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مصرف خیار یعنى کمک به سم زدایى طبیعى بارورسازى ابرها شدنى است؟«حکایت دریا» با لیال حاتمى و صابر ابر40میلیارد تومان درآمد بدون رانت پژو متالشى شد، سرنشینانش زنده ماندند سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

15 مرداد؛ مازیار فالحى در اصفهان

ورود دستگاه قضا به تخلفات دارویى در اصــــفهان

عامل اصلى سنگ کلیه در مردم اصفهان چیست؟
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ربودن پسربچه همسایه
 براى 100 میلیون

پروژه «بیرانوند ربایى» ناکام ماند!

داستان کشدار 
یک عروسى

بهره  بردارى از4 از اروپا تا تهران
 50 دستگاه 
اتوبوس جدید
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کنسرت موسیقى مازیار فالحى در سالن سیتى سنتر اصفهان برگزار 
مى شود. 

مازیار فالحى متولد 1353 در تهران است. وى سال 86 آهنگ ها 
و ترانه هاى فیلم «مجنون لیلى» را نوشت که آغازى براى فعالیت 

رسمى خوانندگى وى در عرصه سینما و موسیقى بود. 

دیروز بــا حضور مدیــران شــهرى و اعضاى 
شوراى شــهر اصفهان، 50 دســتگاه اتوبوس 
جدید و 30 دســتگاه اتوبوس بازســازى شده با 
هزینــه 370 میلیارد ریــال به بهــره بردارى 

رسید.
80 دســتگاه اتوبوس جدید شــامل 50 دستگاه 
اسکانیا یورور 4 و 30 دستگاه اتوبوس بازسازى 
شده به ناوگان اتوبوسرانى شهر اصفهان اضافه 

شد.
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بارش هاى پاییز اصفهان نرمال است اما وضع کشاورزى بهتر نمى شودبارش هاى پاییز اصفهان نرمال است اما وضع کشاورزى بهتر نمى شود
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انتشار نتایج یک تحقیق علمى 

رضا شفیعى جم: 

مردم به طنز 
بى خردانه 
نمى خندند!

پنجه پنجعلى!
مدیر آکادمى باشگاه پرسپولیس در حاشیه دیدار دربى امیدهاى 
کشــور ســخنان تند و عجیبى را علیه مدیران ســابق باشگاه 
پرسپولیس مطرح کرد و وضعیت قرمزپوشان را بحرانى دانست. 
محمد پنجعلى، رئیس آکادمى باشگاه پرسپولیس در حاشیه 

دیدار دربى جوانان که با نتیجه تساوى به پایان رسید ...
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حمله بى سابقه کاپیتان سابق پرسپولیس به مدیران

شهردارى زرین شــهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب سال 
1397 خود در نظر دارد نســبت به اجراى عملیات پیاده رو سازى 
خیابان هاى سطح شهر زرین شهر با اعتبار اولیه 2/000/000/000 ریال 
از محل اعتبارات شهردارى از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا 
از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

97/5/8 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.  

موضوع مزایده: فروش عرصه نه پالك مسکونى واقع در منطقه چهار شهردارى 
نجف آباد، غرب بلوار شــورا، به مســاحت کل 1295/90 مترمربع، حســب 
مشــخصات موجود در مدارك مزایده، با قیمت پایه کل نه پالك جمعًا به مبلغ 

4/935/545/000 ریال.
از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مزایده تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/05/18 به امور قراردادهاى 
شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر 
به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و 
جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در 

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 203/ش/97 مورخ 97/3/30 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس درون شــهرى متعلق به شهردارى 
با قیمت پایــه کارشناســى 1/600/000/000 و همچنین یک دســتگاه خاور پرس 
مستهلک با قی مت پایه کارشناسى 400/000/000 ریال به متقاضیان واجد شرایط واگذار 

نماید. 
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/5/15 مهلت 
دارند جهت بازدید دو دستگاه به آدرس ســده لنجان، بلوار دانشجو، واحد موتورى 
شهردارى و اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به 

سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى

آگهى مزایدهآگهى مزایده

آگهى مزایده آگهى مزایده ––  نوبت اول  نوبت اول

مسعود منتظرى ن جف آبادى- شهردار نجف آباد

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان 

نوبت دوم

چاپ اول

چاپ اول

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

با تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه 
صورت گرفت

گزارش ساالنه
به سهامداران شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

هان
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ممردم به طن طنر به مردم
ربىخردانبى خردا داى خ ب
خندندنمى خندند ىنمىخندندنم
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الیق اعتماد بیشترى الیق اعتماد بیشترى 
بودى!بودى!

مدیر آکادمى
کشــور سـ
پرسپولیس
محمد پن
دیدار د

حمله بى
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رئیس کمیته تخصصى تلفن همراه کشور از کمبود شدید 
موبایل در بازار خبــر داد و گفت: میزان گوشــى همراه در 
بازارهاى کشور نســبت به پیش از مشــکالت ارزى 80 
درصد کاهش پیدا کرده است.  محمدمهدى غفوریان اظهار 
کرد: متأسفانه اوضاع بازار موبایل در کشور به شدت خراب 
است و وضعیت خوبى در این حوزه وجود ندارد. وى افزود: 
30 شرکت از دولت براى واردات موبایل ارز 4200 تومانى 
دریافت کرده اند اما بسیارى از این شرکت ها یا گوشى وارد 

نکرده و یا گوشى هاى وارداتى را احتکار کرده اند. 
غفوریان با بیان اینکه رجیسترى باعث افزایش 15 درصدى 
قیمت تلفن همراه شده است گفت: در مجموع قیمت موبایل 

با افزایشى 30 تا 60 درصدى همراه بوده است. وى با بیان 
اینکه تصمیــم دولت براى اختصاص ارز به گوشــى هاى 
ارزان  تر مى تواند به عنوان یک ُمسّکن مقطعى عمل کند، 
افزود: در کل نبود گوشى در بازار مشکل بزرگى است و اگر 
دولت براى این موضوع تصمیمى جدى نگیرد قطعاً با مشکل 

مواجه خواهیم شد.
رئیس کمیتــه تخصصى تلفن همراه بــا رد این فرض که 
گوشى جزو کاالهاى لوکس محسوب مى شود اعالم کرد: 
تلفن همراه جزو سبد اصلى خانوار است در حدى که بدون 
غذا مى توان یک روز زندگى کرد اما بدون موبایل یک روز 

زندگى بسیار سخت است.

با گذشــت نزدیک به دو هفته از پخــش اعترافات 
دختران اینســتاگرامى که بازتاب منفى بسیارى در 
رسانه ها و شــبکه هاى اجتماعى به وجود آورد، آیت 
ا... آملى الریجانى با انتقاد از هجمه اى که علیه قوه 
قضائیه به راه افتاد گفت که پخش این برنامه ارتباطى 

با قوه قضائیه نداشت.
رئیس قوه قضائیه در گردهمایى ســفرا و رؤســاى 
نمایندگى هاى جمهورى دربــاره پخش اعترافات 
دختران اینســتاگرامى در تلویزیــون گفت: «دختر 
خانمى در جایى رقصیده است و فایل آن را در فضاى 
مجازى گذاشته است؛ این کار مجرمانه است؛ ولى 

قوه قضائیه با سماحت از کنار آن گذشته و به او تذکر 
داده اســت و آزادش کرده اند. صدا و سیما برنامه اى 
تهیه کرده است که بنده درست و غلط آن را نمى دانم؛ 
شاید هم آن برنامه، برنامه جالبى نبوده باشد؛ اما این 
مسئله چه ربطى به قوه قضائیه دارد؟ در اینجا هرچه 

هجمه توانستند روانه قوه قضائیه کردند.»
این در حالى  اســت که مدیر کل روابط عمومى صدا 
و سیما بعد از واکنش هاى منفى به برنامه تلویزیون 
گفته بــود پخش ایــن اعترافات در قالب مســتند 
«بیراهه» به درخواست مقام قضائى صورت گرفته 

است.

کمبود شدید موبایل
 در بازار

واکنش رئیس قوه قضائیه به 
پخش اعترافات مائده هژبرى 

ترامپ، روحانى را تهدید کرد
  ایسـنا | رئیـس جمهـور آمریـکا در واکنش به 
اظهارات حسـن روحانى که به وى هشدار داده بود 
با دم شـیر بازى نکن، یک پیام توئیترى خشـم آلود 
منتشـر کرد. «دونالـد ترامپ» در این پیام نوشـت: 
«خطاب به رئیس جمهور روحانى؛ هرگز و هیچ وقت 
دوباره آمریـکا را تهدید نکـن وگرنـه از پیامدهایى 
رنج خواهید برد که نظیرش را کمتر کسى در تاریخ 
تجربـه کرده اسـت. ما دیگر کشـورى نیسـتیم که 
سـخنان  شـما از خشـونت و مرگ را تحمـل کند. 
مراقب بـاش!» ترامپ ایـن پیام را به طـور کامل با 
حروف بزرگ نوشته است که نشـانه تأکید به شمار 
مى آیـد. از سـوى دیگـر، اسـم و عنـوان روحانى با 
حروف کوچک در این توییت، عصبانى بودن و خشم 

ترامپ را نشان مى دهد.

خودکشى به دلیل دریافت رشوه 
  فـارس | یکـى از نماینـدگان پارلمـان کـره 
جنوبى که به اتهام دریافت رشـوه تحـت تحقیق و 
بررسـى قرار گرفته بود، با انتشـار نامه اى که در آن 
به دریافت60 هزار دالر رشـوه اعتراف کرده است، 
خودکشـى کـرد. «رو مو هیـون»، رئیـس جمهور 
پیشـین کره جنوبى نیز در حالى که در سـال 2009 
به دلیل فسـاد مالى مورد پیگرد قانونـى قرار گرفته 
بود، خود را از بـاالى صخره اى بـه پایین پرت کرد 

و کشته شد.

براى تیر و مرداد برنامه داشتند
  انتخاب | فرمانده سپاه پاسداران گفت: دشمنان 
برنامه ریزى هایى را به ویژه در شـرایط اقتصادى و 
جامعه ملتهـب ما از هفت هشـت ماه پیش شـروع 
کرده  که از دى ماه سـال گذشته از شهر مشهد آغاز 
شـد. سرلشـکر محمدعلى جعفرى اضافه کـرد:  با 
فضاى مجازى رها شده، وضعیت اجتماعى ملتهب، 
مشـکالت مـردم، فشـارهاى اقتصادى دشـمنان، 
تحریم ها، سـوءمدیریت ها و نارضایتى هایى که در 
مردم وجـود دارد اما ناامنى در کشـور وجـود ندارد. 
وى گفت: آنها برنامه هاى زیادى در تیر و مرداد نیز 
داشتند و امیدهاى زیادى بسته بودند که ناامنى ها را 
گسترش دهند اما کشور ما از امنیت خوبى برخوردار 

است. 

زن، خانواده و تیم ملى فرانسه
  روزنامـه جـوان | معـاون فرهنگـى سـپاه 
پاسـداران در نامـه اى بـه معصومـه ابتـکار، معاون 
امور زنـان و خانـواده رئیـس جمهور، ضمن ارسـال 
تصویـرى از تیم ملـى فوتبال فرانسـه کـه عمدتًا با 
هویت آفریقایى هسـتند، این تغییر ترکیب را نتیجه 
پیاده سازى سیاست هاى سبک زندگى غربى دانست 
و از وى خواسـت بـا عبـرت گرفتـن از ایـن حوادث 
مانـع حریم شـکنى هاى خانـواده سـتیز در جامعـه 
ایرانى شـود. سـردار محمدرضـا نقدى نوشـت: این 
ترکیب آفریقایى با نام و نشـان فرانسوى، محصول 
پیاده سازى سیاست هاى حیاسـتیزانه، ضدحجاب و 
میدان دادن به ترویج فساد اخالقى در کتاب، سینما، 
تئاتر، موسیقى و به ویژه مطبوعات و رسانه ها و فضاى 
مجـازى  و پیاده سـازى دیدگاه هاى غربـى در نحوه 

برخورد با مسئله زن و خانواده است.

تحریف تاریخ؟
  خبـر آنالیـن | عبـاس امیرانتظـام که سـال هاى 
طوالنى را در زندان به سـر برد، هفته پیش درگذشـت. 
برخى معتقـد بودند  دانشـجویان پیرو خط امـام(ره) که 
به اسناد النه جاسوسى دسـت پیدا کردند باعث زندانى 
شـدن امیرانتظام به اتهام جاسوسـى شـدند. در همین 
زمینه معصومه ابتکار که از جمله همین دانشجویان بود 
در پاسـخ به این سـئوال که عباس امیرانتظام جاسوس 
بود گفت: تشخیص درباره این مسئله با دستگاه امنیتى 
و قضائى است. دانشجویان پیرو خط امام(ره) هیچگاه در 
مقام قضاوت نبودند، بسیار متأسفم که عده اى خواستند 

این موضوع را القا و تاریخ را تحریف کنند.

خبرخوان
ایرانى ها در ترکیه
 خانه مى خرند

  انتخــاب |  بر اســاس گزارش اعالم شده از 
سوى مرکز آمار ترکیه، عراقى ها در این کشور در 
صدر لیست شهروندان کشورهایى قرار دارند که در 
ترکیه به خرید خانه مبادرت ورزیده اند. ایرانى ها 
نیز پس از شهروندان عربستان سعودى، در رتبه 
سوم این لیست قرار دارند. شهروندان ایران با خرید 
944 واحد مسکونى در شهرهاى مختلف، بیشتر از 
سه برابر مدت مشابه سال قبل، واحد مسکونى در 

این کشور خریدارى کرده اند.

یک بانک پر از مجرم
  آنــا |  رئیس سازمان پزشکى قانونى کشور با 
بیان اینکه به دلیل سهولت در شناسایى و کنترل 
مجرمان سابقه دار در کشور تصمیم به جمع آورى 
اطالعات ژنتیکى این مجرمان و تشــکیل بانک 
اطالعاتى و ژنتیکى آنان گرفته شد، گفت: تاکنون 
DNA و اطالعــات ژنتیکى 50 هــزار مجرم 

سابقه دار وارد این بانک شده است.

ایران در یک ماه
 1000 بار لرزید 

  فــارس |  بر اساس آمار ماهیانه اى که مرکز 
لرزه نگارى ایران منتشــر مى کند، در خردادماه، 
ایران مجموعــًا 1130 بار به لــرزه در آمده که 
قوى ترین زمین لرزه ماه پیش نیز با قدرت 5 ریشتر 

مربوط به استان کرمان و حوالى «راور» است.

تعطیلى دودى
  فارس |  فرماندارى هاى ســه شهرســتان 
حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان با صدور اطالعیه اى 
کلیه بانک ها و ادارات این ســه شهرســتان را به 
دلیل افزایش غلظت دود حاصل از آتش ســوزى 
در هورالعظیــم تعطیل کردند. 16 روز اســت که 
بخش هایى از قسمت داخلى تاالب هورالعظیم در 
ایران و قسمت هایى نیز در بخش خارجى دچار آتش 
سوزى شده است. غلظت دود در خوزستان به حدى 
زیاد است که در روزهاى گذشته دود حاصل از این 

آتش سوزى به خلیج فارس هم رسیده است.

عذرخواهى بابت گروکشى 
  تسنیم |  وزیر آموزش و پرورش در خصوص 
کمک هاى مردمى در مدارس دولتى که در برخى 
مواقع جنبه هاى اجبارى به خود مى گیرد و باعث 
گرو نگهداشتن کارنامه دانش آموز مى شود، تصریح 
کرد: وظیفه ما تعلیم و تربیت دانش آموزان است و 
گرو نگهداشتن کارنامه براى اینکه خانواده اى پول 
پرداخت نکرده اســت، جاى عذرخواهى از سوى 

بنده به عنوان وزیر آموزش و پرورش دارد.

پیام مانتو جلو باز
  خبرگزارى حــوزه |  معاون پژوهش حوزه 
علمیه خراســان جنوبى با بیان اینکه پوشــش 
یکى از شاخصه هاى فرهنگ است، عنوان کرد: در 
جامعه اى که مانتوهاى جلو باز و در کنار آن شلوارهاى 
چســبناکى وجود داشته باشــد، این پیام تجلى پیدا  
مى کند، که حریم ها و نگاه هاى عفیفانه را قبول ندارم 
حجت االسالم شیدایى افزود: در حال حاضر چادر بر 
سر کردن یکى از روش هاى مبارزه با فرهنگ غرب و 

هجمه هاى سنگینى که وجود دارد، مى باشد.

محبوب ترین تفریح مردم 
  الف |  دبیر جشنواره هاى تخصصى فودکورت 
ایران گفت: به جرأت مى توان گفت که خوردن غذا 
در رستوران ها و وقت گذراندن در کافى شاپ ها به 
یکى از محبوب ترین تفریحات امروزه مردم ایران 

تبدیل شده است.

نصف جهان  حواشــى عروســى الکچرى فرزند سفیر 
ایران در دانمــارك همچنان ادامه دارد. مراســم ازدواج 
محســن مرادیان فرزند مرتضى مرادیان سفیر ایران در 
دانمارك با آناشید حســینى مدل و طراح لباس ایرانى، 
در یکــى از گرانقیمت تریــن تاالرهاى شــهر تهران

 برگزار شده بود. 
انتشــار عکس ها و خبر این ازدواج الکچرى که برخى 
چهره هاى سیاسى نیز در آن حضور داشتند واکنش هاى 
متعددى را برانگیخت به طورى که محســن مرادیان در 
توضیح این جشن ازدواج گفته است: «پدرم در جزئیات 
مراســم نبودند و از دانمارك که آمدنــد در مقابل عمل 
انجام شــده قرار گرفتند و اال ایشان انسان ساده زیستى 

هستند و ضمنًا خرج مراسم با تخفیف نزدیک 50 میلیون 
تومان بوده اســت!» از طرف دیگر عکس هاى مراسم 
که در صفحه آناشید حســینى منتشر شده بود هم حذف 

شده است. 
پایگاه اینترنتى «598» درباره این کار عروس خانم نوشت: 
«آناشید حسینى که تا پیش از حواشى به وجود آمده براى 
مراسم عروسى و پدرشوهرش، در صفحه مجازى خود در 
اینستاگرام انواع و اقسام تصاویرش را به نمایش گذاشته 
بود، بســیارى از آنها از جمله تصویر لباس مراسم عقد و 
نامزدى اش را حذف کرد تا بیش از پیش بر الکچرى بودن 
اقداماتشــان دامن بزند.» این پایگاه اصولگرا همچنین 
نوشت: «خانم عروس به واسطه همسر و پدر شوهرش 

از روابط به خوبى اســتفاده کرده و در برنامه «وقتشه» 
شبکه نسیم نیز با همســرش حضور داشته و برند خود را 

تبلیغ کرده اند.»
درهمین باره حجت االســالم والمســلمین سید مهدى 
صدر الســاداتى از فعاالن دنیاى مجازى یادداشتى را به 
همراه تصاویر این عروســى در صفحه اینســتاگرامش 
منتشــر کرد و از قول فرزند صادق آهنگران به انتقاد از 
برگزارى آن پرداخت. اما بعد از مدتــى این عکس ها و 
کامنت ها نیز از روى صفحه پاك شــد و حجت االسالم 
صدر الساداتى درباره  این کار خود نوشت: «دیشب آقاى 
آهنگران که منظور پسر صادق آهنگران مى باشد تقاضا 
کردند تا عکس را بردارم و من هم عرض کردم عکس ها 

با رضایت خود شــما گرفته و پخش شده است و از لحاظ 
شرعى و قانونى ایرادى به باز نشر وجود ندارد. سپس آقاى 
محسن مرادیان که جناب داماد هستند، در ارتباطى گفتند 
که کل عکس هاى عروسى بدون اجازه پخش شده و هر 
کس پخش کرده هم مجاز نبوده که پخش کند، بنده هم 
با توجه به اینکه دیدم ایشان خودش هم عکسى منتشر 
نکرده است، این حرف ایشان را مى پذیرم و عکس ها را 

پاك مى کنم.»
وى البته این را هم نوشــته که قطعاً یک هزارم این ملت 
هم نمى توانند در الکچرى ترین سالن هاى کشور (دانیال، 
شهرك غرب) و با ماشــین بنز براى فرزندشان مراسم 

بگیرند، آیا شما خود را مسئول نمى دانید؟

ادامه حاشیه هاى مراسم ازدواج پسر سفیر ایران در دانمارك

داستان کشدار یک عروسى از اروپا تا تهران

رئیس مؤسســه امام خمینى(ره) اظهار کرد: برخى 
به این باور رســیده اند زمانی که مردم خودشان رأى 
مى دهند و رئیس جمهور را انتخاب مى کنند، چه لزومى 
دارد که رهبرى وجود داشته باشد و اصًال والیت فقیه 

براى چیست؟ مگر کشورهاى دیگر رهبر دارند؟
به گزارش انتخاب، آیت ا... مصباح یزدي با اشاره به 
کمرنگ شــدن روحیه انقالبى در برخی مسئوالن 
اظهار کرد: امروز برخى مســئوالن به راحتى با اوامر 

ولی فقیه مخالفت مى کنند؛ هرچنــد در ظاهر دائمًا 
از رهنمودهاى رهبرى تشــکر مى کنند اما در عمل 
برخالف فرمایشــات ایشــان عمل مى کنند. چنین 
کسانی باور ندارند اسالم می تواند کارآیى داشته باشد 

و مشکالت را حل کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه افزود: 
من هرگز باور نمى کردم که یکی از دولتمردان نظام 
اسالمی صریحًا بگوید دشمنى آمریکا بخاطر نظام 
نیست، بلکه بخاطر ایران اســت. رهبرى این خطر 
را از مدت ها قبل پیش بینى مى کردنــد که دائمًا بر 
انقالبیگــرى و لزوم انقالبى ماندن تأکید داشــتند. 
ایرانى گرایى یعنى پشــت پا زدن به همه ارزش هاى 
الهى و انســانى؛ یعنى همان رفتار ترامپ که پرچم 
آمریکا را بغل کرده و مى بوسد و با این کار خود نشان 
مى دهد که حقوق بشــر، صلح و نظایر آن، حتى بر 
اساس قرائت خودشان، هیچ ارزشى برایشان ندارد و 

آنچه مهم است، آمریکاست.

ایرانى گرایى یعنى پشت پا زدن به ارزش هاى 
الهى و انسانى

روزنامه «نیویورك تایمز» گزارشــى درباره یک زن 
جوان هنرمند ایرانى کــه در آمریکا زندگى مى کند 
منتشر کرد. این روزنامه نوشــت: «نسرین شیخى 
اکنون در منهتن است. او با استفاده از ویزاى اینشتین 
که به طور رسمى به عنوان ویزاى ۱A-EB شناخته 
مى شود توانسته از سد قانون ممنوعیت صدور ویزاى 
دولت ترامپ بگذرد و به آمریکا بیاید. او اکنون علیه 

ترامپ کاریکاتور مى کشد.» 
شــیخى به خبرنگار «نیویورك تایمــز» مى گوید: 
«شخصیت او را شبیه یک حیوان وحشى کشیدم که 

ساخت روسیه است.»
این روزنامه در ادامه مى نویسد: «آنچه در مورد خانم 
شیخى غیر معمول است صرف کارهاى او به عنوان 
یک کاریکاتوریست نیست بلکه او یک زن مسلمان 
از ایران است و ویژگى هایى که در یک نفر جمع شده 
تا دولت ترامپ بــه آن فرد ویزا ندهــد را دارد. او اما 
ویزا را اخذ کرد و نخســت به فیالدلفیا آمد و سپس 
به نیویورك و ســپس گرین کارت خــود را دریافت 

کرد. او 29 ساله اســت. ویزایى که موسوم به ویزاى 
اینشتین است را دریافت کرده که اغلب به افرادى داده 
مى شود که قابلیت هاى خارق العاده اى در حوزه علوم، 

آموزش و هنر دارند.»
این روزنامه مى افزاید: «او مــى گوید: چطور مالنیا 
ترامپ در ســال 2001 میالدى توانســته به عنوان 
یک مدل، ویزاى آمریکا را دریافت کند اما ســایرین 
نباید بتوانند چنین ویزایى را اخذ کنند؟ مالنیا ترامپ 
شایسته دریافت چنین ویزایى نیست. او چکار مهمى 
انجام داده است؟ تنها لباس هاى مختلف را پوشیده 

است. آیا او نابغه است؟» 
این روزنامه در ادامه مى نویسد: «شیخى در بوشهر 
متولد شده است اما پس از مدتى به جزیره خارك نقل 
مکان کرده و تا هشت ســالگى در آنجا زندگى کرده 
بود. سپس به همراه خانواده اش به شیراز رفته بود چرا 
که آنجا کیفیت آموزشى بهترى داشت. او در دانشگاه 
هنر و معمارى شیراز ثبت نام کرده بود و نمایشگاهى 

با 60 اثر از کاریکاتورهایش را برگزار کرد.»

دختر ایرانى در آمریکا علیه ترامپ
 کاریکاتور مى کشد

چندى پیش مجمع حوزویان مهندس به همت مرکز 
خدمات حوزه هاى علمیه در قم در همین شهر برگزار 
شد. در حاشیه این همایش خبرگزارى «حوزه» با چند 
تن از طالب و روحانیونى که عالوه بر تحصیالت و 
امور حوزوى مشغول فعالیت هاى مهندسى هستند و یا 
خود عضو نظام مهندسى مى باشند گفتگوهایى درباره 
تحقق معمارى و شهرسازى اسالمى در قم انجام داده 

که بخشى از این اظهار نظرات را مى خوانید:
  حجت االسالم ســید على امامیان- فارغ 
التحصیل رشته مهندسى برق از دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد دزفول:  طالب و روحانیون مهندس، 
دغدغه قابل توجهى نســبت به مسائل روز دارند و با 
توجه به تخصصشان در عرصه مهندسى تمایل دارند 
که چه در بحث خانه سازى و چه شهرسازى و معمارى 
شهرى، آن زمینه هایى که دین براى آسایش و رفاه 

واقعى بیان کرده، محقق شود.

  حجت االسالم حســن ابراهیم بیگى- فارغ 
التحصیل مهندسى عمران از دانشگاه آزاد اسالمى: 
فقه معمارى و شهرسازى چند سالى است که از سوى 
آیت ا... محسن اراکى ارائه مى شود اما بسنده کردن 
به همین میزان کافى نیست. در حال حاضر در شهر 
مقدس قم چه در بحث خانه ســازى، چه در عرصه 
ساخت و ساز تجارى و یا ادارى، ما رنگ و بوى دینى 

را در معمارى و شهرسازى نمى بینیم. 
  فاطمه مرادى- فارغ التحصیل رشته مهندسى 
برق از دانشگاه خواجه نصیر: آنطور که من شنیدم 
در حال حاضر بین صد تا 150 نفر از طالب و روحانیون 
ساکن قم، در رشته هاى مهندســى فعال هستند یا 
دانش آموخته این عرصه هستند و این ظرفیت بسیار 
خوبى اســت براى اینکه ما در زمینــه فقه معمارى 
و شهرســازى و کارهاى اجرایــى در این خصوص 

اقدامات بیشترى را در دستور کار خویش قرار دهیم.

انتقاد طالب مهندس از معمارى در شهر قم

نصف جهــان  درست در بحبوحه افشــاگرى هاى تازه 
درباره میزان گسترده فســاد در صندوق اعتبارى ثامن 
الحجج(ع)، امیر خجســته، رئیس فراکسیون مبارزه با 
مفاســد اقتصادى در مجلس به پایگاه اطالع رســانى 
«خانه ملت»  گفــت که یکى از نماینــدگان مجلس 
سپرده اى معادل 40 میلیارد تومان در مؤسسات مالى و 
اعتبارى داشته است. او همچنین گفت: این موضوع در 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسى مى شود و هر 
مورد دیگرى که در این زمینه وجود داشته باشد، به شدت 
از طریق سه قوه پیگیرى خواهد شد. حاال اما سخنگوى 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مى گوید داشتن مقادیر 
زیادى پول براى نمایندگان تخلف و جرم محســوب 
نمى شود و اینکه گفته شد یک نماینده مجلس 40 میلیارد 
تومان در مؤسسه مالى و اعتبارى سرمایه گذارى کرده به 
خودى خود تخلف نیســت مگر آنکه این پول از طریق 

رانت و اختالس و فساد حاصل شده که طبق بررسى هاى 
ما این پول در دوران نمایندگى این فرد به دست نیامده 
است. محمدجواد جمالى که با «ایسنا» گفتگو مى کرد با 
اشاره به صحبت هاى رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادى مبنى بر سپرده گذارى 40 میلیارد تومانى یک 
نماینده در مؤسسه مالى و اعتبارى، گفت: صرف اینکه 
فردى پول و یا منابع مالى داشــته باشد جرمى مرتکب 
نشــده، آن فرد مى تواند پولش را در بانک و یا مؤسسه 
مالى سپرده گذارى کند. آقاى خجسته مطرح کرده که 
نماینده اى 40 میلیارد تومان در مؤسسه مالى و اعتبارى 
سپرده گذارى کرده، بنده این فرد را مى شناسم. این فرد 
پیش از دوران نمایندگى به دلیل شغلى که داشته توانسته 
کسب مال کند لذا این پول ربطى به دوران نمایندگى اش 
ندارد وتا امروز هیچ شکایت و یا گزارشى در این باره به 

هیئت نظارت واصل نشده است. 

