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ناراحتى هایى که خواب عمیق را مختل مى کنندراه اندازى کشیک شبانه قضائى در استانآقازاده کیمیایى به دنبال تولید «هانه»!ایران – اسپانیا از نگاه سردار وحید لگد مادر، پسر2/5ساله  اش را کشت سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

فواید رژیم غذایى گیاهى براى دیابتى ها

توصیه وزارت امورخارجه به مسئوالن اصفهان
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مرگ در یک قدمى واحدهاى 
تولید طالى اصفهان

پرویز پرستویى تحریم را شکست!

تونل سوم کوهرنگ 
در آستانه بهره بردارى 

قرار گرفت 
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پرواز 14 میلیون 
یورو ارز 

به روسیـه!

3000 ایرانى براى حضور در مسابقات 
جام جهانى چقدر خرج کرده اند
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تحقیقات نشان مى دهند که استفاده از رژیم غذایى 
گیاهى، باعث بهبود کنترل گلوکز، کلسترول و 

کم کردن وزن شده و کاهش مشکالت
 قلبى – عروقى و دیابت نوع 2 را به طور همزمان همراه 

خواهد داشت.محققان با توجه به نتایج این مطالعات 
پیشنهاد مى کنند که از رژیم غذایى گیاهى براى 

کنترل گلوکز و سالمت قلب و عروق استفاده کنید. 

رئیس انجمن دفاتر خدمات مســافرت هوایى و 
جهانگردى ایران با اعالم اینکه براى جام جهانى 
روسیه سه تا سه هزار و 500 نفر به صورت تقریبى 
به روســیه رفته اند به «ایلنا» گفت: کشورهایى 
که به جام جهانى روســیه راه پیدا کردند،  براى 
تماشــاگران خود در بازى ها داراى ســهمیه اى 

هستند که براساس آن، مردم آن کشورها...
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دروازه بانى که کارگرى هم کرده استدروازه بانى که کارگرى هم کرده است
روایت نشریه معتبر آلمانى از زندگى علیرضا بیرانوندروایت نشریه معتبر آلمانى از زندگى علیرضا بیرانوند
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اردشیر رستمى،  بازیگر «شهریار»:

فرش قرمز بومگردى زیر پاى جهانگردى
 اوج هیجان تماشــاى فوتبال این بــار در اقامتگاه هاى بومگردى. نارتى تى در شــهر تفت، 
حوضک در شــهر اصفهان، خونه نقلى در شــهر کاشــان و هاســتل بى بى شــیراز، چهار 
اقامتگاهى هستند که براى بازى هاى جام جهانى تخفیف اقامت قرار داده اند و قرار است در طول 
برگزارى مسابقات جام جهانى میزبان فوتبالدوست ها باشند. این اقامتگاه ها که محل مناسبى

براى پذیرایى از توریست ها نیز به حساب مى آید، این روزها با اضافه شدن ...
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آگهى مزایده

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دوم
سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به اجاره گلخانه 
دهکده و مسیر موتورهاى شارژى دوچرخ (ســایت خانواده) واقع در دهکده فرهنگى تفریحى 

زاینده رود اقدام نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع از سایر شرایط مزایده، اخذ و تحویل اسناد مزایده تا 
پایان وقت ادارى مورخ 97/04/12 به دفتر اصفهان واقع در اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى 
غدیر مراجعه نمایند. بازگشایى پاکات پیشنهادات مورخ 97/04/13 در محل سازمان خواهد بود. 
کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى و ارزش افزوده به عهده برنده مزایده خواهد 

بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم 
شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

نوبت دوم

تاریخ انتشار آگهى 1397/04/02
جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونى مســکن کارکنان مخابرات استان اصفهان رأس ساعت 17 
روز چهار شنبه تاریخ 1397/04/13 در محل نمازخانه ساختمان شماره 2 شرکت مخابرات واقع در چهارباغ باال- شرکت 

مخابرات استان اصفهان تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود رأس ســاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتبًا 

معرفى نمائید.
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 

3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود.
* کسانى که داوطلب عضویت در سمت بازرس شرکت مى باشــند جهت ثبت نام به دفتر تعاونى واقع در چهارباغ باال- 

ساختمان شماره 1 مخابرات- طبقه دوم- اتاق 204 مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:

- گزارش هیئت مدیره و بازرسان.                     - طرح و تصویب صورت هاى مالى سال 1396.
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت.                           - انتخاب بازرس اصلى و على البدل.

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

نوبت سوم

تاریخ انتشار آگهى 1397/04/02
جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان رأس 
ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 1397/04/13 در محل نمازخانه ساختمان شماره 2 شرکت مخابرات واقع 

در چهارباغ باال- شرکت مخابرات استان اصفهان تشکیل مى گردد. 
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده 

خود را کتباً معرفى نمائید.
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى 

هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود.
- دستور جلسه:

- تغییر ماده 5 اساسنامه تعاونى مسکن (تغییر آدرس).

اصناف در طول تاریخ پرشکوه این دیار کارنامه درخشانى از خود به یادگار گذاشته اند و نقش ایشان در ایجاد اشتغال ،بهبود فضاى کسب 
و کار ،کارآفرینى و شکوفایى اقتصاد کشور بر کسى پوشیده نیست. اهمیت و جایگاه این قشر واالى جامعه در رشد و بالندگى کشور به 

اندازه اى است که نخستین روز از اول تیرماه هر سال را  به نام روز ملى اصناف نامگذارى کرده اند.
فرا رسیدن این روز که خود نشان دهنده  اهمیت و جایگاه قشر بزرگ اصناف کشور است را به جنابعالى و عموم خدمتگزاران مردم شریف 

ایران تبریک عرض نموده، از خداوند منان خواستار عزت و آبروى هرچه افزون تر براى اصناف و بازاریان هستیم.

اتحادیه صنف ماشین ساز، فلز تراش و خدمات فنى خودروهاى سنگین اصفهان

جناب آقاى رسول جهانگیرى
رئیس محترم اتاق اصناف اصفهان

3

10کار هنرى
 بلدم و هر 10 تا 

را عالى انجام 
مى دهم

رئیس دفتر نمایندگى وزارت خارجه در استان: اگر مقامات استان سفرهاى خارجى نداشته باشند، اصفهان به جهان معرفى نمى شود
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على الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى در حاشیه 
ششمین اجالس شوراى عالى استان ها در پاسخ به سئوال 
«ایسنا» درباره اینکه با توجه به صحبت هاى اخیر مقام 
معظم رهبرى درباره معاهدات آیــا الیحه الحاق ایران 
به کنوانســیون مقابله با تأمین مالى تروریسم مسکوت 
مى ماند و یا اینکه قرار است مجلس قانون جدیدى وضع 
کند، پاسخ داد: حتمًا این را با ایشان در میان مى گذاریم 
و نظر کاملشان را مى گیریم براساس تدابیرى که ایشان 

داشته باشند در مجلس پیگیرى مى کنیم.
این در حالى اســت که سیدحســین نقوى حســینى، 
ســخنگوى کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 

مجلس با بیان اینکه با توجه به بیانات مقام معظم رهبرى 
موضوع الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالى تروریسم (CFT) منتفى اســت گفت: باید قانون 
جدیدى براى مقابله با تأمین مالى تروریسم وضع شود که 
در آن ضمن در نظر گرفتن قانون موجود درباره مقابله با 
تروریسم، موارد مندرج در این کنوانسیون نیز لحاظ شود. 
به گفته وى دولت باید الیحه دهــد یا اینکه در غیر این 

صورت مجلس به ارائه طرحى بپردازد.
الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مقابله با تأمین مالى 
تروریسم حدود دو هفته گذشته با رأى نمایندگان به مدت 

دو ماه مسکوت گذاشته شد.

نماینده مــردم فالورجــان در مجلــس با انتقــاد از 
سهل انگارى ها در برگزارى جلسات ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادى اظهار کرد: آقاى جهانگیرى به عنوان رئیس 
ســتاد اگر تمام کارهاى اجرایى خودش را کنار بگذارد 
و فقط به ستاد مبارزه با مفاســد اقتصادى بپردازد، براى 

کشور مفیدتر خواهد بود.
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
در گفتگو با «آنا» با بیان اینکــه گزارش هاى فراوان از 
اختالس هاى مختلف بدبینى در سطح جامعه ایجاد کرده 
است، گفت: در موضوع حقوق هاى نجومى که دو سال 
پیش مقام معظم رهبرى در نمــاز عید فطر بر آن تأکید 

فرمودند کــه این حقوق هاى ظالمانــه و نامتعارف باید 
رسیدگى شود. با این حال شاهد اتفاق خاصى در برخورد با 
این افراد نبودیم. فقط چهار یا پنج نفر برکنار شدند که بعد 

از مدت کوتاهى دوباره سر کار دیگرى رفتند! 
این عضو کمیســیون اقتصادى مجلس گفت: مردم و 
حتى مسئوالن گله مند هستند که جهانگیرى که خودش 
رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادى است، در موضوع برادرش 
بى طرف نماند. روحانى هم همینطور! ســند گذاشتند و 
مفســدان اقتصادى را به دلیل اینکه برادرانشان بودند، 
آزاد کردند. براى مبارزه با مفاسد اقتصادى نباید با کسى 

تعارف داشته باشیم. 

CFT را بعد از اخذ نظر رهبرى 
پیگیرى مى کنیم

 براى مبارزه با مفاسد 
نباید تعارف داشت

دو تابعیتى و گرین کارتى
علـى اکبـر والیتـى،    خبرگزارى دانشجو |
رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسالمى با 
اشاره به نامه صد نفر به رئیس جمهور آمریکا گفت: اخیراً 
نامه اى را صد نفر به امضا رساندند که این نامه، نامه تسلیم 
در برابر آمریکاست. این افراد برخى تاجران، نویسندگان و 
افرادى بودند که دو تابعیتى هستند و یا گرین کارت دارند.

پشت پرونده ایرانشهر
نماینده اصولگراى مجلس    دیده بان ایران |
شوراى اسالمى در اظهارنظرى گفت: برخى سعى دارند،  
تجاوز به دختر افغان و اتفاقات مدرسـه غـرب تهران را 
به یکدیگر ارتباط دهند تا جامعـه را تخریب کنند. جبار 
کوچکى نژاد درخصوص اتفاقات اخیر ایرانشهر هم گفت: 
اتفاقات ایرانشـهر به طور کل تکذیب و اشاره شد که در 

پس آن یک جریان ضد انقالب حضور داشته است.

زایمان نخست وزیر!
  عصر ایران| دفتر «جاسیندا آردن»، نخست وزیر 
نیوزیلند از بسـترى شـدن او براى به دنیـا آوردن اولین 
فرزندش خبر داد. دفتر نخسـت وزیر نیوزیلند همچنین 
اعالم کرد، «وینسـتون پیترز»، معاون نخست وزیر این 
کشور به عنوان نخست وزیر موقت کار خود را آغاز کرده 
و طى شش هفته آتى که آردن در مرخصى زایمان به سر 

مى برد، کشور را اداره خواهد کرد. 

شهادت 2 مرزبان
  تسنیم| چهارشنبه شب هفته گذشته همزمان 
با دیدار تیم هاى ملى فوتبـال ایران و اسـپانیا، مرزبانان 
پاسگاه تپه طالب خان گروهان تاسوکى هنگ مرزى زابل 
با تعدادى از اشـرار مسلح درگیر شـدند و اجازه ورود این 
اشرار به خاك کشورمان را ندادند. بر اساس این گزارش 
در این درگیرى دو تن از مرزبانان کشـورمان استوار دوم 
محسن شهرکى از زابل و سرباز جالل بهبودى از خراسان 

رضوى شهید و سه تن دیگر مجروح شدند.

100 شرکت در راه هستند
  انتخاب| رئیس سازمان انرژى اتمى کشورمان 
در اسـلو با معاون رئیس سیاسـت خارجى اتحادیه اروپا 
دیـدار کـرد. «هلـگا اشـمید» در ایـن دیـدار بـه ابتکار 
گفتمان سیاسى صنایع که دربرگیرنده مذاکرات تجارى 
شرکت هاى کوچک و متوسط در سطح اتحادیه اروپا با 
ایران است، اشاره کرد و گفت که قرار است به زودى صد 

شرکت وارد مذاکرات کارى با طرف هاى ایرانى شوند.

صیادها برگشتند
   مهر | 17 صیاد ایرانى ربوده شده توسط دزدان 
دریایى سومالى، به وطن بازگشتند. این صیادان از یکسال 
پیش و به دلیل ورود ناخواسته به آب هاى فراسرزمینى، 
توسط دزدان دریایى ربوده شده بودند. حسین پناهى آذر 
معاون وزارت امور خارجه، اظهار کرد: این آخرین گروه از 
زندانیان ایرانى در سـومالى بودند که وارد کشور شدند و 
امیدواریم دیگر در سومالى زندانى ایرانى نداشته باشیم. 
وى تأکید کرد: الزم است مقامات محلى ما در چابهار به 
صیادان آموزش کافى بدهنـد تا از آب هاى سـرزمینى 

خارج نشوند.

اعتراف
  ایسنا| اسـحاق جهانگیـرى، معـاون اول 
رئیس جمهور  طى سخنانى درکنگره انجمن جغرافیایى 
ایران گفت: در گذشته ما توسعه را صرفاً توسعه فیزیکى 
مى دانسـتیم که مثًال چند واحد صنعتى ایجاد شـود؛ به 
صورتى که مثًال صنعت فوالد در اصفهان راه اندازى شد 
اما امروز گفته مى شود آب شرب مردم را قطع مى کنند تا 
به فوالد بدهند و یا فوالد را به منطقه اى آورده اند که آب 
نداشته است. در تهران نیز به این نتیجه مى رسیم که ده ها 
و صدها موضوع با سـالمت مردم درگیر است که نشان 
مى دهد زمانى که به توسـعه فکر مى کردیم به ابعاد آن 

توجه نشده است.

خبرخوان
ایرانى ها

ایتالیایى مى پسندند
  ایسنا| در دو ماهــه نخســت ســال 
جــارى 400 هــزار دالر عینــک آفتابى به 
ایران وارد شده اســت. عینک هاى وارد شده 
از کشورهاى اتریش، اســپانیا، آلمان، ایتالیا، 
چین و هلند بوده انــد و در این بین عینک هاى 
آفتابى ایتالیایى بیشــترین طرفدار را در میان 
ایرانى ها داشــته اند. اما مقایســه آمار واردات 
عینک آفتابى در دو سال اخیر حاکى از آن است 
که امارات، انگلیس، پرتغال، ترکیه و فرانسه که 
در سال گذشــته مبدأ ورود عینک هاى آفتابى 
به ایران بوده اند، بازار خود را در ایران از دست 

داده اند.

کشورى به نام تهران!
   مهر | محمدحســین مقیمى، استاندار 
تهران گفته است: 50 درصد اقتصاد کشور در 
استان تهران مستقر اســت و نباید براى ایجاد 
132 هزار فرصت شغلى در این استان مشکلى 
داشته باشیم، چرا که به طور منطقى و با توجه به 
حضور 50 درصد اقتصاد کشور در استان تهران 
باید 13 درصد اشــتغال کشــور در این استان 

باشد.

توجیه قوچى!
عیســى کالنترى در پاسخ    تسنیم|
به انتقاد یک فعال محیط زیســت نســبت به 
شکارفروشى ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفته است: کارشناسان سازمان معتقدند قوچ 
پیر چندین برابر ماده ها آب مى خورد و با توجه 
به بى آبى زیستگاه ها، شکار آن باعث مى شود به 
ماده ها آب بیشترى برسد! کالنترى همچنین 
گفته: قوچ هشت ساله مانع انتقال ژن برتر بین 
گله مى شود و با شکار آن، قوچ هاى جوان با ژن 

بهتر فرصت جفتگیرى خواهند داشت.

نه فیلم نه روزنامه
  تابناك | رئیس ستاد اقامه نماز با بیان 
اینکه خاك حوزه و دانشگاه را باید عوض کرد 
گفت: طالب ما باید خطرات فضاى مجازى را 
به مردم و جوانان گوشزد کنند. حجت االسالم 
محسن قرائتی در جلسه اي از سلسله جلسات 
درس اخالق با بیان اینکه هیچــگاه روزنامه 
نمی خوانم و فیلم نمی بینــم عنوان کرد: براي 
اینکه از جامعه عقب نمانــم، خالصه اخبار را 
گوش می کنــم، اما وقت بســیاري صرف آن 

نمی کنم.

«راموس» و زنان ایرانى 
  آفتاب نیوز | «ســرخیو رامــوس»، 
کاپیتان تیم ملى فوتبال اســپانیا با بازنشر خبر 
حضور زنان ایرانى در ورزشــگاه آزادى نوشت 
که آنان برنده اصلــى دیدار ایران و اســپانیا 
بودند. او با بازنشــر این توییت که «هواداران 
زن براى نخســتین بــار پس از ســال 1979 
میالدى اجازه یافتند که براى تماشــاى بازى 
ایران و اســپانیا بــه ورزشــگاه آزادى تهران 
بروند». نوشت: «آنها کسانى هستند که برنده 
شدند. خوش شانس هســتند که اولین نفرها

 بودند.»

مازندران هم
 خشکسالى است

  ایرنا| مدیرکل هواشناســى مازندران 
گفت: از ابتداى مهر ســال گذشــته تا پایان 
اردیبهشت ماه 1397، کل مساحت استان متأثر 
از انواع خشکسالى بوده است. میزان بارش این 
اســتان از اول مهرماه 1396 تا 28 خردادماه 
سال جارى، حدود460 میلیمتر بوده که مقدار 
نرمــال (دوره بلندمــدت) آن533 میلیمتــر 

است.

رئیــس انجمن دفاتــر خدمــات مســافرت هوایى و 
جهانگردى ایران با اعالم اینکه براى جام جهانى روسیه 
سه تا ســه هزار و 500 نفر به صورت تقریبى به روسیه 
رفته اند به «ایلنا» گفت: کشــورهایى که به جام جهانى 
روسیه راه پیدا کردند،  براى تماشاگران خود در بازى ها 
داراى سهمیه اى هســتند که براســاس آن، مردم آن 
کشورها مى توانند به روسیه سفر کنند. سهمیه ایران در 
این بازى ها 8 درصد بوده که چیزى در حدود 8000 نفر 
براى هر بازى مى شود. اما فدراسیون فوتبال حتى یک 
نفر از ســهمیه اى را که براى ایران درنظر گرفته شده و 
باید براى جذب تماشــاگر به آژانس ها داده مى شد را به 
آژانس هاى مسافرتى نداد و آژانس ها از راه هاى دیگرى 
بلیت مورد نیاز خود را تهیه کردند. یکى از راه هاى تهیه 
بلیت به صورت غیررســمى و به عنوان مشترى از خود 
فدراســیون بود که براى ما چیزى در حدود 300 تا 400 

دالر براى هر نفر هزینه ایجاد دربرداشت.
حرمت ا... رفیعى درباره هزینه حضور هر مســافر روسیه 
اینطور توضیح داد: مسافران روسیه تقریبًا ده روز در آن 
کشور هســتند و هزینه حضور آنها به صورت تقریبى از 
15 تا 35 میلیون محاسبه شده اســت. این مبلغ شامل 
هزینه هاى پرواز، بلیت بازى هــاى ایران و هتل اقامت 
بوده که جز 30 یا 40 درصد پروازهــا که طرف قرارداد 
ما شرکت هاى داخلى بودند، مابقى هزینه ها به صورت 
ارز پرداخت و از کشور خارج شده است. قاعدتًا در چنین 
ســفرهایى آژانس ها نیز براى خود ســهمى دارند ولى 
باتوجه به نوسانات ارز، ســهم آژانس ها از این تور تقریبًا 
نزدیک به صفر بوده و چیز دندان گیرى نصیب کســى 

نشده است.
وى در ادامه درباره میزان خروج ارز در مســابقات جام 
جهانى امسال از کشور گفت: بنده هم موافق خروج ارز از 
کشور نیستم ولى اقداماتى که انجام مى شود به جاى آنکه 
از خروج ارز جلوگیرى کند، میزان آن را افزایش مى دهد. 
باید دید دوستانى که مدعى ممانعت از خروج ارز از کشور 
هستند چرا ارز مسافرى که سال گذشته 300 دالر یورو 

بود را به 500 و 1000 یورو افزایش دادند؟ این سیاسِت 
به شدت غلطى است که از کارهاى غیرکارشناسى ناشى 

مى شود.
بر این اساس، از آنجا که هزینه ســفر هر فرد به روسیه 
بین 15 تا 35 میلیون تومان است براى محاسبه میزان 
ارزى که هر  فرد از کشــور خارج مى کند با حذف هزینه 
پروازهایى که توسط شرکت هاى داخلى انجام مى شود، 
که به صورت میانگین 3/5 میلیون تومان اســت و نیز 
باتوجه به این موضوع که تنها 30 تا 40 درصد مسافران 

با شرکت هاى داخلى به مسکو سفر کرده اند، پس از کسر 
تقریبى مبلغى معادل یک میلیون و 225 هزار تومان از 
هزینه کل، هر فرد به صورت میانگین 13 تا 33 میلیون 

تومان ارز از کشور خارج مى کند.  
اگر تعداد کل افرادى که براى مســابقات جام جهانى به 
روسیه رفته اند را 3000 نفر درنظر بگیریم، میزان پولى 
که این افراد از کشــور خارج کرده اند، مبلغى معادل 41 
تا 101 میلیارد تومان مى شــود. اگر هــر یورو را 8000 
تومان در نظر بگیریم، مى تــوان تخمین زد مبلغ پنج تا 

12 میلیون یورو ارز از کشــور خارج شده است. به مبلغ 
فوق باید اختصاص 500 یورو به صورت ارز مســافرتى 
به هر فرد را نیز باید افزود کــه با ضرب در 3000 نفرى 
که به روســیه رفته اند،  مبلغى معادل 1/5 میلیون یورو 
مى شــود. جمع این مبالغ با یکدیگر به این معناست که 
کل ارز خارج شده از کشــور براى این یک ماه مبلغى در 
حدود شش تا 14 میلیون یورو است که حتى بدون توجه 
به شرایط کنونى کشور، بازهم رقم قابل توجهى به شمار

 مى آید. 

3000 ایرانى براى حضور در مسابقات جام جهانى چقدر خرج کرده اند

پرواز 14 میلیون یورو ارز به روسیه!

پروانه سلحشــورى، نماینده تهران و رئیس فراکسیون 
زنان مجلس با اشاره به ارسال پیامک حراست قوه مقننه 
به نمایندگان براى خروج از تلگرام گفت: پیامکى از سوى 
حراست قوه مقننه ارسال شد با این مضمون که شما در پیام 
رســان هاى خارجى به خصوص تلگرام عضویت نداشته 
باشید و خبرهایتان را در پیام رســان هاى داخلى منتشر 
کنید. سئوال این است که زمانى که حراست مجلس به یک 
نماینده چنین پیامکى ارسال مى کند با سایر افراد چگونه 

رفتار مى کند.
به گزارش «اعتمادآنالین»، رئیس فراکسیون زنان گفت: 
کسانى که به پیام رسان هاى داخلى کوچ کردند در کانال 
هایشــان هیچ عضوى پیدا نکردند و خبررسانى صورت 
نمى گیرد. به همین دلیل و براى اینکه ما بتوانیم خبررسانى 
کنیم مجبور هستیم که از تلگرام استفاده کنیم. در عین حال 
بنده به شخصه با حکم یک بازپرس شعبه 2 دادگسترى 

تلگرام خود را مسدود نمى کنم.
سلحشورى گفت: شــاید بعد از این پیامک، نمایندگانى 

که براى تأیید صالحیت دور بعد نگران هستند از تلگرام 
خارج شوند. اما من نگران نیستم و برایم اهمیت ندارد که 
رد صالحیت شوم. به نظر مى رسد افراد ارسال کننده این 
پیامک ها مى خواهند پرونده اى براى رد صالحیت داشته 

باشند.

رابطه تلگرام و ردصالحیت نمایندگان

مســعود پزشــکیان، نایب رئیــس اول مجلــس و از 
وزراى دوران اصالحات در پاســخ به این ســئوال که 
خبر بازپســگیرى  ویالیى از سرلشــکر فیروزآبادى و 
خبرهایى از این دســت تا چه اندازه بردید مردم نسبت 
به دســتگاه هاى مختلف تأثیر مى گــذارد، به «انصاف 
نیوز» گفت: اینها چیزهاى مهمى نیست که ما خودمان 
را با آنها ســرگرم کنیم؛ مشــکل مملکت این است که 
قیمت طال یک دفعه دو برابر مى شود و یک عده منفعت 
مى کنند و صدتا ویال را مى توان با این پول هایى که این

 وســط گمشــده خرید؛ یــا مثــًال در ماجــراى این 
ماشــین هایى که وارد کشــور مى شــود و بعد یکدفعه 
قیمت ها دو برابر مى شود، صدتا از این ویالها را مى شود 
خرید و قص على هذا این قیمتى که در مسکن مى رود 
باال و االن این گشایش اعتبارهایى که دارند مى کنند و 
یک عده چندین برابر نیاز کشور  مى روند گشایش اعتبار 
مى کنند و معلوم نیست که این پول ها را چه کار مى کنند. 
اینها چیزهایى است که به نظرم باید رویش دقت کرد؛ 

یکى در یک ویالیى ساکن بوده که نباید مى بوده و حاال 
پس گرفتنــد و کار خوبى هم کردند، ولى این ســرگرم 
کردن به مسائلى اســت که باعث ندیدن آن چیزهایى 

مى شود که باید دید.

به گزارش ایلنا، سید وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر مقام 
معظم رهبرى در یادداشتى به بازى ایران مقابل اسپانیا واکنش 

نشان داد که در ادامه مى آید:
از نتیجه مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا که با بازى شجاعانه 
ایران در مقابل غول پرستاره فوتبال جهان انجام شد دو نتیجه 

به دست مى آید:
1 -ما باید در همــه زمینه ها به خود باورى برســیم، اگر به 
خودباورى رســیده بودیم برنده این میدان بودیم. همانطور 
که در نانو، موشک، هسته اى و ســلول هاى بنیادى به خود 
باورى رسیدیم و توانستیم. 2- ما در مقابل غول هاى جهان 
کم نمى آوریم و مى توانیم با اعتماد به سرمایه هاى خودمان و 
استفاده از تکنولوژى و دانش و تجربه دیگران به پیروزى هاى 
بزرگ دست یابیم همانگونه که در جنگ تحمیلى و 40 سال 
انقالب و مبارزه با امپریالیسم نشان دادیم. هرچه مشکل داریم 
از داخل خودمان است. تضعیف یکدیگر، عدم همکارى و عدم 

هماهنگى بین بخشى.

با پول هاى گمشده صدتا ویالى فیروزآبادى را 
مى توان خرید

ایران – اسپانیا از نگاه سردار وحید

منصور ســعدي، روزنامه نگار پیشکسوت در روزنامه هاي 
بزرگی چون «همشهري»، «جام جم» و «ایران» تجربه 
کار دارد. او در کارنامه خود سردبیري انتشار «ویژه نامه هاي 
استانی» براي این روزنامه ها را دارد. روزنامه «اعتماد» در 
گفتگویى با این روزنامه نگار قدیمــى از او درباره اهمیت 
انتشار اخبار محلى در رسانه ها پرســیده که اظهارات او را 

مى خوانید: 

روزنامه هایی که ما با زبان فارسی ولی با انتشار اخبار محلی 
منتشر کردیم مورد استقبال قرار گرفته است. در سال 1382 
انتشار ویژه نامه هاي استانی سبب تغییر در وضعیت تیراژ 
روزنامه «جام جم» شد. این روزنامه در سال 1383 تصمیم 
گرفت ویژه نامه هاي چهارصفحه اي براي هر استان منتشر 
کند. هنوز مدت زیادي از این کار ســپري نشــده بود که 
سرپرســت روزنامه «جام جم» در کرمانشاه تماس گرفت 
و گفت میزان برگشتی روزنامه به صفر رسیده است. همان 
زمان، در اصفهان ما روزنامه هاي محلی داشتیم. کًال استان 
اصفهان روزنامه هاي محلی زیادي دارد. وقتی در این استان 
شروع به انتشار ویژه نامه هاي استانی «جام جم» کردیم بعد 

از مدت کوتاهی سرپرست روزنامه در اصفهان نیز گزارش 
داد که برگشتی هایش به نصف تقلیل پیدا کرده است. تجربه 
همین ویژه نامه ها در استان هاي زنجان، اردبیل و آذربایجان 
شرقی و غربی نیز موجب شده بود که تعداد برگشتی هاي 

روزنامه کاهش پیدا کند. 
تجربه دیگر مربوط به روزنامه «همشهري» بود. در روزنامه 
«همشهري» ویژه نامه هاي استانی مورد استقبال واقع شد 
گرچه به دلیل توزیع ســریع تر «جام جم» هنوز استقبال از 
این روزنامه بیشتر از «همشــهري» بود. دلیل دیگر اقبال 
«جام جم» این بود که شب مخاطب سریالی می دید و صبح 
با بازیگر آن در «جام جم» مصاحبه اي منتشر شده بود که 
عالقه مند بود آن را بخواند. در عین حال که در تجربه انتشار 
ویژه نامه هاي استانی «همشهري» در سال 1386 به سبب 
آنکه مدتی این روزنامه در شهرستان ها توزیع نشده بود و 
انتشار اخباري که عمدتًا از شهر تهران بود رغبت مخاطب 
را کمتر می کرد. من تجربه دیگري از انتشار ویژه نامه هاي 
استانی در روزنامه «ایران» داشتم که با عنوان «ایران زمین» 
منتشر می شد. این سه تجربه به خوبی نشان داد اخبار محلی 

براي افزایش تیراژ بسیار مؤ ثر است.

