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خواص معجزه آساى پودر سنجد  

 باید با آقازاده ها برخورد شود
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نگرانى از  تأمین برق 
در چهارمین هفته تابستان

افزایش دما در اصفهان تا سه شنبه 
به اوج خود مى رسد

 راز دست رو به آسمان 
فغـــانى
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خشکى زاینده رود 
فیلـم شد
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امروزه شیوع و گسترش «پوکى استخوان» و بیمارى هایى مانند 
آرتروز به ویژه در زنان تبدیل به کابوسى وحشتناك 

شده است.
در طب سنتى ایرانى-اسالمى راهکارهاى مختلف ساده اى براى 
پیشگیرى یا درمان این بیمارى ها وجود دارد که در ادامه، سنجد، 
یکى از خوراکى هاى شگفت انگیز و در دسترس همه که تأثیرات 

معجزه آسایى را دارد، معرفى مى کنیم.

الله اســکندرى و محمدرضا هدایتــى به فیلم 
ســینمایى «ســیمین» به کارگردانى مرتضى 
آتش زمزم پیوســتند تا به زودى جلوى دوربین 

این فیلم بروند.
 این دو پیش از این نیز در فیلــم «مالیخولیا» با 

آتش زمزم همکارى کرده بودند.
 بازیگــران پیشکســوتى چون اکبــر دباغیان،
جمشــید صــدرى، پــري کربالیــی و بازیگر 
نوجوان متین سلطانى از هنرمندان پیشکسوت

 اصفهــان نیــز در ایــن فیلم حضــور خواهند 
داشت.
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1010 درصد اصفهانى ها همچنان الگوى مصرف آب را رعایت نمى کنند درصد اصفهانى ها همچنان الگوى مصرف آب را رعایت نمى کنند
12

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

آغاز بازى
 جواد عزتى در 
«جان دار»

سامان قدوس در یک قدمى بوندس لیگا یا الشامپیونه
ستاره ایرانى استرسوند با شوت استثنایى دروازه مالمو را باز کرد و استرسوند را به یک امتیاز رساند. سامان قدوس که 
در هر سه مسابقه جام جهانى روسیه به عنوان بازیکن تعویضى براى تیم ملى ایران به میدان رفته بود، در بازگشت 
به سوئد روند فوق العاده اى داشته و بعد از آنکه در دیدار اخیرشان برابر هاماربى گلزنى کرد، شنبه شب هم به زیبایى 
دروازه مالمو را باز کرد تا تعداد گل هاى خود را به عدد 6 افزایش دهد و در جایگاه سوم برترین گلزنان لیگ آلسونسکان 

بایستد.
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تأیید 2 پیشنهاد براى ستاره دو ملیتى ایران

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3304/ش مورخ 96/12/5 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 35 ردیف امالك مسکونى را از طریق آگهى 

مزایده به صورت نقد به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشــنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 1397/5/13 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده عمومى(نوبت اول)

حمید عشقى - سرپرست شهردارى شاهین شهر 

چاپ اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود 
مطابق لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت 
بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى 
شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان، جنب مرکز معاینه فنى خودرو 
مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/5/11 به دبیرخانه 
سازمان تحویل نمایند. الزم به ذ کر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله 

در اسناد مزایده مندرج است. 
 L76 1- یک قطعه زمین تجارى واقع در زرین شهر سایت مشاغل مزاحم شهرى پالك

2- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر محله B7 بازارچه شهریار 
3- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر سایت صنعتى فوالد 

آگهى مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 

نوبت اول 

شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 78 مورخ 97/04/10 شوراى 
اسالمى شهر نسبت به فروش نه قطعه پالك زمین مسکونى و تجارى مسکونى از 
طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا از 
طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه 
مورخ 97/05/07 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
شماره تلفن هاى تماس 53338201-4- 031 

آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت اول)

لطفى میان جایى - شهردار دهاقان 

چاپ اول 

دجج جواد عزتى د عزت  جواد عزتى دجواد
دا«جاندارج«جان دار دارا «جان
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با هنرمندى الله اسکندرى و محمدرضا هدایتى
 در کنار رودخانه اصفهان؛

سامان
ستاره ایرانى
در هر سه مس
به سوئد روند
دروازه مالمو

ببایستد.
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بختیار رحمانىبختیار رحمانى
 به سپاهان پیوست به سپاهان پیوست
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هــوا در این هفته گرم تر مى شــود و در شــرایطى که 
بیشترین میزان مصرف برق در ساعات پیک، مربوط به 
استفاده از وسایل سرمایشى است؛ این موضوع مسئوالن 
را نسبت به تأمین برق ایران در چهارمین هفته تابستان 
نگران کرده است. طبق پیش بینى کارشناسان سازمان 
هواشناسى، روند افزایش دما در بیشــتر نقاط کشور تا 
روز سه شــنبه ادامه خواهد داشــت و در کل، هفته اى 
گــرم تــر از هفتــه هــاى قبــل را در پیــش داریم. 
پیش بینى شده که در تهران دماى هوا به باالى 40 درجه 
مى رسد و در برخى مناطق مانند شیراز، اهواز، بندرعباس 
و مشــهد، هوا نســبت به هفته پیش اندکــى گرم تر 

مى شــود. این افزایش دما، در شــرایطى که بیشترین 
میزان مصرف برق در ســاعات پیک، مربوط به استفاده 
از وسایل سرمایشى است؛ مسئوالن را نسبت به تأمین 
برق ایران در چهارمیــن هفته تابســتان نگران کرده

 است.
شرکت توانیر، پیرو این موضوع اطالعیه اى صادر کرد. در 
این اطالعیه از آحاد مردم در بخش هاى مختلف خانگى، 
تجارى، مجتمع هاى تولیدى و صنعتى و کشــاورزان 
خواسته شده راهکارهاى مدیریت مصرف برق به ویژه 
در ســاعت هاى اوج بار (12 الــى 16 و 20 الى 23) را 

رعایت کنند.

صاحب امتیــاز روزنامه «پیروزى» با اشــاره به کاهش 
تیراژ روزنامه هایى که روى گیشه اســت، بیان کرد: ما 
هم مثل سایر نشریات تیراژمان نسبت به قبل حدود 50 
درصد پایین تر آمده تا بتوانیم وضعیت کاغذ را مدیریت 
کنیم، اما به همان میزان هم مخاطبان خود را از دســت 

دادیم.
«مهدى بگلــرى» دربــاره کاهش میــزان مخاطب 
در نشــریات نیز گفت: اگر منظــور از مخاطب همان 
خریدار روزنامه است،  ما در شــرایط فعلى حدود 50 تا 
60 درصد کاهش مخاطب داشــتیم. اما بخش زیادى 
از این تعداد همان هایى هســتند که بــه فضاى آنالین 

و مجازى مــا رفته اند و اگر بخواهم تعداد مشــترك در 
ســایت و کانال هایمان را بگویم بایــد به افزایش بیش 
از 100 درصــد کاربــران فضاى مجازى اشــاره کنم. 
بگلرى با اشــاره به اطالعاتى که به صورت رایگان در 
اختیار مخاطب قرار مى گیرد، بیــان کرد: در این فضاها 
اطالعات به صــورت رایگان در اختیــار مخاطبانمان 
قرار مى گیــرد. زمانى تیراژ ما دو برابر تیــراژ فعلى بود، 
اما االن چندین برابر تیراژ قبلى مــان، کاربران فضاى 
مجــازى داریم. امــروز ما به لحــاظ تعــداد، افزایش 
داشــته و به لحاظ نســخه فروش با کاهــش روبه رو

 بودیم. 

نگرانى از  تأمین برق در 
چهارمین هفته تابستان

کوچ مخاطبان روزنامه ها 
به فضاى مجازى 

بازداشت بدهکار بزرگ بانکى 
  فارس| «ح.ه» به دلیل بدهى به بانک سرمایه 
توسـط یکى از نهادهاى امنیتى بازداشـت شده و مدت 
سه هفته اسـت که در زندان اوین به سـر مى برد. وى با 
شـکایت بانک سـرمایه به دلیل اخذ وام 1000 میلیارد 
تومانى با وثایق ناچیز و با حکم دادسراى پولى و بانکى در 
زندان اوین به سر مى برد و اکنون مرحله دادسرا و حکم 
بازداشـت موقت خود را سـپرى مى کند. وى در تالش 
اسـت زمین هایى کـه ارزش مالى چندانـى ندارند و در 
استان هاى فارس، بوشهر و تهران به نامش ثبت شده به 

جاى این بدهى پرداخت کند.

تکمیل خاطرات سردار تا 
پایان سال

نویسـنده کتـاب خاطـرات سـردار    تسنیم|
قاسم سلیمانى از آماده سـازى پنج جلد نهایى خاطرات 
سـردار سـلیمانى خبر داد و گفت: تاکنـون هفت جلد از 
این مجموعه 16جلدى منتشـر شـده و سـه جلد دیگر 
نیز در آسـتانه انتشـار اسـت. عباس میرزایى ادامه داد: 
مجلدات باقیمانده نیز در دسـت نگارش است و تالش 
داریم تا پایان سال جارى کار نگارش آن به اتمام برسد. 
عملیات رمضان، عملیـات والفجر مقدماتـى، عملیات 
خیبر، عملیات بدر، عملیات کربالى10 و نصر4 از جمله 
موضوعاتى اسـت که در دیگر مجلـدات این مجموعه 

مورد بررسى قرار گرفته است.

گوشت و آش!
غالمحسـین کرباسچى در مورد    آفتاب نیوز |
اینکه گفته اسـت «آقاى عبدا... نورى جایگزین خوبى 
براى آقاى عارف است» پاسـخ داد و انتساب این حرف 
به خـودش را تکذیب کـرد. وى گفت: خبرنگار رسـانه 
وابسته به صدا و سیما که معموًال می خواهند در هر آش 
یک گوشتی براي خود پیدا کنند، این تیتر را زد که آقاي 
نوري جایگزین خوبی براي عارف است. در حالی که من 
نگفته بودم. او پرسید و من گفتم می تواند اینطور باشد. 
معناي این حرف این نیسـت که من دنبال چنین تغییر 

و تحولی باشم.

جنتى هم خواستار 
تغییر کابینه شد

عضو حزب اعتـدال و توسـعه و وزیر    تابناك |
پیشین ارشـاد درباره تغییرات در کابینه دوازدهم گفت: 
باتوجه به شرایطى که در کشور وجود دارد، باید تغییراتى 
در دولت شکل گیرد و اتفاقاتى بیافتد. على جنتى با اشاره 
به انتقادها نسبت به تیم اقتصادى دولت، عنوان کرد: در 
حوزه اقتصاد ما نیازمند یکسرى تغییرات هستیم که باید 
انجام شود، این تغییرات هم نباید باتوجه به شرایط موجود 

زیاد به طول بیانجامد.

کاهش واردات نفت کره 
از ایران 

در حالى که خریـداران کره اى نفت    تسنیم|
ایران در آستانه اجراى تحریم هاى آمریکا خرید نفت از 
ایران را کاهش داده اند، واردات نفت کره جنوبى از ایران 
در ماه ژوئن نسـبت به مدت مشابه سـال گذشته 40/3 
درصد کاهش یافت و به پایین ترین رقم از ژانویه 2015 
رسـید. این در حالى اسـت که خرید نفت کره جنوبى از 
عربستان در ماه گذشته میالدى با 26/1 درصد افزایش 
نسـبت به سـال قبل به 4/38میلیون ُتن، معادل 1/07 

میلیون بشکه در روز رسیده است. 

به زودى 
  فارس| وزیر صنعت، معدن و تجارت به زودى 
از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن 
مى گوید. محمد شریعتمدارى در صفحه شخصى خود 
در فضاى مجازى نوشت، گزارش جامع و شفاف وزارت 
صمت درباره فساد زنجیره اى از سوى دکتر روحانى مورد 
توجه واقع شد، از رئیس جمهور سپاسگزار م که شجاعانه 
گزارش را پذیرفتند و دستور راهگشا براى خارج کردن 
غده فساد با شروع از بدنه دولت دادند، به زودى با مردم 

از جزئیات آن سخن خواهم گفت.

خبرخوان
افشاگرى

حمید بهمنى، کارگردان    سینماپرس|
ســینما گفت: امروزه اغلب آموزشــگاه هاى 
سینمایى محلى براى کاســب کارى، زد و بند 
براى تولید و حتى ترویج بى اخالقى شده است. 
کارگردان فیلم سینمایى «آن مرد آمد» تصریح 
کرد: بسیارى از ســلبریتى ها که به هیچ عنوان 
شایســتگى آموزش را ندارند به راحتى و با زد و 
بند مجوز برگزارى کالس مى گیرند و در نهایت 
بعد از اینکه مقادیر کالنى پول از هنرجویانشان 
گرفتند آنها را به حال خود رها مى کنند. من بارها 
شــنیده ام در اغلب این آموزشگاه ها پول هاى 
نامشروعى از هنرجویان گرفته مى شود تا آنها را 

براى یک فیلم یا سریال معرفى کنند!

فروش تور به یورو!
پس از اینکــه برخى آژانس ها    چمدان|
اقدام به برگزارى تورهــاى رایگان کردند و در 
قبال دریافت ارز مســافرتى، گردشگران را به 
سفر رایگان بردند، این بار برخى آژانس ها قیمت 
تورهاى خود را به یورو اعالم مى کنند. یورو ارز 
مسافرتى اســت که دولت به مسافران خارجى 
تخصیص مى دهد و ایــن روزها بازار پر رونقى 
براى آژانس هاى گردشگرى ایجاد کرده است.

تصاعدى پول مى گیریم
  ایسنا| رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: 
ما دوست نداریم با ابزار قیمت، مشترکین آب و 
برق را جریمه کنیم، امــا در صورت تداوم این 
وضعیت بهاى آب و برق مصرفى پرمصرف ها 

تصاعدى محاسبه خواهد شد.

چرا نوزاد را مى فروشند؟
ســعید خراطهــا، آسیب شــناس    پانا|
اجتماعى با بیان اینکــه این روزها خبرهایى از 
فروش نوزاد به گوش مى رسد، گفت:  وقتى فقر 
گســترش پیدا مى کند، بیکارى زیاد مى شود، 
مشکالت مسکن وجود دارد، بیمه هاى تأمین 
اجتماعى کارآمد نیســتند و مردمى داریم که 
توانایى تأمین حداقل هاى معیشت را هم ندارند، 
دزدى، فروش کلیه، فروش خون، تولید و فروش 
مواد مخدر و نوشیدنى هاى الکلى، موارد اولیه اى 
هستند که ممکن اســت در اثر ناهموارى هاى 
اقتصادى و اجتماعى شاهد باشیم و بعد از آن به 
مراحل پیچیده ترى مثل تن فروشى یا فروش 

نوزاد مى رسیم.

ناراحت از 
فخرفروشى دوبى

  ایسنا| بهمن فرمــان آرا، کارگردان 
ســینما گفت: امیدوارى ما این است که نسل 
بعدى فضاى روشنى داشــته باشد، آن هم در 
مملکتى که این همه ثروت و زیبایى و استعداد 
دارد و ما با هیچ جایى مثل الجزایر و پاکستان 
و... قابل مقایسه نیســتیم اما اینکه دوبى به ما 
فخر بفروشد براى من بســیار غم انگیز است و 
ناراحتم از اینکه مردم ما آنجا مى روند، پولشان 
را در آنجا خرج مى کنند تا فقط کمى شاد باشند.

«والزارتان» جمع مى شود
هفتــه اى که گذشــت داروى    ایسنا|
«والزارتان» تولیدى یک شــرکت چندملیتى 
دارویى که داروى رایج براى کنترل فشار خون 
است، به  علت داشــتن یک ماده شیمیایى در 
ماده اولیه از بازار 22 کشــور جهان ریکال شد. 
در بررســى هاى عاجل ســازمان غذا و دارو، 
مشخص شد که از میان 17 شرکت تولیدکننده 
والزارتان در ایران، هفت شرکت ماده اولیه خود 
را از این شرکت تأمین کرده اند و دستور ریکال و 
جمع آورى محصول والزارتان این هفت شرکت 
صادر شده و طبق فرا یند معمول ریکال از بازار 

دارویى جمع آورى و مرجوع خواهند شد.

نصف جهان  بانک مرکزى با ارائه نتایج بررسى متوسط 
هزینه-درآمد خانوار ســال 96، اعــالم کرد درآمد یک 
خانوار شهرى در سال گذشــته 43 میلیون و 927 هزار 
تومان و هزینه نیز 42 میلیــون و 130 هزار تومان بوده 

است. 
بنا بر این آمار، 35/5 درصد از مخــارج خانوار در بخش 
مسکن بوده و پس از مســکن، باالترین هزینه خانوار 
شهرى در سال گذشته خوراکى ها و آشامیدنى ها بوده 
است. حمل و نقل و کاال و خدمات متفرقه نیز  8/2 درصد 
مخارج سال گذشته یک خانوار شهرى کشور را تشکیل 
داده اســت. کمترین هزینه خانوار در سال گذشته هم 

مربوط به دخانیات و همچنین تحصیل بوده است. 
به صورت کلى، خوراکى ها و آشــامیدنى هــا، دخانیات،  
پوشاك و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها،

لوازم و اثاث و خدمات مورد اســتفاده در خانه، بهداشت و 
درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریــح و امور فرهنگى، 
تحصیل، رستوران و هتل و کاال و خدمات متفرقه، 12 قلم 

اصلى در سبد مخارج خانوار را تشکیل مى دهند. 
در این گزارش همچنین به تســهیالت محل سکونت 
و لوازم زندگى مورد استفاده خانوارها نیز اشاره شده که 

به نوعى مى تواند با دخل و خرج خانوارها مرتبط باشد. 
بررســى تســهیالت محل ســکونت خانوارها نشان 
مى دهد که در سال گذشــته، 99/4 درصد خانوارها از 
آب لوله کشــى، 100 درصد از برق، 94/5 درصد از گاز 
شــهرى، 53/3 درصد از فاضالب شهرى، 99/2 درصد 
از آشپزخانه، 99/6 درصد از حمام، 82/6 درصد از کولر 
ثابت، آبى یا گازى، 19/3 درصد از شوفاژ یا پکیج شوفاژ 
دیوارى، 45 درصد از انبارى، 74/9 درصد از تلفن، 64/1 
درصد از اینترنت بهرمند بوده و 61/6 درصد از خانوارها 

نیز در شبکه هاى اجتماعى عضویت داشته اند.
در سال 1396 از نظر لوازم زندگى 49/4 درصد خانوارها 
از اتومبیل شــخصى، 16 درصد از موتورسیکلت، 13/1 
درصد از دوچرخه، 49/2 درصــد از چرخ خیاطى، 25/5 

درصد از رادیو، رادیو ضبط و ضبط صوت، 98/3 درصد 
از تلویزیون هاى سیاه-ســفید و رنگــى، 41/6 درصد 
از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشــرده، 44/6 درصد از 
رایانه، کامپیوتر، 9/4درصد از دوربین فیلمبردارى، 99/6 

درصد از یخچال، فریزر یخچــال فریزر، 99/7 درصد از 
اجــاق گاز، 94/2 درصد از جارو برقــى، 88/6 درصد از 
ماشین لباسشویى و 96/6 درصد از تلفن همراه استفاده 

مى کرده اند.

همزمان با برگزارى مراسم تجلیل از برنامه «ماه عسل»، 
سرپرســت دادگاه هاى کیفرى یک اســتان تهران از 
متوارى شــدن یکى از متهمان اصلى پرونده مؤسســه 
ثامن الحجج(ع) خبر داد؛ مؤسســه اى کــه به عنوان 
اسپانسر همراه احسان علیخانى در برنامه «ماه عسل» و 

«بهارنارنج» بوده است.
به گزارش پایگاه «598»، سرپرست دادگاه هاى کیفرى 
یک استان تهران گفت: حجم مالى پرونده شرکت تعاونى 

اعتبار ثامن الحجج(ع)، چیزى حــدود 12 هزار میلیارد 
تومان است که بخش زیادى از سپرده هاى مردم با تعیین 
بانک عامل، پرداخت شده و بخشى نیز باقى مانده است 
و این پرونده سه متهم دارد که یکى از آنها فعًال متوارى 

شده است.
براساس این گزارش، مؤسسه ثامن الحجج(ع) در سال 
94 به عنوان اسپانسر اصلى برنامه «ماه عسل» حضور 
داشت و احســان علیخانى به طور مداوم این مؤسسه را 

تبلیغ مى کرد در همان زمان بود که برخى خبرگزارى ها 
از غیرقانونى بودن این مؤسسه پرده برداشتند به طورى 
که این اعتراضات به صحن علنى مجلس هم رسید، اما 
علیخانى بدون توجه به این حرف ها صرفاً به تبلیغ سپرده 
گذارى در این مؤسســه پرداخت که نتیجه آن پیدایش 

هزاران مالباخته بود.
از ســال 94 هیچگاه علیخانى توضیحــى در این مورد 
مطرح نکرده و هرساله با قرارداد هاى بسیار سعى در جذب 

اسپانسر هاى بیشتر داشته است. طى این سال ها احسان 
علیخانى به لطف حضور همین اسپانسر ها توانست پا به 
عرصه تهیه کنندگى سینما بگذارد و سال گذشته فیلم 
«بدون تاریخ، بدون امضا» را در اکران عمومى داشــت 
و اپلیکیشن آپ که در «ماه عسل» به عنوان اسپانسر با 
علیخانى همکارى مى کند هم در تبلیغ ات میدانى توانست 
بهترین بلیبورد هاى شــهر را براى فیلم علیخانى مهیا 

کند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه سنت شکنى هایش این بار 
جزئیات گفتگوى خصوصى خود با «ملکه الیزابت» را در 

اختیار رسانه ها قرار داد.
پیش از این هم گزارش شده بود «دونالد ترامپ» در سفرى 
که به انگلیس داشت، سه بار پروتکل هاى سلطنتى را نقض 
کرد. وى در ابتدا ملکه الیزابت را حدود 15 دقیقه در دماى 26 
درجه سانتیگراد معطل کرد. ترامپ همچنین در نخستین 
دیدار با ملکه، از تعظیم در مقابل او سر باز زد و فقط به یک 
دست دادن معمولى با او اکتفا کرد. وى همچنین در هنگام 
تماشاى گارد سلطنتى انگلیس جلوتر از ملکه قدم برداشت. 
قوانین سلطنتى انگلیس بیان مى کند که هیچکس نباید به 

ملکه پشت کند و یا جلوتر از او راه برود.
به گزارش «گاردین»، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در مصاحبه با «پیرز مورگان»، روزنامــه نگار ایرلندى با 
افشاى جزئیات گفتگوى خود با ملکه انگلیس، یکى دیگر 

از پروتکل هاى سلطنتى را نقض کرد.
زمانى که از ترامپ سئوال شد وقتى با ملکه در کاخ وینزر 
مالقات کردید، درباره برگزیت  هم صحبت شد وى پاسخ 
مثبت داد و گفت: «بله صحبت کردیــم. او (ملکه) گفت 
که این یک مشــکل بسیار بســیار پیچیده است و راست 
مى گفت.» ترامپ همچنین در ادامه با اشاره به ملکه 92 
ساله انگلیس گفت: «او یک زن فوق العاده است. او بسیار 
زیرك است و بســیار زیبا. زمانى که مى گویم زیبا منظور 

من هم از درون و هم از بیرون است. او یک زن زیباست.»
همچنیــن زمانى کــه از ترامپ پرســش شــد آیا فکر 
مى کند ملکه از او خوشش آمده یا خیر، او گفت: «خب من 
نمى خواهم از زبان او صحبت کنم؛ اما مى توانم بگویم که 
از او خوشم آمد. خیلى از او خوشم آمد. او بسیار زیرك، دانا 
و زیباســت. مى بینید که او چقدر زیباست. او یک انسان 

خاص است.»

چند هفته پیش در منطقه ســاحلى روستاى «تکى آباد» 
تالش که در اســتان گیالن قرار دارد، سه فرد که در حال 
غرق شــدن بودند نجات پیدا کردند، اما در عین حال دو 
نفر دیگر غرق شــدند. یکى از اهالى روســتاى تکى آباد 
درباره  این خبــر به «انصاف نیوز» گفــت: حدود 20 روز 
پیش، چند نفر در دریا شنا مى کردند و تا عمق رفته بودند 
که از بین آنها، یک دختر 14 و یک پسر 15 ساله از اهالى 

کرج فوت شدند.
وى در پاسخ به اینکه آیا جایى که آنها در حال شنا بودند 
طرح دریا بود، یعنى نجات غریق باید آنجا حضور داشته 

باشدگفت: نجات غریق  ها تا پارسال بودند، اما پولشان را 
ندادند، البته دقیق نمى دانم که نجات غریقى مانده یا نمانده 
است. در همین رابطه چنگیز نورچنگ، دهیار این روستا 
گفت: در 25 خردادماه که هوا طوفانى بود پنج نفر داشتند 
غرق مى شدند که سه نفر از آنها را نجات غریق ها و اهالى 

محل از آب بیرون آوردند، اما متأسفانه دو نفر غرق شدند.
وى درباره اینکه آیا نجات غریقى در آن محل بود، اظهار 
کرد: نجات غریق ها با وجود اینکه پول هایشــان از سال 
پیش مانده است، اما بخاطر اینکه مسافران مى آیند، هنوز 

سه چهار نفرشان در ساحل حضور دارند.

راحت زندگى کردن ما به روایت عدد و رقم هاى بانک مرکزى

به تحصیل بى توجهیم
 اما نیمى از مردم اتومبیل شخصى دارند!

سلطان نقض پروتکل ها، جزئیات مکالمه خصوصى اش با ملکه انگلیس را فاش کرد

«ایرنا» نوشــت:  امام جمعــه دامغان هفته گذشــته در ترامپ: ملکه خیلى زیبا بود!
خطبه هاى نمازجمعه، دانشجویان ساکن این شهر را عامل 

فساد در دامغان معرفى کرد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمد حسینیان در خطبه 
نماز جمعه پانزدهم تیر ماه گفت: «گاهى دانشجویانى که از 
شهر هاى دیگر مى آیند، شهر ما را خراب مى کنند. من براى 
رئیس دانشگاه ها متأسفم که نمى توانند مباحث فرهنگى، 
چون حجاب و عفاف را حفظ کنند. البته دانشجویان متدین 
هم براى برخورد با آنها حرکت کرده و طومار جمع کردند. 
من از همینجا به رئیس دانشــگاه ها هشدار مى دهم که 
اگر نتوانند بى حجابى و بى عفتى را در دانشــگاه ها و شهر 
ما کنترل کنند، جوانــان ما آتش به اختیــار وارد عرصه 

خواهند شد.»
اعضاى انجمن اسالمى دانشگاه دامغان به اظهارنظر هاى 
امام جمعه شهر واکنش نشــان داده و بیانیه اى خطاب به 
او منتشرکردند. در بخشــى از این بیانیه آمده است: «به 

یقین حاصل این رویکرد، جز بنا گذاشتن شالوده تهدید و 
ارتکاب تعرض بیش از پیش به دانشجویان نخواهد بود... 
براى یک بار هم که شده به دانشگاه بیایید و با دغدغه هاى 
دانشجویان روبه رو شوید و ببینید امروز حجاب براى آنها در 
اولویت مشکالت است یا اوضاع نابسامان اقتصادى و بازار 
کار! ببینید دانشجویان بدحجابى را عامل فساد مى دانند یا 

فقر و فاصله طبقاتى را؟!»
اما على اصغر مجد، فرماندار دامغان درباره اظهارات اخیر 
امام جمعه این شــهر و صحبت هاى دانشجویان مبنى 
بر ایجاد ناامنى براى دانشــجویان و آزار و اذیت آنها طى 
سال هاى اخیر مى گوید: «برخورد با دانشجویان به هر دلیلى 
از جمله حجاب صحت ندارد.» فرماندار دامغان درپاسخ به 
اینکه مى توانید به دانشجویان اطمینان دهید که تهدیداتى 
مبنى بر اقدام خودسرانه در حوزه حجاب جدى نخواهد بود، 
توضیح مى دهد: «تاکنون چنین اتفاقى نیافتاده است و ما 

اجازه چنین کارى را به هیچ فردى نمى دهیم.» 

