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تکرار خاطره بهمن 57

در ایران فقط براى سپاهان بازى مى کنم
گفتگو با «برونو سزار» که در سال هت تریک قهرمانى همه ما سپاهانى ها خاطرات زیبا و خوبى از او داریم مى تواند جالب توجه 
باشد. به ویژه اینکه جدیداً خبر رسیده که در پرونده شکایتى که بین سپاهان، این بازیکن برزیلى ، النصر امارات و باشگاه 
اماراتى وجود داشته،؛ دادگاه عالى ورزش حق را به سپاهان داده است. در این گفتگوى کوتاه با ما همراه باشید. او تا چندى 
پیش در لیگ تایلند شاغل بود.
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گفتگوى نصف جهان  با برونو سزار، ستاره سابق برزیلى زردپوشان:

دردهاى گذرا در گردن چندان خطرناك نیستشالق و تبعید، مجازات مدیر قالبىهمه پل هاى تاریخى اصفهان ایمن سازى مى شوند    ادامه بحث ها درباره احداث استخر و جکوزى جنجالى  جهانبخش  فوق العاده  است سالمتحوادثاستان ورزش جهان نما

به داروهــاى داخلى
کم لطفى مى شود

 22 بهمن امسال تماشایى خواهد بود
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مرگ دختر دانش آموز پس از 
خوردن غذاى جشنواره اى!

تابش دنیا به کامش!

قلعه نویى: مى گفتند
 سنتى ام و ادبیات ندارم!
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10 درصد
 شهر اصفهان

 بافت فرسوده 
است

10

دراولین نمایشگاه بین المللى اصفهان فارما
(دارو و صنایع وابسته) که از 18 تا 20 بهمن در 
نمایشگاه بین المللى پل شهرستان برگزار شد، 

مسئوالن استانى و کشورى در افتتاح این نمایشگاه 
بر ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کردند و ...

برنامه ملى بازآفرینى در محالت ناکارآمد شــهرى 
به صورت ویدئو کنفرانس با دســتور رئیس جمهور و 
تماس همزمان با 10 استان کشور به صورت نمادین، 
در استان اصفهان نیز با حضور استاندار و شهردار 
و مدیرکل راه و شهرســازى اصفهان با 
کلنگزنــى در محله همــت آباد 

اصفهان، آغاز شد.
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رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى ارتش:
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10د
 شهرا
 بافت
اس

برنامه ملى بازآفرینى
صبهصورت ویدئو کنفرا
بتماس همزمان با 10
در استان اصفهان
و مدیرکل
کلن
اص

علت آرایش 
عجیب موهاى

 نوید محمدزاده
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12

دولت 
خانه ساز خوبى نیست

2

تخانه ساز خوبى نیست ن ازخ یخانهسازخوبىنیستخانه وبى

www.nدر ایران فق
گفتگو با «برونو سزار» که در سال هت
باشد. به ویژه اینکه جدیداً خبر

اماراتى وجود داشته،؛ دادگاه عالى

ن

فرا رسیدن 22 بهمن سالروز پیروزى انقالب اسالمى را تبریک مى گوییم 

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

 روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز 
شماره 4620/ش مورخ 95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد 

زیر را از طریق مزایده واگذار نماید.
1-  اجاره ماهانه کافه کتاب واقع در شاهین شهر شهرك گلدیس بلوار رضوى 

فرهنگسراى ادب و هنر به مدت دو سال. 
2-  بهره بردارى از بام فرهنگسراى ادب و هنر واقع درگلدیس بلوار رضوى  به 

منظور احداث مجموعه رستوران به مدت سه سال. 
3-  اجاره فضایى به مســاحت 50 متــر مربع در ضلع میانى پارك یاســمن 
واقع در تقاطع خیابــان نظامى و فرخى براى اســتقرار و بهــره بردارى از 

یک دستگاه چرخ و فلک برقى(آفتاب مهتاب ) به مدت دو سال . 
4-  اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى– فرهنگى واقع در خیابان عطار بین 

فرعى 8 و 9 غربى فرهنگسراى خانواده به مدت سه سال. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز چهارشــنبه 
مورخ 96/12/02 به امورقراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز پنج شنبه 
مورخ 96/12/03 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در 
شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ســاختمان نگارستان شهردارىـ  طبقه چهارم 

اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

  farhangi.shaahinshahr.com جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت
مراجعه فرمایید.

اطالعیهچاپ اول

     روابط عمومى شهردارى و شوراى ا سالمى شهر شهرضا

در اجراى تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
دفترچه عوارض محلى ســال 1397 این شهردارى ، پس 
از تصویب شوراى محترم اســالمى شهر به تصویب نهایى 
اســتاندار محترم اصفهان (به قائم مقامى وزارت کشور )
رسیده و تحت شماره 84008 مورخ1396/11/2 جهت اجرا 

در سال 1397 به این شهردارى ابالغ گردید.

آگهى مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

 نوبت اول

شهردارى فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 5/667 مورخ 96/11/15 شوراى اسالمى شهر فالورجان 
زمین مربوط به پارك اسباب بازى واقع در فالورجان- خیابان میثم را طبق شرایط و مشخصات ذیل براساس قیمت 

کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء براى مدت دو سال شمسى واگذار نماید.
الف) قیمت پایه بهره بردارى براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 10/000/000 ریال مى باشد که باالترین مبلغ 

پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/07 

به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

د) شهردارى (کمیسیون) بنا به صرفه و صالح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ه) به پیشنهاداتى که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش، ناخوانا و یا خالى از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
و) دریافت کلیه مجوزهاى الزم به عهده برنده مزایده مى باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنت www.falavarjan مراجعه فرمائید.

9 صبح فردا از 8 مسیر به سمت میدان امام(ره) 

در مراسم بازآفرینى محالت ناکارآمد اعالم شد

 در اولین نمایشگاه بین المللى اصفهان فارما اعالم شد: 
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فرمانده سپاه پاسداران انقالب اســالمى با بیان اینکه 
انقالب اســالمى داراى دو بعد خارجى و داخلى اســت 
تصریح کرد: انقالب اسالمى در بعد خارجى بسیار قوى 
و موفق بوده و با پیشرفت در حال توسعه در این بعد است 
که بار این پیشرفت نیز بر دوش حاج قاسم سلیمانى است.
سردار سرلشکر ”محمدعلى جعفرى“ اظهار کرد: دستاورد 
بعد داخلى انقالب اســالمى در عرصه هاى سازندگى و 
تکمیل زیرساخت ها بوده اما چالش اساسى کشور اقتصاد 
و معیشت مردم است که معضل بزرگى است و دشمنان 
از این راه تحریم و فشارهاى اقتصادى مى خواهند مانع 

دستاوردهاى معنوى شوند.

جعفــرى ادامه داد: ما براین باور هســتیم که مســایل 
اقتصادى، بیکارى، تورم، فساد ادارى، تبعیض و ... قابل 
حل است اما متاسفانه تاکنون حل نشده و اگر قبول کنیم 
که با روحیه جهادى مى توانیم مسایل و مشکالت را حل 

کنیم، مى توانیم بر این چالش ها نیز چیره شویم.
فرمانده سپاه پاســداران اظهار کرد: با مدیریت جهادى، 
تالش و با اعتقاد و باور و با استفاده از توانمندى هاى خود 
و روحیه جهادى و متمرکز شدن روى توان هاى داخلى 
توانستیم بحران جنگ را حل کردیم بنابراین مى توانیم 
با الگوگیرى از این روش، مشــکالت امروز کشور را نیز 

حل کنیم.

حجت االسالم و المســلمین حســن روحانى در مراسم 
اجراى برنامه ملى بازآفرینى شــهرى که در وزارت راه و 
شهرسازى برگزار شد،  با بیان اینکه خانه دار شدن از آرزوى 
زوجین است و گاهى دعواى زن و شوهر از همین مسئله 
مستاجرى شروع مى شود، عنوان کرد: یک وظیفه بسیار 
بزرگ ما خانه دار کردن جوانان ماســت. نباید این مسئله 
طول بکشد بگذاریم اینها زودتر خانه دار شوند.  وى با بیان 
اینکه تمام حکومت ها براى خانه دار شهروندان طرح هایى 
داشته اند، یادآور شد: همه تالش کردند راه حلى براى این 
مسئله پیدا کنند. من تاکید مى کنم دولت خانه ساز خوبى 
نیست کما اینکه تاجر و بنگاه دار خوبى هم نیست. هر کارى 

که به دولت سپرده شود و مى توانستیم به مردم واگذار کنیم 
حتما ضرر مى کنیم. رئیس شوراى عالى اقتصاد ادامه داد: در 
کشاورزى تقریبا همه کارها دست مردم است و بخش هاى 
زیردست دولت اندك هســتند. در بخش صنعت بخشى 
دست مردم و بخشى دست دولت اســت و دولتى ها هم 
بنگاه ها را دو دستى چسبیده اند. روحانى با یادآورى اینکه 
من حس مى کنم بنگاه هاى اقتصادى را از دست دولتى ها 
گرفتن سخت است، بیان کرد: بنگاه هاى اقتصادى باید به 
مردم واگذار شوند. کار دولت بنگاه دارى اقتصادى نیست. 
نهادهاى عمومى و نیروهاى مســلح هم باید این کار را 

بکنند. ساخت مسکن هم باید به مردم واگذار شود.

چالش اساسى کشور 
اقتصاد و معیشت مردم است

دولت
 خانه ساز خوبى نیست

منزل، همانجاى سابق است
مشـاور رئیس جمهور در واکنش    عصر ایران|
به اظهـارات یک نماینده مجلس مبنـى بر تغییر محل 
سـکونت حسـن روحانى از مرکز شـهر تهران به دلیل 
آلودگى هـوا، ضمن رد ایـن ادعا اظهار کـرد: تهمت به 
بزرگان کسـى را بزرگ نمى کند. حسـام الدین آشنا در 
توئیتر نوشـت: «رئیس جمهور نه محل زندگى خود را 
تغییر مى دهد و نه محل کار خود را ترك مى کند. مشکل 
فقط آلودگى هوا نیست آلودگى بیان هم هست. تهمت 

به بزرگان کسى را بزرگ نمى کند.»  

یک بام و دو هوا
على مطهـرى مصاحبه صداوسـیما با    انتخاب|
آیت ا... شـاهرودى را مصـداق «یک بـام و دو هواى» 
رسانه ملى دانسـت. نماینده مردم تهران نوشت:شبکه 
یک صدا و سـیما چهارشنبه شـب مصاحبه مفصلى با 
آیت ا... شـاهرودى رئیس مجمع تشـخیص مصلحت 
نظام داشت...  سئوال اینجاسـت که چرا قبال و در زمان 
ریاست آیت ا... هاشمى رفسنجانى چنین مصاحبه اى 

انجام نمى شد؟ این یعنى سیاست یک بام و دو هوا.

پول زیادى گرفته بودند
حجت االسـالم حیدر مصلحى     خبر آنالین |
وزیر اطالعات دوران احمدى نژاد گفت:کسـانى که در 
ناآرامى هـاى اخیر میدان دار و پاى کار بودند، از سـوى 
منافقیـن و سـلطنت طلبها در شـبکه هـاى اجتماعى 
شناسایى شده و با گرفتن پول زیاد اقدام به اجراى نقشه 
دشمن نمودند و به جز این افراد اغلب کسانى که دستگیر 

شدند، افراد فریب خورده بودند.

بروى زندان که چه شود؟
یک روزنامه نگار اصولگرا پاسخ     24 آنالین |
اظهارات توئیترى حسن رحیم پور ازغدى را داد. ازغدى 
در توییتر خود نوشـته بود: «من عقیده دارم گاهى الزم 
است انسان اعتراض کند؛ اگرهم به زندان بیفتد، بیفتد. 
من کامًال آمادگى دارم در جمهورى اسـالمى به زندان 
بیفتم...» حاال محمد مهاجرى به این توئیت پاسخ داده و 
در متنى طنزآمیز نوشته: آقاى ازغدى! مى خواهید زندان 
بیفتید که چه بشـود؟ که بعدش حرفهایى در تلویزیون 
بزنید که آزاد شوید؟خب. همان حرفها را االن هم دارید 

در تلویزیون مى زنید!

ردیف هاى عجیب 
   اعتماد آنالین | یک سـرى ردیـف بودجه در 
الیحه بودجه سال آینده شهردارى تهران وجود دارد که 
سؤال هاى زیادى به وجود مى آورد. یکى از آنها ردیفى 
است به نام «پاداش اتفاقى» که در برابر آن 45 میلیارد 
تومان بودجه قرار گرفته اسـت. ردیف هاى مشـکوك 
دیگرى هم در الیحه بودجه شهردارى تهران قرار دارد 
مثًال کمک به اشـخاص و مؤسسـات خصوصى که در 
برابر آن هم 40 میلیارد تومان ناقابل قرار گرفته اسـت. 
اشخاص و مؤسساتى که نه به درستى مشخص است چه 

کسانى هستند و نه مأموریتشان معلوم است.

نمى دانیم چرا
  ایسنا| طى چنـد روز گذشـته اخبـارى مبنى 
بر بازداشـت چند نفـر از دانشـجویان دانشـگاه تهران 
در شـبکه هاى مجازى منتشـر شـده که محمود نیلى 
احمدآبادى رییس دانشگاه تهران ضمن تایید این خبر از 
علت بازداشت این دانشجویان اظهار بى اطالعى کرد و 
گفت: چند دانشجوى بازداشتى روزهاى اخیر هیچگونه 

فعالیت سیاسى در دانشگاه نداشتند.

چرا مانع سئوال مى شوند؟
محمود صادقى نماینده اصالح طلب    تابناك |
مجلس در واکنش به تالش دولتى ها براى لغو شـدن 
سـئوال از رئیس جمهور در توئیتر نوشـت: نمیدانم چرا 
دولتى ها اینقدر تالش کردنـد تا مانع به گردش افتادن 
سئوال از روحانى شوند! آیا روحانى پاسخ قانع کننده اى 

ندارد یا پاسخگویى را در شان او نمى دانند؟!

خبرخوان
توریست ها هم به 
جشنواره آمدند

  باشگاه خبرنگاران جوان | رضــا 
ســعیدى پور مدیر پردیــس آزادى تهران که 
از جمله ســینماهاى نمایش دهنده فیلم هاى 
جشــنواره فجر بود،  گفت: چون ساختمان ما 
در نقطه اى واقع شده که هتل هاى توریستى 
هستند، چند توریســت اروپایى و پاکستانى در 
صف مخاطبان ایرانى قرار داشتند و با فیلم ها 
را دیدند. ما چرایى حضورشان را سوال کردیم 
و حتى گفتیم امکان دارد جاى نشستن نداشته 
باشند؛ اما آنها اصرار به حضور در سالن نمایش 

و دیدن فیلم ها داشتند.

عاقبت تعطیالت زمستانى 
  فارس| وزیــر آمــوزش و پــرورش 
با بیان اینکــه تصمیم گیرى در حــوزه تغییر 
تقویم آموزشــى پیچیده اســت، عنوان کرد: 
تعطیالت زمســتانى ممکن اســت بر کاهش 
آلودگى اثرگذار باشد اما هدف آموزش و پرورش 
از دنبال کردن آن، این مســئله نیســت و این 
تغییر با اهداف آموزشــى دنبال مى شود اما به 
نظر مى رسد امسال این طرح به نتیجه نرسد. 
ســید محمد بطحایى ادامه داد: بیشــتر از دو 
هفته تعطیالت زمستانى به صالح دانش آموز 
نیست و تعطیالت باید حداکثر 15 روز باشد و 
با اعمال تعطیالت زمســتانى، شروع و خاتمه 
سال تحصیلى نیز باید تغییر کند و این تعطیالت 
15 روزه هــم در اقلیم هاى مختلــف متغیر 

باشد. 

«عروس غاز» 
مشاهده شد

  مهر | یک محیط بان موفق شــد پس 
از ده ها ســال، پرنده  کمیاب عروس غاز را در 
خوزستان مشــاهده و براى اولین بار در سطح 
کشور از آن تصویربردارى کند. سیدباقر موسوى 
گفت: در تاریــخ 15 بهمن ســه عروس غاز و 
روز 18 بهمن ماه هم دو پرنــده عروس غاز را 
در گندم زارها و اطراف شــکارگاه هاى بستان 
مشــاهده کردم. وى افزود: بسیارى از اهمیت 
گونه هاى کمیاب و در معرض انقراض آگاهى 
ندارند و حتى با نام گونه ها آشنا نیستند. معلوم 
است با چنین اوضاعى سودجویان با خیال راحت 
و بدون اعتراض عموم به سودجویى خود ادامه 

مى دهند.

سلبریتى زدگی
   خبر آنالین | روزنامه اعتماد در واکنش 
به انتخاب رضا رشیدپور براى برنامه سینمایى 
هفت نوشت: «این که آقاى رشیدپور طى مدت 
کوتاهى ســیماى ملی را قبضه کرده، احتماال 
عوامل آشکار و نهان بسیارى دخیل بوده است. 
یکى از این عوامل سلبریتى زدگى جامعه و به 
تبع آن صدا و ســیما است...سیماى ملی ما که 
عرصه را به رقبا حسابى باخته، به همراه بسیارى 
دیگر از الیه هاى اجتماعی دچار سلبریتى زدگی 
شده اســت؛ گویى آخرین راه و تنها تیر صدا و 
سیما براى دلربایى از مردم، یکه تازى مجرى- 

سلبریتى هاست...»

فاجعه در نظام آموزشى
  ایلنا| شــهرام جمالى یک کارشناس 
آموزشــى گفت: معــاون توســعه مدیریت و 
پشــتیبانى وزارت آموزش و پرورش به تازگى 
از تولید و  توزیع حدود 40 میلیون کتاب کمک  
درسى و کمک آموزشى با قیمت میانگین 50 
هزارتومان در مدارس کشــور خبر داده است. 
آمارى تأمل برانگیز و البتــه در خور درنگ که 
فارغ از گردش مالى 2 هــزار میلیارد تومانى و 
مافیاى تجارى آن، نشان از یک فاجعه در نظام 

آموزشى کشور دارد.

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح روز پنج شنبه  و همزمان با ســالروز بیعت تاریخى 
همافــران نیروى هوایــى در 19 بهمن ســال 1357 با 
امام (ره)، با جمعى از فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى و 

قررگاه پدافند هوایى ارتش دیدار کردند.
رهبر انقالب اسالمى در این دیدار، ایام ا... و مناسبت هاى 
مهم انقالب اسالمى را مایه قوام و استحکام نظام دانستند 
و تأکید کردند: امسال به لطف الهى، 22 بهمن از آن 22 

بهمن هاى تماشایى خواهد بود.
رهبر انقالب اســالمى حرکت 19 بهمن سال 1357 و 
دیگر مناســبت هاى مهم انقالب اسالمى را فراتر از یک 
خاطره افتخارآمیز دانستند و گفتند: همه  این ایام ا...، چه 
مناسبت هاى دوران انقالب اسالمى و چه مناسبت هاى 
مهم 39 سال گذشته، زمینه ساز افزایش ذخیره و سرمایه 
انقالب و موجب استحکام بیشتر پایه هاى انقالب اسالمى 

مى شوند.
حضرت آیت ا... خامنه اى، انقالب اسالمى را حقیقتى زنده 
دانستند و با تأکید بر اینکه استحکام و قوام امروز انقالب 
بیشتر از روزهاى اول است، خاطرنشان کردند: انقالبیوِن 
امروز، ایستاده تر و آگاه تر و بصیرتر از انقالبیون روزهاى 
اول انقالب هستند و بر همین اساس، انقالب پیش رفته 

و تکامل یافته است.
رهبر انقالب اســالمى، تغییر و تحول را همچون دیگر 
موجودات زنده، جزو ذات انقالب برشــمردند و افزودند: 
اکنون که انقالب در حال ورود به چهل سالگى خود است، 
اصول و مبانى، ثابت و پایدار مانده، اما از این درخت تناور و 

ریشه دار، میوه هاى نو به نو و جدید بروز کرده است.
ایشان کانون اصلى مقابله دشــمنان با انقالب اسالمى 
را جلوگیرى از ظهور ثمرات جدید و اســتمرار و استقامت 
انقالب برشــمردند و گفتند: منظور از دشــمنان همان 
کسانى هســتند که با پیروزى انقالب اسالمى، حکومت 
دست نشانده و مطیع آنها در این منطقه حساس سرنگون 

شد که در رأس آنها دولت امریکا قرار دارد.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به شیوه هاى متنوع و گسترده 
دشمنان براى مقابله با انقالب خاطرنشان کردند: آنها از 
متفکر نماها، نظریه پردازان قالبى، روزنامه نگاران و قلم 
به مزدها، دلقک و همه امکانات فضاى مجازى استفاده 
مى کنند تا بر مردم تأثیر بگذارند اما ناگهان در برخى ایام ا... 
همچون 22 بهمن و یا 9 دى سال 88 و یا 9 دى امسال و 
راهپیمایى هاى خودجوش و پرشور و پرهیجان بعد از آن، 
سیل جمعیت به خیابانها مى آیند و با سر دادن شعارى واحد، 

همه محاسبات دشمنان را به هم مى زنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى، تالشهاى بدخواهان ملت ایران 
را فراتر از اقدامات در فضاى مجازى دانستند و گفتند: آنها 
از تحریم نیز استفاده مى کنند تا مشکالت اقتصادى بوجود 
آورند، اما همین مردم به دلیل عشق به انقالب اسالمى، 
گســترده به خیابانها مى آیند و موجب قوام و اســتحکام 

انقالب مى شوند.
ایشان راهپیمایى 22 بهمن امسال را یک نمونه از عشق 
و ارادت مردم به انقالب دانستند و افزودند: امسال به دلیل 
یاوه گویى هاى برخى از دولتمردان امریکا و غیر امریکا، 
مردم احساس مى کنند که دشمن در حال کمین گرفتن و 
درصدد دشمنى است و به همین علت، به حول و قوه الهى، 
حضور مردم در راهپیمایى 22 بهمن امسال از همیشه گرم 

تر و پرشورتر خواهد بود و همه خواهند آمد.
رهبر انقالب اسالمى در ادامه با تأکید بر اینکه سیاست هاى 
اصولى نظام برآمده از انقالب اسالمى است، گفتند: از جمله 
سیاست هاى اصولى نظام، «استقالل اقتصادى، فرهنگى، 
سیاسى و امنیتى»، «آزادى» و «پیشرفت همه جانبه مادى 

و معنوى» است که در برخى زمینه ها بویژه علم و فناورى 
پیشرفت هاى خوبى به دست آمده است.

حضرت آیت ا... خامنــه اى، «عدالت اجتماعى» را یکى 
دیگر از سیاســت هاى اصولى نظام برشمردند و افزودند: 
هدف از عدالت اجتماعى، برداشتن فاصله هاى میان مردم 
است که البته در این زمینه کم کارى و عقب ماندگى داریم و 
آن کارى که باید انجام بگیرد، هنوز انجام نگرفته ولى همه 
بدانند که ما از این سیاست اصولى صرف نظر نکرده ایم و با 

جدیت به دنبال آن هستیم.
ایشان یکى از راههاى تحقق عدالت اجتماعى را مبارزه با 
ظلم و فساد دانستند و افزودند: مبارزه با ظلم و فساد بسیار 
سخت است و همانگونه که چند ســال قبل گفتم، فساد 
همچون اژدهاى هفت سر افسانه ها است که از بین بردن 

آن به راحتى امکان پذیر نیست ولى حتماً باید انجام شود.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: برخورد با ظلم و فساد 
در میان کارگزاران حکومتى باید شدیدتر و جدى تر از بقیه 
موارد باشد و همه مســئوالن و مدیران کشور باید به این 

موضوع توجه کنند.
رهبر انقالب اسالمى، «ایستادگى در برابر ظلم و فساد در 
سطح بین المللى و رسوا کردن آن» را از جمله سیاستهاى 
اصولى برشــمردند و تأکید کردند: امروز ظالم ترین و بى 
رحم ترین مجموعه هاى دنیا، حکومت امریکا اســت که 

حتى بدتر از داعشى هاى وحشى است.
حضرت آیــت ا... خامنه اى با یــادآورى این موضوع که 
داعش را امریکایى هــا بوجود آوردنــد و رئیس جمهور 
فعلى امریکا در تبلیغات انتخاباتى به آن اشاره کرد، گفتند: 
امریکایى ها عالوه بر ایجاد داعش، از آنها پشتیبانى کردند 
و احتماًال آموزش برخى شیوه هاى خشن و وحشیانه را نیز 
مجموعه هاى وحشى امریکا همچون بلک واتر به عهده 
داشــتند اما دولت امریکا با وجود همه این بى رحمى ها و 
سنگدلى ها، در تبلیغات بین المللى مدعى حمایت از حقوق 
بشر و مظلومان و حقوق حیوانات اســت که باید با بیان 

حقایق، آنها را رسوا کرد.
ایشــان، حمایت از ظلم 70 ســاله به ملت فلســطین و 

همچنین حمایت از کشــتار مردم یمن و ظلم به آنان را 
نمونه هاى آشکارى از ظلم امریکایى ها دانستند و افزودند: 
زیرســاخت هاى یمن و مردم مظلوم این کشور، به طور 
روزانه به وسیله هم پیمانان امریکا و با سالح هاى امریکایى 
بمباران مى شوند اما دولت امریکا هیچ اعتراض و اعتنایى 
نمى کند ولى با کمال وقاحت با نمایــش چند آهن پاره، 

ادعاى بى دلیل ارسال موشک از ایران را مطرح مى کنند.
رهبر انقالب اســالمى گفتند: در حالى که مردم یمن در 
محاصره هستند، چگونه امکان ارسال موشک وجود دارد؟

حضرت آیت ا... خامنه اى تأکید کردند: البته بر اســاس 
دستورات صریح اســالم باید در مقابل ظالم ایستاد و به 

مظلوم کمک کرد.
ایشان به یک نمونه از ورود و ایستادگى جمهورى اسالمى 
ایران در قضایاى منطقه اشــاره کردند و گفتند: در قضیه 
مقاومت در منطقه غرب آسیا، آمریکایى ها تصمیم داشتند 
مقاومت را ریشــه کن کنند اما ما ایستادیم و گفتیم اجازه 
نمى دهیم. امروز براى همه دنیا ثابت شده است که امریکا 

مى خواست و نتوانست و ما خواستیم و توانستیم.
حضرت آیت ا... خامنه اى در ادامه به یک مسئله مهم یعنى 
مســئله «مردم» و امتیاز بزرگ «مردمى و دینى بودن» 
انقالب اسالمى پرداختند و گفتند: انقالب اسالمى، مردمى 
بود و مردِم معتقد به اسالم در همه مراحل همچون دفاع 
مقدس و شهادت فرزندانشان، صبر و شکر کردند، زیرا این 

دفاع و شهادت در راه خدا و امام حسین علیه السالم بود.
رهبر انقالب اســالمى با تأکید بر اینکــه در همه برنامه ها 
باید مردم در اولویت باشند، گفتند: اســم مردم مکرر آورده 
مى شود که البته تکرار و تکیه بر نام مردم در سخنان مسئوالن 

بسیار خوب است اما باید مردم را بشناسند و بشناسیم.
ایشان با اشــاره به فعالیت روشنفکران در دوره طاغوت و 
دم زدن آنان از مردم، خاطرنشــان کردند: رژیم طاغوت 
در مقابل آن روشــنفکران و آثار آنها چندان سخت گیرى 
نمى کرد زیرا نه روشنفکران حرف مردم را مى فهمیدند و نه 
مردم حرف آنها را، ولى امام بزرگوار که وارد میدان مبارزه 
شد، هم او مردم را شناخت و هم مردم سخن او را شناختند 

و با همه وجود وارد میدان شدند.
حضرت آیــت ا... خامنه اى با تأکید مجدد بر «شــناخت 
مردم»، افزودند: مردم چه کســانى هستند؟ مردم همان 
کسانى هستند که حماسه 22 بهمن هر سال را بوجود مى 
آورند، مردم همان کسانى هســتند که پس از وارد شدن 
اغتشاشگران به صحنه، حتى اگر اعتراضى هم داشتند، 
خود را کنار کشیدند و در روز 9 دى به میدان آمدند. مردم 
همین ها هستند. آنها را اشتباه نگیرید. مردم را بشناسید 
و خالصانه و براى رضاى خدا، بــراى مردم کار کنید زیرا 
خداوند از ما مسئوالن خواسته است خادم مردم باشیم و به 

آنها خدمت کنیم.
ایشان تأکید کردند: حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض 
است. مردم بسیارى از مشــکالت را تحمل مى کنند اما 
از فساد و تبعیض ِشــکوه دارند و آن را تحمل نمى کنند، 
بنابراین مسئولین هر ســه قوه باید به طور جدى با فساد 

مبارزه کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در بخش پایانى سخنانشــان، 
نیروهاى مسلح را به ســازندگى توصیه کردند و گفتند: 
سازندگى در درجه اول، خودســازى و ساخت نظامیانى 
در تراز نظام اســالمى یعنى نیروهایى مؤمن، شــجاع، 
فداکار و با تدبیر است که در مقابل دشمن با کمال قدرت 
ایستادگى مى کنند اما در مقابل دوستان هیچ گونه تکبرى

 ندارند.
فرمانده کل قوا با اشاره به سابقه درخشان نیروى هوایى 
در جهاد خودکفایى و ســاخت تجهیزات، افزودند: برخى 
کشورها تنها چیزى که دارند پول است اما از دین، اخالق، 
عقل، توانایى و مهارت بى بهره اند ولى شــما جوانان، با 
استعداد و توانایى فکرى و قدرت ابتکار مى توانید تجهیزات 
و سازمان نیروى هوایى را نوسازى کنید و بدانید پیروزى 

با شماست.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: در همه قضایاى این 
سالها، به توفیق الهى، نیروهاى انقالبى پیروزى را از آِن 
خود کرده اند و در آینده نیز به کورى چشم دشمن، پیروزى 

متعلق به شما و متعلق به ملت ایران است.

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى ارتش:

22 بهمن امسال تماشایى خواهد بود

هفته پیش خبرى مبنى بر صرف 30 میلیارد تومان براى 
ساخت یک ســونا و جکوزى زیر یک امامزاده در تهران 
توسط قاســم میرزایى نکو، عضو فراکسیون امید مجلس 
منتشر شد. بر اساس این خبر، امامزاده  اى واقع در ده ونک 
30 میلیارد تومان براى ساخت ســونا، استخر و جکوزى 
هزینه کرده و این فقط نمونه اى از هزینه ها و کمک هایى 
است که شهردار گذشته صرف نهادهاى فرهنگى خاص 
کرده است.  مسعود مهدوى پویا، مدیریت امامزاده معروف 
امامزاده ابوالقاسم على بن زین العابدین (قاضى صابر) در 
خصوص اظهارات این نماینده مجلس گفت: مایه تاسف 
اســت نماینده مردم چنین دروغ و تهمتى بگوید. ما اصال 
زیر امامزاده را دست نزدیم بلکه در زمین کنارى امامزاده 
سه طبقه پایین رفته ایم. یک قسمت پارکینگ، آشپزخانه 
امامزاده، بسیج، دارالقرآن، سالن ورزشى و یک بخش نیز به 

استخر اختصاص دارد. او  اختصاص رقم 30 میلیارد تومان 
براى ساخت مجموعه را دروغ دانســت و گفت: تاکنون 
نزدیک به 14 میلیارد و خرده اى براى ســاخت این پروژه 

هزینه کرده ایم.
او در خصوص هزینه اى که براى ساخت استخر و سونا شده 
است، گفت: سونا فقط در حد یک حوضچه کوچک است، 
شاید برخى در خانه خودشــان و فامیل هایشان چیزهایى 
دیده اند که فکرشان به این سمت مى رود. هزینه استخر و 

سونا با هم 120 میلیون تومان شده است.
با وجود اظهارات مهدوى پویا مدیریت امامزاده، قاســم 
میرزایى نکو نماینده مجلس شــوراى اسالمى گفت: من 
این اطالعات را از خودم درنیاوردم، گزارشــى اســت که 
شهرداران منطقه براى شــهردارى تهیه کرده اند و اعالم 

شده مستنداتش هم تحویل دکتر نجفى داده اند. 

عضو مجلــس خبــرگان رهبــرى دربــاره وضعیت 
حجــاب در کشــور و اعتراضاتــى که اخیــرا در قالب 
کشــف حجــاب در خیابــان هــاى تهــران صورت 
گرفته اســت، بــه خبرآنالیــن گفت: اندك هســتند 
کســانى کــه نســبت بــه حجــاب نــگاه دیگرى

 دارند. 
به گزارش خبرآنالین، آیت ا... سیدهاشم بطحایى یادآور 
شد: ما مسلمان هســتیم و حجاب از نظر اسالم امرى 
ضرورى و متن قرآن اســت. به عبارت دیگر ربطى به 
نعوذ با... پیامبر، فالن آخونــد و مرجع دینى ندارد. حاال 
حتما باید حجاب چادر باشــد؟ خیر. من مصر هم بودم 
یکى از دکتراى من براى قاهره مصر اســت، دختران و 
زنان مصرى چادر سر نمى کنند اما انصافا حجاب شان 
کامل است. وضعیت حجاب را در عربستان و کویت نیز 

دیدم.
وى ادامه داد: اگر من با زیر پیراهنى بیرون بیایم، شــما 
درباره من چه فکرى مى کنیــد؟ حتما مى گویید عجب 
آدم بى شخصیتى است. انسان منش خودش را باید حفظ 
کند. در دهه 40 دانشجوى دانشگاه تهران بودم با همین 

لباس روحانیت مى رفتم.
بطحایــى اظهار کــرد: انصافــا صداوســیماى ما نه 
تنها انقالبى نیســت خیلــى احترامش مــى کنم که 
نمى گویــم ضدانقالب اســت اما درجا مــى زند. یک 
دســتگاه بى خاصیت اســت که فیلم هاى بى ارزش را 
پخش مى کند. من این حرف را مى زنم که 46 ســال 
استاد دانشگاه تهران هستم. یعنى روحانى نیستم که از 
دهى به اینجا آمده باشم. فوق لیسانس من براى سال 52 

است. 

حجاب  ربطى به فالن   آخوند ندارد،متن قرآن استادامه بحث ها درباره احداث استخر و جکوزى جنجالى 
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ش 
اظهارات مجرى معروف تلویزیون از جنجال هاى آخرین گفتگوی

نجمه جودکـى  :  هیچ وقتـــ

 ممنــوع التصویر نبودمــــ
فف
ظظهظهارااتات مجرجرجرجرىىىمعمعرر

ااظهظهظهظهظهاررارارارااتاتاتاتمم م مجرجرجرجرىىىىىمعمعمعمعرروروفف

مردانى
 که قهرمان 
مى مانند

ش فاطمه معتمدآریا به نمایش«تنگه ابوغریب»
واکن

           موهاى نوید محمدزاده
علت آرایش عجیب           

نوید محمدزاده که امسال فیلم سینمایى 
«مغزهاى کوچک زنگ زده» ساخته هومن سیدى را در 

جشنواره فیلم فجر دارد در نشست خبرى این فیلم با پرسشى درباره 
مدل موهایش مواجه شد و در پاسخ گفت: خودم دوست داشتم مدل موهایم 

اینطور باشد و خیلى دوست ندارم شکل نرمال و مثل همه باشد، حاال ببینیم در 
اینستاگرام چه اتفاقى مى افتد؟! از اینکه مى آیند و در اینستاگرام فحش مى دهند 

خوشم مى آید، چون ما در حمله ها خودمان را پیدا مى کنیم. من نماد همان هایى 
هستم که در اینستاگرام حمله مى کنند.

او درباره سئوال دیگرى که به مشابهت نقش هاى او حضور در نقش شخصیت هاى 
عقده اى گفت: پیشنهاد من این است که فیلم ها را با هم ببینم و به صورت ملموس 

ببینیم چه وجه تشابهى دارد. اینکه پزشک بازى کنیم یا گدا به معناى تفاوت 
بازیگرى نیست. بازیگر باید در ایفاى نقش یک طبقه بتواند به شکل هاى 
مختلف کارش را انجام دهد. اگر توانسته باشم این تفاوت را نشان دهم 
که خدا را شکر در این غیر این صورت کارم ضعف دارد. کاراکترها 
در فیلم هایى که اشاره شــد از جمله «خفگى»، «عصبانى 
نیستم»، «ابد و یک روز» و... ابعاد مختلفى دارند و 

فقط نباید به ظاهرشان نگاه کرد.

احمد مهرانفر در سى و ششمین جشنواره فجر با فیلم «خجالت نکش» حضورداشت. کارگردانى این
 فیلم را رضا مقصودى بر عهده دارد، مقصودى سال ها به عنوان فیلمنامه نویس در سینماى

 ایران فعال بود و بعد از مدت ها تجربه اندوزى نخستین فیلم خود را کارگردانى کرد. احمد مهرانفر و شبنم مقدمى 
نقش هاى اصلى این فیلم را بازى مى کنند.

احمد مهرانفر بازیگر فیلم «خجالت نکش» درباره بازى در این فیلم گفت: تغییراتى در فیلمنامه
 فیلم رخ داده بود. زمانى که فیلمنامه را خواندم دیدم و متوجه شدم که تغییراتى به وجود آمده و نقش بسیار سخت 

شده بود و در ابتدا اصًال عقیده داشتم که فیلم را بازى نکنم. به آقاى مقصودى گفتم که بازى نمى کنم.
 اما بعد از مدتى فکر کردم که بازى کنم زیرا نقش متفاوتى بود و براى خودم هم این تجربه جالب بود. رأى بازى 

در این فیلم تمرینات زیادى را پشت سر گذاشتم. این نقش خصوصیات رفتارى و حرکتى خاصى داشت که 
معتقدم به آنها نزدیک شدم. او ادامه داد: با رضا مقصودى مشورت هاى زیادى داشتم. این همفکرى ها باعث شد 
که به نقش بیشتر نزدیک شوم. احساس مى کردم که مخاطب با این نقش ارتباط نزدیک و خوبى برقرار نخواهد 

کرد. معتقد بودم که مخاطب این نوع از بازى را به خوبى درك نخواهد کرد. اما تمام تالشم این بود که به این 
شخصیت نزدیک شوم. بازى کردن چنین نقش هاى بسیار سخت است. اگر باز همچنین پیشنهادى داشته باشم 

قطعاً بازى نمى کنم. بازیگر فیلم «خجالت نکش» درباره نوع بازى که ارائه داده است گفت: سعى داشتم
 به نقش بیش از حد نزدیک نشوم. معت قد بودم که کمى از این نقش بردارم و مقدارى هم شخصیت

 خودم را در این بازى دخیل کنم.