در ستایش انتشار اخبار محلى 
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10کار هنرى بلدم و هر 10 تا را عالى انجام مى دهم
اردشیر رستمى هنرمند اســت، هنرمندى که در شاخه هاى مختلف 
فعالیت کرده و نامش به عنوان یک بازیگر، کاریکاتوریست، موزیسین، 
صداپیشه و... مطرح شده است. خودش مى گوید دوست ندارد او را تنها به 
عنوان کسى که در یکى از این شاخه هاى هنرى فعالیت کرده بشناسند 
و تعریفش از خود نیز یک هنرمند اســت. او ماه رمضان امسال بعد از 
مدت ها دورى از عرصه سینما و تلویزیون به عنوان راوى در برنامه «هزار 
داستان» حضور داشت، حضورى موفق که به دل خیلى از مخاطبان 

این برنامه نشست. 
شــما از فضاى هنرهاى تجســمى به سمت 
بازیگرى آمدید و به عنــوان یک چهره در این 
عرصه هم شناخته شدید. بعد از اینکه در سریال 
«شــهریار» کمال تبریزى ایفاى نقش کردید 
و بازى تان خیلى هم دیده شــد، خیلى ها انتظار 

داشتند بیشتر از اینها در عالم بازیگرى حضور 
داشته باشــید. اما این اتفاق نیافتاد. قطعاً این 
مسئله به انتخاب هاى خودتان برمى گردد درست 

است؟
چند دلیل وجود داشت، یکى اینکه من واقعاً جذابیت سینمایى ندارم.
از نظر خودتان یا کارگردان ها و سینمایى ها؟

از نظر خودم، چون از طرف کارگردان ها پیشنهادهاى زیادى داشتم اما 
متأسفانه فیلمنامه هایى که به من مى دادند خیلى بد بود، همه شان یک 
جور تکرار داشتند و مى خواستند من را بیاورند و یک موضوع عاشقانه را 
از طریق من روایت کنند. فیلمنامه ها ضعیف بودند و من هم دوستشان 
نداشــتم. تقریباً مى توانم بگویم خیلــى از کارگردان هاى مطرح این 
فیلمنامه ها را به من دادند جالب تر اینکه بازیگر هاى مطرح هم رفتند و 

در این فیلم ها بازى کردند.
معیارهاى شما مشخصاً چه مواردى بودند که در 
فیلمنامه هایى که بهتان پیشنهاد مى شد وجود 

نداشتند؟
من به دنبال تعریف خودم در بازیگرى نبــودم چون هیچ وقت بازى 
نمى کنم. در برنامه «هزار داســتان» هم همینطور هستم. در سریال 
«شهریار» فیلم «النتورى» و «نارنجى پوش» هم بازى نکردم. من در 

سریال «شهریار» روایت خودم از «شهریار» را نشان دادم. من کارى را 
دوست دارم که بتوانم در آن روایت خودم را نشان دهم. حتى مى خواستند 
نقش اول خیلى از سریال هاى بزرگى که در این مملکت ساخته شد را به 
من بدهند اما من باز هم نپذیرفتم چون برخى از آنها جعل تاریخ بود. من 
فکر مى کنم، مى خوانم، مى دانم که در جهان چه مى گذرد. من به دنبال 
تعریف یک بازیگر نیستم، حتى دنبال تعریف یک کاریکاتوریست هم از 
خودم نیستم. من به دنبال تعریف اردشیر رستمى هستم. روزى که مردم 
آن وقت مى فهمند که اردشیر رستمى چه بود. آن وقت مى توانند کارهایم 
را جمع بندى کنند و متوجه شوند که من چه کارهایى را انجام دادم. االن 

براى قضاوت زود است چون هنوز زنده هستم.
این تعریف از هنرى که مى گویید از نگاه اردشیر 

رستمى چه ویژگى ها و مشخصه هایى دارد؟
نکته اول تفکیک نکردن هنرهاســت، من ده کار هنرى بلدم و هر ده 
تا را هم به شــکل عالى انجام مى دهم. در هر کدام از این شاخه ها هر 
کارى که کردم یک بودم. اما نمى خواهم بگویند اردشیر رستمى نقاش 
یا کاریکاتوریست، طراح لباس یا موزیسین، صداپیشه یا بازیگر بود. چون 
از نظر من همه اینها یک کار است. همه اینها هنر هستند و ما باید این 
مرزها را برداریم. من مى خواهم قبل از اینکه یک شاخه تخصصى از هنر 
را نشان دهم و بگویم من اینکاره بودم خود هنر را بشناسانم. تمام زندگى 
من با هنر سر مى شود و آن را فهمیدم. مطالعات، زندگى، خواب و بیدارى 
من با هنر است، اشک ها و لبخندهایم هم با هنر است و آن را از هیچ وجه 
از زندگى ام متمایز نمى کنم. به نظر من متمایز کردن هنر از زندگى کار 
کسانى است که نقش بازى مى کنند اما من نقش بازى بلد نیستم و این 

کار را هم نمى کنم.
پس یکى از دالیلى که در سینما و تلویزیون هم 

شما را کمتر مى بینیم همین است؟
بله، البته اگر زنده باشم در آینده فیلم خواهم ساخت، کارگردان خواهم شد 

و حرف هاى خودم را در فیلمم مى زنم. احساس مى کنم تا به االن بخشى 
از توانایى هاى اردشیر رستمى دیده شده و بخشى از کارهاى دیگرم باقى 

مانده است که باید آنها را انجام بدهم.
جرقه جدى در ذهنتان براى فیلمسازى زده شده 
یا در حد یک تصمیم اســت که معلوم نیست 

عملى شود؟
خیلى جدى به فکر آن هســتم، االن سال هاســت مى نویسم و کنار 
مى گذارم. من دوســت دارم در فیلم یا فیلم هایى که مى سازم بگویم 
خیلى از ساختارهاى ذهنى ما اشتباه اســت و باید آنها را دور بریزیم. 
من مى خواهم جهان را باز تعریف کنم، مى خواهم انسان ها را به دور از 
اندیشه هایشان با قلب هایشان مواجه کنم. براى همین هم تا االن زنده 

ماندم. دوست دارم شبیه همه انسان ها باشم، مى خواهم 
انسان  را به دور از همه گرایش ها و نژادها ببینم. 

دوســت دارم زیبایى هاى بشرى را به تصویر 
بکشــم. ما از زیبایى ها محروم شدیم و به 

شکل بسیار بدى داریم عمل مى کنیم.
پس مسائل اجتماعى 
هم احتماالً در فیلمتان 
جایــگاه پررنگــى 

خواهد داشت؟
دوســت دارم در فیلم هایم این 

مسائل را دنبال کنم.

اردشیر رستمى،  بازیگر «شهریار»:

برنامه «کودك شو» که مدتى است از شبکه نســیم پخش مى شود و با اقبال عمومى 
مواجه شده است، بعد از محرم و صفر با فصل جدید خود به شبکه نسیم باز مى گردد.

برنامه هاى خانوادگى مدتى بــود که از کیفیت اولیه خود دور شــده بودند، اما برنامه  
«کودك شو» با کیفیت باال توانست مخاطبان زیادى را جذب کند.

رضا نصیرى، تهیه کننده این برنامه در گفتگو با «صبا» بیــان کرد: فصل اول و دوم 
«کودك شو» به شدت مورد استقبال قرار گرفت، خود من فکر مى کردم در زمان جام 
جهانى بیننده هاى کمترى این برنامه را دنبال کنند ولى طى دو شب حدود 500 هزار 

پیام داشتیم و این نشان دهنده تثبیت جایگاه «کودك شو» در میان مردم است.
نصیرى در خصوص ساخت فصل سوم این برنامه ادامه داد: فصل دوم تا 16 شهریور که 
مصادف با اول محرم است ادامه دارد و 16 شهریور این فصل به پایان مى رسد. ما قطعًا 
فصل سوم این برنامه را بعد از مدتى اســتراحت و استفاده از خالقیت هاى جدید ادامه 
خواهیم داد و بعد از محرم و صفر انشاءا... فصل سوم را خواهیم داشت.  وى در خصوص 
مجرى این برنامه افزود: اجراى پژمان بازغى به شدت مورد اقبال عموم قرار گرفته است 

و بى شک فصل سوم را نیز با او ادامه خواهیم داد.
گفتنى است؛ «کودك شو» یک مسابقه خانوادگى است که به کارگردانى رضا مهرانفر و 
تهیه کنندگى رضا نصیرى و ابوذر پورمحمدى و اجراى پژمان بازغى در قالب دو فصل 
از شبکه نسیم پخش شده است که در آن خانواده ها براى جایزه بزرگ با هم رقابت مى 

کنند اما بچه ها در دنیاى کودکانه خود به بازى مشغولند.

پوالد، آقازاده مســعود کیمیایى که ســال هاســت نقشــى ویژه در آثار 
پدر داشــته بعد از کــش و قوس هایــى که بر ســر تولید اولیــن فیلم 
بلندش «معکوس» پیش آمده بــود باالخره این فیلم را به انتها رســاند 
و حاال دورخیز کرده اســت براى ســاخت دومین فیلــم بلندش. پوالد 
که مانند اکران در پوســترهاى عرضه خانگى آخریــن فیلم پدر «قاتل 
اهلى» هم تصویرى از خود نمى بیند بناســت فیلمى بــا عنوان «هانه»

 را بسازد.
پوالد با بیان اینکه «معکوس» در مراحل صداگذارى و ضبط موســیقى 
اســت به «باشــگاه خبرنگاران جوان» گفــت: درصدد ســاخت فیلم 
دومم با نام «هانه» هســتم که جزئیات آن را در خبر هاى بعدى خواهم 

گفت.
هرچند کیمیایى درباره وجه تسمیه عنوان فیلمش حرفى نزده اما «هانه»، 
هم مى تواند اشاره داشته باشد به روستاهایى حوالى سنندج و هم مى تواند 

اسم خاص یکى از شخصیت  ها باشد؟!

کمى بیشتر از یک ماه قبل بود که پرویز پرستویى در متنى اجتماعى و 
به بهانه تبریک تولد پوریا تابان، مجرى رسانه ملى انتقادات تند و تیزى 
را روانه رسانه ملى کرد و مدعى شد دیگر پایش را به تلویزیون نخواهد 

گذاشت و نباید حتى خبر مرگش را هم از تلویزیون اعالم کنند!
حاال اما بنا شده مجموعه اى 365 قسمتى با نام «ستارگان راه» که از 
محصوالت سازمان هنرى-رسانه اى اوج است با صداى پرویز پرستویى 

از ابتداى تابستان از شبکه 3 سیما روى آنتن برود!
به گزارش سینما روزان، «ســتارگان راه» مجموعه اى مستند است و 
طبیعى اســت که با توجه به حجم باالى کار که در چهار فصل و بیشتر 
از 350 قسمت بوده است پروســه تولیدى طوالنى هم داشته و قاعدتًا 
پرستویى مى بایست خیلى بیشتر از یک ماه قبل کار براى این مجموعه 

را انجام داده باشد.
بر این اساس پرستویى که قرارداد همکارى با چنین پروژه اى را امضا 
کرده است  و البد براى آن دریافتى هم داشته چگونه حدود یک ماه قبل 
از تحریم تلویزیون حرف زده است؟! این را بگذارید کنار پخش گفتگویى 
از پرستویى با فردوسى پور در هفته اخیر از رسانه ملى و توجیه پرستویى 
مبنى بر اینکه آن گفتگو پیش از ادعاى تحریم تلویزیون توســط وى 

ضبط شده است.
آیا درباره پروژه «ستارگان راه» هم پرستویى همین توجیه قدیمى بودن 
پروژه را بیان خواهد کرد؟ یا این بار دلیلى تــازه براى همراهى با یک 

سازمان متمول در تولید پروژه اى براى رسانه ملى مطرح خواهد شد؟

آغاز فصل سوم «کودك شو» بعد از محرم و صفر
آقازاده کیمیایى

 به دنبال تولید «هانه»!

پرویز پرستویى تحریم را شکست!

گوى ســبقت را از ماهــواره و فضاى مجــازى بگیرد، وى در پاسخ به این سئوال که چگونه تلویزیون مى تواند و اخالق و علم مردم،  نکته اى اضافه کند.مردم ارزش قائل شود. در واقع فیلم و هنر ما باید به معرفت و جامعه هنرى ما هم بایــد براى مختصات مادى و معنوى بازى کنم. مخاطب ما براى هنر این مملکت هزینه مى کند تا فیلم هاى ســینمایى و تلویزیونى ارزشمند و ماندگارى ســناریوهاى ضعیفى دارند. ترجیح مى دهم منتظر بمانم تصریح کرد: کم کار هستم، چون پیشنهاداتى که مى شود آزیتا حاجیان، بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون 

شبکه هاى خارجى ماهواره و پیش برندگى فضاى مجازى کند و جلــوى موضوعــات باطل و حرف هــاى ناصحیح  کاربردها و مفاهیــم مى تواند مخاطبیــن را متوجه خود مردم نوشــته شــود. تلویزیون با محتوا و جریان سازىبایــد کاربردى تر و در جهت ارزش هــاى معنوى و مادى رشــد فرهنگى مردم بیایــد. به همین دلیل ســناریوها خاطرنشــان کرد: من اعتقاد دارم پول مردم باید به کار 
تکرار را در دستور کار خودشــان قرار داده اند و معتقدم حاجیان افزود: برخى از ســناریوها واقعًا روند کلیشــه  و را بگیرد.

غنى داشته باشد.مردم و جامعه حرف هاى جدیــد و گفتنى هاى پرمحتوا و  بازى خواهم کرد که سناریوى متفاوت و در عین حال براى و درك مخاطبینش پاســخ درســتى بدهد. من در فیلمىیعنى متون و فیلمنامه هایش باشد تا بتواند به توسعه فهم کند و به فکر تقویت پیکره اصلى برنامه ها و فیلم هاى خود ما باید در صف رســانه هاى نوین امروزى، جلوتر حرکت ارتقاى فرهنگى جامعه مان توأ مان توجه شود. تلویزیون باشــند که هم به ارزش ها و موازین مذهبى و دینى و هم تهیه کنندگان و فیلمسازان بسیار باید مراقب این مفاهیم 

ل کنند
ن موبای

جایگزی
تاب را 

وانان ک
نوج

ل کنند
ن موبای

جایگزی
تاب را 

وانان ک
نوج

رضا کیانیان، بازیگر ســینما، 
تئاتر و تلویزیون روز 29 خرداد در کارگاه انتقال 

تجربه مدرســه ســینما تئاتر هنر هفتم و با حضــور نوجوانان، 
شمع تولد 67 ســالگى خود را فوت کرد. وى که از تصویر گریم نقش 
«اینشــتین» خود بر روى کیک غافلگیر شــده بود، براى نوجوانان 
صحبت کرد و گفت: اگر به بازیگرى عالقه مند هســتید باید مطالعه 
داشــته باشــید و کتاب را جایگزین موبایل کنید و کتاب هاى عرصه 

بازیگرى را بخوانید.
کیانیان با بیان اینکه پنج کتاب در عرصه بازیگرى نگاشته است، گفت: 
در این آثار نظریاتم درباره بازیگرى ارائه شده و دو کتاب هم مجموعه 
مقاالتى مربوط به نوع فعالیتم در تئاتر و سینماســت. براى به دست 
آوردن چیزى که دوست دارید باید تالش کنید به زمین و زمان بزنید و 

یاد بگیرید تا به هدف برسید.
وى اظهار کرد: افرادى که با پول و یا چهره وارد ســینما مى شوند اگر 
استعداد نداشته باشند، هیچ وقت ماندگار نمى شوند. بهرام رادان و مهناز 
افشار به واسطه چهره وارد سینما شدند اما با کار کردن توانستند خود 
را باال بکشند. باید کارمان را درست انجام دهیم و به آن فکر کنیم. به 

دیگران کار نداشته باشیم و برایشان قانون درست نکنیم.
کیانیان همچنین درباره نحــوه ورود خود به عرصه بازیگرى، توضیح 
داد: از سن 15 ســالگى در گروه تئاتر به سرپرســتى برادرم در مشهد 
حضور داشــتم و هر کارى انجام مى دادم تا بمانــم. به فکر نقش هم 
نبودم فقط مى خواســتم حضور داشــته باشــم. تا برادرم نمایشى را 

کارگردانــى کرد که 
در دوران مبارزه مشــروطیت 

در یک امامزاده مى گذشت. همه کار کردم 
تا نقشى به من بدهد و این اتفاق افتاد. نقشم زائرى بود 

که مى آمد به امامزاده سالم مى داد.
وى ادامه داد: آن زمان به کوچکى یا بزرگى نقش فکر نمى کردم فقط 
خوشحال بودم که پیروز شدم و نقش گرفتم. اما این نمایش توقیف شد. 
در ادامه این راه درس خواندم دیپلم گرفتم. در دانشکده هنرهاى زیبا 
پذیرفته شدم و تئاتر خواندم. درسم در دانشکده بسیار خوب بود. تالش 
مى کردم وارد گروه هاى نمایشى شوم و در پشت صحنه فعالیت داشتم 
کارهاى مختلف چون طراحى لباس انجام مى دادم. براى رســیدن به 
چیزى که مى خواستم پیگیر بودم و زحمت مى کشیدم. بسیار زیاد فیلم 

و تئاتر تماشا کردم.
بازیگر«مردى براى تمام فصول» با این توضیح که هیچ وقت در زندگى 
منتظر نبوده صدایش کنند، خطاب به هنرجویان گفت: اگر کار نکنم 
همه مرا فراموش مى کنند باید کار کنم تا در یادها بمانم. اگر بهترین 

بازیگر جهان باشیم ولى مخاطب ما را نشناسد هیچ فایده اى ندارد. 

کمکى به مردم فیلمنامه ها هیچ آزیتا حاجیان: 
نمى کند

احساس مى کنم تا به االن بخشى  ممى زنم.
ى دیده شده و بخشى از کارهاى دیگرم باقى

جام بدهم.
ر ذهنتان براى فیلمسازى زده شده

 تصمیماســت که معلوم نیست 

ســتم، االن سال هاســت مى نویسم و کنار 
رم در فیلم یا فیلم هایى که مى سازم بگویم 
ى ما اشتباه اســت و باید آنها را دور بریزیم. 
ز تعریف کنم، مى خواهم انسان ها را به دور از
شانمواجه کنم. براى همین هم تا االن زنده 

ماهم همهانسان ها باشم، مى خو
رایش ها و نژادها ببینم. 

ى بشرى را به تصویر 
محروم شدیم و به 

عملمى کنیم.
اجتماعى  ئل
الً در فیلمتان 
 پررنگــى

شت؟
م هایم این

انیان: 
رضا کی
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به یکى از بهترین محصوالت خودت 
هم رحم نکردى! 

 با خودت 
چند چندى 
رسانه ملى؟!

نصف جهان  مشخص نیست صدا و سیما به چه دلیل با یکى از بهترین محصوالتش  
یا بهتر بگوییم یکى از محصوالت خوب معدودش این چنین برخورد مى کند.

در حالى که خبر حضور «کارلس پویول»، مدافع اســبق تیم ملى اسپانیا و باشگاه 
بارسلونا در برنامه«2018» چهارشنبه شب هفته گذشته با استقبال فراوان عالقه 
مندان به فوتبال روبه رو شده بود اما خبر لغو این برنامه همه را شگفت زده و ناامید 
کرد. از قبل از آن جسته و گریخته خبر رسیده بود که عادل فردوسى پور براى برنامه 
چهارشنبه شب«2018» مهمان ویژه و آیتم هاى ویژه ترى دارد. اما نامى از مهمان 
او برده نمى شد. باالخره صبح روز برنامه از ســورپرایز عادل رونمایى و اعالم شد 
یکى از محبوب ترین و متعصب ترین کاپیتان هاى تاریخ فوتبال بارســلونا و اسپانیا 
به تهران آمده تا  در استودیوى برنامه «2018»  حاضر شود و درباره بازى حساس 

ایران و اسپانیا صحبت کند.
صبح چهارشنبه خبر رسید که پویول وارد تهران شده و در حال تهرانگردى است. 
قرار بود او ساعاتى قبل از شــروع برنامه «2018»  به استودیو برود اما ناگهان خبر 
رسید که «به دالیل نامعلومى» حضور پویول در این برنامه منتفى شده است. حدس 
زدن این دالیل نامعلوم البته زیاد سخت نیســت. قطعًا ماجرا مربوط به خود پویول 
نیست. چرا که او در تهران بود و مشکلى براى حضور در برنامه نداشت. مشکل حتى 

مالى هم نبود. چون بر اساس شنیده ها دســتمزد حضور پویول در تهران و در این 
برنامه به او پرداخت شده است. تنها چیزى که مى ماند اختالف نظر مدیران شبکه 

با شخص فردوسى  پور است.
سال گذشــته و بعد از حضور «لوییز فیگو» در ویژه برنامه قرعه کشى جام جهانى 
انتقادات زیادى به این ماجرا مطرح شــد. انتقادها بیشتر جنبه مالى داشت. عده اى 
معتقد بودند با این وضعیت اقتصادى که در کشور وجود دارد نیازى به این هزینه هاى 
میلیونى نیست و بهتر است این پول ها در جاى درست ترى خرج شود. فردوسى پور  
در آن برهه توضیحاتى داد و گفت این پول از بودجه صدا و سیما و بیت المال نیست 
که نگران باشیم. اسپانســرها هزینه این حضور را تقبل کرده اند. توضیحات عادل 

برخى را قانع کرد و برخى را نه. صداى اعتراضات هم خیلى زود خوابید.
چند روز پیش و درست در روز بازى ایران و مراکش «ساموئل اتوئو» به تهران آمد 
و در استودیوى «2018» حاضر شد. فرداى آن روز دوباره زمزمه هاى اعتراض بلند 
شد اما چندان بلند نبود که عده  زیادى را همراه کند. به همین دلیل به نظر مى رسید 
که مشکل حل شــده و دیگر چنین برنامه  هایى با اعتراض مواجه نخواهد شد. اما 

ماجراى چهارشنبه شب پویول دوباره همه چیز را به هم ریخت.
این طور به نظر مى رسد که برنامه «2018»  و ماجراى دعوت از مهمانان خارجى 

قربانى یک «لجبازى» درون سازمانى شده است. عادل با کمک ارتباطات خودش 
و دوستانش تقریبًا هر مهمان سرشناسى را که بخواهد به تهران مى آورد. این قضیه 
طبعًا مخالفانى هم دارد اما مسئله اینجاست که ســازمان صدا و سیما نمى خواهد 
مخاطب این انتقادها باشد. در هر حال «2018»  محصول تولیدى این سازمان است 

و صدا و سیما باید در این باره پاسخگو باشد.
نکته مهم این است که پویول دستمزدش را به طور کامل گرفته بود و مشکلى براى 
حضور در این برنامه نداشت. اما سازمان صدا و سیما و عوامل برنامه دلیل مناسبى 
براى لغو شدن این برنامه ندارند و مشخص نیست در توضیح این ماجرا چه چیزى 
به پویول خواهند گفت. او فوتبالیست خوب و خوش اخالقى بوده و نقطه سیاهى در 
کارنامه زندگى شخصى و ورزشى اش وجود ندارد که مانع حضور او در تلویزیون ایران 
باشد. همه این ماجرا صرفاً به دلیل «لجبازى» است. لجبازى با برنامه اى این روزها 
مخاطبان زیادى را جلب کرده و طبیعتًا درآمدهاى چشمگیرى از پخش آگهى هاى 
قبل، حین و بعد از پخش برنامه  نصیب تلویزیون مى کند. نظرســنجى پیش بینى 
بازى نه چندان مهم چهارشنبه شب بین روسیه و مصر بیش از شش میلیون شرکت 
کننده داشت. مشخص نیست صدا و سیما به چه دلیل با یکى از بهترین محصوالتش 

اینچنین برخورد مى کند. 

 سردار آزمون، همان مهاجمى که رسانه هاى خارجى طى سه سال گذشته توجه خاصى 
به او نشــان دادند، همان گلزنى که با پیراهن روستوف روسیه در لیگ قهرمانان اروپا 
تعریف و تمجیدها را برانگیخت، پســر ترکمن فوتبال ایران که به عنوان آخرین خط 
خورده ایران از حضور در جام جهانى 2014 به عنــوان پدیده جدید بازماند تا چند ماه 
بعد در جام ملت هاى آسیا 2015 استرالیا با گل هاى دیدنى اش استعداد خود را به رخ 
بکشد در روسیه دو بازى پرفراز و نشیب داشت تا بعد از شکست برابر الروخا بغض او از 

انتقادات شکسته شود.
سردار ایرانى ها تنها با 23 سال سن تا قبل از آغاز جام جهانى در 33 بازى ملى موفق به 
23 بار گلزنى شده بود، گل هایى یکى از یکى زیباتر و حساس تر که اوج این گل ها در 
جام ملت هاى آسیا استرالیا همین طور مقدماتى جام جهانى 2018 در قاره کهن ثبت 
شد. عملکردى که او را با القابى همچون مسى ایران، ابراهیموویچ و ... مواجه کرد تا نگاه 

ها به این مهاجم همین طور انتظارات به طور چشمگیرى باال برود.
سردار اما این بار در آزمونى بزرگ همچون جام جهانى نه مقابل مراکش نه مقابل اسپانیا 
موفق به گلزنى نشد. در بازى اول این بازیکن طالیى ترین موقعیت ایران را در حالت 
تک به تک از دست داد و در بازى دوم هم اصال توانایى هاى او در خط حمله آن هم در 
شرایطى که تیم ملى نیاز مبرم به گلزنى داشت به چشم نیامد چون هر گاه دقت مى شد 

سردار یکى از ارکان تدافعى ایران بود تا ارکان تهاجمى.
البته این اتفاق برمى گشت به خواسته هاى فنى کى روش از شماره 20 ایران تا بلکه 
قدرت سرزنى او روى توپ هاى هوایى بتواند در جنگ هاى تن به تن در حمالت پرشمار 
الروخا تاثیرگذار باشد. بى انصافى است اگر بخواهیم بگوییم سردار آزمون در این حربه 
هاى تاکتیکى بد عمل کرد چون به غیر از یکى دو صحنه که اشتباه کرد در سایر موارد به 
خصوص روى نبردهاى هوایى آزمون برنده این جنگ ها بود. البته این عادت طرفداران 
ایرانى است که در جریان بازى هاى بزرگ محو هیجانات شوند و واقعیت ها را نبینند 

درست مثل عملکردى که سردار در بازى با اسپانیا داشت.
اما انتقادات از سردار که اشک او را در کازان آرنا همان ورزشگاهى که او با پیراهن روبین 
در لیگ برتر روســیه به میدان مى رود پرده از یک راز بزرگ برداشت، رازى که برمى 
گشت به تصمیمات هیجانى خود این بازیکن در قبول نکردن پیشنهادى رویایى در 
تابستان گذشته که مى توانست تحولى شگرف در فوتبال مهاجم 23 ساله ایران رقم 
بزند. پاسخ منفى دادن به پیشنهاد التزیو و ماندن در روبین براى تجربه یک فصل پر از 
ناکامى تاثیراتش را این روزها کامال نشان مى دهد چون در امتداد یک فصل متوسط 

باشگاهى حاال سردار دیگر آن بازیکن کار در بیاور براى ایران نشان نداد.
چه بسا سردار آزمون به عنوان یکى از استعدادهاى ناب فوتبال ایران و قاره کهن نیاز به 
تحولى بزرگ در دوران حرفه اى داشته باشد تا به همان سردارى تبدیل شود که با گل 
هاى خود فتح هاى بزرگى براى ایران زمین رقم بزند و این تحول مى توانست با کوچ به 
التزیو در سرى A ایتالیا رقم بخورد. آزمون که حاال در پست خود با مدعیان بزرگى رقابت 
دارد مسلما خود به این نتیجه رسیده که باید دل از فوتبال روسیه و کاشفش قربان بردى 
اف بکند تا در تیمى جدید چالش بزرگ ترى را پیش رو داشته باشد، 
چالشى که مى تواند او را به فرم مطلوب دو فصل قبل برگرداند. 

