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اداره شهر در سال 97 با 3000 میلیارد تومان 
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عضویت 40 میلیون ایرانى
 در تلگرام فاجعه است

کاخ سفید دقیقًا چه کاخى است؟

سقوط دوباره از 
سى و سه پل

روبات ها4
 به سانچى

نفوذ مى کنند
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وزارت راه و ترابــرى چین اعــالم کرد نفتکش 
سانچى در زیر آب ها به پهلوى راست قرار گرفته 
اســت و در اطراف آن پدیــده غیرمعمولى دیده 
نمى شود.چین همچنین اعالم کرد در جستجوى 
نفتکش ایرانــى و براى امداد رســانى هاى بعد 
از حادثه غرق شــدن آن، کاوشــگرهاى بدون 

سرنشین به آب مى اندازد.

جدیدترین مدل هاى اتومبیل در اصفهان رونمایى مى شودجدیدترین مدل هاى اتومبیل در اصفهان رونمایى مى شود
همزمان با برگزارى چهاردهمین نمایشگاه صنعت خودرو؛همزمان با برگزارى چهاردهمین نمایشگاه صنعت خودرو؛

الیحه بودجه شهردارى اصفهان  فردا به شوراى شهر تقدیم مى شود

سپاهان تاوان 
دوران ویسى  
و باقریان را
 مى دهد

اجراى خواجه امیرى در اصفهان شاید تمدید شود
محمد علیزاده مهمان دوشنبه اصفهانى ها 

کلسیم روزانه شما فقط در شیر پیدا نمى شود ال

کهنه کاران بازیگرى
 در جشنواره  
فیلم فجــر

3

دوشنبه

یک شنبه

دوشنبه

یک شنبه
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سپاهان تاوانسپاهان تاوان 
دوران ویسىدوران ویسى  
باقریان را باقریان راو و
 مى دهد مى دهد

هادى عقیلى:هادى عقیلى:

آخرین وضعیت نفتکش غرق شده ایران در زیر آب

انتقاد و حمایت ژنرال 
از کى روش!

امیــر قلعه نویــى ســرمربى ذوب آهــن کــه تیمش در 
هفته هاى اخیــر نتایج خوبى کســب کرده در نشســت 
خبرى خود قبل از بازى با صنعت نفت آبادان به سئواالتى
 درباره برنامه ریکاورى کارلوس کى روش براى ملى پوشان 

هم پاسخ داد.

ماه بهمن با 2 کنسرت موسیقى
 از راه مى رسد 
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رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور عضویت بیش از 
40 میلیون ایرانى در شبکه تلگرام را یک فاجعه دانست 
و گفت: در آشوب هاى اخیر، تلگرام بسیار نقش آفرین 
بوده و منافقان را بــراى ضربه زدن به نظام اســالمى 

سازماندهى مى کرد.
سردار غالمرضا جاللى با اشــاره به نقشه شوم دشمنان 
در آشــوب هاى اخیر، محوریت این عملیات را منافقان 
دانست و گفت: دشمنان در ابتدا فقط به دنبال فراخوان 
مردم بودند و قرار بود پس از آن همه مخالفان را مسلح 
کنند و آنگاه به دنبال براندازى نظام باشند و در این میان 
تلگرام وظایف خود را براى فراخوان و تهییج مردم به نحو 

احسن انجام مى داد.
وى با بیان اینکه فیلتر کردن تلگرام همچون آب روى 
آتش بود و عناصر ضد انقالب نیز به ســرعت دستگیر 
شدند، اظهار داشت: شبکه تلگرام به دنبال بسیج کردن 
مردم علیه نظام اسالمى، آموزش آشوبگرى و اغتشاش، 
راه انداختن عملیات روانى ســیاه و مخرب علیه نظام، 
واگذارى تمام اطالعات مردم به دشمنان و هدایت جامعه 

براى براندازى نظام بود.
جاللى  گفت: امروز 97 درصد از ارتباطات فضاى مجازى 
و بیش از دو سوم حجم ترافیک اینترنت کشور در اختیار 

تلگرام قرار گرفته است.

معاون زمین شناسى و اکتشافات سازمان زمین شناسى 
کشور، صداهاى عجیب شنیده شده از دل زمین در منطقه 

مرزى سومار را مرتبط با زلزله هاى اخیر دانست.
رضا ســالمتى در جریــان بازدید از مناطــق مختلف 
گیالنغرب که به منظور بررسى ابعاد بیشتر علت و عوامل 
چنین پدیده اى صورت گرفت، اظهار داشت: در بازدید 
میدانى صورت گرفته، نشانه هایى مشاهده شد که پیامد 

و مرتبط با زلزله هاى اخیر بوده است.
وى بیان کرد: براســاس بررســى هاى صورت گرفته، 
صداهاى شنیده شده از سطح زمین توسط برخى از اهالى 
گیالنغرب صحت دارد و در نزدیک ترین لرزه نگارها به 

عنوان رکورد ثبت شده است.
معاون زمین شناسى و اکتشافات سازمان زمین شناسى 
کشور بیان کرد: در شرایط فعلى، مردم نگران نباشند و به 

شایعه هاى مرتبط در این زمینه توجه نکنند.
به گفته سالمتى، شنیدن صداهاى عجیب از سطح زمین 
جاى نگرانى نیست و ایجاد فضاى آرام، باعث خواهد شد 

بررسى ها در این زمینه، با دقت بیشترى صورت گیرد.
 از زمان وقوع زلزله هفت و ســه دهم ریشترى در غرب 
کرمانشــاه، تاکنون حدود یکهــزار و 790 پس لرزه در 
این استان به ثبت رسید که از این تعداد حدود 290 مورد 

مربوط به بخش مرزى سومار است. 

عضویت 40 میلیون ایرانى
 در تلگرام فاجعه است

صداهاى عجیب در سومار 
مرتبط با زلزله است

ما کوتاهى نکردیم
سخنگوى وزارت بهداشت قصور در    انتخاب |
رســیدگى به بیمارى آیت ا...هاشمى شاهرودى که در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است را اظهار نظرى 
غیر مسئوالنه و خالف عنوان کرد و گفت: در روند درمان 
بیمارى ایشان هیچگونه کوتاهى صورت نگرفته است. 
ایرج حریرچى گفت: از ابتدا در جریان جزئیات درمان این 
مقام سیاسى کشور بودیم و اقدامات و توصیه هاى کامًال 
علمى و مطابق آخرین پیشرفت هاى روز دنیا در داخل 

کشور براى ایشان انجام شده است.

محکومیت در تمام اتهامات 
  تسنیم| وکیل مدافع حمیــد بقایى معاون 
اجرایى رئیس جمهور پیشین مى گوید موکلش در تمام 
اتهامات مطرح شده در کیفرخواســت صادره از سوى 
دادســتانى، محکوم و دادگاه در هر عنوان اتهامى، اشد 
مجازات را در نظر گرفته است. مهران عبدا... پور با بیان 
اینکه موکلش هم از نظر شکلى و هم ماهیتى به حکم 
دادگاه اعتراض کرده است افزود: آقاى بقایى قطعاً حکم 
را طى روزهاى آتى منتشر مى کند تا مردم و افکار عمومى 

در جریان قرار بگیرند. 

 ترامپ علیه نتانیاهو
  انتخاب | «دونالد ترامــپ» رئیس جمهورى 
آمریکا اعالم کرد که انتقال ســفارت ایاالت متحده به 
قدس در یکسال آینده انجام نخواهد شد. این در حالى 
اســت که پیش تر «بنیامین نتانیاهو» نخســت وزیر 
اسرائیل گفته بود که انتظار دارد این انتقال جنجالى ظرف 

یکسال عملى شود.

93 مسئول گرین کارتى
  ااعتماد آنالین | حسینعلى حاجى دلیگانى 
نماینده شاهین شهر در مجلس در خصوص صد مسئول 
دوتابعیتى و داراى گرین کارت، گفت: اسامى 93 نفر در 
تحقیق و تفحص به دست آمد که این افراد در عین حال 
مسئولیت هم دارند. اســامى هفت مدیر هم از طریق 
اســتعالم ها و گزارش هایى که از بیش از 30 دستگاه 

خواسته شد به دست آمد.

واکنش به آتش زدن پرچم 
  آریا| سرلشکر قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروي 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با انتشار ویدئویی در 
صفحه اینستاگرام خود، نسبت به آشوب ها و اغتشاشات 
اخیر واکنش نشان داد. سردار سیلمانی با اشاره به آتش 
زدن پرچم ایران در این آشوب ها گفت: اي کاش به جاي 
پرچم، من را ده بار آتش می زدند؛ چرا که ما براي نشاندن 

پرچم بر هر قله اي ده ها شهید داده ایم.

تأیید دیدار پوتین و سردار
  نامه نیوز| اخیراً اخبارى مبنى بر دیدار سردار 
ســلیمانى با «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه 
منتشر شده است که وحید یامین پور در برنامه جهان آرا 
با حضور مهمانش به این موضوع پرداخت.  یامین پور از 
نماینده روسیه به عنوان مهمان این برنامه درمورد صحت 
این خبر پرسید. او نیز با تأیید دیدار انجام شده میان پوتین 
و سردار سلیمانى تأکید کرد رئیس جمهور روسیه به دنبال 
شخصى بود که به تمام موقعیت هاى منطقه اشراف کامل 

داشته و بر کار خود مسلط باشد.

از ترامپ خوشحال تر هستید؟!
ولى ا... سیف رئیس کل بانک    جام جم آنالین |
مرکزى جمهورى اسالمى ایران در توییتر خود به عکس 
العمل برخى افراد به تغییرات قیمت ارز واکنش نشــان 
دادو نوشــت: باکمال تعجب بعضى به محض مشاهده 
تغییراتى در قیمت ارز شتاب زده  از دالل ها و سوداگران 
سبقت مى گیرند وبابزرگ نمایى  تغییرات قیمت،چنان 
اظهار خوشحالى  مى کنند که کم از شادى ترامپ ندارد 
ولى این شادى دیرى نمى پاید و بر اساس روند هر ساله 

در ماه هاى بهمن و اسفند، مسیر کاهشى پیدا مى کند.

خبرخوان

وزارت راه و ترابرى چین اعالم کرد نفتکش سانچى در 
زیر آب ها به پهلوى راست قرار گرفته است و در اطراف 

آن پدیده غیرمعمولى دیده نمى شود.
چین همچنین اعالم کرد در جستجوى نفتکش ایرانى 
و براى امداد رســانى هاى بعد از حادثه غرق شدن آن، 
کاوشگرهاى بدون سرنشین به آب مى اندازد. بر اساس 
این گزارش بررسى هاى الزم و تحلیل هاى ضرورى در 
باره مکان نفتکش به پایان رســیده و وضعیت آن تحت 
کنترل است و حاال قرار است براى بررسى بیشتر الشه 
کشتى غرق شده سانچى که در عمق 115 مترى است، 

از این ابزارها استفاده شود.
همزمــان وزارت راه و ترابرى چین در گزارشــى آورده 
است مقابله با لکه نفتى و نشت نفت در این منطقه و مهار 
آلودگى هاى زیست محیطى نیز در حال انجام است و این 
مرحله به خوبى در حال پیشرفت است. از سوى دیگر اداره 
رسیدگى به حوادث دریایى در شانگهاى اعالم کرده است 
براى بررسى وضعیت کشتى و درك بهتر از شرایط آن از 

روبات هاى زیردریایى نیز استفاده خواهد شد.
رسانه چینى تصریح کرده اســت 13 کشتى در عملیات 
مربوط به نفتکش حضور داشــته اند و اکنون دو کشتى 
دیگر از سوى مرکز نجات دریایى شانگهاى به آنها ملحق 
شده اند و موفق به شناســایى یک باریکه نفتى در شمال 
شرق نفتکش شده اند. بنا به این گزارش، به خواست مرکز 
نجات ایران اطالعیه ها و هشدارهایى به زبان هاى چینى 
و انگلیسى داده شده اســت که همه باید مراقب شرایط 
زیســت محیطى این ناحیه باشــند و چین با ژاپن و کره 

جنوبى هم در این راستا در حال همکارى است.
«لوکانگ» سخنگوى وزارت خارجه چین هم در پاسخ به 
سئواالت مکرر خبرنگاران درباره اینکه چرا علت حادثه 
اعالم نمى شود، گفت مى توانم به شما بگویم که به طور 

جدى در حال بررسى علت سانحه هستیم.

چرا خدمه سانچى کشتى را ترك نکردند؟در 
همین حال حمید چینى ساز، کاپیتان خوزستانى با سابقه 
19 سال  دریانوردى در اقیانوس ها  و مسیرهاى دریایى در 
گفتگو با ایسنا به این سئوال پاســخ داده که چرا خدمه 
کشتى سانچى این کشتى را ترك نکرده اند. اظهارات این 

دریانورد باتجربه را در این باره بخوانید:

تنها فردى که مى تواند اجازه دهد تا افراد کشتى را ترك 
کنند، کاپیتان کشتى اســت. در این زمینه کاپیتان اگر 
احساس کند کشتى امن نیست، قطعاً فرمان ترك کشتى 
را خواهد داد زیرا در دریا، امن ترین محل خود کشتى است 
و تا زمانى که احتمال پایدارى کشتى وجود داشته باشد، 
کاپیتان حضور در کشتى را نســبت به ترك آن ترجیح 

خواهد داد. بر این اســاس اگر کاپیتان کشتى خطرى را 
احساس کند، قطعًا نسبت به ترك کشتى دستور خواهد 
داد. اگر کشتى دچار آسیب شود و به شکلى امکان ماندن 
در آن نباشد، به لحاظ فنى باید از آن فاصله گرفت زیرا اگر 
کسى در کشتى بماند، در زمان غرق شدن، کشتى همه 

چیز را با خود به پایین مى کشد. 

روزنامه «ایران» با على فریادرس از محافظان قدیمى
 آیت ا... هاشمى رفســنجانى گفتگو کرده، تا دیده ها و 
خاطرات خود را از همراهى طوالنى با آیت ا... هاشــمى 
بازگو کند. بخشى از خاطرات این محافظ مرحوم هاشمى 
را از روزگارى که مسئولیت حفاظت از او را بر عهده داشت 

بخوانید:
■ در طول دورانى که ایشــان رئیس مجلس بودند در 
ساعت هاى متفاوتى از منزل خارج مى شدند تا فرصت 
هر گونه برنامه ریزى ترور از منافقین یا دیگران ســلب 
شود. به یاد دارم قبل از اینکه ایشان از منزل خارج شوند 
با موتور منطقه را زیر نظر مى گرفتیم تا امنیت مسیر را 
بررســى کنیم. یکبار نیروهاى اطالعاتى و امنیتى یک 
منزل تیمى شناسایى کردند که قصد برنامه ریزى براى 
ترور ایشان را داشته اند.  آنها در اعترافاتشان گفته بودند 
زمانى که موتورسوارشان به ما نزدیک شد ما ترسیدیم 

عملیات را انجام بدهیم چون فکر کردیم لو رفته ایم. البته 
ما در گشــت مراقبتى خودمان متوجه برنامه آنها نشده 
بودیم چون هنوز هیچ اقدامــى در صحنه میدانى انجام 
نداده بودند. اما طبق اعترافشان قصد برنامه ریزى براى 

ترور ایشان را داشته اند. 
■ طبق گزارش هاى رسمى ایشان حدود 210 سفر به 
جبهه هاى دفاع مقدس انجــام دادند، که تأمین امنیت 
و مراقبت از ایشــان در این مناطق کار آســانى نبود. به 
خصوص اینکه برخى از این ســفرها طوالنى مدت بود 
و دشمن نیز به شــدت تالش مى کرد مقرهاى استقرار 
حاج آقا را شناســایى و به آنجا حمله کنــد. رفت و آمد 
ایشان هم به کلى سرى و محرمانه صورت مى گرفت، 
معموًال افــراد معدود و رده هاى باالى لشــکرى، مثل 
آقایان محسن رضایى، شهید صیاد شیرازى و شمخانى 
مى دانســتند که مرحــوم هاشــمى در منطقه حضور

 دارد. 
■ تیم حفاظتى آقاى هاشــمى، تیم ویژه اى بود. البته 
درخواست سپاه بود که این تیم قوى باشد. در تیم ایشان 
شخصیت هاى برجسته قوى و ورزشى حضور داشتند. ما 
تنها تیمى بودیم که در مدت 34 ســال خدمت، محافظ 
فردى بودیم که منزل شخصى اش 19 کیلومتر با دفتر 
کارش فاصله داشت. این مسئله خیلى مهم است چون 
دشمن از مســیر رفت و آمدهاى ایشان کامًال آگاه بود و 

باید خیلى حرفه اى عمل مى کردیم.  

مدیر پیام رســان «آى گپ» اظهار داشت: شایعه 
هک شدن پیام رســان آى گپ کذب محض است. 
محمد رســول کاظمــى اخیراً بــراى هک کردن 
این برنامه بــه هکرها وعده جایــزه یک میلیاردى

 داده بود. 
ســاعاتى بعد از توییت مدیر پیام رســان آى گپ، 
مطلبى با عنوان هک شــدن این پیام رسان منتشر 
شد؛  این پیام که با متن «پیام رسان ایرانى آى گپ که 
یک میلیارد تومان براى هک اطالعات رمزگذارى 
شده اش جایزه گذاشــته بود، پس از دو ساعت هک 

شــده و خبر جایزه را لحظاتى از سایت خود حذف 
کرد!» در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده بود توسط 

مدیر آى گپ تکذیب شد.
محمدرســول کاظمى، مدیر پیام رسان آى گپ در 
این باره اظهار داشت: خبر هک شدن پیام رسان آى 
گپ دروغ است. شایعه هاى از این قبیل صرفًا براى 
تخریب آى گپ انتشار داده مى شود. کاظمى ادامه 
داد:  من همچنان پســت جایزه میلیاردى در سایتم 
موجود است و طبق توییتى که منتشر کرده ام، سر 

وعده خود هستم.

نماینده ولى فقیه در خراسان رضوى با ارسال نامه اى به 
دبیر شورایعالى امنیت ملى به اتهام دخالت در اغتشاشات 
مشهد واکنش نشــان داد و خواســتار ریشه یابى دقیق 

حوادث اخیر مشهد شد.
آیت ا... ســید احمد علم الهدى در این نامه آورده است: 
مدتى بعد از تجمع اعتراض آمیز تنــى چند از مردم در 
7 دى ماه 96 در میدان شهداى شــهر مقدس مشهد و 
اغتشاشــات در قالب آن از بعضى که بعضًا افراد مسئول 
در نظام هستند اتهاماتى مبنى بر نقش اینجانب در این 

ماجرا اظهار شد.
در سال هاى اخیر و در پى سوء مدیریت مسئوالن ذیربط 
بر فضاى رسانه اى کشــور بارها آماج اتهامات واهى و 
تخریب شــخصیت قرار گرفتم که در راســتاى اهداف 
اسالم و انقالب باکى نداشــته و ندارم. لکن مورد اخیر 
با هدف تشــویش اذهان عمومى و گمراه ساختن افکار 
مردم از حقایقى اســت که امروز بر ملت مسلمان ایران 
مى گذرد... اینجانب در روز این تجمعات در سفر سبزوار 
بودم و به محض بازگشت...گزارشاتى دریافت کردم که 

کامًال منطبق بر بیانات مقام معظم رهبرى در 19 دى بود 
و براى همه فصل الخطاب قرار گرفت.

شاید بعضى در این روزها به جاى ریشه یابى این تجمعات 
و اعتراضات و حل آنها نســبت به سندسازى در جهت 
اهداف سیاسى حزب یا جریان سیاسى خود مشغول باشند 
که الزم است آن نهاد عالى امنیتى به طور دقیق نسبت به 
ریشه ها و عوامل اغتشاشات هفتم دى ماه مشهد تحقیق 

و تفحص نموده و به ملت شریف ایران گزارش دهد.

یک رســانه آمریکایى از اختالفات داخلــى در دولت 
آمریکا بر ســر لغو معافیت هاى تحریمى صدا و سیماى 
جمهورى اسالمى ایران خبر داده است. روزنامه آمریکایى 
«واشــنگتن فرى بیکن» از مخالفت وزارت امور خارجه 
آمریکا با لغــو معافیت هاى تحریمى صدا و ســیماى 
جمهورى اسالمى ایران خبر داد. این روزنامه به نقل از 
چند منبع آگاه در کاخ سفید گزارش داد «رکس تیلرسون» 
وزیر امور خارجه آمریکا در تالش اســت مانع از اعمال 
تحریم هاى جدید علیه صدا و ســیما شود.این در حالى 
است که کاخ سفید در پى بروز ناآرامى هاى اخیر در برخى 

شهر هاى ایران وعده داد که براى حمایت اغتشاشگران، 
تلویزیون دولتى ایران را تحریم خواهد کرد.

منابــع آگاه در گفتگو با واشــنگتن فرى بیکن، هدف از 
مخالفت تیلرســون با تحریم صدا و سیماى جمهورى 
اســالمى ایران را حفظ توافقى اعــالم کرده اند که در 
ســال 2013 تحــت نظــارت ســازمان بین المللــى 
ارتباطــات ماهواره اى بــراى لغو تحریم هــاى صدا و 
ســیما به امضا رســید. از آن زمان به بعد، دولت آمریکا 
هر 180 روز یکبــار تحریم هاى صدا و ســیما را تعلیق 

کرده است.

آخرین وضعیت نفتکش غرق شده ایران در زیر آب

روبات ها به سانچى نفوذ مى کنند
«َعَلم» به تلویزیون مى آید

  ایسنا| مصطفى شــوقى، کارگردان 
مســتند جنجالى «هویدا» که با واکنش ها و 
اظهارنظرهاى مختلفى از سوى کارشناسان و 
مردم روبه رو شد، مستندى جدید پیرامون اسدا... 
َعلَم ساخته است که در ایام دهه فجر از رسانه 

ملى به نمایش در مى آید.
این مستند چهار قســمتى با استفاده از فیلم ها 
و تصاویر دیده نشده، تالش کرده به شیوه اى 
متفاوت و از زاویه نگاهــى جدید، مخاطب را با 

واقعیات رژیم پهلوى آشنا سازد.

12 درخت کهنسال 
ثبت شدند 

  تسنیم| کار شناسان میراث فرهنگى 
12 درخت کهنســال ایرانى را در فهرست آثار 
ملى طبیعى کشــور ثبت کردنــد. درخت چنار 
روستاى شــرکان، درخت چنار سراب هولى و 
درخت چنار پشته از اســتان کرمانشاه، درخت 
کهنســال طوعلى و درخت کهنســال کوانق 
در شهرســتان خداآفرین، درخت کهنســال 
خسروکندى و درخت کهنســال دغداغان در 
شهرستان کلیبر، درخت کهنسال گردو اندرگان 
مرزقــان، درخــت کهنســال دروازه و درخت 
کهنسال چهارسوق مراغه از استان آذربایجان 
شرقى و درختان گردوى کهنسال تنگ سیاه و 
درختان نارون امامزاده امام قیس(ع) از اســتان 

چهارمحال و بختیارى به ثبت رسیدند.

لوالى دردسرساز
  تسنیم| درباره ســود صنعت کنکور، 
فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد گفته است یک 
لوال میان نظام پرورشى و آموزش عالى کشور 
وجود دارد که بر این اساس هشت هزار میلیارد 
تومان گردش مالى کنکور اســت، کالس هاى 
کنکور و برگزارى آزمون و مســائل اینچنینى 
داراى هشــت هزار میلیارد تومان گردش مالى 
است که افرادى اجازه نمى دهند، کنکور حذف 

شود.

بازنشستگى
 و پیشتازى اصفهان

  جام جم آنالین | ســازمان تأمیــن 
اجتماعى اعالم کرد: بازنشستگى پیش از موعد 
باعث کاهش میانگین سن بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعى شــده اســت و در حال حاضر 
30درصد از بازنشستگان کمتر از 60 سال سن 
دارند. این سازمان همچنین اعالم کرده: آمارها 
نشان مى دهد در استان هاى تهران و اصفهان 
فاصله بین بازنشستگى تا سالمندى بیشتر است.

روند رو به رشد
 مصرف بنزین 

  ایسنا| میانگین مصرف بنزین کشور 
 از ابتداى ســال 1396 تا 26 دى ماه 80 میلیون 
و 400 هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته که 75 میلیون و 500 هزار لیتر بوده 

حدود 7/9درصد رشد داشته است.

حاال چرا؟!
   خبر آنالین | «شرق» نوشت: در سى و 
سومین جشنواره موسیقى فجر امسال، گروه هاى 
مختلف موســیقى...اجراى خود را روى صحنه 
بردند... نشان  دادن ساز، نشــان  دادن خانم ها 
کنار آقایان در حال ساز زدن و خانم هایى که کنار 
آقایان در گروه کر همخوانى مى کنند، تصاویرى 
است که سال هاست رسانه ملى از نشان  دادن 
آنها به  شــدت خوددارى کرده. حاال چه اتفاقى 
افتاده است که ما مى توانیم این تصاویر را ببینیم؟ 
آیا چون تبلیغ کنســرت، مربــوط به خود صدا 
و ســیما بوده، دیدن اینگونــه تصاویر ایرادى

 ندارد؟ 

واکنش علم الهدى به اتهام دخالتش در اغتشاشات روزى که مى خواستند هاشمى را ترور کنند

وزارت خارجه آمریکا
مخالف تحریم صدا و سیماى ایران

کل کل بر سر هک پیام رسان ایرانى 

حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمى روز  پنج شنبه در جمع روحانیون استان اصفهان، اظهار داشت: فایلى که 
اخیراً از انتخاب مقام معظم رهبرى در اینترنت پخش شده کامل نیست و تنها بخش اول آن پخش شده و قسمت دوم 
آن پخش نشده که آقا در آن زمان تواضع کرده و گفته اند مرا انتخاب نکنید. این براى بزرگان ما افتخار است که به دنبال 

جاه و مقام نیستند. براى ما سئوال است که این فایل مخفى چگونه منتشر شده و در بى بى سى نشان داده شده است.

فایل مخفى را چطور پخش کردند؟ 
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در سى وششمین جشنواره فیلم فجر، على نصیریان 
تنها بازیگر نسل قدیمى ســینماى ایران و جزو پنج 
پیشکسوت ماندگار بازیگرى اســت که در این دوره 
با فیلمى جدید به جشنواره مى آید، در حالى که هیچ 

خبرى از بازیگران زن پیشکسوت نیست.
«امپراطور جهنم» پرویز شیخ طادى جدا از حاشیه هایى 
که براى حضورش در جشنواره فجر از سال گذشته 
تاکنون داشته امسال با حضور یکى از بازیگران قدیمى 
سینما همراه است. على نصیریان که تابستان امسال 
شب هاى زیادى را در سالن اصلى تئاتر شهر با نمایش 
«اعتراف» به کارگردانى شــهاب حســینى میزبان 
عالقه مندان بود، در جشــنواره فجر فیلم «امپراطور 

جهنم» را دارد.
او سه ســال قبل فیلم «ایران برگر» مسعود جعفرى 
جوزانى در جشنواره داشــت ولى با وجود فیلم هاى 
متعددى که در طول این سال ها بازى کرده تاکنون 
ســیمرغ بلورین بازیگرى را از جشنواره فجر نگرفته 

است.
بازیگــر فیلم هاى «بوى پیراهن یوســف»، «ناخدا 
خورشــید»، «گاو»، «دیوانــه اى از قفــس پرید»، 
«پستچى سه بار در نمى زند» و.. در همکارى دیگرى 
با پرویز شیخ طادى در فیلم «امپراطور جهنم» بازى 
کرده و پیش از این هم در «شــکارچى شنبه» 
این کارگردان که امسال براى کسب 
دومیــن ســیمرغ بهترین 
کارگردانى در بخش 

سوداى سیمرغ رقابت مى کند، حضور داشته است. البته 
این دو فیلم شباهت هایى به لحاظ موضوع با یکدیگر 
دارند و به وقایع خاورمیانه و اتفاقات تروریستى و داعش 

اشاره مى کنند.
کارگردان فیلم سینمایى «شــکارچى شنبه» درباره 
بازى على نصیریان که به عنوان شــخصیت اصلى 
«امپراطور جهنــم» در ایــن پروژه حضــور دارد، 
گفت: نباید فرامــوش کنیم اســتاد نصیریان بازى 
شــگفت انگیزى در این پروژه دارند؛ آن هم در سن 
83 سالگى. حضورشان در این فیلم بسیار مغتنم بود. 
درست است که بازیگران جوان خوبى هم در جشنواره 
با چند فیلم حضور دارند، اما استاد نصیریان واقعاً در این 
فیلم مخاطب را متحیر مى کند.  این بازیگر در سن 83 
سالگى یک نقش بسیار سخت را ایفا کرد. نقشى که 
به لحاظ روحى و فیزیکى بسیار سنگین بود. یکى از 
بازى هاى شاخص و شاهکار هاى وى را شاهد خواهیم 
بود. سطح بازى آقاى نصیریان به قدرى باالست که 
مى تواند براى بسیارى یک کالس بازیگرى محسوب 
شــود. او با حضورش در این فیلم واقعاً مکتبى را وارد 
فیلم کرد که باید آن را دید و لذت برد. او یک مکتب 
حرفه اى را با خود مى آورد کــه در آن کار، خانواده و 
مجموعه اى از اخالقیات وجــود دارد و کل گروه را با 
منش خودشان متأثر مى کنند. آقاى نصیریان بازیگر 
درخشان و قابل تأملى اســت. امیدوارم مورد توجه 
داوران جشنواره قرار بگیرد. البته در غیر این صورت 

هم ذره اى از ارزش هاى وى کم نخواهد شد.
دیگر بازیگر کهنه کار امســال جشــنواره، داریوش 
ارجمند اســت که در ســال هاى گذشــته بیشتر در 

سریال هاى تلویزیونى بازى کرده است.

او امسال با درام عاشقانه «ماهورا» به کارگردانى حمید 
زرگرنژاد به جشــنواره مى آید و در کنار او بازیگران 
جوانى همچون ســاعد ســهیلى، بهاره کیان افشار، 
یوســف مرادیان، میترا حجار، مونا فرجاد و کامران 

تفتى هم بازى مى کنند.
بازیگر فیلم هاى «ناخدا خورشید»، «سگ کشى»، 
«آدم برفى»، «ناصرالدین شاه آکتور سینما»، «کشتى 
آنجلیکا» و «اعتراض» تاکنون دوبار برنده ســیمرغ 
بلورین جشنواره در نقش اول و مکمل براى فیلم هاى 
«ناخدا خورشید» و «سگ کشى» شده و چند بار دیگر 

هم کاندیداى دریافت جایزه شده است.
اکبر عبدى هم یکى دیگر از بازیگران قدیمى سینماى 
ایران است که در دهه گذشته گاهى با سالى بیش از 
سه فیلم حضور پررنگى در ســینما داشته و امسال با 
فیلم «ســوءتفاهم» احمدرضا معتمدى در جشنواره 
حاضر مى شود. وى که این روزها فیلم «عشقوالنس» 
را هم بر پرده سینماها دارد، در جشنواره فیلم فجر دو 
بار جایزه بهترین بازیگر نقش مکمــل مرد را براى 
فیلم هاى «مــادر» و «خوابم مى آد» گرفته اســت. 
بازیگر فیلم هاى «هنرپیشــه»، «اجاره نشین ها»، 
«دزد عروسک ها»، «ســفر جادویى»، «ناصرالدین 

شاه آکتور سینما»، «دلشــدگان، «آدم برفى» و 
«روز فرشته» در فیلم هاى اخیرش خیلى کم 

فرصت تکرار نقش هاى ماندگارى که پیش 
از این خلق کرده بود را داشته  و در فیلم 

جدید معتمدى هم با مریال زارعى، 
کامبیز دیربار و پژمان جمشیدى 

همبازى بوده است.
جمشید هاشــم پور نیز از 

جمله بازیگرانى  اســت که خیلى از عالقه مندان به 
ســینما نقش هاى خاطره انگیزى را از او به یاد دارند 
و امسال در دو فیلم «دارکوب» و «هایالیت» بازى 

او را در جشــنواره مى بینیم. او که سال گذشته 
فیلم «انزوا» را در جشنواره فیلم فجر داشت 

و چند ماه قبل هم فیلــم «ملى و راه هاى 
نرفته اش» تهمینه میالنى را روى پرده 

داشت، در دوره هاى اخیر جشنواره 
فیلم هاى «مــن دیه گو مارادونا 

نیســتم» و «هیس دخترها 
فریــاد نمى زننــد» را به 

نمایش گذاشت.

نسخه ویدئویى  «اکسیدان» همان است که 
در سینماها اکران شد

«لحظه گرگ و میش» در کلیساى ارامنه

خواننده «سنتورى 2» مشخص شد 

با توزیع فیلم سینمایى «اکسیدان» در شبکه نمایش خانگى، منوچهر 
محمدى تهیه کننده این فیلم مى گوید نسخه ویدئویى این فیلم، تفاوتى 
با آن فیلمى که چند ماه پیش در سینماهاى کشور به نمایش درآمد ندارد. 
با اکران این فیلم برخى از نمایندگان خواستار پایین کشیدن آن از پرده 
سینماهاى کشور شدند اما این اتفاق در نهایت رخ نداد و تنها اعالم شد 
که در نسخه شبکه نمایش خانگى این فیلم اصالحیه هایى به آن وارد 

خواهد شد. 
این فیلم ســینمایى که از اوایل تابستان امســال به نمایش درآمد، با 
اســتقبال مخاطبان روبه رو شد و توانســت 11 میلیارد تومان فروش 
کند.اما در اواسط اکران این فیلم، ناگهان چند نماینده مجلس با انتشار 
نامه اى خواهان پایین کشیدن این فیلم از پرده سینماها شدند. نمایندگان 
مجلس معتقد بودند که در فیلم حامد محمدى و «مادر قلب اتمى» به 

دین مسیحیت توهین شده است. 
این ادعا واکنش تنــد تهیه کنندگان این دو فیلــم را برانگیخت و آنها 
بحث توهین به مقدسات دین مسیحیت در این فیلم ها را رد کردند. اما 
با نزدیک شدن به پایان اکران «اکسیدان» در سینماهاى کشور، اعالم 
شد که در نسخه شبکه نمایش خانگى این فیلم، اصالحیه هایى به آن 

وارد خواهد شد.
با گذشت چندین ماه از پایان اکران «اکسیدان»، چهارشنبه هفته پیش 
نسخه شــبکه نمایش خانگى این فیلم توزیع شــد. منوچهر محمدى 
تهیه کننده «اکسیدان» در پاسخ به این پرسش که آیا در نسخه شبکه 
نمایش خانگى، اصالحیه هایى به این فیلم سینمایى وارد شده است 
یا خیر به آى سینما گفت: «نســخه فیلم "اکسیدان" که در شبکه 
نمایش خانگى منتشرشد، عیناً همانى است که در سینماهاى کشور 
به نمایش درآمد و ما در این فیلم اصالحیه هایى را اعمال نکردیم.»
در «اکسیدان» امیر جعفرى، جواد عزتى، لیندا کیانى، شبنم مقدمى، 

شقایق دهقان و... به ایفاى نقش مى پردازند.

تصویربردارى ســریال «لحظه  گرگ ومیش» به کارگردانى همایون 
اســعدیان و تهیه کنندگى حســین طاهرى این روزها در کلیســا و 

آرامستان ارامنه کاتولیک ادامه دارد. 
در این ســریال فاطمه گودرزى، فرید ســجادى حســینى، علیرضا 
کمالى نژاد، حسام محمودى، المیرا دهقانى، شهره سلطانى و... به ایفاى 
نقش مى پردازند. نام این سریال در ابتدا «سوگند» بود، اما به «لحظه 

گرگ و میش» تغییر پیدا کرده است.
در این سریال سکانس هاى مربوط به دهه  60 در خانه اى قدیمى که 
یکى از لوکیشن هاى اصلى سریال است انجام شده و فاطمه گودرزى 
و فرید سجادى حســینى نقش یک زوج را در این مجموعه تاریخى 

ایفا مى کنند.
 نقش محورى قصــه  «لحظه  گرگ ومیش» را یــک بازیگر جدید با 
کاراکتر «حنانه» بر عهده دارد.  این سریال در روزهاى پایانى شهریور 

ماه کلید خورده و قرار است در سال 97 پخش شود.
داســتان ایــن مجموعه روایتگــر فراز و فــرود خانــواده اى اصیل 
ایرانى در طول ســه دهه است. این ســریال با محوریت زندگى تنها 
دختر خانواده کــه از دهه 60 با حــوادث گوناگونــى از قبیل جنگ 
تحوالت اقتصادى و اجتماعى و ... آغاز و تا زمان معاصر ادامه خواهد 

داشت.

