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با نوشیدن آب، تعادل فشار خون حفظ مى شود؟در مقابل دستاوردها، نابینا نباشید!ماجراى شهریه دالرى کالس هاى آقاى آهنگساز! پولدارهاى ایران عاشق گرانى هستند! شیطان پراید سوار به اعدام محکوم مى شود؟ سالمتورزشفرهنگ حوادث جهان نما

خطرات تابستان براى افراد مبتال به دیابت

برخورد با قضات مسئله دار و کارچاق کن ها 
11

2

9

5

قهرمان زودهنگام
 نخواهیم داشت اگر...

یک سوم ارز دولتى واردات 
موبایل را یک نفر گرفت!

اجراى طرح
 «هر مسجد، یک خبرنگار»  

در مساجد کشور 4
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تابستان فصلى گرم و دوست داشتنى براى بسیارى از ما محسوب
 مى شود. تابستان به عنوان فصل تعطیالت شناخته شده 
و طى آن تالش مى کنیم زندگى را کمتر سخت بگیریم.

اما باید درباره آسان گرفتن زندگى محتاط باشیم تا گرفتار یک سبک 
زندگى ناسالم نشویم.

اگر به دیابت مبتال هستید باید هرچه بیشتر مراقب شرایط خود در 
تابستان باشید، زیرا این فصل مى تواند با برخى خطرات پنهان براى 

شما همراه باشد.

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانى امور 
دام اســتان اصفهان گفــت: واردات

نهاده هاى دامى به بخش خصوصى سپرده  
شده و انحصارى در آن نیست و هر کسى مى تواند 
بر اساس ضوابط قانونى، نسبت به واردات اقدام 
کند.على اکبر نجفى با اشــاره بــه اینکه برخى 
از مرغداران از سیاســت هاى پشــت پرده اداره 
پشــتیبانى گله دارند که این اقدامات 

منجر به نوسانات قیمتى مى شود...
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گذر«تپه سیلک» کاشان به «لندن» افتادگذر«تپه سیلک» کاشان به «لندن» افتاد
تالش بین المللى براى حفظ یکى از قدیمى ترین سکونتگاه هاى بشرتالش بین المللى براى حفظ یکى از قدیمى ترین سکونتگاه هاى بشر
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رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خبر داد

در قالب مجرى برنامه «برنده باش»؛

گلزار بعد از جام جهانى
 به تلویزیون مى آید

حمله دوباره ژنرال به فردوسى پور
 خواهش مى کنم اول قرارداد من را منتشر کنند و بعد از آن بازیکنان سپاهان و همه 

تیم هایى که در لیگ حضور دارند را انتشار دهند. 
آن زمان مردم واقعیت ها را مى بینند. همان افراد قرارداد یک میلیارد و 800 میلیونى 
امضا مى کنند و جالب است که 800 میلیون همان اول دریافت مى کنند. ان شاءا... 
ســازمان لیگ دست به کار شــود و تمام قراردادها را منتشــر کند تا مردم متوجه 

شوند.

انتصاب شایسته جنابعالى به عنوان مدیرکل دفتر امور 
شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان را صمیمانه 
تبریک عرض مى کنیم. سوابق ارزشمند جنابعالى در 
جایگاههاى مختلف، نوید بخش حرکتى نو و با شتاب 
بیشتر در عرصه خدمت رسانى است. از درگاه خداوند 
متعال براى جنابعالى عزت، ســربلندى، سالمتى و 
توفیق روزافزون در خدمتگزارى به مردم شــریف 

استان اصفهان مسألت مى نماییم.

جناب آقاى دکتر
 على اصغر ذاکرى هرندى

جناب آقاى دکتر
 على اصغر ذاکرى هرندى

روابط عمومى شهردارىروابط عمومى شهردارى
 و شوراى اسالمى شهر طالخونچه و شوراى اسالمى شهر طالخونچه

انتصاب شایســته جنابعالى به عنــوان مدیرکل 
دفتر امور شــهرى و شــوراهاى اســتاندارى 
اصفهان باعث مســرت و خشــنودى اســت. 
مطمئنــاً مدیریــت توانمنــد توأم بــا تجارب 
برجســته و گرانقــدر جنابعالــى، موجبــات 
ارتقاء بیش از پیش اســتان اصفهــان را در بین

 استان هاى کشــور فراهم خواهد کرد. از خداوند 
متعال بهروزى هر چه بیشتر براى شما خواستارم.

حمید شهبازى- شهردار هرند حمید شهبازى- شهردار هرند 
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د به تلویزیون مى آید آ ن ز تل آیده مى تلویزیون یبه ى ویزیو ب

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان خبرداد؛

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
2- آسفالت معابر سطح شهر 

- مبلغ اولیه اعتبار: 000/ 10/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال 

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/4/30 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخ 97/4/31 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 97/5/13 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى تجدید مناقصه  چاپ اول 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

- مهلت ا رائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/5/1 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/5/2 

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 97/5/20 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مزایده چاپ اول 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

5٪ سپرده واریزى شرکت در مزایده (ریال)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)آدرسمساحت- مترمربعکاربرىردیف
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه – 182210مسکونى1
4/900/00044/590/000میدان پردیس، منظریه قطعه -182211مسکونى2
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه – 182212مسکونى3
4/900/00044/590/000میدان پردیس، منظریه قطعه -182213مسکونى4
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه – 182214مسکونى5
4/900/00044/590/000میدان پردیس، منظریه قطعه -182215مسکونى6

حمله
 خواهش مى کنم او
تیم هایى که در لیگ
آن زمان مردم واقع
امضا مى کنند و جا
ســازمان لیگ دس

شوند.

همه  و

لیونى 
شاءا... 
توجه 
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مدیرعامل شـ
دام اســتان اص
نهاده هاى دامى به
شده و انحصارى در آن نیس
بر اساس ضوابط قانونى،
کند.على اکبر نجفى با اش
از مرغداران از سیاســت
پشــتیبانى گله
منجر به نوسا

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امو

توزیع هر هفته
30 تُن گوشت گرم 
استرالیایى در شهر

چطــورىچطــورى
 سامان؟! سامان؟!

جناب آقاى دکتر 
على اصغر ذاکرى هرندى

انتصاب شایسته  جنابعالى به عنوان مدیرکل دفتر 
امور شهرى و شوراهاى اســتاندارى اصفهان را 
صمیمانه تبریک عرض مى نماییم. امید اســت در 
سایه توانمندى علمى و تجربه مدیریتى شما شاهد 
رشد و بالندگى روز افزون استان اصفهان در همه 
امور باشیم. از درگاه ایزد منان توفیق خدمتگزارى 
به مردم همیشه در صحنه استان اصفهان را مسئلت 

مى نماییم.   

روابط عمومى شهردارى و شوراى روابط عمومى شهردارى و شوراى 
اسالمى شهر چمگرداناسالمى شهر چمگردان

جناب آقاى دکتر 
على اصغر ذاکرى هرندى

انتصاب شایســته جنابعالى را به عنوان مدیرکل 
دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
که مبین مقبولیت و شایســتگى شــما مى باشد، 
صمیمانه تبریک عرض مى کنم. بى تردید با کارنامه 
درخشــانى که در حوزه مدیریتى از آن برخوردار 
هستید، پذیرش این مسئولیت خطیر منشاء برکات 
فراوانى خواهد بود. امید اســت در سایه تأییدات 

الهى، در این عرصه خطیر موفق و سربلند باشید.

محسن علیخانى کوپائى - شهردار کوهپایهمحسن علیخانى کوپائى - شهردار کوهپایه
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از 40 شرکتى که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت هاى 
وارد کننده گوشــى تلفن همراه معرفى کرد، دو شرکت 
اول یک سوم کل ارز دریافتى براى واردات این گوشى 
ها را دریافت کرده  که هر دو شــرکت متعلق به یک نفر

 است.
رمضانعلى سبحانى فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع 
ارتباطى مجلس در این باره گفت: پنج شرکت اول این 
فهرست 50 درصد و ده شــرکت اول آن 80 درصد ارز 
اختصاص یافته براى واردات گوشــى تلفــن همراه را 

دریافت کرده اند. 
رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطى مجلس افزود: 

درخواست براى واردات گوشى تلفن همراه 500 میلیون 
یورو بوده که از این مبلــغ 220 میلیون یورو اختصاص 
یافته اســت، در این میان وزارت ارتباطات مى گوید از 
مجموع مبلغ اختصاص یافته 75 میلیون یورو پرداخت 
شده در حالى که بانک مرکزى از پرداخت 123 میلیون 

یورو خبر مى دهد.
سبحانى فر گفت: با استفاده از این مبلغ 600 هزار دستگاه 
گوشى تلفن همراه وارد کشور شده در حالى که تنها 300 
هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیسترى ثبت شده 
و تکلیف مابقى مشخص نیست و تا کنون به بازار عرضه 

نشده است.

معاون اول دادستان کل کشــور گفت: فیلترینگ شبکه 
اجتماعى اینستاگرام در دســتور کار دادستانى کل کشور 
قرار گرفته است. حجت االسالم محمد مصدق در خصوص 
فعالیت برخــى از افراد تحت عنوان ســلبریتى در فضاى 
مجازى و جمع آورى پــول به بهانه کمک بــه افراد بى 
بضاعت که منجر به کالهبردارى هاى متعددى شده است، 
اظهار کرد: دادستانى کل کشور به عنوان مدعى العموم به 

این موضوع ورود کرده است.
وى با بیان اینکه تعدادى از این افراد شناســایى شده  اند، 
گفت: در برخى اســتان ها پرونده هایى در حال رسیدگى 
است و دادســتانى کل وظیفه خود مى داند با کسانى که از 

احساسات پاك مردم سوء استفاده مى کنند و اخیراً هم در 
تلویزیون یک موردى بوده است، برخورد کند. معاون اول 
دادستان کل کشور تصریح کرد: در همین راستا فیلترینگ 

اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته است.
در همین حال محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات در 
این باره در حساب توییترى خود نوشت: موضوع پیگیرى 
برخى براى «فیلتر» سرویس هاى مختلف اینترنتى تازگى 
ندارد. «رفع فیلتر» توییتر در صف انتظار جلســه کارگروه 
تعیین مصادیق قرار دارد. آنچه تازگى دارد طرح یک موضوع 
قدیمى توسط برخى رسانه ها براى انحراف افکار عمومى از  

شفاف سازى سوءاستفاده کنندگان ارزى اخیر است.

یک سوم ارز دولتى واردات 
موبایل را یک نفر گرفت!

«اینستاگرام»
 فیلتر مى شود؟

بررسى ادعاى  تخریب  اموال 
توسط  مأموران  

   خبر آنالین | حشمت ا... فالحت پیشه، رئیس 
کمیسیون امنیت ملى در پاسـخ به این سئوال که اخیراً 
فیلم هایى منتشر شد که در آن مقابل معترضین بار آجر 
خالى مى کردند یـا مأموران نیروى انتظامى دسـت به 
تخریب اموال عمومى مى زنند آیا کمیسیون امنیت ملى 
این موضوع را پیگیرى کرده اسـت گفـت: در موضوع 
تهران چنین مسئله به وجود آمد که در جلسه کمیسیون 
امنیت ملـى با نیروى انتظامى که چهارشـنبه گذشـته 
برگزار شد مطرح شد؛ اکنون این موضوع مورد پیگیرى 

قرار گرفته است.

لغو شد، نشد؟!
  مهر | سخنگوى وزارت امور خارجه در خصوص 
اخبار منتشـره مبنى بر لغو سـفر نخسـت وزیر ژاپن به 
ایران اظهـار کرد: هیچ گفتگـو و برنامه اى براى سـفر 
نخسـت وزیر ژاپن به ایران وجود نداشـته است که در 
شرایط کنونى بخواهد لغو شود و خبر منتشر شده توسط 
برخى خبرگزارى هاى ژاپنى از اساس نادرست و کذب 

محض است. 
بهرام قاسمى ضمن بسیار خوب توصیف کردن روابط 
دیرینه ایران و ژاپن افزود: ما از گسـترش روابط با ژاپن 
به عنوان یک دوست و شریک قدیمى در همه سطوح 
استقبال مى کنیم اما سفرى در آینده قابل پیش بینى در 

دستور کار نبوده است.

مانع واگذارى «ایران ایر» 
شدند

عبـدا...  پـورى حسـینى، رئیـس    تسنیم|
کل سـازمان خصوصى سـازى گفت: بـراى واگذارى 
شـرکت هایى ماننـد هواپیمایـى جمهورى اسـالمى 
مذاکرات آن بـا خریدار صـورت گرفته بـود و تا مرحله 

مزایده پیش رفته بودیم ولى جلوى آن گرفته شد.

امامان جمعه حقوق نمى گیرند
  خبرگزارى حوزه| حجـت االسـالم محمد 
حسـینى شـاهرودى، نماینده ولى فقیه در کردسـتان 
در گفتگویى اظهار کـرد: نمایندگان ولـى فقیه حقوق 
مشخصى ندارند و شـوراى سیاسـتگذارى ائمه جمعه 
وجه مختصرى به عنوان شهریه پرداخت مى کند. بنده 
خودم چون حقوق بازنشستگى دارم از وجوهات دریافتى 
ندارم؛ اما واقعاً شرایط براى برخى نمایندگان ولى فقیه 

مساعد نیست.

42 رود به سمت عراق 
بسته شد

  انتخاب| حیدرالعبـادى، نخسـت وزیـر عراق 
گفت: براى تأمین سـهم آب کشـاورزى عراق درحال 
مذاکره با ایران و ترکیه هسـتیم. درهمین حال «احمد 
محجوب»، سخنگوى رسـمى وزارت خارجه عراق در 
توضیح علـل بحران آبـى در عراق مدعى شـد 42 رود 
جارى به سمت عراق از سـمت ایران بسته شده است.  
همزمان رسـانه هاى عراقى از آغاز آبگیرى سد عظیم 
«ایلسـیو» در ترکیه خبـر داده اند. نگرانـى و اعتراض 
عراقى ها به آبگیرى این سد بزرگ بر روى رودخانه دجله 
که کارشناسـان آن را عامل اصلى کاهش شدید سطح 
رودخانه دجله و خشک شـدن آن در برخى نقاط عراق 
مى دانند، یک ماه پیش، سبب شـد ترکیه آن را تا پایان 

ماه رمضان به تعویق بیاندازد.

همکارى کاله سبزها با چین
 آفتاب| افسران جوان و ارشـد وزارت دفاع چین 
صبح دیروز چهارشنبه از تیپ 65 نیروهاى ویژه هوابرد 
(نوهد) نیروى زمینى ارتش جمهورى اسـالمى بازدید 
کردند. امیر  سیروس امان اللهى فرمانده تیپ 65 نوهد 
در این مراسم خاطرنشان کرد: این تیپ آمادگى دارد در 
صورت تمایل سلسله مراتب فرماندهى نسبت به تبادل 
تجربیـات و تعامالت سـازنده با نیروهاى ویژه کشـور 

دوست جمهورى خلق چین اقدام کند. 

خبرخوان
فالوورها حقیقى نیستند

محمدحسین لطیفى، کارگردان    تسنیم|
تلویزیون مى گوید: من 15 میلیون خرج مى کنم 
فالوورهایــم را ظرف یــک هفته بــه دو میلیون 
مى رسانم. برخى نمى دانند این فالوورها خریدنى 
است. باید الیک ها را حساب کنید؛ مثًال کسى که 
دو میلیون و هشت هزار فالوور دارد باید یک پنجم 
الیک بخورد. وقتى الیک آن 450 هزارتاست معلوم 

است که همه اینها حقیقى نیستند. 

3درصد دچار خشکسالى 
نیستند

  ایسنا| رئیس مرکز ملى خشکســالى و 
مدیریت بحران ســازمان هواشناسى ضمن اشاره 
به آخرین وضعیت خشکسالى کشور تأکید کرد: بر 
اساس شاخص ده ساله، کل مساحت کشور دچار 
درجات مختلف خشکسالى است. صادق ضیائیان 
گفت: در این میان تنها 3/2 درصد جمعیت کشور 
در شرایط نرمال، یک دهم درصد در شرایط ترسالى 
متوسط و 0/3 درصد در شــرایط ترسالى ضعیف 

قرار دارد.

نمره قرضى!
منصور غالمى، وزیــر علوم گفته:    مهر |
من استاد سهلگیرى هستم. دانشجویانم را معموًال 
مى شناسم و اگر احساس کنم که در واقع استحقاق 
نمــره را دارند، نمــره مى دهم. گاهــى اصطالحًا 
مى گوییم نمره قرض مى دهیم که در درس بعدى 
خودم و یا همکارم پس بدهند. معموًال دانشجویان در 

درس هایى که با من دارند، کم نمى آورند.

ارسال 52 ُتن دارو به 
عربستان 

  ایرنا| رئیس مرکز پزشــکى حج و زیارت 
جمعیت هــالل احمر از ارســال 52 ُتــن دارو به 
عربستان براى زائران ایرانى حج تمتع 97 خبر داد 
و گفت: امسال به دلیل اقامت کوتاه زائران کشور 
در مدینه، بیمارستان ایرانى در این شهر بازگشایى 

نمى شود.

پول سفر پاتایا را بدهیم 
به تولید

  چمدان| قاضى ســراج، رئیس ســازمان 
بازرسى کل کشور گفت: در شرایطى که کشور در 
تحریم قرار دارد و ارز دولتى باید به کاالهاى اساسى 
و مورد نیاز مردم تخصیص یابد چه ضرورتى دارد که 
میلیاردها یورو ارز دولتى براى سفرهاى تفریحى (از 
قبیل آنتالیا، پاتایا و...) اختصاص یابد؟ این مقدار ارز 
دولتى اگر به بخش تولید اختصاص یابد به رونق و 

شکوفایى تولید داخلى کمک مؤثرى خواهد کرد.

پیشنهادى براى
 ازدواج کردن 

آیت ا... غیاث الدین    خبرگزارى حوزه|
طه محمــدى، امام جمعه همــدان گفت: به نظر 
بنده کار خیرى باالتر از کمک بــه ازدواج جوانان 
در دنیا وجود نــدارد و از کار خیر با ارزش تر آنهایى 
مى باشــند که کار خیر را انجام مى دهند. بنده اگر 
به جاى مسئوالن بودم، بودجه یکى از پروژه هاى 
عظیم کشور را براى ازدواج جوانان قرار مى دادم تا 

بتوانند به راحتى و با خیال راحت ازدواج کنند.

دختر متولد 69 شهردار شد
  ایلنا| بر اســاس تصمیم شــوراى شهر 
چگردك شهرســتان دلگان در جنوب سیستان و 
بلوچســتان یک زن به عنوان جوان ترین شهردار 
کشور به عنوان سرپرست شهردارى چگردك دلگان 
انتخاب و براى صدور حکم نهایى به اســتاندارى 
معرفى شد. ســهیال بامرى متولد 1369 و پس از 
انتصاب به عنوان جوان ترین شــهردار کشور در 
چگردك دلگان فعالیت خود را رسماً آغاز خواهد کرد .

کنفرانس لنــدن در پایان نشســت دو روزه با موضوع 
«بازبینى تپه سیلک و کاشــان کهن» با اتفاق آراء در 
سندى پیشنهادى خواستار تشکیل کمیته اى مشورتى 
متشکل از کارشناسان، اندیشمندان و باستان شناسان 

براى حفاظت از این منطقه تاریخى ایران شد.
حمید بعیدى نژاد، سفیر جمهورى اســالمى ایران در 
لندن، در تازه ترین پســت اینســتاگرامى خود با اشاره 
به شرکت در ســمینار لندن در خصوص حفظ بناهاى 
باســتانى، توضیحاتى را درباره «تپه سیلک» ارائه داد. 
بعیدى نژاد نوشــت: «همایشــی در لندن در خصوص 
تپه ســَیلک، این بناي مهم تاریخی ایــران با حضور 
جمعی از متخصصان باستان شناسی جهان از آکادمی 
هاي مهم و موزه هاي بزرگ جهان از موزه لوور، موزه 
متروپلیتن نیویورك، موزه  بریتانیا و همچنین هیئتی از 
بهترین متخصصان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ایران 
برگزار شد. هدف این ســمینار یادآوري ارزش تاریخی 
این بناي مهم به نســل جدید باستانشناسان و تأکید بر 
ضرورت ادامه کاوش هاي باستانشناسی در این سایت 
مهم بود. کاوش هاي تپه ســیلک که بــا تحقیقات و 
کاوش هاي «پروفسور گیرشمن» در بیش از 80 سال 
پیش شــروع و بعد از وي نیز ادامه یافــت، به گنجینه 
ظرف هاي طرحدار خاص سفال خود معروف شده است 
و آثار بسیار مهمی از آثار زندگی کهن منطقه را نیز در بر 
دارد و امروز موزه معروفی در دنیا نیست که بخشی را به 
سفال هاي اکتشاف شده در تپه سیلک اختصاص نداده 
باشد. بر اســاس تخمین هاي تاریخی اشیاى تاریخی 
این تپه به حدود 8000 ســال پیش برمی گردد که در 
نوع خود قدیمی ترین زیســتگاه انســانی کهن جهان 
محسوب می شود. همچنین «زیگورات سیلک» با آنکه 
از «زیگورات اور» در عراق فعلی و «زیگورات چغازنبیل» 
در خوزستان کوچک تر و ساده تر است و تمامی آن هم 
از زیر خاك بیرون نیامده است، قدیمی ترین زیگورات 
جهان محسوب می شــود که تاریخ آن به 3000 سال 
قبل از میالد بر می گردد. امروز بازســازي و باز آفرینی 
تپه سیلک و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر 
مهمترین وظیفه نســل امروز ماســت... همانگونه که 

پیشنهاد ما در همین جلسه نیز مورد حمایت قرار گرفت، 
ســیلک بیش از همه چیز به یک سایت-موزه نیاز دارد 
تا مردم ما بجاي آنکه آثار و ســفال هاي ســیلک را در

 موزه هاي بزرگ دنیا ببینند، بتوانند آثار هویت فرهنگی 
خود را در خوِد سیلک به تماشا بنشینند.»

همچنین «ایرنا» در گزارشــى به این نشست پرداخت 
و نوشــت: کنفرانس لندن در پایان نشســت دو روزه با 
موضوع «بازبینى تپه سیلک و کاشان کهن» با اتفاق آراء 
در سندى پیشنهادى خواستار تشکیل کمیته اى مشورتى 
متشکل از کارشناسان، اندیشمندان و باستان شناسان 
براى حفاظت از این منطقه تاریخى ایران شــد. در این 

سند همچنین پیشنهادشده است که مجموعه مقاالت، 
یافته ها و نتایج تحقیقات به عمل آمده درباره تپه سیلک 
به صورت دیجیتال بایگانى و در چارچوب یک تارنماى 
پیشرفته ارائه شود. قرار شد در این رابطه «بنیاد میراث 
ایران» انگلیس، موزه ملى ایران و لوور فرانسه با یکدیگر 

همکارى کنند.
سخنرانان با ارائه گزارش ها و مقاالت خود ویژگى هاى 
تپه تاریخى سیلک و راهکارهاى نگهدارى از این منطقه 
باســتانى را بررســى کردند. از ایران هیئتى متشکل از 
فرماندارى کاشــان، مدیرکل موزه ملى، اساتید حوزه 
باستان شناسى و ســفیر جمهورى اســالمى در لندن 

حضور داشتند.
«جان کرتیس»، رئیس «بنیاد میراث ایران» در این باره 
گفت: تپه ســیلک یکى از مهمترین و قدیمى ترین آثار 
باستانى ایران به شمار مى رود و تاریخ آن حتى  پیش از 
پاسارگاد است، اما خیلى شناخته شده نیست. این تمدن 
تاریخى باید نه تنها در ایران بلکه در جهان بهتر شناخته 
شــود. وى همچنین با بیان اینکه عالقه مندى زیادى 
نسبت به آثار باستانى ایران وجود دارد ، گفت: به عنوان 
نمونه ما به آثار موجود در کاشــان عالقه مندیم که به 
لحاظ برخوردارى از بناهــاى تاریخى عمومًا مرتبط به 

قرن 18 و 19 و بسیار حائز اهمیت است.

تالش بین المللى براى حفظ یکى از قدیمى ترین سکونتگاه هاى بشر

گذر«تپه سیلک» کاشان به «لندن» افتاد

خبرنگار پایگاه خبرى حوزه در اهواز درباره مسئله آب دو شهرستان آبادان 
و خرمشهر با حجت االسالم و المسلمین موسوى فرد، امام جمعه خرمشهر 

گفتگو کرده تا علت اعتراضات مردم این دو شهر را ریشه یابى کند.
 موسوى فرد به این پایگاه اطالع رسانى گفته است:

«متأسفانه اخیراً آب کارون به طور چشــمگیرى کاهش پیدا کرد و هرگاه 
این مشکل پدید آید، آب مد خلیج فارس به سمت کارون سرازیر مى شود. 
با ســرازیر شــدن آب خلیج فارس در کارون، EC یا همان شــورى آب 
نیز چندین برابر مى شــود که به طور مستقیم روى آب شــرب مردم اثر 
مى گذارد. با توجه به کاهش چشمگیر سطح آب کارون مخصوصًا در 25 
روز گذشته آب مد خلیج فارس تا حدود دارخویین و 40 کیلومترى خرمشهر 
نفوذ کرد و در نتیجه تمام آب شرب مردم را شور کرد. متأسفانه بعد از ماه 
مبارك رمضان حادثه اى رخ داد که هیچیک از مسئوالن آن را پیش بینى 
نمى کردند! شکستگى شــاه لوله اصلى... یعنى آبى که از شاه لوله کرخه به 

سمت خرمشهر و آبادان مى آمد دچار شکســتگى شد و به اصالح ترکید! 
قرارگاه خاتم األنبیا(ص) که مسئول فاز دوم آب غدیر بود. بعد از این اتفاق 
عزم خود را جزم کرد تا این ترکیدگى را اصالح کند و خوشبختانه موفق هم 
شــد. در این دو روزى هم که کارگران و مهندسان مشغول تعمیر شاه لوله 
بودند مسئوالن باید تصمیم مى گرفتند که یا آب کارون و بهمن شیر را به 
لوله هاى شهرى برسانند و یا به طور کامل جریان آب را قطع کنند که اگر 
نظریه دوم را اعمال مى کردند، بحرانى بزرگ کل منطقه را فرا مى گرفت. 
به همین دلیل تصمیم نهایى بر آن شــد که آب کارون با غلظت 11 هزار 
EC را به شاه راه لوله کشى خرمشهر وصل کنند. نتیجتًا مردم چند روزى 

را با آب شور گذراندند. متأسفانه بازهم شاه لوله غدیر 1 به دلیل فرسودگى 
از همان نقطه دچار ترکیدگى شــد و آنچه نباید مى شد، شکل گرفت و دو 
شهر خرمشــهر و آبادان دچار بحران شد. شــورى آب به قدرى زیاد بود 
که تمام تصفیــه کن هاى خانگــى و صنعتى از کار افتاد و شــهر بى آب 

شد. 
آن چیزى که باعث ناراحتى و خشم مردم شــد، پخش یک شایعه کذب 
از سوى رســانه هاى معاند و ضدانقالب بودکه «اى مردم چه نشسته اید 
دارند آب شربتان را به کویت و عراق صادر مى کنند!» این شایعه آنچنان 
براى ما و سایر مسئوالن زحمت آفرین و هزینه بردار شد که من و جمعى 
از روحانیون مجبور شــدیم به کوچــه و بازار برویم و مســتقیمًا به مردم 
توضیح دهیم که اینچنین نیست و شایعه از اســاس کذب است. دو خط 
لوله آب وارد خرمشــهر و آبادان مى شــود. آن خطى که به سوى آبادان 
مى رود چون از زیر ســطح زمین لوله کشى شده، مهندســان مقدارى از 
لوله را در ســطح قرار داده اند تا هم هواگیرى شــود و هم احشام بتوانند 
از آن اســتفاده کنند. در این میان چند انســان جاهل و مغــرض از این 
لوله فیلمبردارى کرده و به دروغ نوشــته اند که این لوله به سمت کویت 

مى رود.»  

