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ممنوعه ها 
در فشار خون باال

تغییر مرز اصفهان در محدوده سد متوقف شد
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سرنوشت قیمت پراید 
پس از توقف تولید

عبور از بحران با 
رونمایى از معراج

برنامه 1405 براى
 شهر اصفهان 

در حال تدوین است
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روزانه
 30 زوج اصفهانى 
تقاضاى طـالق 

مى کنند

اگر شما هم در گروه افرادى قرار دارید که فشار 
خون باالیى دارید یا سابقه خانوادگى به این 

بیمارى را در اطرافیان نزدیک خود 
مشاهده مى کنید، حتماً در روند زندگى 
خود تغییراتى را به وجود آورید از جمله...

معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى اصفهان 
با بیان اینکــه روزانه بالغ بــر 30 زوج اصفهانى 
تقاضاى طالق مى کنند، گفت: از سال 96 طالق 

در استان اصفهان روند کاهشى داشته است.
مجتبى ناجى در گفتگو با «مهر» با اعالم اینکه 
در هشت ماهه گذشته 3600 زوج بر تصمیم خود 
براى جدایى مصمم بودنــد، تصریح کرد: روزانه 
بالغ بر 30 زوج به مرکز اصلى مداخله در خانواده 

مراجعه مى کنند.
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کنترل هوشمند حمل و نقل در شهر اصفهانکنترل هوشمند حمل و نقل در شهر اصفهان
از راه اندازى طرح «از راه اندازى طرح «QRQR» در تاکسى ها تا طرح «اصفهان من»» در تاکسى ها تا طرح «اصفهان من»
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بعد از نامه نمایندگان استان به رئیس جمهور؛

رضا بابک: مسئوالن انتخاب 
بازیگر، ما را کنار گذاشته اند

هیچکس نمى دانست 
طوفانى در راه است

زمانى که استراماچونى مهدى قائدى را بیرون کشید و آرش 
رضاوند را به زمین فرستاد خیلى ها تصور کردند استرا به 
یک امتیاز بازى در تبریز راضى اســت اما هیچ کس 
نمى دانست چه طوفانى در راه است. بعد از این تعویض 

استقالل 3 گل زد و تنها ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معرفى شرکت کنندگان 
در نخستین 

دوره آموزشى 
روزنامه نگارى آب

طى مراسمى صورت گرفت

 «آرنولد شوارتزنگر» و ستاره بسکتبال آواره شدند!
سوختن خانه هاى چند میلیون دالرى سلبریتى ها در آتش سوزى کالیفرنیا
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همــه على آقا را همــه على آقا را 
دوست داریم دوست داریم 

این شرکت در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به فروش ده دستگاه خودروهاى سبک 
خود شامل سوارى و وانت اقدام نماید.

متقاضیان واجد شــرایط مى توانند جهت دریافت اســناد مزایده از روز یک شنبه مورخ 
98/8/12 لغایت 98/8/30 از طریق انتخاب گزینه مناقصات و مزایده هاى ســایت شرکت 
عمران و مسکن اصفهان به آدرس www.maskanesfahan.ir نسبت به خرید اسناد 
مزایده اقدام و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 98/09/10 
به نشانى: اصفهان، فلکه فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، بن بست قدر، دبیرخانه شرکت 

عمران و مسکن اصفهان تحویل و رسید آن را اخذ نمایند.
الزم به ذکر است شرایط مزایده در اسناد مزایده موجود است و پیشنهاد دهندگان مى بایست 

یک نسخه از شرایط مزایده را دریافت و پس از امضا به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

آگهى مزایـدهآگهى مزایـده

شرکت عمران و مسکن اصفهان  شرکت عمران و مسکن اصفهان  

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى خرید خدمات انتظامات و آگهى مناقصه عمومى خرید خدمات انتظامات و 
حفاظت فیزیکى بیمارستان حفاظت فیزیکى بیمارستان 99 دى منظریه خمینى شهر دى منظریه خمینى شهر

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 
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على مطهــرى، نماینده صریح اللهجــه مجلس درباره 
سیاست خارجى و داخلى و ارتباط آن با مردم در گفتگو با 

روزنامه «ایران» گفته است:  
«در سیاست خارجى اگر مسائل ما با عربستان و امارات 
حل شود که نشانه هایى وجود دارد یا در زمینه مناسبات 
با اروپا اتفاقاتى بیافتد و مردم احســاس کنند که مسائل 
قابل حل هستند، اتفاقات مثبتى خواهد افتاد. مردم باید 
احساس کنند که چشــم انداز مثبتى هست. االن مسئله 
این است که مقاومت مردم نتیجه داده و شرایط اقتصادى 
رو به بهبود است ولى تا نقطه تعادل خیلى فاصله داریم. 
مردم مى گویند مــا مقاومت مى کنیم اما تــا کى؟ این 

وضعیت تا کجا ادامه دارد؟ باید نشانه هایى باشد که بعد از 
این چشم انداز متفاوتى وجود دارد. سیاست داخلى نظام 
هم باید تغییر کند و مردم آزادى فکر و بیان را بهتر حس 
کنند. حکومت باید در داخل هم شــرایط را اصالح کند. 
این ســختگیرى هایى که بر روزنامه نگاران و منتقدان 
و هنرمندان مى شود باید کنار گذاشــت. ما چه سودى 
از این کارها و فشــارها برده ایم؟ کسانى که سختگیرى 
مى کنند فکر مى کنند اگر این جــور کارها را نمى کردند 
نظام باقى نمى ماند. اما برعکس اســت، اگر این کارها 
را نکرده بودیم و با مردم بهتر برخورد مى شد، اآلن نظام 

مستحکم تر بود.»

ســرانجام پس از ســال ها ظاهراً وعده حذف برخى 
خودروها در حال محقق شدن است و قرار است پراید و 

پژو 405 به زودى از چرخه تولید خارج شوند.
اما با توجه به اقبالى که مشــتریان به پراید با توجه به 
قیمت خرید و هزینه تعمیر و نگهدارى آن نشان داده اند 
درباره قیمت این خودرو در آینده گمانه زنى هاى زیادى 

صورت گرفته است.
در این باره امیرحســن کاکایى، کارشــناس صنعت 
خودرو اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت خودرو هاى 
جایگزین نســبت به پراید باالتر است اگر تیراژ تولید 
خودرو هاى جایگزین افزایش یابد مى توان قیمت آنها 

را کاهش داد تا جاى پراید را پر کنند، اما با شرایط فعلى 
خودروسازان بعید است این کار اتفاق بیافتد. با توجه 
به این شرایط احتماًال قیمت پراید همانند دوره اى که 
پیکان از خط تولید خارج شــد موقتــًا افزایش خواهد 

یافت.
همچنین سعید مؤتمنى، رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو در این باره گفــت: خودرویى که از تولید خارج 
مى شود شاید در مقطعى بسیار کم افزایش قیمت یابد، 
اما پس از مدتى خریداران به سمت خرید خودرو هایى 
مى روند که تولید مى شوند و طبیعتًا قیمت خودرو هایى 
که از خط تولید خارج شدند به مرور به تعادل مى رسد.

مردم مى گویند 
مقاومت مى کنیم اما تا کى؟

سرنوشت قیمت پراید 
پس از توقف تولید

شهرهاى خالق 4 تا شدند
   ایســنا | سخنگوى وزارت خارجه گفت: دو 
شهر دیگر ایران به شبکه شهرهاى خالق جهان 
توسط یونسکو پیوستند. ســیدعباس موسوى در 
صفحه شخصى خود در توییتر نوشت: «شهرهاى 
ســنندج (در موســیقى) و بندر عباس (در صنایع 
دســتى و هنرهاى مردمى) پس از رشت (در غذا) 
و اصفهان (در صنایع دســتى) به شبکه شهرهاى 
خالق جهان توســط یونسکو پیوســتند. مجالى 
تازه براى شهرهاى ایران تا از تجربه هاى جهانى 
استفاده کرده و داشته هاى خود را بیشتر و بهتر به 

جهانیان معرفى کنند.»

ما هم نتفلیکسى مى شویم؟!
   ســینمادیلى | عبدالرضــا کاهانــى، 
کارگــردان فیلم توقیف شــده «ارادتمند نازنین، 
بهاره، تینا» نوشت: «بسیارى از دوستان پیشنهاد 
مى دهند فیلم "ارادتمند نازنین، بهــاره، تینا" را 
از طریق اینترنت در دســترس عموم قرار دهم. 
در جواب این پیشــنهاد هیجان انگیز باید بگویم 
کامًال موافق هستم و حتى مدت هاست با شرکت 
"نتفلیکس" براى پخش گســترده  فیلم مذاکره 
کرده ام و حاال فقط منتظر جواب دیگر تهیه کننده  
فیلم هستم. آنچه برایم اهمیت دارد نمایش کامل 

و استاندارد فیلم است که حتماً انجام خواهد شد.»

اجبارى و اختیارى
   بهــار | معاون پرورشــى و فرهنگى وزارت 
آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه زنگ نماز براى 
مدیران مدارس اجبارى است و هر مدیرى مکلف 
است 20 تا 30 دقیقه در برنامه درسى براى زنگ 
نماز خالى کند، گفت: ولى حضــور دانش آموزان 
اختیارى اســت و الزام و اجبارى براى شرکت در 

نماز وجود ندارد.

 اولویت بانک رفاه
   روابط عمومــى بانک رفــاه کارگران | 
مدیر عامل بانک رفاه در نشســت بــا نمایندگان 
تشــکالت کارگرى و کارفرمایى استان مرکزى 
گفت: حمایت از جامعه کارگرى و ارائه خدمات به 
این قشر زحمتکش در اولویت برنامه هاى بانک 
است. دکتر محمدعلى سهمانى اظهار کرد: بانک 
رفاه با پرداخت تســهیالت به بخــش کارگرى، 
بخش هاى مختلف اقتصادى، بخش سالمت و 
ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمرى بگیران 
سازمان تأمین اجتماعى، تأمین تجهیزات پزشکى 
و ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى همواره اهتمام 

داشته است.

مقصر پیدا شد!
   الــف | دادســتان عمومــى و انقالب مرکز 
استان البرز از احضار پیمانکار جاده چالوس خبر 
داد و گفت: پس از بررســى هاى کارشناسى که 
شخصًا بر آن نظارت داشتم مشخص شد بیشتر 
این تصادفات به دلیل نامناســب بودن آسفالت 
موجود با شرایط جاده بوده است. گفتنى است در 
ســال هاى اخیر بحث تصادفات غیرعادى جاده 
چالوس با انتشــار فیلم هایى مطرح شده بود که 
در این میــان دالیلى همچــون ریختن عمدى 
گازوئیل و نوع آسفالت جاده چالوس از مهمترین 

دالیل آن عنوان شد.

آغاز رکود بارشى 
   میــزان | احــد وظیفه، رئیــس مرکز ملى 
خشکسالى و مدیریت بحران سازمان هواشناسى 
کشور با بیان اینکه براى سه هفته آینده رکود بارشى 
پیش بینى مى شود، گفت: انتظار رشد ابر، ناپایدارى 
و بارش باران را غیر از سواحل شمالى براى هیچ جا 
نداریم. وى گفت: مدل هاى عددى نشان مى دهد 
که اواسط پاییز و اوایل زمستان روزهاى کم بارشى 

براى کشور خواهند بود.

8/5  میلیون نفر را کشته است
   مهــر | سرلشــکر حسین ســالمى، فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب اســالمى در آیین رونمایى از 
دیوارنگاره هاى النه جاسوســى سابق آمریکا گفت: در 
تمام جنگ هاى بزرگ جهان و در جنگ هاى 40 سال 
گذشــته در منطقه اى که آن را جهان اسالم مى دانیم، 
آمریکا یا مســتقیم یا با واســطه نقش اول را ایفا کرده 
است. در طول حیات آمریکا بیش از 8/5 میلیون کشته 
حاصل مداخالت آمریکا در شرق و غرب عالم است از 
جنگ مکزیک گرفته تا جنگ در خاور دور و جنگ هاى 
جهانى اول و دوم. درون ذهن مقامات آمریکایى چیزى 
جز ایجاد ظرفیت براى انهدام سیاره زمین وجود ندارد، آیا 
چنین کشورى که قدرت انهدام چندین بار کره زمین را با 
ســالح هاى هســته اى دارد، مى تواند مقابله کننده با 
سالح هسته اى باشد؟ رژیم آمریکا در حالى از آزادى و 
دموکراسى سخن مى گوید که همه دیکتاتورهاى عالم 

مهره هاى شطرنج آمریکا هستند.

پایان پرواز «ماهان» به ایتالیا
   ایرنا | به دنبال ســفر وزیــر امورخارجه آمریکا به 
رم، دولت ایتالیــا روز جمعه اعالم کرد کــه پرواز خط 
هوایى ماهان ایران به این کشــور متوقف شده است. 
به گزارش روزنامه ایتالیایى «ال استامپا»، دولت ایتالیا 
مانند دیگر همتایان اروپایى خویش (فرانســه و آلمان) 
تحت فشارهاى آمریکا پرواز خط هوایى ماهان به این 
کشور را ممنوع کرده اســت. خط هوایى ماهان به طور 
متداول به دو شهر رم پایتخت ایتالیا و میالن پروازهاى 

هفتگى دارد.

سر از آنتالیا در مى آورند
   تســنیم | آیت ا... ســیدمحمدمهدى حسینى 
همدانى، نماینده ولى فقیه در استان البرز در  نماز جمعه 
کرج انتقاداتى را متوجه برخى مســئوالن کرد و گفت: 
برخى اوقات برخى از مســئوالن به اسم رفتن به کربال 
و سفر عتبات مرخصى مى گیرند و تصاویر آنها از آنتالیا 
بیرون آمده است، در این شرایط گرفتارى مردم، مدیرى 
که براى خود آسانسور شــخصى مى سازد را باید زودتر 

عزل کرد تا کار به جاى باریک تر نرسد.

یک پیشنهاد 
   خبر گزارى حوزه | حجت االسالم و المسلمین 
کعبى، عضو خبرگان رهبرى در جلســه اعضاى جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم با رئیس دادگسترى استان قم 
گفت: در زمان دولت قبلى ورود خانم ها به استادیوم ها 
مخالف شرع اعالم شــد، امروز نیز فتوا همین است، اما 
متأســفانه دولت و وزارت ورزش و جوانان بدون توجه 
به فتواى مراجع تقلید این امکان را فراهم کردند و هیچ 
واکنشى علیه آن صورت نگرفت، پیشنهاد بنده این است 
که در قوه قضاییه مرکزى به نام تذکر، اخطار و محاکمه 

قضایى ایجاد شود.

«وطن امروز» برگشت 
   پانا | روزنامه «وطن امروز» که انتشــار خود را در 
آستانه انتخابات ریاست جمهورى 88 با مدیر مسئولى 
مهرداد بذرپاش شروع کرد و پس از ده سال، انتشار خود 
را در 11 مرداد امسال متوقف کرده بود، پس از سه ماه، 

دوباره از دیروز شنبه منتشر شد.

سفر عجیب «جورج بوش»
   آفتاب نیــوز | رئیس جمهورى اسبق آمریکا در 
سفرى محرمانه به مدت سه روز به عمان رفته بود. به 
نوشته روزنامه «تایمز آو عمان»، «جورج بوش»، در 
جریان این سفر از اماکن گردشــگرى عمان از جمله 
بازار تجارى نزوى بازدید کرده است. بوش همچنین 
از بازار خرمافروشــان عمانى بازدید کرد و با بسیارى 
در آنجا عکس یادگارى گرفت. بســیارى از کاربران 
عمانى نســبت به مالقات بوش در کشورشان اظهار 

تعجب کردند.

خبرخوان

«رویترز» گزارش داد، آتش سوزى گســترده کالیفرنیاى 
آمریکا که از 3 آبان ســال جارى آغاز شده، باعث سوختن 
خانه هاى چند میلیــون دالرى در یکــى از ثروتمندترین 
محله هاى لس آنجلس و فرار برخى از ســلبریتى هاى این 
منطقه در نیمه شب شــد. این اتفاق تاکنون باعث سوختن 
12 هزار هکتار از جنگل هاى منطقه، آوارگى بیش از ده ها 
هزار نفر و قطع برق منازل بیش از یک میلیون نفر از مردم در 
مناطق آتش سوزى شده است. سمت غربى لس آنجلس به 
نام «برنت وود» از مناطقى است که ساکنان آن دستور تخلیه 
محل را داشتند. این منطقه از کالیفرنیا به دلیل قتل همسر 
«او. جى سیمسون»،  ســتاره فوتبال و خدمتکارش به نام 
«سیمسون» شهرت دارد. این ستاره فوتبال در سال 1994 

به قتل آنها متهم شد.
«لى بورن جیمز»، ابر بازیکن بسکتبال در منطقه برنت وود 
زندگى مى کند. او در حــال حاضر بازیگــر هالیوود، تهیه 
کننده اى ثروتمند و صاحب یک شــرکت رسانه اى بزرگ 

محسوب مى شود.
 جیمز، بازیکن کنونى تیم بسکتبال  «لس آنجلس لیکرز» 
آمریکا، در اوایل صبح روز پنج شنبه هفته گذشته همراه با 
همسر و سه فرزندش براى فرار از شعله هاى آتش خانه اش 
را ترك کرد و به دنبال سرپناهى براى ماندن گشت. جیمز در 
حوالى ساعت 4 صبح در توییتر خود نوشت: «مجبور به تخلیه 
خانه بودیم و اینک در تالش براى گرفتن یک خانه هستیم.» 
او کمى بعد در توییتش نوشت سرانجام جایى براى خودشان 
پیدا کرده و «شب وحشــتناکى را گذرانده است». براساس 

گزارش روزنامه هــا جیمز در اواخر ســال 2017 این خانه 
هشت خوابه را به قیمت 23 میلیون دالر خریدارى کرده بود.
در حاشیه شمالى برنت وود، چندین خانه چند میلیون دالرى 
ذوب شده اند و دیگر اثرى از تزیینات هالووینى روى دیواره 

خانه ها دیده نمى شود.
«آرنولد شــوارتزنگر» بازیگر و فرماندار سابق کالیفرنیا نیز 

اعالم کرد که مانند هزاران نفر دیگر خانه خود را در اواسط 
نیمه شب ترك کرده است. شوارتزنگر در توییترش نوشت: 
«اگر در ناحیه پر خطر و با دستور تخلیه مواجه هستید، وقت 

تلف نکنید و بیرون بزنید.»
مراسم فرش قرمز فیلم جدید شوراتزنگر با نام «ترمیناتور: 
سرنوشت ســیاه» که قرار بود دوشنبه شــب برگزار شود، 

به دلیل آتش ســوزى در این منطقه کنسل شد. «کالرك 
گرگ»، بازیگر ســریال «عوامل سپر» و «کورت شوتر»، 
تهیه کننده سریال «پسران آشوب» در توییتر خود اعالم 
کردند که مجبور به تــرك خانه هاى خود شــده اند. این 
آتش سوزى باعث بسته شدن مدارس و دانشگاه کالیفرنیا 

شده است.

سوختن خانه هاى چند میلیون دالرى سلبریتى ها در آتش سوزى کالیفرنیا

 «آرنولد شوارتزنگر» و ستاره بسکتبال آواره شدند!

رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک تصویر جعلى در حساب 
توییتر خود از اعطاى مدال افتخار به سگى که ادعا مى شود 
در عملیات دستگیرى و کشتن «ابوبکر البغدادى»، سرکرده 
داعش نقش داشته است، بار دیگر سوژه رسانه هاى جمعى 

شد.
این تصویر که ظاهراً توســط «دیلى وایر»، یک ســایت 
محافظه کار طراحى شده است نسخه ویرایش شده از عکس 
واقعى «دونالد ترامپ» در سال 2017، در حال اعطاى مدال 
افتخار به «جیمز مک کلوگان» یک پزشک بازنشسته ارتش 

آمریکاست که در جنگ ویتنام جان ده تن را نجات داد.

در تصویرى که ترامپ در توییتر خود منتشر کرده است سر 
«مک کلوگان» با سر سگى که گفته مى شود «کونان» نام 
دارد و زبانش بیرون از دهانش اســت، جابه جا شده است.  
هنگامى که خبرنگار «نیویورك تایمز» این تصویر را به مک 
کلوگان نشان داد، او به شــدت خندید و گفت: «سگ هاى 

نظامى بسیار شجاع هستند.»
ترامپ پس از انتشــار تصویر فتوشــاپى، روز پنج شــنبه 
اعالم کرد که قرار است ســگ مزبور هفته آینده (جارى) 
از خاورمیانه به کاخ سفید بیاید و در این مکان مورد تقدیر 

قرار بگیرد.

تصویر سگ یابنده «البغدادى» جعلى از آب درآمد! 

حسین هاشــم پور، روزنامه نگار، در دومین ویدیو از سلسله 
ویدیوهاى «ایران آرت» به ممنوعیــت نوازندگى زنان در 

دستکم 13 استان کشور پرداخته است.
او گفته است: 30 مهر 1392، على جنتى، وزیر وقت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى به رسانه ها اعالم کرد: «طبق نظر مراجع 
اگر صداى تکخوان هاى زن در موســیقى موجب مفسده 
نباشد، ایرادى ندارد و برخى از مراجع در این باره چنین نظرى 
دارند. جامعه زنان موســیقى ایران در اوج ناامیدى، ناگهان 
بوى بهبود ز اوضاع جهان استشــمام کرد، اما خیلى اتفاقى 
درست در همان روزها در برخى استان ها ایده عجیب غریبى 
طراحى شد تا از اجراى نوازندگى زنان روى صحنه جلوگیرى 
شود. ناگهان ممنوعیت ها از صداى زنان به ساز زدن زنان 

گسترش یافت.»
این روزنامه نگار خاطر نشان کرد: «24دى 1393 در کنسرت 
ساالر عقیلى در طرقبه خراسان رضوى خانم حریر شریعت 
زاده، نوازنده پیانو پس از اجراى یک قطعه از ســن، پایین 
کشیده شد. به نوشته رسانه ها طرح ممانعت از حضور بانوان 
نوازنده در صحنه از شهر اصفهان آغاز شــد. از قرار قانون 
نانوشته در 13 اســتان بانوان نوازنده اجازه حضور ندارند و 
این قانون به اداره هاى ارشاد تبریز، ارومیه، زنجان، گرگان، 

تمامى شهرهاى خراسان، برخى از شهرهاى خوزستان و... 
تحمیل شده است.»

حسین هاشم پور در این ویدیو تصریح مى کند: «از اصفهان 
به عنــوان مبدع ممنوعیــت اجراى زنــان روى صحنه یاد 
مى شــود و این در حالى اســت کــه اصفهــان از معدود

 استان هاى کشور است که هنرستان موسیقى دختران دارد و 
دانش آموزانى که در پایان سال سوم راهنمایى معدل باالى 
18/5 داشته باشند و دستکم نوازندگى یک ساز را بدانند مى 
توانند آنجا تحصیل کنند و دیپلم موسیقى بگیرند اما نمى توانند 

در شهرى که موسیقى تحصیل کردند کنسرت بر پا کنند...»
او افزود: «اکنون شرایطى شــده که حتى در تهران اجراى 
نوازندگى زنان هم بــه مخاطره افتاده اســت،گروه هاى 
موسیقى که قصد تور سراسر ایران دارند مى دانند نمى توانند 
از نوازندگان زن در شهرستان ها بهره ببرند از این رو گروه 
را مردانه چیدمان مى کنند.» هاشم پور در پایان این ویدیو 
به صراحت اعالم مى کند: «با وجود همه این ممنوعیت ها، 
ایران هیچ زمانى این همه موزیسین زن نداشته است. فقط 
یک تحقیق میدانى کافى اســت تا ببینید چه تعداد شگفت 
انگیزى از دختران خردســال و نوجوان در آموزشگاه ها به 

فراگیرى ساز و آواز اهتمام دارند...»

اصفهان، مبدع ممنوعیت اجراى زنان روى صحنه است

«فاطمه فتحى» 11 ســاله از هفشــجان در اســتان 
چهارمحال و بختیارى با پشتکار و عالقه به شغل پدرى 

براى نخســتین بار جوشــکارى از نوع جوش آرگون را 

باموفقیت انجام داد و نام ملکه جوش ایران را به نام خود 
ثبت کرد.

ازآنجایى که جوش آرگون نیازمند دقت باال و 
هماهنگى بین چشم، دو دست و قدرت تمرکز 
فکرى است یکى از سخت ترین و ظریف ترین 
نوع جوشکارى است که اســتادان آن در این 
رشته محدود هستند و فاطمه فتحى به عنوان 
کوچک ترین دختر ایرانى موفق شد این جوش 
را به بهترین نحو انجــام دهد و در آزمون این 
رشته، باالترین کیفیت را از آن خود کند. کاربرد 
اصلى جوش آرگون در صنایع هوا فضا و صنایع 
دریایى است که به دلیل ظرافت و مقاومت باال 

در صنایع دستى هم کاربرد دارد.

کوچک ترین ملکه جوشکارى کشور را بشناسید

سیدمهدى صابرى، عضو هیئت علمى سازمان پزشکى 
قانونى کشور، از سال 1377 به طور رسمى در این سازمان 
مشــغول به کار اســت. او در گفتگویى که با خبرگزارى 
«فارس» انجام داده اســت، به آمارى از تغییر جنســیت 
در کشــور نیز پرداخته که این بخش از اظهــارات او را 

مى خوانید.
  در کشور ما اجازه انجام عمل جراحى براى تغییر جنسیت 
داده مى شود و طبق آمار از هر 50 هزار نفر یک نفر به این 

عارضه مبتال مى شود که شیوع آن در پسران کمتر است.
  طى ده سال گذشــته مى بینیم که دختران بیشترین 
تقاضاى تغییر جنسیت را دارند که عموم این افراد باید به 
روانپزشک مراجعه کنند تا در صورتى که اختالل روانى در 
کار نبود، یا اینکه فرد تحت تأثیر رفتار دیگران قرار نداشت 
و براى ما اثبات شــد که وى دچار اختالل است با تأیید 

پزشکى قانونى از دادگاه مجوز تغییر جنسیت دریافت کند.
  بررسى نشان مى دهد در شش ماه ابتدایى امسال آمار 
مراجعه کنندگان براى تغییر جنسیت 50 درصد بیشتر شده 
اســت اما افزایش آمار به معناى افزایش اختالل ترنس 
نیست بلکه بســیارى از این افراد از اختالل خود آگاهى 

نداشته اند و پزشکى قانونى مراجعه نمى کرده اند.
  طى ده سال گذشــته مى بینیم که دختران بیشترین 
تقاضاى تغییر جنسیت را دارند که عموم این افراد باید به 
روانپزشک مراجعه کنند. 90 درصد مراجعه کنندگانى که 
توسط کارشناسان ما تحت انجام معاینات روانپزشکى قرار 
گرفته و از فیلترهاى پزشکى قانونى عبور کرده اند مجوز 
تغییر جنسیت دریافت مى کنند و ما در سال گذشته شاهد 
موافقت 90 درصدى تغییر جنســیت در پزشکى قانونى 

بوده ایم.

افزایش مراجعه  براى تغییر جنسیت

رئیس گروه تجویز و مصرف منطقى و اطالع رســانى 
فرآورده هاى سالمت سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه 
بسیارى از موارد مرگ ناشى از قرص برنج در اثر تنفس 
گاز سمى آزاد شده از کیسه هاى حاوى غالت یا حبوبات 
بوده است افزود: این موارد دانسته یا ندانسته براى دفع 
آفات، در داخل کیسه قرص برنج قرار داشته و در داخل 
منزل نگهدارى شده است. وى با بیان اینکه تعداد مرگ 
ناشــى از قرص برنج روند صعودى داشته است، اظهار 
کرد: بر اساس آمار پزشــکى قانونى کشور، در سال 96 
تعداد 640 مورد، در سال 97 تعداد 825 مورد و در پنج ماه 
نخست سال 98، تعداد 346 مورد مرگ ناشى از قرص 

برنج ثبت شده است. 

یســنا به منش با تأکید بر اینکه توزیع و خرید و فروش 
این سم در سطح کشور ممنوع است و فسفید آلومینیوم 
به شکل قرص از فهرست رسمى سموم مجاز کشور از 
سال 1384 حذف و هر گونه واردات، توزیع و فروش آن 
ممنوع اعالم شده است، عنوان کرد: از سال 1390 قرص 
برنج از سوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، کاالى 
ممنوعه به شــمار مى رود اما متأســفانه قاچاق قرص 
برنج همچنان ادامه دارد و بى اطالعــى و بى توجهى 
خانواده ها نسبت به خطرات ناشى از مصرف خانگى این 
سم، موجب شده که متأسفانه کشــور ما یکى از معدود 
کشورهایى باشد که در سطح دنیا مرگ ناشى از این سم 

در آن گزارش شده است.

آمار رو به رشد مرگ با قرص برنج در کشور
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آغاز احداث 
بزرگ ترین مجتمع ناشنوایان

کلنـگ احداث اولیـن مجموعـه فرهنگى آموزشـى 
ناشنوایان اصفهان و بزرگ ترین مرکز کشور با حضور 
شهردار اصفهان، مدیران شـهرى و استانى،  کامران 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسالمى و 
اعضاى کانون ناشـنوایان اسـتان، در شهرك نگین 
ملک شـهر با زیربناى حدود 3000 مترمربع در شش 
طبقه به زمین خـورد. این مرکز با همت شـهردارى، 
خیرین و مسئوالن استانى احداث مى شود. نزدیک به 

14 هزار ناشنوا در استان اصفهان وجود دارد. 

کاهش 3 درصدى بیکارى 
میزان بیکارى در استان اصفهان امسال در مقایسه با 
پارسال 3 درصد کاهش یافته که این میزان یک دهم 
درصد کمتر از کشور است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى میزان بیـکارى این اسـتان را 10/7 درصد 
اعالم کرد و گفت: علت اصلى آن افزایش چشـمگیر 
بارندگى بوده که منجر به اشتغال بیشتر کشاورزان در 
استان شده است. محسن نیرومند با بیان اینکه میزان 
مشـارکت اقتصادى در کشـور حدود نیم درصد رشد 
داشته است، افزود: در استان اصفهان، رشد این میزان 

بیش از 2 درصد بوده است.

اجراى 50 طرح عشایرى 
تا آخر سال 

مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: 50 طرح مرتبط 
با عشـایر در بخش هاى آبرسـانى، سوخت رسـانى و 
آموزش و ترویجى تا آخر سال جارى در این استان اجرا 
مى شود. مختار اسـفندیارى هزینه اجراى طرح هاى 
مذکور را 200 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: تاکنون 
بالغ بـر 40 درصد طرح هـا انجام شـده و 60 درصد تا 
تکمیل فاصله دارد. وى گفت: طرح ها در غرب، شرق 

و جنوب استان اصفهان عملیاتى خواهد شد.

تشییع پیکر 
شهید مرتضى صراطى 

جانباز 70 درصد مرتضى صراطى از اسـتان اصفهان 
پس از 41 سـال تحمل درد و رنج ناشـى از جراحات 
جنگ در سـن 60 سـالگى دعوت حق را لبیک گفت 
و به شـهادت رسـید. پیکر مطهـر شـهید صراطى با 
حضور گسـترده مردم و جمعى از مسئوالن اصفهان 
از مصـالى نماز جمعه به سـمت گلسـتان شـهداى 

اصفهان تشییع و به خاك سپرده شد.

نمایش 6 محصول دانشگاه 
نجف آباد در نمایشگاه اتوکام 
دانشـکده کامپیوتـر دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد 
نجف آبـاد شـش محصـول نویـن در نمایشـگاه 
بین المللى اتـوکام 2019 اصفهان ارائه کرده اسـت. 
مرکـز تحقیقـات مـه داده و آزمایشـگاه معمـارى 
سـازمانى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد نیز 
با شـرکت در این نمایشـگاه به معرفى دستاوردهاى 
علمـى و پژوهشـى و توانمندى هاى دانشـگاه واحد 
نجف آباد پرداختنـد. امیررضا نقش، رئیس دانشـگاه 
آزاد اسـالمى واحد نجف آبـاد با حضور در نمایشـگاه 
و بازدیـد از غرفه ها اظهـار کرد: دانشـگاه ها بـا ارائه 
دسـتاوردهاى خـود در حـوزه فنـاورى اطالعـات و 
ارتباطات بـه جامعـه، توانمندى ها و جایـگاه علمى، 
پژوهشـى و تحقیقاتى خود را به جامعه هدف معرفى  

مى کنند. 

افتتاح 2 طرح وقفى در کاشان 
2 طرح وقفى با حضـور معاون بهـره ورى اقتصادى 
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در کاشان کلنگزنى 
و افتتاح شـد. حجـت االسـالم اصغر توسـلى اظهار 
کرد: کلنگزنى و افتتاح ایـن دو طرح با حضور مهدى 
پندار، معاون بهـره ورى اقتصادى سـازمان اوقاف و 
امور خیریه کشـور و مدیران و مسـئوالن شهرستان 

انجام شد.

خبر

استاندار اصفهان با اشــاره به تمهیدهاى صورت گرفته، از 
آمادگى کامل این اســتان براى برگزارى هرچه با شکوه تر 

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى خبر داد.
عباس رضایى در گفتگــو با «ایرنا» بیان کــرد: انتخابات 
مسئله اى مهم و در سرنوشت مردم بسیار اثرگذار است که 
در این راســتا وزارت کشور، اســتاندارى ها و فرماندارى ها 
مسئولیت سنگینى بر عهده دارند. وى افزود: بر این اساس 
اقدام هاى الزم از جمله امور مربوط به پشتیبانى براى برگزارى 
انتخابات صورت گرفته و با اعالم مهلت قانونى آغاز انتخابات 
که با نام نویسى از داوطلبان نامزدى نمایندگى مجلس آغاز 

مى شود، وارد مرحله اجرایى خواهیم شد.

استاندار اصفهان همچنین اضافه کرد: براى برگزارى انتخابات 
به صورت الکترونیکى نیز آمادگى وجود دارد و پیشنهاد شده 
که در صورت هماهنگى وزارت کشور و شوراى نگهبان، این 
امر براى نخستین بار به طور کامل در این استان به اجرا درآید. 
وى در مورد تحرکات انتخاباتى داوطلبان احتمالى نامزدى 
نمایندگى مجلس نیز اظهار کرد: فعالیت زود هنگام انتخاباتى 
در استان اصفهان تاکنون گزارش نشــده و انتظار مى رود 
داوطلبان احتمالى همچنان پایبندى خود را به قانون رعایت 
کنند. انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى، دوم 
اسفند امسال برگزار خواهد شد و داوطلبان نامزدى نمایندگى 

مجلس از 10 تا 16 آذر  ماه فرصت نام نویسى دارند.

پیوستن اصفهان به پویش ملى «معرفى و سفر به سیستان و 
بلوچستان»، موجب شد که بخشى از جاذبه هاى گردشگرى 
 این شهر، روزهاى نهم و دهم آبان ماه در کاخ موزه چهلستون 

به نمایش دربیاید. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اســتان سیســتان و بلوچســتان در گفتگو با «ایسنا»، به 
اهمیت برگــزارى چنین رویدادهایى اشــاره و اظهار کرد: 
اســتان اصفهان به عنوان شــاخص و محور گردشگرى 
در کشــور مطرح اســت و همانطور که توانسته اثرگذارى 
باالیى بر استان هاى همجوار خود داشــته باشد مى تواند 
نقش قابل توجهى نیز در توســعه گردشــگرى سیستان و 

بلوچستان ایفا کند. علیرضا جالل زایى ادامه داد: با توجه به 
اهمیت زمینه هاى تاریخى هر دو استان اصفهان و  سیستان 
و بلوچستان مى توانند با هم ارتباط برقرار کنند و اگر خواهان 
این امر هستیم که گردشــگرى به پیشرفت قابل توجهى 
دســت یابد، باید زمینه را براى حضور سرمایه گذارانى که 
واجد شرایط هستند آماده کنیم. وى افزود: استان اصفهان 
در بسیارى از موضوعات با استان سیستان و بلوچستان قابل 
قیاس نیست چرا که گردشگرى اصفهان نه تنها در ایران، 
بلکه در دنیا حرف هاى زیــادى براى گفتن دارد و به همین 
دلیل مى تواند با پتانسیل هاى خود به استانى مانند سیستان و 
بلوچستان کمک کند تا به احیاى فرهنگ دیرینه اش بپردازد.

نقش مهم اصفهان در توسعه 
گردشگرى سیستان و بلوچستان

شرایط براى برگزارى انتخابات 
در اصفهان فراهم است

نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بویین 
میاندشــت در مجلس شوراى اســالمى گفت: وزارت 
کشور مدعى اســت طرح تغییر مرز دو استان اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى متوقف شــده است و هیچ تغییر 

مرزى اتفاق نخواهد افتاد.
اکبر ترکى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: نمایندگان 
استان اصفهان همچنان بر بازگشت به مرزهاى مصوب 
سال 1370 تأکید دارند تا ظلمى که در حق استان اصفهان 
انجام شده جبران شود. وى یادآور شد: در موضوع تغییر 
مرز هنوز هیچ اقدام میدانى از سوى وزارت کشور انجام 
نشــده و بعد از بحث هاى فعلى پیگیــرى تغییر مرز در 

محدوده سد زاینده رود متوقف شده است.
به گزارش «فــارس»، پیش از این نمایندگان اســتان 
اصفهان در نامه اى به رئیس جمهور خواســتار آن شده 
بودند که «بــراى کاهش این خســارات و جلوگیرى از 
تضییع بیشــتر حقوق کشــاورزان، موضوع کارشناسى 
مجدد، توسط تقسیمات کشــورى وزارت کشور و دیگر 
وزارتخانه هاى مرتبط در راســتاى اصالح مرز بین دو 

استان و بازگشت به قبل از ســال 1370 در دستور کار 
قرار گیرد تا راه بر سوءاستفاده کنندگان مسدود و کنترل 

برداشت هاى غیرمجاز از زاینده رود میسر شود».
همچنین نمایندگان اصفهان در نامه اى جداگانه به وزیر 
کشور نیز ضمن انتقاد از دخالت هاى وزارتخانه هاى نیرو 
و کشور بازگشت مرز دو اســتان به کوه شیدا را خواستار 

شده بودند.

ستاد احیاى زاینده رود را تشکیل دهید
در همین حال حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین 
شــهر در گفتگو با «صاحب نیوز» در خصوص اجرایى 
نشدن قول رئیس جمهور در خصوص زاینده رود، اظهار 
کرد: قرار بود ستاد احیا تشکیل شود و زاینده رود را احیا 
کند اما در عمل هیچ فعالیتى در این زمینه نشــده و این 

مشکلى بزرگى براى استان اصفهان است.
عضو مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان گفت: آقاى 
روحانى دســتورى دادند امــا پیگیرى نکردنــد که آیا 
دستورشان اجرا شده یا نه، آقاى جهانگیرى طبق دستور 

رئیس جمهور باید به عنوان رئیس ستاد احیاى زاینده رود 
جلسات این ســتاد را برگزار کند. وى افزود: جلسات در 
سطحى پایین تر از معاون رئیس جمهور جوابگو نیست 
و مشکلى را حل نمى کند، چرا که وزارت نیرو نمى تواند 

به تنهایى این مشکل زاینده رود را حل کند.
حاجى دلیگانى بــا توضیح اینکه زاینــده رود همچنان 
مطالبه اصلى نمایندگان استان اصفهان است، بیان کرد: 
نمایندگان اصفهان در خصوص برپا شدن ستاد احیاى 
زاینده رود پیگیر هستند اما تا کنون جواب قانع کننده و 

مثبتى دریافت نکردند.
19 نفر از نمایندگان استان اصفهان آذر ماه سال گذشته 
به دلیل حذف بودجه آبرسانى این استان در بودجه سال 
98 کل کشور دسته جمعى اســتعفا کردند و در جلسات 
کمیسیون ها و صحن علنى مجلس شرکت نکردند که 
پس از مدتى رئیس جمهور دستور به تشکیل ستاد احیاى 
زاینده رود داد و معاون اول خود را به ریاســت این ستاد 
مصوب کرد؛ طبق گالیه هــاى نمایندگان اصفهان این 

جلسه تاکنون مثمر ثمر نبوده است .

بعد از نامه نمایندگان استان به رئیس جمهور؛

تغییر مرز اصفهان در محدوده سد 
متوقف شد

معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى اصفهان با بیان 
اینکه روزانه بالغ بر 30 زوج اصفهانى تقاضاى طالق 
مى کنند، گفت: از ســال 96 طالق در استان اصفهان 

روند کاهشى داشته است.
مجتبى ناجى در گفتگو با «مهر» بــا اعالم اینکه در 
هشت ماهه گذشته 3600 زوج بر تصمیم خود براى 
جدایى مصمم بودند، تصریح کــرد: روزانه بالغ بر 30 
زوج به مرکز اصلى مداخله در خانواده مراجعه مى کنند. 
 وى ادامه داد: این افراد به 30 کلینیک و مرکز مشاوره 

مددکارى که در تفاهم با دادگســترى شهر اصفهان 
مشــغول به فعالیت هســتند ارجاع داده مى شوند تا 
با تخفیف 50 درصد امکان مصالحه ایشــان فراهم

 شود.
ناجى با اشاره به روند کاهشى طالق در استان اصفهان 
از ســال 96 تاکنون افزود: زوج هایــى که بر جدایى 
مصر هستند به دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیکى 
قضایى ارجاع داده مى شــوند تا ازخدمات مشاوره اى 

بهره مند شوند.

شوراى شاهین شهر، پس از گذشت 80 روز، سرانجام 
حمیدرضا فرهنگ را براى تصدى مدیریت شهرى این 

شهر انتخاب کرد.
یک عضو شوراى اسالمى شهر شاهین شهر در گفتگو 
با «ایسنا»، اظهار کرد: دو گزینه نهایى براى تصدى 
شــهردارى از میان 11 کاندیدا، عبدالرسول امامى و 

حمیدرضا فرهنگ بودند.  
مهرداد مختارى به همدلى و وفاق اعضاى شوراى شهر 
اشاره و خاطرنشــان کرد: همه اعضاى شوراى شهر، 

همدل و همسو به حمیدرضا فرهنگ براى تصدى این 
سمت رأى دادند. وى افزود: حمیدرضا فرهنگ پیش تر 
شهردار نواحى چندگانه شهر اصفهان و معاون فرهنگى 

شهردارى اصفهان بوده است.
در 22 مــرداد ماه حمید عشــقى، شــهردار ســابق 
شاهین شهر به دلیل نبود احراز سکونت، با رأى کمیته 
انطباق از این سمت عزل شد و شهردارى شاهین شهر 
در این مدت با سرپرســتى محمدعلى عزیزى اداره

 شد.

دخترى حدوداً 16ســاله  که قصد خودکشى از روى 
پل چمران را داشــت توســط نیروهاى آتش نشانى 

نجات یافت.
به گزارش «ایمنا»، این دختر ساعت 10 و 15 دقیقه 
صبح دیروز قصد خودکشى از روى پل چمران را داشت 
که نیروهاى آتش نشانى و پلیس در محل حضور یافتند 

و سعى کردند او را نجات دهند. 
این دختر با تدابیر اندیشیده شــده از سوى نیروهاى 
آتش نشانى قبل از پرت کردن خود از لبه پرتگاه نجات 

یافته و تحویل نیروى انتظامى شد.

عباس عابدى، ســخنگوى مرکز اورژانس اســتان 
اصفهان ضمن تأیید این خبر گفت: تهدید به خودکشى 
دختر نوجوان بــر روى پل چمران ســاعت 10 و 18 
دقیقه به ستاد فرماندهى فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان اعالم شده اســت. وى ادامه داد: نیروهاى 
اورژانس ساعت 10 و 27 دقیقه در محل حاضر شدند 
اما چون فرد مصدوم نبوده اقدامى را انجام ندادند  و بنا 
بر اظهارات نیروهاى اعزامى و شــهروندان این دختر 
توسط نیروهاى آتش نشــانى نجات یافته و تحویل 

پلیس شده است.

تولید فوالد در ایران در شــش ماه نخست سال جارى 
شمسى (21 مارس تا 22 ســپتامبر) در مقایسه با دوره 

مشابه سال قبل 43/6 درصد رشد داشته است.
بر اساس آمارى که از سوى انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران منتشر شده، ایران در شش ماه نخست سال جارى 

23 میلیون و 260 هزار تن فوالد تولید کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکت فوالد مبارکه، در این دوره 
(شش ماه نخست سال) عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
فوالد در ایران را به خود اختصاص داده، به طورى که در 
این مدت چهار میلیون و 340 هزار تن فوالد تولید کرده 

که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 3 درصدى 
داشته اســت. رتبه دوم بزرگ ترین تولیدکننده فوالد 
ایران نیز به شرکت فوالد اصفهان تعلق گرفته است. 
این شرکت در این دوره شش ماهه یک میلیون و 130 
هزار تن فوالد تولید کرده که در مقایسه با دوره مشابه 

سال قبل 5 درصد رشد کرده است.
شــرکت فوالد اکســین نیز با 14 درصد رشد و تولید 
421 هزار و 914 تن توانسته جایگاه سوم بزرگ ترین 
تولیدکننده  فوالد ایران را در این دوره به خود اختصاص 

دهد.

روزانه 30 زوج اصفهانى تقاضاى طالق مى کنند

شهردار شاهین شهر انتخاب شد

تهدید به خودکشى دختر 16ساله در پل چمران

فوالد مبارکه، بزرگ ترین تولیدکننده فوالد ایران

مراسم اختتامیه نخستین دوره آموزشى روزنامه نگارى آب در 
سالن اجتماعات آب منطقه اى اصفهان با معرفى و تجلیل از 

شرکت کنندگان در این دوره آموزشى برگزار شد.
معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى اصفهان در این 
مراسم با قدردانى از شــرکت کنندگان گفت: فارغ از همه 
مباحث درباره آب زاینده رود، موضوع کالن آن عدم تعادل 
بین تولید و مصرف آب بوده کــه عوامل اقلیمى همچون 
گرمایش زمین، افزایــش دما، تغییر الگوى بــارش و... و 
البته عوامل مردم زاست که شاه بیت آن افزایش جمعیت، 
نگاه بخشى در حوزه هاى سیاسى، مدیریتى و... در مقوله 

آب است.
بابک ابراهیمى توجه به توســعه اراضى کشاورزى با حفظ 
کارایى سنتى، بدون در نظر گرفتن تأمین آب این اراضى، 
پمپاژ، بى توجهى به آب مجازى، برخى قوانین نامناســب، 
کارایى پاییــن آب از نظر اقتصــادى و... را از دیگر عوامل 
برشمرد و گفت: یکى از اصطالحات، سوء مدیریت در آب 
اســت در حالى که آب موضوعى چندوجهى بوده و عوامل 
مختلف مردم، مسئوالن و... در مصرف آب دخیل هستند، 
در این راستا ما با واژه حکمرانى آب مواجه بوده ایم و باید به 
دنبال موضوع سوء مدیریت در حکمرانى آب باشیم که به 
طیف نظام سیاســى، ادارى و... براى عرضه آب در سطوح 

مختلف اطالق مى شود.
وى ادامه داد: از بعد اجتماعى حکمرانى خوب آب و استفاده 
عادالنه براى اقشار، از بعد اقتصادى حداکثر کارآمدى آب، 
در محیط زیســت، پایدارى منابع آب است که ما اصًال به 
آن توجه نداشتیم و از بعد سیاسى ایجاد فرصت هاى برابر، 
مى تواند یک حکمرانى خوب در آب را رقم بزند و براى تحقق 
حکمرانى مؤثر در آب باید به مشارکت اقشار جامعه توجه 

شود، شــفاف عمل کرد، قانون حاکمیت داشته، فعالیت ها 
منسجم باشــد، عملکرد مطلوب صورت پذیرد، فعالیت ها 
با مالحظات اخالقى همگام باشد و همه دست اندرکاران 
در موضوع آب نسبت به نقش خود پاسخگو باشند. این در 
حالى است که رسانه ها در بخش مشارکت، حاکمیت قانون 
و اثربخشى باید به بخش مدیریت حکمرانى آب کمک کنند.

معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان 
اینکه در یک بررسى انجام شده، 60 درصد فعاالن عرصه 
رسانه در علوم اجتماعى، هنر و رشته هاى مشابه به صورت 
تئورى تحصیالت دارند و فقط 8 درصد در رشته هاى عمران 
و کشاورزى که با آب مرتبط است تحصیل کرده اند، گفت: 
بنابراین افراد فعال در رســانه ها، اطالعات کمترى در بعد 
فنى مهندسى آب دارند و در انتقال مطالب تحلیلى فنى آب 
دچار مشکل شده و حتى به دلیل عدم آگاهى فنى، در دام 
احساسات افتاده و مباحث تداخل پیدا مى کند که مى تواند 

تأثیرات نامطلوبى در جامعه داشته باشد.
ابراهیمى خاطرنشان کرد: در این راســتا، روابط عمومى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان نخســتین دوره آموزشى 
روزنامه نگارى آب را براى عالقه مندان رسانه اى در حوزه 
آب برگزار کرد تا اطالعات رســانه ها در بخش تخصصى 

آب افزایش یابد.
وى تدوین سیاست هاى آب و ایجاد بستر الزم براى روابط 
عمومى متناسب با جامعه، ایجاد بستر مناسب براى شفافیت و 
پاسخگویى و دسترسى صحیح به اطالعات را از اهداف درون 
سازمانى در حوزه روابط عمومى شرکت آب منطقه اى خواند 
و گفت: در این دوره آموزشى، ســعى شد تا سواد رسانه اى 
خبرنگاران ارتقا یابد و وحدت رویه در اطالع رسانى به مردم، 

ایجاد شود.
مدیر روابط عمومى شــرکت آب منطقه اى اصفهان هم 

به تشــریح روند فعالیت در این دوره آموزشــى پرداخت و 
گفت: براى برپایى نخستین دوره آموزشى روزنامه نگارى 
آب، 11 ماه جلســات مختلف با حضور اساتید و مسئوالن 
آب منطقه اى اصفهان برگــزار و در نهایت همزمان با روز 
خبرنگار، این دوره 32 ساعته با حضور 9 خبرنگار طى هشت 

هفته برگزار شد.
محمد شفایى با بیان اینکه ابتدا 13 نفر ثبت نام کرده بودند، 
افزود: در نهایت 9 نفر در دوره آموزشى به صورت مستمر و 
مداوم شرکت کرده و حائز دریافت گواهینامه شدند. این در 
حالى است که از 32 ساعت، شش ساعت بازدید و مهندسى 
رودخانه و 26 ساعت به صورت تئورى بود و 13 مدرس در 

این دوره با ما همکارى داشتند.
وى اعالم کرد: شــرکت کنندگان در این دوره آموزشــى 
روزنامه نگارى، همچنان ماهى یک بار نشست با همکاران 
مختلف در حــوزه آب، خواهنــد داشــت و در نظرات در 

نشست هاى آب منطقه اى از این خبرنگاران دعوت شد.
یکى از مدرسان این دوره آموزشى روزنامه نگارى آب هم در 
این مراسم گفت: نخستین دوره آموزشى روزنامه نگارى آب، 
از جنبه هاى علمى و کاربردى بسیار خوبى برخوردار بوده و 
این دوره ها مى تواند تقابل بین رسانه و آب را کاهش دهد و در 
حقیقت خبرنگاران بیشتر عهده دار آگاهى دهى باشند و باید 

در این راستا، سواد آبى را رسانه در بین مردم گسترش دهد.
فائزه تقى پور مى گوید: در آینده به جاى مخاطب وفادار، ما 
کاربر وفادار خواهیم داشت و این در رسانه ها، مطرح است 
بنابراین اخبار باید به گونه اى باشد که پایه آن خوب ایجاد 

شده باشد.
در پایان، 9 نفر از شرکت کنندگان در نخستین دوره آموزشى 
روزنامه نگارى آب گواهینامــه و هدایایى دریافت کردند  و 

عکس یادگارى گرفتند.

معرفى شرکت کنندگان در نخستین دوره آموزشى روزنامه نگارى آب
ساسان اکبرزاده
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چندى پیش کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده  کمانچه، 
جایزه بزرگ موســیقى وومکــس را دریافت کرد و به 
عنوان هنرمند سال 2019 انتخاب شــد.  او در حاشیه  
این رویداد با «ســایمون بروگتون»، ســردبیر نشریه 
«ســانگ الینز» به گفتگــو پرداخت. کلهــر درباره  
آشــنایى اش با موســیقى تلفیقى مى گوید: «سال ها 
قبل در تلویزیون ملى ایران، تصاویرى از اســتاد على 
اصغر بهارى دیدم که در آن زمان مشهورترین نوازنده  
کمانچه بود. صداى این ســاز براى من بسیار دل انگیز 
بود. اگرچه در آن سال ها، این ســاز مهجور بود و پیدا 
کردن استادى در زمینه  کمانچه و همچنین پیدا کردن 
خود استاد بهارى کار بسیار دشــوارى بود. به هر روى 
من از پنج سالگى موســیقى را به همراه برادرم که یک 
موزیسین غیرحرفه اى بود شــروع کردم. بعد از مدتى،
 پــدر و مــادرم متوجــه شــدند کــه به موســیقى 
عالقــه دارم و مــن را بــه مدرســه  موســیقى

 فرستادند.»
«کلهر» همچنین ادامه داد: «مدتى هم ویولون مى زدم؛ 
اما بعد به سمت کمانچه رفتم. شــاید نواختن این ساز 
به من کمک کرد تا نحوه  اســتفاده از دســت چپ را 
بهتر بیاموزم، اما تکنیک این دو ســاز و همچنین نحوه  
آرشه کشى آن بسیار از یکدیگر متفاوت است. سال هاى 
ابتدایى که بخواهى کمانچه نواختن را یاد بگیرى، بسیار 
مشکل است و مشکل تر از آن یاد گرفتن ردیف هاست. 
من ســال ها بعد از آنکه مى نواختم، یعنى در ســن 12 
سالگى شــروع به یاد گرفتن ردیف ها کردم و بعد از آن 

کمانچه تبدیل شد به تمام زندگى من.»
او همچنین در گفتگو با «ســایمون بروگتون»  درباره  
زندگى شخصى اش نیز گفت: «وقتى من ایران را ترك 

کردم 17 ساله بودم و دیگر در آن زمان مى دانستم که 
مسیر زندگى ام قرار است با موسیقى همراه باشد و در این 
زمینه بسیار جدى بودم؛ البته هنوز تحصیالتم به اتمام 
نرسیده بود. بعد از خروج از ایران مدتى در کشورهایى 
چون ترکیه، یوگســالوى و ایتالیا زندگــى کردم و در 
نهایت در کانادا تحصیالتم را در زمینه  موســیقى ادامه 

دادم و سپس به نیویورك آمدم.»
کلهر همچنین از همکارى  و همراهى اش با محمدرضا 
لطفى گفت: «در ســال هایى که من در ایران نبودم با 
استاد محمدرضا لطفى که از اســاتید محترم موسیقى 
کالسیک ایرانى است، همراه شدم. ایشان هم از ایران 
مهاجرت کرده بود. من در این ســال ها، تالش بسیار 
زیادى کردم تا از جامعه  موســیقى ایران جدا نشــوم؛ 
هر چند مهاجرت و زندگى در کشــورهاى دیگر به من 
کمک کرد تا با جنبه هاى دیگر موســیقى آشــنا شوم 
و یک موســیقیدان تک بعدى باقى نمانم. آشــنایى با 
موسیقیدانانى از فرهنگ هاى دیگر به زندگى حرفه اى 

من کمک بسیار زیادى کرد.»
این نوازنــده  کمانچــه وقتــى در برابر این ســئوال

 قرار گرفت که آیا تصور مى کرده که روزگارى ســفیر 
کمانچه شــود، گفت: «هیچ وقت؛ اصًال آن زمانى که 
موسیقى را شــروع کردم فکر نمى کردم چیزى شوم. 
شــما به عنوان یک کودك، ســعى مى کنى موسیقى 
را گــوش کنــى، بفهمى و درکــش کنى. بعــد از آن 
روزى مى رســد که بدون اینکه خودت متوجه شوى، 
موسیقى مهمترین رکن زندگى ات شــده است. مدام 
از این ارکســتر به آن ارکســتر دعوت مى شوى، ساز 
مى زنى و کنسرت مى دهى و تمام اینها در حالى اتفاق 
مى افتد که خــودت تصمیم نگرفته اى موســیقیدان 

شــوى؛ اما موســیقى همه  زندگى ات را تسخیر کرده 
اســت. فکر مى کنم براى بســیارى این یک تصمیم 
شخصى نیســت و شــما حتى اگر به مدرسه  موسیقى 
هم بروید،  ایــن اتفاق خود به خود صــورت نمى گیرد 
و نیاز به ترکیبى از اســتعداد، سختکوشــى و معلمان 
خوب اســت. عوامل دیگرى هم در ایــن میان دخیل 
هســتند،  مثًال اینکه کجا و در چه خانــواده اى به دنیا 

مى آیى.» 
او همچنین به سیر احیاى دوباره  ســاز کمانچه اشاره 
کرد و گفت: «بعد از انقالب، بعد از دورانى که موسیقى 
کنار گذاشته شد، هنرهاى سنتى و به خصوص موسیقى 
ســنتى مورد توجه قرار گرفتند و این موســیقى شروع 
به رشــد کرد. در این میان موســیقیدانانى نیز در این 
زمینه نقش داشــتند و در آثار خود از ســازهاى ایرانى 
اســتفاده مى کردند. به نظر مى رســد ایــن دوران، در 
شکل گیرى عالقه  مردم به موســیقى بسیار مؤثر بود 
و حاال تعداد زیــادى از مردم به موســیقى عالقه مند 

هستند.»
کیهان کلهر درباره  اصالــت خود (کرد بودن) مى گوید: 
«کرد بودن اصًال هویــت اصلى من نیســت؛ من به 
دنبــال ملیت یــا قومیت خاصــى در هویــت خودم 
نیستم و نمى خواهم این کار را کنم. من در خانواده اى 
کرد در ایران متولد شــدم؛ اما ما انتخاب مى کنیم که 
انسان باشیم و حقیقت را بگوییم و این مسئله بسیار مهم 
است. ضمن اینکه ما به عنوان یک موسیقیدان باید از 
تریبونى که داریم، استفاده اى صحیح کنیم. ما در یک 
کسب و کار فرهنگى هستیم و در این میان باید حقیقت 
را بگوییم و چیزهایى که براى انســانیت و انســان ها 

اهمیت دارد.»

صفحه رســمى فیلم «مست عشــق» از گریم دیدنى 
شهاب حســینى و پارســا پیروزفر، بازیگران این فیلم 

سینمایى رونمایى کرد.
«مست عشق» ســاخته جدید حســن فتحى به تهیه 
کنندگى مهران برومند اســت که با حضور چهره هاى 
سرشــناس ســینماى ایران و ترکیه مقابــل دوربین 
رفت. ساخته جدید حســن فتحى یکى از خبرسازترین

فیلم هاى این کارگردان اســت که از ابتداى ساخت با 
حواشى همراه شــد اما خیلى زود این حواشى را پشت 
سر گذاشت و با انتخاب بازیگران سرشناس مخاطبان 

زیادى را جذب خود کرد.
شهاب حسینى که تجربه همکارى با حسن فتحى را در 
«مدار صفر درجه» و ســریال «شهرزاد» دارد، در فیلم 
«مست عشق» بازیگر نقش «شمس تبریزى» است. 
پارســا پیروزفر دیگر بازیگر نقش اصلى فیلم «مست 

عشق» است که در این فیلم نقش «موالنا جالل الدین 
محمد بلخى» را ایفا مى کند.

«مست عشــق» روایتگر داســتانى تاریخى است که 
در زمانه زندگى موالنا، شــاعر نامدار ایرانى و شمس 

تبریزى مى گذرد.
شهاب حسینى، پارســا پیروزفر، هانده ارچل، ابراهیم 
چلیکول، حسام منظور، سلما ارگچ، بنسو سورال، بوراك 
توزکوپاران و بــوران کوزوم بازیگران فیلم «مســت 

عشق» را تشکیل مى دهند.
این ســاخته جدید حســن فتحى که در همــکارى با 
ســینماگران ترکیــه اى ســاخته مــى  شــود بــه
 دلیل حضور بازیگــران پرطرفدار ســینماى ایران و 
ترکیــه از جذابیت هــاى زیــادى برخوردار اســت 
و انتظارهــاى زیــادى بــراى اکــران ایــن فیلــم 

وجود دارد.

رضا بابک، بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون 
در مورد آخرین فعالیت هاى خود در عرصه سینما گفت: 

در حال حاضر مشــغول به پروژه خاصى نیســتم، البته 
پیشــنهاداتى وجود دارد اما فعًال بازى در کار خاصى را 

قبول نکرده ام.
وى در همین راســتا ادامــه داد: البته فیلم ســینمایى 
«بنفشــه آفریقایى» را آماده اکران دارم، این فیلم سال 
گذشته در جشنواره فیلم فجر حضور یافت و خوشبختانه 
بازخوردهاى خوبى را به همراه داشــت، خود من فیلم را 
دوست داشتم و احساس مى کنم مردم هم فضاى فیلم 

را دوست داشته باشند. 
بازیگر فیلم «بنفشــه آفریقایى» دربــاره کم کار بودن 
خود در عرصه بازیگرى تأکید کرد: در شــرایط 
فعلى دوســت ندارم در مورد سینما حرفى 
بزنم. واقعیت امر یا پیشنهاد خوب نبود 
و یا اگر پیشنهادى بود دوست نداشتم 
در آن بــازى کنم. شــما یک آمار 
بگیرید مى بینید که طى20 سال 
اخیر تعداد بســیار محدودى 
در ســینما بازى داشته اند. 
بازیگران این ســال ها 

خیلى تکرارى شده اند.
وى درباره حضور برخى عوامل بــراى انتخاب نقش ها 
در سینما افزود: طى ســال هاى اخیر مسئوالن انتخاب 
بازیگر وارد سینما شده اند که خواسته و ناخواسته ما را کنار 
مى گذاشتند. حتى من شاهد این بودم که کارگردان من 
را براى بازى مى خواست اما به او مى گفتند که یا مریضم 
و یا اصًال در ایران نیستم در صورتى که اصًال اینطور نبود.
وى در همین راستا ادامه داد: در گذشته سه یا چهار نفر 
مسئول انتخاب بازیگر بودند اما االن این تعداد از صدها 
نفر هم گذشته است. اکثر این افراد گروه هاى خودشان 

را دارند و به همین دلیل به ما بازى نمى رسد.
بازیگر سریال «خانه ما» با اشاره به دلتنگى خود براى 
روزهاى پرکارى در تلویزیون خاطرنشان کرد: اگر من 
فیلم خوبى را از دست داده باشــم بدون شک ناراحت 
مى شــوم. به عنوان مثال بعد از «چریکه تارا» قرار بود 
باز هم در سینما ظاهر شوم اما ب خاطر «آرایشگاه زیبا» 
نشد. واقعیت اینکه من در سینما ارتباط هاى الزم براى 
گرفتن نقش یا حضور در ســینما را نداشتم و این کارها 

را بلد نبودم.

کورش تهامى که پیش از این در سریال «ملکوت» نقش 
فرشــته را بازى کرده بود، این بار همراه با نیما شاهرخ 

شاهى در نقش فرشته بازى خواهد کرد.
فیلم ســینمایى «سلفى با دموکراســى» به کارگردانى 
و تهیه کنندگــى على عطشــانى این روزهــا در حال 
فیلمبردارى است. فیلمبردارى «سلفى با دموکراسى» 
که با حجم زیادى از جلوه هاى ویژه ساخته مى شود و در 
نوع خود در سینماى ایران کم نظیر است، از دهم مهر ماه 
آغاز شده و هم اکنون در شهرك سینمایى دفاع مقدس 
ادامه دارد. پوالد کیمیایى، مهدى صبایى، قاسم زارع، نیما 

شاهرخ شاهى، پژمان بازغى، آتیال پسیانى، 
سیما تیرانداز، امیرعباس گالب، دنیا مدنى 
و کورش تهامى از جملــه بازیگران این 

فیلم هستند.
«سلفى با دموکراسى» داستانى ماورائى 
دارد و روایت متفاوتى است از کسانى که 
در جنگ ایران و عراق حضور داشته اند 
و داســتان آن تقریبًا در ادامه داستان 
فیلم «دموکراسى تو روز روشن»  اتفاق 

مى افتد.

فصل ســوم مجموعه تلویزیونى «لیسانسه ها» با 
نام «فوق لیسانسه ها» بناســت با پایان مجموعه 
«گیله وا» و از روز شنبه 18 آبان ماه هر شب ساعت 

20 و 45 دقیقه روى آنتن شبکه 3 سیما برود.
بنا بر این گزارش، سریال «لیسانسه ها» براى اولین 
بار در دى ماه سال 95 به کارگردانى سروش صحت 
و تهیه کنندگى رضا جودى در قالب 28 قســمت

40 دقیقه اى روى آنتن تلویزیون رفت و در همان 
فصل اول توانست مخاطبان بســیارى را به خود 
جذب کنــد. از بازیگران ایــن مجموعه مى توان 
هوتن شکیبا، کاظم ســیاح، امیرحسین رستمى، 
امیر کاظمى، هوتن شــکیبا، متین ستوده، بیژن 

بنفشه خواه و... را نام برد.
پس از موفقیتى که فصل اول ایــن مجموعه به 
دست آورد، تهیه کنندگان سریال خیلى زود به فکر 
ساخت سرى دوم «لیسانسه ها» افتادند و در همان 
روز هاى نخستین بعد از پخش فصل اول، ساخت 
«لیسانسه ها 2» آغاز شد و نهایتًا کمتر از یکسال 
بعد، در آذر ماه 96، «لیسانســه ها 2» در قالب 40 

قسمت منتشر شد.
ســروش صحت به خوبى توانســت از محبوبیت 
فصل اول سریال استفاده کند و کمى طنز سیاسى 
را چاشنى سریال قرار داد و به شدت با واکنش مثبت 
از سوى مخاطبان مواجه شد. ساخت فصل سوم نیز 
در اواخر اســفند ماه 97 کلید خورد و از هفته آینده 

روى آنتن شبکه 3  سیما خواهد رفت. 
از جمله تغییراتى که در این فصل صورت گرفته، 
خروج بهنام تشــکر در نقش پلیس در این سریال 
است که جاى خود را به بازیگر دیگرى داده است. 
قرار است 30 قسمت از این سریال پخش شود و 20 
قسمت دیگر آن نیز قبل از ماه مبارك رمضان 99 

روى آنتن خواهد رفت.

«شهربانو» دومین فیلم مریم بحرالعلومى با فرشته صدرعرفایى به عنوان بازیگر 
نقش اصلى، به زودى مقابل دوربین مى رود.

مریم بحرالعلومى که ســیمرغ بهترین کارگردانى را براى اولین فیلم خود 
پاسیو در سى و ششمین جشــنواره جهانى فیلم فجر دریافت کرد، دومین 
فیلمش با نام «شــهربانو» را به زودى مى سازد. بحرالعلومى متولد 1364و 
تحصیلکرده رشته سینماســت که پیش از فیلمسازى، ســابقه دستیارى 

کارگردانان مختلفى را در کارنامه دارد.
فرشته صدرعرفایى که سال گذشته ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن را براى ایفاى نقش در فیلم «شبى که ماه کامل شد» دریافت کرد، 

بازیگر نقش اصلى  فیلم «شهربانو» خواهد بود.
صدرعرفایى پیش از این براى نقش آفرینى در فیلم «کافه ترانزیت» سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر زن را دریافت کرده و در ســیزدهمین جشنواره فیلم فجر 
نیز براى بازى در فیلم «بادکنک سفید» نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش 

مکمل بوده است.

فیلم سینمایى «مورچه خوار» به کارگردانى شاهد احمدلو و تهیه کنندگى کیان باباییان 
کلید خورد.

مهدى کوشکى، رضا شفیعى جم، مارال فرجاد، لیندا کیانى و ایمان اشراقى نخستین 
بازیگرانى هستند که تا کنون به ترتیب ایفاى نقش مقابل دوربین حضور پیدا کردند. در 

خالصه داستان «مورچه خوار» آمده: «احمق ها را معروف نکنیم...!» 

پس از توقف ســاخت برنامه «شب نشــینى» در شبکه 
نمایش خانگى، مهران مدیرى احتماًال با «دورهمى» به 

تلویزیون باز خواهد گشت.
برنامه «دورهمى» با اجراى مهــران مدیرى قرار بود از 
فروردین 98 روى آنتن شبکه نسیم برود، اما انتقادات تند 
و تیز مدیرى از مسئوالن کشــور در ویژه برنامه نوروزى 
زمینه توقف ســاخت و پخش این برنامه را فراهم کرد و 
پس از مدتى  خبرها حکایت از به توافق نرسیدن مدیرى با 

صداوسیما و خداحافظى او از تلویزیون داشت.
این هنرمند اما مدتى بعد پا به عرصه شبکه نمایش خانگى 
گذاشت و برنامه اى تحت عنوان «شب نشینى» را آغاز کرد 
که تیزر و تبلیغات قسمت نخست آن هم در فضاى مجازى 
پخش شد، ولى کمى بعد خبرى مبنى بر تعلیق این برنامه 
به دلیل شکایت صداوسیما در رسانه ها دست به دست شد.

پس از گذشت تمامى این اتفاقات، حاال حمید خواجه نژاد، 
مدیر روابط عمومى معاونت ســیما در توییتى به صورت 
تلویحى از توافق دوباره مدیرى با تلویزیون و بازگشــت 
برنامه «دورهمى» به شــبکه نســیم خبر داده است. به 
گزارش «خبرآنالین»، او در این باره نوشت: « نسیم نشاط 
و سرگرمى دوباره وزیدن گرفته است. شبکه نسیم با اتمام 
ماه هاى محــرم و صفر خود را مهیاى مــاه ربیع کرده و 
نشاط، سرگرمى، یادها و مسابقات را در این "دورهمى" 

تازه براى مخاطبانش به ارمغان آورده است.»
باید دید که این اتفاق در حد یک توییت ساده باقى خواهد 
ماند یا بار دیگر شــاهد حضور مدیرى در قاب تلویزیون 
خواهیم بــود. مدیرى این روزها مشــغول بازى در فیلم 
«درخت گردو»  به کارگردانى محمدحســین مهدویان 

است.

گفتگوى نشریه «سانگ الینز» با برنده ایرانى جایزه معتبر جهانى در موسیقى

کیهان کلهر: وقتى موسیقى را شروع کردم فکر نمى کردم  چیزى شوم
مه  زندگى ات را تسخیر کرده 
ى بســیارى این یک تصمیم 
ا حتى اگر به مدرسه  موسیقى 
صــورت نمى گیرد ود به خود

عداد، سختکوشــى و معلمان 
رى هم در ایــن میان دخیل

 و در چه خانــواده اى به دنیا 

ى دوباره  ســاز کمانچه اشاره 
ب، بعد از دورانى که موسیقى 
 سنتى و به خصوص موسیقى 
رفتند و این موســیقى شروع 
ن موســیقیدانانى نیز در این 
 آثار خود از ســازهاى ایرانى 
ظر مى رســد ایــن دوران، در 
 به موســیقى بسیار مؤثر بود 
مردم به موســیقى عالقه مند 

ت خود (کرد بودن) مى گوید: 
ت اصلى من نیســت؛ من به 
ت خاصــى در هویــت خودم 
کار را کنم. من در خانواده اى 
م؛ اما ما انتخاب مى کنیم که 
مهم  گوییم و اینمسئله بسیار
عنوان یک موسیقیدان باید از 
ه اى صحیح کنیم. ما در یک 
یم و در این میان باید حقیقت 
براى انســانیت و انســان ها 

,,را شروع کردم فکر نمى کردم  چیزى شوم

 زمانى که موسیقى 
را شروع کردم 
فکر نمى کردم 
چیزى شوم. شما 
به عنوان یک 
کودك، سعى 
مى کنى موسیقى 
را گوش کنى، 
بفهمى و درکش 
کنى. بعد از آن 
روزى مى رسد که 
بدون اینکه خودت 
متوجه شوى، 
موسیقى مهمترین 
رکن زندگى ات 
شده است

رونمایى از گریم پارسا پیروزفر و شهاب حسینى 
در «مست عشق»

«فوق لیسانسه ها»
 بدون بهنام تشکر
 پخش مى شود
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مکمل بوده

کورش تهامىکورش تهامى
 و نیما شاهرخ شاهى و نیما شاهرخ شاهى

 در لباس فرشته در لباس فرشته

رضا بابک: مسئوالن انتخاب بازیگر، ما را کنار گذاشته اند

قبول نکرده ام.
وى در همین راســتا ادامــه دا
«بنفشــه آفریقایى» را آماده اک

گذشته در جشنواره فیلم فجر حض
بازخوردهاى خوبى را به همراه د
دوست داشتم و احساس مى کن

را دوست داشته باشند. 
بازیگر فیلم«بنفشــه آفریقایى
خود در عرصه بازیگرى
فعلى دوســت ندار
بزنم. واقعیت ام
و یا اگر پیشنه
در آن بــاز
بگیرید مى
اخیر ت
س در

رفت و برگشت هاى عجیب مهران مدیرى

«مورچه خوار» کلید خورد

 فرشته صدرعرفایى
 اولین بازیگر «شهربانو» شد
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شرکت بهدانه خوراك نام آوران شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 48903 
و شناســه ملى 10260671717 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مورخ1398/04/22 و تفویض اختیار 
حاصله از مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ1398/04/04 سرمایه شرکت 
از طریق واریز نقدى و صدور ســهام 
جدید از مبلغ ده میلیــارد ریال به مبلغ 
ســیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه به 
شرح ذیل اصالح گردید.ماده 5 : سرمایه 
شرکت مبلغ ســیزده میلیارد و پانصد 
میلیون ریال نقدى مى باشد که به یک 
میلیون و سیصد و پنجاه هزار سهم بانام 
عادى ده هزار ریالى منقســم گردیده 
و تماما پرداخت شــده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (645484)

شرکت جهان صید ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 34339 و شناســه ملى 
10862028474 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ1398/07/30 تصمیمــات ذیــل 
اتخــاذ شــد: ابراهیــم عنایتى شــماره 
ملــى5110448086 بــه ســمت رئیس 
هیات مدیره -سوســن مرادمند شماره ملى 
1818404443به ســمت نایــب رئیس 
هیات مدیــره -حمید عنایتى شــماره ملى 
6609667136به سمت مدیر عامل به مدت 
دوسال انتخاب شدند. منصور اکبرى به شماره 
ملى 1290999775 به عنوان بازرس اصلى و 
رویا اسماعیلى به شماره ملى 1817142984 
به عنوان بازرس على البدل براى یک ســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (647532)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات 

تیم فوتبال ذوب آهن در حالى برابر شــاهین بوشــهر 
به اولین پیروزى خود در لیگ برتر دســت یافت که در 
وضعیت بحرانى قرار داشــت و کمــى از این وضعیت 

خارج شد.
در آخرین دیــدار هفته نهــم لیگ برتــر فوتبال تیم 
ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه فوالدشــهر میزبان 
شاهین شهردارى بوشــهر قعر جدولى بود و در پایان با 

نتیجه 2 بر صفر به پیروزى دست پیدا کرد.
سبز پوشان که در 8 هفته گذشته رنگ برد را ندیده بودند 
و 4 شکست و 4 تساوى در کارنامه خود ثبت کرده بودند، 
تحت فشار هاى زیادى قرار داشتند و چاره اى جز کسب 

3 امتیاز در این دیدار خانگى نداشتند.

شــاگردان منصوریــان در نیمــه اول بــازى بهترى 
نســبت به شــاهین انجام دادند اما در خلــق موقعیت 
گل زنى زیاد موفق ظاهر نشــدند و روى اشتباه مدافع 
شــاهین به یک ضربه پنالتى دســت پیــدا کردند که
میالد فخر الدینى با گل کردن آن، سبز پوشان را برنده 

به رختکن فرستاد.
در نیمه دوم اما شاهین بوشهر که براى جبران گل خورده 
به میدان آمده بود، کمى از الك دفاعى خارج شده و به 
دنبال رسیدن به گل تساوى بود؛ همین موضوع سبب 
شــده بود ذوب آهن راحت تر در خط حمله عمل کند و 

فرصت بیشترى براى گلزنى داشته باشد.
حضور محمد رضــا خلعتبــرى نیز در نیمــه دوم خط 
حمله ذوبى هــا را قدرتمند تر کرد و این تیم توانســت 

موقعیت هاى گلزنى خطرناکى را روى دروازه شــاهین 
ترتیب دهد کــه در یکى از آن ها ارســالن مطهرى با 
قیچى برگردان گل دوم ذوب آهن را به ثمر رساند و در 
صحنه اى دیگر تیرك دروازه شاهین توسط حدادى فر 

به لرزه در آمد.
به این ترتیب شــاگردان منصوریان با نتیجه 2 بر صفر 
شاهین بوشــهر را شکســت دادند و 7 امتیازى شدند؛ 
ذوب آهن با وجود این بــرد در جدول رده بندى در جاى 

چهاردهم باقى ماند اما به هفته هاى آینده امیدوار شد.
یکى از نــکات این بــازى عملکــرد منصوریان براى 
ذوب آهن بود، ســرمربى ذوب آهن که به نوعى آخرین 
فرصت کســب پیروزى در لیگ را داشــت با کسب 3 
امتیاز همچنان روى نیمکت سبز پوشــان باقى ماند تا 

در هفته هاى آینده نتیجه اعتماد هیئت مدیره باشــگاه 
ذوب آهن را بدهد.

از دیگر نکات مثبت این بازى براى ذوب آهن حضور گلر 
جوان و سوم این تیم یعنى معراج اسماعیلى فر در دروازه 
بود که با کلین شــیت نیز همراه بود؛ همچنین ذوبى ها 
براى اولین بار در این فصل از حریف خود پیش افتادند و 

توانستند به پیروزى دست پیدا کنند.
ذوب آهــن در هفته دهم لیگ برتر فوتبــال روز جمعه 
17 آبان ماه باید در تبریز به مصاف ماشین ســازى برود 
و امیدوار است بتواند به دومین برد خود دست پیدا کند؛ 
این در حالى است که ماشین ســازى در هفته نهم و در 
ورزشگاه آزادى پرســپولیس را با تساوى متوقف کرده 

است.

عبور از بحران با رونمایى از معراج

خشایار بیدمشکى 

تیم فوتبال سپاهان در دیدار مقابل پارس جنوبى جم 
متوقف شد و در هفته اى که شهرخودرو و پرسپولیس 
هم امتیاز از دست دادند، نتوانست فاصله امتیازى خود 

با این تیم ها را افزایش دهد.
 کیانى در این مورد  گفت: «من سال هاست که فوتبال 
بازى مى کنم و باال و پاییــن فوتبال را دیده ام. گاهى 
اوقات هم این طور مى شود که تالش زیادى مى کنیم، 
موقعیت مى ســازیم اما به گل نمى رسیم. با این حال 
به نظر من، سپاهان از هر نظر شایســته قهرمانى در 

این فصل اســت و هیچ تیمى را در قیاس با سپاهان، 
قدرتمند نمى بینم.   

او اضافه کرد: «متأسفانه شــرایط به شکلى شده که 
ما هر حرفى بزنیم، یک جنجال درســت مى شــود. 
این شرایط فقط براى تیم ماســت. برخى فقط منتظر 
آن هســتند تا بازیکنان ســپاهان یــک حرفى بزنند
 و سپس جنجال ها درست مى شــود به همین خاطر 
اســت که ما زیــاد صحبت نمــى کنیــم و کمترین

 مصاحبه ها متعلق به بازیکنان ســپاهان است. دیگر 

دوســت نداریم وارد حاشــیه شــویم و مى بینید که 
تیم مان بى سر و صدا کارش را دنبال مى کند. مقابل 
همین پارس جنوبى و قبــل از آن در بازى با ســایپا 
ببینید چه مسائلى را پیش آوردند اما ما کار خودمان را

 کردیم. »
کیانى افزود: «تیم مــا ترکیبــى از بازیکنان جوان و 
باتجربه اســت. هــم جوانان بــا جــان و دل بازى 
مى کنند و هم بازیکنان باتجربه. به همین خاطر است 
که مى گویم شانس قهرمانى هستیم. در بازى با پارس 

هم اگر پنالتى مان توســط کى روش اســتنلى به گل 
تبدیل مى شــد، بازى را مى بردیم. پنج شش موقعیت 
بســیار خوب دیگر هم ســاختیم و گل زیبایى زدیم 
امــا روى صحنــه پنالتى کــه خیلى بحــث برانگیز 
بود، گل خوردیــم. امیــدوارم کارشناســان داورى 
نظر بدهنــد که پنالتى پارس درســت بوده یــا نه اما 
به هر حال مــا هدفى جــز قهرمانــى و هدیه دادن 
یک افتخــار دیگــر به مــردم اصفهــان را در ذهن

 نداریم.

محمد محبــى در فصل جارى لیــگ برتر یکى از 
بهترین بازیکنان ســپاهان بوده است؛ این بازیکن 
جوان که به واســطه عملکرد خوبــش مورد توجه 
مارك ویلموتس قرار گرفت و به تیم ملى نیز رسید، 
حاال یکى از مهره هاى تاثیرگذار تیم تحت هدایت  

قلعه نویى است.
محبى روز پنجشنبه هفته گذشــته نیز در ترکیب 
سپاهان مقابل پارس جنوبى به میدان رفت و عملکرد 
خوبى داشت اما دو خطا باعث اخراج او از زمین شد. 
وینگر راست سپاهانى ها که پاس تک گل تیمش را 
نیز به رضا میرزایى داده بود، در دقیقه 45 کارت زرد 
اولش را گرفت. او همچنین در دقیقه 87 با خطاى 
روى على عبــدا... زاده کارت زرد دوم را از ســوى 
مهدى سیدعلى جلوى چشمانش دید و زمین بازى 

را ترك کرد.
ستاره جوان ســپاهانى ها که از تصمیم داور شوکه 
شده بود با دخالت نیمکت نشــینان سپاهان زمین 
بازى را ترك کرد تا بازى آینده تیمش با تراکتور را 

نیز از دست بدهد.

 

مهاجم ذوبى ها مى گوید همه بازیکنان این تیم 
منصوریان را دوســت دارند و براى او به میدان 

مى روند.
 ارسالن مطهرى در مورد پیروزى برابر شاهین 
بوشهر گفت: در بازى هاى قبل ما بازى خوبى 
ارائه مى دادیم اما در نهایت نمى توانســتیم به 
نتیجه برسیم اما توانســتیم هم با دو گلى که به 
ثمر رســاندیم نتیجه قابل قبولى بگیریم و هم 

بازى خوبى ارائه دهیم.
مهاجم ذوبى ها درباره ادامه حضور منصوریان 
روى نیمکت ایــن تیم گفت: ایــن موضوع به 
من ارتباطى ندارد و به همیــن دلیل درباره آن 

حرفى ندارم.
او در ایــن باره ادامــه داد: همه مــا على آقاى 
منصوریان را دوســت داریم و بــراى او بازى 
مى کنیم، چون مربى تیم است و براى ما زحمت 
کشیده اســت. امیدوارم مســئوالن کارخانه و 

باشگاه به همین شکل حمایت کنند.
مطهرى درباره ناکامــى ذوبى ها در بازى هاى 
اخیر گفت: دلیل این اتفاق را فقط بدشانســى و 
بد گل خوردن مى دانــم. این بد گل خوردن هم 
تقصیر هیچ کس نیســت، کل تیم مقصر است. 
امیدوارم از این به بعد بتوانیم خودمان را تقویت 

کنیــم و نتایــج 
بهترى کســب 

کنیم.

قاسم حدادى فر در مورد برترى دو بر صفر ذوب آهن مقابل 
شاهین شهردارى بوشــهر در هفته نهم لیگ برتر فوتبال 
گفت:                                                                                ما توانستیم مقابل شاهین بوشهر که آمده بود فوتبال 
بازى کند، به پیروزى برسیم. حدود 5-4 هفته ما مستحق 
باخت نبودیم و به حقمان که پیروزى بود نمى رســیدیم. 
خوشبختانه  یکدل شــده بودیم تا نتیجه خوبى بگیریم. 
تیم ما خیلى عقب است و فکر نمى کنم این برد بتواند چیز 
زیادى از این امتیازات عقب افتاده را جبران کند.  وى در مورد 
اینکه منصوریان در تیم ماندنى است یا خیر، گفت: فعال که 
او ماندنى است. منصوریان زحمت خود را مى کشد و شبانه 
روز کار مى کند، اما واقعا من در این پانزده شانزده سال چنین 

چیزى ندیده بودم که تیم ما اینقدر موقعیت درست کند اما 
استفاده نکند. خود ما هم در استرس بدى قرار داشتیم. خدا 
را شکر این 3 امتیاز از لحاظ روحى و روانى به ما کمک کرد. 
باید در هفته آینده نتایج بهترى بگیریم، چون واقعا جایگاه 
ذوب آهن انتهاى جدول نیست. حدادى فر در مورد درگیرى 
لفظى چند روز پیش بین منصوریان و هواداران گفت: به هر 
حال وقتى تیم نتیجه نمى گیرد، هوادار هم به نوبه خود حق 
دارد گالیه مند باشــد، اما چیز خاصى نبود و صحبتى بین 
منصوریان و یکى از هواداران انجام شد که با میانجیگرى 
تمام شد. امیدوارم در روزهاى آینده بتوانیم جواب حمایت این 
هواداران را که در روزهاى سرد به ورزشگاه مى آیند را بدهیم.

همــه على آقا را 
دوست داریم 

محبى غایب بزرگ 
دیدار سه شنبه

کنیــم و نتایــج
بهترى کســب 

کنیم.

کمترین مصاحبه ها متعلق به سپاهان استهوادار حق دارد گالیه کند

 تیم فوتبال استقالل با زدن 4 گل در تبریز 
عنوان بهترین خط حمله لیگ را از آن خود 
کرد. آبى پوشــان با 16 گل زده باالتر از 
سپاهان صدرنشین و تراکتور که 11 گل 
زده اند در صدر جدول بهترین خط حمله 
قرار گرفتند. تیم فوتبال اســتقالل با برد 
جمعه شب به باالترین تیم لیگ برتر از 
نظر امتیازى رسید و به یک رکورد جدید 
در فوتبال ایران رسید. استقاللى ها تا قبل 
از این بازى در کل تاریخ ادوار لیگ برتر 
موفق به کسب 998 امتیاز شده بودند و 
حاال در بازى مقابل تراکتور استقاللى ها به 
اولین تیم 1001 امتیازى تاریخ لیگ برتر 

تبدیل شدند.

یک سایت روســى از قیمت گذارى باشــگاه زنیت روى 
ســردار آزمون خبر داد و اعالم کرد این بازیکن در رویاى 
حضور در رئال است.   مشکالت رئال مادرید در خط حمله 
ممکن است باعث شود تا این تیم اسپانیایى به سراغ سردار 
آزمون بازیکن ایرانى زنیت برود. زنیت روى این بازیکن 35 
میلیون یورو قیمت گذاشــته و حاضر نیست در زمستان او 
را بفروشد ولى در تابســتان ممکن است پیشنهادات براى 

او را بررسى کند.
پیش تر تیم هایى نظیر التزیو، اورتون و کریستال پاالس 
براى جذب این بازیکن ایرانى تمایل خودشان را نشان داده 
بودند که البته بعدا معلوم شد برخى این پیشنهادها شایعاتى 
بیش نبوده است.سردار از کودکى عالقه زیادى به حضور 
در6 تیم رئال مادرید داشــت و اکنون مى تواند این رویاى 

بازیکن ایرانى به حقیقت بپیونــدد و او به آرزوى کودکى 
خود برسد. با این حال پیوستن آزمون به رئال مادرید تنها به 
عالقه این بازیکن خالصه نمى شود و زین الدین زیدان و 
پرس نیز باید خواستار این انتقال باشند. سردار آزمون در این 
فصل لیگ روسیه هشــت گل به ثمر رسانده و شش پاس 

گل نیز ثبت کرده است.
نکته دیگر اینکه سردار 24 سال سن دارد و مى تواند پیشرفت 
بیشترى داشته باشــد و این براى باشگاه بعدى خود نکته 
حائز اهمیتى است. همچنین یوویچ و هازارد بعد از سه ماه 
تنها یک گل به ثمر رسانده اند و به همین خاطر احتماال در 
تابستان، رئال به دنبال تقویت این تیم خواهد بود. آزمون 
قرار نیست فقط به خاطر پول به سانتیاگوبرنابئو برود چون 

او از کودکى آرزوى حضور در رئال مادرید را داشته است.

زمانى که استراماچونى مهدى قائدى را بیرون کشید و آرش 
رضاوند را به زمین فرستاد خیلى ها تصور کردند استرا به یک 
امتیاز بازى در تبریز راضى است اما هیچ کس نمى دانست چه 
طوفانى در راه است. بعد از این تعویض استقالل 3 گل زد و 
تنها یک گل خورد و البته موقعیت هاى دیگرى را هم از دست 
داد. نمایش تیم استقالل در فاز تهاجمى عالى بود. تیمى که 
4 گل مى زند و چند گل هم نمى زند حتى اگر در فاز تهاجمى 
ایراد هم داشته باشد قابل اشــاره نخواهد بود. زدن چهار گل 
به تیم تراکتور آنهم در تبریز از آن دسته از اتفاقاتى که شاید 
حاال حاالها تکرار نشود. تراکتور پیش از این در هیچ یک از

 بازى هاى خود در تبریز گلى نخورده بود.اما در الیه هاى پنهان 
این بازى یا زیر پوست این بازى واقعیت هایى نهفته است که 
اگر جدى گرفته نشود مى تواند این تیم خوب را با چالش مواجه 
کند. البته که قطعا استراماچونى این الیه هاى پنهان را دیده 
است. ضعف استقالل در دفاع و تعداد موقعیت هایى که به تیم 
حریف در جریان بازى داد. خط دفاعى استقالل بارها و بارها در 

عمق موقعیت را به تیم حریف داد و اگر سیوهاى خوب حسینى 
و تیر دروازه مانع نمى شدند چه بسا اکنون نتیجه بازى چیزى 
غیر از این بود.اســتقالل به خوبى فوتبال مى کند. استقالل 
خود را پیدا کرده. بــازى ترکیبى این تیم حــاال جا افتاده و 
مى تواند امتیازات بهتر و حساس ترى را براى آبى ها به همراه 
داشته باشد. اما اینطور نخواهد بود که همیشه موقعیت هاى 
تیم حریف به تیر دروازه بخورد یا توسط حسینى دفاع شود. و 
همیشه اینطور نخواهد بود که همه موقعیت هاى استقالل 
تبدیل به گل شود. استقالل باید در دفاع تیمى و دفاع فردى 
بهتر بازى کند. استقالل نباید عمق را در یک بازى این قدر 
به تیم حریف بدهد. هر چند حریف تراکتور بود و از بازیکنان 
خوب و خالقى در ترکیب بهره مى برد اما در آنسوى میدان هم 
استقالل بازى مى کرد. یکى از مدعیان قهرمانى در لیگ برتر.

حاال بهترین بهانه براى دیدن این نقطه ضعف است. چون تیم 
مسرور از پیروزى بزرگى است که به دست آورده؛ صحنه ها 
منجر به ایجاد موقعیت براى تیم حریف باید بارها و بارها دیده 
و واکاوى شــود و خط دفاعى تیم استقالل از همه مهمتر در 

جلسات آنالیز به تصویر کشیده شود و توامان تمریناتى براى 
کم کردن این نقطعه ضعف ها طراحى شود. در این صورت 
استقالل دفاع تیمى بهترى پیدا خواهد کرد و باز هم مى تواند 
موجب شادى تماشاگرانش شود.برد بزرگ استقالل را همه 
دیدند و اســتقالل نیازى به این ندارد که خود از خود تعریف 

کند و آنچه بدان نیاز است دیدن نقاط 
ضعف خویش در بازى با تراکتور 

است. حتى حســینى هم با 
همه سیوهاى خوبى که 

داشــت باید از خود 
ســوال کند روى 
گل دوم تراکتور چه 

خروجى داشت! اشتباهى 
کــه مشــابه اش را در 
گذشته هم دیده بودیم. 
نمونــه اش در بازى با 

نفت مسجد سلیمان. 

آبى ها اولین هزارتایى  آزمون و رئال مادرید

جدیه یا یک شوخى دیگر؟
ى 
ه 
و 
ن 
س 

ت 
ه 
ه 
ر 
ن 
ن 

هیچکس نمى دانست طوفانى در راه است
جلسات آنالیز به تصویر کشیده شود و توامان تمریناتى براى احمد خلیلى

این صورت  کم کردن ایننقطعه ضعف ها طراحى شود. در
ستقالل دفاع تیمى بهترى پیدا خواهد کرد و باز هم مى تواند 
موجب شادى تماشاگرانش شود.برد بزرگ استقالل را همه 
دیدند و اســتقالل نیازى به این نداردکه خود از خود تعریف 

کند و آنچهبدان نیاز است دیدن نقاط 
ضعف خویش در بازى با تراکتور
ست. حتى حســینى هم با

همه سیوهاى خوبى که 
داشــت باید از خود 
ســوال کند روى 
گل دوم تراکتور چه 

ااشتباهى  !شت! خروجى دا
کــه مشــابه اش را در 
گذشته هم دیده بودیم. 
نمونــه اش در بازى با 

نفت مسجد سلیمان. 

ر راه است
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالســه 960405 آقاى امیررضا ابراهیمى علیه آقاى اصغر فضائلى مبنى بر مطالبه مبلغ 
432482429 ریال بابت محکوم و به انضمام مبلــغ 21574521 ریال بابت حق االجراى 
آن در تاریخ 98/9/2 ساعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه سمند به شماره انتظامى 877 ى 22 ایران 13 و 
به شماره شاسى 17648277 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده اســت و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ بهارستان اصفهان، 
مراجعه کنند و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى 
ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
لیست اموال مزایده: - یکدستگاه سوارى سمند به شماره انتظامى 877 ى 22 ایران 13 به 
رنگ نقره اى متالیک و مدل 1385 به شــماره موتور 12485236596 و به شماره شاسى 
17648277 1. وضعیت اطاق درب سمت راست خوردگى دارد، گلگیر جلو سمت راست از 
ناحیه جلو فرورفتگى دارد گلگیر عقب سمت راست رنگ خوردگى دارد. 2. موتور و گریبکس 
سالم مى باشد. 3. تودوزى سالم. 4. داشبورد مطلوب 5. الستیک ها در حدود 40٪ با توجه 
به وضعیت موجود قیمت پایه این خودرو به مبلغ بیست و شش میلیون تومان 260000000 
ریال برآورد مى گردد. م الف: 595169 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /6/371

مزایده
اجراى احکام شــعبه 20 حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص کالسه 
هاى 961596 ج 20 و 960236 ج 3 له آقاى اصغر کشانى علیه آقاى احمد شرافت با وکالت 
آقاى احمدرضا یدالهى مبنى بر مطالبه مبلغ 66/947/634/966 ریال خواسته و خسارات و 
مبلغ 3/328/784/248 ریال حق االجراى دولتى براى پرونه 961596 ج 20 و مطالبه مبلغ 
43/939/180/009 ریال خواسته و خسارات و مبلغ 2/185/500/000 ریال حق االجراى 
دولتى براى پرونــده 960236 ج 3 (مجموعا مبلغ 110/886/814/975 ریال خواســته و 
خســارت مبلغ 5/514/284/248 ریال حق االجراى دولتى براى هر دو پرونده) نسبت به 
پالك هاى ذیل الذکر که در نظریه کارشناسى آمده است که بعضى از آن ها داراى متصرف 
و بعضى دیگر بدون تصرف مى باشــد که بصورت جداگانه ذیال اشاره گردیده برگزار نماید 
لذا طالبین خرید مى توانند به آدرس اصفهان چهارباغ عباســى نبش خیابان سید علیخان 
مجتمع تجارى مرکز شهر نسبت به رویت واحدها اقدام و 5 روز قبل از جلسه مزایده با واریز 
مبلغ 10٪ قیمت هر کدام از واحدها در قالب چک تضمین شده بانکى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند برنده مزایده شــخص ارایه دهنده باالترین قیمت خواهد بود. جلسه مزایده در روز 
پنجشنبه مورخ 98/9/7 ساعت 8 صبح میباشد محل مزایده: اجراى احکام شعبه 20 مدنى 
اصفهان اوصاف امالك بر اساس نظر کارشناســى: در خصوص ارزیابى واحدهاى تجارى 
و ادارى مربوط به پالك هاى ثبتى 219 از فرعى هاى 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 
32، 31، 17 همچنین پالك ثبتى 217 بخش 1 ثبت اصفهان واقع در چهارباغ عباسى نبش 
خیابان سید علیخان مجتمع تجارى مرکز شهر مراجعه که کلیه واحدهاى تجارى و خدمات 
مجتمع فاقد نقشه تفکیکى و ســند مالکیت مجزا مى باشد اقدام به بازگشایى درب ورودى 
هر یک از تجارى و ادارى مورد اســتعالم نمود که همگى بجز واحد تجارى شماره 106 در 
طبقه زیرزمین و واحد تجارى شماره 213 در طبقه همکف و دفتر ادارى f 2 در طبقه دوم که 
مورد استفاده دفتر کار آقاى بدیهى بود مابقى در زمان بازدید فاقد بهره بردارى بود که مراتب 
بر اساس نقشه معمارى ارایه شده توســط آقاى بدیهى با قید متراژ واحدها به شرح ذیل به 
استحضار میرساند. ضمنا واحدهاى مورد استعالم داراى خدمات زیربنایى و مجتمع مجهز 
به آسانسور، رمپ برقى، راه پله و موتورخانه داراى چیلر به منظور تامین گرمایش و سرمایش 
مى باشد. 1- واحد تجارى شماره 106 به مساحت تقریبى 85/22 مترمربع در طبقه زیرزمین 
با کدپستى 13197- 81447 و 13198- 81448 که با استفاده از مصالح سرامیک، شیشه 
سکوریت، بدنه گچ سفید، پنجره فلزى که ارزش شش دانگ ملک تجارى اعم از سرقفلى 
و مالکیت معادل 40/000/000/000 ریال که هم اکنون در تصرف آقاى احمد شــرافت 

مى باشد. 2- واحد تجارى 137 به مســاحت تقریبى 14/78 در طبقه زیرزمین با کدپستى 
13356- 81448 با مصالح کف سرامیک، شیشه سکوریت و بدنه نقاشى که ارزش شش 
دانگ اعم از ســرقفلى و مالکیت 6/500/000/000 ریال ارزیابى که هم اکنون در تصرف 
شخصى نیست و در مالکیت احمد شرافت مى باشد. 3- واحد تجارى شماره 119 به مساحت 
19/13 در طبقه زیرزمین با کدپستى 13334- 81448 کف سرامیک، شیشه سکوریت، بدنه 
نقاشى ارزش 3 دانگ ملک تجارى اعم از سرقفلى و مالکیت و موقعیت 4/000/000/000 
ریال ارزیابى که خالى مى باشد و در مالکیت احمد شرافت مى باشد. 4- واحدتجارى شماره 
213 به مساحت تقریبى 27/38 مترمربع در طبقه همکف و مشرف به خیابان سید علیخان 
جنب ملک تجارى با کدپستى 13436- 81447 که کف سرامیک، بدنه قفسه بندى شده، 
سقف دکوراتیو و در زمان بازدید مورد بهره بردارى لباس فروشى به نام آکام بود که ارزش 
3 دانگ ملک تجارى اعم از ســرقفلى و مالکیت بمیزان 8/500/000/000 ریال ارزسابى 
مى گرد و در تصرف آقاى حامد کریمى مى باشد. 5- واحد تجارى شماره 330 به مساحت 
تقریبى 17/62 در طبقه اول 15362- 81448 کف ســرامیک، بدنه قفســه بندى، شیشه 
سکوریت که ارزش 6 دانگ از سرقفلى و مالکیت 6/400/000/000 ریال مى باشد که در 
تصرف شخص مستاجر نمى باشد و در مالکیت آقاى احمد شرافت است. 6- واحد تجارى 
شماره 332 به مساحت 32/71 در طبقه اول 15365- 81448 با مصالح کف سرامیک، بدنه 
نقاشى، شیشه سکوریت ارزش 6 دانگ ملک اعم از سرقفلى و مالکیت 11/000/000/000 
ریال اعالم که در تصرف شخصى نمى باشــد و در مالکیت احمد شرافت میباشد 7- دفتر 
کار f 2 مورد بهره بردارى مدیر مجتمع آقاى بدیهى به مســاحت 75 متر مربع با کدپستى 
15417- 81448 در طبقه دوم با مصالح کف سرامیک، بدنه نقاشى، درى چوبى که ارزش 
آن 7/200/000/000 ریال اعالم و در تصرف احمد شرافت مى باشد. 8- دفتر کار f 10 به 
مساحت تقریبى 107/85 مترمربع که از این مقدار (متراژ حدودا 45 مترمربع تراس در ضلع 
شرقى دفتر که در ارتفاع 2/70 متر اقدام به پوشــش با سازه سبک گردیده است.) ارزش 4 
دانگ از 6 دانگ مبلغ 6/100/000/000 ریال و در تصرف احمد شرافت مى باشد. 9- واحد 
شماره 385 به مساحت 382/03 مترمربع در طبقه ســوم 15179- 81448 با مصالح کف 
سنگ، بدنه کاشى و نقاشى، درب چوبى که حســب اظهار آقاى بدیهى (مدیر مجتمع) به 
عنوان رستوران جانمایى شده است لذار ارزش 10/8 حبه از 72 حبه ملک 6/900/000/000 
ریال ارزیابى که هم اکنون خالى و در تصرف آقاى احمد شــرافت مى باشــد. 10- واحد 
شماره 17 به مســاحت 285 مترمربع در طبقه دوم با کدپستى 15171- 81448 با مصالح 
کف سرامیک، بدنه نقاشى، درب هاى چوبى حســب اظهار آقاى بدیهى بعنوان رستوران 
جانمایى شده اســت که ارزش 10/8 حبه از 72 حبه مبلغ 5/200/000/000 ریال برآورد و 
اعالم که خالى و در تصرف آقاى احمد شرافت مى باشــد. تعداد 10 واحد (اعم از تجارى و 
ادارى) با مشــخصات فوق الذکر که مجموعا 101/800/000/000 ریال اعالم مى گردد. 
ضمنا اعالم مى گردد حسب تقسیم نامه اى که مابین آقایان حسن حسنعلى زاده خراسانى 
و احمد شرافت و 2 متمم این تقسیم نامه مغازه هاى فوق الذکر مغازه هاى فوق در مالکیت 
آقاى احمد شرافت قرار گرفته است. م الف: 620004 دادورز شعبه 20 اجراى احکام خانواده 

اصفهان /7/366
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139885602210002999- 98/8/6 نظر به اینکه بموجب یکفقره اظهارنامه 
موجود در پرونده ثبتى ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان با کاربرى انبارى پالك شماره 
2248/5698 مجزى شــده از 2248 اصلى بخش 6 ثبت اصفهــان در مالکیت اقاى اکبر 
درویش طالخونچه فرزند على مستقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد 
لذا به اســتناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز: 
شنبه مورخه: 1398/9/9 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب 
این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئیننامه 
قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواســت را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید، 
در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتوانــد به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1398/8/12 م الف: 
645388 صیادى صومعه- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /8/177

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971774 ج/سوم له آقاى عزیزاله پورسپاسى و علیه آقایان 1- على مروى 
2- على امانى مبنى بر مطالبه مبلغ 827390746 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى 
و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/9/6 ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش سوارى پژو 405 به شماره انتظامى 292 د 86 
ایران- 13 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ ملت اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: مشخصات 
وسیله: سوارى پژو 405- 292 د 86 ایران 13- رنگ نوك مدادى متالیک- مدل 1384- 
شماره موتور 12484011414- شماره شاسى 16202783 نظریه کارشناسى: از وسیله فوق 
در پارکینگ ملت اصفهان بازدید گردید برابر سوابق وسیله از مورخه 94/06/31 توقیف مى 
باشد- اسناد و مدارك وسیله رویت نشــد- موتور و گیربکس خاموش بود- دربهاى وسیله 
بسته بود شماره موتور و شاسى رویت نگردید مشخصات وسیله از مستندات موجود در پرونده 
درج شده است- الستیکها فرســوده- گلگیر عقب سمت چپ تصادفى رنگ شده- گلگیر 
جلو سمت چپ خوردگى دارد- رنگ بدنه دو پوسته شده است- گلگیر عقب سمت راست و 
درب عقب سمت راست رنگ شده- گلگیر جلو سمت راست و درب عقب سمت چپ خوردگى 
دارد- با توجه به مدت زمان توقیف احتماال فاقد بیمه نامه شــخص ثالث میباشد- باترى 
خوابیده قیمت پایه کارشناسى وسیله با توجه به مدل، وضعیت ظاهرى وسیله و مدت زمان 
توقیف در بازار روز امروز جهت فروش بصورت مزایده حــدودا مبلغ 175/000/000 ریال 

ارزیابى مى گردد. م الف: 643933 مدیر و دادورز اجراى احکام  حقوقى اصفهان /8/181
تحدید حدود اختصاصى

ــ  شماره: 139885602210002999- 98/8/6 نظر به اینکه به موجب راى شماره 978ـ 
98/5/14 قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى ششدانگ یکباب 
ساختمان (محل انبار تجهیزات پزشکى) پالك شــماره 99/237 مجزى شده از 99 اصلى 
بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت خانم اقدس خلیل زادگان فرزند حسین مستقر گردیده و 
پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز: 4شنبه مورخه: 1398/9/6 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد 
تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد 
و معترض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف 
یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ 
و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را بــا رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشــار: 1398/8/12 م الف: 647931 صیادى صومعه- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /8/186
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001867/1 شماره بایگانى پرونده: 9802587/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000282 تاریخ صــدور: 1398/06/10 آگهى ابالغیه 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوســیله به – على محمدى نام پــدر: عبدالحمید تاریخ تولد: 
1369/04/28 شماره ملى: 1830088629 شــماره شناسنامه: 1830088629 به نشانى: 
اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان 22 بهمن کوچه 9 پالك 3 ابالغ مى شــود که بانک ملى 

شعبه جلفا اصفهان به اســتناد قرارداد بانکى به شماره ســند: 9407776381 تاریخ سند: 
1394/07/30، اصل طلب: 420/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه: 504/864/124 
ریال، تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/04/22 خسارت تاخیر روزانه: 490/000 ریال، 
بانضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به شماره 139804002003001867/1 به شماره بایگانى 9802587 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا بر تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما 
ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، 
ظرف مدت بیست روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 648017 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/187
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003006261/1 شماره بایگانى پرونده: 9708733/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000379 تاریخ صدور: 1398/07/30 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139704002003006261/1- بدین وسیله به آقاى حسین احمدى نام پدر: محمد 
تاریخ تولد: 1365/11/27 شماره ملى: 2300337576 شماره شناسنامه: 6774 به نشانى: 
اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شــفائى پالك 41 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه 
جلفا، جهت وصول مبلغ 221/700/554 ریال بابت اصل طلــب و 156/709/879 ریال 
خسارت تأخیر تآدیه تا تاریخ 1397/12/14 و از آن تاریخ روزانه 258/650 ریال به استناد 
قرارداد بانکى شماره 9408584356، مورخه 1394/12/08، علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به کالسه 139704002003006261/1 و شماره بایگانى 9708733 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/01/19 مامور، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 647979 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /8/188
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001579/1 شماره بایگانى پرونده: 9802198/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000304 تاریخ صدور: 1398/06/17 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالســه: 139804002003001579/1 بدینوســیله به 1- مهد علیا حیدرى الئى بیدى 
فرزند حیدر به شماره ملى 6229761203 به نشانى اصفهان خیابان نظر غربى آژانس صدر 
2- هنگامه تراکمه ســامانى فرزند غالمحسین به شــماره ملى 1817277324 به نشانى 
1817277324 به نشانى اصفهان خیابان نظر غربى آژانس صدر 3- مهران توکلى فرزند 
ابراهیم به شماره ملى 1282840886 به نشانى اصفهان خیابان نظر غربى آژانس صدر 4- 
احمد نشیمى زفره ئى فرزند عباس به شماره ملى 1287006681 به نشانى اصفهان خیابان 
22 بهمن کوچه بهنام پالك 7 بدهکاران پرونده کالسه 139804002003001579/1 که 
برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد 
بانکى شماره 9508856389- 95/02/21 بین شما و بانک ملى شعبه جلفا اصفهان مبلغ 
452555931 ریال بابت اصل، 136885666 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 98/04/02 و از 
آن به بعد روزانه مبلغ 396740 ریال بانضمام حقوق دولتى متعلقه بدهکار مى باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه 
صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 647978 اسدى- رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/189

نماینده ولى فقیه  در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: 
سازمان بیمه سالمت مددجویان کمیته امداد و افراد نیازمند 
واقعى را به صورت رایگان بیمه کند نه اینکه افراد توانمند 

نیز بیمه شوند.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار مدیرکل و 
معاونان بیمه سالمت استان اصفهان و معاون برنامه ریزى، 
مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سالمت کشور اظهار 
کرد: سازمان بیمه سالمت به جاى اینکه آزمون وسع انجام 
دهد بهتر است مددجویان کمیته امداد را به صورت رایگان 
بیمه کند چراکه کمیته امداد به درســتى افراد نیازمند را 
شناسایى کرده است، عالوه بر آن، بیمه مى تواند افرادى که 

از نظر مالى توانایى پرداخت حق بیمه را ندارند تحت پوشش 
قرار دهد.  وى افزود: بنده همواره گفته ام کمیته امداد باید 
افراد نیازمند و بهزیستى افراد معلول را تحت پوشش قرار 
دهند و بیمه ســالمت نیز مى تواند از اطالعاتى که کمیته 

امداد دارد براى اجراى طرح بیمه اجبارى استفاده کند. 
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان بیان کرد: اینکه همه 
روستاییان فقیر محسوب و بیمه شوند اشتباه است چراکه 
همه روستاییان از نظر مالى یکسان نیستند، بنابراین باید 
اولویت ها در نظر گرفته شوند نه اینکه همه مردم به صورت 
رایگان بیمه شــوند، بلکه افراد مستضعف تحت پوشش 

بیمه قرار گیرند.

مدیر مجموعه تفریحى، آموزشــى باغ گل ها گفت: در 
نمایشگاه و جشنواره اى که از 10 تا 20 آبان ماه در محور 
میانى باغ گل هاى اصفهان برگزار مى شــود، نزدیک به 
400 ســبد و گلدان هاى گل با تنوع 200 رنگ و گونه 
مختلف در محور اصلى باغ گل ها اضافه شده و فضاى باغ 

گل ها را متحول کرده است.
ســیدمحمد رقیب در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه در 
جشنواره گل هاى داوودى شهر اصفهان30 هزار گلدان 
داوودى در 200 نوع براى نمایش عموم عرضه خواهد 
شد، افزود: با توجه به اینکه در باغ گل ها بیش از 1000 
گونه گیاهى وجود دارد، تنوع درختان و درختچه هاى آن 

نیز بسیار زیاد است برخى از گونه ها منحصر به فرِد باغ 
گل هاســت و خزان خاصى را در معرض دید همگان به 
نمایش گذاشــته و بهارى از رنگ ها را در این مجموعه 
به فضاى پاییزى اضافه کــرده و در مجاورت گل هاى 
داوودى منظره بســیار زیبا و دل انگیزى را ایجاد کرده 

است.
رقیب با بیان اینکه جشــنواره گل هاى داوودى شــهر 
اصفهان تا 20 آبان ماه ســال جارى از ساعت 8 صبح تا 
20 شــب آماده بازدید عالقه  مندان است، تصریح کرد: 
در این نمایشــگاه امســال امکان خرید و فروش وجود

 ندارد.

نیازمندان واقعى 
رایگان بیمه شوند

نمایشى از بهار رنگ ها 
در فصل پاییز

امسال هم 
جشنواره فیلم فجر داریم

معاون هنرى و سینمایى فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: دهمین جشـنواره فیلم فجـر اصفهان 
همزمان با جشنواره کشورى بهمن ماه برگزار مى شود. 
محمدعلى جعفرى اظهار کرد: برنامه ریزى هاى الزم 
براى میزبانى شایسـته اصفهان در جشنواره فیلم فجر 
در حال انجام است و به محض فعال شدن دبیرخانه در 
تهران نتایج آن اعالم خواهد شد. وى افزود: سال گذشته 
اصفهان بهترین میزبانى جشنواره فیلم فجر را در نحوه 
اجرا و آثار ارسال شده داشـت و امیدواریم امسال هم با 

قوت میزبان شایسته اى در جشنواره فیلم فجر باشیم.

کشف 107 دستگاه ماینر 
قاچاق 

107 دسـتگاه ماینر قاچاق به ارزش 15 میلیـارد ریال 
کشف و توقیف شـد. فرمانده انتظامى استان اصفهان 
گفت: بـا اطـالع از اینکه فـردى تعـدادى ماینـر را در 
یـک کانتینر 20 فـوت نصب و اقـدام به اسـتخراج ارز 
دیجیتـال مـى کنـد، بررسـى موضـوع در دسـتور 
کار کارآگاهـان پلیـس آگاهـى اصفهان قـرار گرفت. 
سـردار مهدى معصوم بیگى افزود: در بازرسـى از این 
کانتینـر بازرسـى 107 دسـتگاه ماینـر قاچـاق، ده فن 
بزرگ و یک لپ تاپ کشف شـد. وى با اشاره به اینکه 
کارشناسان ارزش دستگاه هاى کشف شده 15 میلیارد 
ریال اعالم کردند،  گفـت: یک نفر دسـتگیر و تحویل 

مراجع قضایى شد.

خبر

مدیرعامل سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
اصفهان گفت: براى پرداخت هاى خرد در تاکسى هاى 
شهرى طرح «QR» کد آغاز شده است تا پرداخت هاى 
خرد با اســتفاده از این طرح در این ناوگان تا پایان سال 

جارى راه اندازى شود. 
سید حمیدرضا ابطحى با اشاره به شرایط متفاوت کنونى 
براى سرمایه گذارى و جذب سرمایه و مشکالتى که در 
این خصوص وجود دارد، گفت: این شرایط کار ما را سخت 
 «IOT» کرده است به خصوص در حوزه اینترنت اشیاء یا
با محدودیت هایى مواجه هستیم اما چند کار خوب صورت 
گرفته که یکى از آنها قرارداد پروژه «AVL» (مکان یاب 
خودکار وســایل نقلیه) و «AFC» (جمع آورى خودکار 
کرایه) است که با کنسرســیومى که در رأس آن شرکت 
«صاایران» قرار دارد، منعقد شده است. وى ادامه داد: این 
پروژه در مرحله ساخت و طراحى است، تا چهار ماه آینده 
طراحى آن به پایان مى رسد و در بازه زمانى پنج ساله در 

مرحله عملیات قرار مى گیرد.  
ابطحى افزود: خدمات این طرح در قالب زمانبندى اتوبوس ها، 
زمان انتظار براى رسیدن اتوبوس ها و... خواهد بود و در حوزه 

ترویج حمل و نقل عمومى به شهر کمک خواهد کرد.  
مدیرعامل سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
اصفهان در مورد نرم افزارهاى طراحى شــده و در دست 
تهیه در شهردارى اصفهان نیز تصریح کرد: در نرم افزار 
«ترافیک آنالین» شــهردارى اصفهــان با کمک یک 
شــرکت دانش بنیان، نقشــه اصفهان را تهیه کرده که 
اکنون از طریق کافه بازار براى شهروندان قابل دریافت 
اســت. مزیت این نرم افزار مســیریابى ترکیبى است به 

این معنا که بر خالف برخى نرم افزارها، ترافیک آنالین 
تنها مســیریابى با خودروى شــخصى را به کاربر نشان 
نمى دهد بلکــه آدرس مورد نظر با اســتفاده از اتوبوس، 
تاکسى و دوچرخه مســیریابى مى شود. همچنین در این 
نرم افزار یکســرى اطالعات اضافه در خصوص مکان 

دستگاه هاى عابر بانک، بانک هاى شهر، سرویس هاى 
بهداشتى و اطالعات مورد نیاز گردشگران در اختیار کاربر 

قرار داده مى شود.  
وى به طرح دیگر شــهردارى در حوزه شهر هوشمند در 
قالب طرح ترافیک اشــاره کرد و گفت: زیرساخت هاى 

طرح ترافیک شهر اصفهان آماده شده که احتماًال  با عنوان 
«اصفهان من» راه اندازى مى شــود. در این قالب طرح 
ترافیک هوشمندانه تر شده و ضوابطى مانند زوج و فرد که 
محدودیت هایى داشت تغییر مى کند و شهروندان بهتر 

مى توانند از این طرح استفاده کنند.

شــهردار اصفهــان گفــت: از حــدود ســال 1375 
برنامه ریزى هاى بلندمدتى براى شهر اصفهان در نظر 
گرفته شــد و در حال حاضر برنامه 1405 براى شــهر 

اصفهان در حال تدوین است.
قدرت ا... نوروزى دیروز (شنبه) در اولین نشست ساالنه 
آمار و برنامه ریزى در مدیریت شهرى اظهار کرد: نشست 
ســاالنه آمار و برنامه ریزى براى نخستین بار است که 
در سطح کشــور برگزار مى شــود و قرار بر این است با 
هم اندیشى و ارائه نظرات کارشناسى امکانى فراهم شود 
تا شهردارى ها در کالن شهرها بتوانند بر اساس واقعیت 

آمارى راه درست را براى خدمت رسانى برگزینند.
وى با بیان اینکه حوزه برنامه ریزى شهرى تالش هاى 
قابل قبولى داشــته و توانســته همگرایــى خوبى در 
شهردارى اصفهان داشته باشــد، گفت: از حدود سال 
1375 برنامه ریزى هاى بلند مدتى براى شهر اصفهان 
در نظر گرفته شــد و در حال حاضر برنامه 1405 براى 
شهر اصفهان در حال تدوین اســت. شهردار اصفهان 
در خصوص روند پروژه 1405 تأکید کرد: در این راســتا 
آمارنامه قابل قبولى با همکارى 60 سازمان تدوین شده و 
زیرساخت هاى اطالعات مکانى هم در چند روز گذشته با 
حضور چند سازمان به امضا رسیده است، این امر مى تواند 
نقش مهمى در کاهش هزینه ها داشته باشد و به عالوه 

اطالعات مکانى را گسترش دهد.
نوروزى خاطرنشــان کرد: ادامه این مســیر مى تواند 
بسیار مهم باشد و این جلسه مى تواند سنگ بنایى براى 
برنامه ریزى دقیق مبتنى بر آمار درست باشد تا اصفهان به 

شهرى زیست پذیر و هوشمند تبدیل شود.

از راه اندازى طرح «QR» در تاکسى ها تا طرح «اصفهان من»

 کنترل هوشمند حمل و نقل در شهر اصفهان
برنامه 1405 براى

 شهر اصفهان 
در حال تدوین است
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003002474/1 شماره بایگانى پرونده: 9803494/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000387 تاریخ صدور: 1398/08/04 ابالغ اجرائیه قرارداد 
بانکى- بدین وسیله به خانم ناهید حسن پور فرزند حسن به شناسنامه شماره 829 صادره از 
اصفهان و کدملى 1289354901 متولد 1347/09/06 ساکن اصفهان خیابان فروغى کوچه 
35 پالك 28 کدپستى 8137756991، ابالغ مى شود که بانک توسعه تعاون شعبه امیرکبیر 
اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 1401/119/3427825/1 مورخ 1396/05/05 جهت 
وصول مبلغ 47/200/000 ریال بابت اصل و مبلغ 2/800/000 ریال بابت ســود بانضمام 
خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 32/877 ریال از تاریخ 1398/04/12 تا روز وصول علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9803494 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1398/06/14 مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و  اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 647605 قویدل- کفیل اداره اجراى اســناد رســمى 

اصفهان /8/201
مزایده 

اجراى احکام مدنى شــوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در 
خصوص پروندهاى 980314 اجرایى جلسه مزایده اى برگزار نماید. موضوع مزایده عبارت 
از فروش تعداد 26780 آجر با مشخصات آجر نسوز 2/7*6/5*26 سانتى متر ( که هر قالب 
آجر به مبلغ 7500 ریال ارزیابى با توجه به نظریه ى کارشناســى گردیده است) که واقع در 
شهرك صنعتى علویجه انتهاى خیابان ششــم کارخانه ى آجرنسوز آرا جلسه ى مزایده در 
تاریخ  98/9/10 از ساعت 9 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام مدنى شوراهاى حل اختالف 
دادگاه عمومى بخش مهردشــت برگزار نماید که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز 
قبل از تاریخ مزایده به دفتر  اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از 
مبلغ ارزیابى شده و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد به 
فروش میرسد. و باالترین قیمت را  پیشنهاد نماید توضیحات کلیه هزینه هاى جانبى مربوط 
به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد ( ضمنا پرداخت مبلغ نیم عشر اجرایى که به عهده 
برنده جلسه مزایده مى باشد. 647214/م الف محمد محمدى - قاضى اجراى احکام مدنى 

شوراى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت /8/190 
ابالغ اجراییه

 آگهــى ابــالغ اجراییــه قــرارداد بانکــى کالســه 9800487 - شــماره پرونــده 

139804002120000288/1- شماره بایگانى پرونده 9800487 - شماره آگهى ابالغیه 
139803802120000023 تاریخ صدور 1398/07/20 - بدین وســیله به آقایان فتح اهللا 
کریمى کارویه و مهدى کریمى کارویه و حســن کریمى کارویه و مجید کریمى کارویه و 
خانمها زهره کریمى و زهرا کریمى همگى فرزند محمد (ورثه مرحوم اقدس فالورجانیان) 
همگى مقیم فالورجان کوى گاز خیابان اصلى منزل شخصى و آقایان ایرج محمدیان شمس 
آبادى و غالمحسین محمدیان شمس آبادى و محمدرضا محمدیان شمس آبادى و غالمعلى 
محمدیان شمس آبادى و خانم ها فاطمه محمدیان شمس آبادى و اشرف محمدیان شمس 
آبادى و اقدس محمدیان شمس آبادى و لیال محمدیان شمس آبادى همگى فرزند یداهللا و 
خانوم رودابه کیانى نژاد فرزند عزت اله (ورثه مرحوم یداله محمدیان شمس آبادى )همگى 
مقیم فالورجان کوى گاز کوى مهر منزل یداله محمدیان کــه بنابر گواهى مامور مربوطه 
به دلیل عدم حضور و عدم شناسایى و ابالغ واقعى اجراییه در آدرس اعالمى به شما امکان 
پذیر نگردیده ، ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک تجارت به استناد قرارداد بانکى شماره 
936100016 مورخ 93/02/11 جهت وصول مبلغ 96/479/400 ریال بابت اصل بدهى و 
مبلغ 19/887/652 ریال جریمه تأخیر تأدیه تا تاریخ 98/02/31 و از این تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ24/503ریال با انضمام 5/000/000 ریال حق الوکاله و مبلغ 715/715ریال بابت کلیه 
هزینه هاى متفرقه طبق مقررات علیه شما (وراث ضامن) اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایى 
به کالسه 9800487 در این واحد تشکیل شده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین 
نامه اجراى مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام نمایید عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت. م الف: 

642093 اسماعیل زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /8/191  
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000146 – 1398/7/18 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمد على رحیمى فرزند حسن بشماره شناسنامه 3 صادره از برخوار میمه در یک باب خانه 
به مساحت 742/87 متر مربع به پالك 301 اصلى به آدرس شاهین شهر حاجى آباد خ فتح 
المبین کوچه شهید محمد تقى ابدالى واقع در بخش 16 در ازاء سند مالکیت مشاعى محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 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 شد . م الف: 644876 تاریخ انتشار نوبت اول : 12 / 8 / 98 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27 

/8 /98 محمد على فالح تفتى قائم مقام رییس واحد ثبتى شاهین شهر /8/192 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000141 – 6 /1398/7 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
فرزاد بهشتى فرزند عبدالرسول  بشماره شناسنامه 813 صادره از آبادان بصورت ششدانگ 
یک باب مغازه به مســاحت 17/87متر مربع به پالك 3470 فرعى از 406 اصلى به آدرس 
شاهین شهر خ فردوســى فرعى 4 غربى پ 4 خریدارى از مالک رسمى آقاى پرویز فدایى 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضایمدت مذکور و عــدم اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد . م الف: 644575 تاریخ انتشار نوبت اول : 12 / 8 / 
98 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 27 /8 /98 محمد على فالح تفتى قائم مقام رییس واحد ثبتى 

شاهین شهر/ 8/194 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000130– 1398/6/28 
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 احسان عابدى حاجى ابادى فرزند حسن بشماره شناسنامه 47  صادره از شاهین شهر 
درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 87 متر مربع به پالك 301 اصلى به آدرس شاهین 
شهر حاجى آباد خ والیت فرعى 3 غربى پ 39 در ازاء سند خریدارى شده مع الواسطه از مالک 
رسمى آقاى رضا عابدى  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد . م الف :647447 تاریخ انتشار نوبت 
اول : 12 / 8 / 98 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 27 /8 /98 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/8/196 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000122 – 6 /1398/6 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمد على رحیمى فرزند حسن بشماره شناسنامه 3 صادره از برخوارمیمه درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 229/41 متر مربع به پالك 301 اصلى به آدرس شاهین شهر حاجى 
آباد خ فتح المبین در ازاء سند مالکیت محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
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 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف : 647518 تاریخ انتشار 
نوبت اول : 12 / 8 / 98 تاریخ انتشار نوبت دوم :27 /8 /98 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/8/198 
حصر وراثت

آقاى حسن حق شناس  به شماره شناســنامه 373 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 563  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان فاطمه حق شناس بشناسنامه شماره 5110230919 در تاریخ 1381 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – حیدر حق شناس نام پدر محمد 
على شماره شناسنامه 5110416974 نســبت با متوفى فرزند 2- معصومه حق شناس نام 
پدر محمد على شماره شناسنامه 5110235147 نسبت با متوفى فرزند 3- رقیه حق شناس 
نام پدر  محمد على شماره شناسنامه 511043521 نســبت با متوفى فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 646855 /م الف - شعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر/ 8/200 

شــرکت ســهامى خاص تولیــدى پارچه کــج راه زریــن دوخت مــاه منظر 
درتاریخ1398/08/04 به شماره ثبت 63375 به شناسه ملى 14008720127 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه ، تولید ، برش ، بســته بندى ، توزیع ، خرید و 
فروش ، صادرات و واردات انواع الیى هاى اسپانلس ، نانوون ، اسپان باند ، گاز ، نیدل 
پانچ (سوزنى) ، میکروفایبر ، منسوجات بى بافت ، پارچه ، دستمال تنظیف، حوله یکبار 
مصرف ، انواع البســه یکبار مصرف ، ملزومات آزمایشگاهى ، انواع روکش و ملحفه ، 
ماسک بهداشتى ، پد الکلى ، دستکش و کلیه منسوجات و ملزومات پزشکى استریل 
و غیر استریل – تهیه ، تولید ، بسته بندى ، توزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات 
انواع لوازم آرایشى وبهداشتى مانند انواع دستمال مرطوب ، دستمال حوله ، دستمال 
کاغذى ، دســتمال توالت ، پد الك پاك کن و پد اپیالسیون – لمینت پارچه هاى بى 
بافت – تولید مستربچ جهت استفاده در مواد اولیه – تولید و تکمیل انواع پارچه هاى 
مورد مصرف داخلى و خارجى از الیاف طبیعى و مصنوعى جهت انواع البسه بیمارستانى 
و سایر سازمان هاى دولتى و خصوصى – واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آالت 
نساجى – تولید و تابندگى نخ – نساجى – تکســچرایزینگ – بافندگى و رنگرزى 
پارچه – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شــرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها 
و موسسات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور صرفاً در راستاى تحقق اهداف 
شرکت – اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى به اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج 
از کشور – شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى داخلى ، خارجى و 
بین المللى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
رباط سوم ، خیابان مطهرى ، بن بست سپاهان 15 ، پالك 2 ، طبقه همکف کدپستى 
8196711111 ســرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 10000000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 3500000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره53/6990/38 
مورخ1398/07/22 نزد بانک تجارت شــعبه شــهرك صنعتى جى با کد 6990 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى محسن رضائى به شماره ملى 5499275467و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم منظر رضائى سورانى به شماره ملى 5499841209و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم تهمینه 
رضائى سورانى به شماره ملى 5499873682و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل: 
طبق اساسنامه بازرسان آقاى بهرام یزدى دهنوى به شماره ملى 0055823939 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى رضا اسماعیلیان به شماره ملى 
1281750158 به ســمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (645483)

شرکت سهامى خاص کاوش سنگ جهان نما درتاریخ1398/08/08 به شماره 
ثبت 63400 به شناســه ملى 14008725592 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت : اکتشاف و استخراج و بهره بردارى از معادن سنگهاى تزئینى و خاکهاى 
صنعتى و سنگ آهن و صنعتى بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمى ، انعقاد قرارداد 
با کلیه ارگانها و ادارات و اشــخاص حقیقى و حقوقى ، شــرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى ، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسسات جهت تحقق اهداف شرکت ، خرید و فروش و صادرات و واردات و 
تولید و توزیع ماشین آالت معدنى و ســنگهاى معدنى و تزئینى و سنگ آهن و 
خاکهاى صنعتى بصورت کوپ و یا فرآورى شــده و کلیه مواد معدنى و کاالهاى 
مجاز بازرگانى، انجام کلیه عملیات راهسازى و پل سازى و آسفالت و سنگ شکن 
و جدول و محوطه سازى و ابنیه و تاسیسات برقى و مکانیکى ، انجام کلیه عملیات 
تجارى و بازرگانى و صادرات و واردات تجهیزات و ماشین آالت و لوازم ساختمانى 
و بهداشتى و راهســازى و مواد اولیه کارخانجات ، اعطا و مشارکت و دریافت 
نمایندگى شرکتهاى داخلى و خارجى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، محله کوى ولى 
عصر ، فاز اى ، خیابان راغب اصفهانى، کوچه فرعى چهارم [4] ، پالك -200، 
طبقه اول کدپستى 8179636955 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 

مبلغ 5000000000 ریال نقدى منقسم به 500000 سهم 10000 ریالى تعداد 
500000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1751000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شــماره 15547178 مورخ1398/07/06 نزد بانک بانک مهر 
اقتصاد شعبه بلوار ارتش ( اصفهان ) با کد 8353 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم محبوبه شبانى انارکى 
به شماره ملى 1240025297و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم زهرا رضازاده انارکى به شماره ملى 1249878101و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال خانم محدثه صالحى به شماره ملى 1249935261و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى محمد صالحى به شماره ملى 1249931347 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم عطیه علیخانى انارکى به شماره 
ملى 1292047811 به ســمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (647524)

آگهى تاسیسآگهى تاسیس

عادل ابراهیم پور، متخصص ارتوپدى و استاد دانشگاه درباره چگونگى قرار گرفتن صحیح سر و گردن هنگام استفاده از رایانه و گوشى همراه ، اظهار کرد: وضعیت قرار گرفتن گردن هنگامى 
که به رایانه، تلویزیون یا گوشى نگاه مى کنیم، بسیار مهم و قابل توجه است.

وى با انتقاد از خم شدن زیاد گردن افراد در هنگام استفاده از رایانه و گوشــى همراه، ادامه داد: در یک وضعیت عادى گردن و سر باید وسط شانه باشد. خط شاقول داریم؛ یعنى خطى که اگر 
وزنه اى از گوش آویزان کنیم، باید از وسط شانه بگذرد. این متخصص ارتوپدى افزود: اگر رایانه جلوى فرد باشد، یا هنگام استفاده از گوشى همراه، باید اینها در موازات گردن قرار گیرند و نیاز 

به خم کردن زیاد نباشد و اگر از 15 تا 15 درجه بیشتر باشد، باعث آرتروز و دیسک آرتروز گردن مى شود.

دستورهاى پزشکى براى استفاده از رایانه و موبایل

سالسال

ک
براى آگاهى از مزایاى باورنکردنى طال بر ســالمتى زنــان این مطلب را 

بخوانید.
طال یکى از قدیمى ترین فلزاتى است که توسط انسان کشف شده و استفاده 
از آن در جواهرات به اولین تمدن ها بر مى گردد. تا به امروز، طال به دلیل ظاهر 

زیبایى که دارد، یکى از محبوب ترین فلزات در ساخت جواهرات بوده است.
طال نه تنها لوکس ترین فلز و همواره نمادى از ثروت و قدرت بوده اســت، 
بلکه مزایاى شــگفت انگیزى براى ســالمتى دارد. از این رو در ادامه این 
مطلب به بررســى برخى از خصوصیات درمانى و دارویى مرتبط با این فلز 

زیبا مى پردازیم.
برخى از خواص طال به بهبود سیستم عصبى و همچنین سیستم غدد درون 
ریز کمک مى کند. مطالعات انجام شــده در این زمینه، اثربخشى بسیار زیاد 
این فلز را هنگام مطالعه بیمارانى که از طال و جواهر استفاده مى کنند نشان 

داده است. 
بسیارى از افراد همیشه با لرز، گرگرفتگى و سایر مشکالت بدن که ناشى از 
تغییر در دماى بدن است، مى جنگند. طال یک راه حل محبوب براى مقابله 

با چنین مشکالتى است، زیرا به طور طبیعى دماى بدن را تنظیم مى کند. 
از زمان هاى دور هنگامى که خواص درمانى طال آشکار شد، از این فلز به شکل 
طبیعى خود براى درمان درد و زخم استفاده مى کردند. تحقیقات نشان داده 
است که این فلز مانع از عفونت شده و به بهبودى منطقه زخم کمک مى کند.

اگر همیشه احســاس افســردگى مى کنید، طال مى تواند به شما در بهبود 
این حالت کمک کند، زیرا این فلز داراى انرژى مثبتى اســت که مى تواند 
بر مشــکالت درون بدن یا ذهن شــما غلبه کند. این فلز ارتعاشات گرم و 
تســکین دهنده اى را فراهم مى کند که رگ هاى خونى شما را شل کرده و 
توزیع اکسیژن به سلول ها را تقویت مى کند و سطح انرژى شما را باال مى برد. 
با افزایش جریان اکسیژن در بدن، طال به هر قسمت از بدن کمک مى کند 
عملکرد بهترى داشته باشد. گردش خون خوب ناشــى از تأثیر این فلز اثر 
مهمى در پیشگیرى از بیمارى ها دارد و این یکى از دالیلى است که امروزه 

بسیارى از افراد جواهرات طال را مستقیمًا بر روى پوست خود مى پوشند.
افرادى که آرتروز دارند درد زیادى متحمل مى شوند که استفاده از انگشتان 
و پا ها را براى آنها غیرممکن مى کند. پوشــیدن طالى 24 عیار در تماس با 
پوست خاصیت تسکین دهنده اى دارد و عالیم نامطلوب مرتبط با آرتروز را 
کاهش مى دهد. مرکز ملى اطالعات این توصیه را به عنوان یک راه حل عالى 

براى افرادى که دچار آرتروز هستند، پیشنهاد مى کند.
پوشیدن جواهرات حاوى طال مى تواند بر استرس و اضطراب غلبه کند. نه 
تنها نگاه کردن به طال چنین اثرى دارد بلکه اســتفاده از آن اعتماد به نفس 
شــما را هم تقویت مى کند، در واقع جواهرات حاوى طال، سالمت عاطفى 

شما را تقویت مى کنند.

نان
بســته به نوع و میزان نانى که مصرف مى کنیــد، هر تکه نان 
حدود 230 میلى گرم ســدیم دارد. این مقدار تقریباً 15 درصد از 
کل سدیم 1500 میلى گرمى را شامل مى شود که هر فرد مبتال 
به فشار خون باال مجاز به مصرف روزانه آن است. دکتر «مارتا 
گوالتى»، از متخصصان قلب دانشگاه آریزونا، توصیه مى کند که 
همه افراد در هر وعده غذایى، میزان مصرف سدیم موجود در نان 
را به 140 میلى گرم کاهش دهند. وى در میان نان ها، انواعى که 

غالت بیشترى دارند را توصیه مى کند.
انواع سوسیس و کالباس

انواع کالباس و هات داگ داراى مقادیر قابل توجهى سدیم است. 
به گفته دکتر گوالتى، بیشتر مردم تصور مى کنند که این نوع مواد 
غذایى، داراى چربى کمى هستند که هرگز اینطور نیست. همچنین 
باال بودن میزان سدیم موجود در آنها سبب مى شود که فشار خون 
افزایش یابد. اگر قادر به تهیه انواع کم نمک این خوردنى پرطرفدار 
نیســتید، حتمًا نوع دیگرى از ســاندویچ را میل کنید. پزشکان 
ساندویچ مرغ و کره بادام زمینى طبیعى را به عنوان جایگزین 
مناسب ترى براى انواع سوسیس و کالباس پیشنهاد مى دهند.

مرغ
انواع یخى و مزه دار شده مرغ داراى مقادیر قابل توجهى نمک 
است اما گاه در مرغ هاى تازه هم، نگهدارنده هایى وجود دارد. به 
گفته محققان دانشگاه آریزونا، براى نگهدارى بهتر مرغ، آن را در 
آب شور قرار مى دهند تا حجم آن افزایش و ظاهر بهترى پیدا کند. 

پیتزا
پیتزا نه تنها به افزایش ســایز شــکمتان خواهد انجامید، بلکه 
ســالمت تان را هم به خطر مى اندازد. هر تکــه از پیتزا به طور 
میانگین حاوى 700 میلى گرم، ســدیم است. توصیه مى شود 
انواع سبزیجات با پنیر کمتر خریدارى یا انواع خانگى پیتزا تهیه 
شود. هنگامى که نوع خانگى پیتزا را تهیه مى کنید، روى موادى 
که اضافه مى کنید نمک اضافه نکنیــد. در انتها هم اندکى پنیر 

روى آن بریزید.
سوپ

تصور رایج این است که ســوپ، غذاى بسیار سالمتى به شمار 
مى آید، اما به گفته محققان تغذیه تنها یک فنجان سوپ آماده، 
حاوى 1000 میلى گرم سدیم است؛ بنابراین حتماً برچسب انواع 
آماده و نیمه آماده سوپ را مطالعه کنید و مقدار مصرف آنها را به 

حداقل برســانید. البته بهترین گزینه این است که انواع خانگى 
سوپ را تهیه کنید.
خیارشور

شــاید زمانى که در کنار ظرف غذاى شــما چند عدد خیار شور 
گذاشته مى شود، توجه چندانى به این نداشته باشید که در حدود 
300 میلى گرم ســدیم را میل مى کنید. زمانى هم که آن را در 
داخل ساندویچ تان قرار مى دهید، مقادیر فراوانى سدیم به آن 

مى افزایید.
ُسس هاى ساالد

از آنجایى که بیشتر انواع ُسس هاى ساالد محتوى مقادیر فراوانى 
سدیم هستند، توصیه مى شود که به جاى آنها از ترکیب روغن 
زیتون و سرکه استفاده شود. مى توانید براى بهتر کردن مزه از 

خردل، سیر و سبزیجات هم استفاده کنید.
هر آنچه در رستوران ها میل مى کنید

افزودن مقادیــر قابل توجهى نمک به غذا ســبب مزه بهتر آن 
مى شود و مشتریان را راضى تر نگه مى دارد. به همین 

دلیل بیشتر آنچه در رستوران ها میل مى کنید منجر 
به افزایش فشار خون مى شود.

ممنوعه ها در فشار خون باال

همین 
ر 

اگر شما هم در گروه افرادى قرار دارید که فشار خون باالیى دارید یا سابقه خانوادگى به این بیمارى را در اطرافیان نزدیک خود مشاهده مى کنید، حتماً در روند زندگى خود تغییراتى را به وجود آورید 
از جمله رعایت در مصرف برخى مواد غذایى که احتمال ابتال به فشار خون باال را افزایش مى دهند.

ز
نیســتید
ساند
ومن ى ون ر

ن و ب ىر بی ى ی ز م ب ر و رغ ویچ
ناناسب ترى براى انواع سوسیس و کالباس پیشنهاد

ع خانگى 

خیار شور 
در حدود 

جود آورید 

براى تقویت اعصاب 
همسرتان طال بخرید
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پرداخت تسهیالت قرض الحسنه براساس میانگین حساب
با کارمزد صفر تا  4 درصد در بانک قرض الحسنه مهر ایران

مسابقات دو صحرانوردى قهرمانى اســتان اصفهان و 
انتخابى تیم اســتان اصفهان جهت حضور در مسابقات 
کشورى، طى دو روز و در مقطع مردان و زنان در سه رده 
سنى نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار و نفرات برتر 

معرفى شدند.
محمدرضا برکت، رئیس هیئت دو و میدانى استان اصفهان 
در روز پایانى مسابقات دو صحرانوردى قهرمانى استان 
اصفهان در گفتگویى با «نصف جهــان» با بیان اینکه 
مسابقات دو صحرانوردى قهرمانى استان اصفهان به نحو 
مطلوب به میزبانى تربیت بدنى پایگاه چهارم رزمى هوانیروز 
اصفهان در مرکز آموزش وطن پور و یارى همه همکاران 
طى دو روز برگزار شد، از ارشد نظامى استان اصفهان و همه 
همکارانشان قدردانى کرد و گفت: هدف ما در هیئت دو و 
میدانى استان اصفهان، استعدادیابى و شکوفایى استعدادها 
در رده هاى نوجوانان، جوانان، نخبگان و... براى دستیابى 
استان اصفهان به جایگاه اصلى در دو و میدانى کشور و در 
سطح بین المللى بوده که امید است با حمایت همه دست 

اندرکاران و مردم، به این مهم دست یابیم.
نایب رئیس هیئت دو و میدانى اســتان اصفهان هم به 
«نصف جهان» گفت: مسابقات دو صحرانوردى قهرمانى 
استان اصفهان براى بانوان در ســه رده سنى نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن در دو رشته انفرادى و تیمى برگزار

 شد.
فاطمه بهرامى اظهار کرد: در مسابقات دو صحرانوردى 
قهرمانى استان اصفهان در رده نوجوانان چهار تیم با 15 
دونده، در رده جوانان در قالب چهار تیم و 16 دونده و در رده 
بزرگساالن شش تیم با 19 دونده شرکت داشتند که نفرات 

اول تا سوم در رده هاى مختلف معرفى و تجلیل شدند. 
وى هدف از برگزارى این مســابقات را اعزام نفرات برتر 

به مسابقات کشــورى خواندو گفت: این مسابقات سالى 
یکبار برگزار مى شود که نسبت به سنوات گذشته، تعداد 

شرکت کنندگان و اولیاى آنان در این دوره بیشتر بود.
 در مســابقات دو صحرانوردى قهرمانى استان اصفهان 
دربخش مردان و در رده نوجوانان و در انفرادى رضا احمدى 
اول شد، محمد عبد شهرى به مقام دوم رسید و امیرحسین 
سعیدى به مقام سوم رسید. در انفرادى جوانان امیرمهدى 
سهرابى قهرمان شد، ســید محمدهادى موسوى نایب 
قهرمان و مهدى ســلیمى پور به مقام سوم دست یافت و 
در انفرادى بزرگساالن هم مهران سرافراز قهرمان شد، 
عباس کیانى به مقام دوم رســید و رسول بلوچ قرایى در 

جاى سوم ایستاد.
همچنین در تیمى نیز در نوجوانان نجف آباد قهرمان شد، 
مبارکه در جاى دوم ایستاد و سیمان اصفهان سوم شد. در 
تیمى جوانان هم سیمان اصفهان اول و سپاهان دوم شد. 
در تیمى بزرگساالن نیز ســپاهان به مقام نخست رسید، 
شهرستان اصفهان ب دوم شد و آکادمى سه گانه نوید در 

مکان سوم قرار گرفت.
همچنین در مســابقات دو صحرانوردى قهرمانى استان 
اصفهان در بخش زنان و رده سنى انفرادى نوجوانان نیز 
نیلوفر رضایى و منیره نیکان به ترتیب اول و دوم شــدند 
و مبینا خلیلى سوم شــد. در رده جوانان فاطمه میرزایى 
اول شد، فاطمه نورمحمدى در جاى دوم ایستاد و عارفه 

حسینى سوم شد.
در رده بزرگســاالن زنان انفرادى هــم فاطمه ابراهیم 
محمدى قهرمان شد و عاطفه عظیمى نایب قهرمان شد و 

فاطمه میریان به مقام سوم رسید.
در تیمى مســابقات زنان و در رده نوجوانان هم تیم هاى 
سیمان اصفهان، دانشگاه المهدى و شهرستان اصفهان 
ب به ترتیب اول تا سوم شــدند. در رده جوانان و در تیمى 
دانشگاه المهدى و شهرستان اصفهان ب اول و دوم شدند 
و در تیمى بزرگساالن زنان هم دانشگاه المهدى در جاى 
نخست ایستاد، شهرستان اصفهان ج دوم شد و نجف آباد 

در جاى سوم قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل 
ونقل کشور پس از تحویل نخســتین محموله ریل 
ملى و ارســال به خطوط آماده ریل گــذارى گفت : 
براى انعقاد قراردادهاى دوم و سوم ریلى با ذوب آهن 
اصفهان که در ساخت خطوط دیگرمان به آن احتیاج 

داریم، آماده هستیم.
دکتر خیرا... خادمى اظهار کرد:  براى خطوط اصلى و 
 60E1 با استاندارد UIC60 پرتردد احتیاج به ریل هاى
داشــتیم، که با همکارى خوب بین دو شرکت، ذوب 
آهنى ها پیروز به فراورى آن از ابتداى ســال جارى 
شدند در حالى که در گذشته همه این ریل ها از خارج 

از کشور وارد مى شد.
مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهاى 
حمل ونقل کشــور بــا اشــاره بــه واردات ریل از 
کشــورهاى اتریش، آلمان، هند، ترکیــه، بلژیک، 
سوئد، روسیه و اســپانیا در سنوات گذشــته، ادامه 
داد: در مــاه هاى گذشــته آزمایش هــاى مختلف 
مــورد احتیاج طبــق اســتانداردهاى بیــن المللى 
روى ایــن ریــل هــا انجام شــد و سیســتم هاى 
آزمایشى بسیارى از کشورهاى مختلف براى انجام 
این تســت ها خریدارى شــد. همچنین بــه غیر از 
مشاورى که شرکت ذوب آهن اصفهان براى انجام 
این آزمایش ها اســتخدام نموده بود ما نیز مشاورى 
براى کنترل کیفیت گرفتیم و مطابق استانداردهاى 

بین المللى این آزمایش ها انجام و نهایتا تایید شد.
خادمى بیان کرد: نخســتین محموله ریل ملى پس 
از فراورى انبوه تحویل و بــه مقصد کارگاه هایى که 
باید ریل گذارى گردد، ارســال شــد. این کارگاه در 
مرحله نخســت خط ریلى میانه - تبریز اســت و در 

مراحل بعدى به مقاصد دیگر نیز، ریل ارسال خواهد 
شد.

وى درباره قرارداد ریل ملى که با شرکت ذوب آهن 
منعقد شــده و قراردادهاى آینده در دستور کار اظهار 
کرد: قرارداد اولیه ما با شرکت ذوب آهن 15 هزار تن 
بود که به عنوان نخســتین محموله حدود 2700 تن 
آن فراورى و تحویل شد. البته امیدواریم همواره ریل 
ملى را براى کشور داشته باشیم و به همین دلیل نیز 
مشتاق هستیم تا براى خطوط ریلى دیگر نیز با ذوب 
آهنى ها قرارداد امضاء کنیم که براى خطوط میانه به 
اردبیل و در ادامه جهت یزد به اقلید و چابهار به زاهدان 
آماده انعقــاد قراردادهاى دوم و ســوم با ذوب آهن 

هستیم.
■■■ 

دکتر عباس خطیبى معاون راه آهن شــرکت ساخت 
و توسعه زیرساخت ها و امور زیربناهاى حمل و نقل 
کشور هم در خصوص بهره گیرى از ریل ملى گفت : 

در قرارداد نخست با شرکت ذوب آهن براى ساخت و 
تحویل 15 هزار تن ریل ملى توافق کرده بودیم که با 
توجه به ادامه داشتن مذاکرات، این عدد مى تواند تا 50 

هزار تن براى یک سال نیز افزایش یابد.
وى با اشاره به اینکه مجددا مناقصه براى خط ریلى 
میانه – اردیبل برگزار کرده ایم تا بخشــى از ریل آن 
را از این محل تامین کنیم، ادامه داد: اگر مشکلى در 
این زمینه به وجود نیاید و ضمن انعقاد قرارداد جدید 
بتوانیــم هزینه مورد نیاز شــرکت ذوب آهن را براى 
تولید ریل ملى را پرداخت کنیم، امســال تا حدود 20 
هزار تن مى توانیم ریل از این شرکت تحویل بگیریم. 
البته تا پایان ســال به 50 هزار تن ریل نیاز داریم که 
این میزان براى راه اندازى حدود 420 کیلومتر راه آهن 
مورد اســتفاده قرار مى گیرد و در صورت حل برخى 
مشکالت، از تامین آن از طریق تولید داخلى استقبال 
مى کنیم و این توان تولید در شرکت ذوب آهن وجود  

دارد.

معرفى برترین هاى دو صحرانوردى 
قهرمانى استان  اصفهان

آمادگى انعقاد قراردادهاى دوم 
و سوم ریلى با ذوب آهن 

ساسان اکبرزاده


