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مواد غذایى محرك تشکیل سنگ کلیهاصفهانى ها زیر نور مستقیم خورشید قرار نگیرندجزئیات تصادف مهدى فخیم زاده رد پاى یک باشگاه ورزشى در دریافت دالر 4200 تومانى! شمش هاى طالى قاچاق به مقصد نرسید سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

میوه هایى کـــه الغر مى کنند

400 نقطه شهر اصفهان جرم ساز است
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طرح هاى تشویقى
 شرکت توزیع برق براى همه 
مشترکین قابل استفاده است

زورگیرى در سه سوت

تابستان با خود
 گرما و سالک مى آورد

پاى اصفهان 4
به یک حراج 
دیگرهم باز شد

2

محمد آذرفر، متخصص تغذیه و رژیم درمانى در 
خصوص میوه هایى که مصرف آنها مى تواند به 

الغر شدن افراد کمک کند، گفت: بلوبرى یکى از 
میوه هاى چربى سوز و الغر کننده است

 که عالوه بر مبارزه با چربى هاى بدن، منجر به 
کاهش احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى 

نیز مى شود.

چند روز بعــد از آنکه نهمین حراج تهــران با فروش 
بــى ســابقه 31 میلیارد تومانــى برگزار شــد، حاال 
صحبت از برگزارى یــک حراج دیگــر و این بار در 
ابعــادى گســترده تــر از حــراج تهــران اســت؛ 

«حراج ملى».
تا امــروز ســه دوره از حراج ملــى برگزارشــده و 
چنانکه شــواهد نشــان مى دهد ظاهراً قرار اســت 
چهارمین دوره آن از اول تا پنجم مردادماه سال جارى 

برگزار شود. 
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خاموشى در سراسر استان توزیع مى شودخاموشى در سراسر استان توزیع مى شود
در صورت صرفه جویى در صورت صرفه جویى 1010درصدى شهروندان در مصرف برق، خاموشى ها اعمال نمى شود درصدى شهروندان در مصرف برق، خاموشى ها اعمال نمى شود 
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قرار است پلیس نقاط «بى دفاع» را به شهردارى اعالم کند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود

تاج: نگران قرارداد کى روش نباشید
با آغاز مجادالت شدید میان سرمربى تیم ملى و سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس و تأثیر 
این درگیرى لفظى در فضاى کلى فوتبال ایران شــایعاتى مبنى بر ترك پست از سوى 

کى روش به گوش مى رسد.
کى روش پنج شنبه شب در یک رستوران ژاپنى در شمال تهران با دستیارانش جلسه اى 

برگزار کرده که در آن درباره...

جلسه کادرفنى در رستوران ژاپنى

آگهى مزایده نوبت اول 

رضا سلمانى - سرپرست شهردارى چادگان

چاپ اول

شهردارى چادگان، پیرو قرارداد 95/10602 مورخ 1395/12/18 و به استناد مجوز شماره 97/44 مورخ 1397/3/21 شوراى محترم 
اسالمى شهر چادگان و نامه شماره 2031/1/2460 مورخ 1397/4/4 فرماندارى محترم شهرستان چادگان در نظر دارد سایت قایقرانى 

مجتمع فرهنگى و تفریحى خود را از طریق آگهى مزایده به صورت اجاره واگذار نماید. 
الف) موضوع مزایده

اجاره سایت قایقرانى مجتمع فرهنگى تفریحى با امکانات موجود از قبیل: 
الف /1- قایق موتورى 48 یک فروند با ظرفیت شش نفر. 

الف/2- قایق پدالى به تعداد ده فروند (چهار نفره به تعداد دو فروند و دو نفره به تعداد هشت فروند) 
الف/3- جلیقه نجات به تعداد سیزده جفت. 

ب) مدت موضوع مزایده: 
از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسى. 

ج) قیمت پایه موضوع مزایده: 
قیمت پایه ماهیانه به مبلغ 16/500/000 (شانزده میلیون و پانصد هزار) ریال 

ج) بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 
متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1397/4/11 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 از امکانات موجود در قایقرانى واقع در 

مجتمع فرهنگى و تفریحى شهردارى بازدید و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 در دو پاکت: 
پاکت الف): پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى 

چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهند. 
پاکت ب): مبلغ پیشنهاددهنده و سوابق کارى الك و مهر شده با مشخصات کامل به حراست شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایید. 
1- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1397/4/25 در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد. 

2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش 
سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده از انعقاد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 
4- داشتن پروانه قایقرانى و معرفى یک نفر نجات غریق با کلیه مدارك مربوطه و داشتن آمادگى نجات غریق در سال جارى که مورد 

تأیید هیئت نجات غریق استان باشد بایستى ضمیمه پیشنهاد پاکت ب گردد. 
5- اخذ مجوز و هر نوع بکارگیرى قایق هاى موتورى جهت مشــخص نمودن محدوده گشت زنى روى آب از سازمان آب و منطقه اى 

مى باشد که مسئولیت و پیگیرى آن بر عهده برنده مزایده مى باشد و این شهردارى هیچگونه مسئولیتى ندارد. 
6- هزینه آگهى مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 

7- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات و همچنین بیمه نمودن سایت قایقرانى با امکانات موجود بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
8- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى و قانون خدمت 

وظیفه عمومى را در نظر داشته باشند. 
9- برنده مى بایستى 50 درصد مبلغ پیشنهادى را در هنگام قرارداد و مابقى را در اواسط مدت قرارداد واریز نماید. 

10- در زمان انعقاد قرارداد برنده  مزایده بایستى سریعاً نسبت به واریز قسط اول اقدام یا قرارداد با نامبرده منعقد گردد و ارائه ضمانت 
نامه بانکى براى قسط دوم الزامى است. 

آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذار

نوبت  اول

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

چاپ دوم

شهردارى درچه براساس مصوبه هاى شوراى محترم اسالمى شهر به شماره 96/998/ش مورخ 96/11/21، 96/999/ش 
مورخ 96/11/21، 96/997/ش مورخ 96/11/21 و 96/997/ش مورخ 96/11/21 به استناد مصوبه شماره 96/511/ص مورخ 
96/10/25 هیأت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد نسبت به تکمیل و بهره بردارى مجموعه فرهنگى تفریحى شهردارى 
جهت راه اندازى تاالر و رستوران در ضلع جنوبى کوه سفید، تکمیل و بهره بردارى باغ بانوان شهردارى واقع در خیابان آیت اله 
درچه اى کوچه گلخانه و واگذارى فضاى پارك کوهستانى کوه سفید جهت احداث رستوران از طریق سرمایه گذارى اقدام 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از دفتر سرمایه گذارى شهردارى درچه واقع درشهردارى درچه واحد 

سرمایه گذارى دریافت نمایند.

- پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 97/04/23 به دبیرخانه محرمانه شهردارى درچه تسلیم نمایند.
- چنانچه نفر اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد یا 
مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- پیشنهادهاى واصله در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 97/04/24 با حضور اعضاء کمیسیون هیأت عالى سرمایه گذارى 
بازگشایى و مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

- پیشنهاددهندگان پروژه 1 و 2 باید مبلغ 500/000/000 ریال و پروژه 3 مبلغ 300/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب 
0215433558004 سپرده شهردارى نزد بانک ملى شعبه درچه واریز یا معادل آن ضمانت نامه بانکى (با اعتبار حداقل سه ماه 
از تاریخ صدور ضمانتنامه) به عنوان سپرده شرکت در فراخوان ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. بدیهى است چنانچه سپرده 

شرکت در فراخوان به غیر از دو مورد ذکر شده باشد پاکت پیشنهاد به هیچ وجه قرائت نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است. 

آدرس محل نام پروژهردیف
پروژه

مساحت عرصه 
(مترمربع)

مدت زمان 
آورده طرف آورده شهردارىاجراى پروژه

نوع مشارکتمشارکت

1
تکمیل و بهره بردارى 
از مجموعه فرهنگى 
تفریحى شهردارى

ضلع جنوبى 
کوه سفید

حدود 14/500 
90 روزمترمربع

زمین ساختمان 
سازه هاى موجود 

و امکانات

تکمیل ساخت 
و تجهیز 
مجموعه

B.O.L.T

تکمیل و بهره بردارى از 2
باغ بانوان شهردارى

خیابان 
آیت اله 

درچه اى 
کوچه گلخانه

حدود 12/270 
90 روزمترمربع

زمین ساختمان و 
سازه هاى موجود 

و امکانات
تکمیل ساخت 
TB.O.Lو تجهیز باغ

3
واگذارى فضاى سبز 
پارك کوهستانى کوه 
سفید جهت احداث 

رستوران
حدود 200 کوه سفید

زمین  کوه سفید60 روزمترمربع
احداث 

رستوران با 
سازه سبک

B.O.T
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فیلم پیمان معادى فیلم پیمان معادى 
پاییــز پاییــز 
اکران مى شوداکران مى شود

بعد از خبرساز شدن در حراج تهران
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فغانى، گزینه اصلى فغانى، گزینه اصلى 
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سهراب ســپهرى بار دیگر بر حراج تهران سایه افکند؛ 
سایه اى سنگین تر از همیشــه. فروش یکى از تابلوهاى 
او رکورد پنج میلیارد و صد میلیــون تومانى را به نام این 
شاعر و نقاش فقید ثبت کرد که طبق اعالم نهمین دوره 
حراج تهران، رکورِد گرانقیمت ترین نقاشــى تاریخ هنر 

ایران را شکست. 
آرمان اســتپانیان، عکاس و هنرمند که سابقه دوستى 
با سهراب ســپهرى دارد، با بیان خاطره اى درباره اینکه 
چرا آثار ســهراب سپهرى پرفروش اســت به «ایسنا» 
گفته است: «ســهراب ســپهرى یکى از دوستان من 
بود. او هنر ژاپن و اروپا را خیلى خوب مى شــناخت و آدم 

فهمیده اى بود. سال 55 که هنوز دوستى ما شکل نگرفته 
بود، نمایشگاهى از آثار سهراب سپهرى برپا شد. اثر این 
هنرمند در همان ســال، 200 هزار تومان که پول خیلى 

زیادى بود به فروش رفت.»
او تأکید کرد: «هنر ســهراب ســپهرى، هنر نابى بود. 
در همان دهه 50 هم بودند کســانى که هنر ســهراب 
را فهمیده بودند و حاضر بودند بابــت آن پول هنگفتى 
خرج کنند. اینطور نیســت که بگوییــم در حال حاضر 
آثار سهراب سپهرى فقط بخاطر شــهرت او و گذشت 
چند دهه از فعالیتش در هنــر و ادبیات این طور به فروش 

مى رسد.»

مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع هواشناسى مى گوید 
افزایش دماى هوا در مرکز و جنوب شرق کشور فراتر از 

حد نرمال پیش بینى شده است.
احد وظیفه در خصوص برخى اظهارات مطرح شده مبنى 
بر ورود پدیده غیرطبیعى افزایش دما در کشــور گفت: 
کم کم در حال ورود به اوج فصل تابستان هستیم و در این 
ایام انتظار داریم، افزایش دما در همه نقاط کشور وجود 
داشته باشد.  وى افزود: نسبت به هفته اى که گذشت به 
طور متوسط، دماى کشور 3 تا 4 درجه گرم تر مى شود. از 
نظر هواشناسى اواسط تیرماه تا مردادماه گرم ترین ایام 
فصل تابستان محسوب مى شــود و افزایش دمایى که 

اکنون در کشور وجود دارد، کامًال طبیعى است. البته اگر 
رکورد دماى هوا در ایستگاه هاى هواشناسى را چک کنیم، 
مى بینیم برخى سال ها دماى کشور در این ایام از دماى 
فعلى نیز گرم تر بوده است، بنابراین افزایش دماى فعلى 

اصًال غیرطبیعى نیست.
وظیفه درخصوص مقایســه دماى هوا در ســال جارى 
نسبت به سال گذشته گفت: خروجى مدل هاى پیش بینى 
مرکز اقلیم شناسى مشهد براى فصل تابستان سال جارى 
دماى نرمالى براى کشــور پیش بینى کرده است و براى 
مرکز و جنوب شرق کشور حدود یک تا 1/5 درجه به طور 

میانگین، فراتر از نرمال پیش بینى شده است.

سهراب سپهرى گران است 
چرا؟

گرماى این روزها در کشور 
طبیعى است؟

غیبت مشکوك 
بانک مرکـزى دیروز فهرسـت   نامه نیوز|
شـرکت هـاى دریافـت کننـده ارز دولتى را منتشـر 
کرد اما انتشـار این فهرسـت نیز حواشـى بسـیارى 
به همـراه داشـت از جملـه اینکـه در این فهرسـت 
خبرى از واردکنندگان خـودرو، برندها و مونتاژکارها

 نیست.

واردات قهوه ساز توسط 
خودروساز!

  میزان | در لیسـت تخصیـص ارز دولتـى، 
نام برخى کاال ها جلوى اسـم شـرکت هایى آمده که 
هیچ سـنخیتى با فعالیت آن شـرکت ندارد . مثًال در 
این لیسـت، جلوى نـام شـرکت ماموت خـودرو که 
سـال هاسـت در عرصه تولید و عرضـه خودرو هاى 
سنگین فعالیت دارد، چاى ساز و قهوه ساز درج شده 
و این یعنى یا لیست منتشـر شده اشتباهات اینچنین 
دارد و یا واقعًا این شـرکت خودرویى اقدام به واردات 

چاى ساز و قهوه ساز به کشور کرده است!

«آدام اسمیت» هم نمى تواند!
صادق زیباکالم استاد علوم    دیده بان ایران |
سیاسـى در روزنامه «آفتاب یزد» نوشـت:  مسـائل 
اقتصادى که به وجود آمده است بخاطر سوءمدیریت 
و نحوه عملکرد کرباسیان و سیف نیست. اگر به جاى 
سیف، «آدام اسمیت» هم بود وضع اقتصادى فرقى 
نمى کرد. اگر به جاى این تیـم اقتصادى، «کینز» و 
«ریکاردو» هم بودند نمى توانسـتند در این شـرایط 
معجزه کنند. اگر به دلیـل تحریم ها، خریداران نفت 
از ایـران نفت نخرند سـیف و کرباسـیان چـه کارى

 مى توانند انجام دهند.

طرح استیضاح در کار نیست
امیـد  فراکسـیون  نایب رئیـس    انتخاب|
مى گویـد: نامـه منتسـب بـه نماینـده مهابـاد براى 
اسـتیضاح رئیس جمهورى ربطـى به امـروز ندارد و 
مربوط به چهار مـاه قبل اسـت. حسـین زاده با بیان 
اینکه ایـن طرح همان زمـان پس گرفته شـد، ادامه 
داد: افرادى که االن بعد از گذشـت بیش از سـه ماه 
این موضوع را مطـرح مى کنند قطعًا بـه فکر کمک 
به دولـت و بازگرداندن آرامش به کشـور نیسـتند و 
بیم سوءاسـتفاده ابـزارى آنها از شـرایط کشـور نیز 

جدى است.

توضیح وزیر درباره 
یک ابهام

  ایسنا| عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور 
در واکنش بـه انتشـار برخـى فیلم ها کـه در جریان 
اعتراضات در بـازار تهران افـرادى با لبـاس نیروى 
انتظامـى در حـال تخریب امـوال عمومى هسـتند، 
گفت: این موضوع را از فرمانده ناجا سئوال کردیم که 
توضیح آنها این بود براى بازداشت برخى افراد مجرم 
در اعتراض ها مجبور شـده ایم شیشه اى را بشکنیم، 
مثل آتش نشـانى که بـراى مهار آتش مجبور اسـت 
برخى تخریب هـا را انجام بدهد امـا در مورد صحت 
فیلم هایـى که منتشـر مى شـود بایـد دقـت زیادى 
شود. فیلم هاى زیادى منتشـر مى شود که قابل اعتنا 

نیست.

اعتماد به مویى بند است
   اعتماد آنالین | فاطمـه ذوالقـدر، نماینـده 
مردم تهران در مجلس در نطق شـفاهى خود  گفت: 
حال اقتصاد ما خوب نیسـت، هـر روز یک بحران به 
جامعه بحران زده ما وارد مى شود. مردم یاراى مقابله 
با این همه مشکل را ندارند، مردمى که با تمام وجود 
ارزش هاى انقالب را پاس مى دارند، خسـته شده اند. 
به جامعه واقع بینانه نگاه کنید. آیا عدالت برقرار شده 
است؟ آیا ارزش را پاس مى داریم و مسئوالن، شیفته 
خدمت هستند؟ مسائل پیچیده را نکنید و دچار توهم 
توطئه نباشـیم. اعتماد با توجه به وضعیت اقتصاد به 

مویى بند است.

خبرخوان
مى روند برزیل براى 
نمایش زن بى حجاب!

 سینما روزان| بهمــن فرمــان آرا، 
کارگردان سینما بیان کرد: سال هاست می خواهم 
راجع به فروغ فرخزاد فیلم بســازم؛ مجبورم به 
جاي دیگر بــروم در حالى که بایــد در فضاي 
مشابه مملکت ما فیلم روایت شود آن هم بخاطر 
باورپذیري فضا چــون در زمانی که او زندگی و 
فوت کرده حجاب نبوده و ما باید واقعیت را ترسیم 
کنیم. ایــن کارگردان اظهار کرد: فیلمســازي 
آنقدر مشکل اســت که جوان هایی که وارد کار 
می شوند...مثًال بلند می شوند برزیل بروند تا زن 
بی حجاب نشان دهند. می روند تایلند تا بتوانند با 
چیزي شوخی کنند. هر کس براي خودش راهی 

پیدا می کند. 

کاش مثل گذشته اش شود
 پانا| جهانگیر الماسى، کارگردان و بازیگر 
سینما اظهار کرد: امروز متأسفانه مى بینیم امثال 
حاتمى کیا که در فیلم هــاى اولیه اش اخالق، 
انسانیت و معرفت دینى و باورهاى انسانى موج 
مى زد مجبور مى شود براى اینکه ساحتش باقى 
بماند اکشنى را وارد سینما کند که براى سینماى 
آمریکا و فرهنگ سرمایه دارى و غربى است. در 
واقع او را وادار به این امر مى کنند. البته فیلم آخر 
حاتمى کیا، «به وقت شام»، بارقه هایى از اصول 
تربیتى و آموزشى سینماى ایران را دارد و هنوز 
هم در فیلم هاى او استمرار یک راه را مى بینیم 
ولى در شکل و ظاهرش تغییراتى راه یافته است. 
کاش حاتمى کیا به همان شکل مهاجر و دیدبان 

باقى مى ماند.

هواى شرجى و ییالقات 
پرطرفدار

براســاس اعــالم معاونــت   چمدان|
گردشــگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى مازندران در سه ماهه نخست 
امسال بیش از 17 میلیون نفر شب، اقامت مسافر 
در این استان ثبت شــد که 35 درصد در مناطق 
ییالقى بــود. توزیع متوازن جمعیتى ســفر در 
مازندران همواره یکى از مسائلى بود که مسئوالن 
حوزه گردشگرى اســتان به دنبال راهى براى 
اعمال آن بودند و گرما به همراه ویژگى خاص 
شرجى بودن هوا باعث شده تا مسافران خانه هاى 
مسافر و مکان هاى بومگردى در دل ارتفاعات و 
مناطق کوهستانى را بر ویالهاى ساحلى ترجیح 

دهند.

دروغ بود
 رویداد 24|محمد اسالمى ورنامخواستى، 
استاندار استان مازندران که متولد اصفهان است، 
درباره انتقال آب خزر به سمنان گفت: این طرح 
در جایى تصویب نشده اســت، یک مکاتبه اى 
با معاون اول رئیس جمهور داشــتم؛ هم محیط 
زیست و هم وزارت نیرو اعالم کردند که چنین 
برنامه اى نداشــتیم. پروژه انتقــال آب خزر به 
سمنان و اخبارى که گفته مى شد پروژه با حضور 
استانداران شروع مى شود، فکر مى کنم یک دروغ 
سیزده به در بود که در رسانه ها پخش کرده بودند.

نتیجه قطعى پرونده 
کیارستمى

  انتخاب| قائم مقــام معــاون انتظامى 
کل سازمان نظام پزشکى نتیجه قطعى پرونده 
مرحوم کیارستمى را اعالم کرد. محسن خلیلى 
اظهار کرد: پرونده به همان حکمى که در هیئ ت 
تجدیدنظر استان تهران مشــخص شده بود، 
اعالم و پزشــک وى، محکوم به توبیخ کتبى 
همراه با درج در پرونده و در نشریه نظام پزشکى 
شد. محســن خلیلى عنوان کرد: جراح مرحوم 
کیارســتمى که این حکم برایش صادر شــده 
همچنان مى تواند جراحى را انجام دهد و نتیجه 

تغییرى نخواهد کرد.

ادعاى توییترى یک پایگاه خبرى درباره اظهار نظر 
یکى از مراجع عظــام تقلید خطاب بــه رئیس دفتر 
رئیس جمهورى تکذیب شــد و سایت منتشر کننده 
در صفحه خود ضمن پوزش و اصــالح این ادعا، آن 
را کذب و برداشت شخصى یکى از حاضران در جلسه 

عنوان کرد.
به گزارش «ایرنا»، یکى از پایگاه هاى خبرى در حساب 
توییترى خود به نقل از آیت ا... حسین نورى همدانى 
از مراجع عظام تقلید در قم مدعى شد که وى در دیدار 
با رئیس دفتر رئیس جمهورى ضمن انتقاد از شرایط 
اقتصادى کشور گفته است «اگر رئیس جمهورى توان 

اداره کشور ندارند کناره گیرى کنند».
ساعاتى پس از انتشار این توییت، رسانه منتشر کننده 
ضمن پوزش، ادعاى مذکور را برداشِت شخصى یکى 

از حاضران در جلسه عنوان کرد.
همچنین این خبر از ســوى یک منبــع آگاه در دفتر 
رئیس جمهور تکذیب شــد. به نقل از این منبع، دیدار 
اخیر رئیس دفتر رئیس جمهــور با مراجع عظام تقلید 
بسیار صمیمى و دوســتانه برگزار شد و در دیدارهاى 
مذکور نه تنها چنین مواردى مطرح نشده بلکه همگان 
بر تقویت و پشــتیبانى از دولت مُصر بــوده و تأ کید 

کرده اند.

نصف جهــان  چند روز بعد از آنکــه نهمین حراج تهران 
با فروش بى ســابقه 31 میلیارد تومانى برگزار شد، حاال 
صحبت از برگزارى یک حراج دیگر و این بار در ابعادى 

گسترده تر از حراج تهران است؛ «حراج ملى».
تا امروز سه دوره از حراج ملى برگزارشده و چنانکه شواهد 
نشان مى دهد ظاهراً قرار است چهارمین دوره آن از اول 
تا پنجم مردادماه سال جارى برگزار شود. سه دوره برگزار 
شــده این حراج با آثارى در زمینه نقاشــى، نقاشیخط، 
تذهیب، خوشنویسى، مینیاتور، فرش دستباف و سوخت 
چرم برگزار شــده اما چهارمین دوره ایــن حراج بدون 

محدودیت در نوع یا تکنیک اثر هنرى برپا خواهد شد.
حراج ملى نسبت به حراج تهران پرحاشیه تر است تا جایى 
که برگزارى چهارمین دوره آن به رغم انتشــار فراخوان 
حراج در آبان ماه 95 آن هم در ســایت وزارت ارشاد، تا 
امروز به تعویق افتاده است.  زهرا محمودوند، مدیر حراج 
ملى درباره علت برگزار نشــدن این حراج در موعد مقرر 
در سال 96 مى گوید: «در برپایى چهارمین حراج ملى با 
یکسرى مشکالت مثل کم بودن تعداد آثار و باال بودن 
قیمت آنها روبه رو بودیم که اگر قرار بود این دوره حراج 
در سال 96 برگزار شود، ممکن بود با کیفیت و استاندارد 
دوره هاى قبلى حراج ملى نباشد به همین دلیل با تغییر 
زمان برپایى، این مشــکالت را رفع کردیم. تغییر زمان 
برگزارى چهارمین حراج ملى سبب شد کارهایى به حراج 
برسند که به لحاظ کیفیت و قیمت ارزش باالیى دارند.»

اما این همه چیز درباره حراج ملى نیســت بلکه همواره 
حواشى فراوانى باالى ســر این حراج آثار هنرى سایه 
مى انداخته است. آنطور که خبرگزارى «فارس» نوشته، 
این حواشى معموًال پیرامون ارزش گذارى و تعیین قیمت 
آثار اســت، اما گاهى در اصالت خود آثار هم تشــکیک 
مى شود، موضوعى که البته مدیرکل دفتر تجسمى وزارت 

ارشاد آن را رد مى کند. 
این خبرگزارى در اثبات وجود شــایعه هاى قوى درباره 
کیفیت حراج ملى، به نوشــته هاى عبدا... شــهبازى، 
کارشناس مسائل سیاســى در کانال شخصى او استناد 
مى کند که آن را محلى براى «پولشویى» نامیده است. 
شهبازى نوشته: «حراج ملى، حراج  ثروت ملى ایرانیان 
است که از طریق انواع فساد مالى و اختالس و تبهکارى 
سازمان یافته به دست آمده. این پول هاى فاسد از طریق 
حراج ملى داراى شناســنامه مى شــود و  طى فرایندى 
پیچیده به عنوان پول مشــروع در شــبکه جهانى مالى 
به جریان مى افتد. بدینســان، صاحبان پول هاى فاسد 

مى توانند ثروت خود را داراى شناســنامه کنند، در لندن 
و پاریس و نیویــورك و هر جاى دیگــر ِملک بخرند، 
در بورس هاى جهان معامله ســهام کننــد و مهمتر از 
همه، ثروت فاســد خود را براى وراثشــان در بانک ها و 

کمپانى هاى خارج از ایران به میراث گذارند.» 
این تحلیلگر مسائل سیاسى در نگاهى دیگر به این حراج، 
در اصالت چندین قطعه هنرى ارائه شــده در چهارمین 
حراج ملى از جمله خوشنویســى هاى اسماعیل جالیر، 
میرعماد، میرزاعمو و ابن بواب، نقاشى میرزا ابوالحسن 
خان غفارى و بزرگ ترین قرآن مطالى جهان تشکیک 
وارد کرده و مى نویسد نمونه هاى ارائه شده هیچ کدام 

اصل نبوده است.
این دیــدگاه البته مخالفان جدى هــم دارد که از جمله 
آنها زهرا محمودوند، مدیر حراج ملى است. او مى گوید: 
«براى هر اثر حاضر در حراج ملى، شناســنامه اى صادر 
مى شــود، همچنین هر اثر توسط دو کارشناس بررسى 
و تأیید مى شــود که امضاى این دو کارشــناس نیز در 

شناسنامه اثر موجود است. وقتى خریدار اثر را از ما تحویل 
مى گیرد، این شناسنامه نیز تحویل او مى شود.»