امام جمعه دامغان: دانشجویان، شهر را خراب کرده اند

مراقب باشید! نجات غریق ها طلبکارند

متوارى شدن اسپانسر «ماه عسل»!
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 حضور «بن افلک» و «آن هاتاوى» در یک فیلم سیاســى درباره 
ایران موضوعى است که این روزها نظر عالقه مندان به سینما را به 

خود جلب کرده است.
با نگاهى به فیلم هاى تولید شده هالیوودى به خوبى مى توان دریافت 
هر چند وقت یک بار فیلم هایى با محوریت ایران تولید مى شود که در 
تمامى آنها چهره اى که از کشورما ترسیم مى شود، کامًال تیره و سیاه 
است. در این میان «آرگو» را مى توان جدى ترین فیلم ضد ایرانى 
هالیوود غول بزرگ ســینماى آمریکا عنوان کرد که «بن افلک» 
بعد از تجربه هاى بســیارى در عرصه بازیگرى و فیلمنامه نویسى 

قدم به عرصه کارگردانى سینما گذاشــت و بعد از ساخت چند فیلم 
سینمایى، آن را تولید کرد. فیلمى که در همان ابتداى نمایش خود، 
جنجال هاى زیادى به پا کرد. داستان این فیلم برداشتى آزاد از وقایع 
بحران تسخیر النه جاسوسى در تهران است که در آن شش دیپلمات 
آمریکایى توانستند از منزل ســفیر کانادا در تهران به خارج از ایران 
بگریزند. در این فیلم بازیگرانى چون «بن افلک»، «آلن آرکین» و 
«برایان کرانستون» به نقش آفرینى مى پردازند. تهیه کنندگان این 
فیلم «بن افلک»، «جرج کلونى» و «گرانت هسلو» هستند. «آرگو» 
نامزد هفت جایزه مختلف در هشتاد و پنجمین دوره جوایز اسکار بود و 
در نهایت سه اسکار بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسى و بهترین 

تدوین را کسب کرد.
اما حاال چند وقتى اســت خبرهایى مبنى بر ســاخت فیلمى جدید 
تحت عنوان «آخرین چیزى که او مى خواست» به کارگردانى «دى 
ریز» کارگردان فیلم نامزد اســکار «گل آلود» و با همکارى شبکه 
«نتفلیکس» منتشر شده است. «دى ریز» از دو بازیگر سرشناس 
هالیوود «بن افلک» و «آن هاتاوى» براى ایفاى نقش در چهارمین 

فیلم بلند کارنامه اش که مضمونى سیاسى دارد دعوت کرده است.
به نوشــته «انترتینمنت ویکلى»، درام سیاسى «آخرین چیزى که 
او مى خواست» هم اکنون در پورتوریکو در حال فیلمبردارى است. 
«دى ریز» فیلم جدیدش را بر اساس رمان «جوآن دیدیون» که سال 

1996 به چاپ رسیده، به تصویر خواهد کشید.
خط داستانى فیلم ماجراهاى روزنامه نگارى پرمشغله به نام «النا مک 
ماهن» (هاتاوى) را دنبال مى کند که صاحب شغل پدرش به عنوان 
دالل اســلحه مى شــود. او خیلى زود خودش را درگیر ماجراهایى 
خطرناك مى یابد که با ماجراى معروف رسوایى فروش تسلیحات 
به ایران در دور دوم ریاست جمهورى «رونالد ریگان» مرتبط است.

اینکه آیــا آنچه بر پــرده خواهد رفت مــرور گوشــه اى از تاریخ 
فراموش ناشدنى ایران اســت یا تحریف تاریخ هنوز معلوم نیست و 
شاید براى قضاوت درباره این فیلم بهتر باشد تا سال 2019 و اکران 

این فیلم سیاسى صبر کنیم. 

حدود نیمى از فیلمبردارى «جان دار» انجام شــده و جواد 
عزتى هم در روزهاى گذشته کار خود را آغاز کرده و تا امروز 

همه بازیگران اصلى مقابل دوربین رفته اند.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «جان دار» به کارگردانى مشترك 
حسین امیرى دومارى و پدرام امیرى و تهیه کنندگى کامران 
مجیدى، در حالى از نیمه گذشته است که این روزها جواد 
عزتى در کنار دیگر چهره هاى این اثر، مقابل دوربین هومن 
بهمنش رفته است. «جان دار» این روزها در لوکیشن هاى 
مختلفى در تهران فیلمبردارى شده و به حدود نیمه هاى 

راه رسیده است. این فیلم در ژانر اجتماعى و در بستر یک 
خانواده به تصویر کشیده شده و ســومین تجربه کامران 
مجیدى با فیلم اولى ها محســوب مى شود. تاکنون همه 
بازیگران «جان دار» مقابل دوربین رفته اند که فیلمنامه آن 
را امیرى دومارى، پدرام امیرى و محمد داودى به نگارش 
در آورده اند. فاطمه معتمدآریا، حامد بهداد، باران کوثرى، 
جواد عزتى، مسعود کرامتى، على شادمان، امیراحمد قزوینى 
و  علیرضا مهران بازیگران این اثر سینمایى هستند که براى 

حضور در جشنواره فیلم فجر آماده مى شود.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «زندانى ها» تازه ترین ساخته 
مسعود ده نمکى به پایان رسید.

فیلم سینمایى «زندانى ها» به کارگردانى و تهیه کنندگى 
مسعود ده نمکى از شنبه دوم تیرماه، در زندان قصر تهران 
کلید خورد و کار خود را با حضــور بازیگرانى چون هدایت 
هاشمى، برزو ارجمند، بهنام تشکر، هومن برق نورد، بهاره 
افشارى، بهنوش بختیارى، اصغر نقى زاده، رسول نجفیان 

و امیر نورى آغاز کرد. 

با ضبط سکانس هاى پایانى فیلم «زندانى ها» در منطقه کن 
و سپس مسجد جمکران، فیلمبردارى جدیدترین ساخته 

ده نمکى به پایان رسید.
با پایان فیلمبردارى،  تدوین فیلم توسط خشایار موحدیان 
آغاز شده اســت. «زندانى ها» با موضوع اجتماعى آماده 
مى شــود و وقایع آن در تاریخ معاصر مى گذرد. ده نمکى 
مانند دیگر آثار خود در این فیلــم نیز به دنبال ارزش هاى 

فراموش شده و دغدغه هاى انسانى است.

بازیگر سیما و سینما گفت: من قبل از اینکه وارد کار شوم 
دنیاى هنر را خیلى قشنگ مى دیدم، چرا که هنر یعنى 
زیبایى و زیبا دیدن که زیبایى هم یکى از صفات خداوند 
است. هر انسانى از دیدن هنر هاى زیبا خوشش مى آید. 
من هم براى هنر بخاطر همین امر احترام قائل بودم و 
فکر مى کردم که بازیگرى، حرفه اى اســت که خیلى 

راحت مى توان در آن پیشرفت داشت.
زهره فکورصبــور ادامه داد: حاال که وارد کار شــده ام 
مى بینم آن آرامــش، زیبایى هــا و جذابیت هایى را که 
فکر مى کردم وجــود دارد. حتى مواقعى هم که ناراحت 
هســتم براى اینکه آرامش پیدا کنم به لوکیشــن هاى 
محل فیلمبردارى ســر مى زنم چرا کــه انرژى موجود 

در کار حال و هواى مرا عوض مى کند. ولى متأ ســفانه 
اتفاقى که مى افتد این است که در این حرفه آدم ها رفیق 
نیستند بلکه رقیب هستند و اگر تو داراى جایگاهى شوى 
به تعداد دوستانى که دارى دشمن پیدا مى کنى و سعى 
مى کنند که جلوى پیشرفت تو را بگیرند. اعضاى بعضى 
از اقشــار مثل بازیگران مثل یک تیم فوتبال مى مانند 
که هدفشان گل زدن اســت. از این رو همه باید با هم 
دوست و یکدست باشــند و با هم پاس کارى کنند وگر 
نه به هدفشان نمى رسند. عدم همکارى الزم و زیرآب 
زدن در بعضى مواقع، از مواردى بود که من قبل از ورود 
به این حرفه فکرش را نمى کردم و اکنون مرا خیلى آزار 

مى دهد.

الله اســکندرى و محمدرضا هدایتى به فیلم سینمایى 
«سیمین» به کارگردانى مرتضى آتش زمزم پیوستند تا 
به زودى جلوى دوربین ایــن فیلم بروند. این دو پیش از 
این نیز در فیلم «مالیخولیا» با آتش زمزم همکارى کرده 
بودند. بازیگران پیشکسوتى چون اکبر دباغیان، جمشید 
صدرى، پري کربالیی و بازیگر نوجوان متین سلطانى از 
هنرمندان پیشکســوت اصفهان نیز در این فیلم حضور 

خواهند داشت.
 مرتضى آتش زمزم که به تازگى پروانه ساخت «سیمین» 
را دریافت کرده اســت، به زودى با تکمیل گروه تولید و 

ساخت برخى از دکورها، این فیلم ســینمایى را جلوى 
دوربین خواهد برد.

مراحل انتخاب لوکیشن هاى این فیلم توسط سازندگان 
در حال انجام اســت و بخش عمده اى از فیلم در کنار 

زاینده رود و تاالب گاوخونى فیلمبردارى خواهد شد.
«سیمین» در ژانر کودك ساخته خواهد شد و مضمون 
آن درباره علت خشک شدن زاینده رود و تأثیرات آن بر 
زندگی مردم به ویژه کشــاورزان است. قصه در فضایى 
استعارى روایت مى شود و کاراکتر مادر در آن نمادى از 

آب و رودخانه است.

آتش زمزم، تهیه کنندگى و کارگردانى فیلم را به عهده 
دارد و  فیلمنامه آن کار مشــترك کریم روناسیان و خزر 
مهرانفر است. قصه این فیلم برداشتى از مستند «رودى 
که کشته شد» است که بدون پرده به مشکالت اصلى 
زاینده رود و روند خشک شــدن آن مى پرداخت و سال 
93 در شانزدهمین جشن مستند سینماى ایران به عنوان 

بهترین فیلم برگزیده شد.
این سومین ساخته کارگردانش بعد از فیلم  هاى «مرگ 
ســپید» (1389) و «مالیخولیــا» (1395) محســوب 

مى شود.

فیلم سینمایى «هارى» از روز چهارشنبه هفته گذشته 
به شبکه نمایش خانگى آمد. 

فیلم سینمایى «هارى» به کارگردانى امیراحمد انصارى 
و تهیه کنندگى مهدى مددکار از روز چهارشنبه 20 تیرماه 
به شبکه نمایش خانگى آمد. خشونت موجود در برخى 
نماهاى «هارى» موجب شده فیلم با درجه بندى 18+ 

به شبکه خانگى عرضه شود.
«هارى» نوشــته امیرعلى محسنین یک اثر اجتماعى 
است و در خالصه داستان فیلم آمده: «من خطر کردم که 
یا همه چى درست شه یا هیچى! هر کارى مى کنم واسه 
خاطر بچمونه که توى اون سگدونى که من بزرگ شدم 
بزرگ نشه.» هنگامه قاضیانى، علیرضا کمالى، جمشید 
هاشم پور، مینا ساداتى، حسین سلیمانى، مجید واشقانى، 
اکبر معززى، اصغر طبســى، ماریه ماشــاءاللهى، على 
گلبهاران، اشکان مهرى، ایلیا کیوان، سمانه افتخارى و 
میالد کى مرام بازیگران «هارى» را تشکیل مى دهند. 
«هارى» در فستیوال هایى همچون مونترال، تورنتو، 
لندن، اســتانبول، زنگبار، کلن، فجر و... حضور داشته 
است. فیلم سینمایى  «هارى» در بهمن ماه اکران شد 
و پخش آن بر عهده «نیمروز فیلم» به مدیریت مهدى 

صباغ زاده بود.

خشکى زاینده رود فیلم شد
با هنرمندى الله اسکندرى و محمدرضا هدایتى در کنار رودخانه اصفهان؛

تاریخ ایران 
باز هم تحریف خواهد شد؟

آغاز بازى جواد عزتى در «جان دار»

فیلمبردارى «زندانى ها» به پایان رسید

زهره فکور: زیرآبم را زدند!

نسخه ســوم از انیمیشن ســینمایى «هتل 
ترانســیلوانیا» اکــران بین المللــى خود در 

سینماهاى آمریکا را آغاز کرد.
در حالى که خانواده «دراکوال» در تعطیالت به 
سر مى برند، «کنت دراکوال» یک رابطه عاشقانه 
را آغاز مى کند و مى خواهد ازدواج کند اما این 
ازدواج دردسرهاى فراوانى را به همراه مى آورد.
«هتل ترانسیلوانیا3» به واسطه ساختار و فضاى 
هیجان انگیز و در عیــن ژانر کمدى خود در دو 
نســخه قبلى فروش فوق العــاده اى را براى 
خود به ثبت رســانده و حاال امیدوار است تا در 
نسخه ســوم خود بار دیگر موفقیت هاى قبلى 

را تکرار کند.
در نسخه سوم این انیمیشن خانواده «دراکوال» 
به همراه «میوس» عازم ســفرى با کشــتى 
مى شوند و در این راه با خانواده این پسر آشنا 
مى شوند. این انیمیشن در نسخه جدید خود به 
صورت سه بعدى ساخته شده و توسط «سونى 
پیکچرز» تهیه شده است و «کلمبیا پیکچرز» 

توزیع کننده آن خواهد بود.

داستان کلى مجموعه هاى «هتل ترانسیلوانیا» 
درباره «کنت دراکوال»  اســت که صاحب «هتل 
ترانسیلوانیا» است؛ هتل 5 ستاره اى که همواره 

میزبان تمام هیوالهاى دنیاست.
وى به مناسبت تولد 118 سالگى دخترش به 
نام «ِمیِوس» (با صداپیشــگى «سلنا گومز») 
مى خواهد مهمانى بگیرد. در این اثنا تصادفاً یک 
انسان معمولى که هیوال نیست به نام «جاناتان 
الکر» (با صداپیشگى «سمبرگ») وارد ماجرایى 
عشقى با «ِمیِوس» مى شــود. دراکوال موظف 
است که از دخترش محافظت کند و اجازه ندهد 

که در عشق پسر غرق شود.
«آدام ســندلر» در نقــش دراکــوال، «اندى 
سمبرگ»، «ســلنا گومز»، «استیو بوسکمى»، 
«مولى شــانون»، «مل بروکــس» و «دیوید 
اســپید» از جمله بازیگرانى هستند که در این 
اثر صداپیشگى را بر عهده دارند. این انیمیشن 
اکران جهانــى خــود را از 13 جوالى 2018 
در سینماهاى آمریکاى شــمالى آغاز خواهد 

کرد.

«هتل ترانسیلوانیا 3» اکران شد

تعطیالت تابستانى براى خون آشام ها

شــبکه نمایش ایــن هفته در بخــش مرور 
پرونــده بازیگــران، فیلــم هایى از خســرو 
شــکیبایى را در حال پخش دارد. این فیلم ها، 
هر شــب ســاعت 21  تقدیــم عالقه مندان 

مى شود.
بنا بر اعالم روابط عمومى شبکه نمایش، 28 
تیرماه سالروز درگذشت بازیگر فقید سینماى 
ایران، زنده یاد خسرو شکیبایى است. از این رو 
در هفته منتهى به این سالروز، فیلم هایى از این 
هنرمند در جدول پخش «صحنه گران (مرور 

آثار)» این شبکه قرار گرفته اند.
فیلم هاى «خواهران غریب»، «جســتجو در 
جزیره»، «سایه به ســایه»، «دل  شکسته»، 
«هامون»، «مزاحم» و «دســت هاى خالى» 
آثارى هســتند که با هنرمندى این بازیگر، تا 
جمعه 29 تیرماه، ســاعت 21 از آنتن شــبکه 

نمایش پخش مى شوند.

سازندگان «مصائب شــیرین2» در نظر دارند 
اولین نمایش این فیلم در جشنواره سى وهفتم 

فیلم فجر باشد.
رضا داودنژاد، بازیگر فیلم سینمایى «مصائب 
شــیرین 2» در ارتباط با آخرین وضعیت این 
فیلم سینمایى به «صبا» گفت: سکانس هاى 
مربوط به بخش خارجى فیلــم در انگلیس به 
پایان رسیده است و منتظر فصل پاییز هستیم تا 
سکانس هاى باقیمانده را در ایران را فیلمبردارى 

کنیم.
وى در خصــوص زمــان اکران فیلــم افزود: 
تالشمان این است که فیلم را به  سى و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر برسانیم.
داود نــژاد در ارتباط با موضــوع و تفاوت این 
فیلــم بــا «مصائــب شــیرین 1» توضیح

 داد:  «مصائب شــیرین 1» بیست سال پیش 
فیلمبردارى شد و در «مصائب شیرین 2» من به 
همراه دختر عمویم نقش زن و شوهرى را داریم 
که ترالن پروانه نقش فرزند ما را بازى مى کند 

که همسن 20سال پیش ماست.
گفتنى است؛ در «مصائب شیرین » که در سال 
77 ساخته شد، رضا، مونا و محمدرضا داودنژاد، 
 احترام سادات حبیبیان و اقدس سعادت رضایى 

بازى مى کردند.

مرور آثار زنده یاد 
خسرو شکیبایى در 

شبکه نمایش

«مصائب شیرین2» 
به جشنواره فیلم فجر 

مى رود
«هارى» به شبکه 
نمایش خانگى آمد

محیا حمزه
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قضاوت هاى علیرضا فغانى در جام جهانى 2018 بســیار مورد توجه 
ایرانى ها قرار گرفته اســت. فغانى روز شــنبه به همــراه محمدرضا 
منصورى و علیرضا ســخندان بازى رده بندى جام جهانى را ســوت 
زد و این آخرین قضاوت او و تیمش در این تورنمنت بود. اما تا کنون 
دستکم دو شایعه درباره فغانى به گوش رسیده است. یکى اینکه او بابت 
قضاوت هایش در روسیه رقم هاى میلیاردى گرفته و یکى هم شایعه 
مجبور کردنش به خداحافظى از داورى فوتبال بخاطر دست دادن با 
یک داور زن. چند خبرگزارى دیروز به این دو شــایعه درباره علیرضا 

فغانى پرداختند و البته هر دو را غیر واقعى توصیف کردند.    
خوب و پرحاشیه

«ورزش سه» در این باره نوشت: حضور یکماهه فغانى و کمک هایش 
در روسیه اما کم حاشیه نداشت. حواشــى اى که با ُهل دادن «تونى 
کروس» در بازى آلمان و مکزیک شروع شد و با مطرح شدن دستمزد 
گزاف داوران ایرانى ادامه یافت. اینها اما پایان ماجرا نبود، انتشار یک 
عکس از بوسه فرســتادن فغانى براى دخترش اتفاق بعدى بود و در 
نهایت هم احوالپرسى این داور با یکى از داوران زن اروگوئه اى جنجال 
درست کرد. اگرچه این اتفاقات حاشــیه اى واکنش خاصى از سوى 
فغانى به همراه نداشت اما مشخص است که او در مهمترین روزهاى 
عمر داورى خود از چنین حواشى دلخور مى شود. داور برجسته فوتبال 
جهان که افتخار ایران محسوب مى شود، شاید هرگز انتظار نداشت 
هموطنانش در این روزهاى مهم اینطور برایش حاشیه درست کنند و 
به همین دلیل بود که بعد از قضاوت فینال انگشت اشاره دستش را به 
سوى آسمان گرفت و خدا را فریاد زد. شکرگزارى فغانى به همینجا 
هم ختم نشد، او در همه عکس هاى مراسم پایان بازى نیز انگشتش 
به سمت خداوند دراز است و بعد از مراسم نیز در پستى که روى صفحه 
شخصى اش منتشر کرد، جمالتش را با عبارت «فقط خدا» آغاز کرد.

حاالحاالها از پول خبرى نیست

پایگاه اینترنتى «آى اسپرت» هم در گزارشى نوشت: گفته شده فیفا به 
همه داوران و کمک داوران روزانه مبلغى معادل 14 هزار دالر مى دهد. 
براى هر قضاوت هم صد هزار دالر به هر داور به عنوان دستمزد داده 
مى شود. بر اســاس همین اعداد و ارقام خیلى ها نشسته اند و میزان 
دریافتى علیرضا فغانى و کمک هایش را محاســبه کرده اند و به این 

نتیجه رســیده اند که آنها با قضاوت در جام جهانى میلیاردر شده اند. 
اما این ارقام کامًال اشتباه هستند و با واقعیت فاصله زیادى دارند. فیفا 
براى همه داوران و کمک داورانى که در لیست قضاوت در جام جهانى 
قرار مى گیرند یک مبلغ ورودى در نظر گرفته اســت. این مبلغ نهایتًا 
چیزى نزدیک به 60 هزار دالر است و به همه داوران و کمک داوران 

تعلق مى گیرد. چه آنها که چهار یا پنج بازى را سوت مى زنند و چه آنها 
که هیچ قضاوتى در تورنمنت نمى کنند. دســتمزد قضاوت هر بازى 
در جام جهانى هم بیشتر از ســه هزار دالر نیست. کمک داورها البته 
دستمزدشان کمى کمتر است. مثًال 25 تا 30 درصد کمتر از داور اصلى. 
درباره پرداختى روزانه هم اعداد مختلفى ذکر شده. اما رقم این پول هم 

به هیچ عنوان بیشتر از روزى صد دالر نیست.
درباره علیرضــا فغانى و کمک هایــش البته نکته بســیار مهمى 
وجــود دارد. اینکــه به علــت تحریم ها ایــن پول حــاال حاالها 
به دســت داوران ایرانى نمى رســد. در جام جهانى قبلى این پول 
دســتکم دو ســال بعد از جام جهانى و البته با هزار ترفند مختلف

 به دست فغانى رسید. 
کسى خواهان خداحافظى فغانى نیست     

در همین حال انتشار عکسى از علیرضا فغانى داور کشورمان در جام 
جهانى 2018 روسیه حواشى زیادى ایجاد کرده و حتى برخى خبر از 
احتمال خداحافظى این داور داده اند؛ به گونه اى که گفته مى شود به 
احتمال فراوان فغانى دیگر در لیگ ایران قضاوت نخواهد کرد. فریدون 
اصفهانیان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با 
«ایرنا» در خصوص حواشى ایجاد شده براى علیرضا فغانى در رابطه 
با دست دادن با داور زن خارجى گفت: این اتفاق در حاشیه جام جهانى 
رخ داده و باید منتظر بازگشت او از روسیه باشیم تا بتواند در این رابطه 
توضیحات دقیقى ارائه کند. به نظر من اصًال نباید به اینگونه حواشى 

پرداخت. 
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در رابطه با شایعه اخیر مبنى بر 
اینکه برخى خواهان خداحافظى فغانى از داورى شده اند، اظهار کرد: 
این مسئله از پایه و اســاس صحت ندارد و هیچ فردى تا این لحظه 

خواهان خداحافظى فغانى از داورى نشده است. 
کجا بهتر از اینجا؟!

در همین حال خود علیرضــا فغانى در مورد اینکــه گفته بود پس از 
جام جهانــى از داورى خداحافظى مى کند، به «تســنیم» گفت: نه، 
همچنان هستیم و به داورى ادامه مى دهیم، کجا از اینجا بهتر؟! تا جایى 
که احساس کنیم مى توانیم کمک کنیم، خواهیم بود و اگر هم نشد، 

ان شاءا... در جایگاهى دیگر.

داور شایسته ایران در جام جهانى از چه کسانى به خداوند شکایت برده است 

راز دست رو به آسمان فغانى

پس از بازگشت تیم ملى فوتبال کشــورمان از جام جهانى روسیه و حضور مردم 
در فرودگاه امام خمینى(ره) اکثر ملى پوشان به شهر زادگاه خود رفتند و مورد 
استقبال مردم و مسئولین شــهر خود قرار گرفتند. اما رشید مظاهرى ملى 
پوش تیم فوتبال ذوب آهن پس از بازگشت از جام جهانى به همراه خانواده 
خود به سفرى تفریحى رفت و پس از آن در تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن 
حاضر شد. گویا عدم سفر مظاهرى به شهر زادگاهش یعنى گچساران باعث 
دلخورى مردم این شهر شــده و این ناراحتى ها به گوش مظاهرى رسیده 
است. دروازه بان ملى پوش تیم فوتبال ذوب آهن نیز دیروز با انتشار پستى در 
صفحه اینستاگرام خود دلیل سفر نکردن به گچساران را بى توجهى مسئولین 
این شهر بیان کرده و نوشته است: «علیرغم اینکه بنده منتظر تماسى از یکى از 
مسئولین شهرم بودم تا خدمت همشهریانم برســم، اما دریغ از یک تماس یا حتى 

پیامک... در آخر امیدوارم مردم بى نظیر گچساران مسئولینى در شأن خود داشته باشند.»

ناراحتى رشید مظاهرى از 
مسئولین گچساران

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با تأیید اعالم نیاز استقالل به جذب مرتضى 
تبریزى تأکید کرد به دنبال ترانسفر کردن مهاجم خود هستند.

ســعید آذرى در مورد آینده مرتضى تبریزى و پیوســتن او به استقالل 
خاطرنشان کرد: ما یک درخواست رســمى از جانب باشگاه استقالل 
داشتیم ولى هنوز به جمع بندى نرسیده ایم. چرا که مرتضى دو پیشنهاد 
خارجى هم دارد و ما به دنبال این هستیم تا او یک تجربه بین المللى را 
کســب کند. البته خود او هم تمایلش حرکت رو به جلو و حضور در آن 

سوى مرزهاست.
آذرى تأکید کرد: اگر بنا باشد تبریزى ترانسفر نشود قطعًا براى ذوب آهن 
بازى خواهد کرد چرا که او قهرمان ماست و زحمات فوق العاده اى براى ما 
کشیده است. با همه احترام براى استقاللى ها باید بگویم مرتضى در ایران فقط 

براى ذوب آهن بازى خواهد کرد.

مى خواهیم تبریزى 
فضاى بین المللى را تجربه کند

باشگاه پرسپولیس به شایعات مطرح شده درباره رقم قرارداد سروش رفیعى 
واکنش نشان داد. سایت این باشگاه درباره اینکه گفته مى شود سروش با 
ارقام میلیاردى به پرسپولیس برگشته، نوشته است: «در روزهاى گذشته 
شاهد درج شــایعات و اخبار غیر موثقى در یکى از روزنامه هاى کشور 
بودیم که رقم این انتقال را 4/5 میلیــارد تومان اعالم کرد. این خبر در 
شرایطى منتشر شد که رسانه هاى ورزشــى، پیش از این اخبارى را در 
مخالفت باشــگاه با پرداخت چنین ارقامى اعالم کرده بودند. سیاست 
و اصول باشگاه در این ارتباط مشخص است. باشگاه پرسپولیس ضمن 
تکذیب شدید پرداخت رقم یاد شده، اعالم مى دارد؛ انتشار اخبارى از این 
دست را با توجه به روشن بودن آثار ســوء آن، روى انسجام داخلى یک تیم 
ورزشى و ایجاد موج روانى علیه آنها، اقدام علیه منافع پرسپولیس و هوادارانش، 

فریب افکار عمومى و ایجاد دو دستگى مى داند...»

پرسپولیس
تکذیب کرد

بعد از نزدیک به 15 روز مذاکره و گمانه زنى هاى فراوان پیرامون انتقال کریم انصارى فرد از 
المپیاکوس به بشیکتاش، باشگاه ترکیه اى رسماً از ادامه مذاکرات انصراف داد و ترجیح داد 
به جاى خرید دومین گلزن برتر سوپرلیگ یونان، پیشنهادى هشت میلیون یورویى براى به 

خدمت گرفتن ستاره گلزن فینالیست جام جهانى ارسال کند.
رســانه هاى یونانى با پرداختن به این اتفاق مدعى شدند درخواســت ده میلیون یورویى 
رئیس باشگاه المپیاکوس باعث شد تا سران بشیکتاش از سرمایه گذارى روى ستاره ایرانى 

خوددارى و تمرکز خود را روى خرید «ماریو مانژوکیچ» از یوونتوس ایتالیا قرار دهند.
سایت fws یونان در گزارشى پیرامون این اتفاق نوشت: « بهترین گلزن المپیاکوس در فصل 
گذشته به احتمال فراوان راهى تیمى غیر از بشیکتاش خواهد شد چون باشگاه ترکیه اى بعد 
از بن بست در مذاکرات سران دو باشگاه روى خرید ماریو مانژوکیچ، مهاجم 32 ساله کروات 
از یوونتوس تمرکز کرده است. ترك ها پیشنهادى هشت میلیون یورویى با دستمزد سالیانه 

2/5 تا سه میلیون یورو به گلزن فینالیست جام جهانى دادند تا او را راهى استانبول کنند.»
در همین حال سایر رســانه هاى یونان نیز مدعى شدند باشگاه المپیاکوس نگرانى از بابت 
فروش ستاره ایرانى خود ندارد چون به تازگى پیشنهادى از باشگاهى دیگر دریافت کرده که 
تاکنون هیچ نامى از آنها در بین مشتریان احتمالى انصارى فرد دیده نمى شد. این مذاکرات 
قرار است تا پایان هفته به نتیجه برسد تا مقصد جدید ستاره ایرانى به صورت رسمى مشخص 

شود.

