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شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 
94/100/986 مورخ 94/09/15 شــوراى اسالمى شهر نسبت به 
واگذارى (اجاره) تعدادى واحدهاى تجارى ادارى مجتمع تجارى 
ادارى نگین، با شــرایط مندرج در آگهى مزایــده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/12/17 به شهردارى تیران 

مراجعه نمایند. 

شهردارى گز برخوار در نظر دارد:
الف) تعداد 6 باب واحد تجارى واقع در بلوار امام (ره) جنب ورزشگاه کوثر

ب) اتاقى به متراژ 14 مترمربع واقع در ضلع غربى ساختمان ادارى شهردارى به 
منظور ارائه خدمات تایپ و تکثیررا از طریق مزایده عمومى و در قالب قرارداد رهن 
و اجاره یکســاله واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده 
تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه 96/12/22 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار 
مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45721961- 031 
داخلى 123 و یا به سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir مراجعه 

فرمایید.

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)آگهى مزایدهآگهى مزایده

محمود بخشى- شهردار گز برخوارمحمود بخشى- شهردار گز برخوارپیمان شکرزاده- شهردار تیرانپیمان شکرزاده- شهردار تیران

چاپ دومنوبت  دوم

رابطه گروه هاى خونى با سالمت افرادساکنین «پمپى» را چه چیزى از بین برد؟ ایران در تولید پارچه مبلى موفق عمل کرده استقیمت حج دردسرساز شد خانه کاغذى، پیرمرد 75 ساله را راهى زندان کرد سالمتتاریخاستان حوادث جهان نما

کش و قوس
 در رفع فیلترینگ توییتر 

قرار نیست اصفهان تقسیـم شود
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ابراز عالقه معتمدآریا براى 
ایفاى نقش «بانوى تبر به دست»

نزاع مرگبار بر سر کسب و کار

اسطـوره اى 
که حاال 

هوادار ایران است

3

آرزوى محال
 و غیر ممکن

4

 اخیراً وزیر ارتباطات خبر از تالش براى رفع فیلتر توییتر 
داد و گفت: «ما رفع فیلتر توییتر را به دبیرخانه شوراى عالى 
فضاى مجازى ارجاع داده ایم و در آنجا این مسئله در حال

 بررسى نهایى است.»

عربستانى  ها تالش بى حد  و حصرى دارند تا  میزبانى 
جام جهانــى از قطر گرفته شــود، ولــى ظاهراً همه 
تالش ها و شایعه سازى هاى آنان در رسانه ها جریان 

دارد و خبرى نیست که این آرزویشان محقق شود.
روز جمعه 4 اسفند سال جارى شبکه العربیه عربستان 
خبرهاى فورى درباره اینکه در ماه ســپتامبر امسال 
قطر میزبانى جام جهانى 2022 را از دســت مى دهد، 
منتشــر کرد. این خبــر پایه گزارش هاى بســیارى 
شــد و در شــبکه هاى اجتماعى و توییتر پخش شد. 
حتى روزنامــه  البیان امارات اعالم کــرد که باالخره 
فیفا قصد دارد بزرگ ترین اشــتباه خــود در تاریخ را 

درست کند.
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 جو استعفا به اصفهان رسید جو استعفا به اصفهان رسید
پس لرزه کنار رفتن رسول خادم از فدراسیون کشتىپس لرزه کنار رفتن رسول خادم از فدراسیون کشتى

5

شفاف سازى نماینده ا صفهان در باره نامه تقاضاى بررسى امکان اصالح تقسیمات کشورى در استان هاى بزرگ

در خصوص میزان 
ذخایر آب به آینده 

نگاه نکردیم

حضور حضور 
خواننده راك ایرانىخواننده راك ایرانى

این دربى آلترناتیوها بود
در صورت خداحافظى کارلوس کى روش با ایران، شفر و برانکو گزینه هاى اصلى جانشینى 
سرمربى تیم ملى ایران محسوب مى شوند. دربى تهران جدا از حساسیت هاى داخل زمین 
یک نکته مهم هم روى نیمکت ها داشت. برانکو و شفر جدا از آنکه مربیان کاربلد و توانایى 
هســتند، حاال و بعد از جدى شــدن خبر توافق کى روش با ازبک ها، گزینه هاى اصلى 

جانشینى سرمربى تیم ملى هم هستند. 
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یتر 
 توییتر 

وراى عالى 
ه در حال

آگهى مزایده مرحله دومآگهى مزایده مرحله دوم

على اصغر حاج حیدرى -شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى -شهردار خمینى شهر

چاپ دوم 
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:

موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

قیمت پایه هر آدرسمساحت- مترمربعکاربرىردیف
مترمربع (ریال)

5 ٪ سپرده واریزى شرکت
 در مزایده (ریال)

5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182188مسکونى1
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182189مسکونى2
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182190مسکونى3
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182191مسکونى4
5/300/00048/230/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182192مسکونى5
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182220مسکونى6
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182221مسکونى7
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182222مسکونى8
4/900/00044/590/000میدان پردیس منظریه قطعه- 182223مسکونى9

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/21
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 96/12/22

- مدت اعتبار پیشنهادها: 97/01/06
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان  مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم 
کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق 
مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد به افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/12/14 
جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شــهردارى اردستان مراجعه نموده و قیمت 

پیشنهادى خود را به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

1- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك هفت تیر (مرحله دوم)
2- 4 قطعه زمین با کاربرى تجارى و خدماتى از امالك واقع در شهرك امام حسن (ع) (مرحله دوم)

3- 10 قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك شهید مطهرى (209)

آگهى مزایده مرحله اولآگهى مزایده مرحله اول

محسن حیدرى- شهردار اردستانمحسن حیدرى- شهردار اردستان

نوبت دوم 

این تالش ها فقط در رسانه ها محقق شده است
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بر اســاس آمارهاى جدید، ایرانى ها در ماه نخست سال 
میالدى جدید بیشترین میزان گردشگر خارجى در ترکیه 

بوده اند.
 در ماه ژانویه ســال جارى میالدى و بنا به اعالم وزارت 
فرهنگ و گردشگرى ترکیه سه کشورى که بیشترین تعداد 
گردشگر را به ترکیه فرستاده اند به ترتیب ایران، گرجستان 
و بلغارستان بوده اند. یخ صنعت گردشگرى ترکیه پس از 
چند سال وقفه و رکود از سال 2017 میالدى به تدریج در 
حال آب شدن و رونق دوباره است و در این میان با کاهش 
ورود گردشگران اروپایى و آمریکایى به ترکیه، جاى آنها 
را گردشــگران ایرانى، عرب و برخى کشــورهاى قفقاز

 مى گیرند. بر اســاس آمار وزارت فرهنگ و گردشگرى 
ترکیه، آمار ورود گردشگران خارجى به ترکیه در ماه ژانویه 
2018 در مقایسه با ژانویه 2017 بیش از 38 درصد افزایش 
داشته و از رقم یک میلیون و 55 هزار به تعداد یک میلیون 

و 461 هزار گردشگر خارجى رسیده است.
در حالى که آمار گردشگران ایرانى در ژانویه 2017 تعداد 
101 هزار و 636 نفــر بوده این آمار در ژانویه امســال با 
رشدى بیش از 50 درصدى به 154 هزار و 296 گردشگر 
رسیده است. این در حالى است که آمار ورود گردشگران 
آلمانى به ترکیه در مقایسه با سال 2015 از نصف هم کمتر 

شده است.

معاون اول رئیس جمهور صبح پنج شــنبه در همایش 
روز جهانى آینده که در فرهنگســتان علوم برگزار شد، 
گفت: در گذشته، آینده در تصمیم هاى ما جایگاه ویژه اى 
نداشت بلکه مسائل روزمره از اصلى ترین مسائل مورد 

توجه بود.
اســحاق جهانگیرى خاطرنشــان کرد: وضعیت منابع 
طبیعى اعم از آب و خاك یکى از مهمترین سرفصل هاى 
مورد توجه در آینده نگرى اســت چرا که بســیارى از 
شاخص هاى حیاتى کشور در حال تهدید هستند. امروز 
حتمًا چنانچه گفته شــود وضعیت شاخص منابع آب در 
شــرایط نگران کننده اى قرار دارد، مردم این موضوع را 

مهمتر از موضوع تورم تلقى خواهند کرد. جهانگیرى با 
انتقاد از عدم توجه به آینده در تصمیم گیرى هاى گذشته 
در کشور، گفت: متأسفانه در گذشته به ویژه در خصوص 
میزان ذخایر آب هیچگاه به آینده نگاه نکردیم و بررسى 
نکردیم که آیا میزان برداشــتى که انجــام مى دهیم با 
میزانى که جایگزین مى شود تناسب دارد یا خیر؟ امروز 
پیداست ما به حدى از منابع آب اســتفاده کرده ایم که 
حیات بسیارى از مناطق کشــور در حال تهدید است و 
شــاخص هایى که امروز در بخش منابع آب وجود دارد، 
این موضوع را از نگران کننده ترین مســائل پیش روى 

کشور قرار داده است.

ایرانى ها بیشترین گردشگران 
خارجى ترکیه شده اند

در خصوص میزان ذخایر آب 
به آینده نگاه نکردیم

ممنوع الخروج است؟
على اصغر حسینى، وکیل    اعتماد آنالین |
حمید بقایى در واکنش به خبر ممنوع الخروجى بقایى 
و محمود احمدى نژاد از موضوع ابراز بى اطالعى کرد. 
او گفت که این موضوع به شخص ابالغ نمى شود و به 
همین دلیل من از آن اطالع ندارم. خبر ممنوع الخروجى 
را باید از دستگاه قضائى بپرسید. وکیل بقایى ادامه داد: راه 
دیگر هم این است که بروید فرودگاه و بلیت تهیه کنید 
و قصد خروج از کشور را داشته باشید تا به شما بگویند 

اجازه خروج ندارید.

تغییر در راه است؟
  اعتماد آنالین | وزیر ارشاد دولت محمود 
احمدى نژاد نسبت به خبر احتمال انتصابش به ریاست 
دانشگاه آزاد اسالمى واکنش نشــان داد. سیدمحمد 
حسینى اعالم کرد که هنوز صحبتى براى انتصابش بر 
ریاست دانشگاه آزاد اسالمى با او نشده است. حسینى 
درباره اینکه اگر با او در این باره صحبت کنند، چه نظرى 
دارد، تصریح کرد که چون هنوز این اتفاق نیافتاده است 

نمى تواند دراین باره اظهارنظرى کند.

مزدا مال من نیست
  انصاف نیوز | در پى خبرى که چندى پیش 
یاشار ســلطانى مدیر مسئول ســایت «اسکان نیوز» 
درباره  خریدارى ماشــین 121 میلیون تومانى از جیب 
مردم توسط مرتضى حاجى پس از استخدام پسرش در 
«همشهرى» منتشر کرده بود، مرتضى حاجى به این 
ادعا واکنش نشان داد. مدیر عامل مؤسسه  «همشهرى» 
گفت: خبر خرید خودرو درست است و تأیید مى کنم، اما 

این خودرو متعلق به شرکت «همشهرى» است.

قطع پخش زنده
شبکه خبر روزپنج شنبه پخش    خبر آنالین |
زنده تلویزیونى حرف هاى مســعود سلطانى فر، وزیر 
ورزش را قطع کرد. جلسه مطبوعاتى مسعود سلطانى 
فر بعد از دیدار با «جیانى اینفانتینو» پخش زنده مى شد 
که ناگهان به دلیل طرح پرسشى درباره حضور بانوان 
در ورزشگاه ها قطع شد. چندى قبل پیمان یوسفى به 
دلیل اشاره به حضور بانوان سورى در ورزشگاه آزادى 
و آرزو براى ورود بانــوان ایرانى، براى مدتى روى آنتن 

نرفت و توبیخ شد!

در خواست عربستان از ترامپ
  تسنیم | سید حسین موسویان مذاکره کننده 
سابق هســته اى کشــورمان تصریح کرد: سعودى ها 
یک قرارداد هســته اى جذاب را براى ترامپ روى میز 
گذاشته اند. هدف آنها این اســت که اگر آمریکا غنى 
سازى و آب سنگین در ایران را قبول کند، باید آن را براى 
عربستان سعودى نیز قبول نماید یا در غیر این صورت 

غنى سازى و آب سنگین ایران نیز باید برچیده شود.

فضاى مجازى و پاسخ به خدا
  انتخاب | حجت االسالم غالمحسین محسنى 
اژه اى، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه کسى با 
مســدود کردن فضاى مجازى مخالف نیست، افزود:

 مى توانیم کنترل بکنیم، چون هم توان و هم امکان فنى 
را داریم و اراده مى خواهد که اگر امروز زیرساخت ها را 
بومى نکرده و اقدامى انجام ندهیم، مطمئنًا ضررهاى 
بسیار سنگینى متوجه همه ما مى شود و اگر دست روى 
دست بگذاریم در پیشــگاه خداوند، ملت و نسل آینده 

پاسخى نداریم.

داورى اردکانى هم اخراج شد
رضا داورى اردکانى از دانشگاه آزاد    عصرایران |
اخراج شد. این فیلسوف مشهور کشور که طى نامه اى از 
بى نتیجه بودن تالش 30 ساله براى ایجاد علوم انسانى 
اسالمى سخن گفته بود به گزارش روزنامه «سازندگى» 
از دانشگاه آزاد اخراج شــد.  پیش تر زیباکالم و افتخار 

جهرمى هم از دانشگاه آزاد اخراج شده بودند.

خبرخوان
حقایق تکان دهنده

  تسنیم| على افراشته، معاون اجرایى 
مجلس به برخى آسیب هاى اجتماعى در کشور 
اشاره کرد و افزود: هم اکنون دو میلیون و 800 
هزار معتــاد به موادمخدر، پنــج میلیون معتاد 
به مصرف مشــروبات الکلى، 200 هزار سقط 
جنین، 35 هزار مبتال به ایدز، ســه میلیون زن 
بى سرپرست، 700 هزار زن رها شده، چهار هزار 
و 500 خودکشى و سه هزار مورد فرار از خانه در 

ایران وجود دارد.

چینى، ارزان، پرطرفدار
  ایلنا| رئیس اتحادیه خشــکبار و آجیل 
با اشــاره به فروش تخمه آفتابگردان وارداتى 
در خشکبار فروشــى ها تصریح کرد: واردات 
تخمه آفتابگردان چینى حدود چهار سال است 
انجام مى شــود و این موضــوع صحت دارد.
 ایــن تخمه چند ســالى اســت که به اســم
 دانه هاى روغنى وارد کشــور مى شود اما وارد 
بازار شــده و در آجیل فروشى ها به فروش مى 
رود. احمدى افزود: قیمت تخمه چینى بخاطر 
اینکه چهار هزار تومان نسبت به تولید داخلى 
ارزان تر است، بسیار مورد استقبال قرار گرفته 

است.

مین گذارى در «هفت»
  تابناك| پس از حواشــى به وجود آمده 
براى برنامه «هفت» به عنوان مهمترین برنامه 
سینمایى تلویزیون، شمارى از سینماگرانى که 
توان اداره «هفت» را دارند، این برنامه را یک 
منطقه مین گذارى شده تلقى مى کنند و حاضر 
به پذیرش مســئولیت اجرا یــا تهیه کنندگى 
این برنامه نیســتند و بدین ترتیب بازگشــت 
این برنامه به روى آنتــن عالوه بر چالش هاى 
درون ســازمانى، ابعاد بیرونى نیز دارد و براى 
مجریانــش پرهزینه تــر از حد تصور شــده

 است.

مهناز افشار 
ممنوع التصویر شد

  الف| همزمان با انتشار سریال «گلشیفته» 
مهناز افشار یکى از بازیگران اصلى این سریال 
ممنوع التصویر شده است. مهناز افشار در توییتر 
خود نوشته است: «به دلیل حمایت از دختران 
خیابان انقــالب تصویر من تا اطــالع ثانوى 
در تبلیغات شــهرى مجموعه نمایش خانگى 
"گلشیفته" ممنوع شد.» سریال «گلشیفته»  به 
کار گردانى بهروز شعیبى ساخته شده و قسمت 

اول سریال روز چهارشنبه 9 اسفند توزیع شد.

گشت ارشاد را قبول نداریم
  آفتاب نیوز| معصومه ابتکار، معاون امور 
زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست خبرى 
معاونت زنان به مناســبت هفته زن با تأکید بر 
اینکه در گذشته اعمال فشــار و اجبار در مورد 
حجاب در قالب گشت ارشاد صورت مى گرفت، 
گفت: در حــال حاضر با نگاه خــوب مقامات 
اجرایى و نیروى انتظامى این مسئله ساماندهى 

شده و ما این گونه برخوردها را قبول نداریم.

خشک شدن 86 هزار قنات 
  تسنیم| محمــد حســن طالبیان، 
معاون سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى با اشــاره به وجــود 123 هزار 
قنات در ایران که  فقط 37 هــزار قنات فعال 
و آبرسانى دارند و مابقى خشــک شده است، 
گفت: مثًال یکى از همیــن قنات ها که «زاج» 
نام دارد 83 کیلومتر طول آن است و واقعًا چرا 
مهندســان امروز ما از تجارب گذشــتگان در 
چنین مواردى استفاده نمى کنند که دلیل آن نیز 
این اســت که این آثار میراثى به خوبى معرفى

نمى شود.

اخراج استادان اصالح طلب از دانشــگاه آزاد، جدیدترین 
سکانس تغییر و تحول در این دانشگاه است. اخراج صادق 
زیباکالم و گودرز  افتخار جهرمى تأیید شده و به گفته بسیارى 
از استادهاى همفکر با اصالح طلبان، آنها نیز نمى توانند ادامه 

حضور خود در این دانشگاه  را تضمین شده بدانند. 
به گزارش «انتخاب»، سخنگوى دانشگاه آزاد البته ، ماجراى 
اخراج استادها را به کلى تکذیب کرده و گفته بود: استادانى که 
به صورت نیمه وقت  هستند و دو یا سه شغل دارند در مسیر 
انفکاك قرار داده مى شوند .  با این حال او توضیح نداد که چرا 
استادان اخراج شــده عموماً از یک طیف فکرى و مخالف 

تفکرات مدیران جدید این دانشگاه هستند. 
دو روز بعد فرهاد رهبر، توضیحاتى داد تا معلوم شود ماجرا به 
یک طرح ساده خالصه نمى شود. او گفت: «استاد سر  کالس 
مى رود و هر اراجیفى مى خواهد مى گوید و اگر چیزى به او 
بگوییم بعد اعالم مى شود وا اسالما! آزادى در خطر است .  » 
او  هشدار داد که «هر کسى در این قالب بخواهد خدشه اى
 به دین، قــرآن و پیغمبر وارد کند لحظــه اى آن را تحمل

 نمى کنیم  ». 
با این ســخنان تردیدى باقى نمى ماند که موضوع اخراج 
استادان فراتر از ماجراى «ساعت کارى» آنهاست. با وجود 
این، بســیارى  نقش فرهاد رهبر را هم در این ماجرا بسیار 
ناچیزتر از آنى مى دانند که چنین تصمیمى را گرفته باشد. 
على اکبر والیتى که در طول  یکســال گذشته جایگزین 
مرحوم آیت ا... هاشمى در منصب ریاست هیئت مؤسس 
و امناى دانشگاه آزاد شده، چنان سایه سنگینى بر  سر این 
دانشگاه انداخته که چندان تفاوتى هم نمى کند که چه کسى 

ریاست دانشگاه را بر عهده دارد. 
والیتى آبان ماه امسال در اقدامى بى سابقه مستقیماً با رئیس 
واحد اراك دانشگاه آزاد مکاتبه کرد و با استناد به یک فایل 
صوتى  اولتیماتوم داد که ظرف 24 ساعت یکى از استادان 
این دانشگاه باید اخراج شود. فارغ از دلیل اخراج، اینکه رئیس 
هیئت امنا به طور  مســتقیم و بدون در نظر گرفتن جایگاه 
رئیس دانشگاه آزاد چنین دســتورى داده بود یک رکورد 
محسوب مى شود.  او یک ماه بعد هم در اقدامى مشابه در
 نامه اى به رئیس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد از اینکه بخشى 
از مراسم روز دانشجو در این  واحد «دور از شأن دانشجو، استاد 

و عرصه  دانشگاه، در کمال ابتذال بود» انتقاد کرد و هشدار 
داد که «البد دریافته اید "کشــتیبان  را سیاست دیگر آمده 
است".»  چنین دخالت هایى حتى باعث شد شایعه استعفاى 

فرهاد رهبر هم به گوش برسد. 

مرد همه چیزدان اصولگرایان! 
والیتى همزمان با مدیریت همه جانبه دانشگاه آزاد، عزل 
و نصب ها و دســتورهاى بى سابقه اش، که با استقبال کم 

نظیر رســانه هاى  اصولگرا مواجه و بارها و بارها با القابى 
چون «دستور انقالبى» تحسین شده است، دیگر حوزه هاى 
سیاسى کشور را نیز از یاد  نبرده است و به طور مداوم درباره 
آنها ابراز نظر و عقیده مى کند؛ از دیپلماسى گرفته تا ادبیات و 

از طب سنتى گرفته تا تاریخ. 
والیتى سال هاى ســال با وجود پیشینه اصولگرایى خود 
از نزدیکان و همفکران مرحوم آیت ا... هاشــمى شمرده

 مى شــد. اما اکنون ماجرا فــرق کرده و او کــه به گفته 

رسانه ها 37 عنوان شغلى دارد، مواضع سیاسى روشن ترى 
را هم اتخاذ کرده است.  هرچه بیشتر از تصمیمات جدید او 
مى گذرد فاصله او با نظرات مرحوم آیت ا... هاشمى بیشتر 
و نسبت به اصولگرایان تندرو کمتر مى  شود. ماجرا ساده 
است؛ والیتى نشان داد تا کنون آب ندیده بود وگرنه شناگر 
ماهرى بوده!  مواضع اخیر والیتى در باب مسائل مختلف 
به جایى رسیده است که دیگر به سختى مى توان او را یک 

اصولگراى معتدل نامید.  

داستان والیتى و دانشگاه آزاد 

او دیگر معتدل نیست؟

با بررســى متون تاریخى مذهبى و علم انسان شناسى، 
به نظر مى رســد تصویر کالســیکى که در طول تاریخ 
از حضرت عیسى (ع) کشیده شــده، با چهره واقعى او که 
مى بایست شــبیه به ســاکنان آن روزگار یهودیه باشد، 

تفاوت دارد.
به گزارش خبرآنالین، 
در حال حاضر تصویرى 
که از حضرت عیسى(ع) 
در کلیساها رسم مى شود 
و درمقیاســى وسیع در 
جهان منتشــر شــده 
اســت، تصویر مردى 
سفیدپوست، بلندقد، با 
موهاى قهوه اى و حتى 
داراى چشــمان روشن 

است که ردایى بلند به تن دارد. یکى از مشهورترین این 
تصاویر در نقاشى «شــام آخر» اثر «لئوناردو داوینچى» 

دیده مى شود.
اما «جوآن تیلور» استاد دانشکده مطالعات مذهبى کالج 
لندن در انگلســتان، تصویر کامــًال متفاوتى از حضرت 
مسیح (ع) را در کتاب خود ارائه داده اســت. او با توجه به 
منابع و متون تاریخى معتقد اســت که عیسى مسیح (ع) 
برخالف آنچه تصور مى شــود و آنچه تاکنون نقاشان به 

تصویر کشیده اند، مردى کوتاه قد با ارتفاع 1٫67 متر بوده 
است.  تیلور به بقایاى اسکلتى به دست آمده از انسان هایى 
که در منطقه یهودیه زندگى مى کردند، استناد کرده است. 
یهودیه، نام بخش هایى از سرزمین فلسطین و مناطقى 
از مصر در دوران زندگى حضرت عیسى (ع) است. مردمى 
کــه در ایــن مناطق 
زندگى مى کردند، داراى 
چشــمانى قهــوه اى، 
موهایى سیاه و پوستى 
زیتونى رنــگ بوده اند؛ 
درحالى کــه تصاویــر 
کشیده شده از عیسى(ع) 
از ویژگى هــاى چهره 
اروپاییان برخوردار است. 
متون تاریخى، پرتره و 
عکس هاى باقیمانده از عیسى مسیح (ع) حاکى از آن است 
که او، موها و ریش خود را به دالیل بهداشــتى همواره 
کوتاه نگاه مى داشت. تیلور در مورد لباس هایى که براى 
عیسى مسیح (ع) رسم مى شود نیز نظر مثبتى ندارد و آن را 
مغایر با آنچه عیسى مسیح (ع) استفاده مى کرد، مى داند. به 
نظر او عیسى(ع) فردى فقیر بود و به تصویر کشیدن چنین 
وضعیت پوششى براى نشان دادن شخصیت واقعى این 

چهره تاریخ ساز غلط است.

مدیرعامل ســازمان انتقال خون کشور گفت: چنانچه روند 
اهداى مستمر خون به تعویق بیافتد، طبیعتاً با کمبود مواجه 
خواهیم شد و یکى از کمبودهاى فصلى که هر سال تکرار 

مى شود، اسفند ماه است.
على اکبر پور فتح ا... درخصوص ذخیره خون و فرآورده هاى 
خونى در کشــور اظهار کرد: در حال حاضر شاخص اهداى 
خون در ایران 27 نفر به ازاى یکهزار نفر اســت که شاخص 
خوبى است و ســاالنه بیش از دو میلیون و صد هزار نفر در 

کشور خون اهدا مى کنند.
پورفتح ا... با بیان اینکه با توجه به میزان اهداکنندگان مستمر 
خون در کشور در یک نگاه کلى کمبود خون در کشور وجود 
ندارد، اظهار کرد: طول عمر فرآورده هاى خونى بسیار کوتاه 
و کمتر از سه روز اســت و چنانچه روند اهداى مستمر خون 
به تعویق بیافتد، طبیعتاً با کمبود هاى فصلى مواجه خواهیم 
شد و یکى از کمبود هاى فصلى که هر سال تکرار مى شود، 
اسفندماه است. مدیرعامل ســازمان انتقال خون کشور در 
توضیح چرایى کمبــود خون در اســفندماه گفت: ماه هاى 
آخرسال به ویژه ماه اسفند، با کم خونى مواجه هستیم، چراکه 
تعداد اعمال جراحى در اسفندماه افزایش پیدا مى کند و اکثر 

پزشکان تمایل دارند اعمال جراحى بیماران را در این ماه انجام 
دهند، زیرا در نیمه اول فروردین ماه دسترسى به مراکز درمانى 
کمتر است و اعمال جراحى انتخابى به قبل از سال نو موکول 

مى شود؛ بنابراین مصرف خون باال مى رود.
پورفتح ا...شرایط ویژه مردم در این ماه را مزید علت بر عدم 
مراجعه اعالم کرد و گفت: مردم در روز هاى نزدیک به سال 
نو فرصتى براى مراجعه به منظور اهداى خون پیدا نمى کنند، 
از طرفى برودت هوا، بارش باران و برف و همچنین آلودگى 
هوا نیز اهداکنندگان را با صعوبت بیشترى براى مراجعه روبه 

رو مى کند.

چهره واقعى حضرت عیسى (ع) چگونه بود؟ چرا در اسفند ماه با کمبود خون مواجه هستیم؟ 

 رئیس کل دادگسترى اســتان تهران در رابطه با سخنان 
اخیر على یونســى در مورد ســعید مرتضوى، در رابطه با 
فوت زهرا کاظمى، اظهــار کرد: این موضــوع در مقطع 
خودش بررسى شــده،  رســیدگى قضائى انجام گرفته و 
نتایج و بررســى هاى قضائى آن کامًال مشــخص است. 
اینکه امروز یک شــخصیتى مانند ایشان(یونســى) بیاید 
و مطلب موضوع بررســى شــده مختومه را بخواهد زنده 
کند، باید از ایشان پرســید که دنبال چه چیزى مى گردند؛ 
آیا به دنبال دشمن تراشــى براى نظام،  انقالب و مجموعه 
هســتند یا به دنبال دفاع از حق و حقیقت؟ اگر دفاع از حق 

و حقیقت باشد که موضوع رســیدگى شده و اگر هم کارى 
مى بایستى انجام مى شد و مدعى باشند که آن موقع خوب 
بررسى نشده است، باید در زمان و مقطع خودش رسیدگى 
مى کردند. غالمحسین اسماعیلى در گفتگو با ایسنا،  اظهار 
کرد: خود من علت اینکه ایشان(یونسى) در این مقطع دارد 
این حرف ها را مى زند نتوانستم ریشه یابى کنم. موضوعات 
قضائى تشــریفات خاص خــودش را دارد و پرونده اى که 
رسیدگى و مختومه شد، قابل بررسى مجدد نیست مگر از 
یک طریق ویژه اى که آن طریق ویژه هم به اشخاصى مانند 

ایشان(یونسى) برنمى گردد.

واکنش دادگسترى به اظهارات یونسى درباره پرونده زهرا کاظمى 
قابل بررسى مجدد نیست

کش و قوس در رفع فیلترینگ توییتر 
 اخیراً وزیر ارتباطات خبر از تالش براى رفع فیلتر توییتر داد و گفت: «ما رفع فیلتر توییتر را به دبیرخانه 
شــوراى عالى فضاى مجازى ارجاع داده ایم و در آنجا این مسئله در حال بررسى نهایى است.» این 
حرف ها در حالى گفته شده که سید سعیدرضا عاملى عضو شوراى عالى فضاى مجازى درباره نظر این 
شورا در مورد رفع فیلترینگ توییتر، مى گوید: «چنین طرحى به دست ما نرسیده است که بخواهیم آن 
را بررسى کنیم.» البته عاملى تأکید مى کند که اساساً این موضوع به شوراى عالى فضاى مجازى مربوط 

نمى شود و شوراى عالى فیلترینگ بررسى این موضوعات را برعهده دارد.

قیمت هاى متناقض حج تمتع صــداى اعتراض برخى از 
متقاضیان این سفر را برانگیخت.

در حالى که رئیس سازمان حج و زیارت پیش از آغاز ثبت 
نام در کاروان هاى حج 97، کف و سقف هزینه این سفر را 
12میلیون و صد هزار و 17 میلیون و صد هزار تومان اعالم 
کرده بود امــا در جدول ثبت نامى، حج بــه مبالغ دیگرى 
فروخته مى شود. همین تناقض ها صداى اعتراض برخى 
از متقاضیــان را برانگیخت و آنها را راهى ســازمان حج و 

زیارت کرد.
در توضیحات سازمان حج و زیارت در واکنش به اعتراض 
مردم به قیمت باالى حج که متناقض از رقم هاى اعالم شده 
قبلى است، آمده: پایین ترین قیمت کاروان هاى حج سال 
97، حدود 13 میلیون و 500 هزار تومان  و قیمت گران ترین 
کاروان حج سال آتى، حدود 18 میلیون و  500 هزار تومان 
است. هزینه تمام شده براى سفر حج باالتر از ارقام فوق بوده 
اما درراستاى تأمین رفاه حجاج بیت ا... الحرام با پیگیرى 

سازمان حج و زیارت و مساعدت بانک ملى ایران، مبلغ یک 
میلیون و 400 هزار تومان با عنوان مساعدت بانک به زائرانى 
که در سال هاى گذشته در بانک ملى ثبت نام کرده بودند، 

 پرداخت خواهند کرد.
این سازمان پیش تر نیز اطالعیه مشابهى را، اما بدون اعالم 
قیمت هاى واقعى، منتشر کرده بود. این سازمان هنوز علت 
کمک مالى بانک به این ســفر «واجب» که از ارکان آن 

«استطاعت مالى» نیز است، اعالم نکرده است.

قیمت حج دردسرساز شد
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صداپیشه شخصیت «لوك خوش شانس»:

 فیلم حاشیه دار دوبله نمى کنم فیلم حاشیه دار دوبله نمى کنم
منوچهــر والــى زاده از صداهــاى 
مانــدگار عرصه دوبلــه و خالق 
شــخصیت بــه یادماندنى 
«لوك خوش شــانس»، 
درباره وضعیــت دوبله در 
کشــور، گفت: این روزهــا دیگر 
در داخل خانــه هم کار دوبلــه مى کنند و 
فیلم هاى دوبله شده اى را مى بینیم که نه صداى 
دوبلورهایشان را مى شناسیم و نه با کارهایشان 
آشنا هستیم؛ همینطور در گوشه و کنار فیلم ها 
دوبله مى شوند و کار از دوبله در شبکه گذشته 

است.
این دوبلور خاطرنشــان کرد: ما فیلم هایى که 
بیرون از سازمان صداوسیما دوبله مى شوند 
ـ فیلم هایى که درجه یک و محصول 2016 
و 2017 هســتندـ  را دوبلــه کرده ایم. 
همینطور فیلم هایى که براى پخش از 
تلویزیون نبوده اند، اما از وزارت ارشاد 

مجوز داشته اند.
او در همین زمینه مطرح کرد: کار حرفه اى 
من دوبله اســت، اما هیچ وقت در حاشــیه 
کار نکرده ام. فیلم هایى کــه حرف مى زنم نه 
زیرزمینى است و نه حاشیه دارد و چنانچه احساس 
کنم فیلم هایى حاشــیه  دارند و افرادى خارج از 
کادر انجمــن گوینــدگان آن را کار مى کنند، با 
آنها همکارى نمى کنم؛ البته آنها هم سراغ من 

نمى آیند.
او درباره اینکه فعالیت شــبکه هاى خصوصى و 
افزایش آثار براى دوبلــه، تا چه میزان مى تواند به 
رونق این عرصه کمک کند؟ اظهار کرد: این روزها 
همه داخل خانه کار دوبله مى کنند. در گوشه و کنار 
کارهاى زیادى دوبله مى شود. همه جوان هستند 
و یاد گرفته اند. در ماهواره که انواع و اقسام فیلم ها 
دوبله مى شود. در آمریکا، لندن و... که از شبکه هاى 
ایرانى هم پخش مى شود و ما در این میان گم و گور 
هستیم. من خودم در این آخر عمرى کار حاشیه اى 
نمى کنم. اگر فیلمى را دوبلــه مى کنم باید مجوز 
وزارت ارشــاد را داشته باشــد. در استودیویى هم 
که کار مى کنم مجوزدار است. حال کدام سایت یا 

شبکه فیلم را پخش مى کند، نمى دانم.
این دوبلور پیشکســوت دربــاره وضعیت کیفى 
فیلم ها و سریال هایى که براى پخش از تلویزیون 
دوبله مى شوند، اظهار کرد: تلویزیون بودجه ندارد 
و فیلم هــاى آنچنانى هم نــدارد. در حال حاضر 
فیلم هایى که بــراى تلویزیون دوبله مى شــوند 
معموًال یا براى بلوك شرق است یا کانادا و استرالیا 
و احیانــاً اگر فیلم آمریکایى بُــر مى خورد و دوبله 
مى شود، از طریق واســطه خریدارى شده است. 
البته معموًال شب عید فیلم هاى خوبى براى دوبله 

مى رسد.
والى زاده خبر داد، چند وقت پیش با آقاى محمود 
قنبرى چهار فیلم سینمایى «پیشتازان فضا» را که 

براى 60 سال پیش است کار کردیم که خود آقاى 
قنبرى نقش اول را حرف زدند.

او درباره فعالیت این روزهایش هم یادآور شــد: 
این روزها ســریال کره اى «ســایمدانگ» را با 
خانم زهره شــکوفنده کار مى کنیم. این سریال 
براى پخش از تلویزیون خصوصى است. در حال 
حاضر سریال دیگرى را به نام «روانکاو» در 150 
قســمت دوبله مى کنم که یک ســریال پلیسى 
است و آن هم براى تلویزیون نیست. چند سریال 
دیگر هم دوبله مى کنم که عنوان آنها در خاطرم 

نیست.
والى زاده 22 سال اســت که صبح هاى سه شنبه 
صدایش از رادیو پیام شــنیده مى شــود. او درباره 
حضورش در رادیو نیز با اعتقاد بر اینکه به عشــق 
مخاطبان به رادیو مى رود، گفت: حضورم در رادیو 
پولى ندارد و فقط به عشق مخاطبان است که به 
رادیو مى روم چرا که آنقدر مورد لطف مردم هستم 
که نمى دانم چگونه پاســخگو باشم اما تا آنجایى 
که در توانم باشد و صدایم دربیاید در خدمت مردم 
هستم. 22 سال است که در رادیو پیام صبح هاى 
سه شــنبه از ســاعت 6 الى 10 صبح گویندگى

 مى کنم.
منوچهر والى زاده دوست دارد اگر پیشنهادى به او 
شود در فیلم ها و سریال ها ایفاى نقش کند. او در 
این زمینه و حضورش در عرصه بازیگرى اینگونه 
گفت: بازیگرى را دوســت دارم. اصًال از تئاتر بود 

که به این حرفه آمدم. اما جالب اینجاست که هیچ 
وقت آدمى نبودم که دنبال این کار بروم و بگویم که 
فالن نقش را به من بدهید اما اگر پیشنهادى شود با 
کمال میل بازى مى کنم چرا که شغلم همین است. 
اگر پیش بیاید حتمًا بازى مى کنم. پیش از این هم 

در تلویزیون مجرى بودم.
این دوبلور پیشکســوت در پایان درباره گرایش 
مردم به سریال هاى کره اى نیز گفت: زمانى مردم 

گرایش زیادى به فیلم هاى هندى داشتند، حال 
سریال هاى کره اى و به ویژه تاریخى؛ چون از 

نظر تلویزیون پوشش خانم ها مشکلى پیدا 
نمى کند و فکر مى کنم بیشتر هم به دلیل 
همین است که تلویزیون این سریال ها 
را پخش مى کند. از طرفى داســتان  
سریال هاى کره اى خانوادگى است و 
مردم هم به این سریال ها گرایش 
پیدا کرده اند. من هم آنقدر کره اى 

حرف زده ام که شبیه آنها شده ام.
والى زاده در پایان درباره نســل 
جوان دوبله که به تازگى وارد این 

عرصه شده اند، گفت: نسل قدیمى  
دوبله همه داراى ویژگى هاى خاصى 

هســتند. البته نســل جوان نیز با فکر 
و تحصیل کرده اند که امیــدوارم در این 

عرصه موفق شوند.