روزهایى که سردار ایرانى ها لرزه بر اندام بزرگ ترین 
تیم هاى باشگاهى و مدافعان آنها مى انداخت.
سردار این روزها در حالى در مذان انتقادات 
قرار گرفته است که با نگاهى به اتفاقات رخ 
داده مى توان به جرات گفت خودش 

به اندازه کافى خودش را مجازات 
مى کند. آزمــون که بعد از بازى 

با مراکش همین طور اسپانیا به عنوان 
یکى از ملى پوشان فعال در فضاى 
مجازى بــه خوبى در 

جریان 
انتقادات قرار گرفتــه بود  در حالى 

اشک ریزان از کنار رفتن از تیم ملى صحبت 
کرد که نه تنها هیچ کدام از همان منتقدان 
بلکه هیچ کدام از فوتبالدوستان حاضر به 
دیدن این صحنه ها و صحبت ها از 
سردار آزمون نبودند چون همگان 
به این موضوع اشراف دارند 
که بازیکنــى مثل او براى 
فوتبال ایران همچون یک 
الماس ارزشــمند و کلیدى 
است. مهاجمى که اگر روى 
فرم باشد درســت مثل سه 
سال گذشــته انتخاب اول 
سرمربى تیم ملى در پست 
تک مهاجــم خواهد بود تا 
به گلزن اول تاریخ فوتبال 
ملى ایران در یک دهه آینده 

تبدیل شود.
 

روزهاى سخت سردار

مدافع تیم ملى فوتبال ایران گفت: از ابتدا هدفمان صعود بوده و امیدواریم 
برابر پرتغال به پیروزى برسیم و صعود کنیم.

احسان حاجى صفى در مورد دیدار ایران - اســپانیا گفت: تمام بازیکنان 
تیم ناراحت هســتند چرا که بازى خوبى ارائه دادیم و مســتحق شکست 

نبودیم. 
وى ادامه داد: کاش گلى از اسپانیا مى خوردیم که همه آن را تحسین کنند و 

بگویند چه گلى! ولى شانس با ما یار نبود و شکست خوردیم. 
حاجى صفى در مورد دیدار برابر پرتغال نیز گفت: آنها هم تیم خوبى هستند 

اما قول مى دهم جلوى پرتغال هم کم نیاوریم و با تمام وجود بازى کنیم. 
وى در پایان گفت: هدف ما صعود از گروه بوده و در دیدار برابر پرتغال هم 

تالش خواهیم کرد به این مهم دست پیدا کنیم. 

سرخپوشــان پایتخت برنامه مشــخصى تا آغاز لیگ 
هجدهم دارند و امیدوارند با آمادگى کامل وارد مسابقات 

شوند.
پرسپولیس بازهم زودتر از دیگر تیم ها تمرینات پیش 
فصل را آغاز کرده و نکته جالب، حضور بیش از 20 بازیکن 
در جلسات تمرینى این تیم است. قرمزها هفته پذشته با 
محمد انصارى تمدید کردند و حاال بزرگترین نگرانى شان 

وحید امیرى است.
 شاگردان برانکو ایوانکوویچ این روزها دو جلسه تمرینى 
در یک روز را ســپرى مى کنند که اکثر بخش هاى آن به 
کارهاى بدنسازى زیر نظر مارکو اســتیلینوویچ مربوط 

است.
  مدافع عنوان قهرمانى لیگ، بعد از ظهر سه شنبه اولین 
بازى تدارکانى را برگزار مى کند و سپس روز جمعه راهى 

کرواسى مى شوند تا اردوى خارج از کشور را برپا کنند.
قرمزهــاى پایتخــت در کرواســى دو هفتــه اقامت 
خواهند داشــت و 2 بازى دوســتانه را تجربه مى کند 
و پس از بازگشــت به تهران، دور اســتراحت خواهند

 داشت.
 در برنامه برانکو ایوانکوویچ، مجموعا 36 جلسه تمرینى، 
7 بازى تدارکاتى و 5 روز اســتراحت گنجانده شــده

 است.

قول مى دهم کم نیاوریم    قرمزها  خود را آماده مى کنند

او برده نم
یکى از می

به تهران
ایران و ا
صبح چه
قرار بود
رسید که
زدن این
نیست. چ

3تابستان گذشته که مى توانست تحولى شگرف در فوتبال مهاجم 23 ساله ایران رقم 
بزند. پاسخمنفى دادن به پیشنهاد التزیو و ماندن در روبین براى تجربه یک فصل پر از

ناکامى تاثیراتش را این روزها کامال نشان مى دهد چون در امتداد یک فصل متوسط 
باشگاهى حاال سردار دیگر آن بازیکن کار در بیاور براى ایران نشان نداد.

چه بسا سردار آزمون بهعنوان یکى از استعدادهاىنابفوتبال ایران و قارهکهننیاز به
تحولى بزرگ در دوران حرفه اى داشته باشد تا به همان سردارى تبدیل شود که با گل 
هاى خود فتح هاى بزرگىبراى ایران زمینرقمبزند واین تحولمى توانست با کوچ به 
Aالتزیو در سرى Aایتالیا رقم بخورد. آزمون که حاال در پست خود با مدعیان بزرگى رقابت 

دارد مسلما خود به این نتیجه رسیده که باید دل ازفوتبال روسیه و کاشفش قربان بردى 
اف بکند تا در تیمى جدید چالش بزرگ ترى را پیش رو داشته باشد، 
چالشى که مى تواند او را به فرم مطلوب دو فصل قبل برگرداند. 

روزهایى که سردار ایرانى ها لرزه بر اندام بزرگ ترین 
تیم هاى باشگاهى و مدافعان آنها مى انداخت.
سردار این روزها در حالى در مذان انتقادات 
قرار گرفته است که با نگاهى به اتفاقات رخ 
داده مى توان به جرات گفت خودش 

به اندازه کافى خودش را مجازات 
مى کند. آزمــون که بعد از بازى 

مراکش همین طور اسپانیا به عنوان با
یکى از ملى پوشان فعال در فضاى 
مجازى بــه خوبى در 

جریان
انتقادات قرار گرفتــه بود  در حالى 

اشک ریزاناز کنار رفتن از تیم ملى صحبت 
کرد که نه تنها هیچ کدام از همان منتقدان 
بلکه هیچ کداماز فوتبالدوستانحاضر به 
دیدن این صحنه ها و صحبت ها از 
سردار آزمون نبودند چون همگان 
به این موضوع اشراف دارند 
که بازیکنــىمثلاو براى

فوتبال ایران همچون یک 
الماس ارزشــمند و کلیدى

است. مهاجمى که اگر روى 
فرم باشد درســت مثل سه 
سال گذشــته انتخاب اول 
سرمربى تیم ملى در پست 
تک مهاجــم خواهد بود تا 
به گلزن اول تاریخ فوتبال 
ملى ایراندر یک دهه آینده 

تبدیل شود.

مردم ایران به نمایش تحســین برانگیز تیم ملى فوتبال ایران برابر اسپانیا و 
همچنین عملکرد ســردار آزمون در دو بازى تیم ملى در شبکه هاى اجتماعى 

واکنش نشان دادند.
  تیم   ملى فوتبال ایران در دیدارى نزدیک با یک گل مقابل اسپانیا شکست خورد. 
نمایش خوب تیم   ملى  مقابل ماتادورها باعث شد تا بسیارى از کاربران ایرانى در 
شبکه هاى مجازى به خصوص توییتر عملکرد شاگردان «کارلوس کى روش» 
 VARرا تحسین کنند. البته آنها با توییتر خود انتقاداتى را نسبت به  تکنولوژى

و همچنین عملکرد سردار آزمون داشتند.
منتخبى از توییت هاى مردم را در پایین مى خوانید:

■ براى پیش بینى بازى ایران و اســپانیا زدم اســپانیا میبره که اگه ایران برد 
خوشحال بشم اگه اسپانیا برد بازم به خاطر پیش بینى خوشحال بشم قشنگ 

با یه تیر دو نشون زدم.
■ بابت گل #ایران به #اسپانیا اونقدر داد زدیم که آبرومون توى در و همسایه 

رفت. حقش نبود با این هزینه اى که دادیم مردود اعالمش کنید.
■ همه بازى با #اســپانیا یکطرف، اون صحنه اى که مدافعین و گلر تیممون 
روى خط در جدال با مهاجم رقیب نگذاشتن توپ از خط رد بشه یک طرف ... 

فقط اون صحنه...
■ اسپانیاى عزیز همون الیى که وحید به پیکه زد هزار امتیاز بود.

■ امید ابراهیمى الیى به سیلوا، سعید عزت اللهى الیى به دخه آ، وحید امیرى 
الیى به پیکه؛ اسپانیا امشب تونل سازى بوده!

■ اسپانیا 1 الیى امیرى به پیکه 3.
■ گزارشگر تلویزیون آلمان گفت امیرى مى تونه داستان این الیى به پیکه رو 

براى نوه اش تعریف کنه.
■ ایان رایت، ستاره سابق آرسنال: صحنه دفاع چند الیه #ایران صحنه مورد 

عالقه من از مسابقه بود.
■ ایشاال جواد خیابانى آخر گزارشش بگه «ســالم یک هشتم نهایى. سالم 

16تیم برتر جام جهانى. ما اومدیم...»
■ وقتى جناب خان تو کلیپ جام جهانیش از الیى زدن به پیکه مى گفت کى 

باورش مى شد این الیى زدن وحید امیرى رو؟!
■ ولى اون چند ثانیه اى که هنوز نمى دونســتیم گلمون آفســایده چه حس 

باشکوهى داشت المصب... کاش جام جهانى همونجا متوقف شده بود.
■ بازى ایران و اسپانیا منو یاد  هشت سال دفاع مقدس مى اندازه :|

■ یه ویس از سردار آزمون شنیدم با بغض میگه من همه تالشمو دارم مى کنم 
ولى اگه مردم منو نمى خوان بعد جام جهانــى خداحافظى مى کنم دلم کباب 

شد، گناه داره بچه.
■ سایت رسمى جام جهانى نوشته ســردار آزمون امید اول گلزنى براى ایرانه 
اینا منابع آماریشــون کیان؟ خود ما امیدهاى گل زنیمون به ترتیب بازیکناى 
حریف، بقیه بازیکنا غیر از آزمون، بیرانوند، یکى از تماشــاگرا، تیم داورى، بعد 

سردار آزمونه.
■ تو این شرایط پرفشار بازى (دقیقه 79) مادرم مى پرسه آفساید ینى چى ...!

■تنها صنفى که موقع جام جهانى  خوب کاسبى کردن آجیل فروش و تخمه 
فروشا بودن.

■ عظیم ترین و لوکس ترین اتوبوس جام جهانى رو داریم؛ چرخ هاش بچرخه.
■ متوجه نمى شم چرا پا میشین میرین تو کافه بازى رو میبینین، تمام لذت جام 
جهانى به اینه که وسط بازى مامانت هى ازت بپرسه ایران کدومه؟ باباتم توپ 

فوتبال رو نشون بده بگه این چیه.
■ مجیدى حســینى متولد 75ئه، باید # کى روش باشــى 
تا بتونى تو جام جهانى جلوى اســپانیا 

فیکســش 

کنى.
■  امسال که گذشت. جام جهانى 

بعدى بعد از قرعه کشــى گروهى که ایران 
توش باشه رو بهش میگن گروه مرگ.

■  #جام جهانى به مردم ایران فرصت داده تا از مشکالت روزمره زندگى 
فاصله بگیرن و باامیدوارى به شگفتى ســازى # تیم   ملــى، رویاپردازى کنن 
صحبت هاى # کارلوس کى روش و ملى پوش ها این ایــدوارى رو دوچندان 
کرده، خصوصًا این جمله کى روش : صدرجدول نه فروشــى است و نه اجاره 

داده مى شود.

■  شما 10 نفره هم جلوى اسپانیا بهترین بودید شاید بپرسید ایران که ده نفره 
نبود، که باید بگم با وجود سردار آزمون هر تیمى 10 نفره است.

■ #ایران اسپانیا از نظر من مظهر جنگندگى، شجاعت و از خود گذشتگى براى 
منافع تیم بود... # تیم   ملى  باخت اما ملى پوشان ما مثل همیشه جان سخت براى 
موفقیت تالش کردند... براى چنین نمایشى قدردان # کارلوس کى روش باشیم 

و به مرد پرتغالى براى بازى برابر # پرتغال اعتماد کنیم.
■ سردار آزمون اکثر ضربات سر مخصوصا تو کرنر هارو میزنه و خطر رفع میشه 

اون جلو تا جایى که بتونه حفظ توپ مى کنه... انقدر بى رحم نباشیم... 

الیى به پیکه اندازه 3 گل بود! توییت بازى کاربران ایرانى درباره دیدار ایران _ اسپانیا

ش نشاناکنش نشان دادند. و
 ت تیم   ملى فوتبال ایران در دیدارى نزدیک با یک گل مقابل اسپانیا شکست خورد.  تیم   ملى فوتبال ایران در دیدارى نزدیک با یک گل مقابل اسپانیا شکست خورد. 
مممایش خوب تیم   ملى  مقابل ماتادورها باعث شد تا بسیارى از کاربران ایرانى در مایش خوب تیم   ملى  مقابل ماتادورها باعث شد تا بسیارى از کاربران ایرانى در 
ششبکه هاى مجازى به خصوص توییتر عملکرد شاگردان «کارلوس کى روش» شبکه هاى مجازى به خصوص توییتر عملکرد شاگردان «کارلوس کى روش» 
VARRسین کنند. البته آنها با توییتر خود انتقاداتى را نسبت به  تکنوا تحسین کنند. البته آنها با توییتر خود انتقاداتى را نسبت به  تکنولوژى را

چنین عملکرد سردار آزمون داش همچنین عملکرد سردار آزمون داشتند. و
ممنتخبى از توییت هاى مردم را در پایین مى خوانید:منتخبى از توییت هاى مردم را در پایین مى خوانید:

■■■■ براى پیش بینى بازى ایران و اســپانیا زدم اســپانیا میبره که اگه ایران برد  براى پیش بینى بازى ایران و اســپانیا زدم اســپانیا میبره که اگه ایران برد 
قشنگخوشحال بشم اگه اسپانیا برد بازم به خاطر پیش بینىخوشحال بشم قشنگ  ل خو ر به خا ر ه اس م ح خ

دو نشونزدم. ما یه تیر ش ر ا
ى همسایه اسپانیا اونقدر داد زدیم که آبرومونتوىدر و همسایه  و قدر داد ز که آ پانیا # بایران به # #ت بابت گل ## ■■

فرففت. حقش نبود با این هزینه اى که دادیم مردود اعالمش کنید.فت. حقش نبود با این هزینه اى که دادیم مردود اعالمش کنید.
#اســپانیا یکطرف، اون صحنه اى که مدافعین و گلر تیممون اســپانیا یکطرف، اون صحنه اى که مدافعین و گلر تیممون  زى با همه بازى با # همه ب ■■
خط در جدال با مهاجم رقیب نگذاشتن توپ از خط رد بشه یک طروى خط در جدال با مهاجم رقیب نگذاشتن توپ از خط رد بشه یک طرف ...  رو

ون صحنقط اون صحنه... فق
■■ اسپانیاى عزیز همون الیى که وحید به پیکه زد هزار امتیاز بود. اسپانیاى عزیز همون الیى که وحید به پیکه زد هزار امتیاز بود.

■■■■ امید ابراهیمى الیى به سیلوا، سعید عزت اللهى الیى به دخه آ، وحید امیرى  امید ابراهیمى الیى به سیلوا، سعید عزت اللهى الیى به دخه آ، وحید امیرى 
الالیى به پیکه؛ اسپانیا امشب تونل سازى بوده!الیى به پیکه؛ اسپانیا امشب تونل سازى بوده!

3الیى امیرى به پی الیى امیرى به پیکه 3. 1 1ا اسپانیا ■■
مان گفت امیرى مى تونه داستان این الیى به پیکه رو گزارشگر تلویزیون آلمان گفت امیرى مى تونه داستان این الیى به پیکه رو  رشگر تلویزیون ■■

رراى نوه اش تعریف کنه.راى نوه اش تعریف کنه.
## ایان رایت، ستاره سابق آرسنال: صحنه دفاع چند الیه ایان رایت، ستاره سابق آرسنال: صحنه دفاع چند الیه ##ایران صحنه مورد ایران صحنه مورد  ■■■■

ز مسابقه بود.عالقه من از مسابقه بود. ععالقه من
شاال جواد خیابانى آخر گزارشش بگه «ســالم یک هشتم نهایى. سالم ایشاال جواد خیابانى آخر گزارشش بگه «ســالم یک هشتم نهایى. سالم  ■■

م برتر جام جهانى. ما اومدیم...تیم برتر جام جهانى. ما اومدیم...» 166
■■■■ وقتى جناب خان تو کلیپ جام جهانیش از الیى زدن به پیکه مى گفت کى  وقتى جناب خان تو کلیپ جام جهانیش از الیى زدن به پیکه مى گفت کى 

اااورش مى شد این الیى زدن وحید امیرى رو؟!اورش مى شد این الیى زدن وحید امیرى رو؟!
نمىدونســتیم گلمونآفســایده چه حس ه ولى اون چند ثانیه اى که هنوز نآفســاید ســتیم م ند ثانیه اى که ه ى ■■

س از سردار آزمون شنیدم با بغض میگه من همه تالشمو دارم مى یه ویس از سردار آزمون شنیدم با بغض میگه من همه تالشمو دارم مى کنم  ■■
ولى اگه مردم منو نمى خوان بعد جام جهانــى خداحافظى مى کنم دلم کباب ولى اگه مردم منو نمى خوان بعد جام جهانــى خداحافظى مى کنم دلم کباب 

شد، گناه داره بچه.شد، گناه داره بچه.
ت رسمى جام جهانى نوشته ســردار آزمون امید اول گلزنى براى ایرانه  سایت رسمى جام جهانى نوشته ســردار آزمون امید اول گلزنى براى ایرانه  ■■
ینا منابع آماریشــون کیان؟ خود ما امیدهاى گل زنیمون به ترتیب بازیکاینا منابع آماریشــون کیان؟ خود ما امیدهاى گل زنیمون به ترتیب بازیکناى 
حریف، بقیه بازیکنا غیر از آزمون، بیرانوند، یکى از تماشــاگرا، تیم داورىحریف، بقیه بازیکنا غیر از آزمون، بیرانوند، یکى از تماشــاگرا، تیم داورى، بعد 

سردار آزمونه.سردار آزمونه.
99 تو این شرایط پرفشار بازى (دقیقه تو این شرایط پرفشار بازى (دقیقه 7979) مادرم مى پرسه آفساید ینى چى ...!) مادرم مى پرسه آفساید ینى چى ...! ■■

خوبکاسبى کردن آجیلفروش و تخمه  صنفى که موقع جام جهانى ختنها و ردن آج س خ ه ص که  ■■
شا بفروشا بودن. ر

ر عظیم ترین و لوکس ترین اتوبوس جام جهانىرو داریم؛ چرخ هاش بچرخه. ش چ ه ت س و م ■■
■■ متوجه نمى شم چرا پا میشین میرین تو کافه بازى رو میبینین، تمام لذت جام  متوجه نمى شم چرا پا میشین میرین تو کافه بازى رو میبینین، تمام لذت جام 
جهانى به اینه که وسط بازى مامانت هى ازت بپرسه ایران کدومه؟ باباتم توپ جهانى به اینه که وسط بازى مامانت هى ازت بپرسه ایران کدومه؟ باباتم توپ 

بال رو نشون بده بگه این چیهفوتبال رو نشون بده بگه این چیه.
ش باش کى روش باشــى  #،ئه، باید ## 5جیدى حســینى متولد مجیدى حســینى متولد 75 ■
تا بتونى تو جام جهانى جلوى اســپانیا تا بتونى تو جام جهانى جلوى اســپانیا 

فیکســش فیکســش 

کنکنى.
■■  امسال که گذشت. جام جهانى  امسال که گذشت. جام جهانى 

بعدى بعد از قرعه کشــى گروهى که ایران بعدى بعد از قرعه کشــى گروهى که ایران 
شه رو بهش میگن گروه مرگ.توش باشه رو بهش میگن گروه مرگ. توشب

م جهانى به مردم ایران فرصت داده تا از مشکالت روزمره زندگىجام جهانى به مردم ایران فرصت داده تا از مشکالت روزمره زندگى  # ■■
م   ملــى، رویاپردازى تیم   ملــى، رویاپردازى کنن  #ا بگیرن و باامیدوارى به شگفتى ســازىفاصله بگیرن و باامیدوارى به شگفتى ســازى #
##صحبت هاىصحبت هاى ## کارلوس کى روش و ملى پوش ها این ایــدوارى رو دوچندان  کارلوس کى روش و ملى پوش ها این ایــدوارى رو دوچندان 

کرده، خصوصًا این جمله کى روش : صدرجدول نه فروشــى است و نه اجاره کرده، خصوصًا این جمله کى روش : صدرجدول نه فروشــى است و نه اجاره 
شداده مىشود. ا

■## اسپانیا از نظر من مظهر جنگندگى، شجاعت و از خود گذشتگى براایران اسپانیا از نظر من مظهر جنگندگى، شجاعت و از خود گذشتگى براى 
##نافع تیم بود...منافع تیم بود... ## تیم  ملى  باخت اما ملى پوشان ما مثل همیشه جان سخت براى  تیم  ملى  باخت اما ملى پوشان ما مثل همیشه جان سخت براى 

##موفقیت تالش کردند... براى چنین نمایشى قدردانموفقیت تالش کردند... براى چنین نمایشى قدردان ## کارلوس کى روش باشیم  کارلوس کى روش باشیم 

غال اعتماد کنیم. پرتغال اعتماد کنیم. #و به مرد پرتغالى براى بازى برابر و به مرد پرتغالى براى بازى برابر #پر

ار آزمون اکثر ضربات سر مخصوصا تو کرنر هارو میزنه و خطر رفع میش سردار آزمون اکثر ضربات سر مخصوصا تو کرنر هارو میزنه و خطر رفع میشه  ■س
و تا جایى که بتونه حفظ توپ مى کنه... انقدر بى رحم نباشیم...اون جلو تا جایى که بتونه حفظ توپ مى کنه... انقدر بى رحم نباشیم... ن
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اشپیگل، نشریه مشــهور آلمانى روز گذشــته در مطلبى مفصل به زندگى عجیب 
بیرانوند دروازه بان ایران پرداخته بود. درخشش دیشب علیرضا مقابل اسپانیا خواندن 

آن را بیش از پیش جذاب مى کند.
سنگربان ایران روى چمن استادیوم سنت پترزبروگ زانو زده بود و هاى هاى گریه 
مى کرد. بیرانوند که با درخشــش خود در پیروزى تیم ملى کشورش بر مراکشى ها 

نقشى کلیدى بازى کرده بود، زندگى و دوران حرفه اى پر فراز و نشیبى داشته.
 حکایت بیرانوند داستانى است که میلیونها ایرانى هم نسل او مى توانند با آن همزاد 
پندارى کنند. ایرانیانى که در کشورشــان براى خود آینده اى نمى بینند و در تالش 

براى پیشرفت اجتماعى به فوتبال و مستطیل سبز امید مى بندند.  
بیرانوند از خانواده اى عشایرى مى آید و در استان لرستان، از استانهاى غربى ایران 
بزرگ شــده. خانواده ى او در کوه  هاى اغلب خشــک و کم علف منطقه، به همراه 
گله هاى گوسفند و فرزندان شان در جستجوى مراتع سرسبز کوچ مى کنند. بیرانوند 
به عنوان بزرگترین پسر خانواده، از ســنین پایین به چوپانى و مراقبت از گله هاى 

ارزشمند خانواده مشغول مى شود.
وقتى بیرانوند دوازده ساله مى شود خانواده در سراب یاس، جایى در حومه ى خرم آباد، 
مرکز لرستان مستقر مى شوند. علیرضا آنجا به تیم محلى شهر ملحق مى شود. او ابتدا 
به عنوان مهاجم بازى مى کند ولى زمانى که دروازه بان تیم مصدوم مى شود بیرانوند 
براى اولین بار خود را بین تیرهاى دروازه مى بیند. علیرضا درون دروازه مى درخشد، 
با این درخشش نگاه ها را به خود معطوف کرده و از آن پس تقدیرش با دروازه هاى 

فوتبال پیوند مى خورد.
اما پدر بیرانوند از شور و شوق پســرش به فوتبال راضى نیست. بیرانوند به گاردین 
گفته « پدرم مى خواست کار کنم. حتى یک بار دستکش هایم را پاره کرد و بنابراین 

گاهى مجبور بودم با دست خالى دروازه بانى کنم «
 اما یک روز طاقت پسر جوان لر طاق مى شود. علیرضا از یکى از خویشاوندانش پولى 
قرض گرفته، از خانه بیرون زده و سوار بر اتوبوس به تهران مى رود. بیرانوند که نه 
پولى در جیب دارد نه سقفى باالى سرش، مجبور مى شود در خیابانها بخوابد. او شبها 
را اغلب زیر سایه ى برج آزادى، مشهورترین نماد پایتخت ایران، به صبح مى رساند.
 کمى بعد بیرانوند موفق مى شود براى تمرین در باشگاه کوچک تهرانى وحدت اجازه 
بگیرد. پدر یکى از هم تیمى هاى او در وحدت به علیرضا اجازه مى دهد همزمان در 
کارگاه پوشاکش به کار مشغول شود. بیرانوند شبها هم در همان کارگاه مى خوابد 

و دیگر مجبور نیست شبهاى تهران را زیر آسمان کم ستاره ى پایتخت سحر کند.
کمى بعد بیرانوند در یک کارواش شغلى دست و پا مى کند. قد بلند 194 سانتى مترى 
علیرضا باعث مى شود مسئولیت شست و شوى ماشین هاى شاسى بلند به او واگذار 
شــود. در تهران گفته مى شــود یکى از مشــترى هاى دائمى بیرانوند، على دایى 
اسطوره ى فوتبال ایران بوده. همکاران علیرضا در کارواش او را تشویق مى کنند تا  با 
دایى صحبت کرده و از اسطوره بخواهد براى پیشرفتش در فوتبال به او کمک کند. 
ولى آقاى دروازه بان آنقدر خجالتى است که نمى تواند سر صحبت را با دایى باز کند.
بیرانوند در 16سالگى با یکى از مربیان تیم دسته یکى نفت تهران مالقات مى کند. 

این باشگاه به پسر لر فرصت مى دهد. اما علیرضا همچنان سقفى باالى سر ندارد 
و باشــگاه تا مدتى بیرانوند را در یک نمازخانه اســکان مى دهد. تا اینکه او در یک 
پیتزافروشى مشغول به کار مى شود که مى تواند شــبها را آنجا بخوابد. یک روز که 
مربى بیرانوند به پیتزافروشى مى آید، علیرضا که شغلش را از مربى پنهان کرده خود 
را از او پنهان مى کند و وقتى صاحب پیتزافروشى مجبورش مى کند براى مربى  پیتزا 
ببرد، بیرانوند آنجا را ترك کرده و دیگر هرگز برنمى گردد. کمى بعد علیرضا به عنوان 

رفتگر به کار مشغول مى شود.
با وجود همه ى دشوارى ها، فوتبال بیرانوند پیشرفت مى کند. او در تیم زیر 23سال 
نفت تهران پیراهن شــماره ى یک را به تن کرده و کمى بعد در اتفاقى که براى او 
بســیار بزرگ اســت به تیم حرفه اى نفت راه مى یابد. نقطه ى قوت اصلى علیرضا 
پرتابهاى دست او است. بیرانوند در سال 2014 با یک پرتاب دست 70مترى توپ را 

به عمق زمین حریف مى فرستد و شگفتى مى آفریند.  
بیرانوند در سال 2015 اولین بازى ملى خود را انجام مى دهد. در رقابتهاى انتخابى 
جام جهانى 2018 بیرانوند در 12 بازى دروازه اش را بســته نگه مى دارد و در اولین 
بازى تیمش در جام جهانى هم در مقابل مراکش، همچون سدى محکم، دروازه ى 

ایران از گزند حمالت زهردار مراکشى ها محافظت مى کند.
بیرانوند در دومین بازى ایران مقابل اســپانیاى بزرگ هم درخشان ظاهر شده و با 
اینکه یک گل دریافت مى کند، بارها فوتبالیست هاى بزرگ اسپانیا را ناکام مى گذارد. 

ایران مى تواند و باید به گلر خوش نقش خود ببالد و افتخار کند.

کارشناس فوتبال کشورمان گفت: به نظرم استراتژى کادر فنى تیم ملى براى بازى 
با اسپانیا صحیح نبود.

بیژن ذوالفقارنسب در گفت و گو یى درباره شکست یک بر صفر تیم ملى کشورمان 
مقابل اسپانیا اظهار داشت: فکر مى کنم اســتراتژى اى که کادر فنى براى بازى با 
اســپانیا در نظر گرفته بود،  صحیح نبود. به دلیل اینکه نمى شود 90 دقیقه مقابل 
تیمى که تمام تخصصش پاس هاى کوتاه و مهارت هاى فردى بازیکنانش است، 

اتوبوسى دفاع کرد و دوام آورد.
وى ادامه داد: ما در دقیقه 54 گل خوردیم و از آن لحظه به بعد بازى دفاعى را کنار 
گذاشــتیم و یک بازى معمولى را انجام دادیم و جریان بازى متعادل شد. به نظرم 
بعد از دریافت گل بازى پایاپایى با اسپانیا انجام دادیم و فکر مى کنم تصمیم دفاع 

مطلق مقابل تیم هاى مانند اسپانیا کار اشتباهى است.
کارشناس فوتبال کشــورمان در مورد دیدار بعدى ایران مقابل پرتغال و شانس 
صعود تیم کشورمان به مرحله بعد گفت: ما االن باید پرتغال را شکست دهیم و این 
غیر ممکن نیســت اما نه با روش دفاعى مثل بازى با اسپانیا. ما در دوره قبلى جام 
جهانى هم مقابل آرژانتین دفاعى بازى کردیم اما شکست خوردیم. شاید االن هم 
بعضى ها بگویند ما برابر اســپانیا خوب بازى کردیم، اما وقتى شکست مى خوریم 
دیگر هیچ چیز قابل توجیه نیست. به نظرم با بازى پایاپاى و شرافتمندانه احتمال 

موفقیت مقابل پرتغال وجود دارد. 