داریوش مهرجویى به زودى فیلمش را کلید خواهد زد و نام مسعود صادقلو 
به عنوان خواننده این فیلم مطرح شده است.صادقلو در صفحه اینستاگرام 
خود با انتشار عکسى به همراه محمدرضا شریفى نیا خبر از حضور خود در 
فیلم سینمایى «سنتورى 2» داده است. شنیده ها هم حکایت از پیش تولید 
جدى سرى دوم این فیلم دارد و داریوش مهرجویى به زودى قسمت دوم 
«سنتورى» را جلوى دوربین خواهد برد. چنانچه خبر جایگزینى صادقلو به 
جاى چاوشى در «سنتورى» قطعى باشد این دومین حضور سینمایى صادقلو 
پس از حضور موفق در فیلم «خفگى» اســت. این فیلمنامه قصه «على» 
شخصیت اصلى داستان «سنتورى» است که بعد از ترك اعتیاد از آسایشگاه 
مرخص شده و به دنبال کارهاى موسیقى خود درگیر اتفاقاتى تازه مى شود.

بازیگر کودك سریال «لیسانسه ها» مى گوید براى اینکه انتخاب کند در چه آثارى بازى کند 
با سروش صحت مشورت مى کند.

عرفان برزین، بازیگر کودك سریال «لیسانسه ها» درباره چگونگى همکارى اش با سروش صحت گفت: 
من در سریالى به نام «خوب، بد، زشت» بازى مى کردم که خانم بهاره رهنما هم بازیگرش بود و او من را براى 

سریال «شمعدونى» به سروش صحت معرفى کرد.
 این بازیگر کودك درباره سروش صحت نیز بیان کرد: از مشورت هاى آقاى صحت خیلى استفاده مى کنم و هر بار که 

بازى در فیلم یا سریال جدیدى به من پیشنهاد مى شود با ایشان مشورت مى کنم.
برزین درباره عالقه خود به بازى در فیلم و ســریال گفت: من از چهار سالگى وارد بازیگرى شدم و تاکنون در حدود 40 

فیلم و سریال بازى کرده ام.
این بازیگر ده ســاله از عالقه اش به فیلم دیدن گفت و توضیح داد: بیشــتر فیلم هاى ایرانى را دوست دارم مخصوصًا 

فیلم هاى خودم را هم چندین بار نگاه مى کنم مثًال از فیلم هاى خودم «دزد و پرى2» 
را تا به حال چندین بار دیده ام که برایش در جشــنواره فیلم کودك اصفهان 

جایزه هم گرفته ام. «دزد عروسک ها» ساخته محمدرضا هنرمند هم از 
آن فیلم هایى است که تاکنون چندین بار آن را دیده ام.

وى ادامه داد: فیلم هاى کمى ترسناك را هم دوست دارم اما فیلم هاى 
«بکش بکش» و آثار خشن را دوست ندارم و مرا اذیت مى کند.

برزین توضیح داد: از مدرسه هم که به خانه مى آیم کمى استراحت مى کنم 
و بعد تکالیفم را انجام مى دهم و از ساعت هشت شب تا زمانى که مى خوابم 

با پدر و مادرم فیلم و سریال مى بینیم.
بازیگر «شمعدونى» با اشاره به اینکه با بازیگران زیادى بازى 

کرده است درباره بازیگر مورد عالقه اش گفت: خوشحالم 
که در کنار بازیگران مختلفى در فیلم و سریال ها بوده 

ام اما شهاب حســینى را هم خیلى دوست دارم و 
عالقه دارم در یک فیلم یا ســریال در کنارش 

بازى کرده و از تجربیاتش استفاده کنم.
وى در پایــان درباره شــغل مورد نظرش 

در آینده هــم گفت: من 
هــم دوســت دارم 

فوتبالیســت شوم 
و هــم بازیگر، اما 
بازیگرى را بیشتر 

دوست دارم.

محم
با آن
با اکر
سینم
که د
خواه
این ف
اســت
کند.ا

نامه اى
مجلس

دین
این اد
بحث
با نزد
شد ک
واردخ
با گذ
نسخ
تهیه
نمای

د
شقای

ــاله از عالقه اش به فیلم دیدن گفت و توضیح داد: بیشــتر فیلم هاى ایرانى را دوست دارم مخصوصا 
را هم چندین بار نگاه مى کنم مثًال از فیلم هاى خودم «دزد و پرى2»

ین بار دیده ام که برایش در جشــنواره فیلم کودك اصفهان 
ه ام. «دزد عروسک ها» ساخته محمدرضا هنرمند هم از 

ست که تاکنون چندین بار آن را دیده ام.
لمهاى کمى ترسناك را هم دوست دارم اما فیلم هاى 

 و آثار خشن را دوست ندارم و مرا اذیت مى کند.
د: از مدرسه هم که به خانه مى آیم کمى استراحت مى کنم

 انجام مى دهم و از ساعت هشت شب تا زمانى که مى خوابم 
لم و سریال مى بینیم.

نى» با اشاره به اینکه با بازیگران زیادى بازى 
ه بازیگر مورد عالقه اش گفت: خوشحالم 

گران مختلفى در فیلم و سریال ها بوده 
ســینى را هم خیلى دوست دارم و 

ک فیلم یا ســریال در کنارش 
جربیاتش استفاده کنم.

درباره شــغل مورد نظرش 
گفت: من 

 دارم 
شوم
اما 
شتر

دوست دارم 
همبازى شهاب حسینى شـوم

بازیگر کودك «لیسانسه ها»:



0404ورزشورزش 3140 سال چهاردهمشنبه  30 دى  ماه   1396

یک سپاهانى دیگر فسخ کرد

هادى عقیلى مدافع سابق ســپاهانى ها از هواداران این تیم خواست تا 
همچنان با صبورى از تیم خود کمک کنند و کرانچار را قربانى اشتباهات 

نفرات گذشته نکنند.
هادى عقیلى که به تازگى تولد 37 ســالگى خود را پشــت سر گذاشته 
است، در مورد شرایط نابســامان این روزهاى سپاهان و نیاز این تیم به 

هوادارانش براى خروج از بحران صحبت کرده است:
به خاطر اشــتباهات گذشــته کادر فنى فعلى را 

قربانى نکنیم
تیم سپاهان با همین کادر فنى یک قهرمانى لیگ و جام 

حذفى را در آن شرایط سخت به دست آورده و باید به 
این کادر فنى احترام گذاشت و به خاطر اشتباهات سال 
هاى گذشته و کسانى که قبًال اشتباه کردند( عبداهللا 

ویسى و اصغر باقریان)، نباید این کادر فنى را از دست داد. 
این کادر فنى نیاز به زمان دارد و نباید اشتباهات گذشته 

باعث از دست دادن این کادر شود.
یک ســال قهرمانى را بــه خاطر 

نداشتن هوادار از دست دادیم
من مى خواهم این موضوع را به هواداران گوشزد کنم که 

ما یک سال قهرمانى را از دست دادیم به خاطر اینکه 
نه بازى خانگى داشتیم و نه مى توانستیم هواداران 

را در کنار خود داشــته باشیم. در همان سال 
پرســپولیس در بازى آخر قهرمان شد، 

در حالى که ما خیلــى جلوتر از 
آنها بودیم ولى واقعًا 

بدون هــوادار بازى 
کردن دیگر براى سپاهان معنا نداشت و خیلى سخت بود.

آخرین قهرمانــى ما با انــرژى مثبت 
هواداران بود

هواداران ســپاهان باید بدانند که خیلى مهم است که حضور 

داشته باشند و حضورشان مثبت باشد؛ واقعًا تأثیرگذار است. حتى آخرین 
قهرمانى هم  با حضور پررنگ هواداران ما به دست آمد. من همان موقع 
بعد از بازى با پرسپولیس که دو بر یک برنده شدیم و به کورس برگشتیم، 
گفتم که فقط و فقط انرژى هواداران بود که باعث شد ما برگردیم و این 
عین واقعیت است. پس باز هم کمک کنند؛ مثل همیشه که خیلى کمک 
کردند. باز هم صبورتر  باشــند؛ من از آنها خواهش مى کنم که صبورتر 

باشند.
ما هم مثل هواداران ناراحتیم

ما هم مثل هــواداران ناراحتیم. هم هــواداران براى تیم 
زحمت کشــیده اند، هم مدیریت و هم کادر فنى و هم 
بازیکنانى مثل ما. همه زحمت کشــیده اند تا این تیم 
اسم و رسمى پیدا کند و االن هم به خاطر همان اسم و 
رسم است که اینقدر مردم اصفهان ناراحت هستند و 

اینقدر انتقاد و فشار روى تیم وجود دارد.
کمک نکنیم تا تیم ضعیف تر شود

اگر یک تیم ســاده میان 
جدولى بود، کسى 

با تیم سپاهان کار 
نداشــت؛ چــون 
ى  نى هــا ما قهر
متعدد دارد، با این 
تیــم کار دارند؛ 
شاید مى خواهند 
ضعیف تــر 
کمک  شود؛ 
نکنیــم که 
ضعیف تر 

شود. بیاییم با مثبت اندیشى و حمایت بیشتر این 
فصل را به پایان برسانیم و در فصل بعد با قدرت 

ا برگردیم و آن شعار ”حاال حاال قهرمانیم“  ر
دوباره در ورزشگاه بخوانیم.

هنوز براى ســهمیه دیر 
نشده

هنوز هم که هنوز اســت من امیدوارم که 
امسال تیم ســهمیه بگیرد. چون دور از 
دسترس نیست؛ تعداد بازى هاى زیادى 
تا آخر فصل باقى مانده اســت و نفرات 
جدیدى هم به تیم اضافه شده اند. مهدى 

شریفى اضافه شده، مســعود حسن زاده از 
مصدومیت رهایى پیدا مى کنــد و امیدوارم زودتر برگردد. 
بازیکنان دیگرى هم اضافه شده اند و دست کادر فنى باز 

شده است و یک سرى هم مصدوم بوده اند که برگشتند.
سپاهان بدون هوادار یک تیم معمولى 

مى شود
بازیکنان ســپاهان باید بدانند و مطمئنــم مى دانند که 
این تیم پیشــنیه بســیار باالیــى دارد و 
پرافتخارتریــن 
تیــم لیگ 
تــر  بر
ســت.  ا

آســیا  در 
بود؛ ما چند سال در شناخته شده ترین تیم 

باشگاه هاى آســیا بازى مى کردیم و به تیم سپاهان بیشتر از سایر 
تیم ها احترام مى گذاشــتند. باید تالش خیلى بیشــترى داشته باشند و 
مسئولیت بیشــترى قبول کنند و قدر پیراهن طالیى سپاهان را بدانند 
تا بتوانیم با کمک هواداران آن شــعار را دوباره بخوانیم. هواداران هم 
بدانند که اگر بخواهند به ورزشــگاه نیایند و کمک نکنند، سپاهان یک 
تیم معمولى مى شــود. تیم بدون هوادار یک تیم معمولى بیش نیست. 
این را باید بدانند و از آنها توقع داریم کــه کمک کنند این تیم دوباره به 

اوج برگردد.

هادى عقیلى:

  سپاهان تاوان دوران ویسى
  و باقریان را مى دهد

مربى دروازه بان هاى تیم فوتبال ســپاهان به شایعاتى 
که در مورد او و کریم قنبرى به وجود آمده است واکنش 

نشان داد.
على لســان فوالدى، مربى دروازه بان هاى تیم فوتبال 
ســپاهان در گفت و گو یى، در مورد دلیل صادر نشدن 
کارت مربیگرى او و کریم قنبــرى اظهار کرد: ابتدا باید 
توافق مالى با باشــگاه انجام شــود، ســپس قرارداد ما 
در هیأت فوتبال استان 
ثبت شــود و بعد 
ى  ا بــر
ر  و صد

کارت مربیگرى به فدراســیون مراجعه کنیم، اما چون 
در این مدت بســیار گرفتار بودیم ایــن کار هنوز انجام 

نشده است.
وى در پاسخ به اینکه آیا هنوز بر سر مسائل مالى با باشگاه 
سپاهان به توافق نرســیده اند، افزود: این موضوع خیلى 
مهم نیســت، همانطور که گفتم در این مدت ســرمان 

شلوغ بوده است.
مربى دروازه بان هاى سپاهان در واکنش به اینکه برخى 
هواداران سپاهان این طور عنوان مى کنند که دلیل این 
تأخیر این است که شــاید کرانچار زیاد تمایلى به اضافه 
شدن او و قنبرى به کادر فنى سپاهان نداشته، گفت: اصًال 
این طور نیست و تا کرانچار موافق نباشد هیچ کس از تیم 
جدا و کسى هم به تیم اضافه نمى شود. مطمئن باشید که 
این تصمیمات در اختیار سرمربى تیم است و من و قنبرى 
با موافقت کرانچار به کادر فنى اضافه شده ایم و در حال 

کار هستیم و هیچ مشکلى با هم نداریم.
لسان فوالدى در مورد اینکه شنیده شــده کرانچار تنها 

با حضور او و قنبرى در تمرینات سپاهان موافقت کرده 
و موافق حضور آنها روى نیمکت نیســت، ادامه داد: این 
شایعات اصًال درست نیست. روند صدور کارت مربیگرى 
به زودى انجام مى شود و انشاا... مى توانیم از هفته آینده 

روى نیمکت تیم بنشینیم.
وى در مورد شــرایط دروازه بان هاى ســپاهان گفت: 
خوشبختانه ابراهیم عالمه یک دروازه بان باتجربه است 
که سابقه حضور در دیدارهاى بین المللى زیادى را دارد. 

ســایر دروازه بان هاى تیم هم جوان و آینده ار هستند 
و امیدوارم بتوانیم آموزش خوبى به آنها بدهیم و در 

آینده از این دروازه بان هاى جوان استفاده کنیم.
 گفتنى اســت 21 آذرمــاه امســال و در تعطیالت 

نیم فصل لیگ برتر، باشگاه ســپاهان پس از جلسه 
هیأت مدیره این باشگاه با زالتکو کرانچار اعالم کرد 
کریم قنبرى به عنوان دســتیار و على لسان فوالدى به 

عنوان مربى دروازه بان ها با موافقت کرانچار 
به کادر فنى تیم فوتبال ســپاهان اضافه 

شدند و قرارداد تونچى مردولیاس، مربى دروازه بان هاى 
سابق این تیم نیز فسخ شده اســت، اما با گذشت چهار 
هفته از نیم فصل دوم لیگ برتر کارت مربیگرى قنبرى 
و لسان فوالدى هنوز صادر نشده و این موضوع حرف و 

را بــه دنبال داشــته و هواداران حدیث هایى 
ســپاهان واکنش هــاى 
مختلفى به این تأخیر 

داشته اند.

رافائل کرى از لیست بازیکنان 
ســپاهان در نیم فصل دوم لیگ 
برتر فوتبــال بیرون گذاشــته

 شد. 
  طبــق اعالم کمیتــه نقل و 

انتقاالت  ســازمان لیگ برتر فوتبال، نام 
رافائل کرى در لیست خروج این تیم دیده 
مى شود. بازیکن ناموفق برزیلى سپاهان که 
نتوانست عملکرد قابل قبولى داشته باشد از 

لیست زردپوشان بیرون گذاشته شد.

 خــروج رافائــل در حالى رقم خــورد که 
زالتکو کرانچار در قامت سرمربى سپاهان 
اعالم کــرده بود از تمــام خریدهاى خود 
راضى اســت با آنهــا فصل را بــه اتمام

 مى رساند.

حریف استقالل به دنبال جذب یک ستاره معارفه 
طارمــى  مهــدى  رســمى 

اى  گســترده  بازتــاب  قطــر  در 
در روزنامــه هــاى این کشــور داشــته 

است.
مهدى طارمى مهاجم 25 ســاله ایرانــى که در نقل 

و انتقــاالت مــاه ژانویــه از پرســپولیس ایــران به تیم 
الغرافــه قطر منتقل شــد شــب گذشــته با برگــزارى یک 

مراســم به صورت رســمى به هواداران این تیــم قطرى معرفى 
شد.

 پس از این اتفاق روزنامه هاى الوطن و الرایه چاپ کشــور قطر به طور 
گســترده آغاز کار مهاجم ایرانى در الغرافه و مراسم معارفه او را پوشش

 دادند. آنها به دلیل لقب تیم الغرافــه (پلنگ ها)، طارمى را ”پلنگ جدید“ 
خطاب کردند.

الغرافه که باید در مرحلــه پلى آف لیگ قهرمانان آســیا به میدان برود 
با به خدمت گرفتن وســلى اســنایدر هلندى و همچنیــن طارمى که 

آقــاى گل دو فصل اخیــر فوتبال ایران اســت عزم جــدى خود را 
براى بازگشــت به روز هاى خوب نشان داده اســت. از همین رو 

ملى پوش ایرانى کــه با پیراهن شــماره 9 در الغرافه به میدان 
مى رود، مسئولیت ســنگینى را در این تیم به عهده خواهد 

داشت.

ت. حتى آخرین 
 من همان موقع 
ورس برگشتیم، 
ا برگردیم و این

که خیلى کمک 
کنم که صبورتر 

شود. بیاییم با مثبت اندیشى و حمایت بیشتر این 
فصل را به پایان برسانیم و در فصل بعد با قدرت 

ا برگردیم و آن شعار ”حاال حاال قهرمانیم“  ر
دوباره در ورزشگاه بخوانیم.

هنوز براى ســهمیه دیر 
نشده

هنوز هم که هنوز اســت من امیدوارم که 

برگردد. 
فنى باز 

شتند.
مولى 

نند که 
دارد و 
یــن
لیگ
تــر
ــت.

آســیا   
چند سال در

ن بیشتر از سایر 
ــترى داشته باشند و 
الیى سپاهان را بدانند 
خوانیم. هواداران هم 
ک نکنند، سپاهان یک 
 معمولى بیش نیست. 
کنند این تیم دوباره به 

اما چون فدراســیون مراجعه کنیم، رى به
ســیار گرفتار بودیم ایــن کار هنوز انجام 

ه اینکه آیا هنوز بر سر مسائل مالى با باشگاه 
افقنرســیده اند، افزود: این موضوع خیلى 
، همانطور که گفتم در این مدت ســرمان 

ت.
ان هاى سپاهان در واکنش به اینکه برخى 
هان این طور عنوان مى کنند که دلیل این 
ت که شــاید کرانچار زیاد تمایلى به اضافه 
ى به کادر فنى سپاهان نداشته، گفت: اصًال 
ت و تا کرانچار موافق نباشد هیچ کس از تیم 
م به تیم اضافه نمى شود. مطمئن باشید که 
ت در اختیار سرمربى تیم است و من و قنبرى 
حال کادر فنى اضافه شده ایم و در انچار به

 هیچ مشکلى با هم نداریم.
ى در مورد اینکه شنیده شــده کرانچار تنها

قنبرى در تمرینات سپاهان موافقت کرده با حضور او و
و موافق حضور آنها روى نیمکت نیســت، ادامه داد: این

شایعات اصًال درست نیست. روند صدور کارت مربیگرى 
به زودى انجام مى شود و انشاا... مى توانیم از هفته آینده 

روى نیمکت تیم بنشینیم.
وى در مورد شــرایط دروازه بان هاى ســپاهان گفت: 
خوشبختانه ابراهیم عالمه یک دروازه بان باتجربه است 
که سابقه حضور در دیدارهاى بین المللى زیادى را دارد.

ســایر دروازه بان هاى تیم هم جوان و آینده ار هستند 
و امیدوارم بتوانیم آموزش خوبى به آنها بدهیم و در 

آینده از این دروازه بان هاى جوان استفاده کنیم.
1 گفتنى اســت 21 آذرمــاه امســال و در تعطیالت 

نیم فصل لیگ برتر، باشگاه ســپاهان پس از جلسه 
هیأت مدیره این باشگاه با زالتکو کرانچار اعالم کرد 
و على لسان فوالدى به قنبرى به عنوان دســتیار کریم

عنوان مربىدروازه بان ها با موافقت کرانچار 
به کادر فنى تیم فوتبال ســپاهان اضافه 

قرارداد تونچى مردولیاس، مربى دروازه بان هاى  شدند و
فسخ شده اســت، اما با گذشت چهار  نیز سابق این تیم
هفته از نیم فصل دوم لیگ برتر کارت مربیگرى قنبرى 
و لسان فوالدى هنوز صادر نشده و این موضوع حرف و 

را بــه دنبال داشــته و هواداران حدیث هایى 
ســپاهان واکنش هــاى 
مختلفى به این تأخیر 

داشته اند.

کرانچار
 ما را 

مى خواهد

مهاجم نیم فصل اول اســتقالل بعــد از توافق با 
مدیران القطر، قراردادش با این باشــگاه را امضاء 

کرد.
سجاد شهباززاده که نیم فصل اول نه چندان موفقى 
در بازگشت به استقالل داشــت و در نهایت با 
رضایت و توافق با مســووالن این باشگاه 
قراردادش را فســخ کــرد، در انتقالى غیر 
منتظره راهى لیگ ستارگان قطر شد. این 
مهاجم که از فصل 93 الى 95 دوران 
درخشانى در استقالل داشت، 
سال گذشته به سوپر لیگ 
ترکیه رفــت و در آالنیا 
اسپور ترکیه عضویت 
داشــت؛ اما عدم 
بــازى کــردن 

این  تیــم موجب در 
به ایران و بازگشــتش 

تهران پیوستن به نفت 
شد.

شــهباززاده کــه لیــگ 
شــانزدهم را مجــددا با 

اســتقالل آغاز کــرده بود، 
نتوانست نمایش دو سال قبل را 

در این تیم داشته باشــد تا در نقل و انتقاالت 
نیم فصل از جمع آبى ها جدا شــود. وى چند هفته 
پیش در تماسى تلفنى با امیر قلعه نویى به وى قول 
داد تا پس از جدایى از استقالل، به ذوب آهن بیاید، 

اما حاال او رسما امیرخان را دور زده است!

  ایران در نخســتین رنکینگ اعالم شده از سوى 
فیفا در سال 2018 در رده ســى و چهارم جهان 

قرار گرفت. 
به  گزارش  ایسنا، امروز (پنج شــنبه) 28 دى ماه 
جدیدترین رده بندى تیم هاى ملى فوتبال از سوى 

فدراسیون بین المللى فوتبال اعالم شد.
بر اســاس این رده بندى تیم   ملى فوتبال ایران  با 
797 امتیاز  در رده سى و چهارم جهان قرار گرفت.

تیم   ملى فوتبال ایران همچنان در رده نخســت 
کشورهاى آسیایى قرار دارد.

این نخستین رنکینگ اعالم شده در سال 2018 
میالدى است.

از نکات جالب توجه در رده بندى جدید فیفا، حضور 
تیم ملى فوتبال فلســطین در جمع 10 تیم برتر 
قاره آسیا اســت. این تیم با پنج پله صعود نسبت 
به رده بندى قبلى، توانســت در رده هفتم بهترین 

تیم هاى آسیا قرار بگیرد.
همچیــن تیم ملى فوتبال ســودان کــه در این 
رده بنــدى در رده 124 جهان قــرار گرفت با 12 
جابه جایى، بیشــترین میزان صعــود را به خود 
اختصاص داد. کشــورهاى سورینام و هائیتى نیز 
به ترتیب با 32 و 31 پله جابه جایى بیشترین میزان 
سقوط را به خود اختصاص دادند. سورینام و هائیتى 

در رده 160 و 87 جهان قرار دارند.
 

سجاد
 امیرخان را دور زد!

2 پله سقوط 

تیم فوتبال الهالل عربســتان براى جذب هافبک تیم ملــى پرو که در 
سائوپائولو برزیل بازى مى کند اقدام کرده است. 

  روزنامه الریاضیه عربستان  در خبرى اعالم کرد که باشگاه الهالل مذاکره 
با «کریستین کوئوا» هافبک هجومى تیم ملى پرو را آغاز کرده است.

کوئوا در حال حاضر در تیم ســائوپائولو برزیل بازى مى کند و الهالل قصد 
دارد تا پیش از اتمام نقل و انتقاالت زمستانى، این بازیکن را به خدمت بگیرد.

الهالل در دوره گذشته لیگ قهرمانان آســیا به فینال راه یافت ولى نتوانست 
قهرمان این مسابقات شــود. این باشــگاه که در دوره جدید لیگ قهرمانان با 

استقالل تهران همگروه است، قصد دارد با رفع نقاط ضعف خود، عنوان قهرمانى 
آسیا را از آن خود کند.
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به خاطر اشــتباهات گذشــته کادر فنى فعلى را 
قربانى نکنیم

تیم سپاهان با همین کادر فنى یک قهرمانى لیگ و جام 
حذفى را در آن شرایط سخت به دست آورده و باید به 
این کادر فنى احترام گذاشت و به خاطر اشتباهات سال 
که قبًال اشتباه کردند( عبداهللا  هاى گذشته و کسانى

ویسى و اصغر باقریان)، نباید این کادر فنى را از دست داد. 
این کادر فنى نیاز به زمان دارد و نباید اشتباهات گذشته 

باعث از دست دادن این کادر شود.
یک ســال قهرمانى را بــه خاطر 

نداشتن هوادار از دست دادیم
من مى خواهم این موضوع را به هواداران گوشزد کنم که 

ما یک سال قهرمانى را از دست دادیم به خاطر اینکه 
نه بازى خانگى داشتیم و نه مى توانستیم هواداران 

را در کنار خود داشــته باشیم. در همان سال 
پرســپولیس در بازى آخر قهرمان شد، 

در حالى که ما خیلــى جلوتر از 
آنها بودیم ولى واقعًا 

بدون هــوادار بازى 
کردن دیگر براى سپاهان معنا نداشت و خیلى سخت بود.

آخرین قهرمانــى ما با انــرژى مثبت 
هواداران بود

است که حضور مهم باید بدانند که خیلى هواداران ســپاهان

باشند.
ما هم مثل هواداران ناراحتیم

ما هم مثل هــواداران ناراحتیم. هم هــوا
زحمت کشــیده اند، هم مدیریت و هم
بازیکنانى مثل ما. همه زحمت کشــید
اسم و رسمى پیدا کند و االن هم به خاط
رسم است که اینقدر مردم اصفهان نا
اینقدر انتقاد و فشار روى تیم وجود دار
کمک نکنیم تا تیم ضعیف تر ش
اگر یک تیم
جد

با تی
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ش
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کنارافائل کرى از لیست بازیکنان  ا ل ا ک افائل
ســپاهان در نیم فصل دوم لیگ 
برتر فوتبــال بیرون گذاشــته

 شد. 
  طبــق اعالم کمیتــه نقل و 

اانتقاالت  ســاز قاال ان
رافائل کرى در

مى شود. بازیکن
نتوانست عملکر
لیست زردپوشا

حریف معارفه 
طارمــى مهــدى  رســمى 

اى  گســترده  بازتــاب  قطــر  در 
در روزنامــه هــاى این کشــور داشــته 

است.
5مهدى طارمى مهاجم 25 ســاله ایرانــى که در نقل 

و انتقــاالت مــاه ژانویــه از پرســپولیس ایــران به تیم
الغرافــه قطر منتقل شــد شــب گذشــته با برگــزارى یک 

مراســم به صورت رســمى به هواداران این تیــم قطرى معرفى 
شد.

 پس از این اتفاق روزنامه هاى الوطن و الرایه چاپ کشــور قطر به طور 
گســترده آغاز کار مهاجم ایرانى در الغرافه و مراسم معارفه او را پوشش

 دادند. آنها به دلیل لقب تیم الغرافــه (پلنگ ها)، طارمى را ”پلنگ جدید“ 
خطاب کردند.

الغرافه که باید در مرحلــه پلى آف لیگ قهرمانان آســیا به میدان برود 
با به خدمت گرفتن وســلى اســنایدر هلندى و همچنیــن طارمى که 

آقــاى گل دو فصل اخیــر فوتبال ایران اســت عزم جــدى خود را 
براى بازگشــت به روز هاى خوب نشان داده اســت. از همین رو 

9ملى پوش ایرانى کــه با پیراهن شــماره 9 در الغرافه به میدان 
مى رود، مسئولیت ســنگینى را در این تیم به عهده خواهد 

داشت.

داران براى تیم
 کادر فنى و هم

ده اند تا این تیم 
طر همان اسم و

راحت هستند و 
رد.
شود

ســاده میان  یم
کسى ولى بود،

یم سپاهان کار 
شــت؛ چــون 
ى  نى هــا ما ر
این عدد دارد، با

ــم کار دارند؛ 
شاید مى خواهند 
ضعیف تــر 
کمک  شود؛ 
نکنیــم که 
ضعیف تر 

رم و ی ن وز م وز
امسال تیم ســهمیه بگیرد. چون دور از 
دسترس نیست؛ تعداد بازى هاى زیادى 
تا آخر فصل باقى مانده اســت و نفرات 
جدیدى هم به تیم اضافه شده اند. مهدى 

شریفى اضافه شده، مســعود حسن زاده از 
ب مصدومیت رهایى پیدا مى کنــد و امیدوارم زودتر
بازیکنان دیگرى هم اضافه شده اند و دست کادر ف
بوده اند که برگش شده است ویک سرى هم مصدوم
سپاهان بدون هوادار یک تیم معم

مى شود
بازیکنان ســپاهان باید بدانند و مطمئنــم مى دانن
این تیم پیشــنیه بســیار باالیــى د
پرافتخارتری
تیــم
بر

سـ ا
در

تیم بود؛ ما چشناخته شده ترین
باشگاه هاى آســیا بازى مى کردیم و به تیم سپاها
تیم ها احترام مى گذاشــتند. باید تالش خیلى بیشـ
مسئولیت بیشــترى قبول کنند و قدر پیراهن طال
تا بتوانیم با کمک هواداران آن شــعار را دوباره بخ
بدانند که اگر بخواهند به ورزشــگاه نیایند و کمک
م تیم معمولى مى شــود. تیم بدون هوادار یک تیم
این را باید بدانند و از آنها توقع داریم کــه کمک ک

اوج برگردد.

تیم فوتبال الهالل عربس
سائوپائولو برزیلبازى مى
  روزنامه الریاضیه عربست
با «کریستین کوئوا» هاف
کوئوا در حال حاضر در تی
دارد تا پیشاز اتمام نقل
الهالل در دوره گذشته لی
قهرمان این مسابقات ش
استقالل تهران همگروه

آسیا را از آن خود کند.

هاى قطرى در تسخیر طارمى 
جلد روزنامه 
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همشهرى آنالین در تحلیلى جالب توجه به مقایسه دو 
بازیکن ستاره در فوتبال این روزهاى کشورمان پرداخته، 
به عقیده این سایت این دو سایت یکى در قامتى بازیکن 

بزرگ و دیگر در قامت انسانى متعالى است:
دو ستاره خبرســاز این روزهاى فوتبال ایران، ما را یاد 
روزهایى مى اندازند که فوتبال بر کاکل ســتاره هاى 
آبى و قرمز و اسم هایشان مى چرخید. 
حسین حسینى و مهدى طارمى، 
در حالى بر صــدر خبر هاى 
هفته پیش نشسته بودند که 
مدت ها بود این گونه درباره 
«فرد» در رسانه هاى ورزشى 
ســخنى نبود؛ دست کم این گونه 
کالسیک، طورى که عملکرد نفر، چنین 
بر مجموعه اى تاثیر بگــذارد و فوتبال به عنوان 
ورزشى تیمى، چنین در ســایه رفتار دو عضو 
خاص قرار داشته باشد. این یادداشت، نگاهى 
است به اهمیت «رفتار» به معناى عام آن 
و اینکه فوتبال چگونه مى تواند در تاثیر 
متقابل با فرد، به پرورش فضیلت هاى 

انسانى معطوف باشد.
دروازه بان اســتقالل را، حاال با 
رکوردى به یاد مى ســپاریم 
کــه منحصر بــه خود 
اوست: 873دقیقه گل 
نخوردن. حســینى 
را امــا بایــد در 
یــى  ها ز و ر

جست وجو کنیم که کم حرف و بى حاشیه در تمرین استقالل 
و ملوان و هر جا که بود، فارغ از اینکه نفر اول اســت یا دوم، 
چمن  جلوى دروازه زمین تمرین را کچل مى کرد. کش دادن 
به عضله ها و رساندن نوك انگشت به توپى که دارد به گوشه 
دروازه مى رود، البته که فضیلتى اتلتیک اســت تا دستاوردى 
انسانى، اما مى توان جایى بین این دو اشتراك یافت. جایى که 
تالش در بعدى از رفتار، با تقویت ابعاد دیگر درمى آمیزد و در 
نهایت مجموعه اى را مى سازد که در فوتبال «بازیکن بزرگ» 

و در زندگى «انسان متعالى» نامیده مى شود.
مهدى طارمى راه ســتارگى را البته زودتر از دروازه بان آبى ها 
پیمود و زودتر از او از دروازه هاى شــهرت رد شــد. با 55گلى 
که او در کمتر از 3 سال حضور در پرسپولیس به ثمر رسانده، 
شــکى در توانایى فنى اش باقى نمى مانــد. یک مرور ذهنى 
کوتاه، تصاویرى باشکوه از مهاجمى را به یادمان مى آورد که 
با گام هاى بلند و کشــیده، مدافعان حریف را جا مى گذارد و با 
سختکوشى و دقتى کم نظیر، خودش را به بهترین جاى محوطه 
جریمه مى رســاند تا توپ را به بهترین جاى ممکن بفرستد. 
پرسپولیسى ها او را اما جور دیگرى به یاد سپرده اند. با رفتارهاى 
اغراق آمیز و با نماهاى گل درشــت؛ چه در داخل زمین، وقتى 
که پنالتى چیپ را مقابل النصر گل مى کند و خوشحالى بعد از 
گلش اداى سربریدن است و چه وقتى که همان پنالتى چیپ 
را در آزادى مقابل الریان دود مى کند و به آسمان مى فرستد. و 
چه در بیرون زمین، وقتى که نه در قرارداد با تیم هاى ترکیه اى 
و قطرى نشانى از یک فوتبالیست آگاه به شرایط خود و تیمش 
نشان مى دهد و نه در اظهارنظرهاى سیاسى و اجتماعى حرفى 

مى زند که از دانش و آگاهى پیرامونى نشانى داشته باشد.
نکته اى که در این مطلب پى آنیم، برآیند رفتارهایى است که 
مى تواند منجر به تعالى در حوزه عملکرد یک بازیکن فوتبال 
باشد. افالطون در کتاب جمهورى، از چهار فضیلت مترتب بر 
نوع بشر یاد مى کند؛ حکمت، شجاعت، میانه روى و عدالت. 
هر کدام از این فضایل چهارگانه، اگر در زندگى ما را به سمت 
انسان متعالى بودن سوق مى دهند، در فوتبال هم حاضرند تا از 
ما یک بازیکن بزرگ بسازند. بزرگى در فوتبال -به عنوان امر 
انسانى- نیازمند پرورش این ابعاد است؛ فارغ از آنچه 

که شرایط براى ما رقم مى زنند. افالطون شخصیت انسان را 
به سه بخش تقســیم مى کند. هر یک از این بخش ها با یک 
عملکرد خاص، قابل تعریف است؛ بخش عقالنى که عملکرد 
آن اندیشیدن است، بخش روحانى که تجربه احساسات را بر 
عهده دارد، و بخش شهوانى که عملکرد آن، تجربه نیازهاى 
جسمانى از قبیل نوشیدن، غذا خوردن و رابطه جنسى است. 
وقتى هر کدام از بخش ها عملکرد درخور خود را به خوبى انجام 
دهند، آن گاه انتظار مى رود هر بخش تعالى درخوِر خود را نیز 
داشته باشــد. به عالوه، هرگاه تمام بخش ها عملکرد خود را 

به خوبى انجام دهند، شخص به تمامى متعالى است.
 پس، راه ستاره شدن روشن است و اگرچه سخت، اما بازیکن 
فوتبال -به مثابه انسان- مى تواند با برقرارى عدالت بین وجوه 
جسمانى، روحانى و شــهوانى به بزرگى به عنوان بازیکن و 
به تعالى به عنوان انسان دســت یابد. اگر از فوتبال بى ستاره 
مى نالیم، نیازمندیم حواس مان به پرورش و رشــد و نمو این 
بچه ها باشد. اگر از مجتبى جبارى به عنوان ستاره خاموش شده 
یاد مى کنیم و از پیام صادقیان با حسرت نام مى بریم، چاره اى 
نداریم جز اینکه با چراغى در یک دســت و شالقى در دست 
دیگر، کنار راه این جوان ها بایستیم و رنج آموختن را به جان 
بخریم. چه، آدم تربیت کردن، سخت تر از فوتبالیست ساختن 

است. سخت ترین کار دنیا.