چ  که هیچ . اما جالب اینجاسم. اما جالب اینجاست که هیچ  ه ه ت ج بب ج جا م
ممکگویم که بال این کار بروم دنبال این کار بروم و بگویم که  وم بگ کاکا  دن ای ای
ش بدهید اما اگر پیشنهادى شود با  هید اما اگر ددى شود با ب ىى نه رپ مما ه
تت.مین است. کنم چرا که شغلکنم چرا که شغلم همین است.  انا هم شغل ک ک مچ
م ش از این هم  بازى مى کنم. پیش بازى مى کنم. پیش از این هم  نن زش از ککن پی ىىم ب با

وو بودم. بودم.
ششرباره گرایش ــوت در پایاــوت در پایان درباره گرایش  گ گ رب ن ر ششششششششششششششگرایشگرایشگاره گروتوت گگگگگگگگرر بربابا نن رر وتتتت
مت: زمانى مردم کره اى نیز کره اى نیز گفت: زمانى مردم  ى زم فت نی گگننهاىنهاىنهه کره کرههره مممردممردممانىمانىززن مم زمزم فتفت ننننیی هههههههههه

للمهاىهنلم هاى هندى داشتند، حال  د دا د ى لللند، حال ىهندىهندىىم هاىم هاىمملممملم ددد، دااش دد ىىىىىى ممممملمملممم
ننى؛ چون از و به ویژه تارو به ویژه تاریخى؛ چون از  چ؛چ یخ ژژه بهه به

پىپکلى پیداشخانمهاش خانم ها مشکلى پیدا  شک ه خ خ
بیشترنم بیشتر همبه دلیل لیل نم لیلب به ه ر  بیش
اینزیون این سریال ها  لالریال هازیون ن س زز
ننــتان طرف طرفى داســتان   سـ ى ط ط
ادگخانوادگى است و  تست و خان ى ننو
ششیشیالهاریال ها گرایش  را لل ه
ىىآنقدم آنقدر کرهى اى ىه اىه ر مآ
اه آنها شده ام. آن مه شد آنآنه

رباره نســل 
این زگى وارد

ت: نسل قدیمى  
ژگى هاى خاصى 
فکر ـلجوان نیز با

که امیــدوارم در این 

ابراز عالقه معتمدآریا براى ایفاى نقش «بانوى تبر به دست»
فاطمه معتمدآریا با حضور در دوازدهمین دوره جشــنواره 
دانش آموزى فیلم دفاع مقدس کــه به همت حبیب 
احمدزاده در مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه 
برگزار مى شــود از مردم این شهرها دلجویى کرد. 
این بازیگر ســینما که نوروز96 «آباجان» را روى پرده 
داشت در جشــنواره دانش آمویز از عالقه اش براى ایفاى نقش 

«بانوى تبر به دست» سخن گفت.

معتمدآریا با دردست گرفتن کتاب خاطرات «فرنگیس حیدرپور» 
و معرفى آن بــه معلمــان و دانش آموزان شــرکت کننده اعالم 
کرد: «یکى از آرزوهاى بزرگ زندگــى ام، ایفاى نقش فرنگیس 

است.» 
راوى این کتاب، فرنگیس حیدرپور از اهالى روســتاى گورسفید 
گیالنغرب است که در شروع جنگ تحمیلى و تصرف این منطقه 
توســط نظامیان بعثى به عنوان یک دختر بومى ُکرد کلهر بعد از 

شــهادت پدر و برادرش با تبر به مقابله با متجاوزان برخاســت...
هم اکنون این خاطرات شــگفت انگیز از حضور زنان کشورمان در 
عرصه دفاع مقدس در کتابى با نام «فرنگیس» و به کوشش مهناز 

فتاحى به چاپ رسیده است. 
در جشــنواره دانــش آمــوزى، ایــن زن قهرمان بــه نوجوانان 
شــرکت کننده ُکرد کرمانشــاهى به صورت عینى با همراهى و 

صحبت هاى ساده و بى تکلف خودش معرفى شد.
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مهدى قربانى بازیگر 16 ساله سینما 
که امسال در سى و ششمین جشنواره 
فیلم فجر با «تنگه ابوغریب» حاضر 
شده بود درخصوص حضور خود در 
این دوره از جشــنواره گفت: امسال 
خوشــبختانه با فیلم فــوق العاده و 
هیجان انگیز «تنگــه ابوغریب» در 
جشــنواره فیلم فجر حاضر بودم. از 
نظر من این اثر به واسطه کیفیت و 
همچنین تیم بازیگران به شــدت 

حرفه اى و استاندارد است.
وى درباره حضور خــود در فیلمى با 
موضوع دفاع مقدس تأکید کرد: من از 
کودکى داستان ها و حرف هاى زیادى 
درباره جنگ شنیده بودم و به شدت 
دوست داشتم این فضا را از نزدیک 
تجربه کنم. باورتان نمى شود فضاى 
فیلم «تنگه ابوغریب» به حدى واقعى 
بود که جنگ واقعى را از نزدیک لمس 
کردیم. بازیگر فیلم «ابد و یک روز» 
در مورد رسیدن به نقشش در «تنگه 
ابوغریب» افزود: من قبل از این فیلم 
«اینجا بدون من» را از بهرام توکلى 
دیده بودم و دوست داشتم با وى کار 
کنم. با اینکه تا به حــال فیلم دفاع 
مقدسى کار نکرده بود اما به شدت 
بر کار تسلط داشتند. واقعیت رسیدن 
به نقش «على» در فیلم براى من به 
شدت سخت بود اما حمیدرضا 
آذرنگ و على ســلیمانى 
کمک کردنــد تا به 
نقش برسم. وى 
دربــاره احتمال 
مجدد  همکارى 
خود با با سعید 
روستایى در 
«مترى  فیلم 
و  شــیش 
نیم» تصریح 
کرد: دوست 
داشتم براى 
یى  ســتا و ر
کنم  بــازى 
و بــراى فیلم 
جدیــدش وارد 
مذاکــره و گپ و 
گفت شــدم اما به 
واسطه فیلمنامه و سن 
افراد حاضر در اثر نقشى 
براى من وجود نداشت و 
در فیلم جدید وى حضور 

ندارم.
قربانى درباره فعالیت هاى 
آتــى خــود در عرصه 
بازیگرى خاطرنشــان 
کرد: در حــال حاضر 
کمى ترجیح مى دهم 
استراحت کنم و براى 
ســال بعد دوباره 
فعالیت خــود را به 
عنوان بازیگــر آغاز 

کنم.

رد
م ک

مک
ت ک

شد
به 

ب» 

بود که جنگ واقعى را از نزدیک لمس 
کردیم. بازیگر فیلم «ابد و یک روز» 
در مورد رسیدن به نقشش در «تنگه 
ابوغریب» افزود: من قبل از این فیلم 
«اینجا بدون من» را از بهرام توکلى 
دیده بودم و دوست داشتم با وى کار 
اینکه تا بهحــال فیلم دفاع کنم. با

مقدسى کار نکرده بود اما به شدت 
ر کار تسلط داشتند. واقعیت رسیدن 
 نقش «على» در فیلم براى من به 
اما حمیدرضا شدت سخت بود

آذرنگ و على ســلیمانى 
کمک کردنــد تا به

نقش برسم. وى 
دربــاره احتمال 
مجدد  همکارى 
خود با با سعید 
روستایى در 
«مترى  فیلم 
و  شــیش 
نیم» تصریح 
کرد: دوست 
داشتم براى 
یى  ســتا و ر
کنم  بــازى 
بــراى فیلم  و
یــدش وارد 
ـره و گپ و 
ـدم اما به 
امه و سن 
ثر نقشى 
اشت و 
حضور 

هاى
صه 
ن 

بر
به نق

و
جدیـ

مذاکــر
گفت شــد
واسطه فیلمنام
افراد حاضر در اثر

براى من وجود نداش
در فیلم جدید وى حض

ندارم.
قربانى درباره فعالیت ها

آآتــى خــود در عرصه
بازیگرى خاطرنشــان

کرد: در حــال حاضر 
کمى ترجیح مى دهم 
استراحت کنم و براى 
ســال بعد دوباره 
فعالیت خــود را به 
عنوان بازیگــر آغاز 

کنم.

با پیوستن رضا یزدانى به مجموعه بازیگران سریال نوروزى «تعطیالت رؤیایى» که براى 
پخش از شبکه 2 سیما در نوروز 97 در حال ساخت اســت، مجموعه بازیگران این سریال 

تکمیل شــد. مجموعه تلویزیونى «تعطیالت رؤیایى» به کارگردانى علیرضا امینى و 
تهیه کنندگى مجید اوجى به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه 2 سیما در 15 قسمت 45 

دقیقه اى براى پخش در ایام نوروز تولید مى شود.
این مجموعه بر اساس طرحى از احسان جوانمرد و توسط گروه نویسندگان نوشته شده و داستان دو 
برادر به نام هاى «رحیم» و «رستم» را به تصویر مى کشد که در شیراز سکونت دارند. برادر کوچک تر 
که وضع مالى بهترى دارد سال پیش براى تعطیالت عید خانواده رحیم را که یک معلم بازنشسته 
است به ترکیه دعوت کرده و برادر بزرگ تر در صدد جبران است و مى خواهد امسال خانواده رستم را 

با هزینه خودش به کیش ببرد. غافل از اینکه آنها قصد سفر به اروپا را دارند و همین سرآغاز ماجراهاى 
جالب و دیدنى است.

محمدرضا شریفى نیا، محمود عزیزى، افسانه بایگان، افسر اسدى، على صادقى، الله اسکندرى، على 
اوجى، رضا یزدانى، خاطره حاتمى، ســولماز آقمقانى، مریم معصومى، فاطمه هاشمى، فرهاد بشارتى، 
ارسالن قاسمى، ژاله درستکار ، مهدى افشار و مرتضى على آبادى بازیگران این مجموعه نوروزى هستند.

«تعطیالت رؤیایى» دى ماه سال جارى در شهر شیراز کلید خورد. هم اکنون تصویربردارى این سریال 
در جزیره کیش ادامه دارد و رضا یزدانى نیز به عنوان آخرین بازیگرى که به گروه پیوسته، به تازگى مقابل 

دوربین رفته اســت. تدوین این مجموعه تلویزیونى نیز به صورت همزمان انجام مى شود تا براى پخش در 
نوروز 97 آماده شود.

حضور خواننده راك ایرانى در یک سریال نوروزى

زیادى در کشور شــیوع پیدا کرده است ، افزود: فقط 
آسیب هاى اجتماعى، منشأمشکالت جامعه نیست بلکه 
افزایش خشونت هم جرم آفرین است و باید علت هاى 

این خشونت در جامعه ریشه یابى شود.
درخشنده تصریح کرد: طالق یکى دیگر از آسیب هاى 
اجتماعى جامعه ماست که باید براى تضمین سالمت 
روحى و روانى جامعه، ریشه هاى وقوع آن شناسایى و 

برطرف شود.
داور این جشنواره گفت: بارها درباره معضالت اجتماعى، 
فیلم سینمایى تولید شده است و گاهى دیده مى شود که 
حتى مسئوالن این فیلم را نمى بینند و گویى براى آنها 

اهمیتى ندارد. درخشنده افزود: ما فیلمسازان شریف 
و خالقى داریم که باید حمایت شوند و به راحتى معضل 

جامعه را به تصویر بکشند.
وى تأکید کرد: همه ما اعضاى یک خانواده ایم و باید براى 
حل مشکالت و آسیب هاى اجتماعى کشورمان دلسوزانه 

وارد عمل شویم.
درخشنده افزود : بیکارى جوانان مسئله دیگرى است 
که اگر براى رفع آن فکرى نشود به آسیب مهم اجتماعى 

تبدیل مى شود.
وى تأکید کرد: همه دست به دست هم بدهیم به جاى 

قطع کردن دست دزد ؛ دزدى را قطع کنیم.

کارگردان بنام ســینما در آیین سومین جشنواره 
تقدیر از آثار ســینمایى در حوزه پیشگیرى از جرم 
افزود: سینما وسیله اى اســت تا دردهاى جامعه به 
تصویر بکشــد و رفع این دردها و مشــکالت نیز با 

مسئوالن است.
پوران درخشنده درباره شــرایط فرد زندانى اظهار 
کرد: هنگامى فردى زندانى مى شود خانواده وى  هم 
همراهش زندانى مى شــوند و همین فرد وقتى آزاد 
مى شــود جامعه و حتى خانواده او ، وى را به راحتى 

نمى پذیرند.
این کارگردان سینما با بیان اینکه خشونت به میزان 

پوران درخشنده: 

به جاى 
قطع کردن دست دزد؛ 

دزدى را قطع 
کنیم

 اداره اوقاف شهر رى پا پیش گذاشت

رئیــس اداره اوقاف شــهررى بــا دعــوت از ارژنگ 
امیرفضلــى کــه اخیراً بــا انتشــار پســتى در فضاى 
مجازى نســبت به آســیب رســیدن به مزار پدرش در 
جریان تخریــب قبور امامــزاده عبــدا...(ع) معترض 
شــده بود، از او دلجویى کــرد و توضیحاتــى را ارائه

 داد.
حجت االســالم ســعید اوتارخانى با دعوت از ارژنگ 
امیرفضلــى درباره تخریــب قبور امامــزاده عبدا...(ع) 
توضیحاتــى را به او ارائــه کرد و با روشن ســازى وى 
درخصوص علت بازســازى امامزاده، ســوء تفاهمات و 

نگرانى ها را از بین برد.
امیرفضلى نیز در این دیدار ضمن تقدیر از توجه ســریع 
اداره اوقاف شهر رى و ائمه جمعه نسبت به انتقادات اخیر 
وارد شــده، اظهار امیدوارى کرد تا این مشکل به زودى 

رفع شود.
حجت االسالم والمســلمین اوتارخانى نیز در این زمینه 
قول داد مشــکل را به زودى مرتفع کند و بــا تأکید بر 
الگوبردارى اوقاف شهررى از گفتمان مردمى ائمه جمعه 
شهرهایى چون تبریز، کرج و اهواز از این هنرمند دلجویى

 کرد.

دلجویى از ارژنگ امیرفضلى

محمد صالح عال، مجــرى برنامه تحویل 
سال شبکه 4 شد. امیر قمیشى تهیه کننده   
برنامه «چشم شــب روشن»  در خصوص 
برنامه نوروزى «چشــم شــب روشن» 

شبکه4 گفت: «چشم شب روشن» شبکه4 
با اجراى محمد صالح عــال در ایام نوروز هم 

برنامه خواهد داشت.
وى در ادامه بیان کرد: برنامه «چشــم شب روشن» 

در ایام نوروز با تغییرات ویژه عیدانه و آیتم هاى جدید با اجراى 
مهدى صالح عال پخش خواهد شد.

قمیشى درخصوص آیتم هاى این برنامه عنوان کرد: «چشم شب 
روشن» پس از یک وقفه کوتاه در اســفند، براى ایام نوروز آماده 

مى شود و هنوز به نتیجه اى نهایى براى آیتم ها نرسیده ایم.
 گفتنى است؛ برنامه «چشم شــب روشن» به تهیه کنندگى امیر 

قمیشى هر شب از شبکه 4 پخش مى شود که پیش از این نیز 
در شب یلدا صالح عال ویژه برنامه اى را براى مخاطبان شبکه 

4 در نظر گرفته بود.

بازیگر سینما و تلویزیون بیان کرد: این 
روزها سر ضبط سریال «افسانه هزار 
پایان» هستم و فکر مى کنم بخش 
حضور من در سریال تا پایان اسفند 
طول بکشد. رامین ناصرنصیر افزود: 
قرار بود این سریال  بعد از نوروز سال 
97 پخش شود اما در موقعیتى ناگهانى 
روى آنتن رفت.  فعًال یک فصل از آن 
پخش شده و قرار است سال بعد فصل 
اول دوباره پخش شود و بعد دو فصل 

دیگر هم روى آنتن برود.

محمد صالح عال براى 
نوروز هم برنامه دارد

بازیگر معروف 
با گریمى  متفاوت
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کارلوس کى روش   65 
سالگى اش  را جشن گرفت.

کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى ایران جشن 
65 ســالگى اش را دور از ایران گرفت. در سال هاى اخیر بیشتر 

تولدهاى او معموال در اردوهاى تیم ملى بــود و هر بار عکس کیک مالى اش 
توسط بازیکنان منتشر مى شد.همیشه کادو گرفتن براى او یک عرف بوده. کادوهایى 
کوچک اما شاید مهمترین کادوى اهدایى به سرمربى را على کریمى گرفته باشد. هم 
تیمى هایش مى گویند زمانى که در تیم ملى بازى مى کرد ، براى کارلوس یک 
سکه پهلوى گرفته بود که ارزش زیادى داشت. از آن زمان تا امروز چه شده که 

کریمى حاال کى روش را الت کوچه خلوت مى نامد؟
البته کریمى قبال گفته بود کاش همیشه روابطش با کارلوس کى 

روش رابطه مربى و بازیکن مى ماند.

در ســال هایى که معــدود برنامه هاى ورزشــى تلویزیون  
مســابقات فوتبال اروپایى را حتى با یکســال تاخیر پخش 
مى کردند، در بهار 69 پخش یک بازى رفت و برگشــت از 
نیمه نهایى جام باشــگاه هاى اروپا (َســلَف لیگ قهرمانان 
اروپا) خیلى ها را شــگفت زده کرد.میالن که آن موقع به آث 
میالن معروف بــود و رئال مادرید. بگذارید از اینجا شــروع 
کنیم که در آن ســال ها به هیچ وجه مســابقات اروپایى از 
تلویزیون ایران پخش نمى شــد. تورنمنت هــا هم تا قبل 
از جام جهانــى 90 ایتالیا اصًال پخش نمى شــدند. البته اگر 
تلویزیون مرحمت مى کرد مى توانســتیم بعضى مسابقات 
تورنمنت ها را با تأخیر ببینیم. مثل جام هــاى جهانى 82 و 
86. در مورد یــورو یا همان جام ملت هــاى اروپا وضع بدتر 
بود و پخش قســمت هایى از مســابقات از برنامه  ورزش و 
مردم تنها چیزى بود که نصیبمان مى شد. دقت کنید وقتى

مــى گوییــم در ســال هــاى 60 هیچــى پخــش 
نمــى شــد منظورمــان هیچــى اســت و شــوخى

 نمى کنیم.
اگر مخاطب اصلى فوتبال را نوجوانان و جوانان بدانیم، راه هاى 
کسب اطالعات آنها از مسابقات و بازیکنان و مربیان و هیجان 
ذاتى فوتبال در دنیاى ورزش، کیهان ورزشى و اخبار ورزشى 
ساعت 4 عصِر آقاى طبسى خالصه میشد. تمام وجود عشاق 
نوجوان و جوان فوتبال تشنه  دیدن و یادگرفتن بود.درست در 
همان زمان بود که مارادونا ظهور کرد و ایرانى ها بدون اینکه 

بازى هاى او را ببینند عاشق او شدند.
به غیر از مارادوناى افســانه اى چند هلندى بودند که چشم 
ها را به خود خیره کرده بودند. چشــم هایى که منتظر دیدن 
چیزهایى بودند که فقط وصف آن را خوانده بودند. همه چیز از 
تیتراژ یک برنامه  ورزشى شروع شد. گلى که هنوز وقتى آن را 
مى بینید حیرت زده مى شوید.زیباترین والى تاریخ در فینال 
جام ملت هاى اروپا 88. ضربه اى از یک بازیکن تاریخى، از 

یک ستاره زمانى که ستاره بودن کار سخت ترى بود.
هلندى هاى معروف 3 نفر بودند. سه نفرى که تاریخ فوتبال را 

عوض کردند. در میالن و تیم ملى هلند. دو سورینامى االصل 
(گولیت و رایکارد) و یک سفیدپوست. کاپیتان رود گولیت بود 
که یکسال قبل از قهرمانى شان در جام ملت هاى اروپا برنده  
توپ طال شده بود اما آن را به نلسون ماندال که آن موقع هنوز 
در بند زندان هاى رژیم آپارتاید آفریقاى جنوبى بود اهدا کرده 
بود. ستاره ى تیم اما بازیکنى بود که سال هاى قبل از آن در 
آژاکس آمستردام درخشــیده بود و در پروژه اى  جدید مالک 
جدید باشگاه میالن یعنى سیلویو برلوســکونى در پیشانى 

حمله بود.
مارکو فان باستن را همه با گل غیرقابل تصورش به شوروى و 
دروازه بان تاتار تبار آنها یعنى ”رینات داسایف“ شناختند. هلند 
در آن سال به تنها قهرمانى تاریخ خود در تورنمنت ها رسید. 
آن هم در خاك آلمان غربى. با گلى که فان باستن به زیبایى 
در نیمه نهایى وارد دروازه ى ایکه  ایمل دروازه بان ژرمن ها بعد 
از شوماخر کرد. هلندى ها 14 سال پس از آنکه نتوانسته بودند 
در خاك آلمان غربى فاتح جام جهانى شوند، دوباره با مربى 
افسانه ایشان ”رینوس میشــل“ به آلمان آمده بودند و در راه 
قهرمانى همه را درو کردند. هر چند کــه در دور گروهى به 
شوروى باختند اما در فینال تیم خیلى خوب  والرى لوبانوفسکى 
را دو هیچ بردند تا در یادها بمانند. اما چیزهایى که بیش از همه 
در یاد ها ماند، حتى بیش از قهرمانى، لباس هلند بود و واکنش 
رینوس میشل به گل فان باستن. در فینال هلند یک بر صفر 
جلو بود که در یک رفت و برگشت توپ به آرنولد مورن دفاع 
چپ هلند رسید و آن را به گوشه راست محوطه جریمه سانتر 
کرد. گولیت که گل اول را زده بود در 6 قدم جایگیرى کرد و 
منتظر بود که فان باستن توپ را براى او بفرستد. اما او که مى 
دانست که مى خواهد توپ را شوت کند از مسیر توپ را از همان 
لحظه  لمس توپ توسط مورن دنبال کرد و توپ را به سمت 
دروازه شوت کرد. روى هوا و والى. توپ در کمال ناباورى از 
روى دست هاى داســایف وارد دروازه شد. هر بار که این گل 
را در یوتیوب تماشا مى کنم، با گزارش هاى مختلف متوجه 
مى شوم که گزارشگران هلندى یا انگلیسى یا آلمانى اصًال 

انتظار گل شدن توپ را نداشتند و خودشان شوکه شدند. اما 
آنى که بیش از همه شوکه شد رینوس میشل فقید بود. که به 
طرزى ناگهانى اشک از چشمانش سرازیر شد. شاید به خاطر 
به ثمر نشستن تمام زحمات عمرش، شاید به خاطر آوردن تنها 
قهرمانى هلند در تاریخ فوتبالشان و شاید هم به خاطر زانو زدن 

در مقابل زیبایى که حتى او هم تصورش را نمى کرده.
 فان باستن سه بار توپ طالى اروپا را گرفت. بار سوم در سالى 
بود که هلند این بار در نیمه نهایى مغلوب دانمارك شد و این 
فان باستن بود که پنالتى خود را مقابل اشمایکل به هدر داد. اما 
چیزى که فان باستن را براى آن به خاطر مى آورند عملکرد او در 
زمین و گل هاى خارق العاده اش بود که قهرمانى هاى حیاتى 

براى تیم هایش به ارمغان آورد.
در آن نیمه نهایــى معروف رئال و میــالن در بازى رفت، در 
ســانتیاگو برنابئو رئال با گل قیچى برگردان هوگوســانچز 
مکزیکى یک بر صفر جلو بود  که باز هم فان باستن این بار با 
ضربه  سر بسیار غیرممکنى توپ را وارد دروازه رئال کرد. گلى 
که نمى توان آن را توضیح داد و فقط باید آن را با دهانى باز دید. 
بازى یک یک شد و در بازى برگشت میالن پنج  هیچ  رئال را 

برد و به فینال رفت آنجا هم قهرمان شد.
تمام این خاطرات اتفاقات روى کاغذ هستند . خاطراتى که آنها 
را در حافظه ى خود ذخیره کردیم تا زمانى که بتوانیم با نگاه 
کردن به یوتیوب آنها را زنده کنیم. مارکو فان باستن بزرگترین 
ستاره  نســلى اســت که هیچگاه فرصت این را نداشتند که

 بازى هاى او را به شکلى آدمیزادى ببینند،ستاره اى بزرگتر از 
مسى و رونالدو و نیمار براى نسل حاضر.

  این اسطوره بزرگ و ماندگار حاال مى گوید که هوادار فوتبال 
ایران است و با حضورش در ایران خیلى از خاطره بازى هاى 

زیبایش را براى ما زنده کرد.
 مارکو فان باستن که به همراه رئیس فیفا به ایران سفر کرده  
بود در مراســم دیدار با خانواده فوتبال ایران گفت:   دوســت 
دارم نصایحى را براى فوتبال ایران را داشته باشم. اگر چه به 
عنوان یک هلندى باید بگویم فوتبال کشورم در حال حاضر 

موفقیت هاى چشمگیرى نداشته است.
وى افزود: باید امکان بازى کردن را در خیابان و مدرســه و 
باشگاه ها براى کودکان ایجاد کنیم. خیلى مهم است در کشور 
ایران فرصت ها را ایجاد کرد تا دختران و پسران از این ورزش 
لذت ببرند. براى کمک به تحقق این هدف، از طریق داشتن 
استعداد هاى خوبى که دارد باید کمک کرد تا به جایگاه بهترى 
برســد. این موضوع مى تواند براى نوجوانان خوب باشد تا از 

طریق تلویزیون ببینید ستاره هایشان چه مى کنند.
فــان باســتن گفــت: وقتــى از طریــق تلویزیــون 
در بچگــى هایــم مــى دیــدم یوهــان کرایــف چــه 
مى کند برایم بى نظیر و لذتبخش بــود. باید همین کار را با 
نوجوانان ایرانى کرد. باز هم تأکید مى کنم براى کشورى مثل 
ایران بسیار مهم است که فضا را باز کنند تا تیم ها پیشرفت 
کنند. حاال نقش فیفا مشخص مى شود که چطور فیفا مى تواند 
کمک کند تا فوتبال پیشــرفت کند. اینجا نقش فیفا اهمیت 

پیدا مى کند.
ستاره اســبق فوتبال هلند در خصوص فوتبال ایران تصریح 
کرد: در گزارشى که از دستیابى هاى شما به موفقیت نشان داده 
شد دیدیم که چقدر شما ایرانى ها عشق فوتبال هستید. شما 
در برخى سطوح به مربیان خوب براى آموزش نیاز دارید. فکر 
مى کنم فیفا مى تواند در این حوزه هــا به ایران کمک کند. 
کمک به فوتبال پایه مى تواند در راســتاى پیروزى فوتبال 

ایران باشد.
فان باستن اظهار داشــت: پروژه معروف فوتبال ایران پروژه 
فیفاست. چرا که براى جوانان خیلى مهم است که ورزش و 
اولین عشقشان که فوتبال اســت را به راحتى بازى کنند. ما 

انتظار داریم در بحث فوتبال پایه پیشرفت کنیم.
وى افزود: مطمئن باشید در جام جهانى روسیه یکى از مشوقان 
و هواداران شــما خواهیم بود. البته گروهى که با اســپانیا و 
پرتغال و مراکش در آن حضور دارید بســیار سخت است اما 
با انگیزه شــما مى تواند هر چیزى رخ بدهد. من طرفدار شما 

هستم.

نصف جهان عربستانى  ها تالش بى حد  و حصرى دارند 
تا  میزبانى جام جهانى از قطر گرفته شود، ولى ظاهراً همه  
تالش ها و شایعه سازى هاى آنان در رسانه ها جریان 

دارد و خبرى نیست که این آرزویشان محقق شود.
روز جمعه هفته گذشته شبکه العربیه عربستان خبرهاى 
فورى درباره اینکه در ماه سپتامبر امسال قطر میزبانى 
جام جهانى 2022 را از دست مى دهد، منتشر کرد. این خبر 
پایه گزارش هاى بسیارى شد و در شبکه هاى اجتماعى و 
توییتر پخش شد. حتى روزنامه  البیان امارات اعالم کرد 
که باالخره فیفا قصد دارد بزرگ ترین اشتباه خود در تاریخ 

را درست کند.
به  گزارش  تایمز آسیا تمامى اخبار اخیر بر پایه یک منبع 
خبر بود. یک مجله آنالین آلمانى که این داستان را منتشر 
کرده بود و آن را از تورکى الشیخ، وزیر ورزش عربستان 

نقل کرده بود. الشیخ در صحبت هایش اعالم کرده بود 
که میزبانى از قطر به انگلیس یا آمریکا داده مى شود اما 
اشاره اى به اینکه فیفا اعالم کرده است یا چنین قصدى 
دارد نکرده بود. او در صحبت هایش گفته بود: «انگلیس 
مهد فوتبال مدرن است و آمریکا تجربه بسیار خوبى در 
میزبانى هاى ورزشى دارد. من خوشحال مى شوم که جام 

جهانى را در انگلیس یا آمریکا تماشا کنم.»
این صحبت ها در رسانه هاى عربســتان منتشر شد و 
براى مقاصد سیاسى از آنها استفاده شد. البته پیش از این 
انجمن هاى حقوق بشر به میزبانى قطر اعتراض کرده اند. 
آنها قطر را محکوم به زیر پا گذاشــتن حقوق کارگران 
مهاجر در این کشور کرده اند. همچنین قطر متهم به دادن 
رشوه براى گرفتن میزبانى شده است. قطر تالش هاى 
زیادى براى کم کردن اعتراضات و انتقادات کرده است 

و حاضر شده براى تماشاگران خارجى امتیازاتى در نظر 
بگیرد.

با تیره شــدن روابط قطر و عربســتان در سال گذشته، 
عربستان قطر را تحریم کرد و بســیارى از کشورهاى 
عربى با عربستان همراه شدند. بنابراین استفاده از جام 
جهانى 2022 به عنوان یک موضوع سیاسى ورزشى از 
سوى عربســتان براى ضربه زدن به قطر دور از انتظار 
نیســت. میزبانى جام جهانى 2022 براى قطر اهمیت 
زیادى دارد. این کشور حدود 220 میلیارد دالر براى این 
میزبانى هزینه کرده که 60 برابر هزینه آفریقاى جنوبى 
براى جام جهانى 2010 است. بیش از 1/5 میلیون نفر 

قصد دارند که این بازى ها را از نزدیک تماشا کنند.
سال گذشته نیز عربستان تالش کرد تا از میزبانى دوحه 
براى مسابقات فوتبال جام خلیج فارس جلوگیرى کند. 

تهدید عربستان براى تحریم کردن بازى ها باعث شد که 
این میزبانى به کویت داده شود. تمامى خبرهایى که از 

ژوئن 2017 درباره تغییر میزبان جام جهانى 2022 
منتشر شده اند به نوعى منبع عربستانى دارند. 

با این حال فیفا بارها تاکید کرده که میزبان 
این مسابقات تغییر نخواهد کرد و حتى 
حاضر شده بازى ها را به زمستان موکول 
کند تا گرماى تابستان قطر جام جهانى را 

تحت تاثیر قرار ندهد.
به گزارش نصف جهان، کامال مشــخص 

است که فعال سعودى ها این آرزوهایشان را 
باید در اما و اگر ها و شایعات رسانه اى جستجو 
کنند  و قرار نیســت اتفاقى در این زمینه رخ 

دهد.
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اسطــــــــــوره اى که حاال هوادار ایران است

نصف جهان   در صورت خداحافظى کارلوس کى روش با ایران، شفر و برانکو گزینه هاى اصلى جانشینى سرمربى 
تیم ملى ایران محسوب مى شوند. دربى تهران جدا از حساســیت هاى داخل زمین یک نکته مهم هم روى 
نیمکت ها داشت. برانکو و شفر جدا از آنکه مربیان کاربلد و توانایى هستند، حاال و بعد از جدى شدن خبر توافق 
کى روش با ازبکها، گزینه هاى اصلى جانشینى سرمربى تیم ملى هم هستند. برانکو البته مثل همیشه حضورش 
به جاى کى روش را رد و به تمدید قراردادش با پرسپولیس اشاره کرده اما این شایعه وجود دارد که در قرارداد 
او با پرسپولیس بندى وجود دارد مبنى بر آنکه او در صورت داشتن پیشنهاد از تیم ملى مى تواند به همکارى اش 
با پرسپولیس خاتمه دهد. شفر هم که هنوز قراردادش با استقالل تمدید نشده  و در پاسخ به سئوالى درباره 
تیم ملى همه چیز را به آینده موکول کرد. به همین دلیل دربى پنجشنبه هفته گذشته  را مى توان تقابل مربیانى 

که بعد از جام جهانى شانس زیادى براى هدایت تیم ملى کشورمان دارند،قلمداد کرد.

از سکه طال تا واژه هاى عجیب!آرزوى محال و غیر ممکناین تالش ها فقط در رسانه ها محقق شده است
65 5کارلوس کى روش

سالگى اش  را جشن گرفت.
کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى ایران جشن
65 ســالگى اش را دور از ایران گرفت. در سال هاى اخیر بیشتر

تولدهاى او معموال در اردوهاى تیم ملى بــود و هر بار عکس کیک مالى اش 
توسطبازیکنان منتشر مى شد.همیشه کادوگرفتن براى او یک عرف بوده. کادوهایى
کوچک اما شاید مهمترین کادوى اهدایى به سرمربى را على کریمى گرفته باشد. هم 
تیمى هایش مى گویند زمانى که در تیم ملى بازى مى کرد ، براى کارلوس یک
سکه پهلوى گرفته بود که ارزش زیادى داشت. از آن زمان تا امروز چه شده که 

کریمى حاال کى روش را الت کوچه خلوت مى نامد؟
البته کریمى قبال گفته بود کاش همیشه روابطش با کارلوس کى

روشرابطه مربى و بازیکنمى ماند.

 بازى ها باعث شد که 
امى خبرهایى که از 

2 جهانى 2022
تانى دارند. 

 میزبان 
حتى 
کول 
نى را 

ــخص
هایشان را
ى جستجو

 زمینه رخ 

از سکه طال تا واژه هاى عجیب!

این دربى آلترناتیوها بود
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 جو استعفا به اصفهان رسید
پس لرزه کنار رفتن رسول خادم از فدراسیون کشتى

قول مساعد براى حل پرونده عربستان
رییس فیفا گفت: مشتاقانه منتظر تماشاى یکى از مهمترین رویدادهاى فوتبالى دنیا هستم.

جیانى اینفانتینو رییس فیفا بعد از نشســت با وزیر ورزش ایران در پاسخ به ســوالى پیرامون مشکل میزبانى
 تیم هاى ایرانى و عربستانى در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: نه سیاست باید در فوتبال دخالت داشته باشد 
و نه فوتبال در سیاست. تالش ما بر این است که همه مردم از فوتبال لذت ببرند، چه مردم ایران و چه مردم 

عربستان و چه مردم سایر نقاط دنیا.
وى افزود: فکر نمى کنم در خصوص وضعیت میزبانى هاى ایران و عربستان مشکلى وجود داشته باشد که 
نتوان حل کرد. مطمئن باشید در این خصوص با هر که بتوانم صحبت خواهم کرد. قطع به یقین این مشکل 

باید از سوى افراد دیگر حل شود و موضوعات فوتبالى در حوزه کارى من است.

ووووووووووووووووووووووووو

ان
ى دنیا هستم.

ــوالى پیرامون مشکل میزبانى
رفوتبال دخالت داشته باشد 
چه مردم ایران و چه مردم 

ى وجود داشته باشد که 
طع به یقین این مشکل

مانوئل ژوزه براى طرفداران پرسپولیس نام آشنایى است. مربى اى که با پول زیادى به پرسپولیس آمد اما اصال در این 
تیم موفق نبود و قرمزها بابت تسویه حساب با او حسابى به خرج افتادند. تمام اینها را نوشتیم تا به این نکته 
برسیم که سرمربى پرتغالى سابق قرمزها بعد از جدایى از این تیم دیگر در هیچ تیمى مربیگرى نکرد 
و نهایتا از دنیاى مربیگرى خداحافظى کرد.  خبرگزارى ایسنا درباره این موضوع نوشته:“ ژوزه که 
پرافتخارترین سرمربى تاریخ االهلى مصر است درباره علت خداحافظى خود از دنیاى مربیگرى 
گفت: دوست داشتم به فوتبال ادامه دهم اما همســرم اجازه نداد. رابطه ما با هم باعث شد که 

قید فوتبال را بزنم. 

همسرش اجازه نداد!
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مانوئل ژوزه براى طرفداران پرسپ
تیم موفق نبود و قرمزها
برسیم که سرمربى
و نهایتا از دنیاى
پرافتخارترین
گفت: دوست
قید فوتبال

همسرش اجازه

نصف جهــان بحران اسکناس در فدراسیون فوتبال 
شاید به سمت و سویى برود که بعد از جام جهانى، 

کارلوس کى روش با ایران خداحافظى کند.
در شــرایطى کــه فدراســیون فوتبــال در بیانیه 
اخیرش و در واکنش به شــایعه توافــق کارلوس 
کــى روش بــا ازبکســتان، از ســرمربى تیــم 
ملــى حمایت کــرده اما هیــچ اشــاره اى به این 
موضوع نشــده که کى روش بعد از جــام جهانى

هم روى نیمکت تیم ملى کشورمان مى نشیند یا نه. 
اینطور که به نظر مى رسد جدایى او از تیم ملى را باید 
قطعى دانست. یکى از روزنامه ها درباره این موضوع 
نوشــته:“ جدى ترین معضل فدراســیون «بحران 
اسکناس»  و نبود بودجه است و اینکه رقم قرارداد 
کى روش هم خیلى باالســت. البته بعضى ها هم از 
یکسرى رفتارهاى کى روش خســته شده اند ولى 
شــنیدیم معضل اصلى همان پول است که شانس 

ماندن کى روش را کم مى  کند.“

رئیس کنفدراســیون فوتبال آســیا خواســتار لغو 
محرومیت از میزبانى ورزشگاهاى عراق شد.

  فدراسیون بین المللى فوتبال فیفا مدت هاست که 
برگزارى بازى ها در خاك عراق را به خاطر جنگ و 

ناامنى در این کشور ممنوع کرده است.
تیم ملى فوتبال عربستان براى برگزارى یک بازى 
دوستانه به بصره ســفر کرد و با نتیجه چهار بر یک 

برابر عراق تن به شکست داد.
شــیخ ســلمان رئیس کنفدراســیون فوتبال آسیا 
همچنان که پیش بینى مى شد به همراه سعودى ها 

به عراق رفت.
او در جمع خبرنگاران گفت: فوتبال میلیون ها انسان 
را خوشحال مى کند و چنین رسالت بزرگى دارد. از 
استقبال زیاد هواداران عراقى خوشحال شدم. براین 
باور هستم که زمان آن فرارسیده که فیفا مجوز بازى 
در خاك عــراق را بدهد و این کشــور هم در خاك 
خود میزبانى کند. امیدوارم که ماه آینده فیفا چنین 
مجوزى را بدهد. همه ما به دنبــال متقاعد کردن 

فیفا هستیم.
 

بحران اسکناس!

درخواست لغو محرومیت 
میزبانى عراقى ها

مهاجم کره اى الدحیل قبل از دیدار برابر السد به ستایش 
از مدافع ایرانى السد پرداخت.

به گــزارش ایســنا و بــه نقــل از الــراى، در
 حســاس ترین و جذاب ترین بازى هفته 

نوزدهم لیگ ستارگان قطر دو تیم مدعى 
و پرستاره السد و الدحیل به مصاف هم 
خواهند رفت. مرتضى پورعلى گنجى 
مدافع ایرانى الســد به خاطر آسیب 
دیدگى نمى توانــد تیمش را در این 

دیدار حساس همراهى کند.
نام تاى هــى مهاجم کــره اى 
الدحیل که یکى از تاثیر گذارترین 
بازیکنان این تیم است به ستایش 
از پورعلــى گنجــى پرداخت و 
گفت: او مدافع بسیار خوبى است 
و از بازیکنان تاثیر گذار و کلیدى 

السد اســت. بدون شک غیبت او 
به ســود ما خواهد بود. این مهاجم 

کره اى درباره ژآوى گفــت: ژاوى را همه  مى 
شناسید. او از بهترین هاست اما ما هم تیم خوبى هستیم 

و اطمینان داریم که پیروز بازى مى شویم.
این دیدار در حالى برگزار مى شود که دو تیم رقابت 
تنگاتنگى براى کسب عنوان قهرمانى در فصل جارى 
دارند و الدحیل تنها با دو امتیاز اختالف در صدر جدول 

رده بندى جاى دارد.