آتیال حجازى، فرزند ناصر حجازى دروازه بان مشهور استقالل و تیم ملى ایران 
که مدت هاست به عنوان مدیرعامل یک شرکت ساختمانى در آالنیاى ترکیه 
زندگى و کار مى کند، با فرارسیدن تعطیالت در آن کشور به تهران بازگشته 
است. او در گفتگو با روزنامه «خبرورزشى» درباره وضعیت اقتصادى در ایران 

حرف هاى جالبى زده است. 
حجازى مى گوید متأسفانه(!)کسب و کارش این روزها در ترکیه بسیار خوب 
شده است: «من ایرانى هستم و از اینکه مى بینم ارز زیادى از مملکت خودم 

خارج مى شود خوشــحال نیســتم. تا دالر زیر 4000تومان بود شرکت من 
مشترى ایرانى کم داشت، ولى با افزایش چشمگیر دالر و یورو، مشترى هاى 
ایرانى شرکت چندده برابر شده اســت. به نظر من پولدار هاى ایران عاشق 
گرانى هستند. اگر امروز اعالم شود سکه طال شــده 800هزار تومان، بازار 
کساد مى شود اما اگر همین حاال شایعه کنید سکه شده چهار میلیون تومان، 

کیلوکیلو مى خرند و انبار مى کنند.» 
آتیال به «خبر ورزشى» گفته: «در همین تهران ده ها آپارتمان وجود دارد که 
اجاره ماهانه اش باالى 20میلیون تومان اســت و مستأجر پولدار راحت دارد 
اجاره مى دهد، چون بلد است با ســرمایه چند میلیاردى اش ماهى دویست 
ســیصد میلیون کاســبى کند و پولش را بابت خرید خانه نخواباند. بیشــتر 
مشکالت اقتصادى زیر سر همین پولدارهاست که شبانه روز تالش مى کنند 
قیمت ها را باالتر ببرند و پول و سرمایه شان را افزایش دهند. در یکسرى جا ها 
دولت کم کارى کرده، اما مثًال وقتى زلزله مى آید و کانکس دومیلیونى مى شود 
شش میلیون باز دولت مقصر است؟ در اجتماع، قشــر کارمند و حقوق بگیر 
فشــار اقتصادى را بهتر لمس مى کنند، چون کاسب با هر عطسه اى قیمت 
جنس خودش را افزایش مى دهد.  قیمت کاهو باال رفته، سئوال مى کنى چرا،  
مى گویند چون دالر باال رفته! آخر قیمت دالر چــه ارتباطى به کاهو دارد؟ 
در واقع ضرب المثل از ماســت که بر ماســت دقیقًا به خودمان تعلق داشته

 و دارد.»

امام جمعه خرمشهر علت بحران آب در آن شهر و آبادان را تشریح کرد

کارون شور شد، شاه لوله ترکید، مردم اعتراض کردند

روزى که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسى خبر هک سایت وزارت صنعت و 
واردات خودروهاى گرانقیمت توسط چند شرکت خاص را مى داد، کمتر کسى 
فکر مى کرد ابعاد ماجرا این همه گسترده باشد. نادر قاضى پور، نماینده ارومیه 
اکنون اطالعات جدیدى به «رویداد24» داده است و از نقش ادمین سایت خبر 
مى دهد که توسط معاون وزیر صنعت منصوب شده بود. قاضى پور مى گوید: یکى 
از معاونان وزیر صنعت، فردى به نام «خ» را ادمین ثبت سفارش قرار داده بود. 
این شخص با افراد بیرون وزارتخانه هماهنگ مى کند و 6481 خودرو را ثبت 
سفارش مى کند و از این رو مبالغ بسیارى را از این راه دریافت مى کند. قاضى پور 
البته براى معاون وزیر صنعت در این تخلف نقشى قائل نیست و مى گوید: معاون 
وزیر یک نفر را براى ادمین سایت معرفى کرده بود اما این فرد با باز کردن ثبت 

سفارش ها روى به خیانت آورد.
با آنکه خسروتاج، معاون وزیر صنعت گفته بود فردى که سایت را هک کرده، از 
درون وزارتخانه بود، اما قاضى پور مى گوید: این فرد توسط معاون وزیر خارج از 

بدنه به وزارتخانه آورده شده است!
آنگونه که عضو کمیسیون صنایع به «رویداد24» گفته است تا کنون سه نفر 
دستگیر شده اند. با این  همه او مى گوید هنوز پرونده ابعاد دیگرى دارد بنابراین 

افراد دیگرى تحت تعقیب هستند.

رد پاى آقاى «خ» در هک 
سامانه ثبت سفارش خودرو

پولدارهاى ایران عاشق گرانى هستند!
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امین حیایى در نشســت رســانه اى عوامــل مجموعه 
«ســاخت ایران 2» با عنوان «تماشاى غیر مجاز شبکه 
نمایش خانگى ممنوع» اظهار کرد: انسان ها در زندگى 
اشتباه مى کنند اما مهم این است که متوجه کارهایشان 

باشند و قبل از اینکه دیر شود به دنبال جبران آن بروند.
حیایــى گفت: خــود من یــک زمانى، ابر ســیاهى در 
زندگى ام وجود داشت و اشتباهاتى انجام مى دادم تا زمانى 
که خواهرم که تازه پا به عرصه ســینما گذاشته بود را از 
دست دادم، آن وقت بود که فهمیدم حتمًا خدایى هست 

و عاقبت اشتباهات را یک روزى و یکجایى خواهیم دید.
بازیگر فیلم ســینمایى «اخراجى ها» ادامه داد: به لطف 
خدا تالش کردم اشتباهاتم را جبران کنم، البته چند سالى 
طول کشید اما باالخره ابر سیاه زندگى من هم کنار رفت 
اما امروز روى صحبتم با کسانى اســت که به راحتى به 
بیت المال دست درازى و با آبروى دیگران بازى مى کنند، 

مطمئن باشید روزى تاوان این کارها را پس خواهیم داد.
حیایى گفــت: در روزگارى که مردم به ســختى معاش 
مى کنند برخى تنها به دنبال ُپر کردن جیب خود هستند. 

وى با تأکید بر اینکه ما در کشور اسالمى زندگى مى کنیم 
و در قوانینمان باید دســت دزدان را قطع کرد، افزود: اما 

متأسفانه شاهد این هستیم که برخى از دزدان در کشور 
ما آزادانه زندگى مى کنند ولى این افراد مطمئن باشــند 
که بالى این مال حرام، گریبان آنها یا فرزندانشــان را 

خواهد گرفت.
حیایى گفت: ایران کشــورى بزرگ با منابع بسیار است، 
بیایید دست به دست هم دهیم و دوباره این کشور را به اوج 
بازگردانیم، منابع کشور را برگردانیم و بر اشتباهات خود 

پافشارى نکنیم.
وى ادامه داد: چرا براى من به عنوان یک پدر باید اینقدر 
نگرانى از آینده فرزندم وجود داشته باشد که آیا او در ایران 
آینده اى خواهد داشــت؟ و چرا باید بــه مهاجرت براى 
امنیت فرزندم فکر کنم در حالى که من عاشــق ایران و 

خانواده ام هستم.
بازیگر مجموعه «ســاخت ایران 2» گفت: گرین کارت 
آمریکا دارم، اما دوست ندارم از کشورم؛ ایران که عاشق 

مردم و سرزمینش هستم مهاجرت کنم.
حیایى با اشــاره به اینکه با لباس جنگى به این نشست 
آمده است تا جنگى حرف بزند، تأکید کرد: مردم ما نیاز به 
شناخت دزد و معرفى دزدها ندارند، االن فرصت جبران 

وجود دارد و البته روز عدالت، نزدیک است.

با گذشــت چند هفته از آغاز فیلمبردارى «جان دار»، به 
تازگى بازى باران کوثرى در این فیلم آغاز شده است. در 
این فیلم به جز کوثرى، فاطمــه معتمدآریا، حامد بهداد، 
جواد عزتى، مســعود کرامتى و على شــادمان نیز بازى 
مى کنند. باران کوثرى در روزهاى گذشته مقابل دوربین 
فیلم سینمایى «جان دار» به کارگردانى مشترك حسین 
امیرى دومــارى و پدرام پورامیرى و بــه تهیه کنندگى 

کامران مجیدى رفت.

فیلمبردارى این فیلم از هفته هاى گذشته در تهران آغاز 
شد و هنوز بازى برخى از بازیگران فیلم آغاز نشده است. 
این فیلم براى حضور در ســى و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر آماده مى شود.
در خالصه داستان «جان دار» آمده است: «به خدا اگه یه 
بار دیگه بگین شام چى شد، غذا چیه، همین وسط خودم 
رو دار مى زنم که غذاخوردن یادتون بره. بابا از گشنگى 

نمردین که!»

سروش قهرمانلو، سرپرست گروه موسیقى «نیوش»، از پیگیرى قضائى استفاده 
بدون اجازه چند برنامــه تلویزیونى از آثار این گروه خبــر داد. او  گفت: تعدادى از 
برنامه هاى تلویزیونى از جمله «کودك شــو» شــبکه نســیم و «ماه مهربانى» 
شبکه 2 سیما اقدام به انتشــار بدون اجازه دو قطعه از آثار گروه ما کرده اند که طى 
روزهاى آینده از طریــق نماینده حقوقى گروه، ماجــرا را از طریق مراجع قضائى 
پیگیرى مى کنیم و امیدوارم با توجه به دقت و توجه دادســراى فرهنگ و رسانه 

مشکل ما نیز برطرف شود.
وى ادامه داد: گروه محترم ساخت موسیقى برنامه «کودك شو» شبکه نسیم چرا 
باید این کار را بکند و از تم آهنگ «سقف مى ریزد» بدون اجازه استفاده کند. فکر 

نمى کنم این تشابه به صورت تصادفى و اتفاقى رخ داده باشد.

محمد سلوکى، مجرى باســابقه تلویزیون این روزها مشــغول طراحى برنامه اى به نام 
«جمعه هاى رنگى» براى شبکه 2 سیماست.

ســلوکى در خصوص جزئیات این برنامه به «صبا» گفت: ما در حال طراحى یک برنامه 
هستیم که قرار است در روزهاى جمعه از شبکه 2 سیما پخش شود و تا به االن اجرا و تهیه 
این برنامه به عهده خودم است. در حال حاضر کمى از زمان پخش عقب هستیم و باید زودتر 
خودمان را به پخش برسانیم. دلیل این تأخیر، بحث اسپانسرینگ و مالى برنامه است که هنوز 

به نتیجه اى قطعى نرسیده ایم؛ هرچند حمایت هاى خوبى از این طرح صورت گرفته 
است. وى در مورد زمان پخش برنامه اعالم کرد: زمان پخش این برنامه به 

دلیل همان مسائل مالى مشخص نیست و بستگى این موضوع دارد که 
اسپانســرها چه زمانى حمایت قطعى خود را اعالم کنند. این مجرى در 
خصوص موضوع و آیتم هاى برنامه ادامــه داد: برنامه با یک رویکرد 
«اجتماعى- فرهنگى» و با یک فضاى شاد در حال طراحى است. یکى 
از ویژگى هاى این برنامه، دو قسمتى بودن آن است؛ یک قسمت آن 
صبح هاى جمعه و بخش دوم آن که فضاى بیرونى و میدانى و حالت 
نتیجه گیرى بخش اول است، جمعه شب پخش مى شود. در اصل 
اگر هر دو ترکیب را ارزیابى کنیم در خالل این دو بخش، یک مسابقه 
بزرگ را طراحى مى کنیم، مسابقه اى که از صبح شروع مى شود و تا 
شب به نتیجه مى رسد. بستر کلى درمورد موضوعات  اجتماعى - 
فرهنگى  است که در طول هفته اى که گذشته است، بررسى مى شود 
و رویکرد تازه اى که وجود دارد نگاهــى داریم به هفته پیش رو؛ که 

یک بخش خیلى جدى است که مشغول طراحى آن هستیم. سلوکى 
در پایان در خصوص آیتم جدید دیگر برنامه «جمعه هاى رنگى» افزود: 

یک بخش جذاب دیگر بخش کســب و کار است که یک نوع به روز شده 
برنامه و اپلیکیشن «ستاره شو» سال 92 است که بسیار متفاوت و جدید است.  

درمورد این آیتم بسار با دقت مطالعه و تحقیق شده و بسیار جذاب است.

فیلم سینمایى «نیلوفر» محصول مشترك ایران، فرانسه 
و لبنان منتشر شد.

فیلم سینمایى «نیلوفر» به کارگردانى «سابین ژمایل» و 
تهیه کنندگى فرشته طائر پور و «ژان برهات» محصول 
سال 1385 است و تاکنون اجازه اکران عمومى نداشته و 

بدون اکران به شبکه نمایش خانگى آمده است.
شهاب حسینى، رؤیا نونهالى، فاطمه معتمد آریا، هنگامه 
قاضیانى، امیر آقایى، صادق صفایى، نیره فراهانى، تورج 
فرامرزیان، رضا مســعودى، زهرا داودنژاد، بدرالسادات 

برنجانى و غالمرضا رمضانى در این فیلم به ایفاى نقش 
پرداخته اند.

در خالصه فیلم «نیلوفر» آمده اســت: «نیلوفر داستان 
یک دختر بچه عراقى اســت که در ســر رؤیاى درس 
خواندن و پزشک شــدن را مى پروراند. روابط او با افراد 
خانواده اش به خصوص عموى چوپانش بستر اتفاقات 

تازه اى مى شود.»
شهاب حسینى با گریمى متفاوت در این فیلم سینمایى 

ظاهر شده است.

امین حیایى: گرین کارت آمریکا دارم اما 
عاشق ایرانم

بازى باران کوثرى در «جان دار» آغاز شد

چهره عجیب شهاب حسینى در «نیلوفر»

چندى پیش خبرى در رسانه ها با عنوان پخش برنامه گفتگو محور با اجراى محمدرضا گلزار در شبکه نسیم رسانه اى شد. خبرى که در صحت و سقم آن اطمینان کافى وجود نداشت 
تا اینکه معاون سیما درباره یک برنامه جدید با ساختار گفتگو محور و اجراى محمدرضا گلزار در شبکه 3 سیما خبر داد.

گلزار بعد از
 جام جھانی
 به تلویزیون 

می آید

در قالب مجری برنامه «برنده باش»؛

برنامه «برنده باش» که پیش از این «میلیونر شو» نام داشت توسط تهیه 
کنندگان سرى اول برنامه «دورهمى» تولید مى شود و یکى از دالیل 
رسانه اى شدن بیشتر این برنامه نسبت به دیگر برنامه هاى سیما، اجراى 
این برنامه توسط محمدرضا گلزار، بازیگر سینماست، که اولین حضور 

خود را در تلویزیون و به عنوان مجرى تجربه مى کند. 
اخبار ضد و نقیض درباره پخش و ساختار برنامه «برنده باش» در حال 
دست به دســت بود تا اینکه در ماه  مبارك رمضان امسال، محمدرضا 
گلزار به شــکل غیرمنتظره اى با حضور در برنامه «ماه عسل» احسان 
علیخانى، از شروع برنامه اى با اجراى خود به نام «برنده باش» در شبکه 

3 سیما خبر داد.
گلزار هدف برنامه «برنده باش» را  ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانى در 
جامعه بیان کرد و خاطرنشان کرد مخاطبان مى توانند با شرکت در این 
برنامه که قالبى مسابقه اى دارد با پاسخ به سئواالتى که از آنها از کتب 

مختلف پرسیده مى شود برنده صدمیلیون جایزه نقدى شوند.
اما بعد از حضور محمدرضا گلزار هنوز خبرى از زمان پخش این برنامه 
منتشر نشده است که به همین دلیل خبرگزارى «میزان» به سراغ ناصر 
کریمان، مدیر گروه اجتماعى شبکه 3 سیما رفته است تا آخرین خبرها 

از این برنامه را جویا شود.

کریمان درباره زمــان تولید و پخش برنامــه «برنده باش» گفت: 
با توجه به برگزارى بازى هاى جام جهانى فوتبال 2018 روســیه و 
ساعت  متفاوت بازى ها که باعث مى شود برنامه هاى روتین شبکه 
3 تحت الشعاع قرار گیرند، تصمیم بر این شده است که پس از پایان 
جام جهانى و اتمام پخش برنامه جام جهانى 2018 ، برنامه «برنده 
باش» از شبکه 3 سیما روى آنتن رود. وى خاطرنشان کرد: برنامه 
«برنده باش» برنامه اى شبانه است که پس از مسابقات فوتبال جام 
جهانى 2018 شب هاى پنج شــنبه و جمعه از شبکه 3 سیما پخش 

خواهد شد.

در روزهایى که علیرغم تأکید سیاستگذاران مبنى بر قیمت 
4200 تومانى دالر این حرکت صعــودى دالر و رفتن به 
سمت ده هزار تومان است که دیده مى شود، یک موزیسین 
سرشناس با بیان اینکه هزینه کالس هایش به دالر است 

کلى سروصدا به پا کرده است.
ســامان احتشــامى، نوازنده پیانو و آهنگســاز که سابقه 
آهنگسازى درام سینمایى «رســتگارى در 8 و 20دقیقه» 
را دارد، وقتى در جواب یکى از مخاطبان اینستاگرامى اش 
نوشت؛ هزینه کالس  موسیقى اش 20دالر است، با واکنش 
تند آنها روبه رو شــد. بعضى ها او را آنفالو کردند و علیهش 
پست گذاشتند، بعضى ها هم همانجا را محلى براى انتقاد یا 
بد و بیراه انتخاب کردند. تأسف خوردند، که چرا در شرایطى 
که مردم جنوب در تب کم  آبى مى ســوزند و قیمت دالر در 
سراشیبى هاى تندى قرار دارد، باید چنین اتفاقى رقم بخورد.

حاال اما سامان احتشامى به «شهروند» گفته که قصدم از 
این حرف ها شوخى بوده و کالس هایم حتمًا به ریال است. 
«در جواب به شوخى گفتم 20دالر اما جدى گرفته شد. خدا 
را شکر که نگفتم 2000 دالر. موضوع از جایى شروع شد که 
یکى از مخاطبان، هزینه کالس ها را پرسید و من بعد از این 
شوخى، گفتم براى شما در کالس  ما جا نیست، شاید نباید 
شــوخى مى کردم، چون فعًال زمانى براى هنرجوى جدید 
ندارم، این را گفتم اما براى آنها خوشــایند نبود. قبول دارم 
ادبیاتم قشــنگ نبود اما به علت کمبود وقــت اتفاق افتاد. 
حاال ضمن عذرخواهى مى گویم شهریه کالس هایم طبق 
عرف و به تومان است.» هزینه کالس هاى احتشامى براى 
کالس هاى سه ماهه  یک میلیون است. خودش درباره این 
قیمتگذارى گفته: «وزارت ارشــاد درباره شهریه کالس ها 
هیچ نظارتى نمى تواند داشته باشد، چون کار یک هنرمند 
قابل قیمتگذارى نیســت.» البته آنطور که در کامنت هاى 
این نوازنده و آهنگساز هست، او چندین بار چنین بحثى را 
با مخاطبانش داشته است و حتى یکى از مخاطبان نوشته 
است: «قیمت کالس هاتون رو به تومان بگین، دالر هر روز 

نوسان داره.»

ماجراى شهریه دالرى 
کالس هاى

 آقاى آهنگساز! 
شکایت سروش قهرمانلو از «کودك شو» 

محمد سلوکى «جمعه هاى 
رنگى» را اجرا خواهد کرد

ـغول طراحى برنامه اى به نام 

 ما در حالطراحى یک برنامه 
ششود و تا به االناجرا و تهیه 
خش عقب هستیم و باید زودتر 
نگ ومالى برنامه است که هنوز 

ین طرح صورت گرفته 
ش این برنامه به 

دارد که  ضوع
نمجرى در
ک رویکرد 
یکى  ست.
سمت آن 
 و حالت 
اصل  ر
سابقه

ود و تا 
-ى- 
ى شود 
 رو؛ که 

 سلوکى 
ى» افزود: 

ع به روز شده 
وت و جدید است.  

اباست.

معه هاى 
اهد کرد
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   شاید صعود سوئد به مرحله یک چهارم نهایى جام جهانى بیش از قبل سامان قدوس 
را به هم ریخته باشــد. واقعاً وقتى فکر مى کنیم سامان قدوس عجب انتخابى انجام 
داد.طبق مطالبى که برخى رسانه ها به آن اشاره کرده اند، او حاال به سوژه اى براى 
هواداران فوتبال در سوئد تبدیل شده است. آنها دوست دارند بدانند حال قدوس بعد 
از صعود سوئد و حذف ایران چطور است؟ شاید آن وقت که بازى در تیم ملى ایران 
را به سوئد ترجیح داد و به دعوت «کارلوس کى روش» پاسخ مثبت داد هرگز فکر 
این روزها را نمى کرد. روزهایى که با حذف ایران از جام جهانى همراه شده و 

البته صعود سوئد به مرحله یک چهارم نهایى جام جهانى.
حال این روزهاى سامان قدوس چطور اســت؟ این مهمترین سئوالى 
است که در سوئد از هم مى پرسند. به خصوص که بعد از انجام دو بازى 
براى سوئد مقابل ساحل عاج و اســلواکى، دعوت «یان اندرسون» 

پیراهن تیم ملى ایران را پوشید. قدوس که براى سوئد در ورزشگاه را قبول نکرد و 
بازى کرد یک گل هم مقابل اسلواکى به ثمر رساند تا توجه یان شــیخ زاید ابوظبى 

به خود جلب کند.اندرســون را بیشتر 
آخرین بازى خود را براى سوئد در تاریخ 23 دى ماه 1395 انجام سامان، دومین و 
13 مهر 1396، قدوس روزهاى سختى را پشت سر گذاشت. او باید داد. از آن تاریخ تا 

بین سوئد و ایران یکى را انتخاب مى کرد. یان اندرسون از یک طرف به او فشار مى آورد و کارلوس 
کى روش از سوى دیگر. قدوس مســتأصل مانده بود اما در نهایت ایران را انتخاب و از اندرسون 

عذرخواهى کرد.
قدوس که با توجه به کسب عنوان بهترین مهاجم لیگ سوئد در سال 2017 مى توانست یکى از 
بازیکنان این تیم در جام جهانى باشد، سرنوشت دیگرى را دنبال کرد. سرنوشتى که به نظر مى رسد 
چندان هم به سود او نبوده است. سوئد در گروهى که آلمان، مکزیک و کره جنوبى حضور داشتند 
به عنوان سرگروه راهى مرحله بعد شــد و حاال در بین هشت تیم برتر جام است. قدوس اما با ایران 

نتوانست از مرحله گروهى عبور کند و به دور حذفى پا بگذارد.
آمار دقایق بازى قدوس در جام جهانى هم نشان مى دهد او در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و 
شاید در سوئد مى توانست بیشتر در ترکیب قرار بگیرد و بازى کند. سامان روى هم در سه بازى تنها 29 

دقیقه در زمین حضور داشت. یعنى به طور میانگین هر بازى حدود ده دقیقه.
انتخاب قدوس، بازى براى ایران در جام جهانى بود. انتخابى که بعد از صعود سوئد و حذف ایران دوباره مورد 
توجه هواداران فوتبال در سوئد قرار گرفته اســت. اینکه قدوس در حال حاضر چه شرایطى دارد مهمترین 
سوژه برخى از هواداران فوتبال در سوئد است. سوژه اى که فقط قدوس 
مى تواند به آن پاسخ بدهد. هر چند او قبل از جام جهانى هم در 
مصاحبه اى که بعدها تکذیب شــد اعالم کرد که از انتخاب 
تیم ملى ایران پشیمان است.باید دید این روزها چه حس و 

حالى دارد.

چطورى سامان؟!
  شاید صعود سوئد به مرحله یک چهارم نه
را به هم ریخته باشــد. واقعاً وقتى فکر م
داد.طبق مطالبى که برخى رسانه ها به
هواداران فوتبال در سوئد تبدیل شده اس
از صعود سوئد و حذف ایران چطور است
را به سوئد ترجیح داد و به دعوت «کا
این روزها را نمى کرد. روزهایى ک
البته صعود سوئد به مرحله یک
حال این روزهاى سامان قد
است که در سوئد از هم مى
براى سوئد مقابل ساحل

پیراهن تیم ملى ایرانرا قبول نکرد و 
یک گل هشــیخزاید ابوظبى بازىکرد

بببهخود جلب کند.اندرســون را بیشتر 
آخرین بازى خود را برسامان، دومین و 
آن تاریخ تا  1396، قدوسداد. از 6 مهر 13

بین سوئد و ایران یکى را انتخاب مى کرد. یان اندرسون
کى روش از سوى دیگر. قدوس مســتأصل مانده بود

عذرخواهى کرد.
قدوس که با توجه به کسب عنوان بهترین مهاجم لیگ
بازیکنان این تیم در جام جهانى باشد، سرنوشت دیگرى
چندان هم به سود او نبوده است. سوئد در گروهى که
به عنوان سرگروه راهى مرحله بعد شــد و حاال در بین

کند و به دور حذفى پا بگذ نتوانست از مرحله گروهى عبور
آمار دقایق بازى قدوس در جام جهانى هم نشان مى دهد

شاید در سوئد مى توانست بیشتر در ترکیبقرار بگیرد و بازى
دقیقه در زمین حضور داشت. یعنى به طور میانگین هر بازى حد
انتخاب قدوس، بازى براى ایران در جام جهانى بود. انتخابى که
توجه هواداران فوتبال در سوئد قرار گرفته اســت. اینکه قدوس
سوژه برخى از هواداران فوت
تواند به آن پاسخ مى
ب مصاحبه اى که
پ تیم ملى ایران

حالى دارد.

چطورىس
محسن کدخدایى

 انتقاد تند مصطفى هاشمى طبا از «کارلوس کى روش» و تشبیه او به مستشاران 
آمریکایى واکنش «خبرآنالین» به عنوان سایت حامى سرمربى تیم ملى را در 

پى داشته و این سایت در مطلبى از رئیس اسبق سازمان تربیت بدنى 
انتقاد کرده است. این مطلب را با هم بخوانیم:

خود هاشــمى طبا از دوران ریاســتش بر ســازمان ورزش کشور 
خاطراتى وجود دارد که کم از ایــن رفتارها ندارد. مثًال او همچنان 
مى تواند توضیح دهد انتخاب محمد مایلى کهن به عنوان سرمربى 
وقت تیم ملى در ســال 1995 بر اســاس کدام مالك بود و چطور 
ناگهان داریوش مصطفوى به او رسید. یا در همان دوران، ماجراى 

عجیب ترى اتفاق افتاده است. خاطره اى که سعید فائقى 
تعریفش کرده اســت: «محمــد مایلى کهن مجتبى 
محرمى را دعوت کرد به تیم ملى و مى خواســت به 

امارات ببرد. آقاى هاشمى به دلیل مسائل اخالقى 

اعالم کرد این بازیکن تحت هیچ شــرایطى حق ندارد با تیــم ملى به امارات
 برود. حتى به قیمت نرفتن تیم ملى به بازى ها. مایلى کهن روى حرفش ایستاد 
و این بازیکن را برد. ما خبــر را پنهان کردیم و تــا زمانى که تیم ملى 
به امارات رفت، آقاى هاشمى خبر نداشــت که مجتبى با تیم ملى 

رفته است!»
اینکه چرا باید نفر اول ورزش در انتخــاب بازیکن تیم ملى دخالت 
داشته باشد یک پرسش است در این خاطره و مسئله بعدى این است 
که چطور چنین اتفاق مهمى از ایشان پنهان مانده و چطور عالى ترین 
مسئول ورزش کشور نتوانسته یک خواسته اش را به کرسى بنشاند 
و کارمنــدش را اداره کند، پرســش هایى هســتند که این 
مدیر باتجربه ورزش کشور شــاید روزى در بخشى 
از خاطرات شفاهى ورزش کشــور مى تواند به 

آن پاسخ دهد!

بازیکــن تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان گفت: امســال بــا توجه 
به بازیکنانى که جذب کردیم و کادر فنى خوبى که در اختیار داریم مى توانیم 
نتیجه خوبى را کســب کنیم امیدوارم نسبت به ســال هاى گذشته نتایج 

بهترى کسب کنیم.
جالل على محمــدى، بازیکن تیــم فوتبال ســپاهان اصفهان در 
خصوص شــرایط تیم ســپاهان و اینکه ســال گذشــته نتوانستید 
آنطور کــه بایــد و شــاید نتیجه کســب کنیــد، گفــت: در این 
دو سه سال اخیر ســپاهان شــرایط خوبى نداشته اســت. هر سال 

بازیکنــان جدیــدى به ایــن تیــم اضافه مى شــود و قصــد داریم 
به عنوان یک مدعى در لیگ ظاهر شــویم اما متأســفانه در 

این دو سه ســال گذشــته شــرایط خوبى نداشتیم و 
نتوانستیم آنطور که باید و شاید نتیجه کسب کنیم. 
ولى امسال با توجه به بازیکنانى که جذب کردیم و 

کادر فنى خوبى که در اختیار داریم مى توانیم نتیجه خوبى را کسب کنیم. تیم 
کامًال براى قهرمانى بسته شد و امیدوارم نسبت به سال هاى گذشته 

نتایج بهترى کسب کنیم.
وى در پایــان دربــاره اینکــه آیــا مى تــوان ســپاهان 
را بــه عنــوان یــک مدعــى قهرمانــى در لیــگ برتر 
معرفى کــرد، این تیــم براى قهرمانى بســته شــده در

صورتى کــه کار ســختى داریــم. بــا توجه بــه اینکه 
ســال گذشــته نتایج خوبى کســب نکردیم سخت است 
بخواهیم بــراى قهرمانــى بجنگیــم اما هدف باشــگاه 
کادر فنــى و بازیکنــان قهرمانــى در لیــگ 
برتــر اســت و امیدواریــم بــا تــالش 
بازیکنان آبروى رفته ســپاهان دوباره 

برگردد.

2 دستیار ایرانى و سرشناس «زالتکو کرانچار» در تیم ملى امید این روزها تمرینات پرانرژى  را پشت 
سر مى گذارند. 

تمرینات تیم ملى المپیک ایران با حضور تمام ستارگان جوان برگزار شد و این تیم خود را براى حضور 
در مسابقات آسیایى جاکارتاى اندونزى آماده کرد. 

اما در دور جدید تمرینات تیم المپیک دستیاران ایرانى زالتکو کرانچار حضورى پر رنگ و فعال داشتند 
و مسئولیت اجراى تمرینات را بر عهده گرفتند. رضا شاهرودى و سهراب بختیارى زاده دو مدافع سابق 
تیم هاى استقالل و پرسپولیس تهران با تصمیم حمید استیلى و موافقت کرانچار به کادرفنى تیم ملى 

المپیک اضافه شدند و به دنبال کسب موفقیت همراه با سرمربى کروات هستند.
تیم امید ایران که حسرتى 44 ساله براى حضور در مسابقات المپیک را پشت سر مى گذارد حاال با تغییر 
نسل و استخدام سرمربى با تجربه و استفاده از مربیانى جوان همچون بختیارى زاده و شاهرودى به دنبال 
موفقیت در مسابقات آسیایى و صعود به المپیک است تا به حسرت طوالنى مدت فوتبال ایران پایان دهد.

روزنامه «الرایه» قطر به نقل از رسانه هاى اسپانیایى مدعى شد «ژاوى هرناندز»، هافبک پیشین تیم 
بارسلونا که در تیم السد قطر با مرتضى پورعلى گنجى همبازى است، گزینه سرمربیگرى تیم ملى فوتبال 
اسپانیاست.تا پیش از شروع جام جهانى روسیه، «لوپتگى»، سرمربى اسپانیا بود اما فدراسیون فوتبال 
اسپانیا بخاطر امضاى قرارداد وى با باشگاه رئال مادرید، این مربى را از کارش برکنار کرد. «فرناندو هیرو» 
در چهار بازى اسپانیا در جام جهانى روسیه سرمربى این کشور بود.فدراسیون فوتبال اسپانیا چند گزینه 

دیگر هم به جز ژاوى مدنظر دارد و باید دید انتخاب آنها در نهایت کدام مربى است.
در تکمیل خبر خبرگزارى «مهر» به این نکته اشاره کنیم که بعید است ژاوى قید السد را بزند چون او 
در حضور «گابى» در این تیم قطرى نقش مهمى داشــته و به کاپیتان سابق اتلتیکو مادرید گفته که 

مى خواهد با او خط میانى السد را تقویت کند.

بحث قرارداد ترابى با پرسپولیس این روزها حسابى داغ و جنجالى شده و ادعاى تراکتورسازى نسبت 
به مالکیت این بازیکن ســوژه روز نقل و انتقاالت اســت. محمدرضا زنوزى، مالک تراکتورسازى در 
صحبت هاى خود در چند مقطع از قطعى بودن حضور این بازیکن در جمع سرخپوشان تبریزى صحبت 

کرد ولى در نهایت ترابى سر از پرسپولیس در آورد.
ترابى پیش از انتقال مالکیت تراکتورسازى کارهاى خدمت خودش را انجام داده و باید براى گذراندن 

از این کار امتناع کرده اســت.زنوزى دوران ســربازى به تراکتورســازى برود ولى 
ترابى خریدارى کرده، ادعاى غیر با بیــان اینکه تراکتورســازى را به همراه 
و قصد دارد به مراجع ذیصالح قانونى بودن قرارداد او را با پرسپولیس دارد 

دارد در صورت نتیجه نگرفتن شکایت کند. مالک تراکتورسازى قصد 
AFC ماجراى ترابى را از پیگیرى در داخــل، از طریق فیفا و 

پیگیرى  کند تا او را به تبریز بیاورد.

تیم فوتبال سپاهان در اولین دیدار دوستانه خود با دو گل شهباززاده 
و «کى روش استنلى» موفق به شکست شاگردان پورموسوى شد.

  شاگردان امیرقلعه نویى که در کردان کرج اردوى آماده سازى خود 
را دنبال مى کنند، در دیدارى دوستانه به مصاف فوالدخوزستان 

رفتند که در پایان با دو گل به برترى دست یافتند.
در این مســابقه ابتدا سجاد شــهباززاده براى 

سپاهانى ها گلزنى کرد و در ادامه استنلى 
موفق شــد اختالف را بــه عدد 2 

برساند؛ نتیجه اى که تا پایان 

90 دقیقه پابرجا باقى 
ماند و امیرقلعه نویى موفق 
شد در اولین دیدار دوستانه خود با 
دو گل از مهاجمانى که به تازگى به این تیم 

اضافه شده اند، به برترى دست یابد.
این پیروزى از این جهت اهمیت بیشــترى پیــدا مى کند که طى 
ســال هاى گذشــته ســپاهان نمایش هاى خوبى در بازى هاى 

خــوبتدارکاتى پیــش فصل نداشــت واین  شــروع 
میــان بازیکنان مى تواند اعتماد به نفس بســیار زیادى 

این تیم ایجاد کند.
گفتنى است سپاهان 

امروز( پنج شــنبه) 
در دومیــن دیدار 
دوســتانه خود به 
پارس  مصــاف 
جنوبى جم مى رود.

 

سپاهان قهرمانى مى خواهدآقاى  هاشمى طبا! مایلى کهن یادت نره
ى واکنش «خبرآنالین» به عنوان سایت حامى سرمربى تیم ملى را در 

ه و این سایت در مطلبى از رئیس اسبق سازمان تربیت بدنى 
بخوانیم: ده است. این مطلب را با هم

ــمى طبا از دوران ریاســتش بر ســازمان ورزش کشور 
 وجود دارد که کم از ایــن رفتارها ندارد. مثًال او همچنان 
توضیح دهد انتخاب محمد مایلىکهنبه عنوان سرمربى 
5 ملى در ســال 1995 بر اســاس کدام مالك بود و چطور 
ریوش مصطفوى به او رسید. یا در همان دوران، ماجراى 

ى اتفاق افتاده است. خاطره اى که سعید فائقى 
کرده اســت: «محمــد مایلى کهن مجتبى 
را دعوت کرد به تیم ملى و مى خواســت به 

رد. آقاى هاشمى به دلیل مسائل اخالقى 

 برود. حتى به قیمت نرفتن تیم ملى به بازى
و این بازیکن را برد. ما خبــر را پنه
خ رفت، آقاى هاشمى به امارات

رفته است!»
اینکه چرا باید نفر اول ورزش در
داشته باشد یک پرسش است در
که چطور چنین اتفاق مهمى از ایش
مسئول ورزش کشور نتوانسته یک
و کارمنــدش را اداره کند
مدیر باتجربه ورز
از خاطرات ش
آن پاسخ دهد

ب کردیم و کادر فنى خوبى که در اختیار داریم مى توانیم 
ــب کنیم امیدوارم نسبت به ســال هاى گذشته نتایج

.
دى، بازیکن تیــم فوتبال ســپاهان اصفهان در 
 تیم ســپاهان و اینکه ســال گذشــته نتوانستید 
 و شــاید نتیجه کســب کنیــد، گفــت: در این 
ســپاهان شــرایط خوبى نداشته اســت. هر سال

دى به ایــن تیــم اضافه مى شــود و قصــد داریم 
ى در لیگ ظاهر شــویم اما متأســفانه در 

 گذشــته شــرایط خوبى نداشتیم و
ه باید و شاید نتیجه کسب کنیم. 
 به بازیکنانى که جذب کردیم و 

کامال براى قهرمانى بسته شد و امیدوارم نسب
نتایج بهترى کسب کنیم.

وى در پایــان دربــاره اینکــه آیــ
را بــه عنــوان یــک مدعــى قهر
معرفى کــرد، این تیــم براى قهر
صورتى کــه کار ســختى داریــم
گذشــته نتایج خوبى کســب ســال
بخواهیم بــراى قهرمانــى بجنگیـ
کادر فنــى و بازیکنــان
برتــر اســت و امید
بازیکنان آبروى

برگردد.

دشت اول امیر
 با مهاجمان مورد عالقه 

خــودارکاتى پیــش فصل نداشــت واین تد وبشــروع 
نانمیــان بازیکنمى تواند اعتماد به نفس بســیار زیادىم
ین تیم ایجاد کند.ای
گفتنى است سپاهان گ
مروز( پنج شــنبه) ام
در دومیــن دیدار د
دوســتانه خود بهد
پارسم مصــاف 
جنوبى جم مى رود.ج

دستیاران پرانرژى  کرانچار  

  رفیق مرتضى سرمربى مى شود؟!

تراکتور بى خیال نمى شود 

این کار امتناع کرده اســتـربازى به تراکتورســازى برود ولى  از
ترابى خریدارى کرده، ادعینکه تراکتورســازى را به همراه 
ذدن قرارداد او را با پرسپولیس دارد مراجع قصد دارد به و

دارد در صورت نتیجهند. مالک تراکتورسازى قصد 
AFC ماجراىى در داخــل، از طریق فیفا و 

کند تا او را به تبریز بیاورد.

 نصف جهان  عــده اى از منتقدان تیــم ملى ایران و «کارلــوس کى روش» با 
تحلیل هایى که بیشتر به درد جمالت طنز مى خورد همچنان اصرار دارند که تیم 
ملى ایران در جام جهانى روسیه هیچ دستاوردى نداشته است و اصرار دارند تا در 

مقابل همه اتفاقات خوب تیم ملى خود را نابینا نشان دهند!
چندروز از آن شــبى که ســاعت 4 بامداد بیش از 4000 ایرانى در فرودگاه امام 
خمینى (ره) به اســتقبال تیم ملــى آمدند مى گذرد؛ مدت زمانــى که به خوبى 
نشــان دهنده رفتارهاى ضد و نقیض بعضى از منتقدان فوتبال ایران است. بعد 
از نمایش خیره کننده تیم ملى ایران در دیدار برابر اســپانیا، توقع از ملى پوشان 
فوتبال ایران چنان باال رفت که اکثر هواداران ایرانى به کمتر از شکســت تیم 
ملى پرتغال با «کریســتیانو رونالدو» رضایت نمى دادند. ایــن انتظار تا حدى 
باال رفت که بســیارى از کارشناســان و قدیمى هاى فوتبال ایران با جسارت و 
شهامت فراوان، تیم ملى ایران را پیروز دیدار حساس شهر سارانسک پیش بینى 
مى کردند. آنچه دوشنبه هفته پیش در روسیه و در شهر کوچک سارانسک اتفاق 
افتاد، براى فوتبال ایران کمتر از پیروزى نداشت. نخستین تساوى تاریخ فوتبال 
ایران برابر یک تیم اروپایى در جام جهانى و کســب 4 امتیاز از سه بازى مرحله 
گروهى جام جهانى نتیجه اى تاریخى بود که هفته قبل در روسیه براى فوتبال 

ایران به ثبت رسید.
در همان لحظات، رضایت از عملکرد فوق تصور ملى پوشان فوتبال ایران در جام 
جهانى  به قدرى بود که منتقد و غیرمنتقد نمى شناخت و در بدترین حالت ممکن 
منتقدان همیشگى در مقابل این عملکرد سکوت کردند اما تنها پس از 72 ساعت 

از این بازى و حذف پرتغال و اسپانیا، فضا براى کسانى که در این چند سال تالش 
کرده اند همه چیز را در تیم ملى ســیاه ببینند باز شد و مدعى شدند که اصًال چه 
کسى گفته که گروه ایران با حضور مراکش، اسپانیا و پرتغال سخت ترین گروه 
مسابقات بوده است. آنها فراموش کردند که بخش بزرگى از ذهنیتى که درباره 
رقباى ایران ســاخته شــد را خود این افراد با تعابیر مختلف و حتى شوخى هاى 
نابه جا علیــه بازیکنــان و کادر فنى به وجــود آوردند، ضمن اینکــه به اذعان 
بزرگ ترین رسانه ها و کارشناسان دنیا اسپانیا و پرتغال بخت اول و سوم قهرمانى 

جام جهانى روسیه بودند.
عجیب آنکــه این منتقدان همیشــگى، کى روش را به چهارمیخ کشــیدند که 
«چرا تیم ایران برابر اســپانیا و پرتغال تهاجمى بازى نکرد!» و آن دیگرى فریاد 
مى کشید چرا «تیم ملى با سپر» به مصاف منتخب بارسلونا و رئال مادرید رفته 
است! این انتقادها در شرایطى مطرح شده که آخرین قهرمانى فوتبال ایران در 
جام ملت هاى آسیا به 42 سال قبل برمى گردد و آخرین بارى که یک تیم ایرانى 
موفق شده در لیگ قهرمانان آسیا (جام باشگاه هاى سابق) به قهرمانى برسد به 

18 سال قبل برمى گردد و با هیچ منطقى نمایش تیم ملى ایران برابر مراکش، 
پرتغال و اســپانیا با واقعیت هاى موجود فوتبال ایران و میزان ســرمایه گذارى 
و بودجه ورزش ایران با کشــورهاى دیگر آســیایى قابل مقایســه نیســت، 
چه برســد به بودجه هایى که کشــورهایى مثــل مراکش (این کشــور نامزد 

میزبانى جام جهانى 2026 بود)، اسپانیا و پرتغال در فوتبالشان هزینه مى کنند.
یک هفته بعد از پایان بازى هاى ایران در جام جهانــى چیزى که بیش از همه 
مشخص اســت اینکه براى یکســرى از افراد، نمایش تیم ملى در جام جهانى 
و رضایت بیــش از 83 درصدى مردم به گواه نظرســنجى چنــد روزه برنامه 
«2018» شبکه 3 معیارى براى قضاوت نیســت و آنها تحت هر شرایطى و با 
استفاده از هر موضوعى دوست دارند، دســتاوردهاى به دست آمده را «هیچ» 
نشــان دهند در حالى کــه عملکرد، نتایــج و رضایت عمومى ایجاد شــده در 
کشور روشن تر از چیزى اســت که نیاز به بازگویى داشته باشد، مگر آنکه کسى 
نخواهد این واقعیت را ببیند و نتایج و مهمتــر از همه عملکرد تیم ملى را اتفاقى 

عادى و طبیعى جلوه دهد.

در مقابل دستاوردها 
نابینا نباشید!
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لیگ پانزدهــم، آخرین فصــل فوتبال باشــگاهى 
ایران بود کــه رقابت قهرمانى در آن تــا آخرین ثانیه 
از آخرین هفته ادامه داشــت. اســتقالل خوزستان و 
پرســپولیس در حالى هفته آخر لیگ را آغاز کردند که 
در استادیوم خانگى هر کدام از آنها، یک جام قهرمانى 
دیده مى شد. جام تهران ســرانجام بدون استفاده ماند 
و جامى که به خوزستان برده شــده بود، تنها به دلیل 
تفاضل گل بیشتر روى دست اهوازى ها باال رفت. در دو 
فصل گذشته، لیگ برتر تنها یک مدعى داشت و براى 
پیش بینى نام تیم قهرمان، به هیچ جانور پیشــگویى 
نیاز نبود. پرســپولیس تا پایان نیم فصل اول لیگ برتر 
شانزدهم با تراکتورسازى جنگید اما فروپاشى تراکتور، 
شرایط را براى قهرمانى بى دردسر قرمزها فراهم کرد. 
در فصل گذشــته، قرمزها حتى رقیبى در حد و اندازه 
تراکتور هم نداشتند و تقریبًا در سراسر لیگ هفدهم، 
صدر جدول در اختیار پسران «برانکو ایوانکوویچ» بود. 
تصور مى شود لیگ برتر هجدهم، هیجان و التهاب را به 
باالى جدول بیاورد و اوضاع با دو فصل پیش تا حدودى 

متفاوت باشد. 
استقالل تهران، تنها تیمى اســت که براى جنگیدن 
بر ســر قهرمانى کامًال آماده به نظر مى رسد اگر سریع 
بتواند حاشــیه هاى چند روز اخیر خود را جمع کند و 
با ســتاره هایش تمدید کند. حفظ «مامه تیام» به هر 
قیمتى، مشخص مى کند که این باشگاه به جز قهرمانى 
لیگ هیچ هدف دیگرى در ســر ندارد. آنها در فصل 
نقل و انتقاالت بد عمل نکرده اند و اگر بتوانند قرارداد 
چند ســتاره اصلى شــان را نیز تمدید کنند، با بهترین 
ترکیب و بهترین نیمکت لیگ به مصاف رقبا خواهند 
رفت. اســتقالل، خودش را مهیاى نبــرد کرده اما آیا 
تیمى مى تواند قهرمانى پســران «وینفرد شفر» را با 
تهدید روبه رو کند؟ جدى ترین گزینه ها، پرسپولیس و 
سپاهان خواهد بود. پرسپولیس که به دلیل محرومیت، 
حداقل تا هفته پانزدهم هیچ خرید تازه اى را در ترکیب 
ندارد. در همین شرایط، قرمزها دیگر فرشاد احمدزاده، 
صادق محرمى و محســن مســلمان را نیز در اختیار 
نخواهند داشت. احتمال  جدایى  بیرانوند و وحید امیرى، 
نگرانى ها را درمورد این تیم بیشــتر مى کند. تیمى که

 در هر دو فصل گذشــته قهرمان لیگ شــده و براى 

تکرار این اتفاق، بــه انگیزه هاى متفاوتى نیاز دارد.  به 
اصفهان مى آییم. ســپاهان اگر چه نفرات خوبى را به 
خدمت گرفته اما با این حجــم از تغییر و تحول، طول 
مى کشــد تا ذهنیت چند فصل گذشته را کامًال عوض 
کند. امیر قلعه نویى و ستاره ها، براى قهرمان شدن  شاید 
به زمانى بیشتر از یکســال نیاز خواهد داشت. هرچند 
با توجه به شــخصیت قهرمانى ســپاهان و سرمربى 
شــان  از آنها امــکان کارهاى بزرگ بر مــى آید. در 
ذوب آهن امید نمازى شــاید در این راه با ســتاره ها 
و بازیکنان با کیفیتى که  کســب کــرده معادالت را 
تغییر دهد هــر چند تاریخ نشــان داده کًال ذوب آهن 
دوست ندارد قهرمان لیگ برتر شود و همه آمال آنها 
در نایــب قهرمانى لیگ خالصه مى شود.ســایپا با از 
دســت دادن قلى زاده و احتماًال ترابى دیگر ترسناك 
نیســت و دربــاره تراکتورســازى با وجــود اینکه 
یکى از بهترین مربیان اســبق اروپــا را جذب کرده 
تردیدهایى وجــود دارد. تردیدهایــى در مورد اینکه 
آیا آنها به زودى زود خواهند توانســت خودى نشان

 دهند؟ 
عملکرد درخشان ستاره هاى لیگ برترى در تیم ملى، 

نشان مى دهد کیفیت لیگ فوتبال ایران به مراتب بهتر 
از گذشته شده اما این کیفیت الزاماً به معناى «جذابیت» 
نیست. جذابیت زمانى شکل خواهد گرفت که هر هفته 
و هر مســابقه، تأثیر خاص خودش را در سرنوشــت 
جدول نهایى داشته باشد. بدنسازى خوب پرسپولیس، 
انگیزه هاى ژنرال، فصل خوب تراکتور و نقشــه هاى 
غافلگیرکننده امید نمازى، تنها عواملى هســتند که 
مى توانند ســد راه قهرمانى بى دردســر آبى ها شوند. 
اگر این اتفاق ها رخ ندهند، سرنوشت لیگ همانند دو 
فصل گذشته خواهد شد. البته اگر ستاره هاى استقالل 
قراردادهاى خود را تمدید نکنند همه آرزوهاى آبى به 

فنا خواهد رفت و معادالت تغییر مى کند.  

قهرمان زودهنگام نخواهیم داشت اگر...

 در شــرایطى که هنوز تکلیف ادامه همکارى امید ابراهیمى با اســتقالل 
مشخص نشــده آبى ها نگران درســت بودن شــایعات درباره توافق 
هافبک دفاعى تیمشان با باشگاه االهلى قطر هستند. این وسط گفته 
مى شود استقاللى ها با خسرو حیدرى دوست صمیمى و البته باجناق 
امید صحبت کرده اند و از او خواســته اند امیــد را از رفتن به قطر 
منصرف کند. موضوعى که باعث ناراحتى ابراهیمى شــده. یکى از 
ســایت ها از قــول او نوشــته:« مــن خســرو را دوســت دارم 
ولى همه مى داننــد بازیکنــان حرفه اى براى خودشــان تصمیم 
مى گیرنــد. مــن و خســرو هــم همیشــه خودمــان تصمیم 
نهایــى را گرفته ایم. مــن بازیکنى مســتقل هســتم و خودم 
فکــر مى کنــم و تصمیــم مى گیــرم. این طورى نبــود که 
خسرو حیدرى باعث شود من در استقالل بمانم. دوستى من و 
خسرو سر جایش، ولى هرکدام از ما خودمان تصمیم مى گیریم. 

نه من به خسرو مى گویم چه کار کن و نه او به من.» 

 مراسم مضحک تجلیل از بازیکنان ایران ادامه دارد و هربار مضحکه 
تازه اى راه مى افتد. در آخرین پرده شــیرزاد، ســخنگوى شــوراى 
شهر رشت گفته: «در راســتاى تقدیر از حضور مؤثر جهانبخش در

 جام جهانى یک واحد مسکونى در مجتمع مسکن مهر رشت توسط 
شورا و شهردارى رشت به او اهدا مى شود.»

مردم براى تحویل مسکن مهر ماه ها چادر مى زنند، هزار رنج 
را تحمل مى کنند تا ســقفى براى زندگى داشته 

باشند. مســکن مهر نماد زندگى طبقه اى از 
جامعه است که حق نداریم یک واحد از 

حقوق ناچیز و حیاتى آنها را پیشکش 
کنیم به یک بازیکن حرفه اى فوتبال 

که یک روز از زندگى اش را در آن 
واحــد نمى گذرانــد. جهانبخش 

نباید ایــن هدیه را بپذیــرد. با نپذیرفتــن جهانبخش، فقر 
ریشه کن نمى شود، چه بسا باالى سر هیچ خانواده تنگدستى 
سقفى ســاخته نشــود اما این نپذیرفتن نمادى خواهد بود از 
ایســتادن در مقابل این بذل و بخشــش هاى بیهوده. نمادى 
مقابل این بهره بردارى هاى سیاســى و تبلیغاتى از چهره هاى 
ورزشــى. پیش از این اتفاق درباره تجلیل هــاى دیگرى که در 
گنبد، انزلــى، خرم آباد و اینجا و آنجا انجام شــد نوشــته
 بودیم کــه این مراســم بى معنــا و غیرمردمى 
است اما به اســم مردم. تجلیل از بازیکنان 
ایران در جام جهانــى، تجلیلى اغراق آلود 
و پــر از صحنه هایى کــه بهره بردارى 
سیاستمداران خرده پا از چنین مراسمى 

را نشان مى دهد.

کاوه رضایى در تدارك برگزارى مراسم رسمى 
ازدواج خود با فرنوش شیخى، بازیکن تیم ملى 
والیبال بانوان ایران است و این مراسم جمعه 15 
تیر در اسالم آباد غرب در استان کرمانشاه برگزار 
خواهد شد. کاوه با هماهنگى و مرخصى از باشگاه 
شارلروا، چهارشنبه شــب از بلژیک عازم ایران 
مى شــود و احتماًال مدیرعامل و تعدادى دیگر 
از مدیران باشــگاه بلژیکى نیز در مراسم ازدواج 
مهاجم موفق و خوش اخالق خود در اسالم آباد 

شرکت مى کنند.
رضایى به دلیل رفتار حرفه اى اش، جایگاه خیلى 
خوبى نزد همه مدیران و مربیان شارلروا داراست 

به طورى که فلیپ مازو، سرمربى این تیم بار ها در 
مصاحبه هایش گفته به خاطر کاوه رضایى مردم 
ایران را دوســت دارد و اعتقاد دارد در ایران افراد 
بسیارى همچون این مهاجم شخصیت محکم 

و محترمى دارند.
کاوه در تعطیــالت 2 هفته قبل کــه در ایران 
بود، تدارکات الزم را براى مراســم عروسى اش 
دید، کارت دعوت ها را چاپ کرد و به دوســتان 
صمیمى اش داد و براساس شنیده هاى ما براى 
مهمانانش بلیت هواپیما هــم گرفته تا راحت از 
تهران به کرمانشاه بروند و از آنجا با خودرو مسیر 

یک ساعته تا اسالم آباد را پشت سر بگذارند.

جالب اســت بدانید کاوه از دوست صمیمى اش 
بختیار رحمانى انتظار دارد در مراسم ازدواجش 
خوانندگى کند. بختیار و کاوه از 11 ســالگى با 
یکدیگر رفیق هســتند و بختیار هم به دوستان 
مشــترك گفته اگر قرار باشد بخواند، شعر «این 
حیاط و اون حیاط مى ریزن نقــل و نبات...» را 
براى مراسم ازدواج کاوه مى خواند. روزبه چشمى، 
فرشید باقرى، مهدى رحمتى، محسن کریمى 
و... از جمله میهمانان اســتقاللى مراسم ازدواج 
کاوه هســتند و این کنجکاوى به وجود آمده که 
آیا منصوریان هم در فهرســت دعوت شدگان 

هست یا نه؟

جهانبخش نباید ایــــــــن هدیه را بپذیردصرفاً او را دوست دارم!

مصاحبه امیر قلعه نویى با خبرگزارى فارس کلى نکته دارد و او دوباره سراغ انتقاد از عادل فردوسى پور 
رفته. بخش هاى مهم این مصاحبه را برایتان نقل مى کنیم:

قراردادهاى میلیاردى در سپاهان
 خواهش مى کنم اول قرارداد من را منتشر کنند و بعد از آن بازیکنان سپاهان و همه تیم هایى که در لیگ 
حضور دارند را انتشار دهند. آن زمان مردم واقعیت ها را مى بینند. همان افراد قرارداد یک میلیارد و 800 
میلیونى امضا مى کنند و جالب است که 800 میلیون همان اول دریافت مى کنند. ان شاءا... سازمان لیگ 

دست به کار شود و تمام قراردادها را منتشر کند تا مردم متوجه شوند.

عملکرد تیم ملى در جام جهانى
تیم ملى در کل عملکرد خوبى داشت، خوب دویدند، زحمت کشیدند و نتیجه گرفتند. ولى در برنامه هاى 
دیگر باید کادر فنى صحبت کند. ولى در کل عملکرد بازیکنان داخلى و خارجى در تیم ملى راضى کننده 
بود ولى چون بازیکنان داخلى را تحقیر کرده بودند به نظرم این بازیکنان نشــان دادند کیفیت باالیى 

دارند.

انتقاد از عادل
در خصوص عملکرد تیم ملى باید از آقاى عادل فردوســى پور بپرســید و هر کس هــم راجع به تیم 
ملى صحبت کند به چشم نمى آید! فردوســى پور هر وقت دلش بخواهد یک خطى را دنبال مى کند و 
موضوع را به آن سمت مى کشــاند و هر کارى که دلش مى خواهد در فوتبال انجام مى دهد. متأسفانه 
کســى نیســت بخواهد جلوى او را بگیرد. متأســفانه یک گروهى وجود دارند و هر کارى که دلشان 
مى خواهد انجام مى دهند. فقط من براى برانکو متأسفم زمانى که مربى تیم ملى بود عادل فردوسى پور 
را نداشت. هر کسى که عادل  فردوسى پور را داشته باشــد مى تواند موفق شود. متأسفانه این بدبختى 
فوتبال ایران است که یک آدم مى تواند هر کارى که دلش مى خواهد انجام دهد. راجع  به عملکرد تیم 
ملى فوتبال من و امثال من نباید صحبت کنیم، باید امثال عادل فردوســى پور و تیمش صحبت کنند. 
امثال ما حق صحبت کردن نداریم و فقط امثال عادل فردوســى پور راجع  به فوتبال مى توانند صحبت 

کنند.

تعریف از برانکو
 آقاى برانکو مربى با شخصیتى است، مربى تیم ملى بوده  و عملکرد خوبى داشته و نشان داده که کیفیت 
باالیى دارد. در گذشــته تیم ملى عملکرد خوبى داشت اما متأســفانه آقاى فردوسى پور نمى خواست 
عملکرد خوب را نشان دهد! االن متأسفانه بعضى مســائل را جور دیگرى به تصویر مى کشد که همه 

مردم هم باور مى کنند.