احمد مهرانفر:

براى بازى در
«خجالت نکش» 
تردید داشتم

در ســریال «پایتخت5» به کارگردانى ســیروس مقدم و تهیه 
کنندگى الهام غفورى قرار اســت ملودى هاى جدیدى در متن 
سریال گنجانده شده و در کنار ملودى هاى فصل هاى پیشین قرار 
گیرد. همچنین تیتراژ ابتدا و انتها را خواننده جدیدى نمى خواند 

و در فصل جدید از همان تیتراژهاى قبلى استفاده خواهد شد.
این ســریال در مراحل پایانى فنى قرار دارد و هم اکنون در حال 
صداگذارى و تدوین نهایى اســت. «پایتخت 5» با مشــارکت 
سازمان هنرى اوج اواسط اردیبهشــت در منطقه شیرگاه استان 

مازندران کلید خورد.
آریا عظیمى نژاد که پیش از این ضبط موسیقى سریال «پایتخت» 
را بر عهده داشت، در ســرى پنجم این سریال به همراه گروهى 

ترکیه اى کار موسیقى این سریال را به عهده داشت
محســن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، 
نســرین نصرتى، هومن حاجى عبداللهى، بهرام افشارى، سارا و 
نیکا فرقانى اصل، مجتبى و مصطفى بالل حبشى، سلمان خطى 

و... از بازیگران فصل پنجم سریال «پایتخت» هستند.
این سریال قرار اســت در نوروز 97 از شــبکه یک سیما پخش

 شود.

آخرین خبرها از تولید «پایتخت 5»
هادى حجازى فر یکى از پرکارترین بازیگران جشنواره 
سى و ششم فیلم فجر بود. او در فیلم هاى «دارکوب»، 
«به وقت شام» و «التارى» نقش آفرینى کرده است.  
حجازى فر در فیلم «التارى» نقش پررنگى دارد و به 

نوعى قهرمان داستان فیلم مهدویان است.
هادى حجازى فــر بازیگر فیلم«التــارى» درباره 
حضور در این فیلم گفت: به عنوان یک بازیگر قرار 
نیست کارنامه فوق العاده اى داشته باشم. نمى گویم 
بدون نقص بازى مى کنم. بلکه عقیــده دارم در راه 
تجربه اندوزى هستم و  مى توانم روز به روز بهتر شوم. 
اکنون در فیلم «دارکوب» در ســه سکانس بیشتر 
حضور ندارم. به این دلیل که از لحاظ حرفه اى نیاز بود 
در همین سه سکانس حضور پیدا کنم. مدل راه رفتن 
من و حرکاتم در فیلم «التارى» الهام گرفته از افرادى 

است که اطراف ما هستند و زندگى مى کنند.
او ادامه داد: از دوستان رسانه اى ناراحت هستم. به این 
دلیل که خودم روزهاى زیادى را در جشــنواره هاى 
مختلف به دنبال دوستان بازیگر و کارگردان بودم تا 
با من مصاحبه کنند. اما از تحریف حرف هایم ناراحت 
هستم. مى گویند گفته ام با حاتمى کیا مشکل داشتم و 
از بازى در «به وقت شام» ناراحت بودم، در صورتى 
که این گونه نبود من موضوع دیگرى را گفته بودم و 
متأسفانه امانتدارى به درستى انجام نشد. گفته بودم 
نگرانى هایم را حاتمى کیــا برطرف کرد. حجازى فر 
درباره دغدغه هایى که در ســینما دارد گفت: فیلم 
«التارى» اثرى براى مخاطب است. این فیلم براى 

مردم ساخته شده است. به هیچ چیزى فکر نکردیم. 
فقط مى خواستیم حرف هایى را بزنیم که امروز مردم 
جامعه دغدغه شنیدن آن را دارند. خودم از اکران هاى 
مردمى شگفت زده هستم. استقبال بى نظیر است. باید 
در فیلم درام شکل مى گرفت و قهرمان داستان کار 

نیم تمام را انجام مى داد.
او همچنین گفت: متأســفانه در کشورهاى عربى 
هیچ احترامى براى ایرانیان قائل نبودند ما پولمان را 
نمى توانستیم به دالر تبدیل کنیم و واقعًا براى این 

موضوع متأسف هستم.
بازیگــر فیلم «بــه وقت شــام» درباره تکــرار در 
نقش هایش گفت: من فیلم هایــى دارم که اصًال به 
جشنواره راه پیدا نکرده است. متأسفانه این فیلم ها 
بیرون مانده اند. اگر نقش هاى دیگر من را ببینید قطعًا 
نمى گویید در حال تکرار هستم. به زودى یک فیلم 

کمدى بازى خواهم کرد.

هادى حجازى فر: 

نقش هایى که بازى مى کنم تکرارى نیستند

ششش 
خآخآخآخریریننگفگفتگتگو ى جاجاللللهه زیوننناازززز جنج فففتلو

ع

شششش 
خآخآخآخرریریریننگگفگفتگتگتگتگویویوی ععرروروروفففففتلتلتلتلتلوویزیوننننا ا اااز ز ز ز جججنجنجاجالللل هاهاهاهاىىىى ى 

فاطمه معتمدآریا بازیگر تئاتر و ســینما که سابقه داورى 
جشنواره هاى هنرى را نیز در کارنامه دارد در ایام برگزارى 
سى و ششمین جشنواره ملى فیلم فجر به تماشاى فیلم 
«تنگه ابوغریب» به نویســندگى و کارگردانى بهرام 

توکلى نشست.
وى پس از تماشاى اثر در یادداشتى نگاه خود را درباره 
این اثر جنگى اینگونه نوشت: «"تنگه ابوغریب" 
مثل هیچ فیلم جنگى دیگرى نیست، مثل 
خود خودش و مثل موضوع خود فیلم 
ساده و پرقدرت است؛ قدرت 
در شــعور و کاردانــى 
کارگردان و ساده 
نمایش  در 

قهرمان هایى که همه زمینى اند. قهرمــان هایى که تیر 
مى خورند، مجروح مى شوند و شــهید مى شوند بى آنکه 
کار عجیــب و دور از تصــورى بکنند، از خودشــان دفاع 
مى کنند، مى گریزند مجروح جمع مى کنند، تشنه مى مانند، 
بر پا مى خیزند و قهرمان مى شوند و قهرمان مى مانند در 

ذهن ما تا لحظه اى دلمان نخواهد چشم از دیدنشان 
برداریم... آنها را دوســت داریــم و دنبال

 مى کنیم، قهرمانان واقعى مى شوند با 
واقعیتى که بر آنان گذشته است، 

بى آنکه به تو تحمیل کنند 
که از آســمان و فضا 

آمده اند و جهان 
را اصالح و 

دگرگون مى کنند! بازیگران همان ها هســتند که در اکثر 
فیلم هاى جشــنواره مى بینى اما اینبار لحن عامیانه آنان 
شکل پرخاش و گاه توهین آمیز در فیلم و به تماشاگر ندارد، 
لحن آنان مهر انسانى دارد؛ همان لحنى که بهرام توکلى 
در این فیلم به جنگ و قهرمانانــش دارد. نه اعتراض مى 
کنند نه شعار مى دهند اما در انتهاى فیلم تا شهید 
شدن آخرین رزمنده قلبت کیپ مى گیرد و 
دلت مى خواهد همیشه به یاد نوجوان 
به پاخاســته و به جا مانده فیلم 

باشى!»

                      موهاى نوید محمدز
علت آرایش عجیب        

   موهاى نوید محمدز
علت آرایش عجیب 

نوید محمدزاده که امسال فیلم سینمایى 
«مغزهاى کوچک زنگ زده» ساخته هومن سیدى را در

جشنواره فیلم فجر دارد در نشست خبرى این فیلم با پرسشى درباره 
مدل موهایش مواجه شد و در پاسخ گفت: خودم دوست داشتم مدل موهایم 

اینطور باشد و خیلى دوست ندارم شکل نرمال و مثل همه باشد، حاال ببینیم در 
اینستاگرام چه اتفاقى مى افتد؟! از اینکه مى آیند و در اینستاگرام فحش مى دهند 

خوشم مى آید، چون ما در حمله ها خودمان را پیدا مى کنیم. من نماد همان هایى 
هستم که در اینستاگرام حمله مى کنند.

او درباره سئوال دیگرى که به مشابهت نقش هاى او حضور در نقش شخصیت هاى
عقده اى گفت: پیشنهاد من این است که فیلم ها را با هم ببینم و به صورت ملموس

ببینیم چه وجه تشابهى دارد. اینکه پزشک بازى کنیم یا گدا به معناى تفاوت 
بازیگرى نیست. بازیگر باید در ایفاى نقش یک طبقه بتواند به شکل هاى 
مختلف کارش را انجام دهد. اگر توانسته باشم این تفاوت را نشان دهم 
کهخدا را شکر در این غیر این صورت کارم ضعف دارد. کاراکترها 
فیلم هایى که اشاره شــد از جمله «خفگى»، «عصبانى  در
نیستم»، «ابد و یک روز» و... ابعاد مختلفى دارند و 

فقط نباید به ظاهرشان نگاه کرد.

در ســریال «پایتخت5»
کنندگى الهام غفورى قرار
سریال گنجانده شده و در ک
گیرد. همچنین تیتراژ ابتدا

و در فصل جدید از همان تیتر
اینســریال در مراحل پایانى
صداگذارى و تدوین نهایى اس
سازمان هنرى اوج اواسط اردی

مازندران کلید خورد.
آریا عظیمى نژاد که پیش از اینض
را بر عهده داشت، در ســرى پنج
ترکیه اى کار موسیقى این سریال
محســن تنابنده، احمد مهران فر،
نســرین نصرتى، هومن حاجى عب

نیکا فرقانى اصل، مجتبى و مصطفى
و... از بازیگران فصل پنجم سریال«
7این سریال قرار اســت در نوروز 97

 شود.

آخرین خبره

نجمه جودکى، مجرى برنامه هاى تلویزیونى درباره فعالیت هاى این روزهایش 
گفت: این روزها طرح جدیدى در شــبکه شما دارم که هنوز جزئیات آن مشخص 

نشده است و به زودى محوریت کامل آن مشخص مى شود.
وى ادامه داد: این روزها حاشیه هایى بعد از مصاحبه ام با یک شبکه اینترنتى به وجود 
آمده و سوء تفاهم هایى ایجاد شده است. فضایى که این روزها در جامعه مجازى راه افتاده 

متأسفانه منجر به ضرر برخى ها و از جمله من شده است.
این مجرى ادامه داد: در این مصاحبه اشــاره اى به ممنوع التصویرى من شد که من هم 
گفتم سال ها پیش یکى از مدیران در رسانه بود که اجراى من را دوست نداشت و من در 
آن مصاحبه به عملکرد او نقد داشتم و منظورم به هیچ فرد دیگرى نبود. چندى پیش با یک 
شبکه اینترنتى مصاحبه اى انجام دادم و آنها نیز عامدانه یا غیرعامدانه بخش هایى کوتاه از 
گفتگوى یکساعته با من را جدا کرده و در سایت خودشان و فضاى مجازى پخش کردند و 
براى جمع کردن فالوور بیشتر برخى واژه ها را به صورت هدفمند و 
از پیش برنامه ریزى شده در کنار هم قرار دادند و هر کدام از آنها را 

با یک تیتر جداگانه منتشر کردند.
مجرى برنامه «مردم گرام» ادامه داد: با تمامى این تفاسیر فقط 
مى خواهم بگویم که رسانه تلویزیون خانه اول و آخر من است و 
من فرزند این رسانه هستم و هیچ وقت نمى توانم بگویم که رسانه 
تلویزیون را دوست ندارم. وقتى فرزند رسانه و عاشقش هستم به 

کار در این رسانه هم اعتقاد دارم.
این مجرى تلویزیونى با اشاره به پرمخاطب بودن تلویزیون نیز 
گفت: االن خیلى ها مى گویند که بیننده تلویزیون کم شده، اما 

من مى خواهم دلیلى بیاورم که این گفته را رد کنم. خیلى از همکاران من که دوست ندارم نامى از 
آنها ببرم بعد از حضور در تلویزیون، رسانه هاى دیگر را هم تست کردند و بعد به این نتیجه رسیدند 

که تعداد مخاطبان تلویزیون بسیار بیشتر از همه شبکه هاى اینترنتى است.
مجرى برنامه «ترانه باران» افزود: تلویزیون در کمترین حالت 5 میلیون بیننده دارد و این تعداد 
همیشه پاى تلویزیون و برنامه هایش هستند. پس با این حساب من به عنوان مجرى رسانه ملى 
نباید به چنین رسانه اى افتخار کنم؟ آن هم رسانه اى که از 17 سالگى دغدغه من بوده و دوست 

داشتم تا روزى مجرى آن باشم.
جودکى اظهارداشت: از حرف هایم سوء برداشت شده است و مفهوم آنطور که هست به مخاطب 
منتقل نشده اســت. به هر حال من به تلویزیون عالقه دارم و براى مدیران سازمان نیز احترام 
ویژه اى قائلم و قدردان مدیران سازمان هستم. چراکه به من میدان دادند که بتوانم کار کنم و اگر 

کسى در این رسانه پیشرفت نکند خودش نخواسته چون مدیران به نیروهایشان میدان دادند.
جودکى در پایان نیز عنوان داشت: براى همه همکارانم هم احترام خاصى قائلم و دوست دارم همه 

این سوء تفاهم ها رفع شود و دوست دارم بگویم من در این سال ها هیچگاه ممنوع کار نبودم.
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در ایران فقط
 براى سپاهان بازى مى کنم

مهاجم ایرانى الغرافه عنــوان بهترین بازیکن هفته 
این باشگاه را به دست آورد.الغرافه در هفته چهاردهم 
لیگ ستارگان قطر به مصاف الخور رفت و توانست با 
نتیجه  دو بر یک به پیروزى برسد.مهدى طارمى در 
این دیدار در ترکیب اصلى تیمش به میدان رفت. او 
هر چند نتوانســت گلزنى کند اما  بازى بسیار خوبى 
را به نمایش گذاشــت.طارمى به همراه موید حسن 
نامزد بهترین بازیکن هفته شــد. بعد از راى گیرى 
هواداران این طارمى بود که بیشترین راى را به خود 
اختصاص داد و براى نخســتین بار توانست عنوان 
بهترین بازیکن هفته الغرافه را به دست آورد.او 60 
درصد آراء را به خود اختصاص داد. طارمى در دیدار 
برابر پاختاکور هم بسیار خوب ظاهر شد و از دالیل 
اصلى پیروزى و صعود الغرافه به مرحله گروهى لیگ 

قهرمانان آسیا بود.

نصف جهان پرسپولیس خیلى چیزها را مدیون برانکو 
ایوانکویچ است. مى پرسید چرا؟ آنها صنعت نفت را 
نقره داغ کردند. در آبادان،  با ســه گل تاکتیکى و با 
درخشش وحید امیرى و علیپور و احمدزاده. آن هم 
بدون مســلمان، بدون کامیابى نیا، بدون نوراللهى، 
 بدون بشــار رســن  در ترکیب اولیه و خب  دیگر به 
طارمى هم اشاره اى نمى کنیم و به خیل ستاره هایى 
که برانکو در این ســال ها از دســت داده است. اما 
پرسپولیس او هنوز هم بهترین تیم فعلى ایران است 
حتى اگر دو هافبک دفاعى اش ربیع خواه و ماهینى 
باشــند! در روزهایى که اســتقالل با کمک بودجه 
پروپیمانش و در آســتانه دربى با جذب دو بازیکن 
گردن کلفت خارجى یک دوپینگ ناگهانى را تجربه 
مى کند، اصولگرایى برانکو قابل تحســین اســت. 

افتخار این پرسپولیس را فقط به نام برانکو بنویسید.

سایت استاد الدوحه قطر خبر داد که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا با درخواست فدراسیون فوتبال عراق و باشگاه نیرو 
هوایى این کشــور براى میزبانى دوحه براى مسابقات 
AFC کاپ موافقت کرده اســت و ورزشــگاه باشگاه 
الوکره میزبان باشگاه نیرو هوایى عراق خواهد بود. این 
اقدام AFC در حالى اســت که هفته گذشته فدراسیون 
فوتبال کشورمان بنا به درخواست 2 باشگاه استقالل و 
تراکتورسازى دوحه را براى میزبانى از سعودى ها در لیگ 
قهرمانان آسیا از AFC تقاضا کرده بود ولى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا این درخواســت فدراسیون کشورمان را در 
عین ناباورى رد کرد و مسقط پایتخت عمان را به عنوان 

میزبان نمایندگان ایران انتخاب کرد.

 اسماعیل بهارلویى

طارمى بهترین بازیکن 
هفته   

فقط به نام برانکو

AFC به ایران خیانت مى کند؟ 

 بعد از نیمکت نشینى مسلمان جلوى سپاهان و اخبارى که درباره اختالف او با برانکو و مدیران پرسپولیس منتشر شد این خبر به گوش رسید که یکى از بازیکنان 
استقالل به مهندس قرمزها پیشنهاد داده که آبى پوش شود. موضوعى که از دید روزنامه خراسان ورزشى امکان پذیر نیست. این روزنامه نوشته مسلمان یک 
آدم احساساتى است و نمى تواند با واکنش تند هواداران پرسپولیس بعد از استقاللى شدن کنار بیاید. از طرف دیگر او تا امروز کرى هاى زیادى براى استقالل 
خوانده و شاید آبى ها هم او را قبول کنند. نکته دیگرى که استقاللى شدن او را تبدیل به امرى بعید کرده تعصب او روى پرسپولیس است که شاید باعث شود او 

با توجه به محرومیت قرمزها از نقل و انتقاالت قید جدایى از این تیم را بزند.

چرا مسلمان
 استقاللى نمى شود؟

داریم مى تواند جالب توجه باشد. به ویژه اینکه جدیدا خبر رسیده که در پرونده گفتگو با برونو سزار که در سال هت تریک قهرمانى همه ما سپاهانى ها خاطرات زیبا و خوبى از او 
عالى ورزش حق را به سپاهان داده است. در این گفتگوى کوتاه با ما همراه شکایتى که بین سپاهان، این بازیکن برزیلى ، النصر امارات و باشگاه اماراتى وجود داشته،؛ دادگاه 

باشید. او تا چندى پیش در لیگ تایلند شاغل بود.

گفتگوى نصف جهان  با برونو سزار 
ستاره سابق برزیلى زردپوشان:

 آغاز فوتبال
از سن 17 سالگى و نخســتین بار در 
 Rio Branco sport club باشگاه
فوتبال را آغاز کردم. سال هاى تلخ و شیرینى در 
فوتبال داشتم و رویایم حضور در تیم ملى برزیل بود 
که هیچگاه محقق نشد. خیلى دوست دارم که برزیل 
با نیمار و سایر ستاره ها در جام جهانى برزیل جبران 
مافات نماید و بتواند قهرمان این جام شود. امیدوارم 
ایران هم در این تورنمنت عملکرد خوبى داشته باشد. 
من سعى مى کنم که براى تماشاى این مسابقات به 
روسیه بروم و بعد از برزیل هم آرزوى موفقیت ایران 

را دارم.

حضور در سپاهان
من در ارمنستان بودم که شنیدم از ایران پیشنهاد دارم. 
من هیچ چیزى از ایران نمى دانستم ولى وقتى شنیدم 
که فابیو جانواریو در ایران بازى مى کند تصمیم گرفتم 
که به ایران بیایم و خوشحالم که در قهرمان ایران و 
تیم پرقدرتى همچون ســپاهان حاضر شدم. خاطره 
قهرمانى با سپاهان در لیگ برتر که همه شهر اصفهان 
غرق در شور و شادى شــده بود را هیچ گاه فراموش 
نمى کنم. سپاهان هواداران پرشورى داشت و فراموش 
نمى کنم که تا صبح قهرمانى مان همه شهر اصفهان 
شاد و خوشحال بود و ماشین ها تا صبح از خوشحالى 

بوق هاى ممتد مى زدند!

گل به یادماندنى
بازى موردعالقــه من مقابل تیم 
اســتقالل در چارچــوب لیگ 

قهرمانان آســیا بود. 
ما برنده شدیم و گل 
موردعالقه ام هم در 

همان بازى زدم. آن بازى 
یک هفته پس از قهرمانى مــان در لیگ برتر بود. ما 
قهرمان لیگ برتر و اســتقاللى ها هم قهرمان جام 
حذفى شــده بودند و این دیدار به نوعى بازى سوپر 
کاپ بود. درآن دیدار آن طور که جانواریو مى گفت 
استقاللى ها مرتبا اعتقاد داشتند که قهرمانى لیگ 
برتر حق آنها بوده و ما با پیروزى در آن  بازى جواب 
محکمى به آبى پوشــان تهرانى دادیــم. آن روز ها 
ســپاهان حاکم مطلق فوتبال ایران و باالتر از همه

 تیم هایى همچون استقالل و پرسپولیس بود.

بعد از سپاهان
 بعد از بازى در سپاهان با توجه به اینکه تحت قرارداد 
باشــگاه برزیلى بودم در قراردادى به دوبى رفتم و 
براى باشــگاه النصر بازى کردم و در یک دیدار هم 
به اصفهان آمدیم و با پیراهن النصر جلوى سپاهان 
بازى کردم و واقعًا دیدم که چقدر دلم براى این تیم 
تنگ شده است. حاال هم که شنیدم که در ماجراهاى 
شکایت هایى که باشگاه ها از یکدیگر در موضوع من 
انجام داده اند دادگاه عالى ورزش حق را به سپاهان 
داده است. باید در این باره بگویم که من تحت قرارداد 
باشگاه برزیلى بودم و دست خودم نبود که بخواهم 
در ایران و سپاهان بمانم و باشگاه کشورم براى من 

تصمیم مى گرفت.

 بازگشت به فوتبال ایران
اگر پیشــنهاد قانونى داشته باشم مشــکلى براى 
بازگشــت به ایران ندارم. ولى همانطور که همیشه 
گفتم فقط براى باشــگاه ســپاهان بازى مى کنم. 
خیلى دوست دارم دوباره زرد پوش شوم و با سپاهان 
قهرمان ایران شوم. امیدوارم این فرصت دوباره برایم 
مهیا شود.من از طریق دوستان ایرانى و همینطور از 
طریق اینترنت پیگیر نتایج سپاهان هستم و خیلى 
ناراحتم که تیم محبوبم در ایــران دچار این افت 

شدید شده و خیلى از این بابت ناراحت و متعجبم.

 اصفهان
اصفهان شهرى فوق العاده زیبا بود و مانند برخى 
شهرهاى برزیل مکان هاى دیدنى زیادى دارد. 
من و همســرم از زندگى در اصفهان در مدتى 
که در تیم سپاهان عضویت داشتم بسیار لذت 
بردیم و امیدوارم اگر شرایط پیش بیاید و بتوانم به 

سپاهان بیایم دوباره خاطرات زیباى این شهر برایم 
تکرار شود. به نظر من شهر شــما یکى از بهترین 

شهرهاى جهان است!

حرف پایانى
سالم مرا به همه هواداران سپاهان 

برسانید و به آنها بگویید که تا ابد در قلب 
برونو ســزار قرار دارند. اگر فرصت بشود که 

دوباره در سپاهان بازى کنم که عالى است و اگر 
هم نشود از صمیم قلب امیدوارم که سپاهان 
همیشه و در هر جام و تورنمنتى قهرمان شود. 
باز هم از طرف من بــه آنها بگوئید که ترك 
سپاهان توســط من چیزى بود که خارج از 

اختیارات من بود و من بابت اینکه هواداران از جدایى 
من از سپاهان دلگیر شدند  از آنها پوزش مى خواهم 

هر چند برخالف میلم این اتفاق افتاد!

در فاصله چند روز از انتقاد تند سرمربى آلکمار از ستاره ایرانى همه چیز با عملکرد درخشان جهانبخش تغییر 
کرد تا انتقادها جاى خود را به تمجیدها بدهد.

 حرکات تکنیکى و تحریک کننده اول هفته علیرضا جهانبخــش برابر تیم انتهاى جدولى 
روداکرکراد باعث شد تا آلکمار مقابل نمایش متفاوت بازیکنان این تیم دو امتیاز ارزشمند 
را از دست بدهد، نتیجه اى که خشم سرمربى AZ را در پى داشت و باعث شد تا این

 مربى حرکات تحریک کننده و تحقیرآمیز ستاره ایرانى را دلیلى بر تساوى تیمش 
بداند.

جهانبخش که روزهاى پرتنشى را از این حیث تجربه کرد  در بازى خارج از 
خانه برابر توئنته یک بار دیگر ستاره آلکمار خود را نشان داد و با زدن دو گل 
و ساختن گلى دیگر در برد 4-0 سرخپوشان AZ برابر توئنته، مرد اول 
تیمش لقب گرفت. درخششى که باعث شد تا سرمربى این تیم بیشتر 
زمان کنفرانس مطبوعاتى خود را اختصــاص به تعریف و تمجید از 

ستاره ایرانى بدهد.
فان دن بروم گفت:  اگر علیرضا جهانبخش به هیجان اصلى خود  

بازگردد همان جهانبخشى خواهد شد که مى خواهم و انتظار دارم از 
همین رو شب گذشته باید او را در آغوش مى گرفتم، چون براى من و 
تیم بازى کرد نه براى خودش. این دیدار از آن شب هایى بود که من به 
خوبى روى نمایش تیم تمرکز کردم، چون علیرضا فقط براى تیم بازى 
کرد. باز هم تاکید مى کنم علیرضا اگر آرام باشد به خوبى باز مى گردد، چون بازیکن مصمم 

و فوتبالیست فوق العاده اى است.
سرمربى آلکمار ادامه داد:  علیرضا جهانبخش واقعا دوست داشتنى، پسر شیرین و  یک 
بازیکن حرفه اى فوق العاده  است. اگر او توانست در بازى با توئنته درخشان ظاهر شود پس 
حتمًا اتفاقى افتاده اســت. علیرضا جهانبخش الگویى براى دیگر بازیکنان ما محسوب

 مى شود و خوشــحالم که در این روزها از انتقاد من درك درست و حرفه اى داشت تا به 
پیشرفت بیشتر او در تیم کمک کند.

داریم مى تواند جالب توجه باشد. به ویژه اینکه جدیدا خبر رسیده که در پرونده نو سزار که در سال هت تریک قهرمانى همه ما سپاهانى ها خاطرات زیبا و خوبى از او 
عالى ورزش حق را به سپاهان داده است. در این گفتگوى کوتاه با ما همراهین سپاهان، این بازیکن برزیلى ، النصرامارات و باشگاه اماراتى وجود داشته،؛ دادگاه

چندى پیش در لیگ تایلند شاغل بود.

ى
ن مقابل تیم 
ـوب لیگ 

 .

زى
مانى مــان در لیگ برتر بود. ما 
ســتقاللى ها هم قهرمان جام 
دیدار به نوعى بازى سوپر  این
 آن طور که جانواریو مى گفت 
تقاد داشتند که قهرمانى لیگ 
 با پیروزى در آن  بازى جواب 
ـان تهرانى دادیــم. آن روز ها 
ق فوتبال ایران و باالتر از همه

تقالل و پرسپولیس بود.

ن
ن با توجه به اینکه تحت قرارداد 
م در قراردادى به دوبى رفتم و 
 بازى کردم و در یک دیدار هم 
جلوى سپاهان  پیراهن النصر

دم که چقدر دلم براى این تیم 
همکه شنیدم که در ماجراهاى 
گاه ها از یکدیگر در موضوع من 
عالى ورزشحق را به سپاهان

تصمیممى گرفت.

 بازگشت به فوتبال ایران
اگر پیشــنهاد قانونى داشته باشم مشــکلى براى 
بازگشــت به ایران ندارم. ولى همانطور که همیشه 
گفتم فقط براى باشــگاه ســپاهان بازىمى کنم. 
پوش شوم و با سپاهان  خیلى دوستدارم دوباره زرد
قهرمان ایران شوم. امیدوارم این فرصت دوباره برایم 
مهیا شود.من از طریق دوستان ایرانى و همینطور از
ىىىىىىىىىىىیلىى طریق اینترنت پیگیر نتایج سپاهان هستم و خ
تافتت ناراحتم که تیم محبوبم در ایــران دچار این 

شدید شده و خیلى از این بابت ناراحت و متعجبم.

 اصفهان
اصفهان شهرى فوق العاده زیبا بود و مانند برخى 
شهرهاى برزیل مکان هاى دیدنى زیادى دارد. 
در مدتى زندگى در اصفهان من و همســرم از

در تیم سپاهان عضویت داشتم بسیار لذت  که
بردیم و امیدوارم اگر شرایط پیش بیاید و بتوانم به 

بیایم دوباره خاطرات زیباى این شهر برایم 
ود. به نظر من شهر شــما یکى از بهترین 

ى جهان است!

حرف پایانى
سالم مرا به همه هواداران سپاهان 

برسانید و به آنها بگویید که تا ابد در قلب 
دارند. اگر فرصتبشود که  ســزار قرار بببرونو

ددوباره در سپاهان بازى کنم که عالى است و اگر 
صمیم قلب امیدوارم که سپاهان نشود از هم

همیشه و در هر جام و تورنمنتى قهرمان شود. 
باز هم از طرف من بــه آنها بگوئید که ترك 
سپاهان توســط من چیزى بود که خارج از 

اختیارات من بود و من بابت اینکه هواداران از جدایى 
شدند  از آنها پوزش مى خواهم از سپاهان دلگیر من

هر چند برخالف میلم این اتفاق افتاد!

من و همسرم از 
زندگى در اصفهان در 

مدتى که در تیم سپاهان 
عضویت داشتم بسیار 

لذت بردیم

شاید تا این لحظه که در حال خواندن این خبر هستید، 
این موضوع کامًال رسمى و از رسانه هاى باشگاه سپاهان 
هم اعالم شــده باشد، اما طبق شــنیده هاى خبرنگار
نصف جهــان از نزدیکان مســعود تابــش وى اگر تا 
امروز(شنبه) انتخاب نشده باشد، قرار است که به زودى 
به عنوان مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان معرفى 
شود. وى که پس از استعفاى محسن طاهرى به عنوان 
سرپرست موقت از سوى هیئت مدیره منصوب شد، بارها 
در مصاحبه ها و گفتگوهایش با رسانه ها، اعالم کرده که 
تمایل دارد  تا به عنوان مدیرعامل سپاهان منصوب شود 

و این توانایى را هم دارد.
 بهرام ســبحانى  مدیرعامل فوالد مبارکه هم چندى 
پیش اعالم کرد که به هیچ کدام از گزینه هاى مطروحه 

براى این باشــگاه فکر نمى کند  و گزینه هاى دیگرى 
مدنظر او هستند.

اینطور که برخى دوستان نزدیک تابش که آنها هم جزء 
پیشکسوتان سپاهان هستند در محفلى نقل کرده اند، 
هیئت مدیره باشگاه و مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه 
اصفهان بر روى انتخاب تابش در این مقطع زمانى اتفاق 
نظر دارند و به احتمال زیاد اگر تا امروز این اتفاق نیفتاده 
باشــد، به زودى  تابش که به عنــوان بازیکن، مربى، 
مدیرعامل، قائم مقام ومعاونت ورزشــى سالهاى سال 
در سپاهان بوده به عنوان مدیرعامل سپاهان منصوب 
مى شود. مســئولیتى که در دهه هفتاد نیز آن را تجربه 
کرده بود و به نظر مى رســد با وجود برخى اشکاالت و 
ضعف ها، انتخاب تقریبا مناســبى براى محبوب ترین 

باشگاه اصفهان باشد.

تابش دنیا به کامش!

سعید نظرى

این با داده است. باید در
باشگاه برزیلى بودم و
ایران و سپاهان بما در

در فاصله چند روز از انتقاد تند سرمربى آلکمار از ستاره ایرانى همه
کرد تا انتقادها جاى خود را به تمجیدها بدهد.

 حرکات تکنیکى و تحریک کننده اول هفته علیر
روداکرکراد باعث شد تا آلکمار مقابل نمایش
از دست بدهد، نتیجه اى که خشم سرمر را
 مربى حرکات تحریک کننده و تحقیرآ

بداند.
جهانبخش که روزهاى پرتنشى
خانه برابر توئنته یک بار دیگرس
4و ساختن گلى دیگر در برد 4
تیمش لقب گرفت. درخشش
زمان کنفرانس مطبوعاتى

ستاره ایرانى بدهد.
فان دن بروم گفت:  اگر
بازگرددهمان جهانبخش
همین رو شب گذشته بای
تیمبازى کرد نه براى خود
خوبى روى نمایش تیم تمرک
کرد. باز هم تاکید مى کنم علیرضا اگر آرام باش

و فوتبالیست فوق العاده اى است.
سرمربى آلکمار ادامه داد:  علیرضا جهانبخش
بازیکن حرفه اى فوق العاده  است. اگر او توانست
حتمًا اتفاقى افتاده اســت. علیرضا جهانبخش
 مى شود و خوشــحالم که در این روزها از انت

پیشرفت بیشتر او در تیم کمک کند.

بگویم که منتحت قرارداد  اره
 دست خودم نبود که بخواهم 
انم و باشگاه کشورم براى من 

سپاهان ب
تکرار شو
شهرهاى

جهانبخش  فوق العاده  است
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کریمى، جبارى، نویدکیا و سایر رفقا! 

حاال، عبور از میرزاپور

 مدیرعامل اســتقالل بعــد از جــذب 2 بازیکن خارجى 
ســراغ حمله به مدیران ســابق این باشــگاه رفته. رضا 
افتخارى که یکى از پرمنتقدترین مدیران استقالل است

 بعد از حل مشکل خروجى بازیکنان تیمش حرفهایى زده 
که سایت باشگاه آن را منتشــر کرده. افتخارى گفته:» در 

شب هایى که به ما توهین مى شد مذاکرات ما تا بامداد با 
شفر و دستیاران او ادامه داشت. بنابر این ما خواب نبودیم؛ 
خواب کسانى بودند که 10 سال بدهى باشگاه را پرداخت 

نکردند و همه بدهى ها را براى ما به ارمغان گذاشتند. 
در دو ماه گذشــته بیش از 20 میلیارد تومــان پول به این 

باشــگاه آوردیم. در حــال حاضر از زمان شــروع 
مســئولیت من، نه بدهى مالیاتى داریــم و نه به 
بازیکنان و کادرفنى بدهکار هســتیم. این اقدام 
در تاریــخ باشــگاه اســتقالل بى ســابقه بوده

 است.»

نصف جهــان   عمان همیشه یک پایگاه ســوم براى مذاکره و 
مصالحه به طرفین تخاصم در منطقه بوده. منطقه اى که آشوب، 
خصم، درگیرى و حتى جنگ حرف اول آن محسوب مى شود و 
البته در دل بحران و التهاب قرار دارد.عمان در چنین اتمسفرى 

همیشه بى طرفى خود را حفظ کرده است.
میزبانى باشــگاه هاى ایرانى در کشــور ثالث از باشگاه هاى 
عربستانى بدل به یک مساله غامض و پیچیده شده که به نظر به 
این سادگى حل شدنى نباشد. باشگاه هاى ایرانى از حق طبیعى و 
بدیهى خود یعنى میزبانى محروم شده اند و باالجبار باید در یک 
کشور بیگانه و ثالث به مصاف رقباى عربستانى بروند. امتیازى 
که در میان محاصره مشکالت کمرشکن فوتبال ایران بزرگترین 
موهبت و دلخوشــى بوده اما دو فصل است که این موهبت از 

فوتبال ایران دریغ شده و باید رنج غریبى را به جان بخریم.
انتخاب کشور ثالث براى میزبانى در دو فصل اخیر یک مناقشه 
بزرگ بوده. اتفاقى که خود بــراى ورزش و فوتبال ایران بدل 
به یک بحران شده و چالشى بزرگ را به همراه داشته. در ابتدا 
کشورهاى استقالل یافته شوروى سابق در شمال ایران پیشنهاد 
منطقى باشگاه هاى ایرانى بود اما مشکل اینجاست که تقریبا نیم 
بیشتر این کشورها جزو تقسیمات قاره آسیا محسوب نمى شوند 
و ماهیت اروپایى براى خــود قایلند و از همیــن رو زیر پرچم 

اى اف سى قرار نمى گیرند و خود به خود میزبانى در این کشورها 
منتفى است. کشورهاى باقى مانده نظیر ازبکستان، ترکمنستان 
و تاجیکســتان نیز از منظر امکانات و ســخت افزار مشکالت 
عدیده اى دارند که طرف مقابل یعنى رقیب عربستانى با اهرم 
دالر آن را به گونه اى جلوه داد تا این پیشنهاد توسط اى اف سى 

وتو شود.
کشورهاى شرق آسیا نظیر مالزى نیز گزینه بعدى بودند اما بعد 
مسافت و مشکالت خستگى و تطبیق زمانى و جوى عمال آن 
را غیرمنطقى جلوه مى داد چرا که شرایط بیش از آنکه به سود ما 
باشد، به زیان ما رقم مى خورد. تنها گزینه باقى مانده براى فوتبال 
ایران کشورهاى حاشــیه خلیج فارس بود که از میان تمام آنها 
ایران روى عمان دست گذاشــت. گزینه اى که به نسبت سایر 
کشورهاى خلیج فارس به دلیل آیین، فرهنگ، جغرافیا و آب و 
هوا قرابت بیشترى با ایرانى ها دارد، نسبت به سایر گزینه هاى 

مشابه انتخاب عاقالنه ترى به شمار مى رود.
بیایید گزینه هــاى آلترناتیو را با عمان مقایســه کنیم. امارات 
به عنوان کشورى که در حاشــیه خلیج فارس بیشترین ایرانى 
را در خود جاى داده اما بزرگترین هم پیمان عربستان در منطقه 
امارات است و عجیب اینکه چندى پیش بخشنامه اى محرمانه 
اجازه میزبانى از تیم هاى ایرانى را براى ورزش این کشور ممنوع 

کرده. قطر دیگر گزینه ما مى توانست باشد که این روزها به دلیل 
مناقشات درون گروهى بدل به بزرگترین دشمن عربستان شده 
اما فراموش نباید کرد که قطر هم تا قبل از دعواهاى اخیر، یکى 
از شرکاى تجارى عربستان بود و البته کمترین ایرانى را در میان 

کشورهاى خلیج فارس دارد.
بحرین دیگر کشــور این منطقه، به دلیل مشکالت حاکمیتى 
قدیمى و اینکه روزگارى مســتعمره و خاك ایران محســوب 
مى شده، با ایران مشکالتى دارد که هنوز هم ردپاى آن در تمامى 
مناسبات بین دو کشور دیده مى شود و کمترین مراوده سیاسى 
را با ایران دارد. حاکمیت آنجا - نه مردم بحرین - به عربستان 
نزدیک تر است. در چنین اتمسفرى عمان شاید تنها گزینه باقى 
مانده بود؛ یک انتخاب ســهل و ممتنع. کشــورى که از منظر 
سیاسى آرام ترین کشور حاشیه خلیج فارس محسوب مى شود و 
در تمامى مناقشات منطقه همیشه نقش میانجى و صلح طلب را 
ایفا کرده. عمان همیشه یک پایگاه سوم براى مذاکره و مصالحه 
به طرفین تخاصم در منطقه بوده. منطقه اى که آشوب، خصم، 
درگیرى و حتى جنگ حرف اول آن محسوب مى شود و البته در 

دل بحران و التهاب قرار دارد.
عمان در چنین اتمســفرى همیشــه بى طرفى خود را حفظ 
کرده و همیشــه نقطه تعادل در منطقه محســوب مى شده. 