سومین ویژه برنامه « فوتبال به وقت اصفهان» به همت معاونت فرهنگى شهردارى 
منطقه دو اصفهان به منظور نقد و بررســى  و پخش دیدار تیم هاى ایران و اسپانیا 

برگزار شد.
این ویژه برنامه ها با محوریت پخش دیدارهاى مهم و جذاب فوتبال داخلى و بین 
المللى همچون رقابت هاى جام جهانى، لیگ برتر ایران، جام ملت هاى اروپا و آسیا، 
لیگ قهرمانان اروپا و آسیا، دیدارهاى مهم و حساس لیگ هاى معتبر اروپا به همراه 
آیتم هاى جذاب دیگر، میزگردهاى ورزشــى و تحلیل و بررسى بازى ها با حضور 

ستارگان و بزرگان فوتبال برپا شده است.
سومین ویژه برنامه « فوتبال به وقت اصفهان» باحضور محمود یاورى پیشکسوت 
فوتبال ایران و اصفهان، حســن حاج رسولى ها(پیشکســوت ذوب آهن)، حسین 
طالکش (پیشکسوت سپاهان)، ســعید قائدى فر (بازیکن اسبق سپاهان) ،سپهر 
محمدى، محمد کشــاورز و مهران عالیقدر (بازیکنان تیم ملى فوتسال ایران) به 
منظور نقد و بررسى دیدار تیم هاى ایران و اسپانیا در فرهنگسراى اسوه برگزار شد و 

مهمانان نظرات خور را در خصوص این دیدار بیان کردند.
در ادامه حاضرین در سالن فرهنگسراى اسوه به تماشاى دیدار تیم هاى ملى ایران 
و اسپانیا نشســتند، بیم و امید در چهره یکایک مدعوین موج میزد و گل اسپانیا که 
همه را مغموم کرد. اما گل عزت الهى حاضرین را به آغوش فرستاد ولى از بد حادثه 

با تکنولوژى ویدئو چک این گل مرود اعالم شد.
در پایان بازى حاضرین به احترام تیم ملى ایستادند، آن ها را مورد تشویق قرار دادند 

و با چهره اى غمگین اما پر از امید و افتخار سالن را ترك کردند.

  استراتژى مان مقابل اسپانیا 
صحیح نبود !

افاضات ذوالفقار نسب

بیم و امید در
« فوتبال به وقت اصفهان»

پرسپولیس که قرار اســت براى برگزارى یک اردو به 
خارج از کشــور برود(احتماال کرواســى) روز پنج شنبه 
21 تیر ماه به تهران باز مى گردد و بازیکنان در روزهاى 
جمعه و شنبه به استراحت خواهند پرداخت. برخالف تیم 
استقالل که گفته مى شود بنا به خواسته شفر قصد شرکت 
در سوپرجام را ندارد اما به نظر مى رسد برانکو از همین 
حاال براى این بازى نقشه کشــیده تا بتواند با شکست 
استقالل در این جام ناکامى شــهرآورد قبلى را جبران 

کند.
 برانکو در سکوت خبرى شــاگردان خود را این روزها 
براى لیگ هجدهــم آماده مى کند و هیــچ اعتراضى به 

بازى سوپر جام ندارد. نکته اینجا اســت که برانکو نه 
تنها اعتراضى به این بازى نداشــته بلکه در مصاحبه اى 
اعالم کــرده که ما تا شــروع لیگ برتــر چندین بازى 
تدارکاتــى داریم که یکــى از این بازى ها ســوپرجام 

است.
 ســرمربى پرســپولیس بــازى بــا اســتقالل را در 
حد یــک بــازى تدارکاتى مى دانــد، ایــن در حالى 
اســت کــه همتــاى او در تیم رقیــب به ایــن نکته 
اشــاره مى کند که بــه دلیــل حضــور در بازى هاى 
آســیایى اصال صالح نیست بازى ســوپرجام برگزار

 شود.

یک بازى، دو دیــدگاه. ســرمربى هاى خارجى دو تیم 
استقالل و پرسپولیس دیدگاه متفاوتى به بازى شهرآورد 
قبل از شروع لیگ دارند که این تفاوت دیدگاه مى تواند 
جذابیت این بازى را زیادتر کند. استقالل هنوز تمرینات 
خود را آغاز نکرده اما پرسپولیس چند روزى است که براى 
فصل هجدهم استارت زده و سرمربى این تیم برنامه خود 
را تقدیم باشــگاه کرده که همین مساله تا حدود زیادى 
قرمزها را جلو انداخته است. به نظر مى رسد با روزهاى 
داغ تیرماه تمرین رقباى سرســخت پایتخت هم داغ تر 
شود و با آمدن شفر معلوم خواهد شد که چه اتفاقى براى 

سوپرجام مى افتد. 

  در انتظار سوپرجام

روایت نشریه معتبر آلمانى از زندگى
 علیرضا بیرانوند

دروازه بانى 
که کارگرى هم 
کرده است

نشــریه آلمانى کیکر به تحلیل بازى تیم هاى 
فوتبال ایران و اسپانیا پرداخت.

 نشریه معتبر کیکر به تحلیلى از بازى تیم هاى ملى فوتبال ایران و اسپانیا، پرداخته است. 
این نشریه آلمانى، عنوان کرده:  ورزشگاه کازان آره نا مى توانست یک محل تاریخى براى ایران 

تبدیل شود، اما برخورد توپ به زانوى کاستا (مهاجم اسپانیا) 
این شــادى را رقم نزد. تیم ایران با دفاع متعهدانه 

برابر اسپانیا شجاعانه بازى کرد و حریف شان با 
چاشنى شانس به پیروزى رسید. این نشریه 

همچنین به برد اسپانیا اشاره کرده و افزود:  
اســپانیا براى برترى مقابــل ایران به 

زحمت افتاد و دفاع این تیم آســیب 
پذیر بود. کیکــر در ادامه گزارش 
خود نوشته اســت: ایران دوشنبه 
در ادامــه بــه مصــاف پرتغال 
قهرمان اروپا مى رود و امیدوار 
است بتواند ســه امتیاز بازى 
را بگیرد و به رویایى اش که 
همان صعــود به مرحله 

یک هشــتم نهایى 
است، جامعه عمل 

بپوشاند. 
 

اسپانیا از دست ایران فرار کرد ستایش روزنامه هاى عربى از ایران
رسانه هاى عربى بعد از شکست آبرومندانه تیم   ملى 
فوتبال ایران برابر اسپانیا به ستایش از تیم کى روش 

پرداختند.
  تیم   ملى فوتبال ایران در دیدار دوم خود به مصاف 
تیم قدرتمند اسپانیا رفت و با وجود این که توانست 
بازى بسیار خوبى را به نمایش گذارد اما  با یک گل 

تن به شکست داد.
رسانه هاى  عربى بعد از این دیدار از بازى خوب ملى 
پوشان ایرانى و پیروزى ســخت براى تیم مدعى 

الروخا سخن به میان آوردند.
روزنامه الراى قطرى نوشت: تیم   ملى  مدعى اسپانیا 
از  کمین ایران فرار کرد. اسپانیا نتوانست انتظارات را 
در این دیدار بر آورده کند و بازیکنان این تیم به ویژه  
در نیمه نخست با عجله و عصبانیت بازى مى کردند. 
البته عملکرد این تیم در نیمه دوم بهتر شد و توانستند 
توسط کاستا گل پیروزى را به ثمر رسانند.  تیم   ملى 
فوتبال ایران نشان داد که حریف خوبى براى اسپانیا 
بود. آنها چند بار صاحب موقعیت گلزنى شــدند اما  
نداشــتن تجربه بازى هاى  بزرگ باعث شــد تا در 

نهایت نتوانند به گل برسند.
روزنامه اســتاد الدوحه هم با تیتر“ شانس و کاستا  
اسپانیا را پیروز کردند» نوشت: تیم   ملى فوتبال اسپانیا 
با وجود این که توپ و میدان را در اختیار داشت اما  
نمى توانست  خطر واقعى روى دروازه  ایران خلق کند. 
بازیکنان تیم   ملى  اسپانیا با دادن پاس هاى عرضى 
به دنبال باز کردن فضا در خط دفاعى ایران بودند اما  
تالش آنها فایده اى نداشت. تیم   ملى فوتبال ایران 
در خط دفاعى بسیار منظم بود و اجازه خلق موقعیت 

را به حریف نمى داد.

سایت االهلى مصر هم به ستایش از  تیم   ملى فوتبال 
ایران پرداخت و نوشــت: تیم   ملى فوتبال ایران در 
دیدر برابر اسپانیا با وجود شکست دست به نوآورى 
زد و بازى خوبى را به نمایش گذاشت. ایران یکى از 
بهترین تیم هاى جام بوده است و توانست اسپانیا را 
به دردســر اندازد هر چند که در نهایت تیم اروپایى 

توانست پیروز بازى شود.
یورو نیوز عربى هم  با تیتر“ کاســتا خوش شانس 
باعث پیروزى اســپانیا شد» نوشــت: به لطف گل 
عجیبى که کاســتا به ثمر رســاند تیم   ملى فوتبال 
اسپانیا پیروزى سخت را به دست آورد و از  دام ایران 
رهایى یافت.اسپانیا به سختى توانست دیوار دفاعى 
تیم   ملى ایران را بشکند. تیم   ملى فوتبال ایران نه تنها 
در خط دفاعى خوب بود ،  بلکه  در کارهاى هجومى 
هم عملکرد خوبى از  خود نشان داد و چند بار دروازه  

حریف را تهدید کرد.
روزنامه االخبار با تیتر“ ایران به خوبى مقاومت کرد 
و با اشــتباه رضاییان تن به شکست داد» نوشت: با 
وجود این که تیم   ملى ایران بازى خوب و آبرومندانه 
اى را به نمایش گذاشت اما  در نهایت تن به شکست 
داد. اســپانیا توپ و میدان را در اختیار داشت. بازى 
این گونه که انتظار مى رفت آغاز شــد. اسپانیا توپ 
و  میدان را در اختیار داشــت. این  در حالى اســت 
که ایران چشــم به ضد حمالت دوختــه بود. تیم  
 ملى فوتبال  ایران بعــد از گلى کــه دریافت کرد 
به بازى هجومى روى آورد و توانســتند اســپانیا را 
اذیت کنند. آنها گل تســاوى را هم به ثمر رساندند 
اما  داور با اســتفاده از تکنولوژى جدیــد آن را لغو 

کرد.

 کازان مى توانست تاریخى شود



0606سالمتسالمت 3248 سال پانزدهمشنبه  2 تیر ماه   1397

ناراحتى هایى که خواب عمیق را مختل مى کنندناراحتى هایى که خواب عمیق را مختل مى کنند
هر انســان معمولى به طور متوســط نزدیک به یک سوم 
شبانه روز را در خواب به ســر مى برد. خواب بخش مهمى 
از زندگى اســت که انرژى مورد نیاز براى فعالیت ســایر 
ساعت هاى شبانه روز را به انســان مى دهد و از آن مهمتر، 

سالمت فرد را تضمین مى کند.
اما بسیارى از افراد خواب آرام ندارند و این موضوع، سالمت 
جسمى و روحى آنها را تحت تأثیر قرار مى دهد. بسیارى از 
افراد در طول شــب بارها بى دلیل از خواب بیدار مى شوند و 
دیگر نمى توانند به خواب روند. بعضى افراد شب به قدرى 
سخت مى خوابند که صبح بسیار خسته و بى انرژى هستند 
و در مواردى نیز افراد با مشکل عذاب آور بى خوابى روبه رو 

هستند.

همه این موارد که کیفیت خواب را تحت تأثیر قرار مى دهد، 
«اختالالت خواب» نامیده مى شــود کــه در طوالنى مدت 
مى تواند منجر به بیمارى هاى دیگر در فرد شود. در مواردى 
این اختالالت شدید مى شود و ماه ها فرد را درگیر مى کند و 
الزم است به پزشک مراجعه شود تا هم علت بروز مشکل، 

برطرف و هم از بروز عوارض بیشتر جلوگیرى شود.
بى خوابى رایج ترین اختالل خواب است که تقریباً نیمى از 
انســان ها بارها در طول زندگى خود آن را تجربه مى کنند. 
سخت به خواب رفتن، بیدار شدن به دفعات در طول شب 
و بى خواب شــدن در میانه خواب و نیمه شب، همه از عالیم 
بى خوابى اســت که اگر ادامه پیدا کند، مى تواند مشکالت 

دیگرى را براى فرد ایجاد کند.

بى خوابى ممکن است در اثر انواع آلرژى، عفونت یا 
بیمارى هاى دیگر، مصرف برخى داروها، مشکالت 
روانى، تأثیرات محیطى، اســترس شدید، تغذیه 
نامناسب، تغییر سبک زندگى یا تغییرات محیطى 
ناخواسته به وجود آید. در بیشتر موارد، بعد از رفع 
علت بى خوابى، مشــکل حل مى شود، اما اگر این 
اختالل براى یک ماه و بیشــتر ادامه پیدا کند، به 
یک مشکل بزرگ و تحمل ناپذیرتبدیل مى شود. 
بى خوابى ممتد مى تواند تمرکــز را کاهش دهد، 

باعث بدخلقى، زودرنجى و عصبانیت شدید شود.

وقتى تنفس سخت مى شود
انســداد مجارى تنفســى هنگام خواب، یکى از 
مشکالت شایع بسیارى از افراد است. نکته عجیب 
این است که آمارها نشان مى دهد 80 درصد افراد 
از این اختالل که هنــگام خواب بروز پیدا مى کند، 
آگاه نیستند. در این اختالل، فرد به دلیل بسته شدن 
قسمت فوقانى سیستم تنفسى نمى تواند به خوبى 
نفس بکشد و اکسیژن به خوبى به ریه ها نمى رسد.
در این حالت، مغز فرمــان بیدارى مى دهد تا فرد 
عمیق تر نفس بکشــد و کمبود اکسیژن را جبران 
کند. با تکرار این روند، مغز اجازه وارد شــدن به 
بخش خواب عمیق را نمى دهد و بدن براى روز بعد 
آماده نیست. در نتیجه فرد بدون آنکه علت را بداند، 
بعد از بیدارى و در طول روز، احســاس خستگى، 

عدم تمرکز و افسردگى پیدا مى کند.

سندرم پاى بى قرار
ســندرم پاى بى قرار یــک اختالل عصبى 
است که معموالً موقع نشستن و استراحت، 
فرد پاى خود را ناخواســته تکان مى دهد و 
در مواردى، در خــواب نیز این عادت تکرار 
مى شود. این حالت ممکن است در بیدارى 
چندان آزاردهنده نباشد، اما در زمان خواب، 
باعث اختالل در خواب عمیق و بروز ســایر 
عوارض ناشى از بى خوابى در افراد مى شود.

افرادى که در طــول روز زمان زیادى با این 
ســندرم درگیر هســتند، احتماالً در زمان 
خواب نیز با این مشــکل مواجه مى شوند و 
بهتر اســت براى متوقف ساختن آن تالش

 کنند.

فلج خواب
یکى از قدیمى ترین اختالالت خواب که با 
باورهاى خرافى همراه اســت، اختالل فلج 
خواب است که بسیارى آن را با عنوان بختک 
خواب مى شناســند. در این اختالل شایع، 
معموالً فرد از خواب بیدار مى شود و هوشیار 
و آگاه است، اما نمى تواند حرکت یا صحبت 
کند. این اختالل ممکن است در اوایل خواب، 
میانه یا هنگام بیدار شدن از خواب رخ دهد، 

اما در بیشــتر موارد، در مرحله میانى و بین 
یک تا سه ســاعت بعد از شروع خواب رخ 

مى دهد.

حمله خواب در بیدارى
همانطور کــه بى خوابى در شــب مى تواند 
آزاردهنده و نگران کننده باشد، حمله خواب 
در روز نیز اختالل دیگرى است که مى تواند 
براى انسان مشکالت زیادى به وجود آورد. 
بعضى افــراد در طــول روز و هنگام انجام 
فعالیت هاى معمول روزانه، با حمله ناگهانى 
خواب مواجه مى شوند که نمى توانند آن را 

کنترل کنند.
گرچه این اختالل به اندازه بى خوابى شایع 
نیست و تعداد افراد کمترى را درگیر مى کند، 
اما در مواردى مثل هنگام رانندگى یا انجام 

فعالیت هاى حساس نگران کننده است.
در موارد حاد ممکن است فرد بدون نشانه اى 
خاص، حتى وسط غذا خوردن یا حرف زدن، 
ناگهان به خواب رود و بعد از چند دقیقه بیدار 
شود. اگر این حالت تکرار شود، ممکن است 
خطراتى فرد را تهدید کند و به همین دلیل 
مراجعه به پزشک براى برطرف کردن این 

حالت توصیه مى شود.

ورزش هاى آبى یکى از انواع ورزش هایى هستند که فشار زیادى به بدن وارد 
نمى کنند و همه مى توانند این ورزش ها را انجام دهند. ورزش هاى آبى 

فواید بنیادین دارند و در سال هاى اخیر طرفداران زیادى پیدا کرده اند.
ورزش هایى همچون پیاده روى در آب، ایروبیک در آب و شنا فوایدى 

دارند که عبارتند از:

* فشار زیاد وزن به بدن:
آب باعث مى شــود که وزنى که فرد در بدن خود احساس مى کند، تا 

90درصد کاهش پیدا کند. به  این  ترتیب، فشــارى کــه به مفاصل وارد 
مى شود، کمتر مى شود. هنگامى که در آب مى روید یا مى پرید، فشار زیادى 

احساس نمى کنید. به  این  ترتیب ورزش هاى آبى براى افرادى که کمر درد یا آرتروز 
دارند، مناسب است.

*ورزش مؤثر:
ورزش هاى آبى تلفیقى از ورزش هاى قلبى – عروقى و ورزش هاى قدرتى هستند. این ورزش باعث کالرى سوزى مى شود و 

چربى هاى بدن را مى سوزاند و در آب، ضربان قلب تا 17 درصد کاهش مى یابد.

* افزایش قدرت:
هنگامى که در آب ورزش مى کنید، 12 برابر بیشتر نیاز به استقامت دارید.

* انعطاف پذیرى:
ورزش در آب انعطاف پذیرى را افزایش مى دهد. آب، مکان خوبى براى انجام حرکات کششى است. در آب جاذبه کمتر مى شود و 

راحت تر مى توانید حرکات کششى انجام دهید. افرادى که روماتیسم دارند نیز مى توانند از ورزش در آب لذت ببرند.

تحقیقات نشان مى دهند که استفاده از رژیم غذایى گیاهى، باعث بهبود کنترل گلوکز، کلسترول 
و کم کردن وزن شده و کاهش مشکالت قلبى – عروقى و دیابت نوع 2 را به طور همزمان 

همراه خواهد داشت.
محققان با توجه به نتایج این مطالعات پیشنهاد مى کنند که از رژیم غذایى گیاهى براى 
کنترل گلوکز و سالمت قلب و عروق استفاده کنید. درواقع غذاهاى گیاهى و میوه ها از 
چربى بسیار کمى برخوردار بوده و از «فیتوکمیکال ها» یا مواد شیمیایى گیاهى و فیبر 

غنى بوده و میزان کمى گلوکز دارند.
همچنین محققان اعالم مى کنند ارتباط بین دیابت و بیمارى هاى قلبى - عروقى بسیار 
زیاد است. آمارهاى پزشکى نشان مى دهد که 60 تا 70 درصد از افراد دیابتى نوع 2 در اثر 

بیمارى هاى قلبى - عروقى جان خود را از دست مى دهند.
حال خبر امیدوارکننده و مثبت این است که نتایج تحقیقات نشان مى دهد که تغییر رژیم غذایى 

و استفاده از رژیم غذایى گیاهى، باعث کاهش مشکالت قلبى - عروقى و دیابت نوع 2 مى شود.

نتایج تحقیقات جدید نشان مى دهد نوشیدن سه فنجان قهوه یا بیشــتر در روز، به کاهش ابتال به مشکالت 
جدى کبد کمک مى کند.

محققان دریافتند افرادى که بیش از ســه فنجان قهوه در روز مصرف مى کردند، 21 درصد کمتر با احتمال 
بسترى شدن در بیمارستان، بخاطر بیمارى هاى کبدى مواجه بودند.

آنها مى گویند: قهوه نوشان کمتر در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى مرتبط با کبد هستند، همچنین یافته هاى 
ما از این نظریه حمایت مى کند که مصرف میزان کم و متوسط قهوه براى کبد مضر نیست.

به گفته متخصصان و پزشکان، اینکه نوشیدن قهوه براى کبد خوب و مفید است، یافته جدیدى نیست، چندین 
مطالعه بزرگ دیگر هم نشان داده اند که نوشیدن قهوه با کاهش قابل توجه خطر ابتال به سیروز کبدى مرتبط 

است.

قهوه براى حفظ سالمت کبد مفید است

فراورده هاى مرطوب  کننده به محافظت از پوست در هواى خشک کمک مى کنند.
فراورده هاى مرطوب کننده متفاوتى مانند کرم هاى صــورت، مرطوب کننده هاى بدن و 

صورت و لوسیون ها یا پمادها براى پوست هاى خشک، حساس، روشن یا تیره وجود دارد.
عالوه بر این، انواع کرم هاى به اصطالح ضد پیرى پوست و کرم هاى ضد آفتاب هم در بازار 
موجود هستند. بنابراین انتخاب بهترین مرطوب کننده ممکن است براى شما مشکل باشد.

براى حل این مشکل مى توانید از این قواعد ساده استفاده کنید:
* محافظت در برابر آفتاب: مرطوب کننده ضد آفتابى که استفاده مى کنید، بدون توجه 
به نوع پوستتان باید «فاکتور محافظت در برابر خورشید»  دستکم 30 داشته باشد. اگر ضد 
آفتاب را روى پوست صورتتان استفاده مى کنید، از انواع عارى از روغن و رایحه استفاده کنید.

*آنتى اکسیدان ها: مرطوب کننده هاى داراى خواص آنتى اکسیدان مانند عصاره چاى 
سبز، بابونه، انار یا ریشه شیرین بیان ممکن است ظاهر شاداب و تازه اى به هر نوع پوستى 
بدهند. آنتى اکســیدان ها به خنثى کردن رادیکال هــاى آزاد- مولکول هاى فعالى که به 

سلول هاى پوست آسیب مى رسانند- کمک مى کنند.
*پوست چرب یا حســاس به آکنه: مرطــوب کننده هاى حاوى اســیدهاى آلفا 
هیدروکسى که اثر ضد پیرى پوست هم دارند، براى پوســت چرب مناسب تر هستند. اگر 
پوستتان آکنه مى زند، استفاده از مرطوب کننده هاى صورتى که منافذ پوست را نمى بندند و 

به اصطالح «آکنه زا» نیستند، مناسب است.
*پوست خشک: مرطوب کننده غلیظ تر براى پوست خشک مناسب تر است. به دنبال 
اجزایى مانند «هیالوورنیک اسید» و «دایمیتیکون» باشید که به مرطوب کردن پوست کمک 
مى کنند. گلیسیرین، پروپیلن گلیکول، پروتئین ها و اوره نیز به جذب آب به پوست شما کمک 

مى کنند. النولین، روغن معدنى و وازلین هم به حفظ شدن رطوبت یارى مى رسانند.

چطور چطور 
مرطوب کننده مرطوب کننده 
پوست انتخاب پوست انتخاب 

کنیم؟کنیم؟

ورزش در آب چه فوایدى دارد

فواید رژیم غذایى گیاهى براى دیابتى ها
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سقوط مرموز پسر نوجوان از بالکن خانه 

سه شنبه هفته گذشته بود که خبرى منتشر شد مبنى بر اینکه 
مادر جوانى در مشهد پسر بچه خردسال خود را با ضربه لگد 
به قتل رساند. این زن که ابتدا مدعى بود سر فرزندش به دلیل 
بازیگوشى به گوشه دیوار اوپن آشپزخانه اصابت کرده است 
وقتى در برابر سئواالت قاضى ویژه قتل عمد قرار گرفت به 
تناقض گویى پرداخت و هر بار ماجرایى ساختگى را درباره 
چگونگى مرگ پسرش بیان کرد. به همین دلیل و به دستور 
قاضى احمدى نژاد این زن به محل وقوع حادثه منتقل شد و 
به بازسازى صحنه مرگ دلخراش «ارسالن» پرداخت و به 
ناچار حقیقت قتل وى را فاش کرد. روزنامه «خراسان» که 
منبع انتشار این خبر بود به سراغ این زن جوان رفته و درباره 
جزئیات این حادثه با وى به گفتگو پرداخته است که در ادامه 

مى خوانید.
نامت چیست و چند سال دارى؟ 

سیمین- الف، 27 سال دارم.
در خانواده پرجمعیتى زندگى مى کردى؟

خانواده ما هفت نفر بود و من دو خواهر و دو برادر دیگر داشتم 
البته دو برادرم کوچک تر از من هستند و من سومین دختر 

خانواده ام.
اعتیاد دارى؟ 

نه االن معتاد نیستم چرا که مجبور شدم براى به عهده گرفتن 
سرپرستى فرزندانم اعتیادم را ترك کنم.

چه مدت است که اعتیاد را ترك کرده اى؟ 
حدود 9 ماه.

همسرت هم اعتیاد دارد؟ 
او هم یک بار با من در مرکز ترك اعتیاد بسترى شد تا بتوانیم 
مراحل قانونى را براى سرپرستى فرزندانمان طى کنیم البته 
زمانى که من و همســرم زیر یک سقف زندگى مى کردیم 
هیچگاه ندیدم که او مواد مصرف کند در واقع اختالفات ما 

به دلیل اعتیاد من بود.
در مدتى که قهر کرده بودى هیچ وقت 

فرزندانت را ندیدى؟
 نه! پسر بزرگم در گناباد، دخترم در مشهد و دو پسر کوچکم 

در شیرخوارگاه حضرت على اصغر(ع) نگهدارى مى شدند.
چند بار تا به حال ترك کرده اى؟ 

یک بار وقتى تصمیم گرفتم دوباره زندگى ام را از نو بسازم 
ترك کردم ولى باز بعد از مدتى به مصرف ادامه دادم تا اینکه 
بار دوم به دستور مقام قضائى دوباره 15 روز در مرکز ترك 

اعتیاد بسترى شدم.
فرزندانت بازیگوش بودند؟

بله، آنها به علت اینکه فاصله سنى خیلى کمى از یکدیگر 
داشتند مدام با هم درگیر مى شدند و مثل خیلى از کودکان به 

سوى هم اسباب بازى پرت مى کردند.
حادثه مرگ فرزندت چگونه رخ داد؟ 

آن روز عصر من در حیاط منزل مشغول شستشوى لباس 
ها بودم که صداى جیغ و فریاد فرزند کوچکم را شنیدم و به 

سویش رفتم تا او را ساکت کنم.
چه اشکالى داشت که کودك 2/5 ساله 

فریاد بزند؟
صاحبخانه ما یک زن بیمار است. ما هم آخرین ماه قرارداد 
اجاره منزل را مى گذراندیم، به همین دلیل مى خواستم پسرم 

را ساکت کنم تا فریادهایش موجب آزار آن زن نشود. 
حادثه چگونه رخ داد؟ 

ارسالن نزدیک پله ها بود و من قصد داشتم او را به داخل اتاق 
هل بدهم تا از روى پله ها نیافتد ولى دستانم بخاطر شستن 
لباس ها کفى بود که مجبور شــدم براى هل دادن او لگد 

محکمى به شکمش بزنم.
بعد از آن چه کردى؟ 

ارسالن بى رمق روى زمین افتاده بود و چیزى نمى خورد و 
حالت تهوع داشت، فکر کردم مثل همیشه بخاطر پرخورى 
به این روز افتاده است. از ســوى دیگر هم مى ترسیدم که 

اتفاقى برایش بیافتد.
چرا موضوع را از همسرت پنهان کردى؟ 
حدود یک ساعت بعد از این حادثه وقتى همسرم به منزل آمد 
سعى کردم همه چیز طبیعى جلوه کند اما هر لحظه که مى 
گذشت حال پسرم وخیم تر مى شد. من شام دیگر فرزندانم 
را دادم اما همه حواسم به ارســالن بود. دست و پایش یخ 
کرد و همســرم با دیدن این وضعیت خیلى نگران شد، این 
در حالى بود که من هنوز جــرأت نمى کردم واقعیت قضیه 

را به او بگویم.
همسرت چه کرد؟ 

او مضطرب بود، گفت باید ارسالن را به درمانگاه برسانیم شاید 
با تزریق یک آمپول حالش بهتر شود. بعد از آن هم در حالى 
که شب به نیمه رسیده بود، تاکسى تلفنى گرفت و پسرم را 

به درمانگاه رساند.
چگونه از مرگ فرزندت مطلع شدى؟ 

در خانه نشسته و با وجدان خودم درگیر بودم که حدود ساعت 
3 بامداد از کالنترى تماس گرفتند و از من خواستند به آنجا 

بروم. آنجا بود که فهمیدم پسرم دیگر در این دنیا نیست.
االن چه احساسى دارى؟ 

خیلى پشــیمانم اگر لحظه اى خــودم را کنترل مى کردم 
روزگارم این گونه تباه نمى شد.