کوچ کریم به استانبول منتفى شد
«استیون جرارد»، سرمربى گالسکورنجرز اسکاتلند تأکید دارد 
تا میالد محمدى، مدافع تیم ملى ایران و عضو باشــگاه احمد 
گروژنى روسیه را جذب کنند. اما جرارد براى آوردن این مدافع 
ایرانى رقیب سرسخت و سنتى خودشان سلتیک را پیش رو دارد.

بنا به گزارش هــا رنجرز مى تواند با پرداخــت دو میلیون پوند 
محمدى را جذب کند. ســلتیک از لحاظ مالى وضعیت بهترى 
دارد نسبت به گالسکو رنجرز دارد و با پرداخت دو میلیون پوند 
براى جذب محمدى هیچ ضربه اى به منابع مالى این باشــگاه 
وارد نمى شود. به همین دلیل باشگاه گالسکو رنجرز باید براى 
این انتقال خیلى سریع اقدام کند تا ســلتیک او را از چنگالش 
درنیاورد. جرارد به باشگاه گالسکو تأکید کرد که باید محمدى 

قرارداد امضا کنند.

پیشنهاد 2 میلیون پوندى به بازیکن تیم ملى

طى روزهاى گذشته اخبارى درباره مذاکرات مسئوالن باشگاه تراکتورسازى 
با رامین رضاییان مدافع راســت تیم ملى در جام جهانى روســیه شــنیده 
مى شود. رضاییان که فصل گذشــته در تیم بلژیکى اوستنده توپ مى زد با 
پایان قراردادش عالقه اى به ماندن در این تیم ندارد و قصد دارد فوتبالش را 
در تیم دیگرى ادامه دهد. از این رو برخى تیم هاى ایرانى مثل تراکتورسازى 

به دنبال جذب او هستند.
رضاییان که سهمیه لیگ برترى نیز محسوب نمى شود، از این حیث مورد نیاز 
تراکتورسازى است که آنها محمد ایرانپوریان را در نقل و انتقاالت از دست 
داده اند و حضور رضاییان اقدام مثبتى تلقى مى شود. در این باره گفته مى شود 

تراکتورى ها با رضاییان مذاکراتى داشته اند اما او هنوز جوابى نداده است.
بر اساس اعالم هوشــنگ نصیرزاده، زنوزى مالک تراکتورسازى شخصاً به 
صورت تلفنى با رضاییان صحبت کرده و پیشنهادش را به این بازیکن داده و 
مدافع راست تیم ملى نیز در این مکالمه ضمن تشکر از زنوزى از او فرصت 

خواسته تا همه پیشنهادهایش را بررسى کند.
رضاییان در تماس تلفنى با زنوزى به او گفته که یک پیشنهاد خوب اروپایى 
به دستش رسیده که اگر این موضوع منتفى شود، پاى میز مذاکره با مالک 
تراکتورسازى مى نشیند تا در صورت توافق سال بعد پیراهن تیم تبریزى را 

برتن کند.

جزئیات یک مکالمه تلفنى با رامین رضاییان

مهاجم سابق تیم ملى فوتبال ایران گفت: نظرات در مورد تیم ملى و عملکردش در جام جهانى متفاوت است 
اما معتقدم ما خوب بودیم ولى شق القمر نکردیم که مردم بخاطرش به خیابان ها ریختند.

خداداد عزیزى تأکید کرد: وقتى تیم ملى از جام جهانى برگشــت نظرات متفاوت بود یک عده اى مى گویند 
تیم ملى خیلى خوب بازى کرد و من هم نظرم این است که ما خوب بودیم اما چیزى به دست نیاوردیم.مثل 
همیشه حذف شدیم و مردم مثل همیشه به خیابان ها ریختند. دلیلش هم این است که آنها گرفتارى هاى 

اقتصادى زیادى دارند و واقعاً مى خواهند یکى دو ساعت شاد باشند ما همه این موضوع را مى دانیم.
سرمربى سپیدرودرشــت گفت: تیم ملى ما 4 امتیاز گرفت ولى چیزى به دست نیاورد. مراکش را که بردیم 
مردم به خیابان ریختند، به اســپانیا باختیم باز هم این کار را کردند و بعد از تساوى مقابل پرتغال و حذف باز 
هم در جشن هاى خیابانى بودند چرا چون آنها مى خواستند مشکالت را فراموش کنند از طرفى ژاپن به دور 
بعد صعود کرد و براى آنها این جام جهانى خوب بود ولى تیم ملى ما شق القمر نکرد، پس نظرات مردم با هم 

متفاوت است.
وى افزود: االن ببینید چه بازیکنانى در لیگ برتر بازى مى کنند و اصًال نمى شود حال حاضر را با قدیم قیاس 
کرد. بعضى وقت ها بازیکنانى را مى بینم که احساس مى کنم در 48 سالگى مى توانم بازى کنم. بازیکن در تیم 
لیگ برترى وجود دارد که 28 بازى کرده و وقتى از او سئوال مى کنم چند گل زده مى گویند در این همه بازى 
دو گل زده است، بعضى وقت ها به مدیران باشگاه ها مى گویم من با این سن و سال 28 بازى برایتان مى کنم 
اگر کمتر از چهار گل زدم به من هیچ پولى ندهید و حاضرم یک چیز هم دستى به شما بدهم، ولى اگر بیشتر 

از این مهاجم گل زدم قرارداد من را کامل پرداخت کنید.

در جام جهانى شق القمر نکردیم

طى روزهاى گذشته اخبارى
راس با رامین رضاییان مدافع
مى شود. رضاییان که فصل
پایان قراردادش عالقه اى
در تیم دیگرى ادامه دهد. از

به دنبال جذب او هستند.
رضاییان که سهمیه لیگ بر
تراکتورسازى است که آنها
داده اند و حضور رضاییان اقد
تراکتورى ها با رضاییان مذ
بر اساس اعالم هوشــنگ
صورت تلفنىبا رضاییان ص
مدافع راست تیم ملى نیز د

خواسته تا همه پیشنهادهایش
رضاییان در تماس تلفنى با
ای به دستش رسیده که اگر
تراکتورسازى مى نشیند تا

برتن کند.

ىب ی ی جز

«استیون
تا میالد
گروژنى
ایرانى ر
بنا به گز
محمدى
دارد نس
براى جذ
وارد نمى
انتق این
درنیاورد
قرارداد
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در سال هاى نه چندان دور، به سبب مدیریت ایرانى باشگاه شارلوا، بازیکنان ایرانى 
زیادى نظیر داریوش یزدانى،علیرضا امامى فــر و محمدرضا مهدوى و... در این 
باشگاه شاغل شدند.این روند تا سال ها دچار وقفه شد تا اینکه فصل گذشته کاوه 
رضایى و رامین رضاییان درهاى لیگ بلژیک را دوباره براى فوتبال ایران باز 
کردند.   در همان روزهاى نخســت نقل و انتقاالت امیدنورافکن و على قلى 
زاده به شارلوا بلژیک پیوستند و در روزهاى گذشته نیز محمد نادرى، مدافع 
فصل گذشته تراکتورسازى، به تیم کورتربک بلژیک ملحق شد این بازیکن 
فصل خوبى را پشت سر گذاشت و نمره 3/06 از سایت 90 دریافت کرد و سومین 
بازیکن برتر تراکتورسازى در لیگ هفدهم لقب گرفت. با این نقل و انتقال، بلژیک 
را باید پایگاه جدید فوتبالیست هاى ایرانى تلقى کرد تاکنون در طول تاریخ 11 بازیکن 
ایرانى در بلژیک بازى کردند و این کشــور پس از آلمان و در کنار یونان دومین کشور 

اروپایى است که بیشترین بازیکن ایرانى را در طول تاریخ در خود جاى داده است.

بلژیک، پایگاه جدید
 بازیکنان ایرانى   

مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: ارزش باشگاه سپاهان بسیار باالست و با این 
حال شأن من هم باید حفظ شــود زیرا مشکالت و سختى هاى زیادى در 

سال هاى گذشته پشت سر گذاشتم.
عارف غالمى در گفتگو با «ایمنا»، درباره وضعیت تمدید قراردادش با 
باشگاه سپاهان اظهار کرد: از اردوى تیم ملى امید مرخصى گرفتم و به 
احترام هواداران و آقاى قلعه نویى به باشگاه سپاهان رفتم تا مذاکراتى 
با آقاى تابش داشته باشم و امیدوارم در روزهاى آینده به نتیجه برسیم.

وى ادامه داد: متأسفانه باشگاه سپاهان براى بازیکنان آکادمى خود کمتر 
از بازیکنان سایر باشگاه ها ارزش قائل است. من براى سومین بار در باشگاه 

حضور یافتم و ُحسن نیت خودم را نشان دادم.
مدافع تیم ملى امید درباره پیشنهادهاى ســایر تیم ها تصریح کرد:  از چهار تیم 

مختلف پیشنهاد دارم که همه پیشنهادات از لحاظ مالى از سپاهان بیشتر است.

 4 پیشنهاد مالى
 باالتر از سپاهان دارم

لیســت 27 نفره تیم ملى امید براى حضور در اردوى قبل از بازى هاى آســیایى 
اندونزى دیروز از ســوى «زالتکو کرانچار» اعالم شد که در این فهرست نام 
سه بازیکن تراکتورسازى نیز دیده مى شود. محمدرضا آزادى، على طاهران و 
محمد مسلمى پور که پیش از این در اردوى تیم ملى امید حضور داشتند و با 
مخالفت تراکتورسازى این اردو را ترك و همراه تیم باشگاهى شان به ترکیه 
رفته بودند، حاال بار دیگر به اردوى امیدها دعوت شده اند تا مشخص شود 
کرانچار نمى خواهد قید این ســه  بازیکن را بزند. مسئوالن تیم امید بعد از 
اینکه تراکتورى ها اجازه حضور بازیکنانشان در تیم امید را ندادند، اعالم کرده 
بودند که این سه بازیکن از بازى هاى آسیایى خط مى خورند اما این اتفاق رخ 
نداد. به نظر مى رسد دیدار محمدرضا زنوزى و عباس الیاسى، مالک و سرپرست 
باشگاه تراکتورسازى با مسئوالن تیم امید و اعالم حمایت زنوزى از تیم امید باعث 
شده تا سه بازیکن تراکتورسازى به اردوى امیدها برگردند و پیراهن تیم ملى را برتن کنند.

کرانچار
 بى خیال بازیکنان تراکتور نمى شود

ستاره ایرانى استرسوند با شوت استثنایى دروازه مالمو را باز کرد و استرسوند 
را به یک امتیاز رســاند. سامان قدوس که در هر ســه مسابقه جام جهانى 
روسیه به عنوان بازیکن تعویضى براى تیم ملى ایران به میدان رفته بود، در 
بازگشت به سوئد روند فوق العاده اى داشته و بعد از آنکه در دیدار اخیرشان 
برابر هاماربى گلزنى کرد، شنبه شب هم به زیبایى دروازه مالمو را باز کرد 
تا تعداد گل هاى خود را به عدد 6 افزایش دهد و در جایگاه سوم برترین 

گلزنان لیگ آلسونسکان بایستد.
درخشش ســتاره ایرانى در ترکیب اوسترسوند با گلزنى اش 
مقابل مدافع عنوان قهرمانى سوئد بار دیگر نام این بازیکن 
را در صدر خبرهاى مهم قرار داد. با این گل بار دیگر توجه 

رسانه ها به این بازیکن دو ملیتى فوتبال ایران و گمانه زنى ها پیرامون انتقال 
او به باشگاهى بزرگ تر جلب شد به خصوص بعد از این باشگاه اوسترسوند 
دریافت دو پیشنهاد بزرگ از سوى باشــگاه هاى آلمانى و فرانسوى براى 
سامان قدوس را تأیید کرد. سایت SVT Sport سوئد بعد از بازى شنبه 
شب اوسترسوند برابر مالمو در گزارشى به خداحافظى سامان از طرفداران و 
باال رفتن احتمال فروش این بازیکن ظرف روزهاى آتى خبر داد و نوشت: 
«سران اوسترسوند دریافت دو پیشنهاد از باشگاه هاى آلمانى و فرانسوى 
براى فروش ســامان را تأیید کردند که این موضوع توأم شد با خداحافظى 

قدوس از طرفداران این باشگاه تا همه چیز براى کوچ او فراهم باشد.»
این سایت در ادامه به انتشار مصاحبه اى از قدوس پرداخت که ستاره ایرانى 

گفت: «در اینکه من براى جاه طلبى هاى جدید هیجان زیادى دارم، شکى 
وجود ندارد. البته هنوز اتفاقى رخ نداده و تنها در حد گمانه زنى است چون 
باشگاه پیگیر پیشنهادات رسیده است. اگر پیشنهاد مناسبى باشد من از آن 
اســتقبال مى کنم چون مى خواهم تجربه اى باالتر از لیگ سوئد به دست 

بیاورم در غیر این صورت از بودن در اوسترسوند ناراحت نخواهم بود.»
پیش از این از بوردو فرانسه به عنوان یکى از مشتریان اصلى سامان نام برده 
شده بود که حاال با ادعاى سران اوسترسوند مبنى بر دریافت پیشنهاد از آلمان 
پاى باشگاه هایى همچون وردربرمن، آگزبورگ و مونشن گالدباخ نیز به 
میان آمده تا ستاره دو ملیتى ایران در یک قدمى تجربه اى جدید در بوندس 

لیگا یا الشامپیونه باشد.

تأیید ۲ پیشنھاد برای ستاره دو ملیتی ایران

سامان قدوس در یک قدمی بوندس لیگا 
یا الشامپیونه

یک سایت مصرى مدعى شد که سرمربى تیم ملى ایران هفته جارى با یکى از اعضاى فدراسیون فوتبال مصر 
جلسه اى را برگزار خواهد کرد. به گزارش ســایت«الکوره» مصر، اعضاى فدراسیون فوتبال مصر همچنان 
بررسى هاى خود را براى انتخاب سرمربى جدید تیم ملى ادامه مى دهند. سایت الکوره از منابعش باخبر شد که 
جلسه اى میان یکى از اعضاى فدراسیون فوتبال مصر با «کارلوس کى روش»، سرمربى تیم ملى ایران در خالل 

این هفته برگزار خواهد شد تا فدراسیون از خواسته هاى مالى مربى پرتغالى باخبر شود.
کى روش پیش از این جلسه از هدایت تیم ملى مصر استقبال کرده بود اما از مطالبات مالى و شروط و بندهاى 

قراردادش صحبتى نکرده است.

جلسه کى روش با فدراسیون مصر؟!

بر اساس گزارش یک رسانه هلندى، بال ایرانى تیم فوتبال AZ آلکمار شش مشترى از انگلیس دارد.
علیرضا جهانبخش که در فصل 18-2017 اردویژه هلند درخشــش فوق العاده اى داشت و با به ثمر رساندن 
21 گل و دادن 12 پاس گل عنوان بهترین گلزن این رقابت ها را از آن خود کرد، این روزها بحث پیوستنش به 
لسترسیتى مطرح است، تیمى که «ریاض محرز» را اخیراً به منچسترسیتى فروخت و به دنبال یافتن جانشینى 

مناسب براى این هافبک الجزایرى است.
یک سایت هلندى گزارش داده در کنار باشگاه لسترسیتى، باشگاه هایى همچون وستهام، بورنموث، برنلى، 
واتفورد، برایتون اَند هاو از انگلیس و رئال سوسیه داد اسپانیا و ناپولى ایتالیا عالقه مند به جذب جهانبخش 24 

ساله هستند. بر اساس گزارش ها AZ آلکمار براى فروش گلزن خود 25 میلیون یورو مى خواهد.

جهانبخش مورد توجه 6 باشگاه انگلیسى

تعدادى از هواداران استقالل در حاشیه تجمع برابر 
وزارت ورزش و جوانان دستگیر و سپس آزاد شدند.

به گزارش «ورزش ســه»، دومین تجمع هواداران 
اســتقالل برابر وزارت ورزش بــراى اعتراض به 
وضعیــت این باشــگاه در هفتــه هــاى اخیر، با 

حاشیه هاى تلخى همراه بود.
بعد از یک فراخــوان اینترنتى بود کــه نزدیک به 
200هوادار اســتقالل براى اعتراض به شرایط این 
باشگاه در خیابان سئول تجمع کردند. تجمعى که 
با حضور نیروهاى انتظامى با شایعه دستگیرى چند 
هوادار به پایان رسید؛ شایعه اى که در ابتدا با توجه به 
عدم حضور رسانه هاى رسمى در محل تجمع تأیید 
شــده نبود اما اظهار نظر الیاس حضرتى، نماینده 
تهران در مجلس شوراى اسالمى باعث شد تا این 

شایعه، تأیید شود.
حضرتى در ســاعات پایانى روز شــنبه در صفحه 
شخصى خود نوشــت: «امروز متوجه شدم جمعى 
از هواداران باشگاه استقالل، در تجمعى که مقابل 
وزارت ورزش داشتند، بازداشت شدند. بعد از با خبر 
شدن از موضوع از طریق مقامات وزارت کشور پیگیر 
حل موضوع بودم. در نهایت با تشکر از تالش هاى 
آقاى ســامانى، معاون وزیر کشــور، دقایقى پیش 

تمامى بازداشت شده ها، آزاد شدند.»
هر چند این دستگیرى ها در نهایت ختم به خیر شد 
اما مطمئناً از وزارت ورزش و باشگاه استقالل انتظار 
مى رفت تا پیش از آنکه نمایندگان مجلس دست به 
کار شوند، با فرستادن نماینده خود به نیروى انتظامى 
براى مذاکره به منظور آزادى این افراد اقدام کنند تا 
چنین اتفاقى که مطمئنًا رویکرد امنیتى و سیاســى 
نداشته، پیش از آنکه منتج به باز شدن پرونده قضائى 

براى بازداشت شدگان شود، ختم به خیر شود.

دستگیرى 
هواداران استقالل! بختیار رحمانى، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن به سپاهان پیوست تا 

سومین بازیکنى باشد که از تیم سبزپوشان اصفهانى به تیم زردپوش منتقل مى شود.
 بختیار رحمانى با نظر مساعد امیرقلعه نوعى ضمن  حضور در باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان و مذاکرات الزم با مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه، با عقد قرارداد داخلى به 
مدت دو فصل به جمع طالیى پوشان سپاهان پیوست اما از آنجایى که شش سهمیه 
لیگ برترى باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تکمیل شده است، بختیار رحمانى نیم فصل 
اول را در تیم دیگرى توپ خواهد زد و از نیم فصل دوم به جمع سپاهانى ها  مى پیوندد.
بختیار رحمانى پس از«کى روش استنلى» و خالد شفیعى، سومین بازیکنى به شمار 
مى رود که از تیم ذوب آهن که امیرقلعه نویى هدایت آن را برعهده داشــت، به تیم 
سپاهان پیوسته است. ضمن اینکه این ســومین همکارى امیرقلعه نویى و بختیار 
رحمانى به عنوان بازیکن مربى خواهد بود؛ شماره 7 سابق استقالل تهران، پیش تر 
در تیم تراکتورسازى با سرمربى فعلى سپاهان همکارى داشته است و فصل گذشته 
نیز در نیم فصل دوم به جمع شاگردان امیرقلعه نویى در ذوب آهن اضافه شد و حاال با 
ثبت قرارداد با باشگاه سپاهان سومین همکارى خود را با امیرقلعه نویى و البته در نیم 

فصل دوم مسابقات آغاز خواهد کرد.
امیرقلعه نویى که همچنان در پست هافبک بازیساز به دنبال عقد قرارداد با بازیکن 

خارجى مد نظر خود اســت، روى توانایى هاى بختیار رحمانى که از نیم فصل دوم 
به سپاهان خواهد پیوســت نیز حســاب کرده تا تیم کامل ترى در ادامه مسابقات

 داشته باشد.
گفتنى است قرارداد بختیار رحمانى به مدت دو سال خواهد بود و این بازیکن نیم فصل 

اول را در یکى از تیم هاى جنوب کشور پشت سر خواهد گذاشت.

پخش برنامه «زابى واکا» از شبکه اینترنتى «آیواسپرت» از سر گرفته شده اما 
با اتفاقاتى جدید!

در حالى که چند روز تا پایان رقابت هاى جام جهانى 2018 باقى مانده بود، پخش 
برنامه «زابى واکا» از شبکه اینترنتى آیواســپرت متوقف شد. شنیده ها حاکى 
از این بود که صدا و ســیما جلوى چنین برنامه اى را گرفته و مشکل اصلى هم 
اجراى على انصاریان و مجید یاسر بوده. انصاریان و یاسر طى این مدت زوجى به 
شدت پر سر و صدا تشکیل دادند. مخصوصاً انصاریان که بارها صحبت هایش با 
واکنش هاى زیادى روبه رو شد اما خودش اعالم کرد تا زمانى که بخواهد براى 
شاد کردن دل مردم به اجراى برنامه با شیوه خاص خودش ادامه خواهد داد. با 

این حال بعد از توقف دو روزه «زابى واکا» این برنامه دوباره روز رده بندى روى 
آنتن شبکه اینترنتى آیواسپرت رفت. این بار اما با اتفاقاتى جدید. انگار سازمان 
صدا و سیما از مســئوالن برنامه خواســته تا انصاریان را کنترل کنند. خواسته 
مسئوالن صدا و سیما این بوده که انصاریان خط قرمزها را رعایت کند تا دوباره 
برنامه قابلیت پخش داشته باشد. همچنین اینطور که روز شنبه از شواهد برنامه 
مشخص بود، به نظر صدا و ســیما اجازه اجراى همزمان به یاسر و انصاریان را 
براى دو روز آخر نداده است. زوجى که این روزها به شدت سر و صدا به پا کردند و 
اتفاقًا از واکنش مردم و مخاطبان این ویژه برنامه اینترنتى مشخص است شیوه 

اجراى شان محبوب شده.

حیدر سلیمانى، پیشکســوت داورى فوتبال ایران در گفتگو با «ایسنا»، اظهار کرد: 
آمارهاى داورى لیگ هفدهم نشان مى دهد که 79 مورد پنالتى توسط داوران اعالم شد 
که 57 مورد از پنالتى هاى اعالم شده صحیح و در 22 مورد پنالتى به اشتباه اعالم شده 
است و این آمار خوبى براى داوران محسوب نمى شود.  سلیمانى ادامه  داد: پرسپولیس 
با 12 مورد و تراکتورسازى با ده مورد پنالتى که براى آنها اعالم نشد بیشترین ضرر را 
متحمل شدند و جنجالى ترین پنالتى در بازى فوالد اهواز و سایپا اتفاق افتاد که داور 
پنالتى  اعالم شده را برگرداند. بیشترین مورد پنالتى صحیح هم با ده مورد به نفع سایپا 
بوده است. این پیشکســوت داورى  اضافه کرد: داوران در استفاده از کارت قرمز هم 
کمى با درنگ و تردید عمل کردند و در کل 31 مورد اخراج انجام شد که هفت مورد 
اشتباه بوده که آمار مطلوبى است اما  نکته قابل توجه این است تیم هاى حاضر در لیگ 
برتر در زمینه آشنایى با قوانین بازى بسیار مبتدى هستند و همین امر بازیکنان را در 
مقابل داوران با چالش روبه رو مى کند و باید مدیران تیم ها زمینه را طورى فراهم کنند 
که بازیکنان آموزش هاى الزم را ببینند. به علت همین آشنا نبودن به قوانین، داوران 

مى توانســتند در 47 مورد دیگر بازیکنان را با کارت قرمز جریمه کنند ولى برخى از 
داوران سعى کردند با مدیریت بر بازى این امر را کنترل کنند.

بختیار رحمانى به سپاهان پیوست

على انصاریان را کنترل کنید!

12 پنالتى پرسپولیس را نگرفتند

ستاره ایرانى استرسو
را به یک امتیاز رســ
روسیه به عنوان بازیک
بازگشت به سوئد رو
برابر هاماربى گلز
تا تعداد گل ها

گلزنان لیگ
درخشش
مقاب
را
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سمومى که در خون تجمع 
پیدا مى کنند، تاثیر مستقیمى 
روى سیســتم عصبى دارند و 
واکنش هــاى منفــى مانند 
سردرد مداوم ایجاد مى کنند. 
وجود ســموم در بــدن باعث 
مى شــود کبــد ســخت تر 
کار کنــد، در نتیجــه فشــار 
وارد کبــد  روى  ــادى  ی ز

 مى شــود و حرارت زیادى در 
کبد ایجاد مى شود.

عالیم سمى شدن 
بدن

شــاید به نظرتان عجیب 
بیاید، اما زمانــى که بدن 
ما از توکســین یا سموم 
زیاد در عذاب باشد، سعى 
مى کند خود را پاکســازى 

کند و پیــام هــاى متعددى
آن  مى فرســتد تا شــما نیز به 

کمک کنید. خوشــبختانه 
تغذیــه ســالم و در پیش 

گرفتــن ســبک زندگــى 
ســالم، بــه کاهــش میزان 

توکســین هاى بدن کمک مى کنــد. در این 
مطلب قصــد داریم عالیمــى را که بــدن به دلیل 
زیاد شــدن توکســین ها بــروز مى دهد بررســى 

کنیم.

خستگى دایمى
زمانى کــه بدن به طــور مــداوم و بیــش از توان 
خود کار مى کند تا توکسین ها یا همان سموم انباشته 
شده در بافت ها را دفع کند، طبیعى است که بیش از 
اندازه نیز احساس خستگى کند. این احساس خستگى 
حتى با خوابیدن خــوب نیز از بین نمــى رود. توجه 
داشته باشید که خستگى، مشــکل در تمرکز و نیاز 
مداوم به خوابیدن در ســاعات غیرعادى مى توانند 

نشــان دهنده این باشند 
که بدن تان نیاز به کمک 
شما در جهت دفع سموم 

دارد.

اضافه وزن 
مداوم

کاهش وزن همیشــه کار 
چندان ســاده اى نیست و 
نیاز به تالش مداوم و رژیم 
غذایى و ورزش دارد. اگر به طور 
مداوم ورزش مى کنید و تغذیه 
مناسبى دارید، اما باز هم وزن 
اضافه مى کنید، احتماًال دچار یک 
مشکل هورمونى شده اید. این شرایط 
مى تواند ناشى از ازدیاد توکسین و سمومى باشد که از 

طریق مواد غذایى وارد بدن شده اند.

یبوست
ســمومى کــه در خــون تجمع پیــدا مــى کنند، 
تأثیــر مســتقیمى روى سیســتم عصبــى دارند و 
واکنش هــاى منفى مانند ســردرد مــداوم ایجاد 

مى کنند.
روده ها نقش مؤثرى در فرایند دفع توکســین ها از 
بدن دارند. بروز مشکل در دفع مدفوع و ایجاد یبوست 
مى تواند ناشى از حبس شــدن سموم زیادى در بدن 
باشد. این مسئله مى تواند باعث ایجاد دل درد، التهاب 

و مشکل در جذب مواد مغذى موجود در مواد غذایى 
شود.

مشکالت پوستى
پوست یک ارگان گســترده و همچنین آینه سالمت 
بدن اســت. در واقع، زمانى که سموم زیادى در خون 
و بافت هاى بدن انباشته شده باشد، پوست به خوبى 
آن را انعکاس مى دهد. در این صورت، آکنه، ضایعات 
پوســتى و واکنش هاى آلرژیک بیــان مى کنند که 
بــدن میزبان ســموم زیادى شــده اســت. عالوه 
بر ایــن، وجود گــودى و ســیاهى زیر چشــم ها، 
اگزمــا و همچنیــن پســوریازیس نیــز از جملــه 
عالیــم انباشــتگى ســموم در بــدن محســوب 

مى شوند.

