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بخاطر مغزتان از 7 عادت غلط در زندگى دور بمانیدگردهمایى موافقان و مخالفان طرح تبدیل اراضى  شیب دار به باغات دیم در اصفهانوزیر کشور: دراویش افراطى به دنبال کشته سازى بودند کیف قاپى با کاله کاسکت هاى مختلف  سالمتاستان حوادث جهان نما

بدترین بازیگران سال را بشناسید

تخلیه شهر، عاقبت فرونشست زمین
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«حسین بتهون» را 

مى شناسید؟

چرا دهانم مزه فلز مى دهد؟

زمین، دریا و آسمان؛
 این تسلیت 

تمام شدنى نیست! آقاى کى روش! 
کپسول خطرناکه

4

 نویسندگان و منتقدان سینمایى همراه با نویسندگان 
همشهرى جوان بدترین هاى جشنواره سى وششم را انتخاب 

کردند. طبق آراء به دست آمده از مجموع نظر سنجى انجام 
شده، نیکى کریمى براى بازى در فیلم «کامیون» عنوان 

بدترین بازیگر زن جشنواره سى وششم را از آن خودش کرد. 
این بازیگر سال گذشته براى فیلم «آذر» برنده تمشک 

طالیى شده بود.

عملکرد بیرانوند در هفته دوم لیگ قهرمانان که 
بسیارى از کلین شیت هایش نیز مدیون خط دفاع 
مستحکم پرسپولیس بوده هشدارى بزرگ به تیم 
ملى و «کارلوس کى روش» است که در گلر اول 

تیم ملى فوتبال ایران تجدید نظر کند.
طبــق آنچه از رســانه هــا و مجــارى خبرى 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا اعــالم شــد، 
دروازه بان هاى دو تیم ذوب آهن و اســتقالل با 
بسته نگهداشتن دروازه خود در جریان دیدارهاى 
هفته دوم لیگ قهرمانان، موفق شدند بهترین آمار 

را به سود خود کنند. 

راسته فرش فروشان اصفهان نیمه تعطیل استراسته فرش فروشان اصفهان نیمه تعطیل است
بسیارى از کسبه بازار فرش به دلیل اوضاع اقتصادى حاکم بر این بازار، در پى یافتن شغل دیگرى هستندبسیارى از کسبه بازار فرش به دلیل اوضاع اقتصادى حاکم بر این بازار، در پى یافتن شغل دیگرى هستند

 و مغازه هاى خود را در معرض فروش گذاشته اند و مغازه هاى خود را در معرض فروش گذاشته اند

کارشناس برنامه ریزى شهرى:  آثار فرونشست زمین در شمال شهر اصفهان، در محله ولیعصر(عج) و عاشق آباد مشاهده شده است

پخش
 سریال «آنــام» 
تا سال آینده

احتراماً؛ اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان به استناد فصل نهم آئین نامه اجرایى ماده 50 قانون 
 77 B 102 فرعى از 397 اصلى و B تأمین اجتماعى مصوب 1355 در نظر دارد مغازه هاى با پالك ثبتى شماره

فرعى از 397 واقع در بخش دولت آباد برخوار را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
1- دو باب مغازه شش دانگ به مساحت عرصه 93/9 مترمربع و 83/10 متر شامل سابقه بنا حدوداً 10 سال با 

کاربرى تجارى با قیمت پایه طبق نظریه کارشناس سازمان به قیمت پایه هر متر 10/000/000 ریال جمع کل 
1/770/000/000 ریال متعلق به آقاى محمدرضا ساوج کارفرماى شرکت میعاد بتن به نشانى دولت آباد- منطقه 

صنعتى قصر صنعت مغازه نهم- ردیف سوم
2- ملک در اجاره/ رهن نمى باشد و به همین صورت واگذار مى گردد.

3- شرکت کنندگان در مزایده مى توانند پیشنهادات خود را تا ساعت 10 صبح یک شنبه مورخ 96/12/20 به 
واحد اجرائیات به نشانى خیابان نظر غربى سازمان تأمین اجتماعى تحویل نمایند. به پیشنهاداتى که بعد از 

موعد مقرر رسیده یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- پیشنهادات رسیده رأس ساعت 11 صبح روزیک شنبه مورخ 96/12/20 در محل واحد اجرائیات شعبه 5 

اصفهان باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده در جلسه بازگشایى پاکت الزامى مى باشد.
5- پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك، مصرف و 

مکالمه بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى بر عهده برنده مزایده است.
6- برنده مزایده شخصى است که باالترین قیمت را در بین قیمت هاى پیشنهادى که باالتر از قیمت پایه 

کارشناسى باشد ارائه دهد.
7- برنده مزایده مى بایست در روز مزایده کل مبلغ مورد مزایده را نقداً یا توسط چک بانکى رمزدار تضمینى 
یا بین بانکى در وجه سازمان تأمین اجتماعى به شماره حساب 81504 پرداخت نماید، در غیر این صورت در 

همان روز مورد مزایده به نفرات بعدى واجد شرایط فروخته مى شود.
8- بدهکار مى تواند خود نیز در مزایده شرکت نماید.

9- مباشرین فروش، کارمندان سازمان، ارزیاب دادگسترى، نمایندگان دادسرا و یا نیروى انتظامى حق 
شرکت در مزایده را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ندارند.

10- چنانچه مدیون قبل از صدور سند انتقال رسمى ترتیب پرداخت بدهى حق بیمه خود و هزینه هاى 
مربوطه را بدهد از صدور سند انتقال خوددارى مى شود.

آگهى مزایده

فرزاد سید صالحى- رئیس شعبه 5 اصفهان

نوبت  سوم

اعتدالیون میزبان اعتصابیون!
دیدار امروز ذوب آهن-پدیده اگر با وجود شرایط عجیب و غریب تیم مشهدى به هر شکل ممکن 

برگزار شود مى تواند یک 3 امتیاز دیگر را به حساب طوفان سبز اصفهان واریز کند.
هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال پس از وقفه دو هفته اى لیگ برتر که به دلیل حضور نمایندگان 
کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا به وجود آمده بود، از دیروز(جمعه) با برگزارى چهار دیدار آغاز  شده 

و امروز با انجام چهار دیدار دیگر پیگیرى خواهد شد.
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مظاهرى موفق ترین گلر هفته دوم لیگ قهرمانان 

ی ل
3

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

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

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

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

آگهى مزایده مرحله اول

محسن حیدرى- شهردار اردستان

نوبت اول 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

آگهى مزایده مرحله دوم

على اصغر حاج حیدرى -شهردار خمینى شهر

چاپ اول 

مساحت- کاربرىردیف
قیمت پایه هر آدرسمترمربع

مترمربع (ریال)
5 ٪ سپرده واریزى شرکت

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

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

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

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

سید

 انتخاب 
 انجام
وان 

ش کرد. 
ک 
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ذوب آهن- پدیده امروز در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان

  

ذوب آهن رتبه دومذوب آهن رتبه دوم
 را رها نمى کند را رها نمى کند
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 عضو فراکســیون امید مجلس اظهار داشــت: در حال 
حاضر امضا براى استیضاح وزیر راه و شهرسازى توسط 
نمایندگان در مجلس در حال انجام اســت به طورى که 
تاکنون یک گروه 15 نفره از نمایندگان لیست امضا شده 
را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند و تعدادى دیگر 

نیز تاکنون نزدیک به 40 امضا جمع کردند.
بهروز بنیادى با اشاره به اینکه قبل از این حوادث پروژه 
استیضاح وزیر راه و شهرسازى کلید خورده بود اما با توجه 
به بروز سانحه هوایى که منجر به جان باختن 66 نفر از 
هموطنانمان شد، تشدید شــد، بیان کرد: تأکید بر عدم 
توانایى در مدیریت بحران هــاى هوایى، ریلى، زمینى و 

مسکن، عدم بهسازى راه هاى روستایى و شهرى، رکود 
بازار مســکن و نیز حوادث اخیر از موضوعاتى است که 

نمایندگان موضوع استیضاح را در دستور کار قرار دادند.
نماینده کاشــمر با بیان اینکه احتمال تجمیع دو لیست 
وجود دارد، افزود: برخى از نمایندگان نیز پیشنهاد کردند 
که رئیس جمهور قبل از اینکــه مجلس بخواهد وزیر را 
استیضاح کند موضوع را در هیئت دولت و با جابه جایى 

حل کند.
بنیادى تأکید کرد: امضا کنندگان لیست استیضاح وزیر 
راه و شهرســازى از تمامى گروه ها و سالیق هستند و 

جمع آورى امضا همچنان ادامه دارد.

محمد دامادى، عضو کمیســیون عمران مجلس گفت: 
اگر دقت کرده باشــید در ماجراى پیدا کردن پیکرهاى 
مســافران هواپیما چندین ارگان وارد عمل شده اند از 
ارتش تا سپاه، هالل احمر تا نیروهاى مردمى و حوادث 
غیر مترقبه و...اما همچنان شــاهد عدم مدیریت واحد 
وامداد رســانى مناسب هســتیم. اصًال بین دستگاه ها 
ومدیران هماهنگى وجود ندارد. هر کســى ساز خودش 
را مى زنــد و حرف خودش را قبــول دارد. اختالف نظر 
مدیران وعدم استفاده از نظرات کاربردى درد امروز جامعه 
ماســت، جامعه اى که از بى تدبیرى هاى مدیریتى رنج 

مى برد.

وى در گفتگو با افکار نیوز با انتقاد از وضعیت سوء تدبیر 
مدیران اظهار کرد: معذرت خواهى از مردم کوچک ترین 
کارى است که وزرا ومسئولین باید انجام دهند اما بعد از 
معذرت خواهى آیا با اســتعفاى مثًال مدیر راه آهن همه 
چیز حل شد؟ به نظر بنده مهمتراز عذر خواهى، عملیات 
بعد از عذرخواهى است؛  اینکه بعد از طلب پوزش از مردم 
موضوع رعایت ایمنى تا چه حد مورد توجه مسئولین قرار 
دارد؟ آیا اگر هواپیما نقص فنى داشته یا سال ها زمینگیر 
بوده در آن شرایط ســخت جوى باید از زمین بلند شود؟ 
چرا مدیران یک بار براى همیشه به دنبال پاسخ مناسبى 

براى این سئواالت نیستند؟

2 لیست مجزا 
براى استیضاح آخوندى

چرا مدیران به دنبال پاسخ 
مناسب نیستند؟

وصله کم آوردیم!
  اعتمادآنالین | غالمعلى جعفرزاده، نایب 
رئیس فراکسیون مســتقلین مجلس خاطرنشان کرد: 
آنقدر به گروه ها وصله منافق و فتنه  گــر و... زده ایم که 
وصله کم آورده ایم و به این دراویش دیگر نمى دانستیم 
چه بگوییم. چون اغتشاشگر و منافق را قبًال مصرف کرده 
بودیم و فتنه گر هم تمام شده بود و آخر هم نمى دانستیم 
به دراویش چه باید بگوییم. امیدوارم یک روزى این وصله 

زدن ها تمام شود.

پا را از گلیمت درازتر نکن
مشاور رئیس جمهور به نامه اخیر محمود    ایلنا |
احمدى نژاد به مقام معظم رهبرى واکنش نشــان داد. 
حسام الدین آشنا در توییتر خود نوشت: خدایا یاریش کن 
تا بقایى را تجربه کند که به او بیاموزد نباید پا از گلیمش 
فراتر نهد و زودهنگام به انتخابات بیاندیشــد یا فرمان 

عزل صادر کند.

به رئیسى رأى دادم و...
  الف|حجت االسالم نصرا... پژمانفر، نماینده مردم 
مشهد و عضو شوراى مرکزى جبهه پایدارى گفت: در 
استان خراسان  فراشى که در مدرسه کار مى کرد به دفتر 
من مراجعه کرد. گفت مدیر مدرسه ما از من پرسیده است 
که به چه کسى رأى دادید و من از روى سادگى گفتم مثًال 
به آقاى رئیسى رأى دادم. نیمه شهریور گذشته بود که 
مدیر مدرسه به من اعالم کرد به فکر جایى باشید. گفتم 
من چند سال است در این مدرسه کار مى کنم و همینجا 
خانه اى دارم؛ براى چه باید بروم؟ گفت همان زمان که به 
آقاى رئیسى پاى صندوق رأى دادید، باید فکر اینجا را 
مى کردید. گفت اگر مى خواهید پیگیرى کنید، به دفتر 

آقاى رئیسى مراجعه کنید که کار شما را درست کند.

گورخوابى، صحنه سازى بود!
سردار نقدى گفت: ما هرچقدر بخواهیم    تابناك |
به آمریکا وابسته شویم از مصر بیشتر نمى شود که تمام 
و عزت و شــرف خود را در به رســمیت شناختن رژیم 
صهیونیســتى فروخت. االن چه وضعیتــى دارند؟ به 
گفته خبرنگاران مصرى بیش از ســه میلیون تن فقط 
در قبرستان ها مى خوابند. اما اینها آمدند و صحنه سازى 
کردند و چند نفرى را داخل قبــر خواباندند که بگویند 
در ایران هم گور خواب هســت تا بیــان آن واقعیت را 

خنثى کنند.

چه کسى الشه  را پیدا کرد؟
  عصر ایران| روزنامه «جمهورى اسالمى» در 
گفتگو با حسین عالیى، مدیرعامل شرکت هواپیمایى 
«آسمان»، به چگونگى یافتن الشه هواپیما هم پرداخته 
و نوشته: مدیرعامل آسمان پس از ناامیدى ازگشتزنى هلى 
کوپترهاى سپاه و هالل احمر، از اطالعات چوپانى که 
سقوط هواپیما را مشاهده کرده بود و نیز کمک خلبانى که 
پروازهاى متعدد بامرحوم فوالد به یاسوج داشت، مسیر 
دقیق پرواز را براى خلبان هلى کوپتر سپاه مشخص کرد و 
او نیز باتبحر به محل عزیمت کرد و الشه هواپیما را یافت.

استعفاى اعتراض آمیز 
  ایلنا | داود محمدى، سردبیر روزنامه «ایران»  از 
سمت خود استعفا کرد. گفته مى شود دلیل این کناره گیرى 
در اســتعفانامه محمدى اعتراض به برخى مناســبات 
غیرحرفه اى حاکم بر روابط ادارى با تحریریه ذکر شده 
اســت. محمدى پیش از این ســردبیرى روزنامه هاى 

«شرق»، «بهار» و «سرمایه» را به عهده داشته است.

سیستم ادارى دزدپرور 
   رویداد 24 | ولى داداشــى، نماینده آستارا در 
مجلس، در خصوص گزارشاتى که از وام هاى کالن با 
سود ناچیز و بازپرداخت هاى طوالنى که اخیراً منتشر شده 
و رشد روزافزون بى  عدالتى در عرصه هاى مدیریتى کشور 
گفت: متأسفانه سیستم ادارى کشور ما «دزدپرور» است 
و افرادى که مى توانند در سطوح باال اختالس کنند خیلى 
زود در این سیستم ها رشد مى کنند و به نوعى زمینه رشد 

براى این افراد مهیاست.   

خبرخوان

سخنگوى شــوراى نگهبان در نوشــتارى به اظهارات 
اخیر محمود احمدى نژاد واکنش نشــان داد. عباسعلى 
کدخدایى در کانال تلگرامى خود نوشت: ظاهراً دوشنبه 
25 خــرداد 88 بعد از ظهر از دفتــر رئیس جمهور وقت 
اطالع دادند که آقاى رئیس جمهور ساعت 21و30دقیقه 
منتظر شماست. تعجب کردم چون ارتباط و رفت و آمدى 
نداشتم. ســئوال کردم از دفتر ایشــان بپرسند موضوع 
چیست؟ پاسخ این بود که برخى مســائل روز. علیرغم 
شلوغى کارها، با مشورت دبیر محترم و در ساعت مقرر 
به دفتر ایشان رفتم. در دفتر با آقاى الهام مواجه شدم. به 
شوخى گفتم معلوم شــد موضوع چیست و  کار، کار چه 
کسى اســت؟ اظهار بى اطالعى کرد. به همراه رئیس 
جمهور به یکى از اتاق ها رفتیم. بعــد از تعارفات گفت 
چرا نتیجه انتخابات را اعالم نمى کنید؟ - منظور اعالم 
صحت انتخابات از سوى شــوراى نگهبان بود - گفتم 
هنوز شکایت ها بررسى نشــده است و در زمان دریافت 

و بررسى شکایات هستیم. قطعًا بعد از بررسى شکایات، 
نتیجه نهایى اعالم خواهد شد. اصرار از ایشان که نتیجه 
را زودتر اعالم کنیــد و مقاومت از ســوى من مبنى بر 
اینکه تا زمانى که شکایات رسیدگى نشود، امکان اعالم 
صحت انتخابات نیست... حاال باید دید چه کسانى دنبال 
مهندسى انتخابات بودند؟ شوراى نگهبان و یا مهندسى 

در کسوت مقام اجرایى.  
 

فرمانده انتظامى تهران بزرگ  گفت: بنیان و آغاز آشوب 
اصلى خیابان پاســداران از لحظه برخورد عامدانه یک 
دستگاه اتوبوس با نیروهاى انتظامى و شهادت سه تن از 
سربازان و مجروح شدن 9 نفر از نیروهاى انتظامى بود که 
پس از آن دو نفر از سرکردگان دراویش ساکن در خیابان 
هفتم براى مذاکره به کالنتــرى آمدند، آنها ابتدا گفتند 
این اراذل هیچگونه ارتباطى بــا ما ندارند اما براى پایان 
یافتن غائله آماده همکارى و صحبت با شورشیان هستند، 
آنها پس از دو ساعت دوباره بازگشــتند اما حرفى براى 
متقاعدسازى ما نداشــتند اینجا بود که نیروى انتظامى،  

مقتدر و توانمند وارد عمل شد.
او ادامه داد: ما مى توانســتیم با یــک آر پى جى منزل 

مورد نظر را نابــود کنیم اما بــا اقتــدار و درایت رفتار
 کردیم.

سردار رحیمى تصریح کرد: راننده اتوبوسى که اقدام به 
زیر گرفتن نیروهاى انتظامى کــرد داراى پرونده هاى 
قضائى سنگین است و سال ها با فرقه نامبرده همکارى 
و رفت و آمد داشته است . توقع من این است که این فرد

 ضد انقالب داعشــى در حداقل زمــان ممکن به آنچه 
سزاوار است یعنى اعدام برسد. سردار رحیمى در برآورد 
حجم تخریب اموال عمومى عنوان کرد: 26 دســتگاه 
خودروى شخصى توسط آشوبگران تخریب و 19 پالك 
منزل واحد مســکونى هم مورد تجــاوز و تخریب واقع 

شده است.

پایگاه اینترنتى مجله «نیوزویک» یکى از مشهورترین 
نشــریات آمریکایى، یکى از مطالب منتشره  خود را به 
سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانى، فرمانده سپاه 

قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى اختصاص داد.
این پایگاه خبرى در تیتر خود آورده اســت: در جریان 
تهدیدهاى جدید داخلى و خارجى، ژنرال معروف ایرانى 
به مراتب کارآمدتر از رئیس جمهور ظاهر مى شود. در 
ادامه این مطلب آمده است که فرمانده حرفه اى ترین و 
محرمانه  ترین نیروهاى ایران در داخل این کشور به طور 
فزاینده اى محبوب شده، زیرا او از طریق پیروزى هاى 
نظامى با متحدانش در منطقه توانسته به گسترش نفوذ 

تهران کمک کند.
نیوزویک سپس به نظرســنجى ماه گذشته دانشگاه 
مریلند اشاره کرد و نوشت طبق این نظرسنجى که توسط 
«وال استریت ژورنال» منتشر شده است، سرلشکر قاسم 
سلیمانى، دیدگاه بســیار مثبتى در میان 67/7  درصد 

ایرانیان داشت.

واردات عجیب محصوالت 
کشاورزى

  باشگاه خبرنگاران جوان | 
طبق آمار بانک مرکزى، حد فاصل ســال هاى 
92 تا 95 بیــش از 77 میلیــون تن محصوالت 
کشاورزى به کشــور وارد شــده که این میزان 
به نســبت دولت هاى نهم و دهم با رشدى 30 
درصــدى همراه بوده اســت. ایــن موضوع در 
شرایطى رخ داده که هر ساله، حجم قابل توجهى 
از محصوالت  کشــاورزان بدون مشــترى باقى

 مى ماند و برخى از زارعان و باغداران به نشــانه 
اعتراض آنها را کنار جاده رها مى کنند.

زندگى هاى آدامسى!
  تابناك | محمدســعید احدیــان، مدیر 
مسئول روزنامه «خراسان» در توییتر خود نوشت: 
با یک راننده تاکســى درباره بهتر بــودن ازدواج 
هاى ســنتى و زندگى پایدار نسل قدیم صحبت 
مى کردیم، حرف قشنگى زد، گفت زندگى هاى 
االن شده «زندگى آدامسى» اولش شیرین و بعد 

وقتى بى مزه شد آن را دور مى اندازند.

اختالل رفع مى شود
ســخنگوى سازمان    جام جم آنالین|
ثبت احوال با اشاره به اینکه به دلیل حجم باالى 
ثبت نام کارت هوشمند ملى در ماه آخر سال چند 
روزى اســت با اختالل در هنگام ثبت نام مواجه 
هســتیم، گفت: از ابتداى هفته ثبت نام ها روند 
عادى خود را طــى مى کند. ســیف ا... ابوترابى 
تأکید کرد: تعداد زیاد مراجعه کنندگان به سامانه 
ســازمان ثبت احوال باعث شــده بــود اختالل 

ایجادشود.

اگر مى خواهید موبایل 
بخرید...

روابط عمومى ســازمان    آفتاب نیوز |
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى از متقاضیان 
خرید گوشــى هاى تلفن همراه با نشان آیفون، 
گوگل، بلک برى، موتوروال و ال جى که مشمول 
طرح رجیسترى شــده اند، درخواست کرد حتمًا 
هنگام خرید گوشى با نشان  هاى ذکر شده و سایر 
گوشى هایى که در هفته هاى آتى مشمول طرح 
مى شوند با استفاده از ســامانه #7777* اصالت 
IMEI گوشى را استعالم کنند و چنانچه در جواب 

استعالم مشخص شد که گوشى مورد نظر جزو 
گوشى هاى ثبت شده قانونى نیست، از خرید آن 

تحت هر شرایطى پرهیز کنند.

ایران در باالى جدول 
اینستاگرامى ها

  ایسنا| در تازه ترین آمار، فهرستى از ده 
کشور جهان که داراى بیشــترین تعداد کاربران 
شبکه اجتماعى اینســتاگرام هستند منتشر شده 
است که در آن، نام کشــورمان در رتبه هفتم این 
لیست قرارگرفته اســت. در این فهرست آمریکا 
با بیش از 110 میلیون کاربــر، برزیل با بیش از 
57 میلیون و اندونزى بــا 53 میلیون کاربر فعال 
در ماه، به ترتیب در جایگاه هاى اول، دوم و سوم 

جاى گرفته اند.

بارش ها 
در 27 استان منفى شد

  تسنیم| بررســى آمــار بــارش ها 
به تفکیک هر اســتان نشــان مى دهــد میزان 
بارش ها در مقایسه با متوســط مدت مشابه در 
درازمدت در 27 استان منفى بوده و تنها در چهار 
اســتان اردبیل، آذربایجان شــرقى، آذربایجان 
غربى و کردســتان به ترتیب بــا 29/1درصد، 
24/1درصد، 8/8درصــد و 0/2 درصد افزایش 
بارندگى نسبت به متوســط درازمدت مشاهده 

مى شود.

این روزها سالروز درگذشت «حســین واثقى» یکى از 
مهمترین آهنگسازان ایران اســت. کسى که از جمله 
عجیب ترین رکوردهاى تاریخ موســیقى ایران و شاید 
حتى جهان، مربوط به اوســت. واثقى بیــش از 180 
موسیقى فیلم را در شرایطى ساخته که نه سواد موسیقى 
داشته است و نه حتى مى توانسته سازى بنوازد. مى گویند 
حســین که آن روزها لقب «حســین بتهون» را به او 
داده بودند، وقتى وارد اســتودیو مى شد، فیلم را برایش 
به نمایش مى گذاشــتند و او با دســت روى میز ضرب 
مى گرفت و با دهان ملودى را مى نواخت و کســى این 
اصوات را به صورت دیکته موسیقى مى نوشت و به نت 
درمى آورد. چنین شــیوه اى براى ساخت موسیقى فیلم 
بیشــتر به یک شوخى شــباهت دارد تا واقعیت اما آنها 
که از نزدیک حسین واثقى تبریزى را مى شناختند یا با 
کسانى که با او کار کرده  بودند ارتباط داشتند، مى دانستند 

ماجراى «حسین بتهون» شوخى نیست. 
على عظیمى نژادان، منتقد موسیقى در گفتگو با ایلنا در 
این باره مى گوید: « نادر مشــایخى یکبار برایم تعریف 
مى کرد و مى گفت در جمعى بودیم که حسین و اسماعیل 
واثقى نیز حضور داشتند و حســین به یکباره گفت من 
مى خواهم ترانه جدیدى را که ســاخته ام براى تان اجرا 
کنم. بعد به ســمت پیانو رفت و همه فکــر مى کردند 
مى خواهد پشت پیانو بنشیند و قطعه اى را اجرا کند. اما 
در کمال تعجب همگى، روى پیانو ضرب گرفت و شروع 

به خواندن کرد.»
واثقى اولین تجربه کارى اش در زمینه آهنگســازى با 
ایرج گره مى خورد. خود این آهنگساز مى گوید: «روزى 
که قرار شد برویم در یک اســتودیویى قطعه "چرا یک 
دم کنار من نمى مانى" را ضبط کنیم سر و کله ایرج پیدا 
شد و وقتى کار ارکستر را در استودیو شنید خوشش آمد و 
گفت باید این آهنگ را به من بدهى. گفتم من کلى پول 
ارکستر را داده ام. پرسید چقدر پول داده اى؟ گفتم 600 
تومان. ایرج گفت با پول آهنگ و شعر روى همدیگر دو 
هزار تومان به تو مى دهم به شرط اینکه یک آهنگ دیگر 
هم بهم بدهى. صاحب کمپانى که قرار بود پول را به من 
بدهد آمد و گفت باید حتمًا دو آهنگ براى یک صفحه 
داشته باشیم. گفتم خب یک آهنگ دیگر مى سازم. گفت 

کى مى سازى؟ گفتم همین االن. گفت نمى شه. گفتم 
چرا االن مى سازم که آهنگ "دیگه دلم تو این خونه تنگ 
اومده" را همانجا توى استودیو ساختم و رضا شمسا نیز 
شعرش را همانجا سرود. در حدود سه چهار ساعته ما این 
کار را ساختیم و اجرا و ضبط کردیم و یک هفته بعد هم 

از رادیو پخش شد.»
حسین واثقى پس از انقالب از فضاى موسیقى و سینما 
دور مى شود؛ او در ســال 1361 براى فیلم «جانبازان» 
موسیقى مى سازد و ســال 1363 به همراه خانواده اش 
ابتدا به اتریش و ســپس به آمریکا مهاجرت مى کند اما 
پس از چند ســال به ایران بازمى گردد و در سال 1373 
براى پنج فیلم «حاال چه شــود»، «حامى»، «حسرت 
دیدار»، «سر بلند» و «مرضیه» موسیقى فیلم مى سازد؛ 

پس از سال 1373 تا پایان عمرش در 13 سال بعد دیگر 
هیچ فرصتى براى فعالیت حرفه اى به وجود نمى آید.

