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شهر زیرزمینى «ادینبرگ» چگونه جایى است؟اساس والیت فقیه ، امامت است«جوکر»، «هیث لجر» را کشت؟مؤسسان مؤسسات مالى  از مسئوالن هستند مصدومیت تکنسین اورژانس با جسم محترقه تاریخاستانفرهنگ حوادث جهان نما

کویر، پشت دیوارهاى شهر رسیده است
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نه به سپاهان برایش      
گران تمام مى شــود؟!

ردپاى ایرانى ها در اسکــار

معماى تازه درباره نفتکش 
غرق شده ایران
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کامنت؛
 اسم رمز این دفعه!

رســانه هاى ورزشــى تهران که خیلى تحول 
در باشــگاه ســپاهان را برنمى تابند همچنان 
به تصمیــم اســتاندار در ورود به مشــکالت 
باشــگاه ســپاهان اعتــراض دارند و 
حمالت آنان بــه مهر علیــزاده ادامه

 دارد.
این بار به بهانه موضوع طارمى و بحثى که 
در مورد کامنت هاى مردمى وجود دارد این حمله 

را طراحى کرده اند.
جدیدترین مطلب در نقد استاندار اصفهان را در 

صفحه 5 مى خوانیم.
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ذوب آهن و قهرمانى؟ چرا که نه!ذوب آهن و قهرمانى؟ چرا که نه!
ژنرال، آژیر قرمز را براى پرسپولیس به صدا در آوردژنرال، آژیر قرمز را براى پرسپولیس به صدا در آورد

4

معاون استاندارى اصفهان هشدار داد

310 گسل اصلى
 در ایران وجود دارد

پرتغالى ها هواى کى روش را دارند
پرتغالى هــا هواى ســرمربى تیــم ملى ایــران یا بهتــر بگوییــم هموطن شــان را دارند. 
بعد از آنکه «تونى اولیویرا» از «کارلــوس کى روش» تعریف کرد حــاال نوبت به «فرناندو 
ســانتوس» ســرمربى تیم ملى پرتغال رســیده تا درباره «کى روش» و تیمش که یکى از 

هم گروه هاى تیم او در جام جهانى است صحبت کند.
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موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات خرید سنگ قبور آرامستان شهردارى نجف آباد به همراه حکاکى و تحویل و 
نصب در آرامستان نجف آباد، با اعتبارى به مبلغ 5/496/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت، طبق مشخصات 

و شرایط موجود در مدارك مناقصه.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید توانایى و رزمه کارى مرتبط و همچنین ماشین آالت متناسب با 

موضوع مناقصه را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهردارى دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/11/23 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 275/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان 

اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى  مناقصهآگهى  مناقصهنوبت اول نوبت اول 

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

شهردارى زرین شهر به استناد مجو ز نامه شماره 419 مورخ 96/08/07 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تنه درختان موجود 
در نهالستان فضاى سبز شــهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

مورخ 96/11/21 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

تجدید آگهى مزایده عمومىتجدید آگهى مزایده عمومىنوبت اول نوبت اول 

میثم محمدى- شهردار زرین شهرمیثم محمدى- شهردار زرین شهر
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رانت جدید در بازار خودروى وارداتــى

تداوم حمله به استاندار اصفهان

پرتغالى ها
پرتغالى هــا هواىســرمربى
ا بعد از آنکه «تونى اولیویرا»
ســانتوس» ســرمربى تیم
هم گروه هاى تیم او در جام ج
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نماینده مردم طرقبه در مجلس گفــت: همه مردم تأکید 
دارنــد که اموال مســئولین بایــد اعالم شــود ولى این
 اصل تاکنون اجرایى نشــده و همین فساد درست کرده 

است.
محمد دهقان با اشــاره به نا آرامى هاى اخیر کشور اظهار 
داشت: این اعتراضات قبل از سوء استفاده دشمن، مربوط 
به تعدادى از مالباختگان بود و آغاز تجمعات به مؤسسات 
مالى بر مى گشت و مربوط به مؤسساتى است که پول مردم 
را گرفته اند و چون مردم نتوانســته اند حق خود را به زبان 

خوش بگیرند، دست به تجمع زدند.
وى با اشاره به شعار «یه اختالس کم بشه مشکل ما حل 

مى شه» که توسط عده اى از معترضان از ماه ها پیش جلوى 
مجلس داده مى شــد، گفت: مهمترین مفهوم این شعار، 
اعتراض به فساد است و عمده کسانى که این مؤسسات را 
تأسیس کردند و شرکت هاى بزرگ دارند، افراد حکومتى 
هستند و تمام شرکت هاى بزرگ کشور متعلق به اجزاى 

حکومت اند که با رانت به ثروت هاى بزرگ رسیده اند.
دهقان با بیان اینکه انقالب ما قرار بود انقالب مستضعفان 
باشد، افزود: به تدریج این مسیر انحراف یافته و طبقه اى از 
اشراف، انقالب مستضعفان را براى خود مصادره کرده اند 
و از باال به مستضعفان نگاه مى کنند و فوقش یارانه شان را 

مقدارى بیشتر مى کنند.

در حالى که از سوى مرکز لرزه نگارى کشورى دانشگاه 
تهران اعالم شــده2200 زمین لرزه در دى ماه 1396به 
ثبت رسیده است،  دبیر کارگروه ملى زلزله گفت: در حال 
حاضر، روى گسل هاى موجود در شهرها، ساخت و ساز 
مى شود و در صورت فعال شــدن این گسل ها، خسارات 

زیادى متحمل خواهیم شد.
على بیت اللهى اظهار داشت: بر اساس آمار سال گذشته، 
22 میلیون واحد مسکونى در کشــور وجود دارد که 12 
میلیون واحد آن داراى اســکلت و حدود ده میلیون واحد 
دیگر ساختمان هاى بنایى هستند. بیت اللهى با بیان اینکه 
گسل هاى ممتدى در کشور وجود دارد، گفت: بیش از 310 

گسل اصلى در اقصى نقاط کشور وجود دارد که طول هر 
کدام از آنها حداقل بیشتر از 10 کیلومتر است و اگر از یک 
گسل دور شویم، قطعاً به یک گسل دیگر نزدیک شده ایم. 
دبیر کارگروه ملى زلزلــه ادامه داد: نکته مهم، همگرایى 
توزیع مراکز جمعیتى با توزیع این گسل هاست. نیاکان ما 
در نقاطى که شکستگى زمین و گسل ها و رودخانه ها وجود 
داشتند، هسته هاى اولیه شهرها را تشکیل دادند. بنابراین، 
این بر هم نشستگى گســل ها با مراکز جمعیتى، بسیار 
حائز اهمیت است و مردم در حال ساخت و ساز روى این 
گسل ها هستند و در صورت فعال شدن گسل ها، خسارت 

بسیارى متحمل خواهیم شد.

مؤسسان مؤسسات مالى  از 
مسئوالن هستند

310 گسل اصلى در ایران 
وجود دارد

وزیر علیه شهردار
  آنا| وزیـر کشـور در خصـوص اظهـارات اخیر 
محمدعلى نجفى، شهردار تهران درباره اتفاقات دوران 
شهردارى قالیباف گفت: من به آقاى دکتر نجفى گفتم 
بیان اینگونه مسـائل در فضاى عمومى کشور از طرف 
هر شـخصى که به آبروى دیگران خدشـه وارد مى کند 
و موجب تشـویش افکار عمومـى و داورى هـاى غلط 
مى شود، گناهى نا بخشودنى است. رحمانى فضلى گفت: 
اینکه ما چنین مسـئله اى را بدون پیگیرى هاى قضائى 
اعالم مى کنیم درست نیست و نباید عمومى شود و اگر 
کسى معتقد است این کار خوب اسـت، باید از فردا این 

کار را نسبت به خودش انجام داد.

واعظى از شایعات ناراحت است
  انصاف نیوز| بعد از انتخابـات گمانه زنى ها 
و شـایعاتى مبنى بر فاصله گرفتن و مرزبنـدى دولت و 
جریان اعتدالگرا از جریان اصالحات شـنیده مى شـود. 
در این رابطه بسیارى نقش محمود واعظى رئیس دفتر 
رئیس جمهور  را در این ماجراها پررنگ مى دانند. در این 
باره غالمعلى دهقان، عضو شوراى مرکزى حزب اعتدال 
و توسعه گفت: در جلسه اى که چند شب گذشته با آقاى 
واعظى داشتیم ایشـان از این شـایعات ناراحت بودند و 
معتقد بودند که یک جریانى در تکاپوست تا به آن دامن 

بزند. خودى و غیر خودى مثل اینکه به هم پیوسته اند. 

ادامه داستان مشهد
  انتخاب| صادق زیبـاکالم در پاسـخ بـه این 
سئوال که چرا احمدى نژاد و هم طیف هاى او درخواست 
تجمع به وزارت کشور داده اند، گفت: باتوجه به اتفاقات 
اخیر، اینکه طرفداران احمدى نژاد به خیابان ها بیایند و 
اعتراض هایى را علیه دولت انجام دهند نشان دهنده آن 
است که رئیس دولت هاى نهم و دهم مى خواهد بگوید 
این ناآرامى ها علیه دولت بوده اسـت. واضح اسـت که 
اعتراض احمدى نـژاد و یارانش علیه نظـام و حکومت 
نیست بلکه علیه دولت آقاى روحانى است که به نوعى 

ادامه داستان مشهد است.

مارى در آستین 
آیت ا... مـکارم شـیرازى، مرجع تقلید    تابناك|
شیعیان با اشاره به مسائل روز کشور گفت: اخیراً مدارکى 
در رابطه با فضاى مجازى براى ما آورده اند، اینکه فضاى 
مجازى در اغتشاشات اخیر کشور نقش مهمى داشت، ما 
هم در داخل به اجماع داریم مى رسیم که فضاى مجازى 
یکى از موارد مهم اغتشاشات بوده است. فضاى مجازى 

بالیى فراگیر و مارى در آستین است.

اروپایى ها در حال انقراضند
  تسنیم| معـاون فرهنگى و اجتماعى سـپاه 
اظهار داشـت: امروز جـاى وزارت امور خارجـه ما در 
آفریقا و آمریکاى التین خالى اسـت و باید از فرصت 
بسـیار ممتـاز و اقبال کشـورهاى جهان بـراى ایجاد 
رابطه با جمهورى اسالمى ایران استفاده کرد. سردار 
نقدى گفت: دنیا فقط آمریکا و اروپاى ورشکسته و در 
حال فروپاشى نیست. امروز اغلب کشورهاى اروپایى 
با رشد منفى جمعیت مواجه هسـتند و نژاد اروپایى در 
حال انقراض است و سـرزمین اروپا رفته رفته در حال 
تسلیم شدن به نژادهاى آسیایى و آفریقایى است و در 

قرن آینده باید نژاد اروپایى را در موزه ها یافت.

دستور پیگیرى کمک میلیاردى 
به یک مداح

  تابناك| در پـى انتشـار گزارشـى بـا عنـوان 
«کمک میلیاردى شـهردارى به یک حسینیه و مداح 
معروف» در تهران محمدعلى نجفى شـهردار تهران 
از معاون شهرسـازى و معمارى خود خواسـته اسـت 
موضوع تخلفات سـاختمانى ملک حسـینیه بررسـى 
شـود. همچنین از معـاون مالى و اقتصاد شـهرى نیز 
خواسته شـده اسـت با توجه به کمبود شـدید منابع و 
اولویـت موضوعات دیگر، مشـخص شـود چطور 80 
درصـد اعتبار این پروژه در شـش ماه نخسـت سـال 

پرداخت شده است.

خبرخوان

وقتى به «صدام» فکر مى کنید، کمتر ممکن است کلمه 
«خالق» به ذهن تــان بیاید، اما واقعیــت دارد که این 
دیکتاتور عراقى سال 2000 کتاب رمانتیکى را با عنوان 

«زبیبه و پادشاه» منتشر کرد.
اطالعات دقیق و زیادى درباره چگونگى نگارش و تولید 
این اثر در دست نیست، اما نسخه انگلیسى زبان این رمان 
که دربردارنده طرز تفکر نویســنده اش هم هســت، در 
وبسایت «آمازون» به فروش مى رسد. ناگفته نماند که 
این یکى از چهار رمانى است که نگارش آن به «صدام» 

منتسب شده است.
این کتاب 160 صفحه اى، داستان تمثیلى رابطه عاشقانه 
دخترى روستایى به نام «زبیبه» با پادشاه عراق در هزاران 
سال پیش اســت. پادشــاه نماد خود «صدام حسین» 

است و با پیش رفتن داســتان مى توان گفت دختر هم 
نمادى از ملت اســت.  هنوز هم تردیدهایى درباره اینکه 
این رمان به قلم «صدام» نوشــته شــده و یا به دستور 
او، وجــود دارد. «زبیبه و پادشــاه» در ابتــدا بدون نام 
نویسنده روانه بازار کتاب شد و به دلیل تم سیاسى آن و 
انتقــادى کــه از آن صــورت نگرفــت،  تصــور

 مى شــد نگارش آن توســط خــود «صــدام» انجام 
شده است.

نقدى در ســایت «آمازون» این کتاب را در چند جمله 
خالصه کرده است: اگر مى خواهید این کتاب را بخرید، به 
دلیل کنجکاوى تاریخى بخرید، نه سرگرمى ادبى. «زبیبه 
و پادشاه» کتابى فاجعه آمیز است و در کل، ملغمه اى است 

که خواندن آن عذاب آور است.

در بررسى بودجه 97 در مجلس، با وجود اینکه به صورت 
موردى نام ها به وسیله کمیسیون تلفیق اعالم نشده اما 
نمایندگان مصوب کرده اند که بودجه نهادهاى خاص 
حذف شــده و اعتبار آن به مســکن معلوالن و وام به 

مسکن رزمندگان نیازمند واگذار شده است.
گفته مى شــود این حذفیات شامل هشــت ردیف از 
ردیف هاى متفرقــه جداول بودجه اســت که عبارت 
هستند از بخشى از بودجه ســازمان تبلیغات اسالمى، 
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، جامعه المصطفى العالمیه، 
مرکز خدمات حوزه هاى علمیه، شورایعالى حوزه هاى 
علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى،  وزارت علوم، 
تحقیقات و فناورى وسازمان میراث فرهنگى. البته در 
مصوبه کمیسیون تلفیق عنوان شده که این به معناى 

حذف کامل بودجه نهادهاى یاد شــده نیست. مجلس 
به این دلیل اعتبارات متفرقه این نهادها را حذف کرد 
که این اعتبارات با عنوان «کمک به اشخاص حقوقى 
غیردولتى» مطرح شده است و از منظر قانون، اعتبارات 
با این عناوین از سوى مجلس و دیوان محاسبات قابل 

نظارت نیست. 
این ردیف هاى متفرقه سال ها در بودجه ساالنه مورد 
سئوال بودند و تا به حال تصمیم قاطعى در خصوص آنها 
گرفته نشده بود. چندى پیش هم مهرداد الهوتى عضو 
کمیســیون تلفیق در گفتگو با «اعتمادآنالین» تأکید 
کرده بود که این نهادها در صورتى که عملکرد خود را به 
اثبات برسانند مى توانند با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى بودجه دریافت کنند.

آیــت ا... احمــد جنتــى روز پنــج شــنبه در ســومین 
جلســه مشــترك هیئت رئیســه مجلس خبــرگان با 
کمیسیون هاى این مجلس شرکت کرد و درباره دو موضوع 
مســائل اقتصادى و فضاى مجازى به اظهار نظر پرداخت. 

بخش هایى از اظهارات رئیس مجلس خبرگان را بخوانید.
  در مورد اقتصاد، گرفتارى هاى مان کم نیســت. یکى 
مسائل بانکى اســت که بانک ها خود منشأفساد شده اند و 
خیلى ها پیش از این نسبت به این موضوع هشدار دادند، اما 
گوش ندادند و مجبور شدند برخى از این بانک هاى قالبى را 
تعطیل کنند و پول مردم را هم تمام و کمال ندادند و در آن 
مانده اند که آشفتگى ها و اغتشاشاتى که از مشهد شروع شد 

هم بخشى از آن به همین مشکالت بانکى باز مى گشت.
  البته مردم ما مردم نجیبى هستند که موضوعات پیش 
آمده را تحمل مى کنند؛ چراکه مسلمان هستند و معتقد به 
والیت فقیه و به دنبال اغتشاش و ناامنى نیستند، ولى این 
موضوع حد و حدود دارد؛ آدمى که گرســنه است تا چه حد 

مى تواند تحمل کند؟
 قسمت زیادى از قاچاق از گمرك که موظف است طبق 
قانون عمل کند رد مى شود و این گرفتارى ماست که از آنجا 

قاچاق وارد کشور مى شود. 
 اگر فضاى مجازى کنترل و مهار شــده بود کار در کشور 

به وضع فعلى نمى رسید.این فضاى مجازى بال و مشکلى 
است که به جان ما افتاده است و من نمى گویم که مى توانیم 
جلوى آن را کًال بگیریم؛ این کار نشدنى است اما مى توانیم 

آن را کند کنیم.
 کشورهاى خارجى هم مثل چین و ژاپن و سایر کشورها در 
ابعاد کوچک تر براى فضاى مجازى برنامه هایى دارند و آن را 
کنترل و مهار مى کنند که کیانشان لطمه نبیند و اگر این کار 

را نکنند صد برابر آنچه در اینجا اتفاق افتاد در آن کشورها رخ 
مى دهد. پس مى توان این فضا را کنترل کرد اما این کار را 
نکردند و آن اغتشاشات پیش آمد که از خارج هم حمایت شد 

و تهدید هم کردند که در آینده ادامه پیدا مى کند.
 روز سه شنبه رهبر انقالب با تعداد زیادى از متخصصان 
فضاى مجازى جلسه اى چند ساعته داشتند و مسائل این فضا 

را بررسى کرده اند. بناست کارهایى در این زمینه انجام شود. 

اخبار پیرامون خودروهاى وارداتى در سال جارى از حد 
متعارف خارج شده است و با تصمیمات غلط اتخاذ شده 
از سوى مسئولین، این بازار سودهاى کالنى را به جیب 
عده اى واریز کرد. به تازگى مجرى یکى از برنامه هاى 
تلویزیونى مدعى شد که طبق اطالعات به دست آمده با 
افزایش تعرفه هاى گمرکى خودروهاى وارداتى، 9 نفر 

سود کالنى را به جیب زده اند.
به گزارش تابنــاك، در ســال جارى اخبــار پیرامون 
خودروهاى وارداتى بســیار زیاد بوده است. این خبرها 
همگى مدیــون بى تدبیــرى مســئولین و تصمیمات 
اشــتباه آنها بوده اســت و این تصمیمات باعث شد تا 
بازار خودروهاى وارداتى متالطم شــود و عده اى از این 

وضعیت سودهاى کالنى را به جیب زدند. 
در ابتدا عنوان شد که طى مقایسه آمار واردات خودرو در 
چهار ماهه نخست سال جارى با مدت مشابه سال قبل، 
رشــد غیرعادى میزان واردات خودرو تأیید مى شود و 
این نشان مى دهد که عده اى از بسته شدن سایت ثبت 
سفارش در تیرماه آگاهى داشته اند و تا توانسته اند دست 
به واردات خودروهاى خارجى زده اند تا با بسته شدن این 
ســایت و افزایش قیمت خودروهاى خارجى، سودهاى 
کالنى را به جیب بزننــد. همچنین طى مطلب دیگرى 
عنوان شد که یک شــرکت غیرنمایندگى قبل از بسته 
شدن سایت اقدام به ثبت سفارش آرشیوى نزدیک به دو 
هزار خودرو نموده است و حاال با باز شدن مجدد سایت 
ثبت سفارش مى تواند این خودروها را با تعرفه هاى قبلى 

ترخیص و وارد کشور کند!
در برنامه «پایش» مورخه 17 دى مــاه 1396 کیا داود 
اســفندیارى مجرى این برنامه از یک موضوع دیگر در 
رابطه با بازار خودروهاى وارداتى پرده برداشت و گفت: 
ساالنه حدود یک میلیارد و 500 میلیون دالر خودرو به 
کشور وارد مى شــود. در حال حاضر به دلیل توقف ثبت 
سفارش واردات خودرو و افزایش تعرفه واردات، قیمت 
خودروهاى خارجــى در بازار افزایــش یافته به طورى 

که در برخى خودروها رشــد 80 تا صد میلیون تومانى را 
شاهد هستیم.

وى ادامه داد: عده اى از واردکنندگان خودرو که تعداد آنها 
9 نفر است از قبل تعداد زیادى خودرو ثبت سفارش کردند 
و اکنون با افزایش تعرفه ها رانتى حدود 102 هزار و 500 

میلیارد تومان به جیب این افراد رفته است.
هر چند کیاداود اســفندیارى نامى از این 9 نفر به میان 
نیاورده اســت  اما همانگونه که عنوان شد، در یک قلم 
یکى از شرکت هاى غیرنمایندگى حدود دو  هزار خودرو 

وارداتى را ثبت ســفارش آرشــیوى کرده است و االن 
مى تواند با باز شدن سایت ثبت سفارش، این خودروها 
را با تعرفه هاى قبلى وارد کشور کند. اگر فرض بگیریم 
که در کمترین حالت هر یک از این خودروها ســودى 
حدود 80 میلیون تومان را به جیب واردکننده آنها واریز 
کند در مجموع این دو هزار دستگاه خودرو 160 میلیارد 
تومان سود نصیب این فرد خواهد کرد. همچنین تا قبل 
از بسته شدن سایت ثبت سفارش حدود ده نفر در کشور 
واردکننده عمده خودروهاى خارجى با برندهاى مختلف 

بوده اند. احتمال دارد اســامى یک تعداد از این 9 نفر در 
فهرســت همان ده نفر واردکننده عمــده خودروهاى 

خارجى باشد.
به هــر صورت ایــن پول هــاى کالنى کــه به جیب 
عده اى واریز مى شود و نابرده رنج، گنج براى آنها میسر 
مى شود تمامًا نتیجه تصمیمات اشتباه مسئولین است. 
شاید بسته شــدن سایت ثبت ســفارش اولین اشتباه و 
افزایش تعرفــه خودروهاى خارجى نیز دومین اشــتباه 

مسئولین بوده است.  

رانت جدید در بازار خودروى وارداتى

9 نفر سود چند هزار میلیاردى به جیب زدند
جدیدترین مستند از 

دربار پهلوى
  تسنیم| مســتند ســریالى «روزگار 
رضاخانى» از صداوســیما پخش  مى شــود. این 
مســتند در 16 قســمت تهیه شــده و حوزه هاى 
مختلف اجتماعى، سیاســى، فرهنگى و اقتصادى 
در دوران پهلوى اول را روایت مى کند. این مستند 
به موضوعات مختلفى پرداخته است. سقوط قاجار، 
کودتاى رضاشاه و تشکیل پهلوى، تاج گذارى رضا 
شــاه، تحوالت اجتماعى، سیاسى و فرهنگى مثل 
ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجراى 
قانون کشف حجاب، قیام گوهرشاد، مسائل شخصى 
و خصوصى دربار پهلوى و... بخشى از وقایعى است 

که «روزگار رضاخانى» به آن پرداخته است.

آب جیره بندى نمى شود
  ایرنا | وزیر نیــرو گفت: میــزان نزوالت 
آسمانى در چهار ماه اول ســال آبى 97-96بیش 
از 30 درصد کاهش نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته داشته است اما با وجود این؛ آب جیره بندى 
نمى شــود. رضا اردکانیان بیان کرد: همانطور که 
نیاکان مــا در هزاران ســال پیش بــراى مقابله با 
خشکسالى ها قنوات را ابداع کردند و به جاى ناامیدى، 
مهاجرت و رها کردن تمدن و شهر و دیار خود به دنبال 
راه چاره براى بحران کم آبى بودند، ما نیز باید به دنبال 

راه چاره براى حل مشکل کم آبى باشیم.

زنان دست به دعوا
  روز نو | احمد شــجاعى رئیس سازمان 
پزشکى قانونى گفت: در هشت ماه امسال 495 نفر 
به دلیل استفاده از ســالح سرد فوت کردند که این 
تعداد نسبت به مدت مشابه  ســال قبل 4/4درصد 
افزایش داشته. بیشترین آمار هم مربوط به تهران 
با 95 نفر است. بعد از آن خراسان رضوى با 44 نفر، 
سیستان وبلوچســتان 39نفر، آذربایجان غربى هم 
33 نفر کشته داشتند.  البته دراین میان، مصدومان 
نزاع آمار وحشتناکى دارد که برابر با 390 هزار و 773 
نفر اســت. در این آمار زنان و مردان به هم نزدیک 
شده اند؛ یعنى 124 هزار و 259 زن و 266 هزار و 514 
در اثر استفاده از سالح سرد مصدوم شدند. این نشان 

مى دهد که زن ها هم دست به دعوا شده اند.

نمى گذاریم...
عیســى کالنترى، رئیس    افکار نیوز |
سازمان محیط زیست اخیراً گفته با اصل طرح انتقال 
آب خزر به سمنان مخالفتى نداریم. در همین باره 
دامادى نماینده سارى اظهار داشت: اعضاى مجمع 
نمایندگان مازندران در مخالفت با طرح انتقال آب 
دریاى خزر به سمنان نامه اى به رئیس جمهور ارسال 
کردند و در آن از دکتر روحانى خواستار جلوگیرى از 
اجراى این طرح شــدند. دامادى تأکید کرد: انتقال 
آب دریاى خزر به ســمنان کامًال اشتباه است. ما 
به صورت جدى جلوى این کار را خواهیم گرفت؛ چرا 

که عواقب زیست محیطى بسیارى به همراه دارد.

عامل مرگ 55 درصد ایرانى ها
  تابناك| وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 40 
درصد مرگ و میرها به علت سکته قلبى و 15 درصد 
مرگ ها در ایران ناشى از سکته مغزى است، گفت: 
راه اندازى دو سرویس ویژه در اورژانس براى کمک 
به این بیماران خوشبختانه در تهران انجام شده و 
امیدواریم تا پایان سال 97 این مسئله در سایر شهرها 

نیز صورت گیرد.

مشکل پیام رسان هاى داخلى
  ایسنا| محمدرسول کاظمى، مدیر یک 
پیام رســان داخلى با بیان اینکه بیش از 95 درصد 
مشــکالت پیام رســان هاى داخلى موضوع مالى 
نیست، گفت: پیام رسان هاى ما باید به روز باشند و 
امکاناتشان رفاه و آسودگى را براى کاربر به همراه 
داشته باشد. موضوع دیگر نیز بى اعتمادى نسبت به 

حریم خصوصى و امنیت پیام رسان هاست.

بودجه کدام نهادهاى خاص  کاهش یافتصدام حسیِن عاشق و نویسنده!

آیت ا... جنتى: 

بناست کارهایى در زمینه فضاى مجازى انجام شود
به گفته نزدیکان و مشــاوران محمود احمدى نژاد، 
رئیس جمهور سابق کشور، وى درخواست تجمعى 
آرام به دلیل اعتراض به وضعیت معیشیتى قالب بر 

کشور را به وزارت کشور اعالم داشته است.
در همین باره سید محمود علیزاده طباطبائى، عضو 
هیئت مدیره کانون وکالى دادگسترى مرکز گفت: 
براســاس دو شــرط مذکور قانون فعالیت احزاب، 
جمعیت هــا ، انجمن هــاى سیاســى و صنفى و

 انجمن هاى اسالمى و  اقلیت هاى دینى مى توانند 
تجمع برگزار کنند حال  مى توان این سئوال را پرسید 
که آقــاى احمدى نژاد تحت عنوان کدام تشــکل

 مى خواهد تجمع برگزار کند؟!
وى ادامه داد: در همین باره بایــد به آقاى محمود 
احمدى نژاد یادآورى کرد که آیــا در تمامى طول 
هشت سال ریاســت جمهورى خود به کسى اجازه 
تجمعات داده که حال انتظــار اجازه و صدور مجوز 

براى تجمعات خود را از وزارت کشور دارد؟
 طباطبائى همچنین  افزود: البته خود آقاى احمدى 
نژاد مى دانند که سیاست دولت ها به گونه اى نیست 
که با تجمع همه افــراد موافقت کنند اما تنها هدف 
او از این کار، محقق شــدن اهــداف خود و مظلوم 

نمایى است.

 احمدى نژاد به هیچ فردى 
اجازه تجمع نمى داد
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به بهانه دهمین سالمرگ نابغه اى که زود غروب کرد

«جوکر»، «هیث لجر» را کشت؟
دو هفته پس از مرگ لجر، مرگ او تصادفى و بر اثر مسمومیت شدید 
دارویى در نتیجه مصرف همزمان چندین نوع قرص ضداضطراب 
و مسکن و خواب آور اعالم شد. در گزارش مرکز پزشکى نیویورك 
آمده است که در خون لجر، مقادیرى از مسکن هاى اکسیکودون 
که در اکسیکونتین یافت مى شود، هیدروکودون که در ویسودین 
یافت مى شود و ضداضطراب هاى دیازپام و الپرزوالم که در والیوم 

و زاناکس و رستوریل وجود دارند و دوکسیالمین پیدا شده است.
در واکنش به مرگ هیث، همسر سابقش «میشل ویلیامز» اعالم 
کرد که شنیدن این خبر برایش بسیار ناگوار بوده و هواپیمایى براى 
بازگشت از سوئد به آمریکا گرفته اســت. گفته شده که ویلیامز با 
شنیدن خبر مرگ هیث، شروع به گریه و فریاد کرده و این اتفاق تأثیر 
شدیدى بر او گذاشته اســت. همچنین «کوین راد»، نخست وزیر 
استرالیا در واکنش به این خبر گفت: «بسیار دردناك است که ما یکى 
از بهترین بازیگران کشورمان را در اوایل زندگى اش از دست دادیم»، 
«نیکول کیدمن» مرگ هیث را یک تراژدى نامید و با خانواده هیث 
ابراز همدردى کرد، «و الن هورن»، مدیر و رئیس کمپانى برادران 
وارنر گفت: «جامعه هنر استعداد بسیار بزرگى را از دست داد. هیث 

بازیگرى بزرگ و انسانى استثنایى بود.»
لجر در آخرین آثار خود بازى در نقــش «جوکر» فیلم «بتمن» را 
تجربه کرد. «جک نیکلسون» نیز پیش تر از این بازى در این نقش را 
در کارنامه داشت و گفته بود این نقش تأثیر عجیبى روى روح انسان 
مى گذارد. بعد از آن بسیارى خودکشى لجر را به علت ایفاى نقش 
«جوکر» در این فیلم دانستند. نقشى که تنها اسکار لجر را براى او 
به همراه داشت. هنگامى که جســد هیث لجر 28 ساله در روز 22 
ژانویه 2008 در آپارتمانش در نیویورك پیدا شد، جک نیکلسون در 
اولین واکنش اش گفت: «به  او در مورد آخر و عاقبِت بازى کردن 
در نقش جوکر هشدار داده بودم». لجر براى بازى در نقش جوکر 
در فیلم «شوالیه تاریکى» یک ماه خود را در اتاقى حبس و بر روى 
صدا، شخصیت پردازى جوکر کار کرده بود. «جرد لتو» هنرپیشه 
موفق هالیوودى در مورد نقش «جوکر» مى گوید: «"جوکر" یکى از 
آن دسته شخصیت  و نقش هاى بسیار سخت است که چیزى حدود 
75 سال پیش خلق شده و از آن زمان تا به حال بارها توسط بزرگانى 
مثل هیث لجر باز آفرینى شده است.» با اینکه یکى از نقش آفرینان 
«جوکر » جک نیکلسون بوده که از نوابغ سینما محسوب مى شود 
لیکن از بازى هیث لجر به عنوان قوى ترین ایفاى نقش این کاراکتر 

یاد مى شود.

پوستر جدید فیلم سینمایى «کیک بوکســر-تالفى» با بازى «رونالدینیو» بازیکن مشهور فوتبال 
برزیل منتشر شد. این انتشار در حالى اســت که این بازیکن فوتبال برزیلى چندى پیش از دنیاى 

فوتبال خداحافظى کرد.
فیلم سینمایى «کیک بوکسر-تالفى» به کارگردانى «دیمیترى لوگوتتیس» اکران بین المللى خود 

را در سینماهاى آمریکاى شمالى آغاز خواهد کرد.
از نکات مهم و حایز اهمیت این فیلم مى توان به حضور «ژان کلود وندام» در نقش اصلى و همچنین 

بازى «مارك تایسون»بوکسور مطرح جهان اشاره کرد.
همچنین «رونالدینیو» فوتبالیســت مطرح برزیلى از دیگر بازیگرانى است که در کیک بوکسر به 

ایفاى نقش پرداخته است.
در خالصه فیلم آمده است: «"کورت" که بعد از ماجراى قبلى "کیک بوکسر" قول داده به تایلند باز 
نگردد طى یک خیانت به زندان افتاده و تنها راه نجاتش براى آزادى، مبارزه و بازگشــتن به تایلند 

است.»
«ژان کلود وندام»، «رونالدینیو»، «هاپوور جولیوس»، «مارك تایسون» و «کریستوفر لمبرت» در 

این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.

«فیلم کودك خاموش» نامزد بهترین کوتاه جوایز ســینمایى اسکار 2018 از دو نفر عوامل ایرانى 
در ساخت فیلم بهره برده است.

 در این فیلم کوتاه که «کریس اوورتون» انگلیسى آن را کارگردانى کرده، على فراهانى فیلمبردار 
ایرانى مقیم بریتانیا فیلمبردارى را بر عهده داشته است و ساخت موسیقى آن نیز ساخت امیر صادقى 

کنجانى آهنگساز ایرانى بوده است.
این فیلم کوتاه 20 دقیقه اى در شاخه بهترین فیلم کوتاه نودمین دوره جوایز سینمایى اسکار با چهار 
فیلم دیگر شامل «مدرسه ابتدایى دکالب»، «ساعت 11»، «برادرزاده من اِمت» و «همه ما» براى 

کسب جایزه رقابت مى کند.
داســتان ایــن فیلم کوتــاه کــه تاکنــون چندیــن جایــزه بین المللى کســب کرده اســت
 درباره کودکى چهارســاله و فاقد شــنوایى اســت که زندگى صامتى را پشــت ســرمى گذارد 
تا اینکه یک مــددکار اجتماعى بــه او روش برقرارى ارتبــاط از طریق زبان اشــاره را آموزش 

مى دهد.
«کودك خاموش» با کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره بین المللى «رودآیلند»، واجد شرایط 

رقابت در جوایز اسکار شناخته شده است.

فرزاد حسنى در یک مصاحبه نسبت به انتخاب مهران مدیرى به عنوان مجرى «هفت» در ایام سى 
و ششمین جشنواره فجر 96 واکنش نشان داد.

حسنى گفت: «کسى را انتخاب کردند که بحث هاى ســینمایى را عام کند، مخاطب سینما عموم 
مردم هستند، چقدر زیباســت که بحث هاى سینمایى عامیانه تر شــوند. یعنى برنامه "هفت" از
دایــره تخصصى اش خــارج شــود و نگاهى هــم به دریچــه مردمــى بیاندازد. حــاال مردم

 مى آیند برنامه را نگاه مى کنند و برنامه تخصصى "هفت" عامیانه تر مى شود. با من هم مذاکراتى 
براى اجراى برنامه "هفت" به میان آمد. اما هدف نهایــى انتخاب بهترین  گزینه براى اجراى این

برنامه بود.»
مجــرى برنامــه در ادامه از فــرزاد حســنى پرســید مــا در فوتبال شــخصى ماننــد عادل

 فردوســى پور داریم کــه بر مباحــث فوتبالى احاطــه کامل دارد. امــا در ســینما چنین فردى 
را نداریم و تا کنون برنامه هفت توسط افرادى اجرا شــده است که آن اتفاقى که باید در آن نیفتاده 

است.
حسنى در پاسخ گفت: آن برنامه باید مال خود مجرى باشــد. وقتى مى گویم مال خود مجرى به 

معناى حقیقى کلمه باید باشد. آن موقع است که این برنامه خوب و موفق خواهد بود.

کنایه هاى فرزاد حسنىردپاى ایرانى ها در اسکارخداحافظ فوتبال، سالم سینما

هوشنگ توکلى، بازیگر تئاتر و سینما درباره وضعیت فعلى عرصه 
هنر گفت: در دو حوزه ســینما و تئاتر در حال حاضر موفق هســتیم، 
سینمایمان بســیار پیشرفت کرده اســت و نسل هاى دوم و ســوم بى نظیر 

هستند.
وى در همین راستا افزود: اگر مدیریت هاى هنرى در تخصص و مسئولیت خود درست تکیه 
بزنند، امکانات را به درستى بین هنرمندان توزیع کنند و به نسل جوان هنر احترام بگذارند آثار بسیار 
خوبى را شــاهد خواهیم بود اما اگر در کار ســینماگران و هنرمندان  تئاتر دخالت کنند این هنرمندان دچار 

بحران مى شوند.

توکلى با اشــاره به اینکه بازیگران 
سینما در تئاتر ورود کرده اند این مسئله 

به این دلیل رونــق گرفته و از نظر را بسیار خوب دانســت و بیان کرد: تئاتر ما 
نمایش در روى صحنه اجرا مى شود و این کّمى فوق العاده است. تقریبًا در تهران هر شب صد 

شهر هیچوقت در طول عمر طوالنى اش چنین شانسى نداشته است. همچنین رابطه خوبى بین تماشاچیان و 
هنرمندان برقرار شده که بسیار خوب است.

وى در ادامه تصریح کرد: کمى زمان مى برد تا بین بازیگران خوب و ضعیف وارد شده در تئاتر تفکیک ایجاد شود 
یعنى برخى نمایش ها با حضور بازیگر ستاره و برخى نمایش ها نیز با بازیگران گمنام و کمتر آشنا روى صحنه 

مى رود که تحقق این مســئله نیاز به زمان
 دارد.

این کارگردان تئاتر درباره دســتمزدهاى باالى برخى بازیگران 
وارد شده در تئاتر خاطرنشان کرد: بازیگرانى که تماشاچیان زیادى با خود 

مى آورند به دلیل جذب مخاطب دســتمزد بیشــترى دریافت مى کنند و این مسئله 
اتفاقاً بسیار خوب است. موضوع دســتمزد  باالى بازیگران تئاتر که بسیار سر زبان ها افتاده فقط 

یک بزرگنمایى است و منصفانه نیست.  همین که با حضور ســتاره ها تئاتر مورد استقبال قرار مى گیرد باید
 خدا را شکر کرد.