علیرض ا مالکبیرى- شهردار چمگردان

آگهى مزایده عمومى نوبت اولنوبت اول
شهردارى چمگردان به استناد مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به: 

1- اجاره محل کیوســک امداد خودرو واقع در پارك بزرگ آزادگان (مجوز شماره 96/764/ش مورخ 
 .(96/08/27

2- اجاره پارکینگ تصادفات و توقیفات و شرکت کننده در مزایده باید داراى تأییدیه رسمى از بنیاد 
تعاون ناجا داشته باشد (مجوز شماره 96/981/ش مورخ 96/10/21). 

3- اجاره واحد شــماره 2 مجتمع تجارى واقع در خیابان آزادى (مجوز شــماره 96/1021/ش مورخ 
 .(96/10/28

4- اجاره اغذیه فروشى واقع در باغ بانوان شهردارى (مجوز شماره 96/556/ش مورخ 96/06/23). 
5- اجاره واحد شــماره 4 مجتمع تجارى شــهردارى واقــع در خیابــان آزادى (تجدید مزایده) 

(94/954/ش مورخ 96/04/27). 
6- اجاره واحد شــماره 6 مجتمع تجارى شــهردارى واقــع در خیابــان آزادى (تجدید مزایده) 

(94/954/ش مورخ 96/10/21). 
7- اجاره واحد شــماره 10 مجتمع تجارى شــهردارى واقــع در خیابــان آزادى (تجدیدمزایده) 

(96/335/ش مورخ 96/04/27). 
8- اجاره پارکینگ ماشین آالت سنگین متعلق به شهردارى (حق پارکینگ دریافتى طبق تعرفه بهاى 

خدمات تعیین شده از سوى شهردارى مى باشد (مجوز شماره 96/980/ش مورخ 96/10/21). 
9- اجاره پیست دوچرخه سوارى باغ بانوان (مجوز شماره 96/979/ش مورخ 96/10/21). 

10- فــروش پــالك زمیــن شــماره 4 واقــع در پــارك معــارف بــه متــراژ 261 مترمربع
 (مجوز شماره 96/1007/ش مورخ 96/10/25) 

11- فــروش پــالك زمیــن شــماره 3 واقــع در پــارك معــارف بــه متــراژ 267 مترمربع
(مجوز شماره 96/932/ش مورخ 96/10/09)

12- فــروش پــالك زمیــن شــماره 2 واقــع در پــارك معــارف بــه متــراژ 265 مترمربع 
(مجوز شماره 96/932/ش مورخ 96/10/09). 

13- فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى اتوکار (ژانگ تانک) پالك عمومى مدل 1391 با تمام امکانات
 (مجوز شماره 95/784/ش مورخ 96/08/03).

و تمام موارد فوق براساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى به عنوان قیمت پایه اقدام مى گردد. 
متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/11/17 جهت دریافت اسناد و آگاهى از 
شرایط داخلى مزایده به واحد امور مالى مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 

پاکت هاى مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى نمایند. 
هزینه چاپ آگهى در روزنامه و کارشناسى هر یک از موارد فوق به عهده برنده مزایده مى باشد. 

شماره تماس شهردارى: 52240471 

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

آگهى مناقصه (مرحله اول) نوبت اول نوبت اول 
شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 2227 مورخ 1396/10/16 نسبت به انتخاب 
پیمانکار لودر جهت اجراى عملیات زیرسازى باند کندرو ضلع غربى بلوار خلیج فارس با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000 ریال با 
شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت 
به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

تفاوت هاى 2 ستاره

یکى بزرگ ،  دیگرى متعالى

ورزشورزش

همشهرى آنالین در تحلیلى جالب توجه به مقایسه دو 
ببازیکن ستاره در فوتبال این روزهاى کشورمان پرداخته، 
به عقیده این سایت این دو سایت یکى در قامتى بازیکن 

بزرگ و دیگر در قامت انسانى متعالى است:
یاد  خبرســاز این روزهاى فوتبال ایران، ما را دو ستاره
رررووزهایى مى اندازند که فوتبال بر کاکل ســتاره هاى 
آبى و قرمز و اسم هایشان مى چرخید. 
حسینحسینى ومهدى طارمى،

در حالى بر صــدر خبر هاى 
هفته پیش نشسته بودند که 
مدت ها بود این گونه درباره 
«فرد» در رسانه هاى ورزشى 
ســخنى نبود؛ دست کم این گونه 
کالسیک، طورى که عملکرد نفر، چنین 
ببربربر مجموعه اى تاثیر بگــذارد و فوتبال به عنوان 
وورزشى تیمى، چنین در ســایه رفتار دو عضو 
خخخاصقرار داشته باشد. این یادداشت، نگاهى 
ااسست به اهمیت «رفتار» به معناى عام آن 
و اینکه فوتبال چگونه مى تواند در تاثیر 
متقابل با فرد، به پرورش فضیلت هاى 

انسانى معطوف باشد.
دروازه بان اســتقالل را، حاال با 
رکوردى به یاد مى ســپاریم 
کــه منحصر بــه خود 
3اوست: 873دقیقه گل 
نخوردن. حســینى 
امــا بایــد در  را
یــى  ها ز و رر

جست وجو کنیم که کم حرف و
و ملوان و هر جا که بود، فارغ از
چمن  جلوى دروازه زمین تمرین
به عضله ها و رساندن نوك انگش
دروازه مى رود، البته که فضیلتى
انسانى، اما مى توان جایى بین ای
تالش در بعدى از رفتار، با تقوی
نهایت مجموعه اى را مى سازدک
و در زندگى «انسان متعالى» نام
مهدى طارمى راه ســتارگى را
پیمود و زودتر از او از دروازه هاى
3که او در کمتر از 3 سالحضور

شــکىدر توانایى فنى اش باقى
کوتاه، تصاویرى باشکوه از مها
با گام هاى بلند و کشــیده، مدا
سختکوشى و دقتى کم نظیر، خو
مى رســاند تا توپ را به جریمه
پرسپولیسى ها او را اما جور دیگر
اغراق آمیز و با نماهاى گل درشـ
که پنالتى چیپ را مقابل النصر
گلش اداى سربریدن است و چ
را در آزادى مقابل الریان دود مى
چه در بیرون زمین، وقتى که نه

و قطرى نشانى از یک فوتبالیست
نشان مى دهد و نه در اظهارنظره
مى زند که از دانش و آگاهى پیرا
نکته اى که در این مطلب پى آن
مى تواند منجر به تعالىدر حوز
باشد. افالطون در کتاب جمهو
ش نوع بشر یاد مى کند؛ حکمت،
هر کدام از این فضایل چهارگان
انسان متعالى بودن سوق مى ده
ما یک بازیکن بزرگ بسازند. بز

انسانى- نیازمند پرورش

تفاوت

یکى بزرگ ،

امیر قلعه نویى سرمربى ذوب آهن که تیمش در هفته هاى 
اخیر نتایج خوبى کسب کرده در نشست خبرى خود قبل 
از بازى با صنعت نفت آبادان به ســواالتى درباره برنامه 
ریکاورى کارلوس کى روش براى ملى پوشان هم پاسخ 
داد. او البته نسبت به این برنامه ناراضى بود و گفت: «به 
نظر من این ریکاورى به ضرر تیم هاى شهرستانى است. 
یک بازیکن در شهرســتان بازى دارد چند ســفر انجام 
مى دهد و بعد باید به تهران هم ســفر کنــد مثال اگر ما 
بخواهیم به اهواز برویم باید سه پرواز حداقل انجام دهیم. 
در بازگشت هم اگر بازیکن به تهران برود دو پرواز دیگر 
اضافه مى شود و در این وضعیت ارتفاع فشار زیادى را به 
بازیکنان وارد مى کند. ارتفاع مثل ســم است تیم ها باید 
30 ساعت قبل از بازى ریکاورى داشته باشند و ما سعى 
مى کنیم این مسئله را رعایت کنیم. باید برنامه تیم ملى 
اجرا شود ولى این ریکاورى براى تیم هاى تهرانى خوب 
اســت چرا که آنها همانجا بازى مى کنند و همانجا هم 

ریکاورى مى کنند. 
اما قلعه نویى درباره غیبت کى روش در همین تمرینات 
ریکاورى نظر دیگرى داشت و گفت:  کى روش هم مربى 
با برنامه اى است و او احتماال ساختارى را براى این مسئله 
در نظر گرفته که در این شرایط غیبتش ضررى نمى زند. 
االن شــما به برنامه هاى ما نگاه کنید در همه جاى دنیا 
بحران جهانى آب است اما در برنامه هاى ما هیچ صحبتى 
از آب نمى شود. باید ساختار درست باشد اگر برنامه داشته 
باشیم مدیر هشت ساعت کار مى کند، هشت ساعت به 
خانواده اش مى رسد و هشت ساعت استراحت مى کند در 
این وضعیت مى تواند به اندازه 60 سال خدمت کند. اگر 
به یک خارجى بگوییم مدیرى 20 ساعت کار مى کند او 

حتماً به این مسئله مى خندد. 

  باشگاه سپاهان و فدراسیون فوتبال براى حل مشکل 
مصدومیت علــى کریمى به نقطه نظر مشــترك و 

سازنده اى رسیده اند.
على کریمى هافبک ملى پوش تیم فوتبال سپاهان در 
دیدار برابر پارس جنوبى جم با مصدومیت مواجه شد و 
به همین دلیل حضور در دربى اصفهان را از دست داد.

این بازیکن که در دیدار برابر ســپیدرود نیز به همین 
دلیل غائب   بود، در این مدت تحت نظر پزشکان تیم 

ملى تحت درمان بوده است.

در همین راستا و به دلیل عالقه اى که کى روش به در 
اختیار داشتن بازیکنانش و نظارت بیشتر بر آنها دارد، 
این بازیکن با درخواست فدراسیون روند درمانى خود 
را با موافقت باشگاه سپاهان زیر نظر پزشکان تیم ملى 

دنبال مى کند.
عباس ربیعى پزشک باشــگاه سپاهان در 
خصوص این موضوع به ”ورزش سه“ گفت: 

پس از مصدومیت على کریمى، فدراســیون 
از باشگاه سپاهان درخواست کرد تا این بازیکن در 
اردوى تیم ملى تحت درمان قرار بگیرد و ما هم با این 
درخواست موافقت کردیم. البته از آنها خواستیم تا ما 
را در جریان روند بهبودى کریمى قرار دهند، که آنها 

هم به بهترین نحو در این زمینه همکارى کردند. 
 ربیعى در ادامه با اشــاره به تعامــل خوبى که میان 
باشگاه سپاهان و تیم ملى ایجاد شده، در مورد آخرین 
شرایط کریمى خاطرنشان ساخت :  خوشبختانه 
مراحل درمانى را بســیار خوب پشت سر 
گذاشــته و با این شــرایط مى تواند در 
دیدار هفته بیست و یکم همراه تیم 
باشد. ضمن اینکه این بازیکن از 
روز شنبه(امروز) در اختیار باشگاه 

سپاهان قرار مى گیرد. 

تعامل
 بر سر على کریمى

 (

 (

 (

ى 

ع

ع
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اردوى تیم ملىتحت درمان قرار بگیرد و ما هم
درخواست موافقت کردیم. البته از آنها خواستیم
را در جریان روند بهبودى کریمى قرار دهند، ک

هم به بهترین نحو در این زمینه همکارى کردند. 
 ربیعى در ادامه با اشــاره به تعامــل خوبى که میان 
باشگاه سپاهان و تیم ملى ایجاد شده، در مورد آخرین 
شرایط کریمى خاطرنشان ساخت :  خوشبختانه 
مراحل درمانى را بســیار خوب پشت سر 
گذاشــته و با این شــرایط مى تواند در 
تیم  دیدار هفته بیست و یکم همراه
باشد. ضمن اینکه این بازیکن از 
روز شنبه(امروز) در اختیار باشگاه 

سپاهان قرار مى گیرد. 

انتقاد و حمایت ژنرال
 از کى روش!

اســطوره ســابق فوتبال عراق که این روزها در باشگاه 
الغرافه ســمتى اجرایى دارد به تعریف و تمجید از خرید 

جدید و ایرانى این باشگاه پرداخت.
در مراسم معارفه مهدى طارمى یک چهره نام آشنا براى 
فوتبالدوســتان حضور پررنگى داشــت. یونس محمود 
کاپیتان و گلزن سابق تیم ملى عراق و باشگاه الغرافه که 
به عنوان یکى از اسطوره هاى فوتبال کشورش این روزها 
سمتى اجرایى در باشگاه قطرى در دست دارد در مراسم 
معارفه طارمى نقش پررنگى داشت تا بعد از این مراسم 

مورد توجه رسانه هاى دوحه قرار بگیرد.
محمود که پیراهن شــماره 9 الغرافه را به طارمى اهدا 
کرد تا ملى پوش ایرانى با ایــن پیراهن براى تیم جدید 
خود به میدان برود با تمجید از این بازیکن گفت:  شک 
ندارم مهدى طارمى با توانایى هایــى که دارد مى تواند 
در مدت حضور در الغرافه ســتاره لیگ ستارگان شود و 
تمام مشکالت گلزنى در این تیم را از بین ببرد. طارمى 
توانایى هایــى دارد کــه او را به یکى از ســتاره هاى 
بین المللى تبدیل کرده و خوشحالم تالش ها براى خرید 

این بازیکن جواب مثبت داد. 

او مى تواند ستاره لیگ 
ستارگان شود ر شب

ها دارد، 
ى خود 
م ملى 

کن در
ا م با این ا

م تا ما 
که آنها 

د. 

دو 
ستاره خبرساز این 

روزهاى فوتبال ایران، ما را 
یاد روزهایى مى اندازند که 
فوتبال بر کاکل ستاره هاى 
آبى و قرمز و اسم هایشان 

مى چرخید
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از زمان کودکى با این توصیه مواجه بوده ایم که مصرف شیر بهترین 
روش براى تأمین نیاز روزانه کلســیم است. اما آیا این مسئله واقعیت 

دارد؟
صنایــع لبنــى مــا را متقاعد کــرده اند کــه بــراى بهره مندى از 
اســتخوان هایى ســالم و قــوى مصرف لبنیــات بهتریــن گزینه 
اســت و در صورت عدم مصــرف لبنیات ایــن شــرایط را تجربه 
نخواهیــم کــرد. امــا مطالعات جدیــد نتایــج دیگرى را نشــان

 مى دهند.
مطالعــات علمى بســیارى مجموعــه اى از اثــرات مضر مصرف 
شــیر براى ســالمت را نشــان داده اند. نــه تنها ما مقــدار اندکى 
کلســیم از شــیر گاو دریافت مى کنیم، بلکه مصــرف آن مى تواند
از دســت دادن کلســیم موجــود در اســتخوان ها را نیز تشــدید 

کند.
همانند تمام پروتئین هاى حیوانى، شیر PH بدن را اسیدى مى سازد 
که زمینه ساز یک اصالح بیولوژیکى مى شود. این فرآیند اساساً تالش 
مى کند PH بسیار اسیدى را با دریافت مواد معدنى قلیایى موجود در 
هر قسمت از بدن خنثى سازد. حدس مى زنید کدام ماده معدنى بسیار 

قلیایى است؟ کلسیم.
 و بیشترین تراکم کلســیم در کجا یافت مى شــود؟ درست حدس

زده اید؛ استخوان ها.
از ایــن رو، زمانــى که یــک لیوان شــیر مى نوشــید، بــه جاى 
ســاختن اســتخوان هایى قــوى، ایــن مایع بســیار اســیدى با 
اســتفاده از کلســیم موجود در اســتخوان ها متعادل مى شــود که 
به معناى کلســیم کمتر براى ســاختن اســتخوان هــاى قوى و 
نیاز به کلســیم بیشــتر براى خنثى ســازى محیطى اســیدى در

 بدن است.

کلسیم استخراج شده از اســتخوان ها به واســطه ادرار از بدن دفع 
مى شود. از این رو، نتیجه نهایى کمبود واقعى کلسیم است.

چه میزان کلسیم نیاز داریم؟
بنابر توصیه هاى فعلى، بزرگساالن باید هزار تا هزار و 200میلى گرم 
کلسیم در روز مصرف کنند، اما بسیارى از متخصصان تغذیه گیاهى بر 
این مسئله تأکید دارند که چنین مقادیرى زیاد است، زیرا بیشتر جوامع 
به پروتئین حیوانى براى تأمین کلسیم وابسته هستند که به نرخ هاى 

باالى دفع کلسیم منجر مى شود.
اگر به میزان زیاد محصوالت حیوانى مصرف کنید، احتماًال به کلسیم 
بیشــترى نیاز خواهید داشت، اما اگر بیشــتر به منابع گیاهى وابسته 

باشید، نیاز شما احتماًال کمتر خواهد بود.

بهترین منابع گیاهى کلسیم
منابــع گیاهى حاوى کلســیم بــا کیفیــت و قابلیت جذب آســان 
محــدود هســتند. همچنین بایــد این نکتــه را به خاطر داشــته 

باشــید که مصرف منابــع گیاهى حاوى کلســیم بــه دریافت 
مواد معدنى، ویتامین ها و مواد مغــذى گیاهى دیگرى که بدن 
براى حفظ ســالمت و ارائه عملکرد درســت خود بــه آنها نیاز 

دارد، منجر مى شود.
برخى از بهترین منابع گیاهى کلسیم در میان سبزیجات برگدار 

یافت مى شــوند. اســفناج، کلم بروکلى و برگ شلغم از آن جمله 
هستند.

حبوبــات یکــى دیگــر از منابع خــوب براى کلســیم هســتند. 
به عنوان مثال، تنها یک فنجان نخود بیش از 210 میلى گرم کلسیم 

دارد.

مغزها و دانــه هاى خوراکى نیــز منبع خوبى براى کلســیم گیاهى 
هســتند. تنها یک چهارم فنجان بادام 94 میلى گرم کلســیم تأمین 

خواهد کرد. 
اگرچه میوه ها به اندازه ســبزیجات، ســبزیجات برگدار و مغزها و 
دانه هاى خوراکى کلسیم ندارند، انجیرنیز یکى از بهترین گزینه هایى 
اســت که مى توانید مد نظر قرار دهید. هر هشت عدد انجیر خشک 

شده، بیش از 100 میلى گرم کلسیم تأمین مى کنند.

اغلب افــراد تجربه اى از دندان دردهاى طاقت فرســا 
و ســخت دارند؛ دردى که گاهى تا زمان رســیدن به 
دندانپزشک غیر قابل تحمل مى شــود و امان از آدمى 
مى گیرد. در چنین موقعیتى چه کارى براى التیام این درد 

مى توان انجام داد؟
مســکن ها اولین گزینه در زمان دندان درد هســتند، 
داروهایى که نمى توان همیشــه روى اثر بخشى آنها 
حساب کرد و حتى در مواقعى هیچ نقشى در کمتر شدن 
درد ندارند. در چنین شرایطى مى توان سراغ روش هایى 
رفت که در عین سادگى، هزینه کم و در دسترس بودن، 

بسیار هم مؤثر هستند.

کمپرس یخ
اولین قدم براى کاهش درد دندان، قرار دادن کمپرس یخ 
روى صورت است. یخ با منجمد کردن سلول ها، گردش 
خون در ناحیه مشخص شده را کاهش مى دهد و باعث 

کمتر شدن درد مى شود.

دهانشویه آب و نمک
محلولى از آب و نمک درســت کنید و دهان 

خودتان را با آن شست و شــو دهید. به یاد 
داشته باشــید که از آب گرم استفاده کنید و 

مایع را به وســیله زبان در دهان خود جابه جا 
کنید. این کار باعث کاهش التهاب دهان شــما 

مى شود.

سیر
ســیر به دلیل وجود 
آنتى باکتریال هاى 
قوى و مــاده اى 
به نام آلیســین، 
خــواص درمانى 
بســیارى دارد. 
یک ســیر تازه را 
بــرش بزنید آن 
را بــا کمى نمک 
مخلــوط کنیــد 
و ســپس روى 

دندان خراب خود بگذارید. بدون شک درد شما به میزان 
قابل توجهى کاهش مى یابد.

چاى نعناع
مانند سیر، نعناع نیز گیاهى اســت با انبوهى از خواص 
درمانى و التیام بخشى.یک قاشق نعناع تازه را در فنجان 
آب جوش بریزید و دو دقیقه صبر کنید. سپس نعناع هاى 
جوش خورده را روى دندان خــود بگذارید و در آخر این 

گیاه را قورت دهید.

آویشن
سال هاست که آویشن به عنوان درمان سینه درد، سرفه 
و برونشیت شناخته مى شود. ترکیبات این گیاه، خواص 
ضد عفونى کننده و ضد قارچى نیز دارند؛ به همین دلیل
مى توان قدرى آویشن دم کرد و دهان را با آن شستشو 

داد.

آلوئه ورا
ژل آلوئــه ورا کــه در بــرگ هــاى این 
گیــاه پیــدا مــى شــود و همــواره به 
عنــوان درمان ســوختگى شــناخته
 مى شود، تأثیر بسزایى در از بین بردن

جرم هاى دندان و کشتن باکترى ها ایفا 
مى کند.

میخک صدپر
نوعى گیاه کــه متعلق 
به اندونزى است و به 
دلیل وجــود ترکیبات 
منحصربه فرد، خواص 
درمانى بســیارى دارد. 
عناصر موجود در این گیاه، 
نوعى بى حس کننده قوى 
هســتند. عالوه بر این، از بین 
بردن باکترى ها و التهاب دهان 
از دیگر ویژگــى هاى میخک 

صدپر است.
 

یک فوق تخصص قلب و عروق گفت: آریتمى  قلبى به معناى اختالل یا بى نظمى در ضربان قلب است، 
زمانى که ضربان قلب که پدیده اى منظم اســت به هر علتى نامنظم شود، آریتمى  رخ داده 

است.
بابک شریف کاشانى افزود: آریتمى  طیف وسیعى از بیمارى ها را دربر مى گیرد 

که مى تواند شامل اختالل در سرعت یا نظم شود. وى ادامه داد:اگر قلبى 
سریع تر یا کندتر یا نامنظم بزند، به همه آنها آریتمى گفته مى شود. 

گاهى اوقات آریتمى ، خود بیمارى و گاهى نشانه اى از بیمارى 
است.

وى تصریــح کــرد: زمانى کــه بیمار تب کند، ســرعت 
ضربــان قلب بــه بــاالى 100 مى رســد کــه به آن 
تاکى آریتمى سینوســى یا تاکى کاردى سینوسى گفته 
مى شــود، این یافته وابســته به خود بیمارى است و 

بیمارى اصلى محسوب نمى شود.
وى ادامه داد: یکسرى از آریتمى ها خوش خیم و قابل 
درمان هســتند، اما آریتمى هایى نیز وجود دارند که 

باید به صورت اورژانسى با آن مقابله کرد. 
این فوق تخصص قلب و عروق با اشاره به افرادى 
که ممکن است دچار این بیمارى شوند، گفت: افراد 
مختلفى ممکن است درگیر این بیمارى شوند، همه 
ما این موضوع را تجربه کرده ایم که در مواقع استرس 

شدید، فشارهاى روحى و جسمى  زیاد دچار تپش قلب 
مى شویم و آریتمى  پیش مى آید.

وى ادامه داد: برخى از آریتمى ها سابقه ژنتیکى دارند و باید 
سوابق خانوادگى آنها مورد بررسى قرار بگیرد. تأثیر داروهاى 

پزشــکى، حتى کافئین قهوه و مصرف زیاد چاى هم مى تواند 
آریتمى  ایجاد کند. در شرایط خاص هر فردى ممکن است دچار 

آریتمى  شود.
وى اظهارداشت: اگر تغییر ضربان و تپش قلب به ندرت رخ دهد، موضوع 

خطرناکى نیست، اما اگر این اتفاق هفته اى حتى یکبار رخ  دهد،  باید به پزشک 
مراجعه کرد.

یک متخصص پوســت و مو با اشــاره بــه افرادى 
که در پوســت خــود کک و مــک دارنــد، گفت: 
از ســن هفــت ســالگى ایــن لک هــا بــر روى

پوســت ایجاد مى شــود و معموًال افراد با پوســت 
روشــن و اســتعداد ژنتیکــى، داراى اولویــت

هستند.
محمد رضوانى گفــت:  کک و مک لکه هاى قهوه اى 
رنگى است که به دلیل حضور افراد در نواحى باز و تحت 
تابش نور آفتاب (UV) ایجاد مى شود و از 
سن هفت ســالگى این لک ها 
بر روى پوســت ایجاد 
مى شود و معموًال 
افراد با پوست 
و  روشــن 
د  ا ســتعد ا
ژنتیکــى 

داراى اولویت هستند. 
وى افزود: شــدت بروز این لک ها در پوســت افراد 
با میزان تابــش نور آفتاب نوســان پیــدا مى کند و 
پررنگى لک ها در بهار و تابســتان بیشتر مى شود و با 
شروع فصل پاییز و کم شــدن نور آفتاب کمرنگ تر 

مى شود.
این متخصص پوست و مو بهترین راه جلوگیرى از بروز 
یا افزایش کک و مک را پوشاندن پوست از نور دانست 
و گفت: براى محافظت از پوست در برابر نور، از کرم 

ضدآفتاب استفاده مى شود.
وى افزود: روش هاى مختلــف درمانى مانند لیزر که 
براى محافظت از پوست استفاده مى شود، کم شدن 
لکه ها را به دنبــال دارد، ولى موضع به صورت قطعى 
درمان نمى یابد، زیرا با تابش نور به پوست این لک ها 
دوباره توسط ســلول هاى رنگدانه ساز بدن  ما ساخته 

خواهد شد. 

آهن یک مــاده معدنــى اســت و وظیفــه اصلى آن 
در بدن، رســاندن اکســیژن موجــود در هموگلوبین 
گلبول هــاى قرمز خون به سراســر بــدن و کمک به 
سلول ها در تولید انرژى الزم جهت انجام فعالیت هاى 
روزانه است.آهن همچنین به دفع دى اکسید کربن نیز 
کمک مى کند و فقر آهن پیامدهــاى زیادى براى بدن

دارد.
وقتى ذخایر آهن بدن کم مى شود، گلبول هاى قرمز قادر 
نخواهند بود اکسیژن کافى را به بخش هاى مختلف بدن 

برسانند و بیمارى به نام آنمى(کم خونى) ایجاد خواهد شد 
که ناشى از کمبود آهن است.

احســاس خســتگى، ضعف و پایین بودن دماى بدن، 
رنگ پریدگــى پوســت و ناخن هاى دســت، ریزش 
شدید مو، احساس گیجى و منگى، ســردردهاى زیاد، 
التهاب و تورم زبان همگى از نشــانه هاى کمبود آهن

بدن هستند.
اگرچه منابع آهن از طریق بسیارى از غذاها در دسترس 
هستند، اما تعدادى از افراد از جمله دختران نوجوان و زنان 

در محدوده سنى 19 تا 50 سال ممکن است میزان آهن 
مورد نیاز روزانه بدن خود را تنهــا از طریق رژیم غذایى 
روزانه دریافت نکنند. مشکل کمبود آهن براى کودکان 
کم سن و زنان باردار و یا زنانى که قصد باردار شدن دارند، 
از اهمیت بیشترى برخوردار است. در این موارد، پزشک 
عالوه بر تغییر رژیم غذایى، مکمل هاى حاوى آهن را نیز 

تجویز خواهد کرد.
نوزادان نیز براى رشد مغزى و فیزیکى بدن به آهن نیاز 
دارند. بدن نوزادان براى چهار تا شــش ماه اول پس از 

تولدشــان ذخیره آهن کافى را داراست. پزشکان اطفال 
معموًال براى نوزادان نارس متولد شده و یا نوزادانى که 
کمبود وزن دارند و از شیر مادر تغذیه مى کنند، قطره هاى 
مکمل آهن تجویز مى کنند. پس از شش ماهگى که نیاز 
بدن نوزاد به آهن بیشتر مى شود و کودك به رشد کافى 
براى مصرف غذاهاى جامد مى رســد، مى تواند بخش 
اعظم آهن مورد نیاز بدن خود را از منابع غذایى به دست 
آورد. اکثر غذاها و شیرخشک هاى مخصوص نوزادان 

غنى شده با آهن هستند. 

طبق نتایج یک مطالعــه، باغبانى در ســنین باال، نه 
تنها به حفــظ تحــرك و فعالیت ســالمندان کمک 
مى کند، بلکه سالمت روانى و جسمى شان را نیز تقویت

 مى کنند.
معموًال مشکالت مرتبط با افزایش سن، همزمان باهم 

در سنین باالتر روى مى دهد.
یافته ها نشــان مى دهد زنان مســنى که بیش از سه 
ســاعت در روز به کارهاى خانه مى پردازند و کمتر یا 
بیشتر از هفت ســاعت در شــب مى خوابند، کمتر در 

وضعیت سالمت خوبى قرار دارند.
با این حال، محققان دریافته اند که وضعیت مشابه هیچ 

تأثیرى بر سالمت مردان ندارد.
به گفته محققان، معموًال زنان مسن بیشتر وقت شان 

را صرف کارهاى تکرارى خانه دارى نظیر تمیزکارى و 
پخت و پز مى کنند، در حالى که مردان مسن وقتشان را 
صرف باغبانى و کارهاى تعمیراتى مى کنند که بسیار 

براى تحریک ذهن مؤثر است.
محققان در این باره مى گوینــد: کارهاى روزمره زنان 
نظیر تمیــزکارى و پخت و پــز داراى فواید محدودى 
هســتند چراکه تحرك فیزیکى همراه بــا این کارها 
نیست، ورزش محسوب نمى شــوند و محرکى براى 
ذهن هم نیســتند، از این رو به حفظ ســالمت کمک 

چندانى نمى کند.
آنها مى افزایند: اما مردان در امــور مربوط به خانه، به 
باغبانى و تعمیرات و نگهدارى مى پردازند که از لحاظ 

جسمى براى سالمت خوب است. 

یک جراح عروق گفت: زندگى سالم، عدم استفاده از سیگار و مواد مخدر، کنترل دیابت و ورزش، مهمترین عوامل 
جلوگیرى از ابتال به گرفتگى عروق تحتانى است.

مهرداد بهلولى درباره گرفتگى عروق پا گفت: علل مختلفى موجب گرفتگى عروق اندام تحتانى مى شود که دیابت، 
مصرف سیگار و مواد مخدر، بعضى بیمارى ها مانند برگر و سابقه خانوادگى از جمله مهمترین این عوامل هستند.

وى با بیان اینکه شیوع این بیمارى در مردان چند برابر زنان است، ادامه داد: معموًال گرفتگى عروق اندام تحتانى در 
سن هاى باالى 60 سالگى رخ داده و در سنین پایین تر وفور آن کمتر است.

این جراح عروق با بیان اینکه این بیمارى ارتباط مستقیم با بیمارى قلب ندارد،  اظهارداشت: افرادى که عروق پاهاى 
شان درگیر است، به احتمال زیاد عروق قلبشان نیز گرفته اســت،  زیرا عوامل مستعد کننده گرفتگى عروق پا 

مانند دیابت، سیگار و... که پیش تر بیان شد، عروق قلب و اعصاب را همزمان درگیر مى کند.
بهلولى با تأکید براینکه اولین عارضه گرفتگى عروق پا آن است که فرد در زمان راه رفتن 

احساس خستگى کرده و نیاز به استراحت درمیان پیاده روى دارد، اما این بیمارى 
به جایى مى رسد که درد پاى فرد در زمان استراحت نیز خود را نشان مى دهد 

و این بیمارى باعث ایجاد زخم هایى در ناحیه پا مى شود که به راحتى قابل 
درمان نیســتند و اگر نســبت به باز کردن عروق اقدام  نشود، به تدریج 

موجب قطع عضو مى شوند.

کلسیم روزانه شما فقط در شیر پیدا نمى شود

قر آهن
قر آهنبالیى نهفته در ف
بالیى نهفته در ف

خون در ناحیه مشخص شده را کاهش مى دهد و باعث 
کمتر شدن درد مىشود.

دهانشویه آب و نمک
محلولى از آب و نمک درســت کنید و دهان 

خودتان را با آن شست و شــو دهید. به یاد 
داشته باشــید که از آب گرم استفاده کنید و 

مایع را به وســیله زبان در دهان خود جابه جا 
کنید. اینکار باعث کاهش التهاب دهان شــما 

مى شود.

سیر
ســیر به دلیل وجود 
آنتى باکتریالهاى
و مــاده اى قوى
به نام آلیســین، 
خــواص درمانى 
بســیارى دارد. 
یک ســیر تازه را 
بــرش بزنید آن 
را بــا کمى نمک 
مخلــوط کنیــد 
و ســپس روى 

داد.

آلوئه ورا
ژل آلوئــه ورا کــه در بــرگ هــاى
گیــاه پیــدا مــى شــود و همــوار
عنــوان درمان ســوختگى شــنا
 مى شود، تأثیر بسزایى در از بین بر
جرم هاى دندان و کشتن باکترى ها

مى کند.

میخک صدپر
نوعى گیاه کــه مت
به اندونزى است
ترکی دلیل وجــود
منحصربه فرد، خو
درمانى بســیارى د
عناصر موجود در اینگ
بى حس کننده ق نوعى
هســتند. عالوه بر این، از
بردن باکترى ها و التهاب ده
از دیگر ویژگــى هاى میخ

صدپر است.

7مسکن براى دندان درد

تپش هاى قلب همیشه خوش خیم نیست

روش هاى کاهش لک هاى پوستى

کندباغبانى به حفظ سالمت سالمندان کمک مى کند ندانکمکم ال ت ال فظ کنه ک انک

دیابت و اعتیاد زمینه ساز گرفتگى عروق پا



حوادثحوادث 07073140 سال چهاردهمشنبه  30 دى  ماه   1396

هنوز ساعتى تا غروب آفتاب بیســت و هفتمین روز زمستان سال جارى 
در  محله گرجى بهشهر در استان مازندران باقى بود که زبانه هاى آتش از 

خانه اى خبر از حادثه اى جنایى داد.
بعدازظهــر   4 ســاعت  حــدود  خبرآنالیــن،  گــزارش  بــه 
بــا  بهشــهر  گرجــى  محلــه  ســاکنان  27 دى،  چهارشــنبه  
شــعله ور شــدن یــک خانــه مســکونى، آتش ســوزى را بــه آتش 
نشــانى خبردادنــد تا بــراى امــداد خــود را برســانند. اما ایــن همه

 ماجرا نبود.
یکى از همســایه ها دیده بود که پســر خانواده درحالى که دستکش به 
دست داشــته و چیزى شــبیه یک کاتر در دســتش بوده از خانه خارج 

شده است.
با رســیدن مأموران آتش نشــانى همســایه ها بــه آنها اطــالع دادند 
که در ایــن خانه مردى 60 تا 65 ســاله و همســر و فرزنــدش زندگى 
مى کنند. اما مأمــوران تا خاموش شــدن آتش هیــچ ردى از این افراد 

نیافتند.
با خاموش شدن آتش و آغاز عملیات بررســى محل حریق آتش نشانان 
با جسدى سوخته مواجه شدند که وســیله اى در ناحیه صورت و سر وى 

قرار داشت.
بررسى هاى اولیه آتش نشانان نشان از آن داشت این وسیله یک تبر بوده 
است و جسد ســوخته احتماًال پیش از حریق مورد حمله قرار گرفته و به 

قتل رسیده است.
با مشــخص شــدن این وضعیت آتش نشــانان موضــوع را به پلیس 

آگاهى بهشــهر اطالع دادند و مأموران پلیس نیز تحقیقات محلى را آغاز 
کردند.

