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شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 21 مورخ 1397/03/20 شوراى اسالمى 
شهر کوهپایه نسبت به واگذارى یک باب دکه واقع در پارك کودك شهر کوهپایه به صورت 
اجاره از طریق آگهى مزایده به واجدین شرایط به مدت یک سال شمسى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید محل از تاریــخ 1397/04/05 لغایت 1397/04/20 
به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. متقاضیان مى بایستى جهت اخذ مجوز نسبت به ارائه
 تأییدیه هاى الزم از قبیل عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد اقدام نمایند. معرفى نامه ها جزو اسناد 
مزایده تحویل متقاضى گردیده و مى بایستى پس از دریافت پاسخ همراه پیشنهاد و سایر مدارك 

تحویل شهردارى گردد. 
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده برنده 

مزایده مى باشد.»

نوبت دوم

محسن علیخانى - شهردار کوهپایه

آگهى مزایده

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، 
بازیافت زباله شهر در محل ترانشه را طى قرارداد اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارك شرکت در 

مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ اجاره بهاء سالیانه را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و متقاضى با امضاى اسناد شرکت در مزایده متعهد 

به پذیرش کلیه شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود. 

چاپ اول

 مجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مزایده نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد. 

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى

انتصاب شایســته جنابعالى به عنوان مدیر کل دفتر امور شهرى و شوراهاى 
استاندارى اصفهان که مبین تعهد و شایستگى هاى آن مقام محترم مى باشد 
را صمیمانه تبریک عرض نموده، از خداوند متعال براى شما توفیق روزافزون در 

مسیر خدمتگزارى به مردم شریف استان اصفهان مسئلت مى نمایم.

جناب آقاى دکتر على اصغر ذاکرى هرندى

محسن حیدرى-شهردار اردستان

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
خرید کنتورهاى قطر 1/2 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتى جت نیمه خشک 109- 2- 97

(c معادل کالس) R=1601/250/000/000جارى

خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنى اطراف تصفیه خانه فاضالب لنجان97-2-110
جارى

اعتبارات
فوالد

256/000/000

خرید لوله U-PVC فاضالبى در اقطار 500 و 630 میلیمتر پوش فیت جهت 97-2-111
منطقه لنجان

جارى
اعتبارات
فوالد

962/000/000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/4/23 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یک شنبه به تاریخ 97/4/24 

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 
(داخلى 388)  نام روزنامه: نصف جهان 

تاریخ انتشار: 1397/04/12

     

زخم زبان را جدى بگیریدپلیس، موتورسواران را به راه مى آوردامیر جعفرى به سریال «ممنوعه» پیوستلوازم خانگى ارز دولتى گرفت و باز هم گران شد! کاله فالگیر اینترنتى بر سر اصفهانى ها سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

فضاى موسیقى کشور بیمار و آشفته است

متخلفان واردات 6000 خودرو مشخص شدند
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فقط براى پُز دادن اسلحه خریدم! 

دل به افزایش
 نرخ سود بانکى نبندید

افزایش 100 درصدى 
کالهبردارى اینترنتى 
از حساب هاى بانکى

ابرهاى ایران را 5
مى دزدند
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قاسم افشار، خواننده موسیقى پاپ درباره فضاى موسیقى امروز بیان 
کرد: فضاى موسیقى ما بیمار است و موسیقى آشفته اى داریم به شکلى 
که حتى قطعات و آثار منتشر شده در پایین ترین سطح بوده و استاندارد 

نیستند.
 اکنون سر و صدا بیش از هر عنصر دیگرى در ساخت موسیقى 
مهم شده است و این معضل در کنسرت ها بسیار دیده مى شود، 

کنسرت هایى که امروزه نمایشى هستند و  ...

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تغییرات 
اقلیمى در ایران مشــکوك به دخالت خارجى هاست؛ 
مراکز علمى که در کشور وجود دارد مطالعه اى در این 
خصوص انجام داده اند که نتیجه مطالعات این موضوع 

را تأیید مى کند.
 ســردار غالمرضا جاللى در ســومین کنفرانس ملى 
پدافنــد غیرعامل در بخش کشــاورزى کــه دیروز 
(دوشــنبه) در مؤسســه تولید و اصالح نهــال و بذر 
برگزار شد به تهدیدات حوزه زیســتى و بیوتروریسم 
و ارتش هاى بیولوژیک اشاره و خاطرنشان کرد: امروز 

جنگ زیستى با هدف آسیب زدن به...
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130130 هزار هکتار از اراضى اصفهان کشت نشد هزار هکتار از اراضى اصفهان کشت نشد
این زمین ها در بحث تولید گرد و غبار به چالش جدى براى استان بدل خواهد شداین زمین ها در بحث تولید گرد و غبار به چالش جدى براى استان بدل خواهد شد
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نماینده اصفهان در مجلس فاش کرد

«بهتاش فریبا» 
در سریال
 جدید

اتفاق بى نظیر براى ایران در جام جهانى
برخالف چهار دوره قبلى حضور ایران در جام جهانى، هیچ کدام از هم گروهى هاى 
ایران نتوانستند به جمع هشت تیم برتر جام جهانى برسند.
غیرقابل باور است اما اسپانیا نیز همچون پرتغال از جام کنار رفت. دو تیمى که ایران 
و مراکش را حذف کرده بودند و دو شانس اصلى قهرمانى محسوب مى شدند، خیلى 
زود و در مقابل تیم هاى غیر مدعى شکست خوردند و حاال باید
 بار سفر بسته و به کشور برگردند.
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رئیس سازمان پدافند غیرعامل: 
تغییرات اقلیمى ایران مشکوك است

فرمانده انتظامى استان با اشاره به عملکرد پلیس 
اصفهان در 3 ماه گذشته خبر داد
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ا»«بهتاش فریبا»«بهتاش فریبا» ی «بهتاشف
یالدر سریال س در سریالدر
جدیدجدید جدید
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تولد دوبارهتولد دوباره
 در انتظار علیرضا در انتظار علیرضا

کابوس استقالل 
تعبیر مى شود؟

اتفستاره ها رفتنى اند
برخال

غیرقا
و مراک
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رئیس کمیســیون ویژه «حمایت از تولید ملى» درباره 
واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو گفت: بخشى از 
این تخلفات از سوى کارکنان سازمان توسعه و تجارت 
بوده است و بخش دیگر آن از سوى واردکنندگان رسمى 
و غیررسمى انجام شده و البته وزارت «صنعت، معدن و 

تجارت» هم تخلفاتى را انجام داده است.
حمیدرضــا فوالدگر در گفتگو با «میزان»، با اشــاره به 
جزئیات گزارش اعمال «ماده 236 قانون آیین نامه داخلى 
مجلس» درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو 
به کشور گفت: این گزارش تهیه و به صحن علنى مجلس 
ارائه شده اســت. در این گزارش به تعرفه گذارى و عدم 

تعرفه گذارى بر روى خودرو هــاى وارداتى و تأثیر آن بر 
خودرو هاى داخلى اشاره شده است.

نماینده اصفهان تصریح کرد: در این گزارش به تخلف 
در زمانى که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بوده، ولى 
6000 خودرو ثبت سفارش شده است، اشاره شده که البته 
وزارت صنعت، معدن و تجارت معترف به این مسئله بوده 
است. فوالدگر اظهار کرد: در صورت موافقت نمایندگان 
با گزارش تخلفات انجام شــده درباره ثبت ســفارش 
خودرو، درخواست ما این است که قوه قضائیه این مسئله 
را رســیدگى کند که البته این قوه هم اقداماتى را در این 

راستا آغاز کرده است.

در حالى که قیمت لوازم خانگى از ابتداى اردیبهشت ماه 
افزایش پیدا کرده و سازمان حمایت نیز بارها آن را تخلف 
و فاقد وجاهت اعالم کرده است، بر اساس لیست منتشر 
شده از سوى بانک مرکزى، بالغ بر 230 شرکت بیش از 
43 میلیون یورو ارز دولتى براى واردات بیش از 15 قلم 
لوازم خانگى دریافت کرده اند لذا مصرف کنندگان نباید 
این کاالها با برند خارجى را با قیمت افزایش یافته بخرند 
اما این امر رعایت نمى شود و از ابتداى سال جارى طبق 
اعالم اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى، لوازم خانگى 
وارداتى 7 تا 12 درصد گران شده اند. البته میزان افزایش 
قیمت در رصد بازار بیش از میزان اعالم شده است. براى 

توضیح در این باره که با ارز اختصاص یافته دولتى کدام 
برندهاى لوازم خانگى وارد شده اند، اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگى و همچنین انجمن صنایــع لوازم خانگى 

پاسخى ندادند.
همچنین در این میان جاى ســئوال اســت که چرا با 
وجود اختصــاص بیش از 43 میلیون یــورو ارز دولتى 
دســتگاه هاى نظارتى کوتاهى کرده و اجازه افزایش 
قیمت در بازار را داده اند. به عنوان نمونه سازمان حمایت 
مصرف کنندگان وتولیدکنندگان طى دو ســه ماه اخیر 
که افزایش قیمت در بازار لوازم خانگى ایجاد شد، فقط 

اطالعیه صادر کرد.

متخلفان واردات 6000 خودرو 
مشخص شدند 

لوازم خانگى ارز دولتى گرفت 
و باز هم گران شد!

ارز خانوادگى!
  تسـنیم| بررسى لیست ارزبگیران بانک مرکزى 
نشـان مى دهد، شـرکت معروف فعال در حـوزه واردات 
کاال هاى اساسى بیشترین ارز را در میان 1500 شرکت 
مختلف دریافت کرده اسـت. نگاهى به لیسـت دریافت 
کنندگان ارز دولتى که از سوى بانک مرکزى منتشر شده 
نشان مى دهد شرکت روغن نباتى ماهیدشت کرمانشاه 
که متعلق به خانواده معروف مدلل اسـت بیشـترین ارز 
دولتى را دریافت کرده است. این شرکت معروف توانسته 
حدود 150 میلیون یـورو ارز (بانکى) بـراى واردات دانه 

سویا دریافت کند.

چراغ سبز
  پانـا| حشـمت ا... فالحت پیشـه، رئیس کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس معقتد است تعلیق 
دوباره ایران از حضور در لیست سیاه FATF چراغ سبز 
اروپایى ها به کشورمان است و سفر روحانى به اتریش و 
سوئیس نیز مى تواند تأثیر ویژه اى بر شکست برنامه هاى 

آمریکا براى اعمال فشار به کشورمان ایفا کند.

ضرب االجل در کار نیست
  انتخاب| وزیر علوم درباره شایعه تعیین ضرب االجل 
براى دانشجویان ایرانى مشغول تحصیل در آمریکا براى 
ترك خاك این کشـور قبل از به اجرا درآمدن تحریم ها 
گفت: خیر چنین مسئله اى نیست، معموًال مراکز علمى 

آمریکا چنین کارى نمى کنند.

کلید جواب نمى دهد
  سینما سینما|  استاندار سابق استان خوزستان 
با اشـاره به وقایع اخیر در خرمشـهر گفت: در سخنرانى 
مراسـم تودیع خطاب به آقاى روحانـى گفتم که بعضى

 قفل ها با کلید باز نمى شـوند، باید آنهـا را برید؛ کنایه از 
اینکه باید تصمیمات اصولى (ریشه اى) و منطقى گرفت 
و با قاطعیت هر چه تمام تر آنها را عملیاتى و اجرایى کرد. 
البته با کمال تأسف براى عرایض بنده گوش شنوایى نبود. 

15 ساله ها معترضند
  ایلنـا| عیسـى شـرجى، نماینده شـوراى شهرستان 
خرمشهر در شوراى استان خوزستان در خصوص ناآرامى ها 
و تنش هایى که بخاطر مشـکل آب در خرمشهر به وجود 
آ مده بود، گفت: وقتى مردم به چیـزى نیاز پیدا مى کنند یا 
به آنها فشـار مى آید از روى ناچارى کـف خیابان مى آیند. 
کسانى که روبه روى مسجد جامع تجمع کرده بودند، اکثر 
جوانان بین 15 تا 20 سال بودند. گرچه برخى از گفتگوها 
ازسوى نهادهاى قانونى مالیم نبوده و آنها نیز نتوانستند با 
مردم مدارا کنند، به همین دلیل هم این مسائل پیش آمد. 

ویزاى اصفهانى ها صادر نشد
  ایرنـا| درحالى که سـه اسـکیت باز اصفهانى عضو 
تیم ملى اسـکیت فرى اسـتایل ایران باید 14 تیرماه در 
رقابت هاى جهانى 2018 هلند حاضر شوند سفارت هلند 
ویزاى این ورزشکاران را صادر نکرده است. رئیس هیئت 
اسـکیت اسـتان اصفهان در این باره گفت: فدراسـیون 
اسکیت کشور تا حد توان صادر نشدن ویزا براى این سه 

ورزشکار اصفهانى را پیگیرى کرده است.

کارهاى بچگانه
  جمـاران| حجت االسـالم و المسلمین سید حسن 
خمینى در دیدار با اعضاى حزب مؤتلفـه، اظهار کرد: ما 
همه یک ملتیم و در یک کشتى نشسـته ایم و واقعًا هم 
دشمنان قسـم خورده و جسـورى پیدا کرده ایم؛ در هیچ 
دوره اى کشورهاى منطقه حاضر نبودند این مقدار هزینه 
دهند. دشمنى هاى آمریکا و رژیم صهیونیستى هم وجود 
دارد. در چنیـن شـرایطى فکر کـردن به برخى مسـائل 
حاشیه اى واقعاً بچگانه است. در همین هفت هشت ماه 
گذشته ببینید دعواهاى چپ و راست ما بر سر چیست؟! از 
این دعواها پیداست که واقعاً یا یک نفوذ جدى رخ داده یا 

اینکه کارها بچگانه شده است.

خبرخوان
4 عامل اصلى مرگ و میر

  خبر آنالین| معاون پرستارى وزارت بهداشت 
با بیان اینکــه 82 درصد مرگ و میرها ناشــى از 
بیمارهاى غیر واگیر مانند بیمــارى هاى قلبى - 
عروقى، سرطان، دیابت و تنفسى هستند، گفت: در 
صورت اصالح سبک زندگى مى توان به میزان قابل 

توجهى آمار بیمارى هاى غیر واگیر را کاهش داد.

نتوانم کار کنم، مى روم!
  اعتمادآنالین| آیدین آغداشلو، هنرمند معاصر 
مى گوید: اگر بهرام بیضایى رفته بخاطر ممانعت از 
تولید کارش رفته چون تولید او نمایش و تصویر است؛ 
وقتى حمایت نمى شود و اجازه کار به او نمى دهند پس 
براى چه بماند؟ اگر روزى همین دولت اعالم کند که 
من حق نقاشى ندارم و حق سخنرانى ندارم، اجازه هیچ 
نوع فعالیتى ندارم، خب من اگر قصد تولید داشته باشم 

مى روم و یکجاى دیگرى را پیدا مى کنم.

ممنوعیت جذب «ژن خوب» 
  روزنامه خراسان| بر اساس ابالغیه یک 
مقام مســئول در نیروهاى مســلح به تعدادى از 
دستگاه ها و نهادهاى دولتى، اعالم شده با توجه 
به ممنوعیت به کارگیرى کارکنان وظیفه داراى 
وابستگى نسبى و سببى با کارکنان شاغل در آن 
ادارات، مدیران مربوط باید توجه داشته باشند در 
هنگام جذب و پذیرش سرباز، از قبول فرزند، برادر، 
برادرزاده، خواهرزاده، داماد، برادر همسر، دایى، عمو 
و فرزندان عمو، دایى، عمه و خاله، بنا بر دستورات 

ستادکل نیروهاى مسلح خوددارى کنند.

اشیاى موزه خرمشهر 
سالم است

  چمــدان| در پى مشکالت کم آبى خرمشهر 
و آبادان و اتفاقات شنبه شــب، فیلمى در فضاى 
مجازى منتشر شد که فردى با اشاره به دور دست ها 
اعالم مى کرد موزه خرمشهر آتش گرفته است .در 
این باره مدیر میراث فرهنگى خرمشهر توضیح داد: 
خوشبختانه اصًال به موزه و اشیاى آن آسیبى وارد 
نشده است و آن فیلمى هم که در فضاى مجازى 
منتشر شده مربوط به فضاى بیرونى و زمین خالى و 

سطل هاى زباله اطراف موزه است.

وضع ما بهتره!
  ایلنا| محمدعلى فرخ مهــر، رئیس اتحادیه 
هتلداران تهران گفت: حاضرم با هر کارشناســى 
که اعالم آمادگــى کند، به هتل 4 ســتاره اى در 
سوئد یا هتل 3  ستاره اى در پاریس یا ترکیه برویم 
و آن را با نمونه هاى تهرانى خود مقایسه کنیم؛ اگر 
کارشناسان رأى بر بهتر بودن آنها دادند، بنده تمام 
هزینه هاى آنها را تقبل مى کنم. اما اگر غیر از این 

بود آنها هزینه هاى ما را بدهند.

آمار رسمى سرطانى ها
  اعتماد آنالین| رئیس اداره مبارزه با سرطان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مى گوید: 
ساالنه 112 هزار نفر در کشور به انواع سرطان مبتال 
مى شوند و این بیمارى تا 15 سال آینده علت 80 

درصد مرگ و میرها در ایران خواهد بود.

تربیت انسان مطیع
  ایسنا| شهیندخت موالوردى، دستیار ویژه 
رئیس جمهور در امور حقوق شــهروندى با اشاره 
به جاى خالى شــادکامى، ناکارآمدى و بى نتیجه 
ماندن بســیارى آموزش ها چون آمــوزش زبان 
انگلیسى گفت: نهایتًا انســان هاى متخصص و 
مطیع و نه خالق را تحویــل جامعه مى دهیم که 
باید براى برون رفت از این مشکالت راهکارهاى 

اساسى بیاندیشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشــور گفت: تغییرات 
اقلیمى در ایران مشــکوك به دخالت خارجى هاســت؛ 
مراکز علمى که در کشــور وجود دارد مطالعه اى در این 
خصوص انجام داده اند کــه نتیجه مطالعات این موضوع 

را تأیید مى کند.
به گزارش ایســنا، ســردار غالمرضا جاللى در سومین 
کنفرانس ملى پدافند غیرعامل در بخش کشاورزى که 
دیروز (دوشنبه) در مؤسســه تولید و اصالح نهال و بذر 
برگزار شــد به تهدیدات حوزه زیســتى و بیوتروریسم و 
ارتش هاى بیولوژیک اشاره و خاطرنشان کرد: امروز جنگ 
زیستى با هدف آسیب زدن به اقتصاد در دستور کار برخى 
کشورها قرار دارد و کشورهایى هستند که حمالت زیستى 

هدفمندى انجام مى دهند.
سردار جاللى ادامه داد: سه سال پیش زیتون هاى رودبار 
دچار حمله زیستى شد و بخش زیادى از محصول از دست 
رفت؛ اینکه منشأ این حمله انسانى بود یا خیر مشخص 
نشد ولى در هر حال نتیجه آن آسیب اقتصادى بود. وى 
آسیب به مرغدارى ها به خصوص در استان البرز که مرکز 
تولید بخش زیادى از تخم مرغ کشور است را نیز از همین 
جنس دانست و گفت: در چهار ســال گذشته دو بار این 
اتفاق رخ داده و در هر دو بار هم دامپزشــکى، مرغ هاى 
درگیر را معدوم کرده است؛ ریشــه و منشأ این اتفاقات 
پیدا نشده اما همواره وجود دارد. سردار جاللى ادامه داد: 
عالوه بر اینها، تهدیداتى در حــوزه غذایى به خصوص 
دستکارى غذایى، تغییر الگوى مصرف و... نیز وجود دارد 

که مى تواند قابلیت هاى یــک ملت را تغییر دهد؛ یکى از 
اساتید دامپزشکى در این خصوص به بنده گفت که غذاى 
حرام مثل گوشت خوك اثرات زیستى باالیى بر انسان دارد 
و تمایالت خدایى را در انسان از بین مى برد. این مسئول 
خطرات ناشى از وابستگى کشور به بذرهاى عقیم را نیز 
گوشزد کرد و افزود: امروز انتقاداتى از تولید مواد غذایى در 
کشور مى شود اما در هر حال آن اقالم غذایى که راهبردى 

است و غذاى اصلى کشور را تشکیل مى دهد باید در کشور 
تولید شود و اگر کمبودى در آن وجود داشت فقط در حد 
رفع کمبود وارد شود. وى ادامه داد: تعجب آور است که چرا 
این انتقادات متوجه کاشت هندوانه و یا دیگر محصوالتى 
که غذاى اصلى کشور نیست نمى شــود؛ در هر حال در 
کنار لزوم اصالح الگوى مصرف آب در کشــاورزى، به 
تولید اقالم اساسى در کشور نباید آسیبى وارد شود. رئیس 

سازمان پدافند غیرعامل کشــور تأکید کرد: سبد اصلى 
مصرف از مزرعه تا ســفره باید مصون باشد و وابستگى 
جدى در این مورد نباید داشــته باشیم؛ درست نیست که 
بذر از خارج وارد و در داخل کشت شود و یا واکسن دامى از 
خارج وارد شود. وى با بیان اینکه بذر یکى از گلوگاه هاى 
جدى کشور است افزود: واکسن نیز اهمیت زیادى دارد؛ 
نگاه ما به واکســن همچون نگاه وزارت دفاع است؛ باید 
واکسن سازى رازى را به حدى ارتقا دهیم که هم سطوح 
حاکمیتى حفظ شود و هم از تصدیگرى دست برداریم تا 
بخش خصوصى هم بتواند در حد قابل قبولى واکسن تولید 

کند و ذخایر مناسبى داشته باشیم.
ســردار جاللى در ادامه به معضالت تغییر اقلیم در ایران 
نیز اشاره و اعالم کرد: تغییرات اقلیمى در ایران مشکوك 
به دخالت خارجى هاست؛ مراکز علمى که در کشور وجود 
دارد مطالعه اى در این خصوص انجام داده اند که نتیجه 
مطالعات این موضوع را تأیید مى کند. وى خاطرنشــان 
کرد: تیم هاى مشــترکى از رژیم صهیونیستى و یکى از 
کشــورهاى همســایه، ابرهاى در حال ورود به ایران را 
غیربارور مى کنند؛ عالوه بر این ما با بحث ابردزدى و برف 

دزدى نیز مواجه هستیم.
سردار جاللى افزود: در این مطالعه طى چهارسال گذشته 
ارتفاعات افغانستان تا مدیترانه مورد بررسى قرار گرفته 
اســت؛ نتیجه اینکه همه ارتفاعات باالى 2200 متر در 
این محدوده پر از برف اســت ولى ارتفاعات ما خشــک 

بوده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل: تغییرات اقلیمى ایران مشکوك است

ابرهاى ایران را مى دزدند

نماینده مردم مشهد و کالت  گفت: در جلسات مجلس 
همه نمى توانند صحبت کنند چرا که معموًال به نحوى 
جلسه را مهندسى مى کنند تا افرادى که به قول آقایان 
معتدل و روحیه تســلیم پذیرى دارند حرف بزنند و 
میدان دارى کنند. متأسفانه آقاى الریجانى جلسات را 
بسیار مهندسى اداره مى کند تا به آن جهتى که تمایل 

دارد جلسه هدایت شود.
جواد کریمى قدوسى در گفتگو با خبرگزارى دانشجو 
تأکید کرد: این در حالى اســت که در مواقعى چون 
بررسى FATF در مجلس که ما به اقدام ویژه دست 
زدیم و طومار مردم را به صحن آوریم رئیس مجلس 

عصبانى شــد و آن را خالف آیین نامه نشان داد. از 
سوى دیگر الریجانى آن باال مى نشیند و ساز و کار 
جلسه غیرعلنى براى بررسى FATF را به گونه اى 
طراحى مى کنــد که دولتى ها همچــون عراقچى، 

ظریف و شمخانى بتوانند صحبت کنند.
عضو کمیســیون امنیت ملــى ادامــه داد: بنده به 
الریجانى در خصوص اینکه چــرا از منتقدین براى 
حضور در این جلســه دعوت نشــده است اعتراض 
کردم که وى پاسخ داد، منظورت از منتقدین سازمان 
اطالعات سپاه اســت؟ بنده نیز بیان کردم یکى از 
این مجموعه ها که اطالع جامعى در این زمینه دارد 
اطالعات سپاه اســت اما بخش هاى دیگرى چون 
بخش هاى دانشگاهى و نخبگانى که در این زمینه 

کار کرده اند نیز جزو منتقدین محسوب مى شوند.
وى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به جلسه 
سران قوا در اردیبهشت ماه گذشته گفت: این جلسه 
نیز طراحى به منظور بررسى الیحه چهار قلوى (لوایح 
مربوط به FATF) رئیس جمهور بود. تمامى اینها 

مهندسى آقاى الریجانى است.

الریجانى جلسات را مهندسى مى کند
در خبرها آمده بود که سید  ابراهیم رئیسى، جلسات 
سیاســى مهمى را در تهران با موضــوع انتخابات 
مجلس برگزار کرده و از جمله شــخصیت هایى که 
با او به گفتگو نشســتند، محمدباقر قالیباف، سعید 

جلیلى، محسن رضایى، حداد عادل، 
ذوالقدر و رحیمیان بوده اند.