دستمزد
 باالى بازیگران 
در تئاتر 
بزرگنمایى است

 بازیگشــاره به اینکه بازیگران 
ینمتئاتر ورود کرده اند این مسئله 

ببه این دلیل رونــق گرفته و از نظر  کردخوب دانســت و بیان کرد: تئاتر ما 
ً

مى رود که
 د دارد.

ن کااین کارگر

مزد
رانران 
تر اتر 
ست

10 سال از مرگ «هیث لِِجر» پدیده و نابغه هنرپیشگى دنیا مى گذرد. 
هنرپیشه اى که اگر زود از دســت نمى رفت مى توانست همچون 
«مارلون براندو» جنبشــى عظیم در بازیگرى ایجاد کند و سطح 
این هنر را به تنهایى به مراتبى بسیار باالتر ببرد. «ِجیک ِگلِنهال» 
هنرپیشه که در فیلم «کوهستان بروکبِک» با لِِجر همبازى بود در 
مراسم دهمین سالگرد درگذشت این هنرمند مى گوید: هیث لجر 
واقعاً «یک نیروى باورنکردنى» بود که تکرار نخواهد شد و جایش 

همچنان خالى است.
 (Heathcliff Andrew Ledger) «هیث کلیف اندرو لِِجر»
معروف به هیث لِِجر 4 آوریل، 1979 در اســترالیا به دنیا 
آمد. این هنرپیشه برنده اسکار شد. او پس از بازى در 
نقش هاى تلویزیونى در دهه 90، در هالیوود شروع 
به کار کرد و فیلم هاى او، هم از لحاظ تجارى و هم 

از دید منتقدان، با موفقیت روبه رو بودند.
از سال 2000 تا 2005 لجر به علت بازى در نقش 
«گبریل مارتین» فرزند ارشد«بنجامین مارتین» 
با بازى «مل گیبسون» در فیلم «میهن پرست» 
و بازى نقش «سونى گروتسکى» پسر «هانک 
گروتسکى» با بازى «باب ثورنتن» در فیلم 
«توپ هیوال» و بازى هاى برجســته اش 
 ،«The Order»در فیلم هــاى
«چهــار پر»، «سرگذشــت 
یک شوالیه»، «ند کلى»، 
«جاکومــو کازانــووا»، 
«برادران گریم» و «اربابان 
داگتاون» به ستاره اى مشهور 
تبدیل شد. در سال 2005 لجر 
براى بازى در فیلم «کوهستان 
بروکبِــک» جایزه بهترین 
بازیگر مرد را از انجمن 

منتقدین نیویورك و انجمن منتقدین سانفرانسیسکو دریافت کرد. 
همچنین بابت بازى در همین فیلم نامزد «گلدن گلوب» و «اسکار» 
شد.  «پیتر تراورز» در مورد بازى هیث لجر در این فیلم چنین اظهار 
کرد: ایفاى نقش خیره کننده لجر معجزه اى در بازیگرى است. او به 

خوبى مارلون براندو و «شان پَن» بازى مى کند.
ســال 2008، لجر نقش هیوالى معروف داســتان هاى کمیک، 
«جوکر» در فیلم «شــوالیه تاریکى» (دنباله اى بر فیلم «بتمن» 
شروع مى کند) را بازى کرد. در این فیلم او در مقابل «کریستین بیل»، 
هم بازى اش در فیلم «من آنجا نیستم» نقش آفرینى کرد. نقش جوکر 
در فیلم «شوالیه تاریکى» نظر بسیارى از منتقدین را جلب کرد که 
باعث بردن جایزه «بهترین بازیگر مرد مکمل» در اســکر،گلدن 
گلوب و بفتاى همان سال شد اما متأسفانه این جوایز بعد از مرگ او 
اهدا شد. حتى گفته مى شد که در صورت اینکه او زنده بود بازگشتى 
جزئى در همان نقش را در «شوالیه تاریکى» برمى خیزد که سومین 
و آخرین فیلم از سه گانه «بتمن» است بازى مى کرد که با مرگ او 
از فیلمنامه حذف شد.براساس گزارش پلیس، «ولزین» دوست او 
که کمى زودتر از زمان معین قرار مالقاتش با لجر در ساعت 3 بعد از 
ظهر به منزل او رسیده بود با دیدن وضعیت لجر سریعاً به دوست لجر 
«مارى کیت اولسن» تلفن کرده و از او درخواست کمک مى کند. 
اولسن که در آن زمان در کالیفرنیا بوده به سرعت نیروهاى امنیتى 
نیویورك را در جریان مى گذارد و حدود 15 دقیقه بعد ولزین دوباره 
با اولسن تماس مى گیرد و اظهار ترس نسبت به مرگ لجر مى کند 
سپس ولزین با پلیس تماس مى گیرد و مى گوید: «آقاى لجر نفس 
نمى کشد.» ولزین عملیات احیا را انجام مى دهد اما نتیجه اى حاصل 
نمى شود. متخصصین پزشکى اورژانس هفت دقیقه بعد در ساعت 
3و3دقیقه بعد ازظهر دقیقاً همان زمانى که نیروهاى امنیتى توسط 
ولزین خبردار شــده بودند به آپارتمان لجر مى رسند اما با این حال 
موفق به احیاى دوباره او نمى شــوند. در ساعت 3و36دقیقه بعد از 
ظهر، مرگ قطعى لجر اعالم مى شود و بدن بى جانش از آپارتمان 
خارج مى شود. هیث لِِجر، بخاطر اوردوز مواد مخدر جان خود را از 
دست داد لیکن متخصصان روانشناسى دلیل اصلى مرگ او را غرق 

شدن در نقش «جوکر» مى دانند.
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پرتغالى ها
 هواى کى روش را دارند

نصف جهان  ذوب آهن بــا هدایت ژنرال و خط حمله 
آتشینش  توفنده و بالنده جلو مى رود. ادامه این روند 
مى تواند ضمن اینکه سایر مدعیان نائب قهرمانى را نا 
امید کند منجر به صدا در آمدن آژیر قرمز در اردوگاه 

پرسپولیس هم بشود.
 دیدار با آبى هاى خوزســتان توانســت این ادعاى 
ما را پر رنگ کند.شــاگردان قلعه نویى موفق شدند 
در دیدار با اســتقالل خوزســتان با فرصت طلبى دو 
گل در دقایق پایانــى وارد دروازه تیــم میزبان کنند 
تا به پیروزى شیرینى دســت پیدا کنند. این بازى با 
حمالت تیم میزبان و شاگردان ویسى آغاز شد و این

 اســتقاللى هــاى خوزســتان بودنــد که ســعى 
داشــتند در 15 دقیقــه ابتدایــى بازى بــه دروازه 
ذوب آهــن برســند و خیــال خــود را از نیمه اول 
ایــن دیدار راحــت کننــد. آنهــا در ایــن دقایق با 
استارت هاى شریفات و اشــتباهات مدافعان مهمان 
توانستند دو، ســه فرصت خوب به دســت آورند اما 
واکنش هاى دیدنى رشید مظاهرى باعث شد تا این 

فرصت ها از دســت این تیم برود و ذوبى ها نیز از 
دقایق ابتدایى جان سالم به در ببرند.

هرچه به میانه هاى نیمه اول مى رســیدیم 
شاگردان قلعه نویى بیشــتر بر زمین احاطه 
پیدا مى کردند و ســعى مى کردند با میدان 

دارى حدادى فر توپ را نیز از آن خود کنند. 
آنهــا در 20 دقیقه پایانى ایــن نیمه با 

بازیسازى بســیار خوب عطایا مى 
توانســتند دروازه شاگردان ویسى 
را باز کنند؛ اما در نهایت این اتفاق 
نیز نیفتاد تا هر دو تیم به تســاوى 

رضایت بدهند.
اما در نیمه دوم نیز به ماننــد ابتداى بازى 
باز هم خوزســتانى ها راه دروازه ذوب آهن 
را در پیش گرفتند؛ اما سبزپوشان توانستند 
از مهلکه در بیایند و باز هم توپ و میدان را 
در اختیار بگیرند تا شاید بتوانند با باز کردن 
دروازه حریف به پنجمیــن پیروزى پیاپى 
برسند. آنها از ابتداى این نیمه مهدى رجب 
زاده با تجربه را بــه میدان وارد 

کردند و دقیقا توانســتند فرصت هاى بهتر و بیشترى 
روى دروازه حریف خود ایجاد کنند. پس از حمالت و 
میداندارى ذوبى ها آنها در 10 دقیقه پایانى کار را تمام 
کردند و توانستند 2 بار پیاپى دروازه تیم میزبان را باز 
کنند. پس از گل هاى ذوب آهن شاگردان ویسى باز 
هم تصمیم گرفتند حمله کنند؛ اما حمالت احساسى 
آنها راهى به دروازه مظاهرى و ذوب آهن نداشت تا در 

نهایت با پیروزى ذوبى ها به پایان برسد.
این پنجمین بــرد متوالى قلعه نویــى در این فصل 
بود. ذوب آهن دور برگشــت را با تســاوى بدون گل 
مقابل ســیاه جامگان آغاز کرد و بعد از آن موفق شد
 تیم هاى گسترش فوالد، پیکان، سپاهان، صنعت نفت 
و استقالل خوزستان را شکست دهد.مجید جاللى و 
پیکان در این فصل با کسب 7 برد متوالى از این حیث 
رکورددار هستند و حاال ژنرال براى رسیدن به آقا معلم 
باید دو دیدار آینده اش را با برد پشت سر بگذارد. جالب 
است بدانید استقالل، سایپا و پدیده حریفان سه هفته 

آینده ذوبى ها هستند.
اگر سال هاى قهرمانى و نایب قهرمانى قلعه نویى 
را فاکتور بگیریم، پایان بسیارى از فصول لیگ 
برتر براى او ناخوشــایند بوده است. در واقع 
این نتایج از نیم فصل دوم آغاز مى شــدند و 
در نهایت پایانى غیرمطلوب را رقم مى زدند.

فصل پیش تراکتورســازان یک نیم فصل را 
در کورس قهرمانى ســپرى کردند؛ اما در نیم 
فصــل دوم ضعیف کار 
کردنــد و در نهایت 
بــا 10 امتیاز اختالف 
نسبت به صدر در جایگاه سوم قرار 
گرفته و جام حذفى را هم از دست دادند. 
البتــه محرومیت نقــل و انتقاالتى، 
تبریزى ها را به حاشــیه برد و انتقال 
سروش رفیعى به پرســپولیس نیز کار 

امیر قلعه نویى را سخت کرد.
 دو فصل قبل یعنى در لیگ چهاردهم، 
او با اســتقالل یکــى از کاندیداهاى 
قهرمانى در لیگ برتر بود؛ اما بازهم 
افت عجیب نیم فصل دوم گریبان 
ژنــرال آبى ها را گرفــت تا قلعه 
نویــى در آخرین فصل حضور 
روى نیمکت اســتقالل، در 
جایگاه ششــم قرار بگیرد. 
اســتقالل در دو بــازى 
پایانى لیــگ چهاردهم، 

یک باخت 4 گله مقابل تراکتور و یک شکســت برابر 
پرسپولیس را تجربه کرد.در لیگ سیزدهم هم استقالل 
با قلعه نویى تا روز آخر کاندیداى قهرمانى بود و پیروزى 
در بازى ما قبل پایانى، آن ها را مدعى اصلى قهرمانى 
کرده بود؛ اما بازهم شکست برابر تراکتور در تهران، کار 
امیر قلعه نویى را ســاخت تا او پایین تر از سپاهان که 
مدعى قهرمانى هم نبود، در جایگاه پنجم قرار گرفت.

  سایت ورزش ســه درباره موفقیت هاى مداوم قلعه 
نویى با ذوب آهن نوشته:  امیر قلعه نویى به ذوب آهن 
آمد تا از حیثیتش، از کارنامه پربارش و از قهرمانى هاى 
متعددش دفاع کند و تا اینجاى کار نیز موفق بوده است. 
او از تیمى که کســى از آن انتظار زیادى نداشت، یک 
مدعى ساخته و حاال جداِل او با استقالل در هفته آینده 
بسیار دیدنى خواهد بود.به نظر مى رسد، ژنرال سابق 
آبى ها علیه تمام ناکامى هــاى فصول قبلى در هفته 
هاى انتهایى شــوریده و باید دید تداوم این شورش تا 

ِکى خواهد بود؟
ما نکته اى دیگر در مــورد موفقیت هاى این 
روزهاى ذوب آهن تقویت ایــن تیم در نقل 
انتقاالت زمستانى اســت .امیر قلعه نویى در 

حالى 5 برد متوالى را در دور برگشــت کسب 
کرده که با جذب بازیکنان موردنظرش به ترکیب ایده 
آل خود رسیده اســت.ژنرال با کسب 5 برد متوالى در 
دور برگشت موفق شده تیمش را به روند دلخواه خود 
هدایت کند. ذوبى ها با تســاوى بدون گل برابر سیاه 
جامگان و 5 برد متوالى مقابل گسترش فوالد، پیکان، 
سپاهان، صنعت نفت و اســتقالل خوزستان موفق به 
کســب 16 امتیاز از 6 بازى اخیر خود شــده اند. حاال 
ذوبى ها بــا 35 امتیاز جایگاه خوبــى در جدول دارند 
و بــه غیر اینکــه حتى مــى توانند بــراى قهرمانى 
هم نا امید نباشــند، شــانس اول کســب سهمیه 
لیگ قهرمانان آســیا به حســاب مــى آید.وقتى 
ترکیــب ذوب آهــن را در 5 دیــدار اخیــر خود 
که با برد پشــت ســر گذاشــته اند، بررســى

متوجه خواهیم شــد که  مى کنیم 

قلعه نویى از محمدرشــید مظاهــرى درون دروازه و 
محمد نژادمهدى، وحید محمدزاده و محمد ستارى به 
طور ثابت در خط دفاعى اش استفاده کرده و تحت هیچ 
شرایطى دست به تغییر آنها نزده است. به نظر مى رسید 
با اضافه شدن میالد فخرالدینى به این تیم شاهد بازى 
او در پست دفاع راست باشیم؛ اما ترجیح ژنرال بر این 
بوده که از این بازیکن سرعتى یک خط جلوتر استفاده 
کرده و از خصوصیــات تهاجمى اش اســتفاده کند. 
تدبیرى که به خوبى جواب داده و این بازیکن با 2 گل 
و 2 پاس گل عملکرد فوق العاده اى داشــته است.اما 
در خط میانى محمدرضا حسینى و حمید بوحمدان با 
حضور 100 درصدى در این 5 دیدار مهره هاى اصلى 
قلعه نویى در میانه میدان به حســاب مى آیند. اما در 
خط حمله، مرتضى تبریزى بازیکن مورد عالقه قلعه 
نویى است. این بازیکن با به ثمر رساندن 4 گل و یک 
پاس گل در 5 برد اخیــر ذوب آهن عملکرد به مراتب 

بهترى از استنلى کى روش داشته و 
حاال مرد اول خط حمله ذوبى ها 

به حساب مى آید.قاسم حدادى فر، مهدى رجب زاده و 
محمدرضا عباسى نیز تعویض هاى ذوب آهن در این 
بازى ها بوده اند که با اســتراتژى حفظ کمربند میانى 
تیم و تقویت نیروى تهاجمى تیم به کار گرفته شــده 
اند. در بین بازیکنان تعویضى محمدرضا عباسى در دو 
دیدار مقابل گسترش فوالد و استقالل خوزستان تنها 
دقایقى بعد از حضورش در زمین موفق به گلزنى شده 

تا تعویض طالیى ژنرال نام بگیرد.
به گزارش نصف جهان، امیــر قلعه نویى در مورد این 
دیدار و جایگاه نهایى ذوب آهن در پایان فصل گفته 
که قطعا به دومى و ســومى فکر نمى کند، این انگیزه 
و امید در ژنرال که آن را به شاگردانش منتقل کرده و 
نتایج این روزها نشــانگر آن است مى تواند یک خطر 
بزرگ براى پرسپولیس باشد. فعال ژنرال باید همچنان 
ببرد و امیدوار به لغزش هاى احتمالى پرســپولیس و 

امتیازسوزى هاى آنان باشد.
 

ژنرال، آژیر قرمز را براى پرسپولیس به صدا در آورد

ذوب آهن و قهرمانى؟ چرا که نه!

ذوب آهــن برســند و خیــال خــود را از نیمه اول 
ایــن دیدار راحــت کننــد. آنهــا در ایــن دقایق با 
استارت هاى شریفات و اشــتباهات مدافعان مهمان 
توانستند دو، ســه فرصت خوب به دســت آورند اما 
واکنش هاى دیدنى رشید مظاهرى باعث شد تا این 

زززززززز از دســت این تیم برود و ذوبى ها نیز فرصت ها از
دقایق ابتدایى جان سالم به در ببرند.

هرچه به میانه هاى نیمه اول مى رســیدیم
قلعه نویى بیشــتر بر زمین احاطه شاگردان

پیدا مى کردند و ســعى مى کردند با میدان 
دارى حدادى فر توپ را نیز از آن خود کنند. 

نیمه با 20 دقیقه پایانى ایــن آنهــا در
بازیسازى بســیار خوب عطایا مى
توانســتند دروازه شاگردان ویسى 
را باز کنند؛ اما در نهایت این اتفاق 
نیز نیفتاد تا هر دو تیم به تســاوى

رضایت بدهند.
اما در نیمه دوم نیز به ماننــد ابتداى بازى 
باز هم خوزســتانى ها راه دروازه ذوب آهن 
را در پیش گرفتند؛ اما سبزپوشان توانستند 
از مهلکه در بیایند و باز هم توپ و میدان را 
در اختیار بگیرند تا شاید بتوانند با باز کردن 
دروازه حریف به پنجمیــن پیروزى پیاپى 
برسند. آنها از ابتداى این نیمه مهدى رجب 
زاده با تجربه را بــه میدان وارد 

7پیکان در این فصل با کسب 7 برد متوالى از این حیث 
رکورددار هستند و حاال ژنرال براى رسیدن به آقا معلم 
باید دو دیدار آینده اش را با برد پشت سر بگذارد. جالب 
است بدانید استقالل، سایپا و پدیده حریفان سه هفته 

آینده ذوبى ها هستند.
اگر سال هاى قهرمانى و نایب قهرمانى قلعه نویى

را فاکتور بگیریم، پایان بسیارى از فصول لیگ 
برتر براى او ناخوشــایند بوده است. در واقع 
مى شــدند و از نیم فصل دوم آغاز این نتایج
در نهایت پایانى غیرمطلوب را رقم مى زدند.

فصل پیش تراکتورســازان یک نیم فصل را 
نیم در کورس قهرمانى ســپرى کردند؛ اما در
فصــل دوم ضعیف کار

کردنــد و در نهایت 
بــا 10 امتیاز اختالف 
نسبت به صدر در جایگاه سوم قرار 
گگرفته و جام حذفى را هم از دست دادند. 
البتــه محرومیت نقــل و انتقاالتى، 
به حاشــیه برد و انتقال تبریزى ها را

سروش رفیعى به پرســپولیس نیز کار 
امیر قلعه نویى را سخت کرد.

 دو فصل قبل یعنى در لیگ چهاردهم، 
با اســتقالل یکــى از کاندیداهاى  اواواوااوااوواواواواو
قققهققهقهققهققهقهقهقهقهقهرمانى در لیگ برتر بود؛ اما بازهم 
فاافافاففتافافافافافففتفتعجیب نیم فصل دوم گریبان 
ژژژژژژژژژژژژژنننننــرال آبى ها را گرفــت تا قلعه 
نننننننننوویــى در آخرین فصل حضور 
روى نیمکت اســتقالل، در 
جایگاه ششــم قرار بگیرد. 
اســتقالل در دو بــازى 
پایانى لیــگ چهاردهم، 

بسیار دیدنى خواهد بود.به نظر مى رسد، ژنرال سابق 
آبى ها علیه تمام ناکامى هــاى فصول قبلى در هفته 
اینشورش تا  هاى انتهایى شــوریده و باید دید تداوم

ِکى خواهد بود؟
ما نکته اى دیگر در مــورد موفقیت هاى این 
نقل روزهاى ذوب آهن تقویت ایــن تیم در
انتقاالت زمستانى اســت .امیر قلعه نویى در 

5حالى 5 برد متوالى را در دور برگشــت کسب 
کرده که با جذب بازیکنان موردنظرش به ترکیب ایده 
5آل خود رسیده اســت.ژنرال با کسب 5 برد متوالى در 
دور برگشت موفق شده تیمش را به روند دلخواه خود 
هدایت کند. ذوبى ها با تســاوى بدون گل برابر سیاه
متوالى مقابل گسترش فوالد، پیکان، 5 برد 5جامگان و

سپاهان، صنعت نفت و اســتقالل خوزستان موفق به 
6 امتیاز از 6 بازى اخیر خود شــده اند. حاال  6کســب 16
5ذوبى ها بــا 35 امتیاز جایگاه خوبــى در جدول دارند 
و بــه غیر اینکــه حتى مــى توانند بــراى قهرمانى 
هم نا امید نباشــند، شــانس اول کســب سهمیه 
لیگ قهرمانان آســیا به حســاب مــى آید.وقتى 
5ترکیــب ذوب آهــن را در 5 دیــدار اخیــر خود 
که با برد پشــت ســر گذاشــته اند، بررســى

متوجه خواهیم شــد که  مى کنیم 

خط حمله، مرتضى تبریزى بازیکن مورد عالقه قلعه 
4نویى است. این بازیکن با به ثمر رساندن 4 گل و یک 
5پاس گل در 5 برد اخیــر ذوب آهن عملکرد به مراتب 

بهترى از استنلى کى روش داشته و 
حاال مرد اول خط حمله ذوبى ها 

بزرگ براى پرسپولیس باشد. فعال ژنرال باید همچنان
ببرد و امیدوار به لغزش هاى احتمالى پرســپولیس و

امتیازسوزى هاى آنان باشد.

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

شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه (مرحله اول)آگهى مناقصه (مرحله اول)نوبت دومنوبت دوم

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگلرضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن مهر محلى 83 اصفهان در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 در محل مسجد خدیجه 
کبرى به آدرس: اصفهان، خیابان قائمیه، کوى گلزار تشکیل مى گردد. 

از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. 
ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک 
راى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا 96/11/17 در محل د فتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز 

هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان 
2- تصمیم گیرى در خصوص انحالل شرکت تعاونى 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده  نوبت اولآگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده  نوبت اول

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن مهر هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن مهر 8383 اصفهان  اصفهان 

 ذوب آهن دور برگشت 
را با تساوى بدون گل مقابل 

سیاه جامگان آغاز کرد و بعد از 
آن موفق شد  تیم هاى گسترش 

فوالد، پیکان، سپاهان 
صنعت نفت و 

استقالل خوزستان را 
شکست دهد

اس

ت

نصف جهــان پرتغالى ها هواى ســرمربى تیم ملى ایــران یا بهتر 
بگوییم هموطن شان را دارند. بعد از آن که  تونى اولیویرا از کارلوس 
کیــروش تعریف کرد حــاال نوبت به فرناندو ســانتوس 
ســرمربى تیم ملى پرتغال رســیده تــا درباره 
کیروش و تیمش که یکــى از هم گروه هاى 
تیم او در جام جهانى اســت صحبت کند. به 
نوشــته خبرگزارى ها، ســانتوس درباره تیم 
ایران گفته:  «تیم ملى ســرمربى با تجربه اى 
دارد کــه بارها به مراحــل نهایى جــام جهانى راه یافته اســت. 
با این حال ایران تیم خطرناکى اســت و در جام جهانى گذشــته 
نیز حاضر بود و تا هفتــه پایانى فرصت صعود بــه مرحله حذفى 
را داشت. باید یادآور شــد زمانى که در یورو 2016 فرانسه حاضر 
شــدیم کســى از ایســلند صحبت نمى کرد اما این تیم توانست 
شگفتى ساز این رقابت ها شود و براى نخســتین بار جام جهانى را 
نیز تجربه خواهــد کرد. اکنون همه به ایســلند احترام مى گذارند.
ایران در مرحلــه مقدماتى در گروه خیلى ســختى قرار داشــت 
امــا در 10 بازى حتى یک بار هم شکســت نخــورد، تنها دو گل 
دریافت کرد و آن هم در آخرین بازى مقابل ســوریه اتفاق افتاد، 
زمانى که صعود ایران مشــخص شــده بود. کســى که کارلوس 
کیروش را بشناسد مى داند که او به خوبى تیم ایران را سازماندهى 
خواهد کرد. ایران با وجــود این که جام بزرگــى را با هدایت این 
سرمربى باالى ســر نبرده اســت اما حریف ســختى براى مان 

خواهد بود.»

نصــف جهــان وســط همــه ایــن دعواهاى  
طارمى و  مجیــدى و  عمادرضــا و  پروپییچ 
و  عالیشــاه و  نورالهــى پاى فدراســیون هم 
گیره. تا وقتى آبشــخور متهــم و قاضى یکى 
هســت، حتى امیدى هــم به بررســى این 
پرونده ها نیســت تا مشــخص بشه کدومش 
ادعاســت و کدومش تخلفه. فعال همه دارند 
تخلفات همدیگر را رو مى کنند. انگار باید منتظر 

خبرهاى تازه بود. 

نصف جهــان   دروغ سازمان یافته با همکارى 
بازیکن، مدیر، وکیل، ایجنــت و تیم حقوقى 
باشگاه؛ سند سازى و جعل، مذاکره غیراخالقى 
با فوتبالیستى که با یک تیم دیگر قرارداد داشته 
و سپس قهرمانى در لیگ برتر. فساد گسترده 
در مباحث مالى، پرداختى هاى خارِج قرارداد از 
کاناِل  حسین_هدایتى، زد و بند با فدراسیون 
که حاال بیانیه داده و خودش را کنار کشــیده،

 نمایِش رقت انگیز تعصب و کاله گذاشتن سر 
هوادار... آقایان همه این ها را فراموش کنیم و 
بگذریم چون مثال شــما فکر مى کنید قرارداد  
مجیدى و  پروپئیچ هم مشــکل دار بوده و آب 
از آب تکان نخورده؟ اصال حرف شما درست، 
تا کى رو این همه فساد ســرپوش بگذاریم و 

بگذریم؟ واقعا به چه قیمتى؟

پرتغال
 هواى کى رو

ودر 
نى 
ك و 

جه 

ک 
راز 

نصف جهــان پرتغا
بگوییم هموطن شا
کیــروش

م دارد کــه بارها به
با این حال ایران تی
نیز حاضر بود و تا ه
را داشت. باید یادآو
شــدیم کســى از
شگفتى ساز این رقا
نیز تجربه خواهــد
م ایران در مرحلــه
10 بازى ح 0امــا در
ه دریافت کرد و آن
زمانى که صعود ایر
کیروش را بشناسد
ب خواهد کرد. ایران
سرمربى باالى سـ

خواهد بود.»

پاى فدراسیون هم گیره

تا کى سرپوش بگذاریم؟

مهدى تارتار ســرمربى پــارس جنوبى جم در 
مورد احتمال حضــورش در اصفهان و هدایت 
زردپوشان ســپاهان گفت:من االن در پارس 
جنوبى هستم. پیشــنهادى هم از سپاهان به 
من نشده است. من در سپاهان بازى کرده ام و 
اگر جزو گزینه هاى آنها باشم هم باعث افتخار 
است. با این حال پیشنهاد رسمى اى از آنها به 

من نشده است. 

پیشنهادى
 از سپاهان ندارم
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نصف جهان رسانه هاى ورزشى تهران که خیلى  تحول در باشگاه سپاهان را برنمى تابند همچنان 
به تصمیم استاندار در ورود به مشــکالت باشگاه ســپاهان اعتراض دارند و حمالت آنان به

 مهر علیزاده ادامه دارد.
این بار به بهانه موضوع طارمى و بحثى که در مورد کامنت هاى مردمى وجود دارد این حمله را 

طراحى کرده اند.
جدیدترین مطلب در نقد استاندار اصفهان را با هم مى خوانیم:

مصاحبه طارمى با نود بهانه اى است که به ماجراى جنجالى بازگشت او به پرسپولیس بپردازیم. 
مهاجم ســابق پرســپولیس گفت که وقتى در ترکیه بود وکیلش خبر داده که جو علیه اوست، 
هواداران خشمگین هستند و بهتر اســت برگردد. احساساتى شــدن طارمى و بازگشتش به 
پرسپولیس اتفاق عجیبى نیســت. هر بازیکن جوانى ممکن است بالفاصله یا بعد از چند ماه از 
انتقالش پشیمان شود و بخواهد به جایى برگردد که محبوب و موفق بوده. باشگاه پرسپولیس 
اما در این ماجرا رفتارى خام و غیر اصولى داشته. آنها حاضر به تخلف بزرگى شده اند تا طارمى 

دوباره پیراهن تیم را به تن کند.
از این تخلف و عواقب آن که بگذریم، آنچه مدیران باشــگاه را بیش از همه وسوسه کرده ذوق 
هواداران بابت بازگشت طارمى و محبوبیت ناشى از آن است. از نگاه آنها هیجان زدگى و تشویق 
هواداران ارزشش را داشته که این ریســک را بپذیرند و طارمى را که قرارداد بسته برگردانند. از 
نگاه مدیران محبوب شــدن نزد هواداران در جایگاه باالترى نسبت به رعایت قانون و مصالح 

بلندمدت باشگاه قرار داشته، پس بدون توجه به عواقب طارمى را دوباره پرسپولیسى کرده اند.
نگاه آنها اما نمونه نادرى در فوتبال ایران نیست. مهرعلیزاده، استاندار اصفهان هفته گذشته در 
نامه اى سرگشاده از مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه خواست که در مدیریت باشگاه سپاهان 
تجدید نظر کند. او در مصاحبه اخیرش درباره دلیل این تصمیم به کامنت هایى اشــاره کرد که 
هواداران براى او مى فرستند و از شرایط این تیم گالیه مى کنند. ازدیاد کامنت ها او را متقاعد کرده 
که الزم است وارد وادى فوتبال شود و با یک نامه بحران سپاهان را حل کند.این فهرست مى تواند 
خیلى طوالنى تر شود. مدیران این روزها توجه ویژه اى به فضاى مجازى و نظرات هواداران دارند. 
اکثر آنها به کمک شبکه هاى اجتماعى مى توانند به طور مستقیم با هواداران در تماس باشند و 
نظرات شان را دریافت کنند. اطالع از خواسته اکثریت و نظرات مختلف قطعا مى تواند ایده پرداز 

و راهگشا باشد. این نظرات معیارى اســت که رضایت یا نارضایتى عمومى را آشکار مى کند و 
گاهى مى تواند حکم یک آژیر خطر را داشته باشــد. با این حال وسواس روى کامنت ها و کنار 
گذاشتن اصول و منطق، مى تواند مدیریت فوتبال را به سمت پوپولیسم ببرد. درباره سیاست نقل 
و انتقاالت، انتخاب یا برکنارى مربى و موارد مشابهى که نیاز به نظر تخصصى و مدیریتى دارد، 

افتادن در دام نظر عمومى و هوادارى مى تواند عواقب فاجعه بارى داشته باشد.
اصوال یکى دانستن این عوام گرایى با پیاده سازى دموکراسى در فوتبال مغلطه بزرگى است که 
مسیر تعقل و تخصص را مى بندد و وظایف مدیریت را به یک مامور اجرایى ساده تقلیل مى دهد. 
این تصور پیش پا افتاده از دموکراسى که تمام تصمیمات مهم باشگاه به راى عموم گذاشته شود 
نه با مدیریت همخوانى دارد نه ما به  ازاى خارجى. حتى در دموکرات ترین مدل مدیریت فوتبال 
که مشابهش در باشگاه بارسلونا اجرا مى شــود، هواداران بعد از آنکه رییس باشگاه را انتخاب 
مى کنند، دخالتى در تصمیمات ندارند و مدیریت باشگاه با تکیه بر اعتمادى که هواداران تفویض 
کرده اند، تصمیم مى گیرد، انتخاب مى کند و پیش مى رود و در پایان دوره است که عملکردش 

دوباره به راى گذاشته مى شود.
فضاى مجازى و شــبکه هاى اجتماعى فرصتى اســت که مدیــران مى توانند 

به کمک آنها نبض ســکوها را بســنجند و فراتــر از آن نگاه 
هوادارانى که شاید فرصت آمدن به ورزشگاه 

و ابراز وجود نداشــته باشند را بدانند، 
ولى اگر گرفتار این موج شوند 

و کامنت هاى اینســتاگرام 
را باالتــر از نظریه هــاى 
اقتصادى و ورزشى بدانند، 
باید براى مدیریت فوتبال 

نگران شد.
به گــزارش نصف 
جهان، همانگونه 
پیشــتر  کــه 

نوشته ایم این رســانه ها ظاهرا اطالع ندارند که مشکالت سپاهان فراتر از این چیزها بوده که 
اســتاندار را مجاب به ورود به مشکالت آن نموده اســت و کامنت هاى هواداران نمونه اى از 
ارتباطى بوده که مهر علیزاده با هواداران برقرار کرده اســت. برهیچکس پوشیده نبود که گره 

سپاهان نیاز به ورود فردى براى حل و فصل و هاى کور مشــکالت 
و اســتاندار اصفهان تالش کــرد این نقش تغییر فضا را داشت 
درروزهاى آینده در این مورد بیشتر خواهیم را بر عهده بگیرد. 

نوشت.

تداوم حمله به استاندار اصفهان

کامنت؛ اسم رمز این دفعه!
د. ایننظرات معیارى اســت که رضایت یا نارضایتىعمومى را آشکار مى کند و

د حکم یک آژیر خطر را داشته باشــد. با این حال وسواس روى کامنت ها و کنار 
ل و منطق، مى تواند مدیریت فوتبال را به سمت پوپولیسم ببرد. درباره سیاست نقل 
خاب یا برکنارى مربى و موارد مشابهى که نیاز به نظر تخصصى و مدیریتى دارد، 

نظر عمومى و هوادارى مى تواند عواقب فاجعه بارى داشته باشد.
نستن این عوام گرایى با پیاده سازى دموکراسى در فوتبال مغلطه بزرگى است که 
تخصص را مى بندد و وظایف مدیریت را به یک مامور اجرایى ساده تقلیل مى دهد. 
ش پا افتاده از دموکراسى که تمام تصمیمات مهم باشگاه به راى عموم گذاشته شود 
همخوانى دارد نه ما به  ازاى خارجى. حتى در دموکرات ترین مدل مدیریت فوتبال 
 در باشگاه بارسلونا اجرا مى شــود، هواداران بعد از آنکه رییس باشگاه را انتخاب 
تى در تصمیمات ندارند و مدیریت باشگاه با تکیه بر اعتمادى که هواداران تفویض 
یم مى گیرد، انتخاب مى کند و پیش مى رود و در پایان دوره است که عملکردش 

 گذاشته مى شود.
ى و شــبکه هاى اجتماعى فرصتى اســت که مدیــران مى توانند 

نبض ســکوها را بســنجند و فراتــر از آن نگاه 
 شاید فرصت آمدن به ورزشگاه 

داشــته باشند را بدانند، 
ار این موج شوند

 اینســتاگرام 
ظریه هــاى 
بدانند،  رزشى
ریت فوتبال 

نصف 
گونه 
ـتر 

نوشته ایم این رســانه ها ظاهرا اطالع ندارند که مشکالت سپاهان فراتر از این چیزها بوده که 
اســتاندار را مجاب به ورود به مشکالت آن نموده اســت و کامنت هاى هواداران نمونه اى از 
ارتباطى بوده که مهر علیزاده با هواداران برقرار کرده اســت. برهیچکس پوشیده نبود که گره 

سپاهان نیاز به ورود فردى براى حل و فصل و هاى کور مشــکالت
و اســتاندار اصفهان تالش کــرد این نقش تغییر فضا را داشت 
درروزهاى آینده در این مورد بیشتر خواهیم را بر عهده بگیرد. 

نوشت.

مدافع راست مورد عالقه امیر قلعه نویى پس از پیوستن به 
جمع ذوبى ها درخشش فراوانى داشته است. او در هر بازى 

تاثیر خود را روى پیروزى سبزپوشان گذاشته است.
میالد فخرالدینى پس از درخشش در مس کرمان و سپس 
تراکتورسازى موفق شد به یکى از دو تیم بزرگ پایتخت یعنى 
استقالل راه پیدا کند، این روزها باز هم به یاد دوران اوج خود 
مى درخشد. فخرالدینى که نیم فصل کم اثرى را در گسترش 
فوالد گذراند در فصل نقل و انتقاالت زمستانى طى انتخابى 
هیجان انگیز راهى اصفهان و تیم ذوب آهن شد و در حالى 
که کمتر کسى تصور این را داشت که او به روزهاى اوج خود 
باز خواهد گشت، فخرالدینى تبدیل شد به یکى از ستاره هاى 

شش هفته ابتدایى دور برگشت لیگ برتر.
مدافع راســت جدید ذوبى ها در هر بازى براى تیمش تاثیرگذار ظاهر مى شود و با گلزنى! و یا ارسال پاس گل مقدمات پیروزى 
تیمش را مهیا مى کند و بى جهت نیست اگر یکى از دالیل اوج گرفتن ذوبى ها را حضور او در ترکیب تیم دانست. فخرالدینى با 
عملکرد خوب خود تبدیل به یکى از بهترین گلسازهاى لیگ شده و با 4 پاس گل در جدول پاسورها حضور دارد، ضمن اینکه او 

یاران قلعه نویى گلزنى کرده است. 2 بار نیز براى 

نصف جهان  از باشــگاه استقالل در 
این فصل به جهــات مختلف انتقاد 
کرده ایم اما قطعا نباید از نکات مثبت 

هم گذشــت. این که 
مدیران اســتقالل 
هنــوز در جــذب 
بازیکنان مورد نظر 
وینفرد شــفر ناکام 
مانده اند فقط یک روى 
سکه اســت. اما مى توان به 
این اتفاق از زاویــه اى دیگر هم 

نگاه کرد و آن سخت گیرى کمتر دیده شده مدیران 
استقالل در جذب بازیکنان خارجى است. البته به 
عملکرد کلى مدیران اســتقالل انتقادات زیادى 
وارد است اما از معدود نقاط مثبت کارنامه مدیران 
فعلى این است که آنها مثل اکثر مدیران قبلى این 
باشگاه تن به شرط و شروط و خواسته هاى عجیب 
گزینه هاى خود نداده اند و چشم بسته آنها را جذب 
نکرده اند. مثال الحاجى گرو در مذاکره با استقالل 
خواهان تهیه خانه اى در دوبى براى خودش شده 
بود که با مخالفت استقاللى ها مواجه شد. یازالده 
هم پس از قبول نشــدن در تســت پزشکى کنار 
گذاشته شد. این ها دقیقا برخالف اتفاقاتى بود که 
سال هاى گذشته در اســتقالل زیاد رخ داد و این 
باشگاه را دچار مشکالت حقوقى و مادى زیادى 
کرد. بازیکنانى مثل عادل شیحى، آنتونیو کاروالیو، 
گوران الوره، آلبرتو داســیلوا و ... با کارنامه هایى 
ضعیف و مشــکوك، با مبالغ قابــل توجهى به 

استقالل پیوستند ولى نه تنها از لحاظ فنى کمکى 
به این تیم نکردند بلکه به لطف کاربلدى مدیران 
وقت! باعث محرومیت استقالل از نقل و انتقاالت 
و محکوم شدن باشــگاه در چندین و چند پرونده 

حقوقى هم شدند.
سیاست مدیران فعلى استقالل در ماجراى جذب 
بازیکنان خارجى، کامال حرفــه اى و قابل تقدیر 
اســت. رد کردن چند مهاجم مختلف نشان داده 
که آنها حاضر نیستند به هر قیمتى بازیکن خارجى 
باکیفیت یــا بى کفیتى را جذب کننــد. این اتفاق 
شــاید در کوتاه مدت به سود اســتقالل نباشد اما 
در بلندمدت کمک بزرگى به این باشــگاه خواهد 
کرد. حداقل اینکــه پرونده اى بــه پرونده هاى 
قبلى اســتقالل در فیفا اضافه نخواهد شد و سایه 
محرومیت و محکومیت جدید از سر این باشگاه 

رفع خواهد شد.  
 