بنابر این عمان از منظر دیپلماســى و سیاسى بهترین انتخاب 
محســوب مى شــد و گزینه خیرالموجودین بود. فراموش 

نکنیم که عمان از لحاظ زیرســاخت و البته داشــتن 
اســتادیوم هاى مجهز نیــز از امکانــات کافى و 
ممتازى برخوردار اســت و از همین رو انتخاب این 
کشــور به عنوان میزبان ثالث دغدغه ها را کمتر 

مى کند.
عمان بى تردید از منظر میزبانى هرگز نمى تواند 
جایگزین میزبانى در ایران باشــد اما وقتى تمامى 

گزینه ها را کنار هم قرار مى دهیم و امتیازات 
را در یک کفه ترازو مى گذاریم 

و با سایر گزینه ها قیاس 
مى کنیم، گزینه اصلح 
لقب مى گیرد. در واقع 
عمان در این شرایط 
خانه دوم تیم هاى 

ایرانى است.

على کریمى، مجتبى جبارى، مســعود شــجاعى، محــرم نویدکیا! 
متنوع تریــن صداها در میــان اصــوات معمــوال گوش خراش و 
زننــده فوتبالیســت ها متعلق بــه ایــن بازى ســازهاى تکنیکى

 است. 
یاغى هاى معترض،  شــاید حتى زیاده خواه،  طراحان داخل زمین که 
بارها ایده هــاى مربیان خود را تحقیر کرده اند. مغرور، شــاید زیادى 
مغرور.  نام هاى محترمى که برخالف جهت آب شنا مى کنند. منزوى 

و تنها. شاید به خاطر پستشان، شاید به خاطر تکنیکشان،  هرچه هست 
آنها حســاب خود را از بقیه جدا کرده اند. مثل سوپراستارهایى که به 

دیگران به چشم سیاهى لشگر نگاه مى کنند.
 مى دانند که ارزششــان در فوتبال عموما «بــزن زیرش» و در میان 
فرمان هــاى تاکتیکى «محکم بازى کن» و «بــرو روپاش» با بقیه 

متفاوت است. 
مى دانند که نور اصلى صحنه مال آنهاســت. و خب نسلشان هم در 

حال انقراض است.  آنها که بروند، شــجاعى و جبارى که بازنشسته 
شوند، نسل بازى سازهاى یاغى تمام مى شود.  آس نسل بعد محسن 
مسلمان است.  و خب او در رفت وآمدهایش به جلسات حسین هدایتى 
و عکس هایى که با خیاط و آرایشــگرش مى گیــرد و حضورش در 
مجالس سلبریتى ها،  بعید اســت وقتى پیدا کند تا نقش متفاوتى در 
عرصه اجتماع ایفا کند و خب تکنیکش هم قابل مقایسه با اسالفش

 نیست.

علیرضا بیرانوند در دیدار برابر صنعت نفت آبادان صد و پانزدهمین بار 
در رقابت هاى لیگ برتر در درون دروازه ایســتاد و موفق شد شصت و 
دومین کلین شــیت خود را رقم بزند. او در حال حاضر، در جدول کلین 
شیت دروازه بان هاى تاریخ لیگ برتر با 62 کلین شیت از 115 بازى در 
رده هشتم قرار دارد و با یک کلین شیت دیگر مى تواند ابراهیم میرزاپور 
را پشت سر بگذارد. میرزاپور با 63 کلین شیت از 201 بازى در لیگ برتر 

در رده هفتم این جدول حضور دارد.
آمار فوق العاده بیرانوند در بســته نگه داشتن دروازه به او کمک کرد تا با 
بیش از 80 بازى کمتر از میرزاپور، اکنون در آستانه پشت سر گذاشتن این 
دروازه بان قرار بگیرد. بیرانوند 30 بازى در نفت تهران موفق به کلین شیت 
شد و 32 کلین شیت خود را در پرسپولیس رقم زد. بیرانوند در فصل گذشته 
موفق به 17 کلین شیت در طول فصل شد و در فصل جارى با دو کلین شیت 
دیگر مى تواند به رکورد فصل قبل خود دست یافته و در صورت ثبت 3 

کلین شیت دیگر، از رکورد فصل قبل خود عبور کند.

 آنها خواب بودند نه من

امان از عمان!امان از عمان!

در این20 سال، عادل فردوسى پور چالش و جنجال کم نداشته است؛ در سال هایى 
که بى گمان تاثیرگذارترین و قدرتمندترین چهره رسانه اى در فوتبال بوده است. با 
این حال او معموال در این نبردها و چالش ها پیروز میدان بود. مهم ترین استراتژى 
و برگ برنده فردوســى پور در این جدال ها، ایجاد نوعى دوگانه خیر و شر بود. در 
این دوگانه، او به مدد برنامه و سرمایه رسانه اى اش خود را در قطب خیر مى نشاند 
و هماورد را در جبهه شــر جلوه مى داد. با این حال مساله دیگرى هم در کار بوده 
است؛ اینکه در این جدال ها معموال رقیب به لحاظ مطلوبیت اجتماعى ضعیف بوده 
است و از این رو امکان مانور فردوسى پور بیشتر. سال ها با مایلى کهن جدال شد، آن 

هم در شرایطى که افکار عمومى به دالیل مختلف، دالیلى که مى توان حتى 
به چالش شان کشید، مایلى کهن را مقصر هر دعوایى مى دانستند. پس از 

پایان جام جهانى 2006 و در روزهایى که محبوبیت على دایى به واسطه 
عملکرد ضعیفش در جام جهانى به پایین ترین حد خود رسیده بود با وى 

مساله پیدا کرد.
آن روزها حمله به دایى آسان بود و حتى توام بود با نوعى ژست انتقادى. 
مورد بعدى امیر قلعه نویى است. اگرچه امیر از همان آغاز رویکردى 

خصمانه در قبال برنامه 90 و فردوسى پور داشــت، اوج اختالفات آنها پس از جام 
ملت هاى آسیا 2007 بود. تیم پرستاره امیر حذف شده بود و فرصت خوبى بود که به 
گوشه رینگ برده شود. آن روزها تصویرى که از قلعه نویى ساخته شد تصویر مربى 
کم سوادى بود که به مدد روابط سرمربى تیم ملى شده بود، بنابراین راحت مى شد 

به او حمله کرد. رقبــاى بعدى هم همین طور. 
کفاشیان با آن مدیریت گاه خنده دارش همیشه 
آماج حمالت فردوسى پور و همین طور برخى 

چهره ها و مسئوالن بود.
این روزها که على کریمى شمشیر را برایش از رو 

بسته، داستان عادل فردوســى پور و چالش هاى او 
وارد فاز جدیدى شده. کریمى محبوبیت زیادى دارد، 
پاشنه آشــیل چندانى هم ندارد که بشود به آن حمله 
کرد. وارد زد وبندها نشده است و در موارد بسیارى 
هم مقابل آنها ایســتاده است. سخت است که 
این بار هم عادل چون فاتحــى بیرون بیاید. 
رقیبش در اوج محبوبیت و البته سرسختى، 
فشار را بر عادل افزایش داده است. این شاید 
جدى ترین چالش او در تمام این ســال ها 

باشد.

حریف، جدى است!

قلعه نویى: مى گفتند سنتى ام 
و ادبیات ندارم!

 امیر قلعه نویى گفت: چرا وقتى AFC مرا جریمه کرد هیچکس از من دفاع نکرد؟ 
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر بازى تیم هاى ایرانى و عربستانى در لیگ قهرمانان آسیا 
در یک کشور بى طرف، گفت: ما باید خیلى از کارها را درست کنیم. این یک قطره اى 
از دریا است. 15 سال پیش گفتم. آرشیو مصاحبه هاى من هست. بعضى از مطبوعات 
هزار انگ به من زدند. مرا سنتى کردند و گفتند ادبیات ندارم. من 15 سال پیش گفتم 
دنیا شده است دهکده جهانى و باید تعامالت جهانى داشته باشیم. ما هنوز در زیرساختها 
مشکل داریم و حتى سکوى مناسب تماشــاگران نداریم. همان موقع پست هاشمى 

طبا را گرفتند.
سرمربى ذوب آهن تاکید کرد: براى بهتر شدن شرایط باید مجموعه درست باشد. اقتصاد 
و ارتباطات مملکت باید درست باشد و سپس برویم سراغ فوتبال. لیگ دسته اول را نگاه 
کنید. ما گاهى این لیگ را نگاه مى کنیم تا براى سالهاى بعد بازیکن پیدا کنیم. آدم وقتى 

این زمین ها را مى بیند تعجب مى کند چطور در آن فوتبال بازى مى کنند.
وى  ادامه داد: بنده یک مصاحبه علیه کنفدراســیون آسیا کردم و 5 هزار دالر جریمه 

فدراســیون از شدم. نه شــما خبرنگاران و نه مسئوالن 
نکردید؟ من من دفاع نکردید. چرا شما از حق ما دفاع 
و چرا نباید گفتم ایران امن ترین کشــور دنیاست 
مسابقات اینجا باشــد. این حرف را زدم 
ولى هیچکس از من حمایت نکرد. اگر 
یک نفر دیگر این حرفها را مى زد مى شد 

حجت. پس شــما  خبرنگاران هم در این 
ماجرا تاثیر  داشتید! 

ســرمربى ذوب آهن با اشاره به 
مشکالتى که تیم هاى تحت 

هدایتش داشته اند، ادامه 
داد: نمى دانــم چرا؛ 

روى پیشــانى من 
نوشته سیزدهمى 
استقالل، نهمى 
 ، ل ســتقال ا
تعلیق تیم ملى، 
کمپ  مشکالت 

استقالل و مسائلى 
از ایــن دســت. در این 

شرایط مى ماند انگیزه و توکل. 
به گروهمان خوشــبینم چون 

بازیکنانمان انگیزه دارند.
سرمربى ذوب آهن درباره اینکه 
گفته مى شود موتور تیم هایش 
دیر روشن مى شود، گفت: اصال 

این طور نیست.
وى دربــاره داورى هــاى لیگ 
برتر تاکید کرد: با قاطعیت مى 
گویم داورى مــا از فوتبالمان 
جلو است به هزار دلیل. یکى از 
دالیل اشتباهات داورى مسائل 
اقتصادى است. اینجا پول داوران 
را ســر موقع نمى دهنــد. همین 
داوران در بازى هاى بین المللى با 
چه کیفیتى سوت مى زنند 
زیرساختهاى  ولى 
داورى ما در حد 
فنى  مســائل 

نیست.
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حــال حاضر از زمان شــروع 
هى مالیاتى داریــم و نه به 
دهکار هســتیم. این اقدام 
ســتقالل بى ســابقه بوده

این زمین ها را مى بیند تعجب مى کند چطور در آن فوتبال بازى مى کنند.
5وى  ادامه داد: بنده یک مصاحبه علیه کنفدراســیون آسیا کردم و 5 هزار دالر جریمه 

نوالن فدراســیون از شدم. نه شــما خبرنگاران و نه مسئ
نکردید؟ من من دفاع نکردید. چرا شما از حق ما دفاع 
و چرا نباید گفتم ایران امن ترین کشــور دنیاست 
مسابقات اینجا باشــد. این حرف را زدم 
ولى هیچکس از من حمایت نکرد. اگر 
یک نفر دیگر این حرفها را مى زد مى شد 

حجت. پس شــما  خبرنگاران هم در این 
ماجرا تاثیر  داشتید! 

ســرمربى ذوب آهن با اشاره به 
مشکالتى که تیم هاى تحت 

هدایتش داشته اند، ادامه 
داد: نمى دانــم چرا؛ 

روى پیشــانى من 
نوشته سیزدهمى 
استقالل، نهمى 
 ، ل ســتقال ا
تعلیق تیم ملى، 
کمپ  مشکالت 

استقالل و مسائلى 
از ایــن دســت. در این 

شرایط مى ماند انگیزه و توکل. 
به گروهمان خوشــبینم چون 

بازیکنانمان انگیزه دارند.
سرمربى ذوب آهن درباره اینکه 
گفته مى شود موتور تیم هایش 
دیر روشن مى شود، گفت: اصال 

این طور نیست.

حاال، عبور از میرزاپور

هى بدل به بزرگترین دشمن عربستان شده 
یکى د که قطر همتا قبلاز دعواهاى اخیر،

بستان بود و البته کمترین ایرانى را در میان 
س دارد.

ر این منطقه، به دلیل مشکالت حاکمیتى 
رى مســتعمره و خاك ایران محســوب 
کالتى دارد که هنوز هم ردپاى آن در تمامى 
ور دیده مى شود و کمترین مراوده سیاسى 
میت آنجا - نه مردم بحرین - به عربستان 
نین اتمسفرى عمان شاید تنها گزینه باقى 
ب ســهلو ممتنع. کشــورى که از منظر

شور حاشیه خلیج فارس محسوب مى شود و 
نطقه همیشه نقشمیانجى و صلح طلب را

شه یک پایگاه سوم براى مذاکره و مصالحه 
ر منطقه بوده. منطقه اى که آشوب، خصم، 
گ حرف اول آن محسوب مى شود و البته در 

رار دارد.
ســفرى همیشــه بى طرفى خود را حفظ 
طه تعادل در منطقه محســوب مى شده. 

محســوب مى شــد و گزینه خیرالموجودین بود. فراموش 
داشــتن نکنیم که عمان از لحاظ زیرســاخت و البته
اســتادیوم هاى مجهز نیــز از امکانــات کافى و 
ممتازى برخوردار اســت و از همین رو انتخاب این
کشــور به عنوان میزبان ثالث دغدغه ها را کمتر 

مى کند.
عمان بى تردید از منظر میزبانى هرگز نمى تواند 
جایگزین میزبانى در ایران باشــد اما وقتى تمامى 

گزینه ها را کنار هم قرار مى دهیم و امتیازات 
را در یک کفه ترازو مى گذاریم 

و با سایر گزینه ها قیاس
مى کنیم، گزینه اصلح 
لقب مى گیرد. در واقع
عمان در این شرایط 
خانه دوم تیم هاى 

ایرانىاست.

انقراض است.  آنها که بروند، شــجاعىو جبارىکه بازنشسته  حال
شوند، نسل بازى سازهاى یاغى تمام مى شود.  آس نسل بعد محسن 
مسلمان است.  و خب او در رفت وآمدهایش به جلسات حسین هدایتى 
و عکس هایى که با خیاط و آرایشــگرش مى گیــرد و حضورش در 
مجالس سلبریتى ها،  بعید اســت وقتى پیدا کند تا نقش متفاوتى در 
عرصه اجتماع ایفا کند و خب تکنیکش هم قابل مقایسه با اسالفش

نیست.

علیرضا بیرانوند در دیدار برابر صنعت نفت آبادان صد و پانزدهمین بار 
در رقابت هاى لیگ برتر در درون دروازه ایســتاد و موفق شد شصت و 
دومین کلین شــیت خود را رقم بزند. او در حال حاضر، در جدول کلین 
5 کلین شیت از 115 بازى در  2شیت دروازه بان هاى تاریخ لیگ برتر با 62
رده هشتم قرار دارد و با یک کلین شیت دیگر مى تواند ابراهیم میرزاپور 
3را پشت سر بگذارد. میرزاپور با 63 کلین شیت از 201 بازى در لیگ برتر 

رده هفتم این جدول حضور دارد. در
آمار فوق العاده بیرانوند در بســته نگه داشتن دروازه به او کمک کرد تا با 
بیش از 80 بازى کمتر از میرزاپور، اکنون در آستانه پشت سر گذاشتن این 
0دروازه بان قرار بگیرد. بیرانوند 30 بازى در نفت تهران موفق به کلین شیت 
2شد و 32 کلین شیت خود را در پرسپولیس رقم زد. بیرانوند در فصل گذشته 
7موفق به 17 کلین شیت در طول فصل شد و در فصل جارى با دو کلین شیت 
3دیگر مى تواند به رکورد فصل قبل خود دست یافته و در صورت ثبت 3

کلین شیت دیگر، از رکورد فصل قبل خود عبور کند.

فات آنها پس از جام 
صت خوبى بود که به 
خته شد تصویر مربى 
ابراین راحت مى شد 

به او حمله کرد. رقبــاى بعدى هم همین طور. 
کفاشیان با آن مدیریت گاه خنده دارش همیشه 
آماج حمالت فردوسى پور و همین طور برخى 

چهره ها و مسئوالنبود.
این روزها که على کریمى شمشیر را برایش از رو 
بسته، داستانعادل فردوســى پور و چالش هاى او

وارد فاز جدیدى شده. کریمى محبوبیت زیادى دارد، 
پاشنه آشــیل چندانىهم ندارد که بشود به آن حمله 
کرد. وارد زد وبندها نشده است و در موارد بسیارى 
هم مقابل آنها ایســتاده است. سخت است که 
این بار هم عادل چون فاتحــى بیرون بیاید. 
رقیبش در اوج محبوبیت و البته سرسختى، 
فشار را بر عادل افزایش داده است. این شاید

جدى ترین چالش او در تمام این ســال ها 
باشد.

ت!

این طور نیست.
داورى هــاىلیگ وى دربــاره

برتر تاکید کرد: با قاطعیت مى 
گویم داورى مــا از فوتبالمان 
جلو است به هزار دلیل. یکى از 
دالیل اشتباهات داورى مسائل 
اقتصادى است. اینجا پول داوران 
را ســر موقع نمى دهنــد. همین 
داوران در بازى هاى بین المللى با 
چه کیفیتى سوت مى زنند 
زیرساختهاى  ولى 
داورى ما در حد 
فنى  مســائل 

نیست.
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یک فوق تخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه بیماران مبتال به مشکالت خون رسانى، دیابت و مشکالت کلیوى 
نباید از کرسى استفاده کنند، گفت: در زمســتان عفونت هاى باکتریایى و ویروسى مى تواند بیمار را مستعد سکته 

مغزى کند.
اصغر شریفى درباره راه  هاى پیشگیرى از سکته مغزى اظهار داشت: علل سکته مغزى شامل دو بخش اصلى غیرقابل 

تغییر و قابل تغییر است.
وى افزود: بخش قابل تغییر مؤثر در سکته مغزى شامل سن، نژاد، جنس و رنگ پوست تیره است و عامل قابل تغییر 
شامل سیگار کشیدن، چربى باال، دیابت، فشارخون و استرس است که افراد مى توانند آن را تغییر داده و کنترل کنند. 
این فوق تخصص مغز و اعصاب با 
بیان اینکه در زمستان عفونت هاى 
باکتریایى و ویروسى مى تواند بیمار 
را مستعد سکته مغزى کند، عنوان 
کرد: برخى گمان مى کنند استفاده 
از کرسى در زمستان از سکته مغزى 
جلوگیرى مى کند، در صورتى که 
استفاده از کرسى  سبب شده افراد 

بیشتر مستعد سکته شوند.
شریفى یادآور شد: سکته مغزى به 
این معناست که در یک قسمت مغز 
خون و اکسیژن کافى نمى رسد یا 
کاهش پیدا مى کند، بنابراین استفاده از کرسى هاى زغالى سبب کاهش خون رسانى، سردرد، بى خوابى، پرخوابى، تهوع 
و استفراغ مى شود و مشکالت فرد را افزایش مى دهند گرچه این مسائل در کرسى هاى برقى کمتر مشاهده مى شود.

وى با تأکید بر اینکه بیمارانى که مبتال به مشکالت خون رسانى، دیابت و کلیوى هستند نباید از کرسى استفاده کنند، 
گفت: نشستن در زیر کرسى سبب شده تا خون در پاهاى آنها جمع شود و به مرور زمان سبب ورم پا در این افراد و بروز 
مشکالت در سیستم مغزى آنها شود. این فوق تخصص مغز و اعصاب عنوان کرد: در زمان که فردى دچار سکته 
مغزى مى شود خون رسانى در مغز بیمار کاهش یافته یا قطع مى شود و بدن به صورت اتوماتیک موادى ترشح مى کند 
که فشار خون فرد افزایش مى یابد، در این مواقع ضرورت دارد که ابتدا بیمار در حالت آرامش بدون استرس قرار گیرد و 
در کمتر از چهار  ساعت به بیمارستان منتقل شود تا پزشک به او دارویى تزریق کند که جلوى لخته شدن خون را بگیرد.

مطالعه جدید نشــان مى دهد باکتــرى هاى خوب 
موجود در شــیر پروبیوتیک با کاهش خطر عوارض 
باردارى مرتبط است. باکترى هاى خوب موجود در 
شــیر پروبیوتیک غالبًا حاوى خواص متعددى براى 
سالمت هستند. مطالعات نشان مى دهد زنان باردارى 
که شیر حاوى باکترى هاى پروبیوتیک مى نوشند، 
کمتر با زایمان زودرس یا پره اکالمپسى (فشارخون 

باال در باردارى) مواجه مى شوند.
البته به گفته محققان، زمان مصرف شیر پروبیوتیک 
بسیار مهم است. زنانى که شیر پروبیوتیک در اوایل 
باردارى شان نوشیده بودند، 21 درصد کمتر زایمان 
زودرس داشتند. به گفته محققان، این تأثیر در مورد 

زنانى که قبل یا بعد از باردارى چنین شیرى نوشیده 
بودند، وجود نداشت.

در مورد عارضه پره اکالمپسى هم، 20 درصد کاهش 
در مورد زنانى که اواخر باردارى شان شیر پروبیوتیک 
نوشیده بودند مشاهده شــد و در زنانى که در ابتداى 
شروع باردارى یا قبل از باردارى این شیر را مصرف 

کرده بودند، مشاهده نشد.
محققان مــى گوینــد: مصرف محصوالت شــیر 
پروبیوتیک در طول اوایل باردارى ریســک زایمان 
زودهنــگام را کاهــش مــى دهد و مصــرف این 
محصوالت در طول نیمه آخر باردارى احتماًال ریسک 

فشارخون باال در طول باردارى را کاهش مى دهد. 

چشم هاى شما قبل از دهان شــما غذا مى خورند. 
یعنى اولین تأثیر را رنگ و ظاهر غذا بر روى شــما 
مى گذارد. رنگ بشقاب و غذا به شما مى گوید که آن 

را بخورید یا نه؟
اگر تمامى راه ها براى کاهش وزن برایتان بى نتیجه 
مانده است، بد نیســت نگاهى هم به تأثیر رنگ ها 

بیاندازید.
غذاها را با ترتیب رنگى بچینید 

روى مواد غذایى سالم نشان سبز، مواد غذایى متوسط 
نشــان زرد و روى آن هایى که ارزش غذایى کمى 
دارند نشان قرمز بزنید. زمانى که این مواد غذایى را 
در یخچال مى  چینید مواد غذایى سبز را در دسترس و 
مواد غذایى قرمز را تا جایى که مى  شود دور از دسترس 
سریع قرار دهید. این کار باعث مى  شود شما کمتر به 

سراغ مواد غذایى ناسالم بروید. 

تفاوت رنگى اشتها را کنترل مى  کند
 همرنگ بودن ظرف غذاى شــما و محتویات داخل 
آن سبب مى  شود میزان بیشترى از غذا را میل کنید. 
محققان معتقدند که تفاوت رنگى میان غذاى شما و 
ظرف غذا خوریتان باعث مى  شــود تا مغز راحت تر 

میزان غذا را اندازه گیرى کند.
رنگ آبى شما را از پرخورى دور مى کند 
رنگ آبى ســبب مى  شــود کمتر غــذا بخورید. به 
اعتقاد دانشــمندان، این موضوع به دوران بســیار 
دور برمى گــردد؛ زمانى که بســیارى از موادغذایى 
سّمى در طبیعت به رنگ آبى یافت مى  شدند. به این 
ترتیب انسان ها به طور ناخودآگاه و غریزى گرایش 
کمترى به سمت خوردنى هاى آبى دارند. سعى کنید 
آشپزخانه، میز غذا خورى و ظروف غذاخورى خودتان 

را آبى کنید.

7 خطر که با حذف 
وعده هاى غذایى 
بدن را تهدید مى کند

سریع قرار دهید. این کار باعث مى  شود شما کمتر به 
سراغ مواد غذایى ناسالم بروید. 

رروظروف غذاخورى خودتان  آشپزخانه، میز غذا خورى و
را آبى کنید.

یک متخصص مغــز و اعصاب با اشــاره به اینکه 
دردهاى طوالنى مــدت گردن باید جــدى گرفته 
شــوند، گفت: هنگامــى که گــردن درد در نواحى 
باالى اســتخوان ترقوه، جلو و پایین گردن باشد، 
مى تواند نشــانه اى از سرطان هاى ســر و گردن

 باشد.
بتول دادخواه بــا تأکید بر اینکه اســترس از جمله 
موارد بســیار تأثیرگذار در تصلب شرایین، تنگى 
عروق و ســکته مغزى اســت، افزود: مشاهدات 
حاکــى بر ایــن اســت کــه اســترس همانند 
فشــارخون و دیابت افراد را مســتعد سکته مغزى 

مى کند.
وى خاطرنشان کرد: دردهاى طوالنى مدت گردنى 

به ویژه در ناحیه پشت گردن و سر باید جدى گرفته 
شوند چراکه درد در این نواحى گردنى همیشه به دلیل 
اسپاسم عضالت نیستند و مى تواند نشانه اى از بروز 

بیمارى خطرناك باشد.
دادخواه اضافه کــرد: هنگامى که گــردن درد در 
نواحى باالى اســتخوان ترقوه، جلو و پایین گردن 
باشــد، مى تواند گره هاى غدد لنفاوى را درگیر کند؛ 
بنابراین ضــرورت دارد که فرد هرچه ســریع تر 
تحت معاینه و بررسى پزشــک گوش، حلق و بینى 
یا متخصــص مغز و اعصــاب قرار گیــرد، چراکه 
ممکن است نشانه اى از ســرطان هاى سر و گردن

 باشد.
وى یادآور شــد: گره هاى لنفاوى زیر یک ســانت 

توسط خود بیمار قابل تشخیص نیســتند، اما فرد 
باید در صورت مشــاهده دردهــاى طوالنى مدت 
و مبهم که بــه صورت ناگهانى به وجــود مى آیند و 
فرد هیچ ســابقه اى در این زمینه نداشــته است یا 
به صورت 24 ســاعته و به صورت خفیف، متوسط 
و دائمى فــرد را درگیر مى کند، به پزشــک مراجعه 

کند.
این متخصص مغز و اعصــاب عنوان کرد: دردهاى 
تیرکشــنده و گذرا در نواحى مختلف گردن چندان 
خطرناك نیســتند و ممکن اســت به علت فشــار 
عصبى یا کار زیاد بــه وجود آیند،  امــا این دردها 
نیز باید توســط پزشــک حاذق مورد بررسى قرار

 گیرند.

دردهاى گذرا در گردن چندان خطرناك نیست

عدم دریافت هر کدام از وعده هاى غذایى، نــه تنها کمکى به کاهش 
وزن نمى کند، بلکه یکى از عوارض آن، بروز چاقى به خصوص در ناحیه 

شکم است. 

احساس گرسنگى دائم
 زمانى کــه از وعده هــاى غذایى صــرف نظر مى کنید، معده شــما 
سیگنال  هایى به مغز مى فرستد و اعالم خالى بودن مى  کند؛ در نتیجه 
از همان ابتداى روز حس گرسنگى در بدنتان شــکل مى گیرد و باقى 

مى  ماند. صبحانه نخورها در واقع بیشتر در دام تغذیه ناسالم مى افتند.

پرخورى
 تحقیقات نشان داده است اگر در زمان مناسب به اندازه  کافى صبحانه 
میل کنید، در ادامه  روز پرخورى نخواهید کرد، زیرا صبحانه اولین وعده 
بعد از بیدار شدن از خواب است، بنابراین حذف صبحانه زمان گرسنگى 
از شب گذشته را افزایش مى  دهد، میزان قند خون پایین آمده و ترشح 
انسولین با مشکل مواجه مى  شود، زمانى که انسولین زیاد شود اسید هاى 

چرب بیشترى ذخیره بدن خواهد شد. در نتیجه احساس خستگى در نیمه 
روز به سراغ شما خواهد آمد.

از بین رفتن تعادل هورمونى
 پرهیــز از هر کدام از وعده هــاى غذایى، منجر بــه افزایش هورمون 
کورتیزول در بدن مى شود. در این میان عدم تعادل هورمون انسولین در 

بدن نیز منجر به نوسانات قند خون و بى ثباتى آن خواهد شد.

مشکالت گوارشى
 با حذف وعده هاى غذایى، بدن به مــواد مورد نیاز براى تأمین انرژى و 
فعالیت دسترسى ندارد. مصرف سه وعده غذایى اصلى و دو میان وعده 
در روز براى عملکرد صحیح متابولیسم و سیستم گوارشى بدن ضرورى

 است.

افزایش چربى در بدن
 نخوردن وعده هاى غذایى باعث مى شــود بدن بــراى جلوگیرى از 

کمبودهاى تغذیه اى به جاى مصرف چربى هاى بدن، آنها را ذخیره کند 
نه مصرف. همین روند، چاقى و به خصوص بروز چاقى شکمى را افزایش 
مى دهد که خود خطرى براى ابتال به سندروم متابولیک، بیمارى هاى 

قلبى، سکته مغزى و دیابت است.

تحلیل رفتن بدن
با حذف وعده هاى غذایى، متابولیســم بدن کند مى شــود و بیشــتر 
احساس خستگى و کج خلقى مى کنید. نتایج پژوهش ها نشان مى دهد 
بزرگساالنى که صبحانه کاملى مصرف مى کنند خوش خلق تر و مثبت تر 

از افراد دیگر هستند.

بى نظمى قاعدگى
زنانى که به طور مرتب از وعده هاى غذایى به خصوص صبحانه صرف 
نظر مى  کنند، بیشتر در معرض بى نظمى  هاى قاعدگى قرار مى گیرند. به 
عقیده محققان، این افراد عالوه بر سندروم پیش از قاعدگى، از مشکل 

یبوست نیز رنج مى  برند.

نوشیدنى هایى مفید براى سم زدایى کبد
آلودگى هوا و همچنین آب و غذاى آلوده به مواد ســمى و شیمیایى، بدن 
ما را به یک حوضچه انباشت زباله تبدیل کرده و کبدمان نیز دست کمى 
از یک سطل خاکروبه ندارد بدیهى است که در چنین شرایطى نمى توانیم 
محیط زندگــى اطرافمان را چندان تغییــر دهیم، اما قطعــًا مى توانیم با 

روش هاى خاصى از کبد ســم زدایى و ایــن عضو حیاتى را پاکســازى
 کنیم. 

به این ترتیب پس از یک روز خوردن تمام انواع هله هوله ها و قرار گرفتن 
در معرض محیط زیســت  آلوده احتیــاج دارید که در پایــان روز با یک 

نوشــیدنى ســم زدا و قوى، اعضاى بدن خود را تمیز کرده و آنها را جوان
 سازید.

در ادامه چند نوشــیدنى مؤثر براى ســم زدایى روزانه از کبد و همچنین 
کاهش وزن ارائه شده که به شرح زیر است:

یکى از بهترین نوشیدنى ها براى کبد چاى بابونه 
است که هضم آسان دارد و حاوى مقادیر زیادى از 
آنتى اکسیدان هاست و به همین دلیل به سم زدایى 
از کبد کمک مى کند. مصرف این دمنوش براى 
ساعات پایانى عصر توصیه مى شود. کافى است 
مقدارى گل بابونه را داخل لیوان آب جوش بریزید 
و بعد از خنک شدن آن را بنوشــید. براى نتیجه 
گرفتن از این چاى گیاهى مصرف آن براى حداقل 

دو هفته توصیه مى شود.

ترکیب لیمو و زنجبیل، تجویز فوق العاده اى 
 C براى کاهش وزن است و ترکیب ویتامین
و آنتى اکسیدان هاى موجود در هر دوى این 
مواد خوراکى، تأثیر عالى در سم زدایى و بهبود 

متابولیسم بدن دارد. 

پس از خوردن یک شــام کامل قطعًا به یک 
نوشیدنى مفید براى هضم غذا نیاز دارید. براى 
این منظور چاى نعناع توصیه مى شــود.  این 
چاى کالرى کمى داشته، بنابراین در کمک 
به کاهش میزان کالــرى مصرفى و کاهش 
وزن مؤثر اســت. همچنین براى حفظ سالم 
بودن این چاى، میزان قنــد مصرفى خود را 

محدود کنید.

هرچند مصرف آب ولــرم حاوى آب لیموترش 
در ســاعات اولیه صبح توصیه مى شود، اما اگر 
شب هم این نوشــیدنى را مصرف کنید همان 

خواص را دارد. 
لیمو بــه پاکســازى کبد و کل بــدن معروف

 است. 

چاى نعناع چاى زنجبیل و لیموچاى بابونه آب ولرم و لیموى تازه

آنتى اکسیدان هاست و به همین دلیل به سم زدایى 
کمک مى کند. مصرف این دمنوش براى کبد از

ساعات پایانى عصر توصیه مى شود. کافى است 
مقدارى گل بابونه را داخل لیوان آب جوش بریزید 
و بعد از خنک شدن آن را بنوشــید. براى نتیجه 
گرفتناز این چاى گیاهى مصرف آن براى حداقل

دو هفته توصیه مى شود.

مواد خوراکى، تأثیر عالى در سم زدایى و بهبود 
متابولیسم بدن دارد. 

چاى کالرى کمى داشته، بنابراین در کمک
به کاهش میزان کالــرى مصرفى و کاهش
اســت. همچنین براى حفظ سالم وزن مؤثر
بودن این چاى، میزان قنــد مصرفى خود را

محدود کنید.

خواص را دارد. 
و کل بــدن معروف لیمو بــه پاکســازىکبد

 است. 

استفاده از کرسى براى چه کسانى ممنوع است؟

کاهش عوارض باردارى با مصرف
 شیر پروبیوتیک

تأثیرات مختلف رنگ ها روى اشتها را بشناسید
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان چهار محال 
و بختیارى از دستگیرى متهم اعدامى مرتبط با مواد 
مخدر که با اجراى سناریو تظاهر به دیوانگى از مرکز 

توانبخش جونقان متوارى شده بود، خبر داد. 
به گزارش خبرآنالین، ســرهنگ ســلیمان ریاحی  
اظهار کرد: در پی کســب خبري مبنی بر فرار متهم 
محکوم به اعــدام مرتبط بــا مواد مخــدر از مرکز 
توانبخشی روانی ســیناي جونقان، دستگیري متهم 
در دســتور کار اکیپ عملیات ویژه پلیــس مبارزه با 
مواد مخدر اســتان قرار گرفت. وي افزود: مأموران 
با اخذ مجوز قضائی پــس از انجــام کار اطالعاتی 
گسترده و دقیق، متهم را که با اسامی جعلی در محل 
هاي مختلف اقامــت می کرد شناســایی و در یک 

عملیات غافلگیرانه وي را در مخفیگاهش دســتگیر 
و به زنــدان شــهرکرد منتقل کردنــد همچنین در 
ایــن عملیات یک فروشــنده دیگر مــواد مخدر نیز 
دستگیر و یک گرم ماده مخدر صنعتی شیشه کشف

 شد.
سرهنگ ریاحى خاطر نشان کرد: این سوداگر مرگ 
که به اتهام حمل و نگهــداري پنج کیلوگرم هروئین 
به اعدام محکوم شــده بود و در زندان شــهرکرد به 
سر می برد با اجراي ســناریوى تظاهر به دیوانگی، 
از زندان شــهرکرد براى مداوا به مرکز توانبخشــی 
روانی جونقان منتقل شده بود که در فرصتی مناسب 
از این محل متواري شده و اقدامات مجرمانه خود را 

از سرگرفته بود.