در همین باره محمدسعید احدیان، 
مشاور قالیباف درباره ورود شهردار 
اسبق تهران به انتخابات مجلس 
اظهار کرد: آقاى قالیباف ورودى 
به انتخابــات مجلس نــدارد، او 
کارهاى دیگرى مى کند. مشاور 
شــهردار اســبق تهــران درباره 
پیشنهاد معاون اولى دولت روحانى 

به محمدباقر قالیباف یادآور شد: این خبر را برخى 
رســانه هاى اصالح طلب نوشــتند اما به راحتى 

تکذیب مى شود.
وى افزود: دولت آقــاى روحانى به آقــاى قالیباف 
چنین پیشــنهادى را ماهیتاً نمى تواند بدهد چون در 

این صورت آقاى قالیباف موى دماغ فرصت طلبانى
 مى شد که از آنها در انتخابات تحت عنوان 4 درصدى 
ها یاد مى کرد...گرچه در صورت طرح مسئله، بعید 
بود مورد پذیرش آقاى قالیباف قرار بگیرد. به گزارش 

«نامه نیوز»، احدیان درباره خبر طرح پیشنهاد وزارت 
راه و شهرسازى دولت دوازدهم به آقاى قالیباف بعد 
از انتخابات ریاست جمهورى سال 96 نیز بیان کرد: 
هیچ پیشنهاد جدى توســط دولت آقاى روحانى به 

آقاى قالیباف ارائه نشده و نخواهد شد.

قالیباف وارد دولت روحانى مى شود؟

با وجود زمزمه ها و پیشــنهادهایى که در رابطه با 
احتمال افزایش ســود بانکى مطرح مى شد، اعالم 
اخیر رئیس کل بانک مرکــزى این گمانه زنى ها را 
کامًال رد کرده و دیگر نباید منتظر افزایش نرخ سود 
در شرایط فعلى بود؛ هر چند که کاهش آن هم فعًال 

منتفى است.
نرخ سود سپرده بانکى طى سال هاى 1392 تاکنون 
با توجه به روند نزولى تورم، در شیب کاهشى قرار 
گرفت و از نرخ هایى که بــه 30 درصد در بانک ها 
مى رســید، تا 15 درصد کاهش یافته اســت. سود 
تســهیالت نیز در حد 18 درصد قرار دارد. در سال 
گذشته و در جریان انحرافاتى که برخى بانک ها در 
اجراى نرخ سود داشتند، بانک مرکزى دستورالعملى 

را براى الزام به منظور رعایت نرخ سود تا 15 درصد 
و حذف نرخ هاى باالتر به بانک ها ابالغ و در دستور 
کار قرار داد. این تکلیف موجب شــد تا در ادامه و با 
نوسانى که در نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز اتفاق 
افتاد، برخى کارشناسان و تحلیلگران بر این موضوع 
تأکید داشته باشند که کاهش نرخ سود موجب خروج 
نقدینگى از بانک ها و به جریان افتادن در بازار ارز و 

البته تحریک نوسان شده است.
در مدت اخیر با توجه به شرایطى که در بازار ارز ایجاد 
شده و افزایش قیمت دالر که در نتیجه تقاضا براى 
خرید شدت یافته است، برخى کارشناسان و حتى 
مسئوالن موضوع افزایش نرخ سود بانکى را مطرح 
کردند و معتقد بودند اگر بانک مرکزى نرخ سود را تا 
حدى افزایش دهد، مى تواند عاملى براى نگهداشتن 
منابع در بانک ها و حرکت از بازار ارز و ســکه باشد. 
در حالى این گمانه زنى ها ادامه داشت که اخیراً ولى 
ا... سیف رئیس کل بانک مرکزى به صراحت این 
موضوع را رد کرده و گفته اســت که بانک مرکزى 
تصمیمى براى افزایش نرخ سود بانکى ندارد و در 
این راستا بخش نظارتى با بانک هایى که نرخ سود را 
به طور غیرمتعارف تغییر دهند، برخورد خواهد کرد.

دل به افزایش نرخ سود بانکى نبندید

عضو حزب اتحادملت گفت: نوبخت و دیگر مسئوالن 
به جاى اینکه از مردم بخواهنــد پول ها و طالهاى 
خود را به بــازار وارد کنند تا از شــرایط رکود فعلى 
فاصله بگیریم از خودشان و خانواده شان و از هیئت 

دولت بخواهند پیشقدم این اقدامات 
شوند.

على تاجرنیا در گفتگو با ایلنا ادامه 
داد: واقعیت این اســت که قشــر 
زیادى از مردم در حال حاضر فقط 
امورات جارى خود را مى گذرانند، 
اکنون خرید ســکه فقط توســط 
چند نفر انجام مى  شــود. این بدان 
معناست که بخش عظیمى از ثروت 
کشــور در جاى دیگر و در دستان 

کسان دیگرى است، مردم وقتى نبینند دولت براى 
اصالح امور قدمى برمى دارد قطعًا اعتماد نمى کنند 
و به توصیه هاى دولت هم گــوش نمى دهند و اگر 
گاهى هم دیده مى شود به حرف دولت عمل مى شود 
به این دلیل است که مردم مى ترسند شرایط از وضع 

موجود بدتر شود.
این فعال سیاسى اصالح طلب در پایان گفت: شرکت 
مخابراتى تازه تأسیس که نهایتًا دو ماه از تأسیس آن 
گذشته است بالغ بر 26 میلیون دالر ارز 4200 تومانى 

دریافت کرده است، این شــرکت چه رانتى دریافتى 
مى کند؟ چه کسانى پشت صحنه آن هستند؟ اینها 
مسائلى هســتند که نیاز به شفافسازى دارند و حتى 
اگر به دولت فشار مى آورند باید در جهت شفافسازى 

آن اقدام کند.

هیئت دولت و خانواده هایشان
 پیشقدم عرضه طال به بازار شوند



فرهنگفرهنگ 03033257 سال  پانزدهمسه شنبه  12 تیر  ماه   1397

تصویربردارى ســریال «شرایط خاص» به تهیه کنندگى ســیدمرتضى فاطمى و کارگردانى 
وحید امیرخانى مدتى است که به پایان رسیده اســت و به احتمال فراوان پس از جام جهانى و 
در شب هاى تابستان این سریال از شبکه 3 پخش خواهد شد. همچنین تدوین که همزمان 
با تصویربردارى شروع شــده بود در حال انجام است و بخش هاى اصلى آن به 

پایان رسیده است.
 در این سریال بهرام افشارى که در مجموعه «پایتخت» در نقش 
«بهتاش فریبا» بازى مى کرد حضــور دارد. از دیگر بازیگران 
«شرایط خاص» مى توان به کامبیز دیرباز، پروانه معصومى، 
نادر سلیمانى، سیروس گرجســتانى، کاظم سیاحى، مریم 
سعادت، شهره سلطانى، سوگل قالتیان، معصومه رحمانى، 
صحرا اسداللهى، مصطفى ساسانى، وحید آقاپور و اسدا... 

یکتا اشاره کرد.
«شــرایط خاص» کــه نــگارش فیلمنامــه آن برعهده 
حســین تراب نژاد و احســان لطفیــان بوده، یــک کمدى 
قصه گــوى موقعیت اســت کــه در گــروه فیلم و ســریال 
«شــبکه 3  ســیما» تولید شده اســت. این ســریال نگاهى گذرا 
به دفاع مقــدس دارد و مضامیــن اجتماعى با زبانى طنــز در آن طرح

 مى شود.

در حالى که تصویربردارى سریال نمایش خانگى 
«ممنوعه» از سال گذشته آغاز شده، با انتشار 
تصویرى از امیر جعفــرى، خبر حضور او به 

عنوان بازیگر این سریال اعالم شده است.
بازى ایــن بازیگر که با گریــم متفاوتى در 
این ســریال به ایفاى نقش مى پــردازد، به 
تازگى آغاز شده است. امیر پورکیان، کارگردانى 

«ممنوعه» را برعهده دارد و صادق یارى، سرمایه 
گذارى آن را بر عهده دارد.

بازیگران «ممنوعــه» به ترتیب حــروف الفبا 
عبارتند از امیرحســین آرمان، على اســتادى، 
خاطره اســدى، بهاره افشــارى، پژمان بازغى، 
آتیال پســیانى، امیر جعفرى، هادى حجازى فر، 
الهــه حصــارى، آناهیتــا درگاهــى، نیلوفر 

رجایى فــر، لیــال زارع، نیما شــعبانژاد، نیکى 
کریمى، مجید مظفرى،نســرین نکیسا و شیدا

 یوسفى.
«ممنوعه» داســتان ســه نســل را به صورت 
همزمــان و پیوســته روایــت مــى  کنــد، از 
دغدغه هاى امروز جوانان تا آســیب مسائل روز 

خانوادگى و اجتماعى.

بعد از اتمام فصل دوم ســریال 
پربیننده «دردســرهاى عظیم» 
زمزمه هایى مبنى بر ساخت فصل 

سوم این سریال هم مطرح شد.
مهــران مهــام، تهیه کننده این 
ســریال در گفتگو با «صبا» اعالم 
کرد: ساخت سرى جدید سریال 
«دردســرهاى عظیم» به شرایط 
زیادى بستگى دارد و یکى از آنها 
حضــور بازیگر اول این ســریال 
یعنى جواد عزتى است. عزتى این 
روزها به شــدت در سینما فعالیت 
دارد و خیلى ســخت مى توان در 
فضاى تلویزیون او را پیدا کرد، اما 
امیدواریم شــرایطى پیش بیاید 
که بتوانیم ســاخت فصل جدید را 

آغاز کنیم.
وى در خصوص پروژه هاى جدید 
خود ادامه داد: دو ســریال به نام 
«روزهاى خوش» و «بى همگان» 
در دســت دارم. سریال «روزهاى 
خــوش» در ابتــدا قرار بــود به 
کارگردانى سعید آقاخانى ساخته 
شــود، اما وى انصراف داد و االن 
در مرحله نگارش و پیدا کردن یک 

کارگردان خوب هستیم.
مهام در خصوص ســریال «بى 
همگان» افــزود: نویســندگان 
مشغول نگارش این سریال هستند 
و حدود ده قسمت آن نوشته شده، 
اما به دلیل بودجه کم صدا و سیما و 
مشکالت اقتصادى، پروژه به کندى 

پیش مى رود.
گفتنى است؛ فصل یک و 2 سریال 
«دردسرهاى عظیم» به کارگردانى 
برزو نیک نژاد تهیه و تولید شد که 
فصل یک در تابســتان سال 93 و 
فصل 2 در رمضان 94 از شبکه 3  

پخش شد.

تهیه کننده فیلم سینمایى «مشت آخر» در گفتگو با «میزان»، درخصوص 
آخرین وضعیت جســمانى مهدى فخیم زاده، بازیگر این فیلم گفت: حال 
عمومى مهدى فخیم زاده خیلى خوب اســت و گــپ و گفتى با یکدیگر 

داشته ایم و فخیم زاده در حال حاضر مى تواند به راحتى صحبت کند.
سید حامد حسینى در همین راستا ادامه داد: فخیم زاده مى تواند ناهارش 

را بخورد و راه رفتن را نیز آغاز کرده است. 
ایــن تهیــه کننــده ســینما دربــاره تشــخیص پزشــکان در 
خصوص وضعیــت فخیــم زاده ادامــه داد: تشــخیص نهایى 
پزشــکان بعد از انجــام آخرین آزمایشــات مشــخص خواهد 
شد ولى آنچه مسلم است این اســت که ضایعه جدى رخ نداده 
و اگر مشکلى باشــد با مصرف قرص حل شــده و نیاز به عمل 

جراحى ندارد.
وى درباره تعهد فیلم ســینمایى «مشــت آخر» به مهدى فخیم 

زاده تأکید کرد: ما و تمامى عوامــل، فیلم را براى مهدى فخیم زاده 
متوقف مى کنیم تا وى هرچه ســریع تر بهبــودى کامل پیدا کند. 
شک نکنید که مهدى فخیم زاده بازیگر «مشت آخر» است و هیچ 
بازیگرى جاى وى نخواهد ایستاد. ما منتظر سالمتى کامل فخیم زاده 
مى مانیم و بعد از آن فیلمبردارى را شــروع مى کنیــم حتى اگر این 

بهبودى سال ها طول بکشد.
وى درباره اخبار منتشر شده توســط اورژانس تصریح کرد: خبرهاى ضد 

و نقیض فراوانى از ســوى اورژانس منتشر شــد که در یکى از آنها ذکر شده 
فخیم زاده از ناحیه گردن، لگن و فک دچار تروما شده است. این در حالى است که در ابتدا گفته بودند در این 
نواحى شکستگى حادث شده اما سریعاً این خبر را اصالح کردند. این در صورتى است که هیچگونه شکستگى 

براى فخیم زاده ایجاد نشده است.
حسینى با طرح مسئله اى تازه درباره پرونده فخیم زاده اشاره کرد: معضل بزرگى که تاکنون در مورد آن صحبتى 

نکرده ام مسئله پذیرش مهدى فخیم زاده در بیمارستان هاست. متأسفانه بعد از مشکالتى که براى پرونده یکى 
از هنرمندان مشهور پیش آمد، بیمارستان ها آدم هاى مشهور را دیگر نمى پذیرند و مى گویند به همان بیمارستانى 

برود که در ابتدا اورژانس تحویل داده است.
وى با تأکید بر مشکل پذیرش فخیم زاده در تهران اذعان کرد: من براى پذیرش مهدى فخیم زاده در تهران با چهار 

بیمارستان مذاکره کردم و در آخر با قلدرى و داشتن چندین آشنا توانستم وى را در بیمارستان ایرانمهر بسترى کنم. 
حتى مشکل از این هم بزرگ تر است و بیمارستان اولى که فخیم زاده در آن بسترى بود هر لحظه مى خواست تا ما 

سریع تر وى را از آنجا ببریم.
این تهیه کننده حاشیه ها و درگیرى هاى به وجود آمده بین پزشکان و هنرمندان را دلیلى بر اتفاقات اخیر خواند و افزود: 
پذیرش بازیگران و هنرمندان توسط بیمارستان ها این روزها تبدیل به تهدیدى بزرگ شده است. البته نمى خواهم 
یک طرفه قضاوت کنم. واقعیت امر اینکه جامعه هنرى طى ســالیان اخیر برخورد و رفتار مناسبى با جامعه پزشکان 
نداشته اند. افراد فرهیخته و با اخالق در جامعه پزشکى بسیار زیاد هستند و حال مى گویند اگر کسى اشتباهى را انجام 
داد نباید به همه پزشکان تعمیم داده شود. به همین دلیل ترجیح مى دهند براى جلوگیرى از حواشى، بیمار هنرمند را 
قبول نکنند. وى در همین راستا اظهار کرد: آن شب اگر من با جدیت تالش نمى کردم مهدى فخیم زاده را در 
هیچ جا بسترى نمى کردند. البته باز هم مى گویند آنقدر فشار بر جامعه پزشکى باالست 

که گاهى حق دارند از پذیرش هنرمندان بترسند. 

ادعاى تهیه کننده فیلم سینمایى «مشت آخر» 

هیچ بیمارستانى 
فخیم زاده را 

بسترى 
نمى کرد!

«بهتاش فریبا» در سریال جدید

امیر جعفرى به سریال «ممنوعه» پیوست

«دردسرهاى عظیم3» در 
انتظار جواد عزتى

شفته است
شور بیمار و آ

موسیقى ک
فضاى 

قاسم افشار، خواننده موسیقى پاپ درباره 
فضاى موسیقى امروز بیان کرد: فضاى موسیقى ما بیمار است 

و موسیقى آشفته اى داریم به شکلى که حتى قطعات و آثار منتشر شده در پایین ترین 
سطح بوده و استاندارد نیستند. اکنون سر و صدا بیش از هر عنصر دیگرى در ساخت موسیقى مهم شده 

است و این معضل در کنسرت ها بسیار دیده مى شود، کنسرت هایى که امروزه نمایشى هستند و خوانندگان 
براى نشان دادن، پز دادن و نمایش خود روى صحنه مى روند. 

این خواننده پیشکســوت موســیقى پاپ درباره کیفیت برگزارى کنســرت ها در حال حاضر توضیح داد: 
کنسرت هاى امروز در بازى رقص، نور و صدا خالصه شده اســت. در همه جاى دنیا خواننده به تنهایى یا با 

اجرا مى پردازند اما کنسرت هاى ما امروز فقط به سر و گروه با رعایت اصول ساختارى موسیقى به 
شده است. صدا به واسطه آالت موسیقى منتهى 
نیز در بــه وجود آمدن وضعیــت موجود بى وى ادامــه داد: البته تهیه کنندگان 
براساس توافقى که بین خودشان و خواننده تقصیر نیستند، برخى تهیه کنندگان 
خواننده نیز در جایگاه خود و قراردادى که بسته مى کننــد، نفع خــود را مى برند و 

است سود خود را خواهد برد و نتیجه آن برگزارى 
کنسرت هایى است که امروز بیش از پیش شاهد 

آن هستیم.
افشار با اشــاره به تیتراژ فروشى در 
عرصه موسیقى خاطرنشان کرد: 
همکارى خواننده در یک تیتراژ 
نسبت به گذشــته کمرنگ 
شده است برخى تیتراژها با 
پرداخت پــول به همکارى 
منجر مى شــود، در نتیجه 
شــاهد بیکارى عــده اى 
از خواننــدگان و  حضــور 
عــده اى نابلــد در عرصــه 
موسیقى هســتیم. براى بهبود 
این وضعیت یک تیم قوى الزم است 

تا از روند تیتراژ فروشى جلوگیرى کنند.

فیلمبردارى «مســخره باز» اولین ســاخته سینمایى 
همایون غنى زاده به تهیه کنندگى على مصفا از 25 خرداد 
آغاز شد. در این فیلم بازیگران سرشناسى بازى مى کنند و 

به تازگى رضا کیانیان هم به جمع آنها اضافه شده است.
على نصیریان، هدیه تهرانى،  فرهاد اصالنى،  صابر ابر، 
بابک حمیدیان، محسن حسینى، مهدى کوشکى، خسرو 
بامداد و ایرج ذبیحى در «مســخره  باز» به ایفاى نقش 

مى پردازند. رضا کیانیان که این روزها «دلم مى خواد» 
را روى پرده سینماها دارد به عنوان جدیدترین بازیگر به 

این پروژه پیوسته است.
همایون غنى زاده تا کنون نمایش هاى «آگاممنون»، «در 
انتظار گودو»، «ملکه زیبایى لى نین» و «کالیگوال» روى 
صحنه برده است. او در فیلم «اژدها وارد مى شود» مانى 

حقیقى هم بازى کرده بود.

رضا کیانیان هم بازیگر «مسخره باز» شد

تصویربردارى ســر
وحید امیرخانى مدتى
در شب هاى تابست
با تصو

 مى ش

در حالى که تصویربر
«ممنوعه» از سال
تصویرى از امیر
عنوان بازیگر این
بازى ایــن بازیگ
ا این ســریال به

تازگى آغاز شده است

خر» در گفتگو با «میزان»، درخصوص 
خیم زاده، بازیگر این فیلم گفت: حال 
ب اســت و گــپ و گفتى با یکدیگر 

 مى تواند به راحتى صحبت کند.
ه داد: فخیم زاده مى تواند ناهارش 

ست. 
ـاره تشــخیص پزشــکان در 
امــه داد: تشــخیص نهایى 
ایشــات مشــخص خواهد 
ت که ضایعه جدى رخ نداده 
ص حل شــده و نیاز به عمل 

شــت آخر» به مهدى فخیم 
 فیلم را براى مهدى فخیم زاده 
یع تر بهبــودى کامل پیدا کند. 
زیگر «مشت آخر» است و هیچ 
 منتظر سالمتى کامل فخیم زاده 
این شــروع مى کنیــمحتىاگر

ط اورژانس تصریح کرد: خبرهاى ضد 
ذکرشده  یکىاز آنها  منتشر شــد که در

 دچار تروما شده است. این در حالى است که در ابتدا گفته بودند در این 
عاً این خبر را اصالح کردند. این در صورتى است که هیچگونه شکستگى 

رونده فخیم زاده اشاره کرد: معضل بزرگى که تاکنون در مورد آن صحبتى
 زاده در بیمارستان هاست. متأسفانه بعد از مشکالتى که براى پرونده یکى 
تان ها آدم هاى مشهور را دیگر نمى پذیرند ومى گویند بههمان بیمارستانى

 است.
 زاده در تهران اذعان کرد: من براى پذیرش مهدى فخیم زاده در تهران با چهار 

قلدرى و داشتن چندین آشنا توانستم وى را در بیمارستان ایرانمهر بسترى کنم. 
ت و بیمارستان اولى که فخیم زاده در آن بسترى بود هر لحظه مى خواست تا ما 

هاى به وجود آمده بین پزشکان و هنرمندان را دلیلى بر اتفاقات اخیر خواند و افزود: 
ط بیمارستان ها این روزها تبدیل به تهدیدى بزرگ شده است. البته نمى خواهم 
ینکه جامعه هنرى طى ســالیان اخیر برخورد و رفتار مناسبى با جامعه پزشکان 
 در جامعه پزشکى بسیار زیاد هستند و حال مى گویند اگر کسى اشتباهى را انجام 
 شود. به همین دلیل ترجیح مى دهند براى جلوگیرى از حواشى، بیمار هنرمند را 
راستا اظهار کرد: آن شب اگر من با جدیت تالش نمى کردم مهدى فخیم زاده را در 
جا بسترى نمى کردند. البته باز هم مى گویند آنقدر فشار بر جامعه پزشکى باالست 

که گاهى حق دارند از پذیرش هنرمندان بترسند. 

ه فیلم سینمایى «مشت آخر» 

«ب

شفته است
شور بیمار و آ

سیقى ک
پ درباره 

 فضاى موسیقى ما بیماراست 
کلى که حتى قطعات و آثار منتشر شده در پایین ترین 

کنون سر و صدا بیش از هر عنصر دیگرى در ساخت موسیقى مهم شده 

هانیه توسلى با انتشار پوستر سریال نمایشــى «رقص روى شیشه» و اشاره به ایفاى 
نقش بهرام رادان، حضورش را در این مجموعه نمایشى تکذیب کرد. «سریال رقص 
روى شیشه» یکى از مجموعه هاى نمایش خانگى به کارگردانى مهدى گلستانه است 
که با ایفاى نقش چهره هاى معروف سینما و تلویزیون ساخته مى شود. در این مجموعه 
قرار است بیشتر از 12 خواننده حضور داشته باشند و هرکدام قطعات جدیدى را براى این 
مجموعه نمایشى بخوانند.  پیمان جعفرى، تهیه کنندگى سریال «رقص روى شیشه» 
را برعهده دارد و رضا صادقى، بابک جهانبخش، محمد علیزاده، هوروش بند، مهدى 
مقدم، مهدى یغمایى، محمد زندوکیلى، رضا بهرام، انوشــیران تقوى و فرزاد فرزین 

تاکنون براى حضور در این سریال قطعى شده اند.
گلستانه کارگردان «رقص روى شیشــه» درباره این سریال گفته است: «رقص روى 
شیشه» یک ملودرام اجتماعى در مذمت مهاجرت، در ستایش خانواده و به لحاظ تعداد 
بازیگرها با سریال «عاشقانه» متفاوت است. مهدى گلستانه پس از تهیه کنندگى سریال 
«عاشقانه» این بار با کارگردانى مجموعه نمایشى «رقص روى شیشه» دومین تجربه 

خود را در شبکه نمایش خانگى خواهد داشت.
همچنین چندى پیش با منتشر شدن پوسترى از این سریال، از حضور هانیه توسلى خبر 
داد، اما این بازیگر در صفحه شــخصى خود حضورش را در این سریال تکذیب کرد و 
نوشت: «من حضورم را در این سریال تکذیب مى کنم. همکارى در کنار این دوستان و 
همکاران باعث خوشحالى است البته. اما من هیچ قراردادى براى حضور در این سریال 

نبستم.  با من حدود یک ماه پیش صحبت شده.همین»
گفتنى است؛ براساس آنچه تا امروز در پوستر و خبرها آمده، مهرداد صدیقیان و بهرام 

رادان در این سریال به ایفاى نقش خواهند پرداخت.

هانیه توسلى 
تکذیب کرد

ی ى ج ر و ور ص زىر ب ر روز ى ر
اجرا مى پردازند اما کنسرت هاىگروه با رعایت اصول ساختارى موسیقى به 

شده است.صدا به واسطه آالت موسیقى منتهى 
نیز در بــه وجود آمدنووىادامــه داد: البته تهیه کنندگان 
براساس توافقىکه بینتقصیر نیستند، برخى تهیهکنندگان

خواننده نیز در جایگاه خودمى کننــد، نفع خــود را مى برند و 
است سود خود را خواهد برد
کنسرت هایى است که امرو

آن هستیم.
افشار با اشــاره
عرصه موسی
همکارىخ
نسبت به
شده اس
پرداخت
منجر
شــاه
از خوانن
عــده اى
موسیقى هس
این وضعیت یک

تا از روند تیتراژ فروشى
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یر براى ایران در جام جهانى
اتفاق بى نظ

حضور حقیقى 
در تمرینات کرانچار  

دروازه بان ســابق تیم ملى با حضور در اردوى آماده ســازى 
تیم امید بــه دنبال ارتقاى شــرایط بدنى خــود در تعطیالت

 است.
دروازه بان سابق تیم ملى که نمایش موفقى در فصل گذشته 
لیگ سوئد داشت و در ادامه با بدشانســى بزرگى مواجه شد و 
نتوانســت در ترکیب تیم جدیدش حضور یابد، این روزها در 
تهران حاضر است و در تمرینات تیم امید 

حضور یافته است.
حقیقى که همچنان بــه دنبال حضور 
در فوتبــال اروپاســت، بــا توجــه به 
رابطــه نزدیکى که بــا حمید اســتیلى 
و همچنیــن «زالتکــو کرانچــار» دارد بــا 
حضور در تیــم امید ضمــن روحیــه دادن بــه بازیکنان 
جوان ایــن تیم، بــه دنبال این اســت تــا از شــرایط بدنى 
نیز به فرم ایده آل دســت یافتــه و براى فصــل آینده مهیا 

شود.
 