مهاجم ایرانى شارلروا در شب شکست این تیم مقابل ایوپن 
تا پایان مســابقه در زمین حضور داشــت. تیم شارلروا در 
بیست و سومین بازى فصل ژوپیر لیگ بلژیک که کاوه 
رضایى را در ترکیب داشــت،  در کهرویگ استادیوم به 
مصاف ایوپن رفت. یاران کاوه رضایى که در 22 بازى 
گذشته ژوپیر لیگ تنها سه باخت داشتند و هشت شب 
قبل هم در جام حذفى مقابل کلوب بروژ مغلوب شدند، 
در دیدار خارج از خانه برابر ایوپن نیز با نتیجه یک بر صفر 
شکست خوردند اما امتیاز 45 و جایگاه دوم جدول آنها تغییرى 
نکرد. کاوه رضایى که بــا 10 گل زد ه در رده ســوم جدول 
گلزنان ژوپیر لیگ قرار دارد، تا پایان مسابقه مقابل ایوپن در 
زمین حضور داشت ولى براى سومین دیدار متوالى موفق به 

گلزنى نشد.

نه به سپاهان
 برایش گران تمام مى شود؟!

نصف جهان  بى تیمى و توجه اشکان دژاگه به مسائل غیر فوتبالى باعث شده تا برخى رسانه هاى ایران 
به کاپیتان تیم ملى هشدار بدهند که ممکن است وى جایگاه خود را در این تیم از دست بدهد و نظر کى 

روش نسبت به وى تغییر یابد.
خبر آنالین در این زمینه نوشته:اشکان دژاگه از روزهایى که بى تیم شده تا حاال زمان زیادى برایش از 
دست رفته است. دوران طالیى دژاگه در بوندس لیگا تقریباً به یک خاطره محو تبدیل شده است. در این 
سال ها شــاید اگر تیم ملى ایران و نکته مثبت کى روش به دژاگه نبود اثرى از فوتبال این بازیکن باقى 
نمى ماند. دژاگه شاید به خاطر همین بى تیمى و بى کارى، یک سوشــى بار در برلین افتتاح کرده است! 
زندگى امروز هزینه دارد و دژاگه هم در هیچ تیمى بــازى نمى کند.از آخرین قرارداد او با یک تیم عربى 
زمان زیادى گذشته و گویا مشکالت حقوقى هم با آن باشگاه براى دژاگه به وجود آمده...مهم تر از هر 
اتفاق دیگرى در آستانه جام جهانى  2018 روسیه اما دژاگه همچنان تیم ندارد     ؛ در این صورت آیا کى روش 
حاضر مى شود بازیکنى که در هیچ باشگاهى فعال نیست را به تیم ملى دعوت کند؟ کارلوس کى روش 
یک مربى حرفه اى در سطح فوتبال دنیاست     ؛ او به قواعد حرفه اى گرى اعتقاد دارد و مى داند در هر جایى، 
اردو، مسابقه تدارکاتى و مواردى از این دست اگر جاى شوخى بود و بازیکنان بى تیم دعوت مى شدند، جام 
جهانى  جاى این بازى هاى کودکانه نیست. کى روش نمى تواند آداب حرفه اى گرى را به خاطر یک بازیکن 
رها کند. دژاگه هرقدر هم که خوب باشد (او همیشه جزو بازیکنان تأثیرگذار تیم ملى ایران بوده) تا زمانى 

که تیم ندارد و به صورت حرفه اى تمرین نمى کند جایى در تیم ملى نخواهد داشت.
کى روش تا کجا مى تواند براى اشــکان دژاگه صبر کند؟ امروز بازیکنانى کــه در لیگ ایران در اندازه 
یک ستاره مطرح شده اند به دلیل ترافیک شدید در تیم ملى و پست هاى مختلف کارت دعوت دریافت 
نمى کنند     ؛ بنابراین چگونه مى شود دل ها را راضى به دعوت از یک بازیکن بى تیم 
کرد؟ دژاگه که نقل و انتقاالت زمســتان 2018 را هم از دســت داده اگر با 
همین فرمان جلو برود هیچ بعید نیســت کى روش نبش چهارراه تیم ملى 
براى او چراغ قرمز روشــن کند! این چراغ بى گمان براى اشــکان سبز 
نمى شــود مگر اینکه او باشــگاه خــودش را انتخاب کند. 
متأسفائه چاره اى نیست     ؛ دلبستگى هاى کى روش به 
او هرقدر شدید باشد او نمى تواند از آداب حرفه اى 
فوتبال فاصله بگیرد.. این هشدار را نه فقط خبر 
آنالین بلکه روزنامه هاى خبر ورزشــى و 
ایران ورزشى هم به اشــکان داده اند.  
به گزارش نصــف جهان،ظاهرا این 
رسانه ها خبرهایى شنیده اند که 
دیگر صبر کى روش از بى تیم 
بودن اشــکان در حال لبریز 
شدن است. شاید او حداقل 
تا جام جهانى به یکى از 
پیشــنهادات ایرانى اش 
از جمله پیشــنهاد خوب 
ســپاهان پاســخ مثبت 
مى داد دچــار این چالش 
نمى شد و شــاید نه او به 
حضور در ایــران در نهایت 

برایش گران تمام شود.

 

 شده مدیران 
ست. البته به 
ادات زیادى 
نامه مدیران

ان قبلى این 
هاى عجیب 
 آنها را جذب 
ه با استقالل 
خودش شده 
 شد. یازالده 
پزشکى کنار 
قاتى بود که 
 رخ داد و این 
مادى زیادى 
ونیو کاروالیو، 
کارنامههایى 
ل توجهى به 

استقالل پیوستند ولى نه تنها از لحاظ فنى کمکى 
به این تیم نکردند بلکه به لطف کاربلدى مدیران 
وقت! باعث محرومیت استقالل از نقل و انتقاالت 
و محکوم شدن باشــگاه در چندین و چند پرونده 

حقوقى هم شدند.
سیاست مدیران فعلى استقالل در ماجراى جذب 
بازیکنان خارجى، کامال حرفــه اى و قابل تقدیر 
اســت. رد کردن چند مهاجم مختلف نشان داده 
که آنها حاضر نیستند به هر قیمتى بازیکن خارجى 
باکیفیت یــا بىکفیتى را جذب کننــد. این اتفاق 
شــاید در کوتاه مدت به سود اســتقالل نباشد اما 
در بلندمدت کمک بزرگى به این باشــگاه خواهد 
کرد. حداقل اینکــه پرونده اى بــه پرونده هاى 
قبلىاســتقالل در فیفا اضافه نخواهد شد و سایه 
محرومیت و محکومیت جدید از سر این باشگاه 

رفع خواهد شد.  

نمى کنند     ؛ بنابراین چگونه مى شود دل ها را راضى به دعوتاز یک بازیکن بى تیم
8کرد؟ دژاگه که نقل و انتقاالت زمســتان 2018 را هم از دســت داده اگر با 
همین فرمان جلو برود هیچ بعید نیســت کى روش نبش چهارراه تیم ملى 
براى او چراغ قرمز روشــن کند! این چراغ بى گمان براى اشــکان سبز 
نمنمى شــود مگر اینکه او باشــگاه خــودش را انتخاب کند. 
متأسفائه چاره اى نیست     ؛ دلبستگى هاى کى روش به 
او هرقدر شدید باشد او نمى تواند از آداب حرفه اى 
فوتبال فاصله بگیرد.. این هشدار را نه فقط خبر 
آنالین بلکه روزنامه هاى خبر ورزشــى و 
ایران ورزشى هم به اشــکان داده اند.  
به گزارش نصــف جهان،ظاهرا این 
رسانه ها خبرهایى شنیده اند که 
دیگر صبر کى روش از بى تیم 
بودن اشــکان در حال لبریز 
شدن است. شاید او حداقل

تا جام جهانى به یکى از 
پپپپپپپپپیشــنهادات ایرانى اش 
خوب ااز جمله پیشــنهاد

ســپاهان پاســخ مثبت 
مى داد دچــار این چالش 
نمى شد و شــاید نه او به 
حضور در ایــران در نهایت 

برایش گران تمام شود.

سیاستى قابل تقدیر

که کمتر کسى تصور این را داشت که او به روزهاى اوج خود 
باز خواهد گشت، فخرالدینى تبدیل شد به یکى از ستاره هاى 

ششهفته ابتدایى دور برگشت لیگ برتر.
مدافع راســت جدید ذوبى ها در هر بازى براى تیمش تاثیرگذار ظاهر مى شود و با گلزنى! و یا ارسال پاس گل مقدمات پیروزى
تیمش را مهیا مى کند و بى جهت نیست اگر یکى از دالیل اوج گرفتن ذوبى ها را حضور او در ترکیب تیم دانست. فخرالدینى با
4عملکرد خوب خود تبدیل به یکى از بهترین گلسازهاى لیگ شده و با 4 پاس گل در جدول پاسورها حضور دارد، ضمن اینکه او

یاران قلعه نویى گلزنى کرده است. 2 بار نیز براى 

نصف جهان  از باشــگاه استقال
این فصل به جهــات مختلف
کرده ایم اما قطعا نباید از نکات

هم گذشــت. ا
مدیران اســ
هنــوز در ج
بازیکنان مو
شــفر وینفرد
مانده اند فقط یک
سکه اســت. اما مى ت
این اتفاق از زاویــهاىدی

سیاستى قا

مســعود شــجاعى براى اولین بار بعد از ماجراهاى 
محرومیتش سعى کرده به شفاف ترین شکل ممکن 
وضعیتش را شرح دهد. او البته گذشته را شخم نزده 
اســت اما خبرنگاران گفته:«هیچ گشایش جدیدى 
درباره روابطش با فدراســیون فوتبال اتفاق نیفتاده 
اســت.» از او درباره آخرین تماســش با کى روش 
پرسیدند و گفتند آیا کى روش در موردش کم گذاشته 
است؟ این پرسشــى بوده که به آن این طور جواب 
داده اســت:«این حرف ها کم لطفى است. کى روش 
همیشه سخت کوش اســت و براى حل هر مشکلى 
تا آخرین لحظه تالش مى کند. خود من همیشــه و 
در همه این ســال ها شــاهد این رفتارش بوده ام. »

 مســعود خواســته هر اتفاقى که مى افتد را گناه یا 
مســئولیتش را گردن کى روش نیاندازند.او درباره 
اینکه آیا رســانه ها در حمایت از او کم گذاشــتند یا 
مثال عادل فردوســى پور حمایتش نکرده هم گفته 
سعى مى کند منطقى باشــد و به خوبى شرایط بقیه 

را هــم درك مى کنــد و مى داند هر کســى چقدر 
دســتش باز اســت یا کارى برایش ممکن است. از 
مســعود دربــاره دیدار بــا رئیس جمهــور و نقش 
اجتماعى اش پرســیده اند و ســعى کــرده خیلى با 
تواضع بگوید هر کارى کرده، بخشــى از زندگى اش 
بــوده. چیزهایى که بــاور داشــته و کار بزرگى هم 
نبوده اند. مهم تر اینکه او پاسخ داده اگر نگاه ها به او 
تغییر کرده است ، به دلیل مسائل و چهره اجتماعى 
جدیدش نبوده بلکه مردم جــاى اعتماد به لیدرها و 
رسانه ها ، بازى هایش را دیدند و خودش را قضاوت 

کرده اند.
او گفته حاال تا جام جهانى خیلى مانده و کى روش تا 
دقیقه آخر دستش را باز نمى کند و براى همین هنوز 

امید به بازى در جام جهانــى دارد. او از این گفته که 
چطور ناامید نشده ، جنگیده و امروز به جایى رسیده 
که در یک تیم بزرگ تر یونــان بازى مى کند و هنوز 

دوست دارد به پیش برود.

چهارمین باخت شارلروا 
با کاوه

میالد حسابى اوج گرفته

مهاج
تا پا
بیس
ر

ق
در

شکست
نکرد.
گلزنان
زمین
گلزنى

مسعود شجاعى:   شرایط را درك مى کنمچه

بازیکن ســابق اف ســى سئول کره 
جنوبى، گــره کور بازى اســتقالل 
خوزستان و ذوب آهن را با یک پرتاب 

بلند اوت گشود.
در شــرایطى کــه بازى اســتقالل 
خوزســتان و ذوب آهن تا 10 دقیقه 
پایانى بــدون حادثــه خاصى پیش 
مى رفــت، عادل کاله کــج هافبک 
دفاعى استقالل یک توپ ساده را با 
سراســیمگى در نزدیکى نقطه کرنر 
تیمش به بیرون زد تا یک پرتاب اوت 
در منطقه اى مناسب نصیب اوت انداز 
جدید لیگ هفدهم شود.خالد شفیعى 
بازیکن ســابق اف ســى سئول کره 
جنوبى که از نیمــه دوم وارد میدان 
شده بود تا اولین بازى اش با پیراهن 
ذوب آهــن را انجام دهــد، قدر این 
موقعیت را دانست و با پرتاب بلند توپ 
به درون محوطه جریمه اســتقالل 
خوزســتان، پایه گذار گل محمدرضا 
عباسى شــد تا گره کور اولین بازى 

هفته بیست ویکم با این گل باز شود.
مرتضى تبریزى هم دو دقیقه بعد از 
این گل در حالى که پشــت محوطه 
جریمه اســتقالل خوزســتان بدون 
مراقب صاحب توپ شــده بــود، با 
یک ضربه محکم پیروزى تیمش را 

تضمین کرد.
 

خالد گره را باز کرد!
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 پرداخت تسهیالت جدید  قرض الحسنه به بانوان و خانواده ها 
در بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک ایران زمین در هفتمین همایش بانکدارى الکترونیک و نظام هاى 
پرداخت در راستاى ارتقاء سطح خدمات پرداخت دستگاه همراه پرداخت 

ایران زمین را رونمایى کرد. 
به گزارش  روابط عمومى بانک ایران زمین،  این بانک همزمان با آغاز 
هفتمین همایش بانکدارى الکترونیک و نظام هاى پرداخت با حضور 
مدیرعامل، اعضاى هیئت مدیره، جمعى از مدیــران و خبرنگاران از 

دستگاه همراه پرداخت ایران زمین رونمایى کرد. 
عبدالمجید پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمین، همراه پرداخت 
ایران زمین را محصولى مناســب در راستاى ارایه خدمات مطلوب به 
مشتریان دانســت و اظهار کرد: آنچه بانک ایران زمین به دنبال آن 
اســت، ارایه خدمات مطلوب همراه با ارزش افزوده براى مشــتریان

 است. 
وى افزود: گامهاى زیادى در این راســتا برداشته شده که با رونمایى 

از سایر محصوالت در آینده نزدیک به مخاطبین معرفى خواهد شد.
این دستگاه با قابلیت حمل و نقل آســان، انعطاف در سیستم عامل، 
رابط کاربرى آســان، جایگزین مناســبى براى دستگاههاى حجیم 

POS خواهد بود.   
دستگاه همراه پرداخت ایران زمین با قابلیت پذیرش کارت هاى بانکى 
از طریق گوشى هاى موبایل داراى سیستم عامل اندروید و یا IOS در 
اندازه اى کوچک با صفحه نمایش متناسب قابل ارائه جهت تسهیل در 

انجام خدمات پرداخت الکترونیکى است. 
این دســتگاه عالوه بر مزایاى فوق از امنیت فــوق  العاده باالیى نیز

 بهره مند است. 
صاحبان کســب و کار مى توانند بــا مراجعه به کلیه شــعب بانک 
ایران زمین در سراسر کشــور نسبت به ثبت درخواســت خود اقدام 

کنند. 

رونمایى از همراه پرداخت بانک ایران زمینرونمایى از همراه پرداخت بانک ایران زمین

نام شعبهنام شعبه تلفن هاى شعبهتلفن هاى شعبه آدرس شعبهآدرس شعبه کد شعبهکد شعبه فکس شعبهفکس شعبه

     شرح
بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف ارزش آفرینى بیشتر براى جامعه 
زنان کشور و توانمندســازى بانوان خانه دار و کارآفرین و به منظور 
ارائه خدمات بانکى متناســب با این قشر، اقدام به اعطاى تسهیالت 
قرض الحسنه در قالب محصولى جدید با عنوان "اندوخته بانوان مهر 
ایران" نموده اســت. در این طرح متقاضیان عالوه بر توسعه فضاى 
کسب و کار خود مى توانند در ارتقاى سطح رفاه خانواده هایشان نیز 

مؤثر واقع گردند.

   مخاطبین
جامعه هدف در این طرح کلیه بانوانى هســتند که متقاضى دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه مى باشند و از طریق افتتاح حساب و انجام 
پس انداز ماهیانه مطابق با شرایط و ضوابط اعالمى، عالوه بر استفاده 

از خدمات بانک، از تسهیالت قرض الحسنه بهره مند مى گردند.
در این طرح جامعه هدف به 2 گروه تفکیک مى گردد:

الف) بانوان سرپرست خانوار
بانوان محترم سرپرست خانوار مى توانند با ارائه معرفى نامه معاونت 
امور زنان و خانواده ریاســت جمهورى از تســهیالت طرح اندوخته 
بانوان مهر ایران با امتیاز ویژه و مطابق با ســایر ضوابط و شــرایط 

بهره مند گردند.
ب) سایر بانوان

کلیه بانوان محترم مى توانند از تســهیالت طرح اندوخته بانوان مهر 
ایران، مطابق ضوابط و شرایط مربوطه استفاده نمایند.

   نحوه افتتاح حساب و پس انداز ماهیانه
به منظور افتتاح حســاب پس انداز ماهیانه، متقاضیان مى بایســت 
نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نمایند که در این 

خصوص متقاضیان مى توانند:
1- شخصًا نسبت به افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه اقدام 
نموده و با ایجاد میانگین الزم براساس شرایط طرح، مشمول دریافت 

تسهیالت گردند.
2- به واسطه افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه توسط همسر 
و یا پدر، با ایجاد میانگین الزم طبق شــرایط طرح، مشمول دریافت 

تسهیالت گردند.

   مراحل و شرایط اعطاى تسهیالت
در این طرح هر یک از بانوان حائز شرایط افتتاح حساب مى توانند با 
پس انداز مبلغ مســتمر ماهیانه، نسبت به افزایش اندوخته خود اقدام 

نموده و از تســهیالت طرح اندوخته بانوان مهر ایران به شرح ذیل 
بهره مند گردند:

- متقاضیان با واریز مستمر ماهیانه به مبلغ 2 میلیون ریال و همزمان 
با چهارمین واریزى (در ماه چهارم) از تسهیالت مرحله اول، به مبلغ 
30 میلیون ریال بهره مند مى گردند. (مجموع مبالغ واریزى 4 ماهه به 
میزان 8 میلیون ریال قبل از پرداخت تسهیالت، به عنوان وثیقه نقدى 

تا پایان اقساط تسهیالت مرحله اول منظور مى گردد.)
- پس از دریافت تســهیالت مرحلــه اول و در صــورت تمایل از
 ابتداى مــاه پنجم متقاضیــان مى توانند با ادامه پس انــداز ماهانه 
به مبلغ 1 میلیون ریال، بعد از 24 ماه و تســویه تســهیالت مرحله 
اول از تســهیالت مرحله دوم بــه مبلغ 60 میلیون ریــال بهره مند

 گردند.
- با اســتمرار پس انداز ماهیانه در دوره دوم به مبلغ 1 میلیون ریال، 
متقاضیان مى توانند بعد از 24 ماه و تسویه تسهیالت مرحله دوم، از 
تسهیالت مرحله سوم به میزان 120 میلیون ریال، با بازپرداخت 36 
ماهه و همچنین با ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ 1 میلیون ریال بعد از 
36 ماه و توسیه تسهیالت مرحله سوم از تسهیالت مرحله چهارم به 
میزان 200 میلیون ریال تســهیالت با بازپرداخت 36 ماهه بهره مند 

گردند.

  بانوان سرپرست خانوار
پس از واریز اولین پرداختى (2 میلیون ریال)، مى توانند از تسهیالت 
30 میلیون ریالى با رعایت سایر ضوابط بهره مند گردند و در صورت 
تمایل با واریز مبالغ ماهانه 1 میلیون ریال همانند تســهیالت سایر 

بانوان از تسهیالت مراحل بعدى استفاده نمایند.

    مزایاى طرح
- اعطاى تســهیالت قرض الحســنه در راســتاى رفــع نیازها و 
احتیاجات ضــرورى بانوان بــه ویژه بانــوان محترم سرپرســت 

خانوار.
- امکان پس انداز مبالغ خود و برنامه ریزى جهت استفاده از تسهیالت 

قرض الحسنه، ایجاد انگیزه در بانوان جهت اشتغال و کارآفرینى.
- افزایش سالمت روانى خانواده.

    ضوابط اعطاى تسهیالت
ضوابــط پرداخــت تســهیالت و اخــذ تضامیــن مطابــق بــا 
بخشــنامه هاى جارى بانک مى باشد. براى کســب اطالع از سایر 
شــرایط به شــعب این بانک در سراسر کشــور و یا به سایت بانک 

(www.qmb.ir) مراجعه نمایید. 

    هدف
بانک قرض الحســنه مهر ایران با هدف حمایــت از صندوق هاى 
خانوادگى و سازماندهى بهینه آنها و تشویق عموم مردم به مشارکت 
جمعى و تقویت بنیه مالى خانواده ها اقدام به ایجاد اندوخته خانواده 

مهر ایران نموده است.

   شرح
در این برنامه، همانند صندوق هاى رایج در میان خانواده ها، اعضا با 
پرداخت سهم اندوخته ماهانه و تجمیع مبالغ خرد عالوه بر پس انداز، 
بواســطه هم افزایى و حمایت بانک، از تســهیالت قرض الحسنه 

بهره مند مى گردند.
برخالف روال مرسوم در صندوق هاى خانوادگى که صرفًا از محل 
ســهم اندوخته اعضاء اقدام بــه پرداخت مبالــغ تجمیعى به اعضا 
مى نمایند، در این برنامه بانک بــا هم افزایى مالى از طریق پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه حمایتى، میزان دریافتى افراد صندوق را تا 

دو برابر افزایش مى دهد.

    شرایط شرکت در برنامه اندوخته خانواده مهر ایران
- اعضا مى توانند در یکى از 4 گروه تعیین شــده حسب درخواست 
متقاضیان و برحسب تعداد افراد خانواده اعم از بستگان درجه 1 و... 
شــرکت نمایند. تعداد اعضاى گروه هاى تعیین شده عبارت اند از: 5 

نفره، 10 نفره، 15 نفره، 20 نفره.
- مبلغ ســهم اندوخته در ابتداى دوره حسب نظر متقاضیان تعیین 
مى گردد. (بدیهى است پس از تعیین مبلغ سهم اندوخته، این مبلغ در 

طول دوره ثابت خواهد بود)
- مدت زمان پرداخت ســهم اندوخته توســط اعضا، 10 مرحله به 

صورت مستمر و ماهیانه مى باشد.
- شروع پرداخت تسهیالت بانک از ماه چهارم (پس از دریافت سهم 
اندوخته ماه چهارم تمامى اعضا) مى باشد و به صورت ماهیانه (10 
فقره تسهیالت در 10 ماه متوالى) به عضو و یا اعضاى معرفى شده 

پرداخت مى شود.
- مبلغ تســهیالت پرداختى بانک در هر ماه براســاس رابطه زیر 

محاسبه مى گردد:

2 × مبلغ سهم اندوخته ماهیانه × تعداد اعضا = مبلغ 
تسهیالت پرداختى در هر ماه

- مدت زمان بازپرداخت تسهیالت بانک 22 ماه مى باشد. (2 قسط 
مربوط به پرداخت کارمزد و 20 قسط جهت بازپرداخت تسهیالت)

- در صورت عدم برداشــت مجموع مبالغ مربوط به سهم اندوخته 
دریافتى اعضا، امکان اعطاى تسهیالت مجدد همانند شرایط قبلى 
امکان پذیر مى باشد. لیکن در صورت عدم تمایل به ادامه همکارى، 
پس از اتمام پرداخت ســهم اندوخته تمامى اعضا (طى 10 ماه)، هر 
یک از اعضا مى تواند با تسویه تسهیالت نســبت به دریافت سهم 
اندوخته خود اقدام نماید. بدیهى اســت در صورت تمایل هر یک از 
اعضا، اســتمرار همکارى به صورت فردى نیز مطابق شرایط قبلى 

امکان پذیر مى باشد.
- کارمزد تسهیالت پرداختى از محل سهم اندوخته اعضا، 2 درصد 

و از محل منابع حمایتى بانک 4 درصد مى باشد.
- به هر یک از اعضا، حداکثر دو نوبت تسهیالت، از محل اندوخته 

اعضا و از محل منابع بانک اعطا مى گردد.

     مثال
اگر تعــداد اعضاى خانــواده 5 نفــر و ســهم اندوختــه ماهیانه 
2 میلیــون ریال باشــد بــا در نظر گرفتــن مفروضــات برنامه، 
مجموع ســهم اندوخته در هر ماه برابر 10 میلیــون ریال و میزان 
تســهیالت بانک از ماه چهارم به بعد (پــس از دریافت چهارمین 
ســهم اندوخته تمامى اعضا) معــادل 20 میلیون ریــال در هر ماه 
خواهد بود که بــه تعداد ســهم اندوخته هاى پرداخت شــده (10 
مورد) در 10 ماه متوالى براى هر فرد با اقســاط 22 ماهه پرداخت 

مى گردد. 

لیست شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان
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رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان هرمزگان 
گفت: یکى از کارکنان اورژانس 115 جاده اى دوراهى آب گرم گنو با 

مصدومیت شدیدى مواجه شده است.

امید حسن اسدى در این خصوص گفت: در ساعت 17و53دقیقه روز 
چهارشنبه برخورد جسمى محترقه با چشم یکى از کارکنان اورژانس 
115 جاده اى دوراهى آب گرم گنو باعث آسیب شدید این تکنسین از 
ناحیه چشم راست، شکستگى استخوان اربیت و آسیب به شبکیه چشم 
شد. وى خاطرنشان کرد: این جسم محترقه از ماشینى عبورى با نیتى 
نامعلوم، به طرف این تکنســین که در حال پیاده روى کنار پایگاه بوده 

پرتاپ شده است. 
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان هرمزگان 
بابیان اینکه تکنســین آســیب دیده به بیمارســتان شهید محمدى 
بندرعباس منتقل شــد، اضافه کرد: با توجه به شدت جراحت و آسیب 
وارده و با صالحدید پزشک کشیک  بیمارستان، تکنسین آسیب دیده 

براى انجام جراحى اورژانسى با هواپیما به تهران منتقل شد.

رئیس جمعیــت هالل احمر گچســاران گفت: دو 
کوهنورد کــه در ارتفاعات کوه «کالغ نشــین» 
شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد 

گرفتار شده بودند، نجات یافتند.
 على فتحى گفت: دو کوهنورد روز چهارشــنبه به 
ارتفاعات کوه کالغ نشــین رفته بودند که به علت 
آشنا نبودن به منطقه در پرتگاهى خطرناك گرفتار 
شدند. وى افزود: پس از دریافت گزارش گرفتارى دو 
کوهنورد تیم پنج نفره، امداد و نجات کوهســتان از 
جمعیت هالل احمر گچساران براى نجات این دو 
فرد عازم منطقه شدند. فتحى ادامه داد: پس از شش 
ساعت جستجو و تالش، دو کوهنورد توسط تیم امداد 
و نجات پیدا و به دامنه کوه منتقل شدند. وى افزود: 

عملیات جستجو و نجات شب هنگام انجام شد.
روستاى کالغ نشــین از توابع دهســتان امامزاده 
جعفر(ع) در 35 کیلومترى شهر دوگنبدان در محور 

گچساران  به باشت قرار دارد.

رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان از 
شناسایى و دستگیرى دو قاتل فرارى پس از گذشت 
یکســال و نیم از وقوع جرم در عملیــات ضربتى 

کارآگاهان پلیس خبر داد.
سرهنگ ابراهیم مالشاهى در تشریح جزئیات این 
خبر گفت: در پى وقوع دو فقره قتل مســلحانه دو 
مرد میانسال در خردادماه ســال 95 در شهرستان 
سرباز و متوارى شدن عامالن این جنایت از صحنه 
جرم، بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
کارآگاهان پلیس قرار گرفت. وى افزود: کارآگاهان 
پس از بررســى صحنه جرم و انجــام پایش هاى 
اطالعاتى و اقدامــات فنى هویــت دو قاتل را که 
پس از ارتکاب جرم فرارى شــده بودند، شناسایى 
کرده و در یک عملیات ضربتــى و غافلگیرانه آنها 
را در مخفیگاهشان دســتگیر کردند و به فرار آنها 

پایان دادند.
رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان با 
اشــاره به انگیزه قتل به دلیل اختالفات خانوادگى 
خاطر نشــان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده 
مقدماتى به منظور ســیر مراحــل قانونى تحویل 

مقامات قضائى شدند.

4 بهمن سال 90، ســرملوان کشتى نفتکش «سانچى» 
در 240 کیلومترى خشکى مفقود شد و 6 سال است هیچ 

خبرى از او نیست. 
«پدرم سرملوان شرکت ملى نفتکش در کشتى سانچى 
بود؛ البته آن زمان به نام «ســپید» بود و بعدها ســانچى 
شد. ســال 90 بود که نفتکش از ترکیه بار گرفته بود و به 
سمت مصر در حال حرکت بود که در فاصله 150 مایلى 
از خشکى، پدرم مفقود شد.» روایت ها را «راهبه مقدم»  
دختر «عباس پورقربانى مقدم» سرملوانى که شش سال 
پیش به شکل عجیبى مفقود شــد و هنوز هیچ ردى از او 

نیست در گفتگو با خبرنگار خبرآنالین بیان داشته است.
کشتى سه ماه در حرکت بوده و با فاصله اى حدوداً 240 
کیلومترى با خشکى سرملوان کشــتى مفقود مى شود؛ 
سرملوانى با 25 سال سابقه کار که شش سال است هیچ 
ردى از او نیست. «بعد از ساعت ناهار مى بینند که پدرم 
نیســت. تا قبل از آن بوده و همه خدمه هم او را دیده اند 
ولى ساعت ناهار که مى شود هرکس غذایش را مى خورد 
و حواسشان نبوده که پدر من نیست. بعد از آن هم دیگر 

هیچ خبرى از او نیست.»
سرملوان 57 ساله اى که پیش از بازنشستگى اش در دریا 
مفقود مى شود و هیچکس هم روایتى ندارد تا بگوید چرا 

سرملوان مقدم نیست.

گفتند 5 سال صبر کنید شاید پیدا شود
«وسط آب پدر من کجا مى خواست برود؟ 4 بهمن در آن 
سرما چطور مى خواســت فرار کند؟ فرداى همان روز به 
هر دو برادرم که در شــرکت ملى نفتکش کار مى کردند 
گفتند که پدرتان مفقود شده و مى توانید از طریق مراجع 
قضائى پیگیرى کنید.» در ماده 1022 قانونى مدنى آمده 
است: اگر کســى در نتیجه  واقعه اى به غیر آنچه در فقره  
2 و 3 ماده 1020 (مفقودى در زمــان جنگ و وقتى که 
یک نفر حین سفر بحرى در کشــتى بوده که آن کشتى 
در آن مسافرت تلف شده است سه ســال تمام از تاریخ 
تلف شدن کشتى گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر 
خبرى برسد.) مذکور است دچار خطر مرگ شده و مفقود 
شــود و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتى 
مى توان حکم موت فرضى او را صادر کرد که پنج سال از 
تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبرى 

از حیات فرد مفقود رسیده باشد.

«طبق قانون ما را به پنج سال بعد ارجاع دادند؛ اما شش 
سال گذشته و روند قانونى و دادگاهى نه تنها تمام نشده 
که هیچ نتیجه اى هم نداشــته است.» در آن شرایط تیم 
تجسس مشــغول به کار شدند تا شــاید تکلیف پرونده 
مفقودشدن سرملوان کشتى نفتکش را مشخص کنند. 
«آنها تمام قایق ها و جلیقه هاى نجات را گشتند تا ببینند 
چیزى کم نشده باشد چون این احتمال را مى دادند که پدر 
با قایق نجات رفته باشــد ولى چیزى پیدا نکردند. حتى 
مى گفتند غواص هم فرستاده اند ولى چیزى پیدا نکردند؛ 

نه داخل آب نه داخل کشتى.»
در آن زمان کارشناس هاى شرکت ملى نفتکش احتمال 
داده بودند که سرملوان مقدم داخل آب افتاده و به سمت 
یک خشکى رفته است و ممکن است از آنجا خبر بدهند که 

او زنده است ولى خبرى نشد.
حادثه نفتکش ســانچى زخم خانواده سرملوان مقدم را 
باز کرده اســت. «خانواده هاى حادثه نفتکش ســانچى 
مى دانستند که عزیزانشان در این کشتى بودند و حادثه اى 
پیش آمده ولى نمى توانند درد نبودن عزیزانشان را تحمل 
کنند. ما هم همین حال را داشــتیم؛ با ایــن تفاوت که 
حادثه اى رخ نداده بود و نمى دانستیم پدرمان چرا نیست؟»

به همه ارگان ها نامه زده اند و خواستار عنوان شهادت براى 
پدرشان هستند. «60 سال بابا که تمام شد، بازنشست شد 
و مادرم حقوق بازنشستگى اش را مى گیرد ولى سنوات به 
او تعلق نمى گیرد. شأن و منزلت پدر من کمتر از عزیزان 
دریانورد سانچى نیســت و جانش را براى همین شرکت 

داده. چرا به داد ما نمى رسند؟»
مفقود شدن یک ســرملوان در یک نفتکش و بى خبرى 
شش ساله، موضوع ساده و پیش پا افتاده اى نیست. اینکه 
چرا پیگیرى هاى الزم انجام نشده و روند قانونى به تعویق 
افتاده و همه چیز بالتکلیف است، بیشترین آسیب را به 
خانواده سرملوان مقدم رســانده است. «ما هیچ احتمالى 
نمى توانیم بدهیم که پدرم چرا مفقود شــده و چه اتفاقى 
برایش افتاده است. در کشــتى نه دوربینى بوده نه چیز 
دیگرى که وارسى کنند و ببینند پدرم چطور مفقود شده 

است.»
دخترش مى گوید پدرم مرد مذهبى و کاردرســتى بود و 
کارى با کسى نداشت؛ هیچ مشــکل خانوادگى اى هم 
نداشــتیم که بگوییم پدرم فرار کرده است. تنها خواسته 
او این اســت که نام پدرش فراموش نشــود و همانطور 

که به کشــورش خدمت کرده اند مراقــب خانواده اش
 هم باشند.

فرار کردن سرملوان مقدم منتفى است
در همین میان «مصطفى قبادى»، کاپیتان بازنشســته 
کشــتى که دورادور در جریان مفقودشدن این سرملوان 
بوده، با اشــاره به اینکه این مســئله ممکن است اتفاق 
بیافتد و این مورد تنها مورد مفقــودى نبوده، مى گوید: 
«مفقودشدن خدمه کشــتى تحت تأثیر عوامل مختلفى 
اســت. (البته ذکر این مــوارد به این معنى نیســت که 
ســرملوان مقدم با این دالیل مفقود شده است) احتمال 
اول این اســت که فرد براى رفتن به یک کشــور دیگر 

فرار کند که در این مورد با توجه به فاصله زیاد از کشتى 
و اینکه خدمــه او را دیده اند و به یک باره ناپدید شــده 
کامًال منتفى اســت. مورد دیگر این است که به دالیلى 
چون حال بد یــا تصمیم به خودکشــى داخل آب پریده

 باشد.»
قبادى در خصوص اظهارنظر دختر ســرملوان مبنى بر 
فرستادن غواص داخل آب و پیدا نکردن او نیز مى گوید: 
«مگر کشتى داخل حوض و استخر خانه بوده که غواص 
فرستادند؟ وقتى کســى داخل پهنه وسیع دریا بیافتد به 
هیچ وجه دیده نمى شود مگر اینکه سریع متوجه بشوند یا 
آن فرد از وسایل امداد و نجات مانند جلیقه و حلقه استفاده 
کرده باشد. اینکه شخصى داخل آب بیافتد و چند ساعت 

بعد متوجه بشوند و دنبال او باشند کار بیهوده اى است.» 
این در حالى اســت که طبق گفته هاى دختر سرملوان 
قبادى هیچکدام از وســیله هاى امداد و نجات کم نشده 

بودند.
این کاپیتان بازنشسته کشــتى درباره ورود قانون به این 
مســئله مى گوید:  «باید تمام حــاالت و روحیات فرد در 
کشــتى مورد بررســى قرار گیرد تا ببینند آیا مشکالتى 
داشته که بتوان گفت او خودکشى کرده است یا نه؟ چون 
ممکن است تحت تأثیر دارو یا... حالش بد شده باشد. در 
واقع تمام این موارد باید مورد بررســى قرار گیرد تا هم 
خانــواده از بالتکلیفى دربیایند هــم از اینگونه اتفاقات 

جلوگیرى شود.»

