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٦ نشانه ابتال به ديابت نوع ١  

مشكل اصفهان خشكسالى نيست، كم آبى است
١٢

٨

٢

٦

تيران، شاهراه فرصت هاى 
سرمايه گذارى است

چرا بايد كراوات، ليوان
و فرش وارد شود!

نكات مهم مربوط بــه 
خوراكى هاى عيد

٤
پشت پرده 

يك پرسش جنجالى

٢

عاليم ديابت نوع يك معموًال بدون هشدار هستند و ممكن است اين بيمارى به طور ناگهانى خود را با از دست دادن ناخواسته وزن، 
تشنگى دايمى و تكرر ادرار نشان دهد. اين عاليم يعنى سلول هاى توليد كننده انسولين در پانكراس توسط سيستم ايمنى بدن نشانه 

رفته اند و در حال نابودى هستند.

پس از آنكه ٥٠ اثر از گنجينه موزه لوور از جمله چندين اثر 
تاريخى ايرانى در موزه ملى ايران به نمايش درآمد، «ژان 
لوك مارتينس» رئيس موزه لوور و «جبرئيل نوكنده» 
مديركل موزه ملى ايران پاسخگوى خبرنگاران بودند، 
ولى با پرسش هايى مواجه شدند كه انتظارش را نداشتند؛ 
پرسش  هايى كه بيش از ژست هاى كنونى فرانسوى ها 
به ريشه هاى تاريخى شكل گيرى گنجينه عظيم موزه 
لوور كه بخش چشــمگيرى از آن متعلق به ايران است 

باز مى گشت.
ژان لوك مارتينس، رئيس موزه لوور در آغاز سخنانش در 

اين نشست خبرى به تفاهمنامه هاى   ...

٦

٣

اشتغالزايى در شرق اصفهان با كمك خورشيد
نماينده مردم اصفهان در مجلس  از نامه نگارى با رئيس جمهور به منظور صدور مجوز ايجاد اشتغال در زمينه توليد انرژى خورشيدى خبر داد

استاندار در جمع اعضاى خانه مطبوعات مطرح كرد؛

ادامه تصويربردارى 
«ساخت ايران ٢»
 در شانگهاى

 وحشت از مذاكرات سپاهان
 با مسلمان

بازى عليه مالزى!
گزارش مشترك عمده رسانه هاى ورزشى در روز پنج شنبه هفته گذشته در مورد 
ردپاى بحث شــرط بندى بنگاه هاى شــرط بندى مالزيايــى در  قضاوت ديدار 

استقالل- العين بود كه به ط ور گسترده به آن پرداخته بودند.
اشــتباهات پرتعداد« محمد اميرول ايزوان يعقوب»، داور مالزيايى بازى استقالل و 
العين، آنقدر عجيب بود كه اســتقاللى ها و يا حتى ناظران داورى كنفدراسيون فوتبال 

آسيا هم نتوانند سهوى بودن آن را بپذيرند. 
٥

فراخوان واگذارى مديريت مراكز سازمان فرهنگى ورزشى و 
تفريحى شهردارى شاهين شهر به صورت يارانه اى (حمايتى)

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفريحى شهردارى شاهين شهر

نوبت دوم

به استناد مصوبه شماره ٧٤٣/ش مورخ ١٣٩٦/١٠/٢٧ شوراى اسالمى شــهر و مصوبه هيئت مديره سازمان فرهنگى 
ورزشى و تفريحى شهردارى شاهين شهر به شماره ٤٠٩٥ مورخ ١٣٩٦/١١/١٠، اين سازمان در نظر دارد به منظور استفاده 
از ظرفيت هاى مشاركتى براى توسعه و بهره بردارى از فضاهاى فرهنگى، اجتماعى و بهره مندى از افراد متخصص و متعهد 
و حركت در راستاى اقتصاد مقاومتى و عدالت اجتماعى و ارتقاى كمى و كيفى ارائه خدمات در فضاهاى اجتماعى و فرهنگى 
متعلق به سازمان فرهنگى، ورزشى و تفريحى شهردارى شاهين شهر، به مدت يك تا پنج سال طبق تشخيص هيئت مديره 

اقدام به واگذارى مكان هاى زير به اشخاص حقيقى يا حقوقى كه واجد شرايط شركت در اين فراخوان بوده، مى نمايد. 
١- فرهنگسراى هنر واقع در محله خانه كارگر، خيابان بوستان، جنب مسجد امام حسن (ع) 

٢- ورزشخانه ذوالفقار واقع در بلوار شهيد شريفى، بوستان مولوى
افراد واجد شرايط مى توانند حداكثر تا تاريخ ١٣٩٦/١٢/٢٢ مدارك مربوطه را به دبيرخانه سازمان واقع در شاهين شهر- 
ميدان فاطميه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه چهارم ارسال نمايند. بديهى است به درخواست هاى واصله پس از 

اين تاريخ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت shaahinshahr.ir مراجعه فرماييد.

جمعيت هالل احمر اصفهان(١٠-٩٦)
مناقصه واگذارى تعمير و نگهدارى تأسيسات برقى و مكانيكى(حرارتى و برودتى)

جمعيت هــالل احمر اســتان اصفهان درنظــردارد تعميــر ونگهدارى تأسيســات برقــى و مكانيكى
(حرارتــى و برودتــى) خــود را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت  بــه بخــش 
خصوصى واگــذار نمايــد. كليــه مراحل برگــزارى مناقصــه اعــم از خريــد و دريافت اســناد  تا 
ارائــه پيشــنهاد قيمــت و بازگشــايى پاكتهــا ازطريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكى 
دولت(ســتاد)به آدرسwww.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد و الزم اســت شــركت هــاى 
واجد شرايط درصورت عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشاردر سامانه٩٦/١٢/١٩  مى باشد.
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه  ازسامانه تا ساعت ١٢ روز شنبه ٩٦/١٢/٢٦  

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعيت هالل احمر اســتان اصفهان  : تا ساعت ١٢ روز 
سه شنبه تاريخ ٩٧/٠١/١٤ 

زمان بازگشايى پاكتها: ساعت ١٠ صبح روز چهارشنبه تاريخ٩٧/٠١/١٥ 
هزينه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد .

آدرس تحويل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آيينه خانه – جمعيت هالل احمر استان اصفهان - خزانه دارى
ثبت نام از طريق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir   ) و همچنين  دفاتر پيشخوان دولت 

منتخب كه در سامانه مشخص مى باشد امكان پذير مى باشد.

وقتى مدير موزه لوور پاسخى براى 
چرايى غارت آثار تاريخى ايران ندارد

١٢
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معاون سیاسى وزیر کشور گفت: فرمانداران باید در تجمعات 
معترضان حاضر شده و حرف آنها را بشنوند. آنها ریشه هاى 

تنش هاى پنهان شهرستان ها را شناسایى و تفسیر کنند.
اســماعیل جبارزاده در همایش اســتانداران،مدیران کل 
سیاسى و فرمانداران سراسر کشــور با اشاره به اینکه وزیر 
کشور تعبیر کرده اند که فرماندار، رئیس جمهور شهرستان 
است اظهار کرد: از فرمانداران انتظار داریم که این جایگاه را 

باور کرده و مسائل شهرستان را مدیریت کنید.
جبارزاده با اشاره به ویژگى ها و ریشه هاى  اعتراضات دى 
ماه گفت:براى اینکه از وقوع این اعتراضات جلوگیرى شود، 
فرمانداران باید صداى اعتراض مردم را بشنوند. در تجمعات 

معترضان حاضر شوند  و حرف آنها را بشنوند. در واحدهاى 
صنعتى و صنفى حاضر شــده و با تمام وجود به دنبال حل 
مشکالت مردم باشــند. فرمانداران ریشه هاى تنش هاى 

پنهان شهرستان ها را شناسایى و تفسیر کنند.
معاون سیاسى وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه فرمانداران 
منشور گفتگوى ملى را اجرایى کنند، ادامه داد: فرمانداران با 

نخبگان محلى گفتگو کنند. 
وى خاطر نشان کرد: احزاب پایه هاى تشکیل حکومت در 
نظام هاى جمهورى هستند و باید به احزاب نقش بیشترى 
در مسائل کشــور داده شــود. اگر احزاب فعال بودند، در 

اعتراض هاى دى ماه به ساختار نظام هجمه نمى شد.

عضو شوراى اسالمى شهر تهران از وجود 15هزار دختر 
بیوه زیر 15 سال در کشور خبر داد. 

شــهربانو امانى در کنگره ملى زنان موفــق ایران در 
دانشــگاه شــهید بهشــتى تهران افزود: در مجلس 
پنجم شــوراى اســالمى با 96 مــرد دربــاره عدالت 
و برابــرى صحبــت مى کــردم اینکــه مــا از نظر 
اقتصادى بــا دنیا برابرى مى کنیم، درســت نیســت 
چون یــک درصــد اقتصاد جهــان در اختیــار بانوان 

است.
امانى ادامه داد: در خیلى از روستاها در گذشته شناسنامه 
زنان در جیب مردان بود که خودشان مى دانستند باید به 

چه کسانى رأى دهند. البته اکنون وضعیت خیلى بهتر 
شده است. وى تصریح کرد: در گذشته زنان ما را ضعیفه 

مى گفتند و اکنون هم در خفا همین است.
امانى ادامه داد: امروز از نظر قوانینى که داشتیم به عقب 
برگشتیم، اما قوانینى از جمله خروج زنان با اذن همسر، 
صدور گذرنامــه، دغدغه حضانت فرزنــد براى بانوان، 
ازدواج پدرخوانده با فرزنده خوانده در مجلس نهم داریم 
لذا درخواست دارم راهى که داریم را به خوبى پیش ببریم. 
 وى افزود: به امید روزى که با رأفت اسالمى که زنان و 
مردان را از یک هنر آفریدند، بتوانیم مشــکالت بانوان 

را حل کنیم.

فرمانداران باید صداى 
اعتراض مردم را بشنوند

وجود 15 هزار دختر بیوه 
زیر 15 سال در کشور

تقاضاى قهرمانان کشتى از 
رهبرى

فدراسیون کشتى متن نامه اى را به    خبر آنالین |
نقل از قهرمانان کشتى منتشر کرده و خواهان این شده تا 
عالى ترین مقام کشور به حاشیه هاى اخیر ورزش کشتى 
ورود کنند. در این نامه، حامیان رسول خادم خواهان این 
شدند، مسـئله با درایت رهبرى انقالب به شوراى عالى 

امنیت ملى ارجاع شود. 

باوِر به هم ریخته
  انتخاب | عباسعلى کدخدایى سخنگوى شوراى 
نگهبان با انتقاد از ثبت نام هاى بسـیار زیاد و بى رویه در 
انتخابات هاى مختلف گفت: بخشى از این موضوع به باور 
جامعه برمى گردد. شما به دهه 60 نگاه کنید؛ چند نفر در 
انتخابات ریاست جمهورى ثبت نام مى کردند، نهایتاً 40 
یا 50. یا در انتخابات مجلس چهارصد پانصد نفر یا نهایتًا 
هزار نفر ثبت نام مى کردند. اما االن در انتخابات ریاست 
جمهورى باالى هزار نفر و در انتخابات مجلس 12 هزار 
نفر ثبت نام مى کنند! در ایـن زمینه باور اجتماعى به هم 

ریخته است و باید درست شود.

بیانیه یک  دقیقه اى درباره 
سوریه!

  ایسنا | شـوراى امنیت نشسـتى درباره سوریه 
برگزار کرد که بعد از سـه ساعت نشسـت پشت درهاى 
بسته بیانیه اى قرائت شد که مدت آن از یک دقیقه تجاوز 
نکرد! در این باره رئیس دوره اى شوراى امنیت گفت که 
اعضاى شـورا نسبت به وضعیت انسـانى در سوریه ابراز 
نگرانى کردند و همچنین در این جلسه مسئله آتش بس 
در این کشور بررسى شد. یک دیپلمات هم که خواست 
نامش فاش نشود، گفت: در جلسه شوراى امنیت ناامیدى 

شدیدى موج مى زد.

پرروترها!
  انتخاب | احمد توکلى عضو مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام گفت: برخى مسئوالن فعلى از مسئوالن 
در زمان شاه هم پرروتر هستند و با وقاحت اموال مردم و 
نظام را چپاول مى کنند که الزمه برخورد با آنها، پیگیرى 

طرح اعاده اموال مسئوالن است.

همسر سیدامامى 
ممنوع الخروج شد؟

  آفتاب نیوز  | سى بى سى نیوز کانادا در گزارشى 
مدعى شده است که مأموران در فرودگاه تهران از خروج 
همسر کاووس سید امامى استاد سـابق دانشگاه و فعال 
محیط زیسـت که اخیراً اعالم شـد در زندان خودکشى 
کرده، ممانعت به عمل آورده اند. به گفته یکى از پسران او؛ 
 مادر 55 ساله شان آزاد شده اما گذرنامه ایرانى او مصادره 
شده اسـت. او گفته که گذرنامه کانادایى اش را دارد و به 
خانه اش در تهران بازگشته است. این خبرگزارى مدعى 
شده همسر کاووس سید امامى پس از رسیدن به آخرین 

گیت امنیتى فرودگاه متوجه شده ممنوع الخروج است. 

مسابقه بوکس
  خبر آنالین | «فرانس کلمانسو» خبرنگار شبکه 
خبرى «یوروپ 1»، با اشاره به اینکه گفتگوى وزیرخارجه 
فرانسه با دبیر شوراى عالى امنیت ملى ایران شبیه مسابقه  
بوکس بود، تصریح کرد: «وزیرخارجه فرانسه در سفر به 
تهران، انتظار داشته حداقل یک موضع کلى از ایرانیان در 
خصوص توقعات موشکى اروپا ببیند ولى در این مسیر، 
همه  گام هاى وزیر فرانسـوى به درهاى بسته ختم شده 

است.»

داللى در مجلس
   آنا| مسعود رضایى نماینده مردم شیراز در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: البیگرى در مجلس بیش از اندازه 
جا باز کرده است؛ حتى برخى دالالن مى آیند و نمایندگان 

را نسبت به عملکرد یک وزیر راضى مى کنند.

خبرخوان
چغاله هاى نجومى!

  جام جم آنالین | رئیس اتحادیه میوه 
و سبزى تهران با اشاره به بزرگنمایى در فضاى 
مجازى و برخى رسانه ها در اعالم نرخ چغاله بادام 
تأکید کرد: با در نظر گرفتن میزان کیفیت چغاله 
بادام، آخرین نرخ آن بین 100 تا 120هزار و حتى 

50هزار تومان نیز موجود بوده است.

کاروان هاى  9 استان ُپر شد 
  ایسنا| با تکمیل ظرفیت در کاروان هاى 
حج هشت اســتان، ســازمان حج و زیارت از 
ودیعه گذارانى کــه براى ثبت نــام در ظرفیت 
ذخیره دعوت کرده بود، درخواست کرد تا فعًال 
دست نگه دارند و مراجعه نکنند. بر این اساس، 
ظرفیت کاروان ها در هشــت استان آذربایجان 
شرقى، اصفهان، چهارمحال و بختیارى، کرمان، 
مازندران، همدان، یزد، قزوین تکمیل شده است.

16 هزار کودك آزارى
  آنا| رضا جعفرى رئیس اورژانس اجتماعى 
سازمان بهزیستى کشــور اظهار کرد: در شش 
ماهه نخست امسال 16 هزار مورد کودك آزارى 
به اورژانس اجتماعى کشور گزارش شد که البته 
در برخى موارد پس از مراجعه مددکاران اجتماعى 

کودك آزارى تأیید نشده است.

خط فقر کجاست؟
  فارس| حجت االسالم سید ناصر موسوى 
الرگانى، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
با بیان اینکه حقوق یک میلیون و 600 هزار تومان 
در کالنشــهرها به خصوص تهران به نحوى 
نیست که بشود با آن زندگى کرد، گفت: درآمد 
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رز 11 هزار تومانى!
در آستانه روز مادر و ایام عید نوروز،    ایلنا|
گل رز در بازار گل 40 تا 50 درصد افزایش داشت 
و به شاخه اى 11 هزار تومان رسیده است. به تبع 
این افزاییش قیمت، بهــاى گل هاى دیگر هم 
افزایش داشته اند. دلیل افزایش قیمت گل، انبار 

شدن آن توسط دالالن گفته شده است.

علیه زنان
  ایسنا| فاطمه هاشــمى، رئیس شوراى 
سیاســتگذارى کنگره ملى زنــان موفق ایران 
گفت: بدون تعارف مى گویم مردان دوست ندارند 
زنان جایگاه باالیى پیدا کنند چون ورود هر زن 
به مسئولیت، مســاوى با خروج یک مرد از آن 

مسئولیت مى شود.

تعبیر خاص سینمایى
  ایسنا| آیت ا... جــوادى آملى در دیدار با 
رئیس سازمان سینمایى کشور و دست اندرکاران 
قســمت دوم و ســوم فیلم ســینمایى «ملک 
سلیمان» اظهار کرد: سینماى غرب تنها انتقال 
حس به حسى دیگر را دنبال مى کند که پیامى 
ندارد اما شما سیر صعودى مى کنید، باال مى روید، 
مى بینید که باال چه خبر است، بعد آرام آرام پایین 
مى آیید، آن معقول را به محسوس تبدیل مى کنید 

تا به دیگران بگویید که باال چه خبر است.

تجارت اسباب بازى
  باشگاه خبرنگاران جوان | طبــق 
گزارش هاى منتشر شده، در حال حاضر قریب به 
12 هزار واردکننده در ورود اسباب بازى خارجى 
به کشور نقش آفرینى مى کنند و این حجم انبوه 
از فعاالن حوزه واردات، به تنهایى مؤید جایگاه 
برجسته چنین محصوالتى در بازار کشور است. 

پس از آنکه 50 اثر از گنجینه موزه لوور از جمله چندین اثر 
تاریخى ایرانى در موزه ملى ایــران به نمایش درآمد، «ژان 
لوك مارتینس» رئیــس موزه لــوور و «جبرئیل نوکنده» 
مدیرکل موزه ملى ایران پاســخگوى خبرنــگاران بودند، 
ولى با پرسش هایى مواجه شــدند که انتظارش را نداشتند؛ 
پرسش  هایى که بیش از ژست هاى کنونى فرانسوى ها به 
ریشه هاى تاریخى شکل گیرى گنجینه عظیم موزه لوور که 
بخش چشمگیرى از آن متعلق به ایران است باز مى گشت.

ژان لوك مارتینــس، رئیس موزه لوور در آغاز ســخنانش 
در این نشســت خبرى به تفاهمنامه هاى قرن 19 بین دو 
کشور ایران و فرانسه اشاره کرد که «بر اساس آن ایران در 
سال 1884 این امکان را به ما داد که در ایران کاوش هاى 
باستان شناســى براى موزه لوور انجام شــود». با بیان این 
صحبت ها از ســوى او، یک خبرنگار از مارتینس پرســید: 
«بسیارى از باستان شناسان فرانسوى بر خالف تعهد خود 
در گذشته، آثار ایرانى را از کشور خارج کردند و مادام«ژان 
دیوالفوا» در خاطرات خود به این مســئله اذعان و عنوان 
کرده است آنجا که نتوانسته اند سر ستون هاى کاخ آپادانا در 
شوش را به دلیل وزن زیاد از ایران خارج کنند، آن را با پتک 
خراب کرده اند تا به دست انگلیسى ها نیافتد». رئیس موزه 
لوور نیز از کنار چنین پرسش مهمى گذشت و گفت که این 

مسائل مربوط به گذشته است.
اشــاره این خبرنگار میراث فرهنگى به مادام ژان دیوالفوا 
همسر «مارسل اوگوست دیوالفوا»، مهندس راه و ساختمان 
و باستان شناس فرانسوى بود که به همراه همسرش از سوى 
دولت فرانســه براى کاوش هاى باستان شناسى سه بار به 
ایران ســفر کردند و در این زمینه کتبى نیز تنظیم و منتشر 

کردند که به فارسى نیز ترجمه شده است.
این دو، هنگام گردش در خوزســتان، به وجــود تپه هاى 
باستانى در شوش پى بردند و هنگام بازگشت به کشورشان 
از مدیر موزه هاى ملى فرانسه خواستند تا بودجه اى براى 
کاوش این تپه ها در اختیارشان بگذارد. آنها در سال 1884 
براى دومیــن بار به ایــران آمدند و با پادرمیانى پزشــک 
فرانسوى ناصرالدین شــاه قاجار اجازه کاوش در شوش را 

به دست آوردند. 
در آن دوران، انگلیســى ها نیز به دنبال کشف و سرقت آثار 

باستانى بودند و به همین دلیل، رقابت سختى در گرفته بود 
که قربانى اش آثار باستانى ایران بود. کاوش هاى این دو از 
1884 تا 1886 میالدى طول کشــید و در این مدت، آثار

 کاخ هاى هخامنشى کشف شد؛ از جمله این آثار گاو سنگى 
بزرگ به وزن حدود 12 تن متعلق به ســر ســتون یکى از 
کاخ ها بود. مادام ژان دیوالفوا در خاطرات خود نوشته است، 
از اینکه نمى توانست این توده عظیم سنگى را با خود حمل 
کند، به شدت عصبانى شد و با پتک به جان سر ستون افتاد 
که به نوشته او «در نتیجه ضربات پتک مثل میوه رسیده از 

هم شکافت...».
آنها پس از کشف اموال حاضر به تقســیم با طرف ایرانى 
نبودند و با فریب مظفرالملک، حاکم محلى که دست نشانده 

ظل السلطان بود، به او قبوالندند در صورت چشم پوشى از 
تقسیم آثار تالش مى کنند تا دولت فرانسه چند مدال و نشان 
براى ظل السلطان بفرستند. بدین ترتیب 327 صندوق از آثار 
باستانى ایران به وزن تقریبى 500 تن در سال 1886، از راه 

بندر بوشهر رهسپار پاریس شد.
ورود این آثار به پاریس، انجمن علمى فرانســه را مصمم 
ساخت که امتیاز انحصارى کاوش باستان شناسى را از دولت 
ایران بگیرد. این امتیاز در ســال 1895 میالدى به روزگار 

سلطنت مظفر الدین شاه واگذار شد. 
انجمن علمى فرانسه، 32 سال به کاوش در شوش پرداخت 
و آثار تاریخى بســیارى را به فرانســه منتقل کرد؛ یکى از 
گرانبهاترین این آثار، تندیس بزرگ و برنزى «ناپیراســو» 

ملکه ایالم بود که 1800 کیلوگرم وزن و بیش از 3000 سال 
قدمت داشت. کم کم کشف و خروج چنین آثارى اعتراض 
روشنفکران ایرانى را برانگیخت و سرانجام در سال 1927 
میالدى، مجلس شوراى ملى امتیاز کاوش باستان شناسى 

فرانسویان را لغو کرد.
نکته جالب آنکه پس از این اتفاقات نیز ردپاى فرانسوى ها 
در زمینه حضور در حوزه میراث فرهنگى ایران پاك نشد و در 
نهایت انجمن ایران شناسى فرانسه در ایران در سال 1983 
با ادغام هیئت باستان شناســى فرانسه در ایران که در سال 
1897 تشکیل شد و انجمن ایران شناسى فرانسه در تهران، 
به وجود آمد. این تشــکیالت همچنان با حضور فرزندان 

برخى مسئوالن ارشد دولت هاى پیشین فعال است.

وقتى مدیر موزه لوور پاسخى براى چرایى غارت آثار تاریخى ایران ندارد

پشت پرده یک پرسش جنجالى

  عصر ایران| ســفر وزیر امور خارجه فرانســه 
به تهران بــه کام اصولگرایان مخالــف برجام خوش 
ننشسته و هر روز مطلبى منتشــر مى کنند تا یک وقت، 
رئیس جمهورى فرانسه پا نشــود بیاید تهران. آن هم

 پس از 47 سال.
اوایل دهــه 50 خورشــیدى رئیس جمهــورى وقت 
فرانســه حتى براى جشــن هــاى دو هــزار و پانصد 
ســال شاهنشــاهى هم حاضر نشــد به ایران بیاید و 
بعد از ناخرســندى شاه، ســال بعد و در مســیر سفر به 
کشــورى دیگر به تهــران آمد و از آن زمان 47 ســال

مى گذرد.
ســنگ اندازى بر سر ســفر «امانوئل ماکرون» رئیس 
جمهورى فرانسه یادآور اتفاقاتى است که در آغاز دهه70 
سفر «فرانســوا میتران» رئیس جمهورى وقت فرانسه 
را منتفى کرد. ســفرى که نهایى شــده بود و مناسبات 
ایــران و اروپا را خصوصــًا در عرصه اقتصــاد متحول

 مى کرد اما اتفاق یا اتفاقاتى افتاد که ســفر انجام نشد. 
اتفاق یــا اتفاقاتى که وزیر وقت خارجــه بعدها از آن به 

عنوان «فرآیند» یاد کرد. 
از مناظره هاى تلویزیونى انتخابات ریاست جمهورى در 
ســال 92 بیش از عبارت « من حقوقدانم، من سرهنگ 
نیســتم» در یادها مانده که حســن روحانــى به طعنه 

به باقر قالیباف گفــت و نیز عبارات دکتــر والیتى در 
مباحثه با ســعید جلیلى و در نقد مذاکرات پنج ســال و 
بى حاصل او. امــا در همان مناظره هــا دکتر والیتى 
سخن دیگرى هم گفت منتها چون بر آن بیشتر درنگ 
نکرد و اشارتى را کافى دانســت چندان به آن پرداخته 

نشد. 
وقتى قالیباف به مؤتلف سابق خود طعنه زد که «وقتى 
ما موشک مى خوردیم شما با میتران قهوه مى خوردید» 
والیتى گفت:  «صحبت هاى شما اینگونه است که گویى 
از تاریخ اطالعى ندارید و اینکه من هیچ وقت نگفتم که با 
میتران قهوه خوردم. صحبتى که بین من و آقاى میتران 
شــد بعد از جنگ بود و من در آن زمان هیچ مالقاتى با 
میتران نداشتم .بعد با وزارت فرانسه رابطه برقرار کردیم 
و صحبتى که من بیان کردم مبنى بر اینکه میتران گفت، 
مى خواهم به ایران بیایــم، صحبت هایى که کردیم به 
این رسیدیم که میتران به تهران بیاید. فرآیندى صورت 

گرفت که میتران به تهران نیامد.»
نکته همینجاســت: فرآیندى صورت گرفت که میتران 
به تهران نیامد. والیتى ترجیح داد وارد جزئیات نشود و 
اکنون مى دانیم منظور او چیست اما چهار سال و 9 ماه 
پس از آن مناظره باز انگار کسانى مى خواهند فرآیندى 

طى کنند تا امانوئل ماکرون به تهران نیاید.

آنها که دوست ندارند
 رئیس جمهور فرانسه به تهران بیاید

با توجه به تکذیب خبر واردات کود انســانى، رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران در مورد مستندات این ماجرا 
گفت: سال گذشته 63 هزار نوع واردات داشتیم، تأکید من 
بر واردات کاالهایى بود که در کشور ما مورد نیاز نیست و 
بحث تنها موضوع واردات کود انسانى نیست بلکه ده ها 

مورد دیگر ازجمله پتو،  فرش 
دســتبافت، کراوات، توتون 
تنباکو، سیگار برگ، لیوان، 
رل نخ ســیگار و ... نیز بوده 

است.
ســید عبدالوهاب ســهل 
آبــادى در گفتگو با جام جم 
آنالین اظهار کــرد: هدف 
از صحبت هــا این بــود تا 
کاالهایى که در داخل کشور 
تولید مى شوند را وارد نکنیم 

و در بین صحبت ها گفتم گل و الى فاضالب نیز وارد شده 
است، اسناد و شماره تعرفه  واردات آن نیز موجود است اما 
در پاسخ گفتند واردات پســماند صنعتى بوده در حالى که 
پسماند صنعتى در سال 95 وارد نشده است و همان گل و 

الى فاضالب با مقدار عددى بیش از 180 تن بوده است.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان افزود: این صحبت ها را براى 
دفاع از لشگر شکست خورده اى به نام صنعت زدیم. رئیس 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان داشــت: در حال 
حاضر صنعت نساجى کشور حال و روز خوبى را نمى گذراند 
و ظرفیت وارد کردن پتو به صورت رسمى به داخل کشور 

را ندارد.
ســهل آبادى تأکید کرد: در 
سال 95 گل و الى فاضالب 
را از ترکیه و به مقدار بیش از 
180 تن وارد کردیم و مستند 

است. 
صحبت هاى آن روز ســهل 
آبادى و بیــان واردات 160 
تن کود انسانى از ترکیه که 
در خبرگزارى صدا و ســیما 
هم منتشر شد با واکنش هاى 
متعددى از سوى مردم روبه رو شد. وزارت صنعت هم در 
همین ارتباط ضمن تکذیب واردات این قلم کاال اعالم کرد 
که «سازمان توسعه تجارت به عنوان مسئول ثبت سفارش 
کاال طى ســال هاى 95 و 96 هیچگونه ثبت ســفارش 

واردات براى این ردیف تعرفه نداشته است».

توضیحات رئیس اتاق بازرگانى اصفهان درباره اظهارات جنجالى اش:

چرا باید کراوات، لیوان و فرش وارد شود!

آش نذرى میلیاردى!
شهربانو امانى، عضو شوراى    جماران |
شهر تهران در تشـریح جزئیات فاکتور دو 
میلیـارد تومانى بـراى پخـت و توزیع آش 
نذرى گفـت: فـردى فاکتورى بـه مبلغ دو 
میلیارد تومان را نزد شهردار یکى از مناطق 
مى بـرد و مى گویـد دو میلیـارد تومان آش 
نذرى پخته و توزیع کرده است. بعد از جابه 
جایى مدیریت شـهرى، فـرد فاکتورش را 
براى شـهردار جدید آورده اسـت و از این 

فاکتورها بسیار وجود دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر تهران با 
طرح این مسئله که برخى مى پرسند چرا حاجى فیروز گدایى 
مى کند در حالى که بابانوئل آنها برایشان در شب کریسمس 
هدیه مى آورد، اظهار کرد: این نتیجه عدم شناخت شخصیت 
و فرهنگ حاجى فیروز است. حاجى فیروز گدا نیست؛ بلکه 
پیام آور نوروز، بهار و شادى است. حاجى فیروز از این بابت 
قابل مقایسه با بابانوئل نیست.   محمدجواد حق شناس گفت: 
حاجى فیروز با لباس قرمز و شادى آفرین پیام نوروز است. 
صورت خود را سیاه مى کند که شما را خوشحال کند در واقع 
رنگ زرد و رنج خود را با زغال سیاه مى کند که شما متوجه 
رنگ زردش نشوید، ولى شادى را با تغییر صدایش به جامعه 

و شهروندان هدیه مى کند.

حاجى فیروز گدا نیست
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قسمت دوم مجموعه «گلشیفته» به کارگردانى بهروز شعیبى 16 
اسفندماه وارد شبکه نمایش خانگى شد.

در خالصه قصه این قسمت آمده است: «"فؤاد" با بازى سیامک 
انصارى معاون وزیر ورزش و گزینه اصلى ریاست باشگاه پایتخت 
است ولى در دانشگاه براى همسرش "گلشیفته" با بازى مهناز 

افشار اتفاقى مى افتد که موقعیت او را به خطر مى اندازد.»
در این سریال به کارگردانى بهروز شعیبى و تهیه کنندگى على 
اکبر نجفى مهدى هاشمى، مهناز افشار، سیامک انصارى، نازنین 
بیاتى، بهاره کیان افشار، محمد بحرانى، امیر مهدى ژوله، شیال 

خداداد و هومن سیدى بازى مى کنند.
این مجموعه نمایش خانگى توسط مؤسسه سرو رسانه پارسیان 
با ســرمایه گذارى صادق یارى تولید و توزیع شــده اســت. 
همچنین جانشین تهیه کننده در «گلشیفته» مهدى 

یارى است.

فیلمبردارى فیلم ســینمایى «دختر شــیطان» محصول مشترك 
سینماى ایران و بالیوود در هندوستان به کارگردانى قربان محمدپور با 
بازى حمید فرخ نژاد آغاز شد. بازیگران هندى فیلم از روز دوم جلوى 
دوربین حســن پویا قرار گرفتند. «جکى شروف»، بازیگر سرشناس 
سینماى هند دیگر نقش اصلى این فیلم را  اجرا مى کند و قرار است 
طى روزهاى آینده چند بازیگر دیگر نیز به این پروژه اضافه 

شوند.

عوامل تولید ســریال «ســاخت ایران2» براى تصویربردارى 
صحنه هایى از این سریال که در سالن ســینما روایت مى شود، 
همراه با ســارا بهرامى، مهران احمدى و جمعــى از هنروران به 
پردیس سینمایى «شهرك» رفتند و سکانس هایى از قسمت 6 

این سریال را تصویربردارى کردند.
مهران احمدى و ســارا بهرامى در یکى از ســالن هاى پردیس 
سینمایى «شهرك» صحنه مربوط به تماشاى یک فیلم کمدى 
را در سالن ســینما بازى کردند. همچنین در این سکانس عالوه 
بر مهران احمدى و ســارا بهرامى که ایفــاى نقش کردند، امین 
حیایى و سحر دولتشــاهى نیز حضور داشــتند و براى بازى در 
سکانس هاى دیگر از مجموعه سریال «ساخت ایران 2» گریم

 شدند.
تا کنون 20 درصد از این سریال 22 قسمتى تصویربردارى شده 
است. بنابر این گزارش، گروه بازیگران و عوامل کامل این سریال تا 
چند روز آینده بعد از فیلمبردارى در مناطق زیر زمینى بخش هاى 

تهران، عازم شهر شانگهاى در کشور چین خواهند شد.
قسمت نخست از سریال «ســاخت ایران» توسط محمد حسین 
لطیفى کارگردانى شد و به نمایش درآمد و دومین قسمت از این 
مجموعه در حال تصویربردارى است و بهار سال آینده وارد بازار 

نمایش خانگى خواهد شد.

دســتیار کارگــردان و برنامــه ریــز ســریال
 «شــهید حججى» درباره روند تولید این سریال 
گفت: متن سریال «شهید حججى» که در دست 
بررسى در سازمان صدا و ســیما قرار دارد براى 

نحوه ساخت به مشکل خورده است.
سید رســول صانعى رویکرد الزم بر پروژه براى 
ساخت اثر را دلیل دوم طوالنى شدن نظارت و بررسى 
سریال دانســت و اظهار کرد: رویکرد الزم براى ساخت 
سریال «شهید حججى» به نحوه ساخت و اجراى آن از سوى 
سازمان هاى دیگر و مرتبط با اثر بر مى گردد که تصمیمات جدید و 
الحاقیات از سوى آنان ارائه شده در نتیجه مجموع این شرایط باعث کندى 

در پیشبرد روند بررسى شده است.
صانعى ادامه داد: همسر شهید حججى نظرات و گفتگوهایى دارند که باید به آنها توجه 
و وارد متن شــود. همچنین جلب نظر برخى نهادهاى نظامى در مورد متن سریال «شهید 
حججى» و براى ساخت آن جدى است که باید این مسئله محقق شود. در کنار این مسائل سازمان 

صدا و سیما نیز باید تصمیم گیرى کند.
دستیار کارگردان «کارگاه 48» درباره تولید سریال «شهید حججى» که از پیش زمان پخش آن تعیین شده 
بود خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که سریال «شهید حججى» در روز ســالگرد شهید حججى پخش شود اما با 
توجه به بررسى ها، وضعیت فعلى و زمانى که به سرعت مى گذرد و به ســالگرد شهید نزدیک مى شود ممکن است 

تولید سختى را پشت سر بگذاریم.
گفتنى است؛ سریال «شهید حججى» به سفارش سیما فیلم و شبکه یک سیما قرار است تولید و در سالگرد شهادت 
شهید حججى پخش شود. نویسندگى، تهیه کنندگى و کارگردانى سریال «شهید حججى» بر عهده رسول صانعى 
است و وى به همین دلیل تحقیقات بســیار زیادى براى این مجموعه انجام داده اســت.پیش از این قرار بود پیش 
تولید این سریال ابتدا در بهمن ماه و در مقطعى پس از بررسى ها در اسفندماه آغاز شود اما این اتفاق تا امروز محقق

 نشده است.
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شــبکه 4 ســیما، ســریال «پوآرو» را در ایام نــوروز 97 پخش 
مى کند. «هرکول پوآرو» کارآگاه تخیلى بلژیکى است که توسط 
نویسنده شــهیر انگلیســى «آگاتا کریســتى» خلق شده  است. 
«دیویــد سوشــى» در نقــش کارآگاه مشــهور «هرکــول 
پوآرو» بــازى کــرده اســت و مى تــوان او را از مشــهورترین 
شــخصیت هاى داســتانى تاریخ ادبیات دانســت، او در بیش از 
30 داســتان بلنــد و بیــش از 50 داســتان کوتــاه بــه عنوان 
شــخصیت اصلى ظاهر شــده و از این لحاظ نیــز از رکوردداران

 است.
مجموعــه تلویزیونــى «پــوآرو» محصــول ســال 1989 از
 محبوب ترین مجموعه هاى نمایشــى با ژانر پلیسى و معمایى به 
شمار مى آید و قرار است در ایام نوروز هر روز ساعت 11 از شبکه 

4 به نمایش درآید.
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«پوآرو» به شبکه 44 مى

«پوآرو» به شبکه 
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آغاز فیلمبردارى «دختر شیطا

ساخت سریال «شهید حججى» پیچیده شده استساخت سریال «شهید حججى» پیچیده شده است

احمد نجفى که در هفته هاى اخیر بــا اعتراض هایش به وضعیت اکران و 
«ِگل گرفتن» در شــوراى صنفى نمایش خبرساز شده است، در پاسخ به 
ســئوالى درباره محمود احمدى نژاد مى گوید رابطه اى با رئیس جمهور 
پیشین نداشته و فقط در شوراى عالى ســینما در دولت احمدى نژاد کار 
کرده است. او همچنین درباره توصیه هایش به دو رئیس جمهور توضیح 

داده است.
نجفى بعد از اعتراض هایش متهم اســت که از روش هاى رئیس جمهور 
پیشین براى جلب توجه بهره مى برد و در دولت دهم به دلیل نزدیکى به 

دولت و رئیس جمهور به وضعیت سینما اعتراض نداشت.
او در یک گفتگوى تصویرى با خبرگزارى فارس در پاســخ به پرسشــى 
درباره اقدام هاى اخیر احمدى نژاد گفت: «به مــن چه! من چه رابطه اى 
داشتم؟ مگر من همســر گرفتم از خانواده ایشان؟ ما رفتیم شورا (شوراى 
عالى ســینما) کار کردیم آمدیم بیــرون. به من چه که این ســئوال را 

مى کنید؟»
او در ادامه به احمدى نژاد توصیه مى کنــد: «بنده اگر رئیس جمهور بودم 
و دوره ام تمام مى شد، دیگر شــرکت نمى کردم. اگر رئیس جمهور بودم و 

شهرتى پیدا مى کردم، آرامش سیاسى را حفظ مى کردم.»
نجفى وقتى در برابر این ســئوال قرار مى گیرد که آیــا احمدى نژاد را به 
آرامش توصیه کرده اســت، پاســخ مى دهد: «هروقت بتوانم مى گویم. 
هروقت (او را) دیدم. مدت هاست ندیده ام. حتمًا مى گویم. به آقاى روحانى 
هم اگر دوره اش تمام شــود، مى گویم. قبًال به آقــاى خاتمى هم عرض 

کردم.»
او درباره جزئیات صحبت هایش با ســیدمحمد خاتمى توضیح مى دهد: 
«اواخر 87 یا اوایل 88 بود که به ایشان گفتم نیایید. بگذارید هشت سال 
(احمدى نژاد) تمام شــود. بدعت نکنید... اگر هرکس دوره دوم انتخاب 
نشود، مى گوید شما من را شهید سیاسى کردید و نگذاشتید کارم را بکنم.»

این بازیگر و تهیه کننده ســینما درباره واکنــش خاتمى به حرف هایش 
مى گوید: «ایشان گفت من زیر فشارم.»

او در ادامه مى گوید به احمدى نژاد هم توصیه کرده در انتخابات نامزد نشود: 
«به ایشان گفتم همانطور که درباره شــما به آقاى خاتمى عرض کردم، 
االن هم به شما عرض مى کنم بگذارید آقاى روحانى دو دوره اش را تمام 

کند.»

نجفى بعد از 
اعتراض هایش متهم است 

که از روش هاى
 رئیس جمهور پیشین براى 
جلب توجه بهره مى برد

به دلیل نظرات نهادهاى نظامى و همسر شهید؛

در خالص
انصارى
است ول
افشار ات
در این
اکبر نج
ب بیاتى،
خداداد
این مج
سـ با

در این سال ها کم نشنیده ایم درباره آثارى که به دلیل عدم تولید براساس فیلمنامه، در دام توقیف افتاده اند. از آن سو کم نداشته ایم سینماگرانى 
را که رهایى از سد ممیزى باعث شده آنها برخى مضامین را که امکان دریافت پروانه ساخت برایشان وجود نداشته از طریق مجوز فیلمنامه اى 

دیگر که پروانه ساخت دارد، بسازند!
فرهاد اصالنى بازیگر پرکار سال هاى اخیر که در جشنواره سى و ششم هم فیلم متفاوت «مغزهاى کوچک زنگ زده» را داشت در 

گفتگویى با بهناز شیربانى در «شرق» با مرور خاطراتش از کار با رسول مالقلى پور در «سفر به چزابه» ادعاى جالبى را درباره روند 
تولید این فیلم بیان کرده است.

اصالنى گفته اســت: این خاطره همیشــه از زمان ســاخت «ســفر به چزابه» در خاطرم مانده است که رسول 
در مورد پروانه ســاخت این فیلم مشــکل داشــت. رســول مالقلی پور با فاصله کمی «ســفر به چزابه» و 

«نجات یافتگان» را ســاخت. با پروانه ســاخت «ســفر به چزابه» فیلم «نجات یافتگان» را ســاخت و 
با پروانه ســاخت «نجات یافتــگان» که دیرتر صادر و به ســختی با آن موافقت شــد، «ســفر 

به چزابــه» را ســاخت. همه ما در «ســفر بــه چزابه» حــال عجیبــی را تجربــه کردیم 
 همه چیز خوب بود.