40میلیارد تومان درآمد بدون رانت
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در نشست خبرى هجدهمین «جشن حافظ»، امید معلم به عنوان دبیر جشن، جزئیاتى از این رویداد 
را اعالم کرد. جشن سینمایى، تلویزیونى دنیاى تصویر یا جشن حافظ نام جشنواره اى است که هر 
سال توسط مرحوم على معلم، مدیرمسئول و سردبیر مجله سینمایى «دنیاى تصویر» در ایران برگزار 
مى شد و حاال در غیاب او، فرزندش مسئولیت اجراى آن را بر عهده گرفته است. اولین دوره این جشن 
سال 1376 برگزار شد و تا امروز وقفه اى در اجراى آن نیافتاده است. در این جشن به انتخاب هیئت 

داوران از چهره هاى هنرى سال تقدیر مى شود.
امید معلم با اعالم تاریخ 22 مرداد به عنوان زمان برگزارى هجدهمین جشن دنیاى تصویر، گفت: در 
این دوره کلیه تولیدات سال 96 را مورد ارزیابى قرار خواهیم داد که بازه زمانى آن از ابتداى اکران 96 
تا اکران نوروز 97 را شامل مى شود. در تلویزیون هم همه تولیدات سال 96 به عالوه  سریال هاى نوروز 
97 مورد داورى قرار مى گیرد. البته داورى برخى سریال ها مانند «ساخت ایران» و یا «گلشیفته» به 

دلیل ادامه داشتن پخش آنها تا نزدیک بازه برگزارى جشن به دوره بعد موکول خواهد شد.
امید معلم در ادامه به تغییر دو جایزه اصلى جشن حافظ اشاره کرد و در توضیح آن گفت: نشان عباس 
کیارستمى از جایزه هاى اصلى جشن است که در دو سال گذشته بر اساس مالك هایى اهدا شد اما 
از امسال تعریف تازه اى براى این نشان در نظر گرفته ایم که براساس آن نشان عباس کیارستمى در 
جشن حافظ به بهترین فیلم اول سال که با رویکرد و نگاه تجربى ساخته شده باشد، اهدا خواهد شد. 
دبیر هجدهمین جشن حافظ درباره دومین تغییر در فرایند اهداى جوایز جشن هم افزود: جایزه چهره 
تلویزیونى سال از جوایزى است که در سال هاى گذشته با اقبال مردم مواجه بوده و بر همین اساس 
تصمیم گرفته ایم در این دوره داورى و انتخاب چهره سال را به مردم واگذار کنیم. بر این اساس امسال 
مردم مى توانند از میان 12 نامزدى که ما معرفى مى کنیم از طریق اپلیکیشن آپ، نظر خود را اعالم 

کنند تا چهره سال با آراء مردمى انتخاب شود.

از «جشن حافظ» چه خبر؟

برنامه «برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار و تهیه کنندگى حمید رحیمى نادى و هاشم رضایت 
این روزها در مراحل آخر ساخت دکور است.

مدتى پیش خبر ساخت برنامه جدید از شبکه 3 سیما به نام «برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار  
و تهیه کنندگى  حمید رحیمى نادى و هاشم رضایت منتشر شد. قرار بود این برنامه بعد از جام جهانى 
روى آنتن برود ولى مشخص شده که ساخت دکور این برنامه توسط مهدى هاشمى در حال انجام 
است و طى چند روز آینده به اتمام مى رسد. همچنین ضبط برنامه بعد از پایان دکور بالفاصله آغاز 

خواهد شد ولى هنوز زمان دقیق پخش این برنامه مشخص نیست.
افزایش نرخ مطالعه و باال بردن آگاهى و اطالعات عمومى در بیــن مخاطبان یکى از اهداف اصلى 
ساخت این مسابقه است. در هر قســمت از این مســابقه چهار نفر که از قبل سئوال هاى اپلیکیشن 
برنامه را به درستى پاسخ داده اند، روى صندلى برنامه خواهند نشست و با پاسخ دادن به سئواالت به 
صورت پلکانى براى بردن جایزه یک میلیارد ریالى با مجرى وارد رقابت خواهند شد. در واقع این مبلغ 
بزرگ ترین جایزه اى است که تاکنون در صدا و سیما در یک برنامه به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.
حضور در این مسابقه تنها از طریق شرکت در آزمون اولیه از طریق یک اپلیکیشن موبایلى ممکن 
خواهد بود. افرادى که تمایل دارند در این مسابقه چه به عنوان تماشاگر و چه به عنوان شرکت کننده 
حضور داشته باشند باید از طریق این اپلیکیشن به جمع آورى امتیاز بپردازند. افراد با پاسخ به سئواالت 

مطرح شده، امتیاز کسب مى کنند و شانس خود را براى حضور در برنامه افزایش مى دهند.
همچنین براى افرادى که نتوانند به سئواالت پاسخ صحیح دهند اقدامات جذابى در نظر گرفته شده 

تا آنان نیز بتوانند از ادامه مسابقه لذت ببرند. 
براساس برنامه ریزى ها، «برنده باش» به صورت دو روز در هفته روى آنتن شبکه 3 سیما خواهد رفت.

افرادى که تمایل به شرکت در این مسابقه دارند مى توانند تنها عدد یک را به شماره 1000880 ارسال 
کنند. این پیامک کامًال رایگان است و در آینده نیز هیچ هزینه اى براى مخاطبان نخواهد داشت. قبل 
از رونمایى از این اپلیکیشــن، یک پیامک رایگان حاوى لینک دانلود اپلیکیشن و توضیحات کافى 
براى مخاطبان ارسال مى شود. از طریق همین پیامک نیز موارد مهم دیگر به مخاطبان اطالع رسانى 

خواهد شد.

فیلم ســینمایى «آهوى پیشونى سفید2» که 
قرار بود در مردادماه امسال اکران شود، ممکن 
است در صورت عدم اکران در جشنواره کودك و 

نوجوان اصفهان حضور یابد.
عباس دلدار، جانشــین تهیه کننده فیلم ســینمایى «آهوى 
پیشونى سفید3» به کارگردانى ســیدجواد هاشمى در ارتباط با 
آخرین وضعیت این فیلم ســینمایى به «صبا» گفت: این فیلم 
همچنان مراحل صداگذارى و ساخت موسیقى خود را مى گذراند 
و به مدت یک ماه پایان مراحل فنى آن زمان مى برد و پس از آن 

براى دریافت پروانه نمایش اقدام خواهیم کرد.
وى در خصــوص زمان اکران قطعى «آهوى پیشــونى 
ســفید2» که قرار بود در ماه مرداد اکران شود، توضیح 
داد: هنوز زمان اکران قطعى فیلم مشخص نیست و منتظر 
نظر شــوراى صنفى هستیم. ممکن اســت اکران فیلم به 

تعویق بیافتد.
دلدار در پاسخ به حضور این دو فیلم در جشــنواره کودك و نوجوان 
اصفهان افزود: اگر «آهوى پیشونى سفید2» در مردادماه اکران شود، 
«آهوى پیشونى سفید3» را به جشنواره کودك و نوجوان مى فرستیم 
و اگر اکران فیلم به تعویق بیافتد و در مرداد نمایش داده نشود «آهوى 
پیشونى سفید2» را به این جشــنواره خواهیم فرستاد. در حال حاضر 
«پیشونى سفید2» را براى بازبینى اولیه در اختیار جشنواره قرار داده ایم.
گفتنى است؛ بازیگرى جدیدى به فصل سوم فیلم اضافه نشده است و 
همان بازیگران فصل دوم قصه را ادامه مى دهند. در حال حاضر عوامل 
فیلم پیگیر لوکیشن هاى پایانى هســتند تا به سرعت ساخت فیلم را 

به پایان برسانند.
پژمان بازغى، لیال اوتادى، ترالن پروانه، امین زندگانى، محمد رضا 
شــریفى نیا، هومن حاجى عبداللهى، نادر سلیمانى و جواد هاشمى از 

بازیگران این فیلم هستند.

ضبط برنامه محمدرضا گلزار به زودى 
آغاز مى شود

«آهوى پیشونى سفید2» یا «آهوى پیشونى سفید3» 
در راه جشنواره اصفهان

رضا شفیعى جم، هنرمند ســینماى کمدى 
و تلویزیون درباره مشــکالت طنز امروز 
تلویزیون که مبتال به کلیشه ها شده و به 
هر قیمتى سعى مى کند مخاطب را پاى 
تلویزیون نگه دارد گفت: متأســفم 
بگویم امروز هرکســى به راحتى 
وارد این حوزه مى شود و در میدان 
سخت ایجاد شادى و نشاط براى 
جامعه و مردم مى آیند و آزمون و 
خطا مى دهند. واقعًا میدان طنز، 
جایگاه سرنوشت ســازى براى 
هنرمند است که رقم مى خورد و جاى 
آزمون و خطا نیست. این را بدانید که در همه جاى 
دنیا وقتى کارى ضعیف باشــد مخصوصًا طنز، 
عوامل کار را طرد مى کنند و خیلى زود آن شخص 
یا اشــخاص هنرمند را از یاد مى برند. در سطح 
سینما و هنر جهانى به کاربلدها بیشتر بها مى دهند 
اما اینجا همه در طنز مى گویند ما مى توانیم ولى 
چیزى جز کلیشه و رفتارهاى دون شأن انسانى و 
خانوادگى نمى بینیم. طنز امروز هیچ آموزه اى به 
مخاطب نمى دهد؛ جایى که قبًال فرهنگسازى 
مى کرد امــروز حرکت ضدفرهنگــى را تعمیق 

مى بخشد.
وى با اشــاره به اینکــه طنز را بایــد جدى تر 
بگیرند، تأکید کرد: ما بخش طنــز تلویزیون و 
ســینماى مان را رها کرده ایــم و در این فضاى 

رها، هرچه مى خواهیم مى گوییم تا به شــکلى 
مخاطب بخندد؛ حاال فرقى ندارد نوجوان و جوان 
ما به چه چیزى بخندند. از خودمان نمى پرسیم؛ 
این چیزى که گفتیم او خندیــد، باعث انحراف 
اندیشه اى و فرهنگى و خانوادگى اش نمى شود؟! 
امروز بى بهانه و بابهانه فقط مى خواهیم مخاطب 
را بخندانیم. واقعاً رسالت طّنازان ما فقط خنداندن 
نیســت، بلکه القــاى آموزه هــاى فرهنگى و 
خانوادگى و هدایت جامعه به سمت بهترین هاى 
اخالقى، بایستى جزو دغدغه هایش باشد. اما چه 
کنیم که طنز ما را نابلدها امروز هدایت مى کنند؛ 
به همین دلیل اســت گاهى در فضاى مجازى و 
حقیقى جنگ راه مى افتد، چون با تحقیر قومیت ها 
و تمسخر افراد و لهجه هاى این و آن مى خواهیم 

بى طنزى خودمان را به رخ مخاطب بکشانیم.
شــفیعى جم، تصریــح کــرد: این ورطــه را 
دست اندرکاران طنز ما باید بیشتر جدى بگیرند، 
هر متنى را به عنوان طرح طنز خودشــان درنظر 
نگیرند. مى توانیم به موضوعــات روز بپردازیم 
اما طنز امروز را باید عالمانه تر نگاه کنیم. خیلى 
جدى مى گویم و تأسف مى خورم برخى از کسانى 
که ادعاى طّنازى دارند در این حوزه صاحب هیچ 
خردى نیستند و بدتر زحمت و تالش قدرت هاى 
طنز ما را زیر سئوال مى برند. مردم با این طنز ها 
واقعًا نمى خندند بیشتر افســرده مى شوند. شما 
طنزهاى گذشــته ما را ببینید کجا به هر کارى 

دست مى زدیم و از یک رذیله مى خواستیم شادى 
بیافرینیم. امروز برخى از جوانان ما که مى خواهند 
یک شبه ره صدساله را بروند و اتفاقًا تلویزیون ما 
هم به راحتى به آنها میدان مى دهد، غیبت پدر و 
مادر را مى کنند، شوخى هاى مضحک خانوادگى 
انجام مى دهند که اصًال تلویزیون و آثار نمایشى 
جاى این کارهاى عبث و بیهوده نیست. ایرادى 
ندارد با گویش ها شــوخى کنیم اما تمســخر و 

لودگى با طنز منافات دارد.
وى در پاسخ به این سئوال که برخى اوقات حضور 
جوانان و هنرمندان بدون تجربه در عرصه طنز 
که مصداق بارز آن رقابت «خنداننده شو» است 
باعث هجمه عده اى مى شوند، تصریح کرد: این 
را بدانید که در گذشته هر کسى نمى توانست وارد 
عرصه طنز بشود باید آموزش مى دید و دوره اى 
را مى گذراند. اما امروز باعث تأســف اســت که 
یک شبه ره صدساله را مى روند و جلوى تریبون 
مقدس هنرمندى هرچــه مى خواهند مى گویند 
حتى بى ادبى! اما واقعاً این نوع رفتارها، رفتارهاى 
یک طّناز نیست. همچون خواننده اى که مى بینیم 
مى خواهد بدون دانسته هاى نت موسیقى، روى 
استیج برود و خوانندگى کند. حتمًا باید آموزش 
باشــد و بدون پرورش و تعلیم همین روزگار فرا 
مى رســد. من بارها گفته ام و اینجا هم مى گویم 
که بودجه و ســرمایه گذارى باید براى آدم هاى 

حرفه اى باشد.

رضا شفیعی جم: 

مردم به طنز بی خردانه نمی خندند!
رضا شفیعى جم، هنرمن
و تلویزیون درباره مش
تلویزیون که مبتالب

هر قیمتى سعى مى
د تلویزیون نگه
بگویم امروز
وارد این حوز
سخت ایجا
جامعه و مرد
خطا مى ده
جایگاه سرن
هنرمند است که
آزمون و خطا نیست. این را بد
دنیا وقتى کارى ضعیف باش
عوامل کار را طرد مى کنند و
ی یا اشــخاص هنرمند را از
سینما و هنر جهانى به کاربلد
اما اینجا همه در طنز مى گو
چیزى جز کلیشه و رفتارهاى
خانوادگى نمى بینیم. طنز ام
مخاطب نمى دهد؛ جایى ک
مى کرد امــروز حرکت ضد

مى بخشد.
وى با اشــاره به اینکــه ط
بگیرند، تأکید کرد: ما بخش
ســینماى مان را رها کرده ا

رضا شفیعی جم

جالل پیشواییان، بازیگر سینما و تلویزیون که در سن 89 سالگى 
در آلمان زندگى مى کند در قید حیات اســت. دیروز خبرى منتشر 
شد مبنى بر اینکه این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون عصر 
روز شنبه به علت کهولت سن، در کشور آلمان درگذشته است. طى 
تماس تلفنى یکى از رســانه ها با منزل جالل پیشواییان در آلمان 
مشخص شد که این هنرمند پیشکسوت سینما در قید حیات است 
و خبر درگذشــت وى تکذیب شد. جالل پیشــواییان که از سال 
1340 در ســینماى ایران ایفاى نقش کرده بود، در سال هاى اخیر 
در فیلم هاى «اخراجى هاى» ده نمکى 
و «جرم» مسعود کیمیایى به ایفاى 
نقش پرداخت. همچنین آخرین 
بازى او در یک فیلم «578 روز 
انتظار» محصــول 1390 بود و 
در کارنامه کارى خــود 81 فیلم 
سینمایى را به ثبت رسانده 

است.

شوراى پروانه نمایش فیلم هاى سینمایى براى چهار فیلم مجوز 
نمایش صادر کرد. به گزارش روابط عمومى سازمان سینمایى، 
شوراى پروانه نمایش فیلم هاى ســینمایى در جلسه اخیر که 
با حضور اکثریت اعضا برگزار شــد، مجوز نمایش انیمیشن 
سینمایى  «آخرین داستان» به تهیه کنندگى احسان رسول اف 
و کارگردانى اشــکان رهگذر در ژانر حماسى-اسطوره اى و 
«بنفشــه آفریقایى» به تهیه کنندگى علیرضا شجاع نورى و 

کارگردانى مونا زندى را با موضوع اجتماعى صادر کرد.
همچنین در این جلســه فیلم «کلمبوس» به تهیه کنندگى و 
کارگردانى هاتف  علیمردانى با موضوع اجتماعى و «جن زیبا» 
به تهیه کنندگى مهــرداد فرید و کارگردانــى بایرام فضلى با 

موضوع اجتماعى مجوز نمایش دریافت کردند.

جالل پیشواییان زنده است

«جن زیبا» پروانه نمایش گرفت
فیلم سینمایى «حکایت دریا» آخرین ساخته سینمایى بهمن 
فرمان آرا به زودى اکران مى شود. پروانه نمایش این فیلم طى 
دو هفته آینده صادر مى شود و پس از آن براى اکران عمومى در 

سینماهاى سراسر کشور آماده مى شود.
«حکایت دریا» نخستین بار اردیبهشت ماه امسال در جشنواره 
جهانى فجر به نمایش درآمد و با استقبال مخاطبین و منتقدین 

رو به رو شد.
«حکایت دریا» نهمین ساخته بهمن فرمان آراست که دى و 
بهمن ماه 95 در شهرستان رامســر فیلمبردارى شد و فاطمه  
معتمدآریا، على نصیریان، لیــال حاتمى، صابر ابر، على مصفا، 
رؤیا نونهالى، داریوش اسدزاده، پانته آ پناهى ها  ، اصغر پیران و 

بهمن فرمان آرا در آن به ایفاى نقش پرداختند.

«حکایت دریا» با لیال حاتمى و صابر ابر

مهدى روشن روان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیما از آخرین وضعیت سریال هاى شبکه 3 
به «صبا» گفت: ســریال جدید مهران مدیرى در مرحله مذاکره قرار دارد و هنوز جزئیات دقیق آن 

مشخص نیست ولى به زودى به جمع بندى نهایى مى رسیم.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3 در ادامه درباره سریال طنز «آچمز» ادامه داد: در خصوص این سریال 
مى توان گفت که تهیه کنندگى این مجموعه برعهده حسین آقا هرندى است که هنوز وارد مرحله 
پیش تولید نشده است و در مرحله برآورد تولید و هزینه قرار دارد. با چند کارگردان  صحبت شده ولى 
هنوز به نتیجه نهایى نرسیدم، تصمیم گیرى نهایى در این زمینه به بعد از مرحله برآورد تولید معطوف 
مى شود. گفتنى است، چندى پیش مهدى روشن روان در گفتگویى از ساخت چند سریال جدید براى 

شبکه 3 سیما خبر داده بود.

فیلم
قرار
است د
نوجوان اصف
عباس دلدار، جانشـ
پیشونى سفید3» به ک
آخرین وضعیت اینف
همچنان مراحل صدا
و به مدت یک ماه پایان
براى دریافت پروا
وى در خصــو
ســفید2» که
داد: هنوز زمانا
نظر شــوراى ص

«آهوى پ

آخرین خبرها
 از سریال هاى در حال ساخت شبکه 3 

فیلم سینمایى «هایالیت» به کارگردانى اصغر نعیمى 
و تهیه کنندگى ساسان سالور به تازگى پروانه نمایش 

دریافت کرده و در پاییز اکران خواهد شد.
ساسان سالور، تهیه کننده فیلم سینمایى «هایالیت» 
به کارگردانى اصغر نعیمى یکى از فیلم هاى راه یافته 
به سى و ششمین جشنواره فیلم فجر بود، در ارتباط با 
آخرین وضعیت این فیلم سینمایى گفت: «هایالیت» 
پروانه نمایش خود را دریافت کرده اســت و به زودى 

آماده اکران خواهد شد.
وى در خصوص زمان اکران این فیلم سینمایى افزود: 
در حال رایزنى براى اکران فیلم در پاییز امسال هستیم 

و به احتمال زیاد فیلم اوایل پاییز اکران خواهد شد.
ساســان ســالور، تهیه کننده فیلم نیز پیــش از این 
فیلم هاى «تمشک»،  «آمین خواهیم گفت» و «بدرود 
بغداد» را تهیه کرده است. «هایالیت» جزو فیلم هاى 
پرلوکیشنى محسوب مى شود که عالوه بر فضاهاى 
مختلف شهرى، بعد از ارتفاعات سوادکوه، بخش هایى 

از آن در معدن زغال سنگ این شهر ضبط شده است.
 در این فیلم بازیگرانى چون پژمان بازغى، آزاده زارعى، 
سام قریبیان، مینا وحید، الهه حصارى، یزدان فتوحى، 

شیوا طاهرى و جمشــید هاشــم پور به ایفاى نقش 
پرداخته اند.

فیلم جمشید هاشم پور به اکران پاییز مى رسد

در سال هاى اخیر 1340 در ســینماى ایرانایفاى نقش کرده بود،
در فیلم هاى «اخراجى هاى» ده نمکى
و «جرم» مسعود کیمیایى به ایفاى
نقش پرداخت. همچنین آخرین
در یک فیلم «578 روز بازى او
انتظار» محصــول 1390 بود و
در کارنامه کارى خــود 81 فیلم
سینمایى را به ثبت رسانده

است.
ى نقش 
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نصف جهان  مدیر آکادمى باشگاه پرسپولیس در حاشیه 
دیدار دربى امیدهاى کشور ســخنان تند و عجیبى را 
علیه مدیران سابق باشگاه پرســپولیس مطرح کرد و 
وضعیت قرمزپوشان را بحرانى دانست. محمد پنجعلى، 
رئیس آکادمى باشگاه پرسپولیس در حاشیه دیدار دربى 
جوانان که با نتیجه تساوى به پایان رسید سخنان تندى 
را مطرح کرد و در خصــوص جدایى برخى بازیکنان از 

جمع قرمزپوشان گفت:
 ببینید ایــن وضعیت اینجا صدق مى کنــد و بازیکنان 
بى معرفتى کردند که باشــگاه را ترك کردند. به دلیل 
اینکه آنها دیدند اوضاع باشگاه خراب و از هر گونه نقل 
و انتقال محروم اســت به همین دلیل نباید باشگاه را 
تنها مى گذاشــتند و ما به آنها نیاز داشتیم. پرسپولیس 
حتى این مشکل را در پایه هاى خود هم دارد.  ما در تیم 
جوانان بازیکن را داخل دروازه قرار دادیم و همین باعث 
شده با هر توپى تن و بدن ما بلرزد. تیم نوجوانان ما کًال 
شش نفره است و به اجبار بازیکنان نونهاالن خود را به 
نوجوانان مى آوریم. ما چوب مشــکالت مدیریت قبلى 
را خوردیم. مشکالتى که مدیریت قبلى به وجود آورد 
و به قول معروف باشگاه را شخم زدند و رفتند و جوابگو 
نیستند. باید مســئولین قبلى بیایند و به مردم بگویند 

پول هایى که دریافت کردند را چیــکار کردند. چگونه 
مسئولین مردم عادى را بازخواست مى کنند؛ همانطور 
هم باید این افراد که ضربه به عشــق مردم زدند را هم 
مورد مواخذه قرار دهند. حاال مى خواهد آقاى طاهرى 
باشــد یا هر کس دیگرى. این آقایان به پرســپولیس 
ضربه زدند و حاال از دور به وضعیت باشگاه مى خندند. 
طلبکاران؟ این نشات گرفته از تفکر دولتى است. آنها 
نگاه دیگرى بــه فوتبال دارند  و بــه دنبال نابودى آن 
هســتند. همه جاى دنیا فوتبال دســت مردم است اما 
اینجا نیســت و حتى دلیل آن را هم اعــالم نمى کنند 
تا شک و شــبهه از بین رود. اصًال چرا باید آقایان افراد

 نظامى را به فوتبال بیاورند و بــه عنوان مدیر انتخاب 
 کنند.»

 چرا با آنها کار کردم؟ من هر موقع مســئولیتى داشتم 
حرفم را به مردم زدم و حتى با آقاى رویانیان هم مشکل 
داشــتم. من در وطنم با تمام ســختى ها با جوانان کار 
کردم. درست است که گرین کارت بگیرم و به آمریکا 
بروم؟ محمد پنجعلى کجاى فوتبال باید باشــد؟ من 
18 سال در پرســپولیس و 15 ســال در تیم ملى بودم 
و در هر کدام 10 ســال ســابقه کاپیتانــى تیم ملى را 
دارم. بهترین کاپیتان آسیا هســتم و این انتخاب هم 

در داخل ایران اتفاق نیفتاده تا بگویند آقا زاده اســت. 
من در کالس مربیگرى نفر اول در انگلســتان شدم 
اما حاال از بــاال فوتبال را دنبال مى کنم. کســانى که 
فساد کردند هنوز هستند و کسانى که 3 تیم را به لیگ 
یک انداختند هنوز هم تیم دارند و فعالیت مى کنند. رد 
کردن هاشمیان و مهدوى کیا؟ این حرف شما نادرست 
است. ما آشــورى، کرمانى مقدم، اســماعیل حاللى، 
محمد برزگر، رضا جبارى و محمــود خوراکچى را به 
اینجا آوردیم اما مشکالتى وجود دارد.این بچه هاى ما 
هنوز پول نگرفتند. ما لباس نداریم و حتى آب خوردن 
هم نداریم. در دیدار اخیر دقیقه 90 به ما لباس رســید. 
مشکالت کل کشور ما را گرفته است. مهدى مهدوى 
کیا را کجا بیاورم با ایــن امکانات؟ بچه هاى خودمان 
قبول نمى کنند که بــا این وضعیــت کار کنند. مربى 
جوانان ما داخل زمین پایش تاول زده اما مســئولین 
مى گویند بروید حنا بگذارید تا خوب شود. بازیکنان ما 
یک جفت کفش ندارند براى بازى کردن چه برسد به 

داشتن دکتر براى تیم! 

حمله بى سابقه کاپیتان سابق پرسپولیس به مدیران

پنجه پنجعلى!
نصف جهــان رئیس باشگاه ترابزون اسپور ترکیه 
روایت عجیبى براى حل مشکل پاسپورت سید 
مجید حسینى ملى پوش ایرانى جهت پیوستن به 

این تیم بیان کرد.
  مجید حســینى بازیکن ایرانى کــه با مصادره 
پاسپورت خود توسط باشــگاه استقالل تهران 
مواجه شده بود با مداخله وزیر امور خارجه ترکیه 
و سفارت ایران توانست بر این مشکل دیپلماتیک 
فائق آید. این رســانه ترکیه اى ســپس به نقل 
از احمد آقااوغلو، رئیس باشــگاه ترابزون اسپور 
ترکیه نوشت: مجید حســینى به استانبول آمد و 
تست هاى پزشکى را پشت سر گذاشت. مشکل 
دیپلماتیک پیش آمده ایــن بازیکن را با مداخله 
مولود چاووش اوغلو، وزیــر امور خارجه ترکیه و 
نمایندگى سفارت ایران در شــهر ترابزون حل 
کردیم.  وى ادامه داده بود:حســینى به شــهر 
ترابزون مى آید و پس از تســت هاى پزشــکى 

مذاکره نهایى و عقد قرارداد صورت مى گیرد.
پیش از این در ماجراى شکایت باشگاه ریزه اسپور 
ترکیه از پرسپولیس و مهدى طارمى، رجب طیب 
اردوغان با دخالت و توصیه به مدیران باشــگاه 
ترك ماجرا را فیصله داده بود و این دومین مورد 
دخالت مقامات سیاسى ترکیه در مسایل فوتبالى 

بین دو کشور است!
باشگاه ترابزون اســپور ترکیه پیش از این وحید 
امیرى، بازیکن تیم ملى فوتبــال ایران و فصل 
گذشته باشگاه پرســپولیس را جذب کرده بود. 
مجید حســینى نیــز دومین ملى پــوش ایرانى 
ترابزون اســپور در فصل جدید سوپر لیگ ترکیه 

خواهد بود. 

ســوژه جدید دعواى کــى روش و برانکو جور 
شد. این بار ســرمربى پرسپولیس سوژه دعواى 
احتمالى را فراهم کرده. حتما در جریان ادعاى 
رســانه هاى کروات قرار گرفتید کــه گفته اند 
فدراسیون فوتبال ایران به دنبال زالتکو دالیچ 
ســرمربى موفق تیم ملى کرواســى است. این 
وسط گفته مى شــود برانکو که طى این مدت 
بارها و بارها از رفیق و شــاگرد سابقش تعریف 
کــرده، او را به فدراســیون فوتبال پیشــنهاد 
داده. موضوعــى کــه خبرآنالیــن اینگونــه 
تحلیلش کرده:» اگر ادعاى رسانه هاى کرواسى 
درباره نقش برانکو در پیشنهاد فدراسیون فوتبال 
به دالیچ تائید شــود ،این موضوع مى تواند مهر 
تأییدى باشــد بر ادامه اختالفــات کى روش و 
برانکو و تالش هــاى مربى کروات براى اینکه 
دیگر مرد پرتغالى روى نیمکت ایران ننشــیند.
باید منتظر واکنــش برانکو نســبت به ادعاى

 رسانه هاى کشورش بود.»

ســایت «amna.gr» یونان گزارش داد، تیم فوتبال آپوئل نیکوزیاى قبرس با توافق نهایى با رضا 
قوچان نژاد، خط حمله خود براى فصل پیش رو را تقویت کرد. گوچى پس از مسابقات جام جهانى 2018 

با 43 بازى ملى و 15 گل زده براى تیم ملى ایران از بازى هاى رده ملى اعالم بازنشستگى کرد.
قوچان نژاد  30 ســاله در دو فصل اخیــر عضو تیم هیرنوین بــوده و در 75 بــازى 32 گل براى این 
تیم هلندى به ثمر رســاند. آپوئل در فصل اخیر به عنوان قهرمانى باالترین سطح فوتبال باشگاهى 
قبرس رسید. باشگاه آپوئل اخیرا به طور رسمى اعالم کرده بود که گوچى براى انجام مذاکرات نهایى 

به قبرس مى آید.
حساب توئیتر باشگاه آپوئل هم این انتقال را تائید کرده است. 