برخالف چهار دوره قبلى حضور ایران در جام جهانى، 
هیچ کدام از هم گروهى هاى ایران نتوانستند به جمع 

هشت تیم برتر جام جهانى برسند.
غیرقابل باور است اما اسپانیا نیز همچون پرتغال از جام 
کنار رفت. دو تیمى که ایران و مراکش را حذف کرده بودند 
و دو شانس اصلى قهرمانى محسوب مى شدند، خیلى زود 
و در مقابل تیم هاى غیر مدعى شکست خوردند و حاال باید 

بار سفر بسته و به کشور برگردند.
 ایــن نخســتین بــار اســت که 
هــاى  گروهــى  هــم  تمــام 
ایــران، در مرحلــه یک هشــتم 

نهایــى حــذف مــى شــوند! در جــام جهانــى 
1978 تیــم ملى پــرو در مرحله یــک چهارم نهایــى به برزیــل باخت و 

حذف شــد اما هلند تا فینال پیش رفت و در بــازى نهایى مغلوب تیم میزبــان یعنى آرژانتین
 شد.  20 سال بعد، یکى از هم گروهى هاى ایران یعنى یوگسالوى در یک هشتم به هلند باخت و 
حذف شد اما آلمان به جمع هشت تیم برتر رسید و به کرواسى باخت. خیلى از بازیکنان آن دوره، 

همین حاال نیز معتقدند ایران مى توانست آن دوره از مرحله گروهى صعود کند.
 در 2006 پرتغال و مکزیک از گروه ایران صعود کردند. مکزیک در یک هشتم نهایى و در دقایق 
ابتدایى از آرژانتین پیش افتاد اما سپس ســه گل خورد و حذف شد. ولى پرتغال شگفتى سازى 
کرد و با حذف بزرگانى چون انگلستان و هلند، به نیمه نهایى رسید. آنها در نیمه نهایى با پنالتى 

زیدان مغلوب فرانسه شدند.

هشت سال بعد نیز از گروه ایران، آرژانتین توانســت تا فینال پیش برود و آنجا مغلوب آلمان 
شد.  اما این بار هیچکدام از هم گروهى هاى ایران نتوانستند در جمع هشت تیم برتر یا مراحل 
باالتر حضور داشته باشند. این اتفاق نادر در حالى رخ داد که پیش از جام، گروه B را گروه مرگ 
جام جهانى مى دانستند اما با شروع مســابقات و برکنارى لوپتگى، مشخص شد نه اسپانیا تیم 
همیشگى است و نه پرتغال. سلسائوى اروپا  مغلوب اروگوئه شد و اسپانیا نیز در اوج بهت و حیرت 

به روسیه باخت.

تقابل پیکان و ذوب 
در ایفمارك

بازیکنان تیم هاى لیگ برترى براى انجام 
تست هاى پزشکى به ایفمارك مى روند و 
در همین رابطه دیروز(دوشنبه) بازیکنان تیم 
هاى ذوب آهن و پیکان در این مکان با هم 

رودررو شدند.
بازیکنان دو تیــم ذوب آهن و پیکان دیروز 
صبح براى انجام تســت هاى پزشکى به 
ایفمارك رفتند و رودررویى برخى از بازیکنان 
این دو تیم در این محل جالب توجه بود. در 
حالى که تمام بازیکنــان ذوب به ایفمارك 
آمده بودند چند بازیکن پیکان مثل محمد 
قاضى، مهدى شیرى و یکى دو بازیکن دیگر 

نیز به آنجا آمده بودند.
از نــکات جالب رودررویــى محمد قاضى 
بازیکن ســابق ذوب آهن با هم تیمى هاى 
سابقش بود. یکى از رودررویى هاى جالب  
دیدار محمد قاضى و مهدى رجب زاده بود 
که زمانى با هم در ذوب آهن همبازى بودند. 
البته قاضى امسال لباس پیکان را مى پوشد 
و رجب زاده هم کفش هایش را آویخته و از 

فوتبال خداحافظى کرده است.

نصــف جهــان  گــزارش هــاى متعــدد رســانه هــا و  واهمــه کانــال ها و  
رسانه هاى هوادارى استقالل نشان مى دهد که  کابوس جدایى چند ستاره این 

تیم به زودى تعبیر مى شود.
استقالل اولین تیمى بود که با شروع فصل و نقل و انتقاالت، با عقد قراردادهاى 
شبانه و متعدد، حسابى سروصدا به پا کرد. برخالف پرسپولیس که پنجره نقل و 
انتقاالتى اش بسته است، مسئوالن استقالل براساس لیست مدنظر «وینفرد شفر» 
پروسه جذب بازیکن را آغاز کردند و توانستند نفرات دلخواهشان را جذب کنند. با 
این حال موضوعى که  طى این مدت نگرانى مسئوالن این تیم را در پى داشت، 
تمدید قرارداد ملى پوشانى بود که طبعاً با حضور در جام جهانى، پیشنهادات بیشترى 
هم به آنها مى شد. با جدایى قطعى نورافکن که مانند کاوه رضایى راهى شارلواى 
بلژیک شد، شفر تأکید کرد که براى او تمدید قرارداد ابراهیمى و غفورى اهمیت 
بسیارى دارد. با وجود این، از همان ابتدا گفته شد ابراهیمى پیشنهاد جدى از قطر 
دارد و احتمال جدایى او از استقالل دور انتظار نیست. با اتمام دیدارهاى تیم ملى 
در جام جهانى و بازگشت کاروان این تیم به ایران، مسئوالن استقالل باب مذاکره 
با ملى پوشان شان را باز کردند اما حاال شــنیده مى شود که احتمال جدایى یک یا 
دو بازیکن ملى پوش از این تیم نیز وجود دارد و با این شرایط، استقالل و شفر کار 
سختى براى فصل جدید خواهند داشت.امید ابراهیمى عملکردى فوق العاده در 
جام جهانى داشت. ابراهیمى 31 ساله، که پیش از مسابقات جام جهانى با پیشنهاد 
جدى االهلى قطر روبه رو بود این روزها براى مذاکره با این باشگاه راهى قطر شده 

است. او بعد از درخشش در استقالل و حضور موفق در جام جهانى، ظاهراً حاال به 
دنبال تجربه لژیونرى است و از همین رو، به قطر رفته تا پبشنهاد االهلى را بررسى 
کند. البته شفر بعد از بازگشــت تیم ملى از روسیه، تأکید کرد که اجازه نمى دهیم 
فرمانده در تیم مان نباشد و این موضوع نشأت گرفته از اعتقاد این مربى آلمانى به 
ابراهیمى است که طى فصل گذشته هم به دفعات از او تمجید کرده بود.ابراهیمى 
اگرچه در حال حاضر در قطر است اما ارتباط مستقیمى با افتخارى دارد تا او را در 
جریان آخرین اخبار قرار دهد. گفته مى شود استقالل حاضر است براى فصل جدید 

قرارداد ویژه اى براى ابراهیمى در نظر بگیرد.
 مجید حسینى دیگر ملى پوش استقالل هم این روزها در حال بررسى پیشنهادات 
مختلفش بعد از اتمام مسابقات جام جهانى است. گفته مى شود حسینى از بلژیک 
و هلند پیشنهاد دارد و با توجه به سن و سال کم او، اصًال بعید نیست این بازیکن 
براى تجربه لژیونر شدن، عطاى حضور در استقالل را به لقایش را ببخشد. او که 
در جام جهانى و با مصدومیت روزبه چشمى جایگاه ثابتى در ترکیب ایران پیدا کرد 
و خوش درخشید حاال نیم نگاهى به لژیونر شدن دارد. البته گفته مى شود به دلیل 
قراردادى که حسینى با استقالل دارد کار او براى جدایى سخت است. پیش از این 
گفته شده بود حسینى با پرداخت 200 هزار دالر در صورت داشتن پیشنهاد خارجى 

مى تواند از این تیم جدا شود اما ظاهراً این رقم بیشتر از اینهاست. 
وضعیت «مامه باباتیام»، مهاجم ســنگالى اســتقالل با این تیم هنوز مشخص 
نیست. اگرچه مسئوالن اســتقالل تیام را از عقد قرارداد با تیم کویتى منصرف 

کردند اما تیام هنوز راضى به حضور در ایران نشــده و دلیــل این مهم هم، عدم 
پرداخت مالیات سال گذشته اش از سوى مسئوالن استقالل است. تیام نگران است 
در صورت حضور در ایران پاسپورت او ضبط شــود و به همین دلیل به مسئوالن 
باشگاه تأکید کرده اول باید مالیات او را پرداخت کنند تا بعد براى مذاکره به ایران 
بیاید. البته موضوعى که کار استقاللى ها را سخت تر کرده دو پیشنهاد سنگین از 
امارات و قطر براى تیام است و این در حالى است که استقالل پیشنهاد 800 هزار 
دالرى با بندهاى پاداش براى آقاى گلى، قهرمانى لیگ و آسیا را براى او در نظر 

گرفته است.
وریا غفورى هم  که در آخرین لحظات از حضور در لیست نفرات نهایى جام جهانى 
بازماند، ظاهراً از مسئوالن اســتقالل و در رأس آنها پندار توفیقى ناراحت است. 
توفیقى چندى پیش در مصاحبه اى گفته بود وریا مشکلى براى تمدید قرارداد ندارد. 
این در حالى است که غفورى خواستار پرداخت طلب دو فصل گذشته خود شده که 
مبلغى نزدیک به 800 میلیون تومان است. در همین راستا قرار است ابتدا مطالبات 
او از چک اسپانسر پرداخت شود تا بعد از آن براى عقد قرارداد جدید به باشگاه برود.
از سوى دیگر رونوشت قرارداد «سرور جپاروف» 60 روز پیش به این بازیکن داده 
شده و در صورتى که به ایران بیاید، مبلغ قرارداد فصل آینده او بین 300 تا 500 
هزار دالر خواهد بود. نکته جالب تر اینکه شفر نام پنج بازیکن را در لیست خروج 
این باشگاه قرار داده که از جمله آنها، امید سام کن بازیکن جدید این تیم است که 

ظاهراً شفر تمایلى به جذب وى نداشته است.

 وینفرد شفر، سرمربى استقالل یک هفته اســت تمرینات تیمش را آغاز کرده و 
به طور جدى در بحث آماده سازى تیمش نظارت دارد. او روز پنج شنبه به یکى از 
مدیران باشگاه اعالم کرد که تعداد زیادى بازیکن در تمرینات حضور دارند و باید 
فکرى به حال آنها بکنند.در همین راستا شــفر چند بازیکن از جمله امید سام کن 
بازیکن فصل گذشته سپیدرود رشــت را کنار گذاشت و اعالم کرد که با توجه به 
ترافیک در پست او دیگر نیازى به این بازیکن نیست. سام کن هم که انتظار چنین 
موضوعى را نداشت با ناراحتى اعالم کرد بازیکن تیم امید نیست و سهمیه لیگ 
برترى محسوب مى شود. این بازیکن همچنین گفته که این رفتار ها اصًال درست 
نیست که به یک باره این موضوع را اعالم کنند. اگر ترافیک بوده، چرا با ما قرارداد 

بسته شده است.
شــفر هم با دیدن پندار توفیقى به او گفته که دیگر بدون اجازه او بازیکنى جذب 
نشود و بقیه بازیکنان هم باید به تمرینات امید ها منتقل شوند. توفیقى هم به عنوان 
مسئول نقل و انتقاالت باشگاه گفته که در قرارداد همه بازیکنان قید شده که در 
صورتى که مورد تأیید شفر قرار نگرفتند، به صورت قرضى راهى تیم هاى دیگر 

شوند.
در مورد امید ابراهیمى هم این را بگوییم که طبق متنى که روزنامه «اســتقالل 
جوان» در جلد خود منتشــر کرد، باشگاه اســتقالل به باجناق این بازیکن یعنى 
خسرو حیدرى مأموریت داده تا هر طور شده او را راضى به ماندن در جمع آبى ها

کند.

 
محسن بنگر در نزدیکى هاى خط پایان است. او بعد از بیش از 20 ســال بازى در فوتبال ایران حاال 38 

ساله است و اصرارى به ادامه بازى ندارد. بنگر گفته اســت:  «فعًال چیزى مشخص نیست و در حال حاضر دنبال 
کارهاى شخصى ام هستم. منتظرم تا ببینم پیشنهادى از تیم هاى تهرانى 

مى رسد یا خیر، اگر پیشنهادى برسد قصد دارم یک فصل دیگر 
هم بازى کنم و اگر هم پیشنهادى نباشد احتماًال از فوتبال 

خداحافظى خواهــم کرد. چند پیشــنهاد از تیم هاى 
شهرســتانى دارم، اما شــرایطم طورى است که 

نمى توانم در تیمى خارج از تهــران بازى کنم. 
من زیاد اصرارى براى بــازى کردن ندارم و 

اگر پیشــنهادى از تیم هاى تهرانى داشته 
باشم یک فصل دیگر بازى خواهم کرد، 
در غیر این صورت شــاید از فوتبال 
خداحافظى کنم.» بنگر سابقه بازى 
در تیم هاى نساجى، شموشک، 
ســپاهان، پرســپولیس، 

تراکتورســازى و نفت 
تهران را در کارنامه 

دارد.

شمارش معکوس
 براى خداحافظى بنگر

ستاره ها رفتنى اند

کابوس استقالل تعبیر مى شود؟

برخالف چهار د
گ هیچ کدام از هم
هشت تیم برترجام
است غیرقابل باور
کنار رفت. دو تیمى ک
و دو شانس اصلى قه
و در مقابلتیمهاىغ
بار سفر بسته و به کش
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نصف جهــان  کمتر کســى تصور عملکرد 
موفق شماره یک تیم ملى را در جام جهانى 
و مقابل حریفــان ایران در ایــن رقابت ها 
داشت اما علیرضا بیرانوند با انگیزه مثالزدنى 
توانســت نمایش فوق العــاده اى در جدال 
برابر مراکش، پرتغال و اسپانیا از خود به جا 
بگذارد و به واســطه آن مشتریان مناسبى 

نصیب خود کند. 
بیرانوند که پیش از جام جهانى روســیه در 
اتفاقــى جالب توجه به کــرى خوانى علیه 
«کریستیانو رونالدو»، ستاره رئال مادریدى 
پرتغال پرداخته بود، به این شکل از انگیزه 
باالى خود بــراى نمایش موفــق در جام 
جهانى خبر داد. هرچنــد در آن مقطع این 
اتفاق با واکنش منفى مواجه شد و خیلى ها 
کمترین شــانس را بــراى او در این تقابل 
پیش بینى مى کردند. شرایط براى بیرانوند 
به شــکلى پیش مى رفت که حتى حضور 
او در دروازه ایــران براى ایــن رقابت ها را 
بزرگ ترین ریسک «کارلوس کى روش» 
متصور بودند و جایــگاه او را به عنوان گلر 

ثابت مورد هدف و انتقاد قرار داده بودند.
شماره یک پرسپولیس که در طول سه فصل 
اخیر باالترین آمار را در بســته نگهداشتن 
دروازه نصیب خود کرده بود، اما توانســت 
نمایش متفاوت و جالــب توجهى را در این 
ســه دیدار به نام خود کند. اوج عملکرد او 

اما مقابل پرتغال بــود؛ جایى که در تقابلى 
تک به تک با کریس رونالدو موفق به مهار 
پنالتى ســتاره و کاپیتان حریف شد تا او را 
در ثبت پنجمین گل خــود در این رقابت ها 
ناکام بگذارد. موضوعى که او در تشریح آن 
در زمان مهار پنالتى با این جمله اســتقبال 
کرد: «وقتى آن توپ را بغل کردم انگار تمام 
مشکالت و سختى هاى زندگى ام را در طول 
این سال ها بغل کرده بودم. آن توپ غولى 
بود که مثل مشکالت زندگى ام باید از پیش 
رو برمى داشتم و وقتى چشمانم را بستم فقط 

به آن فکر مى کردم.»
این درخشــش اما اکنون به چالش بزرگى 
بــراى باشــگاه پرســپولیس، «برانکــو 
ایوانکوویــچ» و هواداران ایــن تیم تبدیل 
شده است. همانطور که پیش بینى مى شد، 
درخشش بازیکنان ایرانى در این رقابت ها 
باعث شده تا چشم باشــگاه هاى اروپایى 
به دنبال جذب آنها باشــد و بیرانوند نیز از 
این قاعده مستثنى نیست. شماره یک تیم 
ملى اکنون طبق شایعات با پیشنهاداتى از 
باشگاه هاى ایتالیا و آلمان مواجه شده است 
و در یک قدمى دســتیابى بــه رؤیاى خود 
قرار دارد. شاید وقتى او پیش از جام جهانى 
صادقانه در گفتگو با یکى از ســایت هاى 
ورزشى از آرزویش براى حضور در دو باشگاه 
لیورپول و پاریس سن ژرمن صحبت مى کرد 

با نیشخندى بزرگ از سوى فوتبالدوستان 
مورد اســتقبال قرار گرفت اما تا به اینجاى 
زندگى ورزشى و شــخصى خود نشان داده 
هیچ هدفى برایش دور از دســترس نیست 
و تمام رؤیاها و آرزوهایش را به ســادگى 

مى تواند به آغوش بگیرد.
بر این اساس بیرانوند قرار است بعد از پشت 
سر گذاشتن تعطیالت خود به تهران بیاید 
و با ارائه پیشــنهاداتش روبه روى مدیران 
باشــگاه قرار گرفته و در رابطه با شــرایط 
جدایى و دریافــت رضایتنامه اش به گفتگو 
بنشیند. بیرانوند که پیش از جام جهانى براى 
نشان دادن حسن نیت خود قراردادش را بار 
دیگر تمدید کرده بود، اکنون قراردادى پنج 
ساله با باشگاه دارد و از این حیث در صورت 
جدایى مبلغ مناســبى از راه رضایتنامه اش 
نصیب سرخپوشــان خواهد کرد. شاید اگر 
باشگاه پرســپولیس درگیر محرومیت نقل 
و انتقاالتى نبــود به خوبى از این مســئله 
استقبال مى کرد ولى شرایط کنونى باشگاه 
و تیم به شکلى است که شاید مانع بزرگى 
براى این درخواســت او وجود داشته باشد. 
خصوصاً اینکه برانکو پیش از خروج از تهران 
و حضور در کرواســى بــراى اردوى آماده 
سازى در واکنش به ســئوالى در خصوص 
احتمال جدایــى بیرانوند به شــدت با آن 
مخالفت کرده بود و با اعالم اینکه شــماره 

رسانه هاى یونانى مى گویند باشــگاه آ.ا.ك آتن به زودى به همکارى خود با 
مسعود شــجاعى پایان خواهد داد اما این لزومًا بدان معنى نیست که 

هافبک ایرانى یونان را ترك خواهد کرد. 
وبسایت مارکاى یونانى در گزارشــى مدعى شده باشگاه آپولوى 

یونان خواهان به خدمت گرفتن مسعود شجاعى است. 
این رســانه مى گوید جدایى مســعود از آ .ا.ك قبًال اعالم شده 
بود و خبر جدیدى نبود ولى حاال درســت در آستانه  فصل نقل 
و انتقاالت، باشــگاه هاى دیگر لیگ برتر یونــان دندان تیز 
کرده اند تا فوتبالیست 34ســاله، باتجربه و پخته ایرانى را 

به چنگ آورند. 
 باشگاه آپولو اسمیرنى به همراه چند تیم دیگر براى جذب مسعود در حال تالش 

هستند. ولى آپولوهایى براى جذب او بسیار مصمم به نظر مى رسند. 
مارکاى یونان مى گوید آپولو پارسال هم براى جذب کورى دومینگوئز آرژانتینى 
تالش هاى بسیارى کرد ولى در نهایت موفق نشد او را به شهر ریزوپولى بیاورد. 
آپولو اما این بار مصمم است اشتباه سال گذشته را تکرار نکرده و در تالش براى 

جذب مسعود موفق باشد. 
مارکاى یونان مى گوید منابع آگاهش خبر داده اند آپولو حتى پیش از 
آنکه مسعود شجاعى به همراه تیم ملى ایران براى شرکت در جام 

جهانى به روسیه سفر کند، با توجه به اینکه قرارداد او با آ.ا.ك رسمًا به پایان رسیده 
بود، براى جذب او دست به کار شده بوده است. 

رسانه یونانى مى گوید شکى نیســت که عالوه بر آپولو، تیم هاى دیگرى از لیگ 
برتر یونان به سراغ مسعود خواهند رفت و احتمال همکارى با او را سبک و سنگین 
خواهند کرد. در ضمن ممکن است باشــگاه هایى غیریونانى هم خواهان جذب 

مسعود باشند. 
مارکاى یونان در پایان مى نویسد همینطور که مى بینید، ستاره  
ایرانى حتى در 34ســالگى براى باشــگاه هاى بسیارى 

جذاب است.

مسعود شجاعى به زودى با پیراهن جدید

الدوستان 

کرده اند تا فوتبالیست

نصف جهان با وجود پنجره بسته، پرسپولیســى ها تا بدینجاى فصل نقل و 
انتقاالت عملکرد خوبى را از خود بر جاى گذاشــته اند. مهدى ترابى، مهدى 
شریفى، مهدى شیرى واحتماالً سروش رفیعى بازیکنانى خواهند بود که با 
پرسپولیس به توافق نهایى رسیده اند تا نیم فصل دوم براى این تیم بازى کنند. 
این خریدها درحالى انجام شده که پنجره پرسپولیس براى نقل وانتقاالت 
فصل هجدهم بسته است و این باشــگاه تا نیم فصل دوم نمى تواند بازیکن 
جدیدى را به خدمت بگیرد. با این حال رایزنى ها در باشــگاه پرسپولیس با 
بازیکنان جدید به حدى موفقیت آمیز پیش رفته که این بازیکنان حاضر شده اند 
ریسک بازى در دو تیم در یک فصل را به جان بخرند و با علم به اینکه نیم فصل 
بازى درپرسپولیس را از دست مى  دهند و باید در تیم دیگرى بازى کنند به این 

تیم ملحق شده اند.
وقتى اعالم شد که باشگاه پرسپولیس ازنقل و انتقاالت محروم است هیچکس 
تصورش را نمى کرد که این باشگاه سراغ بازیکنان جدید برود و الاقل تصور 
این بود که نیم فصل دوم لیگ هجدهم سرخ ها اقدام هایى در این راستا انجام 
مى دهند اما مسئوالن باشگاه پرسپولیس دست روى دست نگذاشتند وبه هر 
شکلى شده بازیکنانى را به خدمت گرفتند تا در نیم فصل دوم براى شان بازى 
کنند. این تحرکات چشمگیر در حالى انجام شده که باشگاه استقالل به رغم 
باز بودن پنجره نقل وانتقاالتش تا امروزنتوانســته خریدهاى قابل توجهى 
داشته باشد. استقاللى ها سراغ چند بازیکن زیر 23 سال رفته اند که مورد تأیید 
«وینفرد شفر» هم قرار نگرفته است. تنها خرید استقالل که قدرى به چشم 
مى آید روح ا... باقرى است که فصل پیش درلیگ یک بازى مى کرد. شاید اگر 
سران باشگاه استقالل قدرى از بند تمدید قرارداد بازیکنانى همچون «مامه 
تیام» بیرون مى آمدند و تمام ذهن خود را معطوف به این سنگالى نمى کردند 
مى توانستند مهدى ترابى را به خدمت بگیرند. مهاجمى که مى توانست در 
غیاب تیام خرید بسیارمطلوبى براى استقالل تلقى شود اما کسى در باشگاه 

استقالل نتوانست مهدى ترابى را براى پیوستن به استقالل راضى کند.
مسئوالن باشگاه استقالل در سال هاى گذشــته نیز عملکرد خوبى درنقل 
وانتقاالت پیش فصل نداشتند و با تصمیم هاى اشتباه موجب ازدست رفتن 
قهرمانى شدند وحاال هم به نظر مى رسد که همان اتفاقات چند سال پیش 
در حال تکرار است و قرار نیست که این شوك هاى منفى پیش ازفصل رخت 
از باشگاه استقالل ببندند. اینکه مسئوالن باشگاه استقالل دست روى دست 
مى گذارند تا بازیکن به دردبه خورى همچون ترابى ناگهان ســر از باشگاه 
پرسپولیس درآورد نشــان مى دهد که دراین باشگاه برخى سست و منفعل 
عمل مى کنند و بازى هاى ســخت نقل وانتقاالتى پیش فصــل را هرگز بلد 

نیستند.  

استقالل جا ماند
پرسپولیس به سیم آخر زد!

روزنامه «حریت» ترکیه از احتمال انتقال مهاجم تیم 
ملى ایران در جام جهانى به فنرباغچه خبر داده است.

کریم انصارى فرد که فصل خوبــى را در المپیاکوس 
یونان ســپرى کرد، در جام جهانــى 2018 نیز جزو 

بازیکنان اصلى تیم «کارلوس کى روش» بود. 
انصارى فرد که عملکرد خوبى هم در ترکیب تیم ملى 
داشت، مورد توجه یکى از باشگاه هاى مطرح ترکیه 

قرار گرفته است. 
سایت روزنامه حریت ترکیه از تالش مدیران 
فنرباغچه براى جذب کریم انصارى فرد خبر 
داده است. به نظر مى رسد فنرباغچه براى 
فصل جدید سوپر لیگ ترکیه به دنبال 
بستن تیم قدرتمندى است و 
به جز انصارى فرد 

بازیکنان دیگرى 
هم از آرسنال، اسپورتینگ 

لیســبون، تیم ملى کلمبیا و 
مراکش در تیررس مدیران این باشگاه براى عقد 

قرارداد هستند. 
 انصارى فرد که فصل تقریباً خوبى را در المپیاکوس 
سپرى کرده و در چند فصل اخیر در فوتبال یونان 
توپ زده است، حاال پیشنهاد جدى باشگاه ترکیه 
اى را دریافت کرده و باید دید چه واکنشى به این 

موضوع خواهد داشت. 
فصل گذشته پیام صادقیان تنها بازیکن ایرانى 
در ســوپرلیگ ترکیه بود و پیش از آن سجاد 
شــهباززاده در ترکیب یکى از تیم هاى این 

کشور به میدان رفته است. 
حاال باید دید کریم بــراى فصل پیش رو و 
در حالى که جام ملت هاى آسیا را در پیش 
داریم، ترکیه را به عنوان مقصد بعدى خود 

انتخاب مى کند یا خیر.