 واثقى در ســال هاى پایانى زندگى اش درباره فعالیتش 
در زمینه موسیقى گفته اســت: «من عالقه عجیبى به 
موســیقى پیدا کردم و بدون اینکه ساز بزنم یا یک روز 
کالس موسیقى رفته باشم حدود دوهزار و پانصد ششصد 
آهنگ یا موزیک متن فیلم ساختم. خودمم هم نه کالس 
موســیقى دیدم و نه نت مى دانم و نه ساز مى زنم. همه 
اینها را با دهانم ساخته ام. خدا به من استعدادى داده که 
با دهانم آهنگ ها را مى سازم؛ بعد یک نت نویس دارم که 
مى گویم اینها را نت مى کند و بعد به دست تنظیم کننده 
مى دهیم که تنظیم مى کند و اجرا مى شــود و شــماها 
مى شنوید. 170 تا از آهنگ هایم را در فیلم ها آقاى ایرج 

خوانده  است.»
هر چند این آمار به نظر همراه با اغراق به نظر مى رسد 
اما منبع مشــخصى وجود ندارد که بتوان با توجه به آن 
صحت گفته هاى حسین واثقى را سنجید؛ با وجود این، 
اهالى فن همواره از او به عنوان نابغه اى عجیب با شیوه 
کارى عجیب تر مى دانند که شاید دیگر نمونه اى با این 
ویژگى هاى نامتعارف در موسیقى کشورمان پدید نیاید.

حسین واثقى ســال هاى پایانى زندگى اش را در خانه 
سالمندان ســپرى کرد و به دلیل ابتال به بیمارى قند و 
قانقاریا پاى خود را از دست داد و در نهایت روز پانزدهم 
بهمــن 1386 درگذشــت و بدون تشــریفات معمول 
خاکسپارى چهره هاى نامى موســیقى، در سکوت به 

خاك سپرده شد.

ساخت 180 موسیقى فیلم توسط فردى بدون سواد موسیقى

«حسین بتهون» را مى شناسید؟

مى توانستیم با آرپى جى حمله کنیم اما نخواستیم

واکنش کدخدایى 
به اظهارات اخیر احمدى نژاد

گزارش مجله آمریکایى 
درباره  سردار ایرانى

عبدالرضــا رحمانى فضلى، وزیر کشــور و جانشــین 
فرماندهى معظم کل قوا در نیروى انتظامى در مراســم 
تشییع پیکر سه تن از شهداى نیروى انتظامى که در محل 
فرماندهى نیروى انتظامى تهران بزرگ برگزار شــد، در 
سخنانى با اشاره به ناآرامى روزهاى اخیر اظهار کرد:  بر 
اساس اطالعات و اخبار دقیقى که داریم هدف این بوده 
که از نقطه شــروع با درگیرى هایى که ایجاد مى کنند 
عواطف و احساســات جریان خود را در سراسر کشور در 
حمایت از این گروه افراطى و خشونت طلب جذب کنند 
و در سراسر کشــور و در جاهایى که کانون اقلیت ها و 
جریانات اجتماعى اقلى وجود دارد کشور را متالطم کنند.

رحمانى فضلى تصریــح کرد: اخبار دقیقــى داریم که 
افراطیون این جریان به دنبال کشــته سازى بودند تا با 
دادن کشــته بتوانند انگیزه الزم را براى تحریک ایجاد 
کنند. وى افزود: یک خشونت طلب افراطى پشت یک 
ماشین مى نشــیند و انســان هاى بیگناهى که مطلع از 
اطراف خودشان نیستند ماشین را به طرف آنها هدایت 
مى کند که نمونه این عملیات ها را در جریان خشــونت 

طلب افراطى داعش دیده ایم.
وزیر کشــور بیان کرد: ما نمى دانســتیم کسانى که به 
ظاهر از عرفان و دل و عشــق و آزادى صحبت مى کنند 
با خنجر و دشــنه و درفش وارد مى شــوند براى همین 
خواستیم تا صف اکثریت این جریان از صف اقلیت آنها 

جدا باشد. 

وزیر کشور: 

دراویش افراطى به دنبال 
کشته سازى بودند
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 نویسندگان و منتقدان سینمایى همراه با نویسندگان همشهرى جوان 
بدترین هاى جشنواره سى وششم را انتخاب کردند. طبق آراء به دست 
آمده از مجموع نظر سنجى انجام شده، نیکى کریمى براى بازى در 
فیلم «کامیون» عنوان بدترین بازیگر زن جشنواره سى وششم را 
از آن خودش کرد. این بازیگر سال گذشته براى فیلم «آذر» برنده 

تمشک طالیى شده بود.
هانیه توسلى براى بازى در فیلم «سوءتفاهم» نزدیک ترین رقیب 
نیکى کریمى براى تصاحب تمشک طالیى بود. در بخش بازیگرى 
مرد مهدى پاکدل براى مجموع آثارش در جشنواره فیلم فجر برنده 
تمشک طالیى شد. پاکدل با فاصله اى زیاد نسبت به نفر دوم عنوان 
بدترین بازیگر را از آن خودش کرد. در رشته بدترین فیلم تمشک 
طالیى به «امپراتور جهنم» رسید. «سوءتفاهم» و «هایالیت» بعد 
از فیلم پرویز شیخ طادى بیشترین رأى را براى کسب عنوان بدترین 

فیلم داشتند.
دربخش بهترین ها هم امسال در رشته بهترین بازیگر مرد در رقابتى 
تنگاتنگ گوى طالیى به هادى حجازى فر بــراى بازى در فیلم 
«التارى» رسید، نوید محمد زاده با فاصله اى میلیمترى در رتبه دوم 
ایستاد و امین حیایى هم سوم شد. حجازى فر سال گذشته هم موفق 

به کسب گوى طالیى بهترین بازیگر مرد شده بود.
گوى طالیى بهترین بازیگر زن را سارا بهرامى از آن خودش کرد. در 
بخش بهترین فیلم «مغز هاى کوچک زنگ زده» با فاصله اى زیاد 
نسبت به فیلم «شعله ور» اول شد و گوى طالیى را به دست آورد. 

«تنگه ابو قریب» بعد از فیلم حمید نعمت ا... در رتبه سوم ایستاد.

کتایون امیرابراهیمى، بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون در رابطه با البى گرى هاى 
رایج در سینماى کشور گفت: متأسفانه باندبازى و البیگرى در سینماى ایران در همیشه 
تاریخ وجود داشته و دارد و همیشه ما شاهد آن بوده ایم که افرادى مرتباً در کارهاى سینمایى 
و تلویزیونى در ســمت بازیگر و یا حتى عوامل پشــت صحنه حضور دارند که جزو دار و

 دسته اى خاص هستند!
بازیگر فیلم سینمایى «ارتباط خانوادگى» افزود: در سینماى ایران و به خصوص در بخش 
بازیگرى همیشه باندبازى و البیگرى هاى فراوانى هست؛ ما شاهد حضور افرادى هستیم 
که عنوان هنرمند را با خود به یدك مى کشند اما واقعاً هنرمند نیستند و بیشتر تاجر مسلک 
هستند. این افراد همیشه از نزدیکان خود براى حضور در فیلم ها دعوت مى کنند. مثًال 
آقاى شریفى نیا که بنده دوست دارم از ایشان اسم ببرم یکى از همان افرادى هستند 
که همیشه در هر پروژه اى حضور پیدا مى کنند تنها از افرادى که در باند خودشان 

هستند استفاده مى کنند والغیر!
وى ادامه داد: البیگرى و باندبازى و یا هر واژه دیگرى در عالم فرهنگ و هنر بسیار زشت 
و زننده است؛ این مایه شرمســارى تمامى فعاالن فرهنگى و هنرى کشور و به خصوص 
مدیران و مسئوالن سینمایى کشور است که در سینماى ما چنین کارهاى ناشایستى صورت 
مى گیرد. پیشکسوتان و هنرمندان ارزنده و واقعى به راستى جایى براى حضور و فعالیت 
در سینما را ندارند و در عوض شاهد حضور افرادى به عنوان هنرمند در سینماى کشورمان 

هستیم که اصًال معنا و مفهوم هنر و هنرمند را نمى شناسند.
امیرابراهیمى خاطرنشان کرد: همیشه این سئوال را از خودم مى پرسم که کدام کشور دنیا 
در حوزه فرهنگى و هنرى اش دچار این نوع آشفتگى هاست؟ آیا مسئوالن ما نمى توانند 
براى حل این موضوعات مهم و اساسى کار شایسته اى انجام بدهند یا نمى خواهند جلوى 

این قبیل اتفاقات زننده را بگیرند؟

این سینماگر در خاتمه این گفتگو متذکر شــد: بیکارى مفرط، خانه نشینى پیشکسوتان، 
مشکالت معیشتى و هزار و یک مشکل ریز و درشت دیگر در سینماى کشور وجود دارد. 
مدیران سینمایى اگر دغدغه پیاده سازى عدالت در سینماى کشور را دارند باید به این مهم 
رسیدگى کنند که چرا برخى بازیگران جوان دستمزدهاى میلیاردى در سینما مى گیرند اما 
بازیگران پیشکسوت حتى نمى توانند حق خود را از تهیه کنندگان سینما طلب کنند؟ جامعه 

سینمایى ایران امروزه بیش از هر نکته دیگرى نیاز به رفع تبعیض هاى پیدا و پنهان در 
سینماى کشور دارد، تبعیض هایى که آسیب هاى جدى را بر بدنه سینما 

طى تمامى سال ها وارد ســاخته و هیچکس هم درصدد رفع 
آنها برنیامده است و همه مدیران تنها شعار حمایت 

همه جانبه از اهالى سینما و پیاده سازى 
عدالت را داده اند.

نماى 
ى در سی

ازى و البیگر
باندب

و دارد
داشته 

وجود 
ایران 

یمى: 
ابراه

ن امیر
کتایو

بدترین 
بازیگران 
سال را 
پخش سریال «آنام» تا سال آیندهبشناسید

پخش سریال «آنام» به کارگردانى جواد افشار و تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه تا سال آینده ادامه دارد. همچنین تعدادى از سکانس ها 
هنوز مقابل دوربین نرفته است و قرار است عالوه بر تهران، گروه تولید همراه با بازیگران زمان حال به آذربایجان هم سفرى داشته 

باشند و بخش هاى پایانى را تصویربردارى کنند.  مدتى است تصویربردارى این سریال که هم اکنون در حال پخش از شبکه 3 
سیماست، به دلیل مشکالت مالى متوقف شده است.

به گزارش فارس، مجموعه تلویزیونى «آنام» به کارگردانى جواد افشار و به تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه به قلم 
امیرعباس پیام براى شبکه 3 نوشته شده است.گلچهره سجادیه، عبدالرضا اکبرى، مهرانه مهین ترابى، شبنم 

قلى خانى، مجید واشقانى، ســیامک صفرى، امیررضا دالورى، سامیه لک، کورش زارعى و ناصر 
هاشمى از جمله بازیگرانى هستند که با حضور سیروس گرجستانى و خسرو شهراز و کاظم 

بلوچى در این سریال به ایفاى نقش پرداخته اند.
این سریال هر شب ساعت 20و30دقیقه از شبکه 3 سیما بر 

روى آنتن مى رود.

«سیلوستر اســتالونه»، بازیگر کهنه کار فیلم هاى اکشن هالیوودى ضمن رد 
شایعات مبنى بر مرگش گفت در سالمت کامل به سر مى برد.

پس از انتشار شایعه اى مبنى بر درگذشت سیلوستر اســتالونه بر اثر ابتال به 
سرطان پروستات، این بازیگر 71 ساله آمریکایى در صفحه اینستاگرام خود با 
تکذیب شایعه مرگش نوشت: «لطفًا به این حماقت ها توجه نکنید، من زنده، 

سالم و شاد هستم و همچنان مشت مى زنم!»
«فرانک استالونه» نیز در صفحه توییتر خود نوشــت: «شایعه مرگ برادرم 
نادرست اســت و نمى دانم چه ذهن  مریض و بى رحمى این شایعه را پراکنده 
است. افرادى اینچنین از لحاظ ذهنى بیمارند و شایسته جایگاهى در جامعه 

نیستند.»
سیلوستر استالونه، بازیگر، کارگردان و نویسنده آمریکایى و برنده جایزه «گلدن 
گلوب» است که بیشتر بابت نقش هاى اکشن در فیلم هاى هالیوودى شهرت 
دارد. دو نقش به یادماندنى «رمبو» و «راکى» از مهمترین فعالیت هاى او در 
این ژانر هستند. او عالوه بر بازیگرى، نویسندگى این فیلم ها را نیز بر عهده 

داشته است.
  استالونه براى بازى در فیلم «راکى» دو بار نامزد دریافت جایزه «اسکار»ـ  یکى 
براى بهترین بازیگرى و دیگرى براى بهترین فیلمنامه- شد. او سومین بازیگر 
سینماست که بخاطر یک فیلم، نامزد دریافت این دو جایزه شده است. پیش از 

او فقط «چارلى چاپلین» و «اورسن ولز» چنین عنوانى را داشتند.

انس ها 

رد شایعات مرگ «سیلوستر استالونه»

راکى هنوز زنده است
الله اسکندرى، شیوا ابراهیمى و بهرام شاه محمدلو در 
سریال «خانواده دکتر ماهان» به کارگردانى راما قویدل و
تهیــه کنندگى بهــروز خوشــرزم به ایفــاى نقش

مى پردازنــد.  پیش تر حضور امیــن زندگانى و حدیث 
فوالدوند در این ســریال قطعى شده بود. همچنین در 
روزهاى آتــى دیگر بازیگران این ســریال نیز معرفى

 مى شوند. فیلمبردارى سریال «خانواده دکتر ماهان» 
پس از نهایى شــدن لیســت بازیگــران در روزهاى
پیش رو آغاز مى شود. «خانواده دکتر ماهان» داستانى 
است در ستایش زندگى و خوشبختى خانوادگى؛ داستانى 
که مخاطبش را به ســاده زیســتى داوطلبانه دعوت

مى کند؛ این مجموعه روایتگر نگاهى تازه و الهام بخش 
در جهت تشویق جسارت تغییر و شکستن عادت هایى 
است که انسان امروز را تنهاتر ازهمیشه، خسته و ملول 
کرده است.از منظر دکتر ماهان زندگى یک راه نرفته و 
ناشناخته اســت از همین رو امیر عطش و التهابى دارد 
تا همســر و فرزندان نوجوانش را با خود در ماجراجویى 
شنیدن نواى اسرارآمیز طبیعت و پاسدارى از زیست بوم 
همراه کند. این مجموعه تلویزیونى به سفارش سیمافیلم 

ساخته مى شود.

الله اسکندرى، شیوا ابراهیمى
 و بهرام شاه محمدلو 

به سریال «خانواده دکتر ماهان» پیوستند
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ذوب آهن رتبه دوم
 را رها نمى کند
خالد شفیعى، مدافع تازه وارد ذوب آهن توانست در جدال برابر لوکوموتیو 
عملکرد خوبى در کنار دیگر بازیکنان به نمایش بگذارد و در نهایت آنها 
اولین پیروزى آسیایى خود را جشــن گرفتند. شفیعى در خصوص این 
دیدار و نتیجه کسب شــده در آن گفت: بعد از شکست سنگین و تلخى 
که جلوى سایپا داشتیم دو دیدار سنگین آسیایى برگزار کردیم که بازى 

با الدحیل مطابق خواســته هاى ما پیش نرفت و نتیجه دلخواه را 
نگرفتیم؛ ولــى در بازى با لوکوموتیو بهتــر عمل کردیم و مزد 

برترى مان را گرفتیم.
وى در مورد شکست مقابل الدحیل گفت: تا دقیقه 74 یک 
بازى خوب و منطقى انجام دادیم؛ ولــى در چند دقیقه به 
دالیل مختلفى از جمله عدم تمرکز غافلگیر شدیم و کمى 
هم بدشانس بودیم که حریف هرچه زد وارد دروازه شد و در 
حالى که مى توانستیم ببریم یا حداقل یک مساوى بگیریم 

بازى را واگذار کردیم.
مدافع ذوب آهن در مورد دیدار با لوکوموتیو هم عنوان کرد: بازى 

خوبى بود و حریف سرسختى داشــتیم؛ ولى با توجه به نیازى که به 3 
امتیاز مسابقه داشتیم همه تمرکزمان روى شکست دادن حریف بود و موفق شدیم مزد 

برترى خودمان را بگیریم.
شفیعى در مورد وضعیت ذوب آهن در جدول گفت: به قول آقاى قلعه نویى با این 3 امتیاز 
به جدول برگشتیم و اتفاقا من عقیده دارم اگر بازى بعدى را ببریم آن وقت به طور کامل 
برگشته ایم. ما حرف هاى زیادى در آســیا داریم و با بضاعت و هزینه کمى که نسبت به 
سایر تیم ها داشتیم ولى مقابل تیم قدرتمندى مثل الدحیل 74 دقیقه جلو بودیم و اگر دقت 

مى کردیم پیروز مى شدیم. امیدوارم در ادامه نتایج به سود ما پیش برود.
وى در مورد دیدار با پدیده در لیگ برتر هم خاطرنشان کرد: پدیده تیم قدرتمندى است و کار 

سختى مقابل آنها داریم؛ ولى مى خواهیم جایگاه خودمان را در جدول حفظ کنیم و رتبه دومى 
را از دست نخواهیم داد و به امید خدا براى پیروزى به این دیدار مى رویم و امیدوارم با یک نتیجه 

خوب برگردیم. اطمینان داشته باشید که ما رتبه دوم را رها نخواهیم کرد.

پاس تهران سال ها پیش (در حدود بیست سال) یعنى آن روزها که لیگ آزادگان باالترین 
سطح فوتبال باشگاهى در ایران محسوب مى شــد در زمینى در منطقه نازى آباد تمرین 
مى کرد. در مجموعه کاج یا پلیس سابق. کمى آن طرف تر هم مجموعه ورزشى مرغوبکار 
بود که محل تمرین اســتقاللى ها بود. به همین دلیل این منطقه از نظر ورزشى اهمیت 
زیادى داشت. آن روزها تمرین پاس با حضور بازیکنانى مثل جواد نکونام، خداداد عزیزى 
و وحید هاشمیان دیدنى بود. تعدادى از عالقمندان به فوتبال هر روز براى تماشاى تمرین 
این ستاره ها به زمین پلیس مى رفتند. البته به دلیل نزدیک بودن محل تمرین استقالل به 
این زمین، طبیعتا استقبال از تمرین استقاللى ها بیشتر بود. با این وجود چند نفرى پاى ثابت 
تمرین پاس بودند. اما یک روز ناگهان دیگر پاسى ها به این زمین نیامدند و براى تمرین 
به جاى دیگرى رفتند. زمین پلیس ناگهان سوت و کور شد. سرایدار و نگهبان این زمین 
تا چند سال از آن مراقبت مى کرد. اما با درگذشت او زمین چمن تبدیل به پاتوق معتادان 
و خالفکاران شد. زمین بسیار وسیع این مجموعه که شامل چند سالن و چند هکتار زمین 
بال استفاده هم مى شد بعد از چند سال فروخته شد. آن هم با قیمتى بسیار نازل. اولین کار 
خریدار جدید هم خراب کردن زمین و کوبیدن ساختمان هایش بود. از سال 92 ساخت یک 
مجموعه بزرگ تجارى تفریحى و ورزشى در این زمین شروع شده و طبق اطالعات خبرنگار 
سازندگى کار ساخت این مجموعه قرار است تا شهریور 97 به پایان برسد. این مجموعه 10 
طبقه اى شامل چند طبقه پارکینگ، واحدهاى تجارى، هایپر مارکت، پردیس سینمایى و یک 
طبقه سالن هاى ورزشى خواهد بود. یکى از کسبه قدیمى که همسایه این مجتمع است در 
این باره به خبرنگار سازندگى گفت: «در سال هاى اول که زمین چمن خراب شد مردم منطقه 
کمى ناراحت بودند. با اینکه تمرین پاس در این منطقه اذیت شان مى کرد. سر وصداى زیادى 
داشتند. صداى فحش هاى شان آزار دهنده بود. توپ هایشان بارها شیشه هاى همسایه را 
شکسته بود. مردم از این اتفاقات ناراحت بودند اما چه مى شد کرد. فوتبال را دوست داشتند. 
پاس هم آن روزها تیم خیلى خوبى بود. اما بازیکنان هم انگار از اینکه در این زمین تمرین 
مى کردند راضى نبودند. با ماشین هاى مدل باالى شان مى آمدند و جلوى منزل همسایه ها 
پارك مى کردند. بعضا هم به ماشین هاى شان آسیب مى رسید و دعوا راه مى افتاد. اما از یک 

روزى دیگر خبرى از آن ها نشد.»
اما حاال چطور؟ االن هم همسایه ها ناراضى اند؟ حسرت آن روزها را نمى خورند؟ همسایه 
قدیمى مى گوید: «راستش االن دیگر ناراحت نیســتیم. حتى برعکس، خیلى هاى مان 

خوشحال هم هستیم. به هر حال االن ارزش ملک این اطراف باالتر رفته! همین مغازه هاى 
داخل پاساژ را پارسال مترى 55 میلیون مى فروختند. اما امسال تا 65 میلیون هم رسید. بیشتر 
واحدها هم به فروش رفته. حتى شاید ملک ما را هم با قیمت خوبى بخرند!  این منطقه ملک 
تجارى هم زیاد دارد و پر رفت و آمد است. حتى اگر ملک ما را هم نخرند اوضاع براى کسبه 
اینجا بهتر مى شود. مى دانید چیست؟ االن دیگر مثل بیست سال پیش نیست. قبال زندگى 
راحت مى چرخید. دل و دماغ فوتبال هم داشتیم. اما االن اوضاع اقتصادى خوب نیست. 
مردم اینجا هم دیده اند که با افتتاح این مرکز تجارى رونق کسب و کارشان بیشتر مى شود. 
به همین دلیل دیگر کسى به این که اینجا روزى محل تمرین ستاره هایى خداداد و نکونام 

و هاشمیان بوده فکر نمى کنند.»
قبال از این اتفاق ها که مى افتاد صداى همه درمى آمد. وقتى خبر خراب شدن یک زمین 
چمن به قصد ســاخت پاســاژ در هر نقطه اى از تهران به گوش مى رسید همه اعتراض 
مى کردند. از خود فوتبالیست ها گرفته تا مدیران و مردم. اما االن دیگر هیچ کس ککش 
نمى گزد. تازه این داستان مربوط به زمین تمرین پاس است. تیمى که یک بار قهرمان آسیا

 شده است.

بهاره حیاتى

  عملکرد بیرانونــد در هفته دوم لیــگ قهرمانان که 
بســیارى از کلین شــیت هایش نیز مدیون خط دفاع 
مستحکم پرسپولیس بوده هشدارى بزرگ به تیم ملى 
و «کارلوس کى روش» است که در گلر اول تیم ملى 

فوتبال ایران تجدید نظر کند.
 طبق آنچه از رسانه ها و مجارى خبرى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا اعالم شد، دروازه بان هاى دو تیم ذوب آهن 
و استقالل با بسته نگهداشــتن دروازه خود در جریان 
دیدارهاى هفتــه دوم لیگ قهرمانان، موفق شــدند 

بهترین آمار را به سود خود کنند. 
چهار دروازه بان تیم هاى ایرانــى در هفته دوم لیگ 
قهرمانان آســیا به میدان رفتند و در این میان مهدى 
رحمتى تنها دروازه بانى بود که براى اولین بار به میدان 

مى رفت. 
از لیســت چهارنفره دروازه بان هاى تیم هاى ایرانى 

رشید مظاهرى و مهدى رحمتى 
گلرهایى بودنــد که موفق 

شــدند کلین شیت کنند 
و البته آمــار خوبى 

نیز از خود به جا 

بگذارند. 
رشــید مظاهرى که در این 

بازى بایــد روبروى 
بیکمائف ازبک قرار 
مى گرفت، در طول 
دیدار برابر لوکوموتیو 

چهار بار اقدام به سیو 
کرد و در هــر چهار 

حرکت نیز موفق 
بود. او به مانند 
هفته گذشــته 
سیو  بیشترین 
(مشترك) را به 

نام خود زد.
رحمتى  مهــدى 

که در لیگ در اولیــن دیــدارى 
میــدان رفت قهرمانان آسیا 2018 به 

موفق شد برابر الهاللى ها دروازه خود را بسته نگه دارد. 
او در این دیدار 2 سیو موفق را به ثبت رساند. 