نصف جهان  ســروش رفیعى هنوز تکلیف تیمش بــراى نیم فصل اول را مشــخص نکرده. گفته
 مى شود پیکان گزینه اصلى اوســت و مجید جاللى منتظر نظر نهایى هیئت مدیره باشگاه است تا 
در صورت گرفتن اوکى از آنها ، ســروش را براى نیم فصل جذب کند. گویــا هافبک قرمزها هم به 
حضور در پیکان بى عالقه نیســت. این ادعاى حمید مطهرى مربى تیم پیکان است که به یکى از 
خبرگزارى ها گفته: سروش با باشگاه پیکان صحبت کرده و او عالقه مند است به پیکان بیاید و ما هم 
دوست داریم این بازیکن را داشته باشیم. مسئله اى که در این میان وجود دارد، بحث مالى و مدیریتى 
است. هر مسئله اى که بین کادر فنى و بازیکن بوده، انجام شده است حاال باید ببینیم باشگاه مى  تواند 

از لحاظ مالى با رفیعى توافق کند.

نصف جهان در شرایطى که عنوان شده قرارداد گادوین منشا با پرسپولیسى ها 250 هزار یورو است و با 
همین رقم به ثبت رسیده است خبر دیگرى منتشر شده که نشان مى دهد ظاهرا این قراداد 100 هزار 

یورو هم آپشن دارد! آپشنى با عنوان بازى کردن در ترکیب اصلى!
پرسپولیســى ها در نیم فصل اول از خرید بازیکن محروم هستند و شکى وجود ندارد که منشا یکى از 
بازیکنان ثابت این تیم حداقل تا نیم فصل خواهد بود.حتى اگر او از 30 بازى 15 بازى را هم به میدان 
برود باید رقمى در حدود 50 هزار یورو به قرارداد این بازیکن اضافه کنند.آپشنى عجیب که اگر همین 
حاال از مسئوالن پرسپولیس درباره اش سئوال کنید احتماًال مى گویند که براى تزریق روحیه و البته 

انگیزه براى رسیدن به ترکیب اصلى است. 

نصف جهــان مدافع سپاهان معتقد 
اســت محرومیت تیمش از داشتن 
هــوادار در بــازى اول لیگ 
هجدهم کیفیــت بازى را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 لیگ هجدهم از این هفته 
آغاز مى شود و سپاهان از 
ساعت 20:45 روز جمعه 
میزبان صنعت نفت آبادان 
خواهد بود. خالد شــفیعى 
مدافع طالیى پوشــان 
درباره آخرین وضعیت 
تیمش قبل از برگزارى 
اولین دیدار گفت: خدا 
را شکر شرایط خیلى 

خوبى داریم و تمرینات پیش فصل مان را به بهترین 
شکل گذراندیم. یک اردوى خوب و با کیفیت هم 
در ترکیه داشتیم و با دیدارهاى تدارکاتى که انجام 

دادیم به انسجام الزم رسیده ایم. 
شفیعى با ابراز تاسف از محرومیت تیمش از داشتن 
تماشاگر در هفته اول تصریح کرد: تحت هر شرایطى 
نبودن  تماشــاگران به فوتبال ما ضربه مى زند و 
کیفیت بازى را کاهش مــى دهد. با توجه به اینکه 
این اتفاقــات مربوط به فصل گذشــته بود انتظار 
مى رفت فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ از 
محرومیت تیم ها چشم پوشى مى کردند. امیدوارم 
در فرصت باقى مانده مسئوالن باشگاه بتوانند این 

حکم را ملغى کنند.
مدافع ســپاهان در مورد دیدار اول تیمش مقابل 
صنعت نفت خاطرنشان کرد: صنعت فصل قبل یکى 

از بهتریــن 
فصل هاى خود 

را پشت سر گذاشت 
و رتبه تک رقمــى آوردند. امســال نیز هم مربى 
خارجى آورده اند و هــم بازیکنان با کیفیتى جذب 
کرده اند. بهرحال دیدارها در هفته هاى اول کمى 
سخت و دشوار است و تا بازیکنان در شرایط مسابقه 
قرار بگیرند نیاز به زمان دارند. اما فکر مى کنم تیم 

ما پتانسیل الزم براى یک شروع قدرتمند را دارد.

جام ملت هاى آسیا درحالى قرار است در دى ماه در امارات برگزار شود که تیم ملى ایران 
براى حضور در این بازى ها با مشکل بزرگى روبرو است.

 تیم ملى ایران باید خود را آماده حضور در جام ملت ها کند اما در حال حاضر تعدادى از 
بازیکنان این تیم که در جام جهانى حضور داشتند هم اکنون با مشکل سربازى روبرو 
هستند و ممکن است نتوانند براى حضور در این بازى ها مشکل خروج از کشور خود 

را حل کنند.
مشکل فوتبال ایران از جایى شروع مى شود که در حال حاضر 7-8 بازیکن تیم ملى مشمول 

خدمت سربازى هستند و حضور آنها در جام ملت ها به دغدغه اصلى کى روش تبدیل شده است.
مهدى تاج در مورد راهکار فدراسیون فوتبال در مورد حل مشکل بازیکنان سرباز هم گفت: با وزیر و 

صالحى امیرى جلسه داشتیم. مسئله سربازها مسئله ملى است. شما دیدید 
که یک افتخارى نصیب فوتبال کشور شــده که در چند مورد مورد تائید 
مقام معظم رهبرى قرار گرفته است. این اتفاق خوبى محسوب مى شود.از 

آن طرف مسئوالن نظام وظیفه هم مى خواهند در این موفقیت ها شریک باشند.به همین 
علت به سرلشکر باقرى نامه نوشتیم و از آنجا که او را از نزدیک مى شناسم مى دانم که 

منافع  ملى توسط او و ستاد مشترك نیروهاى مسلح در نظر گرفته مى شود.
وزیر ورزش و جوانان هم به این موضوع واکنش نشان داد و البته ادعا کرد مشکل این بازیکنان اما مسعود سلطانى فر 

همان طور که تا االن مشکالتشان حل شده ان شاءا...از این به بعد هم حل خواهد شد. حل مى شــود: 

نصف جهــان  این روزها با توجه به تداوم درخشــش سامان قدوس در 
رقابت هاى باشگاهى رســانه ها ســئوال مى کنند که چرا وى در 
جام جهانى از سوى سرمربى تیم ملى کمتر به کار گرفته شد.مهاجم 
تیم ملى ایران و اوسترشوند در بازگشــت از جام جهانى نیز روند 
درخشانش را در باشگاهش نشــان داد تا ثابت شود او شایستگى 
حضور بیشترى در ترکیب تیم ملى در روسیه بوده است و او الیق 

اعتماد بیشترى از سوى کى روش بوده است.
ســامان قدوس با وجود اینکه یکــى از تأثیرگذارترین بازیکنان 
تیم ملى بود اما خیلى کم از ســوى کارلوس کــى روش به بازى 
گرفته شــد. او در این جام در مجموع 29 دقیقه براى تیم ملى به 
میدان رفت و به نظر این ســهم کافى براى توانایى هاى ســامان 
از 270 دقیقه بازى ایران در جام جهانى نیســت. او در اولین بازى 
تیم ملــى برابر مراکــش در دقیقه 85 به جــاى علیرضا جهانبخش  
به بازى آمــد و تاثیرگذارى اش یک گل بــود. او در آخرین دقایق بازى 
یک خطاى عالــى در گوشــه هجده قــدم گرفت و ســانتر حاج صفــى تبدیل بــه تنها 

گل ایران شد. 
در بازى دوم برابر اسپانیا نیز در دقیقه 86 به جاى وحید امیرى به میدان آمد و در سومین بازى کمى 
زودتر و از دقیقه 70 باردیگر جانشین جهانبخش شد. شش دقیقه بعد از حضورش و فشارى که از 
سمت راست روى دروازه پرتغال آمد صاحب یک ضربه پنالتى شدیم و تک گلمان را زدیم. او روى 
شانس بزرگ و آخرین شوت به دروازه ایران در جام جهانى نیز نقش اصلى را داشت.  او ضربه سر 
آزمون را با یک استپ فوق العاده به فضاى مناسب برد تا از آن شوت هاى خاص خودش بزند اما 
ضربه او به دفاع برخورد کرد و به طارمى رسید و آن فرصت استثنائى صعود به مرحله بعدى جام 

جهانى از دست رفت.
قدوس با وجود تنها 29 دقیقه بازى در جام جهانى در بازگشت به سوئد و در سه بازى پیاپى 
توانست 4 گل براى تیم باشــگاهى اش به ثمر برســاند و با 8 گل در صدرجدول گلزنان 
ســوئد قرار بگیرد. او مى تواند در پایان این فصل از رقابت هاى باشگاه هاى سوئد یکى 
از مهره هاى جذاب نقل و انتقاالت اروپا باشــد. ســامان اگر در جام جهانى بیشتر بازى 
مى کرد شــاید تیم ملى ایران در بخش تهاجمى بهتر مى توانســت عمل کند همانطور 
که او در 29 دقیقه حضورش در ترکیب تیم ملى در مجموع ســه بازى روى سه شوت 
تیم ملى به سمت دروازه حریف نقش اساسى داشــته است. شاید اگر آن ضربه عالى

او که به طارمى رسید در آخرین دقایق بازى با پرتغال تبدیل به گل مى شد و تیم  
ملى به مرحله بعد مى رفت قدوس مى توانســت نقش بیشترى در ترکیب تیم 

کى روش پیدا کند.
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عالقه سروش به پیکان سوارى! امان از آپشن! گوچى به آپوئل نیکوزیا پیوست

ضد حال وزیر خارجه 
به استقالل!

دعواى تازه 
در راه اســــت!

 و به آمریکا 
اشــد؟ من 
یم ملى بودم 
ى تیم ملى را 
 انتخاب هم 

یک جفت کفش ندارند براى بازى کردن چه برسد به 
داشتن دکتر براى تیم! 

ش فصل مان را به بهترین 
وى خوب و با کیفیت هم 
رهاى تدارکاتى که انجام 

یده ایم. 
حرومیت تیمش از داشتن 
یح کرد: تحت هر شرایطى 
فوتبال ما ضربه مى زند و 
ــى دهد. با توجه به اینکه 
فصل گذشــته بود انتظار 
وتبال و ســازمان لیگ از 
وشى مى کردند. امیدوارم

سئوالن باشگاه بتوانند این 

د دیدار اول تیمش مقابل 
رد: صنعت فصلقبلیکى

از بهتریــن 
فصل هاى خود 

را پشت سر گذاشت 
و رتبه تک رقمــىآوردند. امســالنیزهم مربى
خارجىآورده اند وهــم بازیکنان با کیفیتىجذب
کرده اند. بهرحال دیدارها در هفته هاى اول کمى
سخت ودشوار است وتا بازیکنان در شرایط مسابقه
قرار بگیرند نیاز به زمان دارند. اما فکر مى کنمتیم

ما پتانسیل الزم براى یک شروع قدرتمند را دارد.

مشکل این بازیکنان 
هم حل خواهد شد. 

نصف جهــان این ر
رقابت هاى باشگ
جام جهانى از س
تیم ملى ایران
درخشانش را

حضور بیشترى
اعتماد بیشترى
ســامان قدوس
تیم ملى بود اما
گرفته شــد. او
میدان رفت و به
از 270 دقیقه باز
تیم ملــى برابر مر
به بازى آمــد و تاثیرگ
یک خطاى عالــى در گوشــه هجده قــ

گل ایران شد. 
بازى دوم برابر اسپانیا نیز در دقیقه 86 بهجاى 6در
70 باردیگر جانشینجهانبخش زودتر و از دقیقه
سمت راست روى دروازه پرتغال آمد صاحب یک
شانس بزرگ و آخرین شوت به دروازه ایران د
آزمون را با یک استپ فوق العاده به فضاى منا
ضربه او به دفاع برخورد کرد و به طارمى رسی

جهانى از دست رفت.
9قدوس با وجود تنها 29 دقیقه بازى در ج

4توانست 4 گل براى تیم باشــگاهى اش
ســوئد قرار بگیرد. او مى تواند در پایا
از مهره هاى جذاب نقل و انتقاالت ار

بخش شــاید تیم ملى ایران در مىکرد
ترک 9که او در 29 دقیقه حضورش در
تیم ملى به سمت دروازه حریف نق

او که به طارمى رسید در آخرین
ملى به مرحله بعد مى رفت

کى روش پیدا کند.

سامان همچنان مى درخشد

الیق اعتماد بیشترى بودى!
ان شاءا... حل میشه!

 تیم ملى ایران 

ضر تعدادى از
ربازى روبرو
خود ز کشور

 تیم ملى مشمول 
وش تبدیل شده است.

ن سرباز هم گفت: با وزیر و 

 
اشند.به همین 
سم مى دانم که 

نصف جهــانمدا
اســت محرومیت
هــوادار در
هجدهم
تحت تاث
 لیگ هج
آغاز مى

5ساعت 5
میزبان ص
خواهد بو
مدافع
دربار

تیمش
اولی
را

وزیر ورزش و جوانان هم بهاما مسعود سلطانى فر 
همان طور که تا االنحل مى شــود: 

حیف که هواداران سپاهان نیستند
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ذوب آهن، یکى از با ثبات تریــن تیم هاى چند فصل 
اخیر لیگ برتر فوتبال ایران اســت و بــه همین دلیل، 
همواره توانســته در ایــن لیگ، به موفقیت دســت 
یابد. مردان ســبزپوش اصفهانى که فصل گذشــته را
 با عنــوان نایب قهرمانــى فصل به اتمام رســاندند،

 امســال نیز مى خواهند در هر ســه جام جزء مدعیان 
باشند.

بــه گــزارش خبرنــگار ایمنا، شــاید یکــى از علل
 موفقیت تیــم فوتبال ذوب آهن در ســال هاى اخیر، 
مدیریت با ثبات و حرفه اى ســعید آذرى باشــد. این 
قهرمان ســابق وزنه بردارى، در جمــع ذوب آهنى ها
 خــوب عمل کــرده و توانســته تیــم فوتبــال این

 باشگاه را رفته رفته به سمت موفقیت در لیگ، هدایت 
کند.

یکى از اتفاقات تاثیرگذار براى ذوب آهن پیش از ابتداى 
فصل، جدا شــدن امیر قلعه نویى، مربى موفق آن ها از 
این تیم و پیوستن او به ســپاهان بود. جدایى که تا روز 
انجام، ذوب آهن از قبول آن امنتــاع و مکرراً آن را رد 

مى کرد.
اما آذرى توانســت در جذب جایگزین بــراى مربى، با 
برنامه ظاهر شــود و امید نمازى را بــه خدمت بگیرد. 
نمازى زاده چندین تیم را در ســطوح مختلف ایاالت 
متحده هدایــت کرده اســت و هدایت تیــم زیر 18 
ســاله هاى این کشــور را هم در کارنامه خود داشته 
است. همچنین وى به مدت 3 ســال در کنار کارلوس 
کى روش در تیم ملى حضور داشت که به نظر مى رسد 

که این مربى، توانایى موفق کردن ذوبى ها و 
همینطور، ورود سبکى جدید به فوتبال 

این کشور را داشته باشد.

در پســت دروازه بان، رشــید مظاهــرِى ملى پوش، 
براى یک فصل دیگر دروازه این تیــم را بیمه خواهد 
کرد تا ذوبى ها یکى از معدود تیــم هاى لیگ برترى 
باشــند که بدون هیچ حرف و حدیثى، مردى مطمئن 
در درون دروازه خــود ببیننــد. البتــه ذوب آهن روى 
نیمکت هم محمــد باقر صادقى را خواهد داشــت که
 خیال این تیم را به کلى در پســت دروازه بانى، راحت 

خواهد کرد.
در خط دفاع،  خالد شــفیعى به تیم همشــهرى 
رفت و محمد ســتارى نیز راهى پارس 

جنوبى جم شــد. البته ذوب آهن با بازگشــت هادى 
محمدى از تراکتور ســازى پس از اتمام دوره خدمت 
وظیفه عمومى وخرید مسعود ابراهیم زاده از تیم صنعت 
نفت آبادان به نوعى نگران خط دفاعى خود نیست و در 
کنار بازیکنان فصل گذشته خود همچون محمدزاده و 
نژاد مهدى انتظار یک خط دفاعى منسجم از ذوب آهن 

مى رود.
حضور قاســم حدادى فر با تجربــه و حمید بوحمدان 
که قابلیــت بــازى در چنــد پســت را دارد، از دیگر 
نقاط قوت ذوب آهــن در لیگ هجدهــم خواهد بود، 
هرچنــد جدایى ولســیانى آنچنــان بــراى ذوبى ها 

مطلوب نبود.
بى تردید ذوب در خط هافبک، یکى از بهترین بازیکنان 
موجود در پنجــره نقــل و انتقاالتى، یعنى محســن 
مسلمان را جذب کرد. هافبک بســیار خوش تکنیک

 ســابق پرســپولیس، پس از مشــکالتى کــه با این 
تیم داشــت و عدم توافق با سرخپوشــان تهرانى، به
تیم سابق خود بازگشت تا عالوه بر این که رفتن بختیار 
رحمانى به سپاهان، براى سبزپوشان خطرآفرین نشود، 
نمازى یک عنصر بسیار تاثیر گذار در جلو زمین داشته 

باشد.
البتــه جذب مجتبــى حقدوســت، زبیــر نیک نفس 

و رضــا حبیــب زاده ذوب آهــن را به طــور کلى در 
خط هافبــک تامین کــرده و با وجــود بازیکنى مثل 
محمدرضا حسینى، خط حمله این تیم به راحتى تغذیه 

مى شود.
در خــط حملــه، اصفهانى هــا مهاجم گلــزن خود 
یعنى مرتضى تبریزى را علیرغم شــایعات، از دســت 
ندادنــد و این بازیکــن بار دیگــر وفــادارى خود به
 اصفهانى ها را نشان داد. البته جدایى کى روش استنلى،
 باعث شــد ذوب آهن که فصل گذشــته در نوك خط 
حمله کم تعــداد بود، به فکر خرید مهاجــم بیافتد و در 
بازار پیش فصل امســال، مسعود حسن زاده از سپاهان 
را جذب کنند. اما کار آن ها در جذب مهاجم به همینجا 
ختم نشد تا  مارین سیلوا فرناندز برزیلى و ادى فرناندز 
از هنــدوراس هــم راهى تیــم ســبزپوش اصفهانى

 شوند.
حال باید دید تیم ذوب آهن که به طول کلى شــاکله 
و ســاختار اصلى خود را حفظ کرده اســت، آیا باز هم 
مى تواند با امیــد نمازى در لیگ بدرخشــد یا اتفاقات 
فوتبال براى سبزپوشان اصفهانى، برخالف این داستان 
رخ خواهد داد. به هرحال تا قبــل از لیگ، ذوب آهن از 
لحاظ آمارى قطعا یکى از مدعیان قهرمانى در لیگ ما 

خواهد بود.
ذوبــى هــا در حالــى در هفتــه اول لیــگ برتــر 
در قائم شــهر به مصاف نســاجى مازنــدران خواهند 
رفت که فصل گذشــته در رتبه دوم لیگ قرار گرفتند 
و در جــدول نیم فصــل دوم، صدر نشــین رقابت ها
 بودند. ضمن اینکــه حضور مهدى رجــب زاده روى 
نیمکت به عنوان مربى مى تواند براى این تیم مثمرثمر 

باشد.

سرعتى زن تیم ملى والیبال ایران گفت: اصًال با عقل جور در 
نمى آید که در 5 هفته به 5 قاره سفر کنیم.

سیدمحمد موسوى در مورد آخرین شرایط تیم ملى والیبال 
ایران در آستانه حضور در بازى هاى آسیایى جاکارتا اظهار 
داشت: تمرینات را از هفته گذشته شروع کردیم. بعد از لیگ 
ملت هاى سخت و فشرده که بسیار بازیکنان را اذیت کرد 
تمرینات را آغاز کردیم. حدود سه هفته استراحت کردیم، اما 
این استراحت از نوع فعال بود یعنى بازیکنان تمرینات خود 

را به صورت انفرادى دنبال مى کردند. 
وى خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمام بازیکنانى که مصدوم 
بودند به شرایط ایده آل رسیده  اند و در تمرینات حضور دارند. 
متاسفانه زمانى زیادى تا بازى هاى آسیایى نداریم و به همین 
دلیل باید بســیار خوب تمرین کنیم تا نماینده شایسته اى 
براى کشورمان باشیم و از عنوان قهرمانى خود دفاع کنیم. 

ســرعتى زن تیم ملى والیبال ایران عنوان کرد: بازى هاى 
آســیایى مى تواند تدارك خوبى براى رقابت هاى قهرمانى 

جهان باشد، چون آن مســابقات بسیار مهمتر از بازى هاى 
آسیایى است. درست است که حضور در بازى هاى آسیایى در 
برنامه هاى ما نبود، اما ظاهراً این مسابقات از اهمیت باالیى 
براى مسئوالن ورزش کشور برخوردار است. کارمان سخت 
است و نمى توان گفت که ما به راحتى در جاکارتا طال خواهیم 
گرفت. تیم هایى همچون چین و کره جنوبى و ژاپن تمرینات 

خوبى داشته  اند و با قدرت به میدان خواهند آمد. 
موسوى گفت: دوره گذشته به راحتى قهرمان شدیم، چون 
تیم بسیار خوبى داشــتیم، اما براى این دوره هم نمى توان 
گفت که به راحتى قهرمان مى شــویم. بــه نظر من براى 
رسیدن به هدف خود باید ســخت بجنگیم و نباید تیمى را 
دست کم بگیریم. خوشخبتانه آسیب دیدگى ها تقریبا از بین 
رفته و مى توانیم با ترکیبــى از بازیکنان جوان و باتجربه به 

هدف خود برسیم.
وى درخصوص مصدومیتش تصریح کــرد: در 40 روزى 
که زمان داشتم مداوم تمرین کردم و توانستم مصدومیتم 

را برطرف کنم. من آســیب هاى کهنه دارم و امیدوارم این 
دردها مخصوصًا درد زانو دوبــاره برنگردد و اذیتم نکند. در 
لیگ ملت ها شــرایط فرق مى کند و مسافرت ها کار دست 
آدم مى دهد. ما حدود 38 ساعت در راه بودیم تا به آرژانتین

 رسیدیم. در طول سفر شرایط به قدرى سخت بود که واقعًا 
اذیت شدیم. 

سرعتى زن تیم ملى والیبال ایران با بیان اینکه برنامه ریزى 
براى لیگ ملت ها اصــًال خوب نبود، ادامــه داد: من هیچ 
رشته اى را ندیده ام که چنین شرایطى داشته باشد و تیم ها 
قاره  پیمایى کنند. اصًال با عقل جور در نمى آید که در 5 هفته 
به 5 قاره ســفر کنیم. نمى دانم دلیل ایــن برنامه ریزى ها 
چیســت، اما مى دانم که بازیکنان را فرسوده مى کند. حاال 
دو تورنمنت در پیش داریم که به صــورت متمرکز برگزار 
مى شــود و فکر مى کنم بازیکنان در این مسابقات شرایط 

بهترى داشته باشند.

پروژه 
«بیرانوند ربایى»

 ناکام ماند!
قهرمانــى پرســپولیس در هفدهمیــن دوره 
رقابت هاى لیگ برتر ســبب شــد تا بازیکنان 

پرسپولیس همچنان از این باشگاه طلبکار باشند.
 هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که تقریبا توانست 
ارقام قراردادهاى بازیکنان و کادرفنى سرخپوشان 
را تامین کــرده و به آنها بپردازد حــاال با دغدغه 
جدیدى روبرو شــده اســت.اعضاى تیم فوتبال 
پرسپولیس هر کدام بسته به قراردادشان 15 الى 
20 درصد از ارقام مربوط بــه قراردادهاى فصل 
گذشــته خود را به عنوان پاداش قهرمانى لحاظ 

کرده اند اما هنوز موفق به دریافت آن نشده اند.
 همین موضوع هم باعث دلخورى برخى بازیکنان 
پرسپولیس شــده اســت تا آنها خواهان دریافت 
بندهاى مالى مربوط به پاداش قهرمانى و همچنین 
حضور در جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا 
باشند. پاداشــى که نزدیک به 10 میلیارد تومان 
براى سرخپوشان آب مى خورد و آنها مبلغ کافى را 
براى پرداخت آن ندارند تا در آستانه رقابت هاى 

لیگ برتر با مشکلى جدید روبرو شوند. 

سرمربى نفت مسجدسلیمان با گالیه از مسئوالن 
این تیم در عــدم انجام تعهــدات مالى در قبال 
بازیکنان مدعى شد تنها 72 ساعت منتظر عملى 

شدن قول مدیران  خواهد ماند.
بعد از اینکــه عبدا... ویســى ســرمربى نفت 
مسجدسلیمان در تمرین اخیر این تیم حاضر نشد 
اخبار زیادى مبنى بر قهر او منتشر شد. برخى هم 
از ارسال پیامک هاى تهدیدآمیز به این سرمربى 
خبر دادند. ویســى که در حال گذراندن دوران 
نقاهت خود اســت به خبرنگاران گفت: من تیم 
نفت مسجدسلیمان را خیلى دیر تحویل گرفتم 
ولى با تالش هاى شبانه روزى بازیکنان و کادر 
فنى دوران بدنســازى را پشت ســر گذاشتیم و 
بازى هــاى تدارکاتى مان را نیــز انجام دادیم. 
همه بچه ها فشــار زیادى را تحمــل کردند تا

عقب ماندگى مان را جبران کنیم اما متاســفانه 
قول هایى که به بازیکنان داده شده بود عملى نشد.

ویسى با انتقاد از شرایط مالى بازیکنانش درباره 
هزینه هاى تیمش تصریح کــرد: ما کل تیم را 
با شش میلیارد تومان بســتیم و در این شرایط 
اقتصادى حتى کولیبالى را بدون دالر و با تومان 
ایرانى به تیــم آوردیم. وقتى قرار اســت در این 
شــرایط اقتصادى تیم را با نهایت صرفه جویى 
ببندیم الاقل مســئوالن واریزى هاى بچه ها را 

به موقع عملى کنند.
او ادامه داد: من ســند معتبر دارم که در تیم هاى 
مطرح کشــور بازیکنانى وجود دارنــد که رقم 
قراردادشــان به اندازه کل تیم ماست. آن وقت 
مســئوالن ما براى واریز 30 درصد قراردادهاى 
بازیکنــان ما با مشــکل مواجه هســتند. حتى 
نتوانســته اند براى بازیکنانى که از بیرون استان 
آورده ایم محل مناسبى براى سکونت تامین کنند.

پاداش قهرمانى 
دردسر جدید

کولیبالى را با تومان 
ایرانى خریدم!
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نصف جهان  خبرگزارى فارس در گزارشى از پروژه  هوایى 
کردن بیرانوند براى پیوســتن به دیناموکیف اوکراین 
پرده برداشــت و در ادامه هم خبرگزارى هاى میزان و 
سایت آى اسپورت گزارش هاى مشابهى را در این باره 

منتشر کردند.
در این گزارش ها آمده بود:در شرایطى که پرسپولیس 
از فقر بازیکن رنج مى برد یکى از مســئوالن سابق این 
باشگاه از دروازه بان ملى پوش این تیم خواسته بود تا از 

جمع شاگردان برانکو جدا شود!
در روزهایى که مســئوالن باشگاه پرسپولیس به دنبال 
حفظ حداکثرى بازیکنان فصل قبل خود بودند تا به دلیل 
بســته بودن پنجره نقل و انتقاالت این باشگاه، از نظر 
نیروى انسانى در لیگ هجدهم دچار مشکل نشوند یکى 
از مسئوالن سابق این باشگاه اقدام عجیبى انجام داد به 
طورى که این مساله با واکنش تند حمیدرضا گرشاسبى 

سرپرست این باشگاه هم روبرو شد.
علیرضــا بیرانوند عملکرد چشــمگیرى در جام جهانى 

2018 داشــت و همین موضوع باعث شد 
تا به دلیل این عملکرد مناسب، این بازیکن 
با پیشنهادهایى از ســوى برخى از تیم هاى 
خارجى روبرو شــود امــا از آنجایــى که با 

پرسپولیس تا ســال 1400 قرارداد دارد براى 
جدایى از این تیــم و عزیمت به یکــى از تیم هاى 

خواهانش بایــد رضایت نامــه خود را از پرســپولیس 
مى گرفت امــا در نهایت این اتفاق رخ نداد و قرار شــد 
در صورتى که این دروازه بان ملى پوش پیشنهاد خوبى 
داشته باشد در نیم فصل از جمع شــاگردان برانکو جدا 

شود.
در این بین موضوع عجیب اما عملکــرد دور از انتظار 
محمدعلى ترکاشــوند معاون اقتصادى، مسئول نقل 
و انتقاالت و مدیر آسیایى ســابق تیم پرسپولیس بود! 
چند شب پیش و درســت در زمانى که علیرضا بیرانوند 
با پیشــنهاد تیم دیناموکیف اوکراین روبرو شــده بود 
ترکاشوند در حوالى نیمه شب با حضور در پارکینگ منزل 

بیرانوند او را ترغیب 
به جدایى از پرســپولیس 

مى کند و به او مى گویــد که لیاقت 
او باالتر از بودن در پرســپولیس اســت و بهتر است به 
دیناموکیف برود و از آنجا راهى تیم هاى بزرگتر شــود! 
حتى این مدیر سابق پرسپولیس از بیرانوند پاسپورتش را 
تقاضا مى کند تا برایش بلیت و ویزاى اوکراین را بگیرد تا 
در لژیونر شدن این بازیکن سهولت انجام پذیرد. بیرانوند 
اما حاضر بــه این کار نمى شــود و در نهایت حمیدرضا 
گرشاسبى سرپرست باشــگاه پرسپولیس هم از طریق 

وکیل این دروازه بان در 
جریان اتفاقــات رخ داده قرار 

مى گیرد.
ترکاشــوند که به دلیل مناســباتى که در کشور 

اوکراین دارد و حتى شنیده مى شــود محل زندگى 
خود را به این کشــور منتقل کــرده در زمان حضورش 
در پرسپولیس، این باشگاه را براى دو سال پیاپى جهت 
برگزارى اردو به این کشــور برد و این بار قصد داشته تا 
دروازه بان پرسپولیس را راهى کیف پایتخت اوکراین کند 

که البته در این ماموریت ناکام ماند.

