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افت فشار، عارضه کم آبى در بدنمهاجرت نقره کاران به ترکیه صحت ندارد«روزهاى نارنجى» هدیه تهرانى و على مصفا رکورد مصرف برق شکسته شد دستبند پلیس بر دست پلیس هاى قالبى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

مساجد طالیه دار هدایتگرى هستند
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موتورسواران آموزش مى بینند

وقتى «عدس» 
میلیاردرتان مى کند!

«گل»، دومین 
ماده مخدر پرمصرف 
معتادان اصفهانى
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دبیر ستاد عالى کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد کشور:

«فهیمه» سریال «پایتخت»:

دلم نمى خواهد نقش 
یک زن شمالى را تکرار کنم

باز هم گلى به جمال کاشانى ها!
برخالف اینکه در اصفهان خبرى از  تجلیل از احسان حاج صفى و رشید مظاهرى نبود امامردم 

شهر کاشان از بازیکن تأثیرگذار و کاپیتان تیم ملى به شکلى فوق العاده استقبال کردند.
تیم ملى فوتبال ایران پس از کسب 4 امتیاز در یکى از گروه هاى سخت رقابت هاى جام جهانى 
2018 به شکلى تلخ از دور رقابت ها کنار رفت و با جام جهانى وداع کرد.  پس از اتمام کار ایران 

در این تورنمنت، کاروان تیم ملى به کشور بازگشت و ...
5

در اصفهان که خبرى از تجلیل نبود

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نســبت به احداث مجتمع 
تجارى ادارى و پارکینگ با مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى 
اقدام نماید. متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد آگهى فراخوان مى توانند تا روز یکشنبه 1397/04/24 به 
دفتر امور سرمایه گذارى شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان 

توحید خانه تاریخى سرتیپ سدهى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33511224

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم

انتصاب بجا و شایسته جنابعالى که از چهره هاى 
متعهد و برجسته مى باشید را به عنوان مدیرکل 
دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
تبریک عرض نموده، امیدواریم تعهد و کارایى 
توام با مدیریت تاثیرگذار آن مقام محترم، سبب 
ساز پیشرفت و تعالى روزافزون استان اصفهان 

و کشور عزیز اسالمى مان شود.  

جناب آقاى دکتر
 على اصغر ذاکرى هرندى

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر بویین میاندشت

انتصاب شایسته جنابعالى را به عنوان مدیرکل 
دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان که مبین مقبولیت و شایســتگى شما 
مى باشــد، صمیمانه تبریک عرض مى کنیم. 
بى تردید بــا کارنامه درخشــانى که در حوزه 
مدیریتى از آن برخوردار هستید، پذیرش این 
مسئولیت خطیر منشاء برکات فراوانى خواهد 
بود. امید است در سایه تأییدات الهى، در این 

عرصه خطیر موفق و سربلند باشید.

جناب آقاى دکترجناب آقاى دکتر
 على اصغر ذاکرى هرندى على اصغر ذاکرى هرندى

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
شهرکرکوند

مدیریت شعب استان اصفهان
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میک زن شمالى را تکرار کنم ر ر ىر زن ی

کارت سوخت 4
دوباره 

فعال مى شود؟
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در شرایطى که به تعداد خودروهاى در خیابان روز 
به روز افزوده مى شود شــاید باید بستر مناسب را 
براى مدیریت مصرف بنزین فراهم کرد. بســترى 
که گزینه هایى مانند اســتفاده از کارت ســوخت، 
سهمیه بندى و دو نرخى شــدن بنزین در آن قابل 
بررسى است.زمزمه هاى بازگشت کارت سوخت از 
زمستان سال گذشته و با مصوبه مجلس به گوش 
مى رســید. درحالى که در ســال هاى اخیر با غیر 
فعال شدن طرح ســهمیه بندى بنزین، استفاده از 
کارت هاى ســوخت عمًال منتفى شده بود، شرکت 

ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى...
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 مدیران ضعیف
پست خود را 
ترك کنند

استاندار اصفهان در جمع مدیران اجرایى استان:

  معاوضه   معاوضه ««په په» با په په» با 
انصارى فرد؟!انصارى فرد؟!
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در شــرایطى که به تعداد خودروهاى در خیابان روز به روز 
افزوده مى شود شاید باید بستر مناســب را براى مدیریت 
مصرف بنزین فراهم کرد. بســترى که گزینه هایى مانند 
استفاده از کارت سوخت، ســهمیه بندى و دو نرخى شدن 
بنزین در آن قابل بررســى اســت.زمزمه هاى بازگشت 
کارت سوخت از زمستان سال گذشته و با مصوبه مجلس 
به گوش مى رسید. درحالى که در ســال هاى اخیر با غیر 
فعال شدن طرح سهمیه بندى بنزین، استفاده از کارت هاى 
سوخت عمًال منتفى شده بود، شرکت ملى پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى اعالم کرد طبق مصوبه مجلس استفاده 
از کارت سوخت براى متقاضیان ســوختگیرى خودرو بار 

دیگر الزامى خواهد شــد. ضمن اعالم این خبر،  تأکید شد 
افرادى که فاقد کارت سوخت هســتند باید نسبت به اخذ 
کارت سوخت اقدام کنند. این خبر شــائبه هایى را درمورد 
دو نرخى و سهمیه بندى شدن بنزین ایجاد کرد اما این امر 
محقق نشد و این روزها با نوسازى و به روزرسانى جایگاه ها 
باز هم ابهاماتى در این زمینه ایجاد شده است. به گفته اسدا... 
قره خانى، یک عضو کمیسیون انرژى مجلس، دولت قصد 
دارد از 15 تیر کارت ســوخت را اعمال کند یعنى به دنبال 
ســهمیه بندى براى بنزین اســت یعنى براى خودروهاى 
عمومى بنزین را با یک قیمت ارائه مى دهد و براى ســایر 

خودروها به قیمتى دیگر.

پروانه سلحشــورى، نماینده تهران و رئیس فراکسیون 
زنان در مجلس درباره طرح ازدواج زنان بدون اذن پدر، 
گفت: این طرح را فراکسیون زنان تهیه نکرده است. حتى 
در فراکسیون زنان نیز مطرح یا بررسى نشده است. طرح 
ازدواج دختران بدون اذن پدر را حمیــده زرآبادى آماده 
کرده اند و از فراکســیون زنان مشورت هم نگرفتند. من 
شنیده ام با توجه به بازخورد اجتماعى منفى که این طرح 
به دنبال داشت ایشــان تغییراتى را در آن به وجود آورده 
است.این نماینده مجلس در گفتگو با «اعتمادآنالین» 
اظهار کرد: بعید به نظر مى رسد که این طرح در مجلس 
رأى بیاورد؛ چرا که قانونى بــراى ازدواج دختران بدون 

اذن پدر وجود دارد و دختران با گرفتن حکمى از دادگاه 
مى توانند بدون اذن پدرشان ازدواج کنند و این قانون یک 

قانون تکرارى است.
سلحشورى همچنین درباره الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان گفت: این الیحه در دستور کار صحن قرار دارد. 
زمان دقیق بررسى الیحه حمایت از کودکان در صحن 
علنى مجلس مشخص نیست. او با اشاره به الیحه تأ مین 
امنیت زنان گفت: این الیحه هنوز به مجلس داده نشده 
که بخواهد در دستور کار قرار بگیرد. البته شنیده ایم آن را 
به مقام معظم رهبرى داده اند که ایشان در این خصوص 

نظر بدهند.

کارت سوخت 
دوباره فعال مى شود؟

طرح ازدواج زنان بدون اذن پدر 
رأى نمى آورد

خودرو نمایندگان کجاست؟ 
  باشگاه خبرنگاران جوان | طى یکسال 
گذشته حدود 20 دستگاه خودرو متعلق به نمایندگان خانه 
ملت با برچسب مجلس شوراى اسالمى به سرقت رفته 
است. شنیده شده که این خودروها به دلیل داشتن برچسب 
هولگــرام دار مجلس توانایى عبــور از گیت هاى اصلى 
ساختمان مجلس را دارند. در همین باره محمدحسن نژاد، 
عضو کمیسیون اقتصادى  تصریح کرد: «حدود یکسال 
پیش خودروى بنده با برچســب مجلس به سرقت رفت 
اما هنوز خبرى از آن وجود نــدارد. ارزش مادى خودروها 
را هم کنار بگذاریم، اگر فردا این خوردوها را با برچســب 
مجلس پر از مواد منفجره وارد خانه ملت کنند، چه کسى 

پاسخگو است؟»

مى خواستند بازار قم را ببندند
حجت االسالم و المســلمین مجتبى    فارس|
ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس، گفت: دشمن در قم 
نیز به دنبال توزیع اطالعیه هایى براى بستن بازار بود اما 
با هوشیارى بازاریان قمى این توطئه خنثى شد اما باید به 
این موضوع توجه داشته باشیم که فشار به مردم موجب 

نارضایتى آنها مى شود.

مدیریت پت و متى!
پاپــى زاده، نماینده    خبرگزارى دانشجو |
مردم دزفول مشــکالت موجود در حوزه آب را ناشى از 
مدیریت پت و متى در حوزه آبى کشور برشمرد و تأکید کرد: 
در حال حاضر دزفول، اهواز، خرمشهر و آبادان دچار مشکل 
شــده اند و تا زمانى که دولت سیاســت هاى آبى خود را 
اصالح نکند ما همچنان با این مشکل مواجه خواهیم بود.

سود هنگفت
  خبرگزارى دانشجو | عضو کمیســیون 
اقتصادى مجلس با بیان اینکه سامانه «نیما» در چارچوب 
نظام ارزى کشــور ناقص اجرا و موجب ایجاد رانت براى 
برخى شده است گفت: چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما 
در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدى دو سال کشور 

سود برده اند.

ادعاهاي نچسب
دولت بهار از رسانه هاي    روزنامه قانون |
نزدیک به احمدي نژاد مدعی شــد که نــه تنها قالیباف 
قرار نیســت معاون اول روحانی شود بلکه قرار شده تا به 
جاي او پاســتور را در اختیار بگیــرد. در خبري که کانال 
تلگرامی دولت بهار منتشــر کرد، آمده بود که شنیده ها 
حاکى است، درپى داغ شدن موضوع انتخابات زودرس، 
یکى از کاندیداهاى اصولگرا که شایعه انتصابش در جایگاه 
معاون اولى منتشر شد، ستادهاى خود را فعال کرده است!

پایان کارشکارچیان آمریکایى
 در ایران

  فارس| مدیرکل دفتر شــکار و صید سازمان 
محیط زیست گفت: با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال 
تحریم هاى ظالمانه آمریکا علیه جمهورى اسالمى ایران 
تا اطالع ثانوى، صدور مجوز براى اتباع آمریکایى منتفى 
است. به گفته تیمورى، در فاصله ســال هاى 1386 تا 
1392، دو هزار و 16 مجوز شکار براى اتباع داخلى و 575 
مجوز شکار براى اتباع خارجى از تمامى کشورها از جمله 

آمریکا صادر شده است.

دورهمى 1+4 و ایران 
  ایسنا| یک منبع دیپلماتیک روز ســه شنبه از 
برگزارى نشســتى با حضور وزیران امور خارجه ایران و 
پنج قدرت جهانى در وین بــراى حفظ برنامه جامع اقدام 
مشــترك (برجام) خبر داد که  آینده آن پــس از خروج 
آمریکا از این توافق در معرض خطر قرار دارد. این وزیران 
قرار اســت درباره اینکه اتحادیه اروپا چگونه  مى تواند 
از منافع تهران دربرجام از طریق یک بســته اقتصادى 
محافظت کند رایزنى نمایند. «فدریکا موگرینى»،  مسئول 
سیاســت خارجى اتحادیه اروپا نیز در نشست روز جمعه 

حضور خواهد داشت.

خبرخوان
واردات عجیب قلوه سنگ!

  میزان | براساس آمار گمرك در سال 96 بیش 
از 301 ُتن قلوه سنگ، ریگ، ریگ هاى صاف و سنگ 
چخماق از کشــورهاى مختلف وارد ایران شده است. 
بر اساس واردات این حجم ســنگ، 134 هزار و 878 
دالر ارز از کشور خارج شد. بیشترین واردات سنگ از 

چین با حجم بیش از 190 تن بوده است.

فیلتر 32 سایت فروش
 بلیت هواپیما

سخنگوى سازمان هواپیمایى کشورى    ایسنا|
اعالم کرد که این سازمان از خرداد ماه امسال تاکنون 
دستور فیلتر 32 سایت غیر مجاز فروش بلیت هواپیما 
را نهایى کرده اســت. رضا جعفرزاده همچنین اعالم 
کرد که شــرکت هاى هواپیمایى ملزم شــده اند نرخ 
نهایى بلیت پروازهاى خود را در ســایت هاى رسمى 

خود قرار دهند.

اما و اگر حذف کارتخوان ها
  ایسنا| بازرس انجمن پزشــکان عمومى 
ایران با اشاره به اظهاراتى که درباره حذف کارتخوان 
از مطب پزشکان براى فرار مالیاتى مطرح شده است، 
گفت: استفاده نکردن از این دســتگاه میزان درآمد را 
کتمان نخواهد کرد چراکه اداره هــاى امور مالیاتى از 
طریق سیستم هایى که وجود دارد به حساب هاى مالى، 
اعتبارى، مشخصات دارایى هاى ملکى و سرمایه اى 

دسترسى دارند.

کاج هاى 100میلیون تومانى
کاج هاى زینتى    پایگاه خبرى پلیس |
یک میلیارد ریالى که از خارج کشور به شکل قاچاق وارد 
شده بود قبل از آنکه به دست مشتریان برسد از سوى 
پلیس کشف شــد. این درختچه هاى زینتى از سوى 
مالک یک واحد پرورش گل هاى زینتى وارد کشور شده 
بود تا به مشتریانش در رامسر واگذار شود.  در این واحد 
پرورش گیاهان زینتى بیش از 25 هزار شاخه جوانه هاى 

کاج مطبق کشف شد.

دماوندخوارى!
  ایسنا| دماوند بلندترین کوه ایــران که به 
عنوان میراث طبیعى نیز ثبت شده است این روزها با 
مشکالت زیادى از ساخت و ساز و کوه خوارى گرفته تا 
چراى بى رویه دام و معدنکاوى مواجه است. یک فعال 
محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر بخش هایى از 
دماوند شکاف خورده است، گفت: تصمیمات اتخاذ شده 
براى حفاظت از دماوند باید ضمانت اجرایى داشته باشد.

ثبت دماى باالى 50 درجه 
  آفتاب نیوز | با توجه به روند افزایشى دما 
در خوزســتان در این هفته، استاندارى خوزستان طى 
اطالعیه اى، ادارات و بانک هاى اســتان خوزستان را  
به منظور کاهش مصرف برق امروز چهارشنبه تعطیل 
اعالم کرد. گفتنى است دماى روز یک شنبه در شهر 

اهواز در سال جارى رکورد زد و به 53 درجه رسید. 

این 3 استان
  ایسنا| معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى 
استاندار خراسان رضوى گفت: براساس گزارش هایى 
که به وسیله بهزیستى اعالم شــده است سه استان 
کرمان، خراسان و تهران بیشترین تعداد مراجعان زنان 

معتاد را داشته اند.

بوس فرستادن عادل خان!
   خبر آنالین | دوشــنبه شــب در برنامــه 
 تلویزیونى «2018» عادل  فردوسى پور، مجرى این 
برنامه با برنده پژو206  به گفتگو پرداخت. فردوسى پور 
در پاسخ به ابراز عالقه این برنده خوزستانى که گفت 
«صحبت با شما از 206 بیشتر مى ارزه» بوسه اى براى 

او فرستاد که خیلى ها را غافلگیر کرد!

  تابناك | ســردار جاللى، رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشــور اخیراً در رابطه با بحــران آب و تغییر 
اقلیم کشــور ســخن گفته و مواضعى را بیــان کرده 
اســت که با اصول علمى دانش هواشناسى همخوانى 

ندارد. 
سردار جاللى روز دوشنبه در یک نشست علمى پیرامون 
موضوع مذکور گفت: تغییرات اقلیمى در ایران مشکوك 
به دخالت خارجى هاست؛ تیم هاى مشترکى از اسرائیل و 
یکى از کشور هاى همسایه، ابر هاى در حال ورود به ایران 
را غیربارور مى کنند؛ عالوه بر این ما با بحث ابردزدى و 

برف دزدى نیز مواجه هستیم.
در رابطه با این سخنان، احد وظیفه، مدیرکل پیش بینى و 
هشدار سریع سازمان هواشناسى کشور به رسانه ها گفت: 
بر اساس اطالعات هواشناســى امکان اینکه کشورى 
ابرى را بدزدد و یا آن را نابارور کنــد عمًال وجود ندارد و 

غیر ممکن است.
دکتر بهلول علیجانى، پدر دانش سینوپتیک کشور نیز در 
مورد تالش براى نابارور کردن ابر ها گفت: براى اینکه 
ابر ها را نابارور کنیم، باید آنقدر به ابر ها دماى گرم بدهیم 
که ذرات معلق آب در آسمان برعکس فرایند ایجاد بارش 
نامرئى تر و پراکنده تر شــوند، این اتفاق نیازمند هزینه و 
شرایط بسیار سختى اســت که به لحاظ علمى عملیاتى 

نیست.
وى همچنین در مورد علت کاهش بارندگى ها در کشور 
اضافه کرد: دلیل اصلى وقوع این مشکل افزایش دماى 
کره زمین و تغییر جریان حرکت باد هاى فصلى اســت 
که باعث شــده اســت ابر هایى که در گذشته به فالت 
مرکزى ایران و مناطق جنوبى ایران حرکت مى کرد، حاال 
مسیرشان را به سمت شمال غرب و مناطق قفقاز و روسیه 

تغییر داده است. 

علیرضا محجوب، نماینده تهران در مجلس در کنگره 
سراسرى «برند ملى؛ اقتدار ملى» مدعى شد که وزارت 
خزانه دارى آمریکا با اعالم اینکــه 22 میلیارد دالر ارز 
کشور در دست مردم اســت، به دنبال باطل کردن این 

اسکناس هاست. 
وى افزود: این موضوع در صدر تصمیمات وزارت خزانه 
دارى آمریکاست و شخص رئیس جمهور آمریکا نیز به 
جد آن را دنبال مى کند که اگر به اطالعات بنیادى برسد 

ابتدا این اسکناس ها را مشکوك و بعد باطل اعالم کند. 
وى گفت: هدف آمریکا از این اقدام حادثه سازى است 
تا باعث ایجاد تجمع براى فروش دالر و پس دادن این 

پول ها بشود.
ســایت «تابناك» درباره ســخنان محجوب نوشت: 
«اظهارات ایــن نماینده مجلس بیــش از آنکه واقعى 
باشند، در راستاى اثرگذارى روانى بر بازار ارز و متقاعد 
کردن مردم براى فروش ارزهاى خود باشــد که به نظر 

مى رسد با موفقیت همراه نخواهد شد. به این دلیل که 
این مســئله نیازمند راهکارهاى کاربردى تر، اثرگذار تر 
و ملموس ترى اســت که تاکنون از ســوى مجلس و 
دولت دنبال نشــده اســت. بدون تردید این اظهارات 
نمى تواند گره اى از مشــکالت ارزى کشــور را حل 
کند و بیــش از پیش موجبــات بى اعتمــادى مردم 
به سخنان و اظهارات مســئولین و نمایندگان مجلس 

خواهد شد.»

معاون رئیس جمهور درباره تأثیر التهابات بازار ارز بر سفر 
گردشگران خارجى به ایران گفت: حتماً اثرى داشته است 
البته همه تالش خودمان را به کار گرفتیم تا این اثرات 

کاهش داشته باشد.
على اصغر مونســان افزود: گردشگران ورودى به کشور 

ســرگردان هســتند، آنها یا باید به بانک هاى منتخب 
مراجعه و ارزشــان را براســاس هر دالر 4200 تومان 
تبدیل به ریال کنند یا با توجه به اینکه اطالعات نرخ ارز 
به گوششان مى رسد شاید براى شان دشوار باشد چنین 
کارى را انجام دهند، بنابراین متأسفانه دالل ها در این 
حوزه حضور پیدا کردند، با گردشــگران خارجى ارتباط 
مى گیرند و این مســئله اثــر منفى از ایــران در ذهن 
گردشگران خارجى ایجاد مى کند که اتفاق خوبى نیست.
رئیــس ســازمان میراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى درباره تأثیر نوسانات بازار ارز بر آمار سفرهاى 
خارجى ایرانیان اظهار کرد: البته هنوز اظهارنظر درباره این 
مسئله زود است چون تا آمار به ما برسد، یک ماه تا یک 
ماه و نیم مى گذرد بنابراین باید آمارها را بگیریم ببینیم چه 

اتفاق افتاده است اما حتماً  اثر خواهد داشت.

بر اساس آمار رسمى ثبت شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران، روز یازدهم تیرماه 97 در ساعت 16 و 38 دقیقه 
با ثبت مصرف لحظه اى برق به میزان 56 هزار و 672 مگاوات، رکورد جدیدى در تاریخ مصرف برق کشور به ثبت 
رسید. پیش از این، هشتم مردادماه سال گذشته با ثبت مصرف لحظه اى 55 هزار و 443 مگاوات، بیشترین میزان 
مصرف برق در تاریخ کشور رقم خورده بود. شــدت مصرف برق در ساعات بعدازظهر روز یازدهم تیرماه(ساعات 
14 تا 17) موجب شد تا بخش هاى زیادى از کشور به ویژه نقاط مختلف در کالنشهرهایى چون تهران، سمنان، 

اصفهان، بندرعباس، کرج و ... با قطعى هاى پراکنده و چندساعته برق مواجه شوند.

پس از گذشت دوروز از ضرب األجل رئیس جمهور، بانک مرکزى دیروز فهرست واردکنندگان خودروى خارجى را اعالم 
کرد. از نکات جالب توجه این لیست، واردات خودرو توسط وزارت بهداشت است که عباس زارع نژاد در این خصوص اظهار 

کرد: وزارت بهداشت به جز آمبوالنس و خودروهاى امدادى خودروى خارجى دیگرى وارد نمى کند. 
به گفته وى، 18 میلیون یورو ارز مذکور براى واردات 400 دستگاه «آمبوالنس کمک دار» براى مناطق صعب العبور هزینه 
شده است.وى افزود: در چند سال گذشته 2000 دستگاه آمبوالنس مجهز و استاندارد از آلمان وارد کشور شده یا در حال 
ورود است. همچنین 200 دستگاه موتورالنس نیز از هونداى ژاپن با استانداردهاى پیشرفته خریدارى شده است. 70 دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس مجهز نیز از هیونداى کره جنوبى خریدارى شده که در شــرایط بحرانى و در تصادفات بین جاده اى و 
همچنین حوادثى که تعداد مصدومان زیادى دارد، کاربرد دارند. عالوه بر این موارد، شش فروند هلى  کوپتر جدید و استاندارد 

براى اورژانس خریدارى شده است.

انتشار لیست واردکنندگان کاالها با ارز دولتى از سوى 
بانک مرکزى واکنش هاى فراوانى را در جامعه به همراه 
داشته است. از فاش شــدن واردات چاى ساز و قهوه ساز 
توسط شرکت خودروسازى تا واردات لوبیا چیتى توسط 
شرکت واردکننده پارچه. در این میان یکى از اقالمى که 
تقاضاى زیادى براى واردات آن وجود داشــت و تعداد 
زیادى از شــرکت ها براى آن درخواست ثبت سفارش 

داده اند، عدس است.
با وجود تولید حبوبات در کشور، میزان باالیى از حبوبات 
از کشورهاى دیگر وارد ایران مى شوند. سرانه مصرف 
عدس در کشور 2/5 کیلوگرم اســت که بر این اساس 
کشــور به ســاالنه 190 هزار تن عدس نیــاز دارد. در 
ســال 1396 نزدیک به 99هزار تن عدس در کشــور 
تولید شده اســت و با توجه به اینکه میزان تولید عدس 
در کشــور جوابگوى میزان مصرف نیســت، از این رو 
کشــور براى تأمین این نیاز مجبور بــه واردات آن از 

خارج است.
آمار مقدماتى گمرك از تجارت خارجى 12 ماهه سال 96 
حاکى از آن است که در این مدت حدود 126هزار و 750 
تن عدس به صورت خشــک و غالف کنده وارد ایران 

شده است. 
با انتشار گزارش بانک مرکزى مشخص شده که فقط 
در سه ماهه نخست سال جارى تعداد 45 شرکت براى 
واردات عدس از خارج از کشــور ثبت ســفارش انجام 
داده اند که به این شرکت ها مبلغ 41میلیون و 662هزار 
یورو تقریباً معادل 48میلیون  دالر ارز مبادله اى تخصیص 
یافته است. یکى از عواملى که باعث مى شود شرکت هاى 
زیادى براى واردات حبوبات و از جمله عدس اقدام کنند، 
سود فراوانى است که این محصول در خرده فروشى دارد.
اگر قیمت هر تن عدس را 600 دالر و قیمت ارز مبادله اى 

را 4200تومان درنظر بگیریــم، قیمت هر کیلو عدس 
2520 تومان به صورت عمده محاسبه مى شود که باید 
به این عدد هزینه هاى حمل ونقل و بسته بندى و سایر 
موارد را اضافه کرد. با گشتى در فروشگاه هاى زنجیره اى 
خواهید دید که حبوبات در بسته هاى 900  گرمى براى 
فروش گذاشته شــده و قیمت هر بسته عدس بین ده تا 

12 هزار تومان تعیین شده است که به طور تقریبى براى 
هر کیلو در حدود 12 تا 14 هزار تومان خواهد شد. یعنى 
هر کیلو عدس وارداتى چهار برابر قیمت به مصرف کننده 
نهایى فروخته مى شود. حال اگر بنا را بر گزارش گمرك 
بگذاریم که هزینه هر تن عدس وارداتى در سال گذشته 
را 1177 دالر در هر تــن اعالم کرده (  که بــا توجه به 

قیمت هاى بازار جهانى رقم بسیار باالیى است) و قیمت 
هر دالر در سال گذشته را 3500تومان در نظر بگیریم 
متوجه مى شــویم که قیمت هر کیلو عدس وارداتى در 
سال  گذشته ، 4100تومان بوده که پس از بسته بندى با 
سه برابر قیمت در فروشــگاه هاى زنجیره اى به فروش 

رسیده است. 

تأملى بر انتشار لیست واردکنندگان کاالها 

وقتى «عدس» میلیاردرتان مى کند!

رکورد مصرف برق شکسته شد گردشگران خارجى در کشور سرگردانند

وزارت بهداشت خودرو وارد مى کند! 

ابرهاى ما را سرقت نمى کنند!

آمریکا مى خواهد دالرهاى مردم ایران را باطل کند!

رئیس جمهور روسیه را مى توان در زمره ثروتمندترین  سیاستمداران جهان قرار داد وى با ثروت فوق العاده خود شبیه به یک 
پادشاه زندگى مى کند.

 به نوشته روزنامه «دیلى استار»، منتقدان مدعى اند که ثروت «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهورى روسیه 150 میلیارد پوند 
است و همین امر باعث شده تا او زندگى شاهانه اى داشته باشد؛ او یگانى از قایق هاى تندرو، خودرو، ویال و کاخ هاى زیبا دارد.