یک مرد جوان کــه در فضاى مجازى خــودش را مدیر 
شرکت واردات تجهیزات پزشــکى  معرفى کرده و از این 
طریــق زن جوانى را بــه دام شــیطانى اش انداخته بود، 
روز سه شــنبه با حکم قضائى به شــالق و تبعید محکوم 

شد.
به گزارش جام جم آنالین، 25 مرداد امســال زنى جوان به 
نام «پرنیان» به پلیس آگاهى رفت و از مرد جوانى که وى 
را آزار داده بود، شــکایت کرد. زن جوان گفت: «به تازگى 
از همسرم جدا شــده ام و در فضاى مجازى به دنبال کارى 

مناسب مى گشتم تا بتوانم مخارج زندگى ام را تأمین کنم. از 
طریق تلگرام با مردى 35 ساله به نام «افشین» آشنا شدم که 
مى گفت صاحب شرکتى است که در زمینه واردات تجهیزات 
پزشکى فعالیت مى کند و کارمندانش را به سفرهاى خارج از 
ایران مى فرستد. وقتى شرایط زندگى ام را براى او گفتم به 
من پیشنهاد کار داد و از من خواست براى امضاى قرارداد به 
شرکت او در شرق تهران بروم. هنگامى که به شرکت رفتم 

افشین مرا آزار داد و گوشى تلفن همراهم را سرقت کرد.»
به دنبال شــکایت این زن، تالش براى ردیابى مرد جوان 

آغاز و یک ماه بعد وى بازداشت شد. این مرد در بازجویى ها 
آزار زن جوان را انکار کرد و گفت: «پرنیان با میل خودش 
به شــرکت آمده بود. من کارمند شرکت هستم و در غیاب 
صاحب شرکت به دروغ به زن جوان گفته بودم مدیر شرکت 

هستم.»
این مرد روز ســه شنبه در شــعبه دوازدهم دادگاه کیفرى 
یک استان تهران پشت درهاى بسته و غیرعلنى پاى میز 
محاکمه ایســتاد و با حکم قضائى به صد ضربه شالق و 

یکسال تبعید محکوم شد.

مأموران نیروى انتظامى رضوانشــهر استان گیالن، 
اعضاى باند سارقان برنج را در این شهرستان شناسایى 

و دستگیر کردند.
به گزارش ایرنا، فرمانده نیروى انتظامى رضوانشــهر 
بیان داشت: در پى وقوع چندین فقره سرقت برنج که به 
طور عمده انجام شد، موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت. 
ســرهنگ رضا کوهســتانى اظهار کرد: با تحقیقات 
نامحســوس و بررســى آثار و عالئم بــه جامانده از 
صحنه هاى سرقت، یک سارق سابقه دار در خصوص 
وقوع این سرقت ها شناسایى و در عملیاتى پلیسى در 

یک قلیان سرا در یکى از روســتاهاى این شهرستان 
دستگیر شد.

 وى افزود: سارق دستگیر شــده در مقابل مستندات 
پلیس لب به اعتراف گشــود و به هشت فقره سرقت 
برنج و شــلتوك به وزن تقریبى چهار هــزار و 850 
کیلوگرم با همدستى چهار متهم سابقه دار دیگر اعتراف 
کرد. سرهنگ کوهستانى با اشــاره به دستگیرى دو 
همدست متهم یادشده در بخش شاندرمن شهرستان 
ماســال گفت: تالش پلیس به منظور دستگیرى دو 
متهم دیگر ایــن پرونده ادامه دارد و تاکنون هشــت 

شاکى از متهمان اعالم شکایت کرده اند.

رئیس کالنترى 209 پایانه غرب تهران، با اشــاره به 
دستگیرى دو برادر به جرم قاچاق مواد مخدر، گفت:  
این متهمان قصد داشتند با همدستى هم 47 کیلوگرم 

تریاك را به خارج از کشور قاچاق کنند.
 سرگرد على آقا طیبى آثار،گفت: در تحقیقات انجام 
شده از ســوى مأموران کالنترى 209 پایانه غرب، 
مشخص شــد که یکى از توزیع کنندگان مواد مخدر 
44 عــدد ترمه رومیزى آغشــته به تریاك و شــیره 
تریاك را بــه تهــران وارد کرده اســت و در انبارى 
واقع در ایــن محدوه دپوکرده و قرار اســت به مالک 
انبارى سه میلیارد ریال وجه پرداخت کند. وى افزود: 
نتیجه تحقیقات انجام شــده در اختیار بازپرس شعبه 
4 دادســراى ناحیه 20 تهران قرار گرفت که طى آن 
دستور بازداشت متهم صادر شــد و مأموران در یک 

عملیات ضربتى موفق شــدند این متهم را در همان 
محدوده شناسایى و دستگیر کنند. 

این مقام انتظامى عنوان داشت: متهم با دستور مقام 
قضائى به زندان منتقل شد و متعاقبًا چند روز بعد برادر 
متهم که در امر توزیع مواد مخدر همکارى داشت نیز 
شناسایى و دستگیر شد. رئیس کالنترى 209 پایانه 
غرب، اظهار کرد: متهمان بنابر دســتور مقام قضائى 
تحت بازجویى قرار گرفتند کــه طى آن به جرم خود 
مبنى بر قاچاق مواد مخــدر و قصد انتقال این مواد به 
یکى از کشور هاى همســایه، اعتراف کردند. سرگرد 
طیبى، در پایان، تصریح کرد: متهمان پس از اعتراف 
به جرم خود به همراه 47 کیلوگرم تریاك مکشــوفه 
راهى دادسرا و بنابر دســتور مقام قضائى راهى زندان 

شدند. 

رئیس آموزش و پرورش شهرستان زرین دشت فارس در 
واکنش به تنبیه بدنى یک دانش آموز که منجر به آسیب 
به بینى وى شده اســت، گفت: هرگونه تنبیه خط قرمز 
ماست و از این رو، این پرونده با جدیت در حال پیگیرى 

است.
محسین  امانت در گفتگو غال

بــا ایرنا اظهار 
کــرد: در پى 
دریافت گزارشى 
مبنى بر وقوع تنبیه 

بدنى در 

یکى از مدارس این شهر بالفاصله تیمى متشکل از چند 
تن از کارشناسان این اداره در مدرسه مربوطه حاضر و 
مأمور بررسى و رسیدگى به این حادثه شدند. وى گفت: 
با توجه به گزارش اولیه این حادثه که سه شنبه هفدهم 
بهمن 96 روى داد، این دانش آموز دچار صدمه دیدگى 
از ناحیه بینى شــده و خانواده دانش آموز از معلم مزبور 
شــکایت کرده اند. امانت افزود: این خانواده با مراجعه 
به نیروى انتظامى از معلم مربوطه شــاکى شده اند که 

پرونده اى تشکیل و به دادگاه ارسال شده است.
و پــرورش شهرســتان رئیس آموزش 

یــن  ر خاطرنشــان ز دشــت 
کرد: هرچنــد صیانت 
از حریــم همــکاران 
فرهنگــى وظیفه ذاتى 
ماست اما قبًال و در 
هاى  بخشــنامه 

مکرر اشاره شده که هرگونه تنبیه نیز خط قرمز آموزش 
و پرورش است. امانت گفت: هم اینک باتوجه به تشکیل 
پرونده در دادگاه، منتظر مشخص شدن نتیجه هستیم 
و قطعًا آموزش و پرورش نیز موضوع را از طریق مراجع 
ذیصالح پیگیرى خواهد کرد. امانت ضمن ابراز تأسف 
از وقوع چنین حادثه اى در زرین دشــت با بیان اینکه 
اینگونه اتفاقات در مدارس روالى مســتمر نیست و به 
ندرت شاهد وقوع چنین حوادثى هستیم، گفت: هتک 
حرمت به ســاحت معلم و دانش آموز هرچند اندك هم 

باشد بسیار حساس و خط قرمز ماست.
سه شــنبه هفته گذشــته یکى از دانش آموزان مدرسه 
شهید خوشبخت (امیر کبیر سابق) شهر حاجى آباد مرکز 
شهرستان زرین دشت، توسط معلم هنر این مدرسه به 
شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و طبق بررسى هاى 
اولیه پزشــکى، عالوه بر شکســتگى بینى، تعدادى از 

دندان ها و شبکیه چشم وى نیز آسیب دیده است.

دختر 16ساله بعد از خوردن غذا از جشنواره پخت غذا در 
دبیرستان پس از دو بار مراجعه به بیمارستان، جان سپرد.
دادستان عمومى و انقالب شــوش گفت: در پى مرگ 
یک دختر دانش آموز دبیرستانى در این شهر پرونده اى 
تشکیل شده و حادثه به صورت ویژه در دست پیگیرى 

قضائى است.

مصطفى نظرى افزود: طبق بررســى بــه عمل آمده 
و پرونده تشــکیل شــده از ســوى کالنترى 11 شهر 
شوش این دختر 16 ساله که در مقطع دوم متوسطه در 
دبیرستان دخترانه شــاهد ایثار شوش تحصیل مى کرد 
14بهمن از جشنواره غذایى محل تحصیل خود مقدارى 
مواد غذایى خریــدارى کرده اســت.  وى اظهار کرد: 

دانش آمــوز مذکور 15بهمــن ماه به علــت تهوع به 
بیمارســتان نظام مافى شــوش مراجعه کرده و پس از 
مداوا راهى منزل شده اما بعد از ســاعاتى دوباره دچار 
تهوع شدید شده و براى بار دوم به بیمارستان نظام مافى 

منتقل مى شود و فوت مى کند.  
دادســتان شــوش افزود: در پى این حادثه جسد این 

دختر دانــش آموز به منظور مشــخص شــدن علت 
مرگ براى کالبد شــکافى و آزمایش ســم شناسى به 
پزشکى قانونى استان خوزســتان در اهواز منتقل شده

 است. 
نظرى ضمن ابراز همدردى بــا خانواده این دانش آموز 
بیان داشــت: پس از دریافت نتیجه کالبد شــکافى و 

آزمایش سم شناسى و روشن شــدن علت تامه مرگ 
در صورتى که مشخص شود در درمان این دانش آموز 
قصور پزشکى صورت گرفته و یا مسمومیت وى ناشى از 
مصرف مواد غذایى در جشنواره پخت غذا در دبیرستان 
محل تحصیل وى بوده با مقصر یا مقصران مرگ وى 

برخورد قانونى مى شود.

مرگ دختر دانش آموز پس از خوردن غذاى جشنواره اى!

رئیس پلیس آگاهى استان خراسان جنوبى گفت: با 
به دست آمدن اخبارى مبنى بر توزیع زعفران بدون 
نام و نشان در بیرجند، رسیدگى به موضوع در دستور 

کار کارآگاهان قرار گرفت.
سرهنگ حسینى اظهار کرد: با پایش شبکه هاى 
اجتماعى مشخص شد فردى با راه اندازى یک گروه 
تلگرامى اقدام به فروش زعفران نرمه و دسته با بسته 
بندى شــیک بدون تاریخ و ذکر محل بسته بندى 
مى کند. وى افزود: با توجه به احتمال تقلبى بودن 
زعفران هاو به خطر افتادن سالمت مردم موضوع 
به مراجع قضائى اعالم شد و فروشنده در یک قرار 
صورى دستگیر شد. سرهنگ حسینى با بیان اینکه 
در بازرســى از خودروى متهم 48 مثقال زعفران 
کشف شد، گفت: متهم جوان اعتراف کرد مقدارى 
زعفران به طور فله اى خریده است و با اضافه کردن 
ریشه و رنگ به آنها، این زعفران ها را در بسته بندى 

شیک به مشتریان عرضه مى کرده است.

بر اثر واژگونى یک دســتگاه کامیون کشــنده 
به علت خســتگى و خواب آلودگــى راننده در 
محورهاى مواصالتى شهرســتان چابهار راننده 

کامیون در محل جان خود را از دست داد.
رئیــس پلیــس راه جنوب اســتان سیســتان 
وبلوچستان در تشریح جزئیات این حادثه گفت: 
ساعت 4 و 40 دقیقه بامداد پنج شنبه در پى اعالم 
مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر واژگونى 
یک دســتگاه کامیون کشــنده در کیلومتر یک 
محور چابهار بالفاصله گشــت تصادفات براى 

بررسى در محل حادثه حاضر شدند. 
ســرهنگ یــدا... ســتوده ادامــه داد: در این 
حادثه یک دســتگاه کامیون کشــنده به علت 
خســتگى و خواب آلودگى راننده از جاده خارج 
و واژگون شــد که به علت شــدت ضربه وارده 
راننده کامیــون در محل جان خود را از دســت

 داد.

فرمانده انتظامى شهرستان چابهار از دستگیرى 
قاتل مرد میانســال کمتر از 24 ســاعت در این 

شهرستان را خبر داد.
 ســرهنگ حیدر على کیخا مقــدم گفت: در پى 
وقوع قتل مردى میانســال به وسیله سالح سرد 
در روستاى باهوکالت این شهرستان و متوارى 
شــدن قاتل از محل وقوع جرم، دستگیرى قاتل 
به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهى این فرماندهى قرار گرفــت. وى افزود: 
کارآگاهــان در تعاقب پایش هــاى اطالعاتى، 
هویت و مخفیگاه قاتل را شناسایى و با هماهنگى 
مقام قضائى آن را در یک عملیات غافلگیرانه و 
ضربتى دستگیر کردند. سرهنگ کیخا در پایان 
با اشاره به علت و انگیزه قتل به دلیل اختالفات 
شخصى خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل 
پرونده مقدماتى جهت سیر مراحل قانونى تحویل 

مقام قضائى شد. 

زعفران فروش متقلب 
رنگ باخت

خواب ابدى 
راننده خواب آلود!

قتل مرد میانسال 
ماجراى دیوانه اى که از قفس پریدبا سالح سرد

دستگیرى اعضاى باند سارقان برنج  

کشف 44ترمه رومیزى تریاکى شالق و تبعید، مجازات مدیر قالبى

معلم هنر، بینى دانش آموز را شکست

فرمانده انتظامى استان بوشهر گفت: فردى 
که نیمه هاى شب با پوشاندن چهره خود به 
صورت مسلحانه از تلمبه خانه هاى کشاورزى 
در شهرستان دشتى ســرقت مى کرد کمتر 
از پنج ساعت پس از ســرقت شناسایى و 

دستگیر شد.
به گزارش میزان، سردار خلیل واعظى اظهار 
کرد: نیمه شــب 16 بهمن فردى با تماس 
با مرکــز فوریت هاى پلیســى 110 عنوان 
داشت تلمبه خانه کشاورزى وى در یکى از 
بخش هاى شهرستان دشتى مورد سرقت 
مســلحانه قرار گرفته اســت. وى گفت: با 
حضور افســران پلیس و انجام تحقیقات 
میدانى مشخص شد سارق با پوشاندن سر و 
صورت خود و با استفاده از یک قبضه اسلحه 
چند کیسه غذاى طیور و مقدارى ابزار و آالت 
تلمبه کشاورزى را با استفاده از یک دستگاه 
خودرو بدون پالك به سرقت برده و متوارى 

شده است.
فرمانده انتظامى اســتان بوشهر بیان کرد: 
تیم عملیاتى پلیس پس از تحقیقات گسترده 
میدانى کمتر از پنج ساعت پس از سرقت، 
هویت سارق و مخفیگاه وى راکه غیر بومى 
آن منطقه بود، شناســایى کرد و سپس تیم 
عملیاتى پلیس با آمادگى و هوشیارى کامل 
این محــل را به محاصره در آورد. ســردار 
واعظى افزود: با ورود پلیــس به مخفیگاه، 
متهم که غافلگیر شده بود هنگامى که قصد 
فرار داشت بالفاصله دستگیر شد. وى عنوان 
کرد: از مخفیگاه این متهم یک دستگاه خودرو 
بدون پالك، یک دستگاه موتورسیکلت، یک 
قبضه اسلحه شکارى و مقادیر زیادى اموال 
مسروقه کشف شد. ســردار واعظى با بیان 
اینکه ســرعت عمل پلیس در شناسایى و 
دستگیرى این سارق فرصت مخفى کردن 
اموال مسروقه را از وى سلب کرده بود گفت: 
این متهم که 19 فقره ســابقه کیفرى دارد 
ضمن اعتراف به بزه ارتکابى براى تحقیقات 

تکمیلى همچنان در اختیار پلیس است.

چهار پسر جوان که قصد داشتند از دست 
مأموران پاسگاه حصار گلستان پلیس 
شهرستان طرقبه شــاندیز فرار کنند 

زمینگیر شدند.
رئیس پلیس شهرستان طرقبه شاندیز 
گفت: این افراد از ســارقان رستورانى 
بودند که پس از ســرقت از یک واحد 
پذیرایى در روســتاى جاغرق در دام 
پلیس گرفتار شــدند. سرهنگ حسین 
دهقان پور اظهار کرد: دربازرســى از 
خودروى این چهار جــوان قوطى هاى 
نوشابه، بسته هاى گوشت و دیگر اقالم 
و وسایل رستورانى کشف شد. تحقیقات 

از متهمان ادامه دارد.

زوج جوان که با خودروى شاســى بلند 
خود مواد مخدر حمل مى کردند شناسایى 

و دستگیر شدند.
رئیس پلیس شهرســتان زاوه استان 
خراسان رضوى گفت: تیم پلیس مبارزه 
با مواد مخدر این شهرســتان در محور 
بجستان به مه والت به خودروى هیوندا 
مشکوك شــدند و آن را متوقف کردند. 
ســرهنگ حمزه ذوالفقارى اظهار کرد: 
در بازرسى مأموران پلیس از این خودرو 
ســه کیلو و200گرم تریاك که به طرز 
ماهرانه اى جاسازى شده بود، کشف شد. 
وى افزود: زوج جوان که 39و 34ساله 
هستند دستگیر و با تشکیل پرونده براى 
ســیر مراحل قانونى به مراجع قضائى 

معرفى شدند.

سارق مسلح شب رو
 در دام افتاد 

به خاطر چند قوطى 
نوشابه...

قاچاق مواد مخدر
 با هیوندا 

است.
محسین  امانت در گفتگو غال

بــا ایرنا اظهار 
کــرد: در پى

دریافت گزارشى 
مبنى بر وقوع تنبیه

بدنى در 

6بهمن 96 روى داد، این دانش آموز دچار صدمه دیدگى
از ناحیه بینى شــده و خانواده دانش آموز از معلم مزبور
شــکایت کرده اند. امانت افزود: این خانواده با مراجعه
به نیروى انتظامى از معلم مربوطه شــاکى شده اند که

پرونده اى تشکیل و به دادگاه ارسال شده است.
و پــرورش شهرســتانرئیس آموزش 

یــن ر خاطرنشــانز دشــت 
کرد: هرچنــد صیانت
از حریــم همــکاران
فرهنگــى وظیفه ذاتى
ماست اما قبًال و در
هاى بخشــنامه 
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براى حق در مشــکالت شــنا کن، خود را براى اســتقامت برابر 
مشکالت عادت ده که شــکیبایى در راه حق عادتى پسندیده است، 
در تمام کارها خود را به خدا واگذار، که بــه پناهگاه مطمئن و 
نیرومندى رسیده اى، در دعا با اخالص پروردگارت را بخوان، 
که بخشــیدن و محروم کردن به دست اوســت و فراوان از خدا 

موال على (ع)درخواست خیر و نیکى داشته باش.

 « آگهى مزایده »

محمد على تبریزیان - مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

 نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرســتان برخوار به استناد بند 3 مصوبه 
هیئت مدیره سازمان مورخ 96/11/17 در نظر دارد نسبت به فروش یک 
دستگاه اتوبوس شهرى   با مدل 1387 در مسیر دولت آباد- سین از طریق 
مزایده عمومى و براساس قیمت پایه کارشناسى انجام شده ، اقدام نماید .

لذا ، از کلیه متقاضیان دعوت مى شــود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1396/11/30  به دبیرخانه سازمان 
مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1396/12/01 ساعت 13:00 در محل 

سازمان باز و قرائت خواهد شد . 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانى اصفهان میدان الله کدپستى 97543- 81989 با شماره تماس 3- 35602421 در نظر 
دارد پروژه "تأمین مصالح و تکمیل اجراى عملیات ساختمانى از تیغه چینى به بعد (ابنیه، تأسیسات برقى و تأسیسات مکانیکى)، راه اندازى و 
تحویل ساختمان ایستگاه پایش و تحقیقات زیست محیطى مبارکه به شرح اسناد مناقصه"، از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه 
و بررسى کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محل اجراى پروژه و برآورد حجم کار، آمادگى و مبلغ پیشنهادى شرکت را جهت تأمین مصالح و 
تجهیزات و اجراى پروژه مندرج در اسناد مناقصه، اعالم نماید. الزم به ذکر مى باشد اعتبار از محل اسناد خزانه اسالمى با سررسید 97/05/08 
مى باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 96/11/19 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 96/11/29 
مهلت زمانى تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 14 روز پنج شنبه تاریخ 96/12/10 

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 96/12/12
تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 172/000/000 (یک صد و هفتاد و دو میلیون) ریال است، که به یکى از صورت هاى 

زیر مى باشد: 
الف. ضمانتنامه بانکى شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار 2 (دو) ماه.

ب. واریز وجه نقدى به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست جارى سیبا 2170600208007 نزد بانک ملى شعبه اصفهان 
به نام اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان.

امکانات و تسهیالت مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهان در دو بخش درمان مستقیم با ارائه خدمات بسترى 
در سه بیمارستان شریعتى، غرضى اصفهان و فاطمه الزهرا 
(س) نجف آباد با مجموع 876 تخت مصوب و ارائه خدمات 
ســرپایى در 25 پلى کلینیک و درمانگاه و در بخش درمان 
غیرمســتقیم قرارداد بــا دو هزار و 538 پزشــک عمومى، 
متخصص، فوق تخصص و دندانپزشک و قرارداد با هزار و 
781 مرکز تشخیصى و درمانى و در مجموع با کل چهار هزار و 
319 مرکز، به بیماران سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 

خدمات ارائه مى دهد.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان پس از یک 
صبحانه کارى با خبرنگاران، این مطلب را اعالم کرد و گفت: 
در بیمارستان هاى ملکى ســازمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهان 876 تخت مصوب داریم که 784 تخت فعال بوده که 
در بیمارستان شریعتى اصفهان 470 تخت مصوب، بیمارستان 
دکتر غرضى 256 تخت مصوب و بیمارستان حضرت فاطمه 

الزهرا (س) نجف آباد 150 تخت مصوب داریم.
دکتر على اعتصام پور افزود: در بخش درمانى مستقیم در سال 
گذشته به طور متوسط حدود 436 هزار و 396 مورد ویزیت 
سرپایى در مراکز درمانى و شش هزار 591 بیمار بسترى در 
سه بیمارستان ملکى و 41 هزار و 470 مورد جراحى بسترى 
در سه بیمارستان تأمین اجتماعى استان اصفهان انجام شده و 
رتبه دوم کشور را در بین درمان تأمین اجتماعى کشور داریم. 
همچنین در بخش غیرمستقیم نیز حدود یک میلیون و 196 
هزار مورد نسخه پزشک طرف قرارداد و حدود 29 هزار و 980 
مورد صورتحساب بسترى و حدود یک میلیون و 157 هزار 

مورد نسخه دارویى و پاراکلینیک در سال 95 داشتیم.
وى با اشــاره به هزینه هاى بخش درمان مستقیم و درمان 
غیرمستقیم مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
گفت: جمــع هزینه هــاى بخش هاى درمان مســتقیم و 
غیرمستقیم سال 94 در مقایسه با ســال 95 رشدى 13/6 

درصدى را نشان مى دهد و هزینه هاى انجام شده مجموعًا 
در سال 95 در بخش درمان مســتقیم 425 میلیارد تومان و 
هزینه انجام شده در درمان غیرمستقیم 948 میلیارد تومان 

بوده است. 
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به روند 
افزایش هزینه هاى درمان غیرمستقیم گفت: هزینه درمان 
غیرمستقیم در مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
در سال 92، 379 میلیارد تومان، سال 93، 592 میلیارد تومان، 
سال 94، 827 میلیارد تومان و سال 95، 948 میلیارد تومان 
بوده است. وى مجموع هزینه هاى انجام شده در سال 95 را 
هزار و 373 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این هزینه ها 31 
درصد در درمان مستقیم و 69 درصد در درمان غیرمستقیم 
بوده است. مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان، منابع 
و مصارف را بسیار مهم دانست و گفت: در چهار سال گذشته، 
حدود 25 میلیــارد تومان هزینه هاى تجهیزات پزشــکى 
سرمایه اى براى درمان مستقیم انجام شد. همچنین در این 
مدت حدود 85 میلیارد تومان هزینه هاى داروى مصرفى در 

مراکز و بیمارستان ها بوده است.
دکتر اعتصام پور برخى از اقدامات انجام شــده را برشــمرد 
و گفت: تجمیع بیش از 52 هزار پرونــده بیماران دیابتى در 
بیمارســتان ها و درمانگاه هاى استان، اتصال ستاد مدیریت 
درمان، کلیه بیمارستان ها و 25 درمانگاه استان به فیبر نورى با 
هزینه اى بالغ بر 1/5 میلیارد تومان، اجراى پروژه حذف دفترچه 
در سه بیمارستان و 25 پلى کلینیک و درمانگاه از بهمن ماه 95 
 PACS با هزینه اى بالغ بر 250 میلیون تومان، استقرار سیستم
در بیمارستان ها و تعدادى از درمانگاه هاى تابعه با هزینه اى 
در حدود 800 میلیون تومان، اتصال کلیه اورژانس ها و مراکز 
 HIS درمانى تابعه به سیستم نظارت تصویرى، استقرار سیستم

جدید برخى از اقدامات انجام شده است. 
وى گفت: مراکز درمانى تأمین اجتماعى استان اصفهان از نظر 
ظاهرى و سخت افزارى براى بیماران آرامش به ارمغان داشته 
است. مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از تشکیل 

شــوراى هماهنگى درمان خبر داد و گفــت: اورژانس هاى 
بیمارســتان هاى تأمین اجتماعى استان اصفهان از کیفیت 
بسیار خوبى برخوردار بوده و در استان کم نظیر است و این به 
خاطر ساختار کیفى، مقیم بودن پزشکان متخصص و پزشک 
عمومى آموزش دیده، سیستم موفق اتاق هاى عمل و... است.

وى این را هم گفت که بیمه ها باید به هزینه هاى خود نظارت 
کافى داشــته باشــند. مدیر درمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهان معتقد است بیمارستان هاى تأمین اجتماعى در نقاط 
مختلف اســتان، بیمارانى از دیگر استان ها چون خوزستان 
و چهارمحال و بختیارى و... دارند و همانگونه که ما به آنها 
خدمات ارائه مى کنیم مى توانند با استان اصفهان در زمینه 

محیط زیست، آب و... تعامل داشته باشند.
دکتر اعتصام پور همچنین گفت: اگر هزینه ها در اجراى طرح 
تحول سالمت بهینه نشود پول ما کفاف نخواهد داد و ضرورى 
است تا نظام بهداشت و درمان در سه قطب شهرى نجف آباد، 
شمال اصفهان و شریعتى به ما کمک کنند چون ما با کمبود 

رادیولوژیست مواجه هستیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان اشاره اى هم به 
عملکرد 9 ماه سال جارى داشــت و گفت: در بخش درمان، 
تعداد ویزیت سرپایى پزشــکان بخش درمان مستقیم در 9 
ماه سال جارى در مراکز درمانى تابع مدیریت درمان استان 
اصفهان چهار میلیون و 21 هزار و 561 مورد بوده که از این 
تعداد سهم ویزیت پزشــکان عمومى 64 درصد و پزشکان 
متخصص 28 درصد و دندانپزشــکان 8 درصد بوده است 
همچنین در این مدت، 61 هزار و 125 بمیار در سه بیمارستان 
شریعتى اصفهان، غرضى اصفهان و حضرت فاطمه الزهرا 
(س) نجف آباد بسترى شده اند که در مقایسه با سال گذشته، 

3 درصد افزایش داشته است.
دکتر اعتصام پور همچنین گفت: در 9 ماهه سال جارى 37 
هزار و 899 مورد عمل جراحى در بخش درمان مســتقیم و 
در سه بیمارستان تابع مدیریت درمان اصفهان انجام شد که 
هفت هزار و 13 مورد از این اعمال، جراحى بزرگ بوده که رشد 

6 درصد را نشان مى دهد.
همچنین در دوره زمانى مذکور، تعداد هفت هزار و 259 مورد 
زایمان به روش طبیعى و ســزارین در بیمارستان هاى تابع 

مدیریت درمان انجام شده است. 
■■■

سرپرست دفتر رسیدگى به اســناد پزشکى مدیریت درمان 
تأمین اجتماعى استان اصفهان هم گفت: مطالبات پزشکان 
تا اردیبهشت ماه سال جارى پرداخت شده است این در حالى 
است که با اجراى طرح تحول سالمت که طرح خوبى هم بود 

هزینه هاى ما افزایش یافت. 
دکتر رامش کریمیــان افزود: عدم اســتقرارر نظام ارجاع با 
اجراى طرح تحول سالمت موجب افزایش این هزینه ها بوده 
است. وى از تشکیل شوراى هماهنگى و شوراى همسویى 
سازمان هاى بیمه گر در استان اصفهان خبر داد که با برگزارى 

جلسات مختلف، تصمیمات خوبى اتخاذ شد.
■■■

رئیس بیمارستان شریعتى اصفهان نیز با تشریح فعالیت هاى 
انجام شده گفت: بیمارستان دکتر على شریعتى در سال 42 در 
مساحت 35 هزار مترمربع و زیربناى 37 هزار مترمربع ساخته 
شد و از بیمارســتان هاى منتخب در زمینه آموزش بیماران 
است. دکتر مهدى ناقوسى مى گوید: در این بیمارستان 139 
پزشک متخصص، 31 پزشک عمومى، دو پزشک معتمد و 
هزار و 146 نفر از کارکنان، به مــردم و بیماران ارائه خدمت 
مى کنند. وى بازسازى کامل بخش مامایى، بازسازى طبقه 
همکف، فیزیوتراپى، نوســازى آسانســور و... را از اقدامات 
برشمرد و اظهار امیدوارى کرد در آینده هتلینگ براى همه 

بخش ها اجرایى گردد.
■■■

معاون درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان نیز از همه 
کسانى که انتقاد، شکایت یا پیشنهاد براى بهبود روند فعالیت ها 
دارند خواست تا از طریق شماره تلفن هاى تماس 32667894 

و 78- 32645976 تماس بگیرند تا رسیدگى شود.

دکتر حمید مهاجر اظهار امیدوارى کرد با کمک همه دست 
اندرکاران این مدیریت بتواند به اهداف خود دست یابد. وى 
از ارتقاى مراکز بسترى خبر داد و گفت: در بیمارستان هاى 
تأمین اجتماعى انواع خدمات فوق تخصصى، ارائه مى شود 
و مراکز درمانى ما سطح بندى شده و سیستم ارجاعى ایجاد 

کردیم.
■■■

سرپرست بیمارستان دکتر غرضى هم با بیان اینکه در سال 
گذشــته، بیش از 62 هزار نفر به اورژانس این بیمارستان 
مراجعه و مورد مداوا قرار گرفتند، گفت: ما در بیمارســتان 
غرضى در تمامى رشــته هاى تخصصى و فوق تخصصى 
خدمات ارائه داده و در سال گذشته هم 18 هزار و 228 عمل 

جراحى در این بیمارستان انجام شد.
دکتر آرش علیزاده این را هم گفت که روزانه بر روى 39 بیمار 

بسترى سونوگرافى انجام مى شود.
■■■

رئیس بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد هم از فعال 
بودن 140 تخت در این بیمارستان خبر داد.

دکتر مهناز فتاحى افزود: ماهیانه هزار و 400 بیمار بسترى، 34 
هزار ویزیت سرپایى و به طور میانگین هر ماه 700 جراحى 
در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد انجام مى شود و 

میزان رضایتمندى بیماران 83 درصد بوده است.
■■■

معاون مالى ادارى مدیریت درمان تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان هم گفــت: درمانــگاه تیران و کــرون و بخش 
آنژیوگرافى بیمارستان شریعتى اصفهان در نیمه اول سال 

آینده افتتاح شده و به بهره بردارى خواهد رسید.
شکرا... ریاحى گفت: عملیات ساختمانى درمانگاه دولت آباد 

هم در نیمه اول سال آینده آغاز مى شود.
وى افزود: هزینه هاى درمان تأمین اجتماعى روزانه ســه 
میلیارد تومان در درمان غیرمستقیم و 1/5 میلیارد تومان در 

درمان مستقیم است که باید مدیریت شود.

رشد جمع هزینه هاى بخش هاى درمان مستقیم و غیر مستقیم 
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان خبر داد

ساسان اکبرزاده

م الف: 139735

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى پروژه
"هزینه تأمین مصالح و تکمیل اجراى عملیات ساختمانى از تیغه چینى به بعد 

(ابنیه، تأسیسات برقى و تأسیسات مکانیکى)، راه اندازى و تحویل ساختمان ایستگاه 
پایش و تحقیقات زیست محیطى مبارکه به شرح اسناد مناقصه"

سازمان حفاظت محیط زیست
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
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6 طرح عمرانى در نایین 
به بهره بردارى رسید

6 طرح عمرانى در شهرسـتان نایین افتتاح و به بهره 
بردارى رسید.

طرح هاى یاد شـده شـامل احداث وبهره بـردارى از 
بوستان عمومى، بلوار ورودى روستاى مزرعه امام(ره) 
و طرح زیر سازى، آسفالت و جدول گذارى معابر این 

روستا با اعتبارى بالغ بر 800 میلیون تومان است. 
همچنین بهره بـردارى از طرح بهسـازى محور باب 
المسجد به سـمت نارنج قلعه نایین توسط شهردارى 
نایین اجرا که بالغ بر 250 میلیون تومان جهت اجراى 

این طرح هزینه شد.
همچنیـن عملیات اجرایـى کتابخانـه عمومى نایین 

با اعتبار یک میلیارد و 500میلیون تومان آغاز شد .

نمایشگاهى از 
توانمندى دانش آموزان 

نمایشگاه دستاورد هاى دانش آموزى در اداره کل فنى 
و حرفه اى استان اصفهان برپا شده است.

در ایـن نمایشـگاه 650دانـش آمـوز فعالیـت هـاى 
آموزشى و تحقیقاتى و اختراعى خود را در  16رشته در 

معرض دید عالقه مندان گذاشتند. 
دانش آمـوزان شـهر اصفهـان در قالـب 170گروه، 
دسـت سـازهاى خـود در بخـش هـاى مکانیـک، 
هـوا فضـا، کشـاورزى و رباتیـک را بـه نمایـش 

گذاشتند.
ابوطالب جاللى، مدیرکل فنى و حرفه اى اسـتان در 
حاشـیه افتتاح این نمایشـگاه  با بیان اینکه سیاست 
تولید شغل باید مبتنى بر حرفه آموزى از سنین پایین 
باشد، افزود: این نمایشـگاه به مدت سه روز در محل 
اداره کل فنى و حرفه اى استان  واقع در خیابان کارگر 

اصفهان دایر بود.

پرورش قارچ  در نجف آباد
 دبستان پسـرانه دوره اول سـما نجف آباد در راستاى 
اجراى اهداف و راهبردهاى جدید سـازمانى دانشگاه 
آزاد اسـالمى دربـاره آموزش یـک حرفـه و مهارت 
به هـر دانش آمـوز بـا هـدف مهارت آمـوزى و ایجاد 
بسترى مناسب براى آشنایى دانش آموزان با مشاغل 
مختلـف، اقـدام بـه احـداث کارگاه پـرورش قـارچ 

کرد.
آمـوزش ایـن مهـارت از سـوى معلمـان در ابتـدا با 
فیلم هاى آموزشى آغاز و با استفاده از امکانات و فضاى 
موجود در مدرسه، شرایط اولیه پرورش قارچ از قبیل 

دما، رطوبت و آب از سوى دانش آموزان فراهم شد.
در این دوره، دانش آموزان بطورعملى با فرایند تولید، 
کشت، پرورش، خواص دارویى و ارزش غذایى قارچ 

آشنا شدند.
تاکنون بیش از 50 کیلو قارچ از این کارگاه برداشـت 
شده است و همزمان با برداشت محصول، بازاریابى و 
فروش این محصول ارگانیک نیز در دسـتور کار قرار 

گرفته است.

کوه «کرکس»  
ثبت ملى مى شود

معـاون اداره کل میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى و 
گردشـگرى  اسـتان اصفهان گفت: کوه «کرکس» 
نطنز به عنوان بلنـد مرتبه ترین کـوه فالت مرکزى 

ایران به ثبت ملى مى رسد.
ناصر طاهرى اظهار داشـت: کوه «کرکس» نطنز به 
عنـوان بلندمرتبه ترین کوه فـالت مرکزى و منطقه 
شرق کشور که در مرکز استان اصفهان قرار دارد، به 

ثبت ملى مى رسد.
وى با اشاره به اینکه پرونده ثبت ملى کوه «کرکس» 
تهیه شده اسـت،  گفت: پرونده ثبت ملى کوه کرکس 
تهیه شـده است و در نشسـت شـوراى ملى ثبت آثار 
استان اصفهان مطرح شـد و با اکثریت آرا به تصویب 

رسید.
معاون اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان افزود: 
وجود کوه «کرکس» نطنـز باعث ایجاد تنوع اقلیمى 
ارزشـمندى در مرکـز اسـتان اصفهـان و در حاشـیه 
کویر مرکزى ایران شده است که باید براى حفظ آن 

اقدامات الزم انجام شود.