ژوردى دروازه بان برزیلى تراکتــورى ها نیز علیرغم 
دریافت ســه گل عملکرد خوبى از خــود به نمایش 
گذاشت. او در دیدار برابر الغرافه یک ضربه پنالتى و 

یکى دو موقعیت حساس حریف 
را مهار کرد. 

علیرضا بیرانوند نیز ناکام ترین 
دروازه بان ایرانــى هفته دوم لیگ 
قهرمانان آســیا بود. او در دیدار برابر 
ژاوى و یارانش سه بار دروازه خود 
را باز شده دید و تنها 
1 سیو در کارنامه 

خود ثبت کرد.  
علیرضــا بیرانوند کــه دومین فصل حضــور خود در 
پرسپولیس را تجربه مى کند مى توانست در چهاردهمین 
بازى آسیایى اش با لباس این تیم به ششمین کلین شیت 
برســد اما این اتفاق رخ نداد و او در برابر حمالت تیم 

میزبان یک تسلیم شده صرف بود.
گل اول در حالى توســط بونجاح زده شــد که انتظار 
میرفت بیرانوند در آستانه محوطه شش قدم و با اتکا به 
خروج هاى نســبتا مطمئنش از دروازه خارج شود اما 
چنین اتفاقى رخ نداد و او روى خط ماند.  روى گل دوم 
نمیتوان خرده اى به گلر خرم آبادى گرفت اما گل سوم 
و تیر خالص السد در حالى زده شد که شوت مهاجم این 
تیم اصال زاویه نداشت و مى شد با جایگیرى مناسب آن 

را دفع کرد؛ کارى که بیرانوند آن را انجام نداد.
اما خبرگزارى مهر در مطلبى با انتقاد از ضعف هاى 
مفرط و پى در پى گلر ســرخ  ها نوشته:بیرانوند 
بازهم در یک بازى حساس که نیاز به درخشش 
بود نتوانست خودنمایى کند. او باز هم در روزى 
که میتوانســت تا حدى خدمــات مدافعین اکثرا 
آماده تیمش را در حقش بابت کلین شیت هاى 
متوالى،جبران کند بازهــم نمره قبولى 

نگرفت.

البته براى اولین بار نبود که چنین اتفاقى رخ میداد. فصل 
قبل در بازى با الریان، االهلى و الهالل هم شاهد چنین 
اتفاقى بودیم. اتفاقاتى که وقتى انهــا را کنار هم قرار
 مى دهیم به این نتیجه مى رسیم که تیم برانکو، شماره 
یک ندارد؛ کسى که بتواند در روز ناامید و ناتوانى تیم در 

نقش ناجى ظاهر شود و آنها را از مخمصه نجات دهد.
قلیچ خانى پیشکسوت پرسپولیس شاید درست ترین 
تعبیر در مورد عمکلرد بیرانوند را داشــت و  توان وى 
را کمتر از یک کپسول آتش نشانى عنوان کرد!وى در 
مورد پست اینســتاگرامى خودش علیه بیرانوند گفته: 
دقیقاً حرفى که در مورد کپسول آتش نشانى زدم درست 
بود و اگر به جاى بیرانوند درون دروازه بود توپ به آن 

برخورد مى کرد و دفع مى شد و وارد دروازه نمى شد!
 به گزارش نصف جهان،عملکرد بیرانوند که بسیارى 
از کلین شــیت هایش تاکنون نیز مدیــون خط دفاع 
مستحکم پرسپولیس بوده و خیلى کم شده که در تیم 
ملى و پرسپولیس در نقش یک ناجى بزرگ ظاهر شود، 
هشدارى بزرگ به کارلوس کى روش است که در گلر 
اول تیم ملى فوتبال ایران تجدید نظر کند.

 کم پیش مى آید که بازیکنان ایرانى در مسابقات شــان با بازیکنان 
بزرگ تاریخ فوتبال جهان روبرو شــوند. مگر اینکه حریفان عربى 
بازیکن بزرگى داشته باشــند. ماجراى تعویض پیراهن با بازیکنان 
بزرگ جهان هم سوژه مى شود. اما به نظر مى رسد در بازى پرسپولیس 
و السد اتفاقى در این باره نیفتاده و هیچ بازیکنى پیراهن ژاوى را از او 
نگرفته. البته احتماال باخت پرسپولیس باعث شده کسى دل و دماغ 
این کار را نداشته باشد. افشین پیروانى البته با تردید در این باره گفته 
است:   اطالع دقیق ندارم ولى فکر نمى کنم بازیکنى پیراهنش را با 

ژاوى معاوضه کرده باشد. 

پیروانى درباره اینکه معموال باشگاه السد پیراهن ژاوى را به مهمانانش 
اهدا مى کند اما چرا آنها پیراهن ژاوى را به او ندادند گفته: «بله باشگاه 
السد در این سال ها به همه مهمانانش پیراهن ژاوى را داده ولى به من 
پیراهن شماره 5 الســد که نام خودم که روى آن درج شده بود را اهدا 
کردند. ژاوى بازیکن بین المللى و سرشناس و قابل احترامى است و از 
بزرگان تاریخ فوتبال جهان محسوب مى شود. او مقابل پرسپولیس هم 
عملکرد خوبى داشت و توانست انتظارات السدى ها را برآورده کند و 
تاثیرگذار باشد. من هم بیشتر عالقه داشتم پیراهن خودم را یادگارى 

داشته باشم.

پیراهن ژاوى خواهان نداشت؟
نصف جهان به عقیده بســیارى از رســانه هاى ایرانى اخراج رامون دیاز از هدایت تیم 
عربستان اقدامى آماتورگونه و غیر منصفانه از سوى مقامات این تیم سعودى بود.شکست 
مقابل استقالل باعث شد تا رامون دیاز مربى آرژانتینى این تیم برکنار شود. این برکنارى 
کمى عجیب و غیرمنتظره به نظر مى رسید و حتى برخى رسانه هاى کشور عربستان هم 
از برخورد مدیران باشگاه الهالل با سرمربى موفق خود تعجب کرده اند. دیاز از اکتبر 2016 

هدایت الهالل را بر عهده گرفته بود و نتایج خوبى هم کسب کرده بود.
او با الهالل در این مدت 42 برد، 17 تســاوى و 6 باخــت در کارنامه ثبت کرد که با هر 
معیارى یک کارنامه خوب و موفق ارزیابى مى شود. میانگین امتیازات او با الهالل 2,2 
امتیاز از هر بازى بود! نتایج ضعیف اخیر این تیم مانند باخت به القادسیه در جام حذفى، 

باخت به استقالل تهران در لیگ قهرمانان آسیا و چند تساوى در لیگ حرفه اى عربستان، 
به دلیل مصدومیت چند بازیکن کلیدى این تیم به دست آمد و برکنارى او به دلیل 

این نتایج، منصفانه نبود.
او فصل گذشته الهالل را قهرمان 

لیــگ حرفــه اى عربســتان، نایب 
قهرمان لیگ قهرمانان آســیا و قهرمان جام 

حذفى عربستان کرد.
طبیعى است که با این افتخارات اعالم بى نیازى الهالل 

به دیاز را کارى غیر منصفانه و غیر منطقى بدانیم.

چرا بى نیاز از دیاز؟!

مظاهرى موفق ترین گلر هفته دوم لیگ قهرمانان 

آقاى کى روش! کپسول خطرناکه

ن بار به میدان رحمتى تنها دروازه بانى بود که براى اولین
مى رفت. 

یم هاى ایرانىاز لیســت چهارنفره دروازه بان هاى تیم
رشید مظاهرى و مهدى رحمتى 

گلرهایى بودنــد که موفق 
شــدند کلین شیت کنند 

و البته آمــار خوبى
نیز از خود به جا 

نام خود زد.
رحمتى  مهــدى 
لیگ در اولیــن دیــدارى که در

میــدان رفت 8قهرمانان آسیا 2018 به
موفق شد برابر الهاللى ها دروازه خود را بسته نگه دارد. 

2 سیو موفق را به ثبت رساند.  2او در این دیدار
ژوردى دروازه بان برزیلى تراکتــورى ها نیز علیرغم 
دریافت ســه گل عملکرد خوبى از خــود به نمایش

گذاشت. او در دیدار برابر الغرافه یک ضربه پنالتى و 

را دفع کرد؛ کارى که بیرانوند آن را انجام نداد.
اما خبرگزارى مهر در مطلبى با انتقاد از ضعف هاى 
پى گلر ســرخ  ها نوشته:بیرانوند مفرط و پى در

بازهم در یک بازى حساس که نیاز به درخشش 
بود نتوانست خودنمایى کند. او باز هم در روزى 
که میتوانســت تا حدى خدمــات مدافعین اکثرا 
آماده تیمش را در حقش بابت کلین شیت هاى 
متوالى،جبران کند بازهــم نمره قبولىى

نگرفت.

 به گزارش نصف جهان،عملکرد بیرانوندد که بسیارى 
از کلین شــیت هایش تاکنون نیز مدیـــونخط دفاع 
مستحکم پرسپولیس بوده و خیلى کم ششده که در تیم 
ملى و پرسپولیس در نقش یک ناجى بزرگگ ظاهر شود، 
هشدارى بزرگ به کارلوس کى روش اسست که در گلر 
اول تیم ملى فوتبال ایران تججدید نظر کند.

ن رتبه دوم
 نمى کند
ت در جدال برابر لوکوموتیو 
ش بگذارد و در نهایت آنها 
 شفیعى در خصوص این 
 شکست سنگین و تلخى 
ى برگزار کردیم که بازى 

ت و نتیجه دلخواه را 
مل کردیم و مزد 

4قیقه 74 یک 
چند دقیقه به 
دیم و کمى 
وازه شد و در 
وى بگیریم

عنوان کرد: بازى 
3 توجه به نیازى که به 3

کست دادن حریف بود و موفق شدیم مزد 

3فت: به قول آقاى قلعه نویى با این 3 امتیاز 
بازى بعدى را ببریم آن وقت به طور کامل 
یم و با بضاعت و هزینه کمى که نسبت به 
4مثل الدحیل 74 دقیقه جلو بودیم و اگر دقت 

یج به سود ما پیش برود.
طرنشان کرد: پدیده تیم قدرتمندى است و کار 

گاه خودمان را در جدول حفظ کنیم و رتبه دومى 
زى به این دیدار مى رویم و امیدوارم با یک نتیجه 

ه دوم را رها نخواهیم کرد.

ىى بو

شاید جالب باشد که بدانید فوتبالیست هاى اماراتى 
هم به سربازى مى روند!

قانون سربازى اجبارى در امارات از اواخر سال 92 
تصویب شد و طبق این قانون، تمام مردان زیر 30 
سال، باید این خدمت را پشت سر بگذراند. البته زمان 
آن براى افراد تحصیل کــرده و یا فاقد تحصیالت 

متفاوت و بین 9 ماه تا 2 سال است.
فوتبالیســت هاى اماراتى نیز ملزم به گذراندن این 
دوره هستند؛ اما برعکس فوتبال ایران، به دلیل نبود 
تیم هاى نظامى، آن ها در پادگان خدمت مى کنند و 

پس از آن، به میادین باز مى گردند.
 حال این موضوع، گریبــان گیر تیم االهلى امارات 
شده اســت. آن ها که در رده ششم لیگ این کشور 
هســتند و براى کسب ســهمیه آســیایى تالش

 مى کنند، در این روزها با سرباز شدن 4 بازیکنشان 
روبرو شــده اند و کارشــان براى ادامه رقابت ها

 سخت تر خواهد شد.
 سرمربى االهلى در نشست خبرى پیش از بازى با 
لوحده با اشاره به این موضوع گفته بود: 4 بازیکنمان 
سرباز شده اند و 2 بازیکن مصدوم هم براى بازى با 
الوحده خواهیم داشت. اما ما االهلى هستیم و تاریخ 
بسیار بزرگى داریم و با بازیکنان فعلى براى موفقیت 

تالش مى کنیم.

 اماراتى ها هم 
سربازى مى روند

ورزشورزش

 کم پیش مى
بزرگ تاریخ
بازیکن بزرگ
بزرگ جهانه
و السد اتفاقى
نگرفته. البته
این کار را نداش
است:   اطالع
ژاوى معاوضه

هرمانان آسیا و چند تساوى در لیگ حرفه اى عربستان، 
به دست آمد و برکنارى او به دلیل  کلیدى اینتتیم

ن 
یب 

جام  قهرمان

عالم بى نیازى الهالل 
ر منطقى بدانیم.

حاال از پاساژ لذت ببرید!
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اعتدالیون میزبان اعتصابیون!

نصــف جهانکاپیتان سابق اسپانیا و بارسلونا در پستى 
اینستاگرامى به تشکر از ستاره ازبک استقالل پرداخت.

هفته پیش برپایى اردوى استقالل در دوحه براى بازى 
با الهالل در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا 
«سرورجپاروف» ستاره ازبکستانى آبى هاى پایتخت 
برخورد جالبى با «ژاوى هرناندز» کاپیتان سرشــناس 

السد داشته باشد.
دو چهره مشهور حاضر در لیگ قهرمانان آسیا که پیش از 
این هم ارتباط نزدیکى با هم داشتند از تصاویر این دیدار 
در صفحات شخصى خود در فضاى مجازى بهره بردند 
که پیرو این اتفاق کاپیتان سابق بارسلونا و تیم ملى اسپانیا 
با تشکر ویژه از ســتاره ازبکستانى استقالل جپاروف را 
برادر قلمداد کرد تا ارتباط نزدیک خود با مرد سال سابق 

آسیا را علنى کند.
ژاوى و جپاروف با گذشــت دو هفتــه از رقابت هاى 
فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا با آمارها و عملکرد

 فوق العاده اى که در ترکیب السد و استقالل داشته اند 
خود را به عنوان فرمانده هاى بى جانشین در ترکیب این 
دو تیم نشان داده و بر میزان جذابیت و زیبایى هاى لیگ 

افزوده اند.

 D شکست برابر استقالل، وضعیت الهالل را در گروه
لیگ قهرمانان آسیا پیچیده کرد. نایب  قهرمان فصل 
گذشته لیگ قهرمانان، در هفته اول هم در زمین خود 
مقابل العین با تســاوى بدون گل متوقف شده بود و 
حاال با یک امتیاز از  دو بازى قعرنشین این گروه است 
اما برنامه بازى هاى باقیمانده الهالل نشان مى دهد 
که کار این تیم براى صعود از مرحله گروهى دشوارتر 

از چیزى است که به نظر مى رسد.
 الهالل در بازى بعدى خــود میزبان تیم الریان قطر 
خواهد بود. این تیــم در ادامه باید بــه قطر برود تا 
میهمان الریان باشد. پنجمین بازى الهالل در امارات 
و مقابل تیم العین برگزار مى شود و بازى با استقالل در 
کویت آخرین بازى الهالل در مرحله گروهى است. در 
واقع الهالل از چهار بازى باقیمانده خود فقط در یک 
بازى در زمین خود میزبان خواهد بود و در دور برگشت 
در عربستان به میدان نخواهد رفت. اما دیگر تیم هاى 
این گروه که همگى در جدول باالتر از الهالل قرار 
دارند، هر کــدام حداقل دو میزبانــى در خاك خود 
خواهند داشت و شانس صعود آنها به مرحله بعد بیشتر 
از نایب قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان آسیاست.

 

خشایار بیدمشکى

ذوب آهن- پدیده امروز در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان

جپاروف داداش ژاوى شد!

  قعرنشینى
 و 3 مهمانى!

ذوبى ها شانس آوردند 

سرمربى پرتغالى تیم ملى ایران براى شرکت 
در اجالس کنفدراسیون فوتبال آسیا پیرامون 
بازى هاى المپیک آسیایى تا المپیک 2020 به 

عنوان مهمان ویژه دعوت شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد دارد اجالسى 
با حضور مربیان ملى شاغل در این قاره برگزار 
و در آن پیرامــون وضعیت فوتبال، همینطور 
بررسى برنامه هاى آتى خود براى بازى هاى 
المپیک آسیایى 2018 و المپیک 2020 ژاپن 

بپردازد.
از همین رو سران کنفدراسیون از «کارلوس 
کى روش»، ســرمربى پرتغالى و مشــهور 

فوتبال ایران براى شرکت در این اجالس و 
سخنرانى در آن به عنوان مهمان ویژه دعوت 
به عمل آوردند، اتفاقى که کى روش خبر آن را 
مثل تمام خبرهاى مهم قبلى از طریق پستى 

در فیسبوك علنى کرد.
در این پست کى روش عالوه 

بــر انتشــار دعوتنامه 
رسمى کنفدراسیون 

فوتبال آســیا در 
واکنــش بــه 
ایــن دعوت 

نوشت:«سخنرانى در اولین کنفرانس مربیان 
ملى AFC از المپیک 2018 تا 2020 توکیو 
 AFC اتفاق بسیار مهمى است، این دعوت
باعث افتخار بزرگى براى من شد تا در این 
شرکت  کنفرانس 

کنم.»
 

رسول کربکندى در گفتگویى در ابتدا درباره پیروزى 
ذوب آهن مقابل لوکوموتیو ازبکســتان اظهار کرد: 
ذوب آهن شــانس آورده که با تیم هاى عربستانى 
هم گروه نشده و مى تواند از امتیاز میزبانى استفاده 
کند. همچنین از لوکوموتیو که بازى گذشته اش را 
با پیروزى 5 بر صفر مقابل الوحده امارات پشت سر 
گذاشته بود، انتظارى بیشــترى مى رفت و به نظر 

مى رسید قدرتمند باشند اما این تیم در 
این اندازه ها نبود.

او افــزود: بــه نظر من 
ذوب آهــن منطقى 

لبته  ظاهر شــد. ا
آنهــا در نیمــه 
نمایش  نخست 
خوبى نداشــتند 
اما با گلى که در 

نیمــه دوم به ثمر 
رساندند، استرسشان 

کمتر شــد و راحت تر 
فوتبــال بــازى کردنــد. 

ذوب آهن از طرق ارسال هاى بلند 
و اوت هاى بلند ســعى داشت به گل برسد که به 

این هدف هم رسید. در دقایق پایانى هم روى اشتباه 
مدافع لوکوموتیو، حسینى توانست گل دوم را به ثمر 
برساند تا ذوب آهن به لیگ قهرمانان آسیا برگردد و 

شرایط را براى خودش بهتر کند.
او همچنین درباره نمایش کلى نمایندگان ایران در 

دو هفته نخســت لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان 
کرد: لیگ قهرمانان آســیا بــراى تیم هاى ایرانى 
ســخت اســت. وقتى تیم هاى دیگــر بازیکنانى 
نظیر «ژاوى» یا بازیکنان با تجربــه  خارجى را به 
تیم هایشــان مى آورند، توازن را بین خودشــان و 
تیم هاى ایران به هم مى زنند. براى مثال پرسپولیس 
یکى از آماده ترین تیم هاى ایران اســت اما انتظار 
نمى رفت مقابل السد با سه گل مغلوب 
شود. این یک نتیجه غیرقابل 
پیش بینى بود. همینطور 
تراکتورسازى که تیم 
جوانــى در اختیار 
دارد و ســرمربى 
آن هم به تازگى 
به این تیم آمده و 
شناخت کاملى از 

بازیکنانش ندارد.
کربکندى در پایان 
در پاسخ به این سئوال 
که آیــا امیدوار به کســب 
نتیجه خوب توســط نمایندگان 
ایران در لیگ قهرمانان آســیا و رسیدن به فینال 
این رقابت هاســت، اظهار کرد: نظر من این است 
که به احتمــال زیاد مرحله اول را به خوبى پشــت 
سر مى گذاریم اما هر چه جلوتر برویم کار سخت تر 
مى شود. کار باشگاه هاى ما در ادامه رقابت ها خیلى 

سخت است.

   الفجیره در 
آرژانتین هوادار دارد!

نصــف جهانککاپیتانس
اینستاگرامىبه تشکراز
هفته پیش برپایى اردو
با الهالل در هفته دوم
«سرورجپاروف» ستار
برخورد جالبى با «ژاوى

السد داشته باشد.
دو چهره مشهور حاضر
این هم ارتباط نزدیکى
در صفحات شخصى خ
که پیرو این اتفاق کاپیتان
با تشکر ویژه از ســتاره
برادر قلمداد کردتا ارتبا

آسیا را علنى کند.
ژاوى و جپاروف با گذش
فصل جدید لیگ قهرم
 فوق العاده اى که در تر
خود را به عنوان فرمانده
دو تیم نشان داده و بر می

افزودهاند.

دمشکى

وب آهن- پدیده امروز در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان

جپاروف دا

 نصف جهــان استقاللى ها براى تمدید قرارداد با جپاروف باید رقمى در حدود دو میلیارد تومان بپردازند. 
«سرور جپاروف» یکى از کلیدى ترین بازیکنان استقالل در این فصل بوده و تأثیرگذارى اش در ترکیب 
آبى ها را بارها و بارها نشان داده است. قطعًا استقاللى ها دوست دارند که این بازیکن را فصل آینده هم 
در تیمشان داشته باشند اما باال رفتن قیمت دالر باعث شــده که آبى ها کار راحتى براى حفظ هافبک 
ازبکستانى شان نداشته باشند. یکى از سایت ها با اشاره به این موضوع نوشته است:«حتى اگر بپذیریم 
جپاروف براى فصل آینده فقط 400 هزار دالر از استقالل بگیرد، تمدید قرارداد با او و ادامه همکارى اش 

چیزى حدود دو میلیارد تومان براى استقاللى ها آب مى خورد!»

2 میلیارد آماده کنید

باعث افتخار است!

ن آسیا خاطرنشان 
ى تیم هاى ایرانى 
دیگــر بازیکنانى 
بــه  خارجى را به 
 بین خودشــان و 
ى مثال پرسپولیس 
 اســت اما انتظار 
 با سه گل مغلوب 
ک نتیجه غیرقابل 
همینطور نى بود.

کتورسازى که تیم 
وانــى در اختیار

رد تومان بپردازند. 
ترکیبرى اش در ترکیب  رىاشدر
 را فصل آینده هم 
راى حفظ هافبک 
«حتى اگر بپذیریم 
دامه همکارى اش 
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ملى پوش ایرانى تیم آلکمار هلند ابراز امیدوارى کرد تابستان سال جارى میالدى به بوندس لیگا انتقال یابد.
 علیرضا جهانبخش امیدوار است در صورت جدایى از تیم آلکمار راهى بوندس لیگاى آلمان شود. او که تا سال 2020 میالدى 

با آلکمار قرارداد دارد حضور در بوندس لیگا را رقابت رؤیایى خود مى داند.
حضور بازیکنان ایرانى در گذشته در بوندس لیگا همانند على کریمى، وحید هاشمیان، على کریمى و على دایى در تیم بایرن 
مونیخ باعث شده تا علیرضا جهانبخش این رقابت ها را رؤیاى خود اعالم کند. جهانبخش در فصل جارى اردویژه هلند عملکرد 

درخشانى داشته و در 23 بازى 11 گل به ثمر رسانده است. 
علیرضا جهانبخش در این رابطه مى گوید: تصمیم من این است که همواره بهتر از فصل گذشته باشم. من با موفق شدن در 

تیم آلکمار به تیم ملى فوتبال ایران راه یافتم و امیدوارم روزى در بوندس لیگا بازى کنم. 

آرزوى بازى در بوندسلیگا
 پس از بازگشت کاروان استقالل از عمان، سیدرضا افتخارى ، مدیرعامل این باشگاه در فرودگاه به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد. در میان 

صحبت هاى افتخارى، طعنه او به مدیران سابق استقالل جالب بود. خبرنگاران از افتخارى درباره انتشار تصاویر خوابیدن او در فرودگاه 
پرسیدند و با این پاسخ مدیرعامل استقالل روبه رو شدند: «این عکس نشان مى دهد که یک فرد از صبح تا شب بیدار بوده است و حاال 

هم یک استراحت کوتاه داشتم. در هر صورت ما هم انسان هستیم و هر انسان عاقلى باید هشت ساعت در روز بخوابد. یعنى من 
15دقیقه هم نمى توانم بخوابم؟! باز هم مى گویم افرادى خواب بودند که ده سال بدهى روى دست این باشگاه گذاشتند نه من. در 
این دو سال به اندازه ده سال آنها کار کردم. بهتر است بررسى کنند و بپرسند از مربیان و بازیکنانى که سال هاى سال پول خود را 

نگرفتند و تازه دارند براى دریافت پول هاى خود اقدام مى کنند.» 

نباید 15 دقیقه بخوابم؟

دیدار امروز ذوب آهن-پدیده اگر با وجود شرایط عجیب 
و غریب تیم مشــهدى به هر شــکل ممکن برگزار شود

 مى تواند یک 3 امتیاز دیگر را به حســاب طوفان ســبز 
اصفهان واریز کند.