پوتین در اکثر موارد از ثروت خود سخنى به زبان نمى آورد و همواره مدعى است که درآمدش صد هزار پوند است. اما گزارش ها 
از امالك و قایق هاى تفریحى فراوان پوتین حکایت دارد با این حال بیشتر نقدینگى پوتین از راه سرمایه گذارى در بخش 
انرژى مى آید. اگر آمارها دقیق باشد، درآمد پوتین از «بیل گیتس»، مالک مایکروسافت بیشتر یا دوبرابر است. شاید نقدینگى 
او 33 برابر بیشتر از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا هم باشد.«بوریس نمتسوف»، منتقد سیاسى پوتین گفته است 
که رئیس جمهورى روسیه چهار قایق تفریحى در مناطق مختلف کشور دارد. این منتقد همچنین مدعى شده که پوتین 43 
هواپیما، 7000 خودرو و 15 هلیکوپتر دارد که شامل یک جت ایلیشین با کابینى 111/3  میلیونى و یک توالت طالى 50 هزار 

پوندى است. پوتین حتى کلکسیون ساعتى دارد که ارزش برخى از آنها 700 هزار پوند مى شود.
برخى نیز مدعى اند که پوتین 20 محل سکونت ریاست جمهورى، ویالهایى مخفى و یک پیست اسکى دارد.

زندگى سوپر الکچرى جناب تزار!
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بازیگر نقش «فهیمه» در سریال «پایتخت» مى گوید 
عاشــق طنز نجیبانه، واقعى و موقعیت اســت و به 

نظرش تولید این دست آثار بسیار ارزشمند است.
نسرین نصرتى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون 
را بیش از هر چیز در نقش «فهیمه» در سریال 
«پایتخت» بــه خاطر داریــم. او در گفتگو با 
«هنرآنالیــن» در خصــوص فعالیت هاى 
جدید خود بیــان کرد: بــه زودى بازى در 
فیلم سینمایى «مأموریت غیرممکن» به 
کارگردانى یعقوب غفارى را آغاز مى کنم. 
نقش کوتاهى در این فیلم تقریباً طنز دارم.

نصرتى درباره پیشــنهاداتى که این روزها 
دارد اظهار کرد: پیشــنهاد بسیار است اما 
به دلیل اینکه اغلب کارها در شهرســتان 
هستند و من شرایط چند ماه کار کردن در 

شهرســتان و خارج از تهران را ندارم، نپذیرفتم. تالش 
کردم براى دور نماندن از این فضا تنها در آثارى که در 
تهران کار مى شوند با نقش هایى هرچند کوتاه حضور 
داشته باشم. بسیار دوست داشــتم در یک اثر نمایشى 
حضور داشته باشم که نشد ولى چنانچه متن خوبى به 

دستم برسد حتماً این کار را خواهم کرد.
بازیگر سریال «پایتخت» در پاســخ به این سئوال که 
خبرى از تولید فصل جدید این سریال هست یا نه گفت: 
از ادامه ساخت سریال «پایتخت» اطالعى ندارم، ولى 
اگر قرار باشد ساخته شود و از من هم دعوت شود حتمًا 
همکارى مى کنم و اگر هم ســاخته نشود حتمًا دست 

اندرکاران ساخت این سریال صالح ندانسته اند.
نصرتى همچنین درباره جلوگیرى از کلیشــه شدن در 
نقش زن هاى شمالى نیز عنوان کرد: اگر قالب نقش زن 
شمالى باشد با تمام احترامى که براى گروه قائل هستم 

اما دلــم نمى خواهد تکرار کنم و نقــش را نمى پذیرم. 
دوست دارم اگر کارى انجام مى دهم در آن خوشحال 
باشم و حرفه ام را به این چشم نگاه مى کنم که در آن شاد 
باشم. معتقدم اگر «پایتخت» فصل هاى متعدد دیگرى 
داشته باشد اسمش تکرار نیست اما اگر من این نقش را 

در سریالى دیگر بازى کنم قطعاً تکرار مى شود.
وى در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا حاضر است در 
هر نقش طنزى حضور داشته باشد بیان کرد: با ارزش تر 
از کار طنز وجود ندارد و همین که باعث شادى جامعه 
شوى و تلنگرى باشــى براى مخاطب و به آن گوشزد 
کنى که زندگى ادامه دارد از آن استقبال مى کنم. براى 
من کفه ترازو به ســمت آثار طنز کشــیده شده است. 
هرچند که من پیش از «پایتخت» در آثار جدى حضور 
داشتم چه در سینما و چه در تئاتر اما پس از «پایتخت» 
خودم تماشاگر نمایش هاى کمدى شدم و گرایشم به 

طنز کشیده شد.
این بازیگر در خاتمه افزود: کار طنز کار بســیار سختى 
اســت و خنداندن مخاطب هم کار مشــکلى اســت 
مخصوصًا در شــرایط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى 
امروز. به نظــرم باید از گروه هایى کــه کار طنز انجام 
مى دهند حمایت کرد و به آنها پروبال بیشترى داد، چرا 
که مسیر مقدسى را انتخاب کرده اند و مى خواهند به هر 
قیمتى مخاطب را بخندانند. نمى توانم قضاوت کنم که 
آثار طنزى که ساخته مى شــوند آثار خوبى هستند یا بد 
چراکه قضاوت کننده نیســتم، اما به عنوان تماشــاگر 
فکر مى کنم گروه هاى تولید کننده آثار طنز همیشــه 
نیازمند حمایت هستند و از جامعه الهام مى گیرند و براى 
آنها انرژى مى گذارند. من عاشق طنز نجیبانه، واقعى و 
موقعیت هســتم و به نظرم تولید این دست آثار بسیار 

ارزشمند است.

«فھیمه» سریال «پایتخت»:

دلم نمی خواھد
 نقش یک زن شمالی را تکرار کنم

بازیگر نقش «فهی
عاشــق طنز نج
نظرش تولید این
نسرین نصرتى
را بیش از هر
«پایتخت»
«هنرآنال
جدید خو
فیلم سی
کارگرد
نقش ک
نصرتى
دارد اظ
به دلیل
هستند

معتقدم 
اگر «پایتخت» فصل هاى 

متعدد دیگرى داشته باشد 
اسمش تکرار نیست اما اگر 
من این نقش را در سریالى 
دیگر بازى کنم قطعاً تکرار 

مى شود
ر ی

ها

احمد نجفى، بازیگر و تهیه کننده ســینما درخصوص فعالیت هاى خود در عرصه تهیه 
کنندگى سینما گفت: ســال 97 هیچ کارى را تهیه کنندگى نکردم زیرا همان یک بار با 

تهیه کنندگى فیلم «من یک ایرانــى ام» همه زندگى ام را از 
دست دادم.

وى در همین راستا ادامه داد: به لطف و همت دوستان شوراى 
عالى اکران فیلمم به وضعى رســید که نه تنها سرمایه اى به 
دست نیاوردم بلکه همه چیزم را براى این فیلم از دست دادم. 
مدیریت سینماى ایران مشکل اساسى و بنیادى دارد که با یک 

روز و دو روز حل شدنى نیست.
بازیگر سریال «کارآگاه علوى» درباره نتیجه شکواییه خود از 
شوراى عالى اکران افزود: شما فکر مى کنید در این سینما اگر 
شکایتى داشته باشیم به جایى مى رسد؟ در سینماى امروز و با 

وجود این دست اندرکاران هیچ و حرف و هیچ شکایتى راه به جایى نمى برد.
وى درباره دورى طوالنى مدت خود از بازیگرى سینما تأکید کرد: واقعاً چرا من از بازیگرى 

دور شدم؟ با وضع حاضر چه باید کرد؟ واقعیت امر تولیدات سرمایه اى ندارند که دستمزد 
بازیگران قدیمى را بدهند. از طرفى سینماى امروز توسط چند نفر اداره مى شود که همه 
چیز را بین خودشان تقســیم مى کنند. من با این وضع، غلط 

بکنم که در سینما بازى کنم.
بازیگر فیلم «سگ کشــى» در خصوص اکران چندین فیلم 
از یک تهیه کننده اضافه کرد: برخى آمده اند تا در این سینما 
پول جمع کنند و بروند. با فشار و رابطه فیلم هایشان را اکران 
مى کنند و در آخر حرف از عدالت خواهى و حقانیت مى زنند. در 
سینماى امروز چند نفر خاص تمام پول ها را به جیب مى زنند 

تا بتوانند سفرهاى خارجى بروند.
نجفى درباره بازگشت خود به بازیگرى تلویزیون خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر بازى در سریال «نفوذ» به کارگردانى جواد 
شمقدرى را پشت سر مى گذارم. این سریال با دقت و وسواس خاصى ساخته شده است و 

فیلمبردارى اش حداقل شش ماه دیگر به طول خواهد انجامید.

احمد نجفى: برخى آمده اند در سینما پول جمع کنند و بروند

سریال «ساخت ایران 2» در تهران در حال تصویربردارى است و همه بازیگران مشغول کار هستند و روزهاى 

آخر تصویربردارى خود را پشت سر مى گذارد. این ســریال که مدتى است در شبکه نمایش خانگى پخش 

مى شود و مورد استقبال مخاطبان نیز قرار گرفته است، روزهاى آخر تصویربردارى خود را طى مى کند.

برزو نیک نژاد، کارگردان این سریال در گفتگو با «صبا» اظهار کرد: در حال حاضر مشغول تصویربردارى 

زیگران هم مشغول کار هستند. جز این سریال فعًال پروژه دیگرى 
سریال «ساخت ایران2» هستیم و تمام با

در دست ندارم و تمام تمرکزم روى آن است. وى در خصوص زمان پایان تصویربردارى افزود: اواخر تیرماه 

تصویربردارى این سریال به پایان مى رسد و در 22 قسمت در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود.

م» ادامه داد: اگر شبکه و تهیه کننده مایل به ساخت 
نیک نژاد در مورد ساخت سرى جدید «دردسرهاى عظی

ل سوم باشند من هم با کمال میل قبول مى کنم.
فص

گفتنى است؛ سریال «ساخت ایران 2» ادامه فصل اول آن است که در آن بازیگرانى همچون امین حیایى، 

ن کیایى، سحر دولتشاهى، سارا بهرامى و... به ایفاى نقش پرداخته اند.
محمدرضا گلزار، محس

به پایان مى ر سدتصویربردارى «ساخت ایران 2» تیرماه 

فیلمبردارى «روزهاى نارنجى» اواخر آبان ماه سال گذشــته در فرح آباد سارى آغاز شد و اوایل دى ماه به این فیلم درباره «آبان» زنى 45 ساله است که واسطه استخدام کارگران فصلى است.و جوایز متعددى از جشنواره داخلى و خارجى دریافت کرده است.فیلم سینمایى «روزهاى نارنجى» اولین اثر سینمایى آرش الهوتى است که در حوزه آثار مستند سابقه دارد آرش الهوتى پروانه نمایش دریافت کرده و به زودى روى پرده سینماها مى آید.فیلم سینمایى «واسطه» با تغییر نام به «روزهاى نارنجى» به تهیه کنندگى علیرضا قاسم خان و کارگردانى 
فرهادپور، اکرم علمدار، امین گلستانه و سیامک ادیب بازیگران فیلم سینمایى «روزهاى نارنجى» هستند.هدیه تهرانى، على مصفا، مهران احمدى، علیرضا استادى، ژیال شاهى، صدف عسگرى، رؤیا حسینى، لیلى پایان رسید.

«روزهاى نارنجى» هدیه تهرانى
 و على مصفا 

جایگزین بازیگر نقش «صابــر» در مجموعه 
«ستایش» که به شبکه جم پیوسته بود، انتخاب 

شد.
ســریال «ســتایش 3» در فصــل جدید خود 
دستخوش تغییراتى شد که از جمله این تغییرات 
مى توان به بازى «رامســین کبریتى» در این 
سریال اشاره کرد. او در این سریال نقش «صابر» 
پسر داریوش ارجمند را بازى مى کرد که با رفتن 
او به شــبکه جم، بازیگر دیگرى به نام یاســر 
حق شــناس نقش او را ایفا مى کند. الله مرزبان 
هم بازیگر جایگزین نقش دختر «ســتایش» 
در این فصــل خواهد بود. پیــش از این حدیث 
میرامینى این نقش را ایفا مى کرد و این بازیگر نیز 

از حضور در این سریال انصراف داد.
به گفتــه  حامد خاك دامــن، مدیــر تولید این 
مجموعه، بازى نرگس محمدى هنوز آغاز نشده 
و قرار است به زودى به جمع بازیگران بپیوندد. 
داریوش ارجمند نیز بــه تازگى به این مجموعه 
پیوسته اســت. پیش از این حمید گودرزى نیز 
قرار بود در مجموعه  «ستایش 3» حضور یابد اما 
به دالیل شخصى انصراف داد و شهرام پوراسد 

جایگزین او شد.
تصویربردارى سریال «ستایش 3» به کارگردانى 
سعید ســلطانى،  نویسندگى ســعید مطلبى و 
تهیه کنندگى آرمان زرین کوب که از 10 فروردین 
در تهران آغاز شده اســت، این روزها در تهران 
ادامه دارد و گروه تولید در ماه هاى آینده به شمال 

و شهر رامسر و جنوب کشور سفر خواهند کرد.
نرگس محمدى، داریوش ارجمند، سیما تیرانداز، 
فریبا نادرى، مهدى ســلوکى، رضــا داود نژاد، 
مهدى میامى و... حضورشــان در این ســریال 

قطعى شده است.

جایگزین ها در 
«ستایش3» 
انتخاب شدند

سارا بهرامى، بازیگر جوان و موفق این روزهاى سینما که 
حاال سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم فجر 
را نیز بر دوش دارد از جمله بازیگران پرکار سینماى ایران 

در فصل تابستان محسوب مى شود.
شاید تا چند ســال پیش هیچکس فکرش را نمى کرد 
که بازیگر گمنام اما خوش ســابقه اى با نام سارا بهرامى 
به یکباره به موفقیت هاى متوالى برســد اما این بازیگر 
سینما با حضورش در دو دوره متوالى جشنواره فیلم فجر 
نگاه مثبت اکثر منتقدین و اهالى سینما را با خود به همراه 
داشت. بهرامى بعد از سال ها فعالیت مستمر در نقش هاى
 متفاوت هــم اکنون در جایگاهى قرار گرفته اســت که 
مى توان وى را در عرصه سینما و همینطور شبکه نمایش 
خانگى از بازیگران موفق و پولســاز زن سینما محسوب 
کرد. وى که سال گذشته در سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر تمامى نگاه ها را به خود معطوف کرده بود، هم اکنون 
با دو فیلم متفاوت «دارکوب» و «هزار پا» حضور در چرخه 

اکران سینماى ایران را تجربه مى کند.

سارا بهرامى متولد بهمن 1361 در شهر اصفهان است. 
«گیتا»، «من دیگو مارادونا هســتم»، «آینه هاى رو به 
رو»، «یک عاشقانه ســاده»، «خانه اى در خیابان چهل 
و یکم» و «ایتالیا ایتالیا» از جمله فیلم هایى هســتند که 
بهرامى تاکنون در آنها به ایفاى نقش پرداخته است. وى در 
دهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایى ایران جایزه 
بهترین نقش مکمل زن را براى بازى در فیلم «خانه اى در 

خیابان چهل و یکم» از آن خود کرد.

سارا بهرامى، بازیگر برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم 
فجر درخصوص نگاه خود به بازیگرى گفت: انتخاب من 
در زندگى بازیگرى بوده و با تمام نقش هایى که تا به حال 
بازى کرده ام زندگى مى کنم. این شیوه من در بازیگرى 
است که در ابتدا نقش را در درون خود احساس کنم و بعد 
از آن شخصیت را بیرونى کنم. وى چگونگى رسیدن به 
نقش را مختص هر بازیگر خواند و افزود: من بازیگرى را 
با تمام وجود دوست دارم و به نوعى براى رسیدن به نقش 
کنجکاوى مى کنم. حال یک بار از درون به برون نقشى را 

ایفا مى کنم و گاه این اتفاق بالعکس مى افتد.
بازیگر فیلم «ایتالیا ایتالیا» ادامه داد: براى من در بازیگرى 
هیچ وقت کات وجود ندارد. همیشــه نقش ها را با خود 
همراه مى کنم و هر کدام از شــخصیت ها در گوشه اى 
از وجودم مدت ها زندگى مى کنند. به همین دلیل بازى 
در آن نقش در فیلم «دارکوب» در ابتدا براى من بســیار 
ترسناك بود زیرا با اتفاقات بســیار ناراحت کننده اى در 

برخورد با واقعیت ها روبه رو شدم.

بازیگر تلویزیون و سینما گفت: مدتى است بیمارم، همان 
روزهاى اول دکتر هم رفتــم و دارو و فیزیوتراپى برایم 

نوشت، اما هنوز بهبودى کامل حاصل نشده است.
داریوش اسدزاده گفت: حدود یک هفته است که در خانه 
زمین خوردم و پاى راســتم پیچ خورده است، به همین 
دلیل در این مدت خانه نشین شــدم و با ویلچیر در خانه 

راه مى روم.
بازیگر «دردسرهاى عظیم2» ادامه داد: همان روزهاى 
اول دکتر هم رفتم و دارو و فیزیوتراپى برایم نوشت، کمى 
بهترم اما هنوز بهبودى کامل حاصل نشده است. در این 

روزها یا کتاب مى خوانم و یا تلویزیون مى بینم. 

این بازیگر درباره فعالیت هاى تلویزیونى و سینمایى خود 
نیز گفت:  مدتى است که کارى را قبول نمى کنم چراکه 

معتقدم کار کردن براى جوان ترهاست.
بازیگر سریال «چرخ فلک» در ادامه افزود: آخرین کتابم 
با نام «الله زار و خاطرات» زیر چاپ است و به زودى در 
بازار عرضه مى شود. در این کتاب خاطرات ریز و درشتم 
را از ســال 1320 که وارد تئاتر و الله زار شدم تا االن به 
نگارش درآوردم. این کتاب بعد از کتاب هاى «سیرى در 
تاریخ تئاتر ایران از قبل از اسالم تا سال 57»، «برگ هاى 
خواندنى»،  «تماشاخانه تهران»، «تهران و خاطراتش» 

پنجمین کتابم به شمار مى رود.

حضور بازیگر موفق این روزهاى سینما با 2 فیلم متفاوت

سارا بهرامى؛ شوخى شوخى جدى شد

داریوش اسدزاده: خانه نشین شده ام
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  معاوضه «په په» با 
انصارى فرد؟!

دومین باشگاه بزرگ شهر اســتانبول این بار براى 
پیشى گرفتن در دوئل براى جذب ســتاره ایرانى 

پیشنهادى عجیب به باشگاه یونانى ارائه داد.
هنوز چند روز از خبر تمایل فنرباغچه و سرمربى جدید 
هلندى اش براى جذب ســتاره ایرانى المپیاکوس 
نگذشته بود که دومین باشگاه مطرح استانبول جنگ 
پنهان ترك ها براى شــکار کریم انصارى فرد را با 
ارائه پیشنهادى جنجالى به طرف یونانى علنى کرد.

بنا به اعــالم شــبکه TRT ترکیه کــه بازتاب 
گسترده اى در ســطح رســانه هاى یونان داشت 
بشــیکتاش ترکیه بعد از مذاکراتى که فنرباغچه 
بــا ســران المپیاکــوس بــراى انتقــال کریم 
انصارى فرد انجام داد این بار براى پیشــى گرفتن 
از رقیب دیرینه و ســنتى خود در استانبول پیشنهاد 
معاوضه دومین گلــزن برتر ســوپرلیگ یونان با 
«په په»، مدافع ملى پوش پرتغالى به همراه مقدارى 
پول را داد. بشیکتاش با اطالع از خواسته هاى سران 
المپیاکوس در بازار تابســتانى پیرامون به خدمت 
گرفتن مدافعى سرشناس پیشــنهاد معاوضه په په 
با کریم انصارى فــرد را ارائه داد تــا به این ترتیب 
نظر مســاعد ســرمربى پرتغالى و جدید یونانى ها 
براى انجام ایــن انتقال را جلب کنــد. نکته جالب 
اینکه سایت paron یونان در خبرى اختصاصى 
از حضــور «دامین کومولى»، مدیــر بخش نقل و 
انتقاالت باشــگاه فنرباغچه در آتن و مذاکرات او با 
سران المپیاکوس براى انتقال دو ستاره این باشگاه 
به استانبول یعنى کریم انصارى فرد و فورتونیوس 
ملى پوش یونانى خبرداد، بازیکنانى که یکى از آنها 
در اردوى تیم در شفیلد مشغول آماده سازى خود با 
تیم است و دیگرى در تعطیالت بعد از جام جهانى 
2018 به ســر مى برد. حال باید منتظر ماند و دید 
جنگ پنهان دو باشگاه بزرگ شهر استانبول براى 
شکار ستاره گلزن ایرانى باشگاه المپیاکوس در نهایت 
به کجا ختم خواهد شــد گرچه گفته مى شود مدیر
برنامه هاى کریم یعنى رضا فاضلى هم زمان مذاکرات 
با باشگاه هاى آلمانى و هلندى را نیز در دستور کار دارد تا 

بهترین تصمیم براى شماره 10 ایران اتخاذ شود.

سرمربى موفق آلکمار خود را براى فصلى بدون ستاره هاى گلزن در آردیویسه آماده کرده است.
فصل قبل AZ با درخشش زوج خط حمله خود ووت ووگهورست و علیرضا جهانبخش که روى هم 40 بار در آردیویسه 
گلزنى کرده بودند عنوان سوم و سهمیه یورو لیگ را به دست آورد. با رفتن ووگهورست به وولفسبورگ آلمان همین طور 
قرار داشتن علیرضا جهانبخش در مارکتینگ تابستانى که هر لحظه امکان واگذارى او به باشگاهى بزرگ تر را زنده نگه 

داشته است باعث شد تا نگرانى هایى طرفداران آلکمار را در بربگیرد.
وان دن بروم سرمربى آلکمار در واکنش به جدایى دو ستاره خط حمله AZ گفت:  این قاعده حاکم بر فوتبال جهان است 
که باشگاه هایى مثل آلکمار زمینه پیشرفت پسران مستعد را فراهم مى کنند تا آنها روزى راهى باشگاه هاى بزرگ تر 
باشند و به رویاهاى خود برسند. ما هم سال هاست با این قاعده کنار آمدیم و االن خودمان را براى فصلى دشوار بدون 

جهانبخش و ووگهورست آماده کردیم .
او ادامه داد:  هم جهانبخش هم ووگهورست در برنامه هاى تاکتیکى ما از جایگاه بسیار باارزش و تاثیرگذارى برخوردار 
بودند که پرکردن جاى خالى آنها به این راحتى نیست اما باید به هر شکلى شده در کوتاه ترین زمان ممکن جانشینان 
مناســبى براى این دو ســتاره پیدا کنیم. به این اتفاقات عادت داریم و شــک ندارم تیم ما مى توانــد به خوبى با این 

جدایى ها کنار بیاید.
ووت ووگهورست یک هفته قبل با قراردادى 11 میلیون یورویى سر از باشگاه وولفسبورگ آلمان در آورد ضمن این که 
گفته مى شود علیرضا جهانبخش هم با قراردادى 20 میلیون یورویى راهى یکى از باشگاه هاى خواهانش از انگلیس، 

آلمان و ترکیه خواهد شد.

بن بست در مذاکرات 
استقالل با بویان

مذاکرات براى جلب نظر مساعد خرید مقدونیه اى نیم 
فصل گذشته براى فسخ قرارداد به بن بست خورد تا 
استقاللى ها با یک دردسر بزرگ دیگر روبرو باشند. 
بویان نایندینوف هافبک مقدونیه اى که از روز اول 
حضور در تهران هم امید چندانى به درخشش او در 
تیم مطرح پایتخت نمى رفت برخــالف مامه تیام 
به هیچ عنوان کارآیى مناســبى در جمع آبى پوشان 
نداشت از همین رو وینفرد شفر خواستار فسخ قرارداد 
این بازیکن و اضافه کردن یک بازیکن آلمانى زیر 23 
سال به فهرست استقالل شــد. پیرو این درخواست 
سران باشگاه مذاکرات با هافبک مقدونیه اى و مدیر

برنامه هایش را براى فسخ قرارداد یکساله باقى مانده 
را آغاز کردند اما هر چه مذاکرات جلو رفت اختالفات 
طرفین بیشتر شــد تا جایى که آخرین اخبار از عدم 
رضایت نایندینوف براى فسخ قرارداد حکایت دارد. 
اتفاقى که به دردسرى بزرگ براى سران باشگاه در 
این روزهاى پرتنش تبدیل شده است. نایندیونف که 
در هنگام ورود به تهران با کارنامه نه چندان مناسب 
در سال هاى گذشــته تردیدهاى زیادى را به همراه 
خود داشت در طول نیم فصل تنها یکى دوبار فرصت 
حضور در ترکیب اصلى اســتقالل در لیگ برتر را به 
دست آورد و در لیگ قهرمانان آســیا نیز تنها براى 
دقایقى کوتاه به میدان رفــت تا عملکردش چنگى 

به دل نزند.