حرارت زیاد بدن
حرارت و گرماى زیادى بدن مى تواند یکى از عالیم 
انباشتگى ترکیبات سمى در بدن باشد که کبد را وادار 
به کار بیش از اندازه مى کند. این مسئله باعث افزایش 
تعریق مى شود، چون بدن به دنبال راهى براى افزایش 
دفع توکســین ها از طریق پوست مى گردد. بنابراین 

بدن زیادى عرق مى کند.

سردردهاى مداوم
ســمومى که در خون تجمــع پیدا مى کننــد، تأثیر 
مستقیمى روى سیستم عصبى دارند و واکنش هاى 
منفى مانند سردرد مداوم ایجاد مى کنند. بافت هاى 

عصبى نســبت به مواد زاید بســیار حساس هستند. 
بنابراین جاى تعجب نیست که چنین دردهایى بروز 

کنند.
تجمع چربى هاى شکمى

ســم زدایى به کاهش وزن کمک مى کند، چون این 
کار ترکیبات زایدى که باعث انباشــتگى چربى ها به 
دور شکم مى شوند را از بدن دفع مى کند. توکسین ها 
روى سطح قند و کلسترول خون تأثیر مى گذارند و این 

مسئله نیز باعث افزایش چربى دور شکمى مى شود.

بوى بد دهان
«هالیتوز» یــا بوى بــد دهان یکى از مشــکالت 
آزار دهنده براى خود فرد و دیگران است. اگر با وجود 
رعایت بهداشت دهان و دندان همچنان نفستان بد بو 
است، احتماًال از مشکالت گوارشى و تجمع سموم در 
کبد رنج مى برید. سموم انباشته شده در بدن، محیط 
دستگاه گوارشى را با مشــکل مواجه مى کند و روند 
تکثیر باکترى در دهان، دندان ها و لثه ها را ســرعت 
مى دهد. از طرف دیگر، با افزایش سموم در خون، روى 
زبان از الیه اى زرد  مانند پوشیده مى شود که بوى بدى 

ایجاد مى کند.

سنگ کیسه صفرا
سنگ کیسه صفرا مى تواند در نتیجه تجمع ترکیبات 
اضافى در صفرا باشد. کبد براى سم زدایى از بدن شروع 
به تولید صفراى غلیظ ترى در کیسه صفرا مى کند. این 

مسئله نیز باعث افزایش روند سنگ سازى مى شود.

افزایش شیر مادر یکى از دغدغه هایى است که بسیارى از 
خانم هایى که به تازگى مادر شده اند، دارند. برخى غذاها به 
افزایش شــیر مادر کمک مى کنند که در این مطلب به آنها 

اشاره مى کنیم.

 آب
آب از لحاظ فنى یک غذا نیست، اما خوب است بدانید یکى 
از ضرورى ترین و اصلى ترین نیازهاى شما براى باال بردن و 
افزایش میزان شیر آب است. براى کسب میزان آب الزم براى 
بدن، نیاز نیست روزانه گالن ها آب مصرف کنید، تنها کافى 
است تا به مقدار الزم آب بنوشید. به طور کلى، هشت لیوان آب 
در روز نیاز شما را برطرف خواهد کرد و همین مقدار کافى است 
تا بدنتان دچار کم آبى و عواقب ناشى از آن نشود. سعى کنید 
در روزهاى ابتدایى شیردهى، در زمان شیر دادن به نوزادتان 
همیشه یک بطرى آب کنار خود داشته باشید و مرتب از آن 
بنوشید. ممکن است در ابتدا تشنه نباشید، اما عجیب نیست 

اگر تنها چند دقیقه بعد از شیر دادن احساس تشنگى کنید.

بلغور جو دو سر
بلغور جو دو سر یک گزینه عالى براى تأمین شیر مورد نیاز براى 
کودك است. براى خوردن این خوراکى خوشطعم، کافى است 
تا صبح ها یک کاسه بلغور جو دو سر داغ بخورید تا عالوه بر 
لذت بردن از طعم بى نظیر آن، میزان شــیر خود را به مقدار 

زیادى باال ببرید. عالوه بر این، جوى دو سر کمک مى کند تا 
میزان کلسترول بد بدنتان کاهش یابد و همزمان فشار خونتان 

هم تثبیت و تنظیم شود.

هویج
هویج مملو از بِتاکاروتن است که براى افزایش میزان ترشح 
شیر  گزینه بسیار مناسبى است. عالوه بر این، هویج منبع سالم 
و مفیدى براى دریافت کربوهیدرات هم هست. پس اگر بعد 
از زایمان دچار اضافه وزن شده اید، هویج مى تواند عالوه بر 
افزایش شیر، به الغرى و تناسب اندامتان هم کمک کند. براى 
سهولت کار، چند عدد هویج را پوست بگیرید و حلقه  حلقه 
برش بزنید و در یک ظرف در بسته درون یخچال نگهدارى 

کنید تا هر زمان احساس گرسنگى کردید، از آن میل کنید.

رازیانه
رازیانه یک گیاه عالى براى مادرانى است که نیاز به ترشح شیر 
بیشتر دارند. رازیانه حاوى مقدار زیادى فیتو  استروژن است که 
به افزایش شیر کمک زیادى مى کند. عالوه بر این، توصیه 
مى شود افرادى که دچار مشکالت گوارشى هستند، از این 

گیاه مفید بیشتر مصرف کنند.

آجیل 
بادام هندى، بادام، گردو و... همگى از بهترین مواد خوراکى 

براى افزایش میزان شیر مادر هستند. این خوراکى ها حاوى 
مقدار زیادى چربى هاى مفید و آنتى اکسیدان هستند. نکته 
قابل توجه اینکــه، در صورت امکان از نــوع خام آجیل  به 
جاى بو داده اســتفاده کنید. آجیل هاى بو داده حاوى مقدار 
زیادى روغن و نمک هســتند که براى سالمتى ما مناسب 

نیستند.

کنجد
دانه کنجد عالوه بر خوشمزه بودن، براى افزایش شیر مادر 
بسیار مفید اســت. صرف نظر از تأثیر مؤثر آن بر شیر، این 
خوراکى حاوى مقدار زیادى کلسیم هم هست. مى توانید از 
این خوراکى خوشطعم در تهیه انواع مختلف غذاها، ساالدها 

و سس ها استفاده کنید.

زنجبیل
زنجبیل یکــى از بهترین گزینه ها براى رفــع حالت تهوع 
صبحگاهى طى دوره باردارى اســت. پس اگــر بعد از تولد 
نوزاد تان هنوز زنجبیل تازه و یا حتى پودر خشک شده آن را 
در منزل دارید، استفاده از آن مى تواند یک راه حل عالى براى 
افزایش شیر   باشد. مى توانید از زنجبیل در چاى، غذا و حتى 
شیرینى که مى خورید استفاده کنید و از طعم تند و تازه آن لذت 
ببرید. زنجبیل براى درمان معده درد و دردهاى مفصلى هم 

گزینه بسیار مناسبى است. 

امروزه شــیوع و گســترش «پوکى اســتخوان» و
 بیمارى هایى مانند آرتروز به ویژه در زنان تبدیل به 

کابوسى وحشتناك شده است.
در طــب ســنتى ایرانى-اســالمى راهکارهــاى 
مختلف ســاده اى براى پیشــگیرى یا درمان این 
بیمارى ها وجود دارد که در ادامه، ســنجد، یکى از 
خوراکى هاى شــگفت انگیز و در دسترس همه که 

تأثیرات معجزه آسایى را دارد، معرفى مى کنیم.
از ائمه اطهار(ع) روایت شده که گوشت سنجد گوشت 
مى آورد، استخوانش، اســتخوان و پوستش، پوست 

مى رویاند. 
از سنجد مى توان در درمان بسیارى از امراض استفاده 
کرد؛ مصرف سنجد، کلیه ها را گرم و بواسیر را درمان 
مى کند. سنجد بازوان و ســاق ها را نیرومند مى کند. 
سنجد، عفونت ریه را خشــک و آب آورى شش ها را 
درمان مى کند؛ همچنین کمبــود ویتامین C بدن را 

رفع مى کند. 
سنجد خاصیت آنتى اکسیدانى بســیار قوى دارد و با 
ویتامین K به نبرد سموم معده و روده مى  رود. سرشار 
از فیبر و منبع غنى از کلســیم اســت؛ براى همین 
خوردن آن به پیران و مادران شیرده توصیه مى شود 
زیرا هم جلــوى پوکى اســتخوان را مى گیرد و هم 
دستگاه گوارش را تقویت مى کند و هم سردردهاى 
میگرنى را رفع مى کنــد و هم نســیان و آلزایمر را 
کاهش مى دهد و هم موجب تیزهوشى نوزاد شیر خوار 

مى شود.
ســنجد همچنین براى ترمیم شکســتگى و ترك 
استخوان بى نظیر است و در درمان پوکى استخوان 

اثرات معجزه آســایى دارد. در مکتب طبى ابن سینا، 
آسیاب شده سنجد با هســته آن درمان ساده ، عالى 
و بى خطر براى آرتروز ، روماتیسم و پوکى استخوان 

است.
از دیگر فواید سنجد مى توان به این موارد اشاره کرد:

■  بهترین دارو براى رفع کمبــود ویتامین C وk در 
بدن است.

■ داراى خاصیت آنتى اکسیدانى قوى است.
■ خاصیت ضد التهابى دارد و التهابات معده و روده 

را مى زداید.
■ ضد اسهال و قابض است؛ جوشانده برگ سنجد، 

بهترین دارو براى اسهال کودکان است.
■ پودر هسته ســنجد در درمان التهاب هاى حاد و 

مزمن کاربرد دارد و آرتروز را درمان مى  کند.
■ ضد تب و درد است.

■ بادشکن و ضد نفخ است.
■ مقوى قلب است.

■ سردردهاى سرد، ســوداوى و بلغمى را تسکین 
مى دهد.

■ پودر هسته آن، غضروف ســاز بوده و براى ترمیم 
مفاصل و کمردرد مى توان آن را با شیر میل کرد.

■ از گل آن براى التیام زخم  استفاده مى شود.
■ کم کالرى و مقوى معده است.

■ سنجد پخته شــده در روغن زیتون، درد مفاصل 
و خارش پوســت را درمان مى  کند و براى رشــد مو 

مفید است.
■ پودر هسته ســنجد در درمان التهاب هاى حاد و 

مزمن کاربرد دارد و آرتروز را درمان مى  کند.

رئیس انجمن نورویورولوژى گفت: عفونت ادرارى در سن 
یائسگى خیلى شایع است.

مهرى مهراد با اشاره به آســیب مثانه از دفع نامناسب 
ادرار در زنان اظهار کــرد: مجاورت رحم و مثانه خانم ها 
حساسیت خاصى دارد که بعضًا با مشکالتى براى زنان 

همراه است.
وى با اشــاره به فشــار رحم بر روى مثانــه در دوران 

حاملگى، افــزود: انجــام تمرینات ورزشــى مداوم و 
فیزیوتراپى هاى ته لگن، از بروز افتادگى رحم جلوگیرى 

مى کند.
مهراد با بیــان اینکه زایمان طبیعى 31 برابر بیشــتر از 
سزارین، باعث آسیب عضالت کفن لگن مى شود، ادامه 
داد: یائسگى به دلیل حذف اســتروژن، باعث تخریب 
ســلول ها در اطراف مجراى ادرار و عضالت کف لگن 

مى شود.
وى به تغییرات ادرارى در سنین میانسالى زنان اشاره کرد 
و افزود: تکرر ادرار در روز و شب، حس دفع فوریت ادرار، 
ریزش ناگهانى همراه با ســرفه، عطسه، پریدن، ورزش 
کردن و تغییر حالت از نشستن به ایستادن، از عالیم این 

تغییرات است.
رئیس انجمن نوروریولوژى، عفونت هاى مکرر ادرارى 

در میانسالى را مورد اشــاره قرار داد و گفت: این عارضه 
به علت  شل شــدن عضالت کف لگن در اثر حاملگى و 
یائسگى، باعث مى شــود مثانه از حالت طبیعى خودش 

خارج شود.
مهراد با بیــان این مطلب که عفونت هــاى ادرارى در 
سنین یائسگى خیلى شایع است، افزود: توصیه ما به زنان 

میانسال، انجام معاینات دوره اى است.

محققان در تا ز ه ترین بررســى هاى خــود دریافتند، 
خر و پــف با صــداى بلنــد نشــانه اى از زوال عقل

 است.
محققان آمریکایــى مى گویند افرادى کــه مبتال به 
آپنه هاى تنفسى و خروپف هســتند و در اثر آن خواب 
بى کیفیتى دارند، بیش از دیگــران در معرض ابتال به 
بیمارى هاى تحلیل برنده اعصاب مثــل آلزایمر قرار 

دارند.
آپنه خــواب یک نــوع اختالل خواب جدى اســت و 

هنگامى رخ مى دهد که تنفس آن شــخص در حین 
خواب منقطع مى شود.

کسانى که آپنه خواب آنها درمان نشده ممکن است به 
صورت مکرر تنفس آنها در حین خواب قطع شود، گاهى 
اوقات حتى ممکن است به صد مرتبه نیز برسد؛ این به 
این معنى است که مغز و ســایر اجزاى بدن اکسیژن 

کافى دریافت نمى کنند.
تحقیقات نشان داده اســت، مغز افرادى که خر و پف 
مى کنند و دچار آپنه هاى تنفسى هستند، دچار کمبود 

اکسیژن مى شود و همین مسئله مى تواند احتمال ابتال 
به آلزایمر را افزایش دهد.

براســاس آمار موجود، امروزه حدود 12 میلیون نفر در 
جهان دمانس دارند و انتظار مــى رود که این تعداد در 
سال 2040 به 25 میلیون نفر برسد؛ محققان سازمان 
جهانى آلزایمر (ADI)  در گزارش ســال 2015 خود در 
لندن پیش بینى کردند که شمار بیماران مبتال به زوال 
عقل در جهان تا سال 2050 سه برابر و به بیش از 131 

میلیون نفر برسد.

سمومى که در خون تجمع 
پیدا مى کنند، تاثیر مستقیمى 
روى سیســتم عصبىدارند و

واکنش هــاى منفــى مانند 
سردرد مداوم ایجاد مى کنند. 
وجود ســموم در بــدن باعث 
مى شــود کبــد ســخت تر 
کار کنــد، در نتیجــه فشــار
وارد کبــد  روى  ــادى  ی ز

 مى شــود و حرارت زیادى در 
کبد ایجاد مى شود.

عالیم سمى شدن
بدن

شــاید به نظرتان عجیب 
بیاید، اما زمانــى که بدن

ما از توکســین یا سموم 
زیاد در عذاب باشد، سعى 
مى کند خود را پاکســازى 

کند و پیــام هــاى متعددى
فرســتد تا شــما نیز به  آآنآنآآنآنآنآنآنآنآنآن مى

کمک کنید. خوشــبختانه 
پیش تغذیــه ســالم و در

گرفتــن ســبک زندگــى 
ســالم، بــه کاهــش میزان 

توکســین هاى بدن کمک مى کنــد. در این 
مطلب قصــد داریم عالیمــى را که بــدن به دلیل 
زیاد شــدن توکســین ها بــروز مى دهد بررســى 

کنیم.

خستگى دایمى
و بیــشاز توان مــداوم زمانى کــه بدن به طــور

خود کار مى کند تا توکسین ها یا همان سموم انباشته 
بافت ها را دفع کند، طبیعى است که بیش از  شده در
اندازه نیز احساس خستگى کند. این احساس خستگى 
حتى با خوابیدن خــوب نیز از بین نمــى رود. توجه 
داشته باشید که خستگى، مشــکل در تمرکز و نیاز 
مداوم به خوابیدن در ســاعات غیرعادى مى توانند 

نشــان دهنده این باشند
که بدن تان نیاز به کمک
شما در جهت دفع سموم

دارد.

اضافه وزن
مداوم

کاهش وزن همیشــه کار
چندان ســاده اى نیست و
نیاز به تالش مداوم و رژیم
غذایى و ورزش دارد. اگر به طور
مداوم ورزش مى کنید و تغذیه
مناسبى دارید، اما باز هم وزن
اضافه مى کنید، احتماًال دچار یک
مشکل هورمونى شده اید. این شرایط
مى تواند ناشى از ازدیاد توکسین و سمومى باشد که از

طریق مواد غذایى وارد بدن شده اند.

یبوست
ســمومى کــه در خــون تجمع پیــدا مــى کنند،
تأثیــر مســتقیمى روى سیســتم عصبــى دارند و
واکنش هــاى منفى مانند ســردرد مــداوم ایجاد

مى کنند.
روده ها نقش مؤثرى در فرایند دفع توکســین ها از
بدن دارند. بروز مشکل در دفع مدفوع و ایجاد یبوست
مى تواند ناشى از حبس شــدن سموم زیادى در بدن
باشد. این مسئله مى تواند باعث ایجاد دل درد، التهاب

نشانه هاى باال بودن سـم بدن 

شایع بودن عفونت ادرارى در سن یائسگىخواص معجزه آساى پودر سنجد  

خر و پف نشانه 
زوال عقل است؟

افزایش شیر مادر با 7 خوراکى مفید
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گربه پیشگویى که نتایج بازى هاى جام جهانى 2018 روسیه را پیش بینى مى کرد قبل از پایان این 
رقابت ها ُمرد!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، «بایدیانر»، گربه پیشگوى چینى که بازى هاى جام جهانى 2018 
روسیه را پیش بینى مى کرد پیش از پایان این رقابت ها ُمرد!

این گربه توانسته بود نتیجه شش بازى جام جهانى را به درستى پیش بینى کند.
پیروزى آرژانتین مقابل نیجریه آخرین پیش بینى درست «بایدیانر» بود.

پس از مرگ این گربه پیشگو، کاربران چینى در یکى از ســایت ها بیش از ده هزار کامنت تسلیت 
گذاشتند!

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان خراسان شمالى گفت: آتش منزل و نشتى گاز جان مادر بزرگ 
60 ساله را گرفت.

سرهنگ مسعود وحیدى اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان شیروان از طریق مرکز فوریت هاي 
پلیسی 110 از وقوع یک فقره آتش ســوزي در منزلى واقع در سطح شهر مطلع و بالفاصله در محل 
حاضر شدند. وي خاطر نشان کرد: با بررسی هاي انجام شده مشخص شد در پى نشتى گاز و روشن 

کردن المپ منزل مسکونى انفجارى رخ داده است.
این مقام انتظامى با بیان اینکه یک کودك به همراه مادرش توســط مردم از داخل آتش نجات داده
 شده اند، افزود: به علت شدت آتش،  مادر بزرگ خانواده در حریق آتش سوخته و در دم فوت کرده است.

گفتنى است، بر اساس اعالم کارشناسان در این آتش سوزي خسارت زیادى به اموال منزل وارد شده 
است.

اقدام عجیب یک دزد پس از ســرقت مقدارى طال از 
یک منزل مسکونى سوژه رسانه ها شد.

در اتفاقى جالب یک دزد هندى پس از سرقت مقادیرى 
جواهرات از یک منزل مســکونى در منطقه «کراال» 

هندوستان، آنها را دوباره به صاحبش بازگرداند. این دزد 
عالوه بر بازگرداندن جواهرات یک نامه عذرخواهى نیز 

بابت سرقت آنها براى صاحب آن فرستاد. 
بنا به گــزارش یکى از رســانه هاى هندوســتانى، 

«مادهو کومار» و خانواده اش پس از بازگشت از یک 
جشن عروسى از ســرقت جواهرات خود مطلع شده 

بودند. 
این دزد پشیمان پس از بازگرداندن جواهرات سرقتى 
در این نامه به آنها نوشــت: «لطفًا مرا ببخشید. من به 
علت شرایطى که در آن گرفتار شده ام مجبور به سرقت 
جواهرات شما شدم. دیگر نمى خواهم چنین عملى را 
تکرار کنم. لطفًا به اداره پلیــس مراجعه نکنید.» این 
نخستین بار نیست که چنین اتفاق جالبى در هندوستان 
رخ مى دهد. ســال گذشــته نیز دزدى که در منطقه 
«تیروواناتاپــورام» اقدام به ســرقت مقدارى کاالى 
گرانقیمت از یک منزل مســکونى کــرده بود ضمن 
بازگرداندن آنها یک نامــه عذرخواهى براى صاحب 
آن نوشت. این سارق در آن نامه نوشته بود: «من یک 
دانشجو هستم. من مرتکب اشتباه شدم، لطفًا زندگى 

مرا خراب نکنید.»

معاون عمرانى فرماندار نیشــابور گفت: تصادف قطار با یک دستگاه کامیون در نزدیکى نیشابور 
منجر به مصدومیت شش نفر و آسیب مالى به این دو وسیله نقلیه شد.

عبدالناصر عرب پور اظهار کرد: شنبه شــب یک کامیون با بار کاه که نتوانســته بود از زیرگذر 
عبور کند، در هنگام عبور از روى ریل قطار متوقف مى شود. وى تصریح کرد: راننده کامیون که 
تالش هایش براى عبور بى فایده مى ماند براى متوقف کردن قطار از کامیون پیاده مى شود و به 
سمت قطار حرکت مى کند که این تالش نیز بى نتیجه مى ماند. معاون عمرانى فرماندار نیشابور 
با بیان اینکه متأســفانه قطار با این کامیون برخورد مى کند و دیزل دچار خسارت و از ریل خارج 
مى شود، ادامه داد: این حادثه در منطقه یوسف آباد بخش زبرخان و توسط قطار مشهد به تهران 
روى داده است. عرب پور تأکید کرد: این برخورد شــش مصدوم برجا گذاشته است و دیزل نیز 

خسارت  دیده و کامیون و بار آن هم از بین رفته است.

مردى در سارى شــنبه شب طى یک 
درگیرى خانوادگى، همسر و دختر خود 
را در طبقه چهــارم آپارتمانى در کوچه 
قلیچ خیابان فرهنگ این شهرســتان 
به قتل رســاند. قاتل پس از ارتکاب به 
قتل با بریدن شاهرگ دست خود قصد 
خودکشى داشت که جان سالم به  در برد.

رئیس پلیس آگاهى مازندران در تشریح 
جزئیات این خبر اظهار کرد: صبح روز 
یک شــنبه پلیس آگاهى مازندران در 
جریان کشته شدن یک مادر و دختر در یکى از خیابان هاى مرکزى شهر سارى قرار گرفت. ذبیح ا... پهلوانى، تصریح 

کرد: عوامل آگاهى به همراه دادستانى و تیم پزشکى قانونى در محل حادثه حضور یافتند. 
رئیس پلیس آگاهى مازندران با اعالم اینکه مقتوالن با ضربات کارد کشــته شدند، افزود: مظنون اصلى هم پس از 
ارتکاب جرم اقدام به خودزنى کرده و در حال حاضر به یکى از مراکز درمانى استان منتقل شده است. وى علت وقوع 

جرم را اختالف خانوادگى عنوان کرد. 

رئیس کالنترى 152 خانــى آباد نو در تهــران گفت: 
خفتگیرانى کــه اکثراً تبعــه افغان را طعمــه خود قرار 

مى دادند، شناسایى و دستگیر شدند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، ســرهنگ 
محمدحســین هاشــمى اظهار کرد: مدت هــا بود که 
گزارش هایــى از ســرقت و زورگیرى تلفــن همراه به 
کالنترى 152 خانى آباد اطالع داده مى شــد، به همین 
دلیل مأموران کالنترى رســیدگى به این موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند، تا اینکه چند روز پیش فردى 
در تماس با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 اعالم کرد که 
از سوى سه جوان مورد سرقت و زورگیرى قرار گرفته و 
تلفن همراه او و دوستش به ســرقت رفته است. وى در 
ادامه افزود: با دریافت این گزارش مأموران در محل پارك 
22 بهمن حاضر شدند و طبق مشاهدات خود دیدند که دو 
نفر از اتباع کشور افغانستان در حالى که سر و صورتشان 
خونى است و مورد ضرب و شــتم قرار گرفتند، در پارك 
حضور دارند، این دو نفر در تحقیقات اولیه اعالم کردند 
که از سوى سه جوان که ســوار بر موتورسیکلت بودند 

مورد تهدید و ضرب و شــتم قرار گرفته اند و تلفن هاى 
همراهشان به سرقت رفته است.

سرهنگ هاشمى گفت: دو جوان افغانستانى اطالعات 
ظاهرى و مشخصات موتورسیکلت سارقان را در اختیار 
مأموران قرار دادند و همزمان این مشخصات به مأموران 
تمامى واحد هاى گشت منطقه اعالم شد تا اینکه دقایقى 
بعد تیم گشت سه جوان موتورسوار با مشخصات اعالم 
شده را در خیابان مشاهده کردند و دستور توقف و ایست به 
آنها دادند، اما این افراد بدون توجه به فرمان ایست پلیس 

سعى در فرار داشتند.
رئیس کالنترى 152 خانى آباد نو در ادامه افزود: با آغاز 
تعقیب و گریز این افراد توســط مأموران پلیس، یکى از 
ترك نشــینان در محدوده اتوبان کاظمى از موتور پیاده 
شده و به سمت دیگرى از اتوبان متوارى شد، اما مأموران 
به تعقیب موتورســیکلت ادامه دادند تا اینکه سرانجام 
موتورســیکلت مذکور به تیر چراغ بــرق برخورد کرد و 
متوقف شــد. وى اظهار کرد: با دستگیرى راکب و ترك 
نشین موتورسیکلت، سارقان به کالنترى منتقل شدند و 

تحت بازجویى قرار گرفتند و به بیش از ده فقره سرقت 
به شــیوه زورگیرى و تهدید اعتــراف کردند، همچنین 
در بررسى سوابق موتورســیکلت نیز مشخص شد که 

موتورسیکلت داراى سابقه سرقت است.
سرهنگ هاشمى درباره جزئیات این پرونده گفت: تاکنون 
چندین نفر از افرادى که از سوى این سه فرد مورد سرقت 
و زورگیرى قرار گرفته اند، اقدام به شناســایى متهمان 
کرده اند و اقدامات پلیس براى شناســایى دیگر جرائم و 
نیز همدست متوارى شده این افراد ادامه دارد. وى با بیان 
اینکه عمده مالباختگان از اتباع کشور افغانستان بودند، 
افزود: نکته جالب در مورد این سارقان این است که یکى 
از این افراد با همراهى مادرش اقــدام به تغییر چهره و 

لباس خود کرده بود تا از سوى مأموران شناسایى نشود.
رئیس کالنترى 152 خانى آباد با بیان اینکه اعضاى این 
باند نام «چارلى» را براى خود انتخاب کرده  بودند، افزود: 
متهمان پس از تشکیل پرونده براى ادامه روند رسیدگى 
به جرم و کشــف دیگر جرائم احتمالى راهى دادســرا

 شدند.

زورگیرى « چارلى » هاى موتورسوارزورگیرى « چارلى » هاى موتورسوار

 فــردى کــه بــا درج آگهــى فــروش مبــل در یکــى از 
ســایت هاى تبلیغاتى از مــردم کالهبردارى مــى کرد، در 
عملیات کارشناســان پلیس فتا اســتان اصفهان دســتگیر

 شد.
رئیس پلیــس فضاى تولیــد و تبادل اطالعــات فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان بیان کرد: در پى شــکایت یکى از 
شــهروندان مبنى بر کالهبردارى فرد ناشناسى که در یکى 
از سایت هاى تبلیغاتى اقدام به درج آگهى فروش مبل کرده 
بود، بررسى موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار

 گرفت.
ســرهنگ ســید مصطفى مرتضوى ادامه داد: در تحقیقات 

صورت گرفته مشــخص شــد این فــرد پس از مشــاهده 
آگهى فــروش مبلمان در یکى از ســایت هــاى تبلیغاتى با 
فروشــنده تماس گرفتــه که فروشــنده تقاضــاى مبلغى 
بابت بیعانــه مى کند امــا پــس از دریافت مبلــغ مربوطه 
تلفن همراه خــود را خاموش کرده و پاســخگوى وى نبوده 

است.
این مقام انتظامى بیــان کرد: با انجــام تحقیقات تخصصى 
در فضــاى مجــازى و اقدامات کارشناســى، ظــرف چند 
روز متهــم دریکــى از اســتان هاى همجــوار شناســایى 
و طــى عملیاتى بــا هماهنگــى مقــام قضائى دســتگیر 

شد. 

رئیس کل دادگسترى سیستان و بلوچستان گفت: از چهار متهم 
پرونده تجاوز در ایرانشهر ســه نفر تاکنون بازداشت شدند و نفر 
چهارم تحت پیگرد قانونى است. حجت االسالم والمسلمین ابراهیم 
حمیدى اظهار کرد: دستور قضائى براى بازداشت چهار متهم پرونده 
تجاوز به ایرانشهر صادر شده و تاکنون سه متهم بازداشت و تحویل 
مرجع قضائى شدند. وى افزود: نفر چهارم هم تحت پیگرد قانونى 
است و ان شاءا... به زودى بازداشت مى شود، ما منتظر بازداشت او 
و تحویلش نمى مانیم و روند قضائى پرونده با بازداشت این افراد 
هم ادامه پیدا مى کند. رئیس کل دادگسترى سیستان و بلوچستان 
تصریح کرد: برخورد قاطع، قانونى و سریع با  متهمان پرونده تجاوز 
ایرانشهر حتماً و بدون شک در دستور کار دستگاه قضائى خواهد 

بود و روند پرونده و حکم دادگاه براى متهمان به زودى رسانه اى 
مى شود. حجت االسالم و المسلمین حمیدى افزود: منبع رسمى 
اعالم اخبار و روند پرونده تجاوز در ایرانشهر مراجع رسمى دستگاه 
قضائى است و مردم به اخبار و شایعاتى که از مراجع غیررسمى بیان 

مى شود، توجهى نکنند.
روز جمعه 25خرداد ماه سال جارى مولوى طیب امام جمعه اهل 
تسنن شهرستان ایرانشهر در خطبه هاى نماز عیدفطر از تجاوز به 41 
دختر در این شهرستان خبر داد که این موضوع به صورت گسترده 
در شبکه هاى اجتماعى منتشر شد و بازخوردهاى فراوانى  به همراه 
داشت. بعداً از سوى مسئوالن ذیربط عنوان شد این پرونده فقط 

چهار شاکى داشته و اعالم عدد41 نوعى بزرگنمایى بوده است.

باندى که به سرکردگى یک شرور ســابقه دار و با 
جاســازى موادمخدر در چرخ دنــده صنعتى، قصد 
ترانزیت موادمخدر به خارج از کشور را داشت توسط 

پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ منهدم شد.
به گزارش تسنیم، پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بزرگ موفق شد یک باند حرفه اى ترانزیت موادمخدر 
به خارج از کشور را شناسایى و با دستگیرى اعضا، این 

باند را متالشى کند.
بر اساس این گزارش ســرکرده این باند که یکى 
از شرورهاى ســابقه دار جنوب غرب تهران بود، با 
همدستى ســایر اعضاى گروه، در پوشش قطعات 
صنعتى و با جاسازى موادمخدر در داخل چرخ دنده اى 
بزرگ تالش داشــتند که مواد مخدر را به خارج از 
کشور ترانزیت کنند که با ورود پلیس به موضوع و 
برمال شدن شیوه و شــگرد آ نها، موفق به این کار 
نشدند. این باند با جاســازى حرفه اى 12 کیلوگرم 
تریاك در چرخ دنده اى قصد خروج این مواد به کشور 

ترکیه را داشتند که شناسایى و دستگیر شدند.
بر اساس اعالم افسران این پرونده، این گروه پس از 
جاسازى این مواد، چرخ دنده مذکور را در اتوبوسى 
بارگیرى کرده و یک نفر از اعضاى این گروه، همراه 
آن عازم ترکیه مى شــود؛  همچنیــن یکى دیگر از 
اعضاى این باند قرار بود با استقرار در کشور ترکیه، 

وظیفه تحویل بار را عهده دار باشد.
اعضاى این باند که تحت اشراف اطالعاتى مأموران 
پلیس مبارزه با مــواد مخدر قرار داشــتند، پس از 
شناسایى رابطان و افراد مرتبط با این باند، دستگیر 

رمالى که براى نشــان دادن صحت طلسم جادوى شدند.
خود درخواست اقدام شلیک گلوله به سمت خودش 
کرده بود از پاى در آمد. رمــال نیجریه اى که براى 
اثبات صحت جــادوى خود از یکى از مشــتریانش 
خواسته بود با تفنگ به ســمت او شلیک کند از پاى 
در آمد. «چیناکا ادوئزووه» 26 ساله که خود را براى 
انجام یک مراســم جادو روى یک مشترى جوان در 
دهکده اى در اطراف منطقه «اوموزو ایزایال»  نیجریه 
آماده مى کرد دچار این حادثه شد. بنا به گفته پلیس 
محلى نیجریه این مشترى به جرم قتل در بازداشتگاه 
پلیس به سر مى برد. بنا به گزارش رسانه هاى محلى، 

این حادثه هنگامــى رخ داد که یک مرد جوان براى 
انجام جادوى ضد گلوله به ایــن رمال مراجعه کرد. 
ادوئزووه در حضور افراد زیادى و براى اثبات صحت 
جادوى ضد گلوله از این مشترى خواست تا به سمت 
او شــلیک کند. این مشــترى ابتدا از انجام این کار 
خوددارى کــرد. در ادامه ادوئزووه کــه از قدرت و 
جادوى خود اطمینان داشت او را را متقاعد کرد تا به 
ناحیه  گردن او شلیک کند. ادوئزووه بالفاصله پس از 

شلیک گلوله جانش را از دست داد.
گفتنى است؛ تحقیقات پلیس محلى نیجریه در این 

خصوص ادامه دارد.

مرگ دلخراش دخترى جوان در آسانسور یک مجتمع 
مسکونى در مشهد، پرونده اى بود که مقابل قاضى 

ویژه قتل عمد قرار گرفت.
این دختر 20ساله پنج شنبه شب هفته گذشته پس از 
تفریح با چند پسر جوان در بوستان ملت مشهد به خانه 
مجردى آنها در بلوار هاشــمیه رفته بود. اما مصرف 
قرص توسط وى، به وخامت حالش انجامید و پسران 
غریبه قصد داشتند او را با آسانسور به داخل خیابان 

ببرند که دختر جوان در آسانسور جان سپرد. 
بازپرس ویژه قتل عمد دادســراى عمومى و انقالب 
مشهد در این خصوص گفت: دو نفر در ارتباط با پرونده 
مرگ مشکوك به قتل این دختر جوان بازداشت شدند. 

على اکبر احمدى نژاد اظهار کرد: طبق مســتندات 
موجود و اظهارات این دو جوان حال این دختر20ساله 
پس از خوردن قرصى نامشــخص بد شــده و آنها 
موضوع را بــه اورژانس اعالم کرده انــد اما پیش از 
رسیدن تکنسین هاى اورژانس، دختر  جوان جان خود 
را از دست داده است لذا موضوع مرگ مشکوك اعالم 
شد. وى افزود: جسد به پزشک قانونى منتقل شد و از 
آنجا که موضوع مشکوك به قتل است، دو پسر جوان 

بازداشت شده اند.
تحقیقات در این باره در حالى ادامــه دارد که هنوز 
هویت دختر مذکور با کفش هاى ساق دار طرح کتانى 

مشخص نشده است.

جاسازى موادمخدر 
در چرخ دنده 

حماقت رمال، بالى جانش شد! 

مرگ مشکوك  دخترى با کفش هاى کتانى

کالهبردارى
 از طریق 
فروش اینترنتى مبل
 در اصفهان

پرونده 
تجاوز ایرانشهر 
به کجا 
رسید؟

مرگ ناگهانى گربه پیشگوى جام جهانى 

آتش، جان مادربزرگ را گرفت نامه یک  دزد براى صاحبخانه! 

6مصدوم در تصادف قطار با کامیون 

بازى کودکانه با سالح شــکارى در شهرستان لردگان 
اســتان چهارمحال و بختیــارى یک کشــته برجاى 

گذاشت.
فرماندار شهرســتان لردگان گفت: این حادثه عصر روز 
شنبه در روستاى باغ بهزاد اتفاق افتاد.  برهان حسین پور 
آقایى اظهار کرد: در این حادثه پســر بچه هشت ساله با 
برداشتن سالح شکارى (ساچمه زنى) از کیسه پدرش، 
حین بازى با همسن و سال هاى خود، با هدف قرار دادن 
دو همبازى خود بدون هیچگونه قصــد و نیتى موجب 

کشته و زخمى شدن آنان شد.
 وى افزود: شلیک کودکانه موجب زخمى شدن خواهر این 
پسر و کشته شدن دختر همسایه شد. فرماندار شهرستان 
لردگان گفت: تحقیقات در این زمینه از ســوى مراجع 

قضائى ادامه دارد.

پسر 8 ساله 
دختر همسایه را کشت

 مادر و دختر، قربانى اختالفات خانوادگى
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بــه خــدا ســوگند! ایــن دنیــاى شــما کــه بــه 
انــواع حــرام آلــوده اســت، در دیــده مــن 
از اســتخوان خوکــى کــه در دســت بیمــارى 

جذامى باشد، پست تر است!
موال على (ع)

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

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

شهردارى نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت اول

آگهى فراخوان عمومى  انتخاب سرمایه گذار

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکهسید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت اول

شهردارى مبارکه با استناد مجوز مورخ 1397/04/20 هیأت عالى ســرمایه گذارى و به استناد مصوبه شماره 
97/235 مورخ 1397/03/08 شوراى محترم اســالمى شهر مبارکه در نظر دارد نســبت به پروژه احداث، 
بهره بردارى، اجاره و انتقال 2 جایگاه پمپ بنزین واقع در محالت صفائیه و نصیرآباد به روش B.O.L.T از طریق 

فراخوان عمومى به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات مندرج در اسناد فراخوان واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند اســناد و مدارك را همه روز از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا تاریخ 1397/05/09 از امور 
قراردادهاى شــهردارى مبارکه واقع در مبارکه میدان انقالب- شهردارى مبارکه به شماره تماس 52402021 
دریافت نمایند. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص پروژه به اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى 
مردمى واقع در مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان شــهید بهشتى- مراجعه و یا با شماره تلفن 

52412110 تماس حاصل نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه 

تا روز شنبه مورخ 1397/05/13 تا پایان وقت ادارى
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/05/14 

در محل شهردارى مبارکه
- مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 641/000/000 ریال (ششصد و چهل و یک میلیون ریال) مى باشد.

الزم به ذکر است به پیشــنهادات رســیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیأت عالى 
سرمایه گذارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

- طول پایه دوران بهره بردارى 14 سال مى باشد و به پیشنهادات بیشتر از این مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
طول دوران بهره بردارى به پیشنهاد سرمایه گذار مى باشد و توسط هیأت عالى سرمایه گذارى شهردارى بررسى 

مى گردد.
- الزم به ذکر مى باشد پیشنهاددهنده مى بایستى طرح، مشخصات فنى، آنالیز قیمت و سایر موارد را همراه با 

جزئیات دقیق تهیه و تحویل نماید. 

روش نام پروژه
مشارکت

مساحت 
عرصه 

(مترمربع)
آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

درصد 
اجاره 
ماهیانه

طول پایه 
دوران 

بهره بردارى

احداث، 
بهره بردارى، 

اجاره و انتقال 
2 جایگاه پمپ 
بنزین واقع در 
محالت صفائیه 
و نصیرآباد

B.O.L.T

800 صفائیه/ 
جهت 

نصیرآباد 
به میزان 
مساحت 
موردنیاز

زمین + 
موافقت 
با احداث 
جایگاه

کلیه 
هزینه هاى 
مجوزات+ 
طراحى+ 
ساخت+ 
بهره بردارى

 26
درصد از  
کارمزد 

کل 
فروش 
بنزین 
ماهیانه

14 سال

از کلیه سهامداران محترم تقاضامندیم در جلسه مجمع عمومى این شرکت در تاریخ 1397/05/06 
ساعت 9 صبح در محل آدرس رسمى شرکت حضور بهم رسانند.

موضوع جلسه: تعیین مدیران و بازرسان شرکت و تأیید صورت هاى مالى 96

آگهى دعوت سهامداران شرکت پالسماتک سپاهان جهت حضور در مجمع عمومى 
عادى به صورت فوق العاده- مرحله دوم

شرکت پالسماتک سپاهان

آیتم هاى قبوض تلفن ثابت
شاید براى مشترکین تلفن ثابت در دوره هاى اخیر  پس از دریافت قبض تلفن سواالتى در مورد جزئیات مندرج در آن خصوصا آیتم هایى مانند  آبونمان ثابت و 

متغیر ، شبکه هوشمند و سرویس هاى چند رسانه اى و نحوه محاسبه آنها مطرح شده باشد .
براى روشن شدن موضوع، در ادامه توضیحاتى در خصوص برخى از  عناوین  مندرج در قبض تلفن ثابت آمده است.

 آبونمان ثابت و آبونمان متغیر :
 کلیه  محاســبات مرتبط با هزینــه هاى آبونمان بر اســاس 
شــماره  مصوبه 184- 3  از ســوى ســازمان تنظیم مقررات 
به عنوان ســازمان باالدســتى تایید و براى مشترك محاسبه 
مى گردد .الزم به ذکر است کلیه مصوبات سازمان تنظیم روى 

پورتال شرکت  به آدرس tce.ir  وجود دارد .

شبکه هوشمند کشورى :
شماره هاى 10 رقمى و بدون نیاز به گرفتن کد هستند که شش 
رقم اول آن ها با 909907  شروع مى شود  و چهار رقم سمت 
راست متفاوت است . این دسته از شماره ها توسط شرکت هاى 
مشــاوره اى و در زمینه هاى مختلف و مورد نیاز جامعه بوده و 
صاحبان امتیاز طى قرار دادى با شرکت مخابرات ، حق المشاوره 
خود را از طریق قبوض مشــترکین دریافت مى کنند و روى 
بعضى از این شماره ها نیز فقط سرویس هاى گویا فعال است .

به نرخ تعرفه این ســامانه هزینه تماس بین شهرى به ازاى 
هر دقیقه 330ریال بابت تماس بین شهرى اضافه مى گردد.
گفتنى است  در صورتى که شماره هوشمند مربوط به استان 
اصفهان باشــد بجاى 330 ریال 45 ریال بابت تماس داخل 

استان اضافه مى گردد .

شبکه هوشمند استانى :
این شــماره ها هشــت رقمى و با پیش شــماره هاى 5973 
مخصوص اســتان اصفهان هســتند و امکان تماس از سایر 
استان ها یا تلفن همراه با این ســامانه ها وجود ندارد . ساختار 
این شــماره ها نیز مشابه شــماره هاى هوشــمند کشورى 
بــوده و داراى دو هزینــه حق المشــاوره و تمــاس داخل

 استانى مى باشد .

سرویس چند رسانه اى :
 این ســرویس که در یکى دو دوره اخیر بیشترین شکایات را به 
خود اختصاص داده است، در چند نوع مختلف در صورت برقرارى 

ارتباط براى مشترکان هزینه بر مى شود :
1- برخــى از این ســرویس ها با تمــاس تلفنــى با پیش 
شماره هاى 02170 فعال مى شوند و با اولین تماس هر ماهه 
مبلغى به عنوان شــارژ ســرویس روى قبض مشترك لحاظ 
مى شود . در طى ماه مشــترك هر مقدار که با سامانه تماس 
داشته و استفاده کند همان هزینه ثابت شارژ شده اخذ خواهد 
شــد و به مبلغ اولیه به جز هزینه تماس بین شهرى با سامانه 

هزینه اى اضافه نمى شود .
2- یک گروه دیگر از سرویس هاى چند رسانه اى مربوط به 

تماشاى فیلم و کارتن در سایت شرکت مخابرات ایران قسمت 
چند رسانه اى مى باشد. جهت استفاده از این قسمت مشترك 
ابتدا باید در سایت شــرکت مخابرات ایران عضو شود سپس 
با مراجعه به قسمت چند رسانه اى فیلم مورد نظر را انتخاب 
کرده و جهت تماشــا باید ابتدا تکلیف نحــوه پرداخت وجه 
فیلم را مشخص نماید که یا نقدى با رمز دوم کارت پرداخت 
مى شود و یا روى قبض تلفن ثابت _که مشترك وارد سیستم 
مى کند _دریافت مى شــود به این صــورت که پس از ثبت 
شماره تلفن سامانه به شماره اعالم شده تماس گرفته و یک 
کد اعالن مى کند سپس مشترك با وارد کردن کد اعالمى در 
سیستم مشخص مى نماید که تلفن وارد شده متعلق به ایشان 
میباشد و سامانه اجازه تماشاى فیلم را براى دفعات محدودى 

در ماه مى دهد .
3- گروه بعدى از سرویس هاى چند رسانه اى اپلیکیشن با نرم 
افزارها و یا بات تلگرامى هستند که از طریق اینترنت یا تلگرام 
در دسترس و قابل استفاده هستند و روش فعال سازى مانند بند 
قبلى مى باشد . بنابراین در این روش حتى اگر تلفن یکطرفه 
باشد و مشترك از تلفن هیچ استفاده اى نکرده باشد مى تواند 
سرویس چند رسانه اى طبق روش فوق ، فعال کرده و هزینه 

لحاظ گردد .
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باغ هاى بانوان از حداقل 
امکانات محروم هستند

رئیس کمیســیون فرهنگى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: باغ هاى بانــوان اصفهان از حداقل 
امکانات محروم هستند و شــرایط مناسب بانوان را 
ندارند. فریده روشن با بیان اینکه تعدادى از این باغ ها 
به لحاظ حصارکشى و امنیت نیز داراى شرایط مناسبى 
نیستند، تصریح کرد: در برخى موارد براى راه اندازى 
این باغ ها تنها به حصارکشــى مختصر در قسمتى 
از پارك بسنده شــده اســت که از حداقل امکانات 
نیز محروم اســت. وى با بیان اینکه باغ هاى بانوان 
اصفهان از داشتن آب آشامیدنى نیز محروم هستند، 
افزود: همچنین تجهیزات مورد استفاده در این باغ ها 
مناسب نیست و این مراکز از داشتن یک سوپرمارکت 

و یا کافى شاپ نیز محروم هستند.

برگزارى مسابقات معارف 
قرآن کریم دراستان

مدیر اداره امور قرآنــى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: مســابقات معارف قرآن کریم 
اســتان اصفهان با حضور هزار و 62نفــر در مرحله 

شهرستانى برگزار شد.
یحیى قاسمى بیان کرد: مرحله شهرستانى مسابقات 
معارف قرآن کریم در رشته هاى تفسیر قرآن کریم، 
حفظ و معارف احادیث اهل بیت(ع) و حفظ موضوعى 
قرآن کریم ویژه بزرگســاالن باالى 18 سال برگزار 
شــد.وى افزود: مرحله اســتانى مســابقات معارف 
قرآن کریم هم بــه صورت همزمــان و متمرکز در 
شهرستان هاى کاشان، خمینى شهر، نایین، شهرضا، 

نجف آباد و اصفهان برگزار شد.
قاسمى گفت: در مرحله شهرستانى مسابقات معارف 
قرآن کریم هزار و 62 نفر شرکت کرده اند که از این 
تعداد، 950 نفر با کسب نمره قبولى به مرحله استانى 

راه پیدا کرده اند.

اعطاى جایزه ملى مسئولیت 
اجتماعى به ذوب آهن 

در راســتاى حمایت از کاالى ایرانــى، جایزه ملى 
مسئولیت اجتماعى به شــرکت ذوب آهن اصفهان 

اعطا شد.
همچنین اولین نماد برند حامى فرهنگ و هنر ایرانى 
به صورت رسمى ثبت و براى بهره بردارى در اختیار 
سازمان ها و شرکت هاى برتر در این حوزه از جمله 
ذوب آهن اصفهــان قرار گرفــت و همچنین آرم و 
لوگوى کلیه ســازمان ها و شــرکت هاى برگزیده 
با هدف ماندگارى نام و نشــان آنها در یادمان ملى 

میرعماد حک و در کاخ موزه سعدآباد جاودانه شد.

آغاز آبرسانى سیار 
به باغات تیران

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان تیران و کرون گفت: 
عملیات آبرسانى ســیار به باغات تیران و کرون آغاز 
شده است.محســن حاج عابدى اظهارکرد: با توجه 
به خشکسالى هاى اخیر و کمبود شدید آب، عملیات 
آبرسانى سیار به باغات شهرستان تیران و کرون آغاز 
شده است.وى افزود: در صورت تأمین منابع آبى در 
تیران و کرون، یک یا دو نوبت آبرسانى براى آبیارى 
باغات شهرستان  طى یک ماه آینده انجام خواهد شد.

اختصاص اعتبار براى 
طرح هاى آبخیزدارى اردستان

19میلیــارد ریال اعتبــار براى اجــراى طرح هاى 
آبخیزدارى در اردستان اختصاص یافته است.

نماینده مردم اردســتان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: دولت بــراى اجراى طرح هــاى آبیارى کم 
فشار و تحت فشــار 85 درصد تسهیالت بالعوض 
پرداخت مى کند.  حجت االســالم والمسلمین صادق 
طباطبایى نژاد افزود: اجراى این طرح در روستاى نیسیان 
آغاز شده اســت و ســاالنه در بیش از 1800هکتار از 
زمین هاى کشاورزى شهرســتان سیستم هاى نوین 

آبیارى اجرا مى شود.

خبر

کاروان هاى اصفهان از هشتم تا 19 مرداد ماه به سرزمین 
وحى اعزام خواهند شد.

مدیــرکل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان در 
خصوص آخرین وضعیت اعزام حجــاج از اصفهان به 
عربســتان اظهار کرد: از اســتان اصفهان 45 کاروان 
شــامل 41 کاروان از زائران اصفهان، ســه کاروان از 
زائران اســتان چهار محال و بختیــارى و یک کاروان 

از استان یزد اعزام مى شود.
غالمعلى زاهــدى با بیان اینکه شــش هــزار و 596 
نفر از اصفهــان به ســرزمین وحى اعزام مى شــوند،
 افــزود: از ایــن تعــداد، شــش هزار و پنــج نفــر از

 اصفهــان، 451 نفــر از چهــار محــال و بختیــارى
اعــزام  ســفر  ایــن  بــه  یــزد  از  نفــر   140 و

مى شوند.
وى با بیان اینکه پروازهاى برگشــت از سرزمین وحى 
نیز از هشــتم تا 21 شــهریور اعالم شده اســت، ادامه
 داد: هنوز برنامه ریزى جزئى براى برگشت زائران انجام 

نشده است.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان همچنین در 
خصوص عدم صدور ویزا از ســوى عراق براى زائران 
ایرانى گفت: مشکلى در صدور ویزا براى زائران اصفهانى 

وجود نداشته و تا کنون ویزا صادر شده است.

امســال بیش از 31 هزار حرفه آموز در آزمون هاى فنى 
وحرفه اى استان اصفهان شرکت کردند.

مدیر اداره سنجش و ارزشیابى مهارت اداره کل آموزش 
فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: این تعداد کارآموز 
در آزمون هاى الکترونیکی، هماهنگ، تفاهمنامه، صنعت 
ساختمان، ادواري، اصناف و آزمون متقاضیان تمدید و 

تعویض شرکت کردند.
مســعود دانشــمند افزود: از این تعداد، 16 هزار و 364  
نفر در آزمون هــاى الکترونیکى، هــزارو 240 نفر در 
آزمون هاى کتبى هماهنــگ، 981 نفر در آزمون هاى 
تفاهمنامه صنایع دســتى و قالیبافى، بیش از هزار نفر 

در آزمون هاى صنایع ساختمان، پنج هزار و صد نفر در 
آزمون هاي ادواري و 546 نفــر در آزمون هاي اصناف 

شرکت کردند.
وى گفت: در این مدت هشــت هزارو 677  گواهینامه 
هم بــراى مهارت آموزان این اســتان صــادر و توزیع

شده است.
مدیر اداره سنجش و ارزشیابى مهارت اداره کل آموزش 
فنى و حرفه اى استان اصفهان افزود: براى به روزرسانى 
و ارتقاى بانک سئوال و طرح محور کردن آزمون ها هم 
سه هزارو 200 سئوال کتبى و 300 طرح عملى طراحى و 

وارد بانک سئوال ملى کشورى شده است.

شرکت 31 هزار حرفه آموز در 
آزمون هاى فنى وحرفه اى

برنامه پروازهاى رفت 
کاروان حجاج از اصفهان

7 میلیارد ریال اعتبار براى تکمیل و تجهیز تاالر 
فرهنگیان میمه اختصاص یافت.

ساختمان تاالر مجتمع رفاهى فرهنگیان میمه که 
در سال 95 آغاز شد، با مســاحت 790 متر زیربنا 
در دوطبقه با هزینه  ســه میلیــارد و 200میلیون 
ریال به مرحله سفتکارى رســید و براى تکمیل 
و تجهیز آن نیازمند هشــت میلیــارد ریال دیگر 

اعتبار است.
معاون پشــتیبانى وزارت آمــوزش و پرورش در 
بازدید از این مرکز گفت: مبلــغ پنج میلیارد ریال 
از محل اعتبارات ســتاد وزارت آموزش وپرورش 
و دو میلیارد ریال دیگر از محل اعتبارات استانى 
براى تکمیل و تجهیز این ســاختمان تخصیص 

داده مى شود.
على الهیار ترکمــن افزود: با توجــه به موقعیت 
حســاس شــهر میمه و قرارگیرى آن در مسیر 
جاده ترانزیت شــمال به جنوب کشــور و فراهم 
آوردن شــرایط خوب رفاهى بــراى فرهنگیان، 
تکمیل مرکز خانــه معلم میمه بــا اولویت و به 
صورت مشــارکتى بین اســتان اصفهان و ستاد

آموزش و پرورش در دســتور کار قــرار خواهد 
گرفت.

وى همچنین با اشــاره بــه مباحث نوســازى 
مدارس افزود: براى نوســازى مدارس فرسوده 
نیازمنــد اعتباراتى که در ســال هاى گذشــته
در قالب برنامه چهارم توســعه و صندوق ذخیره 

ارزى تأمین مى شد، هستیم.
وى ادامه داد: این اعتبارات در قالب برنامه  ششم 
توسعه مجدداً ابقا شد و به محض اینکه اعتبارات 
در اختیار وزارت آموزش و پــرورش قرارگرفت، 
نوسازى مدارس با رعایت اولویت ها در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
تا پایان سال جارى ده ایستگاه مکانیزه دوچرخه در شهر 
اصفهان راه اندازى مى شود و در اختیار شهروندان قرار 

مى گیرد.
علیرضا صلواتى با بیان اینکه در حال حاضر هزار دستگاه 
دوچرخه در ایستگاه هاى سطح شهر موجود است، افزود: 
با توجه به عدم استقبال شهروندان از برخى ایستگاه هاى 
دوچرخه، تعدادى از آنها تعطیل شد و اکنون 15 ایستگاه 
دوچرخه فعال است و به زودى به بخش خصوصى واگذار 
مى شود. وى خاطرنشــان کرد: تا پایان تیرماه امسال با 
مشارکت بخش خصوصى در ایســتگاه هاى دوچرخه، 
مدل هاى مختلف از جمله دوچرخه هاى برقى، معمولى و 
اسکوترها با کرایه هاى متفاوت ارائه مى شود تا به سالیق 

مختلف شهروندان پاسخ داده شود. 
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان  
ادامه داد: با راه انــدازى ایســتگاه هاى مکانیزه، تعداد 
ایستگاه هاى دوچرخه شــهر به 25 ایستگاه مى رسد و 
طبق برنامه ریزى هاى انجام شده، ســال آینده نیز 25 
ایستگاه دیگر را مورد بهره بردارى قرار مى دهیم تا تعداد 
ایســتگاه هاى دوچرخه سطح شــهر به همان عدد50 

بازگردد.
صلواتى اظهارکرد: این ایستگاه ها بیشتر در حاشیه میادین 
اصلى شهر نصب خواهد شد و شــهروندان با استفاده از 
«اصفهان کارت» یا دیگر کارت هاى هوشمند مى توانند 

دوچرخه کرایه کنند.

در حدود پنج هزار مددجوى بهزیستى در استان اصفهان 
مشغول به کار شده اند.

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان گفت: با اجراى 
طرح هاى اشــتغالزایى این اداره کل، در حدود پنج هزار 
مددجوى زیر پوشش در این استان مشغول به کار شدند.