خبر

سرپرســت اداره توســعه مدیریت و منابــع اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: طرح توسعه هواشناسى 
کاربردى با نام اختصارى تهک، خطاى انسانى را کم و 
فرآورى داده را با استفاده از دستگاه هاى تمام دیجیتال 
ممکن و دسترسى به آن را براى همه اقشار جامعه میسر 

مى کند.
بابک اســدى ضمن تشــریح تفاوت هاى روش هاى 
ســنتى و مدرن جمع آورى، پردازش و انتشار اطالعات 
هواشناســى اظهارداشــت: پیش  از ایــن، اطالعات 
هواشناســى در فواصل زمانى یک ساعت ثبت مى شد، 
اما با استقرار طرح توسعه هواشناســى کاربردى با نام 

اختصارى تهک، اطالعــات در فواصــل زمانى یک  
دقیقه اى ثبت و پردازش مى شود.

وى افزود: طرح تهک، خطاى انسانى را کم و فرآورى 
داده را با استفاده از دستگاه هاى تمام دیجیتال ممکن و 
دسترسى به آن را براى همه اقشار جامعه میسر مى کند.

سرپرست اداره توسعه مدیریت و منابع هواشناسى استان 
اصفهان تصریح کرد: اطالعات پردازش شــده در این 
سیستم هواشناسى به بیانى قابل  فهم و با هدف استفاده 
کاربردى در اختیــار کاربر نهایى آن ها قــرار مى گیرد 
و حتى بعد از یک ساعت در ســایت هاى جهانى قابل  

مشاهده است.

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
آمار متقاضیان طالق اســتان اصفهان 20 درصد بیشتر از 

میزان ثبت این واقعه در استان است.
مجتبى ناجى با اشــاره به انجام تعامالت با معاونت امور 
اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگســترى استان 
اصفهان در خصوص ثبت الکترونیکى طالق در این استان 
اظهار داشت: سامانه ثبت الکترونیکى طالق تاکنون در 11 
استان راه اندازى شده و این سامانه از اسفند ماه در اصفهان 
راه اندازى خواهد شــد. وى افزود: با راه اندازى سامانه ثبت 
الکترونیکى طالق، افراد متقاضى طالق که دادخواســت 
طالق توافقى یا غیرتوافقى دارند، پــس از ارجاع به دفاتر 

پیشــخوان خدمات قضائى، به مرکز مداخلــه در خانواده 
بهزیســتى در خیابان مصلى ارجاع داده مى شوند. معاون 
اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه 
پس از ثبت اطالعات فرد در سامانه، زوجین به مراکز مشاوره 
و کلینیک هاى مددکارى سطح شهر ارجاع داده مى شوند، 
افزود: اجراى این طرح در کاهش ورود پرونده هاى متقاضى 
طالق یا مناقشــات خانوادگى تاثیر به سزایى دارد. وى در 
خصوص مداخالت الزم در این طرح گفت: خدمات دهى 
به خانواده هاى نیازمند مداخالت مددکارى و حمایت هاى 
اجتماعى است که از طریق مددکارى انجام مى شود و پنج 

جلسه مشاوره مددکارى براى آنها در نظر گرفته مى شود.

متقاضیان طالق، بیشتر از 
ثبت طالق

کاهش خطاى انسانى با 
توسعه هواشناسى کاربردى

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان:

براى عبور از مشکالت باید به بخش غیردولتى اعتماد داشت
ساسان اکبرزاده

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان که در دهه 
فرخنده فجر از خبرنگاران خواسته بود در نشستى خبرى از 
فعالیت هاى انجام شــده آگاهى یابند، با دقایقى تأخیر اما 
بسیار خوشحال به میان آنان آمد و دلیل این تأخیر را بازدید 
از ششمین نمایشــگاه اختراعات و ابداعات پژوهشگران 
نوجوان دانش آموز یک مجتمع آموزشى خواند که برایش 

بسیار لذت بخش بود.
ابوطالب جاللى گفت: بازدید از این نمایشگاه که نتیجه کار 
مشترك آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان و یکى از 
مجموعه هاى آموزشى است، حس بسیار خوبى را در بیننده 
ایجاد مى کند. این نوجوانان دانش آموز با اعتماد به نفس و 
خالقیت خود اقدامات پژوهشى بسیار خوبى را در معرض 
دید عالقه مندان قرار داده اند که به نظر مى رسد رسانه ها، 
مى توانند با بازدید از این نمایشگاه، ظرفیت هاى این اقدامات 

را بیش از پیش بشناسانند.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان اظهار کرد: 
در کنار همه چالش ها، بیکارى در جامعه بسیار نگران کننده 
بوده، که باید براى آن برنامه ریزى شود و رئیس جمهور نیز 
در بودجه سال آینده، بحث اشتغال را مدنظر قرار داده است. 
البته تاکنون نیز اقدامات خوبى انجام شده، که امیدوارکننده 

است.
جاللى با بیان اینکه منابع و سخت افزار نمى تواند پاسخگوى 
اشتغال در جامعه باشــد گفت: در صدر مؤلفه هاى اشتغال، 

آموزش و توانمندسازى مى تواند قرار گیرد. 
وى افزود: با وجــود ظرفیت هاى فراوان بکر در کشــور، 
انســان هایى که از این داالن عبور مى کنند نگران شغل 
نخواهند بود و همه بنگاه هاى آموزشى موظفند این فرصت 
را براى جوانان فراهم آورند تا آنان با اعتماد به نفس به انجام 
وظیفه شــغلى بپردازند و در این راســتا، انطباق مأموریت 

آموزشى با مطالبات محیط کسب و کار اهمیت دارد.
جاللى اعتقاد دارد موفقیت افــرادى که از این داالن عبور 
مى کنند بخاطر تمرین عملى در محیط شبیه ســاز شغلى، 
نســبت به افرادى که صرفاً نظرى عمل مى کنند بیشــتر 

خواهد بود.

وى خاطرنشــان کرد: اداره کل آمــوزش فنى و حرفه اى 
استان اصفهان خدمات در 54 مرکز آموزش دولتى، 373 
کارگاه ثابت شهرى، 176 کارگاه جوار شهرى، 179 کارگاه 
جوار روســتایى، 240 کارگاه صنایع ضمن کار، 38 کارگاه 
صنایع اصناف، 74 کارگاه جوار دانشــگاه، 64 کارگاه جوار 
پادگان، 59 کارگاه جوار زندان را در بخش دولتى به صورت 
رایگان ارائه مى کند. همچنین در بخش خصوصى با تعداد 
هزار و 108 آموزشگاه آزاد فعال فنى و حرفه اى شامل 857 
آموزشگاه ویژه زنان و 113 آموزشگاه ویژه مردان و تعداد 
138 آموزشــگاه دو منظوره، آموزشگاه هاى مهارتى طبق 
شهریه مصوب هیئت نظارت مرکزى سازمان آموزش فنى 

و حرفه اى کشور به متقاضیان استان ارائه مى شود.
جاللى از تهیه و تدوین سند جامع مهارت مبتنى بر مطالعات 
منطقه اى و آمایش سرزمینى استان در اداره کل آموزش فنى 
و حرفه اى استان اصفهان خبر داد و گفت: امروز سند جامع 
مهارت در اختیار ادارات شهرستانى قرار گرفته تا برنامه هاى 
آموزشى براساس این سند اجرا شود و امروز باعث افتخار 
ماست که 36 درصد تکالیف این سند در سال جارى عملیاتى 
شده و دیگر جنبه کتابخانه اى و شکلى ندارد و در نظر است تا 
پایان سال 1398 کلیه تکالیف این سند که مؤید برنامه هاى 

آموزشى ماست عملیاتى و اجرایى شود. 
وى در ادامه طرح مهارت آموزى در محیــط کار واقعى را 
تشریح کرد و گفت: تعهد اداره کل آموزش فنى و حرفه اى 
استان در اجراى این طرح مهارت آموزى از 50 هزار نفر در 
کشور، سه هزار و 600 نفر بود که در سال جارى تاکنون سه 
هزار نفر یعنى بیش از 95 درصد از این آموزش ها بهره مند 
شــده اند و ما به تعهد خود عمل کردیم و امروز آموزش در 
محیط واقعى کار، صورت مى پذیرد و این افراد آموزش دیده 
در محیط واقعى کار، اطمینان مى یابند که با ارزیابى کارفرما، 

در همان محیط جذب شوند.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان گفت: 
تا ســال 94 تمام آزمون هاى ادوارى، به صورت سنتى و 
با مدل هاى قبلى تعیین سطح مى شــد، ولى با راه اندازى 
آزمون الکترونیکى، افراد فرصت یافتنــد تا هر وقت خود 
الزم دانستند در این آزمون ها شرکت کنند و این امر موجب 

شد تا سالیانه شــرایط آزمون براى بیش از 200 هزار نفر 
فراهم شود.

وى با بیان اینکه آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان از 
سال 91 تا 95 همواره در مســابقات ملى مهارت در کشور 
پیشتاز و اول بوده، گفت: مسابقات جهانى هر دو سال یکبار 
برگزار مى شود و 180 کشــور عضو این مسابقات هستند 
که در سال 2015، هشت مدال آور و در سال 2017 که در 

ابوظبى برگزار شد، سه نفر از اصفهان بودند. 
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان ابراز کرد: 
32 درصد آموزش هاى مهارتى در بخش دولتى به خواهران 
و 68 درصد به بــرادران اختصــاص دارد چون جنس این 
آموزش ها سخت است. اما در بخش آموزش هاى مهارتى 
غیردولتى و آموزشــگاه هاى آزاد 18 درصد برادران و 82 
درصد خواهران هستند چون آموزش نرم به شمار مى روند.

جاللى گفــت: براى عبور از مشــکالت، بایــد به بخش 
غیردولتى اعتماد و نگاه هوشمندانه داشت چرا که مشکالت 
به دلیل نداشــته ها نیســت بلکه به علت عدم استفاده از 
ظرفیت هاســت که اگر مدیریت دانش اعمال شــده و به 
ظرفیت ها توجه شود، مطمئناً مى توان از مشکالت عبورکرد. 
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: آموزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان در سال 95، 
در ارزیابى جشنواره شــهید رجایى، تنها دستگاهى بود که 
در گروه خود، در شــاخص هاى عمومى، اختصاصى و در 
مجموع این شاخص ها رتبه برتر را در بین دستگاه ها، به خود 
اختصاص داد که در نتیجه تالش بى شائبه همه همکاران 

برا ى خدمت به جامعه هدف میسر شد.
در پایان این نشســت، به همت مدیــرکل آموزش فنى و 
حرفه اى استان اصفهان و همکارانشان در روابط عمومى 
این اداره، امکان بازدید خبرنگاران از ششــمین نمایشگاه 
اختراعات و ابداعات پژوهشــگران نوجوان دانش آموز که 
در یکى از ساختمان هاى اداره کل آموزش فنى و حرفه اى 
بود فراهم شد و شور و شوق تشریح اقدامات پژوهشگرانه 
نوجوانان دانش آموز براى خبرنگاران نیز ستودنى بود که امید 
است به این نوجوانان مبتکر، عالقه مند و بااستعداد در آینده 

بیش از پیش توجه و مساعدت شود.

نصف جهان  با اینکه 39 ســال از پیروزى شــکوهمند 
جمهورى اسالم ایران مى گذرد، راهپیمایى 22 بهمن 

هر سال پرشکوه تر از سال پیش برگزار مى شود. 
اگر نگاهى بــه عملکرد غرب و مجامــع بین المللى در 
ســال هاى اخیر علیه ایران  بیاندازیم، متوجه افزایش 
غیرقابل تصــور اعمــال تحریم ها علیه کشــورمان

 مى شویم. در نتیجه این تحریم ها، ما با  افزایش بیش 
از دو برابر نرخ ارز و طال در کشــور روبرو شــدیم و به 
همین نســبت، اقالم مصرفى هم با تورم روبرو شدند. 
این در حالى اســت که غرب با اصرار بر این تحریم ها، 
بر افزایش شدت آنها در ماه هاى آینده خبر داده است. 
غربى ها و آمریکا با این تصور که با افزایش تحریم ها 
علیه ایران و در تنگنا قــرار دادن مردم ایران مى توانند، 
ایرانى ها را از جمهورى اسالمى روگران کنند، هر روز 
بر شــدت آنها مى افزایند، غافل از اینکــه اعمال این 
تحریــم ها نــه تنها تاثیــرى بــر دیــدگاه ایرانى ها 
نســبت جمهــورى اســالمى نــدارد، بلکــه عالقه 
مندى آنهــا بــه ایــن نظــام را افزایش مــى دهد. 
از دالیــل حضــور پرشــور هر ســاله مــردم در این 
راهپیمایــى تکــرار خاطــره 22 بهمــن 57 در ذهن

 مردم اســت. مردم که تجربه پیروزى از طریق همین 
راهپیمایى ها و تجمعات را دارنــد، با تکرار آن به دنبال 

یادآورى آن خاطره شیرین هستند

تجلى اقتدار ایران در مقابل تهدیدات 
یکى از ترفندهایى که قدرت هاى غربى در ســال هاى
 اخیر علیه جمهورى اسالمى به کار بســته اند، استفاده 
از تهدیــدات متفــاوت بــود. آمریکایى هــا بارها در 
سخنرانى هاى خود اعالم کرده اند که در صورت بى تاثیر 
ماندن تحریم ها، از گزینه حمله نظامى استفاده خواهند 
کرد. زمانى که مردم ایران در راه پیمایى 22 بهمن حضور 
به هم مى رســانند، به غربى هــا و آمریکایى ها اعالم 
مى کنند که حتى اگر تمام دولت هاى غرب علیه ایران 
با هم متحد شوند و قصد تجاوز به مرزهاى این کشور را 
داشته باشــند، جوانان امروز هم مانند جوانان نسل هاى

 پیش، ســینه را در مقابل آماج تیرهاى دشــمنان سپر 
مى کنند و نمى گذارند که دشــمن جرأت تجاوز به یک 

وجب از خاك کشورشان را داشته باشد.
انتقال راهپیمایى از نسلى به نسل دیگر

حضور گسترده خانواده ها در راهپیمایى 22 بهمن باعث 
مى شود که فرزندان این خانواده ها هم حضور در این راه 
پیمایى سرنوشت ساز را از خانواده هایشان یاد بگیرند و 
پس از اینکه خود در سنین جوانى قرار گرفتند، به تنهایى 
در این مراســم حضور پیدا کننــد و فرهنگ حضور در 

صحنه در اذهان آنها درونى شود.
در هر حال حضور در راهپیمایى 22 بهمن امسال، بیش 
از هر ســالى ضرورت دارد و این حضور باعث مى شود 
که آمریکا دریابد اعمال تحریم هاى غیر انســانى اش 
هیچ تاثیرى بر نگرش مردم ایران در خصوص حکومت 
جمهورى اسالمى ندارد و تا پاى جانشان پاى این نظام 

و خون شهدا ایستاده اند.

9 صبح فردا از 8 مسیر به سمت میدان امام(ره) 

تکـرار خاطره بهمن 57

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: اگر در 
زمینه علم و فناورى کوتاهى کنیم، اقتدار جامعه اســالمى 
از دست مى رود و در صورت تضعیف بُعد معنویت، از درون 

منهدم خواهیم شد.
حجت االسالم محمد قطبى در ســمینار علمى با موضوع 

«پیشــینه تاریخى والیت 
اظهارداشــت:  فقیــه» 
رمــز پیــروزى و توفیق به 
آرمان هاى انقالب اسالمى، 
تأکیــد بــر پایــدارى در 
دین دارى، صبر در برابر ظلم 
و ســتم و مقاومت در مسیر 

رشد و تعالى جامعه است.
وى افزود: در سال هاى اخیر 
دشمن بیشتر از قبل عظمت 
انقالب را درك کرده است و 
دشمنى ها نیز بیشتر شده و 

البته از دشمن به غیر از این انتظار دیگرى نمى رود. وى ادامه 
داد: بنابراین باید با افزایش آگاهى، بینش و بصیرت و رواج 
آن ها در جامعه، کارى کرد که مردم ارزش انقالبى را که در 

این برهه از تاریخ نصیبشان شده است، قدر بدانند.
رئیس دفتر تبلیغات اســالمى استان اصفهان گفت: اگر به 

آیات قران مراجعه کنیم، متوجه مى شویم که ایمان به خدا، 
پذیرش وحدانیت و ربوبیت خدا و پذیرش وحى شرط کافى 
براى دیندارى نیســت، بلکه دیندارى نیازمند پایمردى و 
استقامت اســت تا رحمت خدا و مالئکه نازل شوند و خبر 
دهند که نه از آینده بترســید و نه نسبت به گذشته محزون 
باشــید چون که خداوند تدبیر 
کرده، شما را به اینجا رسانیده و 
بهشت برین را وعده داده است.
قطبى بیان داشــت: در همه 
حاالت هجمه هاى دینى زیاد 
است، دشــمن هر روز به یک 
مســئله مى تازد و افراد با دین 
ضعیف تر و استقامت پایین را 
به کاهش قوه تعقل تشــویق 

مى کند.
وى ادامــه داد: دومیــن نوع 
مقاومت، مقاومت در برابر آن 
چیزى اســت که از بیرون هجمه وارد مى کنــد تا به یک 
جامعه اسالمى ضربه بزند، این هجمه ها در همه طول تاریخ 
بشریت بوده و در آینده هم خواهد بود، به ویژه هر چقدر جامعه 
دیندارتر و مقاوم تر باشد، در این صورت باید مقاومت کرد تا 

جامعه به رشد و تعالى برسد.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان:

رمز پیروزى انقالب
مقاومت در مسیر رشد و تعالى جامعه است

سومین دوره جشنواره«غذاى مادر و دختر» در میمه برگزار شد.
دبیر اجرایى این جشنواره،  هدف از برگزارى این جشــنواره را ترویج مصرف غذاى خانگى و تشویق 
کودکان به سمت غذاهاى سالم به جاى فست فود اعالم کرد و گفت:80دانش آموز دختر دوره ابتدایى در 
کنار مادرانشان امروز آشپزى کردند .  وى افزود: در این جشنواره یک روزه 84 نوع غذا طبخ شد که 12 نوع 

غذاى افغانى ، هفت نوع غذاى کردى ، دو نوع غذاى عراقى و بقیه غذاهاى سنتى ایرانى بودند .
بنفشه نائب زاده، رئیس مرکز بهداشت میمه و داور این دوره گفت:  این مسابقات در دو بخش «سالمت» 
و «مزه و تزیین غذا» برگزار شد و استفاده از مواد غذایى سالم مثل سبزیجات و حبوبات، نحوه پخت غذا و 
استفاده از ظروف «مس و روى» از مالك هاى داورى بود. وى افزود: غذاهاى فورى مضرات زیادى همچون 

چاقى و خطر حمالت قلبى براى مصرف کنندگان  به دنبال دارد.
 

آشپزى دختران به همراه مادران در مدرسه 

مسیرهاى هشــتگانه راهپیمایى یوم ا...22 بهمن در 
شهر اصفهان اعالم شد.

این راهپیمایى فردا از ســاعت 9 صبح در اصفهان از 
هشت مسیر اصلى زیر به ســوى میدان حضرت امام 

خمینى(ره) انجام مى شود.
مسیرشماره 1: مسجد مصلىـ  میدان قدسـ  خیابان 
هاتفـ  میدان امام على(ع)ـ  چهارراه شکرشــکنـ  

خیابان حافظـ  میدان امام (ره)
مسیر شماره 2: مسجد آیت ا... خادمىـ  میدان شهداـ  
خیابان چهارباغ پایینـ  میدان امام حسین (ع)ـ  خیابان 

سپاهـ  میدان امام (ره)
مسیر شماره 3: مسجد صاحب الزمان(عج)ـ  خیابان 

صاحب الزمان(عج)، چهارراه ولى عصرـ  میدان احمد 
آبادـ خیابان احمدآبادـ  چهارراه شکرشــکنـ  خیابان 

حافظـ  میدان امام (ره)
مسیر شماره 4: مســجد نوربارانـ  چهارراه نورباران 
ـ خیابان شــریف واقفىـ  چهارراه نقاشىـ  چهارراه 

شکرشکنـ  خیابان حافظـ  میدان امام (ره)
مسیر شــماره 5: مســجد حجت اکبرـ  خیابان شیخ 
صدوقـ  پل فردوسىـ  خ فردوسىـ  مسجد االقصى 
ـ میدان فلســطینـ  خیابان استاندارىـ  خیابان سپاه 

ـ میدان امام (ره)
مســیر شــماره 6: مســجد الهادىـ  میدان انقالب 
اســالمىـ  خیابــان کمــال اســماعیلـ  خیابان 

پاســداران (باغ گلدســته)ـ  خیابان آمادگاهـ  میدان 
فلســطینـ  خیابان اســتاندارىـ  خیابان ســپاهـ 

 میدان امام (ره)
مسیر شماره 7: مسجد جامع گورتان، مسجد بهاران 
چىـ  خیابان آتشگاهـ  میدان جهادـ  خیابان صارمیه 
ـ خیابان آیت ا...طالقانىـ  میدان امام حســین (ع) ـ  

خیابان سپاهـ  میدان امام (ره)
مسیر شماره 8: مسجد موسى بن جعفر (ع)ـ  خیابان 
حکیم نظامىـ  خیابان نظر شــرقىـ  خیابان توحید 
ـ خیابان شــهید مطهرىـ  میدان انقالب اسالمىـ  
خیابان کمال اسماعیلـ  خیابان پاسدارانـ  ـ  میدان 

امام حسین (ع)ـ  خیابان سپاهـ  میدان امام (ره)

مسیرهاى راهپیمایى 22 بهمن در اصفهان 

زمانى که مردم ایران 
در راه پیمایى 22 بهمن 

حضور به هم مى رسانند، 
به غربى ها و آمریکایى ها 
اعالم مى کنند که حتى اگر 
تمام دولت هاى غرب علیه 
ایران با هم متحد شوند 
و قصد تجاوز به مرزهاى 

این کشور را داشته 
باشند، جوانان امروز هم 
مانند جوانان نسل هاى 
پیش، سینه را در مقابل 

آماج تیرهاى دشمنان سپر 
مى کنند



1010استاناستان 3158شنبه  21 بهمن  ماه   1396 سال چهاردهم

معــاون آمار وفناورى اطالعات دادگســترى اســتان 
اصفهان گفت: تا یک ماه آینده در همه شهرستان هاى

 این اســتان، دفاتر خدمــات الکترونیــک راه اندازى 
مى شــود و طــى این زمــان ،همه شهرســتان هاى

 اصفهــان از خدمــات ایــن دفاتــر بهــره منــد 
مى شوند.

محمد حسین آقائى افزود: هدف از راه اندازى این دفاتر، 
تکربم ارباب رجــوع، صرفه جویى در زمــان و هزینه 
ها و کاهش ســفرهاى درون شــهرى و برون شهرى

 است.
وى تاسیس خدمات الکترونیک قضائى را گامى دیگر در 

توسعه عدالت الکترونیکى دانست و گفت: هم اکنون در 
مرکز استان هشت دفتر و در شهرستان هاى نجف آباد 
و فالورجان در مجموع چهار دفتر خدمات الکترونیک 

قضائى به شهرندان خدمات رسانى مى کنند. 
معــاون آمار وفناورى اطالعات دادگســترى اســتان 
اصفهان با بیان اینکــه راه اندازى ایــن دفاتر در ارائه 
خدمات کیفــى و مطلوب حقوقى به شــهروندان تاثیر 
به ســزایى دارد، گفــت: تا یک مــاه آینــده در همه 
شهرستان هاى استان اصفهان این دفاتر راه اندازى و 
مردم از خدمات الکترونیک قضایى این دفاتر بهره مند 

مى شوند.

معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان اصفهان 
گفت: نمایشگاه دستاوردهاى زنان سرپرست خانوار با به 
نمایش گذاشتن محصوالت و توانمندى هاى زنان تحت 

سرپرستى بهزیستى اصفهان برگزار شد.
مجتبى ناجى اظهار داشــت: این نمایشگاه به مناسبت 
دهه فجر براى معرفــى تولیدات صنایع دســتى گروه 
زنان سرپرست خانوار که تحت حمایت بهزیستى استان 

اصفهان هستند، برگزار شد.
وى افزود: در این نمایشــگاه از شهرســتان هاى استان 
در گروه هاى همیار سرپرســت خانوار محصوالت خود 
را به نمایــش و در معرض معرفى و فروش گذاشــتند تا 

عالقه مندان بتوانند کاالى مورد نیاز خود را از آنها تهیه 
و خریدارى کنند.

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر بازدید کنندگان بیشــتر از درون سازمان 
و گروه هاى هدف هســتند، ادامه داد: تصمیم داریم یک 
تعاونى تشکیل دهیم تا نمایشــگاهى به طور دائم براى 

زنان سرپرست خانوار تشکیل شود.
ناجى گفت: زنانــى که خود سرپرســت هســتند و یا 
همسرانشان را به دلیل یا طالق از دست داده اند و خودشان 
معیشت زندگى را به عهده دارند، جزو زنان سرپرست خانوار 

هستند و در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

بهره مندى همه شهرستان ها 
از دفاتر خدمات الکترونیک

نمایشگاهى از هنر
زنان سرپرست خانوار 

خبر

پرداخت مزایاى کارگران 
فوالد نطنز تا پایان بهمن 

فرمانـدار نطنـز گفـت: بـا مکاتبـات و پیگیرى هاى 
انجام شـده در خصـوص بیمـه شـاغالن در فـوالد 
نطنز، بـه نتایـج خوبى رسـیدیم و در مـورد حقوق و 
مزایاى کارگران قرار بر این شـد که تا آخر بهمن ماه 

پرداخت شود.
یوسـف حسـنى در ارتباط با بحث فوالد نطنز گفت: 
مکاتباتى با وزارت نیرو در ارتباط با برق این مجتمع 
انجام  شده، همچنین مکاتباتى نیز با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام شـده و بحث تأمین مواد اولیه 

آن تقریبًا حل  شده است.

سالن هاى سینما 
به 33 عدد مى رسد

شـهرداري  اراده  گفـت:  اصفهـان  شـهردار 
اصفهـان بر ایـن قـرار دارد تا بـا حمایت هـاي خود 
سـالن هـاي سـینماي اصفهـان را بـه 33 عـدد 

برساند.
قدرت ا...نوروزي افزود: مجموعه سینمایی ساحل با 
کمک هاي شهرداري به هشت سالن می رسد. وى 
ادامه داد: در اندیشه برنامه داریم و در سینما سپاهان 

قصد افزایش سالن ها را داریم. 
وي با بیان اینکه سـینما وسـیله اي بـراي به تصویر 
کشـیدن حقایـق جامعـه اسـت، گفـت: سـینما بـه 
نمایندگـی از مـردم مـی توانـد مطالبـه گـر بـوده 
و مسـائل اجتماعـی و عملکـرد مدیـران را بـه نقـد 

بکشد.
نوروزي اضافه کرد: شـهرداري قرار نیسـت در امور 
سـینمایی تصدي گري کنـد، بلکه قرار اسـت راه را 
بـراي عالقمندان بـه کارهاي هنري، سـینماگران، 

موسیقیدانان هموار کند.

دستگیرى دزدان سریالى 
مغازه ها و خودروها

فرمانـده انتظامى شهرسـتان کاشـان از شناسـایى 
و دسـتگیرى عامـالن دزدى هـاى سـریالى 
مغـازه هـا و خودروهـا در ایـن شهرسـتان خبـر 

داد.
سرهنگ على پورکاوه گفت: ماموران انتظامى پاسگاه 
اردهال به دنبال گزارش چند فقره دزدى از مغازه ها، 
هویت متهم را شناسـایى و به همراه امـوال دزدیده 

شده دستگیر کردند.
وى افـزود: متهـم پرونـده بـا توجه بـه شـواهد، به 
14 فقـره دزدى از مغـازه هاى شهرسـتان کاشـان 
اعتراف کـرد و تحقیقات بیشـتر در ایـن زمینه ادامه 

دارد.
وى همچنیـن بـه انهـدام گروهـى از دزدان لـوازم 
خودرو در این شهرستان اشاره کرد و گفت: ماموران 
کالنترى ناجى آباد بـه دنبال گـزارش هایى در این 
زمینه با انجام تحقیقات گسترده، این گروه سه نفره را 

شناسایى و دستگیر کردند. 

موزه هدایاى «ظریف» در 
اصفهان راه اندازى مى شود

رئیس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان 
از راه اندازى موزه هدایـاى محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان در این شـهر در آینده نزدیک 

خبر داد.
علیرضـا سـاالریان تصریـح کـرد: مـوزه هدایـاى 
ظریف در اصفهان شـامل هدایایى کـه محمدجواد 
ظریف از زمان صـدارت خود بـر وزارت امور خارجه 
در دولـت تدبیـر و امیـد از همتایـان خارجـى خود و 
شـخصیت هاى سیاسـى و فرهنگى جهان دریافت 

کرده است، مى باشد. 
رئیس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه کشـورمان 
با اشـاره به اینکه مرحله اول این هدایا طى روزهاى 
گذشته وارد اصفهان شده است، تصریح کرد: محمد 
جواد ظریف تمام هدایاى خود در طى مدت یاد شده 
را به مـوزه معاصر محـل زادگاه خود یعنـى اصفهان 
اهدا کرده است که در چند مرحله به این شهر منتقل 

خواهد شد.  

اعظم محمدى
دراولین نمایشگاه بین المللى اصفهان فارما(دارو و صنایع 
وابسته) که از 18 تا 20 بهمن در نمایشگاه بین المللى پل 
شهرستان برگزار شد، مسئوالن استانى و کشورى در افتتاح 
این نمایشگاه بر ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کردند و 
پیوند دانشگاه و صنعت را در رســیدن به قله هاى هدف 

بسیار تأثیر گذار دانستند.
مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در شــروع این مراسم گفت: شــرکت ما سعى

 مى کند رســالت اجتماعى خود را در برگزارى نمایشگاه 
اصفهان فارما داشــته باشــد و امیدواریم برگزارى این 

نمایشگاه به صادرات غیر نفتى کمک کند.
على یارمحمدیان همچنین گفت: نخســتین نمایشگاه 
دارو و صنایع وابسته در حالى آغاز شد که اصفهان جایگاه 
منحصر به فردى در صنایع دارو و رتبه دوم در داروسازى 

کشور را دارد.
■■■

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانى هم در  این مراسم  
گفت: خوشبختانه علیرغم وجود رقبایى همچون هند و 
چین، کرسى طب سنتى به ایران داده شد زیرا منابع موجود 
معتبر و مکتوبى که 600 سال در دنیا تدریس مى شده از 

ایران است و جاى خوشحالى دارد.
محمود خدا دوســت همچنین گفت: در گذشته پزشکان 
ما اعتقادى بــه تجویز داروهاى گیاهى نداشــتند زیرا از 
قابلیت هاى طب قدیمى بى اطالع بودند ولى ایران یک 
قابلیت بالقوه در بحث گیاهان دارویى دارد و با توجه به تنوع 
اقلیمى منحصر به فردى که داریم مى توان با تکیه بر دانش 
بومى در راســتاى اقتصاد مقاومتى و اشتغالزایى وارد شد. 
البته این کافى نیست و باید زنجیره را از فرآوردهاى اولیه، 
برگزارى همایش ها و ایجاد اعتماد به بازار مصرف، کامل 
دید. با این تفاسیر اگر پزشکان این زنجیره را نبینند اعتماد 
نمى کنند و مصرف داروى گیاهى در کنار داروى شیمیایى 

را تجویز نمى کنند.
خدا دوست، راهکار اعتماد ســازى پزشکان به داروهاى 
گیاهى را حمایت دستگاه هاى مربوطه از این مهم دانست و 
گفت: ما باید عصاره و اسانس فراورده هاى طبیعى را تولید 

کنیم ولى درصد واردات باعث کم کارى  این حوزه شده 
بود. به گفته وى براى توسعه ظرفیت آکادمیک داروهاى 
گیاهى، پیوند صنعت و دانشگاه الزم است تا اولین زنجیره 
را از تولید تا مصرف تکمیل کند و بــا تکیه بر این دانش 
بومى، ادغام ما بایست به جایى برســد که با شناخت دو 
ظرفیت، بســتر دسترســى و ارائه خدمات طب سنتى را 
براى مردم تسهیل کند. خدا دوســت در ادامه با اولویت 
توجه به این زنجیره تولید گفــت: نباید بازار مصرف را به 
دست سودجویان ســپرد زیرا هدف آنان فقط کسب سود 

بیشتر است.
■■■

طاهره چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم 
پیرو سخنان مشاور وزیر به حفظ ارتباط صنعت و دانشگاه 
اشــاره و بیان کرد: متخصصین صنعت دارو زمانى دانش 
آموخته دانشکده هاى داروسازى بودند و به همت آنان براى 
توسعه مصرف داروهاى گیاهى، به بازار دارویى داخل نیاز 
است یعنى براى دستیابى به بازارهاى دست نیافتنى باید 

ارتباط  صنعت و دانشگاه حفظ شود و ارتقا یابد. 
چنگیز در ادامه باصراحت اینکه بــه داروهاى داخلى کم 
لطفى مى شــود متذکر شــد: کیفیت داروهاى ایران را 
کشورهاى وارد کننده داروهاى ایرانى، تأیید و از مصرف 
داروهاى ایرانى ابراز رضایت کردند این در حالى است که 
درداروخانه هاى داخلى تقاضاى داروى وارداتى بر داروى 

داخلى اولویت دارد. با این حساب داروخانه ها باید در عرضه 
محصوالت داخلى بیشتر تمرکز ومردم را راهنمایى کنند.

■■■
رئیس شوراى سیاستگذارى نمایشگاه اصفهان فارما هم 
در ادامه این مراسم وضعیت تولید دارو قبل از انقالب و بعد 
از انقالب را تشــریح کرد و گفت: قبل از انقالب وضعیت 
دارو خوب نبود وما فقط دو کارخانه تولید دارو داشتیم که 
25 درصد داروهاى معمولى را تولید مى کرد. ضمن اینکه 
فعالیت این دوکارخانه تولید محور نبود بلکه تجارى محور 
بود. احمد شیبانى 97 درصد داروهاى داخل را تولید داخلى 
دانست و گفت: در حال حاضر 2100 قلم داروى مصرفى 
در کشور داریم که 1750 قلم از این تعداد تولید داخل، 350 
قلم  وارداتى و 85 قلم هم به دست تالشگران داروساز با 

فناورى باال تولید شده است. 
250 کارخانه داروسازى شیمیایى و گیاهى در کشور است. 
شیبانى با بیان این آمار عنوان کرد: ازتعداد 250 کارخانه 
فعال، 160 کارخانه به تولید داروهاى گیاهى مســتقل و 
برخى هم درکنار تولید داروى شــیمیایى داروى گیاهى  
تولید مى کننــد. با توجه به این آمار بایــد گفت ما از نظر 
دانش، نیروى انسانى و امکانات محدود نیستیم و داروهاى 
بسیار خوب تولید مى کنیم.پس دارو ارزش افزوده باالیى 
دارد و اگر به بحث صادرات نگاه جامع ترى شود مى توانیم 
فرصت اصفهان فارما را داشته باشیم و یک نگاه ملى به 

بحث داروسازى داشته باشیم.