قاره پیمایى کار دست مان داد !  

ر ى ر ب ور ى یم ر ىروش
توانایى موفق کردن ذوبى ها و  که این مربى،

همینطور، ورود سبکى جدید به فوتبال 
این کشور را داشته باشد.
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در خط دفاع،  خالد شــفیعى به تیم همشــهرى
رفت و محمد ســتارى نیز راهى پارس

سرعتى ز
نمى آید ک
سیدمحم
در ایران
داشت: تم
ملت هاى
تمرینات
این استر
را به صور
وى خاطر
بودند بهش
متاسفانه
دلیل باید
براى کش
ســرعتى
آســیایى

وران
تیم ن

رفتم 
 کادر

تیم و 
دیم. 
ند تا

ـفانه 
نشد.

رباره 
یم را 
رایط 
ومان 
این  ر
جویى

 ها را 

هاى
رقم 
وقت
هاى
حتى
ستان 
کنند.

بررسى نقل و انتقاالت باشگاه ذوب آهن اصفهان؛

حفظ شاکله سبزها
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خیار میوه اى سرشار از مواد مغذى مفید و همچنین برخى 
ترکیبات گیاهى و آنتى اکسیدان هاست که ممکن است 
به بهبود و حتى پیشگیرى از برخى شرایط و بیمارى ها 

کمک کنند.
در شرایطى که خیار بسیارى از ویتامین ها و مواد مغذى 
اساسى را ارائه مى کند، براى پوســت نیز مفید است و 
مى تواند به گــوارش و اجابت مــزاج روان کمک کند. 
در ادامه به برخــى خواص فوق العاده این میوه اشــاره 

شده است.

افزایش آنتى اکسیدان ها 
آنتى اکسیدان ها به خنثى سازى رادیکال هاى آزاد در 
بدن که با خطر ابتال به سرطان پیوند خورده اند، کمک 
مى کنند. چندین ترکیب زیســت فعــال در خیار وجود 
دارد که از آن جملــه مى توان به کوکوربیتاســین ها، 

گلوکوزیدها، لیگنان ها و آپیژنین ها اشاره کرد.
این ترکیبات به همراه فالونولى به نام فریستین نشان 

داده اند که توانایى باالیى براى مبارزه با سرطان دارند. 

کمک به سم زدایى طبیعى
خیار دوست دستگاه گوارش انسان است و به پاکسازى 
کبد که مسئولیت پاالیش مواد مضر مصرفى را بر عهده 

دارد، کمک مى کند.
خیار با حذف ســموم و مواد زاید انباشته شده در خون و 
روده، به دستگاه گوارش کمک مى کند. همچنین خیار 
یک ادرارآور طبیعى است، از این رو به بدن در دفع سموم 
هرچه بیشتر از طریق ادرار کمک مى کند. در شرایطى 
که کبد مى تواند خود وظیفه پاکسازى بدن را انجام دهد، 
اما حضور یک همراه که به این رونــد کمک مى کند، 

ضررى ندارد.

جایگزینى براى آب ساده
تأمین آب مورد نیاز بدن همواره اهمیت دارد، به ویژه در 
ماه هاى گرم ســال که کمبود آب بدن مى تواند با بروز 

عالیم شدیدى همراه باشد.
خیار نــه تنهــا منبع خوبــى بــراى مــواد مغذى و 

آنتى اکســیدان ها محسوب مى شــود، بلکه درحدود 
95 درصد این میوه از آب تشــکیل شــده است. از این 
رو، خوردن خیار مى تواند تقریباً مشــابه با نوشیدن یک 

لیوان آب باشد. 

کمک به کنترل وزن 
اگر در تالش هستید تا وزن سالم بدن خود را حفظ کنید، 
خیار یکى از محصوالتى است که مى توانید براى کمک 
به این روند مد نظر قرار دهید. خیار کالرى کمى دارد، اما 
حاوى فیبر غذایى است. مواد غذایى حاوى فیبر به حفظ 

وزن سالم بدن کمک مى کنند.
فیبر فواید دیگرى نیز دارد. مصرف رزانه 25 تا 30 گرم 
فیبر را هدفگذارى کنید و به خاطر داشته باشید که فیبر 
موجود در خیار در پوست این میوه قرار دارد، از این رو با 

پوست کندن آن فیبرى نیز نصیب شما نخواهد شد.

کمک به اجابت مزاج
اگر در اجابت مزاج با دشــوارى مواجه هستید، مصرف 
خیار ممکن است روش خوبى براى کمک به روان شدن 

شرایط باشد.
آب فراوان موجود در خیار، قوام مدفوع را بهبود بخشیده و 
از یبوست پیشگیرى مى کند. همچنین به لطف محتواى 

فیبر، خیار مى تواند تکرر اجابت مزاج را افزایش دهد.

کمک به سطوح قند خون
اگر به دیابت مبتال هســتید، ممکن است افزودن خیار 
به رژیم غذایى براى شــما مفید باشــد. بررسى هاى 
آزمایشگاهى و آزمایش هاى صورت گرفته نشان داده 
اند که خیار به کاهش سطوح قند خون کمک کرده و از 

عوارض دیابت پیشگیرى مى کند.

متعادل سازى سطوح اسیدیته
خیار یکــى از بهترین مواد غذایى قلیایى اســت که به 
کنترل ســطوح pH بدن کمک کرده و ضد اثرات یک 

رژیم غذایى اسیدى عمل مى کند.
متعادل کردن سطوح اســیدیته که به واسطه مصرف 

غذاهایى مانند غذاهاى سرخ شده، قندها و کربوهیدرات 
هاى پاالیش شــده افزایش مــى یابد، مــى تواند به 
محافظت از انســان در برابر ابتال به بیمارى ها کمک 
کند. محیط اسیدى براى بروز بیمارى مناسب تر است. 
به عنوان مثال، اسیدیته مى تواند با مشکالتى در زمینه 

سالمت استخوان مرتبط باشد.

محافظت در برابر اختالالت عصبى
خیار مى تواند به بهبود سالمت مغز کمک کند. این میوه 
حاوى ماده ضد التهابى به نام «فیســتین» است که با 

سالمت مغز پیوند خورده است.
برخى پژوهش ها نشان داده اند که فیستین مى تواند اثر 
بیمارى هاى عصبى مرتبط با افزایش سن بر عملکرد مغز 
را کاهش دهد و همچنین به حفظ عملکرد شناختى در 

بیماران مبتال به آلزایمر نیز کمک کند. 

میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتى اکسیدان هســتند (مولکول هاى فعالى که مى توانند 
اکسیداسیون مولکول هاى دیگر را خنثى کنند. اکسیداسیون عامل بسیارى از بیمارى هاى 
شایع است) آنتى اکسیدان ها حتى باعث مزایایى چون تغییر حالت ژن، مسیرهاى التهابى و 

ارتقاى مکانیزم هاى دفاعى نیز مى شوند. 
گوجه فرنگى حاوى انواع غذاهاى گیاهى مفید براى ســالمت است از جمله لیکوپن، بتا 
کاروتن، توکوفرول آنتى اکســیدان (ویتامین E )، فیتوسترول ها و کاروتنوئیدهاى کمتر 

شناخته شده.
 LDL لیکوپن موجود در گوجه فرنگى روى کاهش فشــارخون و همچنین ایجاد ثبات در
(کلسترول بد) تأثیر دارد. این ثبات بســیار مهم است چون کلسترول باال زمانى خطرناك

 مى شود که LDL اکسید مى شود و به دیواره هاى شریان ها مى چسبد.
از خواص گوجه فرنگى این است که مشخص شده رب گوجه فرنگى نیز براى جلوگیرى از 
آسیب آفتاب مفید است. رب گوجه فرنگى ترکیب خاصى از لیکوپن، فایتوئن و فایتوفلوئن 

است که UVA و UVB نور خورشید را جذب مى کند.
مطالعات اثرات مثبت گوجه فرنگى و عصاره آن را بر ســالمت اســتخوان و پیشگیرى از 
سرطان پستان و تخمدان نشان داده است ترکیب این مزایا در گوجه فرنگى، آن را به یک 

نیروگاه تبدیل کرده است.  جالب اینجاست که پخته آن هم حاوى مزایاى فراوانى است. 

یک روانپزشک عوامل مؤثر در بروز آلزایمر را توضیح داد.
ابوالفضل قریشى با اشــاره به اینکه آلزایمر بیمارى است که 
سیستم شناختى انسان را درگیر مى کند، گفت: این بیمارى 
یک بیمارى تخریب کننده سیســتم عصبى مغز است و 
عمدتًا در سنین باالى 65 ســال بروز پیدا مى کند. وى 
ادامه داد: اعتقاد بر این است که در حدود 70 درصد این بیمارى 
پایه ژنتیکى دارد و افرادى که در خانواده پیشــینه ابتال به این 
بیمارى را دارند، خطر بیشترى آنها را تهدید مى کند و باید به 

این موضوع توجه بیشترى داشته باشند.
این اســتاد دانشــگاه افزود: بیمارى آلزایمر از شــایع ترین 
نوع اختالالتى اســت که منجــر به فراموشــکارى در افراد 
مى شــود و حافظه و فرایند شــناخت را درگیــر مى کند. وى 
ادامه داد: فراموشــى علل مختلفى دارد که مى تواند توســط 
متخصص ارزیابــى و درمان شــود، اختالالتــى همچون 
فشــارخون کنترل نشــده مى تواند موجب اختالل فراموشى 
شود و نوع عروق مغزى که افراد دارند، بى تأثیر در این مسئله

 نیست. 
قریشــى خاطرنشــان کرد: آلزایمر یک بیمارى پیش رونده 

است و هر چه ســن افراد باال رود، ریسک ابتال به این بیمارى 
افزایش مى یابد و جزو بیمارى هایى اســت که فرایند ســنى 
باعث مســتعد بودن افراد مى شــود. این روانپزشک با اشاره 
به اینکه به دنبال این بیمــارى در پایانه هاى عصبى اختالل 
ایجاد مى شــود، افزود: این بیمــارى بایــد در مراحل اولیه 
شناسایى شــود تا جلوى آسیب هاى بیشــتر به حافظه گرفته 

شود. 
وى خاطرنشــان کرد: براى درمان این بیمــارى، داروهاى 
نوینى وجود دارد که این داروها، ســرعت اختالالت ناشى از 
این بیمارى را کاهش مى دهد. قریشــى با اشاره به اینکه اگر 
فرد گذشــته خود را به یاد آورد، دلیلى بر آن نیست که آلزایمر 
ندارد، افزود: حافظه دور در زمان پیش تر تشکیل شده و اگر فرد 
آنچه در گذشته ها اتفاق افتاده است را به خاطر نیاورد، دلیل بر 
وخامت بیمارى خواهد بود. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: 
خانواده ها باید به این موضوع توجه داشته باشند که افراد مسن 
خانواده دچار فراموشکارى نشوند؛ چرا که اگر در مراحل اولیه 
این بیمارى تشخیص داده شــود مى توان روند بیمارى را کند 

کرد. 

عدس
عدس ها حبوباتى غنى از فیبر و پروتئین هستند. 
درحدود 40 درصد کل کربوهیــدرات موجود در 
عدس را فیبرها تشکیل مى دهند، بنابراین واکنش 
قند خونى پایینى دارند. در هــر 100 گرم عدس 
بیش از 15 گرم فیبر و تقریبــًا 18 گرم پروتئین 

وجود دارد.

دانه کتان
دانه هاى کتان منبع غنى از یک فیبر نامحلول به نام 
«لیگنان» هستند. مصرف منظم دانه هاى کتان به 
کاهش ریسک مشکالت قلبى و سکته هاى مرتبط 
با دیابت کمک مى کند. دانه کتان سطح قند خون 

را در بدن تنظیم و سالمت روده ها و حساسیت به 
انسولین را تقویت مى کند.

غالت کامل
نان گندم ســبوس دار، پاســتا، برنج قهوه اى و 
جو دوســر مواد غذایى غنــى از فیبــر و داراى 
کربوهیدرات هاى پیچیده هستند که چون هضم 
آنها به کندى صورت مى گیرد، افزایش ناگهانى در 

قند خون ایجاد نمى کنند. 

شنبلیله
دانه هاى شنبلیله و برگ هاى آن، هردو تأثیر بسیار 
خوبى بر کنترل دیابت دارند. فیبر فراوان این ماده 

غذایى، روند هضم را کنترل و جذب کربوهیدرات ها 
و قندها را در بدن تنظیم مى کند. این ماده غذایى 
همچنین تحمل گلوکز بدن را تقویت مى کند و 

سطح کلسترول بد را کاهش مى دهد.

گالبى
 گالبى شــاخص قند خون پایینى دارد و غنى از 
فیبرهاى غذایى است که به جلوگیرى از یبوست 
کمک مى کند. یبوســت یک مشکل معمول در 
افراد دیابتى اســت. گالبى مى تواند به کند شدن 
روند جــذب قندها در بدن کمک کنــد، بنابراین 
یک میان وعده بسیار خوب براى افراد دیابتى به 

شمار مى آید.

مصرف خیار یعنى کمک 
به سم زدایى طبیعى

آلزایمر چه کسانى را درگیر مى کند؟

یک متخصص پوســت و مو گفت: به افراد توصیه مى شود براى محافظت از 
پوســت در برابر مضرات نور آفتاب در فصل تابستان، لباس رنگى و روشن 

بپوشند.
هوشنگ احسانى گفت: لباس هاى رنگ روشن مانع جذب نور آفتاب مى شوند 
و همین امر موجب محافظت پوست در برابر مضرات نور خورشید مى شود. 
وى افزود: لباس هاى رنگ تیره عالوه بر جذب نور آفتاب و قرار دادن فرد در 
برابر مضرات نور خورشید، موجب افزایش تعریق و از دست رفتن الکترولیت 

مى شود.
این متخصص پوست و مو خاطرنشــان کرد: عالوه بر این، به افراد توصیه 
مى شود براى محافظت از پوست از کرم هاى ضد آفتاب، عینک آفتابى، نقاب یا 
کاله استفاده کنند. وى تصریح کرد: افراد ضمن محافظت از پوست باید تا حد 
امکان از ترددهاى غیرضرورى در ساعات اوج تابش نور خورشید خوددارى 
کنند. احســانى افزود: با توجه به اینکه قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
فعالیت غدد تعریق را افزایش مى دهد، به افراد توصیه مى شود پس از پایان 

فعالیت هاى روزانه  و بازگشت به منزل استحمام کنند.

یک متخصص ارتوپد با اشــاره به دالیلى 
که منجر به تعویض مفصل زانو مى شــود، 
گفت: زنان به دلیل پوکى استخوان، بیشتر 

از مردان دچار آرتروز مى شوند.
اســرافیل زنجانى در ارتبــاط با موضوع 
آرتروپالستى اظهار کرد: آرتروپالستى در 
واقع بازســازى مفصل با استفاده از ایجاد 
یک مفصل مصنوعى بوده و زمانى که مفصل 
ساییده شــده و از بین مى رود، مى توان از 
مفصل مصنوعى براى بیمار استفاده کرد.

وى بیان کرد: از دالیلى که منجر به تعویض 
مفاصل مى شــود، آرتروز پیــش رفته و 
شکستگى هاى چند قطعه اى و تومورهاى 

استخوانى را مى توان نام برد.
زنجانى افزود: در زنان به دلیل شــیوع 

پوکى استخوان بیشتر از مردان عمل 
آرتروپالســتى انجام مى شود در 

افراد باالتر از 65 سال عالوه بر 
موارد ذکر شده، شکستگى هاى
 ناحیه گــردن ران نیز منجر 
به تعویــض مى شــود.  این 
متخصص ارتوپــد ادامه داد: 
اســتفاده بیش از حد از پله و 
همچنین چاقى از عوامل مستعد 

کننده آرتروز زانــو و مفصل ران 
است، اما در شــانه و آرنج بیشتر 
به علت تومورهاى اســتخوانى و 
شکستگى هاى چند قطعه اى داخل 

مفصلى منجر بــه مفصل مصنوعى 
مى شود.

زنان بیشتر 
از مردان دچار 

ساییدگى مفصل 
زانو و آرتروز 

مى شوند

5 ماده غذایى که قند خون را کنترل مى کنندخواص گوجه فرنگى براى سالمت

تابستان لباس رنگى بپوشید

استفاده کرد. براى بیمار
الیلى که منجر به تعویض 
د، آرتروز پیــش رفته و 
چند قطعه اى و تومورهاى 

وان نام برد.
زنان به دلیل شــیوع 

یشتر از مردان عمل 
نجام مى شود در 
عالوه بر 6 سال
شکستگى هاى
ران نیز منجر 
شــود.  این

ـد ادامه داد: 
 از حد از پله و 
 عوامل مستعد 

ــو و مفصل ران 
انه و آرنج بیشتر 
ى اســتخوانى و 
چند قطعه اى داخل 
ـه مفصل مصنوعى 

مصرف مواد غذایى غنى از فیبر یکى از راه هاى کنترل دیابت است. تحقیقات نشان داده فیبر موجود در مواد غذایى گیاهى، روند افزایش قند خون را ُکند 
مى کند. براى اینکه 20 تا 35 گرم فیبر مورد نیاز روزانه را از رژیم غذایى خود دریافت کنید مواد غذایى زیر را در رژیم دیابتى خود بگنجانید.
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یک زن جوان به علت نامعلومى از طبقه چهارم 
ساختمانى مسکونى در خیابان هالل احمر تهران 
به پایین افتاد و به طرز معجزه آسایى از این اتفاق 

جان سالم به در برد.
در این حادثه که ساعت 13:25 دقیقه ظهر روز 
یک شــنبه روى داد، یک زن 38 ساله به علت 
نامعلومى از پنجره منزل خــود در طبقه چهارم 
ساختمان مســکونى 4 طبقه اى به پایین افتاد 
که درمیان راه درباالى تابلــوى تبلیغاتى مغازه 
طبقه همکف این ساختمان گیر کرد و درهمان 
مکان ماند. این زن به رغم دستکم 10 متر سقوط 
از ارتفاع، به طرز عجیبى از این اتفاق جان سالم 
به دربرد و زنده ماند. آتش نشــانان با استفاده از 
تجهیزات مخصوص از جمله سبد نجات، نردبان 
دستى و طناب این زن آسیب دیده را با احتیاط از 
باالى تابلو تبلیغاتى مغازه به پایین منتقل کردند. 
زن جوان که دچار شکستگى و مصدومیت سر، 

دست و پا شده بود، به بیمارستان انتقال یافت.
بنابر اعالم پایگاه خبــرى 125؛ علت بروز این 
حادثه توسط کارشناســان منطقه 5 آتش نشانى 

و عوامل انتظامى منطقه در دست بررسى است.

یک کودك هفت ساله  با راه اندازى یک کانال 
در یوتیوب درآمد هنگفتى را نصیب خانواده اش 

کرده است.
این کــودك هفــت ســاله کــه ویدئوهاى 
تبلیغاتى اش در یوتیوب بازدیدکنندگان میلیونى 
دارد اکنون تبدیل به یک مولتى میلیاردر شــده 
اســت. «رایان» به همراه خانواده اش سه سال 
پیش کانال یوتیوبى با نام «رایان تویز رویو» را 
راه انداخت که ویدئوهاى تبلیغاتى در آن آپلود 
مى شد. او در این ویدئوها به شکلى ساده به تبلیغ 
اسباب بازى هاى جدید و شــیرینى و شکالت 

مى پردازد.
رایــان کــه حــدود ده میلیــون فالــوور 
در یوتیــوب دارد درآمــد ســالیانه 11 میلیون 
دالرى (8/4 میلیون یورو) را نصیب خانواده اش 
کــرده اســت. ویدئوهــاى تبلیغاتــى او در 
یوتیــوب بــراى مــاه هــاى متوالــى جزو 
پربیننده تریــن ویدئوهاى ســرگرمى کودکان 
در  ســرانجام  کــه  بــود  نیمیشــن  ا و 

ماه ژوئن رتبه نخست خود را از دست داد. 
شــرکت ABCKidTV کــه متعلــق بــه 
«نرســرى ریمس» و یــک توســعه دهنده 
بازى هاى رایانه اى است با کسب 959 میلیون 
بیننده در ماه گذشــته جایگاه کانال رایان را از 

آن خود کرد.

2  گروگانگیر با هدف اخاذى صد میلیون تومانى از پدر 
یک پسربچه پنج ساله، این کودك را ربوده بودند، دستگیر 
شدند و پسربچه ربوده شده به خانواده اش بازگردانده شد.

به گزارش «مهر»، ساعت 20و30دقیقه مورخه 24تیرماه 
از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 110 وقوع یک کودك 
ربایى در محدوده خیابان دردشــت بــه کالنترى 147 
گلبرگ تهران اعالم شــد. بالفاصله مأموران کالنترى 
147 در محل حاضر شــدند و با تأیید خبر اولیه، موضوع 
به اداره یازدهم مبارزه با آدم ربایى پلیس آگاهى تهران 

بزرگ اعالم شد.
با حضور کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، پدر «نیما» در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
«شخصى ناشــناس طى تماس تلفنى با گوشى تلفن 
همراهم مدعى شد که پسرم توســط آنها ربوده شده و 
در ازاى آزادى پسرم باید مبلغ صد میلیون تومان به آنها 
پرداخت کنم و در غیر این صورت جنازه پســرم را برایم 

مى فرستند.»
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهى در ادامه تحقیقات 
اطالع پیــدا کردند کــه در زمان ربوده شــدن نیماى 
پنج ســاله، خواهر 11 ساله او شــاهد ربوده شدن برادر 
کوچک تر خود بوده است. بالفاصله تحقیقات از خواهر 
نیما در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و آنها اطالع پیدا 
کردند که نیما سوار یک موتورسیکلت هوندا 125 شده 

و در ادامه توسط راکب موتورسیکلت ربوده شده است.
خواهر نیما که شاهد صحنه ربوده شــدن برادرش بود 
در اظهاراتــش به کارآگاهــان عنوان کرد کــه راننده 
موتورسیکلت را چندین بار به همراه یکى از اهالى مجتمع 
مسکونى محل زندگیشان (همسایه طبقه باال) مشاهده 

کرده است.
با توجه به اطالعات جدید به دســت آمده از خواهر نیما، 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهى در 30 دقیقه بامداد 
فرداى آن روز، اقدام به دســتگیرى همسایه طبقه سوم 
ساختمان به نام «ســعید.ك» 40 ساله  کردند اما سعید 
در اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتباط خود با ربوده شدن 
نیما پنج ساله و یا آشنایى با فرد کودك ربا شد؛ همزمان با 
دستگیرى سعید و آغاز تحقیقات از وى،کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهى اطالع پیدا کردند که کمتر از چند 

ساعت از دستگیرى سعید، نیماى پنج ساله توسط کودك 
ربا در خیابان رها شــده که بالفاصله کارآگاهان پلیس 
آگاهى به همراه پدر و مادر نیما به محل رها شــدن در 
محدوده میدان نبوت در شرق تهران مراجعه مى کنند و 

موفق به پیدا کردن نیما مى شوند.
با توجه به دالیل و مستندات به دست آمده، کارآگاهان 
اطمینان پیدا کردند که ســعید یکــى از متهمین اصلى 
پرونده است که همدستش با اطالع از دستگیرى وى و با 
هدف عدم ادامه رسیدگى به پرونده کودك ربایى از سوى 
پلیس، نیما را رها کرده تا شــاید پلیس از ادامه رسیدگى 
به پرونده صرف نظر کند. لذا بار دیگر تحقیقات پلیسى از 
سعید در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهى 
قرار گرفت و این بار سعید با اعتراف صریح به مشارکت 
مستقیم خود در انجام کودك ربایى، همدست خود به نام 

«پوریا.س» 35 ساله را به عنوان فرد کودك ربا معرفى 
کرد؛ بالفاصله پوریا به عنوان یکى از مجرمین سابقه دار، 
حرفه اى و تحت تعقیب پلیس آگاهى مورد شناســایى 

قرار گرفت.
اقدامات پلیسى به منظور دســتگیرى پوریا در شرایطى 
آغاز شد که وى از محل ســکونتش در یکى از میادین 
منطقه نارمک متوارى شده بود؛ در ادامه کارآگاهان اداره 
یازدهم با شناســایى دقیق محل تردد پوریا، در ساعت 
11و50دقیقه مورخه 27تیرماه ســال جــارى موفق به 
دستگیرى وى مى شوند. در زمان دستگیرى، پوریا تالش 
مى کند تا با موتورسیکلت از محل متوارى شود که تالش 
وى براى فرار باعث تصــادف وى با چندین عابر پیاده و 
مجروحیت آنها مى شود اما با وجود این، به فرار خود ادامه 
مى دهد که نهایتاً کارآگاهان با رعایت قانون به کارگیرى 

سالح و شــلیک چند تیر هوایى، پوریا را از ناحیه پا مورد 
هدف دو گلوله قرار مى دهند و او را دستگیر مى کنند.

پوریا در همان تحقیقات اولیه صراحتًا سعید را به عنوان 
طراح و خودش را به عنوان مجرى نقشه کودك ربایى 
معرفى و عنوان مى کند که در چند ساعتى که نیما را در 
اختیار داشته، او را داخل خودرو سوارى متعلق به یکى از 
بســتگانش که به امانت گرفته بود، نگهدارى مى کرده 
و تصور او و ســعید آن بوده که پدر نیما بدون هیچگونه 

مقاومتى پول درخواستى آنها را پرداخت خواهد کرد.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدى، سرپرست پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: هر دو متهم با قرار 
قانونى صادر شده از سوى بازپرس محترم شعبه هشتم 
دادسراى ناحیه 27 تهران در اختیار اداره یازدهم مبارزه با 

آدم ربایى پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار دارند.

بارش باران، جارى شدن سیل و رانش زمین 
در ویتنام تاکنون 22 کشته و 12 مفقود برجاى 

گذاشته است.
 کمیتــه کنتــرل و پیشــگیرى از بالیــاى 
طبیعــى ویتنــام اعالم کــرد: طوفــان در 
مناطق مرکزى و شــمالى این کشور موجب 
بارش باران، وقوع ســیل و رانش زمین شده 

است.
تا کنون بــر اثر این حوادث طبیعى دســتکم 
22 تن کشــته و 12 نفر دیگر مفقود شده اند. 
همچنین 231 خانه تخریب شده و 5900 واحد 

مسکونى دیگر به زیر آب رفته است.
بنابر گزارش «شینهوا»، عالوه بر این خسارت 
قابل توجهى به زمین هاى کشــاورزى وارد 

شده است.

فعاالن فضاى مجازى اردن، فیلمى را در توییتر 
منتشــر کرده اند که در آن یک اردنى تهدید به 
خودکشــى مى کند و قصد دارد خود را از بالکن 
مجلس نمایندگان این کشور پایین بیاندازد. این 
اتفاق در جریان مناقشه مجلس اردن براى دادن 
رأى اعتماد به نخست وزیر جدید «عمر الرزاز» 
روى داده اســت. تاکنون انگیزه هاى این اقدام 
مشخص نشده است، با این حال نیروهاى امنیتى 
مانع خودکشى وى شدند. شایان ذکر است که در 
اواخر ماه مى سال جارى، اردن شاهد اعتراضات 
گســترده اى ضد قانون جدید مالیات بر درآمد و 
افزایش قیمت ها بود. معترضین خواســتار عزل 
و استعفاى نخست وزیر «هانى الملقى» و تغییر 

رویکرد اقتصادى در این کشور بودند.

ربودن پسربچه همسایه براى 100 میلیون

4 سرنشین خودروى پژو پارس پس از تصادف شــدید، از خودرو به بیرون پرتاب 
شدند اما به طرز معجزه آسایى جان سالم به در بردند.

ساعت 14و21دقیقه روز یک شنبه حادثه تصادف در خیابان شهید رجایى تهران 
توسط رهگذران به سامانه 125 اطالع داده شد که بالفاصله آتش نشانان به محل 

حادثه رهسپار شدند.
 به گفته فرمانده آتش نشانان اعزامى، در این حادثه یک دستگاه خودروى سوارى 
پژو پارس با چهار سرنشین در مسیر شمال به جنوب خیابان رجایى در حال حرکت 
بود که به علت نامشخصى پس از انحراف از مسیر خود به شدت با گاردریل کنار 

خیابان برخورد کرد و واژگون شد.
هادى علیارى افزود: بنابر اظهارات شاهدان، شدت حادثه به حدى بود که خودروى 
سوارى به طور کامل متالشى شــد و هر چهار سرنشین آن (سه مرد و زن) پس از 

تصادف و واژگون شدن، به بیرون از خودرو پرتاب شدند.
بنابر اعالم پایگاه خبــرى 125؛ هر چهار مصدوم این حادثه توســط امدادگران 

اورژانس به مراکز درمانى انتقال یافتند. همچنین آتش نشانان به محض حضور در 
محل حادثه به ایمن سازى صحنه تصادف پرداختند. سپس این خودرو را به حالت 
اول بازگرداندند و براى انتقال به پارکینگ و بررسى علت بروز این حادثه، تحویل 

عوامل راهور دادند.

رئیس پلیس فتاى تهران بزرگ از دستگیرى دو جاعل کارت هاى عابربانک خبر داد.
سرهنگ تورج کاظمى در گفتگو با «ایسنا»، دراین باره اظهار کرد: به دنبال شکایت 
یک نفر مبنى بر برداشت غیرمجاز وجه از حساب بانکى اش، رسیدگى به موضوع 
در دســتور کار مأموران انتظامى پلیس فتا قرار گرفت. وى با بیان اینکه مأموران 

هنگام تحقیق متوجه شدند که پرونده هاى مشابه دیگرى با همین موضوع و شیوه 
در پلیس فتا طرح شده است، گفت: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که متهم 
با همدستى فرد دیگرى که دسترسى به اطالعات حســاب هاى بانکى کاربران 
داشــته اســت، اقدام به چاپ کارت عابر بانک جعلى کرده بود و سپس با مراجعه 
به نمایشگاه هاى خودرو و معرفى خود با هویت غیر واقعى و جعلى اقدام به خرید 

خودروهاى گرانقیمت از حساب دیگران کرده بود.
سرهنگ کاظمى افزود: با مطابقت مشخصات صاحبان حساب  و خریداران خودرو 
مشخص شد که مشخصات ظاهرى و هویت هاى اعالمى متعلق به یک فرد خاص 
نیست و جاعالن توانسته اند با دسترسى به اطالعات حساب هاى بانکى سایر افراد، 
اقدام به جعل کارت عابر بانک آنان و مدارك هویتى شان کنند. رئیس پلیس فتا با 
بیان اینکه متهمان یک میلیارد ریال وجوه نقد از حساب بانکى مالباختگان برداشت 
کرده بودند، اظهارکرد: با شناسایى مخفیگاه متهمان و هماهنگى با مقام قضائى هر 

دو متهم دستگیر  و از آنان پنج کارت عابر بانک جعلى کشف و ضبط شد.  

خرید خودروى لوکس با عابربانک جعلىپژو متالشى شد، سرنشینانش زنده ماندند

رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملى و سازمان یافته پلیس فتا ناجا هشدار داد: مجرمان با 
تبلیغ و انتشار لینک برنامه هاى غیرقانونى، کاربران را به درگاه جعلى هدایت و  اقدام به 

برداشت غیرمجاز از حساب آنها مى کنند.
سرهنگ مصطفى نوروزى گفت: اخیراً انتشار اپلیکیشن هاى اندرویدى جعلى تحت 
عناوین مختلف نظیر صیغه یاب، دوست یاب، ماهواره جیبى، آپ شو و... و هدایت به 
درگاه هاى جعلى به بهانه فعالسازى توسط مجرمان حوزه فیشینگ به شدت افزایش 
یافته و على رغم دســتگیرى اعضاى باند هاى مجرمانه در این حوزه، متأسفانه تعداد 
قربانیان این شگرد رو به افزایش است. وى خاطرنشان کرد: از آنجایى که جهل به قانون 
رافع مسئولیت نیست لذا به شهروندان و کاربران فضاى مجازى توصیه مى کنم حتمًا 

قانون جرائم رایانه اى را مطالعه کنند و هشدار هاى پلیس فتا را جدى بگیرند. 
سرهنگ نوروزى اظهار کرد: متأسفانه برخى از کاربران در فضاى مجازى خواسته یا 
ناخواسته وارد سایت هایى مى شوند که داراى محتواى نامناسب و فریبنده بوده و گاهى 
اقدام به دانلود کردن برخى فایل هاى به اشتراك گذاشــته شده توسط این سایت ها 
مى کنند، غافل از اینکه در اکثر موارد، فایل هایى که روى این سایت ها قرار دارد آلوده 

به انواع بدافزار هاست.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملى و سازمان یافته پلیس فتا ناجا هشدار داد: مجرمان با 
تبلیغ و انتشار لینک برنامه هاى غیرقانونى، کاربران را به درگاه جعلى هدایت و ضمن 

سرقت اطالعات و رمز کارت، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنها مى کنند.
وى از مردم درخواست کرد در صورت مواجهه با هرگونه مورد مجرمانه و یا نابهنجار و 
غیراخالقى آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز 

فوریت هاى سایبرى، لینک ثبت گزارشات مردمى اعالم کنند.

کوسه وحشى به دو نوجوان 12 و 13 ساله در ساحل 
«النگ آیلند» آمریکا حمله کرد.

به گزارش «یاهو»، نوجوانان که در این حمله مجروح 
شده بودند به بیمارســتانى در «النگ آیلند» منتقل 

شدند.
«جیمز گیلمور» از ســازمان حفاظت محیط زیست 
منطقه در این باره گفت: «هر دو نوجوان هنگام شنا 
توسط کوسه مورد حمله قرار گرفته اند. حمله ها نشان 
داده که کوسه مهاجم جوان بوده و نتوانسته در شکار 
چندان موفق عمــل کند به همین دلیــل نوجوانان 
زنده مانده اند.  به نــدرت در این منطقه دیده شــده

 که کوســه اى به شــناگران حمله کند و این واقعه 
بســیار نادر اســت امــا خوشــبختانه وضعیت هر 
دو نوجوان خوب بوده و تحت درمان پزشــکان قرار 

دارند.»

نجات معجزه آسا در 
سقوط از پنجره

درآمد 80 میلیاردى 
پســر7ساله
 از  یوتیوب! 

 خودکشى ناموفق 
در مجلس اردن 

یک منزل مسکونى در یکى از روســتاهاى شهرستان جیرفت 
استان کرمان دچار آش سوزى شد. دو کودك خردسال در میان 
شعله هاى آتش این خانه گرفتار شدند که یکى از آنها  جان باخت.

یکی از مأموران پلیس شهر جیرفت جان یک کودك گرفتار شده 
در میان شعله هاي آتش را نجات داد.

سرپرست انتظامى جیرفت در بیان جزئیات این خبر گفت: در پى 
اطالع پلیس از وقوع یک فقره آتش سوزى منزل در بلوار اصلى 
روستاى على آباد عمران بالفاصله مأموران به محل اعزام شدند.

سرهنگ رضا محمدرضایى افزود: یک واحد مسکونی بنا به دالیلی 
طعمه حریق شده بود و صاحب منزل براى خارج کردن دو کودك 

خردسال خود از میان آتش به کمک نیاز داشت که یکى از مأموران 
پلیس به کمک آنان شتافت.

وى بیان کرد: باوجود شعله هاى آتش و دود غلیظ حاصل از آن، 
گروهبان یکم امیریان مأمور پاســگاه انتظامى على آباد با جان 
فشانى و از خودگذشتى به میان شعله هاي آتش رفت و دو کودك 

سه و چهار ساله را از داخل این منزل خارج کرد.
ســرهنگ محمدرضایــى تصریــح کــرد: یکــى از ایــن
 دو کودك خارج شده از میان شــعله هاي آتش به علت شدت 
جراحات وارده جان باخت؛ اما کــودك دیگر براى مداوا به مرکز 

درمانى اعزام شد.

با تالش مأموران پلیس چند نفر از متهمان پرونده تجاوز به زن 
جوان در ویالیى در منطقه لواســان شناسایى و در چند عملیات 
جداگانه دستگیر شدند.به گزارش «فارس»، حدوداً یک ماه پیش 
بود که زنى جوان در مراجعه به قاضى شعبه ششم دادگاه کیفرى 

یک استان تهران از یک جنایت هولناك پرده برداشت.
این زن جوان گفت: «من به همراه یکى از دوســتانم و دو مرد به 
ویالیى در لواســان تهران رفته بودیم. آن ویال براى دوستمان 
بود.»وى ادامــه داد: «دقایقى از حضور ما در ویال نگذشــته بود 
که چندین مرد افغان وارد ویال شــدند.»این زن در حالى که به 
شــدت مى لرزید و اشــک مى ریخت، به قاضى حسینى گفت: 

«مردان متجاوز بیش از ده نفر بودند. آنها شروع به کتک زدن ما 
کردند و بعد از اینکه ســه نفر همراهم را در گوشه اى از ویال نگه 
داشتند هفت یا هشت نفر از آنها به من تجاوز کردند.»با ثبت این 
اظهارات در پرونده، دستور بازداشت مردان افغان که از کارگران 
محلى در لواسان بودند در اختیار اداره آگاهى تهران بزرگ قرار 

گرفت.
تحقیقات پلیسى براى شناسایى آنها آغاز شد تا اینکه با تالش 
هاى پلیس باالخره بیشتر متهمان متجاوز بازداشت و روانه زندان 
شدند. به زودى با بازداشــت چند متهم باقیمانده تحقیقات در 

پرونده تکمیل و جلسه محاکمه متهمان برگزار خواهد شد.

تجاوز 8  افغان به زن جوان در ویالمرگ  کودك خردسال در میان شعله هاى آتش

خطرى به نام اپلیکیشن هاى جعلى سیل در ویتنام
 22 قربانــــى گرفت

حمله کوسه وحشى به 
2 نوجوان
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مؤمن با چشم عبرت به دنیا مى نگرد و از دنیا به اندازه ضرورت 
برمى دارد و ســخن دنیا را از روى دشمنى مى شنود. چرا که تا 
گویند سرمایه دار شد، گویند تهیدست شــد و تا در زندگى شاد 
مى شــوند، با فرا رســیدن مرگ غمگین مى  شــوند و ایــن اندوه 

چیزى نیست که روز پریشانى و ناامیدى هنوز نیامده است.
موال على (ع)

با تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه صورت گرفت

گزارش ساالنه به سهامداران شرکت پاالیش نفت اصفهان
ساسان اکبرزاده

  اهداف و استراتژى ها
چاوشى ادامه داد: ارتقاى عملکرد زیست محیطى، ایمنى و بهداشت 
و مســئولیت هاى اجتماعى، مدیریت و توسعه سرمایه هاى انسانى، 
مدیریت منابع آب و انرژى، تأمین خوراك و استمرار تولید، مدیریت 
بهینه دارایى ها، ارتقاى توان بازاریابى و فروش، عملکرد رقابتى، بهبود 
توان اقتصادى و افزایش ســودآورى، تأمین ساختار بهینه سرمایه، 
هم افزایى بین راهبرد شرکت و ارکان حاکمیتى و پیشگیرى از بروز 
شــرایط اضطرارى و مدیریت پیامدهاى ناشى از شرایط اضطرارى 
و بحران از اهداف کالن بوده و اســتراتژى هاى ما توســعه پایدار با 
اشتیاق به محیط زیست و مســئولیت هاى اجتماعى، توسعه دانش، 
توانمندى، مشــارکت و مدیریت سرمایه هاى انســانى، اصالح و 
بهبود زیرســاخت هاى انرژى، حفظ و تداوم تأمین خوراك و تولید 
محصوالت فعلى، توسعه سیستم هاى مدیریتى، اطالعات و تجارت 
الکترونیک، ارتقاى توان بازرگانى، مدیریت و توسعه زنجیره ارزش، 
توسعه ارزش هاى قابل ارائه به مشتریان، مدیریت بهینه منابع مالى، 
اثرگذارى در مدیریت زنجیره ارزش نفت و توســعه زیرساخت هاى 

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است.
وى گفت: سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان در بدو تأسیس یکصد 
میلیون ریال شامل هزار سهم به ارزش اسمى هر سهم یکصد هزار 
ریال بود که طى چند مرحله به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال شامل تعداد 
20 میلیارد سهم به ارزش اسمى هر سهم هزار ریال در پایان سال مالى 

منتهى به 29 اسفند 94 افزایش یافته است.

 پروژه هاى سال گذشته
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان به تعدادى از پروژه هاى 
پیگیرى شــده در ســال گذشــته اشــاره کرد و افــزود: نصب و 
سرویس گذارى میتر در مسیر مشعل واحدهاى عملیاتى، در سرویس 
قرار دادن یک تلمبه ســوخت نفت کوره به جاى دو تلمبه، کاهش 
هواى اضافى کوره ها در جهت بهینه سازى مصرف سوخت، کاهش 
Flaring واحدهاى عملیاتى تا حداقل ممکن، مدیریت تله هاى 
بخار شامل کدگذارى تله ها، مشخص نمودن تله هاى معیوب، تعمیر 
و تعویض آنها، رفع اشکال و تکمیل آنالیزورهاى اکسیژن کوره ها، 
بررسى و شناسایى نشتى هوا در قسمت هاى مختلف بدنه کوره ها، 
کاهش نسبت بخار به خوراك در واحد هیدروژن، اضافه نمودن جریان 
نگار Dlow down در بویلرهاى قدیمى، تعویض مشعل بعضى 
از کوره ها با مشــعل هاى راندمان باال، تعویض و تقویت عایق بدنه 
بعضى از کوره ها، طراحى، ساخت و نصب اکونومایزر براى بویلرها، 
 LPG نصب سیستم مونیتورینگ کوره هاى پاالیشگاه، بازیافت
از Sweet Gas واحد ایزومریزاســیون، طراحى، ساخت و نصب 
پیش گرمکن هوا براى کوره هاى H 2 -101 و H، افزایش راندمان 
 Waste با اســتفاده از H 2 -251/4 و H -251/4 کوره هــاى
Heat Boiler و یا جایگزینى کوره هاى جدید، اصالح ابعاد شعله 
مشعل هاى کوره با تغییر شــکل گلدانى (Muffle Block) در 
کوره هاى H -101 و H 2 -101 و H -151 و H 2 -151 طبق 

برنامه پیشرفت داشته اند.

پروژه هاى در دست اجرا
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان پروژه هاى تصفیه گازوئیل، 
بوتیلیتى آفسایت و مخازن به منظور فرآیندهاى عملیاتى و افزایش 
کیفیت ســوخت هاى تولیدى و با هدف حذف ترکیبات ســولفور، 
 (URP) 3 نیتروژن، آمونیاك از دیزل تولیدى، پروژه احداث تقطیر
با هدف بهینه سازى و رفع تنگناهاى عملیاتى و افزایش ضریب ایمنى 
واحدها و پرسنل پاالیشگاه و...، پروژه احداث دو دستگاه بویلر 227 
تنى و آب DM با هدف افزایش تولید بخار موردنیاز پاالیشــگاه با 
توجه به راه اندازى واحد بنزین سازى و پیش بینى واحد تقطیر سوم، 
پروژه مدرنیزه نمودن سیستم هاى برق پاالیشگاه با هدف تأمین برق 
واحدهاى عملیاتى پاالیشگاه به صورت پیوســته و پایدار با قابلیت 
اطمینان باال، پروژه خطوط ارتباط مخازن بنزین سازى با هدف ایجاد 
ظرفیت ذخیره ســازى براى واحدهاى NHT به میزان 410 هزار 
بشکه و براى واحد CCR به میزان 170 هزار بشکه، پروژه طراحى، 
ساخت و نصب پست 230/33 و خط انتقال فشار قوى، پروژه احداث 
سکوهاى بارگیرى، پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و سیستم تصفیه خانه 
پساب شاهین شهر، پروژه فنس کشى و احداث جاده دسترسى اراضى 

شرقى و غربى و... را از پروژه هاى در دست اجرا برشمرد.

 برنامه هاى آینده
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان برنامه هاى آینده را نیز 
تشریح کرد و گفت: هیئت مدیره شرکت مصمم است در راه خدمت 
به جامعه و توسعه و پیشرفت روزافزون، با رهنمودها و حمایت هاى 

ســهامداران ضمن حفظ و ارتقاى ارزش هاى بنیادى شــرکت، به 
استراتژى هاى هدفگذارى شــده همچون تداوم و تسریع در امر راه 
 (URP) و تقطیر سوم (DHT) اندازى واحدهاى تصفیه گازوئیل
در راستاى استانداردسازى محصوالت، رعایت الزامات زیست محیطى 
و رفع تنگناهاى عملیاتى، اقدام و تسریع در اجراى پروژه هاى حفظ و 
استمرار ظرفیت پاالیشگاه، ارتقاى رضایتمندى مشتریان، کارکنان و 
سایر طرف هاى ذینفع، کاهش یا حذف ریسک ها و مخاطرات ناشى 
از فعالیت ها تا حد قابل تحمل، ارتقــاى کّمى و کیفى محصوالت، 
بهینه سازى و اصالح فرآیندها، اســتفاده بهینه از منابع در راستاى 
اصالح الگوى مصرف، پیشــگیرى از آلودگى هاى زیست محیطى، 
مدیریت و ارتقاى دانش فنى کارکنان، ترویج فرهنگ مشــارکت و 
کار گروهى در راستاى تحقق اهداف سازمانى و افزایش بهره ورى، 
پایش و اندازه گیرى عملکرد، تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود مستمر 
معیارهاى اثربخشى فرآیندها، ساماندهى قراردادها، مراودات مالى 
و تعامل اثرگذار با صنایع همجوار، اصالح و تکمیل نرخ هاى خدمات 
و عرضه هاى غیرخدماتى هم جهت با طرح هدفمندسازى یارانه ها 
و تهیه و به کارگیرى نرم افزارهاى کاربــردى موردنیاز بخش هاى 

عملیاتى، تعمیراتى و مدیریت دست یابد. 

 افتخارات شرکت پاالیش نفت
چاوشى خاطرنشان کرد: شرکت پاالیش نفت اصفهان، افتخاراتى 
چون اخذ عنوان محصوالت تحقیق و توسعه برتر در پنجمین جشنواره 
پژوهش و فناورى صنعت، معدن و تجارت سال 95، کسب رتبه سوم 
در محیط زیست و بهداشت بین شرکت هاى پاالیش نفت سال 95، 
دریافت نشان زرین استقامت ملى در صنعت پاالیش سال هاى 92 الى 
94، دریافت استاندارد و جایزه بین المللى معتبرترین شرکت پاالیشى 

از سوى کشور آلمان سال 94، دریافت نشان عالى مدیریت برتر در 
صنعت پاالیش نفت ایران ســال 94، اخذ عنوان واحد تولیدکننده 
محصول نمونه کشور از سازمان صنعت، معدن و تجارت سال 94، 
رتبه سوم و دریافت تندیس برنزین از جشنواره ملى نظام پیشنهادها 
سال هاى 90، 91، 93، 94، کسب گواهى عدم آالیندگى سال هاى 
89 الى 94، کســب رتبه اول در ایمنى بهداشت محیط زیست بین 
شرکت هاى پاالیش نفت سال هاى 89 الى 93، اخذ گواهى تحقیق و 
توسعه از وزارت صنعت و معدن سال 93، اخذ تقدیرنامه از وزیر محترم 
نفت در ششمین جشــنواره پژوهش و فناورى وزارت نفت سال 93، 
رتبه دوم محیط زیست و پدافند غیرعامل در بین شرکت هاى پاالیش 
 (IMI -100) نفت سال 93، رتبه دوم در بین 500 شرکت برتر ایران
ســال هاى 92 و 93، کســب عنوان برتر در بین حراست هاى تابعه 
شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران سال 92، رتبه 
اول پژوهش از یازدهمین جشــنواره روابط عمومى هاى برتر ایران 
سال 92، رتبه دوم ارتباطات رسانه اى از نهمین و یازدهمین جشنواره 

روابط عمومى هاى برتر ایران سال هاى 90 و 92  را در کارنامه دارد.
***

در ادامه مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
نسبت به تقسیم سود تصمیماتى اتخاذ شد و گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونى شرکت درخصوص عملکرد سالى مالى منتهى به 29 
اسفند 96 بررسى شد و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد مالى منتهى 
به 29 اسفند 96 و... به ســهامداران ارائه شد. همچنین مدیرعامل و 

اعضاى هیئت مدیره، پاسخگوى سئواالت متعدد سهامداران بودند.

مجمع عمومى عادى ســالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با مشارکت 89/86 درصد ســهامداران، سى ام تیرماه سال 
97، در سالن همایش باشگاه شــهید محمد منتظرى برگزار شد و با 
تصویب سهامداران مقرر شد براى هر سهم 300 ریال سود سالیانه 

سال 96، پرداخت شود.
مجمع عمومى عادى ســالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت 
اصفهان منتهى به پایان اســفند 96 با قرائت آیاتى از کالم ا... مجید 
و نواختن سرود پرافتخار جمهورى اسالمى ایران، پس از رسمیت، 

آغاز شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان ابتدا به مرور مسائل عمده 
شرکت پاالیش نفت اصفهان در سال هاى گذشته پرداخت و گفت: در 
طول این سال ها، هّم و غم مسئوالن شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
راستاى حل مشکالت بود تا بتوانند با توجه به شرایط درونى و برونى 

فعلى، آن را به یک وضعیت سودده برسانند.
لطفعلى چاوشى با برشمردن تاریخچه شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
اظهار کرد: طراحى شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ســال 52 و 
کارهاى ساختمان بین سال هاى 54 تا 57 صورت گرفت و مصادف 
شدن این اقدامات با پیروزى انقالب شکوهمند اسالمى، موجب شد تا 
شرکت هاى خارجى، کشورمان را ترك کنند و کارشناسان ایران این 

شرکت را در سال 58 راه اندازى کردند.
وى ادامه داد: در آن زمان پاالیشــگاه اصفهان به عنوان پاالیشگاه 
طالیى و سودآور مطرح بود اما تکنولوژى و الگوى تولید در آن زمان، 

امروز پس از حدود 45 سال دیگر جوابگو نیست.

  هدف، به روزرسانى بوده است
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان به روزرسانى پاالیشگاه را از 
اهداف در سنوات گذشته دانست و گفت: بخش عمده تولیدات شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در گذشته نفت کوره بود که استفاده از آن به 
دلیل الزامات زیست محیطى به تدریج برایمان محدودیت ایجاد کرد 
و استفاده از نفت کوره در نیروگاه ها با پلمب شدن مشعل ها از سوى 
محیط زیست ممنوع شد و از سوى دیگر براساس قوانین بین المللى 
اجازه فروش و صادر کردن را نخواهیم داشت و در نتیجه به هیچ وجه 
نفت کوره قابل اســتفاده و صادر کردن نیست و در این راستا از سال 
86 تاکنون پروژه هاى جایگزین تعریف و پیش بینى شده ولى به طور 

کامل انجام نشده است.

 چشم اندازى براى نوسازى
چاوشى با بیان اینکه از سال 91، براى نوسازى شرکت پاالیش نفت 
اصفهان جلسات متعددى برگزار شده اســت، گفت: براى نوسازى 
شرکت پاالیش نفت اصفهان برنامه ریزى هاى بلندمدت و استراتژیک 
مدنظر قرار گرفته و امروز چشم اندازى تعیین شده و اهداف مشخص 

است تا پاالیشگاه به روز شود.
وى از تصویب برنامه پنج ساله چشــم انداز در هیئت مدیره شرکت 
پاالیش نفت اصفهان خبر داد و افزود: در افق 1400 شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با تکیه بر سرمایه هاى انسانى و ارزش هاى سازمانى 
و بهره گیرى از فناورى هاى نوین و دســتیابى به اســتانداردها در 
راستاى تأمین منافع سهامداران و دستیابى به استانداردهاى جهانى 
به فرآورده ها و زیســت محیطى سرآمد شــرکت هاى تولیدکننده 

فرآورده هاى نفتى کشور خواهد شد.

 پساب به جاى آب
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان اذعان کرد: با توجه به اینکه 
امروز پاالیشگاه به آب وابستگى شدید دارد اما ما منبع اصلى تأمین آب 
را در پاالیشگاه از دست داده ایم. این در حالى است که حقابه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در ســال 58 از رودخانه زاینده رود 10 میلیون 
مترمکعب در سال بود و به طور مستمر این آب به پاالیشگاه مى رسید.
چاوشى افزود: ما از سال 89، به فکر استفاده از پساب بوده ایم و حتى 
پروژه مطالعاتى استفاده از پساب را داشته ایم و سال 92 قرارداد آن را 

بسته ایم و پروژه در حال انجام است.
وى صرفه جویى در مصرف آب و تأمین منابع جدید آب را دو هدف 
اساسى برشمرد و گفت: شاید براى تأمین آب پاالیشگاه نفت اصفهان 
در آینده، مجبور به مشارکت در پروژه استفاده از خلیج فارس شویم، تا 
پاالیشگاه بتواند به حیات خود ادامه دهد. البته پروژه هاى دیگرى براى 

تأمین آب و کاهش هزینه ها در این راستا مدنظر خواهد بود.

  اجراى 20 پروژه
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان از اجــراى 20 پروژه که 
تعدادى از آنها نیز در حال انجام اســت خبر داد و گفت: آنچه از این 
پروژه ها باقى مانده اجراى پروژه تبدیل نفت کوره به بنزین و... است 
که براى اجراى آن دو میلیارد دالر نیاز است ولى بسیار سودآور بوده و 
بازگشت سرمایه آن کوتاه است و انتظار مى رود سهامداران، سهمى از 

سود را به اجراى این پروژه اختصاص دهند.
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زمزمه پایان خاموشى ها 
در شهرضا

مجتبـى باقـى، مدیـر اداره بـرق شـهرضا از تـالش 
کارشناسـان بـراى پایـان قطعى هـاى بـرق در ایـن 

شهرستان از نیمه مردادماه خبر داد.

تعطیلى غسالخانه هاى متفرقه 
در گلپایگان

سرپرست فرماندارى گلپایگان گفت: غسالخانه هاى 
متفرقه در سطح شهرستان گلپایگان باید تعطیل شود.

حسین یارمحمدیان افزود: در درازمدت و درحدود دو 
یا چهار سال دیگر باید آرامستان ها به علت نارضایتى 
مردم به بیرون شـهر انتقال داده شـود و شهردارى ها 

موظف هستند این امور را تقبل کنند.

آغاز نهضت آسفالت در بادرود 
شهردار بادرود گفت: طرح نهضت آسفالت معابر شهر 

بادرود با اعتبارى بالغ بر شش میلیارد ریال آغاز شد.
مجید صفارى اظهار کرد: در راستاى عمل به مهمترین 
مطالبه شهروندان بادرود مبنى بر آسفالت خیابان ها، 
مرحله جدید طرح نهضت آسـفالت با اعتبارى بالغ بر 
شش میلیارد ریال اجرا مى شود.وى با بیان اینکه این 
اعتبار از محل بودجه جارى شـهردارى بادرود تأمین 
مى شود، افزود: بر اساس برنامه ریزى کارشناسان این 
حوزه، آسـفالت 36 هزار مترمربع از سـطح خیابان ها 

و معابر شهرى تا دوماه آینده به اتمام خواهد رسید.
 

کشف 1300 کیلوگرم
 گوشت مرغ فاسد

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان اصفهان ازکشف 
بیش از 1300کیلوگرم گوشـت مرغ فاسد که در یک 

مکان غیرمجاز نگهدارى مى شد، خبر داد.
حمیـد رضـا امیـرى گفـت: از یـک مـکان غیرمجاز 
نگهدارى و عرضه فراورده خام دامـى بیش از 1300 
کیلوگرم گوشـت مرغ و آالیش فاسد، تاریخ منقضى، 
در حال دیفراسـت که با شـرایط نامناسـب نگهدارى 

مى شد، کشف و ضبط شد. 
وى افزود: طى بازرسى انجام شده توسط کارشناسان 
واحـد نظـارت بـر بهداشـت عمومـى و مـواد غذایى 
شهرسـتان اصفهان، با همکارى دادسـتانى و نیروى 
انتظامـى از یک مـکان غیرمجاز نگهـدارى و عرضه 
فراورده خام دامى بیش از 1300کیلوگرم  گوشت مرغ 

و آالیش فاسد و...کشف و ضبط شد.

کشف محموله پوشاك قاچاق
یک محمولـه پارچـه و پوشـاك زنانه در شهرسـتان 

کاشان کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامى شهرسـتان کاشـان گفت: مأموران 
پلیس آگاهى این شهرستان در بازرسى از یک دستگاه 
سـوارى پژو، 17طاقه پارچه و 480ثوب پوشاك زنانه 

بدون مدارك گمرکى کشف وتوقیف کردند.
علـى پـورکاوه افـزود: ارزش ایـن محمولـه قاچـاق 

400میلیون ریال برآورد شده است.

 پرداخت 40میلیارد ریال 
خدمات بیمه اى به نیازمندان

درحـدود 40میلیـارد ریال خدمـات بیمـه تکمیلى به 
مددجویان کمیته امداد استان اصفهان پرداخت شد.

معاون حمایت و سـالمت خانـواده کمیته امـداد امام 
خمینى(ره) اسـتان اصفهان تعداد مددجویان حمایت 
شـده بیمه تکمیلى این اسـتان را بیش از 149هزار و 
500نفـر عنوان کرد و گفت: در یکسـال گذشـته این 
خدمات در حوزه هاى تشخیص و درمان ضرورى غیر 
پوشـش بیمه پایه و خدمات جانبى شامل هزینه رفت 
و آمد بیماران، امکانات اقامتگاهى و هزینه مراقبت از 

بیماران زمینگیر به مددجویان ارائه شده است. 
جـالل یزدانـى افزود:کاهـش هزینه هـاى درمـان و 
حفاظـت مالـى از مددجویان شـهرى و روسـتایى، از 
مهمترین اهداف ارائه خدمات بیمـه مکمل این نهاد 

است.

خبر

حامیــان ایتــام و فرزنــدان محســنین اصفهانى 
چهــار میلیــارد و 770 میلیون ریال بــراى تأمین 
مســکن، درمــان و جهیزیــه نیازمنــدان اهــدا 

کردند.
معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد 
امام خمینى(ره) اســتان اصفهان، تعــداد حامیان 
طرح هاى اکرام ایتــام و فرزندان محســنین این 
اســتان را بیش از 56 هزار نفر عنوان کرد و گفت: 
امســال این تعداد حامى، کمک هاى نقدى خود را 
براى تأمین مســکن، درمان وجهیزیه به 17 هزار 
و 467 فرزند یتیم و داراى سرپرســت ناتوان اهدا 

کردند.
وى افــزود: امســال پنــج هــزار و 680 نفــر از 
مردم ســخاوتمند اصفهــان با حمایــت از هفت 
هــزار و 400 نفــر یتیــم و فرزنــد محســنین به 
جمــع خانــواده حامیــان نیکــوکار اصفهانــى 

پیوستند.
معــاون توســعه مشــارکت هاى مردمــى کمیته 
امــداد امــام خمینــى(ره)  اســتان اصفهــان 
گفت:نیکوکاران مى توانند بــا مراجعه به تارنماى
 mohsenin.ir از ایتام و فرزندان محسنین حمایت 

کنند.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان گفت: 
با رایزنى هاى الزم، در حال تولید یک نرم افزار کتابخوانى 
هســتیم که کتاب هاى دیجیتال و صوتى را به شــکل 

رایگان در اختیار مخاطبان قرار مى دهد.
امیر هالکویى اظهار کــرد: در حال رایزنــى با یکى از 
شــرکت هاى مخابراتى در ارتباط با تولید یک نرم افزار 
مرتبط بــا کتابخوانى هســتیم که امــکان بارگزارى 
کتاب هاى دیجیتــال و صوتى در ایــن نرم افزار وجود 

دارد.
وى بــا بیــان اینکــه حــق مؤلــف یکــى از انواع 
مالکیت فکرى اســت کــه به حقوق مــادى و معنوى 

پدیدآورندگان آثــار ادبى و هنرى گفته مى شــود، ابراز 
کرد: حق مالکیت مادى به لحاظ زمانى محدود اســت 
و به وســیله پدیدآورنده قابل انتقال یا واگذارى به غیر 

است.
هالکویى با تأکید بر اینکه بر این اساس براى انتشار یک 
کتاب به شکل صوتى یا دیجیتال الزم است یا حق تألیف 
خریدارى شود و یا اینکه زمان خاصى سپرى شود، بیان 
کرد: بدین ترتیب  با توجه به ضرورت رعایت حق تألیف 
در تولید کتاب هاى صوتى و دیجیتال، ما به طور معمول از 
کتاب هایى استفاده مى کنیم که حق تألیف را از نظر زمان 

چاپ رد کرده باشد.

کتاب هاى دیجیتال را 
رایگان بشنوید

کمک4میلیاردى حامیان به 
ایتام و فرزندان یتیم

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از بیمه شدن شــاغالن جدید صنایع 
دستى در مناطق شهرى، روســتایى و عشایرى استان 

اصفهان در آینده نزدیک خبر داد.
فریدون اللهیارى افزود: اخیراً در این زمینه تفاهمنامه اى

 بین معاونت صنایع دســتى ســازمان میراث فرهنگى 
کشور و صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان، روستاییان و 

عشایر امضا شده است.
وى توضیح داد: براســاس این تفاهمنامه، شــاغالن 
صنایع دستى روستایى، عشایرى و شهرى که به عنوان 

هنرمند فعال داراى مجوز تولید صنایع دســتى هستند 
و تحت پوشــش ســازمان تأمین اجتماعى نیســتند، 
مى تواننــد از مزایا و تعهــدات بلند مــدت بیمه هاى 
اجتماعى در زمینه بازنشستگى، پیرى و از کار افتادگى 

بهره مند شوند.
مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان افزود: این بیمه شامل 
هنرمندان و شــاغالنى که حتى از ســابقه 15 ساله در 
سایر بیمه ها برخوردار باشــند و یا در حین فعالیت فوت 
مى کنند و یا به طور کلى از کار افتاده شوند نیز مى شود.

وى خاطرنشان کرد: اکنون در بیش از 800 دهستان و 

در حدود دو هزار روستاى استان اصفهان صنایع دستى 
بى بدیل و ارزشمندى تولید مى شود که منطبق با سبک 
زندگى و نوع معیشت مردم روستاها در طول تاریخ است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان افزود: متأسفانه با تغییرات سبک زندگى 
مردم شهرها و روستاها، بسیارى از صنایع دستى و سبک 

آنها در حال نابودى است. 
وى اضافه کرد: بر همین اساس تالش مى شود تا صنایع 
دستى مطابق با تغییرات سبک زندگى مردم بهینه سازى 

شود تا ثبات آنها تداوم یابد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان: 

شاغالن جدید صنایع دستى اصفهان 
بیمه مى شوند

شهردار اردســتان با اشــاره به تخریب حجره اى قدیمى 
در محدوده مســجد جامع تاریخى این شــهر، از آمادگى 

شهردارى براى بازسازى دوباره این حجره خبر داد.
محســن حیدرى گفت: با توجه به اجراى طرح بازآفرینى 
شهرى در محدوده مســجد جامع اردســتان، از میراث 
فرهنگى درخواست شــد تا در زمینه بهسازى این حجره 
که از نظر شــهردارى چندان قدمت نداشت و از استحکام 
کافى برخوردار نبود، اقدام شود. وى افزود: فرد یا افرادى در 
این میان اقدام به تخریب بنا کردند و زمانى که قسمتى از 
سقف و دیواره این حجره تخریب شده بود، شهردارى براى 
پیشگیرى از وارد آمدن خسارت هاى جانى به شهروندان، 

براى جمع آورى و پاکسازى آن اقدام کرد.
شهردار اردستان بیان کرد: با توجه به تخریبى بودن این بنا، 

شهردارى موضوع را به جایى اعالم نکرده بود. 

وى اضافه کرد: این مجموعه آمادگى دارد تا با موافقت اداره 
میراث فرهنگى، پس از سپرى شدن فرآیندهاى قانونى و 
دریافت پروانه ساخت، نسبت به بازسازى دوباره این حجره 

اقدام کند.
گفتنى است؛ مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى اردستان پیش تر در این زمینه عنوان کرده بود: 
فرد یا افرادى شبانه ناودان ها و آب رو یک حجره قدیمى 
در محدوده مســجد جامع واقع در مرکز این شهرستان را 
تخریب و با قرار دادن شلنگ آب روى بنا، قسمتى از سقف را 

خراب کردند و به دیواره ها آسیب جدى زدند. 
به گفته محمدرضا صدوقى، شهردارى اردستان نیز با عنوان 
نداشتن استحکام الزم و خطرسازى براى عابران این حجره 
را ویران و مصالح آن را جمع آورى کرده که چند نفر در این 

زمینه شناسایى و دادخواستى نیز تنظیم شده است. 

رئیس حــوزه هنرى اصفهــان گفت: بــا توجه به 
فعالیت هاى گســترده حوزه هنرى، برخى نهادهاى 
شــهرى فضاهایى را در اختیــار ما قــرار داده اند و این 

همکارى و تعامل به خوبى ادامه دارد.
مهدى احمدى فر در ارتباط با صحبت هایى پیرامون 
مالکیت شهردارى بر برخى ساختمان هاى در دست 
حوزه هنرى و احتمال وقوع مشکالتى در این ارتباط 
اظهار کرد: همکارى هاى بین بخشــى در زمینه هاى 
مختلف میان نهادهاى مختلف استانى در سرتاسر کشور 

از سال هاى گذشته تاکنون وجود داشته است.
وى افزود: با توجه به فعالیت هاى گسترده حوزه هنرى از 
سال هاى قبل تاکنون در زمینه هاى مختلف فرهنگى و 
هنرى، این نهاد همواره نیازمند فضاهاى جدید براى ادامه 

فعالیت هاى خود بوده است.
وى ادامه داد: با توجه به موارد مطرح شده، مالکیت یکى دو 
ساختمان از حوزه هنرى مربوط به شهردارى و بنیاد شهید 
است، اما در تعامالت مربوطه این ساختمان ها در اختیار 
حوزه قرار گرفته اســت و همچنان از آنها براى پیشبرد 

اهداف فرهنگى و هنرى خود بهره مى برد.
احمدى فر درباره صحبت هایى مبنى بر بازپسگیرى این 
ساختمان ها از حوزه هنرى توسط شهردارى اصفهان نیز 
تأکید کرد: چنین موضوعى صحــت ندارد، البته مباحث 
قانونى و پیگیرى هایى در این ارتباط وجــود دارد اما به 
شکل کالن، موضوع این ســاختمان ها همچنان توسط 
حوزه هنرى در همان کاربرى هــاى قبلى خود در حال 

استفاده است. 

حجره تخریبى در محدوده مسجد جامع اردستان 
بازسازى مى شود

تأیید مالکیت شهردارى اصفهان بر برخى 
ساختمان هاى حوزه هنرى

رئیس خانه کاریکاتور حوزه هنرى اصفهان گفت: 
عالوه بر برگزارى دوره هاى آمــوزش کاریکاتور 
در خانه هنرمنــدان، در حــال برنامه ریزى براى 
کالس هاى یــک روزه با حضور اســاتید مطرح 

کاریکاتور هستیم.
پیام پورفالح اظهار کرد: اگر طنز را به معناى عام در 
نظر بگیریم، طنز تصویرى شامل کاریکاتور مى شود 

و طنز مکتوب نیز در حوزه ادبیات قرار مى گیرد.
وى با اشــاره به اینکه خانه کاریکاتور حوزه هنرى 
استان اصفهان در انواع ژانرهاى کاریکاتور فعالیت 
دارد، افزود: نشست و کارگاه هاى تخصصى هفتگى 

خانه کاریکاتــور دو بار در ماه در سه شــنبه هاى 
دوم و چهارم هر ماه در خانــه کاریکاتور با حضور 
اعضاى خانــه و عالقه منــدان این هنــر برگزار 

مى شود.
رئیــس خانه کاریکاتــور حوزه هنــرى اصفهان 
بیان کرد: عالوه بــر برگــزارى دوره هاى کامل 
آمــوزش کاریکاتــور از مبتدى تا پیشــرفته و در 
پنج تــرم آموزشــى، در حال برنامه ریــزى براى 
برگــزارى کالس هاى آموزشــى یــک روزه با 
حضور اســاتید کاریکاتور ایران در خانه هنرمندان 

هستیم. 

فرماندار تیران و کرون گفت: باتوجه به آمار باالى 
تصادفات جاده اى، احداث بیمارســتان تخصصى 
و مجهز، مطالبه مردم شهرســتان تیران و کرون

 است.
مجید حججى اظهار کرد: میزان تردد در شهرستان 
تیران و کرون به لحاظ موقعیت جغرافیایى بسیار 
زیاد اســت و آمار تصادفات جاده اى نشان دهنده 

این ادعاست.
وى ادامه داد: مردم این منطقه براى دریافت خدمات 

درمانى باید با مراجعه به شهرســتان هاى مجاور 
خدمات تخصصى دریافت کنند که این موضوع در 
بعضى موارد باعث به وجود آمدن حادثه اى دیگر و 

به خطر افتادن جان افراد مى شود.
وى با اشاره به مشــارکت خیران در فعالیت هاى 
بهداشــت و درمان تصریح کرد: خیران شهرستان 
تیران و کرون در حوزه بهداشت و درمان مشارکت 
خوبى داشته اند و در احداث بیمارستان جدید این 

شهرستان همکارى دارند.

مدیر بازارهاى روز کوثر شهردارى اصفهان از افتتاح 
چهاردهمین بازار کوثر شهردارى اصفهان خبر داد 
و گفت: این بازار که در بلوار شفق واقع شده، تا یک 

ماه آینده به بهره بردارى مى رسد.
ســعید خاکى تنوع کاال، کاهــش قیمت، حذف 
واسطه هاى غیرضرورى، کمک در بهبود ترافیک 
شهرى و کاهش ســفرهاى درون شهرى، تثبیت 
قیمــت کاال در مناطق مختلف شــهرى و... را از 
مزایاى فروشگاه هاى کوثر شــهردارى اصفهان 

عنوان کرد و افزود: هدف از تشکیل بازارهاى روز 
کوثر، حمایت از تولیدکنندگان داخلى است که در 
این راستا تصمیم گرفته شد خرید اجناس داخلى با 
برگزارى جشنواره کاالى ایرانى فرهنگسازى شود.
وى با بیان اینکه برگزارى جشنواره کاالى ایرانى 
تا پایان مردادماه ســال جارى ادامــه دارد، گفت: 
مردم مى توانند با مراجعه به یکى از بازارهاى کوثر 
اصفهان شــانس خود را امتحان کننــد و از جوایز 

نفیس 12 دستگاه خودرو بهره مند شوند. 

معاون فروش و بازاریابى شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: شرکت فوالد مبارکه بر اساس مبناى قیمتى 
شــوراى رقابت، کاالهاى خــود را در بورس کاال 

متناسب با ارز 4200 تومانى عرضه مى کند.
محمود اکبرى درخـصوص مـکانیسـم عـــرضــه 
محصوالت فوالدى در بورس کاال گفــت: از آنجا 
که این شــرکت، تأمین کننــده ورق بســیارى از 
تولیدکنندگان نهایى است، در بورس کاال نیز براساس 
مقررات شوراى رقابت و براساس مبناى قیمتى ابالغ 

شده، نمادهاى ورق هاى گرم را عرضه مى کند.
وى افزود:عرضه محصوالت فوالدمبارکه در بورس 
کاال در یکى از نمادهاى ورق گرم شرکت مبتنى بر 
قوانین و مقرراتى است که شوراى رقابت براساس 
یک مبناى قیمتى ابالغ کرده است، ازاین رو شرکت 
بر اساس مبناى قیمتى شــوراى رقابت، کاالهاى 
خود را در بورس کاال متناسب با ارز 4200تومانى 

عرضه مى کند.
وى بیان کــرد: عرضه روى تابلــو بورس موجب
 مى شود مشــتریانى که تناژ مصرف پایین ترى 
دارند، حداکثر تناژ قابل خرید را روى تابلو خریدارى 

کنند.
وى ادامه داد: به عنوان مثال، از سوى فوالدمبارکه 
اعالم مى شود که حداکثر تناژ قابل خرید براى هر 
مشترى 3000 تن است؛ این در حالى است که این 
احتمال وجود دارد که میزان مصرف ماهانه مشترى 

مذکور 3000 تن نباشد.
معاون فروش و بازاریابى شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: شرکت هایى که از توان خرید و تولید باالترى 
برخوردارند، مى توانند به شرکت هایى مراجعه کنند 
که توان تولیدشان پایین تر است و عمًال براى هر 
دو به یک شکل مســاوى امکان خرید در بورس 

فراهم است.  

برگزارى کالس هاى آموزشى یک روزه کاریکاتور 

بیمارستان تخصصى، مطالبه مردم تیران و کرون است

بازار روز« کوثر 14» تا یک ماه آینده افتتاح مى شود

ارز4200 تومانى
مبناى عرضه محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال

کنسرت موسیقى مازیار فالحى در سالن سیتى سنتر 
اصفهان برگزار مى شود. 

مازیار فالحى متولد 1353 در تهران است. وى سال 
86 آهنگ ها و ترانه هاى فیلم «مجنــون لیلى» را 
نوشت که آغازى براى فعالیت رسمى خوانندگى وى 
در عرصه سینما و موسیقى بود. از دیگر فعالیت هاى 
هنرى مازیار فالحى مى توان به ســاخت موسیقى 
متن، ترانه ها وخوانندگى فیلم ها و سریال هاى «دو 
راه حل براى یک مســئله» (به سفارش یونیسف)، 
«مدرســه اى بــراى دیگــران»، «نبــش قلب»، 
«مجنــون لیلى»، «ققنــوس»، «لحظــه دیدار»، 
«به دنبال خوشــبختى»، «دلواپسى»، «بى ستاره»، 
«سر سپرده»، «دختران»، «قلب یخى» و «پروانگى» 
اشــاره کرد. کنســرت موســیقى مازیــار فالحى
 15 مردادماه ساعت  21 در سیتى سنتر برگزار مى شود. 
 عالقه مندان براى تهیه بلیت و دریافت اطالعات بیشتر 
 melliconcert.com مى توانند به نشانى اینترنتى

مراجعه کنند.

15 مرداد؛ 
مازیار فالحى در اصفهان
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کاال
«سر سپرده»، «دختران»، «قلب یخى» و «پروانگى» 
اشــاره کرد. کنســرت موســیقى مازیــار فالحى
1 مردادماه ساعت 21 در سیتى سنتر برگزار مى شود.  15
 عالقه مندان براى تهیه بلیت و دریافت اطالعات بیشتر 
melliconcert.comمى توانند به نشانى اینترنتىm

مراجعه کنند.

دیروز با حضور مدیران شهرى و اعضاى شوراى شهر 
اصفهان، 50 دســتگاه اتوبوس جدید و 30 دستگاه 
اتوبوس بازسازى شده با هزینه 370 میلیارد ریال به 

بهره بردارى رسید.
80 دستگاه اتوبوس جدید شامل 50 دستگاه اسکانیا 
یورور 4 و 30 دستگاه اتوبوس بازسازى شده به ناوگان 

اتوبوسرانى شهر اصفهان اضافه شد.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانى اصفهان و حومه در 
این باره گفت: براى خرید 50 دستگاه اتوبوس جدید و 
بازسازى 30 دستگاه اتوبوس 370 میلیارد ریال هزینه 
شده است. وى افزود: به منظور کیفى سازى ناوگان 
اتوبوسرانى،  به تعداد اتوبوس هاى جدیدى که وارد 
ناوگان حمل و نقل عمومى شهر مى شود، به همان 

تعداد اتوبوس فرسوده خارج خواهد شد.

بهره بردارى از 50 دستگاه اتوبوس جدید
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معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان گفت: 
شهریه مهدهاى کودك در سال تحصیلى 98-97 در استان 
اصفهان 15 درصد افزایش یافته است. مجتبى ناجى با بیان 
اینکه تعرفه مهدهاى کودك از سوى سازمان صمت تعیین 
و به سازمان بهزیستى ابالغ مى شــود، اظهار کرد: سازمان 
بهزیستى نیز بر اساس طبقه بندى استان ها تعرفه ها را ابالغ 
مى کند. وى افزود: نرخ تعرفه مهدهاى کودك بسته به ستاره 
دار بودن این مراکز، در مناطق شهرى  و روستایى نیز متفاوت 
 emahd.ir است؛ همچنین نرخ مهدهاى کودك در سامانه
درج شده است. معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان با 
بیان اینکه مجوز مراکز پیش دبستانى به صورت مشترك 

توسط بهزیســتى و آموزش وپرورش صادر مى شود، گفت: 
صدور مجوز براى مهدهاى کودك که آموزش ونگهدارى 
کودکان زیر چهار سال را برعهده دارند، تنها از سوى بهزیستى 
انجام مى شــود. وى به فعالیت  800 مهد کودك شــامل 
مهدهاى خصوصى، خودکفا، روستامهدها و آدینه مهدها در 
استان اصفهان اشاره کرد و افزود: به صورت میانگین 36 هزار 
کودك به این مراکز مراجعه مى کنند که از این تعداد، درحدود 
50 درصد این کودکان به تعــداد 17 هزار و 500 نفر دختر و 
بقیه پسر بوده اند. ناجى تصریح کرد: در استان اصفهان حدود 
350 هزار کودك سه تا شش سال زندگى مى کنند که تنها 10 

درصد از آنها به مهدهاى کودك مراجعه مى کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
حفظ مجازى قرآن بعد از اســتان قم در اســتان اصفهان 
راه اندازى شده است، گفت: در استان اصفهان 3200نفر در 
حفظ مجازى قرآن شرکت کرده اند و در این زمینه استان 

اصفهان رتبه دوم را در کشور به دست آورده است.
حجت االســالم رضا صادقى اظهار کرد: اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان طى چهار سال گذشته یک 
میلیون نفر حافظ قرآن تربیت کرده است. وى با بیان اینکه 
بیش از 106 درصد سهمیه اداره اوقاف اصفهان براى حفظ  
قرآن هزینه شده است، افزود: چهل و یکمین دوره مسابقات 
قرآنى در اســتان اصفهان نیز با حضور 571 نفر از سراسر 

استان برگزار شد. 
حجت االسالم صادقى گفت: در استان اصفهان 3200نفر 
در حفظ مجازى قرآن شرکت کرده و رتبه دوم را به دست 
آوردند که این استان داراى 85 شناسه فرهنگى است و در 
راستاى فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنى بر تبدیل شدن 
بقاع متبرکه به قطب فرهنگى، طرح آرامش بهارى هر سال 
در جوار بقاع متبرکه امامزادگان شاخص برگزار و خدماتى 
در زمینه اسکان به زائران ارائه مى شود. وى با بیان اینکه 
استان اصفهان در زمینه موقوفات رتبه ششم کشورى دارد، 
تصریح کرد: در کشور 8051 بقعه متبرکه امامزاده وجود 

دارد که 718 بقعه در استان اصفهان است.

افزایش 15 درصدى شهریه 
مهدهاى کودك در اصفهان

شرکت3200 نفر در 
حفظ مجازى قرآن 

کاهش 33درصدى وسعت 
زمین هاى کشاورزى برخوار 

تداوم خشکسالى موجب کاهش 33درصدى کشت 
محصول در باغ و زمین هاى کشــاورزى شهرستان 

برخوار شده است.
عباس نقدى، مدیر جهاد کشــاورزى شهرســتان 
برخوار با بیان ایــن مطلب گفت: بیش از دو ســوم 
زمین هاى کشــاورزى برخوار خــرده مالک دارد و 
با تداوم خشکســالى و اجراى طــرح هاى اصالح 
الگــوى کشــت و آبیــارى نویــن، بیــش از 
4000 هکتــار از زمیــن هــاى کشــاورزى 
یکپارچــه ســازى و روش نوین آبیــارى هم براى 
بیش از 5 هکتار از زمین هاى کشــاورزى اجرا شده 

است.

کنترل خیابان هاى اصفهان 
با 400 دوربین جدید

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرى شــهردارى 
اصفهان گفت: در مرداد ماه بیش از 400 دوربین در 
شهر اضافه خواهد شد تا شهر قانونمند تر و منظم تر 

شود.
علیرضا صلواتى در ادامه اظهار کــرد: فروش انبوه 
موتورهاى برقــى و دوچرخه هاى برقــى تا پایان 
نیمه اول امســال رخ خواهد داد و حرکت و تکاپو در 
شهر تعطیل نشده است هر چند که رکود اقتصادى 

وجود دارد. 

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
962107 ج/11 له نوشین سرتاج و علیه آقاى محمد جالل زمردپوش مبنى بر مطالبه مبلغ 3/289/859/118 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/5/30 ساعت 10/30 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت فروش 71/778 حبه مشاع از 
72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى 41382 فرعى از 15190 اصلى بخش 5 اصلى با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى محمد جالل زمردپوش و اکنون در تصرف مالکانه 
خواهان میباشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: نشــانى: اصفهان خیابان عسگریه، خ آیت اله طالقانى، بن 
بست کیوانداریان، ساختمان نگار، طبقه دوم کدپســتى 8199775819، مراجعه و با محل تطبیق که نتیجه 
معاینات و بررسیها به شــرح ذیل اعالم میگردد نموده محل مورد بازدید عبارتست از شش دانگ یک واحد 
آپارتمان مسکونى، داراى حدود 119 متر مربع واقع در طبقه دوم که هفت (7) مترمربع آن پیشرفتگى و (2،45) 
دو متر و چهل و پنج دسیمتر مربع آن بالکن اســت بانضمام انبارى قطعه 3 بمساحت (4،37) چهار متر و سى 
و هفت دسیمتر مربع واقع در طبقه همکف که از پارکینگهاى اول و چهارم حق العبور دارد بانضمام پارکینگ 
قطعه 2 بمساحت (12،5) دوازده متر و پنجاه دسیمتر مربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر 
ملحقات و سایر مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائى آن، به ابعاد و حدود مندرج در سند 
مالکیت. که با اسکلت بتنى، سقف تیرچه و بلوك، کف هال و آشپزخانه و اتاقها پارکت چوبى، سطوح داخلى 
کاغذ دیوارى، درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم، دربهاى داخلى چوب، سرویس حمام و آشپزخانه کاشى 
و ســرامیک، کابینت MDF نماى خارجى و حیاط آجر سه ســانتیمترى، کف پارکینگ و حیاط موزائیک، 
سرمایش کولر آبى، گرمایش پکیج و رادیاتور آلومینیومى با قدمت ســاخت حدود (8) هشت سال مى باشد. 
داراى یک جلد سند مالکیت تک برگى (ششدانگ) بشماره چایى 10315. ب/90 و شماره ملک 41382 فرعى 
از 15190 اصلى مفروز و مجزى شده از 10352 فرعى از اصلى قطعه 2 بشماره دفتر امالك 487 صفحه 541 
و شماره ثبت 98399 به مالکیت آقاى محمد جالل زمردپوش فرزند على شماره شناسنامه 5800 و شماره ملى 
1291989153 متولد 1364 با توجه به توضیحات فوق و لحاظ نمودن کلیه عوامل و موقعیت محل و مساحت 
عرصه و اعیان و نوع بنا و مشــترکات و متعلقات و امتیازات و جمیع جوانب کارشناسى و ارزش شش دانگ 
آپارتمان فوق، مبلغ 3/300/000/000 ریال معادل سیصد و سى میلیون تومان ارزیابى میگردد. (سه میلیارد و 
سیصد ریال) توضیح: سند مالکیت آپارتمان فوق در ازاى مبلغ 1/710/000/000 ریال (یک میلیارد و هفتصد 
و ده میلیون ریال در رهن بانک ملت توجه: این گزارش صرفا جهت ارائه به ریاست محترم شعبه 11 اجراى 
احکام مدنى اصفهان تنظیم شده است.) در نتیجه ارزش 71/778 حبه مشاع آن بر مبلغ 3/289/859/118 
ریال ارزیابى مى گردد مبلغ 254/494/918 ریال بابت مطالبات بانــک و نیز مبلغ 1/345/000/000 ریال 
بابت مطالبات اجراى اسناد رســمى و نیز مبلغ 33/625/000 ریال بابت حقوق دولتى اجراى اسناد رسمى و 
مابقى بابت مطالبات و حق االجراى این پرونده مى باشد. م الف: 198839 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان  /4/454
تبصره 3 ماده 120

شماره: 139721702023003852- 97/4/30 آگهى تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت- نظر به 
اینکه بهزاد رزاززاده از وراث مرحوم باقر رزاززاده با تسلیم گواهى انحصار وراثت درخواست صدور سند مالکیت 
نسبت به سهم االرث خود از 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك 6934 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان نموده 
اند و مدعى شده اند سند مالکیت مورث نزد سعید رزازز اده مى باشد که از ابراز و تسلیم آن به وراث یا اداره ثبت 
خوددارى کرده است، بدین وسیله به دارنده سند مالکیت اخطار مى شود که ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهى اصل سند مالکیت و یا مجوز قانونى نگهدارى سند مالکیت را به اداره منطقه ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان ارائه دهد در غیر این صورت جهت وراث متقاضى نسبت به سهم االرثشان با رعایت تمامى مقررات 
قانونى سند مالکیت صادر و با صدور بخشنامه به تمامى دفاتر اسناد رسمى سند مالکیت مورث از درجه اعتبار 

ساقط خواهد شد. م الف: 208622 صفایى- رئیس ثبت مرکزى اصفهان /4/617
مزایده

شعبه نهم اجراى احکام کیفرى در نظر دارد جلسه مزایده اى در روز چهارشنبه مورخ 1397/5/17 (ساعت 10 
تا 11 صبح) در محل این اجرا اتاق 030 طبقه همکف دادگسترى شهید نیکبخت) در پرونده کالسه 960046 
ش/9 جهت فروش پالك ثبتى 177 فرعى از 4 اصلى بخش 18 ثبت اصفهان به نشانى خ شهید چمران بطرف 
فرودگاه بعد از دهستان حصه دهســتان دینان خ امام خمینى مقابل انبار کاشى و سرامیک پرسپولیس ملکى 
وثیقه گذار (آقاى مرتضى امینى خوراســگانى) مطابق قانون اجراى احکام مدنى در فروش اموال غیرمنقول 
و براساس نظر کارشناس رســمى دادگسترى به شــرح ذیل که مصون از تعرض واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده قادر به بازدید از ملک خواهند بود تا با تودیع نقدى 10 درصد 
قیمت پایه در مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده است هزینه هاى اجرایى بر 
عهده خریدار است ملک اکنون در ید مستأجر (آقاى امینى) به عنوان کانون بازپرورى و امید زندگى شفق مى 
باشد. اوصاف ملک براساس نظر هیأت کارشناسى: الف: بخش کشاورزى عرصه پالك موردنظر به صورت 
محصور داراى یک جلد سند شــش دانگ یک درب باغ تحت شــماره ملک 4/177 و شماره ثبت 11789، 
صفحه 359، دفتر 50 دهستان دینان از بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1717/72 مترمربع به نام مرتضى 
امینى خوراسگانى ثبت و صادر شده اســت آدرس پالك خیابان چمران- به طرف فرودگاه- بعد از دهستان 
حصه- دینان خیابان امام خمینى مقابل انبار کاشى پرسپولیس مى باشد. ضمنا در زمان بازدید محل به عنوان 
کانون بازپرورى و امید زندگى شــفق (ترك اعتیاد) مورد بهره بردارى قرار گرفته بود با توجه به مراتب فوق، 
موقعیت محل، ابعاد، مساحت، دسترسى پالك به شبکه معابر، قیمت زمین در زمان ارائه گزارش و کلیه عوامل 
مؤثر عرصه کل پالك به متراژ 1717/72 مترمربع با کاربرى کشاورزى مبلغ 2/400/000/000 (دو میلیارد 
و چهارصد میلیون) ریال برآورد و اعالم مى گردد. ب: بخش ســاختمانى اعیانى موجود در این پالك شامل 
قسمتهاى ذیل مى باشد: 1- ساختمان قدیمى در قسمت شــرق پالك به مساحت حدود 95 مترمربع شامل 
یک اتاق و آشپزخانه و سرویس بهداشتى با اسکلت دیوار باربر و ســقف تیرآهن و آجر با درب و پنجره فلزى 
2- ساختمان واقع در غرب به مساحت حدود 130 مترمربع با دیوار باربر و سقف ورق ایرانیت با درب و پنجره 
فلزى 3- دیوارهاى اطراف پالك، دیوار جداکننده در قسمت شمال پالك، درب فلزى ورودى، اشتراکات برق 
و گاز 4- محوطه سازى با توجه به مراتب فوق، نوع ســاخت، قدمت بنا و سایر عوامل مؤثر ارزش کل اعیانى 
موجود در پالك مذکور مبلغ 800/000/000 (هشتصد میلیون) ریال برآورد و اعالم مى گردد. نتیجه قیمت 
پایه مذکور شامل عرصه با کاربرى کشاورزى و کلیه اعیانى موجود جمعا مبلغ 3/200/000/000 (سه میلیارد 

و دویســت میلیون) ریال برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 203741تاجمیر ریاحى- مدیر شعبه نهم اجراى 
احکام کیفرى اصفهان /4/625 

حصر وراثت
آقاى على باقرى بداغ آبادى فرزند نادعلى داراى شماره شناســنامه 8 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده  97/375 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ساره بگم 
باقرى فرزند مهدى به شماره ملى 5419229528 در تاریخ 1395/05/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- على باقرى بداغ آبادى فرزند 
نادعلى شماره شناسنامه 8 نسبت به متوفى فرزند 2- قوام باقرى بداغ آبادى فرزند نادعلى شماره شناسنامه 2 
نسبت به متوفى فرزند 3- حسن باقرى بداغ آبادى فرزند نادعلى شماره شناسنامه 349 نسبت به متوفى فرزند 
4- محمد باقرى بداغ آبادى فرزند نادعلى شماره شناسنامه 8 نسبت به متوفى فرزند 5- صغرا باقرى بداغ آبادى 
فرزند نادعلى شماره شناسنامه 6 نسبت به متوفى فرزند 6- همه گل باقرى بداغ آبادى فرزند نادعلى شماره 
شناسنامه 8 نسبت به متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 
ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 208148 علیرضائى- رئیس 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /4/626
حصر وراثت

خانم الهه دانشمند دیزیچه فرزند رضا داراى شماره شناســنامه 443 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
پرونده  97/371 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا دانشمند 
دیزیچه فرزند نوروز به شماره شناسنامه/ ملى 60 در تاریخ 1397/02/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- احمد دانشمند دیزیچه فرزند 
رضا کد ملى 5410092724 نسبت به متوفى فرزند 2- لیال دانشــمند دیزیچه فرزند رضا شماره شناسنامه 
3135 نســبت به متوفى فرزند 3- مریم دانشمند دیزیچه فرزند رضا شــماره شناسنامه 58 نسبت به متوفى 
فرزند 4- على دانشمند دیزیچه فرزند رضا کد ملى 5410092726 نسبت به متوفى فرزند 5- محمد دانشمند 
دیزیچه فرزند رضا کدملى 5410006763 نسبت به متوفى فرزند 6- الهه دانشمند دیزیچه فرزند رضا شماره 
شناسنامه 443 نسبت به متوفى فرزند 7- زهرا دانشمند دیزیچه فرزند قاسمعلى شماره شناسنامه 123 نسبت 
به متوفى زوجه اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 208341 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /4/627
حصر وراثت

خانم خدیجه سادات خاشعى فرزند سید محمود به شماره شناسنامه 61 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
372- 97  این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حشمت اله حسین 
زاده قهنویه فرزند: عبدالعلى به شماره شناســنامه 69 به تاریخ 1396/12/17 بدرود زندگى گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- خدیجه سادات خاشعى فرزند سید محمود شماره 
شناسنامه 61 نسبت به متوفى همسر 2- زهرا حسین زاده قهنویه فرزند حشمت اله شماره ملى 5410157516 
نسبت به متوفى فرزند 3- مبینا حسین زاده قهنویه فرزند حشــمت اله شماره ملى 5410269373 نسبت به 
متوفى فرزند 4- گل اندام ضیایى قهنویه فرزند علیرضا شماره شناسنامه 1338 نسبت به متوفى مادر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 208431 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک) /4/628
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103723203489 شــماره پرونده: 9709983723200368 شماره بایگانى شعبه: 
970373 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به کبرى خوزان فرزند حسین و غیره- خواهان رودابه 
رئیسى با وکالت حسام الدین صادقى دادخواستى به طرفیت کبرى خوزان و بهرام و حبیبه و صغرى و غالمرضا 
همگى خوزان چرمهینى فرزندان حســین به خواسته الزام به تنظیم ســند یک باب منزل مسکونى واقع در 
روستاى آدرگان مبارکه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 970373 شعبه دوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/04 ساعت 8:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 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 نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 208601 شعبه دوم دادگاه 

عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه  /4/629
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794102238 شــماره پرونده: 9709986794100469 شماره بایگانى شعبه: 
970472 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به نیلوفر گزچیان دردشــتى فرزند رضا خواهان آقاى 
قربانعلى سلمانى دادخواستى به طرفیت خوانده نیلوفر گزچیان درد شتى به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986794100469 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/06/14 ساعت 10:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه 
وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 208824 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/631
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794102236 شــماره پرونده: 9709986794100097 شماره بایگانى شعبه: 
970098 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مجتبى پدران خواهان خانم  فاطمه پیروند بورى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مجتبى پدران به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986794100097 شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى و استماع شهادت شــهود مورخ 1397/06/14 ساعت 09:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 

از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه 
وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 208823 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/632
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794401646 شــماره پرونده: 9709986794400355 شماره بایگانى شعبه: 
970355 خواهان آقاى سید رضا موسوى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقا و خانم ارسالن نژاد زاده فرزند 
خسرو و سمیه پورك فرزند على اصغر به خواسته الزام به تنظیم خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986794400355 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/21 ســاعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهار راه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 208821 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /4/633
ابالغ وقت دادرسى

خواهان بانک قوامین دادخواستى به خواســته الزام خوانده 11/000/000 تومان به طرفیت خوانده 1.حسن 
بابائى 2.اسماعیل بابائى  3. جعفر بابائى  4. مسعود بابائى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1114/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/06 ساعت 
9:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 208375/ م الف شعبه 2 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/4/643
 مزایده

شماره درخواست: 9710463730900007 شــماره پرونده: 9509980227700216 شماره بایگانى شعبه: 
970658- در پرونده کالسه 970658 اجرایى و به نیابت ارســالى از اجراى احکام شعبه 17 مجتمع قضایى 
شهید بهشتى تهران حمیدرضا خان صنمى فرزند محمد اســماعیل محکوم است به پرداخت 440000000 
ریال بانضمام خسارات دادرسى که متعاقبا محاسبه مى گردد بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در 
حق محکوم له و مبلغ 22000000 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 آقاى مجید 
کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: خودروى ســوارى پژو تیپ tu5 207  مدل 1389 رنگ قرمز 
پالك 516د47 ایران 11 که  بارزش 235000000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
97/05/30 ساعت 11 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 عمل آورد. 208392/م الف مدیر شعبه اول احکام مدنى نجف آباد/4/644
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد جعفر نیرى با وکالت امیرحسین قدیرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده اسما سلمانى زاده به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 167/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/03 ساعت 3:30 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 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 

آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 208395/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/645
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان رسول امیر کاوئى  دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به طرفیت 
خوانده غالمرضا زینعلى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 384/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/06/26 ساعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 

آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 208624/ م الف شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/646
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان لیال عباسى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 200/000/000 به طرفیت خوانده 1.شرکت 
ارتباطات قرن 2.ناصر حمیدخوان به شــوراى حل اختالف شعبه 2حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 672/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/06/05 ساعت 8:30 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 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 است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 208422/ م الف شعبه 2 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/647

مزایده
اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 96/154 اجرایى جلسه 
مزایده اى علیه ایمان صادقى و على کریمى له خانم محبوبه نظرى برگزار نماید؛ که مشخصات مال مورد 
مزایده حسب نظریه کارشناسى عبارت اســت از پالك ثبتى 2289 به شماره ثبتى15223 دفتر 75 صفحه 
462 ملکى آقاى على کریمى با مشخصات یک درب باغ به میزان سه ربع از یک دانگ مشاع بخش 15 ثبتى 
اصفهان که کل ملک به میزان 750 مترمربع که هیچگونه کشــت یا زراعتى در ان انجام نگردیده و شش 
دقیقه اب قناتین علویجه را سهیم مى باشد و حدود اربعه ان شــماال به دیوار اشتراکى به باغ 2287 شرقا به 
شارع و جنوبا در دو قســمت به دیوار اب انبار و از طرف غرب به گل انداز اشتراکى با ملک 2289 بوده که با 
در نظر گرفتن تمامى حدود و مشخصات ان و ســهم اب باغ مورد نظر به میزان جمعا 150750000 ارزیابى 
مى گردد و جلســه مزایده در تاریخ 1397/05/30 از ســاعت 9:00 الى 11:00 صبح در دفتر اجراى احکام 
دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشــد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دســتور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و 
برنده کســى اســت که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشــد. توضیحات کلیه هزینه هاى 
جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 208476/م الف مدیر اجراى احکام عمومى بخش 

مهردشت/4/652
 فقدان سند مالکیت 

آقاى هادى رهبرى فرزند محمدعلى به وکالت از طرف وراث على مصرى پــور علویجه فرزند على اکبر و 
شهربانو نورى علویجه فرزند عباس باستناد 2 برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 
16701-97/04/20 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ پالك شماره 265 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 
285 دفتر 2 امالك ذیل ثبت 199 بنام نجفعلى قنبریان علویجه ثبت و ســند صادر شــده و سپس بموجب 
سند قطعى شــماره 5666 و 5667- 1342/11/27 دفترخانه 42 نجف آباد به على و شهربانو (نامبردگان 
مذکور-بالسویه) انتقال شده است و معامله دیگرى انجام نشده، مى باشــد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1397/05/02  207729/م الف ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت /4/653

ابالغ وقت رسیدگى
 آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى نظر به اینکه آقاى اسماعیل ابراهیمى به طرفیت على کریمى 
به خواسته حکم تخلیه و مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى ارجاع به کالسه 170/97 
ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/06/03 ساعت 8:30 صبح وقت رســیدگى تعیین گردیده خوانده مجهول 
المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى جرى االنتشار رسمى درج و آگهى شــود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه 
به دبیرخانه شوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رسیدگى 
حاضر شــوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود . م الف  475 رئیس شورا شعبه 

دوم حقوقى  فالورجان/ 4/648 
اخطار اجرائى

مشخصات محکوم علیه : 1- اکبر اسالمى فرزند سردارعلى 2- الهام قضاوى 3-  آرام قضاوى  4- مژگان 
قضاوى 5-  مژده قضاوى همگى فرزندان ناصر 6- نگار یاریان فرزند حبیب اله 7- مجید محمدزاده فرزند 
حسین همگى مجهول المکان – مشــخصات محکوم له : ناصر احمدى فرزند فریدون بازنشسته به نشانى 
شهرکرد خ کاشانى ك 68 پ 8  به : بموجب رأى شماره  433تاریخ 96/05/28 حوزه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به انتقال سند رسمى پالك 
ثبتى 581/359 به شماره 570036 بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه انتقال و پرداخت هزینه دادرسى به 
مبلغ 150/000 ریال در حق محکوم له و  نیم عشر از محکوم به بابت عملیت اجرایى در حق صندوق دولت  
.  ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحاً اعالم نماید.  م الف: 474 قاضى 

شوراى حل اختالف فالورجان شعبه هشتم / 4/649 
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/508166- تاریخ ثبت صادره : 04/30/ 1397  نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه پالك شماره 19/1107 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به 
نام آقاى مهدى کشاورزیان فرزند شعبانعلى در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل 
نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1397/05/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد.  تاریخ انتشــار 1397/05/02- م الف / 473 اکبر پورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك فالورجان /4/650 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى نظر به اینکه آقاى مختارعباسى به طرفیت بهزاد خلیلیان به 
خواسته مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى ارجاع به کالسه 584/97 ثبت و براى 
روز شنبه مورخ 97/06/03 ساعت 8:45 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده خوانده مجهول المکان معرفى 
نموده است . به تقاضاى خواهان و دســتور دادگاه و به اســتناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى جرى االنتشار رسمى درج و آگهى شــود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه 
شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم نشــانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شــعبه دوم فالورجان جهت رسیدگى حاضر 
شــوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شــود . م الف  476 رئیس شورا شعبه دوم 

حقوقى  فالورجان /4/651 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با تأکید بر برخورد 
شدید دستگاه قضائى با متخلفان فروش آزاد دارو گفت: 
مهمتریــن و محکم ترین راه، نظــارت حداکثرى بیمه 
سالمت در زمینه فروش آزاد دارو و سودجویى از آن در 

کشور است.
احمد خســروى وفا در دیدار با مدیرکل بیمه ســالمت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه دســتگاه قضا در حوزه 
درمان و داروى مردم حساس است و با توجه به موقعیت 
حساس کنونى کشــور، همه باید دســت به دست هم 
بدهیم تا راه را براى افراد ســودجو ببندیم، اظهار کرد: 
کمبود دارو، گرانى دارو، ســودجویى بعضى از پزشکان، 
داروخانه ها و همچنین ســودجویى برخــى از افراد که 
از این راه کاســبى مى کنند، این موقعیت را در کشــور 
حساس تر مى کند؛ بنابراین سازمان بیمه سالمت ایران 
براى جلوگیرى از این موضوع باید نظارت هاى خود را به 
حداکثر برساند و همچنین درکنار این نظارت، دادگسترى 
نیز موظف است به عنوان یک دستگاه حمایت کننده، با 
افرادى که در این زمینه تخلف کرده اند به شدت برخورد 

کند.
به گفته وى، دستگاه قضائى اعالم آمادگى مى کند که با 
همکارى دادستان و بازپرس ویژه در دادگاه هاى بدوى و 
تجدید نظر، به صورت تخصصى در زمینه افزایش آگاهى 
همکاران دســتگاه قضا در حوزه دارو و درمان حرکتى 

نو را آغــاز کند و این حرکت با همکارى ســازمان بیمه 
سالمت انجام و به حساسیت بیشتر قضات در حوزه دارو 
و درمان منجر مى شود و مى تواند آسیب هاى مرتبط با 
این موضوع در جامعه را شناسایى کند و باعث تسریع در 

رسیدگى به این پرونده ها شود.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان اضافه کرد: در 
موضوعات مهمى همچون باندهاى جعل و سوء استفاده 
از دفاتر بیمه و دارو باید رابط حقوقى دســتگاه قضائى، 
پیگیرى الزم را با دفتر دادگســترى انجــام دهد که در 
این زمینه، حوزه قضا قول مساعد همکارى در حل این 

مسائل را مى دهد.
■■■

همچنین در این دیدار، حســن بانــک، مدیرکل بیمه 
ســالمت اســتان نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد اداره 
کل، به منابع سازمان در سال 97 اشــاره کرد و متذکر 
شــد: با توجه به محدودیت منابع، در سال جارى سعى 
شده در خدمت رســانى به بیمه شــدگان خللى ایجاد 
نشــود، ولى در حوزه درمــان متأســفانه، تقاضاهاى 
القایــى و اســتفاده نادرســت از دفاتر بیمــه و رعایت 
نکردن موارد بهداشتى بسیار مشــهود است که طبیعتًا 
الزم اســت اقداماتى در راســتاى فرهنگســازى بیمه 
شــدگان در خصوص اســتفاده از دفاتر درمانى صورت 

گیرد.

ورود دستگاه قضا به تخلفات دارویى 
در اصفهان

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعى استان اصفهان 
گفت: به دنبال راه هاى ســریع جذب اعتبار براى 
تثبیت اشتغال موجود و یا ایجاد اشتغال جدید هستیم.

محسن نیرومند اظهارکرد: هدف ما یافتن راه هایى 
براى جذب سریع اعتبارات اشتغال، به منظور تثبیت 

اشتغال موجود و یا ایجاد اشتغال جدید پایدار است.
وى گفت: بخشى از مشــکالت امروز ما به ویژه در 
حوزه اشتغال مربوط به عدم مهارت کارجویان است.

وى با بیان اینکه حل موضوع بیــکارى از اهمیت 
ویژه اى براى دولت و همه ســازمان هاو نهادهاى 
مرتبط برخوردار اســت، افزود: رفــع این موضوع 
تنها در چارچوب بروکراسى نتیجه بخش نخواهد 
بود و نیازمند تالش ها و پیگیرى هاى بیشــترى

  است.
نیرومند توضیح داد: در اســتان اصفهان جلســات 
متعددى برگزار شده و مدیران عامل بانک ها موظف 
شده اند در اسرع وقت براى پرداخت تسهیالت به 

متقاضیان اقدام کنند.
مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعى استان اصفهان 
اعالم کرد: در دوحوزه اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار 
روستایى جمعاً به اســتان اصفهان دو  هزار میلیارد 
تومان تســهیالت اختصاص داده شده که تاکنون 
تنها 60میلیارد تومان در حوزه اشتغال فراگیر و 20 
میلیارد تومان در حوزه اشتغال روستایى تسهیالت 

به متقاضیان پرداخت شده است.

به دنبال راه هاى سریع 
جذب اعتبار براى 
ایجاد اشتغال هستیم

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعى استان اصفهان: 
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جو اصفهان ناپایدار مى شود
کارشـناس مسـئول پیـش بینـى هـواى اداره کل 
هواشناسـى اسـتان اصفهـان گفـت: ناپایدارى هاى 
ضعیـف امـروز و فـردا در وضعیـت جـّوى اصفهـان 

پیش بینى مى شود.
سـاناز جعفرى اظهار کرد: ایـن ناپایدارى ها منجر به 
افزایش ابر و  وزش بـاد تقریبًا شـدید در اکثر مناطق 

مى شود.

اهداى اعضاى جوان 
مرگ مغزى به3 بیمار نیازمند

اعضاى جوان مرگ مغـزى در اصفهان به سـه بیمار 
نیازمند عضو اهدا شد.

مسـئول واحد فراهـم آورى اعضـاى پیونـدى مرکز 
آموزشـى درمانى الزهرا(س) اصفهان گفت: اعضاى 
جوان مـرگ مغزى در اصفهان به سـه بیمـار نیازمند 

عضو اهدا شد.
مریم خلیفـه سـلطانى اظهـار کـرد: مجیـد احمدى 
41سـاله که در اثر آسـیب مغزى دچار مرگ مغزى و 
در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان بسترى شده بود، با 
رضایت خانواده اش، اعضاى این بیمار مرگ مغزى در 

این مرکز آموزشى درمانى برداشته شد.
وى افزود: کلیه هاى این جوان مرگ مغزى در مراکز 
درمانى آموزشـى الزهرا(س) و نور به دو بیمار نیازمند 

عضو پیوند و کبد وى هم  به شیراز منتقل شد.

افزایش اظهارنامه هاى مالیاتى 
در اردستان

مدیر اداره دارایى شهرسـتان اردستان گفت: دو هزار 
و 306 مـورد اظهارنامه مالیاتى در اردسـتان دریافت 

شد که 105 مورد آن مربوط به شرکت ها بوده است.
محمد صادقى اظهار کرد: شـرکت ها و امالك تا 31 
تیر ماه باید اظهارنامه مالیاتـى خود را ارائه مى کردند 
که نسبت به سـال گذشـته 102 درصد افزایش ارائه 

اظهار نامه مالیاتى داشته ایم.
وى افزود: 52 درصد از مالیات هـا خود اظهارى بوده 
که یا بخشیده شـده اند و یا با 5 درصد افزایش نسبت 
به سال قبل، مالیات خود را پرداخت کرده اند. صادقى 
با بیان اینکه دو هزار و 306 مـورد اظهارنامه مالیاتى 
دریافت شده که 105 مورد مربوط به شرکت ها بوده 
است، تصریح کرد: این اداره در آخرین روزهاى تیرماه 

پذیراى خیل شرکت ها و کارخانجات بود.

کنفرانس رشد بلور ایران در 
دانشگاه صنعتى مالک اشتر

فراخوان ارسال مقاله به پنجمین کنفرانس «رشد بلور 
ایران» در دانشگاه صنعتى مالک اشتر منتشر شد.

دبیـر کمیتـه علمـى ایـن کنفرانـس ملـى گفـت: 
پژوهشـگران دانشـگاه هاى کشـور مى توانند براى 
ارسال مقاله خود تا 30مرداد به تارنماى این کنفرانس 
بـه نشـانى http://www.psi.ir/?cgc97  مراجعـه 

کنند.
احمد کتابى افـزود: روش هاى نوین و متداول رشـد 
تک بلورهاى معدنى وآلى، شیشـه سازى کوانتومى، 
شیشه سازى و طراحى سامانه هاى رشد تک بلورها، 
مشـخصه یابى سـاختارى تک بلورها، تحلیل رفتار 
نقص ها و سایر ناپیوستگى ها در ساختار تک بلورهاو 
روش هاى فـرآورى تک بلورهـا بـراى کاربردهاى 
صنعتـى از محورهـاى اصلـى ایـن رویـداد علمـى

 است.
پنجمین کنفرانس«رشد بلور ایران»24آبان امسال در 

دانشگاه صنعتى مالک اشتر  برگزار مى شود.

اهداى دستگاه پخت نان سنگک 
به آستان قدس رضوى 

واقف اصفهانى، یک دسـتگاه و تجهیزات پخت نان 
سنگک به آستان قدس رضوى اهدا کرد.

هزینه 500میلیـون ریالى این دسـتگاه را «نعمت ا... 
ایزدى» واقف اصفهانى تأمین کرده است.

این دسـتگاه پخـت نان صبـح دیـروز از آسایشـگاه 
جانبازان شهید مطهرى اصفهان بارگیرى شد.

خبر

بیشترین موارد امدادرسانى در هالل احمر شامل حوادث 
جاده اى است.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 
با توجه به اینکه همواره حوادث جــاده اى آمار باالترى از 
حوادث شهرى دارد، بنابراین بیشترین موارد امدادخواهى را 

در حوزه حوادث جاده اى داریم.
داریوش کریمى اظهار کرد: در هفته آخر تیرماه، بیشترین 
موارد امدادرســانى را در حوزه حوادث جاده اى داشتیم که 
33 مورد بوده است و پس از آن، 21 مورد حادثه شهرى را 
داشتیم. وى بیان کرد: همچنین در این مدت، امدادرسانى 
به 9 مورد خدمات حضورى، سه حادثه ساحلى و سه حادثه 

صنعتى و کارگاهى توسط نیروهاى امدادى جمعیت هالل 
احمر استان پوشش داده شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان تصریح 
کرد: در طول هفته گذشته، پوشش امدادى 69 حادثه توسط 
امدادگران این جمعیت انجام شده است و امدادرسانى به 

171 حادثه دیده صورت گرفته است.
وى با اشــاره به اینکه در طول این مدت ده مورد عملیات 
رهاسازى توســط تیم هاى عملیاتى این جمعیت صورت 
گرفته اســت، تصریح کرد: 229 نفر نیروى عملیاتى این 
جمعیت در قالب 75 تیم عملیاتى با همراه داشتن تجهیزات 

الزم امدادى در عملیات یادشده به کارگیرى شدند. 

شــهردار اصفهان گفت: اصالح طلب یا اصولگرا بودن 
مدیر اهمیتى نــدارد و تا جایى که مقدور اســت براى 
انتصاب مدیــران از نیروهاى داخل مجموعه اســتفاده 

خواهیم کرد.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه مالك انتصاب مدیران 
شایستگى است، تصریح کرد: به عنوان شهردار اصفهان 
در مقابل حکمى که مى زنم باید پاسخگو باشم و کسى 
را منصوب کنم که شایســتگى این ســمت را داشــته 

باشد.
وى اضافه کرد: تالش مدیریت شــهرى بر این اســت 
مردم با خیال راحــت در هر کجا که هســتند، زندگى 

کنند .
شهردار اصفهان گفت: تا جایى که براى ما مقدور است از 
نیروهاى که در داخل مجموعه هستند، استفاده خواهیم 

کرد و اصالح طلب یا اصولگرا بودن مدیر اهمیتى ندارد.
نوروزى افزود: زیبایى شهر باید به گونه اى انجام شود که 

اداره شهر گران نشود.
وى گفت: البته باید در نظر داشت که شرایط اقتصادى 
کنونــى بحرانى اســت و با ایــن شــرایط نمى توان 
وضعیت گذشــته را جبران کرد و هم شــرایط فعلى را 
اداره کنیــم، بنابرایــن مطمئنًا متحمل بــار مضاعفى 

هستیم.

اصالح طلب یا اصولگرا بودن 
مدیر اهمیتى ندارد 

بیشترین موارد امدادرسانى 
درهالل احمر

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: در تیرماه ســال جارى 980 هزار و 749 مســافر 
توسط ناوگان حمل و نقل جاده اى مستقر در پایانه هاى 

مسافربرى اصفهان جابه جا شدند.
مهدى خضرى با اشــاره به ســفرهاى تابســتانى در 
تیرماه اظهار کرد:  در این مدت 85 هزار و 194 ســفر در 

سیستم هاى این نهاد ثبت شده است.

وى ادامه داد: در تیرماه سال گذشته یک میلیون و 145 
هزار و 21 مسافر و 92 هزار و 368 سفر انجام شده است.

مدیرکل راهدارى اصفهان خاطرنشان کرد: این اداره کل 
در راستاى انجام وظایف ذاتى خود و بهبود کیفیت سفر 

مسافران اقدامات مناسبى انجام داده است.
خضرى گفت: جلسات ارتقاى کیفیت ارائه سطح خدمات 
به مســافران، بازدید میدانــى و حضــور در پایانه هاى 

مســافربرى به منظور نظارت عالى بر روند حمل و نقل 
مسافر برون شهرى به صورت دائم انجام مى شود.

مدیرکل راهدارى اصفهان با اشاره به لزوم نظارت ناوگان 
حمل و نقلى خاطرنشــان کرد: نظارت هاى نامحسوس 
همچون بازرسى میدانى و نامحسوس از شرکت و ناوگان 
حمل ونقل مسافر، به طور مداوم به منظور پایش سیستم 

انجام مى شود.

در یک ماه در مسیرهاى مواصالتى استان انجام شد؛

جابه جایى 980 هزار مسافر توسط 
ارابه هاى جاده  ها

مدیرکل امور زنان اســتاندارى اصفهان گفت: اصفهان 
هنوز با استانداردهاى حضور و مشارکت زنان فاصله دارد، 
اما آمار و ارقام نشان مى دهد که حضور زنان در حوزه هاى 

سیاسى بهبود یافته است.
سهیال اثنى عشــران اظهار کرد: در بحث اشتغال زنان، 
نسخه هایى که براى آن پیچیده مى شود، بستگى به این 
دارد که مربوط به کدام قشر هستند، بنابراین مدل اشتغال 
بانوان سرپرســت خانوار با اشــتغال زنان روستایى و یا 

دختران تحصیلکرده دانشگاهى متفاوت است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتاندارى افزود: 
وظیفه ما به عنوان یک دستگاه ستادى این است که بر 
شرح وظایف حوزه اشــتغال بخش هاى مختلف نظارت 
کنیم و بتوانیم سهم زنان را در حوزه اشتغال احصا کنیم 
و به بخش هاى غیردولتى همچــون مراکز کارآفرینى 

دانشگاه ها مرتبط شــویم تا به مدل هاى جدید اشتغال 
براساس سند آمایش سرزمین دست یابیم.

اثنى عشران تصریح کرد: باید در حوزه اشتغال، دختران 

تحصیلکرده، زنان روستایى، عشــایر و زنان سرپرست 
خانوار را هدایت کنیم تا دیگر منتظر استخدام هاى دولتى 
نباشند، چرا که در بحث چابک سازى دولت، این اتفاق 

نخواهد افتاد.
وى با بیان اینکه براساس سند آمایش سرزمین، اقتصاد 
استان باید به سمت گردشــگرى و اقتصاد دانش بنیان 
هدایت شود، تصریح کرد: مراکز کارآفرینى دانشگاهى 
در این حوزه ها، در راستاى اشــتغال زنان مى توانند وارد 

شوند و با دادن ایده هاى مختلف، استارتاپ برگزار کنند.
وى با اشــاره به ارتباط مســتقیم با اتاق بازرگانى براى 
توســعه اشــتغال بانوان اســتان اظهارکرد: با احصاى 
مدل هاى موفق اشتغال در اســتان مى توانیم از طریق 
جلساتى که براى دختران برپا مى کنیم، مدل هاى معینى 

را اجرا کنیم.

بارش هاى پیاپى در ســه مــاه ابتدایى ســال 97 که 
خشــک ترین ســال تاریــخ آبــى ایران به حســاب 
مى آید، گمانه زنى ها و احتماالت زیادى را درباره علت 
این بارش ها به وجود آورد، از جمله بارورســازى ابرها. 
اما با توجه به کمبود آب در اصفهــان، پیش بینى ها از 
بارندگى در سال آبى آینده چیست و آیا بارورسازى ابرها 

امکان اجرایى شدن دارد؟
رئیس کمیسیون کشــاورزى مجلس در خصوص تأثیر 
یا عدم تأثیر بارورسازى ابرها در خشکسالى هاى کشور 
مى گوید: دســتکارى در طبیعت به هر شکلى که باشد 
موجب آسیب رساندن به محیط زیست مى شود؛ یعنى 
ممکن است مشــکل امروز ما را حل کند اما در طوالنى 
مدت باعث آسیب ها و عوارض جبران ناپذیرى مى شود.

احمدعلى کیخا ابــراز کرد: در خصوص بارورســازى 
ابرها هم همینگونه اســت، جریان هاى جوى هم مانند 

جریان هاى سطحى روى آب هستند و دخالت در روال 
طبیعى آن موجب آسیب مى شود. بارورسازى، ابرها هم 
تبعات منفى دارد و هم نمى تواند آنقدر مؤثر باشــد که 
ما امیدوار باشیم مشــکل کم آبى ما را کاهش دهد. این 
روش به صورت موردى و در مناطقى مى تواند کارساز 
باشــد و نمى توان کًال آن را کنار گذاشــت اما اینکه به 
بارورســازى به عنوان یک راه حل نهایى پذیرفته شده 
براى حل مسائل کم آبى کشور نگاه شود، بعید مى دانم 

که پاسخگو باشد.
در همین حال مدیر کل هواشناســى اســتان اصفهان 
مى گوید: ادعاى برخى افراد در حوزه بارورسازى ابرها 
قابل قبول نیست چون بارورســازى ابرها یک مقدمه و 
مؤخره دارد و در ایران بــه آن مرحله از علم و تکنولوژى 

نرسیدیم. 
مجید بیجندى در خصوص تشریح وضعیت آب و هواى 
اصفهان اظهار کرد: بارورسازى ابرها در رفع خشکسالى 

هم آنقدر مؤثر نیست. وى با اظهار اینکه باید ابرى باشد 
که بتــوان آن را بارور کرد، ادامه مــى دهد: وقتى ابرى 
نیست چگونه این ادعا وجود دارد که مى توانیم ابرها را 
بارور کنیم زیرا باید ابر در عرض جغرافیایى تشکیل شود 

و تولید ابر در مرکز ایران کمتر به وقوع مى پیوندد.
مدیر کل هواشناســى اســتان اصفهان با اعالم اینکه 
منظور از ورود موج گرما به کشــور افزایش دماى یک 
تا 1/5درجه است، افزود: بر اســاس مدل هاى مختلف 
پیش بینى مى شود در بلند مدت و تا سال 2100 میالدى 
با افزایش 1/5 درجه اى دمــا و کاهش میزان بارش ها 
مواجه شویم. بیجندى ادامه مى دهد: پیش بینى مى شود 
روند بارشى استان به نسبت سال گذشته در فصل پاییز 
و زمستان شرایط نرمال داشته باشد که منظور از نرمال 
از دید هواشناسى یعنى اینکه اگر سال گذشته مثًال 120 
میلیمتر بارش داشتیم امســال هم به همان میزان باشد 

نه کمتر و نه بیشتر.

 اصفهان با استانداردهاى حضور و مشارکت زنان فاصله دارد
مدیرکل امور زنان استاندارى اصفهان:

بارورسازى ابرها شدنى است؟

400واحد متخلف لوله بازکنى در اصفهان فعالیت 
دارنــد. بازرس ویــژه اتحادیه صنف تأسیســات 
مکانیک ســاختمان اصفهان با بیــان این مطلب 
گفت: تنها 50شرکت  لوله بازکنى در اصفهان از این 

اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کرده اند.
مســعود آبدار، هزینه باز کردن گرفتگى لوله هاى 
فاضالب را بین 300تــا600 هزار ریال اعالم کرد 
و افزود: واحدهاى متخلف در اصفهان تا 30میلیون 
ریال هم دریافت کرده اند. وى با اشاره به اینکه این 

اتحادیه ماهانه بیش از صد شکایت مردمى دریافت 
مى کند، گفت: شــهروندان به برچســب هاى دِر 

منازل اعتماد نکنند.
بازرس ویژه اتحادیه صنف تأسیســات مکانیک 
ساختمان اصفهان، همراه داشتن فاکتور سربرگدار، 
مهر معتبر و کارت شناســایى را هنگام ورود لوله 
بازکنى  به منازل الزامى دانست. آبدار افزود: ورود 
اتباع خارجى به منازل براى رفع گرفتگى لوله هاى 

فاضالب هم ممنوع است.

مشترکان اصفهانى در سه ماهه اول امسال 9درصد 
در مصرف آب صرفه جویى کردند.

معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان گفت: الگوى مصرف 

مشترکان استان از 81به91 درصد رسیده است.
رضا رضایى با اشــاره به اجراى طرح توزیع لوازم 
کاهنده مصرف آب در اصفهان از دو ماه پیش گفت: 

تنها پنج هزار مشترك اصفهانى در این مدت لوازم 
کاهنده مصرف آب خریدارى کردند.

وى با بیان اینکه با نصب لــوازم کاهنده مى توان 
50درصد در مصرف آب صرفه جویى کرد، گفت: 
مشترکان مى توانند با شــماره گیرى 1522 لوازم 
کاهنده مصرف آب را با 40درصد تخفیف خریدارى 

کنند.

مدیر اداره تکنولوژى و گروه هاى آموزشــى اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: 
استان اصفهان میزبان دبیران منتخب 32 استان 
کشور در چهاردهمین جشنواره الگوهاى تدریس 

است.
مــژگان منوچهرى با اشــاره به میزبانى اســتان 
اصفهان در چهاردهمین جشنواره الگوهاى تدریس 
اظهار داشت: دبیران منتخب 32 استان کشور در 

استان اصفهان حضور دارند.
وى افزود: اســتان اصفهان میزبان چهاردهمین 
جشنواره کشــورى الگوهاى تدریس برتر درس 

ریاضى پایه دهم در کل کشور است.

وى با بیان اینکه دبیران منتخب کشــورى در این 
جشــنواره حضور دارند، گفت: این دبیران در سه 
روز متوالى طى فرایندهاى متفاوت، ارزیابى و مورد 

داورى قرار مى گیرند.
وى خاطرنشــان کــرد: رتبه هاى اول تا ســوم و 
برگزیدگان کشورى بعد از ارزیابى معرفى خواهند 

شد.
منوچهرى ادامه داد: در کنار چهاردهمین جشنواره 
کشــورى، همایش رؤســاى ادارات تکنولوژى و 

گروه هاى آموزشى کل کشور نیز برگزار مى شود.
وى گفت: اصفهان میزبــان دبیران دبیرخانه هاى 

کشورى کتب درسى متوسطه نظرى نیز هست.

رئیس اداره تعمیــر تجهیزات ابزاردقیــق نیروگاه 
اصفهــان گفت: در تعمیــرات دوره اى و اساســى 
واحدهاى نیروگاهى مى توان با آزمایش سالم بودن 
خازن هاى تجهیزات الکترونیکــى و الکتریکى، از 

خروج ناخواسته واحدها پیشگیرى کرد. 
مصطفــى نریمانــى افزود:خــازن هــا عناصري 
الکتروشــیمیایی هســتند که یکی از اجزاي اصلی 
مدارات الکتریکی و الکترونیکی را تشکیل می دهد. 

وى ادامه داد: طول عمر مفید آنها گاهی به بیش از 20 
سال نیز می رسد که به کیفیت و اعتبار شرکت سازنده 

آن باز می گردد. وى اظهارداشت: سازندگان این قطعه 
توصیه می کنند که خازن ها به ویژه از نوع الکترولیتی 
را هر پنج سال یکبار با انجام تست جریانی و ولتاژي 

از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرد.
به گفته وى، در نیروگاه اصفهان برنامه ریزى شده 
است که در زمان تعمیرات دوره اي و اساسی واحدها، 
از صحت عملکرد خازن هــاى تجهیزات اطمینان 
حاصل شــود و چنانچه خازنى آسیب دیده، تعویض 
شود.  وى افزود: همچنین خازن هاى تعویضى باید 
از نوع صنعتى بوده و از کیفیت باالیى برخوردار باشد.

اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات قرآن مخابرات 
منطقه اصفهان برگزار شد.

در این مراسم، حیدرى زاده، مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان گفت: یکى از سیاست ها و اهداف شوراى 
فرهنگى مخابرات اصفهان، در کنار گرامیداشــت 
مناسبت هاى ملى و مذهبى، سوق دادن همکاران 
و خانواده ها به سمت آشــنایى و انس هرچه بیشتر 
با معارف و آیات الهى اســت که برهمین اساس، 
هرساله مسابقات و جشنواره هاى قرآنى ویژه کلیه 
کارکنان برگزار مى شــود. وى افــزود: با توجه به 
برگزارى 18 دوره مسابقات قرآنى در سنوات گذشته 
بین خانواده مخابرات استان، به نظر مى رسد توجه 
به موضوع تدبّر در قرآن، نسبت به دیگر موضوعات 
از اهمیت بیشــترى برخوردار است و تا رسیدن به 

شاخص هاى مطلوب راه زیادى باید طى شود .
عســگرى، مدیر روابط عمومى مخابرات منطقه 

اصفهان هم گفت: نوزدهمین دوره مسابقات قرآن 
کریم مخابرات منطقه اصفهان با حضور 810 نفر 
شرکت کننده از همکاران شــاغل و بازنشسته به 
همراه خانواده هاى شان به صورت الکترونیکى و 
غیرحضورى همزمان با میالد امام حسن مجتبى 

(ع) آغاز شد و در دهه کرامت به پایان رسید.
وى الکترونیکى و غیرحضورى بودن این مسابقات 
را از ویژگى هاى اختصاصى این دوره دانســت و 
گفت: تمــام مراحل این مســابقات اعم از اطالع 
رسانى،ثبت نام و آزمون به صورت الکترونیکى و 
غیرحضورى بوده و آزمون رشته هاى قرائت و اذان 
به صورت ارسال فایل صوتى، حفظ به صورت تلفنى 
توســط گروه داوران قرآنى و مفاهیم در دو مرحله 
مقدماتى و نهایى از طریق پرتال مخابرات منطقه 

به صورت الکترونیکى انجام شده است.

فعالیت400 لوله بازکنى  غیرمجاز در اصفهان

صرفه جویى 9درصدى اصفهانى ها در مصرف آب

برگزارى جشنواره الگوهاى تدریس در نصف جهان

تعمیرات دوره اي خازن هاى نیروگاه اصفهان

پایان یافتن مسابقات قرآن مخابرات اصفهان 

محیا حمزه
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در پژوهش هاى علمى متخصصان اصفهانى اثبات شد عامل 
اصلى ســنگ کلیه اصفهانى ها، مصرف زیاد چاى و نوشابه 
اســت. رئیس مرکز تحقیقات بیمارى هاى کلیوى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: بر اساس پژوهش هاى علمى 
مشخص شد که عامل اصلى سنگ کلیه در مردم اصفهان، 
وجود اگزاالت باال در ادرار و عامــل آن مصرف زیاد چاى و 
نوشابه  است.  مژگان مرتضوى مصرف زیاد  چاى ونوشابه را  
در بروز بیمارى هاى کلیوى  به ویژه سنگ کلیه موثر دانست و 
افزود:  به شهروندان پیشنهاد مى شود حداقل چاى کم رنگ 
مصرف کنند. این متخصص کلیه، عوامــل متعددى را در 
نارسایى کلیوى موثر دانست و  پیشنهاد کرد مردم  آب سالم را 

جایگزین چاى و همچنین نمک و گوشت قرمز کمتر مصرف 
کنند. رئیس مرکز تحقیقات بیمارى هاى کلیوى دانشــگاه 
علوم پزشکى اصفهان همچنین مصرف داروهایى ازجمله 
ایبوپروفن، ژلوفن و دیکنوفنــاك را در طوالنى مدت عامل 
نارسایى کلیه عنوان کرد و گفت: تمام سنین در معرض ابتال 
به بیمارى هاى کلیوى هستند، البته افزایش سن، احتمال بروز 
نارسایى مزمن کلیوى را افزایش مى دهد. دانشیار دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان، عالئمى همچون رنگ پریدگى، کم 
خونى، ورم دور چشم، بى حالى و ضعف را از نشانه هاى نارسایى 
کلیوى عنوان کرد و افزود: این موارد با عالیم کم خونى مشابه 

است و باید طبق آزمایش، نارسایى کلیه مشخص شود.

مدیرکل گمرك اصفهان گفت: با توجه به اینکه بیشترین میزان 
تولید نقره، توسط هنرمندان اصفهانى انجام مى شود، پیشنهاد 
مى کنیم اتحادیه مربوطه طى مکاتبه با نمایندگان خواستار 
تسهیل قوانین شود. اسدا...احمدى ونهرى با توجه به مشکالت 
هنرمندان نقره کار در  زمینه تعرفه واردات نقره خام و ارزش 
افزوده 9 درصدى اظهار داشت: ماخذ تعرفه واردات شمش نقره 
و طال صفر درصد است، اما به موجب قانون مصوب مجلس 
شوراى اسالمى، 9 درصد ارزش افزوده و عوارض شهردارى 
از کاالهاى وارداتى از جمله شمش طال و نقره، دریافت و به 
حساب خزانه واریز مى شــود. وى افزود: بر این اساس تغییر 
در میزان دریافت ارزش افزوده و عوارض شــهردارى نیاز به 

تصویب مجلس شوراى اسالمى و تایید شوراى نگهبان دارد، 
چراکه گمرك تنها مجرى اجراى قوانین، تصویب نامه ها و 
بخشنامه هاى مصوب است. مدیرکل گمرك استان اصفهان 
با توجه به اینکه بیشترین هنرمندان نقره کار کشور در اصفهان 
فعالیت دارند، در ارتباط با تسهیالت در راستاى حمایت از این 
هنرمندان، اظهار داشت: گمرك جهت حمایت از تولید داخلى 
و صادرات، رویه ورود موقت را دارد؛ بدین ترتیب که در صورت 
واردات شمش نقره به منظور صادرات، به جاى 9 درصد ارزش 
افزوده، به همان میزان ضمانت نامه بانکى معتبر مدت دار از 
هنرمندان این عرصه دریافت و پس از صادرات مصنوع نقره، 

ضمانت نامه به آنها مسترد مى شود.

عامل اصلى سنگ کلیه در 
مردم اصفهان چیست؟

درخواست مدیر کل گمرك از 
متولیان صنعت نقره کارى

دریافت تندیس زرین سرآمدى 
توسط ذوب آهن 

در  آئیـن هفتمیـن دوره  تقدیـر از سـرآمدان روابـط 
عمومى در ایران، روابـط عمومى ذوب آهن اصفهان 

موفق به دریافت تندیس زرین سرآمدى شد.
همچنین روابــط عمومـــى ذوب آهن اصفهــان 
موفق شـــد در سیزدهمین جشنواره ملى انتشارات 
روابط عمومى که توســط انجمن متخصصان روابط 
عمومى برگزار شـد،  رتبه اول در بخـش مقاله و رتبه 

دوم در بخش هاى بروشور و کتاب را کسب کند.

دستگیرى اعضاى
 باند خانوادگى تجارى

اعضاى باند خانوادگى شرکت تجارى متخلف ارزى 
در اصفهان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرایم اقتصادى پلیس آگاهى این فرماندهى، 
در اجراى طرح هاى مقابله بـا مجرمان و اخاللگران 
اقتصادى و نا امن کنندگان بازار ارز، در  بررسى هاى  

تخصصى از تخلف ارزى شرکتى تجارى آگاه شدند.
مهـدى معصـوم بیگـى افـزود:در تحقیقـات پلیس 
مشخص شد سـه نفر داراى نسـبت فامیلى، با ترفند 
ثبت شـرکتى تجارى بـه منظـور وارد کـردن اقالم 
مختلف صنعتـى، تسـهیالت ارزى از طریـق افتتاح 
حسـاب اعتبارى در قالب قرارداد جعاله واسناد ارزى  
بـه ارزش 894 میلیارد ریال از بانـک دریافت کرده و 
بدهى خود را در مدت تعیین شده به بانک بازنگردانده 
و اوراق سـبز را مبنى بر ورود  اقالمى به  کشـور ارائه 
نداده و همچنین از نشانى هایى که به نام شرکت ثبت 

شده هم تغییر مکان داده بودند.
وى افزود: پـس از تـالش شـبانه روزى کارآگاهان، 
مخفیـگاه اعضاى ایـن بانـد خانوادگى شناسـایى و 
متهمان در بازجویى بـه  دریافت تسـهیالت ارزى و 

فروش آنها به قیمت آزاد در بازار اعتراف کردند.

لزوم استفاده از  گیاهان 
سازگار با کم آبى در مبارکه

فرمانـدار مبارکه گفـت: شـهردارى ها، دهیـارى ها 
و صنایـع بـا هماهنگى جهـاد کشـاورزى و حفاظت 
محیط زیست شهرستان، براى توسعه فضاى سبز در 
آینده از گونه هاى درختى و گیاهى سازگار با کم آبى 

استفاده کنند.
حمیـد عصـارزادگان بـر تعامـل و همـکارى کلیـه 
دسـتگاه هاى متولى با امور آب و فاضالب شهرى و 
روستایى در تامین آب شرب مردم شهرها و روستاها 
و همکارى با شـهردارى ها و دهیارى ها در راسـتاى 
حفـظ درختـان پـارك هـا و فضاى سـبز شـهرى و 

روستایى شهرستان تاکید کرد.

خبر

رئیس اداره هواشناســى شهرســتان اصفهان گفت: 
بارش هاى پاییزه اصفهان به شــرایط نرمال مى رسد، 
اما این مسئله الزاما به معناى مساعد بودن شرایط براى 

بخش کشاورزى اصفهان نیست.
بهرام شارقى با اشاره به اینکه پیش بینى هاى هواشناسى 
اصفهان حاکى از بارش هاى نرمــال در اصفهان طى 
پاییز سال جارى است، اظهار داشت: این موضوع به این 
معنا نیست که وضعیت کشــاورزى اصفهان نیز با این

 بارش ها رو به بهبود اســت، چراکه ممکن است همه 
مشکالت بخش کشــاورزى با این میزان بارش ها هم 

مرتفع نشود.
 وى ادامه داد: به شــرطى بارش هاى پاییز اصفهان در 
کشت کشاورزان تغییرى ایجاد خواهد کرد که مشکالت 
ناشى از این بخش، به اندازه اى نباشد که این بارش ها 

کفاف آبیارى را ندهد.
رئیس اداره هواشناســى شهرســتان اصفهان تصریح 
کرد: در حال حاضر اصفهان، خشکســالى هواشناسى 
و نیز کشــاورزى را رد کرده اســت و به خشکســالى 
هیدرولوژیک رسیده است و بارش هاى بیش از نرمال 
مى تواند جبران کننده کمبود آب در بخش کشــاورزى

 باشد. وى با بیان اینکه پراکنش باران و موقعیت زمانى و 
مکانى بارش ها نیز در مساعد شدن شرایط براى کشت 
پاییزه کشــاورزان موثر اســت، گفت: ما سال گذشته
 بــارش هاى کمتــر از حد نرمــال را بــراى اصفهان 
پیش بینى کردیم که این موضوع به طور مستقیم روى 

بخش کشاورزى نیز تاثیر داشت.
شارقى در پاسخ به این پرســش که با توجه به وضعیت 
شرق اصفهان، آیا اقدام ویژه اى از سوى هواشناسى در 
این خصوص در این منطقه صورت مى گیرد؟، تصریح 
کرد: ما کار ویژه اى در این خصــوص انجام نداده ایم، 
چراکه پیش بینى هاى هواشناسى به صورت استانى و 

سراسرى صورت مى گیرد.
وى از برگزارى دیسکاشــن هاى کشاورزى به صورت 
هفتگى با حضور دستگاه هاى مختلف استانى خبر داد 
و گفت: کارشناسانى از اداره منابع طبیعى، هواشناسى، 
جهاد کشــاورزى، آب منطقه اى و محیط زیســت در 
این نشســت ها حضور دارند که با طرح شرایط حاکم و 
بررسى هاى کارشناسى، تصمیم گیرى در این خصوص 
اتخاذ و در قالب راهکار در اختیــار کاربران نهایى قرار 

مى گیرد.

بارش هاى پاییز اصفهان نرمال است
 اما وضع کشاورزى بهتر نمى شود

على عرب، سرپرست ســازمان سیما، منظر و فضاى سبز 
شهردارى شاهین شهر گفت: پساب مورد استفاده در فضاى 
سبز شاهین شهر توسط مراکز علمى استان اصفهان نظیر 
بخش آب و خاك مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی،  
آنالیز  و از نظر میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین مورد 

ارزیابى قرار مى گیرد. 
وى افزود: پســاب، بدون وقفه از تصفیــه خانه فاضالب 
تحویل شهردارى شده و در ایســتگاه کلر زنی شهرداري 
شــاهین شــهر ضد عفونی و کلر باقیمانــده به صورت 
مســتمر و روزانه توســط نیروهاي متخصص سازمان 

ســیما، منظــر و فضاي ســبز کنترل شــده کــه عدم 
آلودگى خاك و گیاهان فضاى ســبز شــهر شــاهد این 

ادعاست.
وى خاطر نشــان کرد: باتوجه به اینکه شــاهین شهر در 
منطقه اي با اقلیم خشک واقع شده، به گونه اى که چاه هاي 
آب تأمین کننده میزان آب مورد استفاده فضاي سبز نیست، 
بنابراین براي حفظ و نگهداري  این حجم از فضاي سبز، 
ناگزیز به استفاده از سیستم پساب هستیم که در صورت 
عدم استفاده از پساب، نگهداري فضاى سبز شاهین شهر 

عمًال ممکن نخواهد بود.

مسـعود شـفیعى، معـاون اجرایـى و خدمـات شـهرى 
شـهردارى دولـت آبـاد بـا اشـاره بـه تغییر زمـان جمع 
آورى زبالـه هاى شـهرى گفـت: بـه منظور رفـاه حال 
شـهروندان، زمـان جمـع آورى زباله هاى شـهر دولت 
آباد براسـاس دو محدوده غربى و شرقى شهر که با خط 
مرزى بلـوار طالقانى تقسـیم بنـدى مى شـود، صورت 

مى گیرد.
وى افزود: ضلع غربى شهر دولت آباد  که شامل خیابان 
سـلمان غربى، اباذر غربى،میثم، على ابـن ابیطالب(ع)، 
خیابان شـهید داورى، بلـوار جانبازان، بلـوار معلم، ضلع 

غربى محله لودریچه(شـهرك بهاران) و محله کربکند 
اسـت روزهاى شنبه، دوشـنبه و چهارشـنبه ساعت 21 

جمع آورى مى شود.
شـفیعى اضافه کرد: ضلع شرقى شـهر دولت آباد نیز که 
شـامل پشـت پارك جهاد، خیابان سلمان شـرقى، اباذر 
شـرقى، امام رضا(ع)، خیابان سـجاد، خیابان مطهرى، 
آزادگان شـمالى و جنوبى، بلوار دانشـگاه، ضلع شـرقى 
محلـه لودریچه، محلـه زمان آباد و مسـکن مهر اسـت 
روز هـاى یکشـنبه، سـه شـنبه و جمعـه جمـع آورى

 مى شود.

شــهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 24 مورخ 
1397/04/13 شوراى اسالمى شهر کوهپایه، نسبت به فروش چهار واحد 
ساختمانى خود با کاربرى بهداشتى و انتفاع تجارى با اولویت پنج سال 
خود واقع در خیابان حافظ غربى از طریق آگهى مزایده به فروش برساند. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت مــدارك و بازدید محل از تاریخ 
1397/04/26 لغایت 1397/05/09 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر اســت کلیه هزینه هاى آگهى، مالیــات، عوارض، بیمه، 

کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایدهآگهى مزایده

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت دوم

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت اول سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان از 
ساعت 15 روز  چهارشنبه مورخ 97/06/07 در محل خیابان میرفندرسکى- جنب پل شیخ صدوق- مدرسه 
امام صادق (ع)- تاالر اجتماعات برگزار مى شود، بدینوسیله از جنابعالى دعوت مى گردد در ساعت مقرر در 

جلسه مجمع عمومى شرکت فرمایید.صرفاً با موضوعات (1 تا 7) مندرج در ذیل برگزار مى گردد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش عملکرد ساالنه هیأت مدیره.
2- بررسى ترازنامه ساالنه و گزارش بازرسان و تصویب آن.

3- بررسى و تصویب بودجه پیشنهادى هیأت مدیره براى سال مالى (96-97).
4- تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت.

5- تعیین میزان حق الزحمه و حق الجلسات هیأت مدیره، شوراى انتظامى و بازرسان.
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى مجامع.

7- سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومى باشد.

آگهى مجمع عمومى نوبت اولآگهى مجمع عمومى نوبت اول
سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهانسازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان

قابل توجه اعضاى محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهانقابل توجه اعضاى محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان

هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مــدرك فــارغ التحصیلــى اینجانــب علیرضاپــور بختیــار فرزند مظفــر دارنده شــماره

 ملــى 1271757621 و شناســنامه صــادره از اصفهان در مقطع کاردانى پیوســته رشــته 
الکتروتکنیک-برق صنعتى در نظام آموزشــى تمام وقت صادره از دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
خوراسگان-آموزشکده فنى حرفه اى سما به شــماره 53402 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار

 مى باشد.

علیرضا صلواتى، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان با اشــاره به قطعى برق چراغ هاى راهنمایى و 
رانندگى گفت: امروز در دنیاى پیشــرفته اى قرار داریم 
و الزم بود شــرکت توزیــع برق قبل از اجــراى برنامه 
خاموشى ها، نقاط مهم شهر را مشخص و به سیستم برق 
مجزا مجهز مى کرد تا به جاى اینکه ساده ترین روش را 
انتخاب کند و برق شهر را قطع کند، برق نقاط تفکیک 

شده را خاموش مى کرد.
وى با بیان اینکه استفاده از ژانراتور براى معابر شهرى به 
این سادگى نیست، ادامه داد: در یک دهه پیش که قطعى 
برق داشتیم، برخى از تقاطع هاى شهر به «UPS» مجهز 

شد، اما به دلیل عدم استفاده بهینه و شارژ بدون تخلیه، 
این تجهیزات در معرض خرابى قرار گرفت و کم کم از 

سطح شهر جمع شد.
وى با اشاره به اینکه 90 درصد چراغ هاى سطح شهر به 
«LED» مجهز نیست و المپ معمولى است و با این کار 
مى توانیم به سمت کاهش مصرف برویم که تاکنون این 
اقدام صورت نگرفته است، گفت: در راستاى رفع مشکل 
خاموشى چراغ هاى راهنمایى شــهر، پیشنهاداتى ارائه 

کرده ایم که ظرف چند روز آینده اجرایى خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اعالم 
اینکه در هماهنگى با پلیس، خواســتار استقرار پلیس بر 

ســر چهارراه ها طبق جدول زمان بندى خاموشى شده 
ایم، افزود: همچنین 60 تقاطع براى استفاده از دو منبع 
برق پایدار در نظر گرفته شده است، به این صورت که یک 
تقاطع و چهارراه به چهار خیابان و محله وصل است و اگر 
برق یک محله خاموش شد، بتوانیم از سمت محله اى که 

روشنایى دارد، برق را تامین کنیم.
وى از خرید منبع ذخیره برق خبــر داد و با بیان اینکه در 
این راستا باید با یکسرى از شرکت ها وارد مذاکره شده و 
بهترین کیفیت که ماندگارى برق در آن بیشتر است، تهیه 
شود، ادامه داد: در همین زمینه، تقاطع هاى مهم و حیاتى 

شهر اصفهان را در اولویت قرار داده ایم.

پساب مورد استفاده در فضاى سبز شاهین شهر 
مورد تایید است

تغییر زمان جمع آورى زباله در دولت آباد

خریدارى منبع ذخیره برق براى تقاطع هاى شهر


