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خواص فوق العاده گیالس و آلبالوچراغ هاى راهنمایى باید به UPS مجهز مى شدندجنجالى ترین فیلم سال 97 در آستانه اکرانبنزین سهمیه بندى مى شود؟ آتش به جان گمرك  سمنان افتاد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

با قاچاق برخورد شود نه با مغازه داران
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مراسم تشییع پیکر شهداى 
دفاع مقدس و گرامیداشت

 روز عفاف و حجاب؛ 
امروز در میدان امام(ره)

تانکر ترمز برید
 13 نفر

 درآتش سوختند
5

تولید نانوذرات 
دارویى ضد سرطان
 در دانشگاه کاشان
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محققان دانشــگاه کاشــان موفق به تولید نانوذرات 
دارویى  بــا بهره گیــرى از فناورى ســبز ســیال

فوق بحرانى براى مقابله با آثار سرطان شدند.
سرپرســت تیم محققان دانشــکده مهندســى این 
دانشــگاه افزود: تمام مراحــل تولید ایــن نانو دارو 
توسط دســتگاهى انجام مى شــود که در دانشگاه 
کاشــان طراحى و ساخته شده اســت. غالمحسین 
صدیفیان بیان داشــت: در این پژوهش موفقیت آمیز 
ذرات داروى اپراپیتنت  در عملیات انبســاط ســریع 
محلول هاى دى اکســید کربن فوق بحرانى در اندازه 

متوسط 23 نانومتر تولید شد.
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هفته طالیى اصفهان هفته طالیى اصفهان 
دوازدهمین نمایشگاه  صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگ هاى قیمتى از روز یک شنبه برگزار مى شوددوازدهمین نمایشگاه  صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگ هاى قیمتى از روز یک شنبه برگزار مى شود
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درخواست استاندار اصفهان با توجه به شرایط فعلى اقتصادى؛

از هلند به سوى جزیره

جان مادرت بمان!
نمایش دو دروازه بان ذخیره پرسپولیس در اردوى کرواسى چیزى نزدیک به 
فاجعه بوده تا مدیران این باشگاه علیرغم پیشنهادات گلر ملى پوش خود به دنبال 
حفظ او باشند.  علیرضا بیرانوند بعد از نمایشى موفق در جام جهانى اکنون با 
پیشنهادات مناسبى خصوصًا از لیگ ترکیه مواجه شده که این مسئله او را به در 
خروجى باشگاه پرسپولیس نزدیک کرده است.
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شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

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

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

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

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

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

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

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

آگهى تجدید مناقصه  چاپ دوم 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

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

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

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

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

آگهى مزایده چاپ دوم 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

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

مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان

3

سام درخشانى سام درخشانى 
و  لیندا کیانىو  لیندا کیانى
 در راه جشنواره فجر  در راه جشنواره فجر 
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جا
نمایش دو دروازه بان ذخیره پرسپولیس در ار
فاجعه بوده تا مدیران این باشگاه علیرغم پیشنهاد
حفظ او باشند.  علیرضا بیرانوند بعد از نمایشى
پیشنهادات مناسبى خصوصًا از لیگ ترکیه مواج
خروجى باشگاه

استراتژى تان شکست نخورده است

 آلمان باید از
 اپل و گوگل الگو بگیرد

عملکردهاى گلرهاى ذخیره پرسپولیس  فاجعه استعملکردهاى گلرهاى ذخیره پرسپولیس  فاجعه است

5

با افتتاح بخش دیگرى از خط قطار شهرى اصفهان 
توسط معاون اول رئیس جمهور؛

خط 1 مترو اصفهان 
تکمیل شد

فاز 3 خط یک قطار شهرى اصفهان با اعتبار هشت هزار میلیارد 
ریال شامل 5 کیلومتر و شش ایستگاه جدید با حضور معاون اول 

رئیس جمهور، استاندار، شهردار و سایر مقامات رسماً افتتاح شد.
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اکبر کمیجانى قائم مقام بانــک مرکزى درباره احتمال 
تغییر نرخ ســود بانکى، گفت: با مطالعاتى که در جریان 
است نرخ هاى ســود بانکى مورد بازنگرى قرار خواهد 

گرفت.
قائم مقام بانک مرکــزى تصریح کرد: البته بررســى 
متغیرهاى پولى و به خصوص نرخ هاى ســود همواره 
از اولویت هاى مطالعاتى و سیاستگذارى بانک مرکزى 
است و بنا به شرایط در این باره تصمیم گیرى خواهد شد.
طى چند ســال اخیر، با روى کار آمدن مؤسسات مالى 
غیر مجاز، مســابقه اى با نام نرخ سود در سیستم بانکى 
کشور ایجاد شد و حتى نرخ سپرده ها به مرز 30 درصد هم 

رسید که با هرج و مرج و آشفتگى که در بازار ایجاد شد، 
بانک مرکزى وارد عمل شد و اقدام به تغییر و کاهش نرخ 

سود سپرده هاى بانکى کرد.
در همیــن راســتا بانــک مرکــزى بــه دفعــات 
نرخ ســود را از حــدود 30 درصــد کاهــش داد و در 
آخرین مرحله شــهریور ماه 1396 تاکنون، نرخ ســود 
ســپرده ها 15 درصد اعالم شــد. اما با نزدیک شــدن 
به شــهریور مــاه ســال جــارى و سررســید اوراق 
مشــارکت ریالى با نرخ 20 درصدى شــایعات و اظهار 
نظرهاى متفاوتى درباره تغییر نرخ سود سپرده هاى بانکى 

به گوش مى رسد.

یک عضو کمیســیون انرژى مجلس گفت: دولت تا به 
امروز در خصوص سهمیه بندى بنزین تصمیمى نگرفته 
است و همه چیز بستگى به شــرایطى دارد که در آینده 

ایجاد مى شود.
هدایت ا... خادمى با اشاره به امکان سهمیه بندى شدن 
بنزین، بیان کرد: در خصوص سهمیه بندى شدن بنزین 
تاکنون دولت تصمیمى نگرفته اســت امــا این امکان 
وجود دارد تا این اتفــاق بیافتد. در مجلس نهم دو نرخى 
بودن و استفاده از کارت هاى سوخت هوشمند به منظور 
شفاف سازى و جلوگیرى از فساد مصوب شده بود اما وزیر 
نفت فعلى کار را به این شــکل انجام نداد.وى در ادامه 

گفت: در بودجه امسال نیز افزایش نرخ حامل هاى انرژى 
و بنزین مطرح شده بود که مجلس با آن مخالفت کرد. با 
توجه به شرایطى که امروز ایجاد شده است و امکان دارد 
به سمت تحریم ها پیش برویم و شاهد مشکالتى در زمینه 
بنزین باشیم، امکان دارد دوباره به سمت سهمیه بندى 
بنزین برویم اما امروز هیچ مشکل خاصى در این زمینه 
وجود ندارد و تصمیمى گرفته نشــده است. خادمى در 
پایان گفت: در مجلس و در بین کمیسیون ها و گاهى در 
بین وزرا صحبت هایى در خصوص سهمیه بندى انجام 
مى شــود اما تاکنون تصمیمى گرفته نشده است و همه 

چیز بستگى به شرایطى دارد که در آینده پیش مى آید.

نرخ سودبانکى 
بازنگرى مى شود

بنزین 
سهمیه بندى مى شود؟

پشت  پرده پیامک  دولتى ها به 
وکالى ملت

  افکارنیوز| حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده 
شاهین شهر در مجلس درباره تغییر در تیم اقتصادى دولت، 
اظهار کرد: این روزها برخى افراد در دولت به نمایندگان 
مجلس پیام مى دهند که فالن وزیر را استیضاح کنید و یا 
آنقدر به وى فشار بیاورید تا برکنار شود. وى ادامه داد: هدف 
این دولتمردان از ارسال چنین پیامک هایى به وکالى ملت 
این است که رقباى سیاسى خود را از صحنه خارج کنند 
و گروه مورد نظر خودشان را تقویت کنند. نماینده مردم 
شاهین شــهر تأکید کرد: البته نمایندگان توجهى به این 
پیام ها ندارند اما معتقدند که افراد ناتوان در دولت باید برکنار 

شوند و تیم اقتصادى دولت تغییر کند.

600 میلیارد پول مردم کجاست؟!
 آفتاب| عضو هیئــت علمى دانشــگاه عالمه 
طباطبایى گفت: باید مشخص شود 600 میلیارد تومان 
یارانه پرداختى دولت از بیت المال به شرکت هاى واردکننده 
خودرو، کجا رفته و چه سرنوشتى داشته است. امرا... امینى 
اظهار کرد: متأسفانه در شرایط جنگ اقتصادى که حتى 
واردات خودرو با ارز آزاد نیز نادرســت است شاهد بودیم 
که ارز یارانــه اى 4200 تومانى بــراى واردات خودرو به 

واردکنندگان این محصول پرداخت شد. 

«کیهان» هم به صداوسیما 
حمله کرد

«کیهان» در باره مستند صداوسیما     خبر آنالین |
در باره دختر اینستاگرامى نوشت: صدا و سیما با آن عریضى 
... در این مستند، «غیرهنرمندانه» وارد شد و «بدسلیقگى 
کرد.» انتخاب آن قسمت از صحبت هاى دختر نوجوان 
که  گریه کنان ابراز پشــیمانى مى کند براى مستند، دل 
هر انســانى را مى رنجاند و همین حس گاهى، براى پیدا 
شدن سر و کله «کفتارهاى سیاسى»...کافى است. آنها 
مترصد فرصتند تا در جامعه «بحران آفرینى» کنند. صدا 
و سیما با این بدسلیقگى براى این کفتار ها فقط خوراك 

تبلیغاتى مهیا کرد.

 قوه قضائیه تکذیب کرد
  عصرخبر | یک منبع مطلــع در قوه قضائیه 
هرگونه ارتباط پخش اعترافات دختر اینستاگرامى با قوه 
قضائیه را رد کرد. این منبع مطلع گفت: پخش اعترافات 
دختر اینســتاگرامى در تلویزیون ارتباطى با قوه قضائیه 
نداشته و درخواستى نیز جهت پخش از سوى مسئوالن 
قضائى و قاضى وجود نداشته است. گفتنى است، رنجبران 
مدیرکل روابط عمومى صدا و سیما اعالم کرده بود: مقام 
قضائى خواسته بود تا موضوع این افراد حتماً رسانه اى شود.

شل حجابى بر اثر ظهور امیال
  فارس| ســخنگوى نیروى انتظامى تصریح 
کرد: هنجارشکنى برخى افراد، بدحجابى و شل حجابى 
به باورهاى انســان ها ارتباط ندارد و بر اساس امیال آنها 
ظهور و بــروز مى کند؛ چراکه مردان و زنــان ما بالفطره 

دین مدار هستند.

استاندار سابق بازداشت نیست
  تابناك | دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز استان کرمان در رابطه با شایعه دستگیرى رزم حسینى 
استاندار سابق کرمان گفت: شایعه اجازه خروج ندادن به 
رزم حسینى از کرمان کذب است و واقعیت ندارد. شهریارى 
افزود: در روزهاى اخیر شایعه اى در استان مطرح است که 
در فرودگاه کرمان از خروج رزم حســینى استاندار سابق 

به دلیل داشتن دالر ممانعت شده که کامًال کذب است.

تأکید آیت ا...جنتى 
بر حل مشکل آب و برق

آیــت ا... جنتى در جلســه دیروز    افکارنیوز |
شوراى نگهبان با انتقاد از اوضاع اقتصادى و معیشتى مردم، 
از دولتمردان خواست تا همه تالش و توان خود را براى حل 
مشکالت جامعه، بســیج کنند تا مردم از آب و برق که از 
ملزومات اولیه آنان است به صورت مطمئن بهره مند گردند.

خبرخوان
 کاهش شدید قیمت سکه 

  ایرنا | قیمت سکه تمام بهار آزادى طرح جدید 
دیروز چهارشنبه در بازار آزاد با افت 420 هزار ریالى به 
26 میلیون و 980 هزار ریال رســید. در بازار آزاد نرخ 
سکه تمام بهار آزادى(طرح قدیم) با 800 هزار ریال 
کاهش، 25 میلیون و 700 هزار ریال و نیم ســکه با 
کاهش 300 هزار ریالى، 13 میلیون و 200 هزار ریال به 
فروش رفت؛ همچنین بهاى هر ربع سکه با 100 هزار 

ریال افت، شش  میلیون و 850 هزار ریال معامله شد.

2 میلیون نفر پول غذا ندارند
  فارس| معاون وزیر رفاه گفــت: به اعتقاد 
نهادهاى جهانى شــمار افرادى کــه فقیران مطلق 
هســتند در ایران 4 درصد کل جمعیت اســت اما به 
باور ما این رقم 2 درصد است؛ یعنى 2 درصد (حدود 
1/6میلیون نفر) هستند که درآمدشان تکافوى خرید 

غذا را نمى کند.

سفر از راه خزر به ایران 
  تابناك| رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه 
در مازندران گفت: ظرفیت بنادر روسیه و ایران به ویژه 
در امر گردشگرى دریایى و ایجاد خطوط کشتیرانى 
اســت که با امضا و عملیاتى شدن تفاهم مى توانیم 
گردشــگران خارجى را از طریــق راه دریاى خزر به 

مازندران جذب کنیم.

نیمى از پزشکان 
شغل دوم دارند

رئیس انجمن پزشکان عمومى گفت:    ایرنا |
از جمعیت 80 هزار نفرى پزشــکان عمومى کشور، 
40 هزار نفر به کارهاى دیگر  مى پردازند و از طرفى 
چرخه پر شتاب و معیوب تربیت پزشک نیز ادامه دارد.  
پزشکان عمومى براى تأمین معیشت به سراغ زیبایى، 

درمان اعتیاد و طب کار مى روند.

شرکت پسر «بشار اسد»
 در المپیاد ریاضى 

پسر «بشار اسد» به منظور    اعتماد آنالین|
شرکت در مســابقات المپیاد ریاضى به رومانى سفر 
کرده اســت. «حافظ االســد» یکى از 615 دانش 
آموزى است که از سرتاسر جهان در این مسابقه که 
در مرکز رومانى برگزار مى شود، شرکت کرده است. 
«والنتین کوئیبوس»، از مسئوالن مدرسه در گفتگو 
با خبرگزارى فرانســه گفت: او مى خواهد مانند یک 
دانش آموز عادى با او رفتار شود و مانند یک دانش آموز 

عادى هم رفتار مى کند. 

جلوبازهاى جدید!
صنــف  اتحادیــه  رئیــس    دانشجو|
تولید کنندگان و فروشندگان پوشاك تهران بیان کرد: 
در فروشگاه ها مانتو هاى جلوباز جمع آورى مى شود 
در حالى که متأسفانه مورد استقبال مصرف کننده ها 
نیز قرار گرفته است؛ در حال حاضر مانتو هاى جلوباز 
به گونه اى عرضه مى شوند که جلوى آن از زیر کامًال 
پوشیده است، درواقع از یک زیرپوش بلند و تا زانو در 
این مدل مانتو ها استفاده مى شود. در گذشته مانتو هاى 
جلوباز به تنهایى با شلوار استفاده مى شد، اما امروز جزو 

محدودیت هاى کار اتحادیه است.

ورزش براى طالب؛ آرى
محمد رضا امیدیان،    خبرگزارى حوزه |
نایــب قهرمــان ســبک کیوکشــین کاى کاراته 
اظهارکرد: به نظر من هیچ مشــکلى براى گسترش 
ورزش در میان طالب وجود ندارد؛ شاید نیاز باشد که 
ذهنیت ها را تغییر دهیم و نســل مــا و جوانانى که 
امروز این کار را انجام مى دهند سنگ اول را محکم 
مى گذارند تا این ذهنیت ایجاد شود که مى توانیم هم 
ورزش کنیم و هم تبلیغ کنیم و هم درس بخوانیم؛ قطعًا 
یک طلبه ورزشکار در تبلیغ خود و الگودهى به جامعه 
خود نیز موفق تر خواهد بــود؛ طلبه قوى بهتر از یک 

طلبه نحیف است.

اردشیر اروجى، کارشناس گردشگرى در پاسخ به ادعاى محمد على فرخ مهر 
رئیس اتحادیه هتلداران تهران که گفته بود امکانات هتل هاى ایرانى از نمونه هاى 
خارجى خود بهتر است به «ایلنا» گفت: من خودم در هتل هاى ایتالیا و فرانسه 
اقامت داشته ام و به شما مى گویم که فرانسه بهترین هتل ها را دارد. البته هتل هاى 
3 و 4 ستاره و... در آنها وجود دارد و هر کدام براساس کیفیت، شرایط و قیمت خود 

عرضه مى شوند. اما به هیچ وجه نمى توان آنها را با اینجا مقایسه کرد.
اروجى گفت: چند وقت پیش بنــده در یکى از هتل هاى معروف همدان اقامت 
داشتم و بعد از بیرون آمدن از حمام مى خواستم کولر را خاموش کنم، ولى هیچ 
کلیدى براى خاموش کردن وجود نداشــت. با متصدى هتل تماس گرفتم و 
موضوع را مطرح کردم. ایشــان در جواب گفت که کانال کولر شما با اتاق بغل 
مشترك است و مى توانید دریچه کانال خود را ببندید. وقتى به او مى گویم دریچه 
بسته است ولى هنوز باد خنک مى آید، در پاسخ به من ابراز تأسف کرده و مى گوید 
که کانال ها مشترك است دیگر. از شما مى پرسم آیا این باید وضعیت یک هتل 
معروف باشد؟ این کارشناس گردشگرى گفت: در برخى موارد پرسنل هتل ها 
آموزش دیده نیستند و درجه هتلى که 4 ستاره اعالم شده، در حقیقت 3 ستاره هم 
نیست. برخورد گارسون و کارکنان هتل  ها مطابق با شأن مسافرى که براى تمدد 
اعصاب به آنجا رفته نبوده و به همین دلیل باید گفت که سفر در شهرهاى داخلى 

بیشتر به خستگى مسافران اضافه مى کند.

منوچهر شاهسوارى، مدیرعامل     سینماروزان |
خانه سینما در نشست جشن خانه سینما اعالم کرده که به 
خاطر فشارهاى موجود در جامعه جشن امسال برگزار نخواهد 

شد و فقط داورى مراسم صورت خواهد گرفت.
اینکه باالخره و بعد از مدتها مدیرعامل خانه سینما ترجیح 
داده، در ظاهر هم که شده کنار صنف بیکار و کم کار بایستد 
مایه خرسندى اســت اما پرســش متعاقب این تصمیم 
چگونگى صرف هزینه اى است که در سال هاى گذشته 

صرف برگزارى جشن شده!
مطابق اسناد منتشــره توســط روزنامه «جوان» هزینه 
برگزارى آخرین جشن خانه سینما نزدیک به 850میلیون 
تومان بوده است و حاال با عدم برگزارى جشن پرسش اصلى 

آن است که این بودجه نزدیک به یک میلیاردى برگزارى 
جشن صرف چه خواهد شد؟  آیا با این یک میلیارد مقدمات 
راه اندازى بیمارستان جامع سینماگران کلید خواهد خورد یا 
آنکه این رقم هنگفت صرف امورى غیر از جشن خواهد شد 

با کمترین سودى به حال بدنه صنف؟

شــفاف نبودن وضعیت ارز مسافرتى و شــایعات متعدد درباره تغییر نوع 
اختصاص یا قطع آن باعث شده برخى آژانس ها اقدام به بازار گرمى با ارز 

مسافرتى کنند.
این آژانس هاى گردشگرى با سوءاستفاده از وضعیت ارز مسافرتى، اقدام به 
فروش تورهاى رایگان به مسافران مى کنند و در قبال آن ارز مسافرتى آنها 
را دریافت مى کنند. در کنار این آژانس ها برخى نیز با اعالم مشخص نبودن 

وضع ارز مسافرتى مردم را به سفر تشویق مى کنند.
در تازه ترین تبلیغات پیامکى براى تورهاى گردشگرى برخى آژانس ها با 
اعالم «نغمه هاى آخر ارز مسافرتى» اقدام به بازار گرمى مى کنند. این در 
حالى است که سیف، مدیر بانک مرکزى ایران به تازگى اعالم کرده که در 

حال حاضر برنامه اى براى حذف ارز مسافرتى وجود ندارد.
با وجود این، موج سوارى آژانس هاى گردشگرى روى موضوع ارز مسافرتى 
در روزهاى گذشته منجر به افزایش میل سفر شده است و برخى در صدد 
هستند با استفاده از این شرایط به سفر خارجى بروند. طى روزهاى گذشته 
با دستاویز قرار داده شدن موضوع ارز مســافرتى بسیارى از آژانس ها در 
حال تبلیغ تورهاى خارجى خود هستند و مســافران را تشویق مى کنند 
که پیش از قطع ناگهانى پرداخت ارز مســافرتى نســبت به سفر خارجى 

خود اقدام کنند.

برنامــه «زابــى واکا» بــراى شــوخى هاى علــى انصاریــان در آیتم 
«سخن بزرگان»توقیف شد.

رســانه ملى یکبار دیگر یک اتفاق خوشــایند براى مردم را تاب نیاورد. 
شوخى هاى معمولى على انصاریان با خواننده هاى لس آنجلسى و دست 
انداختن ترانه هاى شان هم شد خط قرمز و به توقیف برنامه «زابى واکا» 
انجامید. برنامه اى در شــبکه آى پى تى وى آیو اسپرت که اقًال بیشتر از 
برنامه جواد خیابانى یا حتى گاهى بیشــتر از کار عادل فردوســى پور در 

شبکه هاى سراسرى گل کرده بود!
درحالى که حامد جوادزاده، تهیه کننده این برنامه به «خبرآنالین» گفته 
بود:«وقتى رسانه "اوج" که متر برنامه هاى انقالبى است در سریالش "ابرام 
تاتلیس" واقعى پخش مى کند، این شعرهاى انصاریان که بدون اسم بردن 
از کسى خوانده مى شوند، کجایش خط قرمز است؟» ولى در عمل مشخص 
شد رسانه ملى واقعًا میان این نوع اســتفاده از آهنگ هاى لس آنجلسى و 
خارجى، خودى و غیرخودى دارد. اینکه این آیتم مورد پســند مردم قرار 
گرفته یعنى با منتقدان خاص از سوى مدیران سیما روبه رواست و پس حتمًا 
توقیف مى شود!تازه مســئوالن این برنامه دنبال آوردن حمید استیلى به 
برنامه شان بودند که ناکام ماندند و حاال باید منتظر نشست تا محمدحسین 

رنجبران، مدیر روابط عمومى تلویزیون در این باره اظهار نظر کند!

تهدید تلویحى حســن روحانى به بستن تنگه هرمز، 
اولین بار نیســت و احتماًال آخرین بــار هم نخواهد 
بود. مقامات سیاســى و نظامى کشورمان پیش از این 
و طى دهه هاى اخیر، چنیــن تهدیدى را مطرح کرده

 بودند.
از جمله اکبر هاشــمى رفســنجانى، رئیس جمهور 
وقت کشورمان در مهر 1362 و در اوج جنگ ایران و 
عراق، در نمازجمعه تهران گفت: «ما با کشتى هایمان 
تنگه هرمز را نمى بندیم. ما یک دیوار آتش درســت 
مى کنیم بــا توپ هــاى 130 که خودتــان مى دانید 
چقدر داشــته ایم. ما وقتى که روزى دو بار روى تنگه 
هرمز آتش درســت کنیم در خــود بندرعباس اگر ما

توپ هاى 175 میلیمترى را که 48 کیلومتر برد دارد 
تنگــه وســط  را  گلوله هایــش  و  بگذاریــم 

 بیاندازیــم چه کســى مى توانــد از آن تنگــه عبور 
کند؟ مــا تنگه هرمز را با کالشــینکف هم مى توانیم 

ببندیم.»
هاشمى همچنین در گفتگو با «ایرنا» در 9 فروردین 
1366 و در ماه هــاى آخر جنگ هــم گفت: «براى 
بســتن تنگه هرمز نیازى به موشــک نیست و ایران

 قادر اســت آن را بــا توپخانه ببندد. بــه هر صورت 
اگر تنگه هرمز بســته باشــد یــا نه، سراســر خلیج 
فارس زیر تیــر هواپیماها، هلى کوپترها، کشــتى ها، 

ناوچه ها و توپخانه هاى ماست.»

12 تیرماه ســال جارى خبرگزارى «ایســنا» از قول 
عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور نوشت: « اگر 24 
ساعت چشمانم را روى هم بگذارم بیش از یک میلیون 

پناهنده از مرزهاى غربى به اروپا مى روند.»
حاال خبرنگار پایگاه اطالع رســانى «انصاف نیوز» در 
تهران به یکى از کســانى که در زمینه  قاچاق انســان 
فعالیت مى کند مراجعه و خود را مهاجرى معرفى کرده که 
مى خواهد به اروپا برود. این فرد به نکات جالبى درباره 

قاچاق انسان از ایران اشاره مى کند.
«سلیم» [نام مستعار]، به گفته  خودش حدود 12 سال 
در این کار فعال اســت و خود را حرفــه اى مى داند. در 
مدتى که خبرنگار نزد او بــود، چندین بار افراد مختلفى 
از مرزهاى شمال غربى، ترکیه و یونان، با سلیم تماس 
گرفتند، تا وضعیتشــان را به او اطالع دهند. او در مورد 
نحوه  ترانزیت افراد گفت: هزینه  رفتــن تا ترکیه 2/5 
میلیون تومان اســت. اگر چهار نفر بودید یک سوارى 
مى آمد اینجا و شــما را تا مرز مى برد، اما چون کمترید، 
به میدان آزادى مى روید و آنجا اشخاص دیگرى هم به 
شما ملحق مى شوند و بعد ماشینى مى آید تا شما را ببرد.

سلیم درباره  بسته شــدن مرزها و دیوارکشى از سوى 
ترکیه براى جلوگیرى از ورود غیرقانونى مهاجران گفت: 
پنج نقطه  مرزى وجود دارد که شما را قاچاقى به ترکیه 
مى فرستیم، یکى از آنها بسته شــده، اما بقیه باز است. 

براى کسى که راه بلد است مشکلى نیست.
سلیم در ادامه درباره  چگونگى این سفر توضیح داد: به 
صورت زمینى فرستاده مى شوید که حدود پنج ساعت از 
مرز ایران تا ترکیه پیــاده روى دارد. بعد از خروج از مرز، 
افراد ما شما را به شــهر «ُدغو باَیزید» مى برند. در آنجا 
شــما به خانواده  خود زنگ مى زنید و خبر رسیدنتان را 
مى دهید تا پول به حساب ما حواله شود. در ُدغو باَیزید دو 
سه روز در خوابگاه مى مانید تا پاسپورت هاى ایرانى براى 
شما آماده کنیم. بعد از اینکه آماده شد، شما را به وسیله  

اتوبوس به استانبول مى فرستیم.
او همچنین درباره  نگرانى از دستگیر شدن از سوى پلیس 
ترکیه به دلیل پاســپورت هاى جعلى نیز گفت: درست 
است که نسبت به قبل شرایط کمى سخت تر شده، اما 
تنها تفاوتى که کرده این است که قبًال بیست سى نفر را 
با یک اتوبوس مى فرستادیم، اما االن حداکثر چهار نفر 
را مى فرستیم و اینکه شما پاسپورت هایتان را به پلیس 

نشان نمى دهید بلکه شــاگرد راننده آنها را از مسافران 
جمع کرده و یکدفعه بــه پلیس راه که در مســیر ُدغو 

باَیزید- استانبول است، مى دهد تا مهر شود.
او در ادامه توضیح داد: بعد از اســتانبول به غرب ترکیه 
مى روید تا به یونان فرستاده شــوید و تا آنجا دو مسیر 
زمینى و دریایى وجود دارد. احتمال اینکه زمینى موفق 
شوید کم است بخاطر همین شما را دریایى مى فرستیم 

که هزینه  آن 800 دالر مى شود.
سلیم در پاســخ به این پرســش که «بعضى از افرادى 
که دریایى رفتند، غرق شــدند»، اظهار کرد: بعضى از 
قاچاق برها هستند که مبلغ کمترى مى گیرند و مسافران 
بیشــترى ســوار مى کنند. مثًال در یک قایق 90 نفر را 
سوار مى کنند، اما ما فقط 25 نفر مى بریم و تا به مقصد 
نرســیدید پولى نمى گیریم، پس به نفع ماست که سالم 
به مقصد برســید، اما این را بگویم که راه قاچاق است 

و خطراتى دارد.
وى در ادامه توضیح داد: وقتى به جزیره [یونان] رسیدید 
پلیس شما را بازداشــت مى کند و به کمپ سازمان ملل 
مى فرستد. در آنجا به شــما دوبرگه مى دهد که اوراق 
شناسایى شماســت و آن را باید همراه داشته باشید تا 

بتوانید در شهر رفت وآمد کنید.
او افزود: تایونان شما را مى فرستیم، اما اگر بخواهید به 
یکى از کشــورهاى اروپایى بروید، کسانى را داریم که 
شــما را ببرند. البته در یونان افراد زیادى هستند که به 
اروپا مى روند و شــما به راحتى مى توانید با آنها ارتباط 

بگیرید و بروید.
سلیم در بین صحبت هاى خود به موارد جالبى هم اشاره 
کرد. او درباره  مــوج مهاجرت افغانســتانى هایى که از 
ایران به اروپا رفتند، گفت: موج مهاجرت سال 94 اتفاق 
افتاد و چندین ماه طول کشید؛ از اردیبهشت تا پاییز که 

مرزهاى اروپا باز بود، حدود 500 هزار نفر رفتند و بیشتر 
آنها مهاجران افغانســتانى بودند کــه در ایران زندگى 

مى کردند.
او افزود: بیشتر کسانى که در چند ماه گذشته فرستادم. 
مردمى بودنــد کــه از افغانســتان وارد پاکســتان و 
ســپس وارد ایران  شده بودند. امســال وضعیت ناامنى

 در افغانستان نسبت به ســال هاى قبل خیلى بدتر شده 
است.

