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خارش پوست چه نکاتى را آشکار مى کند؟فروش 2برابرى تانکر در نصف جهانپرستاره ترین سریال تلویزیونى در راه استمیزان محبوبیت کاالهاى ایرانى در دنیا سالمتاستانفرهنگ قتل ناخواسته پدر به دست دختر حوادث جهان نما

فرزاد فرزین در اصفهان مى خواند

اصفهان به گروه هاى خونى منفى نیاز دارد
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 دیدار ستارگان دهه 80 
با سپاهان 97

خوش حساب هاى عوارض خودرو
 هدیه مى گیرند

چرا صادرات برق
 به عراق قطع شد؟

گزارشگر 4
«سطحى و مرعوب» 
همچنان مى ماند؟!
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کنسرت موسیقى «فرزاد فرزین» در سالن سیتى سنتر برگزار مى شود. 
 فرزاد فرزین متولد سال 1360 است و موسیقى را به صورت رسمى از سال 

1378 آغاز کرد و تاکنون هفت آلبوم را منتشر کرده است.

شــایعه ها درباره آینــده کارى عادل فردوســى پور 
زیاد اســت. مى گویند برنامه 2018 آخرین کار عادل 
در تلویزیون بوده و او بخاطر حاشــیه هایى که با این 
برنامه به وجود آورده اســت نمى توانــد برنامه 90 را 
در فصل جدید فوتبال اجرا کند کــه این یعنى پایان 
رسمى کار عادل فردوسى پور در تلویزیون ایران. هم 
ماجراى حضور «کارلوس پویــول» در تهران و هم 
حاشیه هاى به نمایش کشــیدن رفتار خانم «کولیندا 
گرابارکیتاروویــچ»، رئیس جمهور کرواســى در روز 

آخر جام، ...
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طوالنى ترین خسوف قرن را در میدان امام (ره) رصد کنید
از شامگاه جمعه پنجم مرداد تا بامداد روز بعد؛از شامگاه جمعه پنجم مرداد تا بامداد روز بعد؛
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هواى گرم باعث کاهش اهداى خون شده است

بازگشت متفاوت سوپراستار محبوب به سینماها

با حضور 
امین حیایى وپسر...

کاپیتانى کیانى دردسرساز مى شود
در خبرها آمده بود جالل على محمدى در آخرین دیدار تیم فوتبال سپاهان 
کاپیتان طالیى پوشان در شرایطى بود که کیانى به دلیل مشکل مالیاتى 

اجازه خروج از کشور را پیدا نکرد و در اردوى ترکیه غایب بود.
 همانطور که در رســانه ها خواندید تیم فوتبال سپاهان در حالى عازم 

اردوى ترکیه شد که مهدى کیانى به دلیل مشکالت مالیاتى که ...
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حیف این سپاهان است که به راحتى دچار حاشیه شود

آگهى مناقصهآگهى مناقصه

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

چاپ اول 

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

موضوع مناقصه: 
1- خرید آسفالت 5 و 0-12 

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال

- مبلغ تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى  
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/5/17 

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

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/5/18 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/5/28 

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

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى

سید على مرتضوى- شهردار منظریهسید على مرتضوى- شهردار منظریه

نوبت دوم

شهردارى منظریه به استناد بند 1 صورتجلسه 43 شوراى اسالمى شهر منظریه در نظر دارد پروژه هاى عمرانى 
مشروحه جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند 

همه روزه از ساعت 8 صبح الى 13 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى منظریه مراجعه فرمایند.
آخرین تاریخ دریافت مدارك اسناد مناقصه:

آخرین مهلت تحویل پاکت هاى مناقصه به دبیرخانه محرمانه شهردارى 97/05/08.
تاریخ گشایش پاکت هاى مناقصه ساعت 18 مورخ 97/05/09.

شرح عملیاتمحل پروژهردیف
حجم 

خاکبردارى به 
مترمکعب

حجم 
خاکریزى به 
مترمکعب

مبلغ اعتبار حجم بسترسازى
پروژه

مبلغ سپرده 
مناقصه

1
باند دوم بلوار امام 
حسین(ع) به طول 

500 متر

خاکبردارى 
و بسترسازى 
و خاکریزى و 
زیرسازى با 

تراکم 95 درصد

حدود 7000 
مترمکعب

حدود 7000 
1/400/000/000 7000 مترمربعمترمکعب

ریال
 70/000/000

ریال

باند دوم بلوار معلم 2
به طول 300 متر

حدود 4000 
مترمکعب

حدود 4000 
800/000/000 4000 مترمربعمترمکعب

ریال
 40/000/000

ریال

آگهى مزایدهآگهى مزایده

سید محسن تجویدى- شهردار دستگردسید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

نوبت اول

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به 
فروش 2 قطعه زمین با کاربرى مسکونى و تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگا ن در 
مزایده جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 1397/05/16 به واحد مالى شهردارى 
مراجعه و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/05/17 به دبیرخانه 

حراست شهردارى تحویل نمایند.
مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك

واقع در طرح تفکیکى منطقه عادىمسکونى254 مترمربع245
مسکونى شمال شرق

واقع در طرح تفکیکى تجارى عادىتجارى50 مترمربع21
بعد از پمپ بنزین

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز

نوبت دوم

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به برگزارى مزایده به شرح ذیل اقدام نماید.
1- اجاره یکباب مغازه واقع در شهرك شهید منتظرى متعلق به شهردارى نطنز.

2- اجاره سفره خانه سنتى و آسیاب آبى جنب آن واقع در پارك سرچشمه سرابان متعلق به شهردارى نطنز.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 97/05/10 به شهردارى نطنز 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031
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کنیددددددددددددکنیددددد

ور ب
رامین حیایى وپسر... یىوپ ی امین وپسرا امینحیای

حمله دوباره «کیهان» به فردوسى پور و حمایت 
دوباره معاون سیما از این مجرى محبوب

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان خبرداد؛

سرعتگیرها  از سطح شهر حذف مى شود

 مى خواند
سنتر برگزار مى شود. 

 به صورت رسمى از سال 
ده است.
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طط

ح شهر حذف مى شود

در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن کریم استان 
اصفهان عنوان شد

عمل به قرآن، ما را
 پیروز جنگ اقتصادى

 با غرب مى کند
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حاج صفى حاج صفى 
جایى نمى رود جایى نمى رود 

کاپیتا
در خب
کاپی
اجاز
 هم
اردوى

حیف
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میزان محبوبیت کاالهاى «ســاخت ایران» طى سال 
گذشته در کشور پاکســتان با 41 درصد، بیشترین و در 
کشور فرانسه با 3 درصد، کمترین بوده است. به طور کلى 
ایران در ارزیابى کاالهاى 50 کشــور با امتیاز شاخص 
27 در رتبه 50 قرار دارد  که نشــان مى دهد محبوبیت 
کاالهاى ایرانى در مقایسه با سایر کشورها کمتر از حد 

متوسط است.
به جز فرانســه،   اســپانیا،  اوکراین و الجزایر با 4 درصد، 
آلمــان، مصر و آفریقــاى جنوبى با 6 درصــد، یونان و 
بلژیک با 8 درصد و امارات، استرالیا و لهستان با 9 درصد 
کشورهایى هستند که کمترین درصد محبوبیت کاالهاى 

ساخت ایران در آنها طى سال گذشته وجود دارد.
طراحى منحصر به فرد و نگاره هاى زیبا و کیفیت و دوام 
فرش ایرانى و صنایع دستى، طعم و عطر زعفران داخلى 
و کیفیت و تنوع پســته ایرانى از دالیل گرایش مصرف 
کنندگان جهانى و داخلى به مصرف این محصوالت است 
همچنین خاویار و خرماى ایرانى از محصوالت منحصر 

به فرد در بازار بین المللى به شمار مى رود.
بسیارى از لوازم خانگى ایرانى ازجمله لوازم سرمایشى و 
گرمایشى به دلیل کیفیت و دوام و خدمات پس از فروش 
و رعایت اســتانداردهاى ایمنى در سبد انتخاب مصرف 

کنندگان ایرانى قرار گرفته اند. 

محمود واعظى، رئیس دفتــر رئیس جمهور در گفتگو با 
«آنا» در واکنش به خبر دیــدار وزیر نیروى ایران و وزیر 
انرژى عراق در خصوص قطع ارسال آب و برق به عراق 
گفت: ما هیچ وقت نه به عراق و نه به کویت و نه به هیچ 

جاى دیگرى آب صادر نکردیم.
وى در خصوص انتقال برق به عراق تأکید کرد: ما به عراق 
برق صادر مى کردیم البته  شرط صادرات برق به این کشور 
عدم نیاز انرژى برق در داخل کشور بود. البته دولت عراق 
بابت صادرات برق ایران، به دولت ما حدود یک میلیارد 
و 300 میلیون دالر بدهکار بــود، ایران چندین بار براى 
وصول بدهى خود به دولت عراق تذکر داد و در نهایت به 

دلیل عدم توجه دولت عراق به پرداخت بدهى، صادرات 
برق از ایران به عراق قطع شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین گفت: حاال اگر دولت 
عراق تصور مى کند که عربســتان به آنها برق مجانى 
مى دهد خب بروند از آن کشــور نیاز برق کشور خود را 

تأمین کنند.
وى جایگزینــى عربســتان بــه جــاى ایــران براى 
صادرات برق را بى ارتباط با ســایر روابــط بین تهران 
و بغداد دانست و خاطرنشــان کرد: قطع صادرات برق 
قطعًا تأثیرى در روابط تجارى و اقتصادى و... بین ایران 

و عراق نمى گذارد.

میزان محبوبیت کاالهاى 
ایرانى در دنیا

چرا صادرات برق به عراق 
قطع شد؟

شهادت 10 رزمنده 
  ایسنا| روابــط عمومــى قــرارگاه حمزه 
سیدالشهدا(ع) نیروى زمینى ســپاه در اطالعیه اى از 
حمله تروریست هاى ضد انقالب و انفجار زاغه مهمات 
پاســگاه مرکزى در روســتاى درى منطقه مریوان و 

شهادت ده نفر از رزمندگان اسالم خبر داد.

جهانگیرى و نوبخت 
مى روند؟

  آنا | حســینعلى امیــرى، معــاون پارلمانى 
رئیس جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت با تکذیب 
خبر برکنارى چندتن از مردان کابینه دوازدهم اظهار 
کرد: اخبارى مبنى بر اینکه قرار است چهره هایى چون 
دکتر نوبخت و دکتر جهانگیرى و تعداد دیگرى از وزرا 
از کابینه دولت آقاى روحانى برکنار شوند اصًال صحت 
ندارد. وى افزود: برنامه براى ترمیم یا تغییر در کابینه 
منوط به تصمیم شخص آقاى رئیس جمهور است که 

هیچکدام از ما در جریان این تصمیمات نیستیم.

فسادى که
 بسیار بزرگ تر است

   آفتاب  نیوز| «کیهان» نوشت: بانک مرکزى 
در ماجراى فساد مؤسسه ثامن الحجج(ع) مى تواند متهم 
ردیف اول محسوب شود چرا که این مؤسسه به استناد 
گزارشــى که بانک مرکزى به روزنامه «شرق» براى 
انتشار داده است قرار بوده است تنها در سبزوار فعالیت 
کند ولى در کل کشور شعبه زده و این فسادهاى کالن 
را به دنبال داشته اســت. نکته دیگر اینکه اگر قرار به 
افشاگرى از سوى بانک مرکزى و به شکل ارائه گزارش 
به روزنامه باشد ضرورى است بانک مرکزى ابعاد کامل 
فساد این مؤسسه را در اختیار افکار عمومى قرار دهد نه 
چند میلیارد پرداخت شده و یا نشده به چند سلبریتى و... 
که بخش بسیار کوچکى از فساد ثامن الحجج(عج) را 

شامل مى شود.

وقتى دل کباب مى شود
  انتخاب| آیــت ا... ســیداحمد علم الهدى در 
خطبه هاى نماز جمعه مشهد عنوان کرد: دل آدم کباب 
مى شود، وقتى یک زن ضعیفه پریشان مى گوید فرزند 
من مى گوید تو گیالس خوردى مزه اش چیست؟ آن 
وقت 30 میلیون دالر مملکت بــا ارز 4200 به فردى 
داده شــود که میوه خارجى وارد کند، آن هم از ثروت 
عمومى مردم. براى اینکه چه کســى بخورد و لذت 
ببرد؟ مگر فقیر بیچاره پول میوه خارجى دارد؟ این چه 

مدیریتى است؟

خیالتان راحت!
محمدجواد آذرى جهرمى،     اعتماد آنالین |
وزیر ارتباطات و فناورى دربــاره اینکه عده اى مطرح 
مى کنند شفاف ســازى ها از طرف او براى شرکت در 
انتخابات ریاست جمهورى است، گفت: به آنهایى که 
نگرانى این مطلب را دارند بگوید خیالشان راحت باشد 

کاندیداى ریاست جمهورى نمى شوم.

سپنتا بر مى گردد
حجت االسالم و المسلمین مجید    جماران|
انصارى،  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
مشکل سپنتا نیکنام حل شد و با تصویب قانون مربوط 
به حضور اقلیت هاى دینى و مذهبى در شوراهاى شهر 
و روستا در مجمع تشــخیص مصلحت نظام، وى به 

شوراى شهر یزد باز مى گردد.

ایران آماده حمله است!
  تابناك | مقامات آمریکایى مدعى شده و بیان 
کرده اند که هکرهاى ایرانى زیربناهاى الزم و مقدمات 
ضرورى براى انجام یک حمله گسترده سایبرى علیه 
شرکت هاى بزرگ تجارى و زیرســاخت هاى آمریکا 
و همچنین در سایر کشــورهاى دنیا ازجمله در اروپا و 
خاورمیانه را فراهم کرده اند و این حمله قریب الوقوع است.

خبرخوان
مشهد، قطب موسیقى زیرزمینى 
  ایران آرت | ساالر مرتضوى که سرپرستى یک 
گروه موسیقى را در مشهد بر عهده دارد، مدعى شده این 
شهر به قطب موسیقى زیرزمینى در کشور تبدیل شده و 
این نتیجه عدم توجه مسئوالن شهر مشهد به موسیقى 
است. او ادامه داد: طى سال ها به این نیاز توجه الزم نشده 
است و اولین خروجى این نوع رفتار این بود که مى بینیم 
در این سال ها مشــهد تبدیل به قطب تولید موسیقى 

زیرزمینى در سطح کشور شده است.

ورود600 هزار 
گردشگرآذربایجانى 

در شــش ماه اول ســال جارى میالدى    ایرنا |
28/7 درصد گردشــگران کشــور آذربایجان به ایران 
ســفر کردند که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل 
22/8 درصد افزایش یافته اســت.  در این مدت بیش از 
579 هزار آذرى این کشور به ایران سفر کردند. ایران از 
این حیث رتبه دوم ورود گردشگر از آذربایجان را به خود 

اختصاص داده است.

سیگار برقى نکشید
مســئول دبیرخانه ســتاد کنترل و مبارزه با    آنا|
دخانیات وزارت بهداشت، ســیگارهاى الکترونیکى را 
داراى ترکیباتى ســرطان زا و مضر دانسته و مى گوید: 
برخالف ادعاى شــرکت هاى دخانیات مبنى بر ترك 
ســیگار، تحقیقــات انجام شــده نشــان مى دهد که 
ســیگارهاى الکترونیکــى باعث ایجاد وابســتگى به 

نیکوتین مى شود.

چرا اینقدر تبلیغ؟
  تابناك | مرتضى میرباقرى، معاون ســیماى 
رسانه ملى درباره پاســخ به انتقادها نسبت به تبلیغات 
بیش از حد در برنامه هاى تلویزیونى همچون ویژه برنامه 
جام جهانى فوتبال «2018» اظهار کرد: اسپانسر نه تنها 
در این برنامه بلکه در دیگر برنامه هاى پرمخاطب مثل 
«دورهمى» و «خندوانه» سعى مى کند هزینه ها را تقبل 
کند تا ظرفیت برنامه سازى را باال ببرد. در این برنامه هاى 
پربیننده به دلیل عالقه اسپانسر و همچنین هزینه باالى 
برنامه ها، تعاملى بین ما و اسپانســرها شکل مى گیرد. 
وى اضافه کرد: بودجه جارى سازمان صداوسیما اقتضا 

نمى کند که ما مستقل به سمت این برنامه ها برویم. 

استعالم پیامکى براى سربازى
رئیــس ســازمان وظیفه    جام جم آنالین |
عمومى ناجــا گفت: بخــش خدمــات الکترونیک و 
سامانه پیامک ســازمان وظیفه عمومى ناجا به شماره 
110206010، امکان استعالم آخرین وضعیت خدمتى 

را براى مشموالن ایجاد کرده است.

مسدودى 30 هزار سیمکارت 
  جام جم آنالین | رئیــس ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــى از مسدودســازى 
سیمکارت ها به دلیل مزاحمت پیامکى خبر داد و گفت: 
طى سه ماه گذشــته با 30 هزار ســیمکارت شخصى 

ارسال کننده پیامک تبلیغاتى برخورد شد.

ریسک ها
  میزان | نایب رئیس کمیته ملى بیمارى هاى 
غیرواگیر خاطرنشان کرد: یک چهارم جمعیت کشور ما 
چاق هستند و 60 درصد افراد جامعه ما فعالیت فیزیکى 
کافى ندارند. شیوع دیابت حدود 10 درصد جامعه ماست. 
یک سوم جامعه ما فشار خون باال و 25 درصد چربى خون 
باال دارند. این ریسک مهمى براى سالمتى است و باید 

تالش شود این عوامل خطر را کم کنیم.

خداحافظ چمن!
  ایلنا | حجت میرزایى، عضو شوراى شهر تهران 
با اشاره به صدور بخشــنامه اى جدید از سوى سازمان 
بوستان ها و فضاى سبز شهر تهران از ممنوعیت کاشت 

چمن در تهران خبر داد. 

وزیر ارتباطات در پست اینستاگرامی اش با اشاره به طرح ممنوعیت به 
کارگیري بازنشستگان که در جلسه این هفته مجلس بررسی می شود، 
براي اولین بار از «استثناهاى قابل تأمل براى عده اى» خبر داد. این 
یعنی بار دیگر، قانون براي عده اي استثنا قائل خواهد شد و بسیاري از 
مدیران بازنشسته به واسطه همین قانون، می توانند به کار خود ادامه 

دهند و جوانگرایی، دوباره به حاشیه رانده می شود.
وزیر ارتباطات در پیام اینستاگرامی خود نوشته است: «آنگونه که در 
خبرها آمده این هفته در مجلس شوراى اسالمى، طرح ممنوعیت به 
کارگیرى بازنشســتگان مطرح خواهد شد. جداى از حواشى مختلفى 
که درباره اســتثناهاى قابل تأمل براى عــده اى در این طرح وجود 
دارد، از منظر دیگر، حاشــیه بزرگ ترى نیــز در بطن این موضوع به 
چشم مى خورد. امروز و در شرایط فعلى که باید تالش هاى بیشترى 
براى اداره کشــور به عمل آورد و نیاز به نیروى جوانى بیشتر احساس 
مى شود، تصویب قانون و اجبار دستگاه ها و نهادهاى کشور در استفاده 
از جوان ترها، آن هم با زور بازنشسته کردن عده اى دیگر، قطعًا حاوى 

پیام مقاومت در برابر جوانگرایى و تأسف آور است.»  

 پانا|  مولوى عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان در 
گفتگویى که با روزنامه «اعتماد» انجام داده گفته است: 

زمان احمدى نژاد من را  ممنوع الخروج کردند. من به ایشــان پیغامى 
فرســتادم که شــما چرا من را ممنوع الخروج کردید؟ گفت آقا من 
نیستم، دیگران شما را ممنوع الخروج کردند. بعد از آن من نامه اى به 
مقام معظم رهبرى نوشتم و در آن نامه گالیه کردم که ما بدشانسى 
آوردیم. کشــور دیگر که مى رویم مى گوییم اهل ســنتیم مى گویند 
نه! شــما ایرانى هستید شما جاسوسید. بســیارى از کشورهاى اهل 
سنت ما را نمى پذیرند و در دانشــگاه ها مى گویند اینها را جمهورى 
اســالمى فرســتاده. داخل هم براى ما محدودیت ایجاد مى شود. 
داخل هم مشــکل داریم بیرون هم مشــکل داریــم. کاش یکجا 
مشکل داشته باشیم. اینها را نوشــتم که من مى خواهم به حج بروم 
گذرنامه مرا ممنوع الخروج زدند. بعــد از چند روز از وزارت اطالعات 
زنگ زدند که شــما نامه اى به رهبرى نوشــته اید؟ گفتم بلى. گفتند 
مقام معظم رهبرى دستور فرمودند تا گذرنامه شما را بیاوریم تحویل

 بدهیم.

«آسوشــیتدپرس» اعالم کرد، توپ فوتبالى که رئیس 
جمهورى روسیه به همتاى آمریکایى اش در هلسینکى 
داده بود، تحت بازرسى هاى معمول امنیتى قرار گرفت. 
ســازمان مخفى آمریکا اعــالم کرد این(بازرســى)، 
اســتانداردى اســت که در مورد همــه هدایاى رئیس 

جمهورى وجود دارد. 
«والدیمیر پوتین» طى کنفرانس خبرى مشترك هفته 
پیش با «دونالد ترامپ» در هلسینکى فنالند، با استفاده 
از استعاره «حاال توپ در زمین آمریکاست»، توپ فوتبال 

قرمز و ســفید رنگ جام جهانى را به ترامپ داد. رئیس 
جمهورى آمریکا در مقابــل گفت که این تــوپ را به 
پسرش «بارون» خواهد داد. روسیه میزبان جام جهانى 

2018 بود.
«لیندسى گراهام»، ســناتور جمهوریخواه آمریکا و از 
منتقدان پوتین، توییت کرد کــه به منظور کنترل وجود 
تجهیزات شنود، توپ را بازرسى کردم. «دن کاتز»  مدیر 
امنیت ملى آمریکا نیز گفت که مطمئن اســت این توپ 

بسیار بادقت بازرسى و کنترل شده است.

نصف جهان  در پى افشــاگرى روزنامه «شــرق» درباره دریافتى هاى میلیاردى مهران 
مدیرى و احسان علیخانى از مؤسسه ورشکسته ثامن الحجج(ع)، مدیر شبکه 3 براى دفاع از 
علیخانى و زیر سئوال بردن گزارش «شرق»، حرف هاى جالبى زده است. على فروغى گفته: 
«عالقه مندان سینما حتمًا به یاد دارند که در فیلم تحسین شده  «محرمانه لس آنجلس»، 
روزنامه اى وجود دارد به نام «هاش هاش» که کار ویژه اش انتشــار مطالب افشــاگرانه  از 
فسادها و اتفاقات پشت پرده شهر لس آنجلس و حواشى زرد ستارگان هالیوودى است. فیلم 
با متنى از این روزنامه آغاز مى شود و تصویرى که از آن مى سازد، تصویر یک رسانه  جسور و 
افشاگر در برابر فسادهاست؛ اما هرچه پیش مى رویم، به تدریج مشخص مى شود این روزنامه 
و سردبیرش «سید هاجنس» با بازى «دنى دویتو» اتفاقاً خود آلت دست مفسدین شهرند که 

در پوشش افشاگرى، رقبا و دشمنان خود را بدنام مى کنند.»
مدیر شبکه 3 آنگاه یکى از تغییرات جدى در سیاستگذارى این شبکه را رسماً اعالم مى کند: 
«بعد از سال ها شنیدن قصه هاى مردم، فردا (امروز) نوبت احسان علیخانى است تا قصه هاى 
خودش را براى مردم روایت کند و شفاف با مردم از تهمت هاى اخیر بگوید. در دوره جدید 
شبکه 3، استراتژى «سکوت» در برابر «دروغ» و «تهمت»  به تاریخ پیوسته و همه اینها در 

موجى معکوس به اصل ایجاد آن برمى گردد.»
علیخانى البته حرف هایش را مفصل در صفحه شخصى اش زده اما به هر حال باید منتظر 

ماند و دید آیا او امروز چیز جدیدى براى مخاطبانش دارد؟

نصف جهان شــایعه هــا دربــاره آینــده کارى عادل 
فردوسى پور زیاد است. مى گویند برنامه 2018 آخرین 
کار عادل در تلویزیون بوده و او بخاطر حاشیه هایى که 
با این برنامه به وجود آورده است نمى تواند برنامه 90 را 
در فصل جدید فوتبال اجرا کند که این یعنى پایان رسمى 
کار عادل فردوسى پور در تلویزیون ایران. هم ماجراى 
حضور «کارلوس پویول» در تهران و هم حاشیه هاى به 
نمایش کشیدن رفتار خانم «کولیندا گرابارکیتاروویچ»، 
رئیس جمهور کرواسى در روز آخر جام، خشم رسانه هاى 
اصولگرا را علیه فردوسى پور و مدیران تلویزیون که از او 
حمایت مى کنند برانگیخت. نامه خداحافظى منتسب به 
فردوسى پور که هفته پیش منتشر شد نیز بر گمانه زنى 

استعفا یا برکنارى مجرى 90 صحه گذاشت.
مسئوالن تلویزیون اما این موضوع را تکذیب مى کنند. 
آخرین آنها مرتضى میرباقرى، معاون سیماى رسانه ملى 
است که به نوشته پایگاه اطالع رسانى «تابناك»، ضمن 
حمایت از برنامه 2018  گفته است: «با تعامل عالى که 
بین آقاى فروغى مدیر شــبکه 3، گروه ورزش و آقاى 
فردوســى پور وجود دارد 90 با شتاب بیشترى ادامه پیدا 
مى کنــد.» میرباقرى پیش از این هم از فردوســى پور 
حمایت کرده بود که از جمله حضور او در پشــت صحنه 
آخرین برنامه 2018 در روز فینال جام جهانى و دستورش 
براى تحقق خواسته فردوســى پور که خواستار پخش 
کامل مراســم اهداى جام بدون سانســورهاى معمول 

صداوسیما شده بود، جنجال آفرید.  
یکى از مهمترین رسانه هایى که از همان روزهاى روى 
آنتن رفتن برنامه 2018 و به خصوص بعد از ماجراهاى 
مراسم اهداى جام، پیکان حمالتش را متوجه فردوسى 
پور کرده و همچنــان هم تن به آتش بــس نمى دهد، 
روزنامه «کیهان» اســت. این روزنامه، یک تنه مقابل 
فردوســى پور ایســتاده و به چیزى کمتر از اخراج او از 
صداوســیما هم راضى نمى شــود. «کیهان» بارها از 
مسئولین رسانه ملى خواسته با فردوسى پور برخورد جدى 
شود و در ادامه مسیرى که در قبال این مجرى ورزشى 
پى گرفته است، دیروز یک بار دیگر انتقادات خودش از 
عادل را به صورت علنى بیان کرد. اهمیت مطلب این بار 
«کیهان» آنجاست که این روزنامه در شماره دیروز خود، 
تمام تیرهایى را پیش از این به صورت تک تک به سمت 
فردوسى پور شلیک مى کرد، حاال مسلسل وار به هدف(!) 
زده و خواســتار برخورد با این مجرى تلویزیونى به قول 

کیهان «سطحى و مرعوب» شده است.  

این روزنامه نوشت: «با گذشــت چند روز از پایان برنامه 
2018 شبکه 3 سیما، این پرسش وجود دارد که آیا در این 
فرصت، نهاد هاى ذیصالح به موضوع ترویج ابتذال توسط 
این برنامه مى پردازند یا نه؟ براى اولین بار در تاریخ صدا 
و سیما بود که در یک برنامه، مجرى برنامه به خود جرأت 
داد و صراحتاً کالم یکى از بزرگان کشور را هدف سخریه 
گرفت! همین مجرى و در واقع گزارشگر، در برنامه خود 
و در قالب مســتندى، به تبلیغ رسمى کشور هاى غربى 
پرداخت و از کشور هاى استعمارى تصویرى رؤیایى ارائه 
کرد. اما دعوت از یک بازیکن اســپانیایى –پویول– به 
2018 خود تبدیل به ماجرایى تلخ علیه آبروى رسانه ملى 
شد. مجرى و تهیه کننده 2018 در دروغى آشکار رسانه 
ملى را متهم کرد که به دلیل بلندى مو، بازیکن اروپایى 
به صدا و سیما راه داده نشده است. این مجرى که قبًال 
عنادش را با ارزش هاى انقالبى و دینى به انحاى گوناگون 
نشان داده است، باز هم در روزى دیگر، گستاخانه دروغ 
خود را تکرار کرد تا به همــه بفهماند او نه تنها عرقى به 

رسانه ملى ندارد بلکه حاضر است براى منافع خود آبروى 
رســانه ملى را به مســلخ ببرد. اما اوج قانون گریزى و 
ابتذالگرایى مجرى در برنامه آخر مجموعه 2018 عیان 
شد؛ آن هنگام که پس از پخش تصاویر چندش مبتذل 
و غیراخالقى از رئیس جمهور کرواسى در ورزشگاه که 
با انتقاد رسانه هاى کرواسى و صربســتان روبه رو شد؛ 
مجرى برنامه، با تشکر از مجوز پخش تصاویر مبتذل، 
شــادى خود را با گفتن اینکه با پخش این تصاویر هیچ 
اتفاق بدى روى نداد، به اوج رساند! 2018 نشان داد که 
متأسفانه برخى افراد بى صالحیت از نظر برخى مسئولین 
سیما و به خصوص معاون سیما به حدى بزرگ هستند 
که جرأت مخالفت با نظر این مجریان را ندارند. مجریانى 
که ثابت کرده اند نه تنها عرق ملى و انقالبى ندارند بلکه 
هر جا بتوانند نیش زهرآگین خود را به انقالب و رســانه 
ملى مى زنند. حاال باید دید با مجرى یا همان گزارشگرى 
که به رغم نداشتن بایســتگى هاى اجرا، مجرى خوانده 
مى شــود، چه برخورد قانونى صورت مى گیرد. باید دید 

از نظر متولیان رسانه ملى، پیشگیرى از تبلیغ کشور هاى 
استعمارى و دروغ زنى به رســانه ملى و... اهمیت دارد یا 
رضایت گزارشگر سطحى و مرعوبى که پخش تصاویر 
مبتذل را به عنوان دســتاوردى بزرگ بــه نام خود زده 

است!»
«کیهان» در پایان نوشــته خود البته اطمینان داده که 
«مدیر انقالبى شــبکه سوم نقشــى در فضاحت برنامه 
2018» نداشته است». اشاره «کیهان» به نقش «مدیر 
انقالبى شبکه سوم» در حالى است که بعد از انتشار نامه 
خداحافظى عادل فردوسى پور در شبکه هاى مجازى، 
على فروغى این نامه را «جعلى» و متن آن را «سخیف» 
خواند و تلویحًا از ادامه حضور فردوسى پور با برنامه 90 
خبر داد. این در حالى است که اختالفات فردوسى پور با 
مدیر جدید شبکه 3   بر کسى پوشــیده نیست اما آیا راه 
مسئوالن صداوسیما از راه کسانى که خواستار برکنارى 
موفق ترین چهره چندسال اخیر رسانه ملى هستند، جدا 

شده است؟ 

حمله دوباره «کیهان» به فردوسى پور و حمایت دوباره معاون سیما از این مجرى محبوب

گزارشگر «سطحى و مرعوب» همچنان مى ماند؟!