مردان مســلح کــه براى ســرقت، 
خودروى زن جوانى را در اختیار گرفته 
بودند در دو ســناریو وقتى مأموران را 
پیش روى خود دیدند بــا تیراندازى 
به سمت پلیس توانســتند پا به فرار 

بگذارند.
ســاعت 4 صبح شــنبه 30 دى ماه 
امســال مأموران تجسس کالنترى 
15 کارون آبادان در حال گشتزنى در 
خیابان 20 مترى منطقه سده، سه مرد 
پژوســوار را که در حال سرقت بودند 

مشاهده کردند.
مأموران به ســرعت براى دستگیرى 
دزدان وارد عمل شــدند کــه در این 

صحنه سه مرد پژو ســوار با در دست گرفتن اسلحه 
کالشینکف و کلت کمرى شــروع به تیراندازى به 
سمت مأموران کردند و در حالى که مأموران نیز آنها 

را هدف قرار داده بودند دزدان موفق به فرار شدند.
تحقیقات پلیسى براى دستگیرى مردان مسلح ادامه 
داشت تا اینکه روز چهارشنبه4بهمن مأموران با توجه 
به مشــخصاتى که از خودروى متهمــان در اختیار 
داشــتند آنها را در خیابان شناســایى کردند و براى 
دستگیرى متهمان وارد عمل شدند. مردان مسلح با 
تیراندازى به سمت مأموران پا به فرار گذاشتند که در 
این مرحله تعقیب و گریز پلیسى آغاز شد و متهمان 
توانســتند با رها کردن خودرو با پاى پیاده فرار کنند 
که در بررسى از خودروى مردان مسلح وسایل سرقتى 
به دست آمد و در تجسس ها مشخص شد صاحب 

خودرو زن جوانى است.

مأموران ســراغ صاحب خودرو رفتنــد و زن جوان 
ابتدا ادعا کــرد که خودرویش چندى قبل ســرقت 
شــده اســت اما زمانى که مأموران متوجه شــدند 
هیچ اعالم ســرقتى براى خودرو پژو 405 نشــده 
اســت، زن جــوان راهى جز افشــاگرى نداشــت
 و گفت: «چند روز پیش یکى از بستگانم ماشین را 
از من قرض گرفت و نمى دانســتم آنها با خودروى 
من دزدى مى کنند و به ســمت مأموران تیراندازى 
کرده اند تا اینکــه درتماس تلفنى ادعــا کردند که 
خودرویــم را پلیس توقیــف کرده و اگــر مأموران 
به ســراغ من آمدند بگویم که خودرویــم دزدیده 

شده است.»
بنا به این گزارش، با شناسایى متهمان، تجسس هاى 
پلیسى براى دستگیرى مردان مسلح در دستور کار 
مأموران دایره مبارزه با جرائم خشــن پلیس آگاهى 

آبادان قرار گرفته است.

قاچاقچیان سنگ قبر قدیمى با خودروى پژو در شهرستان فیروزه 
دستگیر شدند.

عصــر روز چهارشــنبه مأمــوران انتظامــى در پى اقــدام هلى 
اطالعاتــى خــودروى پــژو ســوارى کــه. حامل ســنگ قبر 
عتیقه بــود را توقیف کردند. راننده و سرنشــین پژو این ســنگ 
قبر نفیس را از روســتاى پاباز شهرســتان نیشــابور آورده بودند. 
برابر اعالم نظر کارشناســان میــراث فرهنگى این ســنگ قبر 
متعلق به دوره صفویه بوده و ارزش ریالــى اولیه آن 200میلیون 
ریال برآورد شــده اســت. تحقیقات از ایــن دو قاچاقچى عتیقه 

ادامه دارد

معماى تازه درباره نفتکش غرق شده ایران

ســارقان در خیابــان هاى 
شــمال شــهر تهران این 
روزهــا به جان الســتیک 
خودروهــاى لوکــس و 
گرانقیمت افتاده اند و اقدام 

به سرقت آنها مى کنند.
    

سرقت هاى
زنجیره اى 

ازخودروهاى 
الکچرى ها

فرار سارقان مسلح  با خودروى زن جوان

دستگیرى قاتالن فرارى
 در شهرستان سرباز

نجات 2 کوهنورد گرفتار 
در ارتفاعات «کالغ نشین»

سخنگوى اورژانس مازندران از مرگ جوان 21 ساله بر اثر برخورد با قطار در قائم شهر خبر داد.
زکریا اشکپور اظهار داشت: این حادثه در خیابان سارى قائم شهر به وقوع پیوست و عابر در زمان رد شــدن از ریل راه آهن با قطار برخورد کرد و به دلیل شکستگى 
شدید استخوان جمجمه و خونریزى تالش اورژانس براى نجات بى اثر ماند. وى افزود: با اعزام نیروهاى اورژانس در محل حادثه امدادگران در لحظه اول، عملیات 
احیا را انجام دادند و مصدوم را به بیمارستان ولیعصر(عج) شهرستان قائم شهر منتقل کردند.  اشــکپور گفت: بر اثر شدت ضربه در همان لحظه اول، عملیات احیا 

بى فایده بود.
مرگ جوان 21 ساله 
بر اثر برخورد با قطار

مصدومیت تکنسین اورژانس با جسم محترقه

پدر خشــمگین بخاطر اختالفات خانوادگى پسرش را 
هدف گلوله اسلحه شکارى قرار داد.

صبح پنج شنبه 28 دى ماه امسال مسئوالن بیمارستان 
شهید طالقانى آبادان در تماس با مأموران کالنترى 11 
ولیعصر از مجروح شدن پسر جوانى با گلوله اسلحه خبر 
دادند. بدین ترتیب تیمى از مأموران براى بررسى هاى 
بیشتر در بیمارســتان حاضر شدند و مشخص شد پسر 
جوان به دلیل اختالفات خانوادگى هدف گلوله اسلحه 
شــکارى پدرش قرار گرفته اســت. همزمان با تالش 
پزشکان براى نجات جان پسر جوان، مأموران تحقیقات 
خود را براى دستگیرى پدر وى آغاز کردند تا اینکه عصر 
چهارشنبه 4 بهمن ماه او را دستگیر کردند. متهم گفت: 
«به علت مشکالت خانوادگى با پسرم، با او درگیر شدم 

و با اسلحه شکارى او را هدف قرار دادم.»
بنا به این گــزارش، عامل این تیرانــدازى خانوادگى 
براى ســیر مراحل قانونى در اختیار مقام قضائى قرار 

گرفته است.

پایان اختالف خانوادگى
 با شلیک مرگبار پدر به پسر

 قاچاق سنگ قبر عتیقه!
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بر شــما باد به تالش و کوشــش، آمادگى و آماده شدن، 
و جمــع آورى زاد و توشــه آخــرت در دوران زندگى 
دنیا. دنیــا شــما را مغرور نســازد، چنانکه گذشــتگان 
شما و امت هاى پیشــین را در قرون سپرى شده مغرور 

موال على (ع)ساخت.

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات آماده سازى فاز 3 و 4 فوالد و محور میانى محله سپهرشهر جدید 
مجلسى به صورت 100٪ تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده. به شماره فراخوان 200961397000016 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

به نشانى www.setadiran.ir به شرح زیر برگزار نماید.

آگهى فراخوان مناقصه عمومىآگهى فراخوان مناقصه عمومىنوبت دومنوبت دوم

 شرکت عمران شهر جدید مجلسى شرکت عمران شهر جدید مجلسى

مبلغ ضمانتنامه برآورد اولیه (ریال)عنوان پروژه
شرکت در مناقصه

مدت زمان 
شرایط مناقصه گرقرارداد

اجراى عملیات آماده سازى فاز 3 و 4 فوالد و 
محور میانى محله سپهر شهر جدید مجلسى 

به صورت 100٪ تهاتر

7/409/525/000
براساس فهارس بهاى راه و 

باند و ابنیه سال 1396
 380/000/000

9 ماهریال
شخصیت حقوقى داراى 

حداقل پایه 5 در رشته راه و 
باند و ابنیه

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 96/11/4 
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 96/11/14 

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 
- زمان بازگشایى پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/11/28 

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى 
کدپستى: 86316-45775 دورنگار: 031-52472214    تلفن: 03152472733   

 www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى
م الف: 134678کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

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 شــاهین شهر شهرك گلدیس بلوار رضوى 

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

منظور احداث مجموعه رستوران به مدت سه سال.
3- اجاره فضایى به مســاحت 50 مترمربع در ضلع میانى پارك یاسمن واقع 
در تقاطع خیابان نظامى و فرخى براى اســتقرار و بهره 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.
5- بهره بردارى از قطعه زمینى به مساحت تقریبى 270 مترمربع واقع در بلوار 
مولوى مقابل زورخانه ذوالفقار به منظور احداث و تجهیز ورزش ترامپولین و پارك 

بادى به مدت دو سال.
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز شــنبه مورخ 
96/11/14 به امور قراردادهاى ســازمان مراجعه و حداکثر تا روز یکشــنبه 
مورخ 96/11/15 نسبت به تحویل پیشــنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در
 شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه چهارم اقدام 

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

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

آگهى  مزایده  عمومى  نوبت اولآگهى  مزایده  عمومى  نوبت اولچاپ دومچاپ دوم

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه مورخ 95/11/25 هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر 
دارد پروژه تجهیز و بهره بردارى از سایت قایق ســوارى بر روى دریاچه زیتون را از طریق 

مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد 
جهت دریافت اسناد و مدارك از تاریخ نشر آگهى نوبت اول و دوم به مدت دو هفته کارى 
به آدرس شهر بهارستان- بلوار بهشت، خیابان آزادى- شهردارى بهارستان- دفتر امور 

سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات پروژه: 

1- آورده شهردارى
- قسمتى از محوطه جنوب غربى دریاچه زیتون به مساحت حدود 2000 مترمربع اختصاص 

یافته جهت قایق سوارى
- در اختیار قرار دادن حداکثر 50 مترمربع از حاشیه جنوب غربى دریاچه زیتون جهت 

تجهیز اسکله مربوطه
2- آورده سرمایه گذار

- تهیه 10 عدد قایق بادى یک نفره و دو نفره با رنگ هاى مختلف و جدید با استانداردهاى الزم 
با سرعت مجاز قابل استفاده در محوطه دریاچه

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.

* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات 
مختار مى باشد.

* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.
* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى یک ماه مى باشد.

* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 
ترتیب ضبط خواهد شد. 

فراخوان دعوت  به مشارکت  نوبت اولفراخوان دعوت  به مشارکت  نوبت اول

یحیى عی دى- شهردار بهارستانیحیى عی دى- شهردار بهارستان

شهردارى چمگردان به استناد مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به: 
1- اجاره محل کیوسک امداد خودرو واقع در پارك بزرگ آزادگان (مجوز شماره 96/764/ش مورخ 96/08/27). 

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

3- اجاره واحد شماره 2 مجتمع تجارى واقع در خیابان آزادى (مجوز شماره 96/1021/ش مورخ 96/10/28). 
4- اجاره اغذیه فروشى واقع در باغ بانوان شهردارى (مجوز شماره 96/556/ش مورخ 96/06/23). 

5- اجاره واحد شماره 4 مجتمع تجارى شهردارى واقع در خیابان آزادى (تجدید مزایده) (94/954/ش مورخ 96/04/27). 
6- اجاره واحد شماره 6 مجتمع تجارى شهردارى واقع در خیابان آزادى (تجدید مزایده) (94/954/ش مورخ 96/10/21). 
7- اجاره واحد شماره 10 مجتمع تجارى شهردارى واقع در خیابان آزادى (تجدیدمزایده) (96/335/ش مورخ 96/04/27). 
8- اجاره پارکینگ ماشین آالت سنگین متعلق به شهردارى (حق پارکینگ دریافتى طبق تعرفه بهاى خدمات تعیین شده 

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

10- فروش پالك زمین شماره 4 واقع در پارك معارف به متراژ 261 مترمربع (مجوز شماره 96/1007/ش مورخ 96/10/25) 
11- فروش پالك زمین شماره 3 واقع در پارك معارف به متراژ 267 مترمربع(مجوز شماره 96/932/ش مورخ 96/10/09)

12- فروش پالك زمین شماره 2 واقع در پارك معارف به متراژ 265 مترمربع (مجوز شماره 96/932/ش مورخ 96/10/09). 
13- فروش یک دســتگاه اتوبوس شــهرى اتــوکار (ژانگ تانک) پــالك عمومى مــدل 1391 با تمــام امکانات

 (مجوز شماره 95/784/ش مورخ 96/08/03).
و تمام موارد فوق براساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى به عنوان قیمت پایه اقدام مى گردد. 

متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه مورخ 96/11/17 جهت دریافت اسناد و آگاهى از شرایط داخلى 
مزایده به واحد امور مالى مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 پاکت هاى مزایده را تحویل دبیرخانه 

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

شماره تماس شهردارى: 52240471 

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومىنوبت دومنوبت دوم

علیرض ا مالکبیرى- شهردار چمگردانعلیرض ا مالکبیرى- شهردار چمگردان
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گروهى از کارشناســان پزشــک قانونى به این نتیجه
 رسیده اند «پابلو نرودا»، شاعر مشهور اهل شیلى و برنده 
جایزه «نوبل» آنگونه که در گواهى رسمى مرگش نوشته 
شده بر اثر سرطان پروستات از دنیا نرفته است. در واقع 
یافته هاى آنها مى تواند احتمال به قتل رسیدن نرودا را 
تقویت کند. نروداى 69 ساله در ماه سپتامبر سال 1973 
در بیمارستانى واقع در شهر «سانتیاگو»، پایتخت شیلى 
از دنیا رفت؛ دقیقاً چند روز بعد از کودتاى نظامى که ژنرال 
«آگوستو پینوشه» دیکتاتور را بر مسند قدرت نشاند. نرودا 
که یک دیپلمات و سیاســتمدار هم محسوب مى شد، 
حامى رئیس جمهور چپ گرا، «سالوادور آلنده» مخلوع 

بود که توسط پینوشه سرنگون شده بود.
در سال 2013 یک قاضى شیلیایى دستور داد تا بقایاى 
جســد نرودا براى تحقیق درباره علت مرگش نبش قبر 
شــود. گرچه در گواهى مرگ نــرودا علت مرگ ضعف 
عمومى یا سندروم ناشى از ســرطان بیان شده بود، اما 
راننده شاعر در سال 2011 به مجله مکزیکى «پروسسو» 
گفته بود، این شاعر برجسته به قتل رسیده است. نرودا چند 
ساعت قبل از مرگش به  راننده اش گفته بود، به شکمش 

مواد ناشناخته اى تزریق کرده اند.
«نیلز مورلینگ»، متخصص ژنتیک پزشک قانونى در 

دانشگاه «کوپنهاگ» دانمارك به «الیو ساینس» گفت: 
«علت اولیه مرگ که ضعف عمومى تشخیص داده شده 
بود، نمى تواند صحیح باشــد. او یک فــرد چاق بود که 
به او گفته بودند رژیم بگیــرد، که دقیقاً بر عکس ضعف 

عمومى است.»
مردم 7 آوریل 2017، یک روز قبل از نبش قبر پابلو نرودا، 
از مقبره او واقع در منطقه «ایزال نگرا» در بخش غربى 

شهر سانتیاگو دیدن کردند.
نمونه هایى از بقایاى نرودا در آزمایشــگاه «مورلینگ» 
در کشور دانمارك و مرکز DNA باستانى در دانشگاه 
«مک مستر» کشور کانادا (که بقایاى انسان هاى قدیمى 
را براى طاعون یا باکترى هاى مرگبار در شهر باستانى 
«تروا» مورد مطالعه قرار مى دهد) مورد بررســى قرار 
گرفت. محققان که در کنفرانس خبرى  20 اکتبر نتایج 
اولیه خود را بیان کردند، گفتنــد در یکى از دندان هاى 
آسیاى نرودا شــواهدى از یک باکترى مرگبار پیدا شده 

است.
«دبى پوینار»، محقق ارشد دانشگاه مک مستر گفت که 
گروه براى پیدا کردن ریشه این باکترى تحقیق خواهد 
کرد. پوینار اعالم کرد: «باکترى ها همه جا وجود دارند، 
بزرگ ترین چالش ما این اســت که مشخص کنیم این 

باکترى در داخل بدن پابلو نرودا بوده یا از محیط پیرامونى 
یا آلودگى هاى آزمایشگاهى وارد بدن او شده است.» این 
محقق ارشد همچنین خاطر نشان کرد پس از دفن هر 
جسدى، دندان ها نسبت به استخوان ها آلودگى کمترى 

به خود مى گیرند.
هم مورلینگ و هم پوینار معتقدند که  تشخیص به قتل 
رسیدن نرودا تنها با اتکا بر شواهد علمى دشوار خواهد بود. 
پوینار در این باره مى گوید:«تشخیص قتل نرودا وظیفه 
ما نیست بلکه صرفًا در دســت مقامات قضائى است.» 
ولى مورلینگ معتقد است این مورد به طور فزاینده اى 
مشکوك است. او مى گوید: «گزارش ها و مشاهدات غیر 

قابل انتظار زیادى وجود دارد.»
 غیر از باکترى خطرناکى که در دندان نرودا پیدا شــده 
است، تشخیص غیر قابل قبول پزشکى که براى علت 
مرگ نرودا بیان شده، بر اساس استاندارد هاى سال 1973 
هم خلل پذیر است چراکه هم شهادت هاى ضمنى شهود 
و هم تهیه گزارش مرگ توسط یک پزشک در حالى تهیه 
شده که نه شهود و نه پزشــک هیچکدام وجود خارجى 

نداشته اند!
مورلینگ مى گوید: «مدرك موثقى نداریم ولى کل قضیه 

بودار است.»

راز مرگ پابلو نرودا 
منبع: livescience / مترجم: محمدرضا ارزانى

»گفت:جه ن ا ه«ال ك ا نهاگ»دان «ک دانشگا

تصویر هفته

هم فال، هم تماشا
سال 1930؛ هنوز زمان زیادى تااتمام ساخت هتل مجلل «والدورف – آســتوریا» در شهر نیو یورك باقى مانده که  پیشخدمت هاى رستوران این هتل، 
خدمات سر میز مشتریان را در ارتفاعى باال و به شکلى خطرناك به نمایش مى گذارند! آنها که شاید براى ایجاد موازنه در دو طرف ایستاده اند، توسط جرثقیل 
باال رفته اند و البته در طول باالرفتن، سینى غذا را با یک دست متعادل مى کردند تا غذایى خوب و خاصى را از طرف آشپزان هتل براى کارگران ساختمانى 
بیاورند. ساختن یک آسمانخراش 47 طبقه، با 190 متر ارتفاع، کارى خطرناك بود ولى حداقل هنگام ناهار چشم انداز زیبایى براى کارگران به وجود مى آورد!

در دنیاى جاسوسى بین المللى، اگر کسى بخواهد یک قدم از دشمنش پیشى بگیرد، باید فکرى خالقانه داشته باشد. این ایده ها در 
گستره اى از جوندگان انفجارى تا چترهاى ساچمه اى قرار دارند. دکتر «هو دیالن»، سخنران ارشد مطالعات اطالعاتى و امنیت 
بین المللى دانشگاه سلطنتى لندن از برخى شیوه هاى نا متعارف براى دستیابى به برترى جاسوسى پرده برداشته است که در هر 

شماره  از نظرتان مى گذرد:

در طول جنگ جهانى دوم، طرفین درگیر جنگ مى خواستند 
راه گریزى براى سربازان، جاسوسان و خلبانانشان که پشت 
خطوط دشمن گیر افتاده بودند ایجاد کنند. یکى از این راه ها 
که انگلیسى ها مبدع آن بودند، اختراع قطب نماى دکمه  اى

بود. یک نسخه از این قطب نما را «کریستوفر هاتون» که در  
سازمان اطالعات انگلیس کار مى کرد براى لباس فرار اسراى 
انگلیسى  اختراع کرد که در پشت لباس یا دکمه شلوار مخفى 
و در پوش آن از جهت مخالف باز مى شد، به این ترتیب اگر 
نازى ها سعى مى کردند آن را جدا کنند،  فقط  محکم ترش 

مى کردند. این قطب نماها بــه داخل زندان ها قاچاق و بین 
کارمندان پشت خط مقدم توزیع مى شــد. از جمله افرادى 
که از این دکمه ها دریافت کردند، «هربرت جرج "بلوندى" 
هاسلر »(ســتوان نیروى دریایى ســلطنتى انگلیس) و تیم 
کماندوهاى او بود که در ســال 1942، از جنوب فرانسه به 
سمت بندر «بردوکس» در غرب فرانســه حرکت کردند تا 
محل عبور کشــتى هاى نازى که محاصــره کننده بندر را 
مین گذارى کنند. دو نفر از گروه او توانستند با استفاده از این 

دکمه ها از فرانسه به اسپانیا بروند و نجات پیدا کنند.

قطب نماى دکمه اى
راهى به سوى خانه از پشت خطوط دشمن

حقه هاى 
جاسوسى

قطب نماهاى مخفى در جنگ جهانى دوم در قطب نماهاى مخفى در جنگ جهانى دوم در 
دکمه اسراى جنگى انگلیس جاسازى شده دکمه اسراى جنگى انگلیس جاسازى شده 

بودند.بودند.

گروه بیــن المللی پژوهشــگران به این 
نتیجه رســیده که طغیان آتشفشان و به 
دنبال آن تغییر آب و هوا در جهان باعث 
سقوط و نابودي تمدن مصر باستان شده 

است.
بر اســاس ای ن گزارش، موجودیت مصر 
باستان وابسته به باال آمدن آب در رودخانه 
نیل بوده که زمین ها را آبیاري می کرده 
و باعث توسعه زراعت در منطقه می شد. 
میزان آب وابسته به میزان بارش باران ها 
در فالت «اتیوپی» بود و دانشمندان به 
این نتیجه رسیده اند که طغیان آتشفشان 
و پخش ذرات معلق ناشــی از آن در جو 
زمین، باعث کاهش میزان باران ها و در 
نتیجه پایین آمدن سطح آب در رودخانه 
نیل و در نهایت اضمحالل و نابودي مصر 

باستان شد.
طبق اســناد تاریخی، یکی از دوره هاي 
پایین آمدن آب در رودخانه نیل در دوره 
حکومت «کلئوپاترا» در مصر باستان بود.

در نزدیکى محراب کلیساى «تثلیث مقدس» در شهر 
«استراتفورد»، معروف ترین نمایشنامه نویس انگلیس 

آرمیده است. 
اما آیا همــه جســد «ویلیام 
آنجاســت؟   شکســپیر» 
در ســال 1879 میــالدى، 
مجلــه «آرگوســى» آمریکا 
داســتانى را منتشــر کرد که 
ســر این شــاعر معــروف در 
ســال 1794   دزدیده شــده 

است.
 داســتانى که همــه آن را افســانه مى دانســتند اما

 ارزیابى هاى جدید از مقبره شکسپیر با استفاده از ردیاب 
نفوذى ثابت کرد که سر شکســپیر در آرامگاه او نیست. 
شاید سر او را یک هوادار افراطى یا یک سارق قبر دزدیده 

باشد. 

سر «شکسپیر»
  کجاست؟

مع ماهاى 
تمدن مصر باستانحل نشده

چرا نابود شد؟

ساالنه بیش از 20 میلیون گردشــگر از پاریس بازدید 
مى کنند. بسیارى از این گردشگران تصاویر و فیلم هاى 
زیادى را در مورد شهرهاى زیرزمینى پاریس دیده اند اما 
جالب است بدانید «ادینبرگ» در اسکاتلند نیز یک شهر 

زیرزمینى بزرگ و مخوف دارد. 
مراحل اولیه ساخت این شهر به دلیل این بود که برخى از 
مقامات اسکاتلندى بتوانند از این شهر به دیوار «فالدن» 
دسترسى داشته باشند. این دیوار در سال 1513 میالدى 
ساخته شده بود. دیوار فالدن شهر را احاطه کرده بود و 
بنابراین اگر ساختمانى ساخته مى شد، خارج از این دیوار 
بود. از ســال 1700 میالدى به بعد، در شهر ادینبرگ 
پل هایى ساخته شد. این پل ها بر روى رودخانه ها ساخته 
نمى شــدند و تنها براى عبور از تپه ها از آنها اســتفاده 
مى شد. در بین پل ها فضاهایى ایجاد مى شد که معموًال 
خشک و تمیز بودند و برخى براى استراحت وزندگى از 
آن استفاده مى کردند. کم کم خانه هایى به شکل کندوى 
زنبورعسل در زیر این پل ها شــکل گرفت و سیستمى 
عظیم از داالن ها در زیر ادینبرگ ایجاد شد. این داالن ها 

حتى از روى پل نیز قابل مشاهده نبودند.
در اصل از اتاق هــاى زیر این پل ها بــراى نگهدارى 
زندانیان و افراد شرور استفاده مى شد. اما برخى اتاق ها 
و پل ها مانند پل جنوبى براى افراد ثروتمند و تاجر بود. 
اگرچه این اتاق ها پنجره اى نداشــتند ولى براى تجار 

بسیار امن و مطمئن بودند.
«رابرت لوییز استیونسون»، نویسنده بزرگ، این شهر 
را دریکى از کتاب هایش اینگونه توصیف مى کند: «زیر 
کوچه هاى باریک و سیاه، جایى که هیچ پنجره و درى 
نیســت، تنها پرندگانى دهشــتناك در آن هستند. من 
مردى را دیدم که چهره اى وحشتناك داشت ولى سعى 

مى کرد مانند یک نجیب زاده رفتار کند.»
در قــرن نوزدهم میالدى و به علت شــیوع قحطى در 
ایرلند، بسیارى از مردم شــهرهاى بزرگ این کشور به 
شهر زیرزمینى ادینبرگ آمدند تا بتوانند زنده بمانند. این 
کار باعث شد تا جمعیت زیادى ساکن این شهر زیرزمینى 
شوند. پزشکى که ازآنجا دیدن کرده بود گفت که یک 
خانواده  چهارنفرى به طرز فالکت بارى در آنجا زندگى 
مى کردند. با آغاز قرن بیســتم میالدى، آتش سوزى، 
ساخت وسازهاى زیاد و همچنین افزایش جرم و جنایت 
این شهر را به مرز نابودى کشاند. قسمت هاى زیادى از 
شهر مخوف زیرزمینى تخریب شد ولى این شهر هیچگاه 
به طور کامل تخریب نشد. این شهر همچنان پابرجاست 
و داســتان هاى زیادى از قتل ها و تجاوزهاى جنســى 
زیادى در مورد آن وجــود دارد. برخى مى گویند «جک 
قاتل»، معــروف ترین قاتل ســریالى بریتانیا در اوایل 
قرن بیستم هم مدتى را در این منطقه زندگى مى کرده 

است.

شهر زیرزمینى «ادینبرگ» چگونه جایى است؟
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مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: در ده ماهه 
ابتدایى سال جارى، 113 هزار نفر موفق به اهداى خون 
شــدند که 58 درصد از جمعیت مراجعه کننده، کسانى 
بوده اند که اهداى خون مســتمر داشته و ساالنه حداقل 

دو بار مراجعه مى کنند.
مجید زینلى اظهارداشــت: در ده ماهه ابتدایى سال 96 
بیش از 145هزار نفر براى اهداى خون مراجعه کردند که 

از این تعداد، 113 هزار نفر موفق به اهداى خون شدند.
وى افزود: طبق روال گذشته، مشارکت خانم ها کمرنگ 
بود و کمى بیش از 3 درصد از کل این جمعیت را خانم ها 
تشکیل مى دهند، همچنین 58 درصد از جمعیت مراجعه 

کننده کســانى بوده اند که اهداى خون مستمر داشته و 
ساالنه حداقل دو بار مراجعه مى کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه تمام 
نیاز مراکز درمانى را تأمین مى کنیم، ادامه داد: چهار هزار 
و 500 واحد خونى مازاد بر نیاز استان اصفهان را در شبکه 

خون رسانى ملى به دیگر شهرها ارسال کرده ایم.
وى با بیان اینکه نسبت به ســال گذشته افزایش جزئى 
اهداى خون را داریم، تصریح کرد: از ابتداى سال تا پایان 
دى ماه 800 واحد پالکت فرز انجام شــده، این روش 
یکى از نوین ترین روش هاى تهیه پالکت است که تأثیر 

بیشترى هم در درمان دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل اصفهان گفــت: در هر نهاد 
و ســازمانى باید کمیته اى از نخبگان تشــکیل شود و 

تهدیدات هر سازمانى را شناسایى کنند.
محمد صفدریان در خصوص شناســایى تهدیدات در 
ســازمان هاى دولتى و ادارات، اظهار داشــت: پدافند 
غیرعامل یک نیاز و الزام براى صیانت و حفاظت از نظام 
است تا خدمات به طور مستمر در اختیار مردم قرار گیرد 

و از تهدیدات احتمالى در امان باشیم.
وى با بیان اینکــه در حال حاضر ســطح تهدیدات در 
کشور تغییر کرده و به تهدیدات نوین تبدیل شده است، 
ادامه داد: به منظور غلبه بــر تهدیدات نوین، هر یک از

 دستگاه ها و نهادها باید کمیته اى از نخبگان که آشنایى 
به همه کارکردهــا و فعالیت ها در دســتگاه ها دارند، 

ایجاد کند.
مدیرکل پدافند غیرعامل اســتان اصفهان اعالم کرد: 
اعضاى این کمیته باید صالحیت الزم براى دسترسى 
به اطالعات محرمانه را داشــته باشــند و تهدیدات و 
آســیب هاى دســتگاه را اولویت بندى و طبقه بندى

 کنند.وى تأکید کرد: شــوراى امنیت کشــور تاکنون 
اولویت بنــدى تهدیدات را در نهادها و دســتگاه هاى 
مختلف ارزیابى کرده است، اما پدافند غیرعامل از منظر 

دیگر، آسیب ها و تهدیدات را بررسى مى کند.

اهداى خون مستمر
 65 هزار اصفهانى

کمیته اى از نخبگان تهدیدات 
سازمان ها را شناسایى کنند

گوشت
 به اندازه نیاز مردم داریم 

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: قیمت 
گوشت پایین نیامده است و گوشـت به اندازه نیاز مردم 

وجود دارد.
اصغر پورباطنى اظهارداشـت: درحال حاضـر اگر چه با 
کمبود گوشت قرمز مواجه هستیم، اما چون عمده مردم 
قدرت خرید گوشـت کیلویى بیش از 40 هزار تومان را 
ندارند،  همین میزان گوشت موجود در بازار پاسخگوى 
نیاز مردم هست. وى بیان داشـت: در صورتى که تمام 
مردم قدرت خرید گوشـت را داشـته باشـند و گوشـت 
بخرند، میزان گوشـت موجـود در بـازار جوابگوى همه 
خانواده هـا نخواهد بـود. نایب رئیس اتحادیه گوشـت 
قرمز اصفهان تصریح کرد: فروشندگان گوشت قرمز هر 
کیلو گوشت را 16 تا 17 هزار تومان مى خرند. وى در این 
خصوص که چگونه هر کیلو گوشت 16 هزار تومانى به 
42 هزار تومان به باال به دست مصرف کننده مى رسد، 
ادامه داد: با توجه به اینکه مثًال یک گوسفند 30 کیلویى 
نزدیک بـه 18 کیلو دورریز از جمله خون، امعاء و احشـا 
دارد،  بنابراین میزان گوشت خالصى که باقى مى ماند 12 
کیلوگرم است که با احتساب 42 هزار تومان مى توانیم 
به دسـت مصرف کننده برسـانیم. پورباطنى با اشاره به 
اینکه هر ساله قیمت گوشت در بهار کاهش و در زمستان 
افزایش مى یافت که امسال بهار، قیمت گوشت باال رفت 
و تاکنون ما با ثبات قیمت گوشت روبه رو بوده ایم، اضافه 
کرد: هرکیلو گوشـت بره درجه یک در حـال حاضر 42 
هزار تومان به فروش مى رسد و درجه2 بدون استخوان 

38 هزار تومان است.

خبر

مزایده
شــماره آگهــى: 139603902141000033 تاریــخ آگهــى: 1396/10/09 شــماره پرونــده: 
8804002004000272 آگهــى مزایده اموال غیرمنقول (اســناد رهنى)- آگهــى مزایده پرونده 
شماره بایگانى 9500158 ششدانگ یکباب خانه پالك و 12003 فرعى مجزى شده از 1105 الى 
1131 و 1040 الى 1066 فرعى از 406 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان م به مســاحت 276 
مترمربع ذیل ثبت 69499 در ص 269 دفتر 317 امالك به شــماره سریال سند 735232 بنام فرح 
ناز محبى فرزند پرویز به ش ش 896 آبادان صادر و تســلیم شده سپس بموجب سند رسمى شماره 
93078- 84/9/30 دفتر 152 اصفهان به على اصغر درخشــان منتقل شده که حدود و مشخصات 
آن بدین شرح است: شــماال به طول 12 متر دیواریست اشــتراکى با پالك 11986 فرعى شرقا به 
طول 23 متر دیواریست اشتراکى به خیابان 8 مترى غربا به طول 23 متر دیواریست به دیوار پالك 
12004 فرعى طبق نظر کارشناس رسمى دادگســترى: به نشانى شاهین شهر خیابان دکتر بهشتى 
فرعى ششم شــرقى نیم فرعى ســوم، پالك 149 ملک مورد ارزیابى عبارتست از مساحت عرصه 
پالك فوق 276 مترمربع و اعیانى حدود 150 مترمربع و با ســاخت دیوار برابر و ســقف تیرآهن و 
آجر و کف ها ســرامیک و پنجره هاى فلزى و گرمایش بخارى گازى و کولر آبى اســت قدمت آن 
حدود 27 سال است پالك فوق از سمت شمال و شــرق و غرب به پالك و از سمت جنوب به کوچه 
8 مترى واقع گردیده است، لذا با توجه به مراتب فوق و موقعیت پالك و کلیه عوامل موثر در قضیه 
ارزش ششــدانگ اعیان پالك فوق جمعا به مبلغ 3220000000 ریــال ارزیابى و اعالم میگردد. 
که طبق سند رهنى شــماره 2279- 84/09/30 دفتر اسناد رســمى 152 اصفهان در رهن بانک 
پارسیان مى باشد. بنابر اعالم بســتانکار داراى بیمه مى باشد که از ســاعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
1396/12/07 در واحد اجراى اســناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شــهر خیابان مدرس به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 3220000000 ریال (سه میلیارد و دویست و بیست میلیون 
ریال) شروع و به هر کس  خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختى بابت هزینــه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهــى در یک نوبــت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ **** درج و منتشــر مى گــردد و در صورت تعطیلــى روز مزایده به روز بعد

 موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش 
مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى است ضمنًا برنده 
مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره 
ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 2397 سلطانیان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین 

شهر /10/555
مزایده

آگهى مزایده اموال غیرمنقول- اجراى احکام حقوقى شــعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلســه 
مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 961925 ج/3 له پرویز پاکزاد و علیه عزت اله شیرانى 
(عزت اله شــایان منش) مبنى بر مطالبه مبلغ 24/488/630/000 ریــال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 96/12/5 ســاعت 11/5 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 49/84 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ 
ملکى هر یک از پالك ثبتى فرعــى 231 و 232 و 233 از اصلى 4825 بخــش 5 ثبتى اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى عزت اله شیرانى (عزت 
اله شایان منش) و اکنون در تصرف مالکانه مى باشد توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار مى نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى ملک در اصفهان چهارباغ باال مقابل مجتمع 
کوثر کوى باغ نگار 3 پالك 18 مجتمع مســکونى صبا مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 
10٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانــک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه 
مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هــاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک در نشانى اصفهان چهارباغ باال مقابل مجتمع کوثر 
کوى باغ نگار 3 پالك 18 مجتمع مسکونى صبا مى باشد. مشــخصات محل: محل مورد بازدید با 
آدرس باال داراى موقعیت عرصه بصورت شــمالى (درب به حیاط) بوده که شامل مجتمع مسکونى 
شــامل همکف بصورت پارکینگ و انبارى بهمراه چهار طبقه مسکونى روى آن مى باشد ساختمان 
مذکور داراى اسکلت بتونى با ســقف تیرچه و بلوك با نماى خارجى ترکیب سنگ و آجر با پوشش 
کف پارکینگ ســنگ و نماى دیوار حیاط نیز ســنگ با درب فلزى ریموت دار و داراى پنجره هاى 
آلومینیومى با شیشه دوجداره مى باشد داراى راه پله سنگى و پوشش بدنه تا زیر سقف تمامًا سنگ با 
نرده استیل بهمراه یک دستگاه آسانسور مى باشــد الزم به ذکر است اعیانى موجود در طبقه چهارم 
(آخر) و طبقه سوم داراى شکستگى و عقب نشینى از سمت شــمال به منظور رعایت سایه اندازى 
مى باشد ســاختمان داراى انشعاب آب مشــترك و برق و گاز جداگانه مى باشد مستحدثات موجود 
در طبقه همکف شــامل پارکینگ بهمراه چهار واحد انبارى با پوشش کف سرامیک و بدنه کاشى و 
سقف کچ سفید کارى شــده با درب چوبى و نیز یک سرویس بهداشتى با کاشى کارى و درب چوبى 
با موقعیت جانمایى در کنار انبارى ها مى باشد. واحد مسکونى موجود در طبقه اول (روى پارکینگ) 
شامل سه اتاق خواب و سالن با پوشش کف تمامًا سرامیک و بدنه اندود گچ و داراى کاغذ دیوارى مى 
باشد دور سقف در سالن حجم کارى شده است و داراى نورپردازى مى باشد درب ورودى آپارتمان 
ضد سرقت و دربهاى داخلى چوبى بوده و آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه تا سقف کاشى با کابینت 
چوبى ام دى اف مى باشد سرمایش کولر آبى و اســپیلت و گرمایش پکیج و رادیاتور مى باشد. واحد 
مسکونى موجود در طبقه دوم شامل دو اتاق خواب با پوشــش کف سرامیک و سالن با پوشش کف