سلیم در گفته هاى خود، مدعى شد: در بین کسانى که 
به اروپا فرستادم؛ خانواده هاى سیاستمداران و نیرو هاى 

نظامى افغانستان هم بودند.
او در پاســخ به اینکه «به طور میانگین روزانه چند نفر  
قاچاقى به ترکیه مى روند؟»، گفت: سر جمع حدود 200 
تا 300 نفر مى روند. خودم ماهانه به طور تقریبى 40 نفر 

را مى فرستم!

تجارب یک قاچاقچى با تجربه از قاچاق انسان به یونان

روزانه 300 نفر از مرزهاى شمال غربى خارج مى شوند

«زابى واکا» توقیف شد  3 ستاره هم نیستند تا ارز هست بشتابید !

شیوه بستن تنگه هرمز به روایت هاشمى رفسنجانى  هزینه یک میلیاردى صرف چه خواهد شد؟
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تهیه کننده «از یادها رفته» از پایان تصویربردارى فاز اول 
این سریال در حدود 30 روز آینده خبر داد.

اکبر تحویلیــان گفت: بیش از 1000 دقیقه از ســریال در 
شهرك سینمایى غزالى و لواســان تصویربردارى شده و 
تصویربردارى حدود ده لوکیشن دیگر از فاز اول باقى مانده 
است که حدود 30 روز آینده به پایان مى رسد. او ادامه داد: 
سریال «از یادها رفته» در دو فاز پیش بینى شده که بعد از 
پایان تصویربردارى فاز اول که  26 یا 27 قســمت است، 

درباره فاز بعدى آن تصمیم مى گیریم.
تهیه کننده از «یادها رفته» گفت: حسین پاکدل به تازگى به 

جمع بازیگران این سریال اضافه شده است.

حسین یارى، حسین پاکدل، هلیا امامى، میترا حجار، پوریا 
پورســرخ، بیتا فرهى، کامران تفتى، لیال بلوکات، ســیما 
تیرانداز، مهدى سلوکى، رضا یزدانى، رسول نجفیان، علیرام 
نورایى، حبیب دهقان نســب، مهرداد ضیایى و ... بازیگران 
این سریال هستند. سریال «از یادها رفته» به کارگردانى 
بهرام بهرامیان و تهیه کنندگى اکبر تحویلیان یک ملودرام 
تاریخى است که در 50 قسمت ساخته مى شود و داستان آن 
به زندگى دخترى جوان در سال 1319 مى پردازد که به دلیل 
نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب رسوم دچار بحران 
شدیدى مى شود اما با کشف حقیقت سنت ها و رفتارها به 

آرامش و زندگى مشترك  مى رسد.

فیلم ســینمایى «دو طبقه روى پیلوت» به کارگردانى 
ابراهیم ابراهیمیان براى اکران در تابســتان ســال 97 
اعالم آمادگى کــرد. «دو طبقــه روى پیلوت» یکى از 
جنجالى ترین تولیدات ســینماى ایران در ســال 97 
محسوب مى شود. این جنجال و حاشیه بدون شک به 
زمانى باز مى گردد که در پشت صحنه این فیلم سینمایى 
الناز شاکردوست، بازیگر نقش اول زن اثر دچار سانحه 

شدید شد.
خبر به سرعت در فضاى مجازى و جوامع خبرى منتشر 
شد و در نخســتین دقایق این اتفاق حاشــیه ها و اخبار 
چندان باال گرفت که برخى رسانه ها از ضربه مغزى الناز 

شاکردوست خبر دادند.
در همان هنــگام ابراهیم ابراهیمیــان، کارگردان فیلم 
ســینمایى «دو طبقه روى پیلــوت» در خصوص اخبار 
منتشر شده درباره ضربه مغزى شدن الناز شاکردوست 
در صحنــه فیلمبردارى ایــن اثر گفــت: «هیچ اتفاق 
بزرگى نیافتاده اســت و من خبر ضربه مغزى شدن الناز 
شاکردوســت را تکذیب مى کنم. اتفاق کوچکى افتاده 
اما رفع شده است و اصًال آنطور نیست که به این اندازه 

بزرگش کرده اند.»
پس از این حادثه شاکردوست براى درمان به بیمارستان 
اعزام شد و در همان روزهاى ابتدایى در صفحه مجازى 
خود نوشت: «حادثه پیش آمده هنگام فیلمبردارى به خیر 
گذشت ولى متأســفانه ضربه وارد شده به ستون فقرات 
موجب در رفتگى دیسک کمر به صورت حاد بین دو مهره 
نزدیک به مرکز نخاع شد که به ناچار باید مدت زمانى را 

به استراحت مطلق بر تخت بیمارستان بگذرانم.»
حاشیه ها به همینجا ختم نشد. گروه فیلم «دو طبقه روى 
پیلوت» بدون حضور شاکردوست به کار خود ادامه دادند 
و بعدها خبرى مبنى بر انتخاب بهدخت ولیان به عنوان 
بازیگر جایگزین شاکردوست منتشر شد که همین خبر 

ناراحتى شاکردوست را به همراه داشت.
چندى پیش تهیه کننده فیلم سینمایى «دو طبقه روى 

پیلوت» از گذراندن آخرین مراحل از مرحله پس از تولید 
اثر خبر داد و این فیلم را آمــاده دریافت پروانه نمایش و 

اکران اعالم کرد.
حمیدرضــا آذرنــگ، جواد عزتــى، بهدخــت ولیان، 

سعیدآقاخانى، بانیپال شومون، گیلدا ویشکى و پریوش 
نظریه از جمله بازیگران اصلى فیلم سینمایى «دو طبقه 
روى پیلوت»  خواهند بود. فیلمى که به احتمال فراوان 

اواخر تابستان راهى سینماها مى شود.

« دو طبقه روى پیلوت» بدون الناز شاکردوست روى پرده مى رود

جنجالى ترین فیلم سال 97 
در آستانه اکران

پروانه معصومــى، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
درخصوص بازگشــت خود به عرصــه بازیگرى گفت: 
من هیچ وقت کامًال از عرصه بازیگرى جدا نشده بودم. 
گه گاه در سینما کار مى کردم اما طى سال هاى اخیر بار 
دیگر مى خواهم بازى در عرصه تلویزیون را با ســریال 

«شرایط خاص» تجربه کنم.
وى دلیل کــم کار بودن خود را اینگونــه توصیف کرد: 
واقعیت امر طى این ســال ها آنچنان پیشــنهاد جذابى 
نداشــتم تا بخواهم به بــازى در آن فکر کنــم. به من 
نقش هایى پیشنهاد مى شد که ترجیح مى دادم به جاى 

بازى در آنها بیکار باشم.
بازیگر سریال «یوســف پیامبر (ع)» درخصوص دلیل 
پذیرش بازى در سریال «شــرایط خاص» اضافه کرد: 
بازى من در سریال «شرایط خاص» دالیل متفاوتى دارد. 
در اولین گام قصه این سریال را به شدت دوست داشتم و 
از طرفى بازیگران بسیار خوبى در این مجموعه دور هم 
جمع شــده اند که دومین عامل پذیرش این نقش از 
ســوى من بود. کارگردان «شرایط خاص» با وجود 
اینکه کارگردان جوانى اســت اما بسیار خالق و با 

انرژى است.
وى در مورد احتمال 
بــازى در ســریال 

«موسى (ع)» تصریح 
کرد: هنوز پیشنهادى از سوى 

جمال شورجه براى بازى در سریال 
«موسى (ع)» به من نشده اما اگر این 

پیشنهاد صورت گیرد با کمال میل و اشتیاق 
دوست دارم در این مجموعه بازى کنم.

بازیگر ســریال «مردان آنجلس» درباره 
دلیل عدم پرداخت سینما به مضامین دینى 
و زندگى پیامبران اذعان کرد: داســتان 

هایى مانند «یوســف پیامبر (ع)»، «مردان آنجلس» یا 
«موســى (ع)»  به علت طوالنى بودن قصه نمى توانند 
در قالب فیلم سینمایى ساخته شوند زیرا در مدت محدود 
یک فیلم سینمایى نمى توان تمامیت قصه این بزرگان را 

به نمایش گذاشت.

جمشید مشــایخى که 8 تیرماه بعد از چند روز بسترى از بیمارستان 
مرخص شــده بود، به دلیل ضعف و مشــکالت گوارشى اواخر هفته 
پیش دوباره در بیمارستان بسترى شد و روز سه شنبه على نصیریان 

به عیادتش رفت.
 این هنرمند پیشکسوت که به دلیل مشکالت کلیوى از 28 خرداد ماه 
در بیمارستان بسترى شــده بود و تحت درمان قرار گرفته بود، بعد از 
گذشت 11 روز از بیمارستان مرخص شد اما با این حال به گفته پسر این 
هنرمند؛ قرار بود که چند روز بعدش براى چکاپ به پزشک مراجعه کند 
که به دلیل ایجاد ضعف و مشکالت گوارشى اواخر هفته پیش دوباره 

به بیمارستان مراجعه کرد.
سام مشایخى در گفتگویى با «ایسنا»  درباره اوضاع جسمانى پدرش 
بیان کرد: چهارشــنبه 13 تیرماه به دلیل ضعف جســمانى پدر را به 
بیمارستان بردیم و به دلیل مشــکالتى که در معده و کارکرد دستگاه 
گوارش او ایجاد شده بود، تحت درمان قرارگرفتند و مشخص شد که 
زخم معده گرفته اند، او اکنون در بخش آى ســى یو ایزوله بیمارستان 

بسترى است.
او ادامه داد: مشکالتى هم در روده ایشان دیده شده است که احتمال 
جراحى براى آن وجود دارد. پدر حدود چهار روز بود که نتوانسته بودند 
چیزى بخورند اما االن حالشــان بهتر است و امکان خوردن غذاهاى 

سبک برایشان به وجود آمده است.
پســر این هنرمند در پایان اضافه کرد که روز 19 تیر على نصیریان 
بازیگر قدیمى و رئیس جشن خانه ســینما هم از این هنرمند عیادت 

کرده است.
جمشید مشایخى از سال گذشته، چندین بار به دلیل عمل جراحى در 
بیمارستان بسترى شده و دوران نقاهت طوالنى را پشت سر گذاشته 

است.
او از ماندگارترین چهره هاى عرصه بازیگــرى و متولد 6 آذر 1313 
در تهران است. از ســال 1336 با نمایش «وظیفه پزشک» فعالیت 
بازیگــرى اش را آغاز کرد و با فیلــم کوتاه «جلد مار» در ســال 42 
مقابل دوربین رفت، دو ســال بعد با فیلم «خشت و آینه» وارد سینما 

شد.

قربان محمدپور، کارگردان فیلم سینمایى «عاشقى در هانوى» که 
پروانه ســاخت این فیلم را دریافت کرده است، در خصوص آخرین 
روند تولید ایــن فیلم گفت: طبق زمانبندى صــورت گرفته در نیمه 
دوم سال تصویربردارى فیلم را در کشــور ویتنام آغاز خواهیم کرد 
و به احتمال فراوان تا انتهاى ســال تصویربردارى کار ادامه خواهد

 داشت.
وى در خصــوص حضور «لى یونگ آئه»، بازیگــر نقش «یانگوم»  
که قرار بود در این فیلم حضور داشــته باشد، اظهار کرد: زمانى که ما 
تصمیم به حضور این بازیگر گرفتیم ارز قیمت دیگرى داشــت و در 
حال حاضر با وجود افزایش دو برابرى آن به تنهایى نمى توانیم از پس 

هزینه هاى این قرارداد برآییم.
وى تصریح کرد: با شــرایط کنونى اگر از طــرف دولت و نهادهاى 
فرهنگى مورد حمایت قرار نگیریم، نمــى توانیم از حضور بازیگران 
سرشــناس کره و چین اســتفاده کنیم و اکران هــاى فیلم در این 
کشــورها را نیز از دســت خواهیم داد. در حال پیگیرى هستیم تا در 
روزهاى آینده این مشکل با کمک و مســاعدت نهادهاى سینمایى 
برطرف شــود و بتوانیم از حضور ایــن بازیگران در فیلم اســتفاده

 کنیم.
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مشکالت ارزى به پاى «یا

آى فیلم فارســى امروز پنج شــنبه 21 تیر، فیلم سینمایى «گل هاى 
داودى» را به نمایش مى گذارد.

برنامه هفتگى «کافه فیلم» به  تهیه کنندگى مجید بشیرى و با اجراى 
اکبر نبوى، این بار میزبان رسول صدرعاملى خواهد بود.

«گل هاى داودى» فیلمى به کارگردانى رســول صدرعاملى ساخته 
سال 1363 است و فریدون جیرانى فیلمنامه آن را نگاشته است.

از بازیگران این فیلم دهه شــصتى مى توان پروانــه معصومى، داود 
رشیدى، جمشید مشایخى و بیژن امکانیان را نام برد.

ماجراى «گل هاى داودى» از این قرار اســت: عبــاس صفارى، در 
جریان بروز مشاجره با دوست خود باعث مرگ ناگهانى وى شده و به 
25 سال حبس محکوم مى شود. با سپرى شدن 20 سال از محکومیت 
و عفو پنج سال آخر، قرار آزادى عباس صادر مى شود. اما روز موعود در 
شرایطى که همگان منتظر آزادى عباس اند استوار هدایت خبر مرگ 

ناگهانى عباس را به همسرش عصمت، مى دهد، اما...
این فیلم سینمایى پنج  شنبه رأس ســاعت 21:00 پخش مى شود و 

بالفاصله پس از آن برنامه کافه فیلم روى آنتن مى رود.

نمایش «گل هاى داودى»، 34 سال بعد از ساخت

درحالى که اجراى جلوه هاى ویــژه کامپیوترى ُپرکار «ما 
همه با هم هســتیم» زیر نظر بهنام خاکســار ادامه دارد، 
اولین عکس از پژمان جمشیدى به عنوان یکى از بازیگران 
اصلى فیلم منتشر شد. فیلم جدید کمال تبریزى که به تهیه 
کنندگى سیدرضا میرکریمى در حال تولید است و درباره 
سقوط یک هواپیماســت، جلوه هاى ویژه فراوانى دارد و 

پیش بینى مى شود تا چهار ماه آینده ادامه داشته باشد.
این فیلم سینمایى که فیلمبردارى آن دو ماه و در نقاطى از 
تهران و قزوین انجام شده بود، از پربازیگرترین فیلم هاى 
سینماى ایران است. عالوه  بر این الزم است تأکید شود که 
آنچه به عنوان پوســتر این فیلم در فضاى مجازى منتشر 
شده، تکذیب مى شود و روابط عمومى فیلم تصریح مى کند 

که پوستر این فیلم هنوز اتود هم زده نشده است.

«ما همه با هم هســتیم» یک فیلم کمدى به کارگردانى 
کمال تبریزى است که ماجرایى جذاب و البته کمدى درباره 
رازهاى مســافران یک هواپیماى درحال سقوط را روایت 
مى کند و از آن به عنوان پربازیگرترین فیلم سینماى ایران 

یاد مى شود.
مهران مدیــرى، محمدرضا گلزار، لیال حاتمى، ویشــکا 
آسایش، هانیه توسلى، پژمان جمشیدى، مانى حقیقى، جواد 
عزتى، سروش صحت، حسن معجونى، مهران غفوریان، 
نادر فالح، سیروس گرجستانى، على شادمان، رضا ناجى، 
ســام نورى، فرزین محدث، بهادر مالکى، یدا...  شادمانى، 
محمدمهدى حسینى نیا، شیرین آقا کاشى، بهزاد قدیانلو، 
اشپیتیم آرفى، لیدا فتح اللهى، شیوا بلوچى و دانیال کاظمى 

بازیگران این فیلم هستند.

حضور حسین پاکدل در «از یادها رفته» 

انتشار نخستین عکس از پژمان جمشیدى در 
«ما همه با هم هستیم»

پوران درخشنده، نویسنده و کارگردان سینما 
درخصوص آخرین مراحل ساخت فیلم جدید 
خود گفت: واقعیت امر خودم هم نمى توانم در 
حال حاضر صحبتى قطعى در مورد ساخت 
این فیلم ارائه دهم زیــرا همچنان منتظر 

دریافت پروانه ساخت هستم.
وى درباره اخبار منتشر شده مبنى بر دریافت 
پروانه ســاخت براى فیلم جدید خود تأکید 
کرد: اخبارى مبنى بر اخذ پروانه ساخت براى 
فیلم «هیس پسرها گریه نمى کنند» منتشر 
شده اما تا آنجا که مى دانم پروانه صادر شده 

ولى هنوز به دست من نرسیده است.
کارگردان فیلم «زیر سقف دودى» در همین 
راســتا ادامه داد: اگر پروانه ساخت فیلمى 
صادر هم شود تا وقتى که به دست گروه تولید 
و یا کارگردان اثر نرسیده باشد نمى توان با 
قطعیت در مورد ساخت آن پروژه یا دریافت 
پروانه نظرى قطعى داد. به همین دلیل من 
هم اکنون نمى توانم به طور قطع بگویم که 

این فیلم چه زمانى ساخته مى شود.
درخشنده درباره احتمال حضور خود در سى 
و هفتمین جشــنواره فیلم فجر خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه فیلم «هیس پسرها گریه 
نمى کنند» را بــدون هیچ اصالحیه اى براى 
ساخت ارائه کرده ایم و به محض دریافت 
پروانه ساخت پروژه را کلید خواهیم زد. همه 
چیز به پروانه ساخت بستگى دارد و اگر به 
موقع به دست من برســد بدون شک این 
فیلم را راهى جشنواره فیلم فجر خواهم کرد.

گفتنى است پوران درخشــنده از دو سال 
پیش نگارش فیلمنامه «هیس پسرها گریه 
نمى کنند» را آغاز کرده و سال گذشته به دلیل 
عدم دریافت پروانه ساخت نتوانست این 
فیلم را به جشنواره فیلم فجر برساند و علناً به 
عنوان فیلمساز غایب بود اما در هیئ ت داوران 

جشنواره فیلم فجر قرار گرفت.

فیلم سینمایى «پالتوشــترى» پس از پایان 
مرحله تدوین وارد مرحله صداگذارى مى شود. 
مهدى على میرزایى کارگردان فیلم سینمایى 
«پالتو شــترى» در ارتباط با آخرین وضعیت 
این فیلم ســینمایى به «صبا» گفت: درحال 
حاضر تدوین این فیلم توسط  محمد نجاریان 
به پایان رسیده و طى هفته آینده با آماده سازى 
آخرین نسخه نریشن، وارد مرحله صداگذارى 

فیلم خواهیم شد.
وى در ادامه افزود: به احتمال زیاد تا ماه آینده 
مراحل فنى فیلم به پایان مى رسد و بعد از آن 
براى حضور فیلم در جشنواره فجر یا اکران 

عمومى فیلم تصمیم گیرى خواهیم کرد.
فیلم سینمایى «پالتو شترى» که اولین تجربه 
کارگردانى مهدى على میرزایى محســوب 
مى شــود، یک درام کمدى پربازیگر درباره 

وضعیت هاى پیچیده رفاقت و رقابت است.
با توجه به ســابقه فیلمنامه هاى قبلى على 
میرزایى («گشــت ارشــاد 1» و «در مدت 
معلوم») به نظر مى رســد اولین ساخته این 
کارگردان از جمله آثار بحث برانگیز امسال 

باشد.
سام درخشانى، بانیپال شومون، بهاره کیان 
افشار، لیندا کیانى، شاهرخ فروتنیان، افسانه 
چهره آزاده، پریوش نظریه، علیرضا مهران، 
طوفان مهردادیــان، رضا شــیخ انصارى 
بازیگرانى هســتند که در این فیلم به ایفاى 

نقش پرداخته اند.
در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: 
«اگه دشمنید چرا اینقدر با هم مى پرید؟ اگه 

دوستید چرا اینقدر به هم مى پرید؟»

تکلیف «هیس پسرها 
گریه نمى کنند» 
هنوز معلوم نیست

سام درخشانى و 
لیندا کیانى در راه 

جشنواره فجر 

پروانه معصومى: 
با «شرایط خاص» به تلویزیون بر مى گردم

ل ر ونر ز و ر ر ز م و ى ر
«شرایط خاص» تجربه کنم.

وى دلیل کــم کار بودن خود را اینگونــه توصیف کرد: 
واقعیت امر طى این ســال ها آنچنان پیشــنهاد جذابى 
نداشــتم تا بخواهم به بــازى در آن فکر کنــم. به من 
نقش هایى پیشنهاد مى شد که ترجیح مى دادم به جاى 

بازى در آنها بیکار باشم.
بازیگر سریال «یوســف پیامبر (ع)» درخصوص دلیل 
پذیرش بازى در سریال «شــرایط خاص» اضافه کرد: 
بازى من در سریال «شرایط خاص» دالیل متفاوتى دارد. 
در اولین گام قصه این سریال را به شدت دوست داشتم و 
از طرفى بازیگران بسیار خوبى در این مجموعه دور هم
جمع شــده اند که دومین عامل پذیرش این نقش از 
ســوى من بود. کارگردان «شرایط خاص» با وجود 
اینکه کارگردان جوانى اســت اما بسیار خالق و با 

انرژىاست.
وى در مورد احتمال 
بــازى در ســریال 

«موسى (ع)» تصریح 
پیشنهادى از سوى کرد: هنوز

جمال شورجه براى بازى در سریال 
«موسى (ع)» به من نشده اما اگر این 

پیشنهاد صورت گیرد با کمال میل و اشتیاق 
دوست دارم در این مجموعه بازى کنم.

بازیگر ســریال «مردان آنجلس» درباره 
دلیل عدم پرداخت سینما به مضامین دینى 
اذعان کرد: داســتان و زندگى پیامبران

ش
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على کریمى که روى او به عنوان یکى از بزرگان آینده سپاهان امید 
بسته شده بود با انتخاب هاى عجیبش از مسیر اسطوره شدن بیرون 

رفت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، على کریمى هافبک جوان ســپاهان که از 
پایین ترین  رده هاى تیم هاى پایه سپاهان در این باشگاه رشد کرد و از 
تیم  بزرگسال سپاهان به اروپا و تیم ملى رسید پس از آن که با مدیران 
و البته مربیان سپاهان به مشــکل خورد راه خود را به یکى  از دو تیم 

سرخابى تهران کج کرد.
هافبک 24 ساله که در فصل قبل لیگ برتر بازوبند کاپیتانى سپاهان را 
در حضور بازیکنان با تجربه ترى مثل نویدکیا، جعفرى و علیمحمدى 
بر بازو بست خیلى زود بر همگان ثابت کرد کاپیتانى او در تیمى مثل 
سپاهان آن هم در این سن اشــتباه بوده است. او ثابت کرد حضور در 
رده هاى پایه باشگاه تضمینى بر وفادارى یک بازیکن نخواهد بود و 

هواداران سپاهان نباید خیلى زود دل به بازیکنانى مثل او ببندند.
البته او شاید در نگاه بى طرفانه حق داشته باشد که تیم فصل آینده اش 
را خود انتخاب کند، خصوصاً اینکه باشگاه سپاهان هم چندان به تمدید 
قرارداد با او مثل یک ستاره ملى پوش اشــتیاق نشان نداد اما او باید 
مى دانست که پس از قرار گرفتن در رتبه چهاردهمى فصل پیش باید 
انتظاراتش را پایین تر بیاورد و به عنوان کاپیتان و بزرگ سپاهان خیلى 
راحت قراردادش را تمدید کند نه اینکه تحت تاثیر مدیر برنامه هایش 
قرار بگیرد و خیلى زود با انتخاب استقالل خود را از چشم سپاهانى ها 

بیاندازد.
شاید تراکتورسازى که حسابى هم به دنبال کریمى بود مى توانست 
گزینه بهترى براى هافبک جوان اصفهانى باشد. انتخاب تراکتورسازى 
مى توانست در آینده راه بازگشت کریمى به تیم خودش را باز بگذارد 
اما حاال با انتخاب اســتقالل او همه پل هاى پشــت سرش را خراب 

کرده است.
در هر صورت انتظار از بازیکنى مثل کریمى خیلى بیشتر از این ها بود 
چرا که فصل پیش باالترین قرارداد که حدود یک میلیارد و هفتصد 
میلیون تومان بود را بســت و فقط 18 بازى براى تیم انجام داد. او در 
بزنگاه این فصل در آزمون اسطوره شدن مردود شد و راه امثال حاج 
صفى را نرفت. هرچند حسرتش براى هواداران و مدیرانى هم ماند 

که ثمره آنچه خود پرورش داده بودند را نچشیدند.
وجود کریمى ها و شریفى ها این درس را به هواداران سپاهان 

داد که بیشتر قدر امثال محمود یاورى، لئون استپانیان، 
محمود کریمى، محرم نویدکیا، هادى عقیلى و احسان 

حاج صفى را بدانند. 

مردود شدى!
از بزرگان آینده سپاهان امید  یکى
بش از مسیر اسطوره شدن بیرون 

مى هافبک جوان ســپاهان که از 
سپاهان در این باشگاه رشد کرد و از 
م ملى رسید پس از آن که با مدیران 
ل خورد راه خود را به یکى  از دو تیم 

گبرتر بازوبند کاپیتانى سپاهان را 
ثل نویدکیا، جعفرى و علیمحمدى 
در تیمىمثل کاپیتانى او ثابتکرد

ه بوده است. او ثابت کرد حضور در 
فادارى یک بازیکن نخواهد بود و 

ل به بازیکنانى مثل او ببندند.
 داشته باشد که تیم فصل آینده اش 
اشگاه سپاهان هم چندان به تمدید 
ش اشــتیاق نشان نداد اما او باید 
ر رتبه چهاردهمى فصل پیش باید 
وان کاپیتان و بزرگ سپاهان خیلى 
برنامه هایش  نکه تحت تاثیر مدیر
ستقالل خود را از چشم سپاهانى ها 

م به دنبال کریمى بود مى توانست 
صفهانى باشد. انتخاب تراکتورسازى 
کریمى به تیم خودش را باز بگذارد 
مه پل هاى پشــت سرش را خراب 

ل کریمى خیلى بیشتر از این ها بود
اد که حدود یک میلیارد و هفتصد 
188 بازى براى تیم انجام داد. او در 
ه شدن مردود شد و راه امثال حاج 
راى هواداران و مدیرانىهم ماند 

ند را نچشیدند.
س را به هواداران سپاهان 

لئون استپانیان، ورى،
دى عقیلىو احسان

نصف جهان  این روزها باال رفتن قیمت ارز مشکل بزرگى را براى فوتبال ایران 
درست کرده است چراکه بازیکنان داخلى ترجیح مى دهند فوتبال خود را در خارج 

از کشور ادامه بدهند و پول بیشترى بدست بیاورند. 
در این بیــن جــذب بازیکن خارجى هم کار بســیار ســختى اســت چراکه 
پرداخت دســتمزد آنها هم براى باشــگاه ها ســخت اســت و این موضوعى 
است که بیشــتر باشــگاه هاى مطرح فوتبال ایران را با مشــکل روبرو کرده

 است.

