهمان، چراغ زرد، بورس ایده، بیلبورد (ابرنما) و... است. این 

برنامه پیش از ماه رمضان به پایان رسید.

مدیر شبکه 3 سیما درباره برنامه هاى تابستان 
این شــبکه گفت: تلویزیون به دالیل مختلف 
در ایام تابســتان برنامه هاى ســرگرم کننده و 
متنوعى را تدارك دیده اســت و ما نیز با هدف 
فراهم کردن اوقات و سرگرم سازى مخاطبان 

چندین برنامه را در کنداکتور تابســتانى شبکه 
گنجانده ایم.

على فروغى با تأکید بر لزوم ایجاد فضاى شاد 
و پر نشاط براى مخاطبان گفت: امسال نسبت 
به تابستان سال گذشته تغییرات مشخصى در 

برنامه ها دیده خواهد شــد و مخاطبان شــاهد 
چندین مسابقه تلویزیونى خواهند بود.

مدیر شبکه 3 با اشــاره به لزوم پرکردن اوقات 
فراغت جوانان به عنــوان مهمترین مأموریت 
این شبکه افزود: خط اصلى همه برنامه ها در این 

فصل تزریق نشاط و شادابى و تأمین نیاز هاى 
آموزشــى براى پرکردن اوقات فراغت جوانان 
است. وى افزود: اضافه شــدن چند برنامه در 
حوزه معارفى و فرهنگى نیز رویکرد شبکه 3 در 

فصل تابستان را تقویت خواهد کرد.

فروغى در پایان با اشاره به لزوم تولید برنامه هاى 
جوان پســند گفت: تقویت برنامه هاى ورزشى 
و تأکید بر عالقه مندى جوانــان در حوزه هاى 
ورزش و سرگرمى مى تواند مخاطب این شبکه 

را در این فصل راضى نگه دارد.

صفحه رسمى «ماکان بند» با کنایه گفته که آنها بر خالف سیروان خسروى اهل کارهاى تبلیغاتى نیستند.
هفته پیش سیروان خسروى با انتشار مجوز برگزارى کنسرتش در برج میالد نوشت: «وقتى مى بینم که کمر 
مردم زیر بار مشکالت شکسته شده و من هم مثل تمام جامعه شرایط روحى نابسامانى دارم. وقتى مى بینم که 
تمام کسب و کارها تعطیل شده و نان آوِر خانواده چیزى جز شرمندگى به خونه ش نمى بره، من هم کنسرت 
تهران رو لغو و عالوه بر از دست دادن سود 12 سانس کنسرت، 150 میلیون تومان خسارت کنسلِى اجرا به 

سالن پرداخت مى کنم، ولى شرافتم رو به منافع شخصى خودم نمى فروشم.»
«ماکان بند» در پاسخ به این اقدام سیروان نوشــت: «ما ترجیح مى دیم دو ساعت شادى و حال خوب رو از 
هوادارامون دریغ نکنیم و از عواید کنسرت ها به آدم هاى نیازمند بدیم. با کنسل کردن یک برنامه دو ساعته هیچ 
اتفاقى نخواهد افتاد و باید بگیم که اهل کارهاى تبلیغاتى هم نیستیم. از روز اول با مردم صاف و صادق بودیم.»

با شنیدن صداى بعضى  افراد کارتون ها و سریال هاى شاخصى در ذهن آدم مرور مى شود و او را به سال ها پیش مى برد و خاطراتى 
که زود گذشت. تورج نصر، دوبلور، گوینده و بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر از جمله این افراد است که همیشه صدایش آدم را به 
سال ها پیش مى برد. دوبله کارتون هاى «پسر شجاع»، «جیمبو»، «اى کى یوسان»، «بارباپاپا»، و... و تعداد بسیارى فیلم و سریال 

شاخص مانند «سال هاى دور از خانه» و...، از جمله کارهایى است که نصر در این سال ها دوبله کرده است. همچنین او در سریال 
هاى «معماى شاه»، «هوشیار و بیدار» و... نیز به ایفاى نقش پرداخته اســت. خبرگزارى «فارس» با او درباره دنیاى دوبله و 

بازیگرى گفتگو کرده است که بخشى از اظهارات او را مى خوانید:  
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ددر «صبح جمعه با شما» با آقاى نوذرى بودم. االن هم 
پنج شنبه صبح ها در برنامه «کوى نشــاط» رادیو ایران 
هستم. این برنامه هم در ردیف «صبح جمعه با شما» است. 
«کوىنشاط» برنامه بسیار شادىاست و طرفداران خوبى 

دارد و از نویسنده هاى خالقى بهره مى برد. 
که بتوانم زندگیم را  ددســتمزد من تا االنآنقدرى بوده
بگذرانم، اما درآمد آنچنانى ندارد که بخواهید دو خانه و دو 
ماشین داشته باشید. افرادى که در کارهاى هنرى فعالیت 
مى کنند از لحاظ مالى تأمین نیستند و حقوق بخور و نمیر 
دارند. به جز چند ســتاره که دیگر جاى خود دارد. عده اى 

هم هســتند که در کنار کارهاى هنرى براى خود شغل 
دیگرى هم انتخاب مى کنند تا بتوانند هزینه هایشان

را جبران کنند.
فرزندانم با اینکه همیشه کار من را دوست دارند، 

اما ورود به حیطه دوبله را دوست ندارند و دوست 
داشتند به سمت کارهایى بروند که کسب و 

کار باشد و از کارهاى هنرى نمى خواستند 
امرار معاش کنند. براى مثال تئاترهایى
که من کار مى کنم را همیشه مى آیند 
و مى بینند و فیلم و ســریال هایى که 
دوبله مى کنم را دنبال مى کنند. یکى 
1 و دیگرى31 ساله  پسرهایم26 6از
است که پسر دومم خارج از کشور 

است.
از جمله افــرادىبودم که  ممن

38 نوار قصه کار کــردم که االن هم
نوارهایش را در آرشــیوم دارم. قصه هاى 

شیرین فارسى را در قالب نوار قصه کار همراه 
با دوبلورها کار مى کردیم. یادم اســت فیلم «زورو» را به 
صورت نوار کاســت براى بچه ها درست کردیمکه اغلب 

این نوارها کتاب قصه هم داشت. االن زمانه طورى شده 
بچه ها اصًال حوصله گوش دادن به نوار کاست  که
را ندارند و همه چیز برایشان سرعت گرفته و فرق 

کرده است. آن زمان پدر ومادر که براى بچه ها 
یکواکمن مى خریدند، بچه سه روز 

خوشحالىمى کرد. اما  تمام
االن آنقدر بچه ها از 

وسایل الکتریکى اشباع شدند 
را مصرف که نمى دانند کدام

از مردم  کنند. خیلى چیزها را
گرفتنــد درصورتى که خیلى 
براى آموزش مردم خوب بود 

و خانواده ها هممقصر نیستند.

ریال هاى شاخصى در ذهن آدم مرور مى شود و او را به سال ها پیش مى برد وخاطراتى
و بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر از جمله این افراد است که همیشه صدایش آدم را به 
سر شجاع»، «جیمبو»، «اى کى یوسان»، «بارباپاپا»، و... و تعداد بسیارى فیلم و سریال
ز جمله کارهایى است که نصر در این سال ها دوبله کرده است. همچنین او در سریال 

یز به ایفاى نقش پرداخته اســت. خبرگزارى «فارس» با او درباره دنیاى دوبله و 
هارات او را مى خوانید:  

«ماکان بند» مقابل 
سیروان خسروى 

ایستاد

رئیس بیمارستان طالقانى چالوس گفت : مهدى فخیم زاده، کارگردان 
و بازیگر سینما درپى تصمیم تیم تخصصى این مرکز درمانى ساعت 
2 بامداد روز پنج شنبه براى دریافت خدمات پزشکى فوق تخصصى 
با یک دســتگاه آمبوالنس مجهز به بیمارســتان ایران مهر تهران 

منتقل شد.
این بازیگر سینما روز چهارشنبه بر اثر سانحه اى از ناحیه 

سر، گردن و قفسه سینه دچار آســیب دیدگى شدید 
شــد. دکتر روح ا... کیا روز پنج شــنبه در گفتگو با 
ایرنا افزود:  حال عمومى و ضریب هوشــیارى او 
در حد مطلوب گزارش شده اســت. وى افزود:  

عصر چهارشــنبه بیمار بالفاصلــه به بخش 
مراقبت هاى ویژه بیمارستان چالوس منتقل 
شد و یک تیم پزشکى متخصص در رشته 
هاى طب اورژانس، قلب، جراحى عمومى، 

مغــز و اعصــاب، داخلى، بیهوشــى، 
رادیولوژى، گوش و 

حلق و بینى و چشم تشکیل و براى بهبود حال او تالش کردند.
رئیس بیمارســتان آیت ا... طالقانى چالوس گفت:  در پى تالش تیم 
تخصصى پزشــکى و تزریــق داروهاى آرام بخــش اگرچه ضریب 
هوشیارى او پایین آمد ولى پس از مدتى دوباره به حالت 

عادى بازگشت.
شاهدان عینى نیز گفتند که فخیم زاده 
براى ارزیابى صحنه فیلمبردارى 
از خیابان رادیو دریاى چالوس با 
موتورسیکلت در حال حرکت بود 
که با یک دستگاه موتورسیکلت 

دیگر برخورد کرد و مجروح شد.
فخیــم زاده 76 ســاله بــراى 
فیلمبردارى صحنه هاى پایانى و 
بازى در فیلم جدیــدش با عنوان 
«مشــت در وقت اضافه» چندى 
اســت که به همراه تیم کارى اش به 

چالوس سفر کرده است.

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره عرصه بازیگرى گفت: شرایط خوبى در عرصه بازیگرى وجود ندارد و 
این روزها اکثر همکاران من بیکار هستند.

محمد فیلى در همین راستا افزود: واقعیت این است که هنرمندان با مشکالت متعددى روبه رو هستند چراکه هر 
کس پس انداز داشته به دلیل نبود نقش و کار مناسب از جیب خورده و چیزى از آن باقى نمانده است به همین 

دلیل این روزها بازیگرانى که خانه نشین شده اند به سختى زندگى را سپرى مى کنند.
بازیگر سریال «مختارنامه» با اشاره به فیلم و سریال هاى تاریخى و مذهبى که بازیگران را در همه سنین گرد 
هم مى آورد بیان کرد: تعداد فیلم  و ســریال هاى هاى تاریخى و مذهبى که بتوان از بازیگران در همه سنین 
استفاده کرد کم شده است. در دهه اول پس از انقالب اسالمى روند تولید سریال هاى تاریخى و مذهبى شکل 
گرفت و مردم دوست داشتند و دارند که کارهاى تاریخى را ببینند، بنابراین تلویزیون با توجه به این موضوع باید 
بودجه بیشترى براى تولید سریال هاى تاریخى و مذهبى اختصاص دهد تا به این وسیله شاهد حضور بازیگران 

پیشکسوت و جوان در کنار هم باشیم. متأسفانه سینما مافیایى شده و امید بازیگران تنها به تلویزیون است.
بازیگر «روزى روزگارى» درباره حضورش در سریال «سلمان فارسى» توضیح داد: در زمان ساخت سریال 
«مختارنامه»، داود میرباقرى درباره بازى در ســریال «سلمان فارسى» با من صحبت کرده بود. در مقطعى 
اطالع داشتم که این سریال در حال نگارش است و آخرین خبرى که از «سلمان فارسى» داشتم این بود که 
عوامل در حال طراحى دکور هســتند اما هنوز براى بازى پاى مذاکره ننشسته ایم تا قراردادى براى بازى در 

این سریال نوشته شود. 
فیلى ادامه داد: زمانى که در شهر دورود، بخش پایانى سریال «مختارنامه» را بازى مى کردم میرباقرى به من 
گفت ساخت «سلمان فارسى» ده سال طول مى کشد. به او گفتم خدا را شکر مى کنم چون اگر این سریال ده 

سال طول بکشد آخرین کار زندگى ام در عرصه بازیگرى خواهد شد.

سینما مافیایى شده و 
امید بازیگران تنها به 

تلویزیون است

سیما تیرانداز درباره احتمال موفقیت فصل سوم «ستایش» در میان مخاطبان ادامه داد: سالیق متفاوت است 
و من نمى توانم قطعاً بگویم که مردم «ستایش3» را دوست خواهند داشت یا نه. اما اعتقاد دارم که فصل سوم 
«ستایش» همپاى فصل اول پرمخاطب خواهد بود. البته از نظر من «ستایش2» کلید اصلى فصل سوم بود 

اما خب شاید استقبال کمترى را نسبت به فصل اول به همراه داشت.
او در همین راســتا ادامه داد: از نظر من فاصله زمانى بین «ستایش2»  و «ســتایش3» کمى زیاد شد. البته 
این درخواست تهیه کننده و کارگردان اثر بود که این فاصله زمانى به وجود بیاید. به احتمال فراوان مردم از 
«ستایش3» نیز استقبال مى کنند زیرا قصه این سریال را مى شناسند و در فصل هاى قبل آن را دنبال کرده اند.

بازیگر فیلم «هامون» درباره تفاوت هاى شــخصیتى نقش «انیس» در فصل ســوم «ستایش» نسبت به 
فصل هاى پیشین اضافه کرد: نقش «انیس» در فصل دوم کامًال نسبت به فصل یک عوض شده بود و دیگر 
آن شخصیت بد و منفى نبود و همچنین در فصل سوم هم این شخصیت تغییرات بسیار زیادى مى کند. البته 

بیشتر از این نمى توانم در مورد شخصیت بگویم چون مى خواهم جذابیت این شخصیت حفظ شود.
وى «انیس» را کاراکترى ســخت و پرچالش خواند و تأکید کرد: بازى من در «ســتایش3» تکنیک خیلى 
مشــخصى ندارد که بخواهم بگویم از این تکنیک اســتفاده کرده ام. باالخره هر شــخص در رشته خود 
سختى هاى خاص خود را خواهد کشید اما در مورد نقش «انیس» در سریال «ستایش» اعتراف مى کنم که 
نقش بسیار سختى بود و من مدتها به دلیل بازى در این نقش افسرده شده بودم زیرا «انیس» به شدت روى 

روحیه خودم تأثیر مى گذارد.
این بازیگر ســینما با نقد وضعیت فعلى اکران در ســینماها ادامه داد: من نمى دانم ســینما چرا به ســراغ 
فیلمنامه هاى قوى و آثار قدرتمند نمى رود. به عنوان مثال فیلم هایى مثل «فرارى» و «ماجان» کم تولید 
مى شوند و وقتى هم که ساخته مى شوند در اکران به راحتى مى ســوزند. این فیلم ها مى توانستند کارهاى 
بسیار پرفروشى باشند اما چه حساب کتاب هایى در سینما وجود دارد که یک فیلم به این شکل مى سوزد و در 
عین حال یک تهیه کننده همزمان چهار فیلم با بیشترین تعداد سینما را در اختیار دارد. واقعیت امر من از این 

روابط و مافیا سر در نمى آورم.
وى فیلمسوزى در ســینما را معضل اکران خواند و تصریح کرد: باید از تهیه کنندگانى که پشت سر هم فیلم 
هایشان در بهترین زمان اکران مى شود پرســید که واقعًا چه چیز و معادله اى باعث شده آنها اینگونه اکران 
داشته باشند و بسیارى در چرخه فیلمسوزى قرار گیرند. من که نمى دانم به نظرم وضعیت بد اکران در سینما 

را باید از این دوستان پرسید.

افسرده شدن
 سیما تیرانداز پس

 از بازى در «ستایش»

شبکه3 
چه برنامه هایى

 براى تابستان دارد؟

فخیم زاده از بیمارستان چالوس به تهران 
منتقل شد

برنامه رضا رشیدپور
 از امروز دوباره پخش مى شود
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داد روز پنج شنبه براى دریافت خدمات پزشکى فوق تخصصى 
ک دســتگاه آمبوالنس مجهز به بیمارســتان ایران مهر تهران 

ل شد.
زیگر سینما روز چهارشنبه بر اثر سانحه اى از ناحیه 

گردن و قفسه سینه دچار آســیب دیدگى شدید 
. دکتر روح ا... کیا روز پنج شــنبه در گفتگو با 
فزود:  حال عمومى و ضریب هوشــیارى او 
د مطلوب گزارش شده اســت. وى افزود:  

 چهارشــنبه بیمار بالفاصلــه به بخش 
ت هاى ویژه بیمارستان چالوس منتقل 
 یک تیم پزشکى متخصص در رشته 
 طب اورژانس، قلب، جراحى عمومى، 

ز و اعصــاب، داخلى، بیهوشــى، 
لوژى، گوش و 

تخصصى پزشــکى و تزریــق داروهاى آرام بخــش اگرچه ضریب 
هوشیارى او پایین آمد ولى پس از مدتى دوباره به حالت 

عادى بازگشت.
شاهدان عینى نیز گفتند که فخیم زاده 
براى ارزیابى صحنه فیلمبردارى 
از خیابان رادیو دریاى چالوس با 
موتورسیکلت در حال حرکت بود 
که با یک دستگاه موتورسیکلت 

دیگر برخورد کرد و مجروح شد.
6فخیــم زاده 76 ســاله بــراى 
فیلمبردارى صحنه هاى پایانى و 
بازى در فیلم جدیــدش با عنوان 
«مشــت در وقت اضافه» چندى 
اســت که به همراه تیم کارى اش به 

است. چالوس سفر کرده
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ت دالر
 اردوى سپاهان تحت تأثیر نوسانا

باشــگاه سرشــناس ترکیه اى  بعد از معارفه رســمى سرمربى 
جدید خود خواســتار خرید دو ســتاره باشــگاه المپیاکوس

 شد.
سران باشگاه فنرباغچه بعد از به خدمت گرفتن فیلیپ کوکو 
سرمربى موفق و مشهور باشگاه آیندهوون به درخواست این 
مربى باب مذاکره با سران باشگاه المپیاکوس را باز کردند تا 
زمینه انتقال دو ســتاره باشگاه یونانى به اســتانبول را فراهم 

کنند.
به نوشته رســانه هاى یونان کریم انصارى فرد دومین گلزن برتر 
فصل گذشته یونان به همران فورتونیوس ستاره ملى پوش المپیاکوس 
دو ستاره اى هستند که سرمربى هلندى جدید فنرباغچه تور خود را براى 
شکار تابستانى آنها پهن کرده است. به نوشته سایت هاى خبرى یونان مذاکرات 
میان دو باشگاه براى این جابه جایى جالب توجه از دیروز وارد فاز جدى ترى شده 
و حتى پاى مدیربرنامه هاى این دو بازیکن که رضا فاضلى اســت نیز به ماجرا باز 

شده است.
پیش از این از باشگاه آگزبورگ در بوندس لیگا به عنوان مشترى دست به نقد کریم 
انصارى فرد با قراردادى 5 میلیون یورویى نام برده مى شد اما حاال با ورود فنرباغچه 
باشــگاه یونانى قصد دارد درآمدزایى بیشــترى از ســتاره گلزن ایرانى خود کسب

 کند.

مدافع راست فصل گذشته اســتقالل در صورتى که 
خواسته هایش عملى شــود به احتمال فراوان قرارداد 

خود را با این باشگاه به زودى تمدید مى کند.
با گذشت چند روز از آغاز تمرینات استقالل وریا غفورى 
یکى از بازیکنانى است که هنوز قرارداد خود را با باشگاه 
تمدید نکرده است و وضعیت نامشخصى براى حضور 

در این تیم دارد.
مدیران استقالل در روزهاى گذشته با غفورى تماس 
گرفته اند و با او   قرار جلسه گذاشته اند اما مدافع راست 

فصل گذشته آبى ها براى تمدید قرارداد با آبى ها 
شرط گذاشته است.

شرط وریا غفورى براى تمدید قرارداد این 
است که اول مطالبات 2 فصل گذشته 

او تسویه شــود و اگر خواسته اش 
عملى شود مشکلى براى تمدید 

قرارداد وجود نخواهد داشت.

ژنرال الزمیم!

نصف جهان  مشــکل تیم ملى در جام جهانى از نظر 
یکى از همکاران ورزشــى نویس مان مشــخص شد: 

نداشتن ژنرال. این مهم ترین نکته یادداشت سامان سعادت 
در صفحه شخصى خود و چند رسانه است.او نوشته: وقتى از ژنرال 

در زمین بازى نام می بریم منظورمان کســى مثل پیرلو در تیم ملى 
ایتالیا و باشگاه میالن و یوونتوس است. منظورمان زیدان در رئال مادرید 

و تیم ملی فرانسه است. منظورمان مارادوناست. منظورمان بکن بائر و پویول 
و راموس است. کسانى که ریتم بازى دست شان است و می توانند آن را تغییر دهند؛ 

بازیکنانى که رهبر هستند. دستور حمله یا دستور دفاع صادر مى  کنند. با حرکات شان، 
با استایل و زبان بدن شــان، با تغییر جریان بازى. این بازیکنان الزاما کاپیتان تیم نیستند. 

الزاما در پست خاصى بازى نمی کنند. محدوده بازى ژنرال ها از دروازه بان تغییر می کند تا نوك 
حمله. بازیکنانی که آهنگ تیم با رفتار آنها تغییر می کند. خونســردى  شان به تیم آرامش تزریق 

مى  کند و خروش شان بازیکنان را تهییج می کند.
 یکی از نداشته هاى تیم ما در این جام که البته باید بگوییم مدت هاست نداریمش، یک ژنرال است. بازیکنان 

تیم ما همگى مستحیل در جریان بازى می شدند و همگام با آن حرکت مى  کردند. اگر تیم در حالت دفاعی بود، 
دفاع مى  کردند و اگر وضعیت تهاجمى بود تالش به حمله در دستور کارشان قرار می گرفت. کسى نبود که بخواهد 

بر جریان عادى بازى بشورد و آن را تغییر دهد. این به هیچ وجه نه تقصیر کى  روش است نه تقصیر بازیکن. یک ژنرال 
باید در درازمدت تربیت شود و خودش هم خصوصیات ژنرال بودن را داشته باشد. ژنرال یک شبه از زیر بوته بیرون نمی آید. 

حتى نمی توان به زور عنوان ژنرال را بر گرده  یک بازیکن سوار کرد. آخرین ژنرال هاى فوتبال ایران افرادي مثل على پروین و 
کریم باقرى و احمدرضاعابدزاده بودند. کسانى که سال هاست از خداحافظى  شان گذشته و هنوز فوتبال ملى ما نتوانسته بازیکنانى 

شبیه به آنان را تربیت کند.

بازتاب خداحافظى 2 ستاره

اى کاش  یک ماه زودتر مى رفتى! 
نصف جهان آزمون و قوچان نژاد در هفت سال اخیر 
روى هم 40 گل ملى زده اند و قطعا خداحافظى شان 

نمى تواند خبر خوبى باشد.
 همانطور  کــه در خبرهاى هفته گذشــته خواندید 
رضا قوچان نژاد و سردار آزمون با انتشار پست هایى 
در اینستاگرام از تیم ملى خداحافظى کردند اما واکنش 

مردم نسبت به این موضوع بسیار متفاوت بود.
به نظر مى رسد اتفاقات عجیب پس از جام جهانى 
2018 براى ایران تمام شــدنى نیستند. پس از رضا 
قوچان نژاد، سردار آزمون نیز تصمیم خود را عملى 
کرد و ســرانجام از تیم ملى کنار رفت. مهاجم تیم 
روبین کازان در خالل مســابقات جــام جهانى نیز 
به دلیل انتقاد شــدید فوتبال دوســتان صحبت از 
خداحافظى زده بود اما بعید به نظر مى رســید روى 

این حرف بماند و از تیم ملى برود.
مهاجم 23 ساله تیم ملى ایران تاکنون 23 گل ملى 
در کارنامه ثبت کرده که آمــارى فوق العاده خوب 
به حســاب مى آید اما برخى اتفاقات حاشیه اى در 
ماه هاى اخیر سبب شده تا کمتر مورد اقبال عمومى 
قرار بگیــرد و محبوبیت فــراوان گذشــته اش با 

چالش هایى روبرو شده است.
خداحافظى قوچان نژاد با واکنش هاى احساســى 
فوتبال دوستان ایرانى همراه بود. بسیارى از آن ها 
در اینســتاگرام این بازیکن با کامنت هاى پرتعداد 
خواستار بازگشت رضا به تیم ملى شدند و بسیارى 
دیگر، با انتشــار پســت و توئیت در شــبکه هاى 

اجتماعى از عملکرد گوچى تقدیر و تشکر کردند.
اما واکنــش ها به خداحافظى ســردار متفاوت بود. 
بیشتر اهالى فوتبال که انتقاداتى به عملکرد 
آزمون داشتند، تحت تاثیر تصمیم 
عجیب ســردار قرار 
و  نگرفتند 

همچنان روى موضــع قبلى باقى ماندنــد. حتى خیلى 
از آنها نوشــتند که اى کاش یک مــاه زودتر مى رفتى! 
به عبارتى خداحافظى ســردار موجب بازگشــت افکار 
عمومى به ســویش نشــده اما هواداراِن این بازیکن، از 

خداحافظى اش شوکه هستند.
در نهایت باید دیــد این دو مهاجم فوتبــال ایران که در 
ســال هاى اخیر بخش اعظمى از گل هــاى تیم ملى 
را به ثمر رســانده اند، به تیم ملى بازخواهند گشــت یا 
خیر؟ خصوصا این کــه تجربه بازیکنانــى نظیر مهدى 
رحمتى، مجتبى جبارى و... نشان داده که بازیکنان دیگر 
نمى توانند با تردید در تیم ملى حضور داشــته باشــند، 
هرچند که خداحافظى ســردار و گوچى با آن دو بازیکن 

متفاوت است.