 پارکــت و بدنه اندود گــچ و داراى کاغذ دیوارى مى باشــد درب ورودى آپارتمان ضد ســرقت و 
دربهاى داخلى چوبى بوده و آشــپزخانه با کف ســرامیک و بدنه تا سقف کاشــى با کابینت چوبى 
ام دى اف مى باشــد ســرمایش کولر آبى و اســپیلت و گرمایش پکیج و رادیاتور مى باشــد واحد 
مسکونى در طبقه سوم شــامل دو اتاق خواب و سالن با پوشش کف تمامًا ســرامیک و بدنه اندود 
گچ و داراى کاغذ دیوارى مى باشــد درب ورودى آپارتمان ضد سرقت و دربهاى داخلى چوبى بوده 

و آشپزخانه با کف ســرامیک و بدنه تا ســقف کاشــى با کابینت چوبى ام دى اف مى باشد سیستم 
ســرمایش اســپیلت و گرمایش پکیج و رادیاتور مى باشــد پوشش پشــت بام ایزوگام فویل دار و 
بدنه نماى خرپشته و جان پناه پشــت بام همگى سرامیک مى باشد طى بررســى و مطالعه پرونده 
ثبتى پالك مذکور مشــاهده گردید که این پالك داراى صورت مجلس تفکیکى کلى به شــماره 
139520402024000398 مورخ 95/5/5 بوده که براساس نقشــه بردارى خانم فاطمه الماسى و 
طى نامه شــماره 20/95/6/6224 مورخ 95/4/27 سازمان نظام مهندســى تهیه و تنظیم گردیده 
است بر این اســاس طبقه همکف شامل چهار انبارى شــامل قطعه یک به مساحت 4/25 مترمربع 
و قطعه دو به مساحت 5/1 مترمربع و قطعه سه به مســاحت 5/19 مترمربع میباشد همچنین چهار 
پارکینگ شــامل قطعه یک تفکیکى به مســاحت 11 مترمربع و قطعه دو به مساحت 11 مترمربع 
و قطعه ســه تفکیکى به مســاحت 12/4 مترمربع مى باشــد. قطعه اول به صورت ششدانگ یک 
دســتگاه آپارتمان قطعه یک تفکیکى به شــماره 231 فرعى از 4825 اصلى به مساحت 141/32 
مترمربع که 2/17 مترمربع آن تراس مســقف در دو قسمت مى باشــد. طبقه دوم شامل ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان قطعه دو تفکیکى به شــماره 232 فرعى از 4825 اصلى به مساحت 32/141 
مترمربع که 2/17 مترمربع آن تراس مســقف در دو قسمت مى باشــد طبقه سوم شامل ششدانگ 
یک دســتگاه آپارتمان قطعه ســه تفکیکى به شــماره 233 فرعــى از 4825 اصلى به مســاحت 
141/73 مترمربع که 2/17 مترمربع آن تراس مســقف در دو قســمت مى باشــد. همچنین بنابر 
دستور مقام محترم قضایى به شــماره 1395000127 مورخ 95/04/29 از شعبه 4 دادگاه حقوقى 
اصفهان و بر اســاس صورت مجلس تفکیکى مورخ 95/07/26 ششــدانگ آپارتمان قطعه چهار 
تفکیکى به شــماره 234 فرعى از 4825 اصلى به مســاحت 98/73 مترمربع واقع در طبقه چهارم 
که مقدار 2/17 مترمربع آن تراس مسقف در دو قمست بوده به همراه یک واحد انبارى و پارکینگ 
تنظیم گردیده و الزام به انتقال آن به خریدار شــده که خارج از موضوع ارزیابى اینجانبان مى باشد. 
نظریه کارشناس: با عنایت به موارد فوق االشاره و با بررسى هاى به عمل آمده و در نظر گرفتن جمیع 
جهات شامل مســاحت اعیانى موجود طبق صورت مجلس تفکیکى، موقعیت مکانى عرصه پالك، 
مشــاعات، پارکینگ و انبارى، انشــعابات و کلیه عوامل مؤثر در موضوع باالخص عرضه و تقاضا و 
بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال، ارزش ششــدانگ هر یک از سه واحد مسکونى به غیر از طبقه 
چهارم بانضمام متعلقات آن به شرح زیر برآورد و اعالم نظر مى گردد: 1- واحد مسکونى طبقه اول 
به مبلغ 11/729/560/000 ریال (یازده میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون و پانصد و شصت هزار 
ریال) 2- واحد مسکونى طبقه دوم به مبلغ 12/153/520/000 ریال (دوازده میلیارد و یکصد و پنجاه 
و سه میلیون و پانصد و بیست هزار ریال) 3- واحد مسکونى طبقه سوم به مبلغ 10/210/970/000 
ریال (ده میلیارد و دویست و ده میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال) در نتیجه ارزش 49/84 حبه مشاع 
از هر یک از پالکهاى ثبتى فوق به مبلغ 23/600/659/054 ریال (بیســت و سه میلیارد و ششصد 
میلیون و ششصد و پنجاه و نه هزار و پنجاه و چهار ریال) ارزیابى مى گردد م الف: 32513 مدیر اجراى 

احکام مدنى  دادگسترى اصفهان /10/689
ابالغ راى

کالسه : 960526 شــماره دادنامه: 9609976793804062- 96/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 8 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى غالمعلى باقرهادى فرزند قربانعلى به نشانى اصفهان 
شهرك امیرحمزه خ اول فرعى سوم پالك 22 وکیل: 1- آقاى حسین محمدیان فرزند یدا... 2- خانم 
نفیسه عرب زاده فرزند هادى هر دو به نشانى اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت 
(ارغوان) طبقه 3 واحد 18 خوانده: آقــاى بهرام جهانگیرى فرزند تقى به نشــانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه 2 فقره وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى غالمعلى باقرهادى فرزند قربانعلى با وکالت حسین 
محمدیان- نفیســه عرب زاده به طرفیت آقاى بهرام جهانگیرى فرزند تقى به خواسته مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال وجه 2 فقره سفته به شماره خزانه دارى کل 161546 سرى پ مورخ 96/4/20 
و 685828 سرى الف به تاریخ 96/3/20 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنا یت به بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن به خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، 
شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/965/000 ریال 
بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل بر مبناى تعرفه قانونى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ 86/4/31 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى 
از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد 120/000 
هزار ریال بابت نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت 
واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33914 

شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/181
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960716 شــماره دادنامه: 9609976793804144- 96/10/20 مرجع رسیدگى: 
شعبه 8 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى صنعتى بروجنى فرزند على اکبر وکیل: 1- 
حسین محمدیان فرزند یداله 2- نفیسه عرب زاده فرزند هادى مجتمعا منفرداً اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18خوانده: محسن روزبهانى فرزند 
رضا به نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوى آقاى مهدى صنعتى بروجنى با وکالت 1- حسین محمدیان 2- نفیسه عرب زاده به 
طرفیت آقاى محسن روزبهانى فرزند رضا به خواســته مطالبه مبلغ هجده میلیون و هفتصد و پنجاه 
هزار ریال وجه چک به شماره 9403/223087- 12- 95/3/30 به عهده بانک ملى ایران به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا 

دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت  و 
198 و  515  و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
18/750/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/339/370 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و هزینه نشــر آگهى به مبلغ 120/000 ریال و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف (95/3/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 

الف: 33909 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/182
اخطار اجرایى

شماره: 960389ش51- 96/10/25 به موجب راى شماره 9609976805101377 تاریخ 96/8/22 
حوزه 50 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فاطمه حسن 
زاده به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 272/500 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر و حق 
االجراى احکام. مشخصات محکوم له: سیف ا... عباس زاده به نشانى ملک شهر خ 17 شهریور کوچه 
شهید سبیلى پالك 41 مجتمع غزال ط 2 واحد 3. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 33908 شعبه 

51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/183
 ابالغ رأى

کالســه پرونده: 821/95 شــماره دادنامه: 9609976795801093- 96/10/9 تاریخ رسیدگى: 
96/9/22 مرجع رسیدگى: شعبه 28 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مسیح صدوق نشانى: 
اصفهان ، خ طیب کوچه درب کوشک شماره 11 لوازم دندانپزشکى خوانده: زهره شماعى چهارسوقى 
 RD نشانى: مجهول المکان خواســته: الزام خوانده نسبت به انتقال سند یکدستگاه خودرو سوارى
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت آقاى مسیح صدوق به طرفیت خانم زهره شماعى 
چهارسوقى به خواســته الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتر ثبت اســناد و انتقال سند یکدستگاه 
خودرو سوارى RD به شماره انتظامى 517 ب 15- ایران 67 بانضمام مطلق خسارات با مالحظه 
اصول مستندات و اسناد ابرازى از سوى خواهان و تاخیر تأدیه نقل و انتقاالت خودرو تعویض پالك 
به تاریخ 95/8/1 و ســند (برگ ســبز) مالکیت خودرو به تاریخ 95/8/1 شــورا دعواى مطروحه را 
مجهول بر صحت تلقى و مســتند به مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 10 و 219 و 
221 و 223 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکى از دفاتر ثبت اســناد رسمى و 
انتقال سند یکدستگاه خودروى ســوارى RD به شماره انتظامى 517 ب 15- ایران 67 و پرداخت 
مبلغ 1/650/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 
8/10 /95 لغایت ایصال و اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعــالم مى نماید رأى صادره غیابى 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و ســپس ظرف مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33907 شعبه 28 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/184
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960677 شماره دادنامه: 9603750- 96/8/25 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر غفارى به نشــانى اصفهــان خ کاوه خ غرضى خ نیر اصفهانى 
بعد از شکوفه ساحل 3 بن بست اول  سمت راســت وکیل: محمدرضا صادقى به نشانى اصفهان خ 
نیکبخت ســاختمان ماکان 5 وکال طبقه 3 واحــد 36 خوانده: فریدون عبیرى به نشــانى مجهول 
المکان خواســته: مطالبه وجه ســفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شوا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى اکبر غفارى با وکالت محمدرضا صادقى به طرفیت 
فریدون عبیرى به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه دارى کل 
940624 به انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواســته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/410/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل بر مبناى تعرفه قانونى و هزینه نشــر آگهى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/24 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى 
در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33901 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/185
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960532 شــماره دادنامه: 9609976795703167- 96/10/17 مرجع رسیدگى: 
شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بمانعلى دهقانى یونارتى نشانى: اصفهان خ 
مالصدرا فرعى 13 پ 30 خوانده: فواد صبرى سرکا نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه اجور 
معوقه مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى آقاى بمانعلى دهقانى یونارتى به طرفیت آقاى فواد صبرى ســرکا به خواســته مطالبه اجور 
معوقه بمبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونى، با توجه به ارائه اجاره نامه منعقده فى 

مابین اصحاب دعوى و دادخواســت و ضمائم تقدیمى و اظهارات خواهان در جلسه دادرسى مورخ 
96/8/17 و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى به وى در جلسه دادرسى حاضر نشده و الیحه 
اى در دفاع از خویش تقدیم ننموده است، فلذا شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و 
مستند به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 4 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 
ســال 1376 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 143/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید، رأى 
صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى، حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 33900 شعبه 27 

حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/186
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960544-ش 22 شــماره دادنامه: 9609976795200704- 96/8/27 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه 22 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ایرج اتحادى به نشانى خ جى، خ 
ا... اکبر، کوچه صالحى پ 6 خوانده: مجتبى لوح موسوى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
یک فقره چک به شماره 639787- 95/7/18 به مبلغ 200/000/000 ریال با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شــورا، ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعواى آقاى ایرج اتحادى به طرفیت 
آقاى مجتبى لوح موسوى به خواسته مطالبه 200/000/000 ریال (بیست میلیون تومان) وجه چک 
شماره 639787 به عهده بانک شهر به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور 
در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در 
مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال معادل 
(20/000/000 تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ 3/675/000 ریال بابت هزینه آگهى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خســارت تأخیر تأ دیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/7/8) تا تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان طبق شاخص بانک مرکزى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى، ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 33897 شعبه 

22 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/187
حصر وراثت

امیرحسین مقدسى داراى شناسنامه شماره 124 به شرح دادخواســت به کالسه 3244/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على مقدسى نائینى 
بشناســنامه 129 در تاریخ 96/8/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 پسر 1 دختر و همسر به نام ذیل: 1- امید مقدسى نائینى ش ش 644 فرزند 
2- امیرحسین مقدســى ش ش 124 فرزند 3- الهه مقدسى ش ش 726 فرزند 4- فاطمه هوشمند 
ش ش 664 همسر متوفى  و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33970 شعبه دهم شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /11/196
حصر وراثت

على کاظمى زهرانى داراى شناسنامه شماره 1026 به شرح دادخواست به کالسه 3242/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان کاظمى زهرانى 
بشناســنامه 367 در تاریخ 96/5/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- على کاظمى زهرانى ش ش 1026 فرزند 2- ایران کاظمى زهرانى ش 
ش 1025 فرزند 3- طلعت نجفى زهرانى ش ش 5 همســر متوفى و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 33971 شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/197
حصر وراثت

بدرى عشاقى داراى شناسنامه شماره 62976 به شرح دادخواست به کالسه 3239/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین عشاقى بشناسنامه 
788 در تاریخ 96/8/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 4 پسر 1 دختر و همسر به نام ذیل: 1- میثم عشاقى ش ش 3414 فرزند 2- مهدى عشاقى 
ش ش 990 فرزند 3- اصغر عشــاقى ش ش 1177 فرزند 4- اکبر عشاقى ش ش 41857 فرزند 
5- بدرى عشاقى ش ش 62976 فرزند 6- عفت کریمى ش ش 1783 همسر متوفى  و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33972 شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/198

حصر وراثت
محمد مرتضوى مقدم داراى شناسنامه شماره 917 به شرح دادخواست به کالسه 3233/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بانو مرتض وى قهى 
بشناســنامه 1562 در تاریخ 95/4/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 6 فرزند دختر و یک فرزند پســر به نام ذیل: 1- محمد مرتضوى مقدم ش 
ش 917 فرزند 2- رضا حالجى قهى ش ش 16946 فرزند 3- قمر حالجى قهى ش ش 19 فرزند 
4- صدیقه حالجى قهــى ش ش 38 فرزند 5- اقدس حالجى قهــى ش ش 37 فرزند 6- فاطمه 
حالجى قهى ش ش 6 فرزند 7- بى بى جان حالجى قهى ش ش 41 فرزند 8- طلعت حالجى قهى 
ش ش 2401 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33973 شعبه دهم شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /11/199

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان گفت: 
پســماندهاى بیمارســتانى در اصفهان تنها کم خطر 
شــده و هنوز بى خطرســازى این بازیافت هــا انجام

 نمى شود.
رحمان دانیالى با اشاره به اینکه قانون مدیریت پسماند 
یکى از بهترین قوانین کشور است، افزود: متأسفانه این 
قانون به درستى اجرا نشــده، چرا که اگر به درستى اجرا 

مى شد، وضعیت پسماند ما بهتر از این بود.
دانیالى اظهارداشت: در استان اصفهان 0/05 میلیون تن 

پسماند ویژه، 1/45 تن پسماند صنعتى، 0/005 میلیون 
تن پسماند بیمارستانى و 1/1 میلیون تن پسماند عادى 

تولید مى شود.
وى افــزود: بهبــود نیافتن رونــد بازیافت پســماند، 
منجر بــه آلوده شــدن 70 درصــد از اکوسیســتم ما 
به ضایعــات متنوع شــده که ایــن امر جاى تأســف

 دارد.
دانیالى با تأکید بر اینکه شش کارخانه کمپوست در استان 
اصفهان فعال بوده و 37 کارخانه فعال دیگر در حال بهره 

بردارى است، گفت: این تعداد کارخانه کمپوست مى تواند 
نسبت به بهبود شــرایط بازیافت پسماند 19 شهرستان 

فعالیت داشته باشد.
وى با تأکید بر اینکه کارخانجات کمپوست استانداردهاى 
مورد نیاز براى تولید کود کمپوست را رعایت نمى کنند، 
تصریح کرد: به دلیل عدم اســتفاده از مالحظات اولیه 
براى تهیه کمپوست، جهاد کشــاورزى، محیط زیست 
و شبکه بهداشت اجازه اســتفاده از این کمپوست را به 

کشاورزان نمى دهند.

دانیالى با تأکید بــر اینکه وقایع اســفناکى در برخى از 
پسماندها در اســتان ما رقم مى خورد، افزود: 35 درصد 
تولیدات کشــاورزى ما هدر مى رود که جزو پســماند 
کشــاورزى محســوب مى شــود کــه 40 درصد این 
هدر رفت ها، در مراحل برداشــت و فــرآورى صورت 

مى گیرد.
وى با اشاره به اینکه 11 درصد از نان تولیدى در استان 
اصفهان هدر رفت دارد، گفــت: 11 درصد نان تولیدى 
در اســتان دور ریز مى شود و در این شــرایط بى آبى، 

میلیاردها متر مکعب آب را براى تولید این محصول دور 
مى ریزیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان با بیان اینکه 
در بودجه 97 از حدود 408 هزار تومان ســهم سرانه هر 
ایرانى، تنها 293 تومان آن به بحث هاى محیط زیستى 
اختصاص مى یابد، اظهارداشــت: 81 هــزار تومان به 
مســائل رفاهى و اجتماعى، 45 هزار تومان سهم موارد 
درمانى و 35 هزار تومان هم به مسائل دفاعى اختصاص 

یافته است.

بروز وقایع
 اسفناك در برخى از 
پسماندهاى استان
 35 درصد تولیدات کشاورزى و 11 درصد از

 نان تولیدى هدر مى رود و پسماندهاى بیمارستانى 
هم بى خطرسازى نمى شوند
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کاهش 10 تا 15 درجه اى دما
مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: باران و برف تا روز دوشنبه براى اکثر مناطق استان 

اصفهان پیش بینى مى شود.
حسن خدابخش اظهار داشـت: براى روز شـنبه(امروز)

بارش برف در غرب، شمال و شرق استان و با شدت کمتر 
در منطقه مرکزى پیش بینى مى شود. 

وى بـا بیـان اینکـه  بـراى روز یـک شـنبه نیـز بارش 
برف و بـاران را در سـطح اسـتان پیش بینـى مى کنیم، 
تصریح کرد:  همچنین در این روز براى شـهر اصفهان 
و مناطقى کـه بارش بـرف را داشـته ایم، مـه آلودگى و 
کوالك همـراه با وزش باد شـدید پیش بینى مى شـود. 
خدابخش افزود: با خروج این سیسـتم بارشى از استان، 
از اواسـط روز دوشـنبه افـت محسـوس دما بیـن 10 تا 
15 درجه سـانتیگراد در همه مناطق اسـتان پیش بینى 

مى شود.

معدوم سازى 500 هزار قطعه 
مرغ در گلپایگان

مدیر شبکه دامپزشـکى شهرسـتان گلپایگان گفت: با 
شـیوع بیمارى آنفلوآنزاى فـوق حاد پرنـدگان، تا کنون 

500هزار قطعه مرغ در گلپایگان معدوم شده اند.
مسعود غفارى با بیان اینکه بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان در شهرستان گلپایگان  از 22 آذرماه شیوع پیدا 
کرده اسـت، اظهارداشت: با شـیوع این بیمارى تاکنون 
500هزار قطعه مرغ در واحدهاى مرغ گوشتى، مرغ رنگى 

و تخمگذار تلف شدند. 

خبر

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: 
محدوده دولتخانه صفوى حد فاصل میدان امام(ره) تا 
محور چهارباغ به عنوان محور تاریخى، فرهنگى شهر 

اصفهان به تصویب کمیسیون ماده5 رسید.
جمال الدین صمصام شــریعت اظهارداشــت: احیاى 
برخى فضاهاى شــهرى مربوط بــه دولتخانه صفوى 
از جمله باغات و ابنیــه اى که به مرور تخریب شــده  
است، مى تواند در رونق گردشگرى اصفهان تأثیرگذار 

باشد.
وى با بیان اینکه دولتخانه  صفوى یادگارى ارزشــمند 
از دورانى اســت که اصفهان پایتخت سیاســى کشور 

بوده، گفت: در زمان شــاه عباس اول، مجموعه کاخ ها 
و فضاهایى تحت عنوان دولتخانــه  صفوى حد فاصل 

میدان امام(ره) تا محور چهارباغ احداث شده بود.
وى ادامه داد: اولین طرح جامع اصفهان در دوران شاه 
عباس اول تهیه شد که شامل مجموعه دولتخانه صفوى، 
میدان نقش جهان، محور چهارباغ و امتــداد آن تا باغ 
هزارجریــب و خیابان هاى جانبــى از جمله عباس آباد 
و محله جلفــا بوده اســت و در حال حاضــر محدوده 
دولتخانه صفوى با نظارت میــراث فرهنگى به صورت 
کامل شناسایى و در کمیسیون ماده 5 بررسى شد و به 

تصویب رسید.

معاون هنرى و فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اصفهان با بیان اینکه ســینما سپاهان و فلسطین میزبان 
جشــنواره فیلم فجر در اصفهان هســتند، گفت: عنوان 
فیلم هاى مد نظر به منظور اکران در اصفهان هنوز مشخص 

نیست، اما 14 فیلم اکران مى شود.
پرویز طاهرى اظهارداشت: ممکن است تعداد فیلم ها افزایش 
یابد که براى آن در حال رایزنى هستیم و اگر در استان ها فیلم 
مازاد داده و این امکان را براى استان ها باز بگذارند، اصفهان 

هم با توانایى باال، فیلم هاى بیشتر اکران مى کند.
وى افزود: سه فیلم  که از در گمانه زنى ها جزو پربیننده ها بوده 
و احتمال اینکه استقبال زیادى از آن شود نیز در اصفهان و 

سایر استان هاى کشور اکران مى شود و در این میان، فیلم 
ابراهیم حاتمى کیا هم وجود دارد.

معاون هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: قرار است چهار فیلم از جشنواره فیلم کودك 
و نوجوان نیز عالوه بر این فیلم ها اکران شود و این مى تواند 
شروعى براى جشنواره فیلم کودك و نوجوان سال آینده 
باشد. وى خاطرنشان کرد: هزینه فیلم ها برعهده وزارت 
فرهنگ و ارشاد است که از اعتبار بودجه فرهنگى استفاده 
مى شود و از اعتبار استان هاست، اما براى فیلم هاى اضافه، در 
صورت مذاکره با صاحبان اثر اگر به توافق برسند باید از منابع 

داخلى استان ها تأمین شود.

سینما سپاهان و فلسطین 
میزبان14فیلم جشنواره فجر

محدوده دولتخانه  صفوى 
تصویب شد

حصر وراثت
پرى مکاریان الیادرانى داراى شناسنامه شماره 28008 به شرح دادخواست به کالسه 3220/96 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر خسرویان 
چم پیرى به شناســنامه 2 در تاریخ 96/6/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پســر، یک دختر و دو همسر 1- على خسرویان به ش.ش 
2033 نســبت با متوفى فرزند 2- افشین خســرویان چم پیرى به ش.ش 1352 نسبت با متوفى 
فرزند 3- فرشید خسرویان چم پیرى به ش.ش 1540 نسبت با متوفى فرزند 4- فرشته خسرویان 
به ش.ش 4 نســبت با متوفى فرزند 5- فروغ خســرویان چم پیرى به ش.ش 9 نسبت با متوفى 
همسر 6- پرى مکاریان الیادرانى به ش.ش 28008 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 33974 شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان /11/200
حصر وراثت

جواد نبى الهى خوابجانى داراى شناسنامه شماره 8643 به شرح دادخواست به کالسه 3231/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت زارعى 
به شناســنامه 37 در تاریخ 92/6/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 8 فرزند به نام ذیل: 1- غالمرضا نبى الهى خوابجانى ش.ش 1877 فرزند 
2- علیرضا نبى الهى خوابجانى ش.ش 91031 فرزند 3- جواد نبى الهى خوابجانى ش.ش 8643 
فرزند 4- عزت نبى الهى خوابجانى ش.ش 7376 فرزند 5- مریــم نبى الهى خوابجانى ش.ش 
7377 فرزند 6- بتول نبى الهى خوابجانى ش.ش 7378 فرزنــد 7- فاطمه نبى الهى خوابجانى 
ش.ش 7273 فرزند 8- طاهره نبى الهى خوابجانــى ش.ش 7274 فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 33975 شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان /11/201
حصر وراثت

هوشنگ رئیسى داراى شناسنامه شماره 2282 به شرح دادخواست به کالسه 3236/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول فالحتى به شناسنامه 
965 در تاریخ 96/10/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 7 فرزند به نام ذیل 4 پسر و 3 دختر 1- مصطفى رئیسى ش.ش 2542 فرزند 2- مجتبى 
رئیسى ش.ش 362 فرزند 3- مجید رئیسى ش.ش 377 فرزند 4- هوشنگ رئیسى ش.ش 2282 
فرزند 5- زهره رئیســى ش.ش 506 فرزند 6- زهرا رئیســى ش.ش 804 فرزند 7- لیال رئیسى 
ش.ش 6070 فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33976 شعبه دهم شوراى 

حل اختالف اصفهان /11/202
حصر وراثت

ابوالفضل ترابى داراى شناسنامه شماره 495 به شرح دادخواست به کالسه 3232/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن ترابى به شناسنامه 27 
در تاریخ 96/1/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 2 پسر و 6 دختر و همسر به نام ذیل: 1- قدیرعلى ترابى ش.ش 1743 فرزند 2- ابوالفضل 
ترابى ش.ش 495 فرزند 3- مهرى ترابى ش.ش 2052 فرزند 4- الهه ترابى ش.ش 61817 فرزند 
5- زهره ترابى ش.ش 148 فرزند 6- لیال ترابى ش.ش 196 فرزند 7- ناهید ترابى ش.ش 5865 
فرزند 7- مرضیه ترابى ش.ش 1530 همســر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 33977 شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان /11/203
حصر وراثت

طاهره حاجى آقاجونى کاشى داراى شناسنامه شماره 659 به شرح دادخواست به کالسه 3234/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد رجالى 
به شناســنامه 1765 در تاریخ 96/9/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و همسر به نام ذیل: 1- حمیدرضا رجالى ش.ش 
234 فرزند 2- نفیســه رجالى ش.ش 422 فرزند 3- طاهره حاجى آقاجونى کاشى ش.ش 659 
همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33980 شعبه دهم شوراى حل 

اختالف اصفهان /11/206
حصر وراثت

اصغر مشتاقى داراى شناسنامه شماره 501 به شــرح دادخواست به کالسه 96-3150 ش ح/10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاور حیدرى 
گاونانى به شناسنامه 469 در تاریخ 95/11/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پســر و دو دختر 1- اصغر مشتاقى به ش.ش 501 نسبت با 
متوفى فرزند 2- اکبر مشتاقى به ش.ش 32280 نســبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا مشتاقى 
به ش.ش 1358 نسبت با متوفى فرزند 4- زهره مشتاقى به ش.ش 1680 نسبت با متوفى فرزند 
5- فاطمه مشــتاقى به ش.ش 29941 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 33982 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان /11/208
حصر وراثت

قدرت اله اتحادى داراى شناسنامه شماره 10512 به شــرح دادخواست به کالسه 96-3151 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا اتحادى 
به شناســنامه 873 در تاریخ 96/9/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به یک پسر و چهار دختر و یک همسر 1- قدرت اله اتحادى به ش.ش 10512 
نسبت با متوفى فرزند 2- ربابه اتحادى به ش.ش 259 نســبت با متوفى فرزند 3- عزت اتحادى 
به ش.ش 1316 نسبت با متوفى فرزند 4- صدیقه اتحادى به ش.ش 590 نسبت با متوفى فرزند 
5- فخرى اتحادى به ش.ش 1317 نسبت با متوفى فرزند 6- محبوبه صداقت فر به ش.ش 9670 
نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33983 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان /11/209
حصر وراثت

مهدى زارعى خوراسگانى داراى شناسنامه شماره 15063 به شرح دادخواست به کالسه 3147-96 
ش ح/ 10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین زارعى خوراسگانى به شناسنامه 1 در تاریخ 95/12/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و یک دختر و یک همسر 1- مهدى 
زارعى خوراسگانى به ش.ش 15063 نســبت با متوفى فرزند 2- عبدالحسین زارعى خوراسگانى 
به ش.ش 978 نسبت با متوفى فرزند 3- قاسم زارعى خوراسگانى به ش.ش 980 نسبت با متوفى 
فرزند 4- منصور زارعى خوراســگانى به ش.ش 15064 نســبت با متوفى فرزند 5- زهرا زارعى 
خوراسگانى به ش.ش 53 نسبت با متوفى فرزند 6- صدیقه قاسمى خیادانى به ش.ش 19 نسبت 
با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33984 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان /11/210
ابالغ وقت دادرسى

خواهان بیژن حجتى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه پانزده میلیون ریال به طرفیت 
خوانده فتح اله محمدى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 1095/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/16 ساعت 9 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7614/ م الف شعبه دوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/211
ابالغ وقت دادرسى

خواهان بیژن حجتى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده به پرداخت 
33/260/000 ریال به طرفیت خوانده حسن محمدى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1230/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/12/12 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 7615/ م الف 

شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/212
حصر وراثت

پرویز افتخارى پیروز داراى شناسنامه شماره 1161 به شرح دادخواست به کالسه 96-3149 ش 
ح/10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شوکت 
حاتمى بلداجى به شناســنامه 64 در تاریخ 96/9/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، سه دختر، یک همسر 1- حمید افتخارى پیروز به 
ش.ش 8862 نسبت با متوفى فرزند 2- غالمرضا افتخارى پیروز به ش.ش 238 نسبت با متوفى 
فرزند 3- معصومه افتخارى پیروز به ش.ش 12949 نســبت با متوفى فرزند 4- زینب افتخارى 
پیروز به ش.ش 8137 نسبت با متوفى فرزند 5- رقیه افتخارى پیروز به ش.ش 174-010975-9 
نســبت با متوفى فرزند 6- پرویز افتخارى پیروز به ش.ش 1161 نسبت با متوفى همسر والغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33981 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

11/207/
ابالغ

شماره ابالغنامه9610103731104523 شماره پرونده: 9609983733200547 شماره بایگانى 
شعبه: 961295 شاکى: مجید موحدى نجف آبادى فرزند حســین با وکالت مجتبى حقیقى نجف 
آبادى فرزند محمدعلى به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد 6 متهم 
بهرام پورپیرعلى فرزند ابوالقاسم به نشانى مجهول المکان اتهام خیانت در امانت. باتوجه به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم جلسه و رسیدگى را اعالم و با تکیه به شرف و وجدان و با استعانت از 
خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید: راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى بهرام 
پورپیرعلى فرزند ابوالقاســم دایر بر خیانت در امانت نسبت به تعداد چهار فقره چک به مشخصات 
32052 بانک صادرات شعبه مرکزى به مبلغ 80000000 ریال و 868949 بانک صادرات به مبلغ 
90000000 ریال و 682723 بانک سپه مرکزى 66000000 ریال و 682422 بانک سپه مرکزى 
100000000 ریال موضوع شــکایت آقاى مجید موحدى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى با توجه 
به شکایت وکیل شاکى و مفاد صورتجلســه ضمیمه که حسب آن متهم اقرار به امانت بودن چک 
هاى موصوف نموده و حتى مدعى مفقود شــدن آن ها شده است ولیکن چک ها را به تاریخ بعد از 
صورتجلسه خرج نموده اســت، بزهکارى نامبرده محرز است على هذا مستندا به ماده 675 قانون 
مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبرده به تحمل شــش ماه حبس صادر و اعالم مى نماید. 

درخصوص اتهام متهم دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک هاى شماره 682724 بانک مرکزى 
سپه به مبلغ 100000000 ریال و 682729 بانک سپه مرکزى به مبلغ 300000000 ریال با توجه 
به این که تاریخ مندرج در چک هاى موصوف قبل از صورتجلسه مورد امانت بوده و حسب اظهار 
شاکى چک ها را براى کار به متهم داده است و این امر داللت بر تجویز تلویحى خرج نمودن چک 
ها دارد لذا مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى حکم برائت متهم صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى دراین شــعبه، و ظرف 
مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

7616/م الف-دادرس انقالب و رئیس شعبه 102 کیفرى نجف آباد/11/213
مزایده

در پرونده کالســه 950512 اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730201375 صادره از شعبه 
دوم حقوقى نجف آباد خواندگان اجرایى رضا،على،حبیب اله همگى پورنمازیان فرزندان محسن و 
خانم اکرم و آقاى ابراهیم و خانم عصمت همگى میرزاییان فرزندان حسنعلى و آقایان مصطفى و 
مرتضى و مجتبى همگى ناصحى و فرزندان محمدابراهیم ملزمند به فروش پالك ثبتى 1981/2 
درحق خواهان سیدمحسن موسویان فرزند سیدمحمد با وکالت آقاى حسن مهرابى که ملک فوق 
توسط کارشناسان  رسمى دادگســترى منتخب آقایان علیرضا ذوالفقارى و یداله مهران و محمود 
عرب بشرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکباب منزل مســکونى واقع در نجف آباد خ امام خمینى 
نرسیده به چهارراه شهردارى مقابل داروخانه دکتر ایزدى و پارکینگ عمومى شهردارى یک طبقه 
در شــمال و در جنوب دو باب مغازه با زیربناى کلى 52 متر مربع قدیمى ساز با اسکلت دیوار باربر 
ازنوع خشت و گل و سقف ها آهن و تیرتخته چوبى و داراى امتیازات آب و برق مى باشد بمساحت 
135 مترمربع با وضع موجود و بصورت تجارى و ساختمان متروکه به مبلغ هفده میلیارد و دویست 
و پنجاه میلیون ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/12/02 
ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى 
تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7617/م الف 

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/214
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده 1463/96 شماره دادنامه.... مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان مجتبى سفرى به نشانى صالح آباد بلوار 
منتظرى جنوبى کوى شهید ســلیمان عباســى پالك 2 وکیل خواهان مجتبى حقیقى به نشانى: 
نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه شهید احمدموحدى مجتمع ارشاد خوانده 
سعید عامرى به نشانى مجهول المکان بخواســته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى مجتبى 
سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت سعید عامرى به خواســته مطالبه یک فقره چک به مبلغ 
یازده میلیون تومان بشــماره 658907 مورخ 95/01/19 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى 
مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً 
به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههــاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ دویست و سیزده هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه مورخ 
95/01/19 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 7621/م 

الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/215
اخطار اجرایى

شــماره 618/96 به موجب راى شــماره 864 تاریخ 96/08/29 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها: 1.سالم شریفى 2.مسعود سوارى به 
نشانى مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/650/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسیدچکها 
158214-92/10/31 شصت میلیون ریال و 158213-92/09/31 شصت میلیون ریال لغایت 
اجراى حکم و پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: مجتبى سفرى 
با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد-صالح آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهید سلیمان 
عباســى پ2. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7622/م الف-شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/11/216
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد کالسه پرونده 1461/96 شــماره دادنامه.... مرجع 
رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان مجتبى سفرى به نشانى 
صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شــهید سلیمان عباســى پالك 2 وکیل خواهان مجتبى 
حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حســینیه ارشاد کوچه شهید احمدموحدى 
مجتمع ارشــاد خوانده الیــاس جهانگیرى به نشــانى مجهول المکان بخواســته: مطالبه چک 
گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه 
مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى مجتبى ســفرى بوکالت مجتبــى حقیقى بطرفیت 

الیــاس جهانگیرى به خواســته مطالبه بخشــى از یک فقــره چک بشــماره 709155 مورخ 
93/10/25 بعهده بانــک رفاه کارگران بانضمام هزینه هاى دادرســى و خســارت تاخیرتادیه 
و حــق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مســتندات در یــد خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه 
خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عــدم ارائه مدرکى مبنى بر 
برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً 
به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههــاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ هفده میلیــون و پانصد هزار تومان 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دویســت و نود و چهــار هزارتومان بعنــوان هزینه هاى 
دادرسى و خســارت تاخیرتادیه مورخ 96/10/25 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق
 تعرفه درحــق خواهان صادر و اعالم مى گــردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى 
دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشــد. 7623/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/217
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد کالسه پرونده 1466/96 شــماره دادنامه.... مرجع 
رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان مجتبى سفرى به نشانى 
صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شهید سلیمان عباسى پالك 2 وکیل خواهان مجتبى حقیقى 
به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشــاد کوچه شهید احمدموحدى مجتمع 
ارشاد خوانده سعید عامرى به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به 
این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت سعید عامرى به خواسته مطالبه مبلغ یازده 
میلیون تومان بابت صدور یک فقره چک بشماره 658906 مورخ 95/01/17 بانضمام هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. نظربه بقاء اصول مستندات در ید 
خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى 
و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به 
صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان

 بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دویست و ســى و هشــت هزارتومان بعنوان هزینه هاى 
دادرسى و نشر آگهى و خســارت تاخیرتادیه مورخ 95/01/17 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم 
عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشــد. 7624/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/11/218
اجراییه

اجرائیه شــماره9610423730200499 شــماره پرونــده: 9609983730200554 شــماره 
بایگانى شعبه: 960559 مشخصات محکوم له: على مختارى اسفیدواجانى فرزند محمد نشانى: 
اصفهان-بزرگمهر فلکه احمدآباد کوچه شــهید سلطانزاده(88) ســمت راست ساختمان پارس 
پ25. مشــخصات محکوم علیه:على اکبر عیسى پور چلســى فرزند بیت اله به نشانى مجهول 
المکان. وکیل محکوم له: 1.عظیمه صادقى فرزند رضا به نشانى نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى 
ك ســلطانیان پ50/1 2.محمدلطفى جالل آبادى فرزند فتح اله به نشــانى نجف آباد خ امام 
خمینى بعدازچهارراه شهردارى نبش کوچه شــهامت ط فوقانى. محکوم به: بسمه تعالى بموجب 
درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 9610093730201179 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609973730200883 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و نود 
میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى ازتاریخ 
چک هاى (1395/04/28-1396/03/20-1395/11/03-1395/05/10-1395/09/25-
-1395/08/10-1395/07/27-1395/07/15-1395/06/25-1395/09/05-1395/08/20
-1395/10/27-1395/10/12-1395/12/25-1395/11/24-1395/05/20-1395/07/28
-1396/03/15-1396/02/25-1396/02/10-1395/05/25-1395/05/15-1395/03/28

1396/03/30) تا زمان وصول آنکه محاســبه آن با اجراى احکام و پرداخت هزینه دادرســى و 
حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه درحق محکوم له به انضمام پرداخــت مبلغ 89/500/000 ریال 
بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالــى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالــى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر 
دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر
 دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394)م الف: 7627 قلى زاده- رئیس شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

نجف آباد11/219

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
اصفهان به عنوان استانى که ظرفیت هاى بالقوه فراوانى 
دارد، دچار خشکسالى شده و کویر تا پشت دیوارهاى آن 

آمده است.
على مقدس زاده افزود: محور توسعه استان، گردشگرى 
مطرح مى شود در حالى که نه فرودگاه آن متناسب این 
حوزه است، نه زیرساخت هاى دیگر آن تجهیز شده است. 
وى ادامه داد: تغییر مدیریــت، زمانى که پروژه اى آماده 
انجام است با مدیر جدید آن را متوقف و شروع به پروژه 

جدید مى کند، اتالف منابع را به همراه دارد.
مقدس زاده تصریح کرد: براى بــرون رفت از این رکود 
اقتصادى که به دلیل عدم تزریق نقدینگى است، باید از 

منابع بخش خصوص استفاده کرد.
■■■

در همین حال نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى نیز در همین ارتباط گفت: برداشت آب در قالب 
پروژه هاى انتقال آب از استان اصفهان به دیگر استان ها 
از 98 میلیون متر مکعــب به 60 میلیــون متر مکعب 
کاهش پیدا کرده، اما همچنان این برداشــت ها در حال 

انجام است.
حمیدرضا فوالدگر با اشــاره به آخرین پیگیرى ها براى 
احیاى رودخانه زاینده رود اظهارداشت: پیگیرى وضعیت 
رودخانه زاینده رود باید در سطح ملى باشد، چراکه اهمیت 
این رودخانه آنقدر باالســت که حیات، توسعه و مدنیت 
چندین استان در فالت مرکزى کشور به زاینده رود وابسته 
اســت و احیاى زاینده رود نیازمند ستادى ملى و زیر نظر 

نهاد ریاست جمهورى و وزارت نیرو است.
■■■

وى با بیان اینکه وضعیت بارندگى استان اصفهان طى 
چهار ماه اخیــر مطلوب نبوده و بــا کم بارش ترین پاییز 
مواجه بوده ایم، خاطرنشــان کرد: امسال طى 50 تا 70 
سال گذشته، کمترین بارش ها را داشته ایم و میزان ذخیره 
آب پشت سد زاینده رود به کمترین میزان خود از ابتداى 

تأسیس سد تاکنون رسیده است که امیدواریم این کمبود 
با بارش باران جبران شود.