اما در ایــن بین دیــروز در خبرها آمده بود یکــى از بازیکنان مطــرح فوتبال 
ایران که قراردادش به پایان رســیده بود، پیشــنهاد عجیبى به باشــگاه خود 
داده بود کــه البتــه مدیران ایــن باشــگاه هرگز بــا پیشــنهاد او موافقت

 نکردند.
این بازیکن که سابقه ملى هم دارد به باشگاه خود پیشنهاد داد که قرارداد خود را 
براى طوالنى مدت تمدید مى کند به شرط اینکه قرارداد او به جاى ریال با دالر 
تنظیم شود؛ او از مسئوالن باشگاه براى سال اول 400 هزار دالر درخواست کرده 

بود که این موضوع با مخالفت روبرو شد.
البته در نهایت این باشگاه زیر بار عقد چنین قراردادى نرفت و او قرارداد خود را 

به مدت یک سال و به ریال تمدید کرد.
شاید اگر باشگاه هاى مذکور با درخواســت این بازیکن موافقت مى کرد، عقد 
قرارداد با بازیکنان داخلى به دالر باب مى شد و کار براى باشگاه ها بسیار سخت 
از گذشته مى شد اما این بازیکن در نهایت به هدف خود نرسید و قرارداد خود را 

به ریال تمدید کرد.

قراردادم  به دالر باشد!

نصف جهان  جدایى امید ابراهیمى از استقالل قطعى 
شد و او به االهلى قطر پیوست. ابراهیمى در حالى به 
االهلى پیوست که این تیم به جز یک مقطع کوتاه 
هرگز تیم مطرحــى در فوتبال قطر نبوده اســت. 
االهلى فصل گذشته هم در لیگ 14 تیمى ستارگان 

قطر در رده دهم قرار گرفت.
این تیم در سال هاى گذشــته چند بازیکن ایرانى 
دیگر را هم به خدمت گرفته بــود. فریدون زندى، 
مجتبى جبارى، پژمان منتظرى و سیدجالل حسینى 
و چند بازیکن دیگر در مقاطع مختلف به تیم االهلى 
پیوستند اما این تیم هرگز از یک تیم متوسط فراتر 
نرفت. مربیانى مثل میالن ماچاال، زالتکو کرانچار، 
لوکا بوناچیچ و خواکین کاپاروش هم نتوانســتند 
کمکى به این تیم کنند و االهلى هرگز جایى در میان 

تیم  هاى مدعى و بزرگ قطر پیدا نکرد.
با این شرایط، تنها چیزى که باعث شده تا ابراهیمى 
اســتقالل، یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
و بازى در تیم وینفرد شــفر را رها کند، مبلغ باالى 
پیشنهادى تیم قطرى است. این دقیقا مشابه اتفاقى 
است که براى سروش رفیعى هم افتاد. او هم فصل 
گذشته پرسپولیس را رها کرد و به تیم الخور پیوست 
که فصل گذشته بعد از االهلى در رده یازدهم لیگ 
ســتارگان قطر قرار گرفت! عجیــب این که حتى 
همین تیم الخور هم اصرارى براى ماندن سروش 
رفیعى نکرد که احتماال به سیاســت هاى مدیران 
این باشگاه برمى گردد. آنها بلندپروازى و جاه طلبى 
تیم هاى مثل الدحیل، السد و الریان را ندارند و طبعا 
هزینه زیادى براى مدعى کردن تیم خود نمى کنند 

و در این حوزه اهلى اهلى هســتند. این سیاست در 
باشــگاه االهلى هم وجود دارد. سرمربى فعلى این 
تیم یک مربى برزیلى ناشناخته به نام ژرژ ژرژ است 
و در میان بازیکنان این تیــم هم بازیکن بزرگى به 

چشم نمى خورد.
به ایــن ترتیب احتمــاال سرنوشــت رفیعى براى 
ابراهیمى هم رقم خواهد خــورد و او هم بعد از یک 
فصل حتى موفــق، از االهلى جدا خواهد شــد و با 
توجه به شرایط سنى اش، به ایران بازخواهد گشت تا 
دوباره در استقالل بازى کند. دقیقا همان اتفاقى که 

براى سروش رفیعى افتاد.  

  اختالف یک میلیاردى 
 امید ابراهیمى با قراردادى دوساله به تیم االهلى قطر 
پیوست و این انتقال واکنش هواداران و مسئوالن 
باشگاه اســتقالل را در پى داشت و باعث اعتراض 
و انتقاد آن ها نســبت به این انتقال شــد. قرارداد 
ابراهیمى با تیم قطرى 2 ساله و به مبلغ یک میلیون 
و دویست هزار دالر است که اگر هر دالر هشت هزار 
تومان باشد این بازیکن براى هر فصل بازى در تیم 
االهلى حدود 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. 
این در حالیســت که ابراهیمى به مدیران باشگاه 
اســتقالل اعالم کرده بود که حاضر است در قبال 
مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان در این باشگاه بماند، 
اما آخرین پیشــنهاد مسئوالن باشــگاه براى این 
بازیکن 3.5 میلیارد تومان بــوده که مورد موافقت 
ابراهیمى واقع نشد و این بازیکن در نهایت به االهلى 

قطر پیوست.

نصف جهان  این روزها قرارداد بازیکنان به هشتگ 
اینستاگرام بند است، به ازاى هر هشتگ که مى زنیم 
مقدارى اسکناس ناقابل و بى صاحب به مبلغ قرارداد 

بازیکنان اضافه مى شود. 
ساخت القاب فرمانده، صخره، هالک، سیم خاردار، 
عقاب، کتــرى، منجنیق و ... نــه دردى از تیم دوا 
مى کند و نه بازیکن را ترغیب مى کند که از هزاران 
دالر چشم پوشى کند. یک بازیکن مختار است که 
براى آینده اش تصمیم گیرى کند، اما در رفتن این 
بازیکنان ما نیز دخیل هستیم حتى بیشتر از دالرهایى 
که خروار خروار به پاى آن ها مى ریزند. خود کرده را 
تدبیرى نیست، فلش بک بزنیم به دو سه سال قبل؛ 
براى پژمان منتظرى و جبارى که وضعیتى مشابه 

امید ابراهیمى داشــتند و خیلى راحــت از تیم جدا 
شدند، اما وقتى برگشتند فرش  قرمز  پهن کردیم، 
در کمپ حجازى هلهلــه راه انداختیم و از آنها بت 

ساختیم. 
در آینده براى امید ابراهیمى هم پهن مى کنند. حتى 
بازیکن داریم سرنوشــتش به یک توالت رفتن گره 
خورده است و افاده مى رود، نگران نباشید، با شناختى 
که از این هواداران داریم براى او هم پهن مى کنند. 
به جاى منتشر کردن اسکرین شات پروفایل فالن 
بازیکن و شاکى از پاك کردن نام استقالل، دستمان 
را با سیخ داغ کنیم تا براى همیشه در خاطرمان بماند 
هیچ  احدى را به انــدازه اى پروبال ندهیم که روزى 

دستمان به آن نرسد.

درباره تیم جدید امید ابراهیمى که اهداف بلند پروازانه ندارد

یک تیم کامالً اهلى!

با فرش قرمز باز مى گردند

نصف جهــان   از مدتها قبل شایعه عالقه استقالل 
به جذب مرتضى تبریــزى مهاجم تیم ذوب آهن 
به گوش مى رســید. بازیکنى که مدیرعامل ذوب 
آهن اعالم کرد او را به هیچ تیــم ایرانى نخواهد 
داد تا اینگونه آب پاکى را روى دســت مشتریان 
ایرانى مهاجمش ریخته باشــد. بــا این همه گویا 
پروژه استقاللى شــدن تبریزى دوباره به جریان 
افتاده و اســتقاللى هــا مذاکراتى بــا ذوب آهن 

داشته اند. ســایت باشــگاه خبرنگاران درباره این 
موضوع نوشته که استقاللى ها یکماه قبل به صورت 
رسمى براى جذب تبریزى دســت به کار شده اند 
که ذوب آهن براى صــدور رضایتنامه مهاجمش، 
درخواست رقم 2 میلیارد تومانى کرده است. حاال باید 
دید استقالل که اینروزها مشکالت مالى مختلفى 
دارد توان پرداخت مبلغ مورد نظــر اصفهانى ها را

 دارد یا نه.

ذوب آهن قیمت را باال برد

نصف جهــان   ســرمربى امیدها با امیدوارى زیادى کارش را در این تیم 
ادامه مى دهد.

زالتکو کرانچار از روزى که هدایت تیم فوتبــال امید ایران را برعهده 
گرفته، با اهداف بزرگ تیمش را آماده حضور در دو رویداد مهم مى کند. 
کرانچار با اســتفاده از جوان هاى آینده دار فوتبال سعى دارد تفکرات 
خودش را بر تیم امید دیکته کند و امیدوار است نتایج خوبى به دست آورد.

ســرمربى امیدها البته با توجه به اینکه بازیکنانش بسیار جوان هستند 
و خیلى هایشــان همین حاال مى توانند در تیم جوانــان نیز بازى کنند، 
نگرانى هایى نیز بابت حضور در بازى هاى آسیایى دارد اما او تیمش را 
براى حضور در المپیک و پایان دادن به حسرت 44 ساله ایرانى ها بسته 

و در این مسیر گام برمى دارد.
در جریان دیدار تدارکاتى  تیم امید با پــارس جنوبى نیز کرانچار روى 
نیمکت بســیار امیدوارانه و البته نگران بازیکنانش را هدایت مى کرد. 

نــکات تاکتیکــى را به او مــدام از روى نیمکت 
مى کرد تا نشان دهد بازیکنانش گوشــزد 
به  زیــادى  نتیجــه گیــرى با عالقه 

جوانان دارد.

 

امید و نگرانى در چهره زالتکو
 بعد از خداحافظى ناگهانى سردار آزمون از تیم ملى این شایعه مطرح شد که سردار 
از تصمیمش منصرف شده و احتماًال بعد از مدتى دوباره براى بازگشت به تیم ملى 
اعالم آمادگى خواهد کرد و حتى این احتمــال وجود دارد که کى روش در مورد او 
استثنا قائل شود و او را براى جام ملتها به امارات ببرد. اما در شرایطى که کى روش 
هیچ واکنشى به این شایعه نشان نداده، گویا خود سردار هم برنامه اى براى بازگشت 
به تیم ملى ندارد و در تصمیمش مبنى بر خداحافظى کامال جدى است. آزمون که 
پس از بازگشت از روسیه زیاد درباره تصمیمش صحبت نکرده بود دیروز در فضاى 
مجازى و الیو اینستاگرامى با یکى از دوستانش از این گفت که براى تیم ملى بازى 
نخواهد کرد. در این الیو وقتى دوست سردار کامنت هاى مردم مبنى بر خداحافظى 
و درخواست هواداران براى بازگشت را مى خواند، سردار گفت: به خدا برنمى گردم. 

به جان مادرم جام ملت ها بازى نمى کنم! 

 به خدا بر نمى گردم! 

5میلیارد براى نیم فصل!
 وحید امیرى مهم ترین چهره اینروزهاى پرســپولیس است. 
بازیکنى که هنوز تکلیف ماندن یا نماندنش را مشخص کرده. 
پرسپولیسى ها منتظر بازگشت او از سفر هستند تا هفته آینده 
با او براى تمدید قرارداد صحبت کنند اما مشکل اینجاست که 
امیرى به جز پرسپولیس و پیشنهادهاى اروپایى اش، حاال از 
قطر و همچنین ترکیه هم پیشــنهاد دارد و داشتن این همه 
مشترى او را براى ماندن در پرســپولیس مردد کرده.   کانال 
تلگرامى هوادارى استقالل که نزدیک به 63 هزار عضو دارد، 
در گزارشى به پیشــنهاد قطرى ها به وحید اشاره و در کنارش 
ادعاى عجیبى درباره پیشــنهاد جدید پرســپولیس به وینگر 
ملى پوشش مطرح کرده است:» قطرى ها به یکى از بهترین 
بازیکنان ایران در جام جهانى پیشنهاد 1 میلیون و 200 هزار 
دالرى داده اند تا بتوانند این بازیکن را به خدمت بگیرند.در سوى 
دیگر مدیران پرسپولیس پیشنهاد بى سابقه 5 میلیارد براى نیم 
فصل را داده اند تا در مقطعى که از نقل و انتقال محروم هستند 
از جدایى ستاره خود جلوگیرى کنند و در نیم فصل اجازه جدایى 
به امیرى را بدهند. اگر امیرى به پیشنهاد سرخ ها جواب مثبت 
دهد درآمد ماهیانه اش به اندازه قرارداد سالیانه اکثر بازیکنان 

ایرانى خواهد بود!» 
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نصف جهــان   فدراسیون فوتبال آلمان با درسى که در دهه90 گرفت، 
حتى پیش از قهرمانى در جام جهانى2014 بــا «ابرپروژه 2024» از 
برنامه 10ساله جدید خود رونمایى کرد. در مرکز این برنامه نوسازى 
کامل اســتراتژیک و پروژه عظیم آکادمى جدید فدراســیون فوتبال 
آلمان است. این آکادمى قرار است فراتر از یک کمپ تمرینى مجهز 
براى تیم هاى ملى این کشور باشــد. آکادمى «د.اف.ب» قرار است 
یک مرکز نوآورى و پژوهش و توســعه و یک جور آزمایشگاه و اتاق 
فکر براى فدراسیون باشد. به عنوان نمونه این مرکز قرار است تمامى 
فناورى هاى جدیدى که ممکن است به یک نوعى به کار تیم ملى آلمان 
بیاید را زیر نظر بگیرد و در صورت لزوم آنها را پیاده سازى کند. هدف 
اصلى تاسیس این آکادمى جدید، تضمین موفقیت پایدار تیم هاى ملى 
آلمان است. ناکامى در روســیه یک گام به عقب است، اما استراتژى 
بلندمدت فدراسیون فوتبال آلمان براى ســازگارى با تالطم هاى و 
تغییرات ضرورى آینــده و نیفتادن در «تله موفقیــت» بدون تردید 

استراتژى درستى است.
تیم ملى آلمان براى اولین بار در تاریخ جام جهانى در مرحله اول حذف 
شد. این براى «مانشافت» یک فاجعه محسوب مى شود. به خصوص 
وقتى در نظر بگیریم که ایــن ناکامى در زمان یکــى از موفق ترین 
مدیریت هاى تاریخچه ایــن تیم اتفاق مى افتد. یواخیــم لوو و الیور 
بیرهوف به عنوان مربى و مدیر تیم طى 14سال گذشته تیم ملى آلمان 
را از یک تیم مالل آور که در شرایط بدى به سر مى برد به یک تیم که با 
فوتبالى جذاب قهرمان جهان شد تبدیل کردند. الیور بیرهوف تغییرات 
زیادى در ســاختارهاى کهنه و ناکارآمد این فدراسیون ایجاد کرد. اما 
چطور شــد که همین تیم موفق بزرگ ترین ناکامى این تیم را هم به 
بار آورد؟  این براى اولین بار نیســت که قهرمان جهان در دوره بعدى 
جام جهانى در همان مرحله اول حذف مى شود. فرانسه در سال2002، 
ایتالیا در جام جهانى2010 و اسپانیا در جام جهانى2014 همه به عنوان 
مدافعــان قهرمانى در مرحله اول ناکام شــدند. به ایــن پدیده «تله 
موفقیت» مى گویند که نه تنها در ورزش، بلکه در دنیاى کسب  وکار هم 
پیش مى آید. این کامال طبیعى و حتى انسانى است که آدم دلش را به 
آنچه دست یافته خوش کند و فکر کند این موفقیت باالخره یک جورى 
تداوم پیدا خواهد کرد. همراه با موفقیــت معموال رخوت هم مى آید. 
مشکل دقیقا همین جاست. به خصوص در عصر دیجیتال سکون به 
معناى مرگ است. کســب  و کارها امروز سریع تر از هر زمان دیگرى 
مى میرند. علت اصلى ناکامى در بازار هم نه رقبا بلکه خود شــرکت 
و ترس   اش از تجدید ســاختار و تغییر استراتژیک است. طبق بررسى 
شرکت مشاوره بوستون کانسالتینگ، از هر 3شرکت کوچک و متوسط 
یکى و از هر 6شرکت بزرگ یک شرکت در 5سال آینده دوام نخواهد 

آورد. سرعت چرخه عمر شرکت ها امروز دو برابر 30سال گذشته است. 
و این روند شــامل همه بخش هاى صنعت مى شود. دلیل این ناکامى 
در موفقیت خود سازمان نهفته است. به خصوص سازمان هاى بزرگ 
که در فعالیت اصلى شان سال هاست موفق اند، باید بین دو استراتژى 
«اکتشاف» و «استخراج» تعادل برقرار کنند. شرکت هایى که زیادى 
«استخراج» مى کنند و براى «اکتشــاف» وقت کافى نمى گذارند، در 
این میان شکســت مى خورند. موفقیت جلوى دید این شــرکت ها را 
گرفته است. آنها از ترس این که کانال هاى درآمدى موجود را از دست 
ندهند، به مدل هاى موفق کسب وکار خود دل خوش مى کنند و زمان 
و پول کمى را براى تجدید ساختار اســتراتژیک خود به عنوان بستر 

موفقیت هاى آینده خرج مى کنند.
تیم ملى آلمان یک بار بعد قهرمانــى در جام جهانى1990 گرفتار این 
بال شد. آن موقع مسئوالن فدراســیون فکر مى کردند براى مدت ها 
شکســت ناپذیر باقى خواهند ماند و براى همیــن فرصت اصالحات 
ضرورى به موقع را از دست دادند. در واقع قهرمانى در جام جهانى1990 
و بعدا قهرمانى در جام ملت هاى اروپا سال1996 باعث شد مدیریت 
فدراسیون فوتبال آلمان تشخیص ندهد که چقدر اصالحات ساختارى  

ضرورى بودند.
براى اجنتاب از دام موفقیت باید شرکت هایى مثل گوگل، آمازون و اپل 
را الگو قرار داد. این شرکت ها با مدیریت استراتژیک و پوست اندازى 
مرتب و ارائه محصوالت جدید در دام موفقیت نیفتاده اند. آنها موفق 
شده اند تعادل میان «اکتشاف» و «اســتخراج» را برقرار کنند. تعادل 
میان نوآورى و ثبــات. میان کارآمــدى و انعطاف پذیرى. صحبت از 
هنر مدیریت تضادهاســت. دانشمندان از ســازمان هاى به اصطالح 
«یکسان دست» یا «دودست» مى گویند. سازمان هایى که مثل یک 
پیانیست و یا یک شناگر از هر دو دست خود مى توانند استفاده کنند و 
هم کسب وکار امروز را مدیریت مى کنند و هم خود را با تغییرات آینده 
وفق مى دهند. حاالتیم ملى آلمان که پارسال، هم جام کنفدراسیون ها 
را با یک تیم جوان برد و هم در جام ملت هاى زیر 21سال اروپا قهرمان 
شد، شاید در همین تله موفقیت افتاد. خط زدن بازیکن جوان آینده دارى 
مثل لروى سانه که با منچستر ســیتى در انگلستان به قهرمانى رسید 
و به عنوان بهترین بازیکن جوان لیگ برتر انتخاب شد و اتکاى لوو به 
بازیکنانى که تیم را در برزیل به قهرمانى رسانده بودند، در همین راستا 
تحلیل مى شود. اما فوتبال یک ورزش است که فاکتورهاى غیرقابل 
پیش بینى و حساب   نشــده زیادى در آن دخیل اند. پیروزى و جام در 
فوتبال کمتر از دنیاى اقتصاد قابــل برنامه ریزى اند. ضمن آن که در 
اقتصاد شرکت هاى متعددى مى توانند همزمان موفق باشند، اما فوتبال 

خیلى بى رحم تر است. فقط یک تیم مى تواند قهرمان جهان شود.

استراتژى تان شکست نخورده است

 آلمان باید از اپل و گوگل الگو بگیرد

نصف جهان  نمایش دو دروازه بان ذخیره پرســپولیس در اردوى کرواسى 
چیزى نزدیک به فاجعه بوده تا مدیران این باشگاه علیرغم پیشنهادات گلر 

ملى پوش خود به دنبال حفظ او باشند.
 

علیرضــا بیرانونــد بعد از 
نمایشى موفق در جام جهانى اکنون با پیشنهادات 
مناسبى خصوصا از لیگ ترکیه مواجه شده که این مساله او را به در خروجى 

باشگاه پرسپولیس نزدیک کرده است.
او که در فصل گذشته نیز با پیشنهاد از باشگاه فنرباغچه مواجه شده بود، بعد 
از این نمایش موفق در جام جهانى و خصوصا در جدال با پرتغال اکنون بار 

دیگر تمایل فنرباغچه را براى عقد قرارداد بیش از گذشته مى بیند.
با این حــال در راه این انتقال یــک مانع بزرگ وجــود دارد؛ عملکرد دو 
دروازه بان دیگر پرسپولیس آنطور که باید نمى تواند این تیم و کادرفنى را 
راضى به این انتقال کند. شاید به همین دلیل هم بود که برانکو ایوانکوویچ 
پیش از ترك ایران در پاسخ به سوالى درباره احتمال جدایى علیرضا بیرانوند 
اعالم کرد به این انتقال راضى نیست و اولویت او ادامه همکارى با شماره 

یک ملى پوش تیمش است.
شاید اکنون با نمایشى که دو دروازه بان ذخیر این تیم از خود به جا گذاشتند، 

این مساله بیش از پیش با پافشارى او همراه شده باشد؛ سرخپوشان در بازى 
اول در حالى به مصاف تیم دسته ســومى مجارستانى رفتند که ابوالفضل 
درویش وند به خاطر نبودن دروازه بــان در تیم حریف به گل 
تیم مقابل رفت و 6 بار هم دروازه اش باز شد تا نشان دهد براى 

حضور در جمع سه دروازه بان اصلى سرخپوشان هم راه زیادى دارد.
در ادامه و در بازى سوم بوژیدار رادوشوویچ هم خیلى ها را ترساند. این 
دروازه بان کروات که طى دو ســال اخیر به عنوان ذخیره علیرضا بیرانوند 
اکثر اوقات روى نیمکت است در بازى برابر آلومینج اسلوونى که منجر به 
باخت سنگین 5-1 شــد اصال نمایش خوبى نداشت و روى اکثر گل هاى 
حریف مقصر بود. رادو با این عملکرد نشان داد که در صورت رفتن بیرانوند 
نمى تواند گلر مطمئنى براى قرمزها باشد. بازى بعدى سرخ ها با لوکوموتیو 

هم مساوى شد.
حاال شاید مدیران باشگاه پرســپولیس باید به این فکر باشند که هر طور 
شده بیرانوند را در تیم خود نگه دارند و اجازه خروج به او را ندهند. شاید در 
شــرایط فعلى و بعد از این نمایش برانکو ایوانکوویچ به هر بازیکنى به جز 
علیرضا بیرانوند اجازه خروج از تیمش را بدهد اما نگرانى بابت دروازه  مانع از 
این انتقال در حال حاضر شود. بى خود نبود که یکى از مدیران پرسپولیس 
از دوست صمیمى بیرانوند خواسته بود که او بیخیال رفتن شود و به او پیام 
داده بود که علیرضا بگو جام مادرت بمان! پرسپولیس به تو نیاز دارد! شرایط 

دروازه براى سرخ ها وخیم است! 

رییس فدراسیون جهانى فوتبال با ارسال دعوتنامه اى از مهدى تاج درخواست 
کرد براى دیدن مسابقه فینال جام جهانى 2018 به روسیه سفر کند.

طى روزهاى اخیر اخبار زیادى از حضور یا عدم حضور علیرضا فغانى، محمدرضا 
منصورى و رضا سخندان براى قضاوت فینال جام جهانى فوتبال منتشر مى شود. 
اتفاقى که در صورت رخ دادن بدون شک ورزش ایران را تحت تاثیر قرار مى دهد.

با اعالم فیفا آندرس کونها از اروگوئه، داور وسط بازى تیم هاى فرانسه و بلژیک 
بود و نیکوالس تاران و مائوریسیو اسپینوسا، او را همراهى کردند؛ ضمن اینکه 
ســزار راموس از مکزیک داور چهارم این دیدار بود و ماروین تورنترا کمک داور 
ذخیره بود. همچنین بــا نظر فیفا، جونیت چاکــر، داور ترکیه اى بازى تیم هاى 

کرواسى و انگلیس را قضاوت کرد و باهاتین دوران و طارق اونگون، دو هموطن 
او کمک داوران این دیدار از مرحله نیمه نهایى جام جهانى 2018 بودند.

بیورن کویپرس، داور موفق هلندى هم داور چهارم بازى کرواســى و انگلیس 
بود و ســاندر فن روکل، کمک داور ذخیره این دیدار بود که این تیم داورى در 
بازى مرحله گروهى آرژانتین و نیجریه نیز حضور داشتند. از بین 10 تیم داورى 
باقى مانده، به نظر مى رسد شــانس علیرضا فغانى و بیورن کویپرس هلندى که 
قضاوت هاى بهترى از سایر داوران داشــتند، براى حضور در دو بازى رده بندى 
یا فینال زیاد باشــد؛ اما دعوت مهدى تاج توسط رییس فیفا براى تماشاى دیدار 
فینال مى تواند خبرى امیدوار کننده براى فوتبال ما باشد. به طور قطع نمى توان 

حدس زد ولى شــاید فیفا مى خواهد قضاوت دیدار فینال جام جهانى را به تیم 
داورى ایران بسپارد و به همین منظور اینفانتینو رییس فیفا در دعوتنامه خود براى 
مهدى تاج نوشته:» جام جهانى،ویژه ترین لحظه و موقعیت براى فوتبال است

 و من منتظر هســتم کــه این موقعیــت را در روســیه با حضــور چهره هاى 
ویژه سپرى کنم.این افتخار بزرگى اســت که فینال جام جهانى را با شما جشن 

بگیریم.“
بعد از حذف تیم ملى فوتبال ایران از جام جهانى، تنها دلخوشــى مردم ایران به 
قضاوت هاى علیرضا فغانى و تیم داورى اوست و همه امیدوارند تا قضاوت این 

داور ایرانى را در فینال جام جهانى 2018 روسیه ببینند.

بوى قضاوت در فینال مى آید

جان مادرت بمان!

نصف جهان  آقاى گلى در لیگ هلند ســبب شده تا 
باشگاه هاى بزرگ اروپایى به سراغ جهانبخش بیایند. 
او این عنوان را در حالى به دســت آورد که در بیشتر 
مســابقات به عنوان وینگر در زمین حضور داشت و 

تعداد پاس هاى باالیى نیز به ثبت رساند.
 پیش از جام جهانى گفته مى شــد باشــگاه ناپولى 
جدى ترین مشترى علیرضا اســت اما این روزها از 

سرى آ دور و به دیگر لیگ ها نزدیک مى باشد.
جهانبخش که اخیرا به سراغ متین، هوادار خردسالش 
رفت، چند پیشنهاد جدى دارد که یکى از آن ها از لیگ 

جزیره انگلستان است.
 وى پیشتر با پیشــنهادى از تیم برایتون روبرو بود 
اما این بار باشگاهى بزرگتر به ســراغ علیرضا آمده 
و این انتقال مى تواند هم براى آلکمار ســودده باشد 

جهانبخش را تحت و هــم آینده 
دهــد.او پیش تر تاثیــر قرار 
از آلکمار هلند را جدایى اش 
کرده  بود.تائید 

از هلند به سوى جزیره

ستاره پرو  
الهاللى مى شود
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جهانبخش را تحت و هــم آینده 
دهــد.او پیش ترتاثیــر قرار
از آلکمار هلند را جدایى اش

کرده  بود.تائید 

دیــروز در خبرها آمده بود که ســرور جپاروف هافبک 
ازبکستانى تیم فوتبال استقالل  با درخواست قلعه نویى 

راهى اصفهان و تیم فوتبال سپاهان مى شود.
این شایعه در حالى مطرح شده که تیم فوتبال سپاهان 
هر شش سهمیه لیگ برترى خود را جذب کرده است. 

با این شرایط جپاروف تنها در یک صورت مى توانست 
راهى سپاهان شود که ســهمیه آزاد محسوب شود اما 
از آنجا که تیم آخر جپاروف اســتقالل است و در لیگ 
برتر حضور دارد طبعا جپاروف هم سهمیه لیگ برترى 

محسوب مى شود.