مرضیه فرشــاد افــزود: امســال 20طرح اشــتغال در 
حوزه هاى صنایع دســتى، فرهنگى آموزشــى، علمى، 
توانبخشى، درمانى، خدماتى و تأسیساتى در بهزیستى 

استان به بهره بردارى مى رسد.
وى طرح هاى اشــتغالزایى بهزیســتى را راهى براى 
توانمندسازى و تقویت درآمدزایى مددجویان دانست و 
گفت: هر کارفرما با به کارگیرى یک مددجو، از تسهیالت 

اشتغال بهزیستى بهره مند مى شود. 

رئیس اداره برق شهرستان کاشان گفت: براى تولید برق 
مورد نیاز براى یک ساعت کارکردن کولر گازى 90 لیتر 
آب پشت سد باید خارج شود، در حالى که این رقم براى 

یک ساعت کارکردن کولر آبى 30 لیتر است.
علیرضا عرب بیگى تصریح کرد: خاموشى و قطع برق، 
به دلیل کمبود آب در نیروگاه هاى گازى و آبى و از مدار 
خارج شدن آنهاست و این نیروگاه ها چون با مشکل بى آب 
روبه رو مى شوند، عمًال از مدار خارج شده و نمى توانند برق 

شهرستان را پوشش دهند.
وى گفت: درصد کمى از کمبود برق با مدیریت مصرف 
جبران شده اســت، اما در اثر بى توجهى شهروندان در 
مصرف انرژى، با افزایش گرما طبق اعالم هواشناسى، 

خاموشى ها بیشتر مى شود. 

معاون اقتصاد، توسعه و منابع انسانى استاندارى اصفهان 
گفت: طبق ماده 36 قانــون تأمین اجتماعى، این حوزه 
موظف اســت بدون در نظر گرفتن اینکه سهم بیمه را 
کارفرما پرداخت مى کند یا خیر ، خدمات بیمه اى را به 

بیمه شدگان ارائه کند.
محمد على شــجاعى افزود: با توجه به اینکه خدمات 
بیمه اى به طور کامل به بیمه شدگان ارائه نمى شود، در 

شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى مصوب شد 
به مدت یک هفته راهکارهاى الزم براى ارائه خدمت 
بیمه اى به بیمه شــدگان حتى اگرکارفرما بدهکار باشد، 
انجام شود.وى افزود: در حوزه IT و ICT نیز مصوب شد 
خدمــات رســانى ایــن حــوزه ها کــه بیــش از 500 
مورد برآورد شــده، به منظــور صرفه جویــى در هزینه و 

زمان براى مردم در در کمترین زمان اجرایى شود. 

نخستین نمایشگاه تخصصى بسته بندى صنایع دستى 
در گالرى نقش خانه هنر هاى سنتى شهر جهانى صنایع 
دستى دایر اســت. معاون صنایع دستى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشــگرى استان اصفهان 
گفت: در این نمایشگاه تخصصى از 14 شرکت تخصصى 
فعال این استان در حوزه بسته بندى صنایع دستى، شش 
شرکت در مکانى به مســاحت 300مترمربع ایده هاى 

بسته بندى خود را براى مشتریان عرضه کرده اند.
جعفر جعفر صالحى رشــته هاى صنایع دستى اولویت 

دار بسته بندى این اســتان را ازجمله قلمکار، قلمزنى، 
فیروزه کوبى، خاتم، مینا، ملیله و ســفال عنوان کرد و 
افزود: این نمایشــگاه تخصصى بر محورهاى مختلفى 
از جمله بســته بندى براى صنایع دســتى، بسته بندى 
صنایع مختلف با استفاده از صنایع دستى و بسته بندى 

صنایع دستى براى صنایع دستى تأکید دارد.
نخستین نمایشگاه تخصصى بسته بندى صنایع دستى 
تا 29تیر از ســاعت 10تا20 در محل گالرى نقش خانه 

هنرهاى سنتى براى بازدید عالقه مندان دایر است.

تا چند روز دیگر محقق مى شود

کرایه دوچرخه هاى برقى
 معمولى و اسکوترها در ایستگاه هاى دوچرخه

برپایى  نمایشگاه تخصصى بسته بندى صنایع دستى

ارائه خدمات جدید به بیمه شدگان

با افزایش گرما 
خاموشى ها بیشتر مى شود

جشنواره فیلم به 
مناطق محروم مى رود

اشتغالزایى براى
 5000 مددجوى بهزیستى

  تاالر فرهنگیان میمه
تکمیل مى شود

قائم مقام اجرایى ســى و یکمین جشــنواره فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان اصفهان گفت: راهبرد مســئوالن 
اجرایى این جشنواره، توسعه گستره این جشنواره بویژه در 

مناطق محروم این کالنشهر است.
عادل دهدشتى بیان داشت: در این جشنواره سعى شده 
تا از مشارکت اقشار مختلف کودکان و نوجوانان از جمله 
معلوالن جسمى، نابینایان و کم شــنوایان و ناشنوایان 

استفاده شود.
وى افــزود: شــهردارى اصفهــان بــراى ایجــاد 
نشــاط و شــادابى در بین کودکان و نوجوانان امسال 
برنامه هــاى مختلفــى را جهت به نمایــش درآمدن 
فیلم هاى جشــنواره کودکان و نوجوانــان پیش بینى 

کرده است. 

جانشین فرمانده انتظامى اصفهان گفت: در اصفهان 
برخى از صنایع اقدام بــه احتکار قطعاتــى از جمله 
الســتیک و ذخیره آن در انبارها کرده اند و رانندگان 

را در مضیقه گذاشته اند که با این افراد برخورد شد.
سرهنگ حسین حسین زاده  اظهار کرد: در اصفهان 
با تمام ســودجویان و محتکران الستیک و قطعات 

برخورد شد.
وى با اشاره به اینکه رانندگان نیز نباید بخاطر منافع 
شخصى متوسل به دالل ها شوند، بیان کرد: نیروى 
انتظامى، دستگاه قضائى و مجموعه راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى براى برخورد با دالالن حوزه حمل و نقل 
عزم جدى دارند و اجازه نخواهند داد حقى از رانندگان 

ضایع شود.
جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان همچنین 
انتقاد راننــدگان به سامانه«ســپهتن» را مورد قبول 
ندانست و اعالم کرد: یکى از دغدغه هاى ما کاهش 
خطاى انسانى در تصادفات اســت و سامانه سپهتن 
ابزارى است که رانندگان را مجبور به استراحت کافى 
در جاده ها مى کند و راننده با شــادابى بیشــترى در 

جاده ها تردد خواهد کرد.
وى ادامه داد: باید ســاز وکار ادارى مناسبى در صدور 
بارنامه ها در نظر گرفته شــود تا کسى نتواند فعالیت 

غیرقانونى انجام دهد.
جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان بیان کرد: 
با توجه به اضافه بودن ناوگان حمل و نقل کاال نسبت 
به کاالى موجود در کشور، اگر ساز و کار مناسبى براى 
توزیع بار پیش بینى نشــود، قطعًا باعث ایجاد فساد 

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه گفت: اگرچه ممکن 
است برخى اقالم بومى سازى شده در مراحل اولیه از 
کیفیت الزم برخوردار نباشــند، اما باید به سازندگان 
راهکار و امید داد تــا در ادامه از وارد شــدن هرگونه 

خسارت احتمالى به صنعت فوالد پیشگیرى کنیم.
بهرام ســبحانى گفت: اکنون بیش ازهر زمان دیگر 
مسئوالن بر حمایت از صنعت و تولید صادرات محور 
تأکید مى کنند؛ از این رو با توجه به فشــار تحریم ها و 
برنامه هایى که دشــمنان براى ضربــه وارد کردن به 
اقتصاد کشور دارند، ضرورى است تا براى پیشگیرى 
از توقف خطوط تولید، اقدامــات و تدابیر الزم در نظر 

گرفته شود.
وى اولویت بندى تأمین نیازهاى شــرکت و حمایت 
بیشتر از شرکت هاى سازنده داخلى براى بومى سازى 
بخش بیشترى از اقالم مورد نیاز شرکت را از بهترین 
راهکارهاى مقابله با تحریم ها دانست و گفت: بازنگرى 

درخواست ها یکى از این اقدامات است؛ چراکه ممکن 
است تأمین برخى درخواست هاى خرید در حال حاضر 
ضرورت چندانى نداشــته باشــد و به همین منظور، 
کمیته هاى ارزیابى باید بهترین تصمیمات را بگیرند تا 

خرید بهینه صورت گیرد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در همین خصوص 
افزود: واحدهاى مهندســى معکوس و بومى ســازى 
باید فعالیت هاى خــود را دو چندان کنند و با همکارى 

شــرکت هاى ســازنده داخلى در زمینه بومى سازى 
و در کوتاه تریــن زمان ممکن اقدامات ســازنده ترى 

انجام دهند.
وى افزود: به هراندازه که در بومى ســازى به توفیقات 
بیشترى دست یابیم، نه تنها اعتماد و خودباورى را نزد 
شرکت هاى سازنده افزایش داده ایم، بلکه در کاهش 
هزینه ها و ایجاد شغل براى جوانان کشور و در نتیجه 

براى تحکیم خانواده ها گام هاى مؤثرى برداشته ایم.
ســبحانى در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به 
اهمیت گردش شغلى نیروى انســانى در این شرکت 
تصریح کــرد: وقتى کارکنان در پســت هاى مختلف 
صاحب تجربه شــوند، به مرور نیروى انسانى زبده و 
مسلط به همه امور مرتبط در شرکت تربیت مى شود و 
نتیجه کار درنهایت این مى شود که بعد از مدتى افرادى 
باتجربه در بیشتر زمینه ها، نه تنها براى شرکت، بلکه 

براى کشور آماده شده اند.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

فعالیت واحدهاى بومى سازى فوالد مبارکه  دو چندان مى شود

برخورد با محتکران الستیک و قطعات خودرو
 در اصفهان 
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معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان گفت: وجود 
درختان چنار در محــور چهارباغ در شــهرى که بیش 
از 300 روز آفتابى دارد، در نوع بى خود بى همتاســت و 
به همین دلیل، بــا دقت و تالش هاى صــورت گرفته 
در اجــراى پیاده راه ســازى چهارباغ، هیچ آســیبى به 
این درختان کهنســال و این میراث طبیعى وارد نشده 

است.
ایرج مظفر هزینه اجراى این پروژه را 20 میلیارد تومان 
عنوان کرد و افزود: با تکمیل این پروژه تا اواخر مهرماه 
سال جارى، چهارباغ با وضعیتى بهتر از گذشته تحویل 

مردم مى شود.

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان ادامه داد: به 
جز عملیات اجراى رفوژ میانى که پس از اتمام عملیات 
کاوش توســط میراث فرهنگى آغاز مى شــود، تاکنون 
47 درصد از عملیات اجراى پیاده رو مســیر شرق، 90 
درصد از عملیات اجراى پیاده راه شــرقى، 17 درصد از 
پیاده رو و 42 درصد از اجراى پیاده راه  مسیر غرب انجام 

شده است.
مظفر با اشــاره به اجراى این پروژه در دو شیفت کارى 
گفت: در این پروژه دو مسیر پیاده راه به مساحت هشت 
هزار و 800 متــر مربع و دو پیاده رو شــرقى و غربى به 

مساحت چهار هزار و 400متر مربع احداث مى شود.

مدیر کل طرح تفصیلى و توسعه شهردارى اصفهان از تهیه 
طرح گســتره هاى ویژه طرح تفصیلى خبر داد و گفت: طرح 
گستره هاى ویژه طرح تفصیلى، ضمن ایجاد فرصتى براى 
ارتقاى هویت محلى، فرایند توسعه شهرى را هموار مى کند.

احمد حسینى نیا اظهارکرد: در راستاى افزایش تحقق پذیرى و 
پویایى طرح بازنگرى طرح تفصیلى، تهیه طرح گستره هاى 
طرح هاى ویژه با تأکید بر ســاز و کارهاى حقوقى، مالکیتى 
و مشــوق هاى اقتصادى براى جلب همکارى ذینفعان در 
10 منطقه شهردارى اصفهان در دســتور کار و اولویت قرار 
گرفته است. وى افزود: گستره طرح هاى ویژه، پهنه هایى با 
هدف تأمین کاربرى هاى خدمات عمومى مورد نیاز محله اى 

و شهرى در کنار انتفاع مالکان این پهنه هاست که باید با تهیه 
یک طرح یکپارچه و در چارچوب برنامه هاى کالبدى، فضایى 
ویژه و با رویکرد پروژه محور، ایجاد تا ضمن حمایت از منافع 
مالکان و تشویق آنها به همکارى و هماهنگى با سایر مالکان 
این گســتره ها، خدمات عمومى مورد نیاز را تأمین کرد. وى 
تصریح کرد: طرح گســتره هاى ویژه طرح تفصیلى ضمن 
ایجاد فرصتى بــراى ارتقاى هویت محلــى از طریق ارائه 
طراحى یکپارچه و بهره بردارى بهینه از ظرفیت اراضى محل، 
از تفکیک و بهره بردارى جداگانه هر قطعه ملکى که منجر به 
مخدوش شدن یکپارچگى مجموعه و اتالف ظرفیت هاى این 

اراضى مى شود، جلوگیرى مى کند.

چنارهاى چهارباغ 
سبز مى ماند

فرآیند توسعه شهرى 
هموار مى شود

اجراى طرح خواهرخواندگى 
بین مدارس 

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
طرح خواهر خواندگى بین مــدارس کم برخوردار و 

برخوردار در استان اصفهان به اجرا درآمده است.
على اکبر کمالى اظهار کرد: طــرح خواهرخواندگى 
بین مدارس برخــوردار و کمتر برخــوردار با هدف
 بهره ورى از توزیع یکسان امکانات و فضاى آموزشى 

صورت گرفته است.

تعطیلى 47واحد صنفى 
متخلف در اصفهان

47 فروشــگاه پوشــاك زنانه متخلف در اصفهان 
شناسایى و تعطیل شد.

سرپرست پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان گفت: با اجراى طرح بازدید و کنترل 
واحدهاى صنفــى، مأموران اداره نظــارت براماکن 
عمومى از  هزار و 223واحد صنفى شــهر اصفهان 
بازدید کردند که 47واحد صنفى متخلف در این طرح 
شناسایى و با دســتور قضائى از فعالیت این واحدها 

جلوگیرى شد.
محمدحسن اســماعیلى هدف از اجراى این طرح را 
ارتقاى امنیت اجتماعى و اخالقى عنوان کرد و افزود: 
همچنین در این طرح، اخطار تعطیلى براى 91واحد 
صنفى دیگر هم صادر و از متصدیان 124واحد صنفى 

تعهد کتبى گرفته شد. 

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 962716ج/3 له آقاى ابراهیم انصارى و علیه آقــاى کامران پرگر مبنى بر 
مطالبه مبلغ 3/616/366/717 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 1397/05/21 ساعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین خیابان شــهید نیکبخت جهت فروش 37 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ 
ملکى پالك ثبتى 2924/2261 بخش 16 با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســى که 
ذیال درج شده اســت ملکى خانم شــهال لرزاده و اکنون در تصرف مالکانه نامبرده مى باشد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده 
به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بهــا به صورت نقد یا 
چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مــورد مزایده پس از 
پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى ا جرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: موضوع ارزیابى 37 حبه یک دســتگاه آپارتمان مسکونى 
به شــماره ملک 2924/2261 بخش 16 ثبت اصفهان واقع در خیابان نگارستان. اینجانب 
کارشناس منتخب به اتفاق خواهان از محل آپارتمان به آدرس اصفهان، سه راهى ملک شهر، 
تقاطع خیابان بهارستان با خیابان نگارستان. نبش کوچه شهید ابراهیمى- مجتمع مسکونى 
نگارستان- بلوك 4- ورودى 3- طبقه سوم آپارتمان سمت شرق به شماره 131 و کدپستى 
8196785958 مراجعه و چون آپارتمان خالى از سکنه و درب بسته بوده پس از نامه نگارى 
واحد مجوز و با حضور نیروى انتظامى و قفل ساز و با نمودن درب از محل بازدید و معاینه به 
عمل آمده و ضمن بررسى و مشاهده اسناد و مدارك موارد به شرح ذیل به استحضار مى رسد. 
مشخصات بنا: این آپارتمان دو خوابه و به مســاحت اعیانى 127/3 مترمربع و در طبقه سوم 
شرقى یک مجتمع 5 طبقه اى روى پیلوت داراى آسانسور واقع است داراى انبارى و پارکینگ 
و بالکنى سمت جنوب مى باشد اسکلت بتون آرمه، دیوارها آجر، سقف تیرجه و بلوك پوشش 
دیوارها گچ نقاشى شده و سرامیک درب هاى داخلى چوبى درب و پنجره خارجى آلومینیومى، 
کف سرامیک – آشپزخانه کف موزاییک دیوارهاى کاشى با کابینت فلزى سیستم گرمایش 
بخارى گازى و سیستم ســرمایش کولر آبى نماى خارجى آجر سه ســانتى و نماى پیلوت از 
سنگ داراى اشتراکات آب و برق و گاز و قدمت ساخت حدود 20 سال. توضیح آن که مجتمع 
مسکونى نگارســتان داراى چهار بلوك که در هر بلوك 35 واحد آپارتمان مى باشد. نظریه 
کارشناسى: با توجه به مراتب فوق موقعیت محل، متراژ، نوع مصالح، کیفیت ساخت و قدمت 
آن شرایط دسترســى و قیمت روز بازار (عرضه و تقاضا) و سایر عوامل موثر در قضیه، ارزش 
ششدانگ (72 حبه) آپارتمان فوق الذکر یکصد و هشــتاد میلیون تومان و ارزش 37 حبه آن 
نود و دو نیم میلیون تومان (92/500/000) تومــان ارزیابى و قیمت گذارى مى گردد. ضمنا 
مقدار 37 حبه مشاع مالکیت خانم شهال لرزاده که از طرفین اجراى احکام حقوقى بابت بدهى 
وى به محکوم علیه پرونده اجراى این پرونده، فروخته شده است و هنوز انتقال به نام محکوم 

علیه نشده است. م الف: 7811 دادورز  اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /4/306
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اجراى احکام حقوقى شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالســه 961055ج/12 له خانم طیبه شــاهزیدى و علیه سکینه شاهزیدى 
و على صادقى خارائى مبنى بــر مطالبه مبلغ 100 مثقال طال و 50 عدد ســکه بهار آزادى و 
2/550/000 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجــراى دولتى در تاریخ 
1397/5/21 ساعت 9/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین 
خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 72 حبه شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 418 
فرعى از 98 اصلى بخش 20 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیال 
درج شده اســت ملکى مرحوم محمدعلى صادقى و اکنون در تصرف مالکانه ورثه مى باشد 
توسط کارشناس رسمى به شــرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مــى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به 
نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شــرکت نمایند. 
پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم ملک مــورد مزایده پس 
از پرداخت تمام بهــاى آن صورت خواهد گرفــت و هزینه هاى اجرایى بــر عهده محکوم 
علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: موضــوع ارزیابى وثیقه ملکــى به پالك ثبتى 
98/418 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان اینجانب کارشــناس منتخب پس از اطالع از قرار 
صادره با راهنمایى حامل نامــه در تاریــخ 96/5/10 از محل واقع در اصفهــان جاده زیار 
روستاى پیله وران خیابان شهید حسن عباسى کوچه شــهید رجایى پالك 589 با کدپستى 
8168144456  بازدید و معاینه به عمل آورده که پس از بررسى اسناد و مدارك ارائه شده و 
تطبیق با محل به استحضار مى رساند: الف- مشــخصات ثبتى: شماره سریال سند مالکیت 
070239الف /82 و شماره ملک 98/418 و شــماره ثبت 5125 دفتر 22 صفحه 440 بخش 
20 مالک محمدعلى صادقى خارائى میزان مالکیت (ســهم) ششدانگ خانه ب- مشخصات 
محل: کاربرى مسکونى- تعداد طبقه یک – عرصه (مترمربع 184/44)- اعیان حدود 100 
مترمربع نیمه کاره- قدمت حدود 15 ســال- نوع اســکلت فلزى- نوع سقف آهن- نماى 
خارجى ندارد- ســطوح خارجى آجر زبــره- در و پنجره داخلى نــدارد- در و پنجره خارجى 
ندارد- سرویس آشپزخانه و حمام و توالت ندارد- کابینت فلزى- سیستم سرمایش کولر آبى- 
سیستم گرمایش ندارد- پوشش کف ســاختمان موزاییک- تعداد انشعاب گاز ندارد- تعداد 
انشعاب برق ندارد و تعداد انشــعاب آب ندارد. ج- ارزش ملک: با در نظر گرفتن مشخصات 
فوق الذکر موقعیت محل مســاحت عرصه و اعیان و نوع بنا و متعلقات و کلیه مواردتاثیرگذار 
در قضیه ارزش ششدانگ ملک در زمان بازدید مبلغ 550/000/000 ریال معادل پنجاه و پنج 
میلیون تومان تمام ارزیابى مى گردد. م الف: 7778 دادورز  اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
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شماره آگهى: 139703902141000008 شماره پرونده: 139604002141000129 تاریخ 
آگهى: 1397/04/10 پرونده شــماره بایگانى: 9600222 تمامت ششدانگ پالك 16931 
فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 اصفهان که در صفحه 89 دفتر 291 ذیل ثبت 64267 
به نام بهمن همتى فرزند یداله شناســنامه 170 و کدملى 4131696878 مســبوق به ثبت 
مى باشد که ششدانگ به موجب سند رهنى شماره 11456 مورخ 94/5/19 دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 435 شاهین شــهر به نفع صندوق نوآورى و شــکوفائى به مدت 10 سال در 
رهن قرار گرفته است که حدود ششدانگ پالك موصوف عبارت است از شماال به طول 8/5 
متر بشــارع شــرقًا به طول 20 متر به پالك 16930 فرعى جنوبا به طول 8/5 متر به پالك 
16978 فرعى غربا به طول 20 متر به پالك هاى 16932 و 16977 فواصل ذکر نشــده پى 
اســت و به مســاحت 170 مترمربع حقوق ارتفاقى ندارد. از محل مورد نظر واقع در شاهین 
شــهر محله گلدیس بلوار پرســتار بلوار طیب خیابان طیب 2 فرعى 2 غربى پالك 114 به 
کدپستى 8315658667 محل مورد معرفى ســاختمان یک طبقه مسکونى با قدمت حدود 
20 سال بوده که عرصه آن مطابق سند 170 مترمربع و اعیانى آن حدود 110 مترمربع بوده 
اسکلت ســاختمان به صورت دیوار باربر با ســقف تیرچه و بلوك که بدنه داخلى دیوار هاى 
سالن و اتاق ها از گچ سفیدکارى شــده و کف سالن و اتاق ها از پالســتر ماسه سیمان کف 
آشپزخانه از سرامیک و بدنه آن از کاشــى با کابینت فلزى درب هاى داخلى از چوب درب و 
پنجره هاى خارجى از پروفیل فلزى سیســتم گرمایش از بخارى گازى سیستم سرمایش از 
کولر آبى کف حیاط از موزاییک و بدنه آن از آجرنما نماى خارجى از آجرنما که داراى سرویس 
بهداشتى با مشــترکات آب برق و گاز مى باشــد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و موقعیت 
محل و مســاحت عرصه و اعیان نوع بنا قدمت نوع کاربرى مشترکات و متعلقات و با در نظر 
گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه و شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارزش ششدانگ عرصه و 
اعیان ملک مذکور به شرح متن گزارش جمعا مبلغ 1280000000 ریال معادل یک میلیارد 
و دویست و هشــتاد میلیون ریال ارزیابى و تعیین مى گردد. ملک فوق بنا بر اعالم بستانکار 
فاقد بیمه مى باشد. که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 در واحد اجراى 
اسناد رسمى شاهین شــهر واقع در شاهین شــهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ 1280000000 ریال (یک میلیارد و دویســت و هشتاد میلیون ریال) شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان  چاپ اصفهان مورخ 1397/04/25 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد 
از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى اســت ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. شاهین شهر، بلوار 
مدرس، جنب نیروى انتظامى. م الف: 674 ســلطانیان مســئول واحد اجراى اسناد رسمى 

شاهین شهر /4/390
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795300794 شماره پرونده: 9709986795300207 شماره 
بایگانى شعبه: 970207 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى فاضل جانجانى 
گودرزى فرزند عبدالعلــى خواهان آقاى محمــد صادقى با وکالت ســید مصطفى ملکیان 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى فاضل جانجانى به خواسته 8200000 مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795300207 شعبه 23 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى ) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/28 ساعت 
16:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله 
ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 203743 شعبه 23 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /4/489
احضار متهم

شماره ابالغنامه: 9710100353003408 شماره پرونده: 9709980363400116 شماره 
بایگانى شــعبه: 970606 (مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)  محاکم کیفرى دو 
دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 970606 براى 
علیرضا رضایى به اتهام ترك انفاق تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1397/6/19 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 307. م الف: 

203718 شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق) /4/490
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100354803644 شــماره پرونــده: 9409980360001125 
شــماره بایگانى شــعبه: 941209 ابالغ وقت رســیدگى و کیفرخواســت به آقاى حســن 
على عربى- خواهان آقاى قاســمعلى قاســمى مقصودبیگى شــکایتى علیه متهم حســن 

على عربى با موضــوع خیانت در امانت مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
کالسه9409980360001125 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (122 جزایى 
سابق) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/07/11 ســاعت 12:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى به علت مجهول المکان بودن 
متهم مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، و دریافت 
رونوشت کیفرخواست در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق 
شماره 337. م الف: 203719 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) 

4/491 /
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793701983 شماره پرونده: 9709986793700292 شماره 
بایگانى شعبه: 970293 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسین رحیمى 
خواهان خانم  صفورا مطیع امرالى اله دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 1- حسین رحیمى 
2- شــرکت الدن صحاب به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9709986793700292 شــعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/03 ساعت 08:30 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، 
مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 203828 شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى  مدافع حرم) /4/492
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 970140 خواهان شــرکت ســیمان و بتن همدانیان اصفهان 
به مدیریت عاملى آقــاى حبیب اله بهرامى بــه وکالت مهدى خ یرى و مریــم بقالیان زاده 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت یداله سعیدى تقدیم نموده است.وقت رسیدگى 
براى مورخه 97/6/20 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا 
پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان – شعبه 13 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 203752 شعبه 

13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /4/493
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350203828 شماره پرونده: 9709980350200262 شماره 
بایگانى شــعبه: 970301 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى سید حسن 
طباطبائى فرزند سید عبدالرسول خواهانها اکبر رمضانى و ســایرین دادخواستى به طرفیت 
خوانده آقاى سید حسن طباطبائى فرزند سید عبدالرسول به خواسته ابطال سند مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350200262 شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/03 ساعت 8:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه  3 اتاق شــماره 304. م الف: 203721 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/494
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351205193 شماره پرونده: 9709980351200263 شماره 
بایگانى شعبه: 970288 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به على اکبر محمدى  
دهدزى فرزند على محمد- خواهان صدیقه محمدى، نصرت محمدى دادخواستى به طرفیت 
خوانده على اکبر محمدى دهدزى به خواســته خلع ید مشــاعى، مطالبه خســارت دادرسى 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709980351200263 شعبه 12 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/17 ساعت 
8:00 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 1 اتاق شــماره 120. م الف: 

203720 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/495
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350303472 شماره پرونده: 9709980350300138 شماره 
بایگانى شعبه: 970155 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سیدمحمدحسین 
ســالله نورى فرزند سیدمحمدحســن خواهان آقــاى حمیدرضا خیراللهى حســین آبادى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى سیدمحمدحسین ســالله نورى فرزند سیدمحمدحسن 
به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9709980350300138 شــعبه 3 داد گاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت 

رسیدگى مورخ 1397/06/12 ساعت 10:00 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 305. م الف: 203728 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/496

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100350303640 شماره پرونده: 9709980350300026 شماره 
بایگانى شعبه: 970027 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى پیمان فاخرى 
رئوف خواهان آقاى ســیدعلى اکبر افزون دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى پیمان فاخرى 
رئوف به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9709980350300026 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/06/12 ساعت 09:30 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 305. م الف: 203726 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/497 

