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١٣ خوراكى مفيد براى بيماران ديابتىبيشترين ماهى زينتى در اصفهان توليد مى شودوقتى شقايق دهقان به مهراب، نسكافه نمى دهد! سود ٨٠ ميليونى در فروش خودرو هاى خارجى! سالمتاستانفرهنگ حاال خشكشويى و اينترنت! ورزش جهان نما

سفر در نوروز چقدر تمام مى شود؟

بايد با جبر طبيعت در اصفهان سازگار شويم
١٢

٩

٢

٧

رأى قصاص پزشك تبريزى 
صادر شد

داستان يك پـل

 سال ٩٧ كدام بازار 
پرسود است؟

٥

نوروز را با
 ٧ فيلم بگذرانيد

٣

امسال براى مسافران نوروزى، كمى ويژه است.با افزايش قيمت ارز 
و البته عوارض خروج از كشور،تقاضا براى سفرهاى نوروزى كمى 
نسبت به سال قبل كاهش يافته است. اما آيا تقاضا براى سفرهاى 
داخلى باال مى رود؟ به فرض كه اين اتفاق بيافتد چقدر قيمت ها با 

توان اقتصادى خانوارها برابر است؟ 
بررسى آگهى هاى تبليغاتى تورهاى نوروزى براى 

سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار كه مقصد ...

فيلم هاى اكران نوروزى در حالى بر پرده سينماها 
رفتند كه بابك حميديان با حضور در ســه فيلم، 

پركارترين بازيگر روى پرده سينماهاست.
به گزارش ايسنا، پس از آنكه ١٦ فيلم، متقاضى 
اكــران نــوروزى بودنــد، هفت فيلم توســط
شــوراى صنفى نمايش براى اكــران در نوروز 
معرفى شــدند و از چهارشــنبه ٢٣ اســفندماه 
فيلم هــاى «بــه وقت شــام»، «التــارى»، 
«لونه زنبور»، «مصادره»، «فيل شاه»، «فِرارى» 
و «خرگيوش» در ســينماهاى كشــور اكران  

شدند.  

٢

٣

تغيير قوانين براى تردد هاى آسان در نوروز  
معاون شهردارى اصفهان آخرين اقدامات به منظور رفت و آمد در ايام نوروز را تشريح كرد

١٠

مدير كل هواشناسى استان با اشاره به افزايش دما وكاهش بارندگى در بهار سال آينده:

وكيل پايه يك دادگسترى اعمال قانون مى كند

حسام نواب صفوى
پليس نامحسوس
 شـــد

از تاتنهام به تراكتورسازى!
باشگاه تراكتور سازى كه هميشه چشم طمع به ستاره هاى تيم هاى ديگر و تالش براى 
سرباز كردن آنها دارد  بد نيســت بداند كه ســتاره كره اى تاتنهام انگليس  هم در آستانه 

سربازى است و مى تواند با يك قانون من درآوردى  او را  جذب كند.
خبرى كه آخر هفته پيش مخابره شد اين بود: شايد تاتنهام براى دو سال از داشتن ستاره 
كره اى خود محروم شود. همه مردان كره اى تا قبل از رسيدن به سن ٢٨ سالگى، موظف 

هستند ٢١ ماه خدمت سربازى را سپرى  كنند. 
٤

اكران نوروزى سينماها آغاز شد
جنگ انگليسى براى 
ستاره  ايرانى!



٠٢جهان نما ٣١٨٦ شنبه  ٢٦ اسفند  ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

عضو فراكســيون اميد مجلس شوراى اســالمى گفت: 
براى ســئوال از رئيس جمهور درخصوص مؤسسات مالى 
و اعتبارى بيش از ١٠٠ امضا جمــع آورى و تقديم هيئت 

رئيسه شده است.
محمدرضا نجفى با اشــاره به اينكه طرح سئوال از رئيس 
جمهور درخصوص مؤسسات مالى و اعتبارى در دستوركار 
مجلس است، گفت: اين سئوال در حال طى كردن مسير 

قانونى خود است و از حد نصاب نيافتاده است.
عضو فراكسيون اميد مجلس ادامه داد: براى سئوال از رئيس 
جمهور درخصوص مؤسسات مالى و اعتبارى بيشتر از صد 
امضا جمع آورى و تقديم هيئت رئيسه شده است. در حال 

حاضر اين سئوال در كميسيون اقتصادى بررسى مى شود.
نماينده مردم تهران تأكيد كرد: باتوجــه به نزديكى عيد 
نوروز، جلسه علنى مجلس براى بررسى اين سئوال با حضور 

رئيس جمهور به سال ٩٧ موكول مى شود.
به گزارش آنا، سئوال از رئيس جمهور درخصوص مؤسسات 
مالى و اعتبارى مطرح و مختومه شده بود اما دوباره تجديد 
امضا و ارجاع شد. مقرر است كميسيون اقتصادى مجلس 
پس از تشكيل جلسه دررابطه با اين سئوال، گزارشى درباره 
آن به هيئت رئيسه مجلس تقديم كند. اين احتمال وجود 
دارد كه هفته جارى جلسه كميسيون اقتصادى براى بررسى 

اين سئوال از رئيس جمهور تشكيل شود.

اعضاى شوراى شــهر تهران در حالى خواهان انصراف 
نجفى از اســتعفا شــده اند كه نجفى اعــالم كرده به 

هيچ عنوان حاضر به پس گرفتن استعفاى خود نيست.
اگرچه برخى منابع، بيمارى سرطان يا برخى فشارهاى 
اعضاى شوراى شــهر در انتصاب مديران شهردارى را 
علت اين استعفا عنوان كرده اند، اما يك منبع آگاه علت 
تصميم نجفى به استعفا را احضار وى به دادستانى تهران 

اعالم كرده است. 
چند روز قبل، جعفرى دولت آبادى، دادســتان تهران، از 
احضار شهردار به دادسرا و تحقيق از وى خبر داده و گفته 
بود: «ظاهراً شهردار تهران گرفتار امورات ديگرى است 

به گونه اى كه زمان الزم براى پرداختن به مسائل اصلى 
شهردارى را ندارد، لذا نظارت شود تا شهردار از امور فرعى 
و فردى فارغ شود و به وظايفش در خصوص مسائل شهر 
بپردازد.» هرچند جعفرى دولت آبادى نگفته است كه اين 
«امور فرعى و فردى» چه بوده است، اما ظاهراً در احضار 

نجفى به دادستانى، اين موارد هم نقش داشته است.
البته اين عضو شوراى شهر گفته است كه نجفى با قرار 
وثيقه آزاد شده و يك شنبه آينده بايد در جلسه بازپرسى 
شركت كند؛ نجفى از اتهام سنگينى كه به آن متهم شده، 
بسيار ناراحت است و گفته نمى تواند در چنين شرايطى 

به كار ادامه دهد.

امضاى ١٠٠ نماينده پاى طرح 
سئوال از رئيس جمهور

چه اتهامى به نجفى 
تفهيم شد؟

جهانگيرى: متأسف شدم
اسـحاق جهانگيرى، معاون اول    آفتاب نيوز|
رئيس جمهـورى در صفحـه شـخصى خـود در توييتر 
نوشت: « از خبر محكوميت  دكتر صادق زيباكالم، استاد 
منتقد و دلسـوز و فعال دانشـگاه متأسف شـدم. جامعه 
نيازمند  اظهار نظر و نقد منصفانه نخبگان و دانشگاهيان 
است. اميدوارم با لغو اين حكم در مراحل تجديد نظر راه 
بر اين ضرورت و بهره مندى از ديدگاه هاى خيرخواهانه 
ايشان و امثالشان همچنان باز بماند.» صادق زيباكالم به 
دنبال مصاحبه اى كه با راديو «دويچه وله» آلمان به دنبال 
ناآرامى هاى دى  ماه انجام داد، به ١٨ ماه حبس و منع دو 

ساله فعاليت در فضاى مجازى محكوم شده است.

تهديد جدى ايران
  روز نو| «داريل كيمبال»، مدير انجمن كنترل 
تسليحات آمريكا با انتشـار توييتى سخنان سيدعباس 
عراقچى را «زنگ خطر توافق هسته اى» خواند.  معاون 
سياسـى وزارت خارجه، خروج آمريكايى هـا از برجام را 
جدى خواند و تغيير وزير خارجه اين كشور را در اين راستا 
ارزيابى كرده و گفته است: اگر آمريكا از برجام خارج شود 
ما هم خارج مى شـويم. اين موضوع به اروپايى ها گفته 
شده اسـت كه اگر نتوانند آمريكا را در برجام حفظ كنند 

ايران هم خارج خواهد شد.

تأييد مرگ يك بازداشتى 
  اعتماد آنالين| يك بازداشتى اعتراضات دى 
ماه در ايالم درگذشت. جالل ميرزايى، نماينده مردم ايالم 
در مجلس در گفتگويى اظهار كرد: طبق پيگيرى هايى كه 
انجام داديم «طالب بساطى»، كارمند اورژانس شهرستان 
ملكشاهى بعد از ناآرامى ها بازداشت شده است، گويا وى 
ارتباطاتى هم با خارج داشته است. وى افزود: چند روزى 
از بازداشت آقاى بساطى گذشته بود كه او به زندان منتقل 
شد و نهايتًا يك شب در بند عمومى زندان كه ١٨ نفر هم 

حضور داشتند بر اثر سكته فوت كرده است.

انتقاد از سالمندان
معاون سـاماندهى امـور جوانان    رويداد ٢٤ |
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به استعفاى شهردار تهران 
و سـن برخى از مسـئوالن به اشـتغال جوانان پرداخت. 
محمد مهدى تندگويان در توييتر خود نوشت: «آيت ا... 
احمد جنتى در سن ٩١ سالگى در سمت خود بار ديگر ابقا 
شد. محمد على نجفى در ٦٦ سـالگى بار ديگر از سمت 
هاى خود استعفا كرد. سه وزير باالى ٦٠ سال استيضاح 
شدند و ما هنوز شعار اشتغال جوانان را مى دهيم. جوانان 
در اول انقالب حساس ترين مشاغل را بر عهده داشتند.»

به شرط نريختن قبح
سـهيال جلودارزاده، نماينده اصالح طلب    ايلنا |
مـردم تهـران در مجلـس گفـت: بعضـى نماينـدگان 
طبيعتشان استيضاح كردن است و به طور مستمر به اين 
رفتارها ادامه مى دهند. پرسـش و پاسخ حق نمايندگان 

است به شرطى كه قبح استيضاح ريخته نشود.

شعرخوانى نجفى!
محمدعلـى نجفى در حاشـيه مراسـم    ايسنا |
بهره بردارى از ٤٦ دسـتگاه واگن جديد متروى تهران در 
جمع خبرنگاران درباره اسـتعفايش از شهردارى تهران و 
حرف  و حديث هاى مطرح شـده در ايـن خصوص گفت: 
«خوش تر آن باشـد كه سـّر دلبران، گفته آيـد در حديث 
ديگران» نجفى اضافه كرد: ديگران در اين مورد مى گويند.

اقدام عجيب مشايى
  ايلنا | صبح روز پنج شنبه اسفنديار رحيم مشايى 
در اقدامى عجيب با حضور در مقابل سفارت انگليس و 
با ادعاى اعتراض به بازداشت حميد بقايى اقدام به آتش 
زدن حكم وى كرد. پس از تأييد حكم دادگاه بدوى حميد 
بقايى در دادگاه تجديدنظر،  پليس روز سه شنبه نسبت به 
دستگيرى و معرفى محكوم عليه به منظور اجراى حكم 
صادره از جمله ١٥ سال حبس و ٤٣ ميليارد تومان جزاى 

نقدى اقدام كرد.

خبرخوان
يگان كم كار

  ميزان| يگان حفاظــت ميراث فرهنگى 
كشور اين روزها در مظان اتهام كم كارى قرار دارد. 
تمام فعاالن حوزه ميراث فرهنگى معتقدند كه استان 
تهران بارانداز قاچاق اشياى تاريخى است و اشياى 
قاچاق بسيارى از استان ها براى خريد و فروش سر 
از تهران در مى آورنــد. همچنين در محوطه هاى 
باســتانى و تاريخى اطراف تهــران ردپاى حضور 
حفاران غيرمجاز محسوس است. با اين حال طى 
يكسال گذشته از استان تهران هيچ خبرى از كشف 

آثار قاچاق منتشر نشده است.

هنوز هم نگران كننده
سرهنگ ساعد، جانشين ترافيك    ميزان|
شهرى پليس راهور گفت: در ســال ٨٨ حدود ٢٨ 
هزار كشته داشتيم، ولى على رغم اينكه خودرو ها 
به ٢١ ميليون و موتور سيكلت به ١٢ ميليون دستگاه 
افزايش پيدا كرد، آمار تلفات جــاده اى از ٢٨ هزار 
نفر به ١٦ هزار نفر كاهش يافتــه، ولى هنوز جاى 

نگرانى است.

ايران ٨١ ميليونى شد
  عصر ايران| بر اساس گزارش مركز آمار 
ايران، جمعيت ايران از مرز ٨١ ميليون نفر گذشت. 
ســاعت جمعيتى مركز آمار ايران نشان مى دهد، 
جمعيت كشور در روزهاى پايانى سال ١٣٩٦ از مرز 
٨١ ميليون نفر گذشــت. ساعت جمعيتى تغييرات 
تعداد جمعيت و افزايش آن را در ارتباط با زمان نشان 
مى دهد و براى نخستين بار در سال ١٣٨٨ بر روى 

سايت مركز آمار ايران قرار گرفت.

٣٥هزار ميليارد اسكناس 
و سكه دست  مردم

  رويداد ٢٤ | بر اســاس آخرين آمار ثبت 
شده در صورت هاى مالى شبكه بانكى، تا پايان دى 
ماه سال جارى حدود ٣٥ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان 
اسكناس و مســكوك در گردش بوده كه اين رقم 
در قياس با دى ماه ســال قبل ٨/٢ درصد و نسبت 
به اسفند ســال قبل ٠/١درصد رشد دارد. مجموع 
اسكناس و مسكوك فعلى نسبت به دو سال گذشته 

حدود ده هزار ميليارد تومان افزايش دارد.

انتقاد از يك نامگذارى
روزنامــه «جــوان» درباره    نامه نيوز |
نامگذارى يك خيابان به اسم مصدق نوشت: اين 
روزها مهمترين دغدغه شوراى شهر تهران يا جريان 
مستقر هويت بخشــى به بازرگان و مصدق است. 
در عين حال اين افراد كه ذيل جمهوري اســالمي 
اين كار را مي كنند از تك تــك واژه هاي امام(ره) 
در باره مصدق و بازرگان مطلع هســتند. اما به رغم 
اينكه مشروعيت و حضورشان در قدرت نيز ريشه 
در قيام امام(ره) دارد با سري باال گرفته از امام(ره) 

عبور مي كنند...

تهران، آلوده تر از لندن
مقايســه نتايــج اندازه گيــرى    ايسنا |
غلظت آالينده كربن سياه در دو ايستگاه تهران با 
ايستگاه هاى مشابه در شهرهاى لندن و پكن نشان 
مى دهد كه به طور ميانگين، غلظت اين آالينده در 

شهر تهران از لندن بيشتر ولى از پكن كمتر است.

معرفى ٦٠٠ رقم «داودى»
محققان كشور موفق شدند ٦٠٠ رقم    مهر |
جديد از گل داودى را معرفى كنند كه اين موضوع 
مى تواند زمينه اى براى صادرات ارقام گل باشــد. 
محمدرضا شفيعى برگزيده سى و يكمين جشنواره 
بين المللى خوارزمى در اين باره اظهار كرد: اگر كشور 
ما دو مانع توليد در سال و ارائه ارقام جديد را برطرف 
كند شرايط بسيار مساعدى براى توليد و صادرات 

داودى خواهد داشت.

در گزارش امسال سازمان ملل، ايران از ميان ١٥٦ كشور 
در رتبه ١٠٦ شادترين كشــورهاى جهان قرار گرفته در 
حالى كه كشور ورشكسته ونزوئال و يا كشور فروپاشيده 
سومالى از ايران شادترند!  در گزارش جديد سازمان ملل، 
كشور فنالند در شــمال اروپا به عنوان شادترين كشور 

جهان معرفى شده است. 
ده كشور شاد جهان در ســال ٢٠١٨ در اين گزارش به 
ترتيب عبارتند از فنالند، نروژ، دانمارك، ايسلند، سوييس، 

هلند، كانادا، نيوزيلند، سوئد و استراليا.  
در ايــن ليســت دو كشــور  آفريقايــى بورونــدى و 
جمهــورى آفريقــاى مركــزى در رده ١٥٦ و بــه 
عنــوان غمگين تريــن كشــورهاى جهان هســتند. 

اين دو كشور سال هاست درگير جنگ داخلى و بى ثباتى 
هســتند. پس از ايــن دو كشــور آفريقايى بــه ترتيب 
كشورهاى سودان جنوبى، تانزانيا، يمن، روآندا، سوريه، 
ليبريا، هائيتى و ماالوى غمگين ترين كشورهاى ته ليست 
هستند. اياالت متحده آمريكا در رده هجدهم شادترين 
كشور جهان قرار گرفته است.  وضعيت شادى در برخى 
كشورهاى منطقه ما بدين شــرح زير است: امارات ٢٠،  
قطر ٣٢، عربستان سعودى ٣٣،  بحرين ٤٣، ازبكستان 
٤٤، كويت ٤٥، روسيه ٥٩، تركمنســتان ٦٨، ليبى ٧٠، 
تركيه ٧٤، پاكستان ٧٥، تاجيكستان ٨٠، آذربايجان ٨٧، 
لبنان ٨٨، اردن ٩٠، سومالى ٩٨، ونزوئال ١٠٢، فلسطين 
١٠٤، ايران ١٠٦، عراق ١١٧، مصر ١٢٢ وافغانستان ١٤٥.

 رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو با بيان اينكه بازار خودرو هاى خارجى آشفته 
است، گفت: خودرو هاى خارجى ٥٠ تا ٦٠ ميليون تومان زير قيمت كارخانه به فروش مى رسند. 
ســعيد مؤتمنى درباره دليل اين اختالف قيمت بين بازار و كارخانه بيان كرد: افرادى كه قبًال 
خودرو ها را در انبار نگه داشتند به بازار عرضه كرده و درحال فروش آنها هستند. رئيس اتحاديه 
نمايشگاهداران و فروشندگان خودروادامه داد: اين افراد خودرو ها را با دالر  ٣٦٠٠ تومانى و 
قبل از افزايش تعرفه وارد كردند و در حال حاضر آنها را به قيمت روز و با سود ٧٠ تا ٨٠ ميليونى 

مى فروشند و برايشان به صرفه است.

  اعتماد آنالين | يكى از رسانه هاى اصولگرا 
به ادعاى كانال دولت بهار متعلق به رئيس دولت هاى 
نهم و دهم كه گفته بود «شنيده ها حاكيست سعيد جليلى 
دبير وقت شــوراى عالى امنيت ملى، مسئوليت دستور 

انتقال بازداشتى هاى ٨٨ به كهريزك را پذيرفته است» 
واكنش نشان داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان با جانبدارى از سعيد جليلى اين 
ادعا را رد كرد و نوشــت: «رويه جليلى در برابر اتهامات 
بدون سند همچون پذيرش مســئوليت دستور انتقال 
بازداشــتى هاى ســال٨٨ به كهريزك، واكنش نشان 
دادن نيست؛ چون هدف اصلى طرح اين گونه اتهامات 
مشغول كردن اذهان عموم به همين فضاهاى زرد است. 
مطرح كردن اين مسئله دقيقا مانند ادعاى بقايى مبنى بر 
دريافت پنج  سكه از سوى برخى مسئوالن از احمدى نژاد 
طى يك جلسه در دولت وى بوده كه بعدا كذب بودن اين 

مسئله مشخص شد.»

امســال براى مســافران نوروزى، كمى ويژه است.
بــا افزايش قيمــت ارز و البتــه عوارض خــروج از 
كشــور،تقاضا براى ســفرهاى نوروزى كمى نسبت

 به سال قبل كاهش يافته اســت. اما آيا تقاضا براى 
سفرهاى داخلى باال مى رود؟ به فرض كه اين اتفاق 
بيافتد چقدر قيمت ها با توان اقتصادى خانوارها برابر 

است؟ 
بررسى آگهى هاى تبليغاتى تورهاى نوروزى براى سه 
منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار كه مقصد گردشگران 
كشور است، نشــان مى دهد كه قيمت ها چندان هم 

ارزان نيست.
مثًال قيمت يك تور سه شب  و چهار روزه درايام نوروز 
به مقصد منطقه آزاد چابهار در هتل ٥ســتاره، حدود 
يك ميليون و ٤٠٠ هزار تومان آب مى خورد. قيمت 
هر شب اقامت در هتل ٤ستاره در چابهار در ايام نوروز 

هر شب ٤٦٥ هزار تومان است.

در كيش امــا قيمت ها متفاوت تر اســت؛ قيمت تور 
سه شب و چهار روز در هتل ٣ستاره در جزيره كيش، 
٦٢٥ هزار تومان و براى هتل ٥ ستاره در همين بازه 
زمانى يك ميليــون و ٢٩٠ هزار تومان اســت. تور 
به مقصد كيش در بازه زمانى ســه شــب و چهار روز 
با هتل ٤ ســتاره اين نرخ از ٧٩٠ هــزار تومان آغاز 

مى شود.
سفر نوروزى براى شهرهايى مثل اصفهان، شيراز و 
مشهد كه پرتقاضاترين شــهرها براى سپرى كردن 
ايام نوروز هستند، قيمت ها متفاوت است. هزينه هر 
شب اقامت در هتل ٣ ستاره در اصفهان از ٣٤٠ هزار 
تومان آغاز مى شــود و تا ٨٠٠ هــزار تومان در هتل 

٥ستاره ادامه دارد.
در شيراز هم نرخ هاى هتل مشــابه اصفهان است. 
اما در مشــهد بــه دليل كثــرت و تنوع هتــل ها و 
اقامتگاه هــا، قيمت هاى اقتصادى تــرى مى توان 
يافت. هزينه اقامت درهتل ٣ ســتاره در مشــهد از 
شبى ٢٢٠ هزارتومان شروع مى شود. اقامت در هتل 
٥ ستاره در مشهد هم شــبى ٥٩٠ هزار تومان هزينه

 دارد.
براى سايرشهرها قيمت ها متفاوت است؛آنچه مهم 
است اينكه آيا عوامل بازدارنده اى مثل ارز و عوارض 
خروج سبب تغيير مسير مسافران خارجى به شهرهاى 

كشور مى شود؟

داســتان از انتشــار كليپى از برخورد چنــد خودرو به 
كوه در محور چالوس شــروع شــد. اين خودروها در 
روزهايى آفتابى و در شــرايطى كه احتمال لغزنده بودن 
جاده به صفر مى رسيد، از مســير منحرف مى شدند و 

به كوه برخورد مى كردند.
به گــزارش ديده بان ايــران؛ اين اتفاقات باعث شــد 
زمزمه ها و شــنيده ها در خصوص ريختــن گازوييل 
توســط امداد خودروهاى مســتقر در اين محور براى 
كسب درآمد بيشــتر و ســوء اســتفاده از مردم قوت 
بگيــرد. معاون ايمنــى، فنــى و بهره بــردارى اداره 
كل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى البــرز گفت: در 
حال حاضر حــدود ٦٠ خــودروى امــدادى در قالب 
جرثقيل و يدك كش در محور چالــوس فعاليت دارند. 
عــادل منصوركيايى ادامــه داد: ايــن خودروها طى 
سال هاى گذشــته به قانون تمكين نكــرده و زير بار 
اخذ مجــوز و فعاليت قانونى نمى رونــد و همين باعث 
بروز مشــكالت زيادى شــده اســت. او ابراز كرد: بر 

اساس گزارشات مردمى، برخى از رانندگان اين خودروها 
براى جابه جايى ماشين هاى تصادفى يا تعميرى نرخى 
خارج از حد متعارف مى گيرند و رفتار نامناســبى نيز با 

مردم دارند.
اين مســئول با اشــاره به فيلم هاى منتشــر شده در 
فضاى مجازى مبنى بر ريختن گازوييل توســط برخى 
يدك كش ها در محور چالوس براى درآمدزايى گفت: هر 
چند مستندات و مدارك مستدلى در اين خصوص وجود 
ندارد ولى به صورت ١٠٠ درصــدى هم نمى توان اين 
موضوع را انكار كرد. كيايــى ادامه داد: اگر اين موضوع 
صحت داشته باشــد بايد گفت اين افراد از طريق بازى 
با جان مردم نان به سفره مى برند و براى درآمدزايى از 

وجدان و انسانيت گذشته اند.
معاون ايمنى، فنى و بهره بــردارى اداره كل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى البرز اظهــار كرد: براى حل اين 
مسئله و روشن شدن حقايق از حدود دو ماه پيش پاى 

پليس و دستگاه قضا به ميان كشيده شده است.

بررســى يك دهه تحوالت بازار     خبر آنالين |
ارز،طال و مسكن نشان مى دهد اين بازارها همواره در 

اقتصاد ايران موج ساز بوده اند.
از شش ماه قبل كه روند افزايشى قيمت دالر شروع شد 
تا به امروز، سرمايه هاى زيادى در اقتصاد ايران جابه جا 
شده اند. ماجرا از تثبيت نرخ سود بانكى بر روى نرخ ١٥ 
درصد شروع شد.آنهايى كه پولشان را در بانك ها سپرده 

گذارى كرده بودند، وقتى ديدند بانك ها قرار نيست ديگر 
سودهاى باال بپردازند، پولشان را از بانك ها خارج كردند 

و روانه بازارهاى موازى مثل سكه و ارز كردند. 

اندر احواالت بازار مسكن
اگر مبنــاى تغيير را در بــازار مســكن افزايش ميزان 
معامالت در شــش ماهه دوم ســال جارى قرار دهيم، 

بازار مســكن رو به رونق گذاشته اســت؛ اما اين دليل 
خروج مســكن از ركود نيســت. از شــش ماه قبل كه 
قيمت مصالح ساختمانى رو به افزايش گذاشته، هزينه 
تمام شده ســاخت و ســاز را هم افزايش داده است. از 
ســويى برخى اقتصاددانان معتقدند كــه افزايش نرخ 
ارز مانــع از جهــش قيمتــى در بازار مســكن خواهد

 شد.

 بنا بــه گفته ايــن گــروه از كارشناســان از آنجا كه 
در اقتصاد ايــران، نــرخ ارز به عنوان يك جانشــين 
بــراى بازدهى مســكن عمــل مى كنــد، بنابراين با 
افزايش عايدى نرخ ارز و بازار ارز، مـــردم بـــه داد و 
ســـتد ارز روى خواهنـــد آورد و در نتيجه با افزايش 
بازدهــى ارز، تقاضــا براى مســكن كاهــش خواهد

 يافت.
از سوى ديگر،گروهى هم مى گويند، نرخ ارز مى تواند 
بر هزينه كاالها و خدمات مورد نياز ساخت مسكن نيز 
تأثيرگذار باشد. يعنى با افزايش نرخ ارز، هزينه ساخت 
مسكن افزايش خواهد يافت. يعنى افزايش شاخص تورم 
توليدكننده مصالح ساختمانى كه طى شش ماه اخير رخ 
داده، محرك افزايش نسبى قيمت مسكن در سال آينده  

مى شود.

ريسك نكنيد
پيش بينى ها حكايت از آن دارد كه مهمترين تحوالت 
ســال آينده در ســه بازار موازى يعنى ارز، سكه و طال 
خواهد بود. از امروز مشــخص است كه خيلى از سپرده 
گذاران بانك ها پول هايشــان را به اميد سودبيشتر به 
اين ســه بازار برده اند. اين هجوم نقدينگى سبب شده 
تا اين بازارها سال آينده همچنان در رأس اخبار باشند. 
خيلى ها هم ممكن است از همين امروز وسوسه شوند 
و بخواهند وارد اين بازارها شــوند، اما كارشناسان مى 
گويند اين بازار پرريسك اســت. اگرچه ارز همچنان با 
قيمت هايى كه تاكنون تجربه نشــده اســت، مى تازد 
و طال و ســكه هم به تأســى از اين افزايــش ها رو به 
افزايش است، اما واقعيت اين است كه بازارهايى مه آلود

 هستند. 
تنها بازار معقول در اين ميان بورس اســت. اما در اين 
شــرايط، بورس آنطور كه انتظار مى رفــت، بازدهى 
بااليى را تجربه نكرده است. ســرمايه گذاران بورسى 
نگران آينــده اين بازار هســتند، از هميــن رو در يك 
ماه اخير شــاخص كل بورس رو به كاهش اســت. در 
واقع معامله گران منتظرند كه شــرايط ســاير بازارها

 را بسنجند.

 سال ٩٧  كدام بازار، پرسود است؟

سعيد جليلى دستور انتقال بازداشتى هاى ٨٨ 
به كهريزك را داده بود؟

سفر در نوروز چقدر تمام مى شود؟

داستان مبهم گازوييل و يدك كشان جاده چالوس

 ونزوئال و سومالى از ايران شادترند!

سود ٨٠ ميليونى در فروش خودرو هاى خارجى!
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حسام نواب صفوى، بازیگر ســینماى ایران درخصوص 
اهداى مقام پلیس نامحسوس افتخارى از سوى راهنمایى 
و رانندگى به خود گفت: من در ابتدا به امر وکیل هســتم 
و وظیفه ام دفــاع از حقوق مردم اســت اما برخى اوقات 
وقتى در خیابان ها با حرکات و رانندگى خطرناك بعضى 
رانندگان روبه رو مى شدم همواره مى گفتم که باید با این 

رانندگان برخورد قاطع شود.
وى در همین راســتا ادامه داد: درجه پلیس نامحسوس 
افتخارى براى من و محمدرضا گلزار پیشنهادى بود که از 
سوى فرماندهان نیروى انتظامى مطرح شد و من وقتى
 مى دیدم که جرمى در منظر مردم انجام مى شود براى 
جلوگیرى از آن جرم به عنوان یــک وکیل با افتخار این 
مقام را پذیرفتم تا در این مرحله نیز از حقوق مردمى که در 

برخورد با این رانندگان در خطر هستند دفاع کنم.
بازیگر فیلم «زیر ســقف دودى» درباره چگونگى انجام 
این مسئولیت از سوى خود تأکید کرد: البته این را بگویم 
که این مسئولیت براى من به این صورت نیست که هر 
روز بخواهم در محل خاصى کارم را انجام دهم بلکه به 
این صورت است که اگر در مسیرم با چنین افرادى برخورد 

کردم آنها را به مقام مسئول و دادسرا معرفى کنم.
وى با اشــاره به برخورد قاطع خود با متخلفان رانندگى 
تصریح کرد: حکم پلیس نامحســوس توســط رئیس 

نیروى انتظامى به من ابالغ شــده و من مى خواهم 
از این طریق با خیلى از ناهنجارى هاى رانندگى در 
اجتماع برخورد صریح و قاطعى را داشته باشم زیرا 
در طرف مقابل ما با جان افراد سر و کار داریم و اگر 
من با فرد خاطى برخورد نکنم ممکن است ده ثانیه 
بعد یک خانواده داغدار شوند.نواب صفوى این اقدام 
راهنمایى و رانندگى را نوعى فرهنگسازى دانست 

و خاطرنشان کرد: بدون شک این نوع 
اقدامات از ســوى مســئوالن 

راهنمایى و رانندگى بهترین 
شکل فرهنگسازى است. 
من به عنوان یک وکیل 
و هنرمند نقش مدافع از 
مردم را دارم و البته این 
را فراموش نکنیم که 
برخى بــا لجاجت
 مى خواهند قوانین 
را زیر پا بگذارند و 
نمى شود از این 

افراد گذشت.

فیلم هاى اکران نوروزى در حالى بر پرده ســینماها رفتند که بابک حمیدیان با حضور در ســه فیلم، 
پرکارترین بازیگر روى پرده سینماهاست.

به گزارش ایسنا، پس از آنکه 16 فیلم، متقاضى اکران نوروزى بودند، هفت فیلم توسط شوراى صنفى 
نمایش براى اکران در نوروز معرفى شــدند و از چهارشنبه 23 اســفندماه فیلم هاى «به وقت شام»، 
«التارى»، «لونه زنبور»، «مصادره»، «فیل شــاه»، «ِفرارى» و «خرگیوش» در ســینماهاى کشور 
اکران مى شوند. در این فیلم ها بازیگران متعدد ایرانى و خارجى حضور دارند که بابک حمیدیان، هادى 
حجازى فر، جواد عزتى و سیامک صفرى از بازیگرانى هستند که بیشتر از یک فیلم در این اکران دارند.

«به وقت شــام» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیــا روایتگر دو خلبان ایرانى اســت که بابک 
حمیدیان و هادى حجازى فر به همــراه چند بازیگر مطرح لبنانى و ســورى در آن ایفاى

 نقش کرده اند. حمیدیان پــس از فیلم هــاى «چ» و «بادیگارد» ســومین تجربه 
خود را در «به وقت شــام» با ابراهیم حاتمى کیا داشــته است. هادى حجازى فر 

هم که پس از ســال ها حضور در تئاتر یکى دو ســالى است در ســینما و با 
فیلم هاى «ایستاده در غبار» و «ماجراى نیمروز» مطرح شده از بازیگران 

پرکار جشــنواره سى وششــم فیلم فجر بود که در فیلم حاتمى کیا بازى
 کرده است.

«التارى» آخرین ساخته محمدحســین مهدویان دیگر فیلم اکران 
نوروزى است که هادى حجازى فر در آن نقش یک قهرمان ایرانى 
را بازى مى کنــد. قهرمانى که البته در همان زمان جشــنواره هم 
حرف و حدیث هایى درباره تفکر و شیوه برخورد او با ماجراى فیلم 

مطرح شد.
در این فیلم ســاعد ســهیلى، حمید فرخ نژاد، جواد عزتى و زیبا 
کرمعلى از دیگر بازیگران اصلى هستند و ساعد سهیلى هم که به 
عنوان یکى از بازیگران پرکار جشنواره محسوب مى شد با وجود 
اینکه از پس اجراى نقش خود خوب برآمده بود اما در هیچکدام از 
فیلم هایش موفق به دریافت جایزه و حتى نامزدى نشد. جواد عزتى 

هم که نقش کوتاهى در «التارى» دارد پیش بینى مى شد از نامزدهاى 
نقش مکمل مرد باشد ولى او هم یکى دیگر از ناکامان جایزه بازیگرى 

در این دوره از جشنواره بود. 
«مصادره» اولین فیلم مهران احمدى اثرى کمدى است که رضا عطاران 

اصلى ترین نقش آن را ایفا مى کند. او در این فیلم با هومن سیدى نقش یک پدر 
و پسر را بازى مى کنند که دیگر بازیگر مهم آن هم بابک حمیدیان است. میرطاهر 

مظلومى، هادى کاظمى، سیامک صفرى و مهران احمدى از جمله از دیگر بازیگرانى 
هستند که در «مصادره» که صحنه هاى خارجى زیادى هم دارد، ایفاى نقش کرده اند.

فیلم «ِفرارى» به کارگردانى علیرضا داودنژاد که در جشنواره سى وپنجم فیلم فجر به نمایش 
درآمده و تاکنون اکران نشده بود در نوروز روى پرده سینما خواهد بود. در این فیلم محسن تنابنده و 

ترالن پروانه بازیگران اصلى فیلم هستند که در کنار آنها سیامک صفرى، سیما تیرانداز، رضا داودنژاد و 
محمدرضا داودنژاد هم بازى کردند.

دیگر فیلمى که با بازى جواد عزتى و بابک حمیدیان در اکران نوروزى روى پرده مى رود «خرگیوش» 
به کارگردانى مانى باغبانى اســت که این فیلم در جشنواره فجر امســال حضور نداشت. در این فیلم 
سیامک انصارى، همایون ارشــادى، امید روحانى، ملیکا شریفى نیا و مینا ســاداتى از دیگر بازیگران 

هستند.
یکى دیگر از فیلم هاى کمدى امسال «لونه زنبور» به کارگردانى برزو نیک نژاد است که محسن کیایى، 
پژمان جمشیدى، بهاره کیان افشار، هومن برق نورد، رعنا آزادى ور، سیامک چراغى پور، پیام احمدى نیا 

و فرید سجادى حسینى در آن بازى کرده اند.
هفتمین فیلم اکران نوروزى امسال هم یک انیمیشن با نام «فیلشاه» است که هادى محمدیان آن را 

کارگردانى کرده است. در این انیمیشنه داستان یک فیل روایت مى شود و قاعدتاً بازیگر مطرحى ندارد اما 
چهره هاى سرشناسى همچون بهرام زند، زهره شکوفنده، ناصر طهماسب، میرطاهر مظلومى، شوکت 
حجت، حسین عرفانى و بهمن هاشمى در آن صداپیشگى کرده اند و سعید شیخ زاده هم مدیریت دوبالژ 

آن را بر عهده داشته است.

فروش «آینه بغل» از مرز20میلیارد تومان گذشت و به جایگاه دومین فیلم پرفروش 
سینماى ایران رسید.

«آینه بغل» فیلمى اســت که اثر مهمى در ســینماى ایران نبود، اما مبتذل هم نبود. 
قصه سر و شکلدارى داشــت و کارگردانى که حاال نشان مى دهد در ساخت سینماى 
کمدى پرمخاطب خوب کارش را بلد اســت و با بازى هاى قابــل قبولى از بازیگران 
صاحبنامش رضایتى از سوى تماشاگران که آن را به یکدیگر توصیه کردند تا اینگونه 

دیده شود.
«آینه بغل» چراغ ســینما  را روشــن نگه داشــت تا بقیه فیلم هــاى هم اکرانش نیز 
دیــده شــوند و تبلیغى براى تشــویق تماشــاى آنهــا هم بــود، چرا اثــر مهمى 

نبود.