فیلیپ کوکو، انصارى فرد را 
مى خواهد 

نوسانات قیمت دالر ممکن است 
برگزارى اردوى طالیى پوشان در استانبول را تحت 

تاثیر قرار دهد.
طبق برنامه از پیش تعیین شده قرار بر این است که سپاهانى ها پس 

از برگزارى اردوى کردان که از تاریخ 9 تیرماه آغاز مى شود و تا 16 تیر ادامه 
خواهد یافت، پس از چند روز اســتراحت از تاریخ 23 تیرماه اردوى خود را در 

کشور ترکیه آغاز کنند که حاال با نوسانات شدیدى که در قیمت دالر به وجود آمده، 
ممکن است برگزارى این اردو را تحت تاثیر قرار دهد.

 مسعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان در این خصوص گفته :  امیدوارم نوسانات 
قیمت ارز و مشکالت فعلى در مورد قیمت دالر اجازه دهد تا بتوانیم اردوى خارجى 

برگزار کنیم. 
 تیم فوتبال سپاهان سه سال پیش و در دومین سال حضور حسین فرکى آخرین 

اردوى خارجى خود را برگزار کرد و حاال با توجه به شرایط به وجود آمده 
باید ببینیم امیرقلعه نویى مى تواند برنامه هاى خود را مطابق برنامه 

اجرا کند یا به ناچار تغییراتى در آنها ایجاد خواهد کرد.

ه اســتقالل در صورتى که 
ود به احتمال فراوان قرارداد 

ى تمدید مى کند.
مرینات استقالل وریا غفورى

 هنوز قرارداد خود را با باشگاه 
یت نامشخصى براى حضور 

اىگذشته با غفورى تماس
تاست  گذاشته اند اما مدافع ر

تمدید قرارداد با آبى ها 

دید قرارداد این 
صل گذشته 

سته اش 
مدید 

ت.

  خداحافظى آ.ا.ك  با 
کاپیتان

 باشــگاه آاِك آتن که در فصل گذشته سوپر لیگ یونان 
قهرمان شده بود با انتشار پیامى از عدم تمدید قرارداد 6 
ماهه مسعود شجاعى خبر داد و از تالش هاى او در این 
تیم قدردانى کرد. در پیام باشگاه آاِك آمده است: خانواده 
زرد و سیاه (لقب باشگاه آاِك) از ملى پوش ایرانى به خاطر 
همکارى 6 ماهه در این تیم قدردانى مى کند. براى ما این 
افتخارى بود که چنین شخصیت مهمى پیراهن تیم آاِك 
را بر تن کرد و موفقیت هایى در فصل گذشته به ارمغان 
آورد. مسعود شجاعى در نیم فصل دوم فصل گذشته سوپر 
لیگ یونان از پانیونیوس با عقد قرارداد یک  و نیم  ســاله 

مشروط به آاِك پیوسته بود.

حاال رؤیاى چهارمین جام!
آیا مسعود شــجاعى حضور در چهارمین جام جهانى را 
هم تجربه خواهد کرد؟ مســعود که با سه دوره حضور 
در بزرگترین تورنمنت فوتبالى جهــان، از این حیث 
در فوتبال کشــورمان رکورد دار اســت البته هنوز 
تصمیمى براى ایــن موضوع نگرفتــه. کاپیتان 
تیم ملى در این باره گفته:» مــن به این رکورد ها 
اهمیت نمى دهم. هدفم این نیست که بتوانم در چهار 
جام جهانى بازى کنم. من پله به پله جلو مى روم. درحال 
حاضر آمادگى بدنى خوبى دارم و مى توانم براى تیم ملى 
بازى کنم اگر کادر فنى صالح بداند تا جام ملت هاى آسیا 

در تیم ملى هستم بعد هم باید ببینیم چه پیش مى آید.“

شرط وریا براى 
تمدید  

آ
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خداحافظى 
قوچان نژاد با 

واکنش هاى احساسى فوتبال 
دوستان ایرانى همراه بود. بسیارى 
از آن ها در اینستاگرام این بازیکن 

با کامنت هاى پرتعداد خواستار 
بازگشت رضا به 
تیم ملى شدند
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دومین گفتگوى «نصف جهــان» با بازیکن محجوب 
و دوست داشتنى سابق سپاهان و ذوب آهن هم حتمًا 
برایتان جالب توجه خواهد بود. راستى فرشید طالبى را 
که به خاطر دارید؟  بعیــد مى دانیم او را فراموش کرده 
باشید. نام فرشید همچنان در حافظه هواداران فوتبال 
اصفهان به خوبى مانده است. توانایى هاى قابل ستایش 
و اخالق منحصر به فــرد از جمله ویژگى هایى بود که 
فرشید را در هر جمعى متمایز از بقیه نشان مى داد و بى 
دلیل نبود که وى چندین بار موفق شــده بود لقب مرد 

اخالق فوتبال ایران را از آن خود کند.
 او البته یک رکورد جالب  در فوتبال را هم از خود برجاى 
گذاشته است. قهرمانى جام حذفى با  چهار تیم مختلف 
فجر شهید سپاسى شیراز، ذوب آهن، سپاهان اصفهان 
و تراکتورســازى  بــراى او رکوردى خاص محســوب 
مى شود که در این چهار تیم موفق به قهرمانى شده است.

او توانســته کاندیداى بهترین فوتبالیست آسیا شود. 
فرشید همچنان موفق شده  به عنوان یکى از دو مدافع 
برتر فوتبال قاره کهن انتخاب شود. عناوینى که فرشید 
در ســال 2010 کسب کرد، در ســال هاى اخیر براى 

فوتبال ایران سخت به دست مى آید.
 فرشید طالبى دوم شهریورماه سال 1360 به دنیا آمد. 
وى از والدینى مازندرانى -قائم شــهرى اما در شیراز 

متولد شد.
طالبى از ســال 2002 تا 2006 در فجر سپاسى شیراز 
بازى مى کرد. در ســال 2006 به ذوب آهن پیوست. از 
افتخارات او مى توان به  چندیــن قهرمانى جام حذفى 
ایران، نایب قهرمانى لیگ قهرمانان آســیا و دو نایب 
قهرمانى در لیگ برتر اشاره کرد. وى اولین بار توسط 
افشــین قطبى به تیم ملى دعوت شد و مدتى نیز عضو 

تیم ملى فوتبال ایران بوده است.
اودر ســال 2010 میالدى نامزد بهترین بازیکن سال 
آسیا شد و حتى در میان سه نامزد نهایى هم قرار داشت.
 او صداى خوبــى دارد و البته هواداران ســپاهان هم 
خاطره خوبى از صداى او دارند. هنگامى که تیمشــان 
قهرمان جام حذفى شــده بود، مجرى برنامه جشــن 
قهرمانى میکروفــن را در اختیار طالبى گذاشــت و او 
نیز سرود سپاهان قهرمان میشــه را براى هواداران در 

ورزشگاه خواند.
 گفتگوى روزنامه «نصف جهان» با این بازیکن دوست 
داشتنى که چند سالى اســت به علت بیمارى برادرش 
و مشکالت شــخصى دیگر از فوتبال فاصله  گرفته و 
شاید در آینده اى نزدیک مربى قابلى در فوتبال بشود 

را بخوانید:
فرشید خان! ممنون که یک بار دیگر 
فرصت خود را در اختیــار روزنامه 
«نصف جهان» قــرار دادى. قبل از 
اینکه بحث شروع شود یک تداعى 
خاطره کنیم از اینکه چه شــد وارد 
فوتبال اصفهان شــدى و با وجود 
اینکه  زاده شــیراز هستى اینچنین 

محبوب اصفهانى ها هستى. 
 ممنون بخاطر همه محبت هایى که به من دارید. سالم 
به شما و همه خوانندگان روزنامه خوب «نصف جهان».  
من در روزهایى که در اصفهان بــودم خیلى از اوقات 
این روزنامه را مى دیدم و  مى خواندم. قبًال هم درباره 
زندگینامه و اینکه چه شد وارد اصفهان شدم براى شما 
صحبت کرده ام. به دلیل موقعیت شغلى پدرم، فوتبال 
را تقریبًا از زمین هاى خاکى شیراز و تیم پاالیشگاه این 
شهر شروع کردم، بعد از آن وارد تیم فجر شهید سپاسى 
شدم و پس از چند ســال حضور در این تیم شرایط به 
گونه اى رقم خورد که وارد اصفهان بشوم و چند سال 

در خدمت تیم ذوب آهن اصفهــان بودم. بعد از آن هم 
شرایط جورى شــد که باز بتوانم در استان اصفهان به 
مردم این شهر خدمت کنم، اما این بار در تیم محبوب 
سپاهان و بابت آشنایى و دوستى خوبى که با هواداران 
سپاهان پیدا کردم بســیار خوشحالم و همچنان آنها را 
از صمیم قلب دوســت دارم. بعد از جدایى از ذوب آهن 
پیشنهاداتم طورى بود که دیگر مطمئن بودم که دارم 
از اصفهان مى روم. اما قســمت این بود که در خدمت 
سپاهانى ها باشم و مورد  دعوت آنها قرار گرفتم. بعد هم 
که به تراکتور رفتم و در ادامه هم مشکالتى برایم پیش 

آمد که صالح دیدم در تیمى بازى نکنم.
االن وقتى اصفهانــى ها در فضاى 
مجازى مى خواهند عکسى را از تو به 
اشتراك بگذارند عکس گریه هاى 
تو بعد از اخراج در دیدار استقالل- 
سپاهان بیشتر سوژه آنهاست و از 
آن تصویر از تو به عنــوان یکى از 

نمادهاى تعصب یاد مى کنند.
 اصفهانى ها و هواداران ســپاهان که همیشــه به من 
لطف دارند و من مدیون آنها هســتم. من در هر تیمى 
بازى مى کنم دلم مى خواهد از تمام توانایى خودم براى 
موفقیت آن تیم استفاده کنم و اگر تیمم با موفقیت رو به 
رو نشود احساس مى کنم براى تیم مؤثر نبوده ام. من 
در تیم ســپاهان که یکدلى در آن تیم بیداد مى کرد در 
کنار دیگر بازیکنان یکسال زحمت کشیده بودم. وقتى 
بعد از آن اتفاق و اینکه به ناحق اخراج شدم  چهره بعضى 
از بازیکنان تیم را دیدم که واقعًا شوکه شده بودند خیلى 
ناراحت شدم. البته اخراج من مقابل استقالل در دو دیدار 
اتفاق افتاد. یکى در دیــدار جام حذفى که اخراج من به 
نظرم بحق بود و  بخاطر تیم مجبور به آن حرکت شدم 
که گل نخوریم. آن موقع وقتى اخراج شــدم در ادامه 
بازى در رختکن فقط با خداونــد صحبت کردم و از او 
خواســتم به تیم کمک کند و زمانى که در پایان بازى 
اشک خوشــحالى را در چشــمان هم تیمى هاى خود 
دیدم فقط خدا را شکر کردم که بار دیگر به من کمک 
کرد. چند روز بعد از آن بازى نیــز در دیدار لیگ مقابل 
استقالل بازى داشتیم که به نظرم در آن دیدار اخراجم 
کامًال غیرمنصفانه بود و همه کارشناســان داورى نیز 
بعداً تأیید کردند که تصمیم داور اشتباه بوده است. درآن 
دیدار و پس از کارت قرمزى که دریافت کردم بى اختیار 
فقط گریه مى کردم. باور کنیــد اگر در آن لحظه گریه 

نمى کردم 100در صد سکته مى کردم. یک لحظه به 
سکوهایى که سپاهانى ها نشسته بودند چشمم افتاد و 
دیدم که هواداران سپاهان هم در حال گریه هستند و 
واقعًا دلم خیلى شکست از تصمیم داور. چون مطمئن 
بودم که داور اشــتباه کرده و براى سپاهان هم ناراحت 
بودم. آن دیدار نیز اگر یادتان باشــد با تساوى به پایان 

رسید.
بله. سپاهان در آن دیدار با گل محرم 
نویدکیا یک بر صفر جلــو بود و در 
دقایق پایانى بــا گل به خودى یکى 
از بازیکنان ســپاهان، استقالل از 
مهلکــه گریخت و بازى مســاوى 
شد. بگذریم.  فرشــید! سال ها در 
اصفهان زندگى کــردى. بهترین 
نقطه و دیدنى ترین جاى این شهر 

به نظر تو کجاست؟
 من به این موضوع در مصاحبه هاى دیگرى هم اشاره 
کرده ام.اصفهان بناهاى تاریخــى و فرهنگى زیادى 
دارد، اما شاید این بناهاى تاریخى در کنار همه زیبایى 
هاشان نتوانند آن آرامش الزم را به ما هدیه کنند، من 
چه در اصفهان و چه در شیراز یک مکان مقدس را دارم 
که همیشــه در آن مکان آرامش الزم را پیدا مى کنم 
و بعد از هر خوشــحالى و هر ناراحتى به آن مکان مى 
روم و آن مکان جایى جز گلســتان شهدا نیست چون 
این مکان بــراى من یک جاى آرامش بخش اســت.
براى من تنها رفیق هاى واقعى جدا از خانواده که مى 
توانم با آنها درد دل کرده و در کنار آنها به آرامش برسم 
همین شهدا هستند و اگر فرشید طالبى به جایى رسیده 
از دعاى خیر این عزیزان اســت و امیدوار هستم براى 
تبلیغ این عزیزان بتوانم قدمى هر چند کوچک بردارم. 
به عزیزان اصفهانى هم عرض مى کنم قدر گلســتان 
شــهداى شهرشــان را بدانند. واقعًا این مکان انرژى 
فوق العاده اى دارد و مردان بزرگــى که در این قطعه 

آرمیده اند مى توانند واسطه ما با پروردگار باشند.
  اگــر بخواهــى یکــى از بهترین 
خاطــرات زندگى فوتبالــى ات را 
برایمان بگویى به چــه خاطره اى 

اشاره خواهى کرد؟
 به لطف خدا خاطرات خوبــى در این فوتبال برایم رقم 
خورده است و فکر مى کنم اینکه نامزد دریافت عنوان 
بهترین بازیکن آســیا شــدم یکى از خاطرات خوب و 
فراموش ناشدنى من بود. راستش را بخواهید در فکرم 
هم نمى گنجید که خدا  تا این حــد به من کمک کند 
و صاحب چنین عنوانى شوم؛ وقتى که این اتفاق براى 
من در ســال 2010 رخ داد، در راه فوالد شهر بودم و با 
شنیدن این خبر در کنار جاده سجده شکر به جا آوردم، 
زیرا به نظر خودم این یک معجزه از طرف خداوند بود و 
من همیشه شکرگزار خدا و ائمه اطهار(ع) و پدر و مادرم 
هستم زیرا اگر کســب عنوانى بوده از دعاى خیر این 
بزرگواران است. خیلى اتفاق شیرینى بود که هم نامزد 
مرد سال فوتبال آسیا شدم و هم اینکه به عنوان یکى 
از دو مدافع برتر قاره انتخاب شدم. خدا را هزاران مرتبه 
شکر که چنین لطفى به من کرد. یکى دیگر از اتفاقات 
خوب زندگى ام چهار قهرمانى جام حذفى با چهار تیم 
فجر شهید سپاسى، سپاهان، ذوب آهن و تراکتور سازى 
است که برایم رکوردى جالب توجه و خاطره انگیز است.

نظرت راجع به عملکرد تیم ملى در 
جام جهانى چیست و به نظرت کدام 

تیم قهرمان مى شود؟
من یک خسته نباشید ویژه به همه بازیکنان تیم ملى 
و آقاى کــى روش مى گویم. به نظــرم عملکرد فوق 
العاده اى را از خود بر جاى گذاشــتند که توانستند در 

گروه مرگ 4 امتیاز بگیرند و به نظرم اگر بدشانسى ها و 
برخى اشتباهات داورى نبود ما حتى مى توانستیم امتیاز 
بیشترى کسب و از این گروه سخت صعود کنیم. همه 
مردم  این تیم و این سرمربى را ستودند و به آن افتخار 
کردند. امیدوارم این تیم قهرمان جام ملت هاى آســیا 

شــود و به عقیده بنده با کى روش و بازیکنان خوبى 
که داریم این هدف دســت یافتنى خواهد بود. 

در مورد قهرمان جام هــم اظهار نظر در این 
باره خیلى سخت است. شرایط مبهم است و 
انگار هر لحظه باید منتظر باشیم که یکى از 
بزرگان جهان از دور این رقابت ها کنار برود.

دوره هاى مربیگرى را هم که 
آغاز کرده اى. درسته؟

بله به امید خدا اولیــن دوره مربیگرى ام را در 
اصفهان گذراندم و ببینیم در ادامه چه 

خواهد شد. ان شــاءا... لطف خدا در 
این عرصه هم شامل حالم بشود.

فرشــید چقدر صحبت 
کــردن بــا تو خــوب و 

دلنشین اســت.  ممنون از 
قشــنگت.  هــاى  حــرف 

حرف هاى پایانى ات را بشنویم.  
 ممنون! شــما لطف دارید! من چندین بار با شما 
و سایر رســانه هاى اصفهانى صحبت کرده ام و 
همیشه از این مصاحبه ها لذت برده ام. سالم مرا 
به اهالى وخوانندگان روزنامــه «نصف جهان» 
برســانید.باز هم تأکید مى کنم که در اصفهان 
دوســتان فوق العاده خوب و با معرفتى دارم که 
بخاطر حضورم در ســپاهان و ذوب آهن افتخار 
دوستى و آشــنایى با آنها را داشــته ام. بهترین 
خاطرات را هم از اصفهــان دارم. کًال هر چقدر 
از خوبــى اصفهانى ها بگویم کــم گفته ام. از 
اهالى دیار نصف جهان هــم دعوت مى کنم 
که هر وقت فرصت داشــتند به شهر ما شیراز 
بیاینــد. کًال توصیه ام به ایرانى ها این اســت 

که هر تعطیلى که به دســت مــى آوردند حاال 

غیر از بحث شمال، شهرهاى زیباى اصفهان و شیراز 
مى تواند دو پیشــنهاد خیلى خوب باشد. من که خودم 
عاشق اصفهان و شــیرازم! امیدوارم خداوند هم یارى 
مان کند که همــه بتوانیم براى ســاختن ایرانى بهتر 
دست در دســت هم بدهیم.از همه شما مى خواهم که 
در هر وقتى که مشــغول راز و نیاز 
با خداوند هســتید فرشید را به 
عنوان برادرتان از دعاى خیر 
محروم نکنیــد و بدانید که 
بنده به شدت محتاج دعاى 

خیرتان هستم و خواهم بود.

 نصــف جهان- 2 ســتاره تیــم فوتبال پرســپولیس با درخششــى 
که در جام جهانى 2018 روســیه داشــتند حاال درصدد لژیونر شدن 

هستند.
  وحید امیرى و علیرضــا بیرانوند در جام جهانى 2018 در ســه بازى 
ایران برابر مراکش، اسپانیا و پرتغال به میدان رفتند و در زمین مسابقه 

درخشیدند.
هافبک تیم فوتبال پرســپولیس بارها در این سه دیدار و با نفوذهایش و  
البته عملکرد خوبش موجب شد هواداران ایرانى و حتى خارجى به تمجید 
و تحسین او بپردازند. در این میان علیرضا بیرانوند هم کمتر از وحید امیرى 
ندرخشید. او که در نخســتین دیدار ایران در جام جهانى عملکرد خوب 
خود را به اثبات رساند، در ادامه  با درخشش در دیدار ایران و اسپانیا و از 
همه مهمتر دیدار تیم   ملى فوتبال ایران برابر پرتغال و البته مهار پنالتى  

«کریستیانو رونالدو» نشان داد دروازه بان مطمئنى به حساب مى آید.
با درخشش این دو ستاره حاال پیشــنهادات خوب اروپایى و البته عربى 
به دست این دو بازیکن رسیده اســت که شاید بخاطر این پیشنهادات 

بیرانوند و امیرى از پرسپولیس جدا شوند. وحید امیرى که قراردادش با 
پرسپولیس به پایان رسیده است و به عنوا ن بازیکن آزاد روى پیشنهادات 
خود فکر مى کند به زودى اگر پیشنهاد خوب اروپایى به دستش نرسد به 

یکى از تیم هاى قطرى خواهد پیوست.
البته در مورد علیرضا بیرانوند قضیه متفاوت اســت، چرا که  دروازه بان 
شماره یک تیم   ملى فوتبال ایران و باشــگاه پرسپولیس با این باشگاه  
قرارداد دارد و اگر بخواهد از این تیم جدا شــود باید مبلغى را به عنوان 

صدور رضایتنامه پرداخت کند.
علیرضا بیرانوند چند پیشنهاد خوب از لیگ هاى فرانسه، انگلیس، اسپانیا 
و ایتالیا به دستش رسیده است و حاال در حال  بررسى پیشنهادات است. 
نکته حائز اهمیت این است که یکى از همین باشگاه هاى خارجى حاضر 
است مبلغ قابل توجهى بابت صدور رضایتنامه علیرضا بیرانوند پرداخت 
کند. با این تفاسیر باید دید آیا طى روزهاى اخیر دو ستاره فصل گذشته 
پرسپولیس باز هم براى فصل جدید پیراهن این باشگاه را بر تن خواهند 

کرد و یا هر کدام در یک باشگاه خارجى توپ خواهند زد.

مهاجم تیم ملى هندوراس به ذوب آهن پیوست.
 «ادى گابریل هرناندز» مهاجم 27 ساله تیم ملى 

هندرواس به تیم فوتبال ذوب آهن پیوست.
بدین ترتیب خــط حمله ذوب آهــن را در لیگ 
هجدهم مسعود حسن زاده به همراه دو بازیکن 
خارجى این تیم یعنى «مارین ســیلوا فرناندز» 
برزیلــى و«ادى گابریل هرناندز» هندوراســى 

تشکیل مى دهند.

 با توجه به شــایعات به نظر جدایــى مدیر عامل 
باشگاه استقالل قطعى است. با ادامه اختالفات 
میان اعضاى هیئت مدیره  این باشگاه خبرگزارى 
«فارس» از پایان کار رضا افتخارى در استقالل 
نوشته است. سیدرضا افتخارى در ابتداى حضورش 
در استقالل عملکردش مورد پسند هواداران این 
تیم نبود اما او  با انتخاب «وینفرد شفر» به عنوان 
سرمربى اســتقالل موفق شد ســر و سامانى به 

وضعیت تیم در نتیجه گیرى بدهد.
از مهرزاد خلیلیان و امیرحسین فتحى به عنوان دو 
نامزد اصلى جانشینى افتخارى یاد مى شود. البته 

هیچیک از این دو، خبر را  هنوز تأیید نکرده اند. 

پیشکسوت داورى ایران مى گوید فغانى توانست 
به خوبى از پس دیدار حساس برزیل و صربستان 
بربیاید. تورج حق وردى، کارشــناس داورى در 
گفتگویى درباره قضاوت علیرضا فغانى در دیدار 
برزیل و صربســتان اظهار کرد: قضاوت خیلى 
خوبى را از آقاى فغانى شاهد بودیم. تصمیم هاى 
درست و حضورى به موقع در صحنه ها همواره از 
ویژگى هاى قضاوت ایــن داور ایرانى بوده که در 

این دیدار نیز شاهد آن بودیم.
او ادامه داد: گل دوم برزیل به درستى به ثمر رسید 
و خطایى روى مدافع ســوییس صورت نگرفت. 
همچنین محمدرضا منصــورى نیز در بعضى از 
صحنه ها با کمى تأخیر آفساید را اعالم مى کرد 
که دلیل آن توصیه فیفا به این قضیه بود. فیفا به 
دلیل وجود VAR به کمک داوران توصیه کرده 
که در صورت مشکوك بودن دیرتر پرچم بزنند 
و اگر اشتباهى نیز صورت گرفته بود، به کمک 

VAR تشخیص داده شود.
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کردند. امیدوارم این تیم قهرمان جام ملت هاى آســیا 
شــود و به عقیده بنده با کىروشو بازیکنان خوبى 

که داریم این هدف دســت یافتنى خواهد بود. 
در مورد قهرمان جام هــم اظهار نظر در این
باره خیلى سخت است. شرایط مبهم است و 
انگار هر لحظه باید منتظر باشیم که یکى از 
بزرگان جهان از دور این رقابت ها کنار برود.