اینجا هم هستیم
در حراج تهران، نام اصفهان درخشش قابل مالحظه اى 
داشت و حتى گران ترین اثر ارائه شده در آن مراسم، به 
تابلوى سهراب سپهرى هنرمند کاشانى مربوط مى شد 
که بیش از پنج میلیارد تومان بــه فروش رفت. اما حاال 
گفته شده که اصفهان در حراج ملى هم جایگاه مهمى را 

به خود اختصاص داده است. 
به گفته محمود وند، قرار است در  چهارمین حراج ملى، 
بزرگ ترین قــرآن طال و نقره جهــان در 604 صفحه 
به فروش برود. این اثر توســط هنرمنــد جوان، «رائین 
اکبر خانزاده» با خط عثمان طه نگارش شــده است. در 
ساخت این اثر 1/5 کیلوگرم شــمش طالى 24 عیار، 
15 کیلوگرم نقره و 80 کیلوگرم مس به کار رفته است. 
صفحات این قرآن از نقره خالص و ســر سوره هاى آن 

طالى 18 عیار است. جلد قرآن از مس ساخته و با طالى 
24 عیار آبکارى شده است. قلمزنى این اثر توسط مهدى 
عسگرى، قلمزن عتبات عالیات در اصفهان انجام شده 
و ساخت آن توسط تیمى 50 نفره به مدت دو سال طول 
کشــیده اســت. میناکارى جلد این قرآن نیز هنرنمایى 
اصغر فوالدگر، هنرمند مشهور میناکار از خطه اصفهان

 است.
این قرآن به همراه کوچک ترین قرآن جهان که آن نیز 
با طال و نقره تزیین شده اســت، گرانقیمت ترین اثرى 
اســت که در چهارمین حراج ملى حضــور دارد. قیمت 
پایه این دو اثر چهار میلیارد تومان اســت وفعًال در موزه 
یکى از بانک ها نگهدارى مى شود. این مجموعه قرآن 
طال ویژگى هاى منحصر به فردى در حکاکى و متریال 
استفاده شده، دارد. البته قیمت کارشناسى که براى این 
مجموعه قرآن طال در نظر گرفته شــد، باالتر از چهار 
میلیارد تومان بوده، اما براى این دوره از حراج ملى، قیمت 

پایین ترى برایش در نظر گرفته شده است.

پاى اصفهان به یک حراج دیگرهم باز شد
بعد از خبرساز شدن در حراج تهران

پرواز مستقیم ایران- قزاقستان لغو مى شود ادعایى که تکذیب شد

رد پاى یک باشگاه ورزشى در دریافت
 دالر 4200 تومانى!

عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس گفت: وقتى 
آقاى اوباما در برجام خواست به آقایان امتیاز دهد، براى 
آنها 2500 تابعیت آمریکا را در نظــر گرفت که آقایان 
براى اینکه فرزندانشــان جزو این 2500 نفر باشــند، 
مسابقه گذاشتند. بنابراین اگر این مسائل بیرون بریزد، 
معلوم مى شود چه کسانى زد و بند دارند و منافع ملى را 

بخاطر آبنبات آمریکا مى فروشند که البته ممکن است 
از هر جریانى باشند.

حجت االسالم والمسلمین مجتبى ذوالنورى در گفتگو 
با «آنا» با تأکید بر اینکه مشتاقم موضوع دریافت تابعیت 
در قالب برجام، شفاف سازى شــود و معتقدم باید نام این 
آقازاده ها اعالم شود، خاطرنشان کرد: فرزندان مسئوالن 

در آمریکا اقامت گرفتند و کار مى کنند. سى چهل تا هم 
درس مى خوانند و بقیه با پول مردم حالشان را مى کنند 
و از رانت استفاده مى برند. اینها باید روشن شود. با ملق 
بازى و پشتک وارو نمى شــود با مردم صحبت کرد. اگر 
کسى دل در گرو بیرون از کشور داشته باشد، نمى تواند 

براى منافع کشور تالش کند.

2500 تابعیت آمریکا 
امتیاز اوباما به آقایان!

براساس اعالم هواپیمایى ایرآستانا، پرواز مستقیم تهران 
به آلماتى از مرداد ماه امسال لغو خواهد شد. در اطالعیه 
این هواپیمایى آمده است که به دلیل کاهش چشمگیر 
مسافر این پرواز تنها تا 13 مرداد ماه ادامه خواهد داشت 
و پس از آن پرواز مستقیم بین آلماتى و تهران توسط این 
هواپیمایى برقرار نخواهد بود. آلماتى، بزرگ  ترین شهر 
کشور قزاقســتان هر چند در میان مقاصد گردشگرى 
ایران جایى ندارد اما مسیر پروازى این شهر راه رسیدن 
تورهاى ایرانى به ازبکستان است. تورهاى ایران مسیر 

تهران- آلماتى – تاشکند را براى تورهاى خود انتخاب 
مى کردند که این نیز به دلیل نبود پرواز مســتقیم بین 

ایران و ازبکستان بود.
با لغو پــرواز ایرآســتانا و در صورتى کــه هواپیماهاى 
ایرانى در این مسیر پروازى را برقرار نکنند، راه تورهاى 
گردشــگرى به ازبکستان و دو شــهر معروف سمرقند 
و بخــارا پیچیده تر خواهد شــد و بایــد پروازهاى غیر 
مستقیم مانند پروازهاى ترکیش ایرالین جایگزین آن

 شود.

بانک مرکزى ســرانجام فهرست آن دســته از دریافت 
کنندگان دالر 4200 تومانى براى واردات کاالهایى که 
توسط وزارت صنعت مشخص شده است، را منتشر کرد. 
البته این فهرست، اســامى کامل دریافت کنندگان دالر 
4200 تومانى نیست و ناقص است. با این حال نکته جالب 
توجه و ورزشى این لیست، حضور مؤسسه ورزشى البدر 
بندرکنگ است که این مؤسسه هم دالر 4200 تومانى 
براى وارد کــردن تایر خودرو ســوارى و تایر کامیون و 

اتوبوس دریافت کرده است.

این مؤسسه براى تایر خودرو سوارى معادل یک میلیون 
و 682 هزار و 689 یورو از بانک مرکزى گرفته اســت. 
مؤسسه البدر همچنین مبلغ 510 هزار و 336 یورو از بانک 
مرکزى و 206 هزار و 704 یورو از ســامانه الکترونیکى 
نظام یکپارچه معامالت ارزى (نیمــا) براى تایر اتوبوس 
و کامیون دریافتى داشته است. تیم البدر بندرکنگ سال 
1393 حضورى جنجالى در لیگ دسته اول فوتبال داشت 
و حتى ب خاطر اتهام تبانى با تیم مهر کرج، 6 امتیاز از این 

تیم کسر شد و در نهایت به لیگ دسته دوم سقوط کرد.
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پوالد کیمیایى، کارگردان فیلم سینمایى «معکوس» در گفتگویى درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایى 
گفت: فیلم سینمایى «معکوس» به تازگى مرحله تدوین را پشت سر گذاشته و در حال حاضر مراحل صداگذارى 
و موسیقى را مى گذراند. با توجه به اینکه تقریبًا اکثر مراحل این فیلم سینمایى انجام شده است تا دو ماه دیگر 

فیلم سینمایى «معکوس» آماده نمایش مى شود.
وى درباره حضور در ســى وهفتمین جشــنواره ملى فیلم فجر بیان کرد: هنوز دربــاره این موضوع تصمیم 
نگرفته ایم. فیلم سینمایى «معکوس» از نظر من فیلمى است که هم مى تواند در اکران عمومى موفق باشد و 
هم در جشنواره فیلم فجر. این فیلم، فیلم پرحرکتى است و قصه در آن نقش مهمى دارد. درباره حضورمان در 
جشنواره فیلم فجر باید تهیه کننده و سرمایه گذار فیلم تصمیم بگیرند و هر تصمیمى را آنها اتخاذ کنند قطعًا 

مورد قبول من نیز خواهد بود.  
کارگردان فیلم سینمایى «معکوس» درباره ساخت این فیلم سینمایى خاطرنشان کرد: براى ساخت این فیلم 
من به شدت سختگیرى کردم؛ چرا که این فیلم، فیلم اول من است و برایم اهمیت باالیى دارد. حدود چهار سال 
است که براى ساخت این فیلم تالش کردم. در این فیلم از افرادى استفاده کردم که پیدا کردن آنها بسیار دشوار 
است. ما 20 اسفند تصویربردارى فیلم را به پایان رساندیم و حدود 60 جلسه طى دو ماه و 15 روز فیلمبردارى 

داشتیم. عالوه بر اینها بازسازى صحنه ها و هواى سرد، کار را سخت تر نیز کرده بود.
کیمیایى ادامه داد: براى ساخت فیلم سینمایى «معکوس» تالش کردم که همه چیزهایى که تاکنون از پدرم 
و کارگردانان دیگر آموخته ام را به کار بگیرم، عجله نداشته باشم و به جاى عنوان کارگردانى، خروجى باکیفیت 
فیلم برایم اهمیت داشته باشد. به نظرم نتیجه این سختگیرى ها حاصل شده است؛ البته نظر مخاطبان برایم 
بسیار اهمیت دارد. به جوانان توصیه مى کنم که حتماً این فیلم را تماشا کنند، چرا که فیلم سینمایى «معکوس» 

توجه ویژه اى به جوانان داشته است.

بازیگر سریال «مرد دو هزارچهره» گفت: متأسفانه انگار سینماى امروز ارث پدرى چند نفر محدود شده است که 
از هر فیلم به فیلم دیگر مى روند و اگر حساب کنیم کمتر از ده نفر بازیگر در این سینما حضور دارند.

فلور نظرى درخصوص فعالیت هاى جارى خود در عرصه بازیگرى گفت: در ســال 97 هیچ کار جدیدى را 
شروع نکرده ام. چندین فیلمنامه پیشنهاد شده که یکى از آنها را قبول کرده ام اما هنوز براى آن هم پاى قرارداد 

نرفته ام.
وى درباره کم کارى خود نســبت به دهه 80 افزود: باالخره من آدم کم سابقه اى نیستم و با وضعیت موجود 
ترجیح مى دهم کمى از جو حاضر بر بازیگرى فاصله بگیرم تا سابقه ام نزد مردم خراب نشود. پیشنهادات زیاد 

است اما هم اکنون ترجیح مى دهم وقت خودم را براى آثار بى کیفیت هدر ندهم.
بازیگر سریال «مسافرى از هند» درباره غیبت طوالنى مدت خود در سینما اضافه کرد: در سال 97 هیچ کار 
سینمایى به من پیشنهاد نشده است. متأسفانه انگار سینماى امروز ارث پدرى چند نفر محدود شده است که از 
هر فیلم به فیلم دیگر مى روند و اگر حساب کنیم کمتر از ده نفر بازیگر در این سینما حضور دارند. بعد از 23 سال 

کار هیچ پیشنهادى از سینما ندارم و البته برایم مهم نیست زیرا هیچ امیدى به سینماى امروز ندارم.
وى در همین رابطه ادامه داد: واقعیت امر من نمى فهمم بازیگران امروز بر چه اســاس و مالکى وارد سینما 
مى شوند. من نباید جواب این وضعیت را بدهم. اینکه سینما دست یک عده خاص افتاده را باید از همان چهار 

پنج نفرى پرسید که تمام البى سینما را در اختیار دارند.
نظرى با اشاره به حضور پررنگ خود در تئاتر و تلویزیون خاطرنشان کرد: شاید در سینما نباشم اما در تلویزیون 
بسیار هم پرکار هستم. از عرصه بازیگرى نرفته ام اما سعى مى کنم کمى وسواس بیشترى به خرج دهم و هر 
کارى را بازى نکنم. در حال حاضر هم ساخت سریال «گسل 2» به کارگردانى علیرضا بذرافشان را در دست 

تولید دارم که قرارداد بسته شده و گروه منتظر شروع فیلمبردارى است.

مهدى فخیم زاده، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون 
چهارشنبه هفته پیش هنگامى  که مشغول فیلمبردارى 
آخرین سکانس هاى فیلم سینمایى جدیدش با نام «مشت 
آخر» بود، هنگامى که سوار موتورسیکلت بود دچار یک 
تصادف شــدید شــد و به دلیل ضربه  وارده به سرش در 

بیمارستان بسترى است.
برخى عوامل فیلم و بازیگران سینما و تلویزیون که در آنجا 
حاضر و به عیادت او رفته بودند درباره حادثه اى که براى 
این کارگردان مشــهور به وجود آمده است توضیحاتى 

داده اند:
تنها یک سکانس باقى مانده بود

سید حامد حسینى، تهیه کننده «مشت آخر» در خصوص 
ماجراى رخ داده در پشــت صحنه این اثر گفت: روز آخر 
ضبط سکانس هاى پایانى کار بودیم که رفت و آمد بین 
لوکیشن ها باعث این حادثه شد. وى ادامه داد: موتورى 
از یک فرعى به سرعت با موتور فخیم زاده تصادف کرد 

که خداراشکر با آمدن اورژانس به سرعت به بیمارستان 
چالوس منتقل شد. وى در خصوص ضایعه مغزى در اخبار 
منتشر شده اظهار کرد: ضایعه مغزى دیده شده، اما به این 

تصادف ربطى نداشته و جاى هیچ نگرانى نیست.
همیشه خودم فخیم زاده را سر لوکیشن ها 

مى بردم
رامین راستاد، بازیگر سینما و تلویزیون گفت: چالوس 
بر ســر صحنه بودیم که این اتفاق افتاد ما در این کار 
مدام با هم بازى داشتیم و سوار بر موتور بودیم اما روز 
حادثه، چون مشــغول ناهار خوردن بودم فخیم زاده با 
یکى دیگر از بچه ها با موتور به سر صحنه رفتند و چون 

موتور به گونه اى خاصى طراحى شده بود که محل پاى 
فرد پشت ســر باالتر از حالت عادى بود  این تصادف 
باعث شــد تا موتور به زیر پاى فخیم زاده برخورد و او 

را پرتاب کند.
به هوش آمدن فخیم زاده معجزه بود

گوهر خیراندیش، بازیگر «مشــت آخــر» در خصوص 
تصادف مهدى فخیم زاده در صحنه فیلمبردارى گفت: در 
ابتدا وضعیت او خیلى بد بود و ریه به دلیل حجم خونریزى 
به مشکل برخورده بود، اما با رسیدن اورژانس و رسیدگى 
دکتر حالش رو به بهبود اســت، اما واقعًا معجزه شــد تا 

هوشیارى خود را به صورت کامل به دست آورد.

زمان اکران فیلم سینمایى «بمب؛ یک عاشقانه» 
به نویسندگى و کارگردانى پیمان معادى مشخص 
شــد. نهم تیرماه و همزمان با تولد پیمان معادى، 
قرارداد پخش این فیلم با شرکت فیلمیران منعقد 

شد تا بمب مهرماه امسال اکران شود.
این فیلم در جشنواره سى و ششم فجر در ده رشته 
مختلف کاندیداى سیمرغ شد و تا پایان جشنواره 

در بین پنج فیلم منتخب تماشاگران قرار داشت.
تهیه کنندگان «بمب؛ یک عاشــقانه» احســان 
رسول اف و پیمان معادى هستند و به جز معادى، 
لیال حاتمى، ســیامک انصارى، حبیب رضایى و 

سیامک صفرى در این فیلم ایفاى نقش کرده اند.
بازى پیمان معــادى به تازگــى در دومین فیلم 
صفى یزدانیان با نام «ناگهــان درخت» به پایان 
رســیده و معادى به جز بازى، تهیه کنندگى آن را 
هم بر عهده داشته است. او بعد از فیلم یزدانیان، با 
فیلم «مترى شیش و نیم» دومین همکارى اش با 
سعید روستایى را رقم مى زند. معادى که در برنامه 
«هفت» از سال پرکار خود خبر داده بود، این روزها 
در حال مذاکره با یک پروژه بزرگ تئاتر و دو فیلم 
بین المللى اســت که به زودى اخبار آن منتشــر 

خواهد شد.

فیلم پیمان معادى پاییز اکران مى شود

تهیه کننده برنامه «من و شما» گفت: با نهایى شدن 
مجرى برنامه، به احتمال زیاد این هفته برنامه به روى 

آنتن خواهد رفت.
هادى قندى، تهیه کننده برنامه «من و شما» گفت: 
گزینه هاى اول ما فرزاد حسنى و رضا رشیدپور هستند، 
اما به دلیل آنکه این دو مجرى متعلق به دو شبکه دیگر 
هستند با محدودیت انتخاب مواجه شده ایم، اما در حال 
رایزنى هستیم تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم. 
وى ادامه داد: مجریان دیگرى مانند آرش ظلى پور، 
حمید فراهانى، شاهین صمدپور و محمدحسین میثاقى 
هم مطرح هستند که در صورت عدم توافق با مدیران 

به سراغ آنها خواهیم رفت.
قندى تصریح کرد: فرم برنامــه تغییر خاصى نکرده 
اســت، اما آیتم ها و تیتراژ هاى جدید به برنامه اضافه 
شده است و شکل برنامه در ســرى جدید نیز همان 

برنامه گفتگو محور روال گذشته خواهد بود.
وى عنوان کرد: ما در برنامه سه تیتراژ ابتدایى، میانى و 
پایانى خواهیم داشت که گرشا رضایى، مسعود صادقلو 

و شهاب مظفرى آن را خوانده اند.
قندى در پایان گفت: به احتمال فــراوان جمعه این 
هفته یا نهایتًا هفته آینده برنامه به روى آنتن شــبکه 

شما خواهد رفت.

رقابت فرزاد حسنى و رشیدپور براى 
اجراى «من و شما»

على ضیاء، مجرى و تهیه کننده ســرى جدید برنامه 
تلویزیونى «فرمول یک» در خصوص روند پیشرفت 
تولید این برنامه گفت: ابتدا بر اساس طرحى که ارائه 
داده بودیم، قرار شد یک برنامه شبانه داشته باشیم؛ اما 
زمان آن تغییر کرد و در نتیجه همان برنامه عصرگاهى 
شبکه یک با عنوان «فرمول یک» باقى ماند. خدا را 
شــکر تا امروز کار تکرارى نکرده ایم و با حفظ فرم 
تالشــمان این اســت که تغییرات الزم را در برنامه 

داشته باشیم.

وى در ادامه در خصوص زمان دقیق پخش این برنامه 
بیان کرد: هنوز به زمان دقیقى بــراى پخش برنامه 
نرسیدیم. در واقع مى دانیم که چه زمانى برنامه روى 
آنتن مى رود، اما باز بســتگى به نظر مدیران دارد و 

احتماًال زمان آن تا چند روز آینده مشخص مى شود.
ضیاء در پایان خاطرنشان کرد: دکور، استودیو، موسیقى 
و... همه آماده هستند و تا هفته آینده دو آنونس دیگر 
براى تلویزیون خواهیم ساخت. تا ده روز دیگر هم از 

تیتراژ برنامه «فرمول یک» رونمایى خواهیم کرد.

على ضیاء با «فرمول یک» برمى گردد

توضیحات عوامل فیلم «مشت آخر» درباره حادثه ای که برای کارگردان آن رخ داد

جزئیات تصادف مھدی فخیم زاده 

على نصیریان، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص فعالیت خود در 
عرصه بازیگرى در سال 97 گفت: طى ســال 97 کمى استراحت کردم و 
فعالیت خاصى انجام ندادم. مشغول بازى در یک فیلم سینمایى هستم که 
بعداً اسم و اخبار آن منتشر خواهد شد اما در زمینه بازى در تلویزیون، شبکه 

نمایش خانگى یا تئاتر هیچ پیشنهاد ویژه اى ندارم.
وى درباره احتمال حضور دوباره خود در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
افزود: واقعیت امر نمى دانم این فیلم براى کجا و براى اکران در چه زمانى 
ساخته مى شود. هیچ برنامه خاصى براى حضور در جشنواره فیلم فجر ندارم 
و براى آینده پیش بینى خاصى نمى کنم. هر روز را در همان روز ســپرى

 مى کنم و نمى توانم بگویم فردا چه خواهد شد.
بازیگر فیلم «امپراتور جهنم» درباره دلیل پذیرفتن مقام ریاست جشن خانه 
سینما ادامه داد: در ابتدا از من خواستند که ریاست جشن خانه سینما را قبول 
کنم. من به اعضا گفتم گرفتارم و نمى توانم این مسند را قبول کنم اما آنها 

اصرار داشتند که من حضور داشته باشم.
وى در همین راستا تأکید کرد: حضور من به عنوان رئیس جشن خانه سینما 
اشکالى ندارد زیرا این یک فعالیت کامًال صنفى است و من با این کارم مى 
خواســتم به این صنف و مهمتر از آن به سینما کمکى کرده باشم. من مى 

خواهم به عنوان یک بازیگر براى این سینما مثمر ثمر باشم.

دلیل على نصیریان براى پذیرش ریاست جشن خانه سینما

پوالد کیمیایى از «معکوس» مى گوید

فلور نظرى: سینماى امروز، ارث پدرى 
چند نفر شده است

کیانوش عیارى درباره درخواســت کانون کارگردانان از برگزارکنندگان جشن خانه سینما براى داورى فیلم هاى 
داراى مجوز ساخت، گفت: با وجود برخى مباحث درباره مضرات احتمالى این کار، نظر من هم بر این است که نباید 

فیلم هایى که امکان اکران پیدا نکرده اند، محرومیت بیشترى ببینند.
کارگردان فیلم هاى «خانه پدرى» و «کاناپه» که آثارش به دالیل متعدد اکران نشده است و براى یکى از آنها هم 
امیدى به دریافت مجوز ندارد، در گفتگویى با ایسنا درباره نظرات متفاوتى که نسبت به درخواست کانون کارگردانان 
مطرح شده است، بیان کرد: در برخى اظهارنظرها آمده اســت، داورى شدن فیلم هایى که اکران عمومى نشده  یا 
به دالیل مختلف با سانسور مواجه شده اند، مى تواند در نظر داوران تأثیرگذار باشد. من هم با این نظر  موافقم که 
خواه ناخواه ممکن است فیلم هاى توقیفى اندکى مورد توجه بیشتر واقع شوند و این یک خصلت انسانى است که 

به این گونه پیش مى رود.
عیارى در عین حال گفت: اما از طرفى دیگر این مسئله هم دلیل نمى شود که بخاطر چنین احتمالى فیلم هایى که 
از نمایش محروم هستند، به محرومیت بیشترى دچار بشوند، بنابراین بسیار موافقم که آنها هم مورد داورى قرار 
بگیرند. او با اشاره به اینکه ممکن است این تصور پیش آید که صرفاً براى فیلم هاى خودش همچون «خانه پدرى» و 
«کاناپه» این طور اظهار نظر مى کند، گفت: تأکید دارم که موافقت خودم را به طور کلى عنوان کرده ام. این کارگردان 
همچنین درباره وضعیت اکران «خانه پدرى» گفت: ابداً قصد ندارم با آن شرایط غیرمنصفانه اى که براى فیلم «خانه 

پدرى» در نظر گرفته اند (نمایش محدود در سینماهاى هنر و تجربه) آن را اکران کنم.

با خاتمه نمایش مجموعه تلویزیونى «پایتخت»، شبکه 
آى فیلم سریال طنز «نقطه چین» را روى آنتن فرستاد.

مجموعه تلویزیونى «نقطه چین» به کارگردانى مهران 
مدیرى، در جدول پخش کانال فارســى این شبکه قرار 

گرفته است و هر شب دو قســمت از آن روى آنتن قرار 
مى گیرد.  «نقطه چین» اولین بار در ســال هاى 1382 و 
1383 از شبکه 3 سیما پخش شده و مهران مدیرى، رضا 
شفیعى جم در نقش بامشاد، سحر جعفرى جوزانى، سحر 
ولدبیگى، سعید پیردوست، سیامک انصارى، محمدرضا 
هدایتى، ســاعد هدایتى و ســیدجواد رضویان از جمله 
بازیگرانى هستند که در این سریال ایفاى نقش کرده اند.

داســتان «نقطه چین» درباره ســاکنان یک آپارتمان 
سه واحدى اســت. دو باجناق به نام هاى اردل و بامشاد 
در شــرکت منچولباف که متعلق به پدرزن آنهاســت با 
یکدیگر همکار هستند. این همکارى دو باجناق عالوه بر 
مشکالتى که براى این شــرکت پیش آورده باعث شده 

منیژه و مژده همسران آنها دچار مشکالتى شوند.
«نقطه چین» شــب ســاعت 21 روى آنتــن مى رود و 

بازپخش آن ساعت  13 روز بعد خواهد بود.

نباید برخى فیلم ها
 به محرومیت بیشترى دچار شوند

«نقطه چین» 
جایگزین «پایتخت5» شد

شنخانه سینما
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هر چه جام جهانى بیشتر جلو مى رود، رقابت بین 
علیرضا فغانى و بیورن کویپرز براى سوت زدن 

فینال نزدیک تر مى شود. 
پس از دو قضــاوت عالى در مرحلــه گروهى، 
علیرضا فغانى حاال از کاندیدهاى اصلى قضاوت 
فینال رقابت هاست. او که 40 سال دارد، در دور 
حذفى اولین قضاوت خود را انجــام داد و دیدار 
حســاس آرژانتین و فرانسه را ســوت زد و البته 

اشتباهاتى نیز داشت.
فغانى بار دیگر نشان داد که توانایى کنترل فشار 
بازى هاى بــزرگ را دارد و شــاید این موضوع 
به خاطر ســبک برخورد او با اتفاقات اســت؛ نه 
خیلى تســلیم و نه بیش از حد مقتدر. فغانى در 
مهم تریــن لحظات بازى موثر ظاهر مى شــود 
و تصمیمات درســتى مى گیرد. در جریان دیدار 
آرژانتین – فرانسه، در اوایل بازى او با دو تصمیم 
دشوار روبرو شــد. در دقیقه 11 بازى، مارکوس 
روخو خطایــى در محوطه جریمــه روى امباپه 
انجام داد که داور نقطه پنالتى را نشان داد. پیش 
از این نیز تاگلیافیکو برخوردى با امباپه در خارج 
محوطه جریمه داشت که فغانى او را با کارت زرد 
روبرو کرد. با توجه به اینکه امباپه در شرایط تک 

به تک قرار داشت، داور ایرانى مى توانست مدافع 
آرژانتینى را اخراج کند ولى به کارت زرد بسنده 
کرد. او هر دو تصمیم را بدون اســتفاده از کمک 

داور ویدیویى اتخاذ کرد.
اما داورهاى ایرانى در دور بعدى، کار دشوارترى 
پیش رو دارند. در حالى که در دو بازى اول نمایش 
خوبى داشتند، روز شنبه بلیت دور بعد را نیز کسب 
کردند. آنها بدون نقــص بودند و مى توانند حتى 
بهتر از این ها هم باشــند.اگر در طول 90 دقیقه 
شرایط را بررسى کنیم، فغانى نمایش قدرتمندى 

داشت.

آرژانتینى ها هم  اقرار کردند
رســانه هاى آرژانتینى با وجود شکست تیم شان 
مقابل تیم ملى فوتبال فرانســه در مرحله یک 
هشتم نهایى جام جهانى 2018 روسیه، قضاوت 
داور ایرانى را درســت و خوب عنــوان کردند. 
رسانه هاى این کشور قضاوت داور ایرانى را خیلى 
خوب عنوان کردند و حتى آن را به عنوان یکى از 

داوران فینال دانستند.
ســایت آرژانتینى اینفوبائه نوشت: در یک بازى 
فیزیکى داور 40 ســاله ایرانــى قضاوت خیلى 

خوبى داشــت. او به نحوى در بازى تسلط 
داشت که در هیچ یک از صحنه ها نیازى به 
VAR نداشــت و هرگز دچار اشتباه نشد. 
داور بازى از همه لحــاظ فوق العاده  بود و 
در صحنه هاى مهم همیشه حضور داشت. 

 فغانى بهترین داور براى بازى پاك اســت و 
بهترین گزینه براى رقابت هاى حســاس دیگر 
جام جهانى محسوب مى شود. این  در حالى است  
که عملکردش در جام جهانى باعث شده است از  
کاندیداهاى اصلى دیدار نهایى جام جهانى باشد. 
یک وب ســایت آرژانتینى نیز به عملکرد فغانى 
در دیدار آرژانتین و فرانســه اشاره کرد و نوشت: 
قضاوت فغانى هیچ جنجالى را باقى نگذاشــت. 
او عملکرد خیلــى خوبى در این دیدار داشــت. 
داور ایرانى نه تنها در صحنه هاى حساس بازى 
قضاوت درستى داشت،  بلکه به درستى بازیکنان 
حریف را جریمه کرد. فغانى سعى داشت بهترین 
قضاوت را به اجرا بگذارد که در این کار نیز موفق 
بود. این عملکرد باعث شــد شانس حضور داور 
ایرانى در نیمه نهایى و حتى فینال زیاد شود. همه 
چیز بستگى دارد چه تیم هایى به  مراحل باالیى 

صعود کنند.