«کاردان ها» عنوان تاك شــویى است که شبکه یک ســیما براى ایام نوروز 97 براى 
مخاطبان خود در نظر گرفته است. «کاردان ها» برنامه اى گفتگو محور است که آغاز 
پخش آن عید نوروز و از روز دوم فروردین خواهد بود و بعد از تعطیالت نوروز، پخش آن 

به صورت روتین هفتگى در پایان هر هفته ادامه خواهد یافت.
این برنامه به تهیه کنندگى مشترك مجید نادرى و یونس قاسمى و به میزبانى داریوش 
کاردان تولید و به صورت ضبطى پخش خواهد شــد. در این برنامه تالش شده تا در هر 
قســمت، گفتگویى صمیمى، خودمانى و صریح با مهمانان برگزار شود. همانگونه که 
از نام برنامه مشهود است، تالش شده از چهره هاى شــناخته شده از میان هنرمندان، 
سیاستمداران، مسئوالن، ورزشکاران و چهره هاى کارداِن شناخته شده براى حضور در 

«کاردان ها» دعوت شود.
تاکنون این برنامه با حضور على مطهرى، محسن هاشمى، پرفسور کردوانى، بیژن زنگنه، 
سعید راد، حجت االسالم زائرى و فرزانه شرف باف ضبط شده و در روزهاى آینده داریوش 
فرهنگ، غالمعلى حداد عادل، مصطفى میرسلیم، محمد معتمدى و احتماًال محمدجواد 

ظریف مقابل دوربین «کاردان ها» مى روند. 
«کاردان ها» کارى از گروه اجتماعى شــبکه یک سیماســت که در 14 قســمت 40 

دقیقه اى از دوم فروردین 1397 روى آنتن خواهد رفت.

مهراب قاسمخانى با نوشــتن خاطره اى از دعوت شدن 
همســرش شــقایق دهقان به ضیافت افطارى رئیس 

جمهور سابق اینستاگرام خود را به زور کرد.
قاسمخانى در اینستاگرامش نوشت: «توى این اسباب 
کشى یه چیز بانمک هم پیدا کردم. کارت دعوت مراسم 
افطارى رئیس دولت قبل که براى شقایق فرستاده بودن. 
چند روز هم پشت سر هم زنگ مى زدن به موبایلش، از 
ترس این که مجبور نشه جوابشونو نمى داد... چند وقت 
بعدش یه روز توى خونه به شقایق گفتم یه نسکافه بهم 
میدى؟ گفت: "بــرو بینیم بابا. من جــواب تلفن رئیس 

جمهور رو نمى دم، واسه تو نسکافه درست کنم؟"
پ.ن اول: اصًال یکى از دالیلى که این دولت رو انتخاب 
کردم همین بود. قبلیا این دهقانه رو زیادى شــاخ کرده 

بودن.
پ.ن دوم: یعنى من یه همچین خط مشــى سیاســى 

عمیقى دارم.»

اکران نوروزى سینماها آغاز شد

نوروز را با 7 فیلم بگذرانید

منوچهر آذر بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون درباره فعالیت هاى خود گفت: قرار است که 
در«بازى نقاب ها» به کارگردانى سیروس حسن پور بازى کنم. این سریال 40 قسمت است و بازى 

من در این اثر هنوز شروع نشده است.
این بازیگر درباره موضوع و نقش خود در«بازى نقاب ها» اظهار کرد: «بازى نقاب ها» یک ملودرام 
عاشقانه اســت و از آنجایى که ترکمن ها را با عناصر اسب و گندم مى شناسند، این چند عنصر در 
این سریال نمود پیدا کرده است. داستان ســریال در رابطه با ترکمن هاست و اتفاقاتى که بین دو 
طایفه مى افتد که ســال ها با هم کدورت دارند. من یکى از نقش هاى حساس، پرمحتوا و اصلى 

سریال را بازى مى کنم.
وى در ادامه افزود: در کنار من بازیگرانى چون جعفر دهقان، آزیتا حاجیان، بابک انصارى، ســیما 
خضرآبادى، مهرداد ضیایى، فرهاد بشارتى، یلدا قشقایى، مهسا هاشمى، رقیه نوچمنى، على اصغر 

کیانى، فاطمه حسینى در کنار چند نفر از بازیگران شهر گرگان بازى مى کنند.
آذر درباره فعالیت هاى دیگر خود بیان کرد: من معمــوًال در دو اثر همزمان کار نمى کنم چرا که 
نمى شود در دو اثر همزمان بازى کرد چون از کیفیت بازى بازیگر کاسته مى شود اما آخرین کارى 

که بازى کردم، «سر دلبران» به کارگردانى محمدحسین لطیفى بود.
وى درباره فضاى کار در «ســر دلبران» تصریح کرد: فضاى کار در «سر دلبران» بسیار دوستانه 
و عالى بود؛ این ســریال اثر بســیار خوبى اســت و با توجه به اینکه مخاطبان زیادى با کارهاى 

محمدحسین لطیفى ارتباط برقرار مى کنند این اثر نیز با استقبال مردم روبه رو خواهد شد.
بازیگر «اخراجى ها» درباره پیشنهاداتش در بازیگرى و انتخاب هایى که مى کند خاطرنشان کرد: 
پیشنهادات زیادى براى بازى در آثار به من داده مى شود اما چون درد مردم در آن مطرح نشده است 

رد مى کنم. اصوالً تابع این قضیه هستم که در جهت خوب زیستن مردم کار کنم.  

فیلمبردارى نســخه چهارم انیمیشــن محبوب و پرفروش «داستان اســباب بازى» با حضور و 
صداپیشگى «تام هنکس» آغاز شد.

انیمیشن «داستان اسباب بازى 4» به کارگردانى مشترك «جان لستر» و «جاش کولى» 21 ژوئن 
2019 اکران خواهد شد. این انیمیشن به عنوان نسخه چهارم یکى از محبوب ترین کارتون هاى 
معاصر است و در نسخه چهارم به ادامه داستان «وودى» و «باز» مى پردازد. فیلمنامه این نسخه را 

«جان لستر» بر اساس رمان «آندرو استانتون» نگاشته است.
در این نسخه این دو شــخصیت اصلى به دنبال راهى براى خالص شدن از وضعیت فعلى خود در 

جستجوى شخصى به نام «بو پیپ» هستند.
«تام هنکس»، «جان کوژاك»، «پاتریسیا آرکوتى»، «آنى پات» و «جودى بنسون» صداپیشگان 
اصلى این انیمیشن هستند. در این نسخه از انیمشین «داستان اسباب بازى» به احتمال فراوان «جود 

الو» نیز صداپیشگى خواهد کرد.
بر اساس اخبار اعالم شده این محصول در حال حاضر مرحله پیش تولید را پشت سر گذاشته و بعد از 

اتمام فیلمنامه فیلمبردارى را رسماً آغاز کرده است.

در آثارى بازى مى کنم که درد مردم در آن 
مطرح باشد

فیلمبردارى 
انیمیشن «داستان اسباب بازى 4» آغاز شد 

منوچهر آذر:

وکیل پایه یک دادگسترى اعمال قانون مى کند

حسام نواب صفوى، پلیس نامحسوس شد
 ســینماى ایران درخصوص 
سافتخارى از سوى راهنمایى

ن در ابتدا به امر وکیل هســتم 
 مردم اســت اما برخى اوقات 
ت و رانندگى خطرناك بعضى 
همواره مىگفتم که باید با این

.
ه داد: درجه پلیسنامحسوس 
رضا گلزار پیشنهادى بود که از
تظامى مطرح شد و من وقتى
مى شود براى ظر مردم انجام
این وانیــک وکیل با افتخار

حله نیز از حقوق مردمى که در 
طر هستند دفاع کنم.

ودى» درباره چگونگى انجام 
 تأکید کرد: البته این را بگویم

ن به این صورت نیست که هر 
ى کارم را انجام دهم بلکه به 
مسیرم با چنین افرادى برخورد

 و دادسرا معرفى کنم.
طع خود با متخلفان رانندگى 
امحســوس توســط رئیس 

نیروى انتظامى به من ابالغشــده و من مى خواهم
از اینطریق با خیلى از ناهنجارى هاى رانندگى در 
اجتماع برخورد صریح و قاطعى را داشته باشم زیرا 
داریم و اگر در طرف مقابل ما با جان افراد سر و کار

من با فرد خاطى برخورد نکنم ممکن است ده ثانیه 
بعد یک خانواده داغدار شوند.نواب صفوى این اقدام

راهنمایى و رانندگى را نوعى فرهنگسازى دانست 
نوع  و خاطرنشان کرد: بدون شک این

نننننننوالن اقدامات از ســوى مســئ
نرین راهنمایى و رانندگى بهت
شکل فرهنگسازى است. 
من به عنوانیک وکیل
و هنرمند نقش مدافع از 
مردم را دارم و البته این 
را فراموش نکنیم که 
برخى بــا لجاجت
 مى خواهند قوانین
را زیر پا بگذارند و 
این نمى شود از

افراد گذشت.

ئرى و فرزانه شرف باف ضبط شده و در روزهاى آینده داریوش 
دل، مصطفى میرسلیم، محمد معتمدى و احتماًال محمدجواد 

0 قســمت 40 4«کاردان ها» کارى از گروه اجتماعى شــبکه یک سیماســت که در 14
7دقیقه اى از دوم فروردین 1397 روى آنتن خواهد رفت.

ج

ک

ع

وکیل پایه یک دادگسترى اعمال قانون مى کند

حسام نواب صفوى، پلیس نامحسوس شد

با «کاردان ها» در نوروز همراه شوید

فروش «آینه بغل» از مرز20 میلیارد تومان گذشت

وقتى شقایق دهقان به 
مهراب، نسکافه نمى دهد! 
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چهارم جدول است.بازى ، 41 امتیاز به دســت آورده و در رتبه پیکان باشــد.پیکان در حال حاضر از 25 تمدید کرد تا در لیگ هجدهم هم سرمربى باشــگاه قرارداد خود را یک فصل دیگر گرفت،   پس از مذاکره با مســئوالن این قبل هدایت تیم فوتبال پیکان را بر عهده تمدید کــرد. مجید جاللى کــه دو فصل را به مدت یک فصل دیگر با این باشــگاه ســرمربى تیم فوتبال پیکان قرارداد خود تا 98 با جاللى!
 

در حوزه بین المللى قادر به وسوسه نیستید

از تاتنهام به تراکتور سازى!

نصف جهان    مدیران باشگاه ذوب آهن در تکاپوى تمدید 
قرارداد  با امیر قلعه نویى هستند، اما او هیچ عجله اى براى 
انجام این کار ندارد و سابقه نشان داده قبل از پایان فصل 
تن به این کار نخواهد داد.مدیران باشگاه ذوب آهن 
اصفهان مذاکرات ابتدایى با امیرقلعه نویى را 
براى تمدید قرارداد بــا این مربى براى 
فصل آینده انجام دادند و به او اعالم 
کردند که باشــگاه آمــاده تمدید 

قرارداد با امیر قلعه نویى است. 
قلعه نویى در پاســخ بــه این 
پیشــنهاد اعالم کرد: در حال 
حاضــر تمرکزش بــر روى 
بازى هاى باقیمانده لیگ برتر 
و لیگ قهرمانان آسیا است و 
در فرصت مناسب با باشگاه 
مذاکره خواهد کرد. او اعالم 
کرده که حاال زود اســت که 
بخواهد پاســخى به درخواست 

تمدید قرارداد داشته باشد.
 به گزارش نصف جهان، به احتمال زیاد  براى فصل جدید 
مشــتریان جذاب ترى براى ژنرال وجود خواهد داشت، 
مشتریانى که قلعه نویى را براى تداوم کار در ذوب آهن 
دچار تردید کند و شــاید ذوب آهنى ها باید براى فصل 
جدید به دنبال سرمربى جدیدى باشند. در ویژه نامه بهاره 
نصــف جهــان در ایــن بــاره مفصــل خواهیــم

 نوشت.

حاال زوده بزرگوار!

نصف جهان   آمار و مدارك موجود نشان مى دهد که 
در بعد اقتصادى ، کشورمان در بحث حضور کى 

روش در تیم ملى سود برده است.
داستان قرارداد کى روش و فدراسیون فوتبال یکى 
از سوژه هاى چند روز گذشته فوتبال کشورمان بوده 
و منتقدان کى روش با استناد به انتشار متن قرارداد 
او با فدراسیون، از این قرارداد با لفظ ترکمنچاى 
اســتفاده کردند. موضوعى که طبیعتا مورد تائید 
حامیان کى روش نیست. آخر هفته گذشته بود که 
چند روزنامه و خبرگزارى در گزارشى به هزینه و 

درآمد کى روش در این سالها براى 

فوتبال کشورمان پرداخته است. بر اساس این 
گزارش، کى روش در 4 سال اول حضورش در تیم 
ملى، مجموعا 6,4 میلیون دالر درآمد داشته اما او با 
رساندن تیم ملى به جام جهانى 12,5 میلیون دالر( 
با احتساب حق پخش و پاداش پیروزى در بازیهاى 
مرحله انتخابى و همچنین حضور در جام جهانى) 
به حساب فدراســیون واریز کرده. کى روش در 
سه سال دوم حضورش در تیم ملى هم 4,2 میلیون 
یورو از فدراسیون گرفته و این جدا از هزینه هایى 
است که فدراسیون بابت اقامت او و موارد دیگر 
هزینه کرده اما این بار هم مربى خوش تیپ 

پرتغالى با رساندن تیم ملى به جام جهانى بیش از 
10 میلیون دالر براى فوتبال ایران درآمدزایى کرده 
که باز اثبات مى کند حضور او در فوتبال کشورمان، 
حداقل به لحاظ اقتصادى هم که شده چقدر به نفع 

ایران بوده است. 

ایران بیشتر نفع برده است

دشمنى که یهو دوست شد!

  پنجمین تیم هجومى  

احسان پهلوان با ایجاد 12 شانس گلزنى از این حیث در 
میان 10 بازیکن برتر آسیا قرار دارد.

  تراکتورســازى در پایان هفته چهارم رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا با کسب 2 تساوى و 2 شکست، تنها 2 امتیاز 
کسب کرده و در رتبه چهارم گروه اول این مسابقات پست 
سر تیم هاى االهلى، الغرافه و الجزیره امارات به ترتیب با 
8، 5 و 5 امتیاز قرار گرفته است و کار سختى براى صعود 

پیش رو دارد.
با این حــال شــاگردان ســاغالم در دیدارهــاى خود 
موقعیت هاى زیادى خلق کرده اند که البته احسان پهلوان 
در بخش هجومى این تیم تاثیر بسیار باالیى داشته است.

وینگر ریزنقش و تکنیکى تبریزى ها با ایجاد 12 شانس 
گلزنى طى چهار دیدار اخیــر در میان تمام تیم هاى قاره 

آسیا رتبه سوم را پس از اسکار و هالک از تیم 
شــانگهاى SIPG به خود اختصاص داده 
اســت و حضور بازیکنان سرشناسى نظیر 
اســنایدر و عمر عبدالرحمن در رتبه هاى 
پایین تر نشان مى دهد که پهلوان چقدر 
در کارهاى تهاجمــى تیمش تاثیرگذار 
بوده است؛ البته این بازیکن هر چه قدر 
در کار با توپ و حرکت به سمت دروازه 
خوب عمل کرده، در به ثمر نشــاندن 
ضربات نهایى بدشــانس و بى دقت 

بوده است.

پهلوان پایین تر از اسکار و هالک!

   سرپرست استقالل در واکنش به شایعه کمک میک مک 
درموت به سرمربى العین مدعى شــد که کارمند ایرانى 
االصل باشــگاه العین که کارش آنالیز است، اطالعات 
استقالل را به حریف آبى ها داده. نکته جالب صحبتهاى 
عبداللهى اشــاره او به کمک این فرد به استقالل بوده. 
سرپرست آبى ها در شرایطى مدعى کمک این فرد شده 
که چند روز قبل و بعد از بازى رفت استقالل و العین این 
بحث مطرح شد که کارمند ایرانى االصل  باشگاه العین 
نقش مهمــى در فاجعه داورى آن بازى داشــته و او که 
مســئول پذیرایى از داوران مهمان باشگاه العین است 
جورى به بن یعقوب سرویس داده و او را نمک گیر کرده 
که داور مالزیایى چاره اى جز سوت زدن به نفع اماراتى 
ها نداشته است. حاال اینکه چطور فرد مذکور ظرف یک 
هفته از دشمن اســتقالل تبدیل به دوست آبى ها شده 
موضوعى است که احتماال عمو نصى مى تواند درباره اش 

توضیح دهد.

شــاگردان برانکو ایوانکوویچ بهترین آمار گلزنى در 
میان 4 نماینده ایران را به نام خود ثبت کرده اند.

پرسپولیس با کسب 9 امتیاز از 4 دیدارى که 
در لیگ قهرمانان آسیا کسب کرده، شرایط 
خوبى براى صعود دارد و این موضوع را تا 
حد زیادى مدیون نمایش خوب هجومى 

خود است.
اگرچــه سرخپوشــان در مقابل الســد 

عملکرد پراشــتباه و پرانتقادى داشــتند 
ولى در ســه دیــدار دیگــر 7 بــار دروازه 

حریفــان را باز کــرده اند تــا در رتبــه پنجم 
بهترین تیم هاى آســیایى از این حیث قرار داشــته

 باشند.
البته بهترین تیم هجومى چونبوك موتورز است که با 17 گل فاصله بسیار زیادى 
با تیم هاى دیگر ایجاد کرده است و پشت سر او به ترتیب الدحیل و تیانجین با 11 
مرتبه گلزنى قرار دارند. پس از این دو السد که همگروه و رقیب اصلى پرسپولیس 
براى صعود است، با 9 گل زده قرار دارد و تیم هاى گوانگژو و لوکوموتیو تاشکند 
هم 8 گله هستند.پشت سر تیم هاى ذکر شده هم پرسپولیس، الغرافه و ملبورن 

سیتى با 7 گل زده قرار دارند. 

نصف جهــان   چه خوب که على کریمى این قرارداد را منتشر کرد تا نمونه اى باشد براى 
قراردادهاى بى حساب و کتاب در فوتبال ایران که اصول ابتدایى حقوق ورزشى هم در آنها 

رعایت نمى شود.
  انتشــار قرارداد کارلوس کى روش نکته حیرت انگیز و عجیبى را فاش نکرد و ســریال 
گاف هاى جادوگر را بیشتر کرد. نه رقم و عدد قرارداد جاى تعجب داشت که پیش تر نیز همه 
از حدودش خبر داشتند و نه امکاناتى که قرارداد در اختیار کى روش قرار مى داد، عجیب و 

غیرمتعارف بود. خشکشویى و اینترنت و بلیت هواپیما و مواردى از این 
دست حتى جاى این متلک پرانى هاى روزهاى اخیر را هم ندارد. با 
کى روش اگر بحثى هست و بر رفتارش اگر نقدى هستعلى کریمى اما 
با اشاره به همین موارد در قرارداد کى روش، قرارداد خودش با باشگاه 

سپیدرود را منتشر کرد تا به تعبیر خود شفاف سازى کند کریمى اما اگر 
قراردادش با سپیدرود را مى خواند و یا اگر وکیل آگاه به قراردادهاى ورزشى 

داشت، هرگز این قرارداد عجیبش با سپیدرود را منتشر نمى کرد، قراردادى 
غیرحرفه اى که پر از موارد انتقاد برانگیز است.

على کریمى اگرچه از چهره هاى فراموش نشدنى تاریخ فوتبال ایران است 
اما هنوز در مربیگرى نخستین گام هایش را برمى دارد و قیمتش در بازار کار 
مربیگرى در ایران، بعید است به فصلى یک میلیارد و سیصد میلیون تومان 
رسیده باشد. او براى دو و نیم فصل با سپیدرود سه میلیارد و سیصد میلیون 

نیــم تومان قرارداد بسته، رقمى گزاف که  ا مى د
باشگاه ســپیدرود توان پرداختش را 
ندارد. کریمى بــا همین پیش فرض 

درســت که ســپیدرود توانایى مالى 
3/ 3 میلیاردى اش پرداخت چنین مبلغى را ندارد، چکى به مبلغ قرارداد 

دریافت کرده که ضامن پرداخت مبلغ قرارداد باشــد. این چک در صورت فسخ 
یک طرفه از سوى باشگاه سپیدرود، قابلیت اجرایى پیدا مى کند. کریمى با این بند 
عجیب در قرارداد به یک مربى غیرقابل اخراج در سپیدرود تبدیل مى شود، اگرچه 
مواردى در قرارداد هست که شاید از چشم على کریمى دور مانده و مى تواند کار 
باشگاه سپیدرود را براى قطع همکارى بدون پرداخت غرامت آسان کند. حساب و 
کتاب کنید و ببینید که اگر على کریمى براى هر فصل یک میلیارد و سیصد میلیون 
قرارداد مى بندد، یک مربى در قواره امیر قلعه نویى با جام هاى پرشمار و تجربیات 

بزرگ در مربیگرى چه قیمتى پیدا مى کند یا حتى مربیانى مثل مجید جاللى و 
دیگران. رقم قرارداد على کریمى با توجه به سابقه اندك مربیگرى 
و در حالى که حتى هنوز کالس هاى مربیگرى را به اندازه دریافت 
کارت سرمربى در لیگ برتر نگذرانده، بسیار گزاف است.مقایسه 

قرارداد على کریمى با کارلوس کى روش نیز یک مقایسه خالى از معناست. 
هیچ دلیلى براى چنین مقایسه اى وجود ندارد و قرارداد على کریمى را مثال با قرارداد 

رضا عنایتى در سیاه جامگان مى توان سنجید و حتى مقایسه قرارداد على کریمى با قرارداد 
عبدا... ویسى در استقالل خوزستان هم منطقى نیست، چون ویسى با سابقه سالها مربیگرى 
در لیگ برتر و البته سابقه قهرمانى با استقالل خوزستان البد باید مربى گران ترى در بازار 

مربیگرى فوتبال ایران باشد.
على کریمى و باشگاه سپیدرود اگر هر کدام اندکى از حقوق ورزشى آگاهى داشتند، 

هرگز تن به این قرارداد شلخته و آشفته نمى دادند.

نصف جهان    تیم قدرتمند الدحیل قطر که همگروه ذوب آهن در گروه 
B  لیگ قهرمانان آسیاست از غرب  قاره کهن صعود خودر ا قطعى کرده 
و همه در انتظاریم تا ذوب آهن به عنوان تیم دوم این گروه صعود خود 

را قطعى نماید.
 رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا که با حضور 8 گروه در غرب و شرق 
قاره پهناور آسیا برگزار مى شود، هفته چهارم در مرحله گروهى را پشت 
سر گذاشــت تا دو هفته باقى مانده نقش حیاتى در صعود تیم ها به دور 

بعد داشته باشد.
با این حال و با وجود اینکه دو دیدار هنوز باقى مانده است، تیم الدحیل قطر 
که روزهاى بسیار خوبى را تجربه مى کند و شانگهاى SIPG با نتایجى 

که کسب کردند، صعود خود به دور بعد را قطعى کردند.
نماینده قطر از 4 بازى گذشته، 4 پیروزى کسب کرده و با خیال راحت و 
با فاصله 6 امتیازى نسبت به تیم دوم جدول رده بندى که ذوب آهن با 6 

امتیاز است، صعود خود را به مرحله حذفى مسجل کرده است.
 SIPG در سوى دیگر قاره پهناور آسیا بهترین شرایط براى تیم شانگهاى
از کشور چین رقم خورده است؛ آنها که از وجود ستاره هایى نظیر هالک 
و اســکار در ترکیب تیم خود بهره مى برند، در 4 دیدار ابتدایى 10 امتیاز 
کسب کرده اند و تیم هاى دوم و سوم با فاصله 5 امتیازى پشت سر این تیم 
قرار دارند، اما چون بازى هفته پنجم این تیم برابر کاوازاکى از ژاپن است 
که رتبه چهارم را با یک امتیاز در اختیار دارد و نماینده کره و استرالیا باید 
به مصاف یکدیگر بروند، صعود شاگردان ویتور پریرا را مى توان از همین 
حاال در میان 16 تیم حاضر در مرحله یک هشتم نهایى مسابقات دانست.

در میان تیم هاى ایرانى در پایان هفته چهارم، پرسپولیس تهران با 9 امتیاز 
از شانس بسیار باالیى براى صعود برخوردار است و ذوب آهن نیز با 6 امتیاز 

مى تواند دومین صعود کننده پس از الدحیل باشد.
استقاللى ها نیز که در گروه مرگ قاره قرار گرفته اند، در حال حاضر با 6 
امتیاز صدرنشین هستند ولى با توجه به دیدار خانگى برابر الریان قطر که 
هم امتیاز با آنها است، از شانس باالیى برخوردار هستند. برخالف این سه 
نماینده ایران، که شرایط نســبتا خوبى دارند، تراکتورى ها از چهار بازى 
گذشته، تنها 2 تساوى کسب کرده اند تا صعود آنها به اما و اگرهاى زیادى 
وابسته باشد. شــاید منهاى تیم تبریزى، دو نماینده تهران و تنها نماینده 

هاى اصفهان را باید در سال جدید جزء صعودى هاى جدید آسیا دانست.

تنهام به تراکتور سازى! ز
ت که پیش ترنیزهمه 
ىکه قرارداد در اختیار کى روش قرار مى داد، عجیب و 

 خشکشویى و اینترنت و بلیت هواپیما و مواردى از این 
 این متلک پرانى هاى روزهاى اخیر را هم ندارد. با 
ى هست و بر رفتارش اگر نقدى هستعلى کریمى اما 
وارد در قرارداد کى روش، قرارداد خودش با باشگاه 

ردتا به تعبیر خود شفاف سازى کند کریمى اما اگر 
 رامى خواند و یا اگر وکیل آگاه به قراردادهاى ورزشى 

دادعجیبش با سپیدرود را منتشر نمى کرد، قراردادى 
ارد انتقاد برانگیز است.

هره هاى فراموش نشدنى تاریخ فوتبال ایران است 
ستین گام هایش را برمى دارد و قیمتش در بازار کار 
ت به فصلى یک میلیارد و سیصد میلیون تومان 
فصلبا سپیدرود سه میلیارد و سیصد میلیون

نیــم گزاف که  ا مى د
ختش را 
ش فرض 

یى مالى 
3/ 3 میلیاردى اش کىبه مبلغ قرارداد 

خخخخخخخخخخخخفسخ مبلغ قرارداد باشــد. این چک در صورت 
د،قابلیت اجرایى پیدا مى کند. کریمى با این بند 
قابل اخراج در سپیدرود تبدیل مى شود، اگرچه 
 چشم على کریمى دور مانده و مى تواند کار 
ى بدون پرداخت غرامت آسان کند. حساب و 
 براى هر فصل یک میلیارد و سیصد میلیون

ر قلعه نویى با جام هاى پرشمار و تجربیات 
ند یا حتى مربیانى مثل مجید جاللى و

ه سابقه اندك مربیگرى 
گرىرا به اندازه دریافت 
ارگزاف است.مقایسه 

ز یک مقایسه خالى از معناست. 
د وقرارداد على کریمى را مثال با قرارداد 

 وحتى مقایسه قرارداد على کریمى با قرارداد 
 نیست، چون ویسى با سابقه سالها مربیگرى

لخوزستان البد باید مربى گران ترى در بازار 

دام اندکى از حقوق ورزشى آگاهى داشتند، 
 نمى دادند.

گاه ذو مدییران باشگاه ذوب ننصصف جهان
ستند،ر قلعهقرارداد  با امیر قلعه نویى هستند، اما
قه نشانار ندارانجاام این کار ندارد و سابقه نشاند
هد دادبه اینتنبه این کار نخواهد داد.مد
کراتااصفههانمذاکرات ابتد
دید قرببراى تمدید قرارد
 آیندهفصل آینده انج
دند کهکردند که باش
ارداد باقرارداد با امی
قلعه نوقلعه نویى
پیشـــنه
حاضضــر
بازىى ه
و لیگیگ
درر فر
مذذاکر
کردده ک
خواهدبخواهد پاس
دادد د قراردتمدید
 به احتمنصف بهه گزارش نصف جهان، به احتمال
راى ژن جذابمششــتریان جذاب ترى براى ژنرا
اى ت  را براى که قلعمششتریانىک قلعه نویى
و شــاید آه  ذوب کند ودچاچار تردید کند
رمربىجدیدى باش دیدىل سرجدیید به دنبا
ن بــهــاننصـــف جهــان در ایــن بــاره

 نوش نوشت.

دهال زححاال زوده ب

کمنچاد با لاین قراسیاو با فدراسیون، از این قرارداد با لفظ ترکمنچاى 
ورد تا که طبموضوفاده کاســتفاده کردند. موضوعى که طبیعتا مورد تائید 
ته بودر هفتهیستن کىرحامیان کى روش نیست. آخر هفته گذشته بود که 
هزین گزارگزارىزنامهچند روزنامه و خبرگزارى در گزارشى به هزینه و 

ها برر این کى ردرآمد کى روش در این سالها براى 

کیونوب فدبهح حساب فدراســیون واریز کرده. کى رده.
2ى همش درل دومسهه سال دوم حضورش در تیم ملى هم 2
جدا ازرفتهفدراسیوررو از فدراسیون گرفته و این جدا از هز
ت او ون بابته فدراستست که فدراسیون بابت اقامت او و مو
 مربىمااینهزینههزینه کرده اما این بار هم مربى خ

الهه مهرى دهنوى
 باشــگاه تراکتور سازى که همیشــه چشم طمع به 
ستاره هاى تیم هاى دیگر و تالش براى سرباز کردن 
آنها دارد  بد نیســت بداند که ســتاره کره اى تاتنهام 
انگلیس  هم در آستانه سربازى است و مى تواند با یک 

قانون من درآوردى  او را  جذب کند.

خبرى که آخر هفته پیش مخابره شــد این بود،شاید 
تاتنهام براى دو ســال از داشتن ســتاره کره اى خود 
محروم شــود. همه مردان کره اى تا قبل از رسیدن به 
سن 28 سالگى، موظف هستند 21 ماه خدمت سربازى 
را سپرى  کنند. سون در جوالى سال آتى به این سن 
خواهد رسید و اگر قرار باشــد به این قانون در مورد او 
عمل شــود، او فصل هاى 20-2019 و 21-2020 را 

از دست خواهد داد.
عملکرد کــره جنوبى در رقابت هــاى جام جهانى، 
شاید سون را با معافیت مواجه کند. دولت 
کره جنوبى پیش از این نیز  سابقه 
معاف کردن ورزشــکاران 
موفق خود را داشــته 
است. ســان ادعا 
مى کند رسیدن 
به نیمه نهایى 
م  جــا
نى،  جها

جامى که کره در مرحله گروهى آن با آلمان، ســوئد و 
مکزیک هم گروه اســت، مى تواند پاى معافیت سون 
را امضا کند. البته در صورت ناکامــى احتمالى کره در 
جام جهانى، قهرمانى در بازى هاى آســیایى 2018 یا 
جام ملت هاى آســیا 2019 هم مى تواند براى معافیت 

وى کافى باشد.
اگر سون بخواهد در بازى هاى آســیایى براى کره به 
میدان رود، 4 بازى ابتدایى فصل آتى اسپرز را از دست 
خواهد داد. حضور در جام ملت هاى آسیا نیز لطمه جدى 
به برنامه هاى مائوریسیو پوچتینو وارد خواهد کرد. این 
رقابت ها در ژانویه و فوریه سال آتى برگزار خواهد شد؛ 

بازه اى شلوغ در تقویم بازى هاى داخلى تاتنهام.
البته تاتنهام احتمــاال غیبت کوتاه مدت ســون را به 
فقدان دو ســاله وى ترجیح خواهد داد. او در این فصل 
18 گل براى تاتنهام به ثمر رســانده و موجب تمجید 
هم تیمى هایش شده است . دله آلى در مورد او مى گوید:  
دیدن گلزنى او و این که نقشى به این مهمى را در تیم ایفا 

مى کند، لذت بخش است. 
به گزارش نصف جهان، قطعا تراکتور ســازى تاسف
 مى خورد که با هیچ قانون خلق الساعه و  من در آوردى 
نمى تواند سون را جذب کند. تیمى 
که به انواع و اقســام روش ها 
ستاره هاى دیگر تیم هاى 
ایرانى را با پیشنهادات اغوا 
کننده براى سرباز شدن 
وسوسه مى کند، در حوزه 
بین المللى باید حسابى 

افسوس بخورد.

شاگرد اول هاى شرق و غرب 

الدحیل رفت، تو هم برو!

سریال گاف هاى جادوگر

 حاال خشکشویى و اینترنت!

م را پس از اسکار و هالک از تیم 
SIPG به خود اختصاص داده 

نظ شنا کنان از

و هالک!

8م8 گله هستند.پشت سر تیم هاى ذکر شده هم پرسپولیس، الغرافه و ملبورن 
قرار دارند.  7یتى با 7 گل زده

فقط 3 اصفهانى
کارلوس کى روش در فهرست جدید خود تنها سه 

بازیکن از دو تیم اصفهانى قرار داده است.
فهرست جدید تیم ملى هفته گذشته اعالم شد 
و این در حالى بود که تیم هاى اصفهانى تنها 3 

نماینده در تیم ملى خواهند داشت.
پیش از این از تیم سپاهان معموال عزت پورقاز نیز 
به اردوى تیم ملى فراخوانده مى شد، اما مصدومیت 

در هفته هاى ابتدایى و سپس دور ماندن از ترکیب 
اصلى طالیى پوشان سبب شــده تا پورقاز از 
فهرست تیم ملى هم جا بماند. عالوه بر پورقاز، 
ساسان انصارى نیز در لیست جدید کى روش 
حضور ندارد. در تیم ذوب آهن نیز پیش بینى مى 
شــد، اکبر ایمانى و مرتضى تبریزى به تیم ملى 
برسند، اما به هر دلیل کى روش از فراخواندن آنها 

به اردوى تیم ملى خوددارى کرده تا 
سعید آقایى و على کریمى دو ملى 

پوش سپاهان باشند و رشید 
مظاهرى تنها سبزپوش 

میــان در  حاضــر 
ذوب آهنــى ها 

باشد.

لیگ
متیاز 
پست

یب با 
صعود 

خود 
هلوان 
ست.
انس

ى قاره 

اســت و حضو
اســنایدر و عم
پایین تر نشان
در کارهاى ته
بوده است؛ البت
با توپ و کار در
خوب عمل کر
ضربات نهایى

بوده است.

ور بازیکنان سرشناسى نظیر 
مر عبدالرحمن در رتبه هاى 
ن مى دهد که پهلوان چقدر 
هاجمــى تیمش تاثیرگذار 
ته این بازیکن هر چه قدر 
 و حرکت به سمت دروازه
رده، در به ثمر نشــاندن 
ى بدشــانس و بى دقت 

به اردوى تیم ملى خوددارى کرده تا 
سعید آقایى و على کریمى دو ملى 

پوش سپاهان باشند و رشید 
مظاهرى تنها سبزپوش 

میــان در  حاضــر 
ذوب آهنــى ها 

باشد.

قطعا تراکتور سازى
 تأسف مى خورد که با هیچ 

قانون خلق الساعه و  من در 
آوردى نمى تواند سون را 

جذب کند



ورزش ٠٥٣١٨٦ سال چهاردهم شنبه  ٢٦ اسفند  ماه   ١٣٩٦

بهاره حياتى

 پس از پرسپوليس كه نگران از دست دادن محسن مسلمان 
شده، حاال استقاللى ها بابت تمايل سپاهان به خريد جباروف 

به تكاپو افتاده اند.
آخر هفته گذشــته  اكبر عباس ملكى عضــو هيات مديره 
اســتقالل درخصوص شايعه مذاكره ســپاهانى ها با سرور 
جباروف واكنش نشــان داد. او در اين باره گفته و در پاسخ 
به سئوالى در مورد اينكه سرپرست سپاهان اعالم نموده از 
بين محسن مسلمان و سرور جباروف يكى از جذب خواهند 

كرد گفته است:
 ”اين كار درســت نيســت. ما جباروف را به هيچ قيمتى از 
دســت نخواهيم داد و هيچ كس حق ندارد با بازيكنان ما از 
االن مذاكره كنــد. البته ما اين را هم مطمئن هســتيم كه 
بازيكنان ما تا پايــان ليگ با هيچ تيمــى مذاكره نخواهند 
كرد. اگر آنها اين كار را كرده باشــند كار پسنديده اى انجام

 نداده اند“.
 به گــزارش نصف جهــان، ســپاهانى ها بابــت يك نيم 
فصل همكارى خاطرات خوبى از ســرور جبــاروف دارند 
و در پايان فصل گذشــته به خاطر شــرايط قراردادى اين 

بازيكن ازبكستانى با اســتقالل، همه تالشهاى آنها براى 
ادامه حضور جبــاروف در اصفهان نافرجــام ماند. حاال در 
آستانه پايان قرارداد اين بازيكن با آبى ها تهرانى، سپاهانى 
ها به دنبال آن هســتند كه از بين او و محســن مســلمان 
يكى را به تيم شــان بياورند. خالء بازيكنى با ويژگى هاى 
اين دو ســتاره در فصلى كه گذشــت در اردوگاه زرد بسيار
هنــد   محســوس بــود و اصفهانــى هــا مــى خوا
ايــن نقطــه ضعــف عمــده تيــم شــان را پوشــش 
دهند. ســرور جباروف پيشــتر و در پايان فصل گذشته هم 
گفته بود كه مايل به تداوم حضور در اصفهان اســت و اگر 
بحث قراردادش با استقالل نبود حتما در سپاهان مى ماند. 
حاال او با پيشنهاد جديد سپاهانى ها مواجه است و فقط يك 
پيشنهاد جذاب مالى به همراه تداوم حضور در ليگ قهرمانان 
آســيا مى تواند او را در جمع دوســتاره هــاى ايران! حفظ
 كند.آنچه كه مشــخص است ســپاهان فراتر از مسلمان و 
جباروف براى فصل آتى ســتاره هايى ديگر از اين دو تيم را 
مى خواهد و در حال  حاضر اين  تمايالت اين تيم براى فصل 
پيش رو به موضوع هراس انگيزى بــراى آبى و قرمز هاى 

تهران تبديل شده است. 

سپاهان اين روزها آبى و قرمز را مى ترساند

هافبك مقدونيه اى استقالل همچنان حتى يك دقيقه هم 
در تركيب اين تيم به ميدان نرفته است.

بويان يــك روز زودتــر از مامــه تيام با اســتقالل 
قرارداد امضا كرد امــا در اولين تمريــن اين تيم بعد 
از انجام تست هاى پزشــكى مصدوم شد و تا كنون 
حتى يك دقيقــه هم براى اســتقالل بازى نكرده 

است.
نكته جالب اينكه بويان بعد از مدتى پشــت 

سر گذاشتن دوران مصدوميت در بازى با العين نامش 
در ليســت ١٨ نفره اســتقالل قرار گرفت اما با وجود 
تعويض شــدن ســرور جپاروف از زمين بازى، بازهم 
شــفر تصميم گرفــت بازيكن ديگــرى را جايگزين

 او كند.
در مورد بويان گفته مى شود او كيفيت فنى بااليى دارد 
اما اين كه چرا شفر از او بازى نمى گيرد سوالى است كه 

تنها خودش مى تواند به آن پاسخ بدهد. 

  فرصت سوز  شايد وقتى ديگر

او يك دقيقه هم بازى نكرد

  چند وقتى مى شــود كــه مديران اســتقالل 
تمديد قــرارداد وينفرد شــفر را در اولويت 
برنامــه هايشــان قــرار داده انــد.

 ســرمربى اى كه توانست استقالل را احيا 
كند و خواســته هواداران تمديد قرارداد 
اوست. مرد موســفيد آلمانى طبيعتا 
براى ادامه همكارى شــرايطى 
دارد كــه يكــى از ايــن 
شــرطها بحــث مالــى

 است. 
او كه بــا قــراردادى 
٣٠٠ هزار دالرى و تا 
پايان فصــل هدايت 
استقالل را به عهده 
خواهد داشت براى 
فصل جديــد انتظار 
رقــم  افزايــش 
قراردادش را دارد. 
پيــش از اين ارقام 
مختلفى بــه عنوان 
پيشــنهادى  مبلغ 
شفر به آبى ها منتشر 
شــده بود اما يكى از 
روزنامــه ها مدعى شــده 
رقم قرارداد شــفر بــه صورت 
معقولى افزايش پيدا خواهد كرد 
و ســرمربى آبى ها براى فصل 
آينده قــراردادى ٥٠٠ هزار 
دالرى با اين باشگاه خواهد

بست. 

شفر گران مى شود

درســت اســت كه مهدى طارمى يكى از كليدى ترين بازيكنان الغرافه 
محســوب مى شــود و در هر بازى يا گل مى زند يا پاس گل مى دهد اما او 
عليرغم گلزنى در بازى هفته گذشته مقابل االهلى عربستان يك فرصت فوق 
العاده گلزنى را به عجيب ترين شكل ممكن از دست داد( قطعا كليپ موقعيت 
گلى كه مهدى خراب كرد را تا امروز ديــده ايد چون خيلى زود در تلگرام و 
اينستاگرام منتشر شــد) تا حاال تمام كاسه كوزهاى عدم پيروزى الغرافه 
مقابل االهلى سر او شكسته شود.  خبرگزارى ايسنا از قول سايتهاى عربى 
نوشته كه فرصت ســوزى طارمى يكى از داليل اصلى توقف الغرافه جلوى 
االهلى بود و از نظر آنها الغرافه بايد برنده بازى مى شــد چون شايستگى 
پيروزى مقابل حريف عربستانى اش را داشت اما طارمى مانع برد 

تيمش شد.

وقتى افشــين پيروانــى بــه كميته اخــالق احضار 
شــد مخالفان كى روش و فدراســيون فوتبال مدعى
 شدند او به خاطر دفاع از حق پرســپوليس و چيزهايى 
كه از ســرمربى تيم ملى مــى داند بــه كميته اخالق 
احضار شــده تا مواظب حرف زدنش باشــد اما واقعيت 
اين بود كه او به خاطــر يك پرونده تخلــف مالى كه 

نام او در هــم آن ديده مى شــد به فدراســيون رفت.
 البته پيروانى مدعى اســت كه او فقط به عنوان مطلع 
به فدراســيون رفته. خبرگزارى ايســنا با اشاره به اين 
موضوع نوشته:“ ٤ نفر از اعضاى نامدار تيم ملى فوتبال 
ايران درگير اين پرونده تخلف مالى هستند و هر ٤ نفر از 
اسپانسر فدراسيون فوتبال مبالغ چند ميليون تومانى را 

خارج از قرارداد براى ارائه برخى خدمات عادى، دريافت 
كرده اند.تاكنون سه نفر از اين افراد در زمان هاى مختلف 
به كميته اخالق فدراسيون فوتبال احضار شده اند و درباره 
جزييات انجام اين تخلف مالى چند صد ميليون تومانى 
توضيحاتى را ارائه كرده اند. ساير افراد درگير و مرتبط با 

پرونده نيز بزودى احضار خواهند شد. 

پرونده يك تخلف مالى جديد

نظــرى  ســعيد   
باشگاه  سرپرســت 

پرســپوليس كه مدام 
وعــده تمديد قــرارداد 

بازيكنان تيمش را مى دهــد ظاهرا به اين نكته 
توجه ندارد كه تيمش از پنجره نقل و انتقاالتى محروم 

است و اگر اين محروميت لغو نشود و برخى بازيكنان براى 
فصل جديد از اين تيــم بروند تيمش با يك مصيبــت بزرگ مواجه

 مى شود.
جديدترين مصاحبه سرپرست باشگاه پرسپوليس يك نكته مهم دارد. در خبرها آمده بود كه آخر هفته گذشته 
،حميدرضا گرشاسبى در حاشيه مراســم اختتاميه تجليل از برترين هاى استعدايابى ورزش استان تهران در 
پاسخ به سئوالى درباره تمديد قرارداد بازيكنان تيمش گفته:“ در تمديد قرارداد بچه ها مشكلى نداريم. االن 
در جو و جريان فشرده مسابقات هستيم و اگر بچه ها را بكشانيم به بحث و گفت وگو در مورد مسائل مالى،در 
آن ها از نظر روحى و روانى تأثير مى گذارد ولى انشا ءاهللا اينها به مرور مى آيند و كارها را انجام خواهيم داد.“ 
گرشاسبى در شرايطى اين صحبتها را مطرح كرده كه ٢٧ بهمن ماه در مصاحبه اى وعده داده بود كه قرارداد 
كليه بازيكنان پرسپوليس را نهايتا تا نيمه اسفند تمديد خواهد كرد. در اين مصاحبه كه پيش از سفر پرسپوليس 
به قطر انجام شده بود، سرپرست قرمزها درباره تمديد قرارداد گفته بود:“ بارها گفتم كه هيچ كدام از بازيكنان 
مشكلى براى تمديد قرارداد ندارند بعد از بازى نشستى با برانكو داشتيم و تمديد قراردادها رو شروع كرديم. 

بعد از بازى با السد تعداد بيشترى تمديد مى كنند. ظرف ١٠، ١٥ روز آينده همه بازيكنان تمديد مى كنند“
  گرشاســبى ظاهرا محروميتش از نقل و انتقاالت تابستانى را فراموش كرده اســت، طبق شنيده هاى 

همين حاال در رادار چند باشگاه داخلى و خارجى نصف جهان برخى از بازيكنان پرسپوليس از 
جام جهانى احتمال لژيونر شدن ملى قرار دارند، به ويژه اينكه بعد از 

زياد اســت و بعيد است بازيكنان پوشان اين تيم خيلى 
واژه ”تعصب“ قيد پيشنهادات اين تيم تحت 

خارجى خــود را بزنند. ظاهرا 
تابســتان تلخــى در انتظار 
پرسپوليس اســت. بايد منتظر 

بود.

 به نام تعصب قيد پيشنهادات خارجى را نمى زنند

در انتظار تابستان تلخ سرخ ها
ملى پوش ايرانى به احتمــال زياد فصل بعد در 

انگليس توپ مى زند.
  سامان قدوس ستاره ايرانى تيم اوسترشوند 
سوئد ، اين روزها خبر از  پيشنهادات تيم هاى 
بزرگ انگليســى برايش به گوش مى رسد. 
اين جوان ٢٤ ســاله كه پس از درخشش در 
ليگ اروپا خصوصا مقابل آرسنال، مورد توجه

 تيم هاى بزرگ قرارگرفته به احتمال زياد به 
ليگ برتر انگليس مى رود.

به همين دليل نشريه لسترمرسورى در رابطه با او 
نوشت:« سامان قدوس پس از درخشش در ليگ 

اروپا آماده انتقال به ليگ برتر فوتبال انگليس است. 
قدوس كه ٤ گل و ٥ پاس گل حاصل عملكردش در 

فصل جارى ليگ اروپا است تمايل خود را براى حضور 
در يك تيم انگليسى ابراز كرده است. 

با توجه به عالقه قدوس براى بازى در ليگ جزيره بعيد 
نيست كه او فصل بعد در يك تيم بزرگ از اين كشور بازى 

كند. سامان هم اكنون از تيم هاى لسترسيتى، وستهام، برايتون و 
چند تيم ديگر از انگلستان پيشنهاد رسمى دريافت كرده است و اين چند تيم 

انگليسى در يك رقابت و جنگ براى جذب او هستند.
سامان با تمديد قراردادش با تيم اوسترشوند براى دو سال ديگر ، اين گام 
حرفه اى را برداشت تا باشگاهش بتواند از مزاياى پرورش چنين استعدادى 
بهره ببرد و البته خودش هم فرصت بازى برابر آرســنال را بدست آورد تا 
با بازى درخشانش حسابى از مشتريان انگليســى دلبرى كند. اين ستاره 

درخشان فوتبال ايران حاال مشتريان زيادى دارد.
او در جام جهانى با بازى براى ايران برابر تيم هايى مثل اسپانيا و پرتغال ، 
فرصت خواهد داشــت تا آينده فوتبالى اش را آن طــور كه رد روياهايش 

دارد ، بسازد. 

جنگ انگليسى براى 
ستاره  ايرانى!
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کمبود ویتامین B12 در کســانى که دچار مشــکالت 
گوارشى هستند و یا داروهاى اسید معده دریافت مى کنند 
و همچنین در کســانى که رژیم هاى گیاهى را انتخاب 

کرده اند، شایع است.
با این حال از هشــت حقیقت مهم در مورد فقر ویتامین 

B12نباید چشم پوشى کرد:
زنان بیشترین نیاز به ویتامین B12 را دارند: 
هرکســى به این ویتامین نیاز دارد اما افراد خاصى مانند 
سالمندان و زنان باید بیشترین میزان ویتامین B12 را 

دریافت کنند. 
میزان نیاز روزانــه زنان بخصوص زنان بــاردار به این 
ویتامین 2/8 میکروگرم اســت در حالى که این میزان 

براى مردان 2/4میکروگرم است.
کمبــود ویتامین B12باعث آســیب دائمى

 مى شود: کمبود ویتامین  B12که سال ها ادامه داشته 
باشد، تشدید مى شود و مى تواند آسیب عصبى غیرقابل 

بازگشت را ایجاد کند.
 از دســت دادن حافظه، گیجــى، ناتوانــى در تمرکز، 
آســیب هاى عصبى، بى خوابى، اختالل در نعوظ حتى 
مشــکالت روده و کنترل مثانه از دیگر عوارض کمبود 
طوالنى مدت B12 است. بســیارى از این عوارض در 
صورت تشــخیص ســریع و درمان مى تواند معکوس

 شود.
ممکن اســت کودکان هم به کمبود ویتامین 
B12مبتال شوند: کمبود ویتامین B12 در کودکان 
جدى اســت و مى تواند بــا عالئمى نظیــر کم خونى، 
مشکالت حرکتى، مشــکل رسیدن به نقاط عطف رشد 
و اختالل رشــد همراه باشــد که ممکن است منجر به 

مرگ شود. 
کمبود ویتامین B12 در نوزادان نادر است اما مى تواند رخ 
دهد البته اگر کودکى تغذیه بدون غذاهاى حیوانى داشته 
باشد یا اگر شــیر مادرى که گیاهخوار است را بخورد یا 
بعد از دوران نوزادى همچنان فقط شیر مادرش را بخورد. 
بر طبق یک مطالعه که نتیجه آن در ژورنال پزشــکى 

 B12 کودکان منتشر شده اســت، مصرف مکمل هاى
توسط مادران در دوران باردارى مى تواند از پیش آمدن 

این مشکل براى نوزادان جلوگیرى کند.
فقر ویتامین B12 با خستگى مدام در ارتباط 
اســت: اگرچه ویتامین B12 در تولید ســلول هاى 
خونى و حمایت از عملکرد اعصاب موثر است اما نقش 
مهمى نیز در تبدیل مــواد مغذى به انــرژى دارد. اگر 
شما مدام احســاس خســتگى و ضعف مى کنید، وقت 
آن رســیده که ویتامین B12 بیشــترى را از راه رژیم 
غذایى دریافت نمایید. فرامــوش نکنید که محصوالت 
حیوانى مانند گوشــت قرمــز و تخم مــرغ، بوقلمون، 
مرغ، ماهى و شــیر بیشــترین میزان ویتامین B12 را

 دارند.
گیاه خواران آســیب پذیرتر هستند: بیشترین 
میزان ویتامیــن B12 در محصــوالت حیوانى یافت 
مى شــود و کســانى که تابع رژیم هاى غذایى گیاهى 
هستند، براى جلوگیرى از ابتال به فقر ویتامین B12باید 
مکمل هاى این ویتامین را دریافت کنند. خســتگى و 
سرگیجه هاى مداوم از عالئم اصلى فقر ویتامین B12در 

گیاه خواران است.
بزرگساالن ســالمند در معرض خطر هستند: هر کسى 
در هر ســنى مى تواند دچار فقر ویتامین B12شود اما 
مشکالت جدى ســالمتى در صورت فقر این ویتامین 
زمانى بیشتر مى شــود که شــما بیش از 50 سال سن 
داشته باشید. در صورت تشدید مشکل و عدم جبران فقر 
ویتامین B12 از طریق غذا در بزرگساالن، بنا به توصیه 
پزشک شــاید نیاز به تزریق این ویتامین و یا استفاده از 

مکمل ها باشد.

امروزه سبک زندگى و عادات تغذیه اى افراد چنان است که 
آمار مبتالیان به بیمارى هاى خاص رو به افزایش است.

از جمله این بیمارى ها که در ســال هاى اخیر روند رو به 
رشدى را طى کرده، دیابت اســت که نوع رژیم غذایى و 

شیوه تغذیه فرد نقش بسیارى در کنترل آن ایفا مى کند.
هر دو نوع دیابت تا حدودى وابســته به نوع مواد غذایى 
است که شخص روزانه مصرف مى کند. اگر شما نیز مبتال 
به هر یک از این دو نوع دیابت هستید و یا به دلیل عوامل 
مختلفى، چون ژنتیک، باردارى و ... مســتعد ابتال به آن 
هستید، براى موفقیت در کنترل و یا جلوگیرى از ابتال به 
آن در قدم اول الزم است شــیوه تغذیه اى خود را مطابق 
با یک رژیم غذایى مناســب و سرشار از مواد مغذى الزم 
تنظیم کنید. بدین منظور مى توانید خوراکى هاى زیر را در 

رژیم روزانه خود بگنجانید:

انواع آجیل و تخمه ها
به طور کلــى آجیل ها و تخمه ها از جملــه مواد مغذى و 
مناسب در پیشگیرى از دیابت هستند، زیرا هر یک از انواع 
آنها حاوى میزان مناسبى از چربى هاى مفید غیر اشباع 
مانند امگا 3 هستند و در بین آنها بادام از لحاظ تغذیه اى 

جایگاه ویژه اى دارد. این چربى ها کنترل قند خون را بهبود 
مى بخشــند و چون کربوهیدرات کمى دارند. میزان قند 
خون را در سطح مناســب و متعادل نگه داشته و مانع از 
افزایش آن مى شــوند. فقط به خاطر داشته باشید که در 
خوردن آنها زیاده روى نکنید و روزانه مقدار مشــخصى 

منطبق بر رژیم کم کالرى خود میل کنید.

ماهى کبابى
ماهى یکى از سالم ترین پروتئین هاى موجود است و به 
عنوان عاملى مهم و حیاتى باید حتما در رژیم غذایى افراد 
دیابتیک وجود داشته باشد. ماهى سرشار از امگا3 است و 
ریسک ابتال به انواع بیمارى ها از جمله دیابت را کاهش 
مى دهد. سعى کنید ماهى را سرخ نکنید و آن را به صورت 

کباب شده میل کنید.

توت فرنگى، تمشک و انواع توت ها
این میوه هــا از مفیدترین میوه هــاى موجود در طبیعت 
هستند. مصرف آنها براى افراد مبتال به دیابت نوع 2، باعث 
افزایش تولید انسولین شده و براى مبتالیان به دیابت نوع 
اول، سبب متعادل ماندن سطح قند خون خواهد شد. این 

میوه ها همچنین غنى از آنتى اکسیدان و فیبر هستند.

نخود و انواع لوبیا
انواع لوبیا مانند: لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلى، لوبیا سفید 
و لوبیا چیتى و همچنین نخود سرشــار از پروتئین و فیبر 
هستند که این دو ماده غذایى بخش مهمى از رژیم غذایى 
یک فرد دیابتیک را تشکیل مى دهند. گنجاندن آنها در 
رژیم غذایى افراد مبتال به دیابــت و مصرف منظم آنها 
به صورت هفتگى مى تواند در تنظیم سطح گلوکز خون 
بسیار کمک کننده باشــد. البته ناگفته نماند که به دلیل 
میزان کربوهیدرات باالیى که دارند، نباید در مصرف آنها 

زیاده روى کرد.

انواع کلم و به ویژه بروکلى
کلم ها عالوه بر کربوهیدرات پایینى که دارند، ریســک 
ابتال به دیابــت نوع2 را کاهــش داده و در افراد مبتال به 
دیابت نوع یک نیز سطح قند خون را به تعادل مى رسانند 
و همچنین حاوى انواع آنتى اکسیدان و ترکیبات مغذى 
مفید دیگر براى بدن هستند. بروکلى نیز گیاهى مفید از 
خانواده کلم ها است که داراى ترکیباتى خاص است که 

باعث کنترل سطح قند خون و مانع از ابتال و تشدید دیابت 
مى شــود. مصرف بروکلى حتى مى تواند از قلب در برابر 
بیمارى هاى قلبى حمایت کند. مصرف یک وعده بروکلى 

در روز ویتامین C بدن را نیز تأمین مى کند.

ماست کم چرب
ماست کم چرب کربوهیدرات کمى دارد و ریسک ابتال به 
دیابت نوع2 را کاهش مى دهد و عالوه بر این براى سیستم 

گوارش بسیار عالى است.

چاى
چاى یک نوشیدنى سرشار از آنتى اکسیدان است. بسیارى 
از پزشکان توصیه مى کنند که نوشیدن چاى سبز یا سیاه 
را بدون افزودن شکر یا شیرین کننده هاى صنعتى دیگر، 
به میزان مناسب به عنوان بخشى از رژیم غذایى روزانه 

خود قرار دهید.
 ناگفته نماند که مى توانید چاى خود را با توت خشک، خرما 

و یا کشمش، البته به میزان کم میل کنید.
سیب

ســیب میوه خوش عطر و طعمى اســت که مصرف آن 

به عنوان یک خوراکى ضد دیابت اثرات مفید بســیارى 
دارد.

 مصرف سیب ریسک ابتال به بیمارى هاى قلبى-عروقى و 
کلسترول باال را کاهش داده و سطح گلوکز خون را متعادل 

نگه مى دارد.

سیر
مطالعات نشــان مى دهد که ســیر مى تواند کلسترول، 
فشارخون، قندخون و ریســک ابتال به دیابت و سرطان 

را پایین آورد.

اسفناج
اسفناج از جمله ســبزیجات برگ سبزى است که بسیار 
براى ســالمت بدن مفید اســت، اما براى افراد مبتال به 
دیابت مزایاى بیشــترى دارد. به طور کلى این دســته 
از ســبزیجات از جمله بهتریــن مواد غذایى هســتند 
که مصــرف آنها همــواره به افــراد دیابتیــک توصیه

مى شود.
شکالت تلخ

افراد دیابتیک مى توانند شکالت تلخ را به مقدار مناسب 

مصرف کنند. هرچه شــکالت با درصد بیشــترى تلخ 
باشد، شکر آن کمتر است. شکالت تلخ نه تنها سرشار از 
آنتى اکسیدان است بلکه ثابت شده که مى تواند مقاومت 
انسولینى بدن را نیز کاهش دهد و نیز قادر است به طور 
طبیعى اشتها را کم کرده دریافت کالرى بدن را کاهش 

دهد.

دارچین
از بهترین خواص دارچین این اســت که به عنوان یک 
چاشنى طعم دهنده و طراوت بخش جانشین خوبى براى 
شکر است و نیز باعث کاهش اشتها مى شود. عالوه بر این 
مى تواند سطح قند خون را پایین آورده و از ابتال به دیابت 

جلوگیرى کند. 

روغن زیتون
روغن زیتون به دلیل اینکه از چربى هاى سالم غیراشباع 
تشکیل شده بســیار براى ســالمت بدن مفید است. در 
رژیــم مدیترانــه اى روغن زیتــون یک مــاده غذایى 
اساســى و پرمصرف اســت که در افزایــش طول عمر

 مؤثر است.

13 خوراکى مفید براى بیماران دیابتى

فقر ویتامین B12با سالمت شما چکار مى کند؟

یک متخصص بیمارى دیابت با اشــاره به علل خارش 
پوست گفت: استفاده از شامپوى بدن به جاى صابون، براى 
جلوگیرى از خشکى پوست بیماران دیابتى توصیه مى شود.
مهریار خسروشاهى، فوق تخصص غدد و متابولیسم در 
ارتباط با دلیل خارش در بیماران دیابتى اظهار داشت: خارش 
مشکل شایعى در بیماران دیابتى بوده که معموال مى تواند 

نشاندهنده نوروپتى باشد.
وى افزود: به طور کلى علل مختلــف دیگرى همچون 
بیمارى هاى اگزماى آتوپیک، پسوریازیس،  گال، درماتیت 
تماسى، مشــکل قارچى یاباکتریال، لیکن پالن و گزش 

حشره نیز سبب خارش در بیماران دیابتى مى شود.
این متخصص بیمارى دیابت با اشاره به علل سیستمیک 
خارش،  گفــت: نوعى لنفوم با عنــوان «هوچکین و نان 
هوچکین»، بیمارى کبــدى، التهــاب و تومور مجارى 
صفراوى، پلى سیتمى یا خارش پس از استحمام نیز از دیگر 

علل خارش است.
خسروشاهى خاطرنشان کرد: اســتحمام با مدت زمان 
کمتر، قرارگرفتن در محیط مرطوب، استفاده از شامپوى 
بدن به جاى صابون جهت جلوگیرى از خشکى پوست و 
استفاده از کرم هاى مرطوب کننده براى بیماران دیابتى 

توصیه مى شود.
وى با بیان اینکه در بیماران مبتال به دیابت نوع 2، ورزش 
یکى از عوامل اصلى کنترل قندخون است، گفت: تحقیقات 
نشان داده که افزایش فعالیت بدنى نه تنها باعث پیشگیرى 
از بروز دیابت مى شود، بلکه یکى از ابزارهاى درمانى کارآمد 

در افراد مبتال به شمار مى آید.
این متخصص بیمارى دیابت عنوان کرد: البته درصورتى 
که دیابت به خوبى کنترل نشده باشد و قندخون بیش از 250 
میلى گرم در دسى لیتر باشد، ورزش کردن قندخون را باال 
مى برد. در چنین مواقعى قبل از شروع برنامه ورزشى باید با 
پزشک معالج مشورت کرده تا در مقدار دارو و برنامه غذایى 

تجدید نظر شود. 

خارش پوست نشانه 
چه بیمارى  هایى است؟ آگهـى مزایــده عمومـى آگهـى مزایــده عمومـى 55//9696

نام مزایده گزار: بانک انصار – مدیریت شعب استان اصفهان
UPS موضوع مزایده: خودپرداز  و

مدیریت شــعب بانک انصار اســتان اصفهان در نظــر دارد تعداد 
شــش دســتگاه  خودپرداز بنکیت دیوارى  به صورت یکجا  ویک 
دســتگاه یوپى اس (UPS  new  wave20kva ) مازاد خود رابه 

فروش رساند .     
  عالقه مندان به شرکت در مزایده مى توانند پس ازنشر آگهى جهت 

دریافت برگ شرایط وشرکت در مزایده به آدرس
 اصفهان – خیابان شمس آبادى –نبش کوچه باغ جنت طبقه دوم 

دایره ادارى وپشتیبانى  مراجعه نمایند .
1- مهلت دریافت اسناد وتحویل پیشنهادات تاپایان وقت ادارى روز 

یکشنبه مورخ 96/12/27
2- هزینه نشر آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .

3- هزینه باز کردن دســتگاه ها از محل نصب وانتقال آنها به عهده 
خریدار مى باشد .

جهــت اطالعــات بیشــتر در ســاعات ادارى بــا شــماره 
32360024و32348101- 031 تماس حاصل فرمایید .

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان

بانک انصار

آگهى مزایده ( نوبت سوم )آگهى مزایده ( نوبت سوم )
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به استناد بند 3 مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخ 96/11/17 در نظر دارد 
نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى با مدل 1387 در مسیر دولت آباد- سین از طریق مزایده عمومى و براساس   

قیمت پایه کارشناسى انجام شده ، اقدام نماید .
لذا ، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1397/01/05 
به دبیرخانه ســازمان مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1397/01/06 ســاعت 13:00 در محل سازمان باز و قرائت 

خواهد شد . 

چاپ دوم

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



حوادث ٠٧٣١٨٦ سال چهاردهم شنبه  ٢٦ اسفند  ماه   ١٣٩٦

كارگر اخراجى شهردارى نوِدژ در جنوب استان كرمان، 
شهردار اين شهر را با بنزين به آتش كشيد.

صبح روز چهارشنبه يكى از كارگران شهردارى منوجان 
به دليل اخراج از شــهردارى با بطرى بنزين به ســمت 
ماشين «محمدحسن مرشدى» شهردار منوجان حمله 
ور شد و پس از پاشــيدن بنزين، خودرو و شهردار را به 
آتش كشــيد. پس از آنكه شــعله هاى آتش خودروى 
حامل شهردار را فرا گرفت شــاهدان بالفاصله آتش را 
مهار كردند و شــهردار به مركز درمانى بيمارستان امام 
حســين(ع) منوجان منتقل شــد ولى باتوجه به فاصله 
٤٢٠كيلومترى تا مركز استان كرمان، به استان هرمزگان 
در ١٢٠كيلومترى شهرســتان منوجان منتقل شد و در 
بخش سوانح ســوختگى بيمارستان شــهيد محمدى 

بندرعباس در حال مداوا و رسيدگى است.
در اين حادثه شهردار نودژ دچار ٣٥ درصد سوختگى شد 
و هر دو دست، صورت، گردن، پشت گردن و قسمتى از 

سينه وى دچار سوختگى شده است. 
رئيس شوراى شهر نودژ منوجان با تأييد خبر آتش زدن 
شــهردار اين منطقه توسط كارگر شــهردارى، انگيزه 
كارگر خاطى از اين عمل را اخراج از كار و نگرفتن حقوق 
ندانست و افزود: اين كارگر در بخش جمع آورى زباله اين 
شهردارى مشغول به كار است و از ابتداى فعاليت خود در 
شهردارى نودژ به صورت روزمزد حقوق و قرارداد ساليانه 

فعاليت مى كرده است. 
ذبيــح ا... حاجب، افزود: «مجتبــى محمودى» نيروى 
روزمزد شهردارى نودژ تا پايان ســال جارى قرار داد و 
قرارداد كارى نيروهاى اين مجموعه به صورت ساالنه 
تمديد مى شــود از اين رو اين كارگر اخراج نشده بوده 
اســت.  وى گفت: كارگر خاطى روز سه شنبه در ساعت 
ادارى به شهردارى مراجعه مى كند و به شهردار فحاشى 
مى كند كه با وساطت كاركنان شهردارى اين دعوا خاتمه 
مى يابد. حاجب با بيان اينكه شهردارى نودژ سال ١٣٨٤ 
تأسيس شده است و هم اكنون ٢٠ نيرو دارد، اظهار كرد: 
تمامى حقوق كاركنان شهردارى نودژ ماهيانه پرداخت 

مى شود و هيچ مشكلى در اين زمينه نيست. 
مردى پس از فحاشــى به خواهرزنش برسر يك پيك 

شود و چاقويى را نيك، بــا باجناقش درگير مى 
به سر او فرو مى كند.

رئيس كالنترى ١٧٩ خليج فارس گفت: چهارشنبه شب 
پيكر خونين مصدومى به بيمارستان شهيد فياض بخش 
از مالرد كرج انتقال داده شــد. موضوع از اين قرار بود 
كه مردى ٤٣ ساله، همســرش را به مغازه لوازم خانگى 
باجناقش مى فرستد تا پيك نيكى بخريد كه پس از خريد 
متوجه اشكالى در آن مى شود و زمانى كه همسرش براى 
تعويض به مغازه برمى گردد با فحاشى شوهرخواهرش 
مواجه مى شود. سرهنگ حسين عادلى ادامه داد: پس 
از اطالع از موضوع شــوهر اين زن به مغازه باجناقش 
مى رود كه درگير مى شوند و صاحِب مغازه كارد را به 
گيجگاه باجناقش فرو مى كند كه در حال حاضر در 

ICU بسترى است.

رئيس دادگســترى گچســاران از اجراى حكم اعدام 
ســارقان طالفروشــى دوگنبدان در محل وقوع جرم 

خبر داد.
ميشان رئيس دادگســترى گچســاران گفت: ساعت 
٦ صبح روزپنج شــنبه حكم اعدام سارقان طالفروشى 
دوگنبدان در محل وقوع جرم در خيابان شهيد بالديان 
شهر دوگنبدان به دســت مأموران اجرا شد. وى افزود: 
به دنبال سرقت مســلحانه از طالفروشى باب الحوائج 
در خيابان شهيد بالديان شــهر دوگنبدان در ٦ شهريور 
سال جارى، دو نفر از صاحبان طالفروشى كه پدر و فرزند 
بودندكشته شدند و يك نفر نيز مجروح شد و مقدارى طال 

به سرقت رفت.

ميشان در ادامه اضافه كرد: به علت پوشيده بودن چهره 
سارقان و پالك خودرو كه سرقتى بود كار شناسايى آنها 
سخت شــده بود، اما با تالش نيروى انتظامى و دستگاه 
قضا در عملياتى غافلگيرانه در ١٥ آذر ٩٦ ســارقان در 
مسير سفر به شيراز به همراه اسلحه اى كه با آن سرقت 
كرده بودند و طال هاى ســرقتى، دستگيرشدند. رئيس 
دادگسترى گچساران ادامه داد: سارقان در مرجع انتظامى 
و مرجع قضائى به جرم خود اعتراف كردند. وى افزود: در 
تاريخ ١٥ بهمن سال جارى حكم اعدام براى سارقان در 
دادگاه انقالب گچساران صادر شد و در تاريخ ٢٠ اسفند 
اين حكم در ديوان عالى كشور تأييد و سحرگاه پنج شنبه 

٢٤ اسفندماه نيز اجرا  شد.

همراهى نوزاد ٩ ماهه كوهدشتى با ساير اعضاى خانواده كه 
مشغول شكستن تخمه كدو بودند، درد سر ساز شد.

خانواده چهار نفره كوهدشــتى روز چهارشنبه در سفر به قم 
در خودروى سوارى خود مشغول شكستن تخمه كدو بودند، 
ناگهان نوزاد ٩ ماه خانواده در عرض چند ثانيه با بلعيدن تخمه 
شروع به سرفه كرد و يكباره دچار خفگى و سيانوز شد.  پدر 
خانواده با مشاهده وضعيت بد نوزاد بال فاصله دست در دهان 

كودك كرد غافل از اينكه با عمل خود تخمه كدو را بيشتر به 
سمت پايين هدايت كرده است.

خانواده با مشاهده وضعيت رو به مرگ نوزاد با اورژانس ١١٥ 
تماس مى گيرند و نوزاد به بيمارستان حضرت معصومه(س) 
قم منتقل و راهى اتاق عمل مى شود. سليمى،پزشك معالج 
نوزاد در اتاق عمل تخمه كدو را از طريق برونكوسكوپى با 
موفقيت خارج مى كند و نوزاد از مرگ حتمى نجات مى يابد. 

جوان ٣٢ ساله  اى كه فقط از سالمندان سرقت مى كرده، 
درباره روش كالهبردارى اش مــى گويد: «به افراد پير و 
سالمند مى گفتم از اقوام دورشان هستم و به بهانه تصادف 
ماشينم و اينكه همان لحظه نياز به پول دارم از آنها كارت 

عابر بانك يا پول نقد دريافت مى كردم.»
اين روزها كالهبردارى به روش ها و شيوه هاى مختلف 
صورت مى گيرد و كالهبرداران به روش هاى گوناگون افراد 
ساده لوح و زودباور را فريب مى دهند و از آنها سوءاستفاده 
مى كنند. چندى پيش نيز جوان ٣٢ ساله  اى به نام «محمد» 
به دليل كالهبردارى از افراد مسن دستگير شده است، او 
خود را به عنوان يكى از اقوام دور افراد سالخورده معرفى 
مى كرده است و با استفاده از اطالعاتى كه آنها در اختيارش 
قرار مى دادند، اقدام به كالهبردارى و سرقت از آنها مى كرده 
است. اين جوان سارق در گفتگويى به سئواالت خبرنگار 

ايلنا پاسخ داده است كه متن آن را در زير مى خوانيد.
به چه جرمى دستگير شدى؟

به جرم كالهبردارى دستگير شدم.
به چه روشى كالهبردارى  مى كردى؟

از افراد پير و ســالخورده كالهبردارى مى كردم به آنها 
مى گفتم از اقوام دور آنها هستم و به بهانه تصادف ماشينم 
و اينكه همان لحظه نياز به پــول دارم از آنها كارت عابر 

بانك يا پول نقد دريافت مى كردم.
با كارت عابر بانك چه مى كردى؟

يا سكه يا طال مى خريدم تا بتوانم كارت آنها را خالى كنم.
اين افراد را چطور انتخاب مى كردى؟

برخى از آنها را به طور اتفاقــى وقتى در پارك يا خيابان 
بودند، انتخاب مى كــردم برخى ديگــر را نيز از طريق 
اطالعاتى كه از كسبه محل درباره آنها به دست مى آوردم 
به سراغشــان مى رفتم. به آنها مى گفتم من از اقوام دور 
شما هســتم و آنها نيز با گرمى به من اطالعات الزم را 
درباره خانواده مى دادند و من ســپس بــه آنها مى گفتم 

تصادف كردم و از آنها درخواست پول مى كردم.
چند فقره كالهبردارى كردى؟

١٥٠ فقره.
چند شاكى دارى؟

نمى دانم.
متأهل هستى؟

آدم خالفكار، سراغ زن و زندگى نمى رود.
افسر اين پرونده نيز درباره شاكيان اين كالهبردار گفت: 
تاكنون ٣٠ نفر شناسايى شده اند و اقدامات براى شناسايى 
ديگر شــكات ادامه دارد، البته بيشتر شكات نيز به دليل 
كهولت ســن فوت كرده اند، برخى نيز در خارج از كشور 

به سر مى برند.

در زندان روش هاى جديد دزدى را آموختم
«محمد» ســارق زورگير ديگرى اســت كه با معرفى 
خود به عنوان مأمور از مردم اخاذى مى كرده است. اين 
سارق تاكنون چهار بار است دستگير شده است. او نيز به 

سئواالت خبرنگار ايلنا اينچنين پاسخ داده است.
چند سال دارى؟

٣١ سال.
به چه جرمى دستگير شدى؟
سرقت و اخاذى در لباس مأمور پليس آگاهى.

چگونه اقــدام بــه دزدى و اخاذى 
مى كردى؟

از ساعت يك الى ٢ بامداد در خيابان بودم و مناطق خاص 
را شناسايى مى كردم و از ساعت ٥ الى ٧ صبح به سراغ 
افرادى مى رفتم كه مى توانستم از آنها استفاده كنم، البته 
هيچگاه به زن ها كارى نداشتم و از آنها دزدى نمى كردم.

سابقه  هم دارى؟
بله، پيش از اين سه بار دستگير شده بودم و حدود يكسال 
و ١٨ روز در زندان بودم. ٤٠ روز پيش از زندان آزاد شده 

بودم.

درس خواندى؟
بله، فوق ديپلم حسابدارى دارم.

مواد هم مصرف مى كنى؟
بله. ١٥ سال است كه شيشه و هروئين مصرف مى كنم.
وضع مالى خانواده ات چگونه است؟

پدرم كارخانه شيلنگ سازى دارد و يك خواهر دارم كه 
دكتر است و در بلژيك زندگى مى كند. مادرم هم از ديشب 
كه متوجه شده من دوباره دستگير شدم به كالنترى آمده 

بود و نمى رفت.
چرا با اينكه سه بار زندان رفتى اما باز 

هم دزدى مى كنى؟
در زندان مدل هاى جديــد دزدى را مى آموزم و هر وقت كه 

بيرون مى آيم روش هاى دزدى ام تغيير مى كند.
افسر اين پرونده نيز در گفتگو با ايلنا درباره اين متهم گفت: 
«محمدرضا با ماشين شخصى اش و دو عدد بيسيم در قالب 
مأمور آگاهى اقدام به دزدى مى كرده است براى اين كار نيز 
پالك يك خودروى تويوتا را سرقت كرده و براى رد گم كردن 
روى ماشين خود نصب كرده بود. اين متهم حدود ١١ شاكى 
خصوصى دارد و ما پس از مراجعه شاكيان توانستيم از روى 
پالك خودرويش او را شناسايى كرده و در كمتر از ٤٨ ساعت 

دستگيرش كنيم.»

دادستان عمومى و انقالب شهرستان خاتم از توابع استان يزد 
گفت: جوانى ٢٥ ساله در شهر هرات، مركز اين شهرستان، 
چهارشنبه شــب در اقدامى، پدر، مادر و برادر خود را به قتل 
رســاند.ابوالفضل توكلى افزود: خبر وقــوع اين جنايت كه 
گفته شده به دليل اختالفات خانوادگى بوده از طريق تلفن 
به كالنترى حوزه استحفاظى منطقه اعالم شد. وى اظهار 
كرد: مأموران انتظامى، بالفاصله به محل اعزام شدند و در 
بررسى هاى اوليه مشخص شد فرزند اين خانواده، اعضاى 
خانواده خود را با وارد كردن ضربه ميله آهنى به ســر آنها به 

قتل رسانده و براى پاك كردن آثار جرم، جنازه آنها را در چاه 
فاضالب منزل انداخته است. 

دادستان عمومى و انقالب شهرستان خاتم اضافه كرد: به نظر 
مى رسد مقتوالن با وارد شدن ضربه به سر آنها به دليل شدت 
جراحات فوت كردند اما علت تامه قتل بعد از گزارش پزشكى 
قانونى اعالم خواهد شد. وى يادآور شد: قاتل، بالفاصله توسط 
پليس آگاهى دستگير شد و در بازجويى هاى اوليه، انگيزه خود 
را اختالفات خانوادگى اعالم كرد و تحقيقات بيشتر در اين 

زمينه ادامه دارد.

شگرد ٢ جوان براى انجام جرم؛

كالهبردارى به بهانه تصادف و اخاذى در پوشش مأمور قالبى

رئيس كل دادگسترى آذربايجان شرقى گفت: رأى قصاص پزشك 
تبريزى صادر شد و در مرحله ابالغ است.

حجت االسالم و المسلمين مظفرى در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده 
پزشك تبريزى اظهار كرد: رأى قصاص پزشك تبريزى صادر شد. وى 
ادامه داد: رأى در مرحله ابالغ است و چنانچه اعتراض باشد به ديوان 

عالى كشور ارسال خواهد شد.
گفتنى است؛ كيفرخواست پرونده پزشك تبريزى در اواسط فروردين 
ماه سال جارى صادر شد و چهارم مهرماه جلسه رسيدگى به اين پرونده 

در شعبه ٣ دادگاه كيفرى يك تبريز برگزار شد.

بيستم مهر ماه سال گذشته و همزمان با روز تاسوعاى حسينى خبرى 
مبنى بر فوت دو عضو خانواده يكى از پزشكان تبريز در رسانه ها منتشر 
شد. اين پزشك مدعى شده بود كه فردى چند غذاى نذرى در اختيار 
آنها قــرار داده و اعضاى خانواده اش با مصرف اين غذا مســموميت 
پيدا كرده، راهى بيمارستان شــده اند و در نهايت همسر و مادربزرگ 
اين پزشك فوت مى شــوند. ادعايى كه تحقيقات پليس دروغ بودن 
آن را ثابت كرد و مشخص شــد كه نه تنها غذاها نذرى نبودند، بلكه 
پزشك تبريزى، خودش آنها را از يكى از رستوران ها تهيه كرده بود. 
كارآگاهان پليس كه موفق شده بودند اين رستوران را شناسايى كنند، 

در بررسى فيلم هاى ضبط شده در دوربين هاى مداربسته به تصاويرى 
دست يافتند كه نشان مى داد پزشك جوان به رستوران مراجعه كرده 
و بعد از تهيه غذاها، آنجا را ترك كرده است. بر اساس نظريه پزشكى 
قانونى علت فوت دو نفر از اعضاى خانواده اين پزشك مسموميت با 
سم فسفين بوده و در بررسى غذاها نيز اين نوع سم كشف شده است. 
بنابر اين احتمال داشت كه وى بعد از تهيه غذاها آنها را به قرص برنج 
آغشــته كرده و در اختيار خانواده اش قرار داده اســت. به اين ترتيب 

انگشت اتهام به سوى وى نشانه رفت و او به جرم قتل دستگير شد.

رأى قصاص پزشك تبريزى صادر شد

برخــورد ســوارى پــژو ٤٠٥ بــا كاميــون ولــوو در محــور خــور– جنــدق ســه كشــته
 برجاى گذاشت.

حسن پور قيصرى، رئيس پليس راه استان اصفهان گفت: در حادثه برخورد يك سوارى پژو ٤٠٥ با 
كاميون ولوو كه صبح روز پنج شنبه در كيلومتر ٧٥ خور به جندق رخ داد، راننده ٢١ ساله و سرنشينان 
١٦ و ٥٦ ساله خودروى پژو كه هر دو زن بودند در دم جان باختند. وى علت حادثه را انحراف به چپ 

پژو اعالم كرد.

٣ كشته
 در برخورد كاميون با پژو

دادستان عمومى و انقالب مركز استان اردبيل با اشاره به خودكشى جوان ١٩ ساله اردبيلى كه بعد 
از انتشار پستى در فضاى مجازى اقدام به خودكشى كرد، خبر داد كه دليل اين خودكشى در دست 
بررسى است.سيد ناصر عتباتى گفت: جوانى ١٩ساله به علت نامعلوم خود را از ساختمان نيمه كاره 
پنج طبقه واقع در ميدان شــريعتى اردبيل به پايين انداخت و در اثر شدت ضربه در دم جان باخت. 
دادستان عمومى و انقالب مركز استان اردبيل افزود: بنده شخصاً در محل حضور پيداكرده و صحنه 
را بررســى كردم؛ هيچ جنايتى در اين موضوع مطرح نبود و علت و انگيزه اين اقدام از طرف جوان 

١٩ساله، هنوز در دست بررسى است.
جسد فرد مذكور با دستور مقام قضائى به منظور بررسى بيشتر به پزشكى قانونى برده شده و داليل 

و انگيزه خودكشى در حال بررسى است.

 دليل خودكشى جوان ١٩ساله چيست؟

خواننده زير زمينى كه متهم است مدير ضبط صدايى را در استوديويى حوالى يافت آباد تهران با شليك 
شش گلوله به قتل رسانده است به زودى محاكمه مى شود.

ساعت ١٧و٤٥دقيقه روز پنج شنبه نهم  شهريور  ماه امسال مأموران كالنترى ١٥٢ يافت آباد از قتل پسر 
جوانى به نام «پوريا» در استوديو ضبط صدايى كه با اصابت شش گلوله به قتل رسيده بود با خبر شدند. 
بررسى هاى مأموران نشان داد پوريا روز حادثه با يك خواننده زير زمينى به نام «رضا» در استوديو قرار 

كارى داشته است.
بنابراين مأموران، رضا را چند روز بعد از حادثه به عنوان مظنون به قتل بازداشــت كردند. متهم در 
بازجويى ها به قتل پوريا با همدستى دوست ١٨ ساله اش به نام «مهدى» اعتراف كرد. مهدى پس از 
بازداشت گفت كه رضا با شليك گلوله پسر جوان را به قتل رساند و رضا هم حرف هاى او را تأييد كرد. 
متهم در بازجويى ها انگيزه قتل را سرقت اعالم كرد و مدعى شد كه در اين ماجراى مرگبار فقط يك 
ميكروفن سرقت كرده است. دو متهم پس از صدور قرار مجرميت از سوى قاضى منافى آذر، بازپرس 
ويژه قتل دادسراى امور جنايى تهران به زودى در دادگاه كيفرى يك استان تهران محاكمه مى شوند.

محاكمه  خواننده زير زمينى به جرم قتل

دخترى خردســال اهل هند پس از اينكه از خواب بيدار شــد، درد شــديدى را در ســر خود مخصوصاً در ناحيه چشــم احســاس كــرد. هنگامى كه پــدرش او را به 
بيمارســتان برد، پزشــكان براى كاهش درد قطره اى در چشــم دختر ريختند. پــس از اين كار تعدادى مورچه از چشــمان دخترك خارج شــدند.  حقيقــت ماجرا از 
اين قرار بود كه وقتــى دختر در خواب بــود، مورچه ها از گوش او وارد و از چشــمانش به مرور خارج شــدند. در نهايت حــدوداً ٦٠ مورچه طى چند روز از چشــمان او 

خارج شد.

حمله مورچه ها به دختر خردسال! 

كارگر اخراجى
 شهردار را به آتش كشيد

دعواى خونين باجناق ها بر سر  پيك نيك

قاتالن طالفروشان گچسارانى به دار آويخته شدند

تخمه كدو نوزاد ٩ ماهه را به اتاق عمل برد!

پسر جوان، پدر،  مادر و برادر خود را كشت
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یزد، خ استاد مطهرى، نبش کوچه وثوق، بانک شهر282یزدیزدیزد5
11- 36271210- 035 شعبه یزد

چهارمحال 6
32277778- 038شهرکرد، چهارراه خواجه نصیر، بانک شهر شعبه شهرکرد291 شهرکردشهرکردو بختیارى

لیست شعب فعال بانک شهر در ایام پایانى سال و تعطیالت نوروزى لیست شعب فعال بانک شهر در ایام پایانى سال و تعطیالت نوروزى 9797  
در منطقه در منطقه 33 اصفهان اصفهان

(استان هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى و یزد)(استان هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى و یزد)

آگهى مناقصهآگهى مناقصه
شهردارى سمیرم در نظر دارد آسفالت معابر شهرى خود را با استفاده از قیر رایگان اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان توسط پیمانکاران که داراى 
رتبه و مورد تایید اداره کل راه و شهرسازى مى باشند و پخت آسفالت را توسط کارخانه آسفالت هاى داراى استاندارد وزارت راه و شهرسازى مى باشند 

انجام دهد. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى شود درخواست خود را به این شهردارى ارائه نمایید.
1-ارائه ضمانت نامه هاى بانکى به مبلغ 570،000،000 ریال به شهردارى جهت حسن انجام کار و 300،000،000 ریال به اداره کل راه و شهرسازى جهت ضمانت 

تحویل قیر الزامى است.
2- پیمانکاران موظف هستند داراى کارخانه پخت آسفالت مورد تایید وزارت راه و شهرسازى باشند.

3- متراژ کارکرد 40،000 متر مربع در معابر و کوچه  هاى مشخص شده شهردارى انجام مى گیرد.
4- قیر تحویلى در چند مرحله به تناژ مجموع 200 تن توسط اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان تامین خواهد شد.

5- تمام هزینه هاى آزمایش آسفالت بر عهده پیمانکار مى باشد.
6-پیمانکاران پیشنهادات خود را تاپایان وقت ادارى 97/01/21 به دبیرخانه شهردارى سمیرم تحویل دهند.

7- ضمناً هزینه انتشار آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
8- جهت اطالعات بیشتر با شهردارى سمیرم تماس حاصل نمایید.          

حسین على صادقى- شهردار سمیرم

نوبت اول

اطالعیهاطالعیه
قابل توجه شهروندان گرامى شهر کرکوند در اجراى تبصره یک ماده 50 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشــکیالت و وظایف و 
انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و اصالحات 
بعدى آن که به تصویب شوراى اسالمى شهر رسیده، دفترچه عوارض محلى سال 1397 
شهردارى کرکوند طى  نامه شماره 20/1/77692 مورخ 96/11/14 استاندارى اصفهان 

تأیید گردید و جهت اطالع عموم منتشر مى گردد. 
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کرکوند

مزایده مرحله دوممزایده مرحله دوم
شهر دارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرایى وزارت محترم کشور و به استناد 
مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین 
پیشنهاد به افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 96/12/26 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهردارى اردستان مراجعه نموده 
و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است. 
1) سه قطعه زمین با کاربرى تجارى و خدماتى از امالك واقع در شهرك امام حسن(ع)

2) هشت قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك شهید مطهرى (209) 
3) مزایده فروش اموال مستعمل، اسقاط و ضایعات

محسن حیدرى- شهردار اردستان

چاپ دوم

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى
شهردارى هرند با استناد به مجوز شماره 259 مورخ 96/06/14 شوراى اسالمى شهر هرند 
در نظر دارد واگذارى حق بهره بــردارى از 400 مترمربع زمین واقع در پارك نگین کویر به 
منظور تهیه و نصب مجموعه تفریحى را با قیمت پایه ماهیانه 2/000/000 ریال از طریق مزایده 
عمومى به صورت اجاره به مدت یکسال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
آگهى مزایده و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 97/01/18 به شهردارى هرند  مراجعه و یا با 

تلفن 46402366- 031 تماس حاصل نمایند.

حمید شهبازى- شهردار هرند

نوبت دوم

آگهى مناقصهآگهى مناقصه
سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در نظر دارد تأمین نیروى انسانى مورد نیاز خود را به شرح و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومى 

به اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت ســازمان به آدرس www.esfahanfarhang.ir ، سایت شــهردارى به آدرس
 www.isfahan.ir و دریافت اســناد مناق صه حداکثر تا ســاعت 12 روز ســه شــنبه مورخ 97/01/21 و تحویل آن حداکثر تا ســاعت 12 روز 
پنج شنبه مورخ 97/01/23 به آدرس اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، دبیرخانه سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 

شهردارى اصفهان مراجعه نمایند. 
* تأمین نیروى انسانى جهت امور خدماتى الف) نجات غریق ب) نظافتى و ســرایدارى و... در تعدادى از مراکز وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى و 

ورزشى شهردارى اصفهان
* ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت نقدى. 

* در صورتى که برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 
* سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 
* کلیه هزینه هاى درج آگهى مناقصه بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 

* بهاى پیشنهادى باید از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاکت الك و مهر شده تسلیم شود. 
* شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعالمى از سوى سازمان مى باشد. 

میزان تضمین حسن انجام کار 10 درصد کل مبلغ قرارداد مى باشد که مى بایست نقدا به حساب سازمان واریز و یا به تشخیص سازمان به صورت ضمانتنامه 
بانکى ارائه شود. 

* پیشــنهادات واصله ظرف مدت 20 روز بعد از آخرین مهلت تعیین شده در کمیسیون مناقصه ســازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضیات سازمان
 تصمیم گیرى و نتیجه آن در تابلوى اعالنات سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى، اعالم خواهد شد. 

سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 

53665800031



تاريخ ٠٩٣١٨٦ سال چهاردهم شنبه  ٢٦ اسفند  ماه   ١٣٩٦

شــايد بتــوان چيــن را كشــور دارنــده بلندترين و 
طوالنى ترين پل هاى جهان لقب داد ولى هيچكدام از 
آنها مثل پل «نانجينگ» كه روى رودخانه «يانگ تسه» 
احداث شده است مشهور نيستند. وقتى اين پل دو طبقه 
در سال ١٩٦٨ و در بحبوحه انقالب فرهنگى چين افتتاح 
شد، يك شگفتى به حساب مى آمد به خصوص كه اين 

پل بدون كمك معماران خارجى هم ساخته شده بود.
حاال و بعد از گذشته نيم قرن از ساخت آن و از آنجايى كه 
تعميرات اساسى اين پل همزمان با پنجاهمين سالگرد 
احداثش در سال آينده در نظر گرفته شده است، اين پل 
دوباره يادآور غرور نانجينگ، شــهر قديمى و پايتخت 

سابق چين خواهد شد.
«لو اندونگ»، اســتاد دانشــكده معمارى و شهرسازى 
دانشــگاه نانجينگ و مســئول ابتكار مرمت پل معتقد 
اســت: «اين پل بســيار مهم بوده و بدون شك نمادى 
از شهر اســت. اين پل براى حمل و نقل و ايمنى تعمير

 مى شــود ولى من اين فرصت را خواهم داشت تا برج 
ســر پل و پارك هاى وابســته به آن را به محل يادبود 

تبديل كنم.»
كمك روس ها

چين اميــدوار بود پــل نانجينگ را با شــوروى، متحد 
كمونيستش كه پيش از آن در ساخت گذرگاه «ووهان» 
(حدود ٢٨٠ مايل تا رودخانه) به آن كشور يارى رسانده 
بود بسازد و براى همين باز هم از آنها درخواست كمك 
كرد. شوروى ها اين بار و در ساخت پل نانجينگ هم از 
كمك فنى دريغ نكردند ولى چيزى از زمان ساخت آن 
در سال ١٩٦٠ نگذشت كه روابط دو كشور تيره شد. به 
اين ترتيب متخصصان شوروى از پروژه كنار كشيدند و 
روابط اين دو كشور بزرگ كمونيستى در سال ١٩٦٠ از 
هم گسسته شد. با اين حال اين پل هشت سال بعد تكميل 
شد. چين اين موفقيت را بزرگ ترين گام مهندسى دانست 
و از آن به عنوان يك پيروزى بزرگ براى خودش ياد كرد.

پل نانجينگ بــا طول بيش از١٥٠٠ متــر، هم حركت 
اتومبيل و هم حركت قطار را تحمل مى كند. عرشه بااليى 
آن يك بزرگراه چهار بانده با پياده رو است، در حالى كه 
مسيرهاى راه آهن كه از روى آن عبور مى كند، در حال 

حاضر بخشى از خط قطار پكن - شانگهاى است.
«وانگ شــگينگ»، يكى از ساكنان نانجينگ كه بيش 
از هزار قطعه يادبود پل رودخانه نانجينگ را جمع آورى 
كرده اســت، مى گويد: «همه، پل را دوست دارند.اين 
پل منبع افتخار اســت، به ويژه براى ســاكنان محلى 

نانجينگ.»

آغازى نو
همانند پل هاى معروف ديگر مانند «پل گلدن گيت» در 
«سان فرانسيسكو»، پل نانجينگ هم براى كسانى كه 
قصد خودكشى داشته باشند تبديل به يك نقطه محبوب 
شده اســت! با اين حال اين پل براى ساكنان نانجينگ، 
بيشتر به عنوان نمادى براى تغيير زندگى شهرى شناخته 

مى شود.
قبل از ساخت پل، مردم تنها مى توانستند از طريق قايق 
به آن ســوى رودخانه بروند و قطارها نيز مى بايست به 
منظور ادامه سفرشان بر روى قايق ها بارگيرى مى شدند. 
پس از اتمام كار احداث پل اما زندگى شهروندان اين شهر 

تغيير كرد. وانگ كه در همان ســالى كه پل افتتاح شده 
به دنيا آمده است مى گويد: « اين پل از لحاظ عملكرد، 
زندگى مردم را بسيار راحت تر كرد، زمان عبور از رودخانه 
را كاهش داد و به عنوان شريان اصلى براى حمل و نقل 

شمال-جنوب خدمت كرد.»
بنابر گفته لو اندونگ استاد دانشكده معمارى و شهرسازى 
دانشگاه نانجينگ، اين پل جلوه هاى بصرى از فناورى و 
پيشرفت را در هم آميخت. او معتقد است:«اين پل نه تنها 

يك سازه زيربنايى بلكه يك شاهكار معمارى است.» 

نمادى از مدرنيته
عالوه بر مجسمه هاى دهقانان، كارگران و سربازان، 
پل نانجينگ جلوه گاه ســخنان «مائو تسه تونگ» و 
مجسمه ٧٠ مترى از اين رهبر سابق چين نيز هست. لو 
با اشاره به سه تنديس شبيه پرچم كه در باالى برج هاى 
پل قرارداده شده اســت مى گويد: «پرچم هاى قرمز و 

دكوراسيون "ماگنوليا" بسيار چينى هستند.»
تصوير ايــن پل، اغلــب در پوســترهاى تبليغاتى كه

 مى خواست پيروزى بزرگ برگرفته از تفكر«مائوئيسم» 
را القا كند نشــان داده مى شد. روى يكى از اين پوسترها 
نوشته شده بود: «مردم چين ابزار و قدرت دارند. ما بايد به 
قله هاى توسعه جهانى دست يابيم و آنها را تسخير كنيم.» 
طبق گفته لو، اين پل در طول زمان تأثيرات گســترده 
فرهنگى داشــته اســت. او مى گويد: « پــل نانجينگ 
يكــى از مشــهورترين دســتاوردهاى دوران انقالب 
فرهنگى اســت؛ هم يــك يادبود سياســى اســت و 
هم نماد موفقيت فنــاورى و تاريخــى. تصوير اين پل 
روى فنجــان، مداد، كفــش، آينه، ســيگار و دوچرخه 
در سراســر كشــور چاپ و تبديل به  نمادى از مدرنيته

 شد.»
جالب آنكــه ميراث ايــن پــل از طريق كســانى كه 
بعد از احــداث آن به دنيــا آمده انــد نيز ادامــه يافته 
اســت. به گفته وانگ بســيارى از مردم نانجينگ اسم 
نخســتين فرزند خــود را «چانــگ ژيانــگ» (يانگ 
تســه) و نام فرزند دوم خود را «داكيائــو» (پل بزرگ)

 مى گذارند.

بازگرداندن شكوه هاى سابق
در ماه آوريــل ٢٠١٦، كميته ملى توســعه و اصالحات 
ســازمان برنامه ريزى دولتى چين، يك برنامه ٢٧ ماهه 
تعمير پل را تصويب كرد. براســاس يك گزارش دولتى، 
«خطرات ايمنــى و دوام» عوامل كليدى در اين تصميم 

گيرى بوده است.
اما اين پل عالوه بر مرمت، شــكل جديدى نيز به خود
 مى گيرد. براى بازگرداندن برخى مجسمه هاى نمادين 
به روى پل و از جمله مجسمه هاى پيدا شده در سر چشمه 
رودخانه، ١٦٠ ميليون دالر ســرمايه گذارى خواهد شد. 
همچنين مجسمه هاى روى پل با دستگيره و ضربه گير 
تقويت و بازسازى مى شــوند. لو اميدوار است بازسازى 
پل، عالقه نســل جوانى كه كمتر از اهميت تاريخى پل 
آگاه هستند را به آن و شهرى كه در آن زندگى مى كنند 
باز گرداند. او مى گويد: «نسل ســالخورده مسلماً بهاى 
بيشــترى به پل مى دهند. اما اين بسيار مهم است كه از 
طريقى خالقانه خاطره پل را زنده كنيم تا همه نسل ها، 

آن خاطرات را درك و تجربه كنند.»

چگونه سازه دست بشر 
سرنوشت يك شهر را تغيير داده است

داستان يك پـل
منبع: CNN / مترجم: محمدرضا ارزانى

اين كارتونى است كه اوايل قرن بيستم توسط طراحى به نام «جان اس پوگ» كشيده شده است. در اين كارتون، حاكمان روسيه، آلمان، ايتاليا، اتريش و فرانسه به صورت مرغ هايى نشان داده 
شده اند كه سعى دارند تخم مرغى به نام چين را در اختيار گرفته و جوجه جديد را متعلق به خود كنند. جالب آنكه  مرغ نماد آمريكا خشمگين از اينكه قدرت هاى آن روز جهان جايى برايش در 
نظر نگرفته اند كمى عقب تر روى پرچين نشسته و ژاپن هم در نزديكى او است و منتظر دستور آمريكا. امروز در حالى كه بيش از يك قرن از كشيده شدن اين طرح مى گذرد، بهتر مى توان 

دگرگونى هاى جهانى را با آنچه در آن روزگار مى گذشته مقايسه كرد و قضاوت كرد كه كدام كشور توانسته سلطه خود را بر ديگران تحميل كند.

پيش بينى سلطه طلبى در يك قرن پيش

در دنياى جاسوسى بين المللى، اگر كسى بخواهد 
يك قدم از دشمنش پيشى بگيرد، بايد فكرى 

خالقانه داشته باشد. اين ايده ها در گستره اى از 
جوندگان انفجارى تا چترهاى ساچمه اى قرار 

دارند. دكتر «هو ديالن»، سخنران ارشد مطالعات 
اطالعاتى و امنيت بين المللى دانشگاه سلطنتى 

لندن از برخى شيوه هاى نا متعارف براى دستيابى 
به برترى جاسوسى پرده برداشته است كه در هر 

شماره  از نظرتان مى گذرد:

خالقيــت در دنياى جاسوســى هيچ حــد و مرزى
 نمى شناســد. براى نمونه مى توان به اســتفاده از 
جوندگان و تبديل آنها به ابزارهاى انفجارى اشــاره 
كرد.«وينستون چرچيل» نخست وزير وقت بريتانيا، 
برنامه جامع عمليات ويژه (SOE) را در سال ١٩٤٠ 
طراحى كرد تا در دورانى كه «آدولف هيتلر» مشغول 
يكه تازى بود، «اروپا را مشــتعل كنــد». مأموران 
SOE در بخش هاى اشغالى اروپا به صورت مخفيانه 
اطالعات جمع مى كردند، گروه هاى مقاومت تشكيل 

مى دادند و عمليات خرابكارانه طراحى مى كردند. از 
آنجا كه توانايى اختفا در مناطق اشغالى بسيار حياتى 
بود، آنها براى پيشبرد اهدافشــان  از مجموعه اى از 
دستگاه هاى ابتكارى استفاده مى كردند. اين اشياء 
شامل چند بمب هوشــمند و تله هاى انفجارى بود. 
مهندســين SOE اين بمب ها را شبيه زغال سنگ، 
تكه هاى چوب، قالب هاى صابــون و بطرى هاى

 نوشــيدنى طراحــى مى كردنــد. آنهــا همچنين 
«بمب هاى موشى» مى ساختند.  ساخت اين بمب ها 

به اين شــكل بود كه درون بدن مــوش هاى مرده 
را با مواد انفجارى نرم پر مــى كردند تا براى انفجار 
ريل هاى قطار و كارخانجات از آنها استفاده شود.  اين 
بمب ها در صورت اســتفاده، هيچ ردى از خود باقى 
نمى گذاشــتند. نكته اما اين بود كــه از اين بمب ها

هيچوقت اســتفاده نشــد، چون آلمان ها رد اولين 
محموله را زدند و طرح را با شكســت مواجه كردند. 
البته نــازى ها وقت زيــادى را صرف پيــدا كردن

 محموله هاى ديگر كردند.

طرح شكست خورده موش هاى مرده انفجارى
 قرار بود با استفاده در كارخانه ها منجر به
 خسارات زياد شود.

موش انفجارى

حقه هاى 
جاسوسى

نازى ها رد اولين دسته از 
موش ها را زدند، ولى اين اتفاق 
باعث شد آنها وقت بسيارى را 

صرف موارد مشابه كنند.

سنگ «اسُكن»  كه وزنى معادل ١٥٢ كيلو گرم و يك برش خشن در 
يكى از سطوحش دارد حداقل از سال  ٨٤٧ ميالدى همراه پادشاهان 

 اسكاتلند بوده است، ولى كسى دليل آن را نمى داند. 
بنابر يك افســانه، اين ســنگ كه سنگ «ســخنگو» نيز  خوانده 
مى شود،  از ايرلندى ها به اسكاتلندى ها قرض داده شد ولى هيچگاه 

برگردانده نشد. 
در افسانه ديگرى آمده كه اين  سنگ كه اكنون در كاخ «ادينبورگ» 
اسكاتلند قرار دارد،  متكاى حضرت يعقوب(ع) در فلسطين اشغالى 
بوده، يا بر اساس آنچه يهوديان به آن معتقدند،  لنگر كشتى حضرت 
نوح (ع) بوده است.  حلقه هاى آهنى كه در دو طرف سنگ قرار دارد، 

براى جابه جا كردن آن كاربرد داشته است. 

سنگ سرنوشت 
مع ماهاى 
حل نشده



١٠استان ٣١٨٦ شنبه  ٢٦ اسفند  ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
امسال بيش از  هزار نيروى امدادى، ١٨٠ پرسنل و هفت 
تيم واكنش سريع در ٤٢ پايگاه امداد ونجات بين شهرى، 

آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزى هستند.
محســن مومنى با بيان اينكه اســتان اصفهان داراى 
موقعيت تاريخى، فرهنگى و جاذبه هاى بى نظير بوده و 
هر ساله در فصول مختلف به ويژه در ايام نوروز ميزبان 
ميهمانان و گردشگران بسيارى است، اظهار داشت: براى 
اجراى طرح ملى ايمنى و سالمت مسافران نوروزى نيز 
عالوه بر ٤٠ پايگاه و پست اختصاصى، خيمه هاى نماز، 
فضاى دوســت دار كودك و ايستگاه سالمت در خدمت 

مســافران خواهد بود و بيش از ٨٠٠ هزار نفر از جوانان 
آموزش ديده عضــو جمعيت هالل احمــر اصفهان در 

اجراى اين طرح مشاركت دارند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان با اشاره 
به آماده باش تيم هاىERU  مناطــق هفتگانه و آماده 
باش تيم آنست اســتان براى پاســخگويى به حوادث 
احتمالى تصريح كرد: طراحى و راه اندازى اپليكيشــن 
مسافر يار هالل احمر استان با قابليت دانلود از كافه بازار 
و سامانه ارتباطى ١١٢ نداى امداد، از جمله تدابير هالل 
احمر اصفهان براى خدمت رســانى بيشتر به مسافران 

نوروزى است.

رئيس پليس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان از برپايى 
٣٠ ايستگاه امنيت و سالمت در جاده هاى اين استان در ايام 

نوروز خبر داد.
ســرهنگ حســين پورقيصرى افزود: اين ايستگاه ها در 
ورودى شهرهاى اســتان اصفهان از امروز تا ١٥ فروردين 
آينده برپا مى شود.  وى اضافه كرد: ايستگاه هاى امنيت و 
سالمت در جاده ها با فراهم نمودن زمينه استراحت كوتاه 
رانندگان، تاثير به سزايى در جلوگيرى از بروز سوانح رانندگى 

و تصادف هاى ناشى از خواب آلودگى در جاده ها دارند. 
وى اظهارداشت: اين ايستگاه ها با همكارى اداره كل راه 
و شهرسازى، شركت هاى امداد خودرو، اورژانس و پليس 

راهنمايى و رانندگى استان اصفهان راه اندازى مى شوند. 
رييس پليس راه استان اصفهان بابيان اينكه بيشتر تصادفات 
و سوانح رانندگى در جاده هاى اين استان به دليل خستگى 
ناشى از رانندگى طوالنى اتفاق افتاده است، تصريح كرد: 
توقف كوتاه رانندگان در ايستگاه ايمنى و سالمت، منجر به 
كاهش خستگى و افزايش هوشيارى رانندگان براى ادامه 
رانندگى مى شود.  سرهنگ پورقيصرى يادآور شد: در اين 
ايستگاه ها، صنايع دستى، غذاهاى محلى و نمايشگاه هاى 
فرهنگى نيز ايجاد مى شود تا رانندگان و مسافران در مدت 
كوتاه استراحت خود با ظرفيت هاى گردشگرى، تاريخى و 

صنايع دستى هر منطقه آشنا شوند.

خدمت رسانى ١٠٠٠ نيروى 
هالل احمر به مسافران 

برپايى٣٠ ايستگاه 
امنيت و سالمت در اصفهان 

بهره مندى ٣٥٠٠ خانواده از 
محل درآمد زندانيان شاغل

دادستان اصفهان گفت: هزار و ٢٠٠ زندانى در زندان هاى 
سطح شهر داراى شغل هستند و سه هزار و ٥٠٠ خانواده نيز 

از محل درآمدهاى همين زندانيان امرار معاش مى كنند.
حسـن رحيمى اظهارداشـت: اجراى قانون يك ضرورت 
اجتنـاب ناپذيـر اسـت و از طرفى هـم جامعه دچـار يك 
سرى آسـيب هايى اسـت كه مجبور به ايجاد يك سرى 
محدوديت ها است و در همين راسـتا از آن جا كه اشتغال 
مى توانـد از بزهـكارى جلوگيرى كند، بـا همكارى همه 
نهادهاى مربوطه توانستيم به مرحله اى برسيم كه اعالم 
كنيم كه نيمى از زندانيان استان اصفهان به نحوى اشتغال 
دارند.وى با بيـان اين كه ايجـاد اشـتغال در زندان ها كار 
پرخطرى اسـت، بيان داشـت: با وجود همه خطـرات، در 
اصفهان توانستيم فضايى را ايجاد كنيم كه نيمى از زندانيان 

اصفهان به كار و اشتغال مشغول هستند. 

تخصيص ٥٠٠ميليون تسهيالت 
به مشاغل خانگى در اردستان

فرماندار اردستان گفت: در اين شـهر، پنج ميليارد و ٢٠٠ 
ميليون ريـال تسـهيالت مشـاغل خانگى در سـال ٩٦ 

تخصيص داده شده بود كه همگى هزينه شده است.
عليرضا غيور بابيـان اينكه تاكنـون بيـش از ١٥٠ پروانه 
مشاغل خانگى در اردستان صادر شده است، افزود: هشت 
كارگاه مدون صنايع دستى با پروانه توليد كارگاهى نيز در 

اين شهرستان فعال هستند

خبر

مزايده اموال منقول نوبت اول
حســب نيابت ٩٦٢٩٤٣ از شــعبه ســوم اجرا دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ثبت شده به كالسه 
٩٦٠٥٣٠ اجرا احكام شــعبه چهــارم عليه آقاى ساســان والى فرهــاد فرزند ناصــر به پرداخت 
٢٩/٥٤٩/٠٩٣/٦١١ ريــال بابت اصل خواســته در حق محكــوم له محمد مجيدى نــژاد و مبلغ 
١/٤٧٧/٤٢٨/١٨٠ ريال هزينه اجرا مح كوم گرديده است كه محكوم له در قبال خواسته خود اقدام 
به توقيف خودرو پرتون به شماره انتظامى ٥١٧ل٧٦- ايران ٤٣ محكوم عليه كه به شرح زير توسط 
كارشناس خبره كارشناسى شده است نموده است. صورت اموال مورد مزايده: سوارى پروتون تيپ  
٢ GEN به شماره ٥١٧ل٧٦ ايران ٤٣ مدل ٢٠٠٧ به رنگ نارنجى متاليك شماره شاسى ٠٩٧٨٠٢ 
شماره موتور ٨٥٠٣- دنده اتوماتيك- موتور و گيربكس خاموش بود- الستيك ها فرسوده- گلگير 
عقب سمت چپ، درب عقب سمت چپ، سپر جلو ســمت چپ، درب عقب سمت راست خوردگى 
دارد- باترى خوابيده- به علت بســته بودن درب ها احراز اصالت نگرديــده- با توجه به وضعيت 
ظاهرى به ميزان ١٩٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى مى گردد. با توجه به اينكه نظريه كارشناســى به 
محكوم عليه و مالك ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت اين اجرا قصد فروش 
اموال از طريق مزايده را دارد و طبق استعالم مورخ ٩٦/١٢/٩ راهور مالكيت خودرو به نام ساسان 
والى فرهاد فرزند ناصر مى باشد و خودرو اكنون در پاركينگ پرديس شاهين شهر مى باشد. زمان 
برگزارى مزايده: ١٣٩٧/١/١٥ از ســاعت ١٠ الى ١١ محل برگزارى مزايده: اجراى احكام حقوقى 
دادگسترى شاهين شهر محل بازديد از اموال توقيفى: پاركينگ انتظام مزايده از قيمت كارشناسى 
شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزايده مى بايست 
١٠ درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واريز و 
تا يك ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب سپرده واريز نمايد و اال ضمن ابطال مزايده 
١٠درصد اوليه پس از كســر هزينه هاى مزايده به صندوق دولت واريز مى گردد. كسانى كه مايل 
به شركت در مزايده مى باشند مى توانند پنج روز قبل از مزايده به دايره اجراى احكام مدنى مراجعه 
تا ترتيب بازديد آنها از خودرو داده شود و در روز انجام مزايده درخواست كتبى خود به همراه قيمت 
پيشنهادى را به دايره اجراى احكام مدنى تحويل، تا در مزايده شــركت داده شوند. م الف: ٢٩٧٤ 

كرباسى دادورز اجراى احكام دادگسترى شاهين شهر /١٢/٦٦٨
نظريه كارشناس

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٣٧٥٩٥٠٥٧٥١ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٣٧٥٩٥٠٠٣٦١ شماره بايگانى 
شعبه: ٩٦٠٣٧٣ تاريخ تنظيم: ٩٦/١٢/٥  خواهان/ شاكى شركت هواپيماسازى ايران با مديرعاملى 
احمدرضا زين العابدين به طرفيت خواندگان محمود و محمد همگى بيدرام به خواســته خلع يد و 
قلع و قمع بنا و قلع و نزع اشجار تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهين شهر نموده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه ٤ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهين شــهر و ميمه واقع در شاهين شهر 
و ميمه ارجاع و به كالســه ٩٦٠٩٩٨٣٧٥٩٥٠٠٣٦١ ثبت گرديده. به علت مجهول المكان بودن 
خواندگان محمود، محمد همگى بيدرام درخواست خواهان/ شاكى و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه جهت مالحظه نظريه كارشناس 
و اظهار هر مطلبى نفيا يا اثباتا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن ظرف يك هفته به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشامى كامل خود نظريه را دريافت نمايند. با توجه به علت مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ مى 
گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غير اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شــد. م الف: 

٢٩٩٠ شعبه ٤ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهين شهر /١٢/٦٦٩
حصر وراثت

خانم بتول رحيمى به شناسنامه شماره ٧٦١ به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده ٧٦١/٩٦ تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان 
مرحوم احمد مشــفقى فرزند عزيزاله به شناسنامه شــماره ٣٠٢٨٧ در تاريخ ٩٦/٨/١٨ درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: ١- بتول رحيمى خرزوقى فرزند رضا شماره شناسنامه ٧٦١ 
نسبت با متوفى همسر ٢- هاجر مشفقى فرزند احمد شماره شناسنامه ١٦٢٨ نسبت با متوفى دختر 
٣- محمد حامد مشفقى فرزند احمد شماره شناسنامه ١٤٠١٥ نسبت با متوفى پسر ٤- زهرا مشفقى 
فرزند احمد شماره شناسنامه ١٢٨٢٥٢٦٠٣٨ نسبت با متوفى دختر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد . 
م الف: ٣٠٠٢ شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهين شهر (مجتمع شماره يك) /١٢/٦٧٠

حصر وراثت
آقاى بهروز راجا به شناسنامه شماره ٧١٩ به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره ٦٩٩/٩٦ ش١ح تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان 
كى خسرو به شناسنامه شماره ٢١٥٧٩ در تاريخ ٩٥/٩/١٠ درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: ١- بهروز راجا فرزند كى خسرو شماره شناسنامه ٧١٩ نسبت با متوفى پسر ٢- بهنام راجا 
فرزند كى خسرو شماره شناسنامه ٤٩٥ نسبت با متوفى پســر ٣- دانا راجا فرزند كى خسرو شماره 
شناسنامه ٦٢٨ نسبت با متوفى دختر ٤- فرخنده كورنگ فرزند غفار شماره شناسنامه ٦١١ نسبت 
با متوفى همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 
ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٢٨٠٢ شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهين شهر (مجتمع شماره يك) /١٢/٦٧١ 
فقدان سند مالكيت

شــماره: ١٠٣/٩٦/٤٧٨٦/٢٦- ٩٦/١٢/١٢ آقاى على ســعادتمند فرزند قنبرعلى باستناد دو برگ 
استشهاديه محلى كه هويت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالكيت خود بشماره 
٥٣١٢٩١ د/٩١ را كه بميزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى ٤٠٦/٢٣٠٦٩ واقع در بخش ١٦ حوزه 
ى ثبتى اصفهان (شاهين شهر) كه در صفحه ١٤٩ دفتر ٥٤٣ بنام مالك فوق ثبت و صادر و تسليم 
گرديده و بموجب سند قطعى ١٥٥٨٦ مورخ ١٣٩٣/٠٧/١٦ دفترخانه ٤٢٩ شاهين شهر به او انتقال 
قطعى يافته و معامله ديگرى هم انجام نشده و ســابق ه رهن و بازداشت ندارد و نحوه ى گم شدن 
جابجايى اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گرديده، طبق تبصره يك اصالحى ماده 
١٢٠ آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد كه هر كس مدعى انجام معامله يا وجود سند مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ نشــر آگهى تا ١٠ روز اعتراض خود را به اين اداره اعالم و اصل سند را ارائه نمايد تا مراتب 

صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد يا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. م الف: 

٢٩٩٩ ناصر صيادى صومعه- رييس ثبت اسناد و امالك واحد شاهين شهر /١٢/٦٧٦
ابالغ اخطاريه

آقاى فرشيد اشــرف دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمدامين نيازى به اين شورا تقديم 
نموده و به كالسه ٦٦٨/٩٦ ش١١ح ثبت و وقت رسيدگى به تاريخ ٩٧/٢/٢ ساعت ١٠ صبح تعيين 
گرديده است، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده به استناد ماده ٧٣ ق.آ.د.م از نامبرده دعوت 
مى شود قبل از وقت رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى داخواســت و ضمائم به اين شورا مراجعه 
نمايد. در غير اينصورت راى غيابى صادر خواهد شــد. م الف: ٢٩٦٩ شعبه ١١ شوراى حل اختالف 

شاهين شهر (مجتمع شماره يك) /١٢/٦٧٢
 مزايده

مزايده اموال منقول نوبت دوم- در پرونده ٩٦٠٠٠٧ از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهين شهر 
محكوم عليه آقاى مسعود آزادى جزى به پرداخت مبلغ ٣٤٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و 
محاسبه خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسى و حق االجرا كه بعدا انجام خواهد شد محكوم گرديده 
است كه محكوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقيف اموال محكوم عليه كه به شرح زير توسط 
كارشناس خبره كارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزايده: دپوى بزرگ خاك 
مخصوص آجرپزى (با مختصات جغرافيايى (٣٦٣٠٩٠٧ ٥٥٦٥٥٠ S ٣٩) بالغ بر ٥٠٠٠ سرويس 
كاميون كمپرسى ١٠ تن مى باشد كه معادل ٢٠٠٠ سرويس از اين دپو توقيف گرديده هر سرويس 
داراى حجم تقريبى ٧ مترمكعب مى باشــد و ارزش هر كاميون كمپرسى خاك مذكور ٢٥٢/٠٠٠ 
ريال و ارزش كل آن بــا حجم حدود ١٤٠٠٠ مترمكعب جمعا به مبلــغ /٥٠٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى 
باشد. با توجه به اينكه نظريه كارشناسى به محكوم عليه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است اين اجراء قصد فروش اموال از طريق مزايده را دارد. زمان برگزارى مزايده: ٩٧/١/٢٢ از 
ساعت ٩ الى ٩:٣٠ محل برگزارى مزايده: دايره اجراى احكام مدنى دادگسترى شاهين شهر مزايده 
از قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزايده ميبايســت ١٠ درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به 
حساب سپرده واريز و تا يك ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واريز نمايند و اال 
ضمن ابطال مزايده ١٠ درصد اوليه پس از كســر هزينه هاى مزايده بــه صندوق دولت واريز مى 
گردد. كسانى كه مايل به شــركت در مزايده مى باشند مى بايســت حداكثر پنج روز قبل از مزايده 
به دايره اجراى احكام مدنى مراجعه تا ترتيب بازديد آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزايده 
درخواست كتبى خود به همراه قيمت پيشنهادى را به دايره اجراى احكام مدنى تحويل، تا در مزايده 
شركت داده شوند. م الف: ٢٩٤٢ منتظرى- مدير اجراى احكام مدنى شعبه دوم حقوقى دادگسترى 

شاهين شهر  /١٢/٦٧٣
حصر وراثت

شماره: ٧٥٢/٩٦ تاريخ: ٩٦/١٢/١٦ پروانه عليدادزاده بشماره شناسنامه ١٦٥ با استناد به شهادتنامه 
و گواهى فوت و رونوشت شناســنامه ورثه، درخواستى بشــماره پرونده ٧٥٢/٩٦ تقديم اين شورا 
نموده و چنين اشعار داشته است كه شادروان شنبه عليدادزاده رامهرمزى فرزند عبدالزهرا به شماره 
شناســنامه ٢٦٣١٦ در تاريخ ١٣٩٦/٠٢/٠٦ درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
١- پروانه عليدادزاده رامهرمزى فرزند شنبه شماره شناسنامه ١٦٥ نسبت با متوفى فرزند ٢- فرشته 
عليدادزاده رامهرمزى فرزند شــنبه شماره ملى ١٨١٩٥٨٧٥٨٤ نســبت با متوفى فرزند ٣- ايران 
عليدادزاده رامهرمزى فرزند شنبه شماره ملى ١٨١٥٨٤٢٦٢٨ نســبت با متوفى فرزند ٤- مهرداد 
عليدادزاده رامهرمزى فرزند شنبه شماره ملى ١٨١٥٨٤٢٦٣٦ نســبت با متوفى فرزند ٥- فرامرز 
عليدادزاده رامهرمزى فرزند شــنبه شماره ملى ١٨١٩٤٠٢٢٢٣ نســبت با متوفى فرزند ٦- مهرى 
عليدادزاده رامهرمزى فرزند شنبه شــماره ملى ١٨١٨١٩٧٨٣٩ نســبت با متوفى فرزند ٧- مريم 
هدهدى فرزند عبداله شــماره شناسنامه ٢٠٣٣٣ نسبت با متوفى همســر اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف مدت يك ماه به شوراى تقديم و اال گواهى 
صادر خواهد گرديد. م الف: ٢٩٨٨ شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهين شهر (مجتمع 

شماره يك)  /١٢/٦٧٤
حصر وراثت

آقاى مسعود عساكره به شماره شناسنامه ١٤٨٢ با  اســتناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره پرونده ٧٥٣/٩٦ تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته 
است كه شادروان عبدالزهرا عســاكره فرزند مرداب به شماره شناســنامه ٢١٨ در تاريخ ٩٦/٨/٢ 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام  درگذشــت عبارتند از: ١- نرگس توانايى فرزند شــكرا... شماره 
شناسنامه ٤٦٠٥ نسبت با متوفى همســر ٢- مسعود عســاكره فرزند عبدالزهرا شماره شناسنامه 
١٤٨٢ نسبت با متوفى فرزند ٣- مرتضى عساكره فرزند عبدالزهرا شــماره شناسنامه ٨٨٢ نسبت 
با متوفى فرزند ٤- مريم عساكره فرزند عبدالزهرا شماره شناســنامه ١١٢٥ نسبت با متوفى فرزند 
٥- مهناز عساكره فرزند عبدالزهرا شماره شناسنامه ٤٣٠ نسبت با متوفى فرزند ٦- مجتبى عساكره 
فرزند عبدالزهرا شماره شناسنامه ١٤٦ نسبت با متوفى فرزند ٧- مصطفى عساكره فرزند عبدالزهرا 
شماره شناسنامه ٨٨٣١ نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به شــورا تقديم و اال گواهى صادر خواهد گرديد. م الف: ٢٩٨٤ 

شعبه اول شوراى حل اختالف شاهين شهر (مجتمع شماره يك) /١٢/٦٨١
فقدان سند مالكيت

شــماره: ١٠٣/٩٦/٤٧٩٠/٢٦- ٩٦/١٢/١٢ آقاى على ســعادتمند فرزند قنبرعلى باستناد دو برگ 
استشهاديه محلى كه هويت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالكيت خود بشماره 
٥٣١٣٠٨ د/٩١ را كه بميزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى ٤٠٦/٢٣٠٦٧ واقع در بخش  ١٦ حوزه 
ى ثبتى اصفهان (شاهين شهر) كه در صفحه ٢٩٧ دفتر ٢٢٤ بنام مالك فوق ثبت و صادر و تسليم 
گرديده و بموجب سند قطعى ١٥٦٠٧ مورخ ١٣٩٣/٠٧/٧٦ دفترخانه ٤٢٩ شاهين شهر به او انتقال 
قطعى يافته و معامله ديگرى هم انجام نشده و ســابقه رهن و بازداشت ندارد و نحوه ى گم شدن 
جابجايى اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گرديده، طبق تبصره يك اصالحى ماده 
١٢٠ آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد كه هر كس مدعى انجام معامله يا وجود ســند مزبور نزد خود 

باشد از تاريخ انتشار آگهى تا ١٠ روز اعتراض خود را به اين اداره اعالم و اصل سند را ارائه نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثى ســند مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد 

شد. م الف: ٣٠٠٠ ناصر صيادى صومعه- رييس ثبت اسناد و امالك واحد شاهين شهر /١٢/٦٧٥
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حسين سلمانى دادخواستى به خواسته الزام به تنظيم و انتقال سند 
به طرفيت شما در شوراى حل اختالف شاهين شــهر تقديم كه به كالسه ٧٧٥/٩٦ ش٨ح ثبت و 
براى مورخ ٩٧/٢/١٦ ساعت ٦/١٥ عصر تعيين وقت گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد. جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهين شهر مراجعه  و 
در تاريخ مذكور جهت رسيدگى در اين شورا حاضر شويد و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

٢٩٩٧ شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان شاهين شهر (مجتمع شماره يك) /١٢/٦٧٧
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٣٧٦٠٣٠٣٩٧١ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٣٧٦١٩٠٠٧٧٢ شماره بايگانى 
شعبه: ٩٦١٢٥٦ تاريخ تنظيم: ١٣٩٦/١٢/١٠ آگهى  ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به 
آقاى عليرضا نجفى شاكى سازمان جهاد كشاورزى با نمايندگى رضا روستا شكواييه اى به طرفيت 
خوانده آقاى عليرضا نجفى با موضوع تغيير كاربرى غيرمجاز اراضى زراعى و باغى مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه ٩٦١٢٥٦ شعبه ١٠٣ دادگاه كيفرى دو شهر شاهين شهر ثبت 
و وقت رسيدگى مورخ ١٣٩٧/٠٢/٢٠ ساعت ١٠:٠٠ تعيين كه حسب دستور دادگاه به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف: ٢٩٦٦ شعبه ١٠٣ دادگاه كيفرى دو شهر شاهين شهر /١٢/٦٧٨
ابالغ وقت دادرسى

آگهى  ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به ايران شيخى موگويى دادخواســتى به خواسته مطالبه مبلغ 
٣٠/٠٠٠/٠٠٠ به طرفيت شما در شوراى حل اختالف شــاهين شهر تقديم كه به كالسه ٦٠٠/٩٦ 
ش٤ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ ٩٧/١/٢٩ ســاعت ٦:٤٥ عصر تعيين وقت گرديده است. 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجويز ماده ٧٣ 
قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج و به شما 
ابالغ مى گردد جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهين شــهر مراجعه و در تاريخ مذكور جهت رســيدگى در اين شورا حاضر شويد و 
اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: ٢٩٩٢ شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهين 

شهر /١٢/٦٧٩
حصر وراثت

خانم مينا نريموسائى به شــماره شناسنامه ٨ با اســتناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده ٧٥٧ تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته است 
كه شادروان غالمحسين نريموسائى فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه ٩٣ در تاريخ ٩٦/١٠/٢٧ 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام  درگذشــت عبارتند از: ١- مينا نريموســائى فرزند غالمحسين 
شماره شناسنامه ٨ نسبت با متوفى فرزند ٢- سلطانحســين نريموسائى فرزند غالمحسين شماره 
شناسنامه ٨٣٥ نسبت با متوفى فرزند ٣- شاپور نريموســائى فرزند غالمحسين شماره شناسنامه 
٢٠٨ نسبت با متوفى فرزند ٤- مينو نريموسائى فرزند غالمحسين شماره شناسنامه ١٠٦ نسبت با 
متوفى فرزند ٥- سعيد نري موسائى فرزند غالمحسين شــماره شناسنامه ١٤ نسبت با متوفى فرزند 
٦- سارا نريموسائى فرزند غالمحسين شماره شناســنامه ٢٩ نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم و 
اال گواهى صادر خواهد گرديد. م الف: ٢٩٨٦ شعبه اول شوراى حل اختالف شاهين شهر (مجتمع 

شماره يك) /١٢/٦٨٠
ابالغ

شماره پرونده: ٥٨١/٩٦ ش١٠ح شــماره دادنامه: ٧٣٥- ٩٦/١١/١٨ تاريخ رسيدگى: ٩٦/١١/١٤ 
مرجع رسيدگى: شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهين شهر خواهان: آقاى احمد امينيان 
جزى فرزند محمدعلى با وكالت خانم زهرا احمدى فرزند غالمرضا به نشــانى داران بلوار طالقانى 
روبروى درب بيمارستان رجائى طبقه فوقانى عكاسى پرشــيا خوانده: آقاى محسن رضائى فرزند 
غالمعلى به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ ٨٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل يك فقره 
چك عهده بانك سپه به شــماره ٦٧٤٥٣٣/ مورخ ٩٦/٧/١ به انضمام تاخير تاديه و هزينه دادرسى 
حق الوكاله وكيل گردشكار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته 
كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و اجراى تشريفات قانونى در وقت مقرر حوزه به 
تصدى امضاكنندگان ذير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
خواهان آقاى احمد امينيان جزى فرزند محمدعلى با وكالت خانم زهرا احمدى فرزند غالمرضا به 
طرفيت خوانده آقاى محســن رضائى فرزند غالمعلى به خواسته مطالبه مبلغ ٨٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال 
بابت اصل يك فقره چك عهده بانك سپه به شماره ٦٧٤٥٣٣/ مورخ ٩٦/٧/١ به انضمام تاخير تاديه 
و هزينه دادرسى حق الوكاله وكيل خواهان به استناد يك فقره چك كه از ناحيه بانك برگشت شده 
مطالبه مبلغ ٨٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال را تقديم نموده نظر بــه اينكه على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن 
(دادخواست خواهان و مستندات تقديمى شامل چك برگشــت شده از ناحيه بانك) و اينكه خوانده 
صادركننده چك مى باشــد خوانده در جلسه شورا حاضر نشده و نســبت به دعوى خواهان ايراد و 
دفاعى را به عمل نياورده و دليلى بر برائت ذمه خود به شــورا  اقامه نكــرده كه همگى حكايت از 
اشتغال ذمه خوانده نسبت به  خواهان مى نمايد شــورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده 
با عنايت به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه با اســتصحاب بقاى دين استحقاق خواهان را 
بر مطالبه خواسته ثابت تشخيص و مســتندا به مواد ١٩٨-٥١٩-٥٢٢ و ٥١٥ قانون آيين دادرسى 
مدنى و مواد ٣١٣ و ٣١٤ ناظر به ماده ٢٤٩ قانون تجــارت و تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور 

چك و ماده واحده استفساريه تبصره مذكور مصوب ســال ٧٦ مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
خصوص خســارات ديركرد حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ٨٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ ١/١٣١/٠٠٠ ريال هزينه دادرســى و الصاق تمبر مربوطه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه وفق شاخص اعالمى بانك مركزى با محاســبه دايره اجرا احكام كه حين اجراى حكم 
محاســبه خواهد شــد از تاريخ صدور چك ٩٦/٧/١ لغايت زمان پرداخت و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه در حق خواهــان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شــورا و سپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم حقوقى 
عمومى شهرستان شاهين شهر مى باشد. م الف: ٢٩٨٢ رضوانى قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهين شهر /١٢/٦٨٢
 اجراييه

شماره اجرائيه: ٩٦١٠٤٢٣٧٥٩٣٠٠٢٥٧ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٥٩١٠١٥٧٤  شماره بايگانى 
شــعبه: ٩٦٠٣١٤ تاريخ تنظيم: ١٣٩٦/١٢/٠٣ بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه ٩٦٠٩٩٧٣٧٥٩٣٠١٩٢٤ محكوم عليهما زهره عالى خانى فرزند غالمعلى 
نشانى: شاهين شهر- خ مدرس- خ شيخ فض ا... نورى- فرعى ٥ شرقى پ ٤ محكومند به پرداخت 
نسبت ســهم االرث از محل ماترك متوفى به پرداخت يك جلد كالم ا... و يك سرى جواهر و وجه 
نقد به نرخ روز جمعا به مبلغ ٧/٣٣٧/٤١٩/٣٥٠ ريال كه به نــرخ روز تعديل يافته در حق خواهان 
١- مژگان زمان فرزند سيد كنعان نشانى: مجهول المكان ٢- ماندانا زمان فرزند سيد كنعان نشانى: 
مجهول المكان ٣- ميترا زمان فرزند سيد كنعان نشانى: مجهول المكان محكوم مى نمايد هزينه 
دادرســى به مبلغ ٢٥٦/٨٠٩/٦٧٧ به عهده خواهان و هزينه اجرا به مبلغ ٣٦٦/٨٧٠/٩٦٧ به عهده 
محكوم عليه ميباشد. 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 شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل 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 اشــخاص 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 ســال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
شــود (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 مــاده ١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) 
٥- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فــرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى
 پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات مى شــود. (ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميــت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود. (تبصــره ١ ماده ٣ قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤). م الف: ٢٩٨٠ شــعبه ١ دادگاه خانواده شهرستان شاهين شهر (٣ 

حقوقى سابق) /١٢/٦٨٣
ابالغ

شــماره دادنامــه: ٩٦٠٩٩٧٣٧٦٠٠٠٠٧٣١ تاريــخ تنظيــم: ١٣٩٦/١٠/١٣ شــماره پرونــده: 
٩٦٠٩٩٨٣٧٦٠٠٠٠٤٧٠ شــماره بايگانى شــعبه: ٩٦٠٦٢١ خواهان: آقاى مهدى صادقى فرزند 
محمد به نشانى اصفهان- برخوار و ميمه- مركزى- شاهين شهر خواندگان: ١- آقاى اقاى ثقفيان 
٢- آقاى مجيد رفيعيان ٣- آقاى مصطفى محمدى همگى به نشــانى خواسته: مطالبه وجه چك 
رأى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى مهدى صادقى به طرفيــت آقايان مصطفى محمدى- مجيد 
رفيعيان و فرزاد ثقفيان به خواسته مطالبه مبلغ چهل و سه ميليون تومان وجه سه فقره چك به طور 
تضامنى بانضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه بدين شرح كه خواهان اظهار داشته وجه چك ها 
را بابت طلبى كه از خواندگان داشــته ام مطالبه دارم و آقاى محمدى صادركننده و خواندگان ديگر 
ظهر چك ها را ضمانت نموده اند دادگاه با عنايت به دادخواست تقديمى و اظهارات خواهان و كپى 
مصدق دو فقره چك به شــماره هاى ٩٥١٢/٧١٤٨٠٩ مورخ ٩٦/٢/٢٠ و شماره ٩٥١٢/٧١٤٨٠٨ 
مورخ ٩٥/١٢/٢٠ و شــماره ٩٥١٢/٧١٤٨٠٧ مورخ ٩٥/١٢/١ و گواهى عــدم پرداخت بانك ملى 
شعبه ش ــريف واقفى اصفهان و نظر به اينكه وجود چك ها در يد خواهان كماكان دليل بر اشتغال 
ذمه صادركنندگان آن مى باشد و خواندگان بوسيله نشر آگهى دعوت ليكن حضور نيافته و دفاعى 
ننموده اند عليهذا دادگاه مســتندا به مواد ٣١٠ و ٣١٣ قانون تجارت و مواد ١٩٨، ٥١٥، ٥١٩ قانون 
آئين دادرسى مدنى و عمومات قانون چك خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ چهل و سه ميليون 
تومان بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه از زمان سررسيد 
لغايت يوم الوصول براساس شــاخص تورم بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى 
صادره شده غيابى بوده و ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف همين مدت 
قابل تجديدنظر خواهى در دادگاههاى تجديدنظر استان اصفهان است. م الف: ٢٩٧٨ شعبه ٣ دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهين شهر /١٢/٦٨٤
اخطار اجرايى

شماره: ٤٩٧/٩٤ ش٨ح به موجب رأى شماره ٨٠٨ تاريخ ٩٥/١١/٢٧حوزه ٨ شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهين شهر كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه فريبرز مرادى فرزند صادق نشانى: 
مجهول المكان محكوم است به: فك پالك خودرو پژو روا به شــماره انتظامى ٢٨٦ ل ٤٣/٦٦ و 
پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرســى در حق محكوم له مهدى معنوى پور 
پور فرزند حبيب اله نشانى: طالقانى- نيم فرعى ٥ و ٦ پ ٣، هزينه عمليات  اجرايى بر عهده محكوم 
عليه مى باشد. ماده ٣٤ قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه 
مكلف است 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 اســتيفا 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 قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٢٩٦٤ حبيب اســالميان- قاضى شعبه ٨ حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهين شهر (مجتمع شماره يك) /١٢/٦٨٥ 

مدير بازارهاى روز كوثر شــهردارى اصفهان 
گفت: بادام هندى موجود در بــازار، قاچاق و 
توليد داخلى آن بســيار اندك است، به همين 
دليــل در فروشــگاه هاى كوثر بــه فروش 

نمى رسد.
ســعيد خاكى در خصوص وضعيت بازارهاى 
كوثر براى خريد عيد اظهارداشــت: ســيب و 
پرتقال در طرح تنظيم بازار ذخيره سازى شده و 

در ١٤ فروشگاه كوثر ارائه خواهد شد.
وى افزود: امسال با توجه به فراوانى محصول، 
مشكلى در تأمين و كيفيت ميوه شب عيد وجود 
نداشــته و نرخ آن هم طبق قيمتى است كه از 

سوى دولت اعالم خواهد شد.
مدير بازارهاى روز كوثر شــهردارى اصفهان 
ادامه داد: جشنواره كاالى ايرانى كه از ٢٥ دى 
آغاز شــده، همچنان ادامه دارد و شهروندان 
با خريد خــود در ايام نوروز نيــز مى توانند در 

قرعه كشى آن شركت كنند.
وى با اشاره به نظارت هميشگى در بازارهاى 
كوثر ابراز داشت: روى ميوه نظارت ويژه داريم 
و ناظران از ٤ صبح در بازارها، وظيفه نظارتى بر 
كيفيت و قيمت ميوه شب عيد را بر عهده دارند.

مدير بازارهاى روز كوثر شــهردارى اصفهان 
در خصوص ساعت كار اين فروشگاه ها يادآور 
شد: فروشــگاه هاى كوثر تا پيش از تعطيالت 
نوروزى از ساعت ٨ تا ٢٢ و از ابتداى فروردين 

از ساعت ٨ تا ٢٠ ارائه خدمت مى كنند. 

بادام هندى موجود در 
بازار قاچاق است

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان گفت:  پنج 
پاركينگ همسطح در نقاط مركزى شهر از جمله خيابان 
فلسطين، شمس آبادى، كمال اســماعيل و ميدان امام 

على(ع) و در نزديكى ميدان امام(ره) احداث شد.
عليرضا صلواتى اظهار داشــت: در ايام نــوروز به منظور 
كاهش ترافيك، اقدام به افزايش ســاعات كارى حمل 
و نقل عمومــى كرديم به طــورى كه ســاعات كارى 
شــركت اتوبوســرانى در شــب از ٢١ و ٣٠ دقيقه به ٢٤ 
افزايش يافته اســت. وى بيان داشت: ساعت كارى قطار 
شهرى اصفهان نيز از ســاعت ١٩ به ساعت ٢١ افزايش 

يافته است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شــهردارى اصفهان اعالم 
كرد: تمام تاكســى  هاى شــهر اصفهان هــم كامال در 
تمام ايام نوروز فعال هســتند. وى با اشــاره به اينكه در 
اماكن تاريخى و گردشگرى تاكســى مستقر شده است 
و بازرســى نيز صورت مى گيرد، افــزود: همچنين براى 
اطالع مســافران از نرخ ها، تابلوهاى قيمت نصب شده 
است كه به راحتى مسافرين مى توانند از قيمت واقعى آگاه 

شوند.
■■■

صلواتى تصريح كرد: خط كشى تمام بزرگراه هاى اصلى 
شهر و محور گذرگاه هاى عابر پياده در سطح شهر اصفهان 

هم به مناسبت سال جديد تكميل مى كنيم.
وى اعالم كــرد: طــرح زوج و فرد در شــهر اصفهان تا 
امروز اجرا مى شــود و از اين تاريخ تــا ١٥ فروردين اجرا 

نمى شود.

٢٥ مدرسه در ايام نوروز پاركينگ مى شود
معاون حمل و نقل و ترافيك شــهردارى اصفهان گفت: 
ســاعات كارى پاركينگ ها نيز ٢٤ ســاعته مى شــود و 
همچنين از ظرفيت مدارس براى پارك خودرو اســتفاده
 مى كنيم كه در اين راستا، ٢٥ مدرسه با ظرفيت دو هزار 
خودرو براى استفاده به عنوان پاركينگ آماده سازى شده 
اســت. وى گفت: قيمت پاركينگ ها در شــهر اصفهان 
افزايش نيافته است و قيمت ها بين ٥٠٠ تا ٨٠٠ تومان به 

ازاى هر ساعت است.
صلواتــى همچنيــن ادامــه داد: قيمــت بليــت 
اتوبوس هــاى بين شــهرى هــم افزايــش نخواهد 

داشت.

ايستگاه هاى دوچرخه اصفهان در نوروز 
فعال است

وى گفت: به مناسبت نوروز، سه مركز معاينه فنى خودرو 
هم آماده سازى كرده ايم.

معاون حمل و نقل و ترافيك شــهردارى اصفهان اظهار 
داشــت: ســاعات كارى خطوط عــادى اتوبوس هاى 
واحد نيز تا ســاعت ٢٢ و ٣٠ دقيقه و خطوط پر مسافر تا 
ساعت ٢٣ و خط يك سامانه تندرو از پايانه باقوشخانه تا 
ساعت ٢٢ و ٣٠ و از پل يزدآباد تا ســاعت ٢٢ و از ميدان

 آزادى به سمت پايانه باغ قوشخانه، تا ساعت ٢٤ افزايش 
يافته است.

وى بيان داشت:  همچنين خطوط اتوبوس هاى شهرى از 
ميدان انقالب به ميادين اصلى شهر، تا ساعت ٢٤ افزايش 

يافته است.
صلواتى گفت: همچنين ايستگاه هاى دوچرخه هم از جمله 
ميدان امام حســين(ع)، انقالب، حافظ، ميدان امام(ره)، 
خواجو، جنــوب پل فلزى و نــاژوان و پــل آذر نيز فعال 

است.

تغيير قوانين براى تردد هاى آسان در نوروز  

 ايام نوروز به منظور 
كاهش ترافيك، 

اقدام به افزايش 
ساعات كارى حمل 

و نقل عمومى 
كرديم به طورى كه 
ساعات كارى شركت 
اتوبوسرانى در شب 
از ٢١ و ٣٠ دقيقه 

به ٢٤ افزايش 
يافته است

معاون شهردارى اصفهان آخرين اقدامات به منظور رفت و آمد در ايام نوروز را تشريح كرد



استان ١١٣١٨٦ سال چهاردهم شنبه  ٢٦ اسفند  ماه   ١٣٩٦

 ساماندهى مكان تخليه
 نخاله هاى ساختمانى در نطنز 
علـى پيراينـده، شـهردار نطنـز گفـت: تخليـه 
نخالـه هـاى سـاختمانى در ورودى شـهر،يكى از 
مهمترين چالش هاى شهر نطنز است چراكه با عدم 
تعيين محلى مناسـب براى نخاله هاى سـاختمانى، 
مردم بـه ناچار اقدام بـه تخليه در ورودى هاى شـهر 
مى كنند كه بايد با همراهى مردم و مسئولين براى آن 

تدابيرى انديشيده شود.
وى بـا بيـان اينكه حفـظ محيط بكـر كنونى بسـيار 
ضرورى اسـت، تأكيد كـرد: پيگيرى هاى بسـيارى 
در خصـوص تعيين مكانـى براى تخليـه نخاله هاى 
سـاختمانى صورت گرفته و مـكان فعلى چالـه زباله 
شـهردارى مورد توافق اوليه قرار گرفتـه و براى اخذ 

مجوز معرفى شده است.

چهلستون در روز جهانى 
ساعت زمين، خاموش مى شود

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهردارى اصفهان 
گفت: همزمان بـا روز جهانى سـاعت زمين، عمارت 

چهلستون در خاموشى مطلق فرو مى رود.
ايمان حجتـى با بيـان اينكه ايـن رويـداد جهانى به 
صورت مشـترك با همكارى فعاالن محيط زيسـت 
و شـهردارى برگزار مى شـود، افزود: رويـداد جهانى 
سـاعت زمين چهارم فروردين در عمارت چهلستون 
برگـزار و همزمان يـك سـاعت در كل دنيـا برق ها 

خاموش مى شود.

خبر

ظرفيت اســكان ٥٠٠ هزار مســافر نوروزى در جوار بقاع 
متبركه استان اصفهان فراهم شده است.

معاون فرهنگى و اجتماعــى اداره كل اوقاف و امور خيريه 
استان اصفهان پيش بينى كرد: در تعطيالت نوروز، با اجراى 
طرح آرامش بهارى در ٣٤٠ امامزاده اين استان، بيش از سه 
ميليون نفر زائر به زيارت بقاع متبركه استان مشرف شوند 

و ٥٠٠ هزار نفر هم در جوار امامزادگان اسكان داده شوند.
حجت االســالم والمسلمين حســن اميرى، حرم مطهر 
امامزادگان را به عنوان مكانى امــن  براى پذيرايى هرچه 
بهتر وتكريم زائران عنوان كرد و افزود: طرح آرامش بهارى 
از ٢٨ اسفند تا  نيمه فروردين، همراه با برنامه هاى متنوع 

همچون تحويل ســال، برپايى خيمه معرفت، ايجاد غرفه 
هاى پاسخگويى به مســائل شــرعى، توزيع بروشور به 
مناسبت نوروز و كتب دينى و مذهبى در آستان مقدس بقاع 
متبركه استان اصفهان اجرا مى شود. وى گفت: همچنين 
در قالب طرح آرامش بهارى، خيمه هاى  معرفت كه داراى 
غرفه هاى كودك، مشاوره خانواده، ايستگاه سالمت و عفاف 
و حجاب در  جوار حرم مطهر ٨٥  بقعه متبركه، همراه با ارائه 
خدمات و محصوالت فرهنگى و قرآنى به بازديدكنندگان 
برپا مى شود. حجت االسالم و المســلمين اميرى افزود: 
همزمان با اجراى اين طرح، ٢٤٠ مبلغ و روحانى بومى و  ١٧٠ 

مبلغ از شهر قم در بقاع متبركه مستقر مى شوند.

طرح امداد نوروزى اورژانس با حضور مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشــكى اصفهان آغاز شــد و تيم هاى امدادى 
اورژانس در سراسر استان اصفهان آماده خدمت رسانى 

به مسافران نوروزى هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــكى اصفهان اظهار 
داشــت: روزهاى پيش رو براى اورژانــس روزهاى پر 
مخاطره و پر چالشــى خواهد بود و با آغــاز طرح امداد 
نوروزى تا ١٥ فروردين ماه، اورژانس در صف مقدم اين 

امدادرسانى خواهد بود.
بهروز كليدر ادامه داد: بســيار مهم اســت كه كاركنان 
اورژانس پيش بيمارستانى چه در مواقع عادى و چه در 

مواقع استرس و اضطراب، آرامش خود را حفظ كنند چرا 
كه مصدوم و خانواده او با ديدن آرامش خاطر كاركنان 
اورژانــس پيش بيمارســتانى، به يك آرامش نســبى 

مى رسند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــكى اصفهان عنوان 
كرد: اورژانس روزهاى ســختى را در پيــش دارد و در 
حالى كه همــه مردم در كنــار خانواده هــاى خود در 
حال اســتراحت و تفريح در ايام تعطيالت هستند، اما 
كاركنــان اورژانس پيش بيمارســتانى در حــال ارائه 
خدمات امدادى به دور از خانواده و در شرايط استرس بار 

هستند.

آغاز طرح امداد نوروزى 
اورژانس اصفهان

پذيرايى از زائران نوروزى 
در جوار امامزادگان

اعظم محمدى
پيش بينى مى شــود؛ تعداد مسافران نوروزى 
سال ٩٧ شهر باغبادران نســبت به سال ٩٦ 

حداقل ٢٠ درصد افزايش داشته باشد.
شهردار باغبادران گفت: باغبادران يك منطقه 
ويژه گردشگرى و صنعتى، به عنوان يك شهر 
توريستى و ساحلى آماده استقبال از مسافران 

نوروزى است.
اردشــير محمدى با اشــاره به اينكه ســتاد 
تســهيالت نوروزى به صورت ويــژه و فعال 
برنامه ريزى كرده اســت عنوان كرد: قريب 
به هفــت كميته تخصصــى در اين ســتاد 
پيش بينى شــده اســت كه به بهترين نحوه 
به مســافران و شــهروندان خدمــات ارائه

 مى دهند.
وى از برگزارى جشــنواره عيدانه از ٢٤ اسفند 
الى ١٣ فروردين ٩٧ خبر داد و گفت: جشنواره 
عيدانه در قالب ١٢ برنامــه متنوع فرهنگى- 
هنرى از ٢٤ اسفند آغاز شده وتا ١٣ فروردين 
٩٧ با حضور گروه هــاى هنرى برگزار خواهد

 شد.
محمــدى در ادامه افــزود: كليد و اســتارت 
فعاليت هاى ســتاد نوروزى از ٢٤  اســفند با 
برنامه اى ويژه تحت عنوان شبى با شهدا زده 
شد و همچنين ستاد اسكان ويژه با مشاركت 
بخش عمومى و اماكن عمومى مثل مدارس 

براى اسكان مسافران آمادگى الزم را دارند. 

برگزارى جشنواره 
عيدانه در باغبادران

مدير عامل شركت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشاره به ضرورت رقابت پذيرى صنايع و بخش هاى 
توليدى كشــور جهت ادامه فعاليت و تدوام حضور در 
بازارهاى داخلــى و خارجى، توســعه رقابت پذيرى، 
صادرات محورى، افزايش توان فنى و تكنولوژيكى و 
همچنين حركت به سوى صنايع پاك و دانش بنيان را، 
از رويكردهاى نوين اين شركت به منظور دستيابى به 

توسعه صنعتى و فراصنعتى استان عنوان كرد. 
محمــد جــواد بگــى، واگــذارى زميــن و تأمين 
زيرساخت هاى الزم براى سرمايه گذارى بخش هاى 
توليدى و صنعتى در شهرك ها و نواحى صنعتى استان 
را شــرط الزم براى توسعه صنعتى اســتان دانست و 
گفت: هرچند تأمين اين نيازها مى تواند ســبب ايجاد
 بخش هاى توليدى واســتقرار صنايع جديد در استان 
شود، اما به منظور تداوم فعاليت صنعتى و توسعه پايدار 
استان، اين امكانات كافى نيست و بايد به سمت افزايش 
كيفيت توليد و رقابت پذيــرى محصوالت و خدمات، 
كاهش بهاى تمام شده محصول، صادرات محورى و 
حضور در بازارهاى جهانى و همچنين به سوى صنايع 

دانش بنيان حركت كنيم. 
مدير عامل شــركت شــهرك هاى صنعتى اســتان 

اصفهان، رويكرد اصلى اين شــركت را تالش براى 
تأمين نيازهاى اساسى شــهرك ها و نواحى صنعتى 
اســتان، همراه با حمايت از توليد محصوالت دانش 
بنيان، رقابت پذير و صادراتگرا عنوان و تصريح كرد: 
كسب مقام نخســت حجم واگذارى و تعداد قراردادها 
در كشور و همچنين شكسته شــدن ركورد مساحت 
واگذارى هاى استان اصفهان در بهمن ماه سال جارى، 
نشــان دهنده توفيق اين شــركت در تأمين نيازهاى 
اساسى و ترغيب ســرمايه گذاران به منظور حضور در 

شهرك ها و نواحى صنعتى استان بوده است. 
وى توسعه شــهرك هاى تخصصى و دانش بنيان، 
حمايت و گسترش شــركت هاى مديريت صادرات، 
پرداخت بخش عمده هزينه هاى آموزشــى و حضور 
فعاالن اقتصادى مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى 
اســتان در نمايشــگاه هاى خارجى، پرداخت هزينه 
تغيير تكنولوژيكى شــركت ها تا ســقف يك ميليارد 
ريــال و همچنين پرداخت ٥٠ درصــد از هزينه هاى 
تورهاى صنعتى اين شــركت ها را، بخش كوچكى از 
اقدامات حمايتى شركت شهرك هاى صنعتى استان 
از توسعه صنايع رقابت پذير، دانش بنيان و صادراتگرا 

عنوان كرد.

توسعه صنعتى و فراصنعتى استان
 با رقابت پذيرى و صادرات محورى

واگذارى زمين و تأمين زيرساخت هاى الزم براى سرمايه گذارى بخش هاى توليدى و صنعتى 
در شهرك ها و نواحى صنعتى استان،شرط الزم براى توسعه صنعتى اصفهان است

اخطار اجرايى
شــماره: ٥٨٢/٩٦ ش٩ح به موجب رأى غيابى شــماره ٦٥٧ تاريخ ٩٦/١٠/٢ حوزه 
٩ شوراى حل اختالف شاهين شهر كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه اسماعيل 
شريفى نشانى: مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ ١٥٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال و 
خسارت تأخير تأديه از تاريخ چك ٩٤/١٠/٢٥ تا زمان وصول و مبلغ ٢/٩٣٧/٥٠٠ ريال 
بابت هزينه دادرسى در حق خواهان محمدعلى تقيان فرزند عباسعلى نشانى: شاهين 
شهر- شهرك ميالد خ اســتقالل خ آزادى خ ابرار فرعى ٥ غربى پالك ٢٠، پرداخت 
نيم عشر دولتى نيز به عهده محكوم عليه است. ماده ٣٤ قانون اجراى احكام: همينكه 
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 استيفا 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، صريحاً اعالم نمايد. محكوم عليه تا ٣٠ روز پس از ابالغ 
اجرائيه مى تواند ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعوى اعسار را نيز اقامه نمايد تا 
بازداشت نشود. م الف: ٢٩٧٢ حبيب اسالميان- قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهين شهر /١٢/٦٨٦
فقدان سند مالكيت

شــماره: ١٠٣/٩٦/٤٨٣٠/٢٦- ٩٦/١٢/١٥ آقاى حبيــب ا... ملكوتى خواه به وكالت 
از نعمت ا... ضيائى جزى بموجب وكالتنامه شــماره ٢٠٥٦٢٧- ٩٦/١١/٣٠ دفتر ٣٣ 
شاهين شهر فرزند جعفر باستناد يك برگ استشهاديه محلى كه هويت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است ســند مالكيت خود به شماره المثنى ٠٧٦٨٥٠ را كه به 
ميزان تمامت از ششدانگ به شماره پالك ثبتى ٣٠١/٩١٩١ واقع در بخش ١٦ حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهين شهر) كه در ص ١٤٠ دفتر ٣٧١ ذيل ثبت ١٠١١٥ بنام نعمت ا... 
ضيائى جزى فرزند جعفر ثبت و صادر و تسليم گرديده و بموجب سند قطعى ١٢٧٣٣٠- 
٨٠/٣/٢٦ مورخ ١٣٨٠/٣/٢٦ دفترخانه ٣٣ شاهين شــهر به او انتقال قطعى يافته و 
معامله ى ديگرى هم انجام نشده و بموجب سند شــماره ١٢٧٣٣٢ مورخ ٨٠/٣/٢٦ 
در رهن بانك رفاه كارگران شاهين شهر قرار داشته و نحوه گم شدن جابجايى اعالم 
شده، چون درخواست صدور سند المثنى گرديده، طبق تبصره يك اصالحى ماده ١٢٠ 
آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد كه هر كس مدعى انجام معامله يا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاريخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به اين اداره اعالم و اصل 
سند را ارائه نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسليم خواهد شد. م الف: ٢٩٦٢ ناصر صيادى- رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهين شهر  /١٢/٦٨٧
اخطاريه

آقاى الياس درخشان هوره دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفيت ورثه 
مرحوم على كالنتر ١- اعظم الساات طباطبائى ٢- اسحاق على درخشان به اين شورا 
تقديم نموده و به كالســه ٥٩٦/٩٦ ثبت و وقت رســيدگى به تاريخ ٩٧/٢/٩ ساعت 
٩/٣٠ تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده رديف اول به استناد 
ماده ٧٣ ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسيدگى جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به اين شــورا مراجعه نمايد. در غير اينصورت راى غيابى 
صادر خواهد شد. م الف: ٣٠١١ شعبه ١١ شوراى حل اختالف شهرستان شاهين  شهر 

(مجتمع شماره يك) /١٢/٧١٢
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم شــيرين نظــرى آقاى روح الــه كريمى پور 
دادخواستى به خواسته داورى به طرفيت شما در شــوراى حل اختالف شاهين شهر 
تقديم كه به كالســه ٤٤٦/٩٦ ش١ح ثبت و براى روز ســه شــنبه مورخ ٩٧/١/٢٨ 
ساعت ١٧ عصر تعيين وقت گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به دستو ر شــورا به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج و به شما ابالغ مى گردد 
جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهين شــهر مراجعه و در تاريخ مذكور جهت رســيدگى در اين شورا حاضر 
شويد و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: ٣٠١٥ شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهين شهر (مجتمع شماره يك) /١٢/٧١٣
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به بهروز بابائى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفيت 
شما در شوراى حل اختالف شاهين شهر تقديم كه به كالسه ٥٣٠/٩٦ ش٨ح ثبت و 
براى مورخ ٩٦/٢/٩ ســاعت ٥/٣٠ عصر تعيين وقت گرديده است با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجويز ماده ٧٣ قانون 
آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبــت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج 
و به شــما ابالغ مى گردد جهت دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر 
شعبه هشــتم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهين شــهر مراجعه و در تاريخ مذكور 
جهت رسيدگى در اين شورا حاضر شــويد و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

٣٠١٦ شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان شاهين شهر (مجتمع شماره يك) 
١٢/٧١٤/

 حصر وراثت
ايران محسنى عسگرانى به شناسنامه شماره ٨ به اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره پرونده ٧٦٢ تقديم اين شورا نموده 
چنين اشــعار داشته است كه شــادروان ولى فرزانه ســرج فرزند بهلول به شناسنامه 
شماره ٤ در تاريخ ١٣٩٦/٥/١٢ درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
١- بهنام فرزانه سرج فرزند ولى شماره شناســنامه ١٥٤٠١٦٤٥٩٤ نسبت با متوفى 
پسر ٢- بهناز فرزانه سرج فرزند ولى شماره شناسنامه ١٥٤٠٢١٢٨٦٦ نسبت با متوفى 
دختر ٣- زهرا فرزانه سرج فرزند ولى شماره شناسنامه ١٢٧٢٨٥٥٩١ نسبت با متوفى 
دختر ٤- محمدمهدى فرزانه سرج فرزند ولى شماره شناسنامه ١٢٧٥٥٣٨٧٧٠ نسبت 
با متوفى پســر ٥- ايران محسنى  عسگرانى فرزند اكبر شــماره شناسنامه ٨ نسبت با 
متوفى همسر ٦- خانم ســليمى صومعه شماره شناسنامه ٣٠ نســبت با متوفى مادر. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 
مدت يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٠٠٧ شعبه اول 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهين شهر (مجمع شماره يك) /١٢/٧١٥
حصر وراثت

آقاى اسماعيل صابرى به شناسنامه شماره ١٦٧٤ به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده ٣٧٤/٩٦ تقديم اين شورا نموده 
چنين اشعار داشته است كه شادروان جهان صابرى جمالوئى فرزند حسين به شناسنامه 
شماره ٦٠٨ در تاريخ ١٣٩٠/١١/١٠ درگذشته  و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: ١- اسماعيل صابرى فرزند مصيب شماره شناسنامه ١٦٧٤ نسبت با متوفى فرزند 
٢- محرم صابرى فرزند مصيب شماره شناسنامه ١٤٦١ نســبت با متوفى فرزند ٣- 
حسين صابرى فرزند مصيب شماره شناسنامه: ١٦ نســبت با متوفى فرزند ٤- بهمن 
صابرى فرزند مصيب شــماره شناسنامه ١٤٢٤ نســبت با متوفى فرزند ٥- كيومرث 
صابرى جمالوئى فرزند مصيب شماره شناسنامه ٤٦٨٦ نسبت با متوفى فرزند ٦- ماه 
بيگم صابرى فرزند مصيب شماره شناسنامه ١٤٢٣ نســبت با متوفى فرزند. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 
ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ٣٠٠٤ شعبه اول شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهين شهر (مجمع شماره يك) /١٢/٧١٦
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٣٧٥٩٢١١٣٥١ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٣٧٥٩٢٠٠٩١٢ 
شــماره بايگانى شــعبه: ٩٦٠٩٤٠ تاريخ تنظيم: ١٣٩٦/١٢/١٩ ابالغ دادخواست و 
ضمائم به صديقه قاســمى نژاد فرزند خســرو- شــكرخدا پور عيدى وند- نادر على 
مسيبى- خواهان غالمحسين طايفه قشــقائى دادخواستى به طرفيت خوانده صديقه 
قاســمى نژاد فرزند خســرو- شــكرخدا پور عيدى وند- نادر على مســيبى- ناصر 
متقى زاده- قاســم صابرى- حســين صادقى- اكبر متقى زاده- مطــرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه ٩٦٠٩٩٨٣٧٥٩٢٠٠٩١٢ شــعبه ٢ دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان شاهين شــهر ثبت و وقت رسيدگى مورخ ١٣٩٧/٠٤/٠٥ 
ســاعت ٨:٣٠ تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده ٧٣ قانون آئين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود، 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اســتان اصفهان- شهرستان شاهين شــهر- ميدان امام حسين 
(ع)- خيابان شهيد منتظرى- خيابان شهيد تواليى- دادگسترى شاهين شهر. م الف: 

٢٩٩٦ شعبه ٢ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهين شهر  /١٢/٧١٧
نظريه كارشناس

شماره درخواست: ٩٦١٠٤٦٣٧٥٩١٠٠٠٧٣ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٥٩١٠١٠٧٦ 
شماره بايگانى شعبه: ٩٥١٠٨٤ تاريخ تنظيم: ١٣٩٦/١٢/٢٠ درخصوص دادخواست 
همايون ٢- ســعيد ٣- منور فرهاديان به طرفيت سعيد فرهاديان و رضا اسماعيلى به 
خواسته احراز رسم القباله و و مطالبه با توجه به مجهول المكان بودن سعيد فرهاديان 
ظرف ٧ روز آينده جهت مالحظه نظريه كارشــناس و اظهار هر مطلبى نفيا و اثباتا در 
اين شعبه حاضر شويد. م الف: ٣٠٠٨ شعبه ١ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهين 

شهر  /١٢/٧١٨
ابالغ قرار تأمين

كالسه پرونده: ٨٢٦/٩٦ شماره دادنامه: ٨٠٥- ٩٦/١٢/١٦ تاريخ رسيدگى: ٩٧/١/١٨، 
١٠ صبح مرجع رســيدگى: شــعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهين شهر 
خواهان: سعيده سهامى خدام فرزند ســعيد ش ملى ١٢٨٩٧٣٣٢٧٩ نشانى: شاهين 
شهر- سهراب سپهرى فرعى ٣ شــرقى پالك ٧٢ واحد ٥ خوانده: مسعود بهرام زاده 
فرزند محمد به نشانى مجهول المكان خواسته: صدور قرار تامين خواسته گردشكار: با 

بررسى محتويات پرونده در وقت فوق العاده و اينكه خواهان ضمن تقديم دادخواست 
درخواست تامين خواســته نيز نموده اســت با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظريه 
مشورتى اعضاى شورا ختم رسيدگى اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار مى 
نمايد. قرار تامين خواسته: درخصوص درخواســت سعيده سهامى خدم فرزند سعيد به 
 R طرفيت آقاى مسعود بهرام زاده فرزند محمد به خواسته قرار تامين خواسته معادل
٠/٠٠٠ ٤٥/٠٠ ريال بابت واريزى پرينت بانكى مورخ ٩٦/١١/٦ بانك ملى با توجه به 
محتويات پرونده و نظريه مشورتى شورا و مالحظه مستندات درخواست خواهان و با 
عنايت به اين كه خواهان به موجب فيش سپرده به شماره ٢٢٨٦٢٠ مورخ ٩٦/١٢/٩ 
به مبلغ R ٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال خسارت احتمالى طرف دعوى را توديع نموده است لذا 
درخواست وى وارد تشخيص و مستندا به ماده قانون شــوراى حل اختالف مصوب 
٩٤/٨/١٠ بند (الف- ب- ج- د) مــاده ١٠٨ و مــواد ١١٥ و ١١٦ و ١١٧ قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامين خواسته معادل مبلغ 
٤٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال/ توقيف از اموال بالمعارض خوانــده صادر و اعالم ميگردد قرار 
صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين شــعبه مى باشد. پس از 
ابالغ قابل اجراء مى باشد. م الف: ٣٠١٢ مجتبى رضوانى- قاضى شعبه دهم شوراى 

حل اختالف شاهين شهر /١٢/٧١٩
ابالغ

شماره دادنامه: ٩٦٠٩٩٧٢٧٥٩٣٠١٤٨٢ شــماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٣٧٥٩٣٠٠١٣٥ 
شماره بايگانى شــعبه: ٩٦٠١٥١ تاريخ تنظيم: ١٣٩٦/٠٦/٢٥ خواهان: آقاى مرتضى 
صفرنژاد فرزند حسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهين شهر و ميمه، شهر 
شاهين شهر، عطار ف ١١ شــرقى مجتمع ايليا واحد ٢ خوانده: خانم اراز طهماسيان 
فرزند توماس به نشانى مجهول المكان خواسته: الزام به تمكين. راى دادگاه: دعوى 
آقاى مرتضى صفرنژاد فرزند حسن به طرفيت خانم اراز طهماسيان فرزند توماس به 
خواسته الزام خوانده به تمكين زوجيت به شرح دادخواست تقديمى مى باشد. با توجه 
به شرح خواسته خواهان و مشخصات همسر مندرج در صفحه دوم شناسنامه خواهان 
و اقرار ايشان كه مثبت علقه زوجيت فيمابين طرفين مى باشد و نظر به اينكه خوانده 
على رغم اخطار قانونى در جلسه حاضر نگرديده و دفاع موثرى در قبال دعوى خواهان 
به عمل نيامده و دليل و بينه اى متقن كه متضمن خوف ضرر بدنى يا مالى يا شرافتى 
وى باشد ارائه نكرده و با عنايت به اينكه اصل اوليه بر تمكين زوجه از زوج استوار است 
و با توجه به مفاد مواد ١١٠٢ و ١١٠٣ قانون مدنى كه مقرر داشــته همين كه نكاح به 
طور صحت واقع شــد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در 
مقابل همديگر برقرار مى شود و زن و شــوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند و 
از جمله حقوق زوج تمكين زوجه از وى مى باشــد. لذا دادگاه با عنايت به نظر قاضى 
مشاور خانواده دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخيص و به استناد مواد مذكور حكم 
به الزام خوانده به بازگشت به زندگى مشترك و تمكين از زوج صادر و اعالم مى نمايد 
بديهى است زوج نيز مكلف به حسن معاشرت با زوجه مى باشد و در خصوص خواسته 
خواهان مبنى بر صدورمجوز ازدواج مجدد به شرح دادخواســت تقديمى، از توجه به 
جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله شرح خواســته خواهان و اظهارات ايشان در 
جلسه دادرسى و با عنايت به اينكه طبق قانون و مقررات يكى از شرايط اصلى ازدواج 
مجدد عدم الزام زوجه به تمكين  و داشتن تمكن مالى و احراز مالئت زوج است كه ما 
نحن فيه خواهان دليلى مبنى بر مالئت خود به دادگاه ارائه ننموده است بنا به مراتب 
و صرفنظر از قبولى دعوى تمكين، دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده دعوى 
خواهان را وارد و ثابت تشخيص نداده و به استناد مفهوم مواد ١٦ و ١٧ قانون حمايت 
خانواده مصوب ١٣٥٣ و ماده ١٢٥٧ قانون مدنى حكم بطالن دعوى خواهان را صادر 
و اعالم مى نمايد . راى صادره در خصوص تمكين غيابى و ظرف بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت مذكور ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد و در خصوص صدور 
مجوز ازدواج مجدد حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى 
در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: ١٦٢٢ سيدمجيد عقيلى رئيس 

شعبه او ل دادگاه خانواده شاهين شهر /١٢/٧٢٠
ابالغ

شماره دادنامه: ٩٠٠٩٩٧٣٧٥٩٣٠١٣٢٤ شــماره پرونده: ٨٨٠٩٩٨٣٧٥٩٣٠١٢٦٩ 
شماره بايگانى شــعبه: ٨٨١٢٩٧ تاريخ تنظيم: ١٣٩٠/١٠/٢٩ خواهان: خانم مهرى 
رحمانيان جزى با وكالت آقاى حيدرعلى عارفيان به نشــانى شــاهين شــهر خيابان 
عطار بين ٣ و ٤ شــرقى پالك ١٧ خواندگان: ١- آقاى سعيد يوسفى ٢- آقاى حسين 
خداوردى ٣- خانم شكيبا يوســفى ٤- خانم شراره يوســفى ٥- خانم سحر يوسفى 
خواســته: اثبات زوجيــت. راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم مهــرى رحمانيان 
جزى فرزند نوراله با وكالت آقاى حيدرعلى عارفيان به طرفيت خواندگان به اســامى 
١- شراره ٢- شكيبا ٣- ســحر ٤- ســعيد همگى با نام خانوادگى يوسفى فرزندان 
بصير احمد و ٥- حســين خداوردى به خواسته نفى زوجيت نســبت به خوانده رديف 
پنجم و اثبات زوجيت نســبت به مورث خواندگان رديف اول تــا چهارم مرحوم بصير 
احمد يوســفى و اصالح شناسنامه به شــرح دادخواســت تقديمى، از توجه به جامع 
اوراق و محتويات پرونده و از جمله شــرح خواســته خواهان و اظهارات وى و وكيل 

انتخابى در جلسه دادرســى مبنى بر اينكه مرحوم بصير احمد يوسفى در سال ١٣٦٥ 
با شناسنامه شخص ديگرى به نام حســين خداوردى (خوانده رديف پنجم) خواهان 
را به عقد دائم خود در مى آورد و حاصل زندگى مشــترك آنها چهار فرزند (خواندگان 
رديف اول تا چهارم) مى باشد مرحوم بصير احمد يوسفى در اسفند ماه سا ل ١٣٨٢ بر 
اثر ســانحه تصادف فوت مى كند و جهت اثبات ادعاى خود به شهادت شهود استناد 
مى نمايد بنابراين با توجه به مراتب فوق و گواهى گواهان تعرفه شــده و رونوشــت 
ســند نكاحيه خواهان به شــماره ترتيب ٦٩٦١ مورخ ١٣٦٥/١٠/٢ دفتر رسمى ثبت 
ازدواج شــماره ١٣٦ حوزه ثبت اصفهان و پاســخ اســتعالمات به عمل آمده از اداره 
كل امور اتبــاع و مهاجرين خارجى اســتاندارى اصفهان، اداره ثبــت احوال بروجرد 
به ترتيب به شــماره ٧٠/٧١١٧ مورخ ٨٩/٦/٢٣ و ٣٢/١٠٤/٥٦١٥ مورخ ٩٠/٦/١٩ 
كه جملگى مويد ادعاى خواهان مى باشــد و با عنايت به اينكــه خواندگان عليرغم 
ابــالغ قانونى اخطاريــه از طريق نشــر آگهى در روزنامــه كثيراالنتشــار به لحاظ 
مجهول المكان بودن آنها در جلسه دادرسى حاضر نشده و دفاع موثرى در قبال دعوى 
خواهان معمول نداشــته اســت، دادگاه دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص و به 
استناد مواد ٢٢٠، ١٢٥٩ و ١٢٧٥ قانون مدنى حكم به نفى زوجيت خواهان نسبت به 
خوانده رديف پنجم (آقاى حسين خداوردى چنارى فرزند على محمد) و اثبات زوجيت 
دايم نسبت به مورث خواندگان رديف اول تا چهارم مرحوم بصير احمد يوسفى صادر و 
اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: ٢٨٩٢ محسن بوســعيدى رئيس شعبه سوم محاكم 

عمومى حقوقى شاهين شهر /١٢/٧٢١
ابالغيه

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٣٧٦٠٠٠٤٥٦٥ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٣٧٦٠٠٠٠٤٧٠ 
شماره بايگانى شــعبه: ٩٦٠٦٢١ تاريخ تنظيم: ١٣٩٦/١٠/١٦ به پيوست يك نسخه 
دادنامه به شماره ٩٦٠٩٩٧٣٧٦٠٠٠٠٧٣١ به حضور ارسال مى گردد. م الف: ٢٩٧٧ 

شعبه ٣ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهين شهر  /١٢/٧٢٢
 مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: ١٣٩٦٠٣٩٠٢١٢٨٠٠٠٠١٢ تاريخ آگهى: ١٣٩٦/١٢/٢١ شــماره 
پرونــده: ١٣٩٥٠٤٠٠٢١٢٨٠٠٠٠٣٩ مزايــده امــوال غيرمنقول (اســناد رهنى)- 
به موجــب پرونــده اجرائى كالســه ٩٥٠٠٠٥٣، شــش دانگ زميــن مزروعى به 
شماره پالك ثبتى دويست و هشــتاد و دو فرعى از ســه اصلى واقع در بخش چهار 
گلپايگان ثبت و صادر و مع الواســطه به شــركت كشت و دام دشــتبان گلپايگان به 
شــماره ثبت ششــصد و چهل و شناســه ملى ١٠٢٦٠١٢١٣٩٠ منتقل شده است؛ 
اصل پــالك تا مازاد ســوم طبق ســند رهنى شــماره ٤١١٨٠ مــورخ ٨٤/٠٢/١٩ 
و ســند متمم به شــماره ٤٥٤٥٤ مــورخ ٨٦/٠٩/١١ و اســناد رهنى شــماره هاى 
٥١٤١٩ مورخ ٨٩/١٠/٠٧، ٥١٦٨٧ مــورخ ٨٩/١١/١٦ و ٥٩٦٠٥ مورخ ٩٢/١٢/٢١ 
تنظيمى دفتر اســناد رســمى شــماره يك گلپايگان در قبال طلب بانك كشاورزى

 گلپايگان و حقــوق دولتى در رهن بانك كشــاورزى گلپايگان قــرار گرفته و طبق 
نظر كارشناســان رسمى دادگســترى مورخ پانزدهم بهمن ماه ســال هزار و سيصد 
و نود و شش ملك عرصه و اعيان و آب كشــاورزى و متعلقات به مبلغ پنجاه ميليارد و 
سيصد ميليون ريال ارزيابى شده است. حدود و مشخصات: شماال به طور غيرمستقيم 
به طول هاى دويست و پنجاه و دو متر، سيصد و هشتاد و دو متر، صد و ده متر، صد و 
دو متر و پنجاه و دو متر، شــرقا به طور غيرمستقيم به طول هاى چهارصد و هفتاد متر 
و سيصد و هفتاد متر جنوبا به طول ششصد و ســه متر غربا به طول چهارصد و پنجاه 
متر محدود است به باقيمانده پالك دويســت و هفتاد متر جنوبا به طول ششصد و سه 
متر غربا به طول چهارصد و پنجاه متر محدود اســت به باقيمانده پالك دويســت و 
هفتاد و سه فرعى از سه اصلى فاصله جوى شمالى و شرقى و غربى مرز مورد تفكيك 
و فاصل حد جنوبى جاده آســفالته در و تيكن است. پالك فوق به مساحت چهارصد و 
هشتاد هزار مترمربع مى باشد. پالك مذكور فاقد بيمه مى باشد. پالك فوق از ساعت 
٩ الى ١٢ روز چهارشنبه مورخ پانزدهم فروردين ماه سال هزار و سيصد و نود و هفت 
در اداره ثبت اسناد و امالك گلپايگان واقع در خيابان آيت اله خوانسارى، جنب پمپ 
بنزين از طريــق مزايده به فروش مى رســد. مزايده از مبلغ پنجاه ميليارد و ســيصد 
ميليون ريال شروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود. متقاضيان 
مى توانند از پالك مورد مزايده واقــع در گلپايگان، ابتداى جاده تيكن صحراى نيوان 
بازديد نمايند. الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد 
و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريــخ مزايده اعم از اينكه 
رقم قطعى آن معلوم شده يا  نشده باشــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
خواهد شد و نيم عشــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد، ضمناً چنانچه روز مزايده 
تعطيل رســمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 
برگزار خواهد شد. م الف: ٧٩٣ نورى- مسئول واحد اجراى اســناد رسمى گلپايگان 

١٢/٧٢٤/



١٢استان ٣١٨٦ شنبه  ٢٦ اسفند  ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

مديرعامل شــركت نمايشــگاه هاى بين المللى استان 
اصفهان گفت: در سال ٩٦ بيش از ٤٠ رويداد اقتصادى 

برگزار كرديم.
على يارمحمديان اظهارداشت: ســال ٩٦ را در حالى به 
پايان مى بريم كه شــركت نمايشــگاه هاى بين المللى 
اســتان اصفهان بيش از ٤٠ رويداد اقتصادى در استان 
اصفهان و در كشــور را برگزار كرد و با برنامه ريزى هاى 
دقيقى كه صورت گرفته است، در سال آينده بيش از ٥٠ 
رويداد اقتصادى را برگزار خواهيم كرد تا رونق اشتغال و 

اقتصاد باشد.
وى با بيان اينكه آخرين نمايشــگاه اصفهان مربوط به 

دستاوردها و توانمندى هاى زندانيان شاغل در كارگاه هاى 
زندان هاى استان اصفهان اســت، عنوان كرد: دغدغه 
فرهنگى، كاهش آسيب هاى اجتماعى رونق اقتصادى 
و اشتغال را در كنار دغدغه هاى خود داريم و از همين رو، 

اقدام به برگزارى اين رويداد كرديم.
مديرعامل نمايشــگاه هاى بين المللى استان اصفهان 
در پايان گفت: بنياد تعاون زندانيان عالوه بر توانمندى 
مددجويان و زندانيان در بند، باعث ايجاد جو مثبت روانى 
بين آنها و خانواده هايشان و اشتغال آنها و كمك مادى 
و معنوى براى آنهاست و اميدواريم سال هاى آينده نيز 

نمايشگاه  محصوالت و صنايع زندانيان را برگزار كنيم.

مدير شيالت و امور آبزيان سازمان جهاد كشاورزى استان 
اصفهان گفت: اصفهان با توليد بيش از ٦٦ ميليون قطعه 
ماهيان زينتى، رتبه نخست كشورى را دارا بوده و در حال 
حاضر درحدود يك سوم ماهيان زينتى كشور در اين استان 

توليد مى شود.
مجتبى فوقى اظهار داشت: بيش از ٧٠٠ واحد توليدى در 
شهرستان هاى استان به اين فعاليت اشتغال داشته و زمينه 
اشتغالزايى براى حدود دو هزار وصد نفر ايجاد شده است. 
وى در ادامه با اشــاره به برخى توصيه ها براى نگهدارى 
ماهى قرمز، اضافه كرد: مردم ماهى قرمز مورد نياز خود را 
از فروشگاه هاى معتبر كه در طول سال مبادرت به فروش 

ماهيان زينتى (آكواريومى) مى كنند، تأمين كنند.
فوقى اعالم كرد: تعداد ماهى قرمزى كه براى سفره هاى 
هفت سين خريدارى مى شود، بايد با حجم ظرف نگهدارى 
مطابقت داشــته باشــد. وى با اعالم اينكه تاكنون هيچ 
بيمارى مشــتركى بين ماهيان زينتى و انســان گزارش 
نشده است و از اين بابت، جاى هيچ نگرانى نيست، بيان 
داشت: البته الزم است مواردى رعايت شوند ودر صورتى 
كه شخصى سابقه حساسيت پوستى دارد، در زمان لمس 
كردن ماهيان به منظور تعويض آب حتماً از دستكش هاى 
يك بار مصرف اســتفاده كند، از لمس كــردن و تماس 

ماهيان با دست كودكان خوددارى شود.

ميزبانى از ٤٠ رويداد 
نمايشگاهى در سال ٩٦

بيشترين ماهى زينتى در 
اصفهان توليد مى شود

فروش توليدات يكسال 
دانش آموزان ميمه

دانش آموزان كارآفرين ميمه، توليدات يكسال خود را 
به فروش گذاشتند.

مديـر ايـن آموزشـگاه متوسـطه  اول گفـت: در ايـن 
بازارچـه، محصوالت صنايـع دسـتى ١٢٢ دانش آموز 
اين آموزشـگاه كه در طول سـال تحصيلى ساخته اند، 

به فروش مى رسد.
مريم ناديـان هـدف از توليد صنايع دسـتى به دسـت 
دانش آموزان را هماهنگى ذهن و دست آنان عنوان كرد 
و افزود: فروش محصوالت دانش آموزى باعث فراهم 
شدن زمينه براى كارآفرينى دانش آموزان و همچنين 
افزايش انگيزه توليد صنايع دستى و محصوالت خانگى 

مى شود.
وى افزود: اجراى طرح «جاجيم روى سفال»، «ويتراى 
روى كاشـى و سـراميك»، «شـبه قالى»، «سـاخت 
گل هـاى كريسـتالى»، «چـرم دوزى» و «تزيينـات 
كاغذى» از مهمترين صنايع دستى توليد شده به دست 

دانش آموزان بود.
اين بازارچه تا امروز اسفند در آموزشگاه پروين اعتصامى 
ميمه برپا خواهد بـود و از اول فروردين ١٣٩٧ به غرفه 
ستاد نوروزى واقع در ورودى شهر ميمه منتقل خواهد 

شد.

آغاز به كار شوراى 
پژوهش و فناورى كاشان

معاون استاندار و فرماندار ويژه كاشـان از آغاز فعاليت 
شوراى پژوهش و فناورى اين شهرستان خبر داد.

حميدرضا مؤمنيان گفت: شوراى پژوهش و فناورى از 
هشت كميته تشكيل شده و به منظور استمرار بخشيدن 
به فعاليت ها و ايجاد دبيرخانه اين شورا بر عهده دانشگاه 

كاشان گذاشته شده است.
وى با اشـاره به اعـالم موجوديت كميتـه هاى فرعى 
شوراى پژوهش و فناورى كاشان در آينده نزديك افزود: 
مسئوالن كميته ها، دانشگاه ها و فرماندار تركيب شورا 
را شكل خواهند داد كه البته مسئوالن كميته ها از سوى 

اعضا انتخاب مى شوند.

١٠٠درصد اعتبارات شهردارى 
اردستان تحقق يافت

شـهردار اردسـتان گفت: ٦٠ ميليارد ريال بودجه سال 
جارى ايـن مجموعه بود كـه ١٠٠ درصـد آن محقق 
شده و با افزايش نسبت به مبلغ مصوب، به ١١٨ ميليارد 

ريال رسيد.
محسن حيدرى بيان داشت: مبلغ ١٣٢ ميليارد و ٨٠٠ 
ميليون ريال اعتبار براى سال ١٣٩٧ پيش بينى شده كه 
٢٦ درصد آن هزينه جارى اسـت و ٧٤ درصد به حوزه 

عمرانى اختصاص مى يابد.
وى در تشريح محل تخصيص اعتبارات افزود: بخش 
دوم طرح پارك شهرك حافظ اردستان با اعتبار افزون 
بر چهار ميليارد ريال از محل اعتبارات شهردارى در حال 
اجراست و هم اكنون ٩٥ درصد پيشرفت فيزيكى دارد. 
شهردار اردسـتان همچنين به اجراى طرح بازآفرينى 
شـهرى اشـاره كرد و گفت: بازآفرينى بـه عنوان يك 
فرآيند جامع موجب ارتقى زندگى مردم، توسـعه همه 
جانبه و وحدت رويه بين دسـتگاه هاى خدمات رسان 

خواهد شد و در اين راستا ٢١ طرح تصويب شده است.
او اضافه كرد: اجراى مرحله نخست بازآفرينى اطراف 
مسجد جامع، قنات دو طبقه، مسجد مال يعقوب، مسجد 
خسرو، بازار و مسجد امام حسن مجتبى (ع) در دستور 
كار است و اعتبار اختصاصى به اين طرح ها در سال آتى 

٣٢ ميليارد ريال است.

نابودى يك هكتار از 
جنگل هاى آران

 مدير اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان آران و 
بيدگل از نابودى يك هكتار از جنگل هاى دست كاشت 

اين شهرستان در چهارشنبه سورى امسال خبر داد.
رضا شفيعى اظهار داشـت: نابودى جنگل هاى دست 
كاشت شهرستان شامل بيش از صد اصله درخت سبز 
تاغ اسـت كه درحدود هـزار و ٥٠٠ كيلوگرم را شـامل 

مى شود.

خبر

نصف جهــان  بانك شــهر طرح هاى خوبــى با محوريت 
اينكــه حجم بانكــدارى بايــد روز بــه روز كمتر شــود 
و بــه ســمت الكترونيكى شــدن بــرود در حــال اجرا 

دارد.
سرپرســت بانك شــهر اصفهان با اعالم اينكــه ما براى 
تســهيالت ارزى هيچ محدوديتى نداريم، گفت: فاينانس، 
ريفاينانس، حواله و برات خدمات ارزى بانك شهر هستند و 
اين در حالى است كه در ارائه تسهيالت ارزى هيچ محدوديتى 
نداريم. پرداخت اين تسهيالت در كشور ممنوع است ولى در 

مناطق آزاد مشكلى ندارد. 
حسن خدابنده  گفت: بانك ها ملزم هستند تا سقف ٨٠ درصد 
منابع  خود را تسهيالت بدهند. منابع بانك شهر در اصفهان ٤٦ 
هزار ميليارد ريال است كه از كليه بانك ها به غير  از قوامين كه 
منابعش غير نقدى است جلوتر است. خدابنده همچنين گفت: 
سقف ارائه تسهيالت بانك شهر به سپرده گذاران متفاوت 
است؛ براى مثال براى  پزشكان تا سقف ٥٠٠ ميليون تومان، 
وكًال ٢٠٠ ميليون تومان و افــراد عادى صد ميليون تومان 

تسهيالت پرداخت مى كند.
وى عنوان كرد: در ايام عيد ١٩ شعبه، ١٤ باجه و ٣٨ شهرنت 
در اصفهان فعال خواهند بود و شعب كشيك بانك شهر در 
اصفهان روزهاى اول، سوم، دهم و سيزدهم فروردين براى 

رفع مشكالت بانكى مردم فعال است.
خدابنده با اعالم اينكه در ٢٩ اسفند دستگاه هاى ATM بانك 
شهراســكناس نو به مردم مى دهد گفت:  براى كارت هاى 

خودپرداز بانك شــهر تا مبلغ ٥٠٠ هزار تومان و براى ديگر 
كارت هاى بانكى تا ســقف ٢٠٠ هزار تومان اسكناس نو 

پرداخت مى شود.
 خدابنده با بيان اينكه عمده تســهيالت ما به شهردارى ها 
پرداخت مى شود گفت:  شهردارى به بانك شهر مبلغ ٤٠٠ 
ميليارد تومان بدهى دارد كه مبلغ ٢٧٠ ميليارد تومان از كل 
بدهى را به صورت تهاتر زمين به بانك شهر پرداخت كرده 

است.
سرپرست بانك شهر استان اصفهان از پرداخت تسهيالت 
به مبلغ پنج هزار ميليارد تومان به شهردارى در آينده نزديك 
خبر داد و گفت: بانك شهر براى خط دوم مترو مبلغ پنج هزار 

ميليارد تومان به شهردارى تسهيالت مى دهد. 
وى در ادامه به سه طرح تســهيالت بانك شهر با امتيازات 

خوبى كه دارد اشــاره كرد و افزود: طرح هاى ســپرده سر 
آمد مسكن شهر، نشان شــهر وكاراى شهر در راستاى ارائه 
خدمات بهتر و كسب رضايتمندى بيشتر شهروندان اجرايى 

شده است.
خدابنده تشريح كرد: در طرح «سپرده سر آمد مسكن شهر» 
شهروندان مى توانند با ســپرده گذارى دراين طرح پس از 
گذشت سه ماه و متناسب با ميانگين موجودى سپرده خود، از 
تسهيالت بانك شهر با نرخ هاى ١٢ تا ١٨ درصد تا سقف يك 
ميليارد ريال و اقساط ٣٦ تا ١٢٠ ماه بهره مند شوند. همچنين 
در طرح «سپرده نشان شهر» پس از گذشت حداقل سه ماه و 
متناسب با مبلغ سپرده گذارى، امكان اخذ تسهيالت معادل 
نيم تا دو برابر مبلغ سپرده گذارى را با نرخ هاى ٤ تا ١٢ درصد 
و بازپرداخت ١٢ تا ٦٠ ماه خواهند داشت و در طرح«كاراى 
شهر» نيز شهروندان امكان دريافت تسهيالت معادل حداكثر 
٩٠ درصد مبلغ سپرده خود با نرخ سود ٣درصد باالتر از سپرده 
و به شرط بازپرداخت اقساطى با دوره بازپرداخت حداكثر ٣٦ 

ماه يا دفعتاً واحده با مدت حداكثر سه ماه را خواهند داشت.
سرپرست بانك شهر اســتان اصفهان متذكر شد: باتوجه 
به اينكه هر زمان مشــترى درخواست كند، امكان پرداخت 
تسهيالت توسط شعبه وجود دارد، مشترى مى تواند سپرده 
گذارى بلند مدت در بانك داشــته باشد و به محض نياز، به 
جاى برداشت سپرده كه منجر به نرخ شكست و كاهش سود 
دريافتى مشترى مى شود براى تأمين نياز از بانك تسهيالت 

دريافت كند.

 سرپرست بانك شهر اصفهان خبر داد:

٢٩ اسفند از دستگاه هاى خودپرداز اسكناس نو بگيريد

اعظم محمدى

شهرداران شــهرهاى كوچك در يك فصل گفتگو 
با نصف جهان به مشــكالت و دغدغه هاى شهر و 
شهردارى اشاره كردند. در اين گزارش به مشكالت 
مشترك بين شهردارى ها به عنوان مشكالت اصلى 
آنها و همچنين به راهكارهايــى كه براى حل اين 

مشكالت ارائه دادند، مى پردازيم.

ماليــات بر ارزش افــزوده به  موقع 
پرداخت شود

عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از سوى دولت 
به طور پيوســته و دقيق، باعث مســكوت ماندن 
درآمدهاى شهردارى ها شده است كه اين موضوع 
بيشتر شهردارى هاى شــهرهاى كوچك را درگير 
كرده است. شهرداران در خصوص راهكار حل اين 
معضل اظهار كردند دولت سليقه اى كار نكند بلكه 
طبق قانون عمل كند تا با دريافت به موقع ماليات، 
بتوان بخشى از مشــكالت هزينه اى شهردارى را 
حل كرد و به مردم خدمات بهتر ارائــه داد. ناگفته 
نماند كه شــهردارى ها طبق ماده ٧٧ مى توانند به 

موقع مطالبات را وصول كنند.

پرداخت تسهيالت با نرخ بهره پايين 
به كشاورزان

اكثرمردم شــهرهاى كوچك اســتان اصفهان به 
كشاورزى و دامدارى مشغول هستند كه در ده سال 
اخير، بحران خشكسالى و كم آبى، وضعيت شغلى را 
براى آنان سخت كرده به طورى كه براى مقابله با آن 
توان مالى پايينى دارند و نمى توانند از تجهيزات به 
روز براى آبيارى استفاده كنند. بنابر گفته شهرداران 

اين شــهرها، راهكار رفع اين وضعيت نامســاعد، 
حمايت دولت در قالب پرداخت تسهيالت بانكى با 
نرخ بهره كم است تا بتوان براى آبيارى نوين اقدام 

كرد.

اســتقرار صنايع تبديلــى در كنار 
كشاورزى و دامدارى

شهردارى ها براى توسعه شهر در تالش هستند تا 
بتوانند ضمن ارائه خدمات بهتر، در آمد زايى خوبى 
داشته باشــند. ولى آنچه به نقل از شهرداران گفته 
شده، نبود اشتغالزايى و بحران خشكسالى است كه 
باعث مهاجرت مردم به شهرهاى بزرگ شده است 
به طورى كه روز به روز از جمعيت اين شهرها كاسته 
مى شــود. بنابراين براى جلوگيرى از اين وضعيت، 
اســتقرار كارگاه هاى كوچك مرتبط با كشاورزى و 
دامدارى در قالب صنايع تبديلى و مســتقر در حريم 
شــهرى، راهكار حل مشكل از ســوى شهرداران 

عنوان شده است.

پرداخت عوارض نوسازى 
در برخى شــهرهاى كوچك عوارض نوســازى از 
ســوى مردم به موقع پرداخت نمى شــود كه اين 
مشكالت شهردارى را تشديد مى كند زيرا شهردارى 
ســازمانى غير دولتى اســت كه درآمدش از طريق 
پرداخت عوارض توســط مردم تأمين مى شــود. 
راهكار مرتفع سازى اين مهم بنابر گفته شهرداران، 
فرهنگسازى پرداخت عوارض نوسازى است. يعنى 
بايد مردم را آگاه كرد كه اين عــوارض براى ارائه 
خدمات بهتر شهرى و رفاه حال شهروندان از سوى

 شهردارى ها هزينه مى شود.

مسئول كميسيون آموزش اتحاديه نانوايان اصفهان 
گفت: كد بهداشتى، نشان دهنده توليد نان در مكانى 
داراى مسئول فنى اســت كه همه اصول و فنون از 
نظر بهداشت محيط و بهداشــت كارمندان در آن 

رعايت مى شود. 
محمدرضــا خواجــه با اشــاره به اينكــه عرضه
 نان هاى غيربهداشتى در واحدهاى صنفى ممنوع 
است، اظهاركرد: براســاس چهل و يكمين مصوبه 
جلســه كارگروه علمى گندم و آرد و نان استان، هر 
فردى كه قصد توزيع نان در  مراكز مختلف محلى را 

دارد، بايد از دو فرم ويژه به عنوان شناسنامه برخوردار 
باشد. وى با بيان اينكه اتحاديه معتقد است كه فرد 
توزيع كننده نان در مراكز محلى بايد از نشانى دقيق 
برخوردار باشــد تا كميته بازرسى اتحاديه بتواند در 
اين زمينه نظارت كافى را داشته باشد، افزود: داشتن 
شناسنامه و كد بهداشتى براى توزيع كنندگان نان 
ضرورى است و كد بهداشتى نشان دهنده توليد نان 
در مكانى داراى مسئول فنى است كه همه اصول و 
فنون از نظر بهداشت محيط و بهداشت كارمندان 

در آن رعايت مى شود. 

چكيده گفتگوى شهرداران استان با روزنامه نصف جهان در سال ٩٦

عمده ترين مشكالت شهردارى هاى شهرهاى 
استان اصفهان چيست؟

كد شناسه بهداشتى براى توزيع نان ضرورى است

توزيع ميوه هاى نوروزى از ديروز در بازارهاى كوثر 
مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان گفت: از  روز جمعه ميوه هاى نوروزى 

در ١٣ بازار روز كوثر و جنب پايانه مسافربرى صمديه توزيع شد.
اصغر كشاورز راد اظهار داشــت: بازارهاى روز كوثر براى ارائه خدمات به شهروندان در روزهاى پايانى سال از 

ساعت ٨ تا ٢٢ و در ايام نوروز از ساعت ٨ تا ٢١ به جز روز اول فروردين ماه به صورت يكسره فعال هستند. 
وى با بيان اينكه توزيع ميوه هاى نوروزى در ١٣ بازار روز كوثر و جنب پايانه مسافربرى صمديه از ديروز  آغاز شد، 
افزود: با قيمت مصوب دولتى، قيمت هر كيلو سيب دو هزار و ٤٠٠تومان و هر كيلو پرتقال هزار و ٧٠٠تومان است. 

ساسان اكبرزاده

«بهار سال آينده در استان اصفهان بارش هاى رگبارى 
به خصوص در نيمه غربى داريم و اين كم بارشى نسبت 
به شرايط نرمال و سال گذشــته در سرچشمه بيشتر به 
چشم مى خورد. اين درحالى است كه از اوايل فروردين 
٩٧، بين يك تا ١/٥ درجه سانتيگراد افزايش دما خواهيم 

داشت.»
مديركل هواشناسى استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
اين مطلب را اعالم كرد و گفت: شــرايط امروز جهان، 
كشور و اســتان اصفهان به گونه اى است كه مردم و 
در كالن، تصميم گيران و تصميم ســازان بايد تدابير 
الزم براى ســازگارى با كم آبى و خشكسالى را اتخاذ 

كنند. 
مجيد بيجندى اظهار كرد: امروز مــى توان چهره جبر 
طبيعت را در اســتان مشــاهده كرد و بايد آمادگى در 
حوزه مديريت با رخدادهاى طبيعى، وجود داشته باشد 
و روند سازگارى با اين تغييرات را آهسته آهسته تجربه

 كنيم. 
وى با بيان اينكه اگر در گذشــته روند معنادارى به كار 
گرفته مى شــد امروز بــه بهترين نحو مى توانســتيم 
مشكالت خشكســالى و آبى را مديريت كنيم، افزود: 
امروز بايد به ســوى يــك مديريت دقيــق، علمى و 

كارشناسى حركت كرد. 
بيجندى اســتان اصفهان را استانى كم بارش در كشور 
در سال جارى اعالم كرد و گفت: درصد تغيير بارش در 
استان اصفهان از اول مهر تا بيستم اسفندماه سال جارى 
در مقايسه با مدت مشابه ســال گذشته كاهش داشته 
و استان اصفهان پنجمين استان كشــور در حوزه كم 
بارشى است و نسبت به ســال گذشته ٥٨ درصد كمبود 

بارش داشته است. 
مديركل هواشناسى استان اصفهان، وضعيت استان در 
بلندمدت نسبت به سال گذشته را هم وضعيت بهترى 
ندانسته و مى گويد: اســتان اصفهان در كشور، در رده 
پنجم، كمترين ميزان بارش دريافتى را داشــته است. 

وى گفت: اما وضعيت شهرستان هاى استان اصفهان 
در تغيير بارش در مقايسه با بلندمدت به گونه اى است 
كه ميزان كم بارشــى در ميمه، داران و ... با درصدهاى 
متفاوت كمتر از ميزان قابل پيش بينى بوده اســت و در 
ميمه نسبت به آمار بلندمدت ٨٥ درصد نزوالت آسمانى 
كمتر بوده اســت و در اكثر شهرستان ها در سال جارى 
كم بارشى داشــتيم ولى در ورزنه، كبوترآباد و... ميزان 

بارش نسبت به سال گذشته رشد داشت. 
وى خاطرنشان كرد: در كل اســتان اصفهان تا بيستم 
اسفندماه ســال جارى بايد در يكســال زراعى ميزان 
دريافت بارش ٦٥ درصد باشــد كه تا امروز ٢٠ درصد 
بارش دريافت كرده است. اين درحالى است كه شرايط 
در شهرســتان هاى اســتان اصفهان هم در اين زمينه 

خوب نيست و ميزان بارش كمتر است. 
مديــركل هواشناســى اســتان اصفهــان در ادامــه 
موضوع مهم دما را پيش كشــيد و افزود: آمارها نشان 
مى دهد در بهمن ماه سال جارى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته، اكثر شهرستان هاى اســتان افزايش 
دما داشــته اند و دماى ايســتگاه هاى استان اصفهان 
هم در بهمن ماه سال جارى نشــان مى دهد در شرق 
اصفهان دماى ٢٥ درجه ثبت شده كه اين نشان از تغيير 

اقليم دارد. 
وى از ٢١ سال خشكسالى در اســتان اصفهان تا امروز 
خبر داد و گفت: در دوره هفت ساله نيز ٩٧ درصد استان 
دچار طبقات مختلف خشكســالى بوده و فقط ٣ درصد 
در زمان خشكســالى بلندمدت وضعيت نرمال بود. اين 
درحالى است كه در اين راستا ٩٥ درصد جمعيت استان 
دچار خشكســالى بلندمدت هســتند كه اين اثراتى در 

كشاورزى، مهاجرت و... به جا مى گذارد. 
مديركل هواشناسى استان اصفهان اظهار كرد: ميزان 
بارش دريافتى استان اصفهان تا بيستم اسفندماه سال 
جارى ٣١/٦ ميليمتر بوده كه نسبت به بلندمدت مشابه 
٦٨ درصد و نسبت به سال گذشــته ٥٨ درصد كاهش 

دارد. 

بيجندى ارتفاع برف را فاكتور مهمى براى حوضه زاينده 
رود برشمرد و گفت: ميزان بارش برف در كوهرنگ در 
سال گذشته، ١٦ ســانتيمتر بود ولى امسال صفر بوده 
اســت و جمع بارش ها در كوهرنــگ از مهرماه تا ٢٠ 

اسفند، ٤٠٠ ميليمتر بود. 
بيجندى افزود: ضرورت دارد با تدبير مســئوالن كشور 
و استان، بهترين راهكار براى سازگارى با اقليم فراهم 

گردد.
وى اذعــان كــرد: امــروز در كشــورهاى جهان آب 
براى شــرب و اســتحمام در هتل ها از هم جدا شده، 
اما ما ايــن ابتدايى تريــن كار را هم نتوانســتيم انجام 

دهيم. 
مديركل هواشناسى استان اصفهان درخصوص بارورى 
ابرها هم گفــت: بارورى ابرها يك اصــل علمى قابل 
قبول اســت و اساســاً ما بارورى ابرها را رد نمى كنيم 
امــا معتقديــم بايــد ايــن كار علمــى و تخصصى و 
كارشناسانه بررســى شــود و تجهيزات الزم نيز مهيا

 باشد.
بيجنــدى ادامــه داد: مركز بــارورى ابرها ٢٠ ســال 
اســت در يــزد فعاليــت مى كند كــه اگــر اثربخش 
بــود، امروز مــا گيــالن ديگــرى در مركز كشــور

 داشتيم. 
وى در ادامه افــزود: فرمانده هوافضاى ســپاه و وزير 
نيرو با رئيس سازمان هواشناســى كشور جلسه داشته 
و ديدگاه هاى هواشناسى بررســى و قرار شد پيرامون 

بارورى ابرها مطالعات الزم صورت پذيرد. 
معاون توســعه و پيش بينى هواشناسى استان اصفهان 
هم با بيان اينكــه وضعيت كم بارشــى در كوهرنگ 
امسال بى ســابقه بود، گفت: همزمان با كم بارشى ما 
افزايش دما در ســال زراعى جارى را داشــتيم. حاجى 
بابايى افزود: در حــال حاضر ١٣ درصــد مخازن آبى 
استان اصفهان پر است و رطوبت خاك در اكثر مناطق 
اســتان، پايين اســت  و بارش مؤثر در منطقه نخواهد

 بود.

بايد با 
جبر طبيعت در 
اصفهان سازگار 
شويم
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اجراى کف سازى 
وسنگفرش پارك 
سرچشمه خوانسار

 منظر و ســیماى شــهر از ارکان مهم و اصلى هر شهر 
اســت که در این میــان، زیبایى جداره هاى شــهرى 
در حفــظ زیبایى و هویت شــهر نقش مهمــى را ایفا 

مى کند.
آنچه که امروزه در شــهر ها خودنمایى مى کند، سیما و 
منظر شــهرى اســت که در واقع تأثیر فوق العاده اى بر 
شهر و شــهروندان دارد. توجه به مقوله زیبایى شهرى، 
موضوعى در راستاى پاســخگویى به نیازهاى روحى و 
روانى شــهروندان در محیط هاى شهرى است، به ویژه 
اینکه در جهان امروز به ســبب تغییر شیوه هاى زندگى 
و ظهور نیازهاى جدید، بیش از گذشــته پرداختن به آن 

ضرورى است.
زیباسازى شهر یکى از ملزومات اجتناب ناپذیر شهرهاى 
امروزى است و با ماشینى شدن شهرها، لزوم زیبایى در 
شهر براى همه احساس مى شــود و بطور کلى مى توان 
سیماى شهرى را با نماى ساختمان ها اعم از مسکونى، 
تجــارى، ادارى، باجه ها، ایســتگاه هاى اتوبوس، باجه 
تلفن، نورآرایى معابر، فضاهاى سبز و آب نماها در شب، 
تبلیغات اعم از ثابت و متحرك، وســایل نقلیه عمومى، 
ویترین و تابلوى مغازه ها، پوشش و آرایش شهروندان و 
بطور کلى ویژگى هاى کاربرد رنگ در فضاهاى شهرى 
عنوان کرد که در این میان زیبایى جداره هاى شهرى و 
نماهاى شهر و دیوار هاى آن از اهمیت باالیى برخوردار 

است.
شهروندى که در هنگام پیاده روى چشمش به جداره هاى 
شهرى مى افتد و یا شــهروندى که در هنگام رانندگى 
توجهش به زیبایى هاى جداره هاى شــهر مى افتد و یا 
مســافرى که در هنگام گردش در یک شــهر، منظر و 
سیماى  آن شــهر برایش جذاب به نظر مى رسد، همه 
این ها حکایت از لــزوم و اهمیت زیبایــى جداره هاى 

شهرى دارد.
در واقع در دنیایى که ساختمان ها و آپارتمان هاى سنگى 
روز به روز در شــهرهاى آن قد مى کشند و انسان ها هر 

پیشــه خود مى دانــد و دیوار هاى شــهر را تبدیل به 
تابلویى براى تبلیغات و رونق بازار خود کرده اســت، 
نه تنها یک نقطه از شــهر، بلکه چندین نقطه از شهر 
را انتخاب مى کند و بــدون توجه، تبلیغــات خود را 
روى دیوار ها مى چســباند که اگر مأموران شهردارى 
نیز بخواهنــد آن را بکننــد، باز هم اثــر آن بر دیوار 

مى ماند.
و یا شــهروندى که یکى از عزیزان خود را از دســت 
داده ،از جداره هــاى شــهر و دیوار هــاى کوچه ها و 
خیابان ها براى نصب اعالمیه اســتفاده مى کند و یا 
شهروندانى که با افشــانه و یا هر وســیله دیگرى، 
شــماره تلفن هاى خود را براى تبلیغات روى دیوار ها 
مى نویســند و یا شــهروندانى که دیوارهاى شهر را 
براى نوشــتن یادگارى انتخاب مى کنند، این ها همه 
نمونه هایى اســت که دیوار هاى شــهر را با تابلوى 
تبلیغاتى اشــتباه گرفته اند و بــدون هیچ توجهى به 
سیماى شــهرى آســیب مى زنند و کارى هم ندارند 
که ســاالنه چه میزان براى زیباسازى و حفظ زیبایى 
جداره هاى شهرى هزینه مى شود و نه تنها حقوق خود 
به عنوان یک شــهروند را زیر پا مى گذارند، بلکه به 

بیت المال هم دست درازى مى کنند.
■■■

با این تفاســیر و با توجه به اهمیت منظر و ســیماى 
شهرى و نقشى که جداره هاى شهرى در زیبایى هر 
شــهر دارد و زحمات و هزینه هایى که صرف زیبایى 
منظر شهرى مى شــود و هزینه هایى که براى اجراى 
اقدامات مختلف از جمله اجراى نقاشــى دیوارى بر 
جداره هاى شــهرى و یا طرح هاى مختلف مى شو،د 
لزوم حفــظ زیبایــى جداره هاى شــهرى عالوه بر 
اینکه جزء وظایف هر شــهروند اســت، بلکه رعایت 
نکــردن آن ،پایمال کردن حقوق شــهروندى و زیر 
پا گذاشــتن حق و حقوق بیت المال و اموال عمومى

 است.

روز ناگزیر به دیدن فضاها و ســاختمان هاى بى روح سنگى هســتند، این زیبایى 
جداره هاى شهرى و نما بخشــیدن به آن اســت که مى تواند روح تازه اى در شهر 
بدمد و انســان را از فضاى خشک ســیمانى و سنگى رهایى ببخشــد. نقاشى ها، 
رنگ ها و یا طرح هایى که روى جداره هاى شــهرى کار مى شــود، آنچنان تأثیرى 
بر روان شــهروندان دارد که گویى او را به دنیاى دیگــرى دعوت مى کند و همین 
زیبایى هاى شــهر اســت که مى تواند خاطره هر شهر را در دل انســان زنده نگاه 

دارد.

■■■
شهردارى به عنوان یکى از ارکان مهم و تأثیرگذار در مدیریت شهرى، مى تواند نقش 
به سزایى در امر زیباسازى شهر ایفا کند و بخشــى از معضالت و ناهماهنگى ها را 
از چهره شهر مرتفع سازد. از همین رو شــاهد هستیم که شهردارى ها در شهر هاى 

مختلف براى زیباسازى جداره هاى شهرى اقدامات مختلفى انجام مى دهند.
■■■

شــهروندى که جداره ها و دیوار هاى شــهر را محلى براى نصب تبلیغات کسب و 

برنامه ریزى و انتظام بصرى در سیماى شهرها

ضرورت اهتمام شهروندان
 و قـوانین شهــردارى بر حفظ سیمـاى شهـرها 

فرا رسیدن فرا رسیدن 2525  اسفنداسفند  سالروزسالروز  شهادتشهادت  سردارسردار  سرلشکرسرلشکر  
شهیدشهید  مهدىمهدى  باکرىباکرى  که بهکه به  نامنام  روزروز  شهردارشهردار  نامگذارىنامگذارى  
شده است را به همه فعاالنشده است را به همه فعاالن  عرصهعرصه  مدیریتمدیریت  شهرىشهرى

    در استان اصفهاندر استان اصفهان  تبریک عرض مى نماییم.تبریک عرض مى نماییم.
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شهردار شــهرضا گفت: عملیات اجرایى آزادسازى مسیر 
خیابان شهید کشورى در شهرضا آغاز شده و تا این مرحله، 

اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه شده است.
رحیم جافرى عنــوان کرد: یکى از مهمترین مشــکالت 
شهروندان شهرضا، ترافیک است که در مسیرهاى مختلف 

مشکالت زیادى را براى شهروندان ایجاد کرده است.
وى ادامه داد: شهردارى شهرضا بارها طرح هاى مختلفى را 
در شوراى ترافیک شهرستان و کمیته هاى فرعى مطرح و 
پس از اخذ مصوبات مراجع ذیصالح، اجرا کرده تا بخشى از 

معضالت موجود در این زمینه برطرف شود.
شهردار شهرضا بیان داشــت: یکى از بهترین راهکارهاى 

موجود براى حل معضل ترافیک شهرى، احداث خیابان هایى 
است که بتواند بار ترافیکى را به مناطق دیگر انتقال دهد.

وى تصریح کــرد: این طــرح باهدف صرفــه جویى در 
وقت شــهروندان در ترددهاى شــهرى، کاهش ترافیک 
و روانســازى عبور و مرور خودروها پیش بینى شــده و به 
عنوان یکى از پروژه هاى اولویت دار شــهردارى پیگیرى 

مى شود.
شهردار شهرضا عنوان کرد: براى اجراى این طرح، در نیمه 
دوم سال جارى اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه شده 
است و به عنوان یکى از طرح هاى مهم شهردارى در سال 

آینده دنبال خواهد شد.

شــهردار اردســتان گفت: طرح بازآفرینى احیاى بافت هاى 
تاریخى شــهر اردســتان با اعتبار اولیه 12 میلیارد ریال آغاز 

شده است.
محسن حیدرى اظهار داشت: فازهاى طرح بازآفرینى احیاى 
بافت هاى تاریخى اردستان از سال 96 تا سال 1400 به طول 

مى انجامد.
وى افزود: فاز اول این طرح، با اعتبارى بالغ بر 12میلیارد ریال 
شامل کف سازى، بدنه  سازى و حذف بافت هاى فرسوده اطراف 

مسجد جامع اردستان در حال انجام است.
شهردار اردســتان فاز دوم طرح بازآفرینى شهرى را، با اعتبار 
30میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این طرح از ابتداى ســال 

97 شروع مى شود که شامل بازآفرینى بافت و مسیرهاى قنات 
دوطبقه، بازآفرینى مسجد خسرو، مسجد مال یعقوب و مسجد 

تاریخى امام حسن(ع) محله بازار اردستان است.
حیدرى بابیان اینکه امیدواریم با برنامه ریزى که صورت گرفته 
است، بتوانیم تا پایان سال 1400 پروژه هاى بازآفرینى را به اتمام 
برسانیم، خاطرنشان کرد: هدفى که در طرح هاى احیای بناهاى 
تاریخى داریم، این است که ابنیه تاریخى را از وضعیت کنونى 
آن نجات دهیم. وى افزود: تالش داریم تا قبل از نوروز97 فاز 
استفاده توریست و گردشگر از مسجد جامع را آماده کنیم و در 
پایان بازآفرینى مسجد جامع، از ورود ماشین آالت به اطراف آن 

جلوگیرى مى شود.

آغاز آزادسازى مسیر خیابان 
شهید کشورى شهرضا

اجراى بازآفرینى شهرى در 
بافت تاریخى اردستان

پاکسازى و شست و شوى 
جداول سطح شهر نایین 

روابط عمومى شـهردارى نایین اعالم کـرد: در حال 
حاضـر پاکسـازى و شسـت و شـوى جداول سـطح 
شـهر نایین قبل از رنگ آمیزى، باهدف حفظ زیبایى 
شهرتوسـط واحدخدمـات شـهرى درحـال انجـام

 مى باشد.

حضور بانوان در شهردارى 
فوالدشهر پررنگ تر مى شود

فرهاد سلیمى، شهردار فوالدشهر با اشاره به سیاست 
مدیریـت شـهرى در جهـت اسـتفاده از پتانسـیل و 
ظرفیت هـاى بانوان در مجموعه شـهردارى ، گفت: 
در جهت اهمیت به کار خانم ها و سیاستى که داریم، 
حضـور بانـوان را در شـهردارى پررنگ تـر خواهیم 

کرد.
وى خطاب به بانوان شاغل در شهردارى گفت:  توقع 
ما این است که نقش و راندمان کارى خود را در محیط 

کار افزایش دهید.

بهسازى حاشیه بلوار قطب 
راوندى کاشان

سرپرست منطقه5 شهردارى کاشان گفت: بالغ بر 2/5 
میلیارد ریال براى بهسازى حاشیه بلوار قطب راوندى 

صرف مى شود.
 ابوذرمیرزابیگى از انجام عملیات بهسازى حاشیه اى 
بلوار قطب راونـدى حدفاصل شـهردارى منطقه5 تا 
پارك آیـت ا...مدنى خبر داد و گفت: هـدف از اجراى 
این پروژه، بهسازى حاشیه هاى فضاى سبز، جدول 
گذارى و سـاخت کانیو در مقابل مغازه هـاى واقع در 

بلوار قطب راوندى بوده است.
وى افزود: براى اجراى این پـروژه، دو میلیارد و 515 
میلیون  ریال اعتبار صرف شده است و تا انتهاى بهار 

سال پیش رو قابل بهره بردارى است.

فضاى سبز، مهمترین زیرساخت 
اجتماعى شهرى است

شـهردار چرمهیـن گفـت: هـدف از کاشـت نهـال، 
تنها اشـاعه فرهنـگ صیانـت از منابع طبیعـى بوده 
و معتقدیـم بـا حمایـت از منابـع طبیعـى بـه عنوان 
میراث ملى مى توان آن را به نسـل هاى آینده انتقال 

دهیم.
شهاب ثابت راسخ اظهارداشت: با نگاه به آیات قرآن 
کریم و روایات و سیره زندگى اهل بیت (ع) مى بینیم، 
هیچ مکتبـى همانند دین مبین اسـالم بـه طبیعت و 

محیط زیست اهمیت نداده است.
وى فضاى سـبز را یکى از مهمترین زیرساخت هاى 
اجتماعى شهرى دانسـت و عنوان کرد: نقش فضاى 
سبز و درختان در حفظ محیط زیست شهرى بر کسى 
پوشیده نیسـت و با توجه به صنعتى بودن شهرستان 
لنجا،ن درختان نقش بسـیار مهمـى را در زندگى ایفا 

مى کنند.
شهردار چرمهین خاطرنشـان کرد: درختان به منزله 
ریه هاى یـک شـهر تلقى مى شـوند و نقـش مهمى 
در تامیـن سـالمت تـک تـک شـهروندان دارد و از 
این رو، شـهردارى چرمهیـن به کاشـت و نگهدارى 
درختـان و فضاى سـبز شـهرى نگاهـى ویـژه دارد، 
چراکه در چنین شرایطى مسئله درخت و درختکارى 
تنهـا راه حـل مناسـب بـراى مبـارزه بـا آلودگى هـا 

است.

نصب المان مادر در زرین شهر 
شهردار زرین شـهر از نصب المان مادر تا پایان سال 
در زرین شـهرخبر داد و گفـت: این المـان را به تمام 
مادران به ویژه مادران شـهداى دفـاع مقدس تقدیم 

مى کنیم.
میثـم محمـدى یـادآور شـد: بـا توجـه بـه اهمیـت 
جایگاه مـادر در جامعه، شـهردارى زرین شـهر اقدام 
به سـاخت المان مادر کـرد و در تالش هسـتیم این 
المان تا پایان سـال در زرین شـهر نصب  و رونمایى 

کنیم.

روى خط

مدیرکل دفتر نوســازي، تحــول اداري و فناوري اطالعات ســازمان 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشــورگفت: شناسه ملی به شهرداري ها، 
سازمان هاي وابسته به شهرداري ها، دهیاري ها، شوراهاي اسالمی شهر، 
شهرستان، بخش و روستا  بر اساس فرآیندي که از سوي دبیر هیئت ماده 
9 آئین نامه پایگاه اشخاص حقوقی تعریف شده است، اختصاص می یابد.

عباس کرکه آبادي اظهار داشــت: اختصاص شناسه ملی شهرداري ها و 
سازمان هاي وابســته به آنها و دهیاري ها بر اساس فرآیندي که از سوي 
دبیر هیئت ماده 9 آئین نامه پایگاه اشــخاص حقوقی تعریف شده است، 

تهیه مى شود.
وي افزود: بدین منظور ابتدا باید فــرم «دبیرخانه هیئت ماده 9 آئین نامه 

پایگاه اشخاص حقوقی تهیه و ارسال شود.
کرکه آبادي خاطرنشان کرد:  الزم به ذکر است بر اساس مصوبه هیئت 
وزیران، اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی الزامی بوده و بر 
اســاس تایید وزارت کشور، شناسه ملی به شــهرداري ها، سازمان هاي 
وابسته به شهرداري ها ، دهیاري ها و شوراهاي اسالمی شهر و روستاي 

کشور اختصاص می یابد.
مدیرکل نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور افزود: تا کنون شناسه ملی 29هزار و 125 دهیاري، 
10هزار و 901شوراي روستا، 104 شوراي بخش، چهار شوراي استان، 
هزار و 246 شهرداري، 901 شوراي اسالمی شهر، 845 سازمان وابسته به 
شهرداري ها و 49 سازمان وابسته به استان شناسه ملی صادر شده است .

    وي گفت: با توجه به اینکه از سال 91 ارائه شناسه ملی اشخاص حقوقی 
جهت هرگونه فعالیت اقتصادي و اداري ضروري می باشد، کلیه اشخاص 
حقوقی که مرجع تایید شناسه ملی آنها ســازمان بوده و تاکنون شناسه 
ملی دریافت نکرده اند، نســبت به تکمیل و ارســال فرم در اسرع وقت 

اقدام نمایند.

مدیرکل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشورخبر داد؛

تخصیص«شناسه ملی» به شهرداري ها 

حمیدرضــا فدایى، شــهردار دولــت آباد در 
خصوص وظایــف مدیریت شــهرى گفت: 
شهردارى بعنوان سازمانى که با مردم ارتباط 
دارد، باید روح خدمتگزارى و اخالص بیشترى 
داشــته باشــد و خدمت گزارى در سه سطح 
ارائه مطلوب خدمات به مردم، حفظ و توسعه 
فضاى سبز و همچنین ارتقاى سطح فرهنگ 

باشد.
وى اضافه کرد: مدیریت شــهرى دولت آباد 
تمام تالش خــود را به کار گرفتــه تا در این 
سه ســطح خدمات به مردم دولت آباد ارائه 

کند.
فدایى با بیان این که پروژه بلــوار جانبازان، 
کمربندى پیامبر اعظم(ص) و قطار ســریع 
الســیر از جمله مطالبات مردمى است، گفت: 
مدیریت شهرى با حضور در دفتر وزیر ومعاون 
وزیر و همچنین برگزارى جلسات متعددى با 
مدیران استانى،  با تمام توان در صدد حل این 

مشکالت است.
شهردار دولت آباد ســه مولفه مبازه با فساد، 
ارتقاى سطح علمى در اداره شهر و همکارى با 
سایر ادارات را از برنامه هاى شهردارى دولت 
آباد عنوان کرد و اظهار داشــت: شــهردارى 
نهادى اســت عمومــى و غیر دولتــى که با 
امکانات مردمى اداره مى شــود و با رعایت 
قانون اســت که ســه مولفه ذکر شده عملى 

خواهد شد.

على پیراینده، شــهردار نطنز گفت:امســال به 
همت نیروهاى خدمات شــهرى شــهردارى، 
700 اصله درخت چنار در خیابان هاى سرشک، 
مطهرى، شریف واقفى، شریعتى، 17 شهریور، 
امــام خمینى(ره) و مالک اشــتر،بلوار شــهید 
مصطفى خمینى، 60 اصله درخت کاج ســیاه 
، 120 اصله درخــت توت کاکــوزا ، 60 اصله 
درخت سه رنگ و 60 اصله درخت سرو تویا در 
بلوار 45 مترى شــهید مصطفى خمینى کاشته

 شد.
  وى تصریح کرد: در راســتاى بهبود ســیماى 
شــهرى و ایجــاد محیطى زیبا و شــاد، هفت 
هزارجعبه گل بنفشــه و هزار و 500 گلدان گل 
شب بو در پارك ها، میادین، ورودى ها و بلوارها 

کاشته شد.
وى در پایان گفت: شــهردارى نطنــز قبل از 
نوروز و جهت آماده سازى بلوار طالقانى، اقدام 
به نصب 20 پایه گلدان فلزى و کاشت چمن و 

گل خواهد کرد.

ارتقاى سطح علمى
 اداره شهر،اولویت

 شهردارى دولت آباد 

کاشت 7000 جعبه گل 
بنفشه در سطح شهر نطنز

شهردار سمیرم گفت: سرانه شهردارى سمیرم براى 
هر شهروند این خطه فقط دو میلیون ریال است که 
این رقم، یک میلیون و 200 هــزار ریال از حداقل 

میانگین کشورى کمتر است.
حســینعلى صادقى افزود: این سرانه اندك، حتى از 
کف سرانه کشورى که سه میلیون و 200 هزار ریال 

برآورده شده نیز کمتر است.
وى تاکید کرد : بودجه اى که براى شــهردارى در 
سال آینده پیشنهاد شده، 50 میلیارد ریال است که 
نزدیک به 30 میلیارد ریال آن صرف حقوق و امور 

کارکنان خواهد شد.
به گفتــه وى، بخش ناچیزى از ایــن اعتبار صرف 
کارهاى عمرانى مى شود که اگر دولت کمک نکند، 

در این بخش نیز دچار مشکل خواهیم شد. 
شــهردار ســمیرم همچنین گلکارى، درختکارى، 
تولید هزار گلدان شب بو و رز، آماده کردن فضاهاى 
گردشگرى و تفریحى و ایستگاه راهنماى مسافر را، 
بخشى از فعالیت هاى شهردارى در آستانه سال نو 

عنوان کرد.
وى افزود: طرح تفریحى قایقرانى در بندآبى پارك 
دریاچه اجرا و دو بازارچه در همین محل و امامزاده 

ابراهیم(ع) همزمان با نوروز دائر مى شود.
■■■

صادقى با تاکید بر توانمند سازى محلى گفت: شش 
گروه کمیته شهرى با مشــارکت مردم و نخبگان 
شهر در حال شکل گیرى است که فروردین ماه سال 
97 شاهد آغاز فعالیت این کمیته ها در بخش هاى 

مختلف خواهیم بود.
شهردار سمیرم افزود: این کمیته ها در مسیر اجراى 
طرح بازآفرینى شــهرى، به دنبال بهره گرفتن از 
نظرها، تــوان و دیدگاه هاى مردمــى در هر محله 

هستند.

ساسان اکبرزاده
«با توجــه به اینکه ایمنــى عبور لوله هــاى نفت و گاز 
مارون از شــهر تیران باید مدنظر قرار گرفته و در عمقى 
که واحدهاى فنى اعالم مى کنند ایمن سازى شود، 40 
درصد بهاى تمام شده پروژه هاى مان را افزایش مى دهد، 
ولى متأسفانه هیچ گونه عوارضى به شهر تیران، بابت این 
امر پرداخت نمى شــود. این در حالى است که حریم این 
لوله ها در شهر، آالیندگى بصرى به همراه دارد و شهر را 

هم نازیبا کرده است.»
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، 
نسبت به اخذ حق و حقوق شهروندان تیران در این راستا 

اقدام خواهد کرد.
پیمان شکرزاده اظهار داشــت: اصوًال بدهى، دامن گیر 
همه شهردارى هاست و شهردارى تیران نیز از این قانون 
مستثنى نیســت و به اندازه بودجه سالیانه، در زمانى که 

شهر تحویل شد بدهى دارد.. 
وى با بیان اینکه در دوره پنجم شــوراى 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 شــود و صرف اجراى پروژه هاى عمرانى در شــهر 

تیران خواهد شد.
■■■

شــکرزاده عدم پرداخت عوارض از سوى سازمان هاى 
خدمات رســان و ادارات دولتى را از مشکالت برشمرد و 

گفت:برخى از سازمان هاى خدمات رسان به شهردارى 
بدهکار هســتند 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: شــهردارى 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.
وى ادامه داد: این در حالى اســت که جمــع مطالبات 
شهردارى تیران شامل باقیمانده ســال 95 و مطالبات 
سال 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 اشــاره 
کرد و آن اینکه به رغم عــدم دریافت مطالبات و بدهى، 
شــهردارى با برنامه ریزى هاى منسجم، کارها را ناتمام 
نگذاشــته و کمیســیون هاى مختلف فعال هستند، تا 
خدمات رســانى به شهروندان تیران تســهیل و تسریع

 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، با توجه به شرایط موجود، در گذشته 
آن گونه که باید رشــد نکرده و حتى امروز با آنچه باید 

باشد فاصله دارد.
شکرزاده اجراى پروژه هاى عمرانى در شهر تیران را یکى 
از اولویت ها برشمرد و گفت: امروز اصالح خیابان هاى 

محوطه کارگاهى در شــمال شــهر کلید خورده و هم 
اکنــون دو پیمانکار در این محدوده فعال هســتند و در 
حقیقت محوطه به کارگاه عمرانى تبدیل شــده اســت 
و ســعى داریم به منظور به حداقل رســاندن مشکالت 
مردم در این بخش، نیمه اول ســال آینده آن را افتتاح

کنیم.
وى ادامه داد: فاز اول اصالح ورودى شمالى شهر تیران 
با نظر مســاعد اداره راهدارى، تا پایان ســال جارى به 
اتمام مى رسد تا حداقل یکى از ورودى هاى شهر براى 

مسافران نوروزى مورد استفاده مطلوب قرار گیرد.
شــهردار تیران از اجراى آســفالت معابــر و لکه گیرى 
ترانشه هاى ســطح شــهر هم خبر داد و گفت: این کار 
در سال آینده نیز اســتمرار مى یابد تا گذر آسفالت نشده 

نداشته باشیم. 

پل ورودى شهر حذف مى شود
شهردار تیران با بیان اینکه براى بررسى طرح پل ورودى 
شرقى در شهر تیران که نیاز به اصالح داشت، تاکنون دو 
جلسه برگزار شده است، گفت: پل ورودى شرقى حذف 
خواهد شــد و پیش بینى مى شود با مشــارکت اداره راه 
و شهرسازى، راهدارى و شــهردارى تیران، این پروژه 

اجرایى شود. 
شکرزاده 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 تــالش، جاده بهزیســتى، جــدول، کانال 
و زیرســازى جاده جنوب اردوگاه آمــوزش و پرورش 
(فارابى تا نشــاط)، جاده ورودى غربــى فدك، تکمیل 
محوطه ســازى فرهنگســراى شــهردارى، موزاییک 
پیاده روهاى معابر شــهر، زیرسازى آســفالت و جدول 
ورودى حوزه علمیه و... را از دیگر اقدامات انجام شــده 
بخــش عمرانى برشــمرد و گفت: براى پاســخگویى 
به مطالبات بانــوان هم در کوتاه تریــن زمان ممک،ن 
نســبت به  اجراى  باغ بانوان در پنج هزار مترمربع اقدام 

مى کنیم.

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

اختصاص داده است. 

شهردار تیران در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:

سرانه هر شهروند تیران، شاهراه فرصت هاى سرمایه گذارى است
سمیرمى،  تنها 200هزار 

تومان است
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حجت ا... غالمى، مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان 
گفت: نگاه و رویکرد در تهیه طرح هاى تفصیلى، مسئله 
محور و توجه به زیرساخت ها و پتانسیل هاى گردشگرى 

در شهرهاست.
وى با ابراز امیدوارى از رفع مشــکالت عدیده شهرها و 
شهردارى ها و به حداقل رســیدن این مشکالت گفت: 
امید اســت در جایگاهى که هســتیم بتوانیم مشکالت 
عدیده شهرها وشهردارى ها را برنامه ریزى و به حداقل 

ممکن برسانیم.
وى باتوجه به تهیه طرح هاى جامع شهرهاى استان اظهار 
داشت: از 107 شهر استان، طرح جامع نزدیک به 100 شهر 

تهیه شده و بقیه شهرها نیز تا سه ماهه اول سال 97 تهیه 
خواهد شــد و طبق برنامه ریزى انجام شده، بحث تهیه 
طرح هاى تفصیلى نیز با انعقاد قراردادهاى مشــترك با 
شهردارى ها و شــوراهاى شهر و مشاورین منعقد و تهیه 
خواهند شد که در بحث انتخاب مشاور، در صورت امکان از 

انتخاب مشاورین غیر بومى پرهیز خواهد شد.
غالمى به توجه شهردارى ها به احداث مجتمع هاى تجارى 
به جاى ایجاد تجارى هاى خطى اشاره کرد و خاطر نشان 
ساخت: شوراهاى شهر باید در بحث برنامه ریزى شهرها 
دخالت کنند و به جاى ایجاد واحدهاى تجارى خطى در 

شهرها، از احداث مجتمع هاى تجارى بهره برند. 

شهردار سمیرم گفت: ســال 97 از تمام پتانسیل هاى 
گردشگرى و تفریحى براى افزایش رفاه اجتماعى مردم 

استفاده خواهد شد.
حسینعلى صادقى اظهارداشت: روزانه 10 تن زباله از شهر 
سمیرم جمع آورى مى شود که این مقدار با توجه به ایام 
پایانى سال و آماده شــدن براى سال نو، دو برابر شده و 
عالوه بر آن، روزانه هشت تن زباله از معابر شهرى جمع 

آورى مى شود.
وى با اشاره به نظافت شــهر در ایام پایانى سال افزود: 
شستشــوى معابــر، گل کارى در میادیــن و بلوارها و 
هماهنگى با اتاق اصناف و بازرگانى براى خدمت رسانى 

بهتر به مسافران، از دیگر اقدام هاى انجام شده است.
صادقى خاطرنشــان کرد: براى اســتقبال از مسافران 
نوروزى ایستگاه راهنماى مسافر، همراه با توزیع بروشور 
و معرفى شهر و نقشه و قراردادن نمادهاى نوروزى در 

میادین شهر در نظر گرفته شده است.
وى از انتقال آب شــرب به پارك آبشار سمیرم خبرداد 
و گفت: سال 97 از تمام پتانســیل هاى گردشگرى و 
تفریحى بــراى افزایش رفاه اجتماعى مردم اســتفاده 
خواهد شد که در این راســتا مى توان به ایستگاه قایق 
سوارى، شــهر بازى و بوفه هاى فروشگاهى در پارك 

دریاچه اشاره کرد.

انتقال آب شرب به پارك 
آبشار سمیرم

توزیع 27 میلیارد اسناد خزانه 
اسالمى در شهردارى ها

19متر مربع، سرانه فضاى 
سبز باغبادران

شــهردار باغبادران بر لزوم توســعه فضاى سبز با 
مدیریت صحیح منابع آبى تاکید کرد و نقش باغبادران 
را در مدیریت منابع آبى، به عنوان یکى از شهرهاى 
استان اصفهان که هنوز آب در رودخانه آن جاریست، 

نسبت به شهرهاى دیگر دشوارتر اعالم کرد.
محمدى افزود باتوجه به اســتاندارد جهانى ســرانه 
فضاى ســبز که براى هر نفر 21 متر مربع مى باشد، 
باغبادران با داشتن سرانه فضاى سبز براى هر نفر 19 

مترمربع، به استاندارد جهانى خیلى نزدیک است.

آسفالت ترانشه هاى مجاور
خط پرفشار منظریه

پروژه خط پرفشــار انتقال گاز به شــهر منظریه، با 
آسفالت ترانشه هاى آن تکمیل شد.

على مرتضوى، شــهردار منظریه با اعالم این خبر 
افزود:پس از تست هاى نهایى خط 4 اینج گاز فشار 
قوى و تاییدیه هاى آن، کلیه ترانشه هاى به جا مانده 
از این پروژه به طول 150 متر توســط شــهردارى 

آسفالت شد.
وى بیان داشت: با تکمیل این پروژه که از سال 93 با 
اعتبارى بالغ بر سه میلیارد تومان شروع شده بود و لوله 
گذارى هاى انجام شده به طول سه کیلومتر از میدان 
ورودى از ســمت بلوار خلیج فارس تا میدان صاحب 
الزمان(عج)،کلیه مشــترکان گاز در شهر منظریه تا 
چندین دهه آینده با مشــکل افت فشــار گاز مواجه 

نخواهند شد.

نورپردازى میدان هاى کلیشاد 
و سودرجان 

شهردارى کلیشادوســودرجان در آستانه سال نو به 
استقبال بهار رفت.

سجاد اکبرى، مسئول خدمات شــهرى شهردارى 
کلیشادوسودرجان در این خصوص گفت: در آستانه 
سال جدید و عید نوروز و در استقبال از بهار ، جداول  

سطح شهر رنگ آمیزى شد.
 وى افزود: کار رنگ آمیزى جداول ســطح شهر به 
طول 60 کیلومتر، با هزینــه اى بالغ بر 600میلیون 

ریال در حال اجراست.
مسئول خدمات شهرى شهردارى کلیشاد و سودرجان 
بیان داشت: همچنین در راســتاى زیباسازى معابر 
سطح شهر،عالوه بر نصب المپ هاى LED و وال 
واشر، به منظور زیباســازى مناظر شهرى در شب، 
با برنامه ریزى قبلى نورپردازى در میدان هاى شهر 

انجام شد.

فعالیت 60 غرفه در نمایشگاه 
هفت سین شهرضا

شهردار شهرضا گفت: نمایشگاه بزرگ سفره هفت 
سین و سبزه آرایى، امکان مناســبى را براى عرضه 
صنایع دستى و هنر بخش خصوصى و مراکز تحت 

نظارت نهادهاى دولتى فراهم کرد.
رحیم جافــرى اظهارداشــت: یکــى از مهمترین 
رسالت هاى شهردارى، انجام فعالیت هاى فرهنگى و 
هنرى با مشارکت سایر دستگاه ها و بخش خصوصى 
است. وى ادامه داد: در این نمایشگاه که با محوریت 
فرهنگسراى شــهید همت شــهردارى شهرضا و 
همکارى ادارات آموزش و پرورش، بهزیستى، کمیته 
امداد امام خمینى(ره)، خانه مهــر، میراث فرهنگى 
و فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرســتان برگزار شد، 
درحدود 60 غرفه وجود داشــت کــه انواع هنرهاى 

تزیینى و دستى را در معرض دید عموم قرار داد.

برگزارى نشست راهنمایان 
گردشگرى کاشان و آران 

چهارمین جلسه توانمندسازى راهنمایان گردشگرى 
کاشان  و آران و بیدگل برگزار شد .

در این نشســت، شــهردار آران وبیدگل خواســتار 
همکارى بیشتر دو شــهردر زمینه گردشگرى شد و 
تاکید بر نگاه علمى به گردشگرى در شهرستان هاى 

کاشان وآران وبیدگل کرد.

روى خط

شهردار نجف آباد گفت: براى اولین بار در نجف آباد و 
طى سه یا چهارمین مورد در سطح استان اصفهان، در 
بخش هایى از تقاطع غیرهمسطح شهیدان حجتى، از 
آسفالت موسوم به SMA یا الیافى استفاده شده که این 
پوشش، مقاومت بسیار زیادى در برابر تردد خودروهاى 

سنگین دارد.
مسعود منتظرى از اجراى دوالیه آسفالت «دیدر025» 
به عنوان پیش نیاز انجام این آســفالت ویژه نام برد و 
گفت: آســفالت الیافى به دلیل داشتن درصد باالتر قیر 
و ترکیبات مخصوص، طى فصول گرم ســال در برابر 
موج برداشتن ناشى از تردد خودروهاى سنگین مقاومت 

کرده و عمر باالترى دارد.
وى هزینه اجراى این نوع آسفالت خاص را درحدود 1/5 
برابر آسفالت هاى معمولى دانست و بیان داشت: با توجه 
به تردد خودروهاى سنگین در مسیر کمربندى این شهر 
و قرار گرفتن تقاطع در مسیر شرکت سهامى ذوب آهن 
و فوالد مبارکه، تمامى بخش هاى میدان اصلى تقاطع 
و راستگرد آن از سمت دادگسترى به طرف فوالدشهر را 
با استفاده از این آسفالت به ضخامت چهار سانتیمتر بر 

روى دو الیه دیگر آسفالت پوشش دادیم.
■■■

منتظرى در بخش دیگرى از ســخنان خود، شــرایط 
ویژه اجراى این آســفالت را یادآور شد و اظهار داشت: 
بر خالف آسفالت هاى معمولى که در بیشتر موارد بعد 
از چند ســاعت امکان تردد خودروها از مسیر بهسازى 
شده فراهم مى شــود، در این نوع آســفالت حداقل تا 
24ســاعت امکان هیچ ترددى وجود نــدارد و همین 
موضوع فرآیند اجرا را در این نقطه پرتردد با مشکالت 

خاصى مواجه کرد.
شــهردار نجف آباد از درجه حرارت مشخص آسفالت 
و اســتفاده از غلطک هاى فوالدى بــه عنوان دیگر 
الزمات اجراى این آســفالت ویژه نام برد و خاطر نشان 

کرد: در حال حاضر با توجه بــه تکمیل آخرین مراحل 
خط کشــى هاى ترافیکى، عبور و مرور فعال با برخى 

محدودیت ها همراه شده است.
وى ادامــه داد: هم اکنون تابلوهاى راهنمایى مســیر 

و نمونه هاى ترافیکى در انــدازه معمولى و دروازه اى 
پروژه تکمیل شده و عملیات نصب نرده ها نیز به زودى 

پایان خواهد یافت.
منتظرى در پایــان اظهار داشــت:کار انتقال و نصب 

تعدادى دیواره پیش ســاخته، از یکى از شرکت هاى 
معتبر اســتان به محل تقاطع نیز در حال انجام اســت 
که در صورت عدم بروز مشــکل خاصى، این روند نیز 

تکمیل خواهد شد.

شهردار نجف آباد:

«آسفالت الیافى» نجف آباد را نونوار کرد

آسفالت الیافى به 
دلیل داشتن درصد 
باالتر قیر و ترکیبات 

مخصوص، طى 
فصول گرم سال در 
برابر موج برداشتن 

ناشى از تردد 
خودروهاى سنگین 
مقاومت کرده و عمر 

باالترى دارد

مدیر ایستگاه شــماره یک آتش نشــانى آران و 
بیدگل گفت: حوادث مختلف در سال جارى بیشتر 
آتش سوزى بود و 455 مورد اعزام نیرو و تجهیزات 

را به حوادث داشته ایم.
حســن عباس زادگان در خصوص کارکرد و آمار 
ســالیانه اعزام حوادث، اظهار داشت: درحدود 50 
درصد اتفاقات و حوادث که در آران و بیدگل اتفاق 
مى افتد، به حوادث آتش سوزى کوچک و بزرگ 
اختصاص دارد که در بیشــتر موارد، بى احتیاطى 

عامل بروز حوادث ناخوشایند بوده است.
وى افزود: در موارد دیگــر مانند تصادفات منجر 
به آتش ســوزى و نجات افراد گرفتار و محبوس 
شــده در خودرو 25 مورد، افراد گرفتــار در آوار و 
چاه 15 مورد،  نجات خودروهاى گرفتار در کویر 
به خصوص جاده مرنجاب، 16 مورد و نجات افراد 
گرفتار در آتش سوزى چهار نفر بوده که دو نفر به 
دلیل شدت و درصد باالى سوختگى منجر به فوت 

افراد شده است.

شــهردار ُدرچه گفت:کمک هــا  و حمایت هاى
 شوراى اسالمى شهر درچه باعث سرعت بخشیدن 

در احرا و عملیاتى شدن پروژه ها در شهر شد.
رضا واعظ مقدم از افتتاح بازار روز کوثر خبر داد و 
افزود: با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبرى 
در راستاى دسترسى آسان مردم به  مواد غذایى و 
ایجاد این زمینه جهت رفاه حال شهروندان منطقه 

و شهر ُدرچه، اقدام به بازگشایى این بازار شد.
وى از اشــتغال 120 نفر و ایجاد درآمد پایدار به 
مدت 10 سال براى شــهردارى شهر درچه خبر 
داد و اظهارداشت: این بازار در زمینى به مساحتى 
دو هزار متر مربع و گردش مالى 30 میلیارد ریال، 

آماده خدمات رسانى به شهروندان است.
وى از آزاد سازى هفت هزار و 150 متر مربعى از 
اراضى شهر درچه خبر داد و گفت: چهار هزار متر 
آن قطعى شده است و بقیه با مالکان توافق شده 

است و اقدام به آزادسازى آن خواهیم کرد.

455 مأموریت 
آتش نشانى آران و 
بیدگل در سال جارى

افتتاح بازار روز کوثر 
در درچه 

میثم محمدى، شهردار زرین شهر با اشاره به لزوم برنامه 
ریزى جهت آماده سازى زرین شهر و مراکز تفریحى _ 
فرهنگى  درراستاى رفاه حال شهروندان و مسافران در ایام 
نوروز گفت: زرین شهر با قرار گرفتن در مسیر مواصالتى 
چند استان کشور و همچنین داشتن مناظر زیباى تاریخى 
و طبیعى، در ایام نوروز مسافران و گردشگران زیادى را به 

خود جذب مى کند.
وى افزود: در این روزها که رودخانه زاینده رود در شــهر 
اصفهان خشک بوده، این رودخانه در زرین شهر همچنان 
زنده است و این مسئله خود عاملى براى حضور مسافران 

نوروزى در این شهر است.
وى تصریح کرد: مدیریت شهرى باید از ظرفیت میزبانى 
به نحو احســن اســتفاده کرده و انتظار مى رود بهترین 
خدمات را به شــهروندان و مهمانانى که وارد زرین شهر 
مى شــوند، ارائه دهیم تا آســودگى خاطر شهروندان و 

مسافران نوروزى فراهم شود .
محمدى اضافه کــرد: باید توجه داشــت نوروز فرصت 
مناسبى است تا بتوانیم با تبلیغات مناسب و ایجاد امکانات 

رفاهى و اتخاذ کارهاى فرهنگى براى مســافران، زرین 
شهر را آنگونه که شایسته است،معرفى کنیم.

وى عنوان کــرد: پارك ســاحلى زرین شــهر یکى از 
ظرفیت هاى گردشگرى شــهر بوده و دریاچه مصنوعى 
که در قلب آن قرار گرفته، به طور محسوسى برجاذبه این 

پارك افزوده است.
شهردار زرین شهر بیان داشت: نباید فراموش کرد زرین 
شهر از فضاى سبز و پارك هاى منحصر به فردى برخوردار 
است و باید تاسیسات پارك هاى سطح شهر مورد بررسى 
قرار گرفته و مشــکالت اصلى پارك ها شناسایى و رفع 

نواقص پارك ها با سرعت هرچه بیشتر آغاز شود.
وى خاطرنشــان کرد: رفع مشکالت روشنایى پارك ها، 
تعمیر و بازســازى ســرویس هاى بهداشــتى، تعمیر و 
رنگ آمیزى ســت هاى ورزشــى و همچنین ست هاى 
بازى کودکان، رفت و روب محوطــه پارك ها، نظافت 
نمازخانه هاى پارك ها و بهســازى کف فرش محوطه 
پارك ها از جمله مواردى است که در راستاى استقبال از 

نوروز در دستور کار قرار گرفته است.

 رئیس شــوراى اســالمى شــهر گلپایگان با اشاره به 
تحقق 80 درصــدى بودجه پیشــنهادى 220 میلیارد 
ریالــى شــهردارى در ســال 96، گفت: پیــش بینى 
بودجه 300 میلیــارد ریالى براى ســال 97 را مد نظر 

داریم.
احمد افتخارى افزود: در راســتاى ایجاد و گســترش 
فضاى ســبز و مراکز تفریحــى رفاهــى اقداماتى در 
منطقه شهرك الوند و اتمام پارك شــادى که تاکنون 
95 درصد پیشرفت داشــته و فضاى مجاور بیمارستان 
امام حسین (ع) گلپایگان با 90 درصد پیشرفت فیزیکى 
صورت گرفته، همچنین تکمیل و آماده ســازى پارك 
شهید خرازى، فضاى ســبز میدان کارگر با شش هزار 
و 600 مترمربع و 95 درصد پیشــرفت فیزیکى و پارك 
بانوان با 65 درصد اپیشــرفت فیزیکــى صورت گرفته 

است.
وى با اشــاره به اینکه 80 درصد از بودجه پیشــنهادى 
220 میلیــارد ریالى شــهردارى در ســال 96 تاکنون 
تحقق یافته اســت و پیش بینى بودجــه 300 میلیارد 
ریالــى را براى ســال 97 مد نظــر داریم، بــه اجراى 
عملیات لوله گذارى فضاى ســبز با اعتبــارى بالغ بر

 10 میلیــارد ریال و کاشــت فضاى ســبز و درختان با 
اعتبارى بالــغ بر 2 میلیارد ریــال از جمله مصوبات این 
شورا اشاره کرد و اظهار داشــت: یکى از اقدامات مهم 
شــورا و شــهردارى گلپایگان، بحث جدى بازآفرینى 
شهرى اســت که در این راســتا هفت پروژه عمرانى با 
بودجه اى بالغ بر 50 میلیارد ریال در دستور کار دارد که 
از این حیث جزء 9 شهر اول اســتان در زمینه بازآفرینى

 است.

مدیر عامل شرکت  YORK دانمارك میهمان 
شهردارى و شوراى اسالمى شاهین شهر بود.
این نشســت با حضور شــهردار، رئیس و 
اعضاى شوراى اسالمى شاهین شهر و مدیر 

عامل شرکت  YORK برگزار شد.
عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر در این 
دیدار گفت : جذب مشــارکت هاى سرمایه 
گذارى در اداره امور شهر، به عنوان مهمترین 
مسئله و توجه به توســعه پایدار و متوازن و 
توسعه سرمایه هاى شهرى، از جمله مباحث 
پیرامــون ارزیابى موقعیت شــهردارى ها 

مى باشد و یکى از راه هاى ایجاد سرعت در 
توســعه اقتصادى و آبادانى و ایجاد اشتغال، 
جلب سرمایه و سرمایه گذارى است و جلب 
سرمایه گذاران مى تواند موجب اصالح نظام 
مدیریتى و تبادل تجربیات اقتصادى و انتقال 
دانش نوین و تکنولوژى جدید در یک شهر 

شود .
بهمنى تصریح کرد: با توجه به ظرفیت هاى 
مناســب و تأثیر گذار در شــاهین شهر، از 
سرمایه گذاران براى مشارکت در پروژه هاى 

مختلف شهرى حمایت مى کنیم.

باید با تبلیغات مناسب
 و امکانات رفاهى،زرین شهر را معرفى کنیم 

رئیس شوراى شهر گلپایگان خبر داد؛

تحقق 80درصدى بودجه امسال شهردارى گلپایگان  

حضور سرمایه گذار خارجى در شاهین شهر

اجراى کف سازى وسنگفرش پارك سرچشمه خوانسار
روابط عمومى شهردارى خوانسار اعالم کرد: به منظور بهسازى و کف سازى پارك سرچشمه، عملیات اجراى سنگفرش 

این پارك در حال اجراست.
بر اساس این گزارش، با نزدیک شدن به ایام نوروز و گردش پذیرى خوانسار در ایام عید و تعطیالت و همچنین استفاده 
بهینه از قسمت هاى نشیمن گاه هاى پارك سرچشمه، عملیات اجراى ســنگفرش در قسمت هاى مختلف پارك در 
حال انجام مى باشد. همچنین این روابط عمومى اعالم کرد: انواع گل هاى زینتى در گلخانه شهردارى در حال تولید و 

پرورش مى باشد.
انواع گل هاى زینتى شامل بنفشه، شب بو ،شمعدانى،رز و.... و همچنین انواع نهال هاى کاج، شمشاد و ... نیز در حال تولید 

است و جهت استقبال از نوروز، در میادین و بلوارها شهر خوانسار کاشته شده اند. 



همزمان با نزدیک شــدن به فصل بهار و ایام نوروز، در حرکت مشترکى بین 
شهردارى سده لنجان و شهروندان در قالب طرح« آب و جاروى بهارى »، شهر 

سده لنجان نظافت و براى ایام نوروزآماده شد.
ناظم الرعایا، شــهردار ســده لنجان با بیان این مطلب گفت: در وهله اول از 
کلیه شــهروندان عزیز  انتظار داریم عالوه بر نظافت منازل خود، بیرون دربها 
و دیوار ها و کف  کوچه هاى محل خود و را نیز نظافت و جارو نموده و ســهم 
خود در زیبایى شــهر خود و نشــان دادن فرهنگ غنى ایرانى اسالمى  را ایفا  
نمایند. وى ادامه داد: تالش داریم با همکارى شهروندان بتوانیم مثل همیشه، 
پیشتازى و موفقیت شهر سده لنجان در بحث آماده سازى شهر براى نوروز را 
اجرا کنیم .  وى اظهارداشــت:  با وجود نگرانى هایى که از حفارى هاى ناشى 
از اجراى سیســتم فاضالب در این ایام داریم، تمام تالش ما بر این است که 
فضاى شهر به گونه اى متفاوت و مطلوب آماده استقبال از سال جدید شده و 
تمامى محالت، کوچه ها، معابر و ورودى هاى شهر با ظاهرى زیبا، خوشایند و 
در خور شهروندان شهر سده لنجان در آستانه سال نو باشد. وى بیان داشت: با 
استفاده از نظر کارشناسان شهردارى و محیط زیست و منتخبینى که از میان 
شهروندان انتخاب مى شوند، به 10کوچه و محل  که بهترین نظافت و کوچه 
آرایى را در ایام نوروز و سال نوانجام داده باشند، جوایز نفیسى در یکى از مراسم 
رسمى شــهر اهدا خواهد شــد . وى افزود: نماینده اهالى کوچه ها و محله ها 
جهت اعالم آمادگى بازدید داوران تا تاریخ اول فروردین 97 با ســامانه 137 
تماس بگیرند و با اعالم آدرس و شماره تلفن براى شرکت در مسابقه ثبت نام 

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

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

روابط عمومى شهردارى دولت آباد اعالم کرد: به منظور سالمت هواى شهر دولت آباد 
و حفظ طراوت و شادابى درختان سطح شهر و همچنین حذف آالینده هاى شهرى از 
روى برگ هاى درختان، عملیات شستشوى درختان سطح این شهر اغاز شده است.

 روابط عمومى شهردارى وشوراى اسالمى شهرنایین اعالم کرد: شهربازى بوستان 
الله (شهیدصارمى) این شهر واقع در بوستان الله افتتاح شد.

 روابط عمومى شهردارى بویین میاندشت اعالم کرد: اعضاى کمیته بانوان شوراى 
اسالمى شهر و شهردارى این شــهر با مادران شهداى بویین میاندشت به مناسبت

 تکر یم و تجلیل از مادران شهیدان  دیدار کردند.

روابط عمومى شهردارى سین اعالم کرد: این شهردارى جهت آموزش دانش آموزان 
با قوانین راهنمایى ورانندگى، اقدام به ایجاد شــهرك آموزش ترافیکى در مدارس 

شهر سین کرد.

ناظم الرعایا، شهردار سده لنجان گفت: امروز بزرگترین وظیفه ما فرهنگ سازى در 
زمینه کاشت و نگهدارى از درختان است. 

وى بیان داشت: کاشت درختان در شهر سده لنجان از یک ماه قبل شروع شده است.
وى از آماده سازى زیر ساخت پارك رویش خبر داد و افزود: با نظر کارشناسان، در حال 
شناسایى محل احداث پارك رویش هستیم. وى ادامه داد: پارك رویش پروژه بعدى 
است که در سال آینده افتتاح خواهد شد و هر شــهروند به هر مناسبت و به نام خود 

مى تواند نهالى بکارد و از آن نگهدارى کند.

به مناســبت روز درختکارى 300 اصله نهال در بوســتان مهر محله مسکن مهر
 شاهین شهر کاشته شد .

شهروندان نطنزى ماهى قرمز دریافت مى کنند.
شهروندان نطنزى که در نوروز 95 در طرح "ماهى ها دوست دارند زنده بمانند" شرکت 
کرده بودند، با ارائه قبض رسید خود وبا مراجعه به ساختمان مرکزى شهردارى نطنز، 

مى توانند ماهى قرمز دریافت کنند.
  

شستشوى درختان سطح شهر
 دولت آباد

افتتاح شهربازى بوستان الله
 در نایین

دیدار کمیته بانوان شوراى شهر و 
شهردارى بویین میاندشت با مادران شهدا

ایجاد شهرك آموزش فرهنگ ترافیکى در 
مدارس سین

افتتاح«پارك رویش» سده لنجان
 در سال نو

کاشت 300اصله نهال در بوستان مهر 
شاهین شهر

ارائه «ماهى قرمز» به شهروندان
 در نطنز

اولین پارك بازى محلى در شهرك بهار قهجاورستان آماده شد. صادقین، شهردار 
قهجاورستان گفت: تامین نشاط امروز نونهاالن، تضمین آینده سازان جامعه براى 

سازندگى میهن اسالمى است.

آماده شدن اولین پارك بازى در 
شهرك بهار  قهجاورستان

پل هاى ویلچر رو در خیابان هاى اصلى 
کاشان بهسازى مى شود

مدیرعامل سازمان عمران و بهسازى شهردارى کاشان گفت: پل هاى ویلچر رو در 
خیابان هاى اصلى این شهراصالح و بهسازى مى شود. 

ابوالفضل ساروقیان با بیان اینکه در خیابان هاى آیت ا...کاشانى و بابا افضل، پل هاى 
ویلچر رو اصالح و بهسازى خواهد شد، اظهار داشت: براى این پروژه 200 عدد پل با 

اعتبار یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
 وى با اشــاره به اینکه اصالح و بهســازى پل ها با همکارى معاونت حمل و نقل و 
ترافیک صورت مى گیــرد، گفت: هدف از انجام این طرح،  ســهولت درعبور مرور 
معلوالن ویلچر نشین در پیاده رو و همچنین پیشگیرى از تردد موتور سیکلت در معابر 

مخصوص عابران پیاده است.

تقدیر ویژه از برترین نظافت و کوچه آرایى 
در سده لنجان

اعظم محمدى
در مدیریت واحد شــهرى کلیه دســتگاه ها و نهادهاى 
فعال در سطح شهر باید همیار و همسو با مدیریت شهرى 
گام بردارند و در نهایت مدیریت واحد شــهرى با اتکا به 
هم اندیشــى  و دریافت نظرات مختلف نسبت به اتخاذ 
تدابیرى هوشــمندانه اقدام کنــد. در گفتگوى محمود 
بخشى شهردار گز برخوار با نصف جهان ، وى با تشریح 
اینکه الیحه مدیریت شهرى آماده شده و مراحل تصویب 
آن در حال طى شدن است با صراحت گفت: این الیحه 
ایراد داشته و نیاز به تجدید نظر دارد، زیرا مدیریت واحد 
شــهرى یعنى واگذارى امور تمام دستگاه هاى خدمات 
رسان به شهردارى و نه واگذارى امور بخشى از آنها که 

ظاهراً مورد نظر دولت است .
اینکه دولت تأیید کــرده ، مدیریت واحد 
شهرى قابل واگذارى به شهردارى هاست 

را چگونه ارزیابى مى کنید ؟
هدف از تهیه این الیحه ، رفع مشکالت مدیریت شهرى 
بر اساس نیاز واقعى شهروندان است. هر چند این الیحه 
داراى نقاط قوت و مثبتى نیز هســت اما نواقص فنى آن 
آینده شــهر را تحت تأثیر زیادى قرار مى دهد که نقاط 
مثبت آن کمتر به چشــم مى آید . اختیار و مســوولیت 
همچون دو کفه ترازو هســتند که در صورت نبود یکى ،

تعادل تــرازو برهم مى خــورد . در ایــن الیحه اگر چه 
اختیاراتى داده شده است اما مســوولیتى در برابر آن به 

خوبى تعریف نشده است .
دیدگاه شــما در خصوص این اقدام دولت 

چیست؟
متأسفانه شهردارى ها به نوعى متولى کارهاى بر زمین 
مانده هســتند. اگر این الیحه با همین شرایط تبدیل به 
قانون شود باز هم مدیریت واحد شهرى اتفاق نمى افتد .

اگر این الیحه همچون قانون مصوب ســال 1334 در 
حوزه مدیریت واحد شــهرى و بر اساس شــرایط روز 
تصویب شود با کمترین مشــکالت روبرو خواهیم شد  
قانون سال 1334 در شرایط زمانى خودش، قانون جامع 
و کاملى بود که مى توانست نیازها و حوائج شهرى را به 

بهترین شکل پاسخگو باشد .
براى حل این موضوع چه باید کرد ؟

به اعتقاد من با وجود همه مشکالت مى توانیم مدیریت 
هماهنگ شهرى داشته باشــیم . مدیریت واحد شهرى 
را شــاید نتوان اآلن اجرائى کرد ولى مدیریت هماهنگ 
شــهرى را با هدف کاهش هزینه ها مى توان در شهرها 
به مرحله اجــرا درآورد. به این طریق که هر دســتگاه 
خدمات رسان که در شهر فعال است ، به نوعى فعالیت و 
برنامه هایش را از پیــش هماهنگ نماید به گونه اى که 
هزینه هاى شــهرى کاهش پیدا کند بــه عنوان مثال : 
امروزه شاهد هســتیم بعد از آســفالت یک معبر توسط 
شــهردارى که هزینــه زیــادى دارد  اداره گاز یا اداره 
آب و ... تصمیم به توسعه شبکه و یا فعالیت هاى عمرانى 
مى گیرند که ایــن موضوع باعث دوباره کارى شــده و 
هزینه هاى گزافى را به شهروندان که تأمین کننده اصلى 

هزینه هاى شهرى هستند تحمیل مى کند.
در اجــراى طرح هاى شــهرى چند 

درصد ضوابط دولتى دخیل است ؟
طبق تعریف قانون، شهردارى ها نهاد عمومى غیر دولتى 
هســتند و درآمد و هزینه را طبق برنامه ریزى هائى که 
انجام مى شــود مدیریت مى کنند. در کشورهاى توسعه 
یافته اغلب طرح هاى شــهرى طرح هاى بومى هستند 

یعنى طرح هاى شــهرى بنابر شرایط اقلیمى ، اجتماعى 
، فرهنگى و اقتصادى آماده مى شــوند و ضوابط دولتى 
کمتر بــر آنها حاکم اســت . این در حالى اســت که در 
شهرهاى ایران شاید 98 درصد در تهیه طرح ها  ضوابط 
دولتى حاکم است و 2 درصد شرایط اقلیمى ، فرهنگى و 

اقتصادى منطقه مد نظر قرار مى گیرد.
آیا ضوابط دولتى بنابر شرایط اقلیمى، 
فرهنگى و اجتماعى اجرائى مى شود ؟

خیر . چون در تهیه طرح ها به شرایط ویژه هر منطقه توجه 
نمى شود مى بینیم که چه اتفاقات عجیبى در شهرها رخ 
مى دهد . رشــد قارچ گونه ، تخریب اراضى کشاورزى ، 
ساخت و سازهاى بى قاعده و ... که به دلیل عدم مطالعه 
جامع و برنامه ریزى هدفمند ، شهرهاى ما بیمارگونه رشد 
مى کند که در هر دوره از مدیریت شــهرى هزینه هاى 
زیادى باید براى عدم توجه بــه اینگونه مباحث در دوره 

هاى گذشته صرف شود.
مشارکت مردم در مدیریت هماهنگ 

شهرى چقدر نقش دارد ؟
شهردارى نهادى عمومى و غیر دولتى است که در واقع از 
منابع مالى دولتى کمترین بهره را مى برد و عمده منابع مورد 
نیاز خود را از محل پرداخت عوارض و بهاى خدمات شهرى 
توسط مردم تأمین مى نماید . بنابراین در بحث مدیریت 

مطلوب شهرى ، مردم نقش مهم و بسزائى دارند .
وظائــف شــهرداران در مدیریت 
هماهنگ شهرى باید چگونه باشد ؟

طبق قوانین و دســتورالعمل هاى ابالغى، شهرداریها 
بیش از 600 وظیفه برعهده دارند که نســبت به شرایط 
اقلیمى اقتصادى ، سیاســى و اجتماعى هر شهرى کم و 
زیاد است . مثًال شهردارى تهران و سایر کالنشهرها تنوع 
بسیار زیادى در وظائف و مأموریت ها دارند و سایر شهرها 
بسته به شــرایط ، این وظائف کمتر مى شود . با توجه به 
این باید گفت وظائف شهرداران بر اساس شرایط اقلیمى ،

 اجتماعى شهرها متفاوت است اما کلیات مأموریت ها به 
صورت یکسان تعریف شده است . پس باید قانون را به 
سمتى برد که دو مورد اساســى تحقق یابد ؛ یکى ارتقاء 
سطح مشارکت مردم در مدیریت شــهرى و دوم ایجاد 

مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهرى .

مهمترین عامــل در دســتیابى به 
مدیریــت واحد شــهرى در ایران 

چیست ؟
در اغلب کشورها ، وقتى شــهردار متولى بسیارى از امور 
شهرى است ، شاهد هستیم که آن شهرها روز به روز توسعه 
پیدا مى کنند و حقوق شهروندان به درستى رعایت مى شود. 
پس اگر بخواهیم کشور به سمت و سوى پیشرفت برود باید 
مدیریت واحد شهرى تحقق پیدا کندکه در این باره دولت 
باید نگاه به شهردارى ها به مثابه چاه نفت در حال فوران  را 
کنار بگذارد و حمایت از شهرداریها را توسعه دهد و به آنچه 
که برابر قوانین ، حقوق شهر و شهروندان است را محترم 

بداند و کلیه امور شهر را به مدیریت شهرى واگذار کند .
با اجراى مدیریت واحد شــهرى در 
ایران چه مشکالتى رفع خواهد شد ؟

با اجراى مدیریت واحد شهرى، ناهماهنگى ها خصوصاً در 
حوزه هاى اجرائى ، سوء مدیریت ، سلیقه اى عمل کردن 
و هزینه هاى بى مورد حذف مى شــوند و مدیریت واحد 
شهرى با اتکاى به هم اندیشــى و هم افزائى و توجه به 
نظرات مختلف و کارشناسى شده و تقسیم کار تخصصى 

و نهایتًا اتخاذ تدابیرى هوشمندانه اقدام مى کند .
براى اینکــه قانــون مدیریت واحد 
شهرى درست اجرا شود چه باید کرد ؟
اگر قوانین قوى و به روز تدوین شود و پروژه ها بر اساس نیاز و 
ضرورت تعریف و اجراء شوند و از همه مهمتر نظارت قوى ترى 
بر اجراى برنامه ها وجود داشته باشد به یقین شهرهاى موفقى 
خواهیم داشت . پس براى تحقق این مهم الزم است شهردارى 
ها به عنوان بازوان اجرائى مدیریت شهرى ظاهر و دولت نیز 

نظارت عالیه به عملکرد شهردارى ها داشته باشد .
اگر وضعیت شــهردارى ها به همین 
منوال پیش بــرود آیا شــهرداران

مى توانند مدیریت واحد شهرى را به 
نحو مطلوب اجرا کنند ؟

با صراحت مى گویم خیــر . اگر با همیــن وضعیت پیش
 برویم ، آینده خوبى را نمى توان براى شهردارى ها پیش بینى 
کرد. موضوع فقط مدیریت واحد شهرى نیست بلکه تخصص 

و منابع الزم هم نیاز است که باید به آنها توجه جدى نمود.
در بحث هماهنگى و استفاده از نیروى 
متخصص در بدنه شهردارى ها ، اگر 

بخواهیم شــهر اصفهان را با کالن 
شهرهاى دیگر مقایسه کنیم اصفهان 

در چه جایگاهى قرار مى گیرد ؟
شــهردارى اصفهان در خیلى از زمینه ها نسبت به بقیه 
کالنشهرها پیشــتاز است ولى این شــهر هم معضالت 
خاص خود را دارد. البته در هر شهرى به نسبت جمعیت و 
وسعتى که دارد مشکالت وجود دارد و همانطور که عرض 
کردم شاید بزرگترین مشکل شهردارى ها در حال حاضر 
بدنه چاق و فربه آنها از نظر نیروى انســانى است که باید 

بازنگرى اساسى در این حوزه صورت گیرد.
چه زمانى شــهردارى ها مى توانند 

بدهى ها ى خود را پرداخت کنند ؟
زمانى که دولت به قوانین مرتبط با شــهردارى ها و حق 
شهروندى توجه بیشــترى کند و سهم شــهردارى ها از 
قانون مالیات بر ارزش افزوده را به درستى پرداخت کند آن 
وقت یقین داشته باشید شــهردارى ها کمترین مشکالت 
را خواهند داشــت و از همین منابع مى توانند بســیارى از 
هزینه ها را تأمین کنند و مهمتر اینکه سطح رفاهى مردم 
هم بهتر خواهد شد . چنانچه در حال حاضر نیز بسیارى از 
شهردارى ها از همین مقدار کم سهم قانون مالیات بر ارزش 
افزوده سازمان خود را اداره مى کنند . البته باید شهردارى ها 
به دنبال منابع درآمدى جدید و بهترى براى خود باشند که 
اگر در گذشته بیشتر  دقت مى شد و درآمدهاى خوبى که در 
دوره هاى گذشته داشتند را درست هزینه مى کردند شاید 

امروزه بامشکالت کمترى مواجه بودند .
در بحــث مدیریت واحد شــهرى 
مشارکت مردم را مهم دانستید ؛ حاال 
براى تحقق این موضوع ، توصیه شما 

به مردم چیست ؟
ما باید مشــارکت مردم را ارتقاء ببخشــیم ولى مردم هم 
خودشــان باید به صحنه بیایند . خیلى از هزینه هائى که 
در شهرداریها وجود دارد با مشارکت مردم کاهش پیدا مى 
کند . براى مثال بحث مدیریت پسماند و نظافت شهرى ، 
حفظ تجهیزات و مبلمان و ... شهر باعث کاهش هزینه ها 
در این بخش مى شود . از آن طرف این هزینه ها را مى توان 
در بحث فرهنگى اجتماعى شهرى هزینه کرد . این مهم 
محقق نمى شود مگر با مشارکت همگانى مردم . شهروندان 
باید بدانند که هزینه هاى مدیریت شهرى مستقیم و غیر 
مستقیم توسط خودشان تأمین مى گردد پس باید در حفظ و 

نگهدارى اموال عمومى همکارى کنند.
براى اینکه در آینده مدیریت واحد شهرى 
به نحو مطلوب اجرائى شود ، توصیه شما 
به همکارانتان در شهردارى ها چیست ؟

باید به سمت تخصصى کردن سازمان شهردارى برویم و 
از مردم در خصوص مشکالت شهر بپرسیم و ارتباطمان را 
با آنها قوى تر کنیم . ارتباط عمومى را نسبت به قبل بیشتر 
کنیم و مسائل شهر را بر اســاس برنامه ریزى هاى بلند 
مدت و هدفمند برطرف کنیم. در حال حاضر معضلى که 
گریبانگیر شهردارى هاست هزینه هاى حفظ و نگهدارى 
نیروى انسانى در این دستگاه اســت . یکى از بیشترین 
هزینه هاى ما در ســرفصل هاى اعتبارات جارى مربوط 
به حقوق و مزایاى کارکنان است که در مقابل اثر بخشى 
و کارآئى مطلوبى را شــاهد نیســتیم . پــس نتیجه مى 
گیریم براى تحقق مدیریت واحد شــهرى باید دو مقوله 
اصلى را بیش از بقیه موارد مد نظر قرار داد ؛ یکى تقویت 
مشــارکت مردم در مدیریت شهرى و دیگرى تخصصى 
کردن سازمان شهردارى و برنامه ریزى هاى بلند مدت 

و هدفمند .

شهردار گز برخوار در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان: 

دولت شهردارى ها را چاه نفت در حال فوران نبیند