هفته بیســت و چهارم لیگ برتر فوتبال پس از وقفه دو 
هفته اى لیگ برتر که به دلیل حضور نمایندگان کشورمان 
در لیگ قهرمانان آسیا به وجود آمده بود، از دیروز(جمعه) با 
برگزارى چهار دیدار آغاز  شده و امروز با انجام چهار دیدار 

دیگر پیگیرى خواهد شد.
 امروز ذوب آهنى ها در ورزشــگاه خانگى خود به مصاف 
تیم بحرانى و عجیب و غریب پدیده خراســان مى روند. 
شــاگردان امیر قلعه نویى که از پیــروزى 2 بر صفر برابر 
لوکوموتیو ازبکســتان در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا 
روحیه گرفته اند، در بازگشت به لیگ برتر به دنبال جبران 
شکست 4 بر 2 در هفته بیست و سوم این مسابقات هستند 
تا همچنان شانس نایب قهرمانى و کسب سهمیه آسیایى 

را براى خود حفظ کنند.
پدیده مشــهد با شرایط وخیمى مواجه شــده و روزهاى 

التهاب آورى را پشت سر مى گذراند.
پس از اینکه در انتهاى نیم فصل اول با حکم فیفا 6 امتیاز 
از باشگاه پدیده کسر شــد و این تیم مدعى به میانه هاى 
جدول لیگ برتر ســقوط کرد حاال مسئوالن این باشگاه 
تنها تا فردا(یک شــنبه) فرصت دارند تا از کسر 6 امتیاز 
دیگر از تیم خود جلوگیرى کنند. شکایت «ایگور پراهیچ» 
مدافع ســابق این تیم به فیفا باعث شــده تا فدراسیون 
جهانى فوتبال به سود او رأى بدهد و تا 25 بهمن ماه براى 

پرداخت مطالبات این بازیکن به باشــگاه پدیده فرصت 
بدهد. اما مسئوالن پدیده تا 6 اســفند از پراهیچ فرصت 
گرفته اند و اگر تا این تاریخ مطالبات او و جریمه و سود آن 
را نپردازند، 6 امتیاز دیگر از این تیم کسر خواهد شد و حتى 

احتمال سقوط این تیم به دسته پایین تر هم وجود دارد.
گفتنى اســت تمرینات تیم پدیده در روز پنج شنبه برگزار 

نشد تا شرایط وخیم این تیم بیش از هر زمانى نمایان شود.
 تمرینات تیم مشــهدى طى هفته گذشته چندین بار به 
تعطیلى و اعتصاب کشــید و بازیکنان ایــن تیم به علت 
دریافت نکردن مطالباتشان تمرین نکردند اما دوباره این 
اتفاق پنج شنبه هفته گذشــته در آستانه سفر به اصفهان 

هم رخ داد.
بازیکنان پدیده در روز پنج شنبه به دلیل دریافت نکردن 
مطالباتشــان در محل تمرین حضور پیدا کرده اما راضى 
به عوض کردن لباس نشدند. چند بازیکن این تیم بابت 
دریافت نکردن مطالباتشــان اعتراض خود را به گوش 
مهاجرى رســاندند و ســرمربى پدیده نیز در این شرایط 
نارضایتى خود را از وضعیت مالى نامناســب این باشگاه 
اعالم کرد.گفته مى شــود حتى مهاجرى تصمیم داشته 
محل تمرین را ترك کند اما با دخالت اعضاى کادر فنى از 

این اقدام خود منصرف شد.
به هر حال باید دید که تیم اعتدالگراى شــهرمان که به 
عقیده ژنرال با روندى اعتدالى و با صبر و خویشــتندارى 
مدیران، دست اندرکاران و هوادارانش توانست تا اینجاى 
جدول پیش بیاید در مصاف با تیمى که این روزها نامش 
یادآور اعتصاب و اعتراض اســت چــه خواهد کرد. پس 

از دیدار دیروز ســپاهان- مشــکى پوشان، دیدار 
امروز ذوب آهن-پدیده رانــد دوم مبارزه فوتبالى 
اصفهان- مشــهد به فاصله یک روز محســوب 

مى شود.
ایــن دیــدار ســاعت15و30دقیقه امــروز در 
ورزشگاه فوالدشهر برگزار مى شــود و بد نیست

 اصفهانى ها براى قدردانى از تیم شهرشان که هم در 
آسیا خوب بود و هم در لیگ برتر توانسته خیلى خوب 
عمل کند، به ورزشگاه بروند و از طوفان سبز اصفهان 

حمایت کنند.
 در یکى دیگر از مســابقات امروز، پارس جنوبى جم 
میزبان تراکتورسازى تبریز است و فوالد خوزستان 
هم اســتقالل تهران را پیــش رو دارد. فوالد یکى 
از رقباى مســتقیم ذوب آهن براى کســب سهمیه 
آسیایى است و ذوبى ها عالوه بر تالش براى کسب 
امتیاز از پدیده، نیم نگاهى هم به نتیجه دیدار فوالد 

و استقالل خواهند داشت.
در آخرین دیدار هفته بیســت و چهارم لیگ برتر 
نیز پرسپولیس تهران، بخت نخست قهرمانى 
در این فصل میزبان تیم اســتقالل خوزستان 
رده پانزدهمى اســت و پیروزى شــاگردان 
«برانکــو ایوانکوویچ» در ایــن دیدار  یک 

گام دیگر براى سالم به 
قهرمانى لیگ برتر 

خواهد بود.

 «دیگو مارادونا»، ستاره اسبق فوتبال جهان 
و سرمربى حال حاضر تیم الفجیره امارات 
در مصاحبــه اى اختصاصى گفت: « تیم 
الفجیره یک فضاى بســیار خوبى دارد 
و آن شوق و اشتیاقى که بین کل تیم 
و بازیکنان مى بینم، باعث مى شــود 
که من در این تیم بمانم. تا االن یک 
مسیر بسیار خوبى داشتیم و امسال در 
مسابقات شکستى را تجربه نکردیم. 
این هفته هم شور و هیجان بسیارى 
داریم تا مقابل تیم صدرنشین یعنى 
بنى یاس به برترى برسیم. ما این 
اعتماد به نفــس را داریم که در 
این بازى برنده باشیم. من تمام 
اطالعات ریز و درشت تیم بنى یاس 
را در اختیار دارم و اگر اشتباهات کوچک 

بازى قبلمان را تکرار نکنیم، مى توانیم مقابل این تیم 
به پیروزى برسیم و صدر جدول مسابقات را به دست 
آوریم. من از بازیکنان به دلیل داشــتن روحیه باال و از 
تماشاگران که تیم ما را تنها نمى گذارند، تشکر مى کنم. 
یک تشکر ویژه هم از هیئت مدیره و مدیر تیم دارم که 
تمام امکانات را براى نتیجه گیرى تیم فراهم کرده اند.» 
سرمربى مشهور و آرژانتینى الفجیره در آخر و در اظهار 
نظرى جالب اعالم کرد:« من از تلویزیون دبى به دلیل 
پخش مســابقات لیگ یک به صورت مجانى تشکر 
مى کنم. کار این شــبکه باعث شده است که تیم ما در 
آرژانتین معروف شود و خیلى از افراد بازى هاى تیم ما 
را به صورت زنده از این شبکه مشاهده مى کنند. با اینکه 
بین آرژانتین و امارات اختالف 12ساعته وجود دارد. البته 
این پیگیرى مردم و مطبوعات کشورم به ما انرژى مثبت 
مى دهد و باعث اراده بیشتر الفجیره براى صعود به لیگ 

برتر مى شود.»
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شــاید کمى عجیب به نظر بیاید، اما احساس مزه فلز در 
دهان امرى رایج اســت و مى توان آن را به مشــکالت 
مختلفــى در ســالمتى ارتبــاط داد. گاهــى بــه دلیل 
بروز مشــکالتى در کلیه ها یــا کبد و... دهــان مزه فلز 

مى دهد.
مدت زمان و یا شدت و ضعف این مزه در دهان نیز به علت 
آن بســتگى دارد. این مشــکل گاهى به دلیل مشکالت 
مختلف پیشــرفت مى کند و حتى ممکن است به از بین 
رفتن کامل اشتها منجر شود. بنابراین نباید منتظر ماند تا 
زمان مشکل را برطرف کند. در این مواقع الزم است که به 
پزشک مراجعه شود تا علت اصلى مشکل قبل از پیچیده 
شدن آن تشخیص داده شود. در این مطلب عوامل متعدد 

احساس مزه فلز در دهان را بررسى مى کنیم.

مصرف بعضى داروها
در شروع مصرف هر دارویى ممکن است که دهان مزه فلز 
دهد. اگر شما هم با مصرف داروهایتان دچار این مشکل 
شده اید، بهتر است به پزشک تان اطالع دهید و نسبت به 
تعویض داروهایتان اقدام کنید. این مشکل جزو عوارض 
جانبى برخى داروهاســت که مى توان با جایگزین کردن 
داروى دیگرى آن را برطرف کــرد. در بین داروهایى که 
بیشتر در ایجاد این مشکل دخیل هستند، مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
آنتى بیوتیک ها، داروهاى ضدافســردگى، داروهایى که 
براى برطرف کردن سنگ کلیه استفاده مى شوند، داروهاى 
ضددیابت، برخى داروهایى که براى تنظیم کلســیم بدن 

مصرف مى شوند و داروهاى ضدفشار خون.

عدم رعایت بهداشت دهان و دندان
عدم مراقبت و عدم رعایت بهداشــت دندان ها مى توانید 
یکى از عوامل مشکل احساس مزه فلز در دهان باشد. وجود 
جرم دندان نیز مى تواند باعث بروز مشکل ژنژیویت (ورم 
و خونریزى لثه ها) شود. ژنژیویت عبارت است از التهاب و 
عفونت لثه که باعث تخریب بافت هاى نگهدارنده دندان 
مى شود. به همین دلیل نیز تمیزى و رعایت بهداشت دهان 
و دندان براى محافظت از آن و همچنین برطرف کردن مزه 

فلز از دهان الزم و ضرورى است.

باردارى
اکثر خانم ها در طول اولین ماه هــاى باردارى این حس 

را تجربه مى کنند. احســاس مزه بد در دهــان در دوران 
باردارى ناشــى از تغییرات هورمونى در بدن خانم ها به 
ویژه در ســه ماهه اول است. این احســاس ناخوشایند 

ماه هاى بعد از بین مى رود.

آلرژى ها و عفونت ها
برخى آلرژى ها و عفونت هاى ناشى از قارچ هاى روى 
دهان و زبان مى توانند روى پرزهاى چشایى تأثیر گذاشته 
و مزه دهان را تغییر دهند. آلرژى ها همچنین به دستگاه 
تنفسى نیز مربوط مى شــود و احتقان بینى نیز مى تواند 

منجر به بروز این مشکل شود.

اختالل در سیستم عصبى
اختالل در منطقه اى از مغز که حس چشــایى را کنترل 
مى کند مى تواند باعث بروز احســاس مزه فلز در دهان 
شود. از آنجایى که مغز فرمانده بدن است، بى شک هر 
نوع اختالل در عملکرد سلول هاى آن در دیگر اعضاى 

بدن نیز تأثیر مى گذارد.

میزان باالى مواد معدنى در بدن
مزه فلز در دهان مى تواند از باال بودن مواد معدنى مانند 
آهن یا مس در بدن ناشى شــود. همانطور که کمبود یا 
میزان باالى زینک (عنصر روى) نیــز مى تواند عاملى 
براى بروز این احساس ناخوشایند در دهان شود. بنابراین 
اگر با این مشــکل مواجه هســتید، مى توانید آزمایش 
خون بدهید تا میزان مواد معدنــى موجود در خون تان 

مشخص شود.

عوامل سمى
تنفس برخى ترکیبات سمى مانند بنزن، کبالت و... یا قرار 
گرفتن در معرض جیوه و سرب و تنفس میزان زیادى از 
این ترکیبات مى تواند باعث ایجاد مزه فلز در دهان شود. 
متأسفانه با وجود آلودگى هوا، خیلى از افراد در معرض این 

ترکیبات سمى هستند.

عوامل دیگر
عوامل دیگرى نیز هستند که باعث ایجاد مزه فلز در دهان 
مى شوند که از آن جمله مى توان به مسمومیت غذایى به 
خصوص با مصرف ماهى و غذاهاى دریایى اشاره کرد. 
متخصصان عامل دیگر را به کمبود برخى ویتامین ها و 

مواد معدنى نسبت مى دهند.
چند توصیه براى بهبود این وضعیت ناخوشایند:

دهانتان را با آب نمک شستشو دهید
نمک خواص ضدالتهابى دارد و اســتفاده از آب نمک به 
عنوان شستشــو دهنده دهان مى تواند به درمان لثه ها 
و از بین بردن باکترى هاى دهــان کمک زیادى بکند. 
نمک باعث از بین بردن بقایاى غذا در بین دندان ها شده 
و همچنین التهاب دهان را از بین مى برد و باعث باز شدن 
بینى مى شود. بنابراین توصیه مى شود با آب نمک غرغره 

کنید و بینى تان را نیز شستشو دهید.

مرکبات مصرف کنید
مصرف مرکبات باعث تحریک ترشح بزاق شده و کمک 
مى کند تا این مزه فلز در دهان تســکین پیدا کند. اگر با 
این مشکل مواجه هســتید، بهتر است مصرف پرتقال، 

لیموترش و گریپ فروت و... را افزایش دهید.

دقت در رعایت بهداشت دهان و دندان
توصیه مى شــود که روزانه دو ســه مرتبه دندان ها و 
روى زبان را مســواك بزنید و از دهانشویه بدون الکل 
استفاده کنید تا تمام میکروب ها به خوبى از بین بروند. 
همچنین مى توانید مقدار کمى جوش شــیرین و نمک 

روى مسواکتان بزنید تا میکروب ها نابود شوند.

به درستى آب بدن تان را تأمین کنید
روزانه بین هفت تا هشــت لیوان آب بنوشید تا بدنتان از 
داخل تمیز بماند و آب مورد نیازش تأمین شود. با این کار 
عالوه بر خشک شدن زبان، مشکل مزه فلز نیز تاحدودى 

برطرف مى شود.

از آبنبات استفاده کنید
مصرف برخى آبنبات هــا با طعم نعنــاع، اوکالیپتوس 
یا شــیرین بیان مى تواند باعث بهبود مزه فلز شــده و 
همچنین به افزایش بهداشــت دهان کمک کند. البته 
مى توانید به هل یا چوب میخک نیــز اعتماد کنید. در 
مواقعى که دهان مزه ناخوشایند فلز مى دهد، مى توانید با
 جویدن هل یا چوب میخک در بیــن روز دهان خود را 
خنک و تازه کنید. این کار باعث از بیــن بردن بوى بد 

دهان نیز مى شود.

یک متخصص پوست و مو راهکارهایى کلیدى 
براى پیشگیرى از موخوره را تشریح کرد.

ســیمین ابراهیم زاده درباره راه هاى پیشگیرى 
از موخوره شدن موها اظهار داشت: افرادى که 
موهاى آنها سریع موخوره مى شود، باید قبل از 
رفتن به حمام ســاقه موهاى خود را چرب کنند 
و تنها کف سر خود را بشــویند و ساقه مو خود 
را نشویند چراکه با آب و شــامپو ساقه مو تمیز 

مى شود.
وى با بیان اینکه اســتفاده از سشوار و اتوى مو 
سبب افزایش موخوره مى شــود، افزود: توصیه 
مى شود افرادى که موهاى آنها مستعد موخوره 
هستند از ســرم هاى مخصوص استفاده کنند 
و آنچه که بسیار مهم اســت انتخاب شانه هاى 
چوبى بوده که از موخوره شدن موها پیشگیرى 

مى کند.
این متخصص پوســت و مو خاطر نشان کرد: 

کوتاه کردن موهاى موخوره شده و شانه کردن 
موها از پایین یا ســاقه مو و باز کردن گره آنها 
به تدریج سبب شــده تا از آسیب بیشتر به موها 

جلوگیرى  شود.
ابراهیم زاده اضافه کرد: موخوره به دوشاخه شدن 
انتهاى موها گفته مى شود که به علت خشکى 
ساقه مو به وجود مى آید و این مشکل بیشتر در 
افرادى که کف سر آنها چرب است و زیاد حمام 
مى روند به وجود مى آید، بنابراین این افراد باید 
تنها کف سر خود را بشویند و از شستن ساقه مو 

پرهیز کنند.
وى با بیان اینکه رنگ کردن به ســالمت موها 
آسیب مى رســاند، گفت: رنگ کردن، موها را 
خشک و شــکننده مى کند،  بنابراین بهتر است 
پس از رنگ کردن از شــامپوهاى مالیم حاوى 
نرم کننده و ماســک هاى مو که  سبب راحت تر 

شانه کردن موها مى شود، استفاده کرد.

عضو هیئــت مدیره انجمن اورولــوژى ایران 
گفت: افرادى که داراى شــغل هایى هســتند 
که دائمًا در حالت نشســته قرار دارند و میزان 
تحرکشان بســیار کم اســت (مانند رانندگان 
اتوبوس ها،کارمندان، قالیباف هاو...) بى شک 
بیشتر از دیگران در معرض ابتال به سنگ کلیه 

هستند.
محمد یزدانى گفت: عواملــى چون ارث، نژاد، 
منطقه جغرافیایى، شغل ،کم نوشیدن مایعات و 
مصرف مواد غذایى نامناسب در تشکیل سنگ 

کلیه حرف اول را مى زنند.
وى ادامــه داد: ســنگ کلیــه پایــه وراثتى 
دارد و افــراد بایــد بــراى عدم ابتــال به این 
عارضــه نکاتــى را رعایــت کننــد و بدانند 
کسانى که در خانواده هایشان سابقه سنگ  کلیه 
وجود دارد، احتمال ابتالیشــان به این بیمارى 

بیش از سایرین است.
یزدانى در خصــوص ارتباط تغذیه با ســنگ 
کلیــه اظهار داشــت: افــرادى که دائمــًا از

رژیم هــاى غذایــى پروتئین دار (گوشــت، 
حبوبات و...) اســتفاده مى کنند که باعث باال 
رفتــن اســید اوریــک مى شــود، مســلمًا
 بــه تدریج دچــار «ســنگ کلیــه اوریکى»

مى شوند.
 وى ادامه داد:عالوه بر آن سنگ هایى هستند 
کــه در اثر مصرف بیــش از اندازه کلســیم و 

اگزاالت در کلیه تشکیل مى شوند.
وى تأکیــد کرد: برخــى مردم بر ایــن باورند 
که بیماران ســنگ کلیه نباید شــیر مصرف 
کنند اما امروزه دانشــمندان طــى تحقیقات 
صورت گرفته دریافتند افرادى که سنگ کلیه 
از نوع اگزاالت دارند مصرف شــیر (روزانه سه 
چهار  لیوان) مى تواند بــراى درمان آنها مفید 

باشد.
به گفتــه یزدانــى، بیمــاران دقت داشــته 
باشند کشــک، گوشــت قرمز، مرغ، حبوبات 
سرشــار از پروتئیــن اســت و مصــرف این 
خوراکى ها براى این دســته از افــراد توصیه 

نمى شود.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن اورولوژى 
ایران هشــدار داد: میــزان آب مصرفى یکى 
از مهمتریــن نکاتى اســت که افــراد براى 
پیشــگیرى و درمان باید به آن توجه داشــته 

باشند.
به گفته یزدانى، افرادى که کلیه هاى ســنگ ساز 
دارند حداقــل روزى 14 لیوان بایــد مایعات 

بنوشند.
این متخصص توصیه کرد: ماء الشعیر و گریپ 
فروت داراى اگزاالت فراوان اســت و به هیچ 
عنوان توصیه نمى شــود، اما آب پرتقال و لیمو 
جزو نوشــیدنى هاى مهار کننده سنگ کلیه به 

حساب مى آیند. 

روغن هــاى گیاهى در حــوزه درمان هاى خانگى شــناخته شــده 
هستند که در میان آنها اســطوخودوس گزینه پرکاربردى به حساب
مى آید.روغن اسطوخودوس که کاربردهاى زیادى دارد، به طور مستقیم 
از گیاه اسطوخودوس به دست مى آید. عصاره این گیاه سرشار از خواص 
متعدد براى سالمتى است که از آن جمله مى توان به تسکین درد، بهبود 
دردهاى میگرنى، تهویه هوا و مراقبت از موى ســر اشاره کرد.نتایج 
مطالعات متعددى حاکى از فوائد بســیار این گیاه براى داشتن موى 

سر سالم است.
در ادامه به بررســى برخى از خواص روغن گیاه اسطوخودوس براى 

سالمت موها پرداخته شده که به شرح زیر است:
  کمک به رشد موها: به تازگى روغن این گیاه به دلیل تأثیر در 

رشد موها مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه انجام شده نشان داد به 
کارگیرى روغن اسطوخودوس رشد بیشتر موهاى موش ها را به دنبال 
داشته است. استفاده از این روغن موجب شــده رشد موها سریع تر از 

حد طبیعى باشد.

 خواص آنتى میکروبى روغن اسطوخودوس: محققان در 
مطالعه اى بر خاصیت آنتى میکروبى این روغن تأکید کردند. در واقع 
روغن این گیاه به پیشگیرى از رشد باکترى ها و قارچ ها کمک مى کند.

 کمک به درمان و جلوگیرى از رشد شپش سر: مطالعه اى 
انجام شده نشان داد روغن گیاه اســطوخودوس به پیشگیرى از رشد 

شپش سر کمک مى کند و حتى مى تواند آن را درمان کند.

 کمک بــه کنترل التهاب پوســت: در برخــى مواقع گیاه 
اسطوخودوس به عنوان درمان خانگى براى رفع سوختگى و التهاب 

پوست کاربرد دارد.

 تأثیر آرامش بخش گیاه اسطوخودوس: از دیگر خواص 
گیاه اسطوخودوس رایحه مطبوع آن اســت. رایحه این گیاه مى تواند 
سیســتم عصبى را آرام کند. مطالعات انجام شده نشــان داد افراد با 
استشمام رایحه این گیاه، احســاس آرامش، رضایت و خلق و خوى 

بهترى داشته اند.

اکثر ما هنوز از بســیارى از عــادت هاى 
خاص کــه باعث بروز اختــالالت مغزى

 مى شوند، بى خبریم.
اگرچه بیمــارى هاى شــناختى با عوامل 
ژنتیک و ســن ارتبــاط دارنــد، برخى از 
شــیوه هاى غلط زندگى که هــر روز هم 
تکرار مى شوند، نیز مى توانند بر نرون ها و 
بافت هاى مغزى آسیب رسانده و بر وقوع 

این بیمارى ها تأثیر بگذارند:
 خواب ضعیف: خــواب کم کیفیت، 
کارایى جسمى، ذهنى و عاطفى را کاهش 
مى دهد و منجر به افزایش هورمون هاى 
استرس مى شــود. در نتیجه توانایى فرد 
بــراى حل مشــکالت روزمــره کاهش 

مى یابد.
 قرار گرفتــن در معرض محیط 
آلوده:  قرار گرفتن طوالنى مدت در آلودگى 
هوا، حتى اگر میزان آلودگى کم باشد، به بروز 
بیمارى هاى شناختى مغز و ایجاد تغییرات 

ساختمانى در آن منجر مى شود. 
دانشــمندان دریافتنــد کســانى که در 
مناطق آلوده زندگى مــى کنند،  مغزهاى 
کوچک ترى خواهند داشت و میزان بروز 
سکته هاى مغزى در آنان، بیشتر از دیگران 

است.
 مصرف بیش از حد مواد قندى: 
مصرف بیش از حد شکر تصفیه شده با ابتال 
به بیمارى هاى متابولیک و مغزى ارتباط 
نزدیــک دارد. قند در بســیارى از غذاها و
رژیم هاى ما وجود دارد و تولید مواد شیمیایى 
مغز را کاهش مى دهــد و به مرور زمان بر 
عملکرد آن تأثیر منفى مى گذارد. مصرف 
روزانه شکر تصفیه شده یکى از علل ابتال 

به اضطراب، افسردگى و زوال عقل است.
 اجتنــاب از صبحانــه: مصرف 
روزانه یک وعده صبحانه ســالم یکى از
عادت هاى مهم براى حفظ سالمت مغز و 
جوان نگه داشتن آن است. حذف صبحانه 
یا گنجاندن مواد غذایى ناسالم در آن منجر 
به بیمارى هاى مرتبط با ســوخت و ساز 
بدن، کاهش حافظه و عــدم ثبات ذهنى 
مى شود. همچنین با توجه به کاهش سطح 
انرژى در طول روز، فعالیــت نورون هاى 

مغزى کاهش مى یابد.
 سیگار کشیدن: ســموم موجود در 
سیگار، اندام هاى مختلف بدن را تحت تأثیر 

قرار مى دهد.
 این مواد سمى باعث سرعت بخشیدن به 
روند پیرى مغز شــده و علت مهمى براى 
ابتال به اختالل در عملکرد شناختى است. 
ابتال به دمانس و آلزایمر با ســیگار ارتباط 

نزدیک دارد.
 پرهیز از نوشیدن آب کافى: عدم 
مصرف آب یکى از عواملى اســت که بر 
ضعف زودرس بافت مغز تأثیر مى گذارد. از 
دست دادن آب بدن سطوح انرژى را کاهش 
مى دهد و خلق و خو را پایین مى آورد، ضمن 

اینکه تمرکز را نیز سخت تر مى کند.
 قســمت عمده مغز از آب تشکیل شده و 
ایــن یعنى کاهــش آب بدن بــا کاهش 
عملکردهاى مغزى و کاهش اکسیژن در 

سلول هاى مغز ارتباط دارد. 

چرا دهانم مزه فلز مى دهد؟
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تأثیر روغن اسطوخودوس روى سالمت موها

بخاطر مغزتان
 از 7 عادت غلط 

در زندگى دور بمانید

بخاطر مغزتان

راهکارهاى کلیدى براى پیشگیرى از موخوره

ماءالشعیر براى کلیه سنگ ساز مفید است؟
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پسر جوان که درپى مشاجره شدید با یکى ازدوستانش او 
را با ضربات چاقو به قتل رسانده بازداشت شد.