نصف جهان بعد از قطعى شدن 
حضور ترابى در نیم فصل دوم لیگ 

هجدهم در باشگاه پرسپولیس، استقاللى ها 
که هنوز بر سر آمدن الهیار صیادمنش به این تیم با 

باشگاه سایپا کشمکش دارند، از  رفتار دوگانه  سایپایى ها 
با دو باشگاه پرطرفدار پایتخت دلخور شدند. آنها اعتقاد دارند 

سایپایى ها به راحتى رضایتنامه مهدى ترابى هافبک ملى پوش 
خود را براى حضور در باشگاه پرسپولیس داده اند ولى براى 

حضور صیادمنش در استقالل، با این باشگاه همکارى 
نمى کنند. استقالل هم ظاهراً از مشتریان ترابى 

بود. 

  تیام 7 میلیاردى
سرمربى سابق استقالل ادعاى جدیدى درباره قرارداد «مامه تیام» داشــته است. تیام قرارداد تازه اى با 
استقالل نبسته ولى ظاهراً قرارداد جدید براى باشگاه سنگین خواهد بود. پرویز مظلومى، سرمربى سابق 
استقالل هم در این زمینه دست به افشاگرى زده و گفته: «بازیکن خارجى استقالل نزدیک به هفت میلیارد 
از استقالل مى گیرد.» او اسمى از تیام نیاورده ولى ناگفته پیداست منظورش این بازیکن است. چراکه تیام 

گران ترین بازیکن خارجى باشگاه به حساب مى آید.

برزیلى سپاهان تا پایان هفته   
بازیکن برزیلى مد نظر ســپاهانى هــا تا چند روز دیگــر در اردوى کــردان به جمع شــاگردان امیر قلعه نویــى اضافه خواهد

 شد.
در آخرین گام از تحرکات بازار تابستانى سران باشگاه سپاهان در پى توافق با بازیکنى برزیلى در خط میانى هستند تا ضعف هاى موجود 

در این پست و نگرانى هاى سرمربى خود را از بین ببرند.
بنا به اعالم تابش مدیرعامل ســپاهان هماهنگى هاى الزم براى ورود این بازیکن به ایران انجام شــده و اگر مشــکل خاصى 
پیش نیاید هافبک برزیلى تا اواخر هفته جارى وارد تهران مى شــود تا در اردوى کردان به جمع شــاگردان امیر قلعه نویى اضافه

 شود. 

با ما مشکل دارید؟!

بیاورد. به شهر ریزوپولى  را
کرار نکرده و در تالش براى 

لو حتى پیش از 
شرکت در جام 

غیریونانى هم خواهانجذب خواهند کرد. در ضمن ممکن است باشــگاه هایى
مسعود باشند. 

مارکاى یونان در پایان مى نویسد همینطور که مى بینید، ستاره  
4ایرانى حتى در 34ســالگى براى باشــگاه هاى بسیارى 

جذاب است.

کریم در فنر باغچه؟!

تولد دوباره در انتظار علیرضا
یک تیمش در قامت یک ستاره براى تیمش 
مؤثر است و نیازمند ادامه همکارى با اوست 

نظرش را در این ارتباط اعالم کرده بود.
موضوع دیگرى که شاید در این مقطع مانع 
جدایى بیرانوند و دستیابى به رؤیاى لژیونر 
شدن و حضور در تیمى مطرح اروپایى شود 
به ســربازى او بازمى گردد. بیرانوند هنوز 
خدمت سربازى را پشت ســر نگذاشته و از 
معافیت تحصیلى سود مى برد. این مسئله اما 
همانند ستاره هایى مثل علیرضا جهانبخش 
و سردار آزمون اســت و او نیز قادر است با 
دریافت مجوزهاى الزم شــرایط خروج از 
کشور را براى خود فراهم سازد. ضمن اینکه 
او به دنبال این است تا شرایط معافیت خود را 
نیز شکل دهد تا این مانع بزرگ نیز به طور 

کلى از پیش پایش برداشته شود.
 دیروز هــم خبرگزارى هــاى «فارس» و 
ســایت «ورزش ســه» گزارش دادند که  
رابط  یک باشگاه ایتالیایى که فصل گذشته 
در میانه هاى جدول ســرى A ایتالیا قرار 
داشت، پیشــنهاد رســمى خود را براى به 
خدمت گرفتن این بازیکن ارائه کرده است. 
مسئوالن این باشگاه پس از مذاکره با وکیل 
بیرانوند حاال قرار اســت از طریق ایمیل به 
باشگاه پرسپولیس، پیشــنهاد رسمى خود 
را براى جــذب بیرانوند به این باشــگاه را 

ارائه کنند.  

روزنامه «حریت» ترکیه از احتمال انتقال مهاجم
ملى ایران در جام جهانى به فنرباغچه خبر داده است
کریم انصارى فرد که فصل خوبــى را در المپیاکو
2018 نیز جهانــى جام 8یونان ســپرىکرد، در

بازیکنان اصلى تیم «کارلوس کى روش» بود. 
انصارى فرد که عملکرد خوبى هم در ترکیب تیم
داشت، مورد توجه یکى از باشگاه هاى مطرح تر

قرار گرفته است. 
سایت روزنامه حریت ترکیه از تالش مدی
فنرباغچه براى جذب کریم انصارى فرد
ب داده است. به نظر مى رسد فنرباغچه
فصل جدید سوپر لیگ ترکیه به د
بستن تیم قدرتمندى اس
به جز انصارى

بازیکنان دیگرى 
هم از آرسنال، اسپورتینگ 

لیســبون، تیم ملى کلمبیا و 
مراکشدر تیررس مدیراناینباشگاه براى

قرارداد هستند. 
 انصارى فرد که فصل تقریباً خوبى را در المپیاک
در فوتبال یو در چند فصل اخیر سپرى کرده و
توپ زده است، حاال پیشنهاد جدى باشگاه تر
اى را دریافت کرده و باید دید چه واکنشى به

موضوع خواهد داشت. 
فصل گذشته پیام صادقیان تنها بازیکن ایر
در ســوپرلیگ ترکیه بود و پیش از آن س
شــهباززاده در ترکیب یکى از تیم هاى

کشور به میدان رفته است. 
حاال باید دید کریم بــراى فصل پیش
در حالى که جام ملت هاى آسیا را در پ
داریم، ترکیه را به عنوان مقصد بعدى

انتخاب مى کند یا خیر.
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نعمت ا... مســعودى، متخصص طب ایرانى در خصوص روش هاى 
پیشگیرى از استرس گفت: اســترس موضوعى است که عمومًا با 
تپش قلب ایجاد مى شود و افرادى که از این مشکل رنج مى برند باید 

عملکرد قلب خود را تقویت کنند.
وى افزود: مصرف کاکائو، شکالت تلخ، قهوه و نسکافه باعث افزایش 

تپش قلب مى شود. 

مسعودى با بیان اینکه خواب به موقع نقش بسزایى در کاهش استرس 
افراد دارد، توصیه کرد: قبل از انجام هر کار، تنفس عمیق مى تواند 

کمک زیادى به کاهش استرس کند.
وى استفاده از شربت گل گاو زبان، بنفشــه، نیلوفر و آب سیب را از 
جمله نوشیدنى هایى دانســت که در کاهش استرس نقش ب سزایى 

دارند.

یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور گفت: ارائه بدون نســخه داروهاى خواب آور به بیماران، به جز 
مواردى که پزشک داروخانه تشخیص دهد، ممنوع است.

رهبر مژدهى آذر با بیان اینکه داروهاى خواب آور نباید بدون نسخ پزشکى در داروخانه ها به افراد ارائه شود، گفت: 
قانونگذار، داروها را به دو دسته تقسیم بندى کرده است که دسته اول شامل داروهایى است که مى توان بدون نسخ 
پزشکى به بیمار ارائه شود مانند داروهاى سرماخوردگى، سرفه و... اما دسته دوم داروهایى هستند که باید طبق 
دستور و نظر پزشک متخصص به بیمار ارائه شود. وى افزود: داروهاى خواب آور نیز جزو داروهاى دسته دوم است 

و داروخانه ها باید در ارائه آن به بیماران دقت الزم داشته باشند.
این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور با بیان اینکه در ارائه داروهاى بدون نسخه، نظر پزشک داروساز 
باید مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: اگر در مواردى بیمار براى دریافت داروهاى خواب آور، بدون همراه داشــتن 
نسخه پزشک به داروخانه مراجعه کند، باید دارو طبق نظر داروساز داروخانه ارائه شود.  وى ادامه داد: اگر داروساز 
تشخیص دهد که عدم دسترسى بیمار به دارو مى تواند جان وى را تهدید کند، به میزان مصرف 72 ساعت باید دارو 

در اختیار بیمار قرار دهد، در غیر این صورت، ارائه دارو ضرورتى ندارد.
مژدهى آذر یادآور شد: اگر داروساز مستقر داروخانه بدون نسخه و با تشخیص خود داروى خواب آور را در اختیار بیمار 

قرار دهد، باید مسئولیت هاى آن را بپذیرد در این صورت براى بیمار مشکلى پیش نخواهد آمد.

یک متخصص چشم پزشکى با اشاره به اینکه عینک هاى آفتابى نامناسب، فرد را 
مســتعد ابتال به آب مروارید مى کند،  گفت: عینک هاى آفتابى را به هیچ عنوان از 

دستفروشان تهیه نکنید.
ذاکر محمدى در ارتباط با عینک ها ى آفتابى مناسب در فصل تابستان، اظهار کرد: 
عینک ها باید مانع از تأثیر اشــعه ماوراى بنفش به چشم شوند و به طور کامل این 

اشعه را در شیشه عینک جذب کنند.
وى افزود: عینک آفتابى باید اســتاندارد UV400 داشــته باشــد و زیر ابروها 
تا نزدیک گونه ها را پوشــش دهــد؛ همچنین باید توجه داشــت که عینک هاى 
غیراستاندارد عوارضى همچون سوزش، خارش چشم و سردرد را مى تواند به همراه 

داشته باشد.
این متخصص چشم پزشــکى گفت:  در صورتى که افراد از عینک آفتابى مناسب 
استفاده نکنند، احتمال ابتال به آب مروارید در آنها بیشتر بوده، بنابر این 
تهیه عینک بایــد حتمًا از عینک ســازى هاى معتبر 
صورت گیــرد و به هیچ عنوان از دســتفروش 

تهیه نشود.
محمدى با بیان اینکه معموًال عینک هاى ارزان 
قیمت استاندارد نیستند، اما عکس آن صادق نیست، 
خاطرنشان کرد: در بســیارى از موارد، عینک هاى 
گرانقیمت که گاه قیمت آنها به دلیل وجود نام تجارى 
خاص باالست، از استاندارد هاى الزم برخوردار نیستند 
و نمى توانند از چشــم ها نهایت مراقبت و محافظت را به 

عمل آورند. 

یک متخصص کودکان گفت: بروز خس خس سینه در نوزادان و کودکان دالیل مختلفى مى تواند داشته 
 باشد که به والدین توصیه مى شود در صورت بروز سایر عالئم همراه با خس خس سینه، به متخصص اطفال 

مراجعه کنند.
اکبر کوشــانفر درباره علل خس خس ســینه در نوزادان و کودکان، گفت: خس خس سینه در نوزادان (تا 
دو ماهگى) به ندرت دیده مى شود و نشــان بیمارى خطرناکى نیست، به گونه اى که مادر با تغییر وضعیت 
شیردهى، تمیز کردن مجراى تنفسى، باز گذاشتن راه هاى تنفسى نوزاد حین مصرف شیر مادر و... مى تواند 
این مسئله را در فرزندش بهبود ببخشد. وى افزود: اما اگر خس خس سینه در نوزادان همراه با ترشح غلیظ 
بینى و چرك باشد، نیازمند مراجعه به پزشک است؛ زیرا مى تواند نشانه ابتال به یک بیمارى ویروسى از جمله 

سرماخوردگى باشد.
وى اظهار کرد: بروز خس خس از دو ماهگى تا دو سالگى نیز اگر همراه با ترشح غلیظ بینى و چرك باشد، 

نیازمند مراجعه به پزشک و دریافت آنتى  بیوتیک است. کوشانفر با تأکید براینکه به والدین توصیه 
مى شود به شدت از ارائه خودســرانه آنتى بیوتیک به فرزندانشان خوددارى کنند، گفت: 

آنتى بیوتیک باید مطابق با نوع بیمارى، شرایط بیمار و ... به بیماران تجویز شود، 
به گونه اى که ممکن است در یک بیمارى مشابه به افراد مختلف، آنتى بیوتیک 

تجویز  شود.مختلــف 

زبان انسان مانند آینه اى است که بیان کننده سالمت بدن 
است و تغییرات روى زبان از جمله تغییر رنگ یا وجود خال 
مى تواند نشان از بروز بیمارى باشد. امروزه متأسفانه میزان 
مرگ و میر در اثر ابتال به انواع سرطان ها آمار چشمگیرى 

پیدا کرده اند.
قطعاً با آگاهى از نشانه هاى سرطان هاى مختلف مى توان 
از ابتداى ابتال به این بیمارى، درمان ها را آغاز کرد. شروع 
زودهنگام درمــان همه بیمارى ها عالوه بر کمتر شــدن 
هزینه ها، درد و مشکالت ناشى از پیشرفت بیمارى را هم 
کاهش مى دهد. سرطان زبان یکى از همین بیمارى هاست 
که با شناخت عالیم  آن مى توان در جهت درمان سریع آن 
اقدام کرد. البته وجود هر زخم و حالت غیرطبیعى زبان هم 

دلیل قطعى ابتال به سرطان زبان نیست.

عوامل ابتال به سرطان زبان
عوامل مختلفى مى توانند در ابتال به ســرطان زبان تأثیر 

داشته باشند.
یک فلوشیپ تومورهاى ســر وگردن درباره علل بروز این 
نوع سرطان گفت: رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان، 
مصرف موادمخدر دهانى مانند ناس (پامپراك یا ناس ماده اى 
اعتیادآور و سبزرنگ است که در ظاهر گیاهى به نظر مى رسد، 
اما افزودنى هاى خطرناك زیاد دیگرى نیز داشته و عوارض 
بلندمدتى چون سرطان دارد)، عفونت هاى ویروسى مثل 
«HPV» و موادغذایى نیتــرات دار مانند غذاهاى حاوى 
نگهدارنده هاى غیرمجاز مى توانند زمینه ساز بروز سرطان 

زبان باشند.

رضا بدیعى در زمینه عالیم ســرطان زبــان توضیح داد: 
مهمترین عالمت سرطان زبان زخمى است که در کناره هاى 
زبان ایجاد مى شــود و به مرور زمان بهبود پیدا نمى کند، 
چنانچه بیش از یک ماه فردى زخمى روى زبان داشته باشد 
که خوب نشده، حتماً باید براى بررسى هاى الزم به پزشک 
متخصص گوش و حلق و بینى مراجعه کند. وى با اشاره به 
اینکه امروزه در حوزه درمان این دسته از سرطان ها پیشرفت 
بسیار چشمگیرى داشته ایم، افزود: در سرطان هاى بدخیم 
زبان، تومورهاى زبانى دیگر به رادیوتراپى پاسخ نمى دهند 
و کل زبان و کف دهان درگیر مى شــود؛ در گذشته در این 
مرحله، امکان درمان بیمار وجود نداشت اما در حال حاضر 
با اســتفاده از تکنیک «بافت آزاد»، ســرطان زبان قابل 

درمان است.

بدیعى ادامه داد: در این روش، پوست و عضله همراه با شریان 
و ورید آن از اندام هاى تحتانى یا فوقانى مانند دســت و پا 
برداشته مى شــود و در نهایت رگ ها به عروق گردن پیوند 
زده مى شوند، یعنى زبانى جدید از پوست و عضله جایگزین 
مى شود. وى در ادامه در زمینه کارکرد اندام ها بعد از جراحى 
گفت: برداشت پوست و عضله باعث اختالل در کارکرد اندام 
مورد نظر نمى شود و در جراحى تومورهاى سرطان زبان، 
با وجود سنگین بودن عمل جراحى و نیاز به مراقبت هاى 
خاص بعد از عمل، بیمار کمتر از یک هفته ترخیص مى شود 
و از یک هفته تا یک ماه بعد هم مى تواند صحبت کند.  این 
فلوشیپ تومورهاى سر وگردن اظهار کرد: فردى که این 
عمل جراحى را انجام داده است، مى تواند از دو هفته تا سه 

ماه بعد از جراحى، از راه دهان شروع به غذا خوردن کند.

زخم زبان را جدى بگیرید

خواص اعجاب آور چاى سبز

از مهمترین مزایاى مصرف چاى سبز

1-تقویت کننده عملکرد مغز
تحقیقات نشــان مى دهد که ترکیبات موجود در چاى سبز، 
نقش محافظت کننده در برابر ضعــف حافظه و آلزایمر دارد. 
طبق بررسى هاى به عمل آمده، تأثیر چاى سبز بسیار بیشتر از 
چاى سیاه است و از تجمع سموم در بدن که باعث از بین رفتن 
سلول هاى مغز مى شوند،  جلوگیرى مى کند. ترکیبات موجود 

در چاى سبز روند رشد تومورهاى سرطانى را نیز کند مى کند.
2-جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى – عروقى

هر چه بیشتر چاى سبز بنوشید، از خطر ابتال به بیمارى هاى 

قلبى– عروقى به میزان بیشــترى کاسته اید. طبق مطالعات 
انجام شــده، نوشــیدن روزانه یک فنجان چاى سبز، خطر 
بیمارى هاى قلبى را تا 10درصد کاهش مى دهد. چاى سیاه 
این ویژگى برجسته را ندارد. «کاتچین» موجود در چاى سبز 
از انسداد عروق و تشکیل  لخته هاى خون در رگ ها جلوگیرى 

مى کند و جریان خون در بدن را بهبود مى بخشد.
3-اثر مثبت کافئین

«کافئین» موجود در چاى سبز نیز تا حدودى از بیمارى هاى 
قلبى-عروقى و سکته جلوگیرى مى کند. مصرف کافئین در 
آقایان تا 38 درصد و در خانم ها تا 22 درصد احتمال بروز سکته 

و بیمارى هاى قلبى – عروقى را کاهش مى دهد.

4-تقویت کننده سیستم دفاعى بدن
«اپى گالوکاتچین گاالت» موجود در چاى سبز کمک زیادى 
به کنترل بیمارى هاى خودایمنى و مهار آن مى کند و به طور 
کلى، عملکرد سیســتم دفاعى بدن را بهبود مى بخشد. چاى 
ســبز عالوه بر خواص ضد التهابى، ضد سرطانى و دارا بودن 
آنتى اکسیدان بســیار قدرتمند، مى تواند سلول هاى T خون 
را افزایش دهد. این ســلول ها، ایمنى سیستم دفاعى را حفظ 
مى کنند و از بروز برخى بیمارى هاى خود ایمنى مثل سلیاك و 

دیابت نوع یک جلوگیرى مى کنند.
5-تقویت کننده پوست

اگر پوست صورت تان چندان دلخواه شما نیست و مى خواهید 

که پوست درخشان تر و زیباترى داشته باشید، بهتر است مدتى 
استفاده از چاى سبز را نیز امتحان کنید. چاى سبز از پوست 

در برابر آسیب هاى ناشى از اشعه هاى ماوراى  بنفش 
محافظــت مى کند. افرادى کــه هر روز یک 

فنجان چاى سبز مى نوشند، 22 درصد کمتر 
دچار آفتاب سوختگى پوست مى شوند.

اگر تا به حال خود را به نوشیدن یک فنجان چاى سبز وقتى که از خواب بیدار مى شــوید، عادت نداده اید بهتر است هر چه 
زودتر این عادت را به عادات غذایى تان اضافه کنید. ترکیبات آنتى اکســیدان  خاص موجود در چاى سبز، از بدن ما در برابر 

بیمارى هاى قلبى، سرطان، چاقى و آلزایمر محافظت مى کند.

آنتى اکسیدان بسیار مؤثر و مفید موجود در چاى ســبز، «کاتچین» نام دارد که طى فرآیندهاى شیمیایى انجام شده روى 
برگ هاى چاى سبز، پس از درو و برداشت از بین نمى رود. «اپى گالوکاتچین گاالت» نام آنتى اکسیدان بسیار فعال و مهمى 

است که تنها در چاى و به مقدار زیاد در چاى سبز وجود دارد.

اگر تا به حال خود را به نوشیدن یک فنجان چاى سبز وقتى که از خواب بیدار مى شــوید، عادت نداده اید بهتر است هر چه 
زودتر این عادت را به عادات غذایى تان اضافه کنید. ترکیبات آنتى اکســیدان  خاص موجود در چاى سبز، از بدن ما در برابر 

بیمارى هاى قلبى، سرطان، چاقى و آلزایمر محافظت مى کند.

 دارد که طى فرآیندهاى شیمیایى انجام شده روى آنتى اکسیدان بسیار مؤثر و مفید موجود در چاى ســبز، «کاتچین» نام
چین گاالت» نام آنتى اکسیدان بسیار فعال و مهمى برگ هاى چاى سبز، پس از درو و برداشت از بین نمى رود. «اپى گالوکاتچ

است که تنها در چاى و به مقدار زیاد در چاى سبز وجود دارد.

علل خس خس سینه نوزادان چیست؟
نوشیدنى هاى برطرف کننده استرس

مصرف خودسرانه داروهاى خواب آور، ممنوع

وزش چون ى ر و ر یر
داشته باشد.

این متخصص چشم پزشــکى گفت:  در
استفاده نکنند، احتمال ابتال به
تهیه عینک
صورت
تهیه نش
محمدى
قیمت است
خاطرنشان
گرانقیمت ک
خاص باالست
و نمى توانند از چ

عمل آورند. 

ار کرد: بروز خس خس از دو ماهگى تا دو سالگى نیز اگر همراه با ترشح غلیظ بینى و چرك باشد، 
مراجعه به پزشک و دریافت آنتى  بیوتیک است. کوشانفر با تأکید براینکه به والدین توصیه 

به شدت از ارائه خودســرانه آنتى بیوتیک به فرزندانشان خوددارى کنند، گفت: 
یک باید مطابق با نوع بیمارى، شرایط بیمار و ... به بیماران تجویز شود، 
ى که ممکن است در یک بیمارى مشابه به افراد مختلف، آنتى بیوتیک 

تجویز  شود.ف 

کدام عینک هاى آفتابى
 براى فصل تابستان مناسب هستند
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30 فقره سرقت مسلحانه در پرونده  سارقى که مى گوید هنگام سرقت نمى دانسته چکار مى کند

فقط براى پُز دادن اسلحه خریدم!  طى روزهاى اخیر در شبکه هاى اجتماعى ماجراى وقوع 
یک کودك آزارى وحشتناك دیگر در یکى از روستاهاى 

شهرستان خمام در استان گیالن منتشر شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرا از این قرار است 
که سرپرستى پسرى هفت ساله پس از جدایى والدین وى 
از یکدیگر، به پدر خود سپرده شده و پدر کودك بیچاره را 
با خود به شالیزارى واقع در یک مزرعه انتقال داده است 
و البته محل ســکونت کودك فوق درون یک چادر در 

نزدیکى مزرعه قرار داشته است.
پس از حدود یک هفته از اســتقرار پدر و پسر در شالیزار 
فوق، برخــى از مردم محلى وضعیت نامناســب زندگى 
این پدر و پسر را به اورژانس اجتماعى و نیروى انتظامى  
گزارش داده اند. بر اساس گفته هاى شاهدان عینى شرایط 
کودك هفت ساله به قدرى حاد و تأمل برانگیز بود که پدر 
این پسر بچه هفت ساله براى اســتحمام وى از سموم 
کشاورزى موجود در مزرعه اســتفاده مى کرده و مردم 
محلى در حالى کودك را مشــاهده کردند که هیچگونه 

لباسى بر تن نداشته و از شدت ترس و اضطراب به خود 
مى لرزیده است. پس از تماس مردم با نیروى انتظامى و 
اورژانس اجتماعى براى نجات جان کودك از چنگال پدر 
کودك آزار که به گفته برخى منابع محلى به بیمارى روانى 
مبتالست، نیروهاى اورژانس اجتماعى در محل استقرار 
پدر و کودك حاضر شــده و با مشاهده وجود سالح سرد 

(چکش و چاقو) در کنار پدر کودك، محل را ترك کرده و 
رسیدگى به موضوع را منوط به حضور پلیس برشمرده اند.
یکى از اهالى روستا مجدداً به کالنترى مربوطه مراجعه 
کرده است و  در نهایت با پیگیرى هاى نیروى انتظامى و 
قاضى کشیک، پدر کودك آزار به کالنترى  منتقل شده 
و کودك نیز با هماهنگى هاى صورت گرفته به مادر وى 
تحویل داده شده و نگهدارى او تا صدور رأى نهایى دادگاه 

به مادر واگذار شده است.
بر اساس گفته افراد مطلع از وضعیت کودك مورد آزار قرار 
گرفته، پدر این کودك هفت ساله به منظور ارزیابى بیمارى 
حاد روانى به یکى از بیمارستان هاى تشخیص اختالالت 
روانى انتقال داده شده است. اگر اختالل روانى پدر کودك 
آزار ُخمامى به اثبات نرسد و به جرم کودك آزارى به زندان 
انداخته شود، بدون تردید او هم با شرایط فعلى که قانون 
مســتحکمى در حمایت از کودکان وجود ندارد، مثل پدر 
و نامادرى کودکان شکنجه شده ماهشهرى مى تواند با 
ارائه فیش حقوقى از مخمصه بازداشت و زندان آزاد شود.