جپاروف 
زرد نمى پوشد

اندرى کاریلو وینگــر تیم ملى پرو با پیشــنهاد 4 
میلیون یورویى تیم الهالل عربســتان مواجه شده 

است.
 اندى کاریلو وینگر 27 ســاله تیم ملى پرو که در 
دیدار برابر استرالیا در جام جهانى تک گل تیمش 
را به ثمر رســانده بود، مورد توجه ویژه الهالل قرار 

گرفته است.
 او که فصل قبل از بنفیکا به صورت قرضى راهى 
واتفورد انگلیس شــد با پیشنهاد 4 میلیون یورویى 
الهالل مواجه شده و رسانه هاى عربستانى از نظر 

مثبت او به این پیشنهاد خبر دادند.

هافبک فصل قبل ذوب آهن مى گوید به دلیل پیشنهاد خارجى تا کنون 
تصمیم براى تیم آینده اش را نگرفته است. 

بختیار رحمانى درباره وضعیتش براى فصــل بعد گفت: «تمریناتم 
را به صــورت انفرادى دنبــال میکنــم و امید به خــدا تیم جدیدم 

را بــه زودى معرفى مى کنم اگــر تاکنون تصمیمــى نگرفته ام به
 این دلیل بود که پیشــنهاد خارج از ایران داشــتم، امیدوارم بهترین 
تصمیم را با مشــورت دوســتانم بگیرم، اگر بشــود حتما مى روم و 
اگر نروم تا شــنبه تکلیفم روشــن مى شــود. هم تیم نفت و هم دو 

ســه تیم دیگر با من صحبت کرده اند؛ آقاى ویســى همیشــه به 
من لطف داشــتند. ایشــان و مدیرعامل تیم نفــت پیگیر وضعیت 
هســتند و انشــاا... تــا روز شــنبه بهتریــن تصمیــم را خواهم 

گرفت. 

بختیار از ذوب آهن مى رود؟

عملکردهاى گلرهاى ذخیره پرسپولیس  فاجعه است

 اســتقاللى ها هنوز با شوك از دســت دادن امید 
ابراهیمى کنار نیامده اند که حاال خبر رســیده یکى 
دیگــر از بازیکنان کلیــدى آنها هم مــورد توجه 
قطرى ها قرار دارد. بازیکنى که البته پژمان منتظرى 
نیست بلکه آنطور که سایت باشگاه خبرنگاران اعالم 
کرده، روزبه چشــمى جدیدترین بازیکن استقالل 
است که تیم هاى قطرى به دنبالش هستند. قضیه 
وقتى جدى تر مى شود که بدانیم روزبه اینروزها در 
قطر به سر مى برد و گویا قرارداد او با استقالل طورى 
است که مى تواند با پرداخت رقمى قراردادش را فسخ 
کرده و به تیم هاى خارجى ملحق شــود. حاال باید 
دید آبى ها در روزهایى که به خاطر از دســت دادن 
ابراهیمى با انتقادات زیادى روبرو هستند توان حفظ 

بازیکن دو پسته شان را دارند یا نه.

روزبه در قطر
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بنابر نظر متخصصان تغذیه، گیالس سرشار از آنتى اکسیدان، ویتامین  
و فیبر است و در پیشگیرى از سرطان و تقویت حافظه به افراد مسن 

کمک مى کند.
 گیالس همچنین از میوه هاى بســیار خوش طعم تابستان  است که 
مواد مغذى فراوانى دارد و یک فنجان آن حاوى 90 کالرى است که 
در سالمتى بدن و حتى طول عمر انسان بسیار مؤثر است. در ادامه  با 

خواص گیالس و آلبالو به طور کامل آشنا مى  شویم.

بهبود ورم مفاصل
آلبالو و گیالس، سرشــار از آنتى اکسیدان هایى  هستند که مى توانند 
از مقدار نیترواکســید در بدن بکاهند. ترکیب شیمیایى نیترواکسید 
باعث ایجاد بیمارى هایى چون آرتروز و روماتیسم مفصلى مى شود. 
همچنین مصرف گیالس در یک دوره  دو روزه مى تواند از حمالت 

نقرس تا 35 درصد بکاهد. 

کمک به پایین آوردن قند خون
از خواص آلبالو و گیالس مى توان به وجود آنتى اکسیدان آنتوسیانین 
اشاره کرد. در واقع آنتوسیانین رنگسازى طبیعى است که رنگدانه هاى 
میوه ها را تولید مى کند و براى سالمت بدن، فواید بى شمارى دارد. 
در بررسى هاى آزمایشگاهى روى ســلول هاى لوزالمعده  مشخص 
شده که آنتوسیانین مى تواند تولید انســولین را تا 50 درصد افزایش

 دهد.

کاهش خطر بیمارى هاى قلبى
آلبالو درست مانند داروهاى تجویزى براى تنظیم چربى و قندخون در 
بیماران مبتال به سندروم متابولیک(سوخت وسازى) که به سالمت 

قلب  و عروقشان کمک مى کند، مفید است.
 از طرفى، مواد مغذى موجود در آلبالو و گیالس همچون ویتامین ها، 
آنتى اکسیدان هاى فالونوئید و کاروتنوئید و مواد معدنى فسفر براى 

بسیار  مفید هستند.قلب وعروق 

بهبود حافظه و عملکرد مغز
آلبالو و گیالس  منبع خوبى از آنتوســیانین هســتند و این رنگ ساز 
طبیعى مى تواند عملکرد حافظه را بهبود بخشد. درضمن فالونوئید 
و کاروتنوئیدهاى موجــود در این میوه ها، کارایــى مغز و حافظه را 
باال مى برند و مغز را فعال نگه مى دارند. افــرادى که مى خواهند در 
کهنسالى، همچنان ذهنى روشن و فعال داشــته باشند، بهتر است 
به اندازه  کافى آلبالو وگیالس مصرف کننــد. درضمن ویژگى هاى 
آنتى اکســیدانى این میوه ها باعــث دور ماندن سیســتم عصبى از 
اختالل هاى مربوط به دوران کهنسالى مى شود. همچنین در درمان 
اختالل هاى عصبى مانند آلزایمر، پارکینسون، افسردگى، ناامیدى، 

نگرانى بى دلیل و اضطراب مزمن مفیدند.

کاهش خطر انواع سرطان ها
فالونوئیدهــا، کاروتنوئیدهــا و ویتامین هــاى A و C، ترکیبات 
ضدســرطان بســیار قدرتمندى هســتند و به طور مؤثرى از رشد 
سلول هاى سرطان زا و افزایش رادیکال هاى آزاد که منجر به تولید 

سلول هاى سرطانى جدید مى شوند، پیشگیرى مى کنند.

مراقبت از چشم ها
آنتى اکسیدان هاى آلبالو و گیالس عالوه بر فوایدى که گفته شد، نقش 
مهمى در مراقبت از چشــم ها دارند. آنها از چشم ها در برابر صدمات 
ناشى از رادیکال هاى آزاد و پیرى مانند ازدست دادن بینایى، تباهى 

لکه  زرد در چشم و خشکى چشم مراقبت مى کنند.

خواب خوب شبانه
مصرف یک لیوان آب آلبالو مى تواند زمــان کلى و کیفیت خواب را 
افزایش دهد.  مالتونین در بدن، مسئول تنظیم ساعت درونى بدن و 
چرخه هاى خواب و بیدارى فرد است. ترکیب مالتونین و ویژگى هاى 
ضدالتهاب آلبالو موجب خواب باکیفیت در افراد مى شود.آب گیالس 

هم اثر مفیدى روى خواب فرد مى گذارد.

یک اورولوژیست کودکان با بیان اینکه گریه کودك هنگام دفع ادرار 
و مدفوع یک عالمت جدى و خطرناك است، بیان کرد: این عالمت 
مى تواند در پسران نشانه تنگى مجراى ادرار و در دختران نشانه ابتال 

به انواع چسبندگى ها باشد.
حمید ارشــدى گفت: گریه کودکان هنگام دفــع ادرار یا مدفوع 
یک عالمت جدى اســت که باید مورد پیگیرى و بررســى دقیق 
پزشــک قرار بگیرد؛ زیرا این عالمت نباید در کودکان مشــاهده 

شود.
وى با بیان اینکه طوالنى شدن بروز عالمت درد مى تواند خطرات 
دیگرى براى کودکان در پى داشــته باشد، یادآور شد: گریه کردن 

کودکان هنگام دفع نشــانه عدم توانایى تخلیه کامل است که در 
طوالنى مدت مى تواند موجب بروز عفونت هاى ادرارى، فشار روى 

عضله مثانه حتى حالب ها و کلیه ها شود.
این اورولوژیست کودکان خاطرنشــان کرد: پزشک پس از معاینه 
و تجویز آزمایش هاى الزم علت را تشــخیص مى دهد و درمان را 
آغاز مى کند که درمان ممکن است دارویى باشد و یا کودك نیاز به 

جراحى داشته باشد.
ارشــدى در ادامه گفــت: البتــه گاهــى گریه کــردن کودك 
هنگام دفع مى تواند نشــانه بروز یبوســت و عــدم توانایى براى 
تخلیه اســت و اگر علت یبوســت باشــد، مى توان بدون تجویز 

دارو و صرفًا با تجویز یک رژیم غذایى مناســب مشــکل را رفع 
کرد.

وى افزود: کودکان به دلیل اینکه تا دو سالگى پوشک مى شوند، به 
راحتى ادرار و مدفوع خود را دفع مى کنند، اما پس از این سن و عدم 

استفاده از پوشــک، هنگام تخلیه ادرار یا مدفوع عضله خود را 
منقبض مى کنند که این امر ناشى از عدم آموزش صحیح 

توسط خانواده ه است. وى ادامه داد: وقتى کودك خود 
را منقبض مى کند، عالوه بــر عدم توانایى تخلیه، 

دچار احســاس درد شدید مى شــود که این 
مسئله، گریه آنها را به همراه دارد.

خواص فوق العاده گیالس و آلبالو
خواص فوق العاده گیالس و آلبالو

مطالعات جدید نشــان داده اســت که 
پیاده روى مى تواند بر خالقیت افراد تأثیر 

مثبت داشته باشد.
بررسى هاى اخیر نشــان داده است که 
پیاده روى ســالمت ذهنــى را افزایش 
مى دهد و بر خالقیت تأثیر مثبت دارد. اگر 
در حل یک مشکل توانایى کافى ندارید،

مى توانید پیاده روى کنید.
به جــاى نشســتن، کمــى راه بروید تا 
خالقیت شما افزایش پیدا کند. بررسى ها 
نشــان داده اســت که پیاده روى براى 
داشــتن این تأثیر حتماً  نباید در فضاى 
باز انجام شود و مى توان آن را در فضاى 

بسته نیز انجام داد.
پیش از این نیز مشخص شــده بود که 
پیاده روى باعث بهتر شــدن حافظه و 

تمرکز مى شود.

پیاده روى 
خالقیت را 

افزایش مى دهد

آیا شما هم بیشتر اوقات بدون دلیل عصبانى مى شوید؟ 
آیا اطرافیان از پرخاشــگرى و عصبانیت شــما شاکى 
هستند؟ علل عصبانیت، مختلف و بسیار و آستانه تحمل 

افراد با یکدیگر متفاوت است.
در برخى مواقع که فرد دچار عصبانیت مى شود، ممکن 
است فرد حس برترى نسبت به دیگران داشته و خواب 
کافى نداشته باشد و یا نتواند احساسات خود را کنترل 

کند.
یکى دیگر از علت هاى عصبانیت بدون دلیل، افسردگى 
است که فرد مدام در حال گریه کردن است و در نتیجه 

دچار اختالل خواب و کج خلقى مى شود.
دلیل دیگر نگرانى است. افراد با دلواپسى زیاد، اغلب قادر 
به کنترل احساسات درونى خود نیستند و قرار گرفتن این 
افراد در اوضاع چالشى، موجب عصبانیت خواهد شد. از 
دیگر دالیلى که مى توان به آنها اشاره کرد، ناامیدى از 

کمک دوست، همسر و یا افراد دیگر است.
روش هایى براى کاهش عصبانیت و خشم وجود دارد 

که در ادامه به آنها اشاره مى شود:
■نشــانه هاى هشداردهنده خشــم زودهنگام خود را 

بدانید، چون این مورد در افراد متفاوت است.
■احساسات خود را بدون سرزنش فرد دیگر ابراز کنید.

■ در شرایط دشوار برنامه ریزى داشته باشید.
■ در اوضاع حساس نفس هاى عمیق بکشید.

■ به افکار منفى که موجب تحریک شــما مى شــود، 
بى اعتنا باشید.

■از دیگران کمک بخواهید.
■ در زمــان قــرار گرفتــن در اوضاعى کــه موجب 
پرخاشگرى شما مى شود، به خود زمان استراحت دهید. 
اگر در حال مکالمه با شخص دیگر هستید، اجازه دهید 

وى به سخنانش ادامه دهد.
به یاد داشته باشید که احساس عصبانیت همان رفتار 
 خشــونت آمیز نیست. شناخت حس خشــم و استفاده 
از آن در درك احساســات آســیب پذیر کلید سالمت 

عاطفى است.

چرا بى  دلیل 
عصبانى مى  شویم؟

وى به سخنانش ادامه دهد.
به یاد داشته باشید که احساس عصبانیت همان رفتار 
 خشــونت آمیز نیست. شناخت حس خشــم و استفاده 
دركاحساســات آســیب پذیر کلید سالمت  از آن در

عاطفى است.

آنتى اکسیدان هاى فالونوئید و کاروتنوئید و مواد معدنى فسفر براى 
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ض
هم

ب مشــکل را رفع 

پوشک مى شوند، به 
س از این سن و عدم 

ععضله خود را 
ش صحیح 

كخود
لیه، 

گریه کودك هنگام دفع ادرار و مدفوع را جدى بگیرید

اگر چه علت برخــى از گرفتگى هاى عضالنى 
ناشناخته اســت، اما گاهى ممکن است ناشى از 
پیرى، ورزش هاى ســنگین، مصرف بعضى از 

داروها، کم آبى ویا بیمارى هاى کبدى باشد.
گرفتگى عضالت در قسمت هاى مختلف بدن 

دردناك، اما اغلب بى ضرر هستند.

گرفتگى عضالت پا
گرفتگى عضالت پا فقط منحصر به ورزشکاران 
حرفه اى نیســت. در حقیقت، اکثر مردم هنگام 
استراحت یا شب هنگام دچار گرفتگى عضالت 
مى شــوند. تمرینات کششــى منظم، به ویژه 
در عضله ســاق پا، مى توانــد از گرفتگى هاى 
عضالنى جلوگیرى کند. مصرف «استامینوفن» 
یا «ایبوپروفن» هم هنگام گرفتگى عضالت در 

طوالنى مدت مؤثر نیست.

گرفتگى هاى دوران قاعدگى
نوع دیگرى از گرفتگى هاى عضالنى مربوط به 
دوران قاعدگى اســت. «دیسمنوره»، اصطالح 
علمى براى گرفتگى عضــالت دوران قاعدگى 
است، که در دیواره عضالنى رحم به وجود مى آید 
و باعث مى شود که این دیواره در برابر رگ هاى 
خونى فشرده شود و در ادامه رسیدن اکسیژن به 
رحم قطع مى شــود. در واقع این گرفتگى سبب 
احساس درد در شــکم، کمر، پشت و ران است. 
براى بعضى ها، این گرفتگى به اسپاســم هاى 
مشابه انقباض تبدیل مى شوند، اما براى دیگران 
به صورت یک درد پایدار احســاس مى شــود. 
دانشمندان در ســال 2016 دریافتند که درد این 

گرفتگى ها شبیه درد شدیدى است که افراد به 
هنگام حمالت قلبى دارند، البته در مقابل بعضى 
از پزشکان فقط داروهایى مثل ایبوپروفن براى 

مبارزه با این دردها تجویز مى کنند.

گرفتگى عضالت معده
افراد اغلب در مورد داشــتن گرفتگى معده 

شکایت مى کنند، اما این یک اصطالح 
غیر اختصاصى است که معموًال با 

درد معده که ناشــى از طیف 
وســیعى از شرایط جدى 

و غیر جدى اســت، 
اشــتباه گرفتــه 

مى شود.

فشار خون باال زمانى است که عدد نشان دهنده 
فشار خون از 14 روى 9 بیشتر باشد.

اگر مشکل فشــار خون به موقع درمان نشود 
منجر به بیمارى هاى قلبى- عروقى خواهد شد. 
بنابراین درمان مؤثر فشار خون از اهمیت باالیى 

برخوردار است.
عدم درمان فشــار خون با ال منجــر به ایجاد

 بیمارى هایى از قبیل دیابت، ضربان قلب نامنظم، 
حمله قلبى، ســکته مغزى و حتى نارسایى کلیه 
مى شــود. داروهایى که براى فشــار خون باال 
تجویز مى شوند اغلب با عوارض جانبى همراه 
است.خوشبختانه با تغییر سبک زندگى و استفاده 
از داروهــاى طبیعى مى توانید بــه راحتى این 
بیمارى را درمان کرده و از ابتال به آن پیشگیرى 
کنید. درمان هاى طبیعــى و مؤثر براى کاهش 
خطر ابتال به فشار خون باال و بیمارى هاى قلبى- 

عروقى عبارتند از:

کاهش فشار خون با آبلیمو
آبلیموترش را با آب مخلوط کرده و هر روز صبح 

ناشتا میل کنید.

لیموترش انعظــاف پذیرى عــروق را بهبود 
بخشیده و موجب کاهش فشار خون مى شود.

کاهش سریع فشار خون با سیر
سال هاست که سیر به عنوان درمانى سنتى براى 
درمان مشکالت قلبى- عروقى مورد استفاده قرار 

مى گیرد.
سیر فشــار روى دیواره هاى عروق را کاهش 
مى دهد، کلســترول و چربى خــون را از بین 
مى برد. همچنین مى تواند فشار خون را تنظیم کند 

و تولید اکسید نیتریک در خون را افزایش دهد.

درمان فشار خون باال با جوش شیرین و 
سرکه سیب

سرکه ســیب حاوى مواد مغذى مفید از جمله 
پتاسیم، کلسیم و منیزیم اســت که همه براى 
کاهش فشار خون و انعطاف پذیرى عروق الزم 

هستند.
این مــواد معدنى، جریــان خــون را بهبود 
مى بخشند، بنابراین از مشکالت قلبى-  عروقى 

جلوگیرى مى کنند.

کاهش سریع فشار خون با روش هاى طبیعى

انواع گرفتگى عضالت در بدن

ریزش مو مشکلى شــایع در جهان اســت. اگر به 
ســرعت وزن خود را کاهش دهید، احتمال تشدید 
ریزش مو افزایش مى یابد. اگر تغییرات چشمگیرى 

در رژیم غذایى خود ایجاد کرده و میزان کالرى هاى 
دریافتــى روزانه خــود را به شــدت کاهش دهید، 
تجربه نازك شــدن و ریــزش مــو دور از انتظار

نیست.
این شــرایط به ویژه در افراد مبتال به بى اشتهایى 
عصبى شایع است. در این مورد، کمبود مواد مغذى 
به واسطه تغییرات چشــمگیر و سریع کاهش وزن 
دلیل ریزش مو محســوب مى شود. اگر مواد مغذى 
مورد نیاز بدن را به میزان کافى مصرف نکنید، برخى 
مکانیزم هاى دفاعى بدن وارد عمل خواهند شــد و 

تغذیه اندام ها و بخش هاى مهم بــدن با این مواد 
مغذى را در دستور کار قرار مى دهند. فولیکول هاى 
مو بین این بخش هــا قرار ندارنــد و از این رو مواد 
مغذى ضرورى مورد نیاز براى حفظ سالمت مو را 

دریافت نمى کنند.
بیشــتر افراد به طور کلى پس از گذشــت شش تا 
9 مــاه از کاهــش وزن، رشــد عادى مــوى خود 
را تجربــه مى کننــد. با وجــود این، برخــى افراد  
دیگــر هیچــگاه موهاى از دســت رفتــه خود را

 بازنمى یابند.

کاهش وزن چه ارتباطى با ریزش مو دارد؟
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کشف جسد سالخى شده در جوى آب

نصف جهــان   با حادثه اى که دیروز بر اثر برخورد یک 
تانکر با یک دستگاه اتوبوس مســافربرى در سنندج 
رخ داد، برگ دیگرى به پرونده قطــور تصادف هاى 
تانکرهاى حامل سوخت در استان کردستان اضافه شد.
طى ده سال گذشــته در محورهاى مواصالتى استان 
کردستان 187 تانکر ســوخت واژگون شــده اند اما 
آخرین حادثــه از این نوع که بامداد دیــروز روى داد، 
بدترین آن بــود. در این حادثه تانکر حامل ســوخت
 نفــت با یــک اتوبــوس در ســنندج برخــورد کرد
 که موجب کشته شــدن 12 نفر از مسافران اتوبوس و 
راننده نفتکش شد و هفت نفر دیگر نیز در این سانحه 

مصدوم شدند.
اولین دقایق بامداد چهارشــنبه20 تیر ماه یک تانکر 
حامل ســوخت نفتا از مســیر شــمال به جنوب بلوار 
دکتر حســینى ســنندج در حرکت بود که با اتوبوسى 
که خارج از ترمینال ســنندج متوقف بود، برخورد کرد. 
شدت تصادف به حدى بود که موجب حریق همزمان 
اتوبوس و نفتکش و تعدادى از خودروهاى عبورى شد.

  13جسد تحویل اورژانس شد
معاون عملیات ســازمان آتش نشــانى شهر سنندج 
در خصوص این حادثه گفت: در ســاعت چهار دقیقه 
بامداد چهارشنبه به اولین ایســتگاه آتش نشانى این 

خبر اعالم شد.
صالح زندى عنوان کرد: در این حادثه یک دســتگاه 
نفت کش بــا برخورد اولیه با اتوبــوس موجب انفجار 
شدید و آتش سوزى شــد و دو دستگاه خودروى وانت 
پیکان و خودرویى که قابل شناســایى نبود نیز قربانى 

این حادثه شدند.
زندى آمار نهایى تعداد افراد کشته شده در محل وقوع 

حادثه را 13 نفر اعالم کردو افزود: 13 جســد تحویل 
نیروهاى اورژانس داده شــد که 12 نفر آن مربوط به 
اتوبوس و یک نفر آن مربوط به نفتکش اســت. وى 
افزود: در جریان ایــن حادثه راننده و شــاگرد راننده 

اتوبوس نجات پیدا کرده اند.
معــاون عملیات ســازمان، آتش نشــانى ســنندج
 اظهار کرد: 18 هزار لیتر مواد ســوختى در این حادثه 

سوخت.

اتوبوس چند سرنشین داشت؟
یکى از رانندگان اتوبوس حادثــه دیده گفت: در زمان 
وقوع ســانحه تصادف اتوبوس 17 سرنشــین داشت 

که تنها دو نفر نجات پیدا کردند و 15 نفر جان باختند.
«چیاکو کریمى» که در این حادثه جان ســالم به در 
برده اســت،  اظهار کرد: اتوبوس براى ســوار کردن 
مسافر پشت یک دستگاه وانت توقف کرد که ناگهان 
همزمان با برخــورد تانکر با اتوبوس صــداى انفجار 
بلند شــد و تانکر و اتوبوس به صورت همزمان دچار 
حریق شدند. وى افزود: من جلوى در ایستاده بودم به 
محض انفجار از اتوبوس بیرون پریدم. وضعیت واقعًا 
وحشتناکى بود و چیز دیگرى بخاطر ندارم. کریمى با 
بیان اینکه در کل 14 مســافر، دو راننده و یک شاگرد 
راننده سرنشــین اتوبوس بودیم، اظهار کرد: تنها دو 
نفر از این 17 سرنشین جان ســالم به در برده و مابقى 

متأسفانه جان باخته اند.
شــنیده هاى حاکــى از آن اســت کــه در صورت 
وضعیت این اتوبوس 11 مســافر درج شده است که 
بنابر گفته یکى از عوامل ترمینال ســنندج، در هنگام 
خروج، سه مسافر دیگر ســوار شده اند. شاهدان عینى

 هم مى گویند، اتوبوس پس از خروج از ترمینال براى 

اینکه مســافران دیگرى را خارج از محوطه ترمینال
 سوار کند و تعداد مسافرانش را افزایش دهد، مدتى در 
کنار بلوار متوقف بود که تانکر ســوخت با آن برخورد 

کرد.

 عراقى بودن تانکر و راننده آن صحت 
ندارد 

در حالى که مجتبى خالدى، سخنگوى اورژانس کشور 
در گفتگو با خبرگزارى «آنا»، نفتکش حادثه دیده را یک 
تانکر عراقى حامل سوخت عنوان کرده بود، جوهرى، 
دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان کردستان 
تصریح کرد: تانکر حمل سوخت مربوط به خود ایران 
بوده و اینکه گفته مى شــود تانکر و راننده آن از کشور 

عراق بوده است، صحت ندارد.
همچنین گفته مى شود این تانکر حاوى نفت مازوت و 
داراى پالك کرمانشاه است که اطالع دقیقى از مسیر 
ورود و خروج آن تاکنون در دســت نیســت. اتوبوس 
مسافربرى نیز متعلق به شــرکت «دیدار سیر گیتى »  

بوده که عازم تهران بوده است.

 علت اولیه حادثه 
محمدحسین حمیدى، فرمانده پلیس راه کشور با اعالم 
اینکه علت حادثه در دست بررسى است، گفت: احتماًال 
نقص فنى نفتکش و تردد در ساعت غیرمجاز آن علت 

این حادثه باشد.
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان کردستان نیز از 

تشکیل پرونده قضائى براى این حادثه خبر داد.
جوهرى گفت: بر اساس گزارشات اولیه پارگى شیلنگ 
ترمز تانکــر حمل ســوخت علت وقــوع حادثه بوده 
اســت که باید منتظر گزارش نهایى مراجع ذیصالح

 باشیم.
کارشناسان پلیس راهور نیز اعالم کردند نقص فنى در 
سیستم ترمز تانکر حامل مواد سوختى و عمل نکردن 
آن علت اصلى وقوع این حادثه است و منجر به برخورد 
شدید تانکر از پشت با اتوبوس و انفجار مواد سوختى و 

آتش گرفتن اتوبوس بوده است.

اعالم 3 روز عزاى عمومى در کردستان
در پى حادثه تصــادف اتوبوس مســافربرى با تانکر 
نفتکش در شهر سنندج ســه روز در استان کردستان 

عزاى عمومى اعالم شد.
استاندار کردستان ضمن اینکه این سانحه دلخراش را 
به مردم کردستان و بازماندگان این حادثه تسلیت گفت 

سه روز عزاى عمومى در این استان اعالم کرد.
بهمــن مرادنیــا افــزود: از امــروز بــراى تعریض 
و برطرف کــردن مشــکالت کمربنــدى دکتــر 
حسینى اقدام خواهد شد تا دیگر شاهد چنین حوادثى 

نباشیم.

 مزاحمت براى نیروهاى امدادرسان 
 جمع زیادى از مــردم اطراف بلوار دکتر حســینى در 
محل وقوع این حادثه حضور پیدا کرده بودند. درحالى 
که مسافران اتوبوس مســافربرى در سنندج در حال 
ســوختن بودند و مردم و امدادگران مشــغول کمک 
به حادثه دیدگان، ناگهان تعداد انگشــت شــمارى از

 افرادى که در محل حادثه حضور داشــتند، به سمت 
نیروهاى امدادى و انتظامى حمله ور شــده و لحظاتى 
مانع امداد رسانى شــدند و با سنگ و چوب به تعدادى 
از خودروهاى دولتى، انتظامى و امدادرســان صدمات 

جدى وارد کردند.