فوالدگر با بیان اینکه پیش بینى ها بــراى بارش باران 
امیدوارکننده نیست، اذعان داشــت: پروژه هاى انتقال 
آب قابل دســترس ترین راهکار برون رفت از وضعیت 
خشکسالى استان اصفهان است که امیدواریم سد تونل 

سوم کوهرنگ به زودى احداث شود و این پروژه که 20 
ســال از آغاز آن مى گذرد، به نتیجه برســد تا بخشى از 
کمبود آب جبران شود. وى با تأکید بر ضرروت تکمیل 
پروژه هاى انتقال آب «چشمه لنگان» و «سد یالن» در 
فریدونشهر تصریح کرد: طرح بهشت آباد براى انتقال آب 
به فالت مرکزى نیز از جمله طرح هاى بالتکلیف است؛ 

بهینه سازى مصرف آب و صرفه جویى آب در بخش هاى 
شرب، صنعت و کشاورزى و همچنین توزیع عادالنه آب 
و رعایت حقابه  ها در برداشــت ها، از دیگر راه حل هاى 

برون رفت از مشکل کمبود آب است.
■■■

وى با بیــان اینکه موضوع ضرورت اســتفاده صنایع از 

پساب در حال پیگیرى است، اضافه کرد: صنایع بزرگ 
مثل فوالد مبارکه باید در طرح هاى انتقال آب به استان 
اصفهان مشارکت کنند. فوالدگر در پاسخ به این سئوال 
که مسئولیت پیگیرى وضعیت زاینده رود بر عهده چه نهاد 
یا ارگانى اســت، عنوان کرد: بر اساس قانون شورایعالى 
آب، شــوراى هماهنگى زاینده رود در اصفهان تشکیل 
شده و فعالیت دارد اما درخواســت نمایندگان عالوه بر 
تشکیل این شورا، ســتاد احیاى زاینده رود در سطح ملى 
است تا همان  کارى که دولت براى احیاى دریاچه ارومیه 

انجام داد، براى اصفهان هم بتواند انجام دهد.

کویر، پشت دیوارهاى شهر رسیده است

برداشت آب در 
قالب پروژه هاى 

انتقال آب از استان 
اصفهان به دیگر 
استان ها از 98 

میلیون متر مکعب 
به 60 میلیون متر 
مکعب کاهش پیدا 
کرده، اما همچنان 
این برداشت ها 
در حال انجام

 است
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معاون برنامه ریزى ســازمان مدیریت پسماند شهردارى 
اصفهان گفت: از 600 تن مواد آلى که هر روز در زباله هاى 
اصفهان وجود دارد، مى توان تا هشــت مگاوات برق تولید 

کرد.
حمیدرضا پورعالقه بندان با اشاره به تکنولوژى زباله سوز 
و تولید انرژى اظهارداشت: فرآیند تولید برق از پسماند به 
این صورت است که ابتدا پسماند مخلوط در دستگاه هاى 
بزرگ یا به قولى نیروگاه هاى مخصوص سوزانده مى شود، 
در حین سوزاندن زباله ها، آب به درجه بخار رسیده و از انرژى 
بخار حاصل از آن، برق تولید مى شــود. وى افزود: نتایج 
بررسى هاى انجام شده براى راه اندازى یک واحد زباله سوز 

در شهر اصفهان نشان داد اگر بخواهیم تمام پسماندهاى 
شهر را از این طریق مدیریت کنیم، درحدود 300 هزار لیتر 
آب نیاز داریم که تأمین آن در شــرایط فعلى بسیار مشکل 
است، از این رو به روش هاى دیگرى براى تولید انرژى از 
پسماند اندیشیده ایم. معاون برنامه ریزى سازمان مدیریت 
پسماند شهردارى اصفهان یکى دیگر از روش ها براى تولید 
انرژى از پسماندها را، استفاده از روش هضم بى هوازى مواد 
آلى دانست و افزود: در این روش، مواد آلى موجود در پسماند 
مانند ضایعات غذایى، گیاهى و حیوانى که اگر بماند فاسد 
مى شود، در هاضم هاى بى هوازى براى تولید انرژى مورد 

استفاده قرار مى گیرد.

مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
براى تولید ریــل براى راه آهن، به ســرمایه در گردش 

نیاز داریم.
احمد صادقى اظهار داشــت:500 تن ریل تولیدى ذوب 
آهن آماده واگذارى به شــرکت راه آهن اســت. وى از 
افزایش 84 درصدى صادرات ذوب آهن خبر داد و افزود: 
با وجود رکود صنعت ساختمان در داخل، این شرکت با 
تمرکز بر صادرات توانسته در سال جارى 805 هزار تن 
محصوالت فوالدى را به کشورهاى آسیایى،آفریقایى و 

اروپایى صادرکند.
صادقى قرارداد تولید ریل ذوب آهن با شــرکت راه آهن 

را 40 هزار تن عنوان کرد و گفت: ذوب آهن براى تولید 
این میزان ریل، به سرمایه در گردش نیاز دارد و نمى تواند 
بدون دریافت وجوهى از سوى راه آهن و با تهاتر، به تولید 

این میزان  ریل بپردازند.
مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان خاطر 
نشان کرد:در سال گذشــته براى خرید ریل توسط راه 
آهن، 200 میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملى 
تصویب شد که متأسفانه به دلیل مشخص نبودن دقیق 
ردیف بودجه این شرکت، در سایر بخش ها هزینه شده 
ولى در بودجه سال آینده خرید ریل از ذوب آهن به طور 

دقیق مشخص شده است.

امکان تولید روزانه 8 مگاوات 
برق از زباله هاى شهر 

براى تولید ریل، به 
سرمایه در گردش نیاز داریم

کاریکاتورهاى مطبوعاتى 
بر دیوار نقش خانه

نمایشـگاه کاریکاتورهاى مطبوعاتى وحید شریفى در 
گالرى نقش خانه تا 17 بهمن ماه ادامه دارد.

کسب رتبه نخست
 بهره ورى پژوهشى

معـاون پژوهش و فناورى دانشـگاه کاشـان از کسـب 
رتبه نخسـت بهره ورى پژوهشـى این دانشگاه در بین 

دانشگاه هاى جامع کشور خبر داد.
مجید منعم زاده گفت: بر اسـاس اعالم مرکز اطالعات 
علمى SID ، میزان بهره ورى پژوهشـى دانشـگاه ها و 
پژوهشگاه هاى کشور با توجه به بودجه دریافتى در سال 
95 در گروه هاى دانشـگاه هاى جامـع، صنعتى و علوم 

پزشکى و پژوهشگاه ها مورد ارزیابى قرار گرفت.
وى افزود: براساس این گزارش، با توجه به مدارك علمى 
در پایگاه استنادى اسکوپوس و بودجه دریافتى در هریک 
از دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها، این ارزیابى انجام شده 
است که دانشگاه کاشـان در گروه دانشگاه هاى جامع، 

بهره ورترین دانشگاه جامع محسوب شد.

برندهاى رجیسترى شده دیگر 
غیرقانونى نیستند

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه 
اصفهان با بیـان اینکه در حـال حاضر خریـد و فروش 
برندهاى رجیسترى شده تلفن همراه غیرقانونى انجام 
نمى شـود، گفت: هم اکنـون 80 درصد بازار به سـمت 

فروش تلفن همراه با گارانتى رفته است.
حسـن میرشمشـیرى در باره طـرح رجیسـترى تلفن 
همراه و قطع شدن برخى از گوشـى ها بعد از اجراى آن 
اظهارداشت: گوشى هایى که تا قبل از 14 آذر ماه فعال 
شده اند، سرویس مى گیرند و در این خصوص مشکلى 
ندارند، البته ممکن اسـت کسـانى که قبل از این تاریخ 
تلفن خود را فعال کرده باشـند تا حدى در شـبکه دچار 
مشکل شده باشند که این مسئله در حال رفع عیب است 
و تا اوایل هفته آینده به مرور به شبکه بر مى گردند. وى 
در خصوص افرادى که بعد از این تاریخ، بدون رجیسترى 
گوشـى تلفن همراه خـود را خریـده بودند، گفـت: این 
موضوع نیز با توافق خریدار و مشترى قابل حل است و 
مى توانند به گمرك مراجعه کنند. میرشمشیرى با بیان 
اینکه در حال حاضر برخـى برندهاى تلفن همراه مانند 
آیفون، بلک برى، موتورال و گوگل پیکسل ریجسترى 
شده اند، تصریح کرد: هم اکنون در این برندها هیچگونه 
خریـد و فروش غیـر قانونـى انجام نمـى شـود و  بقیه 
گوشى ها نیز بر اساس اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و وزارت ارتباطات در این طرح قرار مى گیرند.وى تأکید 
کرد: خوشبختانه برندهاى رجیسترى شده در اصفهان 
هیچکدام دچار مشـکل نشـده انـد و شـکایتى در این 

خصوص نداشته ایم.

خبر

اخطار اجرایى
مشــخصات محکوم علیه : محمدهادى قادرى فرزند محمود نشانى همدان مریانج خیابان 
مدنى 20 مترى مطهرى مشــخصات محکوم له : عباس حشــمت فرزند حسین به نشانى 
قهدریجان خیابان مطهرى کوچه شــهید رحمانى - محکوم به : بموجب رأى شماره  924   
تاریخ 96/08/09 حوزه شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان فالورجان که 
قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ هفتــاد میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 267445 مورخ 96/02/10 عهده بانک سپه بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/025/000 ریال هزینه دادرســى و مبلغ 6/500/000 ریال حق الوکاله وکیل و خسارت 
تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک طبق شاخص کاال و خدمات بانک مرکزى در حق خواهان 
و مبلغ نیم عشر در حق صندوق دولت مى باشــد . ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا 
اعالم نماید.  م الف 1033 سید رسول سادات- قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

فالورجان/ 11/220
ابالغ

در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان 
به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده 137/96 از دفتر واصل و تحت نظر است . 
شورا با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى 
مى نماید .در خصوص دعوى خانم سکینه جزایرى با وکالت خانم ملیحه کتانى به طرفیت 
اســماعیل قدرى به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک 
به شــماره 720023 – 96/04/30 عهده بانک تجارت به همراه مطلق خسارات دادرسى 
و خســارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک به شــماره فوق و با توجه به آن که 
خوانده نســبت به اصالت ســند تجارى ایرادى مطرح نکرده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه 
نشده ، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مســتندا به مواد 307 ، 309 و 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و تبصره الحاقى مــاده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب 
خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده است به پرداخت مبلغ 
هفتصد و هفتاد و چهار هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مى نماید 
. رأى صادره شده حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان فالورجان است. م الف: 1031  زهرا قاسمى- قاضى شعبه چهارم 
شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان /11/221

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103760004944 شماره پرونده: 9609983760000426 شماره 
بایگانى شعبه: 960577 تاریخ حضور: 1396/12/07 ســاعت حضور: 10:00 درخصوص 
دعوى شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان به مدیریت محمدجواد بگى به طرفیت شرکت 
سپاگاز در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 34614 شعبه 3 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /11/222
اخطار اجرایى

شماره 271/96 به موجب راى شماره 562 تاریخ 96/06/08 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مجتبى پارسه به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 33/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
500/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و 250/000 ریال هزینه نشرآگهى 
و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 94/06/05 لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر دولتى.

محکوم له: محمدعلى سلطانى به نشانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى کوى شهید کاظمى. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7628/م الف-شعبه 3 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/224
حصروراثت 

محمدنظرى داراى شناســنامه شــماره 1080058451 به شــرح دادخواســت به کالسه 
1252/96 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان آزادقلى نظرى حیدرى بشناســنامه 94 در تاریخ 96/10/16 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.محمدنظرى حیدرى 
ش ش 1080058451، 2.هادى نظرى حیــدرى ش ش 259، 3.مریم نظرى حیدرى ش 
ش 1650، 4.معصومه نظرى حیدرى ش ش 518، (فرزنــدان متوفى)، 5- فاطمه رضائى 
ش ش 62، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 7631/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/11/225

ابالغ وقت دادرسى
خواهان میثم جعفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده 
مهرداد کیانى به شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 672/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/15 ساعت 9 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

7640/ م الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/226
ابالغ وقت رسیدگى

شماره 96/824 ش 5  تاریخ 1396/10/30 اگهی ابالغ  وقت رسیدگی دادخواست ضمایم 
به آقاى اکبرحســنپور اقاى قدرت اله فرهنگ  فرزندحسین  دادخواســتى به طرفیت اقاى 
اکبرحسنپورفرزندیوسف  بخواسته مطالبه که به این دادگاه ارجاع وبه کالسه 96/824 ثبت 
وبراي روز شنبه  مورخه  96/12/5 ساعت 5/5عصر وقت رســیدگی تعیین گردیده  وچون 
خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضاى   خواهان ودســتور دادگاه مستندا به  ماده 
73قانون آیین دادرسى مدنى یک نوبت چاپ واز خوانده دعوت مى شود با مراجعه  به دفتر 
دادگاه وضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه ثانى دادخواست وضمایم دریافت ودر وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد این آگهى به منزله ابالغ قانونى محسوب 
ودر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگى وراى قانونى صادر خواهد شد. م الف: 1042  

مدیردفتر شعبه پنجم  شوراى حل اختالف فالورجان/11/231
 حصر وراثت

مرضیه قصاب شــیران داراى شناسنامه شــماره 56115 به شــرح دادخواست به کالسه 
3238/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سیدمهدى سجادى به شناســنامه 1598 در تاریخ 87/10/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- سید عارف سجادى ش.ش 
3-127403807 فرزند 2- سید صادق سجادى ش.ش 1275270085 فرزند 3- مرضیه 
قصاب شــیران ش.ش 56115 عیال دائمى 4- صغرا پوط انداز ش.ش 1724 مادر متوفى 
4- ســید مرتضى ســجادى ش.ش 26293 پدر متوفى والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33978 شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان /11/204

حصر وراثت
آقاى مصطفى صرامى داراى شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 3237/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
جعفرخان قیانى به شناسنامه 1066 در تاریخ 96/7/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 3 فرزند و همسر به نام ذیل: 1- هاجر 
صرامى ش.ش 7587 فرزند 2- مائده صرامى ش.ش 12399 فرزند 3- مصطفى صرامى 
ش.ش 19 همســر متوفى 4- زینب صرامى ش.ش 70605 فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 33979 شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان 

11/205/
ابالغ

تاریخ 96/10/03 شماره پرونده: 895/96 . خواهان: مرتضى فقهى فرزند حسین به نشانى: 
نجف آباد خ امام خ آیت اله حججى روبروى منابــع طبیعى پالك 15، خواندگان: 1.قدرت 
اله محمدرضائى به نشانى: شــهرضا خ آزادگان فرعى 16 پ17، 2.عادل بغالنى به نشانى 
شاهین شــهر پاســاژ ملت طبقه پایین راهروى بین فاز 1 و 2 موبایل 5ستاره، جلسه حوزه 
هفتم شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد تشکیل است شــورا با بررسى محتویات 
پرونده به شــرح زیر مبادرت به صــدور راى مى نمایــد. راى شــورا درخصوص دعوى 
مرتضى فقهى به طرفیت 1.قدرت الــه محمدرضائى 2.عادل بغالنى به خواســته مطالبه 
مبلــغ 60/000/000 ریال بابت وجــه دو فقره چک بشــماره 256367 و 256368 مورخ 
93/05/30 بعهده بانک ملى ایران و مطالبه خسارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده 
رونوشــت چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظربه اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شــورا حاضر نشده و به اصالت 
ســند ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده بنابراین اشتغال ذمه آن محرز اســت. لذا شورا دعوى 
خواهان را وارد دانســته و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارى خوانده را به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/750/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ سفته یا تقدیم دادخواســت 93/05/30 لغایت اجراى 
حکم طبق شــاخص قیمتها درحق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و ســپس ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
شهرســتان نجف آباد مــى باشــد. 7630/م الف کاظمى قاضى شــوراى حــل اختالف 

گلدشت/11/223

نصف جهان مردم شــهر زیار بیکارند و از لحاظ وضعیت 
اقتصادى دروضع نامناسبى به ســر مى برند. این مردم  

براى رهایى از این وضع نیاز به حمایت  دولت دارند.
رئیس شــوراى شــهر زیار به نصف جهان گفت: مردم 
زیار از وضع اقتصادى خوبى برخوردار نیســتند در حالى 
که اشتغالزایى مى تواند آنان را از این وضعیت نامناسب 

نجات دهد.
حجت ا... زارعــى عنوان کرد: زیار از توابع شهرســتان 
اصفهان است و جمعیتى بالغ برپنج هزار نفر دارد. شغل 80 
درصد مردم قبل از خشکسالى، کشاورزى بود و 20 درصد 

دیگر هم راننده و کاسب کار بودند.
کمبود آب، باعث مهاجرت 5 درصد ســاکنان شهر زیار 
به شهرهاى بزرگ شده اســت. رئیس شوراى شهر زیار 
با بیان این مطلب افزود: براى خارج شــدن از وضعیت 

نامناسب اقتصادى شــهر، طرح بندر خشــک را پیش 
بینى کردیم که در نشستى با اســتاندار مطرح مى شود 
و در صورت موافقت، پیگیر اجراى آن خواهیم شد. وى 

سرانه ورزشى در زیار را صفر اعالم کرد و گفت: مجموعه 
ورزشى نداریم و فقط یک سالن غیر استاندارد وجود دارد 
که آن هم 18 سال پیش احداث شد. همچنین در بحث 
فرهنگى، شهردارى وارد شده و در حال ساخت و ساز یک 
کتابخانه براى شهر اســت. در دوره قبل هم یک پارك 
بانوان احداث و راه اندازى شد. زارعى به آثار تاریخى زیار 
اشــاره و عنوان کرد: مناره  زیار با قدمت 770 سال یکى 
از آثار تاریخى شهر است که 50 درصد آن توسط میراث 
فرهنگى مرمت شد و شهردارى هم براى مرمت درصد 
باقیمانده بودجه اى ندارد ولى توانسته زمین هاى اطراف 
این مناره را آزادسازى کند و با آماده سازى زیر ساخت ها و 
ارائه امکانات، بحث گردشگرى را با جذب گردشگر رونق 
دهد. رئیس شوراى شهر زیار از مسئوالن در خواست کرد 

فکر اساسى براى کمبود آب شرق اصفهان شود.

نصف جهان  امسال شوراى فرهنگ عمومى با هدف ارتقاى 
سطح فرهنگ عمومى شهرستان خمینى شهر راه اندازى شده 

و مصوبات آن مهم و الزم االجراست.
رئیس فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرســتان خمینى شهر 
گفت: شــوراى فرهنگ عمومــى به ریاســت امام جمعه 
خمینى شهر، نایب رئیسى فرماندار و دبیرى فرهنگ و ارشاد 

اسالمى شهرستان خمینى شهر در حال فعالیت است. 
سید ابراهیم موسوى همچنین گفت:  در نشست هاى مختلف 
اعضا در خصوص موضوعات تبادل نظر مى کنند و در نهایت 
مصوبه صادر مى شود. البته باید گفت مصوبات این شورا الزم 
االجرا هستند و از طریق فرماندار به ادارات ابالغ مى شوند. 
امسال شوراى فرهنگ عمومى در خصوص آسیب شناسى 
اجتماعى توانست مهمترین معضالت را شناسایى کند و براى 
رفع یا کنترل آنها وارد عمل شود.  موسوى با بیان این مطلب 

عنوان کرد: مهمترین معضالت اجتماعى اعم از آسیب هاى 
ناشى از بدعت ها و مشکالت  ناشى از فضاى مجازى است 
که براى کنترل این معضالت، مؤلفه هاى استفاده صحیح از 
فضاى مجازى و همچنین بحث آموزش سبک زندگى اسالمى 
به جوانان  را داشته ایم. شایان ذکر است سازمان ها در تحقق 

اهداف شوراى فرهنگ عمومى همکارى خوبى دارند.

 رئیس شوراى شهر زیار:

کمبود آب، مشکل اصلى مردم زیار است
مصوبات شوراى فرهنگ عمومى در 

خمینى شهر الزم االجراست

ساسان اکبرزاده
همزمان با پیروزى انقالب اســالمى و استقرار جمهورى 
اسالمى ایران، نظریه سیاسى حدیدى در سپهر سیاست رخ 
داد و آن تلفیق والیت فقیه و مردم ساالرى بود که در کالن 
سیاسى، هم حاکمیت دین و هم حاکمیت مردمى به رسمیت 
شناخته شد، مدلى که پدیده جدیدى بود و در تاریخ اندیشه 

سیاسى، هیچگاه با این نظریه مواجه نمى شویم. 
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم که سخنران 
دومین سمینار علمى والیت فقیه با موضوع «رابطه والیت 
فقیه با دموکراسى و نظام پادشــاهى» بود در جمع طالب 
و روحانیون و... با بیان این مطلب، گفت: ما با ســه کالن 
نظریه سیاسى: مردم ساالرى دینى که در نظام جمهورى 
اســالمى و والیت فقیه متبلور شده، خالفت جریان غالب 
در محیط اهل تسنن و لیبرال دموکراسى جریان غالب در 
کشورهاى کالسیک مواجه هستیم و رقیب اندیشه سیاسى 
نســبت به والیت فقیه در جمهورى اسالمى، نظام لیبرال 

دموکراسى است. 
حجت االسالم والمسلمین احمد واعظى در مقایسه نظریه 
امامت با نظریه خالفت افزود: اگر جهان تسنن به خالفت 
معتقد است، جهان تشیع هم به نظریه امامت معتقد بوده و 
والیت فقیه نیز از شــئون امامت ا ست و براى مشروعیت 
والیت فقیه، بحث امامت مطرح مى باشد و اساس والیت 

فقیه به امامت بازگشته و تابلوى آن امامت است. 
وى با بیان اینکه بین نظریــه امامت با نظریه خالفت چند 
تفاوت وجود دارد افزود: تصور جهان تسنن از خالفت، اداره 
شئون دنیوى است اما در اندیشه شیعه، امامت زعامت دینى 
داشته و والیت سیاســى براى امام معصوم یکى از شئون 
امامت است و در حقیقت والیت سیاسى، ا داره شئون دینى و 
عامه جامعه، حق امام است. این درحالى است که از نظر شیعه 
چون امامت عهد الهى است، امام منصوب الهى است در حالى 
که اهل سنت در بحث خلیفه، معتقدند جایز است خدا نصب 

کند اما خدا این کار را نکرده است. 
تفاوت دیگر آن اســت که از نظر شیعه امام باید از عصمت 
و علم لدنى برخوردار باشــد ولى از نظر اهل سنت اینگونه 

نیست. 
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم این را هم گفت 
که عدالت در اندیشه سیاسى خالفت، جایگاه رفیع نداشته 
و در نظر فقهاى اهل ســنت، امنیت و ثبــات جامعه مقدم 
بر عدالت گسترى اســت اما در فرهنگ شیعى، عدالت از 

بزرگترین مقاصد شریعت مى باشد و قسط و عدل از باالترین 
اهداف اجتماعى به شمار مى رود. 

حجت االسالم والمسلمین واعظى سپس به نظریه والیت 
فقیه اشاره کرد و افزود: در عصر غیبت امامت، ما والیت فقیه 
که نایب امام است را داریم و نظریه والیت فقیه نظر سیاسى 
شیعه در عصر غیبت در انقالب اسالمى با دموکراسى و ایفاى 
نقش مردم در ابعاد سیاسى پیوند خورده است،  عضو شوراى 
انقالب فرهنگى با بیان اینکه دموکراسى با اسالم تحقق 
مى یابد گفت: از دموکراســى دو تلقى وجود دارد که یکى 
دموکراسى ارزشى و دیگرى دموکراسى روشى است و در این 
میان کسانى که به دموکراسى به عنوان ارزش نگاه مى کنند 
معتقدند مردم آن را انتخاب کرده و حق است اما دموکراسى 
روشى براساس رأى حداکثرى براى حل اختالفات مى باشد. 

حجت االسالم والمسلمین واعظى در بخش دوم سخنانش، 
لیبرال دموکراســى را رقیب جدى نظریه سیاســى دینى 
دانست و با تشــریح پدیدآمدن لیبرال دموکراسى در غرب 
گفت: دموکراســى ناب یعنى اینکه هر چه اکثریت گفته، 
حتى اگر خروجى آن مضمون ظالمانه داشته باشد به همان 
عمل شود و آنچه لیبرال هاى اولیه از آن ترس داشتند این 
بود دموکراسى ناب مهار نشده، مطلق و بدون قید و شرط، 
استبداد به همراه داشته باشد. بنابراین دموکراسى را مهار و از 
حالت ناب و خالص خارج کردند و دموکراسى محدود شده 
را متولد کرده اند و اینکه مجلس منتخب اکثریت مى تواند 
قانون گذارى کند و مشروع است به شرط اینکه قانون آن، 
ارزش هاى لیبرالیسم را مخدوش نکند و بدینسان لیبرال 
دموکراسى ایجاد شد که نظریه اى سیاسى است که در عین 

به رسمیت شناختن دموکراسى، در چارچوب اصولى آن را 
مهار مى کند. 

وى با این مقدمه، به تشریح مردم ساالرى دینى پرداخت و 
گفت: ما درنظام سیاسى شیعه در عصر غیبت، دموکراسى 
روشــى یعنى حاکمیت مردم را به رسمیت مى شناسیم و 
خواهان مشارکت و حضور مردم در تعیین سرنوشت سیاسى 
و نحوه حکمرانى هستیم اما به عنوان جامعه اسالمى اعالم 
مى کنیم: ما حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته، دموکراسى 
را قبول داشته و بازى گردى منتخبین مردم در نحوه اداره 
جامعه را به رسمیت شناخته و مشروع مى دانیم تا جایى که 
اصول و ارزش هاى اسالمى مخدوش نشود که این مردم 

ساالرى دینى است. 
رئیس دفتر تبلیغات اســالمى حوزه علمیه قم مى گوید: 

بنابراین ما لیبرال دموکراسى، سوســیال دموکراسى و در 
نظام جمهورى اســالمى ایران هم مردم ســاالرى دینى 
داریم و در حقیقت مردم ســاالرى دینى یکى از مدل هاى 

دموکراسى است. 
وى به اختالفات و تفاوت هاى لیبرال دموکراســى و نظام 
سیاسى شیعه در عصر غیبت به عنوان مردم ساالرى دینى 
هم اشاره کرد و گفت: در لیبرال دموکراسى، انسان فردى 
مختار و خود آئین شناخته شده در حالى که در مردم ساالرى 
دینى، انسان عبدا... و بنده خداست و نگاه به انسان به تفکر 

اسالمى و عبودیت است. 
لیبرال دموکراسى به  آحاد جامعه به عنوان فرد صاحب حقوق 
نگاه مى کند و انسان برابر با فرد صاحب حقوق مى باشد و 
نظام سیاسى نظامى است که پاسدار حقوق فردى افراد است 
در حالیکه در مردم ساالرى دینى و انسان شناختى اسالمى، 
انسان حقوق داشته ولى صرفاً به عنوان صاحب حقوق به او 
نگاه نشــده و به عنوان موجودى با ظرفیت هاى اخالقى، 
معنوى و... است که مى تواند در کنار سعادت مادى، سعادت 

اخروى داشته باشد. 
تفاوت بعدى آن اســت که از نظر تفکر لیبرال دموکراسى، 
شئون انسان من جمله سیاست و اداره جامعه باید سکوالر 
باشد و لیبرال دموکراسى مدافع آن است درحالى که ما در 
مردم ســاالرى دینى به هیچ عنوان سکوالر را به رسمیت 
نشــناخته و به عقالنیت موحدانه نه عقالنیت ســکوالر 
معتقدیم و تفاوت دیگر نگاه به آزادى هاست که در لیبرال 
دموکراســى، آزادى هاى فردى ارزش بنیادى و نهایى به 
شمار رفته، در حالى که در منطق اسالمى، آزادى هاى فردى، 
بنیادى نیست و پنجمین تفاوت اینکه لیبرال دموکراسى در 
بستر تاریخى در جریان اصلى خود به عدالت باورمند نیست 
در حالى که در تفکر اسالمى، در رأس اهداف اجتماعى انبیاء، 

قسط و عدل بوده و عدالت بسیار مهم است. 
رئیس دفتر تبلیغات اســالمى حوزه علمیه قم که در سالن 
اهلبیت (علیهم السالم) ســخن مى گفت افزود: در جامعه 
لیبرال ما نظام سرمایه دارى داریم که اقتصاد در آنها رقابتى 
است و در این میان عده اى برنده و عده دیگرى بازنده هستند 
و بسیارى از لیبرال ها مى گویند عدالت اجتماعى، راهزنى 
اســت و آن را قبول ندارند. البته عدالت با عدالت اجتماعى 
تفاوت دارد و هیچکس در جهان نیست که عدالت را ارزش 
نداند اما بســیارى انسان هاى لیبرال هســتند که عدالت 

اجتماعى را قبول ندارند. 

تبیین اندیشه حکومت شیعى در سمینار علمى والیت فقیه در اصفهان 

اساس والیت فقیه ، امامت است
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شهردارى شاهین شهر از نظر مالى 
شرایط نامساعدى دارد
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شهردارى شهرضا  درآمد پایدار ندارد 
 شهردار شهرضا خبر داد:

3

بحران آب، 
مانع  توسعه 
فضاى سبز 

شهرضا

4

 تأمین 60 درصد از 
اعتبار احداث سینما 
در عسگران توسط 

شهردارى

2

خواستار احداث 
شبکه فاضالب شهرى 

در تودشک 
هستیم

3

بودجه شهردارى 
نمى تواند 

جوابگوى همه 
حوزه ها  باشد

اختیارات صنعتى به آران و بیدگل  بدهید

براى راه اندازى ناحیه صنعتى به 
سرمایه گذارى نیازمندیم

250هکتار از بافت فرسوده و تاریخى اردستان 
نیاز به بهسازى دارد 

شهردار شاهین شهر:

4

چکش کارى
 بودجه  مناطق

 نجف آباد بر اساس 
عملکرد سالجارى

 مهم ترین و اساسى ترین اهداف فعالیت هاى اقتصادى 
هرکشور، شــامل مواردى مانند تخصیص بهینه منابع و 
توزیع عادالنه درآمد، رشــد اقتصادى، افزایش اشتغال، 
ثبات اقتصادى، حفظ ســطح عمومى قیمت ها، تجارت 
بین الملل و تراز پرداخت ها مى باشد. مجریان اقتصادى، 
براى انجام این امور و رسیدن به اهداف واالى اقتصادى در 
هر کشور، باید هزینه هاى بسیار سنگینى را پرداخت کنند 
و براى تأمین مالى این مخارج الزم است تا منابع درآمدى 
مختلفى ایجاد شود.  همان طور که مى دانیم درآمد دولت  به 
دو گروه درآمدهاى مالیاتى و درآمدهاى غیرمالیاتى تقسیم 
مى شود. نقش و جایگاه درآمدهاى مالیاتى در مقایسه با 
درآمدهاى غیرمالیاتى و سایر منابع درآمدى، در بسیارى از 
کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه، اهمیت بیشترى 
دارد. به عبارتى دیگر، زمانى که ما این منبع مهم را با سایر 
منابع درآمدى مقایسه مى کنیم، به این نتیجه مى رسیم که 
هر چه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، 

آثار نامطلوب اقتصادى کمتر خواهد شد.            
بى تردید کیفیت زندگى و چگونگى خدمات رسانى در شهر، 
رابطه معنادارى با پویایى اقتصادى آن دارد و این پویایى 

نیز در تعامل منابع مالى پایدار جریان مى یابد.    
شهردارى ها در فرآیند مدیریت توســعه شهرى و ارائه 
خدمات مورد نیاز شــهروندان، با معضالت متعددى در 

زمینه هاى مختلف روبرو هستند.
 یکى از مهم تریــن این معضالت، پایــدار نبودن منابع 
درآمدى مى باشد. امید اســت با اجراى قانون مالیات بر 
ارزش افزوده، مسیر شهردارى ها براى کسب درآمدهاى 
پایدار هموارتر شــود و روزنه هاى امید بــراى این نهاد 

عمومى به منظور کسب درآمد پایدار به وجود آید. 
بررسى هاى انجام شده و تجربه اجراى این نوع مالیات در 
کشورهاى مختلف جهان نشان مى دهد که اجراى آن در 
حال حاضر، براى برطرف کردن برخى مشکالت فعلى 
نظام مالیاتى مانند: درآمد مالیاتى، شناســایى مؤدیان و 
برطرف کردن کمبود اطالعات درباره آن ها، کاهش وقفه 
زمانى پرداخت مالیات، کاهش فرار مالیاتى و غیره مى تواند 
راهگشا باشد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش 
از 135 کشور دنیا اجرا مى شــود و به دلیل رشد سریع و 
هماهنگى ویژگى هاى این مالیات با اهداف توســعه اى 

کشورها، از آن به عنوان یک مالیات مدرن یاد مى کنند.

 شهردارى ها و نقش آن ها در مالیات بر 
ارزش افزوده 

 در ابتداى طرح و اجراى مالیات بر ارزش افزوده، ســهم 

شــهردارى ها در وصول از کاال، خدمــات و معامالت 
تجارى همانند سهم دارایى 50 به 50 است. همان طور که 
مى دانیم پیش از این، سهم شهردارى ها از مالیات تولید 
یک درصد بود که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، این 

رقم به 1/5 درصد افزایش یافت. 
بر اســاس قانون برنامه پنجم توسعه در سال اول اجراى 
برنامه، یک درصد به نرخ سه درصدى این مالیات افزوده 
شد و به چهار درصد رسید. در حال حاضر نرخ این مالیات 
به پنج درصد رسیده است که سهم عوارض 2/1 درصد و 
سهم مالیات 2/9 مى باشد. این در حالى است که پیش بینى 
مى شود سهم این مالیات در کشور در پایان برنامه پنجم 

توسعه به هشت درصد برسد.  
بیان این نکته در این جا الزم اســت که از مزایاى اجراى 
این طرح، واریز این مبالغ به حســاب شهردارى هر شهر 
مى باشــد. درآمد مزبور موجب ثبات در برنامه ریزى هاى 
شهردارى ها براى خدمات مورد نیاز شهروندان مى شود. 