 یک خبرنگار پرتغالى به شــدت از رفتار سرمربى تیم ملى 
ایران در جریان بازى با پرتغال انتقاد و به او توهین کرد.

 ژوزه مانوئــل دیگو، خبرنــگار روزنامــه «JN» پرتغال 
دیروز گزارشــى را از کارلوس کى روش، سرمربى تیم ملى 
کشــورمان و رفتار او در حین بازى با پرتغال پرداخت و این 

اقدام او را دور از ورزش و بازى پاك توصیف کرد.
این روزنامه نگار نوشت: کارلوس کى روش قبل از اینکه ژائو 
موتینیو وارد زمین بازى شود، او را تعقیب کرد. اما این لحظه 
متفاوتى بود. در این تصویرى که ثبت شــد یکى از طرفین 

فقط پرتغالى بود(!) و دیگرى سرباز .... است که مى خواهد از 
حالتى استفاده کند که مالک آن شرایط نیست.

این خبرنگار پرتغالى در ادامه توهین هاى خود به سرمربى 
تیم ملى ایران نوشت: این لحظه که مسئولى 

خارجى به یک سرباز پرتغالى نزدیک 
مى شود، فقط عکسى از نیاز موقت 
یا دیوانگى لحظه اى یا از دست 
دادن کنتــرل لحظــه  اى نبوده 
اســت. وقتى کى روش موتینیو را 

بغل مى کند. اینجا جمله اى تا ابد ماندگار حک مى شــود. 
در این لحظه مربى تالش مى کند تا در روحیات بازیکن ما 
تحت تاثیر بگذارد و این امر فوتبالى نیست. بدون شک جام 
جهانى رقابتى مهم و خودنمایى جهانى براى هر دو کشور و 
بازیکنانش است اما باید در این مسابقات فوتبال پاك و 

حرفه اى جایگاه باالترى دارد.
این روزنامه نگار پرتغالى به رفتار کى روش خرده 
گرفت و نوشت: اگر سرمربى ایران یک ایرانى یا 
غیر از پرتغالى بود دیگــر اینجا جاى بحث درباره 

رفتارش نبود. برخى از پرتغالى ها با چنین رفتارهایى به دنبال 
شهرت هستند اما کى روش این چنین نیست. او مردى عادى 
و معمولى نیست چون او یک پرتغالى شناخته شده در جهان 
اســت. او مربى تیم هاى ملى مختلفى بوده است و پرتغال 
اصل سرنوشتش را مشخص کرده و محرك اصلى موفقیت 
او بوده است. او به مرتبه اى رسیده است که به او مدال افتخار 
ملى پرتغال را دادند. کى روش بسیار به پرتغال مدیون است 

و در نتیجه نباید این رفتار از او سر بزند.

فغانى، گزینه اصلى قضاوت
 فینال جام جهانى

ن المللى فوتبال ایــران گفت که دیگر 
داور بی

ت فینال جام جهانى خیلى براى او اهمیتى 
قضاو
ندارد.

علیرضا فغانــى که قضاوت دیــدار آرژانتین 

و فرانســه در مرحله یک هشــتم نهایى جام 

حذفى 2018 روسیه را به عهده داشت، در مورد 

صحنه اى که با بازیکن آرژانتین شوخى کرد و 

بازتاب زیادى در صفحات مجازى داشت، به 

تسنیم گفت: بازیکن فرانسه مصدوم شد و روى 

زمین افتاده بود که متوجه شدم بازیکن آرژانتین 

در حال آب خوردن اســت و همان طور که آب 

مى خورد به سمت بازیکن مصدوم فرانسه آب 

مى پاشد. او در حال شــوخى کردن بود که من 

هم بطرى را گرفتم و به شوخى گفتم «در حال 

پاشیدن آب به بازیکن فرانسه هستى“.

وى در مورد اینکــه قضاوتش در این دیدار چه 

بازخوردى از سوى مسئوالن داورى فیفا داشته 

است، اظهار داشت: به صورت شخصى صحبتى 

نمى کنند. روال به این صورت اســت که وقتى 

از بازى برمى گردى، چه خوب قضاوت کنى یا 

باشید مى گویند و اگر نکته اى 
بد، همه خسته ن

ى آنالیز عنوان مى کنند. تنها 
باشد در کالس ها

ناظر بازى است که به صورت خصوصى صحبت 

مى کند. ناظر بازى روز گذشته از کشور آفریقا 

فى مى کنند نه انتقاد و تنها 
بود. ناظران نه تعری

نکاتى که باعث پیشــرفت داوران مى شود، 

جمله اینکه بگویند در فالن 
مطرح مى کنند، از 

صحنه چه جاگیرى داشته باشیم.

فغانى در پاســخ به این ســؤال که چقدر این 

شــانس را براى خودش قائل است که فینال 

جام جهانى را قضاوت کند، به تســنیم گفت: 

پیش از این گفته بودم هدفــم قضاوت فینال

 جام جهانى روســیه اســت، اما اآلن دیگر 

برایم مهم نیست. در این تورنمنت عملکردى 

اشــته ایم که اگر بگویند «دیگــر قضاوتى 
د

ندارید“، راضى برمى گردیم.

قضاوت فینال
 دیگر برایم اهمیتى ندارد

توهین خبرنگار 
پرتغالى
 به کى روش

تمرینات پیش فصل نایب قهرمان لیگ این روزها به دور 
از حواشى نقل و انتقاالتى زیر نظر سرمربى جدید در حال 

پیگیرى است.
به گزارش «ورز ش ســه»، بعد از فصل درخشــانى که 
ذوب آهن با امیر قلعه نویى پشت سر گذاشت تا در نهایت 
عنوان نایب قهرمانى به ســبزهاى نصف جهان برسد با 
جدایى سرمربى موفق تیم بالفاصله امید نمازى دستیار 
سابق کى روش در تیم ملى در اولین تجربه سرمربیگرى 

هدایت ذوبى ها را برعهده گرفت.
نمازى که بعد از کنار رفتن از کادر فنى تیم ملى بیشــتر 
دوران مربیگرى خود را در تیم هاى پایه اى آمریکا سپرى 
کرده بود در حالى مســئولیت فنى ذوب آهن را برعهده 
گرفت که خوب مى دانست انتظارات از این تیم خیلى باال 
رفته به همین خاطر او با حفظ اسکلت اصلى تیم و اضافه 
کردن چند خرید داخلى و خارجى توانست تیمى مدعى و 

پرستاره دور هم جمع و براى لیگ هجدهم استارت بزند.
تمرینات پیش فصل ذوبى ها این روزها به دور از حواشى 
رایج در فوتبال ایران با حضور تمامى ستاره هاى خریدارى 
شده زیر نظر نمازى در حال پیگیرى است، تمریناتى که 
حاال با خریدهایى مثل محسن مسلمان، هادى محمدى، 
مسعود حسن زده، فرناندز برزیلى همین طور ستاره هاى 
فصل گذشته حال و هواى دیگرى دارد تا ذوبى ها براى 
درخشش در لیگ هجدهم و ایستادن در جمع مدعیان از 

حاال براى رقباى خود خط و نشان بکشند.
امید نمازى خیلى امیدوار است در اولین تجربه مربیگرى 
خود در فوتبال باشگاهى ایران بتواند با تیم پرستاره اى که 
در اختیار دارد توانایى هاى خود را بروز بدهد به خصوص 
در فصل آتى که رقابت شــدیدى میــان مدعیان براى 
قهرمانى همین طور در خشــش در رقابت هاى آسیایى 

رقم خواهد خورد.

ذوب آهن؛ پیش به سوى درخشش در لیگ

 تیم آگزبورگ از خرید مهاجم ایرانى المپیاکوس یونان 
منصرف شد. به نقل از سایت ورزشى SDNA یونان، 
باشگاه آگزبورگ آلمان کریم انصارى فرد را مى خواست 
اما قیمت باالى او مانع این امر شده است. در ادامه این 
خبر رسانه یونانى آمده است: مدیر برنامه هاى کریم 
انصارى فرد به دنبال پیشنهاد خارجى براى این مهاجم 
است اما باشگاه المپیاکوس رقم باالیى براى فروش 

انصارى فرد و صدور رضایتنامه اش تعیین کرده  است. 
به همین خاطر باشگاه آگزبورگ که تمایل جدى خود 
را براى خرید انصارى فرد ابــراز کرده بود از این اقدام 

منصرف شد، زیرا توانایى برآورده کردن خواسته 
مالى المپیاکوس را نداشت. باشگاه یونانى براى 
فروش انصارى فــرد 10 میلیون یورو را تعیین 

کرده است.

انصراف آگزبورگ از جذب انصارى فرد

ستاره هاى 
ى ها براى 
 مدعیان از 

مربیگرى 
تاره اى که 
 خصوص 
عیان براى 
ى آسیایى 

کرده  است. 
جدى خود 
ز این اقدام 

خواسته 
راى
یین 

سهیل مهدى مســئول کمیته مجوز حرفه اى 
فدراسیون فوتبال در اصفهان با مدیران باشگاه 

سپاهان دیدار کرد.
ســهیل مهــدى مســئول مجــوز حرفه اى 
باشــگاه هاى کشــور باحضــور در اصفهان از
 بخش هــاى مختلف اســتادیوم نقش جهان 
بازدید کرد وسپس طى نشستى با مسعود تابش 
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان ودیگر معاونین 
و مدیران این باشــگاه در رابطــه با موضوعات 
مختلفى که پیرامون رفع نواقص ودریافت مجوز 

حرفه اى است بحث وتبادل نظر کردند.
گفتنى است سال گذشته باشگاه سپاهان بدلیل 
نواقصى که دربرخى از قســمت هاى استادیوم   
نقش جهان منجمله راههاى ورودى استادیوم، 
پارکینگ هاى سمت شــمال، وجود تپه خاك 
و... وجود داشــت موفق به اخذ مجوز حرفه اى

بین المللى نشــد وفقط در بخش ملى توانست 
مجوز حرفه اى را دریافت کند.

برهمین اســاس وجلســه اى 
که د یروز تشــکیل شد 
باشگاه سپاهان امیدوار 
اســت که هرچه زودتر 
بتواند مجوز حرفه اى را 

دریافت کند.

باشــگاه اســتقالل در رابطه با مهاجم خود به 
چالش جدى خورده است.

  جابــر انصارى بــا وجود 
اینکه در فهرســت 
وینفرد  خروجــى 
شــفر در استقالل 
قــرار گرفتــه، اما 
در تمرینــات این تیم 

شرکت مى کند.
 مهاجــم اســتقالل 
دیگر  فصــل  یــک 
و  دارد  قــرارداد 
بــراى جدایــى اعالم 
کــرده کــه بایــد مطالبات 
و مبلغ قــراردادش بــه طور کامــل پرداخت

 شود.
شفر هم به حضور انصارى در تمرینات واکنشى 
نشان نداده و مسئوالن استقالل را وارد چالش 

جدید کرده است.
در صورتى که تیام، وریا غفورى، امید ابراهیمى 
و جپاروف قــرارداد خود را با اســتقالل تمدید 
کنند، براى انصارى در فهرســت این تیم جایى 

نخواهد بود.
اگــر همینطــور زمــان از دســت بــرود و 
اســتقاللى ها نتوانند با انصارى توافق کنند، نه 
تنها امکان اســتفاده از او را نخواهند داشــت، 
بلکــه باید تــاوان ســنگینى بــراى پرداخت 
مطالباتش بدهند، همان اتفاقى که سال گذشته 
دربــاره ماجراى مگویــان مدافع ارمنســتانى 

افتاد.

پس از درخشــش بیرانوند در جام 
جهانــى و مهار پنالتــى رونالدو، 
گفته مى شود بیرانوند از تیم هاى 
ایتالیایى، اسپانیایى و آلمانى پیشنهادات 
خوبــى دارد و او را براى حضــور در لیگ هاى 

خارجى ترغیب کرده است.
قرار اســت بیرانوند بعد از بازگشت از خرم آباد و 
در این هفته جلســه اى را با مســئوالن باشگاه 
پرسپولیس براى مشخص شدن وضعیتش برگزار 

است پرســپولیس با جدایى کند. هرچند بعید 
ایــن دروازه بان ملى 
پوش خود مخالفت 
کنــد ولى شــاید 

پیشــنهادات 
جذابى که مى تواند 

بخش عمده اى از مشکالت 
مالى باشگاه را حل کند.

ســروش رفیعى یکى از نام هاى بزرگ پنجره 
تابســتانى فوتبال ایران اســت، بازیکنى که در 
یک مــاه گذشــته بســیارى از باشــگاه هاى 
لیگ برترى از جمله پرســپولیس، ســپاهان و 
تراکتورسازى در پى امضاى قرارداد با او بودند اما

 گمانه زنى هایى وجود داشــت مبنى بر این که 
ممکن اســت این بازیکن همچنان به همکارى 

خود با الخور ادامه بدهد.
در این گیر و دار باشگاه قطرى عصر روز شنبه  از 
دو خرید جدید خود براى فصل آتى لیگ ستارگان 
رونمایى کرد که در مراســم معارفه این خریدها 

پیراهن شماره 7 که فصل 
قبل در اختیار سروش 
رفیعــى بــود به 
گابنى  مهاجم 

رسید تا عمال 
بــا ایــن اقدام 

جدایى ســتاره ایرانى از 
این باشــگاه رسمى 
شود. الخور دیگو کاستا 

مهاجم برزیلى باشگاه الســاحل تونس و بامبل 
اولیسه مهاجم گابنى را با قراردادهاى یکساله به 

جمع نفرات خود اضافه کرد.
به این ترتیب با رســمى شــدن جدایى سروش 
رفیعى از الخور باید منتظر ماند و دید این هافبک 
تکنیکى و بازیساز فصل آتى را با کدام باشگاه لیگ 
برترى استارت خواهد زد چون خبرها از توافق این 
بازیکن با پرسپولیسى ها براى بازگشت به جمع 
شاگردان برانکو بعد از باز شــدن پنجره نقل و 
انتقاالتى قهرمان ایران از سوى فیفا در زمستان 

حکایت دارد.

تالش باشگاه سپاهان 
براى رفع نواقص نقش جهان

مورد عجیب
 مهاجم استقــــالل

پیشنهـــادات
 بیرانوند 

شماره 7 سروش به
 مهاجم گابنى الخور رسید

 جابــر انصارى
ینکه در ف ا
خروجــى
شــفر در
قــرار گر
در تمرینــات

شرکت مى کند.
مهاجــم اس
فصـ یــک 
قــرارداد

بــراى جدایــ
کــه بایــد کــرده
و مبلغ قــراردادش بــه طور کامــل

 شود.
هم به حضور انصارى در تمرینات شفر
نشان نداده و مسئوالن استقالل را و

جدید کرده است.
در صورتى که تیام، وریا غفورى، امید
و جپاروف قــرارداد خود را با اســتقال
کنند، براى انصارى در فهرســت این

نخواهد بود.
اگــر همینطــور زمــان از دســت
اســتقاللى ها نتوانند با انصارى توافق
تنها امکان اســتفاده از او را نخواهند
بلکــه باید تــاوان ســنگینى بــراى
مطالباتش بدهند، همان اتفاقى که سا
دربــاره ماجراى مگویــان مدافع ارم

افتاد.

است پرســپولیس با جدایى کند. هرچند بعید 
ایــن دروازه بان ملى 
پوش خود مخالفت 
کنــد ولى شــاید 

پیشــنهادات 
جذابى که مى تواند 

بخش عمده اى از مشکالت 
مالى باشگاه را حل کند.

ه پرســپولیس، ســپاهان و
 امضاى قرارداد با او بودند اما
جود داشــت مبنى بر این که 
ازیکن همچنان به همکارى 

هد.
گاه قطرى عصر روز شنبه  از

راىفصل آتى لیگ ستارگان 
معارفه این خریدها  مراســم معارمراســم

فصل 
ش 
 به 
نى 

عمال 
یــن اقدام 

جدایى ســتارره ایرانى از 
این باشــگاگاه رسمى 
شود. الخور ددیگو کاستا 

گاه الســاحلل تونس و بامبل 
ى را با قراردادهاى یکساله به 

فه کرد.
ـمى شــدن جدایى سروش 
د دید این هافبک  منتظر ماند و
صل آتى را با کدکدام باشگاه لیگ 
د زد چون خبررها از توافق این 
ى ها براى بازگشت به جمع 
 از باز شــدنن پنجره نقل و
ران از سوى ففیفا در زمستان 

ى تسلط 
هزىازى به 
ه نشد. 
ود وه  بود و 
شت.ااشت. 

ـتسســت و 
یگرســــاس دیگر 
ستالىرر حالى است  
تازه اسششده است از  
شد.نىبجهجهانى باشد. 
نىرد فملکملکرد فغانى 
ت:و نوشردرد و نوشت: 
ت.اشــنگنگذاشــت. 
ت.اشــارار داشــت. 
ى س باساساس بازى 
نزیکىى بازیکنان نزیکزیک
ن بهترت بهترین ن شتشت

نار نیز موفق  ز موار
ور ور د حض حضور داور 
هد شد شود. همه  ه د.
ى باالیاحلاحل باالیى 

ار سرمربى تیم ملى
ه او توهینکرد.

مــه «JN» پرتغال 
ش، سرمربى تیم ملى 
رتغال پرداخت و این 

صیف کرد.
ش قبل از اینکه ژائو 
ب کرد. اما این لحظه 
شــد یکى از طرفین

.... است که مى خواهد از فقط پرتغالى بود(!) ودیگرى سرباز
حالتى استفاده کند که مالک آن شرایط نیست.

این خبرنگار پرتغالى در ادامه توهین هاى خو ب بهد به سرمربى 
تیم ملى ایران نوشت: این لحظه که مسئولى 

خارجى به یک سرباز پرتغالى نزدیک 
مى شود، فقط عکسى از نیاز موقت 
یا دیوانگى لحظه اى یا از دست 
دادن کنتــرل لحظــه  اى نبوده 
اســت. وقتى کى روش موتینیو را

جمله اىتا ابد ماندگار حک مى شــود.  بغل مى کند. اینجا
در اینلحظه مربى تالش مى کند تا در روحیات بازیکن ما 
تحت تاثیر بگذارد و این امر فوتبالى نیست. بدون شک جام 
جهانى رقابتى مهم و خودنمایى جهانى براى هر دو کشور و 
بازیکنانش است اما باید در این مسابقات فوتبال پاك و 

حرفه اى جایگاه باالترى دارد.
این روزنامه نگار پرتغالى به رفتار کى روش خرده 
گرفت و نوشت: اگر سرمربى ایران یک ایرانى یا 
دیگــر اینجا جاى بحث درباره پرتغالىبود غیر از

رفتارش
شهرت
و معمو
اســت
اصلس
بوده او
ملى پر
و در نت

داور بین
قضاوت

ندارد.
علیرضا ف
و فرانســ
8حذفى 18
صحنه اىک
بازتاب زیا
فتتسنیم گفت
تادززمین افتاده
دردر حال آب خ
بهسمىمى خورد به س د
اودمىمى پاشد. او د .
گ گطرىهمهم بطرى را ى را
ب بهدن آاشیپاشیدن آب به
د اینک مورى دووى در مورد اینک
زسدىخزخوببازخوردى از س
اظهاستاساست، اظهار داش  داشظ
ب روکنننمنمى کنند. روال للبد
ىازىازاز بازى برمى گر گربر
نخسهمهبد،بد، همه خسته نب ه
باشد در کالس ه
ناظر بازى است ک
مى کند. ناظر بازى
بود. ناظران نه تعر

نکاتى که باعث پیش
ج مطرح مى کنند، از
صحنه چه جاگیرىد
فغانى در پاســخ به
شــانس را براى خو
جامجهانى را قضاوت
پیش از این گفته بود
 جام جهانى روســیه
برایم مهم نیست. در
داشــته ایم که اگر بگ
ندارید“، راضى برمى گر

 دیگر

زجوزتهمیته مجوز حرفه اى  اىفهرج
بانن با مدیران باشگاه  ایرن بد گااشن

ا ف ل

درخشــش بیرانوند در جام دزپسپس از از
نجهجهانــى و مهار پنالتــى رونالدو، 
گفته مى شود بیرانوند از تیم هاى 

نپاهپسه سپاهان  هانه
هانشش جقشقشنص نص نقش جهان

یشیپیشنهـــادات
یر ب بیرانوند 

هش بوشسر س سروش به اشماشششماره 77 7رهش
گابنى الخور رسید دسیی رسخورالخنىگابجمهاج م مهاجم
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جدیدترین سرمربى 
سپیدرود؛ خداداد عزیزى! به نظر مى رسد مدافع و هافبک ملى پوش استقالل تصمیم به جدایى گرفته اند.

امید ابراهیمى پس از بازگشت به همراه تیم ملى فوتبال از روسیه به ایران، قرار است همانند همه ملى پوشان 
دو هفته است راحت کند. پیش از جام جهانى، صحبت هایى مبنى بر توافق ابراهیمى با االهلى قطر مطرح 

شــد، تیمى که پیش از این پژمان منتظرى و مجتبى جبارى را در اختیار داشته است. این پیشنهاد از 
سوى یک مدیربرنامه ایرانى به ابراهیمى داده شد و هافبک اســتقالل هم به او اختیار داد تا با تیم 

قطرى مذاکره کند.
ابراهیمى واکنشى به این پیشنهاد نداد تا تمرکزش را روى تیم ملى بگذارد. این بازیکن به هنگام ورود به 

ایران با تماس رضا افتخارى مدیرعامل استقالل روبه رو مى شود و دو طرف چند بار دیگر هم با هم صحبت 
مى کنند. ابراهیمى از افتخارى خواستار دریافت مطالبات سال هاى گذشته خود که 800 میلیون تومان است، 

شده و گفته پس از دریافت پول پاى میز مذاکره مى شود، اما خبرهایى رسیده که ابراهیمى با مبلغ 700 هزار دالر با 
تیم االهلى قطر به توافق رسیده و حتى در این زمینه با منتظرى و جبارى جهت زندگى در قطر مشورت کرده است.

مسئوالن استقالل با خسرو حیدرى که باجناق ابراهیمى است، صحبت هایى را انجام داده اند و از حرف هاى حیدرى 
متوجه شده اند که بحث حضور ابراهیمى در دبى براى استراحت مطرح نیست و شاید به قطر رفته تا با تیم االهلى مذاکره 

کند. استقاللى ها هم از چند روز پیش دنبال گزینه اى براى جانشینى او هستند، اما باز هم منتظرند تا شاید ابراهیمى 
پاسخ روشنى به آنها بدهد. افتخارى مدیرعامل استقالل به ابراهیمى قول داده که مطالباتش پرداخت مى شود 

و نگرانى بابت این موضوع نداشته باشد. همچنین باشــگاه به ملى پوش خود پیشنهادات نجومى داده و شاید 
بازیکن ملى پوش استقالل تصمیم بگیرد یک فصل دیگر در استقالل بماند.

سیدمجید حسینى دیگر مدافع ملى پوش استقالل یک فصل دیگر با این تیم 
قرارداد دارد، اما او هم خواستار جدایى شده و گفته مى شود پیشنهاد خارجى دارد. 
قرارداد حسینى به شکلى است که اگر بخواهد در آسیا بازى کند، باید مبلغ 200 

هزار دالر و براى اروپا 100 هزار دالر جهت فسخ قرارداد به استقالل بپردازد. 
بند دیگرى هم وجود دارد که شاید حسینى را براى رفتن از استقالل 

پشیمان کند.

کیلیان امباپه، ستاره خط حمله فرانسه، در دیدار مقابل آرژانتین  توانست رکورد سرعت 
فوق العاده اى از خود به ثبت برساند.

پس از اشتباه بانگا و لو رفتن توپ، کیلیان امباپه در دقیقه 10 صاحب توپ شد و با سرعتى 
خیره کننده، ماسکرانو، تاگلیافیکو و روخو را پشت سر گذاشــت و در محوطه جریمه با 
خطاى پنالتى متوقف شد. ســرعت او در این فرار طبق ادعاى نشریه اکیپ، 37 کیلومتر 

بر ساعت بوده است.
در حقیقت از لحاظ سرعت، شاید امباپه را بتوان نزدیکترین بازیکن فوتبال به اوسین بولت، 
قهرمان افسانه اى دو و میدانى دانست. او دقیقاً مثل دونده ها مى دود و به سرعتى مى رسد 
که براى یک فوتبالیست، باورنکردنى اســت. کانال پالس نیز سرعت او را 36 کیلومتر 

برساعت برآورد کرده است.
این در حالیست که رکورد سرعت اوسین بولت در ابتداى دوران حضورش در دو و میدانى، 

37,04 کیلومتر بود که بعدها توانست آن را به 44,72 کیلومتر بر ساعت برساند.

هنوز فصل جدید لیگ برتر آغاز نشده اما تا امروز، نیمکت 
سپیدرود شــاهد چند تغییر بوده است. پس از پایان فصل 
پیش بود که على کریمى با مالک باشــگاه یعنى تن زاده 
به توافق نرســید و از هدایت این تیم کنــار رفت. ابتدا 
نادر دست نشان به عنوان جانشین کریمى معرفى شد 
اما او به دلیل مشکالتى که در باشگاه وجود داشت از 
کار در رشت منصرف شد و رفت. سه روز پیش مارکار 
آقاجانیان توسط مالکان جدید به عنوان سرمربى جدید 
ســپیدرود معرفى شد اما مشخص شــد که او هم در 
این تیم کار نخواهد کرد. دیــروز  هم خداداد عزیزى 
به عنوان جدیدترین ســرمربى سپیدرود معرفى شد! 
البته هنوز نزدیک به یک مــاه تا آغاز لیگ برتر باقى 
مانده و احتمال چند تغییر دیگر روى نیمکت سپیدرود 

وجود دارد.
در همین حال خبر عجیب دیگرى هم درباره این 
باشگاه منتشر شده که نشــان مى دهد این بار نه 
تنها مربى، بلکه مدیر عامل باشگاه هم تغییر کرده 
است. مالکیت باشگاه دوباره به جواد تن زاده مالک 
پیشین باشگاه برگشته. او هم که بعد از برکنارى 
على کریمى، با نادر دست نشان به توافق رسیده بود 
دوباره دست نشان را به عنوان سرمربى معرفى کرده 
است! فعالً  این آخرین خبر از رشت است اما هر لحظه باید 

منتظر خبر و تغییر جدیدى در این باشگاه باشیم.