یک شهروند تهرانى از یک شرکت لبنیاتى به دلیل وجود 
میخ در شیشه شیر به دادسرا شکایت کرد و گفت: «چند 
روز پیش یک بطرى شیشه اى شیرکاکائو از مغازه محل 
خریدارى کردم که در هنگام مخلوط کردن محتویات آن 

متوجه وجود یک عدد میخ در بدنه بطرى شدم.»
«احمد صالحى» در گفتگو با ایرنا افزود: «پس از تماس 
تلفنى با بخش شــکایات این شــرکت و پیگیرى هاى 
فراوان، ابتدا آنها منکر وجود میخ در بطرى شیشــه شیر 
شدند اما روز بعد، یک نفر از بازرسى شرکت به در منزل 
مراجعه کرده و با مشاهده آن، تقاضاى مسکوت گذاشتن 
این موضوع و پاك کردن صورت مسئله را داشت.» وى 
ادامه داد: «نوع برخورد و واکنش آنها سبب شد تا براى 
پیگیرى و شکایت از این شرکت لبنیاتى مصمم باشم و 
حتى امروز(یک شــنبه) کار خود را تعطیل کرده و براى 

شکایت به دادسرا مراجعه کنم.»
روى بطرى شــیرى کــه وى به همراه خود داشــت و 
همچنان در آن بسته بود، تاریخ تولید 12 تیرماه و زمان 
انقضا 16 تیرماه درج شده بود. براساس شکایت این فرد، 
بازپرس شعبه پنجم دادسراى عمومى و انقالب ناحیه 19 

تهران که مربوط به مسائل پزشکى است، در نامه اى به 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى ایران، خواستار 
تحقیق درباره موضوع، بررسى مجوز این شرکت لبنیاتى 
در تولیــد محصوالت غذایى و شــکایت هاى احتمالى 
مشــابه از این کارخانه تولیدى و همچنین پاسخگویى 

مسئول فنى آن شده است.

روزنامه «جمهورى اســالمى» نوشت: نیروهاى 
عراقى مردى را در بغداد دستگیر کردند که با انتشار 
فایل هاى ویدئویى در شبکه هاى اجتماعى مدعى 

شده بود «عیسى مسیح» است.
به گــزارش پایگاه خبــرى «الســومریه نیوز»، 
فرماندهى عملیات بغداد، روز ســه شنبه با صدور 
بیانیه اى اعالم کرد نیروهاى امنیتى این فرماندهى 
به همراه نیروهاى امنیت ملى موفق شدند «طارق 
هاشم»، مرد متهم به حیله گرى و فریبکارى در منطقه «الغزالیه» در غرب شهر 

را دستگیر کنند. 
براســاس این گزارش، فرماندهى عملیات بغداد در بیانیــه خود ضمن اعالم 
اینکه فرد مذکور مدعى شده که «عیسى مسیح» اســت و از طریق فایل هاى 
ویدئویى در شبکه هاى اجتماعى براى این مســئله تبلیغ کرده، تأکید کرد که
 دستگیرى وى براى از بین بردن پدیده حقه بازى و شیادى و سوءاستفاده از افراد 

ساده بوده است.

 فرمانده انتظامى ماســال از فوت زن میانسال بر 
اثر سقوط باالبر غیر اســتاندارد در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ وحید اصالنى با اعالم این خبر گفت: در 
پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر 
سقوط خانمى از باالبر ساختمان بالفاصله مأموران 
انتظامى براى بررسى موضوع به محل مورد نظر 

اعزام شدند.
این مقام انتظامى افزود: با حضور مأموران پلیس در محل حادثه مشــخص شد 
زنى 47 ساله در ساختمان محل زندگى حین استفاده از باال بر غیر استاندارد که 
دچار نقص فنى شده بر روى زمین ســقوط و فوت کرده است. فرمانده انتظامى 
ماسال با بیان اینکه علت وقوع حادثه در دست بررسى است، خاطر نشان کرد: 
با توجه به هشدارهاى متعدد در خصوص ایمن سازى ساختمان ها هنوز شاهد 
استفاده از تجهیزات و وسایل غیر استاندارد هســتیم که منجر به بروز حوادث 

دلخراش مى شود.

جسد مرد جوان که با 15 ضربه چاقو به قتل رسیده 
بود، در شرق تهران کشف شد.

به گزارش تســنیم؛ ســاعت 18و20دقیقه روز 
دوشنبه18 تیر ماه سال جارى مأموران کالنترى 
132 نبرد در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت 
اعالم کردند جسد مردى حدوداً 30  ساله که اوراق 
هویتى به همراه ندارد، داخل یک جوى آب حوالى 
یک زمین کشاورزى در اتوبان شهید محالتى مسیر 
شرق به غرب، خیابان شــاه آبادى، خیابان کوثر 

توسط رهگذران مشاهده و مراتب به پلیس اعالم 
شده است.دقایقى بعد از اعالم این خبر بازپرس 
امور جنایى تهران به همراه اکیپ تشخیص هویت 
آگاهى و کارشناسان پزشکى قانونى در محل کشف 
جسد حاضر و مشغول تحقیقات درباره این پرونده 
شدند.تیم جنایى در محل کشــف جسد با جسد 
خونین  مرد جوانى که 9 ضربه چاقو به قفسه سینه و 
چندین ضربه چاقو به پهلویش (حدود شش  ضربه) 
اصابت کرده و خالکوبى هاى متعدد به روى بدنش 

نقش بسته بود، مواجه شدند.
کارشناسان پزشکى قانونى اعالم کردند حدود سه 
ســاعت از مرگ مقتول مى گذرد و کارآگاهان این 
احتمال را دادند که مقتول در مکان دیگرى به قتل 
رسیده و جسد وى به محل کشف جسد انتقال یافته 
است.در نهایت جســد مقتول با دستور بازپرس 
امور جنایى تهران براى بررسى بیشتر به پزشکى 
قانونى منتقل شــد و تحقیقات درباره این پرونده 

ادامه دارد.

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات همدان گفت: دو 
همدانى با حضور در سایت قمار و شرط بندى، یک میلیارد و 

300 میلیون ریال از دارایى خود را باختند.
سرهنگ فیروز ســرخوش نهاد در گفتگو با ایرنا بیان کرد: 
برخى از افراد با سوء استفاده از بستر فضاى مجازى اقدام به 
راه اندازى سایت هاى شرط بندى و قمار مى کنند. وى با بیان 
اینکه در این سایت ها اغلب بر روى نتیجه رقابت هاى ورزشى

 شرط بندى مى شود، گفت: با توجه به قرار گرفتن در بازى هاى 
جام جهانى تنور اینگونه شرط بندى ها داغ تر است. سرهنگ 
سرخوش نهاد اظهار کرد: مدیران این سایت ها ابتدا از قربانیان 
درخواست وجه کرده سپس به آنها اجازه پیش بینى نتایج بازى 
را مى دهند و براى جذب مشترى، به صورت صورى افرادى 
را به عنوان برنده اعالم مى کنند. وى افزود: یکى شــاکیان 
پرونده شرط بندى، 800 میلیون ریال از دارایى خود را از دست 
داده است و طبق بررسى هاى صورت گرفته یک صراف براى 
گردش مالى اقدام به راه اندازى ســایت قمار کرده و پس از 

واریز شدن وجوه به حساب وى، متوارى مى شود. رئیس فتا 
همدان اضافه کرد: همچنین فرد دیگرى 500 میلیون ریال از 
دارایى خود را در این سایت شرط بندى از دست داد. سرهنگ 
سرخوش نهاد تأکید کرد: با توجه به جعلى و غیر قانونى بودن 
این سایت ها هیچگونه اطمینانى از بازگشت وجوه واریزى به 
حساب هاى اعالم شده نیست. وى افزود: افرادى که در دام 
این سایت ها گرفتار مى شوند عالوه بر خود، خانواده هایشان را 
نیز درگیر مشکالت مى کنند چراکه بیشتر این افراد این وجوه 

را از خانواده به بهانه انجام کارى دریافت مى کنند.

زوج فرهنگى بازنشســته در محلــه نایبند 
شمالى بندرعباس به قتل رسیدند.

رئیس پلیس آگاهى استان هرمزگان گفت: 
ابراهیم ذاکرى دبیر بازنشســته شــیمى و 
همســرش نصیرزاده دبیر بازنشسته زیست 
شناســى از فرهنگیان بازنشسته بندرعباس 
بودند که روز سه شــنبه در منزلشان به قتل 

رسیدند.
سرهنگ عبدالمجید کرمى افزود: بر اساس  
تحقیقات  اولیه به نظر مى رسد انگیزه قاتل 
یا قاتالن ســرقت بوده است. وى گفت: تیم 
تخصصى کارآگاهان دایــره جنایى پلیس 
آگاهى در حال بررســى و تکمیل تحقیقات 

هستند.

تانکر ترمز برید، 13 نفر در آتش سوختند

به تازگى یکى از عکاســان در پارك جنگلى هند 
توانسته تصاویرى شگفت انگیزى از درگیرى دو 

ببر نر و ماده را به تصویر بکشد.
به تازگى تصاویرى از پارك جنگلى هند در فضاى 
مجازى منتشر شده است که درگیرى و جنگ دو 

ببر نر و ماده را بر سر قلمرو خود نشان مى دهد.
عکاســان مى گویند پیش از آغــاز این جنگ، دو 
حیوان به سمت هم رفته با نوعى صداى خاص با 
هم سخن مى گفتند. پس از این اتفاق دو ببر نر و ماده وارد درگیرى شدند به طور 

بسیار سختى به هم آسیب رساندند.
بر اســاس گفته عکاســان، در پایان این جنگ عجیــب، ببر نر پیروز شــده 
و توانست از قلمرو خود دفاع کند. گفتنى است این اتفاق در پارك جنگلى واقع در 
هند رخ داده است. تصاویر درگیرى بین این دو ببر بسیار داغ شده است تا حدى 
که به مهمترین خبر حیات وحش 24 ســاعت منتهى به روز چهارشنبه تبدیل 

شده است. 

جانشین فرمانده انتظامى استان از وقوع یک فقره 
آتش سوزى در گمرك سمنان خبرداد و گفت: این 
حادثه 40 میلیارد ریال خسارت برجاى گذاشت اما 

خوشبختانه تلفات جانى نداشت.
ســرهنگ عبدا... حســنى اظهار کــرد: روز پنج 
شــنبه وقوع یک فقره آتش سوزى غیرعمدى در 
گمرك سمنان به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 
اعالم شد. وى افزود: در این حادثه که در یکى از 
سوله هاى گمرك واقع در ابتداى محور سمنان - دامغان رخ داد، 500 ُتن پنبه بنا 
به دالیل نامعلوم دچار حریق شد که عوامل آتش نشانى پس از ساعاتى تالش، 

آتش را مهار کردند.
این مسئول انتظامى با بیان اینکه عالوه بر پنبه ها، مقادیر قابل توجهى از دیگر 
اقالم و لوازم موجود در این سوله به علت آبگرفتگى تخریب شد، خاطرنشان کرد: 
کارشناسان خسارت ناشى از این آتش ســوزى را بالغ بر 40 میلیارد ریال برآورد 

کردند.
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گفتارها نگهدارى مى شود و نهان ها آشکار و هر کسى در گرو اعمال 
خویش است و مردم گرفتار کمبودها و آفت هاهستند جز آنکه خدا 
نگهدارد؛ درخواست کنندگانشان مردم آزار و پاسخگویان به زحمت 
و رنج دچارنــد و آنکس که در اندیشــه از همه برتر اســت با اندك 

خشنودى یا خشمى از رأى خود باز مى گردد.
موال على (ع)

فاز 3 خط یک قطار شهرى اصفهان با اعتبار هشت هزار میلیارد ریال 
شامل 5 کیلومتر و شش ایســتگاه جدید با حضور معاون اول رئیس 

جمهور، استاندار، شهردار و سایر مقامات رسماً افتتاح شد.
در ابتداى این مراسم که در ایستگاه دفاع مقدس (صفه) با قرائت آیاتى 
از کالم ا... مجید و نواختن سرود پرافتخار جمهورى اسالمى ایران آغاز 
شده بود شهردار اصفهان به عنوان میزبان با خیرمقدم به مهمانان به 
ویژه معاون اول رئیس جمهور گفت: براساس شــرایط کشور، امروز 
حرکت ها در کشور و اســتان اصفهان باید بر محور وحدت، انسجام، 
همدلى، یکپارچگى و همراهى همه مســئوالن و مردم استوار باشد و 
امید اســت با کمک همه، بتوانیم حرکت پویا و قوى اى که آغاز شده 

است را ادامه دهیم.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه متروى اصفهان 17 سال پیش به دلیل 
چالش و عدم تخصیص بودجه مناســب، اجرایى نشد، اظهار کرد: در 
آن زمان که قیمت هــا هم زیاد نبود مترو با تخصیص مناســب مالى 

مى توانست اجرا شده و شهر ارزان اداره شود.
وى ادامه داد: در چهار ماه گذشــته در متروى اصفهان به اندازه چهار 
سال کار شبانه روزى در سه شیفت به کمک مردانى که زیر زمین، یک 
شهر ساختند اجرا شد و ما در پایان سال گذشته براساس قولى که داده 
بودیم از 20 کیلومتر مسیر اولیه مترو از منتهى الیه شمال اصفهان یعنى 
شهرك قدس تا صفه، 5/5 کیلومتر آن را در چهار ماه با شش ایستگاه 
که مهمترین ایستگاه آن میدان امام حسین(ع) که محل تالقى خط 
یک و 2 است، آماده کردیم. شهردار اصفهان با قدردانى از معاون اول 
رئیس جمهور براى افتتاح رسمى فاز 3 خط یک قطار شهرى گفت: در 
گوشه هاى جنوب غربى میدان دروازه شیراز که ورودى شهر اصفهان 
از شیراز است و روزانه بیش از ده هزار خودرو در این مسیر تردد مى کنند 
زمینى به وسعت 3 هکتار (استخر انقالب) وجود دارد که با نامه  اى که 
تهیه شده، از معاون اول رئیس جمهور مى خواهیم دستور دهند تا اداره 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان این زمین را با ما تهاتر کند، تا این 
محل براى ادامه خط 3 مترو به عنوان مکانى تجارى- خدماتى مورد 

استفاده قرار گیرد.  نوروزى با بیان اینکه اصفهان شهرى تاریخى، میراثى 
و گردشگرى است، افزود: کاخ چهلستون، مسجد جامع عتیق و میدان 
امام(ره) جزو میراث ثبت شده در یونسکو است که امروز بر اثر خشکسالى 
مورد تهدید قرار دارند. بنابراین به عنوان شهردار اصفهان از معاون اول 
رئیس جمهور مى خواهم تالش کنند تا اصفهان که افتخار کشور است به 
عنوان شهر میراثى باقى بماند. وى تأکید کرد: شهردارى ها که اکثریت 
مردم با آنها همراه هســتند اگر مورد حمایت دولت باشــند مى توانند 
دغدغه ها را رفع کنند. این در حالى است که رضایت مردم با ارائه خدمات 
به موقع و مطلوب و تکریم آنان بیش از پیش فراهم شود و شهردارى ها 
مى توانند این مسیر را ادامه دهند. شهردار اصفهان از معاون اول رئیس 
جمهور خواست تا با شهردارى ها جلسه برگزار کنند و حرف ها را بشنوند 

تا همه با هم با وحدت و همت، اصفهانى آبادتر از گذشته داشته باشیم.
■■■

معاون اول رئیس جمهور هم در این مراسم از شهردار و اعضاى شوراى 

شهر اصفهان و همچنین همه کسانى که در راه اندازى فاز 3 خط یک 
متروى اصفهان همکارى کردند قدردانى کرد.

اســحاق جهانگیرى با بیان اینکه مردم اصفهان واقعًا به دلیل سابقه 
تاریخى، توسعه و جمعیت شهر، نیازمند خدمات بیشترى به خصوص در 
زمینه حمل و نقل شهرى هستند، گفت: در مقطعى از زمان بسیارى از 
کالنشهرهاى کشور همچون اصفهان با مسائل زیست محیطى مواجه 
شده و زندگى مردم در برخى موارد هم صدمه مى بیند، بنابراین باید در 
زمینه ارائه خدمات شهرى به مردم کار جدى ترى صورت بگیرد و در 
این راستا ساخت مترو در دستور کار شهردارى هاست. وى افزود: دولت 
و شهردارى ها باید تالش و کمک کنند تا مترو با سرعت بیشترى آماده 

شود و در خدمت مردم باشد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در این مقطع ما بخشى از بنزین را 
وارد مى کنیم که باید براى آن برنامه ریزى شود. البته ما به دنبال افزایش 
قیمت بنزین هم نبوده ایم و رئیس جمهور در ابتداى سال جارى بحث 

نوسازى حمل و نقل درون شهرى را مطرح کردند.
جهانگیرى خاطرنشان کرد: سال گذشته براى خرید واگن دو میلیارد 
دالر اختصاص داده شد تا بتوانیم با توان ساخت داخل و مشارکت خارجى 
زیرساخت خوبى براى کالنشــهرهاى تهران، اصفهان و شیراز ایجاد 
کنیم تا با واگن هاى بیشتر، مسافران بیشترى هم از مترو استفاده کنند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: در شوراى اقتصاد تصویب شد هر 
مسافرى که با حمل و نقل ریلى درون شهرى و برون شهرى جابه جا 
شود به علت صرف جویى در سوخت، امکان استفاده از فاینانس براى 

شهردارى ها مهیا شود که این کمک به شهردارى هاست.
جهانگیرى در ادامه افزود: براى قطار سریع الســیر اصفهان- تهران 
فاینانس دو میلیارد دالرى اختصاص داده شــده و اعتبار گشــایش و 
فاینانس صورت گرفته این در حالى است که همزمان برقى کردن قطار 

تهران- مشهد در حال اجراست.
وى گفت: با توجه به اینکه روزانه هزاران تردد خودرویى مابین شهرهاى 
تهران، اصفهان و... صورت مى گیرد اگر راه آهن حومه اى دنبال شود 
مشکل جابه جایى مسافر تا حدود زیادى حل خواهد شد. البته ما براى 

جابه جایى، تاکسى و موتورسیکلت هم برنامه ریزى کرده ایم.
معاون اول رئیس جمهور مى گویــد: در این مقطع زمانى، مدیران باید 
نشان دهند که از دانش پیشــرفته در دیگر کشورها مى توانند استفاده 
و آنها را اجرایى کنند و در این میان، شــهردارى ها مقدم خواهند بود و 
ما نیز سعى مى کنیم با برگزارى جلسات با شهردارى ها، با آنان ارتباط 
داشته باشیم و در نتیجه طرح هاى بزرگ با کمک دانش ایرانى در کشور 

راه اندازى شود و این مهمترین پیام به دشمنان خواهد بود.
جهانگیرى با بیان اینکه ما به توانمندى و برخورد منطقى خود اعتقاد 
داریم، افزود: مسئوالن اصفهان باید طرح هاى بزرگ همچون فوالد، 
مترو و... را افتتــاح کنند که مى تواند بیانگر توان مهندســى کارهاى 

بزرگ باشد.
وى خاطرنشان کرد: در مورد اختصاص 3 هکتار زمین در دروازه شیراز 
که شهردارى متقاضى آن است هم با هماهنگى استاندار جلساتى برگزار 

خواهد شد و ما هم کمک خواهیم کرد.

با افتتاح بخش دیگرى از خط قطار شهرى اصفهان توسط معاون اول رئیس جمهور؛

خط 1 مترو اصفهان تکمیل شد
ساسان اکبرزاده

نصف جهان   مراسم تشییع پیکر پاك و مطهر شهداى دفاع مقدس 
و گرامیداشت روز عفاف و حجاب، ساعت 18، بیست و یک تیرماه 
(امروز) با حضور گسترده مسئوالن و مردم در میدان امام(ره) اصفهان 

برگزار خواهد شد. 
معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار اصفهــان در جمع 
خبرنگاران با تأکید بر حضور گســترده مردم در این مراسم، اظهار 
امیدوارى کرد بتوانیم پاسخگوى دالورمردى هاى شهداى دوران 
مقدس باشیم و این مراســم همچون دیگر فعالیت هاى استان، در 

سطح کشور مثال زدنى باشد. 
حمیدرضا طباطبایى با بیان اینکه مراسم 21 تیرماه در میدان امام(ره) 
اصفهان متعلق به گروه و جناح خاصى نیست و در راستاى آرمان ها 
و ارزش هاى نظام مقدس جمهورى اســالمى است افزود: حجاب 
توصیه اصلى دین است که مردم در جامعه به آن مقید هستند و اعتقاد 
قلبى آنهاست و سیاست دولت در بحث حجاب، رعایت قوانین بوده 
و با برخوردهاى تند در بحث حجاب موافق نیستیم و باید با تشویق 

حجاب اسالمى در جامعه ترویج یابد. 
وى ادامه داد: عفت فقط به رعایت ظواهر نیست بلکه تأمین معیشت 
مردم، آموزش صحیح و... باعث ترویج عفاف و حجاب خواهد شد 
و رعایت قوانین و زمینه حجاب، کمتر از یک درصد و آن هم جنبه 

ارشادى است. 
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان گفت: حجاب 
ریشه فرهنگى در کشور دارد و مسائل فرهنگى زمانبر است ضمن 

اینکه معتقدم جامعه ایرانى پاك ترین جامعه است و عفیف ترین مردم 
جهان زنان و مردان ایرانى هستند.  طباطبایى از رسانه ها نیز خواست 
تا نسبت به اطالع رســانى مطلوب براى حضور حداکثرى مردم به 

خصوص بانوان در این مراسم اقدام کنند. 
■■■

مسئول شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان نیز 
گفت: در شرایط فعلى که دشمن با هجمه هایى قصد براندازى نظام 
را دارد حضور گسترده مردم در اینگونه مراسم ها، نشان از حمایت و 

پشتیبانى خواهد داشت. 
جعفر عسگرى با بیان اینکه عفاف و حجاب الزمه یک جامعه اسالمى 
است افزود: فلسفه انقالب اسالمى، رسیدن به خدا بود و شهدا از تمام 
هستى خود براى تحقق ارزش هاى انقالب گذشتند و ما میراث دار 
خون هاى پاك شهدا هستیم و جامعه ما علیرغم همه دشمنى هاى 

40 ساله، مردانه ایستاده است. 
وى گفت: دشمن براى ضربه زدن به اصل انقالب، همه امکانات را به 
کار گرفته و به نظر مى رسد امروز از صدور فرهنگ انقالب اسالمى 
بیش از دیگر پیشرفت هاى جمهورى اسالمى ایران، عصبانى است. 

فرهنگى که به جهان صادر شده و فرهنگ پایدارى است. 
مسئول شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان ادامه 
داد: دشمن امروز کانون خانواده را نشــانه رفته و ما هرچه در مسیر 
حفظ صیانت از خانواده و ارزش ها گام برداریم در مقابل هجمه هاى 

فرهنگى و امنیتى دشمن بیمه خواهیم شد. 

عسگرى با بیان اینکه مهمترین پیام مراسم تشییع شهدا همزمان 
با روز عفاف و حجــاب در میدان امام(ره) اصفهان، ایســتادگى بر 
ارزش ها و پشتیبانى مردم از نظام است گفت: دشمن باید آرزوهاى 

خود را همچون 40 سال گذشته، به گور ببرد. 
وى بصیرت افزایى به صورت منظم در طول سال و اطالع رسانى 
به مردم را از عوامل مؤثر برشمرد و گفت: در هفته عفاف و حجاب، 
برنامه هاى مختلفى همچــون ســرودخوانى 500 نفر خواهران 
محجبه، سخنرانى و... به اجرا درمى آید. همچنین 15 غرفه فرهنگى 
و 20 ایستگاه صلواتى در میدان امام(ره) اصفهان، به ارائه خدمت به 
مردم مى پردازد البته در این میان برخى مجموعه ها، آنگونه که باید 

در برگزارى این مراسم همکارى نکردند. 
■■■

مشاور امور بانوان استاندار اصفهان هم گفت: امروز، جنگ ما با دشمن 
جنگ  اقتصادى و فرهنگى است و ارزش هاى نظام هدف قرار گرفته 
و روى حجاب هجمه خاص دارند و هر روز با عنوانى سعى دارند باور و 
اعتقاد دختران ما را نسبت به حجاب متزلزل سازند که ما نیز باید براى 

مقابله با آنها، ترفند داشته باشیم. 
سهیال اثنى عشران با بیان اینکه حضور خواهران محجبه عزت نفس 
بانوان را افزایش مى دهد گفت: این امر نشــان مى دهد دختران ما 

علیرغم همه تبلیغات سوء، به عفاف و حجاب، اعتقاد خاص دارند. 
وى افزود: عفاف و حجــاب باید در کنار هم باشــد و اعتقاد داریم 
حجاب ظاهرى یک امر است و عفاف شامل گفتار و کردار مردان هم 

مى شود و باید رعایت شود. 
اثنى عشران گفت: براى حجاب کار فرهنگى باید از دوران کودکى 
آغاز شود و استمرار یابد و عفاف و حجاب با بهره گیرى از دیدگاه هاى 

کارشناسان و به صورت علمى باید مدنظر باشد. 
مشاور امور بانوان استاندار اصفهان با اشــاره به برنامه هاى هفته 
عفــاف و حجــاب در اصفهان گفــت: برگزارى 35 نشســت در 
زمینه هاى عفاف و حجاب، ســبک زندگى، حجاب در حلقه هاى 
صالحین و... در اصفهان، برگزارى ده نمایشــگاه عفاف و حجاب، 
وجود هشت فروشگاه عفاف و حجاب با تخفیف ویژه، برگزارى ده 
کارگاه عفاف و حجاب به صورت اختصاصى براى دختران نوجوان، 
مسابقات پیامکى، عکاسى و..، تهیه بسته فرهنگى و توزیع در سطح 
شهر اصفهان، برگزارى تریبون آزاد در دانشگاه و بسیج دانشجویى، 
برخى از برنامه هاى هفته عفاف و حجاب در شــهر اصفهان است. 
این درحالى است که دفتر امور بانوان استاندارى مقدمات برگزارى 
نمایشــگاهى با محوریت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان را به صورت متمرکز در هفته دولت و یا هفته دفاع مقدس 

فراهم کرده است. 
■■■

مسئول بسیج زنان ســپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان هم 
گفت: هفته عفاف و حجاب از 19 تا 25 تیرماه ســال جارى با شعار 
«جاودانه باد قیام خونین گوهرشــاد، عظیم ترین و مظلومانه ترین 
نهضت تاریخ جهــان در دفاع از حجاب» بــا برنامه هاى مختلف 

برگزار مى شود. 
فاطمه باباساالرى با اشاره به حادثه مسجد گوهرشاد گفت: حادثه 
مسجد گوهرشاد در 21 تیر سال 1315 در اعتراض به قانون کشف 
حجاب رخ داد. طرح تغییر لباس و حصر  آیت ا... سیدحسین قمى از 
علل اصلى تحصن مردم در این مســجد بود که با سخنرانى شیخ 
محمد تقى بهلول آغاز و به درگیرى عمال رضاخان با مردم و به خاك 
و خون کشیدن آنان منجر شد. وى ادامه داد: عبرت ها و آموزه هاى 
برگرفته از این واقعه متضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداى فاجعه 
مسجد گوهرشاد و همه شهداى مسیر عفاف و پاکدامنى است. از این 
رو، این ایام به هفته «عفاف و حجاب» نامگذارى شــده است. این 
هفته فرصت مناسبى است که مى تواند در راستاى ترویج فرهنگ 
عفاف و حجاب و استحکام بنیان خانواده و به منظور مقابله با تهاجم 
فرهنگى توسط دســتگاه هاى اجرایى و تشکل هاى مردمى مورد 
استفاده قرار گیرد. اجراى برنامه هاى ترویجى و تبلیغى به صورت 
هماهنگ، هوشمندانه و هنرمندانه با بهره گیرى از توانمندى ها و 
به کارگیرى رســانه هاى نوین در فضاهاى مجازى و محیط هاى 

اجتماعى در این ایام، خواهد بود. 
باباساالرى عناوین هفته عفاف و حجاب در سال جارى را اعالم کرد. 
مسئول بسیج زنان سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان مى گوید: 

بسیج جامعه زنان همانند دیگر اقشار و تشکل ها، عفاف و حجاب را 
از رسالت هاى خود دانسته و در طول سال براى آنها برنامه دارد. 

باباساالرى برگزارى کرســى هاى آزاد اندیشى اصفهان به رنگ 
خدا، صیانت از حریم خانواده، مسابقات مختلف، کارگاه هاى تبیینى 
و ترویجى را در همه رده هاى بســیج، از برنامه هاى هفته عفاف و 

حجاب در اصفهان برشمرد. 