خاطره نگارى فرهاد اصالنى از 
«سفر به چزابه» 
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احمد نجفى که در هفته هاى اخیر بــا اعتراض هایش به وضعیت اکران و 
«ِگلگرفتن» در شــوراى صنفى نمایش خبرساز شده است، در پاسخ به 
ســئوالى درباره محمود احمدى نژاد مى گوید رابطه اى با رئیس جمهور 
کار  پیشین نداشته و فقط در شوراى عالى ســینما در دولت احمدى نژاد
کرده است. او همچنین درباره توصیه هایش به دو رئیس جمهور توضیح 

داده است.
نجفى بعد از اعتراض هایش متهم اســت که از روش هاى رئیس جمهور 
پیشین براى جلب توجه بهره مى برد و در دولت دهم به دلیل نزدیکى به 

دولت و رئیس جمهور به وضعیت سینما اعتراض نداشت.
او در یک گفتگوى تصویرى با خبرگزارى فارس در پاســخ به پرسشــى 
درباره اقدام هاى اخیر احمدى نژاد گفت: «به مــن چه! من چه رابطه اى 
داشتم؟ مگر من همســر گرفتم از خانواده ایشان؟ ما رفتیم شورا (شوراى 
عالى ســینما) کار کردیم آمدیم بیــرون. به من چه که این ســئوال را 

مى کنید؟»
او در ادامه به احمدى نژاد توصیه مى کنــد: «بنده اگر رئیس جمهور بودم 
و دوره ام تمام مى شد، دیگر شــرکت نمى کردم. اگر رئیس جمهور بودم و 

شهرتى پیدا مى کردم، آرامش سیاسى را حفظ م
نجفى وقتى در برابر این ســئوال قرار مى گیرد
آرامشتوصیه کرده اســت، پاســخ مى دهد:
هروقت (او را) دیدم. مدت هاست ندیده ام. حتم
هم اگر دوره اش تمام شــود، مى گویم. قبًال به

کردم.»
او درباره جزئیات صحبت هایش با ســیدمح
8 یا اوایل88 بود که به ایشان گفتم 87 7«اواخر
(احمدى نژاد) تمام شــود. بدعت نکنید... اگ
نشود، مى گوید شما من را شهید سیاسى کردی
این بازیگر و تهیه کننده ســینما درباره واکنـ

مى گوید: «ایشان گفت من زیر فشارم.»
او در ادامه مى گوید به احمدى نژاد هم توصیه
«به ایشان گفتم همانطور که درباره شــما

االن هم به شما عرض مى کنم بگذارید آقاى
کند.»

 مگر از خانواده احمدى نژاد همسر گرفتم؟!
احمد نجفى دوباره به رئیس جمهور سابق پرداخت:احمد نجفى دوباره به رئیس جمهور سابق پرداخت:
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نصف جهان  برخى از رسانه ها و رزشى نویسان نزدیک به پرسپولیس 
تصور مى کنند که با بازى دادن محسن مسلمان در دیدار پرسپولیس- 
الوصل به معناى تمام شدن ماجراهاى او با برانکو و گل و بلبل شدن 
اوضاع است، اما باید این موضوع را در چیزهاى دیگرى هم جستجو 

کرد
حجم تشویق ها و ابراز احساســات به شماره 77 تیم باورکردنى نبود 
و تماشــاگران طورى نامش را فریاد مى زدند که عابــدزاده، کریم 
باقرى و على کریمى را در دوران بازیگرى شان تشویق نکرده بودند. 
محسن مسلمان فوتبالیست فوق العاده اى است. خوب مى داند کجاى 
زمین باشــد، خوب به توپ ضربه مى زند و فن فوتبــال را کامال بلد 
است. او به اندازه کافى براى بازیســازى خالقیت دارد و البته اهل 
اضافه کارى و رژه روى اعصاب تماشــاگر نیســت. به عبارت کلى 
کیفیت فنى اش کامال متناسب با پرســپولیس بوده و هست و هرگز 

نمى توان شایستگى هایش را زیر سوال برد.
او فصل قبل و در آن تیم پرستاره حداقل جزو 5 بازیکن برتر تیم بود 
و غیر از یکى، دو مسابقه در سایر دیدارها نمایشى فوق العاده ایفا کرد 
و یکى از ارکان قهرمانى تیمش بود. مسلمان در این فصل هم شروع 
خوبى داشت اما کم کم افت کرد و بعد از رفتن طارمى از تیم خودش 
نبود. انگار نیمه اش را گم کرده بود و کارایى الزم را در بازیســازى و 
خلق موقعیت از دست داده بود. محرومیت و بعد رفتن طارمى و بعد 
از چند هفته تغییر سیستم برانکو از 2-4-4 لوزى به 2-4-4 خطى، 
ماجرا را براى شماره 77 پیچیده تر کرد و او در مقطعى که احمدزاده 
مصدوم شده و بیرون بود به عنوان هافبک راست بازى کرد و بعد از 
آن از ترکیب بیرون رفت. مســلمان البته قبل از نیمکت نشینى به 
صدر جدول گلسازهاى لیگ رسید اما بروید ببینید چند تا از آن پاس 
گل ها از کرنر یا ضربه ایســتگاهى نبوده و مثل فصل قبل او چند بار 
مهاجمان تیمش را در موقعیت گل قــرار داده و حین بازى پاس گل 

ارسال کرده است.
مســلمان البته در پست هافبک راســت هم پاس گل داد اما هرگز 
نتوانســت کیفیت فصل قبــل را تکرار کند و کم کم با روپا شــدن 
احمدزاده و بازگشت رســن از تیم المپیک کشورش نیمکت نشین 
شد.  البته که دلیل اصلى اش این افت نسبى نبود. اخم هاى طوالنى 
یا خنده هاى تمسخرآمیز بعد از تعویض و ادا و اطوارهایى مخصوص 
بازیکنان امروزى حتیظاز چشــم برانکویى که در موارد متعدد از بى 

انضباطى ها و دهان کجى هاى بازیکنان ایرانى مى گذرد، نگذشته 
بود و او براى اصالح رفتارى روش پیچ کردن به نیمکت را براى 

شماره 77 خود انتخاب کرد.
ماجراى تادیب مسلمان توسط برانکو 6 مسابقه و نیم طول 
کشید تا اینکه او به  عنوان نخستین تعویضى بازى الوصل 
به میدان رفت.  روزنامه ایران ورزشى در این باره نوشته 
:برانکو براى بازگشت شماره 77 بهترین زمان ممکن را 
انتخاب کرد؛ وقتى تیمش 2 بر صفر پیش بود و نیازى 

به رسیدن به گل حیاتى نبود. در واقع برانکو با این 
تعویض حساب شده هم دل منتقدانش را به دست 
آورد هم به آنها پیام داد فعال کیفیت مســلمان در 
سطحى نیست که بخواهد جریان بازى را به سود 

تیمش تغییر دهد. این روزنامه در ادامه مطلب خود در 
این باره ادامه داده:برخورد مسلمان با این ماجرا فوق العاده حرفه اى 

و حساب شده بود. در واقع او نیز پاسخى هوشمندانه به ماجراهاى 
نیمکت نشینى و زمان تعویضش از سوى برانکو نشان داد. حتى 
اگر تصور کنیم همه حرف هایى که مسلمان بعد از بازى الوصل 
به خبرنگاران گفت از ته دل نباشد و شاید نوعى تظاهر را بتوان 
از البه الى جمالتش بیرون کشید اما او با این مصاحبه مثبت و 
بدون خأل براى ایجاد ابهام به ماجرا پایان داد. مسلمان طورى 

حرف مى زد و رفتار مى کرد که انگار به نوعى تادیب شده و ماجراى 
بین او و برانکو واقعا تمام شده یا به قول خودش یا سرمربى تیم اصال 

ماجرایى در کار نبوده است.
هر چه بود حاال مسلمان در کادر بازیکنان است و از بازى بعد 
حداقل به  عنوان یکى از گزینه هاى جدى تعویض مى توان 
روى توانایى هایش در جهت پیشبرد اهداف تاکتیکى تیم 
و برانکو حساب کرد.  او بعد از بازگشت به زمین فوتبال 
کیفیت پایینــى نداشــت و در آن 35 دقیقه حضورش 
در میدان نشــانه هایى از آن بازیکن خوشفکر و طراح 
را عیان کرد اما بعــد از فروکش کردن هیجان خودش 
و ورزشــگاه مطابق انتظار افت کرد و تحت تاثیر بازى 
حریف قرار گرفت تا نشــان دهد هنوز با آنچه هواداران 
در نظر دارند تفاوت دارد و کیفیت فنى اش حداقل در این 
موقعیت متناسب با میزان تشــویق ها و درخواست ها براى 

بازى کردنش نیست.
طبق شــنیده هاى خبرنگار نصف جهان، یکى از دالیل بازى 
دادن مســلمان به برانکو هــم راضى کــردن دل منتقدان بوده 
و هم اینکه ســرمربى پرســپولیس از سوى گرشاســبى  تحت 
فشــار قرار گرفته اســت. سرپرست باشگاه پرســپولیس که خطر 
مذاکره سپاهان با مســلمان را احســاس کرده و این احتمال را هم
 مى دهد که فیفا همچنان محرومیت آنها در پنجره نقل و انتقاالت 
تابســتانى را لغو نکند، به برانکو هشــدار داده که تیمــش نباید در 
پایان فصل مســلمان را از دســت بدهد و از آقاى سرمربى خواسته 
تا آرام آرام شــرایط را براى بازى کردن او فراهم کند. سپاهانى ها 
مذاکرات جدى را با مسلمان داشــته اند و اگر همه چیز خوب پیش 
برود، مى توانند بــه حضــور او در اردوگاه زرد در فصل آتى امیدوار

 باشند. 

فشار گرشاسبى به برانکو

 وحشت از مذاکرات سپاهان با مسلمان
نصف جهان برخىاز رسانه ها و رزشى نویسان نزدیک به پرسپولیس

تصور مى کنند که با بازى دادن محسن مسلمان در دیدار پرسپولیس- 
و گل و بلبلشدن الوصلبه معناى تمام شدن ماجراهاى او با برانکو
را در چیزهاى دیگرى هم جستجو است، اما باید این موضوع اوضاع

کرد
7حجمتشویق ها و ابراز احساســات به شماره 77 تیم باورکردنى نبود 
و تماشــاگران طورى نامش را فریاد مى زدند که عابــدزاده، کریم 
باقرى و على کریمى را در دوران بازیگرى شان تشویق نکرده بودند. 
محسن مسلمان فوتبالیستفوق العاده اى است. خوب مى داند کجاى 
زمین باشــد، خوب به توپ ضربه مى زند و فن فوتبــال را کامال بلد 
است. او به اندازه کافى براى بازیســازى خالقیت دارد و البته اهل 
اضافه کارى و رژه روى اعصاب تماشــاگر نیســت. به عبارتکلى

کیفیت فنى اش کامال متناسب با پرســپولیس بوده و هست و هرگز 
نمى توان شایستگى هایشرا زیر سوالبرد.

5او فصل قبل و در آن تیم پرستاره حداقل جزو 5 بازیکن برتر تیم بود 
و غیر از یکى، دو مسابقه در سایر دیدارها نمایشى فوق العاده ایفا کرد 
و یکى از ارکانقهرمانىتیمش بود. مسلمان در اینفصلهم شروع 
خوبى داشت اما کم کم افت کرد و بعد از رفتن طارمى از تیم خودش 
نبود. انگار نیمه اش را گم کرده بود و کارایى الزم را در بازیســازى و 
خلق موقعیت از دست داده بود. محرومیت و بعد رفتن طارمى و بعد 
2 لوزى به 2-4-4 خطى،  2از چند هفته تغییر سیستم برانکو از 4-4-2
7ماجرا را براى شماره 77 پیچیده تر کرد و او در مقطعى که احمدزاده 
مصدوم شده و بیرون بود به عنوان هافبک راست بازى کرد و بعد از 
آن از ترکیب بیرون رفت. مســلمان البته قبل از نیمکت نشینى به 
صدر جدول گلسازهاى لیگ رسید اما بروید ببینید چند تا از آن پاس 
گل ها از کرنر یا ضربه ایســتگاهى نبوده و مثل فصل قبل او چند بار 
مهاجمان تیمش را در موقعیت گل قــرار داده و حین بازى پاس گل 

است. ارسال کرده
مســلمان البته در پست هافبک راســت هم پاس گل داد اما هرگز 
کم کم با روپا شــدن تکرار کند و نتوانســت کیفیت فصل قبــل را
المپیک کشورش نیمکت نشین بازگشت رســن از تیم احمدزاده و

شد. البته که دلیل اصلى اش این افت نسبى نبود. اخم هاى طوالنى 
خنده هاى تمسخرآمیز بعد از تعویض و ادا و اطوارهایى مخصوص  یا
بازیکنان امروزى حتیظاز چشــم برانکویى که در موارد متعدد از بى 

انضباطى ها و دهان کجى هاى بازیکنان ایرانى مى گذرد، نگذشته 
و او براى اصالح رفتارى روش پیچ کردن به نیمکت را براى  بود

7شماره 77 خود انتخاب کرد.
6ماجراى تادیب مسلمان توسط برانکو 6 مسابقه و نیم طول 
کشید تا اینکه او به  عنوان نخستین تعویضى بازى الوصل
به میدان رفت.  روزنامه ایران ورزشى در این باره نوشته 
7:برانکو براى بازگشت شماره 77 بهترین زمانممکن را 
2انتخاب کرد؛ وقتى تیمش 2 بر صفر پیش بود و نیازى 

به رسیدن به گل حیاتى نبود. در واقع برانکو با این 
تعویض حساب شده هم دل منتقدانش را به دست 
آورد هم به آنها پیام داد فعال کیفیت مســلمان در 
سطحى نیست که بخواهد جریان بازى را به سود 

تیمش تغییر دهد. این روزنامه در ادامه مطلب خود در 
این باره ادامه داده:برخورد مسلمان با این ماجرا فوق العاده حرفه اى 

و حساب شده بود. در واقع او نیز پاسخى هوشمندانه به ماجراهاى 
نیمکت نشینى و زمان تعویضش از سوى برانکو نشان داد. حتى 
اگر تصور کنیم همه حرف هایى که مسلمان بعد از بازى الوصل
خبرنگاران گفت از ته دل نباشد و شاید نوعى تظاهر را بتوان به
ازالبه الى جمالتش بیرون کشید اما او با این مصاحبه مثبت و 
بدون خأل براى ایجاد ابهام به ماجرا پایان داد. مسلمان طورى 

که انگار به نوعى تادیب شده و ماجراى حرف مى زد و رفتار مىکرد
بین او و برانکو واقعا تمام شده یا به قول خودش یا سرمربى تیم اصال 

است. ماجرایى در کار نبوده
از بازى بعد  هر چه بود حاال مسلمان در کادر بازیکنان است و
حداقل به  عنوان یکى از گزینه هاى جدى تعویض مى توان 
روى توانایى هایش در جهت پیشبرد اهداف تاکتیکى تیم 
و برانکو حساب کرد.  او بعد از بازگشت به زمین فوتبال 
5کیفیت پایینــى نداشــت و در آن 35 دقیقه حضورش 
آن بازیکن خوشفکر و طراح نشــانه هایى از در میدان

را عیان کرد اما بعــد از فروکش کردن هیجان خودش 
ورزشــگاه مطابق انتظار افت کرد و تحت تاثیر بازى  و
حریف قرار گرفت تا نشــان دهد هنوز با آنچه هواداران 
در نظر دارند تفاوت دارد و کیفیت فنى اش حداقل در این 
درخواست ها براى موقعیت متناسب با میزان تشــویق ها و

بازى کردنش نیست.
طبق شــنیده هاى خبرنگار نصف جهان، یکى از دالیل بازى 
دادنمســلمان به برانکو هــم راضى کــردن دل منتقدان بوده 
و هم اینکه ســرمربى پرســپولیس از سوى گرشاســبى  تحت 
فشــار قرار گرفته اســت. سرپرست باشگاه پرســپولیس که خطر 
مذاکره سپاهان با مســلمان را احســاس کرده و این احتمال را هم

 مى دهد که فیفا همچنان محرومیت آنها در پنجره نقل و انتقاالت 
تابســتانى را لغو نکند، به برانکو هشــدار داده که تیمــش نباید در 
پایان فصل مســلمان را از دســت بدهد و از آقاى سرمربى خواسته 
تا آرام آرام شــرایط را براى بازى کردن او فراهم کند. سپاهانى ها 
مذاکرات جدى را با مسلمان داشــته اند و اگر همه چیز خوب پیش 
برود، مى توانند بــه حضــور او در اردوگاه زرد در فصل آتى امیدوار

 باشند. 

و بر بىب ر ر

 وحشت از مذاکرات سپاهان با مسلمان

نصف جهان  ذوب آهن که روزهاى درخشانى را پشت سر 
مى گذارد در کنار ادامه روند خوب خود در آسیا، نباید به 
تیم دیگرى به ویژه استقاللى ها اجازه دهد که  جایگاه 
دوم آنها در جدول رده بندى لیگ برتر را مخدوش نماید.
امیر قلعه نویى و ذوبى ها این روزهــا یکى از بهترین 
دوران تاریخ این باشگاه را پشت ســر مى گذارند. آنها 
در 15 بازى اخیر خود توانســتند نتایج فوق العاده اى 
را کسب کنند تا سرمربى پرافتخار فوتبال ایران نشان 
دهد هنوز هم مى تواند در صدر بهترین مربیان داخلى 

قرار بگیرد.
 ذوب آهنى ها پس از نیم فصل متوسطى که پشت 

سر گذاشتند، توانستند روى دیگرى از خود را به 
نمایش بگذارند. سبزپوشان به رهبرى سرمربى 
پرافتخار خود به ناگهــان ورق را برگرداندند و 
نتایج خود را تبدیل به بهترین نتایج لیگ کردند. 

قلعه نویى که پس از نیم فصل آزمون و 
خطا به ترکیب و البته سیستم مورد نظر 
خود در ذوب آهن دســت پیدا کرد، 
توانست وضعیت پایدارى براى این 
تیم از هفته پانزدهم ترســیم کرده 
و در نهایت به نتایج دلخواه دســت 

پیدا کند.
نکته قابل توجه دیگرى که ارزش 

کار قلعه نویى را در نتایج کسب 
شده باال مى برد، برگرداندن 

انگیزه به جمــع ذوبى ها 

بود. در حالى که سبزپوشان در بازى هاى ابتدایى انگیزه 
زیادى در خود نمى دیدند، با تــالش هاى قلعه نویى و 
کادرفنى اش تبدیل به جنگاورى شدند که در بازى هاى 

خود به حریف باج نمى دهد.
 نتایج حیرت انگیز قلعه نویى با ذوبى ها از هفته پانزدهم 
لیگ آغاز شد. آنها از هفته پانزدهم تا کنون در 11 بازى 
لیگ برتر، 3 بازى در مرحلــه گروهى لیگ قهرمانان و 
1 بــازى در پلى آف لیگ قهرمانان  بــه میدان رفتند و 
در 15 دیدار خود توانســتند به 11 پیروزى، 2 تساوى  
و 2  شکست دســت پیدا کنند  که یکى از باخت هاى 
این تیم در لیگ قهرمانان آســیا و برابر تیم متمول 
و قدرتمند الدحیل بود. با این حســاب ذوبى ها 

نویى در 15 دیدار به همراه قلعه 

اخیر توانستند به 77 درصد امتیازات دست پیدا کنند و  با 
توجه به اینکه آنها در 4 دیدار آسیایى به میدان رفتند مى 

توان این میانگین را آمارى فوق العاده دانست.
  امابرویم ســراغ موضوعــى که از ناحیه اســتقالل، 
شــاگردان ژنرال را در لیگ تهدید مى کند.اســتقالل 
در حال حاضر بعد از گذشــته بیســت و پنج هفته و در 
فاصله پنج هفته به پایان لیگ پشــت ســر ذوب آهن 
و هم امتیــاز با تیم هــاى پیــکان و ســایپا به لطف 
تفاضل گل بهتــر در رده ســوم قرار دارد. تیم شــفر 

م براى اینکه موفق به کســب رتبه  و د
شــود باید تا پایان هفته سى ام 
به نتایج تیم هاى حریف چشــم 
بدوزد. مخصوصا ذوب آهن که 

یک امتیاز از اســتقالل 
بیشتر دارد. با توجه 
به وضعیت جدول 
نکته مشخص این 
اســت که آبى ها  

عزم را جزم کرده اند که هیچیک از بازى ها بعدى را نباید 
واگذار کنند. آنها اگر همه بازى هاى خود را پیروز شوند، 
دیگر کارى با تیم هاى چهارم و پنجم نخواهند داشت و 
فقط باید به امتیاز از دست دادن ذوب در یکى از بازى ها 
چشــم بدوزند. ضمن اینکه آبى ها هفته بیست ونهم با 
پیکان بازى دارند و اگر شــرایط همینطور پیش برود، 
مى توانند جاللى و تیمش را یک هفته به پایان لیگ از 
کورس خارج کنند و سپس فقط با سایپا و ذوب آهن براى 
کسب نایب قهرمانى بجنگند. همچنین پیکان و سایپا 
هفته ســى ام مقابل هم قرار خواهند گرفت و این بازى 
هم مى تواند نتیجه را به نفع استقالل رقم بزند. البته که 
این وضعیت براى تیم هاى پیکان و سایپا نیز کامال مثل 
استقالل است و هر سه تیم اگر موفق به پیروزى در همه 
بازى هاى خود شــوند، فقط باید منتظر لغزش ذوب 
باشــند. ذوبى که هفته یکى مانده به پایان مقابل 
صدرنشین یعنى پرســپولیس قرار مى گیرد و این 
بازى مى تواند تکلیف سایپا و استقالل و پیکان را 

نیز روشن کند.
ذوب آهن نباید فرصت 
را از دست بدهد و باید 
دوران خوب خود و نتایج 
فوق العاده اش را با نائب 
قهرمانــى در لیــگ برتر 

تکمیل کند.

نصف جهان  ظاهــرا اکبر ایمانــى باید همان 
کورسوى امید خود براى حضور در جام جهانى 

روسیه را منتفى بداند.
  ایمانى در نیم فصل اول توانســت بازى هاى 
خوبى براى تیم پدیده مشــهد انجام بدهد و به 
واســطه همین عملکرد خوب به تیم ملى نیز 
دعوت شد. ایمانى در چند اردوى متوالى پیراهن 
تیم ملى را پوشید و به عنوان یکى از بازیکنان 
مورد عالقه کارلوس کــى روش در بازى هاى 
تدارکاتى نیز به میدان رفت. ایمانى در نیم فصل 
اما تصمیمى ناگهانى گرفت و راهى ذوب آهن 
شد. اگرچه او در چند بازى به عنوان بازیکن ثابت 
به میدان رفت اما رفته رفته به نیمکت ذخیره ها 
تبعید شــد و حاال دیگر حتى در نیمه دوم هم 

به عنوان یار تعویضى به زمین نمى رود.
ایمانى در بازى ذوب آهن مقابل الوحده امارات 
نیز فرصت بــازى پیدا نکــرد و روى نیمکت 
ذخیره ها نشســت. جالب اینکه ملى پوشــان 
ذوب آهن که ایمانى نیز یکــى از آنها بود، چند 
هفته اى اســت به تمرینات بازیابى فراخوانده 
نمى شوند تا روزهاى تیره این هافبک 26 ساله 
تکمیل شــود. باید منتظر ماند و دید آیا ایمانى 
مى تواند با درخشش در تمرینات خودش را به 
ترکیب اصلى ذوب آهن برساند یا خیر و مساله 
بعدى نیز بازگشت او، مرتضى تبریزى و رشید 
مظاهرى به تیم ملى اســت کــه ظاهرا هنوز 
تصمیمى درباره اش گرفته نشده است. در این 
شرایط اکبر ایمانى بخت زیادى براى حضور در 
جام جهانى ندارد. مگر اینکه در 3 ماه آینده اتفاق 
جدیدى رخ بدهــد و او وارد ترکیب ذوب آهن 
شــود. در حال حاضــر آرزوهــاى او در حال

 پرپر شدن است.

 

ن ن یر ل ب و ر پر ربى ر ب ر
دهد هنوز هم مى تواند در صدر بهترین مربیان داخلى 

قرار بگیرد.
 ذوب آهنى ها پس از نیم فصل متوسطى که پشت 

سر گذاشتند، توانستند روى دیگرى از خود را به 
نمایش بگذارند. سبزپوشان به رهبرى سرمربى 
پرافتخار خود به ناگهــان ورق را برگرداندند و 
نتایج خود را تبدیل به بهترین نتایج لیگ کردند. 

قلعه نویى که پس از نیم فصل آزمون و 
خطا به ترکیب و البته سیستم مورد نظر 
خود در ذوب آهن دســت پیدا کرد، 
توانست وضعیت پایدارى براى این 
تیم از هفته پانزدهم ترســیم کرده 
و در نهایت به نتایج دلخواه دســت 

پیدا کند.
نکته قابل توجه دیگرى که ارزش 

کار قلعه نویى را در نتایج کسب 
شده باال مى برد، برگرداندن 

انگیزه به جمــع ذوبى ها 

و نر ی ب ن هر ی ى پ ر زى ب
2 پیروزى، 2 تساوى   5در 15 دیدار خود توانســتند به 11
2  شکست دســت پیدا کنند  که یکى از باخت هاى  2و
این تیم در لیگ قهرمانان آســیا و برابر تیم متمول 
و قدرتمند الدحیل بود. با این حســاب ذوبى ها 

5نویى در 15 دیدار به همراه قلعه 

ب یپ و ن پی ى یم ب ز ی م و
تفاضل گل بهتــر در رده ســوم قرار دارد. تیم شــفر 

مبراى اینکه موفق به کســب رتبه  و د
شــود باید تا پایان هفته سى ام 
به نتایج تیم هاى حریف چشــم 
بدوزد. مخصوصا ذوب آهن که 

یک امتیاز از اســتقالل 
بیشتر دارد. با توجه 
به وضعیت جدول 
نکته مشخص این 
اســت که آبى ها  

ى نبر وب و یپ ب پس و رج ورس
کسب نایب قهرمانى بجنگند. همچنین پیکان و سایپا 
هفته ســى ام مقابل هم قرار خواهند گرفت و این بازى 
هم مى تواند نتیجه را به نفع استقالل رقم بزند. البته که 
این وضعیت براى تیم هاى پیکان و سایپا نیز کامال مثل 
استقالل است و هر سه تیم اگر موفق به پیروزى در همه 
بازى هاى خود شــوند، فقط باید منتظر لغزش ذوب 
باشــند. ذوبى که هفته یکى مانده به پایان مقابل 
صدرنشین یعنى پرســپولیس قرار مى گیرد و این 
بازى مى تواند تکلیف سایپا و استقالل و پیکان را 

نیز روشن کند.
ذوب آهن نباید فرصت 
را از دست بدهد و باید 
دوران خوب خود و نتایج 
فوق العاده اش را با نائب 
قهرمانــى در لیــگ برتر 

تکمیل کند.

نتایج خوب تان را با نایب قهرمانى تکمیل کنید

ذوب آهن مراقب آبى ها باشد مصدومان سپاهان در انتظار بهار 97

نصف جهان  تیم فوتبال سپاهان در هفته هاى 
گذشــته با مصدومیت جــالل على محمدى 

گلزن ترین هافبک لیگ مواجه بوده است.
مسعود حسن زاده فصل گذشته در دیدار برابر 
تراکتورسازى با مصدومیت مواجه شد و علیرغم 
اینکه انتظار مى رفت، با شروع نیم فصل دوم 
رقابت هاى لیگ هفدهــم بتواند کمک حال 
طالیى پوشان در بخش هجومى باشد، شدت 
مصدومیتــش به حدى بود کــه هنوز مهیاى 

بازگشت به میادین نشده است.
حســن زاده اما این روزها در تمرینات گروهى 
سپاهانى ها حضور دارد و با این وصف به نظر 
مى رسد، پس از پشت سر گذاشتن مصدومیتى 
که نزدیک به یک ســال او را از فوتبال بازى 
کردن محروم کرد، ســرانجام مــى تواند در 
ادامه لیگ به ســایر نفرات تیــم ابراهیم زاده 

اضافه شود.
دیگر مصدوم ســپاهانى ها کــه اخیرا پس از 
مدت ها در تمرینات تیم حاضر شد، جالل على 

محمدى است که چند هفته پیش با مصدومیت 
زانو مواجه شد و حاال رفته رفته آماده بازگشت 
به فوتبال مى شود و قطعا در دیدار برابر پیکان 
که روز یازدهم فروردین ماه برگزار مى شــود، 
مى تواند با صالحدید ابراهیم زاده به کار گرفته 

شود.
بازیکن دیگرى کــه  در تمرینــات گروهى 
سپاهان شرکت داشت، صابر دیده ور است؛ این 
هافبک مهاجم در دیدار پیش فصل ســپاهان 
برابر پیکان با مصدومیت رباط صلیبى مواجه 
شد و هنوز زمان مشــخصى براى بازگشت او 
اعالم نشده است؛ با این حال حضور در تمرینات 
گروهى مى تواند خبر خوشى براى این بازیکن 
و سپاهان باشــد که مصدومیت او مثل حسن 

زاده به طول نینجامد.
عالوه بر ســه بازیکنى که ذکر شــد، رسول 
نویدکیا هم چند هفته پیش با مصدومیت رباط 
صلیبى روبرو شده و به تازگى پاى خود را به تیغ 

جراحان سپرد.

7تظار بهار 97 ن سپاهان در انتمصدومان

آرزوهاى اکبر
 پر پر مى شود!
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نصف جهان گزارش مشترك عمده رسانه هاى ورزشى در روز پنج شنبه 
هفته گذشته در مورد ردپاى بحث شرط بندى بنگاه هاى شرط بندى 
مالزیایى در  قضاوت دیدار استقالل- العین بود که به ط ور گسترده به 

آن پرداخته بودند.
اشتباهات پرتعداد« محمد امیرول ایزوان یعقوب»، داور مالزیایى بازى 
استقالل و العین، آنقدر عجیب بود که اســتقاللى ها و یا حتى ناظران 

نتوانند سهوى بودن آن داورى کنفدراسیون فوتبال آسیا هم 
را بپذیرند. 

امیــرول ایزوان اشــتباهات پرتعــداد محمد 
ل یعقــوب، داور مالزیایى بازى  ســتقال ا
و العیــن، آنقــدر عجیب بود 

کــه اســتقاللى ها و یــا 
حتى ناظــران داورى 
کنفدراســیون فوتبال 
آسیا هم نتوانند سهوى 
بــودن آن را بپذیرند. 
به خصــوص که این 
اشــتباهات، از طرف 
داورى رخ مى داد که 
پیش از این هیچکدام 
از نماینــدگان ایرانى 
لیگ قهرمانان خاطره 
خوبى از او نداشــتند و 
یک ســالى بود، داوران 
مالزیایى از سوت زدن در 

لیگ قهرمانان آسیا منع شده بودند!
 با توجه به گستردگى شرط بندى هاى اینترنتى شرق آسیا و به خصوص 
در کشــورهایى مثل مالزى، تایلند و سنگاپور و تقش پر رنگ شرکتهاى 
مالزیایى در شرط بندى هاى فوتبالى در سراسر جهان و حتى در لیگ هاى 
معتبر فوتبال جهان، احتمال دست داشتن داوران و کمک داوران 
مالزیایى در دستکارى نتایج با استفاده از سوت ها و پرچم ها 

کم نیست. 
ت  ها شــتبا ا

پرتعداد داوران 
در  مالزیایى 

لیگ قهرمانان 2015 و 2016 که همگى با برد نمایندگان کشور عربستان 
و شکست نمایندگان کشورهایى مثل ایران و ازبکستان تمام مى شد، باعث 
شد کنفدراسیون فوتبال آســیا فصل پیش از هیچ داور مالزیایى در لیگ 
قهرمانان استفاده نکند. البته دلیل این موضوع، اعتراض بعضى کشورهاى 
متضرر شده شرق آسیا مثل کره و ژاپن بود و کشورهاى غرب آسیا نقش 
پررنگى در آن نداشــتند. در هر حال ایران تا این لحظه به حضور داوران 
مالزیایى در رقابتهاى مختلف تیم هاى ملى و باشگاهى اعتراض نکرده بود 
و  این فصل هم تا قبل از بازى استقالل، هیچ داور مالزیایى این فصل 

لیگ قهرمانان را ســوت نزده بود اما داوران 
این کشــور با بن یعقوب، به لیگ 

قهرمانان برگشتند و قضاوت پرحاشیه اى هم داشتند!
همانطور که گفته شد شرط بندى فوتبال، موضوع پرحاشیه و گسترده اى 
در مالزى است و این کشور، یکى از مراکز اصلى دنیا در این زمینه محسوب 
مى شود. دو سال پیش از جام جهانى، پلیس مالزى افراد زیادى را در این زمینه 
دستگیر کرد که میزان کالهبردارى آن ها بیشتر از یک میلیارد دالر بود. در 
آستانه جام جهانى 2014 برزیل 200 نفر دیگر دستگیر شدند اما همچنان، 
شرکت هاى مالزیایى نقش پررنگى در شــرط بندى هاى فوتبال جهان 
دارند. ویلسون راج پرومال یکى از مشهورترین شرط بندهاى دنیا که بعد از 
دستگیرى توضیح داده بود در دو بازى دوستانه تیم ملى ایران با بحرین و غنا 
هم با خرید داور و تیم حریف شرط بندى کرده بود، در همین کشور فعالیت 
مى کرده است!حاال استقاللى ها و فدراسیون فوتبال قصد دارند با پیگیرى 
از طریق فدراسیون، اسنادى از ارتباط اتفاقات این دیدار با بنگاه هاى شرط 
بندى مالزى را به AFC بفرستند تا حداقل، براى همیشه از این داور 
و داوران مالزیایى که ضربه زیادى به تیم هاى باشگاهى و ملى 
ایران زده اند راحت شوند. کارى که قبل از این، کشورهاى شرق 
آسیا انجام داده بودند و دیگر نگرانى بابت نقش اتفاقات پشت پرده در 

نتایج بازى هاى تیم شان ندارند.
نکته جالب دیگــر این اســت که مقر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در کواالالمپور 
مالزى قرار دارد و البته همه مى دانند که 
مالزى به خاطر میزبانى از مقر کنفدراسیون 
فوتبال آسیا چه نفوذى در این کنفدراسیون 
دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا این اعتراضات 
کارســاز اســت یا همچنان ایران نمى تواند همانند 

بسیارى از موارد بین المللى در فوتبال، احقاق حق کند.

بازى علیه مالزى!
مالزیایى در  قضاوت دیدار استقالل- العین بود که به ط ور گسترده به 

آن پرداخته بودند.
اشتباهات پرتعداد« محمد امیرول ایزوان یعقوب»، داور مالزیایى بازى 
استقالل و العین، آنقدر عجیب بود که اســتقاللى ها و یا حتى ناظران 

نتوانند سهوى بودن آن داورى کنفدراسیون فوتبال آسیا هم 
را بپذیرند. 

امیــرول ایزوان اشــتباهات پرتعــداد محمد 
ل یعقــوب، داور مالزیایى بازى  ســتقال ا
و العیــن، آنقــدر عجیب بود 

کــه اســتقاللى ها و یــا 
حتى ناظــران داورى 
کنفدراســیون فوتبال 
آسیاهم نتوانند سهوى

بــودن آن را بپذیرند. 
به خصــوص که این 
اشــتباهات، از طرف 
داورى رخ مى داد که 
پیش از این هیچکدام 
از نماینــدگان ایرانى 
لیگ قهرمانان خاطره 
نداشــتند و  خوبى از او
یک ســالىبود، داوران

مالزیایى از سوت زدن در 

در کشــورهایى مثل مالزى، تایلند و سنگاپور و تقش پر رنگ شرکتهاى 
مالزیایى در شرط بندى هاى فوتبالى در سراسر جهان و حتى در لیگ هاى 
معتبر فوتبال جهان، احتمال دست داشتن داوران و کمک داوران 
مالزیایى در دستکارى نتایج با استفاده از سوت ها و پرچم ها 

کم نیست. 
ت  ها شــتبا ا

پرتعداد داوران 
در  مالزیایى 

شد کنفدراسیون فوتبال آســیا فصل پیش از هیچ داور مالزیایى در لیگ 
قهرمانان استفاده نکند. البته دلیل این موضوع، اعتراض بعضى کشورهاى 
ژاپن بود و کشورهاى غرب آسیا نقش متضرر شده شرق آسیا مثل کره و

پررنگى در آن نداشــتند. در هر حال ایران تا این لحظه به حضور داوران 
مالزیایى در رقابتهاى مختلف تیم هاى ملى و باشگاهى اعتراض نکرده بود 
این فصل هم تا قبل از بازى استقالل، هیچ داور مالزیایى این فصل  و

لیگ قهرمانان را ســوت نزده بود اما داوران 
این کشــور با بن یعقوب، به لیگ 

در مالزى است و این کشور، یکى از مراکز اصلى دنیا در این زمینه محسوب
مى شود. دو سال پیش از جام جهانى، پلیس مالزى افراد زیادى را در این زمینه
دستگیر کرد که میزانکالهبردارى آن ها بیشتر از یک میلیارددالربود. در
0 برزیل 200 نفر دیگر دستگیر شدند اما همچنان، 4آستانه جام جهانى 2014
شرکت هاى مالزیایى نقش پررنگى در شــرط بندى هاى فوتبال جهان
دارند. ویلسون راج پرومال یکى از مشهورترین شرط بندهاى دنیا که بعد از
دستگیرى توضیح داده بود در دو بازى دوستانه تیم ملى ایران با بحرین و غنا
هم با خرید داور و تیم حریف شرط بندى کرده بود، در همین کشور فعالیت
مى کرده است!حاال استقاللى ها و فدراسیون فوتبال قصد دارند با پیگیرى
از طریق فدراسیون، اسنادى از ارتباط اتفاقات این دیدار با بنگاه هاى شرط
Cبندى مالزى را به AFC بفرستند تا حداقل، براى همیشه از این داور
و داوران مالزیایى که ضربه زیادى به تیم هاى باشگاهى و ملى
کشورهاى شرق ایران زده اند راحت شوند. کارى که قبل از این،
آسیا انجام داده بودند و دیگر نگرانى بابت نقش اتفاقات پشت پرده در

نتایج بازى هاى تیم شان ندارند.
نکته جالب دیگــر این اســت که مقر
کنفدراسیون فوتبال آسیا در کواالالمپور
مالزى قرار دارد و البته همه مى دانند که
مالزى به خاطر میزبانى از مقر کنفدراسیون
فوتبال آسیا چه نفوذى در این کنفدراسیون
دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا این اعتراضات
کارســاز اســت یا همچنان ایران نمى تواند همانند

بسیارى از موارد بین المللى در فوتبال، احقاق حق کند.

نصف جهــان امیــر قلعه نویى بعد 
از بــرد تیمــش مقابــل الوحده 
امارات  بعد از جلسه ریکاورى،به 

شاگردانش استراحت داد.
در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا  
تیم ذوب آهن اصفهــان در خانه 
میزبان الوحده امــارات بود که در 
آخر با دو گل مرتضى تبریزى این 

رده دوم گروه خود قرار گرفت .تیم را شکســت داد و با 6 امتیاز در 
امارات سفر مى کنند و روز  ذوب آهنى ها امروز(شنبه) به 

را مقابــل الوحده انجام دوشنبه بازى برگشت خود 
خواهند داد . 

در پایان دور رفت مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا صدر جدول 
بهترین گلزنان در سیطره مردان برزیلى گران قیمت در شرق قاره 

قرار گرفت.
هفته ســوم لیگ قهرمانان آســیا در دو منطقه غرب و شرق قاره 
آســیا به پایان رســید تا با نتایج به ثبت رســیده تقریبــا تکلیف 
مدعیان اصلى صعود از گروه هاى هشــت گانه مشــخص شــود 
zگرچه نمى توان با صراحت مدعى شد هیچ تیمى روى کاغذ شانس 

صعود ندارد.
با این حال در پایــان دور رفــت مرحله گروهى جــدول بهترین 
گلزنــان لیــگ قهرمانــان 2018 نیز ســرو شــکل بهتــرى به 
خود گرفت تــا مدعیان آقاى گلــى این فصل نیز معرفى شــوند،

 جایى کــه در صدر این جــدول شــاهد خودنمایى ســتاره هاى 
برزیلــى و افریقایى گران قیمــت با پیراهن باشــگاه هاى متمول 
چینى و قطــرى براى کســب عنــوان بهتریــن گلزنــان قاره

 هستیم.
 بازیکنانى همچون ژوالرت از گوانــگ ژو اوگراند با 5 گل 
زده در کنار اسکار از شانگهاى، بغداد بونجاح از السد و یوسف 

العربى از الدحیل با 4 گل زده هم اکنون یکه تازان این جدول 
هستند تا برزیلى ها و مهاجمانى از الجزایر و مراکش از شمال 

آفریقا با قیمت هــاى گزافى که دارند هنر گلزنــى خود را به رخ 
همگان بکشند.

در این بین اما ســه بازیکن ایرانى هم در این جدول این شانس 
را دارند تــا براى آقاى گلــى تالش کنند نفراتــى مثل على 

علیپور از پرســپولیس و مرتضى تبریــزى از ذوب آهن و 
مهدى طارمى از الغرافه قطر که هر ســه نفر جزو مردان 
ســه گله این فصل از لیگ قهرمانان هســتند و براى 
آقاى گلــى جنگى دیدنــى با رقباى سرشــناس خود 

خواهند داشت.