انتقاد کى روش
 من جواب آقاى کى روش را قبًال داده ام حتى در مصاحبه رادیویى. براى تیم ملى با توجه به اینکه جام 

ملت  هاى آسیا نزدیک است آرزوى موفقیت مى کنم و امیدوارم بتوانیم نتیجه خوبى را کسب کنیم.

 عملکرد آسیایى ها در روسیه 
دیدید که ژاپن عملکرد خوبى مقابل بلژیک داشت و حتى مقابل این تیم شکست خورد اما کیفیت باالیى 
از خود به نمایش گذاشت، حتى بعد از باخت از مردم کشورشان عذرخواهى کردند. کره جنوبى قهرمان 
جام جهانى گذشته را شکست مى دهد و از جام جهانى حذف مى شود و از مردم عذرخواهى مى کند.اینها 

مسائلى است که به هر حال باید در نظر گرفته شود.

مدعیان لیگ،امسال شرایط پیچیده اى دارند

الهه مهرى دهنوى

حمله دوباره 
ژنرال

 به فردوسى پور

ى که  کســب کــرده معادالت را 
د تاریخ نشــان داده کًال ذوب آهن 
ن لیگ برتر شود و همه آمال آنها 
 لیگ خالصه مى شود.ســایپا با از 
دیگر ترسناك  اده و احتماًال ترابى
ه تراکتورســازى با وجــود اینکه 
یان اســبق اروپــا را جذب کرده 
 دارد. تردیدهایــى در مورد اینکه 
د خواهند توانســت خودى نشان

در تیم ملى،  ستاره هاى لیگ برترى

فصل گذشته خواهد شد. البته اگر ستاره هاى استقالل 
قراردادهاى خود را تمدید نکنند همه آرزوهاى آبى به 

فنا خواهد رفت و معادالت تغییر مى کند. 

ش
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ر ل ى ر ر
فوتبال ایران است که یک آدم م
نباید ملى فوتبال من و امثال من
امثال ما حق صحبت کردن ندار

کنند.

تعریف از برانکو
 آقاى برانکو مربى با شخصیتى اس
باالیى دارد. در گذشــته تیم ملى
عملکرد خوب را نشان دهد! االن

مردم هم باور مى کنند.

انتقاد کى روش
 من جواب آقاى کى روش را قبال
ملت  هاى آسیا نزدیک است آرزو

 عملکرد آسیایى ها در
دیدید که ژاپن عملکرد خوبى مقا
از خود به نمایش گذاشت، حتى

جام جهانى گذشته را شکست مى
مسائلى است که به هر حال باید

ج اسپورت! 
ازدوا

 در شــرایطى که ه
مشخص نشــد
هافبک دفاعى
مى شود استق
امیدصحبت
منصرف کند
ســایت ها
ولى همه مى
مى گیرنــد
نهایــىر
فکــر م
خسرو ح
خسرو
نه منب

صرفاً
ازیکنان ایران ادامه دارد و هربار مضحکه 

ن پرده شــیرزاد، ســخنگوى شــوراى 
ـتاى تقدیر از حضور مؤثر جهانبخش در

مجتمع مسکن مهر رشت توسط  ونى در
 اهدا مى شود.»

مهر ماه ها چادر مى زنند، هزار رنج 
ى براىزندگى داشته 

دگى طبقه اى از 
 یک واحد از 

را پیشکش 
ى فوتبال 

 در آن 
بخش 

نباید ایــن هدیه را بپذیـ
ریشه کن نمى شود، چه بس
سقفى ســاخته نشــود ام
ایســتادن در مقابل این بذ
مقابل این بهره بردارى هاى
د ورزشــى. پیش از این اتفاق
گنبد، انزلــى، خرم آباد

 بودیم کــه این
است اما ب
ایران د
و پــر
سیاس
را نش

بپذیر ر ننهدی ی ید ب بخش جه

حمله
ژنر
فردو  به فردوسوسى پوربه
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انبه از میوه هاى خوشمزه و محبوبى اســت که خواص زیادى براى بدن دارد. نوشیدن آب انبه به 
تقویت سیستم گوارشى، تنظیم قند خون و پیشگیرى از سرطان کمک مى کند.

خواص انبه
1- افزایش خاصیت االستیسیته پوست: انبه سرشار از ویتامین  E و C است که به تولید کالژن 
کمک مى کند. کالژن عامل اصلى بازسازى سلول هاى پوست و افزایش االستیسیته است. عواملى 
چون آلودگى هوا، تغییرات آب و هوایى و مشکالت ژنتیک مى توانند موجب از بین رفتن خاصیت 

ارتجاعى پوست و افتادگى آن شوند.
2- کاهش چین و چروك ها: ویتامین C با فرآیندهاى شیمیایى که باعث تخریب سلول ها و ایجاد 

چروك مى شوند، مبارزه مى کند. اســتفاده موضعى از انبه روى نواحى پر چروك و در معرض 
آسیب توصیه مى شود.

3- مرطوب نگهداشتن پوست: ویتامین E براى برطرف کردن خشکى پوست و جوان نگه 
داشتن آن ضرورى است. انبه منبع غنى این ویتامین است.

4-  الیه بردارى: اسیدهاى آلفا هیدروکسى موجود در انبه باعث مى شوند سلول هاى مرده پوست 
از بین بروند.

تابستان فصلى گرم و دوست داشــتنى براى بسیارى از 
ما محسوب مى شود. تابستان به عنوان فصل تعطیالت 
شناخته شــده و طى آن تالش مى کنیم زندگى را کمتر 

سخت بگیریم.
اما باید درباره آسان گرفتن زندگى محتاط باشیم تا گرفتار 

یک سبک زندگى ناسالم نشویم.
اگر به دیابت مبتال هستید باید هرچه بیشتر مراقب شرایط 
خود در تابستان باشید، زیرا این فصل مى تواند با برخى 

خطرات پنهان براى شما همراه باشد.
زمانى که دماى هوا به بیش از 80 درجه فارنهایت (26,7 
درجه سلســیوس) و رطوبت به 40 درصد مى رسد، این 
شرایط باید زنگ هشدار را براى افراد مبتال به دیابت به 

صدا درآورد.

آسیب دیدگى پا
افراد مبتال به دیابت باید تالش بیشــترى را در راستاى 
محافظت از پاهاى خود انجام دهند. سطوح افزایش یافته 
قند خون، این افراد را مستعد زخم هاى خطرناك مى کند. 
از آنجایى که روند بهبودى زخم در افراد مبتال به دیابت 
کندتر است، مشــکلى کوچک مانند یک بریدگى ساده 

مى تواند به سرعت تبدیل به چالشى بزرگ شود.

دیابت مى تواند به اعصاب آسیب برساند که این شرایط 
به نام نوروپاتى شناخته مى شود و بین افراد مبتال به این 
بیمارى شایع اســت. نوروپاتى موجب بى حسى در پاها 
مى شود و این مى تواند به معناى عدم احساس وقوع یک 
جراحت باشد. بر همین اســاس، به افراد مبتال به دیابت 
توصیه مى شــود از راه رفتن با پاى برهنه به رغم آب و 

هواى گرم تابستان پرهیز کنند.
راه رفتن با پاى برهنه زمانى که میزان احساس در پاهاى 
شما کاهش یافته اســت، مى تواند آسیب پذیرى نسبت 
به سوختگى هاى ناشى از شن داغ یا آسفالت را افزایش 
دهد و زخمى کوچک ناشى از مواجهه با جسمى نوك تیز

 مى تواند به یک عفونت جدى تبدیل شود.

قند خون پایین
اگر به دیابت مبتال هستید، احتماًال بیشتر زمان خود را بر 
پرهیز از قند خون باال متمرکز هستید. اما در فصل تابستان 
باید شیوه تفکر خود را تغییر داده و مراقب قند خون پایین 

نیز باشید.
گرما مى تواند محرکى براى گشاد شدن رگ هاى خونى 
باشد. این شرایط موجب مى شود تا بدن شما انسولین را 
سریع تر پردازش کرده و افت قند خون را به همراه داشته 

باشد.
یکى از نشانه هاى آشکار قند خون 

پایین یا هیپوگلیســمى، تعریق است. 
اما به دالیل آشــکار نمى توانید تنها به 

این نشانه در فصل تابستان براى تشخیص 
افت سطوح قند خون خود متکى باشید. از دیگر 

نشانه هاى هیپوگلیسمى مى توان به لرز،  تحریک 
پذیرى،  اضطراب و خستگى اشاره کرد.

پیش از دریافت انسولین، به داخل خانه برگردید و 15 تا 
20 دقیقه صبر کنید یا محلى خنک را یافته و دماى بدن 

خود را کاهش دهید.

آفتاب سوختگى
همه ما در فصل تابستان در معرض خطر آفتاب سوختگى 
قرار داریم. اما اگر به دیابت مبتال هستید، آفتاب سوختگى 
مى تواند خطر بیشترى را براى شما به همراه داشته باشد.

آفتاب سوختگى یک واکنش استرسى در بدن را تحریک 
مى کند و این شرایط مى تواند موجب افزایش ناگهانى 
سطوح قند خون شود. اگر قصد دارید به فضاى باز بروید، با 
لباس مناسب از خود در برابر نور خورشید محافظت کنید 
و پس از 15 دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید به 

سایه بروید.
اگر به صــورت اتفاقى دچار آفتاب ســوختگى شــده 
اید، ســطوح قند خون خود را با دقت کنتــرل کنید و به 

نشانه هاى افزایش قند خون توجه داشته باشید.

گرمازدگى
از آنجایى کــه دیابت مى تواند به آســیب اندامى منجر 
شود، این بیمارى مى تواند به غدد عرق نیز صدمه بزند. 
بروز مشــکل در غدد عرق نیز به معناى آن اســت که 

نمى توانند وظیفه خود 
را به درستى انجام دهند.

برخالف تبلیغات محصوالت ضد تعریق، بدن به تعریق 
نیاز دارد. این روشــى ابتدایى بــراى کاهش دماى بدن 
است. زمانى که شما نمى توانید دماى بدن خود  را کاهش 
دهید، در معرض خطر گرمــاى بیش از حد و گرمازدگى 

قرار مى گیرید.
زمانى که دما افزایــش مى یابد، از خنــک ماندن بدن 
خود اطمینــان حاصل کنیــد. تهویه مطبــوع، پنکه و 
نوشیدنى هاى خنک مى توانند کمک کنند. اگر در فضاى 

آزاد وقت مى گذرانید به سایه بروید.

کم آبى بدن
زمانى که قند خون شــما افزایش مى یابــد، کلیه ها با 
افزایش تولید ادرار تالش مى کنند گلوکز اضافه را از بدن 
دفع کنند. این شرایط مى تواند به کم آبى بدن منجر شود. 
این شرایط در ترکیب با تعریق مى تواند کم آبى بدن در 

فصل تابستان را به مشکلى جدى تبدیل کند.
همچنین ممکن اســت در چرخه اى معیوب و خطرناك 
گرفتار شــوید، زیرا کم آبى بدن خود مــى تواند موجب 

افزایش هرچه بیشتر سطوح قند خون شود. 

تخم کتان به عنوان یک ماده مؤثر در کاهش کلسترول 
و چربى خون شناخته مى شود. 

تخم کتان، بذرى سرشــار از انواع مواد مغذى همچون 
فیبر، ویتامین B1، امگا 3 و... است و همچنین به عنوان 
منبعى از آنتى اکسیدان شناخته مى شود. اما شاید کمتر 
کسى با این موضوع آشنا باشــد و به همین دلیل، عموم 
مردم از تخم کتان استفاده نمى کنند. در این مطلب شما 
را با خواص فوق العاده تخــم کتان و تأثیر آن بر کاهش 

چربى خون آشنا مى کنیم.
تخم کتان منبعى سرشــار از مواد مغذى همچون فیبر، 
منگنز، ویتامین B1، اسید چرب آلفا لینولنیک و امگا3 
است. این بذر از درخت کتان گرفته مى شود، بذر کتان 
منبعى غنى از چربى هاى ســالم، آنتى اکسیدان و فیبر 

است.
وجود امگا 3 براى تنظیم چربى و کلســترول خون الزم 
است. این اسیدهاى چرب، میزان کلسترول خوب خون 
را افزایش مى دهند و حالت ارتجاعى رگ هاى خونى و 
جریان خون را باال مى برند. دانه کتان یکى از مفیدترین 
منابع امگا3 به شمار مى رود. مصرف تخم کتان، موجب 

کاهش سطح کلسترول با چربى بد در خون مى شود. 
محققان معتقدند گنجانــدن دانه کتان در برنامه غذایى 
روزانه افراد بزرگسال مى تواند شانس ابتال به گرفتگى 

عروق را در آنها تا 75 درصد کاهش بدهد. محققان به این 
نتیجه رسیده اند که درصد ابتال به بیمارى پرفشارى خون 
و ناراحتى هاى قلبى در خانم هایى که به مدت یکسال، 
روزى چهار قاشــق غذاخورى دانه کتــان خام مصرف

مى کردند، بسیار پایین و ناچیز بود.
همچنین نتایج یک مطالعه نشان داده مصرف روزانه 6 
گرم دانه کتان به عنوان مکمل رژیم ساده غذایى، براى 

کاهش چربى هاى خون مؤثر است. 

تأثیر تخم کتان بر کاهش فشــار خون و 
جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى

تحقیقات بســیارى نشان داده اســت امگا 3 موجود در 
دانه هاى کتان، از طریق مکانیسم هایى مانند اقدامات 
ضد التهابى و تنظیم نمودن ضربان قلب، به بهبود سیستم 
قلبى عروقى کمک مى کنــد. یکى از مهمترین خواص 
تخم کتان، کاهش فشار خون اســت. از این رو احتمال 

ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى را کاهش مى دهد.
همچنین رژیم غذایى حاوى دانه هاى کتان، از سخت 
شدن و گرفتگى شریان ها جلوگیرى مى کند و از این رو، 
موجب حفظ سالمتى قلب مى شود. امگا3 نقش ب سزایى 
در تنظیم ریتم قلب دارد و در درمان آریتمى (ضربان قلب 

نامنظم) و نارسایى قلبى مفید است. 

خطرات تابستان
براى افراد مبتال به دیابت

براى کاهش چربى خون، این دانه را بخورید

نبه به 

کالژن 
واملى 
صیت 

 ایجاد 
ض 

ه 

وست 

نجمه حجازى، عضو هیئت علمى دانشــکده تغذیه و علوم غذایى شــیراز گفت: 
براى اینکه فشــار خون در ســطح عادى باشــد، باید آب مورد نیاز بدن را تأمین 

کنیم.
وى ادامه داد: هنگامى که میزان مصرف آب کم باشد، فشار خون باال مى رود، این به 
دلیل آن رخ مى دهد که بدن در تالش است تا آب موجود را با حفظ سدیم تأمین کند 

و سدیم نیز ارتباط مستقیمى با فشار خون باال دارد.
حجازى افزود: هنگامى که دچار کم آبى مى شــویم، بدن به تدریج برخى بستر هاى 
مویرگى مشخص را مى بندد که به نوبه خود افزایش فشار در شریان ها و مویرگ ها را 
در پى دارد و این شرایط، سبب افزایش فشارخون مى شود، پس نوشیدن آب براى 

کاهش فشارخون به صورت طبیعى منطقى است.
این استادیار دانشکده تغذیه و علوم غذایى با توصیه به مصرف روزانه هشت لیوان 
آب تصریح کرد: به خاطر داشته باشــیم که هیچگاه نباید افزایش نوشیدن آب به 

صورت ناگهانى اتفاق بیا فتد.

با نوشیدن آب، تعادل فشار خون حفظ مى شود؟

علل صداى زانو
بیشــترین وزن بدن روى زانوها قرار دارد، بنابراین کامًال طبیعى است که غضروف، 
رباط ها، تانــدون ها و مفاصل ایــن ناحیه به مرور زمان و با افزایش ســن آســیب 

ببینند.
صداى کلیک زانو مى تواند دالیل مختلفى داشته باشد. زمانى که راه مى روید، دو زانو 
یا چهار زانو مى نشــینید یا پاهاى خود را دراز مى کنید، صداى کلیک مى تواند ناشى 

از حباب هاى گاز باشد.
 زمانى که فشار روى مفاصل زانو تغییر مى کند، حباب هاى کوچک گاز در آن ناحیه 

تشکیل مى شوند، با حرکت سریع،  این حباب هاى گازى مى ترکند و صداى کلیک در 
ناحیه زانو شنیده مى شود.

صداى کلیک زانو مى تواند ناشى از کشیدگى تاندون یا رباط روى توده استخوانى باشد 
و زمانى که این رباط یا تاندون به حالت اول باز مى گردد، صداى کلیک شنیده مى شود.

یکى دیگر از دالیل این امر، وجود بافت اسکار در مجاورت استخوان است. تمام موارد 
ذکر شده کلیک زانو بدون کوچک ترین درد است. ولى زمانى که این صدا همراه با درد 

باشد، مى تواند عالیم دیگرى داشته باشد که برخى از این عوامل عبارتند از:

کیست منیسک

 بعد از پاره شدن آن اتفاق 
تشکیل کیست منیســک

تد. با پاره شــدن منیســک، بافت نرم کپسول 
میاف

مفصلى اطراف منیسک آن را احاطه مى کند. 

ســپس داخل بافت جدیدى که در کنار منیســک 

ره شــده قرار دارد، حفره اى ایجاد مى شود و یک 
پا

داخلى آن را مى پوشــاند
الیه از ســلول ســطح 

شح مایعى به داخل این بافت کیست تشکیل 
 و با تر

مى شود.

قســمت هاى مختلف مفصل گیر مى کند و صداى  در این صورت، هنــگام حرکت این بافت اضافى بین بافت هاى اضافى در اطراف زانو شود.به طور کامل درمان نشــود، ممکن است باعث ایجاد پس از آســیب جدى به زانــو، در صورتى که عارضه وجود بافت اضافى در اطراف زانو
کلیک شنیده مى شود.

صداى کلیک و درد زانوى دونده
در صورت وارد کردن فشــار شــدید روى استخوان 
درشــت نِى، زانو هنگام حرکت صدایى همراه با درد 

دارد. این حالت بیشتر در ورزشکاران دیده مى شود. 
پیاده روى غیــر اصولى نیز مى توانــد منجر به این 
عارضه شود. التهاب کشــکک زانو مهمترین دلیل 
این مشــکل اســت. این عارضه گاهى ســندروم 

«پتلوفمورال» نامیده مى شود.

آسیب شدید به منیسک
منیســک یــک ســاختمان غضروفى 
رشــته  اى محکمى اســت که در سمت 
داخل زانو، باالى اســتخوان درشت  نى 
قرار دارد و باعث تطابق ســطح مفصلى 
با سطح مفصلى اســتخوان ران در سمت 
داخل زانو مى شــود. عالوه بر منیسک 
داخلى، یک منیسک در خارج زانو به نام 
منیسک خارجى نیز وجود دارد که عامل 
تطابق سطح مفصلى در سمت خارج زانو 
است. آسیب دیدن این بخش و فشار زیاد 
روى آن مى تواند منجر به آسیب دیدگى 

منیسک و پارگى آن شود.

  آرتروز
آرتروز یکى از مهمترین دالیــل کلیک و درد 

زانوست.

خواص انبه براى پوســــت

یک متخصص پوســت و مو گفت: پف 
زیر چشــم، در افراد باعث ایجاد نگرانى 
مى شود، زیرا آنها گمان مى کنند زیبایى 

شان را از دست داده اند.
زهرا احمدى بــا تأکید بر اینکه شــب 
بیدارى، در ایجاد پف زیر چشــم تأثیر 
دارد، بیــان کــرد: خواب شــب تأثیر 
زیادى در  شــکل ظاهرى افــراد دارد؛ 
خواب بد و همراه با اســترس، چشم ها 
را متــورم مى کنــد، زمانى کــه دچار 
استرس هســتید غده آدرنال، هورمون 
کورتیزول ترشــح مى کند و باعث تغییر 
در هورمــون بدن مى شــود، همچنین 
اگر نمک بدن  نامتعادل باشــد، مایعات 
جذب آن و در نهایــت باعث ایجاد تورم 

مى شود.
احمدى بــا بیان اینکه پف دور چشــم 
را با اســتفاده از کرم هــا و تزریق مواد 
مخصوص مى توان درمان کرد، گفت: 
اغلب کرم هاى چشــمى به کاهش  پف 

چشم کمک مى کند.
این متخصص پوســت و مو ادامه داد: 
براى رفع ســریع پف چشــم، استفاده 
از خیــار یــا چــاى کیســه اى خیس 

شده خنک پیشنهاد مناسبى است.
وى با تأکید بر اینکه یکى از دالیل پف 
زیر چشــم، تغییرات هورمونى اســت، 
عنوان کرد: تغییــر در هورمون ها، تأثیر 
زیادى در عملکرد سیســتم ایمنى بدن 
دارد؛ در این موارد، استفاده از کرم چشم 
براى درمــان فایده اى نــدارد و باید به 

پزشک متخصص مراجعه کنید.

پف زیر چشم را 
چگونه از بین ببریم؟



حوادثحوادث 07073259 سال پانزدهمپنج شنبه  14 تیر ماه   1397

شیطان پراید سوار 
به اعـدام

محکوم مى شود؟
مرد شیشه اى که پســربچه هاى 11تا 15ساله را فریب مى داد و در 
کانال آبى در شــرق تهران به تله شیطانى اش مى انداخت در دادگاه 
کیفرى تهران محاکمه مى شــود. این در حالى است که شاکى هاى 

پرونده براى وى حکم اعدام خواسته اند.
«ایمان» 26ســاله از دى ماه ســال 96 نقشــه هاى شیطانى اش 
را عملــى کرد. وى به گفته خــودش هر بار پس از مصرف شیشــه 
به ســراغ طعمــه اى جدید مــى رفــت و پســربچه اى را به دام 

مى انداخت.
وى نخســتین قربانى را 27 دى ماه به دام انداخــت و او را در کانال 

سرپوشیده آب در خیابان اردیبهشت شــمالى در شرق تهران مورد 
آزار قرار داد.

نخستین شاکى به پلیس گفت: «از مدرسه به خانه بر مى گشتم که 
مرد جوان سوار بر پراید سفید با شیشــه هاى دودى جلوى راهم را 
بست و از من کمک خواست. وى گفت مادر بزرگش تعدادى گلدان 
خریده که براى جا به جایى نیاز به کمک دارد.» پسر 13ساله ادامه داد: 
«من که فریب مرد شیطان صفت را خورده بودم سوار ماشین شدم. اما 
در بین راه راننده مرا تهدید به مرگ کرد. او مى گفت چند روز قبل با 
برادر کوچکش دعوا کرده ام. هر چه گفتم اشتباه مى کند قبول نکرد. 

او گفت برادرش با چوب به کمر مــن زده و احتماًال جاى کبودى ها 
هنوز نمایان اســت. مرد جوان به زور مرا داخل کانالى آبى کشاند. او 
مى گفت مى خواهد جاى کبودى روى کمرم را ببیند. مقاومت کردم 
اما مرا آزار داد و کانال را ترك کرد. او تهدیدم کرد در این باره به کسى 

حرفى نزنم.» 
با این شــکایت تالش پلیس براى ردیابى متهم آغاز شــد اما چند 
شکایت مشابه دیگر نیز به پلیس رسید. شــواهد نشان مى داد مرد 
پراید سوار به همین بهانه پســربچه ها را قربانى نیت شیطانى اش

 مى کرد. او همچنیــن دو نفــر را در پارك جنگلى لویــزان به دام 

انداخته بود. با ردیابى پالك پراید ســفید، متهم ردیابى و بازداشت 
شــد و جرم ســیاهش را گردن گرفت. وى که یک ســابقه کیفرى 
نیز در پرونــده اش دارد گفــت: «مصرف مواد مخدر موجب شــد 
دســت به این کار بزنم. چنــد نفر از قربانیان توانســتند از دســتم 

بگریزند.»
در حالى که شــمار شکایت هاى مشــابه به 11فقره رسیده بود تنها 
شش نفر از شــاکى ها پیگیر پرونده شدند و براى متهم اشد مجازات 
خواستند. قرار است ایمان 24تیرماه در شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک 

استان تهران از خود دفاع کند.

حمله خرس قهوه اى مرد جوان هندوستانى را تا دم 
مرگ برد.

ویدئویى که به تازگى منتشــر شــده اســت لحظه 
وحشــتناك حمله یک خرس قهوه اى به مرد جوان 

هندوستانى را به تصویر مى کشد. 
زمانــى که این مــرد جوان بــه همــراه گروهى از 
ســاکنان روســتاى «یراموکام» در نزدیکى منطقه 
«ســرکاکوالم» هندوســتان در جســتجوى این 
خرس براى گرفتــن انتقــام بودند ناگهــان مورد 
حمله قــرار گرفــت. یــک زوج اهل ایــن منطقه 
پیــش تر توســط خــرس قهوه اى کشــته شــده 

بودند.
«بایپیلى یورواســى» 50 ســاله به همراه شوهرش 
«تیروپاســى رائو» 55 ســاله پس از آنکه در منطقه 
«اورچارد» مورد حملــه خرس قــرار گرفتند در اثر 

جراحات شدید جان خود را از دست دادند.
 یورواسى که براى ریختن آشغال از خانه خارج شده 
بود مورد حمله خرس قرار گرفت. شوهر این زن نیز که 
قصد داشت او را از چنگ خرس نجات دهد جانش را 

از دست داد.
روستاییان که شاهد صحنه حمله خرس به مرد جوان 
بودند بالفاصله به کمک او شــتافتند و توانستند مرد 
جوان را از چنگ خرس رها کننــد. این مرد که در اثر 
حمله خرس زخمى شده بود بالفاصله به بیمارستان 

دولتى پاالسا منتقل شد.

انتقام گرفتن  
از خرس قاتل

همه متهمان پرونده قتل «وحید مرادى»

نوشابه هاى تریاکى در خوروبیابانک !

مرد جوانى که به شکلى عجیب در باالى تیر چراغ برق گرفتار شده بود 
توسط آتش نشانان نجات یافت.

ویدئویى که به تازگى منتشر شده است لحظه نجات یک مرد جوان را 
توسط آتش نشانان در منطقه بیرمنگهام انگلیس به تصویر مى کشد. 
این مرد جوان که در باالى یک تیر چراغ برق با ارتفاع 45 فوت گرفتار 

شده بود و آویزان بود با تالش آتش نشانان نجات یافت.
چند رهگذر که متوجه آویزان ماندن این مــرد جوان در باالى چراغ 
برق شده بودند بالفاصله با آتش نشانى تماس گرفتند و این موضوع را 
گزارش دادند. این اتفاق در ساعت 9و50دقیقه شنبه شب رخ داد. در 
ویدئوى منتشر شده مشاهده مى شود آتش نشانان با کمک یک نردبان 
بلند خود را به این مرد مى رســانند و موفق مى شوند جان او را نجات 
دهند. این مرد در ساعت 11 شــب پس از انتقال به پایین بالفاصله با 

یک آمبوالنس به بیمارستان منتقل شد. 
گفتنى اســت؛ هنوز انگیزه این مرد براى این اقدام مشــخص نشده

 است.

فرمانده انتظامى شهرستان خوروبیابانک اظهار کرد: مأموران ایستگاه 
بازرسى شــهید «رشــیدى» شهرســتان خوروبیابانک حین کنترل 
خودروهاى عبورى به یک سوارى سمند مشکوك شدند و آن را متوقف 

کردند.
سرگرد نعمت خلیلى افزود: در بازرسى از این خودرو مقدار 13 کیلو و 700 

گرم تریاك که به طرز ماهرانه اى در 12 بطرى نوشابه جاساز شده بود 
کشف شد. این مقام انتظامى با بیان اینکه در این خصوص یک سوداگر 
مرگ دستگیر و براى اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل داده شد، 
تصریح  کرد: نیروى انتظامى با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر 

برخورد قاطع و قانونى خواهد کرد و اجازه فعالیت به آنها نخواهد داد.

نصف جهــان  اولین بار 26 اردیبهشت ماه ســال جارى بود که نامش به 
عنوان «قاتل» تیتر اول روزنامه ها شــد؛ شــرور معروف پایتخت که از 
17سال پیش تا کنون 14بار به علت جرائم مختلف از جمله درگیرى و نزاع 
بازداشت شده بود. او هنگامى که به اتهام قتل  دوستش در یک مهمانى 
شبانه در برجى در ولنجک تهران دستگیر شد، در گفتگو با رسانه ها مدعى 
شد که به «عقاب ایران» معروف است.  حاال افرادى که به جرم مشارکت 
در درگیرى منجر به قتل وى در زندان، دستگیر شده اند همگى مى گویند 
این شرور مشهور در زندان باندى تشــکیل داده  و کرى مى خوانده که 

عقاب ایران است و دیگر زندانى ها را آزار مى داده است. 
تحقیقات درباره پرونده قتل «وحید مــرادى» همچنان ادامه دارد. بعد 
از بازبینى دوربین هاى مداربسته، چند نفر از کسانى که با او درگیر شده 
بودند، شناسایى و همگى دستگیر شــده اند. روز سه شنبه سه نفر از آنها 
به دادسراى جنایى تهران اعزام شــدند و در مقابل بازپرس پرونده قرار 
گرفتند. اما هنوز نام متهم یا متهمان این پرونده به طور دقیق اعالم نشده

 است.