دوره هاى مربیگرى را هم که 
آغاز کرده اى. درسته؟

بله به امید خدا اولیــن دوره مربیگرى ام را در
اصفهان گذراندم و ببینیم در ادامه چه 

خواهد شد. ان شــاءا... لطف خدا در 
این عرصه هم شامل حالم بشود.

فرشــید چقدر صحبت 
کــردن بــا تو خــوب و 
دلنشین اســت.  ممنون از

قشــنگت.  هــاى  حــرف 
حرف هاى پایانى ات را بشنویم.  
 ممنون! شــما لطف دارید! من چندین بار با شما 
و سایر رســانه هاى اصفهانى صحبت کرده ام و 
همیشه از این مصاحبه ها لذت برده ام. سالم مرا 
وخوانندگان روزنامــه «نصف جهان» به اهالى
برســانید.باز هم تأکید مى کنم که در اصفهان 
دارم که  دوســتان فوق العاده خوبو با معرفتى
بخاطر حضورم در ســپاهان و ذوب آهن افتخار 
دوستى و آشــنایى با آنها را داشــته ام. بهترین 
خاطرات را هم از اصفهــان دارم. کًال هر چقدر 
گفته ام. از  از خوبــى اصفهانى ها بگویم کــم
اهالى دیار نصف جهان هــم دعوت مى کنم 
که هر وقت فرصت داشــتند به شهر ما شیراز 
بیاینــد. کًال توصیه ام به ایرانى ها این اســت 

که هر تعطیلى که به دســت مــى آوردند حاال 

دست در دســت هم بدهیم.از همه شما مى خواهم که 
در هر وقتى که مشــغول راز و نیاز

با خداوند هســتید فرشید را به 
از دعاى خیر عنوان برادرتان

محروم نکنیــد و بدانید که 
بنده به شدت محتاج دعاى 

خیرتان هستم و خواهم بود.

 «ادى گابری
هندرواسبه
بدین ترتیب
هجدهم مس
خارجى این
برزیلــى و«
تشکیلمى

 با توجه به ش
باشگاه استق
میان اعضاى
«فارس» از
نوشته است
در استقالل
تیم نبود اما
سرمربى اس
وضعیت تیم
از مهرزاد خل
نامزد اصلى
هیچیک از

پیشکسوت
پ به خوبى از
بربیاید. تور
گفتگویى د
صر برزیل و
آ خوبى را از
درست و حض
ویژگى هاى
این دیدار نیز
او ادامه داد:
و خطایى رو
همچنین م
صحنه ها
که دلیلآ
دلیل وجو
که در صو
و اگر اشتب
VAR تشخ

به اس

  ق

بریم براى قهرمانى جام ملت ها
گفتگوى نصف جهان با فرشید طالبى 

 مرتضى رمضانى راد

 اصفهانى ها و 
هواداران سپاهان که 
همیشه به من لطف 

دارند و من مدیون آنها 
هستم. من در هر تیمى 

بازى مى کنم دلم 
مى خواهد از تمام 
توانایى خودم براى 
موفقیت آن تیم 

استفاده کنم و اگر 
تیمم با موفقیت رو 

به رو نشود احساس 
مى کنم براى تیم مؤثر 

نبوده ام

امیرى و بیرانوند لژیونر مى شوند؟

کابوس جدید پرسپولیس

شدم و پس از چند ســال حضور در این تیم شرایط به 
گونه اى رقم خورد که وارد اصفهان بشوم و چند سال 

و آقاى کــى روش مى گویم. به نظــرم عملکر
العاده اى را از خود بر جاى گذاشــتند که توانس

فو رد
د ستند
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آلرژى و عــدم تحمل الکتوز، دالیل اصلى اســتفاده از 
برنامه اى بدون لبنیات است، به خصوص که با توجه به آمار 
آلرژى، آلرژى به شیر گاو در شیرخواران و کودکان در صدر 
انواع حساسیت قرار دارد.با وجود این، افراد دالیل دیگرى 

نیز براى عدم استفاده از لبنیات دارند.
در ادامه طیف گسترده اى از غذاهاى غیر لبنى را معرفى 
مى کنیم که بتوانید با استفاده از آنها، مواد مغذى مورد نیاز 

خود را تأمین کنید.
براى افرادى که لبنیات استفاده نمى کنند، بسیار مهم است 
که این مواد مغذى ضرورى را از دیگر منابع دریافت کنند.

براى مثال، چون پروتئین لبنیات کامل ترین پروتئین است 
که تمام آمینو اسیدهاى ضرورى براى سالمت را شامل 
مى شود، یک منبع پروتئین یا منابع آن باید پروتئین کامل 

را براى یک مصرف کننده غیر لبنى فراهم کند.
در این مقوله، پروتئین ســویا یک منبــع پروتئین عالى 
است، چون پروتئین آن نیز شــامل تمام آمینو اسیدهاى 

ضرورى است.
پروتئین برنج نیز معموًال به عنوان منبع تأمین پروتئین 
براى کسانى که لبنیات استفاده نمى کنند، به کار مى رود.

منابع غیر لبنى کلسیم شامل ســبزیجاتى که برگ سبز 
تیره دارند و بروکلى، دانه کتــان، بادام و دانه هاى کنجد 

مى شود.
براى پتاســیم که معموًال در غذاهاى لبنى پیدا مى شود، 
افراد مى توانند سیب زمینى، برگ چغندر و گوجه فرنگى 

را امتحان کنند.

در رژیم غذایى چه چیزى را جایگزین شیر 
کنیم؟

جایگزین هاى شــیر کم چرب و بدون چربــى: در این 
سال ها انتخاب هاى شــیر غیر لبنى بسیار زیاد شده، در 

ادامه چند نمونه از این شیرها را معرفى مى کنیم:
 شیر بادام

بهترین نوع شیر بادام معموًال از بادام زمینى، آب فیلتر شده 
و مقدارى مواد شیرین کننده ساخته مى شود. با این حال 
مى توانید عنوان غیر شیرین شده این محصوالت را نیز 
پیدا کنید. اگر بخواهیم این شیر را توصیف کنیم اینچنین 
است شــیرى غیر لبنى، مقدارى شیرین و همراه با طعم 

مالیمى از بادام.

 شیر نارگیل
این نوع شــیر نارگیل را با انواعــى از آن، که در قوطى 
به فروش مى رسد، اشــتباه نگیرید این شیر نارگیل ها 
مانند شــیر معمولى داخل پاکت فروخته مى شوند. این 
محصوالت شیر نارگیل سبک هستند و روى آنها نوشته 
اى با عنوان اسانس نارگیل وجود ندارد. این نوع شیر را نیز 

مى توانید به عنوان یک جایگزین خوب استفاده کنید.

 شیر سویا
شیر سویا یک جایگزین کالســیک و کامل براى شیر 
است. این شیر، طعمى دارد که بعضى آن را دوست دارند 
و بعضى اصًال خوش شان نمى آید. با این حال، شیر سویا 
یکى از رایج ترین جایگزین هاى شــیر است. این شیر از 
دیگر جایگزین ها چربى و پروتئین بیشترى دارد که آن 

را جایگزین مناسبى براى شیر در پخت و پز نیز مى کند. 

چرا کلسیم مهم است؟
اینکه کلسیم براى سالمت استخوان ها و دندان ها مهم 
است بر کسى پوشیده نیست، اما اهمیت آن از این مورد 
نیز فراتر مى رود. این ماده معدنى همچنین به بدن کمک

 مى کند سالمت رگ هاى خونى و فشار خون را حفظ کند 

و حتى از مقاومت به انسولین نیز پیشگیرى کند.
افراد بالغ بایــد روزانه در حدود هزار میلى گرم کلســیم 

دریافت کنند. 

مواد غذایى حاوى کلسیم
 لوبیا سفید

در یک فنجان لوبیا ســفید پخته 191 میلى گرم کلسیم 
وجود دارد. این نوع لوبیا، منبعى عالى از کلســیم و آهن 
است. مى توانید در کنار بشقاب سبزیجات خود لوبیا سفید 

نیز اضافه کنید.

 ماهى قزل آال
یک دوم ُتن این ماهى با استخوان هایش ( استخوان ها نیز 
حاوى کلسیم هســتند ) حاوى 232 میلى گرم کلسیم 

است. 
در تن ماهى قزل آال این استخوان ها هستند که بیشتر 
کلســیم را در خود جاى داده اند. پس در کنار گوشت، 
آنها را نیز له کنید تا از تمام مزایاى تن ماهى برخوردار 
شــوید. البته در مراحل کنسرو شــدن، استخوان ها 
به اندازه کافى نرم مى شــوند طورى که شاید اصًال 

متوجشه شان نشوید.

  ساردین
در هفت قطعه از فیله ســاردین، 321 میلى گرم کلسیم 
وجود دارد. ساردین ها یکى از ســالم ترین انواع ماهى 
هستند و در کنار کلســیم، مقدار قابل توجهى امگا 3 و 

ویتامین D نیز به بدن مى رسانند. 

  انجیر خشک
اگر به دنبال جایگزینى شیرین هستید هشت عدد انجیر 

خشک 107 میلى گرم کلســیم دارد. این میوه خشک، 
سرشار از آنتى اکسیدان، فیبر و کلسیم است. 

 کلم
2 فنجان کلم خرد شــده و خام حاوى 188 میلى گرم 
کلسیم اســت. این سوپر غذا سرشــار از کلسیم و آنتى 
اکسیدان است و براى اســتفاده در هر ساالدى مناسب 
است، مخصوصًا زمانى که خرد مى شود. همچنین این 
را به خاطر داشته باشــید که بدن براى جویدن و هضم 
کلم کالرى بیشترى نسبت به کالرى خود کلم مصرف 

مى کند.

 لوبیا چشم بلبلى
یک دوم فنجان لوبیا چشم بلبلى پخته حاوى 185 میلى 
گرم کلسیم اســت. اما خواص این لوبیا به همینجا ختم 
نمى شود، لوبیا چشم بلبلى سرشــار از کلسیم، پتاسیم، 

فوالت و دیگر مواد مغذى است. 

 بادام
یک چهارم فنجان بادام ( حدود 20 عدد ) 72 میلى گرم 
کلسیم دارد. مى توانید با یک مشت بادام کلسیم جذب 
کنید. بادام ها عالوه بر کلسیم، بمب دیگر مواد مغذى نیز 
 E هستند و خواص فوق العاده اى دارند. پتاسیم، ویتامین

و آهن از این موارد هستند. 

 دانه هاى کنجد
در یک قاشــق از این دانه ها، درحــدود 88 میلى گرم 
کلسیم نهفته اســت. دانه هاى کنجد به کاهش فشار 
خون و کاهش التهاب کمک مى کند وحتى به پیشگیرى 

از برخى سرطان ها نیز کمک مى کند. 

جایگزین هاى لبنیات در رژیم غذایىجایگزین هاى لبنیات در رژیم غذایى
مؤثرترین و شناخته شده ترین راه هاى کاهش خطر ابتال به سکته را مى توان در داشتن سبک زندگى 

سالم خالصه کرد.
این سبک زندگى، فعالیت بدنى کافى، اجتناب از مصرف دخانیات، حفظ تعادل وزن، تعدیل مصرف 
نمک و... را شامل مى شود. با این حال، مطالعات نشان مى دهد برخى غذاها، عادت ها و نوشیدنى ها 

ممکن است با کاهش خطرسکته ارتباط داشته باشد.
در ادامه به مواردى از این قبیل اشاره مى کنیم:

مصرف شکالت
تحقیقات نشان مى دهد مصرف متعادل شــکالت مى تواند با کاهش خطر سکته، هم در زنان و هم 
در مردان مرتبط باشــد. هرچند تاکنون رابطه علت و معلولى این ارتباط مشــخص نشده است، اما 
کارشناسان معتقدند «فالونوئید»هاى موجود در شکالت، به عنوان آنتى اکسیدان هاى قوى و عوامل 

ضدالتهابى عمل مى کنند که قلب و مغز از آنها بهره مى برند. 
مصرف متعادل شکالت تیره با محتواى قند پایین و غلظت باالى کاکائو، بهترین انتخاب در این زمینه 
است. با این حال، افزایش مصرف شکالت براى افراد داراى اضافه وزن توصیه نمى شود، زیرا افزایش 

وزن، خطر سکته را افزایش مى دهد.

استفاده از نخ دندان
محققان مى گویند بهداشت مناسب دهان و دندان مى تواند تأثیراتى بیشتر از حفظ سالمت دندان ها و 
لثه ها داشته باشد. دلیلش با تصلب شرایین یا باریک شدن شریان ها که یک عامل عمده براى سکته 

مغزى است، مرتبط است.
 بهبود سالمت لثه، تصلب شرایین را به میزان قابل توجهى کاهش مى دهد. 

قهوه
در حالى که بسیارى معتقدند کافئین مى تواند به بروز مشکالت قلب منجر شود، اما مطالعات اخیر، 
نه تنها مصرف قهوه را براى قلب بى خطر مى داند، بلکه کارشناسان آن را براى ضربان قلب نامنظم 
مفید مى دانند. همچنین نوشیدن قهوه، خطر نارسایى قلب را 7 درصد و خطر سکته را 8 درصد کاهش 

مى دهد. 

بیــدار شــدن در میانه هــاى شــب، شــرایطى کامًال عــادى و بخشــى از DNA انســان 
محسوب مى شود.

 حتى چهار تا شش بار بیدار شدن از خواب شبانه نیز عادى در نظر گرفته مى شود. 
اما نکته کلیدى این اســت که پس از بیدار شــدن از خواب، دوباره قادر باشید به خواب بروید. اگر

 نمى توانید، ممکن اســت یکى از عواملى که در ادامه به آنها اشــاره مى شود مانع از خواب خوب 
شبانه شما مى شوند.

 نیاز به دفع ادرار
دفع ادرار شبانه داراى محرك هاى بســیارى اســت، اما اگر دو تا چهار بار در شب از خواب بیدار 
مى شوید تا ادرار کنید، حتى زمانى که مصرف مایعات را محدود کرده اید، از بین رفتن تعادل بین 
آب و الکترولیت ها ممکن است عامل مشکل آفرین باشد. اگر بیش از اندازه آب بنوشید، بدون اینکه 
نمک کافى مصرف کرده باشــید، بدن تالش مى کند آب اضافى را دفع کند که ممکن است دلیل 

بیدار شدن هاى مکرر شبانه براى دفع ادرار را توضیح دهد.

 گرماى بیش از حد
احساس گرما، به خواب رفتن و خواب باقى ماندن را دشوار مى کند. دماى اتاق، آنچه به تن دارید، 

ملزومات خواب، همگى در حفظ دماى درست بدن نقش دارند.

 قرار گرفتن در معرض نمایشگرها
اگر در تختخواب و هنگام خواب مشغول بررسى شــبکه هاى اجتماعى مى شوید، این اقدام شما 
مى تواند در روند خواب اختالل ایجاد کند. قرار گرفتن چشم ها در معرض نور، موجب مى شود تا 

تولید مالتونین هورمون خواب، توسط بدن متوقف شود. 
گوشــى هاى هوشــمند، تبلــت هــا و دســتگاه هــاى الکترونیکــى، منابع نورى هســتند 
که افراد به طور معمول در نزدیکى صورت خود نگه مى دارند که ممکن اســت موجب اختالالت 

خواب شود.

  استرس
به هر دلیلى که استرس و نگرانى شکل گرفته باشد، کسب آرامش را دشوار مى سازد و اجازه لذت 

بردن از خواب خوب شبانه را نمى دهد.

ُدز روزانه کافئین موجود در چهار فنجان قهوه، محافظ سلول هاى عضله قلب در برابر آسیب هاست.
دانشمندان دریافته اند استفاده از کافئین، با کاهش خطر ابتال به دیابت نوع 2، بیمارى هاى قلبى و سکته مغزى همراه است.

به گفته آنها، کافئین در چهار فنجان قهوه، ظرفیت عملکرد ســلول هاى «اندوتلیال» که سطح داخلى عروق خونى را پوشش مى دهد، افزایش 
مى دهد.

همچنین پروتئین P۲۷ در قهوه، باعث تقویت میتوکندرى شده، انرژى الزم را به سلول ها براى ادامه حیات قلب و سالم 
نگه داشتن آن منتقل مى کند.

همچنین پروتئین قهوه نقش بســیار مهمــى در بهبود زخم هاى ناشــى از انفارکتوس میوکارد
 (سکته هاى قلبى) دارد.

پزشکان به همه افراد، به خصوص سالمندان توصیه مى کنند تا استفاده از قهوه را 
به دلیل داشتن پروتئین حیاتى P۲۷ در رژیم غذایى خود قرار دهند، زیرا این 
نوشیدنى نه تنها بر ترمیم ســلول هاى قلبى تأثیر مى گذارد، بلکه سالمتى 

دیگر اعضاى بدن انسان را تضمین مى کند. 

3 راه عجیب کاهش خطر سکته

4  دلیل بیدار شدن هاى مکرر شبانه

تأثیر قهوه بر سالمت قلب
هه قلب در برابر آسیب هاست.

2نووع2، بیمارى هاى قلبى و سکته مغزى همراه است.
ىى «اندوتلیال» که سطح داخلى عروق خونى را پوشش مى دهد، افزایش 

ال الزم را به سلول ها براى ادامه حیات قلب و سالم

ددکارد ـــىاز انفارکتوس میو

هه از قهوه را 
این  راا
ممتى

مهار قندخون با یک ماده غذایى خاص 
یک  محقق و پژوهشــگر طب سنتى، مصرف نوعى 
غذا را به علت داشتن ویتامین B۳، در کنترل قند خون 

و تنظیم انسولین در بدن مؤثر دانست.
حیدر عظمایــى درباره مهمترین خواص شنیســل 
 B۳ مرغ اظهارکرد: این غذا به علت داشتن ویتامین
مانع از ابتالى افراد به آلزایمر مى شود و این ویتامین 
همچنین قنــد خون را کنترل و انســولین را در بدن 

تنظیم مى کند.
وى درباره خواص دیگر شنیسل مرغ بیان کرد: این 
غذا، احساس سیرى در افراد ایجاد مى کند و به علت 
نداشــتن چربى، نقش مؤثرى در الغرى و تناســب 

اندام  دارد.
این محقق و پژوهشگر طب 
سنتى افزود: شنیسل مرغ 
به علت داشــتن کلسیم 

و فســفر نیــز تأثیر 
ى  چشــمگیر
اســتحکام  در 
ن ها  ا ســتخو ا

و دندان هــا دارد و از بروز پوکى اســتخوان در افراد 
جلوگیرى مى کند.

عظمایى تأکید کرد: اسید آمینه تریپتوفان و ویتامین 
B5 موجود در شنیسل مرغ، افسردگى را رفع و شادى 
و نشــاط را در افراد ایجاد مى کند و همچنین این غذا 
به علت داشتن ویتامین هاى مختلف به ویژه ویتامین 
B6 نقش مؤثرى در سالمتى سیستم قلبى و عروقى 

دارد.
وى تصریح کرد: شنیسل مرغ به علت داشتن ویتامین هاى 
A ، C ، E  و سلنیوم، سیســتم ایمنى بدن را تقویت و بدن 

را در برابر بیمارى هاى مختلف، به ویژه انواع ســرطان ها 
محافظت مى کنــد. ایــن محقق و 
پژوهشــگر طب ســنتى 
یادآور شد: شنیسل 
مــرغ بــه علت 
ســلنیوم  وجود 
بــراى مبتالیان 
به آرتروز نیز 

مفید است.

یک متخصص طب ایرانى با اشاره به لزوم کنترل خشم 
در جهت حفظ سالمتى بدن گفت: بعضى از اقدامات ساده 
و برخى از مواد غذایى و داروهاى گیاهى مى توانند منجر 

به رفع و درمان این عارضه شوند.
کاظم کاظمینى با اشــاره به خشــم به عنوان یکى از 
مهمترین حاالت روحى درگیر همه افــراد، اظهارکرد: 
خشم بیش از حد، براى بدن مضر است و مى تواند عواقب 

بدى براى جسم و روح افراد به دنبال داشته باشد.
این متخصص طب ایرانى با بیان اینکه درمان 

خشم با راهکارهاى مقابله با آن قابل 
گفت: از نظر کنترل است، 

طب سنتى، 
هنگام  در 
بروز خشم 

حرارت بدن 
باال مى رود و به 

اصطالح صفراى زیادى 
ترشح مى شود.

وى افــزود: بــه 

همین دلیل نیز براى درمان خشم باید فرد را تا حدودى 
خنک کرد که ایــن اقدام، با بعضى از کارهاى ســاده و 
مصرف برخــى از موادغذایى و داروهــاى گیاهى قابل 

انجام است.
وى استفاده از شربت هاى خنک کننده مثل شربت گالب 
یا به لیمو را در این رابطه بسیار مؤثر و مفید دانست و عنوان 
کرد: البته داشتن خواب راحت، پرهیز از دیر خوابیدن و بد 
خوابى نیز از راهکارهاى ساده و قابل انجام و در عین حال 

بسیار مهم در پیشگیرى از بروز خشم است.
وى با اشاره به پرهیز از ورزش هاى سنگین و 
طوالنى به ویژه در فصول 
گرم سال، ادامه داد: 
باید غذاهاى گیاهى 
و سبزیجات را بیشتر 
به رژیم غذایى وارد کرد 
و از مصرف مــواد گرم مزاج 
مثل مصــرف ادویه هاى تند 
و تیز یا ســرخ کردنى ها 

پرهیز شود.

 براى کنترل خشم، خود را خنک کنید

ژوهشگر طب 
شنیسل مرغ
ـتن کلسیم 

ـز تأثیر 
ى
ام

 ها 

محافظت مى کنــد. ایـ
پژوهشــگر ط
یادآور
مــر
وجو
بــر
به
مفی
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اعضاى یک باند هفت نفره در تهران در کمین زنان میانســال و پیر 
مى نشستند و در فرصتى مناسب در کوچه هاى خلوت به آنها حمله 

مى کردند و با زورگیرى اقدام به سرقت طالهاى آنها مى کردند.
خبرگزارى «رکنا» با ســه نفر از اعضاى این باند خشن که همگى با 
هم بچه محل هستند و نقشه این سرقت هایشان را در یک قهوه خانه 

در تهران طراحى کردند، گفتگو کرده است که در ادامه مى خوانید.
باید دیه مى دادم براى همین دزدى کردم

«مهدى» 24 ســاله یکى از دزدان تازه کار است که ادعا مى کند به 
دلیل پرداخت بدهى دیه تصادفش تن به این سرقت هاى خطرناك 

داده است.
سابقه دارى؟

نه، تازه کار هستم.
به چه جرمى دستگیر شدى؟

زورگیرى.
چه نقشى در باند داشتى؟

من پشت فرمان موتور مى نشستم و رانندگى مى کردم.
به چه شیوه و شگردى دزدى مى کردید؟

در خیابان هاى منطقه پاسگاه نعمت آباد و جنوب تهران پرسه زنى 
مى کردیم و در اقدامى غافلگیرانه گوشى و طالهاى طعمه هایمان 

را سرقت مى کردیم.
طعمه هایتان چه افرادى بودند؟

فرقى نمى کرد ولى بیشتر به سراغ زنان میانسال و پیر مى رفتیم.
چرا دزدى مى کردى؟

تصادف کرده بودم و باید دیه مى پرداختم به همین دلیل دســت به 
دزدى زدم.

چند روز بود که با این باند همراه شدى؟
50 روز است که دزدى مى کنم و باید هشت میلیون تومان پرداخت 

مى کردم.
اعتیاد دارى؟

نه.
***

«رضا» 22 ساله یکى دیگر از اعضاى این باند است که ادعا مى کند 
بخاطر درمان هزینه عمل دست و پاهایش وارد این باند شده و تصمیم 

داشته پس از تهیه پول بیمارستان دیگر دزدى نکند.
تحصیالت؟

اول راهنمایى.

سابقه دارى؟
نه، تازه کار هستم.

فکر مى کردى دستگیر شوى؟
نه.