با آغاز مجادالت شــدید میان ســرمربى تیم ملى و 
سرمربى تیم فوتبال پرســپولیس و تاثیر این درگیرى 
لفظى در فضاى کلى فوتبال ایران شــایعاتى مبنى بر 

ترك پست از سوى کى روش به گوش مى رسد.
کى روش پنجشنبه شب در یک رســتوران ژاپنى در 
شــمال تهران با دستیارانش جلســه اى برگزار کرده 
که در آن درباره آینده حضور کادرفنى در ایران بحث 
شده است. در این جلســه که مارکار آقاجانیان، میک 
مکدرموت، اوســیانو کروز، لوپز و سایر همکاران فنى 
کى روش در آن حضور داشــتند دوبحث مطرح شده؛ 
موضــوع اول کار در ایران و ســپس موضوع مطالبه 
کادرفنى از فدراســیون فوتبال و گمانه زمانى درباره 
دریافت دســتمزدى که هنوز به طــور کامل دریافت 

نشده است.
جالب اینکه یکى از اعضاى کادر در گفتگو با شهروندى 
که از وى دربــاره آینده کى روش ســئوال کرده بود 
اینطور جواب داده که سرمربى تیم ملى تمایلى به ادامه 
کار در ایران ندارد مگر آنکه فدراسیون این تضمین را 
بدهد که برنامه او را براى جام ملت ها به صورت تمام و 

کمال اجرا خواهد کرد و هیچ مانعى در این راه به وجود 
نخواهد آمد. همچنین کى روش از اتفاقات پیش آمده 
و صحبت هاى برانکو ایوانکوویچ به شــدت عصبانى 
است و حتى قصد داشته پنج شــنبه شب به جاى این 
جلسه در برنامه عادل فردوسى پور حضور پیدا کند که 
این مسئله در نهایت اتفاق نمى افتاد تا دوباره جنجال 

جدیدى در فضاى فوتبال ایران باال نگیرد.
اما باتوجه به جمیع حرف ها و نامشــخص بودن ادامه 
کار کى روش در ایران، این انتظار از فدراسیون فوتبال 
مى رود که به ســرعت در این باره اعالم نظر رسمى 
کند. اتفاقى که تا به حال رخ نداده اما مهدى تاج رئیس 
فدراسیون فوتبال در گفتگو با سردبیر ورزش سه تأکید 
مى کند که قــرارداد با کى روش منعقد خواهد شــد. 
تاج قبًال اعالم کرده بود با کى روش به توافق دســت 
یافته تا با او تا پایان جام ملت هاى آسیا ادامه دهد. تاج 
همچنین به لزوم فضــاى آرام در فوتبال ایران و عدم 
تخریب ذهنیت مناســب مردم تأکید کــرد و به نظر 
مى رسد هر دو مربى ملى و باشــگاهى پرسپولیس با 

اخطارى جدى در این زمینه مواجه شوند.

 یکى از بهترین کســانى که مى تواند درباره خداحافظى 
سردار آزمون و رضا قوچان نژاد صحبت کند هادى عقیلى 
اســت. بازیکنى که به خاطر قهر از اردوى تیم ملى دیگر 
رنگ پیراهن تیم ملى را ندید. بازیکن سابق سپاهان که با 
خبرگزارى مهر صحبت کرده درباره این موضوع گفته:» 
امیدوارم این بازیکنان هم از تصمیم خودشــان برگردند 
چون پشیمان مى شوند.اگر بازیکنى این توانایى را دارد 
که بازى کند و به میدان برود، باید همین کار را بکند. به 
دست آوردن یکسرى جایگاه ها راحت نیست که راحت 
از دست برود. البته کســى نمى تواند خودش را جاى این 
بازیکنان بگذارد. اول از همه نباید آنها را قضاوت کنیم و 
سپس بى احترامى نداشته باشیم. بهتر است این وضعیت 
را به فدراسیون و سرمربى تیم ملى بسپاریم تا در آرامش 

به آن رسیدگى کنند.»

عقیلى درباره آزمون و 
گوچى: پشیمان مى شوند

جلسه کادرفنى در رستوران ژاپنى

تاج: نگران قرارداد کى روش 
نباشیــد
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ســرمربى تیــم شــارلواى بلژیــک توانمندى هــاى بازیکن 
جدید ایرانى تیمش را ستود.

تیم شــارلوا روز شــنبه در یک بازى دوســتانه 2 بــر صفر تیم
 سرســله بروژ را شکســت داد و امید نورافکــن در نیمه  اول در 
ترکیب شــارلوایى ها بازى کرد. فلیپ مازو، سرمربى تیم شارلوا 
درباره امید نورافکن گفت: در شرایط کنونى همه چیز براى او به 

خوبى پیش  مى رود. با او صحبت کردم و قادر است به انگلیسى 
کارهایش را پیش ببرد. از همان آغاز متوجه شدیم که پسرى با 
نگرشــى عالى و ذهنى خوب همانند کاوه رضایى است. احترام 
زیادى براى نورافکن قائل هستم و این طور مى گویم که ایرانیان 

مردمان بسیار خوبى هستند.
او دربــاره پســت امیــد نورافکن گفــت: او مى توانــد در چند 

نقطه هماننــد خط میانــى، جناح چــپ و عقب زمیــن بازى 
کند و به تکامل برســد. او بــازى در هیچ پســتى را براى خود 
درخواســت نکرد و تمرکزش فقط بازى کــردن بدون توجه به
 پستش اســت. نورافکن به من گفت در پستى بازى مى کند که

 به او نیــاز دارم. مى خواهم در بازى هاى دوســتانه از نورافکن 
بهره ببرم تا ببینم بهترین پست براى او کجاست. 

تعریف و تمجید 
سرمربى شارلوا از 
ستاره ایرانى تیمش

پیشنهادات نجومىداده و شاید ملىپوشخود نداشته باشد. همچنینباشــگاه به و نگرانى بابت این موضوع
بازیکن ملى پوش استقالل تصمیم بگیرد یک فصل دیگر در استقالل بماند.

سیدمجید حسینى دیگر مدافع ملى پوش استقالل یک فصل دیگر با این تیم
قرارداد دارد، اما او هم خواستار جدایى شده و گفته مى شود پیشنهاد خارجى دارد.
0قرارداد حسینى به شکلى است که اگر بخواهد در آسیا بازى کند، باید مبلغ 200
0هزار دالر و براى اروپا 100 هزار دالر جهت فسخ قرارداد به استقالل بپردازد. 

دیگرى هم وجود دارد که شاید حسینى را براى رفتن از استقالل  بند
پشیمانکند.

کیلیان امباپه، ستاره خط حمله فرانسه، در دیدار مقابل آرژا
فوق العاده اى از خود به ثبت برساند.

0پس از اشتباه بانگا و لو رفتن توپ، کیلیان امباپه در دقیقه 10
خیره کننده، ماسکرانو، تاگلیافیکو و روخو را پشت سر گذاش
خطاى پنالتى متوقف شد. ســرعت او در این فرار طبق ادعا

بر ساعت بوده است.
درحقیقت از لحاظ سرعت، شاید امباپهرا بتوان نزدیکترین باز
قهرمان افسانه اى دو و میدانى دانست. او دقیقاً مثل دونده ها
که براى یک فوتبالیست، باورنکردنى اســت. کانال پالس

است. برساعت برآورد کرده
این در حالیست که رکورد سرعت اوسین بولت در ابتداى دور
2 کیلومتر بود که بعدها توانست آن را به 44,72 کیلومت 37,0404
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سرعت استثنایى 
امباپه 
مقابل آرژانتین

جدجابراهیمى و حسینى از استقالل رفتنى شدند؟
سپیدرودس

هنوز فص
سپیدرود
پیش بود
به توافق
دس نادر
اما او
کار د
آقاجا
ســپ
اینت
به ع
البته
ماند
وج
د
ب
ت

پ
عل
دوبا

است! فعال
منتظر خب

امین حارث بازیکن تیم ملى مراکش که در دیدار با 
ایران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، 
به دلیل دست داشتن در قتل دستگیر شده است. 
رســانه هاى عربى دیروز  این خبــر را به صورت 
گسترده منتشر کردند. ماجرا از این قرار است که 
قبل از جام جهانى فردى توسط ماشین زیر گرفته 
شد که حاال مشخص شــده او در صحنه حضور 
داشته و همراه با برادرش از محل حادثه گریخته 
است. حارث فعال دستگیر شده و تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد.

مهدى طارمى اخیرا کارهایى در فضاى مجازى 
کرد که بازار شایعات را داغ کرد. 

او  با الغرافه قرارداد دارد ولى با توجه به درخششى 
که در جام جهانى داشت حاال مى تواند در تیررس 
باشگاه هاى اروپایى باشد. البته اخیرا وقتى او در 
فضاى مجازى از پرســپولیس استورى گذاشت 
شایعه شــد که مى خواهد بازگردد. خبرورزشى 
وقتى در این باره از طارمى سوال کرد، او پاسخ داد: 
«پنجره نقل و انتقاالت باشگاه که فعال بسته است 

ولى باید ببینم در آینده چه مى شود.»

بهترین بازیکن دیدار 
ایران و مراکش
 دستگیر شد!

واکنش طارمى 
به شایعه بازگشتش
 به پرسپولیس
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بیمارى نشستن رو به رشد اســت. مشخص شده 
است نشســتن براى مدت طوالنى، خطر ابتال به 
بیمارى هایى مانند دیابت، تجربه بیمارى قلبى و یا 

انواع سرطان را افزایش مى دهد.
متخصصان بر این باورند که نشستن به اندازه سیگار 

کشیدن ضرر دارد، البته اگر ضررش بیشتر نباشد.
وقتى روى صندلى مى نشینید:

  عضالتتان دیگر درگیر نیستند.
  باسن سفت مى شود.

  ستون فقرات نیز بى تحرك است.
  جریان خون زمانى که نشسته اید کند مى شود 
که مى تواند روى عملکرد مغز، سالمت قلب و رشد 

سلول هاى قرمز تأثیر بگذارد.
  تأثیر زیادى روى کند شــدن تولید آنزیم هاى 

چربى سوز و کالرى سوز دارد.
بدن انسان براى اینکه تمام طول روز روى صندلى 
بنشیند ساخته نشده و ما تکامل یافته ایم تا بایستیم 
و فعالیت کنیم. وقتى از صندلى بلند مى شویم مانند 

این اســت که بدن خود را بیدار کرده ایم. ایستادن 
نیازمند درگیر کردن عضالت بیشترى است و باعث 

مى شود جریان خون فعال شود. 
در حالت ایســتاده هوشــیارتر و نیرومنــد تریم، 
ران ها بیشتر از هم فاصله دارند و ستون فقرات نیز 
آزاد است و مى تواند به راحتى بچرخد. وقتى تنوع 
حرکت داشته باشــیم، بدنمان بهترین پاسخگویى 
را دارد مانندپیاده روى، ایستادن، خم شدن و حتى 

اسکات رفتن.

محمد آذرفر، متخصص تغذیه و رژیم درمانى در خصوص 
میوه هایى که مصرف آنها مى تواند به الغر شــدن افراد 
کمک کند، گفت: بلوبرى یکى از میوه هاى چربى ســوز 
و الغر کننده اســت که عالوه بر مبــارزه با چربى هاى 
بدن، منجر به کاهش احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى 
و عروقى نیز مى شــود. وى با بیان اینکه بر اساس نتایج 
حاصل از یک تحقیق، در صورت مصرف روزانه بلوبرى، 2 
درصد از چربى بدن از بین مى رود، گفت: علت این امر نیز 
باال بودن سطح آنتى اکسیدان در این میوه است که باعث 
دفع سموم بدن مى شود و از چاقى و مشکالت سالمتى 
پیشگیرى مى کند. این متخصص تغذیه همچنین با اشاره 
به نقش نارگیل در سوزاندن چربى هاى بدن گفت: اسید 
چربى به نام  ترى گلیســیرید در نارگیل موجود است که 
منجر به افزایش 30 درصدى متابولیسم بدن مى شود که 
مى توان به جاى تنقالت، این میوه را استفاده کرد. آذرفر 

افزود: مى توان از روغن، شیر، پودر و آب نارگیل نیز براى 
الغر شدن استفاده کرد. این متخصص تغذیه با بیان اینکه 
ســیب و هلو نیز داراى مقدار زیادى فیبر هستند و باعث 
سرعت بخشــیدن به متابولیســم بدن مى شوند، گفت: 
مصرف ســیب و هلو به عنوان میان وعده باعث سیرى 
شما خواهد شد؛ سیب و هلو سرشار از پکتین هستند که 
مانع جذب چربى توسط ســلول ها مى شود و در عوض 
موجب جذب آب مى شوند. وى در پایان موز را یکى دیگر 
از میوه هاى الغر کننده دانست و عنوان کرد: موز حاوى 
میزان زیادى فیبر است که مصرف آن باعث چربى سوزى 
در بدن شده و اشتها را کم مى کند. وى ادامه داد: مصرف 
موز از جذب کربوهیدرات هاى بدن ممانعت مى کند و این 
ناشى از وجود فیبرهاى غیرقابل هضم موجود در موز است 
و این عامل باعث مى شود بدن از ذخیره چربى ها به جاى 

کربوهیدرات ها براى تولید انرژى استفاده کند.

مطالعات محققان نشان مى دهد اختالل خواب، حتى میزان خفیف آن نیز مى تواند منجر به افزایش فشار خون زنان 
شود. مطالعات قبلى نشان داده بود اختالل خواب بر سالمت قلب و عروق مؤثر است. مطالعات جدید محققان نشان 

مى دهد زنان بیشتر در معرض اختالل خواب قرار دارند و اثر آن بر زنان شدیدتر است.
این مطالعه نشان مى دهد حتى خفیف ترین مشکالت خواب نیز مى تواند مى تواند روى سالمت زنان مؤثر باشد و منجر 
به افزایش فشار خون آنان شود. محققان معتقدند اختالل خواب منجر به التهاب عروقى مى شود و از این طریق، بر 
سالمت زنان مؤثر است. محققان خواب از ساعت 23 تا 7 صبح را بدون وجود لوازم الکترونیکى از جمله گوشى هوشمند 

و لپ تاپ در اتاق خواب توصیه مى کنند.

اختالل خواب منجر به افزایش فشار خون 
چــــــــــــــــــــــــــــــــرانشستن بــرایمان بــــــــد است؟زنان مى شود

ایستادن  ن خود را بیدار کرده ایم.
ن عضالت بیشترى است و باعث 

ن فعال شود. 
 هوشــیارتر و نیرومنــد تریم، 
 فاصله دارند و ستون فقرات نیز 
ند به راحتى بچرخد. وقتى تنوع 
ـیم، بدنمان بهترین پاسخگویى 
حتى وى، ایستادن، خم شدن و

د است؟ـــــــراداست؟

یک متخصص چشم پزشکى با اشاره به اینکه مصرف کورتون، 
دیابت و ســابقه عفونت چشــمى، فرد را در معرض ابتال به آب 
مروارید قرار مى دهد، گفت: این بیمارى محدودیت سنى خاصى 

را شامل نمى شود.
ذاکر محمدى در ارتباط با بیمــارى آب مروارید اظهار کرد: این 
بیمارى با کاهش دید و بینایى به صورت تدریجى همراه بوده و در 

برخى از بیماران ایجاد دوبینى مى کند.
وى افــزود: آب مروارید مى تواند نــوزاد تازه به دنیــا آمده و یا 
سالمندان را درگیر کند، بنابر این ابتال شدن به این بیمارى، سن 

خاصى را شامل نمى شود.

این چشم پزشک گفت: آب مروارید نوعى بیمارى چشم با دالیل 
گوناگون است که با تار شدن عدسى چشم آغاز شده و با افزایش 

تیرگى و کدر شدن عدسى، بینایى چشم مختل مى شود.
وى ادامه داد: افرادى که دچار سابقه عفونت چشمى یا مصرف 
کورتون هستند، همچنین مبتال به دیابت بوده یا سابقه فامیلى 
به این بیمارى را داشته باشند، بیشتر مستعد ابتال به آب مروارید 

هستند.
محمدى گفت :  جراحى آب مروارید شایع ترین جراحى در کشور 
بوده و امروزه این عمل یکــى از رایج ترین، بــى خطرترین و 

مؤثرترین اعمال جراحى چشم به شمار مى رود.

عواملى که فرد را 
مستعد ابتال به آب 

مروارید مى کند

کافئین بیش از حد
کافئین بیش از حد - در قالب قهوه، چاى و یا نوشابه هاى گازدار - مى تواند 
تنش بیشترى را به کلیه ها وارد کرده و در نتیجه سطوح باالتر کلسیم در 
ادرار، به شکل گیرى سنگ کلیه منجر شده و حتى به دلیل تحریک بیش 

از حد که فرسودگى کلیه ها را در پى دارد، نارسایى کلیوى را موجب شود.

ریواس
اگر ابتال به سنگ کلیه زمینه اى ارثى دارد، شما باید از مصرف 
مواد غذایى حاوى اگزاالت، ماده اى که موجب تشکیل سنگ 
مى شــود، پرهیز کنید. ریواس یکى از این مــواد غذایى با 

محتواى اگزاالت باال محسوب مى شود.

نمک
مقدار کافى از سدیم در رژیم غذایى براى حفظ سطوح سالم 
مایع در بدن ضرورى است. با وجود این، افزودن نمک به رژیم 
غذایى، احتباس آب در بدن را تشــویق مى کند که به معناى 
عدم دفع سدیم اضافه از بدن بوده و کلیه ها و فشار خون تحت 

تأثیر قرار مى گیرند.

برخى سبزیجات برگدار سبز
تجمع اگزاالت کلسیم یکى از دالیل تشکیل سنگ کلیه است. 
افرادى که سطح این ترکیب شیمیایى در ادرار آنها بیشتر است، 
هرچه بیشتر مستعد ابتال به ســنگ هاى کلیه هستند. از این 
رو، پرهیز یا کاهش مصرف برخى سبزیجات برگدار سبز مانند 

اسفناج، بامیه و برگ چغندر سوییسى توصیه مى شود.

محصوالت لبنى
محصوالت لبنى سرشار از کلسیم هستند و ما براى تقویت استخوان هاى 
خود آنها را مصرف مى کنیم. با وجود این، کلسیم براى افرادى که مستعد 
ابتال به سنگ کلیه هستند همانند یک دوست رفتار نمى کند. در حقیقت، 
مصرف آن موجب افزایش سطوح این ماده معدنى در ادرار مى شود، حذف 
مواد زاید را دشوارتر ساخته و احتمال تشکیل سنگ کلیه را افزایش مى دهد.

شیرین کننده هاى مصنوعى
شــاید جزو افرادى باشــید که براى کاهش کالرى هاى مصرفى خود، به جاى شکر از شیرین 
کننده هاى مصنوعى در قهوه یا چاى استفاده مى کنید. همچنین ممکن است به دلیلى مشابه نوشابه 
رژیمى مصرف کنید، با وجود این، مطالعات نشان داده اند که مصرف بلندمدت شیرین کننده هاى 
مصنوعى مى تواند در عملکرد کلیه ها اختالل ایجاد کند. از این رو، استفاده از شیرین کننده هاى 

طبیعى مانند استویا، عسل یا آگاو انتخاب بهترى است.

گوشت
مصرف گوشت قرمز نیز با ســنگ هاى کلیه و آسیب اندامى پیوند خورده است. 
افرادى که یک رژیم غذایى با محتــواى پروتئین باال را مصرف مى کنند، تنش 
بیشترى به کلیه هاى خود وارد مى کنند، زیرا حذف کارآمد مواد زاید پروتئینى از 
بدن دشوار است. همچنین گوشت از اسید اوریک باال برخوردار است که یکى از 

دالیل شایع تشکیل سنگ هاى کلیه محسوب مى شود.

میوه هایى که الغر مى کنند

مواد غذایى محرك 
تشکیل سنگ کلیه

کلیه ها نقشى کلیدى در پاالیش مواد زاید و دفع آنها از بدن انسان ایفا مى کنند. روزانه این اندام ها بیش 
از 200 لیتر خون را پاالیش کرده و درحدود 2 لیتر مواد زاید را از طریق ادرار از بدن انسان دفع مى کند.

تردیدى وجود ندارد که سالمت کلیه ها براى سم زدایى کارآمد بدن، حیاتى است. با وجود این، برخى 
مواد غذایى مى توانند موجب شکل گیرى سنگ هاى کلیه شده و این اندام ها را از ارائه عملکرد درست 

خود باز دارند. در ادامه با برخى از این مواد غذایى بیشتر آشنا مى شویم.
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ماهى ساردین
اگر مستعد ابتال به سنگ کلیه هستید، بهتر است 
از مصرف مواد غذایى سرشــار از «پورین»، یک 
ترکیب آلى خوشبو پرهیز کنید. ماهى ساردین از 

محتواى پورین قابل توجهى برخوردار است.

یک متخصص تغذیه با اشاره به اصول تغذیه اى در نوزادان گفت: نوزادانى که شیر مادر استفاده مى کنند، کمتر دچار 
بسیارى از بیمارى ها همچون اسهال و عفونت هاى تنفسى مى شوند.

آزیتا حکمت دوست در ارتباط با غذاى نوزادان اظهار کرد: بهترین غذا براى نوزادان تا شش ماهگى، شیر مادر است و 
چربى و پروتئین شیر مادر بهتر از این دسته از مواد در سایر شیرها در بدن نوزاد جذب مى شود و بر همین اساس، نفخ و 
دل دردها در نوزاد کمتر خواهد بود. وى با اشاره به اینکه تا شش ماهگى، نوزاد به غیر از شیر مادر نیاز به غذاى دیگرى 
ندارد، به شرط اینکه هر زمان که نوزاد طلب شیر مادر کرد در اختیار آن گذاشته شود، گفت: نوزادانى که شیر مادر استفاده 
مى کنند، در مقابل بسیارى از بیمارى ها همچون انواع اسهال و عفونت هاى تنفسى مصون تر بوده و میزان آسم و اگزماى 
آنها نیز کمتر است. این متخصص تغذیه با تأکید بر اینکه والدین باید به اصول تغذیه اى که پشت کارت واکسن لحاظ 

شده توجه کنند، گفت: از 15 روزگى باید به کودك قطره مولتى ویتامین یا ویتامین A و d داد.
حکمت دوست بیان کرد: بعد از شیر مادر، از شش ماهگى مى توان غذاى کمکى به نوازد داد که تهیه فرنى با شیر مادر یا 
شیر خشک در ابتداى تغذیه نوزاد مناسب است. وى گفت: بعد از آن کم کم مصرف سوپ توصیه شده که به تدریج موادى 
همچون برنج، سیب زمینى، گوشت مرغ و در نهایت سبزیجات به آن افزوده مى شود، البته باید توجه داشت که گوشت 
مورد استفاده براى نوزاد گوساله نباشد، همچنین هر ماده غذایى که جدیداً به آن ارائه مى شود، باید واکنش آلرژى آن را 

بررسى کرد که در صورت آلرژى، آن ماده غذایى حذف و ماده دیگرى جایگزین آن مى شود.
وى در پاســخ به اینکه مادران از کجا متوجه شوند که شیرشــان براى نوزاد، تغذیه اى کافى است، گفت: بهترین راه 
تشخیص، افزایش وزن شیرخوار بوده که اگر منحنى رشد وى با مراجعه به مراکز بهداشتى یا پزشک درست بود و به 

خوبى پیش رفته بود، این موضوع بدان معنى است که شیر مادر براى نوزاد کافى بوده است.

اصول تغذیه اى که براى نوزادان باید 
رعایت شود
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اعضاى باند سه نفره سرقت و کیف قاپى که با تهدید چاقو و در تاریکى شب 
اقدام به ســرقت و گوشى قاپى در محدوده شــهرك غرب تهران مى کردند 

شناسایى و دستگیر شدند.
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ با شکایت مرد جوانى که ادعا 
کرده بود در راه بازگشت به خانه در خیابان ایران زمین مورد دستبرد سارقان قرار 
گرفته و گوشى آیفون و حلقه ازدواج و کیف پولش را به سرقت برده اند تالش 

براى به دام انداختن متهمان را در دستور کار خود قرار دادند.
شاکى درباره جزئیات این حادثه به مأموران گفت: «ساعت 8و30دقیقه شب 
درحال عبور از خیابان بودم تا به محل ترمینال تاکســیرانى بروم ناگهان دو 
موتور در اطرافم ایستادند و در حالى که در تاریکى هوا نمى توانستم چهره آنها 
را شناسایى کنم در یک لحظه من را روى پیاده رو هول دادند و در یک چشم به 

هم زدن اقدام به سرقت گوشى و حلقه و کیف پولم کردند.»
با ثبت اطالعات شــاکى پرونده و با اســتعالم از کالنترى هاى سطح حوزه 
استحفاظى پایگاه دوم پلیس آگاهى چندین مورد پرونده خفتگیرى و موبایل 
قاپى تجمیع شد و تحقیقات براى به دام انداختن سارقان خشن در دستور کار 

قرار گرفت.
سرانجام با گذشت 27 روز از زمان ثبت اولین گزارش سرقت، مأموران پایگاه 
دوم پلیس آگاهى موفق شدند هر سه متهم زورگیر و موبایل قاپ خشن را در 
محل اختفاى شان در محدوده نازى آباد شناسایى و دستگیر کنند تحقیقات 

درباره شناسایى شکات پرونده همچنان ادامه دارد. 
■■■

یکى از اعضاى این باند سه نفره کیف قاپى که ســابقه سرقت موتور هم در 
پرونده اش دیده مى شود در گفتگو با خبرنگار خبرگزارى «میزان» مى گوید 
دوست دارد زود پولدار شود. این ســارق جوان ادعا مى کند که آنها حرفه اى 
نیستند و انتقام گیرى از افراد پولدار تنها انگیزه اش از این سرقت ها بوده است.

چند سال دارى؟
22سال.

چقدر درس خوانده اى؟
دیپلم دارم.

سابقه دارى؟
یک مورد سابقه موتور دزدى دارم.
چرا دستگیر شدى؟

به جرم سرقت.
تنهایى سرقت مى کردى؟
نه با سه تا از هم محلى ها مى رفتیم سرقت.

کجا سرقت مى کردى؟
فقط شهرك غرب.

چرا شهرك غرب؟
دوست داشتم از پولدار هاى شهرك غرب انتقام بگیرم.

 چه اتفاقى افتاده بود که مى خواستى انتقام بگیرى؟
دوست دارم بچه شهرك غرب باشم.

خب برو شــهرك غرب زندگى کن چرا اونجا سرقت 

مى کنى؟
پولم نمى رسد که در شهرك غرب خانه بگیرم از اهالى شهرك غرب سرقت 

مى کنم تا انتقام بگیرم.*چرا این همه بدنت خالکوبى دارد؟
خالکوبى دوست دارم.

چقدر هزینه خالکوبى ها شده است؟
همه را با هم نزدم. براى هر خال بین 500تا 800هزار تومان هزینه داده ام.

کجا خالکوبى کردى؟
همه را در تهران جاى خاصى نرفتم.

شغلت چى بود؟
پیک موتورى کار مى کردم خیلى سخت بود دوست نداشتم.

چرا به فکر سرقت افتادى؟
دوست دارم زود پولدار بشم.

از خانم ها هم سرقت مى کردید؟
نه فقط از آقایون ســرقت مى کردیم. فقط هم گوشى و کیف پول. به خانم ها 

کارى نداشتیم. زن ها جیغ جیغ مى کنند! زود لو مى رفتیم.
چقدر گیر آوردید در سرقت ها؟

6 میلیون بود تا صد هزار تومان ما که ســارق حرفه اى نیستیم. فقط رعب و 
وحشت ایجاد مى کردیم. گوشى ها را هم صد تومن مى فروختیم به مالخر. فقط 

مى خواستم از شهرك غربى ها انتقام بگیرم.
االن پشیمان نیستى؟

دیگر کارى که انجام دادیم تاوان دارد؛ باید تاوانش را بپردازیم.