نصف جهان بهتر است ستاره هاى ایران در جام جهانى 
که شــانس لژیونر شــدن دارند این فرصت را از دست 
ندهند. تجربه  اى که از قبل وجود دارد نشان مى دهد که 

خیلى ها در گذشته االن به شدت پشیمان هستند.
 در ادوار گذشته جام جهانى که فوتبال ایران در آن حضور 
داشته است، این فستیوال بزرگ جهانى بهترین سکوى 
پرتاب ملى پوشان فوتبال کشورمان به اروپا بوده است. 
با وجود اینکه خیلى از بازیکنــان ایرانى بعد از جام هاى 
جهانى توانســتند راهى لیگ ها معتبر جهان شوند ولى 
برخى بازیکنان هــم بوده اند که با وجــود بازى در جام 

جهانى نتوانستند از این موقعیت استفاده کنند.  
 تیم ملى فوتبال ایران اولین بار در ســال 1978 راهى 
جام جهانى شــد. ایران آن بازى ها را در آرژانتین با دو 
شکست مقابل هلند و پرو و یک تساوى مقابل اسکاتلند 
به پایان رســاند. در آن دوره از رقابت ها، تیم ملى توسط 
ایرج دانایى فرد و حسن روشن دو گل در جام جهانى زد. 
دانایى فرد با درخششــى که در جام داشت و گلى که به 
اسکاتلند زد تالش خود را ادامه داد و در سال 1980 لژیونر 
شد و به لیگ آمریکا رفت. روشن هم بعد از جام جهانى 
راهى لیگ امارات شد. البته در آن سال ها حضور بازیکنان 
ایرانى در لیگ هاى معتبر جهان بــاب نبود و بازیکنان 

جوان تیم ما در جــام جهانــى 1978 آرژانتین با وجود 
بازى هاى قابل قبول در جام جهانى، نتوانستند بعد از این 
رقابت ها به فوتبال اروپا بروند. بعدها حشمت مهاجرانى، 
سرمربى تیم ملى در جام جهانى 1978 آرژانتین در مورد 
آن نسل تیم ملى که به فوتبال اروپا نرفتند، گفت: «از آن 
تیم ملى که در جام جهانى بازى کــرد، بازیکنان جوان 
تیم ما مانند حســن روشــن، ابراهیم قاسمپور و حسن 
نظرى که در آن رقابت ها حضور داشتند، مى توانستند در 
فوتبال اروپا بازى کنند اما به دلیل اینکه ارتباطات ما با 
اروپایى ها ضعیف بود، نتوانستند راهى لیگ هاى معتبر 

اروپایى شوند.»
  وقتى تیم ملى فوتبال کشورمان در جام جهانى 1998 
فرانسه شرکت کرد، فوتبال ایران فقط سه لژیونر داشت 
که در بوندس لیگا توپ مى زدند. جام جهانى ســکوى 
پرتاب آن نسل بازیکنان تیم ملى شد و کمتر از دو سال 
بعد از جام، لژیونرهاى ما دو رقمى شدند. اکثر بازیکنان 
آن نســل فوتبال ایران که جوان بودند و شرایط لژیونر 
شدن را داشتند، بهترین استفاده را از ویترین جام جهانى 
کردند. سیروس دین محمدى که کمتر از 30 دقیقه در 
جام جهانى بازى کرده بود، یکسال بعد از این رقابت ها 
راهى تیم ماینس آلمان شد. حتى نیما نکیسا، دروازه بان 

تیم ملى که یک بازى در جام جهانى مقابل یوگسالوى 
کرد هم موفق شــد با کاواالى یونان به توافق برسد و 
راهى این باشگاه یونانى شد. تنها بازیکن مسن تیم مانند 
احمدرضا عابدزاده، حمید استیلى، نادر محمدخانى و جواد 

زرینچه نتوانستند لژیونر شوند.
تیم ملى فوتبال ایرانى کــه در جام جهانى 2006 آلمان 
بازى کرد، بین المللى ترین تیم تاریخ فوتبال ایران است. 
بازیکنان آن تیم نظیر مهدى مهدوى کیا، على کریمى، 
وحید هاشمیان، فریدون زندى و رحمان رضایى در سطح 
اول فوتبال جهان بازى مى کردند. بعد از جام جهانى هم 
دو بازیکن ترکیب اصلى تیم ملى؛ جواد نکونام و آندرانیک 
تیموریان موفق شــدند به اللیگا و لیگ برتر انگلستان 
بروند. در آن دوره  جام جهانــى هم، بودند بازیکنانى که 
نتوانســتند از ویترین جام جهانى استفاده کنند. مهرزاد 
معدنچى، هافبک چپ آن روزهاى باشگاه پرسپولیس که 
در جام جهانى مقابل پرتغال و آنگوال در ترکیب اصلى تیم 
ملى حضور داشت و در بازى مقابل مکزیک هم به عنوان 
بازیکن تعویضى به میدان آمد، کمترین بهره بردارى را از 
حضور خود در جام جهانى کرد. معدنچى که مى توانست 
بعد از جام به فوتبال اروپا برود یک فصل را در پرسپولیس 
گذراند و بعد از آن هم به لیگ امارات رفت تا هیچ وقت 

نتواند بازى در اروپا را تجربه کنــد. عالوه بر معدنچى، 
آرش برهانى هم دیگــر بازیکنى بود که در دو بازى تیم 
ملى مقابل مکزیک و آنگوال به عنوان بازیکن تعویضى 
به میدان آمد ولى او هم با توجه به سن و سال خوبى که 
براى حضور در لیگ هاى اروپایى داشت، نتوانست بازى 
در اروپا را تجربه کند و به لیگ امارات و باشگاه النصر این 

کشور پیوست.
  اولین حضــور تیم ملــى در جام جهانى بــا هدایت 
«کارلوس کى روش» در حالى رقــم خورد که فوتبال 
ایران شرایط خوبى از نظر حضور بازیکنان تیم ملى در 
لیگ هاى معتبر جهان نداشــت. در جام جهانى 2014 
برزیل، مهرداد پوالدى، مدافع چپ تیم ملى درخشان 
ظاهر شــد. او در پایان مرحله گروهى رقابت ها طبق 
آمارى که فیفا منتشــر کرد؛ دومیــن مدافع برتر جام، 
بهترین بازیکن ایران، دومین بازیکن برتر قاره آسیا بعد 
از تیم کیهیل اســترالیایى و بیست و هشتمین بازیکن 
برتر کل رقابت ها شــد. با درخشــش پوالدى انتظار 
مى رفت او مانند بازیکنان ایرانــى اى که در جام هاى 
جهانى گذشته توانسته بودند به اروپا بروند راهى یکى 
از لیگ هاى معتبر جهان شود ولى پوالدى هم انتخاب 
درستى نداشــت و به لیگ ســتارگان قطر و باشگاه 

الشــحانیه رفت تا نتواند از ویترین جام جهانى استفاده 
کند و با اتفاقاتى که در ســال هاى بعد بــراى او افتاد، 
تبدیل به ستاره اى شد که در فوتبال ایران سوخت و به 
حق خودش نرسید. با وجود اینکه جام جهانى ویترین 
خوبى براى رسیدن به لیگ هاى معتبر اروپایى است اما 
در سال هاى گذشته اکثر لژیونرهاى فوتبال ایران نظیر 
ســردار آزمون، میالد محمدى، سامان قدوس و سعید 
عزت اللهى بدون حضور در جام جهانى موفق شده اند 
در لیگ هاى اروپایى بازى کنند و به نظر مى رسد جام 
جهانى مثل گذشته تنها سکوى پرتاب بازیکنان ایران به 
لیگ هاى اروپایى و یا به تیم هاى بهتر در این قاره نباشد. 
باید دید بازیکنان جوان تیم ملى مانند مرتضى پورعلى 
گنجى، مجید حسینى و علیرضا بیرانوند مى توانند بعد 
از جام جهانى 2018 روســیه راهــى لیگ هاى معتبر 
اروپایى شوند و بازیکنان لژیونر تیم ملى نظیرعلیرضا 
جهانبخش، ســردار آزمون، ســامان قدوس، رامین 
رضاییان، ســعید عزت اللهى، میالد محمدى، مسعود 
شجاعى، احســان حاج صفى و کریم انصارى فرد که 
در جام جهانى بازى کرده اند هم مى توانند به تیم هاى 
بهترى در لیگ هاى اروپایى بروند یا جام جهانى سکوى 

پرتابى براى آنها نمى شود.

باید با رفتن جهانبخش کنار بیاییم
مهاجم فصل گذشته نفت تهران با عقد قراردادى به سپیدرود رشت پیوست.

 امین منوچهرى یکى از بازیکنان تأثیرگذار نفت تهران در فصل قبل بود اما به 
دلیل مشکالت مدیریتى که باشگاه داشــت نتوانست مانع از سقوط این تیم به 

لیگ یک بشود.
امین منوچهرى  با عقد قراردادى به باشگاه سپیدرود رشت پیوست تا همچنان به 
حضور خود در سطح اول فوتبال ایران ادامه بدهد.منوچهرى امیدوار است بتواند 

با پیراهن تیم پرطرفدار سپیدرود فصل موفقى را پشت سر بگذارد.

منوچهرى به سپیدرود پیوست

3 بازیکن مسجدســلیمانى تیم فوتبال نفت قراردادشان را براى یکسال دیگر 
تمدید کردند. میالد میداودى، عباس عســکرى و صادق صادقى سه بازیکن 
مسجدســلیمانى تیم فوتبال نفت که محبوب ترین بازیکنان نفت به حساب 
مى آیند، قراردادشــان را براى یک فصل با این تیم تمدید کردند. میداودى و 

صادقى سابقه همکارى با عبدا... ویسى در استقالل خوزستان را دارند.
 پیمان میرى مهاجم فصل قبل نفت نیز قراردادش را براى یک فصل تمدید کرد.

تمدید قرارداد ها در مسجد سلیمان

مهاجم پدیده مشهد ابراز امیدوارى کرد بتواند در لیگ هجدهم با تیمش با هدایت 
گل محمدى نتایج خوبى کسب کند.

محمدرضا خلعتبرى در خصوص تمرینات پدیده و اردوى این تیم در تهران اظهار 
کرد: چند روزى است که در تهران اردوى آماده سازى خود را آغاز کرده ایم. پیش 
از آن دو هفته در مشــهد کار کردیم و حاال در اردوى تهران روى مسائل فنى 

مدنظر آقاى گل محمدى کار مى کنیم.
خلعتبرى در خصوص همکارى با ســرمربى جدید              پدیده تصریح کرد: حضور 
گل محمدى به عنوان یک مربى صاحب کارنامه شرایط بسیار خوبى را در تیم 
پدیده به وجود آورده است و با توجه به تجربه هایى که دارد قطعا مى تواند وضعیت 
خوبى را براى تیم در لیگ برتر ایجاد کند. گل محمدى توانســته است رابطه 
دوستانه بسیار خوبى را در راستاى ایجاد وحدت بیشتر تیم با بازیکنان داشته باشد. 
امیدوارم بتوانیم در نهایت فصل خیلى خوبى داشته  باشیم و مردم فوتبال دوست 

خراسان را شاد کنیم.
خلعتبرى در پایان خاطرنشان کرد: حیف مشهد و خراسان است که در لیگ برتر 
تیمى نداشته باشد. امیدوارم همه تالش کنند تا در فصل جدید نیز عالوه بر حفظ 
سهمیه لیگ برترى، بتوانیم جایگاه خوبى را هم به دست آوریم. حق مردم مشهد 
این است که از نتایج تیمشان لذت ببرند و شاد شوند و این مهم در کنار تالش 
بازیکنان و کادر فنى و مدیران باشــگاه با حمایت مسئولین از تیم پدیده بیشتر 

محقق خواهد شد.

تنها نماینده شرق ایرانیم

تا دیر نشده به  تیم ھای بزرگ اروپا بروید
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نصف جهان برخــالف اینکه در اصفهــان خبرى از  تجلیل از احســان 
حاج صفى و رشید مظاهرى نبود امامردم شهر کاشان از بازیکن تأثیرگذار 

و کاپیتان تیم ملى به شکلى فوق العاده استقبال کردند.
تیم ملى فوتبال ایران پس از کسب 4 امتیاز در یکى از گروه هاى سخت 
رقابت هاى جام جهانى 2018 به شکلى تلخ از دور رقابت ها کنار رفت و با 
جام جهانى وداع کرد.  پس از اتمام کار ایران در این تورنمنت، کاروان تیم 

ملى به کشور بازگشت و در روزهاى اخیر شاهد استقبال مردم شهرهاى 
مختلف از بازیکنان بومى خود بوده ایم. از رضاییان و عزت اللهى در شمال 

تا طارمى در جنوب، همگى مورد استقبال همشهریان خود قرار گرفته اند.
 اما یکى از باشکوه ترین اســتقبال ها از ملى پوشان، در مرکز ایران اتفاق 
افتاد. مردم شهر کاشان به پاس زحماتى که احسان حاج صفى در سه بازى 
مرحله گروهى جام جهانى با پیراهن تیم ملى کشیده بود، با وى دیدار کردند 

و استقبالى فوق العاده از این بازیکن به عمل آوردند.
حاج صفى در جام جهانى 2018 در مجموع 215 دقیقه براى تیم ملى به 
میدان رفت و یکى از مؤثرترین بازیکنان تیم بود. او در دیدارهاى حساس 
مقابل اسپانیا و پرتغال مسئولیت سنگین کاپیتانى تیم ملى را نیز بر عهده 

داشت و به افتخاراتى که در لباس تیم ملى کسب کرده بود، افزود.
 عملکرد خوب حاج صفى باعث شــد او دو بار در تیم منتخب روز «بلیچر 

ریپورت» قرار بگیرد و حتى پس از پایــان دور گروهى، در بین مدافعان و 
وینگرهاى چپ تمام تیم هاى حاضر، رتبه ســوم را کسب کرد و در رقم 
خوردن عملکرد تدافعى فوق العاده تیم ملى، یکى از ارکان اصلى به شمار 
مى رفت.  ستاره و کاپیتان تیم ملى ایران پس از درخشش در جناح چپ خط 
دفاعى، در نهایت شایستگى مورد استقبال گرم ساکنان شهر زادگاه خود قرار 

گرفت و روحیه و انرژى فوق العاده اى از همشهریانش گرفت.

«گابى»، کابوس آبى!
نصف جهــان  واکنش کانال تلگرامى هوادارى باشــگاه استقالل به 
عدم موفقیت مدیران این تیم در تمدید قرارداد مهره هاى کلیدى. این 
کانال که بیش از 65 هزار عضو دارد، با اشاره به توافق «گابى»، کاپیتان 
سابق اتلتیکو مادرید با السد حریف استقالل در لیگ قهرمانان نوشته: 
خط هافبک السد با حضور گابى بیش از پیش قدرتمند تر خواهد شد. 
این درحالى است که این تیم عالوه بر این سه، بازیکنان نامدار دیگرى 
نیز مانند «اکرم عفیف» در اختیار دارد. اما چه کســانى به مصاف این 

بازیکنان خواهند رفت؟
      روزبه چشمى که با مصدومیت خود اردوى تیم ملى را ترك کرد، وضعیتى 
مبهم دارد و هنوز زمان قطعى بازگشتش به میادین مشخص نیست. 
امید ابراهیمى در قطر به سر مى برد و در حال مذاکره با تیم االهلى است 
و نورافکن نیز به شارلوا پیوسته است. وضعیت «سرور جپاروف» نیز 
مشخص نیست و داریوش شجاعیان تا نیم فصل شرایط بازى را ندارد. 
فرشید اسماعیلى هم از بازى رفت مقابل السد محروم است. تنها هافبکى 

که استقالل هم اکنون در اختیار دارد فرشید باقرى است.
 بیش از دو هفته تا بازى سوپر جام مانده و استقالل هنوز حتى 11بازیکن 

از 23 بازیکن اصلى فصل گذشته خود را هم در اختیار ندارد!

پیکان و فوالد
رقباى تدارکاتى ذوب آهن

شــاگردان امید نمــازى در اردوى پردیس کــرج دو دیدار 
تدارکاتى با حریفان لیگ برترى پیش رو خواهند داشت.

 بعد از انجام تست هاى پزشــکى و آمادگى جسمانى 
در ایفمارك اردوى آماده سازى ذوب آهن در پردیس 
کرج استارت خورد تا این تیم یکى دیگر از مراحل آماده 
ســازى پیش فصل خود را طبق برنامه در دستور کار 

قرار دهد.
ذوبى ها در حالى این اردو را پشــت ســر خواهند گذاشت 
که قرار اســت دو بازى تدارکاتى هم داشته باشند که طبق 
هماهنگى ها و مذاکرات انجام شــده تیم هاى لیگ برترى 
پیکان تهران و فوالد خوزســتان به عنوان حریفان احتمالى 

مقابل شاگردان امید نمازى قرار خواهند گرفت.
برنامه و ســاعت دقیق این بازى ها هنوز مشخص نشده اما 
به احتمال فراوان اولین بــازى ذوبى ها مقابل پیکان تهران 
خواهد بود که این دیدار احتماًال پنج شــنبه یا جمعه جارى 

برگزار مى شود.

نصف جهــان پنجمین برنامه «فوتبال به وقت 
اصفهان» در شرایطى برگزار شد که هواداران 

برزیل صعود تیم خود را جشن گرفتند.
پنجمین ویــژه برنامــه «فوتبــال به وقت 
اصفهان» به همت معاونت فرهنگى شهردارى 
منطقه 2 اصفهان بــه منظور پخش، تحلیل و 
بررســى دیدار تیم هاى برزیل و مکزیک در 
مرحله یک هشــتم نهایى جام جهانى 2018 

برگزار شد.
حدود 300 نفر از عالقه منــدان به فوتبال در 
شرایطى تماشاگر این دیدار بودند که با هر حمله 
برزیل همه نیم خیز مى شدند و پس از به ثمر 
رســیدن گل هاى برزیل به شدت خوشحالى 
مى کردند. هواداران تیم ملى برزیل در پایان 
این مســابقه به آغوش هم پریدند و با شــعار 
«برزیل قهرمان» این پیروزى را جشن گرفتند. 
 احمد باغبانباشــى، کاپیتان اسبق تیم فوتبال 
ســپاهان که ســابقه آقاى گلى فوتسال جام 
ملت هاى آسیا را هم در کارنامه دارد، کارشناس 
و مهمان این ویژه برنامه بــود و پس از پایان 
بازى گفت: برزیل نشان داد شخصیت قهرمانى 
دارد و براى رســیدن به آن تــالش مى کند. 
فوتبال روان و شــناور به همراه تکنیک هاى 
فردى از خصلت هاى بارز فوتبالیســت هاى 
برزیلى اســت و همین موضوع آنها را با دیگر 

فوتبالیست ها متمایز مى کند.
همچنیــن محمد عیــدى، معاون شــهردار 
اصفهان و رئیس سازمان فرهنگى- اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان هم از مهمانان این 
برنامه بود و در کنار ســایر جمعیت حاضر در 
فرهنگسراى اسوه به تماشاى بازى پرداخت 
و اعالم کرد که بعــد از ایران طرفدار تیم ملى 
برزیل و در فوتبال باشگاهى هم هوادار سپاهان 
است. عیدى با اشاره به اقدام شهردارى منطقه 
2 در برگزارى این برنامه اظهار کرد: «فوتبال 
همیشه باعث شور و نشاط اجتماعى مى شود، 
اینکه بتوانیم این شور و نشــاط را به صورت 
هدف دار و با برنامه بُــروز دهیم اقدام مثبتى 
است که معاونت فرهنگى شهردارى منطقه 2 
به خوبى انجام داده و حاضرین در برنامه ضمن 
لذت بردن از دیدن فوتبال مى توانند هیجان 
خود را بروز دهنــد. وى افزود: برنامه «فوتبال 
به وقت اصفهان» با حضور کارشناسان جنبه 
حرفه اى به خود گرفتــه و صحبت آنها باعث 
مى شود حاضرین در برنامه نگاهى دقیق تر به 
فوتبال و مسائل فنى داشته باشند.ویژه برنامه 
«فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه جام جهانى 
فوتبال براى بازى هاى حساس و پر مخاطب 

برگزار خواهد شد.

پوالدى فعالً ایران بیا نیست!
 

نصف جهــان خبرى در فضاى مجازى منتشــر شد مبنى بر 
اینکه مهرداد پوالدى، مدافع سابق تیم ملى فوتبال ایران که 
پس از جام جهانى 2014 به دلیل مشکل خدمت سربازى اش 
از ایران خارج شــد و دیگر به کشورمان بازنگشت، به تازگى 
وارد ایران شده است و قصد دارد با گذراندن خدمت مقدس 
سربازى در ایران به فوتبال خود ادامه دهد. پوالدى که در جام 
جهانى برزیل به عنوان برترین بازیکن تیم ملى ایران انتخاب 
شد به دنبال جدایى از پرسپولیس در تیم هاى الشحانیه قطر و 

بانکوك یونایتد تایلند به فوتبال خود ادامه داد.
 ســایت «باشــگاه خبرنگاران جوان» در تماس با یکى از 
نزدیکان مهرداد پوالدى تکذیب این خبر را گرفته و از قول 
فامیل مدافع سابق تیم ملى نوشــته: با وجود اینکه مهرداد 
مى تواند طبق قانون 12سال غیبت خود براى گذراندن خدمت 
مقدس سربازى را خریدارى کند اما تاکنون موفق به انجام این 
کار نشده است و در حال حاضر هم قصدى براى بازگشت به 
ایران ندارد. این خبر کذب است و تا جایى که من اطالع دارم 
مهرداد فصل آینده هم در تایلند به فوتبال خود ادامه مى دهد.

نه نمازى به فجر سپاسى
سرمربى ذوب آهن با جدایى دستیار خود مخالفت کرد تا به این 

ترتیب حضور او در شیراز منتفى به نظر برسد. 
امید نمازى، ســرمربى ذوب آهن با احترام بســیار براى 
باشگاه فجرسپاســى اجازه جدایى وحید رضایى دستیار 
جدیدش را به او نداد. او در این مورد مى گوید: من با وجود 
احترام زیادى که براى باشــگاه فجرسپاسى قائل هستم 
به هیچ وجه راضى به جدایى وحیــد رضایى از کادرفنى 
ذوب آهن نیستم. ایشان با ما قرارداد دارد و کار ایشان براى 

ما با ارزش است. 
او ادامه داد: مى خواهم به اتفاق ایشــان و مهدى رجب زاده 
کادرفنى قوى را تشکیل دهیم. به جز آنها دو مربى خارجى هم 
به جمع ما اضافه شدند تا با تکمیل کادر فنى تیمى قدرتمند 

آماده مسابقات لیگ برتر شود.
 به این ترتیب با مخالفت سرمربى ذوب آهن با جدایى وحید 
رضایى، حضور این مربى در رأس کادر فنى فجرسپاســى 
منتفى شد تا باشگاه شــیرازى به دنبال انتخاب مربى جدید 

براى هدایت تیم در دسته اول باشد.

در اصفھان که خبری از تجلیل نبود

باز ھم گلی به جمال کاشانی ھا!

فریاد برزیلى ها 
در «فوتبال به وقت 

اصفهان»!

در روزهایى که مهدى تاج به دلیل کســالت و بیمــارى که برایش به 
وجود آمده بود نتوانســت تیم ملى را در ســفر به ترکیه همراهى کند 
سرپرســت نایب رئیس اول فدراســیون همراه تیم بود، کسى که از 
ابتدا یکى از حامیان اصلى «کارلوس کى روش» به حســاب مى آمد. 
محمود اسالمیان فردى اســت که در اولین دوره درگیرى هاى جدى 

کى روش با مسئوالن فدراسیون وقت از طرف 
وزارت ورزش مسئولیت حل و فصل ماجرا 

و حفظ کى روش را به عهده داشت و در 
ابقاى ســرمربى پرتغالى تا امروز نقش 
مهمى ایفا کرد. به بهانــه تیم ملى و 
اتفاقات پیش آمده گفتگویى با محمود 
اســالمیان انجام  شــده که در ادامه 

مى خوانید:

شما همیشه حامى کى روش هســتید. آیا این 
به این علت اســت که ســبک مدیریتــى او را 

مى پسندید؟
اى کاش مى شد مســتند یک روز کمپ تیم ملى تهیه مى شد تا همه 
متوجه شــوند که تیم ملى براســاس چه برنامه هایــى و چگونه کار 
مى کند. یک مدیر قوى دســتیاران قدرتمندى هم مى آورد. یک آدم 
قوى همیشه آدم هاى قوى را به کار مى گیرد. آقاى کى روش  
تیمى قوى را آورده و دستیارانى دارد که در حوزه هاى مختلف 
متخصص هســتند و کار را انجام مى دهند. بچه ها از صبح 
که بلند مى شوند تا شب تمام مسائشان کنترل شده و تحت 
نظر اســت. به نظر من که خیلى خوب کار کردند و این توان 
و سرمایه اى است که بعد از سال ها در تیم ملى ایجاد شده و 

مى تواند رشد کند.
زمانى که کارلوس کى روش به تیم ملى ایران آمد 
درباره یک تئورى زیاد صحبت مى شد، اینکه مربى 
بزرگ خارجى مى آید تا فوتبال ایران را معمارى 
کند. درواقع وقتى کى روش آمد این ذهنیت 
وجود داشت که او عالوه بر تیم هاى امید 

و جوانان و نوجوانان و... روى تیم هاى باشگاهى 
هم تأثیر گذار باشد. آیا به نظرتان این اتفاق رخ 

داده است؟
تیم ملى خروجى باشگاه هاى کشور است و امروز چالش اصلى فوتبال 
ایران چالش اقتصادى است. چرخ اقتصادى فوتبال هم فقط با حق پخش 
است که مى تواند بچرخد. تیم هاى باشگاهى با پول حق پخش مى توانند 
آکادمى بسازند. فکر مى کنید چرا سنگال مى تواند تیمى در این حد به جام 
جهانى بفرستد، اگر بررسى میدانى بکنید خواهید دید تمرکزشان روى 
فوتبال پایه است و روى این موضوع وقت گذاشته اند. ما تنها یک علیرضا 
بیرانوند نداریم ، شاید تعداد زیادى هم داشته باشیم اما چند نفرشان ممکن 
است به سختى به تهران بیایند و بتوانند چنین شرایطى را طى کرده و به 

این جایگاه برسند. 
در اینکه کى روش دســتاوردهایى براى فوتبال 
ما داشته است تردیدى نیست اما ظرف یکى دو 
روز گذشــته آقاى تاج اعالم کرده اند هیچکس 
حق انتقاد از برنامه ریزى کى روش را ندارد. این 
موضوع توسط برخى رســانه ها تعابیر مختلفى 
پیدا کــرد و حتى یک روزنامه نــگار از واژه حق 

کاپیتوالسیون براى کى روش از آن استفاده کرد...
ببینید نقد با تخریب دو موضوع مختلف اســت. اگر شما بخواهید ایراد 
کسى را از روى دوستى بگویید حتمًا در یک دیدار خصوصى این کار را 
خواهید کرد ضمن اینکه حرف هایى که از قلب در مى آید روى افراد تأثیر 
مى گذارد. اما وقتى بنا به تخریب است اتفاق هایى مى افتد که خوشایند 
هیچکس نیست. من مى گویم هرکسى که قطره اى خون ایرانى داشته 
باشد باید براى تیم ملى کشورش نگران باشد. اما متأسفانه چه بعد و چه 
قبل از جام جهانى اتفاق هاى بدى به خصوص در مورد اردوها افتاد که این 
موضوع عقبه هایى هم دارد. یا آن آقا چرا آن بحث ها را مطرح مى کنند. 
اگر نقد فنى بود مى توانستند با آقاى کى روش جلسه بگذارند اما بعضى 
مباحث تهمت و اتهام است. بهترین کار این است که کسى به حاشیه ها 
کار نداشته باشد و آقایان هم ادامه ندهند. منظور آقاى تاج قطعاً نقد نبوده 

بلکه منظور ایشان تهمت زدن بوده است.
واقعیت این است که بسیارى از روزنامه نگاران 
و خبرنگاران ایرانى که از نزدیک با کارلوس کى 
روش برخورد داشته اند یا سر تمرینات تیم ملى 
رفته اند از فضاى بسته و دیوارآهنى بین سرمربى 
و اعضاى تیم ملى و خبرنــگاران ایرانى ناراحت 

بوده اند. انگار در کل، فضا نســبت به کى روش 
خیلى بسته است. کســى حق نقد ندارد، کسى 
نمى تواند به تیم ملى نزدیک شــود، برخوردها 
خیلى دوســتانه و مهربانانه نیست . در حالى که 
در همه جاى دنیا و حتــى دوره هاى قبلى رابطه 
صمیمانه ترى بین تیم ملى و رسانه ها وجود داشت 
ضمن اینکه در همه جا تیم ملى و مربى تیم ملى را 
به شدیدترین شکل ممکن نقد مى کنند، اما در این 
دوره حضور کى روش امکان چنین چیزى وجود 
ندارد و انگار حاال فدراسیون هم مثل سرمربى تیم 

ملى چنین چیزى را برنمى تابد. 
وقتى فضا آلوده مى شود درواقع یک عده اى فضا را آلوده مى کنند 
ناخودآگاه خشــک و تر باهم مى ســوزند. تیم ملى قطعًا نیاز به نقد 
دارد اما من نمى خواهم باز هم برخى مســائل را یادآورى کنم که 
برخى از آقایان آمدند حرف هایى زدند که اظهرمن الشمس دروغ و 
تهمت بود. هیچکدامشان از روى تاکتیک حرف نزدند، بلکه تهمت 
مى زدند، هرکسى هم یکى دو بار مى تواند تحمل کند و مجبور است 

واکنش نشان دهد. 