چندى قبل وقتی جســد جوانى در فیروزآباد فارس پیدا 
شد، تیمی از کارآگاهان جنایی راهی محل حادثه شدند. 
قربانی در گوشه اى افتاده و آنطور که مشخص بود بر اثر 
اصابت جسم برنده جان خود را از دست داده بود. با بررسى 
صحنه کشف جسد به دستور بازپرس جسد قربانى براى 
تعیین علت فوت به پزشکى قانونى انتقال یافت. چند روز 
از این جنایت مرموز گذشته و هنوز عامالن قتل شناسایی 
نشده بودند. آنها سعی کرده بودند ردپایی از خود بر جاي 
نگذارند اما فکرش را نمی کردند که سرانجام دستشان 
رو می شود. این پرونده ســاعتى پس از کشف جسد در 
اختیار مأموران قرار گرفت و آنها توانستند سرنخ هایى از 
جنایت را به دست آورند. کارآگاهان از طریق تحقیقات 
گسترده توانستند به نخستین سرنخ دست یابند. به دنبال 
این موضوع پرونده اى تشکیل و تحقیقات در این رابطه 

آغاز شد.
شواهد به دســت آمده حاکی از آن بود که مرد گمشده 
ساعتى قبل از کشف جســد با چند جوان بوده است. در 

چنین شرایطی تنها مظنون جنایت تحت نظر گرفته شد 
و درحالی که نزدیک به چند روز از ماجرا می گذشت، سه 
جوان در اطراف فیروزآباد بازداشت شدند. یکى از آنها در 
همان تحقیقات مقدماتی اعتــراف کرد که این جوان را 
به قتل رسانده و جسد را گوشه اى رها کرده اند. وى در 
بازجویى ها مدعى شد دو دوستش نیز از موضوع با خبر 
بوده اند. با آغاز بازجویی ها از دو متهم دیگر معلوم شد آنها 

ناگهان مرتکب این جنایت شده اند. 
مرد جوان گفت: «از مدت ها قبل به دلیل موضوعاتى با 
مقتول اختالف شدید داشتم و دنبال فرصت مناسبى بودم 
که هر طور شده انتقام بگیرم. این موضوع را با دوستانم 
در میان گذاشــتم قصد نداشــتم او را به قتل برسانم.
 می خواســتم فقط از او انتقام بگیرم روز حادثه با قربانى 
تماس گرفتم و خواستم که به منزل ما بیاید. وقتى آمد با 

قصد و نیت قبلى با چاقو او را زخمی کردم.» 
در ادامه متهمان جزئیات این جنایت را فاش کردند. به 
دنبال اعترافات هر ســه متهم براى آنها قرار بازداشت 
موقت صادر شد.گفتنى است تحقیقات پیرامون افشاى 

زوایاى پنهان این جنایت ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: سارقی که به تنهایى و با 
استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت بیش از 300 فقره کیف 
قاپی در شیراز انجام داده بود، توسط پلیس فارس شناسایی 

و دستگیر شد.
سردار احمدعلی گودرزي 

در تشریح این خبر 
گفت: کارآگاهان 
اداره مبــارزه با 

قت  سر

پلیس آگاهی اســتان با انجام کارهاي اطالعاتی و پلیسی، 
مخفیگاه یک فرد ســارق و کیف قاپ را شناسایی کرده و با 
هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شــدند. وي 
ادامه داد: با تالش مأمــوران وى در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر و براى ادامه تحقیقات به مقر انتظامی انتقال داده شد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با بیان اینکه فرد کیف قاپ 
در بازجویی هاي انجام شــده به 300 فقــره کیف قاپی در 
شهر شــیراز اقرار کرد، افزود: در بازرسی از مخفیگاه این فرد 
حدود 300 کیف سرقتی به همراه بیش از 500 فقره مدارك 
هویتی افراد مالباخته کشــف شد. ســردار گودرزي با بیان 
اینکه این فرد داراي ســابقه کیفري اســت، افزود: سارق به 
تنهایى و با پوشش کاله کاســکت هاي مختلف و همچنین 
پوشــاندن پالك موتورســیکلت خود اقدام به کیف قاپی از 
شهروندان در مناطق مختلف شــیراز می کرد. وي افزود: در 
این راستا چهار نفر از خریداران اموال مسروقه نیز شناسایی و 

دستگیر شدند.

فرمانــده انتظامى شهرســتان قزویــن گفت: 
دستگیرى سه سارق در قزوین که دو نفر آنها زن 
و شوهرند، منجر به کشف هفت فقره سرقت شد.

ســرهنگ محمد قاســم طرهانى اظهار کرد: با 

اعالم چند فقره سرقت کش رو زنى از فروشگاه 
هاى بزرگ قزوین، مأموران کالنترى 11 مدرس 
موفق به دستگیرى یک ســارق زن که مدارك 
یک شــهروند قزوینى را به ســرقت برده بود، 
شدند. این مسئول انتظامى همچنین گفت: زن 
ســارق در بازجویى فنى به همدســتى با شوهر 
و یکى از دوســتانش در چندین فقره ســرقت 
اعتراف کــرد و در این رابطه یک مــرد و زن در 
تهران نیز دســتگیر و به قزوین منتقل شــدند.
 فرمانده انتظامى شهرســتان قزوین با اشاره به 
بازجویى به عمل آمده از این افراد، افزود: سارقان 
در مواجهه با مستندات پلیس به هفت فقره سرقت 
کش رو زنى از قبیل موبایل، البســه و وجه نقد 

اعتراف کردند. 

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوى از انهدام باند کالهبرداري پنج میلیارد 
ریالی با جعل اسناد خودرو در شهرهاى نیشابور، مشهد، تربت جام، بیرجند و 

یزد خبر داد.
ســردار قادر کریمى گفت: با کســب خبرى مبنى بر فــروش خودروهاى

 اجاره اى توســط اعضاى یک باند حرفه اى کالهبردارى در شــهر نیشابور 
موضوع در دســتور کار تیمى از پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت. وي 
افزود: در بررســى هاى کارآگاهان دایره عملیات ویژه پلیس آگاهی نیشابور 
مشخص شد اعضاى این باند با اجاره خودروهاي لوکس نظیر پرادو، بی ام و 
و... به مبالغ بسیار باال و وثیقه گذاشتن مدارك جعلی مانند چک و... بیمه نامه 
و کارت خودرو را دریافت کرده و این خودروها را در دیگر شــهرها به فروش 

مى رساندند.
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى خاطر نشان کرد: تیم رسیدگى کننده 

پرونده پس از تحقیقات گسترده پلیسى، سه تن از اعضاى این باند را که قصد 
فروش یک دستگاه خودرو بى ام و در شهر نیشابور را داشتند، شناسایى و در 
اقدامى ضربتى دستگیر کردند. وى تصریح کرد: در بررسى پرونده مشخص 
شد این افراد خودروى اجاره اى را به مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال با 
اسناد جعلى معامله و مبلغ 800 میلیون ریال آن را نقداً دریافت و الباقی را براى 

زمان تنظیم و انتقال سند موکول کرده اند.
سردار کریمى گفت: متهمان که دو نفر از آنها داراى سوابق کیفرى نیز هستند، 
در بازجویى هاى اولیه به فروش یک دستگاه خودروى پرادو نیز به همدستی 
سه نفر دیگر اعتراف کردند که کارآگاهان پلیس آگاهى با اطالعات به دست 
آمده سه عضو دیگر این باند را در عملیات هاى مجزا دستگیر کردند. وى ادامه 
داد: متهمان در بازجویى هاى تکمیلى در مواجهه با ادله و مســتندات پلیس، 
تاکنون به پنج میلیارد ریال کالهبردارى با جعل اسناد خودرو در شهر مشهد، 

تربت جام، نیشابور، یزد و بیرجند اعتراف کرده اند و تحقیقات از متهمان براى 
کشف دیگر جرائم احتمالى ادامه دارد. 

از سقوط تا انفجار،از لرزش تا واژگونى

زمین، دریا و آسمان؛ این تسلیت تمام شدنى نیست!
سال 96 نیز همانند چند سال      دیده بان |
گذشته خالى از رویدادها و حوادث تلخ و غمبار نبود. 
از حادثه زلزله کرمانشاه گرفته تا آتش گرفتن کشتى 
سانچى و در نهایت سقوط هواپیماى پرواز تهران-

یاسوج. اینها مهمترین حوادث سال 96 بودند. اما در 
بین این حوادث تلخى که نقل محافل خبرى و مردم 
شــده بود، حوادث و خبرهاى مهم و البته جانسوز 
دیگرى هم وجود داشــت که هریک به نوعى زخم 

تازه اى بر روح و روان مردم ایران بر جاى گذاشت.
قتل «آتنا»ى هفت ســاله، ماجراى ربوده شــدن 
«بنیتا»ى هشت ماهه و فرجام گزنده آن، آزار و اذیت 
«اهورا» کودك دو ساله از سوى ناپدرى و مرگ وى، 
همه اخبار و حوادثى بود که سال 96 را تبدیل به یکى 

از دردناك ترین سال ها در تقویم ایران کرد.

واژگونى اتوبوس مسافربرى سبزوار
سالى که نکوســت، از بهارش پیداست. این ضرب 
المثل مصداق عینــى و حقیقى حــوادث غمناك 
سال جارى بود چرا که آغاز سال 96، مصادف شد با 

واژگونى اتوبوس مسافربرى سبزوار.
30 فروردین سال 96 اولین حادثه تلخ رقم خورد و 
آن واژگونى اتوبوس مسافربرى سبزوار بود. 12 نفر 
به دلیل واژگونى اتوبوس کــه در کیلومتر 25 جاده 
سبزوار- شاهرود رخ داد، کشته شدند. این اتوبوس 
با 30 مسافر از مشهد عازم اصفهان بود و بررسى ها 
حاکى از آن بود که تغییر مسیر ناگهانى کامیونى که 
در جلو اتوبوس در حال حرکت بوده اســت، باعث 

تصادف و پس ازآن واژگونى اتوبوس شده بود. 

انفجار معدن زغال سنگ یورت 
دومین حادثه جانســوز ایران، انفجــار معدن زغال 
ســنگ یورت و به دنبال آن از بیــن رفتن تعدادى 
از کارکنان ایــن معدن بــود. طى انفجــارى که 
روز چهارشــنبه 13 اردیبهشــت 1396، در معدن 
زغــال ســنگ یــورت رخ داد 43 معدنچى جان 
باختند. 15 آبان ماه 1396، رئیس کل دادگســترى 
استان گلســتان اعالم کرد براســاس جمع بندى 
گزارش کمیته حقیقت یاب، مقصــر حادثه کارفرما 

بوده است.
این معدنچیــان در عمق 1300 متــرى در فضاى 
مملو از گاز مونو اکســیدکربن و متان گرفتار شده 
بودند. مدیر کل جمعیت هالل احمر استان گلستان 
عصر همــان روز اعالم کرد کــه نیروهاى امدادى 
تنها توانسته اند به عمق 800 مترى برسند. آنهم در 
شرایطى که نیروهاى امدادى نیز دچار گازگرفتگى 
شــده و به عنوان مصــدوم از تونل معــدن خارج

 شدند. 
واژگونــى اتوبــوس دانش آموزان 

هرمزگانى
سومین اتفاق ناگوار براى ایران در سال 96، واژگونى 
اتوبوس دانش آمــوزان هرمزگانى بود.  در واژگونى 
اتوبوس دانش آموزان هرمزگانى که دهم شــهریور 
ماه سال جارى اتفاق افتاد 9دانش آموز کشته و 34 

نفر نیز مصدوم شدند.
این اتوبوس حامل دانش آمــوزان دختر هرمزگانى 
در حوالى قلعه بیابان بخش رســتاق داراب فارس 
عضو تشــکیالت ســازمان دانش آمــوزى بود که 
باهدف شرکت در اردوى ملى فرزانگان راهى شیراز 
شده بودند. بر اســاس گزارش هاى اولیه پلیس راه 
استان فارس، خستگى و خواب آلودگى راننده علت 
واژگونى اتوبوس حامل دانش آمــوزان هرمزگانى 

بوده است. 

ســقوط اتوبــوس مســافربرى 
در دره جاجرود 

براثر سقوط اتوبوس مسافربرى در پل جاجرود در 21 
شهریور ماه امسال 11تن از هموطنان کشته و 27 

نفر نیز به  شدت مصدوم شدند. 
در این حادثه یک دستگاه اتوبوس بین شهرى با 39 
مسافر در مســیر حرکت به سمت یکى از شهرهاى 
شمالى، به دالیل نامعلومى از مسیر اصلى منحرف 
شــد و به دره ســقوط کرد. فرمانده پلیس راه شرق 
اســتان تهران با اشــاره به اینکه بر اساس بررسى 
کارشناسان پلیس راه، عامل سقوط مرگبار اتوبوس 
مسافربرى در دره جاجرود (محور تهران– دماوند) 
نقص فنى در قسمت ترمز کمکى خودرو بوده، گفت: 
در همین ارتباط راننــده اتوبوس مقصر اصلى وقوع 

این حادثه مرگبار است. 

واژگونــى اتوبــوس مســافربرى
 در محور سوادکوه 

شــامگاه 15آبان ماه ســال جارى، یک دســتگاه 
اتوبوس مســافربرى که از تهران به مقصد گرگان 
در محور سوادکوه در حال تردد بود در منطقه دوگل 
ســوادکوه در دره اى به عمق 15 متر داخل رودخانه 
واژگون شــد که 13 کشــته و16مجــروح برجاى

 گذاشت.
نقص فنى علت احتمالى واژگونى و سقوط اتوبوس 
تهــران – گلســتان بــه دره در محور ســوادکوه 
اعالم شــد، زیرا بررســى اولیــه نشــان مى داد 
کــه کنتــرل اتوبــوس از حــدود یــک کیلومتر 
قبل از وقــوع حادثه از دســت راننده خارج شــده 
بود و این احتمال نقــص فنى خــودرو را افزایش

 داد.
زهرآلودترین حادثه مهیب ایران

زلزله اى به بزرگى 7/3 ریشتر شامگاه یک شنبه 21 
آبان 1396 در نزدیکى ازگله، اســتان کرمانشاه در 
نزدیکى مرز ایران و عراق در 32 کیلومترى جنوب 

غربى شهر حلبچه عراق ایران رخ داد.
تلفات این زلزله بســیار زیاد بود به طورى که تعداد 
کشته ها در ایران به 574 نفر رسید، بنا بر گزارش ها 
9هزار و388 نفر نیز در این زمین لرزه مصدوم شدند 
و بیشــترین آمار کشــته ها و زخمى ها از شهرهاى 
قصر شیرین، ســرپل ذهاب و ثالث باباجانى بودند. 
بر اثر این زلزله برخى از منازل دچار خســارت هاى 
مالى شــد و مرکــز درمانى ســرپل ذهــاب نیز 

تخریب شد.
این زلزله در اســتان هاى انبار (غرب عراق)، اربیل 
و سلیمانیه و موصل (شــمال عراق) احساس شد و 
برخى مناطق پایتخت عراق، بغداد، نجف و کربال را 

نیز لرزاند. این زلزله قوى ترین زلزله در دهه هاى اخیر 
در بغداد به شمار مى رود.

شــدن  غــرق  و  آتش ســوزى 
نفتکش سانچى

16 دى مــاه ســال جارى، کشــتى فله  بــر چینى 
حامــل 64 هزار تن گندم در ســواحل شــانگهاى 
به نفتکــش ایرانى ســانچى که حامــل بیش از 
130 هزار تن میعانــات گازى بــود، برخورد کرد. 
در این حادثه، نفتکش ســانچى بــا 30 تبعه ایرانى 
و دو بنگالدشــى دچــار حریــق و انفجارهــاى 
ســنگین شــد که کار امدادرســانى در منطقه را 
با مشــکل مواجــه و در برخــى مواقــع ناممکن 

کرد.
اقدام هاى فوریتى و ضربتى بــراى خاموش کردن 
شــعله ها و تعیین وضعیت خدمه نفتکش ایرانى به 
دلیل گســتردگى دامنه انفجارها و همچنین دماى 

بسیار زیاد حاصل از آتش ســوزى بى ثمر ماند، زیرا 
نزدیک شدن به کشتى سانچى و حضور طوالنى مدت 
در آن براى بررسى وضعیت میدانى ناممکن شده بود 
به گونه اى که بعد از چند روز جستجو تنها جسد سه 
نفر از ایرانیان مفقود در این حادثه پیدا شد. در نهایت 
روز یک شــنبه 24 دى ماه این کشــتى به صورت 
کامل غرق شــد و جســد 29 خدمه دیگر هنوز پیدا 

نشده است.

سقوط هواپیما؛ تیر خالص سال 96 تا 
کنون

هواپیماى ATR72 ساعت 8 صبح یک شنبه 29 بهمن 
سال جارى از فرودگاه مهرآباد تیک  آف کرد و حدود 50 
دقیقه بعد به دلیل شــرایط جوى به کوه دنا برخورد کرد 
و متالشى شد.  تمام مسافران و خدمه این پرواز کشته 
شدند. این هواپیما حامل 60 مسافر، دو مهماندار، دو نفر 

امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بود.

انهدام باند کالهبردارى 500میلیونى با جعل اسناد خودرو انتقامجویى از دوست با چاقو

اعتراف زوج سارق به  7 فقره سرقتکیف قاپى با کاله کاسکت هاى مختلف 

سردار احمدعلی گودرزي 
این خبر در تشریح
گفت: کارآگاهان 
اداره مبــارزه با 

قت  سر

دستگیر و براى ادا
فرمانده انتظامی
در بازجویی هاي
شهر شــیراز اقرار
حدود 300 کیفس
هویتی افراد مالبا
اینکه این فرد دارا
تنهایى و با پوشش
پوشــاندن پالك
شهروندان در مناط
این راستا چهار نفر

دستگیر شدند.



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 به یقین بدان که تو به همه آرزوهاى خود نخواهى رســید و تا 
زمان مرگ بیشتر زندگى نخواهى کرد  و بر راه کسى مى روى 
که پیش از تو مى رفت، پس در به دســت آوردن دنیا آرام باش و 
در مصرف آنچه به دســت آوردى نیکو عمل کن، زیرا چه بسا 

تالش بى اندازه براى دنیا که به تاراج رفتن اموال کشانده شد.
موال على (ع)

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

ب) اتاقــى به متــراژ 14 مترمربــع واقع در ضلــع غربى ســاختمان ادارى شــهردارى 
به منظور ارائه خدمات تایــپ و تکثیررا از طریــق مزایده عمومى و در قالــب قرارداد رهن 
و اجاره یکســاله واگذار نمایــد. متقاضیــان مى توانند جهــت دریافت اســناد مزایده 
تا پایان وقت ادارى روز ســه شــنبه 96/12/22 به دبیرخانه شــهردارى گز برخوار مراجعه 
نمایند. ضمنــًا جهت کســب اطالعات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 45721961- 031 

داخلى 123 و یا به سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

محمود بخشى- شهردار گز برخوار

چاپ اول

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 94/100/986 
مورخ 94/09/15 شوراى اسالمى شهر نســبت به واگذارى (اجاره) 
تعدادى واحدهاى تجارى ادارى مجتمع تجارى ادارى نگین، با شرایط 
مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 

96/12/17 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت اول

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شــرکت تعاونى مســکن مهر محلى 83 اصفهان در ساعت 9 صبح روز جمعه 
مورخ 96/12/18 در محل مسجد خدیجه کبرى به آدرس: اصفهان- خیابان قائمیه- کوى گلزار تشکیل مى گردد.

از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى 
و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا 

96/12/17 در محل دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

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

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم 

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن مهر محلى 83 اصفهان

تاریخ انتشار: 96/12/05 آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن مهر محلى 83 اصفهان

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى 
مسکن مهر محلى 83 اصفهان رأس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 
96/12/18 در محل مسجد خدیجه کبرى به آدرس: اصفهان- خیابان 

قائمیه- کوى گلزار تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و ی ا دفترچه 
عضویت رأس ســاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 

وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمائید.
ضمنًا به اطالع مى رســاند به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل 
مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص 
غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى 
مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 96/12/17 در محل 
دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت برگه ورود 

به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه:
1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2- طرح و تصویب صورت هاى مالى منتهى به سال هاى 1393 و 1394 و 
1395 نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جارى شرکت
3- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى

4- طرح و تصویب حقوق و پاداش مدیرعامل و هیئت مدیره
5- اعمال 20٪ جرایم سالیانه بر اعضایى که از تاریخ برگزارى مجمع 

نسبت به تسویه حساب خود با شرکت تعاونى اقدام ننمایند.
6- انتخابات اعضاى هیئت تصفیه و ناظر

7- طرح و تصویب حقوق و مزایاى هیئت تصفیه
8- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت

9- سایر مواردى که در صالحدید مجمع عمومى باشد

تاریخ انتشار: 96/12/05

مرکز آموزش علمى کاربردى خور و بیابانک در نیمسال دوم 
سال تحصیلى 1397-1396 بدون کنکور دانشجو مى پذیرد
رشته هاى تحصیلى کاردانى ناپیوسته زیر از تاریخ 96/11/28 لغایت 96/12/07:

رشته هاى تحصیلى کارشناسى ناپیوسته زیر از تاریخ 96/12/02 لغایت 96/12/09:

مدارك الزم جهت ثبت نام:

1- کاردانى فنى برق- برق صنعتى   
2- کاردانى فنى معدن- فرآورى مواد معدنى

3- کاردانى حرفه اى حسابدارى- حسابدارى صنعتى       
 4- کاردانى حرفه اى حقوق- شوراى حل اختالف

1- مهندسى فناورى- الکترونیک صنعتى 
2- کارشناسى حرفه اى حسابدارى- حسابدارى مالى

شماره تماس جهت دریافت اطالعات
03146323559 -03146325316

09162924450

1- کپى شناسنامه تمام صفحات (دو سرى)
2- کپى کارت ملى پشت و رو (دو سرى)

3- کپى کارت شناسائى (پایور) نامه یگان با ذکر تاریخ استخدام، حکم کارگزینى 
براى کارمندان نیروى انتظامى

4- کپى کارت پایان خدمت پشت و رو (دو سرى) ضمناً معافیت تحصیلى به 
پذیرفته شدگان واجد شرایط (مرد) تعلق مى گیرد.

5- اصل مدرك دیپلم- اصل ریزنمرات دیپلم
6- عکس 3*4 زمینه سفید 6 قطعه 

شهروند گرامى 
در اجــراى تبصــره 1 مــاده 50 قانــون مالیات بــر ارزش افــزوده و بنــد 16 ماده 
80 قانون اصالح موادى از قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات شــوراهاى اســالمى 
کشور، تعرفه عوارض محلى شــهردارى طالخونچه به تصویب شــوراى اسالمى شهر 
طالخونچــه  و تأییــد اســتاندارى اصفهان رســید و از ابتــداى ســال 1397 اجرا 
مى گردد . این اطالعیه به منزله اعالم قانونى و عمومى عوارض شهر طالخونچه  مى باشد.

ضمناً کلیه صفحات تعرفه در سایت شورا و شهردارى طالخونچه  نیز ثبت گردیده است. 

اطـــالعیه

                     شهردارى و شوراى اسالمى شهر طالخونچه

شــهردارى نصرآباد در نظــر دارد به اســتناد بند ســوم صورتجلســه 
مورخ 96/10/13 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى و فروش 
9 قطعه زمین با کاربرى خدماتى- کارگاهــى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
تا تاریخ 1396/12/15 جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به 
شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت 

ادارى روز پنج شنبه مورخ 1396/12/17 مى باشد.
* شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده است.
تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد 

نوبت دوم
شهردارى نصر آباد



تاریختاریخ 09093168 سال چهاردهمشنبه  5 اسفند ماه 1396

هرم خوفو را از داخل ببینید
گذرى بر ساخت آرامگاه  «خوفو»، دومین فرعون از سلسله چهارم مصر که بین سال هاى 2566 

تا 2589 قبل از میالد زندگى مى کرده است

هرم کامل و آخرین آرامگاه «فرعون خوفو»، یا همان هــرم «جیزه» (خوفو یا خئوپس) از وجوه 
مختلفى با بقیه آرامگاه هاى مصر باستان متفاوت است. این تفاوت منجر به گمانه زنى هایى در 
مورد کاربرى اصلى هرم شده است. هزاران سال دزدى و تاراج از مقبره ها، پژوهشگران را از تحقیق 
بر روى مومیایى ها و اشیایى که در آرامگاه ها استفاده مى شده محروم کرده است و در نتیجه دانش 

آنها به کاربرد تاالرهاى مجزا در بافت هرم محدود شده است.

تنها تصویر سالمى که از 
«فرعون خوفــو» در 
دست اســت مجسمه 
کوچکى اســت که در 
موزه قاهــره نگهدارى 

مى شود.

تاالر تدفین شاه
در این تاالر یک تابوت ســنگ آهکى ساده وجود 
دارد. این تاالر اندکى عریض تر از سرسراى رو به 
باالست، براى همین قبل ازساخت سقف اینجا را 
ســاخته اند. تقریبًا همه این تاالر را با بلوك هایى 
از سنگ گرانیت سنگین ســاخته اند. برخى از این 
بلوك ها 80 تا 100 تــن وزن دارند. در باالى این 
تاالر، بلوك هایى بــه کار رفته اند که نقش ضربه 
گیر را دارند. سیستم مهندسى بلوك هاى گرانیتى، 
محفظه هایى جداگانــه را بر فــراز مقبره فراهم 
مى آورده است تا از فشــار وارده بر مقبره  کاسته 
شود، همچنین در استحکام تاالر تدفین شاه نقش 
داشته است. در ابتدا تصور مى شد دو ستون سنگى 
که با ستارگان خاصى هماهنگ بودند براى تهویه 
استفاده مى شده اند که هدف اصلى از ساخت هرم را 
زیر سئوال مى برد (زیرا هرم براى دفن مردگان بوده 
است) اما در حال حاضر باور عمومى بر این است که 

آنها ارتباطى نمادین با عالم برزخ برقرار مى کنند.

سرسراى بزرگ
این سرســرا، 8/6متر عرض و 46/68متر طول 
دارد که محــل تدفین را به بقیــه بخش هاى 
هرم متصل مى کرده اســت. در طراحى اصلى، 
مجموعه اى از درها در طول آن کار گذاشــته

 مى شده که محل تدفین را از دنیاى بیرون مهر و 
موم مى کرده اند. نظر دیگرى که مطرح شده این 
است که از این تاالر براى جابه جایى سنگ هاى 

محل تدفین استفاده مى شده است.