اگر چه اعتراض استقاللى ها به قضاوت فاجعه آمیز داور بازى العین و استقالل تاثیرى در تغییر نتیجه این بازى نخواهد 
داشت اما آبى ها مى توانند امیدوار باشند که شاید بن یعقوب با محرومیت ســنگینى مواجه شود. این نظر رضا غیاثى 
سخنگوى کمیته داوران است که  گفته: کنفدراسیون فوتبال آسیا دو ناظر دارد و بالفاصله بعد از مسابقات مختلف فیلم 
عملکرد داوران در بازى آنالیز و اشتباهات آنها توسط ناظر به آنها گوشزد مى شود. سپس ناظر نمره و گزارش خود را به 
تیم داورى به دپارتمان داورى AFC ارسال مى کند و اگر یک داور اشتباهات فاحشى داشته باشد، او را از قضاوت چند 
مسابقه محروم مى کنند برخى  شاید اعتقاد داشته باشند او عامدانه علیه استقالل سوت زده و اگر چنین چیزى ثابت شود 

شک نکنید برخورد سختى با او مى کنند“

 نصف جهان درخشش  حسینى در مهار پنالتى العینى ها بى نقص و بى نظیر بود، اما اشک هاى 
او نشان مى هد هنوز خام است و به پختگى کامل نرسیده. حساب کنید او به جام جهانى برود 
و قرار است شوت  بازیکنان اسپانیا و پرتغال را یکى پس از دیگرى مهار کند! آیا بدینگونه باید 

مرتبا گریه کند و اشک بریزد؟ 
نصف جهــان  توئیت یکى از همکاران مان در مورد نتایج 
این روزهاى استقالل و پرسپولیس با دو مربى خارجى و 
قابل خود جالب توجه بود. این همکارمان نوشته:نمى دانم 
چرا به مربیــان ایرانى برنمى خوَرد؟ بازى اســتقالل را 
دیدید؟ پرسپولیس این دو سه ساله را چطور؟ تازه برانکو 
و شــفر در ردیف مربیان درجه دوى اروپا هم نیستند و 

مدت هاســت در آنجا بازار کار ندارند. اما کیفیت شان با 
بهترین مربیان ایران هم فاصله زیادى دارد. دوســتان 
عزیز! پیشکسوتان محترم!  به جاى نشستن و غر زدن و 
ایرادهاى بنى اسرائیلى گرفتن، کمى دانش  فوتبالى تان 
را زیاد کنیــد. کار یاد بگیرید. این به نفــع فوتبال ایران 

است به خدا!

استراتژى هاى موفق قلعه نویى
ذوب آهن کم خطاتریــن و کم کارت تریــن نماینده ما در

 رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا بوده است.
ذوب آهن با 6 امتیاز و کســب رتبه دوم گروه B دور رفت 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا را به پایان رساند. وقتى سبک 
بازى و آمار خطا و کارت زردهاى این تیم را بررسى مى کنیم 
متوجه مى شویم شاگردان امیر قلعه نویى کم خطاترین و کم 
کارت ترین نماینده ما در این رقابت ها بوده اند. ثبت 11 خطا 
در بازى با الدحیل، 10 خطا در مصاف با لوکوموتیو، 10 خطا 
در برابر الوحده و دریافت تنهاى کارت زرد توسط کى روش 
استنلى نشان مى دهد تیم ذوب آهن میانه خوبى با ارائه بازى 
خشــن ندارد و آنها ســعى مى کنند با دوندگى و ارائه بازى 

فشرده عرصه را به حریف تنگ کنند.
در واقع قلعه نوعى با استفاده از هافبک هایى مثل 

قاســم حدادى فر، بختیار رحمانى و جرجى 
ولیسیانى ســعى در متراکم کردن کانال 

مرکــزى زمیــن دارد و از بازیکنانش
 مى خواهد با دوندگى، پرســینگ 

و تحت فشــار قرار دادن بازیکن 
صاحب توپ اجازه خلق موقیت 
را از حریف بگیرند. شاید به 
همین دلیل باشد که ذوبى 
ها در هر سه دیدار خود در 
آمار مالکیت توپ قافیه را 

به حریف باخته اند.
اما وجود بازیکنان سرعتى 

مثــل میــالد فخرالدینى و 
سیدمحمدرضا حسینى که قدرت 

باالیى کــه در انتقال توپ از دفاع به حملــه دارند، باعث 
مى شود آمار ذوب آهن در خلق موقعیت قابل توجه باشد. 
استراتژى قلعه نویى بعد از اینکه هافبک ها عملیات توپ 
ربایى از حریف را انجام مى دهند، بردن بازى به کناره ها و 
استفاده از سرعت وینگرهایش است تا از کانال کنارى به 
الیه هاى دفاعى حریف نفوذ کنند. در این لحظه با اضافه 
شــدن هافبک ها به خط جلو امکان استفاده از توپ هاى 
سوم نیز میسر مى شــود. آنها با همین روش در سه بازى 
خود موفق به خلق 41 موقعیت گل شده اند که آمار خوبى 

به نظر مى رسد.
امیر قلعــه نویى با این پلن ســعى کــرده دفــاع تیمى را 
در تیمش به یک اپیدمــى تبدیل کند و با توجه به ســبک 
بازى نمــى تــوان از ذوب آهن بــه عنوان تیــم دفاعى 
نام برد. شــاگردان قلعه نویى در کنار پرســپولیس با ســه 
گل خــورده بهترین خط دفاعــى نمایندگان مــا را در این 
رقابت ها در اختیار داشــته اند که البته اگــر ذوبى ها در آن 
10 دقیقه آشــفته وار مقابل الدحیل غافلگیر نمى شــدند،

 مى توانستند آمار به مراتب بهترى ثبت کنند. با این اوصاف 
ذوب آهن با ثبت دو کلین شــیت در دور رفت موفق شــده 

نمایش خوبى را در فاز دفاعى داشته باشد.

با توجه به اینکه در دور برگشت ذوب آهن در 2 دیدار خارج 
از خانه باید به مصاف حریفان بروند به نظر مى رســد اتخاذ 
همین تدابیر و اســتمرار روى دفاع تیمــى بتواند براى آنها 

به عنوان یکى از تیم هاى کارساز باشد تا 
صعود کننده به دور 
شناخته  بعد 

شوند.
 

رفت B دور Bکســب رتبه دوم گروه
نان آسیا را به پایان رساند. وقتى سبک 
تزردهاى این تیم را بررسى مى کنیم 
دان امیر قلعه نویى کم خطاترین و کم 
1در این رقابت ها بوده اند. ثبت 11 خطا 
0 خطا در مصاف با لوکوموتیو، 10 خطا 
ت تنهاى کارت زرد توسط کى روش 
یم ذوب آهن میانه خوبى با ارائه بازى 
ىىىىىزىازى ــعى مىکنند با دوندگى و ارائه ب

ف تنگ کنند.
لللمثل ستفاده از هافبک هایى

ختیار رحمانى و جرجى 
تراکم کردن کانال 

از بازیکنانش  و
، پرســینگ 

ن بازیکن 
 موقیت 
اید به
ىىىىىىوبىبىىىىى
رررررررر د در دردر در دردررررر دد
ر رراا را را ر ر را رارااااا هه

عتى
دینى و

که قدرت  ى
وپ از دفاع به حملــه دارند، باعث 
ن در خلق موقعیت قابل توجه باشد. 
د از اینکه هافبک ها عملیات توپ 
 مى دهند، بردن بازى به کناره ها و

گرهایش است تا از کانال کنارى به 
فنفوذ کنند. در این لحظه با اضافه 
خط جلو امکان استفاده از توپ هاى 
ود. آنها با همین روش در سه بازى 
 موقعیت گل شده اند که آمار خوبى 

تیمى را پلنســعى کــرده دفــاع
ــى تبدیل کند و با توجه به ســبک 
 ذوب آهن بــه عنوان تیــم دفاعى 
نویى در کنار پرســپولیس با ســه  ه
ط دفاعــى نمایندگان مــا را در این 
ــته اند که البته اگــر ذوبى ها در آن
مقابل الدحیل غافلگیر نمى شــدند،

راتب بهترى ثبت کنند. با این اوصاف 
ینشــیت در دور رفت موفق شــده 

دفاعى داشته باشد.

تیمــى بتواند براى آنها همینتدابیر و اســتمرار روى دفاع
تا تا ببببهبه عنوان یکى از تیم هاى کارساز باشد

صعود کننده به دور 
شناخته  بعد 

شوند.

یورش 3 ایرانى به آقاى گلى آسیا

کار سخت تبریزى

آخر با دو گل مرتضى تبریزى این 
6 امتیاز در  رده دوم گروه خود قرار گرفت.6تیم را شکســت داد و با

امارات سفر مى کنند و روز  ذوب آهنى ها امروز(شنبه) به 
را مقابــل الوحده انجام دوشنبه بازى برگشت خود 

خواهند داد . 

5ى همچون ژوالرت از گوانــگ ژو اوگراند با 5 گل 
ر اسکار از شانگهاى، بغداد بونجاح از السد و یوسف 

4لدحیل با 4 گل زده هم اکنون یکه تازان این جدول 
برزیلى ها و مهاجمانى از الجزایر و مراکش از شمال 

یمت هــاى گزافى که دارند هنر گلزنــى خود را به رخ 
کشند.

ن اما ســه بازیکن ایرانى هم در این جدول این شانس 
ـا براى آقاى گلــى تالش کنند نفراتــى مثل على 

 پرســپولیس و مرتضى تبریــزى از ذوب آهن و 
رمى از الغرافه قطر که هر ســه نفر جزو مردان 
 این فصل از لیگ قهرمانان هســتند و براى 
ـى جنگى دیدنــى با رقباى سرشــناس خود 

شت.

ى مواجه شود. این نظر رضا غیاثى
اصله بعد از مسابقات مختلف فیلم 
پس ناظر نمره و گزارش خود را به 
ى داشته باشد، او را از قضاوت چند 
ت زده و اگر چنین چیزى ثابت شود 

ر ر
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 گلى آسیا

ریزى

ایرادهاى عجیب و غریب بس است!

بن یعقوب محروم مى شود؟

با حذف تاتنهام از لیــگ قهرمانان، در ترکیب 
تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان هیچ بازیکنى 

از قاره آسیا نخواهد بود.
  در چارچوب مرحله یک هشــتم نهایى لیگ 
قهرمانان اروپا، تاتنهــام با نتیجه 2-1 مغلوب 
یوونتوس شد و از صعود به مرحله بعدى بازماند. 
تاتنهامى که در بــازى رفت موفق به کامبکى 
استثنایى شده و بازى 2-0 را در نهایت به 2-2 
تبدیل کرده بودند،   در ومبلى نتوانستند از تک 
گلشان محافظت کنند و دو بازیکن آرژانتینى 

کارشان را تمام کردند.
 سون هیونگ مین ستاره آسیایى تیم تاتنهام 
تمام تالشــش را براى بقاى تیمــش در این 
مســابقات کرد و حتى یک گل هم به بوفون 
زد؛ اما در نهایت نماینده سفید پوش انگلستان 
از مســابقات کنار رفت. نکته جالب این بازى، 
گلزنى بازیکنانى بود که همگــى ملیتى غیر 

اروپایى داشتند.
 حال در بین 4 تیم صعود کرده به مرحله نیمه 
نهایى هیچ بازیکنى از آسیا وجود ندارد و در بین 
8 تیمى که هفته آینــده به مصاف هم خواهند 
رفت نیز اثــرى از بازیکنان قاره آســیا دیده
 نمى شــود. این در حالى اســت که پیش تر 
بازیکنانى نظیر پارك جى سونگ موفق به فتح 
این جام شدند و از ایران هم على دایى تا آخرین 

بازى این تورنمنت حضور داشت.
 

وداع آسیایى ها 
با لیگ قهرمانان اروپا

اشک هاى پى در پى!

ذوبى ها امروز در امارات



٠٦سالمت ٣١٨٠ سال چهاردهمشنبه  ١٩ اسفند  ماه   ١٣٩٦

خستگى مداوم، نوعى واكنش بدن براى ذخيره انرژى در مواقعى است 
كه انرژى الزم و مورد نيازش را دريافت نمى  كند.

در اين ميان عادت هاى غلط غذايى به خستگى دامن مى زند و باعث 
مى شود شما انرژى كمترى در طول روز داشته باشيد:

كاهش مصرف كربوهيدرات ها
درست است كه كربوهيدرات هاى ساده و قندهاى پردازش شده خطر 
ابتال به ديابت را افزايش مى دهند، ولى صرف نظر كردن از مصرف 
تمام كربوهيدرات ها نيز منجر به احساس خستگى و خواب آلودگى 
مى شود. يك رژيم غذايى موفق بايد حاوى كربوهيدرات هاى پيچيده 
و غنى از فيبر باشد. كربوهيدرات هاى ســاده مانند آرد و شكر سفيد، 
باعث افزايش سريع قند در خون مى شــوند. اين افزايش سريع قند، 
همان لحظه احساس خوبى را براى مدتى كوتاه به ما مى بخشد ، اما 
پس از مدت كوتاهى، ميزان قند خون مجدداً پايين آمده و خســتگى 
بيشترى را احســاس مى كنيم. اما كربوهيدرات هاى پيچيده داراى 
فيبرهاى غذايى خاصى هستند كه افزايش سريع 
قند خون را كاهش مى دهند و در حفظ 
انرژى باالى بدن بسيار 

مؤثرند. بهتر است از برنج و غالت سبوس دار، بلغور و نان سبوس دار 
استفاده كنيد.

پرهيز از مصرف صبحانه
 شما ممكن است اين عادت را داشته باشيد كه هر روز با نوشيدن يك 
فنجان قهوه، خانه را ترك كنيد و اين كار باعث احساس خواب آلودگى 

در اواسط روز و اواخر بعد از ظهر خواهد شد.
 يك ايده خوب، ارزيابى وضعيت تغذيه شــما در هنگام صبح است. 
يك صبحانه مفيد بايــد حاوى مواد پروتئينــى و كربوهيدرات هاى 
پيچيده براى تعادل قند خون و ثبات انرژى در تمام طول روز باشــد. 
چنين رژيمى بر سيستم گوارشــى ســنگين نبوده، به آرامى هضم 
مى شــود، ســطح قند خون را حفظ كرده و در عين حال سير كننده

 است.

حذف وعده هاى غذايى
خيلى از افرادى كه برنامه هاى كاهش وزن را دنبال مى كنند، تصميم 
به قطع كالرى از رژيم غذايى مى گيرند. محققان هشدار مى دهند كه 
گرسنه ماندن بيش از چهار ساعت بين وعده هاى غذايى منجر به افت 
قند خون و احساس فرسودگى و خستگى مى شود. در عوض يك رژيم 
غذايى ســالم همراه با در نظر گرفتن ميان وعده ها و خوراكى هاى 
سرپايى مفيد از جمله ميوه ها و سبزيجات فيبردار، از ايده هاى كاهش 

وزن موفق با داشتن ذخيره انرژى در بدن است.

تكيه بيش از حد به قهوه
قهوه اگرچه براى داشتن صبحى شاداب تر و دور از كرختى مفيد است، اما 
اگر مصرف آن به خصوص در هنگام بعد از ظهر هم ادامه يابد، اثر معكوس 
روى خستگى خواهد داشت. پس سعى كنيد به جاى اضافه كردن قهوه به 
منوى بعد از ظهر، مواد غذايى و نوشيدنى هاى حاوى انرژى بيشتر و سالم 

تر را در نظر بگيريد.

اجتناب كامل از گوشت قرمز
اينكه مى گويند مصرف همه چيز بايد در حد اعتدال باشد، در مورد گوشت 
قرمز هم صدق مى كند و قبل از اينكه از مصرف آن به طور كامل پرهيز 
كنيد، بايد اين نكته را بدانيد كه گوشت قرمز منبع بسيار مفيد از آهن است؛ 
ماده معدنى كه كمبود آن در بدن منجر به كاهش اكسيژن رسانى به خون و 
ايجاد خستگى و ضعف مى شود. مصرف گوشت قرمز را براى دو بار در هفته 

در رژيم غذايى تان در نظر بگيريد.

اجتناب كامل از مصرف مواد قندى
البته كه بايد از منابع پنهان و آشكار قند حتى در مواد غذايى بسته بندى شده و 
منجمد پرهيز كرد، اما اجتناب كامل از مواد قندى حتى ميوه هاى حاوى قند 
طبيعى منجر به كاهش سطح انرژى و تجربه خستگى و ضعف مى شود.

يك كارشناس طب سنتى گفت: كسانى كه طبع معده 
شان سرد است و با مصرف كوچك ترين ماده غذايى 
طبع سرد دچار مشكل مى شوند، مى توانند سيب، انار و 

به مصرف كنند؛ چرا كه معده را تقويت مى كند.
به گفته جواد علوى، اختالل در هريك از مراحل هضم 
غذا، موجب اختالل در توليد اخالط مى شود؛ بنابراين 
براى توليد خلط خوب بايد غذاى مناســب يا تركيب 
متعادل خورده شــود تا به دنبال آن اخالط صالح در 

بدن توليد شود.
اين كارشناس طب سنتى عنوان كرد: كسانى كه در 
معده شان رطوبت زياد وجود دارد، هضم غذا در معده به 
خوبى صورت نمى گيرد و به اين افراد توصيه مى كنيم 
كه غذاهاى لطيف و زودهضم مصرف كنند؛ همچنين 

ابتدا و انتهاى غذا كمى نمك بچشند.
علوى افزود: نمــك ٧٠ بيمــارى را از بين مى برد و 
مسهل سودا، بلغم و صفراست، البته بايد خاطرنشان 
كرد كه نمك در غذاها كم باشد چرا كه استفاده مداوم از 
غذاهاى شور مضر بوده و سالمتى را به خطر مى اندازد.

وى ادامه داد: مصرف بيش از حد غذاهاى شور موجب 
فشار خون، پوكى استخوان و بيمارى هاى ديگر مى 
شود و مزه مزه كردن نمك، قبل و بعد از غذا موجب 

گرم شدن طبع معده مى شود كه هضم غذا را بهبود مى 
بخشد و معده را از اخالط مضر پاكسازى مى كند. وى 
ادامه داد: همچنين براى خوشمزه كردن غذا مى توان 
به جاى استفاده از نمك، از چاشنى هايى مانند آبليمو و 

آب نارنج استفاده كرد.
اين كارشناس طب ســنتى اضافه كرد: كسانى كه با 
مصرف غذاهايى مانند شير، پنير ، ماست دچار مشكل 
مى شوند و غذا به خوبى هضم نمى شود و دچار چاقى 

شكمى هستند، طبع معده آنها سرد است.
علوى گفت: افرادى كه طبع معده شــان سرد است، 
مى توانند ماست را با آويشن، نعناع و پونه مصرف كنند 
يا شير را با گالب و عسل، پنير را با مغز گردو مصرف 
كنند و غذاهاى لطيف مانند سوپ آلو بخارا و هويج و 
گندم باشد وتخم مرغ عسلى براى شان بسيار خوب 
است.وى خاطرنشان كرد: كسانى كه طبع معده شان 
سرد است و با مصرف كوچك ترين ماده غذايى طبع 
سرد دچار مشكل مى شوند، مى تواند سيب، انار و به 
مصرف كنند چرا كه معده را تقويت كرده، همچنين 
افراد مركبات را با گلپر مصرف كرده تا سردى مركبات 

از بين رود و دچار مشكل نشوند.
 

نوروز فرا مى رســد و بيشــتر مردم چندين روز به 
استراحت و تعطيالت مى روند. مثل بسيارى از جشن هاى 

دنيا، خوردنى ها يكى از مهمتريــن جاذبه هاى نوروز ايرانى 
است.

با توجه به شيوع زياد چاقى و نياز به كاهش وزن در بسيارى از 
افراد جامعه اين مطلب اهميت اساسى دارد. متأسفانه بسيارى 
از بيماران كه براى درمان چاقى يا ديابت در حال كاهش وزن 

هستند، در مدت دو هفته تعطيالت به شدت چاق مى شوند.
در اين مبحث نكات اصلى و مهم مربوط به خوراكى ها كه در 

بسيارى موارد مورد توجه قرار نمى گيرد، يادآورى مى شود:

آجيل
پسته، بادام، گردو و ساير خشكبار تشكيل دهنده آجيل عيد 
سرشار از كالرى است. يك كاسه كوچك آجيل كه ٢٠٠ گرم 
وزن داشته باشد، معادل دو بشقاب پر از پلو حاوى كالرى است. 
به بيان ديگر در صورتى كه يك فرد طى دو هفته، هر روز يك 
كاسه كوچك آجيل را در كنار غذاهاى روزانه بخورد، در پايان 
تعطيالت، دو كيلوگرم به وزنش افزوده مى شود. تازه اين در 
صورتى است كه از خوردن مواد غذايى پر كالرى ديگر مثل 

شيرينى و شكالت اجتناب كند.

شيرينى
شــيرينى ها كمتر از آجيل كالرى دارند ولى خيلى زودهضم 
هستند و به همين دليل بيشتر افراد در طول روزهاى عيد هر 
يك يا دو ساعت شيرينى مى خورند. خوردن يك كاسه آجيل 
به عالوه چهار عدد شيرينى و شكالت در روز مى تواند موجب 

سه كيلوگرم اضافه وزن شود.

مهمانى ناهار و شام
بيشــتر مردم در روزهاى عيد به مهمانى مى روند يا مهمان 
دارند. در مهمانى ها غذاى زيادى آماده و مصرف مى شود. در 
واقع بيشتر مردم در روزهاى عيد، عالوه بر مصرف زياد آجيل 

و شيرينى، غذاى زياد هم مى خورند.

ميوه ها
 برخالف تصور بيشــتر مردم، ميوه ها هم قند زيادى دارند و 

هم اگر زياد مصرف شوند، كالرى زيادى را ايجاد مى كنند.

عاليم ديابت نوع يك معموًال بدون هشدار هستند و ممكن 
اســت اين بيمارى به طور ناگهانى خود را با از دست دادن 

ناخواسته وزن، تشنگى دايمى و تكرر ادرار نشان دهد.
اين عاليم يعنى سلول هاى توليد كننده انسولين در پانكراس 
توسط سيستم ايمنى بدن نشانه رفته اند و در حال نابودى 
هستند. ديابت نوع يك نوعى بيمارى خود ايمنى است كه 

مانع توليد انسولين توسط پانكراس مى شود.
هيچ راهى براى جلوگيرى از ابتال به ديابت نوع يك وجود 
ندارد و جدى گرفتن عاليم هشداردهنده اين بيمارى كه 
مى توانند تهديد كننده حيات باشــند، براى پيشگيرى از 
وخامت آن، بسيار ضرورى به نظر مى رسد. هرچند ديابت 
نوع ١ معموًال در كودكى و نوجوانى رخ مى دهد، اما امكان 

ابتال بزرگساالن نيز به اين بيمارى وجود دارد.
رايج ترين عاليم هشداردهنده ابتال به اين بيمارى از اين 

قرارند:

تكرر ادرار
 زمانى كه قند خون به ١٨٠ ميلى  گرم و يا بيشتر برسد، به 
صورت پر ادرارى تظاهر مى  كند. دفع قند (گلوكز) در ادرار، 

باعث از دست دادن مقدار زيادى آب و امالح مى  شود.

افزايش تشنگى
همانطور كه بدن شما در نتيجه افزايش ادرار، دچار كم آبى 
مى شود، ميل بيشترى به نوشيدن آب و مايعات پيدا مى كنيد. 
اين روند يك چرخه معيوب ايجاد مى كند، به اين معنى كه 
پرنوشى، خود منجر به تكرر ادرار خواهد شد. با اين حال، از 
دســت دادن آب بدن همراه با عاليمى از قبيل سرگيجه، 
تهوع، سردرد، خستگى و... است. از دست دادن آب بدن حتى 

مى تواند منجر به افزايش سطح قند خون شود.

كاهش وزن نامعلوم
 ديابت نوع يــك مى تواند يكــى از عوامل اصلى كاهش 
وزن غير منتظره و ناگهانى باشــد. سلول هاى گرسنه كه 
نمى توانند از انرژى قند اســتفاده كنند، شروع به جستجو 
براى پيدا كردن مايع جايگزين انرژى خواهند كرد. بدن در 
اين حالت از چربى و عضالت براى استفاده از انرژى بهره 
مى برد و اين روند مى تواند منجر به كاهش وزن ســريع

 شود.

خستگى
احســاس خســتگى يكى از اصلى ترين عاليم ابتال به 

ديابت نوع يك است كه اغلب توســط بيمار ناديده گرفته 
شــده و يا به بى خوابى و يا تحمل اســترس ارتباط داده 
مى شود. اين در حالى است كه تنها پس از درمان با انسولين، 
احساس خستگى رو به بهبود مى رود. خستگى همچنين
 مى تواند ناشى از كم آبى بدن و يا از دست رفتن ناگهانى وزن

 باشد.

احساس گرسنگى
 احساس گرسنگى نيز بدين دليل رخ مى دهد كه بدن قادر 
به مصرف تمامى كالرى خود نيست و بسيارى از آنها بدون 

استفاده، از طريق ادرار از بدن دفع مى شوند.

دردهاى شكمى
درد شكمى يكى از نشانه هاى ابتال به كتواسيدوز ديابتى 
است. كتواســيدوز ديابتى در مبتاليان به ديابت نوع يك 
شايع تر است و زمانى بروز مى كند كه كتون هاى موجود 
در خون به پايين تر از ســطح امن خود مى رســد. ســاير 
نشانه هاى كتواسيدوز ديابتى عبارتند از درد قفسه سينه، 
تهوع و اســتفراغ، تنفس ســريع، ضعف، خواب آلودگى و

 سردرگمى. 

٦ اشتباه تغذيه اى را هنگام خستگى مداوم، تكرار نكنيد

نكات مهم مربوط به خوراكى هاى عيد

٦ نشانه ابتال به ديابت نوع ١  

در ميــان ميوه  هــاى روغنى، فنــدق قابل هضــم  ترين و
 مغذى  ترين آنها به شــمار مى  رود. فندق خشك درحدود ٧٠ 
درصد وزن خود مواد چربى و ١٥ تــا ٢٠ درصد مواد پروتئينى 
دارد و به دليل فقدان مواد هيدروكربنى، مصرف آن به مبتاليان 

ديابت توصيه مى  شود.
 Eو ويتامين C ،B٢ ،A، Bفندق سرشــار از ويتامين هاى١
به عالوه امالح معدنى از جمله كلســيم، فسفر، آهن، گوگرد، 

منيزيم، روى و پتاسيم است. 

فندق سرشار از چربى هاى سالم است
اين ميوه با اسيدهاى چرب اشباع نشده يعنى همان چربى هاى 
 LDL خوب غنى شده است و مصرف آن به كاهش كلسترول
و افزايــش HDL و در نهايت ترويج ســالمت قلب كمك 
مى كند. اسيد اولئيك موجود در روغن فندق از افزايش كلسترول 
خون پيشگيرى مى  كند، قند خون را تنظيم مى  كند. ديگر اسيد 
چرب مفيد در روغن فندق، اسيد لينولئيك است كه به مقدار 
زيادى در روغن فندق يافت مى  شــود. لينولئيك اسيد نقش 

خيلى مهمى در رشد و سالمت اندام  ها دارد.

فندق، منبع غنى از فيبر
مصرف اين ميوه به دليل محتواى فيبر آن، موجب احســاس 
سيرى طوالنى مدت مى شود و خود راهى براى جلوگيرى از 

پرخورى و در نتيجه كاهش وزن است.

منبع مفيد منيزيم
مصرف فندق در هر وقعده درحدود ٤٦ ميلى گرم منيزيم به بدن 
مى رساند. مصرف منيزيم با كاهش فشار خون و كاهش خطر 

ابتال به ديابت ارتباط دارد.

پشتيبان استخوان
هر وعده مصرف فندق ٣٢ ميلى گرم كلسيم به بدن مى رساند 
و اين خود راهى براى افزايش سالمت استخوان ها به خصوص 

براى كسانى است كه از مصرف مواد لبنى اجتناب مى كنند.

ضد سرطان
 بتاسيتوســترول كه به مقدار زيادى در فندق يافت مى  شود، 
اثر فوق  العاده اى در كاهش كلسترول و پيشگيرى از سرطان 

(مخصوصًا سرطان سينه و پروســتات) دارد. همچنين فندق 
سرشار از ويتامين Eاست و اگر سرطان قبًال در بدن شكل گرفته 

باشد، ويتامينEبا سلول  هاى سرطانى مى  جنگد.

تقويت كننده مغز
ويتامينEموجود در فندق خاصيت ضد التهابى دارد و موجب 
كاهش سطوح اســترس و اضطراب و در نتيجه فقط سالمت 

منبع خــوب ازمغز مى شود. عالوه بر اين، فندق يك 

 ويتامين  هاى B١، B٢، و B٦ است. اين ويتامين  ها براى حفظ 
سالمت مغز و خون  سازى ضرورى هستند.

 پشتيبانى از پوست
 ويتامينEموجــود در فندق به مبارزه بــا عاليم پيرى مانند

 لكه هاى تيره و خطوط و چين و چروك ها مى رود ضمن اينكه 
محافظ پوست در برابر آسيب هاى نور خورشيد نيز محسوب 
مى شود. مصرف فندق راهى براى جلوگيرى از آفتاب سوختگى 
و جلوگيــرى از صدمات 
ناشى از اشعه ماوراء 

بنفش است.

خوراكى معجزه آسا براى سالمتى چگونه معده را تقويت كنيم؟

آگهى مزايده ( نوبت سوم )

محمد على تبريزيان مديرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

چاپ اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به استناد بند ٣ مصوبه هيئت مديره سازمان مورخ ٩٦/١١/١٧ در نظر دارد 
نسبت به فروش يك دستگاه اتوبوس شهرى با مدل ١٣٨٧ در مسير دولت آباد- سين از طريق مزايده عمومى و براساس   

قيمت پايه كارشناسى انجام شده ، اقدام نمايد .
لذا ، از كليه متقاضيان دعوت مى شود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده حداكثر تا تاريخ ١٣٩٧/٠١/٠٥ 
به دبيرخانه ســازمان مراجعه نموده و اسناد مذكور در تاريخ ١٣٩٧/٠١/٠٦ ســاعت ١٣:٠٠ در محل سازمان باز و قرائت 

خواهد شد . 



حوادث ٠٧٣١٨٠ سال چهاردهمشنبه  ١٩ اسفند  ماه   ١٣٩٦

متخصصــان يــك مــوزه در اســتراليا مــى گويند:
يك پيــام مكتــوب در بطــرى شيشــه اى متعلق به 
١٣٢ ســال پيش در يكى از سواحل اســترالياى غربى 

به صورت تصادفى پيدا شده است.
شــبكه ABC اســتراليا اعالم كرد: اين پيام مكتوب 
در بطرى توســط تعدادى از افراد محلى دراين ســاحل 
پيدا شده اســت. در ماه گذشــته يك گروه شش نفره از 
غواصان هنگام اســتراحت اين بطرى مستطيل شكل 
را كه در ابتدا به نظر مى رســيد زباله دريايى اســت در 
نزديكى جزيــره «وج» حدود ١٦٠ كيلومترى شــمال 
بندر «پــرث» در اســترالياى غربى در حالــى كه نيمه 
مدفون بود پيدا كردند. مســئوالن محلــى مى گويند 
هفته ها طول كشيده اســت تا بخشى از متن نامه داخل 
بطرى ترجمــه شــود. متخصصان ترجمــه يك موزه
در اســتراليا ســرانجام دريافتند كه ايــن بطرى از يك 
كشــتى آلمانى در ١٣٢ ســال پيش به داخل اقيانوس 

هند  پرتاب شــده اســت. طبق اين گزارش، نامه درون 
اين بطرى كه به نظر مى رســد براى اوليــن بار پس از 
رها شدن خوانده مى شــود، به زبان آلمانى نوشته شده 

است.
اين پيــام دريايى كــه براســاس تاريــخ امضاى آن 
متعلق به ١٢ ژوئن ١٨٨٦ ميالدى است، براى نگهدارى 

به موزه استرالياى غربى سپرده شده است. 
باســتان شناســى  معــاون  «راس اندرســون» 
دريايى ايــن موزه گفــت: بــراى اظهار نظــر دقيق 
درمــورد محتــواى كامل نامــه و قدمت دقيــق آن با 
همــكاران خــود در هلند و آلمــان در حال مشــورت

 هستيم.»

پســر ٢٠ ســاله با يك اشــتباه مادرش را بــه قتل
 رساند.

 روز شــنبه مأموران پليس گيالن در مورد مرگ يك 
زن در يكى از روستاهاى اســتان گيالن قرار گرفتند. 
بالفاصله مأموران براى بررسى موضوع به محل حادثه 
رفتند و با جسد غرق درخون زن ميانسال روبه رو شدند. 
بررسى هاى مأموران نشــان مى داد اين زن به علت 
اصابت گلوله جان خود را از دست داده است. در ادامه در 
خانه مقتول، مأموران ســالح كمرى كشف كردند و به 
تحقيق از پسر ٢٠ ساله خانواده پرداختند. پسر جوان در 
بازجويى ها اذعان كرد كه اسلحه متعلق به او است و در 
روز حادثه مشغول تميز كردن اسلحه بوده است كه تير 
به صورت سهوى از آن خارج شده و با مادرش برخورد 

كرده است. 
با اظهارات پســر جوان او براى انجام تحقيقات بيشتر 

بازداشت شد.

زنى ١٩ ســاله كه پس از اجراى دسيســه قتل شوهرش به 
قصاص محكوم شده در حالى با كابوس مرگ زندگى مى كند 
كه خواهر نوجوانش نيز در اين پرونده به پرداخت ديه و حبس 

محكوم شده است.
دختر نوجوان خواستار پرداخت اقساطى ديه شده اما اولياى 
دم مدعى اند خانواده عروس شــان وضع مالى خوبى دارند و 

به همين دليل ديه را يكجا مى خواهند.
به گزارش «ايــران»، دى ســال گذشــته زن جوانى به نام 
«سميرا» با همدســتى خواهر ١٤ ســاله اش «سارا» و مرد 
غريبه اى به  نام «على»، شــوهرش را با آبميوه سمى به قتل 
رســاند. پس از آغاز تحقيقات، دســتگيرى عامالن قتل و 
اعتراف هاى متهمان، پرونده به دادگاه كيفرى استان تهران 
فرستاده شد. متهمان نيز در دادگاهى به رياست قاضى اصغر 
عبداللهى پاى ميز محاكمه ايستادند. در ابتداى جلسه، نماينده 
دادستان با توجه به صدور كيفرخواست با موضوع مشاركت 
در قتل براى دو خواهر و معاونت در قتــل براى مرد غريبه، 
خواستار مجازات متهمان شــدند. سپس اولياى دم نيز براى 
عامل قتل فرزندشان درخواست قصاص كردند.وقتى نوبت 
به متهمان رسيد سميرا-همسر مقتول- در دفاع از خود گفت: 
«همسرم با سارا مشكل داشت و اجازه نمى داد او به خانه ما 
بيايد. او مى گفت خواهرم مشكل اخالقى دارد. يك روز سارا 
ســراغم آمد و مدعى شد با پســرى به نام على ارتباط دارد و 
اگر در قتل شــوهرم به على كمك نكنم، من و فرزندانم را 
مى كشد. نمى دانم چرا على اين نقشــه را طراحى كرد. على 
از من و خواهرم خواست آبميوه  مسمومى تهيه كنيم و با آن 
شوهرم را بكشــيم. من قبول نكردم اما از تهديدهاى على 
مى ترسيدم. روز حادثه ســارا به بهانه اينكه براى من تبلت 
آورده به خانه مان آمد و نوشيدنى مســموم را به شوهرم داد. 
همسرم نيز بى خبر از مســموم بودن نوشيدنى، آن را خورد و 

جانش را از دست داد.» 
سپس نوبت سارا شد اما او نيز قتل را گردن خواهرش انداخت 
و گفت: «ســميرا دروغ مى گويد چراكه او با همدستى على، 
شوهرش را كشــت. روز حادثه من چند بار به شوهرخواهرم 

گفتم كه نوشيدنى را نخور، اما خواهرم مرا به اتاقى كشاند و 
تهديد كرد سكوت كنم. على و سميرا اين نقشه را اجرا كردند و 
على در پيامى، روش ساخت نوشيدنى مسموم را به او توضيح 

داده بود.»
على سومين متهم پرونده كه از ســوى هر دو خواهر مجرم 
معرفى شــده بود، با رد ادعاهاى آنها گفــت: «من با اين دو 
خواهر ارتباطى نداشــتم و تمام حرف هايشان كذب محض

 است.»
در پايان اين جلســه قضات پس از بررسى شواهد، مدارك و 
اظهارات متهمان، زن جوان را به اتهام قتل عمد به قصاص 
محكوم كردند، خواهــر نوجوانش را به اتهام مشــاركت در 
قتل(با اعمال ماده ٩١ قانون مجازات اســالمى و ممنوعيت 
اعدام افراد زير ١٨ ســال) به پرداخت نصف ديه و پنج سال 
زندان به كانون اصالح و تربيت فرستادند و مرد غريبه را نيز 
تبرئه كردند. اين احكام در ديوان عالى كشور نيز تأييد و براى 

اجرا به شعبه اجراى احكام فرستاده شد.
با تأييد اين حكم متهم نوجوان پرونده، صبح روز چهارشنبه 
به  دادگاه درخواست اعســار داد و خواستار پرداخت اقساطى 
مبلغ ديه شد. اما اولياى دم به اين درخواست اعتراض كردند و 
مدعى شدند خانواده متهم متمول بوده و با توجه به اينكه تنها 
دو هزار متر زمين به نام دختر كوچك خانواده-متهم رديف 
دوم- ثبت شده است، خواستار دريافت مبلغ كامل ديه هستند.
در پايان اين جلسه قضات وارد شور شدند و براى تصميم گيرى 
درباره درخواســت متهم طى مكاتبه با كارشناسان قضائى 
اســتان لرســتان، دســتور تحقيق درباره وضعيــت مالى 
والدين متهم را صــادر كردند تا براســاس آن درباره متهم

 حكم بدهند.

زنى در حال تــردد در آشــپزخانه بود ك ه 
ناگهان كف آشپزخانه فروكش كرده و وى 
به عمق ١٢ مترى يــك حلقه چاه قديمى 

سقوط كرد!
 ســاعت ١٣و٣٠دقيقه ظهر چهارشــنبه 
فروكش كردن كف ســاختمان در خيابان 
خاوران تهران به ســامانه ١٢٥ اعالم شد 
وآتش نشانان به همراه گروه امداد و نجات 

به محل حادثه اعزام شدند.
حســن عليمردان؛ مدير منطقه ٨ عمليات 
آتش نشانى كه به همراه نيروهاى عملياتى 
در محل حادثــه حضور داشــت، درباره 
جزئيات ايــن حادثه اظهار كــرد: در يك 
ساختمان مســكونى دو طبقه به مساحت 
تقريبى ٨٠ مترمربع، زنى حدوداً ٥٠ ساله در 
حال تردد در آشپزخانه بود كه ناگهان كف 
آشپزخانه فروكش كرده و وى به عمق ١٢ 
مترى يك حلقه چاه قديمى سقوط كرده 

بود. وى ادامه داد: آتش نشانان به محض 
رسيدن به محل حادثه، ديواره هاى حفره 
ايجاد شــده را كه هر لحظه امكان ريزش 
داشت ايمن ســازى كردند و با استفاده از 
تجهيزات مخصوص، مشغول امدادرسانى 
به زن ميانسال شــدند. عيلمردان گفت: 

نيروهــاى عملياتــى در كوتاه ترين زمان 
ممكن خود را به انتهاى چاه رساندند و زن 
ميانسال را كه از ناحيه پا دچار آسيب ديدگى 
شده بود با احتياط كامل، از چاه خارج كردند 
و براى مداوا تحويل كادر پزشكى اورژانس 

دادند.

بوميان روستايى در اندونزى تكه هاى جســد كارگر گمشده اى را پس از چند روز 
جستجو از شكم كروكوديل ٦ مترى بيرون كشيدند.

«اندى آسو ارنگ» ٣٦ ساله كارگر ساختمانى در شهر بورنو اندونزى در حالى پيدا 
شد كه به شدت خونريزى مى كرد و مشخص بود توســط حيوانى وحشى دريده 

شده است.
نيروهاى پليس با گزارش اين حادثه فوراً به محل اعزام شــده و موفق شــدند تا 
كروكوديل غول پيكرى را كه نزديك جسد حركت مى كرد با شليك گلوله از پاى 
درآورند. بعد از بيرون كشيدن كروكوديل از آب شكم او را باز كردند و يكى از پاها و 

دستان جدا شده از جسد مرد جوان را از شكم حيوان كشف كردند.

مرد جوانى كه حوالى نيمه شب چهارشــنبه قصد داشت تا به زور وارد خانه اى در 
روستاى طلينه از توابع لردگان استان چهار محال و بختيارى شود، با گلوله اسلحه 

شكارى به قتل رسيد.
زنى كه متهم اســت مرد جوان را با شــليك گلوله به قتل رسانده است، مى  گويد 
كه مقتول قصد تعرض به وى را داشــته است. زن ٣٥ ســاله در اظهارات خود به 
پليس گفت: «من به تنهايى در خانه بودم كه متوجه شــدم اين مرد به زور قصد 
ورود به خانه و تعرض را دارد كه دســت به اســلحه بردم و به او شــليك كردم

 كه كشته شد.» 
تحقيقات بيشــتر پليس در اين باره ادامه دارد و متهم براى بررسى هاى بيشتر به 

همراه سالحش به مقامات مسئول تحويل داده شد.

جسد نگهبان آب بندان فريدونكنار كشف شد.
به گزارش ايسنا، «على تقى نژاد» نگهبان آب بندان فريدونكنار از روز دوشنبه ١٤ 
اسفندماه ساعت هشت شب از خانه بيرون مى رود و تأخير در بازگشت وى موجب 

نگرانى خانواده مى شود.
روز سه شنبه لباس هاى اين فرد در كنار آب بندان روستاى زاهدكال پيدا مى شود و 
به همين سبب تيم هاى امدادى هالل احمر و غواصان از صبح روز سه شنبه براى 
يافتن اين فرد به آب بندان هاى زاهدكال اعزام شدند ولى تيم تجسس موفق به 
يافتن فرد گم شده نشــد. در ادامه عمليات صبح روز چهارشنبه اهالى محل كه با 
قايق در جستجو بودند در حوالى ساعت ١٠ صبح جسد بى جان او را در آب بندان 

روستاى زاهدكال پيدا كردند.
فرمانــده انتظامــى فريدونكنــار با اشــاره بــه اينكه ايــن فرد بــه بيمارى
 صــرع مبتــال بــوده، اظهار كــرد: وى كــه نگهبــان آب بنــدان بــوده در 
حال گشــتزنى دچار تشــنج و حمله  عصبى شــده و به داخــل آب بندان پرت

 مى شود. 
غالمحسين رمضان نژاد خاطرنشــان كرد: پس از ٢٤ ساعت تالش امدادگران و 

غواصان جنازه اين فرد از داخل آب بندان بيرون كشيده شد.