مأموران در نخســتین گام متوجه شدند که همســر این مرد زنده است. 
پس از این همسایه ها نیز در پاســخ به تحقیقات پلیس اعالم کردند که از 
مدت هــا  قبل پســر خانــواده با پــدرش درگیر بــوده  اســت و حتى 
مأموران از ســابقه و صورتجلســه هاى نزاع میــان پدر و پســر باخبر 

بودند.
این تحقیقات نشان داد پســر خانواده مدتى قبل در زندان مجازات حبس 
خود را تحمل می کرده است و پس از آزادى و بازگشت به خانه به صورت 

مستمر با پدرش درگیرى داشته است.
همسر این مرد نیز تأیید کرده که در ساعت بروز حادثه پسرش با در دست 
داشتن تبرى به پدرش حمله کرده و او از ترس خانه را ترك کرده که این 

حادثه روى داده است.
این در حالى است که  به گفته مجتبى خالدى سخنگوى اورژانس کشور 
در حادثه  حریق عمدى در منزلى مســکونى در بهشهر «حسن رمضانى 
سارویى» 65 ساله (پدرخانواده) دچار سوختگى 100 درصد شد و جان خود 
را از دست داد و «احترام فخارى» 55 ساله (مادر خانواده) نیز مورد ضرب 
و جرح قرار گرفت و دچار مالتیپل تروما شد و توسط نیروهاى اورژانس به 

بیمارستان اعزام شد.
آخرین گزارش ها حاکى از آن اســت که مأموران پلیس، پسر خانواده را 
دستگیر کرده اند ولى هنوز علت بروز این حادثه و چگونگى وقوع جرم را 

اعالم نکرده اند.

مأموران پلیس مرد جوانى را که 13 ســال پیش زن 
جوانى را به قتل رسانده بود شناسایى و دستگیر کردند.

23 شهریور سال 1383 مأموران  پلیس نیروى انتظامى 
استان فارس در جریان مرگ  مشکوك زن جوانى در 
بیمارستان امام خمینى (ره) در یکى از شهرستان هاى 
این اســتان قرار گرفتند. با توجه به حساسیت ماجرا 
بالفاصله تیمى از کارآگاهان راهى بیمارستان شدند و 
تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسى هاى اولیه حاکى 

از آن بود که زن جوان به نــام «الف» در محله عنایت 
آباد با اصابت ضربه چاقو به گردنش جان باخته است. 
به این ترتیــب تحقیقات براى برمال شــدن راز این 

جنایت آغاز شد. 
فرمانده انتظامى استان فارس در این باره گفت: وقتى 
کارآگاهان با حضور در محل حادثه به سراغ شاهدان 
ماجرا رفتند متوجه شــدند چندى پیش دو مرد جوان 
به هویت «م» و «ج» با مراجعه به خانه زن جوان پس 
از ایجاد درگیرى و ســر و صدا او را به قتل رسانده اند.  
به این ترتیب دو متهم ایــن پرونده تحت تعقیب قرار 
گرفتند و کارآگاهان موفق شدند فرداى روز حادثه «ج» 
متهم اصلى و همدستش را شناسایى و دستگیر کنند. 

سردار احمدعلى گودرزى افزود: در جریان بازجویى از 
متهمان آنها اعتراف کردند «الف» را به دلیل اختالفى 
که با «ج» داشت به قتل رســانده اند. پس از تکمیل 
پرونده هر دو متهم راهى زندان شدند، اما پس از مدتى 
«ج» با قرار وثیقه آزادشد، اما دیگر به زندان بازنگشت. 

فرمانده انتظامى استان فارس در خصوص دستگیرى 
متهم پس از 13 ســال گفت: کارآگاهان پلیس براى 
دستگیرى متهم تالش زیادى انجام دادند، اما متأسفانه 
تالش ها به هیچ نتیجه اى نرســید. متهم 13 ســال 
متوارى بــود، اما با توجــه به درخواســت اولیاى دم 
در خصوص دســتگیرى قاتل این بــار تیمى خبره از 
کارآگاهان پلیس دست به کار شــدند تا این پرونده را 

به سرانجام برسانند. 
سردار گودرزى اضافه کرد: خوشبختانه این بار تالش 
مأموران به نتیجه رسید و آنها موفق شدند با اقدامات 
فنى و پلیسى مخفیگاه قاتل را در یکى از شهرك هاى 
استان اصفهان شناســایى کنند. سرانجام با شناسایى 
مخفیگاه قاتل، صبح روز 25 دى ماه سال جارى تیمى از 
کارآگاهان پلیس فارس با هماهنگى قضائى با دادستان 
محترم یکى از شهرستان هاى فارس و مقامات قضائى 
استان اصفهان موفق شدند قاتل را پس از 13 سال فرار 

محاصره و به صورت کامًال غافلگیرانه دستگیر کنند.

اعضاى باند اخاذى و کالهبردارى که با دســتکارى در 
محصوالت برند هاى معتبر و معروف به تهیه و پخش فیلم 
در فضاى مجازى و سوء اســتفاده از مدیران این شرکت 

اقدام مى کردند در فردیس شناسایى و دستگیر شدند.
 دادستان عمومى و انقالب شهرستان فردیس در گفتگو 
با میزان از دســتگیرى ســه نفر از اعضاى باند اخاذى و 
کالهبردارى از مدیران برند هــاى معتبر خبرداد و اظهار 
داشت: این افراد با دستکارى در محصوالت شرکت هاى 
معتبر و معروف به تهیه فیلم و اخاذى 200 میلیون تومانى 

از مدیران این شرکت اقدام مى کردند.
جهانشاهلو با تأکید براینکه مردم فریب اقداماتى که منجر 
به ضربه تولید ملى مى شود را نخورند، ادامه داد: این باند 
سه نفره با تهیه فیلم از محصوالت معتبر وانمود مى کردند 
که این محصوالت فاســد اســت. وى افزود: با شکایت 
کیفرى در دادسرا، پرونده در جریان رسیدگى قرار گرفت 
و پس از تحقیقات انجام شده متهمان دستگیر شدند، این 
افراد انگیزه خود را نیاز مالى عنوان کردند و اذعان داشتند 

که این محصوالت هیچ ایرادى نداشته است. 
این مقام قضائى توصیه کرد که شــهروندان به تبلیغات 
ســوء که علیه برند هاى معتبر غذایى در فضاى مجازى 
صورت مى گیــرد، ترتیب اثــر ندهند این افــراد قصد 
اخاذى از این شرکت ها را داشــتند و چون موفق نشدند 
و مدیران تن به این اخاذى ها ندادند مبادرت به انتشــار 
فیلم ها در فضاى مجازى کردنــد.  وى همچنین گفت: 
محصوالت غذایى داراى عالمت اســتاندارد هســتند 
و شهروندان فریب اقداماتى که منجر به ضربه تولید ملى 

مى شود را نخورند.
گفتنى است تحقیقات تکمیلى ادامه دارد.

پدرکشى فجیع با تبر

جانشین انتظامى استان خراسان جنوبى از نجات پنج دانشجو که در کویر شهرستان «خوسف» گرفتار شده 
بودند خبر داد.

 سرهنگ ســعید دادگر گفت: با اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر گرفتار شدن پنج دانشجو 
که با یک دســتگاه خودرو در رمل گیر کرده اند و درخواســت امدادرســانى دارنــد، بالفاصله یک تیم از 
مأموران شهرستان خوســف به محل اعزام شــدند. وى اظهار داشــت: با توجه به اینکه موقعیت دقیق 
افراد گرفتار شــده درحاشیه کویر در دســت نبود تمامى مســیر هاى فرعى محدوده اعالمى بررسى شد
 که پــس از چند ســاعت تالش بى وقفــه، خودروى مــورد نظر در یکــى از مســیر هاى فرعى خاکى 

مشاهده شد. 
جانشین انتظامى اســتان خراســان جنوبى گفت: با تالش مأموران، خودرو از رمل خارج شد و با توجه به 
صعب العبور بودن قسمتى از مســیر، با کمک یک دستگاه خودروى دیگر به مســیر جاده اصلى هدایت 
شدند. وى همچنین درباره علت این سفر گفت: پنج دانشجو براى انجام تحقیقات علمى به مناطق کویرى 
آمده بودند که به علت عدم آشنایى به مسیر در رمل گرفتار شدند و توسط پلیس شهرستان خوسف نجات 

یافتند. 
سرهنگ دادگر توصیه کرد:  به دلیل گستردگى کویر خراسان جنوبى گردشگران و کویرنوردان بدون همراه 

داشتن راهنماى محلى که اشراف کامل به این منطقه دارند از سفر خوددارى کنند.

دانش آموز یکى از مدرسه هاى زهک هنگام جابه جایى وسایل آزمایشگاهى مدرسه توسط نیروى خدماتى 
دچار سوختگى شدید در ناحیه صورت شده است.

مدیر روابط آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچســتان با اعالم این خبر اظهار داشت: چندى پیش در 
مدرسه شهید «جزنیک» در شهرستان زهک هنگام جابه جایى وسایل آزمایشگاهى توسط نیروى خدماتى 
مدرسه، ظرف مواد آزمایشگاهى دچار شکستگى مى شــود و محتواى این ظرف باعث مجروح شدن یک 

دانش آموز از ناحیه صورت مى شود. 
على مرادى اظهار داشت: این دانش آموز بالفاصله به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان و اقدامات درمانى 
ویژه قرار گرفت و تمامى هزینه هاى درمان وى از محل امداد آموزش و پرورش شهرستان پرداخت مى شد. 
وى تصریح کرد: در حال حاضر نیز پرونده این دانش آموز از طریق بیمه معلم پیگیرى مى شود و در روزهاى 

آینده مبلغ چهار میلیون تومان به حساب خانواده وى واریز خواهد شد.
مرادى عنوان کرد: با تالش پزشکان خوشبختانه این دانش آموز بدون کوچک ترین عارضه اى و با بهبودى 

کامل به تحصیل مشغول است.
در همین راســتا مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچســتان نیز ضمن پیگیرى روند درمان 
دانش آموز حادثه دیده دستور پرداخت کمک هزینه درمان از محل صندوق امداد اداره کل آموزش و پرورش 

را صادر کرد.

نجات 5 دانشجوى گرفتار
 در کویر 

سوختن صورت یک دانش آموز 
با مواد آزمایشگاهى

در جریان عملیات تخریب منازل مســکونى واقع در
طرح هاى عمرانى شهردارى منطقه 18 تهران، جنازه 

یک مرد 40 ساله از الى آوارها بیرون کشیده شد.
23 دى ماه سال جارى نیروهاى شهردارى با اطمینان 
از خالى بودن یک ملک مخروبه در منطقه 18 تهران، 
عملیات تخریب را آغاز مى کنند که یکى از کسبه محل 
به آنها مراجعه و اعالم مى کند که فردى بعضى شب ها 
دراین خرابه مى خوابد. با اطالع از این موضوع، نیروهاى 
آتش نشــانى در محل حاضر مى شوند و با جستجو در 
کنار دیوارى که با ضایعاتى از قبیل قیرگونى، ایزوگام و 

ایرانیت استتار شده بود؛ جسدى را پیدا مى کنند.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، اهالى محل در این 
باره اظهار داشتند که فرد جان باخته، فرزند مالک قبلى 
بوده که بعد از واگذارى  منزل به شهردارى، بنا به عللى 
همچنان به این ساختمان نیمه تخریب مراجعه مى کرد.
در همین زمینه مدیر روابط عمومى منطقه 18 با تأیید 

فوت فرد اشاره  شده اظهار داشت: در روز شنبه 23 دى 
ماه سال جارى ســاعت 9و30دقیقه صبح شهردارى 
منطقه 18 عملیات تخریب ملکى را که خریدارى کرده 

بود شروع کرده بود.
مصطفى حســنى تصریح کرد: این ملک در راستاى 
اجراى طرح 76مترى شــهید بروجردى بوده و این در 
حالى است که عملیات عمرانى این طرح طى هفته هاى 
گذشته نیز آغاز شده بود. وى افزود: شهردارى منطقه 
18 مدتى پیش این ملک را تملک کرده و حق و حقوق 
مالکین را به آنها داده و ملک را به تصرف خود در آورده 

است.
حسنى ادامه داد: عوامل شهردارى تهران نیز با اطمینان 
خاطر از اینکه کسى در این ملک نیست عملیات تخریب 
را آغاز کردند که در ادامه مشخص مى شود فردى در این 
ملک بوده است که البته با پیگیرى هاى صورت گرفته 
مشخص شده وى معتاد و کارتن خواب بوده و على رغم 
اینکه این ملک به تملک شهردارى نیز در آمده با حضور 
در ملک اشاره شده در آنجا زندگى و اتراق مى کرده است.

مدیر روابط عمومى شهردارى منطقه 18 ادامه داد: البته 
در این زمینه پزشک قانونى و افسر تجسس پرونده نیز 
موضوع را پیگیرى کرده و هنوز مشخص نیست که فرد 
اشاره  شده قبل از تخریب فوت کرده است یا بعد از آن، 
که تمامى این مســائل از طریق پزشک قانونى و افسر 

تجسس پرونده در دست پیگیرى است.

فرمانــده انتظامى لرســتان از دســتگیرى ســارق 
دوچرخه هاى خرم آباد خبر داد.

سردار محمدمهدیان نسب اظهار داشت: در پى وقوع 
ســرقت هاى متعدد دوچرخه در خرم آباد و نارضایتى 

شهروندان، مراتب رسیدگى در دســتور کار مأموران 
فرمانده انتظامى لرستان قرار گرفت. 

وى افزود: مأموران کالنترى 17 شهرســتان خرم آباد 
با هماهنگــى مقام قضائــى و انجــام کار اطالعاتى 
طــى عملیاتــى غافلگیرانــه ســارق را در مخفیگاه 
خود دستگیر و 20 دســتگاه انواع دوچرخه سرقتى را 

کشف کردند.
فرمانده انتظامى لرســتان ادامه داد: متهم سابقه دار در 
بازجویى هاى صورت گرفته به 30 فقره ســرقت انواع 
دوچرخه اعتراف کرد. سردار مهدیان نسب گفت: سارق 
با تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى راهى مراجع 

ذیصالح شد. 

مرگ یک نفر با تخریب ساختمان؟

دزد دوچرخه ها به دام افتاد

اعضاى باند اخاذى از مدیران 
برند هاى معروف دستگیر شدند

یکى از اعضــاى باند بزرگ کالهبــردارى تلفنى که در اردبیــل از یک نفر 
مبلغ 500 میلیــون ریال کالهبردارى کرده بود هفته گذشــته شناســایى 

و دستگیر شد. 
رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى استان اردبیل با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در پى ارائه مرجوعه قضائى توسط فردى مبنى بر کالهبردارى از طریق تماس 
تلفنى به بهانه برنده شدن در قرعه کشى رادیو جوان به مبلغ 500 میلیون ریال، 

موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
ســرگرد على قهرمان طالع افزود: با انجام اقدامات اولیه مشخص شد، مبلغ 
برداشت شده به  حساب افراد مختلف که نشانى محل سکونت آنها صورى بوده 
و شماره تلفن هاى موجود نیز همگى جعلى و بى نام است، انتقال یافته است. 
پس از بررســى هاى فنى و اقدامات تخصصى توسط کارشناسان فتا اردبیل، 
مشخص شد که پلیس با یک باند کالهبردارى ســازمان یافته روبه رو است 
که توسط یکى از مجرمان حرفه اى از داخل یکى از زندان هاى کشور هدایت 
مى شود. وى افزود: در نهایت پس از تالش هاى شبانه روزى این پلیس موفق 
شد یکى از متهمان اصلى این پرونده را در تهران شناسایى کرده و پس از اخذ 
دستور قضائى به همراه تجهیزات فنى دستگیر کند و به پلیس فتا انتقال دهد.

این مقام انتظامى گفت: متهم دســتگیر شــده که یکى از ارکان اصلى باند 

کالهبردارى تلفنى در سطح کشور اســت، پس از روبه رو شدن با مستندات 
به بزه انتســابى اعتراف کرد و در ادامه بازجویى ها نیز به چندین فقره پرونده 
دیگر با مبالغ کالن در نقاط مختلف کشور که به این شیوه مورد کالهبردارى 
قرارگرفته بودند اذعان کرد و درنهایت نامبرده براى سیر مراحل قانونى تحویل 

مراجع قضائى شد. 

اعتماد به یک تماس تلفنى، 50 میلیون تومان آب خورد

پایان خط 13 سال فرار قاتل زن جوان
جنایتکار فرارى در اصفهان دس تگیر شد
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مردم! عمل کنید که عمل نیکو به ســوى خدا باال مى رود و 
توبه سودمند است و دعا به اجابت مى رسد و آرامش برقرار، 
و قلم هاى فرشــتگان در جریان است. به ســوى اعمال نیکو 
بشــتابید پیش از آنکه عمرتان پایان پذیرد، یا بیمارى مانع 

شود و یا تیر مرگ، شما را هدف قرار دهد.
موال على (ع)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت دومنوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/11/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یک  شنبه به تاریخ 96/11/15

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 36680030-8- 031 

(داخلى 335)

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد (ریال)اعتبار

(ریال)

96 -4 -302
اجراى عملیات زیرسازى و آسفالت جاده 

دسترسى و جاده مربوط به شبکه برق رسانى 
تصفیه خانه فاضالب داران (با ارزیابى کیفى)

اعتبارات 
9/126/481/730457/000/000 عمرانى

آگهى تجدید مزایده امالك مازاد تملیکى شرکت پشتیبانى امور دام کشور
 به شماره 96/48     

نوبت اول نوبت اول 

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

آگهى مزایده چاپ دومچاپ دوم

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شوراى اسالمى شهر تیران نسبت 
به فروش تعدادى از زمینهاى کارگاهى خود با شرایط مندرج در آگهى مزایده داخلى 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت 
در مزایده تا پایان وقت ادارى مورخ 96/11/08 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

شهردارى تیران

حسین احمدى- شهردار کرکوند

آگهى مزایده عمومى نوبت دومنوبت دوم
بدینوسیله شهردارى کرکوند قصد دارد به استناد مجوز شماره 144- 96/5 مورخ 96/08/09 نسبت به فروش 8 قطعه زمین واقع در شهرك محمدیه را با مشخصات زیر و با 
قیمت پایه کارشناسى رسمى دادگسترى اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت بازدید و اطالع از شرایط برگزارى و اخذ مدرك مزایده حداکثر تا تاریخ 

96/11/08 به امور مالى شهردارى کرکوند به آدرس شهرستان مبارکه- شهر کرکوند- بلوار امام خمینى «ره» مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:
1- واریز مبلغ 5 ٪ کل قیمت پایه کارشناسى بابت سپرده شرکت در مزایده جهت هر پالك بحساب بانک صادرات 0102951605005 بنام شهردارى کرکوند

2- مبلغ سپرده واریزى در صورت برنده شدن متقاضى به عنوان بخشى از ثمن معامله تلقى و در صورت انصراف متقاضى مبلغ سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
3- هزینه مزایده (منجمله کارشناسى، نقل و انتقال و ارزش افزوده و آگهى و...) نیز کلیه اضافات قانونى متعلقه به عهده برندگان مزایده مى باشد.

4- شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را بنمایند. 
5- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ آگهى تا تاریخ 96/11/08 خواهد بود.

6- محل دریافت اسناد مزایده: شهردارى کرکوند، امور مالى با واریز مبلغ 545/000 ریال به حساب 0101368708002 بانک صادرات جهت هر مورد مزایده (فیش خرید اسناد 
از واحد درآمد دریافت شود)

7- شهردارى مى تواند در صورتى که قیمت اعالمى بر روى یک پالك زمین بیش از سه متقاضى باشد، آن پالك را بصورت مجزا به باالترین پیشنهاددهنده واگذار نماید.
8- مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات: شرکت کنندگان در مزایده بایستى پیشــنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 96/11/10 بشرح ذیل به 
دبیرخانه محرمانه این شهردارى (حراست) تسلیم و رسید دریافت نمایند. پاکت (الف): سپرده شرکت در مزایده، اسناد و شرایط مزایده که به امضاء و مهر شرکت کنندگان 

رسیده باشد. پاکت (ب): برگ پیشنهاد قیمت
9- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- الزم به ذکر است مطابق ماده 7 آیین نامه مالى شهردارى ها، کمیسیون از روز قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نظر خود را اعالم 
مى نماید که این مدت به تصویب شهردار تا بیست روز (20 روز) قابل تمدید خواهد بود.

11- پرداخت هرگونه هزینه از قبیل تنظیم سند، انتقال و... همچنین تأمین آب، برق، گاز و ســایر خدمات مورد نیاز به عهده برنده مى باشد و شهردارى از این بابت هیچگونه 
تعهدى نخواهد داشت. 

آدرسقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژمجوز شوراکاربرىنوع مزایدهشماره پالكردیف
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کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 201402/000/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 10 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 27202404/000/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 10 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 38199/80399/600/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 10 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 49197/50395/000/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 10 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 515206/80434/280/000
شهرك محمدیه، شمالى بر گذر 8 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 631216432/000/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 8 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 733206/80454/960/000
شهرك محمدیه، جنوبى بر گذر 8 مترى

کرکوند، بلوار آزادگان خیابان شهید بهشتى، 842236/40508/260/000
شهرك محمدیه، شمالى بر گذر 8 مترى

 

مساحت آدرس ملکردیف
نوع ملک (ساختمان- مساحت اعیانعرصه

آپارتمان- زمین)
وضعیت ملک 

(مشاعى- شش دانگ)
نوع کاربرى براساس گواهى 
مبلغ سپرده شرکت در مبلغ پایه مزایدهشهردارى/ سند مالکیت

مزایده
شرایط 
توضیحاتپرداخت

اصفهان- خانه اصفهان- خ سپاه- نبش کوچه میخک- طبقه ششم 1
مزایدهنقدى4/100/000/000205/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان139/17 + انبارى و پارکینگ139/17واحد جنوبى

اصفهان- خانه اصفهان- خ سپاه- نبش کوچه میخک- طبقه ششم 2
مزایدهنقدى3/500/000/000175/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان114/19 + انبارى و پارکینگ114/19واحد شمال غربى

اصفهان- خانه اصفهان- خ سپاه- نبش کوچه میخک- طبقه همکف 3
مزایدهنقدى2/650/000/000132/500/000مسکونىشش دانگآپارتمان100/45 + انبارى و پارکینگ100/45جنوبى شرقى

اصفهان- خانه اصفهان- خ سپاه- نبش کوچه میخک- طبقه همکف 4
مزایدهنقدى2/300/000/000115/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان100 + انبارى و فاقد پارکینگ100شمال شرقى

مزایدهنقدى2/400/000/000120/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان100 + انبارى و پارکینگ100اصفهان- خانه اصفهان- خ سپاه- نبش کوچه میخک- طبقه همکف شمال غربى5
مزایدهنقدى1/200/000/00060/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان66/64 +انبارى و پارکینگ66/64اصفهان- شاهین شهر- خیابان عطار- بین فرعى 9 و 610
مزایدهنقدى1/300/000/00065/000/000مسکونىشش دانگآپارتمان83/55 + انبارى و پارکینگ83/55اصفهان- شاهین شهر- خیابان عطار- بین فرعى 9 و 710

اصفهان- بلوار کشاورز- کنارگذر اتوبان شهید حبیب الهى- 8
مزایدهنقدى23/100/000/0001/155/000/000تجارىشش دانگتجارى330 جمع دو طبقه330نبش بن بست شهید ابراهیمى- طبقه همکف

مزایدهنقدى12/500/000/000625/000/000مسکونىشش دانگویالیى750335اصفهان- شاهین شهر- خیابان فردوسى- فرعى 2 شرقى پالك 918
مزایدهنقدى13/000/000/000650/000/000مسکونىشش دانگویالیى750340اصفهان- شاهین شهر خیابان دکتر حسابى فرعى 2 شرقى پالك 1015

شرکت پشتیبانى امور دام کشور (اداره کل استان) در نظر دارد تعدادى از امالك 
خود را بر مبناى قیمت پایه و در وضعیت موجود به صورت نقدى به شرح جدول 
ذیل از طریق مزایده کتبى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند براى کسب 
اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده لغایت 5 روز از تاریخ 
انتشار آگهى (غیر از ایام تعطیل) از ســاعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر روز 
شنبه مورخ 1396/10/30 به واحد حقوقى و واحد کمیسیون معامالت شرکت 
پشتیبانى امور دام استان اصفهان به آدرس اصفهان- دروازه شیراز- خیابان 
دانشگاه- خیابان توحید- اول خیابان شهید موحدى نیا (قزل باش) مراجعه و 
با واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 2163980202009 (قابل واریز 
در کلیه شعب بانک کشاورزى) به نام شرکت اســناد را دریافت و همچنین 

پاکت هاى حاوى پیشنهادات خرید خود را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ آخرین 
روز تحویل اسناد (تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/11/14) به واحد 
کمیسیون معامالت شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان به آدرس فوق 
الذکر تسلیم و رسید اخذ نمایند. شــماره تلفن 84- 36214482 نیز جهت 

تماس اعالم مى گردد.
توضیحات:

1- به پیشنهادات فاقد سپرده و یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، 
مبهم و مشروط و فاقد امضاء مردود و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- رعایت کلیه موارد مندرج در اسناد و برگ شرایط مزایده الزامى است.
3- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه طبق جدول مى باشد 

که به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره 2173980201003 نزد بانک ملى 
مرکزى به نام شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان یا ضمانت نامه بانکى 
معتبر داراى 3 ماه اعتبار (به جز بانک سرمایه) به نام شرکت پشتیبانى امور دام 
استان اصفهان مى باشد که مى بایست مزایده گر تضمین موصوف را به ضمیمه 

پیشنهاد خود ارائه نماید.
4- هزینه ى نقل و انتقال و تنظیم ســند در دفترخانه اسناد رسمى به عهده 

خریدار مى باشد. 
5- کلیه پاکات حاوى پیشــنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 10 روز 
یکشنبه مورخ 1396/11/15 در محل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
بازگشایى خواهد شد، حضور متقاضیان اختیارى و منوط به ارائه رسید تحویل 

پاکات مى باشد.
6- بازدید از کلیه امالك مورد مزایده براى اطالع از وضعیت موجود براى تمامى 
متقاضیان فراهم مى باشد و در وضعیت موجود و با مساحت هاى تقریبى اعالمى 

واگذار مى گردد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

8- چنانچه مبالغ پیشنهادى خریداران در هر ملک به طور مجزا مساوى باشد 
در صورت شرایط یکسان برنده با قید قرعه مشخص مى گردد.

9- برنده مزایده مى بایست پس از اعالم برنده شدن ظرف 7 روز کارى نسبت به 
حضور در اداره مزایده گزار و انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده 

شرکت در مزایده برنده اول ضبط مورد مزایده به برنده دوم واگذار مى گردد.

محسن جوادى- شهردار باغشاد

آگهى مزایده فروش زمین نوبت دومنوبت دوم
شهردارى باغشاد باستناد مصوبه شماره یک صورتجلسه شــماره 44 مورخ 96/10/03 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد سه 
پالك زمین خود با کاربرى مسکونى از مجموعه پالك هاى مسکونى بنیاد مسکن واقع در شهر باغشاد، ضلع غربى محله نوگوران را به شرح 
مشخصات ذیل و با باالترین قیمت پیشنهادى براساس قیمت پایه کارشناسى به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل 
مى آید همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ 96/10/30 لغایت پایان وقت ادارى مورخ 96/11/07 جهت کسب اطالع و خرید اسناد مزایده به 

واحد امور مالى شهردارى باغشاد مراجعه نمایند.

توضیحات:
1- ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان 5٪ قیمت پیشنهادى جهت هر پالك درخواستى به صورت فیش واریز نقدى به حساب سپرده 0210153489003 

شهردارى باغشاد نزد بانک صادرات شعبه باغشاد
2- شهردارى باغشاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است، در صورتى که برندگان اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خوددارى نمایند، 

سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
3- پیشنهادات قیمت و فیش هاى واریزى یا ضمانت نامه بانکى مى بایست در پاکت هاى در بسته جداگانه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/11/07 به 

دبیرخانه حراست شهردارى باغشاد تحویل داده شود، به پیشنهادهاى ناقص، مخدوش و یا تحویل بعد از مهلت مقرر ترتیب  اثر داده نخواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج گردیده است. 

شماره ردیف
پالك

مساحت به 
مترمربع

قیمت پایه کارشناسى 
آدرسبه ریال

شهر باغشاد محله نوگوران مجموعه پالك هاى تفکیکى بنیاد مسکن1164/1204/26306/390/000
شهر باغشاد محله نوگوران مجموعه پالك هاى تفکیکى بنیاد مسکن2165195/64293/460/000
شهر باغشاد محله نوگوران مجموعه پالك هاى تفکیکى بنیاد مسکن316/2155/88389/700/000

اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى
 شرکت سهامى پشتیبانى امور دام کشور

 استان اصفهان  
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با خانه رئیس جمهور آمریکا و همسرش بیشتر آشنا شوید

کاخ سفید 
دقیقًا چه کاخى است؟

منبع: HISTORY REVEALED/  مترجم: محمدرضا ارزانى

کاخ سفید که محل اقامت رئیس جمهور آمریکا و خانواده او محسوب 
مى شود در سال 1800 ساخته شد. در اول نوامبر این سال، دومین 

رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید نقل مکان کرد.
«جرج واشینگتن» اولین رئیس جمهور آمریکا در سال 1791 تصمیم 
گرفت تا موقعیت خانه رئیس جمهور آمریکا در تقاطع پنسیلوانیاى 
ایالت واشینگتن باشد. یکســال بعد طراحى ایرلندى تبار به نام 
«جیمز هوگان» برنده مسابقه طراحى کاخ شد و بعد از هشت سال 

رئیس جمهور بعدى به نام «جان آدامز» به آنجا نقل مکان کرد.
 از آن سال به بعد بسیارى از مسئوالن و شخصیت هاى مطرح دنیا از 
این کاخ دیدن کرده اند و تصمیمات بزرگى در آن گرفته شده است.

در حال حاضر «دونالد ترامپ» ســاکن کاخ سفید است. او خود را 
چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا مى داند و این در حالى است که 
«گروور کلولند» دو دوره غیر متوالى  بین سا ل هاى 1885تا 1889 و 
1893تا 1897 رئیس جمهور آمریکا بوده است که در این صورت او 
 بیست و دومین و بیست و چهارمین رئیس جمهور آمریکا محسوب

 مى شود. 
بنابر این ترامپ در اصل چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکاست. 

نام کاخ سفید را اولین بار «تئودور روزولت»، 
رئیس جمهور آمریکا در سال 1901 به این 

عمارت داد. قبل از آن این عمارت به نام مکان 
ریاست جمهورى، دستگاه اجرایى یا خانه 

رئیس جمهور خوانده مى شد.

       هـر مـاه    
100 هزار نفر

 از کاخ سفید دیدن مى کنند

نگهبانى از کاخ
نگهبانى بال غربى این عمارت به 

عهده چهار عضو نیروى دریایى است 
که از میان 180 هزار دریادار انتخاب 

مى شوند.

در سال 1792 
سنگ بناى کاخ سفید 

گذاشته شد

 بر آورد شده است 110 میلیون دالر

اطالعات کلى
مساحت:5109/7 متر مربع

132 اتاق
35 حمام
6 طبقه

28 جعبه اطفاى حریق
+ پیست دو و میدانى

+ استخر شنا
+ زمین تنیس

+ سینما
+ باشگاه بولینگ

2157 لیتر
 رنگ براى نقاشى 

نماى بیرونى
 کاخ سفید به کار 

رفته است.

هر روز 20 هــزار نامه و ایمیل 
از ســوى مردم به کاخ ســفید 
مى رسد. از این تعداد فقط ده نامه 

را رئیس جمهور مى خواند.

آشپزخانه کاخ سفید 
مى تواند براى 140 نفر شام و 
براى بیش از هزار نفر شیرینى 

تهیه کند.

قیمت کاخ سفید

43 رئیس جمهور در کاخ سفید 
اقامت داشته اند

«جان آدامــز»، دومین رئیس  
جمهور آمریکا، در سال 1800 
میالدى، اولین رئیس جمهورى 
بود که به کاخ سفید نقل مکان 

کرد.

«جورج واشینگتون» اولین 
رئیس جمهور آمریکا و تنها 
رئیس جمهور از 44 رئیس 
جمهور این کشور است که 

در کاخ سفید زندگى نکرد.

4 آوریل 1841: 
رئیس جمهور «ویلیام هنرى هریسون»

10 سپتامر 1842: 
«لتیتا تیلور» بانوى اول

9 ژوئیه 1850:
 رئیس جمهور «زاخارى تیلور»

20 فوریه 1862:
 «ویلى لینکون»، پسر رئیس جمهور «آبراهام لینکن»

15 دسامبر 1873: 
«فردریک دنت»، پدر «جولیا گرنت» بانوى اول 

1 ژانویه 1883: 
«االیژا هانت الن»، وزیر پادشاهى هاوایى 

25 اکتبر 1892: 
«کارولین هریسون» بانوى اول

6 آگوست 1914:
 «الن ویلسون» بانوى اول

5 دسامر 1950: 
«چالز جى روس»، منشى کاخ سفید

5 دسامر 1952:
 «مارگارت واالس»، مادر« بس ترومن» بانوى اول

 10
نفر از اعضاى خانواده

 رئیس جمهور یا کارمندان که 
در کاخ سفید از دنیا رفته اند:  17

جشن عروسى در کاخ 
سفید برگزار شده است از 
جمله آنها مراسم ازدواج 

دختران «ریچارد نیکسون» 
و «تئودور روزولت» بوده 

است.

در سال 1814 کاخ سفید به دست 
نیرو هاى انگلیسى به آتش کشیده شد. 

در این آتش سوزى، فضاى داخلى و 
بیشتر بخش هاى فضاى بیرونى کاخ 
سفید در آتش سوخت. البته بازسازى 
کاخ سفید خیلى زود آغاز شد و رئیس 
جمهور «جیمز مونرو»در سال 1817 

دوباره به کاخ سفید آمد.

آتش سوزى در کاخ

بیش از 200
 حیوان دست آموز 
در کاخ سفید زندگى 
کرده اند

یک کفتار 
متعلق به «تئودور روزولت» 

(1901-1909)

2 توله خرس گریزلى
   متعلق به «توماس جفرسون» 

(1801-1809)
2 بز 

متعلق به «آبراهام لینکلن» 
(1861-1865)

  «دونالدترامپ» تنها رئیس جمهور در میان رؤساى جمهور 
آمریکا در150 سال گذشته است که حیوان خانگى نداشته 

است.

2 همستر آمریکایى
 متعلق به «ویلیام هنرى هریسون» 

(1841)

یک تمساح 
متعلق به «جان کوئینسى آدامز» 

(1825-1829)

   احداث این ساختمان که در ابتدا دو طبقه داشت، 
هشت سال تمام زمان برد و مخارج ساخت آن 232 
هزار و 372 دالر شــد. بیشتر نیروى کارى که کاخ 

سفید را ساختند، از بردگان آفریقایى بودند.
   بعد از اشغال واشینگتن توسط نیروهاى انگلیسى 
در جنگ میان دو کشور و قبل از اینکه انگلیسى ها 
کاخ سفید را به آتش بکشند، آنها با غذاهاى به جا 
مانده در کاخ، ضیافتى بر پا کردند. مهاجمان وقتى 
حمله کردند، رئیس جمهور «جیمز مدیســون» از 
شهر خارج شده بود و قبل از اینکه بانوى اول هم از 
خانه اش برود، پرتره مشهور «جورج واشینگتون» 

را از قاب در آورده و با خود برده بود.

   اثر آتش سوزى سال 1814  هنوز هم در نماى 
بیرونى کاخ قابل مشاهده است.