ریشــه اصلى بدبختى هایــت را در 
عصبانیت مى بینى؟ 

نه! این فاجعه در اعتیاد من و مواد مخدر صنعتى ریشه دارد 
چرا که وقتى به این مواد لعنتى آلوده شدم زندگى ام را نیز از 

دست دادم.

لگد مادر
پسر2/5ساله  اش را کشت

در یک حادثه آتش سوزى سگ «پیتبول» ناجى جان زن جوان و نوزادش شد.
بنا به گفته «التانا چاى» هنگامى که در نیمه شب یک شنبه خانه غرق شعله هاى آتش شده بود این سگ 
خود را مرتباً به دِر پشتى حیاط پشت خانه آنها کوبید و با سر و صدا آنها را از خواب بیدار کرد. چاى، پس ازخارج 
شدن از خانه متوجه شد که منزل او و همسایه اش غرق شعله هاى آتش شده است. این اتفاق در منطقه 

«استوکتون» ایالت کالیفرنیا  آمریکا رخ داد.
این زن در خصوص این حادثه گفت: «به محض آنکه در را باز کردم سگ پیتبول من به سمتم دوید و شروع 
به سر و صدا کرد. من علت سر و صداى زیادش را متوجه نمى شدم. از خانه بیرون رفتم و دود سیاهى که از 

خانه همسایه ام به هوا بر مى خاست توجه ام را جلب کرد.»
بنا به گفته چاى او بالفاصله به سمت اتاق خواب دخترش رفت و دید که این سگ در حالى که قنداق دختر 

7 ماهه اش را به دندان گرفته تالش مى کند تا او را از اتاق خارج کند.
 سرانجام آتش نشانان موفق به مهار آتش شدند. در این آتش سوزى خانه این زن به همراه منزل همسایه 

اش تا حدودى آسیب دید.

بخشدار گیان از توابع شهرستان نهاوند استان 
همدان گفت: یک زن 45 ســاله در این شهر 

توسط برادرشوهرش به قتل رسید.
هاشم جهانگیرى افزود: برادر شوهر این زن 
در پى اختالفات خانوادگى با حالت عصبانى 
و بسیار خشــمگین وارد خانه برادرش شد و 
مشاجره شــدیدى میان او و عروس خانواده 
در گرفــت. وى ادامه داد: بــرادر قاتل که در 
خانه حضور داشت نتوانست مانع از بروز تنش 
میان همسر و برادرش شود و تالش هاى او 
براى جلوگیرى از درگیرى ناکام ماند تا جایى 
که قاتل ابتدا با سالح سرد برادرش را زخمى 
کرد و سپس با استفاده از چاقو، زن برادر خود 

را به قتل رساند.
بخشــدار گیان علــت این قتــل را اختالف 
خانوادگى عنوان کرد و گفت: پس از اطالع از 
این موضوع بالفاصله تیم هاى پلیس آگاهى 
در صحنه حضور یافتند و جسد این زن براى 
کالبد شکافى به پزشــکى قانونى منتقل شد. 
جهانگیرى اظهار کرد: با توجه به اینکه قاتل 
پس از ارتکاب ایــن قتل صحنه جرم را ترك 
نکرده بود، بالفاصله توسط عوامل انتظامى 

این شهرستان دستگیر شد.

ســرانجام دلیل عدم پرداخت پول توســط 
دستگاه خودپردازى که در آن صدها هزار پول 

نقد قرار داده شده بود مشخص شد.
در اتفاقــى عجیب، موش ها هــزاران روپیه 
موجود در یکى از دســتگاه هاى خودپرداز در 
هندوســتان را نابود کردند. پــس از دریافت 
گزارش خرابى دســتگاه خودپــرداز یکى از 
بانک هاى دولتى در منطقه «آسام تینسوکیا» 
هندوستان گروهى از تکنســین هاى بانک 
براى تعمیر دستگاه خودپرداز به محل مراجعه 

کردند.
آنها پس از بــاز کردن دســتگاه خودپرداز با 
صحنه اى باورنکردنى مواجه شــدند. حدود 
12 لک روپیه (هر لک مســاوى با صد هزار) 
از کل پول هاى موجود در این دستگاه توسط 
موش ها جویده شده و نابود شده بود. حدود 17 
لک روپیه موجود در دستگاه که از گزند موش 
ها سالم مانده از دستگاه خودپرداز خارج و به 

بانک منتقل شد.
 ویدئویى که از این دســتگاه خودپرداز تهیه 
شده بود بالفاصله در شــبکه هاى اجتماعى 
به اشتراك گذاشته شــد و با واکنش برخى 
کاربران همراه بود. یکى از کاربران با انتشار 
این ویدئو در توییتر نوشــت: «مثل اینکه در 
میان موش ها هم برخى از آنها خبیث هستند 

و دست به اعمالى خباثت وار مى زنند.»

قتل زن برادر مقابل 
چشمان شوهرش

موش هایى که پول 
مى خورند!

سگ قهرمان، ناجى جان نوزاد7ماهه!

پایان تلخ شوخى پسرعمو با دخترعمو

سرکشى هاى مستمر عوامل یگان حفاظت استان چهارمحال و بختیارى از 
منطقه تاریخى «کمه» و بعد از کسب خبر در خصوص تردد افراد ناشناس 
و احتمال سرقت سنگ قبرهاى تاریخى موجود در منطقه، بالفاصله اکیپ 
نیروهاى حفاظت به سرپرســتى فرمانده یگان به محل مورد نظر اعزام 

شدند.
ســردار امیر رحمت اللهــى اظهار کــرد: پس از بررســى هاى دقیق و 
تحقیقات میدانى گسترده، با بهره گیرى از شگردهاى تخصصى و صرف 
ســاعت ها کار مراقبتى و ردزنى، به رغم حمل و انتقال شــبانه سنگ قبر 
تاریخى به بیرون از جایگاه آن، با حضور به موقع گشــت یگان از سرقت 
یک عدد ســنگ قبر تاریخى با قدمت دوره صفویــه جلوگیرى به عمل

 آمد. 
وى با بیان اینکه در این عملیات سارقان با استفاده از تاریکى شب متوارى 
شدند که دستگیرى عامل یا عامالن سرقت به منظورآشکار شدن زوایاى 
پنهان موضوع در دســتور کار یگان حفاظت قــرار دارد، افزود: با حضور 
نیروهاى پاسگاه محل و با کسب دستور مقام قضائى، سنگ قبر موصوف به 

موزه سنگ «قلعه چالشتر» منتقل شد.

با تالش نیروهــاى یــگان حفاظت اســتان چهارمحال و 
بختیارى، سرقِت یک سنگ قبر تاریخى دوران صفویه ناکام

 ماند. 
فرمانده یگان حفاظت ســازمان میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى گفت: در نیمه دوم خرداد ماه سال 97، در 

ناکامى در سرقت سنگ قبر «صفوى»

هفته گذشته یک دختر بچه ششــم ابتدایى در 
شیراز خودکشى کرد.

مدیرکل پزشکى قانونى فارس پنج شنبه هفته 
گذشــته در جمع خبرنــگاران با اعــالم اینکه 
دانش آموز یاد شده خود را حلق آویز کرده است، 
گفت: در ماه گذشــته نیز دانــش آموزى در نى 
ریز خودکشى کرد.  دکتر سعید غالمزاده افزود: 

متأسفانه در سال گذشــته 348 مورد خودکشى 
منجر به فوت در سطح استان داشته ایم. وى با 
اشاره به اینکه بیشترین آمار خودکشى در گروه 
سنى 15 تا 45 سال است، یادآور شد: خودکشى را 
در تمام جوامع داریم و آمار خودکشى ما در ایران به 
مراتب کمتر از فرانسه است و در سال 96 نسبت 

به سال 95 میزان 6 درصد افزایش یافته است.

نزاع دسته جمعى در روستاى قورچاى آزادشهر 
گلستان یک کشته بر جاى گذاشت.

رئیس پلیــس شهرســتان آزادشــهر گفت: 
چهارشنبه شب در روستاى قورچاى، شخصى 
با کامیون در حال حمل کاه بود که به سیم برق 
یکى از اهالى روستا برخورد کرده و باعث قطعى 

برق مى شود.
سرهنگ محمدرضا اصالنى ادامه داد: همین 

امر سبب نزاع دســته جمعى مى شود و در این 
بین یک نفر کشــته و هشت نفر مصدوم شدند 
که چهار نفر از مصدومان به بیمارستان منتقل 

شدند.
پــس از اطــالع مأمــوران و تــالش آنهــا 
پس از چهار ســاعت قاتل که متوارى شــده 
بــود دســتگیر و تحویــل مراجــع قضائى 

شد.

یک مرد چینى براى یافتن پســر مفقود شــده 
اش تاکنون بیــش از 400 هــزار کیلومتر را با 

موتورسیکلت پیموده است.
هر سال با رسیدن و تمام شدن روز پدر در چین، 
قلب میلیون ها چینى  براى «گئو گانگ تانگ» 
مى تپد. مردى که بیش از دو دهه است به دنبال 

پسر گمشده اش مى گردد.
 صبــح روز 21 ســپتامبر ســال 1997 گئــو 
براى رفتــن به محــل کارش خانــه را ترك 
کــرد. در حالى که همســرش در آشــپزخانه 
مشــغول پختن غذا بود، پســر دو ســاله آنها 
در کوچه مشــغول بازى بود. گفته مى شــود 
یک زن غریبه به پســر آنها نزدیک شــد و از 
آن تاریخ به بعد دیگر کســى این پسر بچه را 

ندید.
گئو که اهل دهکده اى در اســتان شاندونگ 

چین است حدود 21 سال است که در جستجوى 
پسر گمشده اش اســت. او در طول این سال 
ها به 29 اســتان چین و مناطــق مختلف آن 
ســفر کرده اســت و حدود 400 هزار کیلومتر 
(بیشــتر از فاصله زمین تا مــاه) راه طى کرده 
و دســتکم ده موتورســیکلت عــوض کرده

 است.
در حالى که ایــن مرد چینــى تاکنون موجب 
شــده هفت خانواده دیگر از اقــوام او فرزندان 
مفقود شــده خود را بیابند اما تــالش او براى 
یافتن پســرش تاکنون بى نتیجه بوده است. 
گئو در این خصوص گفــت: «زمانى که من در
جاده ها مشغول سفر هستم مى توانم پدر بودن 
را احساس کنم. من نمى توانم لحظه اى متوقف 
شوم چون نمى توانم اجازه دهم زمان بگذرد و 

دیر شود.»

دختر دبستانى خود را دار زد

نزاع دسته جمعى به دلیل قطعى برق 

21سال جستجو 
براى یافتن 
فرزند گمشده! 

پسر بچه اى حین بازى کردن با اسلحه شکارى باعث مرگ دختر 
عموى خودش شد.فرمانده انتظامى شهرستان مالیر از شوخى 
مرگبار با سالح و عاقبت نافرجام خبر داد و اظهار کرد: دخترى 16 
ساله در یکى از روستاهاى شهرستان مالیر بر اثر شوخى با سالح 
شکارى، زخمى و به بیمارستان منتقل شد. سرهنگ شعبان  ترك  

نیا افزود: مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند و مشخص شد 
که پسرعموى 12ساله بر اثر شوخى مرگبار با سالح شکارى سبب 
مجروح شدن دختر عموى خود شده که فرد این دختر نوجوان 
بالفاصله براى درمان به بیمارستان منتقل مى شود اما به دلیل 

شدت صدمات وارده فوت مى کند.

رئیس کل دادگسترى استان گلســتان گفت: حکم قصاص 
قاتل «ســالله» دختــر بچه پنج ســاله آق قالیــى صادر 

شد.
به گزارش ایسنا، هادى هاشمیان در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: بالفاصله بعد از قتل ســالله کیفرخواست صادر شد و 
بعد از تحقیقات و رســیدگى ها در کمتر از دو ماه حکم صادر 

شد. 
وى افــزود: متهم ایــن پرونده بــه علت ارتــکاب قتل به 
قصاص و به دلیــل آدم ربایى به 15 ســال حبس محکوم 
شد.هاشــمیان خاطرنشــان کــرد: اگــر بــه رأى دادگاه 
اعتراض نشــود پرونــده به اجــراى احکام مــى رود و در 
صــورت اعتراض پرونــده به دیوان عالى کشــور ارســال 

مى شود.
ششم اردیبهشت ماه امسال بود که خانواده سالله، مفقودى 
او را به پلیس گــزارش دادند و مأموران پس از شناســایى و 
بازجویى از یک مظنون که از همسایگان مقتول و سابقه  دار

 نیز بود جنازه کودك را پیدا کردند. 
قاتــل در بازجویــى هــا ضمــن اعتــراف بــه قتــل 
دختر بچــه اذعان کــرد که براى درخواســتى بــه منزل 
مادربــزرگ کــودك مراجعــه کــرده اســت و چــون 
با پاســخ منفى آنها روبه رو شــده با هدف انتقــام از اهالى 
خانــه این دختربچــه را ربــوده و پــس از انتقال بــه انبار 
خانه یکى از روســتاییان کــه در منزل نبودنــد، خفه کرده

 است.

پسر نوجوان بر اثر ســقوط از بالکن خانه اى در تجریش به کام مرگ فرو 
رفت.

ساعت 12و45دقیقه روز ســه شنبه 29خرداد ماه ســال جارى مأموران 
کالنترى 101 تجریش در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت مرگ 

مشکوك پسر نو جوانى را اعالم کردند.
بنابر اظهارات مأموران و تحقیقات اولیه، متوفى پسر 17 ساله اى بود که بر 
اثر سقوط از بالکن منزل در محدوده استحفاظى این کالنترى جان باخته و 
حادثه هنگامى اتفاق افتاده بود که خانواده این پسر در خانه حضور نداشتند.
سرانجام با دســتور بازپرس امور جنایى تهران جسد متوفى براى بررسى 
بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شــد و تحقیقات درباره نحوه و علت این 

حادثه مرگبار ادامه دارد.

حکم قصاص قاتل «سالله» صادر شد
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الهى، فرودگاه وحى خدا و جایگاه تجارت دوستان خداست که در آن 

رحمت خدا را به دست آوردند و بهشت را سود بردند. 
موال على (ع)

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول
شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 692 مورخ 97/03/30 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى 
چهار قطعه زمین از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 727 ف رعى از 2645 اصلى با کاربرى مسکونى واقع در خیابان سردار شهید ملکیان با 
شرایط پرداخت 50 درصد نقد و مابقى در 4 قسط ماهیانه به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به 
عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

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

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول
شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 698 مورخ 97/03/30 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى 
ششدانگ دو قطعه زمین از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 368 فرعى  از 2840 اصلى با کاربرى مسکونى واقع در بلوار دانشگاه از طریق 
مزایده عمومى و شرایط پرداخت 40 درصد نقد و مابقى در 4 قسط ماهانه اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران 

و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

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

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول 
شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 700 مورخ 97/03/30 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى 
ششدانگ دو قطعه زمین از قطعات تفکیکى باقیمانده پالك ثبتى 4 فرعى از 2639 اصلى با کاربرى مسکونى واقع در خیابان سردار 
شهید ملکیان- خیابان در حال احداث ضلع شمالى صالح آباد به شرح ذیل به صورت پرداخت نقدى از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 

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

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

آگهى تجدید مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

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

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

به شهردارى نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مزایده

 على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

نوبت اول 

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

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

2- واگذارى به صورت اجاره زمین چمن مصنوعى دیزیچه 

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى 
شهردارى اصفهان گفت: شهر اصفهان نیاز به یک بازنگرى اساسى در حوزه 
مشاغل شهرى داشته و باید در دوره جدید، تمام نگاه ها و برنامه ها از جمله 
عمران شهرى، اقتصاد شهرى، حمل و نقل شهرى و ... همراه و همسو با 

ساماندهى مشاغل شهرى باشد.
محمد مجیرى با اشاره به تغییر عنوان این سازمان گفت: عنوان «سازمان 
میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان» به 
«ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى» تبدیل شده است، 
بنابراین اولویت اصلى سازمان، ساماندهى مشاغل شهرى خواهد بود. وى 
ادامه داد: البته از دیگر مأموریت هاى سازمان نیز نباید عدول کرد و تمامى 

آنها را باید به موازات هم پیش برد.
■■■ 

وى ادامه داد: پیامدهاى توسعه شهرنشینى به صورت آلودگى آب و هوا و 
محیط زیست شهرى، تهدیدى جدى براى سالمتى و ایمنى ساکنان شهرها 
به شمار مى رود. مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده 
هاى کشاورزى شهردارى اصفهان اضافه کرد: امروزه، مناطق شهرى به 
عنوان کانون هاى جمعیت و فعالیت هاى اقتصادى، با تمرکز باالى واحدهاى 
آالینده محیط زیست مواجه شده اند، به طورى که موقعیت مکانى نامناسب 
و انواع آلودگى هاى ناشى از مشاغل مختلف در شهرهاى بزرگ از جمله شهر 
اصفهان، سالمت و آرامش شهروندان را مورد تهدید جدى قرار داده است.

وى اظهارداشت: واحدها و مشاغلى که نوع فعالیت و مهم تر از آن، موقعیت و 
نحوه مدیریت آنها، عامل ایجاد آلودگى و مزاحمت است، بنابراین شناسایى 
و ساماندهى مناسب مشاغل آالینده و مزاحم، موضوعى مهم در مدیریت 
شهرى است.مجیرى خاطرنشان کرد: شهر اصفهان نیاز به یک بازنگرى 
اساسى در حوزه مشاغل شهرى داشته و باید در دوره جدید،  تمامى نگاه ها 
و برنامه ها از جمله نگاه مدیریت شهرى، عمران شهرى، اقتصاد شهرى، 

حمل و نقل شهرى و ... همراه و همسو با ساماندهى مشاغل شهرى باشد.
■■■ 

وى با اشاره به تعداد واحدهاى صنفى مجوزدار در سطح شهر گفت: طبق 
آمار سامانه ایرانیان اصناف،77 هزار و 373 واحد صنفى پروانه دار در شهر 

اصفهان مشغول به فعالیت هستند و بر اساس جمعیت شهرى، به ازاى هر 
26 نفر، یک واحد خرده فروش مستقر است که متأسفانه با استانداردهاى 
جهانى بسیار فاصله دارد. مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان اضافه کرد: جهت عملیاتى شدن 
ساماندهى مشاغل شهرى باید از مدل هاى مختلف سرمایه گذارى استفاده 
کرد و با مشارکت اتحادیه ها و واحدهاى صنفى، به منظور سهیم شدن در 

حل مشکالت شهرى بهره برد.
مجیرى عنوان کرد: 14 رسته صنفى در کارگروه هاى مختلف مشخص شدند 
که باید در اولویت ساماندهى قرار گیرد که البته با روش هاى سلبى نمى توان 
واحدهاى صنفى را مجاب و در برابر آنها و براى آنها تصمیم گیرى کرد. وى 

تاکید کرد: باید مشوق هایى در این خصوص در نظر گرفته شود و واحدهاى 
صنفى، خود عالقه مند به ساماندهى واحدهاى خود باشند.

■■■ 
وى با اشاره به موقعیت در نظر گرفته شده براى ساماندهى رسته هاى مختلف 
صنفى گفت: محل استقرار مناسب به منظور ساماندهى رسته هاى مختلف 
صنفى باید با مطالعه انجام شود و  اینکه ما یک زمینى داشته باشیم و بخواهیم 
یک واحد صنفى و یا یک مجموعه صنفى را در آنجا مستقر کنیم، امکان پذیر 
نیست، بنابراین باید پیش از استقرار واحدهاى صنفى در یک مکان مناسب، 
با مکان یابى و مکان گزینى مناســب که مى تواند جزء ابزار علمى و اولیه 

یک مطالعه براى استقرار واحدهاى صنفى باشد، اقدام به برنامه ریزى کرد.

 شهر اصفهان نیازمند  بازنگرى اساسى در حوزه مشاغل شهرى است



استاناستان 09093248 سال پانزدهمشنبه  2 تیر ماه   1397

فعالیت 32 هزار کارگر 
در شهرضا

مدیر اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان 
شــهرضا گفت: در حال حاضر 32 هزار کارگر در این 
شهرستان فعالیت مى کنند که از این تعداد، 15هزار نفر 

در حوزه کارگر و کارفرمایى قرار دارند.
مصطفى اباذرى، آگاهى نداشتن از قوانین و مقررات را، 
یکى از مهمترین مشکالت نظام کارگرى و کارفرمایى 
دانست و اظهارکرد: ماهیت قانون کار براى حمایت از 
کارگران، به عنوان قشرى که در نظام تولید و کارفرمایى 
ضعیف تر هستند، وضع شده اســت، اما حمایت هاى 
قانونى از کارفرمایان نیز وجــود دارد.وى از پرداخت 
حقوق بیکارى به 920 نفر از کارگران بیکار شــده این 
شهرستان خبر داد و افزود: این افراد باید حداقل یک بار 

در هفته به این اداره مراجعه کنند. 

اجراى آزمایشى کشت کلزا
 در شهرضا

اجراى طرح کشــت کلزا به صورت آزمایشى از مزارع 
شهرستان شهرضا آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان شهرضا گفت: پیش 
بینى مى شود از پنج هکتار از این مزارع، هشت تن کلزا 
برداشت شود. رضا باقرى افزود: از 17هزار هکتار زمین 
زراعى در این شهرستان، 4700هکتار به کشت پاییزه و 

2300هکتار به کشت بهاره اختصاص دارد.

آتش نشانى اصفهان مجهزتر از 
همیشه

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از خرید تجهیزات به روز و مکانیزه 

براى این سازمان خبر داد.
بهزاد برزگــزاد اظهارکرد: به دنبال تجهیز ســازمان 
آتش نشــانى، نردبان 40 متــرى «بازومفصلى» از 
کشــور اتریش و آلمان خریدارى شــد. وى با اشاره 
به دیگر برنامه هاى این ســازمان افزود: بالغ بر 130 
دستگاه تنفسى از کشــور آلمان خریدارى شده است 
که این دســتگاه ها نیز به زودى به تجهیزات سازمان 
آتش نشــانى افزوده مى شــود. مدیرعامل سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: 800 هیدرولیک کاتر جهت عملیات برش کارى 
در حوادث جاده اى نیز وارد ناوگاه آتش نشــانى شده 
اســت که به زودى قابلیت بهره بردارى از آن فراهم 

خواهد شد.

آغاز به کار کانون 
عکاسان خبرى نجف آباد 

کانون عکاسان خبرى شهرستان نجف آباد با عضویت 
70 عکاس آغاز به کار کرد.

ایــن کانــون، بــا هــدف توســعه و ســاماندهى 
فعالیت هاى عکاســى در حوضه خبر در شهرســتان 
نجف آبــاد فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. کانون 
عکاســان خبرى و آزاد نجــف آباد 70 عضــو دارد 
و برگزارى کالس هاى عکاســى، نمایشــگاه هاى 
تخصصــى عکاســى، اردوهاى علمى و عکاســى و 
ســاماندهى فعاالن عکاســى حوزه خبــر، از جمله

 برنامه هاى آن اعالم شده است. 

2رشته جدید در دانشگاه 
علوم پزشکى راه اندازى شد

2 رشته تحصیلى «مدیریت سالمت، ایمنى و محیط 
زیست» و «مهندسى بهداشت حرفه اى» در دانشگاه 

علوم پزشکى اصفهان راه اندازى شد. 
مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: موافقت اصولى راه اندازى این دو رشته، به استناد 
رأى صادره در شوراى گســترش دانشگاه هاى علوم 
پزشکى کشور صادر شد.کیانوش جهانپور افزود: رشته 
«مدیریت سالمت، ایمنى و محیط زیست» در مقطع 
کارشناسى ارشد ناپیوسته و «مهندسى بهداشت حرفه 
اى» در مقطع دکتراى تخصصى راه اندازى شد. وى 
خاطرنشان کرد: این رشته ها پیش از این در تعدادى از 

دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور ارائه مى شد. 

خبر

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
تاپایان سال جارى، 6000 هکتار از اراضى مورد اختالف 
اداره کل اوقاف و اداره کل منابع طبیعى اســتان تعیین 

تکلیف مى شود.
محمد حسین شاملى اظهار کرد:  براساس تفاهمنامه بین 
سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعى، بسیارى از مسائل 
حقوقى مربوط به حق مالکیــت موقوفات و امامزادگان 
که در مجاورت اراضى ملى بودند، خــارج از دادگاه و در 
چارچوب قانون و پاى میز مذاکره تعیین تکلیف شد. وى 
افزود: در اســتان اصفهان 12 هزار و 500 هکتار از این 
اراضى مورد اختالف بود که از این میزان، 6000هکتار 

آن در سال گذشته درقالب این تفاهمنامه تعیین تکلیف 
شد و تاپایان سال جارى نیز بقیه اراضى مورد اختالف، 
بررسى و تعیین تکلیف مى شود. مدیر کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى اســتان اصفهان دلیل طوالنى شدن روند 
بررسى اراضى مورد اختالف بین دو اداره را، طى کردن 
روند ادارى دانست و گفت: در برخى از استان ها، پرونده 
هاى اراضى مــورد اختالف بیــن ادارات اوقاف و منابع 
طبیعى زودتر حل و فصل شده اند،  اما در استان اصفهان 
این روند همراه با طى تشــریفات قانونى براى اخذ سند 
مالکیت همراه بوده و این موضوع باعث شده است تا روند 

بررسى کارشناسى پرونده ها به طول بیانجامد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در خصوص افزایش 
تعرفه آموزشــگاه هاى رانندگى گفت: این تعرفه ها بر 
اساس نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم 

امسال افزایش مى یابد.
سرهنگ رضا رضایى با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
150 آموزشگاه رانندگى در سطح استان اصفهان فعالیت 
دارند، اظهار کرد: 60 مرکز در مرکز استان و بقیه در 22 

شهرستان استان فعالیت دارند.
وى با بیان اینکه تیم هاى بازرسى، ماهانه و یا به صورت 
هفتگى از آموزشــگاه هاى رانندگــى بازدید مى کنند، 
افزود: عمده تخلف این آموزشــگاه هــا، بعضًا دریافت 

شهریه مازاد و یا اســتفاده از خودروهاى با عمر باالى 
استاندارد است.

رئیس پلیس راهــور اســتان اصفهان عمــر قانونى 
خودروهاى مورد استفاده در آموزشگاه هاى رانندگى را 
حداکثر هفت سال اعالم کرد و گفت: فعالیت خودروها با 

سن بیشتر، تخلف محسوب مى شود.
وى بــا بیــان اینکه طــى یکســال اخیر مــوردى 
در خصوص پلمــب مراکز آموزش رانندگى در ســطح 
استان اصفهان نداشته ایم، اضافه کرد: به اغلب مراکزى 
که تخلف داشتند، تذکر دادیم و خوشبختانه مورد توجه 

قرار گرفت.

افزایش تعرفه  آموزشگاه هاى 
رانندگى در نیمه دوم امسال 

6000 هکتار از اراضى اصفهان 
تعیین تکلیف مى شود

«راه و رسم سفر با کودکان» با برگزارى سه کارگاه  «چگونگى همراهى کودکان در طبیعت»، «طراحى قصه 
و بازى در بناهاى تاریخى» و «کودك، موزه، فرهنگ: قصه دیروزها راز فردا» و با هدف آموزش گردشــگرى 

کودك و خانواده، در کاشان برگزار مى شود.
نیلوفر رضابنده لو، تسهیلگر و طراح این کارگاه گفت: در این کارگاه، راه و رسم سفرهاى هدفمند با کودکان، چه 
ســفرهایى که کودك به همراه خانواده مى رود و چه سفرهایى که کودك در قالب اردو و به صورت گروهى در 

آن شرکت مى کند، دنبال خواهدشد.
وى افزود: یکى از ضعف هایى که در حوزه گردشگرى کودك وجود دارد، این است که راهنما و یا بزرگسالى که 

کودك را همراهى مى کند، شناخت و اطالعات کاملى در خصوص نیاز کودك ندارد.  

معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: اجراى طرح پارکومتر سبب شــده 30 درصد از 
پارك هاى غیرمجاز در سطح شــهر اصفهان کاهش 

یابد.
علیرضــا صلواتــى  اظهــار کرد: بــه منظــور رفع 
پارك هاى حاشــیه اى خیابان هاى اصفهان، تاکنون 

طرح هاى مختلفى از جمله پارکومترهاى ســکه اى، 
موبایل پارك، پارکبان و... اجرا شــده که با نقاط ضعف 
و قوت هایى همراه بود، امــا در نهایت با تجربه اجراى 
این طــرح ها، شــهردارى اصفهــان به ایــن نتیجه 
رســید که طرح مکانیزه و هوشــمند پارکومتر را اجرا 

کند.
وى با بیان اینکه رویکرد اجراى این طرح، ساماندهى 
ترافیک و حذف پارك هاى دوبله است، افزود: مردم باید 
در قبال استفاده از پارکومتر هزینه پرداخت کنند، از این 
رو پیش بینى مى شود مردم بیشتر به استفاده از حمل و 

نقل عمومى رغبت نشان دهند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه 
داد: به زودى با رفع مشــکالت طرح پارکومتر، شاهد 
ارتقاى سطح کیفیت طرح پارکومترها و ارائه تسهیالت 

بیشتر به شهروندان خواهیم بود.

صلواتــى افــزود: از آنجایى کــه با گذشــت زمان، 
بر میزان هزینه اســتفاده از پارکومتر افزوده مى شود، 
بنابرایــن شــهروندان از پارك هــاى طوالنى مدت 
در ســطح شــهر خوددارى خواهنــد کرد کــه این
کمــک  ترافیــک  ســازى  روان  بــه  مســئله 

مى کند.
وى با بیان اینکه با اجراى طرح پارکومتر، شــهروندان 
به استفاده از پارکینگ هاى عمومى سطح شهر ترغیب 
مى شوند، گفت: بدون شک اجراى این طرح، منجر به 
اســتفاده مردم از پارکینگ هاى عمومى خواهد شــد، 
زیرا هزینه پــارك در محل هایى کــه پارکومتر دارد
 از هزینــه پارك خــودرو در پارکینگ هــاى عمومى 
گران تر اســت و این رویکرد، با هدف اســتفاده هرچه 
بیشــتر مردم از پارکینگ هاى عمومــى برنامه ریزى 

شده است.

رئیــس دفتــر نمایندگــى وزارت امــور خارجــه در 
اصفهان گفــت: اگــر مقامــات اســتان بخواهند از 
طریــق برگــزارى نمایشــگاه در کشــورهاى دیگر 
به معرفــى اصفهــان بپردازنــد، باید چنــد ده هزار 
دالر بــراى آن هزینــه کنند، ایــن در حالى اســت 
که با انجام یک ســفر، اصفهــان به خوبــى معرفى

 مى شود.
علیرضا ســاالریان در رابطه با اهمیت ســفر مقامات 
استان به دیگر کشــورها گفت: ســفرهاى خارجى به 
اصفهان زیاد اســت و در چند ماه اخیــر، چندین هیئت 
خارجى به شــهر ما ســفر کرده اند، ولــى از اصفهان 
تنها دو هیئت به کشــورهاى دیگر رفتــه اند، بنابراین 
نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان به مســئوالن 
اســتان پیشــنهاد داده اســت تــا زمینه هــاى الزم 
را براى ســفرهایى که مى تواند معرفــى اصفهان در 
شــهرهاى دیگر دنیا را به دنبال داشــته باشد، فراهم 

کنند.
وى افزود: همچنین اگر ســطح هیئت هاى سفر کننده 
به کشــورهاى دیگر پایین باشد، کســى به آن توجه 
نمى کند؛ بنابرایــن در اجالس هاى بیــن المللى که 
شــهرداران و مقامات همتراز کشورهاى دیگر هستند، 
مقامات اســتان اصفهان هم حتمًا باید در همان سطح 

شرکت کنند.
ساالریان تأکید کرد: مطمئن باشید اگر مقامات استان 
اصفهــان در اصفهــان بمانند و ســفرهاى خارجى به 
کشورهاى دیگر نداشته باشند، اصفهان به جهان معرفى 
نمى شــود و بر خالف تصورى که مــا داریم و گمان 
مى کنیم اصفهان را همه دنیا مى شناسند، اینطور نیست؛ 
حتمًا باید این سفرها انجام شــود تا شناسایى و  معرفى 

اصفهان بهتر از گذشته شود.
***

رئیس دفتر نمایندگى وزارت امــور خارجه در اصفهان 

در رابطه با دســتاوردهاى این سفرها گفت: این سفرها 
وقتى در ســطح مقامات انجام مى شــود، از یک ســو 
تفاهمنامه هاى مختلفى امضا مى شود و از سوى دیگر، 

خبرنگارانى که براى پوشــش این خبر مى آیند، بدون 
کمترین هزینه اى از سوى ما، به معرفى اصفهان کمک 

مى کنند.

فرماندار اردستان گفت: 90 درصد مدرسه هاى این شهرستان، فرسوده است و نیاز به بازسازى و مرمت دارد.
حمیدرضا تأملى، شمار مدارس در این شهرســتان را 60 واحد عنوان کرد و افزود: قدمت بیشتر این مدرسه ها، 

نزدیک به نیم قرن پیش مى رسد.
وى با توجه به فرسودگى بیشتر ساختمان مدرسه هاى این شهرستان، لزوم توجه به این مهم و اختصاص اعتبار 

الزم براى مرمت و بازسازى آنها را خواستار شد.
فرماندار اردستان بر لزوم بهره گیرى از ظرفیت خیران مدرسه ساز تأکید کرد و افزود: خیران نقش مهمى در نوسازى 

و نشاط واحدهاى آموزشى داشته اند. 

تخمگذارى و جوجه آورى پرندگان مهاجر آبزى، 
طى یک هفته اخیردر جزایردریاچه سد زاینده رود 

آغاز شده است.
مدیر اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
چادگان گفت: دسته هاى بزرگى از پرندگان مهاجر 
آبزى و کنار آبزى همه ساله در مسیر مهاجرت خود 
به سمت مناطق شــمالى، وارد زیستگاه آبى سد 

زاینده رود مى شوند.
مجتبى حاجتى افزود: فراهم بودن شرایط زیستگاه 
براى برخى گونه هــا مانند پرســتوى دریایى، 
کاکایى ارمنى و کاکایى پازرد در حدى است که 
با شروع فصل تابستان، شــروع به تخمگذارى 
و جوجه آورى در جزایر دریاچه ســد زاینده رود 
مى کنند. وى اظهار کرد: با توجه به خشکسالى 
سال هاى اخیر و به خصوص سال جارى، جزایرى 
که این پرندگان در ســال هاى گذشته اقدام به 
تخمگذارى مى کردند، به طور کامل از آب خارج 
شده و پرندگان به اجبار در جزایر خیلى کوچک به 
وجود آمده، اقدام به تخمگــذارى و جوجه آورى 

کرده اند.
کاکایــى ارمنى گونــه اى پرنــده مهاجر آبزى 
است که بیشتر در شــمال غرب کشور مشاهده 
مى شود؛ پرستوهاى دریایى نیز گروهى از پرندگان 
دریایى از تیره کاکائیان هستند که در اغلب نقاط 
دنیا یافت مى شوند و همه ســاله مسافت هاى 

طوالنى را در فصل مهاجرت، طى مى کنند. 

سخنگوى شــوراى اسالمى شــهر دولت آباد گفت: با 
انجام فعالیت هاى شــهردارى دولت آباد، چندین پروژه 
از ابتداى سال 97 تاکنون نزدیک به بهره بردارى و یا در 

حال انجام است.
ناصر معینى به برخى از فعالیت هاى انجام شــده توسط 
شهردارى و شوراى اسالمى شــهر دولت آباد برخوار از 
ابتداى سال 97 تاکنون اشــاره کرد و اظهار داشت: این 
پروژه ها شامل زیرســازى بالغ بر 60 هزار متر مربع از 
خیابان هاى منطقه صنعتى و آسفالت این خیابان ها در 
آینده، اصالح اطراف زمیــن چمن مصنوعى دولت آباد، 
اصالح دکوراســیون پارك جهاد، اصالح دکوراسیون 
پارك معلم و اصالح دکوراسیون پارك سرجوب دولت 

آباد و اصالح نور پردازى پارك هاست.
سخنگوى شوراى اســالمى دولت آباد، روکش آسفالت 
محور جنوبى جاده دولت آباد – حبیب آباد، اصالح برخى 
میادین، ادامه ساخت گلزار شهداى امامزاده محمود(ع)
دولت آباد، ســاخت تمثال شــهدا و نصب در بلوارهاى 
سطح شهر (در آینده نزدیک) و تعیین پیمانکار به منظور 
تکمیل باغ بانوان را، از دیگر اقدامات شــهردارى دولت 

آباد برشمرد.
معینى به تغییر تابلوهــاى ورودى معابر با فرمت جدید، 
آزاد ســازى خیابان 25 مترى فاز3 گل ها به بلوار معلم، 
زیرســازى خیابان 25 مترى فاز3 گل ها به بلوار معلم، 
تخریب قسمتى از بافت هاى فرسوده غیر قابل مرمت، 

اصالح تعــدادى از پل هاى کنار خیابــان هاى اصلى، 
لکه گیرى معابر و اصالح  برخى پیاده روها در سطح شهر 

نیز اشاره کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان از 
آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره ملى تعاونى هاى برتر 

در اصفهان خبر داد.
محسن نیرومند اعالم کرد: ثبت نام در این جشنواره، تا 16 

تیر امسال همزمان با سراسر کشور ادامه دارد.
وى افزود: به منظور توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد 
رقابت سالم میان اعضاى خانواده بزرگ تعاون کشور در 
قالب سیزدهمین جشنواره ملى از تعاونى  هاى برتر استان 

اصفهان تجلیل مى  شود. 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان، 
هدف از انتخاب تعاونى  هاى برتر را، ارج نهادن به زحمات 
تالشگران بخش تعاون و تشویق و ترغیب فعالیت  هاى 
تولیدى، توزیعى و خدماتــى در مناطق مختلف و ایجاد 
فضاى مناسب براى انتقال دانش رسمى و بومى در تعاون 

و توسعه مشارکت  هاى مردمى عنوان کرد. 
نیرومنــد با بیــان اینکه صنایع دســتى بــه مجموعه
گرایش هاى شغلى جشنواره اضافه شده است، از شرکت  
ها و اتحادیه  هاى تعاونى در گرایش هاى کشــاورزى، 

صنعتى، معدنــى، عمرانى، تأمین نیــاز تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان و صنوف خدماتى، اعتبارى، دهیارى ها، 
زنان، حمل  و نقل، فرش دستباف، مسکن، مرزنشینان، 
دانش  بنیان، سهامى عام، بنیاد تعاون و کارآفرینى دعوت 

کرد تا در این جشنواره ثبت  نام کنند. 
وى خاطرنشــان کــرد: پــس از بررســى مــدارك 
شرکت کنندگان در جشنواره، تعاونى هاى رتبه اول و دوم 
استانى معرفى مى شــوند و در شهریور همزمان با هفته 

تعاون از آنها تجلیل خواهد شد. 
فرماندار سمیرم مجموع اعتبار طرح هاى تملک دارایى در این شهرستان را 310 میلیارد ریال اعالم کرد.

محمد جعفرزاده اظهار کرد: سرجمع اعتبار امسال کمیته برنامه ریزى و تملک دارایى ها در سمیرم 80میلیارد ریال 
نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

وى با یادآورى ارزیابى عملکرد سازمان ها و نهادهاى دولتى در تعیین میزان اعتبار هر مجموعه تصریح کرد: 22 
اداره دولتى به نسبت سال گذشته کاهش اعتبار داشته اند.

به گفته وى، اعتبار هشت اداره شهرستان ســمیرم افزایش یافته و چهار اداره دولتى دیگر نیز تغییرى در میزان 
اعتبارشان به نسبت سال قبل نداشته اند.

فرماندار سمیرم اولویت تخصیص اعتبارات این شهرستان را تأمین آب شرب و سالم عنوان کرد و گفت: هر سه 
بخش عشایرى، شهرى و روستایى در تأمین آب شرب اولویت دارند. 

فردى که اقدام به تبلیغ و فروش داروهاى غیرمجاز در یکى از شــبکه هاى اجتماعى مى کرد، توسط مأموران 
پلیس فتاى استان اصفهان شناسایى و دستگیر شد.

مصطفى مرتضوى، رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهــان گفت: در پى رصد و پایش فضاى مجازى توســط 
کارشناسان این پلیس، با شناســایى صفحه اى با عنوان «فروش داروهاى نایاب» بررسى موضوع در دستور 

کار قرار گرفت.
وى افزود: با انجام اقدامات تخصصى در فضاى مجازى و تالش شــبانه روزى کارشناسان این پلیس، عامل 
ایجاد این صفحه شناسایى و در یک عملیات غافلگیرانه، دســتگیر و به منظور اقدامات قانونى تحویل مراجع

 قضائى شد.
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان ادامه داد: متهم که منزل خود را محل فروش و توزیع انواع داروهاى غیرمجاز 

کرده بود، در بازرسى هاى انجام شده، شناسایى شد و داروهاى غیرمجاز وى توقیف شدند.

توصیه وزارت امورخارجه به مسئوالن اصفهان   آغاز جوجه آورى پرندگان 
در جزایر 

دریاچه سد زاینده رود 

90 درصد مدرسه هاى اردستان نیازمند بازسازى است

اعتبارات تملک دارایى سمیرم 31 میلیارد است

دستگیرى فروشنده داروهاى غیرمجاز در فضاى مجازى

برگزارى کارگاه گردشگرى کودك و خانواده در کاشان 

ثبت نام جشنواره تعاونى هاى برتر در اصفهان آغاز شد

تکمیل «باغ بانوان»، در دستور کار شهردارى دولت آباد

کاهش 30 درصدى پارك غیرمجاز در سطح شهر با وجود پارکومترها 

رئیس دفتر نمایندگى وزارت خارجه در استان: اگر مقامات استان سفرهاى خارجى نداشته باشند
 اصفهان به جهان معرفى نمى شود
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مدیر مجموعــه آموزشــى و تفریحى بــاغ گل هاى 
شهردارى اصفهان گفت: اگر قرار است براى شهر یزد از
 سرچشمه هاى زاینده رود، آب شرب منتقل شود، براى 
آب شرب مردم اصفهان هم از همان سرچشمه ها باید 
آب بیاید و ما براى بازپسگیرى آب زاینده رود، هیچ کارى 

نمى کنیم.
محمد رقیب اظهار کرد: وقتى در محیط شهرى زندگى 
مى کنیم، در حال مدیریت یک اکو سیستم هستیم و نباید 

به صورت موضعى به مسائل نگاه کنیم. 
وى با بیان اینکه شهردارى دنبال ایجاد فضاى سبز پایدار 
بوده است، اضافه کرد: در مواردى که ناچار هستیم بخشى 

از فضاى سبز جمع آورى و شن را جایگزین کنیم، گرما و 
حرارت ایجاد مى شود.

رقیب با بیان اینکه متأسفانه پدیده اى که روى اکوسیستم 
شــهر تأثیر مى گذارد، برداشت آب شــرب مردم از چاه 
اســت، گفت: این زنگ خطر باید به صدا در بیابد که اگر 
اصفهان زلزله خیز نبوده، به دلیل ســفره هاى وســیع 
آب هاى زیرزمینى بــوده که امروز به دلیــل نبود آب، 
از آن در حال اســتفاده هستیم و این ســفره هاى آب 
زیرزمینى در حال خالى شــدن اســت که به دنبال آن،

 شهر دچار فرونشست مى شــود و آرام آرام شهر مستعد 
زلزله مى شود.

دادستان عمومى و انقالب استان اصفهان از راه اندازى 
کشیک شبانه امور قضائى، نخستین بار در استان اصفهان 

خبر داد.
حســن رحیمى گفت: این واحد کشیک، به امور قضائى 
و مســائلى خارج از وقت و به صورت 24 ساعته خدمات 

قضائى ارائه مى کند.
 وى  افزود: وظیفه اصلى دادســراى عمومى و انقالب، 
انجام تحقیق جرایم است و غالبًا پرونده هاى کیفرى از 
دادسرا، آغاز مى شود و آنها که محکومیت قطعى گرفتند، 

به پایان مى رسد.
رحیمى اظهار کرد: دادسراى عمومى و انقالب، وظایف 

دیگرى از جمله سرپرستى اموال بالصاحب و سرپرستى و 
نظارت بر اموال افراد فاقد ولى خاص، تصدى واحد سجل 
کیفرى افراد، پیشگیرى از وقوع جرم، نظارت بر زندان ها 
و زندانیان و ضابطان، نظارت بر فضاى مجازى، دفاع از 
حقوق عامه و واحد مــددکارى که متولى امور مربوط به 
مداخالت اجتماعى و تشکیل پرونده شخصیت است را 

برعهده دارد.
دادســتان عمومى و انقالب اســتان اصفهــان گفت:  
دادسراى اســتان اصفهان شــامل  ده مجتمع قضائى 
است که 22 شعبه بازپرسى و 31 شــعبه دادیارى با 12 

دادیار دارد.

 با تخلیه آب هاى زیرزمینى 
اصفهان مستعد زلزله مى شود

راه اندازى کشیک شبانه 
قضائى در استان

جمع آورى 41 میلیون تومان 
براى آزادى زندانیان بهارستان

رئیس زندان مرکزى اصفهان گفت: در نخستین جشن 
گلریزان شهر بهارستان، مبلغ 41 میلیون و 350 هزار 
تومان توسط 55 خیر بهارستانى براى آزادى زندانیان 

جرائم غیر عمد این شهر جمع آورى شد.
منصور بیژنى تصریح کرد: عالوه بر آزادى زندانیان، 
ایجاد حس همدلى و همکارى بــراى رفع نیازهاى 

جامعه از برکات جشن هاى گلریزان است.
وى در ادامه به نحوه شناسایى جرائم غیر عمد براى 
پرداخت دیه و آزادى زندانیان اشاره کرد و افزود: پس از 
شناسایى افراد واجد شرایط  توسط گروه هاى تحقیق 
و مددکاران، جلســه اى با حضور رئیس دادگسترى 
اســتان، مدیر کل زندان، مدیر کمیته امداد، خیران و 
معتمدان استان برگزار مى شود و تصمیم گیرى و نظر 

قطعى اعالم مى شود. 

 برگزارى بزرگداشت 
شهید شکیب احمدى 

مراسم بزرگداشت شهید «احمد شکیب احمدى» از 
شهداى مدافع حرم تیپ فاطمیون، دیروز در اصفهان 
برگزار شد.احمد شــکیب احمدى مجرد بود و پدر و 
برادرش در افغانستان در درگیرى هایى که در منطقه 
شیعه نشین افشــار کابل صورت گرفت به شهادت 
رسیدند و شهید شکیب احمدى در تاریخ 13 خرداد ماه 

امسال در سوریه به شهادت رسید.

خبر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100370300997 شماره پرونده: 9309983814500014 شماره بایگانى شعبه: 
970051 محاکم کیفرى یک دادگســترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده بایگانى 
970051 پرونده کالسه 9309983814500014 شعبه 5 دادگاه کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان 
اصفهان ثبت براى متهم نیما عیدى وندى فرزند على به اتهام مشارکت در آدم ربائى باعث هتک حیثیت نظر 
به متوارى بودن متهم تقاضاى کیفرخواست نموده که رسیدگى موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى 
براى مورخه 1397/05/02 ساعت 8:00 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسى به متهمین و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آئین دادرس ــى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى مراتب آگهى دوبار به فاصله 10 روز به گونه اى که تاریخ آخرین انتشار تا وقت رسیدگى بیش 
از یکماه نگذشته باشد انتشار یابد. تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. 
بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- اختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 459. م الف: 5056 شعبه 5 

دادگاه کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان اصفهان /3/111
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103640702299 شماره پرونده: 9709983640700153 شماره بایگانى شعبه: 
970157 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رضا کرمى فرزند نادعلى خواهان آقاى خیراله 
بهزادى حاجت آقایى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى رضا کرمى فرزند نادعلى به خواسته رفع توقیف 
از بیل مکانیکى زنجیرى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983640700153 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زری ن شــهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/10 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان 
اصفهان، شهرستان زرین شهر، خیابان آیت ا... کاشانى، ساختمان دادگسترى. م الف: 487 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /3/746
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 451/96 ش 5ح – 97/3/21 ابالغ وقت رسیدگى و ضمائم به رضا میرشکارى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت آقاى على ولى پور و احمد ولى پور به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 451/96 ش ح 
5 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/5/3 ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج 
و به شما ابالغ مى گردد جه ت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه پنجم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید در غیر اینصورت 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 556 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /3/760
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 111/97-110 ش2ح – 97/3/21 نظر به اینکه خواهان آقاى اردشیر رئیسى فردناغانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده آقاى حسین على اکبرپور در این مرجع به شماره کالسه 97/ 110-111 
ش2ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 97/5/8 ساعت 5 بعدازظهر در نظر 
گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى 
تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشــر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست 
و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 583 شعبه دوم شوراى حل اختالف حقوقى  شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/761
ابالغ وقت دادرسى

شــماره: 443/96- 97/3/23 آقاى قباد على عبادى خانم چیمن نوایى دادخواســتى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 443/96 ش4ح ثبت و براى روز شنبه 
مورخ 97/5/6 ساعت 6:15 عصر تعیین وقت گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 563 شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر /3/762
تحدید حدود اختصاصى

چون  تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 523 واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام رضا میرزارضى دهقى(و غیره) فرزند رحمت ا... در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 97/05/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعــد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشــار: 97/4/2. م الف: 1078 ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش 

مهردشت/ 3/728
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1397/12/488363 آقاى مهدى فتاح الجنان فرزند محمدعلى به موجب درخواست وارده به شماره 
961218641625043 مورخ 1396/12/13 و  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالك ثبتى 19/22مجزى شده از شماره 
192/3 که با پالك 192/21 توام شده واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 116 
دفتر 385 امالك ذیل ثبت 93903 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره سریال 551077 صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جا به جایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/04/02 م الف: 1118حسین زمانى 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 3/742

 ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 1397009000343939 شــماره پرونده:9609983732201106 شــماره بایگانى پرونده: 
961593    موضوع:نامه به مدیرکل فرهنگ و ارشــاد جهت نشــرآگهى   به:اداره ارشاد    آگهى ابالغ وقت 
رسیدگى به آقایان فرهاد فرهاد خسروى فرد و حمید خسروى فرد    شاکى خانم فرزانه خسروى فرد فرزند 
حسین شکایتى به طرفیت آقایان حمید خسروى فرد فرزند حسین و فرهاد خسروى فرد فرزند حسین مبنى 
بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 961593 
شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/30 ساعت 10 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن متهمین 
و در خواست شاکى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا متهمین در مورخ فوق 
جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر شوند و در صورت عدم حضور و ارائه الیحه اقدام به صدور تصمیم خواهد 

گردید. 1112/م الف  دفتر شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر نجف اباد/ 3/743
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه 9710103732300257 شــماره پرونده: 9609983732300185 شماره بایگانى شعبه: 
960193آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى رضا کارخانه اى خواهان: خانم زمزم 
موسوى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم زمزم موسوى به خواســته ترك انفاق مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983732300185 شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان نجف اباد ثبت و وقت رسیدگى آن 1397/06/07 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشــود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 1111/م الف-منشى شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان نجف آباد/3/744
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید مصطفى آیتى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 1/000/000ریال به طرفیت خوانده امیررضا 
مومنى نهچیرى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
97/236 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/05/21 یک شنبه ساعت 08:30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 

آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 1126/ م الف شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/745
 حصروراثت

خانم طاهره جعفرى کلیشــادى بشناسنامه شماره 937به شرح دادخواست کالســه 97/488ازاین دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده چنین اشعار داشــته است که شــادروان فرهاد امینى حسین ابادى 
بشناسنامه شماره 132در 97/3/13در گذشته وورثه در هنگام درگذشت عارتند از 1-نصراله امینى حسین 
ابادى  شماره شناسنامه :14نسبت بامتوفى :پدر2-اشرف درویشى حسین ابادى شماره شناسنامه :799نسبت 
بامتوفى :مادر3- على امینى حسین ابادى شماره شناسنامه :1100646310نسبت بامتوفى :فرزند4-عاطفه 
امینى حسین ابادى شــماره شناسنامه1100389385نســبت فرزند 5-طاهره جعفرى کلیشادى شماره 
شناسنامه 937نسبت همسرپس از تشریفات قانونی درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد درغیر اینصورت گواهی حصروراثت صادر خواهد شد . م الف 221 دبیر خانه شوراي حل اختالف شعبه 

اول شهرستان فالورجان/ 3/749 
ابالغ رأى

دادنامه- خواهان زهراشاه محمدى ریاخونى فرزند محمد به نشانى فالورجان روستاى ریاخون خ امام رضا 
جنوبى روبروى صحرا منزل پدرى خوانده علیرضاشــهدادى فرزند فریدون به نشانى فالورجان روستاى 
ریاخون خ امام رضا جنوبى منزل سعید شاه محمدى خواســته طالق به درخواست زوجه دادگاه باتوجه به 
محتویات پرونده ونظریه قاضى مشاور  ختم رسیدگى رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید 
راى دادگاه درخصوص دعوى خانم زهرا شــاه محمدى ریاخونى فرزندمحمدمتولد1366به طرفیت اقاى 
علیرضا شهدادى فرزند فریدون به خواسته طالق به جهت ترك زوجیت وزندگى مشترك توسط زوج واعتیاد 
وى وعسروحرج فراوان توضیحا اینکه خواهان باحضور درجلسه نخست رسیدگى 1396/11/14 به لحاظ 
تخلف زوج از بندهاى 7و8شروط ضمن عقد نکاح (اعتیادمضربه مواد مخدرومخل به اساس زندگى خانواده 
ونیز ترك زندگى خانوادگى بدون عذر موجه)تقاضاى صدورحکم براحراز شــرایط اعمال وکالت در طالق 
نموده است معهذادادگاه باعنایت به مفاددادخواست تقدیمى اظهارات خواهان احراز رابطه زوجیت دایم فى 
مابین بنا به تصویر مصدق سند رسمى ازدواج1389/3/20وامضاءشروط ضمن العقداستنادى توسط خوانده 
تحقیقات محلى صورت گرفته توسط مرجع انتظامى به شرح مضبوط درپرونده ونیز اظهارات شهود تعرفه 
شده درجلسه دادرســى 1397/2/24 که در مجموع حکایت از اعتیاد خوانده به مصرف مواد مخدر وترك 
زندگى خانوادگى بدون عذر موجه از حدود پنج سال قبل تاکنون داردنظریه داوران منتخب زوجین واینکه 
تالش ومســاعى دادگاه وداوران دراصالح ذات البین موثرواقع نشده وزوجه اصرار براعمال وکالت خویش 
درطالق داردومضافا خوانده به رغم دعوت به دادرسى ازطریق درج درجرائد درجلسات رسیدگى حضورنیافته 
ودلیل ومدرکى برردادعاى خواهان ارائه وابراز نداشته است معهذا بااحراز تخلف نامبرده از بندهاى 7و8 شروط 
ضمن العقدنکاح والنهایه نظریه موافق مشــاور محترم دعوى معنونه راوارد وثابت تشخیص مستندابه مواد 
1119و1144و1145و1146قانون مدنى 26و27و28و29و31و33و37و39از قانون حمایت خانواده مصوب 
1391/12/1حکم براحراز شرایط اعمال وکالت درطالق صادرواعالم مى داردمدت اعتبار حکم مذکور شش 
ماه پس از تاریخ ابالغ راى فرجامى یاانقضاى مهلت فرجام خواهى مى باشــد وباتوجه به بذل مهریه وسایر 
حقوق مالى توسط خواهان درقبال طالق وقبول مابذل وکالتا نوع طالق صادرخلعى است وجهیزیه در تصرف 
زوجه بوده وحضانت فرزندمشــترك به نام پریناز متولد 1390/8/27نظربه احراز صالحیت وشایســتگى 
خواهان ودرخواست ایشان به نامبرده (مادر)واگذار مى شود ودر اجراى ماده 1174قانون مدنى خوانده (پدر)
مى تواندصرفادرروزهاى جمعه هرهفته از ساعت ده صبح لغایت 13همان روز بافرزندخود مالقات کندمحل 
تحویل فرزنددرصورت عدم توافق کالنترى محل سکونت طفل مى باشدهمچنین خوانده بایستى از تاریخ 
اجراى صیغه طالق به بعدماهیانه مبلغ سیصدهزارتومان بابت نفقه فرزندمشترك به نام پرینازدرحق خواهان 

پرداخت کندضمنا ارائه گواهى پزشکى ذیصالح درموردجنین یاعدم ان براى ثبت طالق الزامى است مگرانکه 
زوجین بروجود جنین اتفاق نظر داشته باشــند راي صادر شده غیابی است و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس از ان ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 
نظراستان اصفهان وســپس قابل فرجام خواهى دیوان عالى کشور است م الف 204 ریس شعبه اول دادگاه 