اسالمیان: درباره تیم ملى، اظهر من الشمس دروغ مى گویند

محمود اسالمیان فردى اســت که در اولیندوره درگیرىهاىجدى
کى روش با مسئوالن فدراسیون وقت از طرف 

وزارتورزش مسئولیت حلو فصل ماجرا
و حفظ کى روش را به عهده داشت و در 
ابقاى ســرمربى پرتغالى تا امروز نقش
مهمى ایفا کرد. به بهانــه تیم ملى و 
اتفاقات پیش آمده گفتگویى با محمود 
اســالمیان انجام  شــده که در ادامه 

مى خوانید:

متوجه شــوند که تیم ملى براســا
مىکند. یک مدیر قوى دســتیاران
قوى همیشه آدم هاى قوى
تیمى قوى را آورده و دستی
متخصص هســتند و کا
بلند مى شوند تا شب که
نظر اســت. به نظرمن ک
و سرمایه اى است که بعد

مى تواند رشد کند.
زمانى که کارلوس کى
درباره یک تئورىزیاد
بزرگ خارجى مى آید
کند. درواقع وق

وجود داشت
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دالیل متعددى براى درد باالى شکم وجود دارد از جمله 
مصرف بیش از حد مواد غذایى یا موارد جدى تر مانند 

پانکراتیت.
درد باالى شــکم عادى نبوده و تشخیص علت آن به 
منظور درمان مشــکل ضرورى است. براى تشخیص 
علت درد باالى شکم یکسرى آزمایش هاى پزشکى 
الزم است. درد باالى شکم با  ترکیبى از داروها و تغییر 

سبک زندگى درمانپذیر است.

پرخورى
یکى از شایع ترین علل درد شکم، پرخورى و سریع غذا 
خوردن است. هنگامى که غذا را خیلى سریع مى خورید، 
نمى توانید غذا را درست بجوید که در نتیجه منجر به دل 

درد خواهد شد.

حساسیت غذایى
یکى دیگر از دالیل درد معــده، مصرف خوراکى هاى 
خاصى است که بدن به اشــتباه به عنوان عامل مضر 
شناســایى کرده و علیه آن آنتى بادى ترشح مى کند. 
آلرژى غذایى که باعث دل درد مى شود، معموًال به علت 
مصرف این خوراکى ها به وجود مى آید: شــیر، ماهى، 

سویا، تخم مرغ، گندم، آجیل و بادام زمینى

عدم تحمل مواد غذایى خاص
اگر سیستم گوارش شــما نتواند غذایى خاص را هضم 
کند، درد شــدیدى بعد از مصــرف آن حس مى کنید. 
بسیارى از افراد مشکل عدم تحمل الکتوز دارند، بنابراین 
در صورت مصرف لبنیات یا خوراکى هاى حاوى لبنیات، 

دچار ناراحتى گوارشى مى شوند.

بیمارى سلیاك
بیمارى «سلیاك» پاسخ غیرطبیعى سیستم ایمنى بدن 

به گلوتن (پروتئین موجود در گندم، جو و...) اســت. به 
دالیل غیرطبیعى، سیستم ایمنى بدن پاسخى سمى به 
حضور گلوتن داده که باعث ایجاد آسیب به روده کوچک 
و در نتیجه درد شکم، نفخ، یبوســت یا اسهال مداوم، 
استفراغ، کاهش وزن، مدفوع چرب و کمرنگ مى شود.

ضمن اینکه باعث ایجاد عالیمى در ســایر نقاط بدن 
مانند کم خونى کمبود آهن، خســتگى، ســفتى و درد 
مفاصل، نابارورى، تشنج، ضعف، استخوان هاى ضعیف 
و شکننده، سوزن سوزن شــدن و بى حسى دست و پا 
مى شود. درمان این بیمارى، حذف گلوتن از رژیم غذایى 

براى همیشه است.

رفالکس معده
درد باالى شکم ممکن است به علت رفالکس اسیدى 
معده باشــد که به علت ضعیف شدن معده، اسید معده 
وارد مرى شده و موجبت التهاب مرى مى شود. عالیم 
آن عبارتند از سوزش ســر دل، مشکالت بلع، سرفه و 

احساس پرى.

IBS سندروم روده تحریک پذیر
این بیمارى با اســم کولون تحریک پذیر هم شناخته 
مى شود. عالیم IBS عبارتند از درد شکمى، یبوست، 
اســهال، گاز و نفخ و گرفتگى عضالت. درمانى براى 
IBS وجود ندارد و فقط مى توان با ورزش منظم، کاهش 

اســترس، خوردن وعده هاى غذایى کوچک، مصرف 
پروبیوتیک ها و اجتناب از مصرف غذاهاى تند، سرخ 
شده و نوشــیدنى هاى کافئین دار عالیم این بیمارى 

را کنترل کرد.

زخم معده
زخم هاى دستگاه گوارش ممکن است بعد از خوردن 
غذا، به خصوص غذاهاى تند، ســبب ســوزش و درد 

شکم شــوند. این زخم ها در معده، روده کوچک ایجاد 
 H. مى شوند. ممکن اســت به علت التهاب باکترى

pylori، مصــرف مکرر ایبوپروفن و آســپرین، 
سیگار، ســرطان معده، پرتودرمانى یا... به وجود 
آیند. سایر عالیم زخم معده عبارتند از حالت تهوع، 

مدفوع تیره یا خونى، ســوءهاضمه، استفراغ، تغییر 
اشتها، درد قفسه سینه و از دست دادن غیر قابل توضیح 

وزن.

سنگ کیسه صفرا
«کیســه صفرا» اندامى کوچک زیر کبد و در قسمت 
فوقانى شــکم قرار دارد. اکثر سنگ هاى کیسه صفرا 
به دلیل وجود کلســترول بیش از حد در صفرا به وجود 
مى آیند. پس از خوردن غذاهاى چرب، صفرا ترشح شده 
و سنگ هاى صفراى به شکم فشار آورده، باعث ایجاد 
درد شــکمى بیش از حد مى شوند. سایر عالیم سنگ 
کیسه صفرا، تهوع، استفراغ، اســهال، آروغ زدن، ادرار 

تیره و مدفوع خاکسترى رنگ است.

پانکراتیت
«پانکراتیت» بیمارى اى اســت که بــه علت التهاب 
لوزالمعده ایجاد مى شــود. پانکراتیت ممکن است به 
دلیل عفونت و آسیب شــکمى، مقدار باالى کلسیم، 
سرطان پاکراس، سیگار کشیدن، سنگ هاى صفراوى 
و داروهاى خاص به وجود آیــد. عالیم پانکراتیت حاد 
شامل درد شکمى فوقانى پس از خوردن غذا به خصوص 
یک وعده غذایى سنگین است که شش ساعت یا بیشتر 
طول مى کشد. درد به پشت هم مى رسد، تب، تهوع، 
استفراغ، پالس هاى سریع و حساسیت شکم هم جزو 
عالیم پانکراتیت است. درمان پانکراتیت شامل روزه 
گرفتن براى بهبود پانکراس و داروهاى مسکن ومصرف 

مایعات براى کنترل آب بدن است.

ده کوچک ایجاد 
H اب باکترى.
و آســپرین، 
 یا... به وجود 
 حالت تهوع، 

ستفراغ، تغییر 
 غیر قابل توضیح

 کبد و در قسمت 
هاى کیسه صفرا 
در صفرا به وجود 
 صفرا ترشحشده 
رده، باعث ایجاد 
ایر عالیم سنگ 
، آروغ زدن، ادرار 

ــه علت التهاب 
تممکن است به

ر باالى کلسیم، 
گ هاى صفراوى 
م پانکراتیت حاد 
ن غذا به خصوص 
ش ساعت یا بیشتر 
رسد، تب، تهوع،

ت شکم هم جزو 
تیت شامل روزه 
 مسکن ومصرف 

علت درد 
باالى شکم 
بعد از غذا 
خوردن 
چیست؟

رئیس انجمن داروسازان بالینى ایران گفت: مصرف زیاد 
ویتامین ها عوارض متعددى در پى دارد و حتى مى تواند 

موجب برخى مسمومیت ها شوند 
جمشــید ســالم زاده افــزود: عالیم مســمومیت با 
ویتامین ها، برحسب نوع ویتامینى که مصرف مى شود، 
 ،Aمتفاوت است و به طور مثال در مسمومیت با ویتامین
عالوه بر کاهش بینایى، فرد با اختالل در متابولیســم 

چربى ها نیز مواجه مى شود.
وى ادامه داد: همچنین مصرف زیاد ویتامین A موجب 
افزایش آنزیم هاى کبدى و مشکالت کبدى مى شود و 
گاهى نیز تظاهرات پوســتى یا مخاطى ممکن است در 

افراد ظاهر شود که نیاز به مراقبت هاى الزم دارد.
ســالم زاده تأکید کرد: در بســیارى از موارد، مصرف

 مکمل ها براى بیماران مشکل ساز شده است؛ به ویژه 
برخى ویتامین ها جزو ویتامیــن هاى محلول در چربى 
هســتند و مى توانند در بدن انباشته شوند و مسمومیت 

هاى ویتامینى ایجاد کنند.
وى تصریح کرد: ویتامین A، ویتامین E و ویتامین K از 
جمله ویتامین هاى محلول در چربى هستند که مى توانند 

انباشته شوند و در بدن مشکل ایجاد کنند.
ســالم زاده گفت: گاهى افرادى به داروخانه ها مراجعه 
و درخواســت انواع ویتامین ها را مى کنند، اما در شرح 
حالى که از آنان مى گیریم عالیم مشخصه مسمومیت 
با ویتامین ها را از خود نشــان مى دهند و طبیعتًا توصیه 
مى شــود که براى مدتى از مصرف ویتامین خوددارى

 کنند. 

مصرف زیاد ویتامین، مسمومیت به دنبال دارد

افت فشار، عارضه کم آبى در بدنافت فشار، عارضه کم آبى در بدن

معموًال بنفش بودن رنگ میوه ها و ســبزیجات، نشان دهنده  
وجود «آنتوسیانین» اســت. بدن براى کار کردن به میوه ها و 
سبزیجات بنفش نیاز اساسى ندارد، ولى آنها از سلول هاى بدن 
در برابر آســیب هایى که منجر به بیمارى مى شــوند، مراقبت 
مى کنند و ایــن مهمترین و اصلى ترین فایــده  آنها براى بدن

 است.

آلو سیاه
یکــى از معروف ترین میوه هــاى بنفش رنگ «آلوســیاه» 
اســت. در این میوه هــا، پررنگ تر بودن نشــان دهنده  وجود 
آنتوسیانین بیشــتر در آنهاست. آلوهاى رســیده داراى مواد 
مغذى قابل اســتفاده  بیشــترى هســتند و همچنین پوست 
این آلوها 20 برابر گوشــت میانى آنها داراى آنتى اکســیدان

 است.

انواع توت ها
با اینکه آنتوسیانین مربوط به رنگ بنفش است، اما رنگدانه هاى 
میوه از آبى تا قرمز مى توانند متفاوت باشند. بلوبرى، تمشک، 
زغال اخته، توت فرنگى، توت سیاه، توت سفید و شاتوت همگى 
داراى خواص یکسانى هستند. بر اساس مطالعات انجام شده 
روى بزرگساالن و کودکان، توت ها به باال رفتن توانایى ذهنى و 
بهتر شدن حال و هواى شما کمک اساسى مى کنند. دانشمندان 
معتقدند که وجود آنتوســیانین باعث عملکرد بهتر سلول هاى 

مغزى مى شوند.

گیالس هاى قرمز
آنتوســیانین هایى که باعث رنگ قرمز تیــره این گیالس ها 
مى شــوند، کمک ویژه اى به کاهش فشــارخون و سالم نگه 
داشــتن عروق خونى بدن مى کنند. گیالس  همچنین باعث 

بهبود برخى از بیمارى ها مثل آرتروز، نقرس و یا وضعیت هاى 
دردناك مثل زمانى که کریستال ها در پاها و مچ پاهایتان تجمع 
مى کنند، مى شود. گیالس قرمز سرشــار از مواد مغذى است 
که به جلوگیرى از سرطان، بیمارى هاى قلبى و دیابت کمک

 مى کند.

انگور
آنتوســیانین موجود در انگورها مى تواند باعث به وجود آمدن 
رنگ هاى مختلفى از قرمز تا ســیاه شود. این یاقوت هاى آبدار 
به داشــتن «رســوراترول» معروف هســتند. به دلیل همراه 
بودن «رســوراترول» با بعضى از مواد مغذى دیگر در انگور، 
این میوه خاصیت محافظت در برابر آســیب هایى که منجر به 
بیمارى مى شوند را داراســت که توجه زیادى را به خود جلب

 مى کند.

هویج بنفش
با خوردن این نوع هویج، عالوه بر آنتوسیانین اضافه، بتاکاروتن 
و انواع دیگر کاروتن ها را کــه در هویج هاى نارنجى نیز وجود 
دارند، دریافت کنید که باعث کنترل سرطان و تقویت سیستم 

ایمنى مى شوند.

 کلم قرمز
براى بدن شــما راحت تر است که آنتوســیانین موجود در این 
نوع کلم پخته را استفاده کند و زمانى که آن را به عنوان ترشى 
بخورید، بدن شما پروبیوتیک هاى طبیعى را جذب مى کند که 
باعث تغذیه شدن باکترى هاى مفید روده  مى شود. این خاصیت 
باعث مى شود که بدن با میکروب ها مقابله و مواد مغذى را جذب 
کند. همچنین باعث جذب بهتر غــذا و حتى کنترل اضطراب 

نیز مى شود.

قدرت میوه ها و سبزیجات بنفش

سندروم «تونل کارپ» که عالمت آن به صورت گزگز انگشتان دست تجربه 
مى شود، به علت تحت فشار قرار گرفتن یک عصب بزرگ در مچ دست ها به نام 
«عصب مدیان» ایجاد مى شودکه  عالیم  اصلى آن درد، احساس خواب رفتن و 

گزگز در انگشت هاى نشانه، شست و انگشت میانى است.
این  عالئم  معموًال به صورت تدریجى و هنگام شب ایجاد مى شود. درد ممکن 
است تا بازوها کشیده شود. در صورت طوالنى شــدن این مشکل و درمان 
نکردن آن، قدرت مشــت کردن ممکن اســت کاهش پیدا کند. در صورت 
طوالنى شدن، عضالت ناحیه شست دست تحلیل مى رود. در بیش از نیمى از 

موارد، هر دو دست دچار این مشکل مى شوند.
عواملى که زمینه خطر را براى این مشــکل فراهم مى کنند شــامل چاقى، 

حاملگى، انجام حرکات تکرارى مچ دست ها و آرتریت روماتویید مى شود.
کارهایى که نیاز به حرکات مچ ها دارد مثل شستشوى لباس، کار با رایانه، کار 
با ابزارى که لرزش دارد و هر فعالیتى که نیاز به مشت کردن قوى دارد نیز خطر 

ابتال به سندروم تونل کارپال را به همراه دارد.
براى از بین بردن این  عالیم  مى توان از پوشــیدن مچ بند یا تزریق کورتون و 

فیزیوتراپى استفاده کرد.
تزریق کورتون مى تواند به طور موقت  عالیم  را کاهش دهد و التهاب عصب را 
کم کند. این تزریق معموًال با بى حسى موضعى و با هدایت سونوگرافى انجام 
مى شود. نکته مهم این است فرد باید سعى کند فشار کمترى به مچ دست آورد 

و از روش هایى استفاده کند که صدمه کمترى به این ناحیه وارد شود.  

یک متخصص طب ســالمندى گفت: سالمندان باید 
بیشــتر از افراد دیگر به مصرف آب دقت کنند، چراکه 
کم آبى در بدن ســالمندان، آنها را با افت فشار روبه رو 

خواهد کرد.
احمد دلبرى با اشاره به اینکه مصرف آب در بین مردم، 
به ویژه ســالمندان اهمیت ویــژه اى دارد، اظهار کرد: 
سالمندان به لحاظ شرایط جسمانى نیازهاى ویژه اى 
دارند که در صورت توجه نکردن به آن دچار مشــکل 

خواهند شد. 
وى ادامه داد: برخى از ســالمندان بــراى اینکه کمتر 

بیــرون روى داشــته باشــند، آب کمتــرى مصرف 
مى کنند، برخى دیگر هم نوشــیدنى هایى غیر از آب 
را انتخاب مى کنند که هیــچ چیز نمى تواند جاى آب را 

بگیرد.
دلبرى با اشــاره به اینکه خیلى از سالمندان در دوران 
سالمندى دچار سقوط مى شــوند، تصریح کرد: 30 تا 
40 درصد ســالمندان در این دوران ســقوط را تجربه 
مى کنند، به بیان دیگر افزایش کم آبى و افت فشــار 
باعث ســرگیجه در فرد و زمین خوردن مى شود. این 
متخصص طب ســالمندى تصریح کرد: افراد سالمند 

باید توجه داشــته باشــند که نباید حجم زیادى از آب 
را یک باره مصرف کننــد، چراکه ایــن کار مى تواند 
باعث بروز نفخ در آنها شــود. وى ادامه داد: بهتر است 
آب را در فواصل روز مصرف کنند تا بیشتر جذب بدن

 شود.
وى گفت: مصرف مایعات از ســوى ســالمندان نکته 
بسیار مهمى  اســت که در اغلب موارد به دلیل ترس از 
دستشویى رفتن زیاد فراموش مى شود و نوشیدن آب 
و مایعات یکى از فعالیت هاى مطبوع انسان هاست که 

براساس آن، نیازهاى حیاتى مهم آدمى  رفع مى شود.  

دلیل گزگز انگشتان 
دست چیست؟

محققان دانشــکده مهندسى نســاجى دانشگاه 
صنعتى امیرکبیر موفق به طراحى ماســک هاى 
معطر دارویى با خاصیت رهایش کنترل شــده با 

استفاده از ترکیبات دندریمر شدند.
سمیه اکبرى، عضو هیئت علمى دانشکده نساجى 
دانشــگاه صنعتى امیرکبیــر در خصوص طرح 
«معطرسازى الیه الکتروریسى براى استفاده در 
ماسک ها، با استفاده از ترکیبات دندریمر» گفت: 
موفق شدیم که یک الیه مؤثر براى استفاده در 
ماسک ها با خاصیت معطرســازى کنترل شده 

طراحى کنیم.
وى با بیان اینکه از ترکیباتى اســتفاده کرده ایم 
که باعث ماندگارى عطر در ماســک مى شــود، 
عنوان کرد: طى تحقیقاتى که انجــام داده ایم، 
عطر بــه مدت ســه هفتــه در ماســک باقى 

مى ماند.
به گفته اکبرى، در این ماســک ها از عصاره هاى 
مختلفى اســتفاده شــده و خاصیــت درمانى 

دارد.
وى عنوان کرد: این نوع ماســک خاصیت آنتى 
باکتریال نیز دارد و مى توانــد ذرات آالینده را با 
راندمان باال جداســازى کند و مانع ورود آن ها به 

دستگاه تنفسى افراد شود.

ساخت ماسک هاى 
معطر دارویى با 
خاصیت درمان 
سرماخوردگى

 کار 
خطر 

ن و 

ب را 
جام 
 آورد 
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جام جهانى روسیه که حذف زودهنگام مسى و رونالدو را در پى 
داشت باعث طالق یک زوج روسى شد.

پیروزى آرژانتین مقابل نیجریه، بنیان خانواده این زوج دیوانه 
فوتبال که نامشان «آرسن» و «لیودمیال» ذکر شده است را 
از هم پاشید. آرسن بعد از این پیروزى شروع به جشن گرفتن 
کرده بود که همسرش لیودمیال او را به دلیل حمایتش از مسى 
به باد انتقاد گرفت و اصرار کرد که رونالدوى پرتغالى از مسى 
بهتر است. وقتى دعواى زوج بر سر اینکه کدام بازیکن بهتر 
است باال گرفت آرسن وسایلش را جمع کرد و از خانه بیرون 
رفت. او به این نتیجه رســیده بود که عمر ازدواجشان به سر 
آمده و فردا صبــح با مراجعه بــه دادگاه از لیودمیال تقاضاى 

طالق کرد. 
او و لیودمیال در جریان تماشاى جام جهانى 2002 با هم آشنا 
شده و ازدواج کرده بودند. حال آرسن در مورد دلیل درخواست 
طالقش به روزنامه ها گفته است: «زنم از وقتى جام جهانى 
شروع شد مسى را مسخره مى کرد و مى گفت او حتى نمى تواند 
مقابل ایسلند درست پنالتى بزند. این، حرص من را در مى آورد 
و به او گفتم در مورد رونالدو و تیم پرتغال چه احساسى دارم.»

در مورد عاقبت این پرونده هنوز نمى توان نظر داد ولى این نه 
اولین و نه آخرین نمونه از دعواهاى زوجین بر سر فوتبال در 

این جام جهانى است.

معاون مبارزه با جرائم جنایــى پلیس آگاهى تهران بزرگ از شناســایى و 
دستگیرى گروهى از سارقان مســلح خبر داد که با تهیه سالح گرم و تحت 
پوشش پلیس اقدام به ســرقت 15هزار دالرى در منطقه پاسگاه نعمت آباد 

کرده بودند.
به گزارش فارس،  ســرهنگ حمید مکــرم با اعالم خبر فــوق اظهار کرد: 
در پى تشــکیل پرونــده مقدماتــى با موضوع ســرقت مســلحانه تحت 
پوشــش مأمور در کالنترى 152 خانى آباد نو، این پرونده براى شناســایى 
و دســتگیرى ســارقین در اختیار اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

گرفت.
مالباخته پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت: «ساعت 17و30دقیقه مورخه 31 اردیبهشت 1397 براى 
فروش مبلغ 15 هزار دالر آمریکا با یکى از بستگان خود به نام «سعید.ن» که 
از آشنایان و اقوام دور است به محل قرار مالقات با خریدار، در منطقه پاسگاه 

نعمت آباد–میدان ثارا...(ع) رفتیم.»
وى گفت: «منتظر خریدار بودیم که ناگهان یک دستگاه پراید با سه سرنشین 
در برابر ما توقف کرد و هر سه نفرشــان در حالى که همراه خود اسلحه و بى 
سیم داشتند از ماشین پیاده شدند؛ در حالى که آنها قصد دستگیرى هر دو نفر 
ما را داشتند، سعید توانست از دست آنها متوارى شود اما من دستگیر شدم و 
سرنشینان پراید ضمن دستبند زدن به دستانم مرا با تهدید اسلحه سوار ماشین 

کردند و به راه افتادند.»
مالباخته ادامه داد: «در طول مســیر و در داخل اتوبان فداییان اسالم بود که 
متوجه شدم آنها قصد ســرقت 15 هزار دالر همراه مرا دارند؛ نهایتًا مبلغ 15 
هزار دالر مرا سرقت کرده و پس از آن مرا در حاشیه اتوبان فداییان از ماشین 

پیاده کردند و از محل متوارى شدند.»
معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهــران بزرگ در توضیح نحوه 
شناسایى متهمین پرونده گفت: با توجه به شیوه و شگرد سرقت، کارآگاهان 
اطمینان پیدا کردند که سارقین با داشتن اطالعات کامل در خصوص زمان 
و محل تردد مالباخته و با اطمینان کامل از همراه بودن پول از سوى مالباخته 

اقدام به طراحى سرقت کردند.
ســرهنگ مکرم تصریح کرد: اقدامات ویژه پلیســى به منظور بررسى این 
فرضیه در دســتور کار کارآگاهــان اداره یکم پلیس آگاهــى قرار گرفت و 
نهایتًا کارآگاهان این اداره اطمینان پیدا کردنــد که تمامى اطالعات براى 
انجام سرقت از سوى سعید که در روز سرقت همراه مالباخته بوده و در ظاهر 
موفق به فرار از دست مأموران قالبى شده است، در اختیار همدستانش قرار 
گرفته و اقدام به فرار وى از دست ســارقین نیز صرفًا یک ظاهرسازى بیش

 نبوده است.
معاون مبارزه با جرائــم جنایى پلیــس آگاهى تهران بــزرگ اعالم کرد: 
با توجه به جمــع بندى انجام شــده و اطمینان کارآگاهان از نقش ســعید
 در ســرقت، ابتدا وى در مورخه 3 تیر 1397 توســط کارآگاهان دســتگیر 
شــد اما برابر انتظار در اظهارات اولیه منکر هرگونــه ارتباط خود با موضوع 

سرقت شد.
 وى گفت: سرانجام با ارائه دالیل پلیسى، سعید به ناچار لب به اعتراف گشود 
و ضمن معرفى سه تن از بچه محل هاى خود به عنوان دیگر اعضاى گروه 

اعتراف و بیان کرد کــه زمانى که مالباخته به بنــده مراجعه کرد و گفت که 
مبلغ 15 هزار دالر داشته و قصد فروش آن را دارد، به دروغ مدعى آشنایى با 
فردى شدم که مى تواند تمامى دالرها را یکجا و با قیمت مناسب خریدارى

 کند.
متهم ادامه داد: «در ادامه موضوع را با ســه تن از دوستان و بچه محل هاى 
خود در شهرستان بهارستان در میان گذاشتم و آنها نیز با تهیه اسلحه [و دیگر 

تجهیزات پلیسى] اقدام به طراحى سرقت کردند.»
سعید افزود: «یک روز قبل از سرقت با مالباخته تماس گرفتم و براى فرداى 
آن روز براى فروش دالرها قرار مالقات گذاشتیم؛ روز سرقت با اطمینان از 
همراه داشتن دالرها، به محلى که از قبل توســط دوستانم تعیین شده بود 
رفتیم و آنها نیز همانگونه که قرار گذاشته بودیم اقدام به سرقت دالرها کرده 

و مالباخته را نیز در اتوبان رها کردند.»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى 

تهران بزرگ، با اعالم خبر دستگیرى همه متهمین پرونده گفت: با شناسایى 
ســه عضو دیگر پرونده که در پوشــش مأموران پلیس اقدام به آدم ربایى و 
ســرقت مســلحانه کرده بودند، هماهنگى هاى الزم قضائى با شعبه نهم 
بازپرسى دادسراى ناحیه 27 تهران انجام شد و هر سه متهم در سه عملیات 

مشترك و همزمان، دستگیر شدند.
معاون مبارزه بــا جرائم جنایى پلیــس آگاهى تهران بزرگ خاطرنشــان 
کرد: در بازرسى از مخفیگاه هاى آنها عالوه بر کشــف مبلغ 15 هزار دالر 
مســروقه، تعداد یک قبضه اســلحه کمرى به همراه یک رشــته دستبند 

فلزى و یک دستگاه بى سیم دستى کشف شد. 
وى گفت: متهمین صراحتًا به طراحى و اجراى سرقت مسلحانه همراه با آدم 
ربایى اعتراف کردند؛ همچنین قرار قانونى از سوى بازپرس پرونده صادر شد 
و متهمان به منظور انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره یکم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفتند.

دستبند پلیس بر دست پلیس هاى قالبى

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى خوزستان عامل بروز مسمومیت مردم رامهرمز را آلودگى آب 
ناشى از وجود باکترى اعالم کرد و گفت: خوشبختانه عالوه بر کاهش تعداد بیماران این حادثه، 

تلفات جانى گزارش نشده است.
کیومرث حاجى زاده اظهار کرد: در بررسى هاى اولیه مشخص شد اخیراً تأسیسات موتورخانه اى 
که آب تصفیه شده را از چشمه به لوله کشى آب منازل انتقال مى داد دچار مشکل شده بود و به 
همین دلیل در مدتى که قرار بود پمپ جدید جایگزین شود آب خام و تصفیه نشده وارد لوله کشى 
شده بود. وى افزود: متأسفانه گروه هاى کودکان از گروه هاى در معرض آسیب هستند که در این 
وضعیت سالمت آنان تهدید شد. در طول این مدت 37 نفر از بیماران به اهواز اعزام شدند و 172 
نفر از آنان به صورت ســرپایى درمان و 78 نفر دیگر در بیمارستان هاى رامهرمز بسترى شدند 
البته این آمار تا ظهر روز دوشنبه است که حدود 250 نفر دچار مسمومیت شده بودند. حاجى زاده 
با اعالم اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانى نداشته است، گفت: با اقدامات صورت گرفته 
از تعداد بیماران کاسته شد و هم اکنون عالوه بر گندزدایى لوله کشى ها، توزیع آب شرب سالم 

با تانکر و توزیع آب معدنى در منطقه نیز انجام شده است.
جمعه گذشته پمپ آب منبع تأمین کننده آب شهرستان رامهرمز دچار مشکل شد که در پى آن 
آب آلوده و تصفیه نشده از چشمه «سرچشمه» در سه روستاى این شهرستان توزیع شد و تا صبح 
روز سه شنبه حدود 350 نفر از مردم منطقه دچار مسمومیت شدند. با توجه به اینکه تعداد بسیارى 
از مردم یک منطقه با عالیم گوارشى مشابه از قبیل اســهال و استفراغ و تب به مراکز درمانى 

مراجعه کرده  بودند احتمال مصرف یک ماده مشترك آلوده افزایش پیدا کرد.

واژگونى یک دســتگاه اتوبوس که حامل زائران عراقى بود هفت کشته و 20 مصدوم بر جاى 
گذاشت.

سخنگوى سازمان اورژانس کشــوردر مورد این حادثه، اظهار کرد: دوشنبه شب یک دستگاه 
اتوبوس که زائران عراقى در آن حضور داشتند در مسیر مشهد به اصفهان در حال  حرکت بود که 

در 40 کیلومترى محور سبزوار– شاهرود واژگون شد.
مجتبى خالدى، با اشــاره به اینکه 20 نفر در این حادثه مصدوم شده اند، بیان  کرد: این افراد به 
مرکز درمانى سبزوار منتقل شدند و تریاژهاى این مصدومان اکثراً قرمز و زرد بود. وى همچنین 
گفت : در پى این حادثه هفت نفر از زائران عراقى این اتوبوس در جا، جان خود را از دست داده اند. 
خالدى در پایان با اشــاره به اینکه این اتوبوس 29 سرنشین داشت، گفت : پس از اعالم حادثه 
ده آمبوالنس، یک اتوبوس آمبوالنس و همچنین ســه آمبوالنس هالل احمر به محل حادثه 

اعزام شدند.

جواب رد دادن دخترى 18ساله به خواستگارى یک پلیس، باعث کشتن دختر جوان شد.
دخترى 18ساله به نام «مهوش ارشاد» از پاکستان دوشنبه شب در حال برگشت به خانه بود که 

در طول مسیر براى وى اتفاقى ناگوار افتاد که باعث جان باختن او شد.
مهوش در مسیر برگشت به خانه بود و در همین حین یک مأمور پلیس به محض دیدن دختر 
جوان که به او عالقه هم داشت از خانه اش که در نزدیکى محل ســکونت او بود، از پله هاى 

بیرونى ساختمان بیرون آمد تا بتواند از دخترى که به آن عالقه مند است خواستگارى کند.
بعد از کشانده شدن به اجبار دختر روى پله هاى بیرونى ساختمان توسط مأمور پلیس، وى از دختر 
جوان خواستگارى مى کند که دختر به او پاسخ رد مى دهد  و همین باعث عصبانیت و خشونت 
مأمور پلیس مى شود. مأمور پلیس از خواسته اش دست بر نمى دارد  با اسلحه اش او را تهدید
 مى کند و در نهایت به شــکم وى تیراندازى مى کند که بعد از این حادثه ناگوار، دختر به قتل 
مى رسد. بعد از این اتفاق دردناك، مأمور پلیس فرار مى کند و اعتقاد بر این است که وى به خانه 
خود رفته و در آنجا پنهان شده است. با وجود این، هنوز هیچ اطالعاتى از جانب پلیس در مورد باز 

داشت این مأمور به دست نیامده است.

زنى در آفریقاى جنوبى مدت کوتاهى پس از فوت و انتقال به سردخانه زنده شد.
بنابر اعالم منابع بیمارستانى در ژوهانسبورگ فوت این زن در یک سانحه رانندگى تأیید شده بود 
اما پس از مدت کوتاهى او را زنده در سردخانه پیدا کردند. گفته شده در این حادثه رانندگى خودرو 
حامل این زن و دو سرنشین دیگر واژگون و باعث شــده بود هر سه نفر به بیرون پرتاب شوند. 
بنابر اعالم منابع بیمارستانى این زن و دو سرنشین دیگر خودرو به دلیل شدت حادثه فوت کرده 
بودند و از هیچ عالیم حیاتى برخوردار نبودند اما یکى از آنان پس از انتقال به سردخانه زنده شد.  
به گزارش «اسکاى نیوز»، این زن پس از بازگشــت عالیم حیاتى به بیمارستان منتقل شد و 

وضعیت جسمى او مساعد گزارش شده است.

350مسموم بر اثر 
وجود باکــــترى در  آب

واژگونى مرگبار اتوبوس زائران 
عراقى در مسیر مشهد-اصفهان 

فرجام جواب رد به  
خواستگــــارى آقاى  پلیس! 

زنده شدن 
قربانىِ سانحه رانندگى!  

متهم به قتل وحید مرادى

دى
مرا

ید 
وح

«عقاب ایران» 
در زندان کشته شد

هویت قاتل «وحید مــرادى» در حالى فاش 
شــد که او با یک پرونده قتل دیگر در زندان 

درگیر بود.
روز دوشنبه 11تیرماه سال جارى خبرى مبنى 
بر قتل وحیــد مرادى در زندان رجایى شــهر 
منتشر شــد. خبرها حکایت از این داشت که 
وحید مرادى، شرور سرشناس تهران و ملقب 
به «عقاب ایران» هنگام هواخورى در زندان با 
یکى دیگر از زندانیان درگیر شده و در جریان 
این درگیرى با ضربات جســم تیزى به قتل 

رسیده است.

 وحید مرادى چگونه قاتل شد؟ 
جمله «بکش تا زنــده بمانى» یکى از عجیب 
ترین خالکوبى هایى بود که بر روى بدن وحید 
مرادى حک شده بود؛ شرور معروفى که پس از 
17 سال درگیرى و نزاع و 14 بار تحمل حبس، 
هنگامى که بــراى بار پانزدهم بــه جرم قتل 
دوستش در زندان به سر مى برد، به دست یک 

زندانى دیگر کشته شد. 
این جوان 34 ســاله، 26 اردیبهشت ماه سال 
جارى در حالى که تنها دو مــاه از آزادى اش 
مى گذشت در یک مهمانى مجلل که دوستش 
به همین مناســبت در پنت هــاوس برجى در 
ولنجک تهــران به پا کرده بــود، در حالى که 
مســت بود درگیرى خونینــى راه انداخت و با 
ضربات چاقو یکى از دوســتان 28 ســاله اش 
به نام «حســین» را به قتل رســاند و از محل 

جنایت متوارى شد؛ مأموران پلیس اداره آگاهى 
پایتخت وى را هنگام فرار از کشــور و در 500 

مترى مرز کشور ترکیه بازداشت کردند.

 قاتل وحید مرادى کیست؟
شامگاه 13 بهمن ســال 95 بود که درگیرى 
چند تن از اراذل و اوبــاش در خیابان منصور و 
آشتیانى به پلیس گزارش شد. اکیپى از مأموران 

کالنترى بیسیم به محل حادثه اعزام شدند.
با حضور مأموران مشــخص شد که در جریان 
این درگیرى فردى به نام «على» با شــلیک 
گلوله اســلحه شــکارى به قتل رسیده است. 
تحقیقات نشــان داد که مقتول با ضرب گلوله 
«سعید»، یکى از اشرار ســطح یک تهران به 

قتل رسیده است.
اقدامات پلیســى براى دســتگیرى ســعید 
و همدســتش در دســتور کار کارآگاهان قرار 
داشت تا ســرانجام مخفیگاه هر دو آنها در فاز 
دوم اندیشه و شهرســتان قم - منطقه توانیر 

شناسایى شد. با شناســایى مخفیگاه سعید و 
همدســتش، هر دو در دو عملیات همزمان در 
شامگاه یک شنبه 15 بهمن 1395 دستگیر و به 

اداره دهم پلیس آگاهى منتقل شدند.
در جریان تحقیقات از سعید مشخص شد که 
او عالوه بر قتل على، در یک سرقت مسلحانه 
از یک طالفروشى در شهرستان الهیجان نیز 

نقش داشته است.

 جنایت در زندان
روز دوشنبه هنگام هواخورى در حیاط زندان 
میان وحید و ســعید درگیرى لفظى رخ داد که 
این درگیرى در سالن زندان نیز ادامه پیدا کرد. 
در ادامه این درگیرى به زد و خورد تبدیل شد 
که در نهایت وحید با جسم تیزى به قتل رسید.

هم اکنون تحقیقات از سعید براى رازگشایى از 
این پرونده قتل ادامه دارد.

ازدواج در
 جام جهانى2002  

طـــالق در
 جام جهانى2018 ! 
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(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
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آگهى مناقصه عمومى

آگهى مزایده

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت اول 

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 
96/10/821 مورخ 96/7/11 شــوراى اسالمى شهر نسبت 
به فروش تعدادى از ماشین آالت خود با شرایط مندرج در 
آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت 

ادارى 97/04/25 به شهردارى تیران مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

چاپ اول 
شهردارى نجف آباد در نظر دارد عملیات ممیزى امالك و کسب و پیشه مناطق پنج گانه شهر را با 
برآورد اعتبارى به مبلغ 12/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى براساس کمترین قیمت 
پیشنهادى و از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. شرکت کنندگان 
باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین داراى 
رزومه کارى مرتبط، صالحیت و توانایى الزم جهت انجام این موضوع باشند. مهلت و محل دریافت 
اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/05/01 
به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. شرکت کنندگان باید مبلغ 600/000/000 
ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل 
آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و 

سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

پرداخت  تسهیالت قرض الحسنه با شرایط استثنایى در بانک قرض الحسنه مهر ایران

هدف
بانک قرض الحســنه مهر ایران با هدف حمایت از صندوق هاى خانوادگى و 
سازماندهى بهینه آنها و تشویق عموم مردم به مشارکت جمعى و تقویت بنیه 

مالى خانواده ها اقدام به ایجاد اندوخته خانواده مهر ایران نموده است. 
شرح  

در این برنامه، همانند صندوق هاى رایج در میان خانواده ها، اعضا با پرداخت 
ســهم اندوخته ماهانه و تجمیع مبالغ خرد عالوه بر پس انداز، به واسطه هم 

افزایى و حمایت بانک، از تسهیالت قرض الحسنه بهره مند مى گردند. 
کــه  خانوادگــى  هــاى  صنــدوق  در  مرســوم  روال  برخــالف 
صرفًا از محل ســهم اندوخته اعضا اقدام به پرداخت مبالغ تجمیعى به اعضا مى 
نمایند، در این برنامه بانک با هم افزایى مالى از طریق پرداخت تسهیالت قرض 

الحسنه حمایتى، میزان دریافتى افراد صندوق را تا دو برابر افزایش مى دهد. 
شرایط شرکت در برنامه اندوخته خانواده مهر ایران 

* اعضا مى توانند در یکى از 4 گروه تعیین شــده حسب درخواست متقاضیان 
و برحسب تعداد افراد خانواده اعم از بستگان درجه 1 و... شرکت نمایند. تعداد 

اعضاى گروه هاى تعیین شده عبارتند از: 5 نفره، 10 نفره، 20 نفره. 

* مبلغ سهم اندوخته در ابتداى دوره حســب نظر متقاضیان تعیین مى گردد. 
(بدیهى است پس از تعیین مبلغ ســهم اندوخته، این مبلغ در طول دوره ثابت 

خواهد بود) 
* مدت زمان پرداخت سهم اندوخته توسط اعضا، 10 مرحله به صورت مستمر 

و ماهیانه مى باشد. 
* شروع پرداخت تسهیالت بانک از ماه چهارم (پس از دریافت سهم اندوخته 
ماه چهارم تمامى اعضا) مى باشد و به صورت ماهیانه (10 فقره تسهیالت در 10 

ماه متوالى) به عضو یا اعضاى معرفى شده پرداخت مى شود. 
* مبلغ تسهیالت پرداختى بانک در هر ماه براســاس رابطه زیر محاسبه مى 

گردد: 
2× مبلغ سهم اندوخته ماهیانه× تعداد اعضا= مبلغ تسهیالت پرداختى در هر ماه 
* مدت زمان بازپرداخت تســهیالت بانک 22 ماه مى باشد. (2 قسط مربوط 
به پرداخت کارمزد و 20 قســط مربوط به پرداخت کارمزد و 20 قســط جهت 

بازپرداخت تسهیالت) 
* در صورت عدم برداشت مجموع مبالغ مربوط به سهم اندوخته دریافتى اعضا، 
امکان اعطاى تسهیالت مجدد همانند شرایط قبلى امکان پذیر مى باشد. لیکن 

در صورت عدم تمایل به ادامه همکارى،پس از اتمام پرداخت ســهم اندوخته 
تمامى اعضا (طى 10 ماه)، هر یک از اعضا مى تواند با تسویه تسهیالت نسبت 
به دریافت ســهم اندوخته خود اقدام نماید. بدیهى است در صورت تمایل هر 
یک از اعضا، استمرار همکارى به صورت فردى نیز مطابق شرایط قبلى امکان 

پذیر مى باشد. 
* کارمزد تسهیالت پرداختى از محل سهم اندوخته اعضا، دو درصد و از محل 

منابع حمایتى بانک 4 درصد مى باشد. 
* به هر یک از اعضا، حداکثر دو نوبت تســهیالت، از محل اندوخته اعضا و از 

محل منابع بانک اعضا مى گردد. 
مثال

اگر تعداد اعضاى خانواده 5 نفر و سهم اندوخته ماهیانه 2 میلیون ریال باشد با در 
نظر گرفتن مفروضات برنامه، مجموع سهم اندوخته در هر ماه برابر 10 میلیون 
ریال و میزان تســهیالت بانک از ماه چهارم به بعد (پس از دریافت چهارمین 
سهم اندوخته تمامى اعضا) معادل 20 میلیون ریال در هر ماه خواهد بود که به 
تعداد سهم اندوخته هاى پرداخت شده (10 مورد) در 10 ماه متوالى براى هر فرد 

با اقساط 22 ماهه پرداخت مى گردد.

شرح
بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف ارزش آفرینى بیشتر براى جامعه زنان کشور و 
توانمندسازى بانوان و به منظور ارائه خدمات بانکى متناسب با این قشر، اقدام به اعطاى 
تسهیالت قرض الحسنه در قالب محصولى جدید با عنوان «اندوخته بانوان مهر ایران» 
نموده است. در این طرح متقاضیان عالوه بر توسعه فضاى کسب و کار خود مى توانند 

در ارتقاى سطح رفاه خانواده هایشان نیز مؤثر واقع گردند.
مخاطبین

کلیه بانوان محترم مى توانند از تســهیالت طرح اندوخته بانوان مهر ایران، مطابق 
ضوابط و شرایط مربوطه استفاده نمایند.

نحوه افتتاح حساب و پس انداز ماهیانه
به منظور افتتاح حساب پس انداز ماهیانه، متقاضیان مى بایست نسبت به افتتاح حساب 

قرض الحسنه پس انداز اقدام نمایند که در این خصو ص متقاضیان مى توانند:
1- شخصاً نسبت به افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه اقدام نموده و با ایجاد 

میانگین الزم براساس شرایط طرح، مشمول دریافت تسهیالت گردند.
2- بواسطه افتتاح حساب واریز مبلغ مســتمر ماهیانه توسط همسر و یا پدر، با ایجاد 

میانگین الزم طبق شرایط طرح، مشمول دریافت تسهیالت گردند.

مراحل و شرایط اعطاى تسهیالت
در این طرح هر یک از بانوان حائز شرایط افتتاح حســاب مى توانند با پس انداز مبلغ 
مستمر ماهیانه، نسبت به افزایش اندوخته خود اقدام نموده و از تسهیالت طرح اندوخته 

بانوان مهر ایران به شرح ذیل بهره مند گردند:
• متقاضیان با واریز مســتمر ماهیانه به مبلغ 2 میلیون ریال و همزمان با چهارمین 
واریزى (در ماه چهارم) از تســهیالت مرحله اول، به مبلغ 30 میلیون ریال بهره مند 
مى گردند. (مجموع مبالغ واریزى 4 ماهه به میــزان 8 میلیون ریال قبل از پرداخت 
تسهیالت، به عنوان وثیقه نقدى تا پایان اقساط تسهیالت مرحله اول منظور مى گردد.)

• پس از دریافت تســهیالت مرحلــه اول و در صورت تمایل از ابتــداى ماه پنجم 
متقاضیان مى توانند با ادامه پس انداز ماهانه به مبلــغ 1 میلیون ریال، بعد از 24 ماه و 
تسویه تسهیالت مرحله اول از تسهیالت مرحله دوم به مبلغ 60 میلیون ریال بهره مند 

گردند.
• با استمرار پس انداز ماهیانه در دوره دوم به مبلغ 1میلیون ریال، متقاضیان مى توانند 
بعد از 24 ماه و تسویه تسهیالت مرحله دوم، از تسهیالت مرحله سوم به میزان 120 
میلیون ریال، با بازپرداخت 36 ماهه و همچنین با ادامــه پس انداز ماهانه به مبلغ 1 
میلیون ریال بعد از 36 ماه و تسویه تسهیالت مرحله سوم از تسهیالت مرحله چهارم 

به میزان 200 میلیون ریال تسهیالت با بازپرداخت 36 ماهه بهره مند گردند.
بانوان سرپرست خانوار

پس از واریز اولیــن پرداختى (2 میلیون ریال)، مى توانند از تســهیالت 30 میلیون 
ریالى با رعایت سایر ضوابط بهره مند گردند و در صورت تمایل با واریز مبالغ ماهانه 
1 میلیون ریال همانند تسهیالت سایر بانوان از تســهیالت مراحل بعدى استفاده 

نمایند.
مزایاى طرح

• اعطاى تسهیالت قرض الحسنه در راستاى رفع نیازها و احتیاجات ضرورى بانوان 
به ویژه بانوان محترم سرپرست خانوار.

• امکان پس انداز مبالغ خرد و برنامه ریزى جهت استفاده از تسهیالت قرض الحسنه. 
ایجاد انگیزه در بانوان جهت اشتغال و کارآفرینى.

• افزایش سالمت روانى خانواده.
ضوابط اعطاى تسهیالت

ضوابط پرداخت تسهیالت و اخذ تضامین مطابق با بخشنامه هاى جارى بانک مى باشد. 
براى کسب اطالع از سایر شرایط به شعب این بانک در سراسر کشور و یا به سایت بانک

 (www.qmb.ir) مراجعه نمایید.

طرح اندوخته خانواده مهر ایران

طرح اندوخته بانوان

هیأت مدیره شرکت کارگزارى مبین سرمایه

در راستاى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 97/02/20 مبنى بر افزایش سرمایه و رعایت ماده 169 اصالحى قانون تجارت، 
بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت مى رساند مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال 
به مبلغ یکصد و نود میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید و از محل آورده نقدى سهامداران به مبلغ چهل میلیارد ریال 
افزایش یابد. لذا هر یک از سهامداران محترم که تمایل حضور در افزایش سرمایه را دارند مى توانند حداکثر ظرف مدت شصت 
روز از تاریخ نشر آگهى جهت خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه به نسبت سهامى که مالکند (هر 15 سهم 4 سهم) و به مبلغ 
اسمى هر سهم 1000 ریالى و   واریز آن به حساب شماره 104318037 بانک تجارت شعبه تخصصى بورس (کد شعبه 1043) 
اقدام و رسید مربوطه را تحویل امور ادارى شرکت واقع در تهران، خیابان طالقانى، روبه روى بورس کاال، پالك 442 کدپستى 
1591814111 یا دفتر مرکزى شــرکت واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال، مجتمع تجارى کوثر طبقه چهارم، واحد 628 

کدپستى 8173697974 ارسال نموده و رسید دریافت نمایند.
الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از ســهامداران نسبت به استفاده از حق تقدم خود اقدام ننمایند این 
انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشى از این افزایش سرمایه مى باشد و هیأت مدیره مجاز خواهد بود 

حق تقدم هاى استفاده نشده بابت افزایش سرمایه و پاره سهم هاى ایجاد شده را به سایر سهامداران واگذار نماید.

آگهى استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 قانون تجارت
 شرکت کارگزارى مبین سرمایه (سهامى خاص) شماره ثبت 

36528 و شناسه ملى 10860222183
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پذیرش هنرجو در رشته 
«پالستیک کار»

براى اولین بار در کشـور، هنرسـتان شـهید على اکبر 
حیـدرى رامشـه در سـال تحصیلـى جدیـد در رشـته 

«پالستیک کار» هنرجو مى پذیرد.
حسـین بهزادفـر، رئیـس شـوراى آمـوزش و پرورش 
و بخشـدار جرقویه علیا گفـت: این رشـته تحصیلى با 
هماهنگى سازمان فنى و حرفه اى و آموزش و پرورش 
و با توجه به فعالیت هاى کارگاه هاى بازیافت ضایعات 
پالسـتیک و کارخانجات تولید مصنوعات پالستیکى 
در منطقه و به ویژه دهسـتان رامشـه و عالقه مندى و 
گرایش دانش آموزان به وارد شـدن به بازار کار در این 

حرفه، ایجاد شده است.

شناسایى 28 سایت 
قمار و شرط بندى فوتبال

رئیس پلیس فضـاى تولیـد و تبادل اطالعات اسـتان 
اصفهان از شناسایى 28 سایت قمار و شرط بندى فوتبال 
و برخورد قانونى با گردانندگان اصلـى آنها در عملیات 

کارشناسان این پلیس خبر داد.
مصطفى مرتضـوى اظهار کـرد: با توجه بـه برگزارى 
مسابقات جام جهانى فوتبال در کشـور روسیه عده اى 
بـا سوءاسـتفاده از ایـن موضـوع، اقـدام بـه راه اندازى 
سایت هایى تحت عنوان شـرط بندى فوتبال کرده و از 
این طریق کاربران فضـاى مجازى را فریـب داده و از 
آنها کالهبردارى مى کننـد. وى افزود: در همین زمینه 
کارشناسان پلیس فتاى اسـتان با رصد و پایش فضاى 
مجازى توانستند 28 سـایت قمار و شرط بندى فوتبال 
را شناسـایى و در یک عملیات ویژه بـا هماهنگى مقام 
قضائى، گرداننـدگان اصلى این سـایت ها در اصفهان 
و چندین استان دیگر کشـور را دستگیر کنند و تحویل 

مراجع قضائى دهند.

شب طنز خنداخند 
در پارك ایثارگران اصفهان

طنز پردازان اصفهانى برنامه عمومى طنز با عنوان«شب 
طنز خنداخند» برگزار مى کنند. «شب طنز خنداخند» 
برنامه اى عمومى است که در آن طنزپردازان دفتر طنز، 
تازه ترین آثار خود را براى استفاده عموم ارائه مى کنند.

در این برنامه که با هدف آشـنایى اصفهانـى ها با طنز 
برگزار مى شود، بخش هاى متنوع و متعددى از جمله 
طنزخوانى(شعر و نثر)، استندآپ کمدى و مسابقه طبع 

آزمایى مخاطبان برپا مى شود.
عالقه مندان براى شرکت در «شب طنز خنداخند»  از 

ساعت 21 فردا به پارك ایثارگران مراجعه کنند.

راه اندازى ایستگاه سیار 
ثبت نام کارت ملى هوشمند

ایستگاه سیار ثبت نام کارت ملى هوشمند در اداره پست 
بویین میاندشت راه اندازى شد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: باراه اندازى 
ایستگاه سیار ، ثبت نام براى دریافت کارت ملى هوشمند 
براى روستاییان و متقاضیان در دورترین نقاط آسان تر 
مى شود. حسین غفرانى کجانى افزود: از ده هزار و 832 
فقره کارت ملى هوشمند در شهرستان بویین میاندشت، 

520 مورد در ایستگاه سیار صادر شده است.
وى گفـت: هنوز 8000نفـر از جمعیت باالى 15سـال 
شهرستان بویین میاندشـت براى کارت ملى هوشمند 
اقدام نکرده اند و تا پایان سـال فرصت دارند با مراجعه 
به ثبت احوال و یا ایستگاه سیار،  نسبت به این امر اقدام 

کنند.

«سیماك» هر چه سریع تر 
اجرایى شود

فرمانـدار لنجان گفـت: «سـیماك» یک زیرسـاخت 
نرم افزارى دانش بنیان، یکپارچه و جامع براى مدیریت 
بهینه امور امالك و تسهیل و تسریع کارهاى مقدماتى 
سـرمایه گذارى و شـکل گیرى فعالیت هاى اقتصادى 
اسـت. مهدى صفرخانلو اظهـار کرد: بروکراسـى زاید 
ادارى امروز به چالشى بزرگ در شهرستان لنجان تبدیل 
و موجب شده روند سرمایه گذارى در حوزه هاى مختلف 

در این شهرستان به کندى انجام شود.

خبر

رئیس خانه فرهنگ آب و فاضالب اســتان اصفهان از 
خشک شدن 106 حلقه چاه عمیق آب آشامیدنى در این 

استان خبر داد.
زهره تشییعى گفت: 214 حلقه چاه عمیق آب آشامیدنى 
در استان اصفهان وجود داشت که هم اکنون تنها 108 

حلقه چاه فعال است.
وى مصرف ســرانه آب در اســتان اصفهــان را 154 
لیتــر در شــبانه روز عنوان کــرد و افزود: ایــن میزان 
مصــرف از میانگین جهانى نزدیک به دو  برابر بیشــتر

 است.
رئیس خانه فرهنگ آب و فاضالب استان اصفهان بیان 

کرد: این میزان سرانه مصرف در حالى است که ظرفیت 
ســد زاینده رود افزون بر یک میلیــارد و 400 میلیون 
مترمکعب، اما ذخیره کنونى آب پشت سد نزدیک به 320 

میلیون مترمکعب است.
تشــییعى در ادامــه بــه تشــکیل گــروه صــد نفره 
ُمرّوجان صرفه جویى آب در اســتان اصفهان اشــاره 
و اظهار کرد: این افراد در ســطح شــهرها بــا مراجعه 
به در خانه ها، به ویژه مشــترکین پر مصــرف و دادن 
اخطارهــاى کتبــى، شــفاهى و ارائه آمــوزش هاى 
الزم مــردم را به مصــرف بهینه آب ترغیــب خواهند 

کرد. 

معاون فرهنگى و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان گفت: پنج هزار عنوان برنامه ویژه غنى سازى 
اوقات فراغت ، تابستان امسال در این استان اجرا مى شود.
رامین نعیمى افزود: برنامه هاى اوقات فراغت تابستان 
امسال تحت نظارت و برنامه ریزى ستاد ساماندهى امور 
جوانان و ستاد اوقات فراغت استان اصفهان اجرا مى شود.
وى بیان کــرد: برنامه هــاى یاد شــده در زمینه هاى 
گردشگرى، ورزشى، فرهنگى، هنرى، علمى، مهارتى، 
اجتماعى و اعتقادى و در قالب کالس هاى آموزشــى، 
برنامه هاى فرهنگى و اردوهــاى تفریحى، فرهنگى و 

علمى و مسابقات برگزار مى شود.

معاون فرهنگى و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان با بیان اینکه مهارت آموزى و ایجاد شور و نشاط 
بین مخاطبان از مهمترین اهــداف برنامه هاى این ایام 
است، افزود: فعالیت هایى نظیر پاك سازى محیط زیست، 
کمک به نیازمندان، خدمات رسانى در مناطق محروم و 
ارائه برنامه هاى فرهنگى در مناطق آسیب پذیر در طرح 
اوقات فراغت توسط سازمان هاى مردم نهاد جوانان در 

حال اجراست.
نعیمى تأکید کرد: نظارت بر فعالیت هاى اوقات فراغت 
توسط کمیته نظارت ستاد مرکزى و ستادهاى شهرستانى 

انجام مى شود.

5000 برنامه اوقات فراغت
 دراستان اجرا مى شود

106 چاه آب آشامیدنى 
در استان خشک است

رئیس ســتاد زکات اســتان اصفهان از جمــع آورى 
صدمیلیــارد ریــال زکات فطــره در این اســتان خبر 

داد.
حجت االسالم والمســلمین غالمحسین رنجبر گفت: 
این میزان زکات نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش 

داشته است.
وى افزود: امسال نزدیک به 4000 مجوز طرح ساماندهى 
زکات فطره صادر شد و در اختیار خیریه ها و مرکزهاى 
جمع آورى زکات فطره در سطح اســتان اصفهان قرار 

گرفت.
رئیس ستاد زکات اســتان اصفهان تصریح کرد: یکى از 
طرح هاى ماندگار کمیته امداد امام خمینى(ره)، احیاى 
زکات در جامعه بود که هر سال این نهاد، زکات کشاورزان 
و باغداران را دریافــت و در مناطق محروم هزینه یا بین 

نیازمندان واقعى توزیع مى کند.

نایب رئیس شــوراى توســعه تجــارت خارجى 
دالیان چین  در دیدار با نایــب رئیس اتاق بازرگانى 
اصفهان با اعالم آمادگى براى توسعه همکارى در 
زمینه هاى مختلف با اصفهــان گفت: دالیان چین 
به دنبال مشارکت وتوسعه همکارى با کشورهایى 

همچون ایران است.
«دانگ» جمعیت دالیان چین را هشت میلیون  نفر 
عنوان کرد و افزود: این شهر از مهمترین شهرهاى  
چین مى تواند با اصفهان روابط اقتصادى بلند مدتى 

تعریف کند.
وى پتروشــیمى، دریانوردى، نرم افــزار، فناورى 
اطالعات، صنایع لجســتیک و حمــل و نقل را از 
بخش هاى مهم تولید صنعتى این شهر برشمرد و از
شرکت هاى صنعتى استان اصفهان براى حضور در 

نمایشگاه هاى دالیان با حضور 500 برند بین المللى 
از 34 کشور دعوت کرد.

مصطفى رناسى، نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان هم در این دیدار گفت: 
اســتان اصفهان با تولید 70 درصد فوالد کشور و 
فعالیت بیش از 9500واحد صنعتى همواره در تجارت 
بین الملل ایــران نقش مهــم و اثرگــذارى ایفا 

مى کند.
وى همچنین خواستار همکارى اصفهان و دالیان در 
زمینه سرمایه گذارى مشترك شد و افزود: معرفى 
فرصت هاى ســرمایه گذارى اســتان اصفهان و 
مشــارکت ســرمایه گذاران دالیان چین مى تواند 
روابط اقتصــادى و فرهنگى دو اســتان را تعمیق

بخشد. 

عملیــات اجرایى فراینــد تولیــد UF4 با حضور  
استاندار اصفهان و  محمد قنادى مراغه اى، رئیس 
پژوهشگاه علوم و فنون هسته اى و چهره ماندگار 
علوم هســته اى کشــور در UCF اصفهان آغاز

 شد.
اســتاندار اصفهان گفت: در حــال حاضر عملیات 
طراحى و اجراى واحد جدید تولید «UF4 » در این 
مجموعه آغاز شد تا بتوانیم از « UF6 » غنى سازى 
شــده که از ســایر واحدهاى چرخه تولید سوخت 
هسته اى کشــور به این واحد ارســال مى شود، 

«UF4» تولید کنیم. 
محســن مهرعلیزاده با اشــاره به از ســرگیرى 
تولیــد«UF6» در مجموعــه «UCF» اصفهان 
اضافه کرد: بســیار خوشــحالم که با دستور رهبر 
 «UF6 » معظم انقالب و ریاست جمهورى، تولید

پس از حدود 9سال توقف بار دیگر در این مجموعه 
از سرگرفته شد. 

اســتاندار اصفهان افزود: اکنون براى رســیدن به 
تولید « UF6 » در حد ظرفیت مورد نیاز در مراحل 
میانى هستیم که امیدوارم در یک فاصله زمانى یک 
ماهه به تولید نهایى«UF6» در حد ظرفیت مورد 
نیاز سوخت رآکتور اتمى بوشهر و سایر رآکتورهاى 

کشور دست یابیم. 
یــادآور مــى شــود، کارخانــه تولیــد UF6 به 
عنوان یکــى از کارخانجات مهــم مجتمع تولید 
ســوخت اصفهان و از بخش هــاى مهم صنعت 
هسته اى کشــور، ششم تیر امســال راه اندازى و 
براى نخستین بار پس از حدود 9 سال، اولین بشکه 
کیک زرد در قسمت خوراك دهى کارخانه تخلیه 

شد.  

توسعه همکارى دالیان چین و اصفهان

آغاز عملیات اجرایى
 تولید UF4 در UCF اصفهان 

کارشــناس مســئول دفتر اعتیاد اداره کل بهزیســتى 
استان اصفهان گفت: ماده مخدر «گل» پس از تریاك، 
پرمصرف ترین ماده مخدر بین معتادان استان اصفهان

 است.
اکبر ابراهیمى در خصوص آمار اعتیاد در اصفهان گفت: 
2/3 جمعیت 15 تا 65 سال کل استان اعتیاد دارند و از بین 
بیش از پنج میلیون جمعیت استان به استناد آمار به دست 
آمده در گزارشات شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
چیزى درحدود 120 هزار معتاد در استان وجود دارد که ده 

هزار نفر آنها زنان هستند.
کارشناس مسئول دفتر اعتیاد اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان در خصوص تنوع مراکز درمان اعتیاد در استان 
اصفهان افزود: مراکز درمان سرپایى، کمپ و  TC از انواع 
مراکز ترك اعتیاد هســتند که در مراکز درمان سرپایى 

متادون درمانى وجود دارد و همچنین سه مرکز اقامتى 
زنان با عنوان کمپ در استان فعالیت دارند.

وى افزود:  یک مرکز TC هم تحت نظر بهزیستى فعالیت 
دارد و شیوه ترك در TC به گونه اى است که زنان معتاد 
به مدت سه تا شش ماه در این مرکز اقامت کرده و طى 
اقامتشــان متادون را ترك کرده و بقیه درمان را بدون 
متادون و به صورت پرهیزمدار ســپرى کنند و از مرکز 

خارج شوند.
ابراهیمى در خصوص مراکز گذرى ترك اعتیاد گفت: پنج 
مرکز گذرى اعتیاد هم در استان وجود دارد که یکى از آنها 
در خمینى شهر، دیگرى در کاشان و سه مرکز در اصفهان 

به صورت مردانه و زنانه وجود دارد.
■■■

کارشــناس مســئول دفتر اعتیاد اداره  کل بهزیســتى 

اســتان اصفهــان در خصــوص مراکز ســرپناه هم 
گفت: دو مرکــز ســرپناه در اصفهان تحت پوشــش 
بهزیســتى وجود دارد که یکى از آنها بــراى مردان در 
خمینى شــهر و دیگرى براى زنان در اصفهان فعالیت 

دارد.
■■■

وى در خصوص فعالیت مرکز تــرك اعتیاد ماده 16 در 
اصفهان گفت: مــاده 16 براى معتــادان متجاهر که از 
مصرف مواد در خیابان ابایى ندارند، راه اندازى شده است. 
ابراهیمى با اشاره به اینکه «تریاك» باالترین مصرف را 
در بین معتادان استان اصفهان دارد، گفت: گل، دومین 
ماده مخدر پر مصرف است که 12 درصد معتادان در حال 
حاضر گل مصرف مى کنند و 53 درصــد تریاك و 10 

درصد به مصرف شیشه تمایل دارند.

«گل»،  دومین ماده مخدر پرمصرف 
معتادان اصفهانى

معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان، مهاجرت نقره کاران 

اصفهانى به ترکیه را تکذیب کرد.
جعفر جعفرصالحى در ارتباط با مشکلى که در ارتباط با 
صادرات صنایع نقره توســط هنرمندان نقره کار مطرح 
است، اظهار کرد: رشته هایى که در ساخت و ساز، اصول 
سنتى و ریشــه دار بودن را رعایت کنند، در زمره صنایع 
دستى قرار مى گیرد و نقره کارى نیز در زمره رشته هاى 
تخصصى این حوزه است. وى افزود: در ارتباط با مهاجرت 

هنرمندان نقره کار به دلیل شرایط خاص صادراتى باید 
به این نکته اشاره کنم که این مشکل تنها براى صنعت 
نقره وجود ندارد و به طور کلى، زمانى که بازار کار وجود 
ندارد، براى بسیارى از رشــته ها این نوع بحث ها قوت 

پیدا مى کند.
جعفرصالحى با اشاره به اهمیت بحث ارتزاق و درآمدزایى 
هنرمندان از طریق دریافت سفارشات ابراز کرد: زمانى 
که یک هنرمند از راه قلمزنى درآمد به دست مى آورد و از 
موتیف هاى ایرانى در آثار خود استفاده مى کند، از دیدگاه 

ما ایرادى ندارد که سفارش هایى را از خارج کشور دریافت 
کند و مطابق روحیه خریداران به ســاخت صنایع دستى 
بپردازد.  وى با بیان اینکه مشترى مدارى به معناى این 
است که بر اساس نیاز مشترى کار تولید کنیم، اظهار کرد: 
این انتقاد در ارتباط با عدم ســفارش پذیرى از مشترى 
و ساخت صنایع دستى مطابق خواســته وى در کشور 
ما وجود دارد، بنابراین زمانــى که هنرمندى مطابق نیاز 
سفارش دهنده صنایع دستى تولید مى کند، نمى توان به 

وى ایرادى وارد کرد.

معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى اصفهان:

مهاجرت نقره کاران به ترکیه صحت ندارد

66 میلیارد تسهیالت اشتغال فراگیر بانک ملى 
براى طرح هاى  استان 

جمع آورى 100 میلیارد 
ریال زکات در اصفهان  

مدیر امور اعتبارى بانک ملــى ایران گفت: هزار و 678 
طرح اشــتغال فراگیر از ابتداى ســال جــارى تاکنون 
براى دریافت تســهیالت به این بانک معرفى شــده 

است.
علــى موســوى زاده در حاشــیه برگزارى نشســت 
بررسى مشــکالت مالى و اعتبارى صنایع شهرستان 
کاشــان افزود: مجمــوع میــزان تســهیالت براى 
طرح هاى معرفى شــده 13 هزار و 800 میلیارد ریال

 است. 
وى میــزان پرداخــت تســهیالت اشــتغال فراگیر 
در ســطح کشــور از ابتداى امســال تاکنون را هزار و 
200 میلیــارد ریال بــراى اجراى 298 طــرح اعالم 
کــرد و گفت: بهــره ایــن تســهیالت بــا توجه به 
شــرایط طرح ها از جمله مرزنشــینان، روســتاییان و 
یا طرح هــاى دانــش بنیان بیــن 12 تــا 18 درصد

 است. 
مدیر امور اعتبارى بانک ملى ایران بدون اشاره به درصد 
میزان افزایش پرداخت تسهیالت اشتغال فراگیر امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل یادآور شد: به طور طبیعى 
پرداخت هاى سه ماه دوم دوره یک طرح نسبت به سه 

ماه اول آن بیشتر است. 
موسوى زاده با اشــاره به 659 میلیارد ریال تسهیالت 
اشــتغال فراگیر براى 133 طرح معرفى شــده استان 
اصفهان از ابتداى ســال تاکنون گفــت: از این میزان 
170 میلیارد ریال براى اجراى 26 طرح پرداخت شــده

است. 
وى، پرداخــت تســهیالت اشــتغال فراگیــر در 
بخش هاى کشــاورزى، روســتایى و خانگى را گامى 
اساســى براى کاهش مشــکل بیکارى و جلوگیرى از 

مهاجرت توصیف کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: پروژه احداث ســالن اجتماعات گلســتان 
شــهداى اصفهان نیازمند آزادسازى اراضى است 
که با کسب رضایت مالکان زمین هاى اطراف آن 
توسط شهردارى اصفهان، آزادســازى اراضى در 

آینده اى نزدیک انجام خواهد شد.
داریوش وکیلى اظهار کرد: روند پیشــرفت پروژه 
احداث سالن اجتماعات و پارکینگ گلستان شهداى 
استان اصفهان طى یکســال گذشته روندى رو به 

رشد داشته است.

وى افزود: ایــن پروژه که به منظــور بهره بردارى 
از کلیه مراسمات معنوى گلســتان شهدا در حال 
ساخت است، با حمایت و مشــارکت بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، شــهردارى و همچنین استاندارى 

اصفهان پیشرفت قابل مالحظه اى داشته است.
مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران اســتان 
اصفهان گفت: ســازه هاى هوایى پروژه ســالن 
اجتماعات گلستان شهداى اصفهان توسط قرارگاه 
خاتم االنبیا(ص) ســاخته  شــده و در مرحله نصب 

قرار دارد.

پروژه گلستان شهدا
 نیازمند آزادسازى اراضى است
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: حق مردم 
است که از خدمات به نحو ایمن بهره مند شوند و سالمت 
شهر نباید به واسطه صدمه به شریان هاى حیاتى دچار 

خدشه شود. 
مصطفى علوى با اشاره به اینکه سهم گاز در سبد انرژى 
استان بیش از 70درصد اســت، افزود: تأمین این حجم 
انرژ ى و ارائه خدمات، مســتلزم همکارى و هماهنگى 
با سایر دستگاه هاى خدمات رسان با این شرکت است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تأکید بر مصرف 
بهینه گاز طبیعى، تصریح کرد: تمامى سازمان ها و ادارات 
به ویژه ادارات دولتى مى بایست در راستاى مصرف بهینه 

گاز طبیعى که یک ســرمایه ملى براى همگان است، 
تالش کنند.

وى  خاطر نشــان کرد: حفظ و ایمن سازى شریان هاى 
گاز به دلیل ماهیت خطرســازى که دارند و از طرفى در 
شــرایط کنونى جایگزین کردن سوخت دوم به سختى 
امکانپذیراســت، از اهمیت باالیــى برخوردارند. علوى 
بیان کــرد: در حال حاضــر بیش از 26هــزار کیلومتر 
شبکه گازرســانى در سطح استان توزیع شــده است و این

 شبکه ها با اینکه زیرساخت مهم و استراتژیک استان به شمار 
مى رود، اما یک خطر بالقوه براى شهر نیز به شمار مى رود که 

باید ایمنى آن به درستى مدیریت و کنترل شود.

54 طرح دانش بنیان در دانشگاه هاى آزاد استان تهیه 
شده و به مرحله تولید سرمایه رسیده است.

دبیر هیئت امنا و رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: 54 طرح دانش بنیان در دانشــگاه هاى 
آزاد استان تهیه شــده و به مرحله تولید سرمایه رسیده 
اســت که از این تعداد، 34 طرح هم به مرحله تجارى و 

اقتصادى رسیده است.
احمد آذین با بیان اینکه 28 واحد و مرکز دانشــگاه آزاد 
در استان با 84 هزار نفر دانشجو، هزار و 560 نفر هیئت 
علمى و دو هزار نفر کارمند در استان فعال است، افزود: 
مأموریت این واحدها و مراکز در سطح اصفهان، حرکت 

به ســمت پژوهش هاى دانش بنیان و تبدیل دانش به 
سرمایه است.

دبیر هیئت امنا و رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: طرح تولیــد بذر گیاهــان گلخانه اى  
در دانشــگاه خوارســگان، طراحى و تولیــد دوچرخه 
برقى با نصــف قیمت مشــابه وارداتى در دانشــگاه 
خمینى شــهر و نجف آباد، اجراى تأسیســات تصفیه 
هوا در دانشــگاه مجلســى، پکیج تصفیه فاضالب در 
دانشگاه اردســتان و تولید فوم کارخانجات بستنى در 
دانشگاه شــهرضا، از مهمترین طرح هاى دانش بنیان

 است. 

توزیع26هزار کیلومتر شبکه 
گازرسانى در سطح استان 

تهیه 54 طرح دانش بنیان در 
دانشگاه هاى آزاد استان

ایجاد مؤسسات 
تک منظوره فرهنگى در تیران 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان تیران 
و کرون گفت: مؤسسـات تـک منظـوره فرهنگى- 

هنرى در تیران و کرون ایجاد مى شود.
اقبال صالحى اظهار کرد: دو مؤسسـه تـک منظوره 
فرهنگى- هنرى در آینده نزدیک در شهرستان تیران 

و کرون ایجاد خواهد شد.
وى افزود: هم اکنون شهرستان تیران و کرون داراى 
سـه مؤسسـه تک منظوره فرهنگى- هنرى تنها در 

شهر تیران است.
وى اضافه کرد: این مؤسسـات آموزشى، فرهنگى و 
هنرى باعث مى شود سـطح آموزش، فرهنگ و هنر 

شهرستان ارتقا پیدا کند.  

امروز؛ هفتمین چهارشنبه  
شعر و داستان 

چهارشـنبه هاى شـعر و داسـتان همزمـان بـا هفته 
نکوداشت شاهین شهر برگزار مى شود. 

هفتمین نشسـت «چهارشنبه هاى شـعر و داستان» 
با حضـور علـى خدایـى، نویسـنده و منتقـد ادبى در 
محل ساختمان نگارستان شـاهین شهر برگزار خواه

د شد. 
این نشسـت، امـروز بـه همـت سـازمان فرهنگى- 
ورزشى شهردارى شاهین شهر، اداره فرهنگ و ارشاد
شاهین شهر و جهاد دانشگاهى در سالن بهار واقع در 

ساختمان نگارستان برگزار خواهد شد.

ارزآورى 63 میلیون دالرى 
صادرات کاال از کاشان

معـاون مدیـرکل و رئیس اداره اسـتاندارد کاشـان از 
ارزآورى 63 میلیـون دالرى صـادرات کاالهـاى 
مشمول استاندارد، با صدرنشینى فرش ماشینى از این 

شهرستان به خارج از کشورخبرداد.
غالمحسـین بخـردى گفـت: ایـن کاالهـا شـامل 
یک میلیون و 200 هزار مترمربع فرش ماشـینى، 10 
هزار مترمربع کاشى گرانیتى و لعابى، پنج میلیون تن 
ورق گالوانیزه و میلگرد سـاختمانى، بیش از 240 تن 
لوله هاى چدنى، 6500 دستگاه کولرآبى، 24 ُتن لنت 
ترمز خودرو، 12 دستگاه باسکول ثابت همکف و سایر 

وسایل توزین است.
وى تصریـح کـرد: آذربایجـان، ارمنسـتان، اردن، 
اسـترالیا و افغانسـتان ازجمله کشـورهایى اسـت که 
کاالهاى مشـمول اسـتاندارد از کاشـان به آن صادر

شده است.

وضع نگران کننده اعتیاد در 
بویین میاندشت

وضع ابتال به مواد مخدر در شهرستان بویین میاندشت 
مطلوب نیست.

مدیرشبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت گفت: 
یک سوم ازجمعیت23هزار نفرى این شهرستان از نظر 
اعتیاد پایش شده اند که وضع شهرستان در این زمینه 

نگران کننده است.
رضا کیخایى افزود: درپایش صورت گرفته هم نوزاد 
تازه متولد شده وهم نوجوان 13ساله معتاد شناسایى 

شده اند.

لغو جذب دستیار پژوهش 
سرباز در استان 

معاونـت تحقیقـات و فنـاورى وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکى اقدام بـه جذب دسـتیار 
پژوهـش در مراکـز تحقیقاتـى چندشـهر کشـور 
کرده اسـت، اما بـا جذب دسـتیار پژوهش سـرباز در 
اسـتان هایى مثل اصفهـان و تهران موافقت نشـده

است.
در حال حاضر ستاد نیروهاى مسـلح با جذب دستیار 
پژوهـش سـرباز در مراکـز تحقیقاتـى اسـتان هاى 
اصفهـان، تهـران، گیـالن، مازنـدران، قـم، قزوین، 
سمنان، مرکزى، زنجان، البرز وشهرهاى تبریز، شیراز 

و مشهد موافقت نکرده است. 

خبر

تحدید حدود اختصاصى
شماره صادره 1397/08/503614- تاریخ ثبت صادره : 04/10/ 1397  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه پالك شماره 19/1100 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام 
آقاى سامان محمودى برام فرزند احمد درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده 
است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز چهارشــنبه مورخ 1397/05/03 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهى در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/04/13- م الف / 378 حبیب اکبرى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

فالورجان / 4/319 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى محمدى با وکالت آقاى مجید محمدى دادخواســتى به خواســته مطالبه و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت شهرام باللى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 392/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/05/20 ساعت 10:30 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 1316/ م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/333
فقدان سند مالکیت

شــماره 1397/08/496586 – تاریخ 1397/04/03 – نظر به اینکه آقاى عطا اهللا افشارى وکالتا از طرف 
حسنعلى جعفرى فروشانى فرزند حسین با ارائه گواهى حصر وراثت و فرم مالیاتى مربوط به آقاى حسین جعفرى 
فروشانى درخواست صدور سند مالکیت نسبت به سهم االرث احد از ورثه بنام حسنعلى جعفرى فروشانى را از 
ششدانگ یک درب خانه پالك ثبتى  1/563 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 221 دفتر 
جلد 76 امالك ذیل ثبت 13/7176 به نام حاج زین العابدین اخوان ثبت و مع الواســطه بموجب سند 26691 
– 1349/03/06 دفترخانه 9 اصفهان به آقاى حسین جعفرى فروشانى انتقال قطعى گردیده و وکیل نامبرده 
مدعى است سند مالکیت پالك مرقوم نزد آقاى براتعلى جعفرى احد دیگر از ورثه مى باشد که مراتب جهت 
ارائه سند مالکیت به نامبرده اخطار و پس از گذشت 10 روز و عدم ارائه سند مالکیت مراتب آگهى مى گردد تا 
هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت ، سند سهم االرث متقاضى صادر و تسلیم خواهد 

شد .  م/الف 318-اکبرپورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان / 4/334 

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان 
گفت: پروژه هاي تجاري- خدماتی در سایت هاي مسکن مهر 

استان اصفهان به صورت مشارکتی احداث خواهد شد.
ایمان طاهر در خصوص خدمات روبنایی مسکن مهر جهت رفاه 
ساکنان مسکن مهر، اظهار داشت: این اداره کل اقدام به تعریف 
پروژه هاي تجاري و خدماتی به صورت پیمانی و مشــارکتی در 
سایت مسکن مهر شهرســتان ها کرده که این موارد در دست 

طراحی، اجرا و واگذاري است.
وى با بیان اینکه پروژه تجاري – خدماتی مسکن مهر نایین به 
صورت پیمانکاري آغاز شده و هم اکنون آماده بهره برداري است، 
افزود: پروژه تجاري – خدماتی مسکن مهر گلپایگان نیز در قالب 
پروژه هاي مشارکتی فراخوان عمومی شده و هم اکنون در مرحله 

طراحی است .
 مدیر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازي استان 
اصفهان در خصوص برنامه هاي آتی این مدیریت در راســتاي 
خدمات روبنایی و طراحی، اجرا و واگذاري پروژه هاي مشارکتی 
و پیمانکاري در دیگر شهرستان ها اظهار کرد: در جهت تسهیل 
دسترسی به خدمات براي ساکنان مسکن مهر شاهین شهر نیز 
پروژه اي تجاري – خدماتــی در دوطبقه و با زیربناي 3200 متر 
مربع طراحی شده که در مرحله اخذ پروانه بوده و در سال جاري، در 

قالب پروژه هاي مشارکتی به مرحله اجرا در می آید .
وى اضافه کرد: در سایت مسکن مهر کاشان نیز پروژه اي دو طبقه 
با زیربناي 1900مترمربع و با کاربري تجاري – خدماتی طراحی 
شده که در مرحله انجام مراحل مناقصه است و در تابستان سال 

جاري به مرحله اجرا در می آید.

احداث پروژه هاى تجارى و خدماتى 
مشارکتى در  مسکن هاى مهر استان

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت ســهامى آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به ذخیره 327 میلیون مترمکعبى سد زاینده رود 
گفت: با این میزان ذخیره، آب شــرب اصفهانى ها را به سختى 
تا پایان تابســتان مدیریت خواهیم کرد، اما دغدغه شرکت آب 

منطقه اى تأمین آب شرب در پاییز است. 
حسن ساســانى در خصوص شــرایط آبى اســتان اظهار کرد: 
در حال حاضر ذخیــره مخزن ســد زاینــده رود 327 میلیون 
مترمکعــب، ورودى ســد 19 متــر و خروجــى آن 24 متــر

 است.
وى با بیان اینکه حجم مخزن سد زاینده رود در سال گذشته در 
چنین روزى بدون احتساب آب رها شده براى کشاورزى، 420 
میلیون مترمکعب بود، افزود: ذخیره سد زاینده رود در درازمدت 

یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب بود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت ســهامى آب منطقه اى 
اصفهان تصریح کرد: در شــرایط فعلى آب شــرب اصفهان، ما 
باید از منابع آبى موجود مراقبت کنیم و مردم باید صرفه جویى 
30 درصدى، آب را دنبال کنند، چرا که در فصل تابستان به دلیل 
استفاده از کولر و همچنین تبخیر آب و برداشت هاى غیرمجاز، 

میزان استفاده از منابع آبى رو به افزایش رفته است.

ساســانى در خصوص اینکه با منابع محدود آبى استان، احتمال 
جیره بنــدى آب در اصفهان وجــود دارد یا خیــر، گفت: بحث
جیره بندى در برنامه مدیریت آبى استان نیست، چرا که سهمیه 
بندى آب به شبکه آبى اصفهان آسیب وارد مى کند، البته احتمال 
مى رود با کاهش فشار آب مواجه شویم که به معناى جیره بندى 

نخواهد بود.
وى پیرامون اینکه با حجم آب موجود تا چه زمانى اصفهانى ها 
آب شرب خواهند داشــت، گفت: به یقین با همین میزان اندك 

آب، تابستان امسال را به سختى ســپرى خواهیم کرد و هر چه 
زودتر بارش هاى پاییزى آغاز شــود، میزان آب ورودى به سد 
زاینده رود زودتر شــروع مى شــود و دغدغه اى را که از اکنون 
براى تأمین آب شــرب در مهر، آبان و آذر داریم، مرتفع خواهد

شد.
■■■

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى اصفهان 
همچنین در خصــوص کاهش میزان آب تحویلــى به صنایع 
که موجب تعطیلى برخى از بخش هاى آن شــده است، اظهار 
کرد: در برنامــه منابع و مصارف شــوراى هماهنگى آب، مقرر 
شد تا میزان آب تحویلى به صنایع 40 درصد کاهش یابد، اما در 
عمل این رقم بیشتر شد به این دلیل که در محدوده اى که این 
صنایع هستند و از رودخانه برداشــت مى کنند، عمدتًا هیچ آبى

نداریم. 
وى افزود: در حال حاضر قسمتى ازکارخانه ها از مدار بهره بردارى 
خارج شــده اســت، اما آنها با بهره گیرى از سیستم بازچرخانى 
پســاب، اندکى از کمبود آب خود را جبران کرده اند، همچنین 
بخش دیگرى از نیاز صنایع از چاه ها و منابع آب هاى زیرزمینى 

برداشت مى شود.

آب شرب اصفهان تا پایان تابستان  مدیریت مى شود

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان با اشاره به کاهش 30 
درصدى تولید فرش دستباف گفت: در حال حاضر ابریشم به دلیل نوسانات ارزى 

در بازار نایاب شده است.
سعید عصاچى، پیرامون وضعیت تولید فرش دستباف اظهار کرد: متأسفانه هم 

اکنون تولید فرش دستباف به دلیل نبود ابریشم در رکود است.
وى با بیان اینکه اکنون تولید فرش 
دســتباف صرفه اقتصــادى ندارد، 
گفت: با توجه به باالرفتن قیمت ارز، 
در حال حاضر ابریشم که از مواد اولیه 
و اصلى تولید فرش دستباف است، 

در بازار نایاب شده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش 
دســتباف اصفهان با بیــان اینکه 
ابریشــم جزو محصوالت وارداتى 
است، تصریح کرد: در سال 96 تعرفه 
واردات ابریشــم 15 درصد بوده که 
ما به دلیل جلوگیــرى از قاچاق آن، 
درخواست کم کردن تعرفه داشتیم، 
اما متأسفانه امسال ابریشم با تعرفه 

26 درصد وارد مى شود.
وى بیان کرد: همچنین واردات ابریشم در تعرفه درجه 3 قرار دارد و ارز دولتى 
شامل آن نمى شود و اکنون ابریشم با دالر 9000 تومانى وارد مى شود و خرید 

آن براى تولیدکننده صرفه اقتصادى ندارد.
عصاچى با اشــاره به کاهش 30 درصدى تولید فرش دســتباف در اصفهان 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ابریشم در بازار نایاب شده است و به دلیل نبود 
این ماده اصلى و همچنین عدم برنامه ریزى براى فروش فرش هاى دستباف، 

عمًال تولید فرش راکد مانده است.

رئیس حوزه هنرى اصفهان گفت: گروه هاى تئاتر «بچه هاى مساجد» عالوه 
بر شهر اصفهان، در دیگر شهرهاى اســتان نیز شکل گرفته  و در آینده نزدیک 

شهرهاى بیشترى را به گروه هاى کنونى اضافه مى کنیم.
مهدى احمدى فر اظهار کرد: ما در حوزه هنر نمایش، از نیمه دوم سال 96 رویکرد 
جدیدى را در پیش گرفتیم که امســال نیز آن را بسیار جدى تر از گذشته دنبال 
مى کنیم. وى افزود: بدین ترتیب از همه گروه هاى باسابقه تا آماتور که در زمینه 
تئاتر در اصفهان فعالیت دارند استفاده مى کنیم و سال گذشته و امسال از تولید و 

اجراى تعداد زیادى تئاتر صحنه اى و خیابانى حمایت کردیم.
رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان با بیان اینکه ســال گذشــته حرکتى که

 ســال ها اصفهان در عرصه تئاتر منتظر آن بود را کلید زدیم، ابراز کرد:  تئاتر 
بچه هاى مساجد از سال گذشته عملیاتى شد که امسال نیز آن را با گستردگى 

بیشترى جلو مى بریم.
احمدى فر تأکید کرد: به جز تعداد قابل توجهى مســجد در اســتان، در دیگر 
شهرهاى استان مانند زرین شــهر، فالورجان و کاشان مشــغول فعالیت در 
این عرصه هستیم و گروه هاى تئاترى را در مســاجد این شهرها شکل دادیم 
و امیدواریم در آینده نزدیک شهرهاى بیشــترى را به گروه هاى کنونى تئاتر 

بچه هاى مساجد اضافه کنیم. 

با توجه به کاهش 30 درصدى تولید فرش دستباف در نصف جهان

رئیس حوزه هنرى اصفهان:

فرش هاى دستباف اصفهان 
آویزان بر دارِ مشتریان

گروه تئاتر «بچه هاى مساجد» در 
شهرستان هاى اصفهان تشکیل مى شود

براى کاهش مشــکالت قانون کار و ایجاد اشتغال 
براى جوانان، ســامانه مهارت آموزى درمحیط کار 

راه اندازى شد.
استاندار اصفهان گفت: هدف از راه اندازى این سامانه، 
ایجاد اشتغال براى افراد فاقد مهارت، اشتغال جوانان 
و استفاده از ظرفیت هاى واحدهاى صنفى و صنعتى 

است.
محســن مهرعلیزاده افزود: با راه اندازى این سامانه، 
حداقل تا پایان سال 30 هزار شغل در استان اصفهان 

ایجاد مى شود.
وى گفت: افرادى که از طریق سامانه مهارت آموزى به 
کار گرفته مى شوند، تا پایان امسال از شمول کل قانون 
کار و بیمه معاف مى شوند و توافق بین کارگر و کارفرما 

مالك عمل خواهد بود.
پرداخت یک ســوم حقوق کارورز توسط دولت، بیمه 
مســئولیت مدنى توسط دولت و پوشــش حوادث و 
پرداخت حق بیمه ســهم کارفرما به مدت دو ســال 
پس از پایان کارورزى، از دیگر مزایاى راه اندازى این 

سامانه است. 

در هفتــه فرهنگى شــاهین شــهر، از برگزیدگان و 
استعدادهاى برتر شاهین شهر تجلیل شد.

در این مراسم، سرپرست شهردارى شاهین شهر گفت: 
شهردارى شاهین شهر تالش کرده است از شهروندان 
نخبه خود، به عنوان یک ســرمایه منطقى  و ارزشمند 
استفاده کند. عشقى افزود: این جوانان بهترین سرمایه 
هســتند که اگر مورد حمایت قرار بگیرند، مى توانند با 
ابتکار و تولید ثروت، اقتصاد شهر و کشور را شکوفا کنند.
وى با اشاره به اینکه شــاهین شهر دومین شهر باسواد 
کشور اســت، گفت: در این مدت مردم شاهین شهر با 
تالش و توکل و تعهد کارى کردند که امروز شــاهین 
شهر به عنوان شهر دانش، خالقیت و کانون بسیارى از 

فعالیت هاى اجتماعى شهره خاص و عام شود.
سرپرست شهردارى شاهین شهر درباره هفته فرهنگى 
شــاهین شــهر اظهار کرد: امســال این رویداد براى 
دوســتداران فرهنگ و هنر شاهین شهر جلوه دیگرى 
دارد، چرا که با رایزنى هاى فراوان توانستیم در افتخار 
نخبگان علمى و استعدادهاى برتر فرهنگى شاهین شهر 

به مرتبه باالیى برسیم. 

شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنایع چوب، 
ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه اصفهان برگزار 

مى شود.
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت چوب 
از فــردا در محــل برگــزارى نمایشــگاه هاى 
بین المللــى اســتان واقــع در پل شهرســتان برپا 

مى شود.
در شانزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت چوب 
امسال، 48 مشارکت کننده از شش استان اصفهان، 
تهران، البرز، آذربایجان شرقى، قم و خراسان حضور 
دارند و به ارائــه دســتاوردها و توانمندى هاى خود 
 ،MDF در حوزه ماشــین آالت و مواد اولیــه چوب و
صفحات کابینت و ورق هاى فومیزه ضد آب خواهند

 پرداخت.
نمایندگان پنج کشــور آلمان، ایتالیــا، چین، ترکیه 
و کره جنوبــى نیــز در شــانزدهمین نمایشــگاه 
ماشــین آالت،  چــوب،  صنایــع  لمللــى  بین ا
یــراق آالت و مــواد اولیــه اصفهــان حضــور 

دارند.  

راه اندازى سامانه 
مهارت آموزى در محیط کار

تجلیل از استعدادهاى برتر 
شاهین شهر

برگزارى نمایشگاه بین المللى 
صنایع چوب و یراق آالت
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ضیافت اندیشه استادان 
در کاشان

هشـتمین دوره ضیافت اندیشـه اسـتادان دانشـگاه 
کاشان برگزار مى شود.

مسئول نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
کاشـان، هدف اصلى این طرح را تبیین اندیشه هاى 
اسالمى، نهادینه کردن ارزش هاى دینى و گسترش 
فضـاى اخالقى عنـوان کرد و گفـت: در ایـن طرح، 
استادان دانشگاه درباره مباحث دینى و علمى به بحث 

و تبادل نظر مى پردازند.
حجـت االسـالم علـى روحانـى برگـزارى کارگاه 
هـاى سـبک زندگـى و روشـنفکرى دینـى را از

 سرفصل هاى دوره هشـتم ضیافت اندیشه دانشگاه 
عنوان کـرد و افزود: طبق روال سـال هاى گذشـته، 
برنامه هاى فرهنگى و ورزشى براى اساتید و خانواده 
هاى آنها در کنار سرفصل هاى آموزشى در این دوره

پیش بینى شده است.
به گفتـه وى، هشـتمین دوره طرح ضیافت اسـتادان 
با حضـور اسـاتید دانشـگاه ، از 23 تـا 28 تیـر برگزار 

مى شود.

راه اندازى یک آزمایشگاه در 
دانشگاه آزاد شهرضا

مدیر گروه صنایع غذایى دانشـگاه آزاد اسالمى واحد 
شهرضا گفت: موافقت معاونت غذا و داروى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان براى راه اندازى آزمایشگاه مواد 
غذایى اخذ شده و پیش بینى مى شود مراحل ادارى آن 

تا مهرماه به پایان برسد.
لیال لک زاده از آمادگى این دانشـگاه براى برگزارى 
دوره هاى آموزشـى خبر داد و افزود: ایجاد آزمایشگاه 
مواد غذایى در این دانشـگاه مراحل نهایى اخذ مجوز 

را مى گذراند.
وى اضافه کرد: موافقت معاونت غذا و دارو دانشـگاه 
علوم پزشکى اصفهان  براى تأسیس آزمایشگاه مواد 
غذایى اخذ شده و پیش بینى مى شود مراحل ادارى آن 

تا مهرماه به پایان برسد.

اجراى طرح امنیت محله محور 
در نصف جهان

طرح«امنیت محله محور» با هدف شناسایى سارقان 
و خرده فروشان مواد مخدر در اصفهان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرسـتان اصفهان گفت: با اجراى 
طرح امنیت محله محور، با هدف دستگیري سارقان، 
مجرمان تحت تعقیب و جمع آورى معتادان متجاهر 
در شـهر اصفهان، ده ها سـارق و خرده فـروش مواد 
مخدر شناسایى و دستگیر و 45 قبضه سالح سرد نیز 

کشف و جمع آورى شد.
حسـن یاردوسـتى همچنین از کشـف 26 دسـتگاه 
خودرو و موتورسیکلت مسـروقه در این طرح خبر داد 
و گفت: مالباختگان این وسایل نقلیه شناسایى شدند 
و اموال مسـروقه پس از طـى مراحل قانونـى به آنها  

تحویل مى شود.

5 دزد در اردستان 
دستگیر شدند

فرمانده انتظامى اردسـتان از دسـتگیرى پنـج نفر به 
جرم دزدى و کشـف 44 فقره تخلف از سـوى آنها در 

این شهرستان خبر داد.
غالمرضا هاشمى زاده گفت: مأموران پلیس آگاهى با 
انجام تحقیقات در کمترین زمان، سرکرده یک گروه 
دزدى از واحدهاى مسـکونى را در یکى از اسـتان ها 
شناسـایى و با هماهنگى مقام هـاى قضائى به یگان 

انتظامى شهرستان اردستان منتقل کردند.
وى افزود: متهم در بازجویى هاى نخستین به داشتن 
دو نفر همدسـت و همکارى با دو مالخـر نیز اعتراف 
کـرد که هـر چهـار نفـر در مـدت کوتاهى دسـتگیر 

شدند.
فرمانده انتظامى اردستان بیان کرد: متهمان به تعداد 
44 فقره تخلف از جمله 41 فقـره دزدى از واحدهاى 
مسـکونى، یک فقره دزدى خودرو، یک فقره دزدى 
احشـام و یـک فقـره دزدى از داخل خـودرو اعتراف 
کردنـد کـه ارزش آنها به بیـش از یک میلیـارد ریال 

مى رسد. 

خبر

رئیــس کمیســیون فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: حضور زنان در 
تصمیم گیرى ها مى تواند اصفهان را براى رســیدن به 
شهر دوستدار کودك، زنان، جوانان و همه اقشار جامعه 

نزدیک کند. 
فریده روشن با اشاره به دستاوردهاى برگزارى نخستین 
نشست مشترك زنان شوراهاى اسالمى استان اصفهان 
با عنوان «چالش ها و فرصت هــاى حضور و نقش زنان 
در مدیریت شــهرى» اظهار کرد: خوشبختانه رویکرد 
و نگرش مسئوالن باالدست نســبت به حضور زنان در 
جامعه و همچنین در مسئولیت هاى مختلف تغییر کرده 

است. وى با بیان اینکه براى اینکه بتوانیم از همه سرمایه  
انسانى استفاده کنیم و به توسعه پایدار برسیم، باید فارغ 
از جنسیت، به ادامه راه نگاه شود، افزود: باید توجه داشته 
باشــیم در حال حاضر فعالیت زنان در شهرستان هاى 
کوچک با چالش هاى بیشترى نسبت به شهرهاى بزرگ 

روبه رو است که کار را براى بانوان سخت تر مى کند.
رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه مسئوالن باید فارغ 
از نگاه جنسیتى توجه داشته باشند که شهر چه نیازهایى 
دارد، افزود: این امر مى تواند در راستاى جلب مشارکت 

عمومى در فعالیت هاى جامعه نیز تأثیرگذار باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: در 
اکثر نقاط کشور سهم موتورسیکلت سواران در تصادفات 
منجر به فوت زیر 25 درصد است، اما در اصفهان این آمار 

به باالى 50 درصد رسیده است.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: به دلیل برگزارى طرح هایى 
که در شــهر اصفهان انجام شده، خوشبختانه تصادفات 
به کمتر از 50 درصد کاهش یافته اســت، اما متأسفانه 
سهم موتورســیکلت ســواران در این آمار، سهم بسیار 

ناچیزى دارد.
وى اضافه کرد: با توجه به این آمار برنامه هاى مختلف 
آموزشى براى کاهش تصادفات به خصوص تصادفات 

موتورسیکلت سواران پیش بینى شده است که مى توان به 
برگزارى دوره هاى آموزشى در فرهنگسراها اشاره کرد.

صلواتــى ادامــه داد: از آنجایى که میــزان تصادفات 
موتورســواران در حاشیه شــهر اصفهان بیشتر است، 
دوره هاى آموزشى در حواشى شهر برگزار مى شود و هدف 
این دوره ها، آموزش مسائل ایمنى به موتورسوران است.

وى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 80 درصد تصادفات 
منجر به فوت در موتورسیکلت ها بر اساس عدم استفاده 
از کاله ایمنى اســت، طــرح تهیــه کاله ایمنى براى 
موتورسواران اجرایى مى شــود و با اجراى این طرح، هر 

موتور سوار موظف به استفاده از کاله ایمنى خواهد شد.

موتورسواران 
آموزش مى بینند

زنان، اصفهان را به شهر 
دوستدار کودك نزدیک مى کنند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه هیچ مجوز بهره بردارى بــراى معدن تراورتن 
موته از سوى محیط زیست صادر نشده است، گفت: در 
این خصوص از ما استعالم شد، اما پاسخ به این استعالم 

منفى بود.
رحمان دانیالى در خصوص آخرین وضعیت بررسى پرونده 
صدور مجــوز بهره بردارى معدن تراورتــن در پناهگاه 

حیات وحش موته اظهار کرد: در این خصوص هنوز اتفاق 
جدیدى روى نداده و با مقاومت محیط زیست و همکارى 

مردم، عملیات اجرایى بهره بردارى آغاز نشده است.
وى با بیان اینکه ما با قدرت جلوى اجــراى این پروژه 
مى ایســتیم، افزود: اســتاندار نیز فعالیت هاى خوبى در 
راســتاى حفاظت محیط زیســت دارد و حتمــاً در این 

خصوص نیز تصمیمات درست را اتخاذ خواهد کرد.

مدیر گروه روانشناســى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
خمینى شهر از پذیرش دانشجو در رشته «روان شناسى 

بالینى-خانواده» خبر داد.
یوسف گرجى اظهار کرد: رشــته روان شناسى بالینى-

خانواده یکى از گرایش هاى روان شناسى بالینى است که 
تأکید آن بیشتر در زمینه ایجاد تغییرات در خانواده براى 
کمک به بهبود اختالالت روانى اعضاى خانواده، به ویژه 

فرزندان است.
وى درباره تفاوت این رشته با رشته روان شناسى بالینى و 
رشته مشاوره خانواده گفت: تمرکز متخصصان مشاوره 
خانواده بر حل مســائل فردى و خانوادگى اســت، در 
حالى که در این رشته به لحاظ تخصصى بر روى درمان 
اعضاى خانواده و رفع عالیم و نشانه هاى روانى عضو یا 

اعضاى بیمار تأکید دارد. 

با حضور مسئوالن اســتانى، 40 ُتن انواع مواد مخدر و 
روانگردان در اصفهان امحا شد.

دیروز با حضور اســتاندار اصفهان، فرمانــده انتظامى 
استان و جمعى از مسئوالن شــهرى، 40 تن انواع مواد 
مخدر و روانگردان به مناســبت روز جهانــى مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر در فضاى بیرونى سالن 25 آبان امحا

 شد.
گفتنى است؛ در سه ماهه نخست ســال جارى 11 تن 

انواع مواد مخدر که در حال ترانزیت از اصفهان به دیگر
 استان هاى کشور بود، در استان کشف شد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهــار کرد: میزان 
کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

75 درصد افزایش داشته است.
وى افزود: همچنین67 درصد حجم کشــفیات از نوع 
تریاك است و بیش از پنج هزار و 500 نفر در این ارتباط 

دستگیر شده ا ند.

فرماندار خمینى شهر گفت: به صورت 24 ساعته 
آبرسانى به باغات و زمین هاى کشاورزى با تانکر 
در حال انجام است و در حال حاضر با کمبود تانکر 
مواجه هستیم که برنامه ریزى هایى براى حل این 

مشکل انجام شده است.
محمــود مســلم زاده اظهار کرد: در شهرســتان 
دستگاه هاى اجرایى تصمیماتى را براى مدیریت 
آب اتخاذ کرده اند که خوشبختانه تاکنون با قطعى 
آب روبه رو نبوده ایم و کشاورزان انتظار خدماتى را 

الزم نیز براى این موضوع اختصاص داده شد. وى دارند که باید تمام امکانات را براى رفع معضل بسیج کنیم و بودجه 
اضافه کرد: باید بر روى آب موجود در شهرستان مدیریت داشته باشیم که بابت این موضوع یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان اعتبار مالى پیش بینى شده و سهمیه آب شرب نیز در حال انتقال اســت و تعدادى چاه براى کمک در مدیریت 

مصرف پیش بینى شده است. 

رئیس اتحادیه میادین عمده فروشــان میوه و تره 
باراصفهان  گفت: به دلیل کمبود میوه هاى ســر 
درختــى در اصفهان، 80 تا 85 درصــد میوه ها از 

استان هاى دیگر وارد مى شوند.
ناصر اطرج کمبودى وگرانى میوه هاى جالیزى را 
کم آبى عنوان کرد و بیان داشــت: به دلیل کمبود 
میوه ها، قیمت ها روند افزایشى به خود مى گیرند.

وى اظهار کــرد: اکثر میوه هــاى جالیزى قیمت 
متناسبى دارند و بعضى از میوه ها مانند خیار نسبت 

به مقدار کافى همه میوه ها وجود دارند و جاى هیچ به سال گذشته مقدار ناچیزى افزایش قیمت دارد. اطرج افزود: 
نگرانى نیست. رئیس اتحادیه میادین میوه فروشان میوه وتره بار اصفهان اضافه کرد: روند افزایش یا کاهشى قیمت 
میوه ها، بســتگى به آب وهوا و تولید آنها دارد و قیمت میوه هایى که روبه اتمام هستند مانند گیالس روند افزایشى و 

میوه هایى که تولید آنها روبه افزایش است، روند کاهشى به خود مى گیرند.

«هدایتگرى بحث بسیار مهمى اســت که مساجد در 
حوزه فرهنگى و هنــرى طالیه دار آن هســتند و اگر 
بتوانیم در مساجد کارها را صحیح انجام دهیم مى توانی م 
جامعه را به سوى رشد و ترقى سوق دهیم و در این راستا 

روحانیون نقش اساسى دارند.» 
دبیر ســتاد عالى کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد 
کشور در اجالس سراسرى مسئوالن ستادى و استانى 
ستاد عالى کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد کشور 
که در تاالر اجتماعات هتل ســپاهان اصفهان برگزار 
شده بود با بیان این مطلب گفت: قرار است هدایتگرى 
در کانون هاى فرهنگى- هنرى مساجد صورت گیرد. 
بنابراین تمــام نهادها، انجمن ها، ســمن ها و... که در 
کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد فعالیت مى کنند، 
روحانى در مســجد را رئیس و طالیه دار دانسته و این 
زعامت را بپذیرند و بدانند روحانى مسجد جلودار است و 
هدایتگرى کار اساسى اوست و در این میان کانون هاى 
فرهنگى - هنرى بازوان فعال به شمار مى رود تا کارها 

پیش برود. 
حجت االسالم والمســلمین حبیب رضا ارزانى که در 
اولین اجالس سراســرى مسئوالن ســتادى و استانى 
ستاد عالى کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد کشور 
در سال جارى سخن مى گفت با قدردانى از تالش هاى
 12 ســاله رئیس قبلى کانون هاى فرهنگى - هنرى 
مساجد اســتان اصفهان، اظهار کرد: دو عامل اساسى 
رهبرى امام راحل(ره) و مشارکت مردم از عوامل پیروزى 
انقالب اســالمى بود. وى گفت: امروز انقالب اسالمى 
در 40 سالگى به بلوغ رسیده و خط مشى، سیاستگذارى 
و هدفگذارى ما باید با توجه و نگاه به این عدد باشــد و 
مى بینیم که دشمن هم بعد از 40 سال از گذشت پیروزى 
انقالب اســالمى، روحانیت و مردم را هدف گرفته و در 
حقیقت دشمن به دنبال ایجاد شکاف بین روحانیون و 

مردم است. 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى با تأکید بر تعامل 
افراد با یکدیگر گفت: افراد در حالى که از نظر سالیق و 
رفتار با هم تفاوت دارند اما مى توانند با یکدیگر تعامل 
کنند که این نیاز همه است و تعامل براى بشر یک اصل 
به شمار مى رود که باید در مسجد آن را فرا بگیریم و به 

دیگران نیز یاد دهیم. 
حجت االسالم والمسلمین ارزانى با بیان اینکه اسالم بر 

همفکرى، هم نظرى و هم آرائى تأکید دارد، افزود: این 
اجالس هم با هدف همفکرى، هم نظرى و... برگزار شده 
است و اگرچه هر کدام ما داراى سالیق مختلفى هستیم 
اما همه متعلق به کشور جمهورى اسالمى و این مرز و 
بوم بوده و باید کار گروهى را فــرا گیریم. این درحالى 
اســت که مردم به انقالب و جمهورى اســالمى رأى 
داده اند و ما باید آن را در مساجد حفظ کنیم و کار گروهى 
نیز اساس کار ما قرار گرفته و باید به قوت پیش رویم. وى 
ادامه داد: ما ستاد هستیم و باید کار ستادى انجام دهیم و 
بسترسازى، تسهیل و ریل گذارى وظیفه ما و کار اساسى 
به عهده تک تک افراد در کانون هاى فرهنگى - هنرى 
مساجد بوده و الگو هم در استان هاى مختلف، متفاوت 

است و نمى توان الگوى واحدى براى کشور ارائه داد. 
مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى نکاتى هم در 
خصوص کار گروهى بیان کرد و گفت: در کار گروهى 

باید تعاون و همکارى و همدلى، نظم و انضباط در کار، 
مشورت، اخالق مدارى و اخالق محورى و کادر سازى 

و تربیت کادر مدنظر باشد. 
حجت االسالم والمسلمین ارزانى یکى از عیوب اساسى 
در کشور را عدم پایبندى سیستمى افراد خواند و اذعان 
کرد: متأســفانه ما پایبندى سیستمى نداریم و در اجرا با 
مشکالت مواجه مى شویم. بنابراین به همه مسئوالن 
و رؤساى کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد کشور 
توصیه مى کنم از اصول اساســى در کار گروهى بهره 

گیرند. 
وى خاطرنشان کرد: باید نگاه به ستاد عالى کانون هاى 
فرهنگى - هنرى مساجد عوض شود و رؤساى کانون 
ها بدانند براى جذب و کمک به مردم فعالیت کنند و در 
گروه هاى کارى با هم مى توانند موفقیت هاى بزرگ 
داشــته باشــند فعالیت کنند که اگر غیر از این باشد و 

تصورشان این باشد که کار چندانى نمى توان کرد این 
فاجعه و آسیب خواهد بود و مى توانند کنار بروند. 