   در زمان جنگ داخلى آمریکا، گردان هاى ارتشى 
در این ساختمان جمع مى شدند.

   براى بیش از 60 سال این کاخ بزرگ ترین خانه 
آمریکا بود. در سال 183 3 براى آبرسانى و در سال 
1848 براى گاز رسانى لوله کشى شد. در سال 1891 
برق آن وصل شد اگرچه همزمان با برق کشى کاخ 

سفید، «بنجامین هریسون» یکى از رؤساى جمهور 
آمریکا مى ترسید او را برق بگیرد.

  بال غربى کاخ سفید در ســال 1901 به دستور 
«روزولت» ساخته شــد تا محیط کار را از محیط 

خانه جدا کند.
  «وینستون چرچیل»، نخست وزیر وقت انگلیس 
از جمله کسانى است که روح «آبراهام لینکن» را در 

کاخ سفید دیده است.
   «وودرو ویلســون» که در اوایل قرن بیستم به 
عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود، از 48 گوسفند 
در چمن کاخ نگهدارى مى کرد. این به جز خرس، 
کفتار، همستر، تمساح، اسب، مار، گاو و شیر بود که 
سایر رؤساى جمهور آنها را به کاخ سفید آورده بودند.

  «گروور کلولند» تنها رئیس جمهورى بود که در 
کاخ سفید با «فرانســیس فولسوم» در سال 1886 
ازدواج کرد. تنها فرزندى که در کاخ ســفید متولد 
شد هم دختر آنها به نام «ایشــتر» بود که در سال 

1893 به دنیا آمد.
   «ترومن» از کاخ سفید به عنوان «زندان پر زرق 
و برق» یادمى کرد و «وارن هاردینگ» مراسم قمار 

در آن ترتیب مى داد.
  در زیر بال شــرقى آن یک جانپنــاه ضد بمب 

هسته اى وجود دارد.
  یک هلیکوپتر ارتشــى دزدى در سال 1974 در 
محوطه کاخ فرود آمد، در سال 1994 یک هواپیما 
در آن سقوط کرد، در سال 1985 یک متخصص آب 
شناسى به نام «رابرت التا» همراه با یک دسته از 
نیروهاى دریایى بدون درگیرى وارد کاخ سفید شد.

  کاخ ســفید 412 در، 147 پنجره، 8 راه پله و 3 
آسانسور دارد.

حقایقى درباره کاخ سفید که نمى دانید
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مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 
توســعه صنعتى مناطق محروم و کمتر برخوردار اســتان 
به منظور اشــتغالزایى و رفع محرومیــت از این مناطق را، 
از اولویت هاى این شــرکت و گام مهمى در تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: به همین 
منظور براى تشویق سرمایه گذارى در این مناطق، عالوه 
بر  تخفیف 80 درصدى در هزینه حق انتفاع زمین به شرط 
بهره بردارى پیش از موعد، ســرمایه گذاران و صنعتگران 
از پتانسیل استفاده از تســهیالت شش درصدى در نواحى 

روستایى نیز برخوردار خواهند بود.
محمد جواد بگى، ایجاد بسترهاى مناسب و زیرساخت هاى 

الزم براى سرمایه گذارى در شــهرك ها و نواحى صنعتى 
این مناطق را نیز گام  مهمى در توسعه صنعتى و اشتغالزایى 
در این مناطق ذکــر کرد و افــزود: کمبــود آب، یکى از 
چالش هاى اصلى مناطق شرق و شــمال استان اصفهان 
است که خوشبختانه در سال هاى اخیر این شرکت گام هاى 
مهمى در جهت تأمین آب مورد نیاز صنایع در این شهرستان 
برداشته است. مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان تصریح کرد: با توجه به مشکالت کم آبى منطقه، 
بدیهى است توسعه صنایعى در دستور کار قرار گیرد که از 
مصرف آب مناســب و حداقلى برخوردار باشند و از استقرار 

صنایع بسیار پر مصرف در زمینه آب ممانعت بعمل آید.

سرپرســت پلیس امنیــت عمومى اســتان اصفهان از 
بازدید و نظارت پلیــس بر واحدهــاى صنفى و پلمب
 23 واحد صنفى متخلف به دلیل نداشــتن پروانه کسب 
و رعایت نکردن مقــررات مربوطه در شــهر اصفهان 

خبر داد.
سرهنگ محمد حسن اسماعیلى با اعالم این خبر اظهار 
داشت: در راستاى ارتقاى امنیت اجتماعى و ساماندهى 
صنوف بدون پروانه کســب، طرح نظــارت و کنترل بر 
اصناف در شهر اصفهان توسط ماموران اداره نظارت بر 

اماکن عمومى اجرا شد.
وى افزود: در همین راســتا مأموران نظــارت بر اماکن 

عمومى پلیــس در 7 روز گذشــته از 874 واحد صنفى 
بازدید کردند.

سرپرست پلیس امنیت عمومى اســتان اصفهان بیان 
داشــت: 23 واحد صنفــى متخلف به علت نداشــتن 
پروانــه کســب و عــدم رعایــت قوانیــن و مقررات 
مربوطه پلمــب و براى 38 واحــد اخطاریه پلمب صادر 

شد.
وى با اعالم تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات 
کنترلى و نظارتى پلیس، از عموم شــهروندان خواست، 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز 

فوریت هاى پلیسى 110 اطالع دهند.

توسعه صنعتى مناطق محروم 
و کمتر برخوردار استان 

پلمب 23 واحد صنفى متخلف 
در اصفهان

اجراى خواجه امیرى 
در اصفهان شاید تمدید شود

کنسرت موسیقى «احسـان خواجه امیرى» روز -یک 
شنبه- یکم بهمن ماه(فردا) در اصفهان برگزار مى شود.

مدیر مسئول شـرکت نغمه سراى پارسـیان گفت: این 
برنامه بـا اجـراى 18 قطعـه از قطعات احسـان خواجه 
امیرى شـامل آلبـوم هـا و تیتراژهـاى تلویزیونى این 
خواننده برگزار مى شود.سـینا صالحى افـزود: از جمله 
این قطعات، نابرده رنج، لحظه، این حقم نیسـت، دریا، 
عاشق، بغض، احساس آرامش، ثانیه، پرنده، تمام قلب 
من و سالم آخر است که در میان عالقه مندان به صدا 
و هنر این هنرمند برجسته طرفداران بسیارى دارد.وى 
با اشـاره به اینکه در صورت دریافت مجوز از اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، در صدد تمدید اجراى احسان 
خواجه امیرى در اصفهان هستیم، گفت: احسان خواجه 
امیرى از خوانندگان مطرح و پرطرفدار موسیقى پاپ در 
کشور اسـت و در اصفهان نیز طرفداران بسیارى دارد، 
به همین دلیل در صدد هستیم تا اجراى این هنرمند در 

اصفهان را یک شب دیگر تمدید کنیم.

مدیرکل اداري مالی استانداري 
اصفهان منصوب شد

با صدور حکمى از سـوى اسـتاندار اصفهـان، علیرضا 
عربها به سمت مدیرکل اداري مالی استانداري اصفهان 

منصوب شد. 
همچنین در این حکم از خدمات حیدر قاسمى، مدیرکل 

سابق تقدیر و تجلیل شده است.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001000 مورخ 1396/08/30 آقاى مسعود 
حاج نوروزعلى به شماره شناســنامه 50658 کدملى 1280932201 صادره از اصفهان 
فرزند کاظم نســبت به       2 حبه از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان از پالك شماره 
4128- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که  مع الواســطه از جــواد اخوان خرازیان 
به متقاضى واگذار گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1396/10/14 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1396/10/30 م الف: 28900 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/500
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100370304984 شــماره پرونده: 9509983634701292 
شماره بایگانى شــعبه: 960249 محاکم کیفرى یک دادگســترى شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 960249 براى عبدا... قربانى ده ســوخته 
فرزند خیرا... اتهام نگهدارى ســالح جنگــى و.. نظر به متوارى بــودن متهم تقاضاى 
کیفرخواست نموده که رسیدگى موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 
1396/12/12 ســاعت 9:00 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترســى به متهمین و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آئین دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب دو نوبت منتشــر تا متهمین جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 4 اتاق 460. م الف: 

32534 شعبه 5 دادگاه کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان اصفهان  /10/664
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460370200027 شــماره پرونده: 9509983635500921 
شماره بایگانى شعبه: 950339 نظر به اینکه آقاى مهسا کشولى فرزند عبدالعلى شکایتى 
علیه آقاى غالمرضا جعفرى فرزنــد محمد مبنى بر مشــارکت در آدم ربائى و تجاوز به 
عنف در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 950339 در این دادگاه ثبت 
و وقت رســیدگى براى روز 1396/11/29 ســاعت 9:00 صبح تعیین شده است نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان مى باشد لذا حســب ماده 394 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در یکى از  روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر 
مى گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى را اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 32526 شــعبه 3 دادگاه کیفرى یک اســتان اصفهان (18 کیفرى 

استان سابق) /10/666
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 1396/12/456778 کبرى محمــدزاده نجف آبادى فرزند خــداداد بموجب 
درخواست وارده بشماره 961218641557334 مورخ 1396/09/23 و باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
هشت و سه-چهارم سهم مشاع از چهل و هفت و یک-دوم سهم ششدانگ پالك ثبتى 
483 باقیمانده واقع  در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 460 دفتر 
188 امالك ذیل ثبت 34006 بنام معصومه خاتون نورمحمدى نجف آبادى فرزند على 
ثبت و سند بشماره سریال 3/754885 صادر و تســلیم گردیده و طبق سند انتقال قطعى 
5799 مورخ 93/04/14 دفترخانه اسنادرسمى 433 نجف آباد به نامبرده انتقال و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/30، 7526/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/10/860
 حصروراثت

خانم لیلى براتى داراى شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 105/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه سلطان 

نجفى بشناسنامه 32 در تاریخ 96/02/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مجید براتى دهقى ش ش 4984، 2-بهمن 
براتى دهقى ش ش 113، 3-اســفندیار براتى دهقى ش ش 71، 4-زینت براتى دهقى 
ش ش 4983، 5-نصرت براتى دهقى ش ش 5396، 6-نرگس خاتون براتى دهقى ش 
ش 225، 7-طاهره براتى دهقى ش ش 14، 8-لیلــى براتى دهقى ش ش 4، (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 7551/م الف رئیس شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/10/868

 حصروراثت
عباس امینى کهریزســنگى داراى شناسنامه شماره 21 به شــرح دادخواست به کالسه 
1228/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان امیرآقا امینى کهریزسنگى بشناسنامه 547 در تاریخ 86/04/08 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مختار امینى 
کهریزســنگى ش ش 24، 2-عباس امینى کهریزســنگى ش ش 21، 3-اشرف امینى 
کهریزسنگى ش ش 27، 4-محمود امینى کهریزسنگى ش ش 1044، 5-طاهره امینى 
کهریزسنگى ش ش 118، 6-مریم امینى کهریزســنگى ش ش 20، 7-حسین امینى 
کهریزسنگى ش ش 20، 8-خسرو امینى کهریزســنگى ش ش 23، (فرزندان متوفى)، 
9-کبرا صالحى کهریزسنگى ش ش 4، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7549/م الف رئیس شعبه 

10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/869
 اخطار اجرایى

شماره 1046/96 به موجب راى شماره 1488 تاریخ 96/08/09 حوزه پنجم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 1.على اکبر مرادى 
2.على یزدانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به محکوم علیه ردیف اول محکوم 
به حضور در دفترخانه اسنادرســمى و انتقال قطعى و رسمى ســنداتومبیل موصوف پژو 
206 بشماره انتظامى 78-571-62 بنام محکوم له مى نماید و محکوم علیه ردیف 2 به 
پرداخت مبلغ دویست و شصت و پنج هزار تومان بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت هزینه 
هاى نقل و انتقال ســند اتومبیل فوق الذکر را در حق محکوم له صادر و اعالم مى نماید 
و ضمنا محکوم علیهما محکوم به پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق و دادگسترى 
به مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان مى باشــد. محکوم له: مهدى یزدانى به نشــانى: 
نجف آباد خ فارابى جنوبى ك امین فر پالك4. مــاده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7544/م الف-شــعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/870
 مزایده

در پرونده کالسه 960395 و 763/95 اجرایى و به موجب دادنامه 034-950 صادره از 
شعبه چهارم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى علیدادجالل الدین صالحى محکوم 
اســت به پرداخت 537/467/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره 
در حق محکوم له و مبلغ 27/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که 
از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب مهدى فاضل به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب 
مغازه واقع در طبق همکف به نشانى یزدانشــهر،بلوار انقالب،نبش کوى نگین و داراى 
ســوابق ثبتى 6/1581 بخش 12 ثبتى اصفهان فاقد ســرقفلى و داراى عرصه و اعیانى 
بمتــراژ 30/30 مترمربع و داراى پروانه ســاختمانى صادره از شــهردارى جمعا بارزش 
750/000/000 ریال ارزیابــى گردیده. باتوجه به مراتب فــوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 96/11/25 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7543/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/10/871
ابالغیه

شــماره ابالغنامه: 9610103730308527 شــماره پرونده: 9609983730301554 
شماره بایگانى شــعبه: 961563 ابالغ شــونده حقیقى: خلیل منجزى فرزند محمد به 
نشانى: مجهول المکان، آدرس محل آخرین اقامت ویالشهر خ باهنر خ پاسداران کوى 
والفجر پنجم جنب ساختمان آسمان ســوم منزل رادفر مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 10 
روز ،محل حضور: نجف آباد- دادگسترى نجف آباد. نوع علت حضور: معرفى داور، باتوجه 

به علت حضور مندرج در این ابالغیه بشما ابالغ میگردد ظرف مهلت مقرر اقدام، درغیر 
اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 7498/م الف-شعبه 1 دادگاه خانواده 

نجف آباد/10/874
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم-  سجاد خسروى درخواســتى به مبلغ 7/500/000 ریال به 
طرفیت میترا صادقى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 468/96 در 
شعبه شوراى حل اختالف شماره فوالدشهر ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه تجویز ماده 
73 قانون آیین نامه دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 96/12/14 ساعت 4/30 بعدازظهر 
در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شــورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید ودر غیر این صورت دادخواســت ابالغ تلقى شده و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1424 شــعبه هشتم شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/875
 ابالغ

شــماره پرونده: 50/96 شماره دادنامه: 333- 96/8/29 مرجع رســیدگى: شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: ســجاد خسروى چلوى فرزند جان محمد- 
نشــانى: فوالدشــهر- ب 2- الوند 8- پ 652 خوانده: علیرضا پورنبى فرزند حشــمت 
اله- نشانى: فوالدشهر- آ4- سپاهان 3- پ 152 خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء 
ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست آقاى سجاد خســروى چلوى فرزند جان محمد به طرفیت آقاى 
علیرضا پورنبى فرزند حشمت اله به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال به استناد چک شــماره 9411/383059- 12 عهده بانک ملى 
با احتساب خسارت دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه، شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و 
با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه و مدیونیت خوانده دارد و 
خوانده در جلسه ى رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده 
است، خواسته خواهان را ثابت تشخیص، لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون 
آئین دادرســى تشــکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 
قانون تجارت و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال (20/000/000) ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ سیصد و 
هفتاد و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررسید چک (96/08/25) لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى از ناحیه 
بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. م الف: 1423 
یوسفى- قاضى شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /10/876
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423640200296 شماره پرونده: 9509983640200724 شماره 
بایگانى شــعبه: 950749 بموجب شــماره دادنامــه 9609973640200103 محکوم 
علیهم 1- احمد طاهرى ریزى فرزند رضا نشــانى: مجهول المکان 2- حســین معظم 
باباشــیخعلى فرزند محمدرضا نشانى: استان اصفهان- شهرســتان لنجان- شهر زرین 
شهر- توحید کوچه پیام 4 پالك 38 ،3- مهدى عباس زاده ریزى فرزند ابراهیم نشانى: 
استان  اصفهان- شهرستان لنجان- شهر زرین شهر- خیابان باهنر خیابان ملکى پالك 
161، 4- کیوان فرهمند فرزند بهرام نشانى: اســتان چهارمحال و بختیارى- شهرستان 
لردگان- شهر آلونى- برجویى متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ چهارصد و سى و شش 
میلیون ریال بابت قسمتى از وجه یک فقره چک به شــماره 975160 مورخ 95/5/11 
عهده بانک ملى شعبه انقالب اسالمى زرین شهر و پرداخت خسارات ناشى از تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررســید چک 95/5/11 لغایت زمان پرداخت براســاس شاخص ساالنه تورم 
اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و 
سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل محکوم 
له هاجرالســادات رضویان فرزند سید على نشــانى: نجف آباد- خ امام- بعد از چهارراه 
شهردارى جنب داروخانه دکتر رستمى- دفتر وکالت طبق تعرفه قانونى (11/664/000 
ریال) در مرحله بدوى در حــق محکوم له بانک مهر اقتصاد بــا مدیریت علیرضا زمانى 
نشــانى: اصفهان- پل آذر- ابتداى خ توحید- پ 3 و پرداخت نیم عشــر اجرائى در حق 
صندوق دولت. دادنامه صادره درخصوص کیــوان فرهمند و احمد طاهرى ریزى غیابى 
مى باشد. 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات 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 درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس 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 نباشــد 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 شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 1321 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 

(زرین شهر) /10/877
ابالغ

شماره پرونده: 351/96 ش5ح شماره دادنامه: 442 تاریخ: 96/7/17 خواهان: غالمرضا 
اکبرى فرزند: حسین به نشانى: شاهین شهر خ فردوســى فرعى یک غربى جنب پست 
بانک طبقه دوم خوانده: مرجان افراسیابى فرزند: اکبر به نشانى: مجهول المکان خوانده: 
حسین عبد یزدان به نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه چک گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 
در وقت مقرر جلسه شورا، با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى 
به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواســت غالمرضا اکبرى به طرفیت 1- مرجان افراسیابى 
2- حسین عبد یزدان به خواســته مطالبه مبلغ 127/000/000 ریال به استناد یک فقره 
چک به عهده بانک تجارت به شــماره 948991 و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرســى 
و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه نامبردگان با وجود ابالغ قانونى نشــر آگهى در جلســه مقرر 
حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین ی ا برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند. شــورا پس 
از بررسى پرونده و مســتندات ارائه شــده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال 
علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده، 
مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر 
به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانــون صدور چک و ماده واحده 
استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشــخیص مصلحت نظام درخصوص 
خسارات دیرکرد، حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 127/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/612/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک (95/7/25) لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى 
از ســوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد 
شد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز

 پس از ابالغ قابل واخواهى در این همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى (حقوقى) دادگســترى شــاهین شهر مى باشد. م 
الف: 235 مجتبى رضوانى- قاضى شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین 

شهر /10/878
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواســت و ضمائم- عباس کریمى دادخواســتى به مبلغ 29/000/000 ریال 
بطرفیت سید هادى موســوى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 
463/96 در شعبه هشــتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز دوشنبه مورخ 96/12/14 ساعت 
4 عصر در جلســه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شــورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم رادریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شــورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1432 شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /10/879
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواســت و ضمائم- جواد مومنى ریزى با وکالت حسین محمدیان  دادخواستى 
به مبلغ یکصد میلیون ریال بطرفیت ســید مهدى عقیلى فرزند سید مصطفى که اعالم 
شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 383/96 در شــعبه سوم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و بــه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه کثیراالنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى 
شــود در مورخ 96/12/9 ســاعت 4/00 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل 
با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 1428 شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /10/880
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رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان گفت: از استاندار اصفهان تقاضامندم از 

فرار و هدررفت آب در این استان جلوگیرى کند.
عبدالوهاب ســهل آبادى افزود: هنوز پروژه هاى 
انتقال آب به دیگر استان ها انجام مى گیرد که البته 
اگر خزانه اصلى آب پر باشد، مشکلى در انتقال آب 
نیست؛ اما وقتى منابع اصلى خالى شدهح نباید این 

پروژه ها عملیاتى شوند.
رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان ضمــن تأکید بر 
حمایت از شرکت  ســهامى ذوب آهن و کارخانه 
پلى اکریل در کنار حمایت از شرکت فوالد مبارکه 
گفت: شــرکت ســهامى ذوب آهن نیز باید مانند 
شرکت فوالد مبارکه به جایگاه بین المللى بهترى 

برسد تا افتخارى براى استان و کشور باشد.
وى با بیان اینکــه باید براى وضعیت شــرکت 
پلى اکریل نیز فکرى شود، خاطرنشان کرد: باید در 
بهبود کار و کیفیت قابل توجیه پلى اکریل تالش 

بیشترى کرد.
ســهل آبادى اذعان داشــت: همان طــور که به 
بومى سازى در شرکت فوالد مبارکه توجه زیادى 
شده، باید در واحدهاى تولیدى کوچک نیز این امر 
محقق شود و ترتیبى فراهم شود تا به بومى سازى 

در شرکت پتروشیمى اصفهان نیز کمک شود.

استاندار از فرار آب در اصفهان 
چهارمین کنفرانس ملى مهندســى مدیریت برق جلوگیرى کند

ایران، هشــتم و نهم اســفند امســال به میزبانى
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آبــاد برگزار 

مى شود.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با 
اعالم این خبر گفت: بــا توجه به برگزارى موفق و 
بازخورد هاى مثبت دوره هاى قبلى این کنفرانس 
که به میزبانى واحد نجف آباد برگزار شده بود، بر آن 
شدیم تا چهارمین دوره از این کنفرانس را هم برگزار 

کنیم.
مهران مجلســى هدف از برگزارى این کنفرانس 
را، انعــکاس و اعتــالى فعالیت هاى پژوهشــى 
انجام شــده در زمینه مهندســى برق بــا تکیه بر

توانمندى هــاى ملى در حــوزه هــاى صنایع، 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالــى و تحقیقاتى 
دانست و افزود: این کنفرانس به منظور گسترش 
دانش فنــى و تبادل آخرین دســتاوردهاى علمى 
و تحقیقاتى توســط صنعتگران، پژوهشــگران و 
اندیشمندان مراکز پژوهشــى و دانشگاهى داخل 
کشور و پیگیرى و رصد رویدادهاى علمى و تجارى 

مرتبط با مهندسى برق برگزار مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: اکنون رونــد تحقیقات از 
حالت کلى نگرى به جزئــى نگرى تغییر وضعیت
 داده اســت و فنــاورى اطالعات روز بــه روز، در 
حال ارتقاى بینش بشــر در مــورد جهان اطراف

 است. 

شــهردار اصفهان گفت: در ســال جــارى 250 
میلیارد تومان اوراق مشــارکت براى پروژه مترو 
به فروش رسیده است و در سال آینده تامین اعتبار 
مترو از طریق اوراق مشــارکت به صورت جدى تر 

دنبال مى شود.
قدرت ا... نوروزى اظهارداشت: درصدد هستیم طبق 
قولى که به شهروندان داده شده، خط یک مترو را تا 

پایان سال به صفه برسانیم.

وى بــا بیــان اینکــه در مســیر خــط یــک،
 شــش ایســتگاه باقى مانده که هنــوز تکمیل 
نشده اســت، افزود: تمام تالش مدیریت شهرى 
بر تکمیل ایســتگاه هاى باقى مانده اســت، البته 
طبق برنامه ریزى هــا، تا پایان امســال عملیات
 اجرایــى دو ایســتگاه مرکــزى مترو شــامل 
ایستگاه هاى میدان امام حســین(ع) و انقالب به 

پایان مى رسد.

برگزارى کنفرانس  مهندسى مدیریت برق 
در دانشگاه آزاد نجف آباد

فروش 250 میلیارد تومان اوراق مشارکت براى 
پروژه مترو
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اداره شهر در سال 97 با
3000 میلیارد تومان 

مدیر برنامه ریزى و بودجه شهردارى اصفهان گفت: 
الیحه بودجه ســه هزار میلیارد تومانى شــهردارى 
اصفهان براى سال 97 روز یک شنبه(فردا) به شوراى 

اسالمى شهر تقدیم مى شود.
ســعید فردانى اظهارداشــتد: بودجه 97 شهردارى 
اصفهان با بیش از دوهزار نفر ساعت کار کارشناسى 

تنظیم شده است.
وى با اشاره به تدوین برنامه و بودجه سال آینده طبق 
بازنگرى برنامه راهبردى اصفهان، افزود: امســال 
براى نخســتین بار، ابتدا احکام برنامه 97 با حضور 
شهردار اصفهان مشخص و ســپس بر اساس این 
احکام، ردیف  اعتبــارات عمرانى و جــارى بودجه 

تعیین شد.
مدیر برنامه ریــزى و بودجه شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه سه هزار میلیارد تومان بودجه براى سال 
آینده پیش بینى شده است، اعالم کرد: الیحه بودجه 
97 شــهردارى اصفهان روز یک شــنبه به شوراى 
شهر تقدیم مى شود و شــورا نیز در یک بازه زمانى 
یــک ماهــه در کمیســیون هاى مختلــف خود 
این الیحه را مورد بررســى قرار مى دهــد تا بودجه 
نهایى شــهردارى اصفهان براى سال 97 مشخص 

شود.
فردانى به اولویت هاى بودجه سال آینده اشاره کرد و 
ادامه داد: توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومى، 
کاهش مشکالت زیست محیطى و توسعه گردشگرى 
با مشــارکت بخش خصوصــى، در اولویت برنامه و 

بودجه سال 97 شهردارى قرار دارد.

رشد چاقى در نصف جهان
نیمــى از مــردان و زنــان اصفهانــى اضافه وزن 

دارند.
مســئول واحد تغذیه پژوهشــکده قلــب و عروق 
اصفهان گفت: براساس آمارها، 50درصد مردان و 

60درصد زنان در اصفهان اضافه وزن دارند. 
نوشــین محمــدى به شــاخص چاقى شــکمى 
اشــاره کرد و افزود: این شــاخص، براى خانم ها 
52/2درصد و بــراى آقایان 13/2درصــد برآورد 

شده است.
وى بــا بیان اینکــه 80درصد بیمارى هــاى قلبى 
و عروقــى و دیابت نــوع 2 و همچنیــن 30تا40 
درصد ســرطان ها بــا الگــوى غذایى درســت

قابل پیشــگیرى اســت، گفت: مصرف زیاد فست 
فود بــه دلیــل دارابودن کالــرى، چربــى و مواد 
افزودنــى مى تواند عامــل بســیارى ازبیمارى ها 
شامل پوکى اســتخوان، جهش ژنتیکى، سرطان و 

زوال عقل و چاقى شود.
محمدى فر با اشــاره به اینکه هر اصفهانى به  طور 
میانگین هفتــه  اى یک مرتبه فســت فود مصرف 
مى کنــد، افزود:  ایــن در حالى اســت که آخرین 
بررسى هاى مرکز آمار کشور نشــان مى دهد تنها 
18/7 درصد ایرانى ها یکبــار  و 2/6درصد بیش از 

پنج بار در ماه فست فود مصرف مى کنند. 

افتتاح 46 پروژه همزمان با 
دهه فجردر گلپایگان

فرمانـدار گلپایـگان گفـت: در دهـه فجـر امسـال
 46 پـروژه بـا اعتبارى بالـغ بـر 17 میلیـارد و 500 

میلیون تومان به بهره بردارى مى رسد.
حسـین فراسـت افـزود: 19 پـروژه بـرق رسـانى با 
اعتبـارى بالـغ بـر سـه میلیـارد و 250 میلیـون 
تومـان و همچنین فـاز دوم تبدیل شـبکه بـه کابل 
خودنگهـدار با صـرف اعتبـارى درحـدود دومیلیارد 
تومان در ایـام دهه فجـر بـه بهره بـردارى خواهند 

رسید.
وى تصریـح کـرد: کارگاه تولیـدات بتنـى در شـهر 
گلشـهر بـا اعتبـار 700 میلیـون تومـان از جملـه 
پروژه هایى اسـت که در دهـه فجر بـه بهره بردارى 
خواهـد رسـید؛ همچنیـن سـاختمان اتـاق اصناف 
هـزار  دو  مسـاحت  بـه  زمینـى  در  گلپایـگان 
مترمربـع و زیربنـاى  600 مترمربـع در پنـج طبقه
 بـا صـرف اعتبـارى درحـدود یـک میلیـارد

 تومان به اتمام رسـیده اسـت که در این ایام افتتاح 
خواهد شد.

خبر

مدیر کل ثبت اســناد و امــالك اســتان اصفهان بیان 
داشــت: به رغم انجام تحوالت بنیادین و ارزشمندى که 
در حوزه هاى مختلف ثبت صوررت گرفته است، اما هنوز 
به دلیل گستردگى خدمات ثبتى و نیز مشکالت دیگرى از 
جمله عدم اختصاص اعتبارات الزم و مکفى، نواقصى در 

برخى از عرصه ها وجود دارد. 
على بهبهانى با مهم برشمردن مسئله حق الناس، تضییع 
حقوق مردم در تصمیم گیرى هاى ثبتى را بسیار خطرناك 

ارزیابى کرد.
وى اجراى طرح شمیم در اصفهان همزمان باکل کشور را 
مهم ارزیابى و توصیه کرد: توجه به آمار و کّمیت نباید باعث 

کاهش دقت و کیفیت در اجراى این طرح ماندگار شود.
مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان انجام کارهاى 
موازى و زاید درفرآیندهاى ادارى را باعث تضییع حقوق 
بیت المال عنوان کرد و از مســئوالن کاداستر واحدهاى 
ثبتى استان خواســت فعالیت هایى که در حوزه کاداستر 
ادارات انجام مى شــود را آنالیز کرده و به اداره کل اعالم 

کنند.
وى افزود: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان نیز 
با اصالح فرآیندها و اجراى طرح هایى مانند طرح پستى، 
تفکیک غیرحضورى آپارتمان و...تالش خود را براى به 

کار گرفته است.

رئیس اداره سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان اصفهان گفت: خانه ســینماى اصفهان براى 
نخستین بار تشکیل خواهد شد و انتخابات هیئت مدیره 

آن نیز در اسفند ماه برگزار مى شود.
رضا دهقان در خصوص تشــکیل و برگزارى انتخابات 
خانه ســینماى اصفهان اظهارداشــت: خانه سینماى 
اصفهان براى نخستین بار تشکیل مى شود، البته قبًال در 
قالب انجمن سینماگران بوده است که انحالل آن اعالم 
شد و قرار شد به خانه سینما تبدیل شــود و با این اتفاق 
فعالیت هاى آن نسبت به قبل تخصصى تر و حرفه اى تر 
دنبال خواهد شد.وى با اشاره به دلیل انحالل انجمن و 

تبدیل آن به خانه ســینما تصریح کرد: تصمیم گیرى در 
رابطه با انحالل انجمن و راه اندازى خانه سینما در جمع 
هنرمندان اتفاق افتاده است، هنرمندان مجمع عمومى 
تشکیل دادند و پس از تصمیم گیرى در این خصوص به 
ما اعالم کردند. رئیس اداره سینمایى اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان ابراز داشت: از وظایف 
خانه سینما، پیگیرى امور معیشــتى هنرمندان سینما و 

مطالبات آنهاست.
وى عنوان کرد: کاندیداهاى انتخابات خانه سینما هنوز 
مشخص نشده اند و در حال بررسى هستیم و انتخابات 

هیئت مدیره خانه سینما در اسفند ماه برگزار مى شود.

در اسفندماه؛
ایجاد خانه سینماى اصفهان 

اصالح فرآیندهاى سنتى و 
زاید ادارى در ثبت اسناد

نصف جهــان   به دلیل نوســانات قیمت مواد اولیه، کباب و 
بریان، کله پاچه، هلیم ، عدس، جگــر و دل و قلوه، قیمت 

ثابتى ندارد.
رئیــس اتحادیه کبــاب و بریــان شهرســتان اصفهان 
به نصف جهان گفــت: اتحادیه کباب و بریــان بر فعالیت 
چهار رسته کباب و بریان و آشپزى، کباب، کله پزى، جگر و 

دل و قلوه در شهرستان اصفهان نظارت دارد.
على میزبانى با اشــاره به اینکه تعداد 1136واحد در صنف 
کباب و بریان در شهرســتان اصفهان مشــغول به فعالیت 
هســتند که از این تعداد بیش از500 واحــد داراى پروانه 
کسب و بقیه هم در دست اقدام  و طى کردن مراحل قانونى 
براى اخذ پروانه کسب هســتند، افزود: از کل 1136 واحد 
صنفى فعال، تعداد 900واحد در رســته کبــاب و بریان و 
آشپزى مشغولند و تعداد 156واحد هم مشغول به فعالیت در 
رسته هاى کله پزى هستند و تعداد80 واحد هم  در رسته جگر 

و دل و قلوه به فعالیت مى پردازند.
میزبانــى، درباره شــیوه شناســایى کبــاب و بریــان با 

کیفیت، عنــوان کرد: رنــگ کبــاب و بریان تــازه تغییر 
نمى کند و خشک نیست و چنانچه روى کباب بسوزد امکان 

دارد از چربى کم باشد در غیر این صورت گوشت، مانده است.
رئیــس اتحادیه کبــاب و بریــان شهرســتان اصفهان در 
پاســخ به اینکه اتحادیه با افــراد خاطى چگونــه برخورد 
مى کنــد؟ با قاطعیــت گفت: اگر بحث بهداشــتى باشــد 
تذکــر مى دهیــم ولــى درصورت عــدم کیفیــت غذاى 
پخته شــده، بدون اغمــاض واحد عرضه کننــده را پلمب

مى کنیم زیرا به شخصه به این موضوع بسیار حساس هستم 
چرا که سالمت مردم به خطر مى افتد. 

میزبانــى در ادامه تصریح کرد: از ابتداى ســال تاکنون هیچ 
واحد صنفى در اصفهان پلمب نشده و این واحد ها براى حفظ 
بازارشان سعى مى کنند ازهر تخلف و تقلبى دور باشند. مصداق 
آن تعدادى واحد صنفى کله پزى، کباب و بریان و آشــپزى 
اصفهان است که داراى کیفیت عالى شناخته شده اند و  در سطح 

شهرستان اصفهان مشغول فعالیت هستند.
به گفته وى، اتحادیه ده بازرس دارد که هر کدام درماه پنج الى 

شش واحد صنفى را از نظر کیفیت غذا و وضعیت بهداشتى 
بازرســى مى کنند و به ما ارجاع مى دهند که درصورت نیاز 

تذکرمى دهیم و یا آن واحدها را پلمب مى کنیم.
وى همچنین از قیمت آزاد عرضه کبــاب و بریان، ه لیم و 
عدس، کله پاچه و جگر، دل و قلوه خبر داد و گفت: به دلیل 
نوســانات قیمت مواد اولیه، واحدهاى صنفى ما در فروش 

غذاهاى مذکور قیمت ثابتى ندارند.

  تســهیالت حمایتى بانک صادرات ایران در استان 
اصفهان طى 9 ماهه ســال جارى از عملکرد قابل 
توجهى در راســتاى عمل به برنامه هــاى اقتصاد 
مقاومتــى و پشــتیبانى از تولید و اشــتغال، رفاه و 
ازدواج جوانــان در مناطــق کمتر توســعه یافته، 
حکایــت دارد. به گونه اى کــه بخش هاى مختلف 
اقتصادى و اجتماعى این اســتان، طــى این مدت 
9 هزار و 466 فقره تسهیالت حمایتى بالغ بر دو هزار 
و 505 میلیارد ریال از این بانک دریافت کردند که در 
این میان، وام هاى قرض الحسنه ازدواج، تسهیالت 
بنگاه هاى کوچک و متوســط در بخــش صنعت و 
تسهیالت مسکن اقشــار ویژه، بیشترین سهم را به 

خود اختصاص داده است.
طى مدت مــورد اشــاره، بانک صادرات اســتان 
اصفهان در راســتاى حمایت از بخش هاى صنعتى 
در مناطق کمتر توســعه یافته، 93 فقره تسهیالت 
بالغ بــر 762 میلیارد ریال بــه بنگاه هاى کوچک و 
متوســط اعطا کرده و همزمان 53 فقره تسهیالت 
به ارزش بیش از 101 میلیارد ریــال به بنگاه هایى 

از این دست در بخش کشــاورزى استان تخصیص 
داده شده است.