مردى در سارى صبح روز پنج شــنبه ابتدا پسر خود را حلق آويز كرد و سپس خود 
را به دار آويخت.

عباسى مديركل پزشــكى قانونى مازندران با تأييد خبر كشــف جسد دو نفر در 
سارى گفت: يك گروه از كارشناسان پزشكى قانونى استان براى شناسايى هويت 

جانباختگان و علت مرگ آنان به منطقه اعزام شدند. 
وى با بيان اينكه اين حادثه در بلوار امام رضا (ع) سارى رخ داده است، افزود: اجساد 
دو جانباخته اين حادثه براى بررسى زمان و نحوه مرگ به سردخانه پزشكى قانونى 
شهرستان ســارى انتقال يافت. عباسى گفت: كارشناســان پزشكى قانونى اين 

شهرستان در حال بررسى علت مرگ هستند.
ســرهنگ فغانى، رئيس پليس اطالعات و امنيت عمومــى فرماندهى انتظامى 
مازندران نيز گفت: پدر يك خانواده صبح روز پنج شنبه ابتدا پسر خود را حلق آويز 
كرد و سپس خود را به دار آويخت. وى با بيان اينكه علت اين حادثه ظاهراً مسائل 

خانوادگى بود، افزود: علت اصلى اين واقعه در دست بررسى است.

سرنوشت شوم ٢ خواهر جنايتكار

مردى بــرادر خود را كشــت و پا به فرار گذاشــت اما 
كمتر از يك ســاعت بعد در مخفيگاهش بازداشــت 

شد.
رئيس پليــس پيشــگيرى پايتخت با اعــالم خبر 
فوق گفت: فــردى ٥٠ ســاله در بلــوار كاوه قلهك 
برادرش را به قتل رســاند كه پس از اطــالع كالنترى 
١٢٤ قلهك ســريعاً رئيس كالنترى و تيــم عملياتى 
با حضور در محل قاتل را در كمتر از يك ساعت دستگير 

كردند.
سرهنگ رضا بستو افزود: تحقيقات اوليه حكايت از آن 

دارد مقتول مجرد ٥٤ ساله و به همراه مادرش در طبقه 
همكف ســاختمان دو طبقه زندگى مى كرد و برادرش 
(قاتل) به همراه فرزند و همســرش در طبقه اول ساكن 

هستند. 
رئيس پليــس پيشــگيرى پايتخــت با اشــاره به 
درگيــرى صــورت گرفتــه اظهاركرد: همســر قاتل 
به خانه مادر شــوهرش مى رود و در حالــى كه خاله 
شــوهرش، مقتول و مادرش در خانه بودنــد ناگهان
 مقتــول بــا وى درگير مــى شــود كه اهــل خانه

 وســاطت مى كننــد و ايــن زن را به بيــرون هدايت 

مى كنند.
ســرهنگ بســتو ادامه داد: در همين حين قاتل وارد 
ساختمان مى شود و وضعيت همسرش را كه مشاهده 
مى كند عصبانى مى شــود، چاقو بر مى دارد و به واحد 
برادرش مــى رود و با چاقو به گــردن و پهلو و قلب وى 
ضرباتى وارد مى كنــد كه منجر به فوتش مى شــود. 
ظاهراً دو برادر بــا هم اختالفى در خصوص مســائل 
مالى داشــته اند. وى خاطرنشــان كــرد: موضوع به
 اطالع بازپرس كشــيك قتــل رســيده و تحقيقات

 تكميلى در اين خصوص ادامه دارد.

 توهين به همسر، بهانه اى براى سالخى برادر 

كشف دست و پاى ك ارگر گمشده از شكم كروكوديل

مرگ  مرد متجاوز با شليك گلوله زن جوان 

مرگ نگهبان بر اثر غرق شدن در آب بندان

خودكشى پدر پس از  به دار آويختن پسر

پسر جوان مادرش را 
اشتباهى كشت

نامه اى پس از 
١٣٢ سال  به 
ساحل رسيد 

كف آشپزخانه زن ميانسال را بلعيد
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در هر صبح و شام از خدا بترس و از فریبکارى دنیا بر نفس 
خویش بیمناك باش و هیچگاه ازدنیــا ایمن مباش، بدان که 
اگر براى چیزهایى که دوست مى دارى، یا آنچه خوشایند 
تو نیســت، خود را باز ندارى، هوس ها تــو را به زیان هاى 

موال على (ع)فراوانى خواهند کشید.

«با توجه به اینکه ایمنى عبور لوله هاى نفت و گاز مازون از شهر تیران 
باید مدنظر قرار گرفته و در عمقى که واحدهاى فنى اعالم مى کنند 
ایمن سازى شود، 40 درصد بهاى تمام شده پروژه هایمان را افزایش 
مى دهد ولى متأسفانه هیچگونه عوارضى به شهر تیران، بابت این امر 
پرداخت نمى شود. این در حالى است که حریم این لوله ها در شهر، 

آالیندگى بصرى به همراه دارد و شهر را هم نازیبا مى کند.»
شهردار تیران در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان با بیان این مطلب 
گفت: قطعاً شهردارى تیران در سال آینده با استفاده از همه ظرفیت ها 
و پتانسیل هاى قانونى خود، نســبت به اخذ حق و حقوق شهروندان 

تیران در این راستا اقدام خواهد کرد.
پیمان شــکرزاده اظهــار کــرد: اصــوًال بدهــى، دامنگیر همه 
شهردارى هاست و شهردارى تیران نیز از این قانون مستثنى نیست 
و به اندازه بودجه سالیانه در زمانى که شهر تحویل شد بدهى داشته 

است. 
وى با بیان اینکه در دوره پنجم شوراى اسالمى، نگاه مدیریت عوض 
شده و براى ایجاد درآمد در شهردارى کمیسیون ماده 77 فعال شد، 
گفت: با فعالیت کمیسیون ماده77 سعى شد معوقات ادارات دولتى که 
به شهردارى بدهکار بودند دریافت شود که تاکنون بخشى دریافت 
شده است و بخشــى از معوقات در آینده نزدیک وصول مى شود و 

صرف اجراى پروژه هاى عمرانى در شهر تیران خواهد شد.

     شهردارى ها درآمد پایدار ندارند
شهردار تیران گفت: پس از یکصد سال که از تأسیس شهردارى ها 
مى گذرد ولى هنوز شــهردارى ها تعریف مستقل براى درآمد پایدار 
ندارند که این امر مدیران شــهرى را دچار سردرگمى کرده است و 
ما سعى داریم در سال آینده با کمک سایر شهردارى ها بررسى هاى 

کامل ترى براى درآمد پایدار شهردارى ها داشته باشیم.
شکرزاده در پاسخ به این سئوال که برنامه شــما به عنوان نماینده 
عده اى از شــهرداران اســتان اصفهان در پیگیرى ماده 43 برنامه 
توسعه ششم که به نوعى مى تواند مرتبط با درآمد شهردارى ها باشد 
چیست؟ گفت: در برنامه ششــم در ماده 43، قرار است درصدى از 
محل فروش منابع معدنى اختصاص به آسیب هاى وارده در محدوده 
شهر داده شود و اســتاندار اصفهان نیز با نگاهى باز، ما را به معاونت 
عمرانى و اداره صنعت، معدن و تجارت معرفى کرده اند، تا در بحث 
آیین نامه اجرایى ماده 43 شرکت کرده و با برگزارى جلسات متعدد 
این آیین نامه بخشى از حقوق شــهرها را وصول و در توسعه شهر از 

آن بهره گیرى نماید.

     مشکل بدهکاران
شکرزاده عدم پرداخت عوارض از سوى سازمان هاى خدمات رسان 
و ادارات دولتى را از مشکالت برشمرد و گفت: برخى از سازمان هاى 
خدمات رسان به شهردارى بدهکار هستند و عوارضى براى شهر ایجاد 
مى کنند و به نوعى بار آنها بر دوش شــهردارى است. ضمن اینکه 
تعرفه هایى که تصویب شده تاکنون مغفول مانده است و امید داریم 

در سال آینده نسبت به وصول آنها که حق شهر است دست یابیم.
وى اضافه کرد: شهردارى تیران در سال 95، بیش از یک میلیارد و 
200 میلیون تومان از دستگاه هاى دولتى طلبکار بوده است که 570 
میلیون تومان آن به صورت اوراق قرضه دریافت شد. این در حالى 

است که جمع مطالبات شهردارى تیران شامل باقیمانده سال 95 و 
مطالبات ســال 96، به 1/5 میلیارد تومان مى رسد که جزو مطالبات 

وصول نشده به شمار مى رود.
شــهردار تیران البته به نکته قابل توجهى هم اشاره کرد و آن اینکه 
علیرغم عدم دریافت مطالبات و بدهى، شهردارى با برنامه ریزى هاى 
منسجم، کارها را ناتمام نگذاشــته و کمیسیون هاى مختلف فعال 
هستند، تا خدمات رسانى به شهروندان تیران تسهیل و تسریع شود و 
بدینسان شاهد اتفاقات پایه اى خوبى با شکل گیرى این کمیسیون ها 
و اخذ مصوبــات الزم در بخش هــاى عمرانى، خدمات شــهرى، 

شهرسازى، مالى ادارى و... باشیم.

     تشریح اقدامات
شکرزاده با تشریح اقدامات انجام شده در دوره جدید در بخش هاى 
مختلف شــهردارى اظهار کرد: در دوره جدید در بخش مالى ادارى 
شهردارى تیران، آیین نامه و دســتورالعمل هایى همچون دفترچه 
تبصره 11 ماده 100، آیین نامه وصول عــوارض و... که قبًال وجود 
نداشت با رویکرد جدید تدوین، تنظیم و مصوب شد و در حین تنظیم 
این دســتورالعمل ها و آیین نامه ها، بودجه سال آینده نیز تنظیم و به 
شوراى شهر تقدیم شد و نباید فراموش کرد که همه این اقدامات با 
نگاه کارشناسانه و سعه صدر اعضاى شوراى اسالمى شهر تیران که 
سنگ تمام گذاشتند صورت پذیرفت. عالوه بر این، اصالح حساب ها 
مدنظر قرار گرفت و در نظر است تیمى براى بررسى هزینه هاى مازاد 
در شهردارى تیران تشکیل شــود تا در صورت نیاز اقدام به اصالح 
ساختار شــده و از هزینه کردهاى بى مورد و اضافى جلوگیرى کنیم. 
البته در این راستا تالش است در ساختار ادارى نیز از پرسنل کیفى 

بهره گیرى شود. 

    اولویتى به نام پروژه هاى عمرانى
شهردار تیران گفت: بخش عمرانى تاکنون فعالیت هاى اثربخشى 
داشته است و به نظر مى رسد شهردارى تیران با قدمت 60 ساله و به 
عنوان مرکز شهرســتان تیران و کرون با توجه به شرایط موجود در 
گذشته آن گونه که باید رشد نکرده و حتى امروز با آنچه باید فاصله 
دارد، ولى حق مردم شــریف، مؤمن، متعهد و والیتمدار شهر تیران 
بیش از اینهاست و باید تالش گسترده ترى در بخش عمران و آبادانى 

صورت گیرد.
شکرزاده اجراى پروژه هاى عمرانى در شهر تیران را یکى از اولویت ها 
برشمرد و گفت: امروز اصالح خیابان هاى محوطه کارگاهى در شمال 
شهر، کلید خورده و هم اکنون دو پیمانکار در این محدوده فعال هستند 
و در حقیقت محوطه به کارگاه عمرانى تبدیل شده است و سعى داریم 
به منظور به حداقل رساندن مشکالت مردم در این بخش، نیمه اول 

سال آینده آن را افتتاح کنیم.
وى ادامه داد: فاز اول اصالح ورودى شمالى شهر تیران با نظر مساعد 
اداره راهدارى، تا پایان سال جارى به اتمام مى رسد تا حداقل یکى 
از ورودى هاى شهر براى مســافران نوروزى مورد استفاده مطلوب 

قرار گیرد.
شهردار تیران از اجراى آســفالت معابر و لکه گیرى ترانشه هاى سطح 
شهر هم خبر داد و گفت: این کار در سال آینده نیز استمرار مى یابد تا گذر 
آسفالت نشده نداشته باشیم. همچنین سعى مى شود تا پایان دوره پنجم 
شورا، مشکل آسفالت و لکه گیرى در شهر برطرف شود یا به حداقل برسد.

    پیگیرى مشکل یک جاده
شکرزاده در پاسخ به این ســئوال که براى جاده تیران به سامان که 
به «جاده مرگ» معروف است، شورا و شهردارى در دوره پنجم چه 
اقداماتى کرده اند؟ گفت: یکى از مطالبات مردم و شهروندان در ابتداى 
پذیرش مسئولیت شهردارى، برطرف کردن مشکل جاده تیران به 

سامان بود که اعضاى شورا و شهردار پیگیرى کردند.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه بخشــى از جاده در حریم شهر تیران 
قرار گرفتــه و ادارات دیگرى باید این کار را انجــام دهند و با توجه 
به مصوبات شورا و برگزارى جلســه با فرماندار شهرستان تیران و 
کرون، قرار شد شهردارى تیران با همکارى راه و شهرسازى نسبت 
به آزادسازى مسیر اقدام کنند که در این رابطه نیز جلسات متعددى 
در شهردارى با مالکین، شوراى کشــاورزى، اداره راه و شهرسازى 
با محوریت شورا و شهردارى تیران برگزار شــد و از 33 پالکى که 
در مســیر جاده قرار دارند با 22 پالك توافق انجام شد و آزادسازى 
و جابه جایى اشجار در بخش عمده اى از باغات صورت گرفته و بقیه 
پالك ها نیز حداکثر تا نیمه اول ســال آینده آزادسازى خواهد شد و 
بدینسان تاکنون شــهردارى به تعهد خود در زمینه آزادسازى عمل 
کرده و 50 درصد کار انجام شده اســت. بنابراین انتظار است سایر 
ادارات همچون راه و شهرسازى و راهدارى نســبت به انجام آغاز 

عملیات در ساخت این جاده، قبل از پایان سال جارى، اقدام کنند.

     پل ورودى شهر حذف مى شود
شهردار تیران با بیان اینکه براى بررسى طرح پل ورودى شرقى در 
شهر تیران که نیاز به اصالح داشــت تاکنون دو جلسه برگزار شده 
گفت: پل ورودى شرقى حذف خواهد شــد و پیش بینى مى شود با 
مشارکت اداره راه و شهرسازى، راهدارى و شــهردارى تیران این 
پروژه اجرایى شــود. البته ما آمادگى داریم تا هر زمانى که تفکیک 
وظایف صورت گیرد مناقصه را برگزار کنیم و به شدت پیگیر اجراى 

آن هستیم، تا انتظار مردم، تحقق یابد و در تردد تسهیل شود.
شــکرزاده از همکارى اداره برق تیران در تأمین روشنایى محوطه 
کارگاهى در فاز 2 قدردانى کرد و گفت: احداث پارك محلى صادقیه 

آغاز شده و براى آغاز سال جدید، مى تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وى میدان تالش، جاده بهزیســتى، جدول، کانال و زیرسازى جاده 
جنوب اردوگاه آموزش و پرورش (فارابى تا نشاط)، جاده ورودى غربى 
فدك، تکمیل محوطه سازى فرهنگسراى شهردارى، جدول اداره راه 
و شهرسازى، موزاییک پیاده روهاى معابر شهر، زیرسازى آسفالت و 
جدول ورودى حوزه علمیه و... را از دیگر اقدامات انجام شده بخش 
عمرانى برشمرد و گفت: براى پاســخگویى به مطالبات بانوان هم 
در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به  اجراى  باغ بانوان در پنج هزار 

مترمربع اقدام مى کنیم.
شهردار تیران به شهروندان این شهر نوید داد در حوزه خدمات شهرى 
و توسعه شهر و زیباسازى آن، تغییراتى را در آینده حس خواهند کرد 
و در برنامه جمع آورى حمل زباله به منظور رفاه حال مردم، تسهیل 

مى شود.
وى همچنین اذعان داشت: اصالح کلى بلوار امام(ره) در حال بررسى 

و طراحى است تا بلوارى زیبا و فاخر در سطح شهر آماده شود.

     رشد بودجه سال آینده
شکرزاده با بیان اینکه بودجه پیش بینى شده سال آینده شهردارى 
تیران نسبت به سال گذشــته 25 درصد رشد دارد، گفت: با توجه به 
اینکه از نظر قانون باید 40 درصد بودجه عمرانى و 60 درصد جارى 
باشد شورا و شــهردارى تیران با رویکردى جدید در جهت توسعه 
و عمران شــهر 52 درصد بودجه را عمرانــى و 48 درصد را جارى 

اختصاص داده است. 
شهردار تیران گفت: مباحث طراحى، طرح تفصیلى، صدور پروانه و 
پاسخگویى به درخواست هاى مردمى از اقدامات مؤثرى است که در 

این مدت در واحد شهردارى تیران انجام شده است.
شــکرزاده با بیان اینکه پرســنل آتش نشــانى تیــران به صورت 
شبانه روزى آماده خدمات رسانى در سطح شهر و شهرستان تیران و 
کرون هستند گفت: طى سه ماه اخیر بیش از هزار و 200 دانش آموز و 
کودکان مهدکودك، آموزش اطفاى حریق را فراگرفتند و از مسئوالن 
انتظار مى رود نسبت به تأمین نیروهاى آتش نشان و تجهیز امکانات 

آتش نشانى در سطح شهرستان تیران و کرون اقدام کنند.
وى از ایجاد کمیته فرهنگ شهروندى و تبلیغات محیطى از سوى 
شوراى اسالمى و روابط عمومى شــهردارى تیران خبر داد و گفت: 
در سال آینده آموزش فرهنگ شهروندى به صورت محله محورى 
مدنظر خواهد بود، تا مردم شریف و شهروندان فرهیخته تیران بدانند 
که خادمانشان در شورا و شهردارى به صورت شبانه روزى در جهت 
خدمات رسانى مطلوب و رضایتمندى بیشتر شهروندان گام برداشته 
و شورا و شهردارى با مشارکت مردم در مدیریت شهرى، در پایان این 
دوره، شاهد شتاب بسیار خوبى در توسعه شهر خواهند بود. شکرزاده 
شهردار تیران از تدوین برنامه پنجساله شهردارى خبر داد و گفت: 
برنامه پنجساله شهردارى تیران هم اکنون از سوى مشاور در حال 
تدوین بوده و 30 درصد انجام شده و امید است در اوایل سال آینده، 

تقدیم شورا  گردد. 

     فرش قرمز براى سرمایه گذاران
شهردار تیران اظهار کرد: با تصویب و ایجاد واحد سرمایه گذارى در 
شهر تیران، ما به صورت واقعى و نه شعارى فرش قرمز را براى همه 

سرمایه گذاران گسترده ایم. 
شکرزاده تیران را شاهراه فرصت هاى سرمایه گذارى ایران دانست 
و افزود: امروزه اهمیت و جایگاه بخش خصوصى در سرمایه گذارى 
شــهرى امرى انکارناپذیر اســت و با توجه به شــرایط حاکم بر 
شهردارى ها، پیشــرفت و رونق اقتصادى شهرى بدون مشارکت 
بخش خصوصى در مدیریت شهرى و جذب سرمایه گذارى در حوزه 

شهرى ممکن نخواهد بود.
وى افزود: شــهر تیران به عنوان دومین شهر سبز استان اصفهان 
با جاذبه هاى گردشــگرى چهارفصل و مناظر بکر طبیعى و ابنیه 
تاریخى و نیز قدیمى ترین منطقه حفاظت شده در جهان، زمینه ساز 
طیف گســترده اى از پروژه هاى ســرمایه گذارى خواهد بود. لذا با 
توجه به رویکرد جدید شــوراى اسالمى شــهر و شهردارى تیران 
در جهت جذب ســرمایه گذار و فراهم آوردن شــرایط ایده آل به 
منظور افزایش مشــارکت بخش خصوصى برنامه ریزى کرده ایم 
و از همه ظرفیت هاى خود در جهت تشــویق، ترغیب و حمایت از 
سرمایه گذاران و به تعبیر دیگر توسعه گران شهرى استفاده خواهیم 

کرد.

   توافق با ترکیه و ایتالیا
شکرزاده که حدود هفت ماه است به سمت شهردار تیران منصوب 
شده گفت: یک ماه پس از حضورم در شــهردارى تیران، همایش 
جذب ســرمایه گذار با دعوت از دکتر ندیم پدر ســرمایه گذارى در 
شهردارى هاى کشور را برگزار کردیم که با استقبال خوبى همراه بود. 
البته در فرصتى دیگر و در همایش سرمایه گذارى در تهران شرکت 
کردیم که منجر به توافقنامه اولیه با شرکت هاى ترکیه اى و ایتالیایى 
و البته دو سرمایه گذار داخلى شد که واحد سرمایه گذارى شهردارى 

تیران تا حصول نتیجه نهایى پیگیر این توافقنامه ها خواهد بود.
وى که دبیر ستاد بازآفرینى شهرســتان تیران و کرون نیز هست، 
گفت: براى احیاى بافت تاریخى و بازآفرینى ناکارآمدى شــهرى، 
مشــاور انتخاب شــده و در حوزه بومگــردى برنامه هاى خوبى 
داریم. این در حالى اســت که ســعى داریم بازار روز تیران را هم 

ساماندهى کنیم.

شهردار تیران در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان: شهردار تیران در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان: 

تیران، شاهراه فرصت هاى سرمایه گذارى استتیران، شاهراه فرصت هاى سرمایه گذارى است

ساسان اکبرزاده



تاريخ ٠٩٣١٨٠ سال چهاردهمشنبه  ١٩ اسفند  ماه   ١٣٩٦

   چگونه حمله آلمان به منطقه آردنن با شكست روبه رو شد    

حمله آلمان به منطقه آردنن در دسامبر ١٩٤٤، آمريكايى ها را غافلگير و خط مقدم جنگ 
را كيلومترها جابه جا كرد. 

جنگ «بالگه» آخرين تعرض 
زرهى آلمان در طول جنگ جهانى 

دوم بود. اين پيروزى ثمره تالش 
متفقين بود ولى آمريكا در اين 

عمليات نسبت به بقيه عمليات هايش 
بيشترين تلفات جنگ جهانى دوم 

را داشت.

كادوى كريسمس 
هواپيماهاى تداركاتى ٤٧C-  آمريكا 

مايحتاج ضرورى را براى رزمندگان در 
مضيقه باستون بردند.

مغز متفكر يا ديوانه
هيتلر خودش را استاد برنامه ريزى 

استراتژيك مى دانست و براى 
همين از مشورت با ژنرال هايش 

امتناع مى كرد.

 فيلمى كه همراه  يكى از اسراى نازى  بود، 
شواهد پيشروى سال ١٩٤٤ به بلژيك را 

آشكار كرد.

 مكان: جنگل هاى آردنن، 
بلژيك و لوكزامبورگ

 زمان: ١٦ دسامبر ١٩٤٤ تا 
٢٥ ژانويه ١٩٤٥

 طرفين درگير: آلمان ها 
(٢٥٠ هزار نفر كه به ٤٠٠ هزار 
نفر رسيدند) و متفقين (٨٥ هزار 
نفر كه به ٦٠٠ هزار نفر رسيدند)

 علت جنگ: آلمان سعى 
مى كند به بنادر ارتباطى برسد

نتيجه: پيروزى متفقين

جنگ آردنن در يك نگاه
 ٣٠٠٠
غير نظامى در 
طول اين جنگ 

كشته شدند

 ٨٠٠
تانك از طرفين 
جنگ نابود شد

 ١٢٥٥٠٠٠
خمپاره آمريكايى 

در طول اين جنگ از 
٤١٥٥ خمپاره انداز 

شليك شد.

 سرجوخه آلمانى «وايهلم 
اشميت» تحت عنوان 

جاسوس و در لباس 
نظامى آمريكا دستگير و 
توسط متفقين اعدام شد

دوست يا دشمن

يكى از مهره هاى اصلى نقشه آلمان ها 
در حمله آدرنن، يك مأموريت سرى با 
نام رمزى «گريف» (اندوه) بود. با دستور 
مستقيم «آدولف هيتلر»، فرمانده كهنه كار 
اس اس به نام «اتو اسكورزنى» به سربازان 
آلمانى كه مى توانستند انگليسى حرف بزنند 
لباس نظامى آمريــكا را پوشــاند و آنها را با 
اســلحه هاى ضبط شــده از متفقين مجهز 
كرد. به اين سربازان همچنين اتومبيل هاى 
جيپ هم داده شد. اين نيروها بعد از تجهيز، 
به عنوان نيروهاى خودى از خطوط آمريكا گذشــتند. مأموريت آنهــا اين بود كه يكى 
از پل هاى مهم رودخانه «موز» را تســخير كنند اما  از عهده چنيــن كارى بر نيامدند 
اگرچه توانســتند ســيم هاى تلفن را قطع كنند، عالمت جاده ها را تغييــر دهند و به 
طور كلى آشــوبى به وجود آورند. وقتى شايعه شــد آنها مى خواهند ژنرال «آيزنهاور» 
را بدزدند، اين فرمانــده اصلى متفقين تصميــم گرفت ازمركز عمليــات بنابر داليل 
امنيتى خارج نشــود. گردان هاى متفقين هم پســت هاى ايســت بازرســى تشكيل 
دادند و از عابــران در مورد پايتخت ايالــت ها و فرهنگ آمريكايى ســئوال مى كردند 

تا آنهــا را تأييد هويت كنند. حتى كار به جايى رســيد كه فيلد مارشــال «مونت 
گومرى»،  فرمانده ارشد انگليس وقتى مى خواســت از يكى از اين پست ها 

عبور كند، به الستيك اتومبيلش شليك شد. ژنرال «عمر بردلى» از آنچه در 
اين پست ها گذشته مى گويد: «سه بار از اين ايستگاه ها عبور كردم، اولين 
بار بايد اسپرينگ فيلدز را به عنوان مركز ايالت ايلينويز معرفى مى كردم، 
دومين دفعه بايد يك سرباز را در صحنه اى از نبرد پيدا مى كردم، مرتبه سوم 

بايد شوهر "بتى گرابل" [بازيگر مشهور آمريكايى] را در آن سال نام مى بردم.»

در اواخر سال ١٩٤٤ و  در آخرين ماه هاى جنگ جهانى دوم، 
«تروى ميدلتون»، فرمانده آمريكايى مستقر در آردنن (منطقه 
اى كوهستانى بين بلژيك و لوكزامبورگ) نگران بود. او چهار 
واحد ١٥هزار نفرى در اختيار داشت و بايد ١٤٢ كيلومتر مربع 
را پوشــش مى داد اين در حالى بود كه دو واحد از اين چهار 
واحد براى تجديد قوا بعد از نبردى ســخت آمده بودند و دو 
واحد باقيمانده هم عموماً فاقد تجربه جنگى بودند. ولى وقتى 
ميدلتون دغدغه هايش را با «عمر بردلى»، فرمانده ارتشش در 
ميان گذاشت، بردلى به آنها اعتنايى نكرد. گرچه آلمان ها چهار 
سال پيش در سال ١٩٤٠ به آردنن حمله كرده بودند، فرمانده 
ارتش بر اين باور بود كه آنها آنقدر ضعيف شده اندكه نمى توانند 
دوباره به آردنن حمله كنند. فرمانده به ميدلتون گفت: «نگران 
نباش، تروى! آنها (آلمان ها) از اين طرف عبور نمى كنند.» 

ولى هيتلر ايده ديگرى داشت.
ســال ١٩٤٤ به پايان خود نزديك مى شد و متفقين به شرق 
و غــرب ارتش رايش رســيده بودند كه هيتلر با نقشــه اى 
بلندپروازانه فكر مى كرد مى تواند همه شكست هاى گذشته 
را جبران كند. او معتقد بود ارتش آلمان مى تواند مثل ســال 
١٩٤٠ از ميان تپه ها و جنگل هاى كمتر محافظت شده آردنن 
عبور كنــد، از رودخانه «موز» كه از ميان اروپا مى گذشــت 
بگذرد، سپس به سمت شمال برود و شهر بندرى «انتورپ» 
بلژيك را تصرف كند تا آمريكا را از هم پيمانان انگليســى و 
كانادايى اش جدا كند و انگليس را نيز نابود كند. هيتلر معتقد بود 
اتحاد غربى ها بعد از اين رويداد از بين مى رود و دست آلمان 

براى مقابله با ارتش سرخ روسيه در جبهه شرقى باز خواهد 
شد. ولى وقتى او نقشه اش را به فرمانده هاى ارشدش گفت، 

آنها كامًال مضطرب شدند.
بعدها  فيلد مارشال «جرد ون رونستد»، فرمانده غربى ارتش 
آلمان نوشت: «براى من واضح بود كه نيروهاى در دسترس 
بســيار كم بودند، در حقيقت هيچ سربازى اميدى به اجرايى 
بودن نقشه تسخير آنتورپ نداشت. ولى من مى دانستم كه با 

هيتلر صحبت از احتماالت، غير ممكن است.»
حتى ژنرال متعصب اس اس به نام «سپ ديتريچ» كه بسيار به 
هيتلر وفادار بود هم نسبت به اين طرح بدبين بود. او با اعتراض 
مى گفت: «همه چيزى كه هيتلر از من مى خواهد اين است 
كه از رودخانه عبور كنم، شهر بروكسل بلژيك را تسخير كنم و 
بعد به شهر بندرى آنتورپ بروم آنهم در بدترين موقع سال كه 

برف زيادى باريده است.»
فيلد مارشال ون رونستد اعتقاد داشت  بايد  حمله كوچك ترى 
را ترتيب داد ولى وقتى دستور هيتلر به  او رسيد، اين كلمات با 
دست خط پيشوا بر روى كاغذ مخصوص دستور حمله نوشته 

شده بود: «برنامه قابل جايگزينى نيست.»

آغاز قمار بزرگ
در ســكوت ارتباط راديويى، آلمان ها ١٨ واحد را به موقعيت 
حمله بردند. حتى ُســم ٥٠ هزار اســب تداركاتى را با پارچه 
پوشــانده بودند تــا هيچ صدايى ايجاد نشــود. ســپس در 
سحرگاهان ١٦ دســامبر، حمله آغاز شــد. با ريختن بارانى 

از مهمات بر ســر آمريكايى هــا، آلمان به ســمت خطوط 
آمريكا حركت كرد. براى كمك بــه حركت نيروها، نازى ها 
پروژكتور ها را به طرف آسمان مى گرفتند. در اين نور ضعيف، 
ارتش رايش مانند دســته اى از ارواح در ميان جنگل پوشيده 
از برف با بارانى هاى اســتتارى زمســتانى سفيدرنگ پيش 

مى رفتند. 
آمريكايى ها كامًال غافلگير شدند. اين حمله تا بعد از 

ظهر طول كشيد تا آمريكايى ها متوجه شدند اين 
چيزى بيش از حمله اى محلى است.

در اين حمله واحد هايى كه در خط مقدم قرار 
داشتند به شدت پراكنده شــدند و واحد هاى 

عقبى فرار كردند. در ايــن بحبوحه فقط واحد 
١٠٦ آمريكا بود كه منســجم باقى ماند و به جاى 

عقب نشينى، ايستادگى كرد. دو هنگ از سه هنگ اين واحد، 
محاصره و مجبور به تسليم شدند. بيش از شش هزار و ٥٠٠ 

سرباز اسير شدند اما به تدريج مقاومت آمريكايى نتيجه داد.
ژنرال  اس اس «سپ ديتريچ»، فرمانده ارتش ششم زرهى 
به اين نتيجه رســيد كه پل باريك و جاده هاى پر پيچ و خم 
شمال آردنن دو مانع اصلى براى نازى ها هستند. تانك ها كه 
اكنون مانع اصلى پيشروى نيروهاى آلمان بودند، نگذاشتند 
تا اين ارتش مثل حمله ســال ١٩٤٠ با سرعت از اين منطقه 
بگذرد. بعد از آن هم خانه هاى مســكونى كنار جاده منطقه 
«سنت ويث» و گذرگاه كوهستانى «الســن بورن» مجدداً 
باعث تأخير شــد. نهايتاً وقتى نيروهايى آمريكايى مجبور به 

عقب نشينى شدند، مهندســين آمريكايى با منفجر كردن
  پل ها مانع پيشروى نيروهاى آلمانى شدند.

در جنوب، جايى كه راه ها بهتر بودند، ژنرال «ون منتوفل»، 
فرمانده ارتش پنجم ، پيشروى بهترى داشت. اصًال پيشروى  
٩٦ كيلومتــرى او بود كه خــط مقدم را ملتهب كــرد و نام 
«بولج»(نام ديگر نبرد آردنن)  را بر جنگ باقى گذاشــت. در 
٢٠ دسامبر، نيروهاى اين فرمانده آلمانى به شهر 
«باستون» بلژيك رسيدند؛ شهرى كوچك كه 

چند جاده مهم از آن مى گذرد.
با اينكه نيروى هاى واحــد ١٠١ ايربورن 
محاصره شــده بودند ولى از تســليم شدن 
ســر باز زده و مانع تــالش  ارتــش آلمان

 مى شدند. بسيارى از آنها از ملحفه هاى سفيدى 
كه افراد محلى بــه آنها داده بودند براى اســتتار اســتفاده

 مى كردند. سربازان منتوفل مى خواستند به سمت رود موز 
بروند ولى ســد دفاعى آمريكايى ها خارى در چشم آنها بود. 
آمريكايى ها تداركات و مهمات آنها را منهدم مى كردند. نازى 
ها براى اينكه بتوانند به محاصــره ادامه دهند مجبور بودند 

نيروهاى اضافيشان را برگردانند تا ذخيره شان تمام نشود.

زمان به نفع متفقين
رفته رفته فرماندهان متفقين بر جنگ مســلط شدند. آنها به 
اين نتيجه رسيدند كه شكســت آلمان ها وقتى در محيط باز 
هستند راحت تر از شكســت آنها پشت مواضع دفاعى است. 

آيزنهــاور (فرمانده كل نيروهاى متفقيــن) به ژنرال هايش 
گفت: «مــن موقعيت كنونــى را فرصتى بــراى خودمان

 مى بينم... بعد از اين، افرادى كه بر سر ميز ما هستند خوشحال 
خواهند شد.»

«ژنرال پاتون»، فرمانده ارتش ســوم آمريكا در جنوب بولج 
با تصميــم فرماندهان متفقين موافقت كــرد. در حقيقت او

 مى خواست اجازه دهد آلمانى ها پيشروى كنند، قبل از اينكه 
آنها را منهدم كند. آيزنهاور براى اين پيشروى آماده نبود، ولى 
او به پاتون توصيه كرد تا به شمال بيايد و به جبهه جنوبى بولج 
حمله كند. اين دستور چيزى بود كه او پيش بينى كرده بود، 
بنابر اين نيروهاى او فوراً حركت كردند و در ٢٦ دسامبر شهر 
«باستون» را آزاد كردند. حمالت آلمان ها خيلى زود از تكاپو 

افتاد، در ٢٣ دســامبر هوا هم ديگر به نفع آنها نبود. در 
روز ٢٦ دسامبر مه ســنگينى كه از ابتداى حمله 

به آردنن بر سر آلمان ها فرود آمده بود نهايتًا از 
بين رفت.  اما از طرفى هواپيماهاى متفقين هم 
كه چندين هفته بود نمى توانستند پرواز كنند، 

بر فراز نيروهاى زمينــى آلمان ها اوج گرفتند 
و رگبار گلوله و بمب را بر ســر آنها فرو ريختند. 

در اين حين آلمان ها مشــكل ديگرى هم داشتند؛ آنها 
براى تانك هاى پرمصرفشان ســوخت تمام كردند. گرچه

 نازى ها ١٨ ميليون و ٩٢٧ هزار و ٥٨ ليتر گازوئيل براى جنگ 
آورده بودند ولى برنامه آنها با تسخير پايگاه آمريكا و تصاحب 
سوخت آنجا كامل مى شد. اين در حالى بود كه متفقين براى 

اينكه اين سوخت به آلمان ها نرسد، ميليون ها ليتر گازوئيل را 
آتش زده بودند. نهايتاً با اتمام ذخيره سوخت، تانك هاى آلمان 

يكى پس از ديگرى زمينگير شدند.
محــور حمله نــازى هــا در هم شكســته 
ســال  ژانويــه  اواســط  در  و  شــد 
١٩٤٥، متفقيــن آنهــا را بــه مواضــع

 اوليه شــان برگرداندند. حــدود ٨٠ هزار 
نفر از هر دو جبهه كشــته، زخمى يا اســير 
شــدند. همچنين در ايــن جنــگ ٨٠٠ تانك 
از دســت رفت، اين در حالى بــود كه آمريكا مى توانســت 
از پس جبران اين تانك هاى از دســت رفته بــر بيايد ولى 
آلمان نمى توانســت. در ٢٩ ژانويه همان ســال، آمريكا به 
آلمان حمله كــرد و نهايتًا آلمــان در ٧ ِمى ١٩٤٥ تســليم

 شد وجنگ جهانى دوم به پايان رسيد.

مشكالت آب و هوايى
چون آلمان ها تا زمستان صبر كرده بودند تا بارش 

برف و مه آلود شدن فضا، هواپيماهاى متفقين را 
زمينگير كند، نيروهاى دو طرف مجبور بودند با 

موقعيتى شبيه قطب سر كنند اما با اين حال بايد 
از تير رس دشمن هم خود را مخفى مى كردند. 

كوالك شديد گاهى شعاع ديد را به صفر مى رساند. 
در اين شرايط كندن سوراخ هاى روباهى براى در 
امان ماندن از سرما كار طاقت فرسايى بود و گاهى 

اوقات بايد تانك ها را از زمين يخزده جدا مى كردند. 
بسيارى از سربازان زخمى قبل از اينكه نجات پيدا 

كنند يخ زدند و بسيارى از سربازان آمريكايى از 
سرمازدگى دست و پا بايد مورد معالجه قرار مى 

گرفتند. آمريكايى هاى مدافع باستون بيشتر از سرما 
ضربه خوردند. اولويت اول آنها سوخت و مهمات 

بود و در كنار اين مسائل بيشتر آنها هنوز لباس هاى 
تابستانى پوشيده بودند. آنها نمى توانستند آتش 

روشن كنند چون موقعيتشان به خطر مى افتاد 
همچنين مكانى براى حمام و اصالح نداشتند. آنها 

حتى نمى توانستند جوراب خشك پا كنند.

 ببر سلطنتى
 تانك ششم آلمان به نام «مارك دوم» يا «ببر سلطنتى»، قدرتمندترين تانك جنگ جهانى بود. زره 

شيبدار ضخيم تانك، آن را تقريباً در مقابل حمالت از سمت جلو نفوذ ناپذير مى كرد.  يك تانك متفقين 
مى توانست به آن شليك كند بدون اينكه آسيبى به آن برسد در حالى كه اگر گلوله اى از لوله ٨٨ ميليمترى 

آن به تانك شرمن متفقين شليك مى كرد، اين تانك را بيش از ١/٥ كيلومتر به عقب پرتاب مى كرد. ولى 
وزن زياد ببر سلطنتى (بيش از ٦٧ تن) در عبور از پل هاى كوچك مشكالتى را برايش به وجود مى آورد. به 
طورى كه اين تانك وقتى خراب مى شد مى توانست براى ساعت ها باعث سد معبر شود و تنها چيزى كه 
مى توانست آن را جابه جا كند، چيزى مثل خودش بود. در زمان جنگ دوم ساخت ١٥٠٠ عدد از اين هيوال 
در دستور كار بود ولى بمباران متفقين باعث شد كمتر از ٥٠٠ عدد از اين تانك تا پايان جنگ ساخته شود.

نفوذ ناپذير: زره شيبدار 
ضخيم تانك، آن را تقريباً 
در مقابل حمالت از سمت 

جلو نفوذناپذير مى كرد.

زره  شتابدهنده تانك: لوله ٨٨ 
ميليمترى تانك ببر سلطنتى،  قدرتى 

داشت كه مى شد روى آن حساب كرد.

مسئوليت مونتى
براى اينكه آلمان ها، ارتباط بين 

نيروهاى شمالى و جنوبى بولج را قطع 
نكنند، آيزنهاور (چپ) كنترل عمليات 
شمال را به فيلد مارشال مونتگومرى 
(راست) سپرد. مونتى گرچه به خوبى 

از پس اين مهم بر آمد ولى مبالغه 
هايى كه از نقش خود كرد، از توسعه 

روابط انگليسى ها با آمريكايى ها 
جلوگيرى كرد.

پيشروى دشوار
گردان هاى منتخب اس اس، پيشروى 
آلمان ها را در شمال رهبرى مى كردند 

ولى آنها دريافتند حركت رو به جلو 
دشوار است.

هيتلر اميدوار بود نيروهايش بتوانند بنادر ارتباطى 
را تصرف كنند ولى در مواجهه با كمبود مخازن 

سوختى و مقاومت روبه افزايش متفقين او حتى 
نتوانست از رودخانه موز بگذرد.

١. ارتش ششم زرهى «ديتريچ» به دليل جنگيدن 
در مناطق ناهموار، پيشروى كمى داشتند.

٢. ارتش پنجم ون منتوفل پيشروى ٩٦ كيلومترى 
داشتند.

٣. نظاميان آمريكايى از جمله واحد ١٠١ ايربورن، 
شهر باستون را سر پا نگه مى دارند.

٤. ارتش سوم آمريكا به فرمان پاتون از جنوب 
ضد حمله مى كند.

 قمارى كه شكست خورد

خط مقدم آمريكا در ١٦ دسامبر

خط مقدم آمريكا در ٢٥ دسامبر

پيشروى آلمان

ضد حمله آمريكا از ٢٥ دسامبر

سرباز پياده نظام گردان ٢٩٠ آمريكا 
در نزديكى منطقه آرين اليرز بلژيك 

نيم خيز شده است.