شغل؟
مکانیک بودم.

چرا دزدى؟
چندى قبل تصادف کرده بودم و باید هزینه بیرون آوردن پالتین هاى 
داخل پاهایم را تهیه مى کردم به همین دلیل تصمیم گرفتم با بچه 

محل هایمان که دزدى مى کردند، دزدى کنم.
چرا از خانواده ات کمک نخواستى؟

پولى نداشتند که بخواهند کمکم کنند.

چه نقشى در باند داشتى؟
راننده موتور بودم.

چقدر پول به دست آوردى؟
سه میلیون تومان.

تا کى مى خواستى دزدى کنى؟
یک میلیون تومــان دیگه پول به دســت مــى آوردم دیگر دزدى

 نمى کردم.
آزاد بشوى دوباره دزدى مى کنى؟

نه، اشتباه کردم و پشیمانم.
***

«مرتضى» 30 ســاله یکى دیگر از اعضاى این باند است که شش 
سال قبل بخاطر حمل مواد مخدر شیشه به کشور مالزى در فرودگاه 

دستگیر شــده و پس از آزادى از زندان دوباره دست به جرم دیگرى 
زده است.

سابقه دارى؟
بله، شش سال قبل به علت حمل مواد مخدر زندان بودم.

چند کیلو مواد همراهت بود؟
885 گرم شیشه.

کجا دستگیر شدى؟
شیراز.

مواد را به کدام شهر مى خواستى منتقل کنى؟
به کشور مالزى.

از چه طریقى؟
قرار بود سوار هواپیما مواد مخدر را به کشور مالزى منتقل کنم.

چقدر قرار بود پول به دست بیاورى؟
دو میلیون تومان.

همدستانت هم دستگیر شدند؟
نه، آنها براى من بلیت خریده بودنــد و آنها را ندیده بودم و زمانى که 

دستگیر شدم آنها فرارکرده بودند.
چطور با آنها آشنا شدى؟

باشگاه مى رفتم که با آنها آشنا شدم و هر روز به سراغم مى آمدند و 
وسوسه ام مى کردند به همین دلیل پیشنهادشان را پذیرفتم.

ازدواج کردى؟
بله، قبل از اینکه دستگیر شوم ازدواج کرده بودم.

همسرت در این سال ها طالق نگرفته؟
نه، همسرم پاى من ایستاد تا آزاد شوم.

مى دانستى درکشور مالزى دستگیر مى شدى 
حکم اعدام داشتى؟

نه.
کى از زندان آزادى شدى؟

دو روز قبل از سال تحویل 97.
چرا دوباره دزدى کردى؟

یک غده پشت دریچه هاى قلبم اســت که باید عمل کنم به همین 
دلیل نیاز به پول داشتم که دزدى کردم.

چطور با دوستانت آشنا شدى؟
بچه محل هستیم.

چطور دزدى مى کردید؟
من که زاغ زن بودم و دوستانم پس از شناسایى طعمه ها که بیشتر آنها 
زنان میانسال و پیر بودند در یک لحظه به سمتشان مى رفتند و اقدام به 
سرقت طالهایشان مى کردند و سپس همگى پا به فرار مى گذاشتیم.

نقشه سرقت را چه کسى طراحى کرد؟
نه رئیــس باند داریــم نه کســى براى ما این شــیوه ســرقت ها

را طراحى کرده است، یک روز که در  قهوه خانه نشسته بودیم به بچه  
محل ها گفتم که پول الزم هستم و آنها هم با من همراه شدند تا این 

سرقت ها را به اجرا برسانیم.
حرف آخر؟

شرمنده همسرم هستم که پس از شــش سال انتظار وقتى آزاد شدم 
دوباره دستگیر شدم.

بنا به این گزارش، متهمان براى تحقیقات بیشتر و شناسایى طعمه 
هایشان در اختیار مأموران پلیس آگاهى تهران قرار دارند.

بچه محل هاى سارق، بالى جان زنان تهرانى

پرونده گم شدن پسر 12 ســاله زنجانى پس از پنج روز 
با پیدا شدن جسد و دستگیرى همسایه 18 ساله اش به 

عنوان مظنون اصلى وارد مرحله جدیدى شد.
ظهر جمعه نخستین روز تیرماه امســال پسر بچه 12 
ســاله اى به نام «ابوالفضل هاشــمى» براى بازى از 
خانه شان در منطقه اسالم آباد زنجان خارج شد و دیگر 
به خانه بازنگشت. ناپدید شدن این پسربچه کافى بود تا 
خانواده اش که نگران سرنوشت او شده بودند در تماس با 
پلیس براى پیدا کردن فرزندشان درخواست کمک کنند. 
تالش مأموران پلیس ادامه داشت اما ردى از ابوالفضل 
به دســت نیامد و همین کافى بود تا تیمى از مأموران 
دایره جنایى پلیس آگاهى زنجان براى افشاگرى از راز 

گم شدن این پسربچه وارد عمل شوند.
یکى از بســتگان ابوالفضل در گفتگو با رکنا گفت: «از 
زمانى که ابوالفضل ناپدید شد مأموران براى پیدا کردن 
او تحقیقات خود را آغاز کردند اما هیچ ردى از ابوالفضل 
به دســت نیامد و از همان روز نخست مأموران یکى از 
بستگان نزدیک ابوالفضل را به عنوان مظنون دستگیر 
کردند تا اینکه پس از پنج روز یعنى عصر ســه شــنبه

 5 تیرماه مأموران در جریان پیدا شــدن جسد تکه تکه 
شده اى در کانال آب نزدیک شــهرك صنعتى شماره 
یک على آباد زنجان قرار گرفتند.» وى افزود: «مأموران 
وقتى به کانال آب رفتند با جســد تکه تکه شــده پسر 
نوجوانى روبه رو شــدند و با توجه لباس و مشخصاتى 
که از ابوالفضل در اختیار داشــتند اطمینان پیدا کردند 
که جسد همان پســر گمشده اســت.» این مرد ادامه 
داد: «مأمــوران پلیس آگاهــى با توجه بــه هولناك 
بودن جنایت حتى جســد را به خانواده ابوالفضل نشان 
ندادند و تنها با نشــان دادن یــک تصویر و لباس هاى

 ابوالفضل به آنها از اینکه جســد متعلــق به ابوالفضل 
بــود، اطمینان پیدا کردنــد.» یکى دیگر از بســتگان
 ابوالفضــل نیزگفت: «جســد ابوالفضل به پزشــکى 
قانونى منتقل شــده و چند نفر نیز بــه عنوان مظنون

 دستگیر شــده اند و تحقیقات در پلیس آگاهى زنجان 
ادامه دارد.» 

بعــد از پیگیــرى هــا مشــخص شــد کــه روز 
چهارشــنبه 6 تیر مــاه نخســتین مظنون آزاد شــد 
و  جــوان 18 ســاله همســایه کــه مظنون بــه قتل 
است، دستگیر شــد. پســر 18 ســاله مظنون اصلى 
به قتــل ابوالفضــل در همســایگى مقتــول زندگى 
مى کرد و به گفته یکى از بچه هاى آن محل خیلى وقت 

بود که در صدد فریب دادن ابوالفضل بود.

کشف جسد نوجوان 12ساله 
پ س از 5 روز در کانال

رئیس پایــگاه دوم پلیــس آگاهى تهــران بزرگ، از 
دســتگیرى زنى خبر داد که با تأســیس یک شرکت 
کاغذى اقدام به کالهبردارى یــک میلیارد تومانى از 

متقاضیان خرید خودرو کرده است.
به گزارش میزان، ســرهنگ احمد نجفــى گفت: در 
پى طرح شــکایات تعدادى از شکات و مالباختگان در 
دادسراى ناحیه 5 تهران مبنى بر اینکه در شرکتى تحت 
عنوان «تینا خودرو» براى تحویل خودرو با شــرایط 
اقساطى ثبت نام کرده، اما مدیرعامل این شرکت بدون 
اجرا به تعهداتش و پس از واریز پول از سوى مالباختگان 
اقدام به کالهبردارى از آنها کرده است، پرونده اى در 
این خصوص با موضوع «کالهبردارى» در شعبه هشتم 
بازپرسى دادســراى ناحیه 5 تهران تشکیل و پرونده 
براى شناسایى و دســتگیرى متهم متوارى پرونده در 
اختیار پایــگاه دوم پلیس آگاهى تهــران بزرگ قرار 

گرفت.
 وى افزود: کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى با مراجعه 

به محل شرکت تینا خودرو در محدوده بزرگراه شهید 
اشرفى اصفهانى، با بررسى اسناد و مدارك این شرکت 
اطالع پیدا کردند که این شــرکت فاقد هرگونه مجوز 
قانونى و الزم براى فعالیت در زمینه فروش اقســاطى 
خودرو است که از چندى پیش با انتشار آگهى در تعدادى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار اقدام به جذب مالباختگان 

کرده است.
سرهنگ نجفى اظهار کرد: با شناســایى مدیرعامل 
متوارى شده  شرکت به نام «رؤیا» (متولد 1368) که 
تمامى پول هاى واریزى از سوى مالباختگان به حساب 
بانکى او (تحت عنوان شــرکت تینا خودرو) واریز و در 
ادامه توسط وى برداشت شده بود، کارآگاهان با انجام 
اقدامات ویژه پلیسى موفق به شناسایى و دستگیرى وى 

در محدوده غرب تهران شدند. 
وى افزود: با دستگیرى متهم پرونده و در ادامه بررسى 
اسناد و مدارك به دســت آمده از شرکت و همچنین 
مراجعه ده هــا مالباخته به پایــگاه دوم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ، تاکنــون بیــش از 60 مالباخته در این 
پرونده شناسایى و به پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ دعوت شدند؛ در بررسى اظهارات متهم و مدارك 
ارائه شده از سوى مالباختگان مشخص شد که مبالغ 
مختلفى از چهار میلیون تومان تا ســقف 25 میلیون 
تومان (بسته به نوع خودرو) از ســوى مالباختگان به 
حساب شرکت تینا خودرو واریز شده که متهم پرونده 
پس از کســب نزدیک به یک میلیارد تومان و بدون 
انجام حتى یک مورد از تعهداتش از محل استیجارى 

شرکت متوارى شده بود.
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ گفت: از 
کلیه شــکات و مالباختگانى که در مراجعه به شرکت 
غیرقانونى تینا خودرو مورد کالهبردارى قرار گرفتند 
دعوت مى شــود تا به منظور پیگیرى شــکایات خود 
به نشــانى پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ در 
جنت آباد شــمالى– خیابان شاهین شــمالى مراجعه 

کنند.

رؤیاى بر باد رفته خریداران خودرو  با فریبکارى «رؤیا» 

در نزدیکى پاریس پایتخت فرانسه، گوسفندان در کنار آپارتمان هاى چند طبقه مشغول چرا در چمنزارها 
هستند.

به گزارش ایسنا از وستى، چوپانان فرانسوى در پروژه اى شهرى، ده ها گوسفند خود را به خیابان هاى 
حومه پاریس مى آورند و هدف آنان دسترسى حیوانات به علف تازه و آوردن زندگى روستایى به فضاى 

شهرهاى بزرگ عنوان شده است.
اجرا کنندگان این برنامه معتقد هستند، آوردن گوســفندان به درون شهرهاى شلوغ کمک مى کند تا 
استرس مردم کمتر شود و به آرامش روانى برسند، گوسفندان هم در کنار کافه ها، ایستگاه هاى عمومى 

به خوردن چمن ها مشغول مى شوند!

شهر 
در اشغال  گوسفندان! 

مرد دیوانه در زمان تعطیلى بازار تهران وقتى از سوى افراد 
ناشــناس براى جمع کردن بســاطش کتک خورد براى 
انتقام گیرى به سراغ دوستش که با دیدن این صحنه به او 

مى خندید رفت و دست به قتل زد.
بامداد روز سه شنبه 5 تیرماه امسال مرگ مشکوك مردى 
35 ســاله به کالنترى 113 بازار اعالم شــد و با حضور 
مأموران در بیمارســتان محل اعالم شد که مرد جوان بر 
اثر اصابت ضربه جســم تیز به ناحیه قفسه سینه به قتل 

رسیده است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمد»، رسیدگى 
به پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره 10 ویژه قتل پیلس 
آگاهى تهران قرار گرفت و کارآگاهان ضمن شناســایى 
هویت متوفى به نام «جعفر» اطالع پیدا کردند که مقتول 
داراى چندین سابقه نزاع و درگیرى بوده و در محدوده بازار 

حضرتى در امر دستفروشى فعالیت داشته است.
کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانى اطالع پیدا کردند که 
مقتول روز دوشــنبه 4 تیرماه با دستفروش دیگرى به نام 
«اسماعیل» نزاع و درگیرى داشته و از آن زمان اسماعیل 

نیز ناپدید شده است.

کارآگاهان ضمن شناسایى خانه اسماعیل 48 ساله اقدام 
به دســتگیرى وى در بامداد پنج شــنبه 7 تیرماه کرده و 
پس از انتقال متهم به اداره دهم پلیس آگاهى، در بررسى 
سوابق وى اطالع پیدا کردند که متهم نیز همانند مقتول 
داراى چندین سابقه درگیرى اســت و عالوه برآن 17 بار 
در بیمارستان روانپزشکى بســترى شده و تحت اقدامات 

درمانى قرار گرفته و آخرین ســابقه بسترى شدن وى در 
بیمارستان روانپزشکى به اوایل سال جارى باز مى گردد که 

روز 30 خرداد ماه امسال از بیمارستان ترخیص شده است.
متهم پس از انتقال به اداره 10 صراحتًا به ارتکاب جنایت 
با ســالح ســرد (چاقو) اعتراف کرد و در خصوص انگیزه 
خود به کارآگاهان گفت: «روز دوشــنبه که بازار به بهانه 
اعتصاب ناآرام شده بود، چند فرد غریبه به اجبار مانع کار 
من شدند؛ من به آنها اعتراض کردم اما آنها ضمن تخریب 
بساط دستفروشى بنده، مرا نیز به شدت مورد ضرب و شتم 
قرار دادند. پس از رفتن آنها، مقتول که شاهد صحنه کتک 
خوردن من بود شروع به مســخره کردن کرد و من نیز در 
حالى که بســیار عصبانى بودم، به سمت مقتول حمله ور 
شدم و با چاقوى همراهم ضربه اى به سمت او پرتاب کردم 

و پس از آن از بازار خارج شدم.»
با توجه به اعتراف صریح متهم به درگیرى منجر به جنایت، 
قرار بازداشت موقت از ســوى بازپرس سجاد منافى آذر از 
شعبه سوم دادسراى ناحیه 27 تهران صادر شد و متهم براى 
انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.

 تاوان تمسخر دستفروش دیوانه! 
واحد 600 پتروشیمى آبادان از حوالى ساعت 24 چهارشنبه 
شب دچار آتش سوزى شد. در این حادثه یک نفر جان خود 
را ازدست داد و 18نفر نیز دچار مصدومیت شدند. این آتش 
سوزى حوالى ســاعت 4 بامداد پنج شنبه با تالش آتش 

نشانان مهار شد.
مسئول روابط عمومى مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى 
پزشکى خوزستان روز پنج شــنبه در گفتگو با ایرنا اظهار 
کرد: در این حادثه یک نفر به علت سوختگى 100 درصدى 

کشته شــد. رضا رفیعى ادامه داد: شش نفر از مصدومان 
براى درمان به بیمارستان امام خمینى(ره) آبادان، سه نفر 
به بیمارستان آیت ا... طالقانى اهواز و یک نفر به بیمارستان 
شهید بهشتى آبادان منتقل شد. به گفته وى هشت نفر از 

مصدومان نیز به صورت سرپایى مداوا شدند.
پیش از این مدیرکل مدیریت بحران استاندارى خوزستان 
نیز از انتقال دو مصدوم به بیمارســتان هــاى اهواز خبر 

داده بود.

خرس مادر همراه دو توله خرس مشغول عبور از ریل قطار بودند که ناگهان 
قطار ســر مى  رســد و مادر بچه خرس ها براى نجات جان آنها، خود را فدا 

مى کند.
در ویدئویى که به تازگى در شبکه هاى مجازى پخش شده است خرس مادر 
به همراه دو توله خرس دیده مى شوند که در حال حرکت در کنار ریل قطار 
هستند و زمانى که متوجه نزدیک شدن قطار مى شوند، سعى مى کنند از روى 
ریل عبور کنند. در همین حین مادر توله خرس ها براى نجات جان آنها اقدام 
به فداکارى مى کند و در حالى که توله هاى این خرس به سالمت از ریل عبور 

مى کنند، قطار از روى خرس مادر رد مى شود.

آتش سوزى  در پتروشیمى آبادان با یک کشته 

 مرگ خرس فداکار
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بخشندگى، نگهدارنده آبرو است و شکیبایى، دهانبند بى خردان 
و عفــو، زکات پیــروزى و دورى کــردن، کیفــر خیانتکار و 
مشــورت، چشــم هدایت اســت. آنکس که با رأى خود احساس 
بى نیازى کند به کام خطرها افتد، شکیبایى با مصیبت هاى شب و 
روز پیکار کند و بى تابى، زمان را در نابودى انسان یارى دهد.

موال على (ع)

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 692 مورخ 97/03/30 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى چهار قطعه زمین از قطعات 
تفکیکى پالك ثبتى 727 ف رعى از 2645 اصلى با کاربرى مسکونى واقع در خیابان سردار شهید ملکیان با شرایط پرداخت 50 درصد نقد و مابقى در 4 قسط ماهیانه 
به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت

 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

1- قطعه شماره 1 به متراژ 148/96 م.م به ازاى هر مترمربع 7/000/000 ریال.
2- قطعه شماره 2 به متراژ 163/85 م.م به ازاى هر مترمربع 5/500/000 ریال.
3- قطعه شماره 3 به متراژ 156/46 م.م به ازاى هر مترمربع 5/500/000 ریال.
4- قطعه شماره 4 به متراژ 145/24 م.م به ازاى هر مترمربع 6/500/000 ریال.

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره 5 واحد تجارى از طبقه 
همکف، طبقه اول از مجموعه تجارى پاساژ شهردارى واقع در خیابان امام خمینى (ره) متعلق به شهردارى نطنز از 

طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تاتاریخ سه شنبه 97/04/19 به 

شهردارى نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى تجدید مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت دوم

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 700 مورخ 97/03/30 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى ششدانگ دو قطعه 
زمین از قطعات تفکیکى باقیمانده پالك ثبتى 4 فرعى از 2639 اصلى با کاربرى مسکونى واقع در خیابان سردار شهید ملکیان- خیابان در حال احداث ضلع 
شمالى صالح آباد به شرح ذیل به صورت پرداخت نقدى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از 

شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگ ل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

1- قطعه شماره 2 به متراژ 115/60 م.م به ازاى هر مترمربع 3/400/000 ریال.
2- قطعه شماره 1 به متراژ 120 م.م به ازاى هر مترمربع 3/400/000 ریال.

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 698 مورخ 97/03/30 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى ششدانگ دو قطعه 
زمین از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى  از 2840 اصلى با کاربرى مسکونى واقع در بلوار دانشگاه از طریق مزایده عمومى و شرایط پرداخت 40 درصد 
نقد و مابقى در 4 قسط ماهانه اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

1- قطعه زمین شماره 1-1 به متراژ 212/91 م.م به ازاى هر مترمربع 7/500/000 ریال.
2- قطعه زمین شماره 7- 1 به متراژ 180/31 م.م به ازاى هر مترمربع 7/000/000 ریال.

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

تیم کارگري حوزه بسیج شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان که 
در مسابقات انتخابی کشــتی آزاد کارگران استان اصفهان شرکت 
کرده بود، توانست با اختالف 30 امتیاز نسبت به تیم دوم، قهرمانی 
مسابقات را از آن خود کند. این مسابقات روز پنجشنبه 31 خرداد ماه 
در ورزشگاه شهید نصر اصفهان با حضور 15 تیم و 130 کشتی گیر 
بصورت دوره اي برگزار شــد و تیم ذوب آهن اصفهان با 95 امتیاز 
اول، تیم فوالد مبارکه با 65 امتیاز دوم و اتوبوســرانی با 45 امتیازبه 

مقام سوم دست یافتند. 
در این مسابقات میالد اسکندري ، امیر حســین اسفندیاري، علی 
شــیران ، احســان قادري و جواد باقري موفق به کسب  مدال طال 
شدند و محمد شــیخ زاده ، علی اکبر جعفري ، توماج غریب زاده و 
امیر ابراهیمی، مدال نقره به گردن آویختند. رسول کریم زاده و علی 

یزدانی نیز مدال نقره / برنز این مسابقات را به گردن آویختند.
تیم کشتی آزاد کارگري ذوب آهن اصفهان در این دوره از مسابقات با 
مدیریت فنی مهندس اردشیر افضلی و به سرپرستی حجت اله کرمی 
به مصاف رقیبان رفتند و محســن نوروزي هم مربی گري این تیم 

را برعهده داشت. 
حوزه بسیج شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان و سرهنگ امیدي 
فرمانده این حوزه حامی اصلی تیم کشــتی آزاد کارگري ذوب آهن 
اصفهان بود که با حمایــت هاي مهندس یــزدي زاده مدیرعامل 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از هیچ تالشی براي تجهیز تیم و 

حمایت از آن فروگذار نکردند.
مهندس افضلی معــاون بهره برداري و مدیر فنی تیم کشــتی آزاد 
کارگري ذوب آهن درباره این مسابقات گفت: ورزش کشتی در رگ 
و خون ما ایرانیان است . این ورزش و هنر از قدیم االیام با ایرانیان 
بوده و جزئی از رسوم ماســت. در قدیم این ورزش در اختیار مناطق 

خاصی بود ولی هم  اکنون این ورزش جزئی از خانواده ها می باشد و 
احترام به این ورزش طوري بود که ورزشکاران تا وضو نگرفته  و نماز 
نمی خواندند پا در تشک کشتی نمی گذاشتند که  این نشان از ارزش 
واالي این هنراین ورزش نزد ایرانیان است . وي افزود : تعداد زیادي 
از پرسنل در این رشته  فعالیت دارند و داراي مدال هاي رنگارنگ در 
سطح استان و کشور هستند که  با حمایت مسئولین از این ورزش ، 

می توان جایگاه واقعی کشتی  را در شرکت مشاهده کرد . 
مهندس افضلی به  قهرمانان کشتی شــاغل در شرکت اشاره کرد 
و گفت: داریــوش ذاکري اولین مقام آورطالیی اصفهان و هاشــم 
قنبري فرنگی کار بالمنازع کشتی کشــور از جمله این ورزشکاران 
می باشند که  ذوب آهنی بودند و همچنان می توان این  استعداد ها 
را پرورش داد و آینده کشتی شرکت و استان را بیش از پیش طالیی 

کرد.  وى در عین حال این را هم یادآور شد که از سال گذشته با افتتاح 
باشگاه کشتى پهلوان هاشم قنبرى در کارخانه ذوب آهن، تحول قابل 

مالحظه اى در کشتى ذوب آهن به وجود آمد. 
مهندس افضلی یاد آور شــد : تعدادي از مقام آوران این رشــته در 
مسابقات کشوري شرکت داده خواهند شد و براي سال آینده با قدرت 

بیشتر در مسابقات استانی و کشوري حاضر  خواهیم شد . 

مدیر فنی تیم کشــتی ذوب آهن با اشــاره به تمهیدات مدیر عامل 
شرکت جهت گسترش ورزش همگانی گفت :به تمهیدات  درست 
باید اوقات فراغت پرســنل و فرزندان به نحو مطلوب پر شــود و با 
سرمایه گذاري بر ورزش همگانی می توان آینده جوانان و  ورزش 
کشور را بهتر نمود تا قهرمانان بیشتري در این گونه  ورزش ها داشته 

باشیم.

با حمایت هاى مهندس یزدى زاده مدیرعامل کارخانه ذوب آهن؛

تیم کشتى آزاد کارگرى حوزه بسیج شهید تندگویان ذوب آهن
  قهرمان استان شد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.
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«تنها راه مقابله با دشــمن و تثبیت نظام، انس با مسجد است و ما نیازمند 
مسجد هستیم و این مکان معنوى داراى ظرفیت هاى فراوانى است که باید 

از آنها بهره گرفته شود.»
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى و دبیر ستاد عالى کانون هاى فرهنگى 
و هنرى مساجد کشــور در مراسم افتتاح طرح غنى ســازى اوقات فراغت 
کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان اصفهان و رونمایى از نرم افزار 
چندرســانه اى الفباى اسالم به زبان فرانســوى در جمع رؤسا و مسئوالن 
کانون هاى فرهنگى و هنرى مســاجد اصفهان با بیان این مطلب گفت: 
امروز باید نگاه ها به مسائل مختلف از جمله مسائل بودجه اى به کانون هاى 
فرهنگى و هنرى مســاجد تغییر کند و واقعیت ها دیده شود تا تصمیمات 
بهترى گرفته شود و در حقیقت نگاه به ســتاد عالى کانون هاى فرهنگى 

مساجد تغییر کند.
حجت  االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانى با بیان اینکه ما در کشور، 24 
هزار کانون فرهنگى و هنرى مســاجد داریم، افزود: در سال 71 وزیر وقت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى براســاس مصوبه اى براى مقابله با هجمه هاى 
فرهنگى غرب، غنى سازى اوقات فراغت را اجرایى کرد و به کانون هاى اندك 
آن زمان، بودجه اى تعلق مى گرفت که امروز تعداد این کانون هاى فرهنگى و 
هنرى در مساجد کشور به 24 هزار رسیده است و قرار شد که به صورت ستاد 
باشد و شهردارى، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمى، حوزه هاى 

علمیه و... کمک کنند تا ستاد در مساجد تقویت شود که البته اینگونه نشد.
وى ادامه داد: امروز اساسنامه ستاد عالى کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد 
کشور بعد از حدود 26 سال به تصویب رسید. این در حالى است که به دلیل 
عدم وجود اساسنامه در این مدت کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد ثبت 

نشده و فعالیت هاى انجام شده نیز مشخص نبود.
دبیر ستاد کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد کشور گفت: از 15 فروردین 
97 تا امروز از 24 هزار کانون فرهنگى و هنرى مساجد کشور، 20 هزار و 504 
کانون در سامانه «سجا» ثبت شده اند و مرحله دوم ثبت از 10 تیر تا 31 مرداد 
است که اگر همه کانون ها ثبت شــوند شاهد اتفاقات بسیار خوبى خواهیم 
بود و کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد کشور با دو میلیون عضو، با ارائه 
ایده در بخش آسیب اجتماعى که بودجه خوبى هم دارد مى توانند فعالیت 

اثربخشى داشته باشند.
وى با بیان اینکه همه مى توانند عضو کانون شوند اما مخاطبین ما کودك 
و نوجوان هستند، ادامه داد: ما در دوره جدید براى عضویت در کانون هاى 
فرهنگى و هنرى مساجد، محدودیتى نداریم و براى هر عضو، 40 امتیاز در 
نظر گرفته شده است و سرانه کانون ها براساس تعداد اعضا و امتیازات کسب 

شده در جذب اعضا، فعالیت ها و... اختصاص داده مى شود.
حجت االسالم و المسلمین ارزانى از تشکیل شوراى سیاستگذارى ستاد در 
استان ها به ریاست امام جمعه، دبیرى فرهنگ و ارشاد اسالمى و اعضایى از 

سازمان هاى مختلف خبر داد و گفت: پس از یکسال هر کدام از ارگان ها باید 
درخصوص فعالیت هاى انجام شده، به مردم اطالع رسانى کنند. 

وى همچنین گفت: شوراى سیاستگذارى ستاد کشور نیز تاکنون سه جلسه 
ارزشمند برگزار کرده است و با این مدل ها کار در استان ها نیز پیش مى رود. 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، از حجت االسالم و المسلمین معتمدى 
رئیس قبلى دبیرخانه کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان اصفهان 
قدردانى کرد و سرپرست جدید را جوانى با انرژى و آشنا به زبان هاى مختلف 

دانست.
حجت االسالم و المســلمین ارزانى گفت: ما بسترهاى الزم براى مساجد 
کشورهایى که حاضر به عقد قرارداد اخوت با ما باشند همچون مساجد اروپا، 
هند و... برقرار کرده ایم تا کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد در این راستا 

فعالیت کنند و ما نیز تسهیل کننده و بسترساز خواهیم بود.
وى اظهار امیدوارى کرد کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد بتوانند کارهاى 

فاخرى را اجرایى و عملیاتى سازند.
■■■

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان هم گفت: امروز یکى از 
بزرگ ترین تهدیدات که نظام و به خصوص جوانان را نشانه گرفته هجمه 
سنگین دشمن در حوزه فرهنگى است. این در حالى است که دشمن، ما را 
در میدان هاى مختلف تهدید کرده و متوجه شده است کشور ایران و مردم 

آن با این روحیه و اعتقاد، شکست ناپذیرند. بنابراین تاکتیک خود را عوض 
کرده و به تعبیر رهبر معظم انقالب از دریچه فرهنگ به دنبال شکست این 

ملت است.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلى انصارى با تأکید بر اینکه تهدیدات 
دشمن باید جدى گرفته شود، اظهار کرد: دو عنصر زمان و مکان از عوامل 

موفقیت در هر مسیرى است که تأثیرگذار و مهم هستند.
وى ادامه داد: هر اجتماع، گروه و فردى براى کســب موفقیت باید به زمان 
توجه داشته باشد و اوقات فراغت نیاز به برنامه ریزى دارد و در حقیقت اوقات 
فراغت یعنى اینکه مثًال دانش آموز از تحصیل فارغ شــود و براى فاصله تا 
شروع مدارس، برنامه داشته باشد. البته مکان نیز عنصر دوم است و مساجد 

در این راستا مى توانند نقش آفرینى کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان تصریح کرد: مسجد به 
عنوان مکانى امن در ادوار مختلف نقش آفرینى کرده و فراز و نشیب هایى هم 

داشته، ولى هیچوقت چراغ مسجد خاموش نشده است.
وى، مسجد را کانون اصلى شکل گیرى نظام، پیروزى انقالب، هشت سال 
دفاع مقدس و... برشمرد و گفت: امروز مسجد باید در خدمت حفظ دین، نظام 
و حرکت ارزشمند ملت باشد و تأسیس کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد 

از برکات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است.
حجت االسالم و المسلمین انصارى خاطرنشان کرد: مخاطب کانون هاى ما 

در مساجد جوانان هستند و کانون ها به عنوان حلقه هاى وصل مسجدى ها با 
اهالى فرهنگ و هنر مى توانند نقش مهمى ایفا کنند و اوقات فراغت تابستان 

بهترین زمان براى اجراى این مأموریت است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: در کل استان 
اصفهان 2500 مسجد بزرگ و کوچک وجود دارد که 1800 مسجد داراى 
کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد است که امید است تا پایان برنامه ششم، 
همه مساجد و روستاهاى باالى یکصد خانوار اســتان، داراى کانون هاى 
فرهنگى و هنرى پویا، فعال و در خدمت مردم و بازوى فرهنگ و هنر امام 

جمعه مسجد باشند.
■■■

سرپرســت دبیرخانه کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان اصفهان 
هم با بیان اینکه مسجد در صدر اسالم از مهمترین مراکز بود، گفت: تا قرن 
چهارم هجرى مسجد تنها پایگاه چندین منظوره، قضاوت و... بود و پس از 
آن نیز در مسجد حلقه و زاویه شکل گرفت و کانون آموزش شد و متأسفانه 
هرچقدر جلوتر رفتیم بین مراکز آموزشى و مساجد فاصله افتاد و امروز مسجد 
فقط یک سالن نماز و عبادت بوده و ظرفیت هاى مساجد مغفول مانده است، 
ولى کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد، جنبه هاى فرهنگى و آموزشى را 

مورد حمایت قرار داد.
حجت االسالم و المســلمین محمدرضا نیســتانى اظهار کرد: با توجه به 
وجود کانون هاى فرهنگى و هنرى، مســجد بهترین پایگاه براى مقابله با 
تهاجم فرهنگى است، ولى متأسفانه این کانون ها یا نیمه  فعالند و یا به روز 
نیستند تا جوانان جذب شوند و ما با تشکیل اتاق فکر، سعى داریم نواقص 

را برطرف سازیم.
وى افزود: با ثبت نام 1870 کانون فرهنگى و هنرى مساجد استان در سامانه 

«سجا»، سعى داریم کانون ها از حالت نیمه فعال بیرون بیایند.
سرپرســت دبیرخانه کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان اصفهان 
از برنامه ریزى آموزشــى و راه اندازى حوزه مجازى و انفورماتیک در حوزه 
آموزشــى خبر داد و گفت: امید اســت با تکمیل بانک اطالعاتى، خدمات 

بهترى ارائه شود.
حجت االسالم و المسلمین نیســتانى با بیان اینکه سند تحول راهبردى 
سرلوحه کارمان است و در این راستا گام برمى داریم گفت: براى برپایى دهه 
کرامت باید از همه ظرفیت ها اســتفاده کرده و رؤساى کانون ها، در جذب 
حداکثرى جوانان به مســاجد و کانون ها، به روز بودن و برنامه ریزى براى 
پاسخگویى به نیازهاى روز جوانان تالش کنند.  وى از در اختیار قرار دادن 
بسته هاى آموزشى براى کارآفرینى جذب جوانان خبر داد و گفت: امید است 

بتوانیم کارآفرینى را در کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد کلید بزنیم.
در این همایش با حضور مسئوالن کشورى و استانى، از نرم افزار چندرسانه اى 
الفباى اســالم به زبان فرانســوى رونمایى و به قید قرعه بــه 20 نفر از 

شرکت کنندگان در این همایش، کارت هدیه تعلق گرفت.

محدودیتى در سپردن پست ها 
به زنان وجود ندارد

اســتاندار اصفهان با تأکید بر استفاده از هر دو جنس 
زن و مرد در جهت رشــد جامعه گفت: محدودیتى 
در ســپردن وظایف و پســت ها به زنان وجود ندارد 
و اگر زنان را شایســته مى بینیم، باید آن ها را به کار 
بگیریم و این امر در استان اصفهان با انتصاب مدیرکل 

بهزیستى استان آغاز شد و ادامه خواهد داشت.

برگزارى جشنواره گِل بازى 
در کاشان

«جشنواره ِگل بازى» دیروز در کاشان برگزار شد.
مدیر و مؤسس مدرسه طبیعت آفتاب کاشان گفت: 
در این جشنواره برنامه هایى از جمله بازى کودکان 
در حوضچه ِگل، ســاخت ســازه هاى مینیاتورى با 
خشت هاى کوچک ِگلى و ساخت مجسمه هاى ِگلى 

با کمک مربى در نظر گرفته شده بود.
 زهرا ساداتى نژاد با بیان اینکه بازى با خاك در شادى 
و نشاط کودکان مؤثر است، افزود: مخاطبان مدرسه 
طبیعت آفتاب را کودکان ســه تا 12ســال تشکیل 
مى دهند و هدف اصلى این مدرسه، افزایش آگاهى 
کودکان در مورد ضرورت و منافــع ارتباط کودك با 

طبیعت است.

برگزارى جشنواره منطقه اى 
شعر و ادب دهاقان

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
دهاقان گفت: به مناســبت هفته نکوداشت دهاقان، 
جشــنواره منطقه اى شــعر و ادب شهرستان برگزار 

مى شود. 
ســعید طبیبیان 22 مردادمــاه را روز بزرگداشــت 
شهرســتان دهاقان عنوان کرد و افزود: از 22 مرداد 
ماه، هفته نکوداشت شهرستان دهاقان آغاز مى شود 
و 13 برنامه پیشــنهادى براى این ایام در نظر گرفته 
شده است تا شــاهد هفته اى خاص و متفاوت براى 
عموم شهروندان باشیم. وى با اشــاره به تجلیل از 
مفاخر و نخبگان دهاقانى اظهار کرد: تجلیل از مفاخر 
و نخبگان با رویکرد شناساندن فرصت هاى شهرستان 
و برگزارى مسابقات ورزشــى با حضور ورزشکاران 

دهاقانى، از جمله برنامه هاى این هفته خواهد بود.

ضرورت راه اندازى خط هوایى 
مستقیم سنگاپور به اصفهان

سفیر ایران در سنگاپور خواستار راه اندازى خط هوایى 
مستقیم ســنگاپور به اصفهان شــد و گفت: استان 
اصفهان و سنگاپور مى توانند در صنعت گردشگرى، 
صنایع دســتى و صنایع غذایى همــکارى نزدیکى 

تعریف کنند.  
جواد انصارى اضافه کرد: اصفهان به عنوان یک قطب 
اقتصادى و گردشگرى مى تواند نقطه عطف روابط 

اقتصادى ایران و سنگاپور باشد.

انتصاب معاون جدید پژوهش 
و فناورى دانشگاه صنعتى

محمد جــواد امیدى، عضو هیئت علمى دانشــکده 
مهندسى برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتى اصفهان به 
سمت معاون پژوهش و فناورى این دانشگاه منصوب 
شد. وى دانشیار دانشــکده مهندسى برق وکامپیوتر 
دانشــگاه صنعتى اصفهان، دانش آموخته دکتراى 
الکترونیک دانشــگاه تورنتو کانادا و از بنیانگذاران 
چند شــرکت موفق در زمینه هاي مختلف همچون 
تجارت الکترونیک و طراحی سامانه هاي الکترونیکی 

ومخابراتی در کشور کاناداست.
ریاســت مرکز فناورى اطالعات دانشــگاه صنعتى 
اصفهان، مشــاور فنــاورى اطالعــات و ارتباطات 
استاندارى اصفهان، ریاست دانشکده برق و کامپیوتر 
دانشــگاه صنعتى اصفهان، مدیــر کل ارتباطات و 
فناورى اطالعات اســتان اصفهان و معاونت توسعه 
فناورى شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، از جمله 
سوابق اجرایى معاون جدید پژوهش وفناورى دانشگاه 

صنعتى اصفهان است.

خبر

مقبره هاى خانوادگى قدمت تاریخى دارد، در ســالیان 
دور این سنت رواج زیادى داشت و با فوت بزرگ خاندان 
مقبره هاى خانوادگى احداث مى شد، اما به مرور زمان این 
سنت کمرنگ شد. به تازگى شــهردارى اصفهان طرح 
احداث مقبره هاى خانوادگى را در آرامستان باغ رضوان 

پیش بینى کرده است. 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان در 
این باره اظهار کرد: مقبره هاى خانوادگى در تخت فوالد 
اصفهان موجود است، اما در باغ رضوان این امکان وجود 
نداشت، از این رو در حال فراهم کردن مقدمات احداث 

این نوع مقبره ها هستیم.

 رضا جعفریان فر با اشاره به هزینه مقبره هاى خانوادگى 
بیان کرد: این مقبره ها در سه سطح یک، 2و3 پیش بینى 
شــده و طرح آن در حال انجام اســت و تعداد قبور در 
سه سطح یک، 2 و 3 به ترتیب هشــت، 12 و 18 تایى
مى شود که در صورت دو طبقه شدن، ضرب در 2 خواهد 

شد.  
وى ادامه داد: سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
به مقبره هــاى خانوادگى نگاه درآمدى ندارد و بیشــتر 
رویکرد خدماتى دارد و از ایــن رو تنها هزینه هاى انجام 
شده را محاسبه مى کند و هزینه قبور نیز بر اساس مصوبه 

صورت مى گیرد.

شهرستان هاى اردستان، نطنز، خوروبیابانک و نایین که 
زمانى محل فرسایش بادى بود، طى سال هاى اخیر به 
دنبال کاشت گونه هاى مقاوم به آب و انجام فعالیت هاى 

بیولوژیکى، دیگر کانون فرسایش بادى نیست.
مدیر اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان با بیان این مطلب و با بیــان اینکه در 
صورتى که در اراضى کشاورزى کشتى صورت نگیرد، 
تمام اراضى کشاورزى مســتعد ایجاد طوفان هاى گرد 
و غبار مى شــود، اظهار کرد: تبدیل اراضى کشاورزى به 
کانون طوفان هاى گرد و غبار امرى واضح است و تمام 

تصاویر ماهواره اى نیز گویاى این مسئله است.

حســینعلى نریمانى با بیــان اینکه در صــورت تداوم 
خشکسالى و نبود چاره اندیشى جدى براى این زمین هاى 
کشاورزى، شاهد پیش روى بیابان زایى خواهیم بود، بیان 
کرد: در حال حاضر وضعیت تعادل در سطح بیابان هاى 

استان اصفهان برقرار است.
وى اعالم کرد: کارگروه کنترل استانى گرد و غبار در حالى 
یکسال گذشته تشکیل شد که اکنون غیرفعال است و این 
در حالى اســت که دبیرى این کارگروه بر عهده محیط 
زیست است و اعضاى آن را بسیج سازندگى، فرماندارى 
شهرستان ها، راه و شهرســازى، آب منطقه اى شهر و 

استان اصفهان و منابع طبیعى تشکیل مى دهد.

شهرستان  هاى کویرى دیگر 
کانون فرسایش بادى نیست

مقبره هاى خانوادگى در
 باغ رضوان احداث مى شود

رئیس دبیرخانه هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان با تشریح اقدامات و برنامه هاى این دانشگاه در 
حوزه هاى پژوهشى و دانش بنیان، برخى از پیشنهادها 
دربــاره حل معضــل ریزگردها و کنترل خشکســالى 

زاینده رود را تبیین کرد.
پیام نجفــى اظهار کرد: با توجه به سیاســت هاى کلى 
ابالغى مدیریت دانشگاه آزاد اسالمى، جذب درآمدهاى 
غیرشهریه اى در اولویت قرار دارد که حوزه هاى فناورى 
و دانش بنیان، یکى از بسترهاى جذب این درآمدهاست 
و امروزه دانشگاه ها باید از آموزش دانش محض فاصله 
گرفته و به سمت کارآفرینى و تولید فناورى در فضاى 

کسب و کار حرکت کنند.
وى افزود: اســتان اصفهان نیز به دلیل موفقیت هاى 
گســترده در عرصــه فناورى هاى دانش بنیــان، باید 
به ســمت تجارى ســازى محصــوالت و تقویت این 
حوزه ها حرکت کند، بنابراین تالش مى کنیم تا ســهم 
درآمدهاى غیرشــهریه اى در بودجه دانشگاه افزایش 
یابد و برنامه هاى عملیاتى واحدها رصد مى شود و از آنها 
خواسته شده تا فعالیت هاى پژوهشى خود را به مرحله 
تولید محصوالت عینى برســانند و تجارى سازى را در 

اولویت قرار دهند.
 وى ادامه داد: اکنون توانایى تولید محصوالت کاربردى 
فراوانى در مجموعه دانشگاه آزاد اسالمى استان وجود 
دارد، اما مشــکل بازاریابى همچنان احساس مى شود؛ 
البته مراکز رشد براى بازاریابى محصوالت وارد عمل 
شــده اند و فعالیت بازاریابى را از خود دانشگاه آزاد آغاز 

کرده اند.

براى کنترل ریزگردها برنامه داریم
وى با توجــه به پدیــده ریزگردها به عنــوان یکى از 

چالش هاى کنونى کشور عنوان کرد: طرح واحد اصفهان 
با عنوان «تثبیت ریزگردها از طریق مالچ رسى» آماده 
بوده و مذاکراتى با اســتان هاى سیستان و بلوچستان و 
خوزستان انجام شــده و تثبیت بخشى از اراضى استان 

اصفهان نیز با این روش به اجرا درآمده است.
نجفى اظهار داشت:واحد شهر مجلسى نیز نمونه اولیه 
دســتگاه تصفیه هوا را تولید کرده و در حال بازاریابى 
براى آن اســت و برخى واحدهاى دانشــگاهى مانند 
اصفهان، نجف آباد و خمینى شــهر نیــز پژوهش ها و 
اقداماتى را براى تولید موتور هیبریدى و دوچرخه برقى 

آغاز کرده اند.
وى ادامــه داد: احداث کلینیک خــودرو، یکى دیگر از 
طرح هایى اســت که با توجه به قوت رشــته مهندسى 

مکانیک در واحد اصفهان در دســت بررسى و تحقیق 
قرار دارد.

■■■
وى اظهار داشــت:در حوزه پزشــکى به دنبال احداث 
کلینیک هاى دندانپزشــکى در برخى شهرستان ها از 
جمله اصفهان هســتیم تا به مردم خدمت رسانى کنند، 
زیرا دانشــکده دندانپزشکى بسیار مناســبى در واحد 

اصفهان وجود دارد.
■■■

نجفى در پاسخ به سئوالى درباره اجراى طرح ناحیه بندى 
دانشــگاه هاى آزاد در اســتان اصفهان اظهارداشت: 
اکنون پنج ناحیه در استان اصفهان وجود دارد و واحدها 

همچنان به لحاظ ساختارى مستقل هستند.

فراهم کردن بستر الزم براى 
عقد قرارداد اخوت بین مساجد جهان با ایران

مشاور وزیر ارشاد خبر داد

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: عزم 
جدى دستگاه قضائى اســتان بر این است که با تمام 
ظرفیت، پرونده مفســدان اقتصادى را خارج از نوبت 

رسیدگى کند.
احمــد خســروى وفا افــزود: بــه این منظــور در 
جلسه اى با دادستان اصفهان مقرر شد که سه شعبه 
ویژه در دادســرا، دادگاه بدوى و تجدید نظر تشکیل 

شود. 
وى افزود: بعضى در این آشفته بازارى که ایجاد شده 
مى خواهند به ناحق جوالن دهند؛ یک روز بازار ارز، 
روز دیگر بازار سکه، مسکن و خودرو را به هم مى ریزند 
و به دنبال منافع شــخصى خود هستند و توجهى به 

منافع مردم، کشور و نظام ندارند. 
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان تأکید کرد: 
پرونده کسانى که مى خواهند عرصه را بر مردم تنگ 
کنند، خارج از نوبت رسیدگى مى شود و از همه ظرفیت 

دستگاه قضائى علیه آنها استفاده خواهد شد.
وى با بیان اینکه امروز اتمام حجــت مى کنم تا  اگر 
احکام اعدام و حبس هاى طوالنى مدت اجرا شــد، 
بعداً کسى گالیه نکند، تأکید کرد: کسانى که در این 
مدت در امر اقتصاد اســتان اصفهان اخالل کردند، 
شناسایى شوند و به ســرعت به ما معرفى شوند تا در 
دادگاه هایى که معرفى شــد، به صورت ویژه بررسى 

شود.
وى همچنیــن از اداره اطالعات و نیــروى انتظامى 
درخواســت کرد کســانى را که در این مدت اخالل
 کرده اند و مى خواهند به نفع خود بهره ببرند،شناسایى 

و به دستگاه قضائى استان معرفى کنند.

از 24مترمکعب در ثانیه آب رهاســازى شــده از سد 
زاینده رود، تنها 13مترمکعب به تصفیه خانه اصفهان 

مى رسد.
مدیرعامل شرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
با بیان این مطلب گفــت: 11مترمکعب یعنى معادل 
مصرف آب آشامیدنى شهر اصفهان از دسترس خارج 
مى شــود که بخش عمده آن به دلیل برداشت هاى 

غیرمجاز کشاورزى است.
مســعود میرمحمد صادقى افــزود: هم اکنون روند 
برداشت مصارف کشــاورزى در باالدست رودخانه 
زاینده رود، حد فاصل سد تنظیمى زاینده رود و سد چم 

آسمان رو به افزایش است.
وى گفت: طبق جــدول منابع و مصــارف تصویب 
شــده، بایــد 14/6 مترمکعــب در ثانیــه از ســد 
زاینده رود رهاسازى شود، در حالى که مجبور شده ایم 
به دلیل برداشت هاى غیرمجاز در بین سد زاینده رود 
و چم آســمان، میزان رهاســازى را به 24مترمکعب 

افزایش دهیم.
میرمحمد صادقى افزود: هم اکنون قطعى آب شرب 
در نیمى از مناطق زیر پوشش آبرسانى اصفهان بزرگ 
و نیز قطع مداوم آب صنعت، نشان دهنده کاهش قابل 
مالحظه میزان آب در حدفاصــل ورودى و خروجى 

این بازه است.
وى با بیــان اینکه در حال حاضــر، کل آب تحویلى 
صنایع بزرگ اصفهان، کمتر از برنامه مصوب است، 
گفت: خشــکى رودخانه زاینده رود در زیر دست سد 
چم آسمان شرایط بسیار دشوارى براى صنایع استان 

ایجاد کرده است. 

اتمام حجت با اخاللگران 
اقتصادى در اصفهان

کاهش ورودى آب 
به تصفیه خانه اصفهان

ساسان اکبرزاده

احداث کلینیک  دندانپزشکى دانشگاه آزاد در شهرهاى استان
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رئیس اداره مؤسســات کارآموزي آزاد و مشارکت هاي 
مردمی اســتان اصفهان از ارائه بیش از دو میلیون نفر- 
ســاعت آموزش هاي مهارتی در آموزشگاه هاي فنی 
و حرفه اي  آزاد اســتان در ســه ماهه اول سال جاري 

خبر داد.
حسین مصلی نژاد گفت: در ســه ماهه اول سال جاري، 
دو میلیون و 167 هــزار  و 859 نفر- ســاعت در قالب 
دو هــزار و 576 دوره آموزشــی در آموزشــگاه 
فنــی و حرفــه اي آزاد اســتان اصفهان اجرا شــد که
 از ده هــزار و 939  نفــر دوره آمــوزش ارائه شــده، 
ســه هزار و 202 نفر مرد و هفت هــزار و 737 نفر زن 

بوده است.
مصلی نژاد بیان داشــت: این آموزش ها در بخش هاي 
خدمات، صنعــت، فرهنگ و هنر و کشــاورزي در 38 
رشته آموزشــی از قبیل امور مالی و بازرگانی، فناوري
 اطالعــات، مراقبــت و زیبایــی، طراحــی و دوخت،

تکنولوژي فرهنگی، عمران، تأسیســات، صنایع دستی 
و ... در قالب 344 حرفــه مهارتی بــه متقاضیان ارائه 

شده است.
وى اظهارداشت: در استان اصفهان هزار و 232 آموزشگاه 
داراي مجوز بوده که 51 درصد تعهدات آموزشی اداره کل 

را اجرا می نمایند.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت:خشــکیدگى و بحران آب، بقاى درختان 

جنگل ناژوان را تهدید مى کند.
فروغ مرتضایى نژاد با بیان اینکه کم آبى سال هاى اخیر و 
خشکى منابع زیر زمینى، به درختان پارك جنگلى ناژوان 
آسیب زده است، گفت: درختان این جنگل به 235 لیتر 
آب نیاز دارند که با وجود کم آبى، تنها با 17 لیتر آبیارى 

مى شوند.
وى با اشــاره به اینکه کم آبى ســبب هجوم آفت ها به 
درختان و فضاى سبز شده است، افزود: براساس تأکید 
و دســتور شــهردار اصفهان به رعایت اصول زیســت 

محیطى بــراى از بین بردن و کنترل آفت ها از ســموم 
گیاهى استفاده مى شود که خطرى براى محیط زیست

 ندارند.
وى با بیان ایــن مطلب ادامــه داد: بــراى تأمین آب 
700 هکتار فضاى ســبز جنــگل نــاژوان تمهیداتى
 در نظر گرفته شد که با گندزدایى پســاب ها، درختان 

آبیارى شوند.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: منابع تأمین آب براى فضاى سبز، رودخانه، 
آب هاى سطحى و چاه است و آخرین گزینه، استفاده از 

پساب تصفیه شده در سیستم آبیارى است.

ارائه2 میلیون نفر- ساعت 
آموزش هاي مهارتی در استان

بحران آب، درختان ناژوان را 
تهدید مى کند

حوضچه هاى انتقال آب به 
یزد مورد تعرض قرار گرفت

حوضچه هاى تقسیم و انتقال آب از سد زاینده رود به 
یزد در شرق اصفهان و اطراف ورزنه و اژیه، از سوى 
افراد ناشناس مورد تعرض قرار گرفت و بخش هایى 

از تجهیزات این حوضچه ها تخریب شد.
یک منبع مطلع ضمن تأیید این خبر افزود: مسئوالن و 
عوامل امور آب اقدام به تعمیر تجهیزات تخریب شده 
این حوضچه ها کردند و جریان آب انتقالى به یزد نیز 
از سر گرفته شد. گفته مى شود به تجهیرات پمپاژ در 
15 حوضچه تقسیم و انتقال آب در جریان تعرض در 

شرق اصفهان خسارت وارد شده است .

تشدید نظارت بر فعالیت 
شرکت هاى حمل و نقل کاال

معاون دفتر حمل و نقل کاالى ســازمان راهدارى و 
حمل ونقل جاده اى کشور بر تشدید نظارت بر فعالیت 

شرکت هاى حمل و نقل کاال تأکید کرد.
پیمان مقدم در اصفهان با اشــاره به شــکایت هاى 
رانندگان از شــرکت هاى حمل ونقل اظهار کرد: به 
همین منظور، براى رسیدگى به این موارد و پیشگیرى 
از تخلفات، بازدیدهاى میدانى بیشــتر از پایانه هاى 
سطح کشور توسط اعضاى کمسیون ویژه ماده 12 
که شامل واحدهاى حقوقى، حراست و دفتر حمل و 
نقل کاالست، در دستور کار جدى سازمان راهدارى 

حمل ونقل جاده اى کشور قرار گرفته است.

خبر

ابالغ رأى
کالســه پرونده: 960055 شــماره دادنامه: 9609976794700790 خواهان: الهام مستأجران به 
آدرس خ رباط اول- پل رباط قبل از مهدیه برج افق- طبقه 6 واحد 16 خوانده/ خواندگان: 1- مجتبى 
بخشیان لنجى: مجهول المکان 2- محمدعلى مســتأجران: به آدرس خ آتشگاه خ سردار مظاهرى 
کوى 10 پالك 8 شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى 
خانم الهام مستاجران به طرفیت 1- مجتبى بخشــیان لنجى 2- محمدعلى مستاجران به خواسته 
مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال وجه چک به شــماره 20051878 به عهده بانک به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ردیف اول ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هفت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (93/12/7) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. در ضمن با توجه به اینکه خواهان در مورد 
خوانده ردیف دوم دادخواست خود را مسترد نمو ده لذا مســتنداً طبق ماده 107 قانون آیین دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 7784 شعبه 17 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/140
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 13976030202300022 مورخ 97/03/30 خانم زهره کیوانداریان به 
شماره شناســنامه 1540 کدملى 1285530896 صادره از اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 32/08 مترمربع مفروزى از پالك شــما ره 2 و 3 فرعى از 3695- اصلى 
(استانداردسازى شده به پالك 3695/24) واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 97/4/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

97/4/24 م الف: 196666 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/200
اجراییه

شماره ابالغنامه: 9710106794800796 شماره پرونده: 9609986794800607 شماره بایگانى 
شعبه: 960607 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: ندا بهشتى به نشانى مجهول المکان شماره اجراییه: 
9710426794800110 شماره بایگانى شعبه: 960607 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976794801606 محکوم علیه ندا بهشتى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1970000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک ها 556967 مورخ 
1396/04/15 و 661420 مورخ 1396/05/15 لغایت زمان وصول و همچنین نیم عشر حق االجرا. 
مشخصات محکوم له: حسین زاغیان فرزند کریم به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
اصفهان، ناژوان، کوى کهنجانى، کوى نهر فدن، بن بست آرزم، مجتمع پارسیان، طبقه اول. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم  به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى 
مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 7777 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /4/226
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960371 مرجع رسیدگى: شعبه 31 شــوراى حل اختالف اصفهان شماره دادنامه: 
9609976796103798- 96/12/8 خواهان/ خواهانها: محســن شــیرانى فرادنبه- اصفهان خ 

کاوه- خ گلستان- خ پارسا پ 256 خوانده/ خواندگان: 1- شــرکت کیا افق پایدار- تهران- جاده 
خاوران شهرك صنعتى پایتخت نبش یاســمین 9، 2- مجید گل مقدم- مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه چک به تاریخ 96/12/5 شعبه 31 شوراى حل اختالف به تصدى امضاءکننده زیر تشکیل 
است، پرونده کالسه 960371 مفتوح و تحت نظر مى باشــد. با مالحظه اوراق و محتویات پرونده، 
شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص 
دعوى محسن شیرانى فرادنبه به طرفیت 1- شــرکت کیا افق پایدار 2- مجید گل مقدم بخواسته 
مطالبه مبلغ هجده میلیون ریال بابت فقره چک به شماره 029951/190 مورخ 95/9/30 به انضمام 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه اولى بعنوان صادرکننده و ثانوى به عنوان ظهرنویس به شرح 
دادخواست، شورا با بررسى اوراق پرونده و استماع اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در جلسه حضور 
ندارند در قبال دعوى مطروحه دفاعى ارائه نداده اند دعوى را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198، 
522، 515، 19 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 313، 310 قانون تجارت و رأى وحدت رویه شماره 
536- 1369/7/10 هیات عمومى دیوان عالى کشــور حکم به محکومیت تضامنى نامبردگان به 
پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین هزینه نشر آگهى هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک یکصد و بیست و شش هزار و پانصد تومان در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاک م عمومى دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف: 7812 

شعبه 31 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/227
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961708 شماره دادنامه: 9709976805300249 مرجع رسیدگى: شعبه 53 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضى اکوچکیان به نشــانى شهرك صنعتى مورچه خورت فاز اول 
ابوریحان ششم پ 267 خوانده: قدیرعلى رجبى به نشــانى مجهول المکان با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا: دعوى آقاى مرتضى اکوچکیان به طرفیت قدیرعلى رجبى به خواسته مطالبه 
مبلغ 69/000/000 ریال وجه حواله به شــماره هاى 44692، 44691، 44690، 44687، 44685، 
 18662 ،44660 ،44673 ،44674 ،44675 ،44677 ،44678 ،44679 ،44680 ،44681 ،44682
عهده مؤسسه به انضمام مطلق خســارات قانونى- با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى موسســه قرض الحسنه محبان المهدى که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلى 
حضور نیافته و دلیلى که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداشــته، بر شورا ثابت است لذا به 
استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
69/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/357/500 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 
ریال هزینه نشر آگهى و همچنین خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/11/4) تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى 
باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى به این مرجع خواهد بود. م الف: 7810 شــعبه 53  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/4/228
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960846 شماره دادنامه: 9709976795000206 تاریخ رسیدگى: 97/2/31 مرجع 
رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: روح اله رضائى به نشانى اصفهان خیابان 
هاتف فروشگاه طنین خوانده: حمید منتظرى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شــورا: در خصوص دعوى روح اله رضائى به طرفیت حمید منتظرى به خواسته مطالبه مبلغ 
28/000/000 ریال موضوع یک فقره فاکتور و پرینت هاى حساب بانکى به انضمام مطلق خسارت 
قانونى بدین توضیح که حســب اوراق پرونده و مفاد دادخواست خواهان مدعى است طبق فاکتور و 
پرینت حساب هاى بانکى با خوانده مراودات مالى داشــته و بابت فروش اجناس موضوع فاکتور به 
شــماره 146 مورخ 96/12/17 مبلغ 28/000/000 ریال از خوانده طلبکار که تاکنون مشارالیه هیچ 
اقدامى جهت پرداخت دین خود ننموده اســت علیهذا شــورا با توجه به محتویات پرونده و استماع 
اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 97/2/18 و نیز اســتماع شهادت شهود معرفى شده و 
همچنین ایشان سوگند خواهان و نیز با التفات به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى با وصف ابالغ 
قانونى و اینکه مشارالیه هیچگونه الیحه و دفاعیه اى مبنى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است 
شورا من حیث المجموع خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و 515 و 522 
ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
595/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/11/25) لغایت 
زمان وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 7816 شعبه 20  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /4/229
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426795700047 شــماره پرونده: 9609986795700532 شماره بایگانى 
شــعبه: 960532 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096795700047 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976795703167 محکوم علیه فواد صبرى به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 143/000 
ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له بمانعلى دهقانى یونارتى فرزند عباس به نشانى استان 
اصفهان شهرســتان اصفهان شــهر اصفهان خ مالصدرا فرعى 13 پ 30 و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 

ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه 
وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 7782 شعبه 27 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/230
ابالغ رأى

کالسه پرونده اصلى: 960254 شــماره دادنامه: 970997679400103- 97/2/9 تاریخ رسیدگى: 
97/1/27 مرجع رسیدگى کننده: شعبه هفدهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن شیرانى 
فرادنبه به نشانى: اصفهان خیابان کاوه خیابان گلستان خیابان پارسا پالك 256 خوانده: حسن معطر 
محمدى به نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک گردشکار: به تاریخ 97/1/27 شعبه 
هفدهم با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960254 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، 
ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
شورا: درخصوص دعوى محسن شیرانى فرادنبه به طرفیت حسن معطر محمدى به خواسته مطالبه 
یک فقره چک به شماره 9202/005568- 93/8/10 عهده بانک قوامین جمعاً به مبلغ 25/000/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى 
درخصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/512/500 
ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ (سررسید چک 93/8/10) تا زمان وصول براساس 
آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب و 
ظ رف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 7813 

شعبه هفدهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/231
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426793800145 شــماره پرونده: 9609986793800541 شماره بایگانى 
شــعبه: 960541 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793800139 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976793803548 محکوم علیه ها 1- محسن کرار 2- زهره بامدى 
فرزند غالم حیدر هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم اند متضامنا به پرداخت مبلغ 44/430/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/665/370 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 751437 مورخ 1396/05/02 تا تاریخ اجراى حکم و مبلغ 120/000 ریال 
هزینه نشر آگهى حکم در حق محکوم له سعید امیدیان فرزند رضا به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خیابان آتشگاه، بعد از سه راه قدس، کوى گلها و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال ب ه منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، 
چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 7818 شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/232
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350700154 شــماره پرونده: 9509980350700751 شماره بایگانى 
شــعبه: 950868 خواهان: آقاى على شــاهین زاده فرزند منصور به نشــانى اصفهان خ هاتف ك 
شهشهان پ 5 ساختمان برکت 2 ط همکف بازرگانى رفیعیان خوانده: آقاى محمود رحیمى بلمیرى 
فرزند ناصرقلى به نشــانى مجهول المکان خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت 
دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى على 
شــاهین زاده به طرفیت محمود رحیمى بلمیرى به خواســته مطالبه وجه 13 فقره چک به شماره 
هــاى 745696 -94/10/15 و 745680- 1394/9/20 و 352796- 1394/9/10 و 352797- 
1394/10/10 و 745695- 1394/9/30 و 745693- 1394/8/30 و 827376- 1394/8/20 و 

745694- 1394/9/15 و 827375- 1394/9/2 و 745692- 94/8/15 و 827374- 94/8/20 
و 827390 - 1394/11/20 و 827377- 94/9/20 جمعًا به مبلغ 500/900/000 ریال به انضمام 
خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصول چک ها در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 
بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه مورخ 96/2/4 حاضر نشده است 
و در قبال دعوى خواهان هیچ دفاعى ننموده است و با التفات به مصون ماندن مستندات دعوى از هر 
گونه ایراد و اعتراض خوانده لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 و 313 
قانون تجارت مواد 198- 515 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و تبصره الحاقى قانون صدور چک 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500/900/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 17593500 ریال به عنوان هزینه دادرسى و همچنین پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص بانک مرکزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى مى باشد ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهــى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان است آن مى باشد. اصفهان، خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 311. م الف: 7788 ترنج مهرگان دادرس شعبه 7 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان /4/233
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426793700121 شــماره پرونده: 9609986793700542 شماره بایگانى 
شــعبه: 960542 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793700120 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976793702805 محکوم علیه ابوالفضل صفى خانى اسفرجانى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بی ست و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 1/600/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
93/8/6 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له سعید امیدیان فرزند رضا به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان آتشگاه، بعد از ســه راه قدس، کوى گلها و نیم عشر حق 
االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه 
وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 7800 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/234
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970350700375 شــماره پرونده: 9609980350700877 شماره بایگانى 
شعبه: 961054 خواهان: خانم فاطمه رمضانى فرزند على با وکالت خانم اعظم نوائى قهجاورستانى 
فرزند حســین به نشــانى اصفهان هتل پل ابتداى چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز 1 ط 4 واحد 602 
خواندگان: 1- آقاى مهرعلى بادبره فرزند شــریف 2- آقاى فریبرز اسدى فرزند نجاتقلى همگى به 
نشانى خ زینبیه خ عمان سامانى کوى شقایق کوچه 8 مترى فرعى کوچه حمید پ 25 خواسته: اعالم 
بطالن معامله. راى دادگاه: خواسته اعظم نوایى به وکالت از فاطمه رمضانى به طرفیت 1- مهرعلى 
بادبره 2- فریبرز اسدى 1- اعالم بطالن معامله مورخ 81/4/1 به علت فضولى بودن 2- تنفیذ قرارداد 
عادى 81/2/9، 3- تقاضاى محکومیت خواندگان به تحویل سه دانگ مشاع از پالك ثبتى 149/5، 
4- مطالبه خسارات دادرســى است که در توضیح اعالم شــده خوانده ردیف اول به موجب قولنامه 
عادى 81/2/9 سه دانگ از یک باب منزل مسکونى را به خواهان منتقل کرده و سپس بى اذن او طى 
فروشنامه عادى 81/4/1 آن را به خوانده دوم فروخته و در پرونده 1012/89 شعبه هجدهم شوراى 
حل اختالف اصفهان به این امر اقرار کرده است. مستند مالکیت خواهان، صورت قباله (مهریه) وى 
اســت. دادگاه در مورد خواســته ردیف اول با توجه به تصویر مصدق قباله یاد شده و دادنامه شماره 
663- 91/5/10 شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان که در مقام رسیدگى تجدیدنظرى به راى 
شماره 300-90/3/31 شعبه هجدهم شوراى حل اختالف اصفهان صادر و طى آن مالکیت خواهان 
فوق بر سه دانگ از ملک موضوع پرونده احراز شــده و نظریه مصدق دادنامه 300-90/3/31 شعبه 
هجدهم شورا حاکى از اقرار خوانده اول به مالکیت خواهان و نظر به اینکه خواندگان ایراد یا دفاعى 
نکرده اند خواسته را ثابت مى داند و به اســتناد مواد 247 و 251 قانون مدنى و مواد 502، 515، 519 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بطالن معامله موضوع ســند عادى 81/4/1 میان خواندگان در 
خصوص سه دانگ از ملک و محکومیت خوانده اول از باب تسبیب، به پرداخت 519500 ریال هزینه 
دادرسى و 756000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر مى کند و در خصوص خواسته هاى 
دوم و سوم نظر به اینکه ملک موصوف جزء مهریه خواهان بوده به اســتناد بند هفتم ماده 4 قانون 
حمایت خانواده قرار عدم صالحیت به اعتبار صالحیت دادگاه خانواده شهرستان اصفهان صادر مى 
نماید. راى صادر شده در قسمت عدم صالحیت قطعى و در قسمت محکومیت غیابى و ظرف بیست 
روز از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و با انقضاى این مهلت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان است. اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311. م الف: 7792 وطن خواه دادرس شعبه هفتم 

دادگاه حقوقى اصفهان /4/235

مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر ســازمان 
تاکسیرانى شهردارى کاشــان با اشاره به نوسازى 570 
دستگاه تاکسى از بین 731 خودروى فرسوده این ناوگان 
طى سال هاى گذشــته، از تعویض بقیه این تاکسى ها 
با برلیانس خبر داد.محســن عرفان گفــت: متقاضیان 
مى توانند با مراجعه به ســازمان تاکســیرانى، در طرح 
جایگزینى تاکسى هاى فرســوده با خودروى برلیانس 
ثبت نام کنند.وى تصریح کــرد : این طرح به دو صورت 
نقدى و اقساطى و با شرایط ویژه اجرا مى شود که سازمان 
تاکســیرانى با ثبت اطالعات متقاضیــان، امکان ثبت 
نام خودروى برلیانس تاکسى از طریق نمایندگى هاى 

فروش گروه سایپا را فراهم مى کند.
عرفان افــزود: مبلــغ 28میلیون تومان تســهیالت با 
بازپرداخت 48ماهه با متوسط نرخ تسهیالت 16درصد 

براى متقاضیان در این طرح نوسازى فراهم شده است. 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: عدالت 
جنسیتى به معناى برنامه ریزى و بودجه جداگانه براى 
بانوان نیست، بلکه برنامه ریزى براى ایجاد فرصت هاى 

برابر براى حضور زنان در کنار مردان در جامعه است.
معصومه ابتکار در اولین نشست«بررســى فرصت ها و 
چالش هاى نقش و حضور زنان در مدیریت شهرى» در 
اصفهان گفت: دسترسى به امکانات برابر و بسترسازى 
براى نقش آفرینى بانوان مى تواند به عدالت جنســیتى 
منجر شــود و ما باید زمینه همراهى و همکارى زنان و 

مردان در کنار یکدیگر را فراهم کنیم.

  عدالت جنسیتى به معناى 
برنامه و بودجه جدا 
براى بانوان نیست

ناوگان تاکسیرانى کاشان 
با«برلیانس» نونوار مى شود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان گفت: روزانه هزار متر مکعب آب به وســیله 
تانکر بین 20 هزار خانوار ساکن در 400 روستاى این 

خطه توزیع مى شود.
محمدحسن قرائتى اضافه کرد: بیشتر این روستاها در 
شــرق اصفهان به ویژه در شهرستان هاى اردستان و 

نایین و بخشى نیزدر سمیرم استقرار دارند.
وى با بیان اینکه هزینه یک متر مکعب آبرسانى سیار 
هفت هزار و 500 تومان است، خاطرنشان کرد: سال 
گذشــته درحدود دو میلیارد تومان در حوزه آبرسانى 
سیار هزینه شــد که با توجه به افزایش 50 درصدى 
هزینه ها، این رقــم به چهار میلیــارد تومان افزایش 

یافته است.

 45 درصد مشترکان روستایى پرمصرف 
هستند

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان گفت : طبق آمار شاهدیم 55 درصد مشترکان 
آب و فاضالب شــرایط نرمال مصرف که بین صفر تا 
15 متر مکعب اســت را رعایت کرده و جزو مشترکان

کم مصرف به شمار مى آیند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان با اشاره به وضعیت مشــترکان پرمصرف و 
بدمصرف آب در روستاها، گفت: 45 درصد از مشترکان 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان الگوى 
مصرف را رعایت نمى کنند که این مسئله مى تواند به 

یک بحران اجتماعى تبدیل شود.
وى تنها راه گــذر از بحــران آب را، فرهنگ صحیح 
مصرف دانست وگفت: امسال با توجه به شرایط فعلى، 
الگوهاى مصــرف را تغییر داده ایم و بــراى برخورد با 
مشــترکان پرمصرف تصمیمات جدى اتخاذ شده و 
بر همین اساس، شــرکت آب و فاضالب در روستاها 
و شهرستان هاى استان اقدام به شناسایى مشترکان 

پرمصرف کرده اند.
قرائتى اضافه کرد: هم اینک وضعیــت منابع آبى در 
استان اصفهان به گونه اى است که در ابتدا به مشترکان 
پرمصرف اخطار کتبى داده مى شود و در صورت عدم 
رعایت الگوى مصرف مجبور خواهیم بود تا براى تأمین 
آب سایر مشترکان، انشعاب این دسته از مشترکان را به 
صورت موقت قطع کنیم و در مرحله اى که قرار است 

مجدداً به مشترکان پرمصرف انشعاب واگذار شود، این 
مهم با اخذ تعهد انجام خواهد شد.

پیش بینى حفر 87 حلقه چاه
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: حوضه آبریز زاینده رود امسال 
متأثر از کاهش بارش ها و خشکسالى در فالت مرکزى 
با افت محســوس منابع آبى همراه اســت، بر همین 
اســاس در اســتان اصفهان پیش بینى حفر 87 حلقه 

چاه شده است.
وى یادآورى کــرد: بخش دیگرى از چــاه ها نیازمند 
تجهیز و کف شکنى هســتند که این مهم در دستور 
کار شرکت آب و فاضالب روســتایى استان اصفهان 

قرار گرفته است.
قرائتى افزود: یکى دیگر از تمهیدات انجام شــده این 
شرکت، مربوط به مناطقى است که کیفیت آب مطلوب 
نیست و در این راســتا، نصب دستگاه آب شیرین کن 
در دســتور کار قرار دارد که تاکنــون در 30 نقطه این
دســتگاه هــا نصــب و راه انــدازى شــده اســت 
و براى شهرســتان اصفهــان و نایین نیــز در برنامه 
قرار دارد. وى تصریح کرد: فرســودگى شبکه یکى از 
مشکالت بخش شرب روستاهاى استان اصفهان است 
که در این زمینه شرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان بالغ بر 400 کیلومتر اصالح و توسعه را در دست 
اجرا قرار داده، همچنین خط انتقال آب از منابع جدیدى 

که حفر چاه هاى آن انجام شده نیز تحقق یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان خبر داد

 آب شیرین کن در اصفهان و نایین نصب مى شود
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رقابت30 دانشجو در آزمون 
جامع دکتراى دانشگاه مبارکه

آزمون جامع مقطع دکتراى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مبارکه در سه رشته برگزار شد.