استثناهاى قابل تأمل
 براى عده اى

توپ اهدایى پوتین به ترامپ
 بازرسى امنیتى شد

دستور مقام معظم رهبرى درباره علیخانى امروز چه خواهد گفت؟
مولوى عبدالحمید
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فیلم سینمایى «من دیوانه نیستم» به کارگردانى علیرضا امینى 
از چهارشنبه هفته جارى اکران خود را در سینما هاى کشور آغاز 

خواهد کرد.  
این فیلم با درونمایه اجتماعى از جمله آثار کمدى سینماى ایران 
در سال 1397 محسوب مى شود. تاکنون اکثریت آثار پرفروش 
گیشه در سال 97 را آثار کمدى به خود اختصاص داده اند و تنها 
دو فیلم «التارى» و «به وقت شام» توانستند در برابر آثار کمدى 

فروش بسیار خوبى را به ثبت برسانند.  
پیش بینى مى شود با توجه به تعداد بازیگران زیاد و مطرح کمدى 
در فیلم علیرضا امینى این فیلم بتواند شانس باالیى براى فروش 

در تابستان امسال را داشته باشد.  
«من دیوانه نیستم» داســتان زندگى تعدادى بیمار روانى را در 
یک آسایشگاه در وسط جزیره اى در شمال کشور روایت مى کند. 

فیلم به تهیه کنندگى مرتضى شایسته ساخته شده و پخش آن را 
هدایت فیلم بر عهده گرفته است.  

مجید صالحى، بازیگر پرکار سینما نقش اول مرد این فیلم را بر 
عهده دارد. صالحى که تجربه نه چندان موفقى را در آثار جدى به 
ثبت رسانده بار دیگر با فیلمى کمدى به عرصه باز خواهد گشت. 
حضور صالحى در «من دیوانه نیستم» در حالى رخ مى دهد که 
وى هم اکنون نخستین اثر سینمایى خود در مقام کارگردان را 

در دست تولید دارد.  
صالحى براى اولین بار در سینما دست به کارگردانى زده و فیلم 
سینمایى «زیر نظر» را براى حضور در جشنواره فیلم فجر آماده 
مى کند. رضا عطاران بازیگر پرفروش این ســال هاى ســینما 

نخستین بازیگرى است که به فیلم صالحى پیوسته است.  
عالوه بر مجید صالحى بازیگرانى همچــون مهران احمدى، 

برزو ارجمند، محمدرضا داودنــژاد، محمدرضا هدایتى، پژمان 
جمشیدى و هادى کاظمى در فیلم «من دیوانه نیستم» به ایفاى 

نقش پرداخته اند.  
پژمان جمشیدى، بازیگر این فیلم به عنوان یکى از پرکارترین 
بازیگران اکران در ســال 1397 محســوب مى شود. وى سال 
گذشته با نامزد شــدن در سى و ششمین جشــنواره فیلم فجر 
توانست تحسین همگان را به همراه داشته باشد. وى براى فیلم 
«سوء تفاهم» ساخته احمدرضا معتمدى به این نامزدى رسید.  

مهران احمــدى نیز که امســال اولین فیلم ســینمایى خود با 
نام «مصــادره» در چرخه اکران داشــت از دیگــر بازیگران 
کمدى این فیلم اســت. احمدى توانســت با حضور عطاران 
پرفروش ترین فیلم ســال 97 را تا اینجاى کار به نام خود ثبت

 کند.  

فیلم برگزیده «دهمین جشنواره سینما حقیقت» و پدیده اکران سال 96 فردا دوشنبه اول 
مرداد عرضه خواهد شد. «صفر تا سکو» که با استقبال فوق العاده مخاطب و اهالى فرهنگ 
و هنر روبه رو شد، به فروش خیلى خوبى دست پیدا کرد. این فیلم روایتى واقعى از زندگى 
خواهران منصوریان قهرمانان سمیر مى ووشوى جهان است که به کارگردانى سحر مصیبى 

به تصویر کشیده شد.

فیلم «همه مى دانند» به کارگردانى اصغر فرهادى، در 
ادامه اکران عمومى اش در کشورهاى فرانسه، بلژیک، 
سوییس (بخش فرانسه زبان)، در کشورهاى آرژانتین، 

اسپانیا، آلمان و ایتالیا نیز روى پرده مى رود. 
طبق اعالم پخش کننده بین الملل این فیلم، «همه 
مى دانند» از تاریخ ششم ســپتامبر (15 شهریور) در 
آرژانتین، از چهاردهم سپتامبر (23 شهریور) در اسپانیا، 
از بیست و هفتم سپتامبر (5 مهر) در آلمان و از هشتم 
نوامبر (17 آبان) در ایتالیا نمایش عمومى اش را آغاز 

خواهد کرد.
 همچنین تاریخ نمایش «همه مى دانند» در چند ماه 

آینده در جشنواره ها، به این شرح است:
جشنواره فیلم ســارایوو (10 تا 17 آگوست همزمان 
با 19 تا 26 مرداد)، جشــنواره کپنهاگ پیکس (27 
ســپتامبر تا 10 اکتبر همزمان با 5 تا 18 مهر)، فیلم 
افتتاحیه جشــنواره فیلم آنتالیا (28 تا 30 ســپتامبر 
همزمان با 6 تا 8 مهر)، جشنواره مورلیا در مکزیک (20 
تا 28 اکتبر همزمان با 28 مهر تا 6 آبان)، جشنواره فیلم 

استکهلم (7 تا 18 نوامبر همزمان با 16 تا 27 آبان).
«همه مى دانند» پیش تر در جشنواره هاى کن، مونیخ، 
ارمنستان، کارلووى وارى و  نیو هوریزن (لهستان) به 

روى پرده رفته است.

مسابقه «13 شمالى» به صورت یک فیلم سینمایى 
به کارگردانى علیرضا امینى بــا تهیه کنندگى رضا 
جاپلقى در قالب یک مســابقه بیــن بازیگران مرد 
ایرانى و بازیگران زن ایرانــى پس از انتخاب عوامل 
پشــت دوربین و بازیگران این مسابقه در شهرهاى 
نوشهر و بهشهر فیلمبردارى مى شود. از نکات جالب 
توجه این مسابقه داور شدن حمید گودرزى است که 
قرار است بین بازیگران مرد و بازیگران زن به داورى 
بپردازد. طبق گفته کارگردان مسابقه «13 شمالى» 
سعى شده تا از لوکیشن هاى متفاوت در جنگل هاى 
نوشهر و بهشهر و مراحلى ناب در این مسابقه استفاده 
شــود. حمید گودرزى که داورى مسابقات مجموعه 
«13 شمالى» را بر عهده دارد در مصاحبه کوتاه گفت: 
در این مسابقه به طور کامًال واقعى شاهد یک مسابقه 

هیجان انگیزى بودیم.
امیرحســین آرمان، هادى کاظمى، کامبیز دیرباز و 
محمدرضا هدایتى (گروه مردان)– سحر قریشى، لیال 
اوتادى، بهاره افشارى، سمانه پاکدل و سارا منجزى 
پور (گروه زنان) شرکت کننده در این مسابقه هستند.

داستان مسابقه «13 شمالى» بین دو گروه بازیگران 
زن و بازیگران مرد بــا داورى حمید گــودرزى در 
جنگل هاى نوشهر و بهشــهر در آیتم هاى متفاوت 
انجام مى شود و تیم بازنده باید در هر مرحله یک نفر 

را از گروه خودشان حذف کنند.
مسابقه «13 شمالى» به کارگردانى علیرضا امینى و 
تهیه کنندگى رضا جاپلقى به زودى وارد شبکه نمایش 
خانگى خواهد شد. تاریخ پخش مسابقه «13 شمالى» 

دوم اسفندماه 97 اعالم شده است.
باالخره بعد از مشــکالت فراوان مجوز پخش تمام 
قسمت هاى «13 شمالى» صادر شد و این سریال در 

نوبت پخش قرار گرفت .

حمید نعمت ا... همواره از جمله کارگردانانى بوده که بازیگران از حضور در کنار وى احساس خوبى داشته و معموًال کار با وى را متفاوت و موفق مى دانند. تجربه 
نشان داده از همان فیلم «بوتیک» که اکثراً آن را بهترین بازى محمدرضا گلزار در سینما مى دانند تا فیلم «رگ خواب» که بهترین تجربه کورش تهامى 

محسوب مى شود، نعمت ا... در بازى گرفتن از بازیگران موفق بوده است.
آخرین ساخته حمید نعمت ا... به تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى با تصویب شوراى صنفى نمایش، بعد از پایان یافتن زمان اکران فیلم «هزارپا» اکران خود 

را در سینماهاى تهران و شهرستان آغاز خواهد کرد.
فیلم سینمایى «شعله ور» براى نخستین بار در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران شد و نقدهاى مثبت و منفى فراوانى را با خود به همراه داشت. حمید 

کاندیداى دریافت سیمرغ بلورین شد و امین حیایى توانست دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول نعمت ا... با «شــعله ور» در شش رشته 
مرد را از آن خود کند.

مشترك توسط هادى مقدم دوست و حمید نعمت ا... به نگارش درآمده است و مضمونى اجتماعى فیلمنامــه «شــعله ور» به طور 
زندگى مردى را روایت مى کند که احساس مى کند عددى نشده است و این احساس، او و همه  دارد. ایــن فیلم 

زندگى اش را تحت تأثیر قرار مى دهد.
«شعله ور» پنجمین فیلم حمید نعمت ا... پس از آثارى همچون «رگ خواب»، «بى 
پولى»، «بوتیک» و «آرایش غلیظ» اســت. نعمت ا... طى سال هاى گذشته براى 
خود امضایى شخصى پیدا کرده و حاال وى جزو یکى از فیلمسازان مطرح سینماى 
ایران است که سال گذشته با فیلم «رگ خواب» تحسین بسیارى از منقدین را 

به همراه داشت.
امین حیایى، بازیگر با ســابقه ســینما که دوران اوج دهه 80 خود را پشت سر 
گذاشته و این روزها کمى کم کار شده است، امســال با دو فیلم «دارکوب» و 

«شعله ور» راهى جشنواره فیلم فجر شده است.
از نکات جالب توجه فیلم سینمایى «شــعله ور» مى توان به حضور دارا حیایى 
پسر امین حیایى در این فیلم اشاره کرد. وى براى اولین بار در سینما با پدر خود 

همبازى شده است.
از دیگر اتفاقات مهم فیلم«شعله ور» مى توان به همکارى دوباره نعمت ا...
 با هادى مقدم دوست اشــاره کرد. مقدم دوست پیش از این در دو 
فیلم «بى پولى» و «آرایش غلیظ» در مقام فیلمنامه نویس با 
نعمت ا... همکارى کرده اســت و این ســومین همکارى 

مشترك این نویسنده با کارگردان «شعله ور» است.
از دیگر بازیگران «شعله ور» مى  توان به بازیگرى کم 
کار اما با کیفیت به نام زهرا حاتمى اشــاره کرد. وى 
پیش از «شعله ور» در آثارى همچون «در دنیاى تو 
ساعت چند است»، «جهان پهلوان تختى» و «تهران 

روزگار نو»  به ایفاى نقش پرداخته است.

بازگشت متفاوت 
سوپراستار محبوب به سینماها

با حضور 
امین حیایى 

وپسر... 

«صفرتا سکو» به شبکه خانگى مى آید

احمد معظمى که در کارنامه  کارى اش کارگردانى مجموعه «شاید براى شما هم اتفاق بیافتد» و «سارق روح» را دارد، این روزها مشغول تصویربردارى جدیدترین کار 
خود به نام «مرگ خاموش» است که تهیه کنندگى این کار را ابوالفضل صفرى بر عهده دارد.

 معظمى کارگردان سریال «مرگ خاموش» در گفتگو با «صبا» درباره جزئیات این سریال گفت: تصویربردارى این سریال حدود ده روز است که آغاز شده است. لوکیشن ها 
در تهران و خارج از تهران و حتى خارج از ایران است و با توجه به سنگینى پروژه تصویربردارى با دقت پیش خواهد رفت و زمان اتمام و پخش سریال نیز مشخص نیست.

کارگردان این سریال در خصوص بازیگران این پروژه افزود: ما کار را با سعید راد شروع کردیم و به تدریج بازیگران دیگرى هم به پروژه اضافه خواهند شد، ولى مى توانم 
اعالم کنم این سریال پرستاره ترین سریال چند سال اخیر تلویزیون خواهد شد.

وى در خصوص موضوع این سریال ادامه داد: این مجموعه چندین آسیب اجتماعى را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد، معضالت و ناهنجارى هایى که از جمله آن مى توان 
به طالق، موادمخدر و حاشیه نشینى اشاره کرد.

گفتنى است؛ این سریال به سفارش «سیما فیلم» و براى پخش در شبکه اول یا 3  سیما در حال تصویربردارى است.

پرستاره ترین
 سریال تلویزیونى
 در راه است

حمید مجتهدى که 17 ســال از عمر خود را براى 
ساخت «مستند ایران» گذاشــته است از ادامه 
ســاخت این مجموعه در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد و همچنین ساخت «مشاهیر ایران 2» 

براى نوروز خبر داد.
کارگردان و تهیه کننده «مســتند ایران» درباره  
جزئیات ساخت بخش هاى جدید «مستند ایران» 
توضیح داد: سال گذشته مستند اربعین و نجف را 
ساختیم و در حال حاضر مشغول ثبت صحنه هاى 
زمینى مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد 

هستیم.
او که از سال 80 ساخت «مســتند ایران» را آغاز 
کرده است، ادامه داد: فیلمبردارى مربوط به این 
بخش ده روز است که آغاز شده است و تا یک ماه 
دیگر ادامه خواهد داشت. بخش هوایى این استان 

سال 93 ثبت شده و به ســرانجام رسیده است. 
که نوروز 98 از شــبکه هاى مختلف سیما به روى 
آنتن خواهد رفت. سازنده مســتند ایران استان 
چهارمحال و بختیارى را  اســتان بعدى مستند 
ایران عنوان کرد که قرار است صحنه هاى زمینى 

آن فیلمبردارى شوند.
 مجتهدى یادآور شــد که زنده یاد بهرام زند قرار 
بود در این بخش همکارى کند که اجل مهلت نداد. 
بهرام زند و بهروز رضوى گویندگان اصلى «مستند 
ایران» بودند که در حال حاضر بهروز رضوى تنها 
گوینده  در بخش مربوط به اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد و چهارمحال و بختیارى خواهد بود.
مجتهدى در پایان از ســاخت مستند «مشاهیر 
ایران2» که بخش اول آن براى نوروز 95 ساخته 
شــد و روى آنتن رفت خبر داد و گفت: «مســتند 

مشاهیر 2» نیز قرار است براى نوروز 98 ساخته 
شود.

مجموعه «مستند ایران» ساخته حمید مجتهدى به 
معرفى آثار تاریخى، ملى و مذهبى کشورمان مى 
پردازد و تصویربردارى هوایى این مجموعه آن را از 

مستندهاى مشابه متمایز کرده است.
حمید مجتهدى در این 17 ســال «نارنجستان 
قوام»، «مســجد نصیرالملک»، «مسجد وکیل»، 
«حرم امام رضــا(ع)»، «موزه پــارس»  و... را در 
دوربین خود ثبت کرده اســت. او که ســومین 
فیلمبردار هوایى دنیا شناخته شده است در ساخت 
«مستند ایران»، ذره ذره امکانات فنى را به وجود 
آورده و با عشق و نیت قلبى آن را ساخته و به گفته 
خودش تا زمانى که عمر از خداوند دارد، کل ایران 

را تصویر خواهد کرد.

«مستند ایران»  17 ساله شد

تاریخ اکران 
«همه مى دانند» 

در کشورهاى مختلف

مسابقه «13 شمالى» با 
حضور هنرپیشه هاى 

مطرح سینما

 جمع کمدین هاى سینما در «من دیوانه نیستم» جمع شد
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در جام جهانى 2018 روسیه و علیرغم تمام حرف و حدیث هایى که در مورد پیراهن 
تیم ملى ایران وجود داشت، آدیداس تامین کننده لباس تیم ملى شد و در آخرین 
دیدار تدارکاتى تیم ملى در ورزشگاه آزادى که مقابل ازبکستان برگزار شد، از طرح 

آدیداس رونمایى شد.
 پــس از ورود ایران به رقابت هاى جام جهانى مشــکالتى در مورد اســتفاده از 
برند نایکى براى ملى پوشــان ایرانى به وجــود آمد و به نظر مى رســد پس از 
جام جهانى آدیداس نیــز به دلیل محدودیــت هایى که در ایــران براى انجام 

فعالیت هاى اقتصادى وجود دارد، دیگر عالقــه اى براى ادامه همکارى با ایران 
ندارد.

 نمایندگان شــرکت آدیداس براى ادامه همکارى ، خواهــان برگزارى مالقات 
دیگرى با نماینده فدارسیون فوتبال ایران هستند و به نظر مى رسد با این شرایط 
دیگر این همکارى ادامه پیدا نخواهد کرد و یا حداقل براى ایجاد رابطه اى برد – 
برد، نمایندگان فدراسیون فوتبال در بخش بازرگانى کار بسیار سختى در مذاکره 

بعدى با این شرکت صاحب نام دنیا پیش رو خواهند داشت.

چندى پیش پیشــنهادى شــفاهى را به مســعود تابش 
مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان دادم که وى 
از آن اســتقبال نمود و حاال با علنى کردن این پیشــنهاد 
امیدوارم  این موضوع با استقبال افکار عمومى هم مواجه 
شــود و در صورتى که همه موافقت هاى الزم را داشــته 
باشد ســتادى براى انجام آن در باشــگاه سپاهان شکل

 بگیرد.
پس از خداحافظى محرم نویدکیا یکى از نقدهاى هواداران 
سپاهان این بود که براى وداع کاپیتانشان با دنیاى فوتبال 
به عنوان بازیکن، بازى دوســتانه ویــژه اى تدارك دیده 
نشد و وى در غربت خداحافظى کرد. همین موضوع براى 

هادى عقیلى دیگر کاپیتان سابق سپاهان هم صادق بود و 
وى بعد از ماجراهاى عجیب و غریبى که در دوران ویسى 
براى وى رخ داد در نهایت با  انتشــار نامــه اى از دنیاى 
فوتبال خداحافظى کرد و در حال حاضر در حال طى کردن 
دوره هاى مربیگرى اســت. چند سال پیش هم بازیکنانى 
مانند محمود کریمى و قبل تــر از آن  هم بازیکنان بزرگى  
همچون لئون استپانیان در غربت و بدون هیچ برنامه اى از 

دنیاى فوتبال خداحافظى کردند.
 ایده مــا به مدیرعامل ســپاهان این بود کــه حال که در 
کنار محرم نویدکیا عمده بازیکنــان تاثیر گذار و وفادار به  
سپاهان که از دهه هشتاد تاکنون در رقم زدن 9 قهرمانى 
سهم مهمى داشتند نتوانســتند وداعى شکوهمند داشته 

باشند پیشــنهاد مى شــود در تعطیالت نیم فصل امسال 
دیدارهاى دوستانه و نمادین بین ســتارگان دهه هشتاد 
سپاهان با حضور بازیکنانى همچون( محرم نویدکیا، لئون 
استپانیان، هادى عقیلى،مجیدبصیرت،محمودکریمى،آرمن

اك پطروسیان، عباس محمدى، لوینیان، هادى جعفرى، 
مهدى جعفرپور، مهــدى کریمیان، احمد جمشــیدیان، 
بهادرانى، سید مهدى سید صالحى، فرشید طالبى و ...) با 
هدایت مربى همچون محمود یاورى با سپاهان 97 انجام 
شود تا هم مراسمى در خور شان این ستارگان سال هاى
 نه چندان دور ســپاهان برپــا گردد و هــم در برنامه اى

نویدکیــا و همــه   نمادین، عملیات خداحافظى محرم 

ســتارگانى که بدون هیچ برنامه اى با فوتبال وداع کردند 
در حضور هواداران و در ورزشــگاه نقش جهان عملیاتى

 شود.
چنانچه باشــگاه ســپاهان با این طرح موافقت نهایى را 
داشته باشد الزم است تا ستادى براى برگزارى این دیدار 
و  گردهمایى ستارگان دهه هشتاد زردها راه اندازى گردد. 
نقش جهان را تصور کنید. با سکوهاى مملو از هواداران و 
حضور دو ســپاهان در زمین، یک طرف سپاهان قدرتمند 
97 و در سوى دیگر ســتارگانى که با چهره تک تک آنها 
خاطره داریم و حاال مى خواهیم وداع نمادین یکایک آنها 

را تماشا کنیم.

 دیدار ستارگان دهه 80 با سپاهان 97

 بعد از انتشــار خبر مصدومیت صادق محرمى در بازى  دینامو زاگرب 
مقابل واراژدین شــایعه عجیبى درباره مدافع ایرانى دینامو منتشر شد. 
اینکه مصدومیت محرمى واقعى نیست و او به خاطر بازى نکردن مقابل 
تیم رژیم صهیونیســتى خودش را به مصدومیت زده. کانال تلگرامى 
عشق و فوتبال که توسط سردبیر سابق روزنامه پیروزى اداره مى شود با 
اشاره به این شایعه و انتشار صحنه مصدومیت محرمى نوشته:» از حاال 
گمانه زنى درباره اینکه محرمى تعمدا مصدوم شده تا مقابل هاپوئل  بازى 
نکند  شروع شده است. ندیده و ندانسته. محرمى در محرومیت سرخ ها 
از جذب بازیکن گذاشت و رفت. دو ماه قبل از اتمام لیگ هم تیمش را 
انتخاب کرد اما بهتر اســت ابتدا صحنه مصدومیت او را دید بعد دنبال 

دردسرتراشى بود»

 بعد از اینکه مرحوم منصور پورحیدرى از دنیا رفت، مسئولیت سرپرستى 
باشگاه استقالل به طور رسمى به نصراهللا عبداللهى سپرده شد. 

عبداللهى طى دو فصل اخیر روى نیمکت استقالل بوده و حاال انگار قرار 
است یک استقاللى سابق جانشــین او شود. خبر آنالین نوشته که ستار 
همدانى به احتمال زیاد به عنوان سرپرست بعدى تیم استقالل انتخاب 

خواهد شد.

ســایت Fosonline یونان نوشت: احســان حاج صفى مدافع تیم ملى 
فوتبال ایران، عملکرد خیلى خوبى در جام جهانى داشت و به همین خاطر 
زمزمه هایى مبنى بر رفتن این بازیکن به تیمى دیگر شنیده شده است. با 
این حال پدرو مارتینس سرمربى پرتغالى المپیاکوس، به صورت جدى از 
مدیران این باشگاه درخواست کرده است تا هر طور شده است حاج صفى 

را در این تیم حفظ کند.
 حاج صفى در جام جهانى در پست مدافع براى ایران به میدان رفت و به 
نظر مى رسد، مارتینس نیز قصد دارد تا در این فصل از بازیکن ایرانى در 
پست مدافع بازى بگیرد. به همین خاطر مارتینس صحبت هاى زیادى 
با حاج صفى داشته اســت و تالش کرده تا این بازیکن را قانع کند تا در 

تیمش بماند.
تیم ملى فوتبال ایران که مى تواند در  مدافع ملى پوش 

جام ملت هاى آسیا نیز که دى ماه 
برگزار مى شــود براى ایران به 
میدان بــرود، چند پیشــنهاد 
از تیم هاى دیگــر دارد و هنوز 
تصمیــم نهایى خــود را براى 
ماندن یا رفتن از المپیاکوس 

نگرفته است.
 

مصدومیت براى غیبت در مقابل 
نماینده رژیم صهیونیستى

ستار مى آید

حاج صفى جایى نمى رود 

نصف جهان روزنامــه پیروزى به عنوان ارگان هواداران باشــگاه 
پرســپولیس تهران، به جدایى وحید امیرى از جمع سرخپوشــان 

واکنش نشان داده است. در این مطلب آمده است:
”ناراحتى هواداران پرســپولیس از جدایى وحید امیرى هم قابل 
درك اســت هم به حق.این هواداران روى امیرى حساب دیگرى 
کرده بودند. او را متفاوت تر از سایرین مى دیدند. صداقت امیرى 
را بیشتر از هر کس دیگرى مى دانستند. امیرى در حق این اعتماد 
هواداران خوب عمل نکرد. او بازیکن آزاد بود و حق انتخاب داشت. 
همه این را مى دانند.اما محرومیت پرسپولیس باعث شد تا هواداران 
به صداقت امیرى پناه ببرند و تصمیم او را متفاوت تر از بقیه ببینند.

شاید بزرگترین اشــتباه امیرى انتخاب یک وکیل غیر موجه براى 
سرگرم نگه داشتن مسووالن پرســپولیس بود. وکیلى که با یک 

مصاحبه غیر حرفه اى واکنش ( به موقع) باشــگاه را باعث شد و 
خودش و امیرى را در برابر دیدگان هواداران مقصر جلوه داد!

حاال داستان امیرى هم با پرسپولیس تمام شد. از زحمتى که براى 
پرسپولیس تشکر مى کنیم و برایش آرزوى موفقیت داریم.

 اما فوتبال پر از اتفاقات تلخ و شیرین است. خدا را چه دیدید شاید 
خیلى زود دنیا به کامتان شود! پرسپولیس همیشه آسمانش پر ستاره 

بوده و باز هم خواهد بود.
حاال وقت با هم بودن است. باید حاال هواداران هواى پرسپولیس 
را داشته باشند و پرسپولیس حامى هوادارانش باشد. با هم این نیم 
فصل سخت را به خیر و خوشى پایان خواهیم داد. پرسپولیس مثل 
همیشه پرســپولیس خواهد بود و همه به وجودش باز هم افتخار 

خواهیم کرد.»

خدا را چه دیدید!

یک  پیشنهاد به باشگاه سپاهان

لیگ برتر فوتبال چند روز دیگر شــروع مى شــود و انتظار 
مى رود نسبت به فصل گذشــته، لیگ مهیج ترى را شاهد 

باشیم.
 هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال از روز پنجشنبه 4 مرداد 
آغاز خواهد شــد تا تب و تاب فوتبال به کشــور بازگردد، 
مســابقاتى که پیش بینى مى شــود به خاطر در بر گرفتن 
شهرهاى بیشتر و تیم هاى ُپرهوادارتر ، جذاب تر از فصل هاى 
گذشته باشــد. امسال تیم هاى نســاجى قائمشهر و نفت 
مسجدسلیمان موفق شدند جواز حضور در لیگ هجدهم را 
کسب کنند که نسبت به تیم هاى سقوط کننده (نفت تهران 
و مشکى پوشان)، محبوبیت بسیارى در شهرهاى خود دارند.

صعود نساجى به لیگ برتر، اســتان مازندران را پس از 12 
سال و بعد از سقوط شموشک نوشهر، صاحب سهمیه لیگ 
برترى کرده است. مازنى ها اگر کمى خوش شانس تر بودند، 
با صعود خونه به خونه به لیگ برتر مى توانستند بازگشت به 

لیگ برتر را با دو تیم جشن بگیرند.
مازندران امســال در کنار اســتان هاى تهران، خوزستان، 
خراسان رضوى، تبریز، بوشهر، اصفهان و گیالن، صاحب 
سهمیه لیگ برترى است که نسبت به فصل گذشته، این 

مسابقات به اندازه یک استان، وسعت بیشترى یافته است.
در لیگ برتر امسال، استان هاى تهران و خوزستان با چهار 
نماینده، از این حیث گوى سبقت را از سایر استان ها ربوده اند. 