مترجم: محمدرضا ارزانى



١٠استان ٣١٨٠شنبه  ١٩ اسفند  ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

معاون اجتماعى و مشــاركت هاى مردمى شــهردارى 
اصفهان گفت: شاخص برنامه هاى اين معاونت رويداد 
محور شدن اتفاقات فرهنگى در شهر است، زيرا اعتقاد 

داريم اين رويدادها مى تواند در فرهنگسازى مؤثر باشد.
مرتضى رشيدى به برنامه هاى متنوع شهردارى در هفته 
درختكارى اشاره كرد و اظهار داشت: براى برگزارى هر 
چه بهتر برنامه هاى هفته درختكارى، جلســاتى از يك 
ماه قبل با مناطق ١٥ گانه و معاونان فرهنگى و مديران 
ستادى برگزار و جمع بندى آن در ســازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى نهايى شد كه حاصل آن برگزارى 

برنامه ها به صورت مويرگى در دل محالت شهر بود.

وى ادامه داد: درصدد هســتيم زنان و كودكان محالت 
را در برنامه هاى هفته درختكارى مشاركت دهيم، چون 
اعتقاد داريم هر كودكى كــه ياد گرفت درختى را بكارد، 

درختان را از بين نخواهد برد.
رشيدى اضافه كرد: طبق برنامه ريزى هاى انجام شده، در 
هر منطقه دو فرهنگسرا براى تحويل نهال به آن دسته 
از شهروندانى كه در سايت ســازمان پارك ها ثبت نام 
كرده اند، در نظر گرفته شده است، همچنين با همكارى 
سازمان ميادين و مشاغل شهرى سه غرفه آموزش كاشت 
نهال به مخاطبان در محور چهارباغ و ديگر محورهاى 

پرتردد شهرى داير شده است.

مديركل تبليغات اسالمى استان اصفهان گفت: تعداد كل 
معتكفان در سال ٩٦ تعداد ٨٤ هزار و ٦٠٠ نفر بوده است 
كه از اين تعداد، ٥٧ هزار و ٦٢٢ نفر زن و ٢٦ هزار و ٩٧٨ 
نفر مرد بودند.حجت االسالم رحمت ا... اروجى  با اشاره 
به اينكه اعتكاف ايام ماه رجــب در فروردين ٩٧ برگزار 
مى شود، اظهار داشت: در مراســم اعتكاف سال جديد 
در ماه رجب كه از شب سيزدهم اين ماه مصادف با تولد 
حضرت على (ع) تا ١٥ رجب برگزار مى شود٥٧٦ مسجد 
شركت دارند.وى با بيان اينكه تعداد كل معتكفان در سال 
٩٦ تعداد ٨٤ هزار و ٦٠٠ نفر بوده است، افزود: از اين تعداد 

٥٧ هزار و ٦٢٢ نفر زن و ٢٦ هزار و ٩٧٨ نفر مرد بودند.

مديركل تبليغات اسالمى اســتان اصفهان با تأكيد بر 
اينكه تعداد خواهران ٧ درصد و برادران ٣/٤ درصد نسبت 
به سال گذشته رشد داشته است، بيان داشت: امسال در 
مجموع رشد باالى ٥ درصدى معتكفان را نسبت به سال 

گذشته شاهد بوديم. 
وى با اشاره به اينكه اعتكاف رجب سال ٩٧ نيز در اغلب 
شهرســتان هاى اســتان اصفهان برگزار مى شود، ابراز 
كرد: در راستاى احصاى شاخصه هاى اعتكاف مطلوب 
از منظر آموزه هاى دينــى، پژوهش هايى درحال انجام 
است كه به زودى به خادمان و دست اندركاران اعتكاف 

ارائه خواهد شد.

اتفاقات فرهنگى شهر 
رويداد محور مى شود

امسال؛ حضور ٨٤ هزار و ٦٠٠ 
معتكف در مساجد

حمله متخلفان نظم شهرى 
به مأمور رفع تخلف

متخلفان و برهم زنندگان نظم شـهرى در اصفهان 
در كنـار اصـرار بـر تكـرار تخلفشـان، بـا اسـتفاده 
از سالح سـرد، مأمور رفع تخلف شـهرى را مجروح 

كردند.
مجروح شـدن اميـر صالحى، مأمـور رفـع تخلفات 
شـهرى شـهردارى اصفهـان بـه واسـطه يكـى از 
دوره گردهـاى اين شـهر ناشـى از مقاومت مخالن 
نظـم اجتماعـى در برابـر مأمـوران نظـم و انضباط 
شـهرى بـود كـه بـه واسـطه سركشـى و اصـرار 
يك فـرد متخلـف بـه تكـرار تخلفش مورد آسـيب 

قرار گرفت. 
اميـر صالحـى، مأمـور آسـيب ديـده رفـع تخلفات 
شـهرى در خصوص نحـوه مجروحيتـش گفت: در 
حالى مـورد هجوم يكـى از دوره گردهـاى اصفهان 
قـرار گرفتم كـه در حال انجـام مأموريت بـودم و از 
صبـح همـان روزبارهـا بـه ايـن فـرد تذكـرات 
الزم را در خصـوص عـدم ادامـه فعاليتـش داده 

بوديم.
وى ادامـه داد: ايـن اتفـاق در خيابـان مهـر و در 
حالـى رخ داد كه مـن و همـكارم براى تذكـر دادن 
به اين فـرد متخلف پشـت خـودروى وى ايسـتاده 
بوديم كـه فـرد دومـى از باالى خـودروى نيسـان 
در حالى كه چاقو در دسـت داشـت از باال به سـمت
مـن حمله كـرد و طـى دو بـار اصابـت چاقـو منجر 
بـه پارگـى حـدود دو سـانتيمترى در بازوى دسـتم

شد.

خبر

ابالغ موت فرضى
شماره نامه: ٩٦١٠١١٦٨٣٦٧٠٠٩٤٩ شــماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٨٣٦٧٠١٠٨٠ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦١١٧٥ حسب دادخواست خانم مريم بيگى هرچگانى فرزند على كه اعالم نموده همسر وى به نام يدا... 
بيگى هرچگانى فرزند حسن به شماره شناسنامه ٤٨ متولد ١٣٤٨ صادره از شهركرد كه در بهمن ماه ١٣٧٥ 
مفقود گرديده است حاليه  درخواست صدور فوت فرضى مشاراليه را نموده است لذا مراتب در اجراى ماده 
١٠٢٣ قانون مدنى سه نوبت متوالى هر نوبت به فاصله يك ماه در يكى از جرايد كثيراالنتشار محلى نشر 
و اعالم مى نمايد چنانچه اشــخاصى از ممات و حيات آقاى يدا... بيگى هرچگانى اطالعى دارند ظرف 
مدت يك سال از تاريخ اولين آگهى به دادگاه اطالع دهند. بديهى است انقضاى مدت و عدم وصول خبر 
موجب اتخاذ تصميم مقتضى از ناحيه دادگاه خواهد بود. م الف: ٣٣٨٨٩ شعبه ٧ دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهيد قدوسى) /١٠/٣٠٢
آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
 ١.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٥٩ مورخه ١٣٩٦/١١/١٦ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى اسماعيل كالنترى فرزند محمدقاسم 
بشماره شناسنامه ٣٦٠٢ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩٠٥٥٣١٣٧ در ششدانگ يكباب مغازه احداثى برروى 
قســمتى از پالك ٨٠٩ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت ٢٣/١٠ مترمربع 

انتقالى از مالك رسمى كرمعلى عابدى محرز گرديده است. 
٢.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٢٨ مورخه ١٣٩٦/١٠/٢١ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالكانه و بالمعارض بهاره تاجيك فرزند يداله بشماره شناسنامه 
٣١٣ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩٢٣٥٧٠٢٥ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه احداثى برروى 
قسمتى از پالك ١٣٣٢ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت ٢٠٦/٠٥ مترمربع 

انتقالى از مالك رسمى مريم براتى دهقى محرز گرديده است. 
٣.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٢٩ مورخه ١٣٩٦/١٠/٢١ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالكانه و بالمعارض وهاب مالاسماعيلى دهقى فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه و شماره ملى ١٠٨٠٠٠٢٩٠١ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه احداثى برروى 
قسمتى از پالك شماره ١٣٣٢ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت ٢٠٦/٠٥ 

مترمربع انتقالى از مالك رسمى مريم براتى دهقى محرز گرديده است. 
٤.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٢٧ مورخه ١٣٩٦/١٠/٢١ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالكانه و بالمعارض على مالاسماعيلى دهقى فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه ١٠٣ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩٢٠٣٢٢٢٣ در ششدانگ يكباب خانه احداثى برروى 
قسمتى از پالك ١٣٣٢ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت ٢٠٠/٨٨ مترمربع 

انتقالى از مالك رسمى مريم براتى دهقى محرز گرديده است. 
٥.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٢٦ مورخه ١٣٩٦/١٠/٢١ هيات قانون تعيين تكليف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالكانه و بالمعارض على رضا مالاسماعيلى دهقى فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه ٨٣ نجف آباد و شــماره ملى ١٠٩٢٠٦٨٥٣٨ در ششدانگ يكباب خانه احداثى برروى 
قسمتى از پالك ١٣٣٢ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت ٢٠٩/٢١ مترمربع 

انتقالى از مالك رسمى مريم براتى دهقى محرز گرديده است. 
٦.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٣١ مورخه ١٣٩٦/١٠/٢١ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالكانه و بالمعارض صاحب آقاهاشمى دهقى فرزند شكراله 
بشماره شناسنامه ٩٣ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩١٨٨٨٨٢٥ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك ١٣٣٢ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت 

٢٠٣/٤٤ مترمربع انتقالى از مالك رسمى مريم براتى دهقى محرز گرديده است. 
٧.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٣٠ مورخه ١٣٩٦/١٠/٢١ هيات قانون تعيين تكليف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالكانه و بالمعارض عباسعلى مالاسماعيلى دهقى فرزند قدمعلى 
بشماره شناسنامه ٢٨ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩١٨٧٤٧٥١ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك ١٣٣٢ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت 

٢٠٣/٤٤ مترمربع انتقالى از مالك رسمى مريم براتى دهقى محرز گرديده است. 
٨.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٧٩ مورخه ١٣٩٦/١١/١٩ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالكانه و بالمعارض حســن محمدبيگى دهقى فرزند محمود 
بشماره شناسنامه ٥٥٧٥ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩٠٥٧٢٩٠٥ در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى برروى قســمتى از پالك ١١٨ فرعى و ٥٩٢ و ٥٩٣ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخش ١٥ ثبت 
اصفهان به مساحت ١٥٨/٥٠ مترمربع به ترتيب انتقالى از مالك رسمى عزت صالحى دهقى و محمدباقر 

محمدبيگى دهقى و محمود و رمضانعلى محمدبيگى محرز گرديده است. 
٩.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٨٩ مورخه ١٣٩٦/١١/٢٥ هيات قانون تعيين تكليف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالكانه و بالمعارض معصومه اللى دهقى فرزند على اكبر بشماره 
شناسنامه ٧٨ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩١٨٨٨٦٧١ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك ١٩١٥ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت ٢٥١/٣٠ 

مترمربع انتقالى از مالك رسمى على راعى دهقى محرز گرديده است. 
١٠.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٨٨ مورخه ١٣٩٦/١١/٢٥ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالكانه و بالمعارض غالمحســين راعى دهقى فرزند حسين 
بشماره شناسنامه ٤٦٠٣ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩٠٥٦٣١٨٣ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
خانه احداثى برروى قســمتى از پالك ١٩١٥ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخــش ١٥ ثبت اصفهان به 

مساحت ٢٥١/٣٠ مترمربع انتقالى از مالك رسمى على راعى دهقى محرز گرديده است. 
١١.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٩٠ مورخه ١٣٩٦/١١/٢٥ هيات قانون تعيين تكليف اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالكانه و بالمعارض غالمرضا مومنى دهقى فرزند قنبرعلى 
بشماره شناســنامه ١٠١ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩١٩٨٨٦٩٦ در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى برروى قســمتى از پالك ١٩٥٨ فرعى واقع در دهق ٤ اصلى بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت 

٦٤٠ مترمربع انتقالى از مالك رسمى رحمت اله ميرزايى محرز گرديده است. 
١٢.برابر راى شــماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٩١ مورخه ١٣٩٦/١١/٢٥ هيات قانــون تعيين تكليف 
اراضــى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفــات مالكانه و بالمعــارض حيدر كريمــى علويجه
 فرزند عباس بشــماره شناســنامه ٥٢ نجف آباد و شــماره ملى ١٠٩١٩٤٠٥٧٦ در ششــدانگ يكباب 
خانه برروى قســمتى از پــالك ٧٨٢ فرعــى باقيمانــده واقع در علويجــه ١ اصلى بخــش ١٥ ثبت 
اصفهــان كه به پــالك ٤٩٣٩ فرعى اصالح گرديده اســت، به مســاحت ٢٦٣/٢٠ مترمربــع انتقالى 

از مالكين رســمى زهرا و ناهيــد پورجم و فاطمــه صادقى و تيمــور و عباس پورجم محــرز گرديده
 است. 

١٣.برابر راى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢١٧٧٠٠٠٨٨٧ مورخه ١٣٩٦/١١/٢٥ هيات قانون تعيين تكليف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالكانه و بالمعارض نقى كريمى علويجه فرزند عبدالرحيم بشماره 
شناسنامه ٣ نجف آباد و شماره ملى ١٠٩١٩٩٦٤٣١ در ششدانگ يكباب خانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك ٣٣٩٥ باقيمانده فرعى كه به پالك ٤٧٠٨ فرعى اصالح گرديده اســت، واقع در علويجه ١ اصلى 
بخش ١٥ ثبت اصفهان به مساحت ٤٠٤/١٣ مترمربع انتقالى از مالك رسمى حسين زمانى علويجه محرز 
گرديده اســت. در اجراى ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده ٣ قانون مذكور، آرائى كه از طرف اين هيات مبنى بر تاييد انتقال عادى و يا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گرديده و در دو نوبت به فاصله ١٥ روز منتشر مى شود تا شخص يا اشخاصى كه 
به آراء مذكور اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
نموده و در مهلت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، فرصت دارند نســبت به تقديم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمايند و ادامــه عمليات ثبتى منوط به ارائه حكم قطعى 
دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد 
شد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 
٩٦/١٢/٠٣ تاريخ انتشار نوبت دوم: دو شنبه ٩٦/١٢/١٩، ٧٩٩٨/م الف-ابوالفضل ريحانى،كفيل اداره 

ثبت اسناد و امالك مهردشت/١٢/١٠١
آگهى موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: ١٣٩٦٢١٧٠٢٠٢٣٠٢٠٢٤١- ٩٦/١٢/٢ برابر آراء صادره هيأت/ هيــأت هاى موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مركزى 
اصفهان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 

مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
رديف ١- برابــر رأى شــماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢٠٢٣٠٠١٣٢٩ مــورخ ١٣٩٦/١١/٢٩ جمعيت هالل احمر 
استان اصفهان به شناسه ملى ١٤٠٠٠٢٤١٦٠٩ بر ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ١٢٨٩٥/٨٨ 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره ١ فرعى از ٥٩٤ باقى مانده- اصلى واقع در بخش ٢ ثبت اصفهان كه 
بصورت عادى از طرف شــهردارى (بلديه سابق) واگذار گرديده اســت. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 
٩٦/١٢/٣ تاريخ انتش ار نوبت دوم: ٩٦/١٢/١٩ م الف: ٣٧٤٦٣ صفائى- رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مركزى اصفهان /١٢/١٣١
اجراييه

شماره اجرائيه: ٩٦١٠٤٢٦٧٩٤٤٠٠٠٢٨ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٤٤٠٠٠١٩ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦٠٠١٩ بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شــماره ٩٦١٠٠٩٦٧٩٤٤٠٠٧٣٤ و شماره دادنامه 
مربوطه ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٤٤٠٠٦٦١ محكوم عليه صفدر پلنگ فرزند قاسم نشانى: مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ ١١/٥٠٠/٠٠٠ ريال وجه چك به شماره ٩٧٥٨٦٢ به عهده بانك رفاه كارگران بابت 
اصل خواسته و ٣٩٧/٥٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى و  حق الوكاله وكيل نسيم ايزدى 
فرزند جمال نشانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان- خ مشتاق اول خ ابوالحسن اصفهانى ابتداى شهداى 
خواجو مابين ك ١٢ و ١٤ ط فوقانى سوپرقائم طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك موصوف ٩٣/٦/٢٥ لغايت اجراى حكم در حق محكوم له مهدى جبارزارع فرزند غالمعلى نشــانى: 
اصفهان- اصفهان خ امام خمينى بلوار عطاالملك فاز ٣ پ ١١٠ و نيم عشر حق االجرا. محكوم عليه مكلف 
اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: ١- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام 
مدنى) ٢- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد ٣- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حساب 
هاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود 
(مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام 
مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به 
هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب 
مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده ٢١ 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود 
آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم 
عليه خواهد بود. (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤). م الف: ٣٧٧٧١ شعبه ١٤ 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /١٢/٤٩١
اجراييه

شــماره اجرائيه: ٩٦١٠٤٢٦٧٩٤٤٠٠٠٢٩ شــماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٤٤٠٠٠٢٠ شــماره بايگانى 
شعبه: ٩٦٠٠٢٠ بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره ٩٦١٠٠٩٦٧٩٤٤٠٠٧٥٨ و شماره 
دادنامه مربوطــه ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٤٤٠٠٤٤١ محكوم عليه شــهاب على نژاد محكوم اســت به پرداخت 
مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه چك به شــماره ٦٨١١٣٩/١٧ به عهده بانك ملت بابت اصل خواسته و 
٣٨٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل نســيم ايزدى فرزند جمال نشانى: اصفهان- 
اصفهان- اصفهان- خ مشتاق اول خ ابوالحســن اصفهانى ابتداى شهداى خواجو مابين ك ١٢ و ١٤ ط 
فوقانى سوپرقائم طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف ٩٤/٤/٢٩ 
لغايت اجراى حكم در حق محكوم له مهدى جبارزارع فرزند  غالمعلى نشانى: اصفهان- اصفهان خ امام 
خمينى بلوار عطاالملك فاز ٣ پ ١١٠ و نيم عشــر حق االجرا. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: ١- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد ٣- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار 

و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد 
بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاى مذكور و 
كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد ٨ و ٣ 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى 
و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به هر 
نحو يا انگيزه فرار از اداى ديــن به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب 
مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده ٢١ 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود 
آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم 
عليه خواهد بود. (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤). م الف: ٣٧٧٧٠ شعبه ١٤ 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /١٢/٤٩٢
حصر وراثت

مجيد برهانى اصفهانى داراى شناسنامه شماره ٤٧١ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٧٧/٩٦ ح٥٤ از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اشرف جواد محب بشناسنامه 
٥٤٥٨٨ در تاريخ ٩٣/٨/٦ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به پنج پســر و يك دختر به اســامى: ١-حميد برهانى اصفهانى به ش ش ١٨١٧ نسبت با متوفى 
فرزند ٢- مجيد برهانى اصفهانى به ش ش ٤٧١ نسبت با متوفى فرزند ٣- محمد برهانى اصفهان به ش 
ش ٧٦١٢٤  نسبت با متوفى فرزند ٤- محسن برهانى اصفهانى به ش ش ٥٦٩١ نسبت با متوفى فرزند 
٥- مهرداد برهانى اصفهانى به ش ش ١٠٥١٣ نســبت با متوفى فرزند ٦- افسانه برهانى اصفهانى به 
ش ش ٩٢١ نسبت با متوفى فرزند و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٢٦ شعبه ٥٤ شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٤٩٣
حصر وراثت

عبدالرسول عظيمى كوهانستانى داراى شناسنامه شماره ١٥٨٠ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٤٤/٩٦ 
ح٥٤ از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن عظيمى 
كوهانستانى  بشناسنامه ٨٤٦ در تاريخ ٩٦/١٠/٤ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر و يك همسر به اســامى: ١-عبدالرسول عظيمى كوهانستانى به ش 
ش ١٥٨٠ نسبت بامتوفى فرزند ٢- مصطفى عظيمى كوهانستانى به ش ش ٥٢٨ نسبت با متوفى فرزند 
٣- فاطمه اصولى هرچكانى به ش ش ٣ نسبت با متوفى همسر و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

٣٨٤٢٨ شعبه ٥٤ شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٤٩٤
حصر وراثت

حميد مسعودى پور داراى شناسنامه شماره ١ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٤٢/٩٦ ح٥٤ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مسعودى پور بشناسنامه 
٤ در تاريخ ٩٦/١١/١٩ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر و يك دختر و يك همسر به اسامى: ١-حميد مسعودى پور به ش ش ١ نسبت با متوفى فرزند 
٢- مسعود مسعودى پور به ش ش ١٠٤ نسبت با متوفى فرزند ٣- كبرى مسعودى پور به ش ش ٦٨٧٥ 
نسبت با متوفى فرزند ٤- عزت اسماعيلى قيوم آبادى به ش ش ٤ نسبت با متوفى همسر و الغير اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف: ٣٨٤٣٠ شعبه ٥٤ شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /١٢/٤٩٥
حصر وراثت

فرزاد كاردان داراى شناسنامه شــماره ٤٠٧ با وكالت احمدرضا الوان ساز به شرح دادخواست به كالسه 
٢٨٤٧/٩٦ ح٥٤ از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ناصر كاردان بشناســنامه ١٠٠١ در تاريخ ٩٦/٤/٢٦ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به يك پسر و دو دختر به اسامى: ١-فرزاد كاردان به ش ش ٤٠٧ نسبت 
با متوفى فرزند ٢- شهزاد كاردان به ش ش ١٣٢٩ نسبت با متوفى فرزند ٣- شيرين كاردان به ش ش 
١٢٧٠٣٦٤٧٨٢ نســبت با متوفى فرزند  و الغير اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٣٢ شعبه ٥٤ 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٤٩٦
حصر وراثت

فرزاد كاردان داراى شناسنامه شماره ٤٠٧ با وكالت احمدرضا الوان ساز به شرح دادخواست به كالسه 
٢٨٤٦/٩٦ ح٥٤ از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
رباب جودكى بشناســنامه ٣٩٧ در تاريخ ٩٦/١/٢٤ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به يك پســر و دو دختر و يك همسر به اسامى: ١-فرزاد كاردان به ش 
ش ٤٠٧ نسبت با متوفى فرزند ٢- شهرزاد كاردان به ش ش ١٣٢٩ نسبت با متوفى فرزند ٣- شيرين 
كاردان به ش ش ١٢٧٠٣٦٤٧٨٢ نســبت با متوفى فرزند ٤- ناصر كاردان به ش ش ١٠٠١ نسبت با 
متوفى همســر  و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٣٤ شعبه ٥٤ شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٤٩٧
حصر وراثت

زرين تاج مهدوى پيكانى داراى شناسنامه شماره ٤٥ به شــرح دادخواست به كالسه ٢٨٨٣/٩٦ح٥٤ 
از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيف اله مهدوى 
پيكانى به شناسنامه ٤٠٧ در تاريخ ٨٣/١١/٣ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر، چهار دختر، يك همسر دائمى به اسامى: ١- حسن مهدوى پيكانى 

به ش.ش ٧٨ نسبت با متوفى فرزند ٢- على مهدوى به ش.ش ٤٧ نسبت با متوفى فرزند ٣- زرين تاج 
مهدوى پيكانى به ش.ش ٤٥ نســبت با متوفى فرزند ٤- فاطمه مهدوى پيكانى به ش.ش ٢٠ نسبت 
با متوفى فرزند ٥- سكينه مهدوى پيكانى به ش.ش ٤٥ نســبت با متوفى فرزند ٦- معصومه مهدوى 
پيكانى به ش.ش ٣ نسبت با متوفى فرزند ٧- ربابه ســادات صالحى پيكانى به ش.ش ٢٢٣ نسبت با 
متوفى همســر والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٣٥ شعبه ٥٤ شورا ى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٤٩٨
حصر وراثت

مجتبى قاضى عسكر داراى شناسنامه شــماره ١٩٠٠٤ به شرح دادخواســت به كالسه ٢٨٤٥/٩٦ از 
اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اصغر قاضى عسگر 
به  شناســنامه ٣٠ در تاريخ ٩٦/١١/١١ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پســر، يك دختر، يك همسر و مادر به اســامى: ١- مهدى قاضى عسگر 
به ش.ش ٥٦٥٣٤ نسبت با متوفى فرزند ٢- محمد قاضى عســكر به ش.ش ١٣٢٢٩ نسبت با متوفى 
فرزند ٣- مجتبى قاضى عسكر به ش.ش ١٩٠٠٤ نســبت با متوفى فرزند ٤- صديقه قاضى عسكر به 
ش.ش ٢٣٣٨ نســبت با متوفى فرزند ٥- رضوان ١٢ امامى به ش.ش ٢١١٨ نســبت با متوفى همسر 
٦- اقدس گلبان به ش.ش ٢١٩ نســبت با متوفى مــادر والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يــا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 
الف: ٣٨٤٣٦ شــعبه ٥٤ شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شــماره سه) /١٢/٤٩٩

حصر وراثت
اعظم فلك رفعت داراى شناسنامه شماره ٢٣ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٨١/٩٦ ح٥٤ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اصغر فلك رفعت به شناسنامه 
١٣٢ در تاريخ ٩٦/١١/٧ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پســر، يك دختر، يك همســر دائمى: ١- شــهرام فلك رفعت به ش.ش ١٦١٢ نسبت با 
متوفى فرزند ٢- ساســان فلك رفعت به ش.ش ١٠٧ نســبت با متوفى فرزند ٣- همايون فلك رفعت 
به ش.ش ٣٧٧ نســبت با متوفى فرزند ٤- اعظم فلك رفعت به ش.ش ٢٣ نســبت بــا متوفى فرزند 
٥- بانو مهرى طهمورث پور  به ش.ش ١٦٩ نسبت با متوفى همســر والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: ٣٨٤٣٧ شعبه ٥٤ شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥٠٠

حصر وراثت
نرجس زمانى مقدم داراى شناسنامه شماره ٢٩٠٠ به شــرح دادخواست به كالسه ٢٨٨٩/٩٦ ح٥٤ از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدرضا بحرينى به 
شناسنامه ٦١ در تاريخ ٩٦/١١/١٦ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به يك پسر،  يك دختر، يك همســر دائمى به اسامى: ١- ســعيد بحرينى به ش. ملى 
١٢٧٢٩٣٣٧٠٩ نسبت با متوفى فرزند ٢- ساجده بحرينى به ش.ملى ١٢٧٤٥٢٩٨٩١ نسبت با متوفى 
فرزند ٣- نرجس زمانى مقدم به ش.ش ٢٩٠٠ نسبت با متوفى همسر والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: ٣٨٤٣٨ شعبه ٥٤ شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥٠١
حصر وراثت

عباس همت داراى شناسنامه شماره ٢١٩ به شــرح دادخواست به كالسه ٢٨٨٠/٩٦ ح٥٤ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ملك تاج نصيرى به شناسنامه ٧٣ 
در تاريخ ٩٦/٩/٢٠ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
يك پسر، يك دختر، همسر و مادر به اسامى: ١- محمد همت به ش.ش ١١٩٠٠٣٠٨١٠ نسبت با متوفى 
فرزند ٢- مليكا همت به ش.ش ٤٨٥٣٩ نسبت با متوفى فرزند ٣- عباس همت به ش.ش ٢١٩ نسبت 
با متوفى همسر ٤- ملوك نادرى به ش.ش ٥٠ نســبت با متوفى مادر والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: ٣٨٤٣٩ شعبه ٥٤ شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥٠٢ 
حصر وراثت

رحمت اله مرادى سياه افشارى داراى شناسنامه شماره ١٤٠ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٧٩/٩٦ ح 
٥٤ از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه اسمعيلى 
سودرجانى به شناســنامه ١١٦ در تاريخ ٩٦/١٠/٢٤ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر به اســامى: ١- عبدالرحيم مرادى سياه افشادى 
به ش.ش ٤٦٠ نســبت با متوفى فرزند ٢- رحمت اله مرادى سياه افشــارى به ش.ش ١٤٠ نسبت با 
متوفى فرزند ٣- طاهره مرادى سياه افشادى به ش.ش ٢١٩ نســبت با متوفى فرزند ٤- طيبه مرادى 
سياه افشارى به ش.ش ٢٩ نسبت با متوفى فرزند ٥- زهره مرادى سياه افشارى به ش.ش ٥٤ نسبت 
با متوفى فرزند والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٤٠ شعبه ٥٤ شورا ى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥٠٣
حصر وراثت

محمد پريسائى داراى شناسنامه شماره ٢١٨ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٩١/٩٦ ح ٥٤ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حســن پريسائى به شناسنامه 
٣٥٩ در تاريخ ٩٦/١١/١٩ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به يك پسر، يك دختر و يك همسر دائمى به اسامى: ١- محمد پريسائى به ش.ش ٢١٨ نسبت با 
متوفى فرزند ٢- بنفشه پريسائى به ش.ش ١٧٥٤ نسبت با متوفى فرزند ٣- ملوك التحجى به ش.ش 
١١٠٤٨ نسبت با متوفى همسر والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٤١ شعبه ٥٤ شورا ى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥٠٤

معــاون فنــى و زيربنايى راه آهــن جمهورى 
اسالمى ايران از زيان آور بودن برخى مسيرهاى 

ريلى گفت.
حامد يزدانى اظهار داشت: بايد بدانيم اگر خطوط 
ريلى توسعه نيابد در سال هاى آينده شاهد يك 
سونامى كشتار جاده  اى در ايران خواهيم بود و 
ما موظف هســتيم تا خطوط آنتنى را به سرعت 

توسعه دهيم.
وى با بيان اينكه در بعضى مسيرها مانند اصفهان 
-كرمانشاه كه طى روزهاى آينده توسط رئيس 
جمهور افتتاح مى شود، چيزى جز ضرر نخواهد 
بود، اظهار داشــت: در يك كمبود اعتبارات به 
ســر مى بريم و همه مى دانند اجراى طرح هاى 
ريلى زمانبر و هزينه بر است. وى ادامه داد: قطار 
برقى تهران- قم را پس از سال ها باالخره قرار 
است به مرحله اجرايى در آوريم و در مسيرهاى 
مرزى نيز به كشورهاى همسايه در حال وصل 

شدن هستيم.
معاون فنى و زيربنايى راه آهن جمهورى اسالمى 
ايران با بيان اينكه راه آهن كشور در يك مسير 
ترانزيتــى قرار گرفته اســت و بــا اين طرح ها 
مى تواند شكوفا شــود، عنوان كرد: همين كه 
كشتارى در جاده ها انجام نشود و به واسطه آن 
خطوط ريلى توسعه يابد، مايه خوشحالى خواهد 

بود.

مدير كل بيمه سالمت استان اصفهان گفت: حذف طرح 
بيمه ســالمت رايگان براى عموم مردم منجر به كاهش 
٣٠ تا ٤٠ هزار نفرى شهروندان اصفهانى از بيمه سالمت 
شده و پوشش بيمه ايرانيان را تا سقف ١٣ هزار نفر افزايش 

داده است.
حسين بانك در خصوص بهره مندى شهروندان اصفهانى 
از بيمه ســالمت گفت: درحال حاضر يك ميليون و ٦٧٠ 
هزار نفر در اســتان اصفهان تحت پوشش بيمه سالمت 
قرار دارند كه از اين تعداد، ٦٨٠ هزار شــهروند روستايى و 

شهر هايى با جمعيت زير ٢٠ هزار نفر را شامل مى شود.
وى افزود: تمامى خدمات بيمه سالمت از طريق سيستم 
ارجاع دريافت مى شــود، اين درحالى است كه در صورت 
نياز به خدمات تخصصى و فوق تخصصى و محدوديت 
در خدمات دولتى، افراد به ســطح ٢ و ٣ ارجاع داده شده و 
مى توانند از خدمات بخش خصوصى با ارائه دفترچه بيمه 

سالمت استفاده كنند.
بانك در خصوص واكنش شهروندان نسبت به حذف ارائه 
خدمات رايگان براى تمامى بيمه شدگان خاطر نشان كرد: با 
اعالم خبر حذف ارائه خدمات رايگان به همه بيمه شدگان، 
واكنش بسيارى از شهروندان نسبت به عدم پوشش كافى 
بيمه سالمت برانگيخته شد و اين در حالى است كه با انجام 
اين اقدامات، تمامى مراجعات تنها به بخش دولتى منحصر 
شــد و جز معدود خدمات درمانى در بخش خصوصى، در 
زمينه دارويى نيز شرايط براى دريافت خدمات در بخش 
خصوصى فراهم شده است و تاكنون مشكلى دراين زمينه 

نداشته ايم.
مدير كل بيمه سالمت اســتان اصفهان عنوان كرد: در 

بخش هايى نظير آ زمايشگاهى، شيمى درمانى و راديوتراپى 
كه در بخش دولتى با محدوديت رو به رو هســتيم، بيمه 
ســالمت با عقد قرارداد، بهره منــدى از خدمات بخش 

خصوصى را براى مردم فراهم كرده است.
***

مدير كل بيمه سالمت استان اصفهان در ادامه در بخش 
ديگرى از سخنانش اظهار داشت: حمايت بيمه سالمت از 
بيماران خاص همچنان ادامه دارد و با توجه به حضور چهار 
هزار و ٣٠٠ بيمار خاص در استان اصفهان، تاكنون هيچ 
مشــكلى در زمينه حمايت بيمه اى از اين بيماران وجود 
نداشته و بسيارى از خدمات درمانى براى اين افراد از بخش 

خصوصى تأمين مى شود.
بانك در خصوص حمايت بيمارستان ها و مراكز درمانى از 
بيمه سالمت گفت: در ابتداى اعالم طرح جديد مبنى بر 
حذف درمان رايگان بيمه سالمت براى همه اقشار جامعه، 
بسيارى از مراكز درمانى و بيمارستان هاى مربوطه نسبت 
به ارائه خدمات به بيمه شدگان دچار سوءتفاهم شده و از 
قبول دفترچه بيمه سالمت در برخى بيمارستان ها ممانعت 
مى شد، اما با ارائه توضيحات الزم و دستورالعمل هاى جديد 
به بيمارستان ها و مراكز دولتى، آگاهى نسبت به پذيرش 
بيمه شدگان ارائه شد و به شــايعات مربوط به عدم قبول 

دفترچه بيمه سالمت خاتمه داده شد.
***

بانك درباره حمايت بيمه سالمت از حادثه ديدگان شب 
چهارشنبه ســورى عنوان كرد: درصورت وقوع هر گونه 
حادثه سوختگى در شب چهارشنبه سورى، مقصر حادثه 

ملزم به پرداخت هزينه هاى درمان مى شود.

افتتاح راه آهنحذف ٤٠ هزار اصفهانى از پوشش بيمه سالمت 
 اصفهان-كرمانشاه

 توسط رئيس جمهور

طى روزهاى آينده؛



استان ١١٣١٨٠ سال چهاردهمشنبه  ١٩ اسفند  ماه   ١٣٩٦

بازديد وزير بهداشت تايلند از 
٢مركز خدمات درمانى

وزيربهداشت تايلند از دو مركز خيّر ساز جامع سالمت 
و تكامل كــودكان اصفهــان بازديد كــرد. در اين 
بازديد،«پياساكول»  با روند ارائه خدمات درمانى در 
اين مراكز بهداشتى- درمانى  شامل خدمات پزشك 
عمومى، مادر و كودك، مراقبت كودكان، ميانساالن 
و سالمندان، بهداشت محيط، مبارزه با بيمارى ها و 
واكسيناسيون و مشاوره شــيردهى، بهداشت دهان 
و دندان آشنا شد.مركز خدمات جامع سالمت محكم 
كار زينبيه در شــمال شرقى شــهر اصفهان با ارائه 
خدمات درمانى  به بيش از ٢١ هزار و ٦٧١ نفر، سال 

١٣٩٢ راه اندازى شده است.

اجراى حكم تخريب ساخت و ساز 
غير مجاز در ابيانه

ساخت و ساز غير مجاز در باغ هاى ابيانه شهرستان 
نطنز تخريب شد.مدير پايگاه ميراث فرهنگى ابيانه 
گفت: متخلفان شــبانه و خارج از ضوابط كاربرى در 
يكى از باغ هــاى ابيانه بنايى را ســاخته بودند كه با 
گزارش يگان حفاظت و با حكم قضائى، بناى ساخته 
شده تخريب شــد. احمدنجيبى افزود: فرد متخلف 
محكوم به حبس و  پرداخت جريمه و رفع آثار تخلف 
شد. گفتنى است؛ روستاى تاريخى و فرهنگى ابيانه 
سال ١٣٥٤ در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده 
اســت و  حفظ بافت طبيعى و زمين هاى كشاورزى 

اين روستا مورد توجه سازمان ميراث فرهنگى است.

خبر

معاون اجتماعى بهزيستى استان اصفهان گفت: به منظور 
ارائه مداخله بهتر در زمينه پيشگيرى از طالق، «سامانه ثبت 
طالق» در شهرستان اصفهان در حال راه اندازى است و تا 
پايان سال مقدمات ســخت افزارى و نرم افزارى آن فراهم 
خواهد شد. مجتبى ناجى اظهار داشــت: فرآيند كار در اين 
طرح به اين شكل است كه متقاضيان درخواست طالق در 
مرحله اول بدون نياز به مراجعه به دادگاه قضائى، از طريق 
ثبت نــام الكترونيكى يا حضورى به مركــز مداخله درمان 
بهزيستى مراجعه مى كنند. وى گفت: ابتدا با زوجين مصاحبه 
انجام مى شــود و بر اســاس غربالگرى ها و ارزيابى هاى 
صورت گرفته، افراد به مراكز مشــاوره و كلينيك ها ارجاع 

داده مى شــوند.وى تصريح كرد: بعــد از گذراندن چندين 
جلســه مشــاوره كه تقريبًا يك ماه و نيم ممكن است به 
طول بيانجامد، درصورتى  كه احتمال ســازش و مصالحه 
پايين تشخيص داده شد، افراد به دفاتر قضائى ارجاع داده 
مى شوند.وى بيان داشــت: انتظار مى رود با اين روش ٢٠ 

درصد متقاضيان طالق از درخواست خود منصرف شوند.
ناجى خاطرنشــان كرد: سامانه هفته گذشــته به صورت 
آزمايشى شروع به كار كرده است و طبيعتاً تا مستقر شدن 
كامل، تا پايان سال طول خواهد كشيد اما در سال ٩٧ و در 
اصفهان شــروع به كار خواهد كرد و به تدريج اين خدمت 

براى ساير شهرستان هاى استان نيز فراهم خواهد شد.

مديرعامل سازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان 
گفت: امسال تدابير ويژه اى در پايانه هاى شهر براى استقبال 
از مسافران نوروزى اعم از زيباســازى، عمرانى، فرهنگى و 
خدماتى در دست اجراست تا مسافران با خاطراتى خوش، شهر 
زيباى اصفهان را ترك كنند. عباس محبوبى اظهارداشــت: 
امسال رنگ آميزى جداول، صندلى هاى سالن انتظار، عاليم 
راهنمايى و رانندگى، توسعه فضاى سبز، گل كارى، نورپردازى 
درختان و محوطــه پايانه ها، نصــب آب نماهاى مختلف، 
اتصال مسير مترو به پايانه مسافربرى كاوه و همچنين نصب 
سفره هاى هفت سين، افزايش دوربين هاى مداربسته براى 
افزايش ضريب امنيتى مسافران، همچنين تجهيز اتاق مادر 

و كودك در پايانه كاوه انجام شده است.مديرعامل سازمان 
پايانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان ادامه داد: با توجه به 
اينكه روزانه بيش از ٥٠ هزار مسافر و در ايام عيد بيش از ٧٠ 
هزار مسافر از پايانه هاى پنج گانه شهر اصفهان تردد مى كنند، 
بايد خدماتى در شأن پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمى 
در جهت توسعه گردشگرى اصفهان به مسافران ارائه شود.

محبوبى خاطرنشــان كرد: در ايام نوروز نيروهاى مددكارى 
و مشاوره، مأمور بهداشت براى كنترل موادغذايى غرفات و 
رستوران ها، نيروهاى تعزيرات براى كنترل قيمت غرفه ها 
و نيروهاى انتظامى براى برقرارى امنيت بيشــتر در محيط 

پايانه هاى مسافربرى حضور دارند.