وى اذعان کرد: کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد، 
محل فعالیت، پویایى و پایایى است و باید توجه داشت 

که ایستایى به معنى هالکت و انزواست. 
حجت االسالم والسلمین ارزانى از مسئوالن و رؤساى 
کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد خواست تا مدل 
هیئت هاى اندیشه ورزى استانى را پیگیرى کنند تا در 
سطح  کشور این هیئت هاى اندیشه ورزى کلید بخورد و 
اظهار امیدوارى کرد همفکران در هر استان جمع شوند 
و با گفتگو این اقدام صورت پذیرد تا حیات بخش باشد. 
دبیر ســتاد عالى کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد 
کشــور همچنین گفت: با توجه به ایــده هاى خالق 
بچه هاى مســجد مى توان از فرار مغزها که این روزها 
درباره آن زیاد شنیده مى شود جلوگیرى کرد و امید است 

سامانه «سحاب» به زودى راه اندازى شود تا ایده هاى 
خالقانه بچه هاى مسجد در آن ثبت شود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى در ادامه اظهار 
کرد: کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد مى توانند در 
زمینه مشکالتى چون آب، برق و... ورود کرده و هدفمند 

فعالیت کنند.
حجت االسالم و المسلمین ارزانى بار دیگر یادآور شد: 
ما ستاد هســتیم و وظیفه داریم از تمامى ظرفیت هاى 
اســتانى همچون آموزش و پرورش، شهردارى، اوقاف 
و... براى کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد استفاده 
کنیم که اگر این کار صورت نگیرد ما با مشــکل مواجه 

خواهیم بود.
دبیر ستاد عالى کانون هاى فرهنگى - هنرى کشور از 
میزبانى دو روزه دبیرخانه کانون هاى فرهنگى - هنرى 
مســاجد اســتان اصفهان در برپایى اولین اجالس در 
ســال 97 قدردانى کرد و افزود: امید است این اجالس 
رهاوردهاى بســیار خوبى بــراى همــه کانون هاى 
فرهنگى - هنرى مساجد سراسر کشور به ارمغان داشته

 باشد.
وى همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهداى هفتم 
تیر به ویژه شهید مظلوم دکتر بهشتى، از این شخصیت 
بزرگ به عنوان مردى کارى که وجود خود را وقف اسالم 
کرد یاد نمود و گفت: شهید بهشتى انضباط کارى داشت 
و تشکیالتى بود و دشــمن هم چهره هاى ناب را هدف 

قرار مى دهد. 
در اولین اجالس سراسرى مسئوالن ستادى و استانى 
ستاد عالى کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد کشور 
سرپرســت دبیرخانه کانون هاى فرهنگــى - هنرى 
استان اصفهان به عنوان میزبان به مهمانان خیرمقدم 

گفت.
حجت االســالم و المســلمین محمدرضا نیستانى با 
قدردانى از تالش هاى هشــت ماه گذشــته دبیر ستاد 
عالى کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد کشور اظهار 
امیدوارى کرد این اجالس منشأ خیر بوده و آثار و برکات 

خوبى به ارمغان داشته باشد.
شایان ذکر اســت طى دو روز برگزارى این اجالس در 
اصفهان که از روز گذشته آغاز شده، مسائل، مشکالت 
و راهکارها بیان خواهد شد تا نقاط ضعف برطرف، نقاط 
قوت تقویت و فرصت ها و تهدیدها شناســایى شوند تا 

گام هاى اساسى ترى برداشته شود. 

دبیر ستاد عالى کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد کشور: 

مساجد طالیه دار هدایتگرى هستند

آبرسانى بى وقفه با تانکر 
به باغات و زمین هاى کشاورزى خمینى شهر

85 درصد میوه هاى اصفهان از استان هاى دیگر 
وارد مى شود

پاسخ  استعالم محیط زیست
براى معدن تراورتن موته، منفى است

پذیرش دانشجو در رشته «روان شناسى 
بالینى-خانواده» در دانشگاه آزاد خمینى شهر

امحاى40 ُتن انواع مواد مخدر و روانگردان 
در اصفهان 

دبیر ستاد عالى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد، 
گفت: تالش ما این است که با برگزارى برنامه هاى 
فرهنگى و هنرى متنوع، مانایى و پایایى ارزش هاى 

دینى را رقم بزنیم.
حجت االســالم والمســلمین حبیب رضــا ارزانى 
در دیدار مســئوالن ستادى و اســتانى کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد کشور با آیت ا...سیدیوسف 
طباطبایى نژاد، نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با 
اشاره به فعالیت نمایندگى هاى کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد در 31 مرکز استان و در مجموع در 34 
نقطه کشور، گفت: از ابتداى تأسیس این کانون ها 
در ســال 1371 و با مصوبه شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى تاکنون 24 هزار کانون فرهنگى هنرى به 
صورت مویرگى در مساجد شهرها، روستاها و مناطق 

عشایرى کشور راه اندازى شده است.
وى افزود: درحــدود دو  میلیــون و 400 هزار نفر 
عضو کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد هستند 
که در برخى از آنها هزار نفر و در برخى دیگر 50 نفر 
عضویت دارند.دبیر ستاد عالى کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد کشور با اشاره به ثبت 20 هزار و 504 
کانون فرهنگى هنرى مسجد در سامانه جامع آمار 
و اطالعات این کانون ها «سجا» خاطرنشان کرد: 
مرحله بعدى فعالیت هاى کانون هاى فرهنگى هنرى 

مساجد ثبت نام اعضاى آنها در این سامانه است.
ارزانى در ادامه با اشاره به اهمیت کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد در تربیت نیروهاى متدین و انقالبى، 
گفت: تربیت مناســب کودکان، نوجوانان و جوانان 
در مســاجد به تقویت بنیان هاى انقالب اسالمى 

کمک مى کند.

مانایى 
ارزش هاى دینى را 

رقم مى زنیم

ساسان اکبرزاده
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مشــاور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى در امور 
توانبخشــى به اجراى طرح آزمایشى غربالگرى اوتیسم از 
مهرماه امسال در اصفهان اشاره کرد و گفت: انواع تست هاى 
غربالگرى این اختالل تهیه شده و کارشناسان براى انجام 

غربالگرى، آموزش هاى الزم را فرا گرفته اند.
محمدتقى جغتایى با اشاره به اینکه غربالگرى اختالل اوتیسم 
در مراکز بهداشتى کشور انجام مى شود، اظهار داشت: اغلب 
کودکان در طول پنج ســال اول زندگى، چندین بار براى 
کارهایى مانند واکسیناسیون، خدمات تغذیه اى و مراقبت هاى 
دیگر به این مراکز مراجعه مى کنند و سعى شده از این ظرفیت 
براى اجراى طرح غربالگرى این اختالل استفاده شود. وى در 

ادامه اظهار داشت: شناسایى دقیق تر مبتالیان، ارائه خدمات 
بهتر و کاهش بار مالى به نظام سالمت از ویژگى هاى این 
طرح اســت و از ظرفیت هاى شــبکه هاى بهداشت براى 
اجرایى شدن این طرح در کشور استفاده مى شود. وى ادامه 
داد: پایین ترین سن براى شناسایى اوتیسم از جمله اختالالت 
شناختى، 18 ماهگى به باال است و به همین دلیل غربالگرى 
از این سن در کودکان آغاز مى شود. مشاور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکى در امور توانبخشى همچنین به 
اجراى غربالگرى این اختالل در مهدهاى کودك اشاره کرد 
و گفت: سازمان بهزیستى غربالگرى اتیسم را در مهدهاى 

کودك  انجام مى دهد که این طرح کماکان ادامه مى یابد.

مسئول مرکز اردویى و گردشگرى سپاه صاحب الزمان 
(عج) اســتان اصفهان گفت: از ســوم مردادماه تا 10 
شهریورماه امســال، بیش از 25 هزار اصفهانى در قالب 
240 دســتگاه اتوبوس بــه اردوى راهیان نــور اعزام 
مى شــوند. عباس محمدى با بیان این کــه اردوهاى 
راهیان نور در دهه 70 سازمان دهى شد، افزود: این اردوها 
هم اکنون به عنوان بزرگ ترین کار فرهنگى در ســطح 
کشور شناخته شده که تأثیرات زیادى از گذشته انقالب، 
دفاع مقدس و افتخارات جوانان گذشته براى نسل کنونى 
دارد. وى خاطرنشان کرد: در سال 96 بیش از 16 هزار نفر 
از مردم در قالب کاروان هاى راهیان نور از استان اصفهان 

به مناطق عملیاتى غرب و کردستان اعزام شدند که این 
اردوها در ســال 97 به لحاظ کیفى با تغییرات جزئى در 
مناطق بازدید و مکان ها نسبت به قبل ارتقا خواهد داشت.
محمدى با بیان این که اردوى راهیان نور از 16 تیرماه و 
به مدت 50 روز برگزار مى شود، اذعان داشت: این اردوها 
ابتدا در قالب اعزام حلقه هاى صالحین در مساجد برگزار 

شده و تا سوم مردادماه سال جارى ادامه خواهد داشت.
وى با اشاره به به کارگیرى 240 دستگاه اتوبوس براى 
این اردوها تصریح کرد: خواهران در مرحله نخست اعزام 
به اردوهاى راهیان نور غرب کشــور به مدت 15 روز و 

برادران در مرحله دوم  حضور پیدا خواهند کرد.

اجراى غربالگرى اوتیسم از 
مهرماه در اصفهان 

 25 هزار اصفهانى به اردوى 
راهیان نور اعزام مى شوند

خادمان برتر بقاع متبرکه 
نجف آباد تجلیل مى شوند

مدیـر اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان نجف آباد 
گفت: همزمان با دهه کرامت و به مناسـبت سـالروز 
تکریـم امامـزادگان، طى مراسـمى از خادمـان برتر 

امامزادگان شهرستان نجف آباد تجلیل مى شود.
حجت االسالم اصغر توسلى اظهار داشت: این مراسم 
روز شنبه 23 تیر ماه در جوار حرم مطهر امامزاده ساره 
خاتـون(س) جوزدان بـا حضـور کلیه خادمـان بقاع 
متبرکه شهرسـتان و جمعى از مسـئوالن شهرستان 

برگزار مى شود. 

بهره بردارى از 6 واحد صنعتى 
تا پایان امسال در اردستان

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان 
گفت: نوسـانات بازار، تحریم و نقدینگى از مهمترین 
مشکالت بخش صنعت اردستان اسـت.محمد رضا 
باقرى افزود: شش واحد صنعتى با اشتغال زایى اولیه 
هزار و 200 نفر، تا پایان سـال در شهرستان اردستان 

به بهره بردارى مى رسد.

تحمیل 1000 مگاواتى برق 
به مشترکان اصفهانى

کارشناس شرکت توزیع برق اسـتان گفت:  با شروع 
فصل تابسـتان و گرم تر شـدن هـو،ا روزانـه بیش از 
هزار مگاوات برق در اسـتان صرف استفاده از وسایل 

سرمایشى مى شود.
عسگرى با بیان اینکه کولرهاى گازى دو تا چهار برابر 
بیشـتر از کولرهاى آبى برق مصرف مى کنند، افزود: 
دور تند کولر هاى آبى نیز درحدود سـه برابر مصرف 

برق بیشترى نسبت به دور کند این وسایل  دارند.
وى زمان اوج مصرف برق مشـترکان را در سـاعات 
12تا 16بعد ازظهر عنوان کرد و گفت: خرید وسـایل 
سرمایشى استاندارد، نصب سایبان بر روى کندانسور 
کولـر و درزگیـرى پنجرهـا،  از راهکار هـاى موثر در 
جلوگیـرى از اتالف میـزان قابـل توجهـى از انرژى 

مصرفى وسایل سرمایشى است.

گرد و خاك
 اصفهان را فرا مى گیرد

مدیر اداره پیـش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: امروز و فردا گرد وخاك محلى و غبار 

صبحگاهى بیشتر مناطق این استان را فرا مى گیرد.
نویـد حـاج بابایـى افـزود: بررسـى نقشـه  هـاى 
هواشناسى بیانگر جو به نسـبت پایدار بر روى استان 

است.
وى اظهار داشت: بر این اساس، امروز و فردا در بیشتر 
مناطق آسمان صاف، گاهى وزش باد به نسبت شدید 
و در برخى مناطق، گرد و خـاك محلى و کاهش دید 

افقى پیش  بینى مى  شود. 

اصفهانى ها 556 میلیون لیتر 
بنزین سوزاندند

مدیر شـرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهـان گفـت: مصـرف سـوخت بنزین در اسـتان 
اصفهان تا پایان خرداد امسال با رشد 8/36 درصدى 
نسبت به سـال گذشـته، به بیش از 556 میلیون لیتر 

رسید.
حسین صادقیان با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز در 
مدت مذکور در اسـتان 11/21درصد کاهش یافته و 
به 568 میلیون و 704 هزار و 020 لیتر رسـیده است، 
اظهار داشـت: میزان مصرف گازوئیـل مصرفى طى 
سه ماه نخست سال گذشته 640 میلیون و 482 هزار 

و 300 لیتر بود.
وى گفت: میزان مصرف نفت سـفید و نفت کوره در 
سه ماه نخست امسال هم نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به ترتیب 16/50و 2/46درصد کاهش یافت.

صادقیان اضافه کرد: مصرف نفت سفید در این مدت 
در استان اصفهان به دو میلیون و 238 هزار و 600 لیتر 
و مصرف نفت کوره (مازوت) به شش  میلیون و 456 

هزار لیتر کاهش یافت.

خبر

استاندار اصفهان دیروز در جلسه شوراى ادارى استان که 
با محوریت مباحث اقتصادى برگزار شد، گفت: مدیران 
استان فکر نکنند که مدیر شده اند و همه چیز تمام است؛ 
بلکه تازه کار شروع شده، متاسفانه سرعت کارها و تالش 

براى رفع مشکل در کمتر دستگاهى دیده مى شود. 
محســن مهرعلیــزاده افــزود: موضــوع ادارات نباید 
به استاندارى کشــیده شــود و براى مثال مدیرانى که 
نمى توانند مشکل مردم را حل کنند، ضعیف هستند و باید 

پست خود را ترك کنند.
وى ادامه داد: البتــه نگرش بنده به مدیــر در وهله اول 
بســیار مثبت اســت، اما وقتى 10 بار به یک مدیر تذکر 
مى دهیم، اما باز هم اشتباه بزرگى تکرار مى کند، مسلم 
است که کارش را بلد نیست؛ بنابراین نباید خود را به بى 

تفاوتى بزنیم .
استاندار اصفهان ادامه داد: مدیر خادم ملت است نه رئیس 
مردم. متاسفانه برخى مدیران بى اندازه مراقب خودشان 
هستند و ریســک نمى کنند و خیلى زشت است که یک 

مدیر فقط نظاره گر مشکالت مردم باشد. 
استاندار اصفهان ادامه داد: براى اشتغال مردم باید با تمام 
توان کار کنیم و در مبارزه با فقر جدى باشیم و این گونه 
نیست که کشاورزان شــرق اصفهان تنها مشکل داشته 
باشد بلکه کشاورزان غرب و شــمال استان نیز مشکل 

دارند. 
مهرعلیزاده با بیان اینکه هیچ کس حق ندارد مواد اولیه 
را گران کند، گفت: مگر چه چیز گران شده است که مواد 
اولیه گران شود؛ نباید به مردم احجاف شود؛احترام به مردم 
خیلى مهم است و اگر نمى توانید مشکل مردم را حل کنید، 

حداقل به آنها احترام بگذارید. 
استاندار اصفهان با بیان اینکه هر کس اعتراض مى کند 
نباید اغتشاش گر نامیده شــود، گفت: البته مى دانیم که 
دشــمن نفوذى هایى را در داخل مردم مى برد تا فضا را 

به آشوب بکشد. 
مهرعلیزاده خاطر نشان کرد: مدیران باید ارتباط مستمر 
با مردم داشته باشند و اگر نمى توانند مشکلى را حل کنند 

حداقل مردم را به خوبى روشن و قانع کنند.

در دســتور کار بودن کاهش بروکراسى 
ادارى براى حمایت از سرمایه گذاران

در ادامه این نشست، معاون هماهنگى امور اقتصادى و 
توسعه منابع استاندارى اصفهان گفت: براى کاهش تاخیر 
در صدور مجوزهاى الزم، حذف بروکراسى ادارى براى 

حمایت از سرمایه گذاران اصفهانى در دستور کار است.
محمد على شــجاعى اظهار داشــت: به صورت مستند 
بروکراسى طوالنى ادارى در اصفهان براى صدور مجوز 
داریم، به طوریکــه در برخى موارد ســرمایه گذار براى 

دریافت یک مجوز بین شش تا هفت سال معطل بود.

وى از راه اندازى درگاه سرمایه گذارى در اصفهان خبر داد 
و بیان داشت: بیش از 100 پروژه در اصفهان داریم که در 
جهت روان سازى تولید در اصفهان تالش شده تا صدور 

مجوزها طى دو یا سه روزه انجام شود.

ایجاد 63 هزار شــغل در 14 شهرستان 
اصفهان

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان اعالم کرد: در حال حاضر فاز مطالعاتى پروژه هاى 

شهرستان ها انجام و استعالم مجوزها گرفته شده است.

وى از پیگیرى و ارتقاى چــارت ادارى فرماندارى هاى 
اســتان اصفهان خبر داد و بیان داشت: همچنین برنامه 
جامع ایجاد اشــتغال پایدار براى کشــاورزان در مناطق 
آســیب دیده از کم آبى را در دستور کار داریم که مصوب 
شده 63 هزار شغل طى سه سال در 14 شهرستان ایجاد 

شود.

تنش هاى اقتصادى اصفهان در قالب نامه 
به معاون رئیس جمهور و وزرا ارسال شد

وى اعالم کرد: از ابتداى سال که هنوز تنش هاى اقتصادى 

خیلى حاد نشده بود، با دستور اســتاندار اقدام به تشکیل 
کمیته ها و نشســت هاى مختلفى با فعــاالن اقتصادى 
کردیم و مشکالت حوزه اقتصادى که از نوسانات ارزى به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر پذیرفته بود را به شکل 

تخصصى مورد بررسى قرار دادیم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار 
اصفهان بیان داشــت: تنش هاى اقتصادى اســتان را 
شناســایى کردیم و در قالب نامه اى به معاونت ریاست 
جمهورى و وزراى مربوطه ارسال شد تا مشکالت استانى 
که گره آن در سطح ملى قابل رفع است، مطرح و در جهت 

حل آن پیگیرى شود.
■■■

نماینده ولى فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان هم 
در این نشســت گفت: دشــمن در پى ایجاد مشــکل 
براى انقالب اســالمى و ملت ایران است، بنابراین باید 
با اتحاد و همبســتگى گره مشکالت کشــور و استان 
اصفهــان را باز کنیم و اجــازه ندهیم دشــمن از برخى 
مشــکالت فرا روى کشــور، علیه نظام و ملت استفاده 

کند.
آیت ا... یوســف طباطبایى نژاد افزود: یکى از وظایف ما 
مسئوالن این اســت که مردم را راضى نگه داریم و همه 
مردم و مســئوالن متقابال کار خود را به درســتى انجام 

دهند.
وى با اشــاره به ســخت گیرى برخى دســتگاه هاى 
اجرایى و نهادهــا، منافع مردم را منافع ملى دانســت و 
گفت: چنانچه قانونــى براى مردم مضر اســت و ادامه 
اجراى آن به منافــع ملى نیز ضربه مى زنــد، باید براى 
اصــالح آن اقدام کنیــم، زیرا همه قوانیــن و کارهایى 
که انجــام مى دهیم براى آن اســت که مــردم راضى

 باشند.
آیــت ا... طباطبایى نژاد با بیان اینکــه همه دولت هاى 
نظام جمهورى اســالمى را قبول داشــته و دارم، افزود: 
زیرا راى مردم و قانون اساســى را قبول دارم، اما هرگاه 
کوتاهى هایى از ســوى دولتمردان انجام شــود، انتقاد 

مى کنم.

استاندار اصفهان در جمع مدیران اجرایى استان:

 مدیران ضعیف، پست خود را ترك کنند

رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان گفت:نمایشگاه 
بسته بندى صنایع دستى در میدان نقش جهان، در ماه 

جارى برگزار مى شود.
عباس شــیردل در مورد بســته بندى صنایع دستى و 
تاثیر آن در صادرات این محصوالت  اظهار داشــت:این 
رغبت باید در تولید کنندگان و فروشــندگان این صنایع 
ایجاد شــود،زیرا صادرات صنایع دســتى با بسته بندى 
امکان پذیر است. وى از برگزارى نمایشگاه بسته بندى 
صنایع دســتى خبر داد و افزود: این نمایشگاه که در ماه 
جارى در میدان امام(ره) برگزار مى شود، تمام فعاالن در 
حوزه بسته بندى،براى پذیرش سفارش تولید کنندگان، 

کارهاى خود را به نمایش میگذارند.
رئیــس اتحادیه صنایــع دســتى اصفهــان در مورد 
رغبت گردشــگران خارجــى به خرید صنایع دســتى 
گفت:پارچه هاى قلمکار،ن قاشى روى استخوان و صنایع 

دستى کوچک طرفداران بیشترى دارد.
وى در مورد کاربردى شــدن صنایع دســتى نیز بیان 
داشت:رویکرد تولید کنندگان در سال هاى اخیر کاربردى 
شدن صنایع دستى وآمیخته شــدن با زندگى روزمره و 
تولید کاالهاى مصرفى آمیخته با هنر و صنایع دســتى 
است که در سال هاى اخیر رونق یافته و با استقبال خوبى 

بین مردم روبه رو شده است.

جشنواره ”خانواده شاد“ از 11 تیرماه در مناطق مختلف شهر 
اصفهان آغاز شده و تا 10 مردادماه ادامه دارد.

  مســئول امور رویدادهاى فرهنگى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: جشنواره 
خانواده شاد که از ساعت 21 تا 23 در پارك ها و بوستان هاى 
مناطق پانزده گانه شهر اصفهان برگزار مى شود،به صورت 
رایگان پذیراى عموم مردم است. ابراهیم حسینى با بیان 
اینکه رویکرد و هدف اصلى این جشنواره، برگزارى جشن 
شاد خانواده محور اســت، گفت: انتقال پیام به خانواده ها 

به صورت غیرمســتقیم، دومین هدف ما است که براى  
پیشــگیرى از گرایش به مواد مخدر بر مبنــاى خانواده 
دارایى محور صورت مى گیــرد. وى تصریح کرد: تالش 
ما براین است تا این جشــن ها اجراى متفاوتى نسبت به 
جشــن هاى معمول داشته باشــد و بدون حضور مجرى 
برگزار شود. حسینى خاطرنشــان کرد: هنرستان عمار در 
خیابان آتشگاه امروز ، پارك گل محمدى 14 تیرماه و پارك 
کوهستانى قائمیه در خیابان قائمیه 15 تیرماه ساعت 21 

میزبان عموم شهروندان خواهند بود.

برپایى نمایشگاه بسته بندى صنایع دستى 
در میدان امام(ره) 

 مدیرکل پست استان اصفهان خبر داد

جابجایى 65 میلیون فقره استعالم بین دستگاه هاى دولتى

برپایى جشنواره « خانواده شاد »
 در مناطق مختلف شهر

 مدیرکل پســت اســتان اصفهان با بیان اینکه کاهش 
بروکراســى ادارى از پیــش نیازهاى تحقــق اقتصاد 
مقاومتى اســت، گفت: در طول ســال در حــدود 65 
میلیون فقره استعالم بین دســتگاه هاى دولتى جابه جا 

مى شود.
ســعید رجالى اظهار داشــت: امروز به دلیل ظرفیت و 
پتانسیل هاى باالى شرکت ملى پست جمهورى اسالمى 
ایران بعضى وظایف حاکمیتى بر عهده پست قرار گرفته 
است که دو پروژه مهم استعالم میان دستگاهى موسوم 
به ســیماك و مدیریت نشــانى مکان محور، موسوم 
به G-NAF از این جمله هســتند که از سوى ستاد 
فرماندهى اقتصاد مقاومتى به وزارت ارتباطات و فناورى 

اطالعات واگذار شده اند.
وى کاهش بروکراسى ادارى را از پیش نیازهاى تحقق 
اقتصاد مقاومتى دانست و افزود: اجراى پروژه مدیریت 
نشانى مکان محور و اســتعالم میان دستگاهى ثمرات 
بسیارى را در کاهش بروکراسى ادارى، افزایش بهره ورى، 
صرفه جویى هزینه، شفاف سازى و ... به همراه دارد و از 
سوى دیگر فرآیندهاى غیرضرورى نیز در این دو طرح 

حذف شده است.
مدیرکل پســت اســتان اصفهان تصریح کرد: سامانه 
یکپارچه ســیماك از ابر پروژه هــاى دولت الکترونیک 
در راســتاى تحقق اقتصاد مقاومتى به شمار مى آید و با 
توجه به تاکید استاندار اصفهان بر انجام این پروژه مهم 
و تاثیرگذار، آموزش دهیاران و کارشناسان بخشدارى، 

فرماندارى و شــهردارى ها شهرســتان اصفهان آغاز 
شده است.

وى با بیان اینکه استعالمات میان دستگاهى در خصوص 
امالك به صورت الکترونیکى انجام مى شود، ادامه داد: 
سامانه یکپارچه ســیماك زمینه مناسبى را براى شفاف 
سازى بازار مسکن، جلوگیرى از موازى کارى و برقرارى 
ارتباط 28 دستگاه اجرایى و سه دستگاه نظارتى در استان 
را فراهم کرده و با اختصاص شناسه الکترونیکى براى هر 
ملک، مردم مى توانند وضعیت پرونده و نقشه هاى ملک 
خود را رصد کرده و مراحل کار را به سهولت دنبال کنند.

رجالى اضافه کرد: آسان شدن ارایه خدمات، جلوگیرى 

از سوء اســتفاده و دخل و تصرف افراد سودجو، کاهش 
مراجعات مردمى به دســتگاه هاى اجرایى و رفع بعضى 
مشــکالت موجود، از دیگر مزیت هاى اجراى این طرح 

است.
وى با بیان اینکه طرح ســیماك نقش موثرى در مقابله 
با زمین خــوارى دارد، عنــوان کرد: پــروژه مدیریت 
نشــانى مکان محور و اســتعالم میان دســتگاهى دو 
ســال زودتر از استان اصفهان در اســتان هاى گیالن، 
البــرز و کرمان بــه صــورت پایلوت اجرایى شــد که 
طى این مدت بازده بســیار زیادى را به همراه داشــته

 است.

تفاهم نامــه همکارى در زمینه بســط و توســعه حقوق 
شهروندى، تاسیس و راه اندازى خانه حقوق و کلینیک هاى 
حقوق شهروندى بین معاونت حقوق بشر و امور بین الملل 
وزارت دادگسترى، شهردارى اصفهان و شوراى اسالمى 

شهر به امضا رسید.
قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان در دیدار با معاون حقوق 
بشر و امور بین الملل وزارت دادگسترى گفت: بسط و توسعه 
حقوق شهروندى از برنامه هاى اصلى و اساسى شهردارى 

اصفهان اســت، زیرا معتقدیم حفظ حقوق شهروندى باید 
معیار همه فعالیت ها باشد تا شاهد حفظ کرامت انسانى در 
شهرها باشیم. وى با اشــاره به طرح تاسیس خانه حقوق و 
کلینیک هاى حقوق شهروندى در اصفهان بر اساس این 
تفاهم نامه تاکید کرد: حمایت دســتگاه قضائى به منظور 
اســتقرار و تثبیت کلینیک هاى حقوق شهروندى و سایر 
فعالیت هاى شهردارى در این زمینه، عاملى اساسى براى 

تحقق این مهم است.

شهردار اصفهان ادامه داد: کلینیک هاى حقوق شهروندى 
وظیفه آموزش و ترویج اخالق و حقوق شهروندى، معاضدت 
حقوقى، مشاوره حقوقى، روانشناختى و مددکارى اجتماعى 
را بر عهده دارند که این اقدام با حضور یک حقوقدان (وکیل 
دادگسترى)، یک روانشــناس و یک مددکار اجتماعى در 

فرهنگسراهاى مناطق 15 گانه انجام خواهد شد.  
محمود عباسى، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت 
دادگسترى نیز اظهارداشت: شهردار اصفهان یک حقوقدان 

است و این موضوع نوید بخش تبدیل اصفهان به الگوى 
سایر شهرها در بهبود و ترویج حقوق شهروندى است.

وى افــزود: در قالب تفاهم نامه همکارى در زمینه بســط 
و توســعه حقوق شــهروندى مى توان برنامه هاى علمى 
و عملیاتى راهبردى را با شــهردارى اصفهــان اجرا کرد. 
همچنین در مقوله هاى مختلــف از جمله حقوق کودك، 
حقوق زنان و غیره با همکارى وزارت دادگسترى  گام هاى 

موثرى برداشته خواهد شد.     

تفاهمنامه اى براى 
ایجاد خانه ها و 
کلینیک هاى 
حقوق شهروندى