 هنوز تعداد متهمان مشخص نیست
رئیس سازمان زندان ها با اشاره به حادثه اى که روز دوشنبه براى «وحید 
مرادى» یکى از اوباش  معروف تهران در زندان به وقوع پیوست، اظهار 
کرد: فردى که به وحید مرادى حمله کرده و باعث قتل وى شــده، هم 

اکنون در بازداشت است.
اصغر جهانگیر در گفتگو با آنا با اشــاره به اختالفاتــى که در زندان ها 
زندانیان نسبت به یکدیگر دارند، اضافه کرد: زندانیان گاهى با یکدیگر 
گالویز مى شــوند و محیط پر استرس اســت. على رغم اینکه تالش 
مى شود این مسائل به حداقل برسد اما باز هم پیش مى آید. وى اضافه 
کرد: اگر چه ما تالش مى کنیم این درگیرى ها را به صفر برســانیم اما 
اینکه هیچ گونه مشکلى در زندان ها به وجود نیاید انتظار چندان معقولى 
نیست. در این خصوص هم عوامل مربوطه سریعاً دستگیر شدند و پرونده 

براى آنها تشکیل شده است و در دست پیگیرى است. 

رئیس سازمان زندان ها با بیان اینکه هنوز تعداد متهمان درگیر در پرونده 
قتل وحید مرادى مشخص نشده اســت، گفت: چون این درگیرى در 
محیط هواخورى اتفاق افتاده، اینکه چه تعدادى درگیر بودند در دست 

بررسى است.

3 متهم به قتل بازداشت شدند
پیش تر قاضى شهریارى، سرپرست دادســراى امور جنایى تهران در 
گفتگو با «فارس» درباره این پرونــده و نحوه قتل وحید مرادى عنوان 
کرده بود: سه نفر در درگیرى منجر به قتل وحید مرادى دست داشته اند 
و هر کدام ضربه اى به وحید مرادى زده اند. این افراد در داخل زندان با 
یکدیگر کل کل به راه انداخته و قبل از دســتگیرى وحید مرادى با وى 
کرى خوانى هایى داشته اند. وى با اشاره به اینکه هر سه متهم پرونده 
به اتهام قتل در زندان حضور داشته اند، افزود: جسد به پزشکى قانونى 

فرستاده شده و مورد کالبد شکافى قرار گرفته است.

تمساح پارك ملى اوکاال که از ورود دختر نوجوان به قلمروش در فصل تخمگذارى، ناخرسند شده و در صدد تعقیب دختر برآمده بود به دنبال 
تماس تلفنى مادر دختر با پلیس، با شلیک گلوله اى در سرش از پاى درآمد.

روز سه شنبه، یک دختر 15ساله فلوریدایى که هنگام شــنا در دریاچه اى در پارك ملى اوکاال با یک تمساح 3 مترى مواجه شده بود، خود را 
به سرعت به درختى در حاشیه دریاچه رسانده، از درخت باال رفت و تمساح را که تا حاشیه دریاچه تعقیبش کرده بود پایین درخت جا گذاشت. 
مادر این نوجوان، با مشاهده تمساحى که پایین درخت، انتظار دخترش را مى کشید، طى تماسى تلفنى با پلیس، خواهان کمک شد. پلیس، 
که حضورش در محل نتوانست به ترس تمساح و دورشدنش از درخت منجر شود، با شلیک گلوله اى به سر تمساح، حیوان را از پاى درآورد. 

الشه این تمساح عظیم الجثه پس از شلیک گلوله در دریاچه ناپدید شد و دختر کنجکاو به مادرش تحویل داده شد.
پلیس، علت تعقیب دختر نوجوان توسط تمساح را، حساسیت تمساح ها نسبت به قلمروشان در پایان فصل جفتگیرى و آغاز زمان تخمگذارى 
عنوان کرده و توصیه مى کند مردم به ویژه در این فصل در صورت تمایل به شنا، ابتدا حاشیه دریاچه را که تمساح ها تخم مى گذارند بررسى 
کرده و از عدم حضور تمساح اطمینان حاصل کنند. اگرچه در منطقه اى مثل پارك ملى اوکاال، هرجا که آب باشد باید انتظار حضور تمساح 

را هم داشت.

تمساح 3مترى، قربانى  تعقیب دختر نوجوان شد!

گرفتار شدن باالى 
تیر چراغ برق ! 

جسد مردى که فاسد و توسط حیوانات درنده خورده 
شده بود، در ارتفاعات دربند کشف شد.

عصر روز دوشــنبه مردم در تماس با پلیس 110 
کشف جسد ناشــناس مردى را در ارتفاعات دربند 
اعالم کردند و دقایقــى بعد از اعالم این خبر تیمى 
از مأموران کالنترى 122 دربند به محل کشــف 

جسد اعزام شدند.
مأموران در محل اعالم خبر با جسد فاسدشده مردى 
مواجه شدند که با اصابت گلوله جان باخته و توسط 
حیوانات درنده خورده شــده بود. همچنین در کنار 
جسد یک اسلحه کلت کمرى و یک دست نوشته 

وجود داشت.
در نهایت با اعالم مراتب به سید سجاد منافى آذر، 
بازپرس ویژه قتل پایتخت، جسد با کمک عوامل 
هالل  احمر به پایین ارتفاعات و براى تعیین علت 
دقیق مرگ و شناســایى هویت به پزشکى قانونى 

منتقل شد. تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس تهــران بزرگ از دســتگیرى فردى 
سابقه دار و معروف به «سلطان سکه» خبر داد.

به گزارش ایلنا، ســردار حســین رحیمى دیروز در 
نشست خبرى با خبرنگاران با اشاره به دستگیرى 
دو باند معروف سکه گفت: دو شب گذشته(منتهى 
به روز چهارشنبه) فردى که معروف به سلطان سکه 
بود، دستگیر شد. وى ادامه داد: افراد سلطان سکه در 
طول سال 96 دو ُتن سکه از بازار خریدارى کرده و 
سپس با قیمتى که خود تعیین مى کردند به فروش 

مى رساندند.
رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: دو نفر از 
افراد سلطان سکه قبل از عید دستگیر شدند و این فرد 
نیز طى یک کار اطالعاتى عملیاتى دو شب گذشته 
دستگیر شد. این فرد، 58 ساله و سابقه دار نیز است. 
همچنین پسر این فرد که با او همکارى مى کرده نیز 

با قرار وثیقه آزاد است.

کشف 20 کیلو سکه و طال
سردار رحیمى همچنین در خصوص دستگیرى دو 
فردى که اقدام به خریدارى سکه کرده بودند، گفت: 
دو نفر که اقدام به خرید 170 میلیارد تومان ســکه 
کرده بودند و همچنین از ده ها مالباخته کالهبردارى 
و سپس به شهرهاى شمالى کشــور متوارى شده 
بودند، شناســایى و حدود دو هفته گذشته دستگیر 
شــدند. از این افراد حدود 20 کیلو سکه و مقدارى 
طال کشف شد. وى با اشاره به دستگیرى یک باند 
جعل اسناد گفت: باند شــش نفره جعل شناسایى و 
دستگیر شد و از آنها 160 هزار دالر مجعول توقیف 

شده است.

فرمانده انتظامى شرق استان تهران از آدم ربایى 
در شب بازى ایران در جام جهانى خبر داد و گفت: 
با هوشــیارى پلیس آگاهى اســتان چهار آدم ربا 

دستگیر و ربوده شدگان آزاد شدند.
سردار عبدالرضا ناظرى گفت: چهارم تیرماه سال 
جارى، باند مجرمان متشکل از چهار نفر اقدام به 
ربودن دو تن از شهروندان ورامینى که فردى مسن 
به همراه همسرش بود، کردند. وى افزود: مجرمان 
با توجه به شلوغى هایى که پس از مسابقه فوتبال 
ایران در شهر حاکم بود، ربوده شدگان را از ورامین 
خارج کرده و به یکى از اســتان هاى غربى کشور 

انتقال دادند.
فرمانده انتظامى شرق اســتان تهران اظهار کرد: 
مأموران با انجام اقدامات اطالعاتى در 24 ساعت 
منتهى به روز چهارشــنبه13تیر ماه نســبت به 
شناســایى این افراد اقدام و مخفیگاه مجرمان را 
شناسایى کردند. وى ادامه داد: پلیس در عملیاتى 
غافلگیرانه چهار تن از اعضــاى این باند آدم ربا و 
رابطان آنها را دستگیر کرد. سردار ناظرى با بیان 
اینکه مجرمان در قبال آزاد کردن افراد ربوده شده 
درخواست دو میلیارد و 500 میلیون ریال وجه نقد 
کرده بودند، گفت: با تالش مأموران پلیس آگاهى 
و نیروى انتظامى استان هاى غربى کشور، متهمان 
روز سه شنبه دستگیر و با دســتور مقام قضائى با 
قرار بازداشت موقت، روانه زندان و ربوده شدگان 

آزاد شدند.

راز دست نوشته کنار 
جسد  فاسد شده 

 نقره داغ شدن 
«سلطان سکه»  

آدم ربایى  میلیاردى در 
شب بازى ایران- پرتغال
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دل هــا را روى آوردن و نشــاط و پشــت کــردن 
و فــرارى اســت؛ پــس آنــگاه کــه نشــاط دارنــد آن 
را بــر انجــام مســتحبات واداریــد و آنــگاه کــه 
پشــت کــرده بــى نشــاط اســت، بــه انجــام واجبــات 

موال على (ع)قناعت کنید.

 معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى اصفهان در مراسم 
تجلیل از برگزیدگان شاهین شهر سرمایه هاى اجتماعى را 

مهم ترین عامل رشد و توسعه کشور اعالم کرد.
چهارمین همایش معرفى و تجلیل از برگزیدگان علمى، 
فرهنگى، هنرى و ورزشى شاهین شهر با حمایت شوراى 
اسالمى و مســاعدت شهردارى شــاهین شهر از سوى 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین 
شهر با حضور مدیران استان و مسئوالن شهرستان در تاالر 

شیخ بهایى برگزار شد.
على مقدس زاده معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى 
اصفهان  تجلیل از سرمایه هاى علمى، هنرى، فرهنگى و 
ورزشى همراه با ایجاد نشاط و حضور اعضاى خانواده ها 
به عنوان اصلى ترین نهاد جامعــه را از خصوصیات مورد 
توجه این همایش عنوان کرد و گفت: خرسندم که تقدیر 
از سرمایه هاى معنوى شــهر مورد توجه مدیران شهرى 
شاهین شهر قرار گرفته است و این اقدامى ارزشمند و قابل 
تقدیر است زیرا سرمایه هاى اجتماعى ماندگار و پاینده و 

عامل اصلى رشد و توسعه جامعه هستند.
وى به تشریح سیاست هاى حمایتى استاندارى اصفهان 
پرداخت و اظهار داشــت: حمایت از توســعه و رشــد در

 بخش هاى مختلــف اقتصادى ، علمــى و فرهنگى از 
سیاست هاى اصلى استاندارى است و در همین راستا از 

چنین برنامه هایى حمایت خواهد کرد.
مقدس زاده ادامه داد: کســب دانش از خصوصیات بارز 
شهروندان شاهین شهرى است که موجب شده است این 
شهر یکى از باالترین نرخ هاى باســوادى در کشور را به 
خود اختصاص دهد و با توجه به تعداد باالى استعداد علمى 
در این شهر به ده نفر از جوانان شاهین شهر که موفق به 
کسب رتبه هاى دو رقمى در کنکور سراسرى امسال شوند 
هدایاى ارزنده اى از سوى استاندار اصفهان اهدا خواهد شد.

علیرضا بصیرى فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه نیز 
شاهین شهر را شهرى متفاوت و باسوادترین شهر استان 
معرفى کرد و گفت: افتخار مى کنم خدمت رسان مردم این 

شهر و شهرستان شاهین شهر و میمه مى باشم.

بصیرى سخنان خود را با مثالى از عملکرد بازیکنان تیم 
فوتبال جمهورى اسالمى ایران در بازى هاى جام جهانى 
2018 آغاز کرد و اظهار داشت: جوانان غیور کشورمان با 
تالش، هماهنگى، انسجام تیمى، اتحاد و همت فراوان در 
مقابل تیم هاى بزرگ و ستاره هاى جهان صف آرایى کردند 
و علیرغم اینکه از صعود به دور بعــد بازماندند ولى مورد 
حمایت و تشویق همه جانبه ملت بزرگ ایران قرار گرفتند.

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه ادامه داد: این همت 
مضاعف بازیکنان و این الگــوى حمایتى مردم مى تواند 
الگوى مناسبى براى اداره شهر، شهرستان و کشور باشد 
زیرا زمانى که مردم شــاهد تالش همه جانبه مسووالن 
باشند کاستى ها و اشــتباه ها را خواهند بخشید و در رفع 

مشکالت همراه و همگام مدیران خواهند بود.
بصیرى به بررسى شرایط سیاسى منطقه و جهان پرداخت و 
افزود: امروز دشمنان ایران اسالمى سعى مى کنند با ایجاد 
فاصله میان دولتمردان و مردم راه نفوذ به کشور را فراهم 
کنند و راه برون رفت از شرایط کنونى همدلى و همزمانى 

میان مردم و مسووالن است.
وى گفت: بطور حتم مردم همانند 40 سال گذشته پشتیبان 
نظام هســتند و با اتحاد و تالش مضاعف مى توانیم در 
مقابل دشمنان بایستیم و ســربلند و با عزت این دوران را 

سپرى کنیم.
مهرداد مختارى رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر دیگر 
سخنران این همایش بود که به حاضران خیر مقدم گفت 
و به نمایندگى از اعضاى شــوراى اسالمى شهر از برگزار 
کنندگان مراســم تجلیل از برگزیدگان شــهر قدردانى 
کرد و اظهار داشت: جوانان شاهین شهر در سال گذشته 
بارها از ســطوح مختلف ملى، بین المللــى و جهانى در 
رشته هاى مختلف ورزشــى، فرهنگى، علمى و هنرى 
افتخارآفرینى کرده اند و باعث سربلندى شهروندان و هم 
میهنان عزیزمان شده اند و وظیفه ماست که با تجلیل از این 

عزیزان قدردان تالش شان باشیم.
مختارى ادامه داد: متاسفانه شــرایط نامساعد اقتصادى 
شهردارى هاى کشور امکان برگزارى مراسمى در شأن 

این مدال آوران شــهر را فراهم نکرد و عده اى نیز منتقد 
اجراى این مراسم در چنین شــرایطى بودند اما اعضاى 
شوراى اسالمى شهر و مدیران شــهرى برخود تکلیف 
مى دانستند تا به گرمى دست این عزیزان را بفشارند و حتى 
در شرایطى بدتر از این هم به افتخارآفرینى جوانان شهر 

خواهیم بالید.
حمید عشقى سرپرست شهردارى شاهین شهر در ابتداى 
این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل ، شهداى 
هشت سال دفاع مقدس، شــهداى مدافع حرم و شهیده 
شاخص سال کشور ، شهید زینب کمایى گفت: شهردارى 
شاهین شهر تالش کرده است از شهروندان نخبه به عنوان 

یک سرمایه ارزشمند استفاده نماید. 
وى افزود: این جوانان بهترین سرمایه هستند که اگر مورد 
حمایت قرار بگیرند مى توانند با ابتکار و تولید ثروت، اقتصاد 
شهر و کشور را شکوفا نمایند. عشــقى با اشاره به اینکه 
شاهین شهر دومین شهر باسواد کشور است گفت: در این 
مدت مردم شاهین شهر با تالش و دست هاى متوکل و 

متعهد کارى کردند که امروز شاهین شهر به عنوان شهر 
دانش، خالقیت و کانون بسیارى از فعالیت هاى اجتماعى 
شهره خاص و عام شود. این جوانان همان نیروهاى فعال 
شهر هستند که در راستاى رهنمودهاى مقام معظم رهبرى 
و ســاختارهاى علمى که مدنظر دولت است ظرف یک 
سال گذشته پرورش، سازماندهى و جذب شدند تا شاهد 

درخشش آنها در آینده نزدیک باشیم.
تجلیل از خانواده شــهید زینب کمایى شــهید شاخص 
کشور در سال 1397 و تقدیر از 250 برگزیدگان شهر در

 رشته هاى مختلف علمى، ورزشــى، هنرى و فرهنگى  
از بخش هــاى دیگــر این همایــش بود کــه 40 نفر 
از این برگزیــدگان به صورت نمادین و بــه نمایندگى از 
ســایر منتخبین جوایز خــود را از مســئوالن دریافت 

کردند.
همایش تجلیــل از نخبگان از جملــه برنامه هاى هفته 
فرهنگى شاهین شهر است که از دهم تا شانزدهم تیرماه با 

ده ها عنوان برنامه در حال اجرا مى باشد.

معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى اصفهان در جمع برگزیدگان شاهین شهر عنوان کرد:

سرمایه هاى اجتماعى ، عامل اصلى رشد و توسعه هستند

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر 
دارد موارد ذیل را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به افراد واجد شرایط و از طریق تجدید مزایده واگذار و 
انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز پنج شنبه مورخه 97/04/21 به امور 
قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در تجدید مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز شنبه 
مورخه 97/04/23 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت 

قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. 
فروش 8 دستگاه ماشین آالت و وسائط نقلیه شهردارى براساس لیست اعالمى به شرح ذیل: 

آگهى تجدید مزایده نوبت دوم

وضعیت بیمه (تا تاریخ)وضعیت خودرومدلپالكنوع خودروردیف
نداردسالم3791384ع17اتوبوس01
داردسالم4331384ع17اتوبوس02
داردسالم3851384ع17اتوبوس03
داردسالم4341384ع17اتوبوس04
داردسالم6911385ع39اتوبوس05
داردسالم8691369ج35وانت مزدا06
داردسالم1211382ج 19پیکان سوارى07
داردسالم5891388ع47فتون پرس زباله08

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

بى تردید انتصاب شایســته جنابعالــى، به عنوان 
مدیرکل دفتر امور شهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان نشــأت گرفته از توانمندیهــاي علمی و 
مدیریتی و کارنامه درخشان شما در عرصه خدمت 
رسانی بوده است. ضمن عرض تبریک و تهنیت به 
مناسبت این انتصاب، از درگاه خداوند منان براى شما 
عزت و سربلندى روزافزون در خدمتگزارى به مردم 

شریف استان اصفهان مسئلت مى نمایم.

انتصاب شایسته جنابعالى، به عنوان مدیرکل دفتر 
امور شــهرى و شوراهاى اســتاندارى اصفهان را 
تبریک عرض می کنم. باور دارم که حضور شما در 
این مســئولیت به عنوان خادمی صدیق و تالشگر، 
نوید بخش تحولى عظیم در استان اصفهان خواهد 
شد. از خداوند متعال توفیق روز افزونتان را در تمامی 

مراحل زندگی مسئلت مى نمایم.

جناب آقاى دکتر 
على اصغر ذاکرى هرندى

جناب آقاى دکتر
 على اصغر ذاکرى هرندى

 مهندس اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین مهندس اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین
اردشیر محمدى- شهردار باغبادراناردشیر محمدى- شهردار باغبادران

انتصاب شایسته جنابعالى به عنوان مدیرکل دفتر امور 
شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان که از سوابق 
ارزشمند شما در جایگاه هاى مختلف مدیریتى نشأت 
مى گیرد، نوید بخش حرکتى نو و تالش مضاعف و 
با شتاب بیشتر در خدمت رســانى به مردم شریف 
استان اصفهان خواهد بود. ضمن تبریک این انتصاب 
شایسته به آن مقام محترم، از خداوند متعال توفیق 
روزافزون و موفقیت در اجراى هرچه بهتر مسئولیت 

خطیرى که بر عهده گرفته اید مسئلت مى نمایم. 

جناب آقاى دکتر
 على اصغر ذاکرى هرندى

جناب آقاى دکتر
 على اصغر ذاکرى هرندى

محمدرضا پورفتحعلى-شهردار مهابادمحمدرضا پورفتحعلى-شهردار مهاباد

انتصاب شایسته جنابعالى، به عنوان مدیرکل دفتر 
امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان بیانگر 
تعهد و شایستگى وافر شما در صحنه هاى خدمت 
صادقانه مى باشــد. ضمن عرض تبریک صمیمانه 
به مناسبت این انتصاب، ازدر گاه ایزد منان توفیق
 هر چه بیشتر براى خدمتى سرشار از شور و نشاط در 
جهت رشد و شکوفایى بیش از پیش استان اصفهان 

مسئلت مى نمایم.

مهندس جالل گلخنى زواره- شهردار زوارهمهندس جالل گلخنى زواره- شهردار زواره
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نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
خوب حرف زدن با حرف خوب زدن هنر است، مردم ما 
را انتخاب نکرده اند که از تریبون رسمى سر دولتى ها 
فریاد بزنیم، اما در انجام وظایف نظارتى مان مماشات 

کنیم.
کوهکن افزود:  این موضوع را متوجه نمى شوم که یک 
مدیر دولتى سر صبحانه و یا ناهار نامه اى را بگرداند، 
17 نفر هم آن را امضا کنند تا از سفر یک وزیر به یک 
اجالس قدردانى کند. وى ادامه داد: آیا این موضوع در 
شأن مجلس است و از هیئت رئیسه مجلس مى خواهم 
جلوى امضا گرفتن  توســط دستگاه هاى دولتى براى 

تشکر از وزارتخانه ها را بگیرند. 
وى در ادامه افزود: قانونى با عنوان مجازات اخاللگران 
در نظام اقتصادى کشــور داریم که در صورت اخالل 
در نظام اقتصادى مى گوید مى توان مجازات اعدام را 
براى مجرم اعمال کرد. وى بیان داشت: افرادى قلیل و 
انگشت شمار صد یا 200 میلیارد تومان یا  500 میلیارد 
تومان ارز خریدارى کرده اند، در حالى که تاکنون هیچ 
ارزى هم مبادله نشده و این ارزها را از طریق تلفن بین 
خود رد و بدل کرده اند و اگر اقدام این افراد اخالل در 
نظام اقتصادى نیست، پس چه اقدامى مصداق اخالل 

در نظام اقتصادى است.

رئیس ستاد آزمون هاى استان اصفهان گفت: 25 هزار و 
710 داوطلب فردا همزمان با سراسر کشور در پنجمین 
آزمون دســتگاه اجرایى در اســتان اصفهان به رقابت 

مى پردازند.
محمدرضا ایروانــى اظهارکرد: این آزمون در اســتان 
اصفهان در شــهرهاى اصفهان، شاهین شهر، شهرضا، 

کاشان، گلپایگان و نجف آباد برگزار مى شود.
وى با اشــاره به تعداد کل داوطلبان ایــن آزمون افزود: 
در مجموع 25 هزار و 710 داوطلب در اســتان اصفهان 
به رقابت مى پردازند که از این تعــداد، 17 هزار و 784 
داوطلب زن برابر با 69/17 درصد و هفت هزار و 926 نفر 

داوطلب مرد برابر با 30/83 درصد حضور دارند.
رئیس ستاد آزمون هاى استان اصفهان با بیان اینکه در 
پنجمین آزمون اســتخدامى تعداد داوطلبان زن نسبت 
به مرد بیشتر اســت، افزود: در شهر اصفهان حوزه هاى 
امتحانى شــامل دانشــگاه اصفهان، دانشگاه صنعتى 
اصفهان، دانشگاه پیام نور اصفهان، دانشگاه غیرانتفاعى 
شهید اشرفى، مؤسسه غیر انتفاعى نقش جهان و حوزه 

آموزش و پرورش است.
وى با اشاره به اینکه تنها در شهر اصفهان 15هزار و 485 
داوطلب به رقابت مى پردازند، گفت: از این تعداد، 11 هزار 

و 49 داوطلب زن و 4436 داوطلب مرد هستند.

رقابت25هزار اصفهانى در 
آزمون دستگاه هاى اجرایى

کوهکن: اخاللگران 
نظام اقتصادى اعدام شوند

پیش بینى غبار در 
شرق استان

کارشـناس مسـئول پیش بینى وضعیت آب و هواى 
استان گفت: شرق استان اصفهان غبار محلى خواهد 
داشت. میترا سیدان اظهار کرد: به دلیل وزش بادهاى 
محلى در شرق استان، این بخش ها غبار رقیق محلى 
خواهند داشت، اما این غبار به سمت اصفهان نخواهد 
آمد. وى ادامـه داد: جو در روزهاى آتـى پایدار خواهد 
بود و آسـمان آفتابى با وزش بـاد در عصر پیش بینى 
مى شود و شرق، شمال شـرق و جنوب شرقى استان 

نیز وزش باد را تجربه خواهد کرد. 

دانشجوى اصفهانى
 پژوهشگر برجسته شد

دانشجوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، پژوهشگر 
برجسته کشور شد. براساس نامه معاونت تحقیقات و 
فناورى وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى، 
نویـد مجتهـدى زاده، دانشـجوى مقطـع دکتـراى 
حرفه اى رشته دندانپزشکى دانشـگاه علوم پزشکى 
اصفهان باتوجه به فعالیت هاى پژوهشـى ارائه شده، 
دانشجوى پژوهشـگر برجسـته انتخاب شد. مسعود 
امانلـو، دبیـر کمیته کشـورى تحقیقات دانشـجویى 
معاونـت تحقیقـات و فنـاورى در نامه اى بـه معاون 
تحقیقات و پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، 
این دانشجوى موفق را با کسب 108 امتیاز، به عنوان 

دانشجوى پژوهشگر برجسته معرفى کرده است.

اجراى13طرح در اردستان 
مدیـر آب و فاضـالب روسـتایى اردسـتان از اجراى
 13 طرح اصالح شبکه و خط انتقال آب در روستاهاى 

این شهرستان خبر داد. 
رضا دهقانـى گفت: اجـراى این طرح ها بـا اعتبارى 
افـزون بـر 11 میلیـارد و 870 میلیون ریـال صورت 
گرفت و منجر به کاهـش 17 درصدى هدر رفتن آب 
شـد. وى افزود: عملیات تعویض شـبکه آب مجتمع 
ظفرقند به طول 7 کیلومتر با اعتبارى افزون بر چهار 
میلیـارد و 700 میلیون ریـال و اصالح خـط انتقال و 
شـبکه داخلـى مجتمع آبرسـانى ریگسـتان به طول 
11 کیلومتر، با اعتبارى بیش از چهـار میلیارد و 250 

میلیون ریال صورت گرفت.

آغاز برداشت چغندر قند 
کشت پاییزه

برداشت چغندر قند کشت پاییزه از مزارع دشت مهیار 
شهرضا آغاز شد. 

رئیس مرکـز خدمات جهاد کشـاورزى دشـت مهیار 
شـهرضا، متوسـط برداشـت چغندر قند از هر هکتار 
در دشـت مهیـار را 40ُتن اعـالم و پیش بینـى کرد: 
امسـال 800تـن محصـول برداشـت شـود. محمود 
سلیمانى وسعت مزارع چغندر قند را 20هکتار دانست 
و افزود: تاکنون از 10هکتار سطح زیر کشت 400ُتن 

چغندرقند برداشت شده است.

برگزارى همایش ادبى 
در کاشان

سرپرست اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمى شهرستان 
کاشـان از برگزارى همایش ملى حق مالکیت ادبى، 

گفته ها و ناگفته ها در کاشان خبر داد.
حسـین معافى اظهار کرد: همایش ملى حق مالکیت 
ادبـى، گفتـه هـا و ناگفتـه هـا  با موضـوع آشـنایى 
نویسـندگان و ناشـران با حقوق مادى و معنوى خود 
به مدت دو روز از 15 شـهریورماه در دانشگاه کاشان 
برگزار مى شود. وى افزود: با توجه به انتخاب کاشان 
به عنوان چهارمین شهر پایتخت کتاب ایران، عالوه 
بر اجراى 40 طرح فرهنگى در حوزه کتاب، سه رویداد 
ملى نیز در این شـهر برگزار مى شود. سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى کاشان گفت: همایش ملى  
حق مالکیت ادبى، گفتـه ها و ناگفته هـا ، ایجاد گذر 
فرهنگى و نمایشگاه استانى کتاب، سـه رویداد ملى 
خواهد بود که تا پایان سـال جارى در کاشـان برگزار 

مى شود.