مراسم تشییع پیکر شهداى دفاع مقدس و گرامیداشت
 روز عفاف و حجاب؛ امروز در میدان امام(ره) 

عنوان روزتاریخروز

97/4/21پنج شنبه 
عفاف و حجاب، 
اصالت ایرانى، 
هویت ایرانى 

97/4/22جمعه 
عفاف و حجاب، 

جهاد کبیر، وصیت 
شهدا 

97/4/23شنبه 
عفاف و حجاب، 

تمدن اسالمى، نیاز 
جهانى 

97/4/24یک شنبه 

 عفاف و حجاب، 
فریضه الهى، سیره 

فاطمى(س) 
(برگزارى اجتماع 

بزرگ مردمى 
حافظان حریم 

خانواده)

97/4/25دوشنبه
عفاف و حجاب، 
امنیت اخالقى، 
نشاط اجتماعى 
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توسعه روابط اصفهان و 
روسیه

معاون وزیر توسـعه دیجیتـال، مخابـرات و ارتباطات 
جمعى فدراسیون روسیه بر گسترش روابط با اصفهان 

تاکید کرد.
«الکسـى ولیـن» در دیدار بـا دسـتیار ویژه اسـتاندار 
اصفهان با اشاره به اینکه براى نخستین بار است که به 
ایران سفر کرده گفت: تا حدودى با زبان فارسى آشنایى 
دارم و سفر به ایران باعث زنده شدن خاطرات گذشته 

از یادگیرى این زبان است.
وى با اسـتقبال  از گسـترش روابط دو شـهر اصفهان 
و سـن پترزبـورگ، ابـرار امیـدوارى کـرد هرچـه 
زودتـر پـرواز مسـتقیم اصفهـان و سـن پترزبـورگ 
برقرار شـود. در این دیـدار امیر کریمى، دسـتیار ویژه 
استاندار اصفهان نیز با اشاره به پیوند خواهر خواندگى 
دو شهر اصفهان و سن پترزبورگ گفت:  این استان از 
جاذبه هاى تاریخى و فرهنگى غنى برخودار است که 
در این بازدیدمى توان این ظرفیت ها را بیش از گذشته 

به مردم روسیه معرفى کرد.

آغاز برداشت 15 هزار ُتن 
کاهو در فریدن

برداشـت کاهـو از300 هکتـار از مـزارع شهرسـتان 
فریدن آغاز شد.

مدیرجهادکشـاورزى فریدن گفت: سـطح زیرکشت 
ایـن محصول نسـبت بـه پارسـال دو برابـر افزایش 

داشته است.
رامین رسـتمى افزود:متوسـط برداشـت کاهو از هر 
هکتـار50 تـن اسـت وپیـش بینى مـى شـود بیش 
از15هزارتن کاهوى مرغوب برداشت وبه بازارعرضه 
شود. وى افزود:کاهوى تولیدشده درفریدن به سبب 
کیفیت باال، بیشتر به بازار تهران و کشورهاى حاشیه 

خلیج فارس صادر مى شود.

تکمیل پارکینگ خیابان 
اردیبهشت تا پایان سال

مهیـن شـکرانى، مدیر منطقـه یک شـهردارى 
اصفهـان گفـت: احـداث پارکینگ زیرسـطحى 
خیابان اردیبهشت حدفاصل خیابان هاى طالقانى 
تـا میردامـاد تا پایـان امسـال بـه بهره بـردارى 

مى رسد.

دستگیرى35متخلف 
زیست محیطى تیران

 مدیر اداره حفاظت محیط زیسـت شهرستان تیران 
و کـرون گفت: 35 متخلـف در عرصه هاى زیسـت 
محیطى این شهرسـتان در سـال جارى دسـتگیر و 

تحویل مقامات قضائى شدند.
مهدى صادقى افزود: افراد متخلـف در عرصه هاى 
طبیعى حفاظت شده این شهرستان تخلفاتى از قبیل 
برداشـت غیرمجاز گیاهان دارویى و شکار پرندگان 

مرتکب شده بود.
وى بیان داشت: این دسته از متخلفان تعدادى کبک 
در منطقه قمیشلو شکار و بیش از 24 هزار 500 بوته 
گیاه دارویى را در منطقه داالنکوه به صورت غیرمجاز 

برداشت کرده بودند.
وى اضافه کرد: از متهمان یک قبضه سالح شکارى 

غیرمجاز نیز کشف شد.

کشف 5000نخ سیگار قاچاق 
در نجف آباد

پنج هزار نخ انواع سـیگار خارجی قاچاق در بازرسی 
از یک دسـتگاه خودروي وانت پیـکان در نجف آباد 

کشف و جمع آورى شد.
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد گفت: ماموران 
پلیس آگاهی با شناسـایى یک خودروي وانت که در 
زمینه قاچاق سـیگار فعالیت داشـت و در بازرسـى از 
این خودرو پنج هزار نخ سـیگار قاچاق خارجی بدون 
مدارك گمرکى کشـف کردند. سرهنگ خدادوست 
اضافه کرد : در این زمینه یک نفر دسـتگیر و پس از 

تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

خبر

مدیرعامل ســازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان 
گفت: در حال حاضر بخش عمده شــهر در طول شبانه روز 
به صورت مکانیزه و با استفاده از ماشــین آالت عمرانى و 
تجهیزاتى مطابق بــا آخرین فناورى هــاى روز دنیا رفت 
و روب مى شــود. حمیدرضا صبور با بیان اینکه ماشــین 
آالت این ســازمان در ارتباط با جمع آورى پســماندهاى 
خانگى در سه سایز فعال اســت و به صورت کامال مکانیزه 
انجام مى شود، افزود: سازمان خدمات موتورى شهردارى 
اصفهان با بهره گیرى از امکانات و تجهیزات فنى موجود و 
همچنین سامان بخشیدن به خدمات خود در صدد افزایش 
رضایت مندى شهروندان اســت. وى تصریح کرد: ماشین 

آالت جاروب این سازمان در ســه سایز کوچک، متوسط و 
بزرگ است که سایز بزرگ براى نظافت بزرگراه ها، متوسط 
براى معابر اصلى و خیابان ها و سایزهاى کوچک در معابر کم 
عرض و بن بســت هاى خاص مورد استفاده قرار مى گیرد. 
صبور اضافه کرد: ماشــین آالت رفت و روب به آب زیادى 
نیاز دارد تا نظافت را به خوبى انجام دهد، این در حالى است 
که در شهر کویرى اصفهان گرد و غبار زیاد و منابع آب کم 
است، از این رو اخیرا با برنامه ریزى هاى انجام شده نسبت به 
ساماندهى این ماشین آالت اقدام شده تا با توجه به بحران 
کم آبى، کمتر آب اســتفاده شــود و در عین حال استاندارد 

خودروها نیز در حد باالیى باشد.

عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: به 
جاى آنکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازیم، باید سعى کنیم 
تا مشکالت کشور را براســاس تعامل و استفاده از نظرات 
کارشناسى و علمى حل کنیم. سمیه محمودى با اشاره به 
تأخیر در اجراى عملیات آســفالت جاده شهرضا - مبارکه، 
تصریح کرد: در ابتدا قرار بود زیرســازى این طرح تا پایان 
تیرماه انجام شود و در هفته دولت به بهره بردارى برسد، اما 
بارندگى فصلى مانع انجام این کار شد.   وى با اشاره به اجراى 
عملیات آسفالت جاده شــهرضا - اصفهان، اظهار داشت: 
عملیات آسفالت 10 کیلومتر از مسیر پروژه شش بانده کردن 
مسیر شهرضا به اصفهان در حال انجام است و آگهى مناقصه 

10 کیلومتر بعدى آن نیز به زودى منتشر مى شود.
وى گفت: پیشرفت عملیات اجرایى پروژه ها رضایت بخش 

است و تا هفته دولت به بهره بردارى مى رسد.
محمودى در خصوص مشــکالت شهرك شیمیایى رازى 
شهرضا، اظهار کرد: برخى افرادى که اراضى این منطقه را 
براى ایجاد واحدهاى تولیدى و متعاقبا ایجاد اشتغال تصرف 
مى کنند، نمى توانند در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنند. 
وى تصریح کرد: ضعف در نظارت ها باعث شده تا پیشرفت 
عملیات اجرایى احداث بعضى از واحدهاى صنعتى در این 
شهرك رضایت بخش نباشد و با وجود محدودیت زمانى، 

پروژه ها در سالیان متوالى مسکوت باقى بماند.

جناح گرایى، مانع 
شایسته ساالرى شده است

رفت و روب مکانیزه
 شهر اصفهان

معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
طرح پزشک خانواده در شهرهاى با جمعیت کمتر از 500 

هزار نفر به طور کامل به اجرا درآمده است.
کمال حیدرى اظهار داشت: در شهرهاى 20 تا 50 هزار 
نفر و 50 تــا 500 هزار نفر به صــورت100 درصد طرح 

پزشک خانواده عملیاتى شد.
وى بیان داشت: طرح پزشک خانواده در شهرستان هاى 
نجف آباد، خمینى شهر، خوانسار، گلپایگان، سمیرم، نایین 
و فالورجان و لنجان، مبارکه، شــهرضا، شاهین شهر، 

خمینى شهر و نجف آباد به اجرا در آمده است.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اصفهان 
اعالم کرد: تاکنون در طرح پزشک خانواده چهار میلیون 
نفر ثبت نام کرده اند و با توجه بــه جمعیت بیش از پنج 
میلیون نفرى اســتان، بقیه زیر مجموعه دانشگاه علوم 
پزشکى کاشان هستند. وى افزود: در طرح پزشک خانواده 
تعداد مشخصى از بیماران زیر مجموعه یک پزشک قرار 
مى گیرند که براى آن پزشک یک تیم مراقب شامل انواع 
کارشناسان حوزه سالمت از جمله کارشناس پرستار، ماما، 
بهداشــت محیط و حرفه اى و غیره تعریف شده است و 
توسط پزشک و این تیم خدمات به بیماران ارائه مى شود.

حیدرى اظهار داشت: تعداد پزشکان تحت پوشش طرح 
پزشک خانواده در کالن شهر اصفهان، 45 پزشک هستند 
با 643 مراقب و در روســتاها 268 پزشــک تحت طرح 
پزشک خانواده فعال هســتند و در مجموع 310 پزشک 
از شهر اصفهان در طرح پزشک خانواده قرار گرفته است.

وى بیان داشت: این برنامه در کالنشهر اصفهان اجرا شد 
و براى اجراى آن افزون بــر مراکز و پایگاه هاى موجود، 
100 پایگاه سالمت و 27 مرکز خدمات جامع سالمت با 
به کارگیرى 724 نفر نیروى انسانى از طریق برون سپارى 

فعال شدند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خبر داد؛

اجراى کامل طرح پزشک خانواده 
در شهرهاى زیر 500 هزار نفر استان

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: زمینى در مجاورت سالن تطهیر براى احداث 
پارك بازى ویژه کودکان جانمایى و طراحى نهایى آن 
در حال انجام است تا در آینده اى نزدیک، با مشارکت 
بخش خصوصى احداث و مــورد بهره بردارى قرار 

گیرد.
رضا جعفریان اظهارداشــت: زمانى که شــهروندان 
براى دفن اموات خود به آرامستان مراجعه مى کنند، 
کودکان نیز ناخودآگاه در محیطى سرشــار از حزن و 
اندوه قرار مى گیرند، به همین منظور براى دور شدن 
کودکان از این فضا در صدد ایجاد محیطى شاد براى 

کودکان برآمدیم.
وى افزود: پارك بازى ویژه کودکان در آرامســتان 
باغ رضوان با مشــارکت بخش خصوصى احداث و تا 

یکسال آینده به بهره بردارى مى رسد.

مدیرعامل ســازمان آرامســتان هاى شــهردارى 
اصفهان تکمیل و بازسازى ساختمان انتظامات براى 
اطالع رسانى بهینه به زائران را از دیگر اقدامات انجام 
شده در آرامستان باغ رضوان برشمرد و تصریح کرد: بر 

اساس بررسى هاى انجام شده، آرامستان باغ رضوان 
شهر اصفهان با خدمات و امکانات ایجاد شده در میان 

آرامستان هاى کشور نمونه است.
جعفریان طراحى و ساخت سردخانه هاى حجمى در 
دو قســمت زنانه و مردانه، سالن تغســیل به منظور 
تسریع در امور و همچنین طراحى و ساخت تابوت هاى 
جدید به منظور ارج نهادن و تکریم بستگان متوفى را 
از دیگر اقدامات انجام شده در آرامستان باغ رضوان 
برشمرد و افزود: در حال حاضر ســه فاز از آرامستان 
باغ رضوان احداث شــده که فاز اول آن به مساحت 
160 هکتار از قطعات یک تا 45، فاز دوم به مساحت  
35 هکتار از قطعات50 تا 66 و فاز ســوم به مساحت 
50 هکتار از قطعات 70 تا 90 مورد بهره بردارى قرار 
گرفته و فازهاى چهارم، پنجم و ششــم نیز در حال 

طراحى است.

احداث پارك بازى ویژه کودکان در باغ رضوان

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
پروژه نمایشــگاه یکــى از ضرورى ترین نیازهاى 
اصفهان است که فاز نخســت آن اوایل سال 98 

افتتاح و در اختیار مردم قرار مى گیرد.
ایرج مظفر اظهارداشت: 70 درصد سهام نمایشگاه 
متعلق به شهردارى اصفهان است، از این رو دغدغه 
مدیریت شهرى بهره بردارى از این پروژه در زمان 

اعالم شده است.
وى با بیان اینکه پروژه نمایشگاه یکى از پروژه هاى 
بزرگ شــهر اصفهان اســت، افزود: این پروژه در 
حال حاضر 42 درصد پیشــرفت داشته و قرار است 
ســالن اصلى آن که یکى از بزرگترین سالن هاى 
نمایشگاهى کشــور به شــمار مى رود، به همراه 
ساختمان هاى تاسیسات و پشتیبانى در فاز اول به 

بهره بردارى برسد.
مظفر خاطرنشان کرد: پروژه نمایشگاه یک پتانسیل 
اقتصادى است که با برخوردارى از استانداردهاى 

جهانى مى تواند باعث رونق سرمایه گذارى و برندى 
براى شهر باشد.

نمایشگاه اصفهان اوایل سال آینده افتتاح مى شود

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: صنایع نباید 
آب را به قیمت خانگى خریدارى کنند و پول حاصل 
از فروش آب به صنایع باید براى حل مشکالت آبى 

استان مصرف شود.
آیت ا... یوسف طباطبایى نژاد افزود: صنایع با درآمدى 
که دارنــد مى توانند از پس خریــد آب برآیند و پولى 
که از صنایع براى خرید آب گرفته مى شــود نباید به 
پایتخت ارسال شود، بلکه باید براى حل مشکل آب 
استان اصفهان هزینه شود. نماینده ولى فقیه در استان 
اصفهان با بیان این که اصفهان بیشترین مالیات کشور 
را مى پردازد اما میزان کمى از آن به استان باز مى گردد، 

تصریح کرد: رودخانه زاینده رود هدر رفت زیادى در 
آب داشــت و عرض و طول زیاد رودخانه باعث هدر 
رفت زیاد آب مى شود و باید عرض رودخانه زاینده رود 
کم شــود چرا که حجم زیادى از آب به زمین و هوا 
مى رود. وى با بیان این که اســتعدادهاى فراوانى در 
استان اصفهان است و باید به این استعدادها رسیدگى 
شود، تصریح کرد: بازار بستن تهران اگر در اصفهان 
بود، به همین راحتى رهایــش نمى کردند، بازاریان 
اصفهانى از درکشان اســت که بازار را نمى بندند، اما 
اگر کارد به استخوان برسد ممکن است چنین خطایى 

را انجام دهند.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان:
آب باید به صنایع، بسیار گران تر 

فروخته شود

کارشــناس مســئول پیش بینى هــواى اداره کل 
هواشناسى اســتان اصفهان گفت: براى امروز و فردا 
دماى هوا تغییر زیادى نــدارد، ولى براى اوایل هفته 
آینده یک روند افزایشــى داشته و هوا از جمعه به بعد 

گرم تر مى شود.
میترا ســیدان در رابطه با وضعیت آب و هواى استان 
اصفهان اظهارداشت: نقشــه هاى هواشناسى بیانگر 
ادامه جو پایدارى طى روزهاى آینده در استان اصفهان 

است و براى مناطق مرکزى استان غبار صبحگاهى 
را داریم. وى افزود: بر این اساس اکثر مناطق استان 
آسمان صاف تا کمى ابرى در بعد از ظهر گاهى وزش 
باد پیش بینى مى شود که وزش باد در مناطق غرب و 

شمال استان نسبتاً شدید است.
وى خاطرنشان کرد: براى امروز و فردا دماى هوا تغییر 
زیادى ندارد، ولى براى اوایــل هفته آینده یک روند 

افزایشى داشته و هوا از جمعه به بعد گرم تر مى شود.

هفته آینده هوا گرم تر مى شود

قرار داد مرحله ســوم آزاد راه کنار گذر شرق اصفهان 
به امضا رسید.

مدیــر ســاخت و توســعه راه هــاى اداره کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان گفت: قرارداد  مرحله سوم 
کنارگذر شرقى اصفهان به طول 30 کیلومتر به امضا 

رسید و وارد مرحله اجرایى شد.
حمیدرضا امیرخانى با اشــاره به اینکه براى اجراى 
مرحله سوم کنار گذر شرق اصفهان به بیش از 350 
میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت، افــزود: این طرح با 
همکارى شــرکت همیارى شــهردارى اصفهان و 
مشــارکت 30درصدى دولت به بهره بردارى خواهد 

رسید. وى از پیشرفت 75درصدى مرحله اول و دوم 
کنار گذر شرق استان نیز خبر داد و ابراز امیدوارى کرد: 
با امضاى این قرار داد، مرحله سوم طرح کنار گذر شرق 

استان تا دو سال و نیم آینده به بهره بردارى برسد.
امیر خانى به اهمیت کاهــش بار ترافیکى راه اندازى 
کنار گذر شــرق اصفهان اشــاره کرد و  افزود: این 
کنارگذر که بخش مهمى از کریدور شمال به جنوب 
کشور است، ترافیک را از نقاط شــمالى اصفهان در 
امتداد بزرگراه هاى اصلى و جاده هاى شهرهایى مانند 
نایین و نطنز ادامه مى دهد و سپس به آزادراه اصفهان 

به شیراز متصل مى کند.

امضاى قرار داد مرحله نهایى
 کنار گذر شرق اصفهان

عضو شوراى شهر اصفهان گفت: اصفهان دیگر توان 
پرداخت خســارت را ندارد و مدیریت شهرى باید با 

سرعت و حساسیت بیشتر به کار خود ادامه دهد.
کوروش محمدى افزود:  اگر مدیریت شهرى قدرت 
مدیریت بدون خسارت و بدون وقفه را ندارد، همه ما 
باید کنار برویم و یک مدیریت شهرى بر سر کار بیاید 

که بتواند بدون خسارت اصفهان را اداره کند.
وى تصریح کرد: ما این توانایى را داریم که با یارى خدا 
تالش کنیم دیگر این استان خسارت مازادى نبیند و 
از زمان کنونى به عنوان فرصت طالیى و ارزشــمند 

استفاده کنیم.

اصفهان ظرفیت خسارت بیشتر را 
ندارد



1010استاناستان 3264پنج شنبه  21 تیر  ماه   1397 سال پانزدهم

مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: اداره کل 
تبلیغات اسالمى استان از منظر کانون هاى فرهنگى - 

تبلیغى با 530 کانون رتبه نخست را در کشور دارد.
حجت االســالم رحمت ا... اروجى اظهار داشت: در یکى 
دو ســال اخیر رهبر معظم انقالب با هشدارهایى نسبت 
به مباحث آســیب هاى اجتماعى در ســطح کشور، به 
مسئوالن متذکر شــدند و در جلسه اى با حضور متولیان 
امر و مسئوالن کشورى بررسى، مداقه درمان و مقابله در 

ارتباط با پنج آسیب اجتماعى مهم مطرح شد.
وى با بیان اینکه سازمان تبلیغات با گستره هدف و جامعه 
تبلیغات مناســب داراى ظرفیت هاى فرهنگى تبلیغى 

خوبى است، افزود: اســتان اصفهان ظرفیتى بى بدیل 
در عرصه هاى مختلف اجتماعــى، فرهنگى و صنعتى 
در کشور دارد و با ســبقه خوب خود در سالیان مختلف، 
درخشــش آن در تحوالت اجتماعى بر کســى پوشیده 

نیست.
وى با بیان اینکه اداره کل تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان 30 دفتر شهرستان و دفاتر نمایندگى مجموعه 
دارد، در ارتباط با تشــکل هاى مرتبط با ســازمان بیان 
داشت: پنج هزار و 600 هیئت مذهبى در استان اصفهان 
ثبت شده است و شش هزار مداح خواهر و برادر در سامانه 

«طوبى»، ثبت مشخصات شده اند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
مســافران حج تا 24 تیرماه اقدام به دریافت واکســن 

مننژیت از مراکز واکسیناسیون هالل احمر استان کنند.
محسن مومنى اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به 
ایام حج تمتع، به تمام حجاج توصیه مى شود که واکسن 
مننژیت را براى پیشگیرى از بیمارى ها بزنند که جمعیت 
هالل احمر اصفهان این امــکان را براى حجاج فراهم 

ساخته است.
وى بیان داشت: واکسن مننژیت زائران حداقل دو هفته 

قبل از سفر باید تزریق شود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اعالم 

اینکه واکســن مننژیت براى مسافران حج تمتع الزامى 
اســت، ادامه داد: به دلیل توصیه هاى سازمان بهداشت 
جهانى در خصوص بیمارى مننژیت، هر ساله زائران حج 
تمتع قبل از اعزام باید در برابر این بیمارى واکسینه  شوند.

وى اعالم کرد: انجام معاینات حجاج اســتان اصفهان 
جهت تشرف به حج تمتع ســال جارى در سراسر استان 
توسط پزشکان کاروان ها انجام شده و این معاینات در 40 
کاروان توسط 20 پزشک در اصفهان صورت گرفته است.

مومنى بیان داشت: همچنین در پنج کاروان دو پزشک 
در شهرستان کاشان و با هدف تایید استطاعت جسمى 

زائران بیت ا... الحرام مستقر شده است.

اصفهان، رتبه نخست کانون هاى 
فرهنگى - تبلیغى کشور

دریافت واکسن مننژیت 
 تا 24 تیرماه

اصفهان، میزبان کارتخوان هاى 
جدید عرضه سوخت

مدیرعامل شـرکت پخـش فرآورده هاى نفتـى اصفهان 
گفت: نسل جدید کارتخوان هاى عرضه سوخت در تهران 
به صورت پایلوت اجرایى شده و پس از آن این تجهیزات در 
اصفهان نصب خواهد شد. حسین صادقیان گفت: در مرحله 
بعد اصفهان میزبان این نسل کارتخوان ها خواهد بود،  البته 
هنوز زمان دقیقى براى این مهم معین نشـده است، اما در 
صورت صدور مصوبه آن، نصب این تجهیزات در اصفهان 
نیز کلید خواهد خورد. گفتنى اسـت یکـى از ویژگى هاى 
استفاده از این نسـل کارتخوان ها، وارد کردن میزان مورد 

نیاز بنزین و عرضه آن به صورت اتوماتیک است.

مسئوالن ناکارآمد در 
دستگاه هاى اجرایى جایگاه ندارند

فرماندار اردسـتان گفـت: مسـئوالن ناکارآمدى که 
تمایل ورغبتى بـراى خدمت کردن به مـردم ندارند، 
در دسـتگاه هـاى اجرایى نیـز از جایـگاه و مرتبه اى 
برخـوردار نخواهنـد بـود. حمیدرضـا تاملـى تاکیـد 
کرد: باید مشـخص شـود نارضایتـى هاى مـردم از

 دسـتگاه هاى دولتـى در چـه حـوزه هایى اسـت تا 
ریشـه یابى و برطرف شـود. وى با بیان اینکه گالیه 
مردم در مواردى اسـت که درخواسـت ها به دستگاه 
استانى ارجاع شـده، اما پاسـخ ها با تاخیر انجام شده 
است، افزود: دستگاه ها باید براى اینگونه موارد و براى 

رضایتمندى مردم خیلى زود از استان استعالم کنند.

خبر
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بن ارشاد پ 19 خواندگان: 1-مریم طائ ى 2- حسن فرامرزى هر دو به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه 50/000/000 ریال وجه چک و مطلق خسارات با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى سعید صالحى فرزند تراب 
به طرفیت خانم مریم طائى و آقاى حســن فرامرزى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه چک به شماره 96/8/5- 504568 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده ردیف اول به عنوان 
صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
تضامنى خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال (50/000/000 ریال) بابت اصل خواسته 
و 1/660/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى (120/000 ریال) تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/8/5) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 198868 شعبه 53 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/417
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به عبداهللا روستایى- مسلم دالوند دادخواستى به خواسته: مطالبه 
به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 205/97 ش4ح ثبت 
و براى روز چهارشنبه مورخ 97/5/24 ساعت 4/30 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى  در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 
و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 701 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر /4/435
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- سامان مددى 2- عزت اله هدایت خوزانى- خواهان آقاى 
احمدرضا داورى دادخواستى با موضوع الزام به انتقال ســند به طرفیت شما به  شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 181/97 ش10ح ثبت و براى روز دوشنبه 
مورخ 97/5/22 ساعت 9 صبح تعین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ مى گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 712 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /4/436
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على قاسمى- فرشاد طهماسبى دادخواستى به خواسته: مطالبه 
به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 171/97 ش4ح ثبت 
و براى روز چهارشنبه مورخ 97/5/24 ساعت 4/45 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 729 شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/437
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره درخواســت: 9710463760100017 شــماره پرونده: 9409983761301514 
شــماره بایگانى شــعبه: 961751 تاریخ تنظیم: 1397/04/14 به شــرح محتویات پرونده 
کالسه 961761 ك 101 دادگســترى شاهین شــهر 1- بابک عظیمى 2- آرش عظیمى 
مجهول المکان متهم به توهین و تهدید اســت که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز 
1397/05/28 ساعت 8/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 334 قانون آئین 
دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد 
تا متهم شخصا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع 

نماید در غیر این صورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 737 شکوهى- رییس شعبه 
101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق)  /4/438

حصر وراثت
آقاى فرهمند ارادت بشماره شناسنامه 174 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره پرونده 246 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته 
است که شادروان فرخ لقا ابوطالبى فرزند حاج حســینعلى به شماره شناسنامه 297 در تاریخ 
97/3/3  درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فرهمند ارادت فرزند عنایت 
شماره شناسنامه 174 نسبت با متوفى فرزند 2- فریپور ارادت فرزند عنایت شماره شناسنامه 
314 نسبت با متوفى فرزند 4- آفاق ارادت فرزند عنایت شماره شناسنامه 470 نسبت با متوفى 
فرزند 5- شیرین ارادت فرزند عنایت شماره شناسنامه 750 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى 
تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 735 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/439
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710423759200093 شــماره پرونده: 9109983759200529 شماره 
بایگانى شعبه: 910549 تاریخ تنظیم: 1397/04/13 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه 
به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9109973759200925 محکوم علیه ستار عساکره 
ســریمه ائى پور فرزند ناجى محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون و 
یکصد و هشتاد و هفت هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ سه میلیون و صد و هفتاد هزار 
و هفتصد و چهل ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى و خسارت دیرکرد از تاریخ 
صدور چک (1390/01/22) لغایت  زمان پرداخت در حق محکوم له داود ابراهیمى علویجه 
فرزند محمد نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ رباط اول- کوى 
شهید استکى- پ 9 صادر و اعالم مى نماید، ضمنا هزینه نیم عشر دولتى بر عهده ى محکوم 
علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394). م الف: 731 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /4/440
مزایده اموال منقول نوبت دوم

شماره نامه: 9710113759800222 شماره پرونده: 9509986825300549 شماره بایگانى 
شعبه: 960827 تاریخ تنظیم: 1397/04/12 در پرونده 960827 از شعبه دوم اجراى احکام 
حقوقى شاهین شهر محکوم علیه آقاى حسن پورجم به پرداخت مبلغ /100/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته در حق محکوم له حشمت اله کاظم اصالنى و مبلغ 58/931/736 ریال 
هزینه االجرا در حق صندوق دولت و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم گردیده است که محکوم 
له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس 
خبره کارشناسى شده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: تعداد 219 قطعه لوازم 
یدکى مختلف خودروهاى سبک و سنگین که لیست آن پیوســت پرونده مى باشد جمعا به 
ارزش 1/292/307/000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در 
مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. 
زمان برگزارى مزایده: چهارشنبه 97/5/10 ساعت 9 الى 9/30 صبح محل برگزارى مزایده: 
اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر شعبه سوم محل بازدیده از اموال توقیفى: جهت 
بازدید اموال با این اجرا هماهنگ شود مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبای ست 10 درصد از ثمن معامله را 
فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حســاب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از موال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 
م الف: 724 محسنى- مدیر اجراى احکام مدنى شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر /4/441