خانواده شهرستان فالورجان/3/750 
ابالغ رأى

راي شــورا- در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه عیلرضا کیانى ساکن ایمان شهر اشترجان خ امام چهاراه 
شهردارى موبایل سپاهان به طرفیت1-درنا رضوانى 2-حامدتاجیزادگان ساکن مجهول المکان به خواسته 
مطالبه مبلغ هشت میلیون ودویســت هزار ریال ریال بابت1 فقره /چک به شماره 01210849سند عادي 
ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به اینکه باابالغ اخطاریه واطالع خوانده 
از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوي مطروحه ومســتندات ابزاري از ناحیه خواهان 
هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده ونسبت به مستندات ابزاري خواهان هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده 
ومنکر اصالت مستند نشده ودلیل مدرکی که داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ومستندات 
ابزاري خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته  دارد بنابراین شورا بااتفاق نظرمستندا 
به مواد198و522 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 310و قانون تجارت خوانده را به پرداخت هشت میلیون 
دویست هزارریال به انضمام هزینه دادرسی بابت اصل خواســته وپرداخت و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسیدسفته /چک یاتقدیم دادخواست به مبلغ مطابق شــاخص ریال لغایت اجراي حکم در حق خواهان 
محکوم می نماید واجراي احکام مکلف است خسارات تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ 
قید شده احتساب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت نماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی 
شهرستان فالورجان می باشد م الف: 217 محمدحســین حیدرى- قاضى شوراى  حل اختالف شهرستان 

فالورجان/ 3/751
ابالغ رأى

راي شــورا- در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه صفرعلى ابراهیمى فرزندعوضعلى ساکن اشترجان جنب 
بانک کشاورزى فروشــگاه ابراهیمى  به طرفیت حمیدبهادرى شمســى فرزندجان محمد ساکن1- ایذه 
خ محمدرســول اله2-مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 23/000/000ریال بابت1 فقره /چک به 
شماره747581/12مورخ96/8/11 سند عادي ومطالبه خســارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم 
تقدیمی نظر به اینکه باابالغ اخطاریه واطالع خوانده از جریان دادرســی در شــورا حاضر نگردیده ونسبت 
به دعوي مطروحه ومستندات ابزاري از ناحیه خواهان هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده ونسبت به مستندات 
ابزاري خواهان هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مســتند نشــده ودلیل مدرکی که 
داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ومســتندات ابزاري خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده 
رابه میزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
ومواد 311و309و307و310و قانون تجارت خوانده را به پرداخــت  23/000/000ریال به انضمام هزینه 
دادرسی بابت اصل خواسته وپرداخت و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدسفته /چک یا به مبلغ قابل 
محاســبه دراجراى احکام ریال لغایت اجراي حکم در حق خواهان محکوم می نماید واجراي احکام مکلف 
است خســارات تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شــده احتساب واز خوانده اخذ وبه 
خواهان پرداخت نماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فالورجان می باشد مبلغ 
1/420/000ریال بابت خسارات دادرسى م الف: 231 محمدحسین حیدرى - قاضى شوراى  حل اختالف 

شهرستان فالورجان /3/752 
تبصره 3 ماده 120 

شــماره:1395/12/339307 (( آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت )) آقاى اکبر 
نوروزى احدى از وراث احمد نوروزى اعالم نموده که سند مالکیت 2 دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 
452/5 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان متعلق به موروث او بیگم نوروزى نزد سعید نوروزى 
مى باشد.چون اخطار به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب بدستور آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت آگهى مى شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این گواهى ظرف مدت 
ده روز سند نامبرده را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگاهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرســتان نجف اباد اعالم نماید. در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه نسبت ب 
صدور سند مالکیت وارث/وراث که بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1022-1393/06/11 و گواهى دارائى 
شماره 126719 مورخ 1393/06/25 وراث مرحوم بیگم نوروزى شناخته شده اند طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. تاریخ انتشار 97/04/02 م الف: 1129 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/753
 تبصره 3 ماده 120 

شــماره:1395/12/339307 (( آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت )) آقاى اکبر 
نوروزى احدى از وراث احمد نوروزى اعالم نموده که ســند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
شماره 452/5 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان متعلق به مورث او احمد نوروزى نزد سعید 
نوروزى مى باشد.چون اخطار به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب بدستور آگهى موضوع تبصره 3 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهى مى شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این گواهى 
ظرف مدت ده روز سند نامبرده را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگاهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان نجف اباد اعالم نماید. در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض 
موجه نسبت ب صدور سند مالکیت وارث/وراث که بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1387/03/13-226 
و گواهى دارائى شــماره 49257-2078 مورخ 1387/06/10 وراث مرحوم احمد نوروزى شناخته شده اند 
طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار 97/04/02 م الف: 1128 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/ 3/755
 اجرائیه 

شــماره9710423730400085 شــماره پرونــده: 969983730400370-9609983730400371-
9609983730400369 شماره بایگانى شــعبه: 960371-960372-960370 مشخصات محکوم له/

محکوم لهم: 1.فتح اله ناصحى نجف ابادى فرزند محمود نشانى:اصفهان-نجف اباد خ شیخ بهایى جنوبى خ 
دلگشا ك ش احمدى پ 2، مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: نام: بهنام مور موگوئى فرزند خسرو به 
نشانى مجهول المکان. مشخصات نماینده ى قائم مقام قانونى محکوم له/محکوم علیه  1. عظیمه صادقى 
فرزند رضا نشانى:اصفهان- نجف اباد- نجف اباد خ شــیخ بهایى جنوبى ك سلطانیان پالك 50/1  وکیل 
فتح اله ناصحى نجف ابادى 2.محمد لطفى جالل آبادى فرزند فتح اله نشــانى:اصفهان- نجف اباد- نجف 
اباد خ امام خمینى- بعد از چهار راه شهردارى- نبش کوچه شهامت- ط فوقانى وکیل فتح اله ناصحى نجف 
ابادى  محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 

9609973730400668 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 247000000 ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 1396/03/15 مبلغ 147000000 ریال و 1396/02/15 100000000 ریال 
و نیز حق الوکاله طبق تعرفه و 7718000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له و مبلغ 12350000 
ریال بابت نیم عشر دولتى ،محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 1136/ م الف مجتبى 

گلفامى- مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف اباد/3/756
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس سلیمان دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده هاشم حاجى لو به 
شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 97/299 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ چهارشنبه 97/05/17 ســاعت 4عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 

آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 1135/ م الف شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/3/757
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیراله یارى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 75/000/000 به طرفیت خوانده مهمد احمدى به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 97/262 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/05/27 ساعت 9:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. 1134/ م الف شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/758
 حصروراثت 

خانم مهناز کرباسى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 626 به شرح دادخواست به کالسه 372/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا پیرمرادیان نجف 
ابادى بشناســنامه 841 در تاریخ 96/12/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1. مرضیه پیرمرادیان نجف ابــادى ش ش 10296 ، 2. الهام پیرمرادیان نجف 
ابادى ش ش 990 ، 3. امیرحسین پیرمرادیان نجف ابادى ش ش 6-049901-108 ، 4. محمد پیرمرادیان 
نجف ابادى ش ش 9-021019-108 (فرزندان متوفى)، 5. مهناز کرباسى پیرمرادیان نجف ابادى ش ش 
626 (همسر متوفى)  6. زین ل پیرمرادیان نجف ابادى ش ش 5857 (پدر متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1131/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 3/759
احضار 

شوراى حل اختالف پیربکران- برگ احضار- آقاى غالمعلى توانا فر فرزند على شغل آزاد مجهول المکان 
– موضوع : مطالبه وجه بابات دارایى اتومبیل وانت به شــماره شــهربانى 314 د 13 ایران 24 وقت حضور 
97/05/10 محل حضور پیربکران – جنب آموزش و پرورش (دارایى ســابق) م الف 296 رئیس دبیرخانه 

شوراى حل اختالف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره 2 شهرستان فالورجان/ 3/763 
آگهى مزایده اموال غیر منقول

شماره :970235  - اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائى 970235 موضوع 
علیه بهروز جمالى قهدریجانى وله سهیال حمزه زاده در تاریخ 97/04/17 به منظور فروش  ملکى یک باب 
منزل مسکونى با عرصه 125 متر و اعیان به مساحت 86 متر مربع با قدمت باالى 3 سال ساخت یک طبقه 
مسکونى با اسکلت بتنى بدون نما – فاقد سر پله – سیستم گرمایشى بخارى و سرمایشى کولر آبى – کف 
حیاط موزاییک – بدنه گچ و نقاشــى یک خوابه با کابینت فلزى – پارکینگ ندارد – ســهیال حمزه زاده 
قهدریجانى ، بهروز جمالى قهدریجانى – واقع در قهدریجان – خیابان شریعتى کوى کشاورز بن بست دوم 
انتهاى بن بست که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع / مفروز مى باشد و متعلف به حق غیر 
مى باشد / نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 
318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/100/000/000 ریال 
ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 217129028805  واریز و 
فیش آن را ارائه  و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 

303 اجراى احکام کیفرى دادگسترى فالورجان/ 3/764 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات طالى اصفهان 
را از 750میلیون دالر به حــدود 50میلیون دالر کاهش 

داده است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طالى استان اصفهان گفت: واحدهاى تولیدى طال در این 
استان، در رکود کامل اقتصادى هستند و قانون مالیات بر 

ارزش افزوده، عامل اصلى وضع  موجود است.
ابراهیم حبیــب اللهى با بیان اینکه طــرح اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده  مسکوت مانده، افزود: این قانون 
باید بر اســاس زمانبندى مشخص شــده، بهار امسال 
در مجلس بررســى و اصالح مى شــد، اما همچنان در 

کمیسیون اقتصادى مجلس باقى مانده است.
وى با تأکید بر اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تولید 
را در واحدهاى صنعتى طال به صفر رسانده است، گفت: 
در سال هاى گذشته، با اجراى این قانون و دریافت ارزش 
افزوده از قیمت کل طــال، تولیدکنندگان از چرخه رقابت 
حذف شــدند و بازارهاى صادراتى خــود را در جهان از 

دست دادند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال اصفهان افزود: در حال حاضر از هــزار و 800 واحد 
تولیدى، فقط 400 واحد با 30 درصد ظرفیت مشغول به 

کار هستند.
وى با بیان اینکــه در وضع  فعلى، فقــط تولید کنندگان 
متضرر نشده اند، گفت: دامنه خسارت ها به عرضه کننده و 
مصرف کننده رســیده و درآمدهاى مالیاتى دولت هم به 

شدت در این بخش کاهش یافته است.
حبیب اللهى با طرح این موضوع که دولت در وضع  فعلى 
نمى تواند درآمد مالیاتى از واحدهاى تولیدى طال کسب 

کند، افزود: اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده به سود 
دولت اســت، چراکه با رونق اقتصــادى در صنعت طال 

مى تواند مالیات بیشترى دریافت کند.
وى گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده و دریافت ارزش 
افزوده از قیمت کل طال، در امارات از اوایل ســال 2018 
اجرا، اما پس از مدت کوتاهى متوقف شد؛ چرا که نتیجه 

اى جز فرار سرمایه و رکود نداشت، اما این قانون سال ها 
در کشور ما به صورت آزمایشى اجرا مى شود و هیچکس 

به تبعات منفى آن توجه اى نمى کند.
این عضــو هیئت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان طال اصفهان افزود: بیکارى چند هزار نفر در 
واحدهاى تولیدى طالى اصفهان خسارت هاى سنگینى 

را در ابعاد اجتماعى برجاى مى گذارد.
وى گفت: اجراى قانون مالیات برارزش افزوده، منجر به 
خروج سرمایه و متخصان صنعت طال از اصفهان شده و 
فقط زمینه رشد کشورهایى مانند عراق، امارات، افغانستان، 
عمان، کویــت و ترکیه را فراهم کرده اســت که بتوانند 

بازارهاى جهانى را تصاحب کنند.

یادداشتمرگ در یک قدمى واحدهاى تولید طالى اصفهان

فرار مالیاتى، یک نوع تخلف از قانون است. وقتى 
که یک مؤدى مالیاتى از ارائه گزارش درســت 
در مورد درآمدهــاى حاصل از کار یا ســرمایه 
خود که مشمول پرداخت مالیات مى شود، امتناع 
مى کند، آثار زیانبــارى بر اقتصاد کشــور وارد 

مى کند. 
عدم ارائــه دقیــق فعالیت هــاى اقتصادى و 
جمع آورى اطالعات مخدوش و نادرست، از یک 
طرف موجبات وصول نشدن درآمدهاى مالیاتى 
پیش بینى شده و به تبع آن ناتوانى دولت در تأمین 
هزینه هاى عمومى را باعث خواهد شد و از طرف 
دیگر، تــوان اتخاذ تصمیمات و سیاســت هاى 
اقتصادى اثربخش مبتنى بر اطالعات اقتصادى 
دقیــق را از متولیــان و برنامه ریــزان خواهد

 گرفت.
فرار مالیاتــى توان رقابتى عوامــل اقتصادى را 
به نفع آنهایى کــه مالیــات نپرداخته اند، تغییر 
مى دهد و از این بابت شــکاف بیــن گروه هاى

 مختلــف درآمــدى را بیشــتر خواهــد کرد. 
همچنیــن با کاهــش درآمــد دولــت همراه 
مى شــود که نتیجه آن کمبود ســرمایه گذارى 
در بخش هــاى مختلــف اســت و نیــز باعث 
نارســایى در توزیع عادالنه درآمد و انباشــت 
ثــروت براى گروه هــاى خاص مى شــود و در 
نتیجه منجر بــه افزایش تنش هاى سیاســى 

و اجتماعى مى شو د.

نتایج زیانبار
 فرار مالیاتى
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موقوفات و امامزادگان 
منابع ملى  هستند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
موقوفات و امامزادگان، منابعى ملى و متعلق به همه 

مردم هستند.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى اظهار داشت: 
همه ما مدیــون امامزادگان و واقفــان نیک اندیش 
هستیم و هرگونه فعالیت براى موقوفات و امامزادگان 
باقیات صالحات و همچنین ذخیره اى براى آخرت 

انسان است.

اجراى تئاتر خیابانى با هدف 
بهینه سازى مصرف آب

مدیر منطقه 11 شــهردارى اصفهان گفت: با توجه 
به بحــران آب در اصفهان به منظور فرهنگســازى 
نحوه صحیــح مصــرف آب در بین شــهروندان، 
اجراى تئاتر خیابانى در منطقه 11 برنامه ریزى شده 

است.
حمید اشرفى اظهارکرد: در راستاى نشاط اجتماعى 
و همچنین آشــنایى شــهروندان با نحــوه صحیح 
مصرف آب در این شــرایط بحرانــى، تئاتر خیابانى 
با این موضــوع، با همــکارى ســازمان فرهنگى،
برگــزار شــهردارى  ورزشــى  و  اجتماعــى 

 مى شود.
وى افزود: این برنامه شامل 10 اجراست که تا 3تیرماه 
(فردا) هر روز در بوســتان ها و محالت منطقه اجرا 

مى شود.

امروز گاهى وزش باد داریم
مدیر اداره پیش  بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان گفــت: امروز در بیشــتر مناطق اســتان

 اصفهان، آســمان صاف تا کمى ابرى، در بعدازظهر 
گاهى وزش باد به نسبت شدید پیش بینى مى شود.

حســن خدابخش براى هواى کالنشــهر اصفهان 
در روز شــنبه، آســمانى صاف، گاهــى وزش باد 

پیش بینى کرد.

افزایش50 درصدى اعزام 
کاروان هاى راهیان نور

بیش از 25هزار اصفهانى براى شرکت در اردوهاى 
راهیان نور ثبت نام کردند.

مسئول اردویى راهیان نور سپاه صاحب الزمان (عج) 
اصفهان گفت: اعزام  زائران راهیان نور از اواسط تیر، 

آغاز مى شود و تا شهریور ادامه دارد.
عباس محمــدى با بیــان اینکــه میــزان اعزام 
بازدیدکنندگان مناطق عملیاتى غرب کشور امسال 
در مقایسه بامدت مشابه سال قبل بیش از 50 درصد 
افزایش خواهد داشــت، افزود: این افــراد در قالب 
350دستگاه اتوبوس، به مناطق عملیاتى کردستان، 

سنندج و مریوان اعزام مى شوند.
وى گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشناکردن 
نســل جوان و خانواده ها با دوران دفــاع مقدس، از 

اهداف برگزارى اردوى راهیان نور  است. 

8هکتار از آتش سوزى ها 
در اصفهان عمدى بود

مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
گفت: ســال گذشــته 8 هکتار آتش سوزى عمدى 
صورت گرفت که پرونده آن به دستگاه قضائى براى 

بررسى بیشتر ارسال شد.
محمد حسین شــاملى  اظهار داشــت: طى یکسال 
گذشته، 63 مورد آتش سوزى مراتع در استان اصفهان 
داشتیم و  403 هکتار مراتع به آتش کشیده شده است.

وى بیان داشــت: پارسال آتش ســوزى مراتع را در 
شهرستان هاى بویین میاندشــت، فریدن، شهرضا، 

سمیرم، لنجان، خوانسار، چادگان و دهاقان داشتیم.
مدیر کل منابع طبیعى اســتان اصفهان اعالم کرد: 
بیشترین میزان آتش سوزى مراتع را در فریدونشهر با 
20 مورد آتش سوزى در 56 هکتار داشتیم.وى اضافه 
کرد: کمترین میزان آتش سوزى را نیز در خوانسار با 

یک مورد داشتیم. 

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: امیدواریم با تأسیس یک مرکز 
و پایگاه پژوهشــى پایش، در حوزه ســنگ نگاره هاى 
کوچرى بتوانیم در بخش نجات بخشــى و حفاظت این 
سنگ نگاره ها اقدام کنیم.فریدون اللهیارى گفت: یکى 
از ویژگى هایى که شهرستان گلپایگان به لحاظ تاریخى 
و باستان شناسى دارد، بحث سنگ نگاره هاى گلپایگان 
است که بیشــتر آنها در منطقه کوچرى و غرقاب است 
که تعداد قابل مالحظه اى اســت و این سنگ  نگاره ها 
در فالت مرکزى ایران جزو آثار ارزشــمندى محسوب 
مى شــود که به صــورت پراکنــده در مناطق مختلف 

وجود دارد که گلپایگان به لحاظ تعــدد و تنوعى که در
 ســنگ نگاره هاى آن وجود دارد، شاخص ترین حوزه 
فرهنگى و تمدنى در حوزه ســنگ نگاره هــا را به خود 
اختصاص داده اســت. وى تصریح کرد: بخشى از این 
ســنگ نگاره ها، با توجه به احداث سد در کوچرى دچار 
اشکاالتى شده بود که با توجه به پیگیرى هاى سازمان 
میراث فرهنگى در استان و سازمان مرکزى و پژوهشگاه 
میراث فرهنگى کشــور، مطالبات خوبى انجام شــد و 
امیدواریم با تأسیس یک مرکز و پایگاه پژوهشى پایش در 
حوزه سنگ نگاره هاى کوچرى، بتوانیم در بخش نجات 
بخشى و حفاظت این سنگ نگاره ها اقدامى انجام دهیم.

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان گفت: راه اندازى 
اورژانس اجتماعى، دلیل بر افزایش آسیب هاى اجتماعى 
نیســت، بلکه مطالبات مردمى و دغدغه رفع آســیب ها

 است. 
مرضیه فرشــاد گفت: در سال هاى گذشــته، 95 درصد 
فرآیندهاى سازمان بهزیستى دولتى بود که براساس ماده 
44 قانون، به تدریج رویکرد سازمان بهزیستى به بخش 
خصوصى تغییر کرد و به تدریج، به دلیل محدودیت منابع 
مالى، مهدهاى کودك  و مراکز توان بخشــى به بخش 

خصوصى واگذار شد. 
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان با بیان اینکه دولت 

به این نتیجه رسیده که کار با دید غیردولتى، با کیفیت و 
کمیت بهترى انجام مى شود، تصریح کرد: در اصفهان تنها 
چهار مهد کودك دولتى، یک مرکز مشاوره دولتى و مرکز 

مشاوره ژنتیک زیر نظر دولت فعالیت دارد. 
فرشاد گفت: یارانه ها جوابگوى خدمات رسانى نیست و 
باید خدمات مشاوره اى بیمه شوند تا سالمت روان، در کنار 
سالمت جسم  دیده شود. وى با اشاره به اینکه در گذشته 
با توجه به شرایط جغرافیایى اســتان،  مجوز راه اندازى 
اورژانس اجتماعى در شهرستان ها صادر مى شد، افزود: 
در حال حاضــر مجوز راه اندازى اورژانــس اجتماعى به 

شهرهاى باالى 50 هزار نفر جمعیت تعلق دارد.

اورژانس اجتماعى در نایین و 
فوالدشهر راه اندازى مى شود

نجات سنگ نگاره هاى 
کوچرى 

فرمانده انتظامى شاهین شهر از دستگیرى سه برادر سارق که با همکارى هم اقدام به سرقت 46 رأس دام کرده 
بودند، خبر داد.

سرهنگ رجبعلی مختاري اظهار داشت: در پی ســرقت تعداد 46 رأس دام از یک دامداري دریکى از روستاهاى 
اطراف شاهین شهر، بررسى موضوع و شناسایی و دستگیري سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کالنتري 12 

این فرماندهى قرار گرفت.
وي افزود: مأموران پس از انجام یکسرى اقدامات تخصصى موفق شدند سه سارق را که با یکدیگر برادر بودند، 

شناسایى و دستگیر کنند.
این مقام انتظامى بیان داشت: افراد دستگیرشده به سرقت 46 رأس دام از یک دامدارى اعتراف کردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا گفت: با توجه به اینکه برخى مواد اولیه شیمیایى مورد نیاز صنایع هفتم 
تیر اصفهان از خارج کشور وارد مى شود، دانشگاه آزاد واحد شهرضا مى تواند با تکیه بر توان استادان مجرب رشته 

شیمى و امکانات آزمایشگاهى خود، بخشى از این وابستگى را جبران کند.
فرید نعیمى با اشــاره به ظرفیت هاى علمى و پژوهشــى این واحد دانشــگاهى گفت: آزمایشگاه هاى بسیار 
پیشرفته شــیمى و مهندســى شــیمى و همچنین مرکز تحقیقات شــیمى این دانشــگاه مى تواند در تولید 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع شیمیایى، پساب این کارخانه بزرگ و حوزه ریخته گرى با صنایع هفتم تیر همکارى 

کند.
وى با اشاره به فعالیت ها و توانمندى هاى مرکز تحقیقات شــیمى رازى دانشگاه آزاد شهرضا بیان داشت: اکثر 
آنالیزها و تست هاى رایج مربوط به صنایع و مراکز تحقیقاتى و پژوهشى استان اصفهان به وسیله دستگاه هاى 

مجهز موجود در مرکز تحقیقات واحد شهرضا انجام مى شود.

دستگیرى برادران سارق با 46 رأس دام سرقتى

همکارى دانشگاه آزاد شهرضا 
در تولید مواداولیه صنایع هفتم تیر

همایش مدیریت منابع و مصارف بیمه سالمت با رویکرد 
مدیریت هزینه در نظام سالمت را شوراى بیمه سالمت 
منطقه 5 کشــور با همکارى مرکز تحقیقات مدیریت و 
اقتصاد ســالمت در تاالر زیتون دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با حضور مســئوالن، اســاتید و... برگزار کرد. 
در ابتداى این همایش، مدیرکل بیمه ســالمت استان 
اصفهان که رئیس این همایش بود بــه عنوان میزبان 
به مهمانان خیرمقدم گفت و از همه دست اندرکاران به 
ویژه رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد ســالمت 

قدردانى کرد.
حسین بانک اظهار امیدوارى کرد این همایش بتواند در 
زمینه سالمت که از اهداف مهم دولت ها به شمار مى رود 

راهگشا بوده و در نظام سالمت کشور مؤثر باشد.
وى با بیان اینکه همه مردم نیازمند درمان هستند افزود: 
سالمت در نظام کشورها بسیار مهم اســت، که باید با 
رویکرد مناسب به آن پرداخته شود و به آن نگاهى علمى 

وجود داشته باشد.
***

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز در این همایش 
به ارائه راهکار مدیریت هزینه سالمت در استان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: نگاه دانشــگاه هاى علوم پزشکى در 
سال هاى گذشــته نســبت به مقوله گردش مالى بازار 
سالمت و هزینه ها به سازمان هاى بیمه گر متفاوت بوده 
و با اجراى طرح تحول سالمت کم کم ما با تغییر گفتمان 

در این راستا مواجه شدیم.
طاهره چنگیز در تشریح این تغییر گفتمان اظهار کرد: اگر 
تغییر گفتمان تقویت شده و براى سازمان هاى بیمه گر 
و... شفاف شود شاید بتوان مســائل را بهتر درك کرد و 

همکارى مطلوب داشت.
وى ادامه داد: نــگاه قدیمى بین مؤسســات بیمه گر و 
ارائه دهندگان خدمات، همچون مسابقه طناب کشى بود 
که هر کس آن را به یک طرف مى کشید، تا برنده باشد و 
متأسفم که هنوز در مدیران، رگه هایى از این نگاه وجود 

دارد که مى تواند آسیب زا باشد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نگاه دیگر به این 
بخش را همچون ارتباط خریدار و فروشنده و تا حدودى 
متمدانه دانست و گفت: اگرچه این نوع رفتار براى یک 
خواست مشترك بود اما هر کدام به دنبال تأمین نیاز خود 

بودند اما هدف مشترك نیست.
چنگیز تلفیق بیمه ســالمت با وزارت بهداشت را اتفاق 
جالبى خواند و افزود: این تلفیق امروز موجب شده است 
تا ارتباط ما با بیمه سالمت رفتار خریدار و فروشنده نباشد 
و چند ماهى است که وزیر بهداشت در نشست با رؤساى 
دانشگاه ها توصیه به کاهش هزینه بیمه سالمت دارند 
که اتفاق فرخنده اى است به شرطى که ذهنیت خریدار 

و فروشنده وجود نداشته باشد و دانشگاه و بیمه سالمت 
خود را همکار و شریک یکدیگر بدانند و هر کدام سهم 

خود را تعریف کنند.
وى بهره مندى آحاد جامعه از خدمات ضرورى سالمت 
با کیفیت قابل قبول بدون تحمیل هزینه هاى کمرشکن 
را یادآور شــد و تأکیــد کرد: حصول هدف مشــترك، 

خودگردانى، کسب سود بیشتر و... از اولویت هاست.
چنگیز تصریح کرد: براى مدیریت هزینه ســالمت باید 
خدمات گرانقیمت به خدمات غیرضــرور و روش هاى 
جایگزین و کم هزینه تر براى خدمات ضرورى شناسایى 
شود که البته ایجاد تیم هاى تخصصى در تأیید مداخالت 

درمانــى گرانقیمت به عنــوان گلوگاهــى در کاهش 
هزینه هاى درمان غیرمؤثر بیماران صعب العالج براساس 
هزینه اثربخش خدمات درمانى از راهکارهاى پیشنهادى 

است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار کرد: امروز 
49 درصد هزینه سالمت صرف بسترى شدن مى شود 
که اگر بتوانیم بخش بسترى را مدیریت کنیم مى توانیم 

هزینه ها را نیز کاهش دهیم.
چنگیز پیشنهادهایى هم در این راستا داشت و گفت: در 
نظر گرفتن نسبت مقاومت فرانشــیز خدمات برحسب 
میزان ضــرورت خدمت و اســتطاعت خدمت گیرنده، 

بازنگرى در اختالف حرفه اى خدمــات در بخش هاى 
خصوصــى و دولتى، بازنگــرى در پوشــش خدمات 

پیشگیرى و... از پیشنهادهاى ما در سطح ملى است.
چنگیز اظهــار امیدوارى کــرد با کامل شــدن پرونده 
الکترونیک بیماران، هزینه هاى باالسرى درمان کاهش 

یابد.
وى همچنین توزیع متخصصین براســاس جمعیت و 
بیماردهى منطقــه و... را از دیگــر راهکارهاى کاهش 

هزینه ها برشمرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، استان اصفهان 
را از استان هاى بزرگ کشــور خواند و تأکید کرد: باید از 
فناورى هاى نوین پزشکى از راه دور برابرى ارائه مشاوره 
به چندین بیمارستان استفاده شده و این راه به رسمیت 
شناخته شود که مى تواند در کاهش هزینه ها مؤثر باشد 
و امید است این امر در بیمه ســالمت استان اصفهان، 

عملیاتى شود.
چنگیز خاطرنشان کرد: بین دانشگاه و بیمه سالمت باید 
رفاقت، مشارکت و وحدت باشد و طرفین به تعهدات خود 

پایدار بمانند. 
***

دبیر علمى همایش و عضو هیئت علمى دانشگاه مدیریت 
و اطالع رسانى پزشکى هم گزارش علمى از این همایش 
ارائه داد و گفت: مدیریت منابع و مصارف در نظام سالمت 

یک ضرورت است و بیش از پیش احساس مى شود.
محمدرضا رضایتمند اظهار کرد: بعد از اجراى طرح تحول 
سالمت، منابع مالى خوبى به بخش سالمت سرازیر شد 
ولى هنوز ما با مشکالت زیادى مواجه هستیم و این لزوم 

مدیریت هزینه ها را بیش از پیش، ضرورى مى سازد.
وى خاطرنشان کرد: این همایش داراى یک بخش اصلى 
ارائه مقاالت علمى و دو بخش جنبى شامل شرح تجربه 

و پیشنهاد و نوآورى بود. 
رضایتمند مى گوید: 70 اثــر در پى فراخوان به دبیرخانه 
همایش رسید که شامل 33 مقاله، 22 پیشنهاد و نوآورى 
و 15 شــرح تجربه بود که در نهایت پــس از داورى و 

بررسى، 53 مقاله در مجموع پذیرفته شد. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان ازبرگزارى دومین دوره بومینو در جمعیت هالل احمر اصفهان 
خبر داد.