کودك آزارى، این بار با سم کشاورزى

حدود بیست دو بیست وسه ساله است؛ حداقل 30 فقره سرقت مسلحانه داشته؛ خودش مى گوید اسلحه اش را اینترنتى خریده؛ نه براى سرقت، براى ُپز دادن به بچه هاى محل... به 
گزارش تسنیم، چهارزانو روى زمین نشسته و دست هایش از پشت به هم قفل شده؛ معلوم نیست از روى کم حرفى است یا خجالتى بودنش که ترجیح مى دهد به جاى چشم در چشم 
حرف زدن، نگاهش را به چهارخانه هاى آبى پیژامه اش بدوزد و با جمله هایى کوتاه و چند کلمه اى جوابت را بدهد. حتى با سر تکان دادن. اتهامش سرقت مسلحانه است؛ حداقل 
30 فقره... مى گویند «خوراکش سوپرمارکت ها بوده؛ از خانى آباد و شادآباد تا نازى آباد و نواب»؛ به سن و سالش نمى خورد ولى قبًال هم دستگیر شده؛ به جرم سرقت منزل؛ خودش 

مى گوید بعد از آن خالف نکرده تا اینکه یکى از سابقه دارهاى قدیمى زیر پایش مى نشیند و راضى اش مى کند به سرقت؛ آن هم مسلحانه.

اسلحه براى خودت بود؟
آره. قبل از عید خریده بودم.

از کجا؟
اینترنتى.

چند؟
حدود یک میلیون تومان.

براى چى اسلحه خریدى؟
خریده بودم که توى محل براى بچه محالمون کالس بذارم؛ آخه 

توى محل ما اسلحه داشتن خیلى کالس داره.
یعنى اســلحه خریدى به بچه محالتون پز 

بدى؟!
آره. چند بار پیــش اومده بود که توى محل، وقتى دعوا مى شــد، 
یکى اسلحه مى کشید؛ وقتى اسلحه مى کشید همه فرار مى کردن؛ 

کالس داشت.
بچه کجایى؟

اطراف اسالمشهر.
درس هم خوندى؟

آره؛ فوق دیپلم گرافیک دارم.
خب چرا رفتى سراغ خالف؟

واقعاً وقتى سرقت مى کردم حواسم نبود چه کار مى کنم.
مگه میشه؟

آره؛ وقتى قرص مصرف مى کردم دیگه توى حال خودم نبودم.
چه قرصى؟

اعصــاب و روان؛ چند وقت پیــش تصادف کردم؛ خیلى شــدید؛ 
شش ماه توى کما بودم؛ وقتى هم از کما در اومدم، شش ماه توى 

«امین آباد» بسترى بودم؛ قرص مصرف مى کردم...
پیش اومده با اسلحه شلیک کنى؟

نه؛ هیچ وقت. حتى یک بار هم براى امتحان اسلحه، شلیک نکردم.
توى هر سرقت چقدر سهمت مى شد؟

کم؛ دخل هر مغازه رو که مى زدیم نهایتًا صد تومان یا 200 تومان 
داخلش بود؛ رفیقم بیرون با موتور منتظر مى موند و من دخل مغازه 
را مى گرفتم و سریع مى زدم بیرون؛ آخر سر هم هرچقدر گیرمون 

اومده بود رو با هم نصف مى کردیم...

رئیس پلیس فضاى تولیــد و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان از دستگیرى فردى که با ترفند 
طالع بینى و فالگیرى در شــبکه اجتماعى اینستاگرام از 

شهروندان کالهبردارى مى کرد، خبر داد.
 سرهنگ مصطفى مرتضوى  گفت: در پى شکایت زنى 
جوان مبنى بر اینکه با نیت بخت گشــایى اقدام به واریز 
مبلغ پنج میلیون ریال به حساب فردى کرده که در شبکه 
اجتماعى اینستاگرام اقدام به تبلیغ طالع بینى و فالگیرى 
مى کرده اســت، در حالى که این فرد  پس از واریز وجه، 
تلفن همراه خود را خاموش کرده و پاسخگوى وى نیست، 

بررسى موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت. وى 
افزود: با انجــام اقدامات تخصصــى در فضاى مجازى 
عامل ایجاد کننده صفحه شناســایى و در یک عملیات 
غافلگیرانه در یکى از استان هاى غربى کشور شناسایى 
و پس از دستگیرى براى اقدامات قانونى تحویل مراجع 

قضائى شد.
وى ادامه داد: متهم با درج و انتشــار آگهى طالع بینى و 
فالگیرى پس از جلب اعتماد و ســوء استفاده از سادگى 
قربانیان با دادن وعده هاى دروغین با دریافت مبالغ زیادى 

از آنها اقدام به کالهبردارى مى  کرد.

کاله فالگیر اینترنتى بر سر اصفهانى ها

بازیکنان تیم ملى فوتبال کره جنوبى پس از بازگشــت 
از جام جهانى، از ســوى برخى از هواداران با تخم مرغ 
مورد استقبال قرار گرفتند. تیم ملى فوتبال کره جنوبى در 
مرحله گروهى مسابقات جام جهانى فوتبال و روز پایانى 
مسابقات این گروه در روسیه توانست با دو گل آلمان را 
شکســت دهد و باالتر از این تیم در رده سوم گروه جاى 
گیرد اما نتوانست از گروه خود به مرحله یک هشتم صعود 
کند. پس از مسجل شدن حذف این تیم، هواپیماى «شین 
تایه یونگ» به همراه تیمش روز جمعه در فرودگاه بین 
المللى اینچئون فرود آمد و آنها انتظار داشتند تا به گرمى 

از طرف هواداران مورد استقبال قرار گیرند. هنگامى که 
آنها در سالن گرد هم آمده بودند و در حال ثبت عکس و 
فیلم با عکاسان بودند ناگهان چند تخم مرغ به طرف آنها 
پرتاب شد. بالفاصله مأموران امنیتى فرودگاه وارد عمل 
شدند و تالش کردند تا هواداران شاکى را از داخل جمعیت 
شناسایى کنند.  چهار سال پیش نیز هنگامى که تیم ملى 
کره جنوبى به خانه بازگشــته بود، بعضى از طرفداران، 
شیرینى هاى سنتى کره اى را به سمت بازیکنان پرتاب 
کردند که در فرهنگ این کشــور به عنوان یک توهین 

عمومى شناخته مى شود.

استقبال با تخم مرغ، سهم بازیکنان کره!

مردى از اهالى شهرستان سراب که با روشى غیرقانونى 
اقدام به کشف و جمع آورى اشیاى عتیقه چند هزار ساله 
کرده بــود، در عملیات یگان حفاظــت میراث فرهنگى 
دســتگیر شــد. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى 
در این خصوص گفت: براســاس اخبار ارســال شده به 
یگان حفاظت آذربایجان شــرقى از ســوى دوستداران 
میراث فرهنگى مبنى بر نگهدارى و خرید و فروش اموال 
تاریخى و فرهنگى حاصل از حفارى غیرمجاز به دست 
فردى بومى از اهالى شهرستان سراب، بالفاصله تحقیقات 
در مورد احراز صحت و سقم موضوع در دستور کار یگان 
حفاظت اســتان قرار گرفت. ســردار امیر رحمت اللهى 

اظهار کرد: پس از بررسى اولیه، باهماهنگى فرماندهى 
انتظامى و پلیس اطالعات و امنیت عمومى استان و اخذ 
دستور مقام قضائى، نیروهاى یگان حفاظت در عملیاتى 
مشترك با همکارى عوامل انتظامى، در بازرسى از منزل 
فرد مذکور مقادیرى اشیاى تاریخى شامل ظرف سفالى 
منقوش، ظرف ســفالى مینیاتورى، پیاله سفالى، شىء 
تزیینى از جنس ســنگ و قطعاتى از جنس فلز کشف و 
ضبط کردند. وى افزود: با توجه به اعالم نظر کارشناسان 
میراث فرهنگى استان، اشیاى مکشــوفه داراى ارزش 
تاریخى اســت و قدمت آنها هزاره اول قبــل از میالد 

تخمین زده شد.

دستگیرى قاچاقچى عتیقه هاى چند هزارساله
زن جوانى که در داخل یک قایق ایستاده بود و به همراه 
نامزدش مشغول غذا دادن یک کوسه بود ناگهان مورد 

حمله قرار گرفت.
ویدئویى که به تازگى منتشر شده است لحظه وحشتناك 
حمله یک کوســه به زن جوانى را به تصویر مى کشد. در 
ویدئویى که منتشر شده است مشاهده مى شود در حالى که 
«ملیسا برونینگ» به همراه نامزدش در یک قایق حضور 

داشت ناگهان مورد حمله این کوسه قرار گرفت.
این زن 34 ســاله پس از این حمله غافلگیرانه از ناحیه 

انگشــت مورد جراحت قرار گرفت و به داخل آب پرتاب 
شد. هنگامى که ملیسا تالش مى کرد تا به این کوسه غذا 
بدهد دچار این حادثه شد.  او به همراه همسرش مشغول 
گذراندن تعطیالت بودند. این حادثه در یکى از ســواحل 

جنوب کشور استرالیا رخ داد.
زن جوان دربــاره این حادثه گفت: «فکر کنم این کوســه 
نیز مانند من در شــوك و حیرت باشــد. چیزى نمانده بود 
انگشــتم را از دســت بدهم. من ایــن کوســه را مقصر
 نمى دانم. این اتفاق نتیجه اشتباه و بى احتیاطى من نیز بود.»

حمله کوسه به زن جوان 

دزد کبوترها!

اوباشگرى که اقدام به عربده  کشى و بستن خیابان در یکى از 
محالت جنوبى تهران کرده بود، با شلیک پلیس زمینگیر شد.
به گزارش ایسنا، حوالى ساعت 21و30 دقیقه چند شب پیش 
تعدادى از ساکنان شهرك بخارایى در محله خانى آباد تهران 
با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 تماس گرفته و اعالم کردند 
که فردى با عربده کشــى اقدام به بستن خیابان و مزاحمت 
براى ساکنان محله کرده است که درپى آن تیمى از مأموران 

کالنترى به محل حادثه واقع در خیابان نیلوفر اعزام شدند.
پس از حضور مأموران در محل مشاهده شد فردى در حالى 
که قمه و یک میله یک و نیم مترى در دست دارد، مقابل یک 
دستگاه سوارى پراید و ون را سد کرده و در حال عربده کشى 

و استفاده از الفاظ رکیک است.
این فرد پس از رؤیت مأموران ابتدا قصد درگیرى با آنان را 
داشت اما در ادامه به ســمت پارکى که در آن محدوده قرار 
داشت فرار کرد که در همین حین، تعقیب و گریز میان این 
فرد و مأموران آغاز شــد. در جریان تعقیب و گریز، مأموران 

چندین بار دستور ایســت صادر کردند اما این فرد که حالت 
عادى نداشت بدون توجه به دستور پلیس قصد فرار داشت 
تا اینکه مأموران با رعایت قانون به کارگیرى ســالح، ابتدا 
چندین تیر هوایى شلیک کرده و سپس مجبور به شلیک تیر 

به پاى این فرد شدند.
با شلیک تیر به پاى متهم، مأموران اقدام به دستگیرى وى 
کرده و این فرد که 26 سال سن داشت به بیمارستان منتقل 

شد تا پس از بهبود به جرائمش رسیدگى شود.
سرکالنتر دهم پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ با تأیید این 
خبر، افزود: در تحقیقات محلى مأموران مشــخص شد که 
این فرد پیش از این نیز سابقه شرارت و درگیرى داشته و در 
روز وقوع جرم نیز ابتدا با فردى در پارك دعوا کرده و سپس 
در شرایطى که حالت عادى نداشته به خیابان آمده و عربده 
کشى کرده است. به گفته سرهنگ دوستعلى جلیلیان، این 
فرد پس از تشکیل پرونده براى ادامه روند رسیدگى به جرم 

روانه دادسرا خواهد شد.

شلیک گلوله براى زمینگیرى شرور عربده کش 

مقامات فرانسوى از فرار یک مجرم سابقه دار به وسیله 
بالگرد از زندانى در پاریس خبر دادند.

به گزارش ایسنا، «ردوئین فاید» به وسیله بالگردى که 
همدستان کامًال مسلح او در محوطه زندان فرود آوردند، 
موفق به فرار شــد. درعملیات فرار که تنها چند دقیقه 
طول کشیده، کسى آسیبى ندیده است. پلیس محلى این 

بالگرد را بعداً در حالى که سوخته بود، پیدا کردند.
فایــد 46 ســاله در حــال گذرانــدن دوره 25 ســاله 
محکومیتش بخاطر ســرقتى بود که در جریان آن یک 
نیروى پلیس کشته شد. این دومین بارى است که این 
زندانى موفق بــه فرار از زندان مى شــود. اولین بار این 

مجرم سابقه دار در ســال 2013 در کمتر از نیم ساعت 
پس از ورود به زندانى در شمال فرانسه توانست از چهار 
نگهبان به عنوان سپر انسانى استفاده کند و با ایجاد چند 

انفجار از زندان بگریزد.
به گزارش بى بى سى، فاید در سال 2009 کتابى درباره 
تجاربش از زندگى در حومه هاى پاریس نوشــت که به 
گفته او محل جرم و جنایت است. او مدعى شده بود که 
از کار خالف دست کشیده اما یکسال بعد درگیر سرقتى 
ناموفق شــد که بخاطر آن به زندان افتاد. وى گفته که 
در زندگى تبهکارانه اش از فیلم هاى آمریکایى همچون 

«صورت زخمى» و «مخمصه» الهام گرفته است.

مجرم سابقه دار از قفس پرید 

ســارق حرفه اى منطقه طرق مشــهد که دست به سرقت 
موتورســیکلت و کبوتر مى زد دســتگیر شــد. سرکالنتر 
یکم پلیس مشــهد گفت: در پى گزارش چند فقره سرقت 
موتورسیکلت و سرقت کبوتر از منازل مسکونى در شهرك 
طرق مشهد دستورات الزم براى اجراى طرح تشدید مقابله 
با سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت. سرهنگ هادى 
عبداللهى، اظهار کرد: تیم هاى دایره تجسس کالنترى 32 
طرق در این مأموریت ضربتى با بررسى دقیق سرقت ها به 

سرنخ هایى دست یافتند که منجر به چهره زنى عامل اصلى 
سرقت موتورسیکلت شد. وى افزود: تحقیقات پلیس درباره 
سرقت هاى کبوتر نیز با بررسى هاى پلیسى حاکى از آن بود 
که مشخصات ظاهرى عامل این ســرقت ها همان سارق 
موتورسیکلت است. ســرهنگ عبداللهى خاطر نشان کرد: 
یک شنبه شب، مأموران کالنترى طرق این جوان 29 ساله را 
سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه در خیابان کشاورز 

دستگیر کردند.

رئیس کالنترى 148 انقالب تهران از دستگیرى سارق و 
مالخر شرکت هاى خصوصى خبر داد و گفت: این سارق 
حرفه اى با داشــتن 21 فقره سابقه سرقت تحت پوشش 
نظافتچى وارد شــرکت ها مى شــده و اقدام به سرقت 

مى کرده است.
 سرهنگ پیمان لطیفى، گفت: در پى تماس تلفنى یک 
نفر مبنى بر ســرقت تجهیزات ادارى شرکتش، تیمى از 
مأموران کالنترى، براى بررســى موضوع و دستگیرى 
سارق یا سارقان وارد عمل شــدند. وى با اشاره به اینکه 
شاکى در اظهارات خود به مأموران کالنترى اظهار کرد 
که فردى را به عنوان نظافتچى استخدام کرده و پس از 
پایان کار وى متوجه به ســرقت رفتن تجهیزات ادارى 
شرکتش شــده اســت، بیان کرد: مأموران موفق شدند 

ضمن شناســایى مخفیگاه متهم، وى را دستگیر کنند و 
تحت بازجویى قرار دهند.

ســرهنگ لطیفى با بیان اینکه متهم در همان بازجویى 
اولیه به سرقت لپ تاپ و سى پى یو اعتراف کرد، افزود: 
ســارق همچنین اعتراف کرد که مدت بیش از یکسال 
است که به عنوان نظافتچى وارد منازل و شرکت ها شده 
و اموال مسروقه را به مالخران مى فروخته است. رئیس 
کالنترى 148 انقالب گفــت: با هماهنگى مقام قضائى 
مالخر اموال مسروقه دستگیر و تعدادى اموال مسروقه در 
مغازه تجهیزات کامپیوتر فروشى وى کشف شد. سرهنگ 
لطیفى اظهار کرد: با دســتگیرى ســارق و مالخر اموال 
مسروقه، هر دو متهم براى تحقیقات تکمیلى در اختیار 

پلیس آگاهى تهران قرار گرفتند.

اعتراف نظافتچى شرکت هاى خصوصى به 21 سرقت
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دنیــاى حــرام چــون مــار ســّمى اســت، پوســت آن 
نرم اســت ولى َســّمى کشــنده در درون دارد، نادان 
فریب مى خــورد، به آن مى گراید و هوشــمند عاقل 

از آن دورى مى گزیند.
موال على (ع)

آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                سازمان اموال و امالك ستاد                                                
برگزاري هشتادوچهارمین  مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان محترم  خرید امالك می توانند از روز دوشنبه  مورخ 97/04/11 تا  پایان  روز سه شنبه مورخ 97/04/19 
www.ssa-s. همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روزچهار شنبه مورخ 97/04/20 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهاي ذیل و نیز  (وب سایت به نشانى

ir)مراجعه نمایند.
مالحظات:

3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
4-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5-شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)
6-بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز چهار شنبه   مورخ 97/04/20 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40 ، وبه طورهمزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

           1- کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
          2- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45صبح روز چهارشنبه   مورخ 97/04/20 درمحلهاي تعیین شده می باشد.

          3- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد.
         4- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (پنج شنبه  مورخ 97/04/21) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

تخفیف پرداخت نقديحصه غیر نقدي(باقیمانده در اقساط ....)زمان تحویل ملکحصه نقدي (پیش پرداخت)شرایط پرداخت (گروه)
16٪60 ٪ دراقساط 27 ماهه10 ٪30 ٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

1-  اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شــرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5٪ قیمت پایه ملک در روزهاي   دوشنبه مورخ  97/04/11 الی سه شنبه  مورخ  97/04/19    و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛
 شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز  چهارشنبه مورخ 97/04/20  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.

2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:
تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالك و اراضی که مسئولیت رفع تصرف 
و اعمال ید مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار اســت، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک به حصه نقدي (پیش 

پرداخت) اضافه خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) 

موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول روبرو  می گردد.

مهلت شرکت در مزایده از روز دوشنبه  مورخ 97/04/11 تا ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ  97/04/20 مى باشدلیست امالك ( به شرح ذیل )

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره پرونده ردیف 

روزنامه
مورد واگذارى 4207737 سهم  مشاع از 33434975,6 سهم شش دانگ با این توضیح 
که این قطعه داخل در حریم شهر فاقد آب و دسترسى بوده و رعایت کلیه حرائم و حقوق 
ارتفاقى (خطوط برق-قنات-خط گاز و مسیل و ...) ، تفکیک و اخذ سند شش دانگ قطعه 

مورد واگذارى و پرداخت کلیه هزینه هاى ناشى از آن و اخذ کلیه مجوزات مربوطه بر عهده 
خریدار بوده و  با توجه به اعیانى قدیمى و مخروبه موجود در محدوده واگذارى عند الزوم 

استعالم از مراجع ذیربط و رعایت قوانین و مقررات بر عهده خریدار مى باشد .

د 402/000/000/000 33434975/6
خارج از 
محدوده 

قانونى شهر  
زمین 1530

شاهین شهر – غرب اتوبان اصفهان تهران – 
ابتداى جاده روستاى جهاد آباد – بعد از اراضى 

تعاونى دادگسترى تا اراضى موات ارتش
1

روزنامه
دوشنبه:  مورخ 1397/04/11   روزنامه جام جم (شهروند)                                        چهارشنبه :   مورخ  1397/04/13 روزنامه همشهرى  شنبه:   مورخ 1397/04/16 روزنامه    همشهرى   سه شنبه  مورخ 1397/04/19 روزنامه ایران سراسرى
سه شنبه:  مورخ 1397/04/12 نصف جهان                                     پنج شنبه :  مورخ 97/04/14 روزنامه اصفهان امروز                                      یک شنبه :  مورخ 97/04/17 روزنامه اصفهان زیبااستانى

اصفهان –خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40                                         تلفن :3-36283540                   نمابر :36283544دفتر فروش

«برداشت هاى مجرمان اینترنتى از حســاب هاى بانکى افراد در سه ماهه اول سال جارى 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته، 100 درصد افزایش یافته و در حوزه فضاى مجازى 
کماکان ما با افزایش جرم مواجه بوده و هســتیم. این درحالى اســت کــه کالهبردارى 
رایانه اى، هتک حیثیت و نشر اکاذیب به ترتیب سه جرم اول فضاى مجازى در استان اصفهان 

به شمار مى رود.» 
فرمانده انتظامى استان اصفهان که در جمع خبرنگاران حاضر شده بود با بیان این مطلب گفت: 
با توجه به انجام بررسى هاى میدانى، عمده جرائم در فضاى مجازى ناشى از عدم آگاهى، عدم 
سواد اینترنتى، اغفال و همکارى قربانیان جرم که فرصت را در اختیار مجرم قرار مى دهند است 
که در این راستا مردم باید مراقب باشند و با آموزش، فضاى ارتکاب جرم را از مجرمین بگیرند. 
ســردار مهدى معصوم بیگى، نقش آموزش همگانى و افزایش سطح دانش مردم در حوزه 
فضاى مجازى را بیش از پیش یکى از نیازها برشــمرد و گفت: اگر یک تالش همگانى با 
همکارى مردم صورت پذیرد مى توان به فوریت روند جرم در فضاى مجازى را کاهش داد 
و متوقف کرد.  وى با بیان اینکه در ســه ماهه اول سال جارى رصد و شناسایى سایت هاى 
مجرم را به اجرا گذاشتیم گفت: در سه ماهه اول سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
سایت هاى مجرمانه 25 درصد افزایش یافته است. این درحالى است که ما نظارت و آموزش 

تخصصى از واحدهاى رایانه اى را براى امنیت بیشتر در حال اجرا داریم. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان، با ذکر یک نمونه، کالهبردارى در فضاى مجازى را تشریح 
کرد و گفت: یک کالهبردار در فضاى مجازى اعالم کرد براى کشورهاى اروپایى براى مردم 
ویزا مى گیرد که متأسفانه مردم استقبال کردند ولى سایت جعلى بوده که خوشبختانه این 
کالهبردار در استان دستگیر شــد. بنابراین مردم باید مراقب و هوشیار باشند و سایت ها و 

کانال ها و موضوعات آنها را در فضاى مجازى جدى نگیرند و به آنها اطمینان نکنند. 
سردار معصوم بیگى از دستگیرى باندى خبر داد که از طریق دستگاه هاى شتاب کالهبردارى 
مى کرد و گفت: اعضاى باندى که از افراد سالمند با شگردهاى مختلف، کالهبردارى مى کرد 

در استان اصفهان دستگیر شدند. 
وى ادامه داد: در مبارزه با قاچاق کاال که از موضوعات بسیار مهم است ما تمرکز کرده ایم و 
در سه ماهه سال جارى در کشف پرونده هاى باارزش بیشتر از 500 میلیون تومان در استان 
اصفهان 200 درصد رشد داشت و پرونده هاى قاچاِق باالى یکصد میلیون تومان 40 درصد 
رشد دارد. البته برخورد با تعداد باند قاچاقچیان 100 درصد رشد داشته و ارزش کاالهاى قاچاق 
کشف شده تقریباً 40 میلیارد تومان بوده که 45 درصد نسبت به مدت مشابه، رشد داشته است 

و میزان دستگیرشدگان هم 18 درصد افزایش دارد. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان اظهار کرد: در سه ماهه سال جارى 4400 سارق در استان 

اصفهان دستگیر شدند و 46 باند سرقت شناسایى و با آنان برخورد شد و 32 میلیارد تومان 
اموال مسروقه مردم از این سارقین اخذ و به صاحبان آنان برگردانده شد. همچنین در حوزه 
سرقت منازل هم در سه ماهه سال جارى، باندهایى دستگیر و 12 میلیارد ریال و یک کیلو 

طالى سرقت شده کشف شد. 
سردار معصوم بیگى بار دیگر به مردم هشدار داد مراقب باشند و در سایت هایى که کار خرید 
و فروش اموال دسته دوم انجام مى دهند مثل سایت «دیوار» نسبت به خرید و فروش اقدام 

نکنند و تأکید کرد نباید فرصت ارتکاب جرم در اختیار مجرمان قرار گیرد. 
وى ادامه داد: در سه ماه اخیر به بیش از 64 هزار نفر در حوزه فرهنگ ترافیک آموزش داده 
شده درحالى که متأسفانه ما در تعداد جانباختگان با موتورسیکلت که میانگین آن در کشور 
35 درصد است با 55 درصد رتبه اول را داریم. این درحالى است که با همکارى شهردارى در 

برخى میادین شهر صندلى تعبیه شده و ما به موتورسواران آموزش مى دهیم. 
همچنین در حوزه مشاوره و مددکارى اجتماعى که در نیروى انتظامى استان، رایگان است در 