 قوانین مالیات بر ارزش افزوده مربوط به 
حقوق شهردارى ها 

بر اساس تبصره 7 ماده 17، مالیات هایى که در زمان خرید 
کاالها و خدمات توسط شــهردارى ها و دهیارى ها براى 
انجام وظایف و خدمات قانونى پرداخت مى گردند، طبق 

مقررات، این قانون قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود.  
طبق ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهردارى ها 
مکلف هستند اطالعات موجود در پایگاه هاى اطالعاتى 
خود مربوط به امالك، مشاغل و ســایر موارد که در امر 
شناسایى یا تشــخیص عملکرد مالى مؤدیان مورد نیاز 
ســازمان امور مالیاتى کشور مى باشــد را در اختیار این 
سازمان قرار داده و امکان دسترسى همزمان سازمان امور 
مالیاتى کشور به این اطالعات را در پایگاه هاى اطالعاتى 

ذى ربط فراهم کنند.      
به نظر مى رسد ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
از مهمترین مواد مرتبط با شهردارى هاى کشور مى باشد 

که به صورت کامل در اینجا به آن ها پرداخته مى شود:  
ماده 38: نرخ عوارض شهردارى ها و دهیارى ها در رابطه 
با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیات 

موضوع ماده 16 این قانون مى باشد.
ماده 39: مؤدیان مکلف هستند عوارض و جرایم متعلق 
به موضوع ماده (38) این قانون را به حساب هاى رابطى 
که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتى کشور و توسط 
خزانه دارى کل کشور افتتاح مى گردد و از طریق سازمان 

امور مالیاتى کشور اعالم مى شود، واریز نمایند.
■■■

 یکى از مهمترین دغدغه هاى مدیــران و برنامه ریزان 
شهرى، دستیابى به توســعه پایدار شهرى است. با توجه 
به رشد شدید شهرنشینى، تقاضا براى کاالها و خدمات 
در شهرها از افزایش قابل مالحظه اى برخوردار است. در 
این راستا، تأمین نیازهاى شهروندان، مستلزم وجود منابع 
مالى کافى است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین و 
اصالح منابع مالى شهردارى ها، پایدارى منابع درآمدى 
اســت؛ به طورى که این درآمدها باید عالوه بر داشتن 
قابلیت اتکا و استمرارپذیرى، تهدیدى براى توسعه پایدار 

شهرى نیز نباشند.  
از ســوى دیگر، تأمیــن مالــى شــهردارى ها داراى 
پیچیدگى هاى خاص خود مى باشــد. از یک سو مدیران 
شهرى باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان 
تأمین کنند و از سوى دیگر، منبع درآمدى باید به گونه اى 
باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهرى 
را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگى براى نسل هاى 
حال و آینده را نیز حفظ نماید. به بیان دیگر، منابع درآمدى 
شهرها باید با مبانى نظرى توسعه پایدار شهرى همراه بوده 
و از خصلت و ویژگى هاى پایدارى برخوردار باشــند. اما 

همان طور که مى دانیم کلیه منابع درآمدى شهردارى ها، 
درآمدهاى پایدار نیستند و شــهردارى ها نمى توانند در 

بلندمدت به این درآمدها تکیه نمایند.      
تجربه شــهردارى هاى کشورهاى پیشــرفته در زمینه 
شیوه کســب درآمد و تأمین هزینه هاى شهر، حاکى از 
انجام مطالعات گسترده در زمینه دستیابى به راهکارهاى 
کارآمد جهت تأمین منابع درآمدى جدیدى براى تأمین 
هزینه هاى شهر و شهردارى مى باشد. همچنین در اغلب 
شهردارى هاى کشــورمان اولین محدودیت براى حل 
مسائل شهرى و ناکارآمدى خدمات رسانى به شهروندان، 
ناشــى از فقدان منابع مالى کافى مى باشــد و از آنجایى 
که منابع درآمدى پایدار، ســهم ناچیزى در تأمین مالى 
شهردارى ها دارند، باید درآمد شهردارى ها، در ماهیت خود 
به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و 
منابع درآمدى ناپایدار، جاى خود را در ردیف هاى درآمدى 

شهردارى ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد.
درآمد پایدار در طرح جامع درآمدهــاى پایدار، این گونه 

تعریف شده است:  
آن دســته از درآمدهاى شــهردارى که از خصایص زیر 

برخوردار باشند و براى وصول آن بتوان برنامه ریزى هاى 
اجرایى الزم را تعریف کرد:

1-تداوم پذیرى (داراى ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت 
دچار نوسانات شدید نشوند)

2-مطلوب بودن (کســب درآمــد از آن محل، موجب 
ارتقاى رویکرد و عدالت محورى شــود و به ساختارهاى 

محیط زیستى، کالبدى، اجتماعى و اقتصادى لطمه نزند)
3-انعطاف پذیرى (پایه درآمدى، طى زمان بزرگ شــود 
و با گســترش مخارج گســترش یابد تا از مضیقه مالى 

اجتناب شود)
با وجود این تعریف، اگر چه شهردارى ها به صورت هاى 
مختلف قادر به تأمین منابع مالى هستند، اما همه اقالم 

درآمدى داراى ویژگى هاى درآمدهاى پایدار نمى باشند.
شایان ذکر است که اقالم درآمدى شهردارى ها به چهار 
دســته اصلى عوارض و مالیات هاى دریافتنى، فروش 
خدمات، اســتقراض و دریافت کمک هــاى بالعوض 

تقسیم مى  شوند.
برخــى از اقالم فرعــى درآمدهــاى پایــدار و ناپایدار 

شهردارى ها و کسب منابع مالى به شرح ذیل مى باشد:
*درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر)

*عوارض حاصل از صدور پروانه هاى ساختمانى
*عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل

*عوارض ناشى از اجراى جریمه کمیسیون ماده 100
*درآمد حاصل از پارکینگ شهرى

*کمک هاى اعطایى دولت و سازمان هاى دولتى
*استقراض از بانک ها و نهادهاى مالى داخلى و خارجى
*بهاى خدمات شهرى و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى

*مشارکت و سرمایه گذارى بخش خصوصى
*انتشار اوراق مشارکت

*عوارض نوسازى
*مالیات بر ارزش افزوده.

به جرأت مى توان بیان کرد که مهمتریــن درآمد پایدار 
شــهردارى هاى کشــور که به دالیل مختلف مغفول 
مانده است، مبحث عوارض نوسازى مى باشد. عوارض 
نوسازى که در کشورهاى جهان، تحت عنوان مالیات بر 
دارایى هاى غیرمنقول از آن نام برده مى شود، از اقالمى 
است که هرســاله مى تواند منبع درآمدى مناسبى براى 
شهردارى ها ایجاد کند و از یک تداوم قابل قبول برخوردار 
بوده و دریافت آن نیز سالمت محیط زیست شهرى را دچار 
مخاطره نمى کند و پتانسیل درآمدى شهردارى ها را به 
صورت مستمر جهت باال بردن توان تولیدى و ارائه کاالها 
و خدمات عمومى افزایش مى دهد. هر چند در سال هاى 
اخیر در شهرهاى کشور این رقم نسبت به گذشته، سهم 

خود را در درآمدهاى شهردارى ها افزایش داده اما از کل 
درآمدهاى شهردارى ها سهم بسیار کوچکى دارد.   

در بحث عــوارض نوســازى و عوارض مســتغالت، 
ظرفیت هاى قابل اتکاى پایدار و مطلوبى وجود دارد. به 
منظور دســتیابى به درآمدهاى قابل مالحظه حاصل از 
عوارض نوسازى و اســتفاده از عوارض بالقوه این منبع 
درآمدى، پیش نیازهایى وجــود دارد که در مبناى تعیین 
میزان و دریافت عوارض باید در نظر گرفت. این پیش نیازها 

عبارتند از:  
* تعیین قیمت روز امالك و مستغالت    

*ایجاد بانک اطالعات امالك و مستغالت 
*افزایش کارایى نظام تشــخیص و وصــول عوارض 

نوسازى        
*شفاف سازى مبناى محاسبات  

*شفاف سازى میان درآمدهاى شهردارى و هزینه هاى 
صورت گرفته در سطح شهر  

*رفع بى اعتمادى از پرداخت کنندگان عوارض نوسازى 
و جلب مشارکت آنان در زمینه پرداخت به موقع عوارض.   
الزم به ذکر است که در شرایط فعلى، مبناى تعیین عوارض 
نوســازى قیمت هاى منطقه اى با قیمت هاى روز واقعى 
زمین و امالك تفاوت بارزى دارد. در این راستا، باید نگرش 
تصمیم گیران شهرى در زمینه وضع نرخ عوارض نوسازى، 
به تدریج از قیمت هاى منطقه اى به قیمت هاى روز امالك 

و مستغالت، تغییر جهت دهد. 
اما همان طور که پیشتر نیز اشاره شــد، با شروع اجراى 
مالیات بر ارزش  افزوده، شهردارى ها براى کسب بیشتر 
درآمدهاى پایدار امیدوارتر شــده اند. به عبارتى، پس از 
عوارض نوسازى، سهم شهردارى ها از مالیات بر ارزش 
افزوده مى تواند به عنوان بهترین منبــع درآمدى پایدار 
براى شهردارى هاى کشور شناخته شود و باعث پویایى و 
پایدارى نظام درآمدى آن ها گردد. با دریافت این مالیات، 
شهردارى ها مى توانند شــکاف بین درآمد و هزینه هاى 

خود را پر کنند. 
در نهایــت مى توان چنین بیان داشــت کــه به منظور 
برخــوردارى از درآمدهــاى پایدار، ضرورى اســت که 
ابتــدا ماهیت و نحــوه شــکل گیرى اقــالم درآمدى 
تعریف و ســپس آن هــا را بــا مالك هــاى پایدارى

 سنجید. 
سالمت جسمى و روحى شهروندان، حفظ کیفیت محیط 
شهرى، توسعه زیرساخت ها براى ایجاد و ارایه خدمات به 
شهروندان، نیاز به برنامه ریزى بلندمدت صحیح و دقیق 
جهت کاهش وابستگى به درآمدهاى ناپایدار و حرکت به 

سمت اتکا به درآمدهاى پایدار دارد.

مالیات بر ارزش افزوده و نظام درآمدى شهردارى ها

شهرضا قدمت بســیار زیادى دارد و یکى از 
پتانسیل هاى مذهبى- گردشگرى این شهر 

امامزاده شاهرضا است.
شهردار شــهرضا با بیان این مطلب به 
نصــف جهان گفــت: شــهرضا داراى 
جاذبه هاى گردشگرى خوبى است 
از جملــه بازار شــهرضا که 
یکى از بهتریــن اماکن 
گردشــگرى محسوب 
شده و همچنین کارخانه 
ریســندگى نویــن که 
توسط شهردارى مرمت 

شده و...

حسین رسا قامت
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شهردار چادگان با اشــاره به اینکه تخلف ساختمانى به 
معنى نقض قوانین و ضوابط شهرسازى، فنى، ایمنى و 
بهداشتى در احداث ساختمان است و هر ساخت و سازى 
که در شهر انجام مى شو،د ملزم به اخذ پروانه ساخت از 
شهردارى است و اگر ســاختمانى بدون پروانه ساخت و 
یا مغایر با پروانه اخذ شده باشــد، غیرمجاز است، گفت: 
باید بدانیم ســود حاصل از تخلف به نفع هیچ شخصى 

نیست.
نجارى ادامه داد: تخلفات در کمیسیون ماده 100 از سه 
دیدگاه رعایت اصول فنى ، بهداشتى و شهر سازى بررسى 
مى شود که احکام صادره با توجه محوریت این سه اصل 

کلى،به عنــوان پایه نظرى صادر مى شــود و متخلفان 
عالوه بر پرداخت میزان جریمه، عوارض هاى متعلق به 

پروانه ساختمانى را هم باید پرداخت کنند.
وى ادامــه داد: باتوجه بــه اینکه بر اســاس ماده 100 
شــهردارى، قبل از هر اقــدام عمرانى، اخــذ پروانه از 
شهردارى الزامى اســت  و هر گونه تعمیر امالك واقع 
در توســعه  ى معابر و طرح  ها ى تملکى با هماهنگى و 
مجوز شــهردارى باید انجام پذیرد، به اهالى توصیه مى 
کنیم از زمانى کــه براى خرید پالك زمیــن اقدام مى 
کنند،از شــهردارى در خصوص مشخصات زمین حتما 

استعالم بگیرند.

مدیرکل امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان گفت: 
زمانى که شوراها تســلط کامل به قوانین نداشته باشند، 
نمى توانند اقدامات مناســبى براى تسهیل امور شهرى و 

روستایى انجام دهند.
محمدرضا کمالى اظهارداشــت: 34 وظیفه براى شوراها 
تعریف شده اســت که تنها هشــت مورد آن به مدیریت 
شهرى مربوط مى شود، اما اکنون شوراهاى شهر به شوراى 
شهردارى ها تبدیل شده و از وظایف دیگر خود بازمانده اند.

وى ادامه داد: شورایعالى استان ها مى تواند هم تراز دولت 
الیحه ارایه کند، اما با وجود اینکه 18 سال از فعالیت این 

شورا مى گذرد، اما هنوز اتفاق خاصى نیفتاده است.

مدیرکل امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان عنوان 
کرد: شوراهاى شهر و روســتا تصمیم سازانى هستند که 
باید اشرافیت کاملى به قوانین جارى داشته باشند تا بتواند 
تصمیم درستى گرفته و در اختیار شــهردار یا دهیار قرار 

دهند.
کمالى با بیان اینکه بسیارى از اقداماتى که در شوراها انجام 
مى شود در شأن این نهاد نیست، گفت: کار شوراها، تنها 
زدن مهر تایید برنامه ها نیســت؛ از طرفى آخرین اصالح 
قانون شهردارى ها به ســال 1334 برمى گردد که شرایط 
را دشوار کرده و باعث شده مســئوالن نسبت به عملکرد 

شوراها ناامید شوند.

عزم شهردارى چادگان براى 
کاهش تخلفات ساختمانى

کار شوراها، تنها زدن مهر 
تأیید برنامه ها نیست

تکمیل فضاى سبز 
 در شاهین شهر

عیسى بهمنى، شـهردار شاهین شـهر در نشستى با 
مدیران کانون هاى بازنشستگى شاهین شهر گفت: 
احترام به پیشکسـوتان در تمام جوامع به عنوان یک 

تکلیف اجتماعى است.
وى افزود: دستیابى شهروندان به هویت واحد، منشاء 
تحولى عظیم در شهر مى باشد و همراهى و همدلى 
شـهروندان در کنار فهم اجتماعى و شـعور سیاسى، 
باعث عـدم فعالیـت هـاى غیرقانونـى و خرابکارانه 

مى شود.
وى افزود: توسـعه همه جانبه شـهر با نـگاه ویژه به 
مناطق کمتر توسعه یافته و محله هاى حاشیه شهر و 
اجتناب از اشرافى گرى در دستور کار شهردارى قرار 
گرفته است؛ هرچند افرادى که منافع نامشروع خود را 
از دست داده اند، سعى در سنگ اندازى در این مسیر 
دارند، اما شهردارى و شـوراى اسالمى شهر با هدف 
خدمت به شهروندان و دسـتیابى به شهرى زیبا، آباد 
و در شأن شهروندان شاهین شهر از اصول و دیدگاه 

خود عقب نشینى نخواهد کرد.
 شهردار شاهین شهر با اشاره به پروژه هاى در دست 
اقدام شـهردارى اشـاره کـرد و گفت: آغـاز عملیات 
احداث زیرگذر میدان امـام حسـین (ع) از بلوار آیت 
ا... طالقانى به بلوار شـهید محمد منتظـرى، تعریف 
و تکمیل فضاى سـبز و بوسـتان هاى محلـه اى به 
ویژه در حاشـیه شـهر، اصـالح ضوابط شهرسـازى 
براى سـهولت در سـاخت و سـاز در شـهر، از جمله 
فعالیت هاى برنامه ریزى و اجرایى شهردارى است.

برگزارى مانور امداد و نجات 
در کاشان

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى کاشـان از برگزارى مانور سراسرى امداد 
و نجات در ساختمان هاى بلند مرتبه درشهرك خاتم 

االنبیاء (ص) کاشان خبر داد.
محمد مسعود چایچى اظهارداشت: با توجه به برنامه 
ریزى هاى انجام گرفته در چند ماه اخیر، مانور اطفاء 
حریق و امداد و نجات در ساختمان هاى بلند مرتبه در 
راستاى گرامیداشـت یاد شـهداى آتش نشان حادثه 

پالسکوبرگزار شد.
وى افـزود: این مانور بـه صورت مشـترك، با حضور 
سـازمان هاى امدادى و خدماتى شهرستان، با هدف  
کسب آمادگى هاى الزم، تمرین جدى در جهت مقابله 
با  حوادث،  هماهنگى بیشـتر دستگاه هاى امدادى و 
خدماتى در امر امداد رسانى در حوادث ساختمان هاى 

بلند مرتبه انجام شد.

ضرورت احداث کمربند سبز 
اطراف دولت آباد 

شهردار دولت آباد گفت: درخواست هاى زیادى براى 
شـهردارى ها به منظور کمـک مالى از سـایر ارگان 
ها مى شـود، اما نه تنها براسـاس قانون امـکان این 
کمـک هـا نیسـت، بلکـه شـهردارى هـا بـه دلیـل 
گرفتارى هاى مالى فراوانى کـه دارند، بعضا وظایف 

ذاتى خود را هم به سختى انجام مى دهند.
حمیدرضـا فدایـى بـا بیـان ایـن مطلـب کـه 
خشکسالى هاى چندسـال اخیر باعث شده تا اطراف 
دشـت برخوار را کویر فرا گیرد،گفت: متاسفانه کویر 
اطراف دشـت برخوار در حال نفوذ به کل شهرسـتان 
اسـت و براى جلوگیرى از این اتفاق ناخوشـایند باید 
تدبیرى اندیشـید. وى با تاکید بر ایجاد کمربند سـبز 
اطراف این شهرستان افزود:  براساس اطالعات اخذ 
شـده، ظاهرا از میزان پسـاب فاضالبى که در استان 
تولید مى شود قریب به 300 لیتر بر ثانیه آن به منظور 
جلوگیرى از نفوذ کویر به شهرها، به اداره کل محیط 
زیست استان اختصاص داده شده و این فرصت خوبى 
است تا درصدى از این پساب را به جهت ایجاد کمربند 
سبز اطراف کل شهرسـتان تحویل بگیریم تا از بروز 

این اتفاق ناخوشایند جلوگیرى کنیم.
فدایى تاکید کرد: شـهروندان هر شهرى حق دارند از 
هوا و زمین پاك بهره مند باشـند و همچنین داشـتن 
محل زندگى که متناسب با استانداردهاى روز زیست 
محیطى باشـد و عمده وظایف ذاتى شهردارى ها در 
همین ربطه است که به دلیل نبود اعتبارات کافى، رفع 

آنها سرعت مناسبى ندارد .

روى خط

شــهردار زرین شــهر گفت: امروز در شــهردارى زرین 
شــهر برنامه ریزى شــده، حداکثــر تخفیف هــا براى 
شــهروندان در نظر گرفته شــود، از این رو براى نخستین 
بار 75 درصد تخفیف براى کســانى که قصد ســاخت و 
ســاز در بافت فرســوده را داشــته باشــند، ارایه شــده 

است.
میثم محمدى با اشاره به اهمیت بازسازى بافت هاى فرسوده 
شهرى اظهار داشت: احیاى بافت هاى فرسوده و ناکارآمد 
شهرى از جمله مسایلى اســت که طى چند سال گذشته 
مورد توجه قرار گرفته، چرا که ایــن گونه بافت ها، همواره 
مشکالتى را به همراه داشــته اند. وى ادامه داد: از این رو، 
بازآفرینى شــهرى به عنوان یکى از رویکردهاى مهم در 
بخش سیاست توسعه شهرى وزارت راه و شهرسازى مورد 

توجه قرار گرفته است.
■■■

وى افزود: شــاید برخى افراد مطرح کنند که در بافت هاى 
فرسوده، تنها انبوهى از بلوك هاى فرسوده وجود دارد، اما 
واقعیت آن است که مشکل بافت هاى فرسوده، تنها به وجود 
بلوك هاى فرسوده منتهى نمى شــود، بلکه بحث مسائل 

اجتماعى و فرهنگى نیز در این گونه بافت ها نمایان است.
شهردار زرین شهر تصریح کرد: نباید فراموش کرد بافت هاى 
فرسوده به رغم آنکه در قدیم االیام بخش مهمى از هویت 
شهرها را تشــکیل مى دادند و داراى ریشه هاى سکونتى 
ارزشــمند با غناى فرهنگى، اجتماعى و معمارى فراوانى 
بودند، به تدریج به مناطقى مخروبه و حتى در برخى موارد به 
مناطقى ناامن تبدیل مى شوند و این مسئله قطعا هویت شهر 

را دچار مشکل خواهد کرد.
وى ادامه داد: محالتى که در بافت هاى فرسوده واقع شده اند، 
دسترسى مناسب به خدمات شهرى و بهداشتى نداشته و 
حتى آسیب پذیرى این محالت در برابر زلزله بسیار زیاد است، 
از سوى دیگر وجود مشکالت فرهنگى و امنیتى و نیز عدم 
تطابق با زندگى امروز شهرى این مناطق، داراى مشکالت 

روبنایى و زیرســاختى فراوان به ویژه در زمینه هنجارهاى 
اجتماعى هستند و از این جهت باید به این مناطق نگاهى 
ویژه داشت. محمدى اضافه کرد: احیاى بافت هاى فرسوده 
شهرى، یک موضوع مهم اقتصادى اجتماعى نیز به  شمار 
مى آید، چرا که هدف از احیاى این بافت ها، بهبود شکل و 
ارتقاى سطح زندگى مردم و کاهش آسیب هاى اجتماعى در 
این محدوده ها بوده، البته احیاى بافت هاى فرسوده نیازمند 

آگاه سازى و افزایش درصد مشارکت مردم است.
■■■

وى با بیان اینکه مشکل اصلى بافت فرسوده استحکام بنا 
است، عنوان کرد: در حقیقت مرمت و نوسازى بافت هاى 
فرسوده، تنها تخریب بنا نیست که بخواهیم مردم را به اجبار 
وارد این طرح کنیم، چرا که در رابطه با نوسازى بافت هاى 
فرسوده شهرى مطالعات خاص اجتماعى و جامعه شناسى 

مربوط به ویژگى هاى محله و پهنه آن ها از جمله وضعیت 
اشتغال و درآمد ساکنان، میزان تعلق خاطر به محل زندگى، 
مدت و ســابقه اقامت در محل، تعداد خانوار و جمعیت و ... 

انجام گرفته است.
■■■

شهردار زرین شهر خاطرنشــان کرد: اگر مشارکت مردم 
در احیاى بافت فرسوده با شهردارى ها همراه شود، احیاى 

بافت فرسوده و بهسازى محله هاى قدیمى و شهرها قطعا به 
سرعت پیش مى رود؛ از این رو، تالش شهردارى زرین شهر 
این بوده تا مردم را به آن حد از توانمندى برســاند تا مردم 
خود وارد عرصه شوند و این توانمندى از چند طریق فراهم 
شده که یکى از آن ها تخفیف عوارض و همچنین در اختیار 

گذاشتن تسهیالت است.
■■■

وى با بیان اینکه که 35/6درصد از وســعت زرین شــهر 
را بافت فرسوده شــامل مى شود، یادآور شــد: باید توجه 
داشــت در شهرســتان لنجان تاکنون پنج شــهر زرین 
شهر، چمگردان، ســده لنجان، ورنامخواست و چرمهین 
مصوبه بافت فرســوده را دریافت کرده اند و بر اساس این 
مصوبه باید گفت وســعت زرین شــهر 720 هکتار بوده 
که از این میزان، 257 هکتار آن شــامل بافت فرســوده 

مى شود.
محمدى معافیت عوارض ارایه شده در شهردارى زرین شهر 
را در شهرستان لنجان بى ســابقه دانست و گفت: در حوزه 
اقتصاد شهردارى زرین شــهر برنامه ریزى شده تا حداکثر 
تخفیف ها براى شهروندان در نظر گرفته شود که شاهد رونق 
اقتصادى در حوزه مسکن باشیم، از این رو براى نخستین 
بار 75 درصد تخفیف براى کسانى که قصد ساخت و ساز در 

بافت فرسوده را داشته باشند در نظر گرفته شده است.
وى با بیان اینکه مردم در تشخیص ســود و منفعت خود 
بهتر از هر کس دیگر عمل مى کننــد، افزود: خانواده هاى 
ساکن در بافت هاى فرســوده با همکارى شهردارى زرین 
شهر مى توانند با تشکیل شوراى محالت و طرح نقشه، از 
وام 300 میلیون ریالى با سود 14 درصد برخوردار شوند، از 
سوى دیگر پرداخت وام 100میلیون ریالى ودیعه مسکن به 
متقاضیان تسهیالت بافت فرسوده و همچنین پرداخت وام 
200 میلیون ریالى مرمت و مقاوم سازى، از دیگر تسهیالتى 
اســت که در این حوزه بــه متقاضیان پرداخــت خواهد

 شد.

شهردار زرین شهر خبر داد

مرمت و نوسازى بافت هاى فرسوده، تنها تخریب بنا نیست که بخواهیم مردم را به اجبار وارد این طرح کنیم

تخفیف75درصدى براى ساخت و ساز
 در بافت فرسوده زرین شهر

نصف جهان   در سال جارى شهردارى حسن آباد در بحث 
توسعه گردشگرى به شناسایى جاذبه هاى گردشگرى و 

مرمت و بازسازى آثار تاریخى اقدام کرده است.
شهردار حسن آباد با بیان اینکه شهردارى حسن آباد درآمد 
پایدارى نداشته و وابستگى شدیدى به بودجه هاى دولتى 
دارد، به نصف جهان گفت: بودجــه هاى دولت هم کم 

است و جوابگوى پروژه ها و خدمات نیست.
داود صادقى با اذعان به اینکه شــهر حســن آباد از نظر 
جاذبه هاى گردشــگرى داراى بناهاى تاریخى، معدن 
نمک، قنوات با قدمت و تپه هاى شنى است، عنوان کرد: 
شهردارى در بحث توسعه گردشگرى، شناسایى  دو برج 
تاریخى با قدمت 200 و 500 ساله را داشته است. ضمن 
اینکه از بودجه یک میلیارد و 700 میلیون تومانى امسال 
شــهردارى،  بین 8 تا 10 درصد به حوزه گردشگرى در 
قالب مرمت و بازسازى آثار تاریخى اختصاص داده شد 
که طى آن براى مرمت و بازسازى دو برج تاریخى بالغ 
بر 200 میلیون ریال هزینه شد. شایان ذکر است صنایع 

دستى حسن آباد شــامل  فرش و قالیچه دستباف، تابلو 
فرش و... است.

وى ادامه داد:  نبود محل اسکان براى گردشگران، مشکل 
حوزه گردشگرى شهر حسن آباد است. شهردارى براى 
مرتفع سازى این مشکل پیگیر آماده سازى منازل قدیمى 

در قالب مهمانسراست.
 به گفته  شــهردار حســن آباد، اســکان یک شــب 
یا بیش تر گردشــگران در شهر حســن آباد مى تواند 
نقش موثرى در درآمد زایى شــهردارى و مردم داشته

 باشد.
 صادقى افزود: شهر حسن آباد با وجود شش حلقه قنات به 
نسبت سایر شهرهاى اطراف با مشکل کم آبى کمترى 

روبرو است. 
گفتنى است شهر حسن آباد از توابع شهرستان اصفهان، 
با فاصلــه 120 کیلومتر به مرکز شهرســتان در جنوب 
شرقى اصفهان واقع شــده و داراى  4500 نفر جمعیت

 است.

نصف جهان  شــهر تودشک شــبکه فاضالب شهرى 
ندارد و این باعث شــده که در محله نوبنیاد این شــهر 
آب هاى سطحى تجمیع شده وچنانچه به سمت منازل 
مسکونى سرازیر شــوند امکان نشســت منازل وجود

 دارد.
شهردار تودشک، دغدغه اصلى در این شهر را نبود شبکه 
فاضالب شــهرى عنوان کرد و به نصف جهان گفت: 
یکى از اولویت هاى کارى شهردارى، پیگیرى رفع این 
مشکل است تا سکنه از تجمیع آب هاى سطحى مصون

 بمانند.
محمدرضا مجلسى با اشاره به جمعیت پنج هزار نفرى 
تودشک عنوان کرد:  بیشتر اهالى تودشک به کارهاى 
فرهنگى، کشــاورزى و قالى بافى مشــغول هستند و 

زعفران، باغات انار و بادام از مهمترین محصوالت این 
شهر است.

 به گفته مجلسى، شهر تودشک  داراى قنات با آب دهى 
سنتى است که اگر مکانیزه شــود آبیارى بهتر و راحت 
تر مى شود. پس تحقق این مهم به حمایت اداره جهاد 

کشاورزى بستگى دارد.
2 میلیارد و 700 میلیون تومان بودجه امسال شهردارى 
تودشک بوده و تا کنون 70 درصد آن محقق شده است. 
مجلســى ضمن بیان این مطلب براى رونق اقتصادى 
شهر به شــهرك صنعتى واقع در شمال تودشک اشاره 
و عنوان کرد: اگر مســئولین توجه ویژه به این شهرك 
صنعتى نمایند و زیر ســاخت هاى آن و همچنین  آب 
و گاز را تامین کنند،  از سوى ســرمایه گذاران استقبال 

خوبى خواهد شد.
شهردار تودشــک همچنین به جاذبه هاى گردشگرى 
درمحله تودشک چویه اشاره کرد و گفت: در این محله 
بافت تاریخى و باستانى متشکل از خانه هاى قدیمى که 
همه ثبت میراث فرهنگى وتعدادى هم ثبت ملى شدند، 
وجود دارد همچنین آب انبارها و قنات و خانه هایى که 
در تودشک است چشم انداز خوبى دارد و مى تواند در بوم 

گردى گردشگر جذب کند.
وى در پاســخ به اینکه چه انتظارى از مسئولین براى 
آبادانى شهر تودشــک دارید گفت: از مسئولین استانى 
اعم از راه و شهرســازى، آبفا و آب منطقه اى خواستار 
احداث و راه اندازى شبکه فاضالب شهرى در تودشک

 هستیم.

شهردار تودشک : شهردار اردستان:

 اختصاص 10 درصد از بودجه شهردارى حسن آباد به توسعه گردشگرى 

250هکتار از بافت فرسوده و تاریخى اردستان 
نیاز به بهسازى دارد 

خواستار احداث شبکه فاضالب شهرى در تودشک هستیم

نصف جهــان قنات دوطبقه مــون، عجیب ترین قنات 
دو طبقه جهان که ثبت یونسکو شده درشهر اردستان 

واقع شده است.
شهرداراردســتان به نکاتــى در حوزه گردشــگرى 
شهراردستان اشاره کرد و گفت: ما دو بحث کالن صنعت 
و گردشگرى را در اردستان شــروع کردیم تا  درآینده 

اشتغال در این شهر تامین و تضمین شود.
محسن حیدرى در بحث گردشگرى به اولویت شناسایى 
مجموعه هاى با هدف گردشگرى اشاره و عنوان کرد:  
مسجد جامع اردســتان یکى از جاذبه هاى گردشگرى 
است که قدمت آن به دوره ساسانى بر مى گردد و ابتدا 
آتشکده بود ولى بعد از اسالم به مسجد تغییر پیدا کرد. 
همچنین مسجد خسرو و مسجد مال یعقوب  با قدمتى 
که به دوره صفویه و ماقبل آن بر مى گردد هم از دیگر 
جاذبه هاى گردشگرى است. قنات ارونه هم یک جاذبه 
دیگر اردستان با 8 رشته است که این تقسیم آب توسط 
شیخ طوسى  انجام گرفت و تاکنون جریان آب این قنات 
به روستاهاى اطراف هم مى رسد. با وجود این قنات باید 
گفت وضعیت آب در اردستان اگرچه مناسب نیست اما 

بحرانى هم نیست.
حیــدرى در ادامه  به معرفى جاذبه هاى گردشــگرى 
اردســتان از جملــه شــهر زیــر زمینى کــه داراى 
طوالنى ترین راه هاى زیر زمینى در ایران است پرداخت 
و تشریح کرد: با همکارى میراث فرهنگى در حال تالش 
هستیم تا این شهر زیر زمینى که بین 4 تا 7 راه است را 
بیش از قبل کندو کاو کنیم . کاوشگران در سال 52 این 
مسیرها را طى کردند و به آثارى از دوره ساسانى برخورد 
کردند.  امید است در آینده ما هم به آثار تاریخى جدیدى 
دست پیدا کنیم. همچنین طرح باز آفرینى شهرى، یک 
اقدام مشترك بین شهرهاى زواره، مهاباد و اردستان با 
هدف بهسازى بافت هاى تاریخى و فرسوده اردستان 
اســت که فضایى به مســاحت 250 هکتار را به خود 

اختصاص داده است.
شهردار اردستان گفت: پیش بینى اولیه از هویت اولیه 
اردستان تاکنون 4 هزار ســال ثبت شده است اما پیش 
بینى ما براى آینده اردســتان این اســت که 8 منطقه 
باستانى را  به ثبت برسانیم و بتوانیم  تا 7 هزار سال تمدن 

این منطقه را ثبت کنیم. 
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 خزانه دار شوراى اسالمى شــهر کاشان، از آغاز بررسى 
تعرفه هاى درآمدى سال 97 شهردارى کاشان، با رویکرد 

کاهش نرخ تراکم خبر داد.
مجید شمس اظهارداشت: بررسى تعرفه هاى درآمدى 
و اخذ عوارض ساختمانى پیشنهادى شهردارى کاشان 
براى  سال 97  در جلسات کمیسیون اقتصادى، برنامه و 
بودجه شوراى شــهر با حضور اعضا و کارشناسان انجام 
مى شــود.وى افزود: در بررســى و تعییــن تعرفه هاى 
درآمدى، به آمار و اطالعات موجود در سیستم شهرسازى، 
روند تعداد و درصد پیش بینى و میــزان تحقق آن و از 
طرفى نوع و چگونگى درخواست هاى مردمى نسبت به 

تراکم در ساخت و سازها، با در نظر گرفتن ضوابط و اصول 
شهرسازى، توجه و دقت الزم صورت مى گیرد.

شمس تصریح کرد: مدیریت شهرى کاشان در این دوره 
با نگرش و تسهیل ساخت و ساز در بخش تراکم خرد و 
کالن و انبوه سازى (مشــروط به تامین پارکینگ) نگاه 
ویژه اى داشته و در تعرفه سال 97 عوارض این بخش ها 

نسبت به سال گذشته روند کاهشى خواهد داشت.
وى گفت: برابر دســتورالعمل هاى صادره، در  تنظیم و 
تدوین بودجه سال 97 شهردارى ها، میانگین محاسبات 
و تعرفه هاى درآمدى به نسبت سال 96 حداکثر 10 درصد 

افزایش خواهد داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى شهر 
شهرضا گفت: با توجه به بحران آب، امکان توسعه فضاى 
سبز به شکل پارك میسر نیســت و این امر، یکى از موانع 
ایجاد فضاهایى زیبا و با نشاط در راستاى استفاده شهروندان 
و جوانان اســت. آروز قوامى اظهارداشت: فرهنگ سراها، 
یکى از زیرساخت هاى مهم فرهنگى محسوب مى شوند که 
مى توانند در پویایى فرهنگى جامعه، در کنار احداث مراکز 
آموزشــى و کتابخانه اى نقش مؤثرى داشته باشند. وى با 
تأکید بر لزوم توجه به امور فرهنگى از سوى دستگاه هاى 
مختلف اجرایى افزود: بخشى از بار فرهنگى جامعه بر دوش 
شهردارى است و شــهردارى در کنار رسالت اصلى خود، 

باید به امور فرهنگى و جوانان توجه جدى داشــته باشد. 
رئیس کمیســیون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى 
شهر شــهرضا اظهارداشــت: مجموعه هاى فرهنگى و 
فرهنگ ســراها نقش به ســزایى را در غنى سازى اوقات 
فراغت نوجوانــان و جوانان و ارتقــاى آگاهى هاى آن ها 
دارند. وى ادامه داد: هر اقدامى که در راستاى فعالیت هاى 
فرهنگ سراها و مجموعه هاى فرهنگى، ورزشى در سطح 
جامعه انجام دهیم، زمینه اى براى رشــد فرهنگى جامعه 
مى شود.قوامى  تأکید کرد: شوراى اسالمى شهر شهرضا 
در جهت زیباســازى و مبلمان شهرى از جوانان هنرمند و 
خالق دعوت به عمل آورده که طرح هاى خود را ارائه کنند.

بحران آب، مانع  توسعه 
فضاى سبز شهرضا

نرخ تراکم در کاشان 
کاهش مى یابد

مراجعه شهروندان معترض به 
عوارض، به شهردارى

مسـئول واحد نوسـازى شـهردارى دولت آباد گفت: 
با توجه به ممیزى جدید امالك شـهر دولـت آباد در 
سال 96 که طبق قانون نوسازى و عمران شهرى هر 
پنج سـال یکبار انجام مى شـود و در قرارداد پیمانکار 
مربوطه، احتمال 10 درصد خطا پیش بینى شده است، 
مودى مى تواند طبق قانـون، اعتراض خود را (از نظر 

مساحت، طبقات و…) اعالم کند.
مهدى نیکبخت عنـوان کرد: مودى مـى تواند طبق 
مـاده 8 و 9 قانـون مذکـور، اعتـراض خـود را از نظر 
مسـاحت، طبقات، مبلغ عوارض و محل وقوع ملک 

اعالم کند.
وى افزود: تاکنون فقط یک نفر طبق اسـناد مکتوب 
به شهردارى مراجعه داشته که به اعتراض آن مودى 

رسیدگى شده است.

بهارستان اشتغالزایى 
وابسته دارد

نصف جهان    شـهر بهارسـتان با جمعیـت 60 الى 80 
هزار نفر، سرانه درمانى و ورزشى مناسب ندارد و عدم 
استقرار ادارات دولتى و نداشتن فرماندار یا بخشدار، از 

مهمترین دغدغه هاى شهرى بهارستان است.
رییس شوراى شهر بهارستان با اشاره به دغدغه هاى 
بهارستان، به نصف جهان گفت: خوشبختانه اعضاى 
دوره جدید شوراى اسـالمى بهارستان  با کارشناسى 
دقیق به سـمت برنامه هاى کوتاه مـدت و بلندمدت 
حرکت مى کنند که در برنامه هـاى کوتاه مدت، زیبا 
سازى شـهر و مبلمان شهرى در دسـت اقدام است و 
سـپس با وجود زیر ساخت ها و پتانسـیل هاى خوب 
براى سرمایه گذارى مناسب در بحث تفریحى رفاهى، 

برنامه بلند مدت را در پیش خواهیم گرفت.
مجتبى محبى تشریح کرد: شـهر بهارستان از لحاظ 
اشتغالزایى وابسته است و برخالف اهداف اولیه مبنى 
بر اسـتقرار صنایع پاك که هنوز اجرایى نشده، شاهد 
اشتغال شهروندان بهارستان در فضاهاى خارج از این 

شهر هستیم.
رییس شوراى شهر بهارستان از وجود دو جاده پرخطر 
اصفهان- شیراز و قلعه شور سخن گفت و عنوان کرد: 
مردم شاغل بهارسـتان براى تردد در این دو مسیرپر 
خطـر، هزینه هـاى مالى و جانـى مى دهند. شـایان 
ذکر اسـت جاده اصفهان - شیراز، مسـیرمواصالتى 
شـمال - جنوب کشـور اسـت و یکى از برنامه هاى 
مهمى که شورا و شهردارى بهارستان دارد این است 
که تفاهم نامه اى بین شـهردارى و شـرکت عمران 
بهارسـتان براى مرتفع سـازى مشـکالت جـاده اى 

منعقد شده است.