تاالر ملکه
این تاالر که 5/75متر از نوك هرم و 5/23متر با قاعده هرم فاصله دارد دقیقاً در قلب 
هرم ساخته شده است. هدف اصلى از ساخت این تاالر ناشناخته است اگرچه برخى 
معتقدند این تاالر محل دفن همسر خوفو بوده اما این نظریه نمى تواند صحیح باشد 
زیرا در منطقه باستانى «جیزه» که این هرم واقع است، هرم هاى مشابه دیگرى وجود 
دارد که به زنان خوفو منسوب است. به نظر مى رسد بر اساس اصول سنتى محل اولیه 
دفن او آنجا بوده، ولى خوفو نظرش تغییر مى کند و دستور به ساخت تاالر باالیى را 
مى دهد. بر باالى این تاالر دو ستون سنگى مشابه تاالر تدفین شاه قرار دارد، ولى 
ساخت آنها ناتمام مانده است که علت و هدف از ساخت این ستون ها نامعلوم است.

اتاق پیش از مقبره

ستون هاى 
ضربه گیر بدنه مورب که به سمت 

ستاره هاى قطب شمال است

راهروى باال رو

ورودى

تاالر زیر زمینىشیار چاهراهرو پایین رو

شیار مورب به سمت 
صورت فلکى شکارچى

ALL ABOUT HISTORY :منبع

پیچ و تاب هاى این مقبره در نزدیکى شــهر «تبس» باستانى 
(لوکسور امروزى) در مصر، شــگفتى هاى جدیدى را عرضه 
مى کند؛ منطقه اى که محققان اخیراً مصنوعات بسیارى را در 
آنجا کشــف کرده اند؛ از قبیل مومیایى ها، مقبره هاى سنگى 

باستانى و مجسمه ها.
 در بخشى از قبرستان «ابو النقا» در نزدیکى دره پادشاهان (643 
کیلومترى جنوب قاهره)، مقبره «آسرهات» در طول سلسله 
هجدهم فراعنه (حدود 1550 تا 1290 ق م) ساخته شد. در این 
زمان مصر که به بزرگ ترین قدرت منطقه اى تبدیل مى شد، به 
سمت سرزمین سودان امروزى گسترش مى یافت و مناطقى از 

خاور میانه را فتح مى کرد.
«آسرهات»، قاضى و یکى از اشراف ثروتمند بود. مقبره بزرگ 
او جایگاهش را در دوران مصر باستان بیان مى کند.  او قاضى 
القضات و یکى از اعضاى شوراى شهر تبس بود.  محققان بر این 
باورند که با توجه به حجم آثار کشف شده در مقبره «آسرهات»، 
این مقبره قرن ها پس از دفن او در طول سلسله بیست و یکم 
فراعنه بازگشــایى شده اســت اما به جاى اینکه از آن چیزى 
بدزدند، درون آن چند مومیایى و تابوت ســنگى و مصنوعات 

دستى گذاشته اند.
اعضاى حفارى، زیر نظر وزارت آثار باستانى مصر، مجبور شدند 
پیش از اینکه از اشیاى پیدا شده رونمایى شود، 453 هزار متر 

مکعب را تمیز کنند.
در تاالر مربع شــکل مقبره اصلى یک تابوت چوبى بود که با 
رنگ هاى زیادى تزیین شــده بود و در وضعیتى مناسب قرار 
داشت. در همان نزدیکى، گروه اکتشاف داالنى به طول 9 متر را 

پیدا کرد که به دو تاالر کوچک تر راه پیدا مى کردند.
یکى از اتاق ها پر از ماســک هــاى چوبى و تعــداد زیادى 
«اوشابتى» (مجسمه هاى کوچک چوبى که در مصر باستان 
اعتقاد بر این بود همراهان و خدمتگزاران فرد درگذشــته در 
دنیاى دیگر هستند) بود. تاالر دیگر در بر گیرنده مومیایى ها

 و ده تابوت سنگى از سلسله بیست و یکم فراعنه بود.
«خالد العنانى»، وزیر آثار باستانى مصر این کشف را هم از نظر 

کّمى و هم از نظر کیفى حائز اهمیت دانست. گرچه بسیارى از 
نقاشــى هاى روى دیوار از بین رفته اند اما محققان از تازگى
 نقش هاى تابوت ســنگى که کیفیت و وضوح خود را در طى 
قرون حفظ کرده اند در شــگفتند. العنانى بر این باور است که 

این مقبره مکان امنى براى مومیایى ها و دفینه ها بوده است.
این کشف آخرین کشف باستان شناسى در مصر است و وزیر 
معتقد است باعث افزایش حضور توریست ها مى شود. همچنین 
مجسمه اى 9 مترى از فرعون «سامتیک اول» متعلق به قرن 
هفتم پیش از میالد در نزدیکى قاهره کشف شده که مى تواند 
پس از سال ها خشونت و نا امنى سیاسى، صنعت توریسم مصر 

و اقتصاد آن کشور را شتاب ببخشد.

گزارشى از گنجینه کشف شده از مقبره «آسرهات»، منشى دربار سلسله هجدهم فراعنه مصر

این کشف با شکوهى از دوران مصر باستان بعد از 3500 سال است: مقبره اى پر از مومیایى و صنایع دستى ارزشمند

راز مومیایى هاى «لوکسور» 
منبع: CIHPARGOEG LANOITAN / مترجم: محمد رضا ارزانى

چه کسى به یک پولدار مصرى بعد از مرگش خدمت مى کند؟ مصریان 
بر این باور بودند که روح و روان، متحد مى مانند؛ پس آنها با مردگانشان 
«اوشابتى» یا مجســمه هایى که بعد از مرگ زنده مى شوند و نیازهاى 

صاحب خود را مرتفع مى کنند دفن مى کردند.
یکهزار اوشابتى به دســت آمده از مقبره «آسرهات» از مواد مختلفى از 
جمله سرامیک، سفال و چوب تشکیل شــده اند. وقتى روح مرده پاك 
مى شود او به «آرو» (بهشت) مى رود. در آن جهان،  اوشابتى صاحبش را 
غذا مى دهد و از او مراقبت مى کند. بهشت مصرى ها در جهان دیگر مثل 
دره مرفه نیل تصور مى شد؛ پس اوشابتى ها در بهشت هم باید شخم 

مى زدند، بذر مى پاشیدند و زمین را آبیارى مى کردند.

ارتش بردگان

فراعنه مصر که خود را آفریده شده از خون خدایان مى دانستند،  براى 
بیان عظمت پادشاهى خود و ســتایش خداى خورشید، دستور ساخت 

«اُبِلیسک» (ستون هایى نوك تیز) را دادند.
در مصر باستان استفاده از برده ها براى احداث ابنیه کارى رایج بود و 
در میان این ابنیه، ابلیســک هایى که بعضًا ارتفاعى نزدیک 40 متر را 
داشتند حائز اهمیت تر بوده اســت. شاید امروزه ساخت چنین بناهایى 
به راحتى آب خوردن باشد ولى در هزاره سوم قبل از میالد یعنى حدود 
پنج هزار سال پیش این کار غیر ممکن بود. با این حال مصریان باستان 
بدون کمک خارجى ها و ابزار کارآمد توانستند این ستون هاى بلند را از 

سنگ بتراشند و در سراسر مصر علم کنند.
اعتقاد مصریان بر این بود که ابلیسک ها، ارتباط بهشت و آسمان را با 
هم بر قرار مى کنند. اکثر این ابلیسک ها جفت بودند تا بیانگر ماهیت 

دوگانه خداى باستانى «خورشید- ماه» باشند.
این ســتون ها قرن هاى متوالى بــر ورودى معابــد و آرامگاه هاى 

مصر قرار داشــتند. بارها حکومت هاى مصر عوض شدند و بارها این 
حکومت ها در معرض ویرانى و غارت قــرار گرفتند که غارت رومیان 
گسترده ترین آنها بود. در واقع رومیان قصد داشتند مصر را به رم منتقل

 کنند! «آگوستوس»، اولین امپراتور رم، ابلیسکى را از «هلیوپولیس» 
(شــهرى که «رامســس دوم» ســاخته بود) به رم برد. بعد از مدتى 
«کنستانتیوس دوم»، ابلیسک بزرگ «التران» که «ثوتمس سوم» 
ســاخته بود را به رم منتقل کــرد. چند قرن بعد هم «تئودوســیوس 
اول»، یک ابلیســک دیگر را به قســطنطنیه (اســتانبول امروزى) 

برد.
امروزه این ابلیســک ها در نقاط مختلف دنیا وجود دارند. از جمله آنها 
مى توان به ابلیسک فرانسه که از معبد «لوکسور» در مصر آمده است 
و ابلیسکى به نام «سوزن کلئوپاترا» در لندن و آمریکا اشاره کرد که در 
واقع ابلیسک هاى دو قلوى مقبره ثوتمس سوم بودند که به پاس رهایى 

مصر از ناپلئون به این دو کشور اهدا شد.

اُبِلیسک، نماد 
مصریان باستان

 NATIONAL GEOGRAPHIC :منبع
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معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
ارزش بازار مصرف آرایشــى و بهداشــتى دو برابر دارو 
اســت که مبلغى در حدود 30 هزار میلیارد تومان است 
که ســهم تولید داخل در حدود ده هــزار میلیارد تومان

 است.
ابوالفضل اصالنى اظهار کرد: 15 هــزار میلیارد تومان
ارزش بازار دارویى کشــور در ســال 95 بوده است که 
96 درصد ســهم عددى مربــوط به تولیــدات داخل 
اســت و 4 درصــد مربــوط بــه واردات اســت امــا 
از نظــر ارزش ریالــى ایــن 96 درصــد ارزش 
65 درصــدى دارد و 4 درصد دیگر ســهم 35 درصدى

 دارد کــه امیدواریــم ســهم ایــن بخــش را کــم 
کنیم.

وى ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان 
رتبــه ســوم را در شــرکت هاى دارویــى دارد و این
 در حالــى اســت کــه تــا ســال 68 هیچ شــرکت
داروسازى نداشتیم و در این مدت 12 شرکت داروسازى 

داریم.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
ارزش شرکت هاى داروســازى در استان اصفهان 970 
میلیارد تومان است که 10 درصد سهم کشور به حساب 

مى آید.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
34 کانون بیمارى آنفولوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان 
اصفهان شناسایى شده که خســارت این واحدها تا این 

لحظه دو میلیارد تومان برآورد شده است.
شــهرام موحدى با اشــاره به اینکه در حال حاضر 34 
کانون بیمارى آنفولوآنزاى فوق حاد پرندگان در اصفهان 
شناسایى شده است، گفت: بزرگ ترین کانون این بیمارى 
در گلپایگان است و عالوه بر آن شهرستان هاى اصفهان، 
آران و بیدگل، خمینى شهر، گلپایگان، لنجان، نجف آباد، 
فریدونشهر، اردستان و کاشان درگیر این بیمارى شده 
اند.مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با بیان اینکه 

تاکنون یک میلیون و 200 قطعه طیور در استان اصفهان 
معدوم شده اســت، افزود: هم اکنون درحدود 22 تا 23 
میلیون قطعه طیور در اســتان اصفهان در حال پرورش 
داریم که اداره کل دامپزشــکى در کنار سایر دستگاه ها 
به دنبال کنترل این بیمارى و حفظ امنیت و ســالمت 
مرغدارى هاست. مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان 
همچنین با اشاره به معدوم شــدن 52 تن تخم مرغ در 
اصفهان به دلیل بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، 
گفت: میزان خســارت واحدهاى پرورش طیور استان

 بابت دان، تخم مرغ و طیور، دو میلیارد تومان برآورد شده 
است که در کمترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.

بازار مصرف لوازم آرایشى 
2برابر مصرف دارو است

معدوم شدن 52 تن تخم مرغ 
در اصفهان 

خبر

ابالغ وقت دادرسى
خواهان اسداله سورانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه رسید عادى به طرفیت خوانده صولت ملک پور به 
شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1341/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 97/01/18 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. 7942/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/11/1025
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان رحمان هنرمندزاده دادخواستى به خواسته فک پالك و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1.پیمان رحیم منجزى 2.حسن رضا 
پارسه به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 2066/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/01/22 ساعت 10/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 7935/ م الف 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/1026
ابالغ

 شماره دادنامه: 9609973730101200 شماره پرونده: 9609983730100692 شماره بایگانى شعبه: 960697 
خواهان: اســماعیل مطلبى فرزند مهدى باوکالت خانم مرجان منتظرى نجف آبادى فرزند محمدرضا به نشانى 
نجف آباد خ امام بعداز شهردارى منطقه 1 مجتمع پرشــیا ط5 واحد26، خوانده: بهمن روحى فرزند یاثر به نشانى 
مجهول المکان خواسته ها: 1.مطالبه وجه چک 2.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3.مطالبه خسارات دادرسى دادگاه 
نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه درخصوص دادخواست تقدیمى اسماعیل مطلبى فرزند مهدى باوکالت مرجان منتظرى بطرفیت بهمن 
روحى فرزند یاثر بخواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه چک شماره 824956 عهده بانک آینده و بانضمام 
خسارات دادرسى از توجه اظهارات وکیل خواهان و ارائه تصویر مصدق چک فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت آن 
به تاریخ 96/03/30 و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ دردادگاه حاضر نشده و دفاعى بعمل نیاورده است، دادگاه با 
احراز مدیونیت خوانده مستندا به مواد 198و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 9/670/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر 
اساس نرخ شاخص تورم صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. 7887 

/م الف احمد شریعتى کمال آبادى - دادرس شعبه اول حقوقى نجف آباد/11/1027
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
شماره : 139621702023022351- 96/12/2 برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001348 مورخ 1396/11/29آقاى جلیل نوربخش به شــماره 
شناسنامه 65033 کدملى 1281750263 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 85/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5 فرعى از 2634-  اصلى واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که به صورت عادى مع الواسطه از طرف بانو محترم توتون کوبان واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023001349 مورخ 1396/11/29 آقاى ســعید نوربخش به شماره 
شناسنامه 404 کدملى 1291151801 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 85/13 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 5 فرعى از 2634- اصلى واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان که به صورت عادى مع الواسطه از طرف بانو محترم توتون کوبان واگذار گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1396/12/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/20  م الف: 37341 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /12/102
 اخطار اجرایى

شماره 1126/95 به موجب راى شــماره 33 تاریخ 96/01/21 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدقلى نوروزى به نشانى نجف آباد-خ شهدا غربى جنب مدرسه عالمه 
طباطبائى خ مردانى خ منتظرى 8513618341 محکوم اســت به پرداخت مبلغ 33/250/000 ریال  بابت اصل 
خواسته و مبلغ 720/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر ازباب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 126293-94/03/20 و 126287-94/01/18 لغایت اجراى 
حکم و پرداخت هزینه نیم عشر دولتى درحق محکوم له. محکوم له: حسین ابراهیم زاده با وکالت مرجان منتظرى 
به نشانى: نجف آباد پاساژ شیخ بهایى طالى نرمه. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. 7886/م الف-شعبه 12حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/1048
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100353104592 شماره پرونده: 9509980358800592 شماره بایگانى شعبه: 950726 
ابالغ وقت رسیدگى آقاى حســین على جعفرى فرزند حسن شاکى اداره جهاد کشــاورزى شهرستان اصفهان 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حســین على جعفرى فرزند حسن به خواسته تغییر غیرمجاز کاربرى اراضى 
زراعى به میزان 429 مترمربع مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509980358800592 

شعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (105 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/19 ساعت 
08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ  انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان جى، چهارراه مسجد 
على، خ شهداى ستار، مجتمع قضائى شهید بهشتى، واحد 105.  م الف: 36979 شعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (105 جزایى سابق) /11/1057
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795001868 شماره پرونده: 9609986795000805 شماره بایگانى شعبه: 960807 
ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى محمد توکلى کمال آبادى خواهان خانم نسترن قناعتى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمد توکلى کمال آبادى و آقاى  هانى اداى عبودى به خواسته تنظیم سند 
رسمى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795000805 شعبه 20 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/01/19 ساعت 17:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 36998 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /11/1058
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100353508015 و 9610100353508016 شماره پرونده: 9609980359400490 
شماره بایگانى شعبه: 962503 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى هادى موالئى و مهدى موالئى 
خواهان: دادخواستى به طرفیت خوانده به خواســته ایراد ضرب و جرح مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980359400490 شــعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق) ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/01/19 ساعت 08:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ  انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف: 37006 شعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق) /11/1059
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460352900004 شــماره پرونده: 9609980364300904 شــماره بایگانى شعبه: 
961202 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى حسین مختار مصیب فرزند حسن شاکى آقاى محمد دهقان شکایتى علیه 
متهم حسین مختار مصیب فرزند حسی ن با موضوع سرقت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980364300904 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (103 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/01/14 ساعت 10:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیایان جى، چهارراه مسجدعلى، خ شهداى ستار، مجتمع قضائى 
شهید بهشتى، واحد 102.  م الف: 37009 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) /11/1060

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610100350614054 شــماره پرونده: 9609980350601006 شــماره بایگانى شعبه: 
961199 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى على اکبر قائدامینى فرزند ســتارخان خواهان 
شــهردارى اصفهان دادخواســتى به طرفیت خوانده آقایان عبدالرضا هدایت و على اکبر قائدامینى به خواسته 
مطالبه وجه چک و کلیه خسارات اعم از دادرســى و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980350601006 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/01/18 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى على اکبر قائدامینى و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده فوق ظرف یک ماه پس از تاریخ  انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف: 37016 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /11/1061
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100352910288 شــماره پرونده: 9609980362100989 شــماره بایگانى شعبه: 
961621 ابالغ وقت رســیدگى به آقاى آرش محجوب شکات آقایان احســان و منصور فرهمند شکایتى علیه 
آقاى آرش محجوب با موضوع ضرب و جرح عمدى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609980362100989 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (103 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/01/14 ساعت 09:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37013 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 

جزایى سابق) /1062 /11
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100352910289 شماره پرونده: 9309980360001655 شماره بایگانى شعبه: 950191 
ابالغ وقت رسیدگى به آقاى غالمح سین خسروى فرزند حفیظ اله خواهان خانم سارا گوجانى شکایتى علیه آقاى 
غالمحسین خسروى فرزند حفیظ اله با موضوع توهین، صدمه بدنى عمد و ترك انفاق مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9309980360001655 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/14 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 
قانون آیین دادرسى کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37012 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (103 جزایى سابق) /11/1063
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100352910290 شــماره پرونده: 9609980359800317 شــماره بایگانى شعبه: 
960637 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى مسعود نوروزى شــاکى آقاى حجت پور رجبعلى زاده شکایتى علیه متهم 

آقاى مســعود نوروزى با موضوع ایراد ضرب عمدى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609980359800317 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (103 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/01/14 ساعت 08:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37011 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 

جزایى سابق) /11/1064
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460352900003 شــماره پرونده: 9509980365601512 شــماره بایگانى شعبه: 
961628 ابالغ وقت رســیدگى به آقاى امین غالمى شــکات آقایان احســان و منصور فرهمند شکایتى علیه 
متهم آقاى امین غالمى با موضوع ایراد ضرب عمدى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980359800317 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (103 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/01/14 ساعت 10:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع م اده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان جى، چهارراه مسجدعلى، خ شهداى ستار، مجتمع قضائى 
شهید بهشتى، واحد 102. م الف: 37010 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) /11/1065 

وقت اجراى قرار تحریر ترکه
مرجع رسیدگى: شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست احمد زارعى 
با وکالت  آقاى مهرزاد کرمانشاهچى به طرفیت صغرا و محمود زارعى سودانى قرار تحریر ترکه مرحومه جمیله 
پوط آبدار طى  شماره 9609976794501325 در شوراى حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجراى قرار ساعت 
5/30 عصر مورخ 97/1/20 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى 
و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارد دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
اصفهان با آدرس خ ارباب، خ سجاد حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 36949 

شعبه 15 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/1066
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 961540ش6 خواهان محمد صادقى با وکالت حسن صادقى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه  به طرفیت اسحاق قریشى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/1/18 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده، قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا 
پالك 57 کد پستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 

تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 36950 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  /11/1067
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960783 خواهان علیرضا جوادى دادخواســتى مبنى بر مطالبه مبلغ 4/940/000 
فرشاد یورافشار تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/1/19  ساعت 8/30 تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده، قبل از وقت رسیدگى به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 57 کد پستى 
8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان، شــعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 36951 شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/1068

فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/465977 محمدعلى پورپیرعلى فرزند غالمرضا باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 567 واقع در قطعه سه 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 497 دفتر 33 امالك ذیل ثبت 3929 و شماره سند مالکیت شماره 
385663 بنام محمدعلى پورپیرعلى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشار 96/12/05، 7874/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/881
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1396/12/465965 محمدعلى پورپیرعلى فرزند غالمرضا باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 566 واقع در قطعه سه 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 238 دفتر 181 امالك ذیل ثبت 32536 و شــماره سند مالکیت 
شماره 385665 بنام محمدعلى پورپیرعلى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد. تاریخ انتشار 96/12/05، 7875/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/882
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 866/96 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم خواهان: سیدعلى 
موسوى نشانى: نجف آباد یزدانشهر-خیابان چهارم غربى-نگارســتان پالك 59 منزل خوش اخالق، خوانده: 
سیاوش شرفى نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 005436 جمعا به مبلغ 
38/250/000 ریال (سى و هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال) گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سیدعلى موسوى به طرفیت سیاوش 

شرفى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 38/250/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/593/130 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 7971/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازده حقوقى/12/104
 حصروراثت 

مهرى توبیهاى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 672 به شرح دادخواست به کالســه 1395/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســینعلى جوزى نجف آبادى 
بشناسنامه 727 در تاریخ 96/11/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. حمیدرضا جوزى نجف آبادى ش ش 2134، 2. فرشــته جوزى نجف آبادى ش ش 913، 3. اعظم 
جوزى نجف آبــادى ش ش 32037، (فرزندان متوفى)، 4. مهرى توبیهاى نجف آبادى ش ش 672، (همســر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک

 ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7968/م الف رئیس شــعبه 10 شوراى حل اختالف نجف 
آباد/12/105

 مزایده
در پرونده کالســه 950395 اجرایى و به موجب دادنامه 1394-940 صادره از شــعبه چهارم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى محسن صالحى فرزند فتح اله محکوم است به پرداخت 885/492/000 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 39/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقا مهدى ذوالفقارى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه ملکى بصورت جاخانه نیز واقع در خ 
دکتر شریعتى-کوچه مصطفى کرمى بن بست 2 پ5 داراى عرصه حدود 184 مترمربع و داراى سوابق ثبتى 270/4 
بخش 11 ثبتى اصفهان که به میزان 50-19/37 حبه از 72 حبه ششدانگ مى باشد،  بارزش 105/000/000 ریال 
ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/12/20 ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 7967/م الف مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/106
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت  و ضمائم آقاى مهدى جمالى مقدم دادخواستى به مبلغ 40/000/000 
میلیون ریال به طرفیت آقاى علیرضا قصرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 615/96 در 
شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 97/1/20 ساعت 4/30 بعدازظهر 
در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 
غیراینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1645 شعبه 

هفتم شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع شماره یک) /12/107
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى مرتضى احمدى فرزند عبدالکریم دادخواستى به مبلغ 
126/180/000 ریال به طرفیت آقایان 1- مجتبى حسنى کبوترخانى فرزند احمد 2- مهدى سیاه  کوهى فرزند 
غالمرضا که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 810/96 ش/3 ح در شعبه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در مورخ 97/1/15 ساعت 4/15 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیراینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1649 شعبه سوم شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع 

شماره یک) /12/108
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106797201534 شــماره پرونده: 9609986797200982 شــماره بایگانى شعبه: 
960983 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حسین ذوافقارى فرزند عباس نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 
1397/01/20 دوشنبه ســاعت: 16:00 محل حضور: اصفهان- خ یابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى روح ا... مسعودى به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 36940 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/122
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805201880 شماره پرونده: 9609986805201171 شماره بایگانى شعبه: 961171 
ابالغ دادخواست و ضمائم به منصور زارع- خواهان على اکبر اصغرزاده دادخواستى به طرفیت خوانده منصور زارع 
به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986805201171 شعبه 52 شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/30 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه 
و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 36969 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)  /11/1056

مدیرعامل شــرکت آبفاى اســتان اصفهان با توجه به 
کاهش بى ســابقه حجم ذخیره ســدزاینده رود اعالم 
کرد: هزارلیتــر درثانیه از آب شــرب اصفهان کاهش 

مى یابد.
هاشم امینى افزود: در سال آبى جارى میزان بارندگى در 
سرشاخه هاى زاینده رود تاکنون270 میلیمتر بوده، در 
حالى که این رقم در مدت مشابه سال قبل 828 میلیمتر 
بوده اســت که کاهش 69 درصدى را نســبت به سال 
گذشته نشــان مى دهد. وى ادامه داد: هم اکنون حجم 
ذخیره سد زاینده رود به 129 میلیون مترمکعب کاهش 
یافته اســت و این کاهش بى ســابقه حجم ذخیره سد 
زاینده رود منجر شد که تخصیص آب شرب حدود 10 

درصد کمتر شود.
امینى با اشاره به میزان بارندگى در شهر اصفهان گفت: 
در ســال آبى جارى میزان بارندگى در شــهر اصفهان 
درحــدود 29/8 میلیمتر بوده در حالــى که این رقم در 
مدت مشــابه ســال قبل 65/2 بوده که بیانگر کاهش 
54 درصــدى کاهــش بارندگى ها در شــهر اصفهان 

مى باشد.
وى با بیان اینکه بررســى ها حاکى از آن است در سال 
آبى جارى اگر حجم ذخیره سد زاینده رود به 700 میلیون 
متر مکعب برسد و تخصیص آب شرب هزار لیتر در ثانیه 
کاهش مى یابد، اعالم کرد: بررسى ها بیانگر آن است 
اگر میزان بارندگى در سرشاخه هاى زاینده رود حداقل 
حدود850 میلمتر باشد، مى توان امیدوار بود که حجم 
ذخیره ســد زاینده رود به حدود 700 میلیون مترمکعب 
برسد، در غیر این صورت حجم ذخیره زاینده رود بسیار 

کم مى شود و بر این اســاس، تخصیص آب شرب هم 
بیش از 10 درصد کاهش مى یابد.

