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جامى براى سوپرى!نخستین مدرسه کارآفرینى کشور در اصفهان تأسیس مى شودخاطره بازى با عروسک هاى سینماساختمان جنجالى کمیته امداد باالخره فروخته شد عاقبت کرى خوانى طرفداران «وحید مرادى»  ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

خوراکى هاى معجزه آسا براى کاهش سریع وزن

اقدام تروریستى در اصفهان ناکام ماند
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آب زنید راه را
 لیگ هجدهم از راه مى رسد!

افزایش قیمت مرغ در بازار

پیتزایى که 38 میلیون 
تومان آب خورد!

حمایت  تأمین اجتماعى 4
از کارگر و کارفرما، 

رسالت اصلى سازمان است
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الغر شدن و کاهش وزن سخت است و البد هربار مى خواهید الغر 
کنید باید سختى زیادى بکشید چون اشتها به غذا وجود دارد، اما باید 

از خوردن صرف نظر کنید.  افزایش پروتئین در رژیم 
غذایى مى تواند باعث احساس سیرى و کاهش
 اشتها شود. به این ترتیب که غذاى مصرفى در 
وعده  غذایى بعدى کاهش یافته و وزن شما کم 

مى شود.

«در استان اصفهان، سه میلیون و 342 هزار نفر معادل 
65 درصد جمعیت اســتان تحت پوشش بیمه تأمین 

اجتماعى هستند.» 
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان در نشستى 
خبرى به مناسبت هفته تأمین اجتماعى این مطلب را 
در جمع خبرنگاران اعالم کرد و گفت: تا پایان اسفند 
96، کل بیمه شــدگان اصلى تأمین اجتماعى استان 
اصفهان یک میلیون و 103 هــزار و 888 نفر و بیمه 
شــدگان تبعى یک میلیون و 694 هــزار و 982 نفر، 
مســتمرى بگیران اصلى و تبعى نیز در مجموع 543 

هزار و 739 نفر هستند. 
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انبارها خالى است، میوه هاى تابستانه رو به کمبودانبارها خالى است، میوه هاى تابستانه رو به کمبود
امسال به دلیل کاهش شدید بار، بسیارى از سردخانه ها خالى  شده و هر چه جلو مى رویم، کمبود میوه در اصفهان بیشتر به چشم مى خوردامسال به دلیل کاهش شدید بار، بسیارى از سردخانه ها خالى  شده و هر چه جلو مى رویم، کمبود میوه در اصفهان بیشتر به چشم مى خورد
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روایت وزیر اطالعات از دستگیرى تیم 4 نفره داعشى در خاك ایران

گلزار دیگر در سینما 
نمى فروشد!

پایان عصر تک ستاره هـــا
 اما از جام جهانى 2018 چه یاد گرفتیم؟ نکاتى در این جام نهفته بود که مى تواند 
فصلى تازه در فوتبال جهان را رقم بزند. موضوعاتى که در جام هاى جهانى قبلى 

کمتر شاهد آن بودیم.
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 نکاتى از جام جهانى روسیه 

■ حق تأمین آینده دارد جامعه اى که دلگرم کار است 
■ با هدف حمایت از کارفرمایان، امسال 9600 درخواست 
کارفرمایان استان اصفهان در اجراى طرح بخشودگى جرائم 

بیمه اى کارفرمایان خوش حساب دریافت شد. 
روابط عمومى و امور فرهنگى
 اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان

 هفته بزرگداشت تأمین اجتماعى گرامى باد

آگهى مزایده  مرحله اول
شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شــماره 97/5/909 شوراى محترم اسالمى کلیشاد و 

سودرجان در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

ابراهیم رحیمى- سرپرست شهردارى کلیشاد و سودرجان

چاپ اول

مبلغ پایه ماهیانه زمان بازگشایىمهلت تحویل اسنادمهلت اخذ اسنادمکانموضوع
(ریال)

اجاره 40 مترمربع زمین 
جهت اســتقرار چرخ 

فلک کودکان
شهر  ســاحلى  پارك 
کلیشاد و سودرجان

1397/04/30 الى 
1397/05/17

1397/04/30 الى 
1397/05/191397/05/202/000/000

اجاره ســالن ورزشى 
جهت اســتقرار سالن 

بدنسازى

خیابــان باهنر- جنب 
ســاختمان خدمــات 

شهرى شهردارى
”””14/000/000

اجاره محــل جایگاه 
CNG بــا تجهیزات 

کامل
220/000/000”””بلوار مرحوم نجات بخش

آگهى مناقصه
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومى به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت (اتاق 292): تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 97/05/06
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7/30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/05/07

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

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

مبلغ تضمین برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مزایده/ مناقصه
(ریال)

97 -2 -120
نصب و اصالح انشعابات آب و 

فاضالب و تعویض کنتور
 در منطقه لنجان

11/441/935/678573/000/000جارى

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/04/27

قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتى
 (اشخاص حقوقى و صاحبان درآمد امالك اجارى): 

مهلت ارائه الکترونیکى اظهارنامه مالیاتى عملکرد سال 96 و پرداخت 
مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان 

تیرماه سال جارى مى باشد.
1526 مرکز ارتباط مردمى

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان 
م الف: 204809
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کمتر
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المپیاکوسالمپیاکوس
 آماده فروش حاج صفى   آماده فروش حاج صفى  

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان : 

سا براى کاهشسریع وزن
ر مى خواهید الغر 
وجود دارد، اما باید 

ژیم

6

3



0202جهان نماجهان نما 3269چهارشنبه  27 تیر  ماه   1397 سال پانزدهم

نماینده مردم اصفهان در پاسخ به پرسشى مبنى بر اینکه 
چرا دولت بــا توجه به اینکه افکار عمومى، کنشــگران 
سیاسى و نمایندگان مجلس درخواست ترمیم کابینه را 
دارند هیچگونه اقدامى نمى کند، اظهار کرد: مشــخص 

نیست چرا دولت این کار را انجام نمى دهد.
حجت االسالم و المسلمین احمد ســالک افزود: آنچه 
بررسى کرده ایم همین تیم اقتصادى این بن بست را به 
وجود آورده است. دولت تمام ناکارآمدى ها را مى داند و 
راهکارش نیز دست خودش است. وى به ترمیم کابینه 
اشــاره کرد و گفت: حاال اگر فرض کنید تیم اقتصادى 
تغییر کرد دوباره یک فضــاى جدید را مطرح مى کنند و 

ممکن است ایجاد خســارت کنند همچنین امکان هم 
دارد که یک تحول ایجاد کنند؛ بســتگى دارد دولت چه 
کســانى را پاى کار بیاورد.  نماینده مــردم اصفهان به 
کم کارى دستگاه هاى اجرایى اشاره کرد و افزود: متأسفانه 
دستگاه هاى اجرایى دچار فشل سنگین و تنبلى هستند، 
فساد ادارى، رشوه و مســائل دیگر از یک طرف و روابط 
و ضوابط حاکم از سوى دیگر وجود دارد، تصور مى کنیم 
دولت را 40 نفر اداره مى کنند و دولت نیز بازى آنهاست. 
حجت االسالم سالک خاطرنشان کرد: قدم اول مجلس 
براى ترمیم کابینه این بود که در حال حاضر 180 نماینده 

مجلس براى این تغییر، نامه اى را امضا کرده اند.

معاون امور امالك و کاداســتر ســازمان ثبت اسناد و 
امالك گفت: برخى از فرایندهاى صدور اسناد مالکیت 
شهرى و روستایى زمینه ساز نارضایتى عمومى است 

که باید براى رفع آن چاره اندیشى شود.
حســین صعید زرندى افزود: چرا باید براى دادن یک 
برگ کاغذ به مردم این همه نارضایتى ایجاد شــود، 
صدور ســند یک برگ کاغذ است، کار سخت عمرانى 
نیست. وى گفت: کاغذى که پیش از این با 235 تومان 
صادر مى شد، هم اینک با 50 هزار تومان صادر مى شود 
ولى مردم از آن ناراضى هســتند، در حالى که فناورى 
آمده است تا در کار مردم تسهیلگرى کند، ما خدمات را 

با فناورى گران کرده ایم. 
صعید زرندى ادامه داد: معطلى مردم در برخى موارد از 
جمله صدور اسناد مالکیت با فناورى بیشتر شده، اینها 
نقایص کار اســت که باید از خود بپرسیم و در عملکرد 

خود آن را جستجو کنیم.
معاون امور امالك و کاداســتر ســازمان ثبت اسناد و 
امالك کشور خطاب به دســت اندرکاران صدور سند 
مالکیت اظهار کرد: باید کار مردم را تســهیل کنیم و 
وقت سطوح کالن کشور را در این مواردى جزئى که 
مى توان آن را به صورت محلى و منطقه اى حل کرد 

تلف نکنیم. 

نامه 180 نماینده مجلس براى 
ترمیم کابینه

نارضایتى مردم از صدور 
سند امالك چاره اندیشى شود

نقل قول وزیر از رهبر انقالب
  مهر | به گفته وزیر ورزش، تأکید مقام معظم رهبرى 
در دیدار اعضاى هیئت دولت این بوده که تیم اقتصادى 
دولت مانند تیم ملى فوتبال تالش کنند. سلطانى فر گفت: 
مقام معظم رهبرى در  همین دیـدار اخیر اعضاى هیئت 
دولت فرمودند: از تیم اقتصـادى دولت  مى خواهم  مثل 
تیم ملى فوتبالمان که در رقابت هاى جام جهانى دالورانه 
و با اقتدار جنگیدند و کارى کردند کارستان و به ویژه آن 

دروازه بان خوب تیم، براى حل مشکالت تالش کنند.

ممنون، روسیه!
  بهار| هدایـت ا... خادمى، عضو کمیسـیون انرژى 
مجلس درباره تهاتر نفت با کاالى روسیه اظهار کرد: در 
شرایطى که به ما اجازه نمى دهند نفت بفروشیم و کاالى 
مورد نیازمان را وارد کنیم، ممنون روسیه هم هستیم که 

به ما کاال مى دهد تا از گرسنگى نمیریم.

گالیورى ها!
  خبرآنالیـن | محمدباقر نوبخت، سخنگوى دولت 
دیـروز درگفتگو با خبرنـگاران گفت: ما کـه نمى گوییم 
چقدر حال ما خوب است و چقدر خوشبختیم، بله مشکل 
داریم اما اینطور هم نیسـت که یک آدم نادانى در خارج 
مى گویـد «دیدید من تصمیم گرفتم و اقتصـاد ایران در 
حال فروپاشى است». برخى نیز همچون آدم کوچولوى 

سریال «گالیور» بیان مى کنند «ما نمى توانیم».

دختر روحانى کجاست؟
  خراسان |محمد حسین بهشـتى، پدر داماد رئیس 
جمهور کـه نامش در بیـن دریافت کننـدگان ارز دولتى 
براى واردات میوه به چشم مى خورد، در گفتگو با روزنامه 
«آفتاب یزد» گفت: پسـر بنـده که داماد آقـاى روحانى 
است، حدود 25 سال است اصًال ایران نیست و به همراه 
دختر خانم آقاى روحانى (یعنى عروس بنده) در شهر وین 
اتریش ساکن هستند. ایشان پزشک است و در همانجا 

مشغول به کار هستند.

فرزند آیت ا... علم الهدى 
دستگیر نشده 

  فارس | چند روزى است در فضاى مجازى شایعه اى 
درباره دسـتگیرى یکى از همکاران «سلطان سکه» در 
امارات مطرح شده است. برخى از شایعات در این زمینه به 
دستگیرى یکى از فرزندان امام جمعه مشهد در این باره 
اشاره داشـت که فرزند آیت ا... علم الهدى نیز در صفحه 
اینستاگرام خود با رد این موضوع نوشت: «اصًال سفرى به 
امارات نداشته ام و تاکنون نیز این آقاى عابد را نه دیده ام 
و نه مى شناسم و دیروز نیز در جلسه اى در تهران شرکت 
کرده ام.» وى با رد شایعه دستگیرى اش در این باره افزود: 

«هیچ ارتباطى با بازار سکه و ارز نداشته و ندارم.» 

کالنشهرها خالى مى شوند؟
  ایسـنا | داریوش مختـارى، کارشـناس حوزه آب 
هشـدار داد: اجراى پروژه هـاى بزرگ شیرین  سـازى و 
انتقال آب از خلیج فارس، دریاى عمان و خزر به مشهد، 
فارس، سمنان و بخش هایى از فالت مرکزى نه تنها به 
خالى  از سـکنه  شـدن بخش عمده  اى از جمعیت کشور 
مى انجامد بلکه اجراى ایـن پروژه ها با جذب منابع مالى 
هنگفت، از اجـراى راهکارهـاى مدیریـت مصرف آب 

شهرى نیز جلوگیرى مى  کند.

پرونده اى که هنوز باز است
  مهر |عباس جعفرى دولت آبادى، دادسـتان تهران با 
اشاره به محکومیت ناظم مدرسـه معین به ده سال حبس، 
دو سال انفصال از خدمت و شالق گفت: این پرونده در حال 
حاضر یک متهم دارد و دلیل اینکه بخشى از پرونده مفتوح 
است به این خاطر است که ممکن است بخشى از عدم اطالع 
رسانى ها یا پوشاندن موضوع وجود داشته باشد که در آینده 

کشف شود، ولى فعًال متهم همه چیز را پذیرفته است.»

خبرخوان
آغاز اعزام زائران به حج 

  باشگاه خبرنگاران جوان |  نخستین 
کاروان 270 نفره زائران حج تمتع ، ســاعت 7 
صبح امروز از فرودگاه امام خمینى(ره) به مدینه 
اعزام مى شود. امسال 85 هزار و 200 زائر ایرانى 
به غیر از نیرو هاى ســتادى، امداد، خدمات و 

پزشکان راهى عربستان خواهند شد.

طوالنى ترین ماه گرفتگى 
  تابنــاك |  طوالنى تریــن خســوف یــا 
ماه گرفتگى قرن 21 در مرداد ماه رخ خواهد 
داد و از آسمان ایران به خوبى قابل مشاهده 
است. این خســوف نزدیک به شش ساعت 
و 14 دقیقه طول مى کشــد که در نوع خود، 
یکــى از طوالنى ترین خســوف هاى زمین 
خواهد بود. طوالنى تریــن ماه گرفتگى قرن 
از ساعت 21و43دقیقه پنجم مرداد ماه شروع 
مى شود و 4 بامداد روز ششــم مرداد ماه به 

پایان مى رسد.  

افزایش 4 درجه اى دما 
  ایســنا |  معاون شــبکه پایش ســازمان 
هواشناســى شرایط دمایى کشــور را طى سه 
هفته آینده پیش بینى کرد و گفت: از 31 تیرماه 
تا 13 مرداد ماه دماى بیشــتر مناطق کشــور 
مشابه هفته پایانى تیرماه خواهد بود و همچنان 
میانگین دماى 4 درجه نســبت به مدت مشابه 

بلندمدت افزایش مى یابد.

93 دختر مجرد، مادر شدند
  ایلنا |  مدیرکل امور کــودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستى کشور با بیان اینکه در سال 
گذشته 93 دختر مجرد باالى 30 سال موفق به 
دریافت فرزندخوانده شــدند، گفت: بیشترین 
تقاضاى سرپرســتى مربوط به دختر بچه هاى 

پنج تا شش ساله و در نهایت 16 ساله است.

پنجره ها بسته مى شود!
  ایســنا |  رئیس اداره ســالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت از روند رو به 
رشد پیرى جمعیت در ایران ابراز نگرانى کرد و 
گفت: پنجره جمعیتى در ایران در 15 سال آینده 
به طرف بسته شدن مى رود؛ یعنى تعداد جوانان 
مولد کاهش پیدا مى کند و جمعیت به ســمت 

پیرى مى رود.

سلطه چین و هند
  تســنیم |  بنا بر آنچه اعالم شده گردش 
مالى نوشت افزار در سال گذشته 4000 میلیارد 
تومان برآورد شده است. اما آیا این گردش مالى 
قابل توجه صرف کاالى داخلى مى شود؟ پاسخ 
منفى است. طبق اعالم مسئوالن، بیش از 70 
درصد نوشــت افزار داخل بازار ایران از واردات 
تأمین مى شود و این بازار همانند بسیارى دیگر 

از حوزه ها پر است از کاالهاى چینى و هندى.

همه پولش را مى خواهد!
  تابناك |  ســردار آزمون که هفته گذشــته 
از با حــال بودن تصادف زنجیــره اى گفته بود 
که خودش بخشــى از آن بود، حاال از خسارت 
ماشینش نمى گذرد و این موضوع خبرساز شده 
اســت. راننده خودروى نیســان که مقصر این 
تصادف شناخته شــد، از مهاجم تیم ملى گالیه 
دارد. گفته مى شــود راننده نیسان آبى (اگرچه 
به عنوان مقصر باید تمام خســارت مربوط به 
این حادثه را بپردازد) مدعى است خانواده سردار 
آزمون که در ابتدا گفته بودند خسارتى براى این 
تصادف نمى گیرند، زیر قولشان زده اند و براى 

این تصادف رضایت نمى دهند.

وزیر اطالعات در یکى از برنامه  هاى تلویزیونى به تشریح 
نحوه دســتگیرى تیم چهارنفره داعشى که قصد فعالیت 

تروریستى در خاك ایران را داشتند، پرداخت.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم و المسلمین محمود 
علوى  طــى گفتگویــى در ارتباط با نحوه شناســایى و 
دستگیرى این تیم  چهار نفره داعش اظهار کرد: این تیم 
چهار نفره  از یکى از اســتان هاى  جنوب غربى ما برنامه 
ریزى کرده بودند و به وسیله و محوریت فردى که برادر او 
چندى قبل در سوریه در درگیرى بین جریان هاى تکفیرى 
و تروریستى به هالکت رسیده بود، وارد عمل شدند، البته 
در مورد این فرد باید یادآور شویم که با وجود به هالکت 
رسیدن او در سوریه، یک عده نادان در فضاى مجازى به 
درك واصل شدن او را مى خواســتند به نوعى در خاك 
جمهورى اسالمى برشمرند که خوشــبختانه خیلى زود 
این توطئه خنثى و مشخص شد که این فرد تکفیرى، در 

سوریه به هالکت رسیده است.
وى ادامه داد: برادر او تیم چهار نفره اى را تشــکیل داد و 
بناى به پیوستن به داعش را داشتند و از طرف امیر داعش 
به آنها ابالغ شد که در ایران بمانند، با این عنوان که امروز 
اقدامات مجاهدانه بر هجرت مقدم تر است،  در ایران بمانید 
واسلحه و امکانات تهیه کنید، برنامه ریزى کنید و اگر نمى 
توانید در اســتان خودتان اقدام کنید، در شیراز و اصفهان 
اقدامات خود را انجام دهید.  وزیــر اطالعات افزود:  آنها 
برنامه ریزى هاى خود را انجام داده بودند، مواد منفجره و 

امکانات در دسترس داشتند، اما به لطف خداوند اقدامات 
عملى انجام شد و این گروه که خودشان چهار نفر بودند و 

سه نفر از مرتبطین آنها روز دوشنبه در جنوب غرب کشور 
توسط ســربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایى و نقشه 

شومشان نقش برآب شد. در حال حاضر تخلیه اطالعاتى 
روى آنها انجام مى شود.

روایت وزیر اطالعات از دستگیرى تیم 4 نفره داعشى در خاك ایران

اقدام تروریستى در اصفهان ناکام ماند

روزنامــه «کیهــان» به تنــدى نســبت به پخش 
صحنه هاى اهداى جام جهانى، به صداوسیما و البته 
عادل فردوسى پور حمله کرد. «کیهان» پخش این 
تصاویر را «ساختارشــکنى غریب» توصیف کرد و 
نوشت: «فردوســى پور که در طول یک ماه اجراى 
برنامــه «2018» بارها به لحاظ کالمى دســت به 
هنجارشکنى زده و به ارزش هاى انقالب و مردم علنًا 
توهین کرده بود، این بار هم در پایان پخش تصاویر 
ساختارشکنانه یاد شده اظهار کرد که با پخش کامل 
این تصاویر، همه پاى تلویزیون مملکتشان نشستند 

و لذت بردند.» 
این روزنامه، در آغــوش گرفتن بازیکنان و همچنین 
رئیس جمهور فرانسه توسط رئیس جمهور کرواسى 
را «هنجارشــکنانه و نامتعارف» خواند و نوشــت: 
«فردوســى پور و اطرافیانــش کــه در طول پخش 
برنامه هــاى ویژه جام جهانى موســوم به «2018» 
ســعى کردند به انواع و اقسام ساختارشکنى ها دست 
زده...تا در واقع جزیره جداگانه براى خود در تلویزیون 

ساخته... این بار به طور رسمى عالیق و سالیق خود 
را آنچنان به مدیران رسانه ملى تحمیل کردند که این 
حضرات متوجه نشدند دســت به چه ساختار شکنى 
غریبى زده اند! فردوسى پور... اظهار کرد که با پخش 
کامل این تصاویر، همه پاى تلویزیون مملکتشــان 

نشستند و لذت بردند. 
وى تأکید کرد که این تصاویر پخش شــد و همه هم 
دیدند و خیلى عادى بــود و هیچ اتفاقى هم نیفتاد! به 
نظر مى آید اگر حضرات متولى رســانه ملى بخواهند 
تحت تأثیر برنامه سازانشان باشند، حتمًا مسابقات شنا 
و کشتى کچ زنان آمریکایى را نیز پخش کرده و حتمًا 
جناب فردوســى پور توصیه مى کند که با پخش این 
مسابقات همه پاى تلویزیون مملکتشان مى نشینند 
و لذت بــرده و هیچ اتفاقى هم نخواهــد افتاد! بعد از 
آن هم مى توانند فیلم هاى خارجــى را بدون جرح و 
تعدیل و با تمامى صحنه هــاى غیراخالقى و مبتذل 
پخش کنند که حتمًا با آن صحنه ها هم هیچ اتفاقى 

نخواهد افتاد!»

سهراب مرادى، قهرمان دسته 94 کیلوگرم وزنه بردارى 
جهان و المپیک، پس از المپیک ریو از سوى اصفهانى ها 
مورد تقدیر قرار گرفت و شهردارى یک دستگاه آپارتمان 

به او اهدا کرد اما در یک اقدام عجیب این خانه را مجدداً از 
او پس گرفت و قهرمان المپیک یک روز هم نتوانست در 

آپارتمان رؤیایى زندگى کند.
دارنده مدال طالى جهان در رابطه با خانه اى که قرار 
بود شــهردارى اصفهان به او براى کسب مدال طالى 
المپیک ریــو بدهد، تصریح کرد: پس از کســب مدال 
طالى من در المپیک ریو با توجه به اینکه اولین کسى 
بودم که براى استان اصفهان در رویداد بزرگ المپیک 
مدال آورى کردم، شــهردارى اصفهان تصمیم گرفت 

یک آپارتمان به من هدیه دهد تا آنجا بدون هیچگونه 
هزینه اى زندگــى کنم اما پــس از مدتى بــا آوردن 
بهانه هاى مختلف و هزاران ترفنــد، آن خانه را از من 

پس گرفت!
دارنده طــالى قهرمانى جهان افزود: آقایان در اســتان 
اصفهان کارى کرده اند که کامًال از ورزش دلسرد شده ام. 
مى توانید ببینید حال و روز سایر قهرمانان استانم چگونه 

است و از دست مسئوالن چه دردى مى کشند.
مرادى خاطرنشــان کرد: چرا اصفهان به غیر از من یک 

قهرمان المپیک ندارد، تنها دلیلش این است که رفتار و 
کردار مسئوالن زیبا نیست و خیلى راحت سبب مى شود 
تا ورزشــکاران از ادامه ورزش حرفه اى منصرف شوند. 
سئوال من از مسئوالن اصفهان این است که آیا حواستان 
به قهرمان المپیکى استانتان هست که چگونه خودش را 
براى مســابقات بزرگى مانند بازى هاى آسیایى، جهانى 
و المپیک آماده مى کند؟ مسئوالن استان اصفهان! چرا 
فقط حرف مى زنید و به وضعیــت قهرمان المپیکى تان 

رسیدگى نمى کنید؟

«هیچ اتفاقى نیافتاد» از نگاه «کیهان»!

شهردارى اصفهان
 خانه اهدایى به قهرمان 

المپیک را پس گرفت!

دبیر کل بنیــاد حجاب و عفــاف با انتقــاد از برخى 
افراد کــه بــه ارزش هاى اســالمى دهــن کجى 
مى کنند، گفت: متأســفانه امروز کشــف حجاب از 
داخل اتومبیل ها به مغازه هــا، خیابان ها و کوچه ها 
رســیده و اگر با این پدیده برخورد نشود، کشور دچار

 خسران خواهد شد.
 بــه گــزارش خبرگزارى حــوزه، حجت االســالم 
والمســلمین محمد حســن اخترى افزود: وضعیت 
حجاب در جامعه امروز روبه افول است و در ایجاد این 
وضعیت نابسامان همگى مقصر هستیم و وزارتخانه ها، 
ائمه جمعه و جماعت، اساتید و فرهیختگان همگى با 
کوتاهى در وظایف خود، سبب ایجاد چنین شرایطى 

شده ایم. 

وى خاطرنشان کرد: منشأ نهادینه شدن یک فرهنگ 
در مردم یک کشور به ارائه خدمات آموزشى از دوران 
کودکى بازمى گردد، بنابراین بایــد آموزش عفاف و 
حجاب را نه تنها از دبستان، بلکه از مهدهاى کودك 
آغاز کنیم. وى تصریح کــرد: باید قبل از اینکه جامعه 
به ســمت بى حجابى برود و از درون منفجر شــود، 
تمهیداتى را بیاندیشــیم و بدانیم که فرهنگ وارداتى 
هرگز به نفع ما نیست.  دبیر کل بنیاد حجاب و عفاف 
ضمن گالیه از رســانه ملى در پخش تصاویر بانوان 
بدحجاب، بیان کرد: متأسفانه در یکى از این شب ها 
تیزر تلویزیونى یکى از فیلم هاى ســینمایى در رسانه 
ملى پخش شد که  تمام بازیگران آن حجاب اسالمى 

نداشتند.

دبیرکل بنیاد حجاب و عفاف با اشاره به کشف حجاب در خیابان ها: 

آموزش حجاب از مهدکودك آغاز شود

ســاختمان جنجالى کمیتــه امداد امام خمینــى(ره) در 
سوهانک تهران سرانجام با قیمت 900 میلیارد تومان به 
دانشگاه آزاد فروخته شد.  فتاح رئیس کمیته امداد در مورد 
فروش ساختمان سوهانک گفت: بعد از 2/5 سال فراز و 
فرود و اعالم آمادگى 19 دستگاه براى خرید این مجتمع، 
ساختمان ســوهانک نهایتًا به مبلغ 900 میلیارد تومان 

به دانشگاه آزاد فروخته شــد. وى ادامه داد: پیش از این 
تصور ما این بود که وزارت بهداشــت یا علوم خریدار این 
ساختمان هستند که با توجه به اختالف قیمت، این مجتمع 
ماه گذشته به دانشــگاه آزاد فروخته و تحویل شد که 35 
درصد معادل 300 میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت 
به ما داده شده و مابقى طى سه سال به ازاى صد میلیارد 
تومان در هر شش ماه پرداخت مى شود. اینجا جا دارد از 
برادرم آقاى قاضى زاده [وزیر بهداشت] هم عذرخواهى 
کنم چراکه ایشان شاید درخصوص فروش این ساختمان 
از من دلخور شده باشند چراکه ما باهم دست دادیم ولى به 
علت اختالف قیمت 180 میلیاردى این معامله نهایى نشد 
چراکه رقم پیشنهادى آنها 720 میلیارد تومان بود. فتاح 
گفت: پول حاصل از فروش این ساختمان در صندوق امداد 
والیت سپرده گذارى خواهد شد که به عنوان وام ضرورى 

به نیازمندان پرداخت مى شود.

ساختمان جنجالى کمیته امداد
 باالخره فروخته شد

مسئول بسیج دانشــجویى دانشــگاه هرمزگان گفت: 
هرچند عبور و مرور حیوانات از وســط دانشــگاه براى 
خودش جذابیت هایى دارد، اما کمى براى دانشــجویان 
ورودى جدید مسئله ساز اســت! گاهى در سلف دانشگاه 
نشسته ایم و متوجه کاروان شترى مى شویم که از مقابل 

در سلف عبور مى کند.
نعیمى اظهــار کرد: دانشــجویان ترم اولــى خصوصًا 
برخى از خانم ها از این حیوانــات واهمه دارند و وقتى در 
حیاط دانشگاه با شــتر و یا گاوى روبه رو مى شوند کمى 
مى ترسند. بار ها این مسئله را با مسئوالن دانشگاه مطرح 
کرده ایم، اما آنها مى گویند به دلیل شــرایط جغرافیایى 

دانشگاه راه حلى براى آن ندارد.
مسئول بسیج دانشجویى دانشــگاه هرمزگان در ادامه 
افزود: البته این حیوانات اهلى بر جذابیت دانشگاه اضافه 
مى کنند و حتى دانشجویان جدید نیز کمى پس از حضور 

در دانشگاه به آن عادت مى کنند.
 وى یادآورشد: مکان دانشگاه هرمزگان در 5 کیلومترى 
بندر عباس و در جاده میناب، از یک سو به دریا و از سوى 
دیگر به بیابان راه دارد و همین مســئله سبب شده است 
که حیوانات اهلى و یا گاهى سگ هاى بیابانى از محوطه 

دانشگاه عبور کنند.

جوالن شتر ها در دانشگاه هرمزگان!
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در ســینماى ایران عروســک هاى مختلفى بوده که همانند یک سوپراستار 
درخشیده اند ولى فقط تعداد کمى از آنها همچنان ستاره هستند و مابقى در حد 
خاطره اى دور براى متولدین دهه هاى 60 و 70 باقى مانده اند. این روزها که فیلم 
سینمایى «خاله قورباغه» (براساس کاراکتر ســریال«خاله قورباغه») بر پرده 
سینماها در حال اکران است،  فیلم هاى عروســکى دیگرى به یادمان مى آید 
که دوران کودکى مان با آنها گذشت؛ فیلم هایى که یا عاشق عروسک هایشان 

مى شدیم یا  گاهى از دیدنشان مى ترسیدیم.
خبرگزارى «ایســنا» به بهانه اکران فیلم «خاله قورباغه» کــه از معدود آثار 
سینمایى تمام عروسکى ایران است، تعدادى از فیلم هاى دیگرى را که بیشتر در 
دهه هاى 60 و 70 ساخته شده و عروسک جزء الینفک آنها بوده مرور کرده است.

یکى از اولین فیلم هایى که مى توان به آن اشاره کرد و در جستجوهاى اینترنتى به 
عنوان یک فیلم عروسکى از آن یاد شده «ابراهیم در گلستان» به کارگردانى ایرج 
امامى است که در اولین دوره جشنواره فیلم فجر در سال 61 نمایش داده شد. در 
این فیلم که به بخشى از زندگى حضرت ابراهیم (ع) اشاره دارد، مرضیه محبوب 
که امروز یکى از شناخته شده ترین عروسک سازان و عروسک گردان هاى ایران 

است هم حضور داشت.
از مهمترین فیلم هاى عروسکى ســینماى ایران بى شک به «شهر موش ها» 
باید اشاره کرد که اولین نسخه آن در سال 64 ســاخته شد ولى حدود 30 سال 
بعد با داستانى دیگر روانه سینماها شد. «شهر موش ها» به کارگردانى سینمایى 
محمدعلى طالبى و کارگردان هنرى مرضیه برومند ســاخته شده بود و نسخه 
جدید آن را ســال 93 خود برومند با متنى از فرهاد توحیــدى کارگردانى کرد. 
«کپل»، «دم باریک»، «دم دراز»، «اسسمشــو نبر»، «گوش دراز» و «خوش 

خواب» تعدادى از شخصیت ها و عروسک هاى این فیلم سینمایى بودند. 
یکى دیگر از فیلم هاى سینمایى ماندگار کودکان دهه 60 «گلنار» به کارگردانى 
کامبوزیا پرتوى بود که نوار کاســت این فیلم هم طرفداران زیادى داشت. در 
این فیلم «گلنار» دخترى است که باد دستمال آبى اش را مى برد و او براى پیدا 
کردنش راهى جنگل و بعد گرفتار خرس ها مى شود؛ خرس هایى عروسکى که 

داستان تازه اى را براى گلنار رقم مى زنند.
«گربه آوازه خوان» فیلم دیگر پرتوى اســت که سال 69 آن را ساخت و در کنار 
عروسک ها، رضا بابک، حمید جبلى و پوراندخت مهیمن از جمله بازیگران بودند. 
در این فیلم ایرج طهماسب، دنیا فنى زاده، حسن پورشیرازى و ماندانا کریمى به 

عنوان بازیگران عروسکى نقش داشتند.
«دزد عروســک ها» به کارگردانى محمدرضا هنرمند هــم از دیگر فیلم هاى 
خاطره برانگیز دهه 60 است که اکبر عبدى و آزیتا حاجیان در آن نقش داشتند تا با 

همراهى عروسک ها داستانى رئالـ  عروسکى را به تصویر بکشند.
«الو الو من جوجوام» دیگر فیلم عروسکى مرضیه برومند است که عروسک هاى 
«جوجو» و «میو» آن در کنار بازیگرانى همچون مهدى هاشمى، مهتاب نصیرپور 
و فهیمه راستکار نقشى پررنگ در پیشبرد داستان داشتند. از نکات قابل توجه 
این فیلم حضور هنرمندانى چون کیومرث ملک مطیعى، جهانگیر فروهر، رقیه 
چهره آزاد، محمود بصیرى، مریم سعادت، عادل بزدوده، فرخ لقا هوشمند و ارژنگ 
امیرفضلى است که هر کدام اسم و رسمى در آن زمان داشتند یا بعدها پیدا کردند.

مسعود کرامتى هم یکى دیگر از فیلمسازانى است که در عرصه سینماى کودك 
و نوجوان یکى از آثار به یادماندنى را با نام «پاتال و آرزوهاى کوچک» خلق کرده 
که در سال 68 در جشنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان نمایش داده شد. این 
فیلم که نویسندگان اولیه آن رضا کیانیان و مهدى سجاده چى بودند، سال 93 در 
شبکه نمایش خانگى توزیع شد. در این فیلم هم چهره هاى مطرحى از سینماى 
ایران حضور داشــتند که به بازیگرى رضا کیانیان و احمد آقالو، آهنگســازى 

محمدرضا علیقلى و تدوین رسول مالقلى پور مى توان اشاره کرد.
در ادامه این فیلم هاى عروسکى، یکى از معروف ترین فیلم هایى که هنوز هم 
عروسک هایش زنده هستند و در برنامه هاى مناسبتى خود در تلویزیون حضور 
دارند، «کاله قرمزى و پسرخاله» است که در سال 73  به فروش قابل توجهى 
دست یافت. این فیلم به کارگردانى ایرج طهماسب با صداپیشگى حمید جبلى 
ساخته شــد که عالوه بر این  دو، فاطمه معتمدآریا، مرضیه محبوب، مرتضى 
احمدى، حمیده خیرآبادى، فرخ لقا هوشــمند، مهرى مهرنیا، حسن شیرازى و 
اکبر دودکار در آن بازى کرده اند. طهماسب چند سال بعد (1381) فیلم دیگرى 
را با محوریت همان عروسک هایش با نام «کاله قرمزى و سروناز» ساخت که 
معتمدآریا، رضا عطاران و خسرو احمدى هم در آن بازى مى کردند. در این فیلم 
دنیا فنى زاده مثل همیشه از عروسک گردانان «کاله قرمزى» و «پسرخاله» بود.

البته ایرج طهماســب در کنار فیلم دیگرى با نام «کاله قرمزى و بچه ننه» در 
سال 1379 فیلم «یکى بود یکى نبود» را هم به نویسندگى خودش و حمید جبلى 
ساخت که در روایت داستانش تعدادى عروســک نیز نقش دارند. در این فیلم 
فرشته صدرعرفایى، حمید جبلى، خسرو احمدى، هنگامه مفید و تهمتن مفید 

صداپیشگان بودند.
اما یکى دیگر از فیلم هاى عروســکى ســینماى ایران که تولیدش به دهه 90 
برمى گردد «گورداله» به کارگردانى نادره ترکمانى است که تمام شخصیت هاى 
آن نیز عروسکى هستند و بهمن مفید، هنگامه مفید و شهره لرستانى جمعى از 
صداپیشگان فیلم هستند. «گورداله» که چند سالى طول کشید تا به مرحله اکران 

رسید، در شبکه نمایش خانگى نیز توزیع شده است.

یک ماه تا پایان فیلمبردارى فاز اول سریال «از یاد ها رفته» باقى مانده و کار تصویربردارى 
این مجموعه تلویزیونى در لوکیشن اطراف شهریار ادامه پیدا مى کند تا خودش را به کنداکتور 

پاییز تلویزیون برساند.
«از یاد ها رفته» به کارگردانى بهرام بهرامیان تیرماه 96 براى پخش از شبکه 5 سیما کلید خورد 
و تصویربردارى آن بعد از یکسال هنوز ادامه دارد. البته در میانه راه جزو پروژه هاى الف قرار 
گرفت که در 50 قسمت ساخته مى شود. پروژه اى که به تعبیر اکبر تحویلیان در حوزه تاریخ 
معاصر مى گذرد و تصویربردارى اش در دو فاز پیش بینى شده که بعد از پایان تصویربردارى فاز 

اول که به حدود 27 قسمت مى رسد و درباره فاز بعدى تصمیم گیرى مى شود.
تهیه کننده سریال «از یاد ها رفته» گفت: تاکنون بیش از هزار دقیقه از سریال را در شهرك 
سینمایى غزالى و لواســان تصویربردارى کرده ایم و حدود ده لوکیشن دیگر از فاز اول باقى 

مانده است که حدود 30 روز آینده به پایان مى رسد. به همین منظور از فردا به اطراف شهریار 
مى رویم و کار تصویربردارى مجموعه از آن لوکیشن ادامه پیدا مى کند.

براساس این گزارش، داستان این سریال به زندگى دخترى جوان در سال 1319 مى پردازد 
که به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب رسوم دچار بحران شدیدى مى شود، اما با 
کشف حقیقت سنت ها و رفتار ها به آرامش و زندگى مشترك مى رسد. بخش هایى از داستان 
این سریال که درباره «خسرو» (حسین یارى) و «مهربانو» (هلیا امامى) است نیز به کشف 

حجاب مى پردازد.
حسین یارى، حسین پاکدل، هلیا امامى، میترا حجار، پوریا پورسرخ، بیتا فرهى، کامران تفتى، 
لیال بلوکات، سیما تیرانداز، مهدى سلوکى، رضا یزدانى، رسول نجفیان، علیرام نورایى، حبیب 

دهقان نسب، مهرداد ضیایى و... بازیگران این سریال هستند.

تصویربردارى سریال «ســتایش3» به کارگردانى سعید سلطانى و 
تهیه کنندگى آرمان زرین کوب این روزها در خیابان هاى تهران ادامه 
دارد. تصویربردارى این ســریال از 10 فروردین در تهران آغاز شده 
است. سعید مطلبى نگارش «ســتایش 3» را در 30 قسمت بر عهده 
داشته و گروه تولید با شروع فصل پاییز به شمال و شهر رامسر و جنوب 

کشور سفر خواهد کرد.
به گزارش فارس، فصل یک و 2 «ستایش»، در سال هاى 90 و 92 
از شبکه 3 سیما پخش شد. نرگس محمدى، داریوش ارجمند، مهدى 
سلوکى، زهرا سعیدى، سیما تیرانداز، محمود عزیزى، مهدى پاکدل، 
حدیث میرامینى و... از بازیگران فصل هاى پیشین این سریال بودند.

محمدرضا گلزار که زمانى سوپراستار سینما بود و عاملى تلقى مى شد بر فروش 
باالى فیلم ها در ماه هاى اخیر بدجورى قافیــه جلب مخاطب را باخته 

است.
امســال فیلمى با بازى او با نام «دلم مى خــواد» در یکى از 
بهترین زمان هاى اکران که عیدفطر باشد روى پرده رفت 
اما این فیلم بعد از سه هفته اکران به زحمت فروشش از یک 
میلیارد عبور کرد آن هم درشرایطى که کلى تبلیغ شد بر سر 

اینکه «دلم مى خواد» پیش تر «دلم مى خواد برقصم» 
نام داشته و فیلمى است درباره رقص و آواز و 

خوشگذرانى.
گلزار امســال فصل دوم سریال 
«ساخت ایران» را هم در شبکه 
خانگى داشــت؛ ســریالى که 
تهیه کنندگان آن امید زیادى 
داشــتند به رونق تکفروشى و 
جانشینى «شهرزاد» اما علیرغم 

کلى بریز و بپاش و سفر به چین 
براى فیلمبردارى بخشى از نماها، 
اوضاع فروش این ســریال آنقدر 
کساد بود که تولیدکنندگان ناچار 

شدند به راه اندازى یک نشست پرسش و پاســخ در رستورانى براى توجیه آمار 
پایین تکفروشى!

بماند که در تمام سال هاى فعالیت سینمایى گلزار تنها محصوالتى مانند 
«توفیق اجبارى»، «کما» یا «آینه بغل» فروشى چشمگیر داشته اند 
که در آنها گلزار، پارتنر چهره هایى همچــون رضا عطاران، امین 

حیایى و جواد عزتى بوده است.
با این اوصاف گلزار که اخیــراً بازى در یک فیلــم پربازیگر به نام 
«ما همه با هم هســتیم» که درباره بریز و بپاش تولید در آن و هویت 
سرمایه گذار آن امید علیجانى حرف و حدیث فراوان است را پشت سر 
گذاشته به زودى بناست با مســابقه «برنده باش» به اجرا در رسانه ملى 

روى آورد!
اینکه گلزار چرا بعد از سال ها فعالیت در سینما در انتهاى 
دهه 90 خورشیدى سر از تلویزیونى درآورده که در همه 
دو دهه فعالیت سینمایى گلزار هیچکدام از آثار وى را 
حائز نمایش ندانسته به خودش مربوط است اما عدم توجه 
کافى مخاطبان به «دلم مى خواد» و «ساخت ایران2» هر 
دو با بازى گلزار آالرمى است پیش روى مدیران رسانه ملى و البته 
اسپانسر «برنده باش» که البد بر سر حضور گلزار در این برنامه 

کلى حساب و کتاب کرده است.

فیلم سینمایى «ســال دوم دانشکده من» ساخته رسول 
صدرعاملى و تهیه کنندگى مســعود ردایى براى اکران 

پاییز آماده شد.
 «سال دوم دانشــکده من» آخرین فیلم بلند سینمایى 

رســول صدرعاملى در مقام کارگردانى به تهیه 
کنندگى مســعود ردایى اســت. ردایى درباره 
آخرین وضعیت اکران این فیلم گفت: مراحل 
فنى، تدوین، موســیقى و صداگذارى این اثر 
به پایان رســید و هم اکنون آمــاده نمایش 

شــده اســت. وى افزود: قرارداد 
پخش این فیلم با مؤسســه 

فیلمیران منعقد شده و 
برنامه ریزى ما براى 
اکران سراســرى از 
نیمه مهرماه به بعد 

خواهد بود.

على مصفا، بابک حمیدیان، ویشــکا آســایش، شقایق 
فراهانى، پــدرام شــریفى، نیلوفر خوش خلق، شــیوا 
خسرومهر، مریم بوبانى و علیرضا استادى بازیگران این 
فیلم هستند همچنین به جز بازیگران نامبرده، 
22 نفر از چهره هاى شناخته نشده نیز 
در این فیلم براى اولین بار به ایفاى 
نقش مى پردازند که در این میان سه 
نفر جزو بازیگران اصلى و مابقى در 
نقش هــاى فرعى مقابــل دوربین 
خواهند رفــت. این 22 نفــر از میان 
900 نفر و پس از پشت سر 
گذاشتن مراحل تست 
و تمرین بازیگرى 
براى حضــور در 
این فیلم انتخاب

شده اند.

«من و شما»
 دوباره با ظلى پور 
روى آنتن مى رود!

بعد از کش و قوس هاى فراوان برنامه «من و شما» 
براى انتخاب مجرى، این برنامه با مجرى سابق خود 
ادامه خواهد داد. چندى پیش خبرى مبنى بر شــروع 
فصل جدید برنامه «من و شما»  به تهیه کنندگى هادى 
قندى منتشر شد که در فصل جدید خود با مجرى به 
غیر از آرش ظلى پور پخش خود را آغاز مى کند. مجریان 
زیادى براى اجراى این برنامه معرفى شدند که در این 
بین دو مجرى یعنى فرزاد حســنى و رضا رشــیدپور 
گزینه هاى نهایى براى اجراى فصل جدید این برنامه 
بودند. در این بین گفته شد فرزاد حسنى فعًال امکان 
حضور در تلویزیون را ندارد و رضا رشیدپور هم به دلیل 
شروع فصل جدید برنامه «حاال خورشید» حضورش 
در برنامه  «من و شــما» منتفى شده است. مجریان 
زیادى براى این برنامه معرفى شدند که محمدحسین 
میثاقى، حمید فرهانى، شاهین صمدپور، پیمان طالبى 
و... از جمله گزینه هاى مطرح شده بودند ولى هرکدام به 
دالیلى به نتیجه نرسید. حاال با گذشت مدتى از انتشار 
خبرها و مشخص نبودن مجرى این برنامه شنیده شده 
که این برنامه قرار است فصل جدید خود را به دلیل به 
توافق نرسیدن و مشکالت گزینه هاى اجرا، با آرش 
ظلى پور مجرى سابق خود ادامه دهد و فصل جدید را 
با او آغاز کند. این در حالى است که در فصل قبل چند 
برنامه با حاشیه روبه رو شد، حال باید دید در فصل جدید 
عملکرد این مجرى چگونه است. گفتنى است؛ فصل 
اول برنامه «من و شما» به تهیه کنندگى هادى قندى و 
اجراى آرش ظلى پور در قالب یک برنامه گفتگو محور 

هر جمعه از شبکه شما پخش مى شد.

خــاطــره بـــــازی
 با عروسک ھای سینما

تازه ترین خبرها از سریال پربازیگر «از یاد ها رفته»

از اول شهریور ماه برنامه سینمایى تلویزیون در کنداکتور شبکه 
3 ســیما قرار مى گیرد و با دید رونق اشتغال فیلمسازان جوان، 
توجه به بازار مســتند جزو اولویت هاى سرى جدید «هفت» 

خواهد بود.
ناصر کریمان، مدیرگروه اجتماعى شبکه 3 سیما  گفت: ساختار 
برنامه «هفت» تغییــر پیدا نمى کند، فقــط مخاطب اصالح 
بر مبناى تقویت این برنامه را مى بیند. یعنــى در واقع برنامه 
«هفت» با چند میز تخصصى کار تحلیل و بررســى سینماى 
ایران را پیش مى برد و حاال در طراحى جدید، «مستند» را مورد 

توجه قرار داده ایم. 
وى در پاسخ به این سئوال که قرار است چه شخصیتى اجراى 
ســرى جدید برنامه «هفت» را برعهده بگیــرد، تأکید کرد: 
رسانه اى کردن نام مجرى، محتوا و اصل هویت جدید برنامه 
«هفت» را تحت الشعاع خود قرار مى دهد. این روزها مى بینیم 
که رسانه ها نام مجرى جدید را رایزنى مى کنند اما الزم است 
بگویم بهروز افخمى، مهران مدیرى و رضا رشید پور به عنوان 

مجرى در این برنامه حضور ندارند. 
وى افزود: یک مدتى براى جمع بندى این سیاســت ها، زمان 
نیاز داشتیم؛ به همین دلیل برنامه «هفت» متوقف شد. تنها ما 
اصرار کردیم که مخاطب از تحلیل و بررسى فیلم هاى مسابقه 
سینماى ایران(جشــنواره فیلم فجر) عقب نماند ویژه برنامه 

«هفت» را با اجراى رضا رشیدپور جلوى دوربین بردیم.

از برنامه «هفت» چه خبر؟

کنکاشى درباره علت روکردن آقاى سوپراستار به اجرا در تلویزیون

گلزار دیگر در سینما نمى فروشد!

«ستایش3» به نیمه رسید 

فیلم صدرعاملى با ستاره هاى سینما 
در راه اکران است

ده من» آخرین فیلم بلند سینمایى 
 در مقام کارگردانى به تهیه
ایىاســت. ردایى درباره
ن این فیلم گفت: مراحل 
قى و صداگذارىایناثر
م اکنون آمــاده نمایش 

فزود: قرارداد 
سســه 

ه و
ى 
 

استادى بوبانى و علیرضا خسرومهر، مریم
فیلم هستند همچنین به جز بازی
هاى شن از چهره 22 نفر

براى اولین در این فیلم
نقش مى پردازند که د
اص نفر جزو بازیگران
نقش هــاى فرعى مق
2خواهند رفــت. این 2

900 نفر و پس
گذاشتن
و تمر
براى
این
شد

راستار سینما بود و عاملى تلقى مى شد بر فروش 
 بدجورى قافیــه جلب مخاطب را باخته 

 «دلم مى خــواد» در یکى از 
عیدفطر باشد روى پرده رفت 
ن به زحمت فروشش از یک 
طى که کلى تبلیغ شد بر سر 

«دلم مى خواد برقصم» 
رقص و آواز و

ال 
ه 

 
م

ن 
ها، 
در
ر

شدند به راه اندازى یک نشست پرسش و پاســخ در رستورانى براى توجیه
پایین تکفروشى!

بماند که در تمام سال هاى فعالیت سینمایى گلزار تنها محصوالتى
«توفیق اجبارى»، «کما» یا «آینه بغل» فروشى چشمگیر داشت
که در آنها گلزار، پارتنر چهره هایى همچــون رضا عطاران،

حیایى و جواد عزتى بوده است.
با این اوصاف گلزار که اخیــراً بازى در یک فیلــم پربازیگر ب
«ما همه با هم هســتیم» که درباره بریز و بپاش تولید در آن و ه
آن امید علیجانىحرفو حدیث فراوان است را پشت سرمایه گذار
گذاشته به زودى بناست با مســابقه «برنده باش» به اجرا در رسانه

روى آورد!
اینکه گلزار چرا بعد از سال ها فعالیت در سینما در انت
0دهه90 خورشیدى سر از تلویزیونى درآورده که در
دو دهه فعالیت سینمایى گلزار هیچکدام از آثار و
حائز نمایش ندانسته به خودش مربوط است اما عدمت
کافى مخاطبان به «دلم مى خواد» و «ساخت ایران2
دو با بازى گلزار آالرمى است پیش روى مدیران رسانه ملى و
اسپانسر «برنده باش» که البد بر سر حضور گلزار در این بر

کلى حساب و کتاب کرده است.
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هجدهمین دوره لیــگ برتر فوتبال ایــران از روز 5 مرداد آغاز مى شــود تــا بار دیگر 
عالقه مندان و طرفداران فوتبال مسیر زندگى خود را به سمت فوتبال تغییر دهند.

به گزارش ایمنا، پس از اتمام لیگ هفدهم تیم هاى حاضر در لیگ برتر خیلى سریع شروع 
به جذب بازیکنان مورد نیاز خود کردند تا بتوانند تمرینات خود را سریع تر آغاز کنند، بعد 
از بازگشت تیم ملى از جام جهانى اکثر ملى پوشان با اســتراحتى چند روزه به تمرینات

تیم هاى خود بازگشتند و کم کم تیم ها شکل کامل به خود گرفتند.
عالمت سئوال هاى زیادى از لیگ امســال در ذهن دوستداران فوتبال وجود دارد، اینکه 
فالن بازیکن چگونه در عین مصدومیت به تیم لیگ برترى پیوســت؟ آن یکى بازیکن 

چطور با حضور در تیم جدید کاپیتان شــد؟ بازیکنى که تا دیروز تمرین نمى کرد به چه 
صورت با قراردادى میلیاردى بار دیگر به تمرینات بازگشت؟ ولخرجى هاى نجومى برخى 
تیم هاى پایتخت نشین از کجا تأمین مى شود؟ سرانجام رفیق بازى هاى مدیر عامل در 
انتخاب سرمربى چه خواهد شد؟ و ســئواالتى که شاید براى رسیدن به جواب آنها باید تا 

آخر لیگ صبر کرد.
از همه این موارد که بگذریم، باید بپذیریم که فوتبال یک پدیده آمیخته با اجتماع اســت 
و مى تواند در جامعه تأثیر مســتقیم داشــته باشــد، آغاز لیگ برتر فوتبال مسیر زندگى 

فوتبالى ها را تغییر مى دهد و آنها با یک تقویم فوتبالى، 9 ماه را سپرى مى کنند.

اگر مى خواهید تأثیر فوتبال را بر جامعه، فرهنگ، رفتار و اعمال مردم ببینید، کافى است 
یک بار به ورزشــگاه بروید تا از نزدیک با فوتبال ارتباط برقرار کنیــد، آن وقت متوجه

مى شوید شادابى و خوشحالى، پرخاش، حرص، غم و... یک جامعه، چگونه از فوتبال نشأت 
مى گیرد.

براى شروع شــدن یک فصل داغ فوتبالى زمان زیادى نداریم، کم کم باید آب و جارویى 
کنیم تا لیگ هجدهم از راه برسد و سوار بر موج آن به جلو برویم. بله 9 ماهى که بر این موج 
سوار هستیم، قسط عقب افتاده، اجاره خانه، قیمت دالر، چرت و پرت هاى ترامپ، قیمت 

نفت خام دریاى شمال و... همه رنگ مى بازد، چرا که مى خواهیم فوتبال تماشا کنیم.

شمارش معکوس براى 5 مرداد 

آب زنید راه را، لیگ هجدهم از راه مى رسد!

نصف جهان طى روزهاى گذشــته اخبارى درباره 
پیوســتن علیرضا جهانبخش به تیم لسترســیتى 
انگلیس در رسانه ها منتشر شد. در این باره عکسى 
از حضور جهانبخش با کیت سوم لسترسیتى براى 
فصل آینده لیگ جزیره منتشــر شــد تا خیلى ها 
این موضوع را قطعى بدانند. بــا این حال اما مدیر

برنامه هاى جهانبخش مــى گوید هنوز هیچ چیز 
قطعى نشده است.

هاشمى مقدم، مدیربرنامه هاى علیرضا جهانبخش 
در این باره گفت:  من هیــچ چیز را تأیید و تکذیب 
نمى کنم. این کار را هــم بخاطر صالح علیرضا و 
اینکه مشکلى در روند مذاکراتش پیش نیاید انجام 
مى دهم ولى مى توانم بگویم امروز و فردا اتفاقى 
نمى افتد. اگــر اتفاقى رخ بدهد تــا دو هفته آینده 
صورت مى گیرد. شــاید چند روز دیگر؛ شــاید دو 

هفته دیگر. 
با این شرایط همچنان براى مشخص شدن مقصد 
بعدى علیرضا جهانبخــش در فوتبال اروپا منتظر 
بمانیم. هافبک ملى پوش ایرانى ســال گذشــته 
آقاى گل لیگ هلند شــد و به همین دلیل طبیعى 
است پیشــنهادهاى زیادى به ســراغش بیاید. از 
این رو حضور موفق او در جام جهانى روسیه نیز به 
این مســئله کمک خواهد کرد. حال باید دید او در 
نهایت در کدام لیگ و کدام تیم، فوتبالش را ادامه

 مى دهد.

لمپیاکوس رضایت  باشگاه ا
خــود بــراى فــروش 

ملى پــوش ایرانــى به 
یکــى از تیم هــاى 
حاضر در لیگ برتر 
چمپیونشــیپ  یا 
انگلیــس ابــراز 

کرده است.
ســایت اسپورت 
اف ام یونــان  در 
صفحه اختصاصى 

لمپیاکوس  باشگاه ا
خبــرى بــا عنــوان 

«عالقه مندى باشگاه هاى 
انگلیسى براى جذب احسان 

حاج صفى و میزان درآمد باشگاه 
المپیاکوس با فروش این بازیکن 

ایرانى» منتشر کرد.
در متن خبر این رســانه ورزشــى یونان آمده 
اســت: کریم انصارى فرد و احســان حاج صفى 
پس از پایان همراهى تیم ملــى فوتبال ایران در 
جام جهانــى 2018 روســیه در تمرینات گروهى 
تیــم المپیاکــوس در بلژیــک شــرکت کردند. 
درباره انصارى فــرد طبق گزارش  رســانه هاى 
ترکیه اى باشــگاه بشــیکتاش آمــاده خرید او و 
فورتونیس با بسته پیشنهادى 16 میلیون یورویى 

مى شود.
سایت اســپورت اف ام ســپس با اشــاره احسان 
حاج صفى نوشــت: ایــن ملى پــوش ایرانى نیز 
پیشنهادهایى از تیم هاى لیگ برتر و چمپیونشیپ 
لمپیاکــوس روى نگلیــس دارد. باشــگاه ا ا

 فروش احســان حاج صفــى نظر مثبتــى دارد و 
با دریافت دو میلیــون یورو این انتقــال را انجام 

خواهد داد.

علیرضا فغانــى و تیم داورى موفق کشــورمان در جام 
جهانى 2018 روسیه با استقبال مسئولین وزارت ورزش 
و فدراسیون فوتبال، وارد فرودگاه امام خمینى(ره) شدند.

تیم داورى کشورمان متشکل از علیرضا فغانى، محمد 
منصورى و رضا سخندان با اســتقبال مسئوالن وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال وارد فرودگاه امام خمینى(ره) 
شــدند. فغانى و همکارانش در رقابت هاى جام جهانى 
2018 روســیه در چهار دیدار آلمان – مکزیک، برزیل 
– صربستان، فرانسه – آرژانتین، انگلیس – بلژیک به 
میدان رفتند و عملکرد خوبى از خود برجاى گذاشــتند. 

فغانى در بازى فرانسه – اروگوئه نیز به عنوان داور چهارم 
به کار گرفته شد.

در نهایت فیفا در فهرست نهایى خود براى انتخاب برترین 
داوران، فغانى را در صدر جدول رده بندى قرار داد تا جام 
جهانى به بهترین شکل براى او و رفقایش به پایان برسد. 
هرچند حضور در بازى فینال و قضاوت دیدار فرانســه و 
بلژیک مى توانست حسن ختام هیجان انگیزى براى تیم 

موفق داورى کشورمان باشد.
فغانى و همکارانش با استقبال محمدرضا ساکت و مازیار 

ناظمى وارد فرودگاه امام خمینى (ره) شدند.

با مصاحبه هاى دکتر نوروزى و پندار توفیقى، شکى باقى نمانده که على کریمى با وجود مصدومیت 
از ناحیه کمر به استقالل پیوسته است و شــرایطش به شکلى است که ممکن است با کوچک ترین 
برخوردى، حداقل سه ماه دور از میادین باشد. از سوى دیگر  مشخص شد که مرتضى آقاخان هم از ناحیه مچ پا مصدوم 
است و نیاز به عمل جراحى دارد! شایعه مصدومیت میثم تیمورى هم بارها در رسانه ها مطرح شده و هیچ مقام مسئولى 

از استقالل در این باره به صراحت حرف نزده است!
به این ترتیب حداقل دو سه بازیکن جدید استقالل با وجود مصدومیت به این تیم پیوسته اند. این در حالى است که 
استقالل یکى از بهترین و به روزترین کادرهاى پزشکى ایران را در اختیار دارد و همین کادر در یکى دو فصل اخیر بارها 
به جذب بازیکنان مصدوم توسط مدیران اعتراض و حتى با آنها قهر هم کرده اند. اما مشخص نیست در استقالل چه 

خبر است و چه کسانى بى توجه به عواقب این کار، تصمیم به بستن قرارداد با بازیکنان مصدوم مى گیرند.

نصف جهان  جمله «چاق است و گران» را اولین بار از زبان «برانکو ایوانکوویچ» 
شنیدیم. ایجنت ها دو سال پیش به او پیشنهاد خرید «رونالدینیو» را با 
هشت میلیارد تومان براى پرسپولیس دادند که او پاسخ داد: «به 

کار ما نمى آید. چاق است و گران!»
 حــاال ایــن جمله را بــا اندکــى تغییر مــى تــوان در مورد 
اســتقالل بــه کار بــرد. پــر از مصــدوم! بــه درد نخور و 

گران!
روزهاى نقــل و انتقاالتى اســتقالل هــر چند دیــر اما به 
حســاس ترین روزهاى خود رســیده و مدیران این باشــگاه 
همزمان در حال مذاکره با بازیکنــان جدید و قدیمى 
هستند. مذاکره همزمان با مجید حسینى، 
روزبه چشمى، «ســرور جپاروف» و 
«مامه تیام»  براى تمدید قرارداد 

در کنار مذاکره با هافبک آلمانى براى اضافه شــدن به فهرســت اســتقالل 
باعث شــده تا آبى ها همچنــان فعــال ترین تیم بــازار نقــل و انتقاالت

 باشند.
روند نقل و انتقاالتى استقاللى ها به شکلى پیش مى رود که این تیم در آستانه 
تبدیل شدن به گران ترین تیم فصل است و با رقیب سنتى خود در کسب این 
عنوان رقابت نزدیکى دارد تا در فصلى که سپاهان نیز خرج هاى زیادى انجام 
داده، سه تیم پرافتخار لیگ برتر براى کســب این عنوان نیز با یکدیگر جدال 

کنند.
اصــالح قــرارداد چشــمى و مجیــد حســینى در کنــار تمدید قــرارداد
 جپاروف و البته ادامه حضور تیام اتفاقى اســت که مــى تواند آبى ها را تبدیل 
به تیمى گرانقیمــت در لیگ برتر کند. به این لیســت باید تمدیــد قرارداد با 
وریا غفورى و باقرى را نیز اضافه کرد. اتفاقى که شــاید اگر فشــار هواداران 
و مطالبــه گرى آنهــا در فصل نقــل و انتقاالت نبــود، اتفاق نمــى افتاد و
 آبى پوشــان در مقطع حساس پیش فصل، بسیارى از ســتاره هاى خود را به
 آســانى از دســت مى دادند. به جز ایــن نفرات بایــد على کریمــى را هم
 اضافــه کرد کــه گفته مــى شــود قــرارداد نجومى بــا اســتقالل امضا

 کرده است.
آبى هاى تهرانى کــه فصل آینده با هــدف قهرمانى در لیگ برتــر، دفاع از 
عنوان قهرمانى جام حذفى و درخشــش در لیگ قهرمانان آسیا وارد مسابقات 
خواهند شــد، به تمامى مهــره هاى کلیدى خــود در کنار ســتاره هاى تازه 
وارد نیاز دارنــد و همین موضوع باعث مى شــود تا آبى ها فصــل آینده تیم 
گرانقیمتــى در اختیــار داشــته باشــند. البتــه برخــى خریدهــاى بــه 
درد نخــور و مصــدوم ایــن تیــم ممکــن اســت ایــن تیــم گــران را 
به یکى از تیم هاى پر مهره و البته کــم خطر لیگ هم تبدیل بکند. باید منتظر

 بمانیم.

لیگ برتر هندبال بانوان کشور با حضور دو نماینده از اصفهان قرعه کشى شد.
بر اســاس این قرعه، نماینده اصفهان شــماره یک، فوالد مبارکه ســپاهان شــماره 2، نفت و گاز گچســاران شــماره 3، سبز ســوار بوشهر 

شماره 4، سوهان خودکار قم شماره 5، تأسیسات دریایى شماره 6، شهید چمران الرستان شماره 7 و هیئت هندبال البرز شماره 8 خواهند بود. 
قرار است کمیته مسابقات فدراسیون هندبال نحوه روبه رو شدن تیم ها را بر اساس شماره هاى در نظر گرفته شده، در هفته هاى منتهى به مسابقات 

مشخص کند. مسابقات لیگ برتر باشگاه هاى بانوان کشور از دوم شهریور ماه برگزار خواهد شد. 

شاید یک انتقال جذاب!

المپیاکوس
 آماده فروش حاج صفى  

بازگشت فغانى و رفقا  

  در استقالل چه خبر است؟

چاق است و گران!

اصفهان و 2 تیم لیگ برترى در هندبال  

س رضایت 
روش
ى به 
ى
ر

س
وان

اه هاى
ب احسان 

رآمد باشگاه 
ش این بازیکن 

ــانه ورزشــى یونان آمده 
احســانحاج صفى رى فرد و

فوتبال ایران در  ى تیم ملــى
2 روســیه در تمرینات گروهى 
 در بلژیــک شــرکت کردند. 
د طبق گزارش  رســانه هاى 
بشــیکتاش آمــاده خرید او و 
6پیشنهادى 16 میلیون یورویى

ف ام ســپس با اشــاره احسان
: ایــن ملى پــوش ایرانى نیز 
 هاى لیگ برتر و چمپیونشیپ 
لمپیاکــوس روى شــگاه ا

اج صفــى نظر مثبتــى دارد و 
ون یورو این انتقــال را انجام 

مصاحبه هاى دک با
از ناحیه کمر به است
برخوردى، حداقل سه ماه دور از میاد
استو نیاز به عمل جراحى دارد! شا
از استقالل در این باره به صراحتح
به این ترتیب حداقل دو سه بازیکن
استقالل یکى از بهترین و به روزتری
بهجذب بازیکنان مصدوم توسط م
خبر است و چه کسانى بى توجه بهع

نصف جهان  جمله «چاق است و گران» را اولین بار از زبان «برانکو ایوانکوویچ» 
خرید «رونالدینیو» را با  پیشنهاد شنیدیم. ایجنتها دو سال پیش به او
هشت میلیارد تومان براى پرسپولیس دادند که او پاسخ داد: «به 

کار ما نمى آید. چاق است و گران!»
 حــاال ایــن جمله را بــا اندکــى تغییر مــى تــوان در مورد 
اســتقالل بــه کار بــرد. پــر از مصــدوم! بــه درد نخور و 

گران!
روزهاى نقــل و انتقاالتى اســتقالل هــر چند دیــر اما به 
حســاس ترین روزهاى خود رســیده و مدیران این باشــگاه 
همزمان در حال مذاکره با بازیکنــان جدید و قدیمى 
هستند. مذاکره همزمان با مجید حسینى، 
روزبه چشمى، «ســرور جپاروف» و 
«مامه تیام»  براى تمدید قرارداد 

پیاکوس
وش حاج صفى  

ا   در
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نصف جهــان اما از جام جهانى 2018 چه یاد گرفتیم؟ 
نکاتى در این جام نهفته بود که مى تواند فصلى تازه در 
فوتبال جهان را رقم بزند. موضوعاتى که در جام هاى 

جهانى قبلى کمتر شاهد آن بودیم.
1-خاصیت فوتبال این اســت که خودش خودش را 
به روز مى کند. به این معنى کــه وقتى یک تاکتیک 
خاص اپیدمى مى شود، مربیان فوتبال در صدد ایجاد 
ضدتاکتیک براى این ســبک فوتبال بــر مى آیند. 
روزى توتال فوتبال هلندى در دهــه 70 میالدى و  
پرس از باال، روزى دفاع ســه نفره در اوایل دهه 90 
میالدى و اســتفاده از توپ هاى بلنــد، روزى دفاع 
چند الیه به ســبک «مورینیو» 2004 و یونان «اتو 
ره هاگل»، روزى تیکى تاکا به سبک «گواردیوال» و 
«دل بوسکه» اســپانیا و حاال استفاده از ضدحمالت، 
پاس هاى طولى بــا کمترین ضربه بــه توپ براى 
رسیدن به گل. هشت سال پیش اسپانیا با سبک تیکى 
تاکا که شالوده آن بر این بود که به حریف اجازه صاحب 
توپ شدن نمى داد، قهرمان جام جهانى شد. سبکى 
که برگرفته از فوتبال بارسلونا و مکتب گواردیوال بود. 
به مرور این سبک بازى توســط بایرن مونیخ و حتى 
تیم ملى آلمان هم اســتفاده شــد. آلمان ها با تلفیق 
تیکى تاکا، استفاده از ضربات ایستگاهى و استفاده از 
پرس از باالى دهه 70 هلندى، توانستند به قهرمانى 
جام جهانى 2014 برسند. اما در نسخه بیست و یکم 
جام جهانى در سال 2018، هیچکدام از این سبک ها 
جواب نداد، چرا که مربیانى نظیر «مورینیو»،«یورگن 
کلوپ»،«نیکو کــواچ» و «کلودیو رانیرى» راه هاى 
مقابله با این ســبک را به همگان نشان دادند. تجمع 
پرتعداد در یک ســوم دفاعى، اســتفاده از بازیکنان 
سرعتى در کناره ها و اضافه شدن هافبک ها به هنگام 
حمله. همان سبکى که اسپانیا،آلمان،آرژانتین توسط 
آن زمینگیر شــدند و خیلــى زود از گردونه رقابت ها 

کنار رفتند.
2- حمالت تیم هاى موفق در این جام جهانى بیشتر 
بر اســاس پاس هاى طولى بود که با کمترین ضربه 
به موقعیت خطرنــاك یا گل ختم مى شــد. تصویر 

گل چهارم فرانســه به آرژانتین توســط «امباپه» و 
گل «ناصر شــاذلى» از بلژیک به ژاپــن نمونه عالى 
از این ســبک بــازى بود. ضــد حمالت ســریع با 
پاس هاى رو به جلو، بدون اتالف وقت و پاس هاى 
عرضى مانند اسپانیا و آلمان و استفاده از تأثیرگذارى 
مهاجمیــن مرکــزى. امروزه نــه تنهــا مهاجمان 
مرکزى با قد بلند گزینه اســتفاده از ضربات سر را به 
هافبک ها مى دهنــد، بلکه مى توانند مانند ســنتر 
بســکتبال براى بازیکنان کنارى خــود نیز موقعیت 
ایجاد کنند. مهاجمانى نظیر «لوکاکو»، «مانژوکیچ»، 
«هرى کیــن»، «کاوانــى»، «آرتم ژوبــا» و حتى 
«اولیویه ژیرویى» که شــوت به ســمت چهارچوب 
نداشــت، توانســتند در پازل تاکتیکى تیم ها نقش 
بســزایى ایفا کنند. اســتفاده از قدرت حفظ توپ و 
فیزیک بدنى این سبک از بازیکنان، بهترین فرصت 
را براى بازیکنان کنارى نظیر «هازارد»، «شاذلى»،

«پریشــیچ»، «ربیچ»، «ســوارز»، «چریشــف»، 
«گریزمان»و «امباپه» فراهم مى کرد تا با اســتفاده 

از فضاهاى موجود به گل برسند.  
3- اگر آرژانتیــن 86 و 90 با تکیه بــر «مارادونا»، 
ایتالیاى 94 با تکیه بــر «باجو»،آلمان 2002 با تکیه 
بر «باالك» و «کان»، فرانســه 2006 بــا تکیه بر 
«زیدان» به فینال جام جهانى رسیدند، اما جام جهانى 
روســیه ثابت کرد براى موفق بــودن تکیه بر تک 
ســتاره ها راهگشــا نخواهد بود.آرژانتین،پرتغال و 
برزیل هم قصد داشــتند با همین روش و با تکیه بر 
سوپراســتارهاى خود راه را براى رسیدن به موفقیت 
هموار کنند. امــا «نیمار»، «کریســتیانو رونالدو» و 
«نیونل مســى» آن بازیکنان بازى هاى باشگاهى 
خود نبودند، بازیکنان کنارى آنهــا آنى نبودند که در
بــازى هاى باشــگاهى بــه درخشــش آنها کمک
مى کردند. مسى در کنار خود «اینیستا»، «سوارز»و 
«راکیتیچ» را نمى دید، رونالدو خأل «بیل»، «بنزما»، 
«ایســکو»و «مودریچ» را حس مى کرد و نیمار هم 
بیشــتر از آنکه به فکــر هماهنگى بــا «کوتینیو» و 
«ویلیان» باشد، به فکر بازى نمایشى و خطا گرفتن 

از حریفان بود. دلیل حــذف زودهنگام این تیم ها نیز 
همین مســئله بود. وقتى تیم ها یک پلن مشــخص 
داشته باشند و آن رســاندن توپ به یک سوپر استار 
باشد، سایر تیم ها با قطع ارتباط بین سوپراستار و سایر 
بازیکنان مى توانند نقشه هاى این دسته از تیم ها را 
نقش بر آب کنند. مهار این بازیکنان توسط تیم هایى 
نظیر ایسلند،کرواسى،فرانسه،ایران،اروگوئه،ســوییس، 
بلژیک باعث شــد تا آنطور که از این سوپراســتارها 
انتظار مــى رفت تأثیرگذار نباشــند. امــا در عوض 
تیم هایى موفق بودند که همه تخم مرغ هاى خود را 
در یک ســبد قرار ندادند. موفقیت تیم هاى راه یافته 
به نیمه نهایى و حتى اروگوئه نشانگر این مسئله بود 
براى موفقیت در فوتبال بایدیــک تیم بود با  چهار یا 
پنج بازیکن تأثیرگذار تا یک یا دو سوپراستار. فوتبال 
ورزش 11 نفره اى است که همه باید براى هم بازى 

کنند، نه همه براى یکى.
4-   71 گل از 169 گل  یعنــى 42درصــد گل ها با 
استفاده از ضربات ایستگاهى مانند کرنر، شروع مجدد 
یا پنالتى به ثمر رسیده است. رکورد پیشین مربوط به 
جام جهانى 1998 فرانسه بود که 62 گل از 171 گل 
بود (یعنى 36درصد).  اما دلیل محبوبیت مربیان براى 
استفاده از این تاکتیک براى به گل رسیدن چیست؟

 نخستین مسئله بازى فیزیکى امروز است که تیم ها با 
دادن خطاها اطراف محوطه جریمه، بهترین موقعیت 
را در اختیار تیم هاى مهاجم قرار مى دهند تا با وقت 
و دقت کافى به روى دروازه حریفانشــان خطر ایجاد 
کنند. تیم هاى کوچک تر با محــدود کردن فضا در 
بازى هاى مقابل تیم هاى بزرگ تر، شانس کمترى 
به حریفان خود مى دهند،اما همین محدود کردن فضا 
موجب در اختیار گذاشتن فرصت شروع مجدد (خطا 
یا کرنر) به حریفان مى شود. به همین دلیل است که 
وقتى ضربات کرنر یا شــروع مجدد شکل مى گیرد، 
دوربین هاى تلفــن هاى همراه باال مى رود شــاید 

صحنه گل را شکار کنند.
دومین نکته وقت کمى اســت که تیم ها براى ایجاد 
هماهنگى بیــن بازیکنان خود دارند. در باشــگاه ها 

نزدیک به 9 ماه بازیکنان در اختیار کادر فنى خود قرار 
دارند و فرصت کافى بــراى هماهنگى و پیاده کردن 
تاکتیک هاى مورد نظر را دارند، اما در تیم ملى نهایتًا 
15 روز قبل از شروع بازى ها تیم ها همه بازیکنان خود 
را در اختیار دارند. در حقیقت مربیان استفاده از ضربات 
آزاد را نوعى میانبر براى به نتیجه رســیدن حمالت 

خود مى دانند.
سومین نکته این اســت که  دفاع کردن این ضربات 
بسیار کار سختى است. وقتى تعداد بازیکنان مهاجم 
و مدافع در محوطه جریمه برابر باشــد،کوچک ترین 
غفلت از بازیکن مدافع در یارگیرى با مهاجم با توجه 
به فاصله کــم تا دروازه، موجب به ثمر رســیدن گل 

مى شود.

5-وقتــى کوچــک تریــن رفتارهــاى بازیکنان 
توســط مربیان حریف آنالیز مى شــود، وقتى میزان 
دوندگى،پاس هاى صحیح،تکل هاى موفق و ناموفق 
بازیکنــان در لحظــه در اختیار عالقه منــدان قرار 
مى گیرد، اســتفاده نکردن از تکنولوژى هاى به روز 
دنیا براى بحث داورى کج سلیقگى است. جام جهانى 
2014 تکنولوژى خط دروازه و حاال جام جهانى 2018 
تکنولوژى کمک داور ویدئویى توانســته بخشى از 
کاستى هاى مربوط به اشــتباهات انسانى که توسط 
داوران رخ مى داد را جبران کند. وقتى تیم باشگاهى 
میلیاردها دالر بــراى نتیجه گرفتن خــرج مى کند، 
مســلمًا انتظار آن را ندارد که اشــتباهات یک یا چند 
نفر در تیم داورى همه رشــته هاى تیم را پنبه کنند. 
اگر دروازه بان،مدافع یا مهاجم یک تیم اشتباه کنند، 
تاوان آن را همان تیم مى دهد، اما عادالنه نیســت 
که تاوان اشــتباهات تیم داورى را تیم فوتبال بدهد. 
211 کشور چهار سال تالش مى کنند براى رسیدن 
به جمع 32 تیم برتــر جهان. وقتــى در بازى هاى 
جام جهانى اشتباهات داورى تمام رشته هاى یک تیم را 
پنبه مى کند، مسلمًا عدل و انصاف فوتبال از بین مى رود. 
اســتفاده از تکنولوژى خط دروازه و کمک داور ویدئویى 
بازخورد بســیار مثبتى براى این جام جهانى داشت. این 
درست است که حتى با کمک داور ویدئویى هم اشتباهاتى 
در نهایت رخ مى دهد، اما باید توجه داشــت این نخستین 
بار اســت که VAR در این اندازه امتحان مى شود. همه 
تکنولــوژى هاى روز دنیا در ابتدا با مشــکالتى دســت 
به گریبان خواهند بود، اما مســلمًا در آینده مشــکالت 
هم برطرف خواهد شــد و با اســتفاده از این تکنولوژى 
مى توان به اجــراى عدالت در فوتبال امیــدوار بود. در 
جام جهانــى 2018، بیشــتر از 95درصدتصمیمات 
ایــن یعنــى اســتفاده از  داورى صحیــح بود.
تکنولوژى موجب شــده تا حــق به حقدار برســد. 
نمونه هاى نقض این مســئله بســیار انگشت شمار 
هســتند، اما مى توان ادعــا کرد فوتبال به ســمت 

عادالنه تر شدن پیش مى رود.

3269ورزشورزششش 7 تیر  ماه   1397 27 للللللللللالالالسالالالسالسالالال پانپانپانپان پان پان پان پان پان پان پان پان پان پان پان پان پان پان پان پانزدهزدزدزدهزدهمزدهزدهزدهزدهزدهمزدهمزدهمزدهمزدهمزدهمزدهمزدهزدهمزدهمزدهمدهم7چهارشنبه هششززرروو

پایان عصر تک ستاره هـــا
 نکاتى از جام جهانى روسیه 

حمالت تیم هاى موفق 
در این جام جهانى 
بیشتر بر اساس 

پاس هاى طولى بود 
که با کمترین ضربه به 
موقعیت خطرناك یا گل 
ختم مى شد. تصویر 
گل چهارم فرانسه 
به آرژانتین توسط 

«امباپه» و گل 
«ناصر شاذلى» از بلژیک 
به ژاپن نمونه عالى از 
این سبک بازى بود

نصف جهــان  به دلیل انصراف تیم اســتقالل از حضور 
در سوپرجام تیم پرســپولیس برنده این دیدار و قهرمان 

سوپرجام شناخته شد. 
سایت سازمان لیگ فوتبال ایران دیروز بعدازظهر اعالم 
کرد که به دلیل انصراف باشــگاه استقالل از حضور در 
مسابقه ســوپرجام، دیدار دو  تیم استقالل و پرسپولیس 
در روز 29 تیرماه 1397 برگزار نمى شود و طبق مقررات 
تیم پرســپولیس 3 بر صفر برنده این مسابقه  و قهرمان 

سوپرجام است. 
با توجه به شــواهد و قرائن موجود  هــم معلوم بود که 
سوپرجام برگزار نخواهد شــد و یا در خوشبینانه ترین 
حالت به یک زمان دیگر موکول و با یک شرایط جدید 

برگزار شو د.
شاید بسیار مضحک و خنده دار باشد جامى که در بسیارى 
از کشورها یک جام رسمى  محسوب مى شود در ایران با 

مخالفت یک تیم مى تواند روى هوا برود.
دیدار ســوپرجام در فوتبال ایران عمرى کوتاه دارد به 
طورى که از سال 1384 که این بازى نمادین در فوتبال 
ایران به عنوان پیش مسابقه آغاز فصل فوتبالى متولد شد 

تا امروز بارها این مسابقه برگزار نشده است.
 امسال نیز قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر و استقالل 
در جام حذفى باعث شد تا به دلیل برگزار شدن سوپر جام 
در فصل قبل و جدیتى که فدراسیون فوتبال داشت این 
ذهنیت پیش بیاید که امسال فوتبال ایران با یک دربى 

بسیار جذاب آغاز شود.
 اما در فاصله چند هفته به آغاز این مسابقه باشگاه استقالل 
اعالم کرد که در سوپرجام شرکت نخواهد کرد.  این خبر با 
واکنش فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و کمیته برگزار 
کننده مسابقات همراه بود به استقالل اولتیماتوم داده شد 
که اگر در این مسابقه شرکت نکند با جریمه سنگین مالى 

مواجه خواهد شد.
 اما  ســرانجام ســایت ها و کانال هــاى نزدیک به دو 
باشگاه پرســپولیس و اســتقالل اعالم کردند که این 
بازى برگزار نخواهد شــد ضمن اینکــه از حرف هاى 
«برانکوایوانکوویچ» در تمرین  پرسپولیس هم مى شد 

این را برداشت کرد که سوپرجامى برگزار نخواهد شد.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ مى گوید که 
تا  چهارشــنبه( امروز) محل برگزارى دیدار دو تیم 

نساجى مازندران و ذوب آهن مشخص خواهد شد.
 دوره هجدهم لیگ برتر فوتبال کشور از روز چهارم 
مردادماه در شرایطى آغاز مى شود که هنوز تکلیف 

سه ورزشگاه به طور کامل مشخص نشده است.
در جنوب کشــور ورزشگاه شــهید بهنام محمدى 
نواقصى دارد، که مسئوالن فوتبال در مسجد سلیمان 
در حال بازسازى هستند و طبق صحبت هاى سعید 
فتاحى اقدامات خوبــى هم انجام شــده و به نظر 
نمى رسد، نفتى ها مشکلى براى اولین میزبانى خود 

داشته باشند.
در شــمال کشــور هــم ورزشــگاه ســردار 
جنــگل مشــکالتى از لحــاظ نــور دارد کــه 
مســئولین ایــن ورزشــگاه قــول داده انــد، 
براى هفتــه دوم کــه میزبانــى ســپیدرود آغاز

مى شود، این مانع را رفع کنند، اما در شهر قائمشهر 
ورزشگاه شهید وطنى هنوز آماده نشده است.

ورزشــگاه وطنى که اســتادیوم خانگى نســاجى 
مازندران در لیگ هفدهم خواهد بود، مشــکالت 
عدیده اى داشت و به همین دلیل بالفاصله پس از 
اتمام لیگ یک و صعود قرمزپوشــان نساجى مورد 
بازســازى قرار گرفت، ولى همچنان این ورزشگاه 
براى انجام بازى به بازســازى نیــاز دارد و به نظر 
نمى رســد آماده اولین دیدار شاگردان نکونام شود 

که روز چهارم مردادماه برابر ذوب آهن خواهد بود.
سعید فتاحى، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ 
با توجه به کالفگى ذوب آهنى ها از مشخص نبودن 
ورزشگاهى که قرار است در آن مهمان نساجى شوند، 
گفت: ذوب آهنى ها حق دارند. تا چهارشنبه(امروز) 
در این خصوص تصمیم گیرى مى شود و ورزشگاه 

را اعالم مى کنیم. 

 «فابیو پاراتیچى»، مدیر ورزشى یوونتوس اعالم 
کرد که بعــد از گل برگردان تماشــایى «کریس 
رونالدو» مقابل این تیم در آوریل گذشته، مدیران 
بیانکونرى به فکر خرید این ستاره پرتغالى افتادند. 
رئالى ها در مرحله یک چهــارم نهایى رقابت هاى 
فصل قبل لیگ قهرمانان اروپــا مقابل یوونتوس 
قرار گرفتند و در دیدار رفت بــه پیروزى 3برصفر 
رسیدند؛ دیدارى که در آن رونالدو دو گل زد؛ از جمله 
یک برگردان تماشایى. این گل به اندازه اى زیبا بود 
که حتى هواداران یوونتوس هم رونالدو را تشویق 
کردند. پاراتیچى اکنون فاش کرد که این گل، جرقه 
انتقال این ســتاره پرتغالى به تورین را هم زد. او به 

«اسکاى اسپورتس» گفت:
«این ایده دیوانه کننده بعــد از گل دیوانه کننده او 
مقابل ما آغاز شد. "ژرژ مندس" (مدیر برنامه هاى 
رونالدو) به ما گفت که رونالدو از تشویق تماشاگران 
یووه حیرت زده شــد و اعالم کرد که دوست دارد 
روزى بــه یوونتوس برود. وقتى مــا انتقال "ژوائو 
کانســلو" را نهایى کردیم، من از مندس در مورد 
انتقال رونالدو پرسیدم. او شرایط را براى من توضیح 
داد. من با رئیســمان، آندره آ آنیلى صحبت کردم. 
اول از همه، رقم انتقال ســخت ترین بخش انتقال 
بود. چند ســاعت بعد، آنیلى به من گفت که پیش 
بروم و ببینم که آیــا واقعًا فرصتى وجــود دارد یا 
نه. کریســتیانو، قدرتمندترین بازیکن دنیاست و 
مذاکرات بین دو باشــگاه بزرگ مانند یوونتوس و 
رئال مادرید صورت گرفت. انجام معامله با بازیکنى 
بزرگ مانند او و مدیر برنامه هاى فوق العاده اى مانند 

مندس آسان تر است. »

ورزشگاه بازى 
ذوب آهن، امروز 
مشخص مى شود

همه چیز از آن برگردان 
شروع شد

عادالنه تر شدن پیش مى رود.

مدافع جدید آبى ها دوست داشت 
زودتر به اســتقالل بیاید. وقتى 
منصوریان از نفــت تهران این 
بازیکن را نیاورد، دانشگر آنقدر 
ناراحت بود که فصل بعد و مقابل 
استقالل طورى از گلزنى تیمش 
خوشحال کرد که باعث دلخورى 
منصوریان شد. دانشگر حاال آبى 
پوش شده و خبرى از منصوریان 
روى نیمکت اســتقالل نیست. 
این مدافع اما مدافع گرانى براى 
آبى ها در آمــده چراکه براى یک 
فصل یک میلیــارد و صد میلیون 

تومان دریافت خواهد کرد. 

قرارداد دانشگر؛
 1.1میلیارد

فقط در ایران یک جام با مخالفت باشگاهى
 روى هوا مى رود!

جامى بـــــراى 
سوپــرى!
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اگر کودکى در معرض گرما قرار گیرد، دماى بدنش 
افزایش مى یابــد و حالت هاى یک کــودك تب دار 
را پیدا خواهد کرد، یعنى گونه هایش ســرخ و دچار 

تعریق مى شود.
البته عالئم دیگرى مانند بى حالى یا در مواردى تهوع و 
استفراغ نیز بروز مى کند. چنین کودکى به تدریج دچار 
کم آبى بدن مى شود که به صورت چشمان گود افتاده، 
کاهش اشک، خشکى مخاط دهان و کاهش طراوت 
پوست نشان داده مى شود. اگر شدت کم آبى شدید 
باشد، عالیم پوستى بارزترى دیده مى شود. وقتى آب 
بدن به صورت تعریق از دست برود، میزان نمک خون 
افزایش مى یابد و کم آبى داخل سلولى اتفاق مى افتد. 
این در کودکان تحریک پذیر، باعث گود افتادن چشم 
و خشک شدن زبان نیز مى شود و در این حالت چین 

پوستى دیرتر به حالت اول برمى گردد.
حتى ممکن است کودك به حالت اغما برود و دچار 
اختالل هوشیارى شود. کودکى که در اثر گرمازدگى 
دچار کم آبى بدن شده اســت، ابتدا دچار بى قرارى 
و تحریک پذیرى مى شــود. این کودك تشنه است 

و اگر آب یا هر نوشــیدنى 

دیگرى در دسترســش قرار گیرد، با ولع مى نوشــد. 
با توجه به اینکه این کودکان ممکن اســت قادر به 
نوشیدن نباشند یا اگر هوشیار باشند، آب را با ولع بسیار 
بنوشند درمان آنها باید به دقت انجام شود. معموًال در 
گرمازدگى خفیف،کودك دچــار اضطراب، نگرانى و 
تحریک پذیرى مى شود، اما در حالت شدیدتر ممکن 
است دچار اختالل هوشیارى شود یا از نظر پوستى، 
انعطاف پوست به حدى کاهش یابد که چین پوستى 
دیرتر به حالت اولیه برگردد. حتى ممکن است کودك 
از نظر قلبى و عروقى نیز دچار مشــکل شود یا اینکه 
ادرارش بند بیاید. معموًال اگر کودك در سنین پایین 
هم دچار کم آبى شود، عالوه بر اینکه رنگ ادرارش 
زرد پررنگ مى شود، تعداد دفعات خیس کردن پوشک 
کاهش مى یابد. کم آبى بــدن کودك مى تواند نتایج 
جبران ناپذیرى داشته باشد و باعث مشکالت بیشتر 
و حتى مرگ او شــود. بنابراین به محض مشــاهده 
عالیمى چون تهوع، استفراغ، افزایش درجه حرارت 
بدن و... در کودك، باید به سرعت او را به مرکز درمانى 
رســاند و یا با اورژانس تماس گرفت تــا اقدام هاى 

درمانى الزم انجام شود.

مشــاور وزیر بهداشــت لزوم توجه مردم به گیاهان دارویى را متذکر شــد و با ذکر مثالى گفت: سیاه دانه براى 
بیمارى هاى گوارشى، کلیوى و مفاصل استفاده مى شود، اما ممکن است منجر به سقط جنین در خانم هاى باردار 
شود. محمود خدادوست گفت: مردم نیز باید مراقبت کنند و گمان نداشته باشند داروى گیاهى بى ضرر است. وى 
افزود: مردم سیاه دانه را به راحتى استفاده مى کنند و این گیاه براى بیمارى هاى گوارشى، کلیوى و مفاصل استفاده 

مى شود، اما ممکن است منجر به سقط جنین در خانم هاى باردار شود.

یکى از مشــکالت واضح نوشابه این اســت که مقدار 
زیادى شــکر در خود دارد و موارد رژیمــى آن نیز مقدار 
زیادى کافئین و شــیرین کننده مصنوعى دارند. مشکل 
دیگرى نیز وجود دارد که این نوشیدنى ها مى توانند روى 
دندان ها لک بیندازند و باعث پوسیدگى شان شوند، اما 

این موارد تنها چیزهایى سطحى هستند.
مصرف نوشیدنى هاى قندى مى تواند منجر به افزایش 
خطر بیمارى هاى قلبى مزمن شود. کافئین موجود در 
نوشــابه آن را براى فرد دلپذیر مى کند مخصوصا اگر 
به دنبال این باشد که خیلى ســریع انرژیش افزایش 
و خســتگیش از بین برود، اما تحقیقات نشــان داده 
این نوشــیدنى ها روى مغز تاثیر مى گذارند. یافته ها 
ثابت کرده استفاده بلند مدت از نوشیدنى هاى قندى 
مى تواند باعث اختالل در یادگیرى، حافظه و مشکالت 

رفتارى شود.
تنها ارگان هاى داخلى نیســتند که تحت تاثیر قند قرار 
مى گیرند، بلکه تحقیقات نشــان داده استخوان ها نیز 
تضعیف مى شوند. دانشمندان مى گویند: این مى تواند 
به خاطر فسفر موجود در نوشابه باشــد و یا اینکه چنین 
نوشیدنى اى، جایگزین نوشــیدنى هاى سالم مانند شیر 

مى شوند که سرشار از کلسیم هستند.
تحقیقات نشان داده مصرف نوشــابه مى تواند ظاهر را 
پیرتر کند. همچنین آنهایى که روزانه دو قوطى یا بیشتر 
نوشابه مصرف مى کنند از دیگران سریعتر پیر مى شوند.

میان تنه نیز تحت تاثیر نوشابه قرار مى گیرد، مخصوصا 
آن نوشــیدنى هایى که مقدار زیادى قند دارند. افزایش 
حجم میان تنه مى تواند منجر به مشکالت بسیار پیچیده 

ترى شود از جمله دیابت نوع 2. 

از اینها بپرهیزید
مصرف اسیدهاى چرب اشباع (گوشت قرمز 
و لبنیات پرچرب) را کاهش دهید. تا جایى 
که امکان دارد دور اسیدهاى چرب ترانس 
(انواع شــیرینى جات، غذاهاى سرخ کرده، 
فســت فودها) را خط قرمز بکشــید. براى 
ســالمت بدن و غضروف هاى تــان باید 
مصرف نمک و شکر را کاهش دهید. سیگار 
را ترك کنید. توجه داشته باشید که مصرف 
زیــاد آبمیوه هاى صنعتى نیز به ســالمت 

غضروف هایتان آسیب مى زند.

خوراکى هاى معجزه آسا براى کاهش سریع وزن
فیبر و کاهش اشتها

میزان باالى فیبر دریافتى موجب ارتجاع معده و کاهش 
اشتها مى شــود. سرعت خالى شــدن معده را کاهش 
مى دهد و باعث آزاد شدن هورمون هاى سیرى مى شود. 
همچنین با تخمیر فیبر در روده، نوع خاصى اسیدهاى 
چرب تولید مى شــوند که به افزایش احساس سیرى 
منجر مى شود. تحقیقات نشــان داده اند افزودن لوبیا، 
نخود فرنگى، نخود و عــدس در رژیم غذایى مى تواند 
31 درصد حس سیرى بیشترى در مقایسه با غذاهاى با 
کالرى مساوى ولى کم فیبر ایجاد کند. غله هاى غنى 
شــده کامل از فیبر نیز مى توانند در القاى حس سیرى 
مؤثر باشند. مصرف 14 گرم فیبر بیشتر مى تواند کالرى 

دریافتى روزانه  شما را تا 10 درصد کاهش دهد.
این کار منجر به کاهش تقریبــًا 2 کیلوگرم از وزنتان 

در مدت چهار ماه مى شــود. با این حال بررسى هاى 
اخیر، تأثیرات کمترى از فیبر را نشــان داده اند که این 
موضوع مى تواند به دلیل نوع فیبر مورد بررسى باشد. 
فیبرهاى چســبناك تر مانند پکتین ها، بتاگلوکان ها 
(نوعى قند که در دیواره هاى سلولى حبوبات و غالت 

وجود دارد) و صمغ گوار حس سیرى بیشترى در 
مقایسه با فیبرهاى با چسبندگى کم به وجود 
مى آورند. البته دقت کنید که مصرف بیش 

از اندازه فیبــر مى تواند اثرات 
منفى هم به همراه داشــته 
باشد. غذاهاى غنى از فیبر 
معموًال ممکن است مواد 
ســودمند دیگرى مانند 
ویتامین ها، مواد معدنى، 

آنتى اکسیدان ها و ترکیبات گیاهى مفید را نیز به همراه 
داشته باشــند. بنابراین انتخاب رژیمى حاوى میوه ها، 
ســبزى ها، حبوبات، مغزها و غــالت کامل مى تواند 

سالمت ما را در دراز مدت تأمین کند.
سبزیجاتى براى کاهش اشتها

تنها مصرف 226 گرم از این خوراکى فوق العاده مغذى، 
 c روزى 4 گرم الیاف و بیــش از میزان الزم ویتامین
وارد بدن مى کند. هرچه ویتامین c در بدن بیشــتر 

باشد به سوخت چربى بیشتر کمک مى کند.
حتى پس از پختن، 88 درصد وزن کدوحلوایى را 
آب تشــکیل مى دهد. بنابراین 
معده را پر کــرده و جاى کمى 
بــراى کالرى هــاى اضافى 
مى گذارد. از آنجا که 3 درصد 

آن را الیاف تشــکیل مى دهد، پس منبع خوبى براى 
کسب الیاف مورد نیاز بدن است.

شلغم جزو سبزیجات ریشه اى است که سه ماده مغذى 
مفید براى کــم کردن وزن را یکجا داراســت: الیاف، 

.c کلسیم و ویتامین
کنگر فرنگى نیز داروى الغرى اســت و کســانى که 
مى  خواهند وزن کم کنند و الغر شوند، مى  توانند هر 
روز آن را بخورند. از تمام نقاط این گیاه مى توان براى 

تهیه انواع ساالدها و غذاها استفاده کرد.
انجیر تازه یا خشــک هم سرشــار از الیاف است، به 
میزان 4 گرم در هــر صد کالــرى. انجیر همچنین 
کلسیم زیادى دارد که براى سوخت و ساز بدن بسیار 
مفید اســت. انجیر در ضمن اشتیاق به مصرف قند را 

کاهش مى دهد.

الغر شدن و کاهش وزن سخت است و البد هربار مى خواهید الغر کنید باید سختى زیادى بکشید چون اشتها به غذا وجود دارد، اما باید از خوردن صرف نظر کنید.  افزایش پروتئین در رژیم 
غذایى مى تواند باعث احساس سیرى و کاهش اشتها شود. به این ترتیب که غذاى مصرفى در وعده  غذایى بعدى کاهش یافته و وزن شما کم مى شود.

چرا باید از نوشابه هاى 
گازدار پرهیز کنیم؟

 باید از نوشابه هاى 
؟ زکن ه دا

گرمازدگى کودکان را تهدید مى کند

زنان باردار سیاه دانه مصرف نکنند

ریک پذیرى مى شــود. این کودك تشنه است 
 آب یا هر نوشــیدنى 

رســاند و یا با اورژانس تماس گرفت تــا اقدام هاى 
درمانى الزم انجام شود.

یک متخصص گوش و حلق و بینى با بیان اینکه از هر ده هزار نفر، یک نفر دچار سکته گوش مى شود، یاد آور شد: هر چند دالیل مختلفى را براى 
پیدایش سکته گوش ذکر مى کنند اما در اکثر موارد دلیل خاصى براى آن پیدا نمى شود.

محسن نراقى درباره سکته گوش گفت: ســکته گوش یا به اصطالح علمى «کرى ناگهانى» حالتى است که در آن شخص در مدت کوتاهى 
شنوایى خود را از دست مى دهد و این از دست دادن شنوایى، در اثر آسیب سیســتم گوش داخلى است. وى افزود: افت شنوایى 30 دسى بل 
در بیش از دو فرکانس و در کمتر از سه روز در حالتى که  دلیل  مشخصى  براى  کم شنوایى  حسى -عصبى  ناگهانى  پیدا نشود، کرى ناگهانى 

تلقى مى شود.
نراقى با بیان اینکه اکثر مبتالیان به کرى ناگهانى، بعد از بلند شدن از خواب براى اولین بار متوجه سنگینى گوش مى شوند، افزود: گاهى 
نیز افراد با قرار دادن گوشى تلفن یا هدفون روى گوش خود، براى اولین بار متوجه افت شنوایى خود مى شوند. وى درباره عوامل ایجاد 
و ریسک فاکتورهاى بروز سکته گوش، تصریح کرد: هر چند دالیل مختلفى را براى پیدایش کرى ناگهانى ذکر مى کنند، اما در اکثر 
موارد دلیل خاصى براى آن پیدا نمى شود. نراقى افزود: عوامل  ویروسى ، ضایعات  عروقى  یا پارگى  غشاى  حلزونى  به  عنوان  شایع ترین  
دالیل  ایدیوپاتیک  کم شنوایى  حسى - عصبى  شناخته  شده اند. وى اظهار کرد: محتمل ترین فرضیه، کاهش یافتن خون رسانى  یا 
اکسیژن رسانى به سلول هاى حساس  گوش داخلى اســت، اما فرضیه هاى متعدد دیگرى مانند بیمارى هاى سیستم ایمنى و یا 

التهاب ناشى از ویروس ها نیز مطرح است.
این جراح و متخصص گوش و حلق و بینى با بیان اینکه مبتالیان به کاهش شنوایى بعد از تشخیص باید بالفاصله و به طور 
اورژانسى تحت درمان قرار گیرند، یادآور شد: براى برطرف کردن این مشکل درمان جراحى وجود ندارد، اما درمان دارویى 
ممکن است بسیار کمک کننده باشد. وى افزود: استروئیدها مقبول ترین  داروى  کاربردى  در کرى  ناگهانى  است، اما در بهبود 
بیمارانى  که  دچار عفونت ، التهاب  یا بیمارى هاى  وابسته  به  سیستم  ایمنى  شده اند، مؤثر است . وى با توجه به درصد بهبودى 
سکته گوش پس از درمان، خاطرنشان کرد: شنوایى یک سوم از بیماران به تدریج در عرض چند روز کامًال به حد طبیعى 
بر مى گردد و کاهش شنوایى حدود یک سوم دیگر از بیماران به تدریج بهتر مى شود اما به حد قبلى برنمى گردد و یک سوم 

دیگر بیماران نیز بهبود نمى یابند.

گوش هم سکته مى کند

مى توان با انتخاب هوشمندانه  مواد غذایى با ساده ترین و کم هزینه ترین و البته خوشمزه ترین تغذیه و سالمت مفاصل
شیوه، مفاصل را تقویت کرده و از بروز مشــکالت تا حد زیادى پیشگیرى کرد. شما مى توانید با 
مصرف مواد غذایى مناســب از مفاصل و غضروف هاى خود مراقبت کنید و درد و التهاب را تا حد 

زیادى کاهش دهید. در ادامه با مواد غذایى که براى مفاصل مفید هستند بیشتر آشنا مى شوید.

ماهى هاى آب هاى سرد
محققان تأکید مى کنند که مصرف ماهى هایى 
ماننــد شــاه ماهى، ماهــى آزاد، ماهى تن و 
ماهى خال مخالى حاوى خواص ضدالتهابى 
فوق العاده اى هستند. این ماهى هاى آب هاى 
سرد حاوى بیشترین میزان اسیدهاى چرب 
امگا 3 هستند که التهاب را کاهش داده و درد 
را تسکین مى دهد. محققان توصیه مى کنند 
براى افزایش میزان جذب اســیدهاى چرب 
امگا 3 مصرف ماهى هاى آب هاى ســرد را 
افزایش دهید و هر هفته حداقل دو مرتبه از این 

ماهى ها مصرف کنید.

میوه ها و سبزیجات
محققان بر این عقیده هستند که اولویت تغذیه باید به 
مصرف میوه ها و سبزیجات تازه اختصاص داده شود. 
این مواد غذایى سالم سرشــار از ویتامین ها و مواد 
معدنى مفید بوده و حاوى میزان زیادى فیبر هستند 
که براى کنترل وزن الزم و ضرورى هستند. در هر 
وعده غذایى سبزیجات برگ سبز تیره مانند اسفناج و 
بروکلى را به بشقاب هاى تان اضافه کنید و از مصرف 
سبزیجات نارنجى رنگ مانند هویج، سیب زمینى و... 
غافل نشوید. از بین میوه ها، رنگى ترین آنها را انتخاب 
کنید و داخل ظرف میوه تان رنگین کمانى از میوه ها 
بسازید. بیشترین میزان آنتى اکسیدان ها در میوه هاى 

نارنجى مانند گیالس، بلوبرى و انبه هستند.

آجیل ها
مصرف روزانه یک مشــت از دانه ها و 
مغزهاى روغنى براى مقابله با التهاب 
و درد مفاصل مفید اســت. به عقیده 
محققان، این میان وعده هاى ســالم 
و مفید سرشــار از اســیدهاى چرب 
اشباع نشده هستند که یکى از دشمنان 
قوى التهاب بدن محسوب مى شوند. 
توصیه مى کنیم روزانــه مقدار کمى 

بادام و پسته میل کنید. 

زردچوبه
باید بدانید که رنگ این ادویه مفید، به دلیل 
وجود ترکیبى به نام کورکومین اســت که 
خواص ضدالتهابى و آنتى اکسیدانى باالیى 
دارد. از قرن ها پیش نیز خــواص درمانى 
کورکومین بر اطبا روشن شده است. توصیه 
مى کنیم که همیشــه یک نوك انگشــت 
زردچوبه به ســاالدها، سوپ و به طور کلى 
غذاهایتان اضافه کنیــد تا درد مفاصل تان 

تسکین پیدا کند و تقویت شوند.
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رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ، از دستگیرى 
صندوق دار یک مغازه پیتزافروشى در محدوده میدان ونک 
خبر داد که با سرقت عابربانک یکى از مشتریان اقدام به 
برداشت غیرمجاز مبلغ 38 میلیون تومان از حساب وى 

کرده بود.
سرهنگ محمد نادربیگى در توضیح این خبر گفت: 15 
خرداد پرونده اى از شــعبه اول بازپرسى دادسراى ناحیه 
7 تهران تحت عنوان «کالهبــردارى و تحصیل مال به 
طریق نامشــروع» در اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قرار گرفت که مالباخته در شکایاتش عنوان 
کرده بود مبلغ 38 میلیون تومان از حساب بانکى اش به 

صورت غیر مجاز برداشت شده است.
مالباخته پس از حضور در پایگاه ســوم پلیس آگاهى در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت:«12 خرداد براى سفارش 
پیتزا به مغازه ساندویچ فروشى در حوالى میدان ونک رفته 
بودم؛ پس از خروج از مغازه متوجه شدم که کارت بانکى 
خود را در محل جا گذاشــتم، اما در زمان مراجعت دوباره 
به مغازه براى دریافت کارت عابربانک خود متوجه شدم 
که کارت عابربانکى ام گم شده؛ به تصور اینکه کسى رمز 
عابربانک مرا ندارد، فرداى آن روز براى مسدودى کارت 
خود اقدام کردم و متوجه برداشت مبلغ 38 میلیون تومان 
از حساب بانکى خود شــدم که بالفاصله طرح شکایت 

کردم.»
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران بــزرگ افزود: 
کارآگاهان پایگاه ســوم پلیس آگاهى با مراجعه به مغازه 
پیتزا فروشى و بازبینى دقیق تصاویر دوربین هاى مداربسته 
اطمینان پیدا کردند که مالباخته کارت عابربانک خود را 
همراه با رمز آن، براى پرداخت پول به صندوق دار تحویل 
داده، اما صندوق دار کارت عابر بانک را به وى بازپس نداده 
است؛ لذا تحقیقات از صندوق دار مغازه در دستور کار قرار 
گرفت، اما کارآگاهان اطالع پیدا کردند که صاحب مغازه 
اخیراً اقدام به به کارگیرى احدى از اتباع غیرمجاز متعلق 
به سایر کشور ها در مغازه خود کرده و مالباخته نیز کارت 

عابربانک خود را به منظور پرداخت پول پیتزا در اختیار این 
شخص به عنوان صندوق دار قرار داده و این شخص نیز 

کارت مالباخته را مسترد نکرده است.
دســتگیرى این شــخص به عنوان متهم اصلى پرونده 
در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت، اما به دلیل اینکه 
صاحب مغازه بدون توجه به «دســتورالعمل هاى صادره 
از سوى وزارت کار در عدم به کارگیرى اتباع بیگانه فاقد 
مجوز اقامت» اقدام به به کارگیرى این شــخص به نام 
«عبدالرئوف» در مغازه اش کرده بــود، عمًال در مراحل 
اولیه  تحقیقات هیچگونه نشانى مشخصى از وى در اختیار 

کارآگاهان وجود نداشت.
در ادامه و با بررسى دقیق تراکنش مالى حساب مالباخته، 

کارآگاهان موفق به شناسایى یکى دیگر از اتباع بیگانه  
داراى مجوز اقامت به نام «نادر» شــدند که عبدالرئوف 
با مراجعه به محــل کار وى، مبلغ 38 میلیون تومان پول 
داخل حساب مالباخته را از طریق دستگاه POZZ خارج، 

معادل آن را دریافت کرده و پس از آن متوارى شده بود.
نادر با اطالع از برداشت غیرمجاز پول از حساب مالباخته 
به کارآگاهان گفت: «عبدالرئوف با در دست داشتن یک 
کارت عابربانک به بنده مراجعه کرد و به بهانه اینکه کارت 
عابربانک متعلــق به پدرزنش اســت و در قبال دریافت 
شیربها آن را از پدرزنش گرفته، مبلغ 38 میلیون تومان را 
در دستگاه POZZ مغازه کشید و من نیز معادل همین 
مبلغ را به او پرداخت کــردم و پس از آن هیچ اطالعى از 

وى ندارم.» ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگى، رئیس 
پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم خبر 
دســتگیرى متهم اصلى پرونده گفت: کارآگاهان پایگاه 
سوم پلیس آگاهى با بهره گیرى از اطالعات به دست آمده 
موفق به شناسایى مخفیگاه متهم اصلى پرونده در یکى از 
شهرك هاى حاشیه شهر تهران شدند؛ پیش از اقدام متهم 
براى متوارى شدن از کشور، وى را در مبادى خروجى شهر 
تهران دستگیر کرده و به پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ منتقل کردند؛ در بازرســى دقیق از اموال همراه 
متهم مبلغ 38 میلیون پول نقد خارج شده از حساب شاکى 
پرونده نیز از وى کشف، توقیف و برابر هماهنگى با مقام 

قضائى به شاکى پرونده مسترد شد.

پیتزایى که 38 میلیون تومان آب خورد!

هوشیارى همسایگان جان پسر بچه اى را که از طبقه 
بیستم یک آپارتمان آویزان شده بود نجات داد.

پسر 5 ســاله چینى که حدود نیم ساعت از نرده 
فلزى طبقه بیستم یک ســاختمان آویزان بود 
به طور معجزه آســایى نجات یافت. چند نفر از 
همســایگان که شــاهد این صحنه وحشتناك 
بودند بالفاصله وارد عمل شدند و به همراه هفت 
مأمور پلیس خود را به طبقه بیســتم رساندند و 
جان پسر خردســال را نجات دادند. این پسر که 
به مدت 30 دقیقه در همین وضعیت و به صورت 
آویزان قرار داشت توسط آنها به داخل آپارتمان 

کشیده شد. 
ویدئویى که منتشر شده اســت این پسر را در حالى 
که میله هاى بالکن را گرفته و آویزان اســت نشان

مى دهد. این حادثه در ساعت 6 صبح روز چهارشنبه 
هفته پیش و در شــهر «داژوئو» واقع در استان سى 

چوان چین رخ  داد.
بنا به ایــن گزارش، اقوام این پســر به پلیس گفتند 
که در لحظه وقوع حادثه والدین او در منزل حضور 
نداشتند و این اتفاق زمانى روى داد که پسربچه پس 
از برخاستن از خواب قصد داشــت از بالکن منظره 

پایین را تماشا کند.

آویزان ماندن یک بچه از طبقه بیستم آپارتمان

رئیس پلیس آگاهى استان کهگیلویه و بویراحمد با 
اشاره به دستگیرى دو توزیع کننده چک هاى جعلى 
در یاســوج، گفت: این متهمان بــا خرید چک هاى 
جعلى از جاعلین، اقدام به فروش آنان به مشــتریان 

خود مى کردند.
ســرهنگ ســعید بالش زر افــزود: در پى کســب 
خبرى مبنى بر اینکه افرادى در امــر تهیه و توزیع 
اسکناس هاى جعلى فعالیت دارند رسیدگى به موضوع 
در دســتور کار مأموران قرار گرفت. وى اظهارکرد: 
مأموران پلیس آگاهى اســتان پــس از چندین روز 
تحقیقات گســترده موفق شــدند افراد مورد نظر را 
شناســایى کنند و ضمن هماهنگى با مقام قضائى، 

مشخص شد این افراد قصد خروج از شهر یاسوج را 
دارند که طى عملیاتى غافلگیرانه، در محور یاسوج 
به اصفهان، خودروى پژو پارس این افراد شناسایى 
و متوقف شــد.   فرمانده انتظامى استان کهگیلویه 
و بویراحمد خاطرنشــان کرد: مأموران پلیس ضمن 
دستگیرى این دو فرد ســابقه دار، چک پول جعلى  
شامل 101قطعه چک پول یک میلیون ریالى و 144 
قطعه چک پول 500 هزار ریالى طرح قدیم و جدید از 
آنها کشف و ضبط شد. سرهنگ بالش زر تصریح کرد: 
در تحقیقات به عمل آمــده از متهمان، آنها به جرم 
خود اقرار کردند و با تشکیل پرونده در اختیار مرجع 

قضائى قرار گرفتند.

دستگیرى 2 توزیع کننده چک پول هاى جعلى 

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ از دستگیرى دو نفر 
از اراذل و اوباشى خبر داد که در جریان قتل «وحید 
مرادى» شرور معروف پایتخت در زندان رجایى شهر 
کرج، اقدام به تهدید و کرى خوانى اینســتاگرامى 

کرده بودند.
سردار علیرضا لطفى در گفتگو با «ایسنا»، درباره این 
پرونده اظهار کرد:  پس از قتل یکى از اراذل معروف 
تهران در زندان، 2 تن از اراذل و اوباش جنوب تهران 
با انتشــار تصاویر خود در شبکه اینستاگرام و پخش 
کلیپ در فضاى مجازى اقدام به کرى خوانى و تهدید 
با ادعاى هوادارى از مقتول کردند. وى با بیان اینکه 

این اقدام سبب ایجاد ناامنى در میان مردم شده بود، 
افزود: درهمین راستا مأموران پایگاه نهم پلیس امنیت 
تهران بزرگ رســیدگى به  موضوع را در  دستور کار 
قرار داده و با استفاده از ترفندها و شیوه هاى پلیسى 
و هماهنگى با مقــام قضائى اقدام به شناســایى و 

دستگیرى این افراد کردند.
رئیس پلیــس امنیت تهران بزرگ بــا بیان اینکه 
این افراد در اختیار  پلیس قــرار دارند، گفت:  این 
افراد پس از تشکیل پرونده و تکمیل بازجویى ها، 
براى ادامه روند رسیدگى به جرم به دادسرا معرفى 

خواهند شد.

عاقبت کرى خوانى طرفداران «وحید مرادى» 

براى گرفتن انتقام مردى کــه به منظور جمع آورى 
علف، به صورت غیرقانونى وارد یک مرکز پرورش 
تمساح شده و توســط تمساح ها کشــته شده بود، 
روستاییان پاپوآى غربى در اندونزى کلیه تمساح هاى 

این مرکز را سالخى کردند.
به گزارش «گاردین»، روســتاییان با حمله به یک 
مرکز پرورش تمساح در پاپوآى غربى، 292 تمساح 
را با ضربات چاقو، چکش و چماق از پاى درآورده و 

سالخى کردند.
رئیس اداره حفاظت از منابع طبیعى این استان، علت 
این اقدام وحشــیانه را گرفتن انتقام مردى مى داند 
که چندى پیــش به منظور جمــع آورى علف براى 
دام هایش، به صورت غیرقانونى وارد این مرکز شده 

و توسط تمساح ها کشته شده بود.
به گفته وى، کارکنان این مرکــز، در پى تعقیب 
صداى فریاد، با صحنه کشته شدن این مرد توسط 
تمساح ها مواجه شده بودند و حاال روستاییان پس 
از برگزارى مراســم تدفین این مرد، براى گرفتن 
انتقام، به مرکز پرورش تمساح  حمله کرده و کلیه 
تمساح هاى این مرکز را ســالخى کرده اند. وى 
ادامه مى دهد: «این مرکز در سال 2013 به منظور 
تکثیر و پرورش دو گونه تمساح یعنى تمساح آب 
شور و تمساح گینه نو، مجوز فعالیت دریافت کرده 
بود و از حاال به بعد باید تدابیر امنیتى بیشــترى را 
براى جلوگیرى از ورود افــراد به این مرکز اتخاذ 

کند.»

سالخى 300 تمساح براى انتقام

«امیرعلى» کودك شش ساله اى که از چندین سال قبل با بیمارى سرطان دست و پنجه نرم مى کرد، صبح روز سه شنبه بر اثر یک حادثه جان باخت.
به گزارش تسنیم، امیرعلى در چهارسالگى به سرطان خون مبتال شد، مدام با خونریزى بینى دست و پنجه نرم  مى کرد و براى دریافت پالکت به بیمارستان 

منتقل مى شد.
خانواده این پسربچه طى این سال ها تمام تالش خود را براى رها شدن امیرعلى از این بیمارى انجام دادند اما این تالش ها ناکام ماند و صبح دیروز این 

پسربچه شش ساله هنگام بازى از پنجره خانه به پایین سقوط کرد و در راه انتقال به بیمارستان فوت کرد.
پیش از این، خبرنگار تسنیم با اطالع از بیمارى این کودك و نیاز مبرم وى بر عمل پیوند مغز استخوان در منزل وى حاضر شده و از نزدیک در جریان روند 
بیمارى و درمان این کودك قرار گرفتند. با انتشار گزارشى از نیاز این کودك به پیوند مغز استخوان، صرفاً طى چند روز هزینه درمان این کودك با کمک 

مردم فراهم شد و قرار بود پس از آزمایشات متعدد زمینه عمل این کودك فراهم شود که این حادثه به وقوع پیوست.

سقوط مرگبار پسر بچه بیمار 

حمله چند خرمگس یک زن جوان را راهى 
بیمارستان کرد.

زن جوان انگلیســى که براى فرار از گرما به 
بیرون از خانه و باغ مجاور منزلش  پناه برده 

بود با تجربه اى وحشتناك روبه رو شد. 
«جودى جنیفر» 38 ساله که پاى راستش در 
اثر گزش خرمگس به طرز وحشتناکى متورم 
شده بود مجبور شد تا چهار روز در بیمارستان 
بسترى شود. این اتفاق در تاریخ 7 جوالى در 
منطقه رامفورد شهر اسکس انگلیس رخ داد.

او در این خصوص گفت: «شــب بود و من 
مشغول اســتراحت در باغ بودم که احساس 
کردم علفى خشک و برنده در قسمتى از پاى 
من فرو رفته اســت. اما هنگامى که صبح از 
خواب بیدار شدم ناگهان متوجه شدم که پاى 
من متورم شــده و درد مى کند. بالفاصله به 
درمانگاه مراجعه کردم و آنها مرا به بیمارستان 
منتقل کردند. حاال روزانه 4000 میلى گرم 
آنتــى بیوتیک مصرف مى کنم. پزشــکان 
بیمارستان مى گویند تابه حال چنین موردى 
را مشاهده نکرده اند. در حال حاضر با دشوارى 

راه مى روم و پایم درد دارد.»
گفتنى اســت؛ در ســال 2013 نیز یک زن 
48 ســاله که از یک آلرژى نــادر حاصل از 
گزش خرمگس رنج مى برد جانش را از دست 
داد. «اندى بتى» پس از گزیده شدن توسط 
خرمگس دچار شوك ناگهانى شد و جانش را 

از دست داد.

 آلرژى خرمگسى!

مرگ مشــکوکى به بازپرس ویژه قتل تهران 
گزارش شد که حکایت از آن داشت که سگى 
پارس کرده و مردى مرده اســت! نیمه شــب 
دوشنبه بود که بازپرس کشیک قتل پایتخت 
در تماس مأموران کالنترى تهرانپارس از فوت 
مشکوك مرد جوانى در پارك پلیس تهران با 
خبر شد. ســریعًا پس از این تحقیقات اولیه در 
زمینه موضوع با حضور تیم تشــخیص هویت 
صحنه و اداره دهم جنایى پایتخت کلید خورد. 
در وهله اول مشخص شد خانواده اى در حال 
شــام خوردن در پارك بوده اند و سگ پا کوتاه 
خود را نیز همراه داشــتند که این سگ شروع 
به پارس کردن مى کند. مرد 35 ســاله اى از 
اعضاى خانواده دیگرى کــه در حوالى همین 
خانواده نشسته بوده است به پارس کردن این 
سگ پاکوتاه شــکایت مى کنند و این مسئله 
موجبات درگیرى بیــن دو خانواده مذکور را به 
وجود مى آورد. پس از این مردى که شــکایت 
خود را نسبت به پارس کردن سگ پاکوتاه اعالم 
کرده بود بدون هیچ پیش زمینه اى روى زمین 
ولو مى شود و با این تفاسیر مأموران اورژانس او 
را به بیمارستان منتقل مى کنند که او پیش از 
رسیدن به بیمارســتان فوت مى کند. آثار هیچ 
گونه ضرب و جرحى روى بدن متوفى نبوده و با 
توجه به مشکوك بودن ماجرا، رسیدگى به این 
موضوع با تشکیل پرونده اى در دادسراى امور 

جنایى تهران جریان دارد.

پارس کردن
 سگ پاکوتاه و 
مرگ مرد جوان!

نزاع دسته جمعى بر ســر اختالفات خانوادگى منجر به 
کشته شدن یک جوان شــد. رئیس پلیس آگاهى استان 
البرز در تشــریح جزئیــات این خبر اظهار کــرد: در پى 
ارســال پرونده نزاع و درگیرى دسته جمعى به کالنترى 
19 باغســتان کرج که طــى آن جوانى 22 ســاله براثر 
ضربات جسم سخت به شدت آسیب دیده و به بیمارستان 
منتقل شده است، پیگیرى موضوع بالفاصله در دستور کار 
مأموران پلیس آگاهى استان البرز قرار گرفت. سرهنگ 
جواد صفایى گفت: در این راستا پنج متهم به قتل که در 
درگیرى حضور داشتند دستگیر و براى انجام تحقیقات 
تکمیلى به پلیس آگاهى منتقل شدند که در بازجویى هاى 
مأموران، منکر هرگونه درگیرى با فرد مصدوم شــدند. 
وى افزود: در بررســى آخرین وضعیت مصدوم و طبق 
اظهارات پزشــک معالج وى ضربه وارده به حدى بوده 
است که جمجمه شکسته و بافت هاى مغز آسیب دیده و 
با توجه به پایین بودن عالیم حیاتى، امکان زنده ماندن 
مصدوم بسیار ضعیف تشخیص داده شد. سرهنگ صفایى 

تصریح کرد: با توجه به انکار متهمان، مأموران به محل 
درگیرى اعزام شــدند و طى تحقیقات محلى از افرادى 
که در زمان درگیرى در محل حضور داشــتند محرز شد 
که موضوع درگیرى به علت اختــالف خانواده دو نفر از 
متهمان دستگیرشده است که بعد از درگیرى لفظى که 
با یکدیگر داشتند، یکى از آنها براى انتقام به همراه برادر 
خود و فرد مصدوم به محل درگیرى مراجعه مى کند که 
طى آن با پرتاب سنگ و شیشه به یکدیگر «م-ن» دچار 
آسیب مغزى مى شود. وى بابیان اینکه در ادامه رسیدگى 
به پرونده، مأموران باخبر مى شوند که باوجود تالش کادر 
پزشکى متأسفانه «م-ن» در بیمارستان فوت کرده است، 
افزود: در بازجویى هاى تکمیلى مأموران مشــخص شد 
که «خ-ع»، یکى از متهمان دستگیرشده با وارد آوردن 
ضربات چوب دستى به ســر مقتول، متهم اصلى پرونده 
است که با قرار بازداشت موقت و سایر متهمان نیز به اتهام 
مشارکت در نزاع دسته جمعى با قرار وثیقه قانونى تحویل 

زندان شدند.

قتل جوان22ساله با ضربات چوب دستى 

بر اثر برخورد تانکر حمل سوخت با پژو در محور ساوه- 
سلفچگان سه نفر از سرنشینان پژو جان خود را از دست 

دادند.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان ساوه گفت: بر اثر 
برخورد بین تانکر حمل سوخت با یک دستگاه سوارى پژو 
در کیلومتر 38 محور قدیم ساوه - سلفچگان سه نفر از 

سرنشینان پژو در دم کشته شدند و یک نفر مصدوم شد. 
سید سبحان حســینى ادامه داد: عوامل امدادى پایگاه 
هالل احمر ساوه بالفاصله در محل حادثه حاضر شدند 
و اقدام به عملیات کردند و موفق شــدند تنها فرد زنده را 
که در خودرو محبوس شده بود رهاسازى کنند و تحویل 

اورژانس هوایى قم دهند.

3 کشته در تصادف پژو با تانکر سوخت
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 اى مردم، باید خدا شــما را به هنگام نعمت همانند هنگامه کیفر، 
ترسان بنگرد، زیرا کسى که رفاه و گشایش را زمینه گرفتار 
شــدن خویش نداند، پــس خــود را از حــوادث ترســناك ایمن 
مى پندارد و آنکس که تنگدستى را آزمایش الهى نداند پاداشى را 

که امیدى به آن بود از دست خواهد داد.
موال على (ع)

«در استان اصفهان، سه میلیون و 342 هزار نفر معادل 
65 درصد جمعیت اســتان تحت پوشــش بیمه تأمین 

اجتماعى هستند.» 
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در نشستى 
خبرى به مناسبت هفته تأمین اجتماعى این مطلب را در 
جمع خبرنگاران اعالم کرد و گفت: تا پایان اسفند 96، 
کل بیمه شدگان اصلى تأمین اجتماعى استان اصفهان 
یک میلیون و 103 هزار و 888 نفر و بیمه شدگان تبعى 
یک میلیون و 694 هزار و 982 نفر، مســتمرى بگیران 
اصلى و تبعى نیز در مجموع 543 هزار و 739 نفر هستند. 
محمد گورابى با ارزیابى عملکــرد مدیران عامل قبلى 
در مقایسه با وضعیت فعلى افزود: قبل از دولت تدبیر و 
امید و طى هشت سال، ســازمان تأمین اجتماعى شش 
مدیرعامل را تجربه کرد و با این اوصــاف نباید انتظار 

انجام کار مطلوب و خوب را داشت. 

وى سازمان تأمین اجتماعى را در کشــور در تراز ملى 
خواند و گفت: مدیران عامل ســازمان تأمین اجتماعى 
در هشت ســال گذشــته قبل از دولت تدبیر و امید، هر 
کدام بخشــى را حذف یا امالکى را به فروش رسانده و 
حتى در اســتان اصفهان ملکى را به یک بیستم قیمت 
آن فروختند که ســازمان در دوره جدید توانســت این 
ملک را بازگرداند اما مدیرعامل جدید ســازمان تأمین 
اجتماعى کشــور، آرامش و امنیت را به کارکنان هدیه 
داد و پرچم سفید خدمتگزارى را برافراشت و در حمایت 
از کاالهاى ملى بخشــنامه مشوقات بیمه اى و مهارت 

آموزى را صادر کرد. 
مدیر کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان از افتتاح 50 
طرح در هفته تأمین اجتماعى در کشور خبر داد و اظهار 
کرد: در استان اصفهان درمانگاه آران و بیدگل و شعبه 
تأمین در هفته تأمین اجتماعى به بهره بردارى مى رسد. 
گورابى گفت: صدور دفترچه غیرحضورى در اصفهان 

به صورت آزمایشى در حال اجراست و بازرسى از دفاتر 
قانونى نیز امروز سالى یک بار انجام مى شود. 

وى حمایت از بیمه شــدگان و کارفرمایان را از وظایف 
تأمین اجتماعى استان برشمرد و افزود: باید براى کارفرما 
و بیمه شده تأمین اجتماعى در استان بیش از اینها تالش 
کرد و به لطف خدا همانگونه که در آزمون هاى سخت 
همواره سربلند بودیم، در این جنگ اقتصادى هم پیروز 

خواهیم شد. 
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
سازمان تأمین اجتماعى، ســازمان درآمد و هزینه بوده 
و بر پایه سه جانبه گرایى اســتوار است. بنابراین ما باید 
از شــرایط اقتصادى کارفرما اطالع داشته باشیم و در 

صورت لزوم، آنان را مورد حمایت قرار دهیم. 
وى خاطرنشــان کــرد: کارفرمایان و بیمه شــدگان، 
صاحبان اصلى تأمین اجتماعى هســتند و دولت ناظر و 
حامى اســت و رابطه ما با بیمه شده و کارفرما همچون 

آب و ماهى اســت و باید بتوانیم رضایت نسبى آنان را 
فراهم سازیم. 

گورابى با بیــان اینکه دولــت، عنصر پایــدار و نقش 
هماهنگ کننده دارد و حاکمیت تعــادل بین هزینه و 
درآمد را باید مدیریت کند، گفت: سازمان تأمین اجتماعى 
جناحى نیست و وظیفه ما ارائه خدمات مطلوب به بیمه 
شدگان تأمین اجتماعى است و امروز نباید تابع احساسات 
شد و باید منطق بیمه اى حاکم باشد و ورشکستگى در 
سازمان تأمین اجتماعى، معنا ندارد و در این راستا باید 
همه دست به دست هم داده و با وفاق، مشکالت امروز 
و آینده را با برنامه ریزى و براســاس منطق و عقالنیت 

پشت سر گذاشت. 
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
میزان منابع تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در سال 
گذشته 4500 میلیارد تومان و میزان هزینه 4700 میلیارد 
تومان بود و ما 2000 میلیارد تومان کاهش منابع داشتیم. 

این درحالى است که سال گذشته تأمین اجتماعى استان 
اصفهان به هزار نفر در شرکت پلى اکریل بیمه بیکارى 
پرداخت کرد و میــزان مطالبات ما از پلــى اکریل 50 
میلیارد تومان بوده، ولى ما باید از شــرکت پلى اکریل 
که نماد اصفهان اســت در هر حال حمایت کنیم و این 

وظیفه ماست. 
گورابى گفــت: براى حمایــت از کارفرمایانى که دچار 
بحران هســتند ماهیانه 20 میلیارد تومان لیست بدون 
وجه دریافت مى کنیم. این درحالى است که ما خودمان 
مشکل نقدینگى داریم و تهاتر و جریمه برایمان معنى 
ندارد و در حالى که امروز میــزان مطالبات ما به 1100 
میلیارد تومان رسیده اما هیچگاه از ابزار اجرایى استفاده 
نکرده ایم و به دنبــال مزایده و... نبودیــم و از بحران 

کارفرما آگاهى داریم. 
وى ادامه داد: استاندار اصفهان، انسانى منطقى و معقول 
است و همواره در جلسات با دوراندیشى حامى سازمان 

تأمین اجتماعى مى باشــد. از سوى دیگر ما باید اصول 
بیمه اى را رعایت کنیم و به نظر مى رسد در رابطه با کار 
تأمین اجتماعى براى اســتاندار سوءتفاهمى پیش آمده 
که سعى مى کنم آن را در مالقات با وى برطرف سازم. 

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان : 

حمایت  تأمین اجتماعى از کارگر و کارفرما، رسالت اصلى سازمان است

ساسان اکبرزاده

آگهى مزایده
 شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبات شوراى اسالمى شهر امالك با مشخصات زیر را از طریق 
آگهى مزایده عمومى، به صورت اجاره بهاء واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت 
اسناد مزایده تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 97/5/6 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند. 

تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست: پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 97/5/7 
زمان برگزارى کمیسیون: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/5/9

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه 

نوبت دوم 

مبلغآدرس محلشماره مصوبهموضوعردیف
میزان سپرده 

شرکت در مزایده 
به ریال

مدت 
قرارداد

1
واگذارى سالن 

ورزشى احمدآباد 
به صورت اجاره بهاء

درچه خیابان نواب 97/352/ش
صفوى محله احمدآباد

قیمت پایه 30/000/000 
یک سال18/000/000ریال ماهیانه

واگذارى سالن 2
درچه، خیابان امام (ره) 97/351/شورزشى شمس آباد

محله شمس آباد
قیمت پایه 15/000/000 

یک سال10/000/000ریال ماهیانه

آگهى مزایده 
شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، پارکینگ 
اختصاصى ماشین هاى سنگین متعلق به شهردارى را طى قرارداد اجاره به مدت یکسال به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و 

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

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

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

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

کلیه شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.
7- رعایت ضوابط و مقررات الیحه قانونى راجع به منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتى و کشورى. 

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت اول 

آگهى مناقصه 
شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشــریفات مناقصه عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى 
شهردارى ها،  انجام امور خدمات شهرى، شامل جمع آورى زباله، رفت و روب، نگهدارى فضاهاى سبز شهرى 
و کلیه امور مربوط به خدمات سطح شهر را در قالب قرارداد حجمى به شرکت هاى داراى صالحیت واگذار 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل و دریافت 

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

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

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد.

5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ سالیانه پیشنهادى را تحت عنوان سپرده شرکت در 
مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد 

بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

مجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مزایدهنوبت اول 
شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به فروش دو قطعه زمین به شــماره 159 واقع در محله توتستان حدود 
مساحت 201 و شماره 126/1 واقع در خیابان شهید مطهرى کوى پرستو حدود 
مساحت 155 مترمربع با کاربرى مسکونى، از طریق مزایده عمومى و براساس 

قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه 

 شهردارى مراجعه نمایند. 

مجتبى سلمانى – سرپرست شهردارى پیربکران

چاپ اول

,,

محمدگورابى: براى حمایت 
از کارفرمایانى که دچار 
بحران هستند ماهیانه

 20 میلیارد تومان لیست 
بدون وجه دریافت مى کنیم
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روستاییان شهرضا 
رایگان ویزیت مى شوند

رئیس مرکز بهداشت شهرضا از ارائه خدمات تخصصى 
دندانپزشکى رایگان به روستاییان این شهرستان خبر داد.
حجـت ا... موسـوى تصریـح کـرد: تیـم تخصصـى 
دندانپزشکى بخش خصوصى شهرسـتان با حضور در 

روستاى اسفرجان، بیماران این روستا را ویزیت کردند.
وى ادامه داد: این تیم تخصصى در مدت دو روز حضور 
در مرکز جامع سالمت روستاى اسفرجان، ضمن ویزیت 
بیماران و 52 مورد معاینه کلى، 34 مورد ترمیم، 157 مورد 
کشـیدن، هشـت مورد جرم گیرى، و 80 مورد آموزش 

بهداشت دهان و دندان را ارائه کردند.
رئیس مرکز بهداشت شـهرضا کمبود پزشک عمومى 
را از چالش هاى حوزه بهداشت و درمان این شهرستان 
برشمرد و افزود: تغییر تقسـیمات روستاهاى اسفرجان 
و هونجـان از دو بلوك به یک بلـوك درمانى، منجر به 

کاهش پزشک در این منطقه شده است.

آغاز هشتمین دوره ضیافت 
اندیشه اساتید دانشگاه کاشان

هشتمین دوره ضیافت اندیشه اسـاتید دانشگاه کاشان 
با موضوع سـبک زندگی و روشـن فکري دینی آغاز به 

کار کرد.
رئیس دانشگاه کاشان گفت: فردي که تدریس می کند 

باید از جنبه پژوهشی آموخته هاي زیادي داشته باشد.
عباس زراعت افزود: باید هدف اصلی از معلمی، هدایت 
جامعـه و اصـالح فرهنگ جامعه باشـد و معلـم به این 

مسئولیت مقدس به عنوان شغل نگاه نکند.

کشف600 کیلوگرم 
چوب قاچاق در آران 

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان آران و 
بیدگل از کشف و ضبط 600 کیلوگرم چوب تاغ قاچاق 

و توقیف یک دستگاه خودرو در این شهرستان خبر داد.
رضا شفیعى گفت: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعى 
پس از گزارش مردمى مبنى بر قطع درختان تاغ از سوى 
قاچاقچیان چوب در جاده نوش آباد- فیض آباد به منطقه 
اعزام شـدند. وى افزود: دو نفر متخلف که در حال قطع 
درختان تـاغ بودند، با حضور مأمـوران یگان حفاظت از 
محل متوارى شـدند که پس از نزدیک بـه 20 کیلومتر 
تعقیب و گریز، خودروى سـوارى حامل چوب از سـوى 
قاچاقچیان در میدان ولیعصر(عج) آران و بیدگل رها شد.
وى بیان کرد: مأموران نزدیـک به 300 کیلوگرم چوب 
تاغ در محل قطع درختان و 300 کیلوگرم چوب جاسازى 

شده را در خودروى پژو کشف کردند.

نقشه بردارى میدان امام(ره) 
انجام شد

مدیر پایگاه ثبت جهانى میدان امام(ره)از انجام عملیات 
نقشه بردارى این میدان به روش فتوگرامترى خبر داد.

فریبـا خطابخش گفـت: این اقـدام با هدف بـاال بردن 
دقت در نقشه بردارى و پایین آوردن خطاى GPS و در 
راستاى صحت سنجى نقشه بردارى در میدان امام(ره) و 
محدوده آن صورت گرفت.  وى تصریح کرد: با استفاده 
از روش فتوگرامترى، اندازه گیرى دقیق از روى عکس 

انجام و در نهایت به تولید نقشه منجر مى شود. 

نشان«درختان سهراب 
سپهرى» در ورودى کاشان

اثر «درختان سهراب سـپهرى» نقاش فقید کاشانى به 
عنوان یکى از گرانبهاترین نقاشى هاى ایران بر دیوارى 

در بلوار امام رضا(ع) شهرستان کاشان نقاشى شد.
محمدعلى پیراسـته، مدیر عامل سـازمان زیباسـازى 
شهردارى کاشان افزود: نقاشى هاى سهراب نجابت و 
طراوتى برگرفته از خاك و بوم خطه کاشان را دارد و جزو 

آثار برتر و متمایز است.  
وى گفـت: سـازمان زیباسـازى رویکردى جدیـد را در 
نقاشى دیواره هاى بزرگ شـهرى با هدف نمایش آثار 

هنرمندان بنام کاشانى در پیش گرفته است.
وى تصریح کرد: نقاشـى درختان سـهراب سپهرى به 

مساحت 368 متر توسط شعیبى اجرا شده است.

خبر

مشاور مناسب سازى شهردارى اصفهان با بیان اینکه بودجه 
مناسب سازى شــهر از 500 میلیون تومان به چهار میلیارد 
تومان رسیده است، گفت: در ســال جارى 54 محور پیاده، 
شش بوســتان و 13 ساختمان شــهردارى مناسب سازى 

مى شود. 
علیرضا ابراهیمیان اظهارکرد: افزایش تعداد خودروها، تلفات 
ناشى از کار در کارخانجات صنعتى و ماشینى شدن زندگى 
بر تعداد معلوالن افزوده است که این موضوع، برنامه ریزى 
براى ارائه خدمات هرچه بهتر در آینده را پررنگ تر مى سازد. 
وى با بیان اینکه پیش بینى مى شود تا سال1430 وارد جامعه 
فوق سالمند شــویم، افزود: طبق این پیش بینى، در آینده 

30 میلیون نفر کم توان خواهیم داشت که 34 درصد از این 
تعداد را بانوان تشــکیل مى دهند، بنابراین ضرورت دارد از 
اکنون براى تمامى نیازهاى اساسى آنها برنامه ریزى شود. 
ابراهیمیان از برگزارى 44 جلســه با حضور کارگروه هاى 
مختلف در معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان 
به منظور برنامه ریزى هاى مدون بــراى معلوالن خبر داد 
و گفت: با تالش هاى صورت گرفتــه، بودجه اختصاصى 
این بخش از 500 میلیون تومان به چهــار میلیارد تومان 
رسیده است. وى افزود: بودجه چهار میلیارد تومانى در قالب 
مناسب سازى ســاختمان هاى عمومى، محورهاى پیاده، 

مناسب سازى پارك ها و فضاى سبز و... هزینه مى شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: یک میلیون و 
400 هزار نفر از مشــموالن دریافت کارت ملى هوشمند 
در استان اصفهان هنوز براى دریافت این سند ملى اقدام 

نکرده اند. 
حســین غفرانى کجانى با بیان اینکه صــدور کارت ملى 
هوشــمند به صورت ویژه از دو سال گذشته در دستور کار 
سازمان ثبت احوال قرار گرفته اســت، اظهار کرد: چهار 
میلیون و 39 هزار نفر در اســتان اصفهان مشمول اجراى 
این طرح هستند. وى با بیان اینکه از ابتداى اجراى طرح 
تاکنون دو میلیون و 632 هزار کارت ملى هوشمند براى 
مردم استان اصفهان صادر شده است، افزود: یک میلیون و 

400 هزار نفر از مشموالن دریافت کارت هوشمند در استان 
هنوز براى دریافت این سند ملى اقدام نکرده اند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه آخرین 
مهلت ثبت نام و دریافت کارت ملى هوشــمند در کشور تا 
پایان سال جارى اعالم شــده است، اظهار کرد: این زمان 
تمدید نخواهد شد. وى  با بیان اینکه در حال حاضر در 200 
نقطه در استان اصفهان صدور کارت ملى هوشمند انجام 
مى شود، گفت: هر شــهروند در بازه زمانى 30 تا 45 روز 
مى تواند کارت ملى هوشمند خود را دریافت کند.غفرانى 
کجانى میانگین مراجعات مردم اصفهان در هر شهرستان 

براى دریافت کارت ملى هوشمند را 70 درصد اعالم کرد.

یک میلیون و400هزاراصفهانى 
کارت ملى هوشمند ندارند

54محور پیاده 
مناسب سازى مى شود

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دســتگیرى 133 
نفر از ســارقان و محکومان فــرارى در اجراى عملیات 

ضربتى«مرصاد 7» خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگــى اظهارکرد: بــه منظور 
پیشگیرى از وقوع جرایم و افزایش احساس امنیت مردم، 
عملیات«مرصاد7 » در قــرارگاه عملیاتى اقدام و عمل 
طراحى و در مدت شش ساعت به اجرا گذاشته شد. وى 
افزود: در نتیجه اجراى این عملیات ضربتى، منسجم و 
هماهنگ، تعداد 41 نفر از محکومان غایب و فرارى و 92 

نفر از سارقان شناسایى و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: در این عملیات 
همچنین اعضاى یک باند ســه نفره سارقان منازل که 
باقدرت نمایى و اعمال خشونت اقدام به سرقت مى کردند 
نیز دستگیر شدند و به 20 فقره ســرقت منزل اعتراف 
کردند. وى، کشــف 11 دســتگاه خودرو و پنج دستگاه 
موتورسیکلت مســروقه را از دیگر دســتاوردهاى این 
عملیات عنوان و اظهارکرد: در مجمــوع هفت میلیارد 
ریال اموال مسروقه به دست آمده که پس از طى مراحل 

قانونى به مالکان آنها بازگردانده مى شود.
سردار معصوم بیگى خاطرنشــان کرد: همچنین براى 
متصدیان ده انبار ضایعاتى که اموال مسروقه را خریدارى 
مى کردند و به فروش مى رساندند، اخطاریه پلمب صادر 
شد. وى در پایان از تداوم این گونه برنامه ها براى مقابله 
با مخالن نظم و امنیت عمومى جامعــه خبر داد و ابراز 
کرد: استان اصفهان جوالنگاه سارقان، اراذل و اوباش و 
برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه نیست و مأموران پلیس 

با این گونه افراد برخورد قاطع و قانونى مى کنند.

دبیر قرارگاه محرومیت زدایى ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمى با اشاره به اقدامات سپاه در استان اصفهان اظهار 
داشت: تا کنون دو هزار و 706 پروژه توسط سپاه در استان 
اصفهان اجرایى شده اســت که از این تعداد، 731 پروژه 
عمرانى و هزار 975 پروژه غیر عمرانى است واین پروژه ها 

با هزینه 23 میلیارد و 628 میلیون تومان اجرا شده است.
ضیاء الدین حزنى افزود: این پروژه ها در قالب اقدامات سپاه 
استان، اقداماتى که سپاه در قالب طرح کرامت انجام داده 
و اقدامات سپاه استان در قرارگاه پیشرفت و آبادانى و نیز 

قرارگاه سیدالشهدا(ع) انجام شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
طرح ارسال پیامک جرایم رانندگى در اصفهان تا پایان 

تابستان امسال اجرایى مى شود.
علیرضا صلواتى با بیان اینکه عدم اطالع رســانى به 
موقع به شهروندان در خصوص اعمال جرایم رانندگى 
تاکنون مشــکالتى را براى آنها ایجاد کرده اســت، 
اظهارکرد: از جمله این مشــکالت، ناآگاهى از میزان 
جریمه و اعتراضات پس از استعالم جرایم انباشته شده 

از دفاتر پیشخوان است.
وى با بیان اینکه ارسال پیامک پس از هر گونه تخلف 
براى فرد خاطــى مى تواند تأثیر بســزایى در کاهش 

تخلفات داشته باشد، افزود: نتایج این اقدام را در دیگر 
شهرهاى کشور شاهد بوده ایم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه طى برگزارى جلســه اى بــا پلیس راهور، 
شرکت مخابرات استان اصفهان و شرکت ارتباطات 
زیرســاخت، ارســال پیامک براى رانندگان متخلف 
در کمترین زمان ممکن را بررســى کرده ایم، افزود: 
در حال حاضر زیرســاخت هاى اجــراى این طرح در 
اصفهان موجود اســت و در صــورت موافقت کامل 
پلیس راهور، این طرح تا پایان تابستان اجرایى خواهد

 شد.

مدیر امور دانشجویى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: به دلیل ســرریز شــدن جمعیت دانشجویان 
پزشکى، خوابگاه هاى فعلى جوابگو نیست و از ظرفیت 
خوابگاه هاى استیجارى و خودگردان استفاده کرده ایم.

حسین اســماعیلى اظهار کرد: در حال حاضر هشت 
خوابگاه ملکى تحت مالکیت دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان اســت که دو مورد آن در بیرون از دانشــگاه 
علوم پزشکى قرار دارد و شش مورد در داخل پردیس 

دانشگاه است.
مدیر امور دانشجویى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت:  به طور تقریبى در حــدود دو هزار و 200 نفر در 
خوابگاه هاى ملکى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان اسکان دارند.

وى با اشاره به اینکه به منظور اسکان دانشجویان در 
خوابگاه هاى اســتیجارى یک ترم، 600 هزار تومان 
دریافت مى شود و پس از آن وارد خوابگاه هاى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان قرار مى گیرند، 
ادامه داد: در حال حاضر دو خوابگاه استیجارى موجود 

است.
مدیر امور دانشجویى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
افزود: قیمت خوابگاه هاى تحت ملکى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان به نســبت تعداد دانشجویان بین 
180 تا 250 هزار تومان است که دانشجو هزینه یک 
ترم آن را مى دهد و بقیه اقســاط با یک تنفس پنج تا 
شــش ماهه به صورت قســط بندى به صندوق رفاه 

پرداخت مى شود.

معاون حمل و نقــل اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان گفت: با توجه به استقبال خوب 
زائران، پیش فروش بلیت اتوبوس اربعین حسینى از 15 

مهر آغاز مى شود.
علیرضا جعفرى ابــراز امیدوارى کرد کــه با برنامه 
ریزى هاى انجام شده سطح خدمت رسانى به زائران 

ارتقا یافته و با کمترین مشکل مواجه شویم.
معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى استان اصفهان، 
ارتقاى ســطح خدمت رســانى به زائران را ماحصل 
افزایش ارتباطات دســتگاه هاى خدمت رسان عنوان 

کرد و ابراز امیدوارى کرد در سال جدید خدمات بهتر و 
کامل ترى به زائران ارائه شود.

وى خاطرنشان کرد: آمادگى کامل جایگاه هاى سوخت 
و مجتمع هاى خدماتى بین راهى که در مســیرهاى 
اصلــى آغاز حرکــت زائران قــرار دارنــد، ضرورى

 است.
جعفرى با اشــاره به نوســازى نــاوگان حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان گفت:  از سازمان حج و زیارت 
استان اصفهان تقاضا داریم تا از ناوگان فرسوده براى 

ارائه دادن خدمت استفاده نشود.  

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: 195 مرکز مشــاوره در قالب مراکز مشــاوره 

عمومى و تخصصى در سطح استان فعالیت مى کنند.
محمدســعید محمدى در مراســم افتتاح چند طرح 
بهزیستى در شهرستان نجف آباد گفت: با افتتاح مرکز 
مشاوره و خدمات روانشناختى«ماهور»نجف آباد، تعداد 

مراکز مشاوره تحت مدیریت بهزیستى استان اصفهان 
به 195 مرکز رسید. 

وى افــزود: ارائــه خدمــات مشــاوره ژنتیــک، 
اطالع رسانى دقیق، آگاهى به خانواده ها و پیشگیرى از 
معلولیت ها، موضوعات مورد توجه ویژه بهزیســتى 

استان است.

دومین جشنواره ملى«نمایش اسب فالت ایران» در 
خوانسار برگزار شد.

دبیر هیئت اسب سوارى اســتان اصفهان گفت: این 
جشنواره با حضور  75رأس اسب از نژادهاى اصیل دره 
شورى، کرد، عرب خالص، ایرانى، کاسپین و کرد دخون 

در خوانسار برگزار شد.
مســعود محکم کار از شــرکت اســب ســوارانى از

 اســتان هاى تهران، مرکزى، اصفهان و چهار محال 
و بختیارى در این جشنواره یک روزه خبر داد و افزود: 
ایجاد فرصت شغلى براى عالقه مندان به این رشته و 
آشنایى با سوارکارى و نژادهاى مختلف اسب ایرانى، از 

اهداف برگزارى این جشنواره بوده است.
وى گفت: هم اکنون در این استان اسب هایى از نژاد 

کرد و دره شورى تولید و نگهدارى مى شود.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به شناسایى 60 نقطه از تقاطع هاى بحرانى شهر گفت: 
در نظر داریم تا پایان هفته، چند تقاطع مهم و بحرانى 
 UPS شهر که حجم تردد آن باالســت را به دستگاه
مجهز کنیم تا در زمان قطعى برق شــاهد گره هاى 

ترافیکى نباشیم.
هادى کریمى اظهارداشــت: در زمــان قطعى برق، 
عالوه بر قطع برق چراغ هاى راهنمایى در چهارراه ها 
و تقاطع ها، برق مرکز کنترل ترافیک نیز قطع مى شود 

و نمى توان بر روى چهارراه ها نظارت کرد.

وى افزود: بــراى رفع ایــن معضل درصــدد خرید 
دیزل ژنراتور بــراى مرکز کنترل ترافیک هســتیم 
تا بــر این اســاس، مرکــز از دو منبع برق در شــهر 
تغذیه شــود که در صورت قطع بــرق از یک منبع، از 
طریق کابل دیگر برق رســانى به مرکز کنترل ادامه 

یابد.
وى در خصوص رفع معضل خاموشى تقاطع ها ادامه 
داد: در گام نخست صد تقاطع بحرانى شهر شناسایى 
شده و پس از بررسى رفع بحران 60 تقاطع در اولویت 

قرار گرفته است.

شــمارى از کارگران ســازمان عمران شهرى شهردارى 
اصفهان دیروز با تجمع مقابل شهردارى اصفهان، خواستار 

پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
تعدادى از کارگران این ســازمان که پنج ماه است حقوق 
نگرفته اند، دیروز با تجمع در مقابل شــهردارى خواستار 

پرداخت معوقه هاى خود شدند.
یکى از کارگران بــا بیان اینکه پســر نوجوانم مجبور به 
کارگرى شــده و با حقوق فرزندم امرار معاش مى کنیم، 
گفــت: از بهمن 96 تاکنــون حقوق و مزایــا را پرداخت
 نکرده اند و زندگى ما با مشکالت زیادى روبه رو شده است.
یکى دیگراز کارگران نیز با اشاره به اینکه طالى همسرش 
را فروخته گفت: در این مدت مجبور شده ایم فقط با قرض 

زندگى خود را بگذرانیم.

فرمانده انتظامى استان اصفهان خبر داد

دستگیرى 133 سارق و 
محکوم فرارى در اصفهان

ارسال پیامک جرایم رانندگى از پایان تابستان

استفاده از ظرفیت خوابگاه هاى خودگردان 
در دانشگاه علوم پزشکى 

پیش فروش بلیت اربعین از 15 مهر 

 فعالیت 195مرکز مشاوره تحت نظارت بهزیستى

برگزارى جشنواره «نمایش اسب فالت ایران»
در خوانسار

60 تقاطع  بحرانى شهر به UPS مجهز مى شود

«نخستین مدرسه کارآفرینى کشــور با رویکرد 
تربیت نیروى انســانى کارآمد و فعال در اصفهان 

تأسیس و راه اندازى مى شود.»
 امروزه، نیاز به خالقیــت و کارآفرینى به ویژه در 
ســطح کودکان و پایه، نه به عنوان یک تفریح، 
بلکه بــه عنوان مبحث اصلى جهــت دهى تفکر 
آنان به شدت احساس مى شــود و سیستم هاى 
آموزشى کشــور مى خواهد به رسالت اصلى خود 
یعنى یاددهى تفکر خالق، یافتن هزاران راه نرفته 
براى حل مســائل و آموزش جور دیگر اندیشیدن 
بازگشته و با رویکردى خالقانه، افرادى را تربیت 
کند تا به جاى اینکه مصرف کننده علم گذشتگان 
باشــند، خود خالق علم باشــند. در همین راستا 
رئیس نخستین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین 
اهداف نخســتین مدرســه کارآفرینى را تربیت 
نیروى انســانى خالق، متخصــص، کارآفرین، 
مســئولیت پذیر، آینده نگر، فعال و نوآور عنوان

 کرد.
با توجه به اینکه ســرمایه هاى بالقوه انســانى و 
نیروهــاى کار آینده کشــور، دانش آمــوزان و 
دانشجویان امروز هســتند، این جوانان به دلیل 
کاستى هاى موجود در سیســتم آموزشى کشور، 
بدون یادگیرى مؤثر توانمنــدى هاى اجتماعى، 
مهارت هاى ارتباطى، رویکردهاى خالقانه، نحوه 
تفکر سیستمى و آشنا شــدن با بازارهاى کسب 
 و کار، رشته دانشــگاهى خود را انتخاب مى کنند 
و وارد دانشگاه مى شوند و متأســفانه در آنجا نیز 
فرصتى براى چنین آموزش هایــى پیدا نکرده و 
پس از دانش آموختگى از دانشگاه جزو خیل عظیم 

بیکاران مى شوند.
در همین حال مجتبى مالاحمدى، رئیس نخستین 
کنفرانس ملى مــدارس کارآفرین بر این موضوع 
تأکید کرده و مى گوید: یکــى از عوامل بیکارى 
به ویژه در بیــن دانش آموختــگان، عدم تطابق 
مدارك تحصیلــى و عالیق فــارغ التحصیالن 
با اشــتغال موجــود در جامعه اســت. وى ادامه 
مى دهد: پرورش و آموزش نیروى کار با توجه به 
نیاز جامعه به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه 

قرار گیرد.
رئیس نخستین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین در 
بیان  جزئیات این مدرسه مى گوید: این مدرسه ویژه 
پسران و با ظرفیت پذیرش حدود صد دانش آموز 
قرار است از ابتداى مهرماه از پایه ابتدایى فعالیت 
خود را در ناحیــه 5 آموزش و پــرورش اصفهان 

آغاز کند.
مالاحمدى بــا بیان اینکــه در این راســتا تمام 
رایزنى ها با آموزش و پرورش انجام شــده است 
اضافه مى کند: در این مــدارس، دانش آموزان از 
همان دوران ابتدایى با مهارت هاى اجتماعى آشنا 

مى شوند.
وى مــى افزایــد: دانــش آمــوزان در ایــن 
مــدارس تفکیــک نمــى شــوند و شــرط 
معدلــى نیز بــراى ورد بــه این مــدارس وجود 

ندارد. 
مالاحمدى توضیح مى دهد: ایــن مدارس که از 
ســال آینده براى دختران نیــز راه اندازى خواهد 
شد، به صورت غیرانتفاعى اســت و شهریه آنها 
براســاس نرخ مصوب آموزش و پرورش تعیین 

مى شود.

نخستین مدرسه کارآفرینى کشور در اصفهان 
تأسیس مى شود

محیا حمزه

 تجمع کارگران 
سازمان عمران شهرى 
شهردارى اصفهان

اجراى2700 پروژه  توسط 
سپاه در اصفهان 
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مدیرساخت و توسعه راه هاى اداره کل راه و شهرسازى 
استان گفت: 58 پروژه راه ســازى، ابنیه فنى و روکش 

آسفالت گرم و 42 پروژه روستایى در حال اجراست.
حمیدرضا امیرخانــى با بیان اینکه بیــش از 85 درصد 
محورهاى مواصالتى اســتان به صورت چهار خطه و با 
استانداردها و مطابق با ضوابط راهسازى ساخته شده و به 
بهره بردارى رسیده است، اظهار کرد: براى بهبود و ایمنى 
وضع جاده هاى موجود نیاز است تا سایر محورهایى که 
به صورت دو خطه هســتند را به چهارخطه تبدیل کنیم. 
وى افزود: تأمین مالى صورت گرفته ســبب شــد تا در 
تقاطع هاى غیرهمســطح جاده ها، روکش آسفالت گرم 

انجام شود.  
مدیرساخت و توسعه راه هاى اســتان با بیان اینکه کلیه 
راه هاى مواصالتى بین اســتانى با استان هاى همجوار 
که به صــورت بزرگــراه و آزاد راه اســت، با اســتفاده 
از دســتورالعمل ها و بخشنامه هاى راه ســازى احداث 
شده اســت، گفت: در حال حاضر اکثر محورهاى بین 

شهرستان هاى استان به صورت چهارخطه است.
امیرخانى با بیان اینکه 58 پروژه راهسازى و احداث ابنیه 
فنى و روکش آسفالت گرم در حال حاضر در سطح استان 
در دست اجراست، اظهار کرد: 42 پروژه روستایى نیز در 

حال اجراست.

بنیاد ملــى نخبگان در ســال تحصیلــى 98-1397 به 
دانشجویان صاحب استعداد برترتسهیالت و جوایز ویژه  

اعطا مى کند. 
کارشناس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان بیان کرد: این 
جایزه شامل بورس دانشجویى، اعتبار آموزش یارى، اعتبار 
پژوهش یارى، اعتبار فن یارى، اعتبار توانمندى آموزشى، 

اعتبار ارتباطات علمى و اعتبار توانمندى کارآفرینى است.
برهانى ادامه داد: دانشــجویانى کــه داراى معدل باالى 
تحصیلى، مقاله هاى بین المللــى، رتبه هاى برتر آزمون 
سراســرى ورود به دانشــگاه، طرح هاى پژوهشــى و 
رتبه هاى برتر المپیادها و جشنواره هاى مورد تأیید بنیاد 

نخبگان هستند، مى توانند از این جایزه بهره مند شوند. وى 
گفت: دانشجویان متقاضى استفاده از این جایزه مى توانند 
تا 15مرداد امسال به ســامانه اینترنتى «سینا» به نشانى

 sina.bmn.ir مراجعه و با وارد کردن اطالعات و مدارك 
خود، ثبت نام کنند. برهانى خاطرنشان کرد: دانشجویان نو 
ورود در هر یک از مقاطع تحصیلى نیز از یکم تا بیستم مهر 
سال جارى مى توانند در این سامانه ثبت نام کنند. وى با 
اشاره به اینکه پرونده متقاضیان در بنیاد نخبگان استان ها و 
کشور بررسى مى شود، افزود: بنیاد ملى نخبگان از سال 85 
اقدام به اعطاى جایزه تحصیلى به نخبگان و دانشجویان 

مستعد کشور کرده است.

58 پروژه راه سازى 
در حال اجراست

جایزه براى دانشجویان 
صاحب استعداد برتر

امروز؛ برگزارى کنفرانس ملى 
مدارس کارآفرین 

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد دهـق از برگزارى 
نخسـتین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین در اصفهان 
خبرداد و افزود: این کنفرانس بـا حضور مقام هاى عالى 
استانى و کشورى و اساتید دانشگاهى و کارآفرینان امروز 
در سـالن همایش هاى اتـاق بازرگانى اصفهـان برگزار 
خواهد شد. وى با بیان اینکه درحدود 450 میهمان به این 
همایش دعوت شده اند، گفت: 80 مقاله از سراسر کشور 
براى این همایش ارسال شده که از این تعداد، چهار مقاله 

برتر در این کنفرنس ارائه مى شود.
مال احمـدى اضافه کـرد: همچنیـن 25 مقاله منتخب 
کنفرانس به صورت پوستر ارائه خواهد شد و کارگاه هاى 
آموزشـى با ظرفیت صد نفر نیز در حاشیه این کنفرانس 

برگزار مى شود.

افزایش قیمت مرغ در بازار
قیمت مرغ در اصفهان 15درصد افزایش یافت.

رئیس انجمن صنفى کشتارگاه هاى مرغ استان اصفهان 
گفـت:  در دو هفته گذشـته قیمت هرکیلو مـرغ گرم در 
کشتارگاه هاى استان  با 15درصد افزایش، 8100 تومان 

و در بازار 8700 تومان به فروش رسیده است. 
حمیدرضا شیخان با اشاره به افزایش 300تا 500 تومانى 
مرغ گرم در بازار افزود: این  افزایش قیمت به دلیل  کاهش 
تولیدات و افزایش تقاضاى خریداران در بازار بوده است. 
وى پیش بینى کرد: قیمت مرغ در روزهاى آینده در حدود 

10درصد دیگر نیز افزایش مى یابد.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139760302007000525 مورخ 97/02/23 یداله شفیعى قهدریجانى فرزند حیدرعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 356,72 مترمربع پالك شماره 42 فرعى از 386 اصلى واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
2 - راى شــماره 139760302007000645 مورخ 97/03/02 مرتضى صفرى فرزند على نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194,23 مترمربع پالك شماره 933 فرعى از یک اصلى 

واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
3 - راى شماره 139760302007000648 مورخ 97/03/02 فاطمه نصرى نصرآبادى فرزند اصغر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194,23 مترمربع پالك شماره 933 فرعى از یک 

اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
4 - راى شــماره 139760302007000715 مورخ 97/03/17 عباس حســین پور فرزند ناصر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,85 مترمربع پالك شماره یک فرعى از 21 اصلى واقع در سودرجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم زمانى فرزند رمضانعلى.
5 - راى شماره 139760302007000716 مورخ 97/03/17 حبیب اله شفیعى قهدریجانى فرزند رجبعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246,36 مترمربع پالك شماره 609 فرعى از 386 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم زمانى فرزند عبداله.
6 - راى شماره 139760302007000717 مورخ 97/03/17 حبیب اله شفیعى قهدریجانى فرزند رجبعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مســاحت 110,11 مترمربع پالك شماره 609 
فرعى از 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قاسم زمانى فرزند عبداله.
7 – راى شــماره 139760302007000718 مورخ 97/03/17 مصطفى زمانى سودرجانى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284,51 مترمربع پالك شــماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع در 
سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شهربانو حسن پور فرزند نوراله.
8 - راى شماره 139760302007000719 مورخ 97/03/17 زهرا نصر اصفهانى فرزند کرمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194,24 مترمربع پالك شماره 933 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
9 - راى شماره 139760302007000720 مورخ 97/03/17 مهدى ســعیدى باغ ابریشمى فرزند على 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه به مساحت 276,80 مترمربع پالك شماره 
24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى 

سعیدى فرزند نادعلى.
10 - راى شماره 139760302007000721 مورخ 97/03/17 على سعیدى باغ ابریشمى فرزند مرتضى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه به مساحت 276,80 مترمربع پالك شماره 
24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى 

سعیدى فرزند نادعلى.
11 - راى شــماره 139760302007000722 مورخ 97/03/17 اســماعیل رمضانى قهدریجانى فرزند 
ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 371,25 مترمربع پالك شماره 947 فرعى از 385 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسینعلى 

جعفرزاده فرزند امیرآقا.
12 - راى شــماره 139760302007000723 مورخ 97/03/17 سید حمید صولتى دهکردى فرزند سید 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 296 مترمربع پالك شماره 25 فرعى از 53 اصلى واقع 

در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
13 - راى شــماره 139760302007000724 مورخ 97/03/17 یوسف سعیدى باغ ابریشمى فرزند على 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 342,81 مترمربع پالك شماره 
24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى 

سعیدى فرزند نادعلى.
14 – راى شماره 139760302007000725 مورخ 97/03/17 خدیجه غفورى قهدریجانى فرزند عبداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 342,81 مترمربع پالك شماره 
24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى 

سعیدى فرزند نادعلى.
15 - راى شــماره 139760302007000726 مورخ 97/03/17 اســداله کاظم زاده قهدریجانى فرزند 
عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 127,32 مترمربع پالك شماره 
928 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى مرتضى مرادى قهدریجانى.
16 - راى شماره 139760302007000731 مورخ 97/03/19 عباس کریمى کلیشادى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,50 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اکبر فالحیان کلیشادى فرزند محمد.
17 - راى شماره 139760302007000732 مورخ 97/03/19 رضا عباسى کرافشانى فرزند امامقلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,61 مترمربع پالك شماره 538 اصلى واقع در کرافشان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین عباسى فرزند فتحعلى.
18 - راى شماره 139760302007000733 مورخ 97/03/19 رضا عباسى کرافشانى فرزند امامقلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,05 مترمربع پالك شماره 538 اصلى واقع در کرافشان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین عباسى فرزند فتحعلى.
19 - راى شــماره 139760302007000734 مورخ 97/03/19 احمد گردانى فرزند مرتضى نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169,20 مترمربع پالك شماره 407 اصلى واقع در برزوان گارماسه بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حبیب اله رئیسى فرزند احمدرضا.
20 - راى شــماره 139760302007000758 مورخ 97/03/21 مجید نادرى فرزند عشــقعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 53,18 مترمربع پالك شماره 380 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
21 - راى شماره 139760302007000759 مورخ 97/03/21 محسن نادرى باغ ابریشمى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 139,98 مترمربع پالك شماره 380 فرعى از 24 اصلى واقع 

در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
22 - راى شماره 139760302007000762 مورخ 97/03/21 عباس کاظمى جوجیلى فرزند ابراهیم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254,70 مترمربع پالك شماره 402 اصلى واقع در جوجیل بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد کاظمى جوجیلى فرزند قنبرعلى.
23 - راى شماره 139760302007000765 مورخ 97/03/21 قربانعلى تقى زاده فرزند حسنعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 267,12 مترمربع پالك شماره 122 فرعى از 
22 اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى 

فرهمند سودرجانى فرزند على.
24 - راى شــماره 139760302007000846 مورخ 97/04/02 جواد شیرزادى فرزند تقى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 291 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن و حسین یزدانى گارماسه فرزندان 

رمضان.
25 - راى شماره 139760302007000848 مورخ 97/04/02 سید تقى شیرزادى فرزند سید قاسم نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 291 مترمربع پالك شــماره 405 اصلى واقع در 
گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن و حسین یزدانى گارماسه 

فرزندان رمضان.
26  - راى شماره 139760302007000850 مورخ 97/04/02 اکبر نورى فرزند على نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 212,70 مترمربع پالك شماره 228 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى حیدرعلى نصر اصفهانى فرزندان 

عبدالحسین.
27 - راى شــماره 139760302007000851 مورخ 97/04/02 على جمشیدى فالورجانى فرزند حبیب 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 144,40 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدر 
بلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى شیخ عطا اله و شیخ 

فضل اله نیکان.
28 - راى شماره 139760302007000852 مورخ 97/04/02 سعید جعفرزاده فرزند حسنعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,28 مترمربع پالك شــماره 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن سلمانیان قهدریجانى فرزند قربانعلى.
29 - راى شــماره 139760302007000854 مورخ 97/04/02 جعفر کاظمى سهلوانى فرزند نوروزعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 360,78 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى کاظمى سهلوانى فرزند محمدجعفر.
30 - راى شــماره 139760302007000770 مورخ 97/03/21 زهرا جوانمردى فرزند حیدرعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,25 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضان جمالى قهدریجانى فرزند احمدرضا.
31 - راى شماره 139760302007000963 مورخ 97/04/07 مهرداد هادى چرمهینى فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 149 مترمربع پالك شماره 434 اصلى واقع در کارویه بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس کاظمى فرزند احمد.
32 - راى شماره  139760302007000153مورخ 1397/01/21قاى /خانم فریدون قاسمى آغچه بدى  
فرزند محمد على    نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت   177 متر مربع پالك شماره   فرعى از   32  

اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   رضا کریمى
33-راى شــماره  139760302007000834مورخ 1397/03/30قاى /خانم   بى بى نور ساداتى    فرزند   
سید ولى اله   نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت  303,70 متر مربع پالك شماره   فرعى از  19 

اصلى واقع درکلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   امیر آقا صادقى 
34- راى شماره  139660302007004163مورخ 1397/01/21قاى /خانم   حفیظ اله عباسى کرافشانى  
فرزندامامقلى   نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت339,44  متر مربع پالك شماره   فرعى از   538 

اصلى واقع در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   قلى عباسى
35- راى شماره  139760302007000837مورخ 1397/03/30قاى /خانم  شرکت سپید گوشت ماکیان  
نسبت به شش دانگ   یکباب کشتارگاه صنعتى     به مساحت 40282,92  متر مربع پالك شماره   فرعى از   
پالکهاى  389 و 710  اصلى واقع در  مزرعه مهدى آباد و قلعه میر بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود 

متقاضى و تیمور میرزا مسعود
36- راى شماره  139760302007000791مورخ 1397/03/24قاى /خانم علیرضا عزیزى دستنائى   فرزند   
احمدرضا نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت201  متر مربع پالك شماره   فرعى از 46اصلى واقع 

در دستناء بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   احمدرضا عزیزى
37- راى شماره  139760302007000729مورخ 1397/03/17قاى /خانم محمدرضا فالمرز فوالدى  
فرزند ابوالقاسم   نسبت به شش دانگ   یکبابخانه  قدیمى   به مســاحت  686,96  متر مربع پالك شماره   

فرعى از   4  اصلى واقع دریزد آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   عبدالحسین بزرگزاد
38- راى شــماره  139760302007000794مورخ 1397/03/24قاى /خانم   محمد کیانى فالورجانى  
فرزند     محمود  نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت126,85  متر مربع پالك شماره   فرعى از 413 

اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   رحیم رهنما
39- راى شــماره  139760302007000702مــورخ 1397/03/09قاى /خانم محمد حســن قنبرى 
جولرستانى   فرزندبراتعلى    نسبت به شش دانگ   یکباب ساختمان    به مساحت 50 متر مربع پالك شماره   

فرعى از   9  اصلى واقع در  جولرستان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   جعفر قنبرى 
40- راى شماره  139760302007000713مورخ 1397/03/13قاى /خانم مظاهر یزدانى گارماسه فرزند 
قاسمعلى   نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مســاحت 228,94  متر مربع پالك شماره   فرعى از  405  

اصلى واقع در گارماسه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسن یزدانى 
41- راى شــماره  139760302007000738مورخه1397/03/19قاى /خانم مهدى توکلى گارماســه  
فرزنداحمدرضا    نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت   161,70  متر مربع پالك شماره   فرعى از  

405 اصلى واقع در گارماسه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   اسماعیل یزدانى 

42- راى شــماره  139760302007000690مــورخ 1397/03/07قاى /خانم  نفیســه توکلى  فرزند   
غالمحسین  نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مســاحت 124,17   متر مربع پالك شماره 354  فرعى 
از  406 اصلى واقع در  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   فرج اله رئیســى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه 
شنبه مـورخ 1397/04/12 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهار شنبه مورخ 1397/04/27 م الف:359  اکبر پور 

مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/4/293
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشــند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000223 مورخ 97/03/30 آقاى حبیب اله منصورى به شماره 
شناســنامه 3 کدملى 5499571708 صادره از تیران و کرون فرزند محمدباقر بر ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 22/79 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 7292- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به 
صورت عادى از طرف على صدیقى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/12 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 97/4/27 م الف: 198168 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /4/323

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
970003 ج/ دوم له آقاى محمدرضا نباتى علیه آقاى محمد رجائیان مبنى بر مطالبه مبلغ 154638584 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که در اجراى تبصره ماده 34 ق اجرا احکام مدنى 
آقاى امین رجائیان ملک خود را جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده است. در تاریخ 1397/5/20 
ساعت 8/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت فروش 
18/556 سهم مشاع از سى سهم حبه ششدانگ ملکى با پالك ثبتى شماره 1341 فرعى از 2248 بخش 
6 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى امین اله رجائیان و 
اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه و شخص ثالث مى باشد. توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق اصفهان، هزار جریب به طرف بهارستان اولین کوچه بعد از 
پمپ بنزین مرق عمق نهصد مترى مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک معرفى شده 
جهت ارزیابى واقع است در: اصفهان، هزار جریب، به طرف بهارستان، اولین کوچه، بعد از پمپ بنزین مرق 
عمق نهصد مترى، قطعه زمین بایر بدون دیوارکشى و درب و امتیازات که طبق سند ارائه شده به مسلسل 
550358/ سرى ت مورد ثبت صفحه 569 دفتر 88 به شماره ثبت 28430 به مقدار 30 سهم مشاع از 32204 
سهم ششدانگ پالك 2248/1341 به مساحت ششــدانگ 294810 مترمربع که مساحت مالکیت مورد 
ثبت امین اله رجائیان حدود 274 مترمربع مى باشد. نتیجه: با عنایت به مطالب صدرالذکر ملک مورد نظر در 
صورت عدم وجود تعارض به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان ارزیابى 
مى گردد. در نتیجه ارزش 18/556 سهم مشاع آن به مبلغ 154648584 ریال ارزیابى که مقدار 1000/883 
(0/883) سهم آن به مبلغ 7/363/742 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 17/672 سهم مشاع به مبلغ 
147274842 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 7815 دادورز  اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى اصفهان /4/310
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960331 شــماره دادنامه: 9609976796903015- 96/9/25 مرجع رسیدگى: شعبه 39 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: امین اخوان شریف به نشــانى خانه اصفهان فلکه ماه فرخى خ امید 
مجتمع ماه فرخ خوانده: زهرا دباغیان به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست امین اخوان شریف به طرفیت زهرا دباغیان به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 812431/29 عهده بانک ملت شعبه اصفهان به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تا خیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 96/9/18 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا 
و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 
وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با 
توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/9/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 
522 از قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم براساس شاخص 
اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخــت 2/900/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و به مدت 20 روز پس از ابالغ واخواهى در همین شــعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس 
از ان قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 203730 شعبه 39 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /4/536
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960332 شــماره دادنامه: 9609976796902047- 97/5/16 مرجع رسیدگى: شعبه 39 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: امین اخوان شریف به نشــانى خانه اصفهان خ امید ماه فرخ طبقه 
1 خوانده: مجید شریفى خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست امین اخوان شریف به 
طرفیت مجید شریفى به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 366318 

عهده بانک ملى شعبه گرمه به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگى 
مورخه 96/11/1 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتى اعضاى شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/11/1 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون 
شــوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب جمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (96/5/6) تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک 
مرکزى و پرداخت 3405000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و به مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 203729 شــعبه 39 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره 2)  /4/537
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709976805200540 شــماره پرونده: 9609986805201320 شماره بایگانى شعبه: 
961320 خواهان: آقاى سعید نجارمارنانى فرزند حســن با وکالت آقاى على جزینى درچه فرزند محمد به 
نشانى اصفهان، اصفهان اصفهان خ چهارراه نقاشى ابتداى خ فلسطین مجتمع میالد، واحد 3 خوانده: خانم 
مهر بى بى ریگى خواسته: مطالبه وجه چک راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى سعید نجار مارنانى با 
وکالت على جزینى به طرفیت خانم مهر بى بى ریگى به خ واسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 017056 عهده بانک ملت با انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى درمقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310، 313 قانون 
تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 45/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 642/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 1389/06/27 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص 
بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى حدفاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 203724 جوانمردى قاضى شعبه 52 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 3) /4/538
اخطار اجرایى

شماره: 960378- 97/1/28 به موجب راى شــماره 9609976795801055 تاریخ 96/9/28 حوزه 28 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیها 1- مرتضى نصیریان فرزند 
عباسعلى شغل آزاد به نشــانى اصفهان، خ رباط بن بست مرادى پالك 97، 2- سیدعلیرضا افصحى فرزند 
میرغفار به نشانى مجهول المکان محکوم هستند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 52/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/860/000 ریال بابت خســارت دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/3/10 در حق محکوم له افسانه رفیعى آشیانى فرزند رمضان 
به نشانى اصفهان دروازه دولت کوى سینما سپاهان بن بست گل مریم مجتمع مریم طبقه 2 واحد 5 به نحو 
تضامنى و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 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 قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 203827 شعبه 28 حقوقى  شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /4/539
اجراییه 

شــماره اجراییه: 9710426796100115 شــماره پرونــده: 9609986796100789 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960789 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976796103796 محکوم علیه زهره رنجکش به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در 
دفتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى خودرو مورد دعوى و 830/870 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: حسن قنبرى فرزند قربانعلى به 
نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان فروغى، خیابان خادمى، فرعى 23، پالك 
32. محکوم علیه مکلف است از تاریخ  ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 203736 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/540

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بــار اصفهان با بیان 
اینکه هر چه رو به جلــو مى رویم، کمبــود میوه هاى 
تابستانه بیشتر به چشم مى خورد، گفت: با وجود کاهش 
بار در میدان میوه و تره  بار، افزایش قیمتى نســبت به 
هفته گذشته نداشــته ایم و گرانى میوه بیشتر مربوط به 

سطح خرده فروشى و مغازه هاى سطح شهر است.
ناصر اطــرج در خصوص گالیه مــردم مبنى بر گرانى 
میوه هاى تابســتانه و دالیل آن، اظهارکرد: متأسفانه 
ســرمازدگى قبل و بعــد از ســال 97 در آذربایجان، 
کردســتان، شــهریار، کرج و... موجــب از بین رفتن 
سردرختى ها شد، از ســوى دیگر بى آبى و خشکسالى 
نیز ســبب کاهــش ســردرختى میوه هاى تابســتانه 

شد.
وى با بیان اینکه هر چه رو به جلو مى رویم شاهد کاهش 
بار در میدان میوه و تره بار مى شویم، افزود: سال گذشته 
سردخانه هاى کرج و شــهریار ُپر از بار انواع میوه هاى 
تابستانه بود، اما امسال به دلیل کاهش شدید بار، بسیارى 
از سردخانه ها خالى و یا خاموش کرده اند و هرچه رو به 
جلو مى رویم، کمبود میوه هاى تابستانه بیشتر به چشم 

مى خورد.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشــاره 
به اینکــه در حال حاضر بــازار میوه گرفتــار دو پدیده 
گرانى و گرانفروشــى اســت، اظهارکــرد: در مجموع 
مى توان از طریق نظارت در سطح شهر، با گرانفروشى 

میوه برخــورد کنیم، امــا پدیــده گرانى ایــن گونه
 نیست.

وى همچنیــن در خصوص کیفیت پاییــن میوه هاى 
تابستانه، گفت: متأسفانه بى آبى مهمترین عامل کیفیت 
پایین میوه هاى تابستانه است، به عنوان مثال به دلیل 
نبود آب در سمیرم، بســیارى از درختان سیب خشک و 

محصول آن بى کیفیت شد.
اطرج با تأکید بر اینکه در حــال حاضر ورودى میوه به 
میدان میوه و تره بار نســبت به هفته گذشــته کاهش 
بسیارى داشــته است، تصریح کرد: متأســفانه نه تنها 
در اصفهان، بلکه کشــور با کمبود سردرختى میوه هاى 
تابستانه مواجه است از ســوى دیگر تولید صیفى جات 
نیز کاهش داشــته، به عنــوان نمونــه تولید گرمک 
امسال نســبت به ســال گذشــته 50 درصد کم شده 

است.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بــار اصفهان افزود: 
در حال حاضر بســته به کیفیت، قیمت هر کیلو زردآلو 
در میدان میوه و تره بار بین چهار هزار و 500تا شــش 
هزار و 500 تومان، انگور عسگرى بین سه هزار تا شش 
هزار تومان است؛ همچنین قیمت هرکیلو سیب زمینى 
500 تومان، پیاز 700 تومان و گوجه هزار و 200 تومان 
اســت، در حالى که نرخ این محصوالت در مغازه هاى

 ســطح شــهر حتى دو برابر میــدان میوه و تــره بار 
است.

انبارها خالى است، میوه هاى تابستانه رو به کمبود
امسال به دلیل کاهش شدید بار، بسیارى از سردخانه ها خالى  شده و هر چه جلو مى رویم، کمبود میوه در اصفهان بیشتر به چشم مى خورد
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تکثیر 500 قطعه پرنده 
در ناژوان

مدیر طرح سـاماندهى نـاژوان اصفهـان گفت: 500 
قطعه پرنده منحصر به فرد طى چند ماه گذشته در باغ 
پرندگان تکثیر شده است. حسن شفیعى اظهار داشت: 
در فصل تکثیر بیش از 500 قطعه پرنده منحصر به فرد 
از جمله قرقاول گوش سفید، قرقاول شاخ دار، اردك 
ماندرینا، قوى سـیاه، قرقاول الیوت، طـاووس جاوا و 
عروس غاز در باغ پرندگان اصفهان تکثیر شده است.

وى افزود: مهمترین هدف باغ پرندگان، حفظ و تکثیر 
پرندگانى اسـت کـه در صورت تکثیر نشـدن ممکن 
است به دسـت فراموشى سـپرده شـوند. مدیر طرح 
ساماندهى ناژوان اصفهان با بیان اینکه این پرندگان 
از 13گونه منحصر به فـرد تکثیر شـده اند، ادامه داد: 
هم اکنون بیش از 130 گونه مختلف در باغ پرندگان  

اصفهان نگهدارى مى شود. 

جشن فارغ التحصیلى 
در دانشگاه فالورجان

دهمیـن جشـن فارغ التحصیلـى دانش آموختـگان 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسـالمى واحد فالورجان در این 
جشن فارغ التحصیلى که 150 نفر از دانش آموختگان 
رشـته هاى میکروبیولـوژى، بیوشـیمى، ژنتیـک، 
بیوتکنولـوژى، پرسـتارى، مامایى و حسـابدارى به 
همراه خانواده حضور داشـتند، گفت: امروز آغاز یک 
دوره جدید در زندگى شـما اسـت و شایسـته است با 
الهام گرفتـن از بزرگان دین و عرصه علمى کشـور، 
راه صحیح را انتخـاب کرده و باعث افتخار کشـور و 

جامعه خود باشید.»
 شـهال روزبهانـى اظهارداشـت: دنیـاى امـروز 
دنیـاى کارآفرینـى و اقتصـاد دانش  بنیـان اسـت و 
فارغ التحصیالن باید ایـن موضوع را مورد توجه قرار 
دهند و با تکیـه بر دانسـته ها و توانمندى هاى خود و 
حمایت خانواده، ایجادکننده شغل دانش بنیان باشند 

و با تفکر کارآفرینى در این مسیر گام بردارند. 

کشف 400 میلیارد ریال 
کاالى قاچاق در استان

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: در سال جارى 
در اسـتان اصفهـان 400 میلیارد ریـال کاالى قاچاق 
کشف و ضبط شد. مهدى معصوم بیگى اظهار داشت: 
در سال جارى در سطح استان اصفهان توانسته ایم بالغ 

بر 400 میلیارد ریال کاالى قاچاق کشف کنیم.
وى افزود: در همین رابطه تاکنون در اسـتان اصفهان 

هزار و 200 نفر هم بازداشت شده اند.
فرمانـده انتظامـى اسـتان اصفهـان گفـت: در کنـار 
مبارزه با قاچاق کاال که یکـى از اولویت هاى پلیس در 
اصفهان است، بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر هم در 

اولویت هاى این نهاد است.

خبر

معاون فرهنگى کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفت: 30 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان از ســفرهاى زیارتى، تفریحــى و آموزش هاى 
فرهنگى، مذهبى و اجتماعى در تابستان امسال بهره مند 
مى شــوند. کریم زارع با بیان اینکه در زندگى نیازمندان 
جامعه سهم هزینه هاى اوقات فراغت بسیار ناچیز و در حد 
صفر است، اظهار داشت: کمک به بهره مندى این اقشار از 
مواهبى مانند ســفرهاى زیارتى، تفریحى و آموزش هاى 
فرهنگى و اجتماعى، کمک به کاســتن از عوارض فقر و 

افزایش عزت نفس این اقشار است.
وى ارائه خدمات فرهنگى و آموزشى به نیازمندان را یکى از 

اولویت هاى کمیته امداد اصفهان در راستاى فراهم کردن 
زمینه هاى توانمندى مددجویان اعالم کــرد و افزود: بر 
اساس پیش بینى ها، در تابســتان امسال تعداد مددجویان 
بهره مند از این خدمات با 20 درصد رشــد به 30 هزار نفر 

خواهد رسید.
وى با بیان اینکه هزار و 550 نفــر از دانش آموزان تحت 
حمایت این نهاد در تابستان امسال به اردوهاى سراسرى 
در اســتان هاى البرز، قــم، همدان، گیالن و خراســان 
رضوى اعزام مى شوند، خاطرنشــان کرد: هزار و 200 نفر 
از مددجویان نیز در قالب طرح شــوق زیــارت به زیارت

 امام رضا (ع) نائل مى شوند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از تخریب 
و بازســازى بنــاى 30 امامــزاده در اســتان اصفهان 

خبر داد.
حجت االسالم و المســلمین رضا صادقى در ادامه نیز 
اظهارداشــت: پنجم ذى القعده روز تکریم امامزادگان 
است و بر این اســاس در  45 بقعه متبرکه جشن میالد 
کریمه اهل بیت (ع) برگزار مى شود و همچنین برگزارى 
26 همایش بزرگداشت و تجلیل از امامزادگان را نیز در 

سطح استان  خواهیم داشت.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به 
اعزام 565 نفر مبلغ به بقاع متبرکه در طرح هاى متفاوت 

در سطح استان اصفهان اظهارداشت: همچنین در بخش 
اجراى نیت واقفان در طول سال 97 درحدود 18 میلیارد 

ریال هزینه کرده ایم.
صادقى با اشاره به تخریب و بازسازى بناى 30 امامزاده 
در اســتان بیان داشت: شــمار زیادى از شــهروندان 
کشورهاى اســالمى براى زیارت امام زاده زینبیه (س) 
به اصفهان سفر مى کنند و در هشت ماه گذشته مرمت 
این امامزاده، ســاخت گنبد و بارگاه حضرت شــروع و 
بقعه کوچک جمع آورى شده اســت و امیدواریم که تا 
یک ســال آینده تربت خانه این محل بــه بهره بردارى

 برسد.

تخریب و بازسازى 
بیش از 30 امامزاده

بهره مندى مددجویان 
از برنامه هاى اوقات فراغت 

اجراییه 
شماره اجراییه: 9710426794800096 شماره پرونده: 9609986794800416 شماره بایگانى شعبه: 
960416 محکوم به: تضامنى به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794800057 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794801477 محکوم علیهم 1- طاهره جلیلــهء فرزند على 2- 
محمدامی ن فالح هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت تضامنى 90000000 ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانک مرکزى از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 1396/05/21 تا زمان وصول. مشخصات محکوم له: محمد عنایت الهى فرزند 
عبدالرحمن به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، میدان مرکزى میوه و تره بار بازار 
سبزى غرفه 117. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م 

الف: 203735 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /4/541
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970352900508 شماره پرونده: 9609980358200482 شماره بایگانى شعبه: 
961712 شکات: 1- دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به نشانى اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان 2- آقاى امید امین الرعایائى خوابجانى فرزند 
اصغر به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ مدرس ضابط زاده جنب قرض الحسنه 
ولیعصر کوچه صبا درب روبرو متهم: آقاى مسیح کالنتر به نشانى اصفهان، اصفهان فاقد آدرس اتهام: ایراد 
جرح عمدى با سالح سرد گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 

نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مسیح کالنتر فرزند احمد دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو 
موضوع شکایت آقاى امید امین الرعایایى خوابجانى فرزند اصغر با توجه به مفاد شکایت شاکى- گزارش 
کالنترى 13 اصفهان – گواهى پزشکى قانونى- مؤداى گواهى شهود و مطلعین – کیفرخواست صادره 
توسط دادسرا- احضار متهم وفق موازین قانونى و عدم حضور در جلسه رسیدگى و به تبع عدم دفاع موثر از 
ناحیه ایشان و جمیع محتویات پرونده بزهکارى وى محرز است به استناد تبصره ماده 614 قانون مجازات 
اسالمى مصوب 1375 و مواد 448-450- 488 و 710 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 بابت جرح 
(متالحمه) ســمت خارج بازوى چپ یک و نیم درصد دیه کامل در حق شاکى آقاى امید امین الرعایایى 
خوابجانى فرزند اصغر (ظرف مهلت مقرر قانونى) و یک سال حبس تعزیرى محکوم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از  آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد . اصفهان، خیابان جى، چهارراه مسجد على، 
خ شهداى ستار، مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 102. م الف: 203830 سیدحسینى دادرس شعبه 103 

دادگاه کیفرى 2 اصفهان (مجتمع شهید بهشتى)/4/542
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970352900513 شماره پرونده: 9609980362100989 شماره بایگانى شعبه: 
961621 شاکى: آقاى سعید علیخانى دهقى فرزند رضا على به نشانى اصفهان، اصفهان، خ کشاورزى، بن 
قدس پ 76 متهمین: 1- آقاى آرش محجوب 2-  آقاى عطا محجوب همگى به نشانى اصفهان، اصفهان 
خ رودکى ك مادى ك بهار بن خجسته پ 18 اتهام: مشارکت در ایراد جرح عمدى با چاقو گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1-  آرش محجوب و اتهام 2- عطاء محجوب دائر بر مشارکت در ایراد صدمه بدنى عمدى با چاقو موضوع 
شکایت آقاى سعید علیخانى دهقى فرزند رضاعلى با توجه به مفاد شــکایت شاکى- گزارش و تحقیق 
محلى صورت گرفته توسط کالنترى 28 اصفهان- گواهى پزشکى قانونى- کیفرخواست صادره توسط 
دادسرا و دالیل احصائى در آن-  احضار متهمان وفق موازین قانونى و عدم حضور در جلسه رسیدگى و به 
تبع عدم دفاع موثر از ناحیه نامبردگان و جمیع محتویات پرونده بزهکارى ایشان محرز است به استناد ماده 
614 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و مواد 125- 448- 449- 450- 479- 488- 710- 714 
و 715 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 متهم ردیف اول و دوم بالسویه بابت کبودى مچ پاى چپ 
و زانوى راست جمعا سه هزارم دیه کامل- ار ش تورم زانوى راست نیم درصد دیه کامل- جراحت (دامیه) 
خلف آرنج راست یک درصد دیه کامل- جراحت (متالحمه) مچ و روى دست راست که جوشگاه آن باقى 
مانده است جمعا سه درصد دیه کامل- ارش جراحت (دامیه) خلف شانه چپ یک درصد دیه کامل- جراحت 
(حارصه) خلف قفسه ســینه نیم درصد دیه کامل- کبودى خلف قفسه سینه و قدام قفسه سینه جمعًا سه 
هزارم دیه کامل- ارش نقض عضو ناشى از محدودیت حرکتى در باز کردن انگشت شست دست راست 
دو درصد دیه کامل در حق شاکى آقاى سعید علیخانى دهقى فرزند رضا على (ظرف مهلت مقرر قانونى) 
و هر کدام از متهمان مذکور به دو سال حبس تعزیرى محکوم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در  محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان، خیابان جى، چهارراه مسجد على، خ شهداى ستار، 
مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 102. م الف: 203829 سیدحسینى دادرس شعبه 103 دادگاه کیفرى 

2 اصفهان /4/543
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210008161- 97/4/21 ســند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 36297 فرعى از 2250 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام خانم سبا شاه سنائى فرزند حجت 
اله سابقه ثبت و صدور سند تک برگ به شماره چاپى 440616 د 91، ذیل ثبت 94733 مورد ثبت صفحه 17 
دفتر امالك 441 ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 139702155903000252 مورخ 1397/4/9 که به گواهى 
دفترخانه 381 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى مفقود گردیده و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 204173 میرمحمدى- ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /4/544
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى عبدالمجید بهمنى به طرفیت محمدرضا 
کیانى طادى به خواسته مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى ارجاع به کالسه 341/97 
ثبت و براى روز سه شنبه مورخ 97/05/30 ساعت 8:30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده خوانده مجهول 
المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به اســتناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى شــود و از خوانده دعوت مى نماید که با 
مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود 
و دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان 
جهت رسیدگى حاضر شوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود . م الف  445 

مدیر دفتر شعبه دوم حقوقى  فالورجان/ 4/558 
مزایده اموال غیر منقول

شماره :970360  - اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970360 اجرائى 
موضوع علیه خانم زهرا زابلى  وله  خانم مریم مهرعلیان در تاریخ 97/05/13 به منظور 64/61 حبه مشاع 
از 72 حبه کل 6 دانگ یک قطعه زمین واقع در بافت مسکونى به ابعاد 16*31 با مساحت 496 متر مربع 
واقع در شهرك قدس خیابان قدس بن بست مهدیه (شماره 12) قسمتى از ملک مرحوم باقر زابلى داراى 
سابقه ثبتى به شماره 5/7 بخش 9 مى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد  

از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار نماید 
. ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 2/153/984/570 ریال ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 
شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع 
و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

م/الف : 444 اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان/ 4/559 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 961743ج/4 له آقاى ابوالفضل جعفریان و علیه آقاى احمد صداقت پیام مبنى بر مطالبه مبلغ 
3/563/187/752 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/5/22 
ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت 
فروش 15/189 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى با پالك ثبتى شماره 1057 فرعى از 15176 اصلى 
بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى احمد صداقت 
و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه و خانواده اش مى باشد. توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار مى نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه واز ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
ارزیابى ششدانگ پالك ثبتى شماره 15176/1057 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان خ مدرس بن 
بست قزوینى پالك آبى 1/12 سند مالکیت آقاى احمد صداقت پیام (چهاردانگ مشاع) و خانم ناهید هومه 
اى (دو دانگ مشاع) به استحضار مى رساند در وقت مقرر در دفتر آن شعبه محترم حاضر و پس از بررسى 
و مطالعه در این امر و اطالع و آگاهى از دستور مقام محترم قضایى (در معیت خواهان) به محل وقوع ملک 
موصوف که به صورت یک باب خانه قدیمى ساز به مساحت 182 مترمربع عرصه و حدود 130 مترمربع 
اعیان با دیوارهاى باربر و سقف آهنى و آجر و نماى سیمانى با انضمام یک باب زیرزمین، انبارى به مساحت 
حدود 12 مترمربع داراى انشعابات خدماتى الزم قابل سکونت است بازدید گردید. علیهذا ارزش ششدانگ 
ملک مذکور با توجه به موقعیــت و بافت منطقه و نوع و میزان عرصه و اعیــان و همچنین لحاظ نمودن 
امتیازات مربوطه (دو طرفه) و سایر شرایط و عوامل موجود موثر در قضیه در زمان مباشرت به کارشناسى 
مبلغ پنج میلیارد و ســیصد میلیون ریال برآورد و ارزیابى گردید که به عنوان قیمت پایه مزایده محسوب 
گردد. در نتیجه ارزش 15/189 حبه مشــاع آن به مبلغ 1/118/079/166 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 

7780 دادورز  اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /4/308

امروز بحران آب بــه نوعى بهانه اى بــراى کم کارى 
مدیران به ویژه مدیران شــهرى اصفهان شده است. 
خبر خشک شــدن 50 هزار اصله درخت در سطح شهر 
اصفهان به ویژه درختان حاشــیه زاینده رود از ســوى 
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان اعالم شد و وى گفت:وقتى چاه هاى شهردارى 

آب ندارد و خشک شده است چه اقدامى مى توان کرد.
به گزارش مهر، این بى تفاوتى در قبال وضعیت فضاى 
ســبز اصفهان در حالى اســت که تنها دلخوشى مردم 
اصفهان در وضعیتى که نه هوا ســالم مانده و نه آبى بر 
بستر زاینده رود جارى است، کاشــت، حفظ درختان و 
فضاى سبز براى رساندن اکسیژن به نفس هاى تنگ 
مردم از اهمیت باالیى برخوردار اســت اما دست روى 
دست گذاشتن مدیران فضاى سبز جاى بسى تامل دارد.

فروغ مرتضایى نژاد ادامه داد: زمانى که شــرب اولویت 
اول قرار بگیرد، به طور قطــع هیچ آبى براى نگهدارى 

فضاى سبز در اختیار ما قرار نمى گیرد.
این گفته مدیرعامل فضاى سبز شهردارى اصفهان در 
حالى است که به راحتى مى توان از پساب فاضالب براى 
آبیارى درختان استفاده کرد که اظهار نظر وى نیز در این 

خصوص قابل توجه بود.
وى در این ارتباط گفت: بســیارى از چاه هاى در اختیار 
شهردارى نیمه خشک یا خشک شــده است، رودخانه 
زاینده رود هم که از سال گذشته تاکنون باز نبوده و پساب 

فاضالبى هم در اختیار ما تاکنون قرار نداده اند.
مرتضایى نژاد با بیان اینکه 140 لیتر پســاب از تصفیه 
خانه سپاهان شــهر در اختیار شــهردارى قرار گرفته 
است اما به دلیل حساســیت وضعیت کشاورزان شرق 
اصفهان، این پســاب در اختیار ما قرار نگرفته اســت، 
گفت: وضعیت فضاى سبز شــهر اصفهان اصال خوب 
نیست و خشکسالى آسیب بســیار جدى را تاکنون وارد 

ساخته است.
وى با اشــاره به اینکه جنگل شــرق اصفهان در حال 
نابودى کامل است، گفت: یک هزار هکتار جنگل شرق 
با یک دهم آب مورد نیاز آنهم به شکل پساب به صورت 
بسیار بى کیفیت که آسیب رسان است، آبیارى مى شود.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان افــزود: وقتى از کنار زاینــده رود عبور کنیم و 

نگاهى به فضاى سبز حاشیه زاینده رود بیندازیم به طور 
قطع عمق فاجعه و خشک شــدن بسیارى از درختان را 

خواهیم دید.
اعالم صریح مرتضایى نژاد از وضعیت اسفبار فضاى سبز 
در حالى است که امروز حفظ فضاى سبز از همه جهت 
براى مردم اصفهان که تفریحى جز حضور در فضاى سبز 

ندارند، حیاتى است.
خشک شدن درختانى که ســال هاى سال در اصفهان 
ریشه گرفتند نه تنها با حساسیت مردم اصفهان همراه 
اســت، بلکه گردشــگران نیز روى فضاى سبز حاشیه 
زاینده رود تعصب دارند و اگر بى توجهى به حفظ درختان 
و توسعه درختکارى در اصفهان شود، به طور قطع دیگر 

اصفهان با یک بیابان هیچ تفاوتى نخواهد داشت.

در پى وضعیت تخصیص پســاب به شهردارى از سوى 
آب منطقه اى و شــرکت آب و فاضالب استان پیگیر 

شدیم که شنیدن سخنان آنها نیز قابل توجه بود.
کارشــناس بهره بردارى از آب هاى ســطحى شرکت 
آب منطقه اى  اصفهان در این خصوص اظهار داشــت: 
تخصیص پساب فاضالب براى فضاى سبز داخل شهر 
اصفهان از نظر محیط زیســت اشــکال دارد و اگر هم 
قرار بر تخصیص فضاى سبز باشــد باید براى درختان 

غیرمثمر در خارج از شهر اختصاص یابد.
مهرداد مقدس بیان داشت: تخصیص پساب براى آبیارى 
فضاى سبز شهرى به دلیل اینکه با کیفیت پایین تصفیه 
شده، ســبب آلودگى و بیمارى به ویژه براى کودکان و 

سالمندان مى شود.

وى گفت: با این حال در حــال حاضر 400 لیتر در ثانیه 
پساب از تصفیه خانه شــرق به شهردارى و 150 لیتر بر 
ثانیه از شاهین شهر به شهردارى منطقه 12 اختصاص 

مى یابد.
وى بیان داشت: با اینکه 400 لیتر در ثانیه پساب تصفیه 
خانه شرق به شــهردارى اختصاص مى یابد اما عمال 
شــهردارى هیچ گاه از این میزان پساب استفاده نکرده 
اســت چون تنش هاى اجتماعى به دنبال دارد و باعث 

اعتراض کشاورزان شرق اصفهان مى شود 
وى در پاسخ به اینکه آیا شــهردارى براى جلوگیرى از 
خشک شــدن فضاى ســبز اصفهان و آبیارى درختان 
درخواست جدیدى براى تخصیص پساب کرده است یا 
خیر، ادامه داد: هر تصفیه خانه یک ظرفیت محدود دارد 

که نمى توان بیش از ظرفیت پساب اختصاص داد و در 
حال حاضر از دو تصفیه خانه شرق و شاهین شهر دیگر 
امکان تخصیص پساب وجود ندارد اما مى توان از تصفیه 
خانه قهدریجان، سپاهان شهر یا بهارستان در صورت 
درخواست جدید شــهردارى  اختصاص داد اما تاکنون 

درخواستى به ما ارائه نشده است.
■■■

سخنگوى شــرکت آبفاى اســتان اصفهان نیز در این 
خصوص که چه میزان آب براى آبیارى فضاى سبز به 
شهردارى اختصاص مى یابد، گفت: 12 مردادماه سال 
گذشــته تفاهم نامه اى بین آبفا و شــهردارى اصفهان 
منعقد شــد که بر اســاس آن در صورتى که شهردارى 
اصفهان 238 میلیارد تومان ســرمایه گذارى کند و در 
اصالح و بازســازى 330 کیلومتر از شــبکه فاضالب 
شــهرى که فرسوده اســت، کمک برســاند، در ازاى 
این میزان سرمایه گذارى، پســاب فاضالب در اختیار 

شهردارى قرار مى گیرد.
وى با بیان اینکه آبفا موظف به تامین آب فضاى ســبز 
نیست و تاکنون شهردارى نیز با استفاده از چاه هایى که 
در اختیار آن قرار دارد، فضاى ســبز را آبیارى مى کرد، 
اعالم کرد: در صورتى که شهردارى این قرارداد را بپذیرد 
آبفا موظف مى شود تا 20 سال آینده حداقل تا 450 لیتر 

در ثانیه پساب در اختیار شهردارى قرار دهد.
اکبر بنى طبا با بیان اینکه شــهردارى براى نگهداشت 
فضاى ســبز نیاز به یک آب پایدار دارد، افزود: پســاب 
فاضالب یک منبع پایدار براى نگهداشــت فضاى سبز 
است که تاکنون شهردارى با گذشت یکسال از طرح این 

قرارداد هنوز هیچ اقدامى صورت نداده است.
بنابر اعــالم شــهردارى اصفهان، در حــال حاضر دو 
میلیون و 950 هزار اصله درخت پا برجاســت و از سال 
گذشته تاکنون 50 هزار اصله درخت خشک شده است 
و اکنون نه آبى براى آبیارى هســت نــه فکر مدیریتى 
براى نگهداشت فضاى سبز وجود دارد و نه مى توان بر 
اساس اصول علمى محیط زیست با پساب فضاى سبز را 
آبیارى کرد زیرا پساب ها با کمترین میزان کیفیت تصفیه 
مى شود و این یعنى پایانى تلخ براى درختانى که قدمت 
برخى از آنها همگام با قدمت اثرى بزرگ همچون میدان 

نقش جهان است.

 وقتى اصفهان در تابستان رنگ پاییز مى گیرد

معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشــان، از اختصاص 
20 میلیــارد ریال اعتبار به منظــور تکمیل پروژه هاى 

آبخیزدارى این شهرستان خبر داد.
حمیدرضــا مومنیان اظهارداشــت: حفاظــت، احیا و 
بهره بردارى صحیح و اصولى از عرصه هاى طبیعى و 
ملى از وظایف خطیر اداره منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
است که جلب مشــارکت حداکثرى و توجه به ظرفیت 
سازمان هاى مردم نهاد فعال در این حوزه، به تحقق این 

مهم کمک شایانى مى کند.
وى ادامه داد: ایجاد جنگل هاى دست کاشت، طرح هاى 
آبخیزدارى، حفظ مراتع و مقابله با بیابان زایى از اقداماتى 

اســت که تاکنون با موفقیت انجام شــده که این مهم 
نتیجه همدلى مدیران و سازمان هاى مردم نهاد است.

وى توجــه به طرح هــاى آبخیزدارى و آبخــوان را از 
اولویت هــاى مهم و حیاتــى در حــوزه منابع طبیعى 
شهرســتان عنوان کــرد و افــزود: عالوه بــر اجراى 
پروژه هاى متعدد آبخیزدارى در ســال هاى اخیر که در 
کاهش خسارت هاى وارد شده بر اثر سیل بهارى امسال 
مؤثر بود، طراحى و اجراى شــبکه جامع کنترل، انتقال و 
مهار روان آب هاى ناشى از سیل در دشت کاشان به منظور 
کنترل و هدایت آب در هنگام وقوع ســیل یک ضرورت 

است. 

معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشــت گفت: هم 
اکنون در سطح کشــور 705 مرکز تحقیقاتى داریم که 
به نسبت کشورهاى علمى ســطح دنیا تعداد این مراکز 

زیاد است.
رضا ملک زاده دیروز در نشستى با مسئوالن و معاونت 
پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار داشت: در 
ایران به خاطر داشتن مراکز تحقیقاتى باال، امکان چاپ 
مجالت علمى - پژوهشى به صورت هفتگى وجود دارد 
که باید تعداد مقــاالت در مجالت علمى هفتگى کمتر 
شود و این در حالى است که هم اکنون در هر ماه مجله 

علمى با تعداد مقاالت باال منتشر مى شود.
وى بیان داشــت: در حال حاضــر 513 مجله علمى و 

پژوهشى نیز داریم که از بســیارى از کشورها از لحاظ 
علمى جلوتر هستیم.

معاون تحقیقــات و فناورى وزارت بهداشــت تصریح 
کرد: اولویت هاى تحقیقاتى در سال یک یا دو بار اعالم 

مى شــود که با توجه به محدودیــت منابعى که داریم 
درحدود 13 درصد مقاالت پذیرفته مى شود.

وى با بیان اینکه باید مجالت فارسى محدودتر شده و به 
جاى آن کیفیت افزایش یابد، اضافه کرد: در دانشگاه هاى 
علوم پزشکى همه باید انگلیسى بدانند، اما این مجالت 
فارســى نه تنها در داخل، بلکه در کشــورهایى مانند 

تاجیکستان و افغانستان و غیره خواهان دارد.
وى از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خواست 
که از دانشجویان پزشکى پژوهش گر که براى گذراندن 
برخى دوره ها از کشور خارج مى شوند، تعهد و ضمانتى 
اخذ نکند و گفت: این در حالى است که شاید چند نفر هم 

دیگر به کشور باز نگردند.

20 میلیارد ریال براى
ایران، مجهز به 705 مرکز تحقیقاتى است تکمیل پروژه هاى آبخیزدارى کاشان

معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت در اصفهان :
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
هفته آینده 80 دســتگاه اتوبوس جدید شامل 50 دستگاه 
اسکانیا یورور 4 و 30 دستگاه اتوبوس بازسازى شده به ناوگان 
اتوبوسرانى شــهر اصفهان اضافه مى شود. قدرت افتخارى 
اظهارداشــت: به منظور کیفى ســازى ناوگان اتوبوسرانى، 
تعدادى اتوبوس هاى جدید وارد ناوگان حمل و نقل عمومى 
شهر مى شود و به همان تعداد اتوبوس فرسوده خارج خواهد 
شد. مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
افزود: احداث دو پایانه مهم در شهر اصفهان از سال گذشته در 
دستور کار قرار گرفته که امیدواریم موانع موجود برطرف شود 
تا سریعتر احداث این دو پایانه را آغاز کنیم. وى با بیان اینکه 

اتوبوس هایى که در شهر تردد مى کنند، هر کدام ماهانه بین 9 
تا 12 میلیون تومان هزینه نگهدارى دارد، تصریح کرد: بخشى 
از هزینه نگهدارى اتوبوس ها به واسطه کرایه اى که مردم 
پرداخت مى کنند، تأمین مى شود، اما در صورت پرت بلیت، 
امکان سرویس دهى مناسب، نوسازى و توسعه از اتوبوسرانى 
گرفته مى شود. وى در خصوص چگونگى واگذارى ناوگان 
به بخش خصوصى اظهارداشــت: واگــذارى فعالیت ها به 
بخش خصوصى از الزامات و مصوبه قانونى مجلس شوراى 
اسالمى است، از این رو مسایل متعدد آسیب شناسى شده تا 
خصوصى سازى ناوگان اتوبوسرانى با رویکرد برد- برد براى 

رانندگان و شرکت هاى خصوصى، گسترش یابد.

مدیــرکل بهزیســتى اســتان اصفهــان از افتتــاح
 و بهره بــردارى از 140 طــرح بــا اعتبــارى بالــغ  بر
 70 میلیارد ریال در اســتان اصفهان در هفته بهزیستى 

خبر داد.
مرضیه فرشاد توانمندسازى اجتماعى را به عنوان یک 
رســالت اصلى قلمداد کرد و افزود: در صدد هســتیم با 
پیگیرى جدى، فرصتى براى توانمندسازى مددجویان 

تحت پوشش این اداره فراهم آوریم.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با اشاره به نمایشگاه 
نقاشى ”به رنگ آفتاب“ که با آثارى از معلوالن ذهنى، 
جسمى- حرکتى، نابینا، ناشنوا، اعصاب و روان و اتیسم 

در حال برگزارى است، تصریح کرد: این رسالت نه تنها 
در حوزه توانبخشــى، که در همه حوزه هاى تخصصى 

بهزیستى جریان دارد.
وى با اشاره به طرح هاى افتتاحى بهزیستى استان ادامه 
داد: اشتغال و کارآفرینى یکى از شاخص هایى است که 
مورد توجه سازمان بهزیستى است و در این راستا، استان 
اصفهان در هفته بهزیستى بیش از 90 طرح اشتغالزایى را 

در سطح استان افتتاح مى کند.
وى بهره بــردارى 22 طــرح  مســکن مددجویــى 
را از دیگــر طرح هــاى هفتــه بهزیســتى عنــوان

 کرد. 

80 اتوبوس تازه نفس 
در راه اصفهان

140 طرح در هفته بهزیستى 
به بهره بردارى مى رسد

فراخوان ثبت نام در دوره 
آموزشى آشنایى با تخت فوالد

فراخوان ثبت نام در نوزدهمین دوره آموزشى آشنایى 
با مجموعه تاریخى، فرهنگـى و مذهبى تخت فوالد 

منتشر شد.
مدیـر مجموعه فرهنگـى، تاریخـى و مذهبى تخت 
فوالد با اشـاره بـه اینکـه ایـن دوره آموزشـى در دو 
سـطح عمومى و تخصصـى برگزار مى شـود، گفت: 
عالقه منـدان از 28 تیـر تا 15 مـرداد مهلـت دارند تا 
براى شرکت در دوره آموزشى آشنایى با تخت فوالد 

ثبت نام کنند.
على معرك نژاد با بیان اینکه دوره عمومى شامل سه 
سـرفصل تاریخچه، قدمت و نگاه سـیاحان به تخت 
فوالد، جنبه هـاى معمارى و هنـرى و بازدید از تکایا 
و همچنیـن معرفى تعدادى از مشـاهیر تکایا اسـت، 
افزود: این دوره در  روزهاى پنج شـنبه و جمعه برگزار 

مى شود.

دوره آموزشى تربیت مربیان 
مروج مدیریت مصرف آب

نخستین دوره آموزشى تربیت مربیان مصرف بهینه 
آب ویـژه مدیـران و کارکنان شـرکت آبفاى اسـتان 

اصفهان برگزار شد.
در این دوره آموزشـى بیـش از 120 نفـر از مدیران و 
مسئوالن مشـترکین، بهره بردارى و روابط عمومى 

ادرات آبفاى مناطق خودگردان حضور داشتند.
شـرکت کننـدگان در ایـن دوره آموزشـى بـه مدت 
دو سـاعت بـا اقدامات صـورت گرفته در سـه بخش 
تعرفه اى، فنى و فرهنگى براى مدیریت مصرف آب 

آشنا شدند.
معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان اصفهان گفت: در پى  دستور معاون 
سیاسـى امنیتى اسـتاندارى مبنى بر لـزوم برگزارى
دوره هاى آموزشـى مدیریت مصرف براى کارکنان 
ادارات و دسـتگاه هاى اجرایى، تقاضا براى برگزارى 
این گونه دوره ها در سراسر استان افزایش یافته است.  

آغاز عملیات اجرایى 
آمفى تئاتر تیران وکرون  

عملیات اجرایى سالن آمفى تئاتر هزار نفره شهرستان 
تیران وکرون آغاز شد.

سالن آمفى تئاتر شهرستان تیران و کرون در زمینى به 
مساحت دو هزار مترمربع و با کمک اولیه 10 میلیارد 
ریالى»رضـا بهنیـا» از نیکـوکاران منطقـه احـداث 
مى شـود. پیش بینى مى شـود این پروژه تا دو سـال 
آینده به بهره بردارى برسـد. فرمانـدار تیران و کرون 
در مراسـم آغاز سـاخت آمفـى تئاتر این شهرسـتان 
گفت: بیـش از 50 درصد پـروژه هاى ایـن منطقه با 
کمک خیران احداث شده است.مجید حججى افزود: 
خانواده بهنیـا در زمینه احداث بیمارسـتان ، مدارس، 
فعالیت هاى فرهنگـى و تامین نیازهاى شهرسـتان 

همکارى داشته اند.

روش دریافت خسارت 
لوازم برقى صدمه دیده

تمامى مشترکان خانگى شهرى و روستایى، درصورت 
بروز حادثه مى توانند تا سقف سه میلیون ریال به عنوان 

خسارت از شرکت بیمه دریافت کنند.
در قبوض برق مشــترکان شــهرى مبلغ 500 ریال 
به عنوان بیمه حوادث در هر دوره از مشــترك کســر 
مى شود که در طول ســال این رقم به شش  هزار ریال 
مى رسد. با پرداخت اجبارى این رقم، تمامى مشترکان 
خانگى شــهرى و روســتایى، درصورت بروز حادثه 
مى توانند تا 500 برابر این مبلغ یعنى تا سقف سه میلیون 

ریال به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت کنند.
اما راه دریافت خسارت ناشــى از بروز اشکال در لوازم 
برقى خانگى ناشى از افت ولتاژ و قطع و وصل یکباره 
برق (درصورتى که ایراد از شــبکه توزیع برق باشد) و 
تمامى صدماتى که به علت عدم کارکرد مناسب شبکه 
توزیع و انتقال برق به وسایل برقى خانگى وارد شود، 
مشخص نبود تا اینکه سامانه اى تحت عنوان ”سامانه 
ثبت و اعالم خسارت ناشى از برق مشترکین خانگى“ 
 http://tavanir.parsianinsurance.com به آدرس

راه اندازى شد.

خبر

مدیــرکل امــور مالیاتــى اســتان اصفهــان گفــت: 
خود اظهارى هاى مالیاتى با ارتباط موثر با کسبه و اصناف، 

نسبت به دوره گذشته 80 درصد افزایش یافته است.
بهروز مهدلــو اظهارداشــت: آرزوى ما ایــن بوده که 
هزینه هاى جارى دولت از طریق مالیات محقق شود و از 

وابستگى به درآمدهاى نفتى خارج شویم. 
وى اضافه کرد: به طور کلــى تمایل مردم به مالیات کم 
است و درآمد مالیاتى نســبت به تولید ناخالص داخلى 

هشت درصد است که بر اساس اسناد توسعه باید به 15 
درصد برسد، این درحالى است که در کشورهاى خارجى 

این رقم به 42 درصد رسیده است.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
البته درآمدهاى مالیاتــى و غیرنفتى بر درآمدهاى نفتى 
پیشى گرفته و 38 درصد از بودجه دولت را تشکیل داده

 است.
مهدلو با اشاره به لزوم توسعه فرهنگ مالیاتى اضافه کرد: 

در مدت زمانى که در اصفهان حضور داشتم، توانستیم با 
ارتباط با اصناف و کسبه خود اظهارنامه هاى مالیاتى را 
80 درصد افزایش دهیم که این نشــان دهنده همراهى 

خوب کسبه استان اصفهان است.
وى با اشــاره به مالیات تولید کنندگان افزود: براى این 
بخش هم بخشــودگى هاى خوبى در نظر گرفته شده 
است و به عنوان مثال قرار است بخشى از این درآمدها به 

صورت اقساطى پرداخت شود.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان خبر داد؛

افزایش 80 درصدى
 ارائه خود اظهارى هاى مالیاتى

معاون گردشــگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان از صدور مجوز 

تاسیس 46 خانه مسافر در استان اصفهان خبر داد.
محســن یارمحمدیان با بیان اینکه صدور مجوز اولیه 
تاسیس 46خانه مسافر در استان اصفهان صادر شده 
است، گفت: از این تعداد 40مورد در شهرستان اصفهان 
و شش مورد در شهرســتان هاى شهرضا، گلپایگان و 

سمیرم است.

وى افزود: راه اندازى اقامتگاه هاى خانه مســافر گام 
موثرى براى گسترش کیفى گردشگرى داخلى و مبارزه 

با تحریم هاى ناعادالنه است.
یارمحمدیان با بیان اینکه در چهار سال گذشته ظرفیت 
اقامت در استان اصفهان 2/5 برابر افزایش یافته است، 
گفت: هم اکنون بیــش از 25 هزار تخــت در اماکن 
اقامتى براى خدمات رســانى به گردشــگران وجود

 دارد. 

طرح تفصیلی شــهر چادگان و موارد جاري شهرهاي 
آران و بیدگل ، نطنز و خالد آباد در کمیسون ماده 5 این 
هفته استان بررسی شــد. در کمیسیون ماده 5 استان، 
32 مــورد از موارد اصالح،تعیین و دقیق ســازي خط 
بدنه،تقلیل ویا تعریض عرض گذر، درخواست افزایش 
ارتفاع ،حــذف و یا اضافه کردن گــذر وتغییر کاربري 
مربوط به شهر آران و بیدگل 10 مورد، نطنز 11مورد ، 
خالد آباد 11 مورد و طرح تفصیلی شهر چادگان، مطرح 

و مورد بررسی قرار گرفت.
علی مقــدس زاده، معاون هماهنگی امــور عمرانی 
استانداري با توجه به بررسی طرح تفکیکی محله هاي 
بهارستان، نوروزآباد و ایوب آباد شــهر آران و بیدگل 
گفت: باید در خصوص بررســی طرح هاي شهر ها از 
طرح هاي کارشناسی استفاده و طرح هاي کارشناسی 
بر شرایط موجود و شکل گرفته در طراحی هاي شهري 

در اولویت قرار گیرد.

آزمون کتبى با هدف پذیرش استاد براى حوزه علمیه 
اصفهان با شرکت 210 نفر از روحانیون و فضال برگزار 

شد.
در این آزمون درحدود 210 نفر از طالب واجد شرایط 
ثبت نام کردند کــه از این تعــداد، 150 نفر موفق به 
شرکت در آزمون شــدند و نتایج نیز به آنها اعالم شد 
تا قبول شدگان خود را براى آزمون شفاهى آماده کنند

در مرحله دوم، آزمون شــفاهى مربوط به هر عنوان، 

مرداد ماه براى پذیرفته شــدگان در این آزمون کتبى  
برگزار خواهد شد.

گفتنى اســت، براى شــرکت در این آزمون داشــتن 
معدل کافى، اتمام سطح یک براى تدریس در دروس 
مقدمات، اتمام دروس پایه یک تــا 10 براى تدریس 
دروس ســطح، تدریس حداقل سه  ســال در دروس 
ادبیات براى تدریس عناوین فقه و اصول و تعمم دائم 

الزم است.

در دومین همایش تخصصى سبک زندگى و مصرف 
فرهنگــى، «چالش ها و فرصت ها بــراى مقاومت و 
پیشرفت»، با حضور رئیس دانشــگاه امام صادق(ع) 

بررسى مى شود.
دومین همایش تخصصى ســبک زندگى و مصرف 
فرهنگــى؛ چالش هــا و فرصت ها بــراى مقاومت 
و پیشــرفت با حضور حجت االســالم و المسلمین 

محمدســعید مهدوى کنــى، رئیس دانشــگاه امام 
صادق(ع)به همــت قطب اخالق، خانواده و ســبک 
زندگى در دفتر تبلیغات اســالمى اصفهــان برگزار

مى شود.
 این همایش فردا از ســاعت 17 تــا 20 در تاالر غدیر 
هنرســتان هنرهــاى زیبا واقــع در خیابان شــهید 

مطهرى(ره) برگزار خواهد شد.

برنامه ســه شــنبه هاى خانــه مســتند اصفهان از 
دیروز با اکران مســتند «ایکاروس» در نگارســتان 

امام خمینى (ره) آغاز شد. 
 عضو هیئت مؤسس خانه مســتند اصفهان پیرامون 
جزییات این برنامه اظهار داشت: با توجه به اینکه جاى 
خالى اکران مستندهاى ورزشى به صورت یک مجموعه 
متمرکز در اصفهان احســاس مى شــد، خانه مستند 
اصفهان با همکارى دفتر تخصصى سینما و موسسه 
تنظیم و نشــر آثار امام خمینى (ره) فصلى را به اکران 
مستندهاى ورزشــى اختصاص داد و به همین منظور 
از دیروز به مدت شش هفته مرورى بر شش فیلم برتر 

سینماى مستند ورزشى خواهد داشت.
محمد غازى ادامــه داد: «ایــکاروس»، «مارادونا»، 
«ســنا» ، «مرو» و دو مســتند ایرانى کــه به دلیل 
نهایى نشــدن توافق پخش فعًال از اعــالم نام آن ها 
معذوریم، فیلم هایى اســت که در فصل ســینماى 
مستند ورزشــى خانه مســتند اصفهان گنجانده شده 

است.  
وى افزود: این فیلم ها سه شــنبه هــر هفته به صورت 
رایگان براى عمــوم عالقه مندان اکران مى شــود و 
جلسه نقد و بررســى آن نیز بالفاصله پس از پخش، 

برپا خواهد شد. 

معاون امور زیر بنایى و حمل و نقل شهرى شهردارى 
نجف آباد گفت: به دنبال تشدید معضل خشکسالى در 
سال هاى اخیر، مناطق پنج گانه شهردارى موظف به 
پیش بینى و اجراى چاه هاى جذبى در نقاطى شده اند 
که در مواقع بارندگى شاهد ایجاد آبگرفتگى در آن ها 
هستیم. مهدى فاضل تعداد چاه هاى جذبى عمیق و 
نیمه عمیق هر منطقه را 50حلقه عنوان کرد و گفت: با 
تکمیل 250 چاه پیش بینى شده براى سطح شهر، نجف 
آباد عمال از دفع آب هاى سطحى به فاز جذب این منابع 

آبى حرکت خواهد کرد. 
وى ادامه داد: امیدواریم با توجه به تکمیل تعدادى از این 
چاه ها در نقاطى مانند خیابان هاى شیخ بهایى و شهید 

رجایى در کنار بلوارهاى شهید حجتى و ولیعصر(عج)، 
تا قبل از آغاز فصل بارندگى ســال جارى، شاهد اتمام 

تمامى این موارد باشیم.
فاضل از رفع اساسى مشکل آبگرفتگى معابر در نقاطى 
مانند میدان بسیج، سه راه فرهنگ، شیخ بهایى جنوبى 
و خیابان 22بهمن طى چند ســال اخیر گفت و اظهار 
داشت: با عنایت به بازدید و بررسى کارشناسان و بازدید 
از اماکن و محل  هاى مورد نظر، از شــهروندان تقاضا
مى شود تا نقاطى که در زمان بارندگى دچار آبگرفتگى 
مى شود را به مناطق پنج گانه معرفى کنند تا در صورت 
نیاز و وجود شرایط الزم، نســبت به حفر چاه جذبى در 

آنها اقدام شود.

صدور مجوز تأسیس 46 خانه مسافر در اصفهان

استفاده از طرح هاي کارشناسی براى 
بررسی طرح هاي شهر ها 

برگزارى آزمون کتبى جذب استاد 
در حوزه علمیه اصفهان 

فردا؛ دومین همایش
«سبک زندگى و مصرف کاالى فرهنگى»  

اکران برترین آثار سینماى مستند ورزشى 
در اصفهان

حفر 250 چاه جذبى در نجف آباد

 پانزدهمین جشن دانش آموختگى دانشجویان پزشکى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با حضور جمعى از 

مسئوالن و خانواده فارغ التحصیالن برگزار شد.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: این 
واحد دانشــگاهى به عنوان بزرگترین مجموعه آموزش 
عالى در استان اصفهان است و دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد با زیرساخت هاى بســیار عالى که با زحمات 
بى دریغ همه کسانى که در گذشته مدیریت این مجموعه 
را به عهده داشتند، اکنون به جایگاه بزرگى رسیده است 
که بیش از 290 رشــته تحصیلى و درحــدود 24 هزار 

دانشجو را دارد.
امیررضا نقش افزود: امیدواریم با آماده ســازى شرایط 
الزم و همکارى مسئوالن ذیربط در آینده نزدیک بتوانیم 
نسبت به راه اندازى دوره هاى دستیارى تخصصى اقدام 

کنیم.
وى افزود: دانشکده پزشکى و رشته پزشکى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد از سال 1365 پذیرش خودش 
را آغاز کرد و تاکنون بیش ازهزار و 800نفر در رشته هاى 
پزشکى به عنوان پزشک تقدیم به جامعه پزشکى کشور 

کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم در این مراسم 
بیان داشت: مسئوالن نظام سالمت بى صبرانه در انتظار 
دانش آموختگى دانشــجویان پزشکى و بقیه رشته هاى 

مرتبط با نظام سالمت هستند.
طاهره چنگیز با توجه به کمبود پزشک عمومى در استان 
اصفهان در جمع دانش آموختگان رشته پزشکى گفت: 
توانمندى منش حرفه اى، مرام و منش پزشک است که 
باعث احساس امنیت بیمار در حضور پزشک و اعتماد به 
وى و چگونگى برخورد پزشــک با بیماران و اطرافیان 

مى شود.

کمبود پزشک عمومى در استان 

مدیر اداره آب و فاضالب شهرى اردستان با اشاره به 
اینکه طول پروژه فاز دوم آب شـیرین شهر اردستان 
دو کیلومتر خواهد بود، گفت: هزینه اجراى این پروژه 

بیش از سه میلیارد ریال است.
عبـاس شـریعت مدار اظهـار داشـت: با بررسـى که 
در سـال 1390 انجـام دادیم مشـکالت سـه شـهر 
اردسـتان، زواره و مهاباد را در موضوع مشکالت آب 
مورد بررسـى قرار دادیم. موضعى که در شـهر زواره 
با آن برخـورد کردیم کیفیـت آب بود که باعث شـد 
شـبکه دوم آبرسـانى شـیرین را در این شـهر انجام 

دهیم. 
وى با اشاره به اینکه در گذشـته براى نصب انشعاب 
آب شیرین در اردستان با مشکل مواجه بودیم، افزود: 
در حال حاضر چهار انشـعاب آب شیرین در اردستان 
وجود دارد و قرارداد شروع فاز دوم پروژه انشعاب آب 
شیرین کن براى شـهر اردسـتان انجام شده است و 

عملیات اجرایى آن بزودى آغاز مى شود. 
شـریعت مدار گفت: هزینـه اجراى این پـروژه بیش 
از سـه میلیارد ریال بـرآورد مى شـود و جانمایى آب 
شـیرین کن در بافـت قدیمى اردسـتان انجام شـده 

است.  

آب اردستان به فشار شکن 
مجهز شده است

پیشرفت 70 درصدى آزادراه اصفهان- شیراز

معاون وزیر راه و شهرسازى اعالم کرد: با پیشرفت مطلوبى 
که پروژه آزادراه اصفهان به شیراز داشته، مى توان انتظار 
داشت که این طرح یا در ماه هاى پایانى سال 1398 یا در 

سال 1399 به بهره بردارى برسد.
خیرا... خادمى اظهار داشت: این پروژه مهم که با طول 225 
کیلومتر طوالنى ترین آزادراه در حال ساخت کشور به شمار 
مى رود، خوشبختانه به مرز پیشرفت 70  درصدى در عرصه 
زیرسازى رسیده و بیش از 100 کیلومتر آن به پایان نزدیک 
شده است. به گفته وى، در صورتى که منابع مالى مورد نیاز 
براى این پروژه به موقع تخصیــص یابد، مى توان انتظار 
داشت که این مسیر مهم در آینده نزدیک زیر بار ترافیک 

رود. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و 
نقل کشور درباره نقش دولت در تامین منابع مالى این پروژه 
گفت: آخرین برآوردها نشان مى دهد که این پروژه در حدود 
دو هزار میلیارد تومان تزریق اعتبار داشته که از این رقم 50 
درصد سهم دولت و 50 درصد آورده سرمایه گذار بوده است.

وى با بیان اینکه ایــن آزادراه یکى از مهم ترین طرح هاى 
زیرســاختى ایران به شــمار مى رود، توضیح داد: آزادراه 
اصفهان- شیراز از اصلى ترین حلقه هاى تکمیل کریدور 
شمال به جنوب ایران به شــمار مى رود که مسافت سفر 
جاده اى میان این دو شــهر  مهم را در حدود130 کیلومتر 

کاهش خواهد داد.  