ابالغ رأى
دادنامه- شــماره دادنامه : 9609973654002557تاریخ تنظیم 1396/10/18 – شــماره 
پرونده : 9409983655701079 – شماره بایگانى شــعبه 961480 - شاکى : آقاى حمید 
اکبرى پاوائى فرزند عباس به نشانى استان اصفهان- شهرستان فالورجان – پیربکران – خ 
شهید مطهرى – جنب بانک سپه – کتابفروشى شــروش پ 59  متهم : آقاى على بهادرى 
به نشــانى چهارمحال بختیارى -  اتهام ها : 1. ورود به عنف 2. قدرت نمایى 3.مشارکت در 
تخریب 4. تهدید با قداره  - دادگاه بــا توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و 
به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص اتهام آقاى على بهادرى دائر بر 
مشــارکت در تخریب ( تخریب کامپیوتر ، دســتگاه کپى ، قفل ، ترازوى دیجیتال ، دوربین 
مداربسته ) قدرت نمایى و تهدید با قداره و ورود به عنف به محل مسکونى با توجه به شکایت 
شاکى آقاى حمید اکبرى فرزند عباس ، گزارش مرجع انتظامى ، تصاویر موجود و مستندات 
پیوست در پرونده و اینکه متهم در هیچ کدام از جلسات تحقیقات مقدماتى  و رسیدگى نهایى 
حاضر نگردیده و دفاعى ننموده اند بزه منتسب به ایشان محرز است دادگاه با استناد به مواد 
677 و 617 و 694  قانون مجازات اســالمى متهم را با رعایت مــاده 134 قانون مجازات 
اسالمى به تحمل سه سال حبس به علت تخریب ، دوسال حبس و هفتاد و چهارضربه شالق 
بابت قدرت نمایى و تهدید با قداره و سه سال حبس به علت ورود به عنف محکوم مى نماید 
راى صادر شده غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ  ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
سپس ظرف مدت بیســت روز نیز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى 
باشــد. م الف 423  غالمحسین ابراهیمى - رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان 

فالورجان /4/485 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره :971025  - اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
971025  موضوع علیه مهدى گل نام اصفهانى  وله  شعبانعلى عشورى مهرنجانى در تاریخ 
97/05/23 به منظور فروش  یک قطعه زمین مجاورت ریشه کوه با عرض 6 متر و مساحت 
خالص حدود 130 متر مربع بدون اشتراکات و اعیان بصورت پالك شمالى و فقط در قسمت 
شمالى زمین فونداسیون در چهار طرف با بتون و همگى آرماتور بندى بست شناژ انجام شده 
و آرماتورهاى ستون ها در دوطرف زمین به تعداد 8 عدد تعبیه شده است . آقاى مهدى گل نام 
اصفهانى واقع در سهروفیروزان خیابان حافظ انتهاى کوچه شهید حسن وکیلى پ 12 -  فاقد 
سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشــاع / مفروز مى باشد و متعلف به حق غیر مى باشد / 
نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
136/200/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با 
حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگســترى به شماره 217129028805  ایداع و فیش آن 
را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنــده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد 

شد. م/الف : 424 اجراى احکام جقوقى فالورجان / 4/486 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان امید رهبرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده 94/600/000 ریال به طرفیت 
خوانده رقیه اسماعیلى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 374/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/06/21 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 203372/ م 

الف شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/487

مدیــر اداره تولیــدات گیاهــى جهــاد 
کشــاورزى شهرستان شــهرضا گفت: 
شهرضا 16 درصد سطح زیر کشت و 23 
درصد تولید انار استان اصفهان را به خود 

اختصاص داده است.
مرتضى کافى با اشــاره به محصول انار 
شــهرضا اظهار کرد: شهرستان شهرضا 
با سطح زیر کشــت 1650هکتار انار که 
1400هکتار آن بارور و 250 هکتار باغات 
جدیداالحداث است، مقام سوم استان را 

به خود اختصاص داده است.
وى افزود: از سال 1382 به بعد درحدود 
950 هکتار باغ انار به صورت مکانیزه و با 
شیوه هاى نوین باغدارى و آبیارى تحت 
فشار احداث شده و در آنها تفکیک بهترین 
ارقام رعایت شده و درحدود 400 هکتار 
آن از برجسته ترین ارقام صادراتى معرفى 
شــده از طرف وزارت جهاد کشــاورزى 

است.
وى بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر 
شهرســتان شــهرضا از لحاظ ســطح 
زیر کشت ســومین شهرســتان استان 
اصفهان است، گفت: شهرضا 16 درصد 
سطح زیرکشــت و 23 درصد تولید انار 
اســتان اصفهان را به خــود اختصاص 
داده اســت کــه از لحــاظ تازه خورى و 
فرآورى در رده بهترین انارهاى کشــور 

قرار دارد.

 تأمین 23 درصد 
انار اصفهان در شهرضا

استاندار اصفهان گفت: اگر مدیرکلى شرایط امروز کشور 
را نمى فهمد، بهتر است از این استان نباشد و اگر قانونى 
اجازه کارى را نمى دهد، به ما بگویید تا ما پیگیرى کنیم؛ 
اما اگر تنها سلیقه فردى موانعى را براى صنعتگران ایجاد 

مى کند چنین مدیرى به درد من نمى خورد.
محســن مهرعلیزاده اظهار کرد: مردان صنعت همانند 
آهنى که پتک خــورده قوى هســتند و نباید در چنین 

روزهایى مقاومت خود را از دست دهند. 
وى ادامــه داد: اصفهان اســتانى صنعتى اســت و هر 
مشکلى چه در سطح استانى و چه در سطح ملى بیشتر 

خودش را نشان مى دهد.
 مهرعلیزاده ادامه داد:امروز نه مى خواهم احساســاتى 
شوم و نه مى خواهم دفاعى کنم، اما مردان بزرگ براى 

روزهاى سخت هستند. 
استاندار اصفهان با اشــاره به ایجاد پارك پتروشیمى، 
گفت: سرمایه گذار  پارك پتروشیمى بیش از سه چهارم 
زمین ها را به پارك تبدیل خواهد کرد که در آن گونه هاى 
گیاهى کم آب بر را ایجاد مى کنند که از پســاب تصفیه 
شده مى تواند اســتفاده کند و 14 هزار نفر از افراد بیکار 

شرق اصفهان را مشغول مى کند. 
وى با اشاره به اهمیت امنیت براى سرمایه گذار، افزود: 
اگر اکنون تولیدکننده اى نمى تواند حق بیمه کارگرش 
را بپردازد و از این رو دفترچه بیمه ها را تمدید نمى کند، 
اکنون بروید دفترچه ها را تمدیــد کنید زیرا امروز وقت 

گروکشى نیست. 
وى افزود: بانک ها و سیســتم هاى تأمین اجتماعى و 

رفاه مى گویند اگر بخواهیم تســهیلى را در نظر بگیریم 
براى ما بار مالــى دارد، باید بگویم کــه البته که جنگ
 هزینه دارد، اما بانک ها نباید فشــارى را به مردم وارد 

کنند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه امروز پنجه در پنجه 

آمریکا مى جنگیم، ادامه داد: عربستان با صرف هزینه اى 
بالغ بر 85 میلیارد دالر با 9 شرکت بزرگ قرارداد امضا 
مى کند تا علیه ایران تبلیغ کند، اما ما ایستاده ایم و این بار 

هم آمریکا را شکست مى دهیم.
وى با بیان اینکه نترســید؛ من به عنوان سرباز شما چه 

در سطح استانى و چه سطح ملى مى ایستم، گفت: شما 
گفتید بروکراســى در ایران بیداد مى کند، ما نیز پورتال 
سرمایه گذارى در اســتاندارى طراحى کرده ایم تا زمان 
سه ساله را براى شما به صفر برسانیم. این استان مبتکر 

است و از حرکت نمى افتد.

استاندار اصفهان:

بروکراسى را به صفر مى رسانیم
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کمبود متخصص اطفال در 
بیمارستان شهرضا

رئیس شـبکه بهداشـت شهرسـتان شـهرضا گفت: 
شهرسـتان شـهرضا با کمبود متخصـص اطفال در 

بیمارستان رو به رو شده است.
حجت ا... تنهایى اظهـار کرد: مهمتریـن موضوع ما 
در حوزه درمان، نبود متخصص اطفال در بیمارستان 
شهرضاسـت. وى تصریح کرد: چالش هاى سالمت 
شهرستان در بخش درمان مربوط به نداشتن پزشک 
متخصـص اطفال و تعطیلـى بخش اطفـال به دلیل 
افزایش مـدت دسـتیارى تخصصـى اطفال بـوده و 

مشکل ایجاد شده براى کل کشور است.

سگ هاى آموزش دیده به کمک 
محیط بانان قمیشلو آمدند

مدیر اداره پارك ملى و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
گفـت: بـراى نخسـتین بـار در اسـتان اصفهـان از

 سگ هاى آموزش دیده در گشت هاى محیط بانى و 
پاسگاه هاى در این منطقه استفاده مى شود.

مرتضى جوهرى اظهار کرد: این سگ ها طى دو سال 
گذشـته آموزش الزم در خصوص همراهى با محیط 
بانان در گشت ها، مراقبت از حیات وحش و شناسایى 
متخلفان شـکار و صید به صورت نامحسـوس را فرا 
گرفتند. وى گفـت: در حال حاضر چهار قالده سـگ 
آموزش دیده در ایـن زمینه در پارك ملـى و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو به کار گیرى شده اند و در آینده 

نیز تعداد آنها افزایش خواهد یافت.

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر بیش از 65 درصد از مدارس استان اصفهان به سیستم 

فناورى هاى نوین تجهیز شده است.
على اکبر کمالى با اشــاره به اجــراى طرح هاى مختلف 
آموزشى در سال هاى گذشته در استان اصفهان گفت: در 
اجراى طرح «جابربن حیان» که به منظور ترویج فرهنگ 
مطالعه و پژوهش از ســال 91 در دوره ابتدایى اجرا شــد، 
میزان اســتقبال از 17/5 درصد در سال 91 به 52/2 درصد 
در سال جارى رســید.وى در خصوص سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش پس از اجراى نظام 3-3-6 در نظام شش 
ساله ابتدایى گفت: دوره ابتدایى باید به دو دوره اول و دوم با 

فضاهاى آموزشى تفکیک شود و آموزش و پرورش استان 
اصفهان در این زمینه پیشگام بوده، به صورتى که در سال 
تحصیلى 93-92  درحدود 13 درصد و در ســال جارى نیز 
24/5 درصــد از مدارس در این خصوص تفکیک شــدند.
کمالى در خصوص تجهیز و توســعه فناورى هاى نوین در 
مدارس استان اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 
65 درصد از مدارس استان اصفهان به سیستم فناورى هاى 
نوین مجهز شــده اند. وى در خصوص افزایش مشارکت 
معلمان در برنامه هاى پژوهشــى آموزش و پرورش گفت: 
مشارکت معلمان در این زمینه نسبت به دو سال گذشته با 

افزایش قابل توجهى روبه رو بوده است.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان گفت: 
تابستان امســال10 هزار نفر در کالس هاى تابستانه با 

عنوان طرح شوق رویش شرکت مى کنند.
شهریار انصارى با اشاره به اهداف و اصول هالل احمر 
براى اوقات فراغت دانش آموزان اظهار داشــت: اوقات 
فراغت ایام تابستان، فرصتى است تا با اجراى برنامه هاى 
مختلف آموزشى، بشردوســتانه، فرهنگى، اجتماعى و 
امدادى در راستاى ارتقاى توانمندى هاى جوانان به ویژه 

اعضاى جمعیت هالل احمر گام مؤثرى برداشته شود.
وى با اشاره به لزوم غنى ســازى اوقات فراغت جوانان 
و نوجوانان خاطرنشــان کرد: در پایان دوره هاى امداد و 

کمک هاى اولیه، پس از برگزارى آزمون، گواهینامه پایان 
دوره به اعضاى شرکت کننده اعطا مى شود.

انصارى افزود: کالس هاى جمعیت هالل احمر همزمان 
با فصل تابستان در شــهر اصفهان در دو مرکز شمال و 
جنوب این جمعیت برگزار و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
وى بیــان کرد:این کالس ها شــامل دوره هاى قرآن و
نهج البالغه، آمــوزش امداد و کمک هــاى اولیه، زبان 
انگلیسى، کامپیوتر، حسابدارى، روباتیک، خوشنویسى، 
نقاشى و خالقیت، کاردستى  و... و نیز رشته هاى ورزشى 
را براى اعضاى جوان و نوجــوان و عموم مردم در تمام 

سنین برگزار مى کند.

شرکت10هزارنفر در 
کالس هاى تابستانه هالل احمر

تجهیز65 درصد مدارس 
اصفهان به فناورى هاى نوین 

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مهدى خوشاوى دادخواستى به خواســته الزام خواندگان مبنى بر مطالبه به طرفیت خواندگان 
محسن قادرى-مسعود حجتى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 361/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/05/29 ساعت 5 عصر تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 203477/ م الف 

شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/488
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139704002133000231/1 شماره بایگانى پرونده: 9700294 شماره آگهى ابالغیه: 
139703802133000027 بدین وسیله به آقاى غالمحسین ستارى نجف آبادى فرزند محمود مقیم: 
نجف آباد کوى خیام منزل شخصى پالك 64 . که برابر اعالم بستانکار مجهول المکان بودن مى باشید 
ابالغ مى گردد که خانم شایســته قیصرى فرزند غالمعلى به استناد ســند ازدواج شماره 2887 مورخ 
1360/08/02 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 32 نجف آباد جهت وصول مقدار 19 مثقال طالى ساخته 
18 عیار و مبلغ دویست و سیزده میلیون و هشتصدو یک هزارو هفتصدو بیست و چهار ریال درخواست 
صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9700294 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف 
آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت 
در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و 
انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى 
خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق  جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان 
خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 203486/م الف- زمانى رییس اداره 

ثبت و اسناد و امالك نجف آباد/4/499
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده:168/97 شماره دادنامه : 97/04/16-496/97 
مرجع رسیدگى شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محســن داشیان نشانى: امیراباد 
بعد ازپمپ بنزین نبش کوچه بهارســتان فروشــگاه ســپاهان یدك وکیل خواهــان: مجیدمحمدى 
نشانى:جوزدان جنب بانک ملى دفتر وکالت خوانده: حمیدرضا رستگار نشانى: مجهول المکان به خواسته: 
مطالبه،گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت ان به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعوى محسن داشیان با وکالت مجید محمدى به طرفیت حمیدرضا رستگار با 
موضوع مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان به شماره 1,675616 94/11/15 
2,916241 94/12/27 و به خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید به انضمام هزینه هاى  دادرسى و حق 
الوکاله نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم 
حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاهاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون وپانصد هزار تومان 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصدو هشتادو یک هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید 94/11/15 پنج میلیون تومان و 94/12/27 پنج میلیون و پانصد هزار 
تومان لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد203519/م الف، قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف امیرآباد/4/500
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیــد عیدى وندى دادخواســتى به طرفیت یوســف ابدالى به خواســته مطالبــه تقدیم که 
جهت رســیدگى به این شــعبه ارجــاع به کالســه 401/97 ثبــت گردیده اســت. نظر بــر اینکه 
خوانده مجهول المکان اعالم گردیده اســت مراتب حســب  درخواســت خواهان و موافقت شــورا 
به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســى مدنــى دادگاهاى عمومــى و انقالب یــک مرتبه در یکى 
از جرایــد کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که جلســه رســیدگى روز دوشــنبه 
مــورخ 97/05/25 ســاعت 5:30 جهت رســیدگى حاضر شــوند واال نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم و وقت رســیدگى ابالغ شــده محســوب و از طرف شــورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
203481/م الــف دبیــر شــوراى حل اختــالف شــعبه چهــارم حقوقى نجــف آباد-یزدانشــهر

4/501/
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه:9710103730403038 شــماره پرونده:9709983730400115 شماره بایگانى 
شعبه:970116  خواهان آقاى حسین منتظرى دادخواستى بطرفیت خوانده آقاى محمد شریف علیایى 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983730400115 شعبه 
4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 97/05/30 ساعت 8:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 203485/م 

الف مدیر شعبه 4 دادگاه هاى عمومى (حقوقى) شهرستان نجف آباد/4/502
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1497/96 دادنامه 1894/96 مرجع رسیدگى 
شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد  خواهان: جواد احمدى نشانى: نهضت آباد خ مولوى پالك 
102 خواندگان: 1.حسین قاسمى-مجهول المکان 2.امید شاپورى معروف به مهدى افشارى ، خواسته: 
مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء ،قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى آقاى جواد احمدى  به طرفیت  1.حسین قاسمى-مجهول 
المکان 2.امید شاپورى معروف به مهدى افشارى به خواسته تقضاى صدور حکم به محکومیت خواندگان 

بصورت تضامنى به پرداخت مبلــغ دوازده میلیون ونهصد هزار تومان وجه یک فقره چک به شــماره 
188896 به انضمام قولنامه عادى فى ما بین خواهان و خوانده ردیف سوم به عالوه هزینه هاى دادرسى 
وتاخیر و تادیه،شــورا از توجه به محتویات پرونده و مدارك تقدیمى و نظر به بقا اصول مستندات در ید 
خواهان و قولنامه عادى مورخ 96/06/31 فى ما بین خواهان و خوانده ردیف سوم که داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده ردیف سوم نیز مى نماید نسبت به چک مورد دعوى وبا عنایت به عدم حضور خواندگان در 
جلسه و با وصف ابالغ قانونى و عدم ارائه الیحه اى از ســوى آنها براى الذمه بودن یا بطالن دعوى را 
حکایت نماید،لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت طلقى و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 و 
قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 10 قانون مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ دوازده میلیون و نهصد هزار تومان (بابت اصل خواسته با توجه به چک مورد دعوى و قولنامه عادى 
فوق الذکر) و پرداخت مبلغ ســیصدو هفتادو هفت هزار و پانصد تومان و خســارت تاخیر تادیه از زمان 
سررســید 96/06/31 اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و از تاریخ 
ابالغ به مدت بیست روز قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد203498/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 5 حوزه 

قضائى نجف آباد/ 4/503
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(امیراباد) .کالسه پرونده 188/97 دادنامه 97/04/16-509/97 
مرجع رسیدگى شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف اباد(امیراباد) خواهان: بهنام اسدى نشانى: یزدانشهر-

بلوار انقالب-خیابان 20 غربى پالك 121 خوانده: مســعود کریمى نشــانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى واخذ 
نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى  قاضى شورا درخصوص دعوى اقاى بهنام اسدى به طرفیت اقاى مسعود کریمى به خواسته مطالبه 
به مبلغ هشت میلیون و صدو چهل وسه هزار تومان وجه بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه شورا با توجه به اوراق محتویات پرونده و اظهارات خواهان و باتوجه به شهود تعرفه شده  از سوى 
خواهان که با اوضاع و احوال موضوع دعوا همخانى دارد و داللت در اشتغال ذمه خوانده مى نماید و باتوجه 
به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى (نشرآگهى) در جلسه حاضر گردیده و الیحه اى در دفاع از خود به 
شورا ارائه ننموده لذا شورا دعوى خواهان را ثابت دانسته و بااستفاده ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون و صدو چهل سه هزار تومان بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ سیصدو پنجاه هزار تومان  بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ 
96/12/13 لغایت اجراى حکم صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد. 203503/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد/ 4/514
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان خانم زهره معینى نجف ابادى دادخواستى به طرفیت گنجعلى نادرى لردجانى به خواسته مطالبه 
چک تقدیم که جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع به کالسه 345/97 ثبت گردیده است.نظر به اینکه 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى دادگاهاى عمومى و انقالب  یک مرتبه  در یکى از جراید 
کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز پنج شنبه مورخ 97/05/25  
ساعت 4:15 عصر جهت رسیدگى حاضر شوند واال نســخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى 
ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. 203912/ م الف دبیرشوراى حل 

اختالف شعبه 4  حقوقى نجف آباد-مستقر در یزدانشهر/4/519
 فقدان سند مالکیت

شماره: 139785602030001984 آقاى حسینعلى سلیمانى به موجب وکالتنامه شماره 71962 مورخ 
1392/01/29 دفترخانه 16 نجف اباد به وکالت ازخانم صدیقه ملکى فرزند یداله  باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت دوازده حبه مشاع از 
هفتادو دو حبه ششدانگیک قطعه زمین پالك 135 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 581 دفتر 662  سند مالکیت شماره 631312د91 بنامه صدیقه ملکى فرزند یداله ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 97/04/25  203918/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف 

آباد/4/515
 مزایده

در پرونده کالسه 3122/96  ش اجرایى و به موجب دادنامه 1866 صادره از شعبه 5 شوراى حل اختالف  
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى رضا امینى فرزند على  محکوم است به پرداخت مبلغ 243/590/000 
ریال بابت محکوم  و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 10/000/000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى  دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب اقاى حسین صفرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده: 
1-سنگهاى واقع در سنگبرى به ادرس:خیابان جانبازان –روبروى کارخانه بهشت-سنگبرى برادران 
امینى: الف) سنگ چینى ســیرجان درجه 1 به ابعاد 50cm*50  به تعداد 350 عدد از قرار هر متر مربع 
600/000ریال جمعا به مبلغ52/500/000  ریال ب)ســنگ چینى ممتاز به ابعاد 40cm*40به تعداد 
500 عدد از قرار هر متر مربع 440/000 ریال جمعا به مبلغ  35/200/000 ریال ج) سنگ چینى سیرجان 
درجه یک به ابعاد cm 40*40 به تعدا 1500 عدد از قرار هر متر مربــع 410/000 ریال جمعا به مبلغ 
98/400/000 ریال 2- سنگهاى واقع در ســنگبرى به ادرس : شهرك صنعتى  شماره 1-  خیابان دوم 
– صنایع سنگ ازادگان  الف) سنگ پله  گوهر خرم اباد درجه یک به ابعاد  cm 35*115   به تعداد 90 
عدد از قرار هر متر مربع 280/000 ریال جمعا به مبلغ 10/143/000 ریال  ب) سنگ پله گوهر خرم اباد 
درجه یک  35cm*110 به تعدا 35 عدد از قرار هر متر مربع 280/000 ریال  جمعا به مبلغ 3/773/000 
ریال جمع مبالغ ذکر شده حدود 200/000/000 ریال میباشــد .باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1397/05/06 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 

که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 203907/م الف مدیراجراى 

احکام شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/4/516
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سیدعلى امامى به وکالت عاطفه ناصحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده گنجعلى نادرى لردجانى به شوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 406/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/05/25 ساعت 8:30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 203910/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/517
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030001982 آقاى محمد شــفیعى فرزند میرزا به موجب درخواست وارده به 
شماره 139721702030006181 مورخ 97/04/07و باســتناد 1 برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت تمامت بیست و شش حبه مشاع از هفتاد 
دو حبه ششــدانگ پالك ثبتى 41/4 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 
369 دفتر 134 امالك ذیل ثبت 21183/7256 بنام عباسعلى سلیمانى نجف آبادى فرزند على ثبت و 
سند بشماره سریال 541143 صادر و تسلیم گردیده و مع الواسطه به موجب سند انتقال قطعى 82496 
مورخ 1371/06/01 دفترخانه 88 نجف اباد به نامبرده انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/04/25  203916/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/518
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001956 خانم شهربانو رضایى  فرزند فرج اله باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین  
شــماره 321 فرعى از پالك 1081 اصلى واقع در بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 53 دفتر 423 
امالك ذیل ثبت 10813 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى منزل مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/04/25  203915/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/ 4/520
 مزایده اموال منقول و غیرمنقول نوبت اول

در پرونده 970053 ح 2 اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
محکوم علیه شرکت بنیاد پوشش اصفهان به پرداخت مبلغ 325/164/476 ریال بابت اصل خواسته 
در حق محکوم له و مبلغ 14/588/600 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در 
قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى 
شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: مشخصات و موقعیت محل: طبق صورت مجلس 
مامور اجراى احکام اموال توقیفى کلیه آهن آالت اسکلت ساختمان داراى آزمایشگاه- نگهبانى- اتاق 
مهمانسرا- ناهارخورى- ساختمان کنار مهمانسرا- و کلیه تیرهاى برق روشنایى و پایه دوربین شرکت 
توقیف گردیده که به شرح زیر مى باشد. 1- ساختمان ادارى در 4 سقف با نماى تلفیقى از آجر و سنگ 
که درب و پنجره هاى پیرامونى از پروفیل آهن و چهارچوب ها فلزى، نرده هاى پله از جنس لوله فلزى و 
سازه ساختمان با ستون هاى فلزى و پلى هاى اصلى تیرآهن با سقف تیرچه و بلوك مى باشد. بادبندهاى 
اجرا شده در نما از قوطى شش ضلعى بصورت ضربدرى و به تعداد 8 عدد به وزن حدود 3200 کیلوگرم 
مى باشد. درب سرویس هاى بهداشتى از آلومینیوم به ابعاد حدود 2/5 × 0/8 به تعداد 8 عدد در هر طبقه 
4 عدد به وزن حدود 448 کیلوگرم برآورد مى گردد. رادیاتورهاى نصب شــده آلومینیومى در هر طبقه 
حدود 17 عدد و نورگیر وسط ساختمان به ابعاد 5/10 × 5/10 از جنس پروفیل آهنى است. حفاظ روى 
کولرهاى پشت بام با قوطى و نبشى اجرا شــده و اعیانى موجود ساختمان در حدود 1458 مترمربع مى 
باشد. 2- ساختمان مرکزى بهداشت (آزمایشگاه): درب ورودى از آلومینیوم به ابعاد حدود 2/20 × 1/60 
و نماى ساختمان آجر چهارچوب هاى نصب شده فلزى به تعداد 4 عدد درب هاى داخلى چوبى پنجره 
هاى پیرامونى از جنس پروفیل آهن و سازه ساختمان دیوار باربر و سقف تیرآهن با طاق ضربى مى باشد. 
اعیانى ساختمان مرکزى بهداشت در حدود 64 مترمربع اســت. 3- تیرهاى چراغ برق: تیرهاى چراغ 
برق محوطه به تعداد 12 عدد به ارتفاع حدود 7/80 متر از جنس لوله فلزى به محیط 48٪ متر و متغیر و 
تعداد 2 عدد چراغ برق به ارتفاع حدود 12 متر در باالى سر درب اصلى ورودى کارخانه نصب شده است 
و نیز تعداد 7 عدد تیر چراغ برق روى سر سوله ها به تعداد 7 عدد به طول حدود 2 مترى مشاهده گردید. 
4- ساختمان نگهبانى: سازه ساختمان نگهبانى با دیوار باربر و سقف تیرآهن با تاق ضربى و سقف کاذب 
اجرا شــده از جنس PVC به متراژ اعیانى حدود 42 مترمربع با درب و پنجره هاى پیرامونى پروفیل 
آهنى احداث شده است. 5- ساختمان مهمانســرا: نماى ساختمان آجرى درب و پنجره هاى پیرامونى 
پروفیل آهنى و سقف شیروانى با ورق و T و تورى ستون هاى فلزى (از جنس سوله با ورق فلزى) درب 
ورودى آلومینیومى به ابعاد حدود 2/10 × 1/25 متر به صورت ســالن که کف سرامیک و سقف کاذب 

از جنس PVC و داراى اتاق خواب چهارچوب ها فلزى به تعداد 1 عدد و قســمتى اشپزخانه و مابقى 
به صورت سالن اجرا شده اســت. اعیانى موجود در حدود 87 مترمربع مى باشد 6- ناهارخورى و اتاق 
کنار ناهارخورى (سرویس بهداشتى): ســقف ناهارخورى از تیرآهن دیوار باربر کف سرامیک داراى 6 
عدد پنجره پروفیل آهنى و دو درب پروفیلى مى باشد تیر آهن هاى اجرا شده در سقف 20 عدد به طول 
6/20 متر و اعیانى حدود 130 مترمربع است و اتاق کنارى (ســرویس بهداشتى) تعداد تیرآهن هاى 
کار شده در سقف 6 عدد به طول حدود 5/30 متر مى باشد اعیانى این قسمت حدود 35 مترمربع است. 
نظریه کارشناسى: با توجه به بازدید از محل و معاینه فنى و مشاهدات انجام شده کلیه آهن االت اسکلت 
ساختمان هاى ادارى- آزمایشگاه- اتاق مهمانسرا- نگهبانى- ناهارخورى و ساختمان کنار ناهارخورى 
و کلیه تیرهاى برق پایه روشــنایى در محوطه و پایه دوربین طبق قرار کارشناسى ارزیابى مال منقول 
آهن آالت ساختمان هاى مذکور 915/000/000 ریال (نهصد و پانزده میلیون ریال معادل نود و یک 
میلیون و پانصد هزار تومان) در زمان بازدید و مباشرت ارزیابى و اعالم نظر مى گردد. با توجه به اینکه 
نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد 
فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/5/7 ســاعت 9 الى 9:30 صبح محل 
برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد 
مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10٪ اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود. 
و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 605 محسن منتظرى- مدیر اجراى احکام مدنى  شعبه 

دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /4/498
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سعید عزیزى دادخواستى به طرفیت صدیقه نجارى به خواســته انتقال سند تقدیم که جهت 
رسیدگى به  شعبه ارجاع به کالسه 306/97 ثبت گردیده اســت. نظر بر اینکه خوانده مجهول المکان 
اعالم گردیده است مراتب حسب  درخواست خواهان و موافقت شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى دادگاهاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده 
فوق دعوت مى گردد که جلسه رســیدگى روز دوشنبه مورخ 97/05/25 ســاعت 5 جهت رسیدگى 
حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا 
تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. 203474/م الف دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف 

آباد-یزدانشهر/4/521
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001916خانم زهرا فتحى جوزدانى فرزند على به شماره ملى 1090394160 
باستناد 2 برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 947 فرعى از 1081 اصلى واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 399 دفتر 422 امالك ذیل ثبت 102372 بنام پروین نظر پور فرزند على باز ثبت 
و سند بشماره 833640  صادر و تسلیم گردیده ونامبرده طى سند انتقال قطعى به شماره 4017 مورخ 
1394/03/25 دفتر 383 تمامت مورد ثبت فوق را به خانم زهرا فتحى جوزدانى فرزند على به شــماره 
ملى 1090394160 انتقال داده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت خانه تکانى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. 204164/م الف حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/ 4/522 
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001985آقاى حســین شــجاعى فرزند ناصر به موجب درخواست وارده 
به شــماره 139721702030006871 مــورخ 97/04/16 و باســتناد 1 برگ استشــهاد محلى که 
هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که ســند مالکیت ششــدانگ یکباب خانه 
پالك ثبتى 1000/2 مفروز و مجزى شده از شــماره 1000 اصلى واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 107 دفتر 595 امالك ذیل ثبت 136723 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره 
سریال 0263242 سرى الف/16-88  صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شــده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1397/04/25  204331/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 4/523
مزایده اموال غیر منقول

117/96 اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 117/96  موضوع علیه 
ورثه مرحوم غالمرضا وکیلى و له لیال وکیلى در تاریخ 1397/05/06 به منظور فروش یک باب منزل 
مسکونى به مساحت 240 متر مربع با کلیه امتیازات آب و برق و گاز واقع در روستاى سهروفیروزان خ 
بابامحمود بن بســت وکیلى ملکى آقاى غالمرضا وکیلى واقع در سهروفیروزان که داراى سابقه ثبتى 
نمى باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى شــوراى فالورجان اطاق 8  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 1/050/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 
از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را  همراه داشته باشــند. م/الف : 441 اجراى احکام حقوقى شوراى حل 

اختالف فالورجان/ 4/531 

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت در اصفهان گفت: 
پیشــنهادى به رئیس خانه صنعت ایــران داده ام که با 
1400 هکتار زمین، نخســتین شهر صنعتى اصفهان را 
با تمام امکانات طراحى کنند تا سه سال آینده این پروژه 

تکمیل شود. 
صادق نجفى با بیان اینکه در این شــرایط سخت نباید 
عقب بنشینیم، افزود: از طرف مقام عالى وزارت به صورت 
دستورى به مدیران این حوزه در استان مى گویم که ستاد 
تدابیر ویژه تشکیل دهید و تمام نیروها را بسیج کنید تا 
تمام مشکالت صنایع بررسى شــود. صنایع مشکالت 
خود را با مالیات و تأمین اجتماعى باید بررسى و حل کنند 
البته مدیران مالیاتى و تأمین اجتماعى باید بدانند که ما 
در مقطع حساســى قرار گرفته ایم و شرایط همانند شب 

عملیات است.
وى با بیان اینکه شــنیده ام که مواد اولیه تولیدکننده اى 
چهار ماه اســت که در گمرك معطل مانده است، گفت: 
واى بر ما اگر برخــوردى نکنیم. اگر خراب کرده ایم باید 
اصالح کنیم و اگر مسائلى وجود دارد که در استان قابل 
حل نیســت آقاى مهرعلیزاده مى تواند این مسائل را در 

سطح ملى حل کند.

پیشنهاد معاون وزیر صنعت
 به رئیس  اتاق بازرگانى اصفهان:

نخستین شهر صنعتى 
اصفهان را طراحى کنید

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: باید با 
آقازاده ها برخورد شــود، به هر مسئولى هم مى خواهند 

وابسته باشد.
حجت االسالم والمســلمین ناصر موسوى الرگانى در 
رابطه با وظیفه نمایندگان مجلس اظهار کرد: بر اساس 
قانون اساسى، دو وظیفه قانونگذارى و نظارت بر اجراى 
قوانین از وظایف نمایندگان اســت و هیچ مســئولیت 

نظارتى ندارد.
وى با بیان اینکه به وظیفه نظارتــى مجلس نمره 10 
مى دهم، عنوان کرد: حتى اگر خودم هم زیر ســئوال 
بروم، سیاســى کارى مجلس بیش از وظیفه اش است، 
دلیل آن هم لیســتى رأى دادن مردم است و اینکه به 

توانمندى ها کار ندارند.
رئیس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهــان تصریح 
کــرد: این گونــه رأى دادن منجــر به این مى شــود
 که یک نماینده بیاید و در مــورد حقوق هاى ظالمانه 
نجومى که رهبــر انقالب هم بر برخــورد با متخلفان 
آن تأکید کردند بگوید که این سهم ما از سفره انقالب 
اســت.وى اضافه کرد: اگر کســى به اســم رهبرى، 
رئیس جمهــور و معــاون اول یــا هر کــس دیگرى 

سوء استفاده مى کند باید با او برخورد کنند.
الرگانى با اشاره به مشکالت بخش صنعت، از نبود یک 
رویه واحد در کشور گفت و یادآور شد: اخیراً در جلسه اى 
به یکى از مدیرعامل بانک ها گفتم چرا بخشنامه بانک 
مرکزى را اجرا نمى کنى، گفت اصًال این بخشــنامه را 

قبول ندارم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

 باید با آقازاده ها برخورد شود
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مسئول تعلیم و تربیت ناحیه بسیج دانشجویى استان اصفهان 
گفت: دهمین دوره طرح والیت دانشجویى با شرکت 350 
دانشجو از دانشــگاه ها و مؤسسات آموزشــى عالى استان 
اصفهان به مدت 10 روز برگزار مى شــود. مهدى یادگارى 
اظهار داشــت: این دوره از فردا تا 2 مرداد به مدت 10 روز با 
شرکت 350 دانشجو شامل 230 نفر خواهر و 120 نفر برادر 
از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى سراسر استان اصفهان 
در اردوگاه فرهنگى، تربیتى شهداى درچه برگزار مى شود.وى 
افزود:  هزار نفر براى شرکت در این دوره ثبت نام کرده اند که 
از این تعداد، در حدود 800 نفر در مرحله مصاحبه شــرکت 
کرده اند و 530 نفر از آنان پذیرفته شــده انــد که با توجه به 

ظرفیت اردوگاه، 350 نفر از دانشجویان براى شرکت در دوره 
فراخوان شده اند.وى با بیان اینکه در مراحل برگزارى مصاحبه 
و انتخاب دانشجویان بسته فرهنگى به آنها ارائه شده است، 
گفت: مراسم افتتاحیه این دوره ساعت 18 فردا با حضور سردار 
غالمرضا سلیمانى، فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان برگزار مى شود. وى با بیان اینکه بیش از 20 استاد بنام 
از تهران، قم و اصفهان در این دوره حضور دارند، عنوان کرد: 
این دوره با هدف تربیت دانشجوى هم طراز انقالب اسالمى 
برگزار مى شود که در آن دانشجویان در دو بخش تعهد شامل 
مباحث معرفتى، بصیرتى و اخالقى و بخش تخصص شامل 

مباحث مهارتى آموزش مى بینند.

مدیرکل حمل و نقل کاالى ســازمان راهدارى و حمل 
ونقل جاده اى گفت: از هفته آینده طرح محاسبه کرایه بر 

اساس تن کیلومتر به اجرا در مى آید.
غالمحســین دغاغله دیروز در همایش هم اندیشى و 
هماهنگى تشکل هاى حمل و نقل کاالى استان اصفهان 
اظهار داشت: در راستاى حل مشکالت رانندگان، تمام 
نقطه نظرات و انتقــادات آنها در جلســات متعدد مورد 
بررسى قرار گرفت و به خواســته هاى قانونى این قشر 

پاسخ مناسبى داده شد.
وى با بیان اینکه طرح بازنشستگى رانندگان با 25 سال 
سابقه کار و شرط سنى 55 سال در حال پیگیرى و رایزنى 

اســت، گفت: از ســال 79 با اجراى قانون هدفمندى
یارانه ها، دولت متعهد شد 50 درصد سهم بیمه رانندگان 
را بپردازد که اردیبهشت ماه امسال با مشکالت مواجه شد 

و در حال حاضر قابل رفع است.
دغاغله از دیگر مطالبات راننــدگان را افزایش ضریب 
پرداخت حق بیمه عنوان کرد و اظهارداشــت: رانندگان 
به دنبال آن هستند که قبل از بازنشستگى ضریب حقوق 
بیشــترى پرداخت کنند و در زمان بازنشستگى حقوق 
متناســب با ضریب پرداخت به آنها تعلق گیرد که از 20 
روز پیش در دســتور کار ســازمان تامین اجتماعى قرار 

گرفته است.

فردا؛ افتتاحیه طرح والیت 
دانشجویى 

پرداخت کرایه حمل و نقل از هفته 
آینده بر اساس ُتن- کیلومتر 

کبوترخانه طالخونچه
 مرمت شد

مدیــر کل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهان از مرمت کبوترخانه 

طالخونچه خبر داد.
فریدون الهیــارى افزود: کبوترخانــه طالخونچه با 
قدمتى افزون بر یک قرن، داراى هشت متر ارتفاع و 

شش متر مربع قطراست. 
وى افــزود: مرمت این بنا شــامل خاکبــردارى و 
آواربردارى ســقف ها و بازســازى مجدد طاق ها، 
ترمیم پلکان منتهى به پشت بام، ایزوالسیون و کف 

فرش بام با آجرهاى سنتى است. 

تشییع کبوتر خونین بال 
دفاع مقدس

پیکر تازه تفحص شده شهید «حیدر غالمى» دیروز 
در نجف آباد تشــییع و در گلزار شهداى این شهر به 

خاك سپرده شد.
مردم شــهید پرور و قدرشــناس شهرستان نجف 
آباد پیکر این شــهید را از خیابان شــریعى تشییع 
کردنــد و در گلــزار شــهداى این شــهر به خاك
 ســپردند. شــهید حیدر غالمى 23تیر سال61 در 

عملیات رمضان و شرق بصره به شهادت رسید.
مراســم گرامیداشــت این شــهید امروز از ساعت 
8:30  تا 11:30 در مســجد جامع نجف آباد برگزار 

مى شود.

ارائه 200 هزار نفرساعت 
آموزش هاي مهارتی در3ماه 

رئیس واحد آموزش در صنایع آموزش فنی و حرفه اي 
استان اصفهان از ارائه بیش از 250 هزار نفر-ساعت 
آموزش هاي مهارتی در ســه ماهه اول سال جاري 

خبر داد.
ایرج توکلی گفت: درســه ماهه اول  سال جاري بالغ 
بر  255هزار  و 380 نفر- ساعت در قالب 139 دوره 
آموزشــی در صنایع و صنوف اســتان اصفهان اجرا 

گردیده است.
وي بیان داشــت: این آموزش هــا در بخش هاي 
خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشــاورزي در 20 
رشته آموزشی از قبیل امور مالی و بازرگانی، فناوري 
اطالعات، حمل و نقل ، مکانیک، عمران، تأسیسات، 
صنایع دســتی و ... و127حرفه آموزشی به شاغلین 
بیش از 130 واحد صنعتی و صنوف ارائه شــده است 
که از این آموزش  ها  122 هزار و 730 نفر- ســاعت 
در بخش اصناف، 149 هزار و 50 نفر- ســاعت در 
بخش صنایع، 9 هزار و 160 نفر ساعت در مراکز بین 

کارگاهى و جوار کارگاهى صنایع اجرا گردیده است.

ساعت فعالیت مترو تغییر کرد
مدیرعامل شــرکت مترو منطقــه اصفهان گفت: 
با توجه به درخواســت مســافران همزمان با تغییر 
ساعت کار ادارات در اصفهان، زمان سرویس دهى 
مترو از ساعت 6 صبح آغاز مى شود.علیرضا فاتحى 
اظهارداشــت: روزانه درحدود 50 هزار مسافر براى 
انجام سفرهاى درون شــهرى خود از مترو استفاده 

مى کنند.

آغاز برنامه هاى فرهنگى
 دهه کرامت در استان

دبیــر ســتاد ســاماندهى شــئون فرهنگــى در 
مناســبت هاى مذهبى اســتان اصفهــان گفت: 
همزمــان بــا روز دختر و آغــاز برنامه هــاى دهه 
کرامــت با شــعار« همراه بــا کریمــان»، بیش از 
250مبلغ به منظور ترویج  ســیره ائمــه اطهار (ع) 
به مناطق محروم و روســتایى اســتان اعزام شدند.
حجت االسالم حســن بابایى افزود: برپایى جشن 
دختران انقالب، همایش دختــران آفتاب و تجلیل 
از 18دختر از خانواده هاى شــهداى مدافع حرم،  از
برنامه هاى دهه کرامت در استان است. وى برپایى 
مسابقه رضوى با موضوع احادیث و روایات متعلق به 
امام رضا (ع) در بیش از 65پایگاه جوان و 120بوستان 

نماز استان را از دیگر برنامه ها عنوان کرد. 

خبر

طرح توســعه پارکینگ هواپیما فرودگاه بین المللى 
شهید بهشتى اصفهان آغاز شد.

مدیرکل فرودگاه شــهید بهشــتى اصفهان گفت: 
با اجراى این طــرح، ظرفیت (توقفــگاه) پارکینگ 
هواپیماهاى ایــن فــرودگاه از 10موقعیت پارك به 

23موقعیت پارك افزایش مى یابد.
حســن امجدى میزان اعتبار افزایــش ظرفیت این 
فــرودگاه را بیــش از 232میلیــارد و 300میلیون 
ریال دانســت و پیــش بینى کــرد: طرح توســعه

پارکینگ این فرودگاه تــا هجدهم مرداد ماه به بهره 
بردارى برسد.

وى گفت: از اســفند پارســال طرح توسعه ظرفیت 
پارکینگ هواپیماى این فــردگاه به عنوان جایگزین 
فرودگاه هــاى پایتخــت در اولویت هــاى کارى 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبــري هوایی ایــران قرار 

گرفته بود.
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى در شرق اصفهان 
داراى دو بانــد به طول چهــار هــزار و 397متر با 
10جایگاه پذیــرش انواع هواپیماى مســافربرى و 

ترمینال پروازهاى داخلى و خارجى است.
این فرودگاه به دلیل موقعیت جغرافیایى خاص و قرار 
گرفتن در مرکز کشور به عنوان فرودگاه کمکى سایر 
فرودگاه هاى کشــور و از جمله معین فرودگاه هاى 

پایتخت است.

با اختصاص 232میلیارد و 300میلیون ریال اعتبار آغاز شد

توسعه پارکینگ هواپیمایى فرودگاه اصفهان

معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اعالم کرد: الگــوى صحیح مصرف آب مردم 
اصفهان نسبت به سال قبل بهتر شــده، اما با این حال 
هنوز 10 درصد از ساکنان این اســتان الگوى صحیح 

مصرف آب را رعایت نمى کنند.
رضا رضایى افزود: در ســال 93 درحــدود 83 درصد 
مشــترکان مطابق الگو، آب مصرف مى کردند که در 
سال 96 این آمار به 86 درصد افزایش یافت و هم اکنون 

به 90 درصد رسیده است.
وى تصریــح کــرد: امســال طبــق دســتورالعمل 
جدیــد، مشــترکانى کــه در طــول مــاه بیــش 
از 15 متــر مکعــب آب مصــرف کننــد ضمــن 
دریافــت اخطــار بایــد بــراى آشــنایى و فراگیرى 
آموزش هاى الزم جهت مصــرف بهینه در دوره هاى 

توجیهى شرکت کنند.
رضایى با اشاره به اینکه مشترکان به دو بخش خانگى و 
غیرخانگى تقسیم شده اند، افزود: براى اعمال مدیریت 
مصرف، اولین اقدام، شناسایى مشترکین پرمصرف بود 
که ابتدا با درج پیام هایى مبتنــى بر چگونگى مصرف 
بهینه بر روى قبوض، این دســته از مشــترکان را به 

مدیریت صحیح مصرف ترغیب کردیم.
وى بــا اعــالم اینکــه از ابتداى ســال 97 شــرکت 

مشــترکان بــراى  اصفهــان  اســتان  آبفــاى 
پر مصــرف قبوض مخصــوص چاپ و ارســال کرده 
اســت، گفت: در این قبوض، نمودار ســتونى مصرف 
آب مشــترکین طى هفت تا هشــت دوره گذشته درج 

شده است.
معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان توضیــح داد: نمودار میــزان مصرف آب درج 
شــده در قبض مشــترکان در ســه رنگ مى باشد که 
رنگ سبز بیانگر متوســط مصرف آب ماهانه منطقى 

براى هرمشترك، رنگ زرد به معناى هشدار و نزدیک 
شــدن به مرز الگوى مصــرف آب مى باشــد و رنگ

 قرمــز نشــانگر گــذر از الگــوى مصــرف آب 
است.

معاون خدمات مشترکین و در آمد شرکت آبفاى استان 
اصفهان بیان داشت: در سال گذشته درحدود 458 هزار 
اخطار براى مشترکان پرمصرف ارسال و تاکنون براى 
55 هزار نفر از مشــترکان پرمصرف جلسات آموزشى 

برگزار شده است.

رضایى با اشــاره به اینکه براى بســیارى از ارگان ها، 
نهادها، ســازمان هــا، مراکــز آموزشــى، درمانى و 
صنعتى اســتان اصفهان دوره هاى آموزشى مدیریت 
مصرف برگزار شــده است، خاطرنشــان کرد: در سال

 جارى بــه منظــور ترغیب همــه اقشــار جامعه به 
ســازگارى با کــم آبــى و تغییــر ســبک زندگى با 
تمــام ارگان هــا، نهادهــا، ســازمان هــا، ادارات و 
صنایــع جلســاتى توجیهى برگــزار کردیــم که در 
این راســتا تفاهمنامــه هاى متعــددى نیــز منعقد 

شده است.
وى اضافه کرد: درحال حاضــر به دو میلیون و 50 هزار 
واحد در اســتان اصفهان آبرسانى مى شــود که از این 
تعداد، 83 درصد مشترکان خانگى مى باشد و 75 درصد 

مصرف آب اصفهان را به خود اختصاص داده اند.
رضایى بیان داشت: به رغم واگذارى 28 هزار انشعاب 
جدید، در پى اقدامات انجام شــده طى چند ماهه اخیر 
مصرف آب در این اســتان درحدود پنج درصد کاهش 

یافته است.
وى در پایان گفت: سامانه 1522 شرکت آبفاى استان 
آماده ثبت نام مردم براى لوازم کاهنده مصرف آب است 
و شــرکت آمادگى دارد به صورت 12 ماهه هزینه این 

لوازم را روى قبوض تقسیط کند. 

رئیس مرکز مدیریــت حــوادث و فوریت هاى 
پزشکى دانشگاه علوم پزشکى کاشان از واژگونى 
و آتش ســوزى پژو 405 حامل اتبــاع افغانى با 
13 کشــته و زخمى و متوارى شــدن تعدادى از 

مصدومین آن خبرداد.
حسین ریاحى گفت: این  حادثه در اتوبان نطنز –
کاشان، ســه کیلومترى مجتمع سان آرا در بامداد 

امروز(دیروز) اتفاق افتاد.
 وى تعــداد کل مصدومان و فوتــى این تصادف 
را 13 نفــر اعالم کــرد و گفت: متاســفانه چهار 
نفر در صحنه تصادف فوت شــدند ، چهار نفر از 
مصدومین به بیمارســتان انتقال داده شــدند و 
پنج نفر دیگــر از مصدومان متــوارى از صحنه 

بودند.
بــه گفتــه وى،  دو نفر از ایــن افــراد مصدوم
و متوارى ایرانى و  ســه نفر نیز از تبعه افغانستان 

بوده اند.
 وى با اشــاره به اینکه مصدومین این تصادف به 
بیمارستان شهید بهشتى کاشان انتقال داده شدند،  
گفت: وضعیت مصدومین با سوختگى باال و وخیم 

گزارش شده است.

10 درصد اصفهانى ها همچنان الگوى مصرف آب را رعایت نمى کنند

واژگونى و آتش سوزى پژو در 
کاشان با 13 کشته و زخمى

کارشــناس هواشناســى گفت: اصفهان نیز مانند 
دیگر نقاط کشــور با افزایش دما روبرو است و اوج 
این افزایش در روز سه شنبه به 40 درجه سانتیگراد 

خواهد رسید.

افزایش دما در اصفهان تا 
سه شنبه به اوج خود مى رسد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر از ارائه طرح 
بازچرخانى پساب در صنعت پاالیشگاه و بررسى راندمان 
تصفیه خانه این صنعت در راستاى ارتقاى کیفى پساب و 

استحصال مجدد آن خبر داد.
مســعود نصرى اظهار داشــت: امروزه بحران آب یکى 
از اساســى ترین چالش هــاى پیش روى دنیاســت که 
کشــور ما به دلیل قرار گرفتــن در جغرافیــاى گرم و 
خشک نسبت به سایر نقاط جهان به مراتب آسیب پذیرتر 

است.
وى افــزود: هســته دانش بنیــان منابــع و بازیافــت 
آب دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر با بهره گیرى 
از مدیــران، مشــاوران و نخبــگان دانشــگاهى این 
صنعــت در راســتاى مدیریــت منابــع آب و تصفیه 
و استحصال آب از فاضالب، گام هاى بسیارى را برداشته 

است. 
وى ادامه داد: این هسته با بومى سازى و در اختیار داشتن 
آزمایشگاه هاى مدرن، کنترل کیفیت فاضالب توانسته 
متدهاى روز در خارج از کشور را بومى سازى مى کند و آنها 

را به ثبت مى  رساند.
وى ادامه داد: فعالیت پژوهشــى این هســته با رویکرد 

باالبردن کیفیت پســاب، امنیت باال در حذف پاتوژن ها 
از پســاب و کاهش تجهیزات مکانیکال شــروع به کار 
کرده و اکنون به این تخصص دســت پیدا کرده اســت 
و مى تواند فرآیندهاى تصفیــه فاضالب با ماهیت هاى 
مختلف نظیــر آب خاکســترى، فاضالب انســانى و 
فاضالب صنایع مختلف را با تکیه بر آزمایشگاه و انجام 
آزمایشات مدون بدست آورد و به حتم نتایج آزمایشگاهى 
بــا رویکــرد دانش بنیــان را در عمل بــه منصه ظهور

برساند.
وى درباره اهداف این طرح گفت: هــدف از اجراى این 
طرح، انطباق کیفیت پســاب خروجى با استانداردهاى 
ســازمان محیط زیســت به منظور اســتفاده مجدد در 
ســایت هاى مختلف و آبیارى براى فضاى سبز صنعت، 
بررسى کیفى تولید پساب بمنظور اســتفاده در سیستم 
آبیارى قطره اى، بررسى شــفافیت و راهکارهاى کنترل 
بو در راستاى اطمینان از ســالمت پساب براى مصرف، 
ارتقا و تولید پســاب با توجه به وضع موجــود به منظور 
بازچرخانى آب، کاهش عوامل سمى و فلزات سنگین از 
پساب در واحدهاى مختلف با توجه به معیارهاى محیط 

زیست است. 

بهره بردارى از 144 طرح عمرانى ، خدماتى و درمانى 
در استان اصفهان آغاز شد.

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان گفــت: این 
طرح ها در حوزه پیشگیرى شامل 11 مرکز مشاوره،
یک مرکز درمان اقامتى میان مدت، مرکز مشــاوره 
ژپنتیک و مرکــز خانــه همیاران ســالمت روان 

است.
مرضیه فرشــاد افزود: در حوزه اجتماعى هم ســه 
خانه رفاه کــودك و خانواده ، چهــار مرکز حمایتى 
آموزش کودك و خانواده و مهدکودك و یک کلینیک 

مددکارى و در حوزه توانبخشى سه مرکز توانبخشى 
افتتاح مى شود.

وى افزود: در حوزه مشــارکت هــاى مردمى، 90 
طرح اشــتغال مددجویان، سه طرح مجتمع خدماتى 
بهزیســتى و 22 طــرح هــم مســکن مددجویان 
شــامل معلوالن و زنان سرپرســت خانوار اســت 
بــردارى  بهــره  بــه  هفتــه  ایــن  در  کــه 

مى رسد.
مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان گفت: افتتاح 
دفتر شرکت تعاونى مددجویان اشتغال مددجویان و 

یک طرح پنل خورشیدى در مرکز خیریه سالمندان 
نایین از دیگر طرح هاى افتتاحى در هفته بهزیستى 

است.
فرشاد افزود: این طرح ها با 67 میلیارد و 700میلیون 
ریــال هزینــه در بخــش دولتــى و خصوصى در 
شهرســتان هاى کاشــان، اصفهان،خمینى شهر، 
فریدونشــهر، بویین و میاندشــت، چادگان، تیران، 
نجف آباد، فریدن، خور و بیابانک، شــاهین شــهر ، 
لنجان،گلپایگان، شــهرضا و نایین به بهره بردارى 

مى رسد. 

رابط کاروان«زیر سایه خورشــید با آستان قدس 
رضوى» در کاشان گفت: کاروان زیر سایه خورشید 
از آســتان قدس رضوى مشــتکل از یک نماینده 
آستان، یک روحانى کاروان و سه خادم حرم رضوى 
روز جمعه 29 تیرماه عازم کاشــان مى شوند تا در 
جشــن هاى مردمى دهه کرامت در 40 منطقه و 
شهر از شهرستانهاي شمال استان اصفهان شامل 
کاشــان، آران و بیدگل و نطنز و شهر و روستاهاى 

توابع این شهرستان ها حضور پیداکنند.
یاسر بارفروش، با اشاره به حضور کاروان زیر سایه 
خورشید در منطقه شمال استان اصفهان به مدت 
پنج روز تا سوم مردادماه افزود: خدام حرم رضوى 
در100برنامه فرهنگى، هنرى، اجتماعى و مذهبى 
پیش بینی شده با هماهنگى رابط هاى کاروان در 
این مناطق و با هماهنگى موسسه خادمین حضرت 

امام رضا(ع) در کاشان شرکت خواهندکرد.
وي اشاره کرد شهرســتان کاشان تنها شهرستانى 
اســت که هم ردیف استان ها جشــن بین المللى 
زیر سایه خورشید را که خود مبتکرآن است برگزار

مى کنــد و کاروان زیر ســایه خورشــید در این 
شهرستان حضور پیدا مى کند.

بازچرخانى پساب پاالیشگاه 
از سوى دانشگاه آزاد شاهین شــهر

کاشان، میزبان کاروان
 زیر سایه خورشید 

آگهى مزایده نوبت اول 
واگذارى به اجاره یک باب زیرزمین از موقوفه مسجدالمهدى(عج) واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى بین فرعى 4 و 5 
شرقى به مدت یک سال با مبلغ اجاره پیشنهادى ماهیانه 50/000/000 ریال، مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 

مورخ 97/5/3 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید. 
م الف: 205431اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

همزمان با هفته بهزیستى در استان

افتتاح 144 طرح عمرانى، خدماتى و درمانى حوزه بهزیستى