مهاجم کره اى سنگ تمام گذاشت

ستایش  از پورعلى گنجى

نصف جهانجو و موج استعفاى دســت اندرکاران  فدراسیون 
کشتى به اصفهان رســید ورییس و نایب رییس هیأت کشتى 
استان اصفهان  هم مثل فدراسیون نشین ها از سمت هاى خود 

کناره گیرى کردند.
در نامه احساسى و پر ســوز و گداز رئیس و نائب رئیس هیئت 

کشتى اصفهان آمده:  
...و از آن زمان که با حسن اعتماد خانواده معزز و بزرگ کشتى 
اصفهان افتخار همکارى و خدمت، آن هم در کنار پهلوان دکتر 
رسول خادم و بزرگان فدراسیون کشتى کشور عزیزمان نصیب 
ما شد سه سال و اندى مى گذرد؛ یادآورى لحظه به لحظه آن 

خاطره انگیز و لذت بخش است؛ تالش صادقانه و شبانه روزى 
توام با همدلى که سراســر حکایت از وظیفه شناسى و خلوص 
دوستانى بزرگوار و سخت کوش و کم توقع و متعهد در کشتى 
داشت. روزگارى که گذشت احساس وظیفه بر ”بودن“ بود و 
اکنون که احساس وظیفه بر ”جاى خود را به دیگران سپردن“ 
اســت، خداحافظى تقدیم حضورتان، صمیمانه سپاســگزار 
تمامى تالش هاى زحمت کشان و تقاضاى پذیرش عذر قصور 
در انجام وظیفه، از خداوند متعال سربلندى و موفقیت خانواده 

بزرگ کشتى را خواستاریم.
■ محمد مجیرى، رییس هیأت کشتى استان اصفهان 
■ ایرج حیدرى، نایب رییس هیأت کشتى استان اصفهان 

■غالمرضا قربانى، مدیر روابط عمومى هیأت کشتى استان 
اصفهان 

جالب اینکه مدیر روابط عمومى هیئت هم خواسته در این موج 
سهمى داشته باشد و نام خود را به عنوان اعضاى مستعفى در 

این نامه آورده است!
 رسول خادم اخیراً در مصاحبه هاى خود به موضوع عدم 
رقابت ورزشکاران ایرانى با حریفان رژیم صهیونیستى 
پرداخته و خواستار ورود وزارت ورزش و جوانان، کمیته 

ملى المپیــک، وزارت امور خارجه و 
شوراى عالى امنیت ملى براى تعیین 
تکلیف این مسأله شده بود و ظاهرا 
به خاطر بالتکلیفى در این موضوع 

دست به استعفا زده است.
اما یــک روز پــس از این  اســتعفا 
سلطانى فر وزیر ورزش درباره استعفاى 

رسول خادم  موضع گیرى کرد و گفته: با 
استعفاى خادم مخالفت کردیم و موضوع 

پیش آمده براى فدراسیون کشتى را  حل و 
فصل مى کنیم.

به گزارش نصف جهان، با مخالفت با اســتعفاى 
رئیس فدراسیون کشتى باید دید سرنوشت همه دست 

اندرکارانى که اســتعفا دادند به کجا کشیده مى شود و اگر 
همه بر مى گردند، آن موقــع رئیس و نائب رئیس و همچنین 
مدیر روابط عمومى هیئــت که در حمایت از خادم اســتعفا 
داده اند بى خیال نامه پر سوز و گدازشــان شده و به کارشان 

ادامه مى دهند یا خیر!  

ستان اصفهان 
شتى استان اصفهان 

 عمومى هیأت کشتى استان 

مومى هیئت هم خواسته در این موج 
نام خود را به عنوان اعضاى مستعفى در 

ست!
ض اخیراً در مصاحبه هاى خود به موضوع عدم  خ ضا خ ا
زشکاران ایرانى با حریفان رژیم صهیونیستى 
 و خواستار ورود وزارت ورزش و جوانان، کمیته 

یاستعفاى خادم مخالفت کردییمو موضوع
نکپیش آمده براى فدراسیونکن کشتى را  حل و 

فصل مى کنیم.
ن،به گزارش نصف جهان،ن، با مخالفت با اســتعفاى 

کشترئیس فدراسیون کشتشتى باید دید سرنوشت همه دست 
اساندرکارانى که اسه اســتعفا دادند به کجا کشیده مى شود و اگر 

ر مى گهمه بر مىگر مى گردند، آن موقــع رئیس و نائب رئیس و همچنین 
هیئــت که در حمایت از خادم اســتعفا  روابط عمومى مدیمدیمدیر
داده اند بى خیال نامه پر سوز و گدازشــان شده و به کارشان 

ادامه مى دهند یا خیر!  

ب 
ن 

ززرگ کشتى را خواستاریم.بز
■■■ محمد مجیرى، رییس هیأت کشتى استان

■ ایرایرج حیدرى، نایب رییس هیأت کشتى ایر
المالمرضا قربانى، مدیر روابط عمغالم ■

اصفهان 
 مدی مدیر روابط عموجالب اینکه مدی

شد وشد و ناسهمى داشته باشد و
است این نامه آورده
 رسول خادم اخ
رقابت ورزش
پرداخته و

مهم ترین حاشیه دربى پنجشنبه در ساعاتى قبل از شروع این مسابقه، دستگیرى 
دخترانى بوده که دوســت داشــتند این بازى مهم را از نزدیک ببینند.آنطور که 
خبرگزارى ها نوشتند، ساعاتى قبل از شروع این دیدار تعدادى از بانوان و دختران 
عالقمند به فوتبال قصد داشتند با پوشش پســرانه وارد ورزشگاه شوند از سوى 

ماموران بازداشت شدند و به بیرون از ورزشگاه هدایت شدند.

رئیس فدراســیون بین المللى فوتبال با اشــاره به 
مشکالتى که براى پرداخت حق پخش تلویزیونى 
وجود دارد گفت: اگر مســئوالن این مشکل را حل 

نکنند دیگر به ایران نمى آیم.
  جیانى اینفانتینو در دیدار با برخى اعضاى خانواده 
فوتبال   گفت: بسیار خوشحالم در کشورى هستم 
که فوتبال را زندگى مــى کند. براى همین 

احساس مى کنم در خانه ام هستم.
 رییس فیفا ادامه داد: در کنار خانواده بزرگ 
فوتبال ایران هســتم و اینطور شروع 
مى کنــم. از اعمــاق قلبم از 
عملکردى کــه رقم زدید 
قدردانى مى کنم. تمام 
ســاعاتى کــه براى 
دخترها و پســرهاى 
جامعه تــان فوتبال 
بــازى مــى کنید 
براى این اســت 
کــه مطمئــن 
باشــید آنهــا

 مــى توانند 
ل  تبــا فو
ى  ز بــا
کنند. از 

اسطوره هاى فوتبال ایران تشکر مى کنم. آنها نقش 
شایانى داشتند در ایجاد فدراسیون پنج ستاره ایران.  
همه باید با هم موافق باشیم ستاره هایى هستند که 
درزمین مى جنگند و ما بایــد موفقیت را براى آنها 
فراهم کنیم. وى با اشاره به پیشرفتى که فوتبال ایران 
در بخش بانوان داشته است گفت: به خاطر سرمایه 

گذارى در فوتبال بانوان تبریک مى گویم.
اینفانتینو سپس براى آنها دســت زد تا اینگونه به 

ستایش بانوان فوتبالى بپردازد.
او  در ادامه گفت: بیایید فوتبال را بیش از این پیشرفت 
بدهیم. باید به 50 درصد از جمعیت مان که خانم ها 
هستند بیشتر اهمیت دهیم. باید به فدراسیون فوتبال 
و کشــور ایران بابت پیشــرفت هاى چشمگیرش 
تبریک بگوید. شما تنها کشورى هستید که در دنیا 
پنج ستاره دارید که تاییدى است بر میزان موفقیت 
در ایران.  وى ادامه داد: یادمان نرود ایران به پنج جام 
جهانى صعود کرده است و این بار به عنوان دومین 
تیم به جام جهانى روسیه صعود کرده است. همین 
مى تواند نشانه خوبى باشــد براى حضور قدرتمند 

در جام جهانى.
 اینفانیتو گفت: دو سال پیش که به ایران آمدم هنوز 
رییس نشده بودم. مایل بودم در نامزدى ریاست فیفا 
راى بیاورم. این اتفاق هم افتاد. حاال پس از دو سال و 
سه روز که آمدم باید بگویم اوال موضوع این است که 
به عنوان رییس فیفا انتخاب شدم و پنج اتفاق بعدى 

که پس از آن رخ داد صعود تیم ایرانى به جام جهانى 
بود. پس مى توانم بگویم از زمانیکه آمده ام همه چیز 
براى فوتبال ایران خوب پیش رفته است. براى ایران 

خوب باشد یعنى براى فیفا خوب است.
 وى گفت: دوســت دارم ایران بســیار قدرتمند در 
فوتبال شود. چونکه به فوتبال دنیا کمک مى کند. 
تالش بسیارى در ایران شده است تا به خواسته هاى 
خود برسیم. البته باید در زمینه هایى نظیر حق پخش 

تلویزیونى و .. حل شود.
اینفانتینو ادامه داد: واقعا متعجب مى شــوم وقتى 
مى شــنوم حق پخش تلویزیونى به باشگاهها داده 
نمى شود. پخش کننده هاى تلویزیونى نگاه اجتماعى 
به فوتبال مى بخشند. کافى است به جایگاه فوتبال 
مثل بازى  دربى توجه کنیم. پس اگر ایران نمى خواهد 
جایگاه خودش را در جهان از دست بدهد بسیار مهم 
اســت که حق پخش تلویزیونى به باشگاهها داده 
شود. این اتفاق در همه جاى دنیا رخ مى دهد و نمى 
تواند فوتبال از آن جدا شود.  باید این امر تحقق پیدا 
کنند. ایران نمى تواند از این موضوع جدا شود. دوست 
دارم تقاضا کنم از مسئوالنى که تصمیم سازى مى 
کنند تا این مساله را اصالح کنند.اینفانتینو لحنش 
را کمى تغییر داد و گفت: اگر اینطور نشود باید بگویم 
براى آخریــن بار خواهد بود به ایــران مى آیم تا به 
تشویق موفقیت هایتان بپردازم. نباید بگذاریم این 

اتفاق بیفتد.

هشدار اینفانتینو  

براى آخرین بار به ایران مى آیم اگر...

بلاز دیدار برابر السد به ستایش 
خت.

نقــل از الــراى، در ــه
ب ترین بازى هفته 

دو تیم مدعى  طر
مصاف هم ل به
ورعلى گنجى 
 خاطر آسیب 
این ش را در

کند.
کــره اى 
گذارترین 
 ستایش 
داخت و 
بىاست 
و کلیدى 
کغیبت او

 این مهاجم 
ــت: ژاوى را همه  مى 

ت اما ما هم تیم خوبى هستیم
ز بازى مى شویم.

که دو تیم رقابت  ر مىشود
نوان قهرمانى در فصل جارى 
متیاز اختالف در صدر جدول

گ تمام گذاشت

ز پورعلى گنجىز پورعلى گنجى

رئیس فدراســیون بین المللى فوتبال با اشــاره به 
مشکالتى که براى پرداخت حق پخش تلویزیونى 
وجوجود دارد گفت: اگر مســئوالن این مشکل را حل 

یگر به ایران نمى آیم.نکنند دیگر به ایران نمى آیم.
  جیانى اینفانتینو در دیدار با برخى اعضاى خانواده 
فوتبال   گفت: بسیار خوشحالم در کشورى هستم

که فوتبال را زندگى مــى کند. براى همین 
احساس مى کنمدر خانه ام هستم.

 رییس فیفا ادامه داد: در کنار خانواده بزرگ
فوتبال ایران هســتم و اینطور شروع 
قلبم از اعمــاق مممىىى کنــم. از

عملکردى کــه رقم زدید 
قدردانى مى کنم. تمام 
ســاعاتى کــه براى

دخترها و پســرهاى 
جامعه تــان فوتبال 
بــازى مــى کنید 
براى این اســت 
کــه مطمئــن
باشــید آنهــا

 مــى توانند 
ل تبــا فو

ى  ز بــا
کنند. از 

ر بر
مذاکرات برادران شفیعى زاده با وکالى 
دروازه بان سابق برزیلى تیم استقالل اهواز 
تاکنون به توافق طرفین منجر نشده است. 

 شکایت لوئیز فرناندو که در فصل 94-95 
دروازه بان اســتقالل اهواز بود، موجب 
شده فیفا تاکنون 6 امتیاز از این تیم دسته 
دومى کسر کند و آنها را در آستانه سقوط 

قرار دهد.
فیفا به باشگاه استقالل اهواز مهلت داده 
تا مطالبات فرناندو را پرداخت کنند چراکه 
در غیر اینصورت و قدم دوم بعد از کسر 6 
امتیاز که اعمال شــده، انداختن این تیم 
ریشه دار به دسته پایین تر(لیگ سه) است.

برادران شفیعى زاده، مالکان سابق باشگاه 
استقالل اهواز بنابر درخواست هواداران 
ُپر شمار این تیم خوزستانى براى حل این 
مشکل وارد عمل شدند و تاکنون با اینکه 
ایمیل هاى زیادى از سوى آنها ارسال شده 
ولى توافقى بین طرفین براى تخفیف یا 
نحوه پرداخت به دست نیامده است. نکته 
جالب توجه در این پرونده این اســت که 
مسؤوالن فعلى باشــگاه استقالل اهواز 
قادر به پرداخت مطالبات فرناندو نیستند 
و حتى تالشــى براى رفع این مشــکل 
نمى کنند؛ از سوى دیگر سخت گیرى ها 
و عدم انعطاف پذیرى گلــر برزیلى عدم 
رعایت عرف موجود درپرونده هاى مشابه 

نیز شبهه برانگیز است.

این فرناندوى    
خطـرناك!

دستگیرىدستگیرى
 دختران پسرپوش  دختران پسرپوش 
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شیر و لبنیات کم چرب مصرف کنید
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت گفت: درشرایط آلودگى هوا، همه 
گروه هاى سنى آسیب پذیر هســتند و رعایت توصیه هاى تغذیه اى در این شرایط به 

سالمت مردم و کاهش عوارض آلودگى هوا کمک مى کند.
زهرا عبداللهى با بیان اینکه برخى از گروه ها مانند کودکان، افراد مسن، مادران باردار و 
بیماران قلبى و ریوى در شرایط آلودگى هوا، بیشتر در معرض خطر قرار دارند، افزود: در 
شرایط آلودگى هوا، مردم و به ویژه گروه هاى حساس باید شیر و لبنات کم چرب را مصرف 
کنند و مصرف روزانه دو لیوان شیر کم چرب به کاهش عوارض ناشى از آلودگى هوا کمک 
مى کند، زیرا کلسیم موجود در شیر مانع از جذب آالینده هایى مانند فلزات سنگین مى شود.

وى از میوه هاى داراى ترکیبات آنتى اکسیدان به عنوان مواد غذایى مفید در زمان آلودگى 
هوا یاد کرد و گفت: مصرف میوه هاى داراى ترکیبات آنتى اکسیدان از سلول هاى بدن در 
مقابل آسیب دیدن در شرایط آلودگى هوا محافظت مى کند. عبداللهى از سیب به عنوان 
 A، E یکى از میوه هاى سرشار از آنتى اکسیدان یاد کرد و گفت: میوه هاى داراى ویتامین
و C خاصیت آنتى اکسیدان دارند. عبداللهى افزود: مرکبات و میوه هاى با رنگ نارنجى، 
زرد و قرمز، موز، خرمالو، انواع فلفل هاى سبز و نارنجى، هویج، چاى سبز و سیاه، روغن 
هاى سویا، آفتابگردان، کلزا و زیتون نقش آنتى اکسیدانى دارند و در شرایط آلودگى هوا 
از بدن مراقبت مى کنند. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مصرف دو 
وعده ماهى در هفته را در شرایط آلودگى هوا بسیار مهم دانست و اظهار داشت: ماهى به 
دلیل وجود ویتامین E و امگا 3 به کاهش عوارض آلودگى هوا کمک مى کند.وى بر مصرف 
زیاد آب و مایعات در زمان آلودگى هوا تأکید کرد و گفت: مصرف آب و مایعات در شرایط 
آلودگى باعث شستشوى دســتگاه گوارش و رفع عطش و خشکى دهان ناشى از این 
شرایط هوایى مى شود و از سوى دیگر ، با مصرف آب، بخشى از آلودگى هوا که وارد بدن 

شده، از راه ادرار، دفع مى شود.

غذاهایى که ریسک ابتال به سرطان روده را افزایش مى دهند

مصرف غالت، کلم و سبزى هاى خشک باشند زیرا بدن آنها در هضم گلوتن کمى دچار مشکل 
است.

A گروه خونى
سیستم ایمنى دستگاه گوارش دارندگان گروه خونى A به دلیل مصرف بیشتر گیاهان ضعیف تر 
است و در هضم پروتئین هاى حیوانى دچار مشکل هســتند. به نظر مى رسد این افراد نسبت به 
 O و B کارسینوماى معده (سرطان معده) و روده بزرگ حساســیت بیشترى از سایر گروه هاى
داشته باشند. بیشــتر افرادى که گروه خونى A دارند، گیاهخوار هستند، زیرا در هضم گوشت و 

شیر مشکل دارند.
توصیه ما به این افراد، مصرف کمتر گوشــت و شــیر و در عوض مصرف بیشتر سبزى  و غالت 
است. از میان پروتئین هاى حیوانى، بدن این گروه، گوشــت سخت پوستانى مانند میگو را بهتر 

هضم مى کند.

B گروه خونى
آمارها نشان مى دهد این گروه خونى بیشتر در اروپاى شــرقى شایع است. میزان سازگارى این 
گروه خونى با هر نوع آب وهوایى بسیار باالســت و افراد با این گروه خونى به طور کلى سیستم 

ایمنى، عصبى و فیزیکى خوبى دارند.
دارندگان این گروه خونى نیز مانند گروه خونى O، بیشتر در معرض ابتال به بیمارى هاى خودایمنى 
هستند و در برابر بیمارى هاى ویروسى بسیار ضعیف هستند. دستگاه گوارش این افراد تقریباً با هر 

ماده غذایى سازگار است و به عنوان مثال مى توانند به راحتى لبنیات مصرف کنند.

AB گروه خونى
تعداد دارندگان این گروه خونى چندان زیاد نیست. 

دستگاه گوارش آنها به نســبت ضعیف تر از دارندگان گروه خونى O است و به راحتى نمى توانند 
پروتئین هاى حیوانى را هضم کنند زیرا مقدار اسید معده آنها کاهش یافته و به قدر نیاز آنزیم ترشح 
نمى کنند. با این حال میزان مصرف گوشت قرمز و مواد غذایى مدرن مانند انواع فست فود در آنها 
باالست. سیستم ایمنى این افراد نیز تا حدى ضعیف عمل مى کند و به همین علت، آنها به راحتى 

در برابر باکترى ها و آلرژن ها از پا درمى آیند.

چرا بعضى غذاها را نمى توانیم بخوریم 

رابطه گروه هاى خونى با سالمت افراد
چرا برخى مى توانند به راحتى گوشت یا شــیر را هضم کنند اما گروهى دیگر در هضم این مواد 
غذایى دچار مشکل مى شوند؟ آیا مى دانستید این مشکالت تا حدى به گروه خونى شما وابسته 
اســت؟ افراد به دالیل گوناگون از هم متمایز مى شــوند و یکى از این تمایز ها در گروه  خونى

 آنهاست.
به عنوان مثال فردى که گروه خونى A+ دارد نمى تواند از فردى که گروه خونى B- دارد خون 
دریافت کند زیرا بدنش به شدت واکنش نشان مى دهد. در مورد مواد غذایى نیز همین مسئله وجود 
دارد، یعنى برخى مواد غذایى که بدن برخى افراد به خوبى مى پذیرد، با دستگاه گوارش برخى دیگر 
سازگار نیست. هرچند دستگاه گوارش قدرت سازگارى باالیى دارد اما اگر بدانید چه موادغذایى 
با بدن شما سازگارتر اســت، نیازى نیست بى دلیل دســتگاه گوارش خود یا فرزندتان را خسته

 کنید.

O گروه خونى
گروه خونى O قدیمى ترین و شــایع ترین گروه خونى است. بررســى ها نشان داده گروه خونى 
انسان هاى اولیه O بوده و با توجه به اینکه آنها بیشتر گوشــتخوار بوده اند، بدنشان با این ماده 
غذایى سازگار شده است. معده افرادى که گروه خونى O دارند اسید و تمام آنزیم هاى الزم براى 

هضم پروتئین هاى حیوانى را به اندازه کافى تولید مى کند. 
از جمله دیگر مزیت هاى این گروه خونى مى توان به سیســتم ایمنى قوى و متابولیســم خوب 
اشــاره کرد؛ البته جالب اســت بدانید سیســتم ایمنى خوب و قوى این گروه باعث مى شــود 
افرادى با این گروه خونى بیشــتر بــه بیمارى هاى خودایمنى مبتال شــوند و میــزان ابتال به 
آلرژى نیز به همین علت در آنها باالتر باشــد. دســتگاه گوارش دارندگان گــروه خونى O به 
راحتى با غذاهاى جدید ســازگار نمى شــود و به جز پروتئین، با ســایر گروه هاى غذایى دچار 
مشکل اســت. اگرچه این عدم تحمل را نمى توان مسئول بروز مشــکالت جدى در این افراد 
دانســت، ولى این افراد ظاهراً در ابتال به زخم هاى معده و اثنى عشــر حساســیت بیشــترى

 دارند.
از آنجا که دستگاه گوارش این گروه خونى با مصرف پروتئین مشکلى ندارد، میزان چربى دریافتى 
این افراد باالست و به همین علت خطر ابتال به ســختى شرائین و ناراحتى هاى قلبى – عروقى 
در آنها افزایش مى یابد. به دارندگان گروه خونى O توصیه مى شود در درجه اول میزان مصرف 
پروتئین هاى حیوانى را کاهش دهند و سعى کنند سبزى را وارد برنامه غذایى شان کنند اما مراقب 

چرا بعضى

یک مطالعه جدید نشان مى دهد که خوردن گوشت قرمز، نان سفید و نوشیدنى هاى حاوى قند ممکن است باعث افزایش خطر ابتال به سرطان روده بزرگ شود.
بررسى داده هاى دو مطالعه نشان مى دهد این مواد خوراکى همگى موجب افزایش التهاب در بدن شــده و التهاب نیز با احتمال باالتر ابتال به سرطان روده 

مرتبط است.
به گمان محققان، التهاب ناشى از تغذیه، حداقل یکى از علل تأثیر رژیم غذایى مى تواند باشد. 

به گفته محققان، گوشت فرآورى شده، گوشت قرمز، آرد تصفیه شده و نوشیدنى هاى قندى از جمله مواد خوراکى مرتبط با التهاب ناشى از سرطان است.
از سوى دیگر، سبزیجات برگدار سبز، سبزیجات زرد تیره، غالت کامل، قهوه و آبمیوه طبیعى موجب کاهش التهاب مى شوند. 

یک عضو انجمن پزشــکان ورزشــى با بیــان اینکه
 ورزش هاى کششــى مانند یوگا، ژیمناستیک و شنا به 
افزایش قد کمک مى کنند، گفت: انجام حرکات کششى 
نه تنها باعث کوتاهى قد نمى شــود، بلکه موجب رشد 

عضالنى بدن و تقویت بافت استخوانى مى شود.
حسین ســعادت مهر در پاسخ به این پرســش که آیا 

ســتیک  یمنا ســبب ژ

کوتاهى قد در 
بزرگســالى مى شود یا 

خیر؟ گفت: هر ورزشى شرایط فیزیکى 
خاص خود را مى طلبد، به عنوان مثال در رشــته 
بســکتبال و والیبال افرادى موفق هســتند و به 
قهرمانى مى رســند که از ابتدا قد بلندى داشته 
باشند و در ژیمناســتیک افرادى که کوتاه قد 
هستند، موفق ترند؛ زیرا در این رشته سرعت، 
چابکى و قدرت عکس العمل بســیار مهم 
اســت و این ویژگى ها در افراد کوتاه قد 

بارزتر است.

وى ادامه داد: به همین دلیل وقتى مــردم افراد قد بلند 
در بســکتبال یا کوتاه قد در ژیمناستیک را در تلویزیون 
مى بینند، این باور غلط در ذهنشان شکل مى گیرد که این 

ورزش سبب کوتاهى قد مى شود.
سعادت مهر گفت: فعالیت فیزیکى در رشد و افزایش قد 
در دوران کودکى نقش مهمى دارد، به طورى که ورزش 
کردن باعث تحریک آزاد شدن هورمون رشد مى شود و 
زمانى که این هورمون آزاد مى شود، کودکى که صفحات 
رشد در استخوان هایش بسته نشده است، از رشد 
بیشترى در مقایسه با زمانى برخوردار خواهد 

شد که از لحاظ فیزیکى فعال نباشد. 
وى اظهارداشــت: فعالیت فیزیکى و 
ورزش حتى در دوران بعد از بلوغ هم 
در قد افراد مؤثر است، به طورى که از 
بسیارى از ناهنجارى هاى اسکلتى 
که سبب کوتاه تر شدن 
قد مى شود و همچنین 
فشــردگى  از 
. . دیسک ها و.

گیــرى  جلو
مى کند.

یــن  ا
عضو 

انجمن پزشــکان ورزشى بیان داشــت: کم تحرکى و 
عدم تحرك کافى باعث تغییر متابولیسم  بدن مى شود که 
به دنبال آن، ترشح هورمون هاى بدن را با نقص مواجه 

کرده و مانع از حداکثر شدن رشد مى شود. 
وى افزود:عوامل رشد در افراد نیز شامل عوامل وراثتى، 

تغذیه مناسب، فعالیت ورزشى و خواب مناسب است.
ســعادت مهر اظهار کرد: تمرینات کششــى و فعالیت 
ورزشى از جمله راهکارهایى اســت که مداومت بر آن 
موجب افزایش قد نوجوانان مى شود و نوجوانان با انجام 
حرکات کششــى در طول روزهاى هفته، موجب رشد 
عضالنى بدن و تقویت بافت استخوانى خود مى شوند و 
به این ترتیب به پیشگیرى از تراکم استخوان در ستون 
فقرات و خمودگى در این بخش از بدن منتهى مى شود. 
وى ادامه داد: این تمرینات عالوه بر آنکه افزایش قد را 
با خود به همراه دارند، با تنظیــم هورمون هاى بدن به 

افزایش نشاط و شادابى کودکان نیز کمک مى کند.
او ادامه داد: اگر کودکى شش روز در هفته و هر روز بیش از 
سه ساعت به یک فعالیت ورزشى شدید مانند فوتبال یا دو 
و میدانى بپردازد، فشارهاى شدیدى بر صفحات رشدش 
وارد مى شــود. اما اگر کودك روزانه 30 دقیقه یا هفته 
اى چهار پنج بار به مدت یک ساعت ورزش کند، باعث 
تحریک صفحات رشد مى شود و به رشد او کمک مى کند. 

آیا ژیمناستیک سبب کوتاهى قد در بزرگسالى مى شود؟

افزایش قد کمک مىکنند، گفت: انجام حرکات کششى
قد نمى شــود، بلکه موجبرشد باعث کوتاهى نه تنها

عضالنى بدن و تقویت بافت استخوانى مى شود.
حسین ســعادت مهر در پاسخ به این پرســش که آیا 

ســتیک  یمنا ســبب ژ

کوتاهى قد در
بزرگســالى مى شود یا 

خیر؟ گفت: هر ورزشى شرایط فیزیکى 
خاص خود را مى طلبد، به عنوان مثال در رشــته 
بســکتبال و والیبال افرادى موفق هســتند و به 
قهرمانى مى رســند که از ابتدا قد بلندى داشته 
باشند و در ژیمناســتیک افرادى که کوتاه قد 
هستند، موفق ترند؛ زیرا در این رشته سرعت، 
چابکى و قدرت عکس العمل بســیار مهم 
اســت و این ویژگى ها در افراد کوتاه قد 

بارزتراست.

مى بینند، این باور غلط در ذهنشان شکل مى گیرد که این
ورزش سبب کوتاهى قد مى شود.

سعادت مهر گفت: فعالیت فیزیکى در رشد و افزایش قد
در دوران کودکى نقش مهمى دارد، به طورى که ورزش
کردن باعث تحریک آزاد شدن هورمون رشد مى شود و
زمانى که این هورمون آزاد مى شود، کودکى که صفحات
رشد در استخوان هایش بسته نشده است، از رشد
بیشترى در مقایسه با زمانى برخوردار خواهد

شد که از لحاظ فیزیکى فعال نباشد. 
وى اظهارداشــت: فعالیت فیزیکى و
ورزش حتى در دوران بعد از بلوغ هم
در قد افراد مؤثر است، به طورى که از
ناهنجارى هاى اسکلتى بسیارى از
که سبب کوتاه تر شدن
قد مى شود و همچنین
فشــردگى از 
. . دیسک ها و.
گیــرى جلو

مى کند.
یــن ا
عضو 

ت آن، به دنبال
کرده و مانع از
وىافزود:عوا
تغذیه مناسب
ســعادت مهر
ورزشى از جم

موجب افزایش
حرکات کشش
عضالنى بدن
به این ترتیب
فقرات و خمود
ادامه داد: وى
با خود به همر
افزایش نشاط
او ادامه داد: اگر
سه ساعت بهی
و میدانى بپردا
وارد مى شــو
اى چهار پنج
تحریک صفح

آلوئه ورا :
این گیاه یک روشن کننده پوست طبیعى 
به شــمار مى رود و مى توانــد به راحتى 
لکه ها را حذف کند و شدت رنگدانه هاى 
پوســتیرا کاهش داده بنابراین سبب کم 
رنگ شدن لکه هاى پوســتى مى شود 
و مى تواند لکه هاى ســر ســیاه را نیز از 

بین ببرد.
■   ماست ترش :

یکى از درمان هاى خانگى براى برطرف 
کردن لکه هاى ناشى از آفتاب است. وقتى 
احساس مى کنید این لکه ها خیلى زیاد 
شده اند، مى توانید ماست ترش استفاده 
کنید.تکرار مداوم این ماســک به آرامى 

لکه هاى پوستى را از بین مى برد.
■   جو :

مخلوط جو و دوغ به از بین رفتن لکه هاى 
پوستى کمک مى کند. مخلوط دوغ و جو 
سبب الیه بردارى مالیم پوست شده و به 
آن روشنى محسوسى مى دهد و لکه هاى 

قهوه اى را به حداقل مى رساند.
■   آبلیمو :

به دلیل وجود اســید سیتریک به 
عنوان یک روشن کننده پوستى 

قوى شناخته مى شود. 
■   سیب زمینى :

سیب زمینى خام اثر روشن 
بخشى روى پوست دارد و 

مى توانید لکه هاى پوستى 
را از بین ببرد. 

■   بادام :
منبع غنى ویتامین E اســت. بادام 

به حذف لکه هاى قهوه اى پوســت 
کمک مى کند. 
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فواید بى نظیر نوشیدن قهوه
در حال حاضر کافئین پرمصرف ترین ماده فعال کننده 
روان در جهان به شمار مى رو د و انرژى بدن را افزایش

 مى دهد. بیشــتر افراد کافئین را از طریق مصرف قهوه 
دریافت مى کنند اما مردم اغلب این دغدغه را دارند که باید 
مصرف آن را کاهش داد یا قطع کرد. برخى هم در مصرف 
روزانه آن افراط مى کنند کــه باعث بى خوابى، افزایش 
ضربان قلب و بى قرارى مى شود. بسیارى از تحقیقات 
انجام شده در مورد مصرف قهوه نشان مى دهد که قهوه 
براى بدن ضرر ندارد و حتى با خواص کامًال مطلوبى هم 
همراه است و هرچند در بیشتر موارد نمى توانیم بگوییم که 
قهوه واقعاً فوائدى براى سالمتى دارد، اما از آزمایشات 
چنین برمى آید که مصرف کنندگان قهوه کمتر دچار انواع 

خاصى از بیمارى ها مى شوند:
■ سالمت کبد: بررســى نتایج  مطالعات نشان داد 
نوشیدن میزان بیشــترى از قهوه با کاهش خطر ابتال 
به سیروز کبدى مرتبط اســت. نوشیدن یک فنجان 
قهوه در طول روز خطر ابتال به سیروز را تا 22 درصد 
کاهش مى دهد که با افزایش مصرف قهوه، روزانه این 

تأثیرگذارى بیشتر مى شود.
■ بیمارى قلبى: افرادى که در طول روز سه 

یا چهار فنجان قهوه مصرف مى کنند، 19 
درصد کمتر احتمال دارد بر اثر بیمارى هاى 

قلبى عروقى فوت کنند.
■ دیابت نوع2: مصرف هــر فنجان قهوه 

اضافه در روز با کاهش 7 درصدى ابتال به دیابت نوع2 
را به دنبال دارد.

■ سرطان: کارشناسان در یــک بررســى دریافتند 
نوشیدن قهوه حداقل به میزان ســه فنجان در روز 18 

درصد احتمال ابتال به ســرطان را 
کم مى کند.

■ بیمارى آلزایمر و زوال عقلى: 
مصرف مرتب قهوه با کاهش 16 درصدى 

خطر ابتال به آلزایمر و زوال عقلى ارتباط دارد.
■ افسردگى: نوشیدن حداقل یک فنجان 

قهوه در هفته خطر ابتال به افسردگى را 15 درصد 
کاهش مى دهد و مصرف کنندگان قهوه 45 درصد 

کمتر احتمال دارد خودکشى کنند.

■ کاهش مرگ و میر زودهنگام: مردانى که در 
طول روز سه یا چهار فنجان قهوه مصرف مى کنند ،12 
درصد کمتر دچار مرگ زودهنگام مى شوند و این رقم در 

زنان 7 درصد است.

اختالف نظرهاى بسیارى در مورد فوائد و مضرات احتمالى 
مصرف سویا بر روى سالمتى وجود دارد.

سویا حاوى 40 درصد پروتئین و 20 درصد روغن است و 
به همین دلیل، از کاربردهاى متعددى برخوردار است و به 
عنوان ماده غذایى، در مکمل ها و مصارف صنعتى به کار 
گرفته مى شود. سویا پروتئین کاملى است که دربردارنده 
تمامى 9 آمینو اسید است. این ماده خوراکى منبع پروتئینى 
مهمى براى بسیارى از افراد به خصوص افراد گیاهخوار به 
حساب مى آید. میزان چربى اشباع شده در سویا پایین است 
و غیر از پروتئین ، سرشار از ویتامین C و اسید فولیک است. 
همچنین سویا منبع خوبى از فیبر، کلسیم، آهن،  منیزیم و 
پتاسیم به حساب مى آید.  کارشناسان در بررسى هاى متعدد 
دریافته اند گنجاندن سویا در رژیم غذایى فواید متعددى 
براى ســالمتى به همراه دارد که مى توان بــه موارد زیر 

اشاره کرد:
■سالمت قلب

سویا با سطح کلسترول سالم تر همراه است؛ به همین دلیل 
مى تواند به کاهش خطر بیمارى قلبى کمک کند. بررسى ها 
نشان مى دهد مصرف سویا به طور چشمگیرى کلسترول، 

ترى گلیسیرید و کلسترول بد را کاهش مى دهد.
■چاقى

محققــان در مطالعاتى به بررســى تأثیــر مکمل هاى 
ایزوفالون هاى ســویا روى وزن زنان در دوره یائسگى 
پرداختند. ایزوفالون هاى سویا ترکیب هایى هستند که 
ویژگى هاى مشابه با استروژن دارند. با باال رفتن سن، میزان 
استروژن در زنان به طور طبیعى کاهش مى یابد و خطر ابتال 
به برخى مشکالت را افزایش مى دهد. محققان در مجموع 
نتیجه گرفتند مکمل هاى ایزوفالون به کاهش چشمگیر 

وزن بدن منجر مى شود.
■سرطان پستان

در گذشته این نگرانى وجود داشت که ممکن است سویا 
براى زنانى با میزان خطر باالى ابتال به سرطان پستان یا 
مبتالیان به آن مضر باشد. هرچند اکنون این نگرانى وجود 
ندارد. بررسى نتایج چندین مطالعه نشان مى دهد مصرف 

سویا مى تواند خطر ابتال به سرطان پستان را کاهش دهد.
سویا عالوه بر خواصى که دارد، ممکن است براى برخى از 
افراد با عوارض جانبى همراه باشد. به طور مثال گفته شده 

سویا بر عملکرد تیروئید تأثیر مى گذارد.

 ماده خوراکى کوچک با خواص شگفت انگیز
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5 نفر که یک فرد 35 ساله را به منظور خالى کردن حساب 
وى در شــهریار به گروگان گرفته بودند، با عملکرد سریع 

پلیس دستگیر شدند.
به گــزارش مهر، صبــح چهارشــنبه فردى بــه یکى از

 طالفروشى هاى شهریار مراجعه کرده و پس از خرید مقدارى 
طال، براى پرداخت مبلغ آن از کارت عابر بانک استفاده مى 
کند، اما کلمه عبور یک کارت را دو بار اشتباه وارد مى کند، 
این امر سبب مى شود، تا طالفروش به وى مشکوك شده و 

پلیس را مطلع کند.
حضور پلیس سبب فرار فرد مشکوك مى شود، اما در نهایت 
نیروهاى انتظامى شــهریار وى را دســتگیر مى کنند و در 
خصوص صاحب کارت عابربانک از او سئوال مى کنند، اما 

فرد مشکوك بیان مى دارد که مالکیت کارت متعلق به یکى 
از دوستان وى است.

پلیس که به شــدت به رفتار وى مشکوك شده بود، پس از 
دریافت مشــخصات صاحب کارت و تماس با شماره وى 
متوجه مى شود، که گوشى نزد پدر صاحب کارت است و بیان 

مى دارد، از صبح از پسر 35 ساله اش اثرى نیست.
در این لحظه فرد مشکوك زبان به اعتراف مى گشاید و اعالم 
مى کند که صبح صاحب کارت را در شهرك «وایین» به زور 
و تهدید چاقو سوار بر خودرو کرده و به عنوان گروگان به یک 
اصطبل در حومه شهر شــهریار برده است و قرار شده با 13 
میلیون تومان پول داخــل کارت عابربانک خرید کند و اگر 

خرید وى با موفقیت همراه بود، گروگان را آزاد کند.

پلیس در این لحظه با کسب مجوز از دادستانى شهریار در 
اقدامى سریع و غافلگیر کننده فرد گروگان را آزاد کرده و در 

این خصوص پنج نفر را دستگیر مى کند.

بامداد پنج شنبه در درگیرى خیابانى در مرز مهران یک 
نفرکشته و دو نفر زخمى شدند.

جانشــین انتظامى شهرســتان مهران با تأیید این خبر 
گفت: درگیرى و چاقوکشــى در جاده پایانه مرزى که 
بر اثر اختالف در کسب و کار بود منجر به قتل یک نفر

 شد.
ســرهنگ صفرعلى کرمى افزود: صبح روز پنج شنبه 
وقوع یک درگیرى و چاقوکشــى منجر به قتل در جاده 
پایانه مرزى مهران به مرکز فوریت هاى پلیســى 110 
گزارش شد و بالفاصله مأموران کالنترى و آگاهى در 
محل حاضر شــدند، که در بررسى هاى اولیه مشخص 

شد به علت اختالفات قبلى در کسب و کار، درگیرى بین 
طرفین انجام و یک جوان توسط دو نفر با چاقو مجروح 
شــده اســت. وى ادامه داد: در این درگیرى متأسفانه 
بر اثر شــدت جراحات وارده پســر جوانى روى تخت 
بیمارســتان به کام مرگ فرو رفت. جانشین انتظامى 
مهران با بیــان اینکه ضاربان بالفاصلــه پس از وقوع 
قتل از محل متوارى شده اند گفت: با توجه به شناسایى 
ضاربان، تیــم هایى از پلیس هــاى تخصصى، پلیس 
آگاهى و یگان امداد تشــکیل و تالش براى دستگیرى 
عامــالن درگیرى بــه صورت ویــژه در دســتور کار

 قرار گرفته است.

2 سارق حرفه اى فکر مى کردند که گرد و غبارهاى استان 
خوزستان باعث از کار افتادن دوربین ها شده و به راحتى دست 

به سرقت لوازم داخل خودرو در آبادان مى زدند.
چندى قبل با افزایش پرونده هاى ســرقت داخل خودرو از 
جلوى اداره ها و دانشــگاه آزاد آبادان تیمى از مأموران دایره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهى براى دستگیرى عامالن این 
دزدى ها وارد عمل شدند. کارآگاهان با حضور در محل هاى 
سرقت و بررسى هاى دوربین مداربسته موفق شدند تصویر 
دو سارق سابقه دار را شناسایى و با  اقدامات فنى مخفیگاه آنها 
ردزنى کنند و روز چهارشنبه در عملیاتى غافلگیرانه دو سارق 
جوان دستگیر شدند و در بازرســى از مخفیگاه آنها وسایل 
سرقتى زیادى به دست آمد. «على» 20 ساله یکى از متهمان 
در اعترافاتش گفت: «با پیچ گوشــتى اقدام به تخریب در 

خودروها مى کردیم و در چشم به هم زدنى لوازم داخل خودرو 
را به ســرقت مى بردیم. فکر مى کردیم به علت گرد و غبار 
کیفیت دوربین ها پایین آمده است، به همین دلیل به راحتى 

جلوى دوربین ها دست به سرقت مى زدیم.»
بنا به این گزارش، متهمان براى سیر مراحل قانونى در اختیار 

مقام قضائى قرار گرفته اند.

پیرمرد 75 ساله اى که به دلیل مشکالت مالى و هزینه هاى درمانى باالى 
همسرش اقدام به ساختن یک نیم طبقه براى دریافت اجاره کرده  بود، به 

دلیل سهل انگارى در ساخت و ساز راهى زندان شد.
به گزارش فارس، مشــکالت مالى «حاج حیدر» و باال رفتن هزینه هاى 
درمانى همســر این مرد 75 ســاله ارومیه اى، او را ناچار به بازسازى طبقه 
فوقانى محل سکونتشان مى کند تا با تجهیز نیم طبقه باال به سرویس حمام 

و آشپزخانه امکانات الزم جهت اسکان مستأجر را فراهم کند.
با پیشبرد کارهاى اساسى و انجام سفتکارى هاى الزم، براى پیشگیرى از 
فوت وقت، حاج حیدر به طور ضمنى موضوع آمادگى خود را براى میزبانى 
از یک مستأجر خانواده دار به امالکى نزدیک خانه اطالع مى دهد و از قضا 
فرداى همان روز متقاضى یک چنین محلى براى اجاره  پیدا مى شود اما حاج 
حیدر فرصتى را مى خواهد تا با سرعت شــرایط فعلى را به نتیجه مطلوبى 
برســاند و پس از آن قرار بازدید از محل را بگذارند اما در این میان به دلیل 

اطمینان از حفظ مورد پیدا شده تقاضاى تحریر توافقى کتبى را مى کند.
در صحبت هاى انجام شده با توصیفاتى که حاج حیدر از خانه خود مى کند، 
مقرر مى شود در کنار تکمیل پروژه ســاخت حمام مستقل و آشپزخانه اى 
مجهز، اتاقى کوچک هم در پشت بام ساختمان به عنوان اتاق خواب طراحى 
و تا روز تحویل ساخت آن پیگیرى شــود. ظرف فرجه پنج روزه حاج حیدر 
به همراه نوه دخترى و معمار آشناى خانواده کارها را تا مراحل نهایى پیش

 مى برد و براى مالقات حضورى با مستأجر یاد شده اعالم آمادگى مى کند اما 
در روزى که خانواده سه نفره  «احمدى» به نیت دیدن محل به خانه مى آیند، 
در مراجعه حضورى که البته از فرجه تعیین شده قدرى هم تخطى مى کند 
به مستأجر اعالم مى شود که اتاق خواب هم آماده شده و آنها مى توانند براى 

بازدید و اخذ مبلغى از قرارداد به خانه بیایند.
بر اساس همین تضمین مستأجران به همراه «آیدا» دختر شش ساله شان 
راهى ساختمان یاد شده مى شوند و در شرایطى که مادر این خانواده با حاج 
حیدر بر سر نورگیر آشپزخانه در حال صحبت بوده، صدایى هولناك به این 

صحبت هاى توأم به اشکال و توجیه، پایان مى دهد.

آیدا که به دور از والدین خود به پشــت بام رفته بود تا اتاق ســاخته شده را 
طبق صحبت هاى فراوانى که تا پیش از این شنیده بود ببیند، به دلیل عدم 
استحکام سازه روشنایى و به عبارتى به دلیل بى مباالتى حاج حیدر و البته بى 

احتیاطى خود این کودك از لبه ساختمان به پایین پرت مى شود.
با توجه به مشکل نخاعى پیش آمده براى این کودك و البته جراحت هاى 
شدید در ناحیه سینه، حاج حیدر با احتساب اینکه تنها در نصف دیه مسئولیت 
دارد به پرداخت مبلغى معادل یک میلیارد و 684 میلیون ریال بابت دیات 
اعضاى آســیب دیده محکوم و بابت ناتوانى در پرداخت از اسفند سال 94 

روانه حبس مى شود. هرچند در فرآیند رسیدگى به این پرونده کمیته صلح 
و سازش ستاد دیه در مراحلى مختلف این محکوٌم  به را اکنون به میزان 88 
میلیون تومان تقلیل داده است اما بابت همین الباقى پرداخت نشده فرد یاد 

شده در بند حضور دارد.
طبق گواهى ســتاد دیه حاج حیدر تا پیش از این مخارج معیشتى خود را با 
کار بر روى خودرویى مستهلک تأمین مى کرد که در جریان این مشکل به 
منظور تأمین بخشى از هزینه هاى پزشکى دختربچه آسیب دیده آن را هم 

به فروش رسانده است.

خانه کاغذى 
پیرمرد 75 ساله را راهى زندان کرد

3 دزد جوان براى تأمین هزینه هاى اعتیادشــان 
دست به سرقت از مدارس شهر آبادان مى زدند.

ساعت 5 صبح روز چهارشنبه سرایدار یک مدرسه 
در خیابان امیرى آبادان در تماس با پلیس 110 از 
حضور چند سارق در مدرسه خبر داد. بدین ترتیب 
تیمى از مأمــوران کالنتــرى 16 امیرکبیر براى 
دستگیرى دزدان وارد عمل شــدند و از مسیر در 

پشتى مدرسه خود را به باالى سر دزدان رساندند 
و موفق به دســتگیرى سه ســارق جوان شدند. 
دزدان پس از دســتگیرى ادعا کردند براى تأمین 
هزینه هاى اعتیادشان پاى در چند مدرسه گذاشته 

و دست به دزدى زده اند.
بنا به این گزارش، متهمان براى سیر مراحل قانونى 

در اختیار مقام قضائى قرار گرفته اند.

 در بازرســى و رصد یک محموله ترانزیتى حامل 
پنبه، یک زوج تهرانى از داخل کانتینر یک دستگاه 

تریلى خروجى از کشور کشف شدند. 
مبدأ این کامیون ترکمنستان و مقصد آن ترکیه بود 
که مأموران مرز بازرگان در حین بازرسى کامیون، 
این دو فرد را کشف و دستگیر کردند. این زوج که 
در داخل بار مخفى شــده بودند و قصد داشتند به 
صورت غیر قانونى از کشــور خارج شوند، بعد از 
دســتگیرى و تشــکیل پرونده، تحویل مقامات 

قضائى شدند.
از ابتداى امسال تاکنون بیش از 500 مورد قاچاق 

انسان به صورت فردى یا گروهى، ایرانى یا اتباع 
سایر کشورها از ســوى گمرك ایران کشف و در 

مراجع قضائى پرونده تشکیل شده است.

نوزاد 9 ماهه در ظرف آب و وایتکس افتاد و جان 
باخت.

صبــح روز چهارشــنبه خانم جوانــى در یکى از
 محله هاى شهر ســبزوار تصمیم به خانه تکانى 
براى عیــد نوروز گرفــت. اما دقایقــى بعد نوزاد 
9ماهه اش به ظرف محتــوى وایتکس نزدیک 
شده و به داخل ظرف افتاد. این خانواده بالفاصله با 
فوریت هاى پزشکى تماس گرفتند و تیم اورژانس 

115 پیکر نیمه جان نوزاد را به بیمارستان واسعى 
سبزوار رســاندند. اما با وجود عملیات احیا بخاطر 
اینکه پسر 9ماهه مقدارى از ماده شیمیایى وایتکس 
را خورده بود تالش پزشکان براى نجات او مؤثر 
نبود و جان خود را از دست داد. سرهنگ هاشمى 
رئیس پلیس شهرستان سبزوار در این باره گفت: با 
دستورات مقام قضائى اقدامات قانونى اولیه درباره 

این حادثه به عمل آمده است.

سخنگوى اورژانس کشــور اعالم کرد: برق گرفتگى 
دو نفر را به کام مرگ و ســه نفر را راهى بیمارســتان

 کرد.
مجتبى خالدى در گفتگــو ایلنا، دربــاره جزئیات این 
خبــر گفــت: در ایــن حادثــه کارگران شــهردارى 
نیــر در اســتان یــزد در حــال نصــب میلــه پرچم 

بوده اند که برخــورد میلــه پرچم با کابل برق فشــار 
قوى منجــر به فــوت و مصدومیــت پنج نفر شــد. 
وى ادامــه داد: ســه نفــر از ایــن مصدومــان بــه 
(س) مهریــز منتقــل  بیمارســتان فاطمه الزهــرا
شــدند و دو نفــر نیز در محــل جان خود را از دســت

 دادند.

یک دســتگاه خودروى پــژو 206 حین حرکت در 
بزرگراه شهید حکیم تهران واژگون و راننده آن داخل 

خودرو گرفتار شد.
ســاعت 17و22دقیقه روز ســه شــنبه واژگونى 
خودروى ســوارى در بزرگراه شهید حکیم نرسیده 
به بزرگراه اشــرفى اصفهانى به سامانه 125 اعالم 
شد و نیروهاى عملیاتى به محل حادثه اعزام شدند.

مهدى آقایى؛ فرمانده آتش نشــانان اعزام شده به 
محل، درباره جزئیات این حادثــه اظهار کرد: یک 
دستگاه خودروى سوارى پژو 206 حین حرکت در 
بزرگراه، ناگهان واژگون شــده و راننده 49 ساله در 
کابین این وسیله نقلیه گرفتار شده بود. وى تصریح 
کرد: نیروهــاى عملیاتى به ســرعت جریان برق 
خودروى سوارى را قطع کردند و پس از نصب عالئم 
هشداردهنده در مســیر، با به کارگیرى تجهیزات 
هیدرولیکى مشغول امدادســانى به مرد میانسال 
شدند. آقایى خاطرنشــان کرد: آتش  نشانان پس 
از باز کردن در خودروى ســوارى و دسترســى به 
مرد میانســال، وى را از اتاقک وســیله نقلیه خارج 
کردند و براى مداوا در اختیار کادر پزشکى اورژانس

 قرار دادند.

مادر جوان و پسرش با پرسه زنى در خیابان هاى مشهد 
دست به سرقت مى زدند. 

رئیس پلیس مشــهد با اعالم این خبر گفت: تیم دایره 
تجسس کالنترى شــهید نواب صفوى مشهد هنگام 
گشتزنى در کوچه عیدگاه مشــهد زن و مرد جوانى را 
مشــاهده کردند که در اطراف خودروهاى پارك شده 
کنار خیابان پرســه مى زدند. ســرهنگ اکبر آقابیگى 
افزود: مأموران این دو نفر را متوقف کردند، آنها که خود 
را مادر و فرزند معرفى مى کردند هیچ مدرك شناسایى 
همراه نداشتند و مأموران کالنترى در بازرسى از وسایل 
همراهشان دو سوئیچ خودرو،شش کارت بانکى و یک 
قطعه گواهینامه رانندگى سرقتى به دست آوردند. وى 
گفت: مأموران در بازرسى از کیف دستى زن 45ساله، 
مدارك شناسایى دیگر و یک برگ کارت موتورسیکلت و 

یک برگ قولنامه خرید موتورسیکلت کشف شد.
بنا به این گزارش، تحقیقات از این مادر و پســر براى 

کشف سرقت هاى آنها ادامه دارد

ا دنح ک خال نظ ه ا اله 35 د کف که 5نف ک5 ه لق ت ت تکا الک دکه دا ان ك شک د لف

 فراموشکار ى گروگانگیر، کار دست همدستانش داد

سرقت مقابل دوربین!

مرد میانســال با 11 
ضربه چاقو به گردنش 

در غــرب تهران بــه قتل 
رسید.

به گزارش تسنیم، ساعت 8و30دقیقه 
صبح روز چهارشــنبه مأمــوران کالنترى 

118 ستارخان در تماس با بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعالم کردند مرد میانســالى در طبقه 
دوم یک آپارتمان چهارطبقه در صادقیه، خیابان 

مریم به قتل رسیده است.
دقایقى بعد از اعالم این خبــر قاضى مرادى، 

بازپرس ویژه قتــل پایتخت به همــراه اکیپ 
تشخیص هویت آگاهى و کارشناسان پزشکى 
قانونى در صحنه جرم حاضر و مشغول تحقیقات 
درباره این پرونده شدند. تیم جنایى با حضور در 
صحنه وقوع جرم با جسد مرد 46 ساله اى مواجه 
شدند که با 11 ضربه چاقو داخل اتاق  خواب به 
قتل رســیده بود؛ مقتول مهندس ساختمان 
و در یک شرکت مشــغول کار بود و آثار 
دفاعى روى جسد وى مشاهده شد.

تحقیقات اولیه نشان داد همسر 
و دختر مقتول حدود هشت ماه 
قبل به آمریکا ســفر کرده اند و در آنجا ساکن 
هستند، همسر مقتول پس از عدم پاسخگویى 
شوهرش با شوهرخواهر خود تماس گرفته و از 
وى خواسته بود که به خانه مقتول برود و از وى 

خبرى بگیرد که باجناق این مرد میانسال پس از 
حضور در منزل مقتول و عدم پاسخگویى وى، 
با کلیدى که همراه داشت، در خانه را باز کرده، با 
جسد غرق در خون مقتول مواجه شده و پلیس را 

در جریان قرار داده بود.
بررســى هاى اولیه حاکى از آن بــود که حدود 
دو روز از قتــل مى گذرد، همچنین بررســى ها 
نشان داد سرقتى از خانه مقتول صورت نگرفته 
و آثار تخریبى روى در خانه مشــاهده نشــد. 
همسایه هاى مقتول در تحقیقات اولیه گفتند که 

متوجه سر و صدا از خانه مقتول نشده اند.
سرانجام جســد مقتول با دستور قاضى مرادى، 
بازپرس امور جنایى تهران براى بررسى بیشتر 
به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات براى 

بازداشت متهم یا متهمان ادامه دارد.

قتل مهندس ساختمان با 11 ضربه چاقو به گردن 

تأمین هزینه اعتیاد با سرقت از مدارس 

مخفى شدن در بار پنبه براى خروج از کشور

مرگ نوزاد در خانه تکانى مادر 

برق،  جان 2کارگر شهردارى را گرفت

دستگیرى جاعالن اسکناس
 و چک پول هاى تقلبى 

فرمانده نیــروى انتظامى الهیجان از دســتگیرى 
دو جاعل حرفه ا ى اســکناس و کشف بیش از 110 
میلیون ریــال چک پول جعلى در این شهرســتان 

خبر داد.
سرهنگ محمود قاســمى گفت: در پى دریافت 
خبرى مبنى بــر ورود اعضاى یک باند 

حرفه اى جعل پول و اســکناس بــا مقادیر زیادى 
پول جعلى از اســتان هاى غربى به استان گیالن، 
پلیس آگاهــى شهرســتان الهیجان، بــا تعقیب
 سرنخ ها مخفیگاه دو متهم این پرونده را شناسایى 
کرد. وى با اشاره به دســتگیرى متهمان 45 و 39 
ساله در مخفیگاهشان بیان داشــت: در بازرسى از 
مخفیگاه ایــن دو متهم، 110 میلیــون ریال چک 
پول تقلبى، ســه عدد مهر جعلى بانک و 502 عدد 
تارهاى نخى جعلى اسکناس کشــف و ضبط شد. 
ســرهنگ قاســمى با تأکید بر اینکه متهمان براى 
ســیر مراحل قانونى به مقام قضائى معرفى شدند، 
از شهروندان خواســت هنگام انجام هر نوع فعالیت 
مالى، به هشــدارهاى پلیس دقــت و توجه کامل 

داشته باشند. 

نزاع مرگبار بر سر کسب و کار

گرفتار شدن راننده در 
خودروى واژگون شده

مادر و پسر سارق 
به دام افتادند 

1مرد میانســال با 11
ضربه چاقو به گردنش

در غــرب تهران بــه قتل 
رسید.

8به گزارش تسنیم، ساعت 8و30دقیقه 
چهارشــنبه مأمــوران کالنترى صبحروز

118 ستارخان در تماس با بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعالم کردند مرد میانســالى در طبقه 
دوم یک آپارتمان چهارطبقه در صادقیه، خیابان 

ا ل ق

بازپرس ویژه ق
تشخیص هویت
قانونى در صحن
درباره این پرون
صحنه وقوع جر
شدند که با 11
قتل رســید
و در یک
دفا

قبل به آمریکا
هستند، همسر

قتل مهندسس

مســئول روابــط عمومــى اورژانــس آذربایجان 
شــرقى از اقدام به خودکشــى دو دختر نوجوان در 
شــهر تبریز خبرداد و گفت: با اطــالع مردمى، بى 
درنگ نســبت به انتقال آنان به بیمارســتان اقدام

 شد.
 وحید شادى نیا روز چهارشــنبه به ایرنا گفت: این دو 
دختر در حدود 16 و 17 ســاله که از پل کابلى تبریز 
خود را بــه پایین پرت کــرده اند، دچار شکســتگى 
اندام شــده اند ولــى ضربه اى به ســر آنــان وارد

 نشده است.

خودکشى نافرجام 2 دختر نوجوان
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همانا خداوند سبحان، دنیا را براى آخرت قرار داده است و 
مردم را در دنیا به آزمایش گذاشت تا روشن شود کدامیک 
نیکوکارتر اســت. ما را براى دنیا نیافریده اند و تنها براى 
دنیا به تــالش فرمان داده نشــدیم، بــه دنیا آمدیم تــا در آن 

موال على (ع)آزمایش شویم.

دهیارى کلهرود در نظر دارد نسبت به فروش یک مجموعه ادارى- تجارى و خدماتى خود مطابق لیست زیر از طریق 
مزایده اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از این مجموعه و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به دهیارى 
کلهرود- شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در روستاى کلهرود و یا با شماره تلفن 09139031573 تماس حاصل 

نموده و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 96/12/17 به دهیارى کلهرود تحویل نمایند.
الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 

آگهى مزایدهآگهى مزایده

دهیارى کلهروددهیارى کلهرود

نوبت دوم 

*طبقه همکف به مساحت 196 متر مربع شامل:
1- واحد تجارى به مساحت 40 متر مربع

2- سوئیت گردشگرى به مساحت 64 متر مربع
3- مشاعات (سرویس هاى بهداشتى عمومى، راه پله، فضاهاى 
تقسیم و ورودى ها) به مساحت 92 متر مربع و پیشرفت فیزیکى 
در حد سفت کارى و نازك کارى بدون درب هاى چوبى و شیشه 

پنجره ها و بدون کف فرش.

* طبقه اول به مساحت 305 مترمربع شامل:
1. سوئیت گردشگرى (1) به مساحت 118 مترمربع
2. سوئیت گردشگرى (2) به مساحت 60 مترمربع
3. سوئیت گردشگرى (3) به مساحت 54 مترمربع

4. مشاعات (تراس، فضاهاى تقسیم، انبار و راه پله) به مساحت 73 
مترمربع و پیشرفت فیزیکى در حد سفت کارى و نازك کارى بدون 

درب هاى چوبى و شیشه ى  پنجره ها و بدون کف فرش.
با پایه قیمت کارشناسى:

1. واحد ادارى با قیمت پایه 10/000/000 ریال
2. واحد خدماتى با قیمت پایه 10/000/000 ریال
3. واحد تجارى با قیمت پایه 11/000/000 ریال

مدیرعامــل شــرکت آب وفاضــالب 
اســتان اصفهان با بیان اینکه نخســتین 
سامانه آبرســانى اصفهان براى 56 شهر 
و 300 روســتا اســت، گفت: با پیگیرى 
جدى اســتاندار، در روزهاى آینده شاهد 
کلنگزنى ســامانه دوم آبرسانى اصفهان 

هستیم.
هاشم امینى همچنین به مدیریت مصرف 
آب اشاره کرد و اظهار داشت: سابقه ذهنى 
مقابله با کم آبى و شــرایط بحران که در 
منطقه به ویژه در حوزه فالت مرکزى ایران 
وجود داشت، همه ذهن هاى متخصصان 
را به سمت و ســویى برده بود که ما باید 
با بحران خشکســالى مقابلــه کنیم و به 
نوعى تبعات ناشى از خشکسالى از جمله 
اجتماعى، اقتصادى و امنیتى و بهداشتى 

را تعدیل کنیم.
وى با بیــان اینکــه، در اصــل موضوع 
ســازگارى با کم آبى مورد توجه است نه 
مقابله بــا بحران کم آبى و خشکســالى، 
افزود: پیشــینیان ما هم با شرایط کم آبى 
و خشکسالى زندگى خود را سپرى کرده و 

آرامش را به زندگى جارى کردند.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه با پیگیرى هایى که 
وزیر نیرو داشت، پیشنهاد تشکیل کارگروه 
ملى ســازگارى با کم آبى را مطرح کرد، 
گفت: تشــکیل این کارگروه خوشبختانه 
چند روز گذشــته در هیئت دولت مصوب 
شد و متشکل از وزارت نیرو، وزارت جهاد 

کشــاورزى، ســازمان برنامــه و بودجه، 
ســازمان حفاظت محیط زیست و وزارت 

کشور است.
***

وى گفت: ما متأسفانه به یک رفتار و کردار 
بد مصرفى در حوزه آب کشاورزى و شرب 
و صنعت دچار شده ایم که تبعاتى گریبان 
کشور را به جهت عدم مدیریت و مصرف 

آب گرفته است.
امینى با بیان اینکه به نظر مى رسد خبرهاى 
خوبى از کارگروه ملى سازگارى با کم آبى 
خواهیم داشــت، تصریح کرد: تا بتوانیم 
اقدامات خوبــى را در حوزه هاى مختلف 
به ویژه در کشــاورزى و مدیریت مصرف 
آب، تغییر الگوى کشت، در حوزه صنعت 
بازچرخانى آب و پســاب آب خاکسترى 
و در حوزه شــرب انجام دهیم و بخشى از 
تبعات خشکسالى را تعدیل کنیم تا مردم 
و ذینفعان حوزه آب به این نتیجه برســند 
که باید با کم آبى همراه و سازگار باشند تا 

آرامش را داشته باشیم.
***

وى با بیان اینکه در حوزه آب شــرب  دو 
پیک مصــرف داریم، بیان داشــت: یکى 
شب عید که ســنت خانه تکانى است که 
این سنت بُعد منفى به لحاظ اسراف دارد و 
دیگرى پیک مصرف تابستان که من فکر 
مى کنم با تشــکیل این کارگروه ملى، به 
استقبال این موضوع رفته ایم که در تمام 
فصول سال ســازگارى را تمرین و رفتار 

روزمره را نهادینه کنیم.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان بیان داشت: در بیالن آب کشور 
درصد مصرف آبى که تجدیدپذیر اســت 
درحدود 92 درصد در حوزه کشــاورزى، 
شش درصد در حوزه شــرب و بهداشت و 

بقیه در صنعت و سایر کاربرى ها است.
وى گفت: مصرف آب در حوضه زاینده رود 
متفاوت است، به این دلیل که سهم شرب 
آن تا حدودى بیشتر بوده و حق آبه زیست 
محیطى امروز در رودخانه زاینده رود نداریم 

چرا که خشک اســت، همچنین به لحاظ 
عدم مدیریت مصرف آب، به کشــاورزان 
آب نرسیده و کشاورزى و معاش آن ها در 

خطر است.
امینى افزود: در حوضه زاینده رود 40 درصد 
از میزان آورد را در بخش شــرب داریم و 
بقیه در کشــاورزى بوده است، همچنین 
صنعت هم سهم بیشــترى نسبت به بقیه 
نقاط کشور به ســبب وجود صنایع متعدد 

در اصفهان دارد.
وى خاطرنشان کرد: اگر همه شهروندان 

و مشترکان نگاهى توأم با تعمق و تدبر به 
رفتار مصرفى خود داشته باشند، به راحتى 
مى توانند مصــرف آب را کاهش دهند و 

مصرف بى رویه را کنترل کنند.
***

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان در بخش دیگرى از ســخنانش 
اظهار داشــت: در حوزه تأمین آب شرب 
دوسامانه حوزه مدیریت آب تعریف کرده 
است که سامانه نخست آبرسانى اصفهان 
شامل 56 شــهر و 300 روســتا است و 

نقطه شروع آن تصفیه خانه بابا شیخعلى 
اصفهان است.

وى ادامه داد: در تصفیه خانه بابا شیخعلى 
اصفهان از یــک نقطه درحــدود 11/2 
مترمکعب بر ثانیه یعنــى 11 هزار و 200 
لیتر بر ثانیه آب تولید و در اختیار شهروندان 
قرار مى دهیم. وى ادامــه داد: همچنین 
سامانه دیگرى تعریف شده که با پیگیرى 
جدى اســتاندار در روزهاى آینده شــاهد 
کلنگزنى ســامانه دوم آبرسانى اصفهان 
هســتیم که امیدواریم به حوزه تأمین آب 
کمک کرده و بخشى از کمبودها را در این 

راستا حل کند.
امینى درباره هزینه هایى که در سامانه اول 
آبرســانى اصفهان انجام مى شود، گفت: 
خوشــبختانه به لحاظ هزینه اى، نسبت 
به بقیه نقاط کشــور به جهت ثقلى بودن 
سامانه، هزینه ها کمتر اســت اما در حال 
حاضر قیمــت تمام شــده و هزینه نهایى 
ما درحــوزه شــرکت آب وفاضالب براى 
یک مترمکعــب آب (1000 لیتــر) هزار 
تومان اســت در صورتى که رقمى که از 
مشترکان دریافت مى شود، متوسط 380 

تومان است.
وى با بیان اینکه این میــزان دریافت از 
مشترکان سبب شده که شرکت آبفا ساالنه 
زیان هاى سنگینى را از نظر مالى متحمل 
شــود، گفت: از این رو معتقدیم آبى که در 
اختیار مردم قرار مى گیرد، به جهت نظارت 
دســتگاه هاى نظارتى در حوزه آب شرب 
که مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکى 
و سازمان حفاظت محیط زیست است به 

لحاظ کیفى شرایط مطلوبى دارد.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه امــروزه منابع آب 
محدود اســت، اضافه کرد: از یک میلیارد 
و 400 میلیــون مترمکعب ظرفیت ســد 
زاینده رود، درحدود 130 میلیون مترمکعب 
آب در سد باقى مانده است، از این رو باید 
گفــت از آن جایى که منابــع آب محدود 
است، ما باید نگاه مان را متناسب با منابع 

آب سازگار کنیم.

 سامانه دوم آبرسانى اصفهان به زودى کلنگزنى مى شود

در حوضه 
زاینده رود 40 

درصد از میزان 
آورد را در بخش 
شرب داریم و بقیه 
در کشاورزى بوده 

است، همچنین 
صنعت هم سهم 

بیشترى نسبت به بقیه 
نقاط کشور به سبب 
وجود صنایع متعدد 
در اصفهان دارد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

@nesfejahannewspaper
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آیا ســاکنان شــهر «پمپى» قبل از فوران کوه 
آتشفشانى «وسوویوس»، مسموم شده بودند؟

وقتى کوه آتشفشانى وســوویوس، که در جنوب 
غربى کشور ایتالیا واقع است در سال 79 میالدى 
فوران کرد، آنقدر سریع شهر پمپى را در بر گرفت 
که ســاکنین قبل از اینکه زیر انبوه خاکستر دفن 

شوند، زمان بسیار اندکى براى واکنش داشتند.
اما پمپى حتى قبــل از فوران آتشفشــان هم از 

تهدیدى پنهانى که بالقوه مرگبار بود رنج مى برد؛ 
تهدیدى که در سیســتم آبرسانى و در خانه هاى 

مردم وجود داشت.
آزمایش هایى که اخیراً بر روى لوله هاى ُسربى 
این شهر باســتانى انجام شــده است، شواهدى 
از وجود عنصر «آنتیما»(ســنگ سرمه) را نشان 
مى دهد  که فلزى به شدت سمى است و در قدیم 
آن را با سرب مخلوط مى کرده اند تا لوله هاى آب 

را تقویت کنند.
اکنون مى دانیم لوله هاى ســربى که در سراسر 
امپراتورى روم براى آبرســانى استفاده مى شده، 
گزینه مناسبى نبوده است. سرب نسبت به فلزهاى 
دیگر، کمتــر زنگ مى خورد، امــا از طرف دیگر 
ذرات ســرب که به داخل آب راه پیــدا مى کنند

 مى توانند منجر به مسمومیت با سرب شوند. در 
طول زمان، سرب در بزرگساالن مى تواند به کلیه 
و سیستم عصبى آسیب برساند و منجر به سکته 
یا ســرطان شــود. همچنین کودکان و نوزادان 

در اثر مسمومیت با ســرب اختالل رشدى پیدا 
مى کند. آنتیما همچنین مى تواند منجر به اسهال 
و استفراغ و آسیب دیدن کبد و کلیه شود. بنابراین 
آبى که در لوله هاى ســربى شــهر پمپى جریان 
مى یافت، شامل مواد سمى بود. این مواد سمى، 
به احتمال زیاد بسیارى از اهالى پمپى را در حدى 

کشنده مسموم کرده بود.
اما سئوال اینجاســت که این موضوع براى تمام 
شــهرهاى امپراتورى روم صادق بود، پس چرا 

ساکنان آن شهرها با مشکلى روبه رو نشدند؟
مسئله این اســت که شــهر پمپى به آتشفشان 
نزدیک بود، در نتیجه عــالوه بر وجود لوله هایى 
که از سرب و آنتیما ساخته شده بودند، در خود آب 
هم مقدار قابل توجهى آنتیما وجود داشت چرا که 
میزان آنتیما در نزدیکى آتشفشان بیشتر از جاهاى 

دیگر است.
با این حــال این نظریه که از بررســى تکه اى از 
لوله هاى پمپى به دســت آمده اســت در قالب 
یک فرضیــه مطــرح شــده و بنابرایــن باید 
آزمایش هاى بیشترى روى لوله هاى دیگرانجام 
بگیرد؛ همچنین بررسى شواهدى از وجود آنتیما 
در بقایاى انسانى از جمله استخوان ها و دندان ها 

نیز باید صورت بگیرد تا این فرضیه اثبات شود.

ساکنین «پمپى» را 
چه چیزى از بین برد؟ 

منبع: الیو ساینس / مترجم: محمد رضا ارزانى

مع ماهاى 
حل نشده

حضرت ســلیمان (ع) در کتاب مقدس یهودیان بین ســال هاى 
970 تــا 931 پیــش از  میالد مســیح(ع)، پادشــاه قــوم بنى 
اســرائیل بود. او را با ثــروت زیادش مى شناســند کــه به نقل 
از کتــاب مقــدس در ســرزمین رازگونــه « اُفیــر» نگهدارى 
مى شــد. موقعیت جغرافیایــى افیر تــا کنون ناشــناخته مانده 
اما حدس مــى زننــد در آفریقا، پاکســتان، هند، ســریالنکا یا 
موزامبیک امروزى بوده است. با این حال برخى بر پایه  تحقیقات درباره  
معادن باستانى مس در کشــور اردن-که در زمان حکومت حضرت 
سلیمان (ع) فعال بوده اند- بر  این باورند که در حقیقت معادن مورد 

عالقه آن حضرت همین معادن بوده اند. 

طالى حضرت سلیمان (ع)

«عکس باال نشــان مى دهد معادن مس اردن منشــأ ثروت 
حضرت سلیمان (ع) بوده اند.» 

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 از نظرتان مى گذرد:

این وسیله پرنده که به اندازه یک حشره است و ظاهرى شبیه سنجاقک دارد براى 
اینکه ثابت کند دستگاه هاى بدون سرنشین توانایى جمع آورى اطالعات را دارند، 
در سال 1974 ساخته شد. این دســتگاه یک موتور گازى دارد که براى حرکت 
بال ها به کار مى رود، همچنین محل خروج دود را در پشــت این دستگاه تعبیه

 کرده اند تا به صعود حشــره کمک کند.  با این حال گرچه این حشره شاهکار 
مهندسى مینیاتور محسوب مى شد هنگام وزش باد، کنترل خود را از دست مى داد 
و نمى توانست درست عمل کند؛ همچنین وزن دوربین آنقدر زیاد بود که جلوى 

پرواز این وسیله را مى گرفت.

سنجاقک خبرچین

حقه هاى 
جاسوسى

راز  اهرامک گم شده ملکه مصر

درحالى که تاکنون فکر مى شد هیچ هرمى به ملکه هاى 
مصرى تعلق نمى گیرد، کشف کالهک هرم جدید نشان 
مى دهد که ملکه  دودمان ششم، هرمى به وسعت فراعنه 

داشته است.
کشف کالهک هرم چهار هزار ساله در نزدیکى محل 
حفارى یکى از بزرگ ترین «ابلیسک» هاى (ستون هاى 
بلند ورودى) پادشاهى قدیم، خبر از وجود اهرامک(هرم 
کوچکى که معموًال در کنار اهرام یک ملکه یا شاه وجود 
دارد) ملکه «انخنسپپى دوم»، مهمترین ملکه از دودمان 

ششم مى دهد.
کشــف این کالهک هرم در نوع خــود داراى ارزش 
باستان شناسى باالیى است اما محل کشف آن نیز بسیار 
جالب توجه است. این کالهک در نزدیکى محلى کشف 
شــد که یک هفته پیش از آن، «فیلیپ کولومبرت» از 
دانشگاه ژنو یک ابلیســک چهار هزار و300 ساله پیدا 
کرد. این ابلیسک 5/2 متر طول دارد و بزرگ ترین قطعه 
پیدا شده از یک ابلیسک متعلق به پادشاهى قدیم است.

ابلیسک در واقع یک ستون ســنگى بلند است که در 

ورودى هرم قرار مى گیرد. نام و عنوان ملکه انخنسپپى 
دوم روى این ابلیسک نوشته شده که نشان مى دهد در 

جلوى هرم ملکه قرار مى گرفته است.
اتاق تدفین ملکه در سال 1963 و هرم وى در سال 1998 
کشف شد. هرچند باستان شناسان هنوز به دنبال اهرامک  
هستند. یافته هاى اخیر در نزدیکى محلى کشف شده 
است که به عقیده باستان شناسان مى توان اهرامک ملکه 
را در آنجا پیدا کرد. براساس گفته هاى «کولومبرت»، 
این کالهک هرم اولین مدرك علنى اســت که وجود 

اهرامک هاى ملکه را تأیید مى کند.
کولومبرت در این باره گفت:  «مطمئنیم که این کالهک 
هرم منجر به کشــف اهرامک خواهد شــد اما گمان 
مى کنیم که اهرامک کامًال نابود شده باشد چراکه این 
منطقه از گورستان قرن ها به عنوان منبعى براى سنگ 

آهک مورد استفاده قرار مى گرفته است.»
تاکنون هدف از ساخت اهرامک ها مشخص نشده است؛ 
آنها به دلیل اندازه کوچکشان محل مناسبى براى دفن 
نیستند و دانشمندان هنوز نمى دانند چه کاربرد دیگرى 

مى توانند داشته باشند.
ملکه انخنســپپى دوم، همســر «پپى اول» بود و پس 
از مرگ همســرش با «مرنر» ازدواج کرد. حاصل این 
ازدواج «شــاه پپى» دوم بود که از سال 2332 تا 2283 
قبل از میالد مسیح(ع) بر مصر حکومت کرد. البته ملکه 
انخنسپپى دوم تا زمانى که پسرش به سن قانونى برسد به 
عنوان ولیعهد بر مصر حکومت مى کرد. اگرچه مقام وى 
به اندازه یک فرعون واال نبود اما موقعیت مهم انخنسپپى 
به عنوان ملکه باعث شد پس از مرگش هرم و ابلیسک 

بزرگى، درست مانند دیگر فراعنه، به وى اعطا شود.
کالهک هرم مذکور در جنوب هرم شــاه پپى اول پیدا 
شــد. ارتفاع این کالهک 30/1 متر است و داراى یک 
متر طول در طرفین است. کولومبرت براین باور است که 
کالهک هرم روى اهرامکى قرار مى گرفته است که تیم 

تحقیقاتى وى به دنبال آن هستند.
باوجود اینکه بخشى از این کالهک هرم در حال حاضر 
نابود شده است اما دانشمندان معتقدند که با الیه اى از فلز 

نازك، مس یا طال، پوشانده شده بوده است.

«فلورا ساندز» تنها افســر ارتش بریتانیا بود که 
به طور  رسمى در جنگ جهانى اول حضور داشت. 
او مدتــى را به عنوان افســر میهمــان در ارتش 
صربستان بود و پس از جنگ نیز به درجه کاپیتانى 
رسید. فلورا در ســال 1876 میالدى، در منطقه 
«یورك شایر» بریتانیا به دنیا آمد. او همیشه دوست  
داشت مى کرد که پسر بود و در کودکى، تیراندازى، 

رانندگى و سوارکارى را یاد گرفت.
فلورا زمانى که در شــرکتى به عنوان منشى کار 
مى کرد، در ارتش و در واحد زنان به عنوان دستیار 
کمک هاى اولیه مشــغول به کار شد. او همچنان 

رژه و کار با رادیوى نظامى را نیز فراگرفت.
فلورا در لندن زندگى مى کــرد ولى عالقه  زیادى 
به سفر داشت. او تا سن 18 ســالگى، سفرهایى 
به کانادا، مصر و آمریکا داشــت. او در این سفرها 
براى دفاع از خودش به یک مرد شــلیک کرد. او 
درست یک هفته بعد از شروع جنگ جهانى اول به 

صربستان رفت. در صربستان و در بیمارستان هایى 
نظامى، فلورا به کمک افراد بیمار شتافت. او سپس 
وارد صلیب سرخ صربستان شد و حتى زبان محلى 

آنجا را فراگرفت.
فلورا توانست وارد ارتش صربستان شود و در آنجا 
به درجه گروهبانى رسید. او در سال 1916، براثر 
انفجار نارنجک به شدت مجروح شد و دو ماه را در 
بیمارستان بسترى شد. او به علت خدماتش، جایزه   
عالیرتبه  ارتش صربستان را برد. فلورا بعد از جنگ 
به پاریس رفت و با یک ارتشــى ازدواج کرد. بعد 
به عنوان یک راننده تاکسى در یک کلوپ شبانه 
مشغول به کار شد. در سال 1941 و زمانى که در 
خالل جنگ جهانى دوم، آلمان به یوگوســالوى 
حمله کرد، او تنها 65 سال داشــت. نازى ها او را 
دستگیر کردند ولى مدتى بعد آزاد شد. فلورا سپس 
به انگلستان برگشت و در سال 1956 میالدى از 

دنیا رفت.

تنها زنى که در جنگ جهانى اول حضور داشت

مدیر مــوزه اى که نقاشــى «درختان زیتون» «ونســان 
ون گوگ» در آن نگهدارى مى شــود، از کشفى عجیب و 
بى ســابقه در این تابلو خبر داد. کارشناسان موزه «نلسون 
اتکینز» کانزاس سیتى که نقاشى «درختان زیتون» در آن 
نگهدارى مى شود، اعالم کردند باقیمانده یک ملخ را بین 

رنگ هاى این اثر هنرى ارزشمند پیدا کرده اند.
ون گوگ که به خلق مناظر طبیعى در فضاى باز شــهرت 
دارد، این نقاشى را 128 ســال پیش کشیده است و به نظر 
مى رسد، این حشره نگون بخت با رنگ ها آمیخته شده و از 

بوم این نابغه هلندى سر درآورده است.
مدیر این موزه درباره این اتفاق گفت: «ون گوگ در فضاى 
باز و با المان هاى طبیعى کار مى کرد و همه مى دانیم که او 
با باد، گرد و غبار، چمن، درختان، مگس ها و ملخ ها ســر و 

کار داشت.»
کارشناســان موزه «نلســون اتکینز» در زمــان مرتب و 
دسته بندى کردن آثار این مرکز، متوجه وجود باقیمانده این 
ملخ روى تابلو شدند. آنها ابتدا فکر مى کردند این تکه هاى 
اضافى روى بوم، برگ هستند. البته این افراد خاطرنشان 
کردند که پیدا شدن چنین مواردى، چندان نادر نیست اما 
کشــف این ملخ که با روند کار ون گــوگ کامًال تجانس 

دارد، این مســئله را پررنگ و جذاب کرده است. همچنین 
اعالم شده چون هیچ اثرى از حرکت روى بوم وجود ندارد، 
مى توان نتیجه گرفت که این حشره پیش از چسبیدن به بوم 

ون گوگ،  مرده بوده است.
 هنرمند مشهور هلندى یکســال پس از کشیدن این تابلو 
دست به خودکشى زد. ونسان ون گوگ، نقاش نامدار هلندى 
اگرچه در زمان حیاتش در گمنامى کامل به سر برد، اما اکنون 
به عنوان یکى از تأثیرگذارترین نقاشان پست امپرسیونیست 
شناخته مى شود. او در 30 مارس 1853 در زاندرت در ایالت 

برابانت هلند نزدیک مرز بلژیک به دنیا آمد.
«ون گوگ» فعالیت هنرى خود را به عنوان طراح و نقاش 
از سال 1880 و در ســن 27 ســالگى آغاز کرد. برخى از 
مشهورترین کارهاى او در دو ســال پایانى عمرش خلق 

شدند.
او فقــط در دو مــاه پایانى عمــرش، 90 نقاشــى از خود 
باقى گذاشــت. خالق «شب هاى پرســتاره» و «گل هاى 
آفتابگردان» در 29 جوالى 1890 در ســن 37 سالگى در 
میان کشتزارها، گلوله اى به ســینه  خود شلیک کرد و روز 

بعد درگذشت.

کشف ملخ مرده در نقاشى «ون گوگ» 
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مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان از 
آموزش مهارت هاى اشتغال به 9 هزار مددجوى اصفهانى 

با هدف توانمندسازى و خودکفایى نیازمندان خبر داد.
حمیدرضا شیران اظهارداشت: توانمندسازى و شکوفایى 
اســتعدادها و تأمین خوداتکایى نیازمندان و محرومان، 
ازمهمترین اهداف این نهاد اســت و آموزش مناسب و 
مبتنى بر نیاز، اهمیت زیادى در فراهم شــدن مقدمات 

خودکفایى و توانمندسازى مددجویان دارد.
وى با اشــاره به اینکه 9 هــزار و 359 مددجوى تحت 
حمایت از دوره هاى آموزش اشــتغال در ده ماهه سال 
جارى بهره مند شــدند، افزود: این دوره هاى آموزشــى 

شامل مهارت آموزى، پایدارســازى طرح ها، کارآفرینى 
و حرفه آموزى دانش آموزان اســت که در راستاى ارائه 
این خدمات، 982 میلیون تومان در ده ماهه سال جارى 

هزینه شد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره)اســتان اصفهان 
با اشــاره به اســتفاده دوهزار و 350 نفرى مددجویان 
از دوره هــاى مهارت آمــوزى، گفــت: فعالیت هــاى 
مهارت آموزى، آموزش هاى بلند مدتى اســت که براى 
آماده شدن مددجو براى حضور در بازار کار ارائه مى شود 
و در سال جارى تاکنون بالغ بر 750 میلیون تومان در این 

راستا هزینه شده است.

نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: اگر دولت به اصفهان توجه نکند، وضعیت 
مشابه دریاچه ارومیه و ریزگردهاى خوزستان، با توجه به 
تاالب گاوخونى و ریزگردهاى سمى، همان اتفاق براى 

این استان تکرار مى شود.
ســمیه محمــودى همچنین بــا اشــاره بــه اینکه 
زیرساخت هاى شهرستان شــهرضا کامل نیست و نیاز 
است که تأمین شود، اظهار کرد: شهرستان شهرضا فاقد 
هتل است و حمل و نقل و راه هاى آن وضعیت مناسبى 
ندارد. وى با بیان اینکه عمران و راه، مسائل زیربنایى است 
که باید اصالح شود، افزود: اعتبارات شهرضا به اندازه اى 

نیســت که بتوان براى آن پروژه تعریف کرد، بنابراین 
پروژه باید ملى یا استانى باشــد. وى با بیان اینکه پروژه  
شش خطه کردن شهرضا به اصفهان و جاده مبارکه به 
شهرضا، با اعتبارات شهرستان قابل تحقق نیست، گفت: 
پروژه شش خطه کردن شهرضا به اصفهان تعریف استانى 
و یا کشورى نشده بود، بنابراین منبع مالى براى آن پیدا 
کردیم. محمودى با اشــاره به اینکه پروژه شش خطه 
کردن جاده شــهرضا به اصفهان یک پروژه چهار ساله 
است، خاطرنشان کرد: فاز نخست این پروژه آماده است و 
تا عید آسفالت مى شود و سال آینده مبلغى براى زیرسازى 

فاز دوم اختصاص پیدا مى کند.

آموزش  مهارت هاى اشتغال 
به9000مددجوى اصفهانى

جلوگیرى از تکرار تجربه  
ریزگردهاى خوزستان در اصفهان 

پیکار فرهنگى نیازمند توسعه 
ابزارهاى به روز دینى است

رئیس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهــان گفت: پیکار 
فرهنگى در جهــان معاصر نیازمنــد ترمیم، تکمیل و 
توسعه ابزارهاى به روز دینى همســو با رشد و توسعه 

ابزارهاى تبلیغاتى در دنیاست.
محمــد قطبــى در نخســتین ســمینار علمــى
«فقه مضاف» با اشاره به اینکه فهم به روز مسائل جامعه 
در عرصه تبلیغ دین از اهمیت فراوانى برخوردار است، 
اظهار کرد: در دنیاى معاصر که بــا فناورى هاى نوین 
تجهیز شده اســت، باید در راســتاى تبلیغ مؤثر دینى 
ابتدا مسائل مبتالبه جامعه بررسى شود و با کاوش هاى 
علمى دقیق پاسخ هاى درست در پیش روى جامعه قرار 
گیرد و در این راه استفاده از ابزارهاى به روز دنیا ضرورت 
دارد. وى با اشاره به ضرورت تبیین درست دین جامعه 
افزود: بخشى از فرقه ســازى هاى دینى مانند بهائیت 
ناشى از این مسئله اســت که موضوع فهم دین براى 

جامعه اسالمى پیاده سازى نشده است.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم در اصفهان از 
سیره شیعى در فهم دین به عنوان برترین راه تعمیم فهم 
دین نام برد و ابراز کرد: در این مسیر هم از قوه تعقل و هم 
رویکرد تجربى بهره گرفته شده و سیره اهل بیت(ع) را در 

کنار فهم دینى قرار داده است.
وى فقاهت را از بهترین دستگاه هاى فهم دین در حوزه 
علمیه برشــمرد و گفت: ما در پیکار فرهنگى در جهان 
معاصــر نیازمند ترمیم، تکمیل و توســعه ابزارهاى به 
روز دینى،  همسو با رشد و توســعه ابزارهاى تبلیغاتى 

در دنیا هستیم.

خبر

ابالغ راى
شماره ابالغنامه: 9610100354710206 شماره پرونده: 9609980359900393 شماره بایگانى شعبه: 
961528 رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محمد نصرى فرزند ناصر مبنى بر تحصیل مال نامشروع 
به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از شاکى جهت وصل انشعاب برق به طور غیرمجاز با معرفى خویش 
به عنوان کارمند اداره برق دادگاه نظر به کیفرخواســت صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و 
شکایت شاکى خصوصى و مالحظه اظهارات گواهان شاکى در دادسرا و همچنین استعالم به عمل آمده 
از بانک عامل و شــرکت توزیع برق اصفهان و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در هیچ یک از مراحل 
رسیدگى اعم از دادسرا و جلسه رســیدگى دادگاه با وصف احضار از طریق نشر آگهى و سایر محتویات 
پرونده بزهکارى وى را محرز و مسلم تشخیص داده لذا مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبردارى مصوب 67 مجمع تشــخیص مصلحت نظام عالوه بر رد وجوه باال در 
حق شاکى نامبرده را به پرداخت جزاى نقدى معادل دو برابر وجوه به دست آمده (300/000/000 ریال) 
در حق صندوق دولت محکوم مى نماید راى دادگاه در این قسمت غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است و اما در خصوص اتهام دیگر وى 
مبنى بر غصب عنوان دولتى نظر به اینکه بزه انتسابى در راستاى بردن مال شاکى وسیله ارتکاب بزه بوده 
لذا بزه مستقلى که قابل مجازات جداگانه باشد محسوب نمى شود و با استفاده از اصل برائت و مستندا به 
ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 92 راى برائت ایشان صادر و اعالم مى نماید راى دادگاه در 
این قسمت حضورى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان اســت. م الف: 37695 صیاف زاده- رئیس  شــعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(121 جزایى سابق) /12/296
ابالغ رأى

شــماره ابالغنامه: 9610100354710274 شــماره پرونده: 9509980365600063 شماره بایگانى 
شــعبه: 951563 رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى مهدى زارعى فرزند حبیب مبنى بر ایراد ضرب و 
جرح عمدى با زنجیر نسبت به شاکى آقاى ســید عباس عرب جعفرى فرزند سید مرتضى دادگاه نظر به 
کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان، شکایت شاکى خصوصى و گواهى پزشکى 
ایشان و تحقیقات انجام شــده از گواهان و افراد مطلع در پرونده و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در 
هیچ یک از مراحل رسیدگى اعم از دادسرا و دادگاه با وصف احضار از طریق نشر اگهى در روزنامه و سایر 
محتویات پرونده بزهکارى وى را محرز و مسلم دانســته لذا مستنداً به مواد 449 و 401 و 447 و 492 و 
559 و 709 قانون مجازات اسالمى و تبصره ماده 614 قانون تعزیرات از بابت جنبه عمومى بزه به تحمل 
نود و یک روز حبس تعزیرى و از بابت صدمات وارده به شاکى به پرداخت یک درصد از دیه کامل بابت 
خراشیدگى (حارصه) فرق ســر و یک درصد از دیه کامل بابت ارش خراشیدگى (حارصه) خلف گردن و 
سه دهم درصد از دیه کامل بابت ارش تورم شست دست راست در حق شاکى پرونده محکوم مى نماید 
راى دادگاه غیابى و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه بوده و پس از آن 
ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل  تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 

37696 صیاف زاده- رئیس شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) /12/297
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970354201761 شماره پرونده: 9609980365300799 شماره بایگانى شعبه: 
961029 شاکى: محمد براتى رارانى فرزند حمید به نشانى: ملک شــهر- خ آزادکان- ك 36 نبش بن 
چهارم متهم: مجید شــکرى: مجهول االمکان اتهام: ضرب و جرح عمدى گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مــى نم اید. رأى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى مجید شــکرى فرزند محمد که در حال حاضر متوارى است دایر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدى نســبت به آقاى محمد براتى رارانى فرزند حمید با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست 
صادره، شکایت شاکى، گواهى پزشکى قانونى، تصاویر صدمات وارده به شاکى که پیوست پرونده است، 
اظهارات شهود و مطلعین، تحقیقات به عمل امده توسط مرجع انتظامى و عدم حضور متهم در کلیه مراحل 
تحقیق و دادرسى و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکارى اش محرز است دادگاه به استناد مواد 
448- 449- 488- 558- 709- 710 قانون مجازات اســالمى مصوب 92 حکم به محکومیت متهم 
نامبرده به پرداخت دو صدم دیه کامل بابت جرح دامیه روى لب پائین و یک صدم دیه کامل بابت جرح 
حارصه مخاط لب باال ظرف یکسال قمرى از تاریخ وقوع بزه در حق شاکى صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى محســوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه است. م الف: 37713 
بیگى- رئیس شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 

جزایى سابق) /12/298
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970354201765 شماره پرونده: 9509983761500755 شماره بایگانى شعبه: 
960831 شــاکى: محمدعلى قجاوند فرزند عباسعلى به نشــانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- 
شاهین شهر- خ مخابرات فرعى 15 شرقى پ 25 واحد 9 متهمین: 1- میثم قجاوند به نشانى- شاهین 
شهر- خ مخابرات فرعى 15 شــرقى- یکم شمالى- یکم شــرقى- پ 25 واحد 9 اتهام: ضرب و جرح 
عمدى گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصــوص اتهام آقایان 1) میثم و 2) بهروز هر دو شــهرت قجاوند که در 
حال حاضر متوارى هستند هر دو دایر بر مشــارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى موضوع شکایت آقاى 
محمدعلى قجاوند فرزند عباســعلى با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکى و کیفرخواست صادره، 
گواهى پزشــکى قانونى، اظهارات مطلع عدم حضور متهمان على رغم ابالغ به ایشان جهت دفاع از بزه 
انتسابى، بزهکارى نامبردگان به نظر دادگاه محرز تشخیص به استناد مواد 448- 449- 558- 559-  
488- 709- 710- 714 قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت متهمان نامبرده بابت بزه مشارکت 
در ایراد ضرب و جرح عمدى به نحو تســاوى به پرداخت چهار و شش دهم درصد دیه کامل بعالوه یک 
سه هزارم دیه کامل بابت صدمات وارده در حق شاکى خصوصى ظرف یکسال قمرى از تاریخ بزه صادر 
و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. 
م الف: 37715 بیگى- رئیس شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان (116 جزایى سابق) /12/299
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970354201767 شــماره پرونده: 9609980365300783 شــماره بایگانى 
شعبه: 960999 شکات: 1- على یار سوارى گشــنیگانى فرزند قباد به نشانى: شهرستان مبارکه- شهر 
مجلسى- بلوار ارم محله توسعه مسکن نقشینه 3، 2- مهران احمدى فرزند على به نشانى: خیابان مشتاق 
دوم- دنبال کانال آب- مجتمع مسکونى مشتاق- بلوك فروردین- طبقه 5- پالك 18/ متهم: مهدى 
على مهرى به نشانى: مجهول االمکان اتهام ها: 1- خیانت در امانت چک 2- کالهبردارى 3- خیانت در 
امانت کامیون 4- تحصیل مال از طریق نامشروع 5- خیانت در امانت وجه فروش کفى تریلى گردشکار: 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى 
دادگاه: درخصوص اتهامات آقاى مهدى على مهرى فرزند على مجهول المکان دائر بر خیانت در امانت 
نسبت به وجه حاصل از فروش کفى تریلى کمپرســى موضوع شکایت آقاى على یار سوارى گشنیگانى 
فرزند قباد و نیز خیانت در امانت نسبت به یکدستگاه کامیون ایسوزو به شماره انتظامى 312 ع 94- ایران 
33 موضوع شکایت آقاى مهران احمدى با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، شکایت شکاه، 
اظهارات شــهود و مطلعین، عدم حضور متهم در کلیه مراحل تحقیق و رســیدگى بزهکارى اش محرز 
تشخیص دادگاه به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمى تعزریات مصوب 1375 و لحاظ ماده 134 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 به جهت تعدد بزه هاى ارتکابى حکم به محکومیت متهم نامبرده 
به تحمل دو فقره ســه ســال حبس تعزیرى صادر واعالم مى نماید بدیهى است صرفًا یکى از مجازات 
هاى اشد درباره متهم قابل اجرا است. راى صادره غیابى تلقى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 37717 بیگى- رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /12/300
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970354201770 شماره پرونده: 9609980360101190 شماره بایگانى شعبه: 
961060 شاکى: مهدى نصیرى فر فرزند فضل اله به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ امام خمینى مقابل بیمارستان امام حسین کوچه شهید یوسفى بن بست توحید متهم: خلیل 
حیدرى جونى فرزند على به نشانى اصفهان- اصفهان خ کهندژ جاوان پایین کوى ابوذر کوى ش هاشمى 
پ 103 اتهام: صدور چک بالمحل گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص 
اتهامات آقاى خلیل حیدرى جونى فرزند على در حال حاضر متوارى است دایر بر صدور یک فقره چک 
بالمحل به شــماره 157499 به تاریخ 96/1/30 به مبلغ 45/000/000 ریــال عهده بانک صادرات و 
صدور دستور بالوجه عدم پرداخت وجه چک شماره 157500به تاریخ 96/2/31 به مبلغ 45/000/000 
ریال عهده بانک صادرات با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، شکایت شاکى آقاى مهدى 
نصیرى فر فرزند فضل اله، وجود رونوشــت چک هاى موصوف و گواهینامه عدم پرداخت آن در پرونده 
و وجود اصل آن در ید شاکى و عدم حضور متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسى بزهکارى اش محرز 
تشخیص مستنداً به مواد 3و 7 و 14 قانون صدور چک و لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 
92 به جهت تعدد بزه هاى ارتکابى حکم به محکومیت متهم نامبرده با در نظر گرفتن  مجموع مبالغ چک 
ها بابت بزه صدور چک بالمحل به تحمل دو ســال حبس تعزیرى و ممنوعیت از داشتن دسته چک به 
مدت دو سال و بابت بزه صدور دستور بالوجه عدم پرداخت وجه چک به تحمل دو سال حبس تعزیرى 
صادر و اعالم مى گردد که صرفًا یکى از مجازات هاى اشد درباره متهم قابل اجرا است. راى صادره غیابى 
محسوب ظرف 2 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه است. م الف: 37718 بیگى- رئیس شعبه 
116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /12/301

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970354801716 شماره پرونده: 9609980358400065 شماره بایگانى شعبه: 
961087 شاکى: سید مجید حسینى دولت آبادى فرزند سید محمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
برخوار- شهر دولت آباد- خ سلمان شرقى کوچه مقداد بن بست رز پالك 10 متهم: عباس جانقربانى به 
نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدى 2- نگهدارى شوکر (شوك دهنده ها) 3- توهین 
به اشخاص عادى گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به اصدار رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام عباس جانقربانى 
فرزند على محمد دائر بر ایراد ضرب عمدى ساده بدون باقى ماندن اثر و توهین نسبت به مجید حسینى 
دولت ابادى فرزند محمد، موضوع کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان؛ دادگاه با 
توجه به شکایت شاکى خصوصى، محتویات پرونده، موداى اظهات شهود تعرفه شده و تحقیقات معمول 
در دادسرا، و عدم حضور متهم در جلسه دادرسى با وصف ابالغ و انتظار کافى و نظر به سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده اتهامات نامبرده را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 2 و 19 و 134 و 140 و 144 و 567 
از قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 و ماده 608 قانون مجازات اسالمى نامبرده را با توجه به عدم 
تصالح به تحمل شش ماه حبس تعزیرى، از بابت ایراد ضرب، و پرداخت یک میلیون ریال جزاى نقدى در 
حق دولت از بابت توهین، که اشد آنها قابل اجراست محکوم مى نماید. درخصوص اتهام دیگر متهم مبنى 
بر نگهدارى غیرمجاز شوکر از اقالم تحت کنترل، موضوع قرار عدم صالحیت ذاتى دادسرا، با عنایت به 
تحقیقات معمول و توجه به عدم کشف شــوکر موضوع گزارش، و اینکه برهان و دلیل قاطع در انتساب 
بزه به نامبرده، با توجه به مراتب اعالمى و ســایر قرائن و امارات موجود، تحصیل نگردیده، مســتنداً به 
قاعده درء موضوع ماده 120 از قانون مجازات اسالمى و اصل سى و هفتم قانون اساسى و ماده 4 قانون 
آیین دادرسى کیفرى مصوب 1392 رأى بر برائت متهم صادر مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قاب لواخواهى در همین شــعبه و پس از انقضاء مدت واخواهى، ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر استان میباشد. م الف: 37748 منصورى- رئیس شعبه 

122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) /12/302 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970354801888 شماره پرونده: 9609980362500831 شماره بایگانى شعبه: 
960869 پرونده کالســه 9609980362500831 شــعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 
جزایى سابق) شاکى: سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان با نمایندگى خانم النازسادات حسینیبه 
نشانى اصفهان خ فردوســى، خ منوچهرى متهم: آقاى عباس یزدانى به نشــانى اصفهان – بهارستان 
روبروى خ فرهنگ ك بلوك زنى پارس 500 متر جلوتر سمت چپ 450 متر جلوتر اتهام: تغییر غیرمجاز 
کاربرى اراضى زارعى و باغ ها گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به اصدار راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام 
عباس یزدانى (بدون ذکر نام در کیفرخواست) دائر بر تغییر کاربرى زراعى از طریق احداث دیوار به میزان 
52 متر مربع در روستاى قلعه شور بخش مرکزى دهستان کرارج، موضوع کیفرخواست صادره؛ دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده، شکایت اداره جهاد کشاورزى، عکس هاى تهیه شده از محل و مضبوط در 
پرونده، نظریه کمیسیون تقویم گزارش مرجع انتظامى، تحقیق محلى صورت گرفته، عدم حضور متهم 
در مرجع انتظامى و دادسرا و دادگاه و جلسه دادرسى با وصف ابالغ و انتظار کافى و دیگر قرائن موجود در 
پرونده اتهام نامبرده را محرز تشخیص داده مستندا به مواد 3 و 10 از قانون اصالح قانون حفظ کاربرى 
اراضى زر اعى و باغات، ضمن صدور حکم به قلع بناى احداثى و اعاده وضع به حال ســابق، متهم را به 
پرداخت ســه برابر بهاى اراضى زراعى و باغ ها به روز زمین با کاربرى جدید که مورد نظر متخلف بوده 
است، به عنوان جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ، قابل واخواهى در همین شــعبه و ظرف بیســت روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى، 

قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 37747 منصورى رئیس شعبه 122 
دادگاه کیفرى دو اصفهان /12/303

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970353201895 شماره پرونده: 9509980365301172 شماره بایگانى شعبه: 
960262 پرونده کالسه 9509980365301172 شعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى 
سابق) تصمیم نهایى شماره 9609970353201895، 1- آقاى زین العابدین عرب زاده متهم 2- آقاى 
عباس نظرى متهم به نشانى اصفهان، اصفهان 3- خانم لیال نظرى شاکى و متهم به نشانى خیابان کاوه، 
خیابان 15 خرداد جنب دکتر حجامت سمت نانوایى پ 11، 4- آقاى على نظرى شاکى و متهم، به نشانى 
خیابان کاوه خیابان 15 خرداد جنب دکتر حجامت سمت نانوایى پ 11، 5- آقاى حسین نظرى شاکى و 
متهم به نشانى خیابان کاوه خیابان 15 خرداد جنب دکتر حجامت سمت نانوایى ك آزادى پ 11، 6- خانم 
بى بى خال عرب زاده فرزند بورى خان شاکى و متهم، به نشــانى اصفهان خ کاوه شمس آباد ك شبنم 
روبروى هنرستان بهرامى ك شبنم درب نقره اى 7- خانم شکیال عرب زاده فرزند قیوم شاکى و متهم، به 
نشانى اصفهان خ کاوه شمس آباد ك دانش روبروى هنرستان سرامى درب آبى رنگ 8-آقاى یوسف عرب 
زاده شاکى، به نشانى اصفهان، خ کاوه شمس آباد ك شبنم روبروى هنرستان بهرامى ك شبنم درب نقره 
اى اتهام ها: 1- مشارکت در ضرب و جرح عمدى 2- مشارکت در نزاع دسته جمعى 3- توهین به اشخاص 
عادى راى دادگاه: در خصوص اتهام 1- خانم بى بى خال عرب زاده فرزند بورى خان 2- خانم شــکیال 
عرب زاده فرزند قیوم 3- خانم لیال نظرى فرزند محمدخان 4- آقاى حسین نظرى فرزند عزیز 5- آقاى 
على نظرى فرزند عزیز 6- آقاى عباس نظرى 7- آقاى زین العابدین عرب زاده همگى دائر بر مشارکت 
در نزاع دسته جمعى منجر به ضرب و جرح عمدى و همچنین ضرب و جرح عمدى نسبت به یکدیگر در 
خردادماه سال 1394 در شهر اصفهان، این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله، گزارش مامورین انتظامى و 
صورتجلسه مربوط به تحقیق محلى از سوى ضابطین، شکایت متقابل نامبردگان از یکدیگر، ارائه گواهى 
پزشکى قانونى، شهادت شهود مطلعین و از طرفى نحوه اظهارات و دفاعیات غیرموجه متهمین ردیف اول 
الى پنجم در محل دادسرا و عدم حضور آنان در جلسه دادگاه مضافا عدم حضور متهمین ردیف ششم و هفتم 
در محل دادسرا و جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونى و احضار از طریق نشر آگهى و توجها به کیفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان، لذا بزه انتسابى را محرز دانسته و مستندا به مواد 709 و 714 
و 710 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و ماده 615 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و از جهت 
جنبه خصوصى بزه حکم به محکومیت متهمین ردیف پنجم و ششم به پرداخت متساویا ده و نیم صدم دیه 
کامله و یک و نیم هزارم دیه کامله بابت حارصه ناحیه راست کمر و خلف تنه و قفسه سینه و زیر چشم راست 
و گونه راست و سمت راست دهان و لب باال و سمت چپ بینى و سرخ شدگى کتف چپ و قفسه سینه و دامیه 
سمت چپ سر و پس سر در حق یوسف عرب زاده فرزند قیوم و محکومیت متهمین ردیف سوم و ششم و 
چهارم به پرداخت متساویا یک و نیم صدم دیه کامله و یک هزارم دیه کامله بابت حارصه آرنج چپ و روى 
دست راست و بند آخر انگشت شست دست راست و خلف ساعد راست در حق شکیال عرب زاده فرزند قیوم 
و محکومیت متهم ردیف سوم به پرداخت یک صدم دیه کامله و شش هزارم دیه کامله بابت کبودى فرق 
سر و گیجگاه راست و حارصه خلف سر در حق بى بى خال عرب زاده و محکومیت متهمین ردیف اول و دوم 
و هفتم به پرداخت متساویا شش هزارم دیه کامله و یک و نیم صدم دیه کامله بابت کبودى ساعد چپ و 
بازوى راست و سمت راست کمر و حارصه قدام سر و بازوى راست در حق لیال نظرى و محکومیت متهمین 
ردیف اول و دوم به پرداخت متساویا دو صدم دیه کامله و یک هزارم دیه کامله بابت حارصه پل بینى و لب 
فوقانى و آرنج چپ و دست چپ در بند ابتدایى انگشت حلقه و اشاره دست راست و بند میانى انگشت سوم 
دست راست در حق حسین نظرى و محکومیت متهمین ردیف هفتم به پرداخت سه صدم دیه کامله و دو 
سه هزارم دیه کامله بابت حارصه انگشتان حلقه دست چپ و اشاره دست چپ و مخاط لب فوقانى و ارش 
پارگى پرده گوش سمت چپ در حق على نظرى و از جهت جنبه عمومى بزه حکم به محکومیت هر یک 
از متهمین ردیف اول الى هفتم به تحمل شــش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مى دارد و در خصوص 
موضوع اتهامى آقایان یوسف و هاشم شــهرتین قلى زاده دائر بر رابطه نامشروع با همسر شاکى حسین 
نظرى و مضافا اتهام آقایان عباس نظرى و زین العابدین عرب زاده دائر بر ایراد اهانت به شکات، دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و به لحاظ فقد ادله اثباتى و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى حکم 
به برائت صادر و اعالم مى دارد آراء صادر  غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 37749 الهى نژاد رئیس شعبه 106 دادگاه کیفرى دو اصفهان /12/304

ابالغ راى
شماره پرونده: 581/96 شــعبه نهم حقوقى شاهین شهر تاریخ رســیدگى: 96/11/14 خواهان: مهدى 
محرابى آدرس: اصفهان، کنار گذر اتوبان خرازى خ شــهیدان غربى ســمت چپ صاحب الزمان مجتمع 
اول پالك 112 واحد 5 خوانده: روح اله اســدى زاده به نشــانى مجهول المکان موضوع: مطالبه مبلغ 
15/000/000 ریال به اســتناد یک فقره چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرســى گردشــکار: با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست مهدى محرابى به طرفیت روح اله اسدى زاده به خواسته مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ریال به استناد یک فقره حواله به شماره 397329- 96/5/25 به عهده مؤسسه مالى 
اعتبارى مهر از حساب جارى شماره 7634101037943 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. 
نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده على رغم ابالغ 
قانونى اخطاریه در جلسه شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوا و مســتندات آن ایراد و تکذیبى به عمل 
نیاورده و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش اقامه ننموده است، شورا با استصحاب بقاى دین، استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده به اســتناد ماده 1301 قانون مدنى و مواد 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
اصل دین و مبلغ 1/187/500 ریال هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/8/2 
لغایت اجراى حکم صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 

38160 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/305
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139604002004000359/1 شــماره بایگانى پرونده: 9601292/2 شماره ابالغیه: 
139605102004004293 بدینوســیله به آقاى ســیدحمیدرضا نوابى و خانم سوســن بیگى خوزانى 
بدهکاران پرونده ساکنین: اصفهان نظر شــرقى کوچه جوهرى کوچه الماسى کوچه 6 واحد 4 کدپستى 
8168986891 که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناســائى نگردیده است ابالغ مى گردد که 
طبق تقاضاى بستانکار بانک سامان شــعبه اصفهان مورد وثیقه، ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه 
آپارتمان پالك 1247 فرعى از 11810 اصلى مفروز و مجزى شده از 62 فرعى به انضمام ششدانگ یک 
باب انبارى قطعه یک تفکیکى و بانضمام ششدانگ یک واحد پارکین گ قطعه یک تفکیکى واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که برابر سند رهنى شماره 169227- 94/5/5 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
15 اصفهان متعلق به خانم سوسن بیگى خوزانى که در مقابل طلب بانک سامان شعبه اصفهان در رهن 
قرار گرفته است طبق ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ هفت میلیارد و پانصد و شصت و هشت 
میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال (7/568/550/000 ریال) ارزیابى گردیده لذا برابر ماده 101 آیین نامه 
اجرایى بدینوسیله به شما اخطار مى شــود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهى باید کتبًا اعتراض خود را 
با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ ده میلیون ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در 
صورتى که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابى قطعى و به همان قیمت آگهى خواهد شد. م الف: 

37786 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /12/306
حصر وراثت

خانم مریم سبکتکین دارى شناسنامه شــماره 1379 به شرح دادخواست به کالسه 535/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رضاقلى سبکتکین به شناسنامه 
442 در تاریخ 96/11/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- اسماعیل سبکتکین فرزند رضاقلى ش.ش 1406 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
2- زهرا ســبکتکین فرزند رضاقلى ش.ش 684 ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- کبرى 
ســبکتکین فرزند رضاقلى ش.ش 522 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- مریم سبکتکین 
فرزند رضاقلى ش.ش 1379 ت.ت 1355 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- فاطمه ســبکتکین فرزند 
رضاقلــى ش.ش 140 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- اکرم ســبکتکین فرزند رضاقلى 
ش.ش 1345 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- اعظم ســبکتکین فرزند رضاقلى ش.ش 
8134 ت.ت 1366 صادره از لنجان  (دختر متوفى) 8- شهناز ســبکتکین فرزند رضاقلى ش.ش 8873 
ت.ت 1353 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- امهانى ســبکتکین ریزى فرزند محمدعلى ش.ش 384 
ت.ت 1326 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراض دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1678 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /12/329
احضار

شماره نامه: 9610113641901335 شماره پرونده: 95083641900626 شماره بایگانى شعبه: 950689 
آگهى احضار متهم محمد قمى کاه ریزى فرزند حیاتقلى به این وســیله به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى 
مهدى کرمى فرزند احمد شکایتى علیه شما دایر بر ایراد صدمه بدنى عمدى مطرح نموده که پس از ارجاع 
در شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 950689 ثبت و تحت رسیدگى است 
بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت به طور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1676 شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /12/330
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامه: 9610100351113817  شــماره پرونده: 8709980351100806 شماره بایگانى 
شعبه: 870814 ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به رسول قربانیان- حسین قریشى- صدیقه 
ربانى- قربانعلى قضاوى- تجدیدنظر خواه زهرا و رضا و عبدالرسول و على قضاوى و مهدى بهشتى راد 
دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خواندگان طاهره- رضا- صدیقه- احمد- حسین- 
علیرضا ربانى و رسول قربانیان و حسن قریشى و قربانعلى قضاوى و محمدعلى کارى نسبت به دادنامه 
شماره 96/1138 در پرونده کالسه 870814 و 870562 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خواندگان مراتب تبادل لوایح یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى 
را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر 
قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف: 37707 شعبه 11 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /12/331
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامه: 9610100351012575 شــماره پرونده: 9509980351000961 شماره بایگانى 
شعبه: 951159 ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى-  تجدیدنظر خواه سید هاشم روزى طلب 
دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده مجید جعفرى- سید فرید میرباقرى- کورش 
و کامران و کتایون و کاترین و کیواندخت و دالرام همگى روحانى- زهره بنده کریم- راحله الســادات و 
لیال السادات و سید علیرضا و سید محمد همگى شاهچرا- زهرا فاضلى نسبت به دادنامه شماره 1253- 
96/8/20 در پرونده 951159 و 960116 و 960242 شعبه 10 حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 
346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر 
خواهى را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء 
مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف: 37703 شعبه 10 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/332
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه: 9610100351012613 شماره پرونده: 9609980351000194 شماره بایگانى شعبه: 
960242 ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى-  تجدیدنظرخواه سید محمود شاهچرا دادخواست 
تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده مجید جعفرى- سید فرید میرباقرى- کورش و کامران و 
کتایون و کاترین و کیواندخت و دالرام همگى روحانى- زهره بنده کریم- راحله السادات و لیال السادات 
و سید علیرضا و سید محمد همگى شاهچرا- زهرا فاضلى نسبت به دادنامه شماره 1253- 96/8/20 در 
پرونده 951159 و 960116 و 960242 شعبه 10 حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى را 
دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر 
قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف: 37702 شعبه 10 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /12/333

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با اشاره 
به ضرورت تمرکز امکانات مالــى و اولویت بندى فعالیت ها در 
شهرك ها و نواحى صنعتى اســتان به دلیل محدود بودن منابع 
این شرکت گفت: اولویت هاى شهرك ها و نواحى صنعتى استان 
اصفهان در سال 97 تعیین و فعالیت هاى عمرانى بر اساس این 

اولویت ها انجام خواهد شد. 
محمد جواد بگــى با بیان اینکه هرچند خوشــبختانه نهضت و 
عزم ویژه اى در این مجموعه به منظور خدمت رسانى و تکمیل 
زیرساخت هاى الزم براى سرمایه گذارى در شهرك ها و نواحى 
صنعتى اســتان وجود دارد، گفت: به دلیل محدود بودن منابع 
مالى و امکانات، ناگزیر خواهیم بود این منابــع را به منظور اثر 
بخشى بیشتر در پروژه هاى داراى اولویت سرمایه گذارى کنیم 
تا در بلند مدت شــاهد تأمین همه بسترهاى الزم براى سرمایه 

گذاران باشیم. 
وى نیاز صنعتگران و سرمایه گذاران را مبناى تعیین اولویت ها 
دانست و افزود: بدیهى است به منظور ارائه خدماتى مطلوب تر 
به فعاالن اقتصادى، باید اولویت ها بر اساس نیاز صنعتگران و 
شرکت هاى خدماتى مســتقر در این شهرکها و نواحى صنعتى 

باشد و از اعمال سلیقه کارمندان در این زمینه خوددارى شود. 
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان اولویت 
بندى مناسب پروژه هاى خدماتى و اجرایى را، یکى از راهکارهاى 
اصلى مدیریــت مطلوب منابع و تضمین کننــده تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتى در بخش صنایع کوچک و متوسط استان دانست.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان  اصفهان 
با بیان اینکــه هم اکنون میزان بیکارى در اســتان 
17/4 درصد اســت، گفت: با وجود آنکه این میزان 
3/7 درصد کمتر از پارسال است، ولى وضع اشتغال 

جوانان در این استان بحرانى است.
محســن نیرومنــد میــزان بیــکارى جمعیــت 
غیر تحصیلکرده دانشگاهى استان  را  9 درصد اعالم 
کــرد و ادامــه داد: از 900 هــزار دانــش آموخته 
اســتان اصفهــان، 20/8 درصد بیکار هســتند که

 این میزان حدود 0/1 درصد بیشــتر از آمار کشورى 
است.

وى اضافه کرد: میزان بیکارى در دانش آموختگان 
خانم استان 30 درصد است.

نیرومند افزود: بــا توجه به آمار بیــکارى تحصیل 
کرده ها، اجراى طــرح کارورزى و مهارت آموزى 
در این اســتان در دســتورکار اســت تا مشــکل  
کارفرمایــان درخصــوص نداشــتن تجربــه

 و مهارت دانــش آموختگان براى جــذب بازار کار 
حل شود.

بیکارى30 درصد از
 دانش آموختگان زن استان 

هزینه شدن منابع مالى و امکانات در
 پروژه هاى داراى اولویت در شهرك هاى صنعتى



استاناستان 11113174 سال چهاردهمشنبه  12 اسفند  ماه   1396

کاهش مصرف زغال خارجى 
در ذوب آهن  

معــاون بهره بردارى شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: در ســالیان گذشته براى کک سازى 
40 درصد زغال خارجى مصرف مى شد، اما اکنون به 
علت حمایت از کاالى داخلى، این عدد به یک ششم 
کاهش پیدا کرده است. اردشیر افضلى ادامه داد: آمار 
تولید بخش نورد ذوب آهن در کشــور منحصر به فرد 
اســت، همچنین ذوب آهن از نخستین کارخانه هاى
تولید کننده فــوالد کیفى در کشــور همانند تمامى 
فوالدهاى خاص اســت. وى در ادامه بیان داشــت: 
با تالش هاى صــورت گرفته، مصــرف آب از 11/2 
درصدبه 6/7 درصد کاهش پیدا کرده و براى سال آینده 
برنامه 20 درصد کاهش مصرف آب پیگیرى شده است 

و در حال حاضر از پساب زرین شهر استفاده مى شود.

اهداى تندیس و جایزه «زاون 
قوکاسیان» در جشنواره حسنات

جانشین رئیس جشنواره ملى فیلم کوتاه «حسنات» 
گفت: در هفتمین دوره از جشــنواره ملى فیلم کوتاه 
حســنات اصفهان، اهداى تندیــس و جایزه «زاون 
قوکاسیان»، دبیر فقید جشنواره را شاهد خواهیم بود.

محمدحسین عشاقى با بیان اینکه امسال هزار و 701 
اثر به دبیرخانه جشــنواره ارسال شــده است، اظهار 
داشت: از این تعداد، 676 اثر در بخش داستانى، 363 
اثر در بخش مستند، 112مورد فیلم کوتاه پویانمایى 

بوده است و 550 اثر فیلمنامه نیز دریافت کردیم.

خبر

شهردار اصفهان گفت: شهردارى اصفهان براى رسیدن 
به یک راه هدفمند، مدیریت شفاف را در این دوره به طور 
عملى اجرایى کرده که در همین راســتا، مشاورى براى 

شفاف سازى و مبارزه با فساد منصوب شد.
قدرت ا... نوروزى اظهار داشت: زمینه سرمایه گذارى در 
شــهرهاى بزرگ که اکنون یکى از اولویت هاى آنها به 
شمار مى رود، در سایه تعامل ممکن مى شود. وى افزود: 
شهردارى اصفهان براى رســیدن به یک راه هدفمند، 
مدیریت شــهرى شــفاف را در این دوره به طور عملى 
اجرایى کرده است. شهردار اصفهان با بیان اینکه شفافیت 
به کاهش فساد در شهردارى ها کمک مى کند،  ادامه داد: 

استقالل شهردارى ها در حال حاضر یکى از چالش هاى 
همه مدیریت هاى شهرى است که باید با اصالح  قانون، 

هرچه زودتر این مسئله برطرف شود.
وى تصریح کرد: براساس ماده 55 قانون، شهردارى ها 
تنها 25 تکلیف را بر عهده دارند، اما اکنون بیش از 400 
وظیفه براى آنها وجود دارد. نوروزى با اشاره به اینکه منبع 
درآمد شهردارى ها باید در قانون اصالح شود، افزود: هم 
اکنون برخــى از درآمدهاى شــهردارى از محل جرایم 
رانندگى تأمین مى شود، اما در حال حاضر برخى شهرها 
این جرایم و به تبع آن این درآمدها را ندارند که این مورد 

نیازمند اصالح است.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان از 
تصویب طرحى در شــوراى برنامه ریزى استان خبر داد 
که به موجب آن، کشاورزى در شرق اصفهان احیا خواهد 

شد.
محسن کریمیان اظهارداشت: 176 میلیون متر مکعب 
پســاب تاکنون از 23 تصفیه خانه استان خارج مى شود 
که نیمى از آن را صنعت اســتفاده مى کند و نیم دیگر، 
قانونى یا غیر قانونــى به شــهردارى ها، برخى افراد و 
کشاورزان واگذار شده است و بخشى از آن نیز رها شده 
است. وى با اشاره به طرح تلفیقى جمع آورى پساب هاى 
تصفیــه خانــه هــاى جنــوب، شــرق و شــمال در 

ســد آبشــار و تصویب آن در شــوراى برنامــه ریزى 
اســتان، ادامــه داد: این طــرح درحــدود 100 تا 150 
میلیــون مترمکعــب آب را براى کشــاورزى شــرق 
فراهــم مــى کند کــه با احتســاب ســد رودشــتین 
مى توانیم یک آب دائمى براى شرق داشته باشیم، اما این 
طرح چیزى در حدود 300 میلیارد تومان اعتبار احتیاج دارد.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان به 
موضوع کشاورزى غرب اســتان وارد شد و گفت: براى 
غرب نیز گزینه تلفیقى پساب را با سد چم آسمان در نظر 
گرفته ایم تا کشاورزان بین سد چم آسمان و نکو آباد نیز 

همانند دیگر کشاورزان استان آب داشته باشند.

 کشاورزى شرق اصفهان 
در انتظار 300میلیارد تومان

شفافیت، به کاهش فساد در 
شهردارى ها کمک مى کند 

ابالغ تجدیدنظرخواهى
شــماره ابالغنامه: 9610100351012465 شــماره  پرونده: 9609980351000194 شــماره بایگانى شعبه: 
960242 ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه آقاى مرتضى اسحاقیان ریزى دادخواست 
تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقاى مجید جعفرى- سید فرید میرباقرى- کورش و کامران و کتایون 
و کاترین و کیواندخت و دالرام همگى روحانى – زهره بنده کریم – راحله السادات و لیال السادات و سید علیرضا و سید 
محمد همگى شاهچرا- زهرا فاضلى نسبت به دادنامه شماره 1253- 96/8/20 در پرونده 951159 و 960116 و 
960242 شعبه 10 حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظرخوانده 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبا به این دادگاه اعالم نماید. در غیر اینصورت پس از 
انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212، م الف: 37701 شعبه 10 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/334 
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه: 9610100351012534 شماره  پرونده: 9609980351000194 شماره بایگانى شعبه: 960242 
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه آقاى سیدجالل حسینى دادخواست تجدیدنظرخواهى 
به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقاى مجید جعفرى- ســید فرید میرباقرى- کورش و کامران و کتایون و کاترین و 
کیواندخت و دالرام همگى روحانى – زهره بنده کریم – راحله السادات و لیال السادات و سید علیرضا و سید محمد 
همگى شاهچرا- زهرا فاضلى نسبت به دادنامه شماره 1253- 96/8/20 در پرونده 951159 و 960116 و 960242 
شعبه 10 حقوقى تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظرخوانده 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبا به این دادگاه اعالم نماید. در غیر اینصورت پس از 
انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212، م الف: 37700 شعبه 10 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /12/335 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351301076 شماره پرونده: 9609980351300234 شماره بایگانى شعبه: 960274 
خواهان: آقاى على جهانبخشــى فرزند محمود به نشانى استان اصفهان، شهرســتان اصفهان، شهر اصفهان، خ 
شاهپور جدید خواندگان: 1- آقاى غالمرضا شهسوارى فرزند محمدجعفر به نشانى اصفهان، خ کاوه، خ فالطورى 
مجتمع یثاق طبقه 4  پ 16، 2- آقاى خسرو محمدى فرزند غالمعلى به نشانى اصفهان، شاهپور جدید، خ دانش، 
تریلى سازى اصفهان صنعت کدپستى 8169874525 خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسى. راى دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقاى على جهانبخشى فرزند محمود به طرفیت اقاى خسرو محمدى فرزند غالمعلى و غالمرضا 
شهسوارى فرزند محمدجعفر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى، با این توضیح که خواهان در دادخواست 
تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته با توجه به عدم کفایت دارایى قادر به پرداخت هزینه دادرسى نمى باشد و جهت 
اثبات مدعاى خود به استشهادیه پیوست دادخواست و شهادت شهود استناد نموده است. لذا دادگاه با توجه به اینکه، 
استشهادیه مطابق قانون تنظیم گردیده ولى شهود تعرفه شده خود را در دادگاه حاضر نکرده است، مستند به ماده 
1257 قانون مدنى حکم به رد دعوى اعسار صادر و اعالم مى نماید. راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 37699 سلیمانى 

نسب رئیس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /12/336
رأى اصالحى

شماره رأى اصالحى: 9609970351301737 شــماره پرونده: 8709980351300241 شماره بایگانى شعبه: 
870241 خواهان: رضا شفیعى فرزند رمضان با وکالت آقاى على جابرى مطلق فرزند سید حمزه به نشانى اصفهان 
سه راه حکیم نظامى به طرف خ ارتش بعد از دبرستان سعدى پ 38 طبقه اول خوانده: عباس شکوهى راد فرزند على 
به نشانى مجهوالمکان خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو رأى تصحیحى: درخصوص درخواست مطروحه مبنى 
بر اصالح دادنامه شماره 870490 مورخ 87/12/26 موضوع پرونده کالسه 870241 به جهت اینکه چک موضوع 
دادنامه شعبه ارتش بوده ولى در دادنامه سهوا چادگن قید گردیده است نظر به اینکه با عنایت به محتویات و اوراق 
پرونده و دقت در مندرجات رأى صادره از نظر دادگاه وقوع ســهو قلم از جهت فوق الذکر محرز اس ت، لذا دادگاه بنا 
به مراتب فوق ضمن پذیرش تقاضاى مذکور با اجازه حاصل از ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1379 
رأى بر تصحیح دادنامه موصوف مبنى بر بانک سپه شعبه ارتش صادر و اعالم مى نماید. تسلیم رونوشت رأى اصلى 
بدون رونوشت رأى تصحیحى ممنوع بوده، رأى صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 37698 سلیمانى نسب- رئیس شعبه 13 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان /12/337
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426794100193 شــماره پرونده: 9609986794100570 شــماره بایگانى شــعبه: 
960571 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794101152 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794102688 محکوم علیه صفیه نصر نشــانى: اصفهان- اصفهان مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 40/056/375 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 709/620 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان 
محمدصادق شهشهانى فرزند مهدى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان کاوه- خ 
استاد فالطورى- برج میالد نور- واحد 28 و نیم عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 37738 شعبه 11 ح قوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /12/338
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426794100194 شــماره پرونده: 9609986794100569 شــماره بایگانى شــعبه: 
960570 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096794101151 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794102691 محکوم علیه محسن نصر ازادانى نشانى: اصفهان- اصفهان مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 7/730/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 246/620 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان 
محمدصادق شهشهانى فرزند مهدى نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان کاوه- خ 
استاد فالطورى- برج میالد نور- واحد 28 و نیم عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 37736 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /12/339
 اجراییه

شماره اجراییه: 9610426805200091 شماره پرونده: 9609986805200759 شماره بایگانى شعبه: 960759 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9609976805201573 محکوم علیه محمد گنجى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/788/500 هزار 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه واقعى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1396/6/26 
لغایت اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: محسن صفرى فرزند پرویز به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان امام خمینى، شهرك رسالت، نبش خیابان کیان پارس، فروشگاه روز به 
روز. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 37723  شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان (مجمع شماره 3) /12/340

تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 19/1076 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق وپرونده ثبتی بموجب راى شماره 7003436-1396/10/5دراجراى قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند 
رسمى به نام خانم روءیافتاحى فرزند اکبر درجریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونى  آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روزیکشنبه 
مورخ 1397/1/19ساعت 9صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد لذا به موجب این اگهى به کلیه مجاورین اخطار 
میگردد که در روز وساعت مقرر در این اگهى در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا30روز پذیرفته خواهد شد  تاریخ انتشار :12/12/ 1396 م الف:  

1144 اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 12/342 
حصروراثت 

کبرى اسفندیارى داراى شناسنامه شماره 276 به شرح دادخواســت به کالسه 1388/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فلک ناز طاهرى بشناسنامه 866 در تاریخ 96/10/08 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صغرى اسفندیارى ش 
ش 92 ، 2. کبرى اسفندیارى ش ش 276 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7952/م الف 

رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/343
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده1554/96 شماره دادنامه1927/96 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: امید شاه پورى به نشانى تهران زیر پل بعثت دفتر سنگ فروشى 
وکیل خواهان: سمیرا سلمانیان به نشانى: تیران جنب بیمارستان بهنیا روبروى ورزشگاه تختى خوانده همت شیخ زاده 
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 رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى امید شاه پورى بوکالت سمیرا سلمانیان بطرفیت همت شیخ زاده به خواسته 
مطالبه مبلغ شانزده میلیون تومان وجه دو فقره چک بشماره هاى 773228-94/12/20 و 94/12/20-218370 

بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. 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 شانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویســت هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه از زمانهاى سررسید 94/12/20 و 94/12/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 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. 8107/م الف-قاضى 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/344
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسنعلى صافى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده عباس بختیارى به 
شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1144/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/01/29 ساعت 4/45 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. 8108/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/345
 حصروراثت 

مهدى خسروى داراى شناسنامه شماره 1080090169 به شرح دادخواست به کالســه 1440/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانلو خسروى وربادى بشناسنامه 9 در تاریخ 
95/01/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهدى خسروى 
ش ش 1080090169 ، 2. باقر خسروى ش ش 268 ، 3. طاهره خسروى ش ش 1273 ، 4. فاطمه خسروى ش 
ش 3472 ، 5. ابوالقاسم خسروى ش ش 6890 6. احمد خسروى ش ش 333 ، 7. حسین خسروى ش ش 1400، 
(فرزندان متوفى) 8. بتول صالحى نجف آبادى ش ش 20، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

8110/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/346
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امید شاه پورى دادخواستى به خواسته الزام خواندگان به مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال به طرفیت خواندگان 
1.روح اله قاسمى 2.یداله یزدانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1118/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/01/21 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 کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8106/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/347

 اخطار اجرایى
شماره 862/96 به موجب راى شــماره 727 تاریخ 96/07/26 حوزه سوم شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه احمد عبدالهى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/10/08 و مبلغ 2/715/000 ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و  مبلغ 250/000 ریال هزینه نشرآگهى درحق خواهان و نیم عشر دولتى. محکوم له: مهدى 
فقهى به نشانى: خ رضایى شمالى کوى منوچهرى پالك 1. 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 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. 8101/م الف-شعبه 3حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/348
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى فقهى دادخواستى به خواسته الزام خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهى به شما ابالغ مى گردد چنانچه 
الیحه اى دارید ظرف مدت یک هفته به شــورا ارائه دهید به طرفیت خوانده 1.مهدى منتظرى2.محمد اکبرى به 
شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 56/96 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ .... ساعت ... تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

8100/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/349
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/458674 آقاى حیدرعلى فاضلیان فرزند غالمعلى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت هفت و نیم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 
ثبتى 1136/1 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 292 دفتر 236 امالك ذیل ثبت 52506 
بنام زهرا اکرامیان فرزند محمدجعفر ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سندرسمى شماره 75915 مورخ 
1369/10/26 دفترخانه 88 نجف آباد (ازطرف زهرا اکرامیان) به حیدرعلى فاضلیان انتقال شده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 

96/12/12، 8098/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/12/350
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/470990 آقاى حیدرعلى فاضلیان فرزند غالمعلى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 

1136/1 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 289 دفتر 236 امالك ذیل ثبت 52505 
بنام حسنعلى اکرامیان فرزند محمدجعفر ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سندرسمى شماره 75915 
مورخ 1369/10/26 دفترخانه 88 نجف آباد (ازطرف حسنعلى اکرامیان) به حیدرعلى فاضلیان انتقال شده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 96/12/12، 8099/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/12/351

ابالغ
 کالسه پرونده995/96 شماره دادنامه1236-96/11/17 تاریخ رسیدگى: 96/11/11 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: جواد محمودیان به نشانى نجف آباد خ شریعتى شرقى خ فرخى بن 
بست قائم خوانده على ریگى به نشانى مجهول المکان خواسته: استرداد الشه چک. 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 دعواى خواهان جواد محمودیان بطرفیت 
خوانده على ریگى بخواسته استرداد یک فقره چک بعهده بانک صادرات بشماره 485/575295 مورخ 96/09/03 
به مبلغ هشتاد میلیون ریال و به انضمام جمیع خسارات قانونى از توجه به محتویات پرونده و رسید نامه امانى پیوستى 
که به امضا خوانده رسیده است و نیز به استناد گواهى شاهد، دعواى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد حکم 
بر محکومیت خوانده به 1.استرداد یک فقره الشه چک بعهده بانک صادرات به شماره سریال 485/575295 مورخ 
96/09/03 به مبلغ هشتاد میلیون ریال 2.پرداخت هزینه هاى دادرسى به مبلغ 1/500/000 ریال را صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
درمحاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 8089/م الف- قاضى شوراى حل اختالف هشتم حوزه 

قضائى نجف آباد/12/352
ابالغ

 کالســه پرونده663/96 شــماره دادنامه1132-96/11/10 مرجع رسیدگى کننده: شــعبه دوم حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: جمشــید قایدى به نشــانى نجف آباد خ مجاهد شــمالى ك حســنخانى پ6 
کدپ8513784161 خوانده: ســیدعلى جمالى قهریزجانى به نشانى مجهول المکان خواسته: 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 جمشید قایدى 
بطرفیت سیدعلى جمالى قهریزجانى بخواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون تومان وجه یک فقره چک بشماره 093171 
عهده بانک ملى مورخ 92/03/20 و یک فقره رسید مورخ 93/03/24 بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. 
نظربه اینکه خوانده بابت دین خود اقدام به صدور یک فقره چک به میزان پنجاه میلیون ریال نموده که در سررسید 
بعلت کسر موجودى گواهى عدم پرداخت صادر گردیده و خوانده على رغم نشر آگهى در جلسه حاضر نشده و دفاعى 
ننموده و باتوجه به اصل سند در ید خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه وى داشته، لذا مستندا به مواد 198 و 502 و 
522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت چک شماره 
093171-92/03/20 و هزینه هاى دادرسى به میزان 1/465/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
92/03/20 در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و درخصوص مازاد خواسته به میزان شش میلیون تومان طبق 
رسید عادى مورخ 93/03/24 باتوجه به اینکه در رسید مذکور آقاى باقر قایدى وجه بدهى خوانده را پرداخت نموده و 
خواهان در رسید مذکور ذینفع نمى باشد، لذا طبق بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان 
صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 8050/م الف- قاضى شوراى حل اختالف دوم 

حوزه قضائى نجف آباد/12/353
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/467962 وراث حیدر قربان پور نجف آبادى فرزند لطفعلى بموجب درخواست وارده بشماره 
95218641127007 مورخ 96/09/01 باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت تمامت نه-شانزدهم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 309 واقع در قطعه 4 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 313 دفتر 193 امالك ذیل ثبت 43956 بنام حیدر قربان پور نجف 
آبادى فرزند لطفعلى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که طبق توضیحات شناسنامه نام خانوادگى وى به 
انصارى فر تغییر یافته است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/12/12، 8151/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/12/354
ابالغ

دادنامه شماره752 کالسه پرونده96/678 خواهان اصغررحیمى به نشانى استان اصفهان کلیادتلفن09133945706 
خوانده:تاالرمصیب ترابى به نشانى اصفهان تیران شــهرك الغدیرخ پروین منزل على ترابى –تیران منطقه 1 ك 
انقالب منزل رضا ترابى تلفن09132708261 خواسته:حقوق معوقه عیدى وپاداش سنوات خدمت گردش کار:هیات 
پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى رااعالم وبشرح آتى اقدام به اصدار راى قانونى مى نماید حکم/قرار 
هیات به اتفاق آراءومســتند به ماده 4و9آیین دادرسى کار وپس از اســتماع اظهارات خواهان اقاى اصغررحیمى 
وبااستناد به ماده 100ایین دادرســى کارعدم حضورخوانده رامانع ازرسیدگى وصدور راى ندانسته حسب بررسیها 
بعمل امده بشرح گزارش تحقیق بشماره ثبت15871مورخ 96/10/25ومستند به ماده 2و3قانون کار ضمن احراز 
رابطه کارگرى وکارفرمایى از تاریخ 95/9/25لغایت 96/6/20(بااین توضیح که درســال 95صرفا10مجلس ودر 
سال 96،50مجلس اشتغال بکار داشته وفسخ رابطه کارى رااز تاریخ 96/6/21مستند به تبصره ماده158قانون کار 
موجه اعالم مى داردواقاى مسیب ترابى کارفرماى تاالر راالزام به پرداخت جمعامبلغ 19800000ریال (نوزده میلیون 
وهشتصدهزارریال)مزدکل ایام مجلس مستندبه ماده 37قانون کار در وجه خواهان میباشدودرصورت عدم اعتراض 
هریک از طرفین وقطعى والزم الجراءشدن راى مزبوربه استنادبه تبصره2ماده16قانون تشکیالت وایین دادرسى 
دیوان عدالت ادارى ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ براى اشخاص داخل کشور وظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ 
براى افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهى در دیوان عدالت ادارى خواهد بود م الف: 1146 هیات تشخیص 

اداره کل تعاون وکار ورفاه اجتماعى/ 12/341  

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى 
سه ســارق خودرو و کشف 15 دســتگاه سوارى 
پراید مسروقه توسط مأموران اداره مبارزه با سرقت 

خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشت: در پى شکایت 
تعدادى از شــهروندان مبنى بر سرقت خودروى 
پراید در شهر اصفهان، شناسایى سارق یا سارقان 

در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
وى تصریح کرد: با بررســى کارآگاهان مشخص 
شد دو سارق با پرســه زنى در نقاط مختلف شهر 
اصفهان، خودروهاى پرایدى را که فاقد تجهیزات 

ایمنى هستند، سرقت مى کنند.
این مقام انتظامى بیان داشت: مأموران اداره مبارزه 
با ســرقت پلیس آگاهى پس از هماهنگى با مقام 

قضائى، این دو سارق را دستگیر کردند.
سرهنگ خسروى با اشــاره به اینکه افراد دستگیر 
شده به سرقت 15 دستگاه سوارى پراید با همدستى 
فرد دیگرى اعتراف کردند، بیان داشت: همدست 
سارقان نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده، براى 
اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل داده شدند.

 اســتاندار اصفهان گفت: مدیریت هاى شهرى جدید 
بدهــى هاى انباشــته را از قبــل به ارث بــرده اند به 
گونه اى که شــهرى مانند اصفهــان 1/5برابر بودجه 

سالیانه خود بدهى دارد.

محســن مهرعلیزاده بــا اشــاره به اینکه شــهردارى ها ســال 
آینده به دلیــل نحوه بودجــه بندى 97  نمــى توانند 
توقــع زیــادى از محل کمک هــاى دولتى داشــته 
باشــند، اظهــار داشــت: بــر همیــن اســاس باید 

شهردارى ها از کمک هاى بخش خصوصى فعال که 
توان سرمایه گذارى در پروژه هاى شــهرى را دارند، 

استفاده کنند.
وى ادامــه داد: در صــورت اصالح قوانیــن در حوزه 

گردشــگرى هم مى توان بــه افزایــش درآمدهاى 
شهردارى ها در سال آتى امیدوار بود.

اســتاندار اصفهــان افــزود: مدیریت هاى شــهرى
 جدیــد بدهــى هــاى انباشــته را از قبل بــه ارث 

برده اند.
وى با اشــاره به اینکه تعریف طرح هاى ســلیقه اى و 
بدون پشــتوانه علمى، یکى از دالیل افزایش بدهى در 
شهردارى ها بوده است، گفت: تنها با تکیه بر درآمدهاى 
داخلى مى توان این مشــکالت را برطرف کرد که در 
همین راســتا مى توان فروشــگاه هایى را در ورودى 
متروى اصفهان راه انــدازى کرد تا از ایــن راه بتوان 
هزینه هــاى تکمیل مترو را با ســرمایه گذارى بخش 

خصوصى تأمین کرد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه طرح ســالن اجالس ســران 
در اصفهان از جملــه پروژه هایى اســت که مى توان 
با ســرمایه گذارى بخــش خصوصــى آن را تکمیل 
کرد، افــزود: احیاى روابــط بین المللى بین شــهرها 
و نیز اســتفاده از ظرفیــت شــهرهاى خواهرخوانده،

راهگشــاى بســیارى از مشــکالتى اســت که این 
روزها کالنشــهر اصفهان با آن دســت بــه گریبان

 است.
وى اظهــار داشــت: ایــن پــروژه بــراى تکمیــل 
بــه 300 میلیــارد تومــان هزینــه نیــاز دارد کــه 
تنها با راهــکارى کــه عنوان شــد، مى تــوان این
 بودجــه را تأمین کــرد و پــروژه را به بهــره بردارى

رساند.

استاندار اصفهان:

اصفهان1/5برابر بودجه ساالنه خود بدهى دارد
انهدام باند سارقان خودرو

 با 15 پراید سرقتى 
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سرگروه آزمایشــگاه هاى علوم آموزش  و پرورش استان 
اصفهان گفت: براى نخستین بار کارگاه آموزشى حفاظت 
از محیط زیست در برابر زباله هاى آزمایشگاهى در اصفهان 
برگزار شد. بهاره آزاد با بیان اینکه دولت توجه ویژه اى به 
حفاظت از محیط زیســت دارد و آموزش و پرورش یکى 
از مهمترین ظرفیت هاى تحقق اهداف زیســت محیطى 
اســت، اظهار کرد: از این رو بــا برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته، سعى بر آن داریم تا با توجیه معلمان، دانش آموزان 
را نسبت به حفاظت از محیط زیست حساس کنیم.وى با 
بیان اینکه تدوین کتاب آزمایشگاه براى دانش آموزان دوره 
دوم متوسطه و همچنین  تولید پسماندهاى آزمایشگاهى در 

همه مدارس ما را بر آن داشت تا آموزش حفاظت از محیط 
زیست در برابر زباله هاى آموزشگاهى را به دانش آموزان 
ارائه کنیم، افزود: بر این اســاس، نخستین دوره آموزشى 
حفاظت از محیط زیست در برابر زباله هاى آزمایشگاهى 
را در دســتور کار قرار دادیم و با همکارى اداره کل محیط 
زیست استان اصفهان، این طرح را اجرایى کردیم.وى با 
بیان اینکه براى اجراى این طرح در گام نخست آموزش 
سرگروه هاى آزمایشگاه هاى 41 ناحیه آموزشى آموزش و 
پرورش استان اصفهان را در دستور کار خود قرار داده ایم، 
گفت: این دوره آموزشى چهار ساعته در اداره کل حفاظت 

از محیط زیست استان برگزار شد.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان گفت: در
 مسئولیت ها و اختیارات سازمان هاى استانى محدودیت 
وجود دارد و به دنبال آن هســتیم تا دامنه مسئولیت ها 
بیشتر شود که با «هزینه- اثربخشــى» بهترى بتوان 

کارها را انجام داد.
طاهره چنگیــز تصریح کــرد: تأمیــن متخصص در 
شهرســتان ها یکى از دغدغه هاى حوزه درمان است، 
چراکه آنقدر حوزه بیمارى ها زیاد اســت که حضور یک 
متخصص براى شهرســتان کفایت نکرده و پزشــک 
حاضر در شهرســتان، بــا طیف وســیعى از بیمارى ها 
دســت به گریبان بوده و همین مسئله موجب فرسایش 

شغلى پزشک مى شود. وى اظهار داشت: دیر کردن در
پرداخت ها باعث مشکالت فراوانى شده است و حقوق 

بسیارى از افراد حقیقى در شهرستان ها داده نمى شود. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد: فعاالن 
حوزه سالمت چگونه باید با حقوق یک میلیون تومانى 
روزگار بگذرانند؟ وضعیت همکاران ما پس از طرح تحول 

نظام سالمت بهبود نیافته است.
 وى افزود:  بیمارســتان ها هر روز وضــع بدترى پیدا 
مى کنند و تأمین حقوق و پاداش ها، با مخاطرات بیشترى 
روبه رو مى شود؟ در حالى که پرداخت بیمه ماه ها طول 

مى کشد.

حفاظت از محیط  زیست در 
برابر زباله هاى آزمایشگاهى

دامنه اختیارات و مسئولیت ها 
باید در استان بیشتر شود

تدفین 2شهید گمنام 
در پاالیشگاه

مراسـم وداع با پیکر مطهر دو شـهید گمنـام دوران 
دفاع مقدس برگزار شـد و در پاالیشـگاه اصفهان به 

خاك سپرده شدند.
پیکرهاى مطهر دو شـهید گمنام تازه تفحص شـده 
دوران دفـاع مقـدس از بلـوار شـهداى پاالیشـگاه 
اصفهان بر دوش کارکنان تشـییع و در این شـرکت 

تدفین شدند.
در روز سه شنبه هفته گذشته نیزخانواده هاى کارکنان 
پاالیشگاه اصفهان در شهرك شهید محمد منتظرى 
شاهین شـهر، بـا حضور در مراسـم شـبى با شـهدا، 
پیکرهاى مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس 

را تشییع کردند.
مردم انقالبى این شهرك از زن و مرد و پیر و جوان، 
با آذین بندى و استقبال باشکوه، پیکرهاى مطهر این 
شـهداى گمنام را از ورودى شهرك تا مسجدالنبى و 
کانون فرهنگى بر روى دسـتان خود تشـییع کردند 
و پـس از اقامـه نمـاز جماعت مغـرب و عشـاء، این 
پیکرهاى مطهر را در بر گرفتند و در خلوتى عاشقانه 

با معبود خود راز و نیاز کردند.

نظارت دقیق بر واحدهاى 
صنفى چادگان 

فرمانـدار چادگان گفـت: به منظور کنتـرل قیمت ها 
و تأمیـن رفاه مردم، کلیـه ادارات ذیربط شهرسـتان 
چادگان باید بـا برنامه ریزى و هماهنگـى، در جهت 
بازرسـى از واحدهاى اصناف در ایام تعطیالت نوروز 

97 نظارت دقیق ترى داشته باشند.
مهـدى اسـدپور اظهارداشـت: بـه منظـور رفـاه 
همشـهریان و تنظیم بازار، سـهمیه پخش میوه عید 
با برنامه ریزى و هماهنگى جامع تنظیم شـد تا کلیه 
شـهروندان شـهرى و روسـتایى بتوانند از سـهمیه 
اختصاص یافته اسـتفاده کرده و میوه مورد نیاز نوروز 

طبق برنامه اعالم شده بین شهروندان توزیع شود.
وى افزود: بـه منظور تنظیم بـازار، با رعایت سـقف 
سـهمیه با توجه به نوسـان قیمت برنـج در روزهاى 
اخیر، برنج بایـد با محوریـت اداره صنعـت، معدن و 
تجارت و اتاق اصنـاف در برنامه هاى اعالمى توزیع 

شود.

آبگیرى3 طرح آبخیزدارى 
خور و بیابانک

3 طرح آبخیزدارى شهرستان خوروبیابانک آبگیرى 
شد.

مدیر اداره  منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان خور 
و بیابانک گفت: در پى بارندگى هاى اخیر، سـدهاى 
بازیاب 2 و 3 و پخش سیالب حسین آباد هفتومان و 

بند خاکى عروسان آبگیرى شد.
 مهدى آخونـد افزود: بـا آبگیـرى این طـرح ها، در 
مجموع 500 هزار متر مکعب آب اسـتحصال شـده 

است.
وى گفت: سـدها و بندهاى سـاخته  شـده عالوه بر 
کنترل و مهار سـیالب، نقش مؤثـرى در تأمین آب 
شرب، تغذیه سفره هاى آب زیر زمینى و افزایش آب 

چاه ها و قنات هاى منطقه دارد.

معدوم سازى207 مرغ و 
پرنده به علت آنفلوآنزا

207 مرغ و پرنده به علت ابتال به آنفلوآنزاى فوق حاد 
در اصفهان معدوم شد.

معـاون سـالمت اداره کل دامپزشـکى اسـتان 
اصفهـان گفـت: این تعـداد مـرغ گوشـتى، کبوتر و 
بلدرچیـن در یـک واحد پرنـده فروشـى در نزدیکى 
یکـى از بازارهـاى اصفهـان معـدوم و محـل هـم 

ضدعفونى شد.
محمدکشـتکار افـزود: روزانـه یـک گـروه شـامل 
نمایندگانـى از ایـن اداره کل، بهداشـت، نیـروى 
انتظامى و اتحادیه گوشـت سـفید اسـتان در مراکز 
23 شهرستان استان، واحدهاى پرنده فروشى هاى 

شهرها را بازرسى و نظارت مى کنند.
وى ادامه داد:استان اصفهان از 24 آذر تاکنون درگیر 

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان است.

خبر

رئیس اتحادیه پارچه فروشان استان اصفهان گفت: در حال حاضر در زمینه تولید پارچه 
مبلى ما موفق عمل کرده ایم و پارچه هاى متنوع و با کیفیتى در حال تولید است و با 

حمایت از تولیدکننده،عمق بازار محصوالت داخلى نیز افزایش یافته است.
احمد تقــى زاده در رابطه با اوضاع اقتصادى صنف پارچه فروشــان اظهار داشــت: 

پارچه فروشان در سال هاى گذشته وضعیت بهترى داشته اند و در حال حاضر با گذر 
زمان، اوضاع این صنف بدتر مى شود.

وى افزود: چنــدى قبل مهمترین بحــث پیرامون این صنف مربوط بــه واردات و 
جنس هاى چینى بى کیفیت بود، اما االن معضل این صنف از این موارد فراتر رفته و به 
دلیل وضعیت اقتصادى نامناسب مردم، دیگر حمایتى از محصوالت این صنف اعم از 

تولید داخل، چینى و ...صورت نمى گیرد.
رئیس اتحادیه پارچه فروشان استان اصفهان بیان داشت: تمایل مردم به خرید پارچه 
با کاهش چشمگیرى همراه بوده و تقاضاى خرید در این صنف به دالیل مختلفى در 

گذشته بیشتر بوده است.
تقى زاده اضافه کرد: در سال جارى، تاکنون شب عید در این صنف شروع نشده و از 
حضور مردم براى خرید پارچه خبرى نیست و این در حالى است که شب عید در صنف 

پارچه فروشان همیشه از دى ماه شروع مى شد.
رئیس اتحادیه پارچه فروشان استان اصفهان تأکید کرد: از طرفى دیگر در کنار رکود 
حکم فرما بر بازار پارچه فروشان، رشد هزینه هاى بیمه، مالیات و هزینه هاى باربرى نیز 

بر مشکالت این صنف افزوده است.
تقى زاده خاطرنشان کرد: پارچه فروشــان در مغازه ها و فروشگاه هاى خود به نیروى 
کار نیاز دارند، اما به دلیل رکود بازار و شرایط اقتصادى قادر به تأمین حقوق کارمندان 

نیستند. 

شــانزدهمین آزمــون سراســرى حفظ 
و مفاهیم قرآن کریم با حضــور 29 هزار و 
348 شرکت کننده در استان اصفهان آغاز 

شد.
این آزمــون به عنــوان بزرگ ترین رویداد 
قرآنى کشــور و به همــت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، سازمان اوقاف و امور خیریه 
و مؤسسات قرآنى برگزار مى شود و 23 هزار 
و 533 نفر از بانوان و پنج هزار و 815 نفر از 

آقایان در این آزمون حضور دارند.
شرکت کنندگان در این آزمون در 24 رشته 
شامل حفظ، ترجمه و مفاهیم، تدبر در قرآن 
و معارف اهــل بیــت(ع)، مفاهیم صحیفه 
ســجادیه و خطبه فدکیه، انس با قرآن به 
صورت الکترونیک، درك معنا و تدبر در قرآن 

به رقابت مى پردازند.

طرح هاى مرمتى مجموعه جهانى مســجد جامع 
عتیق اصفهان بــا ده میلیارد ریــال هزینه اجرا 

شد.
مدیرکل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهان، این طرح ها را از 
بزرگ ترین طرح هاى مرمتى آثار تاریخى اصفهان 
در 30ســال اخیر عنوان کرد و گفــت: مرمت بام 
جنوب غربى مســجد جامع، ســنگ فرش هاى 
حیاط مرکزى، ســنگ فــرش کف، بازســازى 
مدرسه مظفرى و ســقاخانه صفوى در مدت 9ماه 

اجرا شد.
فریدون اللهیــارى با اشــاره به اینکــه آخرین

 داربست هاى این مسجد تاریخى جمع آورى شد، 
افزود: با اجراى این پنج طرح، مسجد جامع اصفهان 
آماده پذیرایى از گردشــگران داخلى و خارجى در 

نوروز1397 است.
حسین یزدانمهر، مدیر پایگاه جهانى مسجد جامع 
عتیق اصفهان نیز گفت: برچیدن آجرفرش قدیمى، 
اصالح شیب بندى، سبک ســازى، اجراى اندود 
کاهگل، ساماندهى بدنه ها، مرمت نماى آجرى و 
بندکشى از جمله مراحل مرمت این بناى تاریخى 

بوده است.

در نشســت مدیــران ســازمان بیمه ســالمت ایران 
و استان با موسســات تشــخیص درمانى طرف قرار 
داد اســتان اصفهان، مباحث مهمــى از جمله پرداخت 
مطالبات بعضى موسســات خصوصى استان اصفهان 
تا پایان امســال و همچنین پرداخت مطالبه بیمارستان 
دولتى الزهرا در ســه ماه نخســت 97، به شرط اینکه 
بیمارســتان هزینه هاى 97را  نســبت بــه عملکرد
 ســال جارى 10 درصد کاهش دهد مــورد بحث قرار

 دارند. 
مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان در شروع این 
نشست گفت: اداره کل بیمه ســالمت استان اصفهان 
از ســال 74 با هدف تحت پوشش قرار دادن آحاد مردم 
و اقشار فاقد پوشــش بیمه اى، فعالیت خود را آغاز کرد 
و در حال حاضر با اجراى طرح تحول ســالمت و تحت 
پوشش قرار گرفتن شهروندان فاقد پوشش بیمه اى به 
صورت رایگان، گام مهمى را در ارتقا و حفظ ســالمت 

مردم برداشته است.
حسین بانک به یک میلیون و 680 هزار نفر بیمه شده 
سالمت در اســتان و  644 هزارو 995 نفر از این تعداد 
در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت:  شمار بیمه شدگان 
سالمت اســتان بیانگر وجود ســاختارى منسجم در 
همسوســازى منابع اداره کل بیمه ســالمت استان در 

جهت پیوند خرید خدمات و ارائه آن است.
بانک به مؤسسات تشخیص درمانى طرف قرار داد بیمه 
سالمت شهر اصفهان اشاره و عنوان کرد: تعداد 1720 
پزشــک، 9 مرکز دیالیز، 104 مرکز فیزیوتراپى، 119 
درمانگاه و شبکه هاى بهداشتى درمانى، 153 آزمایشگاه 
و 40 بیمارســتان و مراکــز جراحــى محدوده شــهر 
اصفهان، طرف قرارداد اداره کل بیمه ســالمت استان  

هستند.
بانک در ادامه  به آخرین وضعیت پرداخت اداره کل بیمه 
سالمت استان به مؤسسات تشخیص درمانى طرف قرار 
داد اشاره کرد وگفت: پرداختى بیمه سالمت  به پزشکان 
دولتى و خصوصى در فروردین ماه 96، به داروخانه هاى 
دولتى و خصوصى در شهریورماه 96، به پارا کلینک هاى 
دولتى و خصوصى در فروردین ماه 96، به بخش بسترى 
بیمارســتان هاى دولتى در اردیبهشــت ماه 96- 70 
درصد پرداخت کرد و به بخش بسترى بیمارستان هاى 

خصوصى در فروردین 96 بوده است.

سازمان بیمه ســالمت ایران؛ 995 هزار میلیارد تومان 
بدهى و 288 میلیــارد تومان مطالبه از دســتگاه هاى 

اجرایى دارد.
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران هم در خصوص 
میزان پرداخت مطالبات به موسســات طرف قرار داد از 
سوى سازمان بیمه سالمت گفت: در شش ماهه نخست 
امسال 2480 میلیارد تومان پرداخت شد و در شش ماهه 
دوم امسال نیز 8200 میلیارد تومان پرداختى داشتیم که 
این پرداختى ها فاصله یک ساله تاخیر ها را به پنج ماه 
رساند و درحال حاضربا توجه به اینکه 995 هزار میلیارد 
تومان بدهى داریم، بالغ بر 288 میلیــارد تومان هم از 

دستگاه هاى اجرایى مطالبه داریم.
طاهر موهبتى در ادامه افــزود: در حال حاضر در بخش 
خصوصى و پارا کلینکى تاخیرپرداختى داریم که قبل از 
پایان سال مطالبات بعضى از ارائه دهندگان خدمات در 
استان اصفهان پرداخت مى شود همچنین به داروخانه 
ها هم پرداخت هایى را انجام مــى دهیم اما اولویت ما 
بخش خصوصى است زیرا  نسبت به بخش دولتى تاخیر 

بیشترى دارند.
پیرو این گفته طاهر موهبتى، رضوانى رئیس بیمارستان 
دولتى الزهــرا اصفهان با صراحت خواســتار پرداخت 
مطالبات  هر ماه این بیمارســتان دولتى از سوى بیمه 
ســالمت شــد که در صورت تحقق این در خواست، 
بیمارســتان هــم 10 درصــد از هزینه هــا را کاهش
مى دهد. این راهکار مورد استقبال مدیر عامل سازمان 
بیمه سالمت ایران واقع شد وبا تایید این راهکارگفت: 
ما پرداخت مطالبات بیمارســتان دولتى الزهرا را در سه 
ماه اول سال آینده  انجام مى دهیم به شرط اینکه شما 
هم  10 درصد از هزینه هاى 97 را نســبت به عملکرد 
سال 96 کاهش دهید. پس مقرر خواهیم کرد این طرح 
ســال آینده اولین بار در بیمارســتان دولتى الزهرا به

 صــورت پایلــوت اجــرا  شــود و چنانچــه نتیجــه 
مطلوبى بدنبال داشته باشد، طرح را فراگیر خواهیم کرد. 
 رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان هم خواستار 
تفویض اختیاراز ســوى ســازمان بیمه سالمت ایران 
شد و گفت: قشــر پزشکان مشکالت بســیارى دارند

 و در صورت تفویض اختیار از ســوى ســازمان بیمه 
سالمت ایران، ما مى توانیم راهکارهایى را براى مرتفع 
سازى مشــکالت به صورت پایلوت در شهر اصفهان 

اجرایى کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: نامه امضا شده توسط نمایندگان اصفهان، 
هم به مرکز پژوهش هاى مجلس و هم وزارت 
کشور ارسال شده و بخش اعظم کار کارشناسى 

روى آن در داخل وزارت کشور انجام مى شود.
حجــت االســالم احمــد ســالک در رابطه با 
نامه نماینــدگان مجلــس مبنى بــر تفکیک 
اســتان اصفهان گفــت: نامه اى که توســط 
برخى از همــکاران امضا شــده، صرفًا تقاضاى 
بررســى امکان اصالح تقســیمات کشورى در 
استان هاى بزرگ است و در واقع، در این نامه از 
دولت تقاضا شده تا نظام جامع تقسیمات کشورى 

را به سرانجام برساند.
حجت االســالم ســالک تصریح کرد: اما آنچه 
در این نامــه در ارتباط با اصفهان مطرح شــده، 
این است که با بررسى جامع، نسبت به تأسیس 
شهرستان در شرق استان اقدام شود. وى ادامه 
داد: این نامه صرفًا تقاضاى بررســى کارشناسى 
موضوع اســت و به معناى تفکیک و تقســیم 

استان نیست.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت گفت: من هم 
این نامه را امضا کرده ام؛ چرا که منطق پشت آن 
بر این اساس بود که بزرگ شدن شهرها و افزایش 
نرخ رشد جمعیت، شــاخص هاى تبدیل شهر به 
شهرستان را به وجود آورده و این امر نیازمند یک 
طرح جامع کشورى است و نامه براى این بوده، نه 

اینکه بخش هایى از استان را جدا کنیم.
وى افزود: نامه اى که توســط برخى نمایندگان 
اصفهان هم امضا شده، در چند جا مورد بحث قرار 
مى گیرد؛ یکجا در مرکز پژوهش هاى مجلس 
است که باید موضوع را بررسى و طرحى را براى 
مجلس آماده کنند، اما بخش اعظم کارشناسى، 

در داخل وزارت کشور است.
حجت االسالم ســالک گفت: ما از کارشناسى 
وزارت کشور غافل نیســتیم؛ ممکن است این 
دو کارشناســى در یک نقطه به هم برســند و یا 
در جایى با هم اختالفاتى داشــته باشند که این 

اختالفات در مجلس حل و فصل مى شود. 

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان با اشاره به اجراى طرح 
برخورد با دارندگان سالح سرد، گفت: بیشتر افراد دستگیر 

شده در این طرح جوانان بین 16 تا 27 سال هستند.
سرهنگ حسن یاردوستى اظهار داشت: به دنبال تصویب 
قانون ممنوعیت حمل ســالح ســرد در مجلس شوراى 
اســالمى، به تمام کالنترى ها و پاســگاه هاى انتظامى 
شهرســتان اصفهان ابالغ کردیم تا با کسانى که با خود 
هرگونه سالح سرد شامل قمه و قداره و چاقوهاى نامتعارف 
حمل مى کنند برخورد قانونى انجام شود و آنها را به مراجع 

قضائى معرفى کنند.
وى از اجراى طرح برخورد با حامالن سالح سرد در هفته 
اول اسفند ماه خبر داد و افزود: در این طرح که با هماهنگى 
و دستور دادستانى انجام شد، تعدادى از حامالن سالح سرد 
دستگیر شدند و سالح هایى شامل قمه، قداره و چاقوهاى 

نامتعارف و ... آنها نیز کشف شد.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از اجراى روزانه طرح 
مذکور توسط تمام کالنترى ها خبر داد و گفت: این موضوع 
به صورت جدى در دستور کار تمام کالنترى ها قرار دارد و 
به همه آنها ابالغ شده که هر کجا که مردم نگرانى داشته 
باشند و گزارشى را به صورت حضورى یا از طریق تماس 
با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 اعالم کردند، بالفاصله 
مأموران وارد عمل شوند و با افراد شــرور برخورد قانونى 

صورت دهند.
وى با بیان اینکه تمام افراد سابقه دار در زمینه حمل سالح 
ســرد و شــرارت تحت کنترل و زیر ذره بین کالنترى ها 
قرار دارند، افزود: پلیس برهم زدن امنیت و آرامش توسط 
عده اى شرور را هرگز بر نمى تابد و با تمام قدرت و توان خود 

در برابر آنها خواهد ایستاد.
سرهنگ یاردوستى با اشاره به نگرانى پلیس پیرامون حمل 

سالح سرد توسط جوانان اظهارداشــت: متأسفانه بیشتر 
دستگیر شــدگان در طرح پلیس اصفهان افراد جوان بین 
16 تا 27 سال هستند که در این رابطه به خانواده ها هشدار 

مى دهیم بیشتر مراقب فرزندانشان باشند.
وى بیان کرد: پدیده حمل سالح سرد توسط نوجوانان یک 

ناهنجارى اجتماعى است که هم خانواده ها و هم اولیاى 
مدارس و هم نهادهاى فرهنگى و رســانه ها باید در این 

زمینه ورود پیدا کرده و به امنیت جامعه کمک کنند.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان افزود: وقتى نوجوان 
یا جوانى چاقویى را با خود حمــل مى کند و از طرفى هم 

با دوستان ناباب همراه مى شــود، ممکن است ناخودآگاه 
با فردى درگیر شده و با قتلى ناخواســته روبه رو شود که 
الزم اســت خانواده ها در این مورد مراقب اعمال و رفتار 
فرزندانشان باشــند و آنها را نســبت به عواقب قانونى و 

پیامدهاى دیگر حمل سالح سرد آگاه کنند.

اجراى طرح تشدید برخورد با حامالن سالح سرد 
تمام افراد سابقه دار در زمینه حمل سالح سرد و شرارت تحت کنترل و زیر ذره بین کالنترى ها قرار دارند

پایان همزمان5 طرح مرمتى 
در مسجد جامع عتیق 

هزینه هاى بیمارستان دولتى الزهرا(س)
 با مشارکت بیمه سالمت، پایلوت مى شود

رئیس اتحادیه پارچه فروشان استان اصفهان:

ایران در تولید پارچه مبلى موفق عمل کرده است

قرار نیست اصفهان تقسیم شود
با حضور 29 هزار شرکت کننده صورت گرفت؛

آغاز شانزدهمین آزمون 
سراسرى قرآن کریم در اصفهان

در 3 ماه نخست سال 97؛

شفاف سازى نماینده ا صفهان در باره نامه تقاضاى بررسى امکان اصالح تقسیمات کشورى در استان هاى بزرگ

اعظم محمدى
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اولویت شهردارى آران و بیدگل،
 برنامه ریزى به جاى اجراى پروژه است

شهردار آران و بیدگل:

ىجرى اجراىااىجا جاجهجبه بهىىزىزریزرر رهههمههمهمممااناننرنرررببر بربب3 اجرا ىجرى اججرا ىجرى رااجى اىجرى ر اجى ىى ج هى ىز ج ب ازى جى هى ىیز جب هى از جى هى ىی جب هى جاز جى هز رریی هرن رنامر رم ب هر هاب مر ن
شهردار آران و بیدگل گفت: 
شهردارى نیاز به همکارى و 
مشارکت جدى شهروندان 
در محالت براى نوســازى 
بافت آســیب پذیر شهر را 

دارد.
رمضانى افزود: بخش قابل 
توجــه بافت شــهر، بافت 
آسیب پذیر و ناکارآمد است 
که نه تنها بافت فرســوده، 
بلکه بخشى از بافت جدید را 

هم شامل مى شود و ...

3

بهسازى سرویس هاى 
بهداشتى و نمازخانه 

در انارك

3

پیش بینى افزایش 
مسافران نوروزى 

باغبادران

2

بهسازى 3 کیلومتر 
از جداول بلوار 

امام رضا(ع) 
کاشان 

2

آغاز ارائه
 بسته هاى تشویقى

 ساخت و ساز
 در نطنز

3

بهارستان، 
بهارسرمایه گذارى 

درهمه حوزه ها 
است 

توزیع قبوض عوارض نوسازى و عمران شهرى در میمه

ضرورت حذف کاغذ در شهردارى دولت آباد

بازگشت هویت تاریخى 
به کالبد جدید محالت زرین شهر

مسئول خدمات شهرى شهردارى سده لنجان خبر داد؛ 

4

تکمیل پارك بانوان، 
ازنیازهاى ضرورى 

 گلپایگان است

شهردار میمه خبر داد؛ 

زهرا نورا

با نگاهى به تجربیات و ارزیابى عملکرد شــهردارى ها و با بررســى نقایص و کاستى ها و 
خألهاى موجود در شهرها، آنچه که بیش از همه خودنمایى مى کند، «سیماى شهرى» است. 
بسیارى از ما شهروندان و شهرنشینان وقتى کمى با تأمل به اطراف خود مى نگریم، به رغم 
زیبایى هاى طبیعى، به معناى واقعى متأسفانه مشاهده  مى کنیم که شهرهاى مان تبدیل به 
مجموعه اى نابهنجار و نازیبا از ساخت و سازها و  طراحى هایى شده است که سیماى شهر را 

دگرگون ساخته است.
توجه به مقوله زیبایى شــهرى، امرى اســت در جهت پاســخگویى به نیازهاى روحى و 
روانــى شــهروندان در محیط هاى شــهرى کــه در جهــان امــروز به ســبب تغییر 
شــیوه هاى زندگى و ظهور نیازهــاى جدید، بیش از گذشــته پرداختن بــه آن ضرورى

 است. 
زیباسازى شهر یکى از ملزومات اجتناب ناپذیر شهرهاى امروزى بوده و با ماشینى شدن شهرها، 
لزوم زیبایى در شهر براى همه احساس مى شود. بطور کلى مى توان سیماى شهرى را با نماى 
ساختمان ها اعم از مسکونى، تجارى، ادارى، باجه ها، ایستگاه هاى اتوبوس، کیوسک تلفن، 
کیوسک روزنامه، نورآرایى معابر، فضاهاى سبز و آب نماها، تبلیغات اعم از ثابت و متحرك، 
وسایل نقلیه عمومى، ویترین و تابلوى مغازه ها، پوشــش و آرایش شهروندان و بطور کلى

 ویژگى هاى کاربرد رنگ در فضاهاى شهرى عنوان کرد.
در یک تعریف ساده تر، زیباسازى شــهرى به کلیه اقدامات آگاهانه اى گفته مى شود که به 

ارتقاى کیفیت محیط شهرى و ارتباط بیشتر شهر و شهروند بیانجامد.
 بنابراین باید مفاهیم اصولى و بنیادى از جمله سازماندهى فضا و کالبد شهر، هویت و دلبستگى 
فرهنگى، ایمنى شهر و شهروند، سالمت شهروند، اقتصاد پایدار و رفاه و آسایش را در کلیات 

زیباسازى شهرى دید.
در واقع زیبایى چیزى اســت که درك مى شــو،د اما نمــى تــوان آن را تعریف کرد. پس

 مى توان گفت زیبایى مفهومى است و از انواع محسوس که با قواى ظاهرى درك مى شود، 
غیرمحسوس که با قوه خیال انسان درك مى شود و زیبایى معقول که با قوه عقل انسان درك 
مى گردد، تشکیل شده است و اغلب متفکران و فیلسوفان ضمن بها دادن به دو نوع اول زیبایى، 

زیبایى معقول را زیبایى حقیقى دانسته اند. 
اگرچه زیباسازى باید در همه ســازمان ها و ادارات مورد نظر قرار گیرد، اما شهردارى ها به 
عنوان یکى از ارکان مهم و تأثیرگذار در مدیریت شــهرى، مى توانند نقش به ســزایى در 
امر زیباسازى شهر ایفا نموده و بخشى از معضالت و ناهماهنگى ها را از چهره شهر مرتفع

 سازد.

زیبا سازى در قوانین
قوانین مرتبط با امور زیباسازى عبارتند از:

■ ماده 55 قانون شهردارى ها: حفظ نظافت و زیبایى شهر 
■ بند 14 ماده 55: رفع خطر از ملک هاى خطرناك، مرمت بافت فرســوده و بهسازى این 

امالك و تبدیل کردن آنها به سفره خانه، موزه و فرهنگسرا و ...
■ ماده 92 قانون شهردارى ها: تخلفات دیوار نویسى و نصب پوسترهاى غیرمجاز و از این 

قبیل . . . 
■ بند 27 ماده 55: هرگونه عملیاتى که در حفظ نظافت و زیبایى شهر مؤثر باشد.

■ ماده 110 قانون شهردارى ها: حصار کشــى و رفع معضل زمین هاى بایر و ملک هاى 
نیمه کاره که مى توان از دیوارهاى پیش ساخته زیبا و مدرن و یا حصار فضاهاى مخروبه و 

رنگ آمیزى به زیباسازى کمک کرد. 

آنچه که سیماى شهرى ما را دگرگون مى کند
•   رنگ زدن هاى بى مورد و غیر اصولى که باعث هدر رفتن منابع مالى و آشفتگى بصرى 

مى شود. 
•   خرید و جانمایى و نصب بى اساس و غیر اصولى مبلمان شهرى که سبب هدر رفتن منابع 
مالى، اغتشاش بصرى و شهرى بى هویت مى شود  و با سلیقه اى عمل کردن و عدم رعایت 

اصول مدرن زیباسازى، به ایجاد آلودگى دیدارى و فضاهاى نازیبا در شهر کمک مى کند.
•  نورپردازى هاى بى نظم و غیر اصولى در میادین و معابر 

راهکارهایى براى گریز از سیماى نازیباى شهرها
بنابراین باید با هدف ارتقاى کیفیت و زیباســازى فضاهاى شهرى  به اهداف عملیاتى زیر 

دست یابیم 
• تأمین دسترسى هاى ایمن و راحت از طریق بازسازى کف مسیرهاى پیاده با استفاده از کف 
پوش هاى یکنواخت و هماهنگ و هدایت آب هاى سطحى به جوى ها و فضاهاى سبز حاشیه.
•   بازسازى لبه هاى پیاده رو ها، محل تالقى پیاده رو با جوى ها و خیابان جهت تسهیل حرکت 

ویلچرها و کالسکه.
•  بازسازى و اصالح محل تالقى مسیرهاى عابر پیاده با سواره رو ها.

•   پوشاندن جوى هاى آب با شبکه هاى فلزى ریز و کوچک که براى سهولت در تمیز کردن 
جوى ها در نقاطى از مسیر، درب مى توان براى آنها تعبیه نمود.

• اصالح ورودى مغازه ها و ادارات براى تسهیل حرکت معلوالن و سالمندان
•ایجاد گروه هاى همیار شهردارى و یا کمک گرفتن از شورایاران و نظرات آنها در زیباسازى 
و دادن اختیاراتى به آنان در این جهت؛ زیرا مشارکت دادن مردم گامى است به سوى شهرى 

زیبا و سالم.
• بازسازى و بهسازى و ایجاد فضاهاى سبز در حاشیه پیاده روها، خیابان ها و بلوارها

• استفاده از گیاهان و درخت و درخچه هاى زینتى مناسب در زیباسازى شهر.
•کاشت گل هاى فصلى در حاشیه درختان ودرختچه ها و در جعبه هاى مخصوص گل براى 

مکان هایى که نمى توان مستقیماً در زمین گل کاشت.
•کاشــت و نگهدارى گل هاى گلدانى توســط مغازه دارها و ســایر ادارات به خصوص در

 خیابان هاى قدیمى شهر.
• تخریب ساختمان هاى خطرساز

•شناسایى ساختمان هاى خطرساز و تخریب آنهابا هماهنگى مالکان و درصورت امکان، 
اجاره این مکان ها و تبدیل آنها به دکه یا مغازه هاى سبز مانند فروش انواع گل و گیاهان و یا 

فضاهاى استراحت.
•   بازسازى و ارتقاى کیفیت نماهاى ساختمان هاى موجود در حاشیه خیابان ها با توجه به انواع 
آلودگى هاى موجود در نماها اعم از محیطى، ساختارى و نوشتارى و تصویرى که با بررسى و 
اقدام جهت پاکسازى این آلودگى ها به تفکیک (نماى سنگى ، آجرى، سیمانى  و . . . ) هر کدام 

به شیوه خاص خود پاکسازى شوند نه رنگ آمیزى روى آنها. 
■■■

آراستگى محیط شهرى که عبارت است از: رفع آلودگى هاى بصرى در فضاهاى شهرى و 
حذف اضافات به شکلى که منجر به ارتقاى کیفیت محیط شهرى شود که در قدم اول باید کلیه 
آلودگى هاى دیدارى در سطح شهر شناسایى و بررسى گردند و نسبت به رفع این معضالت، با 

پاکسازى و شستشوى نماها و جداره هاى آلوده شهرى اقدام گردد.
•   پاکسازى و شستشوى در و کرکره هاى واحد صنفى که باید یکبار در سال رنگ و هر سه 

ماه شستشو شود. البته بر اساس میزان آلودگى محیط، استفاده از رنگ تصویب شده سازمان 
یا کمیته زیباســازى معموًال براى هر منطقه رنگ متفاوت و حتى مى تــوان براى معابر و 

خیابان هاى اصلى از کرکره هاى جدید و مدرن برقى استفاده نمود.
•  حفظ یکپارچگى در معمارى نماها با تأکید بر بافت آن خیابان به لحاظ تاریخى و قدمت و با 

وضع ضوابط مشخص.
• استفاده از نقاشى هاى دیوارى

•ترمیم پل هاى روى جوى آب و الیروبى مستمر آنها و ترسیم جداول
•رفع نواقص دریچه ها روى کانال ها و جوى ها

•  بهسازى شبکه پیاده روها
•حذف زوائد اضافى و موانع فیزیکى از کف معابر

•  پاکسازى و شستشوى منظم معابر
• تعبیه مناسب کانال ها به منظور هدایت آب هاى سطحى

•حذف سایبان هاى مندرس و غیراستاندارد
•   حذف تابلوهاى عمود بر نما 

•پیش آمدگى هاى غیرمجاز و نازیبا
•  شستشوى دائم مبلمان و المان هاى شهرى
•ترمیم خط کشى گذرگاهاى پیاده و سواره

• مرمت و نماسازى هماهنگ ساختمان ها که منظر نامناسب دارند.
• رعایت ضوابط نصب تابلوهاى تبلیغاتى (مکان یابى مناسب طرح سازه، مصالح، گرافیک، 
ارتباط با محیط پیرامــون، ایمنى، نورپردازى، تعمیر و نگهــدارى ) و رعایت ضوابط نصب 

تابلوهاى معابر و کنترل و مرمت موارد فرسوده و تابلوهاى شهرى ( اصناف و پزشکان).
• بازنگرى و بازسازى تجهیزات تخلیه و جمع آورى از طریق قرار دادن سطل هاى زباله بیشتر 

در پیاده روها بخصوص در کنار نیمکت ها و در کنار ایستگاه هاى اتوبوس.
•  ایجاد فضاهاى مکث و استراحت از طریق قرار دادن نیمکت در مسیرها

•   جداول شهرى با کارکردهاى جداسازى مسیرهاى حرکت سواره از یکدیگر، جداسازى پیاده 
از سواره، جداسازى فضاهاى سبز از مسیر پیاده و ایجاد مسیر عبور آب هاى سطحى.

■■■
توجه به رنگ آمیزى با رعایت اصول و با توجه به اینکه شهرهاى امروزین یک بوم رنگ بى 
هویت و آشفته هستند، تهیه اصول و مبانى مدون براى رنگ آمیزى،استفاده از رنگ استاندارد 
جداول ومعابر اصلى و بین المللى و بزرگراه ها، اســتفاده از رنگ هاى مکمل شاد متناسب 
با فضاى سبز در جداول پارکى، اســتفاده از رنگ هاى مکمل و عدم ایجاد آشفتگى بصرى 
براى معابر فرعى با توجه به شرایط اقلیمى و فرهنگى آن منطقه، نقاشى دیوارى با شکل و 
رنگ هاى مناسب براساس اصول و استاندارهاى هنرى در ایجاد فضاهاى متین، آرام و شاد و 

اشاعه فرهنگ زیباشناختى و حتى فرهنگ شهروندى بسیار ضرورى است.
این حقیقت غیرقابل انکار است که رشد شاخص هاى شهرسازى نه فقط وابسته به کیفیت و 
کمیت عمران بوده است، بلکه ساماندهى نما و منظر شهرى نیز در این حیطه اهمیت بنیادین 
دارد. بخشى از زیرساخت هاى زیباسازى با عناصر دیگر باید تلفیق گردد تا تکمیل و مؤثر باشد 
و مشارکت شهروندان کمک مؤثرى در جهت زیباسازى محالت مى باشد. همچنین ادارات 
و سازمان ها با هماهنگى با زیباسازى شهردارى در انتخاب نوع رنگ مثًال جهت رنگ آمیزى 
نرده ها و فضاهاى اطراف اداره به زیباسازى منظر شهرى کمک خواهند کرد، نه اینکه بعضى 

ادارات بدون مجوز و حتى بدون پرداخت هزینه تابلوهایى را در سطر شهر نصب مى کنند.
بنابراین با توجه به واحدهاى مختلف شهرى در شهردارى ها اعم از عمران، ترافیک، فضاى 
سبز، ساماندهى خدمات شهرى و سازمان هاى تابعه، شهردارى ها باید نگاه و توجه ویژه اى 

به زیباسازى داشته باشد

شهرزیبا، آرامش شهروندان و نقش شهردارى ها
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مدیر اداره طراحى شــهرى و مدیر ســیما و منظر شهرى 
شهردارى اصفهان، نماى ساختمان ها را بخشى از مشاعات 
شهرى دانست و گفت: بخش عمده سیماى یک شهر را، نماى 
ساختمان ها تشکیل مى دهد، از این رو براى طراحى و اجراى 
نماى ساختمان ها، اجراى ضوابط الزم االجرا است.محمد 
عقیلى اظهارداشت: این ضوابط راجع به کیفیت نما، استفاده 
از مصالح و رنگ ساختمان ها است و نماى هر ساختمان باید 
نسبت به نماى ســاختمان هاى مجاور خود، هماهنگ و از 
شلوغى و آشفتگى خالى باشد.وى تصریح کرد: حفظ و تقویت 
هویت و اصالت شهرسازى و معمارى اصفهان، ساماندهى و 
نظم بخشى به وضعیت موجود منظر شهرى براى کاهش 

بى نظمى ها و جلوگیرى از اغتشاشــات بصرى، هماهنگى 
و همخوانى با اقلیم شهر اصفهان و نظارت در دستورالعمل 
اجرایى سیما و منظر شهرى اصفهان مورد تاکید قرار گرفته 
است.وى با بیان اینکه نماى ساختمان جزء مشاعات شهرى 
به شمار مى رود، گفت: نماى ابنیه شهرى اصفهان مشاع شهر 
محسوب مى شود، از این رو ضوابط موجود چگونگى نماى 
ساختمان ها را مشخص کرده اســت.وى ادامه داد: طراحى 
نما با بهره گیرى از سالیق کارفرما در قالب ضوابط پیش بینى 
شده انجام مى شود، البته هدف شهردارى یکسان سازى نماى 
ساختمان ها نیست و اعتقاد ندارد نما بر اساس طرح هاى قدیم 

اجرا شود، اما هماهنگى نماهاى شهرى الزم است.

 حمیدرضا فدایى، شهردار دولت آباد با اشاره به حجم باالى 
کار در ایام پایانى سال در همه حوزه هاى شهردارى گفت: به 
تمام نیروهاى شهردارى که با تحمل فشار کارى و  با در نظر 
گرفتن شرایط زمانى با حداکثر توان کار مى کنند، خداقوت 
مى گویم.وى در ادامه خواســتار هماهنگ شدن حرکت و 
سرعت کلیه پرسنل شــهردارى با ضرب اهنگ مجموعه 
مدیریت شهردارى شــد و افزود: مجموعه شهردارى مثل 
حلقه هاى زنجیر به هم متصل هســتند و اگر هماهنگ و 
پیوسته کار کنند، مى توانند بار مسئولیت خود را سر بلند به 
سر منزل مقصود هدایت و به این ترتیب مى توانیم خدمات 

بهترى به مردم ارائه دهیم.

شهردار دولت آباد با اشاره به اهمیت فوق العاده حفظ محیط 
زیســت و همچنین ضرورت حذف اسناد کاغذى و توسعه 
امکان تبادل الکترونیکى اطالعات و پاسخگویى ذکر شده 
در قانون برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد: بروشور هاى 
فرهنگى و نقشه راهنماى شهر و شهرستان به صورت نرم 
افزار با طراحى اپلیکیشن مربوط و از طریق بلوتوث در مبادى 

ورودى شهر در اختیار مسافران نوروزى قرار خواهد گرفت.
همچنین شهردار ضمن تاکید بر به کارگیرى نیروهاى بومى 
توســط پیمانکاران براى پروژه هاى شهردارى، به بررسى 
اقدامات صورت گرفته در راســتاى آماده سازى شهر براى 

نوروز 97 پرداخت.

ضرورت اجراى ضوابط 
طراحى نماى ساختمان ها 

ضرورت حذف کاغذ در 
شهردارى دولت آباد

آسفالت و لکه گیرى بافت 
قدیمى شهر قهجاورستان 

روابط عمومى شهردارى قهجاورســتان اعالم کرد: 
اجراى بلوك فرش پارك بازى محلى در حال احداث  
امام على(ع) این شــهر در حال انجام است. همچنین 
این روابط عمومــى افزود: آســفالت و لکه گیرى در 
بافت قدیمى شهر قهجاورستان نیز ادامه دارد و  آماده 
سازى  فضاى سبز مدارس شهر قهجاورستان هم در 
راستاى شادابى محیط تحصیل دانش آموزان در حال 

انجام مى باشد.
بر اساس این گزارش، همچنین سرتاسر بلوار غدیر شهر 

پر از گل  شد.

آغاز زیباسازى 
وساماندهى«پارك ملت»نایین 
روابط عمومى شــهردارى نایین از جــدول بردارى 
خیابان شهیدرجایى، آغازطرح زیباسازى وساماندهى 
پارك ملت این شــهر واجراى جدولگذارى خیابان 

شهیدرجایى خبر داد.

برپایى نمایشگاه بهاره 
توسط شهردارى بهارستان

 روابط عمومى شهردارى بهارســتان اعالم کرد: این 
شهردارى در نظر دارد نســبت به برگزارى نمایشگاه 
بهــاره در محــل ورودى چهارشــنبه بــازار اقدام 

نماید.
بر این اساس، از تمامى صنوف و کسبه جهت برپایى 
نمایشگاه از تاریخ 15 اسفند ماه تا 29 اسفند ماه دعوت 

به عمل مى آید. 
بر اســاس این گزارش، اولویت با کســبه هاى سطح 
شهر بهارســتان و فروش محصوالتى از قبیل گل و 
گیاه و ماهى قرمز، آجیل، خشــکبار، شــیرینى جات، 
البســه و ســایر مایحتاج عمومى مردم در ایام نوروز 

مى باشد.

تهیه طرح تفصیلی شهر گز
روابط عمومى شــهردارى گز برخــوار اعالم کرد: 
به منظور تهیــه برنامه هاي راهبردي و توســعه اي 
شهري به خصوص ساماندهی ســاخت و سازهاي 
شــهري و رعایت الگوي معماري ایرانی اسالمی در 
احداث بناهاي شــهري، تفاهم نامــه اي با مرضوع 
تهیه طرح تفصیلی شــهر گز با افق 20 ساله با اداره 
کل راه و شهرسازي استان منعقد گردید که با انجام 
عملیات نقشه بردارى هوایى از سطح شهر و حومه آن 
در روزهاي  اخیر، پروژه مذکــور وارد مرحله اجرائی 

شد.

عملیات عمرانى میدان شهید 
فهمیده در هرند

در ادامه عملیات عمرانى اصالح و زیباسازى، میدان 
شهید فهمیده هرند پیاده رو سازى و جدول گذارى شد.
به گــزارش روابط عمومــى شــهردارى هرند، این 
شــهردارى پیش از آن با اصالح جداول و آسفالت و 
بهینه ســازى ورودى هاى میدان و همچنین نصب 
نشــان شــهرى مداد رنگى، در جهت زیبا سازى و 
اصالح آن اقدام کرده بود و اکنون با عملیات عمرانى 
جدید، این میدان به یکــى از زیباترین میادین تبدیل

 خواهد شد.

اهداى نهال رایگان به 
شهروندان آران و بیدگل

معاونت خدمات شهرى شــهردارى آران و بیدگل به 
مناسبت هفته درختکارى، به شهروندان نهال رایگان 

اهدا مى کند.
شهروندان آرانى مى توانند بامراجعه به کانال تلگرام 
شهردارى، مشــخصات و شــماره تماس خود را به 
مدیر کانال ارســال کنند تا جهت اهداى نهال با آنها 
تماس گرفته شــود و مهلت ثبت نام تا 15 اسفند ماه

 مى باشد.

روى خط

شهردار نطنز گفت: سامانه 137 با هدف ایجاد زمینه براى 
مشارکت مردم در مدیریت شهرى و با رویکرد خدمات 
رسانى مطلوب تر و ارتباط هرچه بیشتر آن ها با شهردار 

راه اندازى شده است.
على پیراینده اظهارداشت: تکریم ارباب رجوع و پیگیرى 
درخواست هاى آن ها، از وظایف اصلى شهردارى است 

و باید به این مهم توجه شده و راه تحقق آن را بازتر کرد.
شهردار نطنز افزود: سامانه 137 با هدف ایجاد زمینه براى 
مشارکت مردم در مدیریت شهرى و با رویکرد خدمات 
رسانى مطلوب تر و ارتباط هرچه بیشتر آن ها با شهردار 

راه اندازى شده است.
وى تصریح کرد: 137 یکى از راه هاى آســان و سریع 
براى برقرارى ارتباط مردم با شــهردارى است تا بتوانند 
درخواست ها، نظر، پیشنهادها و شکایت هاى خود را در 

تمامى حوزه هاى کارى مدیریت شهرى اعالم کنند.
پیراینده بیان داشت: شهروندان مى توانند درخواست ها، 
نظرها و پیشنهادهاى خود را در زمینه خدمات شهرى، 
حمل و نقل و ترافیک، عمران شــهرى، فضاى ســبز، 
فرهنگى و اجتماعى، سیما و منظر شهرى و رفع سد معبر 
به سامانه گویاى 137 شهردارى نطنز اعالم کنند تا پس 
از بررسى، تمامى موارد ثبت شده به واحدهاى مختلف 

شهردارى ارجاع و پیگیرى شود.
***

وى همچنین از ارائه بســته هاى تشویقى ساخت و ساز 
در آستانه سال جدید خبر داد و گفت: شهردارى نطنز با 
مصوبه شوراى اسالمى شهر در بیش از 15 محله، تخفیف 
ویژه بافت فرسوده از 50 تا 80 درصدى در صدور پروانه 

را به متقاضیان ارائه مى دهد.
شــهردار نطنز ادامــه داد: محله هاى مــورد نظر این 
شهردارى از جمله قصبه، کوچه فاره، سرشک، وشوشاد، 
باغستان، مزید آباد، افوشته، دشتله، حاجیها، شهرینان، 
کوچه میر، ریســه، کندز، مزرعه خطیر و خیابان شهید 

شعبانى است.
وى اضافه کرد: این تخفیف ها شامل کلیه پالك هایى 
است که کاربرى مسکونى دارند و مى توانند با بهره گیرى 

از آن، ساخت و ساز در نقاط مختلف شهر را آغاز کنند.
پیراینده خاطر نشــان کــرد: پالك هایى کــه در کنار 
معابر کمتر از 12 متر قرار دارنــد، تا 65 درصد تخفیف، 
پالك هایى که در کنار معابر 12 متر و باالتر قرار دارند، تا 
50 درصد تخفیف و پالك هایى که در محله هایى مثل 
مزرعه خطیر، ریسه و کندز قرار دارند، تا سقف 80 درصد 

تخفیف را شامل مى شوند.

غالمرضا نقدى، مسئول خدمات شهرى شهردارى سده 
لنجان به اهمیت پاکسازى روزانه سطح شهر از پسماندهاى 
عمرانى و آالینده هاى زیست محیطى اشاره کرد و گفت: 
در راستاى بهســازى و نظافت عمومى شهرى و با هدف 
خدمات رســانى و جلب رضایت شــهروندان، نیروهاى 
خدمات  شهرى نسبت به جمع آورى و حمل زباله با حجم 
15 تن، تســطیح زمین هاى خالى، شست وشوى باکس 

زباله، شست وشوى تابلو و پانل و... اقدام کردند.
وى اظهار داشت: مشارکت مردمى در همه امور شهرى، 
بخشى از هزینه ها را تامین مى کند و مشکالت شهري را 

به نحو چشمگیرى کاهش مى دهد .

مسئول خدمات شهرى شهردارى سده لنجان بیان داشت: 
مشارکت مردم در اداره امور شهرى بسیار ضرورى است 
و انجام این مهم، تحقق سیاســت هاي اصولی مدیریت 

شهري را به دنبال دارد.
نقــدى ادامه داد: فرهنگســازى براى مشــارکت دهى 
شهروندان در امور شهرى، الگو و مدلى کارآمد است که 
زمینه هاى موفقیت مدیریت شــهرى را در عرصه هاى 
گوناگون از جمله ســرمایه گذارى، صیانت از موجودیت 

شهر، پرداخت عوارض و... فراهم مى کند
***

وى ضمن تاکید بر پاکســازى انهار و جــداول به منظور 

پیشگیرى از بیمارى ها گفت: از جمله اقدامات دیگرى که 
به منظور کسب  رضایتمندى شهروندان در شهر صورت 
گرفته، مى توان به ارائه خدماتى همچون الیروبى انهار با 
حجم روزانه پنج تن و شست و شوى معابر با طول سه هزار 
و 500 متر، شست و شوى جداول و رفع آبگرفتگى انهار 

اشاره کرد.  
***

این مقام مســئول افزود: جمع آورى نخاله هاى ســطح 
شــهر، ممانعت از حفارى هاى غیر مجاز در سطح شهر، 
جمع آورى ســگ هاى ولگــرد و جمــع آورى مصالح 
ســاختمانى، از دیگر خدمات در دســت اقدام شهردارى  

سده لنجان است.
***

نقدى در پایان، ضمن درخواست از شهروندان در خصوص 
رعایت زمانبندى جمع آورى زباله، گفت: با شروع فصل 
گرما و لزوم پیشــگیرى از شــیوع بیمارى هاى ناشى از 
آن دراین فصل، از شــهروندان انتظار داریــم تا با توجه 
به زمانبندى مشخص شــده، براى تنظیف و حمل زباله 
با قراردادن زباله ســاعت 17:30 تا 19 درب منازل و در 
باکس هاى زباله، عالوه بر ارتقــاى بهبود کیفیت محل 
سکونت شان، در داشتن شهرى پاك به شهردارى کمک 

کنند.

سرپرست منطقه2 شهردارى کاشان گفت: درسال جارى 
بیش از سه کیلومتر از جداول بلوار امام رضا(ع) بهسازى 

شده است.
 احمد شــاه باالیى بیان داشــت: با توجه به فرسودگى 
جداول بلوار امام رضا(ع)، بهسازى جداول این محور در 

دستور کار قرار گرفته است.
وى با اشاره به اینکه پروژه بهســازى جداول بلوار امام 
رضا(ع) با توجه به تردد بى شمار شهروندان و گردشگران 
و مســافرین نوروزى از این بلوار و لزوم توجه به ســیما 
و منظر شــهرى، یکى از اقدامات مهــم عمرانى بوده 
اســت،تصریح کرد: عملیات اجرایى بهســازى جداول 

فرسوده بلوار امام رضا(ع) به طول سه هزار و 400متر از 
اقدامات مهم عمرانى در این محور بوده است.

وى گفت: عملیات بهسازى جداول بلوار امام رضا(ع) با 
اعتبارى بالغ بریک میلیارد و 750میلیون ریال از محل 
اعتبارات عمرانى شهردارى منطقه2 صورت گرفته است.

سرپرســت منطقه2 شهردارى کاشــان درپایان افزود: 
الشــه چینى رودخانه حیدر(حدفاصل بلوار بوســتان و 
گلستان)، عملیات بهسازى میدان جهاد و معلم، بهسازى 
پیــاده رو هاى خیابــان طالقانى و... از دیگــر اقدامات 
عمرانى منطقه 2شــهردارى کاشــان در ســال جارى 

بوده است.

مسئول خدمات شهرى شهردارى سده لنجان خبر داد؛ 

ممانعت از حفارى هاى غیر مجاز در سده لنجان

سهیل اکبر شهریارى، سرپرست سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر گفت: 
امسال به مناسبت روز درخت کارى، 10 هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر رایگان بین شهروندان 

در بوستان انقالب این شهر توزیع مى شود.
وى افــزود: شــهروندان متقاضــى دریافــت نهــال مى تواننــد تا 13 اســفند ماه ســال 
SHAHINSHAHR-SABZ .IR/ ســایت  بــه  مراجعــه  بــا  جــارى 
TREE و تکمیل فــرم مربوطه و ارائــه پرینت فــرم در روز توزیع، نهال خــود را دریافت

 نمایند.
سرپرست سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر خاطر نشان کرد : توزیع نهال 
رایگان در بین شهروندان در راستاى ترویج فرهنگ درختکارى و نیز کاهش آلودگى هوا صورت 

خواهد گرفت.