حصر وراثت
اقدس احمد ادارى بشماره شناسنامه 1879 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره پرونده 247/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته 
است که شادروان وحید غربایه فرزند عبدالزهرا به شماره شناسنامه 6763 در تاریخ 97/2/29 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- عبدالزهرا غربایه فرزند عبدلساده 
شماره شناســنامه 2475 نســبت با متوفى پدر 2- اقدس احمد ادارى فرزند مرتضى شماره 
شناسنامه 1879 نسبت با متوفى مادر  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ 
نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م 
الف: 717 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/442

ابالغ رأى
شماره پرونده: 250/96 ش11ح شماره دادنامه: 323- 96/7/22 خواهان: محمد هاشمیان 
فرزند على به نشانى: شاهین شهر- عطار بین 13 و 14 غربى لوازم خانگى هاشمیان خوانده: 
کامران  مجدم فرزند غالمرضا به نشانى: گرگاب منازل روبروى شهردارى- سر نبش کوچه 
 R نانوایى نیم اول سمت راست مجدد سمت راست درب دوم به خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ
45/200/000 ریال چهل و پنج میلیون و دویست هزار ریال به استناد یک فقره رسید فاکتور 
عادى بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارایه 
نظریه مشــورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست محمد هاشمیان به طرفیت کامران مجدم 
به خواســته: مطالبه مبلغ R 45/200/000 ریال چهل و پنج میلیون و دویست هزار ریال به 
شرح دادخواست به استناد یک فقره سند فاکتور ضمیمه پرونده از خوانده طلبکار است و نام 
برده از پرداخت آن خوددارى مینماید با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى اظهارات خواهان، 
مالحظه سند عادى یا فاکتور تصدیق شده به تاریخ (1396/04/4) که به امضاء خوانده رسیده 
و از تعرض مصون مانده و خوانده با توجه به ابالغ قانونى/ واقعى در جلســه رسیدگى حاضر 
نگردیده و نسبت به دعوى مطروحه ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده است و دلیلى بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شده به استناد 
مواد 271 و 1301 قانون مدنى و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ R 45/200/000 ریال چهل و پنج میلیون و دویست هزار 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ R 1/680/000 ریال یک میلیون و شش صد و هشتاد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ (1396/04/04) لغایت اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم میگردد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاهاى 
عمومى حقوقى شاهین شهر میباشــد. م الف: 720 قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/443
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/1268/26 تاریخ: 97/4/12 آقاى جواد عباسى با وکالت خانم لیال عباسى 
باستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود در دفترخانه 295 میمه (سیار 
گرگاب) رسما گواهى شده مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 031201 سرى 
پ/90 را که به میزان شش دانگ به شماره پالك ثبتى 301/66744 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که در ص 209 دفتر 737 ذیل ثبت 169531 بنام آقاى جواد 
عباسى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند شماره 2823 مورخ 1391/06/09 
دفترخانه 435 شاهین شهر به نامبرده انتقال قطعى یافته و نیز بموجب سند رهنى 2824 مورخ 
1391/06/09 دفترخانه شماره 435 بنفع بانک مسکن در رهن قرار گرفت و معامله دیگرى 
صورت نگرفته است و طبق تبصره 5 ماده 120 آ.ق.ث به علت پرس شدن، سند مالکیت فاقد 
استفاده است و تقاضاى صدور ســند المثنى نموده است، که طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. م الف: 705 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /4/444

ابالغ تجدیدنظر خواهى
شماره ابالغنامه: 9710103759302492 شماره پرونده: 9609983759301583 شماره 
بایگانى شــعبه: 961824 تاریخ تنظیم: 1397/03/19 آگهى مربوط به تجدیدنظر- ابالغ 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به آقاى ایوب کریمى فرزند محمود- تجدیدنظر خواه 
وحیده السادات فاطمى دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقاى ایوب 
کریمى نسبت به دادنامه شماره 9709973759300289 در پرونده کالسه 961824 شعبه 
اول خانواده تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 

المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى 
را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء 
مهلت  مقرر قانونى نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین(ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان 
شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 709 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین 

شهر (3 حقوقى سابق) /4/445
حصر وراثت

پروین کیانى بشماره شناسنامه 187 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 467 تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته است که 
شادروان فرخ فرنج پور فرزند مندنى به شــماره شناسنامه 2 در تاریخ 1396/2/12 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- پروین کیانى فرزند سهراب شماره شناسنامه 
187 نسبت با متوفى همسر 2- فرناز فرنج پور فرزند مرحوم فرخ شماره شناسنامه 43 نسبت با 
متوفى فرزند 3- فربد فرنج پور فرزند مرحوم فرخ  شماره شناسنامه 67 نسبت با متوفى فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى ظرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 699 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/446
حصر وراثت

مرتضى طالل اصل بشماره شناسنامه 320 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره پرونده تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که 
شادروان هاشمیه علو یان فرزند سید سلمان به شماره شناسنامه 2452 در تاریخ 1391/1/2 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مرتضى طالل اصل فرزند محمدعلى 
شماره شناسنامه 320 نسبت با متوفى پسر 2- مجتبى طالل اصل فرزند محمدعلى شماره 
شناســنامه 1404 نســبت با متوفى پســر 3- ابراهیم طالل اصل فرزند محمدعلى شماره 
شناسنامه 820 نسبت با متوفى پسر 4- الهام طالل اصل فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 
756 نســبت با متوفى دختر 5- هاجر طالل اصل فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 2552 
نسبت با متوفى دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد تاریخ نشر نخستین 
اگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 703 شعبه 

اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/447
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/1298/26 تاریخ: 97/4/16 کیومرث شیخ فرشى فرزند مرتضى به استناد دو 
برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده، مدعى است سند مالکیت 
خود بشماره ى 332043 را که بمیزان ششــدانگ بوده به شماره پالك ثبتى 301/50981 
واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که در دفتر 513 صفحه 512 ذیل 
ثبت 113633 بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده  و بموجب سند انتقال قطعى 
131382 مورخ 1384/12/02 دفترخانه 26 شاهین شهر مالکیت یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده و ملک فاقد بازداشتى و فاقد رهنى بوده و نحوه ى گم شدن بى احتیاطى اعالم 
شده، چون درخواست ســند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
ى قانون ثبت، مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند 
را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 740 ناصر صیادى صومعه- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر /4/448
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/97/1342/26- 97/4/17 وراث جواد موتمنى فرزند اقبال باســتناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى است سند مالکیت به 
شماره 435105 را که به میزان ششــدانگ به شماره پالك ثبتى 406/6296 واقع در بخش 
16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص 116 دفتر 224 ذیل ثبت 50917 بنام مرحوم 
جواد موتمنى فرزند اقبال ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب سند قطعى/ صلح/ سایر 
30583 مورخ 63/10/2 دفترخانه 33- شــاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى 
دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره 75267 مورخ 72/8/12 در رهن بانک صادرات 
قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقو م صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 752 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر /4/457

مشاور مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: تب 
برفکى دام ها با استفاده از تجویز گیاهان دارویى بهبود 

یافت.
خسرو فاتحى اظهار داشت: در حال حاضر 55 قلم داروى 

گیاهى براى بیمارى هاى دامى تولید شده است.
وى بیان داشت: هم اکنون نیز دو کارخانه تولید داروهاى 
گیاهى در استان اصفهان اقدام به تولید داروهاى گیاهى 

دامپزشکى کرده اند.
مشاور مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه 
تالش داریم که به ســمت درمان بیمارى هاى دامى با 
داروهاى گیاهى پیش برویم و کمتر از داروهاى شیمیایى 

به خاطر عوارض باالى آن استفاده کنیم، گفت: استفاده 
از داروهاى گیاهى براى بیمارى هاى دامى مسیر جدیدى 
است که پیش گرفته ایم و امیدواریم بتوانیم سبب بهبود 

بیمارى هاى دامى با این نوع داروها شویم.
وى با اشــاره به اینکه 20 درصد ســهم بازار داروهاى 
دامپزشــکى را داروهاى گیاهى از آن خود خواهند کرد 
و این هدفى اســت که تا ســال 1404 دنبــال خواهیم 
کرد، ادامه داد: با توجه به تنــوع باالى گیاهى در ایران و

 وجود هشت هزار نوع گیاه در کشور، تالش کردیم از این 
ظرفیت بزرگ براى ســاخت داروى گیاهى دامپزشکى 

استفاده کنیم.

اســتاندار اصفهان با بیان این کــه اقدامات خیریه اى 
در ساختن انســان ها و جوامع مؤثر است، گفت: این 
هنر اصفهانى هاســت که بیش از 800 خیریه در این 

کالن شهر وجود دارد.
محسن مهرعلیزاده دیروز در مراسم کلنگ زنى مرکز 
خدمات اجتماعى بهارســتان اظهارداشت: اقدامات 
خیریه اى در ساختن انسان ها و جوامع مؤثر است و به 
مصداق آیه قرآن وقتى انسانى را به عرصه زندگى در 

مى آورند، گویى که همه دنیا را زنده مى کنند.
وى با بیان این که اصفهانى ها به هنرمند بودن معروف  
هستند، افزود: از قدیم گفته شــده که هنر نزد ایران 
اســت و بس و اصفهان مهد هنر ایران اســت و این 
هنر اصفهانى هاســت که بیش از 800 خیریه در این 

کالن شهر وجود دارد.
على شفیعى پور، مدیرعامل خیریه قائم الرضا نیز در این 

مراسم خاطرنشان کرد: مؤسسه قائم الرضا در سال 73 
تشکیل شــد که کارهاى خیریه اى انجام مى دهد و از 
جمله آن ها راه اندازى مرکز معلولیت ذهنى زرین شهر 
است؛ مرکز مشاوره خانواده نیز دیگر مرکزى است که 
راه اندازى کرده اســت و مراکز نیکوکارى دیگرى نیز 

راه اندازى کرده است.
وى اذعان داشت: مرکزى هم که هم اکنون کلنگ زنى 
مى شود در همین راستاست و این مرکز در زمینى در 
حدود 10 هــزار متر مربع راه اندازى مى شــود که 38 
درصد این مرکز فضاى ســبز، 31 درصد فضاى باز و 

بقیه فضاى ساختمانى خواهد بود.
مدیرعامــل خیریــه قائم الرضــا یادآور شــد: چهار 
هزار و 310 متــر مربع نیز در فاز نخســت این مرکز 
ساختمان سازى مى شود که شامل بخش هاى مختلف 
است و فاز دوم این مرکز شامل مرکز مشاوره ژنتیک 

و فاز ســوم اجرایى این مرکز، مشــاوره و آسیب هاى 
اجتماعى خواهد بود.

وى اضافه کرد: فاز نخســت این مرکــز در مدت دو 
ســال به اتمام خواهد رســید و اگر حمایت هاى همه 
دستگاه ها نباشــد، نمى توان در موعد مقرر این کار را 

به پایان رساند.

بهبودى تب برفکى دام ها
 با استفاده از گیاهان دارویى 

هنر اصفهان است که 800 خیریه دارد

نخستین مسابقه نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان 
با هدف تولید و دستیابى به متون جدید و با کیفیت و 
همچنین دستیابى به استانداردهاى محتوایى رده هاى 

سنى مخاطب در اصفهان برگزار مى شود.
دبیر نخستین جشنواره نمایشــنامه نویسى کودك و 
نوجوان اصفهان گفت: این جشنواره در سه موضوع آزاد، 
اقتباس وهمچنین بخش ویژه اصفهان برگزار مى شود.

احمد رضایى دارافشــانى موضوع آزاد را شامل مفاهیم 
برگرفته از آموزه هاى فرهنگى، دینى، تربیتى و آموزشى، 
موضوع اقتباس را شــامل تمامى آثار ایرانى و جهان، 
مناســب کودك و نوجوان و موضــوع  دیگر را بخش 
ویژه اصفهان براى شــناخت و  تعمیق حس تعلق به 
اصفهان در کودکان و نوجوانان اعالم کرد و اظهارداشت: 
نمایشنامه هاى بخش ویژه اصفهان مى تواند به شخصیت 

هاى شناخته شــده اصفهان، وقایع مهم، مکان هاى 
تاریخ ساز و خاطره انگیز بپردازد. دبیر نخستین جشنواره 
نمایشنامه نویســى کودك و نوجوان اصفهان افزود: 
عالقه مندان براى شرکت در این جشنواره مى توانند 
تا 15 مهر ماه امسال آثار خود را به پست الکترونیکى
 honartalar@gmail.com  یا به  نشــانى 

اصفهان، میدان الله، تاالر هنر بفرستند.

رقابت کودکان و نوجوانان اصفهانى در مسابقه نمایشنامه نویسى
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اعطاى تسهیالت به38 طرح 
صنعتى پرورش دام و طیور 

تعـداد 38 طـرح صنعتـى پـرور ش دام و طیـور 
شهرسـتان کاشـان به منظـور تامین سـرمایه در 
گـردش جهـت اسـتفاده از تسـهیالت صنـدوق 
توسعه ملى تکمیل پرونده کردند. مدیر اداره بهبود 
تولیدات دامى مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان 
کاشـان گفت:  دامداران و پرورش دهندگان طیور 
شهرسـتان از اعتبـارات صندوق توسـعه ملى این 
تعداد پرونده از اردیبهشت ماه سال جارى تا کنون 
تکمیل شـده اسـت. مجید احمدى مقـدم افزود : 
ارزش ریالى این تسهیالت به مبلغ 9 میلیارد و 609 
میلیون تومان مى باشد که مى تواند نقش موثرى 
در فعـال سـازى  واحد هـاى پـرورش دام و طیور 

شهرستان ایفا کند.

معرفى هیئت انتخاب جشنواره 
فیلم  کودك و نوجوان

اعضـاى هیئـت انتخاب سـینماى ایـران در سـى و 
یکمین جشـنواره بین المللى فیلم  کـودك و نوجوان 
انتخاب شدند. بر این اساس حسن آقاکریمى، مهدى 
باقربیگى، مرضیه محبـوب، محمدرضا خردمندان و 
امیر سحرخیز توسط دبیر جشنواره به عنوان اعضاى 
هیئت انتخاب سینماى ایران سى و یکمین جشنواره 
بین المللى فیلـم هاى کـودکان و نوجوانـان معرفى 
شدند. سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم کودك 
و نوجوان از 8 تـا 14 شـهریورماه 1397 در دو بخش 

ملى و بین المللى در اصفهان برگزار مى شود.

توضیحات دادستان اصفهان 
درباره یک خبر

دادسـتان اصفهـان درباره خبـر « اسـتفاده از تلگرام 
عنـوان جزایـى دارد» توضیحاتـى داد. دادسـتان 
اعالم کرد: منظـورش از بیان اظهارات درج شـده در 
خبر «اسـتفاده از تلگـرام عنـوان جزایـى دارد» تنها 
دسـتگاه هاى حاکمیتى و دولتى و عمومى بوده است 
و تعمیم این موضـوع به تمامى کاربـران مدنظر وى 

نبوده است.

پایان ساماندهى نورپردازى 
ایوان کاخ عالى قاپو

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از پایان عملیات نورپردازى ایوان کاخ 
عالى قاپو خبر داد. فریدون الهیارى گفت: گردشگران 
از این پس شـب ها چهـره اى متفاوت از ایـن ایوان 
باشکوه را از مجموعه جهانى میدان امام (ره) به نظاره 
مى نشینند. وى افزود: عملیات سـاماندهى و اجراى 
تاسیسـات الکتریکى ایـوان کاخ موزه عالـى قاپو به 
اتمام رسـید. وى گفت: براى اجراى طرح ساماندهى 
نورپردازى ایوان کاخ عالى قاپو هزینه اى بالغ بر 900 

میلیون ریال اختصاص یافت.

استقرار 141 پایگاه اورژانس 
در سطح استان

ســخنگوى مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان گفت: 141 پایگاه اورژانس در استان 
مستقر هســتند که از این تعداد،73 پایگاه شهرى و 
68 پایگاه جاده اى است. عباس عابدى با بیان اینکه با 
آغاز فصل تابستان گروه هاى اورژانس در سطح استان 
مستقر شــده اند،عنوان کرد:پایگاه هاى اورژانس به 
صورت اکیپ هاى شهرى، جاده  اى و هوایى هستند. 
وى افزود:یک پایگاه اورژانس هوایى نیز آماده براى 
کمک رســانى به حادثه دیدگان است. عابدى با بیان 
اینکه پایگاه ها و اکیپ هاى اورژانس با توجه به وسعت 
پراکندگى جمعیت، در کل استان تقسیم شده اند، بیان 
داشــت:اکیپ هاى جاده اى در محور شمال به جنوب 
ازشاهین شهر و میمه تاخروجى اســتان در شهرضا 
مستقر هستند. وى به پایگاه هاى جاده اى در محور 
شرق به غرب استان نیز اشاره کرد و افزود:استقرار 
این پایگاه ها نیز از نایین آغاز شده و تا فریدون شهر 

در غرب استان ادامه دارد.

خبر

مجید بیجندى، مدیرکل هواشناسى استان اصفهان گفت: 
استان اصفهان رتبه دوم کشور به لحاظ پراکندگى، تعداد 
و نوع ایســتگاه هاى تحت پوشش هواشناســى را دارد و 
به رغم دشوارى ها، فرآیند توانمندسازى در دستور کار قرار 
گرفت و این نگاه در بخش شــبکه پایش ادارات، تمامى 
شهرستان هاى اصفهان را به سمتى برد که در همه حوزه ها 

یک شبکه توانمند شوند.
وى اظهار داشت: در استان اصفهان دو بخش سخت افزار 
و نرم افزارى براى پایش تعریف شــده اســت، در بخش 
«سخت افزارى» ارتقاى سیستم رایانه اى کلیه شهرستان ها 
در سطح استان با نوسازى و بازســازى تجهیزات، ارتقاى 

سیستم جمع آورى داده مجهز به ســامانه هاى خودکار و 
اتصال کل سیستم هاى ارتباطى و تجهیز سیستم ادارات 

شهرستان ها به فیبر نورى صورت گرفته است.
وى در ادامه گفت: در بخش «نرم افزارى» برگزارى جلسات 
رؤساى شهرستان به سمت جلسات برنامه محور، جلسات 
کارشناسان هم دیدى و جلسات متعدد نمایندگان پایش، 
کارگروه هاى ســه گانه، بازدیدهاى دوره اى و حضورى، 
آموزش کارشناســان هم دیدى و هواشناســى با کسب 
رتبه اول در برگزارى جلســات آموزشى، بازدید و جلسات 
متصدیان در ایستگاه هاى باران سنجى و اقلیم شناسى(در 

سطح شهرستان و ستادى) انجام شده است.

رئیس پلیس راهور اصفهان با اشاره به قطعى برق چراغ هاى 
راهنمایى و رانندگى کالنشهر اصفهان گفت: طبق معمول 
کم کارى ها را باید پلیس جبران کند. رضا رضایى در خصوص 
تبعات قطعى بــرق چراغ هاى راهنمایــى و رانندگى اظهار 
داشت: پلیس همه تالش خود را انجام مى دهد تا قطعى برق 
را در تقاطع هاى شهر کنترل کند، اما این مسئله باید از ریشه 
حل شود. وى ادامه داد: مثل همیشه کم کارى هاى دیگران را 
پلیس باید جبران کند؛چند سال است که به صورت مکرر اعالم 
مى کنیم چراغ هاى راهنمایى و رانندگى باید به سلول هاى 
فتوولتایئک مجهز شده یا با اســتفاده از UPS براى مواقع 
قطعى برق، انرژى ذخیره کند. رئیس پلیس راهور اســتان 

اصفهان افزود: چراغ هاى راهنمایى و رانندگى نباید فقط به 
برق شهرى متکى باشد که با قطع برق مشکالت عدیده اى 
براى شهروندان ایجاد شــود. رضایى گفت: طى نامه اى به 
مدیریت بحران اســتاندارى اعالم کرده ایــم که قطع برق 
چراغ هاى راهنمایى و رانندگى براى شهر مشکالتى ایجاد 
کرده و پلیس توان کافى براى مدیریت قطعى هاى گسترده را 
ندارد.  وى افزود: حدود 200 تقاطع در شهر اصفهان وجود دارد 
که باید فکر اساسى براى چراغ هاى راهنمایى آنها انجام شود. 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان یادآور شد: این مسئله در 
مباحث پدافند غیر عامل نیز عنوان شده است که باید وابستگى 

فانوس هاى شهرى از برق شهر در نظر گرفته شود.

چراغ هاى راهنمایى باید به 
UPS مجهز مى شدند

تعداد ایستگاه هاى هواشناسى 
اصفهان در رتبه دوم کشور

سرپرست اداره عمران و بهسازى استان اصفهان گفت: 14 
هزار هکتار از کل مساحت اصفهان را بافت هاى فرسوده 

تشکیل مى دهد.
امیر زاغیان با بیان اینکه بیش از 14 هزار هکتار، معادل 
20 درصد از کل مساحت شــهرهاى استان را بافت هاى 
فرسوده تشــکیل مى دهد، اظهار داشت: جمعیت ساکن 
در محالت ناکارآمد اســتان بیش از یک میلیون و 620 

هزار نفر است.
وى با بیان اینکه براى نوســازى بافت هاى فرسوده بر 
مبناى ماده 59 از قانون برنامه ششــم توسعه، وزارتخانه  
راه و شهرسازى مکلف است نســبت به احیا، بهسازى، 
نوسازى و مقاوم سازى ساالنه حداقل 270 محله اقدام 
کند، افزود: ستاد ملى شهرى بر حسب گونه هاى مختلف 

ناکارآمد میانى، تاریخى و سکونت گاه غیر رسمى و پیشینه 
روستایى با رویکرد محله محور اقدام خواهد کرد.

سرپرست اداره عمران و بهسازى شــهرى اداره کل راه 
و شهرســازى اســتان اصفهان با بیان اینکه بافت هاى 
ناکارآمد اســتان بیش از 10 درصد بافت هاى کشــور را 
تشکیل مى دهد، افزود: ساالنه بیش از 27 محله در سطح 

استان در برنامه هاى اجرایى بازآفرینى قرار مى گیرند.
زاغیان با بیان اینکه براى نوســازى بافت هاى فرسوده 
مشکالتى وجود دارد که در حال ساماندهى آنها هستیم، 
افزود: هر شهرســتان برنامه اى با عنــوان برنامه جامع 
مشترك بازآفرینى شهرى پایدار دارد که مطابق با برنامه 
ششم توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتى در حال تدوین 

است.

وى با بیــان اینکه برنامه هــا با هدایــت اداره کل راه و 
شهرسازى بر اساس سهم دســتگاه هاى اجرایى عضو 
ستادهاى استان و شهرستان تخمین زده مى شود، افزود: 

پروژه هاى مصوب در جلسات ستاد قابل انجام است.
سرپرست اداره عمران و بهسازى اســتان با بیان اینکه 
جهت تشــویق مردم به نوســازى بافت هاى فرسوده 
برنامه هایى در دســتور کار داریم، افزود: براى نوسازى 
محالت ناکارآمد و مقاوم ســازى بافت هــاى تاریخى 

تسهیالت ودیعه مسکن را در نظر گرفته ایم.
زاغیان با بیان اینکه دفاتر تســهیل گرى و نهاد توسعه 
در محالت ایجاد شــده، افزود: این اقدام براى آشنایى 
ساکنین بافت هاى ناکارآمد با قوانین و امتیازاتى است که 

در صورت نوسازى برخوردار مى شوند.

فرسودگى 20درصد مساحت استان 

شــهردار اردســتان گفت: بودجه مصوب سال 97 
این شــهردارى درحدود 133 میلیارد ریال است که 
نسبت به کل بودجه سال گذشته درحدود 30 درصد 
افزایش داشته که 93 میلیارد ریال آن عمرانى و بقیه 

جارى است.
محسن حیدرى افزود: نبود پارك بزرگ خانوادگى 
در این شهر یکى از مشکالت موجود بود که تاسیس 

مجموعه هاى جدید پارك پردیسان شامل مجموعه 
صنایع دســتى، پینت بال، چمن مصنوعى، پیست 
دوچرخه سوارى، استخر، نصب 20 دستگاه آالچیق، 
حوض و خانه کودك با مشارکت بخش خصوصى در 
حال اجرا است و تاکنون درحدود 20 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته است.
شهردار اردســتان گفت: شــهردارى اردستان 30 
میلیارد ریال اعتبــار براى ایــن مجموعه و پارك 
اختصاص داده و بخــش خصوصى نیز درحدود 10 
میلیارد ریال اعتبار در مرحله اول همراه با لوازم پینت 

بال و دوچرخه سوارى سرمایه گذارى کرده است.
حیدرى از مراحل ســاخت پارك هاى شهرك امام 
حسن (ع) و کاوه گفت و تصریح کرد: براى ساخت 
این پارك ها چهار میلیارد ریــال اعتبار اختصاص 
یافته و پارك محله فهره و مسکن مهر تاکنون چهار 

میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.

قائم مقام شهردار نجف آباد گفت: بنابر تدابیر پیش 
بینى شده، شهروندان مى توانند فقط تا پایان تیر ماه 
ســال جارى عوارض مربوط به صدور پروانه هاى 
تجارى، مســکونى و کارگاهى را 40درصد کمتر از 

نرخ مصوب پرداخت کنند.
محمد مغزى با اشاره به برنامه ریزى انجام شده، 
آنرا فرصت مناســبى جهت ساخت و ساز درفصل 
مناسب دانست که با منتهى شــدن به ایام پایان 
ســال، فشــارمالى کمترى برخانواده ها تحمیل 

مى گردد.
وى از رضایتمندى بیشتر شــهروندان بابت تسویه 
عوارض خود در ماه هاى ابتدایى سال خبر داد و گفت: 
میزان این عوارض را استاندارى اصفهان بر اساس 

دفترچه عوارض سالیانه تعیین و ابالغ مى کند.
معاون برنامه ریزى و توسعه منابع انسانى شهردارى 
نجف آباد همچنین در خصوص آثار تجمیع شــش 
منطقه قبلى شهردارى در پنج منطقه بیان داشت: با 
این کار که آثار و نتایج مفید آن به تدریج و به خوبى 
خود را نشان مى دهد، عالوه بر تمرکز بهتر مدیریت، 
شاهد افزایش کیفى خدمات رسانى صورت گرفته به 

شهروندان نیز هستیم.
مغزى اضافه کرد: بر همین اساس، بستر مناسب ترى 
براى توسعه متوازن مناطق نجف آباد فراهم شده و 
با صرفه جویى صورت گرفته در هزینه هاى جارى 
شهردارى، توان بیشــترى براى اجراى طرح هاى 

زیرساختى و عمرانى خواهیم داشت.

محققان دانشگاه کاشــان موفق به تولید نانوذرات 
دارویى  با بهره گیرى از فناورى ســبز ســیال فوق 

بحرانى براى مقابله با آثار سرطان شدند.
سرپرســت تیم محققان دانشــکده مهندسى این 
دانشــگاه افزود: تمام مراحل تولید ایــن نانو دارو 
توسط دســتگاهى انجام مى شــود که در دانشگاه 

کاشان طراحى و ساخته شــده است. غالمحسین 
صدیفیان بیان داشت: در این پژوهش موفقیت آمیز 
ذرات داروى اپراپیتنت  در عملیات انبســاط سریع 
محلــول هاى دى اکســید کربن فــوق بحرانى در 
اندازه متوسط 23 نانومتر تولید شد. وى افزود: در این 
فناورى، ذرات نهایى تولید شده عارى از هرگونه حالل 
بوده و مشکالت سّمیت احتمالى حالل یا تخریب دارو 

در اثر عملیات مکانیکى را به همراه ندارند.
عضو هیات علمى دانشگاه کاشــان نصریح کرد: با 
تولید این ذرات در مقیاس نانو، ســرعت انحالل و 
جذب آنها در بدن انسان تا هشت برابر فزایش یافته 
و در عمل، کارایى و بازدهى دارو به نحو چشمگیرى 
تسهیل مى شود و از سویى دیگر، شخص بیمار مقدار 

کمترى از دارو مصرف مى کند.