زورگیرى در 
سه سوت

3 بچه محل، شهرك غرب را 
به هم ریختند

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران از ردگیرى شبکه اى خبر داد که قصد داشتند 200 شمش طالى عیار پایین را در قالب سکه هاى تقلبى و مصنوعات طال 
وارد بازار ایران کنند. على اکبر پوراحمدنژاد در گفتگو با «تسنیم» اظهار کرد: به دنبال التهاب اخیر بازار به خصوص در حوزه طال و همچنین هجوم تعداد زیادى از افراد غیرحرفه اى 
براى ورود به این بازار و خرید سکه، تعداد قابل توجهى شمش قاچاق عیارپایین که قرار بود براى ضرب سکه هاى تقلبى و یا مصنوعات طال استفاده شود شناسایى و ضبط شد. 
وى افزود: در روزهاى اخیر و پس از به دست آمدن سرنخ هایى از فعالیت تعدادى از قاچاقچیان طال، موضوع در دستور کار دستگاه هاى انتظامى و امنیتى قرار گرفت و همکاران 

ما موفق شدند 20 شمش طال را که عیار بسیارپایینى داشتند در یکى از استان هاى غربى کشف و ضبط کنند.
پوراحمدنژاد اضافه کرد: همچنین در ردیابى اطالعاتى بعدى سرنخى از فعالیت اعضاى این باند در یکى از استان هاى کشور عراق به دست آمد و با همکارى مشترك ایران و عراق 
در عملیاتى هماهنگى 200 شمش طال در سلیمانیه عراق کشف و ضبط شد.  وى خاطرنشان کرد: این شمش هاى طال که حاوى شمش هاى پالتین و طالى زرد با عیار بسیار 
پایین بودند قرار بود در وضعیت کنونى بازار طالى کشورمان به صورت سکه هاى طال یا مصنوعات ضرب شده و وارد کشور شوند و در صورت ورود این حجم باالى سکه هاى 

تقلبى و مصنوعات طالى عیارپایین مى توانست مشکالت بسیارى را براى کسانى که هر سکه اى را در قالب سکه واقعى مى دانند ایجاد کند.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از انهدام دو باند سرقت گوشى تلفن همراه در اصفهان خبر داد.
سرهنگ سعید سلیمیان اظهار کرد: در پى شکایت تعدادى از مردم مبنى بر سرقت گوشى تلفن همراه آنان توسط چند نوجوان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت. وى افزود: سرانجام با تحقیقات صورت گرفته و به کارگیرى کلیه امکانات موجود و همچنین راه اندازى گشت هاى ویژه کمین و شکار، 

اعضاى دو باند سرقت گوشى هاى تلفن همراه شهروندان شناسایى و طى یک عملیات دقیق و منسجم با هماهنگى مقام قضائى دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با بیان اینکه اعضاى این دو باند درمجموع به 90 فقره سرقت گوشى موبایل به ارزش یک میلیارد و 350 میلیون ریال اقرار کردند، گفت: در 
هنگام دستگیرى متهمان، تعدادى گوشى تلفن همراه مسروقه از آنها کشف و به مالباختگان تحویل شد. وى با اشاره به کم سن و سال بودن متهمان خاطرنشان کرد: اعضاى این 
باندها که بین 16 تا 22 سال دارند، همگى فاقد سابقه کیفرى بوده و محصول خانواده هاى آشفته و فرزندان طالق هستند و هیچ اطالعى از مجازات جرم سرقت به عنف و عواقب 
کار خود نداشتند. سرهنگ سلیمیان اذعان کرد: سارقان انگیزه خود از انجام این گونه سرقت ها را تهیه پول توجیبى، تفریح و سرگرمى و تخلیه هیجانات جوانى خود عنوان کردند. 
وى تصریح کرد: سارقان گوشى هاى مسروقه را به مال خران دوره گرد مى فروختند که تالش براى شناسایى و دستگیرى این افراد همچنان در دستور کار کارآگاهان پلیس است.

 جسد متالشى شده فردى در حوالى ارتفاعات جاده قدیم روستاى آرو به یهر کشف شد.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دماوند اظهار کرد: صبح روز شنبه یک کوهنورد هنگام کوهپیمایى به جسد متالشى شده یک فرد در حوالى ارتفاعات جاده قدیم روستاى 

آرو به سمت یهر برخورد مى کند که در ساعت 10و45 دقیقه این موضوع به جمعیت هالل احمر استان تهران گزارش مى شود.
سعید طاهرى افزود: در پى اعالم این گزارش، عوامل امداد و نجات پایگاه چناران به همراه پلیس آگاهى و معاون دادستان شهرستان دماوند براى بررسى موضوع وارد صحنه 
مورد نظر مى شوند. وى بیان کرد: پس از بررسى هاى انجام شده در محل حادثه، جسد متالشى یک فرد و یک پژو 405 که در داخل دره اى در حوالى ارتفاعات جاده قدیم روستاى 

آرو به سمت یهر سقوط کرده بود، کشف شد.
حدود یک ماه پیش خانواده فردى از اعالم گم شدن یکى از اعضاى خانواده خود خبر مى دهند که پس از تالش هاى فراوان به نتیجه نمى رسند. بر اساس این گزارش و مشخصات 

مربوطه، خودروى سقوط کرده به داخل دره معلق به فرد مفقودى بوده و جسد متالشى شده فرد براى شناسایى به پزشکى قانونى انتقال یافت.

انهدام 2 باند سرقت موبایل در اصفهان

شمش هاى طالى قاچاق به مقصد نرسید

شمشیرکشى علیه مأمور پلیس  

ناظم مدرسه معین، شنبه محاکمه مى شود

خرید فرش هاى ابریشمى با چک سرقتى

راز جسد متالشى شده در کنار الشه پژو 

سارقان خشن آبادان وقتى در برابر پلیس قرار گرفتند با 
قمه و کپسول گاز به سمت مأموران حمله کردند که با 

شلیک پلیس زمینگیر شدند.
چندى قبــل مأمــوران پلیــس آبــادان در جریان 
زورگیرى هاى دو جوان قمه و ساطور به دست در سطح 
شهر قرار گرفتند و تیمى از مأموران براى دستگیرى 

این دزدان خشن وارد عمل شدند.
مأموران در گام نخست تحقیقات پى بردند که دو جوان 
با در دست داشتن قمه و ساطور در خیابان هاى خلوت 
به سراغ طعمه هایشــان مى روند و با تهدید اقدام به 
سرقت وســایل با ارزش آنها مى کنند. تیم پلیسى در 
ادامه آلبوم مجرمان سابقه دار را پیش روى طعمه هاى 
دزدان خشــن قرار دادند و خیلى زود تصویر دو سارق 

سابقه دار شناسایى شدند.
بدین ترتیب مأمــوران مخفیگاه دزدان را در پشــت 
بازارچه ایســتگاه 7 ردزنــى کردند امــا وقتى براى 
دستگیرى متهمان وارد عمل شدند با صحنه عجیبى 
روبه رو شدند. یکى از دزدان با در دست گرفتن شمشیر 
و یک کپسول گاز خانگى روشــن به سمت مأموران 
حمله کرد و درگیرى بین پلیــس و دزدان پس از یک 
ساعت با شلیک پلیس به پاى سارق شمشیر به دست 
پایان گرفت و همدســت این متهم نیز خود را تسلیم 

مأموران کرد.
بنا به این گزارش، متهمان براى ســیر مراحل قانونى 
در اختیار مقام قضائى قرار گرفتند و تحقیقات در این 

پرونده ادامه دارد.

جلسه رسیدگى به اتهامات متهم م درسه اى در غرب 
تهران شنبه هفته آینده در مجتمع قضائى ارشاد برگزار 
مى شود. اوایل خردادماه سال جارى در پى انتشار برخى 
اخبار مبنى بر وقوع جنایتى اندوهبار در دبیرستان پسرانه 
معین، دادستانى تهران بالفاصله موضوع را پیگیرى و 
پس از ارجاع پرونده به دادسرا، متهم توسط پلیس به 
دادسرا تحویل داده شد. 22 خرداد ماه نیز کیفرخواست 
پرونده با چهار عنوان اتهامى صادر و پرونده به دادگاه 

تحویل داده شد.

رئیس سازمان پزشکى قانونى کشــور به خبرگزارى 
«میزان» گفته بود که متهم ایــن پرونده براى انجام 
تست روانپزشکى و تســت هاى تکمیلى به پزشکى 
قانونى معرفى شده و موردى که دال بر بیمارى روانى 
یا اختالل شــخصیتى باشد در وى مشــاهده نشده 
است، همچنین هفت نفر از دانش آموزان براى معاینه 
روان پزشکى به پزشکى قانونى فرستاده شده اند، اما 
درخواستى از جهات معاینه جسمانى از سوى شکات 

نداشته ایم.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از دســتگیرى 
سارقى که دســته چک فردى را سرقت و با یک فقره 
آن چهار تخته فرش ابریشــم به ارزش چهار میلیارد 

خریدارى کرده بود، خبر داد.
 سرهنگ سعید سلیمیان اظهار کرد: در پى اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیسى مبنى بر اینکه فردى قصد خرید دو 
میلیارد و 900 میلیون ریال سکه از یک طالفروشى و 
ارائه یک فقره چک سرقتى را دارد بالفاصله مأموران 
گشت انتظامى و پلیس آگاهى وارد عمل شدند. وى با 
اشــاره به اینکه طالفروش چک ارائه شده را استعالم 
کرده و پس  از اینکه متوجه ســرقتى بودن آن شده و 
طى تماس با پلیس موضوع را اعالم کرده بود، گفت: 

مأموران در اقدامى ضربتى و غافلگیرانه وارد عمل شدند 
و او را دستگیر کردند.

سرهنگ سلیمیان بیان کرد: این سارق در بازجویى هاى 
پلیس به خرید چهار تخته فرش ابریشــمى به ارزش 
چهار میلیارد ریــال با ارائه یک فقره چک مســروقه 
اعتراف کرد. رئیس پلیس آگاهى اصفهان در پایان از 
تحویل متهم به مراجع قضائى خبر داد و خاطرنشــان 
کرد: هوشــیارى و تماس به موقع مردم با پلیس مانع 
از وقوع بســیارى از جرایم مى شــود که پلیس نیز به 
فروشندگان اجناس توصیه مى کند چک هاى دریافتى 
را قبل از ارائه اجناس اســتعالم کنند و از اصالت آنها 

مطمئن شوند. 

همزمان با بازى آرژانتین و فرانســه مســابقه فوتبال 
عجیبــى در یکــى از شــهرهاى روســیه برگــزار

 شد.
اکنون که مدتى از آغاز مســابقات جــام جهانى 2018 
گذشته تا این لحظه عالوه بر تماشاى رقابت هاى هیجان 
انگیز شاهد حواشى عجیبى بودیم  که هر کدام در نوع 

خود جالب بودند.

یکى دیگر از این حواشى خبرساز در شهر کازان روسیه 
شنبه شــب و همزمان با برگزارى مسابقات آرژانتین و 
فرانســه رخ داد. گروهى از تازه عروس هاى روس طى 
اقدامى غیرمنتظره براى بــازى فوتبال آن هم با لباس 
عروس پا به توپ شدند در حالى که مردم نیز با هیجان 
مشغول تماشاى این رقابت بین عروس هاى سپیدپوش 

بودند.

بامداد روز یک شنبه یک دستگاه ال90 در مسیر شرق 
به غرب بزرگــراه همت تهران -نرســیده به رودخانه 
کن- با یک دســتگاه کامیونت تصــادف کرد و پس از 
آنکه قســمت جلوى ســوارى زیر کامیونت فرو رفت، 

آتش سوزى مختصرى در خودرو رخ داد. در این حادثه 
یک دختر17 ســاله که سرنشــین ال90 بود فوت کرد 
و راننده 26 ســاله این خــودرو نیز به شــدت مصدوم 

شد.

پلیس هند از کشف 11 جسد حلق آویز شده در خانه اى 
در شمال دهلى خبر داد.

به گزارش ایســنا، پلیس هند روز یک شنبه اعالم کرد: 
این 11 جسد در حالى پیدا شــدند که حلق آویز شده و 
چشم هایشــان بســته بود. همچنین در میان قربانیان 

چهار زن و پنج کودك بوده اند. بنابر اعالم پلیس، اجساد 
قربانیان متعلق به اعضاى یک خانــواده بوده که از 20 

سال قبل در این خانه سکونت داشته اند.
به گزارش خبرگزارى «شینهوا»، پلیس دهلى در حال 

بررسى احتمال خودکشى اعضاى این خانواده است.

مسابقه فوتبال با لباس عروس! 

خودروى ال90، تابوت دختر 17ساله شد

 کشف 11 جسد حلق آویز  
به تازگى اسکلتى در شهر پومپى پیدا شده و مربوط به 2000 سال پیش است که با اصابت سنگ به 
سرش مرده است. باستان شناسان به تازگى اسکلت یک انسان را پیدا کرده اند که مربوط به زمان 

روم باستان است و اطالعات جالبى از نحوه مرگ وى به ما مى دهد.
به نظر مى رسد این اسکلت مربوط به مردى اســت که پس از مصدومیت و جراحت از ناحیه پا، 
حرکت براى او بسیار سخت شده و در همین حال با افتادن یک سنگ بر روى سرش مرده است. 
زمانى که محققان به جستجو پرداختند، اســکلت وى را در حالى که هنوز به همان حالت مرگ 
در زمین خاك شده بود، پیدا کردند. اسکلت این مرد که تقریبًا متعلق به 2000 سال پیش است 
و در شهر پومپى دفن شده، در حالى پیدا شد که یک ســنگ بزرگ 300 کیلویى بر روى سر آن 

قرار داشت.

علت مرگ  مرد2000ساله
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طمع به هالکت مى کشــاند و نجات نمى دهد و به آنچه ضمانت کند، 
وفادار نیست و بسا نوشنده آبى که پیش از سیراب شدن گلوگیرش 
شد؛ و ارزش آنچه بر ســر آن رقابت مى کنند، هرچه بیشتر باشد، 
مصیبت از دســت دادنش اندوهبارتــر خواهد بود و آرزوها چشــم 
بصیرت را کور مى کند و آنچه روزى هر کســى است بى جستجو 

موال على (ع)خواهد رسید.

آگهى مزایده نوبت دوم 

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

چاپ اول

شهردارى چادگان به استناد مجوز به شماره 97/31 مورخ 1397/2/31 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در 
نظر دارد نسبت به فروش تعداد سه پالك با کاربرى مسکونى واقع در چادگان- بلوار خرمشهر خیابان 16 مترى 

جنب پالك هاى ساخته شده مسکن و مهر طبق کروکى با شرایط ذیل اقدام نماید: 
با توجه به ارزیابى کارشناس محترم رسمى دادگسترى در رشته راه و ســاختمان قیمت پایه هر مترمربع از 

پالك  ها به شرح ذیل مى باشد: 

- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 
متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1397/4/11 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/4/24 با مراجعه به شهردارى و ضمن بازدید 
از زمین مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان و تعهد خرید مزایده اى زمین) از دبیرخانه شهردارى اقدام و 

فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت (الف). 
- پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز 

و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده ضمیمه پیشنهاد پاکت ب). 
- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/4/24 به حراست شهردارى تحویل و 

رسید دریافت نمایند. 
1- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1397/4/25 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاى کمیسیون 

باز و قرائت مى گردد. 
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش 

سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مک رر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى را در نظر داشته 

باشند. 
6-برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شــهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر 

اینصورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 

شماره ردیف
پالك

نوع 
کاربرى

مساحت 
(مترمربع)

قیمت هر مترمربع 
(ریال)

قیمت کل پالك 
آدرس پالك(ریال)

216/752/500/000541/875/000مسکونى19
چادگان- بلوار خرمشهر خیابان 16 
مترى جنب پالك  هاى ساخته شده 

مسکن و مهر

221/312/500/000553/275/000مسکونى217
چادگان- بلوار خرمشهر خیابان 16 
مترى جنب پالك  هاى ساخته شده 

مسکن و مهر

260/742/600/000677/924/000مسکونى325
چادگان- بلوار خرمشهر خیابان 16 
مترى جنب پالك هاى ساخته شده 

مسکن و مهر

شــهردارى محمدآباد در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 97/22 مورخ 97/01/26 
شوراى محترم اسالمى شــهر محمدآباد نسبت به اجار ه قســمتى از ساختمان ادارى 
آتش نشانى با مشخصات: تعداد دو اتاق ادارى و آبدارخانه و سرویس بهداشتى در طبقه 
همکف و استفاده از انشعاب آب و برق ساختمان آتش نشانى واقع در ضلع جنوبى بلوار 
امام خمینى (ره) و به قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاى سالیانه 24/000/000 ریال از طریق 

آگهى مزایده به اشخاص حقوقى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شــرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در 
مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه

 مورخ 1397/05/03 به شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 03146652845 و 03146652465 

تاریخ دریافت پیشنهادات: یکشنبه 1397/05/07
تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: دوشنبه 1397/05/08

آگهى مزایده (نوبت اول)

شهردار محمدآباد- حسین دهقان

چاپ اول

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد اموال مازاد بر نیاز و مستعمل خود را، از طریق مزایده عمومى به اشخاص 
حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ درج  این آگهى به مدت 10 روز کارى جهت بازدید و دریافت 
اسناد مزایده به اداره پشتیبانى و تجهیزات دانشگاه واقع در اصفهان ، خیابان جى شرقى ، ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ، ساختمان ادارى 

اندیشه ، طبقه دوم یا به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1- ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 500/000/000 ریال معادل (پنجاه میلیون تومان) و یا فیش واریزى به حساب 

شماره 0223255621008 و شناسه واریز 170263 بانک ملى به نام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)
2- واریز فیش بانکى به مبلغ 500/000 ریال به حساب 0223255621008 و شناسه واریز 170263 بانک ملى به نام حوالجات دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)
3- دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- هزینه درج آگهى و کارشناسى دادگسترى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

دانشگاه آزاد اسالمى
واحد خوراسگان

آگهی مزایده عمومی 

 با نصف جهان
جهانى شوید

هوا این روزها حسابى گرم شده و روند صعودى افزایش دماى 
هوا در کشور آن هم در حالى که با روزهاى گرم تر مرداد ماه 
فاصله زیادى نداریم، بحث خاموشى هاى  احتمالى را بیشتر 
مورد توجه قرار داده است. در همین راستا گفتگویى داشتیم 
با  مهندس حمید عالقمندان، مدیر عامل شرکت توزیع برق 
استان اصفهان که چه راه حل هایى را براى گذر از این بحران 

برنامه ریزى کرده اند.
راه حل شما براى  بحران  قطعى برق و 

خاموشى هاى تابستان چیست؟
در حوزه مردم باید بتوانیم از لوازم برقى به بهترین شــکل 
اســتفاده کنیم. واژه بهترین در صنعت برق به معناى زمان 
مصرف است و در واقع تأکید بر این است که اگر بتوان زمان 
مصرف را مدیریت کرد قدم بسیار بلندى در جهت کاهش 
مصرف انرژى برق برداشــته ایم. در گذشته بیشترین برق 
در ساعات شبانه و به وسیله المپ هاى روشنایى مصرف 
مى شد و ما شــعار المپ اضافه خاموش را طراحى کردیم 
اما امروزه به دلیل شــرایط اقلیمى کشور و فصل تابستان، 
متأسفانه مسیر به سمت گرماى هواى بیشتر طى مى شود و 
همان میزان مصرف شبانه در حال انتقال به مصرف روزانه 
است و بیشــترین میزان مصرف به دلیل استفاده از وسایل 
برودتى بین ســاعات 11 صبح تا 4 بعدازظهر اســت. ما از  
مردم خواهشمندیم حتى المقدور ساعات استفاده از وسایل 
برقى دیگر همچون ماشین لباسشویى، ماشین ظرفشویى، 
روشنایى هاى مازاد و... را به ساعات 11 شب بعد که با تعرفه 
اقتصادى یــک دوم و کمک به مصرف بهینه برق اســت 

تغییر دهند.
به غیر از مبحث زمان و تغییر در دوره 
زمانى مصرف، آیا روش دیگرى براى 
جلوگیــرى از قطعى برق پیشــنهاد 

مى کنید؟
 بحث دیگر مصرف متعادل در زمان مصرف است. در این 

بحث کافى اســت مردم در لوازم برودتى دما را تغییر دهند 
که همین تغییر، در کل کشــور باعث کاهش 10 درصدى 
میزان مصرف مى شود. در بعضى موارد به دلیل عدم رعایت 
این موضوع، مجبور به خاموشى طوالنى مدت برق منازل 
در استان اصفهان و حتى شهرهاى جنوبى کشور در فصل 
تابستان هستیم. بنابراین، ما همین موضوع را به عنوان رواج 
الگوى مصرف که راجع به زمان مصرف و نوع مصرف است 
در طول ســال با مردم دوره مى کنیم و به همدیگر کمک 
مى کنیم تا بتوانیم این موضوع را در کشور نهادینه کنیم و 
این تعامل باید در فصل شروع گرما بیشتر باشد و از بخش 
خانگى به بخش هاى صنعت، کشاورزى و ادارى نیز کشیده 
مى شود. ما براى هر سه بخش صنعت، کشاورزى و ادارى 
طرح هایى را داریم که اگر در چهار ساعت اوج میزان مصرف 
به ما کمک کنند، در اوایل مهرماه مشوق هایى را از ما دریافت 

خواهند کرد.
کدام یک از دســتاوردهاى شــرکت 

توزیع برق را در نمایشگاه صنعت برق 
اصفهان که اخیراً برگزار شد، به نمایش 

گذاشتید؟
شرکت توزیع برق به الگو و ســرآمد بودن در ارائه خدمات 
بیشــتر از تولید دســتاورد اهمیت مى دهد، لذا در شرکت 
توزیع برق استان اصفهان، ما سامانه هایى را ایجاد کردیم 
که این سامانه ها سطح خدمات ما به مردم را به خوبى ارتقا 
داده است. به طور مثال توسط سامانه «فخیم» که مخفف 
«فرا سامانه خدمات یکپارچه به مشترکین» است، نه تنها در 
استان اصفهان بلکه با تأیید توانیر در حال حاضر اطالعات 
مشترکین در سطح کل کشور در حال جمع آورى و اطالع 
رسانى است. همچنین ســامانه «فهام» را در معرض دید 
مردم قرار دادیم که براى مشترکینى که داراى کنتور فهام 
هستند، توسط این سامانه مى توانیم بدون حضور در محل 
مشترك، قرائت کنتور و کنترل مصرف را انجام دهیم. این 
سامانه از آخرین دستاوردهایى است که در دنیا مورد استفاده 

قرار گرفته و خوشبختانه در توزیع برق استان اصفهان، پیش 
از سایر شرکت هاى توزیع و براى حدود 20 هزار مشترك 
دیماندى در حال بهره بردارى است. در کنار این دو سامانه 
مى توان از سامانه هاى سمیع، ســپنتا، اتوماسیون شبکه، 
گلدیس و کاشــف نام برد که تمام آنها خدمات شــرکت 
توزیع برق را به سمت تعامل و هوشمندى ارتقا داده است و 
امیدواریم تا سال 1404 باالترین سطح خدمات را در تمامى 
صنعت برق به مشترکین خود در استان اصفهان ارائه دهیم.

به طور کلى نمایشگاه امسال صنعت 
برق را چگونه ارزیابى مى کنید؟

چون نگاه همه ما در صنعت بــرق از زاویه تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان برق است، شاید دیدگاه مشابه یکدیگر داشته 
باشیم اما تفاوتى که نمایشگاه امسال با سال هاى قبل داشت 
این بود که شرایط ما نسبت به دوره هاى قبلى براى بخش 
خصوصى و تولیدکنندگان شرایط ناهموارترى بود. از طرفى 
ما امسال را ســال حمایت از تولید و کاالى داخلى عنوان 

کرده ایم، لذا به نظر مى رســد براى توأمان کردن این دو 
موضوع یعنى براى اینکه بتوانیم حمایت بیشترى از کاالى 
داخلى داشته باشــیم، در این زمان که بخش خصوصى با 
مشکالت متعددى على الخصوص در حوزه اقتصادى روبه 
رو است این نمایشگاه فرصت مغتنمى بود. لذا پیشنهادى که 
در افتتاحیه نمایشگاه خدمت دوستان عرض کردیم این بود 
که جدا از بازدید کاالها، ما بتوانیم با مدیران بخش خصوصى 
و تولیدکنندگان داخلى هم میزگردهایى را داشــته باشیم. 
شاید در بُعد کالن اقتصاد نتوانیم کار مهمى را رقم بزنیم ولى 
اطمینان و تعامل بین دو بخش مخصوصاً زمانى که بخش 
خصوصى فشار زیادى را تحمل مى کند، آنها را راغب به ادامه 

فعالیت مى کند.
همه مى دانند بحث برق و استفاده از  تولیدات و محصوالت 
برقى بحثى مستمر و شبانه روزى است و تولیدکنندگان بدانند 
ما همیشه به وجود آنها نیاز خواهیم داشت وآنها هم باید در 

کنار ما مسیر را براى تولید و توزیع مستمر برق ادامه دهند.

آیا طرح هاى مشوق براى بخش هاى 
صنعتى، کشــاورزى و تجارى در کل 

استان اجرا مى شود؟
بله، این طرح ها و مشوق هاى شرکت توزیع برق در تمامى 
کشور و براى تمامى مشترکین مشابه قابل استفاده است. به 
طور مثال تمامى کشاورزان استان فقط با عدم مصرف و به 
صفر رساندن پمپاژ چاه خود در چهار ساعت 11 صبح تا 3 بعد 
ازظهر مى توانند 20 ساعت دیگر را به طور کامًال رایگان از 
برق استفاده کنند. مشوق هایى که به این عزیزان داده خواهد 
شــد عالوه بر رایگان بودن مصرف در تمامى بخش هاى 
صنعت، کشاورزى و تجارى از نظر مالى هم مورد توجه است 
به این شکل که مى توانیم به آنها کمک خوبى ارائه دهیم. در 
سال گذشته در بسته هاى تشویقى شرکت توزیع برق استان 
اصفهان توانستیم حدود پنج میلیارد تومان بازگشت نقدى به 
بخش کشاورزى و صنعت داشته باشیم و به همین دالیل این 
رویکرد خوبى از نظر اجتماعى است چراکه مشترکین همراه 
با انجام رسالت اجتماعى و کمک به عدم قطعى برق در کل 
کشور، تشویق شده و کمکى نیز به بخش کشاورزى و صنعت 

استان کرده اند.
ساعات پیک مصرف برق دقیقاً در چه 

بازه زمانى تعریف شده است؟
پیک بار مصرف بین ساعات 11 صبح تا 4 بعد ازظهر تعریف 
شده است. سال گذشته در کل کشور پیک بار مصرف بین 
ســاعات 2 تا 3 بعد از ظهر و در استان اصفهان بین ساعات 
4 و 5 بعد از ظهر بود. رسالت شرکت هاى توزیع برق رساندن 
برق به مردم اســت، من و همکارانم در تمام ساعات کارى 
تالش مى کنیم لحظه اى قطعى برق نداشــته باشــیم و
 سخت ترین کار براى من و همکارانم قطع برق مشترکین 
است، امیدواریم بتوانیم در کنار مردم و با کمک آنها و با الگوى 
بهینه مصرف و مدیریت بهینه برق و آب که امسال یکى از 
معضالت ما در استان و کل کشور است، مجبور به خاموشى 

براى مشترکین نباشیم.

 مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در گفتگو با روزنامه نصف جهان خبر داد:

طرح هاى تشویقى شرکت توزیع برق براى همه مشترکین قابل استفاده است
محیا حمزه
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تأمین روشنایى جاده دهاقان-
چهارمحال و بختیارى

بخشدار بخش مرکزى دهاقان از اجراى طرح تأمین 
روشـنایى جاده مواصالتـى دهاقان-چهارمحال و 

بختیارى خبرداد.
رستگار اظهار کرد: جاده مواصالتى دهاقان-بروجن 
از روشنایى کافى برخوردار نیست و عابران پیاده نیز 
به منظور عبور و مرور در شـب، با مشکالتى مواجه 
هسـتند و اجراى روشنایى رفوژ وسـط جاده توسط 
دهیارى همگین با هماهنگى اداره راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى دهاقان بـراى عملیاتى کردن آن در 

سال جارى ضرورى است.

پایان استحکام بخشى 
کاخ سرهنگ آباد زواره 

اسـتحکام بخشـى کاخ سـرهنگ آباد در دهسـتان 
سـفالى بخـش زواره با یـک میلیـارد ریـال هزینه 

انجام شد.
نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى در 
بازدید از این کاخ گفت: براى اجراى سازه هاى چوبى 
این کاخ، به هفت میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است .