پايانه هاى نصف جهان
 آماده استقبال از مسافران 

راه اندازى سامانه ثبت طالق 
در شهرستان اصفهان

حصر وراثت
مينا جوكار سمسورى داراى شناسنامه شماره ٣٠٣٢ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٩٤/٩٦ ح ٥٤ از اين 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن جوكار سمسورى به 
شناســنامه ١٦٦ در تاريخ ٩٦/١٠/٢٣ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر، دو دختر و يك همســر دائمى به اسامى: ١- مسعود جوكار سمسورى به ش.ش 
٩٦٧ نسبت با متوفى فرزند ٢- امير جوكار سمســورى به ش.ش ١٢٧١١٥٠٥٨١ نسبت با متوفى فرزند 
٣- مرضيه جوكار سمسورى به ش.ش ١٦٤٧٨ نسبت با متوفى فرزند ٤- مينا جوكار سمسورى به ش.ش 
٣٠٣٢ نسبت با متوفى فرزند ٥- طيبه نريمانى خوراسگانى به ش.ش ١٨٠ نسبت با متوفى همسر والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: ٣٨٤٤٥ شعبه ٥٤ شورا ى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥٠٥

حصر وراثت
محسن حيدرماه داراى شناسنامه شماره ١٨٣٥ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٩٣/٩٦ ح ٥٤ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن حيدرماه به شناسنامه ٣٢٨٧١ 
در تاريخ ٩٦/١٠/٢٨ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر و سه دختر، يك همسر دائمى به اسامى: ١- فالح حيدرماه به ش.ش ٤٨٩٢٣ نسبت با متوفى فرزند 
٢- محسن حيدرماه به ش.ش ١٨٣٥ نسبت با متوفى فرزند ٣- فاطمه حيدرماه به ش.ش ٥٣٥٨٧ نسبت 
با متوفى فرزند ٤- زهرا حيدرماه به ش.ش ٢١٣٥ نســبت با متوفى فرزند ٥- صفورا حيدرماه به ش.ش 
٩٢٢٧٦ نسبت با متوفى فرزند ٦- معصومه قاسمى خرزوقى به ش.ش ٣٩ نسبت با متوفى همسر والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: ٣٨٤٤٦ شعبه ٥٤ شورا ى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥٠٦

حصر وراثت
حجت اله كريميان سيچانى داراى شناسنامه شماره ٩٠٦ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٩٨/٩٦ ح ٥٤ از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كاظم كريميان سيچانى 
به شناسنامه ٣١٧ در تاريخ ٩٦/١١/٢ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و دو دختر و يك همسر به اسامى: ١- جهانگير كريميان به ش.ش ٤٥ نسبت با 
متوفى فرزند ٢- حجت ا... كريميان سيچانى به ش.ش ٩٠٦ نســبت با متوفى فرزند ٣- جعفر كريميان 
سيچانى به ش.ش ٢٣٣ نسبت با متوفى فرزند ٤- نفيســه كريميان سيچانى به ش.ش ١٧٣١٠ نسبت با 
متوفى فرزند ٥- زهرا كريميان سيچانى به ش.ش ٨٨٢ نسبت با متوفى فرزند ٦- عزت ريحانى به ش.ش 
١٤٨ نسبت با متوفى همسر والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: ٣٨٤٤٧ شعبه ٥٤ شورا ى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥٠٧
حصر وراثت

مهين كريميان سيچانى داراى شناسنامه شماره ١٥٣ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٩٩/٩٦ح٥٤ از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالكريم حفيظى سيچانى 
به شناسنامه ٣٧٧ در تاريخ ٩٦/١٠/١٦ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به يك پسر و يك دختر و يك همسر به اســامى: ١-  اوستا حفيظى به ش.ش ٤٩٧ نسبت 
با متوفى فرزند ٢- اتوســا حفيظى سيچانى به ش.ش ١٢٨٧ نســبت با متوفى فرزند ٣- مهين كريميان 
سيچانى به ش.ش ١٥٣ نسبت با متوفى همسر والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٤٨ شعبه ٥٤ شورا ى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥٠٨
حصر وراثت

على شير مردى كوركى داراى شناسنامه شماره ٣٩ به شرح دادخواست به كالسه ٢٨٩٧/٩٦ح٥٤ از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان افسانه درى سده به شناسنامه 
٢٣٥١٦ در تاريخ ٩٦/١١/١٨ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به يك پسر، يك دختر و همسر به اسامى: ١- سروش شيرمردى كوركى به ش.ش ١٢٧١٥٣٦٩٣٥ 
نسبت با متوفى فرزند ٢- سارا شيرمردى كوركى به ش.ش ١٢٧٤٠٩٤٧٠٤ نسبت با متوفى فرزند ٣- على 
شيرمردى كوركى به ش.ش ٣٩ نسبت با متوفى همسر والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٤٩ شعبه ٥٤ شورا ى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥٠٩
حصر وراثت

رسول كاشى داراى شناسنامه شــماره ٧٦٤ به شرح دادخواست به كالســه ٢٩٠٢/٩٦ ح٥٤ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عصمت مؤيدى ورپشتى بشناسنامه 
٤٣ در تاريخ ٩٦/٨/٢٥ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به يك پسر و سه دختر به اسامى: ١-رسول كاشــى به ش ش ٧٦٤ نسبت با متوفى فرزند ٢- عالم كاشى 
به ش ش ٥٨ نسبت با متوفى فرزند ٣- زهرا كاشى به ش ش ٤٠٨ نسبت با متوفى فرزند ٤- شهال كاشى 
به ش ش ٣٧٤ نسبت با متوفى فرزند  و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٥٠ شعبه ٥٤ شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥١٠
حصر وراثت

جميله رهبرى داراى شناسنامه شــماره ٣٧ به شرح دادخواست به كالســه ٢٩٠٩/٩٦ ح٥٤ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اسماعيل كارآور كرويه بشناسنامه 
١٢٣٤ در تاريخ ٩٦/١١/٢٢ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر، سه دختر و يك همسر دائمى به اسامى: ١- اكبر كارآور كرويه به ش ش ٢٥ نسبت بامتوفى 
فرزند ٢- على اصغر كارآور كرويه به ش ش ٢٦٠ نسبت با متوفى فرزند ٣- حسين كارآور كرويه به ش ش 
٦٦٢٧ نسبت با متوفى فرزند ٤- زيبا كارآور كرويه به ش ش ٧٠ نسبت با متوفى فرزند ٥- شهربانو كارآور 
كرويه به ش ش ٦٣٩ نســبت با متوفى فرزند ٦- فاطمه كارآور كرويه به ش ش ١٨٢٢ نسبت با متوفى 
فرزند ٧- جميله رهبرى به ش ش ٣٧ نسبت با متوفى همســر و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى 

درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٥١ 

شعبه ٥٤ شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥١١
حصر وراثت

اصغر بديعيان گورتى داراى شناسنامه شماره ٣٩ به شرح دادخواست به كالسه ٢٩٠٥/٩٦ ح٥٤ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس بديعيان گورتى بشناسنامه 
٦١٠ در تاريخ ٩٦/٥/١٠ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر و پنج دختر و يك همسر به اسامى: ١- اصغر بديعيان گورتى به ش ش ٣٩ نسبت با متوفى فرزند 
٢- محمد بديعى گورتى به ش ش ٧٠ نسبت با متوفى فرزند ٣- بتول بديعى گورتى به ش ش ١٠ نسبت با 
متوفى فرزند ٤- زهرا بديعيان گورتى به ش ش ١١٥٧ نسبت با متوفى فرزند ٥- نجيمه بديعيان گورتى به 
ش ش ٣٦ نسبت با متوفى فرزند ٦- نازنين بديعى گورتى به ش ش ٦٩ نسبت با متوفى فرزند ٧- مليحه 
بديعيان  گورتى به ش ش ٢٥ نســبت با متوفى فرزند ٨- فاطمه بديعى گورتى به ش ش ٨٠١ نســبت با 
متوفى همسر و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: ٣٨٤٥٢ شعبه ٥٤ شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥١٢
حصر وراثت

يداله محمدى داراى شناسنامه شماره ٥٢٣٩ به شــرح دادخواست به كالسه ٢٩٠٧/٩٦ ح٥٤ از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حميدرضا محمدى بشناسنامه 
٥١٢٠٠٨٠٠٥٧ در تاريخ ٩٦/٢/٢٣ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پدر و مادر به اســامى: ١- الهام حيدرپور دهاقانى به ش ش ٥٥٥٦ نسبت با متوفى مادر 
٢- يداله محمدى به ش ش ٥٢٣٩ نسبت با متوفى پدر  و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٥٣ شعبه 

٥٤ شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥١٣
حصر وراثت

مجيد بديعى گورتى داراى شناسنامه شماره ٥٦ به شرح دادخواست به كالسه ٢٩٠٣/٩٦ ح٥٤ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان توراندخت قاسمى گورتى بشناسنامه 
٣٤٦ در تاريخ ٩٦/٨/٦ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به پنج پسر، يك دختر و همسر به اســامى: ١- مجيد بديعى گورتى به ش ش ٥٦ نسبت با متوفى فرزند 
٢- شهرام بشيرى به ش ش ٩٦ نسبت با متوفى فرزند ٣- جليل بشــيرى به ش ش ٤٠ نسبت با متوفى 
فرزند ٤- جمال بشــيرى گورتى به ش ش ٥ نســبت با متوفى فرزند ٥- ميثم بشيرى گورتى به ش ش 
١٨٣٣٠ نسبت با متوفى فرزند ٦- مرضيه بشيرى گورتى به ش ش ٢٨١ نسبت با متوفى فرزند ٧- بهرام 
بشيرى گورتى به ش ش ٣ نسبت با متوفى همســر  و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٥٤ شعبه 

٥٤ شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /١٢/٥١٤
حصر وراثت

خانم مريم بيضاوى داراى شناسنامه شماره ٤٤٢ به شرح دادخواست به كالسه ٢٩٠٤/٩٦ ح٥٤ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهين افشارپور بشناسنامه ١٢٨ در 
تاريخ ٩٦/٨/١٩ اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
پسر و دو دختر به اســامى: ١- كامران بيضاوى به ش ش ١٣٤ نسبت با متوفى فرزند ٢- كيوان بيضاوى 
به ش ش ٥٥٣ نسبت با متوفى فرزند ٣- مريم بيضاوى به ش ش ٤٤٢ نسبت با متوفى فرزند ٤- سوسن 
بيضاوى به ش ش ٦١٦ نسبت با متوفى فرزند و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٨٤٥٥ شعبه ٥٤ 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /١٢/٥١٥
ابالغ وقت رسيدگى

شماره نامه:٩٦١٠١١٣٧٥٧٣٠٢٤٢١ شــماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٣٧٥٧٣٠١٦٨٩ شــماره بايگانى شعبه: 
٩٦١٧٦٠  احترامًا مقرر است متن ذيل يك نوبت تا تاريخ ٩٦/١٢/٢٠ در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
محلى درج و يك نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده كالسه ٩٦١٧٦٠ به اين دادگاه ارسال گردد. 
موضوع: وقت رســيدگى مورخه ٩٧/٠١/٢٠ ســاعت ١٠ صبح خواهان:محمد كالنترى دهقى به آدرس 
دهق خ صدوقى خوانده: مهدى كالنترى به نشــانى دهق و خانم الله مرادى به نشانى مجهول المكان 
محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت خواســته: الزام خواندگان به انجام مقدمات به جهت انتقال 
سند (فك پالك خودرو جهت پالك جديد) خودرو و سپس الزام خواندگان به تنظيم سند و انتقال رسمى 
در دفترخانه ثبت اسناد و امالك جمعا مقوم بر ســيزده ميليون تومان. خواهان خواسته خود را بشرح فوق 
مطرح نمودند كه در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت كالسه ٩٦١٧٦٠ تحت رسيدگى مى باشد. بنابه 
اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده رديف دوم الله مرادى باستناد ماده ٧٣ 
قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا جهت رسيدگى به 
خواسته در مورخه ٩٧/٠١/٢٠ ساعت ١٠ صبح در اين دادگاه حضور يابند درصورت عدم حضور به پرونده 
غيابى رسيدگى خواهدشد. ٨٢١٦/ م الف كريميان - مدير دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/١٢/٥٤٠

 ابالغ
شــماره پرونده: ٧٢٨/٩٥ شــماره دادنامه: ٥٩٧-٩٦/٠٩/٢٩ خواهان: قدرت اله حجارى فرزند حسنعلى 
ساكن: دهق شهرك طالقانى بلوار شهيد بهشتى كوچه سعادت، خوانده: شهرام احمدى فرزند ذبيح اله به 
نشانى ساكن دهق شهرك صنعتى خ سرو، خواسته: مطالبه. قاضى شورا با عنايت نظريه مشورتى اعضاء 
محترم شورا و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى قاضى شــورا درخصوص دادخواست قدرت اله حجارى فرزند حســنعلى مقيم دهق بطرفيت شهرام 
احمدى فرزند ذبيح اله مقيم مجهول المكان مبنى بر مطالبه مبلغ دويست ميليون ريال با احتساب خسارت 
تاخيرتاديه و هزينه دادرسى به اســتناد يك فقره چك به شماره ١٧٩٢٩٧٩١ عهده بانك سامان به تاريخ 
٩٤/٠٩/٣٠ و به مبلغ مذكور و گواهى عدم پرداخت ٥٢٩٩٥...٨٠٩ بــه مبلغ مذكور و به تاريخ ٩٤/١٠/١ 
نظربه اينكه مستندات مذكور بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان خواســته داللت داشته و نامبرده با توجه به 
مجهول المكان ازطريق نشرآگهى دعوت شده ولى در جلسه رسيدگى مقرر حضور نيافته و نسبت به دعوى 
و مستندات آن انكار و ايرادى بعمل نياورده و دليلى بربرائت ذمه خويش اقامه نكرده است لذا قاضى شورا 

با استصحاب بقاء دين دعواى خواهان را ثابت تشخيص داده مستندا به مواد ٣١٣ و ٣١٤ ناظر به ماده ٢٤٩ 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چك و ماده واحده استفســاريه مربوط به آن و مواد 
٥١٥ و ٥١٩ قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال بابت اصل دين با خســارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم اعالمى 
توسط بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران از تاريخ چك تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه صورت 
گرفته توســط واحد اجراى احكام در مرحله اجراى حكم و مبلغ سه ميليون و ســيصد و هفتاد و پنج هزار

 ريال بابت هزينه دادرســى در خواهان صادر و اعالم مى شــود. اين راى غيابى و ظرف بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى دراين شعبه و بيســت روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى 
بخش مهردشت مى باشد. ٨٢٠٠/م الف ســيدمهدى نصيرى-قاضى شــعبه اول شوراى حل اختالف 

مهردشت/١٢/٥٤٢
 ابالغ

شماره دادنامه: ٩٦٠٩٩٧٣٧٥٧٣٠٢١٥٠ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٥٧٣٠١٢٩٢ شماره بايگانى شعبه: 
٩٥١٣٧٤ خواهان: شــوكت آفرين فرزند مظفر ســاكن: اصفهان-گلپايگان خ فرماندارى ك سوم منزل 
محمدصادق خوشنويسان، خوانده: محمدفالح قهرودى فرزند مهدى به نشانى رامسر روبه روى دانشگاه 
پيام نور جنب سيمان فروشى گوهرى داخل كوچه منزل مهدى فالح قهرودى، خواسته: طالق. تصميم: 
دادگاه پس از اجراى تشريفات قانونى در وقت مقرر ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مى نمايد: راى دادگاه درخصوص دادخواست شوكت آفرين فرزند مظفر بطرفيت محمدفالح قهرودى 
دائر بر تقاضاى صدور حكم به طالق به دليل وكالت تام االختيار از ســوى زوج با اين توضيح كه خواهان 
اظهار داشت من در تاريخ ٨٩/٠٢/٠٧ به عقد دائم خوانده درآمدم و ماحصل زندگى مشترك ما يك دختر 
ده ساله است. باتوجه به اينكه علت ترك منزل، فساد اخالقى و ندادن نفقه قادر به ادامه زندگى مشترك 
با وى نيستم تقاضاى رسيدگى دارم. دادگاه جهت حصول سازش و اصالح ذات البين با صدور قرار ارجاع 
امر به دادرسى طرفين را به داور ارجاع داده كه تالش آنان جهت حصول سازش بين اصحاب دعوى موثر 
واقع نگرديد. عالوه بر اين زوجه در راستاى اعمال ماده ٣١ قانون حمايت خانواده به آزمايشگاه تخصصى 
وصال گلپايگان مراجعه نموده و گواهى عدم باردارى خود به تاريخ ٩٦/١٠/٢٤ بشــماره بايگانى ٦٢٣٦٥ 
را ارائه داد. بنابراين با عنايت به مواد ١١١٩ و ١١٣٣ قانون مدنــى و مواد ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٤ قانون 
حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ حكم به احراز شرايط اعمال وكالت در طالق (طبق وكالتنامه رسمى بشماره 
١٣٩٤٣٢١٥٥٦٩٤٠٠٠١٢٠ مورخ ٩٢/٠٦/٠١ در دفتر رسمى شــماره ١٨٢ نجف آباد) صادر و اعالم مى 
گردد. مدت اعتبار راى صادره براى تسليم به دفتر رســمى طالق سه ماه از تاريخ ابالغ راى قطعى است. 
طالق صادره نيز باتوجه به بذل مقدارى از مهريه از ســوى زوجه خلع و بائن مى باشد. درخصوص نفقه، 
اجرت المثل و نحله زوجه اظهار داشت اين ها را به زوج بذل مى كنم و ادعايى ندارم همچنين ٥٠٠ عدد از 
سكه هاى مهريه را به زوج بذل مى كنم و از طرف وى قبول ميكنم. درخصوص مالقات، حضانت و نفقه 
فرزند مشترك زوجين به نام مهرانا محمدى فالح باتوجه به اينكه وى ديگر طفل نمى باشد و يازده سال 
سن دارد دادگاه مواجه با تكليف نمى باشد. درخصوص جهيزيه نيز زوجه اظهار داشت جهيزيه ام را از منزل 
زوج بردم و از اين جهــت حقى ندارم. درخصوص مهريه خواهان نيز در پرونده كالســه ٩٤١٧٥٢ دادگاه 
عمومى بخش مهردشت راى صادر شده اســت لذا دادگاه مواجه با تكليف نمى باشد. راى صادره غيابى 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شعبه و بيســت روز ديگر قابل اعتراض نزدمحاكم 
محترم تجديدنظر اصفهان مى باشــد. ٨٢٠١/م الف فرهمند-قائم مقــام دادگاه خانواده و رئيس دادگاه 

عمومى بخش مهردشت/١٢/٥٤٣
 ابالغ وقت رسيدگى

خواهان محترم چاوشى فرزند حسين بطرفيت وراث مرحوم فرج اله فنايى-حسنعلى فنايى محترم، زهرا، 
طاهره، محمدعلى، حسينعلى همگى فنايى، مصطفى حسنى، عصمت السادات امامى به تقاضاى صدور 
حكم الزام به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و تنظيم سند رسمى و قطعى يك دانگ مشاع از شش دانگ 
واقع در نجف آباد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه ٢ 
دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به كالسه ٩٦١١٣٨ ح٢ ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن ٩٧/٠٢/١٩ و ســاعت ١١/٣٠ تعيين شــده. به علت مجهول المكان بودن مصطفى حسنى 
درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس 
از نشرآگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. ٨٢١٣/ م الف شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/١٢/٥٤٤
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد كالسه پرونده١٦٧٢/٩٦ شماره دادنامه٢٠٥٩/٩٦ مرجع رسيدگى 
كننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: شركت نيكوطعم اسپادانا به نمايندگى عليرضا 
متين به نشانى اصفهان سه راه سيمين بلواركشاورزى روبروى مســجداالنبياء ساختمان ادارى (شرقى) 
طبقه دوم، وكيل خواهان: على محمدخانى به نشانى: اصفهان خ توحيد ميانى كوچه ٢٩ پ١٢٣ طبقه سوم 
سمت چپ خوانده سيد مهدى مويدى به نشانى نجف آباد خ امام بعد از سينما الله روبروى سوپر همشهرى 
سابق بخواسته: مطالبه چك گردشــكار: پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و طى تشريفات 
قانونى و اخذنظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى قاضى شورا درخصوص دعوى شــركت نيكوطعم اسپادانا به نمايندگى عليرضا متين 
بوكالت آقاى على محمود خانى بطرفيت سيدمهدى مويدى به خواســته مطالبه يك فقره چك بشماره 
١٦٣٣٣١٢٧٩٩٥١ به مبلــغ نود ميليون ريال مورخه ٩٦/٠٩/١٣ عهده بانــك ملت بانضمام هزينه هاى 
دادرسى و خسارت تاخيرتاديه. نظربه بقاء اصول مستندات در يد خواهان كه حكايت از اشتغال ذمه خوانده 
داشــته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدركــى مبنى بر برى الذمه بودن 
ايشان يا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد ١٩٨و ٥٠٢ و ٥١٥ و 
٥١٩ و ٥٢٢ قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ نود ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دويست و هشتاد و هفت هزار و پانصد 
تومان بعنوان هزينه هاى دادرسى و خســارت تاخيرتاديه از مورخ ٩٦/٠٨/١٣ لغايت اجراى حكم درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين 
شورا و سپس ظرف همين مدت قابل تجديدنظر درمحاكم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى 

باشد. ٨٢١٢/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٥٤٥
 حصروراثت 

على معينى داراى شناسنامه شماره ١٣١٥ به شرح دادخواست به كالسه ١٤٧٩/٩٦ از اين دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نصراله معين بشناســنامه ٧٨٥١ در تاريخ 

٨٩/١١/١٧ اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : ١. اكرم 
معينى ش ش ١٢ ، ٢. يوســف معينى ش ش ٤٣٨ ، ٣. بتول معينى ش ش ١٧٣ ، ٤. اعظم معينى ش ش 
١٩٢٣ ، ٥. مهدى معينى ش ش ١٢٢٦، ٦.على معينى ش ش ١٣١٥، (فرزندان متوفى)، ٦. جواهر صالحى 
نجف آبادى ش ش ٢١ ، (همســر متوفى) متوفى به غير از نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

٨٢٠٨/م الف رئيس شعبه ١٠ شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٥٤٦
 حصروراثت 

زهرا صادقى ملك آبادى داراى شناسنامه شماره ٢٣١٥٣ به شرح دادخواست به كالسه ١٤٧٨/٩٦ از اين 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صديقه محمدى نجف آبادى 
بشناســنامه ٢١٢٠٩ در تاريخ ٩٦/٠٣/٢٣ اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : ١. عصمت صادقى ملك آبادى ش ش ٢٢٤٤٨ ، ٢. زهرا صادقى ملك آبادى 
ش ش ٢٣١٥٣ ، ٣. مصطفى صادقى ملك آبــادى ش ش ٨٥٠ ، ٤. مرتضى صادقى ملك آبادى ش ش 
٤٤٩ ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غير از نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. ٨٢٠٧/م الف رئيس 

شعبه ١٠ شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٥٤٧
ابالغ وقت رسيدگى

 شماره ابالغنامه٩٦١٠١٠٣٧٣١٥٠٦٨١٢ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٣٧٣١٥٠١٠٧٨ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦١٠٩٤ خواهان: محمدحسين جوزقيان فرزند محمود دادخواســتى به طرفيت خواندگان امير رشيدى 
و حسين صفارى به خواســته محكوميت خواندگان تقديم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه ٥ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به كالسه 
٩٦١٠٩٤ ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن ٩٧/٠٢/١٩ و ساعت ١٠/٣٠ تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده حسين صفارى و درخواست خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
ميشود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. ٨٢٠٦/م 

الف-منشى شعبه ٥ حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/١٢/٥٤٨
 اخطار اجرايى

شــماره ٩٥٦/٩٦ به موجب راى شــماره ١١٢٤ تاريخ ٩٦/١٠/١٦ حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه ١.نبى اله محققى ٢.مصطفى براتى به نشانى 
مجهول المكان محكوم هستند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ ٧٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ٢/٠٥٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه هاى دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوكاله وكيل و پرداخت 
خسارت تاخيردرتاديه از مورخ سررســيد ٩٦/٠٤/٢٧ لغايت اجراى حكم و همچنين محكوم به پرداخت 
يك بيستم اصل خواسته بابت نيم عشر دولتى مى باشــند. محكوم له: بانك مهراقتصاد باوكالت مرضيه 
اميرنيرومند به نشــانى: اصفهان ابتداى خيابان توحيد. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را 
به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٨١٧٧/م الف-شعبه ١١حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/١٢/٥٤٩
 اخطار اجرايى

شماره ١٠٥٩/٩٥ به موجب راى شماره ٢٧٨ تاريخ ٩٦/٠٣/٣١ حوزه ٣ شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه ١.محمدرضا حيدرى ٢.على عسگرى به نشانى مجهول المكان 
محكوم اند به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال سند مورد معامله بشماره اتومبيل پژو سوارى ايران 
٤-١٩٦م٥٣ بنام خواهان و همچنين خوانده رديف اول محمدرضا حيدرى محكوم است به پرداخت مبلغ 
٨٠٠/٠٠٠ ريال هزينه هاى دادرســى و مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ ريال هزينه نشرآگهى درحق خواهان و نيم عشر 
دولتى. محكوم له: اشرف سياهى به نشــانى: اميرآباد خ چمران بن ش رحيمى پالك ٤٦. ماده ٣٤قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكــوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. ٨١٥٦/م 

الف-شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٥٥٠
 حصروراثت 

محمدرضا مداح زاده داراى شناسنامه شماره ١١٣٤ به شرح دادخواست به كالسه ١٤٤٨/٩٦ از اين دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صديقه گلى نجف آبادى بشناسنامه 
٩٣١ در تاريخ ٩٦/٠٩/٢١ اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : ١. طاهره مداح زاده ش ش ١٩١٨٣ ، ٢. طيبه مداح زاده ش ش ٧٣ ، ٣. جعفر مداح زاده ش ش 
١٢٠ ، ٤. معصومه مــداح زاده ش ش ٥٦٦٣٣ ، ٥. منصوره مــداح زاده ش ش ٧٧، ٦.زهرا مداح زاده ش 
ش ٢٧٥١١، ٧.وجيهه مداح زاده ش ش ٣٦٧١، ٨.محمدرضا مداح زاده ش ش ١١٣٤، (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غير از نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. ٨١٤٩/م الف رئيس شعبه ١٠ شوراى حل 

اختالف نجف آباد/١٢/٥٥١
 ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالســه ٩٦١٤٢١ خواهان نويد خوروش دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه+ تامين 
خواســته به طرفيت ناصر قلى پور منصور تقديم نموده است. وقت رســيدگى براى روز سه شنبه مورخه 
٩٧/٢/١١ ساعت ٩ صبح تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد، اول خيابان 
ارباب، روبروى مدرسه نيلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك ٥٧، كدپستى ٨١٦٥٧٥٦٤٤١ مجتمع شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه ٩ شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

٣٨٤٢١ شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره د و) /١٢/٤٢٨

مشتركان كم مصرف برق اصفهان ٢٠ميليارد ريال 
امسال پاداش گرفتند.

مدير دفتــر مديريت مصرف شــركت توزيع برق 
شهرســتان اصفهان گفت: دو هزار مشترك برق 
صنعتى، كشــاورزى، ادارى، تجــارى و خانگى 
شهرســتان اصفهــان، امســال بــا مديريت بار 
١٢٠مگاوات در روزهاى اوج مصرف پاداش گرفتند.

محمدمهدى عسگرى افزود: رشد پيك بار مصرف 
برق در اصفهان، امســال از ٧ به ٢/٥ درصد (هزار 
و ٥٩ به هزار و ٨٦مگاوات) رســيد كه نســبت به 
٥ درصد كشور قابل توجه اســت. وى ادامه داد: با 
اجراى طرح هاى مديريت مصرف بار، پيش بينى 
مى شود سال آينده سه هزار مشترك بخش هاى 
مختلف، ١٨٠مگاوات مديريت مصرف بار داشــته 
باشند. عســگرى گفت: مشتركان برق شهرستان 
اصفهان مى تواند با مراجعه به دفتر مديريت مصرف 
شركت توزيع برق و تنظيم تفاهمنامه، از مزاياى اين 

طرح تشويقى بهره مند شوند.

كشاورزان شرق در نصف جهان خواستار مطالبات 
خود شدند. صبح روز پنج شــنبه بيش از هزار نفر از 
كشاورزان شرق استان، با تجمع در مقابل استاندارى و 
با همراه داشتن دست نويس هايى با عنوان«ماكشاورز 
فقيريم ذلت نمى پذيريم »، از مســئوالن خواهان 
تأمين سهم حقابه بهاره و دريافت خسارت قبلى خود 
شدند.  معترضان تأكيد كردند: حقابه شان از طريق 
جارى شــدن آب در زاينده رود براى آبيارى مزارع 

كشاورزى تأمين شود.

دريافت ارزش افزوده از قيمت كل طال، صادرات اصفهان 
را از ٧٥٠ميليــون دالر به حــدود ٥٠ميليون دالر كاهش 

داده است.
در ابتداى دهــه ٩٠، قطب اصلى توليد طالى كشــور را 
اصفهان يدك مى كشــيد و توانســت صادرات ســاالنه 
٧٥٠ميليون دالرى را در كارنامه تجارى خود ثبت كند، اما با 
دريافت ماليات بر ارزش افزوده از قيمت كل طال، وضعيت 
١٨٠درجه تغيير كردو شــاهد كاهش هزار و ٥٠٠درصدى 

صادرات طال در اصفهان هستيم.
عضو هيئت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
با بيان اينكه كشور تركيه گوى سبقت را از توليدكنندگان 
اصفهانى ربوده اســت، گفت: اتخاذ يك تصميم اشتباه در 
رابطه با دريافت ارزش افزوده، ســبب  تعطيلى ٩٠٠ واحد 

توليدى شده است.
رضا چينى با بيان اينكه درحدود ٥٠٠ واحد توليدى طال در 
اصفهان با كمترين ظرفيت مشغول به كار هستند، گفت: 
امروز به وارد كننده طال تبديل شــده ايــم و اين وضعيت 

غيرقابل قبول است.
وى با توضيــح اينكه ارزش افزوده هــر كااليى بر مبناى 
طال در دنيا مقايســه و محاسبه مى شــود، افزود: دريافت 
ارزش افزوده از قيمت كل طال مفهوم ندارد و اين مسئله به 
معناى افزايش هزينه هاى توليد و از دست دادن بازارهاى 

صادراتى است.
ايــن عضــو هيئــت مديــره خانــه صنعــت، معــدن 
و تجــارت اصفهــان، نتيجــه تعطيلــى واحدهــاى 
توليــدى را در اصفهــان فاجعــه بــار توصيــف 

كــرد و گفــت: اگــر تعطيلــى دوهــزار واحــد توليد 
غير رســمى طال را در اصفهان فاكتور بگيريم، در مقطع 
فعلى حداقل ده هزار شغل به صورت مستقيم از بين رفته و 

اين مسئله دردناك است.
وى به ظرفيت هاى اصفهان در زمينه توليد و صادرات طال 

اشاره كرد و گفت: اگر مشكل دريافت ارزش افزوده از قيمت 
كل طال حل شود، توان رســيدن به صادرات يك ميليارد 

دالرى و احياى ٣٠هزار شغل مستقيم وجود دارد.
***

رئيــس انجمــن توليدكننــدگان و صادركننــدگان

 طالى اصفهان هم از كاهش صادرات به حدود ٥٠ميليون 
دالر خبر داد و گفت: ارزش افــزوده بايد از اجرت يا همان 

سود حاصله دريافت شود.
محســن طال مينايى با بيان اينكه تــوان توليدكنندگان 
در رقابــت بــا رقبــاى خارجى كاهــش يافته اســت، 
افــزود: در حــال حاضــر، كشــورهاى ايتاليــا، تركيه
تســخير  را  صادراتــى  بازارهــاى  ســنگاپور  و 
كرده انــد و حتى بــازار داخلى ايــران را هم در دســت 

گرفته اند.
***

نايب رئيس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان طالى 
اصفهان هم روند فعلى بــازار را نامطلــوب ارزيابى كرد 
و بيان داشــت: اگر وضعيت اصالح نشــود، كارگاه هاى
 ديگــر هــم بــه ســمت تعطيلــى پيــش خواهنــد 
برجــاى  ناپذيــرى  جبــران  نتايــج  كــه  رفــت 

مى گذارد.
مهــدى رضايى افــزود: با كاهــش تقاضــاى داخلى و 
خارجى، فقط توليدكنندگان آسيب نمى بينند و دولت هم
 نمى تواند ماليات پيش بينى شده را در اين چرخه اقتصادى 

تحصيل كند.
وى دريافــت ارزش افــزوده از قيمت كل طال را نشــانه
 بــى اطالعى مســئوالن از نحوه كار دانســت و تصريح 
كرد: براى شــفاف ســازى و رفع ابهامات به وجود آمده،
 ايــن امــكان وجــود دارد كــه از روى فاكتــور بــه 
صــورت تفكيــك شــده بــه گــردش مالى دســت 

پيدا كرد.

كاهش ١٥٠٠درصدى صادرات طال در اصفهان
٩٠٠ واحد توليدى طال تعطيل شده اند و ٥٠٠ واحد هم با كمترين  ظرفيت مشغول به كار هستند

پاداش ٢ميلياردى به 
مشتركان كم مصرف برق

تجمع كشاورزان مقابل 
استاندارى



١٢استان ٣١٨٠شنبه  ١٩ اسفند  ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره كل اوقاف و امور خيريه 
اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر ٤٦ موقوفه براى 
تأمين هزينه هاى پزشكى در استان اصفهان ثبت شده 
است.حجت االسالم حسن اميرى اظهارداشت: در سال 
٩٦ با پيگيرى هاى به عمل آمده در راستاى اجراى امينانه 
نيات واقفان نيك انديش، طرح «مهر تندرستى» از محل 
موقوفات با هدف كمك به افراد نيازمندى كه براى تهيه 
دارو، تأمين هزينه درمان و بسترى و همچنين كمك به 

مراكز درمانى و بهداشتى اجرا شده است.
وى افزود: در همين راستا در سال جارى ده پايگاه سالمت 
در قالب ايستگاه هاى سالمت در جوار بقاع متبركه برپا 

شده اند و به صورت رايگان به زائران و مجاوران خدمات 
پزشــكى پرداختند. وى ادامه داد: همچنين به ٨٠٠ نفر 
نيازمند كه توانايى تهيه دارو و يا تأمين هزينه بســترى 
در مراكز بهداشتى و درمانى را نداشتند نيز كمك نقدى 
بالغ بر ٧٣٦ ميليون و ٧٥٦ هزار ريال انجام شــد.معاون 
فرهنگى و اجتماعى اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 
اصفهان ادامه داد: همچنين از محل موقوفات، با كمك 
به مراكز بهداشــتى و درمانى نيز مبلغى بالغ بر بيش از 
٦٧ ميليون ريال اعتبار به درمانگاه ها، مراكز بهداشتى و 
بيمارستان هايى كه تحت پوشش سازمان اوقاف و امور 

خيريه هستند اهدا شده است.

 مسئول تشكل هاى دينى سازمان تبليغات اسالمى استان 
اصفهان گفت: پيشنهاد ما اين اســت كه شب سال نو 
برنامه ريزى قرائت زيارت جامعه كبيره را در مساجد داشته 
باشيد و مساجد برنامه عيد نوروز را طورى تدارك ببينند تا 

خانواده شهدا در مساجد حضور داشته باشند.
حجت االسالم حسن بابايى اظهارداشت: ١٥ روز ابتداى 
ســال دو اتفاق معنوى را داريم، يكى روز عيد نوروز كه 
مصادف با شهادت امام هادى (ع) و لحظه تحويل سال، 
شب شهادت ايشان است. وى ادامه داد: پيشنهاد ما اين 
است كه شب سال نو برنامه ريزى قرائت زيارت جامعه 

كبيره را در مساجد داشته باشيد.

مسئول تشــكل هاى دينى ســازمان تبليغات اسالمى 
اســتان اصفهان با بيان اينكه ايام اعتكاف امســال در 
تعطيالت نــوروز خواهد بود، افزود: در ايــن بازه زمانى 
روز ١٢ فروردين، روز اســتقرار نظام مقدس جمهورى 
اسالمى را نيز پيش رو داريم كه  مناسب است سخنرانى
 روز دوم مراســم اعتــكاف در رابطه با اين مناســبت

 باشد.
بابايى با بيان اينكه روز ١٣ فروردين با روز سوم اعتكاف 
و اعمال ام داود همزمان شده اســت، خاطرنشان كرد: 
پيشنهاد مى كنيم در اين مدت براى شهداى مدافع حرم 

نيز يادواره هايى برگزار شود.

ثبت٤٦موقوفه براى تأمين 
هزينه هاى پزشكى در اصفهان

درشب سال نو، قرائت زيارت 
جامعه كبيره در مساجد 

معرفى رئيس جديد 
دانشگاه آزاد خمينى شهر 

رئيس جديد دانشگاه آزاد اسالمى خمينى شهر معرفى شد.
در آيينى مسعود جعفرنژاد به عنوان رئيس جديد دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد خمينى شهر معرفى و از خدمات مسعود 

كثيرى، رئيس قبلى تقدير شد.
رئيس دانشگاه آزاداسالمى استان دراين آيين با اشاره به 
وجود ٢٨ واحد و مركز دانشگاهى در استان اصفهان گفت: 
اين دانشـگاه ميزبان بيش از ٩٠ هزار دانشـجو در مقاطع 

مختلف از سراسر كشور است.
احمـد آذين با اشـاره به تدريس سـه هـزار اسـتاد در اين 
دانشـگاه، مالك گزينش اعضاى هيئت علمـى را تأييد 
صالحيت عمومـى و علمـى دانسـت و افـزود: در جذب 
اعضاى هيئت علمى توجه به مباحث فرهنگى وارزشـى 
درحوزه دانشگاه ها و همچنين تبديل دانش به درآمد مورد 

توجه قرار مى گيرد.
وى با تأكيد بر كاهش اتكا به شـهريه هاى دانشجويى و 
كسب درآمد دانشگاه از تجارى سازى محصوالت گفت: 
ارتباط بيشـتر دانشـگاه با صنعت، جهاد علمى و توجه به 
حوزه هاى دانش بنيـان و همچنين توجه بـه ارزش ها و 
اصول اسالمى و انقالبى در قالب پيوست فرهنگى چشم 

انداز اين دانشگاه خواهد بود.

همايشى براى ايمنى درآسانسور 
و پله برقى در كاشان

نخستين همايش منطقه اى ايمنى درآسانسور و پله برقى با 
حضور پژوهشگران و صنعتگران در دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد كاشان برگزار شد.
دبير علمى اين همايش گفت: از ٣٠مقاله ارسـال شده به 
دبيرخانه اين همايـش، ٢٠مقاله به صورت سـخنرانى و 
پوستر ارائه شد. محسن نصيحت گزار افزود: استانداردهاى 
ايمنى درآسانسـور و پله برقى، رعايت ايمنـى در نصب و 
سرويس آسانسور و پله برقى، اهميت سرويس و نگهدارى 
دوره اى آسانسـور و پله برقى، تأثير آمـوزش همگانى در 
افزايش ايمنى آسانسـور و پله برقى، ارتقاى امنيت روانى 
عمومى در آسانسور و پله برقى، موانع فرهنگى در رعايت 
ايمنى و آسانسور و آتش سوزى از محورهاى اين همايش 

يك روزه بود.

٧ دانشجوى اصفهان در جمع 
دانشجويان نمونه كشور 

در بيست و ششمين دوره جشـنواره «دانشجوى نمونه» 
هفت دانشجو از دانشـگاه هاى اسـتان اصفهان در جمع 

برگزيدگان قرار گرفتند.
در اين مراسم از ٤٠ دانشجو ( ٢٧ نفر از وزارت علوم و ١٣ 
نفر از وزارت بهداشت) به عنوان برگزيدگان اين جشنواره 
تجليل شـد كه هفت تَن آنها از دانشـگاه هاى اصفهان، 
كاشان، علوم پزشـكى اصفهان، علوم پزشكى كاشان و 

هنر اصفهان هستند.
بر اين اسـاس، در ميان دانشـجويان نمونه وزارت علوم، 
«مرجان عابدى» دانشـجوى دكتراى زيسـت  شناسـى 
و «حجـت ا... صادقـى» دانشـجوى دكتـراى جغرافيا و 
برنامه ريزى روستايى از دانشگاه اصفهان، «فاطمه كوره  
پزان» دانشـجوى دكتـراى رياضى محـض و«عليرضا 
آقايى» دانشجوى دكتراى مهندسى مكانيك از دانشگاه 
كاشان و «صديقه معين  مهر» دانشجوى دكتراى معمارى 
از دانشگاه هنر اصفهان از اسـتان اصفهان بودند.در ميان 
دانشجويان نمونه وزارت بهداشت نيز «صديقه فرضى» 
دانشجوى دكتراى تخصصى پرستارى از دانشگاه علوم 
پزشـكى اصفهـان و «حميدرضـا صادقى» دانشـجوى 
دكتراى تخصصى پرسـتارى از دانشـگاه علوم  پزشكى 
كاشـان به عنوان دانشجوى نمونه كشـورى مورد تقدير 

قرار گرفتند.

جايگاه نخست كاشان در 
ارزيابى عملكرد فرماندارى ها 

معاون استاندار و فرماندار ويژه كاشان از كسب رتبه نخست 
اين شهرستان در ارزيابى عملكرد فرماندارى هاى استان 
اصفهان از سوى وزارت كشور خبر داد. حميدرضا مؤمنيان 
گفت: بر اساس ارزيابى صورت گرفته از سوى مركز مديريت 
عملكرد و امور ارزيابى وزارت كشور، فرماندارى ويژه كاشان 
در شـاخص هاى گوناگون توانسـت رتبه نخسـت استان 

اصفهان را در بين ساير فرماندارى ها كسب كند.

خبر

نماينده مردم اصفهان در مجلس  شــوراى اسالمى از 
پيگيرى ها براى اختصاص تســهيالت و صدور مجوز 
ايجاد اشتغال در شــرق اصفهان در زمينه توليد انرژى 

خورشيدى خبر داد.
ناهيد تاج الدين با اشــاره به نامه به رئيس جمهور درباره 
اختصاص تسهيالت و صدور مجوز براى ايجاد اشتغال 
در شرق اصفهان در زمينه توليد انرژى خورشيدى اظهار 
داشت: اين نامه در تاريخ ١٠ بهمن ماه خطاب به رئيس 
جمهور نگاشته شده و براى دفتر رياست جمهورى ارسال 

شده است.
وى با اشاره به مزاياى اشتغال در زمينه انرژى خورشيدى 
در شرق اصفهان افزود: در اقليم اصفهان و به خصوص 
شرق اصفهان با شرايط تابش خورشيد، انرژى خورشيدى 

بهترين گزينه است.
نماينــده مردم اصفهــان در مجلــس با بيــان اينكه 
آن گونه كه در نامه به آن اشــاره كرديم، در حال حاضر 
وزارت نيرو براى جايگزينى انرژى حاصله از ســوخت 
فســيلى با انــرژى خورشــيدى با بخــش خصوصى 
قرارداد منعقــد مى كند، تصريح كرد: اين زمينه بســيار 
مساعدى را براى خانوارهاى روســتاهاى شرق فراهم 

مى آورد.
وى ادامه داد: هر خانواده مى تواند با نصب پانل خورشيدى 
و اتصال آن به شبكه، ماهانه چيزى درحدود هفت ميليون 
ريال درآمدزايى كند و بخشــى از اقتصاد خانواده از اين 

طريق تأمين مى شود.
تاج الدين بيان داشت: براســاس طرح احداث نيروگاه 
خورشيدى كه از طرف وزارت نيرو و سازمان بهره ورى 
انرژى ارائه شده است، مشتركان برق عالقه مند به نصب 
نيروگاه خورشــيدى مى توانند بعد از مشورت با يكى از 

شركت هاى پيمانكار مربوطه، به شــركت هاى توزيع 
برق مراجعه كنند و درخواست احداث نيروگاه خورشيدى 

بدهند.
وى گفت: پــس از احراز شــرايط مالكيــت و رعايت 
ســقف ظرفيت انشــعاب توسط شــركت توزيع برق، 

مجوز اوليه براى احداث به متقاضــى داده و بازه زمانى 
٢٠ ســاله خريد تضمينى برق آغاز مى شــود، ســپس
 متقاضــى يك شــركت پيمانــكار انتخــاب مى كند

 و قــرارداد احــداث نيــروگاه خورشــيدى را عقــد 
مى كند.

نماينده مردم اصفهان در پاســخ به اين سئوال كه اين 
اقدام نيازمند چه ميزان اعتبار اســت، خاطرنشان كرد: 
براى عقد قــرارداد احداث نيروگاه خورشــيدى خانگى
نياز بــه تســهيالت ٣٠٠ ميليــون ريالى بــراى هر 
خانوار داريــم، چــون اكنــون و به زعم مســئوالن 

بــرق منطقه اى در شــبكه تحت پوشــش شــركت 
توزيع نيروى برق شهرســتان اصفهــان، با وجود فعال 
بودن ٢٨  ســرمايه گذار، احداث نيروگاه خورشــيدى 
با ظرفيتى بالغ بر ٥٥ مــگاوات، هنــوز نيروگاهى كه 
به بهره بــردارى رســيده و متصل به شــبكه باشــد، 

نداريم.
وى افــزود: تنها يك نيــروگاه خورشــيدى با ظرفيت 
١٠ مــگاوات تحت نظارت شــركت بــرق منطقه اى 
اصفهان، در حــال بهره بردارى بوده و به پســت فوق 
توزيع جرقويه متصل اســت و عمــًال در بخش احداث 
نيروگاه اتفاق خاصى رخ نداده؛ ضمن اينكه تا پايان نيمه 
نخســت ســال جارى به گفته مســئوالن امر، تعداد 
٤٥ پرونــده ســرمايه گذارى بــا ظرفيــت توليد ١١١ 
مگاوات در حوزه شهرســتان اصفهان تشــكيل شده، 
اما هنوز شــاهد هيچ بهره بردارى و شــروع پروژه اى 

نيستيم.
تاج الدين بيشترين مشكل ســرمايه گذاران در فرآيند 
احداث نيــروگاه خورشــيدى را بحث تغييــر كاربرى 
زمين هاى شــخصى و يا گرفتن امتياز تملك موقت و 
بلندمدت زمين از سازمان منابع طبيعى دانست و گفت: 
فرآيند آن در خوشبينانه ترين حالت، شش ماه تا يكسال 

به طول مى انجامد.
وى خاطرنشــان كرد: ظرفيت هاى توليد برق اصفهان 
بسيار است، ١٠  درصد برق كشــور توسط ١٣ نيروگاه 
اصفهان توليد مى شــود، ضمن اينكــه ١٢ درصد برق 
مصرفــى كشــور در اصفهــان مصرف مى شــود كه
نشــان دهنده اين اســت كه در عين حفظ و بهسازى 
نيروگاه هاى فعلى، بايد ســريع تر به فكــر نيروگاه هاى 

جايگزين خورشيدى باشيم.

اشتغالزايى در شرق اصفهان  با كمك خورشيد

همزمان با گردهمايى اصحاب رسانه، استاندار و شهردار 
اصفهان با تسليم احكام اعضاى جديد خانه مطبوعات و 
خبرنگاران استان اصفهان، از اعضاى دوره قبل، تجليل 
كردند. همچنين از دو كتاب حاوى آثار برتر نمايشگاه 

جشنواره مطبوعات در اين مراسم رونمايى شد.
استاندار اصفهان كه پس از ســفر چند روزه به تهران 
براى حل مشــكالت اســتان، از فرودگاه بين المللى 
شهيد بهشتى، مســتقيماً به اين مراسم آمده بود نتيجه 
تالش بيش از دو ماه و نيم خود در زمينه آب را به شكل 
موازى در سطح استان و ملى با هماهنگى ظريف بين 
اســتاندارى اصفهان و وزارت نيرو، گامى اساسى براى 
حل مشكل برشمرد و با تشــريح اقدامات انجام شده 
گفت: در ابتداى ورودم به استان كه امروز چهار ماه از آن 
زمان مى گذرد مشكالت استان را آب، اشتغال و محيط 
زيســت بيان كردم و لحظه اى را براى پرداختن به آنها 

از دست ندادم. 
محسن مهرعليزاده با ابراز خوشحالى از اقدامات انجام 
شده در اين راســتا افزود: ما نمى خواهيم بپذيريم كه 
مشكل ما كم آبى و نه خشكســالى است، البته در سال 
١٣٥٠ در اســتان اصفهان، آيند حوضه زاينده رود يك 
ميليارد و ٨٥٠ ميليــون مترمكعب بود كه اين ميزان در 
سال ٩٦، به ٧٠٠ ميليون مترمكعب در سال رسيده است 
و در خوشبينانه ترين حالت نسبت به سال گذشته، ٤٥ 

درصد كاهش داريم.

وى با بيان اينكــه بايد با بهره گيــرى از ظرفيت هاى 
اســتان اصفهان، براى كم آبى تفكــر كنيم، گفت: ما 
در اســتان ســاليانه ٣٠٠ ميليون مترمكعب آب شرب 
استفاده مى كنيم كه پساب هم دارد و با تصفيه پساب ها، 
مى توان از آن براى كشاورزى در شمال، شرق و غرب 

اصفهان استفاده كرد.
مهرعليزاده با تبريك به اعضاى جديد هيئت مديره خانه 
مطبوعات و خبرنگاران اســتان اصفهان و قدردانى از 
اعضاى دوره قبل، موارد و درخواست هاى اعضاى خانه 
را قابل اجرا دانست و گفت: شايد حساس ترين شغل از 
بُعد ارزش هاى اجتماعى، فعاليت در حوزه رسانه است و 
وقتى خبرنگارى مطلبى را عمداً يا سهواً خالف بنويسد 
و با آبروى انسان ها بازى كند، نظام و دولت را بى اعتماد 

مى كند و اين صدمه اساسى است.
وى اعتماد را بزرگ ترين ســرمايه براى نظام و دولت 
خواند و گفت: قلم بايد به دست افراد فرهيخته و داراى 
تعهد در رسانه باشد و بدينسان گزينش افراد در رسانه ها 

از گزينش يك وزير مهمتر است.
***

شهردار اصفهان نيز كار در حوزه رسانه را بسيار حساس 
خواند و گفت: براى داشتن جامعه اى سالم، همه چيز بايد 
شفاف بوده و نقد منصفانه و عالمانه وجود داشته باشد 

كه اهل فن آن رسانه است.
قدرت ا... نوروزى اظهار كرد: اصحاب رسانه مى توانند با 
نظارت همگانى رفتار مسئوالن را كنترل كرده و با نقد 
عالمانه و منصفانه و پرهيــز از هرگونه تخريب، جامعه 
را به ســوى منافع هدايت كنند و پاسدار منافع عمومى 

باشند.
شهردار اصفهان افزود: اگر مسئوالن از سوى مطبوعات 
نقد شوند و رفتارشان كنترل شــود، از بسيارى مسائل 
پرهيز مى كننــد و در انجام اقدامــات محتاط و مراقب 
بيت المال خواهند بود. البته رسانه ها بايد مراقب باشند 
تا نقد تخريب نشود و به گونه اى عمل كنند كه مطلوب 

باشد.
نوروزى خطاب به خبرنگاران و مسئوالن رسانه ها گفت: 
اگر آلوده به برخى از مســائل سياسى يا رفتار مغرضانه 
شويد مى توانيد جامعه را از مســير صحيح به انحراف 
بكشانيد، كه البته رسانه هاى اصفهان اينگونه نيستند و 
مطمئن هستم با وجود افراد باتجربه و متعهد، پيشرفت 

امور و شادابى مردم فراهم خواهد شد.
***

رئيس هيئت مديره جديد خانه مطبوعات و خبرنگاران 
اســتان اصفهان هم بــا قدردانى از همه كســانى كه 

در انتخابــات الكترونيكى مشــاركت كردند گفت: در 
دوازدهمين دوره انتخابات خانه مطبوعات و خبرنگاران 
استان اصفهان كه براى اولين بار به صورت الكترونيكى 
برگزار شــد، بيش از ٧٣ درصد اعضا شركت كردند كه 

نشان از توجه رسانه به اين نهاد صنفى دارد.
رضا صالحى پژوه افزود: برخــالف اينكه برخى پس از 
پذيرش مسئوليت در نهادى، مى گويند ما ويرانه تحويل 
گرفتيم، ما در دوازدهميــن دوره، خانه اى كه تحويل 
گرفتيم نه ويرانه بلكه خانه  اى پرفروغ بود كه ٢٣ سال 
قبل به عنوان اولين تشــكل صنفى در كشور از سوى 

تعدادى جوان شايسته و خوشفكر ايجاد شد. 
وى گفت: مطبوعات بالش نرم زير سر مديران نيستند، 
بلكه ناظر بر مديران به شمار مى روند و همواره رسانه ها 

دو گام جلوتر گام برمى دارند.
وى با قدردانى از منصور گلنارى كه بيش از ٢٠ سال از 
زمان تأسيس، مدير خانه مطبوعات و خبرنگاران استان 
اصفهان بود گفت: اگر خانه اى پويا مدنظر اســت بايد 
آموزش در اولويت باشــد و اگر به دنبال نظارت عالى 
هستيم بايد نفوذ قلم هايمان را به رخ بكشانيم و اتحاد و 
همدلى داشته باشيم تا به ابررسانه تبديل شويم و كسى 

جرأت نكند با وجود اين رسانه ها، تخطى كند.
رئيس هيئت مديره خانه مطبوعات و خبرنگاران استان 
اصفهان اظهار داشــت: برخى مديران دستگاه ها توقع 
دارند آنچه مى خواهند و حتى تيترى كه انتخاب كرده اند 

را در رسانه ها منتشر كنند كه اين فاجعه است.
***

رئيس هيئت مديره قبلى خانه مطبوعات و خبرنگاران 
اســتان اصفهان هم گفت: اصلى ترين ســرمايه خانه 
مطبوعات، مشاركت اعضاســت و بايد از مدير بيش از 
٢٠ ســال خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان 

قدردانى كنيم.
امير اكبرى اظهار كرد: تا زمانى كــه بتوانيم باال رفتن 
يكديگر را ببينيم و دست در دست يكديگر داشته باشيم 

و اعتماد كنيم، مشكالت برطرف خواهد شد. 
زهره والى پــور، مديــر دوره قبل خانــه مطبوعات و 
خبرنگاران اســتان اصفهان نيــز با ارائه گزارشــى، 
ثبت اساســنامه، عضوگيرى مجدد، ساماندهى بانك 
اطالعاتى خانه در ســايت، پيگيرى ارائه تسهيالت به 
اعضا، جشن روز خبرنگار و... را از جمله كارهاى انجام 

شده و در دست انجام برشمرد. 
مرضيه باقرصــاد، نماينده اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان نيز در اين گردهمايى به روند 
برگزارى انتخابات خانه مطبوعات و خبرنگاران استان 

اصفهان به صــورت الكترونيكى اشــاره كرد و گفت: 
قبًال انتخابات خانه مطبوعات و خبرنگاران به صورت 
غيرالكترونيكى برگزار مى شــد و بر اين اساس، هيئت 
مديره قبلى با توافق، استعفا كرد تا انتخابات الكترونيكى 

برگزار شود.
وى گفت: از ١٩١ عضو، در انتخابات الكترونيكى ١٣٩ 

عضو رأى دادند.
***

منصور گلنارى، بنيانگذار خانه مطبوعات و خبرنگاران 
استان اصفهان هم با بيان اينكه با همكارانى كه امروز 
موى سپيد دارند ما پايه يك خانه فرهنگى را در سال ٧٣ 
ايجاد كرديم، گفت: خانه، راه ســخت و طوالنى را طى 
كرده و ما جاده اى ســاختيم كه امروز تا حدودى هموار 
بوده و براى اثبات و هويت خانه، تالش وافرى صورت 

گرفت و امروز نيازمند همدلى بيشتر است.
گلنارى ادامــه داد: در جامعه چهار گــروه، روحانيون، 
مسئوالن، معلمان و نمايندگان مردم در تشكل ها و... 
زير ذره بين مردم بوده و الگو هستند و بايد مراقب رفتار 

باشند.
***

مدير جديد خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان 
نيز با بيــان اينكه ســعى داريم در ايــن دوره، فضاى 
مطبوعات عوض شــود، گفت: در گذشته حق اعضاى 
خانه مطبوعات و خبرنگاران اســتان اصفهان در ارائه 

تسهيالت و خدمات به آنان ضايع شد.
اميراحمد زندآور از اســتاندار اصفهان خواســت تا به 
فعاليت هاى مطبوعاتى استان توجه كرده و به آن نظم 
ببخشد، پيوست مطبوعاتى براى پروژه هاى عمرانى و 
اجرايى مدنظر قرار گيــرد، انتقادپذيرى و مطالبه گرى 
را مورد توجه قرار گيرد و اســتاندار نســبت به انتخاب 
نماينده يا رابط با خبرنگاران در مسائل استان، اقدام كند 

و نشست هاى فصلى استاندار با رسانه ها برگزار شود.
زندآور از شهردار اصفهان هم خواست تا خانه اميرقلى 

امينى به رسانه ها اختصاص يابد.
***

شايان ذكر است در دوره جديد رضا صالحى پژوه رئيس 
هيئت مديره، اميراحمد زنــدآور مدير خانه مطبوعات، 
محمد قاســمى نايب رئيس هيئت مديره و حســين 
قلع ريز و زهره والى پور اعضا و نفيسه يزدانى به عنوان 
منشى و نفيسه راهدارى به عنوان خزانه دار و منوچهر 
اح دى و احمدرضا دهانى به عنوان بازرســان انتخاب 

شدند. 

ساسان اكبرزاده

از فعاليت گزفروشــان موقت از ١٥ اسفند 
لغايت ١٥ فروردين ماه ٩٧ درشهرســتان 

اصفهان خوددارى مى شود.
رئيس اتحاديه توليد و فروش گز و شيرينى 
شهرستان اصفهان از عدم افزايش قيمت 
گز و شيرينى تا پايان فروردين ماه ٩٧خبر 
داد و به نصــف جهان گفت: بــا توجه به 
ركود حاكم بر بازار گز و شيرينى و نگرانى 
مردم، قيمت ها افزايش نمى يابد و مردم 
با آسودگى خاطر مى توانند گز و شيرينى 
شب عيد خود را از واحدهاى صنفى معتبر 
خريدارى كنند. شــايان ذكر است يكهزار 
واحدصنفى پروانه كســب دارند و بيش از 
٢٠٠ واحد صنفى هم در دست اقدام است.

حسن شريفى با تأكيد بر اينكه واحدهاى 
صنفى برنــددار جهت ارتقــاى كيفيت 
گز و حفظ اعتبار خود در تكاپو هســتند، 
گفت: مردم براى تهيه گز شــب عيد خود 
از واحدهاى داراى برنــد خريد كنند زيرا 
اين واحدهاى صنفى ١٠٠درصد ســابقه 
فعاليتى خوبى داشته و دارند و براى حفظ 
اين برند و اعتبار در تالش هستند با وجود 
ركود حاكم بر بازار كيفيت گز توليدى خود 
را ارتقا بخشــند. وى همچنين از برخورد 
جدى با سودجويان بازارگز و شيرينى خبر 
داد و  گفت: از ١٥ اسفند لغايت ١٥ فروردين 
ماه با همكارى و مشاركت بازرسان مركز 
بهداشــت، اتاق اصناف و سازمان صنعت 
معدن و تجارت از سودجويى افراد فرصت 
طلب كه در اين يك ماه اقدام به گزفروشى 
موقت مى كنند ممانعت به عمل آمده و با 

اين افراد برخورد خواهد شد.

با گزفروشان موقت 
برخورد  خواهد شد

استاندار در جمع اعضاى خانه مطبوعات مطرح كرد؛

مشكل اصفهان خشكسالى نيست، كم آبى است
اعظم محمدى
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شنبه ١٩  اسفند  ماه ١٣٩٦ / ١٠  مارس  ٢٠١٨ /  ٢١  جمادى الثانى ١٤٣٩
سال چهاردهم / ضميمه شماره ٣١٨٠  /  ٤ صفحه

 راه اندازى پاركينگ عمومى موقت در خيابان هاى زرين شهر
٤

     

در نطنز گلدان گل جايگزين مواد بازيافتى مى شود
٢

٢

٢

٤

٢

جمع آورى ويژه زباله 
در نجف آباد  از فردا
معاون اجرايى و خدمات شــهرى شهردارى 
نجف آبــاد گفت: از بيســتم اســفند ماه به 
بعد، عــالوه بر نوبت شــب، تاريــخ هايى 
كــه در طول ســال زبالــه هاى هــر محله 
جمع آورى مى شد، صبح روز بعد نيز اكيپ هاى 
اين معاونت مجدداً ايــن كار را تكرار خواهند 

كرد.
سهراب بيگدلى با اشاره به افزايش قابل توجه 
حجم زباله هاى خانگى در آخرين ماه ســال 
گفت: عالوه بر ادامه روند رفت و روب منظم 
و برنامه ريزى شده معابر اصلى و فرعى، 
در حال حاضر نيز گروه هاى مشترك اين 

معاونت و سازمان خدمات موتورى ...

٢

 وضعيت
 بافت فرسوده 
آران و بيدگل 

نگران كننده است 

٢

برگزارى اولين 
جشنواره اقوام 

در تعطيالت نوروز
 در هرند 

٣

آغاز يكى از
 بزرگ ترين

 پروژه هاى عمرانى 
شهرضا

٣

پايان طرح مميزى 
امالك و 

مستحدثات 
شاهين شهر

٣

سليقه اى عمل شدن 
عمران و شهرسازى 

دركاشان 

لكه گيرى و آسفالت معابربا ٢٠٠تن قير در ابوزيدآباد

محاسبه عوارض شهردارى آران و بيدگل  شفاف مى شود

 خطر نشست خانه ها در دهاقان

در راستاى حل مشكالت ترافيكى در روزهاى پايانى سال انجام شد

٤

آموزش شهروندى 
براى

 چهارشنبه سورى شاد 
در كاشان

قنات «قلقه» خانه هاى دهاقان را تهديد مى      كند

همزمان با والدت باســعادت حضرت زهرا(س)، بيش از هفت پروژه 
عمرانى و ادارى با حضور نماينده مردم شهرســتان خمينى شــهر در 
مجلس شوراى اســالمى، مديركل دفتر امور شــهرى و شوراهاى 
استاندارى و... در شهر درچه با اعتبار سه ميليارد تومان به بهره بردارى 

رسيد. 
شــهردارى درچه در زمينه پروژه هاى افتتاح شــده كه با كلنگ زنى 
تعريض جاده ورودى ميدان ميوه و تره بار همراه بود به تشــريح اين 
پروژه ها پرداخت و گفت: پروژه هاى افتتاح شده در اين ايام خجسته 
را كه نتيجه عملكرد شهردارى درچه در ســال جارى به خصوص از 
ابتداى فعاليت دوره پنجم شوراى اسالمى درچه مى باشد به فال نيك 

مى گيريم. 
رضا واعظ مقدم افزود: تعريض جاده درچه بــه تيرانچى در دوره پنج 
شورا پس از پنج ســال انجام شــد و با صرفه جويى هايى در راستاى 
سياست اقتصاد مقاومتى با حدود ٦٠ ميليون تومان و با بهره گيرى از 

سيستم هاى نوين به انجام رسيد و بهره بردارى شد. 
وى ادامه داد: بازار روز كوثر شهردارى هم در مساحت دو هزار مترمربع 
با اشتعالزايى ١٢٠ نفر با حمايت فرماندار و با مشاركت بخش خصوصى 
با دو ميليارد تومان هزينه احداث شــد كه براى مدت ده سال درآمدى 

پايدار براى شهردارى به ارمغان دارد. 
همچنين بهسازى و ســاماندهى بلوار زاينده رود انجام شد و فاز اول 
تعريض  جاده خيابان باربرى افتتاح و به نام خيابان شب بو مورد بهره 

بردارى قرار گرفت كه براى آن ٤٠٠ ميليون تومان هم هزينه شد. 
شــهردار درچه ادامه داد: مهمترين چهارراه شهر درچه يعنى چهارراه 
شهيد مطهرى، اصالح هندسى شده و بدينســان كاهش آلودگى در 
منطقه را به همراه دارد كه براى هوشمندســازى آن نيز ٢٠٠ ميليون 

تومان هزينه شد. 
در حوزه نرم افزارى نيز سامانه جامع يكپارچه سازى امالك شهرى و 
سيستم تحت وب اطالع رسانى شهرسازى به بهره بردارى رسيد كه 
شهروندان مى توانند با رمز عبور و نام كاربرى، از چرخش پروانه خود 
آگاه شوند و براى اولين بار شهردارى درچه به اينترانت ملى متصل شد 
كه جا دارد از همت و همكارى شركت مخابرات استان، قدردانى شود. 

واعظ مقدم از كلنگ زنى تعريض جاده ورودى ميدان تره بار درچه خبر 
داد و گفت: زيرسازى و ميدان اين پروژه با نظارت شهردارى و مشاركت 
بخش خصوصى و آسفالت آن با مشاركت شهردارى درچه انجام شده 

و بهار آينده به بهره بردارى خواهد رسيد. 
شهردار درچه گفت: ســومين جشنواره گل شــب بو نيز با مشاركت 
فرماندارى، بخشدارى مركزى، با محوريت شهردارى درچه در قرطمان 
طى روزهاى ١٧ و ١٨ اسفند برگزار شده و مورد بازديد عالقمندان است. 
واعظ مقدم يادآور شــد با راه اندازى ســامانه ١٣٧ وب، شــهروندان

 مى توانند مسائل و مشكالت خود را به صورت شبانه روزى با شهردارى 
در ميان گذاشته تا به فوريت از سوى شهردارى درچه رسيدگى گردد. 

وى خاطرنشان كرد: بودجه سال جارى شهردارى درچه ١٤/٥ ميليارد 
تومان بوده كه تا ١٥ اسفند سال جارى بيش از ١٥ ميليارد و ٤٠٠ ميليون 
تومان با ٧ درصد رشد تحقق يافته است. اين درحالى است كه بودجه 
شهردارى درچه در ســال آينده ١٦/٥ ميليارد تومان پيش بينى شده و 

براساس برآورد محورى صورت گرفته است. 
شهردار درچه با بيان اينكه اعضاى شــوراى اسالمى درچه در سطح 
استان از بهترين ها هستند از تالش شبانه روزى آنان و همه همكاران 

در شهردارى درچه، قدردانى كرد. 
واعظ مقدم همچنين گفت: در دوره پنجم شوراى اسالمى درچه، ٧١٥٠ 
مترمربع آزادسازى در سطح شهر درچه توافق شــد كه از اين ميزان 
تاكنون ٣١٤٥ مترمربع آن با توافق مالكين بوده و اجرايى مى شــود و 
بقيه هم مصوبات شورا را داراست و قطعى شده است كه از اتفاقات خوب 
اين دوره به شمار مى رود و اگر فعاليتى انجام شده، مرهون همكارى و 

همدلى اعضاى شورا بوده است. 
در نيمه اول سال ٩٧ نيز تكميل خيابان امام رضا(ع)، دسترسى ارتباطى 
محله دينان درچه و خيابان سجاد و... از پروژه هايى است كه به بهره 

بردارى خواهد رسيد. 
شهردار درچه از مشاركت مردم فهيم، متعهد و آگاه درچه كه در انجام 
پروژه هاى عمرانى با شهردارى هماهنگ هســتند قدردانى كرد و از 
آنان خواست با پرداخت به موقع عوارض قانونى، شهردارى را در انجام 

پروژه ها، همچون گذشته يارى دهند. 
واعظ مقدم مجتمع تجارى تفريحى نگين، پمپ بنزين كنار خيابانى 
و پمپ گازوئيل سيار را از پروژه هاى مشاركتى با بخش خصوصى در 
سال آينده دانســت و گفت: مجتمع تجارى تفريحى نگين در زمينى 
به مســاحت ٣٩٠٠ مترمربع با زيربناى ٢ هزار متر در ميدان درچه در 
بهار آينده كلنگ زنى خواهد شد. اين درحالى است كه ما سعى داريم 

پمپ بنزين كنار خيابانى و پمپ گازوئيل سيار را در بهار آينده به بهره 
بردارى برسانيم. 

***
در ادامه، سومين جشنواره گل شــب بو در بازار بين المللى گل و گياه 
ســپاهان در درچه با حضور مشاور وزير جهاد كشــاورزى و جمعى از 

مسئوالن افتتاح شد. 
نماينده مردم شهرستان خمينى شهر در مجلس شوراى اسالمى در اين 
مراسم گفت: در اين خجسته روز، افتتاح سومين جشنواره گل شب بو 
در درچه، شهر نمونه شاهد كشور و در كنار توليدكنندگان گل و گياه، 

صداى پاى بهار را نويد مى دهد. 
ســيدمحمدجواد ابطحى افزود: هنوز برخى باور ندارنــد كه درچه و 
شهرستان خمينى شهر، پايگاه گل شب بو هستند. اين درحالى است 
كه درچه با توليد ١١ ميليون گل شــب بو در سال در كشور رتبه اول را 
داراست، گلى كه همواره در كنار سفره هفت سين هر ايرانى به چشم 

مى آيد. 
وى با بيان اينكه به خاطر كم آبى بايد به ســوى كشــت گلخانه اى 
رفت ،گفت: براى توليدكنندگان گل و گياه، تسهيالت مختلفى در نظر 
گرفته شده و اميد است شهرك گلخانه قرطمان به زودى افتتاح شود. 

نماينده مردم شهرســتان خمينى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
تأكيد كرد: وزارت جهاد كشاورزى و صدا و سيما بيش از پيش بايد در 
فرهنگسازى و ترويج پرورش و استفاده از گل شب بو فعاليت كنند و 
توانمندى هاى شهرستان در اين زمينه را معرفى كنند و حتى معتقدم 
با آموزش بيشتر به پرورش دهندگان گل شب بو، امكان صادرات اين 
گل را فراهم سازند. چرا كه كشورهاى آسياى ميانه همانند تاجيكستان، 
افغانستان و... بازار بســيار خوبى براى ظرفيت هاى اين شهرستان در 
گل شب بو به شمار رفته و برندسازى در گل شــب بو برايمان بسيار 

مهم است. 
ابطحى مى گويد: تنباكوى زرد طاليى خمينى شهر كاشته شده ولى 
خريدار ندارد و من از اين بابت بسيار متأسفم. وى اظهار اميدوارى كرد 
با تنوع بخشــى گل ها، ظرفيت بازارمان حفظ شده و درآمد صادراتى 

ايجاد كنند. 
 ***

مشاور وزير جهاد كشاورزى و مجرى توسعه گلخانه هاى كشور هم كه 
مهمان ويژه اين مراسم بود گفت: براساس مأموريت به وزارت جهاد 
كشاورزى، در يك بازه زمانى ١٠ ساله ما بايد ٤٨ هزار گلخانه در كشور 

احداث كنيم. 
ولى ا... بنى عامرى افزود: خشكســالى، كم آبــى، مديريت پايين و... 
مسئله حوزه كشــاورزى نيست بلكه خشكســالى يك دهه است كه 
استان ها را آزار داده و تحميل شده است و براى حل آن، توان و ظرفيت 
همگانى و هماهنگى مســئوالن نياز است تا با ســالمت از اين دوره 

عبور كنيم. 
وى ادامه داد: در اســتان اصفهان گلخانه ها ٦٠ درصد رشد داشته كه 

نسبت به متوسط كشورى كه ٤٠ گلخانه است، بسيار باالست. 
مجرى توسعه گلخانه هاى كشور گفت: ظرفيت بسيار خوبى در زمينه 
ارائه تسهيالت داريم كه در اين بين اولويت اول پرداخت تسهيالت، 
گلخانه ها هستند كه متقاضيان و كشاورزان بايد با ثبت نام در سامانه 

كارا، از اين تسهيالت بهره گيرى كنند. 
وى از مسئوالن استاندارى اصفهان هم خواســت تا در ارتباط با رفع 
موانع و بهره گيرى از معافيت ها براى مشــتاقان به توســعه گلخانه 
در استان اقدام كنند. اين درحالى اســت كه به گفته مشاور وزير جهاد 
كشاورزى، گلخانه ها معاف از ماليات براساس اختيارات ستاد مقاومتى 

استان مى باشند. 

بنى عامرى گفت: يكى از نســخه هاى شــفابخش بــراى عبور از 
خشكسالى، مديريت سيستم آبيارى تحت فشار و... است. 

وى خاطرنشان كرد: استان اصفهان از مهمترين قطب ها در توليدات 
گلخانه سازى و گلخانه دارى مى باشد. 

مشاور وزير جهاد كشاورزى با بيان اينكه ما در صادرات ضعيف هستيم 
گفت: زنجيره ارزش براى محصول بايد تشــكيل شــده و محصول 
نكاشته، فروش برود ولى ســهم ما در بازار گل جهان، اندك است. در 
حالى كه بازارهاى آسيايى مقاصد صادراتى ما در گل و گياه است و ما با 
تشكيل، ايجاد و تكميل زنجيره ارزش، مى توانيم اين امر را مديريت 

كنيم. 
بنــى عامرى بــا تأكيد بر جــدى گرفتن كســب و كارهــاى نوين 
گفت: احياى كشــاورزى خانوار تحت عنــوان گلخانه هاى كوچك 
مقياس بايد مورد توجه جدى باشــد كــه مى تواند به اشــتغالزايى 

كمك كند. 
وى افزود: اراده ما براى تحول در بخش كشــاورزى در بخش گل و 
گياه بسيار جدى بوده و همگان را به همكارى و حمايت بيشتر در تمام

 حوزه ها دعوت مى كنيم و اميد است كشاورزان از اين فرصت استفاده 
كنند. 

 ***
مديركل امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان نيز به عنوان متولى 
شــهردارى ها از منظر دولت هم با بيان اينكه در استان اصفهان تعامل 
بسيار خوبى در زمينه اشتغال با دستگاه هاى مرتبط وجود دارد گفت: نگاه 

و رويكرد ما در شهردارى ها، تسريع در كارها و ايجاد اشتغال مى باشد. 
محمدرضا كمالى گفت: براساس قانون شهردارى ها كه در سال ١٣٣٤ 
مصوب شد شهردارى ها ٢٧ وظيفه به عهده دارند كه امروز اين وظايف 
به ٢٠٠ وظيفه در شهر درچه رســيده است و در اين ميان سختى كار در 
شهردارى ها آن ســت كه هيچ رديف اعتبارى نداشته و تكيه گاه آنها، 

درآمدى است كه از شهر وصول مى شود. 
وى به كشــاورزان در بخش هاى مختلف گل و گيــاه و... توصيه كرد 
فرآيندهاى قانونى را رعايت كنند تا از تخفيفات و مشوقات بهره مند شوند. 

 ***
در اين مراسم نماينده توليدكنندگان گل شب بو در بازار گل و گياه بين 
المللى سپاهان هم گفت: اين جشنواره با همت همه مسئوالن و همدلى و 
همكارى آنان برگزار شد و شركت تعاونى گلخانه، توليدات خوب، باكيفيت 
و با قيمت مناسب صادرات را داراست و درچه با توليد ١١ ميليون گلدان گل 
شب بو در كشور رتبه اول را داراست كه سهم بسزايى در اشتغال و شادابى 

محيط زيست ايفا  مى كند. 
جواد آقاداودى افزود: ترويج فرهنگ استفاده از گل هاى زينتى، ورود مراكز 
تحقيقات براى ارقام جديد گل و گياه، پيش بينى تسهيالت با سود پايين 
و... از اهداف برگزارى نمايشــگاه بوده است.  وى از رسانه ها خواست تا 
بيش از پيش در زمينه فرهنگسازى جايگاه گل اقدام كنند تا مشكالت 

برطرف شود. 

در مراسمى با حضور مقامات محلى و استانى؛ 

پروژه هاى شهردارى درچه به بهره بردارى رسيد 
ساسان اكبرزاده



٠٢بلديه ٣١٨٠شنبه  ١٩ اسفند  ماه   ١٣٩٦ ضميمهسال چهاردهم

  مدير كل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات  
سازمان شــهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: به 
منظور تسهيل و تســريع پرونده ارتقاى شغلي مديران، 
مشاوران و كارشناسان شهرداري هاي كشور كه واجد 
شــرايط ارتقاى رتبه خبره و عالي هســتند، براســاس 
فرآيندي كه به استانداري ها و شهرداري ها ابالغ گرديده 

است، پرونده آنها به صورت فصلي بررسي خواهد شد.
عباس كركه آبادي  اظهار داشت: كســب هزار و ١٠٠ 
و هزار و ٦٠٠ امتياز براي برقــراري فوق العاده ويژه، به 

ترتيب در سطوح خبره و عالي مورد نياز مي باشد.
 وي افزود: تحصيالت، تجربه و سوابق خدمتي، آموزش، 

پيشــنهادات، طرح هاي مطالعاتي و ... از جمله مواردي 
است كه در كسب امتيازات مربوطه مؤثر مي باشد.

كركه آبادي خاطر نشــان كرد: تعييــن عوامل خاص 
امتيازي تا سقف ٢٥٠ امتياز در طرح مسير ارتقاى شغلي، 
يكي از موارد مهمي اســت كه در دســتور كار اين دفتر 
قرار دارد و اميدواريم بتوانيم در آينده نزديك تصويب و 
ابالغ كنيم.وي افزود: ايجاد سامانه نظام پيشنهادات در 
شهرداري هاي كشور، به منظور استفاده از توان فكري 
منابع انســاني از موضوعاتي اســت كه در برنامه هاي
 توســعه اي دفتر نوســازي، تحــول اداري و فناوري 

اطالعات اين سازمان قرار دارد.

اول فروردين ٩٧ در شــهر هرند كارناوال شادى برگزار 
خواهد شد.

شــهردار هرند در خصوص برنامه هاى نوروزى در اين 
شــهر گفت: شــهردارى هرند در نظر دارد در چند روز 
باقيمانده از ســال جارى، عالوه بر برپايى نمايشــگاه 
صنايع دســتى و آداب و رسوم، جشــنواره اقوام را هم 

برگزار كند.
حميــد شــهبازى همچنيــن گفــت: اجــراى تئاتر 
خيابانــى در نقاط مختلــف، كارناوال شــادى در اول 
فرورديــن ٩٧ ، برگــزارى جشــن ســبزه برتــر، 
اجــراى بــازى هــاى بومــى و محلــى بــراى 

همــه بخصــوص بــراى افــراد ســالمند، اجــراى 
برنامه هاى فرهنگى تفريحى ويژه بانــوان و نيز كوير 
نوردى با ماشــين هاى آفــرود(از ٢ تــا ١٢ فروردين) 
برنامه هايى است كه شــهردارى هرند براى رفاه حال 
شهروندان و مسافران نوروزى براى ايام تعطيالت عيد 
دارد.وى در ادامــه افزود: بحث ترويــج فرهنگ قرآن 
خوانى از جمله برنامه هاى فرهنگى اســت كه با شعار 
«قــران بخوانيــد هديــه بگيريــد» بــراى گــروه 
ســنى كــودك و نوجــوان در ايــام نــوروز اجرايى 
مى شود و اين در حوزه گردشگرى هرند تأثير به سزايى 

دارد.

بررسي ارتقاى شغلي مديران 
و كارشناسان شهرداري ها 

برگزارى اولين جشنواره اقوام 
در تعطيالت نوروز در هرند 

رونمايى از المان
«كتابخانه شهر»در كاشان

مديرعامل ســازمان زيباسازى شــهردارى كاشان 
گفت:همزمان با انتخاب كاشــان به عنوان پايتخت 
كتاب ايران، از المان كتابخانه شــهر مقابل مجتمع 

سينمايى رونمايى شد.
محمدعلى پيراسته در آيين رونمايى از المان كتابخانه 
شهر با اشــاره به اينكه كاشــان به عنوان پايتخت 
كتاب ايران در ســال٩٧ معرفى شــده است، اظهار 
داشــت: مهم ترين دليلى كه براى اجراى اين برنامه 
ارائه مى شــود، ايجاد هماهنگــى و همكارى ميان 
نهادهاى مختلــف دولتى و غيردولتى فعال بر ســر 

اجراى فعاليت هاى مرتبط با كتاب است.
وى افزود: برپايى المان كتابخانه شهر با هدف معرفى 
كتاب هاى ماه و كتاب هاى خاص در مقابل مجتمع 
سينمايى كاشــان صورت گرفته است تا شهردارى 
كاشان در راستاى ترويج فرهنگ مطالعه، عالوه بر 
زيبايى بخشيدن به منظر شهرى، در معرفى كتاب نيز 

سهم به سزايى داشته باشد.

ايجاد اتاق هاى فكر مديريت امور 
شهرى در شهردارى اردستان

روابط عمومى شهردارى اردســتان اعالم كرد: اين 
شهردارى در راســتاى مشــاركت عمومى و ايجاد
 اتاق هاى فكر جهت مديريت امور شهرى و تهيه سند 
راهبردى توسعه شهرى، اقدام به ايجاد كار گروه هاى 

تخصصى كرد.
بر اساس اين گزارش، اين كارگروه ها با عنوان هاى 
فرهنگى اجتماعى،  گردشــگرى و جذب توريست، 
سرمايه گذارى ، اقتصاد شهرى و مشاركت مردمى، 
عمران و شهرســازى و ســامندهى بافت ناكارامد 
فرسوده شهر، كشاورزى ، فضاى سبز و محيط زيست، 

ايمنى و مديريت بحرانمى باشد.
اين شهردارى اعالم كرد: از افراد عالقه مند دعوت 
مى شود جهت ثبت نام و عضويت در كار گروه هاى 
فوق، به واحد روابط عمومى شــهردارى اردســتان 

مراجعه كنند.

برگزارى جشنواره فرهنگى 
ورزشى دا در فوالدشهر

سليمى، شــهردار فوالدشهر با اشــاره به برگزارى 
جشــنواره فرهنگى ورزشــى «دا» در فوالدشــهر 
گفت: هــدف از برگزارى اين جشــنواره، توســعه 
ورزش هاى سنتى و بازى هاى بومى و محلى، ايجاد
 نشاط و شــادى در بين زنان و معرفى آداب و سنن 

اقوام كشور بود.
وى با بيان اينكه جشــنواره فوق به همت شهردارى 
و هيئت ورزش هاى روســتايى شهرســتان لنجان 
برگزار شد، گفت: شــهردارى براى برگزارى هرچه
 بهتــر ايــن جشــنواره اعــالم آمادگى كــرد و از
توان خود جهت با شــكوه برگزارشــدن آن استفاده 

نمود.
وى ادامــه داد: در اين جشــنواره عالوه بــر زنان و 
كارآفرينان نمونــه شهرســتان، نمايندگانى از ١٠ 

شهرستان ديگر نيز حضور داشتند.
را، جشــنواره  ايــن  اصلــى  هــدف  وى 
 پاسداشــت مقام شــامخ زنان با رويكرد ورزشى و 

فرهنگى عنوان كرد.

 

راه اندازي سامانه پيام كوتاه 
شهرداري محمد آباد

به منظور افزايش ارتباط موثر و ارائه خدمات بهتر به 
شهروندان، سامانه پيامكي شهرداري محمدآباد به 

شماره ٠٩٨٣٠٠٠١٦٠٠٣٢ راه اندازي شد.
روابــط عمومى ايــن شــهردارى اعالم كــرد: از 
كليه شــهروندان محمدآبــادي تقاضا مي شــود 
جهت تكميــل بانك شــماره همراه، شــهروندان 
جهت ارســال پيامك هاي شــهرداري، يك پيام 
كوتاه با ذكر شــغل به ســامانه پيامكي شهرداري 

ارسال كنند. 
همچنيــن از اين پــس شــهروندان محمدآبادى 
مي توانند انتقادات و پيشــنهادات خود را به سامانه 

پيامك ياد شده ارسال كنند.

روى خط

  شهردار ابو زيد آباد از افزايش ٣/٥ برابرى حضور مسافران 
داخلى و گردشگران خارجى در اين شهر از ابتداى سال 
جارى تا كنون نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته 

خبر داد.
حســين ســيدين افزود: نزديك به ٥٥ هزار نفر مسافر 
داخلى و گردشگر خارجى از ابتداى سال جارى تاكنون 
از جاذبه هاى تاريخى و طبيعى منطقه ابوزيد آباد ديدن

 كرده اند.
وى با اشــاره به افزايش گردشــگران پــس از اجراى

 طرح هاى ســاماندهى جاذبه هاى ابو زيــد آباد افزود: 
كاروانسراى شاه عباسى، خانه هاى تاريخى، بقاع متبركه، 
قلعه كرشاهى و كوير سيازگه از مهمترين اماكن و جاذبه 
هاى گردشگرى اين شهر است و بهره بردارى مناسب 

از آنها مى تواند اين منطقه را به يكى از قطب هاى كوير 
نوردى كشور تبديل كند.

شهردار ابوزيد آباد با اشاره به لزوم آماده سازى شهر براى 
استقبال از مهمانان نوروزى بيان داشت: ايجاد كمپينگ 
موقت اسكان، ساخت آالچيق، سكوهاى نشيمن براى 
استفاده گردشگران در ورودى شهر، برگزارى نمايشگاه 
عرضه محصوالت محلى، دامى و صنايع دستى، ايجاد 
تســهيالت و امكانات براى رفاه مسافران مانند برپايى 
چادرهاى راهنماى گردشگرى، از جمله اقدام ها خواهد 

بود.
وى همچنين از اجراى عمليات لكه گيرى، آسفالت معابر، 
روكش آسفالت خيابان ها و ترميم ترانشه ها با استفاده از 

٢٠٠ تن قير خبر داد.

قنايى مقدم، شهردار سفيدشهر گفت: تالش هايى براى تجهيز و نوسازى نظام ادارى و مالى شهردارى در جريان 
است تا ثبت رويدادهاى شهردارى از حالت دستى خارج شود.

مهدى قنايى مقدم، رسيدگى به فضاى سبز شهرى را نيز يكى از اولويت هاى شهردارى سفيدشهر عنوان كرد و 
اظهار داشت: خوشبختانه با مساعدت يكى از شهروندان، يك حلقه چاه كشاورزى براى آبيارى فضاى سبز بوستان 

شهدا اختصاص يافته است.
شهردار سفيدشهر به مشكل آرامستان سفيددشت نيز اشاره كرد و گفت: نقشه بردارى الزم براى اين مكان صورت 

گرفته و قطعه مربوط به شهداى مدافع حرم شهر، تا پايان سال رونمايى خواهد شد.
وى تالش هاى شهردارى براى تملك برخى منازل و بهسازى معابر را يادآور شد و اضافه كرد: تالش هايى براى 

تجهيز و نوسازى نظام ادارى و مالى شهردارى در جريان است كه اميدواريم تا پايان سال آينده به نتيجه برسد..
قنايى مقدم با تأكيد بر اينكه حداكثر تالش شهردارى، استفاده از نيروهاى بومى سفيدشهر است، عنوان كرد: بايد 

آموزش هاى مرتبط با وظايف هر كدام از نيروهاى شهردارى ارائه شود تا بهره ورى نيروى كار به حداكثر برسد.
شهردار سفيدشهر به ظرفيت باالى نيروى انسانى سفيددشت اشاره كرد و ادامه داد: مردم سفيددشت با توجه به 
درك مناسب از مسائل شهرى و همراهى با شهردارى و دهيارى ، نقش بسيار بزرگى در پيشرفت اين منطقه دارند.

شهردار آران و بيدگل با بيان اينكه در حال حاضر در پيشــگاه مردم از بابت برخى از كاستى ها و نقايص و ضعف 
زيرساخت هاى شهر شرمنده هستيم، گفت: بايد به گونه اى برنامه ريزى كنيم كه امكانات مناسب را براى ساكنان 

و شهروندان فراهم آوريم.
رمضانى خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهى از آسفالت معابر اصلى و فرعى شهر مناسب عبور و مرور نيستند و 

بخشى از معابر در مناطق جديد شهر هنوز آسفالت نشده اند.
وى ادامه داد: شرمنده ايم كه برخى زيرساخت هاى شهر مانند آسفالت معابر شهر شايسته شهروندان نيست

رمضانى با بيان اينكه وضعيت بافت فرسوده و آسيب پذير شهر نگران كننده است، اظهار داشت: اولويت عمرانى 
شهردارى در سال ١٣٩٧ شامل آسفالت معابر اصلى و فرعى، ايجاد زيرساخت هاى مناسب در بافت هاى فرسوده 

شهر و ايجاد امكانات براى مناطق جديد خواهد بود.
وى تأكيد كرد: منابع مالى محدود شهردارى به حفظ و نگهدارى زيرساخت هاى شهر اختصاص خواهد يافت تا 

شهروندان از زيرساخت ها رضايت داشته باشند.

معاون اجرايى و خدمات شهرى شــهردارى نجف آباد 
گفت: از بيستم اســفند ماه به بعد، عالوه بر نوبت شب، 
تاريخ هايــى كه در طول ســال زباله هــاى هر محله 
جمع آورى مى شــد، صبح روز بعد نيز اكيپ هاى اين 

معاونت مجدداً اين كار را تكرار خواهند كرد.
سهراب بيگدلى با اشــاره به افزايش قابل توجه حجم 
زباله هاى خانگى در آخرين ماه سال گفت: عالوه بر ادامه 
روند رفت و روب منظم و برنامه ريزى شده معابر اصلى و 
فرعى، در حال حاضر نيز گروه هاى مشترك اين معاونت 
و سازمان خدمات موتورى، كار پاكسازى زمين هاى باير 
واقع در سطح مناطق پنج گانه از انواع ضايعات ساختمانى 

و ديگر نازيبايى ها را شروع كرده اند.
وى از رنگ آميزى جداول و خط كشــى معابر مناطق 
پنج گانه به عنوان ديگر اقدام در نظر گرفته شده براى ايام 
پايانى سال نام برد و اظهار داشت: عالوه بر اين اقدام كه 
تاكنون نزديك به ٤٠ درصد پيشرفت داشته، رنگ آميزى 
تمامى پل هاى عابر پياده و ايستگاه هاى اتوبوس واحد در 

دستور كار قرار گرفته است.

زيباسازى ويژه در ٢خيابان شهر
معاون اجرايى و خدمات شهرى شــهردارى نجف آباد 
اظهار داشت: امســال براى اولين بار در طى سال هاى 
گذشــته، تمامى ديوارهاى گلى و نازيبــا در كنار درب 
هاى قديمى واقع در خيابان هاى شــريعتى و منتظرى 
شمالى، در قالب طرحى بهسازى شــده و پس از سفيد 
كارى، ديوارنگاره هاى متنوع و مرتبط با فرهنگ و تاريخ
 نجف آباد در اين نقاط با هزينه شهردارى اجرا خواهد شد.

بيگدلى از طرح ميوه و گل انار در كنار شــكوفه بادام، به 
عنوان نمونه هايى از آثار انتخاب شده براى اجرا به صورت 

ديوار نگاره نام برد و بيان داشت: عالوه بر اين اقدام، پس 
از سال ها درب هاى كركره اى قديمى در خيابان هاى 
شريعتى و امام خمينى(ره) نيز با استفاده از رنگ هاى شاد 
و جذاب، به صورت يك طرح يكسان رنگ آميزى خواهد 

شــد كه در اين مورد نيز تمامى هزينه ها را شهردارى 
پرداخت خواهد كرد.

***
اشاره به كاشت گسترده گل هاى الله و نسترن در سطح 

بلوارها و فضاى سبز مناطق پنج گانه، ديگر مطلبى بود 
كه معاون شهردارى نجف آباد به آن اشاره كرد و گفت: 
طبق برنامه زمانبندى اعالم شــده، تمامى شهروندان 
متقاضى كاشــت درخت در مناطق مربوط به خود ثبت 

نام كرده اند و كار غرس درختانى همچون توت زينتى و 
زيتون تلخ، در مقابل منازل مسكونى و واحد هاى تجارى 

آغاز شده است.
***

معاون اجرايى و خدمات شهرى شهردارى نجف آباد در 
خصوص ديگر اقدام در نظر گرفته شده براى ايام منتهى 
به نوروز ٩٧ اظهار داشت: امسال براى اولين بار ميادين و 
معابر اصلى شهر نجف آباد را با نوع خاصى از پرچم هاى 
رنگى عمودى تزيين خواهيم كرد كه تاكنون در استان از 

آنها استفاده نشده است.
بيگدلى از پاكســازى و رســيدگى ويژه به فضاى سبز 
ورودى هاى اصلى شــهر به عنوان ديگر اقدام در نظر 
گرفته شــده نام برد و اضافه كرد: نيروهاى اين معاونت 
هماهنگ با واحد امانى معاونت عمــران، در كار نصب 
المان هاى نوروزى نيز مشــاركت خواهند داشت كه در 
اين ميان برخــى المان ها جديد بــوده و تعدادى هم از 
نمونه هاى بهســازى شده ســال هاى قبل محسوب 

مى شوند.

جمع آورى ويژه زباله در نجف آباد از فردا

شهردارى نجف آباد
امسال براى اولين بار 

ميادين و معابر شهر نجف آباد 
با نوع خاصى از پرچم هاى 

رنگى عمودى تزيين
 مى شوند

لكه گيرى و آسفالت معابربا ٢٠٠تن قير در ابوزيدآباد

شهردار سفيدشهر مطرح كرد؛

نوسازى نظام ادارى و مالى
 شهردارى سفيد شهرتا پايان سال آينده

 وضعيت بافت فرسوده آران و بيدگل 
نگران كننده است 

شهردار آران و بيدگل گفت: براى اولين بار از سال آينده 
دفترچه تعرفه عوارض شــهردارى كه شــيوه محاسبه 
عوارض هاى مختلف اســت، ارائه خواهد شد تا مردم 
به صورت شفاف با شيوه محاســبه عوارض شهردارى 

آشنا شوند.
رضا رمضانى با بيان اين كه منابع درآمد شهردارى براى 
اداره شــهر از محل عوارض شهروندان تامين مى شود، 
اظهار داشت: حق مردم است كه بدانند عوارض دريافتى 
از آنان چگونه و با چه روشى محاســبه و در كجا هزينه 

مى شود.
شــهردار آران و بيدگل وعده داد: براى اولين بار از سال 
آينده دفترچه تعرفه عوارض شهردارى كه شيوه محاسبه 
عوارض هاى مختلف اســت در پايگاه اطالع رســانى 
و كانال تلگرامى اين نهاد منتشــر خواهد شــد تا مردم 
به صورت شفاف با شيوه محاســبه عوارض شهردارى 

آشنا شوند.

وى پنهان كارى را نامناســب ترين شــيوه براى اداره 
شهر خواند و تصريح كرد: شهردارى ابزارهايى را براى 
مراجعان و مردم فراهم خواهد كرد تــا بتوانند عوارض 
مشخص شــده، به ويژه عوارض نوســازى، عوارض 
پروانه ســاختمانى، عوارض كســب و پيشــه و بهاى 
خدمات مانند خوديارى آســفالت را خودشان محاسبه

 كنند.
رمضانى با اشاره به لزوم شــفاف سازى در فعاليت هاى 
شهردارى تأكيد كرد: عوارض و درآمدهاى دريافت شده 
از مردم و فعاالن اقتصادى نبايد براى جبران ضعف ها و 

ناكارآمدى هاى اداره شهر هزينه شود.
وى از تقديم بودجه ٤٠٠ ميليارد ريالى شهردارى آران و 
بيدگل در سال ٩٧ به شوراى شهر خبر داد و عنوان كرد: 
شــهردارى براى اجراى قانون، با شيوه  اى نوين بودجه 
ســال ٩٧ را تدوين كرده اســت كه پس از تصويب در 

شوراى شهر، به اطالع مردم خواهد رسيد.

شهردار آران و بيدگل:

محاسبه عوارض شهردارى آران و بيدگل  شفاف مى شود

به گزارش روابــط عمومى شــهردارى نطنز، 
به همت شهردارى نطنز در آســتانه سال نو و 
همزمان با هفته درختكارى، طرح اهداى يك 
عدد گلــدان گل در ازاى تحويل مواد بازيافتى 

اجرايى خواهد شد.
شهروندان نطنزى مى توانند از ٢٠ اسفند ماه تا 
پايان سال جارى، با مراجعه به غرفه بازيافت واقع 
در ميدان تختى و تحويل مواد بازيافتى،  در ازاى 

آن يك عدد گلدان گل  دريافت كنند.

از فردا تا پايان سال جارى؛

در نطنز گلدان گل جايگزين 
مواد بازيافتى مى شود



بلديه ٠٣٣١٨٠ ضميمهسال چهاردهمشنبه  ١٩ اسفند  ماه   ١٣٩٦

شــهريار علــوى، معــاون شهرســازى شــهردارى 
شاهين شهر گفت: طرح مميزى امالك و مستحدثات 

شاهين شهر پايان يافت.
وى از شــهروندان شــاهين شــهرى خواســت

 با توجه اينكه طــرح مذكور به اتمام رســيده، مراقب 
مراجعه افراد سودجو در منزل در قالب مأمور نقشه بردار

 باشند.
علوى اظهارداشــت: بنابــر قانون نوســازى و عمران 
شهرى، يكى از فعاليت هاى شهردارى انجام عمليات 
مميزى واقــع در محدوده شــهر و دريافــت عوارض 
نوســازى از امالك و واحدهاى كســبى مى باشد كه

 هر چند سال يك بار انجام مى شود.
معاون شهرسازى شهردارى شاهين شهر افزود: مميزى 
امالك و مستحدثات شاهين شهر با توجه به توان فنى 
پيمانكار و طرح كالن شــهردارى، در قالب دو مرحله 

انجام شد. 
وى ادامــه داد: در نخســتين مرحلــه آن،  برداشــت
اطالعــات و معابر محــدوده قانونى شــهر از طريق 
عمليــات ميدانــى و تشــكيل بانــك اطالعــات
مميزى و صدور فيش نوســازى انجام شــد و سپس
مميزى صنايع كالن حريم شــهر در دســتور كار قرار 

گرفت.

على پيراينده، شــهردار نطنز گفت: شــهردارى نطنز با 
مصوبه شوراى اســالمى شــهر در بيش از ١٥ محله، 
تخفيف ويژه بافت فرسوده از ٥٠ تا ٨٠ درصدى صدور 

پروانه را آغاز كرده است.
  وى در آستانه سال جديد از  بسته تشويقى ساخت و ساز 
خبر داد و اظهار داشت: بسته تشويقى ساخت و سازحمايت 
دولت از بهسازى بافت فرسوده مدتى است آغاز شده كه 

نطنز نيز از اين امر مستثنى نيست.
شــهردار نطنز تصريح كــرد: محالت مــورد نظر اين 
شهردارى از جمله قصبه، كوچه فاره، سرشك، وشوشاد، 
باغستان، مزيد آباد، افوشته، دشتله، حاجيها، شهرينان، 

كوچه مير، ريســه، كندز، مزرعه خطير و خيابان شهيد 
شعبانى است.وى اضافه كرد: اين تخفيفات شامل كليه 
پالك هايى است كه كاربرى مسكونى دارند و مى توانند 
با بهره گيرى از اين تخفيفات، ســاخت و ســاز در نقاط 

مختلف شهر را رقم بزنند.
پيراينده در پايان اظهارداشــت: پالك هايى كه در كنار 
معابر كمتر از ١٢ متر قرار دارند تــا ٦٥ درصد تخفيف، 
پالك هايى كه در كنار معابر ١٢ متر و باالتر قرار دارند تا 
٥٠ درصد تخفيف و پالك هايى كه در محالت مزرعه 
خطير، ريسه و كندز قرار دارند، تا سقف ٨٠ درصد تخفيف 

را شامل مى شوند.

ارائه بسته تشويقى 
ساخت و ساز در نطنز

پايان طرح مميزى امالك و 
مستحدثات شاهين شهر

مراجعه٨٠٠٠نفر براى مالقات 
مردمى با شهردار نجف آباد

شــهردار نجف آباد با اشــاره به برگزارى جلســات 
مالقات مردمــى از نيمــه دوم ســال ٩٢ تاكنون 
اظهار داشــت: بــا توجه بــه مصوبه و بخشــنامه 
دولتــى مبنى بــر اختصــاص يــك روز به عنوان 
مالقــات مردمــى در ادارات و نهادهــاى دولتى و 
ازآنجاكه خود اعتقاد راســخ بر ارتباط مســتقيم و 
پاســخگويى به مردم رادارم تصميم گرفتم جلسات 
مالقات مردمــى را به طور مســتمر و منظم برگزار 

كنم.
مسعود منتظرى با اشاره به برگزارى ١٩٩ جلسه از 
ابتداى اين طرح تاكنون عنوان كــرد: در نيمه دوم 
سال ٩٢ بيست ويك جلسه، سال نودوسه ٤٧ جلسه، 
سال نودوچهار ٤٥ جلسه، سال ٩٥ چهل وشش جلسه 
و از ابتداى سال جارى تاكنون نيز ٤٠ جلسه مالقات 
مردمى در مناطق پنج گانه شهردارى برگزارشده و 
در اين راستا، با احتساب ميانگين ٤٠ نفر در هر جلسه 
مى توان گفت نزديك به هشــت هزار نفر از مردم 

نجف آباد مراجعه مستقيم داشته اند.

برپايى سلسله مباحث سبك 
زندگى اسالمى در كوشك

سلسله مباحث سبك زندگى اسالمى در شهر كوشك 
برگزار مى شود.

شهردار كوشك گفت: سلسله مباحث سبك زندگى 
اسالمى به همت شــهردارى و شــوراى اسالمى 
كوشك در قالب طرح حيات فاطمى در شهر كوشك 

برگزار مى شود.
مجيد قربانى افزود : با توجه به شرايط امروز جامعه  و 
اين موضوع كه متاســفانه شاهد فاصله بين اعضاى 
خانواده ها و حتى فاميل هســتيم و روابط اجتماعى 
سازنده گذشته، كم كم جاى خود را به روابط مجازى 
داده و تكنولوژى و دنياى مجازى در بين همه اقشار 
جايگاه خاصى پيدا كرده است، بر خود الزم ديديم تا با 
آغاز طرح حيات فاطمى،  سلسله مباحث سبك زندگى 

اسالمى را در شهر كوشك برگزار كنيم.
وى افزود: مســئوالن  بايد با الگو ســازى از زندگى
 بى بى دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) و ائمه اطهار 
كه بهترين راهنماى زندگى هستند در مسير تحكيم 
بنياد خانواده قدم بردارند.شهردار شهر كوشك گفت: 
در اولين گام، طرح را ويژه بانــوان آغاز نموديم و در 
مراحل بعــدى براى آقايان و فرزنــدان برنامه هاى
 ويژه اى طبق پيش بينى هاى انجام شده اجرا خواهد 
شد.وى اظهارداشــت: اين دوره در قالب ٤ جلسه در 
شهر كوشك در اسفندماه ٩٦ برگزار مى شود و جهت 
رفاه حال خانواده ها در روزهاى برگزارى جلســات، 
مهد كودك جهت نگهدارى كودتان سه تا شش ساله 

در نظر گرفته شده است.

كاشت ٣٤هزار كوزه گل
 در منطقه يك نجف آباد

مدير منطقه يك شــهردارى نجف آباد گفت: طى 
هفته هاى منتهى به ايام پايانى سال، بيش از٣٤هزار 
كوزه گل از نوع نســترن در نقاط مختلف منطقه از 
جمله بلوارهاى طالقانى و دفاع مقدس كاشته شده و 
همزمان بخش هاى ديگرى از فضاى سبز منطقه به 

شبكه آبيارى پساب متصل شده است.
 جالل ربيعى از بلوارهاى وليعصر(عج) و شــهيدان 
حجتى در كنار زيرگذر شهيدان حجتى، به عنوان نقاط 
جديد اضافه شده به شبكه آبيارى با پساب فاضالب 
نام برد و گفت: در همين راســتا، شاهد اجراى بيش 
از هزار و٣٠٠ متر لوله كشــى سيستم آبيارى تحت 
فشــار در نقاطى مانند ميدان بسيج، بلوار استقالل و 
زيرگذر شهيدان حجتى بوده ايم.وى به كاشت٤٠٠ 
متر زرشك در ميدان شهدا و هرس نزديك به ٩٥٠ 
اصله درخت در خيابان هاى شريعتى و قدس اشاره 
كرد و افزود: تعمير لوله انتقال پساب در نزديكى باغ 
گل ها، اجراى ٤٠٠ متر حفارى براى تكميل عمليات 
لوله گذارى در محور بوســتان زندگى، كاشت٣٠٠ 
متر مربــع چمن در بلــوار اســتقالل، كوددهى در 
فضاى ســبز پارك الله به ميزان سه هزار متر مربع 
و اجراى ٢٥گــود در بلوار زيرگذر شــهيدان حجتى 
جهت كاشت درخت، از ديگر اقدامات انجام شده طى 

هفته هاى اخير محسوب مى شوند.

روى خط

 رئيس شوراى اسالمى شهر كاشان گفت: زمينه هاى 
عمرانى و شهرســازى جايگاه خوبى در اين شهر ندارد 
و اصول فنى و مهندســى شهرســازى در اين شهر با 

اشكاالت زيادى همراه است.
على رسول زاده افزود: ارتباط بيشــترى بين مديريت 
شهرى و نظام مهندسى براى حل مشكالت شهرسازى 

الزم و ضرورى است.
وى اشكاالت زيادى را در رابطه با مسائل شهرسازى، 
اصول فنى، مهندســى و نما و زيباسازى ساختمان در 
شهرستان كاشــان مورد تاكيد قرار  داد و اظهارداشت: 
با وجــود مطالعاتى در ايــن زمينه، بايد شــهردارى و 
ســازمان نظــام مهندســى بــا ايجــاد راهكارهايى 
يك عزم جدى براى حل مشــكالت موجود داشــته

 باشد.
وى تصريــح كرد: برخالف كشــورهاى پيشــرفته و 
شهرهاى موفق كه بر اســاس مطالعات مهندسى در 
توسعه خود عمل مى كنند، بايد اين واقعيت را بپذيريم 
كه به رغم وجود نيروهاى متخصص و امكاناتى كه در 
اين شهرستان موجود است، در زمينه هاى شهرسازى 
و عمرانى در جايــگاه خوبى قرار نداشــته و بيشــتر

 سليقه اى عمل شده است.
رسول زاده اظهارداشت: با توجه به آثار تاريخى موجود 
مى توان به اين نتيجه رسيد كه كاشان گذشته درخشانى 
درمسائل معمارى و شهرسازى با وجود نبود امكانات و 
دانش امروز داشــته كه در جامعه جهانى تاكيد بر اين 

موضوع است.
رئيس شوراى شهر كاشــان با تاكيد بر آمادگى شوراى 

شهر كاشان براى تصويب سياستگذارى هاى الزم در 
حوزه شهرســازى خاطرنشــان كرد: ازصاحبان خرد و 

دانش و كارشناسان و اساتيد دانشگاه بايد كمك گرفت 
تا با اجراى مصوبات و قوانين الزم، يك عزم همگانى 

براى اجراى برنامه هاى جامعه مهندســى در مسائل 
شهرى را فراهم كرد.

***
وى با اشاره به اينكه بخش عمده بافت فرسوده شهر، 
بافت تاريخى اســت، افزود: بافت تاريخى شهر بويژه 

بحث مقاوم سازى اين بافت، نگاه ويژه اى مى طلبد.
وى انجام پژوهش هاى اساســى در زمينه نحوه مقاوم 
سازى بناهاى تاريخى را، يكى از اولين كارهايى دانست 

كه براى اين ارتباط بايد شكل بگيرد.
***

وى هماهنگى و مباحث فرهنگسازى و آموزش را كمك 
رسان درارتباط با مسائل پيش رو دانست و گفت: اجراى 
طرحى در قالب خانه سبز، يكى از سرفصل هاى اصلى 
كار ما در زمينه مباحث فرهنگســازى و مقاوم سازى 
ساختمان است كه در بحث ساخت و سازها مى تواند ما 

را به جاى خوبى برساند.

رئيس شوراى اسالمى شهر كاشان تصريح كرد؛

سليقه اى عمل شدن عمران و شهرسازى دركاشان 

شهردارى كاشان
به رغم وجود نيروهاى متخصص 

و امكاناتى كه در شهرستان موجود 
است، در زمينه هاى شهرسازى 
و عمرانى در جايگاه خوبى قرار 
نداريم و بيشتر سليقه اى عمل 

شده است

شهردار شــهرضا گفت: عمليات اجرايى آزادسازى 
مسير خيابان شهيد كشــورى در شهرضا آغاز شد و 
تا اين مرحله اعتبارى بالغ بر ١٠ ميليارد ريال هزينه 

شده است.
رحيم جافرى عنوان كرد: يكى از مهمترين مشكالت 
شهروندان شــهرضا، ترافيك اســت كه مشكالت 

زيادى را براى شهروندان ايجاد كرده است.
د: شــهردارى شــهرضا بارهــا  وى ادامــه دا
طرح هاى مختلفى را در شوراى ترافيك شهرستان و 

كميته هــاى فرعى مطرح و پــس از اخذ مصوبات 
مراجع ذيصالح، اجرا كرده تا بخشــى از معضالت 

موجود در اين زمينه برطرف شود.
شــهردار شــهرضا بيان داشــت: يكى از بهترين 
راهكارهــاى موجود بــراى حل معضــل ترافيك
شــهرى، احــداث خيابــان هايــى اســت كــه 
بتوانــد بار ترافيكــى را بــه مناطق ديگــر انتقال

 دهد.
جافرى اضافه كرد: احداث خيابان شــهيد كشورى 

به عنوان يكــى از بزرگترين پروژه هــاى عمرانى 
شــهردارى شــهرضا در ســال ٩٦ و ٩٧ طراحى 
و عمليــات آزادســازى مســير آن نيز آغاز شــده

 است.
وى تصريح كرد: اين طــرح باهدف صرفه جويى در 
وقت شهروندان در ترددهاى شهرى، كاهش ترافيك 
و روانسازى عبور و مرور خودرويى پيش بينى شده و 
به عنوان يكى از پروژه هاى اولويت دار شــهردارى 

پيگيرى مى شود. 

شهردار گلپايگان گفت: سرانه فضاى سبز اين شهر به ازاى هر نفر با تامين منابع آبى 
و زيرساخت الزم، در سالجارى به ٢٥ متر مربع افزايش يافته است.

محمد امين جمالى افزود: اين در حاليست كه سال گذشته سرانه فضاى سبز در اين 
شهر ٢٤ مترمربع به ازاى هر نفر بود.

وى گفت:كاشت ١٢ هزار اصله درخت در مكان هاى مختلف در دستور كار شهردارى 
گلپايگان براى توسعه فضاى سبز اين شهر قرار دارد كه بخشى از آن در سال جارى و 

بقيه در ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال آتى غرس خواهد شد.
جمالى از توليد گل و گياه فصلى و زينتى از ســوى شهردارى گلپايگان نيز خبر داد و 
گفت: توليد سه هزار جعبه گل بنفشه،٣٤ هزار گلدان انواع گل هميشه بهار، مينا، آهار 
كاالنكوآ، شاه پسند و ٦٠ هزار قلمه گل رز از اقدامات شهردارى گلپايگان براى كاشت 
در بوستان ها، بلوارها و ميدان ها براى زيبا سازى و شادابى بهارى و ايام نوروز ٩٧ در 

اين شهر است.
شهردار گلپايگان در ادامه با اشاره به اينكه آبيارى تحت فشار و جدا سازى آبيارى از 
منابع آب آشاميدنى شهرى براى استفاده فضاى سبز بوستان ها، با هدف صرفه جويى 
و استفاده بهينه مصرف آب در دستور كار اين شهردارى قرار دارد، گفت: آبيارى تحت 
فشار و احداث فضاى سبزبوستان شادى، به مساحت دو هكتار در شهرك الوند اين 

شهر در حال تكميل است و بهار سال آينده به بهره بردارى مى رسد.

عضو شوراى اسالمى شهر دهاقان از برپايى نمايشگاه صنايع دستى بانوان دهاقانى خبر داد و گفت: 
اين  نمايشگاه با هدف ارتقاى سرمايه هاى فرهنگى و هنرى اين شهرستان و حمايت از بانوان هنرمند 

برگزار شد.
 بتول شيروانى از برپايى نمايشگاه صنايع دســتى بانوان دهاقانى و نمايش ويژه حضرت فاطمه(س) 
خبر داد و افزود: در اين راستا شهردارى و شوراى اسالمى شهر دهاقان به منظور حمايت از سرمايه هاى 
فرهنگى جامعه، به ويژه بانوان هنرمند دهاقان اقدام به برگزاى نمايشــگاه صنايع دستى به مناسبت 

ميالد باسعادت حضرت فاطمه (س) و هفته بزرگداشت مقام زن كرده است.
اين عضو شوراى اسالمى شهر دهاقان اظهارداشت: اين نمايشگاه در خانه فرهنگ و هنر دهاقان برپا 

شده و در دو نوبت صبح و عصر پذيراى شهروندان است.
وى اعالم كرد: تكرار اين گونه فعاليت هاى فرهنگى ســبب ارتقاى ســرمايه هاى فرهنگى و هنرى 

شهرستان شده و حمايت از قشر بانوان هنرمند را به همراه دارد.  

آغاز يكى از
 بزرگ ترين 
پروژه هاى 
عمرانى شهرضا

توليد گل و گياه فصلى و زينتى توسط شهردارى گلپايگان

شــهردار مباركه گفــت : در اين شــهر ٤٠٠ هكتار فضاى 
سبز وجود دارد و ســرانه فضاى سبز براى هر نفر ٤٥ 

مترمربع است.
محســن هاشــمى افزود: ســرانه فضاى سبز 
اســتاندارد ٢٠ تا ٢٥ متر مى باشــد، اما براى 
شهرهاى صنعتى تا ٥٠ مترمربع تعريف  شده 

است.
وى افزود: در چند سال اخير به دليل خشك سالى 

و بحران آب، توســعه فضاى سبز درشهر كاهش 
پيداكرده است و با تدابير انديشيده شده و با استفاده از 

شــبكه هاى آبيارى نوين و همچنين كاشت درختان مقاوم، 
اميدواريم بتوانيم توسعه فضاى سبز را در دستور كار قرارداده و به 

٥٠ متر مربع دست پيدا كنيم.
شهردار مباركه گفت: كاشت درختان و درختچه هاى مقاوم به خشكى كه نياز به آب كمترى دارند و مقاومت 

شان در برابر آفات و بيمارى ها بيشتر است، در دستور كار شهردارى اين شهر قرار دارد.

سرانه فضاى سبز  مباركه ٤٥ مترمربع است

برپايى نمايشگاه صنايع دستى بانوان در دهاقان  
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 از اســراف بپرهیز و میانه روى را برگزین، از امروز به 
فکر فردا باش و از اموال دنیا به اندازه کفاف خویش نگهدار 
و زیادى را براى روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست. 
همانا انسان به آنچه پیش فرستاده و نزد خدا ذخیره ساخته، 

موال على (ع)پاداش داده خواهد شد.

احمدزاده، مسـئول کمیسـیون فرهنگى، اجتماعى شـوراى اسـالمى شـهر مهاباد 
گفت: به دلیل عدم اهتمام شـهردارى به مسئله مناسب سـازى معابر براى تسهیل 
حضور حداکثـرى توانخواهـان در فضاهاى عمومـى، از این عزیزان عـذر خواهى

 مى کنم.
وى افـزود: شایسـته و ضـرورى اسـت کـه شـهردارى بـا بـه رسـمیت شـناختن 
حقوق شـهروندى تـوا خواهـان و پیگیـرى تحقق حـق آنها در شـهر، به رسـالت 
و وظیفـه ذاتـى خـود عمـل کنـد و زمینـه ایجـاد شـهرى عادالنـه را فراهـم 

آورد. 
وى در ادامه اظهارداشت: کیفیت طراحى معابر و فضاهاى شهرى ما که متولى اصلى 
آن شهردارى است، به گونه اى مى باشد که شهروندان داراى نیازهاى خاص یعنى 
معلولین را در خانه هاى خود حبس کرده اسـت.وى تأکید کرد: مهاباد نه تنها شهر 
دوستدار معلول نیست، بلکه شرایط براى حضور ایمن سالمندان، کودکان و زنان در 

عرصه هاى عمومى شهر مهیا نیست.

روابط عمومى شهردارى اردستان اعالم کرد: این شـهردارى در نظر دارد در اجراى 
طرح بازآفرینى شهرى، در فاز یک نسـبت به اجراى عملیات کف سازى کوچه هاى 

معابر تاریخى مسجد جامع اردستان اقدام نماید.

شهردار، رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر مبارکه از کشتارگاه صنعتى، شهرك 
کارگاهى خیام، نهالستان سازمان پارك ها و فضاى سبز و کارگاه جوشکارى و امانى 

این شهر بازدید کردند.

شــهردار شــهرضا، گفت: بر اســاس طرح تفصیلى شــهر، شــهرضا استحقاق 
تأســیس پنج شــهردارى در محالت مختلــف را دارد که تنها دو شــهردارى آن

 تأسیس شده و ســه شــهردارى جدید در سروستان، طالقانى و اســالم آباد ایجاد 
مى شود.

جافرى بیان داشت: سالن مدیریت بحران واقع در منطقه سروستان نیز تا پایان امسال 
به بهره بردارى مى رسد و تا فروردین ماه سال آینده نیز ساختمان آتش نشانى این 

منطقه تکمیل مى شود.

شــهردارهرند از آخرین مراحل آماده ســازى میدان بزرگ کارگر این شهر بازدید
 کرد.در این بازدید، حمید شــهبازى دســتورات الزم را براى آسفالت، فضاى سبز، 

روشنایى و نصب عالیم ترافیکى صادر کرد.
گفتنى اســت؛ میدان کارگر واقــع در ابتداى بلوار کشــاورز و بلوار شــهید صفار 
هرند مقابل مجموعه کارگاهى به مســاحت شــش هزار متر مربع به شکل بیضى
 به قطر70 متــر و 50 متر مى باشــد و از پروژه هــاى عمرانى مهم شــهردارى

 هرند اســت کــه مســیر کمربنــدى ایــن شــهر را تکمیــل کــرده و باعث 
مى شود ماشین هاى سنگین بدون نیاز به عبور از داخل هرند گذر  کنند.

على پیراینده، شهردار نطنز با اشاره به اینکه ساماندهى ورودى هاى شهر در اولویت 
کارى شهردارى است، اظهار داشــت: طرح ایجاد معبر از انتهاى خیابان سرشک به 
امامزاده محمد(ع)  و جاده اتصالى به اتوبان تهیه شده و در انتظار تایید مراجع قانونى 
اســت. وى افزود: در این طرح، احداث میدان، ایجاد بلوار، تکمیل و توسعه مسیر و 

فضاى سبز دیده شده است که پس از تأیید، اجرایى مى شود.

شرایط بد مهاباد براى حضور سالمندان، 
کودکان و زنان در فضاهاى عمومى 

اجراى کف سازى کوچه هاى معابر 
تاریخى مسجد جامع اردستان 

بازدید شهردار و اعضاى شوراى شهر 
مبارکه از نهالستان سازمان پارك ها

تأسیس 3شهردارى جدید 
در شهرضا

آخرین مراحل آماده سازى 
«میدان کارگر» هرند

اتصال خیابان سرشک به امامزاده 
محمد(ع) در نطنز

جلسه توجیهى بوم گردى در شهر سین با حضور شهردار، اعضاى شوراى اسالمى 
شهر،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى و کارشناسان اداره میراث فرهنگى استان 

در شهردارى سین برگزار شد.

برگزارى جلسه توجیهى بوم گردى
 در سین

دریافت مجوزادامه حفاري چاه فضاي سبز 
شهرداري محمد آباد 

روابط عمومــى شــهردارى محمد آباد اعــالم کرد: مجــوز ادامه حفــاري چاه 
فضاي ســبز شــهرداري دریافت شــد  و شــروع عملیــات حفاري چــاه آغاز 

گردید.

میثم محمــدى، شــهردار زرین شــهر در حاشــیه
راه اندازى پارکینگ عمومى موقت جهت حل مشکالت
ترافیکــى در روزهاى پایانى ســال گفــت: ترافیک؛ 
معضلى اســت که این روزها نه تنها در کالنشــهرها،

بلکه در دیگر مناطق شــهرى گریبان مردم را گرفته 
است.

وى افزود: از سوى دیگر با توجه به اوج گیرى خریدهاى 
شب عید، در روزهاى پایانى سال تردد در خیابان هاى 
اصلى و مرکز شــهر افزایش خواهد یافت و این مسئله 
باعث افزایش میزان ترافیک معابر پر رفت و آمد شهرى 

مى شود.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: کمبود جاى پارك 
و پارکینــگ در خیابان هایــى همچــون خیابان امام 
خمینى(ره) زرین شــهر بــه دلیل واقع شــدن مراکز 
عمده خرید و فروش و واحدهاى تجــارى، بانک ها، 
مؤسسات مالى و اعتبارى و... مشهود است و شهردارى 
نیز با توجه به اهمیت موضــوع، احداث پارکینگ را در 
برنامه هاى خود دارد، اما با توجــه به اهمیت موضوع  
ترافیک در روزهاى پایانى سال، راهکارها و تمهیداتى 
براى حل ایــن مهم در نظر گرفته شــده اســت، اما

 این راهکارها مســکنى مقطعى بــراى رفع ترافیک 
شهرى است.

وى ادامه داد: با توجه بــه اینکه نبود پارکینگ عمومى 
و یا پارکینگ هــاى اختصاصى موجب مشــکالتى 
همچون پارك خودروهــا در محل پــارك ممنوع و

 ایســتگاه هاى اتوبوس، دوبله پارك کردن و از همه 
مهمتر افزایش تصادفات مى شود، بر آن شدیم نقاطى را 
در شهر شناسایى کرده تا به صورت مقطعى این امکان 

به عنــوان پارکینــگ در اختیــار شــهروندان قرار 
گرفته تا خریدهاى شــب عید را با خیالى آسوده انجام 

دهند.

***
محمدى اضافه کرد: کاهش فاصله شهروندان به شبکه 
حمل و نقل عمومى نیز یکى از موضوعاتى است که باید 

مورد توجه قرار گیرد تا شهروندان استقبال بیشترى از 
اتوبوس هاى حمل و نقل جمعى داشته باشند و باید در 

این حوزه نیز چاره اندیشى شود. 

در راستاى حل مشکالت ترافیکى در روزهاى پایانى سال انجام شد

 راه اندازى پارکینگ عمومى موقت
 در خیابان هاى زرین شهر

 شهردار شهرضا گفت: بر اساس مصوبه مجلس 
شوراى اســالمى، شــهردارى هاى کمتر از 
100 هزار نفر و بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت 
از کمک هــاى دولتى برخوردار هســتند، اما 
شهرهایى همانند شهرضا با جمعیتى کمتر از 
200 هزار نفر، از این حمایت ها محروم هستند.

جافرى بیان داشــت: با حمایت نماینده مردم 
در مجلس شوراى اســالمى 500 تن قیر به 
شهردارى شهرضا اختصاص داده شده که در 
مناطق حاشیه و کمتر توســعه یافته استفاده 

مى شود.
وى تصریح کرد: 70 درصــد از منابع درآمدى 
شــهردارى ها از محل ســاخت و ساز است 
که با رکــود حاکم بــر اقتصــاد، این بخش

شهردارى ها نیز با معضالت جدى مالى مواجه 
شده اند.

***
شهردار شهرضا اظهارداشت: یکى از مشکالت 
فراروى شهردارى شهرضا اجراى طرح هاى 
غیرکارشناسى همچون میدان فاطمیه است 

که امثال آن در سایر مناطق شهر نیز وجود دارد 
و شاید شــهردارى تا 10 سال دیگر باید تاوان 

اجراى این طرح هاى غیر کارشناسى را بدهد.
وى بیان داشت: به عقیده کارشناسان و مردم، 
اجراى طرح میدان فاطمیه به این شــکل که 
اکنون مى بینیم غیراصولى و غیرکارشناسى 
است، به همین دلیل شــهردارى با استخدام 
مهندس مشاور براى اصالح وضعیت ترافیکى 
این محل و چهارراه طالقانى به شــکل تقاطع 

غیرهمسطح، تالش کرده است.

رئیس شوراى اسالمى شهر دهاقان وضعیت قنات قلقه را از 
هر نظر بد و خطرناك دانست و گفت: قنات از زیر خانه هاى 
شهر مى گذرد و مشکل ساز است و از طرف آب منطقه اى هم 
به مالکان اخطار داده شده، زیرا ممکن است خانه هاى روى 

قنات نشست کنند.
عبدالرحیم عناقه اظهارداشــت: 92 درصد از آب در بخش 
کشــاورزى مصرف مى شــود و با صرفه جویى، مشکل رفع 
نمى شود؛ با توسعه بى رویه کشاورزى نباید انتظار آب داشته 
باشیم، مثال در گلشــن دهاقان گلخانه هاى بسیارى فعال 

هستند، در صورتى که با کمبود آب شرب مواجه هستند.
رئیس شوراى اسالمى شهر دهاقان وضعیت قنات قلقه را از 
هر نظر خطرناك دانست و بیان کرد: دهاقان شش رشته قنات 
دارد که قنات قلقه از هر نظر با وضعیت بسیار بد و خطرناکى 

همراه است و این قنات از زیر خانه هاى شهر مى گذرد.
وى خاطرنشان کرد: قنات قلقه خانه ها را تهدید مى کند و باید 
مسدود شود و از آن صرف نظر کرد تا از خطرات احتمالى آن 

جلوگیرى شود.

قنات «قلقه» خانه هاى دهاقان را تهدید مى      کند

 خطر نشست خانه ها 
در دهاقان

اجراى طرح هاى غیرکارشناسى
 از مشکالت فراروى شهردارى شهرضا

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى کاشان گفت: آموزش شهروندى به ویژه در مدارس و 
مراکز فرهنگى و با مشارکت دانش آموزان، اولویت اول این سازمان براى امنیت برپایى جشن چهارشنبه سورى 

در این شهرستان است.
محمد مسعود چایچى اظهارداشت: با توجه به اینکه بیشــترین قشر آسیب پذیر در این خصوص نوجوانان و 

کودکان هستند، اطالع رسانى و آموزش این گروه، مهم و یک ضرورت است.
وى افزود: اطالع رسانى گسترده شهرى با مشارکت  مجموعه شهردارى، تهیه، چاپ و نصب پوسترهاى هشدار 
دهنده در سطح شهر، اطالع رسانى از طریق برنامه کاشانه در شبکه استانى، ارسال پیامک با مشارکت شرکت 

مخابرات، از جمله اقدامات آموزشى سازمان آتش نشانى کاشان براى حفظ امنیت چهارشنبه سورى است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى کاشان افزود: تشکیل پویش تحریم مواد محترقه 
با همکارى آموزش و پرورش، الزام شهردارى به جمع آورى ضایعات از سطح شهر به همراه جانمایى و استقرار 
تیم هاى عملیاتى، از دیگر اقدام هاى سازمان آتش نشانى کاشــان است که براى روزهاى پایان سال برنامه 

ریزى شده است.
چایچى گفت: با توجه به شــرایط خاص ترافیکى در شــهر و احتمال وقوع حادثه در چهارشنبه سورى، تمام 
ظرفیت هاى سازمان آتش نشانى در قالب 25 تیم امداد و نجات با حضور100 نفر مامور آموزش دیده براى تامین 
امنیت شهروندان فراخوانده شده و به صورت نیروهاى ناوگان سبک موتورى و خودروهاى سنگین در بخش هاى 

مختلف شهر مستقر خواهند شد.

آموزش شهروندى براى چهارشنبه سورى شاد در کاشان

چایچى گفت: با توجه به شــرایط خاص ترافیکى در شــهر و احتمال وقوع حادثه در چهارشنبه سورى، تمام 
5ظرفیت هاى سازمان آتش نشانى در قالب 25 تیمامداد و نجات با حضور100 نفر مامور آموزش دیده براى تامین 
امنیت شهروندان فراخوانده شده و به صورت نیروهاى ناوگان سبک موتورى و خودروهاى سنگین در بخش هاى 

مختلف شهر مستقر خواهند شد.