تهرانى ها با حضور تیم هایى چون نفت تهران یا استیل آذین 
در دوره هاى گذشته حتى نماینده هاى بیشترى داشتند، اما 
این نخستین بار است که استانى به جز تهران، چهار نماینده 

در لیگ برتر خواهد داشت.
با نگاهى به 17 دوره سپرى شده لیگ برتر و لیگ هجدهم، 
مى توان گفت که سهمیه هاى لیگ برترى در سال هاى اخیر، 
بیشتر میان استان هاى محدودى تقسیم شده است. اولین 
دوره لیگ برتر در حالى برگزار شد که 14 تیم شرکت کننده 

از هشت استان مختلف بودند.
این عدد تغییر چندانى نداشت، اما پس از اینکه تعداد تیم هاى 
لیگ برترى به 16 تیم رسید، 10 استان صاحب سهمیه لیگ 
برترى شدند. با تصمیم دوباره فدراسیون فوتبال مبنى بر 
افزایش تیم هاى شرکت کننده در لیگ برتر، این روند ادامه 
داشت. تا اینکه در لیگ نهم (فصل 89-88)، 18 تیم لیگ 

برترى از 12 استان مختلف کشور بودند.
تیم هاى سپاهان و ذوب آهن از استان اصفهان، استقالل، 

پرسپولیس، استیل آذین، پیکان و راه آهن از استان تهران، 
صباى قم، تراکتورسازى تبریز، سایپاى کرج، مس کرمان، 
فوالد و استقالل اهواز از استان خوزستان، ملوان بندر انزلى 
از استان گیالن، شاهین بوشهر، پاس همدان، فجر سپاسى 
شیراز و ابومسلم مشهد در لیگ نهم به میدان رفتند و در این 
فصل، بیشترین اســتان ها در یک فصل لیگ برتر شرکت 
کردند. همچنین لیگ شــانزدهم با حضور تیم هاى تنها 
شش استان، در پایین ترین رتبه شرکت استان ها در لیگ 

برتر قرار دارد.
تعداد تیم هاى شــرکت کننده در لیگ برتــر به تفکیک 

استان ها در دوره هاى گذشته به شرح زیر است:
لیگ اول: 14 تیم از هشت استان،  لیگ دوم: 14 تیم از هفت 
استان، لیگ سوم: 14 تیم از هشت استان، لیگ چهارم: 16 
تیم از هشت استان، لیگ پنجم: 16 تیم از 9 استان، لیگ 
ششم: 16 تیم از هشت اســتان، لیگ هفتم: 18 تیم از 10 
استان، لیگ هشتم: 18 تیم از 10 استان، لیگ نهم: 18 تیم 
از 12 استان، لیگ دهم: 18 تیم از 10 استان، لیگ یازدهم: 
18 تیم از 10 اســتان، لیگ دوازدهم: 18 تیم از 11 استان، 
لیگ سیزدهم: 16 تیم از 9 استان، لیگ چهاردهم: 16 تیم 
از هشت استان، لیگ پانزدهم: 16 تیم از هفت استان، لیگ 
شانزدهم: 16 تیم از شش استان، لیگ هفدهم: 16 تیم از 

هفت استان و لیگ هجدهم: 16 تیم از هشت استان

  در انتظار فصلى ُپرشورتر

  قطع همکارى آدیداس با تیم ملى
سرمربى سپاهان به منزل برادران مجیدى رفت.

پدر فرهاد و فرزاد مجیدى دو بازیکن سابق استقالل   دار فانى را وداع 
گفت و بعد از این اتفاق بسیارى از اهالى فوتبال درگذشت آن مرحوم را 

به برادران مجیدى تسلیت گفتند.
در این باره على فتح ا... زاده مدیرعامل سابق استقالل و امیر قلعه نویى 
سرمربى سپاهان در منزل پدرى خانواده مجیدى حضور یافتند و به فرهاد 

و فرزاد تسلیت گفتند. 
امیر قلعه نویى که در استقالل سابقه مربیگرى بر فرهاد و فرزاد مجیدى 
را دارد، بالفاصله بعد از بازگشت همراه سپاهان از اردوى ترکیه به منزل 

پدرى آنها رفت به این دو تسلیت گفت.

قلعه نویى 
به منزل مجیدى رفت

با حاج صفى داشته اســت و تالش کرده تا این بازیکن را قانع کند تا در 
تیمش بماند.

ملىپوش فوتبال ایران که مى تواند در مدافع ملى تیم
جام ملت هاى آسیا نیز که دى ماه 
برگزار مى شــود براى ایران به 
میدان بــرود، چند پیشــنهاد 
از تیم هاى دیگــر دارد و هنوز 
تصمیــم نهایى خــود را براى 
ماندن یا رفتن از المپیاکوس 

نگرفته است.

لیگ برتر فو
مى رود نسبت

باشیم.
 هجدهمین
آغاز خواهد
مســابقاتى
شهرهاى بیش
گذشته باشـ
مسجدسلیم
کسب کنند
و مشکى پوش
صعود نساج
سال و بعد از
برترى کرده
با صعود خو
لیگ برتر را

مازندران امس
خراسانرض
سهمیه لیگ
مسابقات به
در لیگ برتر
نماینده، از ای

مرتضى رمضانى

باشد ســتادى براى انجام آن در باشــگاه سپاهان شکل
 بگیرد.

نقدهاى هواداران پساز خداحافظىمحرم نویدکیا یکى از
سپاهان این بود که براى وداع کاپیتانشان با دنیاى فوتبال 
به عنوان بازیکن، بازى دوســتانه ویــژه اى تدارك دیده 
نشد و وى در غربت خداحافظى کرد. همین موضوع براى 

همچون لئون استپانیان در غربت و بدون هیچ برنامه اى از 
دنیاى فوتبال خداحافظى کردند.

 ایده مــا به مدیرعاملســپاهان این بود کــه حال که در
کنار محرم نویدکیا عمده بازیکنــان تاثیر گذار و وفادار به  
9سپاهان که از دهه هشتاد تاکنون در رقم زدن 9 قهرمانى

سهم مهمى داشتند نتوانســتند وداعى شکوهمند داشته 

بهادرانى، سید مهدى سید صالحى، فرشید طالبى و ...) با 
7هدایت مربى همچون محمود یاورى با سپاهان 97 انجام 
شود تا هم مراسمى در خور شان این ستارگان سال هاى
 نه چندان دور ســپاهان برپــا گردد و هــم در برنامه اى

نویدکیــا و همــه   نمادین، عملیات خداحافظى محرم 

نقش جهان را تصور کنید. با سکوهاى مملو از هواداران و 
حضور دو ســپاهان در زمین، یک طرف سپاهان قدرتمند 
چهره تک تک آنها 97 و در سوى دیگر ســتارگانى که با

خاطره داریم و حاال مى خواهیم وداع نمادین یکایک آنها 
را تماشا کنیم.
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 در خبرها آمده بود جالل على محمدى در آخرین دیدار تیم 
فوتبال سپاهان کاپیتان طالیى پوشــان در شرایطى بود که 
کیانى به دلیل مشکل مالیاتى اجازه خروج از کشور را پیدا نکرد 

و در اردوى ترکیه غائب بود.
 همانطور که در رســانه هــا خواندید تیم فوتبال ســپاهان 
در حالى عازم اردوى ترکیه شــد که مهــدى کیانى به دلیل 
مشــکالت مالیاتى که از زمــان حضور در تراکتورســازى 
همچنان باقى است، موفق به همراهى طالیى پوشان نشد تا 
امیرقلعه نویى اردوى ترکیه را با غیبت یکى از بازیکنان کلیدى 

خود سپرى کند. 
البته به عقیده سایت  هایى همچون ورزش سه و آى اسپورت 
عدم حضور کیانى در اردوى ترکیه ســبب شــد تا بازیکنان 
جوان تر نظیر بحیرایى و میالد سرلک  بیشتر فرصت حضور 
در ترکیب تیم را پیدا کنند و قلعه نویى هم به شناخت بیشترى 

از آنها دست یابد.
  تیم سپاهان در آخرین دیدار تدارکاتى خود در اردوى ترکیه 
هم با کاپیتانى جالل على محمدى مقابل تیمى از کشور غنا 
قرار گرفت و در حالى که جالل کاپیتان طالیى پوشان بود، با 
نتیجه 6 بر 1 مقابل این تیم به برترى دست یافت و کاپیتان 
سپاهان هم که فصل گذشــته گلزن ترین هافبک لیگ بود، 

موفق شد در این دیدار 2 بار گلزنى کند.
طبق آن چیزى که اعالم شده و ظاهر مدنظر سرمربى زردها 
قرار دارد، در فصل پیش رو حسین پاپى کاپیتان اول سپاهان 

خواهد بود ولى کاپیتان دوم 
مهــدى کیانى 

است و قلعه نویى ظاهرا بسیار 
راغب اســت تا کاپیتان 
سابق تراکتور بازوبند 
ســپاهانى هــا را بر 
بازو ببندد. کاپیتان سوم 
طالیى پوشــان هــم جالل 
علــى محمدى اســت که 

تر  نیز در این تیم عضویت پیش 
از قدیمــى هــاى داشــته و یکى 

ســپاهان به شمار 
مى رود. البته با بهبود 

رسول نویدکیا این چهره 
کاپیتان ســوم مى شــود و 

على محمدى و حســن جعفرى 
کاپیتــان هاى بعدى تیم به شــمار 

خواهند رفت.
قلعه نویــى دیروز در گفتگویــى رادیویى در 

خصوص اینکه کاپیتان تیمش  چه کســى است 
اظهار داشت:دوست ندارم در این خصوص زیاد حرف 

بزنم اما در اردوى کردان جــالل على محمدى حرکتى 
پهلوانى کرد و بازوبند را به کیانى داد.البته کاپیتان ما حسین 
پاپى بود اما جا دارد از سرلک تشکر کنم که شماره پیراهنش 

را به کیانى داد. این مســائل هم زیاد مهم نیست 
چون بازوبند یک تکه پارچه است و فقط در ایران 

این مسائل مهم مى شود!!
به گزارش نصف جهان، از آنجایى که حسین پاپى 

به عنوان کاپیتان اول سپاهانى 
ها بعید است در عمده دیدارهاى 
بازیکن ثابت باشد پس قطعا باید 
ســپاهان را در لیگ پیــش رو با 
کاپیتانى مهــدى کیانى در زمین 
ببنیــم. این موضوعى اســت که 
مورد میل سرمربى سپاهان است 
و اعتقاد دارد که کیانى با توجه به 
شخصیتش مى تواند از عهده این 
مسئولیت بر بیاید که شاید هم حق 
با او باشد. اما واکنش هاى پر شمار 
هواداران ســپاهان در فضاى مجازى 
نشان مى دهد که چنانچه کاپیتانى کیانى 
در عمده دیدارهاى زردها شــکل بگیرد این 
مى تواند منشاء یک حاشیه بزرگ باشد. هواداران 

سپاهان اعتقاد دارند سپاهان هنوز بازیکنان قدیمى به اندازه 
کافى دارد که نیاز نباشــد کاپیتان تراکتور ســازى به محض 
حضور در اصفهــان بازوبند کاپیتانى را بربــازوى خود ببندد. 
سپاهانى  که تا بدین جاى کار بدون  حاشیه جلو آمده و تیمى 
قدرتمند را ساخته و پرداخته مســابقات نموده حیف است که 
دچار حاشیه اى از این دست شود و بهتر است قلعه نویى براى 

این بحث فکرى نماید.

 

نصف جهان
ســرمربى  نویــى  امیرقلعــه   
طالیى پوشــان  قبل از پایان اردوى ترکیه در 
هفته گذشــته یک بازى دوســتانه دیگر را در دستور کار 
شاگردان خود قرار داد  و در پایان پیروزى پر گل 6 بر 1 حاصل 
کار تیم فوتبال ســپاهان شــد؛ دیدارى که با سه بار گلزنى 

مهرداد محمدى و هت تریک او هم همراه شد.
محمدى که در پیروزى برابر ارزروم اسپور زننده یکى از دو گل 
طالیى پوشان بود، بار دیگر به نمایش هاى خوب خود ادامه 
داد تا امیدوارى نسبت به سومین فصل حضور او در سپاهان 
نزد امیرقلعه نویى بیشتر شود؛ مربى اى که چهار سال پیش 
و وقتى امیرقلعه نویى هدایت آبى پوشان استقالل را برعهده 
داشــت، مهرداد محمدى را در یکى از تمرینات استقالل 
مورد ارزیابى قرار داده بود ولى در نهایت نام او را در فهرست 

بازیکنان نهایى خود قرار نداد.
 طبق مطالبى که ســال گذشته رســانه ها از قول مهرداد 
محمدى  و همینتطور میرشاد ماجدى نوشتند ،قضیه از این 
قرار بود که در تمرینات پیش فصل لیگ چهاردهم زمانى که 
تمرینات استقالل در کمپ اختصاصى باشگاه برگزار مى شد 
برادران محمدى براى دادن تست به امیر قلعه نویى معرفى 
شدند که در دومین جلسه تســت گیرى مهرداد محمدى 
با فرارهاى ســرعتى و تکنیک ناب خود چشمان سرمربى 

استقالل را به خود خیره کرد.
 قلعه نویى بعد از تمرین با صدا کــردن مهرداد نزد خود از او 
نامش را پرســید و بعد از این که متوجه شد نام این بازیکن 
مهرداد است با شوخى و خنده خطاب به این بازیکن جوان 
گفت: «مهرداد؟! به تو مى خورد اســمت «مســیب“ باشد 
(باخنده)». اتفاقى که خود مهرداد محمــدى همواره آن را 
تایید مى کند و مدعى اســت هیچ وقت آن روز را فراموش 
نخواهد کرد. سرمربى استقالل از بین دوقلوها نام مهرداد را 
به میرشاد ماجدى، سرپرست وقت داد و قرار شد این بازیکن 
در بین سهمیه زیر 23 سال و امیدهاى باشگاه براى اردوى 

ترکیه قرار بگیرد.
 چند روز بعد وقتى مهرداد محمدى خودش را براى ســفر با 
استقالل به ترکیه آماده مى کرد که به یکباره نام او از فهرست 
کاروان این تیم کنار گذاشته شد تا یکى از مسئوالن باشگاه 
به جاى این بازیکن به ترکیه برود! اتفاقى که اصال به مذاق 
مهرداد محمدى خوش نیامد تا او قید استقاللى شدن را بزند و 
راهى راه آهن شود تا او و برادرش به پدیده هاى جدید فوتبال 

ایران تبدیل شوند.
پس از لیگ چهاردهم و درخشش محمدى ها، در میانه فصل 
میالد به فوتبال روسیه انتقال پیدا کرد و مهرداد محمدى هم 
در ابتداى لیگ شانزدهم به تیم فوتبال سپاهان پیوست و در 

آستانه سومین فصل حضور خود در این تیم است.
مهرداد محمدى 24 ساله طى دو فصل اخیر در تیم سپاهان 
مانند نتیجه گیرى این تیم  پر فراز و نشیب عمل کرده است. 
او در اولین فصل حضور خود در این تیم موفق به زدن 7 گل 
شد و در بسیارى از بازى ها یکى از بازیکنان شاخص تیم بود 
و درك باالیى که میان او و حاج صفى ایجاد شــده بود، به 
افزایش اثرگذارى اش کمک هم مى کرد، اما در فصل دوم 
که ســپاهان بدترین نتایج تاریخ خود را کسب کرد، مهرداد 
محمدى هم روزهاى خوبى را تجربه نکرد و با احتساب گل او 

به ذوب آهن در هفته چهارم تنها 2 گل زد.
 تمرینات پیش فصل نشان داده که محمدى با فرم خوبى در 
حال رسیدن به مسابقات لیگ برتر در دوره هجدهم است و 
امیرقلعه نویى هم برخالف دوره اى که در اســتقالل از نام 
این بازیکن چشــم پوشــید، نگاه ویژه اى روى محمدى و 

توانایى هایش دارد.
ســپاهان با حضور امیرقلعه نویى یکى از تیم هاى منظم در 
تمرینات پیش فصل بوده و در صورتى که با همین فرم وارد 
مسابقات شوند، عالوه بر اینکه هواداران این تیم مى توانند 
پس از مدت ها رنگ آرامش را به خود ببینند، مهرداد محمدى 
هم مى تواند بهترین فصل حضور خود در سپاهان را در تیمى 

تجربه کند که قلعه نویى سرمربى آن است.

بازگشت زیدان آبى ها جدى است

کاپیتانى کیانى  دردسر ساز مى شود

سروش رفیعى هنوز براى نیم فصل اول لیگ هجدهم تیم خود را به 
صورت رسمى مشخص نکرده است.

رقابت هاى لیگ هجدهم از روز 4 مرداد ماه آغاز مى شــود و ماراتن 
تیم ها براى رسیدن به عنوان قهرمانى دیدنى خواهد بود. تیم هاى مختلف 
آخرین فعالیت هاى نقل و انتقاالتى خود را نیز پشــت سر مى گذارند و با 

جذب بازیکنان مورد نیاز، سعى در تقویت ترکیب نفراتشان دارند.
به طور طبیعى بازیکنانى که توانایى باالترى دارند و ستاره هاى لیگ 
محسوب مى شوند، زودتر و البته بیشتر از سایرین مشترى پیدا مى کنند 
و خودشان هم سعى مى کنند مقصد خود را زودتر معین کنند تا براى 

آغاز فصل به مشکل برنخورند.
در بین ستاره هاى فوتبال ایران اما یک مورد خاص وجود دارد. سروش 
رفیعى که فصل پیش در لیگ ستارگان قطر توپ مى زد، امسال به ایران 
بازگشت و با پرسپولیس قرارداد بست. البته از آنجا که سرخپوشان از 
نقل و انتقاالت تابستانى محروم هستند، رفیعى در نیم فصل دوم لیگ 
مى تواند براى پرسپولیس بازى کند و براى نیم فصل اول باید در تیمى 

دیگر حضور داشته باشد.
سروش رفیعى که چند وقت پیش پرسپولیسى شدنش قطعى شد، هنوز 
تیم نیم فصل نخست خود را مشخص نکرده و در تمرینات پرسپولیس 
هم به تازگى از چند روز پیش حاضر شــده اســت. او دیروز در بازى 
دوستانه پرسپولیس مقابل شهردارى ماهشهر به میدان رفت و پس از 

مدتها پیراهن شماره 7 سرخپوشان را دوباره به تن کرد.
در حالى که کمتر از یک هفته تا شروع لیگ باقى مانده، اینکه رفیعى 
بدون تیم اســت، موضوع عجیبى به نظر مى رســد. عدم حضور در 
تمرینات و احتماال دیر هماهنگ شــدن او با بازیکنان تیم جدیدش 
عواملى اســت که در نیمه اول فصل ممکن است عملکرد او را تحت 

الشعاع قرار دهد.
برانکو نیاز مبرمى نکته دیگر اینکه 
هاى جدید تیمش دارد که ســتاره 
کامــل در نیــم را بــا آمادگــى 
بگیــرد و اصال فصــل تحویل 

نمى خواهد 
یکنى  ز با
مثــل 

فیعى  ر
در شرایط 
نامناســب به پرسپولیس 
اضافه شود. به همین دلیل 
اوضاع و رونــد او در نیم 
فصل اول کامال زیر ذره 
بین سرمربى پرسپولیس 
خواهد بود و حتى ممکن 
است همین دیر شروع 
کــردن تمرینــات و 
بالتکلیفى در ابتداى 
فصل امتیــاز منفى 
براى این ستاره مورد 
عالقه پروفســور 

داشته باشد.

 

حیف این سپاهان است که به راحتى دچار حاشیه شود

حاال قدر « مسیب» 
را بدان !

طبق آن 
چیزى که اعالم شده و ظاهر 

مدنظر سرمربى زردها قرار دارد، در 
فصل پیش رو حسین پاپى کاپیتان اول 

سپاهان خواهد بود ولى کاپیتان دوم 
مهدى کیانى است و قلعه نویى ظاهرا بسیار 

راغب است تا کاپیتان سابق تراکتور 
بازوبند سپاهانى ها را 

بر بازو ببندد 

روزهاى خاص سروش

تیم ملى را 
فداى تراکتور نمى کند

فقط آمدند 
با من عکس بگیرند!

 در حالیکه این روزها شنیده مى شود مسئوالن باشگاه تراکتورسازى 
تبریز به دنبال اشــکان دژاگه هســتند، اما به نظر کاپیتان تیم ملى 
ایران عالقه اى به حضور در لیگ ایران ندارد.  اخیرا گفته شــد اگر 
چه اشکان با پیشــنهاد ابتدایى تبریزى ها که 400 هزار یورو بوده 
مخالفت کرده اما تراکتورسازى کماکان به دنبال این بازیکن است و 
مى خواهد مذاکراتش را با او ادامه دهد اما از دید خبرآنالین تالشهاى 
تراکتورسازى براى جذب دژاگه به نتیجه نخواهد رسید چراکه اشکان 
دوست دارد در جام ملت هاى آسیا در ترکیب تیم ملى حضور داشته 
باشد و این را مى داند حضورش در ایران شاید موجب رخ دادن چنین 
اتفاقى برایش نباشد. اشــکان ترجیح مى دهد هرطور شده در اروپا 
بماند تا حداقل با حضور در جمع بازیکنان دعوت شده کى روش در 

جام ملت هاى 2019 از فوتبال ملى خداحافظى کند.

نصف جهان  پادوانى مدافع برزیلى فصل گذشــته تیم استقالل در 
هفته بیســت  و چهارم لیگ هفدهم مقابل فوالد خوزستان از ناحیه 
سر و گردن دچار شکستگى شد. با گذشت ماه ها از ان اتفاق، چندى 
پیش پادوانى توانســت راه رفتن را آغاز کنــد. پادوانى که با یکى از 
خبرگزارى ها صحبت کرده در بخشى از حرفهایش از مدیران استقالل 
گالیه کرده و گفته: آنها تنها دو بار در فیزیوتراپى به مالقات من آمدند 
و وعده هایى هم  دادند، اما هیچ کارى انجام نشد. آنها (مسئول پیشین 
استقالل ) هیچ وقت به منزلم نیامدند تا من را ببینند. در واقع آنها براى 
گرفتن عکس  قرار دادن در شــبکه هاى اجتماعى پیش من آمدند تا 
نشان دهند که باشگاه در حال حمایت از من است. حقیقت این است 

مسئوالن باشگاه پس از اتمام قراردادم، من را ترك کردند.

براساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تیــم داورى ایران دیدار دو تیم ســوون 
سامسونگ و چونبورك موتورز را قضاوت 

مى کنند.
دیــدار دو تیم  ســوون سامســونگ و 
چونبورك موتورز از مرحلــه یک چهارم 
نهایى رقابتهاى لیگ قهرمانان 2018 آسیا 
در حالى روز چهارشــنبه 28 شهریورماه 
در سوون کره جنوبى برگزار مى شود که 
علیرضا فغانى به عنوان داور وسط و رضا 
سخندان و محمدرضا منصورى به عنوان 
کمک هاى وى قضاوت این بازى را برعهده 
دارند. همچنیــن محمدرضا ابوالفضلى به 
عنوان داور چهارم در این بازى حضور دارد.

نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا از اردن و 
ناظر داورى از کشور قطر است.

اینطور که به نظر مى رسد حضور علیرضا 
جهانبخش در لیــگ جزیره را باید قطعى 
گرفت. اما مقصد او لســتر سیتى نیست 
و گویا کار این بازیکن بــا برایتون تمام 
شده. سایت  wearebrighton با اشاره 
به شــایعاتى که درباره مذاکره علیرضا با 
برایتون منتشر شده پست اینستاگرامى 
یکى از دوســتان علیرضا را منتشر کرده. 
نکته مهم این عکس  ، اشاره دوست وینگر 
تیم ملى به مقصد جدید علیرضاســت و 
دوست جهانبخش اســم برایتون را هم 
در این پست تگ کرده تا حضور آقاى گل 
فصل گذشــته لیگ هلند در لیگ جزیره را 

قطعى بداند.

قضاوت فغانى در 
لیگ قهرمانان

سالم بر جزیره

 اینطور که به نظر مى رسد خبر بازگشت احتمالى مجتبى جبارى به استقالل را باید 
جدى گرفت و نباید با دید شایعه به آن نگاه کرد. روایت سایت ایران ورزشى آنالین  
از این ماجرا را بخوانید تا به این نتیجه برسید که احتماال شماره 8 شاکى خداحافظى از 
مستطیل سبز را پس خواهد گرفت: با مجتبى تماس مى گیریم. همچون همیشه بعد 
از اینکه تلفن همراهش چند بار بوق مى خورد با صدایى آرام تلفن همراهش را جواب 
مى دهد. از او مى پرسیم ماجراى بازگشت چیست؟ از ما توضیح بیشترى مى خواهد. به 
او مى گوییم که آقا مجتبى این موضوع از صبح پنج شنبه فضاى کانال ها و سایت هاى 
نزدیک به باشگاه استقالل را پر کرده و حتى خبرهاى موثق ترى آمده با این مضمون 

که فتحى درباره این موضوع با شفر نشست برگزار کرده است. قدرى مکث مى کند و 
مى گوید:  راستش نمى خواهم اظهارنظر مستقیمى داشته باشم... بعد از مکث دوباره 
مى گوید مشکل من فقط با یک نفر بود..  آن یک نفر کیست که حاال نیست و جبارى 
وقتى موضوع بازگشتش را مى شنود طور دیگرى حرف مى زند. ظاهرا باید ماجراى 
خداحافظى آقا مجتبى را فعال به حالت تعلیق درآوریم. جبارى بازمى گردد. شــاید 
شروطى داشته باشد. شاید هم نه. شاید بخواهد حرف هاى تازه اى بزند و شاید هم در 
سکوت بازگردد. او با استقالل لیگ هجدهم دیدن خواهد داشت. مجتبى- استقالل؛ 

این فیلم دوباره به اکران درخواهد آمد.

عواملى اســت که در نیمه اول فصل ممکن است عملکرد او را تحت 
الشعاع قرار دهد.

برانکو نیاز مبرمىنکته دیگر اینکه 
هاى جدید تیمش دارد که ســتاره
کامــل در نیــم را بــا آمادگــى 
بگیــرد و اصال فصــل تحویل

نمى خواهد 
یکنى ز با
مثــل 

فیعى  ر
در شرایط 
نامناســب به پرسپولیس
اضافه شود. به همین دلیل

اوضاع و رونــد او در نیم 
فصل اول کامال زیر ذره 
بین سرمربى پرسپولیس 
خواهد بود و حتى ممکن 
است همین دیر شروع 
کــردن تمرینــات و 
بالتکلیفى در ابتداى 
فصل امتیــاز منفى 
براى این ستاره مورد 
عالقه پروفســور 

داشته باشد.
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ظاهرا بسیار  است و قلعه نویى
راغب اســت تا کاپیتان 
سابق تراکتور بازوبند 
ســپاهانى هــا را بر 
بازو ببندد. کاپیتان سوم 
طالیى پوشــان هــم جالل 
علــى محمدى اســت که 

تر  نیز در این تیم عضویت پیش 
از قدیمــى هــاى داشــته و یکى 

ســپاهان به شمار 
مى رود. البته با بهبود 

رسول نویدکیا این چهره 
کاپیتان ســوم مى شــود و 

على محمدى و حســن جعفرى 
کاپیتــان هاى بعدى تیم به شــمار 

خواهند رفت.
قلعه نویــى دیروز در گفتگویــى رادیویى در 

خصوص اینکه کاپیتان تیمش  چه کســى است 
اظهار داشت:دوست ندارم در این خصوص زیاد حرف 

بزنم اما در اردوى کردان جــالل على محمدى حرکتى 
پهلوانى کرد و بازوبند را به کیانى داد.البته کاپیتان ما حسین 
پاپى بود اما جا دارد از سرلک تشکر کنم که شماره پیراهنش 

را به کیانى داد. این مســائل هم زیاد مهم نیست 
چون بازوبند یک تکه پارچه است و فقط در ایران 

این مسائل مهم مى شود!!
به گزارش نصف جهان، از آنجایى که حسین پاپى 

به عنوان کاپیتان اول سپاهانى 
ها بعید است در عمده دیدارهاى

بازیکن ثابت باشد پس قطعا باید 
ســپاهان را در لیگ پیــش رو با 
در زمین کاپیتانى مهــدى کیانى

ببنیــم. این موضوعى اســت که 
مورد میل سرمربى سپاهان است 
و اعتقاد دارد که کیانى با توجه به 
شخصیتش مى تواند از عهده این 
مسئولیت بر بیاید که شاید هم حق 
با او باشد. اما واکنش هاى پر شمار 
هواداران ســپاهان در فضاى مجازى 
نشان مى دهد که چنانچه کاپیتانى کیانى 
در عمده دیدارهاى زردها شــکل بگیرد این 
مى تواند منشاء یک حاشیه بزرگ باشد. هواداران 

قدیمى به اندازه سپاهان اعتقاد دارند سپاهان هنوز بازیکنان
کافى دارد که نیاز نباشــد کاپیتان تراکتور ســازى به محض
حضور در اصفهــان بازوبند کاپیتانى را بربــازوى خود ببندد.
سپاهانى  که تا بدین جاى کار بدون  حاشیه جلو آمده و تیمى
قدرتمند را ساخته و پرداخته مســابقات نموده حیف است که
دچار حاشیه اى از این دست شود و بهتر است قلعه نویى براى

این بحث فکرى نماید.

  ظاهر
ر دارد، در 

کاپیتان اول 
پیتان دوم 

ى ظاهرا بسیار 
ق تراکتور 

ا را 

بهاره حیاتى
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یک دندانپزشــک گفت: جرم گیرى نامناســب دندان باعث 
بیمارى لثه مى شود.

 مهدى کریمى افزود: جرم گیرى نادرست مى تواند دندان ها 
را لق کند و باعث بیمارى لثه شــود و جرم گیرى باید توسط 
پزشکان متخصص صورت گیرد تا از آسیب هاى احتمالى به 

بافت لثه جلوگیرى شود.
وى با اشاره به اینکه جهت از بین بردن پالك و جرم سفت شده 

روى دندان، اغلب جرم گیرى توصیه مى شــود، تصریح کرد: 
جرم گیرى، یک درمان پاکسازى شــامل تراشیدن پالك و 

جرم از روى دندان است.
این دندانپزشک درخصوص علت تشــکیل جرم روى دندان 
اظهار کرد: بزاق ها به طور معمول داراى امالح هســتند که 
بروى دندان رســوب کرده و وجود پروتئین موجود در غذا و 
بزاق در دهان، باعث افزایش حجم رسوبات و به مرور باعث 

تشکیل جرم مى شود.
کریمى در خصوص اینکه مطرح مى شــود جرم گیرى براى 
دندان مضر است، توضیح داد: باجرم گیرى دندان، جرم هاى 
روى دندانى و داخل لثه تمیز شده و لثه تحلیل رفته در معرض 
دید قرار مى گیرد و چنین احســاس مى شود که جرم گیرى 
باعث از بین رفتن لثه شده، درحالى که این جرم است که براى 

لثه مضر بوده و جرم گیرى هیچ ضررى براى دندان ها ندارد. 