بودجه شهردارى نمى تواند 
جوابگوى همه حوزه ها  باشد

نصـف جهـان   در زمان بحـران خشکسـالى، یکى از 
مهمتریـن مصوبات شـوراى اسـالمى شـهر رزوه ، 
راه انـدازى چهار شـهرك  گلخانـه اى باهدف رونق 

کشاورزى  است. 
رییس شـوراى شهر رزوه در پاسـخ به این سئوال که 
مهمترین مصوبات شوراى شهر رزوه چیست به نصف 
جهان گفت: احداث و راه اندازى کارخانه تولید شـن 
و ماسـه در حوزه عمرانى و راه اندازى شـهرك هاى 
گلخانه اى در  حوزه کشـاورزى، اشـتغالزایى بسـیار 

زیادى را به همراه خواهد داشت.
حسین جدیدى  درباره طرح راه اندازى کارخانه تولید 
شن و ماسه  رزوه گفت:  احداث و راه اندازى کارخانه 
تولید شن و ماسه یکى از مهمترین مصوبات شوراى 
شهر رزوه است که مى تواند اشتغالزایى مستقیم براى 

20 الى 30 نفر را محقق کند.
همچنین راه اندازى شهرك هاى گلخانه اى مصوبه 
دیگر شوراى شهر رزوه است که طى نشست مشترك 
شوراى شهر و جهاد کشاورزى شهرستان و استان، در 
مورد کشت گلخانه اى با هدف رونق  و اشتغالزایى 10 

برابر در بخش کشاورزى، بحث و بررسى شد.
بودجه  امسـال شـهردارى رزوه یک میلیـارد و 200 
میلیون تومان بوده که تاکنون 60 درصد از این بودجه 
محقق شده اسـت. شـهردار رزوه  با بیان این مطلب 
افزود: شهردارى درآمد پایدارى ندارد و این بودجه هم 
نمى تواند جوابگوى همه حوزه هاى شهردارى باشند. 

روى خط

عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر با بیان اینکه بودجه 
سال آینده شهردارى 42 میلیارد تومان کمتر از بودجه 
سال 96 محاسبه  شده است، تاکید کرد: راهبرد و سیاست 
شهردارى شاهین شهر بر اساس برنامه پنج ساله دوم و 
برنامه پنج ساله پنجم توســعه کشور است که در تعیین 
و تخصیص اعتبارات، ســعى شده اســت اولویت هاى 

کارشناسى و تخصصى رعایت شود.
وى خاطرنشان کرد: توسعه فضاى سبز و شبکه آبیارى 
با صرفه جویى در آب، احــداث مترو، بهبود حمل  و نقل 
شهرى و محیط شهرى با طرح تملک اراضى، پیش بینى 
تخصیص اعتبارات ادارى، شهرى و عمرانى به استناد 
موارد کارشناســى شــده و با در نظر گرفتــن افزایش 

معمول وظایف شهردارى در این بودجه پیش بینى  شده
 است.

شهردار شــاهین شــهر، تکمیل طرح هاى نیمه تمام، 
اســتفاده بهینه از ظرفیت هاى موجود براى توســعه 
فضاى ســبز و اولویت ایجاد زیرســاخت هاى عمرانى 
و تأسیســاتى، توجه به حفظ اســتقالل و تقویت بدنه 
کارشناسى ســازمان ها براى خدمت رســانى بیشتر به 
شــهروندان، توجه ویژه به برخى از طرح هاى اصلى و 
شاخص شــهردارى، عملیات زیرسازى، جدول گذارى 
و آســفالت معابر ســطح شــهر و تامیــن هزینه هاى 
کارکنان را، از جملــه اولویت هاى بودجــه 97 عنوان

 کرد.

وى به شرایط نامســاعد مالى این شهردارى اشاره کرد 
و افزود: درآمدهاى پایدار شهردارى ها نیازمند تعریف 
جامع و کاملى است که شهردارى شاهین شهر در این 
خصوص، در سال آینده عالوه بر مشــورت با شوراى 
شهر، از مشاوران خبره کشورى براى شناسایى راه هاى 
جذب سرمایه گذارى پایدار در شــهر استفاده خواهیم

 کرد.
شهردار شاهین شهر خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت 
ناپایدار عوارض ارزش افــزوده و عوارض آالیندگى، در 
سال آینده سعى شده است میزان وابستگى شهردارى به 
این گونه درآمدهاى ناپایدار محدودتر شود تا برنامه ها و 

اهداف بر اساس واقعیت ها محقق شود.

شهردارى شاهین شهر از نظر مالى 
شرایط نامساعدى دارد

شهردار شاهین شهر: 

شهردارى شاهین شهر از مشاوران خبره براى شناسایى راه هاى جذب 
سرمایه هاى پایداراستفاده مى کند

ماهانه30 میلیون تومان صرف 
توسعه  فضاى سبز زازران مى شود

 درآمد پایدار شهردارى نوش آباد از جاذبه هاى 
گردشگرى است

نصف جهــان شهر زازران با کشــت محصوالت آلبالو، 
آلوزرد، زردآلو و هلو به شــهر آلبالوها معروف است. به 
گفته حمید رضا رضایى رئیس شوراى شهر زازران، این 
شــهر براى حفظ این امتیاز کشاورزى، نیازمند حمایت 

دولت است.
رضایى به نصف جهان گفــت: شــهر زازران از توابع 
شهرســتان فالورجان با جمعیت 10 هزار نفر است که 
در زمان کم آبى و عدم رونق کشــاورزى، 40 درصد از 
جوانان دچار معضل بیکارى شدند. این در حالى است که 
تعدادى از کشاورزان براى حفظ ماندن معروفیت زازران 
به شهر آلبالوها، با بکارگیرى آبیارى قطره اى و نیز احداث 
جوى آب، درختان زیر کشت آلبالو را آبیارى مى کنند و 
امید است امسال محصول آلبالوزازران  سرمازده نشود و 

برداشت خوبى حاصل شود.
رییس شوراى شهر زازران با اشاره به مشکالت کم آبى، 
نبود فاضالب شهرى و خاکى بودن 40 درصد معابر را 
از مهمترین مصوبات شــورا برشمرد و افزود: مهمترین 
مصوبات شوراى شهرشامل جاده سازى بین پل امامزاده 
سید محمد به ســمت زازران، عریض نمودن جاده بین 

روستاى جالل آباد و زازران و دو بانده و عریض نمودن 
پل زازران است.

ازبودجه ســه میلیارد و 500 میلیون تومانى امســال 
شهردارى زازران  بالغ بر60 الى 70درصد تحقق یافته 
است. رضایى ضمن بیان این مطلب به  دریافت عوارض 
آالیندگى اشاره کرد و گفت: ماهیانه بالغ بر 30 میلیون 
تومان عــوارض آالیندگى گرفته مى شــود که صرف 

توسعه و نگهدارى فضاى سبز زازران مى شود.
وى در خصوص جاذبه هاى گردشگرى زازران عنوان 
کرد: مســجد الهادى با قدمت 250 ســال و برج هاى 
کبوترخانه با قدمت 150 ســال که متاســفانه در حال 
تخریب هستند درحالى متولى براى مرمت و بازسازى آن 
وجود ندارد از جمله آثار تاریخى این شهر است. شهردارى 

هم براى تحقق این مهم با کمبود بودجه مواجه است. 
رییس شوراى شهر زازران خطاب به مسئوالن مربوطه 
درخواســت کرد نگاه ویژه به روســتاها و شــهرهاى 
کوچک داشته باشند زیرا جمعیت این شهرها همچون 
شــهرهاى بزرگ نیازمند تامین نیازها و رفاه اجتماعى

 است.

نصف جهان بناى معمارى دســت کن معروف 
به شهر زیرزمینى، مسجد جامع، مناره مسجد 
جامع و مسجد على، شاخص ترین جاذبه هاى 
گردشگرى نوش آباد است که ماهیانه یک هزار 

و 500 نفرگردشگر دارند.
محمود اشــرفى، شــهردار نوش آباد به نصف 
جهان گفت:  نوش آبــاد از توابع آران و بیدگل  
با جمعیتى بالغ بر  12 هزار نفر، داراى شاغلین 
فرهنگى، کشاورز، کارگر و ســرمایه گذار در 

منطقه است.
وى گفت: جاذبه هاى گردشگرى نوش آباد شامل چهار اثرتاریخى بناى شهر زیر زمینى، مسجد جامع، مناره مسجد 
جامع و مسجد على است. شهردار نوش آباد به تعداد گردشگران خارجى و داخلى هم اشاره و عنوان کرد: نوش آباد 
هر ماه بالغ بر یک هزار و 500 نفر گردشگر دارد که این تعداد در ایام نوروز تا اواخر فروردین ماه به 70 هزار نفر مى 

رسد که یک سوم این تعداد گردشگران خارجى هستند.
اشرفى تصریح کرد: تعامل خوبى بین شوراى شهر و شهردارى نوش آباد برقرار است تا جایى که اکثر مصوبات 
شوراى شهر در راستاى تحقق اهداف شهردارى است. اشرفى با ابراز رضایتمندى از این تعامل، در خصوص درآمد 
پایدار شهردارى عنوان کرد: درآمد پایدار شــهردارى نوش آباد از طریق جاذبه هاى گردشگرى، تفکیک اراضى 

جهت توسعه شهر، بازار روز و صدور مجوز انجام مى شود.
به گفته اشرفى، در پایان آذرماه 62 درصد از بودجه  10میلیارد و 500 میلیون تومانى امسال شهردارى نوش آباد 
تحقق یافت. وى همچنین به مشکالت شهر و شهردارى اشاره و تصریح کرد: به علت عدم پرداخت به موقع حقوق 
و مزایاى کارکنان شــهردارى، عدم پرداخت به موقع دیون پیمانکاران و عدم تامین اعتبار الزم، پاسخ گویى به 

حقوق شهروندى براى شهردارى مشکل آفرین شده است.
شهردار نوش آباد در پایان از مسئولین در خواســت حمایت کرد و گفت: انتظار مى رود مسئولین حمایت بیش از 
پیش در خصوص تامین قیر مورد نیاز براى آسفالت معابر، تامین اعتبار پروژه هاى عمرانى و تامین ماشین هاى 

مورد نیاز شهردارى را داشته باشند.

 تصویب تغییر الگوى کشت محصوالت پرآب در سفید شهر
نصف جهــان کشــاورزان سفیدشــهر ازتوابع 
آران وبیدگل براى کشت محصوالت کم آب، 

نیازمند تسهیالت ازسوى دولت هستند.
رییس شوراى شهراسالمى سفید شهر در گفت 
وگوبا نصف جهان گفت: سفید شــهر از توابع 
شهرستان آران و بیدگل با جمعیتى بالغ برهفت 
هزارنفر در شــمالى ترین نقطه استان اصفهان 
واقع شده است و با توجه به این موضوع، دغدغه 
اصلى سفید شهر مســیر ارتباطى آن با آران و 
بیدگل وکاشان اســت که جهت مرتفع سازى 

این مشکل، پیگیر پروژه ملى کنار گذر جهت تسهیل ارتباط کاشان، آران و بیدگل وسفید شهر به آزاد راه هستیم.
حسن نظرى با اشاره به شغل اصلى مردم سفید شهر که کشــاورزى است، به تشریح مهمترین مصوبه شورا پیرو 
خواسته دولت پرداخت و گفت: مصوبه تغییر الگوى کشت محصوالت پرآب توسط کشاورزان سفید شهربه سمت 
کم آب نیازمند ارائه تسهیالت مناسب از سوى دولت به بخش کشاورزى  است. لذاتحقق این مهم نیازمند تغییر 
دیدگاه دولت از سطحى نگرى به عمقى نگرى اســت یعنى حمایت از بخش کشاورزى شعار گونه نباشد بلکه به 

مرحله اجرا در آید.
وى در ادامه با بیان اینکه ما مخالف صنعت نیســتیم، تصریح کرد:  بخش صنعت نســبت به بخش کشاورزى از 
توجه بالفعلى برخوردار است این در حالیست که بخش صنعت آلودگى به همراه دارد ولى کشاورزى سود خالص 
و اشتغالزایى. پس چنانچه تسهیالت  مورد نیاز را دریافت کند به یقین مى تواند از درصد بیکارى و واردات بکاهد. 
بنابراین انتظار ما از دولت این است که به کشاورزان که قشرى ضعیف و زحمت کش هستند توجه ویژه نماید تا بتوان 

براى مرتفع سازى مشکالت آنان از جمله بیمه وکم آبى تمهیدات ویژه اى اندیشید. 
رییس شوراى سفید شهرهمچنین در پاســخ به اینکه ارتباط شورا و شهردارى سفید شــهر چگونه است با ابراز 
رضایتمندى از این ارتباط گفت: ارتباط خوبى داریم و با صراحت بگویم شهردار ما فردى توانمند و یکى از بهترین 

شهرداران استان اصفهان معرفى شده است.

نصف جهــان  شهرضا قدمت بســیار زیادى دارد و یکى از 
پتانســیل هاى مذهبى- گردشگرى این شــهر امامزاده 

شاهرضا است.
شهردار شــهرضا با بیان این مطلب به نصف جهان گفت: 
شهرضا داراى جاذبه هاى گردشگرى خوبى است از جمله 
بازار شهرضا که یکى از بهترین اماکن گردشگرى محسوب 
شده و همچنین کارخانه ریسندگى نوین که توسط شهردارى 
مرمت شده و بحث مالکیت آن در حال پیگیرى است. شهرضا 
در بحث توسعه گردشگرى داراى پتانسیل مذهبى امامزاده 
شاهرضاســت که از نقاط مختلف ایران براى زیارت این 
امامزاده به شهرضا مى آیند. همچنین وجود پارك هاى زیبا با 
امکانات مناسب در جذب گردشگر نقش موثرى داشته و دارد.
رحیم جافرى با بیان اینکه بودجه امسال شهردارى این شهر 
46 میلیارد تومان بوده که بالغ بر 50 درصد آن محقق شده 

است، تصریح کرد: شهردارى با مشکالت اقتصادى از جمله 
افزایش هزینه هاى جارى روبروست و درآمد پایدارى هم 
نداریم که بتوانیم آنچه براى چشم انداز شهردارى تبیین شده 
را  محققق کنیم.  بنابراین تعدیل نیرو واگذارى بخش خدمات 
شهرى به بخش خصوصى  و صرفه جویى در مصارف را در 
برنامه خود قرار دادیم تا بتوانیم با مدیریت صحیح پاسخ گوى 
نیاز شــهروندان وافزایش بودجه عمرانى نسبت به بودجه 

جارى باشیم.
جافرى همچنین گفت: مهمترین دغدغــه  اجرایى ما در 
بخش عمرانى، آزادسازى دو خیابان امام على(ع) و سردار 
کشورى با هدف تسهیل بار ترافیکى است. سال گذشته  با 
انجام مطالعات ترافیکى این پروژه، طراحى الزم  آن انجام 
گرفت که طى آن دو مسیر اصلى  به موازات خیابان محورى 
شهر که بیش تر اماکن تجارى و خدماتى شهر در آن مستقر 

است  را در اولویت قرار دهیم تا با بازشــدن خیابان سردار 
کشورى بخش عمده اى از حجم ترافیکى به سمت خیابان 

جدید حرکت کند.
همچنین با آزاد سازى خیابان امام على (ع)،  بخش مهمى 
از وقت شــهروندان که در ترافیک، اتالف مى شود را حل 

مى کنیم.
شــهردار شــهرضا آســفالت معابــر شــهرى را یکى از

زیرساخت هاى حمل و نقل و عبور شهرى دانست و افزود: 
تاکنون بیش ترین آســفالت را در حوزه بافت شــهرى و 
معابراستفاده کردیم که این موجب رضایتمندى شهروندان 
بوده است. جافرى از مسئوالن در خواست تفویض اختیاربه 
مدیران شهرستانى را کرد و گفت: انتظار مى رود مسئوالن با 
حذف بروکراسى ادارى و تفویض اختیار به مدیران شهرى در 

مرتفع سازى مشکالت نقش موثرى داشته باشیم.

شهردارى شهرضا درآمد پایدار ندارد 

اختیارات صنعتى به آران و بیدگل  بدهید

 شهردار شهرضا خبر داد:

رییس شوراى شهر آران و بیدگل:

نصف جهان    شهر آران و بیدگل 10 درصد صنعت استان 
را به خود اختصاص داده و 70 درصد جمعیت این شهر در 

بخش صنعت فرش مشغول فعالیت هستند.
عبدالرحیم مفیدى، رییس شــوراى اسالمى شهرآران و 
بیدگل  به نصف جهان گفت: شــهرآران و بیدگل مرکز 
شهرستان است و جمعیتى باالى 65 هزار نفر دارد.  فاصله 
کیلومترى این شهربا مرکز استان بالغ بر 220 کیلومتراست 
و متاسفانه مشکل بسیارمهمى که درگیر و دار آن هستیم 
همین مسافت طوالنى  با مرکز استان است چرا که هر روز 

تردد زیادى در جاده به سمت اصفهان انجام مى گیرد که 
بیش تر به دلیل مباحث صنعتى است یعنى افراد براى رفع 
نیاز صنعتى خود با صرف  وقت به ادارات مربوطه مراجعه 
مى کنند. شایان ذکر است شهر آران و بیدگل دو درصد 
جمعیت و 10 درصد صنعت اســتان معــادل 850 واحد 
صنعتى را به خود اختصاص داده که 70 درصد  ازجمعیت 
آن در بخش صنعت فرش مشغول به کارند. با این حساب  
براى انجام کارهاى ادارى ترددهاى بســیارى در مسیر 

طوالنى به سمت اصفهان  انجام مى شود.

مفیدى از مسئولین استانى خواســتار تفویض اختیار به 
مسئوالن آران و بیدگل شد و گفت: متاسفانه صنعتگران 
آران و بیدگل براى انجام امورات ادارى ریز و درشت خود 
باید مدت زمان طوالنى را در تردد به سمت شهر اصفهان 
سپرى کنند تا مثًال مجوز پروانه بهره بردارى  دریافت کنند. 
ولى چنانچه اختیارات صنعتى به آران و بیدگل تفویض 
شــود  کاهش بار ترافیکى، کاهش آلودگى هوا، کاهش 
آلودگى صوتى و  صرفه جویى در وقت و تسریع در انجام 

کارها را بدنبال خواهد داشت. 
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فردا بــه امــروز نزدیک اســت و امروز بــا آنچه در آن اســت 
مى گذرد و فردا مى آید و بدان مى رسد، گویى هر یک از شما در 
دل زمین به خانه مخصوص خود رسیده و در گودالى که کنده اند 
آرمیده اند، وه! که چه خانه تنهایى! و چه منزل وحشتناکى! و 

چه سیه چال غریبى.
موال على (ع)

نشست تخصصى هیئت عالى سـرمایه گذارى و مشـارکت هاى مردمى شهردارى 
باغبادران برگزار شد.

شـهردار باغبـادران در ایـن نشسـت گفـت: بـراى رونـق صنعـت گردشـگرى در 
باغبـادران بایـد حمایـت بیشـترى از سـرمایه گـذاران این عرصه داشـته باشـیم، 
چراکه سـرمایه گذاران حوزه گردشـگرى در این شهر با مشکالت بسـیارى مواجه 

هستند.
اردشـیر محمـدى افـزود: امـروز بایـد از فرصـت بـه دسـت آمـده در زمینـه 
صنعـت گردشـگرى بهـره جسـته و از سـرمایه گـذاران ایـن بخـش اسـتفاده 
کـرد، از ایـن رو بـرآن شـدیم بـا برگـزارى جلسـات مربـوط بـه رفـع موانـع 
موجـود بـر سـرراه سـرمایه گـذاران بخـش گردشـگرى ایـن رونـد را تسـهیل 

کنیم.

 به گزارش روابط عمومى شـهردارى مبارکه،  اولین جلسـه مدیران سـرمایه گذارى 
شهردارى هاى بزرگ استان در مبارکه برگزار شد.

در این نشست، سرپرسـت اداره سرمایه گذارى و مشـارکت هاى مردمى شهردارى 
مبارکـه در اولین جلسـه مدیران سـرمایه گذارى شـهردارى هاى بزرگ اسـتان به 
منظور انتقال تجربیات و شناسـایى موانع ومشـکالت در خصوص تسـهیل فرآیند 

سرمایه گذارى در شهردارى ها حضور داشت.

طى حکمى از سوى شهردار آران وبیدگل،«مهرآبادى» به عنوان سرپرست معاونت 
خدمات شهرى شهردارى آران وبیدگل منصوب شد.

شهردار کاشــان گفت: با توجه به کاهش آب چاه ها، امسال باید بر اساس تعهداتى 
که داریم هزار مترمکعب کمتر آب برداشت کنیم و جایگزین آن را پساب فاضالب 

قرار دهیم.
سعید ابریشمى راد اظهارداشت: در جلسه اى با مسئوالن آب و فاضالب کاشان متوجه 
شدیم یک لیتر بر ثانیه انشعاب پساب 10 میلیارد ریال است، هرچند بر اساس توافقات 
قبلى، شهردارى 15 لیتر برثانیه در تملک دارد، اما هنوز به دلیل آماده نبودن امکانات، 

نتوانسته برداشت کند و زیان مى دهد.
وى تصریح کرد: نیاز شهردارى کاشــان 150 لیتر بر ثانیه براى آبیارى 800 هکتار 
فضاى سبز خود در حاشیه است که عالوه بر نیاز 150 میلیارد تومان، باید ساالنه 400 

میلیون تومان هزینه آبونمان مصرف پرداخت کند.
ابریشمى راد گفت: شهردارى درحدود هشت میلیارد ریال براى تصفیه خانه کاشان 
در مسکن مهر توسط سازمان پارك ها هزینه کرده است و طبق مصوبه دولت، اگر 
کسى تاسیسات تصفیه خانه را ایجاد کند، وزارت نیرو مکلف است پساب خام را که 
چهار لیتر بر ثانیه است، رایگان ارایه دهد که متوجه شدیم کمتر از این مقدار مى دهند.

باید حمایت بیشترى از سرمایه گذاران در 
باغبادران داشته باشیم  

برگزارى اولین نشست مدیران سرمایه گذارى 
شهردارى هاى بزرگ استان

انتصاب سرپرست معاونت خدمات شهرى 
آران و بیدگل

باید پساب فاضالب را جایگزین
1000 مترمکعب آب کنیم

به پاس زحمات آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى گلپایگان، مدیریت و کادر 
ادارى زندان گلپایگان ضمن حضور در ایستگاه شماره یک آتش نشانى این شهر، طى 
مراسمى از معاونت خدمات شهرى و پرسنل آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
گلپایگان تجلیل کردند. در این مراســم، بهرام قاضى زاهدى، سرپرســت معاونت 
خدمات شهرى شهردارى گلپایگان ضمن خوشامدگویى به مدیریت و کادر ادارى 

زندان گلپایگان، از این اقدام تقدیر و تشکر نمود.
در انتهاى مراسم با اهداى لوح از ســوى مدیریت زندان از معاون خدمات شهرى و 

پرسنل آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى گلپایگان تقدیر شد.

تقدیر از پرسنل آتش نشانى
 گلپایگان 

حل معضل ترافیک شهرضا با احداث 
خیابان هاى موازى 

عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: احداث خیابان هاى موازى با خیابان شهید 
بهشتى، در حل معضل ترافیک این شهرستان مؤثر است.

آرزو قوامى با بیان اینکه سال هاى متمادى است که شهرضا با مشکل و معضل ترافیک 
شدید به ویژه در مرکز شهر مواجه است، اظهار داشت: احداث خیابان هاى موازى با 

خیابان شهید بهشتى در حل این معضل مؤثر است.
وى افزود: اگر در هر دوره شــهردار وقت، به تملک و آزادســازى حداقل سه خانه در 
راستاى احداث خیابان هاى موازى خیابان اصلى اقدام کرده بود، در حال حاضر با این 

حجم از ترافیک در مرکز شهر مواجه نبودیم.
این عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: مشــکالت ترافیکى هسته مرکزى 
شهرضا که سبب دشوارى رفت و آمد و کاهش رفاه و خدمات رسانى به مردم شده، سبب 

شده تا شوراى شهرضا رفع این مشکل را در اولویت کارى خود قرار دهد.
قوامى با بیان اینکه رفع مشکالت ترافیک هســته مرکزى شهر شهرضا در اولویت 
برنامه هاى شوراى شهر شهرضا است، گفت: تمام تالش ما تأمین آرامش و آسایش 
مردم و تسهیل در رفت و آمد و سطح دسترسى هاى آنها به مراکز و نقاط مورد نظر است.

نصف جهان   در شهر ابوزید آباد بدلیل مشکالت کم آبى و 
نبود اشتغال براى جوانان، مهاجرت به شهرهاى کاشان و 

تهران در حال افزایش است.
رییس شوراى اسالمى شــهر ابوزید آباد به نصف جهان 
گفت: شــهر ابوزید آباد با جمعیت هفت هزار نفر از توابع 
شهرستان آران و بیدگل است که شغل اکثرآنان دامدار و 
کشاورز است و در چندسال اخیر بدلیل بحران خشکسالى 

با مشکالت متعددى روبروست.
مصطفى سهرابى با اشــاره به اینکه  مشکالت کم آبى و 
نبود اشــتغال براى جوانان منجر به افزایش مهاجرت به 
شهرهاى کاشان و تهران شــده است، عنوان کرد: بحث 
اشــتغال جوانان یکى از دغدغه هاى مهم منطقه ماست 
که براى خروج از این مشکل، احداث  یک شهرك صنعتى 
الزم وضرورى است. پس براى تحقق این مهم نیازمند 
مساعدت و حمایت مسئوالن مربوطه در واگذارى زمین 

هستیم.

وى همچنین جــاده ابوزید آباد به ســمت کاشــان را 
پرخطر عنوان کرد و گفت: براى حفــظ امنیت و ایمنى 
مسیر، جاده باید دو بانده شــود که تاکنون از مسافت 28 
کیلومترى آن 5 الى 6 کیلومتر دو بانده شده است. بنابراین 
خواستاررسیدگى و تسریع در عملیات اجرایى این پروژه 

عمرانى هستیم.
بودجه امسال شهردارى ابوزید آباد ســه میلیارد و 300 
میلیون تومان بوده که حدود 63 درصد آن محقق شــده 

است. سهرابى با بیان این مطلب گفت: 3 درصد از بودجه 
امسال شهردارى به حوزه گردشــگرى اختصاص داده 

شده است. 
به گفته وى، امسال شــهردارى 50 میلیون تومان براى 
مرمت و بازســازى میدانى در امامزاده عبدا... وهمچنین 
10 تا 15 میلیون تومان درسال گذشته براى مرمت دیوار 
کاروانسراى شاه عباسى هزینه کرده است. کاروانسراى 
شاه عباسى با قدمتى نزدیک به 450 سال، یکى از جاذبه 

هاى گردشگرى مهم ابوزید آباد است. 
رییس شوراى شهر ابوزید آباد عالوه بر این، به دیگر جاذبه 
هاى گردشگرى این شهر اشاره و عنوان کرد: خانه هاى 
تاریخى در سطح شــهر، مجموعه خواجه شامل حمام و 
مســجد جامع ، منطقه ییالقى یخ آب، قلعه ترشاهى و 
منطقه سیازگه شامل تپه هاى شنى از دیگر جاذبه هاى 
گردشگرى ابوزید آباد است که تورهاى گردشگرى در روز 
هاى پنج شنبه و جمعه  از این آثار تاریخى بازدید مى کنند.

رئ یس شوراى شهر ابوزید آباد خبر داد:

بیش از نیمى از بودجه ابوزیدآباد محقق شده است

نصف جهان   ورودى شــهر عســگران و رودخانه 
ســیالب رویى که از میان این شــهر مى گذرد، 

عسگران را حادثه خیز کرده است.
داوود گودرزى شــهردار عسگران به نصف جهان 
گفت: عســگران از توابع شهرســتان تیران و با 
جمعیت 5000 هزار نفرى بوده و شغل اصلى مردم 
شهر، دامدارى و کشاورزى اســت. این شهر از دو 
ناحیه، حادثه خیز اســت؛ یکى ورودى شهر جاده 
ترانزیتى است و به همین علت اجازه احداث فلکه 
و سرعت گیر به مدیریت شهرى نمى دهند و این 
جاده براى مردم شهر عســگران به تعبیرى جاده 
مرگ اســت که تاکنون 20 نفر را بــه کام مرگ 
کشانده است. شایان ذکر است براى ایمنى شدن 
این جاده، احداث زیر گذر الزم و ضرورى اســت و 
متولى این مهم راه و شهرسازى است که در پاسخ 

به مکاتبات شهردارى نداشتن اعتبار را اعالم کرد.
همچنین رودخانه ســیالب رو که از میان شــهر

 مى گذرد ارتفاع بلندى بدون ایمنى دارد که در سال 
جارى جان شش نفر از ساکنان را گرفت. شهردار در 
تشریح حادثه خیزى این رودخانه سیالب رو گفت:  
براى ایمن شــدن این رودخانه اعتبارى بالغ بر50 
میلیارد  ریال نیاز دارد که  سال 85 ستاد بحران ده 
درصد آن را محقق کرد و شهردارى هم توان مالى 

براى عملیات اجرایى ادامه این پروژه ندارد.
گودرزى درادامه به اقدامات فرهنگى شــهردارى  
اشاره و عنوان کرد: شــهردارى براى احداث یک 
سینما، 60 درصد اعتبار را محقق نمود و در انتظار 
تحقق اعتبار اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى براى 
تکمیل ســینما هســتیم. شــایان ذکر است طى 
تفاهمنامه اى مقرر شد سینما با مشارکت شهردارى 

و فرهنگ و ارشاد شهرستان تیران احداث شود. 

نصف جهان  عدم اشــتغالزایى و رشــد مهاجرت به 
شهرهاى بزرگ، دو دغدغه  اصلى شهرمهاباد ازتوابع 

شهرستان اردستان است.
رییــس شــوراى شــهرمهاباد در گفــت و گوبــا 
نصف جهان گفت: شهرمهاباد با جمعیت 4500 نفرى 
از توابع شهرستان  اردستان است و شغل اصلى مردم 
آن دامدارى وکشاورزى اســت که در چند سال اخیر 
به دلیل کمبود آب با مشکل خشکسالى مواجه است 
همچنین نبود صنایع مادرو کارخانجات پایین دستى، 
مهاجرت از مهاباد به شهرهاى بزرگ را افزایش داده 
است که این موضوع خود، ناهنجارى هاى اجتماعى 

در حاشیه شهرهاى بزرگ بدنبال دارد.
محمد فائضى با بیان این که درآمدهاى شــهردارى 
مهاباد کــم و متکى بــه بودجه هاى دولت اســت، 
تصریح کرد: متاســفانه امسال تخصیص این بودجه 
به شــهردارى ها کاهش یافته  و شــهردارى ما هم 
در بخش هاى مختلف با کمبود شدید بودجه مواجه 

است.
 وى در بخش جاذبه هاى گردشــگرى  این شــهر 
به  ســرمایه گذارى بخش خصوصى اشــاره کرد و 
گفت : نیازمند ســرمایه گــذارى بخش خصوصى 
هســتیم تا بتوان با  بازســازى خانه هایى با قدمت 
700 الى 800سال   جذب گردشگررا افزایش دهیم. 
عالوه بر این  در بحث بوم گردى، کویر مهاباد یکى از

 جاذبه هاى گردشگرى است که در 10کیلومترى این 
شهر واقع شده وداراى تپه هاى شنى و قابلیت هاى 

خوبى در جذب گردشگر است.
 به گفته رئیس شوراى شهر مهاباد، مهمترین مصوبه 
این شورا  با توجه به شرایط ،امکانات و پتانسیل هاى 
موجود در شهر، ایجاد باغ بانوان، زمین چمن و احداث 
ایستگاه هوا شناسى اســت که خوشبختانه استقبال 

خوبى از این  مصوبه شده است.
وى در ادامه در خصوص ارتباط شورا وشهردارى بیان 
کرد: شوراى اسالمى و شــهردارى مهاباد با تفاهم 

وهمدلى در رفع مشکالت  شهرتالش مى کنند.
فائضى با تشریح وضعیت شهر، نبود منبع درآمد، عدم 
اشتغالزایى وافزایش مهاجرت، انتظار خود از مسئولین 

را چنین عنوان کرد:
از مســئولین انتظار داریم به مشــکالت شهرهاى 
کوچک رسیدگى کند و با احداث و راه اندازى صنایع 
کوچک زودبازده در این منطقــه، بیش ترین درصد 

مشکالت مرتفع سازى شود.

 تأمین 60 درصد از اعتبار 
احداث سینما در عسگران 

توسط شهردارى

درآمد شهردارى مهاباد  
متکى به بودجه هاى دولتى 

است

مســعود منتظرى، شــهردار نجف آباد با اشاره به روند 
تدوین بودجه سال آینده این شــهر گفت: هر کدام از 
مناطق پنج گانه بر اساس ردیف هاى درآمدى قانونى، 
مجموع درآمد سال آینده خود را پیش بینى و بر اساس 
آن هزینه هاى منطقه در بخش هاى جارى و عمرانى 

را مشخص کردند.
وى از چکش کارى بودجه پیشنهادى مناطق بر اساس 
عملکرد سال جارى گفت و بیان داشت: تمام تالش ما 
بر این موضوع متمرکز شده که بودجه اى، واقع بینانه 
و عملیاتى داشته باشــیم و بر همین اســاس، بودجه 
پیشنهادى برخى مناطق با توجه به عملکرد سال جارى 
آن ها با اصالحاتى همراه شد و در نهایت بودجه تدوین 
شده، آماده ارائه به صحن شوراى اسالمى شهر گردید.

■■■
شــهردار نجف آباد همچنیــن با رد برخــى ادعاهاى 
مطرح شده در خصوص انتقال درآمد برخى مناطق به 
شهردارى مرکزى یا دیگر مراکز گفت: طى چند سال 
اخیر تمامى درآمد مناطق پنج گانه در امورات جارى و 
عمرانى همان منطقه مصرف شــده و در بیشتر موارد 
با توجه به عدم توانایى مناطــق در تأمین هزینه هاى 
جارى یا تکمیل طرح هاى عمرانى شاخص، شهردارى 
مرکزى از محل اعتبارات جذب شــده استانى و ملى، 

کمک هاى متعددى به مناطق داشته است.
منتظرى از کمک چهارمیلیارد تومانى شهردارى مرکزى 
در سال جارى به آسفالت مناطق پنج گانه به عنوان یک 
نمونه نام برد و افزود: کمک هاى دولت به شهردارى ها 

تنها در قالب ردیف هاى محدودى امکان پذیر است که 
با پیگیرى هاى متعدد صورت گرفته در سطح استانى و 
ملى، این میزان به چندین برابر افزایش پیدا کرده است.

منتظرى اضافه کرد: بودجه شهردارى از سال 92تاکنون 
با شیبى مالیم افزایش پیدا کرد،ه به طورى که از بودجه 
56 میلیارد تومانى در این ســال، به بودجه 135میلیارد 
تومانى در وى از تعیین 115 میلیــارد تومان به عنوان 
بودجه نقدى و 20میلیارد تومان در جایگاه بودجه غیر 
نقدى در بودجه ســال آینده خبر داد و بیان داشــت: از 
مجموع بودجه نقدى در نظر گرفته شــده، 77میلیارد 
تومان معادل 67 درصد به امورات عمرانى و 38 میلیارد 
تومــان نیز معــادل 33 درصد به هزینــه هاى جارى 

اختصاص پیدا کرده است.

چکش کارى بودجه  مناطق
 نجف آباد بر اساس عملکرد سالجارى

نصف جهان بحران خشکسالى منجر به مهاجرت بیش از 90 
درصد جوانان اژیه به شهرهاى بزرگ شده است.

رییس شوراى اسالمى شــهراژیه به نصف جهان گفت: 
خشکسالى چند سال اخیر، خسارات بســیارى به مردم و 
کشاورزى وارد نموده که  از نگاه مردم و مسئولین اژیه این 

خشکسالى به زلزله خاموش تعبیر شده است.
مجتبى محسنى، پیرامون وضعیت کنونى شهراژیه عنوان 
کرد: شــهراژیه ازتوابع شهرستان اصفهان داراى جمعیتى 
بالغ بر چهار تا پنج هزارنفربوده که طى ســه سال اخیر به 
تبع خشکسالى، این جمعیت که 90 درصد آن را کشاورزان 
تشکیل مى دادند با مهاجرت به شهرهاى دیگر به زیر چهار 
هزار نفر کاهش یافته است که این تهدیدى جدى براى شهر 

ما و شهر هاى بزرگ است.
وى ادامه داد: نزدیک یک دهه است کشاورزان با مشکل 
کم آبى مواجه اند واین وضعیت در سه سال اخیر تشدید شده 

است به طورى که پاییزامسال بدلیل کاهش بارندگى، کشت 
پاییزه منطقه شرق اصفهان مســکوت مانده و کشاورزان 
بسیار نگران هســتند. ضمن اینکه چهار حلقه چاه در اژیه 
وجودداردکه بدلیل ســطحى بودن، آب مــورد نیاز تامین
 نمى شــود و براى حفر یک حلقه چــاه عمیق هم مجوز 
نمى دهند.محســنى براى جبران ایــن وضعیت به ناحیه 
صنعتى اژیه اشاره کردو گفت:  براى راه اندازى ناحیه صنعتى 

به سرمایه گذارى بخش خصوصى نیازمندیم که متاسفانه 
تاکنون استقبالى ازسوى بخش خصوصى نشده است.

وى در خصــوص جاذبــه هاى گردشــگرى اژیــه، به 
برج هاى کبوتر که با گذر زمان در حال فرسودگى هستند 
اشــاره کرد ضمن اینکه به گفته او، دوبرج توســط میراث 
فرهنگى بازسازى شده اند. به گفته محسنى، از جمله سایر
 جاذبه هاى گردشگرى اژیه نیز مى توان به پل قدیمى زاینده 
رودکه  12 چشمه با قدمت یک صد سال دارد و همچنین  
امامزاده شــهباز داخل شــهر اژیه و امامزاده سید محمد 
تالجردى واقع درجاده اصلى که عــالوه بر زیارت محلى 

مناسب براى اسکان گردشگران است اشاره کرد.
 رییس شــوراى شــهردر پایان این گفت وگو عنوان کرد: 
مردم ومسئولین شــهر اژیه ازدولت انتظار دارند مشکالت 
کشــاورزان، بیکارى ومهاجــرت جوانان حــل وفصل

 شود.

رئ یس شوراى شهر اژیه:

براى راه اندازى ناحیه صنعتى به سرمایه گذارى نیازمندیم