وى کیفیت آب شــرب را خط قرمز صنعت آبفا عنوان 
کرد و گفت: شرکت آبفاى اســتان اصفهان همچنان 

آب شرب مطابق با استاندادهاى تعریف شده در اختیار 
مردم قرار مى دهد و این در حالى اســت که راه اندازى 

ماشین آزمایشگاه ســیار در اصفهان در دستور کار قرار 
گرفت.

امینى تدوین برنامه جامع با زمانبندى مشخص را یکى 
از راه هاى برون رفت بر چالش بــى آبى در فصل گرم 
ســال دانســت و تصریح کرد: همه فعاالن در صنعت 
آبفا اســتان اصفهان به ویژه مدیــران باید تمام تالش 
خود را معطوف به مدیریت صحیح منابــع آبى نمایند 
و هر مدیرى باید باتوجه به منابع آب موجود در شهرها 
و مناطق تحت مدیریت خود، برنامــه اى براى تعادل 
میان عرضه وتقاضا آب با زمانبندى مشــخص تدوین

کنند.
وى با تأکید بر کاهش ســرانه مصرف آب شــرب در 
اصفهان گفت: هم اکنون ســرانه مصرف آب شــرب 
خانگى در اســتان اصفهــان150 لیتر در شــبانه روز 
اســت، اما با توجه بــه منابــع آبى بســیارمحدود در 
اصفهان، این رقم باید متناســب بــا منابع آبى کاهش 
یابد، چراکه با برقــرارى تعادل میان عرضه و تقاضا آب 
مى توان امیدوار به تأمین آب شــرب مــردم در تمام 

ساعات شبانه روز در همه فصول بود.
مدیر عامل شرکت آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه  
در حال حاضر حدود 85/7 درصــد اصفهانى ها الگوى 
مصرف آب شرب را رعایت مى کنند، افزود: درست است 
هم اکنون بیش از 85 درصــد مردم بین صفر تا 20 متر 
مکعب آب در ماه استفاده مى کنند که مطابق با الگوى 
مصرف است، اما وضعیت منابع آبى موجود در اصفهان 
ما را مجبور به کاهش مصرف سرانه آب در این استان 

مى کند.

کاهش تخصیص 1000لیتر درثانیه از آب شرب اصفهان  بازداشت فرد مهاجم به پزشک 
و پرستار بیمارستان فارابى  

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از پیگیرى موضوع 
حمله فیزیکى و ضرب و شــتم پزشــک و پرستار و 
تخریب اموال عمومى توسط همراهان یک متوفى 
در بیمارستان فارابى اصفهان و بازداشت فرد مهاجم 
خبر داد.کیانوش جهانپور، سرپرست مدیریت روابط 
عمومى این دانشــگاه با بیان اینکه پیگیرى پرونده 
قضائى این مورد از ســوى امور حقوقى دانشــگاه 
با قاطعیت در حال انجام اســت، تصریــح کرد: با
پیگیــرى هــاى انجــام شــده، ضارب پزشــک 
بیمارســتان فارابى اصفهان شناســایى و بازداشت 

شده است.

آسفالت 18 هزار مترمربع از 
معابر روستایى خوانسار

بخشـدار مرکزى خوانسـار گفت: 18 هزار متر مربع 
آسفالت  روستاهاى شهرسـتان از محل فروش نفت 
و گاز اجرا شده است. حسین رضا قلیان تصریح کرد: 
در سـال جارى از یک میلیـارد و 470 میلیون تومان 
اعتبارات تملک دارایى پیش بینى شده، 70 درصد آن 
تاکنون تخصیص یافته که این میزان اعتبار نسبت به 

سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.
وى افـزود: در 11 مـاه سـال جـارى 11 پـروژه در 
روستاهاى شهرسـتان خوانسـار با اعتبار سه میلیارد 
و  685 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتى، تملک 

دارایى و دهیارى ها اجرا شد.
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همکارى علمى دانشگاه هاى 
اصفهان و صنعتى وین

طرح پژوهشی پیشنهادى دانشگاه اصفهان به عنوان 
یکى از طرح هاى همکارى هاى علمى ایران - اتریش 
انتخاب شد. این طرح  پژوهشى در قالب روشی نوین 
براي فشرده سازي در اجراي مدل با مشارکت دانشگاه 

صنعتی وین اجرا خواهد شد.
این طرح در قالب آغاز 150 طرح آموزشى و پژوهشى 
مشـترك بین المللى در قالب همـکارى هاى علمى 
ایران با 21 کشـور از جملـه ایتالیا، آفریقـاى جنوبى، 

پاکستان و هندوستان انتخاب شده است.

احداث موزه میدان امام على(ع) 
تا نیمه اول سال آینده

مدیـر پـروژه میـدان امـام علـى(ع) گفـت: طبـق 
برنامه ریزى هـاى انجام شـده، احداث مـوزه میدان 
امام على(ع) در نیمه اول سال آینده به پایان مى رسد.

مهـدى رضایى اظهـار داشـت: عملیـات اجرایى فاز 
سوم احیاى میدان امام على(ع) شامل احداث میدان 
جلوخان مسجدجامع در ضلع شمالى مجموعه از سال 
94 آغاز شده است و 12 پروژه در قالب فاز سوم احیاى 
این میدان اجرایى مى شـود که 11 پروژه آن از سوى 
شـهردارى و یک پروژه با همکارى بخش خصوصى 
صورت مى گیرد. وى با بیان اینکه درسـال جارى 18 
میلیارد تومان اعتبار براى اجراى فاز سوم پروژه در نظر 
گرفته شده است، افزود: بدنه سازى ضلع شرقى میدان 
جلوخان در سـال گذشـته تکمیل شـده و هم اکنون 
آزادسـازى ضلع غربى و ضلع جنوبى پروژه در دستور 
کار است، همچنین آزادسازى ضلع میانى میدان تحت 

عنوان پروژه 12A در حال انجام است.

مجسمه هاى اروپایى
 در نصف جهان

گنجینه هنرهاى معاصر اصفهان ایـن روزها میزبان آثار 
مجسمه سازانگلیسـى-آلمانى اسـت.«آنتونى داگالس 
کرگ» 34 مجسمه با وزن 48 تن و 145 تابلوى طراحى، 
نقاشى وچاپ دستى را در پنج گالرى این گنجینه به تماشا 
گذاشته است. کرگ گفت: قصد و نیت نهفته در آثار هنرى اش،  
استفاده از اشیا و درك و بازشناسى این مسئله که هر شىء 
از دل جهانى از تداعى ها، خط و ربط ها مشـتق مى شود، 
همواره اهمیـت شـایانى دارد.وى با بیان اینکـه اختیار و 
انتخاب ماده و به فرم رسـاندن آن، یک گزینش دو سویه 
از جانب هستى و هنرمند است، گفت: این انتخاب، گاهى 
چنان فلسفى و عمیق مى شود که باید در برابر فضاى خالى 
فرم به مراقبه نشسـت و آواى گفت و شـنود میان ذهن، 
زبان، فرم، طبیعت، ماده، ماوراء، انسان، تکلف، بى قیدى، 
مَجاز، هست و هستى را شنود. عالقه  مندان براى بازدید 
از نمایشـگاه آثار هنرى تونى کرگ با عنوان ریشـه ها و 
سـنگ ها مى توانند تا 24 فروردیـن به گنجینه هنرهاى 

معاصر اصفهان، واقع در خیابان استاندارى مراجعه کنند.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
دسترسى به انرژى و نیروى کار ارزان، برخوردارى از بازار 
بزرگ 400 میلیون نفرى در منطقه و بهره مندى از تجربیات 
نیروى انسانى ماهر در دهه هاى گذشته را، از مزیت هاى 
اصلى کشور عنوان کرد و گفت: در دنیاى رقابتى امروزى، 
استفاده از مزیت هاى نسبى هر کشور مى تواند نقش پر 
رنگى در موفقیت  واحدهاى اقتصادى داشته باشد و بستر 
مناسبى براى رشد و توسعه بازارها ایجاد کند. محمد جواد 
بگى تصریح کرد: با توجه به مزیت هاى موجود در کشور، 
صنایع شیمیایى، صنعت سنگ، معادن و صنایع فلزى و 
غیر فلزى و همچنین صنایع نســاجى و صنایع غذایى از 

اولویت هاى اصلى ســرمایه گذارى موفق در شهرك ها 
و نواحى  صنعتى استان اســت.  وى از تالش این شرکت 
براى توسعه شهرك هاى تخصصى صنایع داراى مزیت در 
استان خبر داد و افزود: شهرك ها و نواحى صنعتى تخصصى 
نظیر شیمیایى رازى و صنایع دستى شهرضا، نساجى راوند 
و امیرکبیر کاشان، فلزى اشــترجان، فالورجان و صنایع 
غذایى خمینى شــهر،  داروسازى صفه اصفهان، شهرك 
فناورى اصفهان، شهرك هاى صنعتى برق و الکترونیک 
و حوله بافى خمینى شهر، سنگ رضوانشهر، تیران، نگین 
میمه و محمود آباد فعالیت بسیار مطلوبى داشته و دارند و 

باید توجه ویژه اى به توسعه آنها داشته باشیم.

فرماندار اصفهان از پیگیرى براى پرداخت خســارت به 
کشاورزان اصفهانى خبر داد.

احمد رضوانى اظهار داشــت: درخصوص کارورزى باید 
یک سهمیه بندى میان دستگاه ها انجام شود تا هر دستگاه 
نسبت به تحقق سهمیه خود تالش کند و با توجه به وضع 
نامناسب شــرق اصفهان که هر روز با تراکتورهاى خود 
تجمع مى کنند، نیاز است تا دستگاه ها تالش جدى ترى 

داشته باشند تا این مشکالت حل شود.
وى با اشــاره به موفقیت ها در مشــاغل خانگى، افزود: 
در خصوص طرح هاى دانشــگاه علوم پزشکى نیز باید 
تخصیص اعتبار صورت گیرد تا مشکالت آنها حل شود.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه آبى نیست که به کشاورزان 
داده شود، خاطرنشان کرد: زندگى مردم شرق اصفهان 
از طریق کشــاورزى مى گذرد و زمانى که آب نیست به 
آنها بدهیم، در پى آن هستیم تا خسارات را به کشاورزان 
پرداخت کنیم و با پیگیرى هاى استاندار اصفهان، مجوز 
الزم براى پرداخت خسارت به کشاورزان اصفهان اخذ 
شده اســت.وى در پایان اذعان داشــت: با وجود همه 
مشــکالتى که بانک ها دارند، اما از آنها مى خواهیم که 
پیامک ها نسبت به تأخیر در پرداخت اقساط وام را انجام 
ندهند تا مشکالت نیز براى ما به وجود نیاید و با آرامش 

بتوانیم مسائل را به پیش ببریم.

دریافت مجوز پرداخت خسارت 
به کشاورزان اصفهانى

توسعه شهرك هاى تخصصى 
صنایع داراى مزیت در استان 

 اخطار اجرایى
شماره 427/96 به موجب راى شماره 710 تاریخ 96/07/16 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سیدمحمود موسوى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 770/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و 
پرداخت حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 302622-94/04/10 مبلغ 20/000/000 
ریال و 302623-94/05/10 مبلغ 25/000/000 ریال لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم 
به پرداخت یک بیستم اصل خواسته بعنوان نیم عشر دولتى درحق دولت.محکوم له: علیرضا نادرى باوکالت مرجان 
منتظرى به نشانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى قصرگل. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحاً اعالم نماید. 7885/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/109
 اخطار اجرایى

شماره 428/96 به موجب راى شماره 696 تاریخ 96/07/16 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه بابک بندرى گل نرگس به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 62/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 975/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 532448-94/12/2 مبلغ 31/000/000 ریال 
و 532449-95/01/15 مبلغ 31/000/000 ریال لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به 
پرداخت یک بیستم اصل خواسته بابت نیم عشــر دولتى درحق دولت.محکوم له: علیرضا نادرى باوکالت مرجان 
منتظرى به نشانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى قصرگل. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. 7884/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/110
 اخطار اجرایى

شماره 1428/95 به موجب راى شماره 1428/95 تاریخ 96/02/20 حوزه 5امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محسن سینایى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و شصت و دو هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از زمان سررسید 94/04/18 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و نیز پرداخت هفتصد و پنجاه هزار تومان بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت.محکوم له: محمد افضلى 
باوکالت مرجان منتظرى به نشانى: نجف آباد- پلیس راه سنگبرى حکم. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 7883/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/111

 احضار متهم
شماره ابالغنامه: 9610100353007806 شماره پرونده: 9609980363200339 شماره بایگانى شعبه: 961683 
(مربوط به دادگاه با وجود کیفرخواست)  محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 961683 براى منصور حسین پور به اتهام مزاحمت تلفنى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/1/21 ساعت 10:00 صبح تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. 
اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس- مجتمع قضایى شهید بهشتى. م الف: 

36929 شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق) /12/121
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796303285 شماره پرونده: 9609986796301524 شماره بایگانى شعبه: 961525 
ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى باقر میرزا علیان دستجردى- خواهان آقاى اسماعیل حیدرى دادخواستى به 
طرفیت خوانده باقر میرزا علیان به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986796301524 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/01/22 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- چهارراه شیخ  صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 36982 

شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/123
موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت

اکرم نیک سرشت (احدى از وراث مرحوم قربانعلى نیک سرشــت و فاطمه راعى دهقى و خدیجه رعى به وکالت 
از طرف ســایر ورثه) طى وارده شــماره 139621702177001470-96/10/28 اعالم نموده که سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالك شــماره 1973 فرعى واقع در دهق چهار اصلى بخش پانزده ثبت اصفهان 
متعلق به وراث مرحوم فاطمه راعى نامبرده نزد احمد راعى فرزند براتعلى مى باشــد. چون طى اخطاریه شــماره 
961911981593170-96/11/04 اخطار به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب به دستور آگهى موضوع 
تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت آگهى میشود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این گواهى 
ظرف مدت ده روز سند نامبرده را تســلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگاه داشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره 
ثبت اسناد و امالك مهردشــت اعالم نماید. درصورت انقضاء مدت معلوم و عدم وصول اعتراض موجه نسبت به 
صدور سند مالکیت (سهم االرث) بشذح ذیل اقدام خواهد شد. وارث/قربانعلى نیک سرشت، بموجب گواهى حصر 
شــماره 325-83/11/14 و مرحومه خدیجه راعى دهقى بموجب گواهى حصروراثت 5048-1381/11/09 و 
گواهى دادنامه اصالحى شــماره 9309970350300640 مورخ 93/04/26 و نیــز وراث مرحومه فاطمه راعى 
دهقى باستناد گواهى حصر وراثت 125/94-94/04/08 شوراى حل اختالف مهردشت. 8029-اداره ثبت اسناد 

و امالك مهردشت/12/132

 ابالغ وقت رسیدگى
خواهان امیر کیوان آرا با وکالت کبرى شــاه محمدى بطرفیت رضوان عیســى خانى-سکینه کاظمى- فاطمه 
ربانى- ناهید ایمانیان- امیر منتظرى- رســول ودودى- هاجر خیرالهى- خدیجه ایــزدى خواه- عبدامحمود 
رســتمى- فاطمه ناظمى- فاطمه معین- فاطمه احمدیان- اعظم جلیلى- محسن لطفى- عفت مهدیه- على 
رضایى- ارزو حاج امینى- اسداله قناتى- ابراهیم نامدارى- عزت شاهوردى- احمد معطرى- مجید سلطانى- على 
سلطانى- سمیه قربانى- محمد پورشبان- مریم محمدى-زهرا روشناییان- اشرف کاظمى- محسن منتظرى- 
مریم محمدى- زهره نوربخش- اکرم نامدار- احترام نساج- حســین على کریم زاده- فاطمه ربانى- قربانعلى 
سلطانى- مصطفى سلطانى- ابراهیم سلطانى- محمد سلطانى- مجید سلطانى- شهین سلطانى- مهین سلطانى- 
ناهید ایمانیان- ابراهیم کافیان موسوى- محسن لطفى به مطالبه تقسیم و فروش یک باب منزل مسکونى واقع 
در نجف آباد بلوار بهارستان ك شهید علیرضا غفورى پالك 10  تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 961211 
ح 2 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/01/06 و ســاعت 10/30 تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن 
سکینه کاظمى- فاطمه ربانى- ناهید ایمانیان- امیر منتظرى- رسول ودودى- هاجر خیرالهى- خدیجه ایزدى 
خواه- عبدامحمود رستمى- فاطمه ناظمى- فاطمه معین- فاطمه احمدیان- اعظم جلیلى- محسن لطفى- عفت 
مهدیه- على رضایى- ارزو حاج امینى- اسداله قناتى- ابراهیم نامدارى- عزت شاهوردى- احمد معطرى- مجید 
سلطانى- على سلطانى- سمیه قربانى- محمد پورشبان- مریم محمدى-زهرا روشناییان- اشرف کاظمى- محسن 
منتظرى- مریم محمدى- زهره نوربخش- اکرم نامدار- احترام نساج- حسین على کریم زاده- فاطمه ربانى- 
قربانعلى سلطانى- مصطفى سلطانى- ابراهیم سلطانى- محمد سلطانى- مجید سلطانى- شهین سلطانى- مهین 
سلطانى- ناهید ایمانیان- ابراهیم کافیان موسوى- محسن لطفى درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 
قانون آیین د ادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از  با نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 8012/ 

م الف شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/12/133
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و وقت رسیدگى- شــماره : 96/1255 – نظر به اینکه آقاى مختار عباسى به طرفیت  همایون 
صادقى به خواسته مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به کالسه 96/1255 ثبت و 
براى روز چهارشنبه مورخ 96/01/22 ساعت 9:30 صبح  وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان 
اعالم نموده است به تقاضاى خواهان و دستور شورا به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
جرید االنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف 
شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود ودریافت  نسخه ثانى دادخواست و ضمایم براى وقت 
مقرر در شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید ،در غیر اینصورت این آگهى به منزله 

ابالغ محسوب مى شود . م الف 1117 شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/12/134 
فقدان سند مالکیت

شماره 1396/08/468232 – تاریخ 1396/11/28 – خانم صغرى نصرى اصفهانى فرزند محمدعلى به استناد 
2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى گردیده است مدعى است که سند مالکیت شش و 

دوسوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکدرب باغ پالك ثبتى 1/169 واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان  به 
سریال 895188  که در صفحه 460 دفتر جلد117 امالك ذیل ثبت شماره 7008  به نام حسنعلى نصر صادر و سپس 
طى سند 6524-1350/07/15 دفترخانه 91 اصفهان به نامبرده انتقال (اصداق) گردیده است و سپس مفقود شده 
بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  م/الف 1124 اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /12/135 

ابالغ 
شماره 749 – کالسه پرونده : 96/681 – خواهان : مرضیه محمدى به نشانى استان اصفهان حسین آباد .خوانده – 
تاالر مصیب ترابى به نشانى استان اصفهان – تیران شهرك الغدیر خیابان پروین منزل على ترابى خواسته :عیدى و 
پاداش /سنوات . هیأت ژس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح آتى اقدام به اصدار رأى قانونى 
مى نماید . هیأت به اتفاق آرائ و مستند به ماده 4 و 9 آیین دادرسى کار و به استندا ماده 100 آیین دادرسى کار عدم 
حضور طرفین را مانع از رسیدگى و صدور رأى ندانسته و حسب بررسیهاى بعمل آمده بشرح گزارش تحقیق بشماره 
ثبت 16582 مورخ 96/11/03 و مستند به ماده 2 و 3 قانون کار ضمن احراز رابطه کارگرى و کارفرمایى از تاریخ تیر 
، مرداد و شهریور 96 جمعاً 33 مجلس اشتغال بکار داشته و فسخ رابطه کارى از تاریخ 96/07/01 مستند به تبصره 
ماده 158 قانون کار موجه دانسته و آقاى مصیب ترابى کارفرماى تاالر ، الزام به پرداخت جمعا مبلغ 10890000 ریال 
( ده میلیون و هشتصد و نود هزار ریال ) بابت مزد کل ایام مجلس در وجه خواهان خانم مرضیه محمدى میباشد . رأى 
به استناد ماده 159 قانون کار ظرف 15 روز قابل تجدیدنظر خواهى در هیأت حل اختالف میباشد و در صورت عدم 
اعتراض هر یک از طرفین و قطعى و الزم االجراء شدن رأى رأى مزبور به استناد تبصره 3 ماده 16 قانون تشکیالت 
و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ براى اشخاص داخل کشور و ظرف مدت شش 
ماه از تاریخ ابالغ براى افراد مقیم خارج قابل فرجام خواهى در دیوان عدالت ادارى خواهد بود . م الف 1127 هیات 

تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان فالورجان/12/136 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106796303283 شــماره پرونده: 9609986796301523 شــماره بایگانى شعبه: 
961524 ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى مهدى صادقى- خواهان آقاى اســماعیل حیدرى دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى مهدى صادقى به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986796301523 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/01/22 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در شورا حاضر گردد. 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف م الف: 36983 

شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/124

سال هاى متمادى اســت که زاینده رود به یک رودخانه 
فصلى تبدیل شده اســت، البته طى دو سال اخیر دیگر 
نمى توان آن را فصلى نامید، زیرا تنها چند روز از ســال، 
جارى مى شود و قبل از اینکه لب هاى خشکیده و ترك 
خورده بستر آن طعم آب را حس کند، چاه هاى آبى که در 
اطراف آن حفر شده سیراب مى شــود تا ذخیره اى براى 
دوران کم آبى باشد، اما بحران کم آبى و خشکى زاینده رود 
تنها یک روى ماجراســت و خطرى بزرگ تر در کمین 
نصف جهان اســت، خطرى که به دلیل همین خشکى 
رودخانــه، اصفهان را تهدید مى کنــد، قطع جریان آب 
زاینده رود در محدوده شهر اصفهان مى تواند در دراز مدت 
منجر به خشک شدن خاك و پایین رفتن سطح ایستایى 

آب زیرزمینى در محدوده مذکور تا ده ها متر شده است.
در این رابطه مدت هاست کارشناسان با توجه به کاهش 
میزان بارش رحمت الهى و کم شــدن ذخایر آب هاى 
زیرزمینى، خطر فرونشســت زمین را هشدار مى دهند. 
این هشدارها در حالى داده مى شود که بى توجهى به آن 
از سوى مسئوالن، سبب فرو ریختن تعدادى از خانه ها در 
شهر دامنه از توابع شهرستان فریدونشهر و ترك خوردن 
دیواره برخى از ســاختمان ها و حتى بعضــى از بناهاى 

تاریخى شهر اصفهان شده است.

تخلیه شهر با افزایش فرونشست زمین
بحــران به قــدرى جدى اســت که یک کارشــناس 
برنامه ریزى شــهرى گفت: در حال حاضر بســیارى از 
دشت هاى این استان از جمله دشــت مهیار گلپایگان، 
دشت کاشان و دامنه با پدیده فرونشست روبه رو شده اند 
و صدمات و خســارت  هاى زیادى به این دشت ها وارد 

شده است.
فریاد پرهیز افزود: با توجه به شکاف هایى که در مناطق 
شمالى شهر اصفهان مرتبط با موضوع فرونشست زمین 
مشاهده شده، فرونشست زمین مى تواند به عنوان یک 

زلزله خاموش در شهر اصفهان عمل کند.
وى ادامــه داد: کاهش نــزوالت آســمانى، قطع آب 
زاینده رود، افت سطح آب هاى زیرزمینى و تغذیه نشدن 
چشمه هاى آب زیرزمینى باعث تشدید فرونشست زمین 
شده و نیاز است در ارتباط با این موضوع مطالعات پایه اى 

در خصوص آب هاى زیرزمینى انجام شود.
این کارشــناس برنامه ریزى شــهرى با بیــان اینکه 
خشکسالى منطقه اصفهان باعث شده وقوع فرونشست 

امرى اجتناب ناپذیر باشد، اظهار داشت: مهمترین دالیل 
افزایش نگرانى ها درباره فرونشست زمین، بارگذارى هاى 
ساختمانى در نقاط مختلف شــهر اصفهان است، وقتى 
مطالعات پایه اى درباره فرونشست زمین نداشته باشیم، 
نمى دانیم در چه مناطقى شدت فرونشست زیاد است و 
همین موضوع باعث مى شود نتوانیم برنامه ریزى دقیقى 

داشته باشیم.
وى تصریح کرد: با توجه به اینکه مسئله فرونشست زمین 
با موضوع پایدارى شهر اصفهان درگیر است و مى تواند به 
عنوان یک چالش آینده شهر اصفهان را به خطر اندازد، 
باید آینده نگرى و آینده پژوهى در این باره انجام شود و به 

موضوع فرونشست توجه بیشترى شود.
پرهیز با اشــاره به بافت فرسوده شــهر اصفهان گفت: 
در حال حاضر یک چهارم از مســاحت شهر اصفهان را 
بافت هاى فرسوده تشکیل مى دهد و20 درصد جمعیت 
شهر اصفهان در این بافت ساکن هستند، بافت هایى که 

از نظر اسکلت، پایدارى و استقامت در حد ضعیفى است 
و کمترین تغییر در اثر پدیده فرونشســت باعث ریزش 
ساختمان هاى واقع شــده در بافت فرسوده مى شود، به 

همین دلیل باید به این موضوع اساسى پرداخته شود.
وى ادامه داد: موضوع دیگر وجود شبکه فاضالب و مترو 
در شهر اصفهان اســت که با کوچک ترین فرونشست، 
جابه جایى هایى در شبکه اتفاق مى افتد و عملکرد خطوط 
را با مشکل مواجه مى کند و البته باعث مى شود نتوانیم 
کارى انجام دهیم، زیرا هزینه هاى زیادى در این ارتباط 

صورت گرفته است.
این کارشــناس برنامه ریزى شــهرى تأکید کرد: براى 
بررســى موضوع فرونشســت زمین نیاز اســت تمام 
دستگاه هاى مرتبط درگیر شوند و به صورت مشارکتى 
مطالعات فرونشست زمین در شــهر اصفهان را انجام 
دهند، دستگاه هایى همچون شــرکت گاز، اداره کل راه 
و شهرسازى، آب منطقه اى، اســتاندارى و در کنار آنها 

شــهردارى باید ورود پیدا کند، زیــرا عملکرد تمام این 
دستگاه ها با فرونشست زمین دچار اختالل مى شود.