در بیشــتر مواقع، گرفتگى انگشتان پا به واســطه چند دلیل 
شــایع رخ مى دهد و با برخى مداخالت آسان که توسط خود 
فرد قابلیت انجام دارند، درمان پذیر هســتند، اما اگر احساس 
مى کنید این شــرایط تشدید شــده و بهبود نمى یابد، باید به 

پزشک مراجعه کنید.
گرفتگى هــاى مکرر پــا ممکن اســت نشــانه اى از یک 
شرایط پزشکى زمینه اى باشند که دســتگاه گردش خون یا 
سیستم عصبى مرکزى در آن درگیر هســتند. در نتیجه، اگر 
اسپاســم هاى عضالنى موجب ناراحتى شــما شــده یا در 
زندگــى روزانه تان تداخل ایجــاد مى کنند، باید به پزشــک

 مراجعه کنید.
گرفتگى انگشتان پا مى تواند به دالیل مختلفى رخ دهد. برخى 

از شایع ترین دالیل این رویداد شامل موارد زیر مى شوند:

کم آبى بدن
گرفتگى انگشــتان پــا از محرك هاى مختلفى سرچشــمه 
مى گیرد، اما اســتفاده بیش از حد، کم آبى بدن و کمبود مواد 
معدنى (به ویژه، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) به عنوان مقصران 
اصلى شناخته مى شوند. زمانى که ورزش مى کنید، مواد معدنى 
یا الکترولیت هایى که عضالت شما براى ارائه عملکرد درست، 

به آنها نیاز دارند، از طریق تعریق دفع مى شوند. 
این کمبود موجب انقباض ها یا اسپاسم هاى عضالنى مى شود 
که به نام گرفتگى هاى عضالنى مى شناسیم. اگر براى مدت 
زمانى طوالنى دویده اید، بیش از اندازه از خود کار کشیده اید، 

ی ا بیش از اندازه ورزش کرده اید، گرفتگى انگشتان پا بیانگر آن 
است که باید تغییرى در برنامه خود ایجاد کنید؛ زیرا عضالت 

توان تحمل چنین فشار زیادى را ندارند.

کفش هاى بیش از حد تنگ
گرفتگى انگشتان پا مى تواند به واسطه استفاده از کفش هاى 
بیش از حد تنگ رخ دهد، زیرا این کفش ها فشار بیش از حد به 

پا وارد کرده یا جریان خون را محدود مى کنند.

افزایش سن
افزایش سن نیز با پاهاى شما مهربان نخواهد بود. گرفتگى انگشتان 
پا اغلب پس از 50 ســالگى ظاهر مى شــود، زمانى که استخوان ها 
کلســیم از دســت داده و عضالت با افت انعطاف پذیرى و کشش 
خود براى پشتیبانى از بدن مواجه هســتند. با افزایش سن، اعصاب و 
عملکرد عروقى ما از قدرت گذشته برخوردار نخواهند بود. این به بروز 
گرفتگى هاى عضالنى منجر مى شود، زیرا اعصابى که مواد مغذى و 
پیام ها را به عضالت ارسال مى کنند، عملکردى همانند گذشته ندارند.

چشم یک عضو حساس در بدن است. بیمارى هاى زیادى چشم را تهدید مى کند از التهاب هاى ساده و قرمز گرفته تا 
بیمارى هاى خطرناکى که مى توانند به نابینایى منجر شوند. گیاهان به خودى خود نمى توانند در درمان چشم مفید 

باشند، اما مى توانند حالت تکمیلى داشته باشند. 

عرقون 
خاصیت شفادهندگى این گیاه براى چشم از گذشته هاى دور شناخته شده بوده و براى حفظ نور چشم از آن استفاده 

مى شود. این گیاه مى تواند خارش و قرمزى چشم را برطرف کند.

شوك 
مى گویند که چشم دروازه روح است، اما گیاه شناسان معتقدند که چشم دروازه سالمتى جگر نیز هست. ضعف و 
تیرگى دید مى تواند نشانه خوب کار نکردن جگر یا کبد باشد. گیاه شوك و ماده مؤثره آن «سیلیمارین»، هم براى 
رفع التهاب جگر و هم براى چشم مفید است. ویتامین هاى مفید براى چشم در کبد انباشته مى شوند. گیاه شوك با 

رادیکال هاى آزاد در بدن مبارزه مى کند و قند موجود در چشم را کاهش مى دهد.

گینکو بلیبا 
قرن هاست که خاصیت این گیاه براى چشم شناخته شده است و مى تواند جریان خون را به پشت چشم افزایش دهد. 

رازیانه
اگر شما از التهاب و آب ریزش چشم رنج مى برید رازیانه مى تواند باعث تقویت چشم شما بشود. شستشوى چشم با 

رازیانه مى تواند جلوى بیمارى ها همچون آب مروارید را نیز بگیرد. 

زعفران
زعفران هم مانند رازیانه در تقویت دید چشم و به ویژه درمان آب مروارید مفید است. در یک تحقیق تمامى بیمارانى 
که از زعفران استفاده کردند بهبودى چشم داشتند و به همین دلیل محققان بر این باور هستند که این گیاه مى تواند 

جلوى کاهش دید در بیماران کهنسال را بگیرد.

زغال اخته 
زغال اخته بخاطر داشتن مقادیر زیادى انتوسیانوسید، براى جریان خون در موى رگ ها بسیار مفید است. این ماده 
آنتى اکسیدانت و ضد التهاب اســت. در ضمن این ماده مى تواند در تولید پیگمنت ها در چشم و قابلیت تطبیق با 

تغییرات نور مفید باشد و مواد زاید چشم را تخلیه کند.

چاى سبز
حلقه هاى تیره و پف دور چشم مى تواند ناراحت کننده باشــد. اگر کیسه هاى چاى سبز را روى چشم خود بگذارید 
مى تواند جلوى بادکردگى دور چشم را بگیرد. چاى سبز مقدار زیادى تنین و آنتى اکسیدانت دارد. از سوى دیگر چاى 

سبز براى قلب و کبد هم مفید است و به همین دلیل مى تواند براى چشم هم خاصیت درمانى داشته باشد.

زردچوبه
زردچوبه خاصیت درمانى زیادى دارد و براى چشــم هم مفید اســت. این گیاه مى تواند جلوى اکســیده شــدن 
عدسى هاى چشم را بگیرد و این یکى از شایع ترین بیمارى هاى چشم است. زردچوبه بخاطر داشتن مقدار زیادى 
«کورکومین»خاصیت ضد التهابى دارد و به همین دلیل این گیاه خاصیت ضد التهابى دارد و براى خشکى چشم 

خوب است.

عصاره تخم انگور
عصاره تخم انگور در درمان بیمارى هاى چشم بسیار مفید است و ناراحتى هاى چشم همچون لکه چشم، آب مروارید، 
بیمارى قند و تغییر شکل آن را درمان مى کند. تخم انگور «لینولئید» دارد که براى چشم مفید است و خاصیت آنتى 

هیستامین و آنتى اکسیدانت دارد.

را آشکار مى کند؟خارش پوست چه نکاتى را آشکار مى کند؟
همه ما اغلب خارش پوست را تجربه مى کنیم و این حالت در بیشتر اوقات مسئله اى طبیعى است که دلیلى براى نگرانى در مورد آن وجود ندارد. اما زمانى که خارش شکلى 

مزمن پیدا مى کند یا در نقطه خاصى از بدن رخ مى دهد، نباید نسبت به آن بى توجه باشیم چون ممکن است از عالیم بیمارى جدى اى باشد. 
حال مى خواهیم ببینیم خارش پوست چه نکاتى را درباره سالمتى ما بیان مى کند؟

بیمارى کلیوى
خــارش شــدید در تمامى نقــاط بــدن اغلــب در افــرادى رخ مى دهــد که در 
مرحلــه نهایى بیمــارى کلیــوى هســتند یــا از نارســایى کلیوى مزمــن رنج 
مى برند. طبق تحقیقات، 42 درصد از بیماران دیالیزى دچار خارش متوسط تا شدید 
هستند. این خارش به حدى شدید است که فرد را در میانه شب از خواب بیدار مى کند. 
هنوز مشخص نیســت چرا بیمارى کلیه باعث خارش مى شــود، اما پزشکان گمان 
مى کنند این مسئله ناشى از تجمع سموم در بدن است و به این  علت است که کلیه ها 

قادر نیستند جریان خون را از ضایعات آن پاکسازى کنند.

بیمارى کبد
خارش بى وقفه تمام بدن مى تواند از عالیم اولیه بیمارى 
کبد هم باشد. اگر کبد عملکرد مناسبى در سم زدایى بدن 
نداشته باشد، مواد اضافى اى مثل اسیدهاى صفرا در بدن 

انباشته مى شود.

بیمارى درماتوگرافى
اگر بعد از خاراندن آرام بدن، رد باریک برجسته و قرمز رنگى روى پوستتان باقى مى ماند که محو شدن آن 15 تا 30 دقیقه 
طول مى کشد، ممکن است مبتال به بیمارى «درماتوگرافى» باشید. هنوز علت دقیق این بیمارى مشخص نیست، اما 
پزشکان مى گویند اضطراب، عفونت ها، مواد آلرژى زا یا داروهایى مثل پنیسیلین مى تواند علت بروز این مشکل باشد. 
درماتوگرافى یک مشکل پوستى جدى است که بر اثر آن پوست به تماس حساس مى شود و هیستامین زیادى تولید

 مى کند. احتمال بروز این برجســتگى ها در محل تماس و نقاطى که با لباس پوشیده شده بیشتر است. تشخیص این 
بیمارى آسان است، اما در اغلب موارد تشخیص داده نمى شود چون براى شخص مبتال آنقدر شدید و آزار دهنده نیست 

که بخاطر آن به یک متخصص پوست مراجعه کند.

بیمارى نخاعى
خارش مزمن در نیمه باالیى پشت (بدون وجود هیچ دانه پوستى) مى تواند 
نشان دهنده خارش نوروپاتى و از عالیم نقص عصبى باشد. طبق تحقیقات، 
بیمارى نخاعى اى که بر اثر باال رفتن سن یا آسیب جسمى به وجود آمده، 
به عصب فشار وارد مى کند و این مسئله باعث احساس خارش روى پوست 
مى شود. خارش هاى نوروپاتى مى تواند در یک طرف بدن یا هر دو طرف 
آن رخ دهد و اگر خاراندن پوســت، خارش آن را تسکین ندهد، این مسئله 

نشانه خطر است.

بیمارى سلیاك
برآمدگى ها و تاول هاى روى زانو، آرنج، نشیمنگاه 
و یا خط پیشانى که خارش شدیدى داشته باشند، از 
نشانه هاى بیمارى سلیاك هستند. بیمارى پوستى 
سلیاك باعث مصرف شدن گلوتن بدن مى شود و 
سیستم ایمنى مخاطى روده ها با تولید نوعى آنتى 
بادى به این مســئله واکنش نشــان مى دهد. این 
آنتى بادى با جا به جا شــدن در بدن و چسبیدن به 
ســلول هاى پوســتى باعث واکنش خــارش دار

 مى شود.

بیمارى تیروئید
کم کارى یا پرکارى تیروئید مى تواند باعث خارش پوستى شود. هنوز علت این مسئله مشخص نیست، اما 
ممکن است در اثر تغییرات غدد عرق باشد که باعث خشک شدن پوست مى شود. خشکى و خارش پوست در 
افرادى که تیروئید کم کار دارند شایع تر است، چون در بافت پوست گیرنده هاى هورمون تیروئید وجود دارد 

که با فقدان هورمون تیروئید، فعالیت سلولى آنها کاهش پیدا مى کند.

آلرژى ها
بســیارى از آلرژى هــاى پوســتى در طبقــه بندى 
«درماتیت هاى تماسى» قرار مى گیرند. درماتیت تماسى 
نوعى دانه پوســتى خارش دار است که در تماس با یک 
عامل آلرژى زا دچار آن مى شوید، مثل عناصر محصوالت 

بهداشتى و آرایشى.

یائسگى
با فرا رسیدن دوران یائسگى ممکن است دچار تغییرات ناگهانى اى در ظاهر 
خود مثل خشکى پوست شوید. کاهش تولید هورمون استروژن در بدن که 
براى تولید ماده کالژن الزم است، منجر به خشک و نازك تر شدن پوست 
مى شود، چون چربى طبیعى پوست که رطوبت آن را حفظ مى کند، کاهش 

مى یابد.

سرطان سینه
بیمارى «پاژه» نوع نادرى از ســرطان سینه است که بر 
اثر آن سلول هاى سرطانى در داخل یا اطراف نوك سینه 
انباشته مى شوند. اولین نشــانه این بیمارى ظاهر شدن 
تکه هاى فلس مانند قرمزرنــگ و خارش دار در اطراف 
نوك سینه و هاله آن است. گاهى این بیمارى را به اشتباه 

«اگزماى نوك سینه» تشخیص مى دهند.

باردارى
در دوران بــاردارى دانه هاى قرمز رنگ خــارش دارى روى 
شکم یا دســت و پاى بعضى زنان ظاهر مى شــود. در اغلب 
مواقع نمى توان کارى براى تسکین این خارش ها انجام داد، 
چون این خارش ها معموًال در اواخر سه ماهه سوم باردارى رخ 
مى دهند که طى آن مصرف اغلب داروها امکان پذیر نیســت. 
اگرچه این مسئله ثابت نشده، اما برخى معتقدند این دانه ها در 
باردارى هاى چندقلویى رخ مى دهند و برخى دیگر هم معتقدند 

علت این مسئله، کش آمدن پوست در دوران باردارى است.

گیاهان  مفید براى چشم را بشناسید
چ
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رادیک

خ
م

از دالیل گرفتگى انگشتان پا

کاهش وزن چه ارتباطى با ریزش مو دارد؟
ریزش مو مشکلى شایع در جهان است. اگر به سرعت وزن خود را کاهش دهید، احتمال تشدید ریزش مو افزایش مى یابد. اگر تغییرات چشمگیرى در 

رژیم غذایى خود ایجاد کرده و میزان کالرى هاى دریافتى روزانه خود را به شدت کاهش دهید، تجربه نازك شدن و ریزش مو دور از انتظار 
نیست.

این شرایط به ویژه در افراد مبتال به بى اشتهایى عصبى شایع است. در این مورد، کمبود مواد مغذى به واسطه تغییرات چشمگیر 
و سریع کاهش وزن دلیل ریزش مو محسوب مى شود. اگر مواد مغذى مورد نیاز بدن را به میزان کافى مصرف نکنید، برخى 
مکانیزم هاى دفاعى بدن وارد عمل خواهند شد و تغذیه اندام ها و بخش هاى مهم بدن با این مواد مغذى را در دستور کار قرار 
مى دهند. فولیکول هاى مو بین این بخش ها قرار ندارند و از این رو مواد مغذى ضرورى مورد نیاز براى حفظ ســالمت مو 
را دریافت نمى کنند. بیشتر افراد به طور کلى پس از گذشت شــش تا 9 ماه از کاهش وزن، رشد عادى موى خود را تجربه 

مى کنند. با وجود این ، برخى افراد دیگر هیچگاه موهاى از دست رفته خود را بازنمى یابند.

آیا جرم گیرى براى دندان مضر است؟
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نجاتگر پایگاه امداد و نجات جمعیت هالل احمر کامیاران 
استان سنندج در تیراندازى افراد ناشناس به سمت آمبوالنس 

هالل احمر به شهادت رسید.
«کوهســار فاتحى»، امدادگر 41 ســاله هــالل احمر با 
سابقه خدمت 15 سال در جمعیت هالل احمر با خودروى 
آمبوالنس به سمت پایگاه امداد و نجات در حال عزیمت بود 
که مورد حمله دو فرد ناشناس با اسلحه جنگى قرار گرفت و 

به ضرب گلوله کشته شد. 
فرماندار کامیاران در تشــریح جزئیات این خبر اظهار کرد: 
در این حادثه که ســاعت 22 و 30 دقیقه شامگاه جمعه در 
ســه راهى بیاره (خروجى کامیاران به سمت سنندج) روى 
داد، راننده بر اثر اصابت گلوله مجروح و در محل کشته شد. 
مسعود الماسى با بیان اینکه در این حادثه تیراندازى به غیر از 
راننده آمبوالنس فرد دیگرى مجروح و یا کشته نشده است، 
افزود: قاتل پس از تیراندازى از محل متوارى و هنوز شناسایى 

نشده است. وى تأکید کرد: علت این حادثه توسط پلیس و 
دستگاه قضائى در دست بررسى است و جزئیات و اطالعات 

تکمیلى پس از مشخص شدن اطالع رسانى مى شود.

 پرونده قضائى تشکیل شد
رئیس کل دادگسترى استان کردستان نیز در رابطه با این 
تیراندازى و قتل راننده آمبوالنــس گفت: پرونده قضائى 
تشکیل شده است و احتمال اینکه گروهک هاى ضدانقالب 

اقدام به این کار کرده باشند، زیاد است.
على اکبرگروسى اظهار کرد: بررسى هاى الزم در حال انجام 
است و کســى در این رابطه زخمى و مجروح نشده است و 
تالش دستگاه قضائى براى دســتگیرى ضاربان متوارى 

ادامه دارد.
آنگونه که در رسانه ها عنوان شده است، در تیراندازى جاده 
سنندج کامیاران قاتلین سوار بر یک دستگاه خودروى 206 

ابتدا از آمبوالنس ســبقت گرفته و سپس ده ها تیر شلیک 
کرده اند. پس از اصابت گلوله ها، آمبوالنس از مسیر منحرف 
و راننده نیز فوت شده است. هویت قاتلین مشخص نیست. 
گفته مى شود سرنشینان خودروى 206 ماسک به صورت 

داشته اند.

دزد فرارى که موفق به سرقت کفش هاى برند و تلفن هاى 
همراه زیادى شده بود تصادفاً به دام پلیس افتاد.

دزدى که اقدام به سرقت هاى زنجیره اى در استان «جیانگ 
سو»، یکى از مناطق شرقى چین مى کرد، به طور تصادفى به 
دام پلیس افتاد. مأمور پلیسى که براى عیادت از یک مریض 
مبتال به بیمارى شدید کلیوى به منزلش مراجعه کرده بود، 
این دزد را شناسایى و دستگیر کرد. مأمور پلیس که پس از 
ورود به منزل بیمار از تعداد زیادى کفش برند که در مقابل 
در خانه قرار داشــت، تعجب کرده بود از او درباره صاحب 
کفش ها ســئوال کرد. این در حالى بود که علیرغم وجود 
این تعداد کفش گرانقیمت در مقابل در خانه بیمار، به جز 
مأمور پلیس و بیمار و همسرش فرد دیگرى  در آنجا حضور 
نداشــت. هنگامى که بیمار به مأمور گفت تمام کفش ها 
متعلق به پسرش است، او به یاد پرونده اى افتاد که تعدادى 
کفش گرانقیمت از یک رستوران به ارزش 1500 دالر به 
ســرقت رفته بود. اما این تمام ماجرا نبود. با جستجوهاى 
مأمور پلیس در خانه این بیمار، 20 دســتگاه تلفن همراه، 
تعدادى دستکش و کیف پول نیز  پیدا شد. در ادامه پسر این 
بیمار توسط مأمور پلیس بازداشت شد و حین بازجویى به 

تمام سرقت هاى خود اعتراف کرد.
گفتنى اســت؛ تحقیقات در این خصــوص براى تکمیل  

پرونده ادامه دارد.

از مهرپدرى تنها نامى ثبت شده در شناسنامه اش باقى مانده 
بود و آنچه در این سال ها یدك مى کشید، یتیمى محض بود.

به گزارش پایگاه خبرى پلیس، روزها و هفته ها مى گذشت و 
خبرى از پدر نمى شد. «ندا» شش سال بیشتر نداشت که پدر 
و مادرش از هم جدا شدند. مادرش یک تنه مسئولیت تأمین 
هزینه زندگى را به عهده گرفته بود و نقش پدر و مادر را باهم 
ایفا مى کرد. ندا دست هاى پینه بسته مادر را مى دید و از درون 
مى شکست. او حمایت پدر دوستانش را مى دید و روز به روز 

افسرده تر مى شد.
با خود فکر مى کرد پــدر معتادى که هــر از گاهى به بهانه 
تأمین پول مواد به دیدن آنها مى آیــد، به چه درد مى خورد؟ 
حتى سالم کردن به او هم از روى اکراه و اجبار بود. باوجود 
اینکه درسش خوب بود، ولى به دلیل نداشتن حامى، از رفتن 
به دانشگاه بازماند. انزواى همیشــگى ندا براى خانواده اش 
عادت شده بود و ناامیدى او از آینده در چشمانش موج مى زد؛ 
فقــدان پدر، مشــکالت مالى، احســاس پوچــى، تنهایى
 و...، همــه منجر شــد تــا او دوبــار اقدام به خودکشــى 

کند.
چند روزى بود که ندا دوباره خود را منزوى کرده بود و حتى 
براى غذا خوردن هم از اتاقش بیــرون نمى آمد. مادرش نیز 
به این روند عادت کــرده بود و پاپیچش نمى شــد. 25 روز 
به همین روال گذشــت. در این مدت، تمــام زندگى خود را 
مرور کرد؛ ولى نمى توانســت بهانه اى اساسى در توجیه کار 

خود بیاورد.
باالخره یــک روز با عجلــه از منزل خارج شــد و خود را به 

پاسگاه محل زندگى شان رساند و با تردید و ترس زیاد عکس 
پدرش را از کیف درآورد و روى میز افســر شــیفت گذاشت 
و گفــت: «پــدرم 25 روز پیــش بــه بانک رفتــه، ولى 
هنوز خبــرى از او نشــده!» در این خصــوص پرونده اى با 
عنوان فقدان اشــخاص، تشــکیل شــد و مورد رسیدگی

 قرار گرفت.
روز بعد در اطراف روستا، یک جسد که توسط حیوانات دریده 
شده بود، کشف و آثار اســتخوان ها، البسه و گوشی وي پیدا 
شد. اکیپ بررســی صحنه جرم پلیس آگاهی به محل اعزام 
شدند و پس از عکسبرداري و فیلمبرداري، مشخصات جسد 

و البسه را با افراد مفقود شده مطابقت دادند.
فرزنــدان افــراد مفقود شــده  احضــار شــدند و تصاویر 
جســد به رؤیت آنها رســید و مشخص شــد که جسد مرد 
مجهول الهویه، پدر نداســت. با توجه بــه اهمیت موضوع 
و احتمــال وقــوع جنایــت، پرونده بــراى رســیدگی به

 پلیس آگاهی ارجاع و توســط مأموران مورد بررســی قرار 
گرفت.

در تحقیقات پلیســى مشخص شــد که مقتول روز حادثه با 
دخترش بوده اســت؛ بنابراین به منظــور تحقیق پیرامون 

موضوع، ندا احضار شد.
او منکــر هرگونه اتهام شــد و گفت که آخرین بــار پدرم را 
در همان روز دیدم و نتوانســت دلیــل قانع کننده اى براي 
تأخیر در اعالم فقدان پدرش ارائه دهد؛ ولى ســرانجام ندا 
اعتراف کرد و گفــت: «در روز حادثه به همــراه پدرم براي 
عیادت بیمارى به ســمت یکى از روستاهاي اطراف حرکت 
کردیم. در طول مســیر پدرم مطالبه پول کرد و به او گفتم 
که االن پول نــدارم؛ ولى او راضی نمى شــد و فحاشــی 
مى کرد. تا اینکه به بلندي(محل حادثه) رسیدیم. او به سمت 
من حمله کرد و به صورت من ســیلی زد. من هم او را هل 
دادم و ناگهان به پایین دره پرتاب شــد و بى حرکت ماند. به 
سمت او دویدم و با دســتم نبض او را گرفتم و متوجه شدم 
دیگــر نفــس نمى کشــد. بالفاصله بــه خانه برگشــتم 
و خودم را در اتاق حبس کردم تا بتوانــم یک دلیل منطقى 
براى تقدیر اینچنینى پدرم و کشــته شدنش به دست خودم 

پیدا کنم.»

مربى اى که در حال آموزش کمک هاى اولیه و آمادگى پیش از بحران به تعدادى از 
دانشجویان یک دانشگاه بود با حماقت خود مرگ یک دانشجوى جوان را رقم زد.

ویدئویى که به تازگى منتشــر شده است، لحظه ســقوط یک دانشجوى جوان را 
از طبقه دوم دانشــکده هنر منطقه «کوایمباتور» در ایالت تاى نادو هندوســتان 
به تصویر مى کشد. این دانشجوى 19 ســاله که در تاریخ 12 جوالى(21تیر) به 
همراه همکالسى هایش مشغول تمرین در مانور آمادگى پیش از بحران بود توسط 
مربى اش از طبقه دوم به پایین سقوط کرد. در حالى که تعدادى از همکالسى هاى 
این دانشــجو چادرى بزرگ را براى محل فرود وى آماده کــرده بودند، مربى اش 
ناگهان او را به پایین هل داد و این دانشجو حین سقوط سرش شدیداً به لبه ساختمان 

در طبقه  اول برخورد کرد.
این دانشجوى 19ســاله که از ناحیه سر و گردن به شــدت دچار آسیب شده بود 
بالفاصله به بیمارستان منتقل شد اما تالش پزشکان براى نجات جان او بى نتیجه 

ماند.

پسر جوان از طبقه ششم سینما آزادى تهران به پایین سقوط کرد و جان باخت.
ساعت 18و30دقیقه عصر روز جمعه 29 تیر ماه سال جارى مأموران کالنترى 105 
سنایى در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند جوانى 21ساله  پس از 

سقوط از تراس یکى از طبقات باالیى سینماى آزادى جان باخته است.
با اعالم مراتب این حادثه به قاضى مرادى، بازپرس امور جنایى تهران، دستور اعزام 
اکیپ تشخیص هویت آگاهى به محل براى بررسى علت و نحوه جزئیات این حادثه 

صادر شد و تحقیقات درباره این پرونده و شناسایى هویت متوفى ادامه دارد.

فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با 
یک دستگاه سوارى پراید در مسیر ایرانشهر-نیکشهر سه کشته و دو مجروح برجا 
گذاشت. سرهنگ یدا... ستوده اظهار کرد: این حادثه ساعت 12ظهر روز جمعه در 
کیلومتر 45 مسیر ایرانشهر - نیکشهر رخ داد. وى علت بروز این حادثه را دور زدن 
در محل ممنوع از سوى راننده سوارى پراید ذکر کرد که منجر به کشته و مجروح 

شدن پنج سرنشین آن شد.

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى تهران از ریزش آوار در یک زمین گودبردارى 
شده در خیابان مجیدیه شمالى خبر داد و گفت: این حادثه یک کشته و دو مصدوم برجاى 
گذاشت.ســیدجالل ملکى با اعالم خبر ریزش مرگبار آوار در خیابان مجیدیه شــمالى 
درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ســاعت 15و19دقیقه روز جمعه حادثه آوار در یک 
محل گودبردارى شده در خیابان مجیدیه شمالى به سامانه 125 اعالم شد که به سرعت 
آتش نشانان دو ایستگاه آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند. وى خاطرنشان کرد: محل 
حادثه یک قطعه زمین گودبردارى شده به وسعت حدود 200 متر و به عمق تقریبى 6 متر 
بود؛ کارگران در ضلع شرقى این زمین مشغول کار بودند که به یکباره بخش به جاى مانده از 
ساختمان قبلى تخریب شده و روى سه نفر از کارگران ریخته بود. ملکى تصریح کرد: پیش 
از رسیدن آتش نشانان افراد حاضر در محل، محبوسان را خارج کرده بودند که آتش نشانان 
نیز مابقى جستجو را انجام دادند، آواربردارى و خاکبردارى را آغاز کردند و مطمئن شدند 
فرد دیگرى زیر آوار نیست. وى افزود: هر سه کارگر افغانستانى که بین 20 تا 30 سال سن 
داشتند در همان لحظات اولیه تحت بررسى قرار گرفتند که مشخص شد یکى از آنها به علت 
شدت جراحات از ناحیه سر جان باخته همچنین دو نفر دیگر نیز به شدت دچار مصدومیت 

شده بودند که براى انتقال به مراکز درمانى تحویل عوامل اورژانس شدند.

 قتل ناخواسته پدر به دست دختر

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان نهاوند 
گفت: در نزاع دسته جمعى در شــهر نهاوند پسر جوانى 
به قتل رســید و تعداد 9 نفــر دیگر دچــار مجروحیت

 شدند.
به گزارش ایسنا، دارابى اظهار کرد: تعداد ده جوان در یک 

نزاع دســته جمعى طایفه اى دچار مجروحیت شدید شده 
بودند که به بیمارستان آیت ا.... علیمرادیان منتقل شدند. 
وى افزود: پس از ارزیابى و کمک هاى اولیه هشت نفر از آنها 
تحت عمل جراحى قرار گرفتند که خوشبختانه وضعیت 

حال عمومى آنها خوب است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند خاطرنشان 
کرد: دو نفر از مجروحان کــه وضعیت حال عمومى خوبى 
ن داشتند، به مالیر اعزام شدند که متأسفانه به علت شدت 
جراحات وارده یکى از این مجروحان جوان جان خودش را 

از دست داده است.

نزاع دسته جمعى رنگ خون گرفت

دانشجوى جوان، قربانى اشتباه مربى! 

اکران سکانس آخر زندگى در سینما آزادى

 دور زدن مرگبار در منطقه ممنوعه

آوار مرگ بر سر کار گران

دستگیرى سارق فرارى 
حین عیادت  بیمار! 

کشته شدن نجاتگر هالل احمر در تیراندازى

مردى در متروى تهران طى درگیرى و نزاع بازداشت و مشخص مى شود سارق موبایل مسافران اتوبوس تبریز به تهران بوده 
است. این متهم که در ایستگاه دروازه دولت تحت شناسایى مأموران پلیس مترو قرار گرفته بود مدعى شده است شب قبل از 
بازداشت، در سفر از تبریز به تهران دست به چنین اقدامى زده است.رئیس پلیس مترو در گفتگو با میزان اظهار کرد: 27 تیر ماه 
سال جارى بود که مأموران پلیس پیشگیرى ایستگاه دروازه دولت به مردى جوان در حال فحاشى نسبت به شهروندان تهرانى 

مشکوك مى شوند. 
سرهنگ على راقى ادامه داد: متهم که قصد سوار شدن در شــلوغى مترو را به واگن داشته است بعد از درگیرى به همراه افراد 
دیگرى که با آنها درگیر شده بود بازداشت مى شود، اما در اقدامات تکمیلى پلیس مشخص مى شود که او چهار دستگاه گوشى 
گرانقیمت همراه خود داشته است. وى افزود: وقتى این گوشى ها تحت بررسى قرار مى گیرند مشخص مى شود تمامى آنها سرقتى 
بوده و او که چاره اى جز اعتراف نداشت به مأموران مى گوید: «من این سرقت ها را شب گذشته در اتوبوس مسیر تبریز به تهران 
انجام دادم.» این مقام انتظامى اضافه کرد: متهم 25 ساله، در تشریح اقدام خود به مأموران گفت: «فکر نمى کردم که به این 
سادگى گیر بیافتم. دیشب مسافر اتوبوس تبریز به تهران بودم. در نتیجه از غفلت مسافران که در خواب به سر مى بردند استفاده 

کردم و از آنان چهار عدد گوشى دزدیدم و قبل از بیدار شدن آنها از اتوبوس پیاده شدم.»
به گفته سرهنگ على راقى متهم در انتها با صدور قرار قانونى براى انجام تحقیقات تکمیلى روانه بازداشتگاه شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
بوکان گفت: روز جمعه باغات و مراتع بسیارى در روستاى 
«آشى گالن» در استان آذربایجان غربى طعمه حریق شد.

طاهر فیضه اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع و حجم 
باالى آتش بالفاصله دو تیم از آتش نشانان ایستگاه هاى

 2 و 4 ســازمان به محل اعزام شــدند. وى افزود: به گفته 
شــاهدان در محل، این حادثه به علت روشن کردن آتش 
براى گرم کردن غذا توســط یک خانواده در کنار مزارع و 
مراتع رخ داده اســت که با توجه به وزش باد و پرت شدن 
آتش، ناگهان کل محدوده طعمه حریق شد. خشک بودن 
پوشش گیاهى و همچنین وزش نسبى باد باعث گسترش 

سریع آتش و نفوذ آن به باغات مجاور خود نیز شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
بوکان اظهار کرد: آتش با تالش آتش نشان ها و کمک تنى 
چند از نیروهاى مردمى در عملیاتى پنج ساعته مهار شد اما 
متأسفانه بیش از 400 اصله درخت بادام، گردو و... از باغات 
میوه و بیش از 8 هکتار از مراتع روستاى آشى گوالن در آن 

سوخت و از بین رفت.
روســتاى آشــى گوالن در 26 کیلومترى غــرب بوکان 
در جــاده بــوکان مهاباد بعد از روســتاى شــرفکند قرار

 گرفته است.

نخستین جلسه رسیدگى به اتهامات باند سرقت از زنان در گرگان برگزار شد، اعضاى این باند به بهانه هایى مانند اجاره کردن خانه، 
کمک به همسایه ها و یا به عنوان مأمور اداره برق، وارد مجتمع هاى مسکونى مى شدند و با تهدید چاقو، طالى زنان را مى دزدیدند. 
قاضى شعبه  یک کیفرى یک دادگسترى گلستان در گفتگو با میزان با اعالم این خبر اظهار کرد: غافلگیر کردن زنان در خیابان هاى 
خلوت و سرقت طال هاى آنان، یکى دیگر از شگرد هاى اعضاى این باند بود، اعضاى این باند از روى پالك خودروى سوارى آنان که 
در دوربین مداربسته یکى از مناطق نزدیک محل سرقت ضبط شده بود، شناسایى و دستگیر شدند. به گفته  قاضى عزیز پور، چهار نفر 
از اعضاى این باند مرد و یک نفر هم زن هستند و تا کنون 18 شاکى از استان هاى گلستان و خراسان شمالى دارند. وى افزود: نخستین 

جلسه رسیدگى به جرائم اعضاى این باند در شعبه  کیفرى یک برگزار شد و شاکیان و متهمان دفاعیات خود را ارائه کردند.

گوشى  مسافران اتوبوس، در جیب مسافر فحاش مترو

پرونده باند سرقت از زنان شمالى در دادگاه  

گرم کردن غذا
 یک  روستا را به آتش کشید

کودکى که توســط والدینش در خودرو رها شــده بود در اثر 
گرماى شدید جان باخت.

پسر یکساله اى که بیش از هشت ساعت در داخل یک خودرو 
رها شده بود جانش را از دست داد. این کودك 17 ماهه در حالى 
در اثر گرماى داخل خودرو جانش را از دست داد که دماى هوا 
در بیرون از خودرو 34 درجه ســانتیگراد بود. هنوز راننده این 

خودرو که در یک پارکینگ عمومى پارك شده بود مشخص 
نشده است.

این کودك که هنوز هویتش اعالم نشــده اســت بیست و 
چهارمین کودکى اســت که از شروع فصل گرماى امسال در 
آمریکا به شکلى مشابه جان خود را از دست داده است. جسد 
کودك در یک پارکینگ عمومــى واقع در منطقه «پمبروك 

پاینز» ایالــت فلوریداى آمریکا پیدا شــد. پلیــس به همراه 
مأموران آتش نشــانى در ســاعت 5 بعدظهر در محل حادثه 
حاضر شدند اما تالش آنها براى نجات جان کودك بى نتیجه 
ماند.  پلیــس محلى آمریکا در گفتگو بــا ABC نیوز گفت: 
«رها کردن کــودك در داخل خودرو بــراى مدتى طوالنى 
بســیار خطرناك اســت، به ویژه در فصل گرما که در مدت 

زمان تنها چند دقیقه دماى داخل خودرو به باالى 100 درجه
 فارنهایت مى رســد. حتمًا پس از پارك، خــودروى خود را 
دوباره چک کنید تا از مرگ کودکان یا حویانات خانگى خود 

جلوگیرى کنید.»
گفتنى است؛ تحقیقات پلیس محلى آمریکا در خصوص این 

حادثه ادامه دارد.

مرگ کودك جامانده در خودرو
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سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با 

حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 
موال على (ع)

در مراســم اختتامیه چهل و یکمین دوره مسابقات 
قرآن کریم استان اصفهان با حضور استاندار و فرماندار 
اصفهان و جمعى از مسئوالن و مدیران اجرایى از 42 
نفر از خواهران و برادران شرکت کننده در این دوره از 
مسابقات که به مقام هاى اول تا سوم هر رشته رسیده 

بودند تجلیل و هدایاى نقدى به آنان اهدا شد.
استاندار اصفهان در این مراسم که در تاالر امیرکبیر 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد خوراسگان برگزار شده بود 
در سخنان کوتاهى خطاب به قرآن پژوهان گفت: با 
حضورم در این مراسم به عنوان نماینده دولت اعالم 
مى کنم کار شما بسیار باارزش بوده و از کارهاى قرآنى 

در استان که بخواهد انجام شود حمایت خواهم کرد.
محســن مهرعلیزاده قوام و دوام هــر جامعه اى را 
مرهون انوار قرآنى دانست و اظهار کرد: اگر فرامین 
قرآنى در جامعه جارى شود انسان ها و جامعه هدایت 
یافته شــده و ما نیز در ایران اسالمى و جامعه قرآنى 
توفیق داریم فعالیــت کنیم. وى اظهــار امیدوارى 
کرد با توسعه فرهنگ قرآنى و عمل به قرآن، بتوانیم 

جامعه اى الگو و نمونه بسازیم.
اســتاندار اصفهان از مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان و همه همکارانشان در برگزارى چهل 
و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم استان اصفهان 
قدردانى کرد و گفت: این دوره از مســابقات با نظم 
خاصى در اصفهان برگزار شد و افراد برتر تجلیل شدند 
هرچند برترى انسان ها به تقواى آنهاست که امید است 
برترى این قرآن پژوهان، موجبات رفتار برتر آنان را در 

جامعه فراهم سازد.
مهرعلیزاده افزود: اگر امروز ما صدمه اى مى بینیم به 
علت آن است که هرچند قرآن را دیده و مى شناسیم 
و به آن اعتقاد داریم اما در اجراى فرامین قرآن دچار 
مشکل هســتیم و اگر جامعه قرآنى شد دیگر صدمه 

نخواهد دید.
وى با بیان اینکه دشــمن به قول خــود با طراحى 
هوشمندانه، سعى دارد جامعه اسالمى مردم را هدف 
قرار دهد، گفت: ولى آنها جامعه معتقد به مبانى دینى 
ما را نمى شناسند که علیرغم همه کمبودها، با تعالیم 
قرآن زندگى مى کنند و بــا اطمینان مى توان گفت تا 
این روحیه زنده اســت لطمه اى به مردم کشور وارد 

نخواهد شد.
استاندار خبر خوبى هم براى نفرات اول تا سوم چهل 
و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم استان اصفهان 

داشت و گفت: میزان هدیه نقدى به افراد اول تا سوم 
هر رشــته که اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان براى آنها در نظر گرفته است دو برابر شده تا 

ما نیز سهمى در این مسابقات داشته باشیم. 
■■■ 

رئیس مرکز قرآنى سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
نیز به عنوان مهمان ویــژه اختتامیه چهل و یکمین 
دوره مسابقات قرآن کریم استان اصفهان، برگزارى 
این مسابقات را بهانه اى براى ترویج قرآن کریم بیان 
کرد و گفت: علیرغم همه تالش هاى انجام شده در 
زمینه هاى قرآنى در 40 سال گذشته، هنوز آنگونه که 
باید به معناى واقعى کلمه ما با قرآن مأنوس نبوده و 

حرکات و رفتار ما قرآنى نشده است.
حجت االسالم و المسلمین ســید مصطفى حسینى 
اظهار کرد: عالوه بر نبرد فرهنگى سال هاى گذشته، 
امروز شاهد جنگ اقتصادى بزرگى با غرب هستیم و 
اگر به قرآن عمل کنیــم در این جنگ پیروز خواهیم 

شد.
وى با بیان اینکه ما به معناى واقعى کلمه باید به قرآن 
و عمل به قرآن تمسک کنیم، افزود: با تمسک به قرآن 
و عمل به آن، همه گرفتارى ها در حوزه هاى مختلف 

اقتصادى، اجتماعى و... مرتفع مى شود.
رئیس مرکز قرآنى سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
با تأکید بر اینکه با تصویب شوراى انقالب فرهنگى در 
راستاى تربیت ده میلیون حافظ قرآن همه دستگاه ها 
مکلف شــدند با تعامل، فعالیت قرآنى داشته باشند و 

مسابقات را مشــترکًا برگزار کنند افزود: این امر در 
استان اصفهان به خوبى صورت گرفته است. 

حجت االسالم و المسلمین حســینى با بیان اینکه 
این دوره از مســابقات در استان اصفهان بسیار فاخر 
برگزار شد، تصریح کرد: در اندیشــه قرآنى، تزویر، 
ریا، کار موازى و بیهوده، ساختار غلط و... وجود ندارد 
و نارضایتى هایى که امروز ظهور مى کند به دلیل آن 
است که ما به قرآن عمل نمى کنیم که امید است در 
فهم و عمل به قرآن بتوانیم موفق باشیم. این در حالى 
است که ما باید در عرصه قرآنى جریان ساز باشیم و 
بعد از برگزارى هر دوره از مســابقات، فضاى شهر و 
استان تحت تأثیر قرآن باشــد. وى توصیه کرد: هر 
روز قرآن بخوانید و به آن عمل کنید، تا برکات خداوند 

افزون شود.
■■■ 

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان به 
عنوان میزبان نیز با تبریک دهه کرامت و خیرمقدم 
به شرکت کنندگان در مراسم اختتامیه چهل و یکمین 
دوره مســابقات قرآن کریم اســتان اصفهان گفت: 
اســتان اصفهان در مباحث قرآنى همواره پیشتاز و 
ممتاز بوده اســت. همچنان که اســتان اصفهان در 
هشــت ســال دفاع مقدس علیرغم اینکه 6 درصد 
جمعیت کشور را داشت اما 10 درصد شهدا و 11 درصد 

جانبازان کشور را به خود اختصاص داد.
حجت االسالم و المســلمین رضا صادقى افزود: در 
مسابقات سراســرى قرآن کریم در شهرستان هاى 

اســتان اصفهان 34 هزار نفر در 15 رشــته قرآنى 
خواهران و برادران شــرکت کردند که 571 برادر و 
خواهر به چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم 
اســتان اصفهان راه یافته و خواهران در هفت رشته 
قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ 20 جزء، 
حفظ ده جزء، حفظ پنج جزء و دعاخوانى و برادران در 
هشت رشته که شامل هفت رشــته اى که خواهران 
در آن شــرکت کردند و نیز رشته اذان مى باشد با هم 

رقابت کردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان اظهار 
کرد: تعــداد خواهران شــرکت کننده در این دوره از 
مسابقات 293 نفر و برادران 278 نفر بود و مسابقات با 
آرامش و سعه صدر قرآن پژوهان برگزار شد و پس از 
داورى، نفرات اول تا سوم در هر رشته شناخته و معرفى 
شدند و از آنان با اهداى لوح و هدیه نقدى تجلیل شد 
و امید است این نفرات در مرحله کشورى، مقام هاى 

درخور توجهى کسب کنند.
وى وظیفه قاریان و حافظان قــرآن کریم در جنگ 
اقتصادى را تشــریح کرد و افــزود: وظیفه قاریان و 
حافظان قرآن کریم در لبیک به رهبر معظم انقالب 
اسالمى مبنى بر تدبر در قرآن آن است که قاریان با 
صداى دلنشــین خود در تمامى محافل و مجالس، 
آیاتى از کالم ا... مجید که دال بر اقتصاد و معیشــت 
دارد را تــالوت کنند، تــا بتوانیم انقالبــى در رفع 

مشکالت اقتصادى ایجاد کنیم.
■■■ 

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد خوراسگان نیز با 
بیان اینکه توفیق شد تا این مسابقات قرآنى در مکانى 
علمى برگزار شــود، گفــت: آرزو دارم تدبر در قرآن 

همواره سرلوحه کارها قرار گیرد.
دکتر آذین اظهار امیدوارى کرد نور قرآن در تصمیمات 
کشــورى و دولتى در زمینه هاى اقتصادى، سیاسى، 
اجتماعى و... و در راهبردهاى نظام طراحى و متجلّى 

شود.
■■■ 

سرپرست داوران چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن 
کریم استان اصفهان نیز با بیان نکاتى از زبان داوران 
این دوره مسابقات گفت: شرکت بیش از 570 نفر از 
خواهران و برادران مؤمن در این دوره از مســابقات 
بسیار خوب بود و به گفته داوران سطح تالوت و حفظ 
قرآن بسیار باال بوده و رقابت ها به گونه اى فشرده و 
نزدیک بود که کار نمره دادن را براى داوران بســیار 

سخت کرده بود.
محمدرضا ستوده نیا از برگزارى مسابقات سراسرى 
قرآن کریم در مرحله کشــورى به میزبانى اســتان 
اصفهان در سال 98 خبر داد و گفت: مسئوالن از امروز 
باید به فکر برگزارى این مسابقات و برنامه ریزى دقیق 

آن در سال آینده باشند.
■■■ 

در پایان این دوره از مسابقات، اســتاندار کلماتى به 
عنوان یادبود این مسابقات مرقوم نمود. ضمنًا نفرات 

اول تا سوم هر رشته معرفى شدند.

در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن کریم استان اصفهان عنوان شد

عمل به قرآن،  ما را پیروز جنگ اقتصادى با غرب مى کند
نفرات برتر چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم- 

خواهران

نفرات برتر چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم- 
برادران

نام و نام خانوادگى رتبه
رشته آزمونشهرستانمتسابق
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قرائت تحقیقاصفهان (ناحیه یک)زهرا محمدىدوم
قرائت تحقیقاصفهان (ناحیه یک)نجمه سادات مهدوىسوم
قرائت ترتیلاصفهان (ناحیه یک)زهرا قاسمىاول
قرائت ترتیلاصفهان (ناحیه یک)زهرا صلواتىدوم
قرائت ترتیلشاهین شهروداد میاحى رادسوم
حفظ کلاصفهان (ناحیه یک)نفیسه منصورىاول
حفظ کلاصفهان (ناحیه یک)راضیه رحیمىدوم
حفظ کلاصفهان (ناحیه یک)زهرا قربانىسوم
حفظ 20 جزءاصفهان (ناحیه یک)نرگس خوشبختاول
حفظ 20 جزءاصفهان (ناحیه یک)مریم رضائىدوم
حفظ 20 جزءکاشانرقیه مؤمنىسوم
حفظ 10 جزءکاشانزینب ترکىاول
حفظ 10 جزءاصفهان (ناحیه یک)الهه اکبرىدوم
فهیمه سادات سوم

حفظ 10 جزءاصفهان (ناحیه یک)خیام نکوئى
حفظ 5 جزءخمینى شهراشرف قاسمىاول
حفظ 5 جزءاصفهان (ناحیه یک)فرشته بابایىدوم
حفظ 5 جزءآران و بیدگلزینب چترىسوم
دعاخوانىاصفهان (ناحیه یک)منصوره دالونداول
دعاخوانىبن رودفاطمه صادقىدوم
دعاخوانىمبارکهزلیخا دورقىسوم

نام و نام خانوادگى رتبه
رشته آزمونشهرستانمتسابق

قرائت تحقیقاصفهان ناحیه 2مجید زینلىاول
قرائت تحقیقاصفهان ناحیه 2حسین نصردوم
قرائت تحقیقاصفهان ناحیه 2مجید فقیهسوم
قرائت ترتیلاصفهان ناحیه 2امیر طیب تائبىاول
قرائت ترتیلاصفهان ناحیه 2محمدحسین دافعیاندوم
قرائت ترتیلاصفهان ناحیه 2حامد حقیقىسوم
حفظ کلکاشانمحسن محمدىاول
حفظ کلاصفهان ناحیه 2محمدرضا اکبریاندوم
حفظ کلشهرضاامین عباسپورسوم
حفظ 20 جزءآران و بیدگلمحمدجواد نصیرىاول
حفظ 20 جزءاصفهان ناحیه 2على براتىدوم
حفظ 20 جزءاصفهان ناحیه 2امیرحسین صالحىسوم
حفظ 10 جزءآران و بیدگلاحسان نوروزیاناول
حفظ 10 جزءآران و بیدگلعلیرضا مبین زادهدوم
حفظ 10 جزءاصفهان ناحیه 2بهمن آبزنسوم
حفظ 5 جزءخمینى شهرمحمدمهدى لطفىاول
حفظ 5 جزءخمینى شهرمحمدعلى تدیندوم
حفظ 5 جزءشاهین شهرمرتضى رضایىسوم
اذاناصفهان ناحیه 2محمدمهدى شرکتاول
اذانفریدنسید رضا حسینىدوم
اذانخمینى شهرمهدى مهرابىسوم

ساسان اکبرزاده

اولین نشســت هم اندیشى شــهرداران شهرستان هاى 
نایین وخور وبیابانک برگزارشــد.  در این جلسه با حضور 
نماینده مردم شریف شهرستان هاى نایین وخور وبیابانک ، 
فرمانداران دو شهرستان، آقاى کیانى رییس شوراى اسالمى 
استان اصفهان، مهندس افشارى معاون عمرانى سازمان 
همیارى شهردارى هاى استان اصفهان و روساى شوراهاى 
اسالمى و شهرداران شهرهاى خور، نایین، انارك، فرخى، 

جندق وبافران مسائل ومشکالت موجود بررسى گردید.
علیرضا نقوى شــهردار انارك که  میزبان این نشست بود 
بیان کرد : هدف از برگزارى نخستین نشست هم اندیشى 
شهرداران و شوراهاى اسالمى شهرســتان هاى نائین و 
خور و بیابانک این است که مسائل و مشکالتى وجود دارد 
که با برگزارى نشســت هایى از این قبیل و با مشورت به 
مجموعه اى از نظرات واحد مى رسیم که به اتفاق مى توانیم 

آنان را حل و برطرف نمائیم.
شــهردار انارك افزود: یک ســرى از مشــکالت وجود 
دارد کــه نیازمنــد پیگیرى هایــى از طریــق پایتخت و 
وزارتخانه هاى مربوطه مى باشــد که بایــد با پیگیرى ها 

وهمکارى هاى فرمانداران محترم دو شهرستان و نماینده 
محترم در مجلس شوراى اسالمى براى اتخاذ تصمیمات و 
دریافت بودجه هاى الزم و ضرورى و اعتبارات ملى اقدام 
شود.  مهندس نقوى در ادامه خواستار برگزارى دوره اى این 

نشست ها شد که خروجى این جلسات نیز ملموس باشد.
■■■ 

در این جلســه همچنین شهرداران و روســاى شوراهاى 
اسالمى شهرهاى شرکت کننده به بیان دغدغه ها و مسایل 
خود پرداخته و از ابتکار شــهردار انــارك در برگزارى این 

نشست تقدیر کردند.
مهندس افشارى معاون عمرانى سازمان همیارى شهردارى 
هاى اســتان اصفهان نیز ضمن ابالغ ســالم و پیام دکتر 
بهرامى مدیر عامل سازمان همیارى شهردارى هاى استان 
اصفهان، از آمادگى مشــارکت این سازمان در پروژه هاى 

عمرانى شهردارى هاى دو شهرستان خبر داد.
■■■ 

عبدا... کیانى، رییس شوراى اسالمى استان اصفهان دیگر 
مهمان این نشست بود که از اســتفاده از ظرفیت شوراى 

استان در جهت طرح مشــکالت منطقه در شوراى عالى 
اســتان ها خبر داد. کیانى در ادامه بــر همدلى و همراهى 
شــوراها با شــهرداران تاکید کرد و خواهان اســتفاده از 

فرصت هاى موجود در جهت عمران و آبادانى شهرها شد.
■■■ 

در این جلسه عباسعلى پوربافرانى نماینده مردم در مجلس 
شوراى اسالمى هم ضمن تشکر از شــوراهاى اسالمى 
وشهرداران شهرها و تشکر ویژه از فرمانداران شهرستان، 
گفت که برگزارى این جلســه اتفاق خوبى بود که با ابتکار 
شهردار انارك و حمایت شوراى شــهر انارك انجام شده 
اســت. وى افزود: این جلسه مى تواند منشــاء خیر باشد و 
با توجه به این که فاصله ها از نظر جغرافیایى زیاد اســت، 
باید بیشتر از نظر فکرى از امکانات هم استفاده کنیم اما به 
دلیل پراکندگى و فاصله زیاد این اتفاق هزینه برمى باشد و 
به همین دلیل هم  اگر هر شهر به تنهایى کار کند، هزینه 
بیشترى دارد بنابراین بیشترین تأثیرى که مى توان داشت 
این اســت که مسئوالن هر شــهر باید از الگوهاى موفق 
در همان شهر و نیز در شــهرهاى مختلف استفاده کنند. 

پوربافرانى افزود: فرصت آزمون و خطاى زیادى وجود ندارد 
چون کار با انتخاب یک دوره شورا شروع مى شود و عمًال 4 
سال هم بیشتر نیست بنابراین اگر از الگوهاى موفق استفاده 
شــود مى تواند موثر باشــد. وى با بیان این که شهرهاى 
باجمعیت زیر 10 هزار نفر هم فرصت است هم تهدید افزود: 
تالش بر این است  که در قانون بودجه، احکامى که مرتبط 
با روستاهاست را به شــهرهاى زیر ده هزار نفرجمعیت که 
در واقع همان روســتاهاى بزرگ هستند وصل کنیم ولى 
هنوز موفق نشده ایم زیرساخت ها را از ابتدا درست پیش 
ببریم. اولین کاراین است که بنابر ظرفیت و پتانسیل منطقه 
با استفاده از طرح هایى که وجود دارد یک درآمد پایدار ایجاد 
کنیم در خیلى از موارد ممکن اســت نسبت به حقوق خود 

آگاهى کافى نداشته باشیم. 
نماینده مردم نایین وخور وبیابانک گفت : با بررسى احکام 
برنامه واستخراج قوانین مرتبط یا شــهردارى ها وبا یک 
راهکار قانونى مى توان کار کرد. به عنوان مثال باید بررسى 
شــود که از قانونى که در برنامه ششم در مورد دفن اموات 
از طریق اوقاف و شــهردارى ها انجام مى شــود چگونه 

مى توان اســتفاده کرد. وى ادامه داد:طرح مدیریت واحد 
شهرى یکى از طرح هاى ارائه شده در دستور کار مجلس 
است. پیشنهادات خود را در این زمینه بدهید تا اضافه شده 

و مطرح گردد .
وى اشــاره کرد:یک وضعیت موجود داریم ، یک وضعیت 
آرمانى و یک وضعیــت مطلوب که بایــد از همه حقوق ، 
داشته ها و امکانات استفاده کنیم. بند 110 قانون بودجه که 
کلیات آن مصوب شده به نفع شهردارى هاى کوچک است 
که عوارض فر آورده هاى نفتى به شــهرهاى کوچک هم 
داده شود . پوربافرانى تصربح کرد: روزنه هایى براى گرفتن 
قیر داریم. قیر به نایین و خور هر کدام 500 تن داده شــد و 
شهردارى انارك و بافران کارى را شروع کردند ولى در مورد 

خور ، فرخى وجندق کم است .
وى افزود:  شهر گردشگرى که مجوز آن از میراث فرهنگى 
گرفته شده واز طریق استاندارى ابالغ شده است موقعیت 
بسیار مناسبى است بطورى که در حوزه گردشگرى و بوم 

گردى مى توان با یک غذاى محلى در آمد کسب کرد.
به گفته نماینده مردم نایین وخور وبیابانک، براى خور 15 

کیلومتر راه چهار بانده بین فرخى و خورایجاد خواهد شــد 
که موافقت اولیه آن گرفته شــده تا از امکانات خود محل 
مسیر را باز کنند. همچنین اعتباراتى از منابع طبیعى از محل 
طرح هاى آبخیزدارى براى کوه کلیزه در نظر گرفته شده که 

براى سال 98 قطعى است .
عضو کمیسیون بهداشت مجلس خطاب به شهرداران گفت: 
طرح هایى را که انجام مى دهید در پایان یک دوره شهردارى 
به اتمام برســد چون با تغییر شوراها شــهردارى نیز تغییر 
مى کند. پوربافرانى در همین راستا  به این هم اشاره کرد که 
قبل از شروع کار حتماً یک نقشه هوایى از منطقه تهیه شود 
تا نیازها بررسى شده و اولویت ها مشخص گردد وسعى شود 
طرح ها در پایان دوره به اتمام برســد. اگر هم نیاز است از 

طریق مجلس پیگیرى شود.
وى در پایان افزود:شهرداران باید بر اساس مصوبات شورا 
کار کنند و شورا از همه ظرفیت و توان خود براى ریل گذارى 
استفاده کند. شوراها نیز باید مصوبات خود را از شهردارى ها 
بخواهند و سیاست گذار باشند. شهردار هم پاى کار باشد و 

نماینده هم به شما کمک مى کند.

شهردارى ها از الگوهاى موفق در شهرهاى خود استفاده کنند
 در نشست هم اندیشى شهرداران شهرستان هاى نایین وخور وبیابانک عنوان شد
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3000 میلیارد ریال در تیران 
سرمایه گذارى مى شود

فرماندار تیران و کرون گفت: چهار طرح اقتصادى 
امسال با سرمایه گذارى 3000میلیارد ریالى بخش 

خصوصى در این منطقه اجرایى مى شود.
مجید حججى افزود: این چهـار طرح اقتصادى در 
تیران و کرون شامل طرح گردشگرى پارك وجین 
تیران، راه اندازى مرکز تفریحات آبى در روسـتاى 
خمیـران، احـداث پایانـه صادراتـى غرب اسـتان 
اصفهان و راه اندازى شهرك خصوصى و تخصصى 
سنگ است. فرماندار شهرستان تیران و کرون ادامه 
داد: بخش خصوصى براى اجراى پروژه گردشگرى 
پارك وجین افـزون بر دو هـزار میلیـارد ریال، در 
مرکز تفریحى پارك آبـى 250 میلیارد ریال، براى 
پایانه صادراتى 650 میلیارد ریال ودر شهرك سنگ 

صد میلیارد ریال سرمایه گذارى مى کند.

نهالکارى 500 هکتار از 
بیابان هاى آران 

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان آران 
و بیدگل گفت: 500 هکتار از کانون هاى فرسـایش 
بادى ایـن شهرسـتان در قالب طرح هـاى گوناگون 

نهالکارى شده است.
رضا شـفیعى بیان کرد: این طرح ها با مبلغى نزدیک 
به 20 میلیارد ریال، از محل اعتبارهاى ملى اجرا شد. 

کلنگزنى ساختمان 
پزشکى قانونى در باغ رضوان

کلنگ احداث سـاختمان پزشـکى قانونى و خدمات 
ادارى در محل سـازمان آرامسـتان هاى شـهردارى 

اصفهان واقع در باغ رضوان به زمین زده شد.

سرویس دهى اتوبوسرانى در 
ساعت پایانى فعالیت مترو

مدیرعامـل شـرکت واحـد اتوبوسـرانى اصفهان و 
حومه گفت: با توجه به اهمیت خدمت رسانى مناسب 
و هماهنگ به مسافران حمل و نقل همگانى و ایجاد 
یکپارچگى بین سیستم قطار شهرى و اتوبوسرانى، 
سـرویس دهى ویژه اتوبوسـرانى در پایان سـاعت 

کارى مترو آغاز شده است. 
قدرت افتخارى اظهارکرد: شرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهـان ضمن توجه بـه برنامه زمانبنـدى فعالیت 
قطار شهرى، نسبت به برقرارى سرویس اتوبوسرانى 
در ایسـتگاه هاى«قدس»و«على خانى» بـراى 
جـا بـه جایـى مسـافران متـرو در سـاعات پایانى 
روز اقـدام کـرده اسـت. وى خاطرنشـان کـرد: بر 
اساس برنامه ریزى هاى انجام شـده، اتوبوس هاى 
شـرکت واحد به مسـافران سـاعات پایانى مترو در 
محدوده هاى قدس و على خانى بدون وقفه و انتظار 

سرویس دهى مى کنند.

148طرح اشتغال روستایى 
در گلپایگان رد شد

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان 
گلپایگان گفت:  14 طرح اشتغال یا در دستگاه هاى 
اجرایـى معطل مانده و یـا در کارگروه اشـتغال هنوز 

مورد بررسى قرار نگرفته است.
میثم سلیمانى در رابطه با اعتبارات فراگیر اظهارکرد: 
براسـاس مصوبات شـوراى پول و اعتبـار، نرخ این 
مصوبات 18 درصد اسـت و قـرار بود ایـن اعتبار در 
مناطق شـهرى 2 درصد یارانه بگیـرد و به 6 درصد 
برسد و در مناطق روستایى با دریافت 5 درصد یارانه، 
بـه 13 درصد برسـد. وى با بیـان اینکه در راسـتاى 
اشـتغال فراگیر، 78 طرح در سـامانه به ثبت رسـید، 
افزود: مبلغ کل این تسهیالت 39 میلیارد تومان بود 
که حدود شش میلیارد تومان از اعتبارات شهرستان 
بیشتر بود. سـلیمانى در رابطه با اشـتغال روستایى، 
گفت: 194 طرح در قالب حقیقى و حقوقى به مبلغ 51 
میلیارد تومان ثبت نام شده که این میزان تقریبًا 11 
برابر ظرفیت شهرستان بود که در نهایت 148 طرح 

به دالیل مختلف رد و یا مختومه شد.

خبر

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: با اقداماتى 
در شهرستان خمینى شــهر، با 1140هکتار بافت فرسوده 
حرکت هاى بلندى را انجام و تحولى در ساختار محله هاى 

موجود ایجاد خواهیم کرد تا از این وضعیت خارج شویم.
حجت ا... غالمى اظهارکرد: یکى از اقداماتى که در بازآفرینى 
شهرى باید انجام مى شد و یکى از محورهاى اساسى بود، 
توسعه خدمات زیربنایى و روبنایى در مقیاس محله و شهر 

است.
وى با بیان اینکه شهرستان خمینى شهر در استان اصفهان 
در اجراى طرح بازآفرینى شــهرى پیشــتاز بوده، افزود: 
براى خمینى شــهر چند پــروژه در حوزه هــاى مختلف 

داریــم و در آینده اى نزدیک، در قالب کار مشــارکت که 
بخشى از زمین ها مربوط به سازمان ملى زمین و مسکن 
بوده و بخشى دیگر مربوط به بازآفرینى شهرى و برخى 
از اعتبارات هم بر عهده شــهردارى اســت، محله ها از 
ساخت وسازهاى فرسوده به ســمت بازسازى، نوسازى، 

مقاوم سازى حرکت مى کنند.
غالمى با بیان اینکه مردم در این طرح، تعاونى محله ها را 
تشکیل مى دهند، گفت: ستاد بازآفرینى شهرستان بر اساس 
آیین نامه در مرکز شهرستان تشــکیل مى شود که نیاز به 
اصالحیه در خصوص این ســتاد حس مى شــود و برخى 

فرماندارى ها نیز با این اصالحیه موافق هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان گفت: تمایز و 
تفاوت در تعرفه هاى پزشکى بین مراکز خصوصى و دولتى، 

به کارگیرى پزشکان را در مراکز دولتى سخت کرده است.
طاهره چنگیز افزود: حق الزحمه و تعرفه باالى پزشکى در 
بیمارستان ها و مجموعه هاى بهداشتى و درمانى خصوصى، 
بیش از مراکز دولتى اســت و این موضوع دو نرخى، تأمین 
پزشک در بخش هاى دولتى و به ویژه شهرستان هاى دور از 
مرکز اصفهان را با مشکل روبه رو کرده است. وى بیان کرد: 
با توجه به تعرفه باالى خدمات پزشکى در مراکز خصوصى، 
پزشــکان انگیزه اى براى فعالیت در مراکز بهداشــتى و 
درمانى دولتى ندارند و همــواره متقاضى فعالیت در بخش 

خصوصى هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان یکسان سازى 
تعرفه حرفه اى پزشکان را مهمترین تقاضاى بخش بهداشت 
و درمان براى رفع مشــکل تأمین پزشک در مراکز دولتى 
عنوان و تصریح کرد: مجلس شوراى اسالمى مهمترین رکن 
در ایجاد وحدت و یکسان سازى تعرفه هاست ودر این زمینه 
نیاز به همکارى بیشتر نمایندگان است. وى به هزینه هاى 
باالى نگهدارى مراکز بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: 
خّیران در احداث و تجهیز مراکز بهداشتى و درمانى همواره 
همکارى مى کنند، اما در هزینه هــاى جارى و نگهدارى 

مراکز بهداشتى و درمانى این همکارى وجود ندارد.

تمایز در تعرفه، توزیع 
پزشک را سخت کرده است

پیشتازى خمینى شهر در  
بازآفرینى شهرى

مسئول ایستگاه هاى صبحگاهى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان از افزایش این 

ایستگاه ها در سطح شهر اصفهان خبر داد.
آرش ذاکرى زاده گفــت: تا پایان ســال 96 تعداد 
ایستگاه هاى ورزش صبحگاهى و عصرگاهى شهر 

اصفهان 132 ایستگاه بود که این تعداد هم اکنون به 
152 ایستگاه افزایش یافته است. وى بیان اینکه طبق 
آمار و سرشمارى انجام شده، هم اکنون 5450 نفر با 
بیمه ورزشى در ایســتگاه هاى صبحگاهى ورزش 
مى کنند، ادامه داد: ایستگاه هاى صبحگاهى مجهز 
به وسایل مورد نیاز مانند چادر و سیستم صوتى است 
و برخى ایستگاه هاى جدید نیز به وسایل ورزشى از 

جمله توپ و استپ تجهیز شده است. 
ذاکــرى زاده همچنین دربــاره ســاعات فعالیت 
ایستگاه هاى ورزش صبحگاهى و عصرگاهى شهر 
اصفهان گفت: ایســتگاه هاى ورزش صبحگاهى 
ســاعت 5و30دقیقــه تــا 7و30دقیقــه صبح و 
ایســتگاه هاى عصرگاهى در تابستان ساعت 19تا 

20و30دقیقه در مناطق 15گانه دایر است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: ما در زمینه اعتبارات و منابع 

خیلى توانمند نیســتیم و باید در قالب همکارى ها و 
مشارکت مردمى، براى احیا و مرمت بناهاى تاریخى 

کمک طلب کنیم.
فریدون اللهیارى، میــراث فرهنگى را کارنامه 
تاریخى مردم عنوان و بیان کرد: میراث فرهنگى 
ســرمایه مهمى بوده که باید در حفظ آن کوشا 

باشیم.
وى از اهمیت و ضرورت پیشــینه تاریخى خبر داد 
و گفت: باید عزم مدیریت شــهرى، تمرکز بر روى 
میراث باشــد و اگر به میراث توجه شود، به پیشینه 

تاریخى کمک شده است.

نخستین شعبه رسمى «شــهر کتاب» استان اصفهان 
همزمان با دهه کرامت با شعار  «زندگى یک کتاب است، 

ما همه نویسنده ایم» در اصفهان افتتاح شد. این مراسم 
که با حضور اقشار مختلف مردم، اهالى فرهنگ و هنر 
شــهر اصفهان و جمعى از بازیگران و هنرمندان همراه 
بود، چند تن از نویسندگان معاصر همچون على خدایى، 
نسیم مرعشى، عباس عبدى، پوریا عالمى، سارا ساالر، 
سیاوش گلشــیرى و محمد طلوعى ضمن حضور در 
میان مردم، آثار خود را براى مخاطبانشان امضا کردند. 
مجموعه فرهنگى «شهر کتاب» صرفًا یک فروشگاه 
کتاب نیســت، بلکه یک مرکز اصفهان شناسى، توزیع 
نوشت افزار و همچنین یک پاتوق فرهنگى براى اهالى 

فرهنگ و هنر استان اصفهان محسوب مى شود.

مدیر بخش انرژى و سیاالت شرکت فوالد مبارکه 
گفت: این شرکت در راستاى اجراى مسئولیت هاى 
اجتماعــى، در کنار کاهش مصــرف 50 درصد در 
ساعات اوج بار، نیروگاه بخارى 170 مگاواتى خود 
را در این ســاعات در اختیار شــبکه سراسرى قرار 

داده است.
عباس اکبرى محمدى اظهار کــرد: فوالد مبارکه 
به عنوان یک کارخانه بــزرگ تولیدى، براى حفظ 
مزیت رقابتى خود و انجام مسئولیت هاى اجتماعى، 
مدیریت انرژى را به عنوان یک اصل همیشــه در 
اولویت قرار داده است. وى در ادامه افزود: پروژه هاى 
بازیافت انرژى، از جمله راه هاى کنترل مصرف انرژى 
در کارخانه هاى فوالدى است که تا کنون نمونه هاى 

موفقى از آن در فوالد مبارکه اجرایى شده است.

مدیر بخش انرژى و سیاالت شرکت فوالد مبارکه 
همچنین به وجود دو نیروگاه گازى و بخار در فوالد 
مبارکه اشاره کرد و گفت: طرح پیوسته کردن این دو 
نیروگاه، به منظور افزایش بازدهى و توان خروجى 
آنها در مراحل پایانى است و در اوایل پاییز امسال به 

بهره بردارى مى رسد.
اکبرى خاطرنشان کرد: در این طرح، گرماى خروجى 
نیروگاه گازى در نیــروگاه بخارى بــه کار گرفته 
مى شود و در صورت اجرایى شدن این طرح، بازدهى 
این دو نیــروگاه از 23 و 32 درصد به متوســط 42 
درصد مى رسد و دو عدد از پنج بویلر نیروگاه بخارى 
از مدار خارج مى شوند و نیازى به روشن کردن آنها 

نیست.
وى توان نیــروگاه گازى را 100 مــگاوات و توان 
نیروگاه بخارى را 250 مــگاوات عنوان کرد و ادامه 
داد: صرفه جویى در مصــرف گاز، کاهش تولید دى 
اکسید کربن، پایدارى تولید انرژى و کاهش مصرف 

آب از جمله نتایج این طرح است.
وى میزان بــرق تزریقى از این نیروگاه به شــبکه 
برق اســتان را 170 مگاوات عنــوان کرد و گفت: 
این اقدام از ابتداى تیر ماه عملى شده و تا زمانى که 
شبکه نیاز به کمک داشته باشــد، با آنها همکارى 

خواهیم داشت. 

افزایش ایستگاه هاى ورزش صبحگاهى شهر

لزوم مشارکت مردم در احیا و مرمت بناهاى تاریخى

«شهر کتاب» افتتاح شد

تزریق 170 مگاوات برق فوالد مبارکه
 به شبکه سراسرى

مدیــرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفــت: ذخایر 
گروه هاى خونى منفى به ویــژه AB- در ذخایر خونى 
اصفهان کم است و کسانى که داراى این گروه هاى خونى 

هستند، باید بیشتر نسبت به اهداى خون بپردازند.
مجید زینلى با بیان اینکه هر ســاله با شروع فصل گرما 
میزان مراجعات براى اهــداى خــون در مراکز انتقال 
خون اســتان اصفهان کاهش مى یابد، اظهــار کرد: به 
صورت میانگین روزانه 400 نفر بــه مراکز اهداى خون 
مراجعه مى کنند که در فصل گرما ایــن آمار به 340 نفر

 کاهش مى یابد.
وى با بیان اینکه نگران ذخیره خون روزانه نیستیم، افزود: 
اما باید اقدامات مورد نیاز انجام شــود تــا مردم مراجعه 

بیشترى براى اهداى خون داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه بیماران 
تاالسمى به خون نیاز دارند و  مراجعات براى اهداى خون 
باید هر روز انجام شــود، از مردم در خواست کرد: اهداى 
خون را فراموش نکنند و سعى کنند در طول سال نسبت 

به این اقدام خیرخواهانه توجه داشته باشند.

وى با بیــان اینکه به صورت میانگیــن روزانه بین 340 
تا 350 واحد خون براى مصرف به بیمارســتان ها ارسال 
مى شود، گفت: بیماران تاالسمى و مجروحان تصادفات، 
بیشترین دریافت کنندگان ذخایر خونى اصفهان هستند.

زینلى با بیان اینکه گــروه خونى O مثبت بیشــترین 
اهداکننده را در اســتان اصفهــان دارد، افــزود: ذخایر 
گروه هاى خونى منفى به ویژه AB منفى در ذخایر خونى 
اصفهان کم است و کسانى که داراى این گروه هاى خونى 

هستند، باید بیشتر نسبت به اهداى خون مراجعه کنند.

اصفهان به گروه هاى خونى منفى نیاز دارد

شهردار اصفهان گفت: الیحه بسته تشویقى عوارض 
نوسازى، عمران شــهرى و ساخت و ســاز از سوى 
شهردارى تهیه و به شوراى شهر ارسال شده است و 

پس از تصویب و تأیید در فرماندارى اجرا خواهد شد.
قدرت ا... نوروزى از استقبال اعضاى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان از این طرح خبر داد و افزود: این طرح 
پس از بررسى و تصویب به فرماندارى ارسال مى شود 

و در صورت تأیید فرماندارى، اجرایى خواهد شد.

شــهردار اصفهان ادامه داد: به مناسبت دهه کرامت، 
بخشودگى برخى از جرائم دیرکرد، پرداخت عوارض 

در دستور کار شهردارى قرار گرفته شده است.
نوروزى خاطرنشــان کرد: در بسته تشویقى پرداخت 
عوارض خودرو، آن دسته از شهروندان خوش حسابى 
که عوارض خود را در زمان مقــرر پرداخت و تا پایان 
شهریورماه نســبت به پرداخت عوارض سال جارى 
خودرو اقدام کنند، از 10 درصد جایزه خوش حســابى 

برخوردار مى شوند. وى ادامه داد: در این طرح همچنین 
به آن دســته از شــهروندانى که عوارض خود را در 
سال هاى گذشته پرداخت نکرده اند و مشمول جریمه 
دیرکرد شده اند، معادل جریمه دیرکرد، بسته تشویقى 

تعلق مى گیرد.
وى خاطرنشان کرد: شــهروندان مى توانند با مراجعه 
به یکى از شــهردارى هاى مناطق 15 گانه، نسبت به 
پرداخت عوارض خودرو و دریافت جایزه خوش حسابى 

اقدام کنند.
■■■

شهردار اصفهان در بخش دیگرى از سخنانش با بیان 
اینکه در هفته جارى شهردارى اصفهان به مناسبت 
دهه کرامت خدمات جدیدى را در بخش حمل و نقل 
به شهروندان ارائه خواهد کرد، گفت: تعداد80 دستگاه 
اتوبوس جدید شامل 50 دستگاه اسکانیا یورور4 و 30 
دستگاه اتوبوس بازسازى شده به ناوگان اتوبوسرانى 
شهر اصفهان اضافه و خط BRT  خیابان شیخ بهایى 

راه اندازى مى شود.
وى اظهارکرد: در هفته جارى همچنین هشــت خط 
جدید اتوبوسرانى در سطح شــهر اصفهان به صورت 

رسمى به بهره بردارى مى رسد.

عالقه مندان به نجوم مى توانند شــامگاه پنجم مرداد 
امسال، طوالنى  ترین خسوف (ماه گرفتگى) قرن بیست 
و یکم را در میدان تاریخى امام (ره) اصفهان رصد کنند. 
کارشــناس مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان گفت: 
رصد خسوف یاد شده از ساعت 22 شامگاه جمعه پنجم 
مرداد تا ساعت 2 بامداد ششم مرداد در میدان امام(ره) 

اصفهان اجرا مى شود. 
ابوذر دبیرى گفــت: در این برنامه، امکان مشــاهده و 
عکاســى از این پدیده نجومى با تلسکوپ براى عموم 
عالقه  مندان فراهم شــده اســت. وى با بیان اینکه 
کارشناســان مرکز نجوم ادیب اصفهان نیز با شرکت 
در این برنامه، توضیحات و راهنمایى هاى مناســب را 

در اختیار عالقه مندان ارائه مــى دهند، افزود: ممکن 
است پدیده ماه گرفتگى به صورت زنده، از طریق یکى 
از تلسکوپ هاى الکترونیکى و تلویزیون هاى شهرى 
اصفهان پخش شود. دبیرى گفت: عالوه بر ماه گرفتگى، 
امکان مشاهده و رصد ســیاراتى مانند مشترى، زهره، 
زحل و مریخ نیز براى عالقه مندان فراهم شده است. 
وى با بیان اینکه ماه گرفتگى شــامل مراحل مختلفى 
است، افزود: شروع ماه گرفتگى و ورود آن به نیم سایه، 
ساعت 21 و 44 دقیقه پنجم مرداد، ماه گرفتگى ساعت 
15 ثانیه بامداد ششم مرداد و پایان ماه گرفتگى کامل 
ســاعت یک و 43 دقیقه و زمان خروج ماه از نیم سایه، 

ساعت 3 و 58 دقیقه بامداد ششم مرداد است.

بسته هاى تشویقى جدید شهردارى در راه است

از شامگاه جمعه پنجم مرداد تا بامداد روز بعد؛

طوالنى ترین خسوف قرن را
 در میدان امام (ره) رصد کنید

وضعیت جّوى استان 
آرام و پایدار است

کارشناس ارشد پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اسـتان اصفهان گفت: تحلیل نقشـه هـا بیانگر 
اسـتقرار جو آرام و پایدار تـا دو روز آینده بر روى 

این استان است.
ساناز جعفرى افزود: براساس تحلیل نقشه هاى 
پیش یابى هواشناسـى، آسـمان در اکثر مناطق 
اسـتان به صورت صاف تـا کمى ابـرى و گاهى 
همراه با وزش باد پیش بینى مى شود و همچنین 
براى مناطق مرکـزى و کالنشـهر اصفهان هم 

غبار رقیق صبحگاهى دور از انتظار نیست.
وى براى کالنشهر اصفهان طى امروز، آسمانى 
صاف تا کمـى ابـرى و غبار صبحگاهـى گاهى 
وزش بـاد و بـراى فـردا، صـاف تا کمـى ابرى و 
غبار صبحگاهـى و همچنیـن گاهـى وزش باد

 پیش بینى کرد.
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معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: بیش از سه میلیارد و 
926 میلیون تومان بــراى بهره مندى 149 هزار و 500 
نفر از مددجویان تحت حمایــت کمیته امداد اصفهان از 

خدمات بیمه مکمل هزینه شد. 
جالل یزدانى اظهار کــرد: به منظور کاهش هزینه هاى 
درمان و حفاظت مالى از مددجویان در برابر مخارج آن، 
کلیه مددجویان تحت پوشش این نهاد اعم از شهرى و 
روستایى تحت پوشــش بیمه مکمل درمان قرار دارند.

وى افزود: این خدمت در سه سرفصل به مددجویان ارائه 
مى شود که شامل پرداخت فرانشیز و مابه التفاوت خدمات 

مشمول بیمه پایه، خدمات تشخیصى و درمانى ضرورى 
غیر پوشش بیمه پایه و خدمات جانبى درمان شامل هزینه 
رفت و آمد بیماران، امکانات اقامتگاهى و هزینه مراقبت 
از بیماران زمینگیر است. معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد اصفهان، تعداد افراد بهره مند از این پوشش 
درمانى را 149 هزار و 500 نفر اعالم کرد و گفت: در سال 
گذشته بیش از سه میلیارد و 926 میلیون تومان در این 
زمینه هزینه شــد.وى با بیان اینکه بیمه مکمل درمان 
مددجویان کمیته امداد داراى دو ســطح خدمات است، 
افزود: سطح اول به همه جامعه تحت حمایت و سطح دوم 

به بیماران صعب العالج و زمینگیر ارائه مى شود.

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
طى بررسى ها مشخص شده، بهداشت و درمان استان 
اصفهان مبلغ 280 میلیارد ریال به اداره اوقاف اســتان 

بدهکار است. 
حجت االسالم و المســلمین رضا صادقى با بیان اینکه 
سازمان اوقاف و امور خیریه در سه حوزه مهم مرتبط با 
وظایف خود فعالیت دارد، اظهار کرد: در حوزه قرآنى بر 
اساس فرمایشــات رهبر معظم انقالب مبنى بر تربیت 
15 میلیون حافظ قرآن در کشور، سازمان اوقاف استان 
اصفهان ظرف چهار ســال یک میلیون نفر حافظ قرآن 

تربیت کرده است. 

وى تصریح کرد: اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
بیش از 106 درصد از ســهمیه مربوط بــه خود را براى 

حافظان قرآن هزینه کرده است.
حجت االسالم و المسلمین صادقى با بیان اینکه در زمینه 
حفظ مجازى قرآن، بعد از استان قم در استان اصفهان 
حفظ مجازى قرآن راه اندازى شده است، اظهار کرد: در 
اســتان اصفهان 3200نفر در رشته حفظ مجازى قرآن 

شرکت کرده و رتبه دوم را به دست آوردند.
وى با بیان اینکه استان اصفهان در زمینه موقوفات رتبه 
ششم کشورى را داراست، افزود: در کشور 8051 امامزاده 

وجود دارد که 817 امامزاده در استان اصفهان است.

هزینه4میلیاردى کمیته امداد 
براى بیمه مکمل مددجویان 

بدهى 28 میلیاردى بهداشت و 
درمان اصفهان به اداره اوقاف

بررسى«رویکردهاى نوین
 در زبان شناسى»

فراخوان ارسـال مقاله به کنفرانس ملى رویکردهاى 
نویـن در زبان شناسـى کاربردى و مطالعـات ترجمه 
منتشـر شـد. بنا بر اعالم دبیرخانه، زبـان، فرهنگ و 
جهانى شـدن، توانش بین فرهنگى و آمـوزش زبان 
انگلیسـى، مسـائل بین فرهنگـى و تدویـن مطالب 
درسى، مسائل بین فرهنگى و فن تعلیم ترجمه، دانش 
بین فرهنگى و توانش ترجمه محورهاى این همایش 

یک روزه است.
 عالقـه منـدان بـراى کسـب اطالعـات بیشـتر، 
ثبـت نـام و ارسـال مقالـه بـه نشـانى اینترنتـى

 www.shbuconf.ir/fa مراجعه کنند.
پژوهشگران تا 16 شهریور براى ارسال مقاله فرصت 
دارند و آخرین مهلت ثبت نام تا 25 آذر اعالم شده است.

اهداى 10 ُتن برنج به همت 
خّیر نایینى

نیکـوکار نایینـى 10 ُتـن برنـج بـه نیازمنـدان اهدا 
کرد.رئیس جمعیـت هالل احمـر شهرسـتان نایین 
گفت:«قدرت ا... باشنده خدایى نایینى» 10 ُتن برنج 

را تحویل جمعیت هالل احمر شهرستان داد.
ابراهیم عادل زاده نایینـى اظهارکرد: این میزان برنج 
براى توزیع بین نیازمندان و افراد بى بضاعت در قالب 
طرح هاى معیشتى توزیع خواهد شد. وى افزود: ارزش 

برنج اهدایى بیش از 350 میلیون ریال است.

خبر

فقدان سند مالکیت 
شماره: 971218641692417  چون غالمرضا ستارى فرزند حسنعلى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك  شماره391/3220 
واقع در قطعه گلدشــت نجف آباد بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 272 دفتر 7 متمم امالك نجف اباد بنام امیر 
آقادانیاپور فرزند الیاهو ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى شماره 7425-1352/05/15 دفترخانه 
351 تهران ب نام او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جا به 
جایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/04/31 1122/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 3/747
 مزایده اموال غیرمنقول 

اجراى احکام حقوقى شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
960082ج/6 له خانم محبوبه جعفرى و علیه آقاى محمدرضا نصراصفهانى مبنى بر مطالبه مبلغ 50 عدد ســکه 
بهارآزادى و 40 مثقال طال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/5/28 ساعت 11 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت فروش 48 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ ملکى به پالك ثبتى 3964 فرعى از 5 اصلى بخش 14 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیال درج شده است ملکى آقاى محمدرضا نصر اصفهانى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه 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 مراجعه و از 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: در خصوص ارزیابى ملک 
با مشخصات شماره سرى به شماره 2964 فرعى از 5 اصلى، همراه آقاى محمدرضا نصراصفهانى به محل مورد نظر 
واقع در اصفهان خیابان میرزا طاهر عربى، کوچه شماره 4 (دشت برز) بن بست استقالل با کدپست 8185876479 
مراجعت نموده و بازدید به عمل آورده شد. نظر به بررسى وضعیت موجود ملک، مدارك و مذاکرات انجام شده نتیجه 
به شرح زیر اعالم مى گردد: وضعیت موجود: ملک مورد نظر با مساحت عرصه 81/29 مترمربع مى باشد که یک واحد 
مسکونى با مساحت اعیانى در حدود 65 مترمربع با قدمتى در حدود 15 سال با سقف فلزى و دیوارهاى باربر در آن 
احداث شده است. واحد مسکونى شامل یک هال و پذیرایى اصلى، یک اتاق خواب، آشپزخانه و سرویس بهداشتى در 
حیاط مى باشد. درب و پنجره اصلى ساختمان فلزى و درب هاى داخلى با چارچوب فلزى و چوبى اجرا شده اند. کیفیت 
ساخت و مصالح به کار رفته متوسط بوده و ساختمان داراى انشعابات گاز، برق و آب مى باشد. ارزیابى پالك: با توجه به 
بررسى هاى انجام شده، موقعیت ملک و عرض گذر مجاور، بافت محله و ساختمان موجود و همچنین در نظر گرفتن 
کلیه عوامل موثر در قیمت گذارى، ارزش بهاى ملک مورد نظر، برابر با 1150000000 ریال معادل یکصد و پانزده 
میلیون تومان برآورد مى گردد. لذا با توجه با قیمت ارزش گذارى، هزینه کارشناسى براساس ابالغیه سال 1392 و 
مفاد ماده 11 آن براى برابر با 4837500 ریال و مى باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضى نسبت 
به پرداخت آن در وجه اینجانب صورت گیرد. در نتیجه ارزش 48 حبه مشاع به پ 766/666/666 ریال ارزیابى مى 

گردد. م الف: 198737 دادورز  اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /4/453
فقدان سند مالکیت

شماره:  139721702023005136- 97/4/21 نظر به اینکه خانم فریبا سجاد فرزند کمال با تسلیم دو برگ استشهاد 
شهود، مدعى مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 2643/29 واقع در بخش سه 
ثبت اصفهان که به موجب سند انتقال به شماره 107862- 1367/11/5 دفترخانه 72 اصفهان مالک گردیده که در 
صفحه 29 دفتر 57 امالك به شماره ثبت 5620 ثبت و سند مالکیت دفترچه اى به شماره چاپى 21897 صادر و تسلیم 
گردیده که سند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است. طبق تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 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 کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 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: 203867 

صفائى نائینى رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/581
مزایده اموال منقول

شماره درخواست: 9710463723400022 شماره پرونده: 9409983653301132 شماره بایگانى شعبه: 970356 
این اجراى احکام در نظر دارد درخصوص پرونده 970356 اجراى احکام حقوقى شعبه اول یک دستگاه پراید متعلق به 
آقاى حمیدرضا بابائى باغبهادرانى را در قبال مطالبات خانم پردیس هاتفى به مشخصات زیر از طریق مزایده بتاریخ 
روز شنبه مورخ 97/5/27 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه 
بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان 
چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم این اجرا 
ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 
براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده مى توانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند/ محل انجام 
مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه ساختمان شماره 2- طبقه 1- مال مورد مزایده عبارت است 
از: یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامى 564 ق25 ایران 54 برنگ سفید روغنى مدل 1382 داراى شماره موتور 
499399 و شماره شاسى 1412282951718 خودرو فوق تصادفى و بازسازى شده- رنگ شدگى در حال حاضر بدنه 
خوردگى دارد- آثار رنگ زدگى نیاز به ترمیم و رنگ آمیزى دارد- گلگیر عقب فرورفتگى دارد- چراغ راهنماى عقب 
سمت راست شکسته- در دو طرف خوردگى و فرورفتگى دارد- موتور خودرو ضعیف و کمپرس دارد- گیربکس سالم- 
تودوزى فرسوده- فاقد زه- الستیکها 30 درصد بازدهى- فاقد بیمه نامه متغیر- باطرى فاقد کارایى توسط کارشناس 
رســمى به مبلغ 60/000/000 ریال جهت پایه مزایده تعیین و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م 
الف: 207919 مدیر  اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه /4/589