حجت االسـالم صادق طباطبایى نـژاد افزود: پس از 
آتش سـوزى این کاخ در 14 فروردین 97 به دسـت 
فرد یا افراد ناشـناس و در پى بازدیـد معاون مدیرکل 
میراث فرهنگى کشور از این مجموعه، در مرحله اول 
مرمت و استحکام بخشى این مجموعه در دستور کار 

قرار گرفت.
کاخ سـرهنگ آبـاد که به کوشـک یـا شـکارگاه نیز 
معـروف اسـت،در روسـتاى سـرهنگ آبـاد از توابع 
دهستان سفلى بخش زواره  ودر 76 کیلومترى شرق 

اردستان قرار دارد.
کاخ سرهنگ آباد را «سهام السلطنه عرب عامرى» در 
حدود سـال 1299 قمرى مصادف با دوره ناصرالدین 
شـاه قاجار بـراى پذیرایـى از شـاهزاده هاى قاجارى 

ساخته بود.

کشف 23 تن برنج قاچاق در 
سمیرم

مأمـوران انتظامـى ایسـتگاه بازرسـى «شـهید 
رئیسـیان» شهرستان سـمیرم در بازرسـى از یک 
دستگاه کامیون کشـنده ولوو، 23 ُتن برنج خارجى 
قاچـاق به ارزش یـک میلیـارد و500 میلیون ریال 

کشف کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان سمیرم اظهار کرد: این 
خودرو حامـل 23 تن برنـج خارجى بود کـه راننده 
مدارك گمرکـى را ارائه نـداد و خـودرو و محموله 

متوقف شد.
سـهراب قرقانی با اشـاره بـه دسـتگیرى راننده در 
این رابطـه بیان کـرد: ارزش محموله کشف شـده 
توسط کارشناسان یک میلیارد و 500 میلیون ریال 

اعالم شده است.

فرصت طلبان نقره داغ شوند
رئیس شـوراى هماهنگى جبهه اصالحات استان 
اصفهان گفت: فرصت طلبـان باید بالفاصله نقره 
داغ شوند تا دیگر به سـمت ایجاد تنش در فضاى 

اقتصادى کشور نروند.
على نکویى در رابطه با جو سیاسـى و روانى حاکم 
بر جامعـه بعـد از خـروج آمریـکا از برجـام گفت:  
مشـکالتى که در حال حاضر در عرصه اقتصادى 
ایران ایجاد شده همچون خرید تعداد زیادى سکه 
توسط یک فرد 31 ساله و نیز خرید 250 میلیاردى 
خودروى پراید در سه ساعت، نشان دهنده مشکل 

نقدینگى است که در اختیار مردم است.
وى گفـت: راه حـل ایـن مشـکل در مرحلـه اول 
این اسـت که دولت شرایط مناسـب و امنى براى 
سـرمایه گذارى ایجاد کند تا کسـانى که صاحب 

سرمایه هستند در کار تولید بروند.
رئیس شـوراى هماهنگى جبهه اصالحات استان 
اصفهان خاطر نشـان کرد: اما در مرحله بعد، براى 
برخورد با گروه هاى سودجو و فرصت طلبى که از 
موقعیت ها سوءاسـتفاده مى کنند، الزم است قوه 

قضائیه با قدرت و سرعت عمل کند.

خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: منابع 
مالى براى مرمت امامزادگان از طرح مودت تأمین مى شود، 
اما امیدواریم ارگان هاى دولتى، شهردارى ها یا دهیارى ها 

براى حفظ و مرمت امامزادگان همکارى کنند.
حجت االســالم و المســلمین رضا صادقــى در ارتباط با 
تخصیص اعتبار براى مرمت امامزادگان استان اظهار کرد: 
باید به این نکته اشاره کنم که در ارتباط با تأمین اعتبارات 
الزم در راستاى توســعه، عمران و آبادانى، مرمت و ساخت 
و ســاز در کنار بقاع امامزادگان، ما هیچ نــوع اعتبار دولتى 
دریافت نمى کنیم. وى افزود: بر این اساس امیدواریم به هر 
طریق ممکن ارگان هاى دولتى، شهردارى ها یا دهیارى هاى 

روستاها در راستاى حفظ، مرمت و آبادانى امامزادگان و بقاع 
فرهنگى با اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان مساعدت 
کنند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
منابع مالــى الزم براى مرمت امامــزادگان از طرح مودت 
تأمین مى شود و در سال هاى اخیر به ویژه پنج تا شش سال 
گذشته به اندازه 35 ســال انقالب فعالیت هاى عمرانى در 
این امامزادگان انجام شده اســت. وى افزود: در این طرح، 
خّیران به دور یکدیگر جمع شــده و در راستاى مرمت یک 
بقعه یا امامزاده تصمیم گرفته مى شود و بر این اساس، بیشتر 
طرح هاى مرمتى و آبادانى امامزادگان از طریق کمک هاى 

مردمى و یا حضور خیران بانى تأمین مى شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: با 
توجه به شــرایط اقتصادى موجود و محدودیت هایى که براى 
تأمین ناوگان جدید وجــود دارد، یکى از مهمترین برنامه هاى 
اتوبوسرانى اصفهان، بازسازى ناوگان است تا اتوبوس ها با یک 

فرایند بازسازى به چرخه فعالیت در شهر باز گردند.
قدرت افتخارى اظهارکرد: در مسیر بازسازى اتوبوس ها، براى 
تأمین قطعات و لوازم محدودیت هایى وجــود دارد، اما با این 
حال هزینه بازســازى کمتر از خریــدارى اتوبوس هاى جدید 
است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه، 
BIS را بهترین راهکار استفاده از سیســتم مدیریت ناوگان 
خواند و تأکید کرد: این سیستم کمک مى کند از ناوگان موجود 

بهره ورى مناسب ترى داشته باشیم، همچنین مدیریت هزینه در 
حوزه هاى مختلف اقالم مصرفى، هزینه هاى تعمیر و نگهدارى 
با کمک سیستم جامع تعمیر و نگهدارى اتوبوس ها انجام خواهد 
شد. افتخارى با بیان اینکه مدیریت 1300 دستگاه اتوبوس که 
بخش زیادى از آن فرسوده است و براى سرپا ماندن هزینه هاى 
زیادى نیاز دارد، همچنین خرید اتوبوس هاى جدید با توجه به 
افزایش شدید قیمت ها، کارى بسیار سخت است، گفت: در حال 
حاضر نرخ اقالم مصرفى اتوبوسرانى تا 40 درصد افزایش قیمت 
داشته و حتى برخى قطعات کمیاب شده است، اما تالش هاى 
اتوبوسرانى متوقف نشده و به دنبال راهکارهاى مختلف براى 

انجام خدمات هستیم.

ناوگان اتوبوسرانى اصفهان 
بازسازى مى شود

منابع مرمت امامزادگان از 
طرح«مودت» تأمین مى شود

ایمــان طاهر، مدیر مســکن وســاختمان اداره کل راه 
وشهرسازي استان اصفهان اقدامات انجام شده در حوزه 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي استان را طی 

چند سال اخیر تشریح کرد.
وى گفت: از برنامــه 150هزار واحد مســکونی داراي 
متقاضی مسکن مهر شهري، تاکنون بالغ بر146هزار واحد 
به مرحله افتتاح رسیده که از این میزان افتتاح،50درصد 

واحدها در دولت تدبیر وامید به سرانجام رسیده است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان از جمله اقدامات انجام شــده در این بخش و به 
عنوان ابداع شیوه جدید در کشور را، آماده سازي و تحویل 
سایت هاي مسکن مهر به شــهرداري ها عنوان کرد و 
گفت:  از 68 شهر داراي پروژه مسکن مهر، تاکنون اراضی 

57 شهر با ظرفیت 476 هکتار با پرداخت 95 میلیارد یارانه 
و تحویل حدود شــش هزار ُتن قیر یارانه اي و نیز تهاتر 
زمین با ارزش 166 میلیارد ریال تحویل شهرداري هاي 

استان شده است.
طاهر افزود: این اداره کل همچنین در قالب پروژه هاي 
مسکونی، تجاري و اداري در سطح استان، در شهرهاي 
گلپایگان، نایین، زرین شــهر و شــاهین شهر به منظور 
احداث حدود هزار و 400 واحد به ارزش سرمایه گذاري 
330 میلیارد ریال در دست اجرا دارد؛ همچنین با توجه به 
سیاست هاي دولت در شروع باز آفرینی و مسکن در شهر 
اصفهان، محله همت آباد اولین پروژه اي است که با تعداد 
170 واحد مسکونی و 30 واحد تجاري با ارزش سرمایه 

گذاري 695 میلیارد ریال در دست اجراست.

وى ادامه داد: در خصوص آماده ســازي نیز تعداد هفت 
پروژه در شــهرهاي ســده لنجان، تیران، نایین، آران و 
بیدگل، دهاقان، خمینی شهر و دولت آباد با مساحتی بالغ 
بر81  هکتار با سرمایه سازمان در دســت اجرا بوده که 
پروژه هاي آماده سازي شهرهاي خمینی شهر، دولت آباد 

و آران و بیدگل تکمیل شده است.
مدیر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازى 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در این زمینــه پنج پروژه 
آماده ســازي مربوط به سنوات گذشــته از جمله آماده 
سازي 398 هکتاري منظریه خمینی شهر، 24 هکتاري 
فریدونشهر، 50 هکتاري امیرآباد نجف آباد، 6 هکتاري 
دهق و 120هکتاري آران و بیدگل تعیین تکلیف و تحویل 

شده است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي استان خبر داد؛

تحویل اراضی مسکن مهر
 57 شهر استان به شهرداري ها

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: در 
حال حاضر یک سوم چاه هاى متعلق به شهردارى یا 
به طور کلى خشکیده است و یا مقدار کیفیت آب در 
آنها کاهش یافته است که این مسئله باعث شده به 
طور مطلوب نتوانیم از آنها براى آبیارى فضاى سبز 

بهره بردارى کنیم.
حیدر قاسمى اظهار کرد: مساحت فضاى سبز شهر 
اصفهان بیش از پنج هزار هکتار است که سه هزار 
و 700 هکتار آن در اختیار شهردارى است که به آن 
به عنوان یک میراث طبیعى نگاه مى شود و در این 
راستا مدیریت شهرى اصفهان به حفظ این میراث 

توجه ویژه داشته است.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه مسئولیت سازمان پارك ها و فضاى سبز در 

حوزه شهردارى تعریف شده است، اضافه کرد: در 
این راستا اقدامات مناسبى براى آبیارى فضاى سبز 
صورت گرفته که از جمله آن مى توان به استفاده از 

پساب با تصفیه اولیه اشاره کرد.
وى گفت: در حال حاضر سه تصفیه خانه در اختیار 

معاونت خدمات شهرى قرار گرفته است.
قاسمى ادامه داد: تصفیه خانه سپاهان شهر که قرار 
اســت140 لیتر پســاب را تأمین کند، تصفیه خانه 
شاهین شهر نیز 100 لیتر پساب را تأمین مى کند که 
هم اکنون در حال بهره بردارى است و خط انتقال آن 
نیز در دست تکمیل است.وى با اشاره به استفاده 
از روش هاى نوین براى آبیارى فضاى ســبز 
گفت: آبیارى فضاى سبز به دو روش قطره اى 
و غرقابى انجام مى شــود، ممکن است بعضى 
این دیدگاه را مطرح کنند که همه عرصه هاى 
فضاى سبز باید به روش آبیارى قطره اى انجام 
شــود، ولى با توجه به اینکه بخشى از درختان 
شهر قدیمى هستند و ریشه آنها گسترده است، 
نمى توان به روش قطره اى آنها را آبیارى کرد؛ 
بنابراین الزم اســت از روش هــاى قدیمى تر 
استفاده کرد، همچنین جوى ها و مادى ها نیز 

باید با روش غرقابى آبیارى شوند.

مدیر عامل شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: اگر ســرمایه گذار طرح خود را در شــهرك 
صنعتى چادگان به بهره بردارى برساند، در واگذارى 
زمین 50 درصد و اگر در ناحیه صنعتى آنالوجه باشد، 
80 درصد قیمت زمین به عنوان مشــوق بخشیده 

مى شود.
محمد جوادبگى اظهار کرد: شهرك صنعتى چادگان 
با مســاحت 22 هکتــار، 90 درصد آن بــه 49 نفر 
سرمایه گذار واگذارشده است که از این میزان تعدادى 
فعالیت داشته و نسبت به ساخت وساز اقدام کرده اند.

مدیرعامل شهرك هاى صنعتى استان اصفهان گفت: 
نبود گاز مشکالتى را براى سرمایه گذاران شهرك 

ایجاد کــرده بود که با پیگیرى هاى انجام شــده، تا 
دو ماه آینده گازرســانى به شهرك صنعتى چادگان 
آغاز خواهد شد تا سرمایه گذاران دغدغه زیرساخت 

درزمینه گاز نداشته باشند.
بگى اذعان کرد: در شــهرك صنعتى آنالوجه 900 
میلیون تومان هزینه شده است که متأسفانه تاکنون 
50 قرداد شهرك صنعتى چادگان تعیین تکلیف شده 
و اگر در زمین تحویلى عملیــات انجام ندهند، تا دو 

ماه زمین به افراد متقاضى دیگر واگذار خواهد شد.
وى تصریح کرد: از افراد متقاضى زمین در شهرك 
صنعتى چادگان 10 درصد نقداً دریافت مى شــود و 

بقیه در اقساط 48 ماهه دریافت مى شود.

کارشناس مســئول پیش بینــى هــواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان با بیان اینکه تابش اشعه 
فرابنفش خورشید در اســتان اصفهان باال بوده و به 
رتبه 11 رسیده است، گفت: شــهروندان اصفهانى 
حتى االمکان کمتر در معرض تابش مستقیم آفتاب 

قرار گیرند.
میترا ســیدان افزود: براى امروز وزش باد در شمال 

استان اصفهان مقدارى شدیدتر خواهد شد.
وى در رابطه با وضعیت تابش نور خورشید در فصل 
تابستان ابراز کرد: با توجه به اینکه در ماهى هستیم 
که بیشــترین میزان دریافت انرژى از خورشــید را 
شاهد هستیم و طول روز هم جزو بلندترین روزهاى 
سال است، تابش اشعه فرابنفش خورشید در استان 

اصفهان باال بوده و به رتبه 11 رسیده است.
کارشناس مســئول پیش بینــى هــواى اداره کل 
هواشناسى اســتان اصفهان در پایان توصیه کرد: 
شــهروندان اصفهانى در زیر نور مستقیم خورشید 
از عینک آفتابــى و کاله نقاب دار اســتفاده کرده و 
حتى االمکان کمتر در معرض تابش مستقیم آفتاب 
قرار گیرند و در ســاعات ابتدا یا اواخر روز بیشتر از 

منزل خارج شوند.

معاون علوم پزشــکى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان گفت: با تصویب رشــته «اتــاق عمل» و 
پیگیرى تصویب رشــته «هوشــبرى» در مقطع 
کارشناسى، دانشکده پرســتارى و مامایى دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد اصفهان، این دانشگاه به قطب 

پرستارى منطقه بدل خواهد شد.
آرش قدوســى افزود: در همین راستا، برنامه ریزى 
به منظور راه اندازى رشته هاى ارشد پرستارى ویژه 
و سالمندى در وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکى مورد بررســى قرار گرفته و همچنین از 

طرف بورد پرستارى وزارتخانه از دانشکده پرستارى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان نیز بازدید فنى 

انجام شده است.
معاون علوم پزشــکى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان گفت: همچنین تقاضاى راه اندازى رشــته 
دکتراى پرستارى مورد تصویب هیئت بورد تخصصى 
پرستارى دانشگاه آزاد اســالمى قرار گرفته و براى 
بررســى و تصویب نهایى، مدارك و مستندات الزم 
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ارسال 

شده است.

درختان قدیمى شهر را نمى توان قطره اى آبیارى کرد

تخفیف قیمت زمین براى ایجاد واحدهاى صنعتى
 در اصفهان

اصفهانى ها زیر نور مستقیم خورشید قرار نگیرند

اضافه شدن 2 رشته پزشکى در دانشگاه آزاد اصفهان
مدیر روابط عمومى شــرکت پاالیــش نفت اصفهان 
اعالم کرد: تولید بنزین یورو 4 در این پاالیشــگاه در 
تابســتان جارى متوقف نشــده و قرار هم نیست که 

متوقف شود.
محمدصادق حاجیان بیان کرد: این شرکت بر اساس 
قانون موظف اســت پنج فرآورده نفتى اصلى شــامل 
بنزین، نفت ســفید، نفت کوره، نفــت گاز و گاز مایع 
که دولت بابت آن یارانــه  پرداخت مى کند را به دولت 

تحویل دهد، بنابرایــن توقفى در تولیــد بنزین یورو 
4 نداشــته ایم. وى افزود: بنزین یورو 4 در پاالیشگاه 
اصفهان در حال تولید است، اما به دلیل مشکل کمبود 
منابع آبى، تولید آن در حدود دو هفته اخیر، کمى کاهش 
پیدا کرده است. حاجیان با بیان اینکه مذاکره هاى الزم با 
مسئوالن ارشد استان اصفهان براى رفع مشکل کمبود 
آب در پاالیشگاه اصفهان انجام شده است، تصریح کرد: 
در زمان حاضر روزانه درحدود هشت میلیون لیتر بنزین 

یورو 4 در این پاالیشگاه تولید مى شود.
■■■

روابط عمومى شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان نیز اعــالم کرد: در حــال حاضر هیچ 
مشــکلى براى توزیع بنزین یورو 4 در این استان وجود 
ندارد و روزانه درحدود دو میلیــون لیتر بنزین یورو 4 در 
شهرهاى اصفهان، فالورجان، نجف آباد و شاهین شهر 

توزیع مى شود.

کاهش تولید بنزین یورو 4 در پاالیشگاه اصفهان

طرح فاضالب شــهرى خوانسار پس از 15ســال در حال 
اجراست. مدیر اداره آبفا شهرى خوانسار، طول خط فاضالب 
شهرى این شهر را 140کیلومتر عنوان کرد و گفت: این طرح 
از سال82 آغاز و تا سال89 تنها 15درصد (20کیلومتر) این 
طرح، اجرا و سپس متوقف شد. مهدى جهانگیرى با اشاره به 
اینکه این طرح پس از گذشت چندین سال توقف، براى عبور 
کلکتور اصلی شــبکه فاضالب از اراضی کشاورزي به اتمام 
رسید، افزود: این طرح ملى هم اکنون به سرعت در حال انجام 

و در حال حاضر در تعدادى از محالت شهر انشعاب فاضالب در 
حال واگذارى است.وى افزود: باتوجه به توپوگرافى این شهر، 
جنس سنگ ســخت زمین، نفوذپذیرى بسیارکم چاه هاى 
جذبى فاضالب و سبک پلکانى شهرسازى خانه ها، ضرورت 
اجراى شــبکه فاضالب شــهرى را دوچندان کرده است. 
جهانگیرى گفت: تصفیه خانه فاضالب خوانسار نیز با بیش از 
هفت میلیارد ریال با تصفیه 200لیتر آب در ثانیه، براى صنعت 

و کشاورزى غیرمثمر هم اکنون آماده بهره بردارى است.

اجراى طرح فاضالب شهرى خوانسار پس از 15سال

نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت مجتمع فوالد سبا 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با 95 درصد پیشرفت 

درمرحله پیش راه اندازى است.
مدیر اجراى طرح هاى انرژى و ســیاالت شــرکت 
فوالدمبارکه اصفهان گفت: این نیروگاه براى پشتیبانى 
و تأمین برق مورد نیاز نواحى مهم این مجتمع ازجمله 
ریخته گرى و واحد اکسیژن در مواقع اضطرارى تا نیمه 
تیر به طور کامل راه اندازى و به شــبکه برق متصل 

مى شــود. علیرضا اســتکى افزود: براى احداث این 
نیروگاه با مساحت حدود پنج هزار مترمربع و ظرفیت 25 
مگاوات بر ساعت شامل هفت دستگاه 4/5  مگاواتى 

درحدود 650 میلیارد ریال هزینه شده است.
وى گفت: این نیروگاه با بازده باالى 70 درصد، عالوه بر 
تأمین برق با استفاده از شبکه بازیافت حرارت از گرماى 
خروجى، آب گرم مورد نیاز ساختمان هاى جنبى را هم 

تأمین مى کند.

مدیر اجراى طرح هاى انرژى وســیاالت شــرکت 
فوالدمبارکه اصفهان افزود: صرفه اقتصادى، فروش 
مازاد برق بر اساس قراردادهاى تضمینى، مناسب بودن 
در زمینه پدافند غیرعامــل، راندمان باال و تلفات بهره 

بردارى کم از مزایاى اجراى این طرح است.
اســتکى گفت: با بهره بردارى از این نیروگاه در مواقع 
قطعى برق از خســارت به واحدهاى حساس وخطوط 

تولید جلوگیرى مى شود.

نیروگاه تولید همزمان برق وحرارت فوالد سبا در آستانه بهره بردارى
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در اصفهان روزانه 220تن زباله پالستیکى تولید مى شود.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با بیان اینکه ســاالنه هزار میلیارد کیسه پالستیکى در 
دنیا تولید مى شود، گفت: این میزان پالستیک  درحدود 

350میلیون ُتن است.
مهدى ریاحى با اشاره به اینکه  امســال سال مبارزه با 
تولید زباله پالســتیکى در جهان نام گرفته است، گفت: 
ماندگارى  این زباله ها در طبیعت بیشتر از صد سال است.

وى گفت: کیسه هاي نایلونی 16درصد مواد پلیمرى را 
تشکیل مى دهد و در واقع از هزار تن پسماند جمع آورى 

شده در یک روز، 150 تن زباله هاي نایلونی است.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
بیان اینکه پنج هزار تن  پالستیک در زباله هاى ما تولید 
مى شــود، گفت: اعداد و ارقام درباره تولید زباله بسیار 
تکان دهنده اســت و در این زمینه به شدت نیازمند کار 

اجرایی، آموزشی و عملیاتی هستیم.
وى گفت:یــک فروشــگاه در طرحــى ابتــکارى 
به جاى پالســتیک بــه خریدارانش کیســه پارچه اى 

مى دهد.
ریاحى افزود: این فروشگاه که 14واحد در اصفهان دارد، 
هر روز از ریختن هزارکیلوگرم پالســتیک در طبیعت 

اصفهان جلوگیرى مى کند.

سرپرست کتابخانه هاى استان اصفهان گفت: استقبال از 
عضویت کتابخانه ها در طول ســال هاى گذشته افزایش 
داشته و پارســال درحدود 90 هزار کتاب از سوى مردم به 

کتابخانه هاى استان اصفهان اهدا شد.
امیر هالکویى اظهار کرد: مطالعه کتاب حتى در عصر فضاى 
مجازى نیز همچنان رونق دارد و با وجود در دسترس بودن 
کتاب هاى دیجیتال و صوتى، استقبال از آن هیچگاه کاهش 
نیافته است. وى با بیان اینکه در طول سال هاى اخیر رشد 
قابل توجهى در ارتباط با عضویت در کتابخانه ها و افزایش 
اعضا و کتاب هاى موجود داشــتیم، ابراز کرد: در سال هاى 
گذشته کتابخانه هاى نهاد به شکل قفسه باز درآمد تا مخاطب 

امکان گردش در میان قفســه ها و انتخاب دلخواه کتاب را 
داشته باشد. وى با بیان اینکه سال گذشته حدود 90 هزار جلد 
کتاب دریافتى از سوى مردم به کتابخانه هاى استان اصفهان 
اهدا شده است، بیان کرد: بدین ترتیب مجلد کتاب در طول 
تاریخ و با گسترده شدن فضاى مجازى از میان نرفته و هنوز 

مورد استقبال مردم هست.
هالکویى تأکید کرد: البته اداره کل کتابخانه هاى اصفهان 
در زمینه کتاب هاى دیجیتال نیز کتابخانه ولى عصر(عج) را 
در اختیار دارد که مجهز به دو اتاق آکوســتیک نیز هست و 
با مجوزهاى قانونى الزم، کتاب هاى گویا را در اختیار مردم 

قرار مى دهد.

تولید 220تن زباله پالستیکى 
در اصفهان 

90 هزار جلد کتاب به 
کتابخانه هاى اصفهان اهدا شد

400 نقطه شهر اصفهان
 جرم ساز است

رئیس دفتر تحقیقات کاربــردى فرماندهى انتظامى 
استان از شناسایى 400 نقطه فضاى بى دفاع شهرى در 

شهر اصفهان خبر داد.
علیرضا سعیدى گفت: محققان و پژوهشگران معتقدند 
وجود فضاهاى بى دفاع شهرى، نقش بسزایى در زمینه 
سازى وقوع جرائم و بزهکارى دارند و باید دستگاه هاى 
مسئول و متولیان امور شهرى، نسبت به رفع این نقاط 

اقدام جدى کنند.
وى افــزود: فضاهــاى بــى دفاع شــهرى شــامل 
ســاختمان هاى مخروبه، حمام هاى قدیمى، حاشیه 
هاى شهر، نقاط کور در پارك ها، مناطق فاقد روشنایى، 
کوچه هاى بن بستى که گشت هاى شهرى در آنجا تردد
 نمى کنند، نقاط کم تردد و آسیب پذیر و همچنین بافت 
هاى فرسوده و... است که هر کدام از آنها مى تواند محلى 

براى وقوع جرم باشد.
رئیس دفتر تحقیقات کاربــردى فرماندهى انتظامى 
استان خاطر نشان کرد: براساس نظریه «پنجره هاى 
شکسته»، هر جایى که بى نظمى حاکم و از طراحى 
محیطى مناسبى برخوردار نباشــد، باعث مى شود تا 
انگیزه جرم و بزهکارى در بین افراد خالفکار بروز کند. 
سعیدى خاطر نشــان کرد: بر این اساس، تفاهمنامه 
اى با معاونت پژوهشــى شــهردارى اصفهان منعقد 
کرده ایم و قرار اســت تا پلیس فضاهاى مذکور را به 
شهردارى اعالم و مسئوالن مربوطه نیز نسبت به رفع 

آنها اقدام کنند.
وي با اشاره به برگزارى چندین نشست اندیشه ورزى 
با کارشناسان امور شهرى گفت: تا کنون بیش از 400 
فضاى بى دفاع شهرى در شهر اصفهان شناسایى شده 
که شــهردارى نیز در صدد رفع این فضاها و معضالت 
موجود در آنها برآمده و توفیقات خوبى هم در این زمینه به 
دست آمده است و امیدواریم با رفع این معضالت، شاهد 

پیشگیرى از آسیب ها و جرائم در شهر اصفهان باشیم.

بازدید یک میلیون گردشگر از 
جاذبه هاى تاریخى کاشان

مسئول کمیته آمار و اســتخراج اطالعات آمار ستاد 
خدمات ســفر کاشــان گفت: در ســه ماه نخست 
امســال، یک میلیــون و 167 هــزار و 508 نفر از 
جاذبه هاى تاریخى کاشان دیدن کرده اند. علیرضا
عبدا... زاده با بیان اینکه 60 هزار و 923 گردشگر نیز 
در سه ماه نخست سال جارى در مرکزهاى اقامتى 
کاشان اسکان داده شده اند، گفت: از این تعداد، 18 
هزار و 500 نفر گردشــگر داخلى و 42 هزار و 423 
مســافرخارجى در مرکز هاى اقامتى اسکان یافتند. 
وى تصریح کرد: از این تعداد 26 هزار و 248 نفر در 
هتل، 19 هزار و 260 نفر در اقامتگاه هاى ســنتى، 
چهار هزار و 899 نفر در مهمانپذیر، پنج هزار و 517 
نفر در اقامتگاه بومگردى،یکهزار و 947 نفر در هتل 
آپارتمان و سه هزار و 52 نفر نیز در زائرسراها اسکان 

داده شدند.