سه ماه اخیر بیش از 11 هزار نفر با مراجعه به این بخش، مشاوره دریافت کردند. 
وى از برگزارى جشنواره چادرهاى آسمانى از سوى نیروى انتظامى استان اصفهان تا پایان 
تیرماه سال جارى خبر داد و گفت: این جشــنواره با همکارى فعاالن حوزه عفاف و حجاب 

برگزار مى شود و ضرورى است تا این امر جدى تر گرفته شود. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان خاطرنشان کرد: در دو ماه فروردین و اردیبهشت 97، ما شاهد 
کاهش 20 درصدى جانباختگان ناشى از تصادفات درون شهرى در استان اصفهان بودیم اما 

متأسفانه در تصادفات منجر به ضرب و جرح، 30 درصد افزایش داشتیم. 
سردار معصوم بیگى با بیان اینکه طرح تابستانه پلیس راه استان اصفهان از اول تیرماه سال 
جارى کلید خورد، افزود: در این طرح که تا پایان تابستان سال جارى ادامه دارد بخش پلیس 

راه استان 30 درصد به لحاظ نیرو، تجهیزات اپتیکى، توان و... تقویت شده است. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان، مواد مخدر را اَبَرآسیب دانست و گفت: بسیارى از آسیب ها از 
مواد مخدر بوده و مبارزه با مواد مخدر در اولویت فعالیت هاى نیروى انتظامى استان اصفهان 

قرار دارد. وى ادامه داد: در سه ماه سال جارى حدود 11 تن مواد مخدر در استان اصفهان کشف 
شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 75 درصد افزایش کشف مواد مخدر داشتیم که 
بیشترین حجم مواد مخدر کشف شده را با حجم 67 درصدى، تریاك به خود اختصاص داده 
و در این راستا 5500 نفر نیز دستگیر شدند. همچنین قرار است روز سه شنبه (امروز) 40 ُتن 

انواع مواد مخدر در محدوده نقش جهان امحا شود. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان البته این را هم یادآور شد که از بین دستگیرشدگان مواد 

مخدر، 3 درصد را اتباع بیگانه و 2/5 درصد را بانوان تشکیل مى دهند. 
سردار معصوم بیگى به فعالیت هاى حوزه فوریت هاى پلیس اشاره و اذعان کرد: در سه ماه 
سال جارى 560 هزار تماس با فوریت هاى پلیس 110 در استان اصفهان گرفته شد که از این 
میزان حدود 60 درصد تماس ها قابلیت عملیاتى شدن داشت و بقیه راهنمایى و... بود. ضمن 

اینکه این میزان تماس نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش نشان مى دهد. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان اظهار کرد: براساس ارزیابى ناجا در کشور، در سه ماه سال 
جارى میزان شکایات از کارکنان نیروى انتظامى استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 28 درصد کاهش داشته و میزان تقدیر 15 درصد افزایش داشته است. 
سردار معصوم بیگى گفت: در سال جارى نیروى انتظامى استان اصفهان پنج طرح سراسرى 
مرصاد را براى افزایش نظم و رضایتمندى بیشتر به انجام رساند و مى رساند و در این راستا 
از همه ظرفیت هاى استان، بهره گیرى شده است. وى در خصوص برخورد با سوداگران ارز، 
سکه و... در استان اصفهان هم اینطور پاسخ داد که برخى موضوعات همچون ارز، دالر، طال 
و... موضوعات کشورى است اما با سوداگران ارز، طال و ... به صورت مستمر از سوى پلیس 

اقتصادى که زیرمجموعه پلیس آگاهى است برخورد کرده و مى کنیم. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان، خدمت به مردم را افتخار نیروى انتظامى استان اصفهان 
دانست و گفت: ما مخلص و خدمتگزار مردم هستیم و مطمئناً با مأمورانى که رفتار ناشایست 

با مردم داشته باشند برخورد مى کنیم. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان در این نشست خبرى از تالش هاى سرهنگ ستار خسروى، 
رئیس پیشین پلیس آگاهى استان اصفهان که به افتخار بازنشستگى نایل شده است قدردانى 
کرد و سرهنگ سعید سلیمیان را به عنوان رئیس جدید پلیس آگاهى استان اصفهان معرفى 

کرد.
■■■

سرهنگ جهانگیر کریمى معاون نیروى انتظامى استان  اصفهان هم از کسب رتبه اول بخش 
اطالع رسانى نیروى انتظامى استان اصفهان در کشور در سال 96 خبر داد و گفت: کسب رتبه 
اول بخش اطالع رسانى نیروى انتظامى استان اصفهان با همکارى و مشارکت رسانه هاى 

استان میسر شده است که جاى قدردانى از رسانه هاى استان را دارد. 

فرمانده انتظامى استان با اشاره به عملکرد پلیس اصفهان در 3 ماه گذشته خبر داد

افزایش 100 درصدى کالهبردارى اینترنتى از حساب هاى بانکى 
ساسان اکبرزاده
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نذر 5000 لیتر آب براى 
حیات وحش تشنه

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا 
گفت: یک دوستدار طبیعت، یک مخزن5000 لیترى 
آب را با هدف حمایت از حیات وحش تشنه استان به 

اداره حفاظت محیط زیست شهرضا اهدا کرد.
باقر یعقوبى اظهار کرد: استان اصفهان در حال حاضر 
داراى 12منطقه شــکار ممنوع در شهرستان هاى 
اردســتان، تیران و کرون، خــورو بیابانک، دهاقان، 

سمیرم، شهرضا، فریدونشهر، نایین و نطنز است.

افتتاح کارخانه هاى فوالد و 
کاشى در اردستان

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان 
گفت: تا پایان ســال جارى، شــش واحد صنعتى با 
اشــتغالزایى اولیه 1200نفر در این شهرســتان به 

بهره بردارى مى رسد.
محمدرضا باقرى اظهار کــرد: مجتمع فوالد کویر، 
مجتمع فوالد اردســتان، مهباد میالن، کاشى کویر، 
کویر مقوا و چکاوك داروى آریانــا از مهمترین این 

واحدهاى صنعتى هستند. 
وى افزود: گازکشى شهرك صنعتى اردستان در حال 
انجام است و تمام زیرساخت هاى نواحى صنعتى زواره 
و مهاباد همراه با معافیت مالیاتى براى سرمایه گذارى 

فراهم است.

انتصاب مدیر کل دفتر امور 
شهرى و شوراهاى استاندارى 
على اصغر ذاکرى هرندى به سمت مدیر کل دفتر امور 
شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان منصوب شد.

تکمیل آسفالت معابر 
در حصه جنوبى

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان از تکمیل آسفالت 
معابر در حصه جنوبى خبرداد.

امامى بیان کرد: آسفالت معابر حصه جنوبى با هزینه 
یک میلیارد و 500 میلیون تومان تکمیل شد.

وى افزود: آسفالت معابر حصه جنوبى به مساحت 50 
هزار مترمربع، از اوایل اردیبهشت ماه آغاز و ظرف دو 

ماه تکمیل شد.

پیش بینى برداشت
 300 ُتن کلزا در گلپایگان

مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان گلپایگان گفت: 
پیش بینى مى شود امســال بیش از 300 ُتن کلزا در 

این شهرستان برداشت شود.
حیدرعلى گل محمدى با اشــاره به آغاز برداشــت 
کلــزا از ســطح 103 هکتــار اراضى کشــاورزى 
شهرستان گلپایگان، متوســط برداشت دانه روغنى 
کلزا را  در این شهرســتان، ســه ُتــن در هر هکتار 
اعالم کــرد و گفت: پیش بینى مى شــود امســال
 بیش از 300 تن کلزا در شهرستان گلپایگان برداشت 

شود. 

دستگیرى اخاذ راننده تاکسى
سارقی که از راننده تاکسى با تهدید چاقو؛ وجه نقدي 
را سرقت کرده بود، کمتر از یک ساعت پس از وقوع 

سرقت دستگیر شد.
سرهنگ حسن یاردوستی اظهار کرد: از طریق مرکز 
فوریت هــاي 110 از یــک مورد ســرقت از راننده 
تاکســی اطالع حاصل شــد که بالفاصله مأموران

 به محل اعــزام شــدند. وي تصریح کــرد: راننده 
تاکســی به مأموران اعــالم کرد فردى را ســوار 
خودرو کرده که در بیــن راه با تهدید چاقو، مبلغ یک 
میلیون و 200 هزار ریال از او سرقت کرده و متواري 

شده است.
این مقام مســئول افــزود: با دریافت مشــخصات 
سارق، بالفاصله مأموران اقدام به گشتزنی در حوزه 
استحفاظی کردند که در یک آن، سارق را مشاهده و 

دستگیر کردند.

خبر

دبیر شوراى ارزشیابى و نظارت بر نمایش اصفهان گفت: 
نمایش هاى اجرا رفته اصفهــان در فصل بهار خوب بوده 
است و ده هزار و 955 نفر از این نمایش ها استقبال کرده اند. 
حمیدرضا ابوطالبى در خصوص وضعیت تئاترها در فصل 
بهار اظهار کــرد: در کل نمایش هاى اجــرا رفته اصفهان 
در فصل بهار خوب بوده است، اســتقبال تقریبًا خوبى هم 
از این نمایش ها شــده که در بین نمایش هاى اجرا رفته، 
نمایش هایى بوده است که ســالن نمایش 350 نفرى پر 
از تماشاگر شده است و نمایش هایى هم بوده است که در 
حدود 70 نفر بیشــتر مخاطب نداشته است. وى همچنین 
تعداد نمایش ها در هر بخش را اینچنین مطرح کرد: ده هزار 

و 955 نفر از نمایش هاى فصل بهار اســتقبال کرده اند؛ از 
این اجراها 22 اجراى صحنه اى، دو نمایش عروسکى، 25 
اجراى خیابانى، هشت نمایش کودك و نوجوان، دو نمایش 
در ژانر دفاع مقدس بوده و در کل 463 اجراى خیابانى و 603 

نمایش صحنه اى در فصل بهار اجرا شده است.
دبیر شوراى ارزشیابى و نظارت بر نمایش اصفهان در پایان 
گفت: بخشى از اجراهاى خیابانى در فصل بهار به مناسبت 
نوروز بوده و بخش دیگرى از آن به مناسبت هفته اصفهان 
بوده اســت و این نمایش ها با موضوعاتى مثل حمایت از 
کاالى ایرانى، معرفى آثار تاریخى، طنز و ســرگرمى و... 

اجرا شده است.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفــت: اســتفاده از کاله ایمنــى 40 درصــد کاهش 
مــرگ و میــر موتورسیکلت ســواران را بــه دنبــال 
دارد و علــت نهایى فــوت در تصادفات، بــه ترتیب

ضربه به سر، شکســتگى هاى متعدد و خونریزى بوده 
است.

غفور راســتین اظهار کرد: به دنبال تنظیم ســند ملى 
پیشــگیرى از بیمارى هاى غیرواگیر بــا 13 موضوع 
مختلف، با محتواى عوامل خطر بیمارى هاى غیرواگیر 
مانند مشــکالت قلبى، روانى، حوادث و مصرف دارو، 
کارگروه دانشــگاهى این ســند در اســتان اصفهان

تشکیل شد.
وى با بیان اینکه کارگروه پیشگیرى از حوادث ترافیکى 
یکى از زیرمجموعه هاى کارگروه دانشگاهى این سند 
در اصفهان است، افزود: با ابالغ رئیس دانشگاه، مرکز 
مدیریت حــوادث و فوریت هاى پزشــکى اصفهان به 

عنوان متولى این کارگروه مشخص شده است.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: نخســتین جلســه این کارگروه با حضور 
اعضاى داخلى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، از جمله 
معاونت درمان، معاونت بهداشــتى و مرکز فوریت هاى 

پزشکى برگزار شد.

کاهش مرگ موتورسواران 
با استفاده از کاله ایمنى

استقبال 11 هزار نفر از 
نمایش هاى بهار

 دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان با هدف توسعه آموزش و تکریم 
مهاجران و مهمانان خارجى یادداشت تفاهم امضا کردند. رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر گفت: همه دانشجویان 
از جمله دانشجویان تبعه سایر کشورها از همه امکانات و خدمات دانشگاه برخوردارند و هیچ تفاوتى بین آنها و سایر دانشجویان 
وجود ندارد.مسعود جعفرى نژاد افزود: دانشــگاه آزاد اسالمى به عنوان یک ظرفیت مطلوب مى تواند نسبت به تسهیل فرایند 
جامعه پذیرى و تطابق ارزش ها و هنجارها و کمک به ارتقاى آموزش هاى عمومى و تخصصى براى اتباع خارجى، به مثابه یک 
بازوى قوى با دولت هم افزایى کند.وى گفت: دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر در زمینه علوم پایه و فنى و مهندسى و هم در 

زمینه علوم انسانى داراى رشته هاى شاخص و کاربردى براى اتباع خارجى است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر اظهارکرد: امروزه ارتقاى مهارت هاى زندگى و آشنایى با روش هاى حل مسائل 
فردى و خانوادگى، از زمره مهمترین آموزش هاى همگانى به شمار مى رود که این واحد دانشگاهى به دلیل وجود رشته هاى 
روان شناسى، مشاوره و مددکارى اجتماعى، از سطح کارشناسى تا مقاطع تحصیالت تکمیلى مى تواند اداره کل اتباع و مهاجران 

خارجى را در اهداف خود در این راستا یارى رساند.

مدیر منطقه 7 شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
باغ فدك اصفهان، تعطیالت تابســتان پذیراى 
مسافران اســت، گفت: زیرساخت هاى رفاهى و 

تفریحى الزم در باغ فدك مهیا شده است.
 على اصغر شــاطورى اظهار کــرد: باغ فدك به 
عنوان کمپینگ گردشگرى، فرهنگى، تفریحى 
و ورزشى شهر اصفهان براى میزبانى از مسافران 

تابستانى آمادگى کامل دارد.
وى افزود: 2000 ســکو براى چادرزنى مسافران 
در باغ فدك وجود دارد، اما ظرفیت اسکان مسافر 
در آن بیش از تعداد سکوهاســت، به طورى که 
ایام نوروز امسال شاهد اسکان جمعیتى بیش از 

9000مسافر در این باغ بودیم.
مدیر منطقه 7 شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
زیرســاخت هاى رفاهى و تفریحى در باغ فدك 
مهیا شده اســت، ادامه داد: از جمله امکانات باغ 
فدك ایجاد زمین هاى ورزشى اسکیت، تیراندازى، 
کتابخانه، محل بازى هــاى فکرى، پارك بادى 
و بازارچه صنایع دســتى براى دسترســى آسان 
مسافران به اقالم ضرورى است، همچنین وجود 
دریاچه مصنوعى در این مجموعــه زیبایى باغ 

فدك را دو چندان کرده است.
شاطورى خاطرنشــان کرد: بر اســاس مصوبه 
شــوراى شــهر اصفهان هزینه اســکان در باغ 
فرهنگى- تفریحى فدك در طول ســال و ایام 
تعطیالت پذیراى مسافران 15 هزار تومان است.

شــهردار اصفهان گفت: آرامگاه صائب پایگاهى براى حضور گردشــگران مختلف در این شهر 
تاریخى مى شود.

قدرت ا... نوروزى گفت: در سفرى که پیش از این براى انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگرى 
جهان اسالم داشتم، تفاهمنامه اى بین شهرداران اصفهان و تبریز منعقد شد که درآن بر تعامالت 
فرهنگى و گردشگرى مختلف دو شهر تأکید شد. وى افزود: صائب نقطه اتصال شهرهاى اصفهان 

و تبریز است تا تعامالت مختلف دو شهر افزایش یابد.
شهردار اصفهان با تأکید بر شادى و نشاط در اصفهان گفت: تالش ما بر این است که نشاط اجتماعى 

و تجلیل از بزرگان، هر روز و هر شب در شهر رقم بخورد و زمینه شادى مردم را فراهم کنیم.
وى با انتقاد از کسانى که با شــادى مردم مخالف هستند، اظهار کرد: بگذاریم شهر با رعایت همه 

جوانب قانونى و شرعى، شهرى شاداب و زیست پذیر باشد.
نوروزى تصریح کرد: برگزارى بزرگداشت صائب، نمونه اى از فعالیت هاى شهردارى در راستاى 

افزایش نشاط اجتماعى است.

معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: اکنون آبرسانى به 56 
شــهر از طریق ســامانه تله مترى  مدیریت 
مى شود تا میان همه شــهرها، آب عادالنه 
توزیع شود،  این در حالى است که امسال آبفا 
توجه ویژه اى به  عدالت توزیع آب شرب بین 

مشترکین داشته است.
ناصر اکبرى افزود: در شــرکت آبفاى استان 
اصفهان برخوردارى زیرســاخت تله مترى 
باعث شده  که دقیقًا سهم آب در هرساعت که 
میان شهرها و نقاط مختلف شهر در شبانه روز 
توزیع مى شود، مشخص باشد و امسال کامًال 

به این موضوع توجه داشته ایم. 
معاون بهره بردارى شــرکت آبفاى اســتان 
اصفهان تصریــح کرد: اقدامات اساســى و 
زیرساختى در شبکه آب اســتان انجام شده 
که امروز توانسته ایم با حداقل فشار بتوانیم از 

شرایط  بحران عبور کنیم.
وى با بیــان اینکه  درحدود یک دهه اســت 
خشکســالى بر اســتان اصفهان حاکم شده 
اســت، اعالم کرد: وقوع پدیده خشکسالى 
در بسیارى از نقاط کشور و به ویژه در استان 
اصفهان منجر شد به مرور زمان شرایط تأمین 
آب  بدتر شود و ما اقدامات اساسى براى تأمین 
منابع جدید  انجام دادیم که بتوانیم در شرایط 
بحران بهتر منابع و مصارف را مدیریت کنیم. 

معاون بهره بــردارى آبفا اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: ســال 88، آب درحدود 17 
متر معکب برثانیه به طرح آبرسانى اصفهان 
بزرگ تخصیص مى یافت که امروز این رقم  
به 10 متر مکعب کاهش یافته است. وى ادامه 
داد: همچنین در سال گذشته درحدود 0/8متر 
مکعب آب بر ثانیه آبدهى چاه هاى فلمن بوده 

که االن چاه هاى فلمن را در مدار نداریم. 
اکبرى با اشــاره به دیگر منابع آبى زیرزمینى 
عنوان کــرد: درحــال حاضر دیگــر  منابع 
زیرزمینــى همانند چــاه هــاى متفرقه که 
مى تواند بخشــى از نیاز آبــى را تأمین کند، 
آبدهى آنها بسیار کاهش یافته به عنوان مثال 
آبدهى چاهاى متفرقه که در گذشته 2/5 متر 
مکعب بر ثانیه بوده، امروز به یک متر مکعب 

رسیده است.
معــاون بهره بردارى شــرکت آبفا اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه  درحــدود 400 چاه 
شناســایى شــده و بررســى هاى کیفى و 
شیمیایى و میکروبى را انجام داده ایم، اظهار 
کرد: هم اکنــون حدود صد چاه تأیید شــده 
و متناســب با شرایط وارد شــبکه مى شود؛ 
البته با شبکه بهداشــت اصفهان هماهنگى 
کامل داریم و امکان نــدارد چاهى که دچار 
مشکل باشد، بدون تأیید بهداشت وارد شبکه

 شود.

رئیس کمیسیون کشــاورزى، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان گفت: 
130 هزار هکتار از اراضى کشــاورزى اصفهان امسال 
بدون کشــت ماند، اراضى اى که محصوالتى همچون 

گندم، جو، ذرت و محصوالت علوفه  اى تولید مى کردند.
حمیدرضا قلمکارى اظهار کرد: درحدود 130 هزار هکتار 
اراضى کشاورزى بدون کشــت مى ماند، اراضى که به 
شدت در معرض فرسایش بادى قرار دارند و در صورت 

ادامه وضعیت فعلى و عدم کشــت، در بحث تولید گرد و 
غبار به چالش جدى براى استان بدل خواهد شد.

وى بیان کرد: امســال ســهم آب مصرفــى در بخش 
کشــاورزى به زیر 10 درصد رسیده و این در حالى است 

که  90 درصد سهم شرب و صنعت است که این سهمیه 
بندى باید برعکس باشد و باید سهم شرب و کشاورزى به 

90درصد و صنعت به زیر 10 درصد برسد.
رئیس کمیسیون کشــاورزى، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانــى اصفهان بیــان کرد: بنابرایــن اینکه بخش 
کشاورزى به ویژه در حوضه زاینده رود را متهم کنیم، به 

کشاورزان و بخش کشاورزى جفا شده است.
وى با اشاره به اینکه شورى آب براى شرب باید زیر یک 
دســى زیمنس بر متر باشــد، ادامه داد:  آب مصرفى در 
بخش کشاورزى تا 8 دسى زیمنس بر متر است، یعنى با 
شورى هشت برابر یا بیشتر است که با این آب در استان 
مى توان تولید محصول داشت و سهم خاك و صنعت را 
نیز پرداخت؛ البته در صورتى که آب با همین کیفیت در 

اختیار بخش کشاورزى قرار گیرد.
***

قلمکارى اعالم کــرد: موضوع الگوى کشــت هم به 
همان مشکل دچار شده اســت؛ هر جا با کم آبى مواجه

 مى شویم متخصص و غیر متخصص تغییر الگوى کشت 
را پیشنهاد مى دهند.

وى اظهار کــرد: در بحث الگوى کشــت فقط آب مهم 
نیست، بلکه باید در این موضوع نوع خاك، اقلیم منطقه و 

شرایط اقتصادى کشاورزى را هم در نظر گرفت.
وى اعالم کرد: هدر رفت آب در کشاورزى آبى است که 
دوباره به ســفره هاى زیرزمینى باز مى گردد و این سهم 
طبیعت است که پرداخت مى شود، اما حجم آب مصرفى 
این رقم نیســت و قبًال 90 درصد بود کــه آمار کنونى 
درحدود 80 درصد را بیان مى کند و در اســتان اصفهان 

وضعیت خیلى متفاوت است.

130 هزار هکتار از اراضى اصفهان
 کــشت نشد

باغ فدك،  آماده پذیرایى از 
مسافران تابستانى 

100چاه تأیید شده 
وارد شبکه آبرسانى مى شود 

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:  

 شهردار اصفهان:

آرامگاه صائب پایگاه حضور گردشگران مى شود

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: امسال برنامه هاى کوتاه 
و بلند مدت براى حفظ سبزینگى فضاى سبز ناژوان اصفهان 

تدوین شده است.
حسن شفیعی مساحت فضاى سبز ناژوان را 1200هکتار عنوان 
کرد و گفت: برنامه کوتاه مدت طرح ساماندهى این فضاى 
شهرى شامل اصالح وضع موجود و زمانبندى آبیارى هاست.

وى بستر خاك ناژوان را داراى کمترین حجم با عمق کمتر از  
8متر اعالم کرد و افزود: در چنین شرایطى، نگهداري و آبیاري 
درختان این فضاى سبز بسیار سخت است و با بهره گیرى از 
کلکتور آب با حدود صد میلیارد ریال هزینه مى توان زمانبندى 

آبیارى و میزان تأثیر گذارى آن را پیش بینى کرد.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: در برنامه بلندمدت طرح 
ساماندهى ناژوان هم ســاخت تصفیه خانه پساب به منظور 
استفاده از پساب براي آبیاري فضاي سبز ناژوان در دستورکار 
است، اما اکنون براى حفظ وضع موجود ریه تنفسی اصفهان، 

بدون استفاده از پساب تالش مى شود.

ساخت تصفیه خانه پساب  براي تفاهمنامه همکارى دانشگاه آزاد خمینى شهر با اتباع خارجى
آبیاري فضاي سبز ناژوان 
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رئیس کمیســیون امور اقتصادى، حقوقى و گردشگرى 
شوراى شهر اصفهان گفت: گردشــگرى نقطه نجات 
اصفهان است و تمامى مسئوالن و شهروندان باید به این 

موضوع توجه داشته باشند.
نصیر ملــت افزود: بخشــى از مشــکالت بــه نگاه 
مدیــران و بخش دیگــر به نــگاه مردم بــه صنعت 
گردشگرى بستگى دارد و همچنین از لحاظ نوع اسناد و 
برنامه هایى که در اختیار داریم دچار ضعف و ایراد هستیم 
و اگر بخواهیم این اســناد را طبقه بنــدى کنیم، اولین
 مــوردى کــه در حــوزه گردشــگرى بایــد بــه آن

 توجه شود، این است که نگاه مدیران دولتى و خصوصى 

تغییر کند. وى ادامه داد: امروز باید ظرفیت هاى اصفهان 
را شناسایى و مسیر فعلى گردشگرى را اصالح کنیم و به 
یقین گردشگرى مى تواند جایگزین خوبى براى صنعت 
باشد، اما براى این کار در گام اول باید نقشه راه مشخصى 

داشته باشیم.
رئیس کمیســیون امور اقتصادى، حقوقى و گردشگرى 
شــوراى شــهر اصفهان بیان کرد: البته براى توســعه 
گردشگرى اسناد متعددى آماده شده که این اسناد باید 
به روزرسانى یا تجمیع شود، همچنین مدیریت شهرى و 
دستگاه هاى مرتبط با حوزه گردشگرى نیز باید بدانند که 

چه اقدامى باید انجام دهند.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: این روزها کاهش منابع آبى باعث شــده 
فضاى سبز شهر در تب کم آبى بســوزد و چاه هاى آب 
به عنوان تنها منبع در اختیار فضاى شــهرى، دچار افت 

شدید شود.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: در حال حاضر خشکیدگى 
چاه ها به 40 تا 50 درصد رسیده و شهردارى نیز شبانه و به 
سختى آبیارى فضاهاى سبز شهرى را با استفاده از تانکر 

انجام مى دهد.
وى با بیان اینکه در پارك هاى ایثارگران و مشتاق چاه ها 
به شدت دچار افت سطح آب شده است، افزود: شرایط به 

گونه اى است که آبیارى درختان این پارك ها با استفاده 
از تانکر بــه رغم هزینه هاى زیادى که بــه همراه دارد، 
انجام مى شــود. مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى 
سبز شــهردارى اصفهان خاطرنشــان کرد: آبى که با 
تانکر هدایت مى شــود، کیفیت باالیى ندارد، از این رو 
در نظر داریم از هم اکنون براى استفاده و تصفیه پساب 

برنامه ریزى کنیم تا در آینده با مشکلى مواجه نشویم.
مرتضایى نژاد ادامه داد: در تیرماه امسال خزان زودرس 
درختان چنار پارك ایثارگران را شــاهد هســتیم، البته 
درختان چنار این پارك از سال هاى گذشته دچار مشکل 

شده بود.