محسن مؤمنى بیان داشت:دومین دوره بومینو با پرداختن به موضوعاتى چون مفاهیم اولیه کارآفرینى در جمعیت 
هالل احمر اصفهان تبرگزار شد.

وى افزود: دومین دوره بومینو، چهار روزه شــامل کارگاه هاى آموزشى کارآفرینى و مبانى کسب و کار در هالل 
احمر استان به منظور پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى در اصفهان، ویژه جوانان و با حضور 60 نفر در مرکز 

بین المللى آموزش هاى تخصصى جمعیت هالل احمر استان برگزار شد.
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه بــراى داشــتن جامعــه اى پویا
 و توســعه یافته، بــه نوجوانــان و جوانــان با انگیــزه، مصمــم و بــا نشــاط و داراى روحیــه کارآفرینى

نیاز اســت، افزود: به همین منظور،  معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با هدف ارتقاى 
توانمندى ها و قابلیت  هاى کارآفرینانه در جوانان، کارگاه هاى آموزشى کارآفرینى و مبانى کسب و کار را برگزار 

مى کند.

برگزارى دومین دوره بومینو در هالل احمر اصفهان

رابطه مؤسسات بیمه گر و ارائه دهندگان خدمات
مثل مسابقه طناب کشى نیست

ساسان اکبرزاده

 اوج هیجان تماشــاى فوتبال ایــن بــار در اقامتگاه هاى 
بومگردى. نارتــى تى در شــهر تفت، حوضک در شــهر 
اصفهان، خونه نقلى در شــهر کاشــان و هاســتل بى بى 
شــیراز چهــار اقامتگاهى هســتند که بــراى بازى هاى 
جام جهانــى تخفیف اقامــت قــرار داده اند و قرار اســت 
در طــول برگــزارى مســابقات جــام جهانــى میزبان 
فوتبالدوســت ها باشــند. ایــن اقامتــگاه ها کــه محل 
مناســبى براى پذیرایــى از توریســت ها نیز به حســاب 
مى آید، این روزها با اضافه شدن پرده هاى نمایش مسابقات 
جام جهانى، مشتریان بیشــترى را هم براى خود دست و پا 

کرده است.
 اقامتگاه هاى بومگردى یکى از جاذبه هاى گردشگرى ایران 
محسوب مى شوند که اسکان سنتى در هتل ها را تغییر داده و 
بخشى از معمارى، تاریخ و فرهنگ ایران را براى گردشگران 
به نمایش مى گذارند. گردشگرى بومى یا بومگردى شاخه 
اى از هنر صنعت گردشگرى است که از ابتداى دهه 1380 
به شکل سازمان یافته در نقاط مختلف کشور مورد توجه قرار 
گرفت و در سال هاى اخیر روندى رو به رشد را طى کرده است. 
اســتان اصفهان مبدأ و آغاز کننده بحث بومگردى در کشو 
بوده که براى نخستین بار در شهرستان خور و بیابانک توسط 
مازیار آل داود سبک و سیاق بومگردى در روستاى گرمه آغاز 
شد و با توجه به اســتقبالى که از این طرح صورت گرفت به 
طور خودجوش در سراسر استان و کشور این طرح گسترش 
یافت. استان اصفهان با برخوردارى از میراث کهن، جاذبه هاى 
طبیعى وگردشگرى به ویژه در مناطق شرق و غرب از جمله 

اســتان هاى پیشــرو در رویکرد به بومگــردى، طى پنج 
ســال گذشــته روندى روبه رشــد را طى کرده و تعداد این

 اقامتگاه هــا از 50 باب هم اکنون با نزدیک به شــش برابر 
افزایش به 270 باب رسیده است. هدف اصلى ایجاد و توسعه 
این نوع از اقامتگاه ها با هویت و ســاختارى بومى، رسیدن 
به توسعه  پایدار است. در بیشــتر این اقامتگاه ها که اکثر آن، 
توسط یک خانواده محلى اداره مى شود و تنها جنبه اقامتى 
ندارد؛ فعالیت  هاى مختلفى مانند ارائه غذا و نوشیدنى بومى، 
ســاخت، آموزش و فروش صنایع دســتى محلى، اجراى 
نمایش و موسیقى سنتى، برگزارى رویدادهاى بومى، تورها و 
فعالیت هاى بومگردى به چشــم مى خورد. مکان فیزیکى 
اقامتگاه، به دلیل ســبک معمــارى و مصالح بــه کار رفته 
در ســاختمان، طراحى داخلى و مبلمــان بومى و همچنین 
فعالیت هاى تعریف شده در آن به نوعى یک اکوموزه است که 

موجب جذب گردشگران داخلى و خارجى مى شود.
یکــى از اولویت هــاى  مهم ســازمان میــراث فرهنگى 
بحث توســعه گردشــگرى روســتایى و ایجــاد و تبدیل 
خانه هاى  قدیمى و سنتى در روستا ها و شهرهاى تاریخى به 
اقامتگاه هاى بومگردى بوده که در این زمینه تســهیالت 
خوبى را در حوزه تأسیس اقامتگاه هاى بومگردى ارائه کرده 
است؛ که اســتان اصفهان تاکنون موفق به راه اندازى 270 
اقامتگاه  بومگردى و باالترین تعداد اقامتگاه در کل کشــور 
شده است. به گفته مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى  اســتان اصفهان، اقامتگاه هاى بومگردى در 
راستاى توسعه پایدار گردشگرى در شهرستان هاى استان و 
حتى در روستاها براى بهره مندى فرهنگى و اقتصادى مردم 

محلى و گردشــگران از خرده فرهنگ ها ایجاد شده است. 
فریدون اللهیارى مى گوید:ایجاد اقامتگاه بومگردى به رشد 
و توسعه اقتصادى، اشــتغال و درآمدزایى شهرستان کمک 
کرده و سازمان میراث فرهنگى براى ایجاد اقامتگاه بومگردى 
تسهیالت بانکى و روستایى پرداخت مى کند و صدور مجوز، 
استانداردسازى و نظارت بر ایجاد خانه هاى بومگردى و ارائه 

تسهیالت بر عهده میراث فرهنگى است.
تقویــت و رونق هرچه بیشــتر ایــن صنعت نوپــا نیازمند 
بســترهایى از جمله تبلیغات و اطالع رســانى وســیع در 
معرفى مناطق محلــى و بومى ایران، رســیدگى به راه ها و 
جاده هاى مناطق گردشــگرى بومى و مهمتر از همه ایجاد 
اقامتگاه هاى بومگردى است. در این راستا کامران هارونى، 
مســئول توســعه اقامتگاه هاى بومگردى اداره کل میراث 
فرهنگى اســتان مى گوید: یکسرى از روســتاهاى استان، 
روستاهاى هدف گردشگرى و هدف صنایع دستى هستند 
که در این زمینه هاى حتماً اقامتگاه هاى بومگردى توســعه 
پیدا مى کند و با توجه به اینکه  مخاطب اصلى این اقامتگاه ها 
گردشگران خارجى هستند، بحث توجیه اقتصادى آن در نظر 
گرفته شده است. و از نظر اقتصادى براى مالکان و بهره برداران 
اقامتگاه هاى بومگردى رونق خوبى را ایجاد کرده است و این 
موضوع را بیشتر در شرق استان شاهد هستیم زیرا مخاطبان 
این مناطق مقصد خود را از ســایت هاى بین المللى از قبل 
انتخاب کرده اند و گردشــگر خارجى از قبل این اقامتگاه ها 
را رزرو مى کنند اما در مناطق غرب و جنوب اســتان در حال 
رایزنى با دهیارها و بخشداران هستیم که کار تبلیغاتى در این 

زمینه انجام شود.

فرش قرمز بومگردى زیر پاى جهانگردى
محیا حمزه

فرماندار کاشان از تغییر ساعت کار ادارات کاشــان در ماه هاى تیر و مرداد در این 
شهرستان خبر داد.

حمیدرضا مؤمنیان اظهارداشــت: به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژى در فصل 
تابســتان مطابق مصوبه هیئت دولت، مناطقى که دماى باالتر از 45 درجه دارند، 
ساعات آغاز و پایان کار ادارات و دستگاه هاى دولتى، بانک ها، شهردارى ها و سایر 
مؤسسات عمومى غیردولتى را به ساعت 6 و 30 دقیقه صبح تا 13 و 30 دقیقه تغییر 

مى دهند، بنابراین شــهر کاشــان و بخش مرکزى آن مشــمول ایــن مصوبه
 مى شوند.

 وى این تغییر ساعات را منحصر به ماه هاى تیر و مرداد دانست و گفت: با توجه به 
اقلیم نسبتًا معتدل نواحى کوهستانى کاشان، بخش هاى قمصر، نیاسر و برزك از 
تغییر ساعات کار ادارى مســتثنى شــده و زمان فعالیت ادارات آنها به روال عادى 

خواهد بود.

تغییر ساعت کار ادارات کاشان در ماه هاى تیر و مرداد



1212استاناستان 3248شنبه  2 تیر ماه   1397 سال  پانزدهم

معاون منابع انسانى سازمان بسیج اساتید استان اصفهان 
با اشاره به تشکیل«شــبکه فرماندهان جنگ نرم» در 
بسیج اساتید استان اصفهان گفت: این شبکه، شبکه اى 
بزرگ از نخبگان اســتان اصفهان به شــمار مى رود تا 
همه نخبگان در برطرف کردن مســائل و مشــکالت 

همکارى کنند.
بیژن شــمس اظهــار داشــت: از 10 هزار اســتاد در 
دانشگاه هاى سراسر استان اصفهان، درحدود چهار هزار 
نفر شامل استاد تمام، دانشیار، اســتادیار و مربى در این 

سازمان عضو هستند.
وى با اشاره به تشکیل شــبکه فرماندهان جنگ نرم در 

بسیج اساتید استان اصفهان گفت: این شبکه، شبکه اى 
بزرگ از نخبگان اســتان اصفهان به شــمار مى رود و 
شــرایطى فراهم شــده تا همه نخبــگان، در برطرف 
کردن مســائل و مشکالت اســتان اصفهان همکارى

 داشته باشند.
وى با اشاره به تربیت اساتید تخصصى جنگ نرم عنوان 
کرد: برگزارى 200 دوره جنگ نرم ویژه دانشــگاه ها، 
برگزارى 300 دوره جنگ نــرم براى عموم مردم و کنار 
گذاشتن هر نوع نگاه سیاسى در جذب اساتید بسیجى، از 
جمله فعالیت هاى سازمان بسیج اساتید استان اصفهان 

است. 

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفت: کمبود 
نیروى انســانى در دســتگاه قضائى اســتان اصفهان 
محســوس اســت، به گونه اى که با چهار هزار و 600 
کارمنــد، تنها 36 درصد از پســت  هــاى ادارى مراکز 

دادگسترى استان اصفهان متصدى دارد.
احمد خســروى وفا با بیان اینکه دادگســترى در زمان 
جنگ تحمیلى11 هزار شهید تقدیم انقالب کرده است، 
اظهارداشت: براى دستگاه قضائى استان اصفهان افتخار 
است که ایثارگران بسیارى در درون این دستگاه خدمت 
مى کنند و هم اکنون 108 نفر از فرزندان شهدا در دورن 

این دستگاه مشغول به خدمت هستند.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
دســتگاه قضائى در اســتان اصفهان به رعایت قانون 
امور ایثار گران مقید است، گفت: ســعى بر این شده تا 
ســهم 25 درصدى آنها را رعایت کنیم، اما شاید کمتر 
دستگاهى باشد که بیش از یک چهارم خدمتگزاران آن 

از ایثارگران باشند.
خسروى وفا در رابطه با خواسته هاى این دستگاه گفت: 
به دلیل کمبودهایى که از آن آگاهیم و شــاید مختص 
استان اصفهان نباشد و همه استان ها را درگیر کرده باشد، 
احساس مى شود استان اصفهان بیش از همه استان ها 

مشکالت را لمس مى کند.

تشکیل«شبکه فرماندهان جنگ 
نرم» در بسیج اساتید استان 

تنها 36 درصد از پست هاى 
ادارى دادگسترى متصدى دارد

مشارکت خیران 
در ساخت 40بیمارستان 

بیش از 40 بیمارستان در سراسر کشور با کمک خیران 
در حال ساخت است. معاون  اجتماعى وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشـکى  در  حاشیه نشست مجمع 
خیران سالمت در کاشـان گفت: خیران هزار و 500 
میلیارد تومان پارسال  به حوزه سالمت کمک کردند.

محمدهـادى ایازى بـا بیـان اینکـه مـردم در حوزه 
فرهنگ سـازى و آموزش نقش اساسى دارند،  افزود:  
بیش از  875 خیریه در حوزه سالمت در کشور  به مردم 

خدمات رسانى مى کنند.
ایازى با اشـاره به فعالیت  20 هزار خانه بهداشـت در 
کشور گفت: سالمت براى همه اسـت و براى تأمین 

سالمت جامعه، نیازمند همکارى همه مردم هستیم.

کاهش 10 درصدى اعتبارات 
چادگان

سرپرسـت فرمانـدارى چـادگان گفـت: اعتبـارات 
شهرستان چادگان در سال جارى با 10 درصد کاهش، 

به 210 میلیارد ریال رسیده است.
علـى اسـتوار اعتبـارات تخصیصـى تملـک دارایى 
شهرستان چادگان در سال جارى را 21 میلیارد تومان 
اعالم کـرد و اظهار داشـت: اعتبارات تملـک دارایى 
شهرستان چادگان در سال گذشته 240 میلیارد ریال 
بود که امسال با کاهش 10 درصدى، به 210 میلیارد 

ریال رسیده است.
وى با بیـان اینکه بـا تخصیـص اعتبـارات، تکمیل 
پروژه هاى عمرانى و طرح هاى نیمه تمام در دستور کار 
قرارمى گیرد، افزود: طرح هاى نیمه تمام در شهرستان 
که در اولویت کارى قرار دارنـد را جاده چادگان رزوه، 
چادگان به اصفهان، استخر سرپوشیده چادگان، سالن 
ورزشـى اورگان، مشـهدکاوه، اسـفالت بـاغ ناظر به 
تهلگى در بخش چنار رود، تجهیز بیمارستان بوعلى و 

پروژه فاضالب چادگان هستند.

کشف بیش از 2 تن چوب 
در اردستان

بیش از دو تن چوب تاغ قاچاق در اردسـتان کشـف و 
جمع آورى شد.

مدیـر روابـط عمومى سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال 
و ارز اسـتان اصفهـان گفـت: ایـن میزان چـوب تاغ 
قاچاق، بـا همکارى محیـط بانان و مامـوران نیروى 
انتظامى شهرستان اردسـتان، از سه متخلف کشف و 

ضبط شد.
وى ارزش این میزان چوب را، بیش از دومیلیارد ریال 
عنوان کـرد و افـزود: هرسـه قاچاقچى ایـن پرونده، 
دستگیر و پرونده آنها براى بررسى بیش تر به مراجع 

قضائى تحویل داده شد. 

بزرگ ترین بحران آموزش و 
پرورش تیران 

کمبود فضاى آموزشـى، بزرگترین بحران آموزش و 
پرورش در تیران و کرون است.

مجید حججى، فرماندار تیران و کـرون با بیان اینکه 
بیش از 60 درصد مدارس تیران و کرون در فهرست 
تخریب و نوسازى اداره نوسـازى مدارس استان قرار 
دارد، گفـت: قدمـت فضاهـاى آموزشـى در تیران و 
کرون به بیش از 40 سال مى رسد و شرایط استاندارد 

و ایمن ندارند.

 
گردهمایى

 مدیران مدارس ابتدایى ناحیه1 
جلسـه گردهمایى مدیـران مـدارس ابتدایـى ناحیه 
یک اصفهان بـا موضـوع «شـیوه نامه ثبت نـام» و 

«شیوه نامه پوشاك مدارس» برگزار شد.
این جلسـه با حضور عسـگرى،رئیس اداره ارزیابى و 
عملکرد اسـتان اصفهان گفت: یکـى از پارامترهایى 
که مى شـود بـا فسـاد ادارى مقابلـه کند، شـفافیت

 است. 
وى ادامه داد: شفافیت باعث پویایى و رشد مى شود و 

ما باید به این سمت حرکت کنیم. 

خبر

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
اجراى عملیات نازك کارى ساختمان خوابگاهى اردوگاه استان اصفهان

اداره کل زندان  هاى استان اصفهان

نوبت اول

اداره کل زندان هاى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات نازك کارى ساختمان خوابگاهى اردوگاه 
استان اصفهان را از طریق سامانه تدارك الکترونیکى دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/03/29 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 97/04/05
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 97/04/17

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/04/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالع بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: اصفهان- ابتداى 

اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان هاى استان اصفهان- واحد دبیرخانه و تلفن 37885666- 031
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
م الف: 193032شایان ذکر است اعتبار پروژه به صورت اوراق اسناد خزانه اسالمى و با سررسید 99/06/25 مى باشد.

استاندار اصفهان گفت: بانک کشاورزى مکلف به تمدید 
مهلت  باز پرداخت وام کشاورزان است و در این مورد نباید 

کشاورزان تحت فشار گیرند.
محسن مهرعلیزاده افزود: کشاورزان به دلیل خشکسالى، 
با مشکالت درآمدى مواجه شده اند و ممکن است نتوانند 
وام هاى دریافت شــده از بانک کشــاورزى را در موعد 
مقرر پرداخت کنند، به همین جهت، با مسئوالن بانک 
کشاورزى مذاکره و مقرر شــد این بانک بازپرداخت وام 
کشاورزان را استمهال کند و این موضوع از طریق بانک 
مرکزى کشاورزى در تهران به بانک کشاورزى استان 

اصفهان اعالم شده است. 
وى خطاب به کشاورزان گفت: چنانچه در این خصوص 
با مشکلى مواجه شدند، موارد را به فرماندارى ها گزارش 

کنند تا به مشکالت آنها رسیدگى شود. 
وى کمبود آب را، مهمترین مشــکل اســتان اصفهان 
عنوان کرد و افزود: بیشتر وقت مدیریت استان، براى حل 
مشکالت آب صرف شده است و پیگیرى مشکالت آب 

استان اصفهان را تا حل آن دنبال خواهیم کرد. 
مهرعلیزاده بیان داشت: براى حل مشکالت آب استان 
اصفهان باید دو موضوع « ایجاد منابع جدید براى تامین 
آب» و «برنامه ریزى براى صرفه جویى و مصرف بهینه 
از این مایع حیاتى»را با جدیت دنبال کرد تا براساس آن 
بتوانیم ضمن تامین آب شرب ساکنان منطقه، نیازهاى 

آبى بخش هاى کشاورزى و صنعت را برآورده کرد. 
***

وى با اشــاره به اینکه عملیات حفر و تکمیل تونل سوم 
کوهرنگ مراحل نهایى را طى مى کند و این تونل با 99 
درصد پیشرفت فیزیکى، در آســتانه بهره بردارى قرار 
گرفته اســت، گفت: پروژه احداث ســد این تونل براى 
مدت هاى طوالنى متوقف شده بود که با تالش مدیریت 

استان،از اول فروردین امسال عملیات اجراى این پروژه 
از سرگرفته شد. 

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اجراى پروژه سد تونل 
سوم کوهرنگ از سال 89 آغاز شده و باید تا سال 93 به 
بهره بردارى مى رسید، تصریح کرد: این پروژه که باید 
چهار ســال از بهره بردارى آن مى گذشت، اکنون 22 

درصد پیشرفت فیزیکى دارد و براى پاره اى مشکالت 
متوقف شده بود. 

وى با بیان اینکه به دنبال متهم کردن دیگران، براى از 
دست دادن فرصت هاى از دست رفته براى احداث سد 
تونل سوم کوهرنگ نیستیم، گفت: ما به دنبال آن هستیم 
تا با تالش هاى شــبانه روزى، فرصت هاى از دست را 

جبران و زمینه تکمیل و بهره بردارى از ســد تونل سوم 
کوهرنگ را هرچه سریع تر فراهم کنیم تا از این طریق، 

بخشى از منابع آب استان اصفهان تامین شود. 
***

وى افزود: مشــکل کمبود آب مختص اصفهان نیست، 
بلکه مشــکلى ملى اســت و ناچاریم براى عبور از این 

بحران، تهمیدات و تدابیر الزم را اتخاذ کنیم . 
اســتاندار اصفهان بیان داشــت: طى ماه هــاى اخیر 
هماهنگى هاى الزم بین وزارت کشور و وزارت نیرو براى 
حل مشکل کم آبى استان اصفهان انجام و جدولى براى 
برداشت هاى دقیق در بستر زاینده رود تنظیم شده است. 
مهرعلیزاده توضیح داد: براســاس این جدول، اولویت 
حوضه آبریز زاینده رود ، تامین آب شرب ساکنان منطقه 
است و پس از آن، آب باید در اختیار صنایع و کشاورزى 
قرار گیرد. وى درعین حال تصریــح کرد: به رغم اینکه 
میزان برداشــت ها از باالدســت زاینده رود مشخص 
شده است، اما همچنان شــاهد برخى از برداشت هاى 
غیرقانونى هستیم که چنانچه ادامه یابد، دولت محکوم 
به استفاده از شیوه تحکم به جاى توصیه و نصیحت است. 
استاندار اصفهان افزود: براى کنترل برداشت ها در بستر 
زاینده رود، مقرر شد که قطع و وصل برق پمپ هاى داراى 

مجوز در این بستر با یک برنامه زمانبندى انجام شود. 

 تأمین آب صنایع همانند باغ ها اهمیت دارد 
وى با اشــاره به اهمیت صنایع در اقتصاد و اشتغالزایى 
گفت: جلوگیــرى از نابودى باغات و زنده نگه داشــتن 
درختان براى ما اهمیت به ســزایى دارد، اما فعال بودن 
صنایع بویژه صنایع مادر که در اصفهان مستقراست نیز 
از اهمیت به سزایى برخوردارند و باید با اتخاذ راهبردهاى 

مناسب، آب مورد نیاز آنها تامین شود. 
اســتاندار اصفهان تصریــح کرد: درصــورت تعطیلى 
هریک از صنایع مادر، افــزون بر بیکارى هزاران جوان، 
خسارت هاى مالى ســنگینى را براى کشور در پى دارد، 
بنابراین نمى توان از نقش مهم ایــن صنایع در اقتصاد 
و اشغالزایى کشــور که بصورت غیرمستقیم در زندگى 

ساکنان منطقه تاثیرگذارند، چشم پوشى کرد.

استاندار اصفهان خبرداد:

بانک کشاورزى مکلف به استمهال وام کشاورزان است

تونل سوم کوهرنگ در آستانه بهره بردارى قرار گرفت 

 قائم مقام شهردار نجف آباد گفت: امسال براى اولین 
بار، جشنواره«شــهروند خوش حســاب» به صورت 
دو مرحله اى و با اهداى پنج خــودرو به عنوان جوایز
 ویژه پرداخت عوارض نوســازى و عمران شــهرى 

برگزار خواهد شد.
محمد مغزى با اشــاره به درآمد ســه میلیارد تومانى 
عوارض نوسازى در سال گذشــته گفت: تمامى این 
مبلغ که نزدیک به 60 درصد مبلغ پیش بینى شــده 
در بودجه بود، مطابق قانون بــه صورت اختصاصى 
در امور عمرانى همــان مناطقى که شــهروندانش 

پرداخت داشته اند، مصرف شده است.
مغزى با اشاره به دســتورالعمل جدید ابالغى هیئت 
وزیران در خصوص نحوه محاسبه عوارض نوسازى در 

سال جارى گفت: به غیر از هسته مرکزى مناطق یک 
و 2، در دیگر مناطق، میزان عوارض نســبت به سال 
هاى گذشــته تفاوت خاصى نخواهد داشت، ولى در 
مجموع با تصویب شوراى اسالمى شهر قرار شده که 
دو بار در طول سال شاهد توزیع قبوض نوسازى باشیم 
تا ضمن سبکتر شدن مبالغ پرداختى براى شهروندان، 

شانس آن ها براى برنده شدن نیز افزایش پیدا کند.
***

قائم مقام شــهردار نجــف آباد همچنیــن به توزیع 
بیش از 77 هــزار قبض عوارض نوســازى و عمران 
شهرى در ســال گذشته اشــاره کرد و گفت: امسال 
یکبار در اواسط سال و ســرى بعد در ماه هاى پایانى 
سال، شاهد برگزار جشــنواره شهروند خوش حساب 

خواهیم بود کــه در هر کــدام از آن ها، بــه ترتیب 
دو و ســه خودروى پرایــد به عنوان جوایــز ویژه در 
کنار مــواردى مانند کمک هزینه ســفر ایرانگردى، 
کمــک هزینــه خریــد لــوازم خانگــى ایرانى و 
دوچرخه معمولى به نفــرات برگزیده اهــدا خواهد 

شد.
وى اظهار داشت: کسانى که قبض نوسازى شش ماهه 
اول خود رابه موقع یا در سررسید زمان خود پرداخت 
کنند، اولین شانس برنده شدن را در قرعه کشى آذر ماه 
خواهند داشت و در صورت برنده شدن یا نشدن، باز هم 
با پرداخت قبض نیمه دوم سال، در قرعه کشى پایان 
سال نیز با لحاظ شدن دو امتیاز پرداخت، شانس برنده 

شدن خواهند داشت.

«شهروند خوش حساب» در نجف آباد انتخاب مى شود
با راه اندازى پیشــرفته ترین دســتگاه تولید فرش 
ماشینى در کاشان، ساالنه بیش از پنجمیلیون دالر 

ارز وارد کشور مى شود.
مدیرعامل این شرکت تولید فرش ماشینى در کاشان 
گفت: این دســتگاه با ســرمایه گذارى 100میلیارد 
ریالى و با قیمت دو میلیون و 250هزار یورو خریدارى 
شد که 40درصد هزینه آن، با تسهیالت بانکى تأمین 

شده است.
جــواد صابر بــا بیان اینکــه دســتگاه بافت فرش 
مجهز به آخرین فناورى روز دنیــا در صنعت فرش 
اســت، افزود: تولید فرش هزار و 500شانه با تراکم 

چهــار هــزار و 500 از قابلیت هاى این دســتگاه
 است.

وى با اشاره به اینکه فرش هاى تولیدى با این ماشین، 
الهام گرفته از هنر هاى اصیل ایرانى اســت، افزود: 
رنگ پذیــرى، لطافت، ظرافت و اســتحکام باالى 
فرش هاى تولید شده با این دستگاه را از دیگر فرش ها 

متمایز مى کند.
این ســرمایه گذار گفت: فرش هاى بافته شــده در 
این شرکت، به کشور هاى آلمان، استرالیا، فنالند و 
کشور هاى حوزه خلیج فارس صادر و ساالنه بیش از 

پنج میلیون دالر ارز وارد کشور مى شود. 

 فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه امروز 
دشــمن مهمترین حمالت خود را متوجــه باورها و 
اعتقادات مردم کرده، عقیدتى سیاسى نیروهاى مسلح 

را خط مقدم حفاظت از عقاید و ارزش ها عنوان کرد.
سردارمهدى معصوم بیگى اظهار داشت: امروز دشمن 
بیشترین حمالت و هجمه خود را متوجه حوزه باورها و 
اعتقادات مردم کرده، چرا که مى داند تا زمانى که مردم 
پایبند ایمان، اعتقاد و باورها باشند، پاى نظام اسالمى 
خود خواهند ایســتاد. وى فرهنگ دینى و فرهنگ 
جهاد و شهادت را به عنوان ستون هاى اصلى جامعه 

اسالمى برشمرد و اظهار داشت: دشمن بعد از چهل 
سال مقابله با نظام جمهورى اسالمى ایران، دریافته 
است که اگر بخواهد خللى در این نظام ایجاد کند، مى 

بایست ابتدا باورها و اعتقادات مردم را متزلزل کند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه حوزه 
فرهنگ دینى، جهاد و شــهادت در نیروهاى مسلح، 
ویژه و حساس است، گفت: در بین نیروهاى مسل،ح 
نیروى انتظامى به لحاظ اینکه در خط مقدم ماموریت 
قرار دارد، از شرایط ویژه ترى نسبت به سایر نیروهاى 

مسلح برخوردار است.

رونمایى از پیشرفته ترین 
دستگاه تولید فرش ماشینى در کاشان

  «فرهنگ دینى» در نیروهاى مسلح، ویژه و حساس است
فرمانده انتظامى استان اصفهان:


