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خواص بى نظیر نبات غربالگرى 250هزار کودك در اصفهانعلیرضا خمسه «چارلى چاپلین» مى شود؟!ایران اراده کند جلو صادرات نفت به دنیا را مى  گیرد راز پرونده خودکشى زوج جوان در خودروى زانتیا سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

از 6 مزیت انجیر غافـل نشوید

هیچ دشمنى  خطرناك تر از بحران آب نیست
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سبد سیب هاى گالب
 12تا14هزار تومانى در راه بازار

حراج آثار استادان 
هنرهاى تجسمى اصفهان

حاکمان آمریکا 
حرف هاى زیادى 

مى زنند  سرگذشت 4
سربازى که به 
وطن برمى گردد

پایان جهانگردى نقش برجسته 2500 ساله هخامنشى 
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فیبر موجود در انجیر به کاهش وزن کمک مى کند و مصرف آن 
به مبتالیان به چاقى توصیه مى شود. البته توجه داشته باشید که 

انجیر تقریباً داراى کالرى زیادى است و مى  تواند منجر به افزایش 
وزن شود، خصوصاً اگر همراه با شیر مصرف شود. به همین دلیل 
بهتر است در مصرف آن از این جهت جانب تعادل را رعایت کرد. 
مصرف چند عدد انجیر براى دریافت مواد مغذى آن کافى است. 

پس بهتر است در مصرف آن زیاده  روى نکنید.

قطعاً روزى که هنرمندى از ایران باســتان در حال 
خلق شــاهکارهاى خود روى دیوارهــاى پلکانى 
تخت جمشــید بود، باور نمى کرد 2500 سال بعد، 
جلسه هاى متعدد دادگاه و نامه نگارى هاى فراوانى 
براى در اختیار داشــتن اثرش برگزار شده و حکِم 

دادگاهى بین دو قاره براى آن صادر شود.
نقش برجسته اى که امروز مسئوالن میراث فرهنگى، 

دادگاه آمریکا و رسانه هاى ایرانى...
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نبرد اصفهانى ها با شمال و جنوب در هفته اولنبرد اصفهانى ها با شمال و جنوب در هفته اول
لیگ برتر فوتبال از امشب آغاز مى شودلیگ برتر فوتبال از امشب آغاز مى شود
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رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان:

گله خواننده 
معروف پاپ از 
تلویزیون و تکذیب 
صدا و سیما

فریدون آسرایى: 
تلویزیون
 پولم را
 نمى دهد

باالخره کى قهرمان مى شوى؟!
خبرگزارى «تسنیم» اصفهان در گزارشى در آستانه اولین دیدار ذوبى ها در لیگ هجدهم از آمادگى 
آنها در این مسابقات نوشته و با نگاهى به روند فصول گذشته این تیم، از حسرت سبزها براى قهرمانى 
در لیگ برتر گفته است. موضوعى که یکسال پیش هم بهانه یکى از گزارش هاى نصف جهان بود و 
آنها در نهایت با قلعه نویى هم که براى جام آورى مرد پر ادعایى است نتوانستند طلسم شکنى کنند.

ذوبى ها اگرچه هیچگاه به عنوان قهرمانى دست پیدا نکرده اند، اما...
4

ذوب آهن تا کى مى خواهد با کاپ لیگ برتر بیگانه باشد؟

آگهى مزایده زمین

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

نوبت اول

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 39 
مورخ 1397/03/29 شوراى محترم اسالمى شهر تعدادى پالك 
با کاربرى مسکونى را از طریق آگهى مزایده عمومى به فروش 
برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت شرکت در 
مزایده و خرید اسناد مربوطه تا تاریخ 1397/05/13 به شهردارى 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03145482321

گلگله
روفمعروف
نوتلویزیون و ز وتل ویزیو
صدصد

نآفریدون آس د فریدون آسف
وتلتلو
پپ پ

نننمى نمى

w

 

خبرگزارى
آنها در اینم
در لیگ برتر
آنها در نهایت
ذوبى ها اگر

6سال پانزدهم / شماره3276
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اسیر نام و قیمت امثال «دالیچ» ها نشویماسیر نام و قیمت امثال «دالیچ» ها نشویم

بمان و کار را تمام کن!بمان و کار را تمام کن!

ش 
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حجت االســالم والمسلمین حســن روحانى در جلسه 
هیئت دولت، گفت: ملت ایران از ابتدا در مقابل لجاجت 
و بدرفتارى حاکمان آمریکا و نقــض عهد آنها در همه 
زمینه ها ایســتادگى و مقابله کرده و همواره راه مقاومت 
را انتخاب کرده اســت. امروز هم برخى حاکمان آمریکا 
حرف هاى زیادى مى زنند که بى پایه و اســاس است و 
تهدیدات پوچ از طرف برخــى از این حاکمان، نیازى به 

پاسخ دادن و دهن به دهن شدن با آنها ندارد.
روحانى تصریح کرد: دولت عالوه بر تالش هایى که در 
داخل کشور انجام مى دهد، اقدامات حقوقى و بین المللى 
خود را نیز شروع کرده که شکایت حقوقى علیه آمریکا در 

دیوان دادگسترى الهه از آن جمله به شمار مى رود چرا 
که تحریم هاى آمریکا در تضاد با قطعنامه ها و تعهدات 
قبلى این کشور به شمار مى رود و این حق ایران است که 
در مرجع بین المللى از آمریکا شکایت کند و دولت ایران 

این شکایت را در دیوان الهه مطرح کرده است .
وى افزود: در چند روز گذشــته اولیــن موفقیت در این 
شکایت به دســت آمد و دیوان صراحتًا به آمریکا اعالم 
کرده که تا رسیدگى به شــکایت ایران حق ندارد کارى 
انجام دهد که در احکام احتمالى این دیوان تأثیر بگذارد 
و این به نوعى به عنوان قرار تأمین و موقت محســوب 

مى شود.

فرمانده سپاه پاســداران انقالب اســالمى با توجه به 
تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیســتى گفت: آنان فقط 
حرف مى زنند و جــرأت هیچگونه مقابله بــا ایران را

 ندارند.
سردار سرلشکر پاسدار محمد على جعفرى افزود: رفتارها 
و حرف هاى این فرد مانند پهلوان پنبه اى اســت که در 
کاخ خود نشسته و فقط شعار مى دهد. فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى افزود: اینکه دولت آمریکا 
اعالم مى کند تا چند ماه آینده اجازه نمى دهد قطره اى 
نفت از ایران خارج شــود رفتارى کامًال خنده دار است و 
انگار نمى دانند تمام گلوگاه هــاى جابه جایى نفتى در 

اختیار ایران است و هر لحظه اراده کند صدور نفت دنیا 
را مى بندد.

سرلشکر جعفرى به سخنان اخیر رئیس جمهور کشورمان 
اشــاره کرد و گفت: مواضع اخیر نشــان دهنده حرکت 
انقالبى دولت در مبارزه با دشــمنان است و جاى تقدیر 
فراوان دارد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
با بیان اینکه دشــمن با ایجاد فتنه انگیــزى در داخل 
کشور قصد دارد مردم را از مســئوالن نا امید کند گفت: 
مردم در برابر فشار ها ایســتادگى مى کنند و این مسائل 
اخیر نمــى تواند ضربــه اى به آرمان هــاى نظام وارد 

کنند.

حاکمان آمریکا 
حرف هاى زیادى مى زنند 

ایران اراده کند جلو صادرات
نفت به دنیا را مى  گیرد

6 زن 
در دزفول دستگیر شدند

مسئول ستاد امربه معروف و نهى    عصر ایران|
از منکر دزفول گفت: شش نفر از بانوانى که در مناطق 
تفریحـى این شهرسـتان اقـدام به کشـف حجاب و 
انتشار تصاویر در فضاى مجازى کرده بودند دستگیر 
شـدند. حسـن دزفولى افزود: در این خصوص چهار 
نفر از عوامل کشف حجاب چند شب پیش شناسایى 
و دسـتگیر شـده و با پیگیـرى و اشـراف اطالعاتى 
بامداد دوم مـرداد نیز دو نفر دیگر در اقدام مشـترك 
بسـیج و پلیس امنیت اخالقى شناسـایى و دسـتگیر 

شدند.

توکلى: من باعث شدم
  تسنیم| احمـد توکلـى، عضـو مجمـع 
تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالى مبنى بر 
اینکه شما به عنوان مسئول سازمان دیده بان شفافیت 
چه اقدام عملى براى جلوگیرى از تخلفات مؤسساتى 
مثل مؤسسه مالى و اعتبارى ثامن الحجج(ع) انجام 
داده اید گفـت: در زمانى که نماینـده مجلس بودم با 
تذکرات فراوانى که داده شد موجب دستگیرى آقاى 
میرعلى شدم و درحالى که شوراى پول و اعتبار رأى 
به انحالل مؤسسـه داده بود، بانـک مرکزى 18ماه 

دراین باره تعلل کرد.

معرفى 
رئیس جدید بانک مرکزى

هیئـت وزیـران در جلسـه دیـروز    مهر |
(چهارشنبه) به عبدالناصر همتى به عنوان رئیس کل 
جدید بانک مرکزى رأى اعتماد داد. حجت االسـالم 
حسن روحانى اصالح نظام بانکى، سیاست هاى مالى، 
پولى و بهبود روابط بانکى با دنیا و توسعه پیمان هاى 
پولـى دو جانبه، حفـظ و مراقبت از ذخایـر ارزى را از 
اولویت هاى رئیس کل جدید بانک مرکزى دانست.

نوبخت نرفت!
محمدباقر نوبخت در حاشـیه جلسه    ایسنا|
دیـروز هیئت دولت گفـت: ترجیح دادم بـراى اینکه 
زمینه براى اصالح فراهم شود و دست رئیس جمهور 
باز باشـد داوطلبانه و شـخصًا از تمام مسئولیت هاى 
موجـود دولت کنـاره گیـرى کنم؛ چـرا که مـردم را 
دوسـت دارم و اگر رفتنم به بهبود اوضاع کمک کند 
دریغ نخواهم کرد اما نتوانستم آقاى رئیس جمهور را 
براى این کار قانع کنم و امیدوارم که ایشان تصمیم 

مقتضى را بگیرند.

کشف 
تانکر حاوى بنزین هواپیما 

مدیر روابـط عمومـى اداره کل    عصر ایران|
تعزیـرات حکومتى اسـتان تهران از کشـف تانکرى 
حاوى 31 هزار لیتر سـوخت بنزین هواپیمـا در انبار 
شـهررى خبـر داد. علـى اکبر حقانـى افـزود: متهم 
دسـتگیر شـده قصد داشـت این تانکر را به فرودگاه 
شهید هاشمى نژاد مشهد منتقل کند و در شهرستان 
پاکدشـت اقدام به فـروش 1800 لیتـر از این بنزین 
هم کرده بود که در همان مکان شناسـایى شد. وى 
درخصوص نحوه بارگیرى این 31 هزار لیتر سوخت 
هم گفت: ظاهـراً پلمب هاى شـرکت نفـت محکم 
نبوده به نحوى که متهم با یک شلنگ این سوخت را 

به تانکر منتقل کرده است.

هماهنگیم
  تسنیم| سـردار حسـین نجات، جانشـین 
رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران در خصوص 
اظهارات برخى چهره ها مبنى بر اینکه باید بین وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران تفکیک 
وظایف انجام شود، اظهار کرد : ما با وزارت اطالعات 
در تعامل و هماهنگى هستیم و در موضوعات مختلف 
نگرانـى از ایـن حیـث نداریـم. هماهنـگ بودیـم و 

هماهنگ هستیم مشکل هم نداریم.

خبرخوان
رکوردشکنى بنزین

میانگین مصرف بنزین کشــور با    آریا |
ثبت رکوردي بی سابقه در نخستین ماه تابستان 
97، در پی افزایش روزانه هشت میلیون و 100 
هزار لیتري نسبت به خرداد ماه، به 91 میلیون و 
700 هزار لیتر در روز رسید. این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه پارســال 8/5 درصد رشد نشان 

می دهد.

افزایش چشمگیر مخاطبان 
سینما 

  سینماسینما | بررسى آمار فروش 
فیلم هــا در چهار ماهه اول ســال 97 نشــان 
مى دهد که میــزان فروش فیلم هــا و تعداد 
مخاطبان سینما نسبت به مدت مشابه در سال 
96 افزایش چشمگیرى داشته است. سینماى 
ایران در این مــدت به فروشــى معادل 103 
میلیارد و 791 میلیون و 298 هزار تومان رسیده 
اســت و طى این مدت 11 میلیون و 951 هزار 
و 392 نفر به تماشاى فیلم هاى درحال اکران 
نشستند. این میزان نســبت به مدت مشابه در 
سال گذشته 40 درصد و تعداد تماشاگران نیز در 
چهار ماهه ابتدایى امسال نسبت به همین مدت 

در سال گذشته 34/6 درصد رشد داشته است.

ما عاشقان «وارنا»!
  چمدان| سفیر بلغارســتان در ایران با 
بیان اینکه سال گذشــته بیش از 29 هزار نفر 
از اتباع ایرانى درخواســت ویزا کردند که 95 
درصد آن ویزاى توریستى بوده است گفت: از 
بلغارستان نیز حدود 1000نفر به ایران آمده اند. 
«کریستو پولنداکوف» گفت: بخش کنسولى 
سفارت روزانه بیش از 300 ویزا براى ایرانى ها 
صادر مى کند و آنها بیشتر به شهر وارنا پایتخت 

بلغارستان مى روند. 

فروش سرکارى مزدا 3 
در 3 دقیقه!

  تسنیم| اختالف قیمت بسیار باالى 
مــزدا3 از کارخانه تا بازار عاملى شــد تا دیروز 
مشتریان زیادى به سایت فروش مراجعه کنند 
اما فروش سرکارى این خودرو باعث شد کمتر 
کسى بتواند حتى ثبت نام اولیه خرید این خودرو 
را با موفقیت انجــام دهد. در حال حاضر مزدا3 
در بــازار 215 میلیون تومان معامله مى شــود 
که در این فروش کارخانه قیمت 142میلیون 
تومانى را بــراى این خــودرو تعییــن کرده

 است.

مصرف 95 درصد آب 
در کشاورزى

  ایلنا| نماینده مردم رفســنجان و عضو 
کمیسیون اقتصادى مجلس گفت: 95 درصد 
آب مصرفى در کشور ما آب کشاورزى است و 
فقط 2/5 درصد به مصرف شرب مى رسد که در 
تأمین همین میزان آب شرب نیز دچار مشکل 
هستیم و بدترین شــرایط را داریم. بسیارى از 
روســتاها یک ماه اســت که با تانکر آبرسانى 
مى شوند که تا میانه شهریور هم این وضعیت 

ادامه خواهد داشت.

رانت کنکورى
قاســم احمدى الشکى،    خانه ملت|
نایب رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس با اعــالم اینکه اِعمــال تأ ثیر قطعى 
30درصــدى ســوابق تحصیلــى در کنکور 
ایجاد رانت مــى کند گفت: براســاس قانون 
ســال 92 قانون مصوب ســال 86 که مبنى 
بر حــذف کنکور بــود لغــو شــد، بنابراین 
موضوعى با عنــوان حذف کنکــور مرجعیت

 ندارد.

قطعًا روزى که هنرمندى از ایران باستان در حال خلق 
شاهکارهاى خود روى دیوارهاى پلکانى تخت جمشید 
بود، باور نمى کرد 2500 ســال بعد، جلسه هاى متعدد 
دادگاه و نامه نگارى هاى فراوانى براى در اختیار داشتن 
اثرش برگزار شــده و حکِم دادگاهى بین دو قاره براى 

آن صادر شود.
نقش برجسته اى که امروز مسئوالن میراث فرهنگى، 
دادگاه آمریکا و رســانه هاى ایرانــى و خارجى آن را به 
نام «ســرباز هخامنشــى» مى نامند، اثرى ارزشمند و 
نفیس در ابعاد 20 در 20 ســانتیمترى است که بخشى 
از صف طوالنى ســربازان حکاکى شــده در ساختمان 
اصلى محوطه تخت جمشید (پرســپولیس - پارسه) را 

نشان مى دهد.
تصویرهاى موجود در مؤسســه شرق شناسى دانشگاه 
شــیکاگو و اســناد باقیمانده به نقــل از متخصصان و 
باستان شناسان مى گویند نقش برجسته سرباز هخامنشى 
که در حال حاضر در اختیار دادســتانى نیویورك است، 
نخستین بار بین سال هاى 1930 تا 1933 توسط تیمى 
از باستان شناسان این مؤسسه کاوش شده بود و آن را در 
میان عکس هاى گرفته شده از محوطه پرسپولیس در 
اواخر سال 1936 نیز مى توان مشاهده کرد تا اینکه 81 

سال پیش از تهران ربوده شد. 
نقش برجسته سرباز هخامنشى با یک سپر و شمشیر که 
در اختیار دو فرد ساکن لندن بوده، حدود چهار دهه قبل 
به موزه هنرهاى زیباى مونترال اهدا شده بود اما در سال 
2011 به همراه یک اثر غیر ایرانى _مجسمه مرمرین 

رومى_ از این موزه به سرقت رفت.
دیگر خبرى از ســرباز هخامنشــى نبود تــا اینکه در 
آبان سال 1396، با انتشار پوســترى از سوى کمپانى 
«هنرکهن، روبرت ویس» که نقش برجســته ســرباز 
هخامنشى سرقت شــده از تخت جمشید روى آن حک 

شــده بود و قصد تبلیغ براى نمایشــگاه «هنر کهن» 
نیویورك را داشت، ســازمان میراث فرهنگى با اطالع 
از این اقدام، با همکارى مرکز خدمات حقوق بین الملل 
ریاســت جمهورى موفق به توقف نمایش و فروش آن 
در نیویورك شد و در روز نخست آغاز به کار نمایشگاه 
یعنى ششم آبان ســال گذشــته، طرح نقش برجسته 
سرباز هخامنشــى که قیمتى معادل 1/2 میلیون دالر 

ارزشگذارى شده بود، از بخش معرفى آثار نمایشگاه و در 
قسمت «کالسیک» روى سایت این کمپانى حذف شد.

در طول هفت ماه گذشــته مسئوالن حقوقى و معاونت 
میراث فرهنگى سازمان میراث فرهنگى نامه نگارى هاى 
زیادى را براى برگشت این نقش برجسته به کشور انجام 
داده بودند، امــا هیچ خبرى در رســانه ها در این زمینه 
منتشر نشــده بود تا بعد از اطمینان از به نتیجه رسیدن 

تالش هایشان آن را به طور کامل خبرى کنند.
سرانجام با برگزارى دادگاه عالى نیویورك و اعالم رأى 
نهایى به نفع ایران، «نیویورك تایمز» از نتیجه رأى آن 
دادگاه و استرداد تکه اى از تخت جمشید خبر داد و حتى 
مسئوالن ســازمان میراث فرهنگى را که مى خواستند 
تا به ایران نرســیدن این نقش برجسته آن را در سکوت 

خبرى نگه دارند، شگفت زده کرد. 

پایان جهانگردى نقش برجسته 2500 ساله هخامنشى 

سرگذشت سربازى که به وطن برمى گردد
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در سال هاى اخیر «شــبى 60 میلیون تومان» بیشترین 
دســتمزد دریافتى یک «بازیگرـ مجرىـ  تهیه کنندهـ  
نویسنده» براى اجراى برنامه در ایران بوده است. حاال 
شــنیده ها حاکى اســت یک چهره تقریبًا جوان که در 
سال هاى گذشته در نقش اول فیلم هاى تجارى مختلفى 
ظاهر شده و مورد توجه نســل جوان قرار گرفته، براى 
اجراى اولین برنامه خود در مقــام مجرى موفق به عقد 
قرارداد دریافت «شبى 500 میلیون تومان» براى اجراى 

یک برنامه شده است.
در سال هاى اخیر حضور برخى حامیان مالى موسوم به 
«ســتاره چیز مربع» در فضاى فرهنگى ایران به شدت 
گســترش یافته و این گروه ها بــا ورود به بخش هاى 
فرهنگىـ  هنرى کشــور، تولیدات مختلفى را به عهده 
گرفته اند و در بسیارى از عرصه هاى رسانه هاى مسلط 
شده اند. حاال شــنیده شــده یکى از همین «ستاره چیز 
مربع» ها براى تولید برنامه اى حدوداً 70 قســمتى، به 

بازیگرى مشهور متوسل شده و این بازیگر که چهره اى 
شناخته شده در سینماى تجارى است، براى اجراى این 
برنامه، هر قسمت یک میلیارد تومان خواسته است! ستاره 
این بازیگر در سال هاى اخیر رو به افول گذاشته و آخرین 
حضور وى بر پرده سینماها نیز چندان با اقبال مواجه نشده 
و در نهایت پس از مذاکرات فراوان، او راضى شــده تا با 
دستمزد شبى 500 میلیون تومان اجراى این برنامه را به 
عهده بگیرد. البته این رکورد شکنى دستمزد در گذشته 

نیز مسبوق به ســابقه بوده و فرد مذکور حدود 15 سال 
قبل براى ایفاى نقش در پروژه اى چند روزه مبلغى حول 
و حوش صد میلیون تومــان دریافت کرده بود که در آن 

زمان جنجال هاى فراوانى به دنبال داشت.
تنها امتیاز تهیه کنندگان این برنامه این بوده که موفق 
شده اند از بازیگر مذکور این تضمین را بگیرند که وى در 
طول یک سال پیش روى تولید این برنامه در سینما ایفاى 

نقش نکند تا مثًال چهره اش بکر و تازه بماند!

500 میلیون تومان براى هر شب اجرا در تلویزیون!

هتل هــاى ایــران در اقدامــى هماهنــگ، 
خودروهــاى اجــاره اى صفــر کیلومتــر بــا 
قیمــت ارزان تر در اختیار مســافران خــود قرار 

مى دهند.
بسیارى از هتل هاى برتر کشور اقدام به راه اندازى 
ایســتگاه تحویل خودرو تحت نمایندگى سامانه 
navaran.com کرده انــد و به مســافران خود 

خودروهاى این ســامانه را تحویل مى دهند. نکته 
جالب در مــورد خودروهاى اجاره اى این اســت 
که مى توان این خودروهــا را در یکى از هتل ها از 
یک شــهر گرفته و به هتل دیگرى در شهر دیگر 
تحویل داد. چنین سیســتمى بــراى اولین بار در 
جهان در ایران ابداع شده و در حال اجرا و استفاده 

هموطنان است.
رانندگى مشتریان این سامانه، توسط یک سیستم 
هوشمند مرکزى و توســط ابزارهاى جى پى اس 
داخل خودرو تحت تجزیه و تحلیــل قرار گرفته 
و در صورتى که بــا رانندگان بد مواجه شــود به 
آنها هشــدار مى دهد و در صورت تکــرار به طور 
خــودکار با قــراردادن شــماره ملى در لیســت 
ســیاه از ارائه خــودرو در آینده امتنــاع مى کند. 
در همین حال، این ســامانه بــه رانندگان خوب 
امتیــاز مى دهد و با  قــراردادن آنان در باشــگاه 
رانندگان خوب، خــودرو را در درخواســت هاى 
بعدى با قیمت پاییــن تر  در اختیار قــرار خواهد 

گذاشت.

هتل هاى ایران 
خودروهاى صفر کیلومتر اجاره مى دهند!

درحالى که مسئوالن صنعت برق همواره تأکید دارند سرانه 
مصرف برق در کشور باالتر از استانداردهاى جهانى است، 
چندى پیش آمارى از سوى شوراى جهانى انرژى در مورد 
سرانه مصرف برق در کشورهاى مختلف منتشر شد که 
نشان مى داد ایران جزو کشــورهاى کم مصرف برق در 
بین دیگر کشورهاست، اما بر اســاس تعبیر جدیدى که 
ســخنگوى صنعت برق از آمار دارد، انگشت اتهام هنوز 

به سوى مصرف کنندگان نشانه رفته است.
بر اساس آمار منتشر شــده تنها کشورهایى مانند مصر  و 
عراق  کمتر از ایرانى ها برق مصرف مى کنند؛ این درحالى 
است که کشــورهایى مانند قطر ، کانادا ، کویت  و سوئد، 
آمریکا و عربستان به مراتب برق بیشترى از ایران مصرف 

مى کنند.  
اما در این میان محمودرضا حقى فام، سخنگوى صنعت برق 
تعبیر جدیدى را درباره مصرف برق کشورها مطرح مى کند. 

او در پاسخ به این ســئوال که چرا با وجود مصرف تقریبًا 
پایین برق در ایران ، همواره مسئوالن تأکید داشته اند که 
مصرف برق در ایران را باال بخوانند، این استدالل را مطرح 
مى کند که چون برخى از کشورهاى باالیى این جدول از 
برق، هم براى وسایل روزمره و هم براى گرمایش و پخت 
و پز استفاده مى کنند و ایرانى ها براى این کار از گاز استفاده 
مى کنند، براى پیدا کردن مصرف واقعى برق در ایران باید 

مصرف گاز و برق را با یکدیگر تجمیع شده حساب کرد!
به نظر مى رسد منظور ســخنگوى صنعت برق مقایسه 
میزان مصرف مجموع انرژى ایران با کشــورهاى دیگر 
است که طبیعتًا هم کارشناسان داخلى و هم کارشناسان 
خارجى به پرمصرفى ایرانى ها در حوزه انرژى تأکید دارند، 
اما اگر فقط مقایسه مصرف برق کشورها با یکدیگر مدنظر 
باشد، تجمیع مصرف برق و گاز با یکدیگر اساسًا درستى 

اطالعات مدیران صنعت برق را زیر سئوال مى برد.

مدیر انجمن نجوم آماتورى ایران گفت: طوالنى ترین 
خســوف قرن روز جمعه رخ مى دهد که این پدیده در 

سراسر ایران قابل رؤیت است.
مســعود عتیقى درباره ماه گرفتگى (خســوف) پنجم 
مرداد 97 اظهار کرد: شــبانگاه جمعه پنجم مرداد 97 
ماه گرفتگى (خسوف) رخ مى دهد که از نوع گرفت کامل 
ماه است؛ این گرفت ساعت 21 و 45 دقیقه با قرار گرفتن 
ماه در نیم سایه زمین شروع و در ساعت 22 و 53 دقیقه 

گرفت کلى ماه آغاز مى شود.
وى در باره مدت زمان گرفت کلى ماه در شبانگاه جمعه 
پنجم مرداد 97 بیان کرد: مــدت زمان گرفت کلى ماه 
یک ساعت و 43 دقیقه است بنابراین این ماه گرفتگى، 

طوالنى ترین ماه گرفتگى کامل در قرن 21 است.
مدیر انجمن نجوم آماتورى ایران افزود: در ایران شرایط 
براى مشــاهده طوالنى ترین گرفت کامل ماه در قرن 

21 مهیاست.
عتیقى تأکید کــرد: از ابتداى قرن 21 (ســال 2001 
میــالدى) تاکنون 17 گرفت کامل ماه رخ داده اســت 
و در طول قرن حاضــر 85 گرفت کامل مــاه به وقوع 

مى پیوندد.
وى تصریح کــرد:  گرفت طوالنى بعــدى 102 دقیقه 
(با یک دقیقه اختالف نســبت به گرفت امسال) اوایل 
تیر 1408 خورشــیدى رخ مى دهد که در تهران رؤیت 

نمى شود و ماه در آسمان غروب مى کند.

مصرف برق ایرانى ها واقعاً باالتر از استاندارد است؟!

طوالنى ترین خسوف قرن را از دست ندهید
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نخســتین جشــنواره نوروزى ســیما با عنوان «ســین ســیما» با انتخاب 
برترین هــاى خواننده تیتــراژ، بازیگر مــرد و زن تلویزیــون، مجرى مرد و 
زن تلویزیون، برنامــه ترکیبى تلویزیونــى، برنامه گفتگو محور، ســریال و 
مســابقه تلویزیونى برگزار شــد و برترین ها با توجه بــه آراء مردمى معرفى

 شدند.
فریدون آسرایى، خواننده کشورمان که در این جشنواره رتبه نخست خواننده 
برتر تیتراژ را کسب کرده است در گفتگو با «ایرنا» اعالم کرد که صدا و سیما 
جایزه نقدى او را نداده است! آسرایى در این گفتگو اظهار کرد: در برنامه «سین 
ســیما» براى انتخاب بهترین خواننده تیتراژ سال، رتبه نخست و رتبه سوم را 

کسب کردم.
آســرایى درباره روز قدردانى از برترین ها در ســالن همایش هاى بین المللى 
صدا و ســیما گفت: آن شب در برنامه حضور داشــتم ولى از من خواسته نشد 
که براى اجرا روى ســن بروم. در ضمن نامم را باید روى چک مى نوشــتند 
که دو روز قبل از جشــن از من پرســیدند چــون نام شناســنامه ام فریدون

 نیست.

وى افزود: دو ساعت در ســالن همایش هاى صدا و سیما بودم. وقتى در سالن 
نشســته بودم به من گفتند «اسمتان را بنویســید مى خواهیم چک بدهیم» 
اما وقتى روى ســن رفتم به من تنها لوح و تندیــس را دادند و خبرى از چک

 نبود.
وى ادامه داد: وقتى از آنان پرســیدم گفتند پرداخت مى کنیم اما هنوز وجهى 
پرداخت نشده اســت. بعدها گفتند که نقل قول هایى شده که فریدون گفته 
اســت پول را نمى خواهد. من مى خواهــم بگویم چه دلیلــى دارد که جایزه 
نقدى ام را نخواهم. جز من، همه برندگان حاضر در جشن جایزه خود را دریافت

 کردند.
اما واکنش تلویزیون هم در نوع خود جالب اســت. کریمان، دبیر جشــنواره 
«سین سیما» در پاسخ به ادعاى فریدون آسرایى مبنى بر دریافت نکردن جایزه 
نقدى اش به «باشــگاه خبرنگاران جوان» گفت: به همه هنرمندان برگزیده 
اعالم شده بود براى احترام به نظر و انتخاب مردم حتمًا در مراسم ویژه تقدیر 
که به صورت زنده پخش مى شود حضور داشته باشند تا جایزه خود را دریافت 

کنند. 

وى افــزود: آقاى آســرایى به رغــم تماس هــا و درخواســت هاى مکرر از 
چند روز قبــل از مراســم اختتامیه حضــور در آن را نپذیرفــت و تأکید کرد 
براى یکى از ارگان ها کنســرت زنده دارد و ایشــان هم حق داشــتند، چون 
مبالــغ دریافتى در کنســرت ها بــا جوایز جشــنواره مردمى قابل مقایســه 

نیست.
وى در خصوص ادعاى این هنرمند در خصوص حضور در برنامه نیز افزود: اگر 
منظور ایشان از شرکت در جشنواره، حضور در پایان مراسم حین پذیرایى شام 
از مهمانان جشنواره بود، که این امر جزو شرایط تقدیر از برگزیدگان جشنواره 
نبوده است و جناب آسرایى روى سن هم تشریف نیاوردند و تعجب مى کنم که 

چرا چنین مطلبى را بیان کرده است. 
کریمــان در پاســخ به ایــن ســئوال که آیــا تمامــى مخاطبــان برنده 
جشــنواره جایــزه خــود را دریافت کردنــد نیز گفــت: تعــداد محدودى 
از مخاطبــان ســروش باقــى ماندند کــه در حال انجــام مراحــل مالى و 
ادارى جهــت ارســال جوایــز آن ها هســتیم که بــه زودى ایــن کار انجام

مى شود.

گله خواننده معروف پاپ از تلویزیون و تکذیب صدا و سیما

فریدون آسرایى: تلویزیون پولم را نمى دهد
دبیر جشنواره سین سیما: تعجب مى کنم از ایشان 

نخســتین جشــنو
برترین هــاى خوانن
زن تلویزیون، برنامـ
مســابقه تلویزیونى

 شدند.
خو آسرایى، فریدون
برتر تیتراژ را کسب
جایزه نقدى او را ندا
ســیما» براى انتخا

کسب کردم.
آســرایى درباره رو
صدا و ســیما گفت
که براى اجرا روى

که دو روز قبل از جش
 نیست.

ف
دب

پوران درخشــنده که بعد از مدتها انتظار پروانه ساخت 
تازه ترین اثرش «هیس! پســرها گریه نمى کنند» را  
یک ماه قبل گرفته در این فیلم بنا دارد به آسیب هاى

ناشى از آزار جنسى پســران بپردازد. هرچند پیش تر 
شنیده هایى وجود داشــت مبنى بر اعمال اصالحات 
براى دریافت پروانه اثر اما درخشنده اعتقاد دارد همان 
فیلمنامه اولیه را خواهد ســاخت. درخشنده با اشاره به 
مضمون این فیلم به «ایسکانیوز» گفت: این فیلم در 

مورد پسرها و مسائل و مشکالتى است که در زندگى 
خصوص برایشان پیش مى آید. این کارگردان درباره 
حجم ممیزى وارده به ســناریو بــراى دریافت پروانه 
ساخت بیان کرد: بعد از دریافت پروانه ساخت، با همان 
فیلمنامه اولیه براى ساخت این فیلم سینمایى استارت 

خواهیم زد.
درخشنده اظهار کرد: دو سال تحقیق براى آماده سازى 
و نوشتن این فیلم طول کشــید و هنوز هم بررسى و 

تحقیق ادامه دارد. گروه ســاخت فیلم، در تالش است 
و امیدواریم براى جشــنواره امســال بتوانیم «هیس! 
پســرها گریه نمى کنند» را اکران کنیم. وى در پاسخ 
به سئوال اینکه در «هیس! پســرها گریه نمى کنند» 
چقدر گیشه برایش مهم است، افزود: هدف اولم ساخت 
فیلم هاى پرمحتوا براى مردم است  و زمانى که مردم 
از فیلم هایى که مى سازم استقبال مى کنند یعنى گیشه 

هم وجود دارد.

پوران درخشنده:

 «هیس! پسرها گریه نمى کنند» را با همان فیلمنامه اولیه مى سازم!

امیر نادرى،  کارگردان و نویسنده ایرانى با اشاره به اینکه 
ســینماى قبل از انقالب بودار بوده است، تأکید کرد پس 
از انقالب به دنبال ساخت آثار مستندگونه بودم ولى با هر 

فیلمى که ساختم دشمنانم زیادتر شدند.
این کارگردان سینماى ایران که در خارج از کشور زندگى 
مى کند، در مصاحبــه اى بعد از مدت ها ســکوت درباره 
وضعیت سینما در قبل از انقالب و دالیلش براى خروج از 

ایران صحبت کرد.
نادرى با اشــاره به وضعیت سینماى قبل از انقالب گفت: 
سینماى قبل از انقالب سینماى بودارى بود و من در این 
ســینما با افراد معدودى همچون على حاتمى و کامران 
شیردل دوست بودم که آنها روى من خیلى اثر گذاشتند و 

خیلى چیزها از این دو نفر یاد گرفتم.
او درباره ساخت فیلم «خداحافظ رفیق» گفت: من همراه 
با علیرضا زرین دست که امروز فیلمبردار بزرگى شده در 
یک عکاسى کار مى کردم. داستان فیلم «خداحافظ رفیق» 
را روزى در روزنامه خواندم و آن روزنامه را پنج ســال نگه 
داشتم و بعد از پنج سال با کمک فردى به نام محمدرضا 

احمدى فیلم را ساختم.
نادرى درباره ساخت فیلم «تنگسیر» و «تنگنا» گفت: 
من به جز فیلم «تنگســیر» هر فیلمى که ساختم از 
داستان زندگى خودم استفاده کردم و هر چند افرادى 
همچون على عباســى کمک کردند که من فیلم هایى 
مانند «تنگنا» را بسازم اما فیلم هاى من هیچ وقت در گیشه 

موفق نبود. ســینماى قبل از انقالب در سیطره فیلم هاى 
فارسى و به خصوص آثار آبگوشتى آن زمان بود که ذائقه و 
مغز مخاطب را تغییر داده بودند و با خود برده بودند درحالى 

که سینماى دنیا بسیار جلوتر و مدرن تر بود.
نادرى با اشاره به دوستى خود با عباس کیارستمى، فیروز 
شــیروانلو در کانون پرورش فکرى گفت: فیروز شیروانلو 
به نوعى افرادى همچون من، عباس کیارســتمى، بهرام 
بیضایى و بسیارى دیگر را حمایت کرد و ما انگار از زیر شنل 

او به سینما وارد شدیم.
او با اشاره به پیروزى انقالب اســالمى و تأثیرى که این 
حرکت بر سینماى او گذاشت، گفت: من بعد از انقالب دنبال 
این بودم که اثرى بسازم که خاصیت مستند داشته باشد و 
بماند. چند فیلم ساختم اما هر فیلمى که مى ساختم دشمنانم 
زیادتر مى شد و من را متهم به سیاه نمایى مى کردند مثًال من 
فیلم «دونده» را ساختم که پیام آن مبارزه و تالش بود اما در 

زمان نمایش این فیلم به من بسیار توهین شد.
نادرى با اشــاره به اینکه هم اکنون تقریباً در ژاپن زندگى 
مى کند، گفت: من شش ماه در سال را ژاپن هستم و شش 
ماه دیگر را در آمریکا و کشــورهاى دیگر و هم اکنون در 
ژاپن ســینماى ژاپن را به خود ژاپنى ها آموزش مى دهم. 
برخالف آنچه مى گویند فرهنگ و رفتار ما ایرانى ها شبیه 
ایتالیایى هاســت این گونه نیست؛ شاید شــلوغ کردن و 
حرافى هاى ما شــبیه ایتالیایى ها باشد اما زندگى واقعى و 

درونگرایى ما شبیه ژاپنى هاست.

زمان نمایش «دونده» 
توهین هاى زیادى 
شنیدم

اظهارنظر امیر نادرى درباره سینماى ایران

فیلم سینمایى «عاشــقى در هانوى» قرار است پس 
از اکران فیلم سینمایى «دختر شیطان» کلید بخورد.

قربان محمدپور، تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایى 
«دخترشیطان» در ارتباط با آخرین وضعیت این فیلم 
ســینمایى به «صبا» گفت: فیلم در حال حاضر آخرین 
مراحل فنى را سپرى مى کند و تمام تالشمان این است 
که تا شــهریور ماه پروانه نمایش آن را دریافت کرده و 

براى اکران آن بعد از ایام محرم و صفر اقدام کنیم.
وى در ارتباط بــا آخرین وضعیت فیلم «عاشــقى در 

هانوى» که قرار اســت  محصول مشترك ایران، کره 
جنوبى و ویتنام باشد افزود: پس از اکران «دخترشیطان» 
تمام تمرکــزم را بر روى فیلم «عاشــقى در هانوى» 
خواهم گذاشت و در شش ماه دوم ســال فیلم را کلید 

خواهم زد.
قربان پور براى ایفاى نقش در فیلم «عاشقى درهانوى» 
که محصول مشترك ایران، ویتنام و کره جنوبى است 
از «لى یونگ  آئه» که مردم ایران او را با نام «یانگوم» 
مى شناســند دعوت به همکارى کرده است که نتیجه 

نهایى این دعوت و مذاکرات بعداً اعالم خواهد شد.
گفتنى است؛ «عاشقى در هانوى» داستان یک پیانیست 
چیره دست به نام «على» است که به علت از دست دادن 
نامزدش به افسردگى شدیدى دچار مى شود. به پیشنهاد 
دکترها خانواده على تصمیم مى گیرند مدتى على را به 
نزد بهترین دوستش «احمد» در هانوى بفرستند تا بتواند 
ماجراى تصادف و مرگ عشقش را از یاد ببرد. على در 
حالى وارد هانوى مى شود که اتفاقات زیادى انتظارش 

را مى کشد. 

قى در هانوى» قرار است پس 
«دختر شیطان» کلید بخورد.
ای ن س ل دانف گ کا و ننده

هانوى» که قرار اســت  محصول مشترك ایران، کره 
جنوبى و ویتنام باشد افزود: پس از اکران «دخترشیطان» 
هانوى» د ق «عاش ل وىف ب ا زم ک ت ام ت

نه
گ
چ

اکـــران                                                    بعد از محرم و صفر

پیش تولید فیلم سینمایى «رحمان1400» به کارگردانى 
منوچهر هادى و تهیه کنندگى على سرتیپى که از مدتى 
پیش آغاز شــده بود، روزهاى پایانــى دورخوانى ها و 
انتخاب لوکیشن  را مى گذراند. روابط عمومى این فیلم 
سینمایى از حضور مهران مدیرى در این فیلم سینمایى 
خبر داد تا این اولین تجربه همکارى مدیرى با منوچهر 
هادى باشــد. مدیرى و گلزار چند ماه پیش و در فیلم 
«ما همه با هم هســتیم» با یکدیگــر همکارى کرده 

بودند.

مهران مدیرى جدیدترین بازیگرى اســت که به گروه 
فیلمبردارى اضافه شده است و با پیوستن او فیلمبردارى 
«رحمان 1400» به زودى آغاز خواهد شد. پیش از این 
حضور محمدرضا گلزار، سعید آقاخانى، یکتا ناصر، بهرام 

افشارى و ساره بیات در این فیلم قطعى شده بود.
بابک کایدان و جواد نوروز بیگى، نویســنده و مجرى 
طرح «رحمان 1400» هســتند. مهــران مدیرى در 
چند روز گذشته درگیر حواشــى ارتباطش با مؤسسه 

ثامن الحجج(ع)  شده بود.

شبنم مقدمى، بازیگر سینما و تلویزیون به فیلم سینمایى 
«زهرمار» بــه کارگردانى ســیدجواد رضویان و تهیه 
کنندگى جواد نوروزبیگى پیوست. پیش از این حضور 
سیامک انصارى در این فیلم ســینمایى قطعى شده 
بود. ایــن اولین فیلم ســینمایى ســیدجواد رضویان 
در مقام کارگردان اســت. پیش تولیــد «زهرمار» در 
روزهاى پایانى قرار دارد و با انتخاب کامل بازیگران و 
عوامل پشــت دوربین، به زودى مقابل دوربین خواهد

 رفت.

«زهرمار» به نویســندگى پیمان عباسى یک کمدى 
اجتماعى است. این فیلم سه شخصیت اصلى و چندین 
شــخصیت محورى دارد. در واقع در طــول فیلم این 
سه شــخصیت با اتفاقات و حوادث مختلفى روبه  رو 
مى شــوند و تمامى کاراکترها به نوعى با یکدیگر در 

ارتباط هستند.
فیلمبردارى این فیلم به طور کامــل در تهران انجام 
مى شــود و برخى از لوکیشــن ها نیز انتخاب شــده 

است.

همبازى شدن دوباره مهران مدیرى و محمدرضا گلزار

شبنم مقدمى به «زهرمار» پیوست

علیرضا خمســه به جمع بازیگران فیلم سینمایى 
«چارلى در تهران» ساخته مهدى آقابابایى پیوست.

رحمان رضایى تهیه کننده ســینما گفت: با برخى 
از عوامل و بازیگران این اثر به توافق رســیدیم و 
قرارداد ها منعقد شــده و به زودى فیلمبردارى آغاز 

مى شود.
وى با اشــاره به بازیگران این فیلــم عنوان کرد: 
علیرضا خمسه، امیر غفارمنش، ناهید معارف وند، 
سیامک اشــعریون و بهمن بهمن دار در این فیلم 

نقش آفرینى مى کنند.
گفتنى اســت؛ در خالصه داســتان این فیلم آمده 
اســت: قصه فیلم در مورد شخصى به نام «سلیم» 
(چارلى) است که بازیگرى قدیمى است و به واسطه 
یکســرى اتفاقات با لباس «چارلــى چاپلین» در 

مختلفى  هــر مکان هاى  ظا
مى شود و ...

علیرضا خمسه 
«چارلى چاپلین» 

مى شود؟!

این روزها اغلــب تهیه کننــدگان ســینماى ایران بــه دنبال آثارى هســتند کــه در آن اثــرى از رقص و ســاز و آواز و موســیقى باشــد. آنهــا معتقدنــد فیلمى که 
این عناصر را نداشــته باشــد در گیشــه شکســت خواهد خورد. «مأموریت غیرممکن» یکى از آخرین فیلم هایى اســت که به نظر مى رســد با این فرمول تولید شــده

 است.
فیلمبردارى این فیلم اخیراً به کارگردانى یعقوب غفارى و تهیه کنندگى محمود فالح به پایان رسیده است. فیلمى که یک طنز اجتماعى با محوریت فرار مغزها و تولید داخلى 
اســت و خوانندگان مختلفى در فیلم نقش خود را ایفا کرده اند. حامد همایون، محمدعلیزاده، رضا یزدانى و امیرعباس گالب چهره هاى مطرح موسیقى کشور هستند که در 
کنار پادینا رهنما، نسرین نصرتى، یوسف صیادى، مینا جعفرزاده، عسل قرایى، مهران رجبى، پژمان بازغى، جمشــید هاشم پور و محمدرضا شریفى نیا ایفاى نقش کرده اند. 
داستان این فیلم درباره جوانى به نام «کریم» است که عاشــق خوانندگى است. او بدون اینکه بداند دلداده مأمورى شــده که مأموریت دارد فرمولى را از دانشمندى سرقت

 کند.
در سینماى ایران در دهه 60 آثار موزیکالى براى کودکان تولید شد. «هفت ترانه» ساخته مرحوم بهمن زرین پور و «مکس» ساخته سامان مقدم هم دو فیلم موزیکالى هستند 
که در سال هاى اخیر حضورى موفق در سینما داشته اند و حاال باید دید آیا دومین فیلم بلند یعقوب غفارى در مقام کارگردان که پیش  تر فیلمى هنرى «پایان دوم» را ساخته 

بود این موفقیت را تکرار خواهد کرد؟

یک فیلم «موزیکال» 
به پایان راه تولید 
رسید
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نصف جهان  خبرگزارى «تسنیم» اصفهان در گزارشى 
در آســتانه اولین دیدار ذوبى ها در لیگ هجدهم از 
آمادگى آنها در این مسابقات نوشته و با نگاهى به روند 
فصول گذشته این تیم، از حسرت سبزها براى قهرمانى 
در لیگ برتر گفته است. موضوعى که یکسال پیش 
هم بهانه یکى از گزارش هاى نصف جهان بود و آنها 
در نهایت با قلعه نویى هم که براى جام آورى مرد پر 

ادعایى است نتوانستند طلسم شکنى کنند.
ذوبى ها اگرچه هیچگاه به عنوان قهرمانى دست پیدا 
نکرده اند، اما همواره جزو تیم هاى مدعى و قلدر لیگ 
محسوب مى شــوند. ذوبى ها در لیگ هشتم شانس 
کسب قهرمانى را داشتند، اما این عنوان را با تفاضل 
گل به اســتقالل واگذار کردند. سبزپوشان اصفهانى 
در حالى آماده حضور در لیگ هجدهم مى شــوند که 
تاکنون چهار بار به عنوان نایب قهرمانى رسیده اند و در 
فصل جدید عزم خود را براى شکستن طلسم کسب 

عنوان قهرمانى جزم کرده اند.
ذوب آهن در نخستین دوره لیگ برتر با سرمربیگرى 
بهرام عاطف حضور یافت. لیگ برتر در فصل80-81 
با حضور 14 تیم برگزار مى شد. سبزپوشان اصفهانى 
لیگ را خوب شروع کردند، اما در ادامه کار نتوانستند 
که روند خود را حفظ کنند و تســاوى هاى پى در پى 
موجب شد که امتیازات زیادى را در همان هفته هاى 
نخست از دست بدهند. ذوبى ها در پایان فصل از 26 
بازى برگزار شــده ده برد، 9 مساوى و هفت شکست 

به دست آوردند و با 39 امتیاز در رده ششم ایستادند.
دومین دوره لیگ برتر نیز براى ذوب آهن چندان جالب 
توجه نبود. سبزپوشان اصفهانى که در پایان فصل قبل 
سرمربى خود را عوض کرده و «ساموئل داربینیان» 
را براى هدایت فنى خود برگزیدند، در این فصل نیز 
نتوانستند کار چندانى از پیش ببرند و نتایج ضعیف ترى 
نسبت به دور قبل به دســت آوردند. آنها از 26 بازى 
انجام شده، ده برد، چهار تساوى و 12 شکست کسب 
کردند و با 34 امتیاز در رده هشــتم ایســتادند. تنها 
دستاورد ذوبى ها در این فصل قهرمانى در جام حذفى 

بود که آنها را راهى لیگ قهرمانان آسیا کرد.
شرایط ذوب آهن در لیگ سوم بهتر از دو دوره گذشته 
شد. مسئوالن این تیم به دلیل نتایج ضعیف دوره هاى 
قبل باز هم دست به تغییر مربى زدند و این بار رسول 
کربکندى را براى هدایت فنى تیــم خود برگزیدند، 
تغییرى که جواب داد و شرایط این تیم را بهتر از گذشته 
کرد. ذوب آهن لیگ سوم را با سرمربیگرى کربکندى 
خیلى خوب شروع کرد و پنج برد پیاپى به دست آورد. 
روند خوب سبزپوشان اگرچه تا آخر فصل دوام نیاورد، 
اما در پایان مسابقات آنها در جدول رده بندى جایگاهى 
بهتر از گذشته کسب کردند. ذوبى ها از 26 بازى، 11 
برد، هفت مساوى و هشت باخت کسب کردند و با 40 

امتیاز در رده چهارم جدول جاى گرفتند.

چهارمین دوره لیگ برتر با حضور 16 تیم برگزار شد 
و ذوب آهن در این دوره برخــالف ادوار قبلى، فصل 
را بد شــروع کرد. سبزپوشان اصفهانى تحت هدایت 
کربکندى در دو هفته ابتدایى لیگ شکست خوردند، 
اما از هفته سوم این روند برعکس شد و موفق به کسب 
چهار برد پیاپى شــدند. روند خوب ذوب آهن تا آخر 
فصل ادامه یافت و نخستین عنوان نایب قهرمانى را 
براى سبزپوشان رقم زد. شاگردان کربکندى در این 
فصل از 30 بازى، 17 برد، هفت مساوى و شش باخت 
به دست آوردند و با 58 امتیاز بعد از فوالد قهرمان، به 

رده دوم جدول تکیه زدند.
ذوبى هــا پنجمیــن دوره لیگ برتر را هــم زیر نظر 
کربکندى آغاز کردند تا وى براى ســه فصل پیاپى 
هدایت این تیم را بر عهده داشــته باشد. سبزپوشان 
اصفهانى که به عنوان نایب قهرمان پاى به این دوره 
از رقابت ها گذاشــته بودند، این بار عزم خود را براى 
رسیدن به عنوان قهرمانى جزم کرده بودند. ذوبى ها 
در این دوره لیگ را بسیار خوب شروع کردند و کسب 
چهار برد پیاپى نشــان از عزم راســخ این تیم براى 
رسیدن به قهرمانى بود، اما نتایج خوب ذوب آهن دوام 
چندانى نیاورد و نخســتین شکست این تیم در هفته 
ششــم رقم خورد. تیمى که به دنبال کسب نخستین 
قهرمانى بود در پایان فصل از 30 بازى انجام شده، 12 
برد، 9 مساوى و 9 باخت به دست آورد و با 45 امتیاز در 

جایگاه ششم جدول قرار گرفت.
ذوب آهن ششــمین دوره لیگ برتــر را با یک تغییر 
بزرگ آغاز کرد و رســول کربکندى، ســرمربى این 
تیم پس از سه فصل حضور، جاى خود را به «زوران 
جورجویچ» داد. اما این مربى صربستانى نیز در نهایت 
کار چندانى از پیش نبرد و در میانه هاى فصل جاى خود 
را به جمشید رشیدى داد. ذوب آهن در این دوره لیگ 
را با شکست شروع کرد و با شکست نیز خاتمه داد. در 
نهایت آنها از 30 مسابقه برگزار شده ده برد، 9 مساوى 
و 11 شکست به دست آوردند و در پایان فصل با 39 

امتیاز در رده هشتم جدول جاى گرفتند.
لیگ هفتم نیز براى ذوب آهن حاصل چندانى در پى 
نداشت. مسئوالن ذوب آهن هدایت فنى این تیم را به 
بیژن ذوالفقارنسب سپرده بودند. لیگ هفتم نسبت به 
قبل تغییر کرد و تعداد تیم هاى حاضر در آن به 18 تیم 

افزایش یافت.
سبزپوشــان اصفهانى در این دوره لیگ را با تساوى 
شروع کردند و نخستین پیروزى خود را تازه در هفته 
پنجم به دســت آوردند. شــاگردان ذوالفقارنسب در 
پایان لیگ از 34 بازى انجام شده، 11 برد، 15 تساوى 
و هشت شکست به دست آوردند و با 48 امتیاز در رده 

ششم جدول جاى گرفتند.
لیگ هاى هشتم و نهم؛ باالترین افتخار

لیــگ هشــتم بــراى ذوب آهــن دومیــن عنوان 

نایب قهرمانى را در پى داشــت. مســئوالن این تیم 
منصور ابراهیم زاده را براى هدایت ذوب آهن انتخاب 
کردند. حضور ابراهیم زاده براى ذوب آهن خوش یمن 
بود و آنها لیگ را قدرتمند شــروع کردند و در پایان 
فصل در رده دوم جدول جاى گرفتند. سبزپوشــان 
اصفهانى از 34 بازى، 19 برد، 9 تساوى و شش باخت 
کسب کردند و با استقالل قهرمان هم امتیاز شدند و 
به دلیل تفاضل گل کمتر قهرمانى را از دســت دادند 
و براى دومین بار راهى لیگ قهرمانان آســیا شدند. 
ذوبى ها در این فصل براى دومیــن بار قهرمان جام 

حذفى نیز شدند. 
ذوب آهن در نهمین دوره لیگ برتر، باالترین افتخارات 
خود را به دست آورد. منصور ابراهیم زاده در دو فصل 
حضور خود، موفق شد این تیم را در لیگ برتر براى دو 
سال پیاپى به عنوان نایب قهرمانى برساند. ذوبى ها در 
این دوره فصل را خوب شــروع کردند و تا هفته هاى 
پایانى رقابت تنگاتنگى را با دیگر تیم همشهرى خود 
سپاهان، بر سر کسب عنوان قهرمانى داشتند. ذوبى ها 
از 34 مسابقه برگزار شــده 16 برد، 13 مساوى و پنج 
شکست را به دســت آوردند و با 61 امتیاز در رده دوم 
جدول جاى گرفتند. ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا 
نیز عالى عمل کرد و به عنوان نایب قهرمانى رسید تا 

رؤیایى ترین فصل آنها شکل بگیرد.
لیگ هاى دهم تا شــانزدهم؛ ضعیف و 

بى ثبات
با شروع دوره دهم لیگ برتر، ناکامى هاى ذوب آهن 
آغاز شد و تا لیگ هفدهم این تیم هیچ عنوان خاصى 

را در لیگ به دست نیاورد.
سبزپوشان اصفهانى جام دهم را نیز زیر نظر منصور 
ابراهیم زاده آغاز کردند و شروع پرقدرتى داشتند. آنها 
که به دنبال رســیدن به عنوان قهرمانى بودند، نتایج 
خوبى را نیز در طول فصل به دســت آوردند و حتى 
هفته هاى زیادى صدرنشین جدول رده بندى بودند، 
اما در نهایت کورس قهرمانى را واگذار کردند و با 63 
امتیاز از 34 بازى، پس از ســپاهان و استقالل در رده 

سوم جدول جاى گرفتند.
یازدهمین دوره لیگ برتر مصادف با چهارمین فصل 
حضور منصور ابراهیم زاده در ذوب آهن بود. مربى اى 
که در دو فصل ابتدایى حضــور خود، دو عنوان نایب 
قهرمانى لیگ برتــر و یک عنوان نایــب قهرمانى 
آســیایى براى ذوب آهن به ارمغان آورده بود، در این 
فصل بدترین نتیجه خود را با تیمش به دســت آورد. 
ذوب آهن با کسب 45 امتیاز از 34 بازى در رده ششم 

جدول قرار گرفت.
دوازدهمیــن دوره لیگ بــراى ذوب آهن فاجعه آمیز 
طى شد. سبزپوشــان اصفهانى در این دوره تغییرات 
زیادى را تجربه کردند و در نهایــت نیز نتیجه اى به 
دســت نیاوردند. آنها فصل را با رسول کربکندى به 

عنوان ســرمربى شــروع کردند در میانه هاى فصل 
فرهاد کاظمى را به عنوان نفر اول هدایت تیم انتخاب 
کردند و در نهایت به محمود یاورى و «لوکا بوناچیچ» 
رسیدند. آنها در انتهاى فصل با 29 امتیاز از 34 بازى 
در رده چهاردهم جدول قرار گرفتند و به مرحله پلى آف 
ســقوط کردند و براى بقــا در لیگ برتــر مجبور به 

رویارویى با تیم پاس شدند.
لیگ ســیزدهم باز هم بــا تغییر همراه بــود و تعداد 
تیم هاى حاضــر در آن به 16 تیــم کاهش پیدا کرد. 
روند ناکامى ذوبى ها در ایــن دوره نیز ادامه پیدا کرد. 
ذوبى ها در این فصل نیز شاهد تغییرات زیادى بودند. 
آنها لیگ را با بوناچیچ آغاز کردند و ســپس مجتبى 
تقوى و در نهایت فیروز کریمى را براى هدایت خود 
برگزیدند، اما در آخر فصل در رده سیزدهم جدول جاى 
گرفتند. ذوبى ها از 30 بازى برگزار شده 23 امتیاز به 
دست آوردند و تنها با تکیه بر تفاضل گل بهتر نسبت 
به تیم فجرسپاسى از سقوط به مرحله پلى آف نجات 
پیدا کردند. لیگ چهاردهم براى ذوب آهن یک شروع 
دوباره محسوب مى شــود. سبزپوشان اصفهانى که 
با فیروز کریمى در لیگ برتر ماندگار شــدند، در لیگ 
چهاردهم یحیى گل محمدى را به عنوان ســرمربى 
انتخاب کردنــد و نتایج خوبى را نیز کســب کردند. 
ذوبى ها پس از دو فصل بسیار بد، موفق شدند از 30 
بازى برگزار شده 52 امتیاز کسب کنند و در رده چهارم 
جدول قرار بگیرند. آنها در جــام حذفى نیز بار دیگر 

قهرمان شده و راهى مسابقات آسیایى شدند.
لیگ پانزدهم نیز براى سبزپوشان اصفهانى دستاورد 
خاصى نداشــت و تنها عنوان آنهــا قهرمانى در جام 
حذفى بود. ذوبى هــا در دومین فصــل حضور گل 
محمدى به عنوان ســرمربى، 46 امتیاز از 30 بازى 

به دست آوردند و در رده ششم جدول جاى گرفتند.
شــانزدهمین دوره لیگ برتر، باز هم براى ذوبى ها 
دســتاورد خاصى در بر نداشــت. آنها که لیگ را با 
گل محمدى آغاز کرده بودند، در اواســط نیم فصل 
نخست مجتبى حســینى را جایگزین وى کردند اما 
در نهایت وى نیز نتوانســت کار خاصى از پیش ببرد. 
ذوب آهن در این فصل از 30 مسابقه 46 امتیاز کسب 
کرد و در رده ششم جدول ایســتاد. هفدهمین دوره 
لیگ برتر فصلى رؤیایى براى ذوب آهن بود. آنها که 
نیم فصل نخست را با نتایج ضعیف از دست داده بودند، 
در نیم فصل دوم اوج گیرى دوباره اى داشتند و تبدیل 
به بهترین تیم مسابقات شدند. ذوبى ها تحت هدایت 
امیر قلعه نویى از 30 بازى 55 امتیاز کســب کردند و 
نایب قهرمان لیگ شدند. باید دید در هجدهمین دوره 

لیگ برتر و با استارتى که سبزپوشان از امروز 
دارند در نهایت قهرمان مى شــوند و یا 
همچنان ذوب آهن بــا جام لیگ برتر 

بیگانه خواهد بود!

ورزش

ذوب آهن تا کى مى خواهد
 با کاپ لیگ برتر بیگانه باشد؟

باالخره 
کى قهرمان
 مى شوى؟!

ماجراى پورسانت 
ندادن على دایى!

امیر عابدینى در تازه ترین مصاحبه اش درباره قرارداد 
فدراسیون فوتبال و آدیداس حرف هاى جالبى زده 
است. امیر عابدینى یکى از کسانى بود که در جریان 
تمامى اطالعات مربوط به قرارداد فدراسیون فوتبال 
و آدیداس قرار داشت و حتى در ابتدا خودش چنین 
راهى را براى انتخاب این کمپانى براى اسپانسرى 
انتخاب کرد. او حاال در تازه ترین مصاحبه اش درباره 
قرارداد فدراســیون و آدیداس حرف هاى جالبى به 
خبرورزشى زده. وقتى از امیر عابدینى درباره اینکه 
چرا از على دایى براى مذاکره با آدیداس اســتفاده 
نشد سئوال پرسیده شد، او در پاسخ گفت: «در کل 
در ایران شش نمایندگى رسمى آدیداس وجود دارد 
که یکى از آنها براى على دایى است. من خودم هم 
روز اول پیشنهاد دادم از دایى براى مذاکره با طرف 
مقابل استفاده شود. اما چنین اتفاقى نیافتاد. شاید به 
این دلیل که دایى به کسى پورسانت نمى دهد! مثًال 
او به عابدینى پورســانت نمى دهد که یک کتانى از 

نمایندگى اش بردارد.»

غایب مهم هفته هاى 
ابتدایى لیگ 

5 هفته ابتدایــى لیگ، یک غایب سرشــناس 
دارد. او کسى نیست جز علیرضا فغانى که بعد از 
قضاوت هاى بسیار خوبش در جام جهانى  ، فعًال 
مى خواهد براى چند هفته هم که شده استراحت 
کند و مسابقه اى را سوت نزند. خبرگزارى «ایلنا» 
به این نکته اشــاره کرده که داور دیدار رده بندى 
جام جهانى، در دیدارش بــا رئیس کمیته داوران 
از او خواسته که براى پنج هفته ابتدایى لیگ به او 
قضاوتى ندهد تا بتواند استراحت کند و خودش را 
براى قضاوت در لیگ و همچنین جام ملت هاى 

آسیا آماده کند.

عجب صبرى دارى!

نصف جهــان  «سرور جپاروف» را یکى از برترین 
خارجى هاى لیــگ مى پنداریم، یــک بازیکن 
فوق العاده باهوش و خوش تکنیــک، که نمونه 
وطنى اش را در فوتبالمان بسیار کم داشتیم. محرم 
نویدکیا، مجتبى جبارى و ایمان مبعلى تنها پلى 
مکرهایى بودند که تکنیــک را قربانى تاکتیک 
مى کردند و این فصول اخیر محسن مسلمان هم 
یکى دیگر از همان ناجى هاست، که دهه به دهه 
در فوتبال ایران سلطنت به راه مى اندازند و فوتبال 
ایران را با نبوغشان به ســخره مى گیرند. سوا از 
مسائل اخالقى/جوانى محسن مسلمان آمده ایم 
بنویسیم؛ مراسم برترین هاى فوتبال ایران یک 
فاجعه تمام عیار بود ، جایى که محسن مسلمان 
باز هم قربانى مصلحت اندیشــى ها شد، ناجى 
پرســپولیس برانکو، تنها بازمانده پلى مکرهاى 
قهار، باز هم قربانى مسئوالن بى کفایت سازمان 
لیگ و فدراسیون شد. عجب صبرى دارید آقاى 

محسن مسلمان!

اسیر نام و قیمت امثال «دالیچ» ها 
نشویم

بمان و کار را تمام کن!

نصف جهان  این روزها اما بازار شایعات و اظهارنظرها 
درباره تــداوم همکارى «کارلــوس کى روش» و 
فدراسیون فوتبال ایران داغ است. برخى مى گویند 
کى روش بهترین گزینه ممکن اســت و نباید برود. 
برخى مى گویند او برود که چه کسى بیاید؟ فالنى 
و بهمانى؟ برخى اما مى گویند با این سبک بازى در 
جام  ملت ها به قهرمانى نمى رسیم. برخى هم البته به 
دنبال مسائل دیگرى هستند. اخیراً حمید درخشان 
به خبرگزارى «تسنیم» گفته: «تیم ملى یک مربى 
مثل دالیچ مى خواهد که قراردادش 550 هزار دالر 
باشد. ما حتى با یک مربى ارزان تر از کى روش هم 
مى توانیم موفق باشیم.» با این همه اما کى روش باید 

بماند یا برود؟
پاسخ به این سئوال دستکم براى ما آسان است. او 
باید بماند. نه بخاطر مســائلى که در باال گفته شد، 
بلکه به این دلیل که اگر برود تا همیشــه سایه اش 
براى مربیان بعدى تیم ملى آزاردهنده مى شود. کى 
روش نزدیک به هشت سال است که در ایران فعالیت 
مى کند و از این حیث رکورددار است. هیچکس به 
اندازه او در فوتبال ایران ثبات نداشته است. هیچکس 
به اندازه او امکانات در اختیارش نبوده است. (گرچه 
شاید امکانات ما باب میل او نبوده اما در قیاس با سایر 
ســرمربیان تیم ملى، وضعیت خوبى داشته است.) 
هیچکس به اندازه او در این سال ها با اقبال عمومى 
مواجه نبوده اســت. او در بین بازیکنان شخصیتى 
کاریزماتیک دارد و از نظر فنى هم کار خودش را به 
خوبى بلد است. فوتبال ما با وضعیتى که وجود دارد، 
هیچگاه از نظر امکانات و زیرســاخت ها نمى تواند 
به پاى مدعیانى همچون ژاپن و کره برسد. ما اگر 
شانسى براى قهرمانى در آســیا داشته باشیم، آن 
شــانس را باید در زمین و نه بیرون از آن جستجو 
کنیم. این شانس از رهگذر استفاده از استعدادهاى 
جوان ایرانى به وجود مى آید و کى روش در این حوزه 
کارش را بلد است. ما با کى روش یا به قهرمانى آسیا 
مى رسیم که بهترین حالت ممکن است یا با او بازهم 
مثل دوره گذشته ناکام مى شویم که همین خودش 
بهتر از حتى نایب قهرمانى بدون اوست. هر کسى 
به جز کى روش اختیار تیم ملــى را در این چندماه 
در دســت بگیرد، موفقیت هایش به پاى سرمربى 
پرتغالى ریخته مى شود و ناکامى هایش با این جمله 
مواجه: «اگر کى روش بود قهرمان مى شــدیم.» و 
این مى تواند سرآغازى باشد بر حاشیه هاى ناتمام 
تیم ملى در سال هاى پیش رو. چیزى که مثًال باشگاه 
پرســپولیس مدت ها بعد از رفتن على پروین با آن 
دســت وپنجه نرم مى کرد. کــى روش باید بماند و 
پروژه طوالنى مدتش را به اتمام برســاند. نتیجه 
هرچه باشــد براى فوتبال ایران قدمى ا ست رو به 
جلو. هر چند احساســمان این است که با او بیش از 
هر زمان دیگرى به قهرمانى جام ملت هاى آســیا 

نزدیک شده ایم.

علیرغم شرط هاى 
ذوب؛ استقالل 

تبریزى را مى خواهد
 

وقتى از شــرط هاى باشــگاه ذوب آهن براى 
صدور رضایتنامه مرتضى تبریزى رونمایى شد 
خیلى ها گفتند اســتقالل باید قید مهاجم ذوب 
آهن را بزند چرا که با این همه مشــکالت مالى 
قطعًا توانایى جور کردن 1/8میلیارد تومان 
آن هم در فاصله زمانى سه روزه را ندارد 
اما انگار امیرحســین فتحــى که هنوز 
تکلیف «مامه تیام»، «سرور جپاروف» 
و همچنین مجید حســینى را مشــخص 
نکرده  هر طور شــده قصد جذب 
تبریــزى را دارد. خبرگزارى 
«مهر» درباره این موضوع 
لین  مســئو » : شته نو
اســتقالل به زودى 
باب مذاکره مستقیم 
و رسمى را با مدیران 
باشگاه ذوب آهن 
باز کرده و امیدوارند 
تا قبل از پایان نقل 
و انتقاالت تابستانى 
تبریزى را به خدمت 

بگیرند.»

باشگاه وســت بروموویچ که فصل گذشته از لیگ برتر 
به دسته پایین تر ســقوط کرد به دنبال امضاى قرارداد 
با میالد محمدى، ملى پوش ایرانى اســت که در رادار 
تیم هاى رنجرز اسکاتلند و سلتیک نیز قرار دارد. باشگاه 
احمد گروژنى که در لیگ برتر روسیه حضور دارد ارزش 
فروش میالد محمدى را ســه میلیون پوند تعیین کرده 

است. سایت «فوتبال اینســایدر» نوشته است: «میالد 
محمدى بخاطر داشــتن ســرعت در جناح چپ حمله 
معروف اســت اما پس از جام جهانى 2018 روسیه به 
دلیل تالش ناموفق در پرتاب اوت به خانه بازگشــت. 
این ملى پوش ایرانى عالوه بر توانمندى بازى در دفاع 
چپ مى تواند در جناح چپ خــط حمله نیز بازى کند. او 

مى توانســت گزینه جایگزین "جیمز مک لین" در تیم 
برایتون باشد که به استوك سیتى انتقال یافت اما برایتون 
بازیکنى را به صورت قرضى از لسترســیتى جذب کرد. 
سه میلیون پوند هزینه ریســک برانگیزى براى جذب 
ملى پوش ایرانى نیســت اما برایتون بــه دنبال جذب 
یک بازیکــن ذخیره براى "گیبــس"، مدافع چپ خود 

اســت که قطعًا میالد محمدى 
پاســخگوى این نیاز نخواهد 
بود. آیا میــالد محمدى با تیم 

برایتون قــراردادى امضا خواهد کرد؟ به 
نظر مى رسد برایتون تابستان سال جارى 

میالدى این ریسک را نمى کند.»

تیم مطرح انگلیسى به دنبال جذب میالد محمدى

ـتاد. هفدهمین دوره 
ذوب آهن بود. آنها که 
ف از دست داده بودند، 
ره اى داشتند و تبدیل

 ذوبى ها تحت هدایت 
متیاز کســب کردند و 
ید در هجدهمین دوره 

پوشان از امروز 
ــوند و یا
گ برتر

خیلى ها گفتند اســتقالل باید
آهن را بزند چرا که با این همه م
8قطعًا توانایى جور کردن 8

در فاصله زمانىس آن هم
اما انگار امیرحســین فت
تکلیف «مامه تیام»، «س
و همچنین مجید حســین
نکرده  هر طور شـ
تبریــزى را
«مهر» در
شته نو
اســت
باب
و رس
باش
باز
ق تا
و انت
تبریز
بگیرند

حمدى 
واهد 
 تیم 

خواهد کرد؟ به 
ن سال جارى 

کند.»
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هفته اول لیگ برتــر فوتبال ایران امــروز و فردا برگزار 
مى شــود تا بار دیگر شــاهد بازگشــت آخر هفته هاى 
هیجان انگیز کشــورمان در فوتبال باشــگاهى  باشیم. 
هرچند هواداران فوتبال در خرداد و تیرماه امسال مسابقات 
با کیفیت جام جهانى 2018 را دیدند و فوتبال ایران از نظر 
ساختارى و سخت افزارى سال ها از سطح اول فوتبال دنیا 
عقب است اما همین فوتبال نیم بند حرفه اى هم یکى از 

مهمترین دلخوشى هاى خانواده هاى ایرانى است. 
امشب در قائم شــهر تیم فوتبال ذوب آهن از ساعت 20 
و 45 دقیقه به مصاف نســاجى مازندران خواهد رفت و 
ســپاهان هم فردا جمعه در همین ساعت از صنعت نفت 

آبادان میزبانى خواهد کرد.
نساجى مازندران - ذوب آهن اصفهان

نساجى بعد از سال ها انتظار به لیگ برتر رسیده و هواداران 
مشتاق فراوانى دارد. نساجى با حمایت همین هوادارانش 

توانست در روز آخر بازى هاى لیگ یک، مجوز صعود را 
بگیرد با این حال ورزشــگاه خانگى  نساجى هنوز کامل 
نشده است اما مسئوالن قائمشهر قول داده اند که ورزشگاه 
شهید وطنى قائمشهر را آماده برگزارى اولین بازى نساجى 
در لیگ برتر مى کنند. هرچند اگر این ورزشگاه هم آماده 
نشود تیم نساجى در ورزشــگاه سیمرغ سارى به مصاف 
ذوب آهن نایب قهرمان فصل پیش خواهد رفت که این 

ورزشگاه هم چمن مصنوعى دارد.
ذوب آهن با امید نمازى، ســرمربى جدیــد، وارد لیگ 
برتر شــده اما بزرگ ترین حاشــیه این تیم خداحافظى 
اینستاگرامى سعید آذرى از باشگاه ذوب آهن بود که البته 
آذرى اعالم کرد اســتعفا نکرده  است و فقط هشدار داده 
و خواســتار پرداخت حق و حقوق بازیکنانش شده است. 
تقابل نایب قهرمان لیگ برتر گذشته با یک تیم تازه وارد 
اما قدیمى و ریشــه دار فوتبال ایران، جذاب خواهد بود. 

این بازى آنقدر براى نکونام مهم بوده که حتى به شاهین 
مجیدى آقاى گل لیگ یک تیمش اجازه حضور در مراسم 

برترین ها را هم نداد! 
سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان

سپاهان با امیر قلعه نویى وارد مســابقات شده تا ناکامى 
فصل گذشته را به فراموشى بسپرد. هرچند قلعه نویى در 
آخرین مصاحبه اش از جذب نشدن بازیکن بازیساز خارجى 
براى تیمش انتقاد کرد! به هر حــال تیم هاى قلعه نویى 
همیشه شروع بدى در لیگ دارند اما در نیم فصل دوم اوج 
مى گیرند. فصل گذشته هم قلعه نویى با ذوب آهن همین 
روند را تا نایب قهرمانى تکرار کرد. نفت آبادان هم تیمى 
است  که مى خواهد در این فصل خودى نشان بدهد اما 
بعید است این تیم براى قهرمانى بسته شده باشد با این 
حال تقابل قلعه نویى با یک مربى خارجــى تازه وارد به 

فوتبال ایران دیدنى خواهد بود.

لیگ برتر فوتبال از امشب آغاز مى شود

نبرد اصفهانى ها با شمال و جنوب
 در هفته اول

بهتر است ابراهیم صالحى و مدیران سپاهان در بحث فسخ قرارداد 
و بازگشــت این مهاجم به پارس جنوبى جم، موضعى هماهنگ 
شده و البته صادقانه با هواداران و رسانه داشته باشند. مصاحبه اخیر 
صالحى با رسانه ها در مورد دالیل جدایى از سپاهان را بخوانید تا 

بهتر متوجه منظورمان شوید:
ابراهیم صالحى راجع به فسخ قرارداد با سپاهان و بازگشت مجدد 
به پارس جنوبى، تیم فصل قبل خود اظهار کرد: پارس جنوبى خانه 
من و تیم استانم است؛ مسائلى در ابتداى فصل بود و پیشنهادات 
بزرگ و خوبى داشتم که به سپاهان رفتم، اما فرزندم تازه به دنیا 

آمد و مشکالت خانوادگى داشتم که مجبور شدم به جم برگردم.
او ادامه داد: از امیرخان (قلعه نویى) تشکر مى کنم که این اجازه را 
داد تا به تیم شهرم برگردم و خیلى خوشحال هستم دوباره شاگرد 
آقاى تارتار خواهم بود چون ایشان 180 درجه فوتبالم را تغییر داد 
و خیلى به من کمک کرد که امیدوار هستم با این تیم نتایج بهترى 
از ســال قبل بگیریم. مهاجم پارس جنوبى راجع به مشکالت و 
روندى که براى بازگشت او از سپاهان به جم طى شد، ابراز کرد: 
صحبت هایى مطرح بود ولى آقاى رضاییان، مدیرعامل باشگاه 
پارس جنوبى هم خیلى براى بازگشــتم به پارس جنوبى زحمت 
کشید و از ایشان نیز تشــکر مى کنم؛ با پیگیرى آقاى رضاییان 
توانستم رضایتنامه ام را از ســپاهان بگیرم؛ آقاى قلعه نویى هم 
وقتى فهمید فرزندم تازه به دنیا آمده و خیلى نمى توانم از خانواده 
دور باشم، موافقت کرد. صالحى راجع به پیش بینى خود از عملکرد 
پارس جنوبى در فصل جدید عنوان کرد: فوتبال معلوم نمى کند 

ولى تیم ما خیلى خوب و بهتر از پارسال است، اما نباید انتظارات از 
ما باال باشد؛ باشگاه هاى بزرگى مثل سپاهان، ذوب آهن، تراکتور، 
استقالل و پرسپولیس هزینه هاى هنگفتى داشتند؛ همه تیم ها 
قوى هســتند و ما هم تالش مى کنیم نتیجه اى که در خور شأن 

استان بوشهر و به ویژه شهر جم است را کسب کنیم.
او راجع به ارتباط خوبى که با تماشاگران پارس جنوبى دارد، گفت: 
خاطرات خیلى خوبى با هواداران فوتبال جم داشتم؛ از ته دل براى 
تیم استانم بازى کردم و امیدوار هستم در فصل جدید هم همین 
اتفاق بیافتد و حتى بهتر از قبل براى پــارس جنوبى بازى کنم؛ 
ان شاءا... بتوانیم سال خوبى را با همراهى هواداران که یار دوازدهم 

تیم هستند، پشت سر بگذاریم.
به گزارش نصف جهان، برخى از مدیران سپاهان در مورد جدایى 
او گفتند که این تصمیم قلعه نویى بوده و با توجه به نیاز سرمربى 
به بازى کردن بختیار رحمانى، تصمیم بر آن شد تا براى باز شدن 

جاى یک بازیکن لیگ برترى(رحمانى)، صالحى به پارس برگردد 
و از این موضوع هم ابراز ناراحتى کردنــد. در ادامه خود صالحى 
مصاحبه مى کند و مى گوید چون بچه دار شــده اســت باید به 
شــهرش باز مى گشــت! یعنى وى یک ماه پیش که با سپاهان 

قرارداد مى بست نمى دانست که به زودى پدر مى شود؟!
واقعیت موضوع نیاز قلعه نویى به حضور بختیار رحمانى در ترکیب 
بوده و صالحى هم در این راه قربانى شده و بهتر است هواداران و 
رسانه ها را در این باره چیز دیگرى فرض نکنند. نکته جالب توجه 
دیگر اینکه تا چند هفته پیش ابراهیم صالحى از جمله بازیکنانى 
بود که معتقد بود سپاهان نجومى هزینه نکرده و مبالغ  خرج شده 
این باشــگاه در نقل و انتقاالت منطقى بوده است، اما حاال که به 
پارس جنوبى بازگشته از سپاهان در مصاحبه اخیر خود به عنوان 
یکى از باشــگاه هایى نام مى برد که هزینه هنگفتى براى آماده 

شدن در لیگ کرده اند!

یهویى پدر شدى؟!
خشایار بیدمشکى 

بهتر است ابرا
و بازگشــت
شده و البته ص

یهوی
خشایار

نهمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهــان» با محوریت پخش دیدار 
تیم هاى سپاهان و صنعت نفت آبادان برگزار مى شــود. دیدار تیم هاى 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و صنعت نفت آبادان در هفته اول رقابت هاى 
لیگ برتر( جمعه 5 مردادماه) برگزار مى شود. ویژه برنامه «فوتبال به وقت 
اصفهان» در ادامه پخش و کارشناســى مسابقات مختلف فوتبال، از یک 

ساعت پیش از آغاز  این  دیداردر فرهنگسراى اسوه پذیراى فوتبالدوستان 
اصفهانى خواهد بود. ایــن ویژه برنامه با آیتم هاى جذاب دیگر ســاعت 
19و45دقیقه آغاز و ورود براى عموم آزاد و رایگان اســت. کریم قنبرى، 
احمد باغبانباشى و حسام فتاحى از پیشکســوتان سپاهان از مهمانان این 

ویژه برنامه خواهند بود.

پیش از این قرار بود فقط دیدارهاى خارج از خانه سپاهان در لیگ برتر براى 
خانواده ها پخش شود که با توجه به محرومیت سپاهان از حضور هوادارانش 
در ورزشگاه نقش جهان، دست اندرکاران این ویژه برنامه، پخش این دیدار 
را هم در دســتور کار خود قرار دادند. این برنامه به همت معاونت فرهنگى 

شهردارى منطقه 2 اصفهان برگزار مى شود.

باشگاه بشیکتاش ترکیه هنوز به جذب دروازه بان آرسنال عالقه مند است. اگر «پیتر چک» از آرسنال جدا نشود «دیوید 
اوسپینا» دروازه بان کلمبیایى به صورت قطعى از آرسنال جدا خواهد شد.

باشگاه بشیکتاش ترکیه که از سال گذشته دنبال جذب این دروازه بان بود و امســال هم مجدداً براى خرید وى اقدام 
کرده است تا او را به سوپرلیگ ترکیه ببرد. پیش از این از بشیکتاش به عنوان یکى از تیم هاى خواهان علیرضا بیرانوند 

دروازه بان پرسپولیس و تیم ملى یاد شد.

پس از اینکه برند البسه ورزشى و آلمانى آل اشپورت با سیدحسین حسینى، علیرضا بیرانوند، «وینفرد شفر» و «برانکو 
ایوانکوویچ» سرمربیان و دروازه بانان دو تیم استقالل و پرسپولیس قرارداد همکارى بست، حاال با یکى دیگر از بازیکنان 

استقالل هم قرارداد بسته است.
این شرکت که قرار است در فصل جدید اسپانسر این چهار نفر باشد با مهدى رحمتى کاپیتان تیم فوتبال استقالل تهران 

قرارداد همکارى و اسپانسرى امضا کرد تا این دروازه بان در فصل پیش رو از دستکش و البسه این برند استفاده کند.

«انریکه کاســرس» را به یاد دارید؟! داور پاراگوئه 
اى با اصلیتى آرژانتینى که قضــاوت دیدار ایران - 
پرتغال را بر عهده داشــت، که یکى از ضعیف ترین 
نمایش هــاى داورى در طول این جــام را دقیقًا در 
حساس ترین دیدار گروه B این رقابت ها به نمایش 
گذاشت. کاسرس مهمان برنامه شبکه 5 تلویزیون 
ملى پاراگوئه بود و درخصوص جام جهانى صحبت 
مى کرد تا اینکه نوبت به سئوال مجرى در خصوص 
آخرین قضاوت او در این جام (دیدار ایران - پرتغال) 
رسید. کاســرس در این خصوص گفت:«بله من دو 
بازى را در این جام قضاوت کردم. در دیدار اول همه 
چیز بدون مشکل پیش رفت و قضاوت خوبى داشتم 
تا بازى دوم. دومین قضاوتم ســخت بود زیرا هر دو 
تیم شانس صعود به دور بعد را داشتند و بازى خیلى 
درگیرانه دنبال مى شد اما بازى  تحت کنترل من بود 

تا اینکه آن صحنه لعنتى پیش آمد.»
مجرى این برنامه از کاسرس مى پرسد منظورتان آن 
صحنه درگیرى «کریستیانو رونالدو» با حریف است؟ 
کاسرس توضیح مى دهد:« بله، ابتدا فکر کردم یک 
صحنه عادى است و بازیکن ایران تمارض مى کند اما 
صداى اعتراض تماشاگران به یکباره جو استادیوم را 
بر هم ریخت زیرا بیشتر حاضرین در استادیوم هوادار 
تیم ایران بودند. از طریق گوشى به من اشاره شد که 

صحنه مشکوك به کارت قرمز است. وقتى به کنار 
زمین رفتم تا تصویر را از طریق مانیتور ببینم تصمیم 
گرفتم رونالدو را اخراج کنم. اگر او را اخراج مى کردم 
بسیار مشهور مى شدم و فکر مى کنم تصمیم درست 

را گرفته بودم.»
در ادامه مجرى برنامه از او مى پرســد آیا نام بزرگ 
رونالدو باعث شــد تا از اخراج او بترسید که این داور 
ضمن رد این موضــوع اعتراف تلخــى مى کند:« 
تصویر را دو یا ســه بار دیدم که از همه چیز مطمئن 
شوم زیرا اخراج بزرگ ترین ستاره آنها مى توانست 
سرنوشت همه چیز را عوض کند و شاید قهرمان اروپا 
همانجا حذف مى شد. صداى پسر بچه اى به گوشم 
خورد که با زبان خود ما صحبت مى کرد. یک پســر 
پانزده شانزده ساله پاراگوئه اى که کاور پوشیده بود 
التماس مى کرد اخراجش نکن! چندین بار این جمله 
را تکرار کرد. وقتى وارد زمین شــدم در عرض چند 
صدم ثانیه تصمیم گرفتم کارت قرمز را با زرد عوض 
کنم! پشیمان نیستم شاید اگر دوباره آن صحنه پیش 
بیاید رونالدو را اخراج مى کردم اما در دنیاى داورى 
این اتفاقات پیش مى آید و چیزى نیست که موجب 
حسرت براى شما شــود اما همین صحنه باعث شد 
تا  فیفا نام من را از لیست خط بزند و دیگر قضاوتى 

نداشته باشم.»

اعتراف تلخ

امضاى قرارداد رحمتى با آل اشپورتبیرانوند رقیب اوسپینا!

سپاهانى ها به جاى نقش جهان در فرهنگسراى اسوه

وقتى بیرانوند قراردادش را با پرسپولیس تمدید کرد این بحث در 
مورد او مطرح شد که گلر ملى پوش قرمزها فقط تا نیم فصل و پایان 
دوران محرومیت این تیم از نقل و انتقاالت در کنار پرســپولیس 
خواهد بود و بعد از آن به یکى از پیشــنهادات خارجى اش جواب 
مثبت خواهد داد. حتى گفته شد که او با پرداخت 600 هزار دالر به 
پرسپولیس در نیم فصل، بازیکن آزاد شده و مشکلى براى جدایى 
از این تیم نخواهد داشت اما انگار بیرانوند تصمیم گرفته حداقل تا 
پایان فصل قید لژیونر شــدن را بزند. نامه نیوز درباره این موضوع 

نوشته:«بیرانوند تا پایان فصل در پرسپولیس ماندنى خواهد شد و 
اگر پیشنهادى هم به دست این بازیکن برســد او در پایان فصل 
از پرســپولیس مى رود. مدیران باشگاه پرســپولیس این بازیکن 
را مجاب کرده اند تا پایان فصل در این تیــم باقى بماند و به نظر 
مى رسد بحث جدایى او در نیم فصل منتفى است.» خبرى که اگر 
صحت داشته باشد شــایعه حضور احتمالى او در بشیکتاش در نیم 
فصل دوم و همچنین شــایعه حضور علیرضا حقیقى به جاى او در 

پرسپولیس هم منتفى خواهد شد.

وقتى
مورد

دوران
خواه
مثبت
پرسپو
از این
پایان

بیرانوند تا پایان فصل ماندنى شد

در حالى که قرار بود مسابقات فوتبال بازى هاى آســیایى دیروز دوباره قرعه کشى شود، این 
اتفاق  نیافتاد.

در قرعه کشى اولیه تیم هاى امارات و فلسطین حذف شده بودند که قرار شد قرعه کشى دوباره 
انجام شود اما اعالم شد این دو تیم به گروه هاى حاضر در این بازى ها اضافه مى شوند.با اضافه 
شدن این دو تیم، دو گروه پنج تیمى خواهند بود. هجدهمین دوره بازى هاى آسیایى به طور 
رسمى از 27 مرداد آغاز مى شود اما مسابقات رشته هاى تیمى زودتر آغاز خواهد شد. تیم ملى 

فوتبال کشورمان در این بازى ها با کره شمالى، عربستان و میانمار همگروه است.

 مسابقات فوتبال
 قرعه کشى مجدد نمى شود!
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به گفته محققان، تاکنون اثبات نشده است که تندى فلفل 
براى سالمت بد و مضر است. از این رو، مصرف این نوع 
ادویه را در رژیم غذایى با شمارى از فواید براى سالمت 

عنوان مى کنند.

حفظ سالمت قلب
مطالعات نشــان مى دهد مرگ و میر ناشى از بیمارى 
قلبى-عروقى، حمالت قلبى و سکته در بین افرادى که 

فلفل تند مصرف مى کنند، کمتر است. 
درحالى که هنوز این رابطه به اثبات نرســیده است، اما 
محققان معتقدند ادویه هــا در صورت مصرف متعادل، 

موجب کاهش میزان کلسترول LDL در بدن مى شوند.
محققان مى گویند: لذت بــردن از طعم و مزه ادویه ها، 
موجب کاهش مصرف نمک و فشــارخون مى شود که 

نتیجه آن حفظ سالمت قلب است.

کالرى سوزى بیشتر
طبق نتایج مطالعــات، افراد بعد از خــوردن فلفل قرمز 
کالرى بیشترى سوزانده و اشتهاى شان کاهش مى یابد. 
این تأثیر به خصوص در افرادى که به طور منظم غذاهاى 
پرادویه استفاده نمى کنند، بیشتر است.اما محققان تأکید 
مى کنند تنها مصرف فلفل موجب کاهش قابل توجه وزن 
نمى شود، بلکه ترکیب آن در رژیم غذایى سالم و داشتن 

سبک زندگى پرتحرك، منجر به این تأثیر مى شود.

پیشگیرى از سرطان
به عقیده محققان، «کپسایسین»، ماده موجود در فلفل 

که عامل تندى آن اســت، داراى خواص ضدسرطانى 
است.

آنها مى گویند کپسایسین داراى تأثیراتى مشابه برخى 
داروهاى سرطان، بر بدن است.

تسکین درد
کپسایسین همچنین ممکن است به کاهش یا تضعیف 

هر نوع حس درد در بدن کمک کند. 
تصور مى شــود این مکانیســم بــا هدف قــرار دادن 
ماده شــیمیایى در مغز موســوم به «ماده P» که نقش 
مهمى در مــوارد بروز آســیب و جراحــت دارد، عمل

 مى کند.
برخى مطالعات هم بیــان مى کنند کــه رژیم غذایى 
حاوى میزان باالتر کپسایســین با نابودى باکترى هاى
 موســوم به H. pylori، تأ ثیر محافظتــى در مقابل

 زخم ها دارد.

یک فلوشیپ جراحى سر و گردن با اشــاره به سابقه فامیلى ابتال 
به تومورهاى تیروئید در اعضاى خانواده، گفت: لمس هر توده اى 
در گردن، به ویژه در افراد باالى 45 ســال حتمــًا باید پیگیرى 

شود.
زهرا رحمانى افزود: معموًال اکثر تومورهاى سر و گردن ناشى از 
گسترش لنفاوى تومورهاى سایر نقاط بدن مانند حنجره، حفره 
دهان، تیروئید و حلق بوده و در جراحى ها مجبوریم غدد لنفاوى 

گردن را کامل خارج کنیم.
وى گفت: رادیوتراپى و شــیمى درمانى نیز بخشى از درمان این 

نوع سرطان است.
وى افزود: تومورهاى ســر و گردن مى توانــد انواع خوش خیم، 
بدخیم و خونریزى دهنده باشــند و عوامل زمینــه اى ایجاد این 
تومورها استعمال ســیگار و وجود برخى از تومورهایى بوده که 
 HPV فرد سابقه اشعه یا اشــعه درمانى آن را داشته و ویروس

است.
رحمانى با اشاره به اینکه عوامل ژنتیکى نیز مى تواند در بروز این 
نوع تومورها مؤثر باشد، گفت: ســابقه فامیلى ابتال به تومورهاى 

تیروئید، زنگ خطرى براى تومورهاى سر و گردن به شمار مى رود 
چرا که در این افراد احتمال بروز تومور بیشــتر بوده و باید عالیم 

را جدى گرفت.
رحمانى در پاســخ به این که آیا کــم کارى یا پــرکارى تیروئید 
مى توانــد زمینه ســاز تومورهاى ســر وگــردن باشــد، افزود: 
تومور ارتباطى به عملکرد تیروئید ندارد و زمینه ساز سرطان سر 

و گردن نیست.

آیا مى توان تصور کرد خوراکى بهتر و با شهرت بیشترى از ماست وجود داشته باشد؟ 
ماست سرشار از مواد مغذى است که به استحکام استخوان و فشار خون کمک مى کند. یک پیاله کوچک ماست، 
حاوى باکترى هایى است که به هضم غذا کمک مى کند و تحقیقات نشان مى دهد این موضوع مى تواند تنها 

شروع راه کمک ماست به سالمت باشد. حال مى خواهیم بگوییم که چرا ماست مفید است؟ 

ریسک دیابت نوع 2 را کاهش مى دهد
تحقیقات نشان داده افرادى که به طور منظم ماست مى خورند، کمتر به دیابت نوع 2 مبتال مى شوند. 
به گفته محققان، ماست داراى خواص منحصر به فردى است که در دیگر محصوالت لبنى یافت 
نمى شود. مشخص نیست چرا ماست بهتر از شیر خطر دیابت را دفع مى کند، اما این خاصیت باید به 

دلیل باکترى هاى پروبیوتیک باشد که براى سالمت مفید هستند.
آنها مى گویند این خاصیت ماست به علت کاهش التهاب و بهبود واکنش بدن به انسولین بوده و مقدار 

قند خون را کنترل مى کند.

استخوان هاى قوى تر
مانند دیگر لبنیات، ماست نیز براى استخوان ها عالى است. ماست کلسیم شیرى که از 
 D آن ساخته شده را در خود دارد و بهتر از آن ماستى است که توسط سازنده با ویتامین
غنى شده باشد. هر دو براى ساخت استخوان هاى سالم مهم هستند. متخصصان 
تغذیه مى گویند ماســت بخورید به ویــژه در اوایل زندگى، زیــرا از بروز پوکى 

استخوان جلوگیرى مى کند که یک بیمارى تضعیف استخوان است. 

 فشارخون پایین تر
تحقیقات نشان مى دهد اگر شما یک زن هستید و ماست مصرف مى کنید، این امر 
مى تواند فشار خون شــما را تنظیم کند. پتاسیم موجود در ماست به تنظیم فشارخون و 

همچنین گرگرفتگى حاصل از وجود نمک در بدن کمک مى کند.

نبات جزئى جدانشدنى در خانه هاى ایرانى ها از قدیم تا به حال بوده است. نبات براى درمان یکسرى از بیمارى ها 
در خانه استفاده مى شود. در ادامه از خواص بى نظیر نبات براى شما مى گوییم.

نبات از محلول اشباع قند ساکاروز یا همان شکر در آب به وجود مى آید که طى یک مکانیزم فیزیکى، متبلور شده 
و به صورت کریستال هاى زیبا شکل مى گیرد. 

از خصوصیات نبات مى توان به گرم بودن آن اشاره کرد که استفاده از آن در درمان سردى مزاج ستودنى است. 
همچنین خاصیت ملین و ضد نفخ بودن آن مشهور است. 

همچنین نبات در مقایســه با انواع آبنبات ها، خاصیت ملین و ضد نفخ باالیى دارد و ماده اولیه آن با قند و شکر 
یکسان و از نوع ساکاروز است. نبات در مقایسه با قند نیز طبع گرم ترى دارد و اگر آن را بسوزانید، تبدیل به یک 

ماده قهوه اى مایل به سیاه با مزه اى تلخ مى شود که به دلیل قابض بودن، براى درمان اسهال بسیار نافع است.
همینطور نبات به واسطه دارا بودن مقدارزیادى ساکاروز، خیلى سریع جذب بدن شده و به دلیل تقویت عضالت، 
باعث افزایش سوخت و ساز چربى ها و مواد پروتئینى در بدن مى شود و چنانچه یک تکه کوچک از آن در دهان 

گذاشته و به مرور مکیده شود، سرفه را قطع کرده و خشونت صوت و سینه و درد آن را بر طرف مى کند.
در مجموع نبات طبق تحقیقاتى که تا به حال انجام شده بسیار مقوى، نشاط آور، ضد نفخ ، ملین و مّدر(ادرار آور) 

است. 

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى نوعى شــربت خانگى را براى جلوگیرى از ابتال به بیمارى هاى پوستى و 
سنگ کیسه صفرا مؤثر دانست.

حیدر عظمایى درباره مهمترین خواص شربت سکنجبین و کاسنى اظهار کرد: این شربت براى افراد گرمازده و 
اشخاص صفراوى (مزاج گرم و خشک) بسیار مفید است و شربت سکنجبین و کاسنى نقش مؤثرى در کنترل 
قند، فشــار و چربى خون دارد. وى درباره خواص دیگر شربت سکنجبین و کاســنى بیان کرد: این شربت به 

پاکسازى کبد، تصفیه خون و دفع سنگ کیسه صفرا کمک شایانى مى کند.
عظمایى ادامه داد: شربت سکنجبین و کاســنى براى افرادى که دچار جوش، خارش، اگزما، کهیر و بیمارى 
پســوریازیس (نوعى تخریب پوســتى که با خارش همراه است) هســتند، بسیار مفید اســت. این محقق و 
پژوهشگر طب سنتى افزود: شربت ســکنجبین و کاسنى اســیداوریک را از بدن دفع و یرقان (زردى) را هم 

برطرف مى کند. 
 وى گفت: این شربت براى مبتالیان به کم خونى، اضطراب، استرس و بى خوابى نیز بسیار مفید است. عظما یى 
یادآور شد: شربت سکنجبین و کاسنى به علت داشتن ویتامین هاى A ، C و E سیستم ایمنى بدن را تقویت 

کرده و بدن را در برابر بیمارى هاى مختلف به ویژه انواع سرطان ها محافظت مى کند.

سال هاى بسیارى است که خواص درمانى «عنبر نسا»  که برخى نیز «عنبر نسارا» مى گویند، 
مى گذرد. بسیارى از قدیمى ترها معتقد هستند که عنبر نسا یکى از بهترین درمان ها براى انواع 

عفونت ها مخصوصاً سینوزیت و عفونت هاى زنانه است.
عنبر نسا، سرگین االغ ماده اى اســت که در بهار جمع آورى مى شود. از این ماده براى درمان 
عفونت هاى داخلى و خارجى گوش و همچنین درمان زخم هاى دهان مانند آفت اســتفاده 

مى شود.
ابن سینا دود عنبر نسا را براى کاهش طول دوره قاعدگى و کم کردن خونریزى هاى ماهیانه در 
زنان تجویز مى کرده است. در یک آزمایش براى شناخت خواص درمانى عنبر نسا در دانشگاه 
علوم پزشکى شهید بهشتى، اجزاى عنبر نسا از یکدیگر جدا شــدند. این اجزا شامل هگزان، 
استیک اسید، آکونیتین، بتا کاروتن و دى متیل آمین بود که عمدتاً شامل خواص آنتى اکسیدانى، 
آنتى باکتریــال، ضد قارچ و ضد التهابى هســتند. برخى از این اجزا نیــز در درمان نورالرژى، 

روماتیسم، خونریزى هاى مویرگى و خارجى و اختالالت پوستى استفاده مى شوند.
دود عنبر نســا همچنین موجب افزایش فعالیت نوتروفیل هاى خون و مبارزه بیشتر در برابر 
میکروب ها مى شود. آزمایشات نشــان مى دهد که بخور دود عنبر نسا به مدت حداقل شش 
ثانیه، به طور قابل توجهى از رشد باکترى ها جلوگیرى مى کند. از دیگر خواص درمانى عنبر نسا 
این است که دود عنبر نسا یکى از بهترین درمان هاى سینوزیت هاى مزمن، سرما خوردگى، 

عفونت هاى واژینال و درمان انواع زخم هاى عفونى و غیرعفونى است. 

انجیر حاوى مواد معدنى، ویتامین ها و فیبر فراوان است. 
ویتامین A، ویتامین B1 و B2، کلســیم، آهن، فسفر، 
منگنز، ســدیم، پتاســیم و کلر از مواد مغذى موجود در 

انجیر هستند.
مزایاى ســالمتى میوه پرطرفدار انجیر شــامل درمان 
اختالالت جنسى، یبوست، سوء هاضمه، دیابت، سرفه، 

برونشیت و آسم است.

کنترل فشارخون
اگر افزایش سدیم با کاهش پتاسیم همراه شود، نتیجه 
آن افزایش فشارخون است. انجیر از طرفى داراى مقادیر 
زیادى پتاسیم و از طرف دیگر، داراى میزان کمى سدیم 
است. در نتیجه این میوه براى مبارزه با فشارخون گزینه 
بسیار مناسبى است. انجیر با ایجاد تعادل در فشارخون 

براى شما آرامش به همراه مى  آورد.

تقویت استخوان  ها
انجیر سرشار از کلسیم است. کلســیم نیز براى تقویت 
اســتخوان  ها یک ضرورت محســوب مى  شود. انجیر 
همچنین داراى فســفر است. فســفر در شکل گیرى 
استخوان  ها یا جوش خوردن آنها پس از آسیب  دیدگى یا 

شکستگى مؤثر است.

پیشگیرى از یبوست
مصرف ســه وعده انجیــر، پنج  گــرم فیبــر به بدن 
مى رساند. غلظت باالى فیبر، موجب عملکرد منظم روده 
و جلوگیرى از یبوست مى شود. فیبر موجود در انجیر، نه 
تنها برطرف کننده یبوست است، بلکه از اسهال و حرکات 

نامنظم روده اى نیز پیشگیرى مى کند.
کاهش وزن

فیبر موجود در انجیر به کاهــش وزن کمک مى کند و 
مصرف آن به مبتالیان به چاقى توصیه مى شــود. البته 
توجه داشته باشید که انجیر تقریبًا داراى کالرى زیادى 

اســت و مى  تواند منجر به افزایش وزن شود، خصوصًا 
اگر همراه با شیر مصرف شود. به همین دلیل بهتر است 
در مصرف آن از این جهــت جانب تعادل را رعایت کرد. 
مصرف چند عدد انجیر براى دریافت مواد مغذى آن کافى 

است. پس بهتر است در مصرف آن زیاده  روى نکنید.
کاهش کلسترول

انجیر داراى پکتین اســت. پکتین نوعى فیبر گیاهى و 
محلول است. هنگامى  که این فیبر در سیستم گوارش 
جابه جا مى  شود، به سادگى کلسترول  هاى اضافى را با 
خود حمل مى  کند و به قسمتى از بدن که مواد زاید براى 
دفع در آنجا جمع مى  شوند، منتقل مى  شوند. عالوه بر 
این، انجیر به دلیل وجود فیبر زیــاد در آن مى  تواند در 
کنترل اشــتها و میل شــما به مصرف غذاهاى چرب و 

مضر مؤثر باشد.

حفظ سالمت قلب
انجیر خشــک حاوى فنول، امگا 3 و امگا 6 است. این 
اســیدهاى چرب، خطر ابتال به بیمارى  هــاى قلبى را 
کاهش مى  دهند. برگ انجیر نیز تأثیر زیادى بر میزان 
ترى  گلیسیرید موجود در خون دارد. در واقع، برگ انجیر 

یک بازدارنده براى ترى  گلیسیرید 
محســوب مى  شود و 

مقدار کلى آن 
کاهش  را 

مى  دهد.

کنترل قند 
خون

برگ انجیر باعث مى  شود 
نیاز بدن افراد دیابتى به انسولین کاهش یابد. این 

مورد بــراى بیمارانى که باید انســولین تزریق 
کنند، مى  تواند مؤثر باشد. انجیر سرشار از پتاسیم 

است که مى  تواند به کاهش جذب قند پس از هر وعده 
غذایى کمک کند. هرچه میزان پتاســیم در بدن بیشتر 
باشد، نوسانات قند در بدن کاهش مى  یابد و دیابتى  ها

 مى  توانند زندگى عادى  ترى داشته باشند.

پیشگیرى از ابتال به سرطان روده
حضور فیبر باعث 
مى  شــود حذف 
رادیــکال  هاى 
آزاد از بدن ساده و 
سریع  تر صورت 

گیرند.
رادیکال  هــاى آزاد، 

علت ایجاد ســرطان در 
بدن هستند.

فیبر فعالیت روده را تنظیم مــى  کند و به بهبود عملکرد 
آن کمک مى  کند.

پیشگیرى از سرطان سینه بعد از یائسگى
فیبر موجود در انجیــر، محافظ زنــان در برابر ابتال به 

سرطان سینه بعد از یائسگى است. 

آیا مى توان تصور کرد خوراکى
ماست سرشار از مواد مغذى است
حاوى باکترى هایى است که به
شروع راه کمک ماست به سالم

ریسک دیابت نو
تحقیقات نشانداده
م به گفته محققان،
نمى شود. مشخص
دلیل باکترى هاى
آنها مى گویند این خ
قند خون را کنترل مى

است
مانندد
آنس
غ
ت
ا

تحق
مى توان
همچنین گرگ

ش کلسترول
ى پکتین اســت. پکتین نوعى فیبر گیاهى و 
ست. هنگامى  که این فیبر در سیستم گوارش 
ى  شود، به سادگى کلسترول  هاى اضافى را با 
مىکند و به قسمتى از بدن که مواد زاید براى

جا جمع مى  شوند، منتقل مى  شوند. عالوه بر 
به دلیلوجود فیبر زیــاد در آن مى  تواند در 
ــتها و میل شــما به مصرف غذاهاى چرب و 

 باشد.

ظ سالمت قلب
6 است. این  6 و امگا 3ــک حاوى فنول، امگا 3
ى چرب، خطر ابتال به بیمارى  هــاى قلبى را 
ى  دهند. برگ انجیر نیز تأثیر زیادى بر میزان

یرید موجود در خون دارد. در واقع، برگ انجیر 
نده براى ترى  گلیسیرید 

ب مى  شود و 
 آن

ش 

ند 

ر باعث مى  شود 
فراد دیابتى به انسولین کاهش یابد. این 

ى بیمارانى که باید انســولین تزریق 
باشد. انجیرسرشار از پتاسیم واند مؤثر

پیشگیرى از ابتال به سرطان روده
حضور فیبر باعث 
مى  شــود حذف 
رادیــکال  هاى 
آزاد از بدن ساده و

سریع  تر صورت 
گیرند.

رادیکال  هــاى آزاد، 
علت ایجاد ســرطان در 

بدن هستند.

یائسگى است. سرطانسینه بعد از

از 6 مزیت انجیر غافـل نشوید

اخیراً بازار تبلیغــات خمیردندان هاى زغالى و اثرات 
سفیدکنندگى آنها داغ شده است، اما باید از فواید و 

مضرات این خمیردندان ها آگاه بود.
کارشناســان دندانپزشــکى توصیه مى کنند افراد 
از خمیر دندان هــاى زغالى یا ســفید کننده دندان
 استفاده نکنند، زیرا ســبب از بین رفتن میناى دندان 

مى شود.
خمیر دندان هاى زغالى و یا ســفیدکننده هاى دندانى 

داراى مواد ساینده و زبر هســتند که در مدت زمان 
کوتاهى مى تواند سبب پوسیدگى و از بین رفتن میناى 

دندان شود.
ذرات کوچکى کــه در خمیــر دندان هــاى زغالى 
و ســفید کننده وجود دارد، ســاینده مینــاى دندان
 اســت و اســتفاده طوالنــى مــدت از آن توصیه

نمى شود.
براى محافظت از دندان ها کارشناسان توصیه مى کنند 

افراد در بازه هاى زمانى منظم به دندانپزشک مراجعه 
کنند، از مصرف نوشیدنى هاى شــیرین یا شیرینى و 
شــکالت، قهوه و چاى به میزان زیاد خوددارى کنند، 
از مواد دخانى چون ســیگار یا قلیان استفاده نکنند و 
در نهایت آب و محصول هاى لبنى چون شیر به میزان 

کافى بنوشند.
افراد باید روزانه حداقل سه بار مسواك بزنند و پس 
از آن مسواك خود را در جریان هواى باز قرار دهند تا 

خشک شود، مسواك خیس محیطى مناسب براى رشد 
باکترى و انواع میکروارگانیسم هاى مضر براى سالمت 
بدن انسان اســت، برخى مواد غذایى چون سیب و 
موز سبب روشن شــدن رنگ دندان ها و جلوگیرى از  

پوسیدگى آنها مى شود.
کارشناسان اســتفاده از خمیر دندان حاوى فلوراید، 
نخ دندان و دهانشویه را براى حفظ سالمت دندان ها 

توصیه مى کنند.

اثرات  خمیردندان هاى زغالى

دالیلى که 
ماست سالمتى 

شما را بهبود 
مى بخشد

خواص 
بى نظیر نبات 

جلوگیرى از بیمارى هاى پوستى با شربتى تابستانى

المتىالمتى 
بود 

د

مصرف غذاهاى تند براى سالمت مفید است
براى سالمت بد و مضر است. از این رو، مصرف این نوع 
سادویه را در رژیم غذایى با شمارى از فواید براى سالمت 

عنوانمى کنند.

ب
مطالعات نشــان مى دهد مرگ و میر ناشى از بیمارى 
قلبى-عروقى، حمالت قلبى و سکته در بین افرادى که 

فلفلتند مصرف مىکنند، کمتر است. 
درحالى که هنوز این رابطه به اثبات نرســیده است، اما 
محققان معتقدند ادویه هــا در صورت مصرف متعادل، 

محققان مى گویند: لذت بــردن از طعم
موجب کاهش مصرف نمک و فشــارخ

نتیجه آن حفظ سالمت قلب است.

کالرى سوزى بیشتر
طبق نتایج مطالعــات، افراد بعد از خــو
کالرى بیشترى سوزانده و اشتهاى شان
این تأثیر به خصوص در افرادى که به طو
پرادویه استفاده نمى کنند، بیشتر است.ام
مى کنند تنها مصرف فلفل موجب کاهش
نمى شود، بلکه ترکیب آن در رژیم غذایى
به این تأثی سبک زندگى پرتحرك، منجر

پیشگیرى از سرطان
به عقیده محققان، «کپسایسین»، ماده

سابقه فامیلى تومورهاى گردن را جدى بگیریدبهترین درمان کننده سینوزیت و عفونت
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راز پرونده خودکشى زوج جوان در خودروى زانتیا

مادر زن! دیدار به قیامت

«برسد به دست مادرزنم
مسبب مرگ من و همسرم مادرزنِم

دلیل جدایى من از همسرم جدایى از عشقم
مادر زن[!] دیدار به قیامت»

این وصیتنامه اى است که عصر ســه شنبه روى داشبورد یک 
خودروى زانیتاى ســفیدرنگ پیدا شــد. خودرویى که درست 
روبه روى در ورودى پارك پرندگان در جنگل لویزان در تهران 
پارك شده بود. جسد زن و مرد جوانى نیز در این خودرو کشف 
شد. شواهد نشــان مى داد که آنها از ناحیه سر هدف گلوله قرار 

گرفته اند.
ســاعت 18و30 دقیقه روز سه شــنبه مأموران کالنترى 136 
فرجام در جریان مرگ مشکوك یک زن و مرد در خودروى زانتیا 
سفید رنگ قرار گرفتند. مأموران نیروى انتظامى پس از اعزام به 
محل و تأیید مرگ مشکوك زن و مرد جوان در خودروى زانتیا 
سفید سریعًا بازپرس کشیک قتل پایتخت را در جریان موضوع 
قرار دادند. بازپرس جنایى تهران به همراهى تیمى از کارآگاهان 
جنایى و مأموران بررســى صحنه وقوع جرم به محل حادثه در 

حوالى پارك پرندگان در نزدیکى جنگل لویزان آمدند.
تحقیقات در محل حاکى از این بود که این دو نفر زن و شــوهر 

بوده و به دالیل نامشخص هدف گلوله قرار گرفته اند.
در وهله بعدى نیز مشخص شد یک اسلحه شاه کش در خودرو 
وجود دارد که با توجه به وجود دالیلى معلوم شــد مرد 37ساله 
زن خود را که 35 سال داشته را کشــته و خودش را نیز به قتل 

رسانده است.
بنابر این گزارش دو گلوله در اسلحه مانده بود و یک گلوله نیز 
به گیجگاه چــپ زن و گلوله اى دیگر به گیجگاه راســت مرد 

شلیک شده بود.
در انتها با توجه به کشف تکه کاغذى روى داشبورد خودرو سمت 
راست راننده موضوع خودکشــى و قتل همسر توسط شوهر به 

تأیید رسید.
این نامه توسط مرد جوان نوشته شــده است. وى مادر زنش را 
مسبب مرگ خودخواسته خودش و همسرش معرفى کرده است. 
این زن و مرد از دو سال پیش با هم ازدواج کرده اند و تنها یک 

ماه از دومین سالگرد ازدواجشان مى گذرد. 

با کشف اســـــــــــــکلتى کوچک در شیلى افسانه هاى زیادى از وجود موجودات فرا 
زمینى گســترش یافت اما محققان پس از انجام آزمایش هاى مختلف پرده از اســرار این 

اسکلت غیرعادى برداشتند.
به گزارش «ساینس»، به گفته محققان این اسکلت کوچک 6 اینچى - 15 سانتیمترى – 
متعلق به یک انسان مبتال به اختالالت ژنتیکى بوده است. این اسکلت متعلق به جنین 15 
هفته اى یک دختر است. این مومیایى عجیب در سال 2003 میالدى در کویر «آتاکاما» در 
شیلى پیدا شد و از آن زمان دانشمندان دانشگاه استنفورد انگلستان در حال انجام آزمایش 
روى این اسکلت هستند. دکتر«برناردو آریانزا» متخصص و زیست شناس شیلیایى در این 
باره گفت: «به نظر مى رسد این اسکلت یک ســقط جنین غیرعادى بوده است که به  دلیل 

مشکالت ژنتیکى جنین صورت گرفته است.»

ت اسکلت کوچک، فرازمینى نیست 

زنى به دلیل بى توجهى درمورد تاریخ مصرف یک ماده آرایشى به سرنوشتى تلخ دچار شد.
زنى 50 ساله اهل اســترالیا به نام«Shirley Potter » پس از مدت ها دورى از لوازم 
آرایشى به سراغ ریملى در اتاقش رفت که 20 سال از تاریخ انقضایش گذشته بود و این اقدام 
او را در مسیرى عذاب آور با مقصدى سیاه و دردناك قرار داد. چشمان این زن پس از استفاده 
از ریمل تاریخ مصرف گذشته دچار عفونت شدید شد و طبق گفته پزشکان با پیشروى این 

وضعیت احتماًال تا سه سال دیگر به طور کامل بینایى اش را از دست مى دهد. 

لمل   تاریک شدن دنیا به دلیل استفاده از ریمل

جسد مرد جوانى که زیر آفتاب سوزان فاسده شده بود، در فضاى سبز اتوبان فتح کشف شد.
ساعت 14و30 دقیقه روز دوشنبه یکم مرداد سال جارى مأموران کالنترى 150 تهرانسر در تماس 
با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند جسد مرد جوانى در فضاى سبز اتوبان فتح، زیر پل 
آزادگان کشف شده است. دقایقى بعد از اعالم این خبر قاضى دشتبان؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت 
به همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهى و کارشناسان پزشکى قانونى در محل کشف جسد حاضر 
شدند. تیم جنایى با حضور در محل حادثه با جسد مرد جوانى مواجه شدند که آثار جراحات روى 
بدن وى قابل مشاهده و زیر آفتاب دچار فساد شده بود. کارشناسان پزشکى قانونى در بررسى 
اولیه اعالم کردند که جراحات وارد شده به دلیل خورده شدن جسد توسط حیوانات به وجود آمده 
و حدود 24 ساعت از مرگ متوفى مى گذرد همچنین آثار تزریق سرنگ روى جسد قابل مشاهده 
بود. در نهایت جسد متوفى براى بررســى علت دقیق مرگ با دستور قاضى دشتبان به پزشکى 

قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

نبان    کشف جسد فاسد شده در فضاى سبز اتوبان  ب

رئیس کالنترى 121 سلیمانیه تهران از دستگیرى مالک 
یک مغازه فالفل فروشى که در این پوشش اقدام به توزیع 

مخدر شیشه کرده بود، خبر داد.
سرهنگ محمود مالمیر در گفتگو با «ایسنا»، در این باره 
اظهار کرد: درپى دریافت شکایت هاى ارائه شده از سوى 
برخى از مردم و ســاکنان محدوده چهارراه میثم درباره 
توزیع مواد مخدر در یک مغازه ســاندویچى رسیدگى به 
موضوع در دســتور کار تیمى از مأموران کالنترى 121 
سلیمانیه قرار گرفت. وى با بیان اینکه در تحقیقات اولیه 
صحت اظهارات شکات مورد تأیید قرار گرفت، تصریح 
کرد: پس از چند شبانه روز تحقیقات و تعقیب و مراقبت 
نامحسوس، مشخص شد که مالک این مغازه در پوشش 
فروش فالفل اقدام به توزیع مواد مخدر کرده اســت که 
در ادامه با اخذ مجوز از مقام قضائى تیمى از مأموران به 

محل اعزام شدند. رئیس کالنترى 121 سلیمانیه با اشاره 
به عملیات مأموران در ایــن محل گفت: در این عملیات 
ضربتى، مالک مغازه ساندویچى و شاگردش به اتهام توزیع 
مواد مخدر بازداشت شده و در بازرسى از محل نیز 117 
گرم شیشه که در پشت یخچال جاسازى شده بود، کشف 
و ضبط شد. سرهنگ مالمیر با بیان اینکه مالک مغازه در 
کالنترى خود را به بى اطالعى زده بود، افزود: این فرد در 
کالنترى تحت بازجویى قرار گرفت و ســرانجام به جرم 
خود مبنى بر توزیع مواد مخــدر اعتراف کرد.  همچنین 

شاگرد این فرد نیز به همدستى با وى اقرار کرد.
به گفته رئیــس کالنترى 121 ســلیمانیه، هر دو متهم 
پس از تکمیل پرونده براى ادامه روند رســیدگى به جرم 
به پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 

منتقل شدند.

شیشه فروشى در فالفلى

سرکالنتر چهارم پلیس پیشگیرى پایتخت از دستگیرى 
سارق خودرو در مرکز تعویض پالك خبر داد.

سرهنگ ضرغام امیرى در این باره گفت: در پى تماس 
مأموران راهنمایى و رانندگى مرکــز تعویض پالك در 
محدوده شــرق تهران با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 
مبنى بر حضور یک سارق در این مکان، تیمى از مأموران 
به محل اعزام شدند. وى با اشــاره به حضور مأموران در 
محل گفت: پس از حضور مأموران در محل مشــخص 
شد فردى با یک دســتگاه خودروى سوارى مدل باال در 
مرکز تعویض پالك حاضر شده و قصد داشته که پالکش 
را تعویض کند اما پس از ارائه مشــخصات و مدارك به 
مأموران تعویض پالك، مأموران متوجه مسروقه بودن 

آن شده و موضوع را به پلیس خبر داده اند.
سرکالنتر چهارم پلیس پیشگیرى پایتخت، با بیان اینکه 

مأموران فرد مظنون و خودروى مسروقه را به کالنترى 
144 جوادیه تهرانپارس منتقل کردند، گفت: این فرد تحت 
بازجویى قرار گرفت و گرچه سعى داشت خود را بى اطالع 
از موضوع نشان دهد، اما ســرانجام به جرم خود مبنى بر 
سرقت خودرو و جعل اســناد و مدارك آن براى دریافت 

پالك جدید، اعتراف کرد.
امیرى با بیــان اینکه تحقیقات براى شناســایى مالک 
خودرو آغاز شــد، اظهارکرد: پس از چند ساعت مالباخته 
شناسایى شــده و با حضور در کالنترى خودرویش را نیز 

مورد شناسایى قرار داد.
به گفتــه وى براى متهم پرونده اى تشــکیل شــده و  
براى تحقیقات بیشــتر درمورد ســرقت هاى احتمالى 
قبلى به پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل 

شد.

غافلگیرى سارق خودروى لوکس
عامل تیراندازى باغ پرندگان در کرمانشاه در عملیات 

ضربتى پلیس زمینگیر شدند.
ســردار منوچهر امان اللهى، رئیس پلیس اســتان 
کرمانشاه گفت: با اقتدار و گستره اطالعاتى پلیس 

عامل تیراندازى باغ پرندگان شناسایى 
و دستگیر شد.

رئیس پلیس اســتان کرمانشاه گفت: 
چند وقت پیش فردى با تیراندازى در 
باغ پرندگان و پخش فیلم آن در فضاى 
مجازى باعث ناامنى شــد. وى اظهار 
کرد: به دنبال این واقعه سریعًا اکیپى از 
مأموران پلیس اطالعات این فرماندهى 
با بررســى ســرنخ هاى باقیمانده در 
صحنه جرم پوشش اطالعاتى خود را 

براى شناسایى متهم آغاز کردند.
وى ادامه داد: با تالش شبانه روزى پلیس باالخره 
فرد تیرانداز شناسایى شد و  محل هاى احتمالى رفت 
و آمد وى تحت نظرقرار گرفت و سرانجام مخفیگاه 
متهم در یکى از محالت شهر کرمانشاه شناسایى 
شــد. این مقام انتظامى افزود: بــا هماهنگى مقام 

قضائى دوشنبه شــب طى یک عملیات هماهنگ 
و ضربتى این شرور دســتگیر و به پلیس اطالعات 

منتقل شد.
ســرهنگ امــان اللهى تصریــح کــرد: متهم در 

بازجویى هــا ضمن اعتــراف به جــرم خود علت 
تیراندازى را اختالفات مالى عنوان کرد. رئیس پلیس 
استان کرمانشاه با اشاره به سابقه دار بودن متهم در 
شرارت و ایجاد مزاحمت براى شهروندان گفت: پس 
از تشکیل پرونده متهم به مرجع قضائى معرفى و با 

قرار وثیقه روانه زندان شد.

شرور مسلح باغ پرندگان زمینگیر شد

فردى که در گناوه مرتکب قتل شــده بود، کمتر از 
چهار ساعت پس از ارتکاب جنایت در یک عملیات 

پلیسى دستگیر شد.
رئیس پلیس استان بوشهر با اشاره به دستگیرى قاتل 
فرارى در گناوه خاطر نشان کرد: دوشنبه شب فردى 
در درگیرى با ضربات چاقو از ناحیه شــکم و کمر 
مجروح و به بیمارستان منتقل شد اما به سبب شدت 

جراحت ساعتى بعد فوت کرد.
ســردار واعظى با اشاره به شناســایى قاتل افزود: 
مأموران پلیس آگاهى با اقدامات فنى و اطالعاتى 
قاتل را شناسایى کردند و با هماهنگى مقام قضائى او 
را تحت تعقیب قرار دادند. وى از دستگیرى قاتل در 
کمتر از چهار ساعت خبرداد و بیان کرد: قاتل در حین 
انتقال به مکان دیگر با همکارى یک فرد دیگر، طى 
عملیات غافلگیرانه در کمتر از چهار ساعت از وقوع 

جرم دستگیر و به پلیس آگاهى منتقل شد.
فرمانده انتظامى اســتان بوشهر با بیان اینکه متهم 
پس از تکمیل تحقیقات و جمع آورى مســتندات 
الزم به ارتــکاب قتل اعتراف کــرد گفت: قاتل در 
بازجویى هاى اولیه خود به قتل ارتکابى با استفاده از 
ضربات چاقو حین درگیرى اعتراف و انگیزه خود را 

اختالف شخصى اعالم کرد.

درگیرى با چاقو منجر به جنایت شد

سه شنبه شب چند مرد مســلح خودروى رئیس شوراى 
شهر شادگان در استان خوزستان را به رگبار بستند.

فرماندار شهرســتان شــادگان با اعالم این خبر گفت: 
ساعت 23 سه شنبه 2 مرداد امســال چند مرد مسلح با 
تفنگ کالشینکف، خودروى طاهر مقدم، رئیس شوراى 
شهر شادگان را به رگبار بستند و در تاریکى هوا موفق به 

فرار شدند.

ســعید حاجیان، افزود: باتوجه به درگیــرى خانوادگى 
وابسته رئیس شوراى شهرشادگان که اخیراً در شهرستان 
بندرامام(ره) رخ داد و منجر به کشته و زخمى شدن تعدادى 
شد، احتمال مى رود این اقدام انتقامگیرى طایفه اى باشد. 
وى ادامه داد: مأموران نیروى انتظامى پس از وقوع این 
حادثه در محل حاضر شدند و تالش ها براى شناسایى و 

دستگیرى افراد مسلح ادامه دارد.

فرمانده قرارگاه غرب گشت انتظامى یگان امداد پلیس پایتخت از 
دستگیرى سرهنگ زن قالبى در 30 مترى جى خبر داد. سرگرد 
ســعید دهقان دراین باره اظهار کرد: مأموران گشت انتظامى 
قرارگاه غرب پایتخت درحین گشتزنى در محدوده خیابان 30 
مترى جى به زنى که لباس کارکنان پلیس زن با درجه سرهنگ 
تمامى را برتن کرده بود شک کردند و او را تحت نظر قرار دادند. 
وى با بیان اینکه این زن با دمپایى در حال قدم زدن در خیابان بود، 

تصریح کرد: همین موضوع شک مأموران را برانگیخت و آنان 
براى بررسى موضوع این زن را متوقف کردند. فرمانده قرارگاه 
غرب گشــت انتظامى یگان امداد پلیس پایتخت با بیان اینکه 
این زن در پاسخ به سئواالت مأموران با ضد و نقیض گویى سعى 
داشت راه فرارى براى خود پیدا کند، گفت: در ادامه مأموران به 
دلیل علت عدم ارائه مدارك هویتى این زن را دستگیر کردند و 
براى سیر مراحل قانونى به کالنترى 119 مهرآباد تحویل دادند.

قدم زدن سرهنگ زن قالبى با دمپایى!تیراندازى رگبارى به خودروى رئیس شورا 
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هیچ شــرافتى برتر از اســالم و هیچ عزتى گرامى تــر از تقوا 
و هیچ ســنگرى نیکوتــر از پارســایى و هیچ شــفاعت کننده اى 
کارســازتر از توبه و هیچ گنجــى بى نیازکننده تــر از قناعت 
و هیچ مالــى در فقرزدایى، از بین برنده تــر از رضایت دادن به 

موال على (ع)روزى نیست.

مدیرروابط عمومى و آموزش همگانى  شــرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان در همایش پویش آب که  
براى کودکان و نوجوانان در شــهر ورزنه برگزار شد 
گفت:در حال حاضر با توجه به محدودیت شدید منابع 
آبى، این مایه حیاتى ســرمایه ملى بسیار گرانبهایى 
محسوب مى شود که باید با پرهیز از بدمصرفى  با تمام 

وجود از منابع آبى محافظت نمود.
سیداکبر بنى طبا با تاکید بر اینکه  کودکان و نوجوانان 
نقش موثرى در نهادینه کردن مصرف صحیح آب در 
جامعه دارند اعالم کرد: ایــن روزها باید کانون هاى 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان فعالیت هاى خود 
را معطوف به ترویج مصرف صحیح آب نمایند تا نسل 

آینده آب را بدرستى مصرف کنند.
وى با توجه به مصرف ســرانه آب در اصفهان بیان 
کرد: هم اکنون مصرف ســرانه آب در اصفهان 154 
لیتر در شبانه روز اســت این درحالیست که با توجه 
به منابع بســیار محدود آب در کشــور و استان ، باید 
مصرف ســرانه آب در اصفهان به 120 لیتر در شبانه 

روز کاهش یابد.

مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آبفا 
استان اصفهان به میزان بارندگى ها در کشور پرداخت 
و تصریح کرد:میزان بارندگى در کشور به حدود 217 
میلیمتر رســیده که کمتر از 3/1 (یک سوم) میانگین 
جهانى است این در حالیست که  در سال جارى میزان 
بارندگى در استان اصفهان 50 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کاهش یافته است.
وى به اقلیم آب و هوایى شــهر ورزنه اشــاره کرد و 
اظهارداشت: شهر ورزنه در شرق اصفهان و نزدیک 
به انتهاى رودخانه زاینــده رود  که داراى اقلیم  آب و 
هوایى گرم وخشک است بنابراین با توجه به کویرى 
بودن شهر ورزنه ، مدیریت آب بســیار حائز اهمیت 
اســت.  مدیر دفتر روابط عمومى وآموزش همگانى 
استان اصفهان  ، اســتفاده از پتانسیل هاى آموزشى 
سطح جامعه که در مراکز فرهنگى و آموزشى کشور 
موجود مى باشــد را یک ضرورت دانســت وگفت : 
«نهادهایــى مانند آموزش وپرورش ، صداوســیما ، 
کانون هاى پرورش فکرى کودکان ونوجوانان و دیگر 
نهادهاى آموزشى و  فرهنگى ســطح جامعه باید به 

کمک آب وفاضالب بیایند تا روشهاى صحیح مصرف 
آب را به همه اقشــار جامعه آموزش دهندتا بتوانیم از 

بحران فعلى به سالمت گذر کنیم.»
بنى طبا به تشــکیل گروه مردمى « پویش آب »  در 
استان اشاره نمود واز مردم شهر ورزنه خواست که با 
حضور در این کمپین مردمى وعضو شــدن در  این 

کمپین، مصرف  صحیح آب در جامعه نهادینه شود.
همچنین شمس بگى مدیر آب وفاضالب منطقه ورزنه 
در این همایش  به تشــریح ابعاد خشکسالى وبحران 
کمبود آب شرب حاکم به اســتان اشاره کرد وگفت: 
«در حال حاضر شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  
سیاستهاى حفظ وصیانت از منابع آب موجود واصالح 
الگوى مصرف آب را  با اعمال سازگارى با کم آبى در 

پیش گرفته است .»
وى با اشــاره به فعالیت هاى فرهنگى متعدد که در 
سطح شهر ورزنه  برگزار شده است از همکارى کانون  
پرورش فکرى کودکان ونوجوانان ورزنه بابت انجام 
فعالیت هاى مختلف هنرى در خصوص نهادینه کردن 

فرهنگ مصرف صحیح آب تشکر کرد.

مدیرروابط عمومى و آموزش همگانى  شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در همایش پویش آب:

سرانه مصرف آب باید از 154 لیتر به 120 لیتر در شبانه روز برسد

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: همان گونه که 
عرضه کم مى تواند براى بازار داخل مشــکل ساز شود، 
عرضه مازاد هم مشکل ساز خواهد شد و تولیدکنندگان را 

با چالش جدى مواجه خواهد کرد. 
دکتر محمود اسالمیان، با اشاره به تولید 5/21 میلیون 
تنى و صادرات 8 میلیون تنى فوالد در سال گذشته گفت: 
تولید فوالد 2 برابر نیاز کشور ثبت شده که امسال نیز به 
24 میلیون تن مى رســد؛ لذا باید 10 میلیون تن از این 
میزان صادر شود تا بتوان بازار داخل را تنظیم کرد. همان 
گونه که عرضه کم مى تواند براى بازار داخل مشــکل 
ساز شــود، عرضه مازاد هم مشکل ســاز خواهد شد و 
تولیدکنندگان را با چالش جدى مواجه خواهد کرد.رئیس 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود: بر این اساس از 
دولت محترم درخواست داریم که ارز حاصل از صادرات 
واحدهاى فوالدى براى تامین اقالم وارداتى مورد نیاز در 
اختیار خود آنها قرار گیرد و فوالدسازان بتوانند مازاد ارز 
صادراتى خود را در بازار ثانویــه عرضه کنند. قرار دادن 
صنعت فوالد و پتروشــیمى در یک گروه ارزى عادالنه 
نیســت چراکه قیمت مواد اولیه در فوالد تقریبا معادل 
قیمت هاى جهانى اســت درحالى که در پتروشــیمى 

چنین نیست.
اسالمیان خاطر نشان کرد: فوالد کشور الزام به صادرات 

دارد و الزم اســت که امســال 10 میلیون تن صادرات 
داشته باشد تا بازار داخلى متعادل گردد. لذا امکان عرضه 
ارز حاصل از صادرات فوالد در بازار ثانویه قطعا در کاهش 

بهاى ارز در بازار نیز موثر خواهد بود.
رئیــس انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران نســبت 
به بازگشــت مجدد مکانیســم قیمت گذارى فوالد 
هم هشــدار داد و گفــت: تجربه نشــان داده که این 
سیاست نمى تواند موفقیت آمیز باشد و جز ایجاد رانت 
هیچ نتیجه اى نخواهد داشــت. اگر میــزان تولیدات 
داخلى نســبت به تقاضا کم بود، در این زمان اعمال 
سیاســت هاى دســتورى در قیمت گذارى مشکلى 
ایجاد نمى کرد ولى اکنون که با 10 میلیون تن تولید 
مازاد مواجه ایم باید اجازه داد مکانیسم عرضه و تقاضا 
تعیین کننده قیمت ها باشــد. لذا به عنوان تشــکل 
صنعت فوالد کشــور اعالم مى کنیم که فوالد اگرچه 
به دلیل رشــد 60 تا هزار درصدى قیمت مواد اولیه و 
نهاده هاى تولید خود، افزایش قیمت داشــته ولى در 
همین حدود باقى خواهد ماند و  با دســتورالعمل هاى 
دســتورى وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز کوتاه 
مدت واحدهاى نــوردى به مواد اولیــه تامین خواهد 
شد اما قطعا مکانیسم سوسیالیستى براى کنترل بازار 

فوالد در بلند مدت جوابگو نخواهد بود.

پیشنهاد رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد به دولت:

ارز صادراتى فوالد در بازار ثانویه عرضه شود
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 فرماندار تیران مدیران را به 
رفع نیازهاى جوانان ملزم کرد

فرماندار تیران و کرون، مدیران و مســئوالن ادارات 
این شهرســتان را به حضور فعال در جلسه ها و ارائه 
راهکارهاى عملى براى رفع نیازهــاى جوانان این 

شهرستان ملزم کرد.
مجید حججى افزود: مدیران دســتگاه هاى اجرایى 
و ادارى بایــد براى حــوزه هاى مختلــف جوانان، 
برنامه هاى کارآمد و پروژه هاى عملیاتى داشته باشند.

وى با اشاره به اینکه موضوع هاى مربوط به جوانان 
از اهمیتى خاص برخوردار اســت، گفــت: مدیران 
ادارات و نهادها نباید نسبت به حضور در جلسه هاى

 برنامه ریزى، براى پاســخ به نیازهاى این قشر کم 
توجهى کنند.

رئیس دانشگاه اصفهان
 ابقا شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناورى طى حکمى »هوشنگ 
طالبى» را به مدت چهار ســال در ســمت ریاست 

دانشگاه اصفهان ابقا کرد.

790 نفر در اردستان
دوره هاى مهارتى گذراندند

سرپرســت مرکز آموزش فنى و حرفه اى اردستان 
گفت: 792 نفر در سه ماهه نخست امسال، دوره هاى 

آموزش هاى مهارتى را با موفقیت سپرى کردند.
مقداد مددى تشــریح کرد: 210 هزار نفر ســاعت

دوره هاى آموزشى سال 1396 در شهرستان اردستان 
برگزار شــد و تعداد هزار و 500 نفر موفق به دریافت 

گواهى مهارت شدند. 

برگزارى جشنواره تئاتر 
«حمایت از کاالى ایرانى»  

 سعید طبیبیان،  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرستان دهاقان گفت: جشنواره تئاتر در قالب طنز 
و با موضوعــات حمایت از کاالى ایرانى و آســیب 
اجتماعى، بــه زودى در شهرســتان دهاقان برگزار 
مى شــود و هنرمندان دهاقانى و شهرهاى هم جوار 
مى تواننــد کارهاى هنرى خود را در این جشــنواره 

ارائه دهند.

آغاز 7 طرح عمرانى در 
فریدونشهر

با حضور على مقدس زاده، معــاون هماهنگى امور 
عمرانى اســتاندارى اصفهان، اجــراى هفت طرح 

عمرانى در شهرستان فریدونشهر آغاز شد.
این طرح ها شامل احداث بلوار شهید یبلویى در شهر 
برف انبار، طرح هادى روستاى بادجان، تعریض محور 
دسترسى به جاده پیست اسکى فریدونشهر، روکش 
آسفالت جاده فریدونشهر به سمت پیست اسکى، طرح 
هادى روستاى میدانک اول، آسفالت جاده ارتباطى 
روستاى تهلگى به باغ ناظر و طرح حذف نقاط حادثه 
خیز و پیچ هاى خطرناك در محور فریدونشــهر به 

اسالم آباد است.
براى اجــراى این طرح ها 60 میلیــارد ریال در نظر 

گرفته شده است.

برداشت زیره و آویشن از 
مراتع کوهستانى نطنز   

گیاهان دارویى زیــره و آویشــن از 25 هزار هکتار 
از مراتع کوهســتانى دامنه کوه هــاى کرکس نطنز 

برداشت شد.
مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان نطنز 
گفت: برداشت این گیاهان از اوایل تیر آغاز شده و تا 

پایان مرداد  ماه ادامه دارد.
زمانى  پیش بینى کرد: امسال از هر هکتار درحدود پنج 
کیلوگرم زیره و آویشن خالص و پاك کرده برداشت 
شــود که در تهیه داروهاى گیاهــى و براى مصرف 

غذایى خانواده ها مورد استفاده قرار مى گیرد.

خبر

معاون مشــارکت هــاى مردمى اداره کل بهزیســتى 
اســتان اصفهان اعالم کــرد: مردم این اســتان طى 
ســه ماه نخســت امســال، بالغ بر 12 میلیارد تومان 
کمک هاى نقدى و غیر نقدى صرف خدمات بهزیستى 
در بخش هاى مختلف کردند.على اصغر شاهزیدى افزود: 
این کمک ها و مشارکت ها بیشــتر در زمینه حمایت از 
معلوالن، سالمندان، کودکان، مجموعه هاى ترك اعتیاد، 

زنان سرپرست خانوار و بیماران صرف شد. 
وى اضافه کرد: مشارکت هاى مردمى شامل درآمدهاى 
نقدى، غیر نقدى و خدماتى، در استان اصفهان طى سال 
گذشته بالغ بر 50 میلیارد تومان بود و با وجود مشکالت 

اقتصادى، مردم در سال جارى باز هم به مشارکت هاى 
خود ادامه داده اند.وى با اشاره به اهمیت مشارکت مردم 
در افزایش خدمات به افراد تحت پوشــش بهزیســتى 
خاطرنشان کرد: مردم این استان به هر اندازه، از کمک 
به افراد تحت پوشش بهزیســتى دریغ نمى کنند، زیرا 
بسیارى از اقدامات بزرگ با همین کمک هاى کوچک 
شکل مى گیرد. معاون مشارکت هاى مردمى بهزیستى 
استان اصفهان گفت: زار و 700 مرکز غیر دولتى مرتبط 
با بهزیستى در شهرهاى اســتان اصفهان وجود دارد و 
سازمان بهزیســتى مجوز فعالیت آنها را بر اساس 300 

خدمت مختلف صادرمى کند.

و مشــاغل  ســاماندهى  ســازمان  مدیرعامــل 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان گفت: 
قیمت فروش غرفه هاى میادین میوه، بر اساس مزایده 
تعیین مى شود که همین موضوع منجر به افزایش قیمت 

خرید مى شود.
محمد مجیرى با اشــاره به نحوه واگذارى غرفه هاى 
میادین میوه و تره بار اظهارداشت: غرفه ها و پروژه هایى 
که در ســطح بازار روز کوثــر، بازار گل و گیــاه، بازار 
گیاهان دارویى و میادین میوه و تره بار وجود دارد، ابتدا 

کارشناسى و سپس از طریق مزایده واگذار مى شود.
وى افزود: پس از آن افراد به کمیســیون تشــخیص 

مى روند تــا صالحیــت اداره این مجموعه از ســوى 
آنان محرز شــود و اگر فرد صالحیــت و امتیاز الزم را 
کســب کرد، موضوع قیمــت و مســائل دیگر مطرح 

مى شود.
مشــاغل  ســاماندهى  ســازمان  مدیرعامــل 
و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان در پاسخ به 
اینکه برخى از گران قیمت بودن هزینه این واگذارى ها 
گله مند هســتند، اضافه کرد: قیمت ها گران نمى شود، 
بلکه کارشناس رسمى دادگســترى قیمت هاى پایه را 
مشــخص مى کند و ســپس افراد با حضور در مزایده، 

قیمت ها را باال مى برند.

مزایده، مبناى قیمت گذارى 
غرفه هاى میدان میوه 

نیکوکاران اصفهانى 12 میلیارد 
صرف خدمات بهزیستى کردند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: 
با توجه به رواج بى رویه شــکار عقــرب، در پى ترویج 
شایعه هاى بى اساس در باره درآمدزایى از راه شکار این 

حیوان، با متخلفان برخورد جدى مى شود.
مرتضى جمشیدیان اظهار داشــت: گاه بى اطالعى از 
اهمیت همه گونه هاى حیوانــات و حیات وحش براى 
طبیعت موجب مى شــود تا برخى حیواناتى که دست به 
اقدامات دفاعى بــراى حفظ زندگى خــود مى زنند را با 
ظاهربینى در طبیعت زیباى خداوندى اضافى تلقى کرده 

و با آنها برخورد درستى نداشته باشیم.
وى با اشاره به اینکه تمام حیوانات در چرخه حیات نقش 
مؤثرى دارند و شــکار بى رویه آنها، نظــم طبیعت را بر 
هم مى زند، ابراز داشت: نباید با ساده انگارى تصور کنیم که 
کشته شدن یک حیوان حتى در شهرى دیگر در زندگى ما 
مؤثر نیست، بلکه کمبود هریک از حیوانات زنجیره حیات 

و برهم خوردن این چرخه در ایجاد مشکالت موثر است.
جمشیدیان با اشــاره به اینکه شــکار حیوانات اغلب با 
هدف سودجویى و تجارت انجام مى شود، ابراز داشت: در 

روزهاى گذشته چندین شکارچى عقرب دستگیر شدند.
وى با بیــان اینکه از دیــدگاه قانون، شــکار هر نوع از 
خزندگان به هر بهانه اى جرم تلقى مى شود، گفت: رواج 
شایعه هاى نادرســت و بى پایه موجب شده بود تا شاهد 
شکار غیراصولى این نوع خزنده در نقاط کویرى با خیال 

درآمدزایى باال توسط برخى افراد باشیم.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان تأکید 
کرد: همچون همیشه مأموران یگان به شکل شبانه روزى 
به حفاظت از زیســتگاه ها و مناطق حفاظت شده استان 
مشغول هستند و با شکار هر نوع از حیات وحش بى بدیل 
استان از جمله با متخلفان شکار عقرب برخورد جدى و 

قانونى انجام مى شود.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: نخستین 
خانه ســالمت روزانه در اصفهان ویــژه دختران، 
با هدف کنتــرل و کاهش آســیب هاى اجتماعى 

افتتاح شد.
مرضیه فرشاد اظهار داشــت: «مرکز نداى مهر»، 
نخســتین مرکزى اســت که به صورت روزانه به 

فعالیت مى پردازد.
وى افزود: مرکز نداى مهر براى دخترانى طراحى 
شده است که احساس ناامنى مى کنند و یا دختران 

نوجوانى که مشکل ارتباطى با والدین دارند.
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
این مرکز روزانه فعالیــت مى کند، گفت: دخترانى 
که مشکل دارند، در طول روز به این مرکز مراجعه 
مى کنند و مــورد حمایت روانى قــرار مى گیرند و 

سپس شب به خانه خودشان برمى گردند.
وى خاطرنشان کرد: مشاور، به دخترانى که مشکل 
دارند، آمــوزش مى دهد که چگونه از خودشــان 

مراقبت کنند.
فرشاد اظهار داشت: با کم کردن فاصله بین نسل ها 
و ارتباط مؤثر بین والدین و فرزندان مى توانیم این 
الگو را در قالب طرح هاى پایلوت به همه کشــور 

تسرى دهیم.
وى گفت: گاهى کودکان ما به دلیل رابطه خوبى 
که با آنها نداریم، حال خوبى ندارند و ما نمى توانیم 
حس عشــق را به آنهــا القا کنیــم و گاهى حس 
مى کنند که مى توانند در جاى دیگرى حس بهترى 

داشته باشند.
مدیــرکل بهزیســتى اصفهــان افــزود: ممکن 
است آنها در معرض برخى آســیب ها قرار گیرند 
و با راه انــدازى چنین مراکزى، مى توان شــاهد 
ســامان گرفتن ارتباطات خوب مردمى باشــیم و 
کمتر نگران دخترانى باشیم که قرار است مادران 

فردا باشند. 

سخنگوى سازمان آتش نشانى شــهردارى اصفهان گفت: سه شنبه شب،یک اصله 
درخت در میدان نقش جهان دچار حریق شد.

محمد شریعتى اظهارداشت:  این حادثه ساعت 22 و 8 دقیقه سه شنبه شب به مرکز 
فرماندهى آتش نشانى اصفهان اطالع رسانى شد.

وى با بیان اینکه در این حادثه، یک اصله درخت روبه روى مسجد امام(ره) دچار حریق 
شده بود، ادامه داد: نیروهاى امدادى ایستگاه شماره 17 در بازه زمانى یک دقیقه در 

محل حادثه حضور یافته و نسبت به اطفاى حریق اقدام کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
کارشناسان آتش نشانى علت این حادثه را، روشــن کردن آتش و ریختن زغال پاى 
درخت اعالم کردند، افزود: خوشبختانه با حضور به موقع آتش نشانان،  حریق به دیگر 

درختان سرایت نکرد.

مدیر گالرى ارژنگ از برگزارى نمایشــگاه و حراج آثار 
استادان هنرهاى تجسمى ایران شامل حبیب ا... فضایلى، 
عبدا... فرادى، امیر فلسفى، محمد حیدرى، على شیرازى 

و مجید صادق زاده در گالرى ارژنگ خبر داد.
حسین میرمحمدصادقى گفت: در این رویداد فرهنگى، 
آثار هنرمندان فاخرى همچون محمــد حیدرى، على 
شــیرازى، مجید صادق زاده، حبیب ا... فضایلى، عبدا... 
فــرادى و امیر فلســفى در معرض نمایــش و فروش 

گذاشته شده است.
وى با بیــان اینکه در این نمایشــگاه 300 اثــر از این 
هنرمندان در قالب نقاشى خط، نگارگرى و نقاشى آبرنگ 
ارائه شده است، افزود: آثار ارایه شده در این نمایشگاه از 

مجموعه شخصى «احمد تک» فراهم شده است.
مدیر گالرى ارژنگ تصریح کرد: این نمایشگاه ازجمله 
فرصت هایى اســت که کمتر در اصفهان پیش مى آید و 
به همین دلیل از تمامى هنرمندان و عالقه مندان دعوت 
مى کنیم تا فرصت بازدید از این نمایشــگاه را ازدســت 

ندهند.
گفتنى اســت؛«حبیب ا... فضایلى» خوشنویس، مؤلف 
و محققــى بود که در نــگارش انواع خطوط اســالمى 
به ویژه نسخ و ثلث تبحر داشت و سال 1376 در اصفهان 
درگذشــت و در قطعه هنرمندان بــاغ رضوان اصفهان 

به خاك سپرده شد، 
«عبدا... فرادى» نیز از خوشنویســان بنام خط نستعلیق 
بشمار مى رود که ســال 1375 درگذشــت و در قطعه 
هنرمنــدان بهشــت زهرا مدفــون اســت؛ همچنین

«على شیرازى» و «امیراحمد فلسفى» نیز از هنرمندان 
بنام صاحب ســبک در زمینه خوشنویســى و «مجید 

صادق زاده» نیز نگارگر فاخر اصفهان است.
نمایشگاه و حراج آثار استادان هنرهاى تجسمى ایران، 
جمعه پنجم مردادماه گشایش خواهد یافت و عالقه مندان 
تا 20 شهریورماه مى توانند همه روزه ساعت 18 تا 21 به 
گالرى ارژنگ، واقع در چهارباغ بــاال، مجتمع تجارى 

ادارى کوثر، طبقه دوم، واحد 435 مراجعه کنند.

مدیــر اداره میــراث فرهنگــى، صنایــع دســتى
 و گردشگرى شهرستان آران و بیدگل از آغاز عملیات 
بازســازى خانه تاریخى صابرى واقــع در مرکز این 

شهرستان خبر داد.
مجید نورى گفــت: پیش بینى مى شــود که مرحله 
نخســت بازســازى این خانه تاریخى، با مبلغ 300 
میلیون ریال از محل اعتبارات ملى، تا یک ماه آینده 

به پایان برسد.

وى افزود: عملیات مرحله نخست شامل سبک سازى 
بام به همراه اندود کاهگل در دو الیه، اندود کاهگل 
بدنه و پایه ها به همراه شــمش کشــى، زیربندى و 

مقاوم سازى بدنه و پایه هاست.
مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیدگل بیان داشــت: خانه تاریخى صابرى با 
معمارى خشتى و آجرى، شامل چندین اتاق و ایوان 
هــزار و 188 مترمربع زیربنا دارد و مســاحت حیاط 

مرکزى با فضاى سرپوشــیده در چهار طرف، هزار و 
120 مترمربع مى باشد.

او اضافه کرد: این خانه تاریخى مربوط به دوره قاجار، 
در سال 1387 در فهرست اثرهاى ملى به ثبت رسیده 

است.
آران و بیــدگل در فاصلــه نزدیک بــه 6 کیلومترى 
کاشــان و 215 کیلومترى شــمال اصفهــان واقع

 است.

رئیس بیمارستان شــهداى لنجان گفت:10 دستگاه 
دیالیز با پیشرفته ترین تکنولوژى روز دنیا، با اعتبارى 
بالغ بر 10 میلیارد ریال خریدارى شد تا مشکالت کمبود 
و خرابى دستگاه هاى بخش دیالیز بیمارستان شهداى 

لنجان برطرف شود.

رامین سالمى اظهار داشت: ســاختمان بخش دیالیز 
بیمارستان شهداى لنجان در سال 1383توسط یک 
خیر نیک اندیش و با هدف کاهش رنج بیماران کلیوى 
ساخته و در اختیار بیمارستان قرار داده شد تا با حمایت 
هرچه بیشــتر از بیماران دیالیزى، شاهد حفظ کرامت 

انسانى آنها و خانوادهایشان باشیم.
وى تصریح کرد: بیمارستان شهداى لنجان امروز به 
عنوان تنها بیمارســتان دولتى در شهرســتان لنجان 
مشغول به خدمت رسانى بوده و بخش دیالیز آن نیز به 

عنوان قطب دیالیز این شهرستان محسوب مى شود. 

حراج آثار استادان 
هنرهاى تجسمى اصفهان

افتتاح نخستین خانه سالمت 
دختران در نصف جهان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان خبر داد؛

بازسازى خانه تاریخى«صابرى» آران و بیدگل  برخورد جدى با شکارچیان عقرب

تجهیز بیمارستان«شهداى لنجان» به دستگاه هاى دیالیز

آتش گرفتن یک اصله درخت در میدان نقش جهان

فراخوان سى امین جشنواره تئاتر استان اصفهان منتشر شــد.معاون امور هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: گروه هاى تئاترى که از مهر ســال 1396 تا 15 مرداد 1397 اجراى 
عمومى نمایش هاى خود را به پایان رســانده باشــند (حداقل پنج اجرا، به تأیید اداره فرهنگ ارشاد اسالمى 

شهرستان و نهایتًا اداره کل استان) مى توانند متقاضى حضور در جشنواره باشند.
محمدعلى جعفرى با بیان اینکه در این جشنواره آثارصحنه اى، شرکت و داورى مى شوند، افزود: متون نمایشى 
ایرانى که محتواى داستانى آنها از موضوعات بومى، تاریخى، ادبى و اجتماعى در راستاى موضوع سال «حمایت 

از کاالى ایرانى» باشد، در اولویت قرار خواهند گرفت.
وى آخرین مهلــت ارائه درخواســت براى حضــور در این جشــنواره را نیمه مــرداد عنوان کــرد و گفت: 
زمــان بازبینــى آثار 21 تــا 26 مــرداد و زمــان برگزارى جشــنواره از ســوم تــا هفتم شــهریور خواهد 

بود. 

اعالم فراخوان سى امین جشنواره تئاتر استان
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان 
از انتقال 855 دستگاه خودروى داراى نقص فنى 

به تعمیرگاه در یک ماه گذشته خبر داد.
رضا رضایى بیان داشت: ماموران پلیس راهنمایى 
و رانندگى استان در یک ماهه گذشته تعداد 855 
دستگاه خودروى داراى نقص فنى را به تعمیرگاه 

منتقل کردند.
وى ادامه داد: در راســتاى پیشــگیرى از وقوع 
حوادث جاده اى ناشى از نقص فنى خودرو، طرح 
«ممانعت از تردد خودروهاى داراى نقص فنى» 

در تیر ماه امسال توسط ماموران پلیس راهنمایى 
و رانندگى اجرا شد.

این مقام انتظامى بیان داشت طبق بند«الف»ماده 
10 قانون رســیدگى به تخلفات، چنانچه وسیله 
نقلیه داراى عیب و نقص فنى موثر بوده و احتمال 
ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشــته باشد، 
پس از اخذ پــالك وى و اختصاص پالك اعزام 
به تعمیرگاه، به تعمیرگاه اعزام تا پس از رفع عیب 
وســیله و اعمال قانون، پالك اخذ شده به مالک 

بازگردانده شود.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان 
همچنین از اعمال قانون تعــداد دو هزار و 641 
دستگاه وسیله نقلیه به علت دود زا بودن و ایجاد 
آلودگى هــوا خبر داد و خاطر نشــان کرد: هدف 
پلیس از اعمال قانون و ممانعت از تردد خودروهاى 
داراى نقص فنى،  پیشگیرى از وقوع حوادث تلخ 
رانندگى مى باشــد و از عموم رانندگان نیز تقاضا 
مى شود نسبت به رفع عیب خودروى خود اقدام 
و با ماموران پلیس راهنمایى و رانندگى همکارى 

داشته باشند.

انتقال 855 دستگاه خودروى داراى نقص فنى به تعمیرگاه 
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مدیر خانه ادبیات حوزه هنرى اصفهان گفت: اصفهان به 
غناى شعر رسیده و اصفهانى ها اغلب تمایل به سرایش 

شعر دارند.
حسین خالقى پور با اشاره به ســرایش شعر در اصفهان 
اظهار داشت:  شعر عمومیت بیشترى دارد و از قدیم بین 
مردم شعر بیشتر رواج داشته، با توجه به اینکه ایرانى ها 
اهــل ادب بوده و حافــظ خوانى و فردوســى خوانى از 
قدیم رایج بوده است و این نشان مى دهد شعر در ایران 

جایگاهش باالتر از داستان است.
وى افزود: به اندازه انگشتان دست داستان نویس خوب 
در اصفهان داریم  و حتى شاید کمتر از این تعداد، ولى در 

همین شهر بیش از 100 شاعر خوب وجود دارد.
مدیر خانه ادبیات حوزه هنــرى اصفهان گفت:  در حال 
حاضر سرایش شعر در قالب کالسیک عمومیت بیشترى 
دارد اگر چه شعرهاى نو و سپید در بین شاعرهاى جوان در 
حال فراگیر شدن است، اما کالسیک عمومیت بیشترى 

دارد و در صدر است.
خالقى پور خاطرنشــان کرد: فضاى شــعر  به ویژه  در 
اصفهان فوق العاده است و  شاعرهاى زیادى دارد  و حتى 
براى هر شب شعر به ساعت اصفهان، بیش از 350  اثر از 
شاعرهاى مختلف اصفهانى دریافت مى کنیم که برخى 

از آنها نام آشنا نیستند، اما خوب شعر مى گویند.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
با اشــاره به کاهش سفرهاى مســافران در تیر امسال 
نسبت به مدت مشابه پارســال گفت: از ابتداى تابستان
980 هــزار 749 مســافر از طریــق نــاوگان حمل و 
نقــل جــاده اى مســتقر در پایانه هاى مســافربرى 
اصفهان جابه جا شــدند که نســبت به مدت مشــابه 
پارســال بیــش از 14 درصــد کاهــش داشــته

 است.
مهدى خضرى با بیان اینکه در این مدت 85 هزار و 194 
سفر در سامانه هاى حمل و نقل ثبت شده است، افزود: 
این درحالى است که تیرماه پارسال یک میلیون و 145 

هزار و 21 مسافر با 92 هزار و 368 سفر ثبت شده است.
وى گفــت: جلســات ارتقــاى کیفیت ارائه ســطح 
خدمــات به مســافران، بازدیــد میدانــى و حضور در 
پایانه هاى مســافربرى، به منظور نظارت عالى بر روند 
حمل و نقل مسافر برون شــهرى به صورت دائم انجام 

مى شود.
خضرى با بیان اینکه رســیدگى به شــکایات، یکى از 
ارکان مهم براى تکریم ارباب رجوع اســت، ادامه داد: 
رســیدگى به شــکایات ثبتى در سامانه «شــهراه» و 
اتوماســیون ادارى، برخــورد قانونــى بــا متخلفان را 

به دنبال دارد.

رتبه قابل توجه اصفهان
 در سرایش شعر کالسیک

کاهش 14 درصدى سفرهاى 
تابستانى استان 

جشن میالد امام رضا (ع) در 
بقاع متبرکه استان

همزمان با میالد امام رضا (ع)، 114  بقعه متبرکه استان 
اصفهان آذیــن بندى شــد و میزبان ارادتمنــدان امام
 مهربانى ها با آیین هاى جشــن و ســرور بود.مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: آیین هاى جشن 
میالد شمس الشموس و خورشید خراسان همراه با ویژه
 برنامه هــاى مختلف در ایــن  تعداد از بقــاع متبرکه

 شهرستان هاى استان برگزار شد. حجت االسالم رضا 
صادقى افزود: مدیحه سرایى وشعرخوانى در مدح هشتمین 
امام شیعیان، سخنرانى، اجراى گروه هاى تواشیح، مسابقه، 
معرفى کتاب، داستان و حدیث خوانى ازجمله برنامه هاى 
ویژه جشن میالد حضرت على بن موسى الرضا(ع) در بقاع 

متبرکه استان اصفهان  بود.

راه اندازى پست 40 مگاواتى 
برق در شهرك صنعتى رازى

پست 40 مگاواتى برق سیار در شــهرك صنعتى رازى 
شهرضا راه اندازى شــد.رئیس امور برق شهرضا گفت: 
این پست، باهزینه اى بالغ بر 90 میلیارد ریال راه اندازى 
شد.مجتبى باقى افزود: با راه اندازى این پست، برق 85 
درصد از مشترکان مرحله  2 و3 این شهرك صنعتى تامین 
شــد.وى ارتقاى قابلیت اطمینان، افزایش قدرت مانور و 
کاهش خاموشــى ها را از مزایاى دیگر این پست عنوان 
کرد و افزود: پست جدید 63 به 200 مگاواتى هم در این 
شهرك ایجاد و تا پایان سال 98 وارد مدار مى شود که نیاز 

این شهرك را تا 15 سال آینده تأمین مى کند.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالســه 
961207ج/11 له خانم فرشته جوادى و علیه آقاى بهرام خاتمى مبنى بر مطالبه مبلغ 1/535/444/179 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/5/30 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 0/315 سهم مشاع از 0/333 سهم ششدانگ 
ملکى پالك ثبتى شماره 14915/79 بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
است ملکى آقاى بهرام خاتمى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل وقوع ملک به نشانى اصفهان، خیابان پروین، 
پل سرهنگ، خیابان عطار، کوچه نیکبخت، انتهاى بن بست سوم، پالك 33 مراجعه و ضمن معاینه محلى و اندازه 
گیرى از ملک مذکور براساس قرار صادره، در خصوص ارزیابى ملک مذکور، اینجانبان کارشناسان منتخب موارد به 
استحضار مى رساند: وضعیت ساختمان: براساس کپى مدارك ابرازى مکان مذکور در حال حاضر به صورت ساختمان 
تحت پالك فرعى هفتاد و نه از چهارده هزار و نهصد و پانزده واقع در بخش پنج ثبت اصفهان در جریان مى باشد و به 
صورت یک بابت خانه قدیمى ساز به مساحت حدود 126 مترمربع عرصه و حدود 100 مترمربع اعیانى، سقف طاق 
ضربى، کف موزاییک، با ورودى نفر رو داراى زیرزمین، گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى، فاقد پارکینگ و داراى 
آشپزخانه و سرویسات و انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. با توجه به موارد مذکور و موقعیت محل و مساحت عرصه و 
اعیان نوع بنا و مشترکات و متعلقات و اشتراکات و کلیه عوامل موثر در قضیه به مبلغ 1/620/000/000 (یک میلیارد 
و ششصد و بیست میلیون ریال) به عنوان پایه مزایده، ارزیابى و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 0/315 سهم مشاع 
آن به مبلغ 1/535/444/179 ریال ارزیابى که مقدار 1000/12 سهم آن به مبلغ 60615683 ریال بابت حق االجراى 
دولتى (مقدار 0/303) 1000/303 سهم آن به مبلغ 1/474/828/496 ریال بابت مطالبات محکوم لها ارزیابى مى 

گردد. م الف: 208785 مدیر و دادورز  اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /5/113
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 970104 
ج17 خواهان: امید ایران خوانده: ایمان ایران مورد مزایده: دستور فروش پالك ثبتى 15201/2478 بخش 5 ثبت 
اصفهان مورد مزایده طبق نظر کارشناس: محل یک باب خانه کال به مساحت حدودا دویست و بیست و سه مترمربع 
و بیست و یک صدم مترمربع با شماره پالك ثبتى اصلى 15201 و شماره فرعى 8310 مفروز و مجزى از 275بخش 
پنج اداره ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان مى باشد. خانه مورد ارزیابى در دو طبقه، که طبقه همکف حدود شصت 
درصد پالك را اشغال کرده و طبقه اول با حدود پنج متر عقب نشینى از جنوب احداث شده است که با توصیفات ذکر 
شده مساحت اعیان حدودا دویست ده مترمربع مى باشد. الزم به ذکر است با توجه به پلمپ بودن خانه مذکور طبق 
اظهار طرفین دعوا از داخل خانه بازدید صورت نگرفت ولى با این حال با اجازه از مجموعه روبرو از پشت بام حیاط و نما 
مالحظه شد که به علت گرفتگى ناودان آب روى پشت بام جمع شده بود و با توجه به اظهار طرفین سقف تیرآهن درها 
فلزى و کف موزاییک ورودى از حیاط مى باشد. خانه فوق الذکر در زمان بازدید تخلیه بود. حدود و مشخصات مندرج در 
سند شماال به دیوار به دیواریست به طول 11/10 متر به خانه هایى از باقیمانده پالك مرقوم شرقا دیوار به طول 20/00 
متر به خانه از پالك باقیمانده جنوبا درب و دیوار به طول 11/00 متر به کوچه و غربا دیوار به دیوار به طول 20/00 متر 
به خانه از پالك 15201/8310 اصلى و ملک حقوق ارتفاقى ندارد. ضمنا ملک فوق داراى یک انشعاب برق و یک 
انشعاب گاز و یک انشعاب آب مى باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر همچون مساحت، موقعیت، قدمت و کلیه شرایط 
و عوامل موثر ارزش ششدانگ ملک مذکور بالغ بر 7/100/000/000 ریال آورد مى گردد. زمان 97/5/28 ساعت 
9 صبح مکان: خیابان جى، چهارراه مسجد على، خیابان شهداى ستار مجتمع قضایى شهید بهشتى طبقه دوم شعبه 
17 اجراى احکام طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک در آدرس اصفهان 
خیابان هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى کوچه صاحب الزمان بن بست دوم سمت راست پالك 63 دیدن 
کرده و با سپردن 10٪ ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش 
به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 

مزایده خواهد بود. م الف: 208788 دادورز شعبه 17 اجراى احکام مدنى اصفهان  /5/114
ابالغ تجدید نظرخواهى

شماره ابالغنامه: 9710106825304866 شماره پرونده: 9609986825300252 شماره بایگانى شعبه: 960280 
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به تجدیدنظرخواه آقاى سعید على خاصى حبیب آبادى دادخواست 
تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقاى احمد بیات و زینت پهلوانى و بتول خدمت کن و جواد پهلوانى 
نسبت به دادنامه شماره 970997682530047 در پرونده کالسه 960280 شعبه 31 حقوقى تقدیم که طبق موضوع 
ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بود ن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و 
چنانچه پاسخى دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال 
پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل 

استان اصفهان طبقه اول اتاق 121. م الف: 208839 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/115
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106825304675 شماره پرونده: 9509986795900239 شماره بایگانى شعبه: 970158 
تجدیدنظر خواه دادخواستى به طرفیت وحید محمدیان به خواسته تجدیدنظر خواهى نسبت به دادنامه 360 صادره 
از شعبه 39 شوراى حل اختالف اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 
اول- اتاق 121 ارجاع و به کالسه 9509986795900239 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/6/18 و ساعت 
8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 208830 شعبه 31 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/116
 اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426794100200 شــماره پرونده: 9609986794101411 شــماره بایگانى شــعبه: 
961414 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794100193 و شماره دادنامه مربوطه 
9709976794100061 محکوم علیه محمود امامى نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/575/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل حسین 
محمدیان فرزند یداله نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 

18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشان عدالت و هزینه نشر اگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 1396/10/18 لغایت اجراى حکم در حق خواهان شبنم تابان فرزند اسمعیل نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- اشراق و نیم عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 

208806 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /5/117
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426793500136 شــماره پرونده: 9609986793500667 شــماره بایگانى شــعبه: 
960671 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793500131 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793503336 محکوم علیه حبیب محمدى عبده وند نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 94/000/000 ریال بابت چک به شماره هاى 987655 مورخ 91/2/11 و 987656 مورخ 91/5/11 و 987654 
مورخ 91/4/11 و 1432500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر یک از چکهاى 
موصوف لغایت اجراى حکم در حق محکوم له رســول صادقى فرزند محمود نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ ایت اله کاشانى و نیم عشر  در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 

208807 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/118
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426793500131 شــماره پرونده: 9609986793500666 شــماره بایگانى شــعبه: 
960670 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793500132 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793504392 محکوم علیه حبیب ناظمى فرزند احمدرضا نشــانى: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 7/400/000 ریال بابت چک به شماره 27278 مورخ 96/4/31 و 027281 مورخ 96/4/10 و مبلغ 
1/347/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر یک از چک هاى موصوف 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له رسول صادقى فرزند محمود نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ ایت اله کاشــانى و نیم عشر در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف:  208808 شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/119
ابالغ راى

کالسه پرونده: 941546 شماره دادنامه: 297- 95/2/30 تاریخ رسیدگى: 95/2/28 مرجع رسیدگى: شعبه 5 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: رسول صادقى به نشانى اصفهان خ کاشانى روبروى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشگر 
رایانه خوانده: داود صدرانى وربادى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى رسول صادقى به طرفیت 
آقاى داود صدرانى وربادى به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت چک شماره 204605 بانک 

ملى با توجه به اینکه حسب مطلب مندرج در ظهر چک، چک در وجه شرکت کاوشگر رایانه مى باشد وجه خواهان هم 
واگذار نشده با توجه به اینکه بر اساس ماده 312 قانون تجارت چک با ظهرنویسى به دیگرى منتقل مى شود که به این 
صورت عمل نشده است لذا مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى به لحاظ ذى نفع نبودن خواهان قرار 
رد دعوى صادر و اعالم مى نم اید راى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 

عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 208809 شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان /5/120
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426794400198 شــماره پرونده: 9609986794401056 شــماره بایگانى شــعبه: 
961057 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794400187 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794404555 محکوم علیه سجاد ماندگارى فرزند على محکوم است به پرداخت مبلغ 90/000/000 
ریال بابت وجه چک به شماره 231989 به عهده بانک ملى بابت اصل خواسته و مبلغ 1/165/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل جمشید شریفى فرزند حسن نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
خمینى شهر- خمینى شهر خیابان امام شــمالى جنب مسجد هاشمیه طبقه فوقانى قرض الحسنه حسنات طبق 
تعرفه قانونى  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/3/20 لغایت اجراى حکم در حق محکوم 
له مهدى شهبازى فرزند محمد نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- کاوه نگارستان ك 
شهید بهشتى مجتمع مسکونى رموى واحد 5 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 208810 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/122
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960720 شماره دادنامه: 9709976795700195- 97/2/29 مرجع رسیدگى: شعبه 27 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى بنشانى: خیابان شیخ صدوق شمالى- 
مدیریت شعب استان وکیل: محمود سنجرى نشانى: اصفهان- خ امام- خ شریف شرقى- کوچه 35 ش رفیعیان 
پ 194 خوانده: 1- محمد عالى پور نشانى: مجهول المکان 2- فرهاد خاکسار نشانى: خ شیخ کلینى- مجتمع خانه 
سبز- طبقه اول 3- محمدعلى مؤیدى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه اقساط معوق وام بمبلغ  78/303/928 
ریال به انضمام خسارت روزشمار 54/811 و خسارات قانونى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى با وکالت 
محمود سنجرى به طرفیت 1- محمدعالى پور 2- فرهاد خاکسار 3- محمدعلى مویدى به خواسته مطالبه مبلغ 
78/303/928 ریال بابت اقساط معوق وام شماره 93171498/16  مورخ 93/3/8 که خوانده ردیف اول اقدام به اخذ 
آن نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم ضمانت بازپرداخت اقساط آنرا تقبل نموده اند و مطالبه مبلغ 54/811 ریال 
بابت خسارت روزشمار اقساط معوق، با عنایت به ضمائم و دادخواست تقدیمى خواهان و اظهارات وکیل خواهان در 
جلسه دادرسى مورخ 96/10/5 و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى به ایشان در جلسه دادرسى حاضر نشده 
و الیحه اى در دفاع از خویش تقدیم ننموده اند، شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستند به مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى و مواد 10- 219- 220- 228- 330 و 1010 قانون مدنى و مواد 
403 و 404 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 15 قانون عملیات بانکى بدون ربا حکم به محکومیت خواندگان 
متضامناً به پرداخت مبلغ 78/303/928 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ -/54/811 ریال بابت خسارت 
روزشمار اقساط معوق از تاریخ تقدیم دادخواست 96/7/19 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ 2/216/750 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل خواهان وفق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید، 
راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 208815 شعبه 27 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/123
نظریه کارشناسى

شماره درخواست: 9710463759100010 شماره پرونده: 9609983759100451 شماره بایگانى شعبه: 960462 
در خصوص خواسته اصغر میرزاعلیان با وکالت عباس شــفیعى و فاطمه شفیعى به طرفیت یداله درخشان جزى 
2- سیدحسین سجادى 3- محمود حبیبى 4- محمود یوسفیان 5- پرویز مصیبى 6- ناصر مصیبى 7- عباس پرتو به 
خلع ید از یک قطعه زمین مزروعى به شماره پالك ثبتى 409/2007 و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه اجرت المثل 
نظریه کارشناسى سه نفره ارائه شده لذا با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان پرونده نسبت به نشر آگهى جهت 
مالحظه نظریه کارشناسى و ارائه اعتراضیه منفردا و مثتثنیا خواندگان ظرف هفت روز به شعبه اقدام نمایند. م الف: 

208756 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  شاهین شهر /5/125
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آسیه پیرمردوند چگینى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 194/97 ش8ح ثبت و براى روز 97/6/14 ساعت 5/45 عصر تعیین 
وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 208675 شعبه هشتم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /5/126
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- محسن دست افکن 2- الخاص طهماسبى بلداجى- خواهان بانک مهر اقتصاد به 
نمایندگى جواد تک روستا با وکالت خانم مریم موثق سیچانى دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 174/97 ش 10 ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/6/10 ساعت 

9 صبح تعین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت ر سیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 208484 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/127
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103760002595 شماره پرونده: 9709983760000236 شماره بایگانى شعبه: 970242 
تاریخ تنظیم: 1397/04/27 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به فاطمه ســهرابى فرزند روزه- آسیه 
سهرابى بارده فرزند منوچهر- خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستى به طرفیت خوانده خانم فاطمه سهرابى فرزند 
روزه- آسیه سهرابى بارده فرزند منوچهر به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983760000236 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/06/13 ساعت 9:00 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 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. استان اصفهان- شهرستان 
شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى-  خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م 

الف: 208481 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/128
ابالغ اخطاریه

بانک مهر اقتصاد به مدیریت جواد تک روســتا با وکالت خانم مریم موثق دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
1- شیما محمد ابراهیمى 2- محمدحسین حسنون دیان به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 183/97 ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 97/6/10 ساعت 9/30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 208479 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/129
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمد عابدى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند به طرفیت شما در شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 147/97 ش8 ح ثبت و براى مورخ 97/6/11 ساعت 6/15 عصر تعیین 
وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 207735 شعبه هشتم 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/130
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ضمائم به زینب اسدى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت محمود اکبرى موسى آبادى به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 200/97 ش ح 5 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/6/5 ساعت 5/15 عصر تعیین 
گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیرالتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید در 
غی ر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 207991 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /5/131
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759502154 شماره پرونده: 9709983759500054 شماره بایگانى شعبه: 970057 
تاریخ تنظیم: 1397/04/17 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به سامان مرادى- خواهان سعید عالى پور 
دادخواستى به طرفیت خوانده سامان مرادى به خواسته جلب ثالث در پرونده کالسه شماره 9609983759500708 
شعبه 4 حقوقى شاهین شهر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983759500054 شعبه 
4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/28 ساعت 12:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المک ان 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. استان اصفهان – شهرستان شاهین شهر- میدان امام 
حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 207981 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/132
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ ضمائــم و وقــت رســیدگى شــماره ابالغنامــه : 9710103653900411  -  شــماره پرونده : 
9509983654700536 – شــماره بایگانى شــعبه : 950404 – تاریخ تنظیم 97/04/02 – شاکى اداره جهاد 
کشاورزى فالورجان به طرفیت خوانده خانم فاطمه مختارى فرزند رضا و آقاى عباسعلى ونهرى فرزند حسین به اتهام 
تغییر کاربرى اراضى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509983654700536 شعبه  101  
دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان (101 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 97/05/28 ساعت 11:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از 
تاریخ انتشار 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: 493 محمد نورانى - دادرس دادگاه کیفرى شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان (101 جزایى سابق) / 5/133 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759303981 شماره پرونده: 9709986420300038 شماره بایگانى شعبه: 970462 
خواهان خانم مهرى سگوند دادخواستى به طرفیت خواندگان خانم فردوس کاوندى فرزند حسن و على اکبر جلیل 
زاده به خواسته اثبات رجوع تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان، شاهین شهر ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986420300038 و شماره بایگانى  970462 ثبت گردیده که وقت رسیدگى به تاریخ 1397/6/20 و ساعت 
12/30 تعیین شده است، به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 208860 شعبه 1 دادگاه 

خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /5/124

تالش وپشتکارمردمان محله آدریان،اصفهان را به 
قطب دوم صنعت حوله کشور تبدیل کرد.

رئیس اتحادیه حوله بافان آدریان با اشاره به فعالیت 
400 کارگاه حوله بافى با اشتغالزایى چهار هزار نفر 
گفت: انگیزه وتالش بانوان ایــن محله،   موجب 
گردش چرخ هاى دوزندگــى در میان کوچه پس 

کوچه هاى آدریان شده است .
مصطفى رضایى با اشاره به صادرات100 تنى حوله 
با ارزآورى یک میلیــون دالر از این منطقه گفت: 
این محصوالت به کشورهاى ترکیه ، ارمنستان، 
آذربایحان،ترکمنســتان، امــارات و عمان صادر 

مى شود.
وى گفت: در کارگاه هاى حوله بافى محله آدریان 
با همکارى  شــرکت هاى دانش بنیان و دانشگاه 
صنعتى اصفهان با حذف رنگرزى شــیمیایى، از 

رنگ نانو استفاده مى شود.
رئیــس اتحادیــه حوله بافــان آدریــان افزود:
کارگاه هــا وخانه هاى کوچک ایــن محله مانند 
کارخانه اى اســت که با ثبت برنــد آن مى تواند 

شهره اى جهانى یابد.

طرح افزایش راندمان موتورخانه ها در استان اصفهان 
بزودى آغاز مى شود.

مدیرعامل شــرکت بهینه ســازى مصرف ســوخت 
گفت:این طرح به خصوص در بیمارســتان ها، هتل ها 
و مراکز دولتى در اســتان اصفهان، با همکارى بخش 

خصوصى اجرا مى شود.
محســن دالویز با بیان اینکه اصفهان میراث تاریخى 
براى ایرانیان اســت، افزود: مباحث زیســت محیطى 
این شــهر اهمیــت باالیــى دارد و طرح اســتفاده از 
موتورســیکلت هاى برقــى براى اصفهــان ضرورى 

است.
وى با اشاره به اهمیت اصفهان براى مدیران کشورى 
گفت: باید از ظرفیت مدیریت استان اصفهان در سطح 
کالن کشور استفاده کرد و اصفهان را پایلوت استفاده از 
موتورســیکلت هاى برقى قرار داده و این طرح را براى 

کل کشور اجرایى کنیم.
مدیرعامل شرکت بهینه سازى مصرف سوخت کشور 
با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقاى نظام مالى کشور، افزود: براساس این قانون، به 
دولت اجازه داده شده مابه التفاوت قیمت واقعى کاال و 
خدماتى که عرضه مى شــود، با قیمت بین المللى را به 

سرمایه گذار پرداخت کند.
دالویز افزود: با توجه به بند«ب» این قانون، طرح هاى 
بهینه ســازى مصرف انرژى در بخش هاى مختلف از 
جمله صنعت با اولویت صنایــع انرژى بر و حمل و نقل 

عمومى و ریلى درون و برون شــهرى و ســاختمان، 
توسعه اســتفاده از انرژى هاى تجدید پذیر ، گسترش 

اســتفاده از گاز طبیعى فشــرده یا مایع یا گاز مایع و یا 
برقى با خوردوهاى پرمصرف و فرســوده مى باشد که 

طرح جایگزینى موتورسیکلت برقى با بنزینى را شامل 
مى شود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازى مصرف سوخت خبر داد

راندمان موتورخانه هاى اصفهان افزایش مى یابد
اصفهان؛  قطب دوم 
صنعت حوله کشور
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برپایى مانور آتش نشانى
مانور آتش نشــانى در حاشــیه نهمین نمایشــگاه 
«تجهیزات حفاظتى، پلیسى و آتش نشانى» با حضور 
شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران اصفهان و 
محسن گالبى، مدیر عامل ســازمان آتش نشانى و 

خدمات ایمنى شهردارى اصفهان  برگزار شد.

انتقاد کامران از بهره بردارى 
جدید از آب زاینده رود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با 
تأکید بر اینکه برداشــت آب زاینده رود باید براساس 
قانون باشد، گفت: بهره برداران جدید در برداشت آب، 

برخالف قانون عمل مى کنند.
حسن کامران دستجردى تأکید کرد: بهره بردارى هاى 
جدید از زاینده رود در حالى است که شوراى عالى آب 
مقرر کرده که برداشــت خالف قانون انجام نشود تا 

حقابه داران به حقشان برسند.
وى همچنین افزود: متأسفانه در شرایطى که  200 
هزار کشاورز براى تأمین آب با مشکل مواجه هستند، 
خسارات کشــاورزان پرداخت نشــده و ساماندهى 
رودخانه نیز صورت نگرفته است و شاهد بارگذارى 

جدید هستیم.

ثبت7 موقوفه جدید در
 آران و بیدگل 

مدیر اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان آران و 
بیدگل از ثبــت هفت موقوفه جدید از ابتداى ســال 

جارى تاکنون در این شهرستان خبر داد.
حجت االسالم ولى ا... روان ارزش وقف هاى جدید را 
نزدیک به دو میلیارد و 490 میلیون ریال عنوان کرد.

وى افزود: نخستین مورد دو باب اتاق 80 مترمربعى 
به ارزش 240 میلیون ریال مى باشد که با نیت توسعه 
آستان مقدس امامزاده محسن (ع) از سوى دو خانواده 
وقف شده است.  وى بیان داشت: همچنین ثبت وقف 
380 مترمربع زمین مسکونى به ارزش 570 میلیون 
ریال براى ساخت دارالقرآن کوثر در نوش آباد از توابع 

این شهرستان انجام شد.

  کسب جایزه«مسئولیت اجتماعى» 
توسط اتوبوسرانى اصفهان

از بین 50 شرکت خدماتى و بنگاه اقتصادى، شرکت 
واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان جایزه«مسئولیت 
اجتماعى» را دریافت کرد.همایــش اعطاى جایزه 
مسئولیت اجتماعى دومین ســال متوالى است که 
در سطح کشــور برگزار مى شــود. در این همایش، 
شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان که از بزرگ ترین

 شــرکت هاى خدماتى شهر محســوب مى شود و 
خدمات شبانه روزى و گسترده اى را روزانه به حدود 
650 هزار نفر ارائه مى کند، زیر ذره بین مســئوالن 
عالى رتبه کشورى در راستاى انجام وظایف محوله 
خود قرار گرفت و خدمات آن در سطح شهر به صورت 
نامحسوس کنترل و پایش شد و پس از ابراز رضایت 
شهروندان، کاندیداى دریافت جایزه مسئولیت اجتماعى 
شــد.همچنین در این همایش، از میان ســازمان هاى 
اتوبوسرانى کشور، تنها شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
و حومه موفق به دریافت جایزه «مسئولیت اجتماعى» 
شد که این جایزه را قدرت افتخارى، مدیر عامل شرکت 
واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان از دست وزیر راه و 

شهرسازى دریافت کرد.

آغاز مرمت 5 آب انبار قدیمى 
کاشان

مرمت پنــج آب انبــار شهرســتان کاشــان آغاز 
شد.سرپرست منطقه یک شهردارى کاشان، هزینه 
اختصاصى مرمت ایــن آب انبارها را دو میلیارد ریال 
عنوان کرد و گفت: این آب انبارهاى قدیمى شــامل 
دارکوب، چهارباغ، خان، قاسم بک و درب اصفهان 
بخش بــرزك، قمصر، نیاســر وبخــش مرکزى با 
مشارکت میراث فرهنگى، اوقاف و بخش خصوصى 
مرمت مى شود.حســین واحدیان افــزود: درحدود 
صدهزار نفر از جمعیت این مناطــق از این آب انبار

 بهره مند هستند.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
قانون ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان، تصمیمى قابل 
دفاع است و با وجود حواشى که ممکن است در آینده داشته 

باشد، نتیجه خوبى به بار مى آورد.
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به موافقت خانه ملت با اصالح 
قانون ممنوعیت بــه کارگیرى بازنشســتگان اظهار کرد: 
مجلس شوراى اســالمى با 194 رأى موافق، طرح اصالح 
قانون ممنوعیت بــه کارگیرى بازنشســتگان را همراه با 
اصالحاتى تصویب کرد و در این خصــوص، به کارگیرى 
بازنشستگان در دستگاه هاى اجرایى محدود شد.وى افزود: 
بعد از نظر شــوراى نگهبان و ابالغ این قانون به دولت، به 

صورت قطعى مى توان در این مورد صحبت کرد، ولى تا این 
لحظه شاید این قانون به نظر عده اى سختگیرانه باشد، اما 
عمًال براى توقف دادن به برخى استثنائات در به کارگیرى 
بازنشستگان مناســب خواهد بود. فوالدگر گفت: عده اى 
بعد از بازنشستگى دوباره به سمت جایگاه هاى مدیریتى در 
ادارات و سازمان ها بازگشتند و فرصت محک زدن جوانان 
براى حضور در عرصه هاى مدیریتى را سلب کردند. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه باید از 
تجربه بازنشستگان در اتاق هاى فکر و مشاوره استفاده شود، 
تصریح کرد: در هر صورت قانــون ممنوعیت به کارگیرى 

بازنشستگان، تصمیمى قابل دفاع است.

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: رینگ 
چهارم یکى از پروژه هاى مهم شهردارى در برنامه اصفهان 
1400 اســت که به منظور حفاظت از حریم شهر و اراضى 
کشــاورزى، جلوگیرى از توســعه ناموزون شهر و تکمیل 
حلقه هاى ترافیکى اصفهان احداث مى شــود.ایرج مظفر 
اظهارداشــت: رینگ چهارم ترافیکى اصفهــان به طول 
87 کیلومتر اســت که درحدود 45 کیلومتر آن در محدوده 
شــهر اصفهان و بقیه در محدوده شهرهاى خورزوق، شهر 
ابریشم، درچه، خمینى شــهر و دولت آباد قرار دارد.وى با 
بیان اینکه اجراى این پــروژه درحدود 2100میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد، افزود: تأمین مالى این پروژه از دغدغه هاى 

شهردارى اســت که در این رابطه، استفاده از منابع موجود، 
سرمایه بخش خصوصى و فاینانس خارجى در دستور کار 
قرار گرفته است.معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: امسال شهردارى اصفهان قصد دارد به صورت 
رسمى عملیات اجرایى رینگ چهارم را از سمت شمال شهر 
اصفهان، با احداث دو تقاطع و بخشى از رینگ آغاز کند تا 
ترافیک سنگین موجود در مناطق 10 و 14 در نیمه اول سال 
98 حذف شود و شهروندان پس از سال ها طعم آسایش را 
در این مناطق بچشند. وى ادامه داد: پس از کلنگزنى رینگ 
چهارم ترافیکى شــهر اصفهان، در برنامه اى پنج ساله این 

پروژه به صورت کامل مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.

«رینگ چهارم» از 
شمال اصفهان آغاز مى شود

حمایت از قانون منع 
به کارگیرى بازنشستگان

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: اتاقک هایى شبیه به اتاقک هاى پل خواجو مانند 
اتاق تشریفات در 33 پل مشخص شد که داخل آنها پر از تزیینات 
فاخر صفوى است و با نصب در هاى چوبى مشبک، براى عموم 

مردم قابل رؤیت است.
فریدون اللهیارى پیرامون مرمت هاى جدید سى و سه پل اظهار 
کرد: یکى از اقداماتى که قرار بود ما انجام دهیم، رســیدگى به 
سیماى ظاهرى 33 پل و مبلمان فضاهاى آنجا بود. وى افزود: 
بعضى در هاى فلزى ناهمگون و برخى درهاى مستعمل در این 
پل وجود داشت که منظره خوبى نداشتند به همین دلیل، تصمیم 
گرفتیم این در ها تعویض پیدا کنند و در هاى چوبى مشبک به 

صورت یکپارچه جایگزین آنها شوند.
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان با بیان اینکه اتاقک هاى 
33 پل تیغه بندى شده بودند، تصریح کرد: در گذشته بسته هاى 
حفاظتى در اینجا نصب شده بود، چون به نظر مى رسید روشن 

کردن آتش در این فضاها سبب شده کل فضا را دوده بگیرد.
وى افزود: اکنون این تیغه ها باز شده اند و اتاقک هایى شبیه به 
اتاقک هاى پل خواجو به عنوان اتاق تشــریفات، مشخص شد 
که داخل این اتاقک ها پر از تزیینات فاخر صفوى است، اما زیر 

دوده ها پنهان است.
اللهیارى خاطرنشان کرد: درحال حاضر بخش مهمى از این پروژه 
که آماده سازى درها بود، انجام و در همین چند روز نصب خواهد 
شــد، منتها زدودن دودهاى داخل اتاقک ها و مرمت تزیینات 

معمارى مقدارى زمانبر خواهد بود.
وى درباره بازدید عموم مردم از این اتاقک ها و فضاى داخلى آنها 
گفت: این اتاقک ها براى بازدید عموم نخواهد بود، اما با توجه به 
مشبک بودن در هایى که تعبیه مى شود، داخل اتاقک ها از بیرون 

قابل رؤیت است.

جزئیاتى از مرمت  جدید 
سى و سه پل

کارشــناس مســئول باغبانى و زراعت جهادکشاورزى 
سمیرم از برداشت 800 تن سیب گالب بهاره طى سال 

جارى در این شهرستان خبر داد.
کیارش سامى افزود: تولید و برداشت سیب گالب بهاره 
امسال در مقایسه با سال هاى قبل به شکل کم سابقه اى 

کاهش یافته است.
وى ادامه خشکسالى را عامل اصلى کاهش تولید سیب 
در سمیرم عنوان کرد و گفت: 15 هزار تن سیب گالب 
بهاره و 15 هزارتن گالب پاییزه، ســال گذشته دراین 

شهرستان تولید شد.
این کارشناس افزود: گرماى اوایل بهار و شکوفه دادن 
درختان و در پى آن کاهش ناگهانى دما، بارش تگرگ و 
باران هاى اردیبهشت، خسارت فراوانى به باغ هاى سیب 

سمیرم وارد کرد.
سامى گفت: باغ هاى بخش مرکزى و وردشت در شمال 
سمیرم بیشترین خسارت و کاهش محصول سیب گالب 

را داشتند.
وى درباره قیمت سیب نیز گفت: هر یک کیلوگرم سیب 
درجه یک 120 تا 140 هزار ریال، درجه 2 نیز بین 50 تا 

70 هزار ریال فروخته مى شود.
کارشناس باغبانى مدیریت جهاد کشاورزى سمیرم، سیب 
گالب اصفهان و کهنز را عمده ترین ارقام سیب در این 
شهرستان عنوان کرد و گفت: بازار شهرهاى اصفهان، 
تهران وقم مقصد اصلى ســیب هاى گالب ســمیرم 

است.

سبد سیب هاى گالب 12تا 14هزار تومانى در راه بازار
امسال در مقایسه با سال قبل تولید سیب در سمیرم کاهش کم سابقه اى داشته است

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان در نطق قبل از دســتور خود در جمع نمایندگان شوراهاى 
اسالمى شهر و روستاى استان که در تاالر اجتماعات استاندارى اصفهان برگزار شد، گفت: هفتمین 
اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان با هدف بررسى مسائل کشاورزى استان و همچنین تعامل 

و همفکرى بیشتر با صدا و سیماى مرکز اصفهان برگزار مى شود. 
عبدا... کیانى ابراز امیدوارى کرد این جلسه موجب افزایش تعامل شوراها با صدا و سیما شده و صدا 
و سیما که به فرموده امام راحل(ره) یک دانشگاه است و از پایین ترین تا باالترین اقشار اجتماعى را 

تحت پوشش خود دارد بتواند به رسالت خود عمل کند.
وى ادامه داد: در حوزه شوراها نیز همانگونه که مى دانید براساس ماده 101 قانون شوراها، سازمان 
صدا و سیما مى تواند به همکارى وزارت کشور و شــوراى عالى استان ها در راستاى ارتقاى سطح 
فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه هاى مختلف فرهنگى و آموزشى تهیه کند. تعامل شوراها و صدا 
و سیما در معرفى خدمات آنها به مردم مى تواند تأثیر بسیار مهمى بر تقویت شوراهاى اسالمى داشته 
باشد و ظرفیت باالى مخاطب این سازمان و وظایف گسترده و عمومى شوراها در خدمات رسانى 
شهرى و روستایى به شهروندان مى تواند زمینه مناسب را براى این تعامل و همکارى بیشتر فراهم 
کند و به دنبال آن روحیه مشارکت، همکارى و نشاط را در جامعه توسعه دهد. لذا شوراى اسالمى 
اســتان اصفهان آمادگى خود را براى هرگونه همکارى در این راستا اعالم مى کند و امید است این 

جلسه بتواند زمینه هاى این تعامل را بیشتر کند.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان با تشکر و تقدیر از اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام که 
رأى به حضور اقلیت هاى دینى در شوراهاى اسالمى شهر و روستا دادند، گفت: بازگشت سپنتا نیکنام 
به شوراى اسالمى شهر یزد و رأى به این حضور در واقع رأى به حفظ و قبول تکثر و تنوع فرهنگى و 

دینى در جامعه متکثر ایرانى است.
کیانى افزود: اصل تشکیل شوراهاى محلى در واقع قبول این اصل است که رجوع به آراء مردم براى 
اداره امور شهر و روســتا و تمرکززدایى از قدرت اجرایى راه درست و صحیح اداره و مدیریت جوامع 
است و البته که در جامعه اى متشکل از قومیت ها و مذاهب مختلف مانند ایران در چارچوب قانون 
اساسى باید شوراهاى محلى بر مبناى حفظ و قبول این تنوع شکل بگیرد و امروزه دنیا پذیرفته که 
حفظ تنوع فرهنگى براى جوامع یک پتانســیل تبدیل تهدید به فرصت است و از لحاظ اجتماعى 
باعث هویت بخشى و افزایش حس تعلق مردم به سرزمین مادرى خویش و از لحاظ اقتصادى باعث 
گسترش صنعت گردشگرى و شناخت پتانسیل هاى منطقه اى و توزیع عادالنه تر امکانات مى شود. 
کیانى مى گوید: در مردم ساالرى واقعى آنچه بیش از رأى اکثریت اهمیت دارد حفظ حقوق اقلیت 
است. جامعه یکدست، جامعه اى که همه در آن یک روش، عقیده و مرام را بپذیرند جامعه بیمارى 
است و توسعه نخواهد یافت و عقب مى ماند. ما انســانیم و متنوع و متکثر هستیم. بنابراین معتقدم 
شوراها دقیقًا محل نمود و ظهور این تنوع و حفظ آن است و من به شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
توصیه مى کنم در حفظ تنوع فرهنگى سرزمین مادرى خویش، شهر و روستاى خود کوشش کنند. 
بسیارى از رسوم، آداب، جشن ها و جشنواره هاى بومى و محلى در گذشته بوده است که کم کم رو به 
فراموشى مى رود و تنها در خاطر افراد مسن منطقه به جا مانده است اینها را احیا کنید و اجازه دهید 
مردم و على الخصوص نسل جوان با گذشته آشنا شوند. فضا را فراهم کنید تا ارتباطات بین نسلى از 
بین نرود. ایران کشورى است با هزاران آداب، فرهنگ، رسوم و آیین هاى محلى و مذهبى مختلف 
در شناسایى و احیاى آنها تالش کنید. راه پیشرفت و توسعه بدون شک از این مسیر خواهد گذشت.

وى با اشاره به مسائل آب هم گفت: اینکه امروز شما شــیر آب منزل خود را باز مى کنید و هیچ آبى 
جارى نمى شود و درمانده از اینکه چه باید کرد، بخشى از نمود بحران جدى کم آبى در استان و ایران 
است. کاهش حجم ورودى به سدها باعث کاهش برق تولیدى نیروگاه هاى برق آبى شده است و به 
دنبال آن قطع مکرر برق اتفاق مى افتد. از طرفى نبود آب بر مشخصات اقلیمى اثر مى گذارد و باعث 
گرم تر شدن منطقه مى شود. گرم تر شــدن نیز به دنبال خود باعث افزایش تقاضاى برق مى شود و 
این یعنى قطعى بیشتر و این سیکل و چرخه معیوب ادامه مى یابد و در صورت عدم چاره، روز به روز 

شرایط دشوارتر خواهد شد.
وى با طرح این ســئوال که چه باید کرد؟ گفت: اولین قدم درك، فهم و قبول شدت بحران است. 
بحرانى که در صورت عدم چاره جویى براى آن تبدیل به فاجعه مى شــود. امروزه مسئله آب حیات 
تمدنى ایران را تهدید مى کند. ایران بعد از حمله مغول توانست مجدداً وحدت و حیات خود را بازیابد 
اما در مورد کمبود آب اگر مدیریت نشــود موفق نخواهد شد. هیچ دشمن داخلى و خارجى براى ما 
خطرناك تر از بحران آب نیست و اگر از همه گروه هاى سیاسى بخواهیم که به دور از اختالف نظرها 

و سلیقه ها براى حفظ ایران حول محور آب جمع شوند سخنى مبالغه آمیز نگفته ایم. 
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان خاطرنشــان کرد: در مدیریت و بهینه کردن مصرف آب در 
بخش کشاورزى، صنعت و شرب مى توان راهکارهاى بسیارى ارائه کرد. براى مثال نگاهى به الگوى 
کشت محصوالت کشاورزى نشان مى دهد که در معرفى کشت مناسب و مقاوم به خشکى موفق 
نبوده ایم. هزاران مترمکعب از آب که سرمایه نسل هاى آتى این مملکت است در کشت محصوالت 
آب برى مانند صیفى جات هدر مى رود؛ در زمین هایى که شاید اگر به جاى کشت هندوانه، زعفران 
کشت مى شد که محصولى مقاوم به خشکى است ضمن حفظ منابع آبى بازدهى و سوددهى بسیار 
مناسبى حاصل مى شــد. گام بعد تصفیه و بازیافت آب اســت که باید به صورت جدى انجام شود. 
وابســتگى ایران به تولید برق در نیروگاه هاى برق آبى نیز باید کم شــود. توسعه انرژى هاى پاك 
به خصوص انرژى خورشیدى با توجه به اقلیم ایران باید بســیار جدى گرفته شود. توسعه انرژى 

خورشیدى بخش بسیار مهمى از کنترل بحران آب است.
کیانى افزود: امروزه در کشور بســیار پرآبى مانند کانادا قانونى در حال تصویب است که سازندگان 
واحدهاى مسکونى را موظف مى کند برق مورد نیاز خانه را از انرژى خورشیدى تأمین کنند. یعنى 
دولت موظف به تأمین برق براى آنان نیست و مالک باید با استفاده از پیل هاى خورشیدى برق واحد 
را تأمین کند. در کشور ما با این کمبود آب و کاهش توان تولید برق دیگر مسئله به این سادگى نیست 
که هر شخصى خانه اى را بسازد و با گرفتن پروانه یا پایان ساخت به اداره برق مراجعه کند و انشعاب 
برق بگیرد. ایجاد نیروگاه هاى خورشیدى، بادى و استفاده از انرژى هاى زمین گرمایى راه برون رفت 
از بحران است. ایران همواره کشورى خشک بوده است. اجداد و نیاکان ما با این شرایط اقلیمى و با 
استفاده از روش هاى خالقانه اى همچون حفر قنوات توانسته اند با این اقلیم خشک سازگار شوند و 
حتى در دل کویر باغات بسیار زیبایى ایجاد کنند. مدیریت آب در زمان هاى گذشته مدیریت بسیار 
کارآمد و مؤثرى بوده است. امروزه وجود تکنولوژى هاى جدید قطعاً به ما در مدیریت آب کمک خواهد 

کرد. ما با استفاده از ظرفیت هاى بومى خود، دانش و تجربه جهانى و در کنار همدلى و با استفاده از 
تکنولوژى بر مسئله کمبود آب غلبه خواهیم کرد به شرطى که اولویت ها و منابع کشور را هدر ندهیم 

و در راه هایى هزینه نکنیم که سودى براى مردم نداشته باشد.
وى درخصوص کاهش سهم شــهردارى ها از محل مالیات بر ارزش افزوده گفت: بخشى از درآمد 
شهردارى ها براى اداره امور شــهر از منابع مالیات بر ارزش افزوده تأمین مى شد و در گذشته این 
عوارض 50 درصد به شهردارى پرداخت مى شــد و 50 درصد مابقى به دولت پرداخت مى شد که 
متأسفانه سهم شهردارى ها از 50 درصد به 33 درصد کاهش یافته است و سهم دولت 67 درصد شد، 
کاهش سهم شهردارى از مالیات بر ارزش افزوده شهردارى ها را به سمت ورشکستگى مى برد. وى 

خواست تا سهم شهردارى ها به همان میزان سابق یعنى 50 درصد بازگردد.
همچنین در هفتمین اجالس شوراهاى اسالمى اســتان اصفهان قرار بود با حضور مدیرکل جهاد 
کشاورزى استان اصفهان مسائل و مشکالت مرتبط با جهاد کشاورزى در سطح استان بررسى شود 

که به دلیل بیمارى وى، این امر تحقق نیافت.
 ***

معاون فضاى مجازى صدا و ســیماى مرکز اصفهان نیز پس از شــنیدن مســائل و مشــکالت 
شهرستان ها در شوراى اسالمى اســتان گفت: امروز عصر رسانه هاى مکتوب شنیدارى، دیدارى 
و رسانه هاى اجتماعى بوده و در این میان رســانه ملى فعالیت چشمگیرى داشته و ما 145 شبکه 

تلویزیونى و رادیویى داریم. 
سید مجید زنجانى افزود: ما در اصفهان بیش از 20 کانال فضاى مجازى و اطالع رسانى داشته و در 
کل کشور 6/5 میلیون نفر در فضاى مجازى مخاطب صدا و سیما هستند. وى ادامه داد: همه مردم 

براى اخبار و مطالب رسانه ملى اعتبار خاصى قائل بوده و این رسانه تأثیر گذار است. 
معاون فضاى مجازى صدا و سیماى مرکز اصفهان خواستار تولید محتوا از سوى دستگاه هاى مختلف 
شد. زنجانى با بیان اینکه هیچ پروژه اى بدون مشارکت مردم موفق نخواهد بود گفت: پروژه ها باید 

پیوست فرهنگى داشته و در هر پروژه و فعالیت اجتماعى باید اطالع رسانى مدنظر باشد. 
وى ادامه داد: همه مواردى که از سوى نمایندگان شوراهاى شهرستان هاى استان در این اجالس 

مطرح شد را پیگیرى کرده و دنبال خواهم کرد. 
 ***

مشاور ارشد مدیرکل صدا و ســیماى مرکز اصفهان هم گفت: امروز رسانه ملى تنها رسانه ترویج 
اندیشه و هنر اسالمى و آداب و رسوم و اسالم در جهان است. 

بهروز فرهمند افزود: امروز بیش از 23 هزار شبکه ماهواره در جهان است که 18 هزار شبکه فعال بوده 
و از این میزان 3000 شبکه ماهواره اى قابل دریافت است. بنابراین ما با غول عظیمى مواجه هستیم. 
وى ادامه داد: خوشبختانه ما در کشور 145 شبکه داریم که 48 شبکه برون مرزى، 66 شبکه رادیویى 
و 31 شبکه ملى است که این از دستاوردهاى انقالب در تکریم به حقوق شهروندان است و مخاطب 

براساس سلیقه و مصلحت مى تواند کانال را انتخاب کرده و برنامه مورد عالقه اش را ببیند. 
مشاور ارشــد مدیرکل صدا و سیماى اصفهان گفت: شبکه هاى کشــور هر کدام مخاطب خود را 

داراست مثًال شبکه مستند جاذبه هاى گردشگرى، سنتى و... را انعکاس مى دهد. 
فرهمند گفت: ما در شبکه اصفهان تاکنون 30 هزار دقیقه مســتند تهیه کردیم این درحالى است 
که از سال 85 تا سال گذشته 21 عنوان مجموعه مستند محیط زیست از کل استان بالغ بر 8000 

دقیقه تهیه شد. 
همچنین 4000 دقیقه برنامه در مورد آب در استان در ماه هاى اخیر پخش شد. 

وى گفت: خبرنگار ما در شهرســتان هــا باید کامًال زیرك باشــند تا خبر پخش شــود و با قاطعیت 
مى گویم: رسانه ملى معرفت افزا و بصیرت زاست و امروز برنامه سمت خدا یک برنامه بین المللى است. 
وى گفت: امروز بخش عظیمى از مخاطبان ما برنامه هاى شبکه هاى مختلف را دنبال مى کنند و در 
سال 94،صد و چهل هزار دقیقه در اوقات فراغت و 11 هزار دقیقه در حوزه محیط زیست، 59 هزار و 

270 دقیقه در حوزه اقتصاد مقاومتى و... در استان تهیه و پخش شد. 

ساسان اکبرزاده

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان:

هیچ دشمنى  خطرناك تر از بحران آب نیست
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شهردار اصفهان گفت: از دریافت هفت میلیارد تومان هزینه 
احداث بیمارستان و پژوهشکده پیوند کوثر سپاهان صرف 
نظر کردیم تا پزشکان و خیرانى که قصد دارند با ایجاد این 
پژوهشــکده، امید را در دل بیماران زنــده کنند، به اهداف 
خود دســت یابند.قدرت ا... نوروزى در مراسم کلنگ زنى 
بیمارســتان تخصصى و پژوهشــکده پیوند کوثر سپاهان 
اظهارداشت: در راستاى تأمین سالمت آحاد جامعه،کلنگ 
پژوهشکده تخصصى پیوند کوثر اصفهان به زمین زده شد. 
وى خطاب به پزشکان و خیرانى که در راستاى سالمت مردم 
و جامعه قدم بر مى دارند، گفت: تالش شما براى امید است 
تا انســان ها براى آینده بهتر با تنى سالم و روانى همواره با 

آرامش، زندگى و به آنچه که آرمان آنها است، دسترسى پیدا 
کنند. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: شهردارى اصفهان 
تالش زیادى در جهت تســهیل صــدور مجوزها و پروانه 
ساخت براى احداث پژوهشکده کوثر سپاهان اصفهان انجام 
داده و شهردارى منطقه 10 اصفهان، هر آنچه که در طبق 
اخالص داشته، براى احداث این پروژه ارائه داده است. وى 
با بیان اینکه احداث بیمارستان تخصصى و پژوهشکده کوثر 
سپاهان، در ارتقاى گردشگرى سالمت محور اصفهان تأثیر 
بسزایى دارد، گفت: اگر این پژوهشکده به موقع و در زمان 
خود به بهره بردارى برســد، به آنچه به عنوان گردشگرى 

سالمت مد نظر داشتیم، دست مى یابیم.

رئیــس دانشــکده دندانپزشــکى اصفهان بــا بیان 
اینکــه جامعه پزشــکى در گروه ســوم مالیاتــى قرار 
گرفته انــد، گفــت: چنانچــه دندانپزشــکى در ایــن

 گروه قــرار نگرفته، باید بــه نظام پزشــکى مراجعه 
کند.

عباســعلى خادمى با بیان اینکه ارتقاى ســطح علمى 
دندانپزشــکان در دســتور کار مرکز ملى مهارت ها در
 وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکى قرار 
دارد، افــزود: دندانپزشــکانى کــه در دوره هــاى 
آموزشى مشــارکت دارند، مى توانند ایمپلنت را انجام 

دهند.

وى به افزایش شــکایت بیمــاران از دندانپزشــکان 
اشــاره کرد و گفت: شــکایات از دندانپزشکان به دلیل 
تنوع اقدامات درمانى، نســبت به دیگر پزشکان بیشتر

 است.
وى بــا بیــان اینکــه 120 دانشــجو در دانشــکده 
دندانپزشــکى اصفهــان تحصیــل مى کننــد، افزود: 
ایــن دانشــکده 110 عضو هیئــت علمــى دارد که 
بــا اقبــال فــارغ التحصیــالن دیپلــم بــه رشــته 
دندانپزشــکى همــواره تــالش بــر این بــوده که
با وجود تعداد باالى دانشجو کیفیت آموزش ها در سطح 

باالیى باشد.

کمک شهردارى به بیمارستان 
پیوند کوثر سپاهان

دندانپزشکان در گروه سوم 
مالیاتى قرار گرفتند

مرمت سقف حسینیه تاریخى 
بویین میاندشت

سقف حسینیه شهر بویین میاندشت از دوره صفویه 
مرمت و بازسازى شد.

مسئول نمایندگى میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى بویین میاندشت گفت: براى مرمت سقف 
حسینیه تاریخى بویین میاندشت، با استفاده ازچوب 
کبوده و روســى بیش از  یک میلیارد و400میلیون 

ریال هزینه شده است.
جواد فرهادى افزود: این حسینیه تاریخى به مساحت 
320مترمربع، در دو طبقه  از خشــت،گل و سنگ و 

چوب ساخته شده است. 

توسعه دانشکده دندانپزشکى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: توسعه شــش هزار مترى دانشکده 
دندانپزشکى در دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان را 

امسال در دستور کار قرار دادیم.
علیرضا یوسفى اظهار داشــت: با توجه به افزایش 
تعداد دانشجویان دندانپزشکى در هر سال ضرورت 
توسعه دانشکده دندانپزشکى اصفهان وجود دارد که 
امید است تا پایان امســال بتوانیم طرح توسعه را به 

اجرا در آوریم. 
وى بیان داشــت: دانشکده دندانپزشــکى یکى از 
دانشــکده هاى پر ســابقه و قدیمى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان اســت و بنیانگذار بســیارى از 
روش هاى درمانى دندانپزشکى در سطح کشور به 

شمار مى رود.
معاون توســعه مدیریــت و منابع دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان اعالم کرد: امروز دندانپزشکى از 
شــاخه هاى مختلفى برخوردار است که هر توسعه 
هر یک از این شاخه ها جوابگوى نیاز بخش زیادى 
از مردم اســت و بر همین اســاس حمایت جدى از 
متخصصان دندانپزشکى در واقع کمک به رفع نیاز 

بسیارى از مردم است. 

کمبود 400نیروى محیط 
بانى در اصفهان

مرتضى جمشیدیان، فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
200 محیــط  بان از بیــش از دو میلیــون هکتار از 
مناطق چهارگانه استان اصفهان حفاظت مى کنند، 
اظهارداشــت: بیش از یک میلیون هکتــار از این 
مراتع، منطقه شــکار ممنوع و یک میلیون  هکتار 
نیز مراتع حفاظت شده اســت.وى با بیان اینکه بر 
اســاس چارت ســازمانى باید درحدود 600 محیط 
بان از مراتع حفاظت شــده استان اصفهان حفاظت 
کنند، اضافه کــرد: این در حالى اســت که در حال 
حاضر تنها یک سوم از چارت ســازمانى نیرو داریم 
و این در حالى اســت که اجازه استخدام محیط بان 

را نیز نداریم.
وى همچنین به نامناسب بودن تجهیزات در اختیار 
محیط بانان اصفهان اشــاره کرد و گفت: باید توجه 
داشت که سال هاســت تجهیزات این محیط بانان 
به روز نشــده و این در حالى اســت که شکارچیان 
براى شکار، از آخرین تجهیزات به روز دنیا استفاده 

مى کنند.
وى با بیان اینکه کمبود تجهیزات تاکنون آســیب 
جدى به محیط بانان وارد نکرده اســت، ادامه داد: 
این در حالى است که نبود این تجهیزات، آسیب هاى 

فراوانى را به محیط زیست وارد کرده است.

خبر

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى واگذارى مدیریت امور مجتمع انبارهاى مرکزى و 
گورت (تخلیه و بارگیرى و دپو- نگهدارى و توزیع نهاده هاى دامى و طیور- راهبرى فنى تأسیسات و ابنیه- نظافت عمومى 
و نگهدارى فضاى سبز و حفاظت فیزیکى) به شماره (97/22) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/05/06 مى باشد.
- نوع تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش واریزى وجه نقد به حساب شــماره 4001039806370564 یا شماره شبا 
به شماره IR 90010000 و شناسه پرداخت 943203961100000000000000000003 بانک مرکزى و یا ضمانتنامه بانکى بنام 
مناقصه گزار (شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بنام تضمین شده بانک ها و دولت با 

قابلیت بازخرید قبل از سررسید.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (500/000/000 ریال) پانصد میلیون ریال بنام اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 7:00، روز شنبه، تاریخ 1397/05/06 تا ساعت 13:30 روز دوشنبه، 
تاریخ 1397/05/08

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 13:30 روز شنبه تاریخ 1397/05/20
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:00 روز یکشنبه تاریخ 1397/05/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف- آدرس: 
اصفهان- دروازه شیراز- خیابان دانشگاه- خیابان توحید- نبش خیابان شهید موحدى نیا شرکت پشتیبانى امور دام 

استان اصفهان و تلفن 4- 36214482
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 02141934
م الف: 211796دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

وزارت جهاد کشاورزى
شرکت سهامى پشتیبانى امور دام کشور 

استان اصفهان

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان گفت: ساکنان این استان با صرفه جویى حداقل 
25 درصد در بخش مصرف خانگى، شرایط تامین آب در 

ماه هاى مهر، آبان و آذر را فراهم کنند.
حســن ساســانى افزود: کاهش منابع آبى و میزان آب 
ذخیره شده در ســد زاینده رود به حدى است که از هم 

اینک باید به فکر تامین آب براى فصل پاییز باشیم.
وى میزان آب ذخیره شــده در ســد زاینده رود را 297 
میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت: پارسال در چنین 
روزهایى بدون آب رها شــده براى کشت کشاورزان و 
باغداران شرق و غرب استان، 360 میلیون متر مکعب 

آب در مخزن سد وجود داشت.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان ادامه داد: میزان آب ورودى فعلى به 
ســد زاینده رود 9/7 متر مکعب بر ثانیه است و درحدود 
2/5 برابر آن یعنى معادل 27/7 متر مکعب بر ثانیه آب 

از سد خارج مى شود.
وى تصریــح کرد: ذخیــره دراز مدت ســد زاینده رود 
960 میلیــون متر مکعب اســت که وضعیــت کنونى 
در مقایسه با بلند مدت بیش از 70 درصد کاهش داشته 
اســت. معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى 
آب منطقه اى اصفهان با اشــاره بــه مقادیر بارش ها 
در سرچشــمه اصلى زاینده رود گفت: از ابتداى ســال 
آبى جارى (مهر96) تاکنــون 753 میلى متر بارش در 
این مناطق گزارش شــده که نســبت به مدت مشابه 

ســال قبل 46 درصد کاهش داشته اســت. ساسانى 
با اشــاره به تجمع جمعــى از باغداران و کشــاورزان 
اصفهــان در روزهاى گذشــته با هدف رســیدگى به 

وضعیت حقابه خود، افــزود: شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان درخواست هاى این افراد را بارها به مسئوالن 
وزارت نیــرو منتقل کرده اســت، اما ذکــر این نکته

ضرورى اســت که هرگونه تخصیــص آب و افزایش 
میزان خروجى از ســد، باید با تصمیم و اعالم شوراى 

هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود باشد.

تجهیز تقاطع ها به مخــازن ذخیره برق در 
اصفهان آغاز شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
اصفهــان با بیــان اینکه 60تقاطع شــهر 
اصفهان در اولویت استفاده از برق اضطرارى 
قرار گرفته اســت، گفت: تجهیز تقاطع ها 
بر روى مخازن ذخیره بــرق آغاز و تاکنون 
تقاطع جــى - پروین به عنوان نخســتین 
چهارراه به بــرق اضطرارى مجهز شــده 

است.
علیرضــا صلواتــى افــزود: تقاطع هــاى 
مهــم در مناطق یــک، 3، 4، 5، 6، 7 و 10 
شــهردارى اصفهان بــه زودى مجهز به 
مخازن ذخیــره برق مى شــوند و در ادامه 
بر اســاس تقســیم بندى هاى انجام شده، 
تقاطع هــاى ســایر مناطق نیــز تجهیز 

مى شوند.
به گفته وى، برنامه اســتفاده از سلول هاى 
خورشــیدى در چراغ هاى راهنمایى هم در 
دستور کار است تا برق مورد نیاز چراغ هاى 
راهنمایى و رانندگى از انرژى خورشید تأمین 

شود.

طبق آخرین آمار سازمان بهزیستى، ساالنه بین 25 تا 30 
هزار نوزاد معلول در کشــور متولد مى شود. نوزادانى که به 
انواع و اقسام بیمارى هاى ژنتیکى مانند عقب ماندگى ذهنی،  
اختالل رشد، ناشــنوایی، نابینایی، تاالسمی، هموفیلی، 

اختالالت عصبی و عضالنی و... مبتال هستند. 
این وضع با توجه به کاهش نرخ رشــد جمعیت مى تواند 
خطر بالقوه اى براى ســالمت آینده جامعه باشد. براساس 
همین آمار بخش قابل توجهى از این معلولیت ها ریشه در 
اختالالت و بیمارى هاى ژنتیکــى دارد که جنین از همان 
بدو شــکل گیرى از والدین خود به ارث مى برد. به عبارت 
دیگر یکى از عوامل بسیار مهم و مؤثر در بروز این دسته از 
بیمارى ها وجود ژن هاى معیوب در والدین است و بر همین 
اساس ازدواج هاى فامیلى مى تواند نقش تشدید کننده اى 
در ایجاد بیمارى هاى ژنتیک و درنهایت تولد نوزادان معلول 
و بیمار داشته باشد، به طورى که براساس اعالم متخصصان 
و پژوهشگران حوزه ژنتیک بروز بیمارى ژنتیکى در نوزادانى 
که والدین آنها با هم نسبت فامیلى دارند دو برابر بیشتر از 
سایر موارد است و این درحالى اســت که براساس اعالم 
مسئوالن 45درصد از ازدواج ها در کشور فامیلى است. البته 
این آمار در شهرستان ها و روستاها به دلیل شرایط خاص 
فرهنگى بسیار باالتر اســت و همین موضوع تولد نوزادان 

معلول در این مناطق را بیشتر کرده است.
اما تولد نوزاد معلول یا بیمار جدا از درد و رنجى که براى بیمار 
و خانواده او به همراه دارد هزینه سنگینى را هم متوجه نظام 
درمانى کشــور خواهد کرد، هزینه هایى که در 95درصد 
موارد باعث نخواهد شــد تا بیمار مداوا شود و درنهایت هم 
بیشتر این افراد به دلیل بیمارى و عوارض ناشى از آن فوت 
مى کنند. در چنین شــرایطى انجام مشاوره ژنتیک قبل از 
ازدواج به خصوص براى زوج هایى که در خانواده هاى آنها 
سابقه بیمارى هاى ژنتیکى وجود دارد یا نسبت فامیلى با هم 

دارند، مى تواند تا حد بسیار زیادى از بروز مشکالت بعدى 
جلوگیرى کند؛ البته دو نفر که به لحاظ ظاهرى سالم هستند 
و کامًال با هم غریبه هستند زمانى که باهم ازدواج مى کنند 
براساس آمار به طور متوسط دو تا سه درصد امکان ایجاد 
مشکل در آنهاست. به این معنا که یکى از 21 هزار مشکل 
ژنتیکى ممکن است در آنها پدیدار شود. بنابراین مى توان 
گفت ازدواج بدون خطر به طورکلى وجود ندارد. بر همین 
اســاس توصیه مى شود مشــاوره ژنتیک قبل از ازدواج از 
طرف خانواده هاجدى گرفته شود و تست غربالگرى نیز در 
دوران باردارى انجام شود. اما هزینه هاى سنگین مشاوره 
و آزمایش هاى ژنتیک باعث شــده تا زوج ها قبل از ازدواج 
چندان تمایلى به انجام مشــاوره و آزمایش ژنتیک نداشته 
باشند. این در حالى است که با وجود تولد سالیانه  30هزار 
کودك معلول ساالنه در کشــور مى طلبد آزمایش هاى 

پیشرفته ژنتیک رایگان شود.
در همین راســتا معاون پیشــگیرى اداره کل بهزیستى 
اســتان اصفهان از اجراى طرح مشــاوره پیش از ازدواج و 
غربالگرى ژنتیک در 11 شهرستان استان خبر داد. محمد 
سعید محمدى اظهار داشت: به خانواده هاى تحت پوشش 
بهزیستى مشاوره رایگان ژنتیک ارائه مى شود که گاهى 
هزینه هاى این مشــاوره به بیش از پنــج میلیون تومان 

مى رسد.
وى با بیان اینکه 250 هزار کودك در استان اصفهان در سال 
گذشته در طرح غربالگرى بینایى و شنوایى شرکت کردند، 
ادامه مى دهد: پیشگیرى از معلولیت ها از مهمترین اقدامات 
بهزیســتى در این بخش است که ســال گذشته 70 هزار 
کودك غربالگرى شنوایى و  180 هزار کودك غربالگرى 

بینایى شدند.
در حال حاضر در استان اصفهان 13 مرکز مشاوره ژنتیک 
وجود دارد که  این تعداد 13 درصد از مراکز ژنتیک کشور را 

شامل مى شوند.

معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان گفت: اجراى هرگونه طرح عمرانى در قالب ستاد 
بازآفرینى شهرى در اســتان اصفهان، به ویژه شهرستان 
اردســتان بــا تأییــد اداره کل میراث فرهنگــى صورت

 مى گیرد. ناصر طاهرى اظهار داشت: یکى از اهداف تشکیل 
ســتادهاى بازآفرینى شهرى، ارتقا بخشــى، ساماندهى و 
غنى سازى بافت هاى تاریخى با رویکرد مرمت و بهسازى 

طبق نظر میراث فرهنگى است.
وى تأکید کرد: مطابق با نص صریح قانون، سازمان میراث 
فرهنگى، یکى از اعضاى اصلى این ستاد است که همراه با 

شهردارى ها و اداره کل راه و شهرسازى اعضاى اصلى به 
شمار مى رود و نشست هاى این ســتاد در مرکز استان به 
ریاست استاندار و در شهرســتان ها به ریاست فرمانداران 
تشکیل مى شــود. معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث 
فرهنگى اســتان اصفهان با اشــاره به تخریب یک باب 
مغازه قدیمى در حریم مســجد جامع اردســتان تصریح 
کرد: شهردارى اردســتان در راســتاى برنامه هاى ستاد 
بازآفرینى، اقدام به اجراى پروژه ساماندهى گذرهاى پیرامون 
و منتهى به مسجد جامع تاریخى اردستان کرد. وى ادامه داد: 
همچنین نسبت به جمع آورى آسفالت خیابان ها و گذرهاى 

مذکور به منظور اجراى سنگ فرش و جداره سازى بدنه ها 
با استفاده از مصالح سنتى اقدام شده، و این اداره کل ضمن 
سپاسگذارى از این اقدام ارزشمند شهردارى اردستان، به آنها 
تأکید کرد که الزم بود طرح اجرایى مورد نظر، قبل از اجرا 
به تأیید اداره کل میراث فرهنگى برســد چون در محدوده 

تاریخى بوده است.
طاهرى گفت: بر همین اساس، با مکاتبات انجام شده، اداره 
کل میراث فرهنگى استان نسبت به توقف پروژه مذکور اقدام 
و شهردارى نیز طرح را جهت بررسى به اداره کل ارسال کرد 

که هم اکنون این طرح در دست بررسى و رسیدگى است.

غربالگرى 250هزار کودك در اصفهان

 آغاز تجهیز تقاطع ها
 به مخازن ذخیره برق

جدال میراث فرهنگى و شهردارى  اردستان بر سر بازآفرینى شهرى

معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان:

صرفه جویى 25 درصدى آب براى پاییز 
اجتناب ناپذیر است

 محیا حمزه

در راستاى ماده 131 قانون کار جمهورى اسالمى ایران و حفظ منافع صنفى کارفرمایان کلیه کارفرمایان (شخصیت حقوقى) فعال در حرفه 
حقوقى و داورى که داراى مجوز فعالیت در این زمینه و شرایط کارفرمایى موضوع ماده 2 و 3 قانون کار مى باشد با مدارك مؤسسه و کارفرمایى 
جهت عضویت در انجمن صنفى کارفرمایى مؤسسات حقوقى و داورى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 97/5/21 

مى توانند به نشانى اصفهان، چهارراه رودکى، مجموعه محسنیه، طبقه اول مراجعه نمایند. 

آگهى عضوگیرى انجمن صنفى کارفرمایى مؤسسات حقوقى
 و داورى استان اصفهان در شرف تأسیس

محمدعلى اکبرزاده -  نماینده هیئت مؤسس انجمن صنفى  مؤسسات حقوقى و داورى استان اصفهان 