وى با بیان اینکه به اعتقاد بسیارى از کارشناسان، صاحب 
نظران، اساتید دانشگاه و متخصصان، در صورت وقوع 
فرونشســت زمین چاره اى جز تخلیه شهر وجود ندارد، 
گفت: باید «خاموشــى» که در ارتباط با نظارت ها وجود 
دارد، جاى خود را به «پایش هاى لحظه اى و مســتمر» 
بدهد تا بتوانیم اتفاقاتى که در ســطح شــهر مى افتد را 
رصد کنیم و بر اســاس آینده نگرى بدانیم چه اقداماتى 

باید انجام شود.
***

پرهیز تصریح کرد: آثار فرونشست زمین در شمال شهر 
اصفهان، در محله ولیعصر(عج) و عاشــق آباد مشاهده 
شده، همچنین در ساختمان هاى واقع شده در محدوده 
اتوبان فرودگاه اصفهان ترك هایى مشاهده شده که نیاز 
به انجام مطالعات پایه اى را پررنگ مى کند تا بر اساس 

آن نتیجه گیرى و راهبردهاى اساسى در نظر گرفته شود.
وى ادامه داد: اگر درصد فرونشست زمین در شهر اصفهان 
مشــخص شــود، به احتمال زیاد باید در ارتباط با طرح 
تفصیلى کدهاى ارتفاعى اصالحاتى صورت گیرد، بدان 
معنا که در مکان هایى که احتمال فرونشست زیاد است، 
تراکم جمعیتى و ساختمانى را کاهش داده و بار جمعیتى 
را به جاهایى که در مقابل فرونشســت وضعیت بهترى 

دارند، انتقال دهیم.

بررســى تاب آورى شــهر در قــرارداد 
ریزپهنه بندى

معاون شهرســازى و معمــارى شــهردارى اصفهان 
گفت: فرونشست زمین مســئله اى فراشهردارى است، 
موضوعى نیست که شهردارى بتواند به تنهایى از عهده
 آن برآیــد و بتواند اقدام جدى در این خصوص داشــته

باشد.
جمال الدین صمصام شریعت اظهارداشت: باید تدبیرهایى 
در سطح ملى و استانى صورت گیرد، از برداشت هاى بى 
رویه آب در باالدست جلوگیرى شود، حقوق قانونى مردم 
و حقابه ها نادیــده گرفته نشــود و نظارت هاى الزم در 
خصوص برداشت هاى آب توسط وزارت نیرو انجام شود.
وى تأکید کــرد: حقابه هایى  و ســهم آبه هایى که در 
باالدســت طى دهه اخیر و قبل از آن به صورت نابجا و 
به ناحق واگذار شده، باید باطل شود و به حقوق قانونى 
بازگردد، باید نظارت و کنترل الزم انجام شود که وقتى 
آب در زاینــده رود جارى نیســت، به ســفره هاى آب 
زیرزمینى فشار وارد نشود تا دچار فرونشست خاك و وارد 
شدن آسیب جدى به ساختمان هاى تاریخى که هویت 

شهر هستند، نشویم.
صمصام شریعت در پاسخ به این سئوال که آیا دستورى 
مبنى بر کاهش  ســاخت و ســازها در مکان هایى که 
گسل ها وجود دارد، صادر شده است، گفت: این موضوع 
در قالب قرارداد ریزپهنه بندى بین معاونت شهرسازى و 
معمارى با استاندارى اصفهان مطرح شده، این قرارداد 
مصوبه شوراى اسالمى شــهر را دارد و در مرحله تأمین 

اعتبار است.
وى افزود: در این قرارداد بر اساس پهنه هاى آسیب پذیر، 
مسیر توسعه شهر مشــخص و اصالح ضابطه ها انجام 
مى شود؛ کاربرى ها از نظر ارتفاع بررسى شده و تاب آورى 

شهرى در مواقع بحران مورد توجه قرار مى گیرد.

تخلیه شهر، عاقبت فرونشست زمین

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف در استان 
اصفهان گفت: بازار فرش دستباف به حالت نیمه تعطیل 
درآمده اســت و رفت و آمدها نسبت به ســایر بازارها با 
کاهش چشمگیر روبه رو شــده که مهمترین دلیل این 

امر، رکود حکم فرما بر بازارهاى داخلى و خارجى است.
رحمت ا...تجــدد در رابطــه با وضعیت کســبى صنف 
فروشــندگان فرش دســتباف اظهار داشــت: به دلیل 
مشــکالت اقتصادى و کاهش قدرت خرید مردم، بازار 
فرش دستباف همچنان با رکود دست و پنجه نرم مى کند 
و شدت این رکود در سال جارى نسبت به سال هاى اخیر 

افزایش یافته است.
وى افزود: در حال حاضر 400 پروانه کسب دائم در این 
صنف وجود دارد و تعدادى نیز در حال تمدید پروانه هاى 

کسبى خود هستند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف در استان 
اصفهان بیان کرد: بــازار فرش دســتباف اصفهان به 
حالت نیمه تعطیل درآمده و رفت و آمدها نسبت به سایر 
بازارهاى کسبى با کاهش چشمگیرى روبه رو شده است.

تجدد خاطرنشان کرد: بسیارى از کسبه به دلیل اوضاع 
اقتصادى حاکم بر بازار فرش و کاهش درآمد، قصد خروج 
از بازار فرش را دارند و در پى یافتن شغل دیگر هستند و 

مغازه هاى خود را در معرض فروش گذاشته اند.
وى تصریح کرد: در حال حاضر نمودار وضعیت کســبى 
به صورت خط صاف درآمده است و اگر این شرایط ادامه 

یابد، بازار فرش به تعطیلى مى رسد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف در استان 

اصفهان در رابطه با تغییرات تقاضاى خرید توریست هاى 
خارجى گفت: تقاضاى این بخش نیز نســبت به گذشته 
افت کرده اســت، در صورتى که خریدى هم که توسط 
این بخش صــورت بگیرد به صورت جزئــى بوده و در 

قیمت هاى پایین و به اندازه 200 تا 300 دالر است.
تجدد در همین راستا اضافه کرد: عالوه بر کاهش قدرت 
خرید مردم و توریست هاى خارجى، سمپاشى هایى نیز بر 
ضد بازار فرش اصفهان در قالب گرانفروشى کسبه بازار 
صورت گرفته که تمایل توریســت هاى خارجى را براى 

خرید از این بازار کاهش داده است.

راسته فرش فروشان اصفهان نیمه تعطیل است
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نماینده مردم مبارکه در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
مردم شهرستان مبارکه انتظار دارند کارخانه هاى منطقه 
براى جذب نیرو، از نیروهاى جویاى کار شهرستان استفاده 
کنند. زهرا سعیدى با اشاره به مهاجر پذیر بودن شهرستان 
مبارکه اظهار داشــت: مبارکه به دلیــل حضور صنعتى 
بزرگ همچون شــرکت فوالد مبارکــه، فرصتى براى 
ایجاد اشتغال است و به همین علت مبارکه به شهرستانى 
مهاجر پذیر مبدل شد. وى افزود: از گذشته تا امروز مردم 
این شهرستان همچون دیگر نقاط کشور، انتظار داشتند 
کارخانه هاى فعال در این منطقه زمانى که اقدام به جذب 
نیرو مى کنند ابتــدا از نیروهاى جویاى کار شهرســتان 

اســتفاده کنند.نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى 
اسالمى تصریح کرد: البته در گذشته زمانى که صحبتى در 
خصوص اشتغال افراد بومى در صنایع شهرستان مى شد، 
اعالم مى کردند صنایعى همچون فــوالد مبارکه جزء 
صنایع ملى به شــمار مى آیند و به هر حال اشتغال در این 
گونه صنایع را مى توان به صورت ملى دید.وى ادامه داد: با 
توجه به قولى که به مردم شهرستان مبارکه در خصوص 
اشتغال افراد بومى در صنایع داده بودیم، پیشنهادى در این 
خصوص در مجلس با حمایت تعــدادى از نمایندگان در 
راستاى اولویت جذب نیروهاى بومى در صنایع بزرگ که 

به عدالت هم نزدیک بود، مصوب شد.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در دیدارهاى جداگانه با سفیران تاجیکستان و 
ارمنستان، بر توسعه دیپلماسى اقتصادى میان اصفهان و 
دو کشور تأکید کرد.على یارمحمدیان، در دیدار با سفراى 
تاجیکستان و ارمنستان در ایران بر توسعه همکارى هاى 
دو جانبه اقتصادى میان اصفهان و این کشور تأکید کرد 
و گفت: ساالنه 46 رویداد در نمایشگاه اصفهان برگزار 
مى شود که حضور کشورهاى همسایه جمهورى اسالمى 
ایران مانند تاجیکستان مى تواند شرایط را براى افزایش 
کیفیت این نمایشــگاه ها فراهم آورد. وى به برگزارى 
پاویون هاى ایران در نمایشگاه هاى خارجى توسط شرکت 

نمایشگاه هاى اصفهان اشاره کرد و افزود: اصفهان پس 
از تهران دومین شرکت نمایشگاهى بزرگ کشور به شمار 
مى رود که موفق شده ارتباطات تجارى مستحکمى را در 
قالب نمایشگاهى میان شرکت هاى داخلى و بین المللى 

ایجاد کند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان همچنین خواستار افزایش مراودات و ارتباطات 
تجارى شــد و ادامه داد: اصفهان آمادگى دارد شرایطى 
فراهم آورد که شــرکت هاى ایرانى حضــورى فعال و 
متمرکز در نمایشگاه هاى ساختمان، کشاورزى و سنگ 

این کشور داشته باشند.

جذب نیروهاى بومى در اولویت 
صنایع بزرگ قرار گیرد

توسعه دیپلماسى اقتصادى میان 
اصفهان، تاجیکستان و ارمنستان

80 هکتار بافت فرسوده در 
نوش آباد مصوب شد

مدیر اداره راه و شهرسـازى شهرستان آران و بیدگل 
از تصویب 80 هکتار از محدوده شـهر نـوش آباد به 

عنوان بافت فرسوده خبر داد.
مجتبى آراسـته گفت: شناسـایى و تصویب محدوده 
بافت هاى فرسـوده منجـر به جلب حمایـت دولت و 
شـهردارى از محیط فیزیکى، مالکان و ساکنان این 
بافت ها مى شود و زمینه بازآفرینى و مشارکت آنها را 

به گونه اى قانونى فراهم مى کند.
وى افـزود: هـدف دولـت رفـع فقـر شـهرى،

احیـاى هویـت هـاى تاریخـى، توسـعه تجهیـزات 
و تاسیسـات شـهرى، گسـترش زیرسـاخت هـا
 و مقـاوم شـدن بناهـاى فرسـوده در برابـر حوادث 
غیرمترقبه و همچنین بازگشـایى معابـر کم عرض 

است.

درآمد 50 میلیاردى استان از 
صدور محصوالت گلخانه اى

12 هزار تن محصول صیفى گلخانه اى با درآمدزایى 
500 میلیارد ریال، ساالنه از استان اصفهان به خارج 

از کشور صادر مى شود.
معاون امور باغبانى سـازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با اشـاره به صـدور انواع فلفـل دلمه رنگى، 
بادمجـان و گوجـه وخیـار بـه کشـورهاى حاشـیه 
خلیج فـارس، روسـیه، قطـر، آسـیاى میانـه، قفقاز

و امـارات گفـت: دو هـزار و 650 بهـره بـردار زمینه 
اشتغال بیش از سـه هزار و 500 نیروى کار را فراهم 

کرده اند. 
احمدرضـا رئیـس زاده با اشـاره بـه اینکـه اصفهان 
بعـد از تهـران دومین اسـتان تولیدکننـده محصول 
گلخانه اى است، گفت: ساالنه بیش از 300 هزار تن 
محصول با کیفیت و سـالم روانـه بازارهاى داخلى و 

خارجى مى شود . 
وى افـزود :خالقیـت، نـوآورى، بهـره گیـرى از 
دستاوردهاى نوین علمى و مکانیزه کردن تجهیزات 
آبیارى، سرمایشـى وگرمایشـى موجب افزایش 60 
درصدى تولید وکاهش 50 درصدى مصرف سوخت 

شده است . 
معاون امورباغبانى سـازمان جهاد کشاورزى استان 
با بیان اینکه بیش از 20 بهره بردار در اسـتان موفق 
بـه صـدور 80 درصـد محصوالتشـان بـه خـارج از 
کشور شده اند، افزود: قراراسـت با اختصاص هشت 
هـزار و500 میلیـارد ریـال تسـهیالت، تـا پایـان

برنامه ششم توسعه، 850 هکتار به وسعت  زیرکشت 
گلخانه هاى استان با اشتغالزایى 10 هزارنفر افزوده 

شود.

جمع آورى20 میلیارد زکات
 در استان  

رئیس سـتاد احیـاى زکات اسـتان اصفهـان گفت: 
امسـال بیش از 200 میلیـارد ریال زکات در اسـتان 

اصفهان جمع آورى شده است.
حجت االسالم غالمحسـین رنجبر اظهارداشت: از 
ابتداى امسـال تاکنـون بیـش از 200 میلیـارد ریال 
زکات در اسـتان اصفهان جمع آورى شده که نسبت 
به سـال گذشـته با افزایـش 120 درصـدى مواجعه 

بوده است.
وى با بیان اینکه زکات هاى جمع آورى شـده شامل 
زکات مسـتحبى نقد و کاال، زکات واجب نقد و کاال 
و زکات فطره مى شـود، افزود: مردم استان اصفهان 
مردمى دین باور و والیتمدار بوده و نسبت به فریضه 
الهى زکات اهتمام دارند و هنوز کار براى رشد زکات 

در استان فراوان است.
رئیـس سـتاد احیـاى زکات اسـتان اصفهـان تاکید 
کرد: شهرستان اردسـتان از دیرباز به عنوان یکى از 
شهرسـتان هاى مهم و از شهرهاى قطب کشاورزى 
استان بوده که به واسطه خشکسـالى تغییراتى را در 

وضعیت زکات آن شاهد هستیم.
رنجبر با اشاره به اینکه 16 نفر از روحانیان به عنوان 
مسئول زکات شهرسـتان ها در حال فعالیت هستند، 
خاطرنشان کرد: شـوراى زکات روستایى شهرستان 
اگر فعال شود، معتقدیم اردسـتان همچون سالهاى 
گذشته رتبه نخست جمع آورى زکات را در استان به 

خود اختصاص خواهد داد.

خبر

پروژه نیمکت نرده اى وارگونومیک موج صخره که 
از سوى دانشجوى کارشناســى رشته معمارى واحد 
نجف آباد طراحى و ساخته شــده بود، در بین هزار و 
357طرح شرکت کننده از 35کشور جهان درمسابقات 
آسیایى 2018 موفق به کســب رتبه برتر و به عنوان

 یکى از طرح هــاى برگزیده این دوره از مســابقات 
انتخاب شد.

حســین مرادى، طراح و سرپرســت تیم سازندگان 
موج صخره در مورد ایده اولیه که منجر به ســاخت 
این نیمکت شــد، گفت: بر اســاس تحقیقات انجام 
شده، وسیع ترین بیمارى هاى اسکلتى - عضالنى و 
مفصلى ناشى از کار، فعالیت هاى نامناسب و استراحت 
نامطلوب بدن است. درد کمر و زانو از دردهاى شایع 
در میــان اینگونه افراد اســت. این موضــوع باعث 

شد تا دســت به کار تحقیق و ســاخت این نیمکت 
شویم.

مرادى ادامــه داد: طبق تحقیقات،اســتراحت بدن 
در شرایط نامطلوب به مرور زمان ســبب ایجاد درد 
و بى حسى در کمر و پاها مى شــوند؛به همین دلیل 
استفاده از نیمکت هایى که فشــار وزن را به مفاصل، 
بافت هاى نرم و همچنین دیسک ها منتقل نمى کند 

توصیه مى شود. 
وى در باره مشــخصات فنى این ســازه مهندســى 
گفت: «این نیمکت از 258 قطعه ســاخته شــده که 
هر قطعه براساس پارامتر هاى اناتومیک اندام انسان 
طراحى شــده و درکنارهم قــرار دادن این قطعات 
مى تواند به نشیمن هاى اســتاندارد مختلف دیگرى 

دست پیدا کرد. 

کسب مقام برتر طرح  دانشگاه آزاد نجف آباد در مسابقات آسیایى

مدیر کل نوسازى مدارس اســتان اصفهان گفت: 550 
میلیارد ریال اعتبار از ســوى بنیاد برکت براى 60 پروژه 
استان اصفهان از جمله احداث دبیرستان پسرانه حضرت 

امام (ره) نطنز اختصاص یافته است.
محمدحســین ســجاد در مراســم کلنگ زنى احداث 
دبیرستان پسرانه حضرت امام (ره) اظهارداشت: این پروژه 
به همراه دو پروژه دیگر در شــهرهاى بادرود و خالدآباد 

توسط بنیاد برکت به شهرستان اختصاص داده است.
وى با بیان اینکــه مدیران بنیاد برکت بــا هدف توزیع 
امکانات براى مدرسه ســازى اقدام مى کنند، افزود: در 
استان اصفهان تاکنون توانسته ایم تعداد  60 پروژه را به 

سرانجام برسانیم.
ســجاد گفت: 550 میلیارد ریال اعتبار براى این منظور 
اختصاص داده شده است که با توجه به 40 منطقه استان، 

سهم نطنز قابل توجه است.
وى تصریح کرد: یک هزار ســهمیه دیگر از سوى بنیاد 
برکت در سراسر کشور در حال تقسیم است و نمایندگان 
در تالش هستند تا سهمیه هاى مناطق خود را دریافت 

کنند.
مدیر کل نوسازى مدارس اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر بنیاد برکت تعداد  300 مدرسه در حال  ساخت و 
اجرا دارد، گفت: در کشــور 30 درصد مدارس تخریبى و 
نیازمند مقاوم سازى است و این روند در استان اصفهان 
بیش از مناطق دیگر است و دلیل آن در استان اصفهان به 

جهت سابقه تاریخى و فرهنگى فراوان و وجود مدارس 
قدیمى است و باید براى جبران عقب ماندگى ها تالش 

کرد.
سجاد اظهارداشــت: در بازنگرى بحث بودجه 97 توجه 

خوبى به آموزش و پرورش شده و اعتبارات مدرسه سازى 
به دوبرابر افزایش یافته است.

اعتبار 55 میلیاردى بنیاد برکت براى استان اصفهان
مدیر کل نوسازى مدارس استان اصفهان خبرداد؛

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: ادعا داریم که 
دین پاسخگوى همه نیازهاى جامعه است، مسائل نوپدید 
هم گاهى آن قدر وسیع اســت که در باب یک فقه جدید 
قابل طرح است  و نام و نشان فقه مضاف هم وضع  شده تا به 

باب هاى جدید توجه شود.
حجت االســالم محمد قطبــى در ســمینار کارآمدى 
والیت فقیه اظهار داشــت: هدف از این دوره، شــناخت 
دقیق تر و عمیق تر بحث والیت فقیه  براى پرورش مبلغانى 
با دانش سیاسى اسالم است تا بتوانند پاسخگوى شبهات 
باشند و اینکه براى چنین همایشى دیر اقدام شده حرف 
درستى است، اما حاال که شروع کردیم باید هم پیمان شویم 

و آن را ادامه دهیم.
وى افزود: دشمن سعى دارد شبهات را در ذهن جوانان ایجاد 
کند که ما باید اندیشه سیاسى اسالم را براى مردم تبیین 
کنیم تا مردم با درایت بیشترى این مسیر را دنبال کنند و 
قوام امروز انقالب، دستاورد کسانى است که آن را به دست 

ما دادند و باید استمرار بخشیده شود.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان تصریح کرد: ورود به 
سمینارهاى علمى فقه مضاف از جمله برنامه هاى دیگرى 
اســت که از هفته آینده آن را با سخنرانى دکتر واعظى و 
موضوع فقه عدالت شــروع مى کنیم، چراکــه نیاز داریم 
عرصه هاى نــو را کاوش کنیم و کوشــش هاى عالمانه 

بیشترى در آن انجام دهیم تا نیاز جامعه تأمین شود.

همایش نقد طرح ملى تبدیل اراضى شیب دار به باغات دیم 
در برنامه ششم توســعه به همت کمیسیون کشاورزى، آب 
و محیط زیســت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزى، اساتید 
دانشگاه و فعاالن این عرصه برگزار شد و موافقان و مخالفان 
اجراى طرح ملى تبدیل اراضى شیب دار به باغات دیم نقطه 

نظرات خود را ارائه کردند. 
در ابتداى این همایش، رئیس کمیســیون کشاورزى، آب 
و محیط زیســت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان به عنوان میزبان با خیرمقدم به شرکت کنندگان، 
گفت: برخى از کارشناسان امروز اصطالح ورشکستگى آبى 
را به جاى بحران فراگیر کمبود آب بــه کار مى برند و آن را 

مناسب تر از واژه بحران مى دانند. 
حمیدرضا قلمــکارى با بیان اینکه هفــت راهبرد اصلى در 
سند برنامه ششــم توسعه، تبیین شــده که هر کدام داراى 
سیاست هاى عمیقى است، افزود: یکى از اقدامات اساسى در 
این هفت راهبرد اصلى، تبدیل اراضى شیبدار به باغات دیم 

است که ما به آن مى پردازیم. 
وى خســارت تبدیل اراضى شــیب دار به باغات، وخیم تر 
شــدن وضعیت آب و محیط زیســت، عدم تأثیر بر کاهش 
تبخیر بارش، تأیید دســت اندازى به عرصه هاى طبیعى و 
منابع ملى، بارگذارى جدید بــر منابع آبى از محدوده اراضى

 شیب دار، افزایش ریسک فرســایش خاك، عدم بازدهى 
اقتصادى و... را از خسارات اجراى طرح ملى تبدیل اراضى 

شیب دار در باغات دیم برشمرد. 
رئیس کمیســیون کشــاورزى، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهــان در ادامه 
برگزارى جلسات و روند نامه نگارى با وزارت جهاد کشاورزى 

براى توقف اجراى طرح را تشریح کرد و به این نتیجه رسید 
که اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان با این 

نامه نگارى ها، توانست موجب توقف طرح شود. 
قلمکارى اظهار کرد: اگر این کمیسیون در دوره هشتم بتواند 
در دوره چهارساله خود این کار را به انجام برساند کار موفقى 
کرده و امید است این همایش، نتایج خوبى به ارمغان داشته 
باشد. وى همچنین از انتقادپذیرى مخالفان و موافقان اجراى 

طرح، تشکر کرد. 
 ***

رئیس دانشکده کشاورزى دانشــگاه صنعتى اصفهان هم 
با نگاهى به گذشته و هشــدارهاى متخصصان در اجراى

 طرح هایى که به تصویب مجلس شوراى اسالمى رسیده بود، 
گفت: منابع آب هاى زیرزمینى، منابع استراتژیک کشور است 
و امروز در بسیارى از نقاط کشور، آب هاى زیرزمینى به شدت 
افت کرده اســت. این درحالى است که با پایین رفتن سطح 
آب هاى زیرزمینى، خاك و کشــاورزى تحــت تأثیر قرار

 مى گیرد و امنیت غذایى کشور نیز تهدید مى شود. 
جهانگیر عابدى با بیان اینکه توسعه افقى اراضى کشاورزى 
در برنامه ششم توسعه باید متوقف شود، افزود: تأکید است که 
باید توسعه عمومى یعنى بهره ورى آب مدنظر باشد و اجراى 

توسعه باغ ها مى تواند صدمه زننده باشد. 
وى ادامه داد: برخى از مفاد طرح ملى تبدیل اراضى شیب دار 
به باغات دیم مغایر با توزیع عادالنه آب بوده و نقض حقوق 

حقابه بران است. 
***

رئیس دانشــکده منابع طبیعى دانشگاه اصفهان هم با بیان 
اینکه باید با یک نگرش جامع به منابع آب کشور نگاه شود 
گفت: براى برخى مدیران ما در زمینه آب توهم ایجاد شده 

ولى باید بدانند که ایران در منطقه خشک قرار گرفته است. 
عیسى ابراهیمى منابع طبیعى را براى آینده ماندگار دانست و 

اظهار کرد: باید تالش کنیم آنچه داریم را به نسل هاى آینده 
انتقال دهیم و خاطره خوبى برایشان بجا بگذاریم. 

وى گفت: اگر امروز مردم از منطقــه اى عبور کنند و اعالم 
شود سد ساخته خواهد شــد فردا همه منطقه تبدیل به باغ 
مى شود و به دنبال درآمد خواهند بود. این درحالى است که 
باالدست رودخانه ها محