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بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل مى آید در جلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه شرکت که رأس ســاعت 10:30 صبح مورخ 98/04/28 در محل بیمارستان فوق 
تخصصى میالد واقع در اصفهان شهرك ولى عصر(عج) بلوار شهید بخشى تشکیل مى گردد 

حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره مربوط به سال مالى 1397 در مجمع
2- استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى شرکت مربوط به سال مالى 1397 در مجمع

3- تصویب عملکرد و تراز مالى سال 1397                  4- انتخاب بازرس                     
    5- انتخاب روزنامه          6- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت دعوت به عمل مى آید در جلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه شرکت که رأس ساعت 8 صبح مورخ 98/04/28 در محل بیمارستان فوق تخصصى میالد واقع 

در اصفهان شهرك ولى عصر(عج) بلوار شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره مربوط به سال مالى 1397 در مجمع
2- استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى شرکت مربوط به سال مالى 1397 در مجمع

3- تصویب عملکرد و تراز مالى سال 1397                 4- انتخاب بازرس              
   5- انتخاب روزنامه                 6- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد.

آگهى دعوت سهامداران به مجمع عمومى عادى سالیانه
 شرکت همساز تصویر

(سهامى خاص) شماره ثبت: 9273

آگهى دعوت سهامداران به مجمع عمومى عادى سالیانه
 شرکت پرتو تصویر شفا

(سهامى خاص) شماره ثبت: 25637

هیئت مدیره شرکت همساز تصویر مرکز MRI اصفهان 

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا  
بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان 

     

فشار هاى عصبى با جسم شما چه مى کند؟ اجراى گام به گام ممنوعیت کاشت برنجرضا رشیدپور دوباره «حاال خورشید» را اجرا مى کندمسئله جدید هتل هاى کشور  6 دیدار دوستانه براى آماده سازى سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 عامل اصلى 
افزایش وزن را 

بشناسید!

افت فشار آب داریم اما جیره بندى نمى شود
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آخرین وضعیت شهر 
زیرزمینى در شرق اصفهان

باند زنان جیب بر
 در اصفهان منهدم شد

حداقل یک بار با 
کارت سوخت 

سوخت گیرى کنید
آب پاکى5

 روى دست 
مشموالن غایب

غذا خوردن باید شمرده شمرده و در آرامش باشد.
 وقتى تند غذا مى خوریم، چند مشکل 

به وجود مى آید. اولین مشکلى که
 در طوالنى مدت شاهد آن هستیم،
 افزایش وزن خواهد بود، چرا که...

 به دنبال انتشار برخى شایعات در مورد احتمال از 
سرگیرى طرح فروش سربازى، بخشش اضافه 
خدمت غایبان و معافیت هاى جدید سنى، رئیس 
اداره سرمایه انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى 
مسلح اعالم کرد نه تنها هیچ تصمیمى در مورد 
ارائه تسهیالت به ســربازان غایب اتخاذ نشده، 
بلکه به زودى برخــورد با این افراد تشــدید نیز 

خواهد شد.
 سردار موسى کمالى درباره بخشش اضافه خدمت 

سربازان غایب اظهار کرد:...

4

زور کسبه بازار بزرگ اصفهان به مسئوالن مى چربدزور کسبه بازار بزرگ اصفهان به مسئوالن مى چربد
گالیه گالیه 33 مدیر ارشد اصفهان از عدم همکارى اصناف بازار براى تأمین امنیت این مجموعه تاریخى مدیر ارشد اصفهان از عدم همکارى اصناف بازار براى تأمین امنیت این مجموعه تاریخى
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب با اشاره به تکمیل نشدن سامانه دوم آبرسانى و شرایط مناسب سد زاینده رود:

سختم بود از اصفهان بیرون بروم
محمدرضا حسینى:

هافبک تیم سپاهان گفت:  پوشیدن پیراهن تیم ملى یکى از آرزوهاى من 
است و امیدوارم این افتخار نصیبم شود.

سیدمحمدرضا حسینى در گفتگویى در مورد اینکه چه چیزى باعث شد تا با 
وجود پیشنهادهاى زیادى که داشت سپاهان را انتخاب کند، اظهار کرد: 
بعد از چهار سال بازى در ذوب آهن قراردادم تمام شد. پیشنهادهاى خوبى 

از تیم هاى خوب ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سختگیرى در حیطه نظام وظیفه جدى تر  شد

مشکل کمبود معلم 
در مجمع نمایندگان 

بررسى شد

در کنار چند مسئله مهم دیگر؛

پیشگیرى از اعتیاد، روبان براى بریدن ندارد
در نشست شبکه تسهیلگران سالمت روانى اجتماعى شهردارى اصفهان عنوان شد؛
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یک یک 
خاطرخواه گمنامخاطرخواه گمنام

 در اروپا  در اروپا 
براى بیرانوند براى بیرانوند 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى از بین واجدین شرایط 

خریدارى نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان 
ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى 

که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 36628155 معاونت بهره بردارى تماس 

حاصل فرمائید.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

 http://www.eepdc.ir ارایه تأییدیه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت *
جهت به روزرسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى 

تماس حاصل فرمایید)
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و 
یا تماس با واحد من اقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شــرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 
مى باشد.

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره موضوع مناقصه
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
مبلغ تضمین (ریال)تحویل پاکات

واگذارى عملیات فنى در کل شبکه هاى توزیع 
تحت مدیریت شرکت توزیع برق 

شهرستان اصفهان
98140021398/04/111398/04/161398/04/26970/000/000

مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1398/04/26
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شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران طى توضیحاتى 
به دارندگان کارت هوشمند سوخت توصیه کرد که تا پایان 
تیرماه حداقل یک بار با کارت سوخت شخصى خود سوخت 
گیرى کننــد. در متن این توضیحات آمده اســت: «نظر 
به اجراى مصوبات دولت و مجلس شــوراى اسالمى و با 
توجه به برنامه عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند 
ســوخت از 20 مرداد ماه امســال، روابط عمومى شرکت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایــران توصیه مى کند، به 
منظور کسب اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت، 
مالکان تمامى خودروها و موتورسیکلت ها تا پایان تیرماه 
حداقل یک بار از کارت سوخت شخصى خود استفاده و در 

صورت بروز هر گونه مشــکل احتمالى، به آدرس سایت
 wwww.niopdc.ir مراجعه کننــد.» به تازگى نیز امیر 

وکیل زاده، مدیر عامل شــرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى از مردم درخواســت کرده بود تــا از 20 مردادماه در 
جایگاه ها از کارت سوخت شخصى خودشان استفاده کنند. 
آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت 
خود را گم کرده و نسبت به درج اطالعات خود در سامانه 
دولت همراه اقدام و با طى کردن فرایند الزم، شماره حساب 
کارت اعتبارى خود را ثبت کرده اند، نیازى به ثبت نام مجدد 
ندارند و کارت هوشمند سوخت آنها بر اساس ثبت نام انجام 

شده قبلى، صادر مى شود. 

 رئیس سازمان امور اجتماعى از اجراى طرح نشاط اجتماعى 
در سواحل کشور در ایام تابستان سال جارى خبر داد و گفت: 
این طرح با هدف افزایش نشــاط اجتماعى در دستور کار 
قرار دارد. تقى رستم وندى در گفتگو با «پانا» اظهار کرد: 
در طرح نشاط اجتماعى در ســواحل کشور سازمان هاى 
مختلفى از جمله سازمان بسیج، سازمان تبلیغات، سازمان 
میراث فرهنگى و گردشگرى برنامه هاى ویژه اى در قالب 
برنامه هاى فرهنگى اجرا مى کنند که این برنامه ها از نیمه 
خرداد ماه در سواحل کشور به ویژه در استان مازندران آغاز 
شده است. وى افزود : سعى مى شود برنامه هاى فرهنگى 
که در سواحل کشور اجرا مى شــود در سال جارى تقویت 

شود چون جمعیت زیادى از مردم کشور از سواحل استفاده 
مى کنند و اجراى برنامه هاى فرهنگى با مضمون نشــاط 
اجتماعى مى تواند اثرگذار باشــد. سواحل بخش مهمى از 
نشاط اجتماعى اســت و افراد زیادى در فضاهاى عمومى 
همچون سواحل مى توانند احساس شادى داشته باشند که 

مى توان با برنامه هاى ویژه این امکان را فراهم کرد.
رئیس ســازمان امور اجتماعى کشــور یادآور شد: درباره 
سواحل طى سه ســال اخیر با حضور سمن ها و نهادهاى 
فرهنگى مختلف و روحانیون برنامه هاى فرهنگى مختلفى 
طراحى شده است که امسال نیز این برنامه ها اجرا خواهد 

شد.

حداقل یک بار با کارت سوخت 
سوخت گیرى کنید

اجراى برنامه هاى فرهنگى
لب ساحل

برخورد با کشف حجاب 
در فرودگاه 

  عصر ایران| فرمانده پلیس فرودگاه هاى 
کشــور از برخورد با کشــف حجاب در محیط 
فرودگاه ها خبر داد. سردار حسن مهرى در این 
باره گفت: مأموران پلیس اگر مواردى را مشاهده 
کنند که پوشــش افراد مروج مدل هاى غربى 
است، حتمًا با آن برخورد خواهند کرد. فرمانده 
پلیس فرودگاه هاى کشور درباره اینکه آیا امکان 
جلوگیرى از سفر افراد بدحجاب نیز وجود دارد یا 
خیر؟ اظهار کرد: ممکن است از سفر جلوگیرى 
شــود. براى چنین افــرادى پرونــده قضایى 
تشکیل شده و تحویل مقامات قضایى خواهد

 شد.

خطر افزایش اجاره  مسکن
  ایسنا| دبیــر کمیســیون اجتماعى 
مجلس شوراى اســالمى با بیان اینکه 25/9 
درصد خانوارهاى کشــور اجاره نشین هستند 
گفت: بیم آن مى رود که با این وضعیت اجاره ها، 
حاشیه نشــینى هاى درون شــهرى و برون 
شــهرى افزایش یابد و وضعیت آســیب هاى 
اجتماعى وخیم تر شــود چرا که عمًال نیمى از 
سبد هزینه خانوار به هزینه هاى مسکن تعلق

 مى گیرد.

خطر سینمایى
مدیرعامل خانه ســینما معتقد    فارس|
اســت: بزرگ ترین خطرى که سینماى ایران 
را تهدید مى کند، نه ســرمایه هاى غیرمتعارف 
است، نه شــکاف هاى اجتماعى پشت صحنه؛ 
بلکــه دســتمزدهاى غیرمتعارف اســت که 
حتمًا بخشــى از آن از پول هــاى غیرمتعارف 
ناشى مى شــود. به گفته شاهسوارى، بخشى 
از این دستمزدها هم ناشــى از رفتار نهادها و 
دســتگا ه هاى تولیدکننده فیلم است که براى 
حضور چندروزه یــک بازیگر، اعــداد و ارقام 

هنگفتى را پرداخت مى کنند. 

کلمه «موسیقى» نداریم!
طیبه سیاوشــى، نماینده    خانه ملت |
مردم تهران در مجلس مــى گوید: طبق گفته 
کارشناســان کلمه موســیقى در هیچ قانون 
و سند باالدســتى وارد نشــده و تحت عبارت 
«سرود و آهنگ هاى انقالبى» مطرح است و 
همین رویکرد موجب شده نتوان موسیقى را از 
طریق نظام آموزش و پرورش، مراکز رسمى و 
جایگاه هاى مختلف مثل صدا و سیما در کشور 

به گوش مردم رساند.

کودك آزارى وحشتناك
  تابناك | مــادرى در قزوین براى تنبیه 
دختر شش ســاله اش کلید منزل را به شکل 
نامعلومى در ســر وى فرو برد و حادثه آفرید. 
حادثه زمانى رخ داد که مادر این کودك براى 
تنبیه دختر شش ســاله اش، کلید را بر سرش 
کوبیده که در بافت مغزى فرو رفت. به دنبال این 
اتفاق کودك بالفاصله تحت درمان جراحى مغز 
و اعصاب قرار گرفت. معاون سیاسى، امنیتى و 
اجتماعى اســتاندارى قزوین گفته به مدیرکل 
بهزیستى استان قزوین و مدیر کل امور بانوان 
و خانواده استاندارى قزوین مأموریت داده شده 
تا در اسرع وقت به این موضوع رسیدگى کنند. 

دختر شش ساله هم اکنون بسترى است.

خداحافظ گوشت و لبنیات!
رئیس کانون عالى بازنشستگان    میزان|
تأمین اجتماعى کشــورى با بیان اینکه سفره 
مســتمرى بگیران تأ مین اجتماعى روز به روز 
کوچک تر مى شود، عنوان کرد: گوشت و لبنیات 
از سبد غذایى خانوار هاى بازنشسته این سازمان 

حذف شده است.

پیوستن 7 کشور دیگر 
به اینستکس

  تسنیم| «فدریکا موگرینى»، مسئول سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا در وبالگ شخصى خود با اشاره به 
اینکه سازوکار اینستکس عملیاتى شده است، نوشت: «ما 
به همراه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان این سازوکار 
را راه اندازى کردیم و هفت کشور اروپایى دیگر نیز قرار 
است به آن بپیوندند.» پیش تر اتریش، بلژیک، فنالند، 
هلند، اسلوونى، اسپانیا و سوئد اعالم کردند که با انگلیس، 
فرانسه و آلمان همکارى مى کنند تا کانال هایى را براى 

تسهیل تجارت و معامالت مالى با ایران ایجاد کنند.

انتخابات مجلس 
استانى نمى شود

سخنگوى کمیسیون امور داخلى کشور    ایسنا |
و شوراها تأکید کرد: با توجه به ایرادات شوراى نگهبان 
به طرح اصالح موادى از قانون انتخابات مجلس دیگر 
امکان برگزارى انتخابات به طور اســتانى وجود ندارد. 
اصغر سلیمى با بیان اینکه استانى شدن انتخابات مجلس 
براى امسال به طور کلى منتفى شده است، تصریح کرد: 
این طرح چه تصویب شود و چه با الیحه جامع انتخابات 
ادغام شــود به انتخابات ســال جارى مجلس شوراى 

اسالمى نخواهد رسید.

این چادر ایرانى است
نماینده مردم مازندران در مجلس    شبستان |
خبرگان با اشاره به اینکه بازبودن دروازه هاى ورودى 
کشور براى ورود تولیدات خارجى نقص است، بر حفظ 
پوشش مردان و زنان با رعایت شئونات ایرانى و اسالمى، 
تأکید کرد. آیت ا... معلمى با اشاره به اینکه داشتن پوشش 
مناسب براى بانوان سفارش خداست، اظهار کرد: زینت 
زن، مخصوص شوهرش است و نباید مورد نگاه دیگران، 
قرار گیرد. وى بیان کرد: چادر به این سبک، مربوط به 
ایران است و عرب ها، پوشش خاصى دارند اما چادر به 

ایران ارتباط دارد.

رسوایى 4 عضو شوراى شهر 
4 عضو شــوراى شهر الشــتر در استان    رکنا |
لرستان دستگیر شدند. مشــکالت مالى و جعلى بودن 
مدارك، علت اصلى دســتگیرى اعضاى شوراى شهر 
الشتر اســت. در تاریخ 30 خردادماه امسال نیز حبیب 
نصیرى شهردار الشتر به اتهام تخلفات مالى و در فرودگاه 

خرم آباد دستگیر شد.

حقوق هاى واقعاً نجومى
بررسى هاى جداول حقوقى    روزنامه شرق|
منتشر  شده از طرف صندوق بازنشستگى کشور نشان 
مى دهد که تمام اعضاى موظف هیئت مدیره صندوق 
بازنشستگى کشور و شرکت هاى تابعه این مجموعه، 
برخالف قانون خدمات کشورى، نجومى بگیر هستند. 
برخى اعضاى هیئت مدیره شرکت آتیه صبا، حتى حقوق 
54 میلیون تومانى هم دریافت کرده اند؛ در حالى که طبق 
قانون، پرداخت این ارقام تخلف است و منابع مالى اضافى 

باید به حساب دولت بازگردد.

رسماً؛ نه
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت که دیروز    انتخاب |
براى حضور در یکصدوهفتادوششمین نشست اوپک به 
وین رفته بود در پاسخ به سئوال خبرنگارى درباره اینکه 
آیا در حال حاضر به اروپا نفت مى فروشید یا نه، گفت: به 

شکل رسمى؛ هیچ.

زندانى سیاسى نداریم
سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به سئوالى    بهار |
درباره اینکه چــرا بعضى از زندانیان سیاســى در کنار 
زندانیان دیگر نگهدارى مى شــوند تــا اتفاقاتى مانند 
فشافویه رخ دهد گفت: ما زندانى سیاسى نداریم و اینها 
کسانى اند که جرم علیه امنیت انجام داده اند. اهتمام قوه 
قضای یه جداســازى زندانیان بر اساس نوع جرم است و 

درصد قابل قبولى هم محقق شده است.

خبرخوان

 به دنبال انتشار برخى شایعات در مورد احتمال از سرگیرى 
طرح فروش سربازى، بخشــش اضافه خدمت غایبان و 
معافیت هاى جدید سنى، رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز 
ستاد کل نیروهاى مسلح اعالم کرد نه تنها هیچ تصمیمى 
در مورد ارائه تسهیالت به سربازان غایب اتخاذ نشده، بلکه 

به زودى برخورد با این افراد تشدید نیز خواهد شد.
 سردار موسى کمالى درباره بخشش اضافه خدمت سربازان 
غایب اظهار کرد: برابر قانون، سربازانى که تا سه ماه غیبت 
از سربازى داشته باشند، سه ماه اضافه خدمت، سربازانى 
که از سه ماه تا یکسال غیبت داشته باشند شش ماه اضافه 
خدمت و سربازانى که بیش از یکسال غیبت داشته باشند 
عالوه بر شــش ماه اضافه خدمت، مشمول مجازات هاى 
مربوط به ســربازان فرارى نیز مى شوند. وى با بیان اینکه 
در گذشته طى چندین مرحله اضافه خدمت هاى ناشى از 
غیبت سربازان بخشیده شده بود، اظهار کرد: اما دیگر خبرى 
از چنین بخشودگى ها و تسهیالتى نخواهد بود و بخشودگى 
اضافه خدمت هاى ناشى از غیبت، دیگر تکرار نخواهد شد.

کمالى در مورد اینکه آیا احتمال اجراى دوباره طرح فروش 
ســربازى یا همان جریمه ریالى ســربازى وجود دارد به 
«ایسنا» گفت: پرونده فروش ســربازى یا جریمه ریالى 
سربازى مختومه شده و دیگر اجرا نخواهد شد، بنابراین الزم 
است مشموالن غایب به امید اجراى دوباره چنین طرح هایى 

نمانده، وضعیت سربازى خود را مشخص کنند.
رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى مسلح 
همچنین در مورد اینکه آیا ممکن است معافیت هاى سنى 
سربازى جدیدى اعالم شود خاطرنشان کرد: تمامى افراد 
ذکور ایرانى متولد ســال 1355 به بعد مشــمول خدمت 
سربازى هستند و باید وضعیت خدمت ســربازى خود را 
مشخص کنند. هیچ گونه معافیت سنى جدیدى براى این 

افراد اعالم نخواهد شد.

کمالى همچنین از تشدید برخورد با مشموالن غایب نیز 
خبر داد و گفت: به زودى طرح تشدید برخورد با مشموالن 
غایب و همچنین به کارگیرندگان این افراد اجرا خواهد شد 
و برابر قانون با این افراد برخورد خواهد شــد که از جمله 
آن احتمال ارجاع به محاکم قضایى نیــز وجود دارد. وى 

با بیان اینکه بسیارى از مشــموالن غایب هنگام دریافت 
گواهینامه، تمدید گواهینامه، تعویض پالك و... شناسایى 
شده اند، تصریح کرد: در همین راستا نیز به زودى برخورد با 

آنان آغاز خواهد شد.
رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى مسلح با 

بیان اینکه هماهنگى هاى الزم در این خصوص انجام شده 
است، اظهار کرد: محدودیت هاى اجتماعى براى مشموالن 
غایب نیز تشدید خواهد شــد که از جمله آن مى توان به 
ممنوعیت ارائه وام بانکى به مشموالن غایب، ممنوعیت 

ثبت و تأسیس شرکت و... اشاره کرد.

عکاس و دوچرخه ســوار زن که به طرز مرموزى در غرب 
پایتخت ناپدید شــده بود پس از 9 روز در حالى پیدا شد که 
مدعى است مردان ناشناسى قصد داشتند قلبش را از بدنش 
خارج کنند. پلیس اما معتقد است اظهارات لیدا کاوه عارى از 
حقیقت است.  روزنامه «ایران» در شماره دیروز خود به نقل از 
کاوه که هم اینک در بیمارستان بسترى است نوشت: «روز 
جمعه 31 خرداد ســوار خودرو پرایدى شدم اما سرنشینان 
خودرو بعد از سوار شدن ســر مرا زیر صندلى عقب بردند و 
با تهدید از من خواستند که ســکوت کنم. در میان راه مرا 
بى هوش کردند و دیگر چیزى نفهمیدم. چشم که باز کردم 
درون خانه اى بودم. چند روز اول نیمه هوش بودم و آنها به 
من دارو تزریق مى کردند. اما بعد از چند روز گفتند که قصد 
دارند قلب مرا به شخص دیگرى پیوند دهند. در همان خانه 
آزمایشات الزم در رابطه با پیوند قلب از من گرفتند. اما بعد از 
چند روز عنوان کردند که قلب من به درد پیوند به شخصى 
که مد نظرشان بود نمى خورد. درنهایت بعد از اینکه دارو هاى 
زیادى به من زدند، دوباره مرا ســوار خــودرو کردند. بعد از 
دقایقى خودرو متوقف شد و مرا در فضاى سبزى رها کردند.»

اما روز گذشــته یک منبع آگاه در پلیس جنایى تهران به 

خبرگزارى «برنا» گفت که ماجراى ناپدید شدن لیدا کاوه به 
هیچ عنوان آدم ربایى نیست و اظهارات این دختر در خصوص 
نحوه ربوده شــدن و قصدى که از دزدیده شدن خود بیان 
مى کند حقیقت ندارد. به نوشته خبرگزارى «برنا»،  پلیس به 
این نتیجه رسیده  داستانسرایى هاى لیدا کاوه بخاطر برخى 
از رازهاى خصوصى اش است و پرونده این دختر براى پلیس 

کامًال شفاف است.

سختگیرى در حیطه نظام وظیفه جدى تر  شد

آب پاکى روى دست مشموالن غایب

مسافرت با حیوانات خانگى، اتفاق رو به گسترشى در این 
روزهاست به ویژه اینکه پانسیون حیوانات خانگى و سپردن 
آنها به مراکز نگهدارى بسیار پرهزینه شده و ریسک باالیى 
هم دارد. اما مسافرت کردن با حیوانات خانگى در ایران، 
 هم از نظر حمل و نقل حیوانات و هم در مورد اقامت آنها 

چندان راحت نیست.
پیگیرى پایگاه اطالع رســانى «چمــدان» از مجموعه 
هتل هاى پارسیان، هتل اســپیناس پاالس، هتل داد یزد 

و هتل عباسى اصفهان براى همراه بردن حیوان خانگى 
توسط مسافر در هتل در تمام موارد با این جواب روبه رو 

شد: «به هیچ وجه امکانپذیر نیست!»
جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور در مورد 
همراه بردن حیوانات خانگى به هتل ها گفت: هیچ آیین 
نامه اى در این زمینه وجود ندارد اما ورود حیوانات به هتل ها 
ممنوع است چرا که ممکن اســت براى دیگر مهمان ها 
مزاحمت ایجاد شــود. وى ادامه داد: بنابراین اگر مهمانى 

با حیوان خانگى خود به هتل مراجعه کند، از او خواســته 
مى شود که حیوانش را به یکى از پانسیون هاى مراقبت از 

حیوانات که در همه شهرها وجود دارد بسپارد.
اما شرایط در اقامتگاه هاى بومگردى کمى متفاوت است 
و برخى از این اقامتگاه ها با هماهنگى قبلى و به واســطه 
امکاناتى که دارند مى توانند میزبان حیوانات خانگى هم 
باشند. رامتین شهرت زین آباد، مدیر اقامتگاه بومگردى 
نارتى تى در تفت مى گوید: به غیر از حساسیت مهمان ها 

بر مسائل بهداشــتى، حدود 30 درصد از مهمان ها از نظر 
روانى اصًال حاضر به پذیرش این مسئله که در اتاقى اقامت 
کنند که در گذشته یک حیوان خانگى در آن بوده، نیستند 
اما ما براى حل این موضوع، فضاى سرپوشیده و مناسب 
سازى شده اى را براى نگهدارى حیوانات ایجاد کرده ایم 
که تنظیم گرما و سرماى هوا در آن امکانپذیر است، البته 
همچنان برخى گردشگران تمایل دارند حیوان خانگیشان 

پیش خودشان در اتاق باشد.

پرونده ربودن لیدا کاوه همچنان مبهم است

مسئله جدید هتل هاى کشور 

هوشنگ مرادى کرمانى، خالق «قصه هاى مجید» در 
گفتگو با روزنامه «خراسان»، وجود آثار منتشر نشده  از 

خود را رد کرده و گفته است: 
«االن 2000 نسخه از کتابم با هم به فروش مى رسد و 
در نمایشگاه کتاب براى خرید آن صف سى چهل مترى 
مى کشند. این موقع است که آدم باید بگوید خداحافظ. 
اینکه االن در75 ســالگى، این اســم مرادى کرمانى را 
که 50 ســال روى آن کار کردم و یک عمر برایش جان 
کندم بخواهم بفروشــم که دیگر خوب نیست. فرمولى 
که در کشــور ما وجود دارد یعنى نویســنده نهایتًا تا 60 
ســالگى، معموًال کارش را مى فروشــد، بعد از آن دیگر 
بخاطر اســمش مى فروشــد و کیفیت کار برایش مهم 
نیست.  همیشــه براى مردم نوشــته ام و جزو آن دسته 
نویسنده هایى نیستم که خیلى چیزها در کشوى میزش 
دارد و چاپ آنها را براى موقعیت دیگرى گذاشته باشد. 
اتفاقًا "قصه هاى مجید"، حدود 130 تا 150 داستان بود 
که از بین آنها، 38 داســتان را انتخاب کردم. بقیه را پاره 
کردم، سوزاندم و دور ریختم، چون مى دانستم یک روز که 
سرم را زمین بگذارم، ناشرها به سراغ بچه هایم مى روند 

و مى گویند اگــر از پدرتان چیزى مانــده بدهید تا چاپ 
کنیم. پولى مى دهند و نوشته ها را حتى اگر ضعیف باشد، 
منتشــر مى کنند. بعد از مرگ آدم، هر کسى مى خواهد 
هر تصمیمى بگیرد اما مهم این اســت در زمان زندگى 
خودم را خراب نکنــم. یعنى از اینکه چیزى را نوشــتم 
که نباید مى نوشــتم، خجالت نکشــم؛ حتى در تنهایى 

خودم.» 

ماجراى سوزانده شدن 100 قسمت از «قصه هاى مجید»

روزنامه «کیهان» نوشــت: «ورطه پرداخت پول هاى 
بى اساس به سلبریتى ها ماجراى به دنیا آوردن فرزندانشان 
را در کانــادا رونق داد. حاال بماند خیلــى از آقازاده هاى 
سیاســى هم همین رویه را دنبال مى کنند. اما مصداق 
بارز آن حضــور قابل تأمل رامبد جوان اســت که پرویز 
پرستویى و دوســتان دیگر هم نتوانســتند راهى براى 
سرپوش گذاشتن بر این حضور پیدا کنند. چرا که اگر نگار 
جواهریان همسر او هم براى دیدن مادرش مى بایست به 
کانادا مى رفت در این شــرایط اقتصادى و دیپلماسى جا 

داشت هنرمند باهوشى مثل او وقت شناسى را سرلوحه 
قرار مــى داد. از طرفى مهران مدیرى بــا منتفى کردن 
"دورهمى" و دل بستن به اسپانسر هم نشان داد آنطور که 
همیشه در استندآپ هایش مى گفت مردم دوست نیست. 
او هم مثل سلبریتى هاى دیگر فقط به پول مى اندیشد و 
بس. تلویزیون باید حساب خودش را از اینها جدا کند و 
به فکر برنامه سازى با اجراى با اصالت تلویزیونى ها باشد 
و از الك ســلبریتى پرورى و دلخوشــى به سلبریتى ها 

خارج شود.» 

«خبرآنالین» نوشت: در هفته هاى اخیر ممیزى جدیدى 
به کار ممیزان شــبکه هاى مختلف ســیما اضافه شده 
اســت. عبدالعلى على عسگرى، رئیس رســانه ملى در 
دستورالعملى جدى از همکارانش خواست تا به شدت با 
استفاده از واژه هاى بیگانه که معادل فارسى رایج دارند 

برخورد شود.
این دســتورالعمل بخش مهمى از ممیزى هاى سیما را 
تشکیل داده اســت. حاال جمع کثیرى از ممیزان حتى 
روى واژه هایى چون آیتم و پالتو، اجازه پخش برنامه هاى 

تولیــدى را نمى دهنــد و اســتفاده از این عبــارات در 
برنامه هاى زنده مجازات  تنبیهى سنگینى دارد.

اینها واژه هایى بودند که سال هاست در تلویزیون استفاده 
مى شــدند. در گزارش هاى فوتبال و والیبــال هم این 

سختگیرى ها به شدت لحاظ شده است.
همین حاال در شبکه هاى 3، 2، 5 و نسیم درباره استفاده 
ســهوى از واژه هاى انگلیســى به قدرى سختگیرانه 
اســت که برنامه ها ممکن اســت از پخش باز  بمانند تا 

اصالحاتشان انجام شوند.

ممیزى جدید در تلویزیون«کیهان» بعد از رامبد جوان سراغ مهران مدیرى رفت
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شناسایى 16 کانون
 گرد و غبار 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از شناسایى 
16 کانون تولید گرد و غبار در این استان خبر داد. منصور 
شیشه فروش اظهار کرد: تیم هاى عملیاتى از اداره هاى 
منابع طبیعى و محیط زیسـت اسـتان این کانـون ها را 
شناسایى کرده و تحت کنترل دارند. وى افزود: این تیم ها 
همچنین هفته گذشته با بررسى مجدد وضعیت موجود 
منطقه دریافتند که قسـمت هاى جدیدى بـه بعضى از 
این کانون ها اضافه شده اسـت. به گفته شیشه فروش، 
سیالب هاى اخیر در مناطق کویرى رسوب هایى را حمل 
کرده و این رسـوب ها با وزش باد حرکـت کرده و ایجاد 

گرد و غبار مى کنند.

گرایش به علوم انسانى
رئیس ستاد آزمون هاى اصفهان گفت: تعداد داوطلبان 
آزمون سراسرى سال 98 این استان در رشته هاى علوم 
انسانى نسبت به سال گذشـته 34 درصد افزایش یافته 
که بیشترین رشد را در میان سایر رشـته ها دارد. آزمون 
سراسرى سـال 98 روزهاى 13 و 14 تیر امسال برگزار 

مى شود.

ارتقاى درجه
رئیس سـازمان شـهردارى ها و دهیارى هاى کشـور از 
ارتقاى درجه 11 شهردارى و ابالغ درجات جدید از سوى 
وزیر کشـور به اسـتاندارى هاى ذیربط خبـر داد. مهدى 
جمالى نژاد اظهار کرد: در استان اصفهان درجه شهردارى 

بهارستان به 8 ارتقا یافته است.

پرواز از اصفهان به عسلویه 
پرواز اصفهان -عسـلویه در فرودگاه بین المللى شـهید 
بهشـتى اصفهان برقرار شـد. بنابر اعالم روابط عمومى 
فرودگاه شـهید بهشـتى اصفهان، شـرکت هواپیمایى 
«سپهران» این پرواز را با ظرفیت 120 مسافر از روز 9 تیر 
با هواپیماى بویینگ 737 راه اندازى کـرد. این پرواز به 
صورت برنامه اى روز هاى یک شنبه هر هفته ساعت 12 
و 15 دقیقه فرودگاه بین المللى شهید بهشتى را به سمت 

عسلویه ترك خواهد کرد.

هیئت بى حاشیه 
محمد سلطان حسـینى، مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان در مجمع سالیانه هیئت بولینگ و بیلیارد استان 
اصفهـان اظهـار کرد: هیئـت بولینـگ و بیلیـارد یکى از 
هیئت هاى ورزشى اصفهان است که حاشیه ندارد و مرهون 
تالش جامعه بولینگ و بیلیارد به مدیریت مسعود داودى 
است و به موفقیت هاى خود ادامه مى دهد. مسعود داودى، 
رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد اصفهان نیز در این مجمع به 
ارائه عملکرد این هیئت پرداخت و به برگزارى مسابقات، 
اعزام ها، دعوت شده هاى ورزشکاران به تیم ملى، حضور 

داوران اصفهانى به مسابقات بین المللى و... اشاره کرد.

پذیرش دانشجوى دکترا 
دانشکده حقوق و علوم انسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان(خوراسگان) در سال جارى در 15 رشته دکتراى 
تخصصى دانشـجو مى پذیرد. محمد علیمرادى رئیس 
این دانشکده گفت: اغلب دانش آموختگان این دانشکده 
در پست هاى باالى اجرایى کشور و در پست عضو هیئت 
علمى در دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالى، مشغول به 

فعالیت شده اند. 

افتتاح بوستان در نیاسر
شـهردار نیاسـر از افتتاح بـزرگ ترین بوسـتان مالیاتى 
کشـور در این شـهر خبر داد. احمد امینى نیـک در جمع 
خبرنگاران با اعـالم این خبر اظهار کرد: این بوسـتان با 
اختصاص اعتبارى بالغ بـر یک میلیـارد و 500 میلیون 
تومان به وسـعت 3/5 هکتار همراه با استخر ذخیره آب 
به ظرفیت 8000 مترمکعب ایجاد شده است. وى عنوان 
کرد: عملیات تجهیز و ساماندهى این بوستان تا سال 99 

به پایان مى رسد.

خبر

مدیر کل گمرك اصفهان گفت: در سه ماهه سال 98، بالغ 
بر 955 میلیارد و 141 میلیون ریال درآمد توسط گمرك 

اصفهان کسب و به خزانه واریز شده است.
اســدا... احمدى ونهرى اظهار کرد: در سه ماهه ابتداى 
امســال بالغ بر یک میلیون و 655 هزار تن کاال از استان 
اصفهان به مقصد 73 کشور جهان صادرات داشته ایم که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 34 درصد رشد 

داشته است.
وى عمده ترین کاالهاى صادراتى از اســتان اصفهان را 
آهن و فوالد، محصوالت پتروشیمى، محصوالت شیمى 
آلى و فرش برشمرد و گفت: مهمترین کشورهاى مقصد 

کاالهاى صادراتى استان اصفهان را عراق با 25 درصد، 
چین  با 12 درصد، افغانســتان با 9 درصد، پاکستان با 7 
درصد و امارات با 6 درصد ســهم از کل صادرات استان 

داراست.
احمدى ونهرى با بیان اینکــه مهمترین کاالهاى وارداتى 
گمرك اصفهان در سه ماهه امســال، ماشین آالت برقى، 
وســایل مکانیکى و آهن و چدن بوده اســت، اظهار کرد: 
عمده ترین کشورهاى صادر کننده به مقصد گمرك اصفهان 
را مالزى با  18 درصد، کره جنوبى با 16 درصد، چین با 13 
درصد، آلمان 13 درصد و ایتالیا با 12 درصد از کل صادرات به 

مقصد گمرك اصفهان، به خود اختصاص داده اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: 285 نفر از هموطنان از ابتداى اجراى طرح تا 8 تیر 

در سراسر استان آسیب دیدند.
داریوش کریمى با اشــاره به اینکه در نخستین روزهاى 
تیرماه 98 و به ویژه تعطیالت پایان هفته نجاتگران این 
جمعیت روزهاى سخت و پرکارى را پشت سر گذاردند، 
اظهار کرد: در این مدت 285 تن از هموطنان از ابتداى 
اجراى طرح تا 8 تیر در سراســر اســتان آسیب دیدند و 
امدادگران موفق به نجات 112 تــن از حادثه دیدگان 
شــدند. وى افزود: در بازه زمانى یکم تا هشتم تیر ماه، 
54 حادثه جاده اى، 23 حادثه شهرى، 22 مورد خدمات 

حضورى، هفت حادثه صنعتــى و کارگاهى، دو حادثه 
کوهســتان، دو حادثه ســاحلى و دو حادثه آتش سوزى 
مرتع توسط نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر استان 

پوشش داده شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه در طول این مدت 16 مورد عملیات 
رهاسازى توسط تیم هاى عملیاتى این جمعیت صورت 
گرفته اســت، تصریح کرد: 348 نیــروى عملیاتى این 
جمعیت در قالــب 128 تیم عملیاتى با همراه داشــتن 
تجهیزات الزم امــدادى در عملیات هاى یادشــده به 

خدمت رسانى به حادثه دیدگان پرداختند.

نجات 112 نفر 
در حوادث 8 روز 

عراق در صدر واردکنندگان 
محصوالت از اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
سامانه دوم آبرســانى اصفهان بزرگ یک مطالبه خاص 
اســت و براى تکمیل آن 3000 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است و حتى اگر ســد زاینده رود هم سرریز کند، ظرفیت 
سامانه اول آبرسانى اصفهان جوابگوى تأمین آب شرب 

مردم نیست.
هاشم امینى با اشاره به شرایط سخت آبى در تابستان سال 
گذشته گفت: خوشــبختانه به دنبال بارش هاى امسال، 
وضعیت ذخیره سد زاینده رود خوب است و مطابق آخرین 
آمار سد زاینده رود بیش از 800 میلیون مترمکعب آبگیرى 
شده این درحالى است که  هنوز در برخى از نقاط شهر افت 

فشار آب داریم.
وى به دلیل افت فشار و بعضًا قطعى آب در برخى طبقات 
اشاره کرد و افزود: این موضوع به دلیل تمام نشدن پروژه 
سامانه دوم آبرســانى اصفهان بزرگ است، در حالى که 
اجراى این سامانه باید در سال 86 تکمیل و تحویل شرکت 
آب و فاضالب اصفهان مى شد اما به دالیل ادارى و صدور 
برخى مجوزها، این پروژه مهم هنوز به اتمام نرســیده. 
همچنین باید توجه داشــت که این طرح به عنوان طرح 

پدافند غیرعامل، موجب حل مشــکل تأمین آب شرب 
جمعیت بیش از چهار میلیونى استان اصفهان مى شود.

امینى در خصوص روند اجراى این طرح، گفت: شرکت 
آب منطقه اى اصفهان اکنون در حال احداث تصفیه خانه 
و خطوط آبرسانى این طرح است، تأکید مدیریت استان 
هم  بر اتمام هر چه سریع تر سامانه دوم آبرسانى اصفهان 
است تا در ایام پیک تابستان بتوانیم از ظرفیت این سامانه 

استفاده کنیم.
وى با تأکید بر اینکه افق ســامانه اول آبرسانى اصفهان 
بزرگ در سال 86 تمام شد و بعد از آن باید سامانه دیگرى 
وارد مدار مى شد، افزود: از ســال 86 تاکنون توانستیم با 
اعمال مدیریت مصرف آب را عادالنه میان مشــترکان 
توزیع کنیم به طورى که سرانه مصرف آب در اصفهان از 
189 لیتر در شبانه روز در سال 86  به 149 لیتر در سال 97 

کاهش یافته است.
وى با اشــاره به اقدامات فنى پیرامون توزیع عادالنه آب 
گفت: در این راستا شــهر اصفهان براى عبور از شرایط 
سخت به 23 بخش تقسیم شد، همچنین 56 شهر و 300 
روستا که تحت پوشش طرح آبرســانى اصفهان بزرگ 

هستند مجهز به سامانه هوشمند تله مترى شدند که این 
امر موجب توزیع میلیمترى آب شد و نیز تمام نقاط شهر 

مجهز به ایستگاه آنالین مدیریت فشار شد.
وى افزود: در حال حاضر حدود 11 هزار لیتر بر ثانیه آب 
مورد نیاز مردم  از طریق تصفیه خانه آب باباشــیخعلى 
تأمین مى شود و مابقى نیاز آبى در بخش شرب از طریق 
چاه هاى متفرقه تأمین مى شــود که باید کیفیت الزم را 
داشته و مورد تأیید مرکز بهداشت استان باشد. این در حالى 
است که  خط قرمز ما در اســتفاده از آب هاى زیرزمینى، 

کیفیت است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصریح 
کرد: با وجود کمبود آب، اصًال  امکان جیره بندى آب در 
استان اصفهان وجود ندارد و با مدیریت مصرف و توزیع 

تابستان را با خیال راحت پشت سر مى گذاریم.
امینى در خصــوص آبدهى چاه هاى فلمــن، گفت: در 
ســال هایى که بارش نرمال بوده است آبدهى چاه هاى 
فلمن به بیش از 3000 لیتر بر ثانیه رسیده بود که متأسفانه 
طى یک دهه گذشــته به دلیل وقوع  خشکسالى، اکنون 

آبدهى این چاه ها حدود 300 لیتر بر ثانیه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب با اشاره به تکمیل نشدن سامانه دوم آبرسانى و شرایط مناسب سد زاینده رود:

افت فشار آب داریم اما جیره بندى نمى شود

رئیس شوراى شــهر کوهپایه گفت: آثار باستانى و میراث تاریخى 
سرمایه گرانقدرى در شهر هستند که یکى از آثار منحصر به فرد در 

کوهپایه شهر زیر زمینى است.
قوام الدین ضیایى در گفتگو با «صاحب نیوز» تصریح کرد: با توجه 
به خاص بودن این گنجینه تاریخى، شوراى شهر به اتفاق شهردار 
براى ثبت این اثر چند سفر برون استانى با حضور در وزارت میراث 

فرهنگى داشته است.
وى افزود: در آخرین نشست با کارشناسان مرتبط با استان در تهران و 
حتى ارسال نامه هایى جامع و کامل در اعالن و اعالم این مهم مقرر 
شد نمایندگان و نقشه برداران به منظور برداشت دقیق و کارشناسى 
جامع و علمى این مجموعه در شهر حضور یابند و نسبت به برداشت و 
بررسى کامل و تاریخ  نگارى آن مقدمات ثبت این اثر را فراهم آورند.

رئیس اداره روابط عمومى جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: بنابر 
قانون ممنوعیت کشت برنج در استان هاى غیرشمالى، طى سه سال 

کشت برنج در استان اصفهان به طور کامل ممنوع خواهد بود.
سیدمحمد موســوى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: بنابر قانون 
ممنوعیت کشت برنج در استان هاى غیرشمالى، طى سه سال کشت 

برنج در استان اصفهان به طور کامل ممنوع خواهد بود.

رئیس اداره روابط عمومى جهاد کشاورزى استان اصفهان ادامه داد: در 
همین راستا هزینه آب کشاورزى سال اول 50 درصد، سال دوم 100 
درصد و سال سوم نیز 100 درصد افزایش پیدا مى کند و از سال چهارم 
با افرادى که اقدام به کشت این محصول کنند برخورد خواهد شد. وى 
در پایان خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت نیز نوعى جریمه است و 

در طول سه سال هیچ گونه تسهیالتى به برنجکاران داده نمى شود.

اجراى گام به گام ممنوعیت کاشت برنجآخرین وضعیت شهر زیرزمینى در شرق اصفهان

واحدهاى بخارى مولد برق نیروگاه اصفهان از ابتداى 
ســال جارى، تا پایان خردادماه، مقدار  896 میلیون و9 
هزار کیلووات ســاعت، برق خالص تولیدي را به شبکه 
سراسري برق کشــور تحویل داده است که این میزان 
تولید برق در نیروگاه اصفهان حدود پنج برابر تولید مدت 
مشابه سال قبل اســت که به یمن جارى بودن آب در 

رودخانه زاینده رود و همت و تالش کارکنان متخصص 
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان محقق شد.

گفتنى اســت نیروگاه اصفهان از نوع نیــروگاه هاى 
حرارتــى و داراى پنــج واحد بخــارى مولــد برق با 
ظرفیت هاى متنوع و مجموع تــوان تولید نامى 835 

مگاوات برق است.

تولید896 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

مدیر کل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى 
اصفهان با بیان اینکه آموزش، سالمت و امنیت از 
موضوعات مهم و اساســى جامعه است گفت: اگر 
مسائل و مشکالت اجتماعى در زمان مناسب مورد 
توجه نهادهاى مسئول قرار نگیرند، به طور قطع به 

آسیب اجتماعى تبدیل خواهند شد. 
سید محسن سجاد در کارگروه ارتقاى امور اجتماعى 
فرهنگى و سالمت استان که به میزبانى منطقه 12 
شهردارى اصفهان برگزار شد، افزود: دستگاه هاى 
اجرایى باید به مشکالت و مسائل مناطق محروم 
شــهر توجه کنند تا عالوه بر حل مشــکالت این 
مناطق از تسرى آنها به ســایر مناطق شهرى نیز 

جلوگیرى شود. 
وى از مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان خواست 
مشکالت و کمبودهاى این منطقه را دسته بندى و 
اولویت بندى کند تا در کارگروه تخصصى بررسى 
و تصمیمات الزم اتخاذ شــود. على باقرى، مدیر 
منطقه 12 شــهردارى اصفهان نیز در این نشست 
با بیــان اینکه این منطقه متشــکل از محله هاى 
نگین، مهــدى آباد،  ملک  شــهر، امیرعرب،  ناصر 
خسرو،  کوثر(قدس)، عاشــق آباد،  منطقه صنعتى 
امیرکبیر، امین آباد و محله محمود آباد است افزود: 
حدود 13 درصد از جمعیت این منطقه در محله  ناصر 
خسرو ساکن هســتند. باقرى،  کمبود فضاى سبز، 
کمبود فضاى ورزشى،  کمبود مراکز مذهبى،  کمبود 
مراکز آموزشى و مدرســه و نبود مراکز بهداشتى 
را از مشکالت ناصر خســرو برشمرد و گفت: على 
رغم وجود فرهنگسرا، ســالن مطالعه و ورزشگاه 
امیرالمؤمنین(ع) در این محلــه همچنان کمبود 

امکانات از مشکالت اصلى اهالى این محله است.

لزوم توجه به مسائل 
مناطق کم برخوردار 

شهر اصفهان

جلسه بررسى وضعیت ارتباطى شهرستان اصفهان برگزار 
شد. در ابتداى این  جلسه، حیدرى زاده، مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان با بیان اینکه کانال هاى ارتباطى و سیســتم هاى 
مخابراتى، یکى از نیازهاى ضرورى همه آحاد جامعه در عصر 
حاضر است، افزود: امروزه اهالى دورافتاده ترین روستاها نیز 
براى برآورده کردن نیازهاى خود درخواست استفاده از اینترنت 
و خطوط مخابراتى را دارند و ما نیز در راستاى مشترى مدارى و 
رضایت بیش از پیش همشهریان عزیز همچون گذشته با توان 

هر چه بیشتر در این عرصه گام برخواهیم داشت. 
گفتنى است در این جلسه حضار به هم اندیشى براى رشد روز 
افزون وضعیت ارتباطى شهرستان اصفهان در زمینه هاى تلفن 
ثابت، سیار و اینترنت پرداختند و مقرر شد مجموعه ارتباطات 
استان ضمن هم افزایى بیشتر  با بررسى مشکالت و ایجاد 
هماهنگى بین شرکت ها و ارائه راه حل هاى  پیشنهادى  در 
اسرع وقت به رفع مشــکالت و توسعه ارتباطات شهرستان 

اصفهان بپردازند.

بررسى وضعیت تلفن هاى ثابت، سیار و اینترنت سرپرست پلیس آگاهى استان اصفهان از انهدام اعضاى 
باند سه نفره اى که به صورت کامًال حرفه اى و ماهرانه 
اقدام به جیــب برى در اماکن و اتوبوس هاى شــهرى 

مى کردند، خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان با بیان اینکه اعضاى این باند 
سه زن جوان بودند، اظهار کرد: این افراد به چندین جیب 
برى و کیف قاپى بــا ارزش 600 میلیون ریال اعتراف 
کردند که پس از تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى به 
مرجع قضایى تحویل داده شدند. وى با اشاره به اینکه 
یکى از شیوه و شگردهاى سارقان و کیف زنان و جیب 

برهاى حرفه اى سرقت از مسافران اتوبوس هاى درون 
شهرى است، گفت: این سارقان اغلب به صورت یک یا 
دو نفره مرتکب کیف زنى یا جیب برى مى شــوند و در 
مسیرهاى شلوغ سوار اتوبوس ها مى شوند و در فرصت 
مناسب نسبت به سرقت وجوه نقد، گوشى تلفن همراه 
و یا ســایر اموال با ارزش از درون کیــف خانم ها اقدام 
مى کنند و کیف زن ها عمدتًا خانم اند و در حین سوار و 
پیاده شدن یا در هنگامى که اتوبوس تکان هاى شدیدى 
دارد به طور مثال حین عبور از دست اندازها محتویات 

کیف را سرقت مى کنند.

باند زنان جیب بر در اصفهان منهدم شد

همزمان با برپایى دو نمایشگاه تخصصى مبلمان راحتى 
و فرش ماشینى، پل شهرســتان میزبان طیف وسیعى از 
خانواده هاى اصفهانى مى شــود تا از آخرین محصوالت 

این دو بخش بازدید کنند.
نخستین نمایشــگاه تخصصى مبلمان راحتى که طى 
روزهاى 11 تا 14 تیرماه برپا خواهد شد، توانمندى هاى 
60 شرکت را در فضایى بالغ بر 4200 مترمربع به نمایش 
مى گذارد. در این نمایشــگاه که براى نخســتین بار به 

صورت تخصصى در اصفهان برپا مى شود، شرکت هاى 
صنعتى، توزیعى و تولیدى فعال در حوزه مبلمان راحتى از 
استان هاى تهران، البرز و اصفهان، انواع مبلمان راحتى را 

به نمایش مى گذارند. 
در کنار این نمایشگاه، دهمین نمایشگاه تخصصى فرش 
ماشینى هم برپا مى شود که ده شرکت معتبر از اصفهان، 

یزد، کاشان و تبریز در آن حضور دارند.
این نمایشــگاه طى روزهاى 11 تا 15 تیرماه در 3500 
مترمربع فضاى نمایشگاهى برپا مى شود. در این دوره از 
نمایشگاه تخصصى فرش ماشینى، شرایطى فراهم آمده 
که فقط تولیدکنندگان فرش به صورت تخصصى حضور 
داشته باشند و آخرین محصوالت خود را در معرض بازدید 

عالقه مندان قرار دهند.
عالقه مندان به بازدید از دو نمایشــگاه مبلمان راحتى 
و فرش ماشینى مى توانند از ســاعت 17 تا 23 روزهاى 
برگزارى به محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

برپایى 2 نمایشگاه مبلمان راحتى و فرش ماشینى 

نمایندگان شهرستان هاى مختلف استان در نشست مجمع 
نمایندگان استان اصفهان علت کاهش افت فشار آب و کمبود 
معلم و مشکالت واحدهاى آموزشــى در استان اصفهان را 
بررســى کردند. نمایندگان مردم در این نشست در بررسى 
دغدغه هاى آموزش و پرورش، بر پیگیرى تخصیص ردیف 
اســتخدامى ماده 28 با توجه به رشد جمعیت دانش آموزى 
و کمبود نیروى معلم، استفاده نکردن از معلمان بازنشسته 
همچنین  نظارت بیشتر بر فعالیت هاى آموزشى مدارس غیر 

انتفاعى در استان تأکید کردند. 
محمد اعتدادى، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
هم دراین  نشســت گفت: با وجود جذب 548 نیروى جدید 

استخدامى،219 دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان و خرید 
خدمات آموزشى و استفاده از بازنشستگان همچنان 3821 

نفرکمبود معلم در استان داریم. 
همچنین مدیر کل نوسازى،توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان در این نشســت با اشاره به فرســودگى 29 درصد 
از 5300 واحد آموزشى اســتان گفت: 80 واحد آموزشى در 
قالب700 کالس درس خطر آفرین در سال تحصیلى جدید 
پذیرش دانش آموز نخواهند داشت. سید مهدى میربد با اشاره 
به اضافه شدن حدود 150 واحد آموزشى در سال تحصیلى 
99-98  از بهســازى 108 کالس خشــت و گلى و حذف 

بخارى نفتى از  203 کالس درس تا پایان تابستان خبر داد.

مشکل کمبود معلم در مجمع نمایندگان بررسى شد

بهروز مهدلو، مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان و هیئت 
همراه با حضور در ذوب آهــن ضمن دیدار و تبادل نظر با 
منصور یزدى زاده، مدیر عامل این شرکت از خط تولید این 

مجتمع عظیم صنعتى بازدید کردند. 
یزدى زاده، مدیر عامل شــرکت ذوب آهن در این دیدار 
مالیات را متعلق به عموم جامعه و حق الناس دانســت و 
افزود: همه باید به نهادینه شدن فرهنگ مالیاتى در کشور 

کمک کنیم.

مهدلو هم تعامــل ذوب آهن اصفهان بــا اداره کل امور 
مالیاتى اســتان را مطلوب و ســازنده دانســت و گفت: 
خوشبختانه امروزه پرداخت مالیات و دریافت مفاصاحساب 
مالیاتى براى ســازمان و شرکت ها یک افتخار محسوب 
مى شود. وى با تشریح مشــوق هاى مالیاتى براى رونق 
تولید، افزود: مجموعه امور مالیاتــى اصفهان در تالش 
است با ارائه بسته هاى متنوع حمایتى به تولید شرکت هاى 

بزرگ به ویژه ذوب آهن اصفهان کمک شود.

کمک مجموعه امور مالیاتى اصفهان به ذوب آهن
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«حاال خورشــید» بعــد از غیبــت چندماهــه و حرف و 
حدیث هاى بسیار اواسط تابستان به آنتن برمى گردد.

بیست و دوم اسفندماه سال گذشته بود که آخرین قسمت 
«حاال خورشــید» روى آنتن رفت و عوامل اعالم کردند 
که تابستان دوباره با ســرى جدید برمى گردند. اما حرف 

و حدیث هاى حذف رشــیدپور از تلویزیــون و خبرى از 
کارگردانــى او در فیلم ســینمایى «در رادار بمانید» یک 
فضاى جدیدى از حاشــیه ها را کلید زد. آیا رشیدپور هم از 
تلویزیون حذف شده و یا «حاال خورشید» دیگر رنِگ آنتن 

را نخواهد دید؟
در روزهاى غیبت «حاال خورشید»،  «سالم صبح به خیر» 
روى آنتن رفت و قرار است این برنامه با «سالم عصر به 
خیر» کنار «حاال خورشید» روى آنتن باشند، به عبارت بهتر 
از اواسط تابســتان که برنامه رضا رشیدپور دوباره به آنتن 
برمى گردد همچون گذشته صبح ها روى آنتن خواهند بود 

و برنامه «سالم صبح به خیر» با نام جدید «سالم عصر به 
خیر» عصرها روى آنتن مى رود.

صفحه برنامه صبحگاهى «حاال خورشید» هم از پیش تولید 
فصل جدید این برنامه تلویزیونى خبر داده و قرار است این 
برنامه در فصل جدید با تجربه ساختارى متفاوت و افزودن 
شمارى از روزنامه نگاران و کارشناسان رسانه 
به گــروه خود، رضایــت مخاطبانش را جلب 
کند. پیش از این، «حاال خورشــید» با زمینه 
اجتماعــى و فضایى فعال، بانشــاط و جذاب 
از شنبه تا پنج شنبه از شــبکه 3 سیما پخش 
مى شد، برنامه اى که شامل بخش هاى مختلفى 
همچون بررسى روزنامه هاى روز کشور، گفتگو 
با مهمان، چراغ زرد، بــورس ایده، بیلبورد و... 
است. البته در فضاى مجازى عنوان جدیدى 
براى این برنامه آورده اند که «مجله بامدادى» 
نام جدید برنامه رضا رشیدپور است اما بنابر پیگیرى هایى 
که انجام شد این برنامه با همان نام «حاال خورشید» بعد از 
پیش تولید و طراحى ساختارى، عوامل کار در تالشند حدوداً 

یک ماه و نیم دیگر به آنتن برگردند.
گفتنى است؛ برخى اعتقاد دارند یکى از دالیل عدم پخش و 
یا تعطیلى چندماهه برنامه «حاال خورشید» مسئله بیمارى 
رشیدپور بوده و همچنین مسائل مالى هم موجب این امر 
شده است اما عوامل برنامه اعالم کردند بعد از چند وقتى 
برنامه پرفشــار روتین نیازمند یک تعطیلــى چندماهه و 

بازگشت با ساختار و تحقیق و پژوهش جدید بوده اند.

تهیه کننده ســریال «فوق لیسانســه ها» ضمن اشاره به 
دشوارى ساخت سریال طنز نسبت به آثار ملودرام، از ادامه 

تولید این سریال تا هفت یا هشت ماه آینده خبر داد.
رضا جودى که پیش تولید ساخت این سریال را از اسفندماه 
سال 97 شــروع کرده بود درباره آخرین وضعیت پیش رفت 

تولید آن به خبرنگار «مهر» گفت: ســاخت سریال «فوق 
لیسانسه ها» حدود هفت هشــت ماه دیگر زمان مى برد و 
عوامل ســریال احتماًال تا پاییز و زمستان درگیر ساخت آن 

خواهند بود.
وى درباره اهمیت ساخت ســریال هاى طنز و کمدى براى 
مخاطب عنوان کرد: همه نوع ســریالى باید براى مخاطب 

ساخته شــود تا بتواند خودش تصمیم بگیرد که به تماشاى 
چه کارهایى بنشیند.

این تهیه کننده ساخت آثار ملودرام را راحت تر از سریال هاى 
طنز دانست و بیان کرد: ســاخت سریال هاى طنز زحمت و 
سختى بیشترى مى طلبد درحالى که در سریال هاى ملودرام 
یک دعوا هم مى تواند محور ســاخت اثر قرار 
بگیرد و باقى اتفاقات به تناسب آن صورت بگیرد.

با اتمام ساخت و ساز لوکیشــن اصلى سریال 
«فوق لیسانســه ها»، این مجموعه پنج شنبه 
29 فروردین ماه کلید خورد. هوتن شکیبا، اولین 
بازیگر این مجموعه است که جلوى دوربین رفت 
و ضبط کار با صحنه هایى که هوتن شکیبا در 
امتحانات داخلى مقطع فوق لیسانس سر جلسه 

حاضر شده است، شروع شد.
لوکیشن جدید این کار نیز در خانه اى در منطقه 
ژاندارمرى اســت و عالوه بر حضور تمامى بازیگران فصل 
گذشته، چندین بازیگر دیگر نیز به این کار افزوده مى شوند 

که هنوز حضورشان نهایى نشده است.
مجموعه «فوق لیسانسه ها» به نویسندگى سروش صحت و 
ایمان صفایى و کارگردانى سروش صحت ساخته مى شود و 

از شبکه 3 سیما روى آنتن خواهد رفت.

«تام هنکس»، ستاره هالیوود و صداپیشه کابوى معروف «داستان 
اســباب بازى» یعنى «وودى»، از تجربه آخرین روز ضبط خود در 

استودیو ضبط صدا براى قسمت آخر این مجموعه سخن گفت.
هنکس در پاسخ به پرسشى درباره روز آخر و پایان یافتن یک تجربه 
تقریباً 25 ساله و اینکه آیا روزى احساسى بوده یا مانند بقیه روزهاى 
کارى سپرى شده است چنین گفت: «افتضاح بود، افتضاح بود. من 
کار ضبط صداى "وودى" را از سال 1991 آغاز کردم و آن زمان بود 

که براى اولین بار با هم آشنا شدیم.»
وى ادامه داد: «ضبط هاى مربوط به "داستان اسباب بازى 4" نزدیک 
به چهار سال طول کشید تا رسیدیم به جلسه آخر. من فکر مى کردم 
ضبط آخر فرق داشته باشــد و رفت و آمدى و اینور و آن ورى داشته 
باشد، اما همان استودیو قبلى و همان میکروفن قبلى بود و در انتها 

گفتند، بسیار خوب، خیلى ممنون، متشکریم! و به این صورت سال ها 
کار پایان پذیرفت.»

این بازیگر ادامه داد: «از تیم تولید پرسیدم آیا کار دیگرى هست که 
در اتاق صدا انجام دهم؟ و آنها اطمینان خاطر مى دادند که نه! نقش 
شما تمام شد. من جواب دادم: نه! نه! من باید بگویم، نگاه کن، متن 

دیگرى؟ و آنها باز پاسخ دادند که نچ! کار شما تمام شده است.»
تام هنکس گفت: «وقتى ماجرا به اینجا رســید لب هایم شروع به 
لرزیدن کرد و درست مثل آدم هایى که در موقعیت ناراحت کننده اى 
قرار مى گیرند تنها چیزى که توانســتم بگویم این بود: "اوه، خیلى 
خب... خیلى خب، اوه من، من، من... اوه، خیلى خب..." و بعد سوار 
ماشینم شدم و از آنجا دور شــدم.» او در انتها فضاى ذهنى خود در 
لحظه خروج از محوطه استودیو را براى تماشاچیان اینطور تصویر 

کرد: «انگار که صداى موسیقى انتهایى فیلم بلند شده بود 
و تیتراژ از جلوى چشمانم رژه مى رفت. همه چیز تمام 

شده بود.» «داستان اســباب بازى 4» جدیدترین 
محصول «دیزنــى» و «پیکســار» و 

قســمت آخر این 
است  مجموعه 
و در بیش از یک 

هفته اى که از اکران 
آن گذشته است، با جلب نظر 

منتقــدان و مخاطبان به فروشــى 
تقریبــًا 300 میلیون دالرى دســت

 پیدا کرده است.

سید ابراهیم عامریان، تهیه کننده فیلم ســینمایى«تگزاس» از ساخت 
سومین قسمت از پنجگانه این فیلم و حضور آن در سى و هشتمین جشنواره 

ملى فیلم فجر خبر داد.
این تهیه کننده سینما به ساخت قسمت سوم فیلم سینمایى «تگزاس» 

که تاکنون دو قسمت آن به کارگردانى مسعود اطیابى ساخته و اکران 
شده است اشاره کرد و گفت: فیلمنامه «تگزاس 3» آماده است و به 
زودى وارد فاز تولید شده و در جشنواره ملى فیلم فجر 98 رونمایى و 
در نوروز 99 اکران خواهد شد. وى ادامه داد: از ابتدا «تگزاس» در پنج 
قسمت طراحى شده بود و قرارست در پنج قسمت تولید شود و اولین 

فیلم سینمایى پنج قسمتى در ایران است. تهیه کننده «تگزاس» در پایان 
عنوان کرد: سعى خواهیم کرد هر سال قسمتى از «تگزاس» را ساخته 
و در بهار اکران کنیم. در فیلم سینمایى «تگزاس 2» که در حال اکران 

است مهدى هاشمى، سام درخشانى، پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، 
گابریال پترى، بهرنگ علوى، رضا ناجى، امیــد روحانى، آدریانو 
تولوزا، سهیل قنادان، تى آگو متوس و نادر سلیمانى به ایفاى نقش 

مى پردازند. قصه این فیلم در ادامه «تگزاس یک» و البته 
با رنگ و لعاب بیشــترى روایت مى شود. پس 
از ماجرا هاى قسمت اول «تگزاس» ساسان 

(سام درخشانى)، بهرام (پژمان جمشیدى) و آلیس (گابریال پترى) به ایران 
برمى گردند. آقا بابک (مهدى هاشــمى) و سورى جون (ژاله صامتى) به 
دنبال آنها مى آیند اما ساسان نمى داند که آن دو زن و شوهر هستند. ساسان 
و بهرام دوباره وارد ماجراى جدیدى مى شوند و قسمت سوم آن نیز ادامه 

داستان این دو قسمت خواهد بود.

على سلیمانى، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر درباره نقش خود در 
سریال «بهترین سال هاى زندگى ما» به کارگردانى احمد کاورى 
و محمودرضا تخشید که این روزها مراحل فنى آن در 
حال انجام است، بیان کرد: در قصه سریال یک 
سوءاستفاده مالى اتفاق مى افتد که من نقش 
تقریباً منفى یک واسطه را که کارش تبدیل 
دالر و ارتباطات مالى با دیگران اســت، 

بازى مى کنم. 
وى پیش بینى خود از ارتباط سریال 
با مخاطب را اینگونه دانست: زمانى 
که پیشــنهاد بازى در «بهترین 
ســال هــاى زندگى مــا» را 
پذیرفتم فقط نقشــى را که 
قرار بود بازى کنم، مطالعه 

کردم و همه فیلمنامه را نخواندم براى همین نمى توانم نظرى بدهم 
اما در آن بخشى از سریال که کار کرده ام به لحاظ کیفى خوب و 

قابل قبول است. 
بازیگر سریال «سقوط یک فرشته» با اشاره به اینکه مدتى است 
سریال ها کیفیت الزم را براى جذب تماشــاگران ندارند، عنوان 
کرد: در حال حاضر مشکالت مالى تلویزیون باعث تعطیلى برخى 
پروژه ها شده و متأسفانه سازمان به دنبال ساخت سریال هاى بیشتر 
با هزینه کمتر است که اشتباه بزرگى است. تلویزیون باید به دنبال 
ساخت سریال هاى خوب و باکیفیت برود تا سلیقه مخاطبان خود را 
ارتقا بدهد؛ اگرچه متحمل هزینه هاى زیادى باشد. سلیمانى درباره 
دیگر پروژه تلویزیونى خود گفت: در سریال «87 متر» به کارگردانى 
و تهیه کنندگى کیانوش عیارى نیز نقش آفرینى مى کنم که در حال 
حاضر به علت مشکالت مالى متوقف شده است و من هم نمى دانم 
دوباره کار در چه زمانى از سرگرفته مى شود. وى که یکى از داوران 

مسابقه رادیویى «یک، دو، صدا» نیز است درباره ویژگى هاى این 
مسابقه مطرح کرد: کسانى که فکر مى کنند استعداد صداپیشگى، 
گویندگى و بازیگرى دارند در مســابقه «یک، دو، صدا» به تهیه 
کنندگى مهدى ساعى که از رادیو ایران روى آنتن مى رود، به رقابت 
مى پردازند و کسانى که برنده مى شوند از آنها دعوت مى شود تا 
در تولید آثار رادیویى همکارى کنند. این مسابقه قرار است ادامه 
دار باشد و به دنبال کشف استعدادهایى در رادیو است که مى تواند 

نویدبخش بهتر شدن کیفیت آثار رادیویى باشد.
«بهترین ســال هاى زندگى ما» به نویســندگى جابر قاسمعلى 
اقتباسى از رمان مطرح «مهاجران» اثر «هاوارد فاست» محسوب 
مى شود. این سریال در 30 قســمت براى پخش از شبکه 3 سیما 
تولید مى شــود. داســتان مجموعه از دهه 30 روایت مى شود و 
قصه اى پرفراز و نشیب را به تصویر مى کشد که در ادامه به دهه 

حاضر نیز مى رسد.

على سلیمانى، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر درباره نقش خود در 
سریال «بهترین سال هاى زندگىما» به کارگردانى احمد کاورى

محمودرضا تخشید که این روزها مراحل فنى آن در  و
حال انجام است، بیان کرد: در قصه سریال یک 
سوءاستفاده مالى اتفاق مى افتد که من نقش 
تقریباً منفى یک واسطه را که کارش تبدیل 
دالر و ارتباطات مالى با دیگران اســت، 

بازى مى کنم.
وى پیش بینى خود از ارتباط سریال 
با مخاطب را اینگونه دانست: زمانى 
که پیشــنهاد بازى در «بهترین 
ســال هــاى زندگى مــا» را 
پذیرفتم فقط نقشــى را که 
قرار بود بازى کنم، مطالعه 
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بازیگر«بهترین سال هاى زندگى ما»:

اشتباه تلویزیون ساخت سریال بیشتر
 با هزینه کمتر است

بهــروز شــعیبى، بازیگــر و کارگردان ســینما 
وتلویزیون قصد دارد سریال جدید خود را با طرح 
موضوعى اجتماعى در 30 قسمت کارگردانى کند.
محمد خزاعى، تهیه کننده ایــن کار درباره این 
سریال گفت: مجموعه تلویزیونى جدیدى را قرار 
است با کارگردانى آقاى بهروز شعیبى کارگردانى 
کنیم که فعًال در مرحله پیش تولید به سر مى برد. 
وى ادامه داد: در حال حاضر فیلمنامه تقریباً کامل 
 و آماده است و در حال پیش بردن مقدمات تولید 
و قرارداد با بازیگران این سریال هستیم که البته 

هنوز نام قطعى براى آن انتخاب نشده است.
خزاعى تأکید کرد: این مجموعه تلویزیونى در 30 
قسمت در مرکز سیمافیلم ساخته خواهد شد و در 
کشورهاى ایران و لبنان مراحل تصویربردارى آن 

انجام خواهد شد. 
وى در پاسخ به این سئوال که بازیگران این اثر چه 
کسانى هستند و آیا از بازیگران خارجى نیز در این 
کار بهره خواهید برد یا خیر؟ توضیح داد: بگذارید 
تا قراردادهایمان با بازیگران قطعى نشده نامى از 
آنها نبرم. درباره بازیگران خارجى هم قطعاً و حتمًا 
ما از حضور هنرمندان غیر ایرانى در این سریال 

بهره خواهیم برد. 
وى درباره قصه این سریال نیز گفت: ترجیح این 
است که در حال حاضر خیلى وارد جزییات نشویم. 
فقط مى توانم بگویم که یــک قصه اجتماعى را 
براى روایت انتخاب کرده ایم که امیدوارم مورد 

استقبال مخاطبان قرار بگیرد. 
این تهیه کننده درباره آغاز زمان تصویربردارى 
ســریال نیز گفت: طبق برنامه ریزى هاى انجام 
شده، تالش ما این اســت که تا مهرماه کار کلید 

بخورد و بتوانیم تصویربردارى را آغاز کنیم.

«سیلوســتر اســتالونه» اخیراً نظرش را در مورد 
بدترین فیلمى که بازى کرده اســت، اعالم کرد. 
او معتقد است هیچ فیلمى بدتر از فیلم سینمایى 

«نقشه فرار 2: جهنم» بازى نکرده است.
قسمت اول این مجموعه ســینمایى که عالوه 
بر استالونه، «آرلوند شوارتزنگر» در آن به ایفاى 
نقش پرداخته بود، به طور گسترده مورد استقبال 
و تحسین قرار گرفت. این اتفاق استودیو سازنده 
این فیلم را بر آن داشت تا هرچه سریع تر به ساخت 

قسمت دوم فکر کنند.
قسمت دوم «نقشه فرار» در سال گذشته اکران 
شد که سیلوستر استالونه این بار در کنار «دیوید 
باتیســتا» به ایفاى نقش پرداخت. این قسمت 
از فیلم به طور کامل شکســت خــود و امتیاز 9 
درصد را از منتقدین دریافت کرد و حتى در گیشه 
نیز نتوانســت بودجه 20 میلیون دالرى خود را 

بازگرداند.
استالونه که در حال بازى در قسمت سوم این فیلم 
سینمایى اســت، مى گوید: «هم اکنون به همراه 
"جان هرتسفلد" در حال ســاخت فیلم "نقشه 
فرار 3" هستیم. "نقشه فرار 2" به معناى واقعى 
بدترین فیلمى بود که تا حاال بازى کردم و به نظرم 

حضور من در آن یک بدشناسى بود.»
او همچنیــن در ادامه فیلم هــاى دیگرى مثل 
«ایست! وگرنه مادرم شلیک مى کند» و «الماس 
شیشه اى» را از فیلم هایى معرفى کرد که از بازى 

در آنها پشیمان است.
استالونه همچنین جزییاتى را از فیلم «نقشه فرار 
3» منتشر کرد و مدعى شد که این فیلم در مدت 
زمان کوتاهى و تنها در 17 شب به صورت فشرده 
تصویربردارى شده است و نوید یک فیلم به مراتب 
بهتر به طرفدارانش را داد. این فیلم در تاریخ 27 
ژوئیه در روسیه اکران شــد و امروز 11 تیر نیز در 

آمریکاى شمالى اکران مى شود.

ه صداى موسیقى انتهایى فیلم بلند شده بود 
ىچشمانم رژه مى رفت. همه چیز تمام 

4داستان اســباب بازى 4» جدیدترین 
زنــى» و «پیکســار» و 

این ر
ت
یک

ز اکران 
ست، با جلب نظر 

مخاطبان به فروشــى 
3 میلیون دالرى دســت

ت.
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روزى که لب هاى «تام هنکس» از ناراحتى مى لرزید

با نزدیک شدن به نوزدهمین جشن سینمایى و تلویزیونى 
«حافظ»، رکورددار این جشن معرفى 
شد. او کسى نیست جز مهران 
مدیرى، کارگردان، بازیگر و 
نویسنده سینما و تلویزیون 
که رکورددار تندیس جشن 
«حافــظ» معرفى شــده 

است.
مهران مدیــرى از جمله 
بازیگران و کارگردان هایى 
اســت که تاکنــون براى 
«شب هاى برره» (بهترین 
بازیگر مرد کمدى)، «باغ مظفر» 
(بهترین ترانه تیتراژ)، «مرد دو هزار 
چهــره» و «قهوه تلــخ» (بهترین 
بازیگــر مرد کمــدى)، «پاورچین» 
(بهترین بازیگر مرد کمدى) و ســه 
بار براى «دورهمى» (بهترین چهره 
تلویزیونى) برنده تندیس حافظ شده 
و با هفت تندیس حافظ از رکوردداران 

این جشن است.

ـینمایى«تگزاس»از ساخت 
 آن درسى و هشتمینجشنواره

وم فیلم سینمایى «تگزاس» 
ود اطیابى ساخته و اکران 
3زاس 3» آماده است و به 
8ى فیلم فجر 98 رونمایى و 
: از ابتدا «تگزاس» در پنج 
 قسمت تولید شود و اولین 

یه کننده «تگزاس» در پایان 
متىاز «تگزاس» را ساخته
2زاس 2»که در حال اکران 
جمشیدى، ژاله صامتى،
میــد روحانى، آدریانو 
لیمانى به ایفاى نقش 

س یک» و البته 
س 
ان 

آلیس (گابریال پترى) به ایران
 سورى جون (ژاله صامتى) به 
 دو زن و شوهر هستند. ساسان 
و قسمت سوم آن نیز ادامه  وند

ه ر و و ى ن ررو و ور ن چ ر ر و و و ز رروج پ

با نزدیک شدن به نوزدهمین جشن سینمایى و تلویز
«حافظ»، رکورددار این جشن م
شد. او کسى نیست جز م
مدیرى، کارگردان، باز
نویسنده سینما و تلوی
که رکورددار تندیس
«حافــظ» معرفى ش

است.
مهران مدیــرى از
بازیگرانو کارگردان
اســت که تاکنــون
«شب هاى برره» (به
بازیگر مرد کمدى)، «باغ مظ
(بهترین ترانه تیتراژ)، «مرد دو
چهــره» و «قهوه تلــخ» (به
بازیگــر مرد کمــدى)، «پاورچ
بازیگر مرد کمدى) و (بهترین
بار براى «دورهمى» (بهترین
تلویزیونى) برنده تندیس حافظ
با هفت تندیس حافظ از رکورد و

این جشن است.

مراحل فنى فیلم سینمایى «لتیان» به کارگردانى على 
تیمورى همچنان ادامه دارد.

طبق گزارش رســیده به تازگى تدوین فیلم توسط 
محمدرضا مویینى به پایان رســیده و به زودى 
مراحل صداگذارى و ســاخت موسیقى فیلم 
آغاز مى شــود تا به احتمال فــراوان اولین 
نمایش فیلم در سى و هشتمین جشنواره  

فجر باشد.
در فیلــم «لتیان» که اواخر ســال 
گذشته جلوى دوربین رفت، امیر 
جدیدى،پرینــاز ایزدیار، ســارا 
بهرامى، حسن معجونى، ستاره 
پســیانى و علیرضــا ثانى فر 
بازى مى کننــد. این روزها 
فیلم «سرخ پوســت» به 
تهیه کنندگى مجید مطلبى 
در ســینماهاى سراســر 
کشور در حال اکران است.

مراحل فنى فیلم سینمایى «لتیان»
تیمورى همچنان ادامه دارد.

طبق گزارش رســیده به تازگى
پایان محمدرضا مویینى به
مراحل صداگذارى و ســ
آغاز مى شــود تا به اح
نمایش فیلمدر سى

فجر باشد.
در فیلــم «لتیا
گذشته جلوى
جدیدى،پری
بهرامى، ح
پســیانى
بازى مى
فیلم «
تهیه ک
در سـ
کشور

جدیدترین خبر از فیلمى
 با بازى سارا بهرامى

رکورددار تندیس
 جشن حافظ 

رضا رشیدپور دوباره «حاال خورشید» را اجرا مى کند

احتمال ادامه تولید «فوق لیسانسه ها» تا زمستان

«تگزاس» پنجگانه مى شود

فیلم کوتاه «شــب» به کارگردانى ریحانه پارسا به پایان مراحل فنى 
رسید و در جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش در مى آید.

ریحانه پارسا، بازیگر جوانى که با بازى در سریال «پدر» در میان مردم 
شناخته شد در اولین تجربه کارگردانى اش به سراغ ساخت یک فیلم 

کوتاه رفت.
فیلم کوتاه «شــب» به کارگردانى ریحانه پارسا به پایان مراحل فنى 
رسید و این بازیگر با انتشــار پســتى درباره زمان اولین نمایش این 
فیلم کوتاه صفحه شخصى اش در اینستاگرام را به روز کرد و نوشت: 
«"شب" در مراحل پایانى فنى/ اولین نمایش فیلم ریحانه پارسا در 

جشنواره فیلم کوتاه تهران. آخرین مراحل فنى آن در حال انجام 
است تا فیلم "شب" براى نمایش در جشنواره فیلم کوتاه تهران 

آماده شود.»
در خالصه داستان فیلم کوتاه "شب" آمده است: «بى حکمت 

نیست که روز خبر از یک پایان نه چندان مطلق مى دهد.»
فریبرز بازغــى و پادینا کیانــى در فیلم کوتاه «شــب» به 

کارگردانى ریحانه پارسا به ایفاى نقش پرداختند.
ریحانه پارســا، بازیگــرى را با ســریال «پــدر» و نقش 
«لیال» آغاز کرد و با شــناخته شــدن در این نقش راه براى 
بازى هاى دیگر او باز شــد و این بازیگر جــوان این روزها 
مشغول بازى در فیلم سینمایى «ارتش سرى» به کارگردانى 

پیمان قاسمخانى است.

ساخته بازیگر سریال «پدر»
 در ایستگاه پایانى

 جزییات سریال 
ـ  لبنانى بهروز شعیبى ایرانى 

بدترین تجربه بازیگرى 
«سیلوستر استالونه»
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هافبک تیم سپاهان گفت:  پوشــیدن پیراهن تیم ملى یکى از 
آرزوهاى من است و امیدوارم این افتخار نصیبم شود.

سیدمحمدرضا حسینى در گفتگویى در مورد اینکه چه چیزى 
باعث شد تا با وجود پیشــنهادهاى زیادى که داشت سپاهان 
را انتخاب کند، اظهار کرد: بعد از چهار سال بازى در ذوب آهن 
قراردادم تمام شد. پیشنهادهاى خوبى از تیم هاى خوب ایران به 
دستم رسید. یکى دو پیشنهاد خارجى هم داشتم که به هر حال 
عملى نشد. شرایطى داشــتم که بیرون رفتن از اصفهان برایم 
سخت بود. همه جهات را در نظر گرفتم و به این نتیجه رسیدم 
که سپاهان همه شرایطى که من مى خواهم را دارد، اینکه امیر 
قلعه نویى، سرمربى این تیم بود و من تجربه کار با او را داشتم، 
یکى از عوامل مهمى بود که ســپاهان را انتخاب کردم. ضمن 
اینکه سپاهان تیم خیلى بزرگ و پرافتخارترین تیم  لیگ برتر 
است، تیم کوچکى نیست که انتخابش سخت باشد و یا نیاز به 
فکر کردن داشته باشــد. در کل همه شرایط را در نظر گرفتم و 

فکر مى کنم بهترین گزینه براى من سپاهان بود.
حسینى در مورد شروع تمرینات ســپاهان، جو تیم و همچنین 
اینکه نوع تمرینات براى او راضى کننده است، گفت: حدود ده 
روز است که تمرینات شروع شده و خیلى منظم و سفت و سخت 
تمرینات را پیگیرى مى کنیم. کارهاى بدنى را زیر نظر سرمربى 
انجام مى دهیم. همه بچه ها هستند به جز یکى دو بازیکن که 
ان شاء ا... هر چه زودتر به تیم اضافه مى شوند. تمرینات خوب و 
شاداب اما سنگینى را پشت سر مى گذاریم. بعد از این هفته هم 
وارد بازى هاى دوستانه و اردو مى شویم. خدا را شکر تمرینات 

خوب است و طبق برنامه جلو مى رویم.
وى در مورد اینکه آیا تمرینات سپاهان که در سه مرحله برگزار 

مى شود و بازیکنان باید دو اردو را پشت ســر بگذارند براى او 
پرفشار است ،  گفت:  همیشــه همه تیم ها همین شرایط را در 
فصل بدنسازى دارند. دوره بدنسازى چون همه تیم ها یک دوره 
پرفشار، سنگین و طوالنى مدت را پشت سر مى گذارند براى همه 
سخت است و ما هم از این قاعده مستثنى نیستیم اما در تیم هاى 
قلعه نویى چون او جدیت خاصى را در تمرینات پیش فصل دارد 
و حساســیت ویژه اى روى این مرحله دارد طبیعتًا فکر مى کنم 
سنگین تر از بقیه تیم ها باشــد. قرار است چند روزى در کردان 
باشــیم و بعد به اردوى خارجى مى رویم که قطعًا براى ما مفید 
است و آماده مى شویم که لیگ را از همان بازى اول پرقدرت و 
خوب شروع کنیم که از همان ابتدا بتوانیم شرایط خوبى را براى 

سپاهان رقم بزنیم.
هافبک ســپاهان در پاســخ به این ســئوال که آیا با توجه به 
یارگیرى هاى انجام شــده امیدوار به قهرمانى در فصل جدید 
است، گفت: سپاهان بدون هر بازیکنى خودش یک اسم بزرگ 
و یک تیم بزرگ است و متکى به بازیکن نیست اما به هرحال 
بازیکنان خیلى خوبى امسال جذب تیم شــدند و هدفگذارى 

باشگاه این است که در ســه جبهه براى قهرمانى تالش کند. 
عالوه بر تالش براى قهرمانى در لیگ برتر و جام حذفى، ان 

شاءا... امســال بتوانیم از گروه آســیایى خودمان صعود 
کنیم که ســال بعد هم در مراحل بعدى خوب کار کنیم 
و به قهرمانى آسیا چشم داشــته باشیم. در صحبتى که 
با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشــگاه داشــتم، 
متوجه شدم هدفگذارى شــان براى قهرمانى است. 
خود قلعه نویى هم در هر تیمى بوده همیشــه براى 
قهرمانى تالش کرده و به جز قهرمانى به چیز دیگرى 

فکر نمى کند. 
حســینى در مورد اینکه ســپاهان بعد از سال ها سهمیه 

لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورده و او نیز که تجربه بازى 
در مســابقات قاره اى را دارد، اکنون عضوى از این ســپاهان 
است، گفت: سپاهان سال گذشته توانست خیلى خوب در لیگ 
برتر کار کند و تا لحظه آخر هم در کورس قهرمانى بود و به هر 
حال در نهایت توانست سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را به دست 
آورد. شرایط بازى هاى آسیایى کامًال متفاوت از لیگ برتر و جام 
حذفى است و واقعاً دنیاى دیگرى است، جو آن از فوتبالى که در 
ایران وجود دارد متفاوت است و مى توان گفت که چند کالس از 
فوتبال ایران باالتر است. تیم هاى قطرى، عربستانى و اماراتى 
تیم هاى پرقدرتى هســتند اما با این حال یارگیرى که امسال 
سپاهان انجام داده نشان مى دهد بیشــتر چشم به بازى هاى 
آسیایى دارد. در صحبتى که با باشگاه داشتم آنها توجه ویژه اى به 
بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا دارند، ضمن اینکه خود قلعه نویى 
هم چه در لیگ آســیا و چه در لیگ برتر همیشه براى بردن و 

قهرمان شدن،  تیم هایش را به میدان مى فرستد.

1398شش 8یر 11 مب ز ل

 تالش کند. 
 حذفى، ان

دعود ن ص
مممممممممنیم  ک
ى که
،،،،،،،،،،تم،
ت..
ى

ى 

سهمیه 
جربه بازى 

ن ســپاهان 
وب در لیگ 
و به هر بود

ا را به دست 
گ برتر و جام 
تبالى که در 
ند کالس از 
اماراتى ى و

ى که امسال 
ه بازى هاى 
ه ویژه اى به 
ود قلعه نویى 
راى بردن و 

محمدرضا حسینى:

سختم بود از اصفهان بیرون بروم

محمــد نژادمهدى، مدافــع تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان تأکید کرد که این تیم 
در فصل آینده جزو مدعیان قهرمانى در 

لیگ برتر خواهد بود.
محمــد نژادمهــدى در مــورد تمدید 
قــراردادش با باشــگاه ذوب آهن گفت: 
چند پیشــنهاد به من رسیده بود، ولى در 
نهایت تصمیم گرفتم تــا در ذوب آهن 
بمانم. روزهاى خوبى را در این تیم پشت 
سر گذاشتم و دوســت داشتم که دوباره 
براى ذوب آهن بازى کنم. امیدوارم که در 
فصل آینده بهترین عملکرد ممکن را در 

تیم ذوب آهن داشته باشم.
وى با اشــاره بــه جدایى چنــد بازیکن 
تأثیرگذار ذوب آهــن و اینکــه آیا این 
موضوع عملکرد ذوبى هــا را تحت تأثیر 
قرار نخواهد داد، اظهار کرد: بعید مى دانم 
این اتفاق رخ دهد. ذوب آهن تیمى نیست 
که با جدایى چند بازیکن ضعیف شود. ما 
با تالش باشگاه و کادر فنى چند بازیکن 
جدید جــذب کردیم و جدا از بازگشــت 
محمدرضا خلعتبرى، سه بازیکن سرباز 
ذوب آهن هم به تیم ما بازخواهند گشت و 
مطمئنًا در فصل جدید براى قهرمانى در 

لیگ برتر مى جنگیم.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در 
مورد وضعیت تیمش در لیگ قهرمانان 
آسیا و بازى با االتحاد عربستان تصریح 
کرد: ما در مرحله گروهى نتایج بســیار 
خوبى گرفتیم و حاال تنها نماینده ایران 
در مســابقات این فصل هستیم. هدف 
ذوب آهن صعود به مراحل باالتر اســت 
و باید االتحاد را هم از پیش رو برداریم. 
مى دانیم که بازى سختى داریم ولى این 
پتانسیل را داریم که حریف عربستانى را 

شکست بدهیم. 

تیم فوتبال سپاهان در اولین دیدار دوستانه خود به مصاف شاگردان 
یحیى گل محمدى مى رود.

تیم فوتبال سپاهان روز شنبه 15 تیر ماه بنا به دعوت تیم شهر خودرو 
مشهد دیدار دوســتانه اى مقابل این تیم در شهر مشهد انجام خواهد 

داد.
طالیى پوشان پس از برگزارى این دیدار دوستانه از تاریخ 16 لغایت 
23 تیر ماه براى برگزارى اردو و برگزارى دو دیدار تدارکاتى به کردان 
کرج عزیمت خواهد کرد و در این اردو با دو تیم پیکان و بادران مصاف 

مى دهند.
تیم فوتبال سپاهان پس از اســتراحتى چهار روزه  از تاریخ 27 تیرماه 
لغایت 5 مرداد ماه براى  برگزارى دومین اردوى تدارکاتى و برگزارى 

سه دیدار دوستانه به کشور ترکیه اعزام مى شود.

استاد عباس افشارى، پیشکسوت ورزشى نویس استان اصفهان که 
سابقه حضور در روزنامه  نصف جهان را هم داشت بعدازظهر یک شنبه 

دار فانى را وداع گفت و به رحمت ایزدى پیوست.
سرویس ورزشى روزنامه نصف جهان درگذشت این پیشکسوت را به 
خانواده عزیز ایشان و جامعه رسانه اى استان اصفهان به ویژه ورزشى 

نویسان تسلیت عرض مى کند.

ذوب آهن 
مدعى مى شود

کى روش استنلى، مهاجم تیم فوتبال سپاهان در هجدهمین دوره لیگ 
برتر به شایعات مربوط به جدایى اش از این تیم واکنش نشان داد.

کى روش استنلى در مورد احتمال ماندن یا جدایى اش از سپاهان و 
اینکه شایعه شده با باشگاه هاى پرسپولیس و تراکتورسازى مذاکره 

کرده اســت، گفت: من معموالً دوست ندارم 

زیاد مصاحبه کنم و در دو فصل گذشته که در فوتبال ایران حضور داشتم چنین چیزى 
را نشان دادم. عالقه اى ندارم در مورد شایعات یا پیش بینى هاى دیگران صحبت کنم 

و هر وقت براى فصل آینده تصمیم گرفتم، همه چیز مشخص خواهد شد.
وى در ادامه افزود: من مسئول انتشار شــایعات و پاسخگویى به آنها نیستم. نکته 
روشن این است که به زودى باید در مورد آینده ام تصمیم بگیرم و این اتفاق هم به 

بهترین شکل رخ خواهد داد. 

به زودى تصمیم مى گیرم

6 دیدار دوستانه 
براى آماده سازى سپاهان

استاد تنهایمان گذاشت

 اسماعیل حســن زاده، رئیس کمیته انضباطى در مصاحبه اى اعالم 
کرد که رأى دیدار سپاهان – پرسپولیس صادر شده است اما اعالم آن 

منوط به امضاى رأى از سوى سرپرست دبیر کلى خواهد بود.
اشــاره اســماعیل حســن زاده به اینکه بــراى دو تیم ســپاهان و 
پرســپولیس محرومیت هایى در نظر گرفته اســت این شائبه را به 
وجود آورده که این دو تیم دســتکم یک بازى از حضور تماشاگران 
محروم مى شــوند در صورتى که اینچنین نیست و محرومیت هاى
 منظور شــده از ســوى کمیته انضباطى براى تماشــاگران دو تیم 
نیســت.در پى چالش هــاى به وجود آمــده در این دیدار از ســوى 
تماشاگران سپاهان و پرســپولیس، دو تیم به احتمال قوى با جریمه 
نقدى ســنگینى مواجه مى شــوند و احتماًال محرومیــت هایى نیز 
براى بازیکنــان در نظر گرفته شــده اســت. این بــازى از مرحله 
نیمه نهایى جام حذفى با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه 
یافت و در ادامه سرخپوشان با شکســت داماش قهرمان جام حذفى 

شدند. 

جریمه هاى سنگین در راهه
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علیرضا بیرانوند بعد از نمایش هاى خیره کننده در جام جهانى و جام ملت هاى آسیا- به جز 
بازى با ژاپن- و البته کسب عناوین مختلف قهرمانى با پرسپولیس، این روزها به دنبال 
جدایى است و مى کوشد رضایتنامه اش را از پرســپولیس بگیرد. هدف بیرانوند بازى در 
اروپاست اما مگر پیشنهادى رســمى وجود دارد؟ زمانى مى گفتند بشیکتاش در ترکیه و 
فنرباغچه در همین کشور فرش قرمز پهن کرده اند تا بیرانوند را جذب کنند اما هیچگاه 

پیشنهاد رسمى به باشگاه پرسپولیس ارسال نشد. 
حاال هم علیرضا بیرانوند پیشنهادى از ژاپن دریافت کرده اما در اروپا باشگاهى که سفت و 
سخت خواهان او باشد، وجود ندارد. شاید باورتان نشود اما تنها پیشنهاد رسمى دروازه بان 
تیم ملى را باشگاه ریوآوه در لیگ پرتغال براى او فرستاده و براى جذبش اقدام کرده. 
باشگاهى معمولى در لیگ پرتغال که فصل قبل با کسب 45 امتیاز از 34 بازى 

در رده هفتم قرار گرفت. 
سرمربى ریوآوه، دنیل راموس است. مربى سابق امیر عابدزاده در ماریتیمو 
که عالقه ویژه اى به ســبک دروازه بانى دروازه بان ایرانى اش داشــت. 
راموس از سوم ژانویه 2019 هدایت ریوآوه را برعهده گرفته و با این تیم 
نتایج خوبى نیز به  دست آورده. با توجه به جدایى لئوناردو ژاردیم، دروازه بان 
ثابت ریوآوه در فصل 2018، راموس به دنبال جذب جانشینى مطمئن براى 
این دروازه بان برزیلى و 24 ساله است. ژاردیم فوتبال خود را در باشگاه مشهور 
گرمیو در برزیل آغاز کرده و فصل قبل به صورت قرضى در ترکیب ریوآوه حضور 
داشته. این دروازه بان با پایان قرارداد قرضى با ریوآوه، باید به گرمیو برگردد تا این 
باشگاه براى آینده اش تصمیم بگیرد. همین مسئله باعث شده تا ریوآوه به دنبال شکار 

دروازه بان جدیدى باشد که نامش علیرضا بیرانوند است. 
ریوآوه البته دو دروازه بان دیگر نیز در اختیار دارد که فصل قبل زیر سایه ژاردیم بودند 
و کمتر فرصت بازى به آنها رسید؛ اولى پائولو ویتور 30 ساله و برزیلى که فقط در 
آخرین بازى فصل مقابل ویتوریا ستوبال توانست در ترکیب ریوآوه قرار بگیرد و 
دیگرى کارلوس آلوز پرتغالى 21 ساله  است که نتوانست نظر راموس را به خود 

جلب کند و فقط روى نیمکت ذخیره ها نشست. 
با توجه به اطمینان نداشــتن رامــوس به این دو دروازه بــان و جدایى 
ژاردیم، راموس دســت روى علیرضا بیرانوند گذاشته تا او را جانشین 
دروازه بان برزیلى اش کند. موضوعى که ابتدا باید مورد موافقت باشگاه 
پرسپولیس قرار گیرد و سپس علیرضا بیرانوند،  که مشخص نیست 

با پیشنهاد بازى در تیم متوسط پرتغالى موافقت خواهد کرد یا نه؟ 
مبلغ رضایتنامه علیرضا بیرانوند حدود 700 هزار دالر اســت که 
باشــگاه ریوآوه باید آن را پرداخت و سپس بیرانوند را راضى به 
حضور در پرتغال کند. دروازه بانى که این روزها یک تیم ژاپنى را 
نیز خواهان خود مى بیند اما براى جدایى هنوز پاسخ روشنى از 
باشگاه پرسپولیس دریافت نکرده. همین باعث شده تا این 
روزها اخبار مختلفى در خصوص جدایى علیرضا بیرانوند 

شنیده  شود. 
قرار اســت وضعیت بیرانوند براى ادامه حضور 
در پرسپولیس یا جدایى از این تیم تا دو روز 
دیگر مشخص شــود. اتفاقى که باعث 
شده بیرانوند پاسخى به ابهام ها ندهد 
و خودش را ممنوع المصاحبه کند. 
البته تا زمانى که تکلیف او براى 

فصل آینده مشخص شود.

علیرضا بیرانوند بعد از نمایش هاى خیره کننده در جام جهانى وجام
بازى با ژاپن- و البته کسب عناوین مختلف قهرمانى با پرسپولیس

جدایى است و مى کوشد رضایتنامه اش را از پرســپولیس بگیرد.
اروپاست اما مگر پیشنهادى رســمى وجود دارد؟ زمانى مى گفتند
فنرباغچه در همین کشور فرش قرمز پهن کرده اند تا بیرانوند را

پیشنهاد رسمى به باشگاه پرسپولیس ارسال نشد. 
حاال هم علیرضا بیرانوند پیشنهادى از ژاپن دریافت کرده اما در ارو
سخت خواهان او باشد، وجود ندارد. شاید باورتان نشود اما تنها پیش
تیم ملى را باشگاه ریوآوه در لیگ پرتغال براى او فرستاده و بر

بباشگاهى معمولى در لیگ پرتغال که فصل قبل باکسب
در رده هفتم قرار گرفت. 

سرمربى ریوآوه، دنیل راموس است. مربى سابق ام
که عالقه ویژه اى به ســبک دروازه بانى دروازه با
9راموس از سوم ژانویه 2019 هدایت ریوآوه را برعه
نتایج خوبى نیز به  دست آورده. با توجه به جدایى لئون
8ثابت ریوآوه در فصل2018، راموس به دنبال جذب ج
4این دروازه بان برزیلى و 24 ساله است. ژاردیم فوتبال خو
گرمیو در برزیل آغاز کرده و فصل قبل به صورت قرضى در
داشته. این دروازه بان با پایان قرارداد قرضى با ریوآوه، باید به
باشگاه براى آینده اش تصمیم بگیرد. همین مسئله باعث شده تا

دروازه بان جدیدى باشد که نامش علیرضا بیرانوند است. 
ریوآوه البته دو دروازه بان دیگر نیز در اختیار دارد که فصل قبلز
و کمتر فرصت بازى به آنها رسید؛ اولى پائولو ویتور 30 ساله
آخرین بازى فصل مقابل ویتوریا ستوبال توانست در ترکیب
1دیگرى کارلوس آلوز پرتغالى 21 ساله  است که نتوانست

جلب کند و فقط روى نیمکت ذخیره ها نشست. 
د با توجه به اطمینان نداشــتن رامــوس به این دو
بیرانوند گذ ژاردیم، راموس دســت روى علیرضا
دروازه بان برزیلى اش کند. موضوعى که ابتدا باید
پرسپولیس قرار گیرد و سپس علیرضا بیرانوند

با پیشنهاد بازى در تیم متوسط پرتغالى موافقت
700 0مبلغ رضایتنامه علیرضا بیرانوند حدود
باشــگاه ریوآوه باید آن را پرداخت و سپس
حضور در پرتغال کند. دروازه بانى که این رو
نیز خواهان خود مى بیند اما براى جدایى
باشگاه پرسپولیس دریافت نکرده. هم
روزها اخبار مختلفى در خصوص جد

شنیده  شود.
قرار اســت وضعیت بیرانوند
در پرسپولیس یا جدایى
دیگر مشخص شــو
بیرانوند پاسخ شده
خودش را مم و
البته تا زمانى
فصل آینده

یک خاطرخواه گمنام در اروپا براى بیرانوند 
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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 تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر 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 شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000161 مــورخ 98/02/28 خانم مریم 
نمدفروش به شــماره شناســنامه 2737 کدملى 1287109871 صادره از اصفهان فرزند 
رضا نسبت به یک و پنج نود و یکم حبه از 72 حبه باستثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث 

از طرف رضا. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000163 مــورخ 98/02/28 آقاى على 
نمدفروش به شماره شناســنامه 10812 کدملى 1293330795 صادره از اصفهان فرزند 
رضا نســبت به دو و ده نود و یکم حبه از 72 حبه باســتثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث 

از طرف رضا. 
ردیــف 3- برابر رأى شــماره 139860302023000165 مــورخ 98/02/28 آقاى امیر 
نمدفروش به شماره شناسنامه 3405 کدملى 1287150081 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به دو و ده نود و یکم حبه از 72 حبه باستثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف 

رضا. 
ردیف 4- برابر رأى شماره 139860302023000167 مورخ 98/02/28 خانم شهناز سالم 
به شماره شناسنامه 56514 کدملى 1281662161 صادره از اصفهان فرزند کاظم نسبت به 
یک و پنج هفتم حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/62 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 

مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف طلعت. 
ردیف 5- برابر رأى شماره 139860302023000169 مورخ 98/02/28 آقاى احمدرضا 
نمدفروش به شماره شناسنامه 904 کدملى 1287423787 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به دو و ده نود و یکم حبه از 72 حبه باستثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف 

رضا. 
ردیف 6- برابر رأى شــماره 139860302023000171 مــورخ 98/02/28 خانم زهره 
نمدفروش به شماره شناســنامه 59 کدملى 1290205061 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به یک و پنج نود و یکم حبه از 72 حبه باستثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف 

رضا. 
ردیف 8- برابر رأى شــماره 139860302023000173 مــورخ 98/02/28 آقاى اکبر 
نمدفروش به شماره شناســنامه 71322 کدملى 1281811661 صادره از اصفهان فرزند 
رضا نســبت به دو و  ده نود و یکم حبه از 72 حبه باســتثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث 

از طرف رضا. 
ردیف 9- برابر رأى شــماره 139860302023000175 مورخ 98/02/28 خانم شهرزاد 

نمدفروش به شــماره شناســنامه 1298 کدملى 1286988179 صادره از اصفهان فرزند 
رضا نسبت به یک و پنج نود و یکم حبه از 72 حبه باستثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث 

از طرف رضا. 
ردیف 10- برابر رأى شــماره 139860302023000177 مورخ 98/02/28 خانم فاطمه 
نمدفروش به شماره شناسنامه 1271132826 کدملى 1271132826 صادره از اصفهان 
فرزند رضا نســبت به یک و پنج نود و یکم حبه از 72 حبه باستثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم 

االرث از طرف رضا. 
ردیف 11- برابر رأى شــماره 139860302023000179 مورخ 98/02/28 خانم ملیحه 
مهمان دوست به شماره شناسنامه 5404 کدملى 1283545845 صادره از اصفهان فرزند 
اصغر نسبت به یک و پنج هفتم حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/62 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف طلعت. 
ردیف 12- برابر رأى شــماره 139860302023000181 مورخ 98/02/28 آقاى عباس 
مهمان دوست به شماره شناسنامه 5405 کدملى 1283545837 صادره از اصفهان فرزند 
اصغر نســبت به چهل و یک و یک هفتم حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/62 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 

که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف طلعت. 
ردیف 13- برابر رأى شــماره 139860302023000183 مــورخ 98/02/28 آقاى على 
نمدفروش به شماره شناســنامه 57084 کدملى 1281668745 صادره از اصفهان فرزند 
محمدعلى نســبت به نه و یک هفتم حبه از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که 
در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف محمدعلى. 

ردیف 14- برابر رأى شماره 139860302023000185 مورخ 98/02/28 خانم محبوبه 
نمدفروش به شــماره شناســنامه 78 کدملى 1290207097 صــادره از اصفهان فرزند 
محمدعلى نســبت به چهار و چهار هفتم حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که 
در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف محمدعلى. 

ردیف 14- برابر رأى شــماره 139860302023000191 مورخ 98/02/28 خانم مهرى 
نمدفروش به شماره شناسنامه 1861 کدملى 1286814669 صادره از اصفهان فرزند رضا 
نسبت به یک و پنج نود و یکم حبه از 72 حبه باستثناء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 182/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است سهم االرث از طرف 
رضا. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/03/27 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/04/11 م الف: 499757 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى 

اصفهان /3/304
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على رحمانى امین آبادى خواهان عبداله فصیحى 
دادخواستى به خواسته الزام به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98/ 179 ش 
10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 5 / 98 ساعت 30 / 9 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 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 511862 /م الف مدیر دفتر شعبه 

10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 4/193 
حصروراثت 

احمد ایزدى نجف آبادى  داراى شناسنامه شــماره 22104 به شرح دادخواست به کالسه 
548/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حمید ایزدى نجف آبادى  بشناســنامه 1080252525 در تاریخ 93/1/2 اقامتگاه دائمى 

خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. احمد ایزدى 
نجف آبادى  ش ش 22104(پدر متوفى) ، 2. عصمت عربها نجف آبادى ش ش 878(مادر 
متوفى ) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر
خواهد شــد. 515061/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شــوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 4/184
 حصروراثت 

محمد رسول زمانى استکى داراى شناسنامه شــماره 1080038787 به شرح دادخواست 
به کالســه 532/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بهمن زمانى استکى بشناسنامه 172 در تاریخ 98/3/28 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد رسول 
زمانى اســتکى  ش ش 1080038787 ،  (فرزندمتوفى)، 2. نصرت امیر خانى نجف آبادى 
ش ش 964 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 511800/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/185
 حصروراثت 

صبا آیت داراى شناسنامه شماره 1666 به شرح دادخواست به کالسه 538/98 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سید محمد آیت 
بشناســنامه 128 در تاریخ 98/2/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید ناصر آیت ش ش 1017 ، 2. سید یاسر آیت ش 
ش 1500 ، 3. صبا آیت ش ش 1666 ، (فرزندان متوفى)، 4. بلقیس یوســفى نجف آبادى 
ش ش 948 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 512757/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/186
 حصروراثت 

اسداله نصیران داراى شناسنامه شماره 874 به شرح دادخواست به کالسه 210/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یگانه نصیران 
بشناسنامه 3245 در تاریخ 97/11/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اسداله نصیران ش ش 874 (پدر متوفى)، 2. عفت پور 
یوسفى نجف آبادى ش ش 631 (مادر متوفى ) ، 3. هلیا کاظمى  ش ش 1081017279 ، 4. 
حلما کاظمى  ش ش 1277734895 ،  (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 514109/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /4/187
 حصروراثت 

ایرج محمدى جوزدانى  داراى شناسنامه شماره 74 به شرح دادخواست به کالسه 530/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 
محمدى جوزدانى  بشناسنامه 38 در تاریخ 98/3/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صغرا محمدى جوزدانى  ش ش 9 ، 
2. ایرج محمدى جوزدانى  ش ش 74 ، 3. حســین محمدى جوزدانى  ش ش 8 ، 4. صفر 
على محمدى جوزدانى  ش ش 59 ، 5. محمود محمدى جوزدانى  ش ش 6 ، 6. حشمت اله 
محمدى جوزدانى  ش ش 52، 7. حیدر محمدى جوزدانى   ش ش 8 (فرزندان متوفى)،8. 
فاطمه محمدى ش ش 36 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 514387/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /4/188
 حصروراثت 

محمد صالحى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 877 به شــرح دادخواست به کالسه 
546/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حبیبه حیدرپورنجف آبادى بشناسنامه 126 در تاریخ 97/12/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا صالحى نجف آبادى ش 
ش 258 ، 2. ربابه صالحى نجف آبــادى ش ش 922 ، 3. محمد صالحى نجف آبادى ش 
ش 877 ، 4. عباس صالحى نجف آبادى ش ش 88 ، 5. قربانعلى صالحى نجف آبادى ش 
ش 507 (فرزندان متوفى) ، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 515009/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/189
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید على اکبر کاظمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت 
خوانده پروانه مهمدى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 1426/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/5/16 ساعت 
4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 514393/ م 

الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد /4/190
 مزایده

در پرونده کالســه 107/98 اجرایى و به موجب دادنامه 717 صادره از شعبه 6 شوراى حل 
اختالف محکوم علیه اجرایى آقاى امین شیرالى محکوم است به پرداخت 185070000 بابت 
محکوم به و دو میلیون و سیصد هزار ریال هزینه دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 
دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى على صابرى هارونى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: پراید تیپ 131 شماره 
 s315766 انتظامى 89 ب 329 ایران 53 مدل 1394 به رنگ سفید روغنى به شماره موتور
شاســى NAS411100F3400037  در پارکینگ انتظامى صداقت شهرك خوراسگان 
بازدید گردیده است. شیشه ها سالم آیینه ها سالم که با در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در 
قیمت گذارى وسایط نقلیه و قیمت پایه یکصد و 320000000 ریال تعیین و بر آورد گردید. 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 98/4/26 ساعت 10 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 513239/م الف مدیراجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /4/191
 ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حمیدرضا پورنصیرى خواهان خانم مریم شبانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 94 
ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 5/ 98ساعت 5/15 عصر  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 درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 512285 /م الف. مسئول 

دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /4/192 

فرماندار آران و بیــدگل گفت: مرحله نخســت طرح 
ساماندهى منطقه نمونه گردشــگرى کویر مرنجاب، 
واقع در شمال این شهرســتان، بر اساس برنامه ریزى 
صورت گرفته با اعتبــار 46 میلیارد و 800 میلیون ریال

 انجام شد.
اســماعیل بایبوردى در گفتگو با «ایرنــا» اظهار کرد: 
مهمترین مشکل کویر مرنجاب، فقدان آنتن دهى تلفن 
همراه بود که با سفر وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات 
در سال گذشــته به آران و بیدگل و قول مساعد ایشان 
و پیگیرى هاى صورت گرفته، دو آنتــن بى تى اس با 
تخصیص 25 میلیارد ریال از محل اعتبارهاى دولتى در 

ماه گذشته نصب و پوشش آنتن دهى کامل شد. وى به 
استقرار باجه هاى تلفن همگانى در منطقه اشاره و بیان 
کرد: ساماندهى و بازسازى کاروانسراى مرنجاب هم با 
اعتبار 20 میلیارد ریالى از ســوى بخش خصوصى در 
ابتداى امسال به بهره بردارى رسید و با 25 اتاق مبلمان 
شده و سالن هاى پذیرایى مجهز، آماده پذیرایى و اقامت 

گردشگران داخلى و خارجى است.
فرماندار آران و بیــدگل همچنین از ســاخت ورودى 
الکترونیکى مرنجاب با هزینه افزون بر 600 میلیون ریال 
خبر داد و افزود: مسیر این منطقه گردشگرى کویرى هم 

با اعتبار بیش از یک میلیارد ریال ترمیم و اصالح شد.

سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان گفت: 
اصفهان در پایش مدرسین نسبت به میانگین کشورى 
خوب بوده است و مدرســین نه تنها از طریق مصاحبه 
ارزیابى شــده اند بلکه توسط رؤســاى مراکز و مدیران 

گروه ها نیز مورد بررسى قرار گرفتند.
مهدى قیصرى با اشاره به پاالیش مدرسان رشته حقوق 
و عمران دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان اظهار 
کرد: 146 مدرس در گروه حقوق فعال هستند که 49 نفر 
از آنها از قضات خبره بوده و نیازى به ارزیابى نداشته اند. 
وى گفت: تعداد زیادى از مدرســین علمى کاربردى در 
رتبه هاى بــاال قرار دارند اما تعداد کمى که نتوانســتند 

رتبه خوبى کسب کنند در یک ترم و یا یک درس خاص 
مى توانند تدریس داشــته باشــند و اولویت تدریس با 
مدرسانى است که در رتبه بندى، باالترین امتیاز را کسب

 کرده باشند.
قیصرى تصریح کرد: در فراخوان نهم جذب مدرســین، 
ظرفیت جذب کل اســتان 227 نفر در 56 گروه درسى 
بود که تعداد 845 متقاضى در 48 گروه درســى اعالم 
آمادگى کردند که از این تعداد 288 نفر شرایط حضور در 
مصاحبه را داشتند و پس از انجام مصاحبه 70 نفر حذف 
شدند و مابقى در سه ســطح عالى، بسیار خوب و خوب 

سطح بندى شدند.

ساماندهى منطقه گردشگرى 
کویر مرنجاب 

رتبه خوب اصفهان در پایش 
مدرسان علمى کاربردى

تیمار جغد مصدوم 
رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرستان خوانسار 
گفت: دانش آموزان دوسـتدار پرندگان و محیط زیست 
یک جغد را که از ناحیه بال دچار آسیب شده بود به اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار تحویل دادند. 
شـهاب برهانى افزود: این پرنده پس از تیمار و بهبودى 

کامل در طبیعت رهاسازى مى شود.

آبرسانى به 3 روستاى شهرضا
رئیس شـرکت آب  و فاضالب روستایى شهرضا گفت: 
روسـتاهاى هـوك و محمدیـه شـبکه لوله کشـى آب 
آشـامیدنى ندارنـد. علـى  اصغر قاسـمى افـزود: براى 
آبرسـانى به این روسـتاها با اختصاص اعتبارى افزون 
بر پنج میلیارد ریال حدود 3500 متر لوله گذارى شـده 
و براى تکمیل آن نیـز ده میلیارد ریال نیاز اسـت. وى 
گفـت: هم اکنـون به این سـه روسـتا به صورت سـیار 

آبرسانى مى شود.

برتر شدن دانشگاه کاشان 
مجید منعـم زاده، معاون پژوهشـى و فناورى دانشـگاه 
کاشان گفت: دانشگاه کاشـان در رتبه بندى موضوعى 
شـانگهاى 2019 در چهـار حـوزه مهندسـى مکانیک، 
مهندسى شـیمى، مهندسـى برق و الکترونیک و علوم 

و مهندسى انرژى رتبه زیر 500 جهان را کسب کرد.

خبر

خبرگــزارى جمهورى اســالمى ایران 
اســتان اصفهان، در میزگردى با عنوان 
«چالش هاى بــازار تاریخى اصفهان» با 
مسئوالن، مشکالت این مرکز داد و ستد 
قدیمى در اصفهان را مورد بررسى قرار داد.
مدیر امور برق مرکز اصفهان در میزگرد 
«ایرنا» گفت: طــرح جامع بــرق بازار 
اصفهان با همکارى ســازمان نوسازى و 
بهسازى و شــهردارى اصفهان و میراث 
فرهنگى تهیه شده اســت ولى به دلیل 
همکارى نکــردن کســبه و صنف بازار 

نمى توانیم آن را اجرا کنیم. 
سید علیرضا ُعریضى افزود: این طرح جامع 
به منظور نوسازى و بهسازى محدوده بازار 
تاریخى اصفهان باید اجرا شــود. وى به 
وجود کارگاه هاى طالسازى در محدوده 
و داخل بازار مرکزى اشاره و خاطرنشان 
کرد: این کارگاه ها با دارا بودن کپسول هاى 
گاز غیر شــهرى براى محدوده مرکزى 
شهر بسیار خطرآفرین و آتش زا هستند، 
بنابراین باید براى انتقال این طالسازى ها 
به یک شــهرك صنعتى و یا بیرون شهر 
فکرى اندیشیده شود. مدیر امور برق مرکز 
اصفهان تصریح کرد: بخشى از طرح جامع 
برق بازار تاریخى اصفهان در حال اجرا بود 
که بازاریان در مقابل اجــراى این طرح 

مقاومت کردند و ناتمام ماند.
مدیر منطقه 3 عملیاتى ســازمان آتش 
نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
نیز با بیان اینکه سرعت حریق در اماکن 
حیطه بازار بســیار زیاد است و نمى توان 
آنها را به راحتى مهار کرد، افزود: متأسفانه 
در ســاعات شــلوغ و پرتردد بازار، حتى 
یک موتورســیکلت هم در محوطه بازار 
نمى تواند به راحتى تــردد کند حال باید 
دید در مواقع بحرانى یک خودروى آتش 
نشــانى چگونه خود را در کمترین زمان 

ممکن به محل حادثه برساند؟
احمد نورى با بیــان اینکه در تمام محور 
بازار شبکه آب شهرى هیدرانت (شیر آتش 
نشــانى) وجود دارد، افزود: متأسفانه در 
سال هاى اخیر پایه هاى هیدرانت شهرى 
در بازار بزرگ با کاربــرى پایه ویترین و 
قفسه ها استفاده مى شود و مردم به عنوان 
مالکین اصلى بازار نگران ایمنى و امنیت 
این سرمایه معنوى نیستند و تاکنون هیچ 
همکارى با ســازمان آتش نشانى در این 
زمینه انجام نداده اند. وى با اشاره به اینکه 
در زمــان حاضر بــازار تاریخى اصفهان 
داراى پنج ورودى از میدان امام على (ع)، 
بازار ریسمان، خیابان عبدالرزاق، خیابان 
ولیعصر و باغ قلندرهاست، تصریح کرد: 

بیشتر این ورودى ها مسدود بوده و امکان 
دسترسى ســریع و به موقع خودروهاى 
سبک و سنگین سازمان آتش نشانى در 
مواقع اضطرارى وجود ندارد بنابراین در 
مرحله اول باید خود بازاریان بتوانند آتش 

را مهار کنند.
مدیر منطقه 3 عملیاتى ســازمان آتش 
نشــانى و خدمــات ایمنى شــهردارى 
اصفهان گفت: متأسفانه بازاریان اصفهان 
کپسول هاى آتش نشانى را در ارتفاع سه 
و نیم مترى باالى مغازه ها قرار داده اند که 

دسترسى به آنها در هنگام وقوع حوادث 
کار ساده اى نیست. وى با اشاره به اینکه 
بازار تاریخى اصفهان داراى طول هشت 
و 200 مترى است، بیان کرد: کل بازار به 
شبکه آب شهرى متصل است و شیرهاى 
هیدرانت در آن وجود دارد ولى باید آتش 
نشان ها لوله ها را به آن شیرها متصل کنند 
و راهى براى رسیدن خود به محل داشته 
باشند اما متأسفانه ورود ماشین هاى اطفا 
به داخل بازار ممکن نیســت و ورودى ها 
بسته و بازار شلوغ اســت. نورى با بیان 

اینکه بازار تاریخى اصفهــان به عنوان 
میراث ملى در خطر قرار دارد، گفت: 19 
سال پیش 32 مغازه در بازار مسگرها در 
آتش سوخت و این آتش 9 مغازه مانده تا 
اثر تاریخى عالى قاپو مهار و خاموش شد.

مدیر منطقه 3 عملیاتى ســازمان آتش 
نشــانى افزود: مغازه داران بازار تاریخى 
اصفهان گاهى زیرزمین مغازه هاى خود 
را تا زیر راسته بازار حفر کرده اند و از این 
بابت نگرانى وجو دارد که با ماشین هاى 
سنگین آتش نشــانى وارد بازار شویم و 

کف بازار بریزد.
معاون خدمات شــهرى منطقه 3 شهر 
اصفهان نیــز در این میزگــرد گفت: در 
وضعیت کنونى بازار بزرگ اصفهان باید 
دیدگاه تئورى را کنار گذاشــت و دیدگاه 

عملیاتى را در نظر گرفت.
روح ا... ابوطالبى افزود: متأسفانه براى یک 
ستون در ابتداى بازار قنادهاى اصفهان 
سند صادر شــده و ورودى بازار عطارها 
نیز با سد معبرهاى بازاریان به کل بسته 
شده است و هنگامى که نیروهاى رفع سد 
معبر، انجام وظیفه مى کنند کار به شــورا 
کشیده مى شود و نیروهاى سد معبر توبیخ 
مى شــوند. وى تصریح کرد: طرح جامع 
بازار بزرگ موجب حرکت همه ارگان ها 
در مسیر ساماندهى وضعیت کنونى بازار 
بزرگ اصفهان مى شود ولى در حال حاضر 
کسبه بازار از اجراى این طرح ممانعت به 

عمل مى آورند.
ابوطالبى با ابراز تأسف از اینکه در هنگام 
روى دادن بحران، جمعیت انبوه در داخل 
بازار تاریخى اصفهان نمى توانند از معرکه 
فرار کنند، خاطرنشان کرد: خروجى هاى 
بازار بسیار کم اســت و متأسفانه با اخطار 
هم نمى توان کارى از پیش برد و کســبه 
بازار حتى با ورود بــازرس اتحادیه هاى 

صنفى به این عرصه نیز مخالفت کردند 
و زیر بار نرفتند. وى با اشاره به فشارهاى 
زیادى که از ســوى خدمات شهرى به 
کســبه بازار تاریخى آورده شده بود و نیز 
در جریان جمع آورى ویترین ها در میدان 
امام (ره) گفت: در این شرایط بازاریان بازار 
را تعطیل کرده و مقابل استاندارى تجمع 
کردند و مسئوالن نیز به کاهش فشارها از 
روى کسبه اصرار ورزیدند و اقدامات ما بى 

نتیجه ماند.
معاون خدمات شــهرى منطقه 3 شهر 
اصفهان با تأکید بر اینکــه باید ترس را 
کنار گذاشت و وارد عمل شد ادامه داد: تا 
هنگامى که کسبه بازار مى بینند زورشان به 
مسئوالن مى چربد کارى از پیش نمى رود 
بنابراین مسئوالن نباید از مسئولیت خود 

سر باز بزنند.
نماینده تام االختیار اتاق اصناف اصفهان 
هم با اشــاره به مشــکالت بازار بزرگ 
اصفهــان گفت: متأســفانه در چند دهه 
اخیر هیچ فکر خاصى براى مشــکالت 
بازار بزرگ اصفهان نشــده است و وقتى 
مشکالت متعدد مى شود تازه به فکر چاره 
مى افتیم. جالل مجیدى  افزود: بازاریان 
مقصر نیستند و این ما هستیم که بازاریان 

را به نامنظم کارکردن عادت داده ایم.

گالیه 3 مدیر ارشد اصفهان از عدم همکارى اصناف بازار براى تأمین امنیت این مجموعه تاریخى

زور کسبه بازار بزرگ اصفهان به مسئوالن مى چربد
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شرکت رســانه گســتر نصف جهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 33240 و 
شناســه ملــى 10260537610 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه 
مورخ1398/03/25 و به اســتناد نامه شماره 
13/98/5795مــورخ1398/3/27اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان مجتبى ناظمى 
اشنى باکدملى 1090663382و ایرج ناظمى 
باکدملى 1286910846 و خانم شیرین نقیه پور 
اصفهانــى باکدملــى 1290394695 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب شــدند. آقاى مجتبى صامت باکدملى 
1285429877 بســمت بازرس اصلى و آقاى 
غالمرضا اهسته با کدملى 2491049759بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال انتخاب 
شدند .روزنامه نصف جهان جهت درج اگهى هاى 
شرکت تعیین گردید صورتهاى مالى -ترازنامه 
وحساب سودوزیان سال 1397پس از گزارش 
بازرس به تصویب رســید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

 موسسات غیرتجارى اصفهان (514823)

 شرکت رسانه گستر نصف جهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 33240 
 10260537610 ملــى  شناســه  و 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ1398/03/25 و به اســتناد نامه 
شماره 13/98/5795مورخ1398/3/27 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى 
مجتبــى ناظمى اشــنى 1090663382 
بعنــوان رئیس هیئــت مدیــره و آقاى 
ایــرج ناظمــى 1286910846 بعنوان 
مدیر عامــل و خانــم شــیرین نقیه پور

1290394695 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند .
کلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت 
باامضاى اقــاى ایرج ناظمــى مدیرعامل 
وبامهرشــرکت معتبــر میباشــد . ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبــات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (514824)

 شــرکت لعل کیفیت سپاهان روا ســهامى خاص به 
شماره ثبت 48542 و شناسه ملى 10260667663 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1396/05/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد: هیئت مدیره شرکت 
مرکب از 3 نفر مى باشد که از بین سهامداران انتخاب 
مى شــوند و هر کدام به تنهایى یا تماما توسط مجمع 
عمومى عادى یا مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
قابل عزل مى باشند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (514843)

برگ سبز خودرو سوارى سیستم تویوتا تیپ وانت هایلوکس 1600 رنگ 
کرمى مدل 1980 بنزینى به شماره پالك 13- 937 م 74 به شماره موتور 
2219789 و شماره شاســى 065538 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. 

آگهى مفقودى

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

اخطار اجرایى
محکوم علیه قربانعلى رستمى جبارى مجهول المکان و محکوم له اشرف دانشور باغبادرانى 
با وکالت محمدرضا حیدرى بنشــانى شــاهین شهر خ فردوســى بین فرعى 4 و 5 شرقى 
ساخاتمان قرض الحســنه ط اول واحد یک به موجب راى شماره 807 تاریخ 14 / 12 / 97 
حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
بهپرداخت مبلغ 000 / 000 / 130 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 745 / 1 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجراى احکام از تاریخ دادخواســت 10 / 10 / 97 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه عملیات 
اجرایى نیز به عهده محکوم علیه اســت ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   515314 /م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه دهم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر / 4/194 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 

و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شــماره 139760302035000222 – 1397/10/1 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمود کریمى 
وردنجانى فرزند اله مراد بشماره شناســنامه 1716 صادره از آبادان  ششدانگ به مساحت 
85 / 121 متر مربع به پالك 301 اصلى واقع در اصفهان شــاهین شهر ، حاجى آباد ، فلکه 

شهدا فرعى نصر پالك 2 بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله حاج 
قاسمى دهنوى  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر دونوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضایمدت مذکور و عدم اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد . م الف: 515784 تاریخ انتشار نوبت اول : 11 / 4 / 
98 وتاریخ انتشار نوبت دوم: 26 /98/4ناصر صیادى رییس واحد ثبتى شاهین شهر /4/198 

فقدان سندمالکیت
آقاى / خانم گل مرجان بمانى لیرگشاسى فرزند حسن  با ستناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده اســت مدعى است سند مالکیت خود به شماره 
195781 را که به میزان ششدانگ  به شــماره پالك ثبتى 2323 / 409واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شــهر ) که در ص 113 دفتر 392 بنام مالک فوق ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده که  بموجب  شماره سند 34096مورخ 23 / 8 / 1380 دفترخانه 104 
شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و  طبق تبصره 
5ماده  120آق ث نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى 
گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس 
مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 515288 /م الف 

ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 4/195 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به مریم نیکجو فرزند عباس دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 94 / 98 ش 8 ح ثبت و وقت 

رسیدگى به تاریخ 16/ 5 / 98 ســاعت 15/ 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده ردیف اول و دوم 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 درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 512291 /م الف مدیر 

دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 4/196 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 971587 حقوقى اجرایى این شعبه آقاى حیدر على محمودى فرزند رضا و خانم 
صادقه شکیبا جو محکوم به پرداخت 127 / 075 / 304 /1 ریال بابت اصل خواسته به میزان 
سهم االرث از ماترك مرحوم رضا محمودى در حق خانم مهرنوش ابراهیمیان فرزند جواد و 
مبلغ 756 / 203 / 65 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است که در 
جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف ماترك مرحوم آقاى حیدر على محمودى فرزند رضا 
شامل پالك ثبتى 406 / 4114 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان شده استکه حسب استعالم 
واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 1397856020350003352 مورخ 27/ 10 / 97 
میزان 46 / 53 سهم از 755 سهم عرصه و اعیان از پالك فوق در مالکیت رسمى مرحوم رضا 
محمودى بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک محل مورد نظر یک واحد تجارى 
با قدمت بیش از سى ســال که در زمان مراجعه به طور کامل تخلیه و به گفته همسایگان 
حدود دوسال است که به همین صورت بوده هیچ شغلى درآن دایر نمیباشد . مساحت عرصه 
حدود 46 / 53 متر مربع و اعیانى در دوطبقه زیرزمین و همکف حدود 107 متر مربع اعیانى 
اســت . ابعاد این واحد تجارى حدود 6/5 متر دهنه و حدود 8 متر عمق با ارتفاع مفید حدود 
50/ 3 متر و ارتفاع زیرزمین 30 / 2 متر مى باشد در انتهاى مغازه از طریق یک باالبر ارتباط 
با طبقه زیرزمین فراهم شده و راپله ارتباطى از کوچه به زیرزمین با ابعاد ورودى 5 / 1 در 3 
/ 2 متر مسدود شده است طبقه همکف با کاربرى تجارى و کاربرى طبقه زیرزمین انبارى 
مى باشد . اسکلت ســاختمان فلزى و مصالح بنایى ســقف طاق ، پوشش کف و دیوارهاى 
سرامیک ، دهانه وردوى 5 متر و به طور کامل از جنس شیشه سکوریت با نرده حفاظ فلزى 
مى باشد . سیستم سرمایش کولر آبى و این وواحد تجارى داراى انشعابات گاز و برق و آب 

مى باشد . با توجه به عدم استفاده در دوسال اخیر پوشش پچ و خاك سقف در اثر فرسودگى 
ایزوگام پشت بام و نفوذ آب ریزش کرده که خود نشان از عدم استفاده از این ملک تجارى 
دارد. اسناد مالکیت براساس استعالم انجام شده از حوزه ثبت شاهین شهر به شرح ذیل است : 

شماره شماره ملک
چاپى سند

شماره 
سهم ملکنام ملکبخشدفترصفحهثبت

رضا شانزده411484782761384104276 / 406
محمودى

46/ 53 سهم مشاع از 
755 سهم عرصه و اعیان

  و مقدار46 /53 ســهم مرحوم به میزان 000 / 000 / 900 / 11 ریال ارزیابى شده است و 
نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملــک در اجراى ماده 111 قانون 
اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مورخ 10 / 11 / 1397 مامور اعزامى به 
محل مغازه فاقد تصرف بوده و در اجراى ماده 51 قانون فوئق الذکر با توجه به میزان طلب 
محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 000 / 000 / 12 ریال بابت 
دستمزد کارشناسى و 000 / 600 ریال على الحساب هزینه نشر آگهى مقدار 208 / 6 سهم 
از 46 / 53 سهم مالکیت مرحوم در پالك فوق در روز شنبه مورخ 29/ 4 / 1398 ساعت 8 
الى 30 /8 در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در 
معرض فروش گذاشته مى شود مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى شود . شرکت در مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده 
را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى به شــماره 21712902777002 نزد بانک 
ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و درصورتى که 
برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد ســپرده او پس از کســر هزینه هاى 
مزایده بهنفع دولت ظبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج 
روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى اى اجرا 
اموالى را که آگهى شده  مالحظه نماید . محکوم له مى تواند مثال سایرین در خرید شرکت 
نماید و درصورت برنده شدن مکلف به پرداخت حق االجرا است . آگهى مزایده عالوه انتشار 
در روزنامه در قســمت اجرا و محل فروش و محل ملک الصاق مى شود م/ الف 512287. 

کرباسى - دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 4/197 

محققان دریافتند که قــرار گرفتن طوالنى مــدت در دماى زیاد 
باعث افزایش  دماى پوســت و کاهش جریان خون به مغز و پاها 
مى شود و مى تواند توانایى ورزشــى ورزشکاران در طوالنى  مدت 

را کاهش دهد.
بررسى هاى محققان نشــان داده است که بعد از 13 دقیقه 
قرار گرفتن در دماى زیاد، دماى پوســت ورزشکاران باال 

مى رود و در نتیجه جریان خون کمتر مى شود.
بعد از 52 دقیقه قرار داشتن در دماى هوا، دماى باالتنه 
کامًال باال مى رود. در صورتى که تنها دماى پوســت باال 
برود بدن مى تواند خود را با شــرایط تطبیق دهد، 
با این حال همچنان از توانایى هوازى بدن 

کاسته مى شود.
کم شدن فشار خون باعث مى شود که بعد 

از مدتى مغز و پاها به خوبى کار نکنند.
این اولین مطالعاتى اســت کــه در آن 
تأثیرهاى پوست بدن ورزشکاران بر کل 

باال تنه مقایسه شده است.

همه مى دانند که فشار عصبى و عوارض بعد از آن مى تواند چه 
بال هایى بر بدن انسان بیاورد. در بدترین حالت آن فرد دچار 
ایست قلبى و گاهى ایست مغزى و فلجى مى شود اما این 
تمام ماجرا نیست. گاهى شما چنان نا محسوس تحت فشار 
عصبى هستید که اصًال متوجه عوارض ساده آن نمى شوید. 
نادیده گرفتن این اتفاقات به ظاهر کوچک مى تواند عواقب 
بد و ناگهانى داشته باشد. پس بهتر است آنچه فشار عصبى 
و استرس بر سر شما مى آورد بدانید و اگر بیش از سه مورد 
از اینها را در خود دیدید سریع تر براى درمان این فشار ها 

اقدام کنید.

استرس چیست؟
متخصصان مى گویند: هرگونه اختالل که موجب بر هم 
زدن سالمت روانى و آرامش جسمى افراد شود، استرس نام 
دارد و این اختالل زمانى رخ مى دهد که بدن باید کار هایى 
بیش از حد توانایى خود انجام دهد. در هنگام خطر و تهدید، 
انسان واکنشى نشان مى دهد که مؤسسه علمى فرانکلین 
به آن «جهش متابولیک» مى گوید. در این فرایند آدرنالین و 
کورتیزول ترشح مى شود؛ فشار خون، ضربان قلب و تنفس 
باال مى رود و گلوکوز در خون آزاد و آماده تبدیل شــدن به 
انرژى مى شود؛ فرایند گوارش، تولید مثل و سیستم ایمنى 
تحت تأثیر قرار مى گیرد؛ جریان خون در پوســت کاهش 
مى یابد و آســتانه تحمــل درد افزایــش مى یابد. برخى 

نشانه هاى ناشى از استرس به شرح زیر است.

سردرد
یکى از نشــانه هاى اســترس ســردرد هاى مکرر است. 
کارشناسان مى گویند که اســترس در افراد اغلب به ایجاد 
سردرد هاى تنشى منجر مى شــود. این سردرد ها هنگامى 
رخ مى دهند که تنش در عضالت قســمت باالیى پشت و 
گردن زیاد باشد. نتیجه نهایى آن انقباض عضالت پوست 
سر و سردرد هاى شدید است. از طرف دیگر اضطراب دائمى 
مى تواند به ســردرد هاى میگرنى دردناك منجر شود که 
رهایى از آنها دشوار اســت و براى چند ساعت یا حتى چند 
روز زمان مى برد. براى کاهش سردرد هاى تنشى، پزشکان 
معموًال بیماران را به حضور در فعالیت هاى آرامش بخش 

مثل دریافت ماساژ یا حمام گرم تشویق مى کنند.

ناراحتى هاى روحى
افسردگى شایع ترین و شناخته شده ترین بیمارى روحى در 
عصر حاضر است. در موارد گوناگون جسمى تأثیرات زیاد بر 
روح و روان افراد باقى مى ماند. جالب است بدانید که یکى از 
اثرات مخرب استرس بر بدن دچار شدن به افسردگى است. 
دلیل آن این است که اســترس مداوم مى تواند باعث ایجاد 
احساس خشم، افســردگى، یا حتى ناامیدى در افراد شود. با 
گذشت زمان، فرد قادر به تصمیم گیرى درست نبوده و درباره 
هر مسئله اى چه در زمینه حرفه اى و چه شخصى به شدت 
نگران مى شــود. در نهایت، این فشار ها مى تواند زمینه هاى 
احساس فرسودگى و ناتوانى را ایجاد کند و این شرایط روابط 
شــخصى و حرفه اى فرد را نیز تحت تأثیــر منفى خود قرار 
مى دهد. اگر چنین حالت هایى در خود مشاهده کردید سریعًا 

خود را درگیر فعالیت هاى ذهنى مثل مدیتیشن و یوگا کنید.

چین و چروك پوست
در ابتدا خیلى تأثیر استرس بر پوست صورت مشخص نیست 
اما به مرور زمان خواهید دید که اســترس باعث مى شود که 
پوست محافظ طبیعى خود را از دست بدهد و در برابر عوامل 
محرك و عوامل عفونت زا آسیب پذیر شود بنابراین خاصیت 
ارتجاعى خود را از دســت مى دهد و زمینه براى بروز چین و 
چروك در مناطقى مانند صورت، گردن و یا دست ها فراهم 
مى شــود. این چین و چروك ها زودتر از موعد سنى شما رخ 

مى دهند و به آن چین و چروك زودهنگام مى گویند.

اضافه وزن و مشکالت سوخت وساز
دلیل اینکه استرس مزمن باعث مشکالت متعدد گوارشى 
مى شــود این اســت که در طول پاســخ بدن به استرس از 
فعالیت هاى گوارشى به شدت کاسته مى شود. نفخ، درد هاى 
شکمى، یبوســت، اســهال، ُترش کردن و ســندرم روده  
تحریک پذیر از نشانه هایى هستند که به شما مى گویند دچار 
استرس مزمن هستید و آن را جدى بگیرید. دقت کردید برخى 

افراد در زمان استرس به دنبال غذا خوردن هستند؟ 
دلیل آن دقیقــاً همین اتفاق 
اســت. در این موارد اغلب 
تمایل به مصرف مواد غذایى 

ناسالم و سرشار از قند، 

چربى و کالرى وجود دارد. استرس مى تواند اثرى مخرب روى 
سوخت و ساز بدن داشته باشد، باعث ذخیره چربى در بدن شود 
که خود عاملى براى تشدید اضطراب است. دنبال کردن یک 
سبک زندگى فعال مى تواند با مشغول نگهداشتن ذهن و بدن، 
سوزاندن کالرى هاى اضافى و بازگرداندن اعتماد به نفس در 

حل این مشکل کمک کند.

فشار خون باال
یکى از آشناترین تأثیرات استرس بر بدن فشار خون باالست. 
عواملى که باعث مى شــوند فشــار خون متغیر شود بیشتر 
ریشــه هاى عصبى دارند. هورمون هاى استرس مى توانند 
فعالیت قلب را افزایش دهند و با گذشــت زمان این شرایط 
مى تواند به تنگى عروق منجر شــود. اگر به دنبال رفع این 
مشکل نباشید فشار خون باال مى تواند به حمله قلبى و سکته 
مغزى منجر شود که هر دو مى توانند مرگبار باشند. یکى از 
عالمت هایى که باید جدى بگیرید درد هاى مداوم در سینه 

است در این شرایط سریعاً با یک پزشک صحبت کنید.

ریزش مو
وقتى خیالتان از مشکالت پوســتى و بیمارى هاى ناشى از 
کمبود ویتامین راحت شد بدانید علت اصلى ریز موى شما فقط 
استرس است. رابطه بین ریزش مو و استرس یک چرخه مدام 
است. ریزش مو سطوح استرس را در فرد افزایش مى دهد و 
به شکل گیرى یک چرخه باطل اضطراب و افسردگى منجر 
مى شــود. البته راه هایى براى احیاى مو هاى از دست رفته 
وجود دارند. ابتدا باید منبع استرس زا را پیدا و به آن رسیدگى 
کنید. پزشک مى تواند به این مسئله کمک کند و روش هاى 
درمانى که مى توانند به تحریک رشد مجدد مو ها منجر شوند 

را ارائه کند.

آسیب پذیرى بدن
هرچه سطح استرس شما باالتر باشد سیستم ایمنى بدنتان 
ضعیف تر مى شــود خیلى زود بیمارى هــا را جذب خود 
مى کند. اســترس سیســتم ایمنى را تحــت تأثیر 

قرار مى دهد و باعث مى شــود فعالیــت مبارزه با 
بیمارى ها دشــوارتر شود. 
افراد مضطرب و کسانى 
که زیاد در موقعیت هاى 

استرس زا قرار دارند بیشتر دچار عفونت مى شوند و در هنگام 
ابتال به ســرماخوردگى یا آنفلوآنزا دچار عوارض شدیدترى 
هستند. استرس همچنین باعث فعالیت هاى تخریبى سیستم 

ایمنى مى شود.
انجمن روان شناسى آمریکا مى گوید: استرس درمان و بهبودى 
را پس از حمله قلبى دشــوار مى کند؛ در مقابل آموزش هاى 
مدیریت استرس به روند بهبود کمک مى کند. بر مبناى نظر 
مؤسسه فرانکلین، استرس سد خونى مغز را تحت تأثیر قرار 
مى دهد. این سد از مغز در برابر هر ماده اى که وارد بدن مى شود 
و قابلیت اثرگذارى بر مغز را دارد مانند دارو، سم و ویروس ها 
محافظت مى کند. براى کمک به مقابله با آثار استرس، خواب 
کافى و با کیفیت باال، دنبال کردن یک رژیم غذایى سالم که 
شامل میوه ها، سبزیجات، پروتئین هاى بدون چربى و غالت 
سبوس دار باشد و ورزش منظم را فراموش نکنید. اگر به طور 
مرتب مریض مى شــوید و دلیل ویروسى و عفونى براى آن 
ندارید خیلى زود به پزشک مراجعه کنید و منبع استرس را در 

بدنتان کشف کنید.

بى خوابى
یکى از بدترین عوارض استرس بى خوابى و بدخوابى است. 
چون خود به تنهایى باعث یکسرى فشار هاى عصبى دیگر 
مى شود. استرس اغلب مانع خواب خوب شبانه مى شود، چون 
باعث مى شود مغز هنگامى که باید در حال استراحت باشد، 
همچنان فعال بماند. در برخى موارد مصرف دارو مى تواند به 
بهبود این شرایط کمک کند اما روندى طوالنى مدت دارد. 
سعى کنید روش هاى کسب آرامش طبیعى را پیدا کنید و اگر 

موفق نبودید سراغ دارو بروید.

درد هاى معده و روده
استرس در طوالنى مدت مى تواند به درد و تحریک پذیرى در 
معده، روده و دیگر قسمت هاى دستگاه گوارش منجر شود. این 
شرایط مى تواند در همه امور زندگى از جمله خوردن، خوابیدن، 

کار کردن، یا ورزش کردن اختالل ایجاد کند.
در زمان اضطراب و استرس بدن شما آدرنالین ترشح مى کند 
و در این این شرایط مانع گوارش مؤثر غذا مى شود و به 
درد و ناراحتى دچار مى شوید. در این مورد، دارو هایى که 
براى درمان مشــکالت معده شکل گرفته اند ممکن 
اســت تأ ثیرى در تسکین نشــانه ها نداشته باشند؛ 
بنابراین باز هم باید به دنبال پیدا کردن منبع این 

استرس ها باشید.

غذا خوردن باید شمرده شمرده و در آرامش باشد. وقتى 
تند غذا مى خوریم، چند مشکل به وجود مى آید. اولین 
مشکلى که در طوالنى مدت شاهد آن هستیم، افزایش 
وزن خواهد بود، چــرا که غذا به قطعات ریز شکســته
 نمى شــود و مواد غذایــى الزم به خوبى اســتخراج

 نمى شود. این مسئله باعث سنگینى معده و ترش کردن 
مى شــود. بنابراین عالوه بر نوع مواد غذایى مصرفى، 
ســرعت خوردن نیز مى تواند تأثیر بســزایى بر میزان 

افزایش یا کاهش وزن داشته باشد.

افرادى که تند و سریع غذا مى خوردند، 89 درصد بیشتر 
از دو گروه دیگر با احتمال ابتال به سندرم متابولیک مواجه 
بودند. همچنین تنها در 2/3 درصد از افرادى که آهسته 
غذا مى خوردند، این سندرم تشخیص داده شد. همچنین 
افرادى که سریع غذا مى خورند، نسبت به دیگران، سایز 
دور کمر بزرگ تر و قند خون باالتــرى دارند و احتمال 
اینکه دچار اضافه وزن شوند، بیشتر است. تند غذا خوردن 
باعث مى شود تا بدن فرصتى براى ارسال سیگنالى مبنى 

بر احساس سیرى نداشته باشد.

فشار هاى عصبى با جسم شما چه مى کند؟ 

سردرد هاى تنشى منجر مى شــود. این سردرد ها هنگامى 
رخ مى دهند که تنش درعضالت قســمت باالیى پشت و

گردن زیاد باشد. نتیجه نهایى آن انقباض عضالت پوست 
سر و سردرد هاى شدید است. از طرف دیگر اضطراب دائمى 
مى تواند به ســردرد هاى میگرنى دردناك منجر شود که 
رهایى از آنها دشوار اســت و براى چند ساعت یا حتى چند 
روز زمان مى برد. براىکاهش سردرد هاى تنشى، پزشکان

معموًال بیماران را به حضور در فعالیت هاى آرامش بخش 
مثل دریافت ماساژ یا حمام گرم تشویقمى کنند.

فعالیت هاى گوارشى به شدت کاسته مى شود. نفخ، درد هاى 
شکمى، یبوســت، اســهال، ُترش کردن و ســندرم روده  
تحریک پذیر از نشانه هایى هستند که به شما مى گویند دچار 
استرس مزمن هستید و آن را جدى بگیرید. دقت کردید برخى 

افراد در زمان استرس به دنبال غذا خوردن هستند؟
دلیل آن دقیقــاً همین اتفاق 
اســت. در این موارد اغلب 
تمایل به مصرف مواد غذایى 

ناسالم و سرشار از قند، 

را ارائه کند.

آسیب پذیرى بدن
هرچه سطح استرس شما باالتر باشد سیستم ایمنى بدنتان 
ضعیف تر مى شــود خیلى زود بیمارى هــا را جذب خود 
مى کند. اســترس سیســتم ایمنى را تحــت تأثیر 

قرار مى دهد و باعث مى شــود فعالیــت مبارزه با 
بیمارى ها دشــوارتر شود. 
افراد مضطرب و کسانى 
که زیاد در موقعیت هاى 

درد هاى معده وروده
استرس در طوالنى مدت مى تواند به درد و تحریک پذیرى در
معده، روده و دیگر قسمت هاى دستگاه گوارش منجر شود. این
شرایط مى تواند در همه امور زندگى از جمله خوردن، خوابیدن،

کار کردن، یا ورزش کردن اختالل ایجاد کند.
در زمان اضطراب و استرس بدن شما آدرنالین ترشح مى کند
غذا مى شود و به و در این این شرایط مانع گوارش مؤثر
درد و ناراحتى دچار مى شوید. در این مورد، دارو هایى که
براى درمان مشــکالت معده شکل گرفته اند ممکن
اســت تأ ثیرى در تسکین نشــانه ها نداشته باشند؛
بنابراینباز هم باید به دنبال پیدا کردن منبعاین

استرس ها باشید.

 عامل اصلى افزایش وزن را بشناسید!

مى شود و مى تواند توانایىو
را کاهش دهد.

بررسى هاى محققان
قرار گرفتن در دماى
نتیجه مى رود و در
ق 2بعد از 52 دقیقه
کامًال باال مى رود.
بربرود بدنم
با این
کاس
کم
از

این
تأ
بببببببب

 ورزش کردن در 
ساعات گرم روز، 

ممنوع
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معاون ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهــان و مدیرعامل جمعیت همیاران ســالمت روانى 
اجتماعى اصفهان در نشست تخصصى شبکه تسهیلگران 
سالمت روانى اجتماعى شــهردارى اصفهان، تفاهمنامه 
همکارى امضا کردند و از 28 بروشور در زمینه هاى مختلف 

پیشگیرى، خانواده و... رونمایى شد.
در نشست تخصصى شبکه تســهیلگران سالمت روانى 
اجتماعى شهردارى اصفهان که در تاالر اجتماعات کتابخانه 
مرکزى اصفهان و با حضور جمعیت همیاران سالمت روانى 
اجتماعى استان، متصدیان و کارشناسان دفاتر سالمت روانى 
اجتماعى مناطق اصفهان و تنى چند از مسئوالن برگزار شد 
یک متخصص پیشگیرى و درمان اعتیاد با تشریح اصول و 
روش هاى پیشگیرى از اعتیاد، برنامه هاى آموزشى و... گفت: 
تقویت عوامل محافظت کننده و تضعیف عوامل خطرساز 
تعریف ساده اى از پیشــگیرى بوده و در حقیقت پیشگیرى 

یعنى رشد سالم و ایمن.
دکتر سید رامین رادفر اظهار کرد: هدف اصلى برنامه هاى 
پیشــگیرى از مصرف مواد، کمک به افراد جامعه به ویژه 
جوانان در پرهیز از شروع به مصرف مواد است و در صورت 
مصرف مواد نیز، اجتناب از دســتیابى به آن و بهره مندى از 
خدمات تندرستى از جمله پیشگیرى از اعتیاد بوده که باید 

افراد آن را بخواهند.
وى ادامه داد: به نیاز مــردم در ابعاد مختلف اگر آگاهى داده 
شود به تقاضا تبدیل مى شود و اگر به تقاضا، نگرش اضافه 
شود به خواسته مبدل مى شود و اگر خواسته تکرار شود در 
نهایت عملکرد خواهد بود که این کار بسیار سخت است اما 
باید در جامعه اتفاق بیافتد و پیشگیرى هم تفاوت نمى کند که 
در حصه یا مرداویج در شهر اصفهان باشد بلکه در همه نقاط 

پیشگیرى بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.
این متخصص پیشگیرى و درمان اعتیاد مى گوید: توصیه 

سازمان ملل در اسناد باالدستى آن است کسى که در حیطه 
پیشگیرى فعالیت مى کند باید گام هاى کوچک را در مسیر 

صحیح بردارد.
رادفر، دسترسى، احساس نیاز یا تقاضا، مقبولیت حذف و... را 
از برنامه هاى پیشگیرى از اعتیاد برشمرد و گفت: بیشترین 
مقبولیت با بیشترین مشارکت همراه است و امروز خدمات 
سالمتى، نیازمند مشارکت اســت و اصول پیشگیرى نیز 
مبتنى بر شواهد و پژوهش اســت و باید عوامل خطرساز و 
محافظت کننده را بشناسیم. چرا که تعداد عوامل خطرساز 
بسیار مهم اســت و این عامل خطر ممکن است در خانه، 
مدرسه، جامعه و... باشد و باید در عوامل خطرساز، مداخله 
صورت گیرد و این کار باید از مهد کودك و مدارس و با توجه 

به عملکرد دانش آموزان درمان شود.
وى با بیان مثالى ســاده گفت: تصور کنید داروخانه اى در 
محله اى، ترامادول را به راحتى در اختیار جوانان قرار مى دهد 
که براى پیشگیرى از این اقدام، دو راه وجود دارد؛ اول آنکه 
منتظر باشیم تا بازرس غذا و دارو جلوى آن را بگیرد و دوم 
اینکه به متصدى داروخانه این امر را گوشزد کرده و مردم را از 
خرید دارو از این داروخانه منع کنیم که طبیعتاً راه دوم، مؤثرتر 

خواهد بود و این یعنى مشارکت مردم که اثربخش است.
رادفر بر تقویت بنیان خانواده و روابط خانوادگى مطلوب بین 
افراد یک خانواده تأکید کرد و افزود: تا زمانى که خانواده با 
محیط، همبستگى داشــته و آرامش دارد، عوامل خطرساز 
خنثى شــده اند. بنابراین مهارت هــاى فرزندپرورى نظیر 
آموزش، اطالع رســانى در مورد مصرف مواد و... باید بیش 
از پیش تقویت شــود و در این راستا، وظیفه والدین نظارت 

مستمر است.
این متخصص پیشگیرى و درمان اعتیاد تصریح کرد: برنامه 
پیشگیرى از اعتیاد در سه سطح همگانى، انتخابى و موردى 
است و اگر مداخالت کوتاه مدت هم باشد ولى استمرار یابد 
بسیار در پیشگیرى از اعتیاد مؤثر خواهد بود. وى ادامه داد: در 

آموزش باید مهارت خودکنترلى، درك احساسات مشخص، 
ارتباطات سالم، حل مســائل اجتماعى و تقویت تحصیلى، 
مدنظر باشد و برنامه پیشگیرى از اعتیاد براى دانش آموزان و 
در مدارس باید در همه مقاطع تحصیلى انجام شود و به تقویت 

و شایستگى هاى تحصیلى و اجتماعى بیانجامد.
رادفر به پیشگیرى موفق در جامعه هم اشاره کرد و گفت: در 
برنامه هاى پیشگیرى، عمدتاً باید به مراحل گذار در زندگى 
افراد پرداخت و این مراحل گذار از مقطع ابتدایى تا متوسطه 
بوده است و باید در اماکن مختلف، پیام هاى الزم داده شود 

که بسیار کارآمد و اثرگذار است.
وى خاطرنشــان کرد: زمانى جامعه برنامه اى را سازگار با 
نیازها و خواســته هاى فرهنگى مختلف خود مى یابد که با 
هسته هاى یک برنامه پیشگیرانه مبتنى بر تحقیق آشنا شده 
باشد و برنامه ها هم باید طوالنى مدت و همراه با مداخالت 
متعدد باشند و تکرار شوند. این در حالى است که در برنامه هاى 

پیشگیرانه باید از شــیوه هاى آموزشى نظیر بحث گروهى 
استفاده کرد.

رادفر گفت: در مدارس باید دستورالعملى باشد که دانش آموز 
بداند اگر دخانیات مصرف کرد چــه جریمه اى دارد و همه 
مدارس نیز در این راستا یکســان عمل کنند. این در حالى 
است که اگر ما جوانى را از کارى منع مى کنیم باید براى او 
جایگزین سالم داشته باشیم و شهردارى نیز مى تواند در ایجاد 
اماکن مختلف براى برنامه هاى جایگزین نقش داشته باشد 
تا خروجى مطلوب حاصل شود. وى با بیان اینکه پیشگیرى، 
زمانبر است، گفت: متأسفانه پیشگیرى، روبان براى بریدن 
ندارد و مشکل جدى است. البته نباید ناامید بود و باید بیش 
از پیش براى پیشگیرى از اعتیاد تالش کرد و اصوًال فعالیت 

براى پیشگیرى، به شدت ارزشمند است.
■■■

مدیرعامل همیاران سالمت روانى اجتماعى اصفهان نیز به 

فعالیت دو دهه جمعیت همیاران سالمت روانى اجتماعى در 
کشور در 15 استان اشاره کرد و گفت: این جمعیت در سطح 
کشور 5000 عضو دارد که بیشــترین آنها اعضاى استان 

اصفهان است.
فهیمه اسماعیلى اظهار کرد: در استان اصفهان ما 42 مؤسسه 
با حمایت بهزیستى استان به صورت ثبت شده داریم که 60 تا 
70 عضو در شهر اصفهان دارد. وى از اجراى طرح «مانا» در 
سال جارى در استان اصفهان خبر داد و افزود: این طرح قرار 
است با مشارکت شهردارى و به منظور شناسایى مشکالت 
محلى با120 مربــى آموزش دیده در اصفهــان اجرایى و 

عملیاتى شود.
اسماعیلى خاطرنشان کرد: هدف ما پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى و سالمت روان بوده و تاکنون نیز فعالیت هاى بسیار 

خوبى انجام شده است.
■■■

عضو شوراى اسالمى اصفهان نیز در این نشست تخصصى 
با قدردانى از تالش هاى انجام شده گفت: چهار دهه است که 
با دستور، مى خواهیم از شیوع اعتیاد جلوگیرى کنیم غافل از 
اینکه 70 سال اســت این روش در دنیاى پیشرفته منسوخ 

شده و براى حل آن باید به سوى ارتباط و تسهیلگرى رفت.
کورش محمدى ارتباط بیــن متولى و جامعــه را یکى از 
توفیقات جوامع در رفع آسیب هاى اجتماعى برشمرد و افزود: 
براى پیشگیرى باید نگاه سیستماتیک به مبانى اجتماعى به 
ویژه نهاد خانواده داشت و در حقیقت تسهیلگرى به دنبال 
تعریف ابعاد پیشگیرانه است که امید است این نشست هاى 
تخصصى در حوزه شهردارى، اتفاقات خوبى را در این راستا 

رقم بزند.
وى با تأکید بــر توجه به نهــاد خانواده، عنــوان کرد: در 
تفاهمنامه اى که با جمعیت همیاران سالمت روانى اجتماعى 
اصفهان به امضا رسید مى خواهیم مردم در حوزه سالمت 
روانى اجتماعى در مناطق 15گانه شهر اصفهان، با ما مرتبط 

شوند تا همیاران سالمت بتوانند در سطح شهر اصفهان و 
محالت آن، تسهیلگر تربیت کنند و این روند به گونه اى باشد 
که در پایان سال جارى بیش از 500 تسهیلگر در دل محالت 
تربیت شده باشند و با تسهیلگرى، افراد، شادى را در زندگى 

بیشتر تجربه کنند.
وى با بیان اینکه روش هاى هیجانى براى پیشــگیرى از 
اعتیاد جواب نمى دهد، گفت: باید مسیرى برنامه ریزى شود 
و با نگرشــى در جامعه پیش رویم که ریل گذارى صحیح 

انجام شود. 
محمدى از برگزارى گفتمان خانــواده در آینده نزدیک در 
شــهر اصفهان خبر داد و گفت: از همکاران و کارشناسان 
شرکت کننده در این نشســت انتظار است از فرصت ها، به 
نفع آینده جامعه اســتفاده کنند و از شعار و حرکات نمادین 

فاصله بگیرند.
■■■

رئیس سازمان اجتماعى مشــارکت هاى مردمى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان هم گفت: 
جمعیت همیاران سالمت روانى اجتماعى استان اصفهان 

داراى 42 مؤسسه است.
مســعود مهدویان فر اظهار کرد: این نشست تخصصى، در 
حقیقت افتتاح رسمى شبکه تسهیلگران شهر اصفهان است. 
البته سال ها در بحث پیشگیرى با روش هاى مربى محور، 
آموزش هاى الزم داده شد و نتایج خوبى هم حاصل شد ولى 

روش تسهیلگرى مى تواند کارها را تقویت کند.
وى ادامــه داد: این نشســت، بنیان و پایه گذارى شــبکه 
تسهیلگرى در شهردارى اصفهان بوده و یکى از موثق ترین 
شبکه ها، شبکه همیاران سالمت روانى  اجتماعى اصفهان 

است.
مهدویان فر تأمین تسهیلگر براى آموزش، تأمین محتواى 
تخصصى و مورد تأیید، کمک در تربیت تسهیلگر و... را از 

بندهاى تفاهمنامه امضا شده برشمرد.

پیشگیرى از اعتیاد، روبان براى بریدن ندارد
ساسان اکبرزاده

 اقتصاد، اشتغال و معیشت شهروندان به یکى از مهمترین 
چالش هاى کشــور و دغدغه هاى سیاســتگذاران و 
تصمیم سازان اقتصادى و سیاســى کشور در سالهاى 
اخیر تبدیل شده است تا آنجا که مقام معظم رهبرى به 
دلیل اهمیت ویژه مسایل و چالش هاى اقتصادى کشور، 
بیشتر شعارهاى ســال را در زمینه هاى اقتصادى مانند 
« رونق تولید» ، «حمایــت از کاالى ایرانى»، «اقتصاد 
مقاومتى، اقدام و عمــل » و ... انتخاب نموده اند. عمده 
کارشناسان اقتصادى، اقتصاد دولتى متکى به درآمدهاى 
نفتى  و وجــود انحصــارات  و رانت دولتــى را یکى از 
اصلى ترین  ریشه هاى مشــکالت اقتصادى کشور در 
دهه هــاى اخیر مى دانند و اصالح ســاختارى اقتصاد، 
حذف انحصارات و رانت ها، مبارزه با فســاد و مهمتر از 
همه کوچک شدن دولت و توسعه سهم بخش خصوصى 
در اقتصاد را از راهکارهاى اصلى گذر از مشکالت موجود 
به سوى رشد اقتصادى و توسعه پایدار کشور مى دانند. 
بدون تردید   تجربه دهه هاى گذشته  کشور و همچنین 
اقتصاد جهانى نشان داده است که بخش خصوصى تنها 
بستر ایجاد اشتغال پایدار و دســتیابى به رشد و توسعه 
همه جانبه و همچنین افزایش مناســب درآمد ســرانه 
شهروندان در کشــور خواهد بود. ناصر جنتى، بنیانگذار 
مجموعه بزرگ گیتى پسند از نمونه هاى بارز توانمندى 
بخش خصوصى کشور در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده 
در کشور اســت که توانســته با ایجاد بیش از 38 واحد 
تولیدى بیش از سه هزار شــغل مستقیم  براى جوانان و 
فارغ التحصیالن  دانشگاهى ایجاد نماید؛ موفقیتى که 
چنانچه از حمایت هاى الزم سازمانهاى دولتى برخوردار 
مى شد مى توانست شاهد توفیقات و اشتغالزایى بیشترى 
در این مجموعه باشیم.  به منظور بهره مندى از تجربیات 
کارآفرینى این فعال اقتصادى و کارآفرین برگزیده ملى 
و استانى با وى به گفتگو نشستیم که در ادامه مى خوانید.

لطفــا خودتان را بصــورت اجمالى 
معرفى نموده و ســوابق تحصیلى و 

شغلى خود را بیان نمایید. 
ناصر جنتى هستم، مدیرعامل گروه صنایع گیتى پسند. 
شروع اصلى فعالیت بنده با حضور در کارخانه ذوب آهن 
در سال 1347 مى باشــد،پس ازچند سال حضوردراین 
مجموعــه، فعالیت تولیدى قطعات خودرویى راپیشــه 

کردیم اما پس ازانقالب اسالمى و وقوع جنگ تحمیلى 
و بنا بر تکلیفى که بر خود مى دیدیم، پشتیبانى لشکرامام 
حسین(ع) را با مهماتســازى آغاز نمودیم. ابتداى کار با 
تولید خمپاره هاى 81 همراه بود و در ادامه تولید مهماتى 
چون سرجنگى مینى کاتیوشا، گلوله صد وپنج میلیمترى 
و ... نیز اضافه شد اما پس از قبول قطعنامه وپایان جنگ 
تحمیلى و باوجود توان تولیدى و نیروى انســانى وتهیه 
ماشــین آالت، این مجموعه به حال خود رها شد وهیچ 
ارگانى ازآن حمایت نکرد. بااستفاده از ظرفیت به وجود 
آمده وارد صنعت ماشین ســازى  چون گیوتین وپرس 
شدیم. درسال 1377 وبعد ازتغییر وتحوالتى که دراین 
بخش درخانواده بــه وجود آمد، روبــه فعالیت تولیدى 
درصنعت تاسیسات ساختمان آوردیم و با راه اندازى گروه 
صنایع گیتى پسند فصل جدیدى از زندگى من آغاز شد.

مجموعه بزرگ گیتى پسند را چگونه 
تاسیس کردید و هدف و انگیزه شما 

از تاسیس  و توسعه آن چه بود؟
گروه صنایع گیتى پسند در ســال 1377 تاسیس شد. 
ســنگ  بناي این مجموعه باراه اندازي مراکز تحقیقاتی 
پلیمر، مکانیک و برق ویکی دو واحد تولیدي و با همراهی 
و همت تعدادي از جوانان مســتعد و کوشاي اصفهانی 
گذاشته شد. نیت قلبی واندیشه راهبردي ما، جلوگیري 
از خروج مواد خام نفتی از کشــور، ایجاد اشتغال، تولید 
محصول ایرانی و برجسته کردن نام ایران درپهنه کره 
خاکی به ویژه درآســیاي مرکزي وحوزه خلیج فارس 
بود. استراتژي و راهبرد گیتی پســند اینگونه تعیین شد 
تا با بهره مندي از دانش روز دنیا و شناخت پتانسیل هاي 
داخلی اعم از موادمعدنی، ســرمایه گــذاري در صنایع 
پلیمري و نیروي انسانی کارآمد، انواع محصول در صنایع 
تاسیسات ســاختمانی، تاسیســات برودتی و حرارتی و 
شیمیایی و پلیمري تولید وبه بازار هاي داخلی وخارجی 
عرضه شــود به امید آنکه حداکثر ارزش افزوده را براي 

ایرانیان به ارمغان آورد.
توانمندى ها، دستاوردها و مزیت هاى 
مجموعه شما چیست و چگونه به آن 

دست یافتید؟
حاصــل مطالعات، آزمایــش ها وتولیــدات مجموعه 
وهمچنین سرمایه گذاري در صنایع پلیمري دراین سالها، 
ایجاد وآغاز به کار 38 واحد تولیدي در صنایع واسطه  اي 
و پایین دستی، از جمله تاسیسات ساختمانی و تاسیسات 

برودتی  و حرارتی با توجیه فنی واقتصادي مناســب و 
راه  اندازي و تجهیزهفت مرکز تحقیقاتی دیگر شــامل 
انرژي، متالوژي، ســاختمان، شیمی، مکانیک، معدن و 
کشاورزي است. نتیجه بررسی هاي مراکز تحقیقاتی و 
فعالیت کارخانجات، تولید و عرضه بیش از بیســت نوع 
گروه محصول با برترین کیفیت و مناسب ترین قیمت به 
بازار است، محصوالتی که گواهینامه هاو استانداردهاي 
ملی و بین المللی الزم  را دریافت کرده و این فرصت را 
براي گیتی پسند فراهم آورده اند تا با محصوالت مشابه 

دربازارهاي داخلی وخارجی رقابت کند.
دیدگاه خود را دربــاره کارآفرینى و 
نقش آن در توسعه پایدار کشور بیان 

کنید.
ما از همان ابتداى راه اندازى گیتى پسند، رشد و توسعه 
فردي و گروهی مســتمر بالغ بر ســه هزار نفر نیروي 
انسانی، ارتقاي دائمی ســطح کمی و کیفی دستگاهها 
و تجهیزات فنی در واحدهاي تولیدي گروه، اســتفاده 
مداوم از دانش روز دنیا و درنهایت کســب رضایتمندي 
حداکثري گروه مشتریان محصوالت این گروه صنعتی 
را چهار اصل توسعه پایدار دانســتیم، اصولی که برپایه 
رعایت اخــالق حرفه اي دراین مجموعــه پایه گذاري 
شده وهمواره درحال اجراســت. طبیعى است با تسرى 
این نگاه، کشور مى تواند توسعه پایدارى را تجربه کند و 

با مشکالت کمترى نیز روبرو شود.
از چالش ها و مشــکالت مســیر 
توسعه مجموعه گیتى پسند بگویید؟ 
راهکارهاى شما و مجموعه تان براى 
عبور موفق از این چالش ها چه بوده 

است؟
براى موفقیت پیچ و خم بسیارى را سپرى کردیم. از زمانى 
که گیتى پسند شروع به رشد کرد همواره با قوانین دست 
و پاگیر زیادى روبرو بودیم که کار را براى رونق تولید و 
ایجاد اشتغال سخت کرده است.از سال 91 نیز گیتى پسند 
به دلیل اشتباه بانک مرکزى که بعدا نیز خود به آن اقرار 
کردند، با مشکالتى در زمینه سرمایه در گردش روبرو شد 
و تا به امروز نیز همچنان براى رفع این مشکالت در حال 
تالش هســتیم. در هر برهه اى نیز که با مشکل روبرو 
مى شــدیم، تنها ایمان به قــدرت الهى و اســتفاده از 
ظرفیت هاى داخلى مجموعه، ما را مصمم به عبور از این 

پیچ هاى سخت روزگار کرد.
برنامه هاى شما و مجموعه تان براى 

آینده چیست؟ 
پیش از بحران به وجود آمده براى گیتى پسند در سال 91، 
برنامه هاى بسیار بزرگى براى تولید و اشتغالزایى داشتیم 
که این برنامه ها به همان دلیلى که بیان شد عقب افتاد.
اما به دنبال این هستیم با پشت سر گذاشتن این شرایط 

سخت، بار دیگر در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداریم.
البته این نکته را متذکر شــوم که حتى در شرایط پیش 
آمده از سال 91، باز هم اتفاقات بسیار بزرگى در این گروه 
صنعتى رخ داده و همچنان توسعه و پیشرفت هدف اصلى 

این مجموعه خواهد بود.
برنامه اى که براى آینده گیتى پســند متصور هســتم، 
توسعه اشتغال و تولید است و اینکه بتوانیم محصوالت با 
کیفیت ایرانى را به دست مشتریان و خانواده هاى ایرانى 
برسانیم و ضمن حفظ بازار داخلى، بازارهاى منطقه اى و 

خارجى را نیز به دست آوریم.
براى موفقیت در توســعه اقتصادى 
کشــور و رفــع فقر و بیــکارى چه 

راهکارهایى پیشنهاد مى کنید؟
برنامه هاى دولت باید به گونه اى باشد که در کنار هدف 
ایجاد اشــتغال،اهداف دیگرى از جملــه رونق تولید، 
صادرات و ... را نیز مدنظر داشته باشد. نکته دیگر آنکه، 
دولت در برنامه توسعه اشــتغال فقط به موضوع تامین 
منابع مالى براى ســرمایه گذارى و ایجاد اشتغال توجه 
نکند بلکه با دنبال کردن رویکرد تکمیل زنجیره ارزش 
و اتصال بنگاه هاى داخلى به بازارهاى خارجى، به رشد

اشتغال همراه با رشد تولید در اقتصاد کشور کمک نماید 
تا فرصت هاى شغلى ایجاد شده پایدارباشند.

برنامه  مجموعه شما براى صادرات 
چیست؟ 

براى صادرات مطلــوب باید ابتدا محصــول خوب و با 
کیفیت تولید کرد و هزینه تولید نیز به گونه اى باشد که 
توان رقابت با محصوالت مشــابه خارجى را دارا باشد. 
هم اکنون محصوالت این گــروه صنعتى به بازارهاى 
خارجى به ویژه بازار منطقه اى روانه مى شود اما با توجه 
به ظرفیت باالى تولید در گیتى پسند، برنامه هاى خوبى 
براى افزایش صادرات داریم که مســتلزم بهبود شرایط 
کسب و کار و نقل و انتقاالت مطلوب مالى است که امید 

است هرچه سریعتر اتفاق افتد.
چالــش هــاى موجــود در صنعت 
کشــور را چگونه ارزیابى مى کنید و 
چه راهکارى براى رفع آن پیشنهاد 

مى کنید؟
افزایش نرخ بیکارى و راکد مانــدن واحدهاى تولیدى 
دو چالش اصلى اقتصاد ایران اســت. به نظر مى رســد 
آن گونه که باید و شــاید ثمرات حرکت جمعى اقتصاد 

کشور به  ســمت پیشــرفت درون زا و برون نگر فراهم 
ساخته نشده است.

یکى از نقصان هاى اقتصاد در ســال هــاى اخیر عدم 
حمایت الزم از بخش هاى مختلف تولیدى بوده است، 
به عنوان مثال سهم تولید از منابع هدفمندى یارانه ها به 
 قدرى ناچیز بوده که عمًال دریافت و تزریق آن تفاوتى 
جدى در وضعیت واحدهاى تولیدى ایجاد نمى کرد. به 
نظر مى رسد براى تولید و صنعت باید فکر اساسى کرد تا 

شرایط به سمت مطلوبى هدایت شود.
بخش تحقیق و توســعه و همچنین 
آموزش نیروى انسانى چه نقشى در 

موفقیت بنگاه ها دارد؟
طبیعى اســت یکى از الزامات توســعه پایــدار براى 
شرکت هاى بزرگ، بخش تحقیق و توسعه است که در 
گیتى پسند نیز به آن توجه ویژه اى شده است. استراتژي 
و راهبرد گیتی پسند اینگونه تعیین شد تا با بهره مندي از 
دانش روز دنیا وشناخت پتانسیل هاي داخلى و راه اندازي 
و تجهیــز مراکز تحقیقاتــى مختلف همــواره خود را 

به روز رسانى نماییم.
آموزش نیروى انسانى که ما آن را سرمایه انسانى خطاب 
مى کنیم جزو بدیهیات تمام بنگاه هاى تولیدى بزرگ 
است و ما نیز با راه اندازى مرکز آموزش، این مقوله مهم 

را همیشه پاس داشتیم.
پیشنهاد شما براى فارغ التحصیالن 
و جوانــان جویــاى کار در زمینــه 

کارآفرینى چیست؟ 
معضل بیکارى در کشور به شکل گسترده اى وجود دارد 
واین چالش هم فقط مختص فارغ التحصیالن دانشگاهى 
نیســت. وقتى صنعت، کشاورزى و ســایربخش هاى 
تولید نتواند شــغل هاى متعددى ایجــاد کند و در رکود 
باشد، طبیعى اســت که بیکارى هم درجامعه به وجود 
مى آید. البته باید توجه داشــت که خروجى دانشگاه ها 
که فــارغ التحصیالن مى باشــد نیز باید بــه گونه اى 
باشــد که بتواند تولید اشــتغال به همراه داشته باشد. 
نیازاست کیفیت آموزش هاى دانشگاهى ارتقا یابد و این 
آموزش ها،هماهنگ با نیازهاى بازار کار باشد. یعنى به  
جاى افزایش کمیت، اگر کیفیت آموزش عالى رابه شکلى 
هدفمند توسعه دهیم، قطعا براى رفع مشکالت اشتغال 
فارغ التحصیالن دانشــگاهى گام بزرگــى برخواهیم 

داشت.

هدف از تأسیس گیتى پسند  
جلوگیرى ازخروج مواد خام و تولید محصول با کیفیت بود

بهاره رازپوش بقایى

در نشست شبکه تسهیلگران سالمت روانى اجتماعى شهردارى اصفهان عنوان شد؛
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