حصر وراثت
آقاى احسان ریزى فرزند علیرضا داراى شماره شناسنامه 32 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 97/363 
این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبرى حیدرى وینیچه فرزند خدارحم 
به شماره شناسنامه/ ملى 31 در تاریخ 1397/03/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- احسان ریزى فرزند علیرضا شماره شناسنامه 32 نسبت به متوفى 

فرزند 2- احمد ریزى وینیچه فرزند علیرضا شماره شناسنامه 10 نسبت به متوفى فرزند 3- هللا  ریزى وینیچه فرزند 
علیرضا شماره شناسنامه 322 نسبت به متوفى فرزند 4- زهرا ریزى وینیچه فرزند علیرضا کدملى 5410000889 
نسبت به متوفى فرزند 5- علیرضا ریزى وینیچه فرزند بختیار شماره شناسنامه 6 نسبت به متوفى همسر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 207925 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک) /4/590
حصر وراثت

خانم پروین حیدرى وینیچه فرزند اله قلى داراى شماره شناسنامه 1057 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 
97/364 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله حیدرى فرزند 
کریم به شماره شناسنامه/ ملى 4 در تاریخ 1397/04/06  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محمدجواد حیدرى فرزند حبیب اله کدملى 5410281977 
نسبت به متوفى فرزند 2- مطهره فرزند حبیب اله کدملى 5410251938 نسبت به متوفى فرزند 3- پروین حیدرى 
وینیچه فرزند اله قلى شماره شناسنامه 1057 نسبت به متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 207940 

علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /4/591
حصر وراثت

غالمرضا ایزدى فرزند علیرضا داراى شماره شناسنامه 285 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 97/383 این 
شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا ایزدى فرزند على به شماره ملى/ 
شناسنامه 14 در تاریخ 1396/04/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- مهرالسادات هاشمى شیخ آبادى فرزند سید قاسم شماره شناسنامه 140 نسبت 
به متوفى زوجه 2- محمدرضا ایزدى فرزند علیرضا شماره شناسنامه 1524 نسبت به متوفى فرزند 3- حسین ایزدى 
فرزند علیرضا شماره شناسنامه 451 نسبت به متوفى فرزند 4- غالمرضا ایزدى فرزند علیرضا شماره شناسنامه 285 
نسبت به متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در 
غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م ا لف: 208119 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /4/592
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك  شماره 328واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام 
خانم طاهره منتظرى  فرزند غالمعلى وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/4/31 م الف:208293 حسین زمانى-  رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /4/593
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه ویالیى پالك  شماره 832/2واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
به نام خانم فرشته ریاضى  نجف آبادى فرزند محمدحسن   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/4/31 م الف:208150حسین زمانى-  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /4/594
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ به استثناى بهاى یک هشتم اعیانى یکبابکارگاه موزائیک  پالك  شماره 1817/2واقع 
درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى محمود محمدى نجف آبادى   فرزند على اکبر   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/4/31 

م الف:208145 حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 4/595
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9710103732300306 شماره پرونده: 9709983732300332 شماره بایگانى شعبه: 970340- 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى على نیک پى و بهرام هداوند، خواهان آقاى حمیدرضا 
حسنى دادخواستى بطرفیت آقایان على نیک پى و بهرام هداوند  به اتهام  ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983732300332 شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان نجف اباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى  دخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 205498/م الف شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان  نجف آباد/4/596
 مزایده

در پرونده کالسه 971376 اجرایى و به موجب دادنامه 956-96 صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى سیروس شکرالهى فرزند عروجعلى محکوم است به پرداخت 14 عدد سکه تمام بهارآزادى و 20 
مثقال طالى ساخته شده و مبلغ 64/781/992 تومان بابت مهریه و مبلغ 210500 تومان بابت هزینه هاى دادرسى 
در حق محکوم له معصومه بهارلویى و مبلغ 250/000 تومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه سوارى سمند به شماره انتظامى 53-479ن18 مدل 1383 به رنگ نقره اى 

متالیک داراى موتور و شاسى باتوجه به توقف طوالنى باطرى خوابیده- و قرار داشتن در محوطه باز پارکینگ و تابش 
نور آفتاب نیاز به رنگ و باسازى دارد- بدنه خودرو داراى زدگى و خش مى باشد و خودروى مذکور داراى ارزشى معادل 
90/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/05/21 ساعت 10 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 205499/م الف مدیراجراى 

احکام مدنى 2 دادگسترى نجف آباد/4/597
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونــده: 139704002133000209/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9700267 شــماره آگهى ابالغیه: 
139703802133000029،  بدین وســیله به آقاى احمد براتى فرزند ابوالقاسم که ابالغ واقعى اجرائیه به شما در 
ادرس اعالمى بستانکار(حاجى آباد ایثارگران غرفه 37-38-39-40) امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که آقاى 
محمد منتظرى نجف آبادى به استناد چک شماره 3/023512 مورخ 97/03/20 به عهده بانک سپه شعبه کهریزسنگ 
وبرگشتى شماره 098000705 مورخ 97/03/20 صادره از بانک سپه شعبه نجف آباد جهت وصول مبلغ بیست میلیون 
ریال درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9700267 در این واحد مطرح است لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج 
و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى 
گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق 
حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 

205543/م الف- حسین زمانى-رئیس اداره  ثبت اسنادو امالك نجف آباد/4/598
مزایده

شــماره نامه:9710113757500274  شماره پرونده: 9309980351000526 شــماره بایگانى شعبه:960177  
اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960177 اجرایى جلسه مزایده 
اى علیه اکبر میزایى وله آقاى حسن صادقى برگزار نماید، ملک مذکور به صورت قولنامه اى واقع در روستاى دماب 
کوچه مدرسه که این ملک داراى مساحت حدود 350 مترمربع که شــماال به طول 23/3 به کوچه 8 مترى و شرقا 
به طول 15 متر به کوچه 6 مترى منتهى مى گردد همچنین این ملک جنوبا به طول 23/3 متر به ملک آقاى تیمور 
افرین و غربا به طول 15 متر به ملک آقاى حسنى میرزایى محدود گردیده است در این ملک هیچ گونه مستحدثاتى 
وجود ندارد که ملک فوق با وجود شرایط فوق بدون هرگونه مستحدثات به قیمت پایه  کارشناسى یک صدو نود و 
دو میلیون پانصد ریال ارزیابى گردیده است جلســه مزایده  درتاریخ 97/05/28 ساعت 11 الى 12 صبح و در دفتر 
اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از 
تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده 
مزایده شخصى است که 10٪  مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و بالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحا 
کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 205605/م الف مدیراجراى احکام دادگاه 

عمومى بخش مهردشت /4/599
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030002049 چون آقاى محمد حسن شریعتى نجف آبادى فرزند عباسعلى باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ پالك شماره  214 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 265 دفتر 225 امالك 
نجف اباد بنام فاطمه بیگم بارفروش فرزند محمود ثبت و سند و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى شماره 
103066-1377/06/12 دفترخانه 88 نجف اباد بنام او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/04/31  205675/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/600
 حصروراثت 

خانم  اقدس فاضل نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 168 به شرح دادخواست به کالسه 486/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عزیزاللهى نجف آبادى بشناسنامه 588 
در تاریخ 97/04/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد 
عزیزاللهى نجف آبادى ش ش 3459 ، 2. احســان عزیزاللهى نجف آبادى ش ش 13045 ، 3. نفیسه عزیزاللهى 
نجف آبادى ش ش 1080170952 ، 4. علیرضا عزیزاللهى نجف آبادى ش ش 1945 ، 5. محدثه عزیزاللهى نجف 
آبادى ش ش 1080100458 (فرزندان متوفى)، 6. اقدس فاضل نجف ابادى ش ش 168 ، (همسر متوفى) 7.حسن 
عزیزاللهى نجف آبادى ش ش 875 (پدر متوفى) 8. صدیقــه امامى نجف آبادى ش ش 67 (مادر متوفى) و متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهى صادرخواهد شد. 205739/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/601
 حصروراثت 

محسن شاه بندرى داراى شناسنامه شماره 401 به شرح دادخواست به کالســه 467/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حشمت اله شــابندرى سورانى بشناسنامه 1 در تاریخ 
96/06/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محسن شاه 
بندرى ش ش 401 ، 2. ناصر شابندرى سورانى ش ش 3 ، 3. امید شابندرى سورانى ش ش 5490029250 ، 4. زهرا 
شابندرى سورانى ش ش 135 ، 5. ناهید شابندرى سورانى ش ش 402 (فرزندان متوفى)، 6. توران آخوندى ش ش 
56 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 205743/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/602
 اخطار اجرایى

شماره 1156/96 ،  محکوم علیه 1.اصغر سورانى 2.فرحناز شایان ورند سفادرانى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به محکومیت خوانده ردیف دوم فرحناز شایان ورند سفادرانى  به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند 
اتومبیل به شماره انتظامى 676/23س81 در حق خواهان و(همچنین خوانده ردیف اول فقط محکوم به پرداخت 

مبلغ یکصدو بیست و هشت هزار تومان به عنوان هزینه دادرسى) در حق خواهان مى باشد، نیم عشر دولتى. محکوم 
له: احسان محمدى به نشانى: نجف اباد-خ شریعتى- خ 15 خرداد شــمالى-کوچه نور محمدى-جنب 44،  ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که 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 استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 205750/م الف-شعبه 1حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/603
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمدافشارى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده قاسم غالمى به شوراى حل اختالف شعبه 7 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 480/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/06 
ساعت 5 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 208125/ م الف شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد4/604
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمدافشارى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده مهدى قنبرى به شوراى حل اختالف شعبه 7 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 479/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/06 
ساعت 5:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 208124/ م الف شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/605
 حصروراثت

آقاى رضا نظرى نجف ابادى داراى شناســنامه شماره 612 به شرح دادخواست به کالســه 490/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على نظرى نجف ابادى بشناسنامه 13798 
در تاریخ 96/10/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بتول 
نظرى ش ش 767 ، 2. حسینعلى نظرى نجف ابادى ش ش 305 ، 3. حیدرعلى نظرى نجف ابادى ش ش 357 ، 4. 
رضا نظرى نجف ابادى ش ش 612 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 207746/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/606
 اخطار اجرایى

شماره 4/97  به موجب راى شــماره 233 تاریخ 97/03/02 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه مرتضى احمدى فرزند عیسى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 71260152 ریال و مبلغ 11025750 ریال  بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ تقدیم 
دادخواست 96/12/23 لغایت اجراى حکم پرداخت نیم عشر دولتى، محکوم له: روح اله فاطمى فرزند حیدرعلى به 
نشانى: نجف اباد-دادگسترى شهرستان نجف اباد-مسئول بازداشتگاه. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. 207739/م الف-شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/4/607
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان ساالر صوفى دادخواســتى به خواســته به طرفیت خوانده پوران یزدانیان به شوراى حل اختالف شعبه 3 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 418/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/10 
ساعت 4عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 207734/ م الف شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/608
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان کرمعلى محمدى  دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت خوانده محمدقاسم رضایى به شوراى حل 
اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 391/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/06/05 ساعت 4عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 206891/ م الف شعبه 7 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/609
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سیدحسام هاشمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 150/000/000 ریال به طرفیت خوانده محمدسامى 
به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 394/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/18 ساعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 208123/ م الف شعبه 2 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/4/610

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
سیاست شهردارى اصفهان حذف سرعتگیرها در سطح 
شهر و افزایش تعداد دوربین هاى ثبت تخلف براى کنترل 

سرعت رانندگان است. 
علیرضا صلواتى اظهارکرد: نصب سرعتگیر در شهر دغدغه 
شهردارى نیست، اما با توجه به اینکه برخى از رانندگان با 
سرعت غیر مجاز در معابر شهرى رانندگى مى کنند و جان 
سایر شهروندان، به ویژه عابران پیاده و دانش آموزان را به 
خطر مى اندازند، ناچار به نصب ســرعتگیر پالستیکى در 

برخى از معابر شهر هستیم.
■■■

وى کاهــش 30 درصدى تخلفات ناشــى از ســرعت 
غیرمجاز و به حداقل رســیدن تخلف عبور از چراغ قرمز 
را، از دستاوردهاى توسعه دوربین هاى نظارت تصویرى 
و ثبت تخلف در اصفهان دانســت و افزود: هدف، اعمال 
قانون و جریمه کردن نیست، بلکه داشتن شهرى آرام و 

قانونمند، آرمان مدیریت شهرى اصفهان است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه در سال هاى گذشــته ناهنجارى هاى ترافیکى در 
شهر نهادینه شــده بود به طورى که تخلفات زیادى در 
زمینه عبور از چــراغ قرمز، توقف روى خــط عابر پیاده 
و ســرعت هاى غیرمجاز مشاهده مى شــد، خاطرنشان 
کرد: باتوجه به فرهنگسازى هاى صورت گرفته و نصب 
دوربین هاى ثبت تخلف در شهر، آمار تخلفات عبور از چراغ 
قرمز و توقف روى خط عابرپیاده نسبت به گذشته کاهش 

یافته که این امر، نشان دهنده قانونمندتر شدن شهروندان 
اصفهانى است. وى گفت: سال گذشته اعتبارات مورد نیاز 

براى پایش نظارت تصویرى و ثبت تخلفات ترافیکى شهر 
اصفهان، جذب و تعدادى از ســامانه ها نصب شد، البته 

برخى دیگر از سامانه هاى نظارت تصویرى نیز در انتظار 
تأمین برق و دریافت کد اعمال قانون از پلیس راهور است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان خبرداد؛

سرعتگیرها  از سطح شهر حذف مى شود

جوان کارآفرین روســتایى، با کشــت آلوئه ورا و 
گیاهان دارویى در حاشــیه کویر شرق اصفهان 

کمربندى سبز ایجاد کرد.
کارشناس سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
گفت: «حیدر عشورى» کارآفرین جوان روستاى 
چریان با احداث دو هکتار گلخانه کشت آلوئه ورا 
و باغى با 12هزار اصله درخت انار و 20گونه گیاه 
دارویى چاى ترش، به لیمو و 2000 درخت سیب، 
گردو، پســته و گالبى کمربندى سبز در منطقه 

خشک استان اصفهان ایجاد شده است.
حســن احمدى افزود: این کارآفرین حداقل آب 
موجود در مزرعه را ذخیره و با اســتفاده از سامانه 
آبیارى تیپ، مصرف آب را درمقایســه با آبیارى 

سنتى به یک پانزدهم کاهش داده است.
وى ادامه داد: عشورى با فراورى آلوئه ورا، ساالنه 
یک تن انواع شربت، ترشــى ومرباى آلوئه ورا را 
از داخل روســتاى چریان با واسطه به کشورهاى 

اروپایى و آسیایى صادر مى کند.

ایجاد کمربند سبز 
با کشت آلوئه ورا 
در حاشیه کویر 
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فراخوان ثبت نام 
در استارت آپ گردشگرى 

رئیس گروه توسعه گردشگرى و بازاریابى اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: فراخــوان ثبت نام در اســتارت آپ 

گردشگرى اصفهان آغاز شد.
کورش وکیلى افزود:این رویداد، به منظور شناسایى 
طرح ها و ایده هاى خــالق، نوآورى و کارآفرینى در 

حوزه گردشگرى برنامه ریزى شده است.
وى با اشــاره به اینکه اســتارت آپ ها رشد سریعى 
در کسب و کار دارند، بازگشت ســرمایه نیز در این 
شــرکت هاى نوپا بیش از انتظار تحقــق مى یابد، 
اظهارکرد: فعاالن حوزه گردشــگرى، تشکل هاى 
مردم نهاد، دانشــجویان و ایده پردازان عالقه مند 
مى توانند از 22تا24 مــرداد در این رویداد فرهنگى 

شرکت کنند.
وى افزود: به تیم هاى برتر شرکت کننده بسته هاى 

حمایتى در قالب جوایز اهدا مى شود.

دستگیرى سارقى 
با اقرار به 23 فقره سرقت

کارآگاهان پلیس آگاهى شهرسـتان شـاهین شـهر 
موفق به شناسایى و دستگیرى سارق حرفه اى اموال 

داخل خودرو شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: 
در پى وقوع چند فقره سـرقت اموال داخل خودرو در 
برخى از خیابان هاى شـهر شاهین شـهر، کارآگاهان 
پلیس آگاهى این فرماندهى موفق شدند یک سارق را 

شناسایى و وى را حین سرقت دستگیر کنند.
رجبعلى مختارى افزود: فرد دستگیر شده هنگامى که 
با مسـتندات پلیس رو به رو شـد، به 23 فقره سرقت 

اموال داخل خودرو اعتراف کرد.

پرداخت6میلیارد ریال وام به 
مدد جویان بهزیستى نجف آباد 
مدیر اداره بهزیستى شهرستان نجف آباد از پرداخت 
شـش میلیارد ریال وام اشـتغالزا در یکسـال اخیر به 

مددجویان این شهرستان خبر داد.
علیرضا قناعتکار افزود: تسـهیالت اشتغالزا به شکل 
قرض الحسنه و با باز پرداخت پنج ساله، به 30 خانواده 
تحت پوشـش بهزیسـتى در نجف آباد پرداخت شده 
اسـت تا در زمینه اشتغال خانگى و کسـب و کار خرد 
هزینـه کننـد. وى همچنین شـمار معلـوالن تحت 
پوشـش شهرسـتان نجف آبـاد را چهار هـزار و700 
نفرعنوان کرد وگفت: در این شهرسـتان هفت مرکز 
روزانه و پنج مرکز شبانه روز، با ظرفیت 980 نفر براى 

خدمت رسانى به معلوالن وجود دارد.

تجربه گرم ترین روزهاى 
اصفهان تا اواسط مردادماه

کارشـناس مسـئول پیش بینى وضع  هـوا اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان از افزایش دماى هوا تا آخر 

این هفته خبر داد.
فاطمـه زهرا سـیدان بـا اشـاره بـه اینکـه  اصفهان

گرم ترین روزهاى خود در تابستان را سپرى مى کند، 
گفت: هفته پیش رو، هفته گرمى براى شهر اصفهان 
است و حداکثر دما براى روزهاى سه شنبه وچهارشنبه 

39تا 40 درجه خواهد بود.

ثبت مشخصات در سامانه 
خدمات سالمت شهرضا

مشخصات 138 هزار نفر در سامانه خدمات سالمت 
در شهرستان شهرضا ثبت شد.

مدیر شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان شهرضا 
افزود: 59 درصـد از این جمعیت، با حضـور به موقع 
در مراکـز و پایـگاه هـاى سـالمت، جـزو جمعیـت 
فعال محسـوب مى شـوند. حجت ا... تنهایى گفت: 
متأسـفانه در گـروه سـنى جوانـان 18 تا 29 سـال، 
کمترین مراجعه را به درمانگاه ها داریم، درحالى که 
در این سن مى توان پایه گذار سالمت در میانسالى 

و سالمندى بود.

خبر

رئیس کتابخانه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
گفت: در آینده نزدیک، ایســتگاه هاى مطالعه در 
روســتاهاى فاقد کتابخانه راه اندازى مى شود و 
عضویت در این ایستگاه ها، به طور رایگان انجام 

مى شود.
على جعفرپور با اشــاره به کم بودن سرانه مطالعه 
در کشــور اظهار کرد: مسئوالن باید براى تشویق 
جوانان و نوجوانان بــه فرهنگ کتابخوانى تالش 
کنند و براى تحقــق این امر، بایــد برنامه هایى 
به منظور جذب بیشــتر مــردم بــه کتابخانه ها

اجرا شود.

رئیس کتابخانه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
افزود: برگزارى مســابقات کتابخوانى، یکى از راه 
حل هاى مناســبت براى جذب جوانان به کتاب 
اســت و مى توان در مناســبت هاى مختلف این 

امر را احیا کرد.
جعفرپور تأکید کرد: هزار و 360 نفر در کل منطقه، 
عضویت کتابخانه هاى عمومى را دارا هســتند و 
برنامه هایى براى جذب بیشتر مردم به کتابخوانى 
تدوین شده اســت که یکى از این برنامه ها، ایجاد 
ایستگاه هاى مطالعه در روستاهاى فاقد کتابخانه و 

عضویت رایگان در این مراکز است.

سخنگوى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: «اتاق 
مراقبت از کودك» در پروژه هاى در دســتور کار شهردارى 
راه اندازى مى شــود. مهــدى مقــدرى در خصوص طرح 
پیشنهادى پنج نفر از اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
در خصوص ایجاد اتاق مراقبت کودك در فضاهاى عمومى 
شهر اصفهان اظهار کرد: این طرح به منظور ارائه خدمات 
بهتر به عموم شهروندان از سوى اعضاى شوراى شهر ارائه 
شده است. وى با بیان اینکه در حال حاضر فضاهاى عمومى 
از جمله پایانه هاى مسافربرى، ســرویس هاى بهداشتى، 
فضاهاى تفریحى و فضاهاى خدماتى که توسط شهردارى 
بهره بردارى مى شود، فضاى الزم براى مراقبت از کودك را 

ندارد، افزود: در این فضاها، مادرانى که داراى کودك هستند 
براى شیردهى و یا تعویض پوشاك فرزندشان مشکل دارند. 
سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه طرح 
پیشنهادى ایجاد اتاق مراقبت کودك در فضاهاى عمومى 
شهر اصفهان در کمیسیون هاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
و کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان بررسى شده است، افزود: بررسى نهایى این 
طرح، روز یک شنبه(امروز) در جلسه علنى انجام مى شود. 
وى تصریح کرد: در قالب این طرح، اختصاص فضایى براى 
مراقبت از کودکان در فضاهایى که توســط شهردارى در 

دست بهره بردارى است، انجام خواهد شد.

«اتاق مراقبت از کودك» 
راه اندازى مى شود

روستاهاى اصفهان میزبان 
ایستگاه هاى مطالعه مى شوند

این بــار اصفهان میزبان اولین جشــنواره فیلم کوتاه 
«مهر ســالمت» از 23 تــا 26 مهرماه ســال جارى 

خواهد بود.
رئیس اولین جشــنواره فیلم کوتاه «مهر ســالمت» و 
رئیس مجمع خیرین سالمت اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه سالمت جایگاه ویژه 
دارد از همه دســتگاه هاى مرتبط با امر ســالمت براى 
هماهنگى و همکارى در برگزارى اولین جشــنواره فیلم 
کوتاه «مهر ســالمت» در اصفهان دعوت به همکارى 
شد و با اســتقبال هم روبه رو بود. سید حسین رضازاده با 
بیان اینکه سعى شد از ظرفیت فکرى مجموعه تشکیالتى 
در حوزه سالمت بهره گیرى شود، افزود: پیش بینى اولیه 
بودجه برگزارى اولین جشنواره فیلم کوتاه «مهر سالمت» 
400 میلیون تومان بوده که این هزینه ها را مجمع خیرین 
سالمت استان اصفهان تقبل کرده و البته سایر سازمان ها 
هم قول دادند در تأمین منابع مالى ما را یارى دهند که تا 
امروز عملیاتى نشده اســت. وى ایجاد و ترغیب و حس 
مســئولیت در جامعه، معرفى افراد نیکــوکار در عرصه 
سالمت و بازنمایى فعالیت هاى خیرین در عرصه سالمت 
را از اهداف این جشــنواره برشمرد و افزود: جشنواره فیلم 
کوتاه «مهر سالمت» با گره زدن دو مفهوم سالمت و هنر، 

تأثیرگذارى دارد. 
■■■

دبیر اولین جشــنواره فیلم کوتاه «مهر سالمت» نیز از 

تالش گسترده خیرین سالمت در ساخت بیمارستان ها 
و... گفت و اینکه در این راستا بر آن شدیم به زبان هنر به 

حوزه خیرین سالمت توجه شود.
سید مهدى سیدین نیا سالمت و امنیت در جامعه را داراى 
اهمیت ویژه اى دانست و اظهار کرد: مردم نیز همچون 
خیرین در بخش سالمت همواره پیشگام بوده و هستند 
و در این راســتا ایده برگزارى جشنواره با خیرین مطرح 
شد که با استقبال بسیار خوبى هم همراه شد و جلسات 
سیاستگذارى جشنواره به طور مستمر برگزار و کار پخته 
و آماده شــد. وى افزود: براســاس فراخوان جشنواره، 
فرصت ارســال فیلم و آثار تا 15 مردادماه ســال جارى 
تمدید شــد، از 16 تا 30 مرداد 97 آثار در اختیار هیئت 
انتخاب قرار مى گیرد و از اول شهریور تا 15 شهریور سال 

جارى هم آثار توسط داوران، داورى خواهد شد.
ســیدین نیا گفت: تا امروز 500 اثر به دبیرخانه جشنواره 
رسیده، که پیش بینى مى شــود با توجه به تمدید زمان 
ارســال آثار تا 15 مردادماه ســال جارى، ایــن تعداد

 افزایش یابد. وى خاطرنشــان کرد: هنر باید در خدمت 
سالمت باشد و امید اســت با توجه به اینکه رویکرد این 
جشنواره اســتفاده از ابزار تخصصى فیلم براى سالمت 
اســت بتوانیم حرکتى ایجاد کنیم تا کار خیرین بخش 
سالمت بیش از پیش معرفى شود و با برگزارى جشنواره، 
فرهنگ نیکــوکارى در حــوزه ســالمت را در جامعه

 بارور سازیم.
■■■

عضو شوراى سیاســتگذارى اولین جشنواره فیلم کوتاه 
«مهر سالمت» و رئیس حوزه هنرى اصفهان نیز گفت: 
کار خیر یکى از شــاهکارهاى خداوند بوده که در وجود 
انسان هاست به گونه اى که همه انسان ها در یک زمان 
به نقطه اى مى رســند که کمک به همنوع را مدنظر قرار 

مى دهند.
مهدى احمدى فر اظهار امیدوارى کرد در این جشنواره با 
ابزار هنر شاهد ترویج خیر باشیم. وى خاطرنشان کرد: در 
اولین جشنواره فیلم کوتاه «مهر سالمت» ما از هفت اثر 
کارگردانان جوان که توانایى مالى نداشتند حمایت کرده، 
با آنان ارتباط برقرار کردیم و قرارداد بستیم و امکانات در 
اختیارشان قرار دادیم تا فیلم حرفه اى براى شرکت در این 

جشنواره بسازند. 

اصفهان، میزبان اولین جشنواره فیلم کوتاه «مهر سالمت»
ساسان اکبرزاده

اولین همایش ملى تحقیقات نوین در زمینه مهندسى 
برق، کامپیوتر و فناورى اطالعات در دانشــگاه آزاد 

مبارکه برگزار شد.
مدیر مرکز تخصصى بازى هاى رایانه اى دانشــگاه 
اصفهان گفت: در حوزه بازى هاى رایانه اى، فناوران و 
محققان این دانشگاه توانستند با توسعه این نرم افزارها 
براى بچه هایى که فلج CP داشتند، عالوه بر لذت 
بخش کردن مراحل درمان آنها، اطالعات گرانبهایى 
براى متخصص درمان جمع آورى کنند تا جلســات 

درمانى، کارآمدتر  برنامه ریزى شود.
جواد راســتى با بیــان اینکه گیــم تراپــى یا پلى 

تراپى(درمان به کمــک بازى هــاى رایانه اى)در 
دانشــگاه اصفهان به صورت تخصصــى پیگیرى 
مى شــود، افزود: همچنین براى اختالالت مختلف 
اوتیسم مانند هماهنگى چشم و دست هم اقداماتى 
صورت گرفت و با کمک تکنولوژى واقعیت مجازى، 
ترسى که این بچه ها از روبه رو شدن با محیط جدید 

دارند، بازسازى شد.
وى با اشاره به اینکه پیش تر بازى هاى رایانه اى یک 
ابزار سرگرمى قلمداد مى شد، گفت: چندسالى است 
که در دنیا و در حوزه پژوهش به عنوان یک ابزار براى 

درمان و آموزش محسوب مى شود.

درمان بیمارى با بازى هاى رایانه اى 

درحدود 130 هزار ُتن ســیب زمینى بهاره از مزارع 
استان اصفهان برداشت شد.

کارشــناس مســئول ســبزى و صیفى ســازمان 
جهادکشاورزى استان اصفهان، وسعت مزارع سیب 

زمینى بهاره این استان را 3000هکتار عنوان کرد و 
گفت: از نیمه خرداد تاکنون درحــدود 130 هزار ُتن 
سیب زمینى بهاره با ارقام مارفونا، ســانته وآریندا از 

مزارع این استان برداشت شد.
فردین ابراهیمى شهرستان هاى فالورجان، اصفهان، 
خمینى شــهر، نجف آباد، لنجان و مبارکه را از عمده 
شهرستان هاى تولید کننده این محصول زراعى در 
این استان برشمرد و افزود: اســتان اصفهان پس از 
اردبیل و همدان، ســومین تولید کننده این محصول 

زراعى در کشور است.
وى ادامــه داد: 140 هزارُتن ســیب زمینــى بهاره 
پارســال از 3500 هکتار مــزارع اســتان اصفهان

 برداشت شد.

اصفهان، سومین تولید کننده سیب زمینى

نمایشگاهى از آثار تصویرســازى کتاب داستان در 
گالرى نگاه نو برپا شد.

مدیر گالرى نگاه نو گفت: در این نمایشــگاه 48 اثر 
با تکنیک آبرنگ، اکرلیک، کالژ، پاســتل روغنى و 
مداد رنگــى در ابعاد کوچک و از آثار تصویرســازى 

44 دانشجوى دانشکده سمیه و سما ارائه شده است.
بابک شکرانى افزود: تصویرســازى شامل الیه ها و 
اجراى مختلف براى شــناخت مخاطب است که در 
تصویرسازى داستان، شعر و داستان در قالب تصاویر 

ارائه مى شوند.
وى گفت: تصویرگرى معاصر از طیف گسترده اى از 
سبک ها و تکنیک ها از جمله نقاشى، کوالژ، مونتاژ، 
 3D طراحى دیجیتال، چند رســانه اى و مدل سازى

استفاده مى کند.
عالقه منــدان براى بازدیــد از نمایشــگاه گروهى 
تصویرسازى کتاب داستان تا سوم مرداد از ساعت 17 
تا 20و30دقیقه به گالرى نگاه نو، واقع در آبشار سوم، 

خیابان مسرور، کوى شماره 3، باغ ارم مراجعه کنند.