ساسان اکبرزاده
برنامه ملى بازآفرینى در محالت ناکارآمد شــهرى به 
صورت ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهور و تماس 
همزمان با 10 استان کشور به صورت نمادین، در استان 
اصفهان نیز با حضور اســتاندار و شهردار و مدیرکل راه 
و شهرســازى اصفهان با کلنگزنى در محله همت آباد 

اصفهان، آغاز شد. 
در مراســمى که به همین منظور با حضور مســئوالن 
اســتان اصفهان در محله همت آبــاد اصفهان برگزار 
شده بود اســتاندار اصفهان گفت: مراسم افتتاح برنامه 
ملى بازآفرینى در محالت ناکارآمد شــهرى همزمان 
در 10 استان کشــور با دســتور رئیس جمهور، برنامه 
بســیار خوب، مفید و مؤثرى در راســتاى احیاى بافت 
فرســوده با بازآفرینى شــهرى به صورت پایدار بوده 
کــه برنامه اى جامع اســت کــه راه و شهرســازى و 
شهردارى ها با همکارى 25 دســتگاه اجرایى به انجام 

مى رسانند. 
محسن مهرعلیزاده افزود: بافت هاى فرسوده در شهرها، 
از نظر مسائل رفاهى و خدمات شــهرى از دیگر نقاط 
پایین تر بوده و محدودیت در این مناطق باعث شــد تا 
خدمات شهرى خوب ارائه نشود و یکى از کارهایى که 
دولت نیز خود را مکلف دانسته تا رفاه مردم با اقداماتى 
تأمین شــود ایجاد ســکونتگاه هاى امن، آرام و به دور 
از حوادث احتمالــى غیرمترقبه و بهبــود رفاه مردم در 

شهرهاست. 
وى با بیــان اینکه توجه به بافت فرســوده و توســعه 
عمران در بافت هاى فرســوده مى تواند به اشــتغال، 
توســعه صنعت ســاختمان ســازى و عمران کمک 
کند و در رونق اقتصــادى اثرگذار باشــد گفت: ایجاد 
ســکونتگاه هاى جدید در محله هاى جدید شهرها با 
مشوق هایى که براى مردم در نظر گرفته شده و عالقه 
مندى مردم به انتقال از بافت فرســوده به ســکونتگاه 
هاى جدید در راســتاى احیاى بافت فرسوده از اهداف 
برنامه ملى بازآفرینى در محالت ناکارآمد شهرى است.  
استاندار اصفهان اظهار کرد: بافت هاى فرسوده شامل 
بافت هاى فرســوده تاریخى، بافت فرسوده روستایى، 
اسکان موقت، بافت فرسوده میانى و ناهمگون شهرى

 است. 
مهرعلیزاده با تشریح هر یک از این بافت هاى فرسوده 
گفت: در اســتان اصفهان بافت فرسوده تاریخى بسیار 
زیاد بوده که شــرایط خاص داشــته و احیاى آنها نیز 

نیازمند شرایط خاص و وجود ســرمایه گذاران متفاوت 
است. بافت فرســوده روســتایى که امروز به شهرها 
وصل شــده نیز اســتاندارد نیســت و باید کًال برچیده 
شده و طرح هاى جدید فراخور نیاز محله در آنها انجام 

شود. 
اســتاندار اصفهان گفت: اســکان هاى غیررسمى به 
تدریج دایر شده و اسکان موقت که به خصوص متعلق 
به زمان جنگ بود و از نظر ارائه خدمات شهرى مطلوب 

نبود و هنــوز هم وجــود دارد و فاقد شــرایط مطلوب 
هســتند و باید به آنها توجــه آنى شــود. همچنین به 
بافت هاى فرســوده میانــى و ناهمگون شــهرى که 
متناسب با دیگر محالت نیســتند هم باید توجه شود. 
بنابرایــن دولــت بــا فکــرى جامع بــا اســتفاده از

 بخــش هــاى مختلــف وزارت راه و شهرســازى و 
شــهردارى ها که زمیــن در اختیــار مــى گذارند و 
عده اى توســعه گــر که ســرمایه گذارى مــى کنند 

و بانک ها و مشــارکت مــردم، وظیفه احیــاى بافت 
هاى فرســوده با برنامــه ملى بازآفرینــى در محالت 
ناکارآمد شــهرى را عهده دار بوده و در حقیقت فعالیت 
اقتصادى براى توســعه گر اما با حمایت دولت صورت 

مى پذیرد. 
وى با بیان اینکه در این برنامه براى هر نفر 50 میلیون 
تومان تسهیالت و براى هر خانواده 20 میلیون تومان 
ودیعه در نظر گرفته شــده گفت: یک خانواده دو نفره 

مى توانــد 120 میلیون تومان آورده داشــته باشــد و 
در حال حاضر زمین نیــز مجانى در اختیــار افراد قرار 
مى گیرد تا ساختمانى استاندارد ساخته شده و در اختیار 

مردم قرار گیرد. 
اســتاندار اصفهان گفت: در اســتان اصفهان براساس 
محاسبه، 502 واحد از ســوى دولت اختصاص یافته تا 
سرمایه گذاران نسبت به ساخت با حدود 35 هزار میلیارد 
تومان عرصه و 65 میلیارد تومان هزینه احداث که 45 
درصد آن را بخش خصوصى و بقیه را دولت تأمین مى 

کند اقدام کنند. 
مهر علیزاده مى گویــد: 10 درصد کل اراضى شــهر 
اصفهان، بافت فرسوده و در کل اســتان هم 13 هزار 
هکتار بافت فرســوده داریــم که در مقایســه با 140 
هزار هکتار بافت فرســوده کشــور، حدود 9/3 درصد 
بافت فرســوده کشور در اســتان اصفهان قرار دارد که 
حدود 20 درصد جمعیت اســتان در ایــن بافت هاى 
فرسوده سکونت دارند که براى زندگى شرایط مناسبى 
نیســت.  وى خاطرنشــان کرد: امروز همزمان با دهه 
فرخنده فجــر، 502 واحد در محله هــاى همت آباد و 
سرچشمه اصفهان، صدره و ســرفره کاشان و خوزان 
خمینى شهر کلنگزنى شــده که میزان آن در اصفهان 
15 هزار مترمربع و در کل اســتان 21 هــزار مترمربع 

است. 
اســتاندار اصفهان گفت: در برنامه ششــم توســعه، 
هر ســال در کشــور باید 270 محله از بافت فرسوده 
ناکارآمد و ســکونتگاه هاى غیررســمى و... با اجراى 
برنامه ملــى بازآفرینى در محالت ناکارآمد شــهرى، 
احیا شــود که براساس مصوبه سهم اســتان اصفهان 
در برنامه ششم، 53 محله است و اســتان اصفهان به 
عنوان یکى از استان هاى مهم، با دارا بودن 108 شهر، 
وسیع ترین شبکه شــهرى را در کشور داشــته و باید 
فعاالنه در شــهرهاى داراى بافت فرســوده، برنامه را 

اجرایى کند. 
مهرعلیزاده یادآور شــد: همه باید در اجراى این برنامه 
همت کنند تا با مشارکت سرمایه گذاران، مردم، توسعه 
گران و... کار در یک مدت زمان قانونى به نحو مطلوب 

ارائه شود . 
در پایان این مراسم، کلنگ اجراى برنامه ملى بازآفرینى 
در محالت ناکارآمد شــهرى را اســتاندار و جمعى از 
مسئوالن و شهردار اصفهان در محله همت آباد اصفهان 

به زمین زدند.

در مراسم بازآفرینى محالت ناکارآمد اعالم شد؛

10 درصد شهر اصفهان
 بافت فرسوده است

به داروهاى داخلى کم لطفى مى شودهمه پل هاى تاریخى اصفهان ایمن سازى مى شوند
 در اولین نمایشگاه بین المللى اصفهان فارما اعالم شد :مدیر کل میراث فرهنگى خبر داد:

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى وگردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: طرح ایمن ســازى سى وسه پل 
تائید شده و در دست اجرا است و این طرح با همکارى 
سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان صورت 

مى گیرد.
فریدون اللهیارى با اشــاره به ایمن سازى سى وسه پل 
اظهار داشــت: اجراى طرح نهایى شــده ایمن سازى 
سى وســه پل در حــال پیگــرى اســت و ســازمان 
نوســازى و بهســازى شــهردارى اصفهان به دنبال 

مجرى اســت تا این طرح بــا کیفیت وبــه موقع اجرا
 شود.

وى افزود: مواد مورد استفاده از چوب نیست، بلکه از فلز 
است؛ اما به گونه اى است که به از نظر سبک اجرایى و 

معمارى به بنا و سیما آسیب نمى رساند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى وگردشگرى 
استان اصفهان گفت: قرار اســت پس از سى وسه پل، 
ســایر پل هــاى تاریخى اصفهــان نیز ایمن ســازى

 شود.

نصــف جهــان40 کانــون فرهنگى- هنرى مســاجد 
شهرستان فریدن براى ارتقاى فرهنگ انقالبى درحال 

فعالیت هستند.
رئیس فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرســتان فریدن 
گفت: در کنار اینکه دســتاوردهاى انقــالب اعالم و 
گفته مى شــود، باید خون شــهیدان اول انقالب هم 
پاس داشته شــود و مجاهدت ها و رشــادت هاى آنان 
براى نسل هاى ســوم ، چهارم و همینطور نسل هاى 
بعد بازگو شــود و تالش کرد که به فراموشــى سپرده 

نشوند.
کورش بدیعى بــه برنامه هاى  اجرایــى در دهه فجر 

اشــاره و عنوان کرد:  زنگ انقالب با محوریت آموزش 
و پرورش، برگــزارى محفل انس با قرآن، نمایشــگاه 
هنرهاى تجسمى شامل قلمزنى، ســیاه قلم در محل 
هنرســتان حضرت آیت ا... خامنه اى داران، نمایشگاه 
کتاب با محوریــت اقتصاد مقاومتى و ده شــب  تعزیه 
خوانى به مناســبت ایام فاطمیه برگزار شده یا  در حال 

برگزارى است.
وى همچنین در خصوص ارتقاى فرهنگ انقالبى، به 
فعالیت 40 کانون فرهنگى- هنرى مساجد شهرستان 
فریدن اشــاره کرد و گفت: این کانون ها ضمن فعالیت 

فرهنگى- هنرى با کمبود اعتبار مواجه هستند.

10 شب تعزیه خوانى در فریدن
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برگزارى جشنواره بین المللى 
شعر فجر در اصفهان 

محفل شعر اصفهان در راستاى دوازدهمین جشنواره 
بین المللى شعر فجر برگزار شد.

مرکز آفرینش هـاى ادبى قلمسـتان، دفتر تخصصى 
ادبیات و زبان سـازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شـهردارى اصفهان با همکارى بنیاد شـعر و ادبیات 

داستانى محفل شعر فجر اصفهان را برگزار کرد.
این برنامه با حضور «جواد محقق» دبیر دوازدهمین 
جشـنواره بین المللى شـعر فجـر و با اجراى «سـعید 

بیابانکى» شاعر برجسته اصفهانى برگزار شد.
مسعود دیانى، مجید سـعدآبادى، آرش شفاعى، پانته 
آ صفایى، سهیال عموشـاهى، على فردوسى، عباس 
کیقبادى، مهدى ملکى دولت آبادى، محمدحسـین 
ملکیـان، ریحانه واعظ شهرسـتانى، حمیدرضا وطن 
خواه و امیرحسـین یاورى در این برنامه شـعرخوانى 

کردند.

افتتاح 28طرح مخابراتى 
در اردستان 

28 طـرح مخابراتـى بـه ارزش 30 میلیـارد ریال در 
شهرستان اردستان افتتاح شد و به بهره بردارى رسید.
مدیـر اداره مخابـرات شهرسـتان اردسـتان گفـت: 
چهار ایسـتگاه تلفـن همراه در شـهرهاى اردسـتان 
و زواره از جملـه طـرح هـاى اجرا شـده هسـتند که 
هر یک داراى سـه فناورى نسـل2، نسـل3  و نسل 
4مى باشـند و ایسـتگاه اردسـتان به فنـاورى جدید 
4,5G نیز مجهزاست. حمیدرضا ترکیان محل تامین 
اعتبار اجراى این طرح ها را شـرکت مخابرات استان 
اصفهان عنوان کرد و گفت: 11 نقطه توسعه اینترنت 
روسـتاها، تلفن روستاى آسـتانه در بخش مرکزى و 
طرح توسعه پهن باند FTTH شـهر اردستان از هفته 

دولت تا دهه فجر اجرا و به بهره بردارى رسید. 

21میلیارد مترمکعب گاز در 
اصفهان مصرف مى شود

مدیرعامل شرکت گاز اسـتان اصفهان گفت: در این 
استان ساالنه بیش از 21میلیارد مترمکعب گاز توزیع 

و مصرف مى شود.
مصطفى علـوى افـزود: هم اینـک بـه 99/5درصد 
جمعیت شهرى و بیش از 95 درصد جمعیت روستایى 
استان اصفهان گازرسانى شده است. وى اضافه کرد: 
از مجموع 107 شـهر موجود در استان 103 شهر و از 
مجموع هزار و 448 روستاى مشمول گاز رسانى هزار 
و 338 روستا در استان از گاز طبیعى برخوردار هستند.

افتتاح آموزشگاه فنى و 
حرفه اى پردیس چادگان 

بخش تولیدى آموزشـگاه فنـى و حرفـه اى پردیس 
چادگان در رشته هاى صنایع پوشاك، صنایع دستى و 

خدمات تغذیه افتتاح و به بهره بردارى رسید.
ایـن آموزشـگاه بیـش از هـزار و 300 کارآمـوز در 
رشـته هاى مختلـف آمـوزش داده و 80 درصـد این 
افراد در بخش مشاغل خانگى مشغول به کار شده اند.

کارگاه«نماز و سالمت 
معنوى» درمبارکه 

کارگاه نماز و سالمت معنوى ویژه استادان وکارکنان 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه  برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه، حجت االسالم رنجبر، استاد 
حوزه و دانشگاه و دبیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان 
پیرامون بررسـى اثربخشـى نماز در ارتقاى بهداشت 
روان خانـواده، اهمیت نماز و راه هاى گسـترش آن، 
نقش سالمت معنوى بر بهداشت روانى انسان، رابطه 
معنوى انسان با پروردگار در طول نماز و نقش نماز در 
افزایش سالمت روانى خانواده توضیحاتى ارائه داد . 
وى در انتها به سواالت شرکت کنندگان پاسخ گفت 
و در پایان ایـن کارگاه،گواهى پایان حضـور در دوره 

هشت ساعته به شرکت کنندگان اهدا شد.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
طرح هاى کارانگیزى و توان افزایى در کمیته امداد به عنوان 
پیش نیاز طرح هاى خودکفایى با هدف ایجاد اعتماد به نفس 
و توانمندى هاى الزم در مددجویان براى حرکت به سمت 

خودکفایى و خروج از چرخه حمایتى اجرا مى شوند.
حمیدرضا شیران با اشاره به هدف گذارى کمیته امداد براى 
توانمندسازى مددجویان و خروج آن ها از زنجیره حمایت، 
اظهار داشت: طرح هاى اشتغال بیشترین سهم در تحقق این 
هدف مهم را خواهند داشت و در همین راستا در 10 ماهه سال 
جارى پنج هزار و 64 مورد طرح با اعتبارى بالغ بر 96 میلیارد 
تومان، براى تحقق این هدف در استان اصفهان اجرایى شده 

است. وى با اشاره به محدودیت منابع مالى کمیته امداد در 
این زمینه، افزود: تعداد هزار و 84 مورد از این طرح ها از محل 
منابع مالى امداد به میزان 22 میلیارد و 748 میلیون تومان 
و ســه هزار و 841 طرح نیز از محل وام هاى قرض الحسنه 
بانکى به میــزان 69 میلیارد تومان تأمین اعتبار شــده اند. 
وى گفت: طرح هاى اصلى کمیته امداد در حوزه اشــتغال 
طرح هاى کارانگیزى، توان افزایى و خودکفایى هستند که 
طرح هاى کارانگیزى و توان افزایى به  عنوان پیش نیازهاى 
طرح هاى خودکفایى اجرا مى شوند و هدف گذارى اصلى در 
این دو طرح، ایجاد اعتماد به نفس و توانمندى هاى الزم در 

مددجویان براى خروج از چرخه حمایتى است.

معــاون اداره کل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان از تهیه پرونده 11 اثر طبیعى 
این اســتان جهت ثبت ملى خبر داد. پرونده دریاچه نمک 
آران و بیدگل به عنوان بزرگترین دریاچه نمک ایران تهیه 
و جهت تصویب نهایى و ثبت به صورت مشترك به نام سه 
استان اصفهان، ســمنان و قم، به شوراى ثبت ملى کشور 

ارسال شد.
طاهرى از تصویب پرونده محوطــه طبیعى «نوار ریگ 
بلند» آران و بیدگل خبر داد و اظهارداشت: همچنین پرونده 
محوطه «فسیل آباد» در شهرستان آران و بیدگل، «چشمه 
آب سرخ» در روستاى فریزهند و کویر «چاله سنبک» در 

آران و بیدگل مطرح و با اکثریت آرا به تصویب رسید. وى 
ادامه داد: پرونده ثبت ملــى «کوه کرکس» به عنوان بلند 
مرتبه ترین کوه فالت مرکزى و منطقه شــرق کشور که 
در مرکز استان اصفهان واقع شــده و باعث تنوع اقلیمى 
در حاشیه کویر مرکزى ایران شــده است. معاون میراث 
فرهنگى اســتان اصفهان با اشاره به ارســال پرونده پنج 
درخت کهنسال به شــوراى ثبت ملى آثار تاریخى کشور 
گفت: درختان کهنسال مسجد جامع، بازار، روستاهاى برز 
و طار و محله «رهن» شهرستان نطنز که از حدود 500 تا 
1700 ســال قدمت دارند، جهت بررسى نهایى و دریافت 
شماره ثبت ملى به شوراى ثبت ملى آثار تاریخى ارسال شد.

11 اثر طبیعى استان اصفهان 
ثبت ملى مى شود

خودکفایى مددجویان
مهمترین برنامه کمیته امداد 

اعظم محمدى
همایش منطقه اى «طریق جاوید» با محوریت بررسى 
و بازخوانى آراء و اندیشــه هاى عرفانى، قرآنى و سیاسى 
امام خمینى(ره) با حضور اســاتید و دانشــجویان استان 
هاى مرکزى کشور و به همت جهاد دانشگاهى اصفهان 

برگزار شد.
معاون فرهنگى جهاد دانشــگاهى واحد اصفهان در این 
همایش، امام خمینى(ره) را به لحــاظ اخالقى، علمى و 
عرفانى شخصیتى بى نظیر دانست و گفت: آشنایى با سیره و 
اندیشه هاى امام(ره) مى تواند در حل بسیارى از مشکالت 
جامعه امروز نقش مؤثرى داشته باشد. بر همین اساس مى 

تواند به عنوان یک ضرورت مهم مورد توجه قرار گیرد. 
داریوش اسماعیلى برگزارى همایش منطقه اى «طریق 
جاوید» را با سه محور اندیشه هاى قرآنى و سبک تفسیرى، 
اندیشه هاى فلســفى و عرفانى و اندیشه هاى سیاسى 
امام(ره) براى دانشجویان استان هاى مرکزى عنوان کرد و 
گفت: متأسفانه آنگونه که باید و شاید، شخصیت بى نظیر و 
اندیشه هاى امام (ره) براى جامعه و نسل جوان تببین نشده 
است، بنابراین هدف از برگزارى همایش منطقه اى «طریق 
جاوید»، بررسى و باز خوانى اندیشه هاى عرفانى، قرآنى و 

سیاسى امام (ره) براى دانشجویان است.

اندیشــه هــاى امــام(ره) حاصــل 
اندیشه هاى اولیاست

رئیس مرکــز امــام (ره) ، انقالب و والیــت فقیه جهاد 

دانشگاهى هم به اندیشه هاى قرآنى امام (ره) اشاره کرد و 
گفت:  امام (ره) شخصیتى بى نظیر در طول تاریخ است و  
شاید بعد از ائمه اطهار(ع) کسى جز امام (ره) را سراغ نداشته 
باشیم که اندیشه هایش حاصل اندیشه هاى اولیا باشد که 
امروز تجلى پیدا کرده و حاصل آن انقالب اسالمى است 

که براى ما به ارمغان آورده است.
هاشمى ترجنى علت اینکه یکى از محورهاى این همایش 
انتخاب اندیشــه هاى قرآنى امام (ره) بوده این است که 
امام خمینى (ره) قرآن را تجلى اسماء  الهى و اسم اعظم 
مى دانند، کتاب مقدسى که صورت احدیت، جمیع اسماء 

الهى و معرف حق است.
وى با بیان اینکه قرآن حقیقتى است بین خدا و پیامبر(ص) 
عنوان کرد: امروز ما هرچه داریم از شعاع عالم قرآن داریم  
و اگر ما امروز اندیشه امام (ره) را بازخوانى مى کنیم به این 
دلیل است که این اندیشه در انقالب اسالمى رواج یابد و 
انقالب اسالمى و کشور در راســتاى فرهنگ انقالبى و 

حقیقت الهى رشد و تجلى پیدا خواهد کرد.

اندیشــه امام(ره) مبتنى بر سازگارى 
اسالمیت و جمهوریت است

محمود حسینى یکى از پیشــگامان انقالب اسالمى 
و استاندار ســابق اصفهان هم پیرامون اندیشه هاى 
سیاســى امام خمینى (ره) به ایراد ســخن پرداخت و 
گفت:  در طول 150 سال اخیر آرمان هاى پیشرفت، 
برابرى، آزادى، استقالل و بازگشــت به خویشتن از 

درون مردم جوشید و به خواســت عمومى تبدیل شد 
و در نهایت تکامل تمام آرمان ها در انقالب اسالمى 

بازتاب یافت.
حسینى درتشریح اندیشــه هاى سیاسى امام (ره) به 
تشکیل جمهورى اسالمى اشاره و بیان کرد: اندیشه 
امام (ره) مبتنى بر ســازگارى اسالمیت و جمهوریت 
است. ایشان به تشکیل جمهورى اسالمى نظر داشتند 
و با حکومت و خالفت اسالمى مخالف بودند زیرا در 
اندیشه امام(ره) جمهورى اصالت دارد و بنابر خواست 
مردم است یعنى اگر رأى مردم نباشد جمهوریت وجود 
ندارد و اگر جمهوریت نباشــد، اسالمیت تحقق نمى 
یابد. پس در ســال 58 با اکثریــت 98 درصدى رأى 
مردم، کشور بر اساس جمهوریت و اسالمیت استقرار

 یافت.

تا انسان خود را نسازد نمى تواند جامعه 
را بسازد

معاون فرهنگى دانشــگاه اصفهــان هم درخصوص  
اندیشه هاى فلســفى وعرفانى امام (ره) سخن گفت 
و افزود: یکى از ویژگى هــاى امام(ره) بحث جامعیت 
ایشان بود زیرا توانســت در جامعه و در عصر خود به 

عنوان یک الگو مطرح باشد. 
حجت االسالم شاه نظرى به جامعیت عرصه مباحث 
انسان شناسى، وجود شناســى و مباحث فلسفى که

 مى تواند بنیاد فکرى یک انسان باشد اشاره و عنوان 
کرد: در بحث انســان شناســى، امام (ره) با توجه به

بحث هاى اخــالق و عرفان، مســئله تهذیب نفس 
و ساختن خود انســان را مهم دانســتند و پیرو این، 
امــام (ره) معتقد بــود که تا انســان خود را نســازد 
نمى توانــد جامعــه را بســازد و بر همین اســاس 
بود کــه آثــار بســیار گســترده امــام (ره) و  این 
ویژگى هاى امام (ره)  کمتر براى نســل جوان امروز  
مطرح شده است پس توصیه مى شود اندیشه هایى که 
مى تواند سرلوحه تاریخ بشر باشد را بازخوانى کنیم تا 
بتوانیم «طریق جاوید» (اندیشه هاى قرانى، فلسفى، 

عرفانى و سیاسى امام خمینى (ره))  را داشته باشیم.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: جعل عالمت 
اســتاندارد وجود دارد و ظرف دو ســال گذشــته 600 
مورد جعل عالمت اســتاندارد در اســتان کشف شده

 است.
غالمحسین شــفیعى اظهارداشــت: 60 درصد عسل 
وارد شــده در بازار تقلبى است، زیرا اســتاندارد عسل 
مشمول استاندارد اجبارى نیست و استاندارد آن تشویقى

 است.
وى افزود: هزار قلم کاال مشــمول اســتاندارد اجبارى 
است و مطابق استاندارد باید کاال تولید شود وگرنه واحد 

تولیدى مشمول جریمه قرار مى گیرد.
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان گفت: تولید، توزیع 
و تمرکز کاالها بدون عالمت استاندارد ممنوع است و 
متخلف محسوب شده و از طریق مراجع قانونى برخورد 

مى شود.
وى ادامه داد: عدم آشنایى با قوانین استاندارد سبب بروز 
مشکالت و تخلف در تولید کاالى استاندارد مى شود و 
کارشناسان رسمى استاندارد مى توانند بدون هماهنگى 
در واحدهاى تولیدى ورود پیدا کــرده و از محصوالت 

نمونه بردارى کنند.
■■■

شــفیعى در ادامه گفت: کارشناسان اســتاندارد ضابط 
قضائى هستند و نیاز به حکم دادســتان نیست و تمام 
واحدهاى تولیدى باید مســئول کنترل کیفیت داشته 

باشند وحضور کارشــناس کنترل کیفیت در واحدهاى 
تولید ضرورى است.

وى تأکید کرد: واحدهاى تولید محصوالت ساختمانى 
باید آزمایشــگاه داشته باشــند یا با آزمایشــگاه اداره 

استاندارد قرارداد منعقد کنند.
■■■

مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان این که دریافت 
عالمت استاندارد هزینه بردار نیست، اضافه کرد: به دلیل 

عدم استفاده از مصالح باکیفیت، عمر ساختمان در کشور 
ایران 20 سال است در صورتى که در برخى کشورها به  
300 سال مى رســد و به مدت 100 سال اجازه تخریب 

اسکلت داده نمى شود.

 در همایش منطقه اى «طریق جاوید» عنوان شد:

امام (ره) شخصیتى بى نظیر در طول تاریخ است

نصف جهان  جاده ارتباطى برزك- کاشان با فاصله 50 کیلومتر بعد از 
45 سال از احداث، بهسازى و دو بانده مى شود.

منصور صباغیان، رئیس شوراى شهر برزك به بازسازى 15 کیلومتر از 
جاده برزك- کاشان اشاره  و عنوان کرد: جاده برزك- کاشان با قدمت 
45 سال، براى تردد فعلى خودروها مناسب نیست و 5 درصد از ترددها 
را جوابگوســت؛ پس  نیاز به دو بانده شدن دارد و همچنین شناسایى 

نقاط حادثه خیز این جاده الزم و ضرورى است. 
صباغیان با تأکید بر بهسازى پروژه هاى عمرانى با قدمت زیاد متذکر 

شد: جاده ارتباطى برزك- کاشــان براى دو بانده شدن، بهسازى و 
شناســایى نقاط حادثه خیز اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد تومان نیاز 

دارد.
به گفته وى در حال حاضــر بالغ بر 10 کیلومتر این جاده بهســازى 
شــده و نقاط حادثه خیز آن در حال اصالح اســت و با این تفاصیل، 
از دولت درخواســت تســریع در عملیات اجرایى این جاده را داریم 
ضمن اینکه جاده برزك- کاشــان جزو طرح هاى ملى ثبت شــده

 است.

جاده 
برزك- کاشان 
بعد از45سال 
دوبانده 
مى شود

کشف 600 مورد جعل عالمت استاندارد  3 فروند هواپیماى جنگى زمین گیر شده عملیاتى 
شد.

فرمانده پایگاه شــهید بابایى اصفهان در مراسم 
رونمایى از ایــن هواپیماهاى جنگى بازســازى 
شده گفت: با بازگشت و بهره بردارى از سه فروند 
هواپیماى زمین گیر شده اف14، اف 7 و پى سى 7 

ظرفیت عملیاتى این پایگاه هوایى افزایش یافت.
امیر سرتیپ خلبان ستادمحمد جعفر تک  با اشاره 
به ورود جنگنده هاى اف 14 در سال هاى پایانى 
رژیم پهلوى، ادامــه داد: در ابتداى انقالب پس از 
خروج مستشاران آمریکایى، آنها اذعان مى کردند 
شما نمى توانید این پرنده ها را پرواز دهید و مجبور 
مى شوید براى پرواز دوباره دست به دامان ما شوید.

وى اظهار کرد: پس از آغاز جنگ تحمیلى، شهید 
بابایى با هواپیماى اف 14 بیش از چهار ساعت و 45 
دقیقه پرواز کرد و در طول سالهاى دفاع مقدس این 

پرنده ها 16 هزار سرى پرواز انجام دادند.
همچنیــن فرمانده گردان اورهال پایگاه هشــتم 
شکارى شهید بابایى اصفهان در این مراسم گفت: 
تالش براى اورهال پرنده هاى زمین گیر شده در 

دستور کار قرار دارد.
سرهنگ مجتبى میکنى افزود: هواپیماى پى سى 
7، که سال 95 زمین گیر شده بود در مدت یکسال 
و صرف پنج هزار ساعت کار کارشناسى به مرحله 

عملیاتى رسید. 
وى اضافه کرد: جنگنده اف 7 نیز ســال 92 زمین 
گیر شــده بودکه و پس از مراحل اورهال و پس از 

چهار مرحله پرواز آزمایشى، مجددا عملیاتى شد.

عملیاتى شدن
 3 جنگنده زمینگیر شده

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: در حال 
حاضر برنامه اى براى خرید ســهام شرکت ذوب آهن 

اصفهان نداریم.
بهرام ســبحانى درباره اظهارات اخیر برخى نمایندگان 
مجلس مبنى بر برنامه فوالد مبارکه براى خرید سهام 
ذوب آهن با وجود تکذیب چند باره وى، اظهارداشــت: 
حتى وزیــر صنعت، معــدن و تجارت نیــز در این باره 
صحبت هایى مبنى بر ورود ما در این زمینه داشت. وى 
ادامه داد: اما در حال حاضر در این باره برنامه اى نداریم و 

در حال بررسى هستیم. 
ســبحانى افزود:البته بارها گفته ام اگر شــرکت ذوب 
آهن کمــک بخواهد ما کمک خواهیم کرد تا مســائل 
آن حل شــود و این کمک تنها به معناى خرید ســهام

 نیست.
وى همچنین درباره آخرین وضعیــت مذاکرات انجام 

شده براى خرید فوالد اکسین نیز گفت: اتفاق جدیدى 
در این بــاره رخ نــداده و همچنان در حــال مذاکره و 
برگزارى جلسات هستیم و تاکنون توافقى حاصل نشده

 است.
سبحانى در پاســخ به ســوالى مبنى بر اینکه استاندار 
خوزســتان مى گوید باید ســهام فوالد اکسین به یک 
شرکت خاص واگذار شــود، اظهارداشت: بهتر است از 

خود استاندار در این باره سوال کنید.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به اجراى 
 SMS طرح توســعه فوالد هرمزگان و قراردادى که با
به امضا رسیده اســت، افزود: قرارداد این طرح توسعه 
امضا شــده و در مراحل تهیه فاینانس قــرار دارد. وى 
بیان داشــت: فاینانس این قرارداد از طریق ایتالیا و در 
قالب بســته پنج میلیارد یورویى و با بیمه ساچه تامین

 مى شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

به ذوب آهن کمک مى کنیم اما نه با خرید سهام

مدیرکل استاندارد استان اصفهان مطرح کرد

نصف جهــان سرانه مصرف مرغ گوشتى در اصفهان 25 
تا 26 کیلو گرم در سال اســت که این میزان از میانگین 

جهانى بیشتر است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت ســفید شهرستان 
اصفهان گفت:  استان اصفهان بعد از مازندران، دومین 
تولید کننده مرغ گوشــتى کشور اســت که مازاد مرغ 

مصرفى خود را به استان هاى همجوار صادر مى کند.
اصغراحســان مهــر  در خصــوص  میــزان مــرغ 
مصرفى اصفهانــى ها عنــوان کرد: ســرانه مصرف 
مــرغ گوشــتى در اصفهان 25 تــا 26 کیلــو گرم در 
ســال اســت که این مقدار از میانگین جهانى بیشــتر

 است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشــت سفید از نرخ جدید 
پروتئینى گوشــت مرغ خبر داد و گفــت:  هرکیلو مرغ  
مصرفى با قیمت 7690 تومان دربازار اصفهان به فروش

 مى رسد.

به گفته احسان مهر بازرســى از 536 واحدهاى صنفى 
پروانه دار و 376 در دســت اقدام بــراى دریافت پروانه 
کسب، توســط اتحادیه گوشت ســفید در حال انجام 

است.

مرغ مصرفى اصفهانى ها
 بیشتر از میانگین جهانى است
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ساسان اکبرزاده
همزمان با دهه فجر چندین پروژه عمرانى، فرهنگى و... در منطقه یک 
شهردارى با شعار «اصفهان در مسیر امید» با حضور شهردار اصفهان به 

بهره بردارى رسید.
شهردار اصفهان قبل از افتتاح این پروژه ها، در محل شهردارى مرکزى 
اصفهان در جمع دوچرخه سواران در سخنان کوتاهى، این اقدام را ایجاد 
محیطى سالم براى مردم و در راستاى رفع آلودگى هوا دانست و خواستار 

استمرار آن شد.
قدرت ا... نوروزى سپس در گذر فرهنگى چهارباغ که به مناسبت دهه فجر 
تا 22 بهمن برگزار مى شود از نمایشگاه ماشین هاى برقى، پاکروهاى برقى 

و... بازدید و کالسکه برقى را رونمایى کرد.
شهردار اصفهان در ادامه با چیدن روبان تکمیل خیابان صاحب روضات و 

بوستان محلى سپهر، این پروژه هاى عمرانى را در منطقه یک افتتاح کرد 
و در جشن انقالب تحت عنوان جشن همدلى با به اهتزاز درآوردن پرچم 

جمهورى اسالمى ایران، شرکت کرد.
شــهردار اصفهان پس از افتتاح پروژه هاى عمرانى- فرهنگى منطقه 
یک شهردارى اصفهان و شرکت در جشن انقالب در میدان جمهورى 
اسالمى اصفهان گفت: در دهه فجر سال جارى جمعاً 500 پروژه عمرانى، 
فرهنگى، ورزشى، خدماتى و... در شهر اصفهان به بهره بردارى مى رسد. 
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: امروز هــم چندین طرح و پروژه در منطقه 
یک شهردارى اصفهان همچون خیابان صاحب روضات، بوستان ملى 
سپهر و... به بهره بردارى رسید که مى تواند در ایجاد رفاه شهروندان مؤثر 
باشد. وى افزود: آرزوى ما مسئوالن در شهر آن است که همواره لبخند 
بر لب شهروندان را شاهد باشــیم و وظیفه ما مهیا کردن زمینه نشاط در 

ایام و مناسبت هایى اســت که دهه فجر مهمترین این جشن ها به شمار 
مى رود تا بتوانیم با دعوت از هنرمندان و خوانندگان، شادى و نشاط را در 
بین شهروندان گسترش دهیم. نوروزى براى همه شهروندان در این ایام، 
روزهایى پر از شادى آرزو کرد. شهردار اصفهان در ادامه همزمان با پخش 
سرود پرافتخار جمهورى اسالمى، پرچم جمهورى اسالمى را در میدان 

جمهورى اصفهان به اهتزاز درآورد.
■■■

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان هم در زمینه افتتاح و بهره بردارى از 
پروژه هاى عمرانى، خدماتى، فرهنگى و... در منطقه یک به نصف جهان 
گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون 27 پروژه کوچک و بزرگ عمرانى، 
خدماتى، فرهنگى و... با 121 میلیارد تومان در منطقه یک شــهردارى 
اصفهان در دستور کار بود که توسط مدیران قبلى و تالش همکاران اجرا 

شده و در حال اجراست که جا دارد از آنان قدردانى کنم.
مهین شکرانى که اولین زن شهردار پس از انقالب در اصفهان است، گفت: 
امروز و در دهه فجر انقالب اسالمى با حضور شهردار اصفهان و جمعى از 
مسئوالن، دو پروژه تکمیل و خیابان صاحب روضات و بوستان سپهر رسمًا 

به بهره بردارى رسید.
وى ادامه داد: بوستان محلى سپهر با مساحت چهار هزار و 800 مترمربع 
با 209 میلیارد ریال و خیابان صاحــب روضات به طول 700 متر اجرایى 
شد. مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان افزود: اجراى پارك هاى محلى، 
بازسازى آرامگاه صائب، کف سازى محور على قلى آقا حدفاصل بازارچه تا 
گذر جامى که پتانسیل خوبى دارد از جمله پروژه هایى است که در منطقه 

یک عملیاتى خواهد شد.
شکرانى بودجه سال جارى در منطقه یک شهردارى را 98 میلیارد تومان 

بیان کرد و گفت: پیش بینى بودجه سال آینده کمتر از سال جارى به میزان 
88 میلیارد تومان است که به نظر مى رسد واقعى تر باشد. این در حالى است 
که تاکنون 50 درصد بودجه ســال جارى محقق شده و به نظر مى رسد 

امسال نتوانیم به بودجه واقعى برسیم.
وى مشکل شهردارى منطقه یک را آزادسازى اعالم کرد و افزود: وجود 
بافت فرســوده و کوچه هاى باریک قدیمى در منطقه یک از مســائل و 
مشکالت اساسى است که امید اســت با همراهى شهروندان و ساکنین 

منطقه، بتوانیم بر مشکالت فائق آییم.
مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان اظهار کرد : امروز به عنوان مدیر منطقه 
یک شهردارى اصفهان از اینکه خدمتگزار شهروندان هستم احساس خوبى 
دارم و ارتباط بسیار خوبى با شــهروندان برقرار شده است و امیدوارم این 

همکارى ها، تداوم یابد.

افتتاح پروژه هاى منطقه یک شهردارى اصفهان
در مراسمى با حضور شهردار اصفهان صورت گرفت

در ششمین روز از دهه مبارك فجر و طى مراسمى؛

نصف جهان   4 پروژه عمرانى، فرهنگى و ورزشى با حضور شهردار 
اصفهان در منطقه 9 شهردارى افتتاح شد و به بهره بردارى رسید.

شــهردار اصفهان پس از افتتــاح این پروژه هــا در منطقه 9، به 
خبرنگاران گفت: در ششــمین روز از دهه مبارك فجر، به دنبال 
افتتاح پروژه هاى مختلف در شــهر اصفهان، امروز چهار پروژه 
عمرانى، خدماتى و ورزشــى در منطقه 9 با حضور خانواده شهدا، 

معتمدین و... به بهره بردارى رسید.
قدرت ا... نوروزى با تشریح این پروژه ها افزود: منطقه 9 استحقاق 
خدمات بیشترى دارد و ساخت ورزشگاه در این منطقه که جوانان 

امکانات کمترى دارند مى تواند نشاط بیشتر آنان را فراهم آورد.
وى اظهار امیدوارى کرد مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان بتواند 
با حمایت مردم، زمین هاى بیشترى را تملک کرده و پارك هاى 
بیشترى ایجاد کند و آبادانى را در منطقه 9 بیش از گذشته، ایجاد 

نماید. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس مردم مؤمن 
و متعهد منطقه 9 اصفهان براى انقــالب هزینه داده اند، بر توجه 

بیشتر مسئوالن براى آبادانى و عمران در این منطقه تأکید کرد.
نوروزى گفت: منطقه 9 شــهردارى اصفهان داراى مشــکالت 
بسیار زیادى است که همســایگى آن با دیگر شهرها از آن جمله 
مى باشد که امید است با کمک همه، موانع در این منطقه برطرف 

شود.
وى افزود: منطقه 9 داراى اراضى کشاورزى بوده و خشکسالى در 
این منطقه اثر سوء گذاشته است، از سوى دیگر منطقه 9 از لحاظ 

دسته بندى مناطق، دومین منطقه داراى فرسودگى است.
نوروزى با بیان اینکه 20 درصد کل اصفهان داراى بافت فرسوده 
است، یادآور شد: سیاست دولت در اجراى بازسازى بافت از همت 
آباد شروع شد و امید است بتوانیم بافت هاى فرسوده را تغییر دهیم.