آزمـون جامع دکتـراى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
مبارکه با حضور 32 دانشـجو در سه رشـته، به مدت 
دو روز در دانشـکده حسـابدارى و مدیریت این واحد 
دانشـگاهى برگزار شد؛ مصاحبه شـفاهى این آزمون 
نیز حداکثر تا یک هفته دیگر در گروه هاى آموزشـى 

برگزار خواهد شد.

دوره هاى آموزشى براى 
ورود به دنیاى کاریکاتور

رئیس خانه کاریکاتور حــوزه هنرى اصفهان از آغاز 
دوره جدید آموزش کاریکاتور در این مرکز خبر داد و 
گفت: آموزش ها از سطح مبتدى تا رسیدن به سطح 
حرفه اى در این خانه ادامــه دارد.پیام پورفالح اظهار 
داشت: با توجه به آغاز تعطیالت تابستانى، دوره جدید 
آموزش کاریکاتور در این مرکز آغاز شده است که در 
فصل هاى مقدماتى، متوســطه و پیشرفته در سالن 
ســوره حوزه هنرى اصفهان واقع در خیابان آمادگاه 
برگزار مى شــود.وى با بیان اینکه تمام مبانى الزم 
براى ورود به دنیاى کاریکاتور در این دوره آموزشى 
شــامل پنج ترم کالس تعریف شده اســت، افزود: 
مقدمه طراحى، مباحث کاراکترسازى، فنون اجرایى 
شامل شیوه هاى اجراى اثر و فنون سوژه یابى در این 

مجموعه آموزشى تدارك دیده شده است.

خبر

فرآورده هاى خام دامى اســتان اصفهان در ســه ماهه 
امسال دو برابر بیشتر از مدت مشابه پارسال صادر شده 

است.
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستى اداره کل دامپزشکى 
استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: ارزش صادرات 
این محصوالت بیش از بیش از پنــج میلیون دالر بوده 

است.
مسعود کیمیایویرایشى بیان داشــت: از ابتداى امسال 
تاکنون، بیش از پنج هزار تن فــرآورده هاى خام دامى 
و خوراك دام و طیور از نصف جهان به خارج از کشــور 

صادر شده است.

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستى اداره کل دامپزشکى 
استان اصفهان افزود: کشــور هاى ویتنام،  افغانستان، 
ترکمنستان، ارمنســتان، قطر، عراق، پاکستان، هنگ 
کنــگ و عمــان از جملــه بازارهاى هــدف صادرات 

فرآورده هاى خام دامى در این مدت بوده است .
وى گفت: این محصو الت  صادراتى شامل پودر گوشت، 
انواع ماهى و میگو، پا و پنجــه مرغ و خوراك طیور بوده 

است.
وى ادامه داد: اســتان اصفهان در ســال هاى گذشته  
رتبه نخست کشــور را در صادرات پودر گوشت به خود 

اختصاص داده  است.  

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
از تخصیص20 میلیارد تومان اعتبــار براى احیاى دولتخانه 
صفوى در سال 97 خبر داد و گفت: با توجه به اینکه دولتخانه 
صفویه قلب اصفهان اســت، بازآفرینى آن در دســتور کار 
شهردارى قرار دارد. حسین جعفرى اظهارداشت: دولتخانه 
صفویه یادگارى ارزشمند از دوران صفویه است و در آن زمان، 
مجموعه کاخ ها و فضاهایى تحت عنوان دولتخانه  صفوى حد 
فاصل میدان امام(ره) تا محور چهارباغ در وسعتى حداقل 80 
هکتار احداث شده است. وى تصریح کرد: پروژه هایى همچون 
کف ســازى میدان امام خمینى(ره)، کف سازى خیابان هاى 
حافظ و ســپه، مرمت حمام خســرو آغا و گذرها و بازارهاى 

پیرامونى آن، از جمله پروژه هــاى در حال انجام در محدوده 
دولتخانه صفویه است. وى ادامه داد: پیاده راه سازى چهارباغ 
عباسى از میدان امام حسین(ع) تا میدان انقالب به طول هزار 
و 200 مترمربع، مهمترین پروژه دولتخانه صفویه به شــمار 
مى رود که تا پایان مهرماه به اتمام خواهد رسید و بخشى از 
چهارباغ قدیم زنده و احیا مى شود. جعفرى با بیان اینکه اتصال 
پیاده راه چهارباغ به خیابان سپاه از طریق میدان امام حسین(ع) 
در دستور کار قرار گرفته که بخشى از آن امسال و بخش دیگر، 
سال آینده اجرایى خواهد شد، گفت: در میدان امام حسین(ع) 
ساماندهى ترافیکى را خواهیم داشت، زیرا امکان اینکه این 

میدان به صورت کامل محدود شود، وجود ندارد.

تخصیص20 میلیارد براى 
احیاى دولتخانه صفوى 

افزایش 2 برابرى صادرات 
فرآورده هاى خام دامى استان

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9709970350600454 شــماره پرونده: 9609980350600852 شــماره 
بایگانى شــعبه: 961026 خواهان: آقاى محمد امینى فرزند اردشــیر به نشانى استان اصفهان، 
شهرســتان اصفهان، شــهر اصفهان، خ پروین، خ آذر بیگدلى پ 656ط5 خوانده: آقاى حسین 
اسمعیلى فرزند اسفندیار به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
آقاى محمد امینى فرزند اردشــیر به طرفیت آقاى حسین اســمعیلى فرزند اسفندیار به خواسته 
مطالبه مبلغ 350/000/000 ریال وجه چک شماره 686812- 1396/06/18 عهده بانک ملى 
به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با عنایت به مجامع محتویات پرونده، رونوشت مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه وجود اصول مدارك در ید خواهان و اینکه 
وجه چک باید به محض ارائه کارســازى و پردا خت گردد خوانده با وصف ابالغ اخطاریه و نشر 
آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشــده و در قبال دعوى خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعى 
ننموده فلذا دعوى خواهان محمول بر صحت تلقى و مســتندا به ماده 310-313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقى ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام و ماده 
198-515-519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسى طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توســط بانک مرکزى اعالم و حین 
اجراى حکم محاســبه خواهد شــد در حق خواهان محکوم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشــد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214. م الف: 7804 نبوى 

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /4/236
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426825300055 شماره پرونده: 9609986825300828 شماره بایگانى 
شــعبه: 960956 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976825302151 محکوم علیه محمود تات حصارى فرزند احمد به نشانى تهران، چهارراه 
سرچشمه جنب باربرى توکلى پالك 99 محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ دو میلیارد و دویست و ده میلیون ریال بابت اصل خواســته به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براســاس شاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران و پرداخت مبلغ هفتاد و نه میلیون و هفتصد و چهل هزار 
ریال بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل مجید ترابى فرزند یوسف به نشانى اصفهان 
خیابان چهارباغ باال مجتمع ادارى اوســان طبقه 4 واحد 413 طبق تعرفه قانونى در حق محکوم 
له محسن رجبى فرزند غالمعلى به نشانى استان اصفهان، شهرســتان اصفهان، شهر اصفهان 
خ کاوه خ فالطورى جنب برج امین ســاختمان ارگ ط 1 پرداخت مبلغ 110500000 ریال بابت 
حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشــد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچــه صورت اموال پس از مهلت 
ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان، خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقــه اول- اتاق 121 . م الف: 7807 شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان /4/237
ابالغ اجراییه

شماره: 614/96ح 4-97/3/21 نظر به اینکه در پرونده کالسه 614/96 اجراى احکام شوراهاى 
حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 887- 96/12/17 صادره از شعبه چهارم 
حقوقى محکوم علیه خیبر جلیل پیران محکوم به الزام به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و 
انتقال سند مالکیت خودرو شماره ایران 81/ 332 س 12 به نام خواهان در حق محکوم له حسین 
حیدرى گردیده است و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد 
علیهذا مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت 
به اجرا مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام مى گردد. م الف: 442 شعبه چهارم اجراى 

حکام شوراها ى حل اختالف لنجان (مجتمع شماره یک) /4/239
حصر وراثت

آقاى ســعید بختیاروند بختیارى داراى شناسنامه شــماره 1271031868 به شرح دادخواست 
به کالســه 104/97 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا قلى بختیاروند بختیارى به شناسنامه 160 در تاریخ 81/09/01 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اشرف منصورى بختیاروند 

فرزند ســلطانمراد ش.ش 2 ت.ت 1336 صادره از لنجان (همســر متوفى) 2- زهرا بختیاروند 
بختیارى فرزند رضاقلى ش.ش 6967 ت.ت 1365 صــادره از اصفهان (دختر متوفى) 3- زهره 
بختیاروند بختیارى فرزند رضاقلى ش.ش 6968 ت.ت 1365 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 
4- فاطمه بختیاروند بختیارى فرزند رضاقلــى ش.ش 72394 ت.ت 1362 صادره از اصفهان 
(دختر متوفى) 5- مریم بختیاروند بختیــارى فرزند رضاقلى ش.ش 566  ت.ت 1361 صادره از 
اصفهان (دختر متوفى) 6- ســعید بختیاروند بختیارى فرزنــد رضاقلى ش.ش 1271031868 
ت.ت 1370 صادره از اصفهان (پســر متوفى) 7- حمیدرضا بختیاروند بختیارى فرزند رضاقلى 
ش.ش 1868 ت.ت 1356 صادره از اصفهان (پســر متوفى) 8- امیدعلــى بختیاروند بختیارى 
فرزند رضاقلى ش.ش 728 ت.ت 1354 صادره از اصفهان (پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه اى متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 339 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان /4/240
ابالغ اخطاریه

بانک ملت با مدیریت آقاى هادى اخالقى فیض آثار دادخواســتى مبنى بــر مطالبه به طرفیت 
1- زینب پناهى درچه فرزند اسماعیل 2- حســین رنجبر باطانى فرزند احمد به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 693/96 ش11ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/5/15 ساعت 10:00 صبح 
 تعیین گردیده است، 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 شورا 
مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 617 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/241
ابالغ  اخطاریه

بانک ملت با مدیریت اقاى هادى اخالقى فیض آثار دادخواســتى مبنى بــر مطالبه به طرفیت 
1- زهره پناهى درچه فرزند اســماعیل 2- غالمرضا امان زاده فرزند احمد به این شــورا تقدیم 
نموده و به کالسه 690/96 ش 11ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/5/15 ساعت 9:30 صبح 
تعیین گردیده است، 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 شورا 
مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 618 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/242
قرار تحریر ترکه

شماره: 97 253 ش1ح درخصوص دادخواســت خانم زهرا رنجبران فرزند رضا مبنى بر تحریر 
ترکه متوفى مرحوم رضا رنجبران فرزند على که در تاریخ 1383/9/22 فوت شده است، شورا با 
بررسى موضوع و احراز سمت متقاضى به استناد مواد 209 و 210 قانون امور حسبى قرار تحریر 
ترکه صادر و اعالم مى نمایــد از کلیه ورثه یا نمایندگان قانونى آنها، بســتانکاران و مدیونین به 
متوفى و  هر کس حقى به ترکه دارد خواسته میشــود تا در روز یکشنبه ساعت 5/45 عصر مورخ 
97/6/4 براى تحریر ترکه در شعبه اول شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان برخوار حاضر 
گردند. م الف: 626 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان برخوار (مجتمع شماره یک) /4/243

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رس یدگى و ضمائم به بانک ملت دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- علیرضا 
مهدیان 2- مهران زرگرى سامانى 3- محمد شــاهزیدى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
69/97 ش ح5 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 97/5/13 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیرالتشار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 606 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره 

یک) /4/244
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم به حمید ســعیدى- خواهان عباس احمدى دادخواستى به 
خواســته تقاضاى تنفیذ فسخ معامله در شوراى حل اختالف شــهر گز به طرفیت شما تقدیم که 
به کالسه 621/96 ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/5/20 ســاعت 3/00 بعدازظهر تعیین وقت 
گردیده است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و 
اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 634 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره ی ک) /4/245
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف استان اصفهان.کالسه پرونده 1468/96 دادنامه 1977/96 مرجع رسیدگى 
شعبه 5شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: آقاى سید حسین مطلبى  نشانى: نجف آباد-جنب 
بانک تجارت-سنگبرى محمدیه  وکیل خواهان:خانم سمیرا ســلمانیان تهرانى نشانى:تیران- 
جنب بیمارستان بهنیا- رو به روى ورزشــگاه تختى خوانده: 1.وحید فیروزى 2. مهدى عرب پور 
نشانى: هر دو مجهول المکان به خواسته: مطالبه چک، گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى آقاى 
سید حسین مطلبى بوکالت خانم سمیرا سلمانیان تهرانى به طرفیت خواندگان به صورت تضامنى 
بخواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون تومان به شماره 44523 مورخ 95/11/30 
عهده بانک صادرات بانضمام هزینه هاى  دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل، 
نظربه بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم 
حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عــدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا 
بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 

519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده بصورت تضامنى پرداخت مبلغ بیســت میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
چهارصد و بیست و پنج هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از مورخه 
96/11/30لغایت 2 اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 

1251/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/4/246
 اخطار اجرایى

شــماره 1353/96 به موجب راى شــماره 160 تاریخ 97/02/23 حوزه 7 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه خدیجه هاشمى نسب فرزند براتعلى به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/950/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشرآگهى و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/12/23 لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم 
عشــر دولتى حق االجرایى محکوم له: غالمعلى رجبى فرزند قربانعلى به نشــانى: گلدشت-خ 
قدس-پالك آخر-ســمت راست-ش پ 1815840102، به اســتناد ماده19 آئین نامه اجرائى 
ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى محکوم علیه مکلف است:پس 
از ابالغ این اخطار اجرایى ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یــا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غیر ایــن صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 
اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد1253/م الف-شعبه 7حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/4/247
 اخطار اجرایى

شــماره 169/93 به موجب راى شــماره 367 تاریخ 93/04/21 حوزه 2 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.مریم گندمى 2. على پناهى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت سى و شــش میلیون و یکصد و بیست هزار ریال اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 188/000 ریال بعنوان هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 1391/11/01 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/806/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى مى باشد. محکوم له: 
عباسعلى نوریان به نشــانى: نجف اباد-خ دلگشا-کوى یاسمن 18-پالك اول-سمت چپ-ك 
پ 76631-85177 با وکالت:آقاى على مومن، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

1181/م الف-شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/4/248
 آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

1-برابر راى شــماره ى 139760302177000228 مــورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى نوروزعلى 
هاشمى دهقى فرزند محمد على به شماره شناسنامه 29نجف آباد و شماره ملى 1091873569 
درششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قســمتى از پالك 4441فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى غالمرضا توکلى 

و خانم عزت علینقیان محرز گردیده است. 
2- برابر راى شــماره ى 139760302177000245 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على محمد 
بیگى دهقى فرزند کرمعلى به شماره شناســنامه 4875نجف آباد و شماره ملى 1090565909 
درششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 2095 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 485/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى  خانم خاور علیخانى 

محرز گردیده است. 
3- برابر راى شــماره ى 139760302177000231 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مصطفى 
مالاحمدى فرزند حبعلى به شــماره شناســنامه 89 نجف آباد و شــماره ملى 1091925781 
درششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1986/1 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 529/35 مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک رســمى خانم 

خدیجه توکلى محرز گردیده است. 
4- برابر راى شــماره ى 139760302177000237 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اکبر آقابابایى 
فرزند محمدتقى به شماره شناسنامه 36 نجف آباد و شــماره ملى 1092031553 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 837 باقیمانده فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 101/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسن جبارى محرز 

گردیده است. 
5- برابر راى شــماره ى 139760302177000234 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد کریمیان 
فرزند قربانعلى به شماره شناســنامه 81 نجف آباد و شــماره ملى 1092027475 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1991فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 176/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین قاسمى دهقى محرز 

گردیده است. 
6- برابر راى شــماره ى 139760302177000235 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مسلم کریمیان 
فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 195 نجف آباد و شماره ملى 1092050787درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1991  فرعى واقع در دهق 4 اصلى 

بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 229/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین قاسمى 
دهقى محرز گردیده است.

7- برابر راى شــماره ى 139760302177000236 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه خیرخواه 
دهقى فرزند براتعلى به شماره شناسنامه 6936 اصفهان و شماره ملى 1287410685 درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 1991  فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 229/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین 

قاسمى دهقى محرز گردیده است. 
8- برابر راى شــماره ى 139760302177000230 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم بهنازکالنترى 
دهقى فرزند نصراله به شماره شناسنامه 63 نجف آباد و شماره ملى 1092027297 در دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1204 باقیمانده  فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 193/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

نصراله کالنترى دهقى محرز گردیده است. 
9- برابر راى شــماره ى 139760302177000229 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محسن 
میرجلیلى فرزند حسین به شماره شناســنامه 89 گلپایگان و شماره ملى 1219370029 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1204 باقیمانده  فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 193/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى نصراله کالنترى دهقى محرز گردیده است. 
10- برابر راى شــماره ى 139760302177000233 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على یوسفى 
اشنى فرزند حسینعلى به شــماره شناسنامه 58 نجف آباد و شــماره ملى 1091932808 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 63 باقیمانده  فرعى واقع در 
اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 181/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

حسنعلى حقیقى اشنى محرز گردیده است. 
11- برابر راى شــماره ى 139760302177000232 مورخ 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه نادرى 
فرزند محمدعلى به شــماره شناسنامه 7 نجف آباد و شــماره ملى 1091958440 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 63 باقیمانده  فرعى واقع در 
اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 181/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

حسنعلى حقیقى اشنى محرز گردیده است. 
12- برابر راى شــماره ى 139760302177000294 مورخ 1397/02/29 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى بهزاد مجنونى 
فرزند على محمد به شماره شناسنامه 537 نجف آباد و شماره ملى 1092339061 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك  1903  فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 171/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى قنبرعلى 

مجنونى و خانم اکرم استاد على محرز گردیده است. 
13- برابر راى شــماره ى 139760302177000295 مورخ 1397/02/29 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اشرف علیخانى 
فرزند رضا به شماره شناسنامه 75 نجف آباد و شماره ملى 1092055770 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1903 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 171/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى قنبرعلى مجنونى 
وخانم اکرم اســتادعلى محرز گردیده اســت. در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف 
این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به 
فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتــى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد 
بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد 
و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: پنج 
شنبه 1397/03/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شــنبه 1397/04/09 م الف:1010 ابوالفضل 

ریحانى-کفیل اداره ثبت اسناد امالك مهردشت/3/592
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 13976030202300022 مورخ 97/03/30 آقاى سید قاسم سید 
العسگرى به شماره شناســنامه 1321 کدملى 1286541697 صادره از اصفهان فرزند سید عل ى 
نقى بر ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 181/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
4444- اصلى واقــع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده 
اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 97/4/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/24 م 

الف: 197428 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/249

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
از دستگیرى 53 متخلف شــکار و صید طى سه 
ماهه اول امســال در مناطق تحت مدیریت این 

استان خبر داد.
رحمان دانیالى افزود: از این متخلفان، 11 قبضه 
سالح مجاز و 9 قبضه ســالح غیر مجاز کشف و 

ضبط شد.
وى با اشــاره به آمار شــکار غیرمجاز پرندگان و 
آبزیان اظهارداشت: از این متخلفان شکار و صید، 
32 پرنده اعم از شکارى و غیر شکارى و 16 قطعه 

انواع ماهى کشف و ضبط شد.
وى گفت: همچنین از آنها تعداد 54 پرنده زنده و 
یک آهوى زنده کشف و به محیط هاى مناسب 

منتقل شد.
دانیالى در ادامه تعداد شــروع به شکار غیر مجاز 
توسط متخلفان در سه ماهه اول سالجارى را 17 

مورد اعالم کرد. 

53 شکارچى متخلف 
در اصفهان دستگیر شدند

مشاور وزیر در جذب مشارکت هاى مردمى و خیرین وزارت 
آموزش و پرورش گفت: مهر ماه پیش رو سخت ترین سال 
آموزش و پــرورش به لحاظ تأمین نیروى منابع انســانى و 

اعتبارى است.
محمدحسن قائدیها در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل آموزش 
و پرورش استان اصفهان اظهار داشــت: آموزش و پرورش 
اولویت هیچ دولتى نیســت، دولت ها به فکر انجام کارهاى 
زودبازده مثل جاده ساختن و کارخانه هستند و چون آموزش 
و پرورش 20 ساله نتیجه مى دهد، دولت ها به فکر آموزش و 

پرورش نیستند.
وى با اشاره به مشکالت موجود در آموزش و پرورش استان 
اصفهان عنوان کرد: یکى از مشــکالت آموزش و پرورش، 
دخالت بى اندازه بعضى از افراد بیرونى و غیرمعقول اســت 
که نباید در این حوزه ها وارد شــوند، همچنین ورود مسائل 
سیاسى به آموزش و پرورش سم است و تفکرات سیاسى در 
ریزه کارى ها و اجراى مشى دولت فعلى نباید به دانش آموزان 

لطمه بزند.
وى ادامه داد: آموزش و پرورش در کنار همه این مشکالت، 
سرمایه بسیار خوبى دارد و در حال حاضر 22 درصد جمعیت 
جوان کشور را محصالن تشکیل مى دهند که 16/5 درصد 
آن ها در مدارس است و ســرمایه آموزش و پرورش را فکر 

موجود نیروى انسانى تشکیل مى دهد.
■■■

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش هم در بخش 
دیگرى از این مراسم گفت: مسئوالن در کارهاى ادارى خود 
بنیان هاى خیر به جاى بگذارند که الگویى براى آیندگان باشد.

على زرافشان ادامه داد: همه دستگاه ها براى بهبود امور گام 

برداشته و در جهت ارتقاى کیفیت و ارائه خدمات، فراهم کردن 
امکانات و اقدامات الزم کوشیده اند و نقش آموزش و پرورش 

در این زمینه حایز اهمیت است.
وى با بیان اینکه 36 هزار دانش آموز شهید و پنج هزار فرهنگى 
شــهید در کشــور وجود دارد که از آب و خاك این سرزمین 
صیانت کردند، گفت: وظیفه ما در این ایام این اســت که در 
مسیر شهدا گام برداریم تا بتوانیم با همدلى و همگرایى بتوانند 

مسیر را طى کنند.
وى با بیان اینکه حضور فرهنگیــان ایثارگر در نهاد آموزش 
و پرورش مایه برکت اســت، اظهار امیدوارى کرد: در دوران 

مدیریت جدید آموزش وپرورش اســتان اصفهان،  شــاهد 
همکارى و مشارکت و تحول در این نهاد بوده و شاهد پیشرفت 

روزافزون آموزش وپرورش استان اصفهان باشیم

 جوان گرایى در آموزش و پرورش باید مورد 
توجه قرار گیرد

حمیدرضا طباطبایى، معاون سیاســى امنیتى اســتاندارى 
اصفهان هم در ادامه این برنامه گفت: از آنجایى که همه اقشار 
جامعه با آموزش و پرورش سروکار دارند، اداره و مدیریت این 

اداره بسیار سخت و مشکل است.

■■■
محمدجواد احمدى، سرپرســت ســابق اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان هم در این مراسم بیان داشت: سند 
تحول، مبناى کار آموزش و پرورش است و در جاى جاى سند 

تحول به عدالت آموزشى تأکید و تذکر داده شده است.
وى گفت: مهر ماه پیش رو سخت ترین سال آموزش و پرورش 
به لحاظ تأمین نیروى منابع انسانى و اعتبارى است و ایجاد 
زمینه توسعه مشارکت ها، یکى از راه هاى کمک تأمین اعتبار 
آموزش و پرورش است، اما نیاز به نظارت بیشتر، سریع و به 
هنگام دارد و بستر آن باید فراهم شود، همچنین تصمیم گیران 
و قانون گذاران باید به این موضوع حســاس باشند و اهمیت 

ویژه اى بدهند.

 مشکل نیروى منابع انسانى در آموزش و 
پرورش استان اصفهان

محمد قندهارى، رئیس آموزش و پرورش ناحیه5 اصفهان هم 
به نمایندگى از رؤساى نواحى 41 گانه استان اصفهان عنوان 
کرد: آموزش و پرورش استان اصفهان به دلیل استقرار پایه 

دوازدهم با مشکل نیروى منابع انسانى مواجه است.
وى افزود: امســال دانش آموزان هنرستان یکسال بیشتر در 
مدارس مى مانند و کمبود فضا و تجهیزات آموزشــى هم از 
مسائل مهم امروز استان اصفهان است و با برطرف شدن این 
مشکالت است که پروژه ملى مهر به خوبى پیش خواهد رفت.