عالوه بــر ایــن، در جهــت حمایت از مشــاغل 
خانگــى 212 نفــر از معرفى شــدگان کمیته امداد 
حضرت امام خمینى(ره) و ســازمان بهزیســتى از 
وام قرض الحسنه اشــتغالزایى این بانک به ارزش

 27 میلیارد ریال استفاده کرده اند.
طى این دوره، در راســتاى عمل به مسئولیت هاى 
اجتماعى، هشــت هزار و 59 فقره وام قرض الحسنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه به میزان بیش از 852 میلیارد 

ریال به متقاضیان پرداخت شد.
همچنین تســهیالت حمایتى بانک صادرات ایران 
در این اســتان به بافت هاى مســکونى فرســوده 
تعلق گرفــت، به طورى کــه طى ایــن مدت 17 
خانواده از تسهیالتى قریب به شــش میلیارد ریال 
اســتفاده کردند. همچنین مدیریت ایــن بانک در 
اصفهان از ده زندانى نیازمند در این استان با پرداخت 
بیش از 2/2 میلیارد ریال وام قرض الحسنه حمایت 

کرد.

کمیسیون سیاستگذارى و پایش اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان، همایــش چالش هاى 
اقتصاد ایران در مسیر توسعه پایدار را با حضور فعاالن 

اقتصادى در تاالر همایش هاى اتاق برگزار کرد.
رئیس کمیسیون سیاستگذارى و پایش اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان در ابتدا از حضور 
فعــاالن اقتصادى درایــن همایش قدردانــى کرد و 
گفت: محور فعالیت در اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان بر آموزش و افزایش دانایى استوار 
بوده و کمیســیون هاى اتاق در اصفهان ســعى دارند 
تا همایش هاى مختلف را برپا کنند و مــا در آینده نیز 

چندین همایش اقتصادى را برگزار خواهیم کرد.
مصطفى رناســى با بیان نکاتى گفت: از سال 1370 تا  
1395، قیمــت کاالهاى وارداتــى 40 برابر، تولیدات 
داخلى 81 برابر و ارز 26 برابر شده و این نشان مى دهد 

مسیر کشور به سوى واردات است. 
وى ادامه داد: قرار نیســت دالرهاى نفتى که سرمایه 

ملى و متعلق به نسل هاى آینده است صرف کاالهاى 
مصرفى، واردات ماشین هاى لوکس، پارچه هاى قاچاق 
و... شود بلکه باید صرف زیرساخت ها و سرمایه گذارى 
شود تا واردات و صادرات باالنس شود، ولى متأسفانه در 
طول سال ها، دولت ها با ارز نفت به بازار حمله کرده اند، 

تا تورم را با واردات مهار کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان با بیان اینکه اقتصاد سامانى ندارد، گفت: دولت 
نیز همانند افراد، درآمد و هزینه هاى مشــخصى دارد و 
در این میان تفاوت دولت با افراد آن اســت که دولت 

نمى تواند هزینه ها را کاهش دهد.
رناســى مى گوید: دولت و مجلــس مى خواهند مردم 
را در کوتاه مدت خوشــحال کنند بنابراین کار بنیادى 
نمى کنند و اگر این روند ادامه پیدا کند در بلندمدت مردم 

خوشبخت نخواهند شد.
***

در ادامه، یکى از اعضاى هیئت رئیســه اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى مشهد به عنوان سخنران 
اصلى همایش ابتدا از خشــکى زاینده رود اظهار تأسف 

کرد و آن را دلیل ناکارآمدى دولت هــا خواند و گفت: 
زاینده رود حوزه تمدن ماســت و امروز کشور ما گرفتار 
مسائل مختلف شده، اما بدبینى نباید وجود داشته باشد 
چرا که ایران اسالمى داراى پتانسیل هاى زیادى است و 
به ویژه پس از پیروزى انقالب اسالمى، استقالل نسبى 
سیاسى و امنیت پایدار داریم اما این دو بال قدرتمند با 
بال شکسته اقتصاد کشور همراه بوده اند، که آنها را به 

سمت ناکارآمدى مى برد.
ســید محمد بحرینیان افزود: بــا اینکه تعــداد زیاد 
دانشــگاه ها در کشــور مورد انتقاد اســت امــا وجود 
تحصیلکرده هاى بسیار در کشور را هم نباید از نظر دور 
بداریم.  همــه تحصیلکرده هایى که رفتند وطن فروش 
نبوده اند و همه آنهایى که ماندند عقب مانده نیســتند و 

باید بین آنها، وفاق و آگاهى باشد. 
وى که تحت عنوان «چالش هاى اقتصاد ایران در مسیر 
توسعه پایدار با تأمل در برخى ریشه هاى درخودماندگى 
اقتصاد ایران و توسعه نیافتگى با مصادیقى از راه رفته 
دیگران» سخن مى گفت، افزود: با صراحت مى گویم در 
70 سال گذشته، به جز چند دوره خاص، دولت هاى ما 

پشت به تولید بوده اند ولى هنوز کشور سرپاست.
این اقتصــاددان مى گوید: مجالــس و دولت ها گاهى 
اوقات اولویت هاى اساســى کشــور را بــراى خرید 
محبوبیت قربانــى مى کنند و در این صــورت بدون 
برنامه کار مى شود و قبل و بعد از انقالب، همه دولت ها 
از نداشــتن منابع مالــى گفتند ولى صحیح نیســت و
 در حقیقت ما در کشور با سدســازى، فوالدسازى و... 
فاتحه خیلى چیزها را خواندیم و منابع کشــور را آتش 

زدیم.
بحرینیان گفت: ســرانه تولید ناخالص داخلى در سال 
1393 با 50 ســال قبل یکى اســت و این نشانه فرو 
افتادن اقتصاد و رشــد بى نظیر فساد و سوزاندن حقوق 
دو سه نســل آینده اســت. این در حالى است که ما در 
کشور از یک سو شاهد کودکان کار و از دیگر سو شاهد 
سیگار طال در دســت پولدارها هستیم که این به معنى 

رانت خوارى و حق خورى نسل هاست.
وى ادامــه داد: هر کار نــو در بخش هــاى مختلف، 
ســازماندهى به دنبــال دارد در حالى که مــا تاکنون 
قدرت سازماندهى نداشتیم و در حقیقت دولت باید به 

کارآفرینان نوآور کمک کند. 
بحرینیان با بیان اینکه کشــورمان بــه دلیل بدفهمى 
مراحل توسعه یافتگى و الزامات آن، گرفتار شده است، 
افزود: 30 درصد درآمد یارانه ها باید صرف تولید شود که 

این کار انجام نمى شود.
وى ادامه داد: اگر شرکت هاى ذوب آهن، ارج، آزمایش 
و... در کشور تعطیل و نابود شــوند دانش ضمنى آنها 
نابود خواهد شد. این در حالى است که مثًال ذوب آهن 
اصفهان منشأ خیرات بسیار زیادى براى صنعت در این 

مدت در کشور بوده و هست.
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و 
کشاورزى مشــهد با بیان اینکه امروز نظام بانکى ما با 
مشکل روبه روســت گفت: نظام بانک مرکزى که باید 
منافع سپرده گذاران را حفظ کند و بى طرف باشد جانب 

تسهیالت گیرندگان را دارد.
بحرینیــان بــار دیگــر تأکیــد کــرد: مــا در
 سیاســت و امنیت خوب جلو رفتیم ولى با این ساختار 
ناکارآمد اقتصــادى، در تصمیم گیرى اقتصادى کارى 

نمى توان کرد. 

در همایش چالش هاى اقتصاد ایران در اصفهان عنوان شد؛

مجالس و دولت ها، اولویت ها را براى خرید محبوبیت قربانى مى کنند
ساسان اکبرزاده

چهاردهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت خودرو از 3 تا 6 
بهمن ماه با حضور ده مشــارکت کننده برتر کشور برگزار
 مى شود. در این نمایشگاه دستاوردهاى صنایع خودروسازى 
داخلى در بخش تولیــد و مونتــاژ و همچنین محصوالت 
واردکنندگان و نمایندگان خودروسازى هاى خارجى عرضه 

مى شود.
شرکت ســایپا با در اختیار داشتن یک ســالن نمایشگاهى 
بــه وســعت هــزار وصــد مترمربع بــه همــراه تمامى 
زیرمجموعه هاى خود حضور مى یابد و نمایش خودروهاى 
جدید ســیتروئن و چانگان را در برنامه دارد. شرکت ایران 
خودرو نیــز عالوه بر فــروش محصوالت پیشــین خود، 
خودروهاى ایکاپ تولید فرانســه را براى اولین بار در بازار 
اصفهان، عرضه خواهد کرد. عالوه بر آن شــرکت کارمانیا 
خودروهاى برند BYD، شــرکت کرمان موتور خودروهاى 
هیوندا، جک و لیفان، شــرکت مدیران خودرو محصوالت 
MVM و CHERY را در این نمایشــگاه به نمایش خواهد 

گذاشت. همچنین شرکت پرشیا خودرو از یکى از خودروهاى 
BMW، شــرکت آرمان موتور کویر از خودروهاى تایوانى 

لوکســژن با رنگ هاى خاص براى اولین بــار در اصفهان 
و شــرکت نگین خــودرو نمایندگــى قنــاد از جدیدترین 
خودروى مگان براى اولین بار در بــازار اصفهان رونمایى 

خواهد داشت.  
شــرکت آرین موتور نمایندگى برند میتسوبیشى و شرکت 
بهمن موتور ارائه دهنده جدیدترین خودروهاى فاو و هاوال 

نیز از دیگر مشارکت کنندگان این نمایشگاه هستند.
شرکت ستاره ایران نماینده انحصارى مرسدس بنز در ایران 
نیز براى حضور در این نمایشگاه برنامه ریزى کرده بود که به 
دلیل ممنوعیت واردات خودروهاى این شرکت از کشور آلمان 

به ایران، از نمایشگاه باز ماند. 
در ایــن دوره همچنیــن جدیدترین خودروهــاى برقى 
تولیــد ایــران در فضاى بــاز نمایشــگاه بــه نمایش در 
مى آید. چهاردهمین نمایشگاه بین المللى صنعت خودرو، 
9هزارمترمربع وسعت دارد. این نمایشگاه از ساعت 15 تا 22 
روزهاى مذکور در محل نمایشگاه هاى استان اصفهان واقع 

در پل شهرستان برپاست.

معاون آموزش، پژوهــش و برنامه ریــزي اداره 
کل آموزش فنــی و حرفه اي اســتان اصفهان از 
برگزاري سی  و پنجمین رویداد ایده شو با عنوان
مهارت هاي فنی و حرفه اي و ارائه هر ایده در  سه 

دقیقه در 4 بهمن ماه سال جاري خبر داد.
آرش اخوان اظهار داشــت:  سی  و پنجمین رویداد 
ایده شــو با عنوان مهارت هاي فنی و حرفه اي و 
ارائه هر ایده در سه دقیقه  توسط شهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان و با همکارى اداره کل آموزش 
فنى و حرفه اى اســتان اصفهان در تاریخ 4 بهمن 

ماه سال 1396 برگزار مى شود. 
وى بیان داشــت: در این رویداد، ایده پردازان طى 
مدت سه دقیقه، ایده خود در زمینه مهارت و حرفه 
را در حضور جمع بیان کرده و پس از داورى، به سه 

ایده برتر جوایز ارزنده اهدا مى شود. 
وي افــزود: مخاطبــان مــی توانند بــراى ثبت 
نــام و کســب اطالعــات بیشــتر به ســایت

 www.startupevent.ir مراجعه کنند.
گفتنی اســت: ایده شو رویدادي اســت که افراد 
توانمندي خود را در ایده پردازي، بیان ایده و انتقال 

به دیگران در محیطی دوستانه محک می زنند.

برگزارى ایده شو با عنوان 
مهارت هاي  فنی و حرفه اي

جدیدترین مدل هاى اتومبیل در 
اصفهان رونمایى مى شود

رئیس اتحادیه کباب و بریان شهرستان اصفهان:

واحد صنفى، در صورت بى کیفیت بودن غذا پلمب مى شود
سهم 15 درصدى بانک صادرات در بازار تسهیالت استان

همزمان با برگزارى چهاردهمین نمایشگاه صنعت خودرو؛
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مدیرکل میراث فرهنگى،صنایع دســتى و گردشــگرى 
اســتان اصفهان از صدور 13 مجوز اولیه، براى تأســیس 
مؤسسات جدید گردشگرى در اســتان اصفهان خبر داد و 
گفت: همچنین با تأسیس بزرگ ترین اقامتگاه بومگردى 
استان اصفهان در قلعه امین آباد واقع در روستاى «قهه» از 
توابع شهرستان دهاقان با بیش از شش هزار متر مربع وسعت 

موافقت و مجوز آن صادر شد.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: از این تعداد، شش موافقت 
اولیه براى تأســیس مؤسسه گردشــگرى شامل دو هتل، 
یک اقامتگاه سنتى، یک ســفره خانه سنتى، یک مجتمع 
گردشــگرى و یک مجتمع جدید آب درمانى در پهنه شهر 

اصفهان صادر شد.وى تأکید کرد: در این نشست همچنین 
مجوز اولیه یک هتل 3 ستاره در شهرستان خور و بیابانک، 
یک مجتمع گردشگرى در شهرستان اردستان، یک مجتمع 
گردشگرى در روستاى «رارا» از توابع شهر پیربکران، یک 
مجتمع گردشگرى در روستاى على آباد از توابع شهرستان 
چادگان و یک مجتمع گردشگرى در دهستان مرق از توابع 

شهرستان کاشان صادر شد.
اللهیارى با تأکید بر حمایت از توسعه اقامتگاه هاى بومگردى 
در استان عنوان کرد: تالش داریم که تا پایان سال 1396 
تعداد اقامتگاه هاى بومگردى فعال استان را به بیش از 250 

عدد برسانیم. 

نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
20 کیلومتر از حساس ترین قســمت جاده اصفهان به 
اردستان باقى مانده است و بر اساس طراحى هاى انجام  
شده وبا راه اندازى این جاده، درحدود 10 کیلومتر از این 

مسیر به اصفهان کوتاه تر مى شود.
حجت االسالم والمسلمین صادق طباطبایى نژاد اظهار 
داشــت: همچنین در دیدار با مدیرعامل راه آهن کشور 
در مورد مشکالت ایستگاه راه آهن شهر زواره توافقاتى 

انجام شد.
وى افزود: قول هاى مساعدى درباره اضافه شدن سهمیه 
دو قطار دیگر به ایســتگاه زواره داده  شــده است که در 

صورت استقبال مردم شهرستان اردستان، سهمیه هاى 
قطار اضافه تر مى شــود، همچنین بــراى توقف قطار 
هم صحبت هایى شــد که در این مورد هم قول مساعد 

داده شد.
نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: فروش بلیت از ایستگاه زواره به  صورت شناور شده 
است و شهروندان هیچ گونه محدودیتى براى تهیه بلیت 
ندارد.وى در مورد مشــکالت شــهرك ریلى زواره هم 
گفت: به علت مشــکالت مالى پیمانکار قبلى، زمین از 
این پیمانکار مسترد شد و قول هاى مساعدى در رابطه 

با راه اندازى دوباره شهرك ریلى زواره داده  شده است.

تأسیس بزرگ ترین اقامتگاه 
بومگردى استان در قلعه امین آباد

کوتاه شدن 10 کیلومترى 
مسیر اردستان به اصفهان

40باب مدرسه در سمیرم 
نیازمند بازسازى است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمیرم گفت: 40 
باب مدرسـه در این شهرستان به بازسـازى و مقاوم 

سازى نیاز دارد.
15آموزشـگاه  اظهارداشـت:  نـادرى  محمـد 
تحصیلى در این شهرسـتان نیز تخریبى محسـوب 

مى شود.
وى افزود: برطرف شـدن مشـکل گرمایش مدارس 
شهرسـتان خواسـته اصلـى شهرسـتان از مجموعه 

آموزش و پرورش استان اصفهان است.
نادرى گفت: مساعدت در خصوص تجهیز وسایل و 
امکانات آموزشـى براى برخى مدارس براى روزآمد 

شدن نیز باید مورد توجه جدى استان قرار گیرد.

سقوط دوباره از 
سى و سه پل

سلفى گرفتن پســر 17 ساله روى ســى و سه پل 
اصفهان، سبب پرتاب شدن او به پایین این پل شد.

پسر 17 ســاله اى که براى تفریح همراه با خانواده 
خود به شهر اصفهان سفر کرده بود، صبح پنج شنبه 
گذشته بر اثر بى احتیاطى از لبه سى و سه پل سقوط 
کرد. ســپس این نوجوان به بیمارســتان کاشانى 

اصفهان منتقل شد.
گفتنى اســت براســاس مشــاهدات عینى، پسر 
17 ســاله قصــد گرفتن ســلفى روى ایــن پل را 
داشت که با حرکت به سمت عقب، از لبه پل به پایین 

پرتاب شد.

برپایى نمایشگاه سنجاقک ها
 در اصفهان

نخسـتین نمایشـگاه مفهومـى و دکوراتیـو قصـه 
سنجاقک ها در اصفهان برپاست.

در این نمایشـگاه که حاصل تالش سه ساله مهدى 
بدرى اسـت، 60 قطعـه اثر تجسـمى فلزى بـا نماد 

سنجاق به معرض دید گذاشته شده است.
نمایشـگاهى از احجـام و سـنجاق هـاى هنرمنـد 
خودآموخته،  صنعتکارى که در کارنامه زندگى پنجاه 
و اندى سـاله اش کارهاى بسـیارى از صنعت تا هنر 

به چشم مى آید.
ایـن سـنجاق ها نمـادى بـراى بیـان احساسـات و 
عواطف انسـانى، ایجاد پیوند از گذشته دور به عنوان 
وسـیله اى براى بسـتن لباس و حتى به عنوان زیور 
آالت اسـتفاده مى شـده و تعـدادى از آثار تجسـمى 
دیگر با موضوع سرگرمى هاى دیروز و امروز را هم به 

نمایش گذاشته است.
این نمایشـگاه تا سـه شـنبه 3 بهمن ماه در مجتمع 
فرهنگـى سـوره واقـع درخیابـان آمـادگاه، پذیراى 

عالقه مندان است.

«جمعه هاى بهارى» 
در زمستان اصفهان

جشـنواره زمسـتانه «جمعه هـاى بهـارى» شـامل 
بخش هاى هنرى و ورزشـى تا ششـم بهمن ماه در 

پارك ناژوان ادامه دارد.
ابراهیـم حسـینى، مدیـر ویژه برنامه هـاى شـهرى 
سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى 
اصفهـان در مـورد برگـزارى جشـنواره زمسـتانه 
«جمعه هاى بهارى»، گفت: جشـنواره «جمعه هاى 
بهارى» خانواده محور و به صورت یک بسـته شامل 
بخش هاى مختلف از 24 آذرماه آغاز شده و تا ششم 

بهمن ماه در پارك جنگلى ناژوان ادامه دارد.
وى با بیـان اینکه قصد داشـتیم برنامه هـا را مطابق 
با ذائقه هاى مختلـف مخاطبـان برنامه ریزى کنیم، 
ادامه داد: «جمعه هـاى بهـارى» در دو بخش صبح 
و بعدازظهـر برنامه ریـزى شـده اسـت کـه بخـش 
نخسـت در قالـب ُجنگ هـاى شـاد بـا آیتم هـاى 
مختلف و با هنرنمایى هنرمندان اصفهانى اسـت که
 از سـاعت 10 تـا 13 روزهـاى جمعـه برگـزار 
مى شـود و بخش دوم از سـاعت 14 تـا 17 در قالب 
مجموعـه اى از بازى هـا از جملـه اَبَـر والیبـال، 
طناب کشـى، فوتبال  انسـانى و برنامه هاى ورزشـى 

انجام مى شود.

خبر

همانطور که در مطالب شــماره هاى گذشته گفته شد، 
علم بیونیک یا طراحى مصنوع به معماران این موضوع 
را یادآور مى شود که در طراحى فضاهاى مختلف باید 
همه اقشار جامعه و حتى معلوالن جسمى در نظر گرفته 
شوند و در ضمن باید به این نکته هم توجه داشته باشید 
که در راستاى استفاده صحیح از طبیعت و توسعه پایدار 

گام برداریم. 

در این حوزه و در مورد اســتفاده از طبیعــت باید موارد 
زیر را پیشــنهاد داد: براى یک فرد معلول که به منظور 
هواخورى از خانه خارج مى شود و تصمیم دارد به پارك 
برود، معمار باید به تک تک مراحلى که مى خواهد فرد 
طى کند، فکر کرده باشد. اولین قدم مرحله خروج از خانه 
اســت: ابتدا باید فکرى به حال پله ها بکنیم. عالوه بر 
این، در فضاهاى عمومى باید طبق سرانه موجود براى 

هر فرد و تعداد افرادى کــه در جامعه کنونى ما زندگى 
مى کنند، سرویس هاى بهداشــتى طبق شرایط آنها 
در نظر گرفته شود و تنها منحصر به آنها باشد. این امر 
حتى مى تواند در خانه این فرد هم اجرا شود. نکته دیگر 
استفاده از صندلى هاى مخصوص براى افرادى است که 
مى خواهند در محلى استراحت کنند. طبق معلولیت باید 
ابعاد و استانداردها در نظر گرفته شود و در نهایت براى 

فرد مکان هاى خاصى تعبیه شود.
تائوئیســم یکى از فلســفه هاى علم بیونیک است که 
به انســان محورى تأکید دارد. در این فلسفه به طراح 
یا معمار گفته مى شــود فضا باید بــه گونه اى طراحى 
شود که فرد حتى در صورت داشتن معلولیت جسمانى از 
آن لذت ببرد. براى طراحى یک فضاى مسکونى براى 
فرد معلول ، باید فضاها به گونه اى طراحى شود که اگر 

یک فرد سالم از لحاظ جسمى هم در کنار فرد مورد نظر 
ما زندگى مى کند، هر دو بتواننــد به راحتى در کنار هم 

آرامش داشته باشند.
پس نتیجه این بحث بر آن شد که معمار باید طبق شرایط 
خاص فضاها را طراحى و اجرا کند و در هر شــرایطى 
آرامش و راحتى را براى افراد به ارمغان بیاورد و در ضمن 

به نسل هاى آتى هم توجه داشته باشد.  

نصف جهــان  مهمترین مشــکل شــهر ونک، عدم 
قرارگیرى در مسیر ترددهاى بین شهرى و بن بست 

بودن است.
رئیس شوراى شهر ونک به نصف جهان گفت: شهر 
ونک از توابع شهرســتان سمیرم اســت که داراى 
جمعیت دو هزار نفر بوده و شغل اصلى مردم این شهر، 

کشاورزى و دامدارى است.
زیبا نصیرى به مهمترین مصوبات شوراى شهر ونک 
اشاره و عنوان کرد: پیگیرى راهکارهاى مناسب براى 
درآمد پایدار براى شــهردارى، پیگیرى مشــکالت 

کارخانه هاى آب معدنى به منظور ایجاد اشتغال پایدار 
و توسعه اقتصادى شهر، پیگیرى تخصیص آب براى 
اجراى پروژه انتقال آب به دشت ونک، پیگیرى رفع 
مشکالت جاده مواصالتى سمیرم به ونک و بالعکس 
و تخصیص اعتبار براى رفع نقاط حادثه خیز و تأمین 
اعتبار براى روکش آسفالت، پیگیرى بازگشایى جاده 
غرب شهر ونک به منظور رهایى از بن بست، پیگیرى 
مشکالت کشاورزان، باغداران و دامداران، پیگیرى 

انتقال برق فشار قوى جهت تأمین برق کارخانه هاى 
آب معدنى، پیگیرى برق رسانى به روستاى عقدك، 
پیگیرى جاده هاى بین مزارع و عشــایرى محدوده 
شهر ونک، آنتن دهى تلفن همراه در منطقه روستایى 
جهت سرویس دهى روستاى عقدك و کشاورزان و 
عشایر منطقه، همکارى براى رفع مشکالت بهداشتى 
شهر و شــهروندان با مرکز بهداشت ونک، پیگیرى 
ایجاد جایگاه پمپ بنزین به منظور خدمات رسانى به 

شهروندان و گردشگران و انتقال آب براى تأمین آب 
فضاى سبز شــهر از رودخانه شمس آباد از مهمترین 

مصوبات شوراى شهر ونک است.
وى در ادامــه بــه جاذبه هاى گردشــگرى شــهر 
ونک اشــاره و عنوان کــرد: از مهمترین جاذبه هاى 
گردشگرى ونک مى توان به امامزاده زید بن على(ع)، 
ســد کمانه، روســتاى عقدك، امامــزاده معصومه 
خاتون(س)، چشمه ناز، ذخیره گاه جنگلى تنگ گله 
گاو، داالن کوه، بافت ســنتى خانه ها و صنایع دستى 

شهر اشاره کرد.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با 
بیان اینکه یکى از رسالت هاى فوالد مبارکه 
کاهش مصرف آب است، گفت: میزان مصرف 
آب در شرکت فوالد مبارکه، 40 میلیون متر 
مکعب بوده که این میزان به 25 میلیون متر 

مکعب کاهش یافته است.
بهرام ســبحانى افزود: فــوالد مبارکه بعد از 
25 ســال بهره بردارى، با سهم 22 درصدى 
بزرگ ترین تولیدکننده و بزرگ ترین شرکت 
بورســى با هفت هزار و 500 میلیارد تومان 

هزینه ثبت شده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با 

بیان اینکه یکى از ویژگى هاى فوالد مبارکه 
کامل بــودن زنجیره تولید این گروه اســت، 
خاطرنشــان کرد: یکى از ویژگى هایى که از 
نظر اقتصادى این شرکت را توسعه داده و آن 
را از دیگر منابع بى نیاز کــرده، زنجیره کامل 

تولید آن است.
سبحانى عنوان کرد: امروز کمتر سازمانى وجود 
دارد که برنامه ســالیانه خود را چالشى تنظیم 
کند و آن را محقــق کند؛ ظرفیت تولید فوالد 
خام در فوالد مبارکه به هفت میلیون و 200 
هزار میلیون تن رسیده و در برنامه سال 96 این 
رقم به هشت میلیون و 630 هزار تن مى رسد..

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با 
بیان اینکه تولیدات شرکت فوالد مبارکه امروز 
پس از 25 سال، صد میلیون تولید را رد کرده و 
به 101 میلیون تن رسیده است، اذعان داشت: 
ظرفیت فوالد خام این شرکت به ده میلیون و 

300 هزار تن رسیده است.
وى با اشاره به اینکه طى چهارسال گذشته 49 
درصد محصوالت فوالد مبارکه به اروپا صادر 
مى شود، یادآور شد: اتحادیه اروپا بزرگ ترین 
قطب خرید تولیدات فوالد مبارکه اســت که 
صادرات محصوالت فوالد مبارکه، نشــان از 

کیفیت و تعهد فوالد مبارکه دارد.

سخنگوى اداره کل بهزیستى اســتان اصفهان گفت: 
کودك رها شــده در رودخانــه زاینده رود بــا معلولیت 

میکروسفال تحویل بهزیستى استان شد.
محمدرضــا عســگریان زاده در خصــوص پیــدا 
شــدن نوزادى در روســتاى هویه از توابع شهرســتان 
فالورجان اظهارداشــت: این پســربچه شــش ماهه 
در بســتر رودخانه زاینده رود توســط مردم پیــدا و با 
هماهنگى نیروى انتظامى تحویل بهزیستى شهرستان 

شد.
وى با بیان اینکه این کودك داراى معلولیت میکروسفال 
است، افزود: کالنترى 11 فالورجان این کودك را سریعًا 
به بیمارستان امام خمینى(ره) این شهرستان انتقال داده 
و کودك پس از معاینات بالینى، به بهزیســتى تحویل 

داده شد.
عســگریان زاده با اشــاره به اینکه این کودك با حکم 
دادگاه و هماهنگى بهزیســتى اســتان به شیرخوارگاه 
نرجس منتقل شــد، تصریح کرد: این کــودك در حال 
حاضر در شیرخوارگاه نرجس اصفهان تحت مراقبت و 

نگهدارى است.
وى با تأکید بر اینکه هیچ مورد گم شدن نوزاد به نیروى 
انتظامى شهرســتان گزارش نشده اســت، خاطرنشان 
کرد: متأسفانه به دلیل وجود معلولیت در کودك،  به نظر 
مى رســد این مورد ربطى به گم شدن ندارد و صرفًا یک 

نوع رها کردن کودك است.

قائم مقام ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان 
گفت: براى آبیارى اراضى کشــاورزى استان اصفهان 
شــش میلیــون و 525 هــزار مترمکعــب آب نیــاز 
اســت، امــا کل این میــزان در ســال هــاى اخیر به 
حدود چهار میلیون و 200 هزار مترمکعب کاهش یافته 

است.
مهرداد مرادمند با اشاره به مســاحت اراضى کشاورزى 
اســتان اصفهــان، اظهارداشــت: 564 هــزار هکتار
(5/3درصد) از مســاحت اســتان را اراضى کشاورزى 

تشکیل داده است.
وى افزود: بــا توجه به محدودیت هــاى منابع آب طى 
سال هاى اخیر، درحدود 325 هزار هکتار آن تحت کشت 

زراعى و باغى قرار گرفته است.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره 
به تعداد شاغالن بخش کشــاورزى استان افزود: 158 
هزار و 714 نفر معادل 11/3 درصد از شاغالن استان را 

فعاالن حوزه کشاورزى تشکیل داده اند.
***

مرادمند با اشاره به حجم آب قابل تأمین براى کشاورزى، 
گفت: در ســال هاى آبى نرمال معادل شش میلیون و 
525 هزار متر مکعب آب براى استان وجود دارد و از این 
میزان، درحدود 509 هزار و دو میلیون متر مکعب از منابع 
زیر زمینى و سه میلیون و  143 هزار مترمکعب از منابع 
سطحى تأمین مى شود، اما کل این میزان در سال هاى 
اخیر به حدود چهارمیلیون و200 هزار متر مکعب کاهش 

یافته است.
وى با اشــاره به 564 هزار هکتار اراضى زراعى استان، 
گفت: در سال زراعى 95-94 درحدود 260 میلیون و 823 
هزار هکتار معادل 46/2 درصد به کشــت محصوالت 
زراعى اختصــاص یافت که 232 میلیــون و 159 هزار 
هکتار مربوط به زراعت کشــت هاى آبى و 286 هزار و 
64 هکتار مربوط به کشت دیمى است، همچنین میزان 
تولید انواع محصوالت زراعى از این سطوح، سه میلیون 

و 575 هزارتن است.
***

قائم مقام ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان 
با اشــاره به محصــوالت زراعى اســتان، ادامــه داد: 
در تولیــد گلرنــگ رتبــه نخســت، مینــى تیوبــر 
سیب زمینى رتبه نخست، پیاز رتبه پنجم، سیب زمینى 
رتبه سوم، ذرت علوفه اى رتبه ششــم، جو رتبه ششم 
و خربــزه رتبه چهارم کشــورى را به خــود اختصاص 

داده ایم.

مزیت کشت هاى گلخانه اى
مرادمند به کشــت گخانه اى در اســتان هم اشاره کرد 
و گفت: از مهمترین مزایاى کشــت هــاى گلخانه اى

 مى توان به افزایش عملکرد در واحد ســطح، افزایش 
راندمان مصــرف آب، امکان تولید محصول ســالم و 

اشتغال زایى باال در واحد سطح اشاره کرد.
وى افزود: سطح زیر کشت محصوالت گلخانه اى مانند 
سبزى، صیفى، گل و گیاه زینتى و... برابر 154 هزار و 5 
هکتار و میزان تولید سالیانه سبزى و صیفى گلخانه اى 

استان بالغ بر 225 هزار تن است.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اضافه 
کرد: با توجه بــه این رقم، تولیدات گلخانه اى اســتان 
اصفهان رتبه سوم کشورى را به خود اختصاص داده است، 
همچنین میزان تولید ساالنه گل شاخه بریده درحدود 52 
میلیون شاخه است و گل هاى نشائى فصلى با تولید 34 
میلیون نشاء، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده 
و در زمینه تولید گل شب بو نیز استان رتبه نخست کشور 

را داراست.

کنســرت محمد علیزاده، خواننده موســیقى پاپ 
روز دوشــنبه دوم بهمن ماه در اصفهــان برگزار 

مى شود.
مدیر روابط عمومى شرکت ملى کنسرت با اعالم 
این خبر گفــت: همزمان با برگــزارى تعداد قابل 
توجهى از کنســرت هاى موســیقى در اصفهان 
و در ایــن موقع از ســال، کنســرت موســیقى

محمد علیزاده یکى از خواننــدگان پرطرفدار پاپ 
کشــور، در روز دوم بهمن ماه در اصفهان برگزار 

مى شود.
مهران حجارزاده افزود: این کنســرت با همکارى 
شرکت تهیه و تولید آثار صوتى ســروا هنر، در دو 
ســانس 18 و 21 در تاالر رودکى واقع در ملکشهر 

پذیراى هنردوستان خواهد بود.
منــدان  عالقــه  کــرد:  خاطرنشــان  وى 
مــى توانند بــراى رزرو بلیــت و تعیین شــماره 
صندلى خود به سایت mellicincert.com مراجعه 

کنند.

توسعه و گسترش علم بیونیک از محیط تا طراحىزهراالسادات اعتضادى

 آب کافى براى اراضى کشاورزى اصفهان نداریم
براى آبیارى اراضى کشاورزى استان اصفهان6 میلیون و 525 هزار مترمکعب آب نیاز است
اما کل این میزان در سال هاى اخیر به 4 میلیون و 200 هزار مترمکعب کاهش یافته است 

نوزاد رها شده در زاینده رود 
تحویل بهزیستى شد

مهمترین مشکل شهر  ونک 

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد 

کاهش 15 میلیون مترمکعبى مصرف آب در فوالد مبارکه

مه

م

محمد علیزاده 
مهمان 

دوشنبه اصفهانى ها
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به فعالیت هاى عمرانى
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مسئوالن حوزه آب، مالک زاینده رود نیستند
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جاده هرند_کوهپایه در شرق اصفهان، 22
در دهه فجر با حضور مسئوالن افتتاح و 
زیر بار ترافیک خواهد رفت. 
حمید شهبازى، شهردار هرند با بیان 
این مطلب گفت: جاده هرند به کوهپایه 
یکى از خواسته  هاى دیرین شهروندان 
است که شهردارى هرند در حوزه 
مدیریت شهرى به جد پیگیر بوده
 است.

2

افزایش قیمت 
زمین هاى مسکونى 

در نطنز 

3

اهم اقدامات عمرانى 
و شهرسازى شهردارى 

گلپایگان

2

نظارت، رکن اساسى 
پروژه هاى عمرانى 

است

2

آغاز عملیات بهسازى
 خیابان فاضل هندى 

در فالورجان

شناسنامه فنی و بیمه ساختمان اجباري شود

چهره متفاوت دولت آباد، با اجراى طرح هاى زیباسازى

پروژه هاى بزرگ در خمینى شهر
 20روزه تحویل داده مى شود

3

بودجه ریزى 
مشارکتى در 

کاشان

3

یادمان شهداى 
گمنام شهرضا به 

بهره بردارى رسید

ساسان اکبرزاده
اگر سه گروه شــوراها، شــهرداران و استاندارى به 
خصوص معاون امور عمرانى در کنار هم باشند که 
باید هم در کنار هم باشــند اهداف و عمران توسعه 

شهرى، امکان پذیر خواهد بود. 
معاون عمران و توسعه شهرى و روستایى وزیر کشور 
در اصفهان و در گردهمایى شهرداران استان با بیان 
این مطلب، به موفقیت شوراها در طول این سال ها 

اشاره کرد و گفت: 
شــوراها امروز نقــش کلیــدى در اداره امور مردم 
توسط خود مردم دارند و خرد جمعى نیز از شوراهاى 
روستاها، بخش، شهرستان و استان شکل مى گیرد. 
بنابراین به عنــوان یک وظیفه ملــى و دینى، باید 
تالش کنیم تا نهادهاى اجتماعى همچون شوراها 
تقویت شوند. البته هنوز برخى افراد، وجود شوراها را 

غیرضرورى مى دانند. 
محمدعلى افشــانى افزود: شــهرداران منتخب و 
مجموعه اســتاندارى باید بدانند حمایت از شوراها 
یک ضرورت است و این سه گروه در صورتى موفق 

خواهند شد که قانون را رعایت کنند. 
وى از برگزارى آزمون بین شــهرداران کشــور در 
آینده خبر داد و گفت: به منظور اشــراف شهرداران 
بر قوانین مرتبط، ما در آینده نزدیک از شــهرداران 
آزمون به عمل مى آوریم که در صورت اشــراف و 
آشنایى شهرداران بر قوانین، شهردارى ها مى توانند 
از مزایاى مالى قانونى که تاکنون استفاده نکرده اند 
بهره مند شده و همین امر موجب کاهش و یا حذف 

ردیف بودجه اى در سنوات مختلف مى شود. 
رئیس ســازمان همیارى شــهردارى هاى کشور، 
شــهرداران  را موظف به مطالعه قانون دانست و بر 
توجه شهردارى ها در شهرهاى بزرگ به حمل و نقل 

عمومى تأکید کرد. 
افشانى از شهرداران خواست تا با تک تک نمایندگان 

استان در این راستا مذاکره کنند. 
وى ادامه داد: امروز همه نگران آب هستند ولى بدانید 
پسماندها براى مردم خســارت بارتر است و در این 
شــرایط، یکى از مهمترین کارها، تحویل پساب و 

تصفیه آن است که باید بجّد دنبال شود.
رئیس سازمان همیارى شهردارى هاى کشور گفت: 

شهرداران باید با جذب سرمایه گذاران به دنبال ایجاد 
درآمد پایدار براى شهردارى ها باشند. 

معاون عمران و توســعه شهرى و روســتایى وزیر 
کشــور گفت: اگر سازمان همیارى شــهردارى ها 
تقویت نشود از شــهردارى ها چیزى باقى نخواهد

 ماند. 
وى همچنین از شهرداران خواســت تا پیشنهادات 
خود در خصوص اصالح قانون شهردارى ها، درآمد 
پایدار و... را ارائه کنند، تا پیگیرى هاى الزم صورت 

پذیرد. 
افشانى گفت: شهرداران باید جلوى زمین خوارى را 
گرفته و نگذارند شهرها بى رویه توسعه یابد و از دیگر 
سو روى ساخت و سازها نظارت و کنترل داشته باشند 

و در احیاء بافت هاى فرسوده بکوشند. 
وى وظیفه شهردارى را ارائه خدمات مطلوب به مردم 
دانست و تهیه سند توسعه روستایى را امرى واجب 
برشمرد و از شــهرداران تقاضا کرد تا براى آشنایى 
بیشتر، یکبار هم که شده اساسنامه سازمان همیارى 

شهردارى ها را مطالعه کنند. 
■■■

سرپرســت معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
اصفهان با بیان ویژگى هاى استان اصفهان گفت: 
استان اصفهان، استانى شهیدپرور، فرهنگى، قطب 
صنعتى، قطب گردشگرى و... بوده و از ظرفیت هاى 
فراوانى برخوردار اســت که اولویت اول استان، آب 

مى باشد. 
على مقدس زاده گفت: در 9 ماه امسال، ما 85 درصد 
کاهش بارندگى نســبت به مدت مشابه داشته ایم و 
در این راســتا پروژه هاى عمرانى نیاز آب با مشکل 
مواجه بوده است. این درحالى است که پروژه هایى 
که باید ظرف سه سال به پایان مى رسید شامل مرور 
زمان شــده و علت تأخیر در انجام این پروژه ها در 
حوزه هاى کارفرمایى و پیمانکار، عدم تأمین منابع 
مالى و یا انسجام بین بخش هاى مرتبط با پروژه بوده 
است.  وى ادامه داد: ما راهبردى در  حوزه کارفرمایى 
و پیمانکارى و بخش هاى مرتبط براى تســریع در 
انجام پروژه ها ایجاد کردیــم و پروژه ها را به پروژه 
هاى داراى توجیه اقتصادى و یا فاقد توجیه اقتصادى 
تقســیم کردیم تــا بتوانیم آنها را به ســوى بخش 

خصوصى و مشارکت براى انجام، هدایت کنیم. 
مقدس زاده با تأکیــد بر اســتفاده از ظرفیت هاى 
گردشــگرى اســتان گفت: ســعى مــى کنیم از

 فرصت هاى بالقوه گردشــگرى با تعریف پروژه و 
ایجــاد جذابیت براى بخش خصوصى، از ســرمایه 
گذارى آنان در این پروژه ها در شهرستان ها استفاده 
و به ســوى درآمد پایدار براى شــهردارى ها گام 

برداریم. 
سرپرســت معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار، 
اظهار امیدوارى کرد مشــکالت اســتان در بخش 

عمرانى، برطرف گردد. 
■■■

رئیس شوراى شهر اصفهان نیز گفت: امروز استان 
اصفهان داراى 107 شــهردارى بــوده و جمعیت 
شهرنشــین در اســتان اصفهان 80 درصد است و 
این نیازمند آن اســت تا مدیریت و تمهیدات الزم 

صورت گیرد. 
فتح ا... معین شــوراها را عاملى براى مشروعیت و 
ایجاد اعتماد در مردم خواند و از معاون وزیر کشــور 
خواســت تا بیش از پیش از شــوراهاى اســالمى 

پشتیبانى کنند و آن را توسعه دهند. 
وى همچنین خواستار مطالعه و بررسى بیشتر الیحه 

خودکفایى شهردارى ها گردید. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان برخى 
مشکالت، براى تصویب مصوبات شوراها از سوى 
فرماندارى و استاندارى گفت: ما 7 درصد به قیمت 
بلیط اتوبوس شــهرى اصفهان اضافه کردیم که در 

استاندارى و فرماندارى اصفهان حذف شد. 
معین افزود: امروز شــهردارى ها در پرداخت حقوق 
کارکنان خود مانده اند و در الیحه بودجه هم براى 
شهردارى ها ردیفى نیست. بنابراین با توجه به اینکه 
شهردارى ها امروز صورت خود را با سیلى سرخ نگه 

مى دارند انتظار داریم به ما کمک کنید. 
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان مى گوید: ما 
روزانه 1/5 میلیارد تومان هزینه صرف نظافت شهر 
و فضاى ســبز مى کنیم. این درحالى است که اکثر 

ارگان ها، توقع کمک مالى از شهردارى ها دارند. 
■■■

شــهردار اصفهان نیز در سخنانى گفت: در اصفهان 
پروژه هاى عمرانى با قدمت بیش از 17 سال همچون 
مترو، میدان امام على(ع) و... بر زمین مانده و شاید 
هیچ پروژه بزرگى در شــهر اصفهان به طور کامل 
خاتمه نیافته اســت. این درحالى است که امروز ما 
معادل یک سال بودجه شهردارى اصفهان بدهکار 
هستیم و نصف نیروها در شهردارى اصفهان مازاد 

هستند. 
قدرت ا... نوروزى ادامه داد: ما در نظام حقوق ادارى 
پنج نوع اســتخدام ولى در شــهردارى ها 13 نوع 
اســتخدام داریم و متأســفانه همه اینها بالتکلیف 
اســت که براى تعیین تکلیف آن الیحه اى هم به 
کمیســیون اجتماعى مجلس داده شد ولى تاکنون 

هیچ اقدامى صورت نگرفته است. 
وى با بیان اینکه شــهردارى هاى استان اصفهان، 
19 هزار شــاغل دارند گفت: از این 19 هزار نفر، 12 
هزار نفر در شهردارى اصفهان هستند که در حقیقت 
فقط 4500 نفر آنان کارمندان رسمى هستند که البته 
قرار بود آزمونى هم در اردیبهشت برگزار شود تا این 
عده تعیین تکلیف شــوند که این آزمون هم برگزار

نشد. 
شهردار اصفهان مى گوید: شهردارى ها 471 میلیارد 
تومان از دولــت مطالبات دارند کــه 60 درصد آن 
مطالبات شــهردارى اصفهان و بقیــه مطالبات 37

 شهر دیگر اســت که بالتکلیف مانده، درحالى که 
شــهردارى ها نیازمند یک ریال آن هستند که امید 
است محقق گردد. وى خواستار ایجاد و شکل گیرى 
اتحادیه شهردارى ها شده تا شــهردارى ها بتوانند 

متولى امور خود باشند. 
نوروزى اذعان داشــت، قانون شهردارى ها در سال 
1334 وضع شده و با شرایط فعلى انطباق ندارد و باید 
اصالح شود که در این صورت مؤثر خواهد بود و اگر 
قانون شهردارى ها اصالح نشــود، نتیجه آن اتفاق 

افتادن جرایم و... است.
وى مهمترین منبع درآمد پایدار را براى شهردارى ها، 
ارزش افزوده خواند و گفت: ارزش افزوده به حساب 
خزانه رفته و سازمان همیارى شهردارى آن را توزیع 
مى کند ولى مدل توزیع آن مشخص نبوده و ما توقع 
داریم بدانیم بر چه اساسى ارزش افزوده محاسبه و 

پرداخت مى شود. 
■■■

رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان نیز با اشاره 
به مشــکالت شــوراها، درآمدهاى پایدار شهرى، 
اصالح قانون شهردارى ها، ضرورت ایجاد اتحادیه 
شهردارى هاى کشــور، ضمانت اجرایى قوانین و 
مصوبات شــوراها، بیمه اعضاى شــوراها و اجراى 

مدیریت شهرى را خواستار شد. 
عبدا... کیانى گفت: امروز ســهم کمــک دولت به 
شهردارى ها زیر 10درصد است و درآمد پایدار باید 

قانونى، شفاف و دقیق باشد. 
■■■

شــهردار نجف آباد به عنوان نماینده شهرداران در 
این گردهمایى نیز با معرفى و ویژگى هاى اســتان 
اصفهــان در زمینه هاى مختلــف گفت: 10 درصد 
شــهردارى هاى کشــور در اســتان اصفهان واقع 
شده اند و اســتان اصفهان بعد از تهران، بیشترین 

مالیات را وصول و به خزانه واریز مى کند. 
مســعود منتظرى با بیان اینکه شکل شــیوه نامه 
مشــارکت ها در حوزه درآمد پایــدار براى موفقیت 
در همه عرصه ها به روز نیســت گفت: این شــیوه 
نامه براى شــهردارى ها، مشــکالتى ایجاد کرده

 است. 
وى خاطرنشــان کرد: ارتقاى نــاوگان حمل و نقل 
عمومى و تجهیز ایســتگاه هاى آتش نشــانى به
نردبان هاى هیدرولیکى در شــهرهاى میانى باید 

مدنظر قرار گرفته و به آنها توجه شود. 
شهردار نجف آباد بروکراسى ادارى، چارت سازمان 
نیروى انسانى و... را از مشــکالت برشمرد و گفت:  
تفاهم نامه اى بین وزارت کشــور و تأمین اجتماعى 
منعقد شــده که تأمین اجتماعى اســتان اصفهان 
مقید به آن نیست که الزم اســت این امر پیگیرى 

شود. 

معاون وزیر کشور در گردهمایى شهرداران استان اصفهان مطرح کرد 

عمران و توسعه شهرى با در کنار هم بودن شوراها، شهرداران و استاندارى

شمارش معکوس براى افتتاح
 مسیر هرند_کوهپایه
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رئیس اداره نظارت معاونت عمران شهرى شهردارى اصفهان 
گفت: بهترین نقشــه ها و طرح ها اگر نظارت خوبى در اجرا 
نداشته باشد، بى ارزش است، بنابراین نظارت، رکن اساسى 

پروژه هاى عمرانى محسوب مى شود.
مسعود توکلى پور اظهارداشت: نظارت بر پروژه ها از طریق 
مهندسان مشاور و نیروهاى نظارتى مناطق شهردارى انجام 
مى شود، البته مهندسان مشــاور با انتخاب ناظران مشاور، 
نظارت بر پروژه هاى عمرانى را پیگیرى مى کنند.وى افزود: 
بهترین نقشه ها و طرح ها اگر نظارت خوبى در اجرا نداشته 
باشد، بى ارزش است، بنابراین نظارت، رکن اساسى پروژه هاى 
عمرانى محسوب مى شود. رئیس اداره نظارت معاونت عمران 

شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه مراحل نظارتى از 
زمان تحویل زمین پروژه آغاز مى شود، گفت: براى انتخاب 
مشاور، مراحل متفاوت است و بعد از تحویل زمین به پیمانکار، 
نظارت پروژه آغاز مى شود. وى ادامه داد:در مباحث نظارتى 
طى سال هاى اخیر پیشرفت هاى قابل توجهى داشته ایم و در 
مجموع چشم انداز خوبى براى نظارت پروژه ها تعریف شده تا 
به اهداف مورد نظر دست یابیم. توکلى پور افزود: زمانى گفته 
مى شود پروژه نظارت خوبى داشته است که طرح، نقشه و اجرا 
به درستى انجام شده باشد و پروژه بدون عیب در اختیار شهر و 
شهروندان قرار گیرد، در واقع یک پروژه اگر بدون عیب باشد، 

نشانه نظارت، اجرا، نقشه و طرح ایده آل است.

شهردار شــهرضا گفت: ناوگان اتوبوسرانى شهرضا دو 
برابر میانگین عمر مفید آن فعالیت کرده است و افزایش 
عمر اتوبوس ها، عالوه بر افزایش مشکالت حمل و نقل 
شهرى، به آلودگى هوا و معضالت زیست محیطى هم 

منجر مى شود.
رحیم جافرى بیان داشــت: از ابتداى سال 93 تاکنون 
نه تنها به عوارض شــهردارى افزایــش نیافته بلکه از 
فروردین ماه امسال نیز براى دریافت این عوارض تخفیف 
داده شــده و مبالغ معین شــده در قالب اقساط وصول 

مى شود.
جافرى با اشــاره به وجود 51 هکتار ساخت و ساز خارج 

از محدوده شهرى در شــهرضا، تأکید کرد: نمى توانیم 
اینگونه ساخت و ســازها را که در مدت 10 تا 15 سال 
گذشته ایجاد شــده، نادیده بگیریم، بنابراین با تأکید بر 
ضرورت نظــارت بر رعایت اصول فنى و مهندســى در 
ساخت و سازها، الزم است مسئوالن فرادست با الحاق 

این بخش به محدوده قانونى شهر موافقت کنند.
وى همچنین در بخش دیگرى از سخنانش بیان داشت: 
در شــرایط فعلى، هم در زمان خرید قیر و هم در زمان 
تبدیل آن به آسفالت، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از 
شهردارى ها وصول مى شود که اخذ این مبالغ در نهایت 

سبب افزایش فشار اقتصادى بر شهروندان مى شود.

نظارت، رکن اساسى 
پروژه هاى عمرانى است

فعالیت 2برابرى اتوبوس هاى 
شهرضا

قابلیت شارژ کاشان کارت با 
تحویل پسماند هاى خشک 

مدیر آمار و اطالعات شـهردارى کاشـان  از قابلیت 
شارژ کاشـان کارت با تحویل پسـماند هاى خشک 

خبر داد.
مجتبى رموزى با اشـاره به اینکه اجراى این طرح با 
هدف تشویق شـهروندان به تفکیک زباله از مبدأ از 
طریق استفاده از کاشان کارت انجام شده است، بیان 
داشت: در حال حاضر9 ایستگاه ثابت بازیافت در شهر 
کاشـان به صورت کانکس براى جمع آورى پسماند 
خشک وجود دارد که شـهروندان مى توانند پسماند 
هاى خشـک را تحویل ماموران جمع آورى پسماند 
هـا داده و معادل وزن پسـماندهاى خشک،کاشـان 

کارت خود را شارژ نمایند.
وى در ادامـه افزود: در حال حاضر  9 ایسـتگاه ثابت 
بازیافت تفکیک زباله از مبدا در مکان هاى مسـکن 
مهر، میدان امام رضا(ع)، میدان جهاد، میدان شورا، 
انتهـاى خیابـان زیارتـى، خیابـان امیرکبیـر، غیاث 
الدین جمشـید، بلوار قطب راوندى، خیابان مالفتخ 

ا... ورودى تعبیه شده است.
مدیر آمـار و اطالعات شـهردارى کاشـان در پایان 
بـا تاکیـد بـر اینکه طـى ایـن فرآینـد، شـهروندان 
پسماندهاى خشک تفکیک شـده خود را به نزدیک 
ترین غرفه بازیافت محالت تحویل مى دهند، افزود: 
در این طرح در قبال پرداخت پول نقد،  کاشان کارت 
هاى شهروندان شـارژ شـده و مى توانند از خدمات 

متنوع این کارت برخوردار شوند.

مرمت طبقه فوقانى بازار 
تاریخى چهار کوچه هرند

مرمت طبقه فوقانى بـازار تاریخى چهار کوچه هرند 
واقع در خیابان امام حسـین(ع) شـهر هرند توسـط 

شهردارى این شهر کلید خورد.
ایـن مـکان کـه مجـاور خانـه تاریخـى مرحـوم 
غالمحسین کالنتر قریشى معروف به غالمحسین 
نایب قرار دارد، جزء میراث فرهنگى و باستانى هرند 

مى باشد.
از رویکردهـاى شـهردارى هرنـد ، توجـه ویـژه به 
آثـار فرهنگـى و میـراث باسـتانى بـوده تـا در بلند 
مدت با جذب گردشـگران، هرنـد به توسـعه پایدار 

دست یابد.

13پرونده در کمیسیون 
ماده100 شهردارى نوش آباد

آراى13پرونده کمیسیون ماده100 شهردارى نوش 
آباد صادر شد.

در این جلسـه که با حضـور نماینـدگان فرماندارى، 
دادگسترى، شوراى شهر وشهردار نوش آباد برگزار 
شد، تعداد 13 پرونده تخلفات ساختمانى مورد بررسى 

و آراى مقتضى صادر گردید.
طهماسـبى، دبیـر کمیسـیون ماده 100شـهردارى 
نوش آباد اظهار داشـت: هر گونه اضافه سـاخت در 
بنا، خارج ازمفاد پروانه و یا بدون پروانه صورت گیرد، 
در اولین فرصت ممکن در این کمیسیون مطرح مى 
شود و از شهروندان و متولیان ساخت و ساز تقاضا مى 
شـود قبل از هر گونه اقدام در خصـوص موارد فوق، 

مجوزهاى الزم را از شهردارى دریافت کنند.

شروع تعریض پل چهارراه 
باربریها در درچه

شـروع عملیـات اجرایـى تعریـض پـل و اصـالح 
هندسى چهار راه باربریها( پل بحران، محور درچه-  
تیرانچى) پس از پنج سال پیگیرى مستمر شهردارى 
درچـه و برگـزارى جلسـات متعـدد بـا مسـئوالن 
استان به نتیجه رسـید و قرار اسـت به زودى توسط 
شهردارى درچه اجرا شـود. به گفته رئیس اداره فنى 
و عمرانى شهردارى درچه، هدف از ساخت این پل، 
جلوگیرى از مشـکالت ترافیک و تصادف خودروها 
بر اثر عرض کم پل و تسـهیل در بهبود عبور و مرور 
در محـور مواصالتـى غـرب به شـرق شـهر درچه 

مى باشد.

روى خط

میثم محمدى، شهردار زرین شهر بودجه ریزى را یکى از 
چالش هاى نظام هاى اقتصادى دانست و اظهارداشت: 
شــهردارى ها  به عنــوان دولت هاى محلــى، یکى از 
موثرترین نهادهاى شهرى به شمار مى آیند که وظایف و 
خدمات گسترده اى را عهده دار هستند و بر همین اساس، 

در قبال شهروندان، مسئولیت پاسخگویى دارند.
وى افــزود: باید توجه داشــت وجــود اطالعات مالى 
شفاف و قابل مقایســه، رکن اساســى پاسخگویى و 
تصمیم گیرى هــاى اقتصادى و آگاهانه اســت و قطعا 
اعضاى شوراى اسالمى شــهر و مدیران شهردارى در 
تصمیم هاى مالى مختلف در سطح اقتصاد خرد و کالن 
شــهر و بخصوص بودجه ریزى باید به اطالعات مالى 

گذشته این مجموعه توجهى جدى داشته باشند.
شــهردار زرین شــهر تصریح کــرد: بودجه ریزى در 
شــهردارى فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهاى 
نامحدود شــهر اســت و باید در تنظیم بودجه، حداکثر 
استفاده را از منابع موجود کرد که البته این منابع، معموًال 
در حد کفایت نیســت و بر همین اساس، باید به سمت 

کسب درآمدهاى پایدار حرکت کرد.
وى ادامــه داد: با توجه به اهمیــت بودجه ریزى واقعى 
در شهردارى ها، بودجه ســال 97 شهردارى زرین شهر 
بر اســاس عملکرد تفریغ بودجه پنج ساله گذشته این 
مجموعه پیشــنهاد شــده و باید گفت میانگین تحقق 
بودجه شهردارى زرین شــهر در پنج سال گذشته، 37 

میلیارد تومان بوده است.
محمدى عنوان کرد: به همین دلیل، بودجه پیشنهادى 
سال 97 شــهردارى زرین شــهر را 40 میلیارد تومان 
پیش بینى کرده ایم؛ البته این بودجه نســبت به بودجه 
سال 96 با کاهش 10 میلیارد تومانى مواجه شده، چراکه 
ما اعتقاد داریم بودجه 96 این شهردارى به نوعى کاذب 

و غیر واقعى پیش بینى شده است.
وى خاطرنشــان کرد: نباید فراموش کرد اگر قرار بود 
بودجه 96 بر اســاس میانگین تحقق بودجه سال هاى 
گذشته شهردارى زرین شهر بسته شــود، باید بودجه 
40 میلیاردى براى آن در نظر مى گرفتند، اما به هرحال 
بودجه سال 96، بالغ بر 50 میلیارد تومان دیده شده بود 
که تا به امروز  تنها 35 درصد از آن محقق شده و پیش 
بینى مى شود تا پایان ســال خوش بینانه به 50 درصد 

افزایش یابد.
شهردار زرین شهر با بیان اینکه بودجه سال 97 به دلیل 
واقع گرایانه بودن، 100 درصد تحقق پیدا خواهد کرد، 
گفت: با توجه بــه پیش بینى هایى کــه در حوزه برون 
سپارى، تقویت حضور بخش خصوصى، بحث واگذارى 
اســتخر و کشــتارگاه به بخش خصوصى و همچنین 
کاهش هزینه پیمانکاران فضاى سبز و …هزینه هاى 
جارى شهردارى نیز در بودجه ســال 97 کاهش یافته 

است.

ســرانه هــر شــهروند در بودجــه،  
728هزارتومان  پیش بینى شده است

وى ادامــه داد: در بودجه ســال 97، 16 میلیارد و 500 

میلیــون تومان بــراى هزینه هاى جارى شــهردارى 
پیش بینى شــده و 23 میلیــارد و 500 میلیون تومان 
هزینه هاى عمرانى است که با توجه به ماده 168 قانون 
شــهردارى ها، ما مى توانســتیم 60 درصد از بودجه را 
به هزینه جارى اختصاص دهیم، امــا امروز در بودجه 
شــهردارى 41 درصد براى هزینه جــارى پیش بینى 

شده است.
محمــدى افــزود: نکتــه مهــم و قابــل توجــه در 
بودجــه اختصــاص یافته بــه حــوزه عمرانــى در 
ســال 97، اولویــت قــرار دادن پرداخــت دیــون و 
مطالبات گذشــته و همچنین اتمــام پروژه هاى نیمه 
تمام شــهردارى زرین شــهر بوده و بــه نوعى بودجه 
ســال آینده بر اســاس مطالبات مردم بســته شــده 

است.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: از ســوى دیگر در 
بودجه سال 97، شــهردارى با احتســاب جمعیت 55 
هزار نفرى زرین شــهر، ســرانه هر شــهروند را 728 
هزار تومان  پیش بینــى کرده و این در حالیســت که 
میانگین کشورى نزدیک به 500 هزار تومان بوده و بر 
همین اساس سرانه مردم زرین شهر از سرانه کشورى

 باالتر است.
وى عنوان کرد: بودجه ســال 97 با بودجه ســال 96 
تفاوت هــاى بســیارى دارد و جداى از آنکــه بودجه 
کاهــش 20 درصدى داشــته، واقــع گرایانــه بودن 
بودجه ســال آینــده از اهمیــت ویــژه اى برخوردار

 است.

حرکت شــهردارى زرین شهر در مسیر 
کاهش وابستگى به درآمدهاى ناپایدار

محمدى خاطرنشــان کرد: در بودجه 96، 56 درصد از 
ســهم بودجه به حوزه ارزش افــزوده و حق آالیندگى 
اختصاص یافته بود، اما با کارشناسى هاى انجام گرفته، 
این سهم را به 29 درصدرسانده ایم و به نوعى 27درصد 
وابســتگى بودجه را به ارزش افــزود و حق آالیندگى 
کاهش داده ایم و عدد 10 میلیــارد تومانى که در حوزه 
ارزش افزوده و حق آالیندگى در بودجه 97 پیشنهاد داده 

شده، عددى واقعى است.
وى تصریح کرد: نباید فراموش کرد این مســئله براى 
اولین بار در شــهردارى زرین شــهر انجام گرفته که 
وابســتگى بودجه را از آیتم ارزش افــزوده و آالیندگى 
کاهش داده  و بودجه را به سمت خودکوششى و کسب 

درآمدهاى پایدار سوق داده ایم.
■■■

شهردار زرین شهر از افزایش 20 درصدى خود کوششى 
در حوزه عــوارض خبر داد و ادامــه داد: نباید فراموش 
کرد که این کدهــا، درآمدهاى تقریبــا پایدار و جارى 
شــهردارى هســتند، از جمله صــدور پروانه،عوارض 
کسب و پیشه،عوارض نوسازى و …و عوارض نوسازى 
پایدارترین درآمد شهردارى اســت که البته سهم این 
مهم در بودجه سال 96 تنها 400 میلیون تومان بوده که 

در سال آینده به 1/5 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وى عنوان کــرد: علت اختصــاص 1/5 میلیارد تومان 
از عوارض نوســازى به بودجه ســال 97 آن است که 
شهردارى زرین شــهر نزدیک به چهار میلیارد تومان 
مطالبات نوسازى در شهر دارد و با توجه به جوایزى که 
براى خوش حسابى پرداخت عوارض در نظر گرفته شده، 
پیش بینى مى شود رقم قابل توجهى را در حوزه عوارض 

نوسازى جذب کنیم.

اختصاص71 درصد از بودجه  شهردارى 
زرین شهر به خود کوششى

وى یادآور شد: بودجه سال 97 از نظر فرمى 71 درصد آن 
به خود کوششى اختصاص یافته و این در حالیست که در 
سال 96، سهم بودجه در حوزه خودکوششى 44 درصد 

بوده است و ما بر این باوریم که این کار شدنى است.

جواد نصرى، شهردار فالورجان گفت: عملیات بهسازى 
و  ســاماندهى خیابان فاضل هندى با اعتبارى بالغ بر 10 

میلیارد ریال در این شهر آغاز شد. 
وى افزود: خیابــان هاى فاضــل هنــدى و مالصدرا، 
کمربندى غربى شــهر فالورجان و یکى از پر ترددترین 

محور هاى مواســالتى محســوب مى شــود و به علت 
انجام حفارى هاى گســترده جهت پــروژه انتقال آب در
 سال هاى گذشــته در خیابان مالصدرا، بار ترافیکى این 
خیابان نیز بر روى خیابان فاضل هنــدى قرار گرفته بود 
که باعث شــد هرگونه عملیات عمرانى بــروى آن غیر 

ممکن شود.
وى با اشاره به تکمیل خیابان مالصدرا عنوان کرد: با توجه 
به حجم باالى تردد وسایل نقلیه ســنگین، آسیب هاى 
زیادى در این مدت به آسفالت و زیرسازى این خیابان وارد 
شده وبا توجه به باز گشایى خیابان مالصدرا و کاسته شدن 
بار ترافیکى خیابان فاضل هنــدى، امکان انجام عملیات 

عمرانى فراهم گردید.
نصرى با اشاره به  جزئیات پروژه خیابان فاضل هندى بیان 
داشت: طول این پروژه هزار و 300 متر و در عرض 13 متر 
مى باشد که شامل عملیات زیرسازى، جدول گذارى، پیاده 
رو سازى و آســفالت با بودجه اى بالغ بر 10 میلیارد ریال
 مى باشد.وى خاطر نشان کرد پروژه ساخت خیابان فاضل 
هندى مى تواند تحول مثبتى در رفع معضالت ترافیکى در 

رینگ غربى شهر را ایجاد کند..
وى در پایــان ابــراز امید وارى کــرد بتوان ایــن پروژه 
را تا پایان ســال جــارى تکمیل و در اختیار شــهروندان 

قرار داد.

جاده هرند_کوهپایه در شــرق اصفهان، در دهه فجر 
با حضور مســئوالن افتتاح و زیر بــار ترافیک خواهد 

رفت.
حمید شــهبازى، شــهردار هرند با بیــان این مطلب 
گفت: جاده هرند بــه کوهپایه یکى از خواســته  هاى 
دیریــن شــهروندان اســت کــه شــهردارى هرند 
در حــوزه مدیریــت شــهرى به جــد پیگیــر بوده

 است.
وى با اشاره به شمار زیاد تردد در محور هرند_کوهپایه، 
افزود: جــاده هرند_کوهپایه محور عبــورى نایین به 
سمت شیراز و شــهرضا و یکى از مسیرهاى پر تردد در 
شــرق اصفهان به شــمار  مى  آید که متاسفانه تاکنون 
بیــش از 52 نفر را بــه کام مرگ کشــانده و وضعیت 

کنونى مســیر ایمن را براى اســتفاده فراهــم نیاورده
 است.

شهردار هرند تصریح کرد: از ســال 92 دو بانده کردن 
جاده هرند_کوهپایه آغاز شده که به همت شهردارى، 

شوراى شــهر و اداره کل راه و شهرسازى، پنج کیلومتر 
از آن به اتمام رســید و هــم اکنون زیر بــار ترافیک

 است.
شــهبازى در ادامه گفت: حدود دو ماه قبل زیرســازى 
این مســیر به اتمام رســید و با اجراى هشــت دهنه 
پل براى مســیر آب، جاده براى آســفالت آماده شــد 
که متأســفانه به دلیل نبود منابع کافى بــا وقفه روبه 

رو شد.
وى ادامه داد: خوشــبختانه با تعامل خوب مسئوالن و 
تامین اعتبار توســط اداره کل راه و شهرسازى و مرتفع 
شدن مشکالت و تامین قیر مورد نیاز، شرایط براى بهره 
بردارى از این مسیر هموار و به زودى آسفالت این مسیر 

اتفاق خواهد افتاد. 

رئیس شوراى شهر نطنز گفت: عدم آزاد سازى زمین در 12 سال گذشته، موجب افزایش قیمت زمین 
در نطنز شده است.

محمدآقا مرادى اظهارداشت: برخى معتقدند با ایجاد ساختمان هاى بلند مرتبه مى توان این کمبود زمین 
را جبران کرد، اما نطنز جایگاه این کار نیست، زیرا زیبایى هاى نطنز را از بین مى برد.

رئیس شوراى اسالمى شهر نطنز گفت: نطنز زمین هاى مسکونى بسیارى دارد که نیازمند آزادسازى 
قسمتى از آن هستیم، چراکه با این کار مى توان رونق ساخت و ساز را سبب شد.

وى تصریح کرد: صنعت ساختمان سازى صنعت مادر است و اگر این صنعت رونق گیرد، شغل هاى جانبى 
و وابسته زیادى نیز رونق مى گیرد.

رضا رمضانى، شهردار آران و بیدگل گفت: احیاى محالت غیرفعال و نیمه فعال از برنامه هاى مهم چهارساله این 
شهردارى است .

وى ادامه داد:حیات اقتصادى شهر به ساماندهى شهرك هاى صنعتى است و شهردارى در این زمینه اهتمام ویژه 
اى خواهد داشت.

رمضانى افزود:مردم نسبت به شهردارى 
اعتماد الزم را ندارنــد و تالش مى کنیم 
جایگاه شهردارى را در بین مردم احیا کنیم.

شــهردار آران و بیــدگل اظهارداشــت: 
شــهردارى ســاالنه 14 میلیارد ریال در 
حوزه حمل و نقل عمومى هزینه مى کند 
که از این مبلغ، 10 میلیــارد ریال متضرر
 مــى شــود. وى افــزود: در این راســتا 
الیحه اى در حال تنظیم است تا راهکارى 
براى موضوع بیابیم. وى همچنین بیان داشت: درآمد نواحى شــهردارى در خود نواحى هزینه مى شود و درآمد 
شهردارى مرکزى محدود است که تنها در زمینه امور جارى و پرداخت حقوق پرسنل هزینه مى شود. وى در بخش 
دیگرى از سخنانش به موضوع آرامستان این شهر اشاره کرد و گفت: موضوع آرامستان از اولویت هاى شهردارى 

است و در این زمینه دو گزینه براى جانمایى پیشنهاد شده و در حال پیگیرى است.

شهردار زرین شهر؛

بسته شدن بودجه سال آینده زرین شهربر اساس مطالبات مردمى 
بودجه پیشنهادى سال 97 شهردارى زرین شهر 40 میلیارد پیش بینى شده است

آغاز عملیات بهسازى
 خیابان فاضل هندى در فالورجان

شمارش معکوس براى افتتاح مسیر هرند_کوهپایه

احیاى محالت غیرفعال و نیمه فعال در دستورکار 
شهردارى آران و بیدگل

افزایش قیمت زمین هاى مسکونى در نطنز 
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عضو شوراى اســالمى شهر شهرضا با اشــاره به عزم 
جدى این شهردارى در تملک کارخانه نوین و حفظ آن 
به عنوان یکى از مظاهر هویتى شهر گفت: این محل به 
عنوان یکى از مکان هاى تاریخى و گردشــگرى شهر 
است و ظرفیت باالیى در برگزارى جشن ها و مراسم هاى 

شهر دارد.
مهدى فاطمــى افزود: ایــن محل به عنــوان یکى از 
مکان هاى تاریخى و گردشــگرى شهر است و ظرفیت 

باالیى در برگزارى جشن ها و مراسم هاى شهر دارد.
این عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: در راستاى 
تملک و مشخص شدن وضعیت آن، جلسه اى با وکالى 

مالکان این مکان داشته ایم و مسائل و راهکارهاى خوبى 
مطرح شد.

وى در بخش دیگرى از سخنانش با بیان اینکه یکى دیگر 
از موادى که شوراى اســالمى شهر در حال پیگیرى آن 
است وضعیت آرامستان شهر است، بیان داشت: ظرفیت 
آرامستان فعلى تقریبا تکمیل شده و دیگر فضایى براى 

خاك سپارى وجود ندارد.
فاطمى تصریح کرد: در این راستا جانمایى آرامستان جدید 
شهرضا مشخص و مکاتبات آن انجام شده که در راستاى 
راحتى شهروندان چندین دسترسى به این آرامستان جدید 

در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزى و هماهنگى شهردارى کاشان از رویکرد 
بودجه ریزى مشارکتى در بودجه 97 شهردارى کاشان خبر داد.
 مرتضى حسینى با اشاره به اینکه یکى از مهم ترین پیش نیازها 
براى مشارکت در برنامه ریزى و مدیریت شهرى، بودجه ریزى 
است، بیان داشت: شهروندان باید در تصمیم گیرى براى اینکه 
چه پروژه هایى با چه اولویت بندى و چه میزان بودجه اجرا شوند، 
مشارکت داده شوند. وى ضمن باز گو نمودن شرایط اقتصادى 
شهردارى، بودجه ریزى مشارکتى را ابزارى کارآمد براى حل 
این مشکالت قلمداد کرد و اظهارداشــت: تاکنون تجارب 
مختلفى براى جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهر پدید 
آمده است که بروز و ظهور شورایارى ها و سراهاى محله در 

شهر کاشان از آن جمله هستند. حسینى  در ادامه اظهار داشت: 
از جمله کارکردهاى این نهاد مشورتى، هدایت منابع محدود 
شهردارى به سمت پروژه هاى محلى مورد نیاز شهروندان در 
نواحى است.  وى افزود:در حال حاضر متغیرهاى اثر گذار بر 
هدایت منابع بودجه در مدیریت شهرى کاشان در پنج سطح 
خالصه مى شوند که نخست:برنامه ى پنج ساله  شهردارى؛ 
دوم: دستورالعمل  بودجه  ساالنه شهردارى ابالغى از سازمان 
شهرداریها؛ سوم: سیاست ها و مصوبات شوراى اسالمى شهر؛ 
چهارم: سیاست هاى راهبردى و کالن شهر و پنجم: عارضه 
یابى مدیران مناطق از سطح منطقه و برداشت هاى مدیران 

منطقه اى از نیازهاى منطقه مى باشد.