■■■
مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان هم به نصف جهان گفت: به 
مناســبت دهه فجر، بهره بردارى از چهار پروژه شامل فاز چهارم 
بوســتان مهر، فاز دوم پارك کوهسار، بوســتان و پارك جنت و 
ورزشــگاه روباز زهران در منطقه 9 اصفهان با حضور شــهردار 
اصفهان، جمعى از مســئوالن، معتمدین محلى، خانواده معظم 

شهدا و خبرنگاران آغاز شد.
ســید عباس روحانى افزود: فاز چهارم بوســتان مهر با مساحت 
هشــت هزار مترمربع با اعتبار 18 میلیارد ریال اجرا شد و تا 17 
هزار مترمربع قابل توسعه است که در برنامه سال آینده قرار دارد. 
همچنین فاز دوم پارك کوهســار در چهار هزار مترمربع با اعتبار 
17 میلیارد ریال بوده و سال آینده در ضلع شرقى توسعه مى یابد. 
سومین پروژه بوستان جنت در ضلع جنوب خیابان آتشگاه با هدف 
توسعه فضاى تفرجگاهى و اتصال محور گردشگرى آتشگاه به 

ناژوان اجرا شده که در 18 هزار مترمربع با اعتبار 116 میلیارد ریال 
به بهره بردارى رســید که در آن پارك براى معلولین هم در نظر 
گرفته شده است و چهارمین پروژه افتتاح شده هم ورزشگاه روباز 
در منطقه زهران بود که مساحت آن ســه هزار مترمربع بوده که 
داراى زمین فوتبال با چمن مصنوعى، والیبال، بسکتبال و تنیس 

روى میز است.
روحانى مى گوید: در ســال جارى تاکنون با هزینه اى افزون بر 
یکصد میلیارد ریال پروژه هاى مختلفى همچون احداث پارکینگ 
و توسعه فضاى سبز پارك جنت، احداث مجتمع تجارى مسکونى 
قدس، مجتمع تجارى مســکونى اشرفى اصفهانى، فعالیت هاى 
مستمر زیرسازى و آســفالت، ســاماندهى مادى ها، ساماندهى 
پارك هاى محلى و روشــنایى، در منطقــه 9 اجرایى و عملیاتى 

شده است.
وى منطقه 9 را ریه تنفســى اصفهان با بیــش از دو هزار و 500 
ســال ســابقه تمدنى خواند و گفت: این منطقه به علت کمبود 
فضاى تفرجگاهى نیازمند بوســتان هاى شهرى است که ما نیز 
تاکنون در این راستا گام برداشــته ایم و سه بوستان در دهه فجر 

بهره بردارى شد.
مدیــر منطقــه 9 شــهردارى اصفهان اظهــار کــرد: بودجه 
محرومیت زدایى براى مناطق محروم همچون منطقه 9 شهردارى 
اصفهان در نظر گرفته شده و به مناطق محروم به صورت متمرکز 
از سوى شهردارى مرکزى کمک مى شود اما در این میان به برخى 
از این شهردارى ها به صورت اندك و به برخى دیگر بیشتر کمک 

مى شود و در حقیقت توازن براى این پرداخت وجود ندارد.
وى خاطرنشان کرد: از محل بودجه محرومیت زدایى به منطقه 9، 
سال گذشته پنج میلیارد تومان و امسال سه میلیارد تومان کمک 
شد در حالى که برخى از مناطق از بودجه محرومیت زدایى کمک 

15 میلیارد تومانى دریافت کردند.
مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان بودجه سال آینده شهردارى 
منطقه 9 اصفهان را 54 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بودجه 
امسال شــهردارى منطقه 9 اصفهان 56 میلیارد تومان بوده که 
تاکنون 50 درصد آن تحقق یافته و به نظر مى رسد تا پایان سال 
جارى این میزان به 65 درصد برسد  و نتوانیم به طور کامل بودجه 

را محقق کنیم.
روحانى خواستار همکارى مردم مؤمن، متعهد و والیتمدار منطقه 9 
اصفهان با شهردارى شد و گفت: بدون همکارى و مشارکت مردم، 

منطقه توسعه نخواهد یافت. 
وى ادامــه داد: در 23 محلــه منطقه 9 شــهردارى اصفهان، ما 
شــورایارى ها را تشــکیل داده و از هــر محلــه یــک نماینده 
داریــم و فعالیت ها را براســاس نیــاز و اولویت بنــدى انجام

 مى دهیم.

4 پروژه در منطقه 9 شهردارى اصفهان به بهره بردارى رسید
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نرخ بیکارى 
در شهر دهق،

  صفر است

بسته تشویقى ساخت و ساز به مرحله سوم رسید

اجراى 110پروژه، نتیجه 110 روز کار

تکمیل طرح هاى نیمه تمام 
اولویت سال آینده شهردارى مبارکه

شهردار چادگان:

3

مسکن مهر مجلسى 
همچنان 

نیمه تمام است

نوسازى بافت هاى فرسوده شــهرى، از جمله اقداماتى است 
که سال ها است شــهردارى ها با همراهى دولت طى برنامه 
ریزى هاى مختلف در صدد اجراى آن هســتند؛ برنامه هایى 
که بیشتر سعى داشــته تا با ترغیب و تشویق بخش خصوصى 
و ســرمایه گذار، آنان را نســبت بــه ادامه ســرمایه گذارى، 
ساخت و نوسازى این بافت هاى فرســوده در مناطق ترغیب 

کند.
ارائه برخى امتیازات نظیر ارائه بسته هاى تشویقى جدید توسط 
شهردارى که شــامل «تخفیف 50 تا 100 درصدى عوارض 
ســاخت»، «ارائه یک تا دو طبقه تراکم تشــویقى»، «اجازه 
کســرى پارکینگ معادل نصف واحدهاى مسکونى پروژه»، 
«تامین رایگان هزینه طراحى و اجراى نما» و «پرداخت یارانه 
9 درصدى نرخ ســود وام نوســازى» از جمله این برنامه هاى 
تشویقى است، از سوى دیگر برخى مدیران شهرى اعتقاد دارند 
که بسته تشویقى طراحى شده در حال حاضر منجر به کاهش 
حداقل 25 درصد هزینه هاى ســاخت و ساز در محدوده بافت 
فرسوده شــده و کاهش هزینه ها تا سقف 47 درصد نیز امکان 

پذیر است.
■■■ 

این در حالى اســت که باوجود ارائه این بسته هاى پیشنهادى 
و تشــویقى از ســوى شــهردارى و دولت، آنچنان سرمایه 
گذاران تمایــل چندانى بــراى این قبیل ســرمایه گذارى ها

 ندارند.
برخى از این سرمایه گذاران بخش خصوصى بر این باور  هستند 
که ســرمایه گذارى و ساخت و ســاز در این مناطق از ریسک 
باالیى براى ســرمایه گذار برخوردار است و براى یک سرمایه 
گذار در درجه نخست، بازگشت ســرمایه مهم است که با رویه 
موجود در بافت هاى فرسوده، این بازگشت سرمایه به دالیلى 
نظیر نبود خریدار تا قیمت اندك فروش واحدهاى مسکونى و 
برخورد مردم و مشــارکت ضعیف مردم براى بخش خصوصى 
توجیه اقتصــادى الزم را ندارد، بنابراین برخــى تمایلى براى 
سرمایه گذارى در این مناطق ندارند و برخى دیگر نیز در صورت 
حضور دولت و ارائه برخى برنامه ها از سوى دولت یا مجلس از 

این مهم استقبال  کنند.
■■■ 

محســن مقدس زاده، عضو ســابق ســندیکاى شرکت هاى 
ساختمانى درخصوص ســرمایه گذارى و نوسازى بافت هاى 
فرسوده گفت: هر نوع ســرمایه گذارى در این بخش به مراتب 

بهتر از ساختمان سازى در مناطق دورافتاده اى به نام مسکن 
مهر اســت. وى افزود: نوسازى واحد هاى مســکونى در این 
بافت ها به دلیل برخــوردارى از برخى امکانات نظیر آب، برق 
و گاز بــه مراتب مقرون به صرفه تر از ســاخت مســکن مهر 

است.
اما از ســویى دیگر، بســیارى از ســاکنان این مناطق یا این 
قبیــل محالت، وابســتگى زیــادى به محله شهرســکونت 
خودشــان دارنــد بنابراین شــاید آنان بــه ایــن راحتى از 
آمادگى برهــم زدن بافت محل ســکونت شــان برخوردار

 نباشند.
 از ســویى دیگر، براى انجام این مهم، شــهردارى ها نیز به 
دنبال این موضوع رفــت و برخى از این منــازل را خرید. اما 

در ادامه دیدیم که بســیارى از این مردم فروشــندگان خوبى 
نبودند یــا وقتى با خریــدار روبه رو مى شــدند، با دو تا ســه 
برابر قیمت مى خواســتند واحدهاى فرســوده خودشــان را 

بفروشند.
اینجاست که براى نوسازى این بافت هاى فرسوده نیز نیازمند 
مصوبه مجلس در راستاى وضع برخى قوانین و تشکیل برخى 
تشــکالت دولتى به جهت تســهیل در امر خریــد این قبیل 
واحد هاى مسکونى فرسوده است تا در اختیار سازنده قرارگیرد 
که اگر چنین اتفاقى بیفتد، مطمئنا سازندگان بسیارى وارد این 

مقوله خواهند شد.
باوجود تمــام تســهیالتى که شــهردارى به ســازندگان یا 
ســرمایه گذاران اعطا خواهد کــرد، برخى به دلیل ریســک 

بازگشت ســرمایه یا ســود اندك حاضر به ســرمایه گذارى 
نیستند. 

البته با ســود کمتر نیز مى توان به این قبیل ســاخت و ساز ها
 پرداخت. این در حالى اســت که بازگشــت ســود این قبیل 
ســرمایه گذارى ها خیلى بیشتر از ســرمایه گذارى است، اما 
مشروط به آنکه تســهیالتى نظیر خرید ســاختمان فرسوده 
در کنار سایر تســهیالت عنوان شده از ســوى دولت صورت 
پذیرد، در این صورت مورد استقبال سازندگان نیز قرار خواهد 

گرفت.
■■■ 

البته عــالوه بر تســهیالتى که شــهردارى ها ارائــه کرده 
اســت، الزم است تســهیالت دیگرى را براى ســاکنان این 

بافت هاى فرســوده در نظر گرفت تا آنان براى نوســازى این
 بافت ها ترغیب شــوند. ازســویى دیگر، باید حاشــیه سود 
ســازندگان را نیز باال برد تا این کار براى آنان با بازگشت سود 

همراه شود.
■■■ 

محمد عطاریان، رئیس شــوراى عالى سندیکاى شرکت هاى 
ساختمانى ایران در خصوص عدم اســتقبال سرمایه گذاران از 
هر گونه سرمایه گذارى پیرامون نوسازى بافت هاى فرسوده، 
به نتایج سرمایه گذارى هاى انجام شده طى سال هاى گذشته 
اشاره کرد و افزود: طى چند سال گذشته نه فقط سرمایه گذارى 
در بافت هاى فرســوده نتایج مالى مثبتى به همراه نداشت، که 
بیشتر به دلیل حاشــیه سود اندکى که براى ســرمایه گذار در 
برداشت مقرون به صرفه نبوده، سرمایه گذار باوجود تسهیالت 
اعطایى از سوى شهردارى، از ادامه ساخت وساز در این مناطق 

صرف نظر کرده است.
اکنون نیز به دلیل عــدم فعالیت بخش خصوصى و رکودى که 
در اقتصاد کالن کشور حاکم است، بخش خصوصى نمى تواند 
به راحتى در این بخش ها ســرمایه گذارى کند یا کارها را به 
ســرعت پیش ببرد چرا که بخش خصوصى از رونق اقتصادى 
بهره مند نیســت و از این قبیل ســرمایه گذارى هــا نیز حذر 

مى کند.
پس باید گفت عمال ســرمایه گذارى بخش خصوصى در این 
بخش دچار رکود شده است، حتى اگر هم سرمایه اى در راستاى 
ساخت و ساز صورت بگیرد؛ در شرایط فعلى از خریدار مسکن 
خبرى نیست چه بسا بخش خصوصى براى ساخت واحد هاى
 بــزرگ و کوچک ســاختمانى هزینــه اى هم مــى کند، اما
 ساختمان ها براى فروش دچار مشــکل مى شوند. در شرایط 
فعلى حتى کسى براى قیمت پرسیدن و چانه زدن قیمت مسکن 
هم اقدام نمى کند پس این ساخت و ســازها در شرایط فعلى 

مقرون به صرفه نیست.
شرایط فعلى که براى ســرمایه گذار مسکن پیش آمده باالى 
شــهر، مناطق مرکزى و بافت فرســوده نمى شناسد. در حال 
حاضر بسیارى از ساخت وســازهاى صورت گرفته نیمه کاره 
در خارج یا مناطق مختلف شــهر رها شــده اســت یا چه بسا 
بسیارى از واحدها نیز ســاخته ش،ده اما خالى از سکنه است 
چراکه از خریدار مســکن خبرى نیســت. از این رو، تمام این 
مسائل کنار یکدیگر نشانه رکود در بخش مسکن است و تا این 
رکود ادامه داشته باشد، کســى تمایلى به ادامه سرمایه گذارى

 ندارد.

عدم استقبال سرمایه گذاران از نوسازى بافت هاى فرسوده 
نوسازى بافت هاى فرسوده  ریسک سرمایه گذارى در تقابل با اصرار مسئوالن

سهیال وکیلى
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رئیس اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان از آغاز مرحله 
سوم و پایانى بسته تشویقى ســاخت و ساز با 25 درصد 
تخفیف ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى خبر داد و 
گفت: این بسته تشویقى در رونق بخشى صنعت ساخت و 

ساز و اقتصاد شهر تاثیر دارد.
مهدى زارعى اظهارداشت: بسته تشویقى ساخت و ساز 
امسال از سه دوره تشکیل شد که دوره نخست به مدت 
یک ماه با 35 درصد تخفیف و مرحله دوم از ابتداى دى 
ماه تا 15 بهمن با 30 درصد تخفیف ارزش افزوده تجارى 
و تراکم مسکونى بود. وى تصریح کرد: دوره سوم بسته 
تشویقى ساخت و ساز از 16 بهمن ماه آغاز شده و تا پایان 

اسفندماه ادامه خواهد داشت. رئیس اداره ممیزى درآمد 
شهردارى اصفهان گفت: تفاوت این دوره با دوره قبل این 
است که از مجموع تخفیف ها پنج درصد کاهش یافته و 
ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى در صورت پرداخت 

نقدى با 25 درصد تخفیف ارایه مى شود.
وى با اشــاره به تخفیف هاى در نظر گرفته شــده براى 
نوسازى بافت فرسوده شهر اصفهان اظهارداشت: با توجه 
به اینکه ایمن سازى شهر به صورت متعادل و حفظ جان 
شهروندان از وظایف شهردارى ها به شمار مى رود، در بسته 
تشویقى ساخت و ساز شهردارى اقدام به ارایه تخفیف70 

درصدى در محدوده بافت فرسوده شهر کرده ایم.

رئیس شوراى اسالمى شهرمبارکه گفت: در تدوین تعرفه 
دفترچه عوارض محلى سال 97 شهردارى مبارکه، باید 
نرخ ها و تعرفه ها متناسب با نیازها و وضعیت اقتصادى 
شهروندان باشــد تا بتوان بخش عمده اى از مشکالت 

مربوط به شهروندان در این زمینه را برطرف نمود.
سجاد خالوزاده اظهار داشت: با توجه به اینکه بررسى و 
نیازسنجى مشکالت شهروندان در حوزه هاى مختلف 
شهرى، یکى ازضرورت ها به شمار مى رود، خوشبختانه 
از ابتداى آغاز به کار شوراى پنجم، این برنامه در دستور 

کار شورا قرار گرفته است.
وى بیان داشت: با تشکیل جلسات مداوم و در دستور کار 

قرار دادن این ضرورت، بیشــتر درخواست هاى مردمى 
که به شهردارى و شورا ارسال شده بود،  مورد بررسى و 
رســیدگى قرار گرفته و اغلب به نتیجه رسیده یا در حال 

پیگیرى مداوم تا رسیدن به نتیجه مى باشیم.
رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه افزود: در بررسى هاى 
جامع و کامل از تعرفه عوارض محلى سال جارى به این 
نتیجه رسیدیم که تعرفه مناســبى را باید تهیه و تدوین 
کنیم که ضمن در نظر گرفتن تمامى ضوابط و  مقررات، 
متناسب با نیازها و وضعیت اقتصادى عموم شهروندان 
باشــد تا بتوان بخش عمده اى از مشــکالت مربوط به  

شهروندان را در مباحث پرداخت عوارض رفع کرد.

بسته تشویقى ساخت و ساز 
به مرحله سوم رسید

باید نرخ ها و تعرفه ها متناسب 
با نیازهاى شهروندان باشد

در شهرضا 370 هکتار 
بافت فرسوده وجود دارد 

شهردار شهرضا گفت: متأسـفانه اتوبوس هاى شهرى 
شهرضا بیش از مدت زمان اسـتاندارد فعالیت کرده اند 
و نیازمند تعمیـرات جدید هسـتند، این در حالى اسـت 
که تردد این نـوع از اتوبوس ها در شـهر باعث افزایش 

ترافیک شهر شده است.
رحیـم جافـرى تصریـح کـرد: متأسـفانه در سـاخت و 
سـازهاى جدید توسـعه سـامانه حمل و نقل عمومى و 
شخصى پیش بینى نشده و بسیارى از ساختمان ها بدون 
عقب نشینى مناسب ساخته شـده اند. وى بیان داشت: 
مجموعه باغملى در هسته مرکزى شـهرضا به عنوان 
استراحتگاهى براى مسافران و شـهروندان بوده است، 
اما متأسفانه ساخت یک مجتمع تجارى در آن به بافت 
تاریخى محل آسیب زده است. شـهردار شهرضا تأکید 
کرد: در شهرضا 370 هکتار بافت فرسـوده وجود دارد، 
اما طرح جامع شهرى که در سال 88 به تصویب رسیده، 
هیچگونه عقب نشـینى براى خیابان شهید بهشتى که 

خیابان مرکزى شهر است در نظر نگرفته است.
جافرى، درخصوص برنامه بلندمدت شهردارى شهرضا 
براى حل معضل ترافیک اظهارداشت: ساخت تقاطع غیر 
همسطح در میدان فاطمه و میدان طالقانى و انجام طرح 
مطالعاتى باهدف شناخت نقاط پرترفیک شهرى از جمله 

این برنامه ها بوده است.
وى بـا بیـان اینکه سـاخت مسـیر ُکنـدرو در حاشـیه 
کمربندى شـهرضا در دسـت اقدام اسـت، عنوان کرد: 
احداث پارکینک هاى محله اى و بررسى طرح ممنوعیت 
پارك در حاشیه خیابان شهید بهشتى از دیگر برنامه هاى 

شهردارى براى کاستن از ترافیک شهرى است.

بررسى طرح جامع شهر 
باغبادران 

در نشسـتى بـا حضـور رئیـس  شهرسـازى و معمارى 
اداره کل شهرسـازى و مسـکن اسـتان و مدیـر طـرح 
هاى کالبدى استان و شوراى اسـالمى شهر و شهردار 
باغبادران، طرح جامع شـهر باغبادران مورد بررسـى و 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى شهردارى باغبادران، از آنجایى 
که طرح جامع این شهر از سال 1387 تاکنون در دست 
بررسى و انجام است و در پیچ و تاب تصویب قرار گرفت،ه 
طوالنى شدن این فرآیند نگرانى هایى را براى مدیریت 
شهرى این شهرایجاد کرده بود، چرا که از زمان برداشت 
و ارایه طرح اولیه، تاکنون تغییرات زیادى در شهر صورت 
گرفته و اطالعات نقشه اى بعضا به روز نبوده و عمال افق 
طرح رو به اتمام است. بر اساس این گزارش، حوزه نفوذ 
شهر، رشد قابل توجه جمعیت در طول سال هاى اخیر، 
نقش سیاسـى و اجتماعى شـهر باغبادران در وضعیت 
موجود تقسـیمات کشـورى، مسایلى اسـت که باید در 
تهیه طرح جامع مطلوب این شهر مورد توجه و دقت قرار 
گیرد. در این راستا در این نشست که با بازدید میدانى از 
عوارض مختلف طبیعى و توپوگرافى شهر همراه بود، راه 
هاى اصالح ایرادات و رفع مغایـرت هاى طرح جامع و 
سیر مسیر تهیه طرح تفصیلى مورد بررسى قرار گرفت و 

تصمیمات الزم اتخاذ گردید.

اهم اقدامات عمرانى
 شهردارى چادگان در دیماه

روابط عمومى شـهردارى گلپایگان رئـوس اقدامات و 
فعالیت هاى این شـهردارى در دى ماه سـال جارى را 
عنوان کرد. بر اسـاس این گـزارش، درحـوزه عمران و 
شهرسازى، ادامه بهسـازى و فضاسازى محوطه جنب 
بیمارستان امام حسین (ع)، سـاخت تاسیسات و اجراى 
شبکه آبرسانى و تاسیسـات برقى پارك شادى شهرك 
الوند  اجراى عملیات بهسـازى و مرمـت حصار اطراف 
پارك شهر  و بهسازى و ترمیم و فضاسازى پارك هاى 

منطقه رسالت و خیابان آبشار انجام شد. 
همچنیـن  ادامـه اجـراى سـنگ فرش بلـوار آیـت ا...
خوانسـارى،  اجـراى عملیات دیوار کشـى سـاختمان 
واحد موتورى جنب ایسـتگاه شـماره یک آتش نشانى 
نیز انجام شده است.  در حوزه خدمات شهرى نیز نظارت 
بر تخلفـات شـهرى و صـدور اخطاریه در حـوزه هاى 
ساختمانى با 72 مورد، رفع سد معبر و مشاغل مزاحم با 
28 مورد، تخلیه غیر مجاز نخاله سـاختمانى 22 مورد و 
مزاحمت نگهدارى احشام در مناطق مسکونى از جمله 

موارد بوده است.

روى خط

نصف جهان درصد نرخ بیکارى در شــهر دهق به دلیل 
اســتقراردومین شهرك صنعتى نســاجى کشور، برابر 

صفر است.
 زین العابدین على عسگرى، رییس شوراى شهر دهق 
گفت:  شــهرك صنعتى  دهق روزانــه میزبان2500 
نیروى انســانى از شهرســتان هاى همجوار است که 
جمعیت  روزانه شــهر دهق را به بیــش از 10 هزارنفر 
افزایش مى دهند.  ولى  آنها شــامگاه به شهرهاى خود 
باز مى گردند. شــایان ذکر اســت  نیروى هاى فعال 

از شهرســتان هاى همجوار اصفهــان، میمه، تیران و 
کرون و نجف آباد به شــهرك صنعتــى دهق عزیمت 

مى کنند.
 علــى عســگرى افــزود:  دومین شــهرك صنعتى 
نســاجى کشــور در شــهر دهق  مستقراســت و این 
تاثیــر مهمــى در اشــتغالزایى جوانان دهق داشــته  
تا جایى که درصد بیــکارى در این شــهر، برابر صفر 

است.
وى  یکى از مشــکالت عدم توسعه محدوده شهرى را 

بحث مسکن احاطه شــده با خطوط گاز عنوان کرد و 
گفت:  نیروى انســانى بعد از پایان کار به شهر خود باز 
مى گردند زیرا محلى براى اسکان در شهر دهق ندارند. 
علت نبود مسکن به خطوط گاز برمى گردد که سبب عدم 
ساخت و ساز مسکن در دهق شــده و از ما اجازه توسعه 

محدوده شهرى گرفته  شده است.
گفتنى است شهر دهق از توابع شهرستان نجف آباد است 
که با مرکز شهرســتان 90 کیلومتر و با مرکز استان 85 

کیلومتر فاصله دارد. 

شهردار منظریه از افتتاح پروژه مجتمع بزرگ خدماتى 
رفاهى بین جاده اى شــهر منظریه در آینده اى نزدیک 

خبر داد.
على مرتضوى با تأکید بر ضرورت جذب مشارکت بخش 
خصوصى در پروژه هاى شــهرى اظهارداشت: با توجه 
به این که شهردارى ها سازمان هاى مردمى غیردولتى 
هستند، سرفصل مشــخصى از اعتبارات دولتى ندارند 
و باید هــر شــهردارى هزینه ها و درآمدهــاى خود را 

مدیریت کند.
وى با بیان این کــه جذب ســرمایه گذار در حوزه هاى 
مختلف همواره عاملى براى تداوم رشــد اقتصادى هر 

شهرى به شــمار مى رود، افزود: با توجه به رکود نسبى 
خرید و فروش امالك و کاهش چشم گیر ساخت و سازها 
در سالیان اخیر در سطح کشور، شهر منظریه هم از این 
قاعده جدا نبوده و درآمد شهردارى از بخش صدور پروانه 
و عوارض خرید و فروش زمین و مستغالت کاهش پیدا 

کرده است.
شــهردار منظریه گفت: تنها راه حــل درآمدزایى براى 
شــهردارى ها در شرایط فعلى، جذب ســرمایه گذار در 

پروژه هاى مختلف مدیریت شهرى است.
وى خاطرنشــان کــرد: از جملــه پروژه هایــى کــه 
شــهردارى منظریه در نظر دارد از طریق مشــارکت با 

بخش خصوصــى و ســرمایه گذاران حقیقى و حقوقى 
در آینده نزدیک انجام دهــد، مى توان به پروژه مجتمع 
بزرگ خدماتى رفاهــى بین جاده اى شــهر منظریه، 
جایگاه ســوخت 3 منظوره، ترمینــال کامیون داران و 
مرکز معاینه فنى مکانیزه شــهردارى منظریه، اشــاره 

کرد.
مرتضوى با تأکید بــر این که درآمد پایدار شــهرى با 
ســرمایه گذارى بخــش خصوصى محقق مى شــود، 
ابراز داشــت: شــهردارى باید متناســب بــا افزایش 
جمعیت رشد فضاهاى شــهرى را نیز مورد توجه قرار 

دهد. 

نصف جهان منطقه برزك جزء منطقه ویژه گردشگرى 
در استان اصفهان شناخته شده است.

رییس شــوراى شــهربرزك گفت: برزك آثار تاریخى 
زیادى دارد و همچنین آب و هواى پاك این منطقه نقش 
مهمى در جذب گردشــگر دارد. اما براى براى احداث 
پارك هاى تفریحى رفاهــى در طبیعت برزك و نیز در 
محدوده آثار تاریخى به همکارى و حمایت ســازمان 

میراث فرهنگى گردشگرى و صنایع دستى نیاز است.
منصور صباغیان عنوان کرد: موزه مردم شناسى، حمام 
تایخى متعلق به دوره صفویه، آسیاب هاى در حال کار با 
قدمت 150 سال و تپه تفریحى قلعه با قدمت 130 سال 

از مهمترین آثار تاریخى شهر برزك است.
وى کمبود بودجه را مشکل اصلى توسعه شهرى  دانست 
و گفت: اگر به شوراى شــهر بودجه بیشترى اختصاص 

داده شود این شورا مى تواند از لحاظ اقتصادى اقدامات 
خوبى را جهت حل و فصل مشکالت شهر انجام دهد. 
خصوصاً اینکه منطقه برزك جزء منطقه ویژه گردشگرى 
در اســتان اصفهان شناخته شده اســت و  با تخصیص 
اعتبار مى تــوان در بحث رونق گردشــگرى، اقدامات 
خوبى بــا همکارى ســازمان میــراث فرهنگى انجام

 داد. 

شهردار زاینده رود گفت:امروز شهردارى هاى شهرستان 
لنجان براى گرفتن حق خــود در حوزه مالیات بر ارزش 

افزوده، درپیچ و خم فراوانى گرفتار هستند.
ابوالفضل توکلى اظهارداشت: امروز به دلیل مشکالت 
اقتصادى حاکم بر کشور، شهردارى ها نیز با مشکالت 
اقتصادى کم سابقه دســت وپنجه نرم مى کنند و اتکاى 
شــهردارى ها به منابع درآمدى ناپایدار، دردى است که 

شهردارى ها را درگیر خود کرده است.
وى افزود: نباید فراموش کرد کــه در حال حاضر نبود 
درآمدهاى پایدار باعث شده شهردارى ها از محل تراکم 
فروشى و جرایم تخلفات ساختمانى کسب درآمد کنند و 
فاجعه زمانى رخ خواهد داد که به دالیل مختلف اقتصادى 
این درآمدزایى در شهرادارى ها، صرف هزینه هاى جارى 

و نگهدارى شهر شود.
شــهردار زاینده رود تصریح کرد: در ایــن میان، قانون 
مالیات بر ارزش افــزوده به عنوان یکــى از مهمترین 
موضوعات در حوزه درآمدهاى پایدار در شــهردارى ها 
مورد توجه قرار گرفته است و براساس قانون، این مهم 
باید به درستى به شهردارى ها اختصاص یابد که متاسفانه 
وصول و پرداخت آن در اســتان اصفهان با چالش هاى 

جدى مواجه شده است.
وى ادامه داد: نباید فراموش کــرد ارزش افزوده همان 
عوارض محلى است که سال هاى گذشــته نام، نحوه 
دریافت و پرداخت آن تغییر پیدا کرد و این درحالیست که 

این عوارض در گذشته به صورت شهرى توزیع مى شد، 
اما کم کم نحوه توزیع آن به شهرستانى تغییر پیدا کرد 
و سهم روستاها نیز در شهرستان ها ادغام و باعث بوجود 

آمدن مشکالتى براى شهردارى ها شد.
توکلى اضافه کرد: متاسفانه امسال نیز همچون سال هاى 
گذشته درآمدهاى شهردارى از مالیات بر ارزش افزوده 
چشم گیر نبود، بر همین اساس شــهرداران شهرستان 
لنجان و مبارکه برآن شــدند پیگیر مطالبات مالیات بر 

ارزش افزوده خود از مرکز کشور شوند.
وى عنوان کرد: در نشستى که شــهرداران شهرستان 
لنجان و مبارکه با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتى کشــور داشتند مشخص شــد، میانگین 
تحقق مالیــات بر ارزش افــزوده در اســتان اصفهان 
پایین ترین رقم در کشــور بــوده و این حالیســت که 
مالیات تکلیفى استان اصفهان بیشتر از نُرم محقق شده

 بود.
وى تاکید کرد: باید توجه داشت مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیاتى چند مرحله اى بوده که در تمام مراحل  مختلف 
زنجیره تولید و توزیع، بر اساس درصدى از ارزش افزوده 
کاالهاى تولیدى یا خدمات ارائه شــده اخذ مى شود و 
چنانچه اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان روند خود را 
در حوزه وصول و توزیع عادالنه مالیات بر ارزش افزوده به 
درستى انجام ندهد، قطعا شهردارى ها براى گرفتن حق 

خود با مشکالت فراوانى روبرو مى شوند.

شهردار زاینده رود:

وصول مالیات برارزش افزوده در استان 
با چالش  مواجه است

سال 92 کامو به شهر تبدیل شد و شهردارى 
هم دردى ماه همین ســال افتتــاح گردید. 
امســال هم اولین دوره شــوراى شهر کامو 
همزمان با پنجمین دوره شــوراهاى شهر و 

روستا آغاز به کار کرد.
 به گفته ماشاء ا... ابوترابى، رییس شوراى شهر 
کامو مدت پنج ماهى است که از فعالیت دوره 
اول شوراى شهر کامو مى گذرد و در این مدت 
مصوباتى  از جمله؛ در حوزه گالب و عرقیات، 
بحث گردشــگر پذیرى، در حوزه کشاورزى 
طرح تجمیع شبکه هاى آبیارى کشاورزى، 
در حوزه عمرانى نام گذارى معابر و رفع موانع 
حادثه خیز، اصالح معابر و آسفالت خیابان و 
کوچه ها با اعتبارى بالغ بر700 میلیون تومان 
در مهرماه امسال اجرا شد.همچنین در حوزه 
امنیت تردد، دوربین گذاشــتن درورودى و 

خروجى هاى شهرمصوب شد.
وى مهاجرت به کالنشهرها وکاهش جمعیت 
را مشکل اساســى این شهر دانست و گفت: 
خوشبختانه در مدت چهار سالى که شهردارى 
افتتاح و فعال شده است نگاه مردم تغییر کرده 
و درصد مهاجرت به کالنشهرها هم کاهش 
یافته است چرا که وظیفه مدیریت شهرى، 
رسیدگى به مشکالت شــهر و شهروندان 
است. رییس شوراى شــهر کامو گفت:  افراد 
داراى تمکن مالى از کالنشــهرها به شهر 
کاشان و شــهرهاى اطراف آن براى خرید 
امالك اقدام مى کنند ولى اســکان ندارند. 
ما هم براى مقابله با این اقدام، جلوگیرى از 
واگذارى هاى امالك بــه افراد غیر بومى را 

مصوب کردیم. 

نصف جهــان  85 درصد منازل مســکونى شهر نصرآباد 
بدون پروانه ساخته شده و غیر استاندارد هستند.

حســین عرب مختارى، رییس شوراى شــهر نصر آباد 
به نصف جهان گفت: شــهر نصرآباد داراى 1800 واحد 
مسکونى است که یک هزار و 500 واحد از این تعداد بدون 
اخذ پروانه ساخت اقدام به ساخت و ساز کردند. شایان ذکر 

است این واحدهاى مسکونى بدون پروانه، غیر استاندارد 
هستند و باید اقدام به ایمن سازى و مقاوم سازى کنند.

عرب مختارى با اشــاره به اینکه مالکان این واحدهاى 
غیراستاندارد به تذکرات مکرر شهردارى توجهى ندارند 
تصریح کرد: شهردارى براى مقاوم سازى ساختمان ها، 
افراد خاطى را موظف به پرداخت 10 الى 20 درصد جریمه 

کرده اســت تا شاید در استاندارد ســازى و ایمن سازى 
منازل از سوى مالکان اقدام شود و این در حالى است که 
امتیازاتى هم براى انجام مقاوم سازى در نظر گرفته ایم.

رییس شوراى شــهر نصرآباد در ادامه افزود: ساخت و 
سازى که اصولى  انجام گیرد، در صدور پروانه ساخت 20 

درصد تخفیف دریافت مى کند .

به گفته وى، در شــهر نصر آباد  چنانچه زمین لرزه اى 
رخ دهد به یقین 85 درصد منازل که بدون پروانه و غیر 
اصولى احداث شده اند دچار خرابى زیاد ناشى از زلزله مى 
شوند. پس شهردارى براى ممانعت از ایجاد خرابى ها به 
طور جد پیگیر مقاوم سازى ساختمان ها و ساخت و ساز 

استاندارد است.

امنیت ورودى و خروجى 
کامو برقرار شد

85 درصد منازل 
نصر آباد 
غیر استانداردند

وضعیت نگران کننده و اسفناك باغ ”برجى ریز“ مدیریت 
شهرى زرین شهر را بر آن داشت تا هرچه زودتر به این اثر 

تاریخى کهن جان دوباره اى بدهد.
میثم محمدى، شهردار زرین شهر از ورود شهردارى براى 
مرمت و حفظ ایــن اثر تاریخى خبر داد و اظهار داشــت: 
متاسفانه بى توجهى همه به گنجینه هاى کهن سبب شده 
است بســیارى از این آثار براى همیشــه از صفحه گیتى 
رخت بر بســته و برخى آثار باقى مانده نیز با خطر نابودى 

رو به رو شود.
وى افزود: با توجه به اینکه قدمــت کبوترخانه باغ برجى 
شــرقى ریز به اواخر قاجار باز مى گردد، متاســفانه طى 
سال هاى گذشته تا کنون هیچ اتفاق تازه اى براى مرمت 
این بناى تاریخى انجام نگرفته و این در حالى است که حال 

این برج کبوتر هر روز وخیم تر مى شود.
شهردار زرین شــهر تصریح کرد: امروز، این برج کبوتر به 
حال ویرانى افتاده و در حال ریزش است، از این رو با توجه به 
نگاه مدیریت شهرى زرین شهر به حوزه گردشگرى، برآن 
شدیم در راستاى مرمت و حفظ این میراث گران بها وارد 

میدان عمل شویم.

وى با اشاره به بودجه 97 شهردارى زرین شهر ادامه داد: در 
بودجه 97 شهردارى زرین شهر در حوزه عمرانى، پرداخت 
دیون و مطالبات گذشته و همچنین اتمام پروژه هاى نیمه 
تمام شهردارى زرین شــهر در اولویت قرار گرفته اند و به 
نوعى بودجه سال آینده بر اســاس مطالبات مردم بسته 

شده است.
محمــدى اضافه کرد: بایــد توجه داشــت در بودجه 97 
شهردارى زرین شــهر پروژه جدیدى تعریف نشده، اما با 
توجه به اهمیت حفظ آثار کهن باقى مانده در زرین شهر، 
در بودجه شهردارى، اعتباراتى براى احیاى دو بناى تاریخى 
کبوترخانه باغ برجى ریز و همچنین مسجد صباحى در نظر 

گرفته شد تا بتوانیم این اثر زیبا را مرمت و حفظ کنیم.
وى ادامه داد: ما بر این باوریم با احیاى این دو اثر تاریخى 
مى توان در آینده، بافت تاریخى ریــز را به صورت مدلى 
جدید مورد استفاده قرار داد و مسیر بین باغ برجى و مسجد 
صباحى را به عنــوان محور گردشــگرى تعریف کرد تا 
شهروندان و همچنین گردشگران این مسیر را پیاده طى 
کرده و از طبیعت بکر و همچنین بافت زیباى این مسیر لذت

 ببرند. 

ورود شهردارى زرین شهر 
براى نجات باغ برجى لنجان 

نرخ بیکارى در شهر دهق،  صفر است

بهره بردارى از مجتمع رفاهى بین جاده اى منظریه

برزك جزء منطقه ویژه گردشگرى استان است

اعظم محمدى
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شــهردار باغبادران گفت: باید توجه داشت اجراى قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن بر اســاس مصرف 
کاال و دریافت خدمات است و بخشى از درآمدهاى ناشى 
از مالیات بر ارزش افــزوده در اختیار شــهردارى ها قرار 
مى گیرد که مى توانــد بارى از دوش مدیریت شــهرى

 بردارد.
اردشیر محمدى تصریح کرد: برخى از کارخانجات تولیدى 
فعال در شهرستان لنجان متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده 
خود را به شهرستان هاى مجاور پرداخت مى کنند و از سوى 
دیگر شهردارى هاى 9 گانه شهرستان لنجان، رقم قابل 

توجهى در این حوزه طلبکار مى باشند.