توزیع 10هزار اصله نهال رایگان 
در شاهین شهر

عضو شوراى اسالمى شهر دهاقان:بهسازى 3 کیلومتر از جداول بلوار امام رضا(ع) کاشان 

مسئ والن براى سرمایه گذار 
تصمیم نگیرند

عبدالرحیم عناقه، عضو شــوراى اسالمى شهر 
دهاقان گفت: باال بودن جمعیت فعال و افزایش 
فّناورى، سبب مضاعف شدن مشکالت اشتغال 
شده و براى رفع مشــکل باید ریشه اى برخورد 

کنیم.
وى افزود: نســخه پیچى هاى ما درست نیست و 
مشکل اشتغال، کمبود پول نیســت زیرا سپرده 
مردم زیاد اســت، اما ایــن پول وارد اشــتغال 

نمى شود.
این عضو شوراى اســالمى شهر دهاقان تصریح 
کرد: وقتى قوانین دست و پا گیر زیاد باشند، مردم 
ترجیح مى دهند خیلى راحت سود بانکى دریافت 

کنند و در رقابت ناسالم هم قرار نگیرند.
وى عنوان کرد: سرمایه گذار سرمایه را مى آورد، 
اما مســئوالن برایش تصمیــم مى گیرند و هیچ 
کشورى این کار را انجام نمى دهد و سرمایه گذاران 

ما راضى نیستند.

شهردار نطنز خبر داد؛ 

آغاز ارائه بسته هاى تشویقى ساخت و ساز در نطنز
این تخفیف ها شامل کلیه پالك هایى است که کاربرى مسکونى دارند

شهردار آران و بیدگل گفت: با توجه به گستردگى 
جغرافیایى و فاصله نســبتا باالى ایستگاه شماره 
یک آتش نشانى آران و بیدگل، ایستگاه شماره 2 

به زودى افتتاح خواهد شد.
رضا رمضانى اظهارداشت: در حال تکمیل ایستگاه 
شماره 2 هستیم و تا قبل از نوروز 97 براى خدمت 
رســانى بیشــتر به مردم مورد بهره بردارى قرار 
خواهد گرفت و این ایستگاه در نزدیکى شهرك 
صنعتى بنا شــده تا در موارد ضرورى، جوابگوى 

اتفاقات اورژانسى باشد.
شهردار آران و بیدگل در مورد راه اندازى نیروگاه 
خورشــیدى در شهرســتان و نقش شهردارى، 
اظهارداشــت: آمادگى هر گونه همکارى را براى 
جانمایى و هماهنگى ایجــاد نیروگاه داریم، اما با 
توجه به سرمایه گذار خارجى، این طرح به ضمانت 
دولتى نیاز دارد. وى ادامه داد:ما یک نهاد مردمى 
و خصوصى محسوب مى شــویم و قادر به ارائه 
ضمانت نیســتیم وگرنه براى خدمت رسانى به 
مردم آمادگى هر گونه همکارى را با تمام نهادهاى 

خصوصى و دولتى شهرستان داریم.

تا پایان سال؛

 بهره بردارى از 
ایستگاه شماره2 
آتش نشانى آران
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 رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: الیحه بودجه 592 
میلیارد و 167 میلیون و 500 هزار ریالى سال آینده شهردارى 
مبارکه تصویب شد.ســجاد خالوزاده اظهارداشت: الیحه 
بودجه شهردارى مبارکه دو هفته پیش به شوراى اسالمى 
شهر ارایه شد و این بودجه با بررسى همه جانبه به تصویب 
رسید. وى با بیان اینکه اعضاى این شورا با اکثریت آرا، بودجه 
سال آینده شهردارى را تصویب کردند، خاطرنشان کرد: با 
توجه به وضعیت ناپایدار عــوارض ارزش افزوده 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.خالوزاده 

تکمیل طرح هاى نیمه تمام، استفاده بهینه از ظرفیت هاى 
موجود، توجه به حفظ اســتقالل و تقویت بدنه کارشناسى 
سازمان ها براى خدمت رسانى بیشتر به شهروندان، عملیات 
زیرسازى، جدول گذارى و آسفالت معابر سطح شهر و تامین 
هزینه هاى کارکنان را، از جمله اولویت هاى بودجه سال 97 
برشمرد.وى با بیان اینکه توزیع عادالنه پروژه ها در سطح 
محله ها و توسعه همه جانبه شــهر، رویکرد شهردارى و 
شوراى شهر مبارکه است، گفت: براى تحقق بودجه 97 الزم 
اســت راهکارهایى مانند صرفه جویى و مدیریت صحیح 
منابع مالى و نیز جذب سرمایه گذاران براى انجام طرح هاى 

عمران شهرى در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذارى شوراى اسالمى شهر 
بهارســتان گفت: شهردارى و شــرکت عمران اطلس
 ســرمایه گذارى با رویکرد گردشگرى را در اسرع وقت 
آمــاده و فرصت هاى بهارســتان در ســرمایه گذارى
 را به کل کشــور و شــرکت هــاى خارجــى معرفى 

مى کنند.
مهدى نصر اصفهانى اظهار داشــت: بهارســتان، بهار 
سرمایه گذارى در همه حوزه ها است و فضا و بستر براى 
جذب سرمایه گذارى مهیاســت؛ پس درب را به سوى 
سرمایه گذاران داخلى و خارجى باید باز کنیم و بهارستان 

را از بن بست خارج کنیم.

وى افزود: شــهردارى و شــرکت عمران به عنوان دو 
بازوى اصلى شــهر، باید اطلس ســرمایه گــذارى با 
رویکــرد گردشــگرى را در اســرع وقت آمــاده کنند 
و در یــک همایــش، فرصــت هــاى بهارســتان در
سرمایه گذارى را به کل کشــور و شرکت هاى خارجى 

معرفى کنند.
نصر ادامه داد: امروز شهر بهارســتان احتیاج به آرامش 
دارد و با وحدت و همدلى باید مسیر توسعه را ادامه دهیم.
وى بیان داشــت: شــهردارى و شــرکت عمران باید

فرصت هاى ســرمایه گذارى بهارستان را به کل کشور 
معرفى کنند.

بهارستان، بهارسرمایه گذارى 
درهمه حوزه ها است 

شهردارى ها نیازمند مدیریت 
صحیح منابع مالى هستند

لکه گیرى تمام معابر
 فرعى و اصلى سده لنجان 

حمید رضا ادیبى، رئیس شــوراى اسالمى شهر سده 
لنجان گفت:شــهردارى ســده لنجان با لکه گیرى 
تمام معابر فرعى و اصلى ســطح شــهر و آســفالت 
بیش از 23معبر، توانســته اســت حجم وســیعى از

 بــى انضباطــى هــاى ترافیکــى را کاهــش 
دهد .

وى ادامــه داد: امیدواریم با تکمیــل پروژه فاضالب 
کشى شهر، شاهد تکمیل و بازسازى کلیه کوچه ها و 

معابر سطح شهر باشیم.
وى با اعالم اینکه خط کشــى معابــر، نصب عالئم 
راهنمایى و رانندگــى و اصالح نقــاط حادثه خیز از 
وظایف شــهردارى مى باشــد،  اظهارداشت: شاید 
اصالح یک نقطه حادثــه خیز و یا نصــب یک تابلو 
در ســطح شــهر، در نظــر کارى کمى باشــد، اما 
همین عالئــم و تابلوها مــى تواند در طول ســال، 
جــان بســیارى از افــراد را از خطر مــرگ نجات

 دهد.

اجراى طرح ترافیک و ساماندهى 
سه شنبه بازار در چادگان

نادر نجارى، شــهردار چادگان گفت: شــهردارى در 
راستاى زیباسازى این شهر، طرح ترافیک و همچنین 
ساماندهى بازارچه سه شــنبه بازار شهر چادگان را  در 
برنامه خود دارد تا در ایام تعطیالت نوروزى، امکانات 

شهرى براى مسافران فراهم شود.

رشد40  درصدى بودجه 
سال97شهردارى فوالدشهر

سلیمى، شهردار فوالدشهر گفت: در بودجه سال آینده، 
حفظ و اســتمرار منویات مقام معظم رهبرى در نظر 
گرفته شــده و تالش کردیم تا جهت صرفه جویى، 

هزینه هاى جارى را کاهش دهیم
وى افزود: بودجه 710 میلیارد ریالى سال 97 معادل 40 
درصد رشد داشته و سهم عمرانى، 58 درصد و سهم 

جارى 42 درصد خواهد بود.

بهسازى سرویس هاى 
بهداشتى و نمازخانه در انارك

شهردارى انارك اقدام به بهسازى و مرمت سرویس 
بهداشــتى و نمازخانــه عمومــى میــدان على ابن 
ابیطالب(ع) این شهر کرد. این شهردارى براى بهسازى 
سرویس هاى بهداشــتى، اقدام به تعویض تاسیسات 
برقى و نورپردازى، اجراى بلــوك فرش، مرمت نما، 
تعویض سرامیک کف و دیواره ها و تعویض تاسیسات 
آبى کرد.همچنین بر اساس این گزارش، براى مرمت 
نمازخانه اقدام به بهســازى محراب و اجراى کتیبه، 
مفروش نمودن نمازخانه به مساحت 190متر مربع و 
رنگ آمیزى درب، پنجره و نرده ها شده است.بر اساس 
اعالم روابط عمومى شهردارى انارك، این اقدامات تا 

قبل از آغاز تعطیالت نوروز 97 پایان مى یابد. 

نصب تابلوى تمثال شهدا 
در  ورودى شهر نیاسر

تابلوهاى تمثال شهدا در بلوار ورودي شهر نیاسر نصب 
شد. شهردار نیاسر گفت: با هدف پاسداشت ارزش هاى 
انقالب و هشت سال دفاع مقدس و به منظور ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت  و در آســتانه سال نو وعید 
نوروز، تابلو تمثال شــهداي این شهردربلوار ورودي 
نصب گردید.نظرى با بیان اینکه شهدا شخصیت هاى 
والیتمدار و با بصیرتى بودند که براى حفظ انقالب، 
از همه چیز خود گذشــتند، خاطرنشان کرد:  شهدا با 
اعتقاد راســخ در عرصه اجتماع حضور پیدا کردند و 
این مهم براى نسل امروز الگوست.وى اظهار داشت: 
ساماندهی و احیاي نمادهاي ملی و مذهبی یکی از 

وظایف شهرداري است.
شهردار نیاسر بیان داشــت: این تابلوها به تعداد 60 
شهید این شــهر به صورت یک شکل و در ابعاد یک 

متر مربع تهیه شده است. 

روى خط

شهردار آران و بیدگل گفت: شهردارى نیاز به همکارى 
و مشارکت جدى شهروندان در محالت براى نوسازى 

بافت آسیب پذیر شهررا دارد.
رمضانى افزود: بخش قابل توجه بافت شهر، بافت آسیب 

پذیر و ناکارآمد اســت که نه تنها بافت فرســوده، بلکه 
بخشــى از بافت جدید را هم شامل مى شود و از قابلیت 

زندگى مطلوب برخوردار نیست.
وى ادامه داد:بخشــى از جمعیت شــهر وســاکنان در 
بدمســکنى زندگى مى کنند که شــهردارى در قالب 
طرح بهسازى محالت، به ویژه در بافت فرسوده، آماده 
همکارى با شــهروندان در محالت و بخش خصوصى 

است.
وى ادامه داد: اصالح وضعیت بافت هاى آسیب پذیر شهر 
اعم از بافت هاى فرسوده و سکونت گاه هاى غیررسمى 
پیرامون شهر با منابع مالى فعلى شهردارى امکان پذیر 
نیست و با منابع فعلى شــهردارى زمان طوالنى صرف 
بهسازى محالت خواهد شد و شهردارى نیاز به مشارکت 

گسترده شهروندان دارد.
شهردار آران و بیدگل بیان داشــت:از انجا که  ساختار 
شهر آران وبیدگل در قالب محله ها معنى پیدا مى کند، 
شــهردارى در قالب تفاهم نامه همــکارى با محالت، 
آمادگى نوسازى و بهســازى بافت هاى آسیب پذیر را 

دارد. 
وى افزود: وظیفه  شهردارى در این ارتباط، برنامه ریزى 
و فراهم آورى بستر کار براى ساکنان  محله ها و بخش 
خصوصى است و اولویت شهردارى، برنامه ریزى به جاى 

اجراى پروژه است.
رمضانى اظهار داشت: شــهردارى در قالب بودجه سال 
1397 تســهیالت ویژه در نظر گرفته است که پس از 
تصویب شوراى شهر، چارچوب تفاهم با محالت را براى 

نوسازى و بهسازى اجرا خواهد کرد.

شهردار آران و بیدگل:

اولویت شهردارى آران و بیدگل،
 برنامه ریزى به جاى اجراى پروژه است

شهردارى در محالت آمادگى نوسازى و بهسازى بافت هاى آسیب پذیر را دارد

جلســه ســتاد هماهنگــى تســهیالت ســفرهاى نــوروزى بــا 
حضــور شــهردار باغبــادران و اعضــاى دســتگاه هــاى مختلف 
در شــهردارى باغبــادران تشــکیل و اقدامــات اعضاى این ســتاد 
در دســتگاه هــاى خدمــات رســان تشــریح شــد و هر یــک به

فعالیت هاى انجام شده براى ارائه خدمات مطلوب به مسافران و میهمانان 
نوروزى سال 97، اشاره کردند. 

شــهردار باغبــادران بــا تشــریح اقدامــات ســتاد هماهنگــى 
تســهیالت ســفرهاى نــوروزى در ســال گذشــته از ســوى

 دستگاه هاى مختلف خدمات رسان در ایام نوروز 96 گفت: در سال گذشته 
با هماهنگى دســتگاه هاى خدمات رسان در شــهر باغبادران و اجراى 
برنامه هاى متنوع و مختلف، خدمات بســیار خوبى از نظر کّمى و کیفى 
به مسافران و مهمانان نوروزى ارائه شد و آنها رضایت داشتند و با توجه به 
ظرفیت هاى بسیار خوب گردشگرى، از 25 اسفند 95 تا 15 فروردین 96، 
بیش از 70 هزار مسافر وارد شهر باغبادران شدند که پیش بینى مى شود این 

میزان در ایام نوروز 97، بیش از 20 درصد افزایش داشته باشد. 
اردشــیر محمدى با بیان اینکه ســال گذشــته در ایام تعطیالت نوروز 
ما براى ارائــه خدمات در بخش هــاى مختلف ترافیــک، حمل و نقل 
درون و برون شــهرى، ایمنى و امنیت مســافران با همــکارى نیروى 
انتظامى، بســیج و... هیچ دغدغه اى نداشــتیم، اظهار امیدوارى کرد با 
همت، تعامل، همکارى و هماهنگى اعضاى ســتاد و در دســتگاه هاى 
خدمات رســان، امســال نیز روزهایى با آرامش، امنیت و خاطره انگیز 
براى مهمانان نوروزى که شــهر باغبادران را براى گذران اوقات انتخاب 

مى کنند رقم بخورد. 
محمدى گفت: شهردارى، آموزش و پرورش، نیروى انتظامى، بسیج، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى، 
اورژانس، اداره کار، اداره آب، مخابرات، هالل احمر، اداره برق، اداره اصناف، 
حمل و نقل جاده اى، شبکه بهداشت و درمان و... اعضاى ستاد هماهنگى 

تسهیالت نوروزى باغبادران را تشکیل داده اند. 
وى از ایجاد ایستگاه راهنماى مسافران نوروزى در ورودى شهر باغبادران 
خبر داد و از نیروى انتظامى، جمعیت هالل احمر، اورژانس و بســیج نیز 
خواست تا امسال نیز همچون سال گذشته، شهردارى را در این راستا کمک 

کنند و یارى دهند. 
شــهردار باغبــادران همچنیــن از آمــوزش و پــرورش خواســت تا 
لیســت محل هاى اســکان در مــدارس را بــا اطالعــات کامل در 
اختیــار شــهردارى قــرار دهــد و از اتحادیــه اصناف هم خواســتار 

ارائــه زمــان کشــیک مغــازه هــاى تعمیــرات خودرویــى و 
نانوایى هاى کشیک شد. 

محمدى خواستار هماهنگى با مساجد شهر براى برپایى اقامه نماز جماعت 
با حضور مهمانان و مسافران نوروزى هم شــد و گفت: امیدواریم در ایام 
تعطیالت نوروز ارائه خدمات بهداشــتى و درمانى با امکانات بیشــتر به 

شهروندان و مهمانان، مطلوب تر از سال گذشته صورت پذیرد. 
شهردار باغبادران یادآور شد: سال گذشته امداد و نجات هالل احمر، آتش 
نشانى شهردارى و نیروى انتظامى عملکرد بسیار خوبى داشتند که جاى 
تشکر دارد و امید داریم امسال نیز در ایام تعطیالت نوروز به ویژه در روزهاى 
12 و 13 فروردین، نیروهاى راهور در روان سازى ترافیک، ما را در شهر 

یارى دهند. 
وى با بیان اینکه از 15 اسفندماه سال جارى برنامه هاى نوروزى شهردارى 
باغبادران رسماً آغاز خواهد شد اظهار امیدوارى کرد نقاط ضعف سال گذشته 

برطرف و نقاط قوت، تقویت شود.
محمــدى البتــه بــه نکاتــى جالــب اشــاره کــرد و گفــت: باید 
دستگاه هاى مرتبط از وضعیت نامناسب افراد کلید به دست که در سطح 
شهر در ایام تعطیالت موجب افزایش قیمت سوئیت و... شده اند و نوعى 

کاسبى راه مى اندازند، جلوگیرى کنند.
وى ادامه داد: در یک اقدام شایسته، ما با همکارى سازمان هاى مردم نهاد 
قبل و حین تعطیالت، یک روز را روز «پاك» اعالم مى کنیم که این بدان 
معناست مردم زباله ها را از ساحل رودخانه جمع آورى کنند تا محیط زیست 

سالم داشته باشیم. 
همچنین در سیزدهمین روز عید سال 97 هم، جشن سبزه ها، برگزار مى 
شود و طى آن در تمام نوار ساحلى باغبادران، سطل زباله پیش بینى شده 
و خدمات شهرى شهردارى باغبادران سبزه ها را جمع آورى مى کند و در 
ازاى آن به مسافران و افراد کیســه زباله داده مى شود و بدینسان تالش 
داریم تا سبزه اى به رودخانه ریخته نشود و در راستاى محیط زیست پاك 

گام برداریم. 
شهردار باغبادران خواستار نقش آفرینى محیط زیست در اقدامات زیست 
محیطى شد و گفت: شهر باغبادران آمادگى کامل براى استقبال از مسافران 
و مهمانان نوروزى را دارد و هیچ نگرانى براى ارائه خدمات مطلوب وجود 

ندارد. 
شهردار باغبادران اظهار کرد:  18 سال است سیستم فاضالب باغبادران 
ناتمام مانده که مى تواند اثرات زیست محیطى مخربى داشته باشد و الزم 
است اداره کل حفاظت محیط زیست، پیگیر آن باشد و در حفظ منابع زیست 

محیطى مداخله کند. 
محمدى مردم شهر باغبادران را فهیم، مؤمن، متعهد و با فرهنگ و مهمان 
نواز خواند و گفت: شــهروندان، همکارى و تعامل بسیار خوبى در مسائل 
مختلف با شهردارى دارند و ما را در اداره شهر به بهترین شکل ممکن یارى 
مى دهند که اگر این مشارکت هاى مردمى نباشد شهردارى به تنهایى قادر 

به انجام کار و موفقیت در کارها نیست. 
وى از شهروندان باغبادران خواست در ایام تعطیالت نوروز نیز همچون 

گذشته با سعه صدر، مهمان نوازى خود را در استقبال از مهمانان و مسافران 
نوروزى بیش از پیش نشان دهند. 

وى جمعیت باغبادران را به صورت رسمى 11 هزار و 300 نفر اعالم کرد 
ولى گفت: جمعیت شــهر عمًال در فصول مختلف سال بیش از 30 هزار 

نفر است. 
 ***

دبیر ســتاد هماهنگى تسهیالت ســفرهاى نوروزى هم به برنامه هاى 
شهردارى باغبادران در ایام تعطیالت نوروز 97 اشاره کرد و گفت: شهردارى 
باغبادران امسال نسبت به سال گذشته به منظور نشاط اجتماعى، مباحث 
مختلف فرهنگى، تفریحى و ورزشى را براى مهمانان و مسافران نوروزى 

که به شهر باغبادران سفر مى کنند در نظر گرفته است. 
ســعید جانى پور با بیان اینکه برنامه هاى ما از 24 اسفند با عنوان شبى با 
شهدا در کنار مزار شهیدان با قرائت فاتحه کلید مى خورد گفت: در 28 اسفند 
کارناوال شادى در محالت شهر راه اندازى مى شود و اطالع رسانى سال 
نو صورت مى گیرد و به کودکان در مســیر نیز هدایایى اهدا خواهد شد. 
همچنین افتتاح ایستگاه ورودى مسافران نوروزى طى مراسم خاصى با 
سخنرانى شهردار انجام مى شود و با برپایى نمایش خیابانى و نورافشانى 

به اتمام مى رسد. 
وى گفــت: بــراى اولیــن بــار رادیــو مــوج باغبــادران در پارك 
ســاحلى در ایــام نــوروز برپــا شــده و جشــنواره عیدانــه بــا 
فعالیت هاى فرهنگى، موسیقى زنده و ســنتى و پاپ، خیمه شب بازى، 

شاهنامه خوانى، مباحث زیست محیطى و... را برگزار مى کنیم. 
جانــى پــور همچنیــن غرفــه هــاى ســرگرمى بزرگســاالن و 
کــودکان در قالب رســتوران بــازى هاى فکــرى، فوتبال دســتى، 
جشــن تخم مرغ هــاى رنگــى، جشــن ســبزه هــا و... را از دیگر 

برنامه هاى شهردارى در تعطیالت نوروز برشمرد. 
دبیر ستاد هماهنگى تسهیالت سفرهاى نوروزى اظهار کرد: امسال براى 
اولین بار، شــهردارى باغبادران المان نوروزى را در شهر برپا داشته و ما 

مسابقه عکس سلفى المان ها را برگزار خواهیم کرد. 
وى ادامــه داد: در تمــام نوار ســاحلى، خدمات شــهرى شــهردارى 
باغبــادران ســطل زبالــه پیــش بینــى کــرده ایــم تا ســبزه ها

 در روز 13 نوروز جمع آورى شده و داخل سطل زباله ریخته شود. 
در جلسه ستاد هماهنگى تسهیالت سفرهاى نوروزى، اعضاى این ستاد 
در نیروى انتظامــى، آموزش و پرورش، گاز، هــالل احمر، پلیس راهور 
شهرستان، بخشدارى، مخابرات و... به بیان مسائل، مشکالت، امکانات و 

اقدامات انجام شده پرداختند.

جلسه ستاد هماهنگى تسهیالت سفرهاى نوروزى با حضور شهردار باغبادران برگزار شد

پیش بینى افزایش مسافران نوروزى باغبادران
ساسان اکبرزاده

 شهرام شــایان مهر، معاون اجرایى و خدمات شهرى 
شهردارى زرین شهر گفت: آب ضامن حیات انسان بوده 
و براى توسعه کشــاورزى و تولید غذا، انرژى، صنعت، 
اکوسیستم و حیات موجودات زنده و انسان ضرورى است 
و با توجه به اهمیت موضوع رفع تصرف و پاکسازى بستر 
رودخانه از دپو زباله، جهت جلوگیرى از آلودگى آب هاى 
ســطحى و رودخانه اى، این موضوع در دستور کار این 

شهردارى قراتر گرفت.
وى افزود: دپو زباله در بســتر رودخانه ها به دلیل نفوذ 
پذیرى باالى زمین در این نواحى بسیار خطرناك بود و 
با توجه به کاهش دبى آب، رشد جلبک ها و عدم توجه 
برخى افراد و دور ریختن زبالــه در رودخانه زاینده رود، 
این روزها مسیر رودخانه زاینه رود در زرین شهر از نفس 
افتاده بود؛ به طورى که در بسیارى از نقاط این رودخانه 

آب راکد شده و جریان نداشت.
معاون اجرایى و خدمات شــهرى شهردارى زرین شهر 
تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، شهردارى زرین 
شهر الیروبى و پاکسازى رودخانه زاینده رود را با کمک 
کارگران این شهردارى آغاز کرد و بستر رودخانه زاینده 
رود در زرین شــهر از دپوى زباله و جلبک پاك سازى

 شد.

الیروبى بستر
 رودخانه زاینده رود 
توسط شهردارى

 زرین شهر
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 اى مــردم! وفــا همراه راســتى اســت کــه ســپرى محکم تر و 
نگهدارنده تر از آن ســراغ ندارم. آنکس که از بازگشــت خود 
به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد. چه بسا شخصى تمام 
پیشامدهاى آینده را مى داند و راه هاى مکر و حیله را مى شناسد 
ولى امر و نهى پروردگار مانع اوست و با اینکه قدرت انجام آن 

موال على (ع)را دارد آن را به روشنى رها مى سازد.

محمود سرکارى، مدیر ناحیه یک شهردارى آران و بیدگل گفت: براى تامین انرژى 
برق مورد نیاز ساختمان جدید ناحیه یک شـهردارى آران و بیدگل، از صفحه هاى 

خورشیدى که در پشت بام بنا نصب مى شود، استفاده خواهد شد.
وى با اشـاره به آغاز احداث سـاختمان جدید ناحیـه یک شـهردارى آران و بیدگل 
اظهارداشـت: عملیات سـاختمان مدیریت شـهردارى ناحیه یک تا پایان سال 97 

تکمیل مى شود و به بهره بردارى خواهد رسید.
مدیر ناحیه یـک شـهردارى آران و بیـدگل اضافه کرد: سـاختمان جدیـد در بلوار 
دانشگاه شهر آران و بیدگل و با هزار و 800 متر زیربنا و در سه طبقه در حال احداث 

است.

 روابط عمومى شهردارى کرکوند اعالم کرد: این شهردارى در سال جارى اقدام به احداث 
پارکینگ کامیون ها با توجه به مشکل تردد و توقف  خودروهاى سنگین در سطح شهر  و 

جلوگیرى از ورود آنها به این شهر کرد که تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته است.
همچنین این روابط عمومى به دیگر اقدام این شــهردارى در سال 96 اشاره کرد و گفت: 
شهردارى کرکوند به ترمیم آسفالت معابر سطح شهر در محل حفارى هاى فاضالب شهرى 

در سال جارى پرداخته است که این اقدام نیز تاکنون 70درصد پیشرفت داشته است.
روابط عمومى شــهردارى کرکوند همچنین به احداث خیابان شهید بهشتى که از دیگر 
اقدامات این شهردارى در سال96 بوده است نیز اشاره و اعالم کرد: طول این خیابان870 
متر و عرض آن 40 متر مى باشد و در راستاى اجراى این پروژه، کل تاسیسات خیابان شامل 

آب، برق ، گاز و تلفن با صرف هزینه از سوى شهردارى جا به جا شد.
همچنین سه هزار و 150 متر مربع جدولگذارى و هزار و 500متر مربع  آسفالت ریزى توسط 

شهردارى انجام شد که این پروژه نیز تاکنون80درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

روابـط عمومى شـهردارى دولت آبـاد اعالم کـرد: زمان برگـزارى آزمون مسـابقه 
کتابخوانى«مطلع مهر» به دلیل اسـتقبال شـهروندان به 31 فروردین 1397 تغییر 

یافت.

سرپرست  اداره ورزش و جوانان شهرستان نایین با عسگرى،شهردار نایین دیدار کرد .
 در این دیدار، حمیدى ضمن ایراد مطالبى در خصوص  روند فعالیت هاى اداره ورزش 
شهرستان و برنامه هاى پیش رو، از توجه، حمایت ها و تعامالت صورت گرفته از سوى 
شهردار و مجموعه شهردارى تقدیرکرد و خواستار افزایش همکارى هاى دو مجموعه 

در راستاى گسترش و توسعه فرهنگ و ورزش همگانى در شهرستان شد .
عسگرى، شــهردار نایین نیز ضمن بیان این مطلب که کمک به ورزش، کمک به 
سالمت جامعه است و جامعه ورزشکار، جامعه اى به دور از معضالت اجتماعى است، 
بیان داشت:شهردارى نیز در خصوص گسترش ورزش در سطح شهر و بهبود کیفیت 
فعالیت هاى ورزشى از هیچ کمکى دریغ نمى کند و تالش مى کنیم با هماهنگى با 

اداره ورزش، ارتقاى ورزش همگانى را شاهد باشیم.

سرپرست منطقه2 شهردارى کاشان گفت: در سال جارى بیش از 87هزار مترمربع از 
معابر سطح منطقه دو زیرسازى شده است.

احمد شاه باالیى بیان داشــت: از آنجایى که وجود معابر خاکى و ناهموارى، باعث 
نازیبایى بصرى است، منطقه2 شهردارى کاشان براى رفاه حال شهروندان و جلوه 
بخشیدن به منظر شهرى، زیر سازى و آسفالت معابر سطح منطقه را در دستور کار 

قرار داده است.
وى بیان داشــت: خیابان مهســتان، خیابان زیــدى 12مترى عموحســنى، بلوار 
نارنجستان، بلوار گلستان، 12مترى نبوت و فرعى هاى فاز2ناجى آباد، از جمله معابرى 

است که عملیات زیرسازى در آن صورت گرفته است.
وى افزود: بخشى از معابر ذکر شده از جمله بلوار گلستان، بلوار نارنجستان و 12مترى 
نبوت، مسیرهایى است که عالوه بر زیر ســازى، عملیات آسفالت نیز در آن صورت 

گرفته و آسفالت بقیه محور ها در دستور کار قرار دارد.

بهره بردارى از ساختمان ناحیه یک 
شهردارى آران در سال آینده

اجراى چند پروژه مهم 
در کرکوند

تغییر زمان برگزارى آزمون«مطلع مهر» 
در دولت آباد

کمک شهردارى نایین به گسترش ورزش و 
بهبود کیفیت فعالیت هاى ورزشى

زیرسازى87هزار متر از معابر
 منطقه2کاشان 

روابط عمومى شــهردارى گز برخوار اعالم کرد: با توجه به ابالغ شیوه نامه سرمایه 
گذاري در شهرداري ها و تصویب کلیات آن توسط شوراي اسالمی شهر، اولین جلسه 
کمیته کارشناسى شورایعالى سرمایه گذارى شهردارى گز با حضور کلیه اعضا تشکیل 
شد و در خصوص چهار مورد پیشنهاد ســرمایه گذاري بخش خصوصی تصمیمات 

مقتضی اتخاذ گردید.

آغازعملیات جدولگذارى رفیوژ بلوار
امام خمینى(ره) در سین

تشکیل هیئت عالی سرمایه گذاري
 در گز

روابط عمومى شهردارى سین از روند اجراى پروژه جدولگذارى میدان ورودى شهر 
ســین خبر داد. همچنین این روابط عمومى اعالم کرد:عملیات جدولگذارى رفیوژ 

بلوارامام خمینى(ره) این شهر آغاز شده است.

شهردار زرین شهر گفت: نوسازى بافت هاى فرسوده در 
زرین شهر نیازمند عزم همگانى است.

میثم محمدى با بیان اینکه سیاســت کلى و اساســى 
شهردارى زرین شهر، توزیع عادالنه خدمات و امکانات 
شهرى است، اظهارداشــت: باید توجه داشت خدمات 
عمومى شهرى، شــکل و ماهیت کالبدى، اجتماعى و 
فضایى شهر را ســاختارمند کرده و بى عدالتى در نحوه 
توزیع آن، تأثیر جبران ناپذیرى بر ساختار، ماهیت شهر و 
جدایى گزینى طبقاتى محالت شهر گذاشته و مدیریت 

شهرى را با چالش هاى جدى روبه رو مى کند.
وى محرومیت زدایى و توزیع عادالنه خدمات در تمام 
مناطق زرین شهر را از سیاست ها وبرنامه هاى مدیریت 
شهرى زرین شهر عنوان کرد و افزود:باید توجه داشت 
توزیع متعادل خدمات شهرى، از مهم ترین نشانه هاى 
عدالت اجتماعى در شهر بوده و بر همین اساس، برآن 
شدیم تا با نیازسنجى، مشکالت و کاستى هاى موجود 
در محالت مختلف را بر طرف کــرده و براى رفع آنها 

برنامه ریزى الزم انجام دهیم.
شهردار زرین شــهر تصریح کرد: ما مهم ترین رسالت 
خود در مدیریت شــهرى را، تالش براى دســتیابى به 
آرمان«فرصت هاى برابر»براى دسترســى گروه هاى 
مختلف جامعه شهرى به خدمات شهرى و از بین بردن 
تضاد در تأمین فرصت هاى خدماتى مى دانیم و در تالش 
هستیم منابع شــهردارى را به صورت عادالنه صرف 

برطرف کردن مشکالت واقعى مردم کنیم.
***

وى عنوان کرد: متأســفانه امــروز بافت هاى با ارزش، 
کارآیى الزم را دربرابر شــکل زندگى امروز ندارند و به 
همین جهت روز به روز فرســوده تر مى شوند؛ از این رو 

باید به سمت بازآفرینى شهرى گام برداریم.
محمدى ادامه داد: در حال حاضر در شــهردارى زرین 
شــهر برنامه ریزى شــده، حداکثــر تخفیف ها براى 
شهروندان در نظر گرفته شــود و از این رو، 75 درصد 
تخفیف براى کسانى که قصد ســاخت و ساز در بافت 

فرسوده را داشته باشند، ارائه مى شود.

شهردار زرین شهر بیان داشت: 35/6 درصد از وسعت 
زرین شهر را بافت فرسوده بوده و شهروندان مى توانند از 
فرصت به وجود آمده بهره مند شوند و از این ظرفیت در 

راستاى جذب گردشگر بهره مند شوند.
***

وى خاطرنشان کرد:باید توجه داشت محالتى همچون 
محله قلعه قاســم به علت دارا بودن جاذبه هاى طبیعى 
فراوان، از مقاصد مهم گردشــگرى محسوب مى شود 
و تقویت گردشگرى شهرى نیز مســئله مهمى براى 
مدیریت شهرى به شــمار مى آید و به سمت تقویت آن 

برخاسته ایم.
وى تقویت مشــارکت مردمى را به عنوان یک سرمایه 
اجتماعى و از دیگــر رویکردهاى محلــه محورى در 

مدیریت شهرى زرین شهر عنوان کرد و اظهار داشت: 
باید توجه داشت توسعه گردشــگرى شهرى، اثرات و 
پیامدهاى اقتصادى، کالبدى و زیست محیطى متفاوتى 
بر زندگى شهروندان دارد و البته مشارکت شهروندان، 
مدیران شهرى و سرمایه گذاران بخش خصوصى، نقطه 
عطفى در قلمروى سیاست گذارى و برنامه ریزى شهرى 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
***

وى احــداث پارك هــاى محلــه اى را، یکــى دیگر 
ازاولویت هاى اصلى شهردارى دانست و افزود: مبناى 
ایجاد و توسعه پارك هاى محله اى، تحقق نیاز تفریحى 
شهروندان بوده و این مهم، نقش بسیارى در پر کردن 
اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان دارد و بر همین 

اساس به سمت اجراى این پروژه گام برداشته ایم تا یکى 
از خواسته هاى مردم محقق شــود و بتوانیم شادابى و 

نشاط خاصى را به محالت تزریق کنیم.
محمدى یادآور شد: با توجه به اهمیت فرهنگ در توسعه 
شــهرها، ما در مدیریت شهرى زرین شــهر به دنبال 
احیاى«فرهنگ محالت» هستیم؛ چراکه معتقدیم این 

اتفاق به توسعه زیربنایى فرهنگ شهر کمک مى کند.
وى تأکید کرد:با توجه به اهمیت موضوع در نظر داریم 
ضمن هویت بخشــى به نســل جوان و بهره گیرى از 
ظرفیت فرهنگى محالت زرین شهر در ارتقاى فرهنگ 
عمومى جامعه، بــا احیاى فرهنگ محــالت قدیمى، 
هویت تاریخى را به کالبد جدید محالت مختلف زرین 

شهر برگردانیم.

شهردار زرین شهر خبر داد؛

بازگشت هویت تاریخى به کالبد جدید 
محالت زرین شهر

ناظم الرعایا شهردار سده لنجان گفت: شهردارى 
سده لنجان در حمایت از سازمان ها و ارگان هاى 
خدمات رســان تالش مى کند کــه نمونه این 
حمایت ها، ساخت و تجهیز پارك ترافیک است 
که کمک زیادى به بحث فرهنگســازى دانش 

آموزان شهرستان مى کند.

شهردار میمه از آغاز توزیع قبوض عوارض نوســازى و عمران شهرى در میمه خبر داد و 
گفت: مهلت پرداخت این قبوض تا 28 اسفندماه سالجارى مى باشد.

محسن صدرالدین کرمى افزود: در صورت پرداخت ساالنه هر مالک، 10درصد عوارض آن 
سال به عنوان جایزه منظور و کسر و در صورت عدم پرداخت قبوض در تاریخ مقرر، عالوه 

بر ابطال جایزه خوش حسابى،9درصد جریمه در هرسال منظور مى گردد.
وى گفت: مالکان در صورت مشاهده مغایرت در فیش نوسازى و اطالعات ملک خود، پیش 

از پرداخت، جهت اصالح به شهردارى میمه مراجعه نمایند.
شهردار میمه در پایان تاکید کرد: شهروندان براى پرداخت فیش هاى نوسازى حتما به بانک 

تجارت شعبه میمه و یا به شهردارى میمه مراجعه کنند.

 حمایت شهردارى سده لنجان از 
سازمان هاى خدمات رسان

توزیع قبوض عوارض نوسازى و عمران شهرى در میمه 

 مسئول کمیته فرهنگى، ورزشى شوراى اسالمى شهر گلپایگان گفت: 
تکمیل و بهره بردارى از پارك بانوان، یکى از نیازمندى هاى ضرورى 

جامعه زنان این شهرستان است.
طاهره خوشنویسان با بیان اینکه مراجع بزرگوار تقلید با ورزش بانوان 
در فضاى بسته و رعایت شئونات اسالمى مخالفتى ندارند، اظهارداشت: 
امیدواریم با توجه به محدودیت هاى موجود، بانوان ورزشــکار ما نیز 

داراى امتیازات و موفقیت هاى بزرگى شوند.
مســئول کمیته فرهنگى، ورزشى شوراى اسالمى شــهر گلپایگان با 
اشاره به تکمیل و بهره بردارى از پارك بانوان که یکى از نیازمندى هاى 
ضرورى جامعه زنان شهرستان است، تصریح کرد: ساخت این پروژه طى 
چندین دوره شورا پیگیرى و اقداماتى در راستاى آماده سازى آن شده 
است که امیدواریم این مطالبه به حق بانوان با توجه به اقدامات عاجلى 
که به تازگى از سوى شورا و شهردارى گلپایگان صورت گرفته، در آینده 

نزدیک شاهد بهره بردارى از آن باشیم.

تکمیل پارك بانوان، تکمیل پارك بانوان، 
ازنیازهاى ضرورى  گلپایگان استازنیازهاى ضرورى  گلپایگان است این باغ با استفاده از تکنیک Xeriscaping طراحى شده است

 احداث باغ شنى در خورزوق