خبر

فقدان سند مالکیت
شــماره: 139721702023005005 – 97/4/4 نظر به اینکه خانم فاطمه حجتى 
فرزند حسین با تســلیم دو برگ استشهاد شــهود، مدعى مفقود شدن سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 7229/27 واقع در بخش دو ثبت 
اصفهان که به موجب ســند انتقال 165106- 84/9/27 دفترخانه 2 اصفهان مالک 
گردیده و سند مالکیت به شــماره چاپى 3/249397 در صفحه 4 دفتر 95 امالك به 
شماره ثبت 10469 صادر و تسلیم گردیده که ســند 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 شــود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند 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 ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالک یت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 197455 صفائى نائینى رئیس ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/254
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 1397114402023000022 مورخ 97/03/30 آقاى 
سید حسین سیدالعسگرى به شماره شناسنامه 1607 کدملى 1286284971 صادره 
از اصفهان فرزند سید على نسبت به مقدار 4/5 28 (بیست و هشت و چهار پنجم) سهم 

مشاع از 72 سهم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60/18 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 7 فرعى از 4616- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 

در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 1397114402023000021 مورخ 97/03/30 آقاى سید 
مصطفى سیدالعسگرى به شماره شناســنامه 915 کدملى 1286467039 صادره از 
اصفهان فرزند سید على نسبت به مقدار 4/5 28 (بیست و هشت و چهار پنجم) سهم 
مشاع از 72 سهم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60/18 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 7 فرعى از 4616- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 

در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شــماره 1397114402210000021 مورخ 97/03/30 خانم 
طاهره سیدالعسگرى به شماره شناســنامه 1765 کدملى 1286508843 صادره از 
اصفهان فرزند سید على نسبت به مقدار 2/5 14 (چهارده و دو پنجم) سهم مشاع از 
72 سهم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60/18 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 7 فرعى از 4616- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار 
نوبت اول 1397/04/11 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/04/26  م الف: 197471 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/268
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960094 و به موجب اجرائیه صادره از شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
شاهین شهر محکوم علیه شرکت بنیاد پوشش به پرداخت 7/347/780/078 ریال 
بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ /1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى 
محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده است، نموده 
اســت. صورت اموال مورد مزایده: 1- ارزش قیمت پایه مزایده فروش آهن آالت 
اسکلت سقف سوله ها، پنجره ها، ورقهاى گالوانیزه کرکره سینوسى و ذوزنقه اى در 
وضعیت فعلى (منصوب و واقع روى کار) مجموعًا مبلغ 4/464/500/000 ریال 2- 
ارزش قیمت پایه مزایده فروش آهن آالت اسکلت سقف سوله ها، پنجره  ها، ورقهاى 
گالوانیزه کرکره سینوسى و ذوزنقه اى پس از دمونتاژ بر روى زمین (آماده بارگیرى 

و حمل) مجموعًا مبلغ 5/532/000/000 ریال 3- هزینه دمونتاژ اســکلت فوالدى 
سوله ها، تخریب دیوارها، جمع آورى و دپو نمودن کلیه آهن آالت در محوطه کارخانه 
با احتساب هزینه جرثقیل بانضمام تعدادى کارگر مجموعًا مبلغ 1/067/500/000 
ریال همانگونه که در متن گزارش اشاره شــده آمارها بصورت تقریبى است بدیهى 
است قیمت دقیق اقالم پس از توزین و ارائه برگ باسکول معتبر در هنگام تحویل، 
اصالح و یا تغییر خواهد یافت. شاخص اصلى در آنالیز و برآورد بعمل آمده همانا نرخ 
و قیمت روز آهن و ضایعات بوده اســت و در صورت وجود تغییرات قیمت در آینده، 
مبالغ گزارش شده قطعًا تغییر خواهد یافت. ب-1- قاب اسکلت فلزى پیش ساخته 
سوله ها بانضمام پروفیل 2 سقف سوله ها، مجموعًا به وزن تقریبى 315 تن ارزش 
از قرار هر کیلو مبلغ 16/000 ریال و به مبلغ 5/040/000/000 میلیون ریال برآورد 
مى گردد. ب-2- ورق هاى گالوانیزه کرکره سینوسى ســقف سوله ها مجموعًا به 
مساحت تقریبى 6500 مترمربع و به وزن تقریبى 39 تن ارزش از قرار هر کیلو مبلغ 
12/000 ریال و به مبلغ 468/000/000 ریال بــرآورد مى گردد. ب-3- مقادیرى 
ضایعات فلزى از قبیــل پلیت، قطعات پروفیل آهن پنجره هــا و نرده هاى مربوطه 
و مختصر موارد موجود درون ســوله ها و محوطه کارخانه، جمعــًا به وزن تقریبى 
2 تن ارزش از قرار هر کیلو مبلــغ 12/000 ریال جمعًا مبلــغ 24/000/000 ریال 
برآورد مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده 
را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/4/23 ســاعت 9 الى 9:30 صبح محل برگزارى 
مزایده: شعبه اول اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید: شهرك 
صنعتى مورچه خورت- بنیاد پوشــش مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى 
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایست 10 
درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب 
ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به 
صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه 
قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده 

شــوند. م الف: 643 کرباسى- دادورز شــعبه اول اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر /4/278

اصالحیه مزایده
شماره نامه: 139704902004001342 تاریخ نامه: 1397/04/09 شماره پرونده: 
139504002004000369/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9501133/2 اصالحیه 
آگهى مزایده: پیرو آگهى مزایده 139703902004000117 شماره م الف 193750 
منتشــره در 97/4/7 اعالم مى دارد با توجه به اینکه در سطر بیســت و نهم بعد از 
کلمه است شماره 31773 صحیح مى باشد که بدینوسیله تصحیح مى گردد. اسدى 
اورگانى- رئیس ا داره اجراى اسناد رســمى اصفهان م الف: 193750 امینى- مدیر 

اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /4/291
فقدان سند مالکیت

شماره: 139785602030001672      آقاى محمد حســین عابدینى نجف آبادى 
فرزند على باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
34 فرعى از 733 اصلى مفروز و مجزى شده از شماره 1 فرعى از 733 اصلى واقع در 
قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه درصفحه 393 دفتر 6 امالك ذیل 
ثبت 4631/794 بنام عباس ســلمانى زاده نجف آبادى فرزند على اکبر ثبت و سند 
بشماره سریال 94358 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال قطعى 73809 
مورخ 1392/11/24 دفترخانه 16 شــهر نجف آباد استان اصفهان به نامبرده انتقال 
قطعى گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجائى 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 باشــد 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 تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/04/11 1255/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 4/279

با آغاز فصل تابســتان، افزایش مصرف برق در استان 
اصفهان با دوهزار و 800 مگاوات رکورد زد.

مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان گفت: این در حالى است که پارسال این رکورد 

در 21روز تابستان با دوهزار و 700مگاوات اتفاق افتاد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر مصــرف بیش از تولید 
مى باشد، افزود: مجبور هستیم براى تعادل برق در همه 

استان خاموشى هاى منظمى را اعمال کنیم.
على اکبرى گفت: جدول خاموشى ها در سایت شرکت 
 https://eepdc.ir توزیع برق شهرستان به نشانى
ثبت شده و براى هر مشــترك دو ساعت در نظر گرفته 

شده است.
وى با اشاره به اینکه اوج مصرف برق از ساعت 12ظهر تا 
ساعت16 مى باشد، از مردم خواست براى جلوگیرى از 

قطع برق در مصرف آن صرفه جویى کنند.
على اکبرى افزود: در صورت صرفه جویى 10درصدى 
شهروندان در مصرف برق، خاموشى ها اعمال نمى شود.

تجارى سازى فناورى 
تولید محصول از فیبر کنجد 

در اصفهان 
فناورى تولید محصوالت فراسودمند از فیبر کنجد با 
مشارکت دو شرکت دانش بنیان در شهرك علمى و 

تحقیقاتى اصفهان تجارى سازى شد.
فیبر کنجد که از کنجدهاى بهداشتى روغن گیرى 
شده اســتخراج مى شــود، محصولى فراسودمند، 
طبیعى و با ارزش افزوده باالست و به دلیل خواص 
غذایى منحصر بــه فرد و کیفیت مناســب، باعث 
افزایش ســالمت و بهبــود کیفیت مــواد غذایى 

مى شود.
فیبرها عالوه بر اثرات مفیدى که بر سالمتى دارند، 
به دلیل ویژگى هاى عملکردى مناسب نظیر جذب 
آب، جذب روغن و افزایش ویســکوزیته در صنایع 

غذایى کاربرد گسترده اى دارند.

افزایش تنش هاى امنیتى با 
تداوم کمبود آب شرب 

تداوم کمبود آب شرب در استان اصفهان منجر به 
مسئله امنیتى مى شود.

نماینده مــردم فالورجان درمجلس شــوراى 
اسالمى با بیان این مطلب و با بیان اینکه تداوم 
بحران آب شرب در اصفهان مسئله آب را امنیتى 
مى کند،گفت: برخى از روستاهاى استان اصفهان 
درماه مبارك رمضان، ده روز بــدون منابع آبى 

بودند.
حجت االسالم ناصر موســوى الرگانى درباره 
وضعیت بحــران آب در اســتان اصفهان افزود: 
هم اکنون در این استان بحث منابع آبى از حیطه 
کشــاورزى باالتر رفته و به آب شرب رسیده و 
نمى توان انتظار داشت مردم این معضل را تاب 

بیاورند.
وى با اشــاره به اینکه باغات 50 ســاله استان 
اصفهان در آستانه خشــکیدن هستند، گفت: از 
همین رو بیــش از 400 هکتار از باغات اســتان 
اصفهان درحال خشک شدن هستند که این امر 

تأثیر مستقیمى براقتصاد این استان مى گذارد.

ادامه خاموشى ها در نطنز 
در صورت نبود 
مدیریت مصرف

رئیس امور برق شهرستان نطنز گفت: در صورت 
ادامه عــدم مدیریت مصرف برق، شــاهد تکرار 

خاموشى ها خواهیم بود.
قاســمعلى ناظــرى اظهارکــرد: در صورتى که 
مشترکان برق در نطنز در مصرف برق صرفه جویى 

نکنند، باز هم شاهد خاموشى خواهیم بود.
وى گفت: برنامه هاى خاموشــى و عبور از مدت 
پیک مصرف دست ما نیســت و از طریق معاونت 

انتقال برق اعمال مى شود.

خاموشى در سراسر استان توزیع مى شود

امام جمعه اصفهان گفت: مصوبات شــوراى فرهنگ 
عمومى در دوره هــاى قبلى عملیاتى نمى شــد که از 
جمله آنها مصوبه اجبار کردن پوشش چادر براى بازدید 
از اماکن مذهبى- تاریخى براى گردشــگران داخلى 

و خارجــى و همچنین بحث دوچرخه ســوارى بانوان 
بوده است.

آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در جلسه شوراى 
فرهنگ عمومى اســتان اصفهان گفت: اگر قرار باشد 

موارد مطرح شده در این شــورا عملیاتى نشود، وقت و 
زمان اعضا را تلف کرده ایم و این نفعى به حال فرهنگ 

و جامعه ندارد.
وى از دبیر شــوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان 

درخواســت کرد که پیش از برگزارى هر جلسه شورا، 
شاخص هاى قابل طرح رصد شود و اگر امکان عملیاتى 
شدن دارد، جلسه شورا برگزار شود و در غیر این صورت 

نیاز نیست که ماهى یک بار شورا جلسه داشته باشد.

گالیه امام جمعه از عملى نشدن مصوبات شوراى فرهنگ عمومى

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با بیان اینکه اتاق بازرگانى تاکنون به طور کامل 
به تعهدات خود براى افزایش ســرمایه نمایشگاه عمل 
نکرده اســت، گفت: تا زمانى که نرخ ارز تثبیت نشــود، 
نمى توان رقم دقیقى را براى افزایش هزینه هاى پروژه 

بزرگ نمایشگاه اصفهان پیش بینى کرد.
على یارمحمدیان با اشــاره به اینکه نمایشگاه از اهمیت 
بسزایی در اقتصاد برخوردار است، اظهار کرد: نمایشگاه 
موتور محرکه اقتصاد است و کشــورهایی که نمایشگاه 
فعال دارند، داراى اقتصادي پویا هســتند و در صادرات و 

واردات موفق خواهند بود.
وي با بیان اینکه اصفهان صنعتی ترین اســتان کشور 
اســت، بنابراین باید در صنعت نمایشگاهى پیشرو باشد، 
افزود: متأســفانه مکان فعلی نمایشگاه در شأن اصفهان 
نیست و این شهر از لحاظ فضاي نمایشگاهی نسبت به
 اســتان هایی چون آذربایجان شرقی، خراسان رضوي، 

فارس، تهران و... بسیار عقب است.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهــان تأکید کــرد: با وجــودي که از لحــاظ متراژ 
از دیگر نمایشــگاه ها عقب هســتیم، اما کیفیت برخی 

نمایشــگاه هاي اصفهان از جمله گردشــگري، فرش، 
کشاورزي و... باالتر و حتی بی رقیب در کشور است. 

■■■
وي با تأکید بر اینکه پیشرفت پروژه نمایشگاه در گروى 
عمل به تعهدات سهامداران، مجریان و پیمانکاران است، 

اظهار کرد: در حال حاضر 47 هکتار دیوارکشــی زمین 
نمایشگاه انجام شده که فاز اول آن 17 هکتار است.

یارمحمدیان با بیان اینکه محوطه ســازي پروژه جدید 
نمایشگاه اصفهان 70 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
است، گفت: تا دو ماه آینده سقف سالن نمایشگاه و تا چهار 

ماه آینده نیز دیوارکشی و کف سازي سالن نمایشگاه به 
اتمام خواهد رسید.

وى با بیان اینکه کل برآورد هزینه براى پروژه نمایشگاه 
بزرگ اصفهان 159 میلیارد تومان است، افزود: تاکنون 
47 میلیارد تومان از این رقم، قرارداد منعقد شــده است، 
اما پیشرفت پروژه به شرط تعهداتى است که سهامداران 
به آنها عمل کنند، چرا که شرکت نمایشگاه اصفهان به 

تنهایى قادر به تأمین مبالغ این پروژه نیست.  
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه در مجمع ســال 96 شرکت 
نمایشگاه اصفهان میزان رقم مصوب افزایش سرمایه 50 
میلیارد تومان بود، گفت: از این میزان 32 میلیارد تومان 
سهم شهردارى، 17 میلیارد تومان سهم اتاق بازرگانى و 

بقیه نیز مربوط به سهامداران خرد است. 
وى در پاسخ به ســئوالى در خصوص اینکه افزایش نرخ 
ارز، میزان هزینه هاى پروژه را تا چه اندازه افزایش داده 
و برآورد شرکت نمایشــگاه چه میزان است، اظهار کرد: 
افزایش نرخ دالر و یورو مشــکل پروژه را بیشــتر کرده 
است به گونه اى که نوسانات نرخ ارز هزینه هاى پروژه را 

افزایش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان

مکان فعلى نمایشگاه در شأن اصفهان نیست
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15 انشعاب غیرمجاز آب در 
اردستان شناسایى شد

مدیر اداره آب و فاضالب اردستان از شناسایى 15 
انشـعاب غیرمجاز آب در این شهرسـتان خبر داد 
و گفت: متخلفان بـه پرداخـت 100میلیون ریال 

جریمه نقدى محکوم شدند.
عبـاس شـریعتمدار افزود:شـش انشـعاب آب 
غیرمجاز در شـهر اردستان، سه انشـعاب در شهر 
زواره و شش انشـعاب نیز در شـهر مهاباد از توابع 

این شهرستان شناسایى شدند.

دستگاه هاى اجرایى در مقابل 
فضاى مجازى ساکت نباشند

محسن مهرعلیزاده، اسـتاندار اصفهان گفت: 
دسـتگاه هاى اجرایـى نباید در مقابـل فضاى 
مجازى سـاکت و صامت باشـند و باید با ورود 
فعال در این فضا در جهت تبلیغ و اطالع رسانى 
اقدامات و همچنین بررسـى تحلیلى عملکرد 
دسـتگاه ها، کسـب اطالعـات از فضاهـاى 
مجـازى مخرب علیـه خـود و ریشـه یابى آن 

اقدام کنند.

با «تروریست هاى اقتصادى» 
برخورد شود

امام جمعـه موقـت اصفهـان مخـالن شـرایط 
اقتصـادى را «تروریسـت اقتصادى» دانسـت و 
گفت: دستگاه قضا با این افراد که تروریست هاى 
اقتصـادى هسـتند برخورد قاطع داشـته باشـد. 
حجت االسـالم محمدتقـى رهبر افـزود: در این 
راسـتا ایجاد یک سـتاد نظارتى هماننـد نظارتى 
که نیروهاى امنیتى نسبت به تروریست ها دارند 

الزم است.

   همکارى علمى دانشگاه هنر 
در حوزه سینما

تفاهمنامـه سـه جانبـه همـکارى هـاى علمـى، 
پژوهشـى و فناورى بین دانشـگاه هنـر اصفهان، 
معاونـت توسـعه فنـاورى و مطالعـات سـینمایى 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمى و مدرسـه ملى 

سینما منعقد شد.
این تفاهمنامـه با هدف گسـترش همکارى هاى 
آموزشـى و پژوهشـى و با هـدف توانمند سـازى 
دانشـجویان و ایجاد کارآفرینى و اشتغال در حوزه 
سـینما منعقد شـد. همکارى در تدویـن برنامه ها 
و سـرفصل هاى رشـته هاى جدیـد و مـورد نیاز 
بین رشـته اى، اسـتفاده متقابل از آزمایشـگاه ها 
و کارگاه هـاى طرفیـن طبـق ضوابـط و تعامـل 
دربـاره کارآمـوزى، کارورزى و بازدیدهاى علمى 
دانشجویان در حوزه سینما و زمینه هاى پژوهشى 
مرتبط نیـز از مفاد همـکارى هاى آموزشـى این 

تفاهمنامه است.

پایان بخشودگى جرایم بیمه اى 
کارفرمایان خوش حساب

معاون بیمـه اى اداره کل تامین اجتماعى اسـتان 
اصفهان با اشـاره به اینکه براى حفـظ نیروى کار 
موجـود، سـازمان تامیـن اجتماعـى امتیازاتى در 
خصوص اصالح مجموع مقّررات تامین اجتماعى 
اختصاص داده افزود: یکـى از این قوانین ماده 13 
قانون حق و توان تولید است که بر اساس آن مقرر 
شـد قانون بخشـودگى جرائم بـراى کارفرمایان 

خوش حساب سال95 اجرا شود.
عبدالرسـول آقاهـادى بـا بیـان اینکـه قانـون 
بخشـودگى جرائـم در دو مرحلـه اجرا مى شـود، 
گفت: مرحله اول این قانون سال گذشته اجرا شد 
و مرحله دوم نیز امسـال از دهم اردیبهشـت اجرا 
شده است و دیشب به پایان رسید.وى این طرح را 
امتیاز خوبى براى کارفرمایان داراى بدهى معّوقه 
دانست و افزود: این کارفرمایان با پرداخت یکباره 
یا اقسـاطى بدهى خود از مزایاى طـرح بهره مند 

خواهند شد.

خبر

استان اصفهان داراى شش مرکز تخصصى و مؤسسه 
آموزش عالى حوزوى در مقطع ســطح3 (کارشناسى 
ارشد) در شــهرهاى اصفهان، نجف آباد و خمینى شهر 
و دو مرکز تخصصى در مقطع سطح4 در شهر اصفهان 

مى باشد.
شفیعى، معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان رشته هاى مقطع سطح 3را شامل تفسیر 
و علوم قرآن، فقه و اصول، مدرسى ادبیات عرب، اخالق 
اسالمى و کالم اسالمى و مقطع سطح4 را شامل فقـه 

خانـواده، تفسیـر تطبیقـى عنوان کرد.
وى ادامه داد: از تعداد 320 داوطلب در مقطع سطح سه 

226 نفر و از 77 نفر داوطلب ســطح چهار 53 نفر براى 
مصاحبه علمى دعوت شده اند.

 وى، زمان برگزارى مصاحبه پذیرفته شــدگان آزمون 
کتبى در مقطع ســطح 3و4 را از هم اکنون تا 28 تیرماه 
ســال جارى اعالم کرد و گفت: نتیجه نهایى، شهریور 
  www.whc.ir ماه ســال جارى از طریق وبسایت
اعالم خواهد شد. معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه 
خواهران استان اصفهان گفت: در حال حاضر تعداد 826 
طلبه خواهر در مقطع سطح 3 و تعداد 59  طلبه در مقطع 
سطح 4 در حوزه علمیه خواهران استان اصفهان مشغول 

به تحصیل هستند.

نماینده مــردم نجف آباد و تیران و کــرون در مجلس 
شــوراى اســالمى گفت: مردم به جاى خرید سکه و 
دالر، باید پول خود را به سمت ســاخت و ساز مسکن 
و خرید ســهام کارخانه هاى بزرگ ســوق دهند تا هم 
سرمایه هایشان حفظ شود و هم تولید و اشتغال متحول 
شود. ابوالفضل ابوترابى در خصوص راهکار مهار قیمت 
ارز و مقابله بــا تحریم هاى آینده آمریــکا علیه ایران، 
اظهارکرد: مردم در این کار عظیــم باید کمک کنند و 
بدون حضور و نقش آفرینى مردم، غلبه بر این مشکالت 
امکانپذیر نیست و مردم براى اینکه بتوانند سرمایه هاى 
خود را حفظ کنند، به جاى بازار داللى مانند سکه و دالر 

باید این پول را به سمت ســاخت و ساز مسکن و خرید 
سهام کارخانه هاى بزرگ سوق دهند.

وى افزود: ســاخت و ســاز مسکن ســبب ایجاد 350 
شغل مســتقیم و غیرمستقیم مى شــود؛ همچنین اگر 
مردم نقدینگــى دارند، پول خود را براى خرید ســهام 
کارخانه هاى معتبــر و پررونق اختصــاص دهند. این 
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلى مجلس شوراى 
اســالمى با بیان اینکه خرید ارز و ســکه هیچ مشکلى 
را حل نمى کند، گفت: یکى دیگــر از راه هایى که مردم 
مى توانند به اقتصاد کشور کمک کنند، خرید مستغالت 

دولتى است. 

مردم به ساخت مسکن و خرید 
سهام کارخانه ها روى آورند

فعالیت8 مؤسسه آموزش عالى 
حوزوى خواهران در اصفهان 

رئیس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان استان اصفهان 
گفت: در بازار مسکن خیلى خرید و فروشى انجام نمى شود و 
این افزایش قیمت ها در بازار مسکن، به علت افزایش قیمت 
مصالح اســت. اصغر ریاحى راد در خصوص وضعیت بازار 
مسکن در اصفهان اظهار کرد: ســرعت خرید و فروش در 
بازار مسکن اصفهان کاهش یافته و افزایش قیمت  مسکن 
به علت افزایش قیمت مصالح است. وى با بیان اینکه قیمت 
آجر، سیمان، شن و آهن افزایش یافته است، افزود: مشخص 
است که سازنده مسکن با این افزایش قیمت مصالح مجبور 
است ساختمان ساخته شده خود را گران تر بفروشد، این در 
حالى است که قیمت ســاختمان هایى که از گذشته ساخته 
شده اند، افزایش یافته و حتى روى نرخ اجاره بها نیز اثرگذار 
است. رئیس اتحادیه سازندگان ساختمان و مسکن استان 
اصفهان با بیان اینکه قدرت خرید مردم کم شده است، گفت: 
اتحادیه سازندگان ســاختمان و مسکن استان اصفهان بر 
تخلفات نظارت دارد، اما برخى بدون مجوز از اتحادیه در حال 
ساخت و ساز هستند که ما در حال شناسایى این افراد هستیم.
وى با اشــاره به افزایش قیمت 30 تا 40 درصدى مسکن 
در تهران خاطرنشان کرد: به تبع افزایش قیمت مسکن در 
پایتخت، این افزایش قیمت به اصفهان هم رسیده که یکى 
از عوامل تأثیرگذار بر کاهش قیمت در این بخش، شهردارى 
اســت که مى تواند با مدیریت و کنترل هزینه هاى تراکم و 

پروانه ساخت، قیمت مسکن را کاهش دهد.

■■■
همچنین قیمــت خرید، رهن و اجاره مســکن در برخى از 

مناطق شهر اصفهان در تیرماه اعالم شد.
قیمت مسکن در نقاط مختلف شهر نسبت به سال گذشته 
رشد داشته است و فعاالن حوزه ساخت و ساز و خرید، اجاره و 

فروش مسکن از بالتکلیفى در این حوزه گالیه دارند.
بر اساس تحقیقات میدانى، قیمت فروش و همچنین هزینه 
رهن و اجاره یک واحد مســکونى در نقاط مختلف شــهر 
اصفهان مورد بررســى قرار گرفته است که در جدول فوق 

قابل مشاهده است.

رئیس اتحادیه سازندگان مسکن استان اصفهان خبر داد؛

گرانى مسکن در اصفهان به دلیل 
افزایش قیمت مصالح

حسین ساالري مقدم، مدیر امالك وحقوقی اداره 
کل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: شش 

هزار و 700قطعه زمین با مســاحت تقریبی 928 
هکتار براى تأمین مسکن اقشار ویژه(خانواده شهدا، 
ایثارگران و جانبازان) ، واحدهاي تجاري، خدماتی تا 
زمین هاي مورد نیاز مصلی، دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزشــی و نیز صنایع،کارگاه ها، شــهرك هاي 
صنعتی، مجتمع هاي تولیدي، فضاي سبز و پارك 

جنگلی،گورستان و ...واگذار شده است.
وي اظهار کرد: تاکنون 390 دادنامه مبنی بر رفع 
تصرف،خلع ید و تثبیــت مالکیت دولت در جهت 
دفاع از حقوق دولت اخذ شده و 194 مورد اجراي 
حکم رفع تصرف از اراضی دولتی انجام شده است.

سرپرست جدید دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
با تشــریح برنامه هاى واحد متبوعــش، از همکارى و 
تعامل بیشتر این دانشگاه با واحدهاى دانشگاهى استان 

اصفهان خبر داد.
امیررضا نقش گفت: واحد نجف آباد، هم از لحاظ تعداد 
دانشجو و هم از لحاظ امکانات، زیرساخت ها بزرگ ترین 
مجتمع آموزش عالى استان بین 160 مجموعه آموزش 
عالى دولتى و غیردولتى است و زمینه رشد و توسعه بیش 
از پیش دانشگاه فراهم است و باید به سمت بین المللى 
شدن این واحد دانشگاهى حرکت کرد و این چشم اندازى 

دور از دسترس نخواهد بود.
سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
خاطرنشان کرد: دهه چهارم فعالیت دانشگاه آزاد مانند 
حیات انسان که دهه تکامل و پختگى است، دهه بالندگى 
و رفع نواقص خواهد بود و در ایــن چارچوب، رویکرد 
دانشــگاه باید به دنبال کاهش وابستگى به درآمدهاى 

شهریه باشد. 

وى اظهار کرد: فعالیت هایى در دانشکده علوم انسانى با 
تولید برخى محصوالت فرهنگى در زمینه الکترونیک، 
روباتیک، دانشکده مکانیک و تولید خودروهاى برقى، 
تولید المپ هاى کم مصرف با تکنولوژى و فناورى جدید 

انجام شده که در حال جمع آورى اطالعات آنها هستم.
وى ادامه داد: واحد نجف آباد در زمینه هاى آموزشــى 
و داشــتن اعضاى هیئت علمى قوى است و با توجه به 
اینکه استان اصفهان زمینه هاى صنعتى فراوانى دارد و 
صنایع بزرگى مانند شرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن و 
صنایع کوچک فراوانى در این استان وجود دارد، باید در 
زمینه هاى پژوهشى و پژوهش هاى کاربردى و نیازمحور 

بیشتر ورود کرد. 
نقش، افزایش کیفیت همه جانبــه و ارتقاى رنکینگ 
این واحد دانشــگاهى را نخســتین راهبرد دانشگاه در 
همه شئونات دانست و درباره استقالل واحد نجف آباد 
بیان کرد: دانشگاه آزاد نجف آباد مانند گذشته مستقل 

خواهد بود. 