وى عنوان کرد: متاسفانه با کم کارى اداره کل امور مالیاتى 
استان اصفهان در حوزه ارزش افزوده، روزنه هاى امید براى 
این نهاد عمومى به منظور کسب درآمد پایدار نیز با چالش 
جدى مواجه شده است، از این رو باید تصمیم درستى در 
این حوزه اتخاذ شود تا روند اخذ و پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده به شهردارى ها در استان اصفهان اصالح و اجرا شود.
شهردار باغبادران خاطرنشــان کرد: قطعا اگر معضالت 
پیش روى پرداخت به موقع مالیات بــر ارزش افزوده به 
شهردارى ها در اســتان اصفهان برداشته شود، وابستگى 
شهردارى ها نیز به منابع درآمدهاى ناپایدار کاسته خواهد 

شد.

مدیر درآمد شــهردارى اصفهان از تغییر ضرایب عوارض 
زیربنا و پذیره ساختمانى و افزایش ضریب آتش نشانى از 

تراکم مسکونى و ارزش افزوده تجارى خبر داد.
نادر آخوندى اظهار داشت: طبق اطالعیه اى از شوراى شهر و 
شهردارى اصفهان، ضرایب عوارض زیربنا و پذیره ساختمانى 
تغییر و ضریب آتش نشانى از تراکم مسکونى و ارزش افزوده 

تجارى افزایش یافت.
وى افزود: مصوبه شوراى شهر در خصوص نحوه محاسبه 

عوارض در سال 97 اجرایى مى شود.
بر اساس این خبر، در اطالعیه شــوراى شهر و شهردارى 
اصفهان آمده است در اجراى مفاد تبصره یک ماده 50قانون 

مالیات بر ارزش افزوده، بدین وســیله مصوبات شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان در خصوص تغییرات ایجاد شده در 
نحوه محاسبه عوارض جهت اجرا در سال 97 به شرح ذیل 

اعالم عمومى مى شود:
1-  مصوبه شــماره 28/96/3655 مورخ 15/11/96 در 

خصوص تغییر ضرایب عوارض زیربنا و پذیره ساختمانى 
2-  مصوبه شــماره28/96/3656 مــورخ 15/11/96 در 
خصوص افزایش ضریب آتش نشانى از تراکم مسکونى و 

ارزش افزوده تجارى 
گفتنى است؛ این اطالعیه با امضاى شوراى اسالمى شهر و 

شهردارى اصفهان منتشر شده است.

تغییر ضرایب عوارض زیربنا 
و پذیره ساختمانى

وصول مالیات بر ارزش افزوده 
در استان با چالش مواجه است

نصب المان شناور جنگى 
عاشورا در ورودى اردستان

شـهردارى اردسـتان جهت زیباسـازى هرچه بیشتر 
ورودى هاى شهر اردستان اقدام به نصب المان شناور 

جنگى عاشورا در ورودى جنوب اردستان کرد.

نصب تمثال شهدا پس از 
عملیات عمرانى در نطنز

محمدآقا مرادى، رئیس شوراى اسالمى شهر نطنز 
گفت: به منظور جلوگیرى از حادثه و کاهش خطرات 
احتمالى، تمثال شهدا از روى تیرهاى برق باز و پس از 

عملیات عمرانى در ارتفاعى کمتر نصب خواهند شد.
  وى در خصوص جمع آورى تمثال شــهدا در بلوار 
شهید مصطفى خمینى اظهارداشت: با آغاز عملیات 
عمرانى در رفوژ میانى بلوار شهید مصطفى خمینى 
و تعویض خاك مجاور تیرها و احتمال وزش بادهاى 
نسبتًا شدید در مدت اجراى این پروژه و بادگیر بودن 
تابلوها، امکان سقوط تیرهاى برق و حادثه افزایش 

یافته است.

آذین بندى معابر گلشهر
به مناسبت فرارسیدن سى و نهمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى، میادین و معابر سطح شهرگلشهر با 

پرچم هاى ایران مزین شد.

30 درصد کاهش عوارض صدور 
پروانه ساختمانى در سین

شهردارى سین به مناســبت گرامیداشت دهه فجر، 
اقدام به ارائه بسته تشویقى30 درصد کاهش عوارض 
صدور پروانه ساختمانى از تاریخ 12 بهمن تا 29 اسفند 

کرده است .

مشخص شدن تعرفه هاى 
عوارض محلى چمگردان

شهردارى چمگردان اعالم کرد: در اجراى تبصره یک 
ماده 50 قانون ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 
80 قانون تشکیالت، دفترچه تعرفه هاى اصالحى 
عوارض محلى  شهردارى چمگردان به تصویب رسید 
و تعرفه هاى عوارض محلى شــهردارى چمگردان 

مشخص شد.

ناوگان آتش نشانى کاشان 
نوسازى مى شود

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى کاشان گفت: کاشان بعنوان اولین شهردر 
کشور با امضاى قرارداد خرید پنج دستگاه خودروى 
مدرن، دراجراى طرح نوســازى ناوگان حمل ونقل 
درون شهرى سازمان شــهردارى ها ودهیارى هاى 

کشور مشارکت کرد.
محمدمسعودچایچى اظهارداشت: خودروهاى جدید 
شامل یک دستگاه کامیون فوق سنگین آتش نشانى 
اســکانیا ، یک دســتگاه کامیون ولوو و سه دستگاه 
خنیســان پیکاپ دوکابین هســتند که براى خرید 
آنها درحــدود 20 میلیارد ریال اعتبار صرف شــده 

است.
وى افزود: سازمان آتش نشانى یکى از دستگاه هاى 
مهم امدادى در رسیدگى به حوادث شهرى از جمله 
آتش ســوزى و امداد و نجات اســت و برخوردارى 
از تجهیــزات و نــاوگان خودرویى مناســب براى 
این ســازمان، جهت ارائه خدمات بــا کیفیت برتر 
در حــوزه ایمنــى از اهمیــت باالیى برخــوردار 

مى باشد. 
وى ادامــه داد: ایــن قراردادها با هــدف افزایش 
بهره ورى و خدمت رســانى بهینه به شــهروندان و 
از طریق ارتقاى کیفیت تجهیزات و به روز رســانى 
خودروهاى اطفاء حریــق و امداد و نجــات و با در 
نظر گرفتن ضــرورت تأمین تجهیزات مــورد نیاز

 ایســتگاه هاى آتش نشانى درســطح شهرکاشان 
عملیاتى مى شود.                

روى خط

شــهردار چادگان گفت: اقتصاد کنونى مملکت به هر 
دلیلى باعث ایجاد مسائل و مشکالت بسیارى شده اند 
که حل این مســائل، تنها با همدلى و مدیریت اصولى 

امکان پذیر است.
 نجارى به اوضاع کنونى شهردارى چادگان اشاره کرد و 
افزود: عدم برنامه ریزى هاى صحیح اقتصادى،رویکرد 
هاى ناصحیح و پایبنــدى به درآمد هــاى ناپایدار، از 
عوامل مهم ایجاد مشــکالت بوده اند و براى رفع این 
معضالت، راهکارهاى خوبى در این مدت استفاده شده

 است.
وى ادامه داد: به عنوان مثــال تمامى تخفیف هاى بى 
مورد شهردارى بر اســاس قوانین موجود منتفى شد و 
همچنین مطالبــات شــهردارى از ادارات، ارگان ها،و 

اشخاص در حال پیگیرى براى وصول مى باشد.
وى بــه تخفیف هاى بــدون برنامه هم اشــاره کرد و 

گفت: بــراى مثال به یکى از مجموعــه هاى تفریحى 
فرهنگى شــهر که عوارضش 700 میلیــون ریال بود، 
400 میلیون ریال تخفیف شفاهى داده شده بود که هم 
اکنون جهت دریافت مبلغ یاد شــده، در حال پیگیرى 

مى باشیم.
نجارى همچنین به مشــکل عوارض ها اشــاره کرد و 
اظهارداشت: عدم رشد منطقى عوارض ، امروزه چالش 
بزرگى براى شهردارى چادگان است وحتى با شهرهاى 

همجوار نیز اختالف زیادى دارد.
وى ادامــه داد: نیازى به فــروش اموال غیــر منقول 
شــهردارى از جمله زمین هاى مســکونى و تجارى 
نیست، چراکه اگر شهردارى از محل درآمدهاى پایدار 
شهردارى مانند پرداخت عوارض مشکلى نداشته باشد، 
شهردارى هم براى تخصیص هزینه ها در حوزه هاى 
مختلف مشکلى نخواهد داشت و براى ایجاد درامد پایدار 

مى توان از منابع موجود به منظور آبادانى شــهر بهره 
جســت و ضمن اینکه باالخره روزى زمین و اموال این 
چنینى تمام خواهد شد و آن روز براى هزینه هاى جارى 

آیا راهکارى خواهیم داشت؟
نجارى به درآمدزایى از معدن سنگ شکن نیز اشاره کرد 
و گفت: سال 95 درحدود 300 میلیون تومان براى هزینه 
هاى معدن هزینه شده، اما در شش ماهه دوم سال جارى 
با حضور و  مدیریت کارکنان خود شهردارى امیدواریم 

به سودآورى در معدن نائل شویم
شــهردار چادگان در بخش دیگرى از سخنانش بیان 
داشت: همه ما وظیفه داریم در ارتقاى شهرمان بکوشیم 
و شهر و شهردارى را به بهشتى براى شهروندان تبدیل 
کنیم که قطعا براى همین آمده ایم و ایمان داریم که اگر 
با هم و براى هم و با همدلــى کار کنیم، احدى نخواهد 

توانست در عقیده ما خللى ایجاد کند.

شهردار چادگان:

نیازى به فروش اموال غیرمنقول 
شهردارى نیست

شهردار نجف آباد گفت: در بودجه 135 میلیارد تومانى سال 
آینده این شهردارى، اولویت فعالیت هاى عمرانى در اتمام 
طرح هاى نیمه تمام مشخص شده تا ضمن جلوگیرى از 
استهالك بى مورد منابع مصرف شده، هر چه زودتر شاهد 

بهره مندى شهروندان از نتایج این تالش ها باشیم.
مسعود منتظرى با اشــاره به پیش بینى 77 میلیارد تومان 
جهت فعالیت هاى عمرانى شهردارى اضافه کرد: واقع بینانه 
نگاه کرده ایم و نمى خواهیم بدون پشتوانه سراغ کلنگ زنى 
پروژه هایى برویم که تامین منابع مورد نیاز آنها، زمینه ساز 
اعمال فشار بیشتر بر شهروندان خواهد شد.وى اضافه کرد: 
بیش از 67درصد بودجه نقدى سال آینده به فعالیت هاى 
عمرانى اختصاص پیدا کرده و میزان بودجه غیرنقدى نیز 
بدون تغییر نسبت به سال جارى، به میزان 20 میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است.

تحول در فضاى سبز نجف آباد
شــهردار نجف آباد پیرامــون مهمتریــن اولویت کارى 
شهردارى در عرصه فضاى ســبز اظهار داشت: با توجه به 
محدودیت شدید منابع سفره هاى آب زیرزمینى و اختصاص 
120لیتر در ثانیه از پساب تصفیه خانه فاضالب نجف آباد 
به آبیارى فضاى سبز، تکمیل شبکه توزیع پساب در سطح 

مناطق پنج گانه در اولویت قرار دارد.
منتظرى از تحولى چشمگیر در فضاى سبز نجف آباد خبر 
داد و گفت: از اسفند ماه سال جارى حذف درختان آفت زده و 
آسیب دیده بر اثر تنش هاى آبى در معابر اصلى شهر شروع 
خواهد شد و جاى آن ها را درختان جوان مقاوم به خشکسالى 

و انواع آفات خواهد گرفت تا شاهد اثر بخشى بهتر فضاى 
سبز باشیم.وى اضافه کرد: موفقیت سال هاى اخیر که با 
اظهار رضایتمندى اقشار مختلف مردم نیز همراه شده، در 
سایه وحدت و همدلى مجموعه شهردارى و شوراى شهر در 
کنار دیگر مسئوالن فراهم شده و شرط ادامه این روند در 

آینده، تقویت همدلى شکل گرفته خواهد بود.
■■■  

شهردار نجف آباد همچنین از کار عظیم صورت گرفته در 
بخش آسفالت معابر شهرى طى چهار سال گذشته خبر داد و 
بیان داشت: به دلیل خرابى هاى زیاد موجود در این عرصه، 
بعضا حجم باالى کارهاى صــورت گرفته در این بخش 
چندان به چشم نمى آید، ولى این روند در سال آینده نیز با 

قدرت ادامه خواهد داشت.

شهردار نجف آباد از فعالیت شرکت هاى خدمات رسان به 
ویژه آب و فاضالب به عنوان مهمترین محدودیت ایجاد 
شده در مسیر بهسازى معابر شــهرى نام برد و گفت: عدم 
اجراى انشعاب منازل در مسیرهاى لوله گذارى شده، از جمله 
شاخص ترین موانع سر راه شهردارى براى اجراى روکش 
یا آسفالت معابر محسوب مى شود و از مسئوالن مربوطه 

انتظار همکارى بیشترى در این زمینه داریم.
وى ادامه داد: متاســفانه در ترمیم ترانشه هاى ایجاد شده 
توسط پیمانکاران دســتگاه هاى خدمات رسان با برخى 
مشکالت مواجه هستیم که بیشتر شهروندان به علت بى 
اطالعى از قوانین موجود، آن را به حساب شورا و شهردارى 
مى نویســند در حالى که خود پیمانــکار موظف به ترمیم 

اصولى ترانشه هاى ایجاد شده است.

از اسفند ماه سال جارى عملیاتى مى شود

حذف درختان آفت زده و آسیب دیده از معابر نجف آباد

در شهر مجلسى مدت 15 سال است ساخت و ساز 200 واحد مسکن مهر نیمه کاره مانده و متولى طرح، 
پیگیر اتمام آنها نیست. رییس شوراى شهر مجلسى به نصف جهان گفت: مجلسى از توابع شهرستان 
مبارکه داراى جمعیت 12 هزار نفرى است در حالى که در طرح جامع تفصیلى، جمعیت شهر مجلسى90 
هزارنفر مصوب شده بود. جلیل آبروى همچنین به وضعیت اشتغالزایى  جوانان شهر اشاره و عنوان کرد: 
مجلسى به دلیل نزدیکى با مجتمع فوالدمبارکه، صنایع پایین دست و معادن، مشکل اشتغالزایى ندارد. 
ولى دربحث رشــد جمعیت، آنچه در طرح 
جامع تفصیلى براى جمعیت شهر تدوین 
و مصوب شــد بالغ بر 90 هزار نفر بوده  

که تاکنون این مهم محقق نشده است.
وى ادامه داد: شهر مجلسى شهر جدیدى 
است که توســط مجتمع فوالد مبارکه 
ساخت و ساز اولیه آن انجام شد. مجتمع 
فوالد مبارکه براى اسکان نیروى انسانى 
خود، اقدام به ســاخت و ساز مسکن در 
این محل نمود و برنامه هایى هم براى 
توسعه شهرى مجلسى اتخاذ کرد که بعد 
از آغاز به کار شوراى شهر،  این برنامه ها 
مســکوت ماند. زیرا مدیریت شهرى  از 
مجتمع فوالد مبارکه به شورا و شهردارى واگذار شد و مجتمع فوالد دیگر در محدوده شهرى مسئولیتى 
ندارد.  پیرو این موضوع، ساخت و ساز مسکن مهر در مجلسى، مدت 15 سال است که از سوى شرکت 
خصوصى طرف قرار داد  مجتمع فوالد مبارکه بدلیل ورشکستگى متوقف شده و این شرکت سرمایه را در 
جاى دیگر اجرایى نموده است. حاال شورا با هدف رسیدگى به مشکالت شهر و مردم، پیگیر این موضوع 
خصوصًا بازسازى انشعابات شبکه هاى آب، برق و گاز مجتمع هاى مذکور است که بدلیل عدم استفاده  
در طوالنى مدت، فرسوده شدند. شایان ذکر است اولین دوره شوراى شهر مجلسى همزمان با دوره پنجم 

شوراهاى شهر و روستا، فعال شد.
 آبروى به عملکرد شوراى شهر مجلسى در مدت سه ماه اشاره و عنوان کرد: مهمترین عملکر ماه نشست 

مشترك با شرکت عمران براى محوطه سازى مجتمع هاى مسکونى بدون سکنه است  

نصف جهان    شهر قمصر هر ساله میزبان سه میلیون گردشگر داخلى و خارجى است.
شهردار قمصر گفت: امسال شــهردارى براى رونق گردشگرى اقداماتى در حوزه عمرانى و جاذبه هاى 
گردشگرى انجام داده اســت که احداث موزه گل و گالب، تقویت کاشت نهال گل محمدى و گیاهان 
دارویى، توسعه و تقویت پژوهشکده  اسانس هاى طبیعى وکمک به مجتمع رفاهى تفریحى محتشمیان 

از جمله پروژه هایى است که در دست تکمیل و بهره بردارى است.
رضا نقدى، همچنین به رویکرد شورا در 
بحث تقویت ساخت و ساز اشاره و عنوان 
کرد: رویکرد ما کمک به تقویت ساخت و 
ساز با هدف جذب بیشتر گردشگر است 
که ما ایــن رویکرد را  بــه عنوان  حفظ 
حیات شهر قمصر ضرورى مى دانیم و 

آن را تقویت مى کنیم.
وى در ادامــه براى رونق گردشــگرى 
حمایت دولت را الزم دانســت و گفت: 
انتظار ما از مسئوالن این است که نگاه 
ویژه به قمصر داشــته باشــند چرا که
 این شهر هر ســاله میزبان سه میلیون 
گردشگر داخلى و خارجى است و از دولت 
انتظار مى رود در پرداخت ها و در تخصیص سهم ارزش افزوده و سایر کمک ها،  قمصر را به عنوان یک 

شهر 30 هزار نفرى قلمداد کند و به عنوان یک شهر ملى به آن نگاه ویژه اى داشته باشد.
گفتنى است جمعیت شهر قمصر بنا بر فصل ییالق و قشالق، تغییر مى کند. در  زمان ییالق تعداد ساکنان 
3900 نفر است و درفصل قشالق به 30 هزار نفر مى رسد. این درحالیست که متولیان مربوطه جمعیت  

اصلى قمصر را 3900 نفر ثبت کردند و موضوع 30 هزار نفر مغفول مانده است.

شهردار باغشاد گفت: طى حکمى از سوى وزیر کشور، درجه شهردارى باغشاد از رتبه «یک» به «سه» 
ارتقا یافت. محسن جوادى اظهار داشت: درجه شهردارى باغشاد پس از چهار سال با دو درجه ارتقا، از رتبه 

یک به رتبه سه رسید. 
وى عنوان کرد: جمعیت، درآمد، بودجه 
ساالنه شــهردارى، امکانات، قابلیت و 
توانایى هاى خدماتى و عمرانى در توسعه 
شهرى و موقعیت سیاسى، اقتصادى و 
اجتماعى در ارتقاى درجه شهردارى ها 

تاثیرگذار است.
شــهردار باغشــاد افزود: درجه بندى 
شــهردارى ها مالك عمل براى تعیین 
نمودار سازمانى، پست هاى ادارى، تعداد 
معاونت ها، مناطق، سازمان ها، ادارات، 
حدنصاب معامالت، شرایط احراز سمت 
شهردار بیان داشت: امیدواریم با ارتقاى 
دو درجه اى شــهردارى و اجراى طرح هاى مختلف عمرانى و خدماتى، بتوانیم گامى بلند در  توسعه و 

آبادانى شهر باغشاد برداریم

مسکن مهر مجلسى همچنان نیمه تمام است

 قمصر هر سال میزبان 3 میلیون گردشگر است

ارتقاى 2رتبه اى درجه شهردارى باغشاد

اعظم محمدى
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 اصحاب و یاران حضــرت محمد (ص) که حافظان اســرار او 
مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان 
خدا و رســول او نبودم، بلکه با جان خــود پیامبر (ص) را یارى 
کردم. در جاهایى که شــجاعان قدم هایشــان مى لرزید و فرار

 مى کردند، آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
موال على (ع)

با رسیدن فصل سرما و خواب زمستانى درختان، فرصت مناسب براى پیرایش و هرس 
درختان پدید مى آید.

واحد فضاى سبز شهردارى هرند در این روزها با هرس درختان براى استقبال از سال 
نو آماده مى شود.

حاصل اقدامات شهردارى آن است که با رسیدن فصل گرما، هرند به شهرى سرسبز 
و شاداب تبدیل مى شود و به اعتقاد بسیارى از مسافران فضاى سبز هرند کویرى از 

زیباترین چهره هاى شهرى در کشور است.

روابط عمومى شهردارى اردســتان اعالم کرد: عملیات کف سازى و آماده سازى 
بوستان حافظ واقع در شهرك حافظ اردستان انجام شد.

نشستى با حضور اعضاى شوراى اسالمى شهر و مسئول روابط عمومى شهردارى 
درچه با شورایان محله احمد آباد این شهر برگزار شد. در این نشست، مشکالت محله 
احمد آباد از طرف شورایان مطرح و اعضاى شورا در این خصوص توضیحاتى بیان 
کردند و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتى پیرامون رفع مشکالت این محل در 

دستور کار اعضاى شوراى اسالمى شهر و شهردارى درچه قرار گرفت.

مسئول خدمات ناحیه یک شــهردارى آران و بیدگل گفت: از این پس، رفت و روب 
کوچه هاى این ناحیه بر اساس طرح بلوك بندى محالت در دو نوبت در هر ماه انجام 

مى شود.

سرپرست منطقه2 شهردارى کاشــان گفت: آخرین پالك واقع در باند کندروى بلوار 
کشاورز حدفاصل میدان امام حسن(ع)تا میدان امام رضا(ع)، تخریب و آزاد سازى شد.

 احمد شاه باالیى هدف از آزاد سازى صورت گرفته را، بازگشایى مسیرباند کندروى بلوار 
کشاورز برشمرد و افزود:خدمت رسانى به شهروندان، حل مشکالت عبور و مرور و رفع 
گره هاى ترافیکى از دیگر اهداف این آزاد سازى بوده است.  وى اظهار داشت: هزینه این 
آزاد سازى، بالغ بردومیلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات منطقه 2 شهردارى تامین 
شده است.  شاه باالیى با بیان این که در یک سال گذشته بیش از 19 هزار مترمربع آزاد 
سازى در سطح منطقه 2 صورت گرفته، خاطر نشان کرد: معابرى چون میدان12فروردین 
کوى جمال آباد، زیدى12مترى عموحسنى، خیابان 22بهمن کوچه جنب ریسندگى و 

بافندگى و...از جمله محورهایى است که عملیات آزاد سازى در آن صورت گرفته است.

هرس درختان هرند

کف سازى بوستان حافظ 
در اردستان

برگزارى نشست با شورایان 
محله احمد آباد درچه

طرح جدیدشهردارى آران و بیدگل 
براى نظافت کوچه ها

آزاد سازى آخرین پالك باند کندروى 
بلوار کشاورزکاشان

شهردار دولت آباد با بیان این که یکى از مطالبات به حق مردم این شهر، داشتن مکان 
تفریحى است، گفت: پس از بررسى، تالش و پیگیرى واحد سرمایه گذارى شهردارى، 

پروژه شهربازى به عنوان پایلوت در دستور کار قرار گرفت.
حمیدرضا فدایى با بیان این که شهر دولت اباد ظرفیت ها و فرصت هاى قابل توجهى 
براى جذب سرمایه گذار دارد، افزود: مجموعه مدیریت شهرى با توجه به این ظرفیت 
ها، واحد سرمایه گذارى را در شهردارى با هدف جذب سرمایه گذار و به منظور ایجاد 

تحول و حرکت در مسیر تحقق شهر ایده آل، راه اندازى کرد.
وى بیان داشت: با توجه به اینکه در این شهر زیرســاخت ها مهیا نیست، به منظور 

تحقق خواسته هاى شهروندان، شرایط را براى سرمایه گذاران تسهیل کرده ایم.

اجراى طرح پایلوت شهربازى دولت آباد 
کلید خورد

قهرمانى تیم کونگ فوى نونهاالن 
شهردارى منظریه 

مسابقات شهرســتانى کونگ فوى نیمه آزاد منتخبى لیگ استانى درسالن عفاف 
شهرضا برگزار شد.

دراین مســابقه، تعداد 200نفر شــرکت کننده درغالب چهار رده ســنى نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان وبزرگساالن با هم به رقابت پرداختند که تیم نونهاالن شهردارى 
منظریه توانست باحضور پنج نفرشرکت کننده، به ســه مدال طالى محمد سجاد 
ایزدى ،على صادقى ودانیال صادقى ویک مدال نقره على على اکبرى و یک مدال 

برنز امیرمحمد خاکسار به مسابقات استانى راه پیداکند.
مسابقات استانى درتاریخ 11اسفند ماه سال جارى درنجف آباد برگزار مى شود.

به مناسبت گرامیداشــت دهه مبارك فجر وشــهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، 
شهردارى سین اقدام به آذین بندى و فضاســازى سطح این شهروساختمان ادارى 

این شهردارى کرد.

آذین بندى وفضاسازى شهر سین

مدیر عامل سازمان زیباسازى شهردارى 
کاشان گفت: همزمان با ایام ا.. دهه فجر، 
المان یادبــود 28 شــهید دوران انقالب 
اسالمى به شــکل باغ الله در میدان 15 

خرداد نصب شد.
 محمد على پیراســته بیان داشت: المان 
28 تن از شهداى انقالب اسالمى کاشان 
شامل تصویر، تاریخ و محل شهادت آنها، 

در میدان 15 خرداد نصب شد.
وى افزود:  المان دیگرى نیــز با الهام از 
تظاهرات و راهپیمایى هاى دوران انقالب، 
توســط این ســازمان تهیه و در چهارراه 

آیت ا...کاشانى نصب شده است.

محسن هاشمى، شهردار مبارکه میزان اعتبار برآوردي 
الیحه بودجه 97 را معادل 590 میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود: اصالح روش هاى هزینه و درآمد در این بودجه 

مبناى اساسى قرار گرفته است.
وى به افزایش درآمدهاى پایدار شــهرى اشاره کرد و 
افزود: بودجه شــهردارى از لحاظ نفــوس جمعیتى، از 
حمایت هاى دولتى بســیار کمى برخوردار اســت  و با 
تغییراتى که در الیحه بودجه اعمال شــد، تالش داریم 

فشار کمترى به شهروندان وارد شود.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت ناپایدار عوارض 
ارزش افزوده و عوارض آالیندگى، سعى شده است میزان 
وابســتگى شــهردارى به این گونه درآمدهاى ناپایدار 
محدودتر شود تا برنامه ها و اهداف بر اساس واقعیت ها 
محقق شود.وى اضافه کرد: اهداف خدماتی شهرداري 
در سال 1397 متوجه رویکرد مردمی است و در پروسه 
تنظیم آن، عالوه بر کسب نظر کارشناسان، به مطالبات 

مردمی نیز توجه داده شده است .
هاشمى، تکمیل طرح هاى نیمه تمام، استفاده بهینه از 
ظرفیت هاى موجود، توجه به حفظ اســتقالل و تقویت 
بدنه کارشناسى ســازمان ها براى خدمت رسانى بیشتر 

به شــهروندان، زیرســازى، جدول گذارى و آسفالت 
معابر ســطح شــهر و تامین هزینه هاى کارکنان را از 
جمله اولویت هاى شــهردارى درســال 1397 عنوان

 کرد.
شهردار مبارکه در مورد اهداف مورد توجه شهرداري در 
سال آینده گفت: توســعه نظام برنامه ریزي و مدیریت 

شــهري با تأکید بر تعیین اهداف کمی و شاخص هاي 
ارزیابی عملکرد، افزایش بهــره وري و کارآیی، توجه 
به آموزش هاي مهارتی کارکنان و توســعه فرهنگى و 
اجتماعى، از نکاتی است که در سال آینده باید مد نظر قرار 
گیرد تا باعث افزایش بهره وري و بهبود خدمات رسانی 

و رضایت مندي شهروندان شود.

نصف جهــان  شهردار قهجاورســتان گفت:  آینده زیبا و 
درخشان ترى از گذشته در  انتظار قهجاورستان است.

صادقین با اشــاره به 110 روز فعالیــت خویش در رأس 
مدیریت شهرى قهجاورستان و انجام یکصد و 10 پروژه 
گفت: از جمله ایــن اقدامات مى توان بــه اصالح طرح 
هندسى میدان شــهدا،  بلوك فرش پیاده روهاى مسکن 
مهر شــهرك بهار، حل مشــکل چندین ساله فاضالب 
مجموعه هاى مسکونى صباگستر که زندگى ساکنین را 
از لحاظ زیست محیطى، شرعى، بهداشتى و... زیر سئوال 

برده بود و بلوك فرش بلوار غدیر اشاره کرد.
وى در ادامه بیان داشت: ترمیم بلوك فرش هاى سرتاسر 
بلوار غدیر،  ایجاد سرعتگاه به منظور رفع خطرات عبور و 
مرور شهروندان، خط کشى خیابان هاى سروش، شهرك 
بهار، خیابان امام خمینى (ره) و  ورودى شهر از طرف کافى 

کوال و خیابان کشاورز از دیگر اقدامات است.
صادقین اظهارداشــت: همچنین انجام آبیارى قطره اى 
فضاى ســبز بلوار غدیر، نصب درخت نور در میدان قائم، 
ورودى بلوار غدیر و شــهرك بهار، ایجاد رمپ معلولین  
مجاور میدان شهدا، رنگ آمیزى ترافیکى جداول میادین 
و بلوار اصلى شــهر، رنگ آمیزى ایستگاه هاى اتوبوس و 
نصب ایستگاه اتوبوس در جنب آتش نشانى از دیگر پروژه 
هاى اجرا شده در قهجاورستان در 100روز اخیر بوده است.

شــهردار قهجاورســتان با بیان اینکه مشــارکت دادن 
شــهروندان در آبادانى و عمران شــهرها رمز موفقیت 
شهردارى هاســت، گفت: توافق با مالکان واقع در طرح 

بلوار غدیر،  نورپردازى میدان فاطمیه (س)
و میدان شهدا، تأمین روشــنایى میدان شهداى شهر و 
تأمین روشنایى قبرستان هاى شهر از اقدامات شهردارى 

قهجاورستان در مدیریت جدید بوده است.
صادقین همچنین بیان داشــت: تعلق شهروندى ،تعهد 
شــهروندى بدنبال دارد و تعهد شــهروندى مشارکت 
شهروندى را بدنبال خواهد داشــت و شهرداریها در این 

زمینه رسالت مهمى را بر عهده دارند.
وى در بخش دیگرى از سخنانش به احداث پارك بازى 
امام على (ع) در شهرك بهار در راستاى سیاست شهردارى 
براى توســعه پارك هــاى محلى و ایجاد نشــاط براى 
شهروندان اشــاره کرد و ادامه داد:  دفع آب هاى سطحى 
جداول شهر در مسیر بلوار غدیر، جدولگذارى و کمک به 

مدارس سطح شــهر که تعدادى انجام و تعدادى نیز در 
دست بررسى انجام است، اجراى فضاى سبز جلوى مسجد 
الغدیر،  تکمیل مخزن چاه آب فضاى سبز شهردارى، تعمیر 
چاه آب فضاى سبز ،  جدولگذارى حاشیه هاى فضاى سبز 
گلزار شهدا ، تخریب منزل قدیمى و خالى از سکنه جنب 
مسجد سلیمان و راه اندازى واحد کسب پیشه در شهردارى 
از اقدامات شــهردارى قهجاورســتان در نیمه دوم سال 

جارى بوده است.
شــهردار قهجاورســتان همچنین از نصب آینه محدب 
در پیچ خطرناك خیابان ســروش این شــهر خبر داد و 
اظهارداشت: نصب چراغ خطر راهنمایى در ابتداى بلوار 
غدیر از طرف شش راه، نصب 20 مورد تابلوهاى ترافیکى 
و تبدیل به احسن کردن ماشین زباله بدون استفاده پارك 

شده در پارکینگ شهردارى به کمپرســى و استفاده در 
چرخ خدمات شهرى از دیگر فعالیت هاى این شهردارى 

مى باشد
شهردار قهجاورستان همچنین از لکه گیرى آسفالت معابر 
و محالت در سه مرحله و  جمع آورى زباله ها و نخاله هاى 
ورودى هاى شــهر طى دو مرحله و پیگیرى پاکســازى 
از حریم جاده خارج از شــهر توســط دهیارى روستاى 

هفتشویه خبر داد.
وى عنــووان کــرد: ترمیم جــداول پــارك امیرکبیر،  
جدولگذارى پارك امام على (ع)،  نصب پله هاى دسترسى 
آسان به پیاده روهاى شهر در مکان هاى داراى اختالف 
سطح و ســاخت 11 عدد منهول براى شــیرهاى قطع 
و وصل جریان آب فضاى ســبز شــهر از اقدامات اخیر 

شهردارى در قهجاورستان بوده است.
صادقین در بخش دیگرى از سخنانش نیز گفت: پیگیرى 
ابالغ طرح جامع شهر به شهردارى انجام شده و در حال 

تدفیق موقعیت شهر با طرح مذکور هستیم.
وى بیان داشت: پیگیرى تهیه نقشه میدان شش راه و نیز 
پیگیرى شروع به کار میدان مذکور از سال آینده توسط 
شهردارى منطقه 10 اصفهان از دیگر اقدامات شهردارى 

بوده است.
وى همچنین به ایجاد باجــه اخذ عوارض در معاینه فنى 
شهردارى در جهت ســهولت کار اشــاره کرد و افزود: 
همچنین بازســازى و تعمیر خودرو هاى فرسوده نیسان 

شهردارى نیز انجام شده است.

اجراى 110پروژه، نتیجه 110 روز کار

با حضور شهردار، برخى از معاونان، مدیران و کارکنان 
شهردارى شاهین شهر، مراســم تودیع و معارفه رئیس  
اداره درآمدهاى عمومى شهردارى شاهین شهر برگزار 

شد.
عیسى بهمنى، شــهردار شاهین شــهر در این مراسم 
گفت: امیدواریم همه کارکنان شــهردارى با یکدلى و 
همفکرى و با دلسوزى هرچه تمام در خدمت شهروندان 
باشند تا بیش از پیش شاهد شــهرى آباد و توسعه یافته 

باشیم.
■■■

ســید على ســجادى، رئیس ســابق اداره درآمدهاى 
عمومى شــهردارى شاهین شــهر نیز در این مراسم از 
همکارى ها و مساعدت هاى شهردار و اعضاى شوراى 
اسالمى شاهین شــهر در تحقق اهداف و برنامه هاى 

شهردارى قدردانى نمود.

ابوالفضل جعفرى، سرپرســت جدیــد اداره درآمدهاى 
عمومى شهردارى شاهین شهر نیز در این مراسم گفت: 
امیدوارم با همفکرى و همکارى سایر کارکنان،خدمتگزار 

صدیقى براى شهردارى باشم. 

مدیر منطقه 2 شــهردارى نجف آباد گفت: طى یک 
سال اخیر نزدیک به 25 هزار متر مربع اجراى روکش 
آسفالت در منطقه انجام شده و همزمان بیش از هزار و 
100تن آسفالت هم به لکه گیرى معابر اصلى و فرعى 

اختصاص پیدا کرده است.
بهمن قنبرى بیان داشت:آسفالت کنارگذر روبه روى 
شهرك شــهدا، خیابان هاى اندیشــه و سلمانزاده در 
خیابان گلبهار، اجراى راســت گرد در تقاطع خیابان 
هاى رجایى و شــهدا، تکمیل جوى و جدول خیابان 
شهدا حدفاصل رجایى تا 15خرداد، ساخت 26 چشمه 
سرویس بهداشتى در پارك کوهستان و احداث ادامه 
خیابان منتظرى جنوبى بعد از تقاطع بهارستان به طول 
400و عرض 20 متر از دیگر اقدامات عمرانى صورت 

گرفته است.
وى ادامه داد:اجراى جوى و جدول و آسفالت در خیابان 
هایى مانند دانش، صانعى، خواجه نصیر الدین طوسى، 
غفورى، پورملک و ســلطانیان در کنار نصب شــش 
ایســتگاه اتوبوس و تکمیل عملیات اصالح هندسى 
تقاطع خیابان هاى منتظرى جنوبى و شــهدا در زمره 
دیگر اقدامات انجام شــده طى این مدت به شمار مى 

آیند.
وى همچنین از رنگ آمیزى حدود 85هزار متر جدول 
طى ماه هاى اخیر خبــر داد و گفت: در یک بازه زمانى 
سه ماهه شاهد انجام نزدیک به 140 هزار متر الیروبى 
در نقاط مختلف منطقه بوده ایم و همزمان نیز کارهایى 
مانند تخریب 150 متر پل بدون استفاده، اجراى بلوك 
فرش در قسمت هایى از خیابان هاى امام(ره)، منتظرى 
مرکزى و 15خرداد شــمالى در کنــار اجراى روکش 
آسفالت در خیابان هاى قدس، گلبهار و ریاضى انجام 

شده است.

اجراى 25هزار متر مربع 
آسفالت در نجف آباد 

تکمیل طرح هاى نیمه تمام، اولویت سال آینده شهردارى مبارکه

 نصب المان شهداى 
انقالب اسالمى کاشان 
در میدان15خرداد

تودیع و معارفه رئیس اداره درآمدهاى عمومى 
شهردارى شاهین شهر