در پایان این مراسم از«محمدحسن قائدیها» مدیرکل سابق 
آموزش و پرورش استان اصفهان تقدیر و تشکر و «على اکبر 
کمالى»به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش اســتان 

اصفهان معارفه شد.

سال تحصیلى جدید، سخت ترین سال آموزش و پرورش است
مشاور وزیر آموزش و پرورش:
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شــهرداِر داران گفــت: این شــهردارى بــراى احیا 
داران، شــهر  فرســوده  بافــت  بازآفرینــى  و 

 75درصدتخفیف صدور پروانه ســاخت در نظر گرفته 
است.

احمــد رضــا محســنى اظهــار داشــت: ایــن
 تخفیــف بــراى احیــا، بازآفرینــى و بهســازى 
و نوســازى 35هکتــار بافــت فرســوده شــهر 
ســاختمانى پروانــه  صــدور  بــراى  و  داران 
 در نظر گرفته شده و متقاضیان مى توانند از آن استفاده 

کنند.
وى از ارائه تســهیالت ویژه بازســازى بافت فرسوده 

نیز خبــر داد و گفت: بــراى بازســازى واحدهایى که 
در بافت فرســوده واقع شده اند، تســهیالت 18درصد
 تــا ســقف 300میلیــون ریــال، بــا بــاز پرداخت

 ده ســاله در نظر گرفته شــده اســت کــه 10درصد 
از ســود آن را دولــت بــه صــورت یارانــه پرداخت 

مى کند.
وى افــزود: عــالوه بــر ایــن، بــراى تعمیــر و 
مرمــت ســایر واحدهــاى مســکونى کــه در بافت 
فرســوده قرار دارنــد، تا ســقف 200میلیــون ریال
تسهیالت با نرخ سود 4 درصد و اقساط سه ساله پرداخت 

مى شود.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مسئوالن کشور باید به 
فکر تأمین آب در استان اصفهان باشند، گفت: طرح هاى 
آبرسانى به صورت کامل انجام نشده و الزم است تا دولت 
آب را به درستى تقسیم کند و به فکر ایجاد منابع آبى جدید 

براى استان اصفهان باشد. 
آیت ا... یوسف طباطبایى نژاد در دیدار با مدیرعامل شرکت 
سهامى ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه حفظ 14 هزار نفر 
نیرو در ذوب آهن، اقدامى بزرگ به شــمار مى رود، اظهار 
کرد: مسئوالن در هر ســمت و جایگاهى که هستند باید 
فرصت خدمت را غنیمت بشــمارند و به برطرف کردن 
مشکالت بپردازند. وى با بیان اینکه برخى از اشتباهات، 

مایه درس آموزى و عبرت انســان مى شود، افزود: انسان 
مؤمن باید زیرك و عاقل باشد و با کسب تجربه، از تکرار 
اشتباهات جلوگیرى کند. وى  خاطرنشان کرد: به نظر بنده 
نباید در ابتدا، صنایع آب بر در اصفهان شکل مى گرفت، اما 
در آن زمان کســى فکر نمى کرد که زاینده رود به این روز 
دچار شود. آیت ا... طباطبایى نژاد گفت: مسئوالن کشور باید 
به فکر تأمین آب در استان اصفهان باشند، جمعیت استان 
افزایش یافته و نیازمندى به آب بیش از پیش احســاس 
مى شود، همچنین طرح هاى آبرســانى به صورت کامل 
انجام نشده و الزم است تا دولت آب را به درستى تقسیم کند 

و به فکر ایجاد منابع آبى جدید براى استان اصفهان باشد.

ارائه تسهیالت براى بازسازى 
بافت فرسوده شهرِ داران

دولت به فکر ایجاد منابع آبى 
جدید براى اصفهان باشد

معارفه سرپرست صندوق 
کارآفرینى امید استان 

با حضور محسـن نیرومند، رئیس شـوراى هماهنگى 
و مدیر کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعى اسـتان، عباس 
شفیعى مدیر امور استان ها و شعب صندوق کارآفرینى 
امید کشـور از تالش و زحمات رسول شـهرکى، مدیر 
صندوق کار آفرینى امید اصفهان قدردانى شد و احسان 

مهدوى به عنوان سرپرست این صندوق معرفى شد.

تدریس کتاب کاشان شناسى 
در مدرسه هاى کاشان

رئیس دانشــگاه کاشــان از تدریس کتاب «کاشان 
شناسى» در مدرسه هاى این شهرستان خبر داد.

عباس زراعت بیان کرد: این کتاب اکنون با همکارى 
شهردارى، اداره آموزش و پرورش و دانشگاه کاشان 
در حال جمع آورى، تدوین و تألیف اســت. وى افزود: 
کتاب «کاشــان شناســى» پس از برگــزارى دوره 
آموزش ضمن خدمت توســط اســتادان دانشگاه به 
فرهنگیان، در واحدهاى آموزشــى مقاطع راهنمایى 
و دبیرستان شهرستان کاشــان تدریس خواهد شد.  
زراعت با بیان اینکه این کتاب 150 صفحه اى داراى 
سه بخش «میراث فرهنگى»،«میراث معنوى و آداب 
و رسوم» و «مشــاهیر» منطقه کاشان است، تصریح 
کرد: دانشگاه کاشــان متعهد به تدوین و تألیف کتاب 
«کاشان شناسى» بر اساس محورهاى یاد شده در یک 

چارچوب کاربردى براى دانش آموزان است.

نامه نمایندگان اصفهان به 
رئیس جمهور

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: جمعى از نمایندگان مردم استان 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى به رئیس جمهور نامه 
نوشته اند تا براى جلوگیرى از هرج ومرج در برداشت هاى 

بى رویه از ذخیره سد زاینده رود تدبیرکند.
حسینعلى حاجى دلیگانى افزود: نمایندگان مردم استان 
اصفهان در این نامه خاطرنشــان کردنــد که خروجى 
روزانــه 22 مترمکعــب آب در ثانیه از ســد زاینده رود، 
در حالى اســت که 12 مترمکعب از ایــن آب خروجى 
در حوزه چهارمحــال و بختیارى بــراى باغات میوه و 
برداشــت هاى غیرمجاز مصرف مى شــود و باقیمانده 
آب که 10 مترمکعب اســت براى شــرب مردم استان 
اصفهان باقى مى ماند. وى به بخش دیگرى از این نامه 
اشاره کرد که طبق مصوبه پانزدهم شوراى هماهنگى 
حوضه آبریز زاینــده رود که به امضاى وزیــر نیرو نیز 
رســیده اســت، باغداران اســتان اصفهان به مصرف 
دو میلیــون و 500 هزار مترمکعب و باغداران اســتان 
چهارمحال و بختیارى هم مجاز شده اند که چهار  میلیون 
و 500 هزار مترمکعب از آب سد را در سال براى آبیارى 

باغات مصرف کنند.

خبر

آگهى تغییرات شرکت مهندسى باران سریر سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 39037 و شناسه ملى 
10260566968 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/02/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به 
واحد ثبتى اردل به نشانى استان چهار محال و بختیارى 
شهرستان اردل- بخش مرکزى- شهر اردل- بهشتى- 
کوچه شــهید خلیلى- کوچه دبستان- طبقه همکف- 
کدپستى 8881713961 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (196926)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات شرکت کشاورزى مرغداران شهرستان 
کاشان شرکت تعاونى به شماره ثبت 297 و شناسه 
ملى 10260068383 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/03/17 و به اســتناد نامه شماره 
405/740/342/3/205 مــورخ 1397/03/22 
اداره تعاون روســتایى شهرستان کاشان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: علیرضا جمشــیدى به شماره کدملى 
1292929669 به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونى 
تا تاریخ 1399/02/27 انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى کاشان (196929)

آگهى تغییرات

آگهــى تغییــرات مؤسســه حقوقــى 
حکیم الهى به شماره ثبت 10 و شناسه ملى 
10260003284 به استناد درخواست 
مدیر مؤسسه حقوقى (موضوع ماده 187 
برنامه سوم توسعه) مورخ 1397/02/15 
و پروانــه وکالــت 5914/187/م/پ 
مــورخ 1396/08/20 و نامه شــماره 
32484/20/ث مورخ 1396/10/30 مرکز 
امور مشاوران حقوقى وکال و کارشناسان 
قوه قضائیه مرکز اصلى مؤسســه از واحد 
ثبتى خوانسار به واحد ثبتى تهران به نشانى 
استان تهران- شهرستان تهران- بخش 
مرکزى- شهر تهران- صادقیه- خیابان 
شهید ایرج صفاریه (گلها)- خیابان شهید 
مســیح صالحى- پالك 1- مجتمع گلها 
(دادگسترى)- بلوك 27- طبقه سوم- واحد 
216 به کدپستى 1451973869 انتقال 
یافت و ماده مربوطه اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى 

خوانسار (196927)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت بهروان شیمى کاشان 
شرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
2176 و شناســه ملــى 10260213866 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1397/03/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: بر اساس سند صلح شماره 23056 مورخ 
1397/02/26 تنظیمى در دفتر اســناد رسمى 
شماره 117 حوزه ثبتى کاشــان سهم الشرکه 
آقاى صفر امیرى اوریمى بــه مبلغ 9000000 
ریال و آقاى على امیرى اوریمى 1500000 ریال 
سهم الشرکه و 4500000 ریال سهم الشرکه خانم 
صدیقه یقوبى گرجى به شرح ذیل واگذار گردید و 
شرکاى فعلى نیز به شرح ذیل است: آقاى مسعود 
خراسانى لواسانى مبلغ: 1500000 و آقاى داود 
خراسانى لواسانى مبلغ 6500000 ریال و آقاى 
امیرعلى خراسانى لواسانى مبلغ 500000 ریال و 
خانم کیمیا خراسانى لواسانى مبلغ: 500000 ریال 
و خانم نرجس حضرتى مبلغ 500000 ریال و خانم 
پروین حمیدى زند مبلغ 5000000 ریال و خانم 
الهه طهماسبى مبلغ 500000 ریال. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجارى کاشان (196928)

آگهى تغییرات
آگهى انتقالى شرکت آزمون گستر گیتى 
با مســئولیت محدود به شناســه ملى 
10102332092 و بــه شــماره ثبت 
1858 به موجب آگهى تغییرات شماره ى

 139630400901147355 مــورخ 
1396/12/16 و صورت جلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1396/11/21 
مرکز اصلى شرکت آزمون گستر گیتى به 
شماره ثبت 191241 واحد ثبتى تهران 
به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان 
شهرضا- بخش مرکزى- شهر شهرضا- 
پانصد دســتگاه- کوچه 4 پارك- کوچه 
اندیشه 3 پالك 33- طبقه همکف کدپستى 
8617843189 انتقال یافــت و در این 
اداره تحت شماره 1858 به ثبت رسید و از 
لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت 
اطالع عموم آگهى مى گردد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى شهرضا 

(196930)

آگهى انتقالى 

حیدرى زاده، مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعى از مدیران این مجموعه با استاندار اصفهان  
دیدار کرد. حیدرى زاده یکى از اصلى ترین لوازم و پیش نیازهاى توســعه پایدار در دنیاى امروز را، بهبود 

و ارتقاى شــاخص هاى مخابراتــى و ارتباطى 
عنوان کرد و ضمن ارائه گزارشى از فعالیت هاى 
مخابرات منطقه اصفهان در ســال 1397 گفت: 
امروز توســعه ارتباطات و فنــاورى اطالعات به 
عنوان زیرســاخت تمام بخش هاى کشــور از 

اهمیت بسیارى برخوردار است.
وى با اشــاره به حضور مســافران و گردشگران 
در اســتان  و بــا تأکید بــر ضــرورت توجه به

 زیرساخت ها براى توســعه گردشگرى گفت : 
توسعه زیرساخت هاى مخابراتى در توسعه گردشگرى نیز نقش بسزایى خواهد داشت.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان بر آمادگى مخابرات در تأمین زیرســاخت هاى ارتباطى مورد نیاز شــهر 
هوشمند و اتصال روستاهاى باالى 20 خانوار به شبکه فیبر نورى تأکید کرد.

محســن مهرعلیــزاده، اســتاندار اصفهــان نیــز در ادامــه اظهــار کــرد: اصفهــان از تجهیــزات 
و زیرســاخت هاى خوبــى در زمینه هــاى ارتباطــى برخوردار اســت و باید بــا تلفیقــى از امکانات 
و تجربیات و ســواد علمى در اســتان، در جهت تحقق ایجاد نخســتین شــهر هوشــمند در کشور گام 

برداشت.
وى افزود: ایران جزو کشورهاى پیشتاز و پیشــگام در زمینه هاى علمى و فناورى بوده و مدیریت استان 

آماده هرگونه همکارى در جهت ارتقا و تقویت بیشتر زیرساخت هاى ارتباطى در استان است.

آمادگى مخابرات  اصفهان در
 تأمین زیرساخت هاى ارتباطى شهر هوشمند 

 مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اســتان اصفهان در 
نشست خبرى نمایشــگاه بین المللى دوساالنه صنعت 
برق گفت: خاموشى ها در استان از سه شنبه گذشته شروع 
شده و احتماًال تا اواخر مردادماه و هفته اول شهریور ادامه 

خواهد یافت.
رسول موسى الرضایى با اشاره به ســهم استان در تولید 
برق کشور خاطر نشــان کرد: حدود 11 درصد و نزدیک 
به پنج هــزار و 800 مــگاوات قدرت تولیــد را در اختیار 

داریم.
وى با اشاره به تأثیر کم آبى بر کاهش تولید برق افزود: باید 
پنج هزار و 800 مگاوات برق تولید کنیم که به دلیل گرما و 
کم آبى در دو الى سه سال گذشته نتوانستیم از ظرفیت الزم 
نیروگاه ها استفاده کنیم، اما در حال حاضر نیروگاه ها تنها با 

10 درصد ظرفیت خود فعالیت مى کنند.
وى ادامه داد: همه توربین هاى کشور به شبکه سراسرى 
متصلند و همه مصارف هم از شــبکه سراســرى تأمین 
مى شود، این دلیل نیست که اگر نیروگاه اصفهان تولیدش 
پایین باشد همه اصفهان دچار مشکل شــود و نتوانیم از 
شبکه سراسرى برق بگیریم، اما همه برق را هم از شبکه 
سراسرى دریافت نمى کنیم. موســى الرضایى با تأکید بر 
اینکه خاموشى هاى استان از سه شنبه هفته گذشته شروع 
شده و احتماًال تا اواخر مردادماه و هفته اول شهریور ادامه 
خواهد داشت افزود: با برنامه ریزى و هماهنگى هایى که 
انجام شده، قرار است سهمیه هاى هر بخش، مشخص تا 
بر اساس آن مصرف شود.وى یکى از علل عمده کمبود برق 
را کمبود تولید برق خوزستان ذکر کرد و افزود: هر سال در 
منطقه خوزستان هفت تا هشت هزار مگاوات تولید برق آبى 

وجود داشت اما امسال با کاهش آب و در نتیجه تولید برق 
روبه رو هستیم.

***
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان هم  با اشاره به 
اینکه شرکت توزیع برق استان از مرزهاى کّمیتى گذر کرده 
و در حال رســیدن به برق کیفیتى و دیجیتالى است که به 
معناى برقى با کمترین میزان خاموشى و با بهترین کیفیت از 
لحاظ فرکانس و شرایط خود برق به مصرف کنندگان است، 
اظهار کرد: توانسته ایم در حوزه هاى مختلف تکنولوژى

 على الخصوص مبحث هوشمندســازى قدم هاى خیلى 
خوبى برداشــته و بیش از 80 درصد مشترکین دیماندى 
ما داراى کنتور هاى فهام هستند که کنترل و همه موارد 
هوشمند  این کنتورها به صورت غیر حضورى و متمرکز 

صورت مى گیرد. 

حمیدرضــا عالقمنــدان افــزود: در کل کشــور 
تقریبــاً اولین اســتانى هســتیم کــه موفق بــه انجام 
هوشمند سازى شده ایم. وى با بیان اینکه براى  مشترکان 
هر سه بخش صنعت، کشاورزى و ادارى طرح هایى را داریم 
تصریح کرد: کشاورزان استان فقط با عدم مصرف و به صفر 
رساندن پمپاژ چاه خود در چهار ساعت از 11 تا 15 مى توانند 
20 ساعت دیگر را به طور کامًال رایگان از برق استفاده کنند.

***
مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان هم گفت: 
قول داده بودیم چشــم اندازهاى شرکت را در زمینه هاى 
سخت افزارى، نرم افزارى، نیروى انسانى و دستاوردها و 

روش استاندارد هاى جهانى پیاده کنیم.
حمید رضا پیرپیــران ادامــه داد: پس از این دســتاورد 
چشم انداز شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با هفت 

محور ارائه خدمات به صــورت 100درصد غیر حضورى، 
کاهش خاموشــى هاى بخش توزیع، کاهش حوادث و 
اتفاقات براى تجهیزات و نیروى انســانى، کاهش تلفات، 
وصول 100درصدى خدمات فروش و انرژى و ... ترسیم

 شده است. 
***

مدیرعامل شــرکت نمایشگاه هاى اســتان اصفهان هم 
در این نشســت گفــت: از ابتداى دوره جدیــد مدیریتى 
تاکنون 9 نمایشگاه برگزار کردیم که مشارکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان رضایت نسبى داشتند. على یارمحمدیان 
با اشاره به اینکه تا پایان سال جارى برگزارى 35 نمایشگاه 
دیگر را هم در ســتور کار داریم، تصریح کــرد: با توجه به 
مشکالت و نوسانات، نمایشــگاه ها مى توانند به اقتصاد و 

رونق اقتصادى کمک شایانى کنند.

در نشست خبرى افتتاح نمایشگاه برق اصفهان اعالم شد

خاموشى ها تا شهریورماه ادامه دارد
محیا حمزه

«پروژه ساختمان پزشکى قانونى شهرســتان اصفهان در 
محل جدید در مزرعه گورت در صورت تخصیص اعتبارات، 
تا پایان سال جارى و یا ابتداى ســال آینده به بهره بردارى 

خواهد رسید.» 
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان که به مناسبت 
هفته قوه قضائیه به میان خبرنگاران آمــده بود با بیان این 
مطلب گفت: تاالر تشریح و آزمایشگاه هاى پزشکى قانونى 
شهرستان اصفهان در حل تکمیل نهایى است و پیش بینى 
مى شود حداکثر تا اوایل سال آینده در صورت تأمین اعتبار به 
بهره بردارى رسیده و پزشکى قانونى به محل ساختمان جدید 

در مزرعه گورت انتقال مى یابد. 
على سلیمانپور اظهار کرد: هم اکنون 9 پروژه که بخشى از 
آنها در راستاى اقتصاد مقاومتى بود و اعتبار خوبى هم دارد را 
در حال اجرا داریم و پیش بینى مى شود سه تا چهار پروژه در 
صورت تأمین و تخصیص منابع مالى تا ابتداى سال آینده به 

بهره بردارى برسد. 
وى با ارائه اعداد و ارقامى گفت: سال گذشته، حدود 200 هزار 
پرونده در مجموعه پزشکى قانونى استان اصفهان اظهارنظر 
کارشناسى شــد که از این میزان 155 هزار پرونده مربوط به 
واحد معاینات سرپایى در مرکز استان و مراکز شهرستان ها 

بوده است. 
مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان خاطرنشان کرد: سال 
گذشته به ترتیب پرونده معاینات ضرب و جرح عمدى یا نزاع 
با 37 هزار رتبه نخست و مصدومیت تصادفات غیرعمد با 25 
هزار و 500 پرونده رتبه دوم را دارا هستند و بقیه نیز معاینات 
تخصصى زنان و مردان، معاینات روانپزشکى قانونى، بررسى 

سالمت افراد و... را دربرمى گیرد. 
ســلیمانپور افزود: واحد تخصصى آزمایشگاه هاى پزشکى 
قانونى نیز در سال گذشته 27 هزار مورد سم شناسى را بررسى 
و اعالم نظر کرده و در واحد آسیب شناسى 6000 و در واحد 

ســرولوژى 4800 مورد و واحد ژنتیک نیز 1100 نمونه را در 
قالب 400 پرونده مورد بررسى قرار داد. 

وى یادآور شد: بانک ژنتیک هویت ایرانیان در استان شکل 
گرفت و در دو سال گذشته، چهار هزار نمونه از مجرمین سابقه 
دار و جرائم کیفرى ویژه و ســنگین اخذ و پروفایل ژنتیکى 
اســتخراج شــد و براى ذخیره در نرم افزار مربوطه در بانک 
ژنتیک هویت ایرانیان در تهران ارســال شد تا در موارد لزوم 
مورد اســتفاده قرار گیرد که این کار مى تواند به تشخیص و 
همچنین پیشگیرى از جرم کمک کند و اثر بازدارندگى دارد. 

سلیمانپور گفت: در سال گذشته، 3200 جسد در واحد تشریح 
پزشکى قانونى استان اصفهان معاینه شد و اظهارنظر علمى 
در مورد آنها صورت گرفت و 1200 مورد جســد هم در واحد 
«دادپزشک» براى ســاماندهى اجسادى که ضرورتى براى 
ارجاع به واحد تشریح براى علت فوت نداشتند معاینه و جواز 

دفن صادر شد. 
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان افزود: در سال 
گذشته 1500 پرونده قصور پزشکى هم رسیدگى و درباره آن 
اظهارنظر شد که بیش از 163 پرونده رسیدگى شد و بیشترین 

آمار شکایت قصور پزشکى که به پزشکى قانونى ارجاع گردید 
مربوط به جراحى زنان و مامایى، پزشکان عمومى و جراحان 
عمومى بود.  ســلیمانپور ادامه داد: سال گذشته 680 پرونده 
ســقط درمانى، 2600 مورد حوادث مصدومین کار، بیش از 
1100 مورد تصادف منجر به فوت، 200 مــورد فوت بر اثر 
ســوء مصرف مواد مخدر، 82 نفر فوت ناشى از حوادث کار، 
58 مورد غرق شــدگى، 67 مورد فوت ناشى از مسمومیت 
گاز منواکســیدکربن، در پزشــکى قانونى اصفهان بررسى 
و اعالم نظر شــد. این درحالى اســت که در سال گذشته در 

پزشکى قانونى شاهد کاهش 1/5 درصدى موارد مشکوك به 
خودکشى در استان اصفهان نسبت به سال 95 بودیم.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان با تبریک هفته قوه 
قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هفتم تیر گفت: 
امروز بدون اغــراق و با اطمینان خاطر مى تــوان ادعا کرد 
پزشکى قانونى، معتبرترین و کارآمدترین بازوى کارشناسى 
دستگاه قضائى و دادگسترى هاى مراکز استان ها در حوزه 

علوم پزشکى و پیراپزشکى است. 
سلیمانپور با بیان اینکه 25 تا 35 درصد پرونده هاى تشکیل 
شده در دادگسترى در سطح کشور براى رسیدگى با موضوعات 
پزشکى اســت، افزود: اطالعات همکاران قضائى در حوزه 
فقه و حقوق بوده و طبیعتًا دانش تخصصى پزشکى ندارند. 
بنابراین پرونده هاى در دست رسیدگى که مسائل پزشکى در 
آنها مطرح است براى تصمیم گیرى و شفافیت از کارشناس 
تخصصى اســتعالم و پزشــکى قانونى به عنوان سازمان 
زیرمجموعه دستگاه قضائى مورد وثوق بوده و در خصوص 
موضوعات پزشکى و پیراپزشکى از پزشکى قانونى استعالم 
مى شود که پس از بررســى و ارزیابى کارشناسى، اظهارنظر 
فنى خواهد شد و 97 درصد نظریه هاى پزشکى قانونى،مبناى 
انشا و صدور رأى مراجع قضائى بوده و در حقیقت یک سوم 
پرونده ها در پزش کى قانونى تعیین وضعیت شده که نشان از 

اهمیت کار پزشکى قانونى از نظر کّمى و کیفى دارد. 
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان اظهار کرد: در
 نظریه هاى استعالم به مراجع قضائى ما با حداکثر کیفیت و 
مطابق با مستندات در حداقل زمان و با سرعت صورت گرفته 
و به صورت امن در مسیر ارجاع به مراجع قضائى قرار مى گیرد. 
این درحالى است که ما همواره حقوق شهروندى و تکریم ارباب 
رجوع را مدنظر داشــته ایم و پزشکى قانونى استان اصفهان 
علیرغم شرح وظایف بسیار سنگین موفق شد در چندین نوبت 
متوالى، رتبه برتر در جشنواره شهید رجایى را به دست آورده و 

در حقوق شهروندى نیز برتر باشد.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اعالم کرد

اخذ 4000نمونه ژنتیکى از مجرمین سابقه دار اصفهان
ساسان اکبرزاده