نمایشگاهى از آثار تصویرساز کتاب داستان

انستیتو ســنگ ایتالیا با حمایت مالى یونیدو(سازمان 
توســعه صنعتى ملل متحد) در اصفهان راه اندازى 

مى شود.
رئیس کنفدراســیون ســنگ ایتالیا، افزایش کّمى و 
کیفى اکتشاف، استخراج و فرآورى صنعت سنگ را 
از اهداف راه اندازى انستیتو سنگ ایتالیا در اصفهان 
عنوان و بیان کرد: فعالیت کارگاه هاى صنعتى، فضاى 
آموزشــى و حضور دانشجویان و اســتادان دانشگاه 
مرتبط با صنعت سنگ، فرصت مناسبى براى ایجاد 

انستیتو سنگ ایتالیا در اصفهان است.
«فالویو ماربلى»آمــوزش نیــروى متخصص در 
اکتشاف، استخراج، فرآورى و بازرگانى را از بندهاى 
مهم تفاهمنامه همکارى کنفدراسیون سنگ ایتالیا و 
اتاق بازرگانى اصفهان دانست و افزود: فعاالن سنگ 

ایران براى حضور در بازارهاى جهانى الزم است داراى 
اســتانداردهاى بین المللى در زمینه طراحى، برش 

سنگ و بازاریابى باشند.
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى اصفهان هــم گفت: اتــاق بازرگانى، 
دانشگاه آزاد خمینى شــهر و فعاالن صنعت سنگ، 
ســه ضلع مثلث همکارى با کنفدراســیون سنگ 
ایتالیا آمادگــى همــکارى را در توســعه و تقویت

 سنگ ایران دارند.
شهریار شــعبانى ایجاد انستیتو آموزش سنگ، مرکز 
استاندارد و گواهى بازرســى کیفیت، ایجاد تعامالت 
نمایشــگاهى و ایجاد مرکز تعامالت تجــارى را از 
مفاد مهم همکارى کنفدراسیون سنگ ایتالیا با اتاق 

بازرگانى اصفهان بیان کرد. 

راه اندازى انستیتو سنگ ایتالیا در اصفهان

معاون علمى دانشــگاه جامع علمى- کاربردى اســتان 
اصفهان گفت: پذیرش دانشجو در ده مرکز آموزشى این 

استان از مهر ماه سال جارى متوقف مى شود.
مهدى قیصرى افزود: از بین 40 مرکز دانشگاه علمى و 
کاربردى استان اصفهان، درحدود ده مرکز دولتى است 
که بر اساس مصوبه شوراى عالى ادارى کشور، دیگر نمى 

توانند پذیرش دانشجو داشته باشند.
وى ادامه داد: بر اساس مصوبه سال گذشته شوراى عالى 
ادارى کشور، مراکز مجرى آموزش هاى علمى - کاربردى 
دولتى مجــاز به پذیرش دانشــجوى جدید در هیچیک 

از رشــته هاى آموزش عالى از جمله دوره هاى پودمانى 
نیستند. معاون علمى دانشــگاه جامع علمى- کاربردى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه این مراکز تا زمان دانش 
آموختگى همه دانشجویان خود فعال است، گفت: پس 
از اینکه همه دانشجویان این مراکز دانش آموخته شدند 
یک مرکز معین براى هر یک از آنهــا جهت پیگیرى و 
انجام امور ادارى تعیین مى شود. قیصرى خاطرنشان کرد: 
دانشگاه جامع علمى- کاربردى، یک سازمان دولتى و زیر 
مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناورى است، اما مراکز 
آموزشى علمى- کاربردى باید خصوصى یا عمومى باشند 

و نمى توانند دولتى بمانند. وى اضافه کرد: در صدد هستیم 
رشــته هایى که در مراکز دولتى ارائه مى شد، به مراکز 
خصوصى و عمومى منتقل شوند و عالقه مندان بتوانند در 

رشته مورد نظر خود ادامه تحصیل دهند.
قیصرى با اشــاره به تحصیل 14 هزار و 480 دانشجو در 
مقطع کاردانــى و هفت هزار و 250 دانشــجو در مقطع 
کارشناسى در 40 مرکز آموزشى دانشگاه جامع علمى- 
کاربردى استان اصفهان، گفت: از ابتداى سال 96 تا کنون 
هشت هزار و 414 نفر از این مراکز، دانش آموخته و وارد 

بازار کار شده اند.

توقف پذیرش دانشجو در 10 مرکز 
علمى کاربردى اصفهان 

همایش«بهره بردارى ازمنابع خاك و آب شور درشرایط 
بحران کم آبى» دراتاق بازرگانى برگزارشد.

رئیس کمیسیون کشاورزى، آب ومحیط زیست اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان با اشاره 
به اینکه در حال حاضر 95درصد جغرافیاى استان درگیر 
با خشکسالى است، افزود: با دعوت از کارشناسان زیست 

محیطى دانشگاه هاى استان، دنبال یافتن روش هاى
 جایگزین کــم مصرف براى توســعه فضاى ســبز 

شهر ها هستیم.
قلمکارى با بیان اینکه در مطالعات آبى و خاکى برخى 
دانشگاه ها مشخص شده است استان ظرفیت خوبى 
براى کشت گل و گیاهان ســازگار با شرایط کم آبى 

را دارد، گفت: با حمایت شــهردارى هــا مى توان این 
ظرفیت ها را که هم اکنون مطالعاتش انجام شده است، 

در توسعه فضاى سبز شهرى به کارگرفت.
وى بررسى آخرین وضعیت سیماى خاك وآب استان، 
استفاده از تجارب دیگران و شرایط تغییر اقلیم استان را 

از دیگر اولویت ها عنوان کرد.

آغاز مبارزه اصفهان با آب و خاك شور

کنسرت موسیقى «فرزاد فرزین» در سالن سیتى سنتر 
برگزار مى شود.  فرزاد فرزین متولد سال 1360 است و 
موسیقى را به صورت رسمى از سال 1378 آغاز کرد و 

تاکنون هفت آلبوم را منتشر کرده است.
وى که ازجمله خوانندگان موســیقى پــاپ ایران به 

شــمار مى رود، عالوه  بر خوانندگى در آلبوم هایش، 
ترانه سرایى، آهنگسازى و تنظیم کنندگى را به عهده 

دارد.
فرزین در زمینــه بازیگرى نیز فعال بوده اســت که 
اولین بار در ســال 1385 در فیلم «پسران آجرى» به 
کارگردانى مجید قارى زاده حاضر شــد و در آن نقش 

یک خواننده را برعهده داشت. 
او در تله فیلمى به نام«دنیاى محبوب» ساخته ارسالن 

میرحسینى نیز نقشى داشته است. 
کنسرت موســیقى فرزاد فرزین 12 مردادماه در دو 
ســانس ســاعت هاى 18و30دقیقه و 21 در سالن 
ســیتى ســنتر برگزار مى شــود. عالقه مندان براى 
دریافت اطالعات بیشتر مى توانند به نشانى اینترنتى 

SororConcert.com مراجعه کنند.

فرزاد فرزین در اصفهان مى خواند
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روزانه 12 سکه طال به برندگان جشنواره «عید تا عید» 
باشگاه مشتریان بانک سینا شامل 4 سکه تمام، 4 نیم 

سکه و 4 ربع سکه بهار آزادى اهدا مى شود. 
در این طــرح که از خرداد مــاه آغاز شــده و تا پایان 
مردادماه ســالجارى ادامــه دارد، شــهروندان در هر 
شرایط سنى مى توانند با داشــتن حداقل یک حساب 
در بانک ســینا و  بــدون هیچ گونــه محدودیتى، به 
عضویت باشگاه مشتریان بانک سینا درآمده  و با انجام 
تراکنش هاى کارتى، در مهلــت اجراى طرح از جوایز 

آن بهره مند شوند.
طبق این گزارش، اعضاى باشــگاه مى توانند با انجام 

تراکنش هایى چون برداشت وجه نقد از دستگاه هاى 
خودپرداز بانک سینا، انتقال وجه شتابى، پرداخت قبوض 
و خرید انواع شارژ تلفن همراه در بسترهاى الکترونیک 
بانک سینا شامل موبایل بانک و اینترنت بانک و کسب 
امتیازهاى بیشتر از طریق افزایش تراکنش ها  و صعود 
در نردبان امتیازهاى باشگاه، ضمن شرکت در 9 مرحله 
قرعه کشى،  شــانس خود را در بین اعضاى فعال تر 
باشگاه افزایش داده و از جوایز این طرح بهره مند شوند.
در پایان مهلت سه ماهه طرح، 9 مرحله قرعه کشى در 9 
روز متوالى بین اعیاد سعید قربان و غدیر انجام و جوایز 

تعیین شده به برندگان در قرعه کشى اهدا خواهد شد.

استاندار اصفهان گفت:بیش از 70 هزار خانوار کشاورز در استان 
اصفهان حضور دارند و بخش وسیعى از جمعیت اصفهان را در 
بر مى گیرند. وى افزود: نزدیک به 800 هزار نفر از پنج میلیون 
نفر جمعیت اســتان اصفهان روستانشــین هستند. محسن 
مهرعلیزاده با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان کشاورزان 
براى گذر از سال هاى بحران خشکسالى گفت: در سال هاى 
بحران و خشکسالى، وضعیت عادى نیست و مدیران استان 
اصفهان با درك و شناخت وضعیت موجود، تمامى تالش خود 
را براى حل مشکالت کشاورزان به کار گرفته اند. وى با اشاره 
به دنبال کردن ویژه مسائل مرتبط با آب و داشتن اطالعات 
آمارى در خصوص زاینده رود و آب خاطرنشــان کرد: من هر 

روز مسائل پیرامون آب را دنبال مى کنم و هر کجا الزم باشد، 
فشار به مســئوالن مربوطه مى آورم که مراقبت کنند که آب 
غیر قانونى و غیر مجاز برداشت نشود. مهرعلیزاده با بیان این 
که اطالعات، آمارها، اعداد و ارقام عجیب درخصوص حوضه 
زاینده رود توسط نماینده کشاورزان نادرست بیان شده است، 
اذعان داشت: اگر این رقم ها درست بود که دیگر آبى در سد 
زاینده رود وجود نداشت. وى تصریح کرد: با توجه به بارش هاى 
اردیبهشت ماه، مقدار آب ذخیره شده در حوضه زاینده رود به 
حدود 450 میلیون متر مکعب رسیده است و میزان دقیق آب 
شربى که در اصفهان مصرف مى شود و آبى که در بخش هاى 

مختلف به عنوان سهمیه داده شده است، مشخص است.

اهداى روزانه12سکه به 
برندگان بانک سینا

70 هزار خانوار کشاورز در 
استان وجود دارد

راه اندازى سامانه خدمات 
الکترونیکى شهروندى

مدیـر طـرح شهرسـازى الکترونیـک و برون سـپارى 
معاونـت شهرسـازى و معمـارى شـهردارى اصفهـان 
از راه اندازى سـامانه خدمـات الکترونیکى شـهروندان 
خبر داد و گفت: بـا راه اندازى این سـامانه کـه به زودى 
رونمایى خواهـد شـد، شـهردارى در خانه شـهروندان 
اسـت. وحیـد مهدویـان اظهارداشـت: بـا این سـامانه، 
شـهروندان اگر ملکى خریدارى کـرده و یا قصد خریدار 
آن را دارنـد، مى توانند اطالعـات مربوط به ملـک را در 
کمتر از یـک دقیقه به دسـت آورده و از مباحـث مالى و 
هزینه هاى صدور پروانه آن بدون مراجعه به شهردارى 

مطلع شوند.

اغلب سارقان خرد از میان 
افراد معتاد هستند

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: اغلب سارقان 
خرد از میان افراد معتاد هستند و براى کاهش سرقت ها 
باید مباحث مختلفى در حوزه خانواده، فرد و جامعه مورد 
توجه قرار گیرد. سـعید سلیمیان اظهار داشـت: نیازمند 
آموزش هاى الزم در ارتباط با سرقت هاى خرد به مردم 
هستیم تا با رعایت نکاتى که بارها توسط پلیس تذکر داده 
شده است، در معرض این سـرقت ها قرار نگیرند. وى با 
بیان اینکه بیشتر سارقان خرد از میان افراد معتاد هستند، 
اظهار داشـت: به طور معمول قصد این افراد ذخیره پول 
و یا تامین مالى طوالنى مدت نیسـت بلکه براى تامین 

ذره اى از مواد مخدر دست به سرقت مى زنند.

حافظ خوانى در خانه تاج محل
نخستین جلسه از سلسله جلسات حافظ خوانى، با حضور 
«لیال معصومى نائینى» در خانه تاج محل اصفهان برگزار 
مى شود.  لیال معصومى نائینى با بیان اینکه برگزارى دوره 
حافظ خوانى، آغازى براى فعالیـت ادبى خانه تاج محل 
اصفهان است، اظهار داشت: فعالیت هاى خانه تاج محل 
به دو بخش ادبى و معمارى تقسیم مى شود که مدیریت 
بخش معمارى را سعید مصطفوى به عهده دارد و بخش 
ادبى نیز توسط من اداره خواهد شد. وى که دانشجوى ترم 
آخر دکترى ادبیات دانشـگاه اصفهان با گرایش حماسه 
است، افزود: دورة حافظ خوانى با موضوع «ادبیات براى 
زندگى» و با محوریت عشق ورزى، اخالق، زیبایى و سایر 
مباحث مرتبط از نگاه حافظ، در روزهاى سه شنبۀ هرهفته 

برگزار مى شود.

دانشگاه اصفهان، میزبان 
یازدهمین جشنواره ملى 

بر اسـاس تفاهم نامه اى بین معاون فرهنگى و اجتماعى 
وزیـر علـوم و رئیـس دانشـگاه اصفهـان، این دانشـگاه 
میزبان یازدهمین جشـنواره ملـى حرکت شـد. غفارى، 
معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر علوم در مراسم امضاى 
تفاهم نامـه میزبانى دانشـگاه اصفهـان بـراى برگزارى 
جشـنواره ملـى حرکـت، وجـود 9هـزار انجمـن علمى 
دانشجویى را یکى از پرتعدادترین، متنوع ترین و فعال ترین 
تشکل هاى فرهنگى خواند و اظهار داشت: جشنواره ملى 
حرکـت که تجلـى گاه فعالیت هـاى انجمن هـاى علمى 
دانشجویى است، یکى از رخدادهاى مهم معاونت فرهنگى 
و اجتماعـى وزارت علوم اسـت که سـاالنه دانشـجویان 
دانشگاه هاى سراسـر کشـور در این رخداد بزرگ علمى 

جمع شده و دستاوردهاى خود را به نمایش مى گذارند.

دالالن فضاى اقتصادى را 
غبار آلود کرده اند

عضو فراکســیون نمایندگان والیى مجلس شوراى 
اسالمى با اشــاره به اینکه عدم شفافیت کشور را دچار 
تالطم مى کند، گفت: وجود دالل ها و ســرمایه داران 
ســبب ایجاد فضاى غبارآلــوده و غیر شــفاف براى 
سودجویى شــده است. حجت االســالم احمد سالک 
کاشانى با اشاره به اهمیت ایجاد شفافیت در عرصه هاى 
مختلف از سوى مسئوالن و متولیان دستگاه ها، افزود: 
وجود تیم دالل ها و سرمایه دارانى که از فضاى غبارآلوده 
و غیرشفاف سود مى برند، از جمله دالیل جلوگیرى از 

شفافیت در امور مختلف از جمله اقتصادى است.

خبر

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت خدماتى آسیانو اصفهان شرکت خدماتى آسیانو اصفهان 

(سهامى خاص) شماره ثبت (سهامى خاص) شماره ثبت 2373623736 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1026044539110260445391

هیئت مدیره شرکت هیئت مدیره شرکت 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شــود تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده شرکت خدماتى آسیانو اصفهان (سهامى خاص) شماره ثبت 
23736 و شناسه ملى 10260445391 که در ساعت 8 صبح مورخ 97/5/18 در آدرس 
اصفهان، خیابان آب 250، روبروى هایپر مى، تاکسى آسیا، کدپستى 8164717454 

تلفن 36650319 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1- انتخاب مدیران 
2- انتخاب بازرس اصلى و على البدل

3- انتخاب روزنامه کثیراالنت شار 
4- تصویب تراز مالى و حساب سود و زیان منتهى به سال 96 

مدیر اداره پیگیرى و وصــول درآمدهاى عمومى 
شهردارى اصفهان گفت: بســته تشویقى پرداخت 
عــوارض خودرو که از یکــم تیرماه آغاز شــده، تا 
31 شهریورماه ادامه خواهد داشــت و شهروندان 
مى توانند با مراجعه به یکى از شهردارى هاى مناطق 
15 گانه، بــا پرداخت عوارض خــودرو از این طرح 

استفاده کنند.
مصطفى نجارى اظهــار کرد: بر اســاس مصوبه 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان، در بسته تشویقى 
عوارض خــودرو 10 درصد جایزه خوش حســابى 
براى پرداخت کنندگان عوارض خــودرو که صرفًا 
عوارض سال جارى خود را بدهکار هستند، در نظر 

گرفته شده است.
وى افــزود: در این طرح همچنین به آن دســته از 
شهروندانى که عوارض خود را در سال هاى گذشته 
پرداخت نکرده اند و مشمول جریمه دیرکرد شده اند، 
معادل جریمه دیرکرد، بسته تشویقى تعلق مى گیرد.

وى با بیــان اینکه هدیه در نظر گرفته شــده براى 
شهروندان، به صورت شــارژ اصفهان کارت است 
کــه از آن مى تــوان در اتوبوس، قطار شــهرى و 
پارکینگ هاى طرف قرارداد شهردارى استفاده کرد، 
گفت: شهروندان مى توانند با مراجعه به مناطق 15 
گانه شهردارى اصفهان، نسبت به پرداخت عوارض 

خودرو و دریافت جایزه خوش حسابى اقدام کنند.

خوش حساب هاى عوارض خودرو
 هدیه مى گیرند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در 10 سال گذشته 35 لیتر در شــبانه روز کاهش سرانه 

مصرف آب خانگى در اصفهان بوده است.
هاشــم امینى  پیرامون تغییر ســبک زندگى با رویکرد 
مصرف بهینه  اظهار داشت:هم اکنون مصرف سرانه آب 
در اصفهان 154 لیتر در شبانه روز است، در حالیکه استاندارد 
جهانى آن 110 لیتر در شبانه روزاست و مى طلبد با تغییر 

سبک زندگى،آب را درست مصرف کنیم.
وى با اشاره به اقداماتى که در راستاى مدیریت مصرف 
در دستور کار قرار گرفت، اعالم کرد: در 11سال گذشته 
با اقداماتى که در زمینــه مدیریت مصرف اعمال گردید، 
ســرانه مصرف از 189 لیتر در شــبانه روز، به 154 لیتر 

کاهش یافت.
■■■

وى با بیان اینکه زنگ خطر بــه صدا در آمده، زیرا میزان 
تولید با میزان مصرف همخوانى ندارد، اعالم کرد: بیش از 
یک دهه از  وقوع خشکسالى در کشور مى گذرد، بطوریکه 
هم اکنون درمرحله تنش آبى قرار داریم که در آن منابع 
آبى موجود براى تامین آب یک شهر ، شهرستان یا روستا 

کمتر از آب مورد نیاز در اوج مصرف است.

امینى  افزود: هدف ما از ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، 
کاهش مصرف میان تمام بهره برداران است، به گونه اى 

مصارف خانگى به 120 لیتر در شبانه روز کاهش یابد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان  بر 
کاهش 20 درصدى مصرف آب تاکید کرد و اظهارداشت: 
مدیریت هوشمند و باالنس نمودن فشار تمام نقاط شبکه 
و فرهنگ سازى مدیریت مصرف آب با استفاده از ظرفیت 
رسانه هاى مکتوب ، دیدارى و شنیدارى ملى و استانى و 
شبکه هاى مجازى، برگزارى  کارگاه هاى آموزشى ویژه 
مهدهاى  کودك و برپایى کارگاه ابزار و تجهیزات کاهنده 
مصرف  درخانه فرهنگ آب و تشــکیل  گروه 100 نفره  
مروجین مصرف بهینه آب، برخــى از فعالیت ها در این 

زمینه بوده است.
■■■

وى با بیان اینکه  شرکت آبفاى استان اصفهان تاکنون 
با واگذارى بیش از یک میلیون و 100فقره انشعاب آب، 
جمعیتى بالغ بر چهار میلیون نفر را در 92 شهر استان تحت 
پوشش خدمات آبرسانى قرار داده است، اظهارداشت: با 
توجه به کاهش منابع آبى، ســازگارى با کم آبى تنها راه 

دسترسى پایدار به آب شرب مى باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأکید کرد؛

ضرورت کاهش 20 درصدى مصرف  آب

یدا... رضاییان، رئیس اتحادیــه دفاتر فروش تانکر 
اصفهان گفت: امسال بیش از دو برابر نسبت به سال 
گذشــته تانکر فروخته ایم. وى افزود: خرید تانکر از 
سوى مردم باعث مى شود که گاها عده اى آب زیادتر 
از مصرف شــان را ذخیره کنند و ایــن مورد خود بر 

کم آبى دامن مى زند.
به گفته وى، تنها راه مقابله با کم آبى، افزایش نرخ آب 

است تا مردم از مصرف خود بکاهند. 
وى در رابطه با تولید تانک هاى ذخیره آب در اصفهان 
گفت: تعداد تولیدکنندگان تانــک گالوانیزه به 10 
نفر رسیده اســت، زیرا مشــکالت مختلف به  ویژه 
مشکالت اداره امور مالیاتى باعث شده بسیارى از کار 

کناره گیرى کنند. 
وى ادامه داد: تانک هایى هم که از جنس پلى اتیلن 
هســتند و از نظر من به مرغوبیت گالوانیزه نیست، 

اغلب از یزد وارد مى شود.
وى تصریح مى کند: با وجــود تانک هاى پلى اتیلن، 
تانکرهــاى آب گالوانیزه از دور خارج شــده  و اغلب 
متمایل به خرید پلى اتیلن هســتند و اگر تانک هاى 
پلى اتیلن داراى کیفیت مناســب نباشد، مشکالتى 
براى آب هاى ذخیره شــده ایجاد مى کند که ترجیح 

مى دهم کارشناسان مربوطه در این باره نظر دهند.

فروش 2برابرى تانکر در نصف جهان

رئیس خانه صنایع دســتى اصفهان گفت: اقتصاد هنر، 
کمک به تســهیل صادرات و آمــوزش چگونگى تولید 
صنایع دســتى براى جامعه هدف، از جمله فعالیت هایى 
است که خانه صنایع دستى اصفهان براى بهبود وضعیت 

این صنعت در دستور کار دارد.
محمدرضا اخالقى در خصــوص چگونگى فعالیت خانه 
صنایع دستى اظهارداشت: این خانه فعالیت هاى خود را 
در حوزه آموزش، تولید و تامین ملزومات اجرایى خواهد 
کرد و براى فرصت هاى اشتغال صنایع دستى، برنامه هاى 
زیادى در دســتور کار دارد؛ در واقع این خانه چهار محور 
آموزش، تولید، فروش و اشتغال و کارآفرینى را در حوزه 

صنایع دستى دنبال خواهد کرد.
وى افزود: در حوزه آموزش، آموزش هنرهاى ســنتى از 
جمله جمله فیروزکوبى، قلمــکارى و ... را دنبال مى کند 
و همچنین با دپارتمان هاى هنرى، هنرهاى کاربردى از 
جمله مد و لباس را با تلفیق هنرهاى سنتى ارائه خواهد 

کرد و استانداردهاى جهانى را در آن جدى مى گیرد.
رییس خانه صنایع دســتى اصفهان ادامــه داد: یکى از 

ضعف هایى که هنرمندان ایرانى از آن رنج مى برند، آشنا 
نبودن با موضوع اقتصاد هنر اســت و موضوعى که در 
دستور کار این خانه قرار دارد تا هنرمندان را با این مقوله 
مهم، آشنا و آموزش در این زمینه را آغاز کند، بازاریابى، 
فروش و برندینگ و تربیت بازاریابان صنایع دستى با زبان 

تخصصى است.
اخالقى با بیان اینکه در نظر داریم که مکانى براى فروش 
کلیه ملزومات صنایع دســتى ایجاد کنیم، تصریح کرد: 
متاســفانه براى نیاز بازار در حوزه صنایع دستى تاکنون 
هیچ فعالیتى انجام نشده، این در حالى است که شناسایى 

بازار یکى از اهداف صادرات محسوب مى شود. 
وى با اشــاره به اینکه اگــر موفــق نبوده ایم دلیلش 
جزیره اى عمــل کــردن در حوزه صنایع دســتى و 
گردشــگرى اســت، گفت: در این زمینه هیئت ها و 
رایزن هایى را به کشــورهاى مختلف فرستاده ایم که 
تاکنون فرانسه و چین براى ارائه مکانى به ما موافقت 
کرده اند تا اعضاى انجمن صادرکنندگان صنایع دستى 

در آن مستقر باشند.

فعالیت جزیره اى در حوزه صنایع دستى

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه گفت: در 
مقابل افزایش 300 درصدى تولید، 80 درصد 
مصرف آب شــرکت فــوالد مبارکه کاهش 

یافته است.
بهــرام ســبحانى اظهارداشــت: در مقابل 
افزایش300 درصدى تولید، 80 درصد مصرف 
آب شرکت فوالد مبارکه کاهش یافته و بخشى 

از محصوالت با پساب تولید مى شود.
وى گفت: ظرفیت تولید فوالد مبارکه به بیش 
از 10 میلیون تن رسیده و باالترین امتیاز را بین 

شرکت هاى ایرانى گرفته است.
وى با بیان این که شــرکت فوالد مبارکه در 
بین کشــورهاى آســیایى رتبه 11 را در کنار 
هیونداى و سامسونگ کسب کرده، خاطرنشان 
کرد: بزرگ ترین کارخانه گندله ســازى را نیز 
در شرق کشــور افتتاح کرده ایم و همچنین 
توانســته ایــم تندیــس رعایــت حقــوق 

مصرف کنندگان را کسب کنیم.
وى با بیان این که شــرکت فوالد مبارکه در 
بخش آهن اسفنجى در سال گذشته بیش از 10 
درصد افزایش تولید داشته، اضافه کرد: در سایر 

محصوالت نیز شاهد افزایش تولید بوده ایم.
■■■

سبحانى بیان داشــت: 43 درصد صادرات در 
ســال 96 در خاور دور توزیع شــده است، 38 
درصد در خاورمیانه و 19 درصد در اروپا توزیع 

شده است.
وى در خصوص حاشیه ســود شرکت فوالد 
مبارکه نیز یادآور شد: شیب حاشیه سود شرکت 
فوالد مبارکه نسبت به حاشــیه سود صنعت 
کشور، شــیب تندترى بوده اســت و فاصله 

معنادارى با میانگین کشورى دارد.
وى در ادامه تصریح کرد: طرح هاى توسعه در 
حال احداث گروه فوالد مبارکه شامل، توسعه 
زیر سقف فوالدسازى، توسعه زیر سقف فوالد 
سبا، کوره هاى آهک کلسینه، کنسانتره آهن 
سنگان، گندله سازى سنگان، نیروگاه مقیاس 
کوچک سبا، شبکه تصفیه فاضالب شهرى 
مبارکه و لنجان، فوالدســازى ریخته گرى 
فوالد سفیددشــت چهارمحــال و بختیارى 

است.

 باتالش متخصصان داخلى، شیر کنترل ولو مخزن 
کندانس مرکز انتقال نفت شهیدان رهنما در شرکت 
خطوط لوله ومخابرات منطقه اصفهان  بومى سازى 

شد.
تکنیسین ارشــد واحد ابزار دقیق و کنترل شرکت 
خطوط لوله ومخابــرات نفت منطقه اصفهان گفت: 
به همت صنعتگران واحد ابــزار دقیق این منطقه،  
اکچویتور کنترل ولو ســاخت کشــور انگلیس، به 
سبب نشتى روغن هیدرولیکاین به روش مهندسى 

معکوس طراحى و ساخته شد.
غالمحسین ابوالفتحى هزینه طراحى وساخت این 
تجهیز را، یک میلیون ریال عنــوان کرد و افزود: با 
بهره گیرى از دانش متخصصان داخلى، این تجهیز 
با یک دهم هزینه خرید مشابه خارجى دراین شرکت 

بومى سازى شد.
وى این تجهیز کلیدى را مبدل حرارتى براى انتقال 
نفت کوره دانســت و گفت: اکچویتــور کنترل ولو 
محرك شیر کنترل بخار گرم کننده نفت کوره است.

بومى سازى اکچویتور کنترل ولو در 
شرکت خطوط لوله

آگهى تغییرات شرکت سپهر ذوب صفاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 51401 و شناسه ملى 10260700442 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نیکفام به شــماره ملى 1286886872 به 
سمت مدیرعامل، سید اصغر سجاد به شماره ملى 1280326654 به سمت رئیس هیئت مدیره، سید اکبر سجاد به شماره ملى 
1280340339 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رمضان محمدى به شماره ملى 1291146245 به سمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت  ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان. (م الف: 208220)

آگهى تغییرات

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

 ظرفیت تولید فوالد 
مبارکه به 10 میلیون 

ُتن رسیده است