معاون توانبخشــى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: بررسى شرایط جســمى و روحى سالمندانى که 
به مراکز بهزیستى ارجاع داده مى شوند، بیانگر افزایش 

پدیده سالمندآزارى در اصفهان است.
اصغر فیاض با اشاره جمعیت 10 درصدى سالمندان در 
کشور اظهار کرد: جمعیت سالمندى در کشور و به تبع 
آن در اصفهان روبه رشد اســت و قطعاً یکى از خدمات 
خوبى که مى تواند اتفاق بیافتد این است که سالمندان 
بتوانند به صورت تلفنى با کارشناسان مشکالت خود را 

درمیان بگذارند.
  وى در خصوص ضرورت ایجاد خط تلفنى خدمات به 
سالمندان گفت: بسیارى از سالمندان به تنهایى زندگى 
مى کنند و حتى با وجود توانایى و تمکن مالى، توان تأمین 
مایحتاج و خریدهاى خود را ندارند و در این قسمت هم 
بهزیستى مى تواند با برون ســپارى انجام این خدمات 
به شــرکت هاى خصوصى و نظارت بر آنهــا، نیاز این  

سالمندان را برآورده کند.
■■■

معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى استان اصفهان، 
سالمندآزارى را هم یکى از آسیب هاى سال هاى اخیر 
دانست و افزود: در اســتان اصفهان درحدود 22 هزار 
سالمند تحت پوشش بهزیســتى هستند که از خدمات 
کمک هاى مصوب هیئت وزیران یا خدمات مددکارى و 
مراقبت در منزل و کمک هاى موردى استفاده مى کنند.

فیاض با اشاره به اینکه 540 هزار سالمند در استان وجود 
دارد، اظهار کرد: نیاز به راه اندازى ســامانه هایى مجزا 
براى ارائه خدمات زندگى و همچنین ارائه مشاوره هاى 
روانشناسى و مددکارى به سالمندان به شدت محسوس 

است.
وى با اشاره به اینکه سالمندآزارى هم مانند کودك آزارى 
رخ مى دهد، گفت: بررســى شرایط جســمى و روحى 
سالمندانى که به مراکز بهزیستى ارجاع داده مى شوند، 

بیانگر افزایش پدیده سالمندآزارى در اصفهان است.
معاون توانبخشــى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه تنها 22 هزار نفر از سالمندان استان 
اصفهان تحت پوشش بهزیستى هستند، افزود:  درحدود 
هزار و 500 نفر از این ســالمندان در 33 مرکز اقامتى 
استان اســکان دارند که ظرفیت این مراکز از 20 نفر تا 
بزرگ ترین مرکز که صادقیه با 400 نفر است، زندگى 

مى کنند.

نمایندگان استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى از 
مسیر انتقال آب زاینده رود در استان اصفهان و چهارمحال 
و بختیارى بازدید کردند. معاونان وزراى کشــور، نیرو و 
جهاد کشــاورزى به همراه حاجى، کامران و عابدى از 
نمایندگان اســتان در خانه ملت و نوریان نماینده مردم 
شهرکرد در مجلس شوراى اســالمى، از برداشت هاى 

غیر مجاز آب در باالدست زاینده رود بازدید کردند.
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین شهر، 

میمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى گفت: به علت 
برداشــت هاى غیر مجاز در حد فاصل سد زاینده رود تا 

تصفیه خانه، در حدود 12 متر آب گم مى شود.
وى با بیان اینکه آب چه کم وچه زیــاد، باید به صورت 
عادالنه توزیع شــود، افزود: کســانى مثل کشاورزان 
دشت برخوار از 25 ســال پیش آب خریدارى کرده اند و 
اکنون امکان برداشت ندارند و نباید تخصیص جدیدى 

صورت گیرد.

واگذاري 6700 قطعه زمین براى تأمین مسکن اقشار ویژه 

برنامه دانشگاه آزاد نجف آباد براى بین المللى شدن 
و اجراى طرح هاى ملى

رشد پدیده«سالمندآزارى» در اصفهان

بازدید مجلسى ها و دولتى ها از مسیر زاینده رود 

در عصر کنونى، استفاده از فناورى هاى روز و مدرن جزو 
الینفک زندگى است. بدیهى است این امر در کسب و کار 
و فعالیت هاى اقتصادى اهمیت مضاعفى دارد. از این رو، 
صاحبان مشاغل اقتصادى رغبت بیشترى در به کارگیرى 
این نوع فناورى ها دارند؛ چرا که عالوه بر تسریع و تسهیل 

امور، از دقت و صحت باالیى نیز برخوردارند. 
سامانه « صندوق هاى مکانیزه فروش» از جمله آنهاست 
که هرچند قدمتى دیرینه در جوامع توســعه یافته دارد، 
اما در کشــور ما تاکنون روال اســتفاده و به کار گیرى 
این ســامانه ها، داوطلبانه و براســاس احســاس نیاز و 
مزیت هاى آن  بوده است، اما هم اکنون استفاده از سامانه 

صندوق هاى فروش الزام قانونى دارد. 
باید گفت صندوق مکانیزه فروش، دســتگاهى است که 
اطالعات خرید و فروش یک واحد صنفى را در کوتاهترین 
زمان ممکن و به صورت آنى محاسبه کرده و ضمن ثبت 
و ضبط دقیق این اطالعات، در پایــان فرایند مبادالت 
اقتصادى صورتحساب را با تمام جزئیات صادر مى کند 
و در اختیار مشــترى مى گذارد. به کارگیرى این سامانه، 
موجب بهبود چشــمگیر در وضعیت کســب و کار آنها 

شده و افزایش فروش و متعاقب آن، سود بیشترى 
را برایشــان به دنبال خواهد داشــت. بى شک 
در شرایط شــکننده و رقابتى بازار کسب و کار، 
مشترى مدارى و جذب و نگهدارى مشترى یکى 

از نکات کلیدى سود آورى است که تضمین کننده ثبات 
و ماندگارى هر بنگاه اقتصادى به شمار مى رود. سامانه 
صندوق فروش، عالوه بر اینکه مزیت هاى فراوانى براى 
صاحبان کسب و کار درپى دارد، براى مشتریان و مصرف 
کنندگان انواع کاالها و خدمات نیز محاسنى به همراه دارد. 
این صندوق ها با ارائه لیست کامل خرید به مشتریان، آنها 
را از خریدهاى غیرضرورى برحذر مى دارند.  براســاس 
ماده 121 قانون برنامه پنجم توســعه و ماده 71 قانون 
نظام صنفى، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است 
با همکارى سازمان امور مالیاتى و شوراى اصناف کشور، 
نسبت به الزام اســتفاده صاحبان مشاغل از سامانه هاى 

صندوق فروش اقــدام نمایند. همچنین حســب ماده 
17 آییــن نامــه اجرایى تبصــره 2 مــاده 169 قانون 
مالیات هاى مســتقیم، برخى اصناف که مطابق ماده 
121 قانون برنامه پنجم توســعه و با هماهنگى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و بر اساس 
اولویت هاى تعیین شده سازمان امور مالیاتى کشور براى 
نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال هاى
 92، 93 و 94 فراخوان شــده بودند، ملزم به اســتفاده 
از ســامانه مذکور هســتند. این صنوف مکلف شــده 
بودند تا پایان دى ماه ســال 1396 بــه درگاه عملیات 
الکترونیکى ســازمان امــور مالیاتى کشــور به آدرس
 www.tax.gov.ir مراجعه و گزینه ثبت صندوق و نرم 
افزار فروش را انتخاب کرده و مشخصات هویتى خود و 

صندوق فروش رایانه را ثبت نمایند.   
در خاتمه مى توان گفت استفاده از صندوق فروش، عاملى 
براى ارتقاى کســب و کارها و فعالیــت هاى اقتصادى 
جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادى است که مى تواند 
ضمن تحقق دولت الکترونیک، پایــه اى براى تجارت 
الکترونیک باشد. همچنین صندوق هاى مکانیزه فروش 
عالوه برآنکه بهــره ورى را افزایــش مى دهد، 
ابزارى براى توسعه و به کارگیرى فناورى هاى
 نویــن ارتباطــات و اطالعات در بنــگاه هاى

 اقتصادى است.

مزایاى به کارگیرى صندوق هاى فروش

فروشودیعهاجارهمتراژمحدوده
530میلیون تومان110متر دو طبقههشت بهشت غربى

240میلیون تومان125مترمشتاق سوم
155میلیون تومان94مترملک شهر
300میلیون تومان86مترپروین
235میلیون تومان91مترابن سینا
210میلیون تومان67متربزرگمهر

450میلیون تومان90مترحکیم نظامى
185میلیون تومان60مترپنج رمضان
175میلیون تومان90مترمولوى

15میلیون تومان800هزار90متررباط سوم
20میلیون تومان250هزار80مترپروین

10میلیون تومان1میلیون تومان80مترشیخ صدوق شمالى
40میلیون تومان650هزار تومان95متربزرگمهر
20میلیون تومان700هزارتومان90مترخیام

5میلیون تومان500هزار تومان65 مترچهارباغ خواجو
25میلیون تومان350هزار تومان82متربزرگمهر

10میلیون تومان850هزار تومان130متردروازه تهران

ست که 
اهترین 
منثبت 
بادالت 
مىکند 
سامانه، 
کار آنها 

ى

افزار فر
صندوق
در خاتم
براى ارت
جهت ر
ضمن ت
الکترونی
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مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: مجروحان 
تصادفات رانندگى در استان اصفهان در سه ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش یافته 
است. على سلیمانى پور در خصوص آمار سه ماهه مرگ و 
میر ناشى از حوادث ترافیکى استان اصفهان اظهارداشت: 
در این بازه زمانى، 154 نفر در تصادفات استان اصفهان 
جان باخته اند که در مقایسه با کشته  شدگان تصادفات 
سه ماهه نخست ســال جارى، با کاهش 6/2درصدى 

روبه رو بوده ایم.
وى با بیان اینکه در تصادفات امسال 36 زن و 118مرد 
جان باخته اند، افزود: از این تعــداد، 85 نفر در جاده هاى 

برون  شهرى،  58 نفردر مسیرهاى درون  شهرى،  دو نفر 
در جاده هاى روستایى و  9 نفر در سایر مسیرها گزارش 

شده است.
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان در خصوص 
مصدومان ناشــى از حوادث ترافیکى استان اصفهان در 
سه ماهه امسال گفت: در این بازه زمانى چهار هزار و 870 
نفر در تصادفات مجروح شده اند که از این تعداد، هزار و 

523 نفر زن و سه هزار و 523 نفر مرد بوده اند.
وى تصریح کرد: آمار مجروحان تصادفات در سه ماهه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 13/3 

درصد رشد داشته است.

نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: 
تولیدات خانگى را باید به جمعه بازارها کشاند و براى 

زنان سرپرست خانوار اشتغال ایجاد کرد.
علیرضا نصر اصفهانى دیروز در جلسه علنى شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان اظهار کرد: زنان سرپرست 
خانواده باید یک منبع درآمد پایدار داشته باشند تا به 
جاى پیدا کردن حامیان براى گذراندن زندگى، براى 

حفظ عزت نفس آنها شغل پایدار ایجاد شود.
وى با بیان اینکه پیمانکاران باید در خصوص نحوه 
واگذارى میزان فضاى ســبز به کارگران بازنگرى 
داشته باشند، ادامه داد: امروز مردم بسیارى از نحوه 

آبیارى فضاى سبز ناراضى هســتند و این در حالى 
اســت که پیمانکاران با واگذارى ســطح زیادى از 
فضاى ســبز، به یک کارگر باعث ایــن نارضایتى 

شده اند.
نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان اعالم 
کرد: در نحوه واگذارى فضاى سبز به کارگران نباید 

حقى از کارگران ضایع شود.
وى خواســتار یکسان ســازى گونه هــاى مختلف 
استخدام در شهردارى شــد و گفت: براى این امر، 
معاونت مالى و ادارى اقداماتى را در دستور کار قرار 

داده که باید تسریع شود.

حمیدرضا شیران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) 
اســتان اصفهان گفت: صنعتگران اصفهانى عالوه بر 
عملکرد جهادى در عرصه اقتصاد ملى، به دســتگیرى 
و یارى رسانى به نیازمندان همشــهرى خود نیز اهتمام 
ویژه اى دارند. وى میزان کمک هــاى نقدى و کاالیى 
صاحبان و فعاالن صنایع استان اصفهان به مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد اصفهان را بیش از سه میلیارد و 

928 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: 809 واحد صنعتى 
و تولیدى در سراسر استان در سال 96 این میزان کمک را 
در اختیار این نهاد قراردادند. وى معیشت، جهیزیه، درمان، 
مسکن، آموزش، اشــتغال و حمایت از ایتام و فرزندان 
محسنین را از مهمترین زمینه هاى کمک عنوان کرد و 
گفت: نزدیک به 30 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد اصفهان در سال 96 از این کمک ها بهره مند 

شدند. شیران مبارزه با فقر و تالش براى ریشه کنى آن 
را یک رســالت عمومى دانســت که تحقق آن نیازمند 
توجه ویژه به آموزش و توانمندسازى فکرى و فرهنگى 
نیازمندان است و یادآور شد: صنعتگران اصفهانى در سال 
96 بیش از320 میلیون تومان به صورت نقد و کاال براى 
کمک به آموزش و امور فرهنگى نیازمندان اصفهانى در 

اختیار کمیته امداد قراردادند.

افزایش13درصدى مجروحان 
تصادفات اصفهان 

تولیدات خانگى را 
باید به جمعه بازارها کشاند

کمک4 میلیاردى صنعتگران اصفهانى به مددجویان کمیته امداد

استاندارى از پروژه متروى 
بهارستان حمایت مى کند

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
گفت: اســتفاده از منابع مختلف مالى و پیمانکاران 
توانمند، از جمله مزایاى متروى بهارستان-اصفهان 
است و اســتاندارى با تمام توان از این پروژه حمایت 
مى کند. مقدس زاده اظهار کرد: استاندارى اصفهان با 
تمام توان از پروژه مترو اصفهان- بهارستان حمایت 
مى کند. همچنین تعامل و همدلى بین شرکت عمران 
بهارستان با شوراى شهر و شهردارى بهارستان عالى 
است. مدیرعامل شــرکت عمران بهارستان در این 
دیدار تأکید کرد: متروى بهارستان، مهمترین پروژه 
بزرگ استان است که ظرف ســه سال آینده قابلیت 

بهره بردارى دارد. 
احمدى ابــراز امیدوارى کــرد بــا ورود و حمایت 
اســتاندارى از پروژه مترو اصفهان - بهارستان، در 
آینده  نزدیک، شــهروندان از قطار شهرى پیشرفته 

استفاده کنند.

شناسایى10واحد صنعتى 
آالینده در تیران 

مهدى صادقى، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
شهرسـتان تیران و کـرون گفـت: ده واحـد صنعتى 
آالینده در سه ماهه اول امسال در این منطقه شناسایى 

و اخطار رفع آالیندگى به آنها داده شد.

خبر

آگهى تغییرات شرکت مهندسى صدرا صنعت 
پارسه جاوید سهامى خاص به شماره ثبت 
51993 و شناســه ملى 14004027053 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/03/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
علیرضا رحمانى کدملى 1289031241 به 
سمت رئیس هیئت مدیره- اشرف صادقى 
حســین آبادى کدملى 1111898065 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره- ابوالفضل 
ماهرانى کدملى 1281073520 به سمت 
مدیرعامل براى مدت دو سال انت خاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً 
و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

 (197182)

آگهى تغییرات شرکت مهندسى صدرا صنعت 
پارسه جاوید سهامى خاص به شماره ثبت 
51993 و شناســه ملى 14004027053 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
عــادى مــورخ 1397/03/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: على رضا رحمانى کدملى 
1289031241 و ابوالفضل ماهرانى کدملى 
1281073520 و اشــرف صادقى حسین 
آبادى کدملى 1111898065 به ســمت 
اعضاى اصلى هیئت مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. مهدى کریمى کدملى 
1293348635 و محمــد کریمى کدملى 
129334863 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. روزنامه نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

 (197199)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات

شهردارى فوالدشهر در نظر دارد حق بهره بردارى از واحد تجارى 
ذیل را از طریق مزایده عمومى به مدت یک ســال واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزایده 
و بازدید حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 97/04/21 به قسمت امور 

قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند. 
1- حق بهره بردارى از یک واحد حدفاصل بین نمازخانه مردانه و 

زنانه واقع در ترمینال مسافربرى فوالدشهر 

آگهى تجدید مزایده عمومى

عبداله مرادى –  سرپرست شهردارى فوالد شهر

نوبت دوم

با عنایت به ماده 25 آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندى و نرخ گذارى تأسیسات گردشگرى و 
نظارت بر فعالیت آنها مصوب 1394/6/4 هیئت محترم وزیران و بر طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل 
نحوه ایجاد و فعالیت تشکل هاى حرفه اى صنعت گردشگرى ایران از سوى سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى به شماره 952100/26671 مورخ 1395/8/10 به اطالع کلیه بهره برداران هتل، 
هتل آپارتمان،  متل و اقامتگاه سنتى (حقیقى- حقوقى) که داراى پروانه بهره بردارى از اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان مى باشند مى رساند، جلسه مجمع عمومى جلسه 
هتلداران استان اصفهان مورخ 1397/05/01 رأس ساعت 9 صبح در محل سالن میخک هتل کوثر اصفهان 

واقع در اصفهان، بلوار بوستان ملت، روبروى سى و سه پل تشکیل مى گردد. 
موضوع جلسه: 

- انتخاب هیئت رئیسه مجمع. 
- قرائت و تصویب اساسنامه اعالم شده از طرف سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى. 

- اعالم کاندیداتورى و انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرسان و انتخاب روزنامه جهت 
انتشار آگهى هاى جامعه. 

آگهى دعوت مجمع عمومى جامعه هتلداران استان اصفهان

بخشــدار جرقویــه علیــا از آغــاز مرحلــه دوم طــرح 
مبــارزه با بیمــارى ســالک در جرقویــه علیا خبــر داد 
و گفــت: در مرحلــه دوم ایــن طــرح 700نفــر- روز 
نیروهــاى عملیــات طعمــه گــذارى، النــه کوبــى و 
مه پاشــى را انجام مى دهند. حســین بهزاد فر مى گوید: 
مراحل ســوم و چهارم نیز تا پایان شهریور امسال اجرا مى 
شــود و از محل اعتبارات تملک دارایى شهرستان نیز یک 
میلیاردو 400میلیون ریال براى مبارزه با بیمارى سالک در 

جرقویه پیش بینى شده است.
«سالک» بیمارى تازه اى نیست. از آنجا که این تصور بود 
که بیمارى یکســال طول مى کشد اســم آن را «سالک» 
گذاشــته اند. ایران جزو هفت کانون مهم سالک دنیاست 
و این بیمارى ســاالنه حدود 19هزار نفر را مبتال مى کند؛ 
بیمارى اى که از طریق نیش نوعى پشــه ایجاد مى شود 
و ســال ها و گاهى تمام عمر آثار خود را روى پوست به جا 
مى گذارد.تابستان و روزهاى گرم ســال که فرا مى رسد، 
توصیه ها در رابطه به انواع بیمارى هاى پوســتى جدى تر

 مى شود. در کشور ما هم در چندین استان این بیمارى هر 
از چند گاهى شــیوع پیدا مى کند و ما موارد زیادى در این 
استان ها مى بینیم. به گفته معاون بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان، افزایش ابتال به ســالک در نقاط شرقى 
اصفهان و جرقویه به دلیل این اســت که راهکارهایى که 
بشر مى شناسد براى مقابله با ســالک هنوز جامع و کامل 
نیست و عواملى دخیل هســتند که ما از آنها اطالع موثقى 

نداریم. با این همه وزیر بهداشت و درمان با هشدار نسبت 
به شیوع بیمارى ســالک گفته است: ازدیاد موش ها و زاد و 
ولد آنها در فاضالب شهر ها و افزایش نخاله هاى ساختمانى 
پاى این پشه ها را به شهرهاى بزرگ بیشتر باز کرده و شیوع 
آن به 17 استان رسیده است که عمده ترین مناطق درگیر 
با این بیمارى اســتان هاى اصفهان، کرمان ، فارس، یزد، 

ایالم و کرمانشاه هســتند. ایران تالش هاى زیادى براى 
مهار سالک کرده است. انیستیتو پاستور سعى کرد واکسن 
سالک را تولید کند تا افرادى که در اصفهان، کاشان، دامغان 
و مناطقى از مشــهد، آذربایجان، بم، کرمــان و ... زندگى 
مى کنند این واکسن را بزنند و در مقابل سالک ایمن شوند 
اما هنوز این اتفاق کاملى نیســت و این واکسن به صورت 

100درصدى ســاخته نشده اســت. این در حالى است که 
طبق پیش بینی هــاي صورت گرفته، در ســال هاي آینده 
بیماري هاي ماالریا و سالک در اکثر نقاط ایران در اثر تغییر 
اقلیم شایع خواهد شــد. ماندانا مقصودى، کارشناس مرکز 
هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، مى گوید: 
تغییر اقلیم باعث می شود که میزان بارش هاي کمتر از 10 
میلیمتر، افزایش پیدا کند. این بارش ها منجر به این می شود 
که میزان آب هاي زیرزمینی کاهش داشته باشد. باال آمدن 
ســطح آب دریاها، کوچک شــدن ســواحل، زیرآب رفتن 
تجهیزات ســاحلی و مناطق گردشــگري، آسیب دیدن 
مزارع به علت شور شــدن خاك، نفوذ آب شور در آب هاي 
شیرین، ســاحلی و رودخانه اي و... از دیگر پیامدهاي تغییر 
اقلیم در ایران است. مقصودي با اشــاره به اینکه سازمان 
بهداشت جهانی اعالم کرده که افزایش 2 تا 3 درجه اي دما، 
می تواند ابتال به ماالریا را تــا 7 درصد افزایش دهد، گفت: 
پیش بینی می شود طی ســال هاي 2026 تا 2030 ماالریا 
در اکثر استان هاي کشور شایع شــود. همچنین طبق این 
پیش بینی ها، بیماري سالک در همین بازه زمانی در شمال 

غرب و جنوب غربی ایران شیوع بیشتري خواهد داشت. 
اگر به عارضه پوستى ســالک دچار شده باشید یا کسانى را 
دیده باشید که به آن مبتال شده اند، حتمًا زخم ها، درد ناشى 
از آن و شکل ناخوشایندى را که روى پوست ایجاد مى کند 
نمى توانید از یاد ببرید. با این وصف، تصور کنید بیمارى اى 
که براى اغلب ما غیر قابل باور است، یکباره شیوع پیدا کند و 

عده اى را درگیر خود کند!

آغاز مرحله دوم مبارزه با یک بیمارى شایع در جرقویه علیا

تابستان با خود گرما و سالک مى آورد
آغاز ثبت نام در کارگاه 

آموزشى مرکز اصفهان شناسى
مرکزاصفهان شناسى و خانه ملل براى شرکت در 
کارگاه هاى آشــنایى با محالت تاریخى اصفهان 

ثبت نام مى کند.
آشنایى با دوره هاى تاریخى اصفهان از آغاز اسالم تا 
پایان آل بویه، از سلجوقیان تا صفویه، دوره صفویه 
و از صفویه تا مشروطه از این کارگاه هاى آموزشى 
اســت که در چهار مرحله ، هر یک دو جلســه سه 

ساعته تابستان برگزار مى شود.
عکاســى از بناهاى تاریخى اصفهان و آشــنایى با 
محالت تاریخى اصفهان(محله گــردى) از دیگر 

عناوین کالس هاى آموزشى است 
کارگاه هاى آموزشــى «از ســلجوقیان تا برآمدن 
صفویه» 20 و 23 تیر، «دوره صفویه» 6 و 10 مرداد، 
«از صفویه تا مشروطه» 21 و 23 مرداد، عکاسى از 
بناهاى تاریخى اصفهان 4 و 6 شهریور و آشنایى با 
محالت تاریخــى اصفهان(محله گردى) 17 و 21 

شهریور برگزار مى شود.

تکمیل مشخصات کشاورزان 
در سایت سامانه گندم

ثبت مشخصات کامل فردى کشاورز براى تحویل 
گندم به مرکز خرید در براآن شمالى ضرورى است.

ناظرخرید گندم براآن شمالى گفت: کشاورزان باید 
براى تحویل گندم در مرکز خرید، کد ملى، شماره 
حساب و شماره تلفن خود را در سامانه خرید گندم 
بدون هر گونه اشتباه ثبت کنند تا در زمان و نحوه 

پرداخت اختالل ایجاد نشود. 
احمدرضــا رضوانى پور افزود: هــم اکنون حدود 
300کشــاورز به دلیــل نقض و کامــل نبودن 
مشخصات فردى در ســامانه خرید گندم موفق 
به دریافت وجه فروش گندم نشــده اند و این امر 
سبب شده تا فهرست دیگر کشاورزان که داراى 
مشخصات کامل هستند نیز تحت تأثیر قرار گیرد و 

در پرداخت دریافت وجه اختالل ایجاد شود. 

950 نفر متقاضى استفاده از 
بیمه بیکارى در آران 

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى آران و بیدگل 
گفت: 950 نفر در ســه ماهه نخست سال جارى 

متقاضى استفاده از بیمه بیکارى بوده اند.
جــواد صدیقیان اظهــار کرد: 85 درصــد از این 
متقاضیان مربوط به کارگران مشغول در واحدهاى 

تولیدى فرش ماشینى است.
وى با اشــاره به افزایش 4 درصدى بیمه شدگان 
بیکارى سه ماهه نخســت امسال نسبت به مدت 
زمان مشابه ســال قبل، افزود: 3/5 درصد از این 
افزایش مربوط بــه کارگــران واحدهاى فرش 

ماشینى است.

محیا حمزه

نماینده مردم اصفهان در مجلــس گفت: در اطالعیه 
اســتاندارى چهارمحال و بختیارى از مــن به عنوان 
نماینده مجلس خواسته، در مسئله آب دخالت نکنم و این 

اطالعیه توهین به مجلس است.
حیدر على عابــدى در خصوص تذکر دیــروز مجمع 
نمایندگان اصفهان به وزیر کشور گفت: دلیل این تذکر 
اطالعیه اى است که از طرف استاندارى چهارمحال و 
بختیارى علیه من صادر شده و در سایت این استاندارى 

هم منتشر شده است.
وى تصریح کرد: در این اطالعیه از من خواسته شده در 
مسئله آب دخالت نکنم و چشم خود را بر برداشت هاى 

غیر مجازى که از زاینده رود مى شود، ببندم.
عابدى خاطر نشــان کرد: به همین دلیل من به معاون 
سیاسى استاندارى چهارمحال ده روز فرصت دادم تا این 
اطالعیه را اصالح کنند، اما چون آنها حاضر به انجام هیچ 
اقدامى نشدند، مجمع نمایندگان اصفهان وارد عمل شد 
و در تذکرى به وزیر کشــور، از وى خواست به استاندار 
خود تذکر دهد که به قانون اساسى التزام داشته باشد و 
نماینده ملت را به علت انجام وظایف قانونى اش مورد 

عتاب و خطاب قرار ندهد.

نمایندگان اصفهان خواهان عذرخواهى استاندارى چهارمحال شدند