خبر

در حالى که در پاییز سال گذشــته، رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان از عادى 
شدن وضعیت تولید در شــرکت پلى اکریل پس از 
ماه ها کش و قوس و تعطیلى خبر داده بود و کارگران 
این شرکت به تدریج بر ســر کار خود بازگشتند، بار 
دیگر اخبار این شرکت حاشیه ساز شد و شواهد، نشان 
دهنده بروز مشکالت جدیدى بر ســر راه تولید در 
پلى اکریل است. به گفته کارگران این شرکت، طى 
هفته هاى اخیر، تأمین مواد اولیه که قسمت مهمى 
از آن از خارج از کشور خریدارى مى شود، با مشکل 
مواجه شده و همین امر موجب توقف تولید در برخى 
خطوط شده است. برخى از کارگران خطوط تولید، 
مشکالت ایجاد شــده را به تحریم ها، سخت شدن 
تبادالت بانکى و جهش هاى ارزى نسبت مى دهند 
و این در حالى اســت که این شرکت بورسى پس از 
تغییر ساختار و اســتقرار تیم مدیریتى جدید، از نظم 
بهترى برخوردار شــده و عالوه بر رفع مشــکالت 
تولید و تأمین مالى، گزارش دهى و شفافیت آن نیز 

افزایش یافته است.
گزارش هاى عملکرد پلى اکریل در سامانه نظارت بر 
ناشران بورسى (کدال) نشان مى دهد که این شرکت 
موفق شده در پنج ماه ابتدایى سال مالى خود، 8210 
ُتن محصول تولید کرده و مبلغ 431 میلیارد ریال آن 

را به فروش رسانده است.
آمارها همچنین نشان دهنده وضعیت مناسب تولید و 
فروش پلى اکریل در اردیبهشت ماه و تحقق فروش 

144 میلیارد ریالى در این ماه است.
از ایــن رو، بــروز مشــکالت خارج از شــرکت و 
اثرگذارى شــوك هاى ارزى و تحریمــى بر تأمین 
مواد اولیه، محتمل ترین ســناریو در خصوص افت 
تولید پلى اکریل و بروز شــرایط فعلى است که باید 
با مســاعدت دولت و تخصیص ارز از سوى بانک 
مرکزى آن را رفع کرد. گفتنى است؛ هر گونه اختالل 
در روند تولید این شــرکت باید به سرعت و با تمام 
ظرفیت هاى موجود رفع شــود تا حیات شغلى بیش 

از 2000 نفر کارکنان آن به خطر نیافتد.

شهردار کاشــان گفت: اگر تحول اساسى در حوزه 
درآمدى ایجاد نشــود، شــهردارى ها توان انجام 
پروژه هــاى جدید، پرداخــت مطالبــات مردم و 

بدهکارى هاى خود را نخواهد داشت. 
سعید ابریشمى راد، ارزش افزوده را یک منبع خوب 
براى شهردارى ها دانست و گفت: سهم شش میلیارد 
تومانى شــهردارى از دارایى و محل ارزش افزوده 
که به عنوان یکى از درآمدهاى پایدار اســت، هنوز 
پرداخت نشده اســت. وى افزود: شورا یک مجلس 
قانونگذار محلى اســت که از حق و حقوق شــهر 
و شــهروندان دفاع مى کند و موظف اســت که با 
برگزارى رایزنى و نشست با مردم در پرداخت سهم 

شهر از مالیات بر ارزش افزوده تالش کند.
■■■

نایب رئیس شــوراى شــهر کاشــان هم گفت: 
درآمدزایى از مســائل مهم شــهردارى است که با 
توجه به ضعف جدى که در زمینه درآمدى شهردارى 
وجود دارد، باید ســاختار جدیــد و تخصصى براى 
آن تعریف شــود. حســینعلى وکیل با بیان اینکه 
تعریف و ایجاد یک ســاختار تخصصى ویژه براى 
درآمدهاى شــهردارى، بــا لحاظ کــردن تمامى 
ردیف هاى درآمدى در شاخه هاى تخصصى براى 
شهردارى ضرورى اســت، افزود: اگر تحول اساسى 
در حوزه درآمدى ایجاد نشود، شهردارى توان انجام 
پروژه هاى جدید، پرداخت مطالبات مردم و بدهکارى 
هاى خود را نخواهد داشــت. وى بر لزوم راه اندازى 
سایت و یا سامانه اى به روز در مورد مشاهده وضعیت 
ثبت و ضبط آنالین شهردارى که شورا بر آن اشراف 
و نظارت و کنترل داشته باشد، تأکید کرد و گفت: این 
سامانه باید به گونه اى طراحى شود که بتوان از ردیف 
بخش هاى مختلف درآمدى شــهردارى مطلع شد 
و حتى یک بخش و ســرفصل ویژه مسئوالن براى 

پاسخگویى داشته باشد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: 40 نفر از 
اراذل  و اوباش مشــهور اســتان اصفهان در طرح 
ضربتى پلیس در شهرســتان خمینى شهر بازداشت 

شدند. 
سردار معصوم بیگى اظهار کرد: اوباش دستگیرشده 
از شهرهاى مختلف استان هستند که به همراه چند 
قبضه ســالح گرم و ســرد، در اطراف خمینى شهر 
شناسایى و دســتگیر شــدند. وى افزود: این افراد 
در عملیات ضربتى «مرصــاد 5» منطقه انتظامى 

شهرستان خمینى شهر به دام مأموران افتادند.
وى تأکید کرد: بین افراد بازداشــت  شــده، اوباش 
مشهور و شناخته شــده وجود دارد که داراى سوابق 

قضائى در موضوعات مختلف هستند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشاره به کشف 
یک قبضه سالح گرم و تعداد زیادى سالح سرد به 
همراه مشــروبات الکلى در عملیات یاد شده گفت: 
دســتگیر شــدگان به منظور تحقیقات بیشــتر در 

بازداشت به سر مى برند.

توقف مجدد تولید در برخى خطوط پلى اکریل

سهم شهردارى کاشان از درآمدهاى پایدار 
پرداخت نشده است

40نفر از اوباش استان در خمینى شهر 
دستگیر شدند

 ایام نوروز و تابستان، فصل ســفر است و معموًال در 
این روزها استان هایى مثل خراسان رضوى، گیالن، 
فارس، مازندران و اصفهان مقصد ســفرهاى مردم 
مى شود.  اما تقریباً 20 ســالى هست که استان هاى 
غرب و جنوب غربى کشور، یعنى خوزستان، ایالم و 
کرمانشــاه هم براى نوع خاصى از گردشگرى یعنى 
«گردشگرى جنگ» مورد توجه قرارگرفته است. این 
نوع گردشگرى البته در کشــور ما در قالب اردوهاى 

راهیان نور مى گنجد.
راهیان نور چگونه پایه گذارى شد؟

 بعد از پایان دفاع مقدس، گروه هاى مردمى خودجوش 
متشکل از رزمندگان شکل گرفت که در ایامى خاص 
نظیر عید نوروز، ایام محــرم و... کاروان هایى را براى 
بازدید از مناطق جنگى سامان مى دادند و محل هایى 
نظیر یادمان هاى فعلى شــلمچه، ارونــد کنار و فتح 
المبین مورد بازدید این کاروان ها قرار مى گرفت. این 
روند تا ســال 1376 ادامه پیدا کرد. پس از آن، اعزام 
کاروان هاى دانشجویى توسط بسیج آغاز شد و سپس 
بسیج محالت نیز شروع به اعزام کاروان هایى به این 
مناطق کرد. در اسفند ماه 1378 دستورالعملى مبنى 
بر تشکیل ستاد هماهنگى راهیان نور با مسئولیت و 
ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
از سوى ستاد کل نیروهاى مسلح ابالغ شد و در سال 
1384 و با ابالغ رهبرى، ســتاد مرکزى راهیان نور 
مأموریت خــود را آغاز کرد. در حــال حاضر، کاروان 
راهیان نور، بیشتر در تعطیالت نوروز و تابستان، گروه 
هاى مردمى را بــراى بازدید از منطقه هاى جنگى به 
مناطق مرزى استان خوزستان به ویژه منطقه شلمچه 

اعزام مى کند.  کاروان هاى راهیان نور که هر ساله براى 
بازدید از مناطق جنگى که محل دالورى ها و رشادت 
هاى جوانان ایران در برابر دشــمن بعثى بوده است 
راهى مناطق مرزى ایران با عراق مى شوند، در سال 
هاى ابتدایى تنها شامل تعداد محدودى بود اما اکنون 
آمارها نشان مى دهد ساالنه بیش از پنج میلیون نفر 
براى بازدید از مناطق عملیاتى در قالب کاروان هاى 
راهیان نور، عازم مناطق مرزى جنوب کشور مى شوند.

در همین راســتا مســئول اردویى و گردشگرى سپاه 
صاحب الزمان(عج) استان اصفهان مى گوید: امسال 25 
هزار نفر از این استان در طول برپایى اردوهاى راهیان 
نور به مناطق عملیاتى غرب کشورعزیمت مى کنند. 
این در حالى است که تابستان ســال گذشته 16 هزار 
نفر در این اردوها شرکت کردند براى حفظ و یادآورى 
ارزش هــاى دفاع مقدس در ایــران. عباس محمدى 
افزود: هر روز شش دستگاه اتوبوس از اصفهان به سمت 
کردستان اعزام خواهد شد. وى خاطر نشان کرد: از 16 
تیر تا ســوم مرداد ماه حلقه هاى صالحین پایگاه هاى 
بسیج و از چهارم مرداد تا 10 شهریور ماه اقشار مردم و 
آحاد بسیجیان مى توانند در این اردوها نام نویسى کنند.

25 هزار نفر از اصفهان 
راهِى اردوهاى راهیان نور مى شوند

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد بر لزوم 
نگاه تولیدکنندگى دانشگاه ها به علم تأکید کرد.

امیررضا نقش، دانشــگاه را هم ســو و همــگام با 
تولیدکنندگان بخش صنعت دانســت و گفت: واحد 
نجف آباد در بخش پژوهشى فعالیت هاى بسیار خوبى 
داشته اســت و وجود چندین نشریه پژوهشى معتبر، 
90 کارگاه و 120 آزمایشــگاه و بیش از 2000 مقاله 
چاپ شده در نشــریات معتبر علمى، همگى حکایت 

از توان باالى پژوهشى این واحد دانشگاهى دارد.
وى با بیان سهم 30 درصدى شهرستان نجف آباد در 
صنعت استان، خاطرنشــان کرد: وجود شرکت هاى 
بزرگ و پرآوازه صنعتى در این شهرســتان مى تواند 

فرصت بسیار مناسبى را در مقابل دانشگاه قرار دهد.
نقش افزود: متأســفانه تاکنــون نتوانســته ایم به 
خوبى علم را به ثــروت تبدیل کنیــم و باید دیدگاه 
تولیدکنندگى به علم داشته باشیم و با توجه به ایجاد 
دانشگاه هاى نسل سوم و چهارم، الزم است از مصرفى 
بودن علم به ســمت تولیدکنندگــى حرکت کنیم و 
دانشگاه باید نقطه اتصال در حلقه مفقوده این ارتباط 
باشد و با توجه به ظرفیت هایى که در واحد نجف آباد 
وجــود دارد، مى توانیم علم را به علمــى نافع تبدیل 

کنیم.
وى نوآورى در صنعت را به عنوان یک مزیت رقابتى 
مهم دانست و ادامه داد: نوآورى چه در محصول و چه 
در فرایند و بازاریابى، الزامى اساسى براى صنعت امروز 
کشور است، به طورى که ادامه حیات صنعت وابسته 

به نوآورى مستمر است. 

مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان از پیشتازى شــرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان در  خدمات رسانى به صنایع کوچک  

و متوسط کشور خبر داد.  
محمد جواد بگى با اشــاره به تحقق 100 درصدى 
منابع این شرکت در سال گذشــته، انتخاب خوشه 
گالب و عرقیات کاشان  به عنوان خوشه برتر کشور 
را، یکى از افتخارات مهم حوزه صنایع کوچک این 

شرکت عنوان و تصریح کرد: کســب عنوان مدیر 
حراست برتر استان و کشــور و همچنین رتبه برتر 
اجرایى پروژه هاى برجســته اقتصــاد مقاومتى در 
استان نیز یکى دیگر از افتخارات این شرکت در سال 

گذشته بوده است.
وى افــزود : در حوزه HSE و محیط زیســت هم 
این  شرکت در سال گذشته مفتخر به کسب عنوان 

شرکت خدماتى قابل تقدیر کشور شد.

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
پیشتاز خدمات رسانى به صنایع 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد:

نتوانسته ایم 
به خوبى علم را به 
ثروت تبدیل کنیم محیا حمزه

دبیــر ســتاد عالــى کانون هــاى   شبستان|
فرهنگى- هنرى مساجد کشــور از اجرایى شدن طرح 
«هر مسجد، یک خبرنگار» در هزار مسجد کشور خبر داد.
حجت االسالم و المســلمین حبیب رضا ارزانى دیروز در 
اجالس سراسرى مسئوالن ستادى و استانى ستاد عالى 
کانون هاى فرهنگى- هنرى مســاجد کشور با اشاره به 
اجراى طرح «هر مسجد، یک خبرنگار» گفت: این طرح 

امسال در هزار مسجد اجرا مى شود.
 دبیر ســتاد عالى کانون هاى فرهنگى- هنرى مساجد 
کشور خاطرنشان کرد: ما باید از همه ظرفیت ها در پوشش 
رســانه اى فعالیت هاى مســاجد و کانون هاى فرهنگى 

هنرى آنها استفاده کنیم.
در ادامه این نشست، ایرج ناظمى، قائم مقام مدیرعامل 

خبرگزارى شبســتان نیز گفت: خبرگزارى شبســتان 
همچون دانشــگاهى اســت که در راســتاى منویات 
امــام خمینــى (ره) و مقام معظــم رهبــرى فعالیت 

مى کند.
وى مطالبه گرى را اصــل مهمــى در برنامه ریزى ها و 
سیاستگذارى هاى خبرگزارى شبستان دانست و اظهار 
کرد: این رسانه در راستاى تحقق مطالبات و فرمایشات 
مقام معظم رهبرى، مطالبه گرى را از مسئوالن و مدیران 
کشــور پیگیرى مى کند و در همین راســتا، مهمترین 
دغدغه هاى رهبر معظم انقالب اســالمى در حوزه هاى 
گوناگون از جملــه حمایت از کاالى ایرانــى و مبارزه با 
آســیب هاى اجتماعى را در صدر فعالیت هاى خود قرار 

داده است.

قائم مقام مدیرعامل خبرگزارى شبستان در ادامه با بیان 
اینکه فعالیت رســانه هاى حرفه اى 24 ساعته است زیرا 
کار رسانه اى تعطیلى نمى شناسد، گفت: این خبرگزارى 
در فعالیت هاى شبانه روزى خود اصل مطالبه گرى را در 

تهران و کلیه استان هاى کشور پیگیرى مى کند.
ناظمى در ادامه با بیان اینکه طرح «باشــگاه خبرنگاران 
مســجدى» در آینده نزدیک اجرایى مى شــود، گفت: 
برنامه ریزى ما اجرایى شــدن طرح «هر مســجد، یک 

خبرنگار» طى سه سال آینده است.
 وى افزود: اجراى طرح «هر مســجد، یــک خبرنگار» 
مى تواند اوًال پوشش کامل رســانه اى همه برنامه هاى 
مساجد و کانون هاى فرهنگى- هنرى آنها و ثانیاً موفقیت 

ما در هماوردى با رسانه هاى مهم جهانى را فراهم آورد.

دبیر ستاد عالى کانون هاى فرهنگى، هنرى مساجد کشورخبر داد؛

اجراى طرح «هر مسجد، یک خبرنگار»  
در مساجد  کشور
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مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفت: در ســه ماهه نخست امســال، 12 هزار و 19 حادثه 
رانندگى در نقاط شــهرى و چهار هــزار و 433 حادثه در 

جاده هاى استان اصفهان رخ داده است.
غفــور راســتین در خصوص آخریــن آمار امدادرســانى 
اورژانس اصفهان در سه ماهه نخست سال 97 اظهار کرد: 
تکنسین هاى اورژانس پیش بیمارســتانى استان اصفهان 
در بهار امسال در 53 هزار و 913 مأموریت به مصدومان و 
بیماران امدادرسانى کردند. وى افزود: در این مأموریت ها، 
تکنسین هاى اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان در 
مجموع 37 هزار و 949 نفر را پس از انجام اقدامات درمانى 

اولیه به بیمارســتان منتقل کرده و 9 هزار و 903 نفر را به 
صورت سرپایى درمان کردند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفت: در این مدت از مجموع مأموریت هاى انجام شــده، 
37 هزار و 461 مورد غیر تصادفــى و 16 هزار و 452 مورد 
تصادفى بوده است. وى با اشــاره به وقوع 157 حادثه ویژه 
اورژانسى در ســه ماه نخست ســال 97 خاطرنشان کرد: 
تکنسین هاى فوریت هاى پزشکى استان اصفهان در بهار 
امســال در چهار مأموریت به مادران باردار در زایمان نوزاد 
یارى رســاندند و 78 بیمار دچار ایست قلبى تنفسى را احیا 

کردند و به زندگى دوباره بازگرداندند.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: شهردارى، خط انتقال پساب از سپاهان شهر 

به جنگل هاى شرق را کامل کرد.
فروغ مرتضایى نــژاد اظهار کرد: فضاى ســبز اصفهان با 
بحث کم آبى براى آبیارى مواجه است ولى امید دارد که با 
برنامه ریزى بین مناطق مختلف و بین حوزه ها و استفاده از 
کمى پساب بتوان مدیریتى انجام داد که حداقل آسیب به 
فضاى سبز شهر وارد شود. وى با بیان اینکه فضاى سبز به 
دلیل کم آبى از بین نمى رود، بلکه تنش مى بیند و زمانى که 
درخت دچار تنش مى شود، برگ هاى خود را کم مى کند تا 
بتواند با مشکل کم آبى مقابله کند، افزود: از سال 90 تا به 

امروز درختان آسیب دیده اند، حتى زمانى که آبیارى امسال 
کامل انجام شود، باز درختانى که شاخه هاى آنها کم و بیش 
خشک شده باشد دیده مى شود و این موارد تنش است که 

به گیاه وارد مى شود. 
مرتضایى نژاد متذکر شد: با توجه به اینکه در حاشیه زاینده 
رود به دلیل پرآبى و وجود زاینــده رود، درختان پرنیاز آبى 
مثل درخت بیدمجنون و چنار کاشته شده اند، اینها درختان 
پرنیازى هســتند و به دلیل کمبود آب و همچنین خشکى 
زاینده رود تنش زیادى را متحمل شدند. وى در ادامه افزود: 
بیدهاى مجنون واقعاً تا به حال آسیب زیادى دیده اند و این 

آسیب در طى خشک شدن زاینده رود بیشتر شده است.

وقوع 4000 حادثه در جاده هاى 
اصفهان در بهار امسال

«بیدهاى مجنون» شهر 
آسیب زیادى دیده اند

پرداخت حقوق معوق سال 
گذشته کارگران شهردارى 

مدیـر کل هماهنگـی و نظـارت بر خدمات شـهري 
شهرداري اصفهان گفت: حقوق سال گذشته کارگران 
فضاي سبز پرداخت شده و کارگران حقوق معوقه اي 

از سال گذشته ندارند.
بهزاد حقانی در رابطه با پرداخت حق الزحمه کارگران 
فضاي سبز اظهار کرد: فقط حقوق یک ماه کارگران 
فضـاى سـبز پرداخت نشـده اسـت و در ایـن زمینه، 
معوقـه  اي از سـال گذشـته وجـود نـدارد. وي بـا 
اشـاره بـه عقـد قـرارداد بـا 32 پیمانـکار فضـاي 
اردیبهشـت  از  گانـه   15 مناطـق  در  سـبز 
تاکنـون کـرد:  تصریـح  جـاري،  سـال  مـاه 
80 درصـد مطالبـات پیمانـکاران پرداخـت شـده و

20 درصد آن باقی مانده کـه تحقق این بخش نیز در 
دستور کار قرار گرفته است.

کاهش آمار ازدواج در شهرضا
مدیر اداره ثبت احوال شهرسـتان شـهرضا گفت: در 
سه ماهه نخسـت امسـال تعداد 274 فقره ازدواج در 
شـهرضا به ثبت رسـیده، این در حالى اسـت که این 
تعداد در مدت زمان مشابه در سال گذشته 286 فقره 
بوده اسـت. علیرضا صدرى درخصوص آمـار وقایع 
چهارگانه این شهرستان در سه ماهه نخست امسال 
گفت: در این مدت 565 واقعه والدت ثبت شده است، 
این در حالى است که این تعداد در مدت زمان مشابه 

در سال گذشته 601 مورد بوده است.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 139760302007000799 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى جهانگیر محمدى احمد محمودى فرزند نادعلى بشماره شناسنامه 439 صادره از فارسان در 
یک باب ساختمان نیمه تمام به مساحت 114,90 مترمربع پالك 411 اصلى واقع در شرودان خریدارى از 
مالک رسمى آقاى حسین دولت آبادى فرزند محمود محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/31 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/14  م الف 298   اکبر پورمقدم 

رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 3/741 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793801740 شــماره پرونده: 9709986793800382 شماره بایگانى شعبه: 
970383 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد احدى پرست خواهان شرکت مهرگان 
پخش حافظ با مدیریت محمود خداداد حسینى و الیس میناسیانس با وکالت الهام نساج دادخواستى به طرفیت 
خوانده آقاى محمد احدى پرست به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986793800382 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم)ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/05/22 ساعت 08:15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
 در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم، شوراى حل 
اختالف. م الف: 198736 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/335

ابالغ وقت رسیدگى
شماره درخواست: 9710460350700036 شماره پرونده: 9609980350701180 شماره بایگانى شعبه: 
961405 خواهان ها ایران کاظمى زهرائى و راضیه و زهرا و طاهره و مرضیه و ملیحه و طیبه و على همگى 
ابوطالبیان فرزندان محمود به وکالت محمد دردشتى دادخواستى  به طرفیت خواندگان منیژه و عزت و فائزه 
و صدیقه و فاطمه و منصوره و نرگس و مرضیه و شهناز و نیره و زهره و محسن همگى ابودردا فرزندان حسین 
به خواسته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 961405 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 97/7/9 و ساعت 08:30 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره. م الف: 198740 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /4/336
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351503579 شماره پرونده: 9709980351500182 شماره بایگانى شعبه: 
970201 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به خانم محدثه نگهدارى فرزند على مراد خواهان 
خانم فاطمه سلطان بزرگیان دادخواستى به طرفیت خوانده خانم محدثه نگهدارى به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمى ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980351500182 شعبه 15 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/20 ساعت 08:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى  در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344. م الف: 198750 شعبه 

15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/337
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106836102482 شماره پرونده: 9709986836100283 شماره بایگانى شعبه: 
970306 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به محمدى مرادى فرزند گل مراد- خواهان خانم 
شکیال دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمدى مرادى به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986836100283 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/16 ساعت 10:30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ میرفندرسکى (خ 
میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 4 – اتاق 403. م الف: 198763 

شعبه 1 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /4/338
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 970091 ش6 خواهان عقیل کمالى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت احمد 
قادرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 97/6/6 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا 
پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 198846 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)  /4/339

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106793701723 شماره پرونده: 9709986793700372 شماره بایگانى شعبه: 
970373 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم ابراهیم دوستدار میشامندانى فرزند محمدحسین- 
خواهان آقاى امیدرضا آقاخانى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى ابراهیم دوســتدار به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986793700372 شعبه 7 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/21 ساعت 8:30 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه 
شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 198850 شعبه 7 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/342
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 970123 خواهان حسین فروتن زاده دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
وحید کیانى زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/6/6 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 32  شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 198852 شعبه 32 شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /4/344
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794101774 شماره پرونده: 9709986794100089 شماره بایگانى شعبه: 
970090 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ابراهیم استکى اورگانى خواهان آقاى مجتبى 
امیرى خورزوقى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى ابراهیم استکى اورگانى به خواسته مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709986794100089 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/20 ساعت 10:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى  مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، 
چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 198854 شعبه 

11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/345
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106805101584 شماره پرونده: 9609986805101545 شماره بایگانى شعبه: 
961545 ابالغ وقت رسیدگى خواهان خانم صدیقه مصطفوى دارانى با وکالت مرتضى اسالمى دادخواستى 
به طرفیت خوانده دادخواست و ضمائم به خانم مژگان فتاحى به خواسته الزام به سند مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986805101545 شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/21 ســاعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، کنارگذ ر اتوبان شهید خرازى، حدفاصل خیابان 
آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 198857 شعبه 51 شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره 3) /4/349
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793401339 شماره پرونده: 9709986793400392 شماره بایگانى شعبه: 
970413 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رســول قاسمى دستگردى فرزند غالمرضا 
خواهان آقاى سعید فالحتى پایین دروازه دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى رسول قاسمى دستگردى به 
خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793400392 شعبه 
4 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/22 
ساعت 09:00 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست  خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م 

الف: 198858 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /4/350
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354803219 شماره پرونده: 9709980362600060 شماره بایگانى شعبه: 
970471 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى حسن تبریزى فرزند مصطفى- دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
کیفرخواستى درخصوص متهم حســن تبریزى فرزند مصطفى با موضوع غیبت زندانى پس از مرخصى 
صادر و مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980362600060 شعبه 122 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/11 ساعت 8:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به علت مجهول المکان بودن 
متهم مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
 اصفهان- طبقه 3- اتاق شــماره 337. م الف: 198746 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 

جزایى سابق) /4/351
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354803217 شماره پرونده: 9709980362600020 شماره بایگانى شعبه: 
970473 ابالغ وقت رسیدگى به یاسین افشارى فرزند بهمن- شــاکى آقاى خداکرم امانى شکایتى علیه 
متهم یاسین افشارى فرزند بهمن با موضوع تخریب عمدى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 

کالسه 9709980362600020 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/06/21 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهم و مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، در وقت مقرر  فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 337. م الف: 198748 شعبه 122 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) /4/352
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352703478 شماره پرونده: 9709980352700030 شماره بایگانى شعبه: 
970251 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: نورمحمد شیرزاده فرزند عبدالمجید تاریخ حضور: 1397/05/24 
چهارشنبه ســاعت 08:30 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان، طبقه 3- اتاق شماره 349 در خصوص دعوى رسول مزروعى سبدانى به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 198745 شعبه 101 دا دگاه کیفرى دو 

شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /4/353
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352703433 شماره پرونده: 9609980358100779 شماره بایگانى شعبه: 
970485 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: وحید اسدزاده فرزند قربانعلى کدملى: 1382715226 به نشانى 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/05/24 چهارشنبه ساعت: 08:00 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ 
باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان، طبقه 3- اتاق شماره 349 در خصوص 
شکایت مهدى توکلى اله آبادى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید.  م الف: 

198742 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /4/354
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100370001537 شماره پرونده: 9609980362300770 شماره بایگانى شعبه: 
960347 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: سعید نصراصفهانى فرزند قاسم کدملى: 1290794928 نشانى: 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/05/20 شنبه ساعت: 9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 455 درخصوص شکایت مجید 
نصرى نصرآبادى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسی دگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 198890 

شعبه 2 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (16 کیفرى استان سابق) /4/355
ابالغ رأى

رأى شورا- در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شــعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان 
به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 154/97 از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا با 
بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص 
دعوى رضا شــاه محمدى به طرفیت غالمرضا شــاه محمدى به خواســته مطالبه مبلغ 126/974/592 
ریال بابت پداخت اقســاط وام بابت قرارداد شــماره 906100016 به همراه مطلق خســارات دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق اقساط واریزى و اســتعالم صورت گرفته از بانک و با توجه 
به آن که خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشــده و الیحه و دلیلى بر پرداخت ارائه نشده 
، دعواى خواهان را وارد تشــخیص ، مســتندا به مواد 709 قانون مدنى و مــواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
126/974/592 ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى 
به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده است به پرداخت مبلغ صد و نود و شش هزار تومان بابت 
هزینه هاى دادرســى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ 97/02/15 تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجراى 
حکم مطابق شاخص تورم صادر مى نماید . رأى صادره شــده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
در این شــورا و ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
فالورجان اســت. م الف: 371  .  زهرا قاســمى-  قاضى شــعبه دوم شــوراى حل اختالف شهرســتان 

فالورجان/4/320 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ ضمائم و وقت رســیدگى- شــماره ابالغنامه : 9710103656502375 – شــماره پرونده : 
9709983656500129 – شماره بایگانى شعبه : 970145 -  آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و 
ضمائم به آقاى عباس ومحمود و جمشید و زهرا و شهناز و شهین و مهین و مهوش و نسرین و نرگس و شهال 
همگى یادگارپور و نازى جوجه وند و مریم جان رمزى – خواهان خانم عذرا عضقى قهدریجانى دادخواستى 
به طرفیت خواندگان عباس ومحمود و جمشید و زهرا و شهناز و شهین و مهین و مهوش و نسرین و نرگس و 
شهال همگى یادگارپور و نازى جوجه وند و مریم جان رمزى به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983656500129 شعبه 2 دادگاه عمومى  حقوقى دادگسترى 
شهرستان فالورجان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/14 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73  قانون آیین دادرسى مدنى  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد .. م/ الف/ 376خســرو آقایى-  مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه 2  دادگاه 

عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /4/321 
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: احتراما مقرر است متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ 97/04/13 دریکى از روزنامه 
ها کثیراالنتشار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 733/96 به این شورا 
ارسال گردد. ((وقت رسیدگى حقوقى)) کالسه پرونده 733/96  شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت 
وقت رسیدگى: روز سه شــنبه 97/05/23  ساعت 9 خواهان: رسول حسین هاشــمى فرزند رضا خوانده: 
مهران رضایى نیا فرزند حســین به نشانى مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 
یکصدوپنجاه میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسى و تاخیر تادیه، گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى 
به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین 
و به درخواست خواهان و دستور شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رســیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ 
به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 1320/م الف، دبیرشعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/4/340

ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 788/96 دادنامه 139/97-97/03/06 مرجع 
رسیدگى شعبه 6 خواهان: افراسیاب سلطانى نژاد نشانى: روســتاى نهضت آباد-خ آبشار-پ 12 خوانده: 
جواد مانده على نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته واسترداد چک، گردشکار:پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. ((راى قاضى شورا)) درخصوص 
دعوى افراسیاب سلطانى نژاد به طرفیت جواد مانده على به خواسته مطالبه بیست میلیون ریال وجه دو فقره 
سفته به شماره هاى 851739 و 851793 و همچنین استرداد 5 فقره چک به انضمام هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه، با لغایت به دادخواست تقدیمى، فتوکپى مصدق دوفقره سفته، بانضمام تنظیمى فى 
ما بین مورخ 96/06/03 و از آن جا که خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه 
ابالغیه اى نیز جهت ایراد و انکار ادعاى خواهان، شورا تقدیم ننموده لذا خواسته خواهان مقرون به صحت 
تشخیص و مســتندا به مواد 619، 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت وجه دو فقره سفته (الباقى ثمن) و همچنین استرداد 5 فقره چک 
به شماره هاى 383831- 682106-682113-682124-332941 و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیر و تادیه از مورخ  96/11/15(اقامه دعوى) لغایت اجرا در حق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد،راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و سپس قابل تجدید 
نظرخواهى در محاکم حقوقى نجف آباد مى باشــد. 1319/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه ششم  

حوزه قضائى نجف آباد/4/341
 اخطار اجرایى

شماره 1146/96 به موجب راى شــماره 93 تاریخ 97/02/15 حوزه 2 شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه همایون حســامى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ یکصدو و پنجاه و هشــت میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/100/500 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست مورخ 96/08/07 
لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 792/200تومان بعنوان نیم عشــر 
دولتى مى باشد.محکوم له: اســداهللا مددى نجف آبادى به نشــانى: نجف آباد-بلوار آیت اله ایزدى-ك 
غنچه-فرعى دیانت-منزل اول، مــاده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ 
شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1318/م الف-شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/4/343
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: احتراما مقرر است متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ 97/04/13 دریکى از روزنامه 
ها کثیراالنتشار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 734/96 به این شورا 
ارسال گردد. ((وقت رسیدگى حقوقى)) کالسه پرونده 734/96  شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت 
وقت رسیدگى: روز سه شنبه 97/05/23  ساعت 11 خواهان: رسول حســین هاشمى فرزند رضا خوانده: 
محمدرضا زاویه اى فرزند حسین به نشــانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 
دویست میلیون ریال با احتساب هزینه هاى دادرســى و تاخیر تادیه گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى 
به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین 
و به درخواست خواهان و دستور شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به 
وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشــر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 1323/م الف، دبیرشعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/4/346
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: احتراما مقرر است متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ 97/04/13 دریکى از روزنامه 
ها کثیراالنتشار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 838/96 به این شورا 
ارسال گردد. ((وقت رسیدگى حقوقى)) کالسه پرونده 838/96  شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت 
وقت رسیدگى: روز سه شنبه 97/05/23  ساعت 11 خواهان: رسول حســین هاشمى فرزند رضا خوانده: 
کوروش ترکاشوند فرزند محمدعلى به نشانى مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه نه میلیون و نهصد 
و شصت هزار تومان به موجب فاکتور به شماره ســریال 00122،گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به 
طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به 
درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رســیدگى حضوربهم رســاند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله 
آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 1322/م الف، دبیرشعبه اول شوراى 

حل اختالف مهردشت/4/347
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: احتراما مقرر است متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ 97/04/13 دریکى از روزنامه 
ها کثیراالنتشار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 731/96 به این شورا 
ارسال گردد. ((وقت رسیدگى حقوقى)) کالسه پرونده 731/96  شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت 
وقت رسیدگى: روز سه شنبه 97/05/23  ساعت 9:30 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا خوانده: 
عابدین هوشمند فرزند على اکبر به نشانى مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 
بیست میلیون ریال با احتساب هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به 
طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به 
درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رســیدگى حضوربهم رســاند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله 
آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 1321/م الف، دبیرشعبه اول شوراى 

حل اختالف مهردشت/4/348

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
وجود صنایعى مانند پاالیشگاه، نیروگاه شهید منتظرى، 
خطوط انتقال لوله و مخابرات نفت ایران، شــرکت نفت 
سپاهان و... مانند بمب ساعتى داراى مخاطرات احتمالى 

است که مى تواند اصفهان را تهدید کند.
رحمان دانیالى اظهار کرد: این در حالى اســت که هنوز 
برخى از صنایع در حوزه مقابله بــا مخاطرات احتمالى و 

مدیریت بحران برنامه ریزى ندارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: 

البته  برخى از صنایع اقداماتى در این راستا انجام داده اند، 
اما کافى نیست و از صنایع خواسته شده که در این زمینه 
برنامه ریزى کنند و گزارشى را به اداره کل حفاظت محیط 

زیست ارائه دهند.
وى با بیان اینکه وجود صنایع شمال اصفهان مخاطرات 
احتمالى همچون خشک شدن درختان، آتش سوزى هاى 
احتمالى، مشکالت ناشى از حمل و نقل این صنایع، انفجار 
و... را به همراه دارد، اضافه کــرد: در صورت بروز چنین 

حوادثى، همه شهر آسیب خواهد دید.

دانیالى با تأکید بر اینکه قصد مچگیرى نداریم، اضافه کرد: 
تنها هدف ما معرفى پتانسیل ها و کاستى هاى صنایع بوده 
و به آنها یادآورى مى کنیم که هر گونه کاستى و کم کارى 
چه عواقبى خواهد داشــت. وى با بیان اینکه مخاطرات 
احتمالى در اصفهان کم نیست، افزود: این در حالى است 
که اعتبارات مدیریت بحران در مــوارد ضرورى هزینه 
نمى شود و سعى داریم این اعتبار را در جاهاى مورد نیاز و 

بر اساس اولویت بندى مخاطرات احتمالى هزینه کنیم.

اصفهان را «بمب هاى ساعتى» 
تهدید مى کند

رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: فقدان سازمان 
آرامستان ها در شهرضا، ســبب بروز مشکالتى در بین 

خانواده متوفیان و سایر شهروندان شده است.
مهدى صالح پور اظهارکرد: براســاس آمار اعالم شده از 
سوى اداره ثبت احوال شهرستان، روزانه سه چهار نفر در 
شهرضا فوت مى کنند که این مسئله، ضرورت سازماندهى 

وضعیت آرامستان را دوچندان کرده است.
وى ادامه داد: نبود سازمان آرامستان ها در شهرضا باعث 

بروز تنش هایى بین خانواده هاى متوفیان و شــهروندان 
شــده، به همین دلیل الزم است این ســازمان زیر نظر 

شهردارى تشکیل شود.
رئیس شوراى اسالمى شهر شــهرضا با اشاره به طرح 
انتقال آرامستان شــهرضا به محل جدید، تصریح کرد: 
متأســفانه دو محلى که تاکنون براى این منظور در نظر 
گرفته شده، براساس مصوبات استانى داراى ایراداتى بوده 

که اجازه اجراى این طرح صادر نشده است.

رئیس هیئت ورزش هاى پهلوانى اســتان اصفهان گفت: با 
دستور رئیس فدراســیون جهانى ورزش هاى زورخانه اى و 
کشتى پهلوانى، میزبانى مسابقات جهانى ورزش باستانى به 

اصفهان سپرده شد.  
رضا اخروى اظهار کرد: میزبانى مســابقات جهانى ورزش 
باستانى به اصفهان سپرده شده که مقدمات آن فراهم شده 
است و از هفته آینده ســتاد ویژه این مسابقات شروع به کار 
خواهد کرد. وى افزود: برگزارى این مســابقات، کار بسیار 
عظیمى است و براى اولین بار در کشور است که مسابقات 
جهانى این رشته در اصفهان برگزار مى شود و انتخاب استان 

اصفهان به عنوان برگزار کننده مســابقات نشــان مى دهد 
اصفهــان قابلیت هــا و زیر ســاخت هاى الزم را براى این 

مأموریت دارد.
اخروى با اشاره به ابراز امیدوارى استاندار اصفهان نسبت 
به اینکه بتوانیم ورزش زورخانــه اى را جزو ورزش هاى 
اصلى در دوره بعدى مســابقات آســیایى قــرار دهیم، 
خاطرنشان کرد: ورزش باســتانى، عالوه بر ثبت جهانى 
در یونســکو، ثبت فرهنگى عمومــى دارد و امکان این 
اتفاق وجود دارد. وى اذعان کرد: اگر برنامه ریزى درســتى 
داشته باشیم و از افراد خبره استفاده کنیم، ما هم باید ورزش 
بومى خود را به بازى هاى آسیایى وارد کنیم اما به ارتباطات 

بین المللى نیز نیاز داریم.

ضرورت تأسیس سازمان آرامستان ها اصفهان، میزبان مسابقات جهانى ورزش باستانى
در شهرضا
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بازدید 70 هزار نفر از 
پورتال قلب سالم کاشان

معاون بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشـکى کاشان 
گفت: در سـه ماهه نخسـت سـال جارى، بیش از 
70 هزار نفر به پورتال قلب سـالم کاشـان مراجعه 

کرده اند.
علیرضا مروجـى اظهار کرد: بیمـارى هاى قلبى و 
عروقى، نخسـتین علت مرگ و میر و معلولیت در 
سطح جهان است و آشنایى مردم با این بیمارى ها 
و راه هاى پیشگیرى از آن، هدف اصلى راه اندازى 

این پورتال بوده است.

کشف محموله لوازم یدکى 
موتورسیکلت قاچاق

محموله لوازم یدکى موتورسیکلت خارجى قاچاق در 
اصفهان کشف و توقیف شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
بازرسان مبارزه با قاچاق کاال این مدیریت در بازرسى 
از  واحد صنفی انبار تخلیـه بار در اصفهان 108 قطعه 
لوازم یدکى موتورسیکلت خارجى قاچاق کشف وجمع 

آورى کردند.
جواد محمدى فشـارکى افـزود: ارزش ایـن محموله 

بیش از 86 میلیون ریال برآورد شده است.
وى گفت: همچنین پرونده مالک این واحد صنفى 
متخلف براى رسـیدگى به مراجع قضائى تحویل 

شد.

انتصابات جدید 
در شرکت ذوب آهن 

در جلسه شوراى معاونین شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان، میر مسعود میر حسـینى به عنوان مشاور 
عالى مدیرعامل شرکت، مهرداد توالئیان به عنوان 
سرپرسـت حوزه معاونـت بهره بردارى، محسـنى 
به عنـوان سرپرسـت حـوزه معاونت خریـد، احمد 
سـلیمى به عنوان سرپرسـت حوزه معاونت مالى و 
اقتصادى شـرکت، مهـدى نصر با حفظ سـمت به 
عنوان سرپرست حوزه معاونت پشتیبانى و ساخت و 
حسن ضیاء به عنوان مشاور فنى مدیرعامل در امور 

تولید منصوب شدند. 

آبرسانى سیار به 2000خانوار 
عشایر در سمیرم

مدیر اداره امور عشایر شهرسـتان سمیرم از آبرسانى 
سیار به 2000 خانوارعشایر در سمیرم خبر داد.

بیژن نادرى گفت: به 2000 خانوار عشایر ایل قشقایى 
در سمیرم با ده دستگاه تانکر آبرسانى مى شود.

وى با اشـاره به مشـکالت کم آبى و خشـکى منابع 
آب آشـامیدنى در بخش مرکزى  اظهارکرد: بیشـتر 
به بخـش هاى  مرکزى و وردشـت آبرسـانى  سـیار 

مى شود.
نادرى آب مورد استفاده عشایر را از منابع آبى شهرها 
و روسـتاهاى سـمیرم عنوان کرد و گفت: این آب به 
صورت بهداشتى و با نظارت شبکه بهداشت به دست 

عشایر مى رسد.

افزوده شدن2 اثر تاریخى 
به فهرست آثار ثبت ملى

2 اثر فرهنگى- تاریخى قاجاریه در شهرستان هاى 
نایین و  لنجان ثبت ملى شد.

مدیـرکل میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشـگرى اسـتان اصفهان گفت: این آثار شامل 
«مدرسـه عبـرت» محله محمدیـه ناییـن و حمام 
دوقلـوى  زرین شـهر اسـت که شـماره ثبـت ملى 

دریافت کردند.
فریدون اللهیـارى افزود: ایـن آثار تاریخى شـامل 
مدرسـه عبرت نایین بـه مسـاحت 5000 مترمربع 
شـامل 15کالس کنار قبرسـتان محمدیـه از دوره 
قاجار به شـماره 32031 و حمام دوقلو زرین شـهر 
شـامل سـربینه،گرمخانه و خزینـه از دوره قاجار به 
شماره 32033 در فهرسـت آثار ملى کشور به ثبت 

رسیده است.

خبر

مدیرعامل شتاب دهنده اکسل اصفهان گفت: در تهران 
شتاب دهنده و حامى مالى براى شــرکت هاى نوپاى 
مبتنى بر فناورى زیاد اســت اما در استان ها نه، درحالى 
که اصفهان پتانســیل باالیى از نظر ســرمایه گذارى و 
مشــارکت جوانان براى کار شــتاب دهنده هایى مثل 
اکســل دارد. ایمان زرین عضو، اظهار کــرد: مدل کار 
شــتاب دهنــده هــا، مــدل نــوآورى بــاز اســت. 
درواقع شــتاب دهنــده، نمــادى از دنیــاى واقعى با 
ســرعت باالســت، ما شــرکت هاى نوپــا را قبل از 
رفتــن به دنیــاى واقعــى در فضــاى مجــازى قرار 
مى دهیم و پس از آن، شرکت ها با حمایت و رونمایش 

شــتاب دهنده ها وارد دنیــاى واقعى مى شــوند. وى 
تصریح کرد: با شــرایط فعلى و عدم ثبــات اقتصادى، 
یکى از اســتراتژى هاى بزرگ براى حفظ کردن بقاى 
شــرکت هاى نوپا، ورود به کســب و کارهاى کوچک با 
سرمایه پایین است و در ابتداى راه، گونه هاى ضعیف که 
انعطاف کمترى دارند از بین مى روند. مدیرعامل شــتاب 
دهنده اکسل اصفهان افزود: در کنار شتاب دهنده ها به یک 
سرمایه گذار هم براى حمایت مالى شرکت هاى نوپا نیاز 
داریم و ما مى خواهیم آنقدر شتابدهنده ها قوى شوند که 
سرمایه گذاران، مشترى دایمى ما باشند و از سرمایه گذاران 

مى خواهم پا پیش بگذارند وجوانان را حمایت کنند.

معاون جوانان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
مرحله استانى ششــمین المپیاد آماده دانش آموزان هالل 
احمرى اســتان اصفهان با معرفى تیم هاى برتر در بخش 
خواهران و برادران به  کار خود پایان داد.حیدر على خانبازى 
اظهار کرد: با توجه به ضرورت گسترش و توسعه مهارت هاى 
امدادى در بین دانش آموزان و ترویج حس نوع دوستى و ایجاد 
جامعه آماده در برابر حوادث، مرحله استانى ششمین المپیاد 
آماده دانش آموزان هالل احمر استان اصفهان به مدت دو روز 
به میزبانى نجف آباد برگزار شد. وى با بیان اینکه این المپیاد 
با هدف افزایش سطح ایمنى و کاهش خطر پذیرى مدارس 
کشور و با تکیه بر تربیت تیم هاى دانش آموزى آماده براى 

مقابله باحوادث برگزار شد، گفت: توسعه وترویج ظرفیت هاى 
خود امدادى در میان دانش آموزان، ساماندهى تیم هاى اولیه 
مدیریت بحران مبتنى بر دانش آموزان آموزش دیده توانمند و 
برخوردار از مهارت هاى کار گروهى هر سال برگزار مى شود. 
خانبازى اضافه کرد: در  این مسابقات 800 دانش آموز عضو 
جمعیت هالل احمر پس از گذراندن آموزش هاى طرح ملى 
دادرس (دانش آموز آماده درروزهاى سخت) در رشته هایى 
ارزیابى و کنترل عالیم حیاتى، احیاى قلبى ریوى، خون ریزى، 
پانسمان و بانداژ، شکستگى وآتل بندى، اسکان اضطرارى، 
پناه گیرى و خروج ایمن، اطفاى حریق، حمل بک برد به روى 

دست و حمل مصدوم (گروهى) به رقابت پرداختند.

رقابت800 دانش آموز در 
المپیاد هالل احمر 

اصفهان پتانسیل باالیى براى 
شتاب دهنده ها دارد

دادستان اصفهان گفت: اســتفاده از تلگرام قطعًا به 
وسیله فیلترشکن انجام مى شود و فیلتر شکن عنوان 

جزایى دارد و قابل تعقیب و پیگیرى است.
حســن رحیمى با اشاره به اســتفاده برخى از مراکز 
رســمى از تلگرام گفت: طبیعتًا تصمیمى حاکمیتى 
مبنى بر اســتفاده نکردن از تلگرام گرفته شده و به 
همه سازمان ها، مراکز، دفاتر و خبرگزارى ها ابالغ 
شده است و به دلیل مسائل خاصى که وجود دارد و 
مشکالت امنیتى که در این بستر متوجه کشور است، 

هیچکس اجازه استفاده از تلگرام را ندارد.
وى ادامــه داد: همــه افــراد، ســازمان ها و 
خبرگزارى هایى که از تلگرام استفاده مى کنند، اگر 

عنوان و گزارش شود، مورد تعقیب قرار مى گیرند.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از دستگیرى 
یک ســارق حرفه اى داخل خودرو در غرب شــهر 

اصفهان خبر داد.
سعید سلیمیان گفت: در پى دریافت تعدادى شکایت 
مبنى بر ســرقت از داخل خودرو در محدوده غرب 
شهر اصفهان، رســیدگى به موضوع در دستور کار 
کارآگاهــان پلیس آگاهى قرار گرفــت. وى افزود: 

کارآگاهان، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند 
و موفق شدند یک سارق حرفه اى را شناسایى و حین 

سرقت از خودروى پراید دستگیر کنند.
این مقــام انتظامى ادامه داد: فرد دستگیرشــده در 
بازجویى هــاى تخصصى پلیس بــه چندین فقره 
ســرقت اموال داخل خودرو در منطقه غرب شــهر 

اصفهان اعتراف کرد.

مشکالت صاحبان واحد هاى تولیدى فرش ماشینى 
تا دو ماه آینده کامل برطرف مى شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درجلسه بررسى 
مشکالت صاحبان واحدهاى تولیدى فرش ماشینى 
در آران و بیدگل گفت: با توجه به سیاست ها و شرایط 
جدید بین المللى، بازنگــرى و بازمدیریتى در نحوه 
تأمین مواد اولیه براى واحدهاى تولیدى الزامى است. 
محسن صالح نیا افزود: در بخش تهیه مواد اولیه براى 
واحدهاى تولیدى فرش ماشینى، دو مشکل عمده در 

بخش داخل و خارج وجود دارد.
وى با اشاره به اینکه عمده مشکل داخلى با سرمایه 
گذارى در صنایع پتروشیمى باالدستى کشور تأمین 

مى شود، گفت: با تصمیم گرفته شده براى واحدهاى 
تولیدى متناسب با ظرفیت تولید، مواد اولیه به قیمت 

مناسب و تعیین شده عرضه مى شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براى تهیه 
الیاف که واحدهاى تولیدى نیازمند خارج از کشــور 
هســتند، ارز دولتى و مورد نیاز براى تهیه مواد اولیه 
در کشورهاى هدف و مورد توافق که با محدودیت 

مواجه نیستیم، انجام مى شود.
وى ســومین راهکار براى حل مشکل را نیز توسعه 
ســقف اعتبارات در بانک هاى عامل عنوان کرد و 
گفت: هر سه راهکار تصمیم گیرى شده اند و تا دو ماه 

آینده به صورت کامل اجرایى مى شوند.

دادستان اصفهان: استفاده از تلگرام عنوان جزایى دارد

دستگیرى سارق داخل خودرو در اصفهان 

حل مشکل واحد هاى فرش ماشینى آران و بیدگل تا
2 ماه آینده

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان گفت: 
واردات نهاده هاى دامى به بخش خصوصى سپرده شده 
و انحصارى در آن نیســت و هر کسى مى تواند بر اساس 

ضوابط قانونى، نسبت به واردات اقدام کند.
على اکبر نجفى با اشــاره به اینکه برخى از مرغداران از 
سیاست هاى پشت پرده اداره پشتیبانى گله دارند که این 
اقدامات منجر به نوسانات قیمتى مى شود، گفت: شدیداً 
این موضوع را تکذیب مى کنم چون ما متولى تولید کننده 
هستیم و هیچگاه از وارد کنندگان خوراك دام نخواسته ایم 
که براى سود و منفعت شرکت پشتیبانى قیمت ها را باال 
و پایین کنند. مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام استان 
اصفهان افزود: شرکت پشتیبانى امور دام در جهت حمایت 
از مرغداران قدم بر مى دارد و به عنوان مثال در یک ماه 
گذشته مرغداران به شکل عجیبى مازاد تولید داشتند و 
اگر مرغ آنها را خریدارى نمى کردیم، ضربه محکمى به 

تولیدکننده وارد مى شد.
وى ادامه داد: این درحالى است که قیمت مرغ که کیلویى 
پنج هزار و 200تومان بود را واسطه ها تا کیلویى چهار هزار 

و 500تومان از تولید کننده خریدارى مى کردند.
■■■

نجفى در ادامه صحبت هایش با اشاره به قیمت نهاده هاى 

دامى گفت: عمده مصرف مرغدارى ها ذرت و سویاست 
که اســاس قیمتگذارى آن جهانى است و واردکنندگان 
از بخش هاى خصوصى هستند و هیچ انحصارى وجود 

ندارد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام با اشاره قیمت خرید 
مرغ از مرغــداران گفت: خرید مرغ بــا مصوبات دولتى 
اجرایى مى شود، به این صورت که مرغ منجمد پاك شده 
با سایز مشــخص و وزنى درحدود یک کیلو و 200 تا دو 
کیلوگرم وزن با قیمت هفت هزار و 600 تومان خریدارى 

مى شود.
نجفى اضافه کرد: البته احتمال دارد کشتارگاه مرغ را به 
لحاظ اینکه انحصارى هستند و تعدادشان محدود است، 
با قیمتى پایین تر از قیمت متعارف، از مرغدران خرید کنند 
که اتحادیه ها باید حمایت الزم را مرغداران انجام دهند.

■■■
نجفى اضافه کرد: براى اینکه به صورت کامل از مرغداران 
حمایت شــود، باید زنجیره هاى تولید این بخش به هم 

پیوسته و منسجم شود.
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانى امور دام با اشاره به مرغ 
منجمد گفت: این مــرغ از لحاظ کیفیت و بهداشــت، 
محصول بسیار ارزشمندى نسبت به مرغ گرم است و اگر 

مردم از مرغ منجمد استفاده کنند، در نگهدارى و حمل و 
نقل آن منفعتى براى مصرف کننده وجود خواهد داشت، 
این درحالى اســت که مرغ گرم میکروب پذیرى بسیار 

باالیى دارد.
نجفى اضافه کرد: مرغ گرم به سرعت باید به بازار عرضه 
شــود، از این رو کنترل نوســانات قیمتى آن هم دشوار 
مى شود و اگر بتوانیم فرهنگ مصرف مردم را تغییر دهیم، 
هم از نظر بهداشــتى کمک شــایانى به سالمت جامعه 
کرده ایم و هم از نظر حمایت از تولید کنندگان گامى مهم 

برداشته ایم.
■■■

وى در ادامه با اشاره به تأمین گوشت قرمز گفت: بخش 
عمده گوشت قرمز  سطح استان از طریق دام سبک عشایر 

و روستاییان تأمین مى شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام در خصوص وارد 
کردن گوشت نیز اضافه کرد: دولت براى حمایت قشر 
آســیب پذیر جامعه، گوشت را از کشــورهاى آسیاى 
میانه و اســترالیا وارد مى کند و در فروشگاه هاى کوثر 
سطح شــهر توزیع مى کند و هر هفته بیش از 30 ُتن 
گوشت گرم گوســفندى از اســترالیا در سطح استان 

توزیع مى شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان خبرداد؛

توزیع هر هفته30 تُن گوشت گرم 
استرالیایى در شهر

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با بیــان اینکه با افزایش میــزان مصرف برق، 
مجبور به اعمال خاموشى هستیم، گفت: در حال حاضر نه 
تنها 10 درصد کاهش مصرف برق نداریم، بلکه با افزایش 
دماى هوا و اســتفاده از کولرگازى و پمــپ آب، میزان 

مصرف برق درحدود 5 درصد رشد داشته است.
محمد مهدى عسگرى در خصوص خاموشى هاى اخیر 
اظهار کرد:  قطعى هاى اضطرارى براى کنترل و مدیریت 
بار در شبکه رخ داده است و این قطعى ها از سه شنبه پنجم 
تیرماه آغاز شــد. وى با تأکید بر اینکه در صورت کاهش 
10 درصدى میزان مصرف برق مشــترکین، قطعى برق 
نخواهیم داشت، تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها 10 
درصد کاهش مصرف برق نداریم، بلکه درحدود 5 درصد 

رشد مصرف داریم. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه برنامه اعالم شده، برنامه زمانبندى 
خاموشى، به معناى قطع شــدن برق نیست، افزود: باید 
مدیریت بــار را انجام دهیم و در زمــان هایى که میزان 
مصرف برق از مقدار تولید آن بیشــتر شود، خاموشى رخ 
مى دهد. وى با بیــان اینکه مدیریت بــار در زمان افت 
پایدارى شبکه توزیع برق، طبق جدول اعالم شده انجام 
مى شود، اظهار کرد: در شهرســتان اصفهان، 300 فیدر 
(مســیر تغذیه کننده برق) وجود دارد و تمام مسیرها با 

رعایت نوبت در برنامه مدیریت بار قرار مى گیرند. 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان افزود: مراکز حساس و نیازمند به برق پایدار، باید 
از ژنراتور و UPS استفاده کنند و حداکثر زمان مدیریت 
بار در طول روز دو ساعت است، همچنین پراکندگى حوزه 
قطعى برق، بر اســاس منطقه نیست، بلکه طبق فیدرها 
صورت مى گیرد و قطعى برق به صورت تفکیک شده و 

شامل همه حوزه هاست. 
وى در خصوص نگرانى هایى مبنى بر قطعى مداوم برق 
و آسیب به وسایل برقى، گفت: قطع و وصل برق موجب 
خسارت به وسایل برقى نمى شود و نوسان برق، موجب 
خسارت به وسایل برقى و شامل چندین مکان مى شود، 
اما در صورت خسارت، بیمه مشــترکین شرکت توزیع 
برق، بخشى از خسارت را با بررســى و نظر کارشناسى 

پرداخت مى کند.
 عسگرى با بیان اینکه از 56 هزار مگاوات ظرفیت تولید 

برق در کشور، 10 هزار مگاوات آن در نیروگاه هاى برق 
آبى تولید مى شــود که به دلیل بحران آب در کشــور، 
درحدود 5000 مگاوات تولید برق در تابســتان کاهش 
یافته است، افزود: 5000 مگاوات ظرفیت تولید باقیمانده 
در نیروگاه هاى برق آبى، تنهــا در زمان پیک مصرف از 
ساعت 12 تا 16 استفاده مى شود، همچنین نیروگاه هاى 

حرارتى براى تولید خود به آب نیاز دارند. 
عسگرى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه چرا از ظرفیت 
نیروگاه هاى خورشــیدى براى جبران کمبود تولید برق 
استفاده نمى شــود، گفت: نیروگاه خورشیدى ظرفیت 
خاص خود را دارد، اما تعداد محدودى از این نیروگاه ها در 
کشور احداث شده است. بنابراین به میزان محدودى، تولید 
برق را جبران مى کنند. وى ادامه داد: مى توان با گسترش 
نیروگاه هاى تجدیدپذیر همچون نیروگاه خورشــیدى 
شرق اصفهان و مدیریت مصرف، کمبود ظرفیت تولید 

برق را جبران کرد.
وى با بیان اینکه پیک بار مصرف برق کل کشور در روز 
دوشنبه حدود 56 هزار و 700 مگاوات بود، همچنین پیک 
بار برق در هفته گذشــته، در شهرستان اصفهان، 1064 
مگاوات بود، افزود: حداکثر توان تولید برق در کشور حدود 
56 هزار مگاوات است. در سال 96، حدود 55 هزار و 500 
مگاوات در کل کشور و حدود 1080 مگاوات برق در شهر 
اصفهان را تأمین کردیم و اگر میزان مصرف نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته باشد، خاموشى نخواهیم داشت.

مجبور به اعمال خاموشى هستیم

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در ســال گذشــته 60 نفر از قضــات مورد 
تشــویق قرار گرفتند، گفت: در یکســال گذشته 
کمتر از ده نفر از قضات اســتان ســلب صالحیت
 قضائى و تعــدادى از کارمندان هــم منفصل از 
خدمت شده و با «کارچاق کن ها» نیز برخورد جدى 

شد.
احمد خسروى وفا اظهار کرد: عزم دستگاه قضا در 
مبارزه با مفاسد در استان اصفهان جدى است و در 
سال هاى اخیر پرونده هاى مهمى در همین رابطه 
رسیدگى شده که به دلیل محدودیت هاى قانونى، 
تا زمان رأى نهایى برخى از آنها رسانه اى نشده اند.

وى افزود: چند پرونده مرتبط با سوءاســتفاده هاى 
مالى و اختالس در حال جریان است که یک پرونده 
در مورد یکــى از مدیران کل ادارات اســتان و نیز 
یک پرونده اختالســى هم در یکى از شهردارى ها 
صورت گرفته که در حال رسیدگى و منتظر صدور 

رأى است.
■■■

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان با اشاره به 
تأکید رهبر انقالب در خصوص نظارت بر کار قضات 
گفت: نظارت ها در دستگاه قضائى را نیز تشدید و با 

عناصر ناسالم برخورد کرده ایم.
وى اضافه کرد: در همین رابطه، در یکسال گذشته 
کمتر از ده نفر از قضات اســتان اصفهان ســلب 
صالحیت قضائى و تعدادى از کارمندان دادگسترى 
هم منفصل از خدمت شــدند؛ همچنین 300 نفر 
که با عنوان «کارچاق کن» به نــام قضات، وکال 
و کارمندان رشــوه گرفته یا روابــط غیرمتعارف با 

موکلین و دادسرا داشتند و منجر به بدنامى دستگاه 
قضا مى شدند، طى سه سال اخیر محکوم شدند که 
این برخورد به اطــالع طرف هاى دیگر این روابط 

نامتعارف نیز رسیده است.
وى یادآور شد: البته سال گذشته در دو مرحله 60 
قاضى و 60 کارمند مورد تشــویق قــرار گرفتند و 
این تعداد در مقابل متخلفان به صورت مشهودى 

بیشتر است.
 بازپرس ویژه براى بررســى پرونده 

عامالن تالطم در بازارها
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان در پاسخ به 
سئوالى پیرامون برخورد با تخلفات اقتصادى گفت: 
طبق قانون، دادگسترى صالحیت پیگیرى قاچاق 
سازمان یافته را داشــته و احتکار کاال و جرائمى از 
این دست در صالحیت تعزیرات حکومتى است که 

ذیل وزارت دادگسترى فعالیت دارد.
وى با بیان اینکه مجازات سختى در انتظار کسانى 
خواهد بود که در بازار تالطم ایجاد مى کنند، عنوان 
کرد: بازپرس ویژه براى این موضوع تعیین شده تا 

پرونده ها سریع تر رسیدگى شود.
■■■

وى در پاســخ به ســئوالى در مورد آلودگى هواى 
اصفهان اظهار کرد: یکــى از مراکز صنعتى بزرگ 
اصفهان به دلیل اســتفاده از سوخت مازوت، یکى 
از عوامل اصلى آلودگى هواى اصفهان بود؛ به رغم 
مخالفتى که از سوى مســئوالن این مرکز وجود 
داشت، سوخت آن از مازوت به گاز تبدیل شد تا از 
انتشار روزانه حجم زیادى گوگرد در هوا جلوگیرى 

شود.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خبر داد

برخورد با قضات مسئله دار و کارچاق کن ها



1212استاناستان 3259پنج شنبه  14 تیر ماه   1397 سال  پانزدهم

مدیرعامل سازمان نوســازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان از پیشرفت 50 درصدى کف ســازى پیاده راه 
سازى شرق چهار باغ خبر داد و گفت: کف سازى چهارباغ 

عباسى تا پایان مردادماه سال جارى به اتمام مى رسد.
حسین جعفرى اظهارداشــت: قرار است در محور میانى 
چهارباغ عباسى، حوض ها و آبنماهاى قدیمى احداث و 
محور گردشگرى چهارباغ عباسى در چند فاز اجرایى به 

شکل قدیمى خود احیا  شود.
وى روند پیشرفت کف سازى و احیاى چهارباغ عباسى را 
خوب ارزیابى کرد و افزود: نزدیک به 50 درصد کف سازى  
محور شرقى چهارباغ به اتمام رسیده و کف سازى آن نیز 

تا پایان مردادماه تکمیل مى شود.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه پیاده راه سازى چهارباغ یک پروژه محرك 
توسعه براى شهر اصفهان اســت، ادامه داد: سعى داریم 
اقداماتى همچون ســاماندهى مشاغل شرق چهارباغ را 
انجام دهیم، اما این اقدامات تدریجى انجام مى شود و به 

همکارى کسبه نیاز دارد.
وى از همکارى شــهروندان اصفهانى به ویژه ساکنان 
مناطق یک و3 تشــکر کرد و گفت: تــالش مى کنیم 
کف ســازى این محور مهم و تاریخى اصفهان به نحو 

احسن تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

شهردار هرند گفت: مشــکالت و مسائل شهردارى 
براى برخى از دستگاه هاى دولتى مهم است، چرا که 
امروز شهردارى ها در حوزه هاى عمرانى و فرهنگى در 

خط مقدم خدمت رسانى به مردم هستند.
حمید شــهبازى اظهار داشــت: مشــکالت مالى 
شهردارى ها به دلیل شــرایط اقتصادى امروز جامعه 

دشوارتر از همیشه شده است.
وى افزود: از طرفى قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
که ســازمان مالیاتى باید پرداخت کننده آن باشــد، 
متاسفانه در پرداخت ها شــفافیتى دیده نمى شود و 
عدم پرداخت به موقع و حتى عدم شــفافیت در مبلغ، 

مشکالتى را براى شهردارى هاى شرق اصفهان به 
همراه داشته است.

شهردار هرند با اشــاره به مشکالت شــهردارى ها 
تصریح کرد: مواردى که به درآمد و منابع مالى جدید 
و پایدار شــهردارى ها کمک مى کند بــه نهادها و 
ســازمان هاى دولتى دیگر گره خورده است که این 
امر، شهردارى ها را در ایجاد درآمدهاى پایدار و ارائه 
خدمات مطلوب به مردم دچار مشکل مى کند و این 
موضوع، یکى از مشکالت جدى شهردارى ها است که 
نیاز به تعامل مناسب تر و مطلوب تر بین دستگاه هاى 

دیگر دارد.

پایان مرداد؛ اتمام
 پیاده راه سازي چهارباغ

مشکالت مالى شهردارى ها 
دشوارتر از همیشه شده است

موضوع معدن موته با کمک 
استاندار حل مى شود

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: موضوع 
واگذارى معدن پناهگاه حفاظت شده حیات وحش 

موته با کمک استاندار حل مى شود.
کـورش محمـدى بـا اشـاره بـه دغدغـه برخـى 
مسـئوالن و حامیـان محیـط زیسـت و حیوانات 
نسبت به ارائه مجوز بهره بردارى از معادن منطقه 
موتـه کـه از اصلـى تریـن پناهـگاه هـاى حیات 
وحش ایران به شـمار مى رود، گفت: حل مسئله و 
دغدغه هاى مربوط به منطقه حفاظت شده موته، با 
وفاق و همدلى مسئوالن، سازمان هاى مردم نهاد 
محیط زیست، حامیان حیوانات و رسانه ها در خود 
استان و با مساعدت استاندار و امام جمعه اصفهان 

به سرانجام خواهد رسید.

بهره بردارى از متروى 
بهارستان تا 3 سال آینده

مدیرعامـل شـرکت عمـران بهارسـتان گفـت: 
متـروى بهارسـتان، مهمتریـن پـروژه بـزرگ 
اسـتان اسـت که ظرف سـه سـال آینـده قابلیت

 بهره بردارى دارد.
محمدرضا احمدى اظهارداشـت: استفاده از منابع 
مختلف مالى و پیمانکاران توانمند، از جمله مزایاى 
پروژه متروى بهارسـتان اسـت و تعامل و همدلى 
بین شـرکت عمران بهارسـتان با شـوراى شهر و 

شهردارى بهارستان مثال زدنى است.
وى ادامه داد: در این پروژه هـم نگاه خیلى خوبى 
وجود دارد و هم قابلیت هاى فنى بسـیار مناسـبى 

مشاهده مى شود.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان ابراز امیدوارى 
کرد: با ورود و حمایت استاندارى اصفهان از پروژه 
متروى اصفهان - بهارستان، در آینده اى نزدیک، 
شـهروندان از قطـار شـهرى پیشـرفته اسـتفاده 

مى کنند.
گفتنـى اسـت؛«متروى بهارسـتان» ادامـه خـط 
یک متروى اصفهان اسـت و به متـروى اصفهان 
متصل خواهد شـد، به گونه اى که مردم اصفهان 
و بهارسـتان مى توانند در هر یک از ایستگاه هاى 
خـط یـک متـروى اصفهـان یـا ایسـتگاه هاى 
سـیتى سـنتر، راه آهـن و بهارسـتان پیـاده یـا

 سوار شوند.

برگزارى نکوداشت 
دانش آموختگان غیرایرانى

مدیرکل امور دانشــجویان غیرایرانى وزارت علوم 
با بیان ایــن که در بخش کالن، طــرح حمایت از 
10 دانشــگاه برتر در حوزه پذیرش دانشــجویان 
بین المللى مطرح اســت، گفت: دانشگاه ها مکلف 
شــده اند در انتهاى ســال نهایى برنامــه، تعداد 
دانشــجویان خارجى را به رقم 75 هزار دانشــجو 

برسانند.
عبدالحمیــد علیزاده اظهار داشــت: بــا توجه به 
پتانســیل هاى موجود در دانشگاه اصفهان، امسال 
شــانزدهمین آیین نکوداشــت دانش آموختگان 
غیرایرانى در دانشگاه اصفهان و یازدهمین جشنواره 
فرهنگ ملل امــروز در میدان امــام(ره) اصفهان 

برگزار خواهد شد.
وى افزود: اگر چه در ســطح کشــور بالغ بر 500 
دانش آموختــه خارجى فارغ التحصیل مى شــوند، 
امــا در ایــن برنامــه 210 دانش آموختــه از 11 
دانشــگاه ســطح کشــور و از بیش از 15 کشور و 
ملیت مختلف از کشــورهاى افغانســتان، لبنان، 
سنگال، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، اردن، 
عربستان ســعودى، چین، ویتنام، هند، پاکستان، 
بنــگالدش و... در دانشــگاه اصفهــان گرد هم 

خواهند آمد.
مدیرکل امور دانشــجویان غیرایرانى وزارت علوم 
گفت: در حال حاضر شــاهد حضــور بیش از 27 
هزار دانشــجوى خارجى در ســطح دانشگاه هاى 
تحت پوشــش وزارت علوم هســتیم که اگر آمار 
دانشــجویان غیرایرانــى تحت پوشــش وزارت 
بهداشت و دانشــگاه آزاد هم لحاظ شود، در سطح 
کشور 34 هزار دانشجوى خارجى در حال تحصیل

 وجود دارد.

خبر
نقش مالیات در

 تحول نظام سالمت کشور
مالیات بهترین منبع درآمدى اســت که مى تواند 
هزینه هــاى دولت که صرف کاالهــا و خدمات 
مى شود را تامین نماید  و یکى از این موارد هزینه، 
توســعه خدمات و امکانات درمانى است. قانون 
اساسى جمهورى اسالمى ایران ضمن محورى 
شناختن سالمت انســان ، بهداشت و درمان را از 
جمله نیازهاى اساسى مى  شناسد و دولت را مکلف 
کرده است تا تمامى امکانات خود را جهت سالمت 
افراد کشور بســیج کند. حال اگر نظام  سالمت 
از آمادگى و کارآمدى کافــى براى برخورد با این 
تغییرات برخوردار نباشد، به تدریج بخش سالمت 
از نیازهاى واقعى  جامعــه و اهداف اولیه خود دور 

شده و قادر به اداى ماموریت خود نخواهد بود  . 
بى تردید، مالیات یکــى از تامین کنندگان مهم 
منابع مالى نظام سالمت کشور محسوب مى شود. 
ارائه و توسعه خدمات بهداشت و درمانى از وظایف 
حاکمیتى دولت ها است و با حساسیت ویژه اى به 
آن نگریسته مى  شود، چرا که جامعه سالم محور 
توسعه است و تهدید سالمت جامعه، همه ارکان 

آن را تحت تاثیر قرار مى  دهد.
 از طرفى در سال هاى گذشته، هزینه هاى مراقبت 
بهداشت و سالمت شــهروندان با سرعت قابل 
مالحظه اى افزایش یافته است و این موضوع به 
نوبه خود، فشارهاى مضاعفى را براى سازمان هاى 
بیمه سالمت، سیاستگذاران و مردم ایجاد کرده 

است. 
هزینه سالمت و بهداشت و درمان در هر جامعه از 
شاخص هاى مهم براى ارزیابى سطح رفاه عمومى 
به شمار مى رود و شاید از همین رو، این شاخص 
به عنوان یکــى از معیارهاى مهم در مقایســه 
کشــورهاى توسعه یافته از کشــورهاى در حال 
توسعه محسوب مى شود. با توجه به این حقیقت 
که بیشتر از 90 درصد از خدمات مراقبت سالمت 
توسط دولت ارائه مى شــوند، چنین فشارهایى 
سیاستگذاران را ترغیب کرد تا نقش بالقوه مالیات 
را در تامین پایدار منابع مالى در راستاى ارائه هر 
چه بیشتر و مطلوب تر خدمات بهداشت و سالمت 

مدنظر قرار دهند.
یکى از موانع مهم در راه ارتقاى نظام سالمت در 
کشور ، بودجه کالن این بخش است که همواره 
بر دوش دولت سنگینى مى کند. طى سال هاى 
اخیر، قوانین کشــور با ارائه راهکارهایى درصدد 
تأمین بخش مهمى از هزینه هاى سالمت برآمده 
اســت که از جمله مى توان به مالیات ســالمت 
اشاره کرد. پس از اجراى قانون مالیات بر ارزش 
افزوده و با تصویب مجلس شوراى اسالمى، یک 
درصد از وصولى مالیات بر ارزش افزوده به بخش 
سالمت اختصاص یافت. اقدامى که پس از اجرا، 
به رفع بسیارى از مشکالت مردم در زمینه تأمین 
هزینه هاى بهداشت و درمان منجر شد و از این 
جنبه، رضایت مندى مهمى در مردم بوجود آورد. 
به موجب ماده 47 طرح الحــاق موادى به قانون 
تنظیم بخش از مقررات مالى دولت که به تصویب 
مجلس رسید، عالوه بر افزایش قانونى نرخ مالیات 
بر ارزش افزوده ، صرفا یک واحد درصد به عنوان 
مالیات ســالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما 
به ردیف درآمدى که براى این منظور در قوانین 
بودجه سنواتى پیش بینى مى گردد، واریز مى شود. 

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان از شناسایى سه کانون 
جدید آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان خبر داد.

شــهرام موحدى اظهار داشت: خوشــبختانه با تالش 
شــبانه روزى حوزه دامپزشــکى اســتان، بــه عالوه 
حمایت هاى ســایر دســتگاه ها از جمله فرماندارى ها، 
استاندارى  و ســازمان جهاد کشاورزى و نیروى انتظامى 
که در ستاد مقابله با آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان حضور 

داشتند، اقدامات بسیار خوبى در این زمینه انجام شد.
وى با بیان اینکه درحدود 11 درصــد از واحدهاى مرغ 
تخم گذار در سال 96 درگیر آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
شدند، افزود: در حالى که بســیارى از استان ها از جمله 
قم،  آذربایجان شرقى و قزوین و تهران هرکدام از استان 

اصفهان بیشتر درگیر آنفلوآنزا بودند.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه استان 
اصفهان بیشــترین تعداد واحد پرورش طیور کشــور را 
دارد، خاطرنشــان کرد: تنوع پرورش در استان اصفهان 

فراوان است.
وى با بیان اینکه واحدهاى بوقلمون، شــترمرغ، کبک، 
بلدرچین و مرغ تخم گذار را در یک مجموعه داریم که این 
تنوع و تراکم، ســبب افزایش خطرات درگیرى مى شود، 
گفت: واحدهاى پرورش ما هم واحدهاى اســتانداردى 
نیست و مسائل امنیت زیســتى هم در این زمینه رعایت 

نمى شود.
 شناسایى کانون جدید آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان در نجف آباد
موحدى بیان داشت: امسال خوشبختانه وضعیت بسیار 
خوب بود تا اینکه همین چند روز گذشته کانون آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرنــدگان را در یک واحد مــرغ تخم گذار در 
شهرستان نجف آباد شناسایى کردیم و به تبع آن دو واحد 

پرورش بوقلمون هم درگیر شد.

وى گفت: در حال حاضر یک واحد مرغ تخم گذار و دو واحد 
بوقلمون را معدوم سازى کرده ایم و متأسفانه بسیارى از 
پرورش دهندگان ما به حوزه مسائل امنیت زیستى توجه 

نمى کنند.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان تصریح کرد: نگران 
موضوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان هستیم چون قسمت 
شهرستان نجف آباد و تیران و کرون فوق العاده از لحاظ 

پرورش متراکم است.

وى در پاســخ به این ســوال که چرا شهرســتان هاى 
نجف آباد و تیران و کرون بیش از دیگر شهرســتان ها با 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان درگیر هستند؟، گفت: وقتى 
واحدهاى پرورش متراکم باشــد، ریســک پرورش باال 
مى رود، به گونه اى که شاید این اتفاق کمتر در شهرستان 
خوروبیابانک دیده شود چون واحدهاى فوق العاده گسترده 

و با تعداد کم در آن مکان وجود دارد.
موحدى افزود: وقتى در یک مسیر تعداد زیادى پرورش 

مرغ وجود داشته باشد، قطعًا رفت و آمد خودروهاى حمل 
طیور و تخم مرغ و نیز کود مرغى فراوان است و احتمال 

سرایت هم افزایش پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه سال گذشته پرورش دهندگان در زمینه 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان بســیار به ما کمک کردند، 
گفت: اگر امسال هم پرورش دهندگان در این راستا به ما 
کمک کنند، از بحث آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان عبور 

خواهیم کرد.

شناسایى3کانون جدید آنفلوآنزاى پرندگان در نجف آباد

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
دوباره رهسپار اصفهان شد

بیش از 14 میلیارد و 533 میلیون تومان توسط کمیته 
امداد اصفهان براى پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعى 

11 هزار و 101 نفر از مددجویان هزینه شد.
جالل یزدانى، معاون حمایت و سالمت کمیته امداد 
امام خمینى (ره) استان اصفهان بابیان اینکه حق بیمه 
تأمین اجتماعى مددجویان باهدف بهره مندى آن ها 
از مزایاى مســتمرى بازنشستگى پرداخت مى شود، 
گفت: زنان سرپرست خانوار با رسیدن به 55 سالگى 
و داشــتن حداقل 10 سال ســابقه بیمه، مستمرى 
بازنشســتگى تأمین اجتماعى را دریافت مى کنند و 
بر همین اساس، کمیته امداد زنان سرپرست خانوار 
باالى 45 سال را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى 
قرار مى دهد تا بعد از گذر 10 ســال و بهره مندى از 

مزایاى مســتمرى آن، از چرخه حمایــت این نهاد 
خارج شوند.

وى بابیان اینکه کمیته امداد همــه راه هایى که به 
ایجاد درآمد پایدار و قابل قبول براى نیازمندان تحت 
حمایت منتهى مى شــون را شناســایى و براى آن 
برنامه ریزى کرده اســت، گفت: مجریان طرح هاى 
اشتغالى که با رسیدن به درآمد معادل حداقل حقوق 
مصوب وزارت کار، مستمرى آن ها قطع مى شود هم 
مشــمول پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعى توسط 

این نهاد مى شوند.
وى گفت: هفت هزار و 301 زن سرپرســت خانوار و 
ســه هزار و 803 خانوار مجرى طرح هاى اشتغال از 

مزایاى بیمه تأمین اجتماعى بهره مند شدند.

پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعى 11 هزار نفر از 
مددجویان کمیته امداد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان 
اصفهان گفت: در راســتاى اجراى طرح «نشــاط 
معنوى» در طول تابستان، 100 کالس آموزشى در 
جوار آستان مقدس 10 امامزاده عظیم الشان اصفهان 
تشکیل مى شود. حجت االسالم و المسلمین محمد 
رضا اسماعیل پور اظهار داشــت: براساس اقدامات 
انجام شده و برنامه ریزى هاى صورت گرفته، امسال 
نیز همچون سال هاى گذشــته اداره اوقاف و امور 
خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان براساس ابالغ 
سازمان اوقاف طرح نشــاط معنوى را با هدف غنى 
سازى اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با محوریت 
ترویج زندگى به ســبک اســالمى در بقاع متبرکه 
و امامزادگان شــاخص و داراى ظرفیت ناحیه یک 

شهرستان اصفهان اجرا مى کند.
وى افزود: در این طرح، دوره هاى مختلف آموزشى، 
علمى، ورزشى، عقیدتى، قرآنى و.... همراه با برپایى 
اردوهاى زیارتى و سیاحتى براى گروه سنى هفت تا 
18 سال ویژه دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلى 

از تاریخ 16 تیرماه تا 31 مرداد ماه برگزار مى شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان 
اصفهان ادامه داد: این دوره هاى آموزشى با همکارى 
دانشجویان برگزیده دانشکده علوم قرآنى اصفهان، 
10 مبلغ بومى و سه مبلغ اعزامى از شهر مقدس قم 
در قالب 100 کالس آموزشى در جوار آستان مقدس 
10 امامزاده ناحیه یک شهرســتان اصفهان برگزار 

مى شود.

تشکیل 100 کالس آموزشى
 در جوار 10 امامزاده اصفهان

ساعت ادارى اصفهان
 تغییر نکرده است

مدیر روابط عمومى و امور بین الملل استاندارى 
اصفهان گفت: هنـوز هیچ برنامـه اى مبنى بر 

تغییر ساعت ادارى در اصفهان وجود ندارد.
غالمرضا قائدى هـا اظهار داشـت: هنوز هیچ 
تصمیمـى مبنـى بـر تغییـر سـاعت ادارى در 
اصفهان گرفته نشـده اسـت و طبق روال قبل 

کارمندان سر کار خود حاضر مى شوند.
وى افـزود: در اسـتان اصفهـان از اول تیرماه 
به مـدت دو مـاه مقرر شـد در پنج شهرسـتان 
کاشـان، خور و بیابانک، آران و بیـدگل، نایین 
و بخش امامزاده شهرسـتان نطنـز که امکان 
رسیدن دما در این شـهرها به باالى 45 درجه 
وجـود دارد، سـاعت ادارى از سـاعت 6:30 تا

 13:30 باشد.

کارشناس کمیســیون اتحادیه صنایع دستى اصفهان 
گفت: برخى از هنرمندان خاتم کار، به علت نبود و گران 
شــدن مصالح تقلب مى کنند و بجاى استفاده از سیم 
برنج، از آلومینیوم استفاده مى کنند تا ارزان تر شود. على 
کبیرى اظهار داشت: صنایع دســتى به دلیل وضعیت 
اقتصادى امروز کشور جایى در سبد کاالى مردم ندارد، 
چراکه جامعه در تامین مایحتاج اولیه زندگى خود مانده 
اســت. وى به هنر خاتم کارى اشاره کرد و افزود: خاتم 
هنرى است که در خارج از کشــور مخاطب بیشترى 
دارد و این توریست ها هستند که بیشتر براى خرید خاتم 

هزینه مى کنند، اما متاسفانه طى سال هاى اخیر به علت 
تحریم ها هیچگونه صادراتى رقم نخورده است و این 
هنر مخاطب خارجى خود راهم از دست داده است.  این 
هنرمند و کارشناس کمیسیون اتحادیه صنایع دستى 
اصفهان تصریح کرد: در حالى که مواد اولیه خاتم کارى 
تولید داخل اســت، اما دچار تورم گرانى شــده است و 
تالش هاى اتحادیه براى چرایى این موضوع نیز ثمرى 
نداشته اســت.  کبیرى با بیان اینکه مشکالت صنایع 
دستى قابل حل است و زیاد به مشکالت اقتصادى کشور 
مربوط نمى شود،گفت: با توجه به گران شدن مصالح و 
رنگ هاى خاتم کارى، هنرمندان در مضیقه قرار گرفتند 
و فروشندگان صنایع دستى در حال ورشکستگى هستند. 
کارشناس کمیسیون اتحادیه صنایع دستى خاطر نشان 
کرد: خاتم چینى طرحى از خاتم ایران بود که اتحادیه از 
فروش آن جلوگیرى کرد و متاسفانه هنرمندان خاتم کار 
به علت نبود و گران شدن مصالح تقلب مى کنند و بجاى 
استفاده از ســیم برنج، از آلومینیوم استفاده مى کنند تا 

محصول شان ارزان تر تمام شود.

رونق تقلب در محصوالت خاتم شهر
رئیس شوراى اسالمى شـهر اصفهان گفت: با توجه 
به بررسى روند سـاخت و ساز در اصفهان، تسهیالت 
جدید براى تولید مسـکن جدیـد در اصفهـان ایجاد 

مى شود.
فتـح ا... معیـن در خصـوص 
بررسـى لوایح شـهردارى در 
کمیسـیون تلفیق ایـن هفته 
شوراى شـهر اصفهان اظهار 
داشـت: در ایـن جلسـه در 
خصـوص ایجـاد تسـهیالت 
بیشـتر براى تولیـد کنندگان 
مسـکن و احـداث واحدهاى 
توسـط  جدیـد  مسـکونى 
خانوارهـا بررسـى هاى الزم 

انجام و در نهایت کاهش تعرفه هاى سـاخت و ساز و 
ایجاد تغییر در روند صدور پروانه سـاخت مورد تایید 

قرار گرفت.
وى افزود: همچنین در مورد ایجاد تسهیالت بیشتر 

براى پرداخت عوارض نوسازى و بخشودگى بخشى 
از بدهى هـاى مالـکان بررسـى هاى الزم انجام و به 

تصویب اعضاى شوراى شهر رسید.
رئیس شـوراى اسالمى شـهر اصفهان تصریح کرد: 
ایـن دو الیحه پـس از طرح در 
جلسه علنى شورا و تصویب آن 
به شـهردارى جهت اجرا ابالغ 

خواهد شد.
وى با بیان اینکه در این جلسـه 
گزارشـى در خصـوص نحـوه 
تامین آب مورد نیاز فضاى سبز 
و اعمال صرفه جویى هاى الزم 
توسـط معاون خدمات شهرى 
شـهردارى و مدیرعامل سامان 
پارك هـا و فضاى سـبز ارایه شـد، اضافه کـرد: روند 
فعالیت در این زمینه مورد تایید اعضاى شوراى شهر 
بود و تداوم فعالیت هاى فعلى مـورد تاکید اعضا قرار 

گرفت.

ایجاد تسهیالت جدید براى تولید مسکن در اصفهان 