رئیس پلیس آگاهى اصفهان از دســتگیرى سارق 
حرفه اى خودرو بــا 45 فقره ســرقت در اصفهان 

خبر داد.
سعید سلیمیان گفت: مأموران اداره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهى اســتان، یک ســارق حرفه اى داخل 
خودرو را که در منطقه جنوب شهر اصفهان مرتکب 

45 فقره سرقت شده بود، دستگیر کردند.
وى افزود: در پى دریافت شکایاتى مبنى بر سرقت 
از داخل خودرو در محدوده جنوب شــهر اصفهان، 
رسیدگى به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهى قرار گرفت.
وى تصریح کرد: کارآگاهان تحقیقات خود را در این 
زمینه آغاز و یک سارق حرفه اى را شناسایى و حین 

سرقت از داخل یک سوارى پژو دستگیر کردند.
سلیمیان بیان داشت: فرد دستگیر شده هنگامى که 
با مستندات پلیس روبه رو شــد، به 45 فقره سرقت 
اموال خودروهاى شهروندان در منطقه جنوب شهر 

اصفهان اعتراف کرد.

رشد 30 درصدى بودجه شهردارى اردستان

اعطاى تسهیالت پروانه اى شهردارى نجف آباد
 تا پایان تیرماه

تولید نانو ذرات دارویى ضد سرطان
 در دانشگاه کاشان

دستگیرى سارق حرفه اى خودرو با 45 فقره سرقت

مدیر اجرایى شــرکت پلى اکریل ایران با بیان اینکه 
دولت مواد اولیه و کمکى شــرکت پلى اکریل را جزو 
کاالى اساســى محسوب نکرده اســت، گفت: عدم 
تخصیــص ارز وارداتى بــراى خرید مــواد کمکى 
پلى اکریل و  همچنیــن افزایش قیمت هــا درآینده 

مى تواند مشکل ساز شود.
محسن رجایى در خصوص وضعیت فعلى پلى اکریل 
اظهارداشت: در راســتاى راه اندازى کارخانه استیپل 
و تامین مواد اولیه بــراى ظرفیت باالى تولید در حال 

تالش هستیم و تاکنون هزار ُتن مواد اولیه براى این 
کارخانه به صورت نقدى خریدارى کرده ایم که به نوبت 

این مواد را دریافت مى کنیم.
وى با بیان اینکه مقدمات راه اندازى کارخانه استیپل 
بعد از دو ماه توقف انجام شــده، افــزود: هفته آینده 
محصول کارخانه استیپل با تولید روزانه 80 تن روانه 
بازار مى شود و کارخانه یارن نیز با تولید روزانه 45 تن 

در حال فعالیت است. 
مدیر اجرایى شــرکت پلى اکریل تصریح کرد: منبع 

جدیدى براى تامین مواد اولیه بعد از مســائلى مانند 
تحریم و تاخیر در فرآیند تهیه، مشخص و تخصیص 
ارز داده شد و مراحل ابتدایى خرید مواد اولیه انجام و در 
مدت کوتاهى، دو هزار تن مواد اولیه، به این کارخانه 

منتقل مى شود. 
رجایى تاکید کرد: بــا توجه به تحریــم هاى جدید، 
فروشــندگان کشــورهاى اروپایى اعالم کرده اند به 
آسانى نمى توانند مواد کمکى مورد نیاز پلى اکریل را 
معامله کنند، همچنین در انتقال پول به اروپا با مشکل 

مواجه هستیم. 
مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل ایران افزود: البته دولت، 
براى دریافت بقیه مواد اولیه کارخانه، تخصیص ارز در 
نظر گرفته است که امیدواریم حمایت الزم، براى ادامه 

روند کار انجام شود.
وى با بیان اینکه به دلیل عدم تامین برخى مواد مورد 
نیاز، بخش هایى از شــرکت پلى اکریل تعطیل است، 
اظهار داشــت: در حال حاضر بخشــى از کارخانه تا 
زمان دریافت دو هزار تن مواد اولیــه در حدود 45 تا 
60 روز دیگر غیرفعال اســت، امــا امیدواریم مطابق 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته، با دریافت مواد اولیه، 

فعالیت کارخانه بدون توقف و مستمر ادامه یابد.

با تأمین نشدن مواد اولیه صورت گرفت؛
تعطیلى دوباره بخش هایى از پلى اکریل 

شــهردار ســین از تخریب اماکن متروکه و قدیمى 
خطر ساز در شهر خبر داد.

محمد طرمه فروشــان طهرانى با بیان اینکه در چند 
ماه گذشــته بیش از 10 مورد منازل مخروبه تخریب 
شده و بقیه منازل قدیمى خطرآفرین (منازلى که دیوار 
شکسته دارد و احتمال تخریب آن ها و یا سقوط آن ها 
وجود دارد) که سالمت شــهروندان را تهدید مى کند 
نیز تخریب خواهند شد.وى ادامه داد: تخریب منازل 
را مطالبه شهروندان از شهردارى عنوان کرد و گفت: 
تعدادى از این منازل عالوه بر خطرساز بودن، به مکانى 

براى تجمع معتادان تبدیل شده بودند.
وى در ادامه با بیان اینکه این خانه هاى قدیمى مخروبه 
و نیمه مخروبه به پاتوق افــراد ولگرد و بزه کار تبدیل 
شده بود، خاطرنشان کرد: عالوه بر همه این مشکالت، 
وجود این خانه ها به زیبایى و جذابیت هاى بصرى شهر 

آسیب مى رساند.
شهردار ســین ضمن اعالم این که شهردارى سین 
تخریب 70 درصد باقیمانده منازل مخروبه شهر را نیز 
در برنامه دارد، از صاحبان منازل رها شــده و مخروبه 

خواست ملک خود را تخریب یا بازسازى کنند.

تخریب30درصد از اماکن متروکه و خطرساز شهر سین 
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فرمانــدار نجف آباد گفــت: از اصلى تریــن دغدغه هاى 
مسئوالن، فعال شدن مجموعه هاى مردم نهاد در موضوع 

اشتغال معتادان است.
مجتبى راعى از کمیته صیانت از اشــتغال با محوریت اداره 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى به عنوان یکى از ســه بخش 
اصلى ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان نام برد و گفت: از 
اصلى ترین دغدغه هاى مسئوالن، فعال شدن مجموعه هاى 
مردم نهاد در موضوع اشتغال معتادان است، به طورى که در حال 
حاضر نیز بعضى مجموعه هاى تولیدى بزرگ شهرستان، تنها 

از بین معتادان بهبود یافته استخدام مى کنند.
وى با اشــاره به آمار معتادان جامعه تصریح کرد: نمى توان 

آمار دقیقى از این افــراد ارایه کرد، اما مطابــق برآوردهاى 
صورت گرفتــه، عامــل 65درصــد از همســر آزارى ها، 
55درصد طالق ها، 30درصد موارد کودك آزارى، 25درصد 
قتل هاى عمد، 23درصد نزاع ها، 20درصد جرایم منکراتى 
و 10درصد تخلفات مالى به نوعى ریشه در مصرف یا توزیع 

مواد مخدر دارد.
فرماندار نجف آباد با اشاره به فعالیت 16 مرکز درمانى ترك 
اعتیاد خصوصى و یک مرکز دولتى در ســطح شهرستان 
ادامه داد: در حال حاضر پنج تشــکل مردم نهاد در سطح 
شهرســتان به صورت تخصصى در عرصــه مواد مخدر 

فعالیت مى کنند.

رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه تالش ما این است که اصفهان را به 
عرصه رویدادهاى فرهنگى تبدیل کنیم، گفت: هدف ما این 
است که اصفهان شهر فرهنگى باشد، شهرى که داراى سه 
شاخصه زیست پذیرى، انسان محورى و معنا گرایى است.

محمد عیدى اظهارداشت: ماموریت موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان به نمایش گذاشــتن آثار هنرى است و گالرى ها 
عالوه بر محل جمع شدن هنرمندان، محل انتقال تجارب 
است. وى افزود: بزرگ ترین رسالت براى ساختارهاى هنرى، 
تصدى گرى امر فرهنگ و هنر نیست، بلکه تسهیل گرى 
است و مهم ترین شاخص تســهیل گرى کمک به ایجاد 

فضایى براى گفت وگو اســت.   معاون شهردار اصفهان در 
خصوص برنامه هاى شهردارى براى ایجاد فضاهاى انتقال 
تجربه گفت: تمام تالش ما این است که برنامه ها را به سمتى 
پیش ببریم که به رویداد فرهنگى تبدیل شود. عیدى با بیان 
اینکه تالش ما این اســت که با افزایش سطح تعامالت با 
بخش هاى مدنى، رویدادهاى متنوع در شــهر ایجاد شود، 
افزود: دو سطح رویداد مى تواند در شهر شکل بگیرد، یکى در 
قالب فضاهاى موجود که با محدودیت همراه است و سطح 
دوم رویداد که بیشــتر از آن استقبال مى کنیم این است که 
شهر را به عرصه رویدادهاى فرهنگى تبدیل کنیم، در واقع 
مى خواهیم به سمتى پیش برویم که شهر گالرى هنرى شود.

معتادان بهبود یافته، اولویت 
استخدام در نجف آباد

مى خواهیم شهر 
گالرى هنرى شود 

هفته طالیى اصفهان
دوازدهمین نمایشــگاه بین المللــى صنعت فلزات 
گرانبها، طال و سنگ هاى قیمتى در اصفهان برگزار 
مى شود. این نمایشگاه طى روزهاى 24 تا 29 تیرماه 
از ســاعت 16 تا 22 و به مدت شش روز برپا خواهد 
شــد تا فعاالن حوزه ســاخت و فروش طال، فلزات 
گرانبها و سنگ هاى قیمتى به ارائه توانمندى هاى 
خود بپردازند. در این نمایشگاه مشارکت کنندگانى 
از اســتان هاى اصفهان، تهران، آذربایجان شرقى، 
یزد، خراســان رضوى، فارس، سمنان، هرمزگان و 
اردبیل به ارائه آخرین دســتاوردهاى خود در زمینه 
ماشین سازى و ابزارآالت، مصنوعات طال، جواهر و 
نقره، سنگ هاى تزئینى و تجهیزات و صنایع وابسته 
مى پردازند. همچنین مراکز علمى و آموزشى مرتبط 
نیز در این نمایشگاه حضور دارند. یکى از اصلى ترین 
ویژگى هاى دوازدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت 
فلزات گرانبها، طال و ســنگ هاى قیمتى اصفهان، 
حضور مســتقیم 10 شــرکت ایتالیایى است که در 
فضایى بالغ بر 120 مترمربع به نمایش محصوالت 
خود خواهند پرداخت. این نمایشگاه در حالى برگزار 
مى شود که ایران یکى از خاستگاه هاى اصلى صنعت 
طال و جواهر جهان به شمار مى رود و در این میان، 
اصفهان، عنــوان پایتخت طالى ایــران را یدك 

مى کشد. 

2 انتصاب در 
دانشگاه آزاد دهاقان

حسن حجازى، سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
دهاقان دراحکامى«پیمان داورى» و«بابک به فروز» 
را به ترتیب در سمت سرپرست موقت حوزه معاونت 
ادارى مالـى و مدیر پژوهش و فناورى این دانشـگاه 

منصوب کرد.

اجراى پروژه هاى در دست 
اقدام شهردارى دولت آباد 

سخنگوى شوراى اسالمى شـهر دولت آباد گفت: 
با انجام فعالیت هاى شهردارى دولت آباد، چندین 
پروژه از ابتداى سـال 97 تاکنون نزدیـک به بهره 
بردارى و یـا در حال انجام اسـت. ناصـر معینى به 
برخى از این پروژه ها اشـاره کرد و آن ها را شامل: 
زیرسـازى بالغ بـر 60 هـزار متـر مربـع از خیابان 
هـاى منطقه صنعتى و آسـفالت این خیابـان ها در 
آینده، اصالح اطراف زمین چمـن مصنوعى دولت 
آبـاد، اصـالح دکوراسـیون پـارك جهـاد، اصالح 
دکوراسـیون پـارك معلم و اصـالح دکوراسـیون 
پارك سـرجوب دولـت آبـاد و اصالح نـور پردازى 

پارك ها برشمرد.
معینى روکش آسفالت محور جنوبى جاده دولت آباد 
- حبیب آبـاد، اصالح برخى میادین، ادامه سـاخت 
گلزار شهداى امامزاده محمود(ع)دولت آباد، ساخت 
تمثال شـهدا و نصب در بلوار هاى سـطح شهر (در 
آینده نزدیـک) و تعیین پیمانکار بـه منظور تکمیل 
باغ بانوان را از دیگر اقدامات شـهردارى و شوراى 

شهر دولت آباد برشمرد.

امکانات آزمایشگاهى پیشرفته 
در دانشگاه خمینى شهر 

دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر به لحاظ امکانات 
آزمایشـگاهى و کارگاهـى از بعضـى واحدهـاى 

دانشگاهى تهران هم قوى تر است.
رئیـس مرکـز سـنجش و پذیـرش دانشـگاه آزاد 
اسـالمى در بازدید از دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
خمینى شـهر بـا اعالم ایـن مطلب گفـت: از دیگر 
امتیـازات ایـن واحـد دانشـگاهى، بهره منـدى از 
اعضاى هیئت علمى جوان در کنار اساتید باتجربه 

و کاردان است .
وى افزود : در رشـته مهندسـى پزشـکى در برخى 
دانشگاه ها براى درس هایى که مربوط به پزشکى 
است، دانشـجویان الزم اسـت تا در دانشگاه هاى 
علوم پزشکى مهمان شده یا از امکانات بیمارستانها 
استفاده کنند، در حالیکه در دانشـگاه آزاد اسالمى 
رشـته هاى فنـى و مهندسـى در کنار رشـته هاى 

پزشکى با هم ارائه شده است.

خبر

استاندار اصفهان گفت: موضوع مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
نباید به مزاحمت براى فروشندگان و مردم تبدیل شود، 
زیرا شرایط اقتصاد کنونى به گونه اى است که باید تا حد 

ممکن با مردم با مالیمت رفتار کرد.
محسن مهرعلیزاده افزود: مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید با 
محوریت برخورد با قاچاقچى هاى اصلى انجام شود و در 
این راستا نباید با فروشندگان خرد و مغازه داران برخورد 

جدى شود.
وى ادامه داد: مبــارزه با قاچاق کاال و ارز باید بیشــتر بر 
مبناى فعالیت هاى اطالعاتى و برخورد با قاچاقچیان در
 گلوگاه هاى اصلى این موضوع باشد و شرایط اقتصادى 
کشور به گونه اى اســت که مردم به اندازه کافى مشکل 

دارند و نباید بر مشکالت آنها افزود.
مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کاال و ارز نباید 
مانند زیرسوال بردن مردم باشد، گفت: انجام کار بصورت 
ستادى و با برنامه ریزى دقیق برمبناى اطالعات درست 

باید مبناى اصلى مبارزه با قاچاق کاال و ارز باشد.
وى همچنین محدودیت هاى ارزى در نظر گرفته شده 
از سوى دولت را، راهکارى مناسب براى کاهش واردات 
اجناس قاچاق دانست و افزود: این محدودیت ها همچنین 
باعث مى شود که بیشتر به کاالهاى داخلى بها دهیم و در 

زمینه تولید کشور بیشتر به خودکفایى برسیم.
استاندار اصفهان سرعت بخشیدن به رسیدگى به قاچاق 
کاال و ارز را از الزامات مبارزه با قاچاق کاال عنوان کرد و 

ادامه داد: ایجاد بانک اطالعاتى نیز از جمله مواردى است 
که در این راســتا، در مبارزه صحیح با قاچاق کاال یارى 

رسان خواهد بود.
مهرعلیزاده همچنین تاکید کرد که شناسایى اقالم قاچاق 
و سنجش میزان واردات آن به کشــور و استان نیز باید 

بصورت دقیق انجام شود.
استاندار اصفهان در ادامه امحاى حجم زیادى از کاالها 
و اجناس قاچاق را نادرست خواند و گفت: وقتى چند صد 
ُتن کاالى قاچاق امحا مى شود یعنى بخش هاى مختلف 
ادارى و سازمانى در کار خود کوتاهى کرده اند و این اقدام 
در شرایطى که وضعیت بازار نامطلوب و شرایط اقتصادى 

در نوسان است از لحاظ شرعى و انسانى صحیح نیست.

درخواست استاندار اصفهان با توجه به شرایط فعلى اقتصادى؛

با قاچاق برخورد شود
 نه با مغازه داران

نخســتین دوره آزمون عملى نهایى پرســتارى به 
صــورت osce(عملــى ایســتگاهى) در محــل 
آزمایشــگاه مهارت هاى بالینى دانشکده پرستارى 
و مامایى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 

برگزار شد.
مینا جوزى، رئیس دانشــکده پرســتارى و مامایى 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: «بر 

اساس سرفصل رشته کارشناسى پرستارى، از این 
پس همه دانشــجویان پرســتارى موظف هستند 
در پایان دوره چهار ســاله آموزش پرستارى در این 

آزمون شرکت کنند. 
جوزى افزود: آزمون osce به صورت ایســتگاهى 
برگزار شــده و در هر ایســتگاه یکى از رویه هاى 
پرستارى در قالب سناریو مورد پرسش قرار مى گیرد.

رئیس واحد ابــزار دقیق و کنترل شــرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایــران منطقه اصفهان خبر از 
 110 UPS تعویض، نصب و راه اندازى سه دستگاه
ولت AC در مرکز انتقال نفت شــهید بدیع صنایع 

رامهرمز(شماره 2 مارونـ  اصفهان) داد.
على اکبر حیدرپور افزود: در پى فرسودگى و قدیمى 
شدن دستگاه مورد نظر و بروز برخى اشکاالت فنى، 
به پیشــنهاد این واحد و همکارى خدمات مهندسى 

ابزار دقیق ستاد نسبت به طرح جایگزینى UPS ها با 
دستگاه تولید داخل اقدام شد.

وى با اشاره به اهمیت کار دستگاه UPS در انتقال 
ایمن و پایدار مواد نفتى شــرکت گفت: این دستگاه 
جهت تغذیه برق اصلى توربین ها و پنل هاى کنترل 
توربین هاى ســولزر استفاده مى شــوند و در این 
پروژه، 3 دســتگاه UPS ســاخت داخل جایگزین

 UPS هاى قدیمى ساخت کشور سوئیس شدند.

دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: مرغدارى ها 
قبل از بحران آب هم آب مورد نیاز را از شهردارى ها 
خریده یا از چاه تامین مى کردند که با خشک و شور 

شدن آب چاه ها، باید تانکر آب خریدارى کنند.
بهرام پاکزاد اظهار داشت: در حال حاضر مرغدارى ها 
براى تامین آب مورد نیاز مجبور به خرید تانکرهاى 
آب هستند که در روزهاى معمولى و خنک به ازاى 
100 ُتن دان، 200 هــزار لیتر آب نیاز اســت و در 
زمان هایى که با گرماى هوا مواجهیم و مثال دماى 
هوا به 30 درجه ســانتیگراد مى رسد، به میزان دان 

آب نیاز است.
وى بیان داشت: در مناطقى مثل جرقویه و ینگ آباد 
بسیارى از چاه ها خشک شده است و در حال حاضر 
مرغدارى ها تانکر آب از شهردارى مى خرند که به 
ازاى هر تانکرى 200 هزار تومان پرداخت مى شود.

دبیر انجمن مرغــداران اصفهان اعــالم کرد: در 
شهرستان هایى مثل نجف آباد و فالورجان چاه هاى 
آب به شورى رسیده اســت و برخى چاه ها خشک 
شده و حتى با عمق 200 مترى نیز آبى وجود ندارد و 
مرغدارى ها در این منطقه نیز مجبور به خرید تانکر 

آب از شهردارى هستند.
وى با بیان اینکه هیچ سهمیه آبى براى مرغدارى ها 
در هیچ دوره اى در نظر گرفته نشــده است، اضافه 
کــرد: در صورتى که آب شــور به مرغ داده شــود 
کلیه هاى آن از بین رفته و ســبب تلفــات زیاد در 

مرغدارى ها مى شود.
پاکزاد در خصوص وضعیت تامین برق مرغدارى ها 
در زمان خاموشــى ها نیز گفــت: مرغدارى ها برق 
اضطرارى دارند و این برق تا مدت زمان کوتاهى مثل 

یک تا دو ساعت را پاسخگو است.
وى با بیان اینکه اگر خاموشــى هــا طوالنى مدت 
شود، به طور قطع ســبب تلفات جبران ناپذیرى در 
مرغدارى ها مى شود، گفت: چون خود مرغ هم گرما 
تولید مى کند، بنابراین نبود برق باعث مى شود که 
مرغ بین 10 دقیقه تا یکساعت به طور کامل از بین 
برود. دبیر انجمن مرغداران اصفهان با اشاره به اینکه 
مرغدارى ها براى تهویه هواى مرغدارى نیاز به برق 
دارند، اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز سالن هاى 
مرغدارى ها به خاطر مســائل بهداشتى سرپوشیده 
اســت، بنابراین وصل برق براى تهویه هوا یک امر 

بسیار ضرورى است.
وى با بیــان اینکه مرغــدارى ها بایــد مجهز به 
موتورهاى برق باشــند، گفت: در حــال حاضر در 

اصفهان دو هزار واحد مرغدارى وجود دارد.
پاکزاد بیان داشت: به طور متوســط در هر ماه 12 
میلیون جوجه ریزى باید صــورت گیرد یعنى در هر 
دوره اى که 80 روزه است 36 میلیون جوجه ریزى 
باید داشــته باشــیم که چون مرغدارى ها با نصف 
ظرفیت خود کار مــى کنند یا گاهــا برخى تعطیل 
کامل است، در هر ماه به طور تقریبى شش میلیون 

جوجه ریزى مى شود.

مدیــر کل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان از پایان مرمت حمام 
تاریخى «شــیخ صفى» مربوط بــه دوره قاجار در 

شهرستان مبارکه خبر داد.
فریدون الهیارى افزود : حمام تاریخى شــیخ صفى 
پس از اتمــام عملیات مرمتى به ســاختمان ادارى 
میراث فرهنگى مبارکه تغییر کاربرى داده مى شود.

وى گفت: براى مرمت این بنا بالغ بر یک میلیارد و 
800 میلیون ریال هزینه شده است.

وى افزود: شناسایى و مرمت کانال هاى دفع رطوبت، 
اتصال کانال هاى دفع رطوبت جدید به کانال هاى 

قدیمى، تراشیدن اندودهاى قبلى، گچ و خاك کردن 
و سفید کارى دیوارها و طاق هاى حمام از اقدامات 

صورت گرفته در این حمام است.

برگزارى آزمون نهایى پرستارى
 در دانشگاه آزاد نجف آباد

تعویض UPS هاى خطوط لوله و مخابرات اصفهان

خرید تانکر آب براى مرغدارى ها

حمام تاریخى«شیخ صفى» در مبارکه مرمت شد

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در چند سال اخیر به دنبال فعالیت مستمر اکیپ 
نشت یابى، هدررفت آب در استان اصفهان به حدود 16 
درصد رسید، در حالى که این رقم در سال 86 بیش از 

32 درصد بود.
هاشــم امینى در جریان بازدید مدیرعامل شــرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشور از تصفیه خانه فاضالب 
جنوب، با اشــاره به ارتقاى تجهیزات این تصفیه خانه 
اظهارداشــت: تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان 
داراى 12 هواده اســت که درعملیات فاز دوم ارتقاى 
تجهیزات این تصفیه خانه، شش فقره هواده سطحى 
به عمقى تبدیل شد و از ســال گذشته تاکنون اجراى 
عملیات فاز 3 در دستور کار قرار گرفت که به دنبال آن 

بقیه هواده ها از سطحى به عمقى تبدیل شدند.
وى ارتقاى تجهیزات تصفیه خانه فاضالب را بســیار 
موثر در راستاى افزایش کیفیت پساپ خروجى برشمرد 
و افزود: در حال حاضر دبى ورودى و خروجى تصفیه 
خانه فاضالب جنوب 1200 لیتر درثانیه است، درحالیکه 

با توجه به کاهش شدید منابع آبى، پساب تولیدى در 
تصفیه خانه ها مى تواند جایگزین مناســبى براى رفع 
برخى از نیازهاى آبى صنعت و فضاى ســبز شهرى 
باشد. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اظهارداشت: ارتقاى تجهیزات تصفیه خانه فاضالب نه 
تنها در کاهش آالینده هاى زیست محیطى و کاهش 
بوى نامطبوع بسیار موثر است، بلکه تاثیر بسزایى در 
افزایش کیفیت پساب خروجى دارد که از لحاظ محیطى 

بسیار حائز اهمیت است.
وى افزود: درچند سال گذشته برخى از کنتورهاى آب 

تا قبل از اینکه در اختیار مشترکان قرار بگیرند، تست 
مى شدند، اما در حال حاضر 100درصد کنتورها مورد 

تست قرار مى گیرند.
امینى افزود: با توجه به مجهز بودن کارگاه تست کنتور 
آبفاى اســتان اصفهان و نیز برخوردارى از نیروهاى 
متخصص، کارگاه تســت کنتور آبفــاى اصفهان به 
عنوان کارگاه تســت کنتور مرجع در کشور شناخته 
مى شــود، بطورى که هم اکنون برخى از استان هاى 
کشور کنتورهاى خریدارى شــده خود را جهت تست 
به کارگاه تست کنتور آبفاى اســتان اصفهان ارسال 
مى کنند. وى با بیان اینکه تست لوازم کاهنده مصرف 
نیز در این کارگاه انجام مى شــود، خاطرنشــان کرد: 
درچند ســال گذشــته با توجه به اینکه آبفاى استان 
اصفهان مردم را ترغیب به استفاده از تجهیزات کاهنده 
مصرف کــرده، به این دلیل قبــل از اینکه تجهیزات 
کاهنده مصرف در اختیــار مردم قرار گیــرد، در این 
کارگاه استاندارد بودن و میزان کاهش مصرف آب این 

تجهیزات تست مى شود.

کاهش 16 درصدى هدررفت آب در اصفهان

 «برند شــهرى اصفهان با حضور معاون اول رئیس جمهور 
رونمایى شد» اگرچه برندینگ شهرى مقوله  جدید و نوپایى 
در داخل کشور است اما برخى از شهرهاى معتبر دنیا از قبیل 
پاریس، لندن، نیویورك و... طى ســالیان گذشته اقدامات 
مثبتى را در این زمینه انجام داده اند و متناسب با آن برنامه 
ریزى ها و سرمایه  گذارى هاى جدى را ساماندهى کرده اند. 
با توجه به جایگاه گردشگرى شــهر اصفهان و مزیت هاى 

رقابتى ازجمله انتخاب این به عنوان شهر خالق جهانى، لزوم 
طراحى هویت رقابتى، بصرى و برند سازى احساس مى شد و 
این در حالى است که صفت هایى مانند اصفهان نصف جهان، 
شهر گنبدهاى فیروزه اى، اصفهان شهر زیباى خدا و... براى 
شهر اصفهان در نظر گرفته شده اســت، از این رو  لزوم این 
موضوع احساس مى شد که این صفات در قالبى ساختارمند و 
با یک استراتژى بلندمدت طراحى شود و این موضوع بتواند 
در جذب گردشگران و اولویت هاى فرهنگى شهر اصفهان 
مثمر ثمر واقع شود. اگر چه موضوع برند سازى براى شهرهاى 
ایران و لزوم اجراي آن، چند سالى است که از طریق برگزارى 
کنفرانس هاى مختلف و کتاب ها و مقاالت گوناگون مطرح 
و به ادبیاتى نسبتا رایج در حوزه شهرى بدل شده است اما با 

این وجود هنوز اجراى این پروژه ها به گونه اي ملموس دیده 
نشده اســت. نام اصفهان در میان شهرهاى ایران در شش 
سال گذشته به عنوان مجموعه اى که به دنبال اجراى پروژه 
برند شهري است همواره مطرح بوده و هر از گاهى اخبارى در 

زمینه پروژه برند این شهر به گوش مى رسیده است.
تا اینکه باالخره بعد از گذشت این همه سال فراخوان دادن  
و از طراحان گرافیکى و متخصصــان حوزه برندینگ براى 
حضور در پروژه برندینگ شــهرى اصفهان دعوت به عمل 
آوردن، با تشــکیل شوراى عالى برند شــهر اصفهان و کار 
کارشناسى انجام شده، برند شهرى اصفهان روز سه شنبه 
با حضور اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهورى در 

اصفهان رونمایى شد.

اصفهان هم برنددار 
شد

محیا حمزه