گردشگرى، نقطه نجات 
اصفهان است

آغاز خزان زودرس 
درختان فضاى سبز شهر

پلمب8 واحد صنفى در آران 
مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان 
آران و بیدگل گفت: هشــت واحــد صنفى به علت 
رعایت نکردن نکات بهداشتى، طى سه ماه نخست 

امسال در این شهرستان تعطیل شدند.
على اعتصام گفت: این واحدها شامل سه سفره خانه 
سنتى، یک واحد تولید کننده ماســت و بقیه اغذیه 

فروشى و فروشگاه هاى مواد غذایى هستند. 
وى با تأکید بر اینکــه عرضه و مصــرف قلیان در 
مکان هاى عمومى و ســفره خانه ها ممنوع است، 
افزود: در بازرسى مشترك مأموران نیروى انتظامى و 
بهداشت، 68 جام قلیان در این سفره خانه هاى بدون 

مجوز کشف شد.

جریمه نقدى براى متخلفان 
دریافت انشعاب غیرمجاز

متخلفان 15 انشــعاب غیرمجاز آب در شرق استان 
شناسایى شدند.

مدیر اداره آب و فاضالب شهرستان اردستان گفت: 
به منظور کاهش مصرف آب، دارندگان متخلف شش 
انشعاب غیرمجاز در شهر اردســتان، سه انشعاب در 

شهر زواره و شش انشعاب در مهاباد شناسایى شدند.
عباس شــریعتمدار افزود: این متخلفان به پرداخت 
بیش از صد میلیــون ریال در حق صنــدوق دولت 

جریمه شدند.
وى از ممنوعیت واگذارى انشــعاب بــه واحدهاى 
مسکونى در حال ساخت، ویالها و دامدارى ها در این  
شهرستان خبر داد و افزود: با هدف مصرف بهینه، آب 
تحویلى به کارخانه سیمان اردستان و نیروگاه سیکل 

ترکیبى زواره نیز 30تا50 درصد کاهش یافته است.

صدور سند مالکیت1200متر 
مربع از موقوفه هاى خور

سند مالکیت 1200مترمربع از موقوفه هاى شهرستان 
خوروبیابانک صادر شده است.

مجتبى بابایــى،  مدیــر اداره اوقاف و امــور خیریه 
شهرســتان خور و بیابانک، ارزش این موقوفه ها را 
بیش از یــک  میلیارد ریال با کاربرى کشــاورزى و 
مزروعى عنوان کرد و گفت: از ابتداى امسال تاکنون 
براى اجراى امینانه نیات واقفان نیک اندیش، براى 
94 رقبه از رقبه هاى این شهرستان، 54 سند مالکیت 

به نام موقوفه ها صادر شده است.

5 هکتار از اراضى چادگان
 زیر کشت گیاهان دارویى مى رود

سرپرست فرماندار ى چادگان گفت: در فاز اول کشت 
گیاهان دارویى، 5  هکتار از اراضى شهرستان چادگان 

زیر کشت گیاهان دارویى قرار مى گیرد.
على استوار اظهار کرد: چادگان در زمینه تولید گیاهان 
دارویــى از ظرفیت هاى باالیى برخوردار اســت که 
مسئوالن و کارشناسان جهاد کشاورزى نیز به کشت 
و تولید و عرضه این گیاهان بر حســب استعدادها و 

ظرفیت هاى منطقه نگاه ویژه اى دارند. 

ثبت نام پسا دکتراى علوم 
پزشکى اصفهان تا پایان تیر

فراخوان دوره پســا دکتراى پژوهشى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان منتشر شد و متقاضیان تا 31 تیرماه 

براى ثبت نام دراین دوره فرصت دارند.
متقاضیان دوره پسا دکتراى دانشگاه علوم پزشکى 
که از اتمام دکتراى آنها بیش از پنج ســال نگذشته 
باشد، تا پایان تیرماه فرصت دارند در این دوره ثبت نام 

کنند.
دوره پسا دکتراى پژوهشــى، دوره اى است که براى 
تربیت پژوهشــگران حرفه اى در مراکز تحقیقاتى 
تابعه دانشگاه علوم پزشکى اجرا مى شود و مى تواند 
به عنوان زمانى براى گــذر به مرتبه هیئت علمى در 

نظر گرفته شود.
هدف از برگزارى این دوره همچنین حفظ و حمایت از 
پژوهشگران مستعد و جوان در راستاى ارتقاى سطح 
تحقیقات پایه و کاربــردى در مرکز تحقیقاتى علوم 

پزشکى کشور مى باشد. 

خبر

بیش از 228هکتار از اراضى منابع طبیعى استان رفع تصرف شدند.
معاون حفاظت و امور اراضى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان گفت: به منظور حفظ و صیانت از عرصه هاى منابع 
طبیعى، از ابتداى امســال تاکنون115هکتار از اراضى اســتان با 

همکارى مأموران انتظامى رفع تصرف شدند.
داریوش ســعیدى از کاهش چهــار برابرى تصــرف غیرقانونى 
اراضى منابع طبیعى اســتان در این مدت خبــرداد و افزود: حکم 

خلع ید 133هکتار از اراضى منابع طبیعى استان نیز که پارسال از 
طریق محاکم قضائى صادر شــده بود، در سه ماهه ابتداى امسال

اجرا شد.
وى ارزش ریالى این اراضى رفع تصرف شده را بیش از 136میلیارد 
ریال عنوان کرد و گفت: شهرســتان هاى اصفهــان و چادگان 
بیشترین و شهرضا، فالورجان و تیران و کرون کمترین رفع تصرف 

اراضى را در این مدت داشتند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز 
اصفهان با بیــان اینکه تعــداد پرورش 
دهندگان دام کاهش یافته اســت، گفت: 
با رشــد نرخ ارز، قیمت خرید گوشت شتر 
افزایــش و نرخ هــا به صورت ســاعتى 

مشخص مى شود.
رضا انصارى در خصوص نوســان قیمت 
گوشت قرمز اظهار کرد: خشکسالى، کمبود 
آب، گرانى علوفه و کاهش تعداد پرورش 
دهندگان دام، از عوامل گرانى گوشت قرمز 
است و در چنین شرایطى، عرضه بر تقاضا 

کاهش مى یابد و قیمت آن رشد مى کند.
وى با بیان اینکه قیمت گوشــت قرمز از 
حدود یک ماه تا 40 روز پیش دچار تغییر 
شده است، افزود: البته در این مدت، قیمت 
گوشت قرمز ثابت مانده و افزایش قیمت 

نداشته ایم.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز 
اصفهان ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر 
کیلو گوشت گوساله درجه یک بین 42 تا 
43 هزار تومان، مغز ران 45 هزار تومان، هر 
کیلو گوسفند زنده بین 21 تا 22 هزار و 500 
تومان و نرخ تمام شــده گوشت گوسفند 
درجه یک براى قصاب بین 50 تا 53 هزار 
تومان بوده، اما نرخ اتحادیه براى مشتریان 

50 هزار تومان است. 
وى با بیان اینکه هر کیلو گوشت گوسفند 
درجه یک با دنبه 50 هــزار تومان، بدون 

دنبه 53 هــزار تومان و بدون اســتخوان 
هر کیلو 60 هزار تومان است، اضافه کرد:  
همچنین هر کیلو گوشــت گوساله درجه 
یک 42 هــزار تومان و مغز ران گوســاله 
کیلویى 45 تا 46 هــزار تومان و مغز ران 
شتر 55 هزار تومان، گوشت مخلوط شتر 
52 هزار تومان و گوشــت شتر با کوهان 

کیلویى 48 هزار تومان عرضه مى شود. 
انصــارى گفت: قیمت هر کیلو گوشــت 
گوســفند درجه 2 بدون اســتخوان 45 
هزار تومان و نرخ خرید گوشــت گوسفند 
زنده درجه 2 کیلویى 36 هــزار تومان و 
قیمت خرید هر کیلو گوشــت گوســفند 
درجه 2 ذبح شــده، حدود 40 هزار تومان 
و هر کیلو گوشت گوساله 14 هزار تومان 

است.
وى بــا تأکید بر اینکه گوشــت شــتر از 
کشورهایى مانند پاکستان وارد مى شود، 
تصریح کرد: با رشد نرخ ارز، قیمت خرید 
گوشت شــتر افزایش یافته است. البته با 
توجه به اعالم نرخ  ها به صورت ساعتى، 
قیمت خرید گوشت شتر مشخص نیست. 

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز 
اصفهان یادآور شــد: قیمت گوشت قرمز 
روزانه تعیین مى شــود و بــه ازاى تعداد 
روزهاى نبود دام در میدان، براى هر کیلو 
گوشــت دام، صد تا 500 تومان به دامدار 

پرداخت مى کنیم.

معاون امور زیربنایى و حمل و نقل شــهرى شهردارى نجف آباد 
گفت: مجموعه خدمات در نظر گرفته شده براى بهسازى معابر، به 
دلیل اجراى گسترده شبکه جمع آورى فاضالب در نقاط مختلف 
این شهر دچار مشکالت و محدودیت هاى عدیده اى شده اند، ولى 
در سال جارى اجراى بیش از 9 میلیارد تومان آسفالت در سطح معابر 

پیش بینى شده است.
مهدى فاضل اظهار کرد: تمامى زیرســاخت ها براى انجام این 
میزان آسفالت در سطح معابر شهر فراهم شده و امیدواریم فعالیت 
شرکت هاى خدمات رسان، خللى در سرعت خوب فعالیت ها ایجاد 
نکند. وى به وضعیت بسیار خراب آسفالت برخى معابر مهم شهر و 
معطلى بهسازى آنها براى اجراى شبکه فاضالب اشاره کرد و گفت: 
طى هفته هاى اخیر شــاهد اجراى روکش در معابر مانند خیابان 
منتظرى جنوبى، حدفاصل میدان امام(ره) تا تقاطع بلوار شــهدا، 
خیابان هاى رجایى و 15خرداد جنوبى، حدفاصل بلوار بهارستان تا 
شهدا و خیابان مطهرى از محدوده تقاطع سعدى تا بلوار میرداماد 

بوده ایم و این روند در روزهاى آینده نیز ادامه خواهد داشت.

تکمیل مسیرهاى پیاده روى و دوچرخه سوارى
فاضل از آغاز عملیات پیاده روسازى و سنگ فرش خیابان امام(ره) 
شرقى حدفاصل تقاطع 22بهمن تا میدان آزادگان خبر داد و گفت: 
همزمان با این عملیات بهســازى، مســیر ویژه دوچرخه سوارى 
آن نیز تکمیل خواهد شــد تا عالقه مندان با طى آن، وارد محور 
سالمت در بلوار طالقانى شــده و تا محدوده بوستان خدمت ادامه 

مسیر دهند.
استقبال بسیار خوب شهروندان از پیاده روى و دوچرخه سوارى در 
باند کندروى بلوار فجر نجف آباد، دیگر مطلبى بود که فاضل با بیان 
آن گفت: در نظر داریم با اجراى یک مسیر ویژه در بلوار آیت نجف 
آبادى، امکان ورود عالقه مندان به میدان بسیج و ادامه آن خیابان 
شریعتى را هم فراهم کنیم تا در ادامه و از طریق یکى از معابر، مسیر 

دوچرخه سوارى و پیاده روى به بلوار فجر بازشود.

ســینماهاى اصفهان در این روزهاى گرم تابســتان، 
تازه ترین اکران هاى ســینماى ایــران را به روى پرده 

نمایش مى دهند.
به گزارش تســنیم،«به وقت خمارى» آخرین ساخته 
محمدحسین لطیفى اســت که این روزها در پردیس 
سینمایى چهارباغ به روى پرده است. این فیلم با بازى 
رعنا آزادى ور، هومــن برق نورد، بهــروز بقایى، پوریا 
پورســرخ، ابوالفضل پورعرب، ســیما تیرانداز و غزل 

حسینى داستان یک مراسم ازدواج است.
***

همچنین فیلم شاد و کودکانه «خاله قورباغه» تازه ترین 
اثر ســینمایى افشــین هاشمى اســت که در پردیس 

سینمایى چهارباغ در حال اکران است.
این فیلم خاطره انگیز با صداپیشــگى شــبنم مقدمى، 
مرضیه برومند، غزل شــاکرى، نــگار اردالن، آناهیتا 
خســروى، علیرضا علیمردانى، احسان کرمى، علیرضا 
ناصحى و شهراد بانکى تولید شده است و تهیه کنندگى 

آن را فرشته طائرپور برعهده دارد.
***

«در وجه حامل» فیلم دیگرى اســت کــه این روزها 
در ســینماهاى اصفهان با اســتقبال خوبــى مواجه 

شده است.
 این فیلم به کارگردانى بهمــن کامیار، روایتگر زندگى 
زنى به نام «مهرى» است که ناخواسته درگیر ماجرایى 

مجهول مى شود و در پى حل آن است.
ژاله صامتــى، محمدرضــا غفارى، ایرج ســنجرى، 
احســان امانى و رؤیا جاوید نیا در ایــن فیلم اجتماعى 

نقش آفرینى کردند.
***

ســینمایى «دلم مى خواد» ســاخته بهمن فرمان آرا 
روایتى از نویسنده اى اســت که مدت هاست نمى تواند 

داستان بنویســد و ناگهان بر اثر یک تصادف اتومبیل، 
آهنگى در ذهنش تکرار مى شــود کــه او را به رقص 
مــى آورد. همیــن اتفــاق، شــوق نوشــتن را در او

 برمى انگیزد.
رضا کیانیان، مهناز افشــار، محمدرضــا گلزار، آرمینه 
زیتونچیان، صابر ابر، رؤیا نونهالى، على ســرابى، پیام 
دهکردى، ندا مقصودى، بهناز جعفرى، فرزین صابونى، 

سحر دولتشاهى، احمد ساعتچیان و مریم بوبانى در این 
فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند.
***

همچنین فیلم ســینمایى «تگزاس» ســاخته مسعود 
اطیابى در ســالن پردیس ســینمایى چهارباغ و سینما 

فلسطین  به نمایش در آمده است.
حمید فرخ نژاد، سام درخشانى، پژمان جمشیدى، گابریال 

پترى، توگان تى شــى را، آدریانو تولوزاتى آگومتوس، 
فرانسین لیما و لى بوم بوم بازیگران این فیلم هستند که 
در خالصه داستان فیلم آمده: «هیچ وقت یه ایرانى رو 

تهدید نکن، حتى تو تگزاس!»
***

ســینما ســپاهان نیز ایــن روزهــا فیلــم «خجالت 
نکش»ســاخته رضا مقصودى و «چهارراه استانبول» 

ساخته مصطفى کیایى، «دشــمن زن» ساخته کریم 
امینى را به روى پرده دارد.

«خجالت نکش» تازه ترین اثر رضا مقصودى است که 
احمد مهران فر، شبنم مقدمى، ســام درخشانى، شهره 
لرســتانى، لیندا کیانى، الناز حبیبى، سیدعلى صالحى، 
سمیرا حســینى، بانیپال شــومون، میثاق جمشیدى، 
علیرضا رئیســى، فرانک تمنایى و کاوه آهنگر در این 

فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند.
این فیلم  که در ســالن شماره یک ســینما سپاهان در 
حال اکران اســت داســتان زندگى زن و شوهرى را 
روایت مى کند که با داشتن عروس، داماد و نوه، در سن 

میانسالى بچه دار مى شوند. 
ایــن اتفاق آن هــم در روســتایى کوچــک که هیچ 
چیز از دیــد اهالى پنهــان نمى ماند، زن و شــوهر را 
دچــار اتفاقاتــى کمیک و بامــزه مى کنــد، اتفاقاتى 
کــه در نهایت به جــدال ایــن دو با یکدیگــر منجر 

مى شود.
«چهارراه استانبول» به کارگردانى مصطفى کیایى با تم 
اجتماعى در پردیس سینمایى چهارباغ و سینما سپاهان 

در حال اکران است.
بهرام رادان، محســن کیایى، ســحر دولتشاهى، رعنا 
آزادى ور، ماهور الوند، مهدى پاکدل و مسعود کرامتى 

در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.
همچنین فیلم سینمایى «دشــمن زن» ساخته کریم 
امینى با بازى سام درخشــانى، گوهر خیراندیش، بهاره 
کیان افشار، بهرنگ علوى، الناز حبیبى، مریم سعادت، 
مونا شناس و امیرحســین آرمان در سینما سپاهان در 

حال اکران است.
این فیلم پاسخ کمدى به این سئوالى است که «چرا هر 
چى دشــمن زنه بعد از یه مدت تو زرد از آب در میاد و

مى شه مدافع سرسخت حقوق زنان؟»

مرورى بر روزهاى گرم سینماهاى اصفهان

از «خاله قورباغه» تــا «تگزاس»

پرورش دهندگان دام کم شده اند کاهش 4برابرى تصرفات غیر قانونى در اصفهان

اجراى طرح آموزش راکبــان به جاى توقیف 
موتور سیکلت در اصفهان آغاز شد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان 
اصفهان گفــت: در این طــرح،کالس هاى 
آموزشــى موتورســواران با همکارى معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان برگزار 

مى شود.
سرهنگ چلمقانى با اشاره به اینکه این طرح از 
ابتداى تیر در مناطق مختلف اصفهان اجرایى 
شــده، افزود: در ایــن طرح چنانچــه راکبان
 کاله ایمنى همراه نداشته باشند، موتورسیکلت 
در همان محل توقیف مى شود و مثل قبل به 

پارکینگ منتقل نمى شود.
وى افزود: پلیس بعد از بررسى مدارك و احراز 
تخلف، راکــب را مجبور مى کنــد در کالس 
آموزشى به مدت یک ســاعت شرکت کند و 
پس از خریــد کاله ایمنى، موتورســیکلت را 

تحویل بگیرد.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون 
و 400هزار نفر در اســتان اصفهان راکب این 
وسیله نقلیه هســتند، افزود: 60درصد سوانح 
رانندگى استان متعلق به موتورسیکلت سواران 

است. 

پلیس، موتورسواران را 
به راه مى آورد

معطلى بهسازى آسفالت معابر نجف آباد  براى اجراى شبکه فاضالب 

مدیر اداره راه و شهرسازى شهرستان تیران و کرون گفت: 50 فقره 
پروانه رایگان ساختمان در یکسال گذشــته در بافت فرسوده این 

منطقه صادر شده است.
مرتضى فوالدى اظهار کرد: تخفیف در پروانه هاى ساختمان سازى 
در بافت فرسوده شهرى، به منظور احیاى این بافت داده مى شود. 
وى بیان کرد: شهردارى رضوانشهر و شهردارى عسگران بیشترین 
تخفیف را نسبت به شهردارى تیران براى صدور پروانه ساختمانى 

داشته اند.
فوالدى افزود: براى صدور بیش از 50 پروانه ســاختمان سازى در 
بافت فرسوده این شهرستان، دو میلیارد ریال اعتبار از طرف وزارت 
راه و شهرسازى به شهردارى هاى این شهرستان اختصاص یافت. 
وى صدور پروانه رایگان و یــا ارائه تخفیف بــراى صدور پروانه 
ساختمان سازى و همچنین ارائه تسهیالت بانکى براى ساختمان 
سازى را، روش هاى حمایتى دولت براى احیاى بافت هاى فرسوده 

دانست و گفت: احیاى بافت فرســوده شهرى، جلوه شهرها را زیبا 
کرده و به رونق ساختمان سازى منجر شده است. 

صدور50 پروانه ساختمان رایگان در بافت فرسوده تیران
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اماکن مسکونى تحت پوشش 
بیمه بالیاى طبیعى 

مدیر بحران و پدافند غیر عامل شــهردارى کاشان 
گفت: اماکن مســکونى تحت پوشش بیمه بالیاى 

طبیعى قرار مى گیرند.
حمیدرضا صادقى از لزوم بیمه اماکن مســکونى در 
هنگام بروز بالیاى طبیعى و تخریب ســاختمان ها 

خبرداد. 

هواى اصفهان 
رو به خنکى مى رود

کارشناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اســتان اصفهان گفت: براى مناطق شرق اصفهان، 
وزش باد بــه همراه گرد و خاك در هــوا پیش بینى 

مى شود.
حجت ا... على عســگریان اظهار داشــت: بررسى 
نقشه هاى هواشناســى بیانگر تداوم الگوهاى جوى 

پایدار بر روى استان است.
وى بیان داشت: بر این اســاس، طى دو روز آینده در 
اکثر مناطق آسمان صاف، در بعدازظهر گاهى وزش 

باد نسبتاً شدید پیش بینى مى شود.
کارشناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان اعالم کرد: در مناطق شرقى استان 
گاهى وزش باد همراه با گردوخاك را شاهد خواهیم 

بود.
وى گفت: دماى هوا د در بیشتر مناطق استان یک تا 

دو درجه کاهش خواهد داشت.
على عســگریان ادامه داد: تا روز چهارشنبه هواى 
صاف و غبارصبحگاهى، در بعدازظهر گاهى وزش باد 

پیش بینى مى شود. 

جلوگیرى از اضافه برداشت آب 
از چاه ها

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت سهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: ســال گذشته با جلوگیرى 
از اضافه برداشــت ها در چاه هاى مجاز و غیرمجاز 
اصفهان، در مجموع بیــش از 54 میلیون مترمکعب 

آب صرفه جویى شد.
حسن ساسانى اظهار داشــت: طى دو سال گذشته، 
در استان اصفهان هشــت هزار و 424 پروانه بهره 
بردارى مربوط به چاه هاى کشاورزى اصالح و تعدیل 

شده است.
وى بیان داشت: سه هزار و 896 کنتور هوشمند آب 
و برق از سال 87 تا 95 کار گذاشته شد و این در حالى 
اســت که 315 کنتور حجمى در سال گذشته نصب 
شد و امســال 92 کنتور حجمى روى چاه هاى مجاز 

کشاورزى نصب شد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان اعالم کرد: بدنبال شناســایى چاه هاى غیر 
مجاز طى سال هاى 84 تا 96، میزان آب صرفه جویى 
شده افت و خیزهایى داشته است به طورى که در سال 
90 هفت میلیون متر مکعب، ســال 91 پنج میلیون، 
سال 92 هفت میلیون، سال 93 هجده، سال 94 سى 
میلیون متر مکعب، سال 95 چهل و دو و سال گذشته 
22/4 میلیون متر مکعب آب صرفه جویى شده است.

آغاز گازرسانى به قطب 
صنعتى زندوان پس از 20 سال 
نماینده مردم ناییــن و خور و بیابانــک در مجلس 
شوراى اســالمى با بیان اینکه گازرسانى به قطب 
صنعتى زندوان پس از 20ســال آغاز شــد، گفت: 
پروژه گازرسانى به روستاهاى چاه ملک و چوپانان و 
شهرهاى انارك، فرخى، جندق و خور در هفته دولت 
کلید مى خورد. عباسعلى پوربافرانى درباره گازرسانى 
به قطب صنعتى زندوان، اظهار داشــت: گازرسانى 
به قطب صنعتى زندوان پس از 20 ســال آغاز شد 
و با تالش و پیگیرى هاى انجام شــده به شبکه گاز 

سراسرى متصل شد.
وى با بیان اینکه کلنگ گازرســانى به روستاهاى 
ســهیل، ســپرو، مرغدارى ها و صنایع به زودى به
 زمین زده خواهد شــد، تصریح کرد: پس از سال ها 
انتظار مردم این مناطق، با موافقت وزیر نفت کلنگ 

آن در آستانه هفته دولت به زمین زده مى شود. 

خبر

رئیس کمیته اجتماعى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
اخیراً مافیاى تکدى گرى در شــهر اصفهان مشاهده شده 
است و هر چه زودتر باید نسبت به ساماندهى این امر اقدام 
کرد.کوروش محمدى با بیان اینکه ساماندهى متکدیان باید 
با رویکرد بلند مدت همراه باشــد، اظهار داشت: نمى توان 
نسبت به متکدیان در شــهر اصفهان بى تفاوت رفتار کرد.
وى همچنیــن از احــداث مرکز نگهــدارى تحت عنوان 
«کمپ ساماندهى متکدیان» خبرداد و افزود: در حال حاضر 
ساختمانى براى نگهدارى از متکدیان در شهر اصفهان در 
حال احداث اســت که پیش بینى مى شود تا شش ماه آینده 
شــاهد بهره بردارى از آن باشیم.این عضو شوراى اسالمى 

شهر اصفهان اضافه کرد: دوره احداث ساختمان نگهدارى 
از متکدیان با حمایت شوراى شهر و شهردارى اصفهان به 
انجام رسیده که مدیریت آن از طرف خیریه کارتن خوابى 
«امید» صورت مى پذیرد، زیرا این خیریه داراى تجربه کافى 

در امور مدیریتى متکدیان است.
محمدى با بیان اینکه گنجایش کمپ ساماندهى متکدیان 
گسترده اســت، ادامه داد: با توجه به گنجایش این مرکز، 
هدایت و آموزش بخش وســیعى از متکدیان در این کمپ 
انجام مى شود به طوریکه متکدیان اصفهان آموزش مى بینند 
و در صورت نیاز تحت حمایت بهزیســتى قرار مى گیرند و 

متکدیان غیر بومى نیز به شهرهاى خود اعزام مى شوند.