بودجه ریزى مشارکتى در 
کاشان

عزم جدى شهردارى شهرضا 
در تملک کارخانه نوین

روى خط

نصف جهان اسکلت سازى گلخانه هاى مدرن در اقصى 
نقاط کشور توســط جوانان گلشن، این شهر را به قطب 

سازنده گلخانه هاى مدرن کشور معروف کرده است.
رییس شوراى شهر گلشن با اشاره به اینکه شهرگلشن 

از توابع شهرستان دهاقان اســت گفت: گلشن داراى 
جمعیتى بالغ بر 5800 نفراســت که تــا قبل از بحران 
خشکسالى اکثر مردم به کشاورزى و دامدارى مشغول 
بودند و در حال حاضر به علت توسعه شهرى به مشاغل 

خدماتى و مکانیکى تغییر شــغل داده انــد. همچنین 
گلشــن قطب ســازنده گلخانه هاى مــدرن در ایران

 است.
مهــدى رضایــى یکــى از مهمتریــن مصوبــات 

شــوراى شــهر را ســند چشــم انداز گلشــن بیان و 
عنوان کــرد: شــورا در حال تــدارك و پیــش بینى 
برنامــه 5 ســاله عمرانى و تدوین ســند چشــم انداز

  است.
نبود اشتغال براى جوانان در شــهر گلشن، تردد کارى 
به نقاط مختلف کشــوررا باعث شــده که این خطرات 
جانى  براى جوانان را زیاد کرده  اســت. وى با بیان این 
مطلب افزود: تعدادى از ســاکنان شهر براى کار کردن 
به شــهرهاى دیگر رفتند و در حین انجام کار از ارتفاع 
ســقوط کردند و نفراتى هم به دلیل تردد زیاد در جاده 
ها ى کشور، دچار ســانحه تصادف ونقص عضو شده 
وتعدادى هم فوت کردند. پس براى دورى از این اتفاقات 
ناگوار اگر در شهر گلشن اشتغالزایى براى جوانان ایجاد 
شــود، از تردد زیاد به خارج شــهر و حادثه ها کاســته

 مى شود.
 در حال حاضربرنامه شــوراى شــهر براى اشتغالزایى 
جوانان، انعقاد قــرار داد با چند مشــاور در بحث طرح 
جامع گردشگرى براى گلشن اســت که در حال تهیه 
یک برنامه بلند مدت در قالب چند فاز هستیم. رضایى 
با اعالم این خبر گفت:  با توجه به طبیعت بکر گلشــن، 
در حال رایزنى با مالکان خصوصى   یک مزرعه  بزرگ 
هستیم  که بخشى از این باغات براى جذب گردشگران 

استفاده شود.
وى همچنین به آثار تاریخى گلشــن اشاره و بیان کرد: 
وجود یک سرى داالن قدیمى که در گذشته براى عبور 
و مرور روستایان از ان استفاده مى شد، برج کبوتر و برج 
نگهبانى که قدمت آنها به دوره قاجــار و ما قبل آن بر

 مى گردد و ثبت ملى هم شــده اند از جمله این آثار به 
شمار مى روند.

رئیس شوراى شهر گلشن  مطرح کرد 

معرفى معاون عمران گلشن، قطب سازنده گلخانه هاى مدرن کشور
شهردارى فوالدشهر 

فرهاد سلیمى، شــهردار فوالدشهر طى حکمى «زیبا 
حاتمى» را به عنوان معاون عمران و شهرســازى این 

شهردارى منصوب کرد.
شهردارفوالدشهر در مراسم معارفه معاون جدید عمران 
و شهرســازى این شــهردارى که با حضور معاونان و 
مدیران دو حوزه عمران و شهرسازى برگزار شد، با تاکید 
بر ضرورت تالش و جدیت بیش از پیش این معاونت در 
ارائه خدمات مورد توقع شهروندان، خواستار توجه بیشتر 
مدیران و پرسنل این حوزه به مطالبات شهروندان شد. 
وى همچنین افزود: رعایت عدالت اجتماعى و قوانین و 
مقررات، فراهم نمودن بودجه ریزى عملیاتى، به سامان 
رساندن پروژه هاى نیمه تمام مورد تاکید شوراى شهر و 

شهردارى است که امیدوارم محقق شود.

تغییرات جدید در شهردارى 
خمینى شهر

شــهردار خمینى شــهر با تشــکر از زحمات نورا... 
عموسلطانى، ســعید بهرامى را به عنوان مسئول اداره 

درآمد این شهردارى معرفى کرد.
همچنین حاج حیدرى با اشاره به تالش هاى شکرا... 
محمدى در ســازمان اتوبوســرانى، وى را به عنوان 
مدیرعامل جدید سازمان تاکســیرانى این شهردارى 

معرفى کرد.
وى با اشاره به اهمیت بحث پایش ترافیک این شهر، 
از راه اندازى مرکز پایش و کنترل ترافیک شهرى خبر 
داد و نیکدل را به عنوان مدیر جدید این مرکز معرفى 
کرد.  وى همچنین از خدمات علیرضا تاج الدین تقدیر و 
مهدي مرادیان را به عنوان معاون سازمان اتوبوسرانی 
و تاج الدین را مسئول پیگیرى اراضى دوشاخ در امالك 

معرفى کرد.

اهم اقدامات عمرانى و 
شهرسازى شهردارى گلپایگان

روابط عمومى شــهردارى گلپایگان اعالم کرد: این 
شــهردارى در آذر ماه درحوزه عمران و شهرســازى 
اقدام به ادامه  عملیات بهســازى کف فرش بوستان 
پارکشهر، اجراى عملیات دیوار کشى ساختمان جدید 
واحد موتورى، احداث پل عابر پیاده در چهار ســمت 
چهارراه حافظ واقع در شهرك الوند، طراحى و اجراى 
کریدور عابر پیاده در بلوار دانشگاه پیام نور و بهسازى، 
ترمیم و فضاسازى پارك هاى منطقه رسالت و خیابان 

آبشار واقع در شهرك عمران کرد.
همچنین این شــهردارى در حوزه تخلفات شهرى و 
صدور اخطاریه اقدام به رفع سد معبر و مشاغل مزاحم 
بیش از 25 مورد، تخلیه غیر مجاز نخاله ساختمانى 25 
مورد، مزاحمت نگهدارى احشام در مناطق مسکونى 
شــش مورد، ســاختمان هاى بدون پروانه و جواز 42 
مورد، جمع آورى تبلیغات غیــر مجاز بیش از 50 مورد 
کرده است. همچنین این شــهردارى اقدام به نصب 
سطل هاى زباله مخزنى در شهرك الوند و مسکن مهر 

نیز کرده است .

ارتقاى مرکز خالقیت به مرکز 
رشد در شاهین شهر

نماینده مردم شهرســتان هاى شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شوراى اســالمى از فرهنگسراى 
اشراق و مرکز خالقیت و شکوفایى شاهین شهر بازدید 
کرد.حسینعلى حاجى گفت : مرکز خالقیت و شکوفایى، 
محلى براى شناسایى و توانمندســازى جوانان شهر 
است و جوانان شاهین شــهرى از میزان تحصیالت و 
دانش باالیى برخوردارند که در همین راستا محلى براى 
تبدیل این دانش به ایده در شهر نیاز بود که خوشبختانه 
با تشکیل این مرکز و استقبال خوب شهروندان از این 

مرکز، این نیاز برطرف شده است. 
روح ا... شاه رجبیان، مدیرعامل ســازمان فرهنگى ، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر نیز در این 
بازدید گفت: با هدف بهبود کیفیت آموزشى در شاهین 
شهر، شرایط حضور جهاد دانشگاهى به عنوان یک برند 
معتبر آموزشى فراهم شد و در حال رایزنى براى حضور 
حوزه هنرى و دوره هاى آموزشى هنرى تحت عنوان 

سوره نیز هستیم. 

یادمان شهداى گمنام شهرضا به بهره بردارى رسید
یادمان شهداى گمنام  شهرضا به 

بهره بردارى رسید.
شــهردار  جافــرى،  رحیــم 
شــهرضاعنوان کــرد: زیارتگاه 
شهداى گمنام شهرضا که محل 
خاکســپارى پنج تن از شهداى 
دوران دفاع مقدس بوده اســت، 
در محلى قرار دارد که متأســفانه 
جانمایــى خوبى نداشــت زیرا 
چنین محلى باید به سهولت قابل 
دسترســى بوده و در معرض دید 

همه افراد باشد.
وى ادامه داد: ساختمان و وضعیت معمارى مزار این شهدا نیز اصال با اصول معمارى ایرانى اسالمى سازگار 
نیست، زیرا چنین مکانى باید از یک ســو حس آرامش را به افراد القا کند و از سوى دیگر، یادآور دوران دفاع 

مقدس باشد اما اینگونه اصول در معمارى این بنا رعایت نشده است.
وى تصریح کرد: شهداى گمنام شهرضا در سال 81 در محل فعلى خاکسپارى شده بودند و به مدت 14 سال 
در مظلومیت بودند و مزار آنها شناخته شده نبود تا اینکه در سال 95 جلسه اى در این محل برگزار و شهردارى 

براى بازسازى بنا داوطلب شد.
شهردار شهرضا گفت: براى بازسازى مزار این شــهدا اعتبارى بالغ بر 500 میلیون ریال از محل منابع مالى 

شهردارى اختصاص داده شده است.
جافرى اضافه کرد: المانى که بر فراز مزار شهداى گمنام شهرضا ایجاد شده نیز سازگارى مناسب با معمارى 
اسالمى را ندارد، اما از آنجا که تخریب آن باعث ایجاد مزاحمت براى ساکنان محل مى شود، طرح بازسازى 

آن منطبق با اصول معمارى اسالمى از طرف شهردارى اجرا خواهد شد.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود اظهارداشت: شهردارى شــهرضا در طول سال اقداماتى را در راستاى 
تکریم مقام شهدا انجام مى دهد که از جمله آنها مى توان به سرکشى به خانواده شهدا و ایثارگران، اختصاص 
30 میلیون ریال جهت تهیه گل براى گلباران مزار شهدا در هشت ماه اخیر و تهیه یادمان و بیوگرافى سرداران 
شــهید شــهرضا جهت عرضه در باغ موزه شــهروند با اختصاص اعتبارى بالغ بر 210 میلیون ریال اشاره 

کرد.

مســعود شــفیعى، معاون اجرایى و خدمات شــهرى 
شهردارى دولت آباد با اشاره به استفاده بهینه از منابع به 
خصوص منابع ارزشمند نیروى انسانى در ساختن شهر، 
گفت: با برنامه ریزى هاى صورت گرفته، فعالیت هاى 
قابل توجهى در حوزه خدمات شهرى و زیبا سازى شهر 

صورت گرفته است.
وى افزود: در راســتاى بهبود منظر شهرى و با هدف 
ایجاد روحیه نشاط و شادابى در بین شهروندان، عملیات 
کاشت گل هاى فصلى در سطح معابر، بلوارها و میادین 

درحال انجام است.

شــفیعى اضافه کرد: گلــکارى هاى صــورت گرفته 
با توجــه به ظرافــت و تنوع رنــگ و زیبایــى، جلوه 
خاصى به ســیماى شــهرى مى بخشــد کــه این 
اقــدام در پایــان ســال و عید نــوروز چشــم نوازتر 

خواهدبود.
معاون اجرایى و خدمات شــهرى شهردارى دولت آباد 
از آغاز عملیات  بهسازى و زیباسازى میدان مدرس نیز 
خبرداد و تصریح کرد: شرایط فعلى میدان مدرس، منظر 
شــهرى در محدوده مذکور را نازیبا کرده و در همین 
راستا، عملیات طراحى، محوطه ســازى و اجراى این 

میدان در دســتور کار قرار گرفته و با ســرعت در حال 
انجام است.

وى بیان داشــت: گل کارى و اصالح میدان انقالب، 
کربکنــد، ولیعصر(عج) و میدان فاطمیــه و همچنین 
خیابان طالقانى، از جمله فعالیــت هاى صورت گرفته 

است.
■■■

 شــفیعى با بیان این مطلب که ســاماندهى تابلوها و 
بنرهاى تبلیغاتــى نقش موثرى در زیباســازى نماى 
شــهرى دارد، خاطرنشان کرد: با اســتفاده از ظرفیت  
متخصصــان بومــى، ســاخت المان هاى شــهرى 
متناســب با فرهنگ، صنعت و تاریخ شــهردولت آباد 
طراحى خواهد شــد تا با نصب در میادین و پارك هاى 
ســطح شــهر، چهره اى ویژه و منحصر بفردى ایجاد 

کنیم.
■■■

وى همچنین عنوان کرد: قرار دادن وســایل در معابر 
و پیاده روها توسط کسبه و شــهروندان، یکى دیگر از 
نازیبایى هاى منظر شهرى است که مجموعه معاونت 
خدمات شــهرى در راســتاى رفع این معضل و ایجاد 
آرامش براى شهروندان، توجه جدى به این امر داشته 
است و البته این یکى از اصلى ترین وظایف و تکالیف 

قانونى شهردارى است.

رئیس شــوراى شــهر ورزنه گفت: تمامى مدیران 
و مســئوالن حوزه آب زاینــده رود صاحب و مالک 
آن نبوده و مدیریت آن  را بر عهــده ندارند، بنابراین 
نمى توانند مجوز فروش حقآبه کشــاورزان را صادر 
کنند و اگر چنین اتفاقى هم بیفتــد، این پول براى 

کشاورزان است.
حسین اظهرى اظهارداشت: از سال 80 و بستن آب 
زاینده رود و محروم کردن کشاورزان از حقآبه خود، 
خشکسالى آغاز شد و بیکارى 80 درصد مردم شهر 

ورزنه رقم خورد.
وى افزود: در حال حاضر به درخواســت کشاورزان 
براى حق خود، فقدان آب کافى براى جارى شــدن 
در زاینده رود جواب داده  مى شــود، در صورتى که با 
فرهنگ سازى و صرفه جویى در چند ماه قبل مى شد 

وضعیت سد به شکل دیگرى باشد.
رئیس شوراى شــهر ورزنه تصریح کرد: اقدامات در 
نظر گرفته شده براى کشــاورزان تاکنون نتوانسته 
خســارات به آنان را جبران و زندگى عادى را براى 

آن ها به ارمغان بیاورد.

اظهرى در ادامه گفت: به هنگام رهاسازى آب، توزیع 
نیز یکى از مشکالت کشــاورزان شهر ورزنه است 
و برداشــت هاى غیر مجاز و مجاز از این آب، حقآبه 

کشاورزان ورزنه را تحت تاثیر قرار مى دهد.
وى خاطرنشــان کرد: انتظار مى رود برداشت هاى 
غیر مجاز شناسایى و برداشت غیر مجاز از بین برود، 
اما برداشت هاى مجاز نیز مورد اعتراض کشاورزان 
ورزنه است چرا که این آب، حقآبه آن ها بوده و نباید 
فروخته و یا مجوز براى برداشــت آن به شــخص 

دیگرى داده شود.
رئیس شوراى شهر ورزنه با انتقاد از پیمانکار و ناظر 
شدن یک نفر توامان در سامان دهى رودخانه، گفت: 
تمامى مدیران و مسؤوالن حوزه آب صاحب و مالک 

آن نبوده و نیستند.

چهره متفاوت دولت آباد، با اجراى طرح هاى زیباسازى

رئیس شوراى شهر ورزنه:

مسؤالن حوزه آب، مالک زاینده رود نیستند

سلیمى، شهردار فوالدشــهر بر ضرورت تعامل، هم افزایى و همدلى همه بخش هاى فرهنگى تاکید 
کرد و با بیان اینکه یکى از راه هاى جلوگیرى از آســیب هاى فرهنگى، هماهنگى و همکارى نهادها و

 سازمان هاى فرهنگى است، اظهار داشت: این شهردارى آمادگى دارد همکارى همه جانبه براى پیشبرد 
فرهنگ و هنر در فوالدشهر که ظرفیت هاى بسیار خوبى دارد، داشته باشد.

وى بیان داشت: حقیقت آن است که برنامه ریزى فرهنگى و سرمایه گذارى در بخش اجتماعى و فرهنگى 
در یک شهر، نقش بسیار مهم ترى در مقایسه با سرمایه عمرانى ایفا مى کند و ثابت شده است که در 
نظام مدیریت شهرى، هرچه سرمایه فرهنگى و اجتماعى افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه هاى اجرایى 
و عمرانى نیز مى شود. وى ادامه داد:بر همین اساس باید در کنار کارهاى عمرانى و زیبا سازى فضاى 

شهرى، به مسئله فرهنگ و ارتقاى آن با برنامه ریزى مناسب توجه کرد.

شهردار فوالدشهر:
سرمایه گذارى فرهنگى موجب 

تقلیل هزینه هاى اجرایى و عمرانى مى شود

معاون عمران و توســعه امور شهري و روستایی وزیر کشور 
گفت: مردم زمانى به شورا و شهردارى اعتماد و در برنامه هاى 
مورد نظر آنها مشارکت مى کنند که مطمئن شوند اعتبارات 
درست هزینه مى شود و مدیریت شهري در عمل به فکر رفع 

نیازهاي مردمی است.
محمدعلى افشــانى افزود: شورا و شــهرداري براي جلب 
مشارکت مردم در برنامه هاي مدیریت شهري و اداره مطلوب 
شهر و همچنین اجراي پروژه هاي شهري، با اتکا به منابع 
مردمی، بخش خصوصی و ســرمایه گذاران، باید در جامعه 
امیدآفرینی کننــد. وي در ادامه با اشــاره به محدودیتهاي 
مالی دولت براي کمک به هزارو 245 شــهرداري و بیش از 
33 هزار و 700دهیاري، خطاب به شهرداران گفت: بنابراین 
دوران اداره شهر و شــهرداري با کمک هاى دولتى خاتمه 
یافته و شهردارى ها باید به فکر شناسایى مزیت هاى شهر 
به منظور ایجاد درآمد پایدار، تولید ثروت و سرمایه و اشتغال 
باشند. افشانی با تاکید بر اینکه باید میزان مشارکت مردم در 
برنامه هاى شــهردارى و اداره شهر بر اساس ظرفیت هاي 
بخش خصوصی و منابع مردمى هرچه بیشتر افزایش یابد، 
گفت: شهروندان اگر مطمئن شوند شــهرداري با توجه به 
اولویت هاي شــهر و انتظارات مردم، به دنبال اجراي پروژه 
هاي شــهري اســت و بر نحوه هزینه کرد منابع مالی هم 
نظارت و کنترل دقیق دارد، قطعا در اجراي پروژه ها و سایر 
برنامه هاي شهرداري مشــارکت خواهند نمود.  افشانی با 
بیان اینکه الیحه«کمک به ساماندهى پسماندهاى عادى با 
اولویت استانهاى ساحلى و کالن شهرها با مشارکت بخش 
غیر دولتى» در کمیسیون هاي تخصصى مجلس در حال 
بررســی است، گفت: تشــویق به ســرمایه گذارى بخش 
خصوصی در ایجاد و بهره بردارى از تاسیسات تبدیل پسماند 
به انرژى و افزایش قیمت برق حاصل از تاسیســات تبدیل 
پسماند به انرژى از جمله موضوعات مرتبط با این الیحه است 
که انتظار داریم با نظر مثبت نمایندگان محترم مجلس شوراي 

اسالمی به تصویب نهایی برسد.

دوران اداره شهرداري 
با کمک هاى دولتى خاتمه 

یافته است 
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پیش از آنکه مرگ شــما فرا رســد بــا اعمال نیکــو آماده باشــید، زیرا 
در گرو کارهایى هســتید کــه انجــام داده اید و پــاداش داده مى شــوید 
بــه کارهایى کــه از پیــش مرتکب شــده ایــد. ناگهان مرگ وحشــتناك

سر مى رســد که دیگر بازگشــتى در آن نیســت و از لغزش ها نمى توان 
پوزش خواست. خداوند ما و شما را در راه خود و پیامبرش استوار سازد 

موال على (ع)و از گناهان ما و شما به فضل رحمتش درگذرد.

مهدى فاطمى، عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: الزم است پیش از انجام 
هر پروژه، با کارشناسان مشاوره شود و از اجراى طرح هاى شتابزده خوددارى شود 

تا وقت،هزینه و نیروى انسانى تلف نشود.

طى حکمى از طرف رمضانى، شهردار آران وبیدگل، «مهرابادى» به عنوان سرپرست 
معاونت خدمات شهرى شهردارى آران وبیدگل منصوب شد.

 به گزارش روابط عمومى شهردارى گز برخوار، اولین جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر 
با حضور شهردار ، رییس شوراي اسالمی شــهر و تعدادي از مسئولین و نمایندگان 
دستگاههاي مستقر در شهر گز ، تشــکیل و پیرامون گرامیداشت ایام ا...دهه فجر 

هماهنگی و تصمیماتی اتخاذ شد.

نشست مشترك شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر و معاونت مالى شهردارى 
زاینده رود جهت بررسى بودجه پیشنهادى سال 1397این شهردارى برگزار شد.

رئیس شوراى شهر ورزنه با اشــاره به تردد زیاد براى استان ها و شهرهاى همجوار 
چون شیراز، یزد و مشهد از ورزنه افزود: زیرساخت جاده  اى در ورودى و خروجى  این 
شهر کیفیت الزم را نداشته و با توجه به مشکالت و منابع محدود شهردارى، امکان 

ترمیم آن وجود ندارد.
اظهرى با اشاره به 14 هزار نفر جمعیت این شــهرگفت: هنوز بسیارى از ادارات در 
شهر ورزنه وجود ندارد یا ادارات وابسته و نمایندگى هاى آن ها در شهر ورزنه فعال 

بوده که با توجه به این جمعیت، در خور و شایسته نیست.
وى با اشاره به ازدیات مراجعات مردمى به دلیل عدم وجود اداره هاى الزم در ورزنه، 
گفت: یکى از مطالبات مردم شهر ورزنه مستقر شدن ادارات الزم یک شهر در ورزنه 
است که کمبود بعضى ادارات، مشکالت زیادى را براى مردم این شهر رقم زده است.

از اجراى طرح هاى شتابزده خوددارى 
شود 

انتصاب سرپرست معاونت خدمات شهرى 
آران و بیدگل

برگزاري جلسه ستاد دهه فجر 
در گز

بررسى بودجه پیشنهادى سال 
1397شهردارى زاینده رود

عدم امکان ترمیم زیرساخت هاى
 جاده اى ورزنه

به مناسبت هفته ملى تغذیه، کارگاه آموزشى «تغذیه سالم» ویژه کارکنان شهردارى 
گلپایگان برگزار شد.

این کارگاه با همکارى واحد آموزش سالمت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، 
به منظور ارتقاى سطح آگاهى کارکنان در حوزه تغذیه سالم برگزار گردید.

  با توجه به سیاســت شهردار بهارســتان در جهت تقدیر از شــهروندانى که در امر 
زیباسازى و مبلمان شــهرى بصورت خودجوش عمل مى کنند، از آقایان شاهرخى 
و خدادادى به پاس همت و تالش و ذوق و سلیقه اى که در راستاى این امر زیر نظر 

واحد زیباسازى شهردارى اقدام کرده بودند، تقدیر شد.

  دومین جلسه قرارگاه طرح کرامت در شهردارى ایمانشهر برگزار شد.
این نشست به ریاست اله یارى، شهردار ایمانشــهر و با حضور کلیه اعضا  ء در محل 
شهردارى ایمانشهر بر گزار شد. در این جلسه اله یارى، رئیس قرارگاه طرح کرامت 
شهر ایمانشهر فعالیت هاى کمیته هاى مختلف قرارگاه را تبیین کرد. در ادامه اعضا  ء 
به بیان نقطه نظرات و دیدگاه هاى خود پرداختند و مقررشــد ضمن معرفى نماینده 
معتمدین دو محل شهر، جلسات با محوریت عملیاتى شــدن برنامه ها به صورت 

ماهیانه برگزار شود.

برگزارى کارگاه«تغذیه سالم» ویژه 
کارکنان شهردارى گلپایگان

تقدیر از همیاران زیباسازى
 در بهارستان

برگزارى نشست قرارگاه طرح کرامت 
در ایمانشهر

شهردار چادگان گفت: تخلفات ساختمانى شهر چادگان براى جلوگیرى از تخریب منظر شهر در حال شناسایى و 
بررسى هستند.

نادر نجارى افزود: تخلف ساختمانى به معنى نقض قوانین و ضوابط شهرسازى، فنى، ایمنى و بهداشتى در احداث 
ساختمان است. وى با بیان این که هر ساخت و سازى که در شــهر انجام مى  شود، ملزم به اخذ پروانه ساخت از 
شهردارى است، افزود: اگر ساختمانى بدون پروانه ساخت و یا مغایر با پروانه اخذ شده ساخته شده باشد، غیر مجاز 
است. وى تصریح کرد: باید بدانیم سود حاصل از تخلف به نفع هیچ شخصى نیست و نباید آینده و سیماى شهرى را 

با هزینه اى که براى جرائم پرداخت مى شود، مقایسه کرد.
نجارى با اشاره به تخلفات در کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: ماده 100 از سه دیدگاه رعایت اصول فنى، بهداشتى 
و شهر سازى بررسى مى شود که احکام صادره با توجه محوریت این سه اصل کلى، به عنوان پایه نظرى صادر

 مى شود. وى در این خصوص ادامه داد: متخلفان عالوه بر پرداخت میزان جریمه اى که قطعاً باید بپردازند، عوارض 
هاى متعلق به پروانه ساختمانى را هم باید پرداخت کنند. نجارى با بیان این که، بر اساس ماده 100 شهردارى، 
قبل از هر اقدام عمرانى، اخذ پروانه از شــهردارى الزامى اســت و هر گونه تعمیر امالك واقع در توسعه  معابر و 
طرح  هاى تملکى با هماهنگى و مجوز شهردارى باید انجام شود، افزود: مردم از زمانى که براى خرید پالك زمین 

اقدام مى کنند، باید از شهردارى در خصوص مشخصات زمین حتما استعالم بگیرند.

 على اصغر حاج حیدرى، شهردار خمینى شهر با اشاره به وضعیت نسبتا مناسب این شهردارى، عامل این موفقیت 
را،اعتماد مردم و برنامه ریزى درست و سنجیده عنوان کرد و افزود: امروز شهردارى خمینى شهراز نظر توان کارى 
به جایى رسیده است که هنگامى که پروژه بزرگى مثل میدان امام حسن مجتبی(ع) و بلوار شهداى مدافع حرم کلید 

مى خورد، ظرف 20 روز کار به مردم تحویل داده مى شود.
وى با اشاره به پروژه هاى چون پروژه پارك ســاحلى، پارك خانواده، حل مشکل روشنایى خیابان امیرکبیر، بام 
سبز، توافقات راه و شهرسازى و ... افزود: در حال حاضر 75 درصد مراحل زیرسازى، جدولگذارى و آسفالت شهرك 
منظریه انجام شده است، آزادسازى هاى خیابان مرکزى در حال انجام است و پروژه خیابان شهید صدوقى عمال 

به سرانجام رسیده است. 
وى گفت: امروز با پشتوانه مالى کار کردن چندان مهم نیست، بلکه با دست خالى شهر را ساختن هنر است. شهردار 
خمینی شهرتکریم ارباب رجوع را اولویت اول این شهردارى دانست و موفقیت در بحث افزایش درآمد را، از اهداف 

شهردارى خمینى شهر عنوان کرد. 

پروژه هاى بزرگ 
در خمینى شهر 20روزه تحویل داده مى شود

ش هردار چادگان؛ش هردار چادگان؛

الزامى بودن گرفتن پروانه از شهردارى قبل از هر اقدام عمرانى الزامى بودن گرفتن پروانه از شهردارى قبل از هر اقدام عمرانى 

رئیس ســازمان شــهرداري ها و دهیــاري هاي 
کشــور گفــت: آنچه مــا امــروز بیــش از همه 
زمان ها بــه آن نیــاز داریــم، حاکمیــت قانون

 است.
افشانى با اشــاره به مطالب مطرح شده در خصوص 
مبحث 22 مقــررات ملی ســاختمان در خصوص 
نگهداري ساختمان اظهار داشت: زمانی می توان از 
نظارت کافی در خصوص نگهداري ساختمان سخن 
گفت که براي تمامی ساختمان هایی که وجود دارد 
به ترتیب اولویت و اهمیت آنها طبقه بندي شــده و 
شناسنامه فنی صادر کنیم تا امکان کنترل دوره اي 

بدین واسطه فراهم شود.
وي همچنیــن با تذکــر این نکته که می بایســت 
براي وقــوع حادثــه و بحــران آمادگــی الزم را 
داشــته باشــیم،ضرورت بررســی وضعیت ایمنی

 ســاختمان ها قبل از وقوع حادثه را خواستار شد و 
اظهار داشت: تمام کارهایی را که همواره پس از وقوع 
حادثه در راستاي کاهش پیامدهاي فاجعه انجام می 
شود، می توان با یک مدیریت و برنامه ریزي صحیح، 

مقاوم سازي کرد.
وي خاطرنشان کرد: یکی از نقاط ضعف ما این است 
که امروزه ســاختمان هاي بلند در شهرها در حال 
افزایش است، اما واحدهاي امداد و نجات آموزش ها 
و تجهیزات الزم متناســب با ایــن وضعیت جدید 

بروزرسانی نشده است.
افشــانی افزود: باید بیمه نمودن ساختمان ها یک 
اجبار و ضرورت تلقی شــود تا در زمان وقوع حادثه،  
امکان جبران و حمایت از آسیب دیدگان و خسارت 
دیدگان بدون استفاده از منابع محدود دولتی فراهم 

شود.

شهردار نجف آباد گفت: امســال نیز همانند چند سال 
گذشــته، روند تدوین بودجه ســال آینده از مسیرى 
کارشناسى شــده و همراه با برگزارى جلسات متعدد، 

بودجه اى واقع بینانه و غیر نمایشى است.
مسعود منتظرى با اشاره به ادامه وضعیت رکود در بخش 
ساخت و ساز مسکن و مشکالت اقتصادى مردم اظهار 
داشت: با توجه به محدود شدن شــدید منابع درآمدى 
شــهردارى ها که بعضا کالنشــهرهاى کشور و نقاط 
مختلف اســتان را در تامین هزینه هاى جارى خود با 
مشکل مواجه کرده، بودجه مناطق پنج گانه به صورت 

متوسط 15درصد رشد داشته است.
وى با تاکید بر رعایــت واقع بینــى در تدوین بودجه 
افزود: با توجه به وضعیت اقتصادى موجود، پیش بینى 
درآمدها مى بایست به گونه اى باشد که شهروندان را 
در فشار و تنگنا قرار ندهد و در عین حال با توجه بیشتر 
به موضوع مشارکت بخش خصوصى، امکان اجراى زیر

ساخت هاى مورد نیاز هم فراهم شود.
منتظرى از بودجه به عنوان نقشــه راه و تعیین کننده 
مسیر حرکت شهردارى در طول یکسال نام برد و ادامه 
داد: با مدیریت صورت گرفته، شاهد کاهش چشمگیر

 هزینه هاى جارى شهردارى در عین پرداخت به موقع 
حقوق و مزایاى پرسنل این مجموعه بوده .

***
وى اظهار داشت: بیشتر شهردارى هاى کشور مطابق 
دستور العمل هاى صادره، تا 40درصد از منابع درآمدى 
خود را به بخش عمرانى اختصاص مى دهند ولى در نجف 
آباد طى چند سال اخیر، با وجود کاهش شدید درآمد ها و 
سرانه درآمدى پایین، به طور متوسط 60درصد از بودجه 

سالیانه براى کارهاى عمرانى در نظر گرفته شده است.
وى متوســط افزایش بودجه مناطق در ســال آینده را 
15درصد عنوان کــرد و ادامه داد: بــا توجه به فعالیت 
هاى عمرانى خوب صورت گرفته در ســال هاى اخیر، 
شهروندان خواسته هاى به حقى در خصوص ادامه این 
روند دارند که با توجه به این موضوع، تالش کرده ایم 
کمترین افزایش را در هزینه جارى داشته و عمده توجه 

را به سمت کارهاى عمرانى متمرکز کنیم.
وى اظهار داشــت: بیشــتر منابع اختصاص پیدا کرده 
براى طرح هاى عمرانى شــاخص نجف آباد از محل

 رایزنى هاى استانى و ملى تامین اعتبار شده است.
***

شهردار نجف آباد در بخش دیگرى از سخنانش گفت: 

همانند چند سال اخى،ر شــهردارى تمام تالش خود را 
براى ایجاد توازن در فعالیت هاى عمرانى صورت گرفته 
در سطح مناطق پنج گانه به کار گرفته، به طورى که در 
حال حاضر چندین طرح مهم در منطقه5 مراحل پایانى 

خود را پشت سر مى گذارند.
منتظــرى از اجــراى یــک چهــارراه در تقاطــع 
خیابان هاى شــریعتى غربى، مفتح و خاقانى به عنوان
 یکى از شــاخص ترین این طرح ها نام برد و گفت: با 
اتمام این پروژه که یکى از خواسته هاى ساکنین منطقه 
محسوب مى شد، خودروها امکان ادامه مسیر مستقیم 
از خیابان مفتح به سمت خاقانى و کارخانه ریسندگى و 
بافندگى را خواهند داشــت و همزمان کسانى که قصد 
ورود به باند برگشت را داشــته باشند، نیازى به ورود به 

میدان و خیابان مطهرى را نخواهند داشت.
منتظرى مجموع اعتبار پیش بینى شده براى این طرح را 
بالغ بر 100میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این طرح از 
جمله مصوبات شوراى ترافیک شهرستان محسوب مى 
شود و با توجه به اتمام عملیات زیرسازى و جدولگذارى 
آن، ظرف چند هفته آینده شاهد اجراى آسفالت و در ادامه 

تجهیز به چراغ راهنمایى و رانندگى خواهیم بود.
***

شهردار نجف آباد همچنین اظهار داشت: به دنبال بهره 
بردارى از خیابان عطار، حجم تردد از بلوار بسیج منطقه 
5 افزایش قابل توجهى پیدا کرده بود که این موضوع با 
توجه به خاکى بودن مسیر، مشکالتى را براى ساکنان 

منطقه ایجاد کرده است.
منتظرى هزینه زیرســازى، اجراى جوى و جدول و 
آسفالت بلوار بســیج با مجموع مساحت پنج هزار متر 
مربع را در حدود 300میلیون تومان برآورد کرد و اظهار 
داشــت: همزمان در محدوده مشــهور به چهارشنبه 
بازار قدیم یا خیابان زیر دکل نیز که محیط خاکى آن
 سال ها مشکالت متعددى را براى شهروندان ایجاد 
کرده بود، کار بهسازى مســیر با زیر بناى نزدیک به 
25هزار متر مربع و تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانى 

شروع شده است.
وى ادامه داد: این پروژه که اتمــام آن از تولید حجم 
قابل توجهى گرد و خاك و انتقال به دیگر نقاط شــهر 
جلوگیرى خواهد کرد، پس از مرحلــه خاکبردارى و 
تســطیح اولیه، وارد فاز اجراى جوى و جدول شــده 
و پیش بینى مى شــود ظرف یک مــاه آینده به اتمام

 برسد.

شناسنامه فنی و بیمه ساختمان اجباري شود

شهردار نجف آباد خبر داد؛

اختصاص60درصد از منابع درآمدى
 نجف آباد به فعالیت هاى عمرانى