مدیر عامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: حل مشکل ساماندهى 
پرنده فروشــى ها، جزء اولویت هاى مدیران استان است.

رضــا مجیرى با اشــاره بــه اینکه موضوع ســاماندهى 
پرنده فروشــى ها چند ســالى اســت کــه درکارگروه 
ســالمت اســتاندارى و فرماندارى مورد توجه قرار داشته 
است،اظهارداشت: در ساماندهى این مشاغل، دو پارامتر را 
مدنظر قرار مى دهیم.وى تصریح کرد: یکى ازاین پارامترها، 
محل استقرار یا مکان یابى مناسب براى اجراى این پروژه 

است که اهمیت بسیار باالیى دارد.
وى پارامتر دوم را مربوط به تامین منابع مالى پروژه دانست 

که تهیه آن برعهده شهردارى یا صنف است.
مجیرى با اشاره به اینکه در مورد پارامتر استقرار باید مطالعات 
دقیقى صورت گیرد، اذعان داشــت: این مطالعات شامل 

بررسى هاى دامپزشکى، بهداشتى مى شود.
وى با اشاره به شیوع آنفالنزاى حاد پرندگان در سال هاى 
گذشته، گفت: این موضوع باعث ایجاد مخاطرات زیادى در 
سطح شهر شده است و نیاز به توجه جدى و پرداختن به این 
موضوع دارد. مجیرى در پاسخ به این سئوال که آیا مکانى  
براى استقرار کسبه پرنده فروش در نظر گرفته شده است؟، 
افزود: تاکید ما برعلمى بودن روند رسیدگى و حل این موضوع 

است و منطقه 10 براى این موضوع  پیشنهاد شده است.

ساماندهى پرنده فروشى ها از 
اولویت هاى مدیران استان

مافیاى تکدیگرى در اصفهان 
مشاهده شده است

مسئوالن ســتاد عالى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور به همراه رؤساى 
دبیرخانه هاى کانون هاى فرهنگى هنرى در سراسر استان هاى کشور، امروز و فردا  

در اصفهان گرد هم مى آیند.
در این گردهمایى که با حضور حجت االسالم حبیب ارزانى، مشاور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و رئیس ستاد عالى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد برگزار مى شود، 

سیاست هاى کالن این ستاد در سال جارى ارائه و بررسى خواهد شد.

بنا بر این گزارش آیین افتتاحیه این گردهمایى نیز فردا خواهد بود. 
همچنین امروز پس از افتتاحیه، اعضا با حضور در نشست ها، به ارائه دیدگاه ها و نقطه 

نظرات خود خواهند پرداخت.
دیدار با علما و مسئوالن اســتانى و شــهرى، زیارت قبور تخت فوالد اصفهان  و 
همچنین زیارت مزار شهید مدافع حرم «محسن حججى»  از دیگر برنامه هاى این 

گردهمایى است.

صبح دیروز جمعى از کارگران شرکت پلى اکریل در 
اعتراض به وضعیت موجود، دســت به تجمع صنفى 

زدند.
این کارگران که در بخش هاى مختلف این شرکت 
مشغول به کار هســتند، مى گویند: بحران مواد اولیه 
همچنان ادامه دارد و به جز در بخش هاى محدودى، 

در بقیه قسمت ها تولید متوقف است.
کارگــران پلى اکریل از عــدم پرداخــت معوقات 
مزدى خود نیــز انتقاد دارند و مى گوینــد: عالوه بر 
مطالبات پرداخت نشــده ســال جارى (بخشــى از 
دســتمزد فروردین و اردیبهشــت و تمام دستمزد 
خرداد) از ســال قبل نیز معوقات مــزدى داریم که 

هنوز نقدینگى براى پرداخت ایــن مطالبات تأمین
 نشده است.

یکى از کارگران پلى اکریل مى گوید: هیئت اجرایى 
دولت که بیش از یک ســال است در کارخانه مستقر 
شده، نتوانسته مشکل مواد اولیه را حل کند و کارخانه 

را به طور کامل راه اندازى نماید. 
یادآور مى شــود؛ شــرکت پلى اکریل تیرماه ســال 
گذشــته به طور موقت تولید را متوقف و کارگران را 
به بیمه بیکارى معرفى کرد؛ کارگران فروردین 97 به 
سر کار بازگشتند، اما به نظر مى رسد وقفه چند ماهه 
نتوانسته است مشــکالت این قطب نساجى  را حل 

کند.   

اجراى طــرح ضربتى مبــارزه با اســتعمال دخانیات و 
ممنوعیت عرضه آن در مراکز خوار و بار فروشــى شهر 

اصفهان، امروز آغاز مى شود.
مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان 
گفت: در این طرح پنج روزه، 20مامور بهداشــت محیط 
در بازرســى از  800مرکز عرضه کننــده موادغذایى،

 ویترین هاى تبلیغات اســتعمال دخانیات و پاکت هاى 
سیگار را جمع آورى مى کنند.

هوشــنگ طاهرى افزود: در این طرح، با عرضه استعال 
دخانیات در شعاع100 مترى مراکز عرضه مواد غذایى، 
همچنین اســتفاده افراد کمتر از 18ســال طبق قانون 
اســتعمال دخانیات در داخل مراکز خواروبارفروشــى 

جلوگیرى مى شود.
وى گفت: در ابتدا به مراکز متخلف، تذکر و از آنها تعهد 
گرفته مى شود و درصورت رعایت نکردن، با این مراکز 

برخورد قانونى مى شود.

ممنوعیت عرضه دخانیات در مراکز خوار و بار فروشى

اجراى طرح ضربتى مبارزه 
با استعمال دخانیات از امـــروز

استاندار اصفهان گفت: با ارائه راهکارهاى مشخص، 
مشکالت اصناف بزودى حل مى شود.

محسن مهرعلیزاده دیروز در نشست ماهانه روساى 
اصناف با مسئوالن اجرایى اســتان اصفهان گفت: 
مشــکالت اصناف به دقــت رصد و براســاس آن، 
راهکارها و پیشــنهادات مشخص شــده و به زودى 
براى کاهش این مشکالت تصمیم گیرى ها اعمال 

مى شود.
وى با اشاره به تشــکیل کارگروهى ویژه متشکل از 
بازاریان براى انعکاس مطلوب تر مشکالت و موانع 
گفت: امیدواریم با امکانات و منابعى که داریم بتوانیم 
گره اى هرچند کوچک از مشکالت اصناف و به ویژه 

مردم باز کنیم.
استاندار اصفهان با تأکید بر شناخت ترفندهاى دشمن 
افزود: امروز دشمن با ایجاد هیجانات اقتصادى در بازار 
طال و ارز و موج سوارى عده اى وطن فروش، بدنبال 

فشار بر عموم مردم است.
مهرعلیزاده تعامل و همکارى همه دستگاه ها را براى 
برون رفت از وضعیت کنونى بســیار مهم برشمرد و 
افزود: هدف کنونى دشمن، تضعیف پایه هاى کشور 

در همه شرایط اقتصادى و سیاسى و اجتماعى است.
وى با بیان اینکه ما باید به ســمت تک نرخى بودن 
ارز حرکت کنیم تا این نوســانات مصنوعى نتواند به 
پیکره اقتصادى ما لرزه اى وارد کند، افزود: جدا شدن 
از دالرهاى نفتى یکى از مهمترین بر نامه هاى دست 
اندرکاران اقتصادى کشور اســت و بزرگترین ضربه 
هاى اقتصادى ما به دلیل وابســته بودن قیمت دالر 

است.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه در این جنگ 
اقتصادى، همه باید لباس رزم بپوشند، افزود: زمانى 
جنگ جنگ نظامى بود و امروز جنگ جنگ اقتصادى 

است و همه باید براى هر شرایطى خود را آماده کنند.

مشکالت اصناف به  زودى حل مى شود

تجمع پلى اکریلى ها در اعتراض به کمبود مواد اولیه 

اصفهان میزبان گردهمایى 
مسئوالن ستادى و استانى کانون هاى مساجد

به عقیده کارشناســان، صنعت گردشــگرى در ایران 
تاکنون ازتوســعه اى که شایسته آن اســت برخوردار 
نبوده  است. از دالیل کم رونق بودن صنعت گردشگرى 
مى توان به آماده نبودن بســترهاى اقتصادى مناسب 
براى جذب ســرمایه گذارى در ســاخت هتل و سایر 
صنایع جانبى این حوزه اشــاره کــرد. همین اصفهان 
خودمــان که یکــى از 11 شــهر برتر جهــان از نظر 
جاذبه هاى گردشــگرى اســت و از اصلى ترین مراکز 
رشــد و گســترش در این صنعت به شــمار مى رود؛ 
حتى پنج هتل 5 ســتاره هم ندارد، در صورتى که این 
اســتان حداقــل 20 هتــل 4 ســتاره و 5ســتاره

نیــاز دارد. به گفته یک عضو شــوراى عالــى میراث 
فرهنگــى، صنایع دســتى و گردشــگرى، 70 درصد 
تورهــا متقاضى به اصفهــان از کشــورهاى اروپایى 
فقط بــه دلیــل نداشــتن امــکان اقامت برگشــت 

مى خورد.
با این همه مدیر شهرســازي و معمــاري اداره کل راه 
وشهرسازي استان اصفهان دیروز خبر از اخذ 58 مصوبه 
گردشــگري و احداث هتل در اســتان اصفهان داد و 
گفت: 35 مصوبه گردشــگري داخل و خارج حریم، 35 
مصوبه مجتمــع خدمات رفاهی و بیــش از 200 مورد 
تکمیل پرونده و حــدود 100 مورد مصوبه براى احداث 
نیروگاه هاي خورشیدي اخذ شده است. محمد بناییان 

افــزود: در این حوزه 30 شــهر اســتان در مرحله عقد 
تفاهم نامه همکاري با شــهرداري ها براى مشارکت

 در فرآینــد تهیــه طــرح هــاي تفصیلــی اســت 
و در این راستا تفاهم نامه کالنشهر اصفهان با مشارکت 
اســتانداري، شــهرداري و شوراي شــهر منعقد شده

 است.
این در حالى اســت که ســال گذشــته حمیــد امینى 
معاون ســرمایه گذارى میراث فرهنگــى اصفهان با 
بیان اینکه هتل هــا در اصفهان قدمــت باالیى دارد و 
امروز نیــاز به ســاخت هتل هــاى جدید در اســتان 
وجــود دارد، گفته بود: بــه علت قیمت بــاالى زمین 
در اصفهــان، هتــل ســازى صرفــه اقتصــادى 
نــدارد بــه طــورى کــه بــراى تبدیــل یــک 
زمیــن مناســب، بــه هتــل بایــد هزینــه گزافى 
پرداخــت شــود. بخشــى از زمین ها هم کــه ارزش 
ســرمایه گــذارى بــراى هتــل دارد و در نزدیکــى 
شــهر و کانــون گردشــگرى اســت داراى مالکان 
با تــوان مالــى ضعیفى اســت کــه آن هــا قدرت 
ســاخت هتــل ندارنــد یا فــردى بــه آن هــا براى 

سرمایه گذارى مراجعه نمى کند.
همچنین کارشــناس اقتصادى و فعــال حوزه صنعت 
پیرامون اینکه اســتان اصفهان با وجود ظرفیت هاى 
مختلف در حوزه گردشــگرى نظیر اماکــن تاریخى، 
جاذبه هاى طبیعى، اقوام و سنت هاى مختلف مى تواند 

نقش تأثیرگذار و بى بدیلى داشــته باشــد، گفته است: 
اصفهان براى ســاخت و ســاز و راه اندازى هتل هاى 
گردشگرى از مشهد، تبریز و شیراز بسیار عقب تر است و 
حتى سرمایه گذاران داخلى اصفهان هم هنوز نتوانسته اند 
هتل هــاى خــود را افتتاح کننــد. داود صافــى ادامه
مى دهد: این ارگان ها با ســخت گیرى هاى بى مورد، 
عدم همکارى، مانع تراشى و پیچیدگى  بروکراسى ادارى 
سبب سرمایه گریزى ســرمایه داران از استان اصفهان 
مى شــوند و در چنین شرایطى ســرمایه گذار خارجى و 
داخلى از اقدام خود صرف نظر مى کند و با این اوصاف 
اصفهان با تمام ظرفیت هاى تامل برانگیز و چشمگیر در 
صنعت گردشگرى 15 سال از استان هاى دیگر عقب تر

 است.
مســائلى از جمله قیمت بــاالى زمین و نبــود صرفه 
اقتصادى هتل ســازى در اصفهان، سخت گیرى هاى 
بى مــورد و پیچیدگى  بروکراســى ادارى و بســیارى 
عوامل دیگر، همه در فرار ســرمایه از استان اصفهان 
نقش داشــته و همین موضوع در اظهارات کارشناسان
 به عنــوان دلیل تنزل جایــگاه اصفهــان در صنعت 
گردشگرى مطرح شده اســت. به نظر مى رسد  در این 
راســتا باید ابتدا راهکارهاى مهم و اساســى در جذب 
ســرمایه گذار مدنظر قرار گیرد تا مســیر براى ارتقاى 
جایگاه ســرمایه گذارى در صنعت گردشگرى اصفهان 

هموار شود.

اخذ 58 مصوبه گردشگري و احداث هتل در استان اصفهان 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: بیش از هزار و 
200 نفر امدادگر به همراه 100 نفر پرسنل رسمى در طرح تابستانه هالل احمر 

در جاده هاى استان اصفهان امدادرسانى مى کنند.
داریوش کریمى با اشاره به طرح امداد و نجات تابستانى جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان اظهارداشت: هم اکنون 41 پایگاه امداد و نجات بین شهرى 
و یک فروند بالگرد هوایى با آمادگى کامل جهت پشــتیبانى و عملیات امداد 
و نجات در حوادث مختلف اعم از حوادث بین شــهرى و حوادث کوهستانى 

را دارند.
وى در خصوص راه اندازى پایگاه هاى کوهستانى افزود: سه پایگاه کوهستانى 
در شهرستان هاى نطنز، خوانسار و پادناى سمیرم به صورت 24 ساعته مستقر 
هستند و در صورت بروز حادثه، ارایه خدمات امداد و نجات به حادثه دیدگان 

را انجام مى دهند.
معاون امداد ونجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با بیان اینکه بیش 
از هزار و 200 نفر امدادگر به همراه 100 نفر پرسنل رسمى در طرح تابستانه 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان مشارکت دارند، اضافه کرد: امدادگران با 
اســتقرار در پایگاه ها،حوادث ترافیکى را در جاده ها پوشش داده و بیشتر  در 
حوزه رهاسازى، امداد و نجات، کمک هاى اولیه و پیشگیرى از حادثه به عنوان 

پشتیبان خدمات ارایه مى کنند.
وى ادامــه داد: اعــزام نیروهاى امداد و نجــات هالل احمر  بــراى حادثه 
کوهستانى، مراتع، حادثه آتش سوزى و سایر حوادث که نیاز به حضور تیم ها 
و نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر باشد، براى پشتیبانى انجام مى شود.

کریمى با اشاره به اینکه میانگین حداکثر زمان رسیدن نیروهاى امدادى هالل 

احمر در حوادث 9 دقیقه است، گفت:  در برخى از  عملیات ها زمان رسیدن به 
محل حادثه بسیار طوالنى تر اتفاق مى افتد.

وى با بیان اینکه طرح امداد و نجات تابستانه جمعیت هالل احمر اصفهان تا 
اواخر شــهریور ماه ادامه دارد، گفت: براى ارایه خدمات بهینه به مسافران در 
ایام تابستان و در زمان بروز حوادث، آموزش هاى الزم به نیروهاى داواطلب 
جمعیت هالل احمر ارایه شده  و تنها نیروهاى آموزش دیده مى توانند در طرح 

امداد و نجات تابستانه مشارکت داشته باشند.
 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان در خصوص امداد هوایى 
نیز اظهار کرد:  عملیات هاى نیروهاى امــداد و نجات هوایى جمعیت هالل 
احمر اصفهان بیشــتر مربوط به حوادث اتفاق افتاده در مناطق صعب العبور

 است.

محیا حمزه

فعالیت 1200 نیروى امداد و نجات در طرح تابستانه هالل احمر
آگهى تغییرات شرکت مهندسى نیلگون قطره پارسیان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 26504 و شناسه ملى 
10260472470 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1397/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان 
اصفهان- شهرســتان اصفهان- بخش مرکزى-  شهر 
اصفهان- محله سپاهان شهر – کوچه پنجم(5)- خیابان 
کامروا- پالك 3- طبقه اول- کدپستى 8179914835 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 
 (198063)

آگهى تغییرات

پنج دانشجوى دانشــگاه اصفهان به مرحله کشورى سى 
و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان راهیافتند.

کارشــناس فعالیت هاى دینى و قرآنى دانشگاه اصفهان 
گفت: «ســهیل حســین زاده» در رشــته احکام، «گلناز 
پرهیزکار» و «مریم رفیعى» در رشــته آشنایى با ترجمه 
و تفسیر قرآن، «فاطمه عزیزى» در رشته حفظ موضوعى 
قرآن کریم و «نادر شیخى» در رشته نهج البالغه از دانشگاه 
اصفهان در مرحله منطقه اى سى و سومین جشنواره قرآن 
و عترت دانشجویان برگزیده شده و به مرحله کشورى این 

مسابقات راه یافتند.
فریبا گودرزى افزود: مرحله منطقه اى ســى و ســومین 
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان که اردیبهشت  امسال 
در دانشگاه اصفهان برگزار شد و 100نفر از دانشجویان در 

این مرحله از مسابقات شرکت کردند.
 مرحله کشورى ســى و سومین جشــنواره قرآن و عترت 

شهریور امسال در تهران برگزار مى شود.

رئیس شــوراى اسالمى شــهر کاشان 
از نامگــذارى یک خیابان یــا میدان در
 این شهر به نام «احســان حاج صفى» 
بازیکن تیم ملــى فوتبال در راســتاى 
قدرشناســى از تالش وى در بازى هاى
فوتبــال جــام جهانــى 2018 خبــر

داد.
علــى رســول زاده، در آییــن تجلیل از 
کاپیتان تیم ملى فوتبال در آمفى تئاتر بام 
شهر، با بیان اینکه وجود کاپیتان احسان 
حاج صفى در تیــم ملى ایــران افتخار 
کاشانى ها اســت، اظهارداشت: کاشان 
در تمامى زمینه هــاى علمى، فرهنگى، 
هنرى و ورزشى نخبه هاى فراوانى دارد، 
به ویژه در زمینه ورزش ســرآمد تمامى 

شهرهاست.

راهیابى دانشجویان دانشگاه اصفهان
 به مرحله کشورى

خیابانى به نام 
«حاج صفى» در کاشان 
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تانک هاى کمونیست ها 
علیه آزادى خواهان

چندین دهه بعد از اختراع تانک، این وسیله جنگى در دوران جنگ سرد نه تنها به عنوان عنصرى حیاتى در 
صحنه هاى نبرد مطرح بود بلکه ابزارى براى حکومت هاى کمونیســتى به حساب مى آمد تا به وسیله آن، 
مخالفان خود را سرکوب کنند. مجارستان و چکسلواکى به عنوان دو کشور اقمارى شوروى و چین به عنوان 

یکى دیگر از کشورهاى کمونیستى، در استفاده از تانک براى سرکوب مخالفان خود سنگ تمام گذاشتند.

بهار پراگ / چکسلواکى - سال 1968
جنبش اصالحاتى که با رهبرى «الکســاندر دوبچک» 
-عضو حزب کومونیست چکســلواکى اما داراى افکار 
آزادى خواهانه - آغاز شــده بود، تا زمانى که نیروهاى 
شوروى در ماه آگوست 1968 به آنها حمله کردند ادامه 

داشت. روزى که تانک هاى شوروى به «پراگ» پایتخت 
چکسلواکى رسیدند، اهالى آن شهر سعى کردند به شکل 
صلح آمیزى حرکت  تانک ها را متوقف کنند. آنها به سربازان 
مهاجم گل هدیه مى دادند. حمله پنج تا هفت هزار تانک به 

چکسلواکى، پایان بهار پراگ را رقم زد.

تسخیر بوداپست/  مجارستان - سال 1956
هــزاران مجارســتانى در پاییــز 1956علیــه حکومــت شــوروى و اقدامــات پلیــس مخفى 
کشــور خودشــان  قیام کردنــد. مبــارزان آزادیخواه، تانــک هاى کمونیســت هــا را مجبور به 
عقب نشــینى کردنــد. ولى در گــرگ و میــش 4 نوامبر، حملــه  تمام عیــار نیروهاى شــوروى 
بــه «بوداپســت»، پایتخت مجارســتان انجام شــد که جان ســه هزار نفــر را گرفت تــا قیام 

سرکوب شود.

سرکوب  در تیان آنمن / چین - سال 1989
اعتراضات دانشجویى در بهار سال 1989 در شهر پکن، روز چهارم ژوئن با قتل عام معترضین در میدان«تیان آنمن» به اوج 
خود رسید. در این روز تانک ها صدها معترض را زیر گرفتند. روز بعد، یک عکاس این عکس نمادین و بسیار مشهور را گرفت که 

نشان مى داد مردى راه تانک ها را در این میدان سد کرده است.

منبع: HISTORY REVEALED  / مترجم: محمد رضا ارزانى
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تتصویر هفته

در صبحگاه روز بعد از حمله 
هوایى آلمان به «بالهــام» (محله اى در 

جنوب لندن) در 15 اکتبر 1940 ، یک اتوبوس 
دو طبقه به داخل گودال بزرگى مى افتد. یک بمب ضد 

زرهى که در شاهراه بالهام اصابت کرد، تونل تأسیسات 
زیر زمینى را در محل انفجار تخریب کرد. در این تونل افرادى 
که براى در امان ماندن از حمله هوایــى آلمان ها به دنبال 
جانپناه بودند، سکنى گزیده بودند که اصابت بمب منجر به 

مرگ 67 نفر از آنها شد. چند ساعت بعد از این بمباران، 
راننده اتوبوس خط 88 که در زمان خاموشى مطلق 

در حال حرکت بود این گودال عمیق را ندید 
و به داخل آن سقوط کرد.

کشف معبد گم شده «رامسس دوم» در «جیزه»
DailyMail :منبع

باستان شناسان موفق به کشف معبد گم شده «رامسس 
دوم»، یکى از قدرتمندترین فراعنه مصر شدند.

محققان در میان این بقایاى 3200 ســاله طرح هایى 
مختص به «خداى خورشــید» مصرى پیدا کرده اند. 
این معبد که در گورستان «ابوذر» جیزه پیدا شده است 
34 متر عرض و 52 متر طول دارد. این ساختمان تازه 
کشف شده طى حکومت 67 ساله رامسس دوم ساخته 
شده است. رامســس دوم بیش از صد فرزند داشته که 
بیشترین تعداد در میان فراعنه مصرى به شمار مى رود. 
وى در سال 1213 قبل از میالد مسیح(ع) از دنیا رفت.

رامسس دوم، سومین فرعون دودمان نوزدهم، یکى از 
قدرتمندترین و محبوب ترین فرعون هاى مصر است. 
وى عمدتًا به دلیل ساخت مجسمه هاى غول آسا براى 

ساختمان هاى بزرگش شناخته مى شود.
روى یکى از دیوارهاى معبد تازه کشف شده، عناوین 
مختلف شاه رامســس دوم و خدایان خورشید مصرى 

حکاکى شده است.
باستان شناســان حکاکى هایــى از «رع»، خــداى 
خورشــید، پیدا کرده اند که ثابت مى کند رامسس دوم 
خداى خورشید را مى پرستیده اســت. رع که معموًال 
خداى خدایــان، محافظ فراعنه و خالــق همه چیز در 
نظر گرفته مى شــد، در زمان دودمــان پنجم ظهور 

کرد.

پروفســور «میرســوالو بارتــا» در این بــاره گفت: 
«کشف معبد رامسس دوم شــواهد منحصر به فردى 
از فعالیت هاى ساخت وساز و مذهبى این شاه در منطقه 
"منف" به ارمغان آورده اســت و وضعیت فرقه خداى 
خورشید از زمان دودمان پنجم تا اوایل پادشاهى نوین 

در ابوذر را نشان مى دهد.»
به گفته باستان شناسان، ستون هاى سنگى آبى رنگ 
که جلوى ســاختمان قرار دارند با دیوارهاى خشــتى 
محصور شــده بودند. این مجتمع روى دشت سیالبى 
ابوذر ساخته شده اســت و بالکنى مشرف به رودخانه 
نیل دارد. محققان در قسمت پشتى معبد، راه پله اى پیدا 
کردند که به یک محوطه سنگى ختم مى شود که به سه 

اتاق موازى تقسیم شده است.
در هر دو طرف معبد، سه ساختمان  بزرگ انبارى قرار 
دارد. باستان شناسان براین باورند که معبد رامسس دوم 
بین سال هاى 1213 و 1279 قبل از میالد مسیح(ع) 

ساخته شده است.
رامسس دوم ســاختمان هاى بزرگى ساخت تا قدرت 
خود به عنوان پادشــاه را به رخ بکشد. وى پایتخت را 
از شهر تبس به رآمســس منتقل کرد و معابد زیادى 
در مصر و نوبه ساخت. مشهورترین این سازه ها، معبد 
«ابوسمبل» و معبد «رامســیوم»، محل دفن وى در 

تبس، است.
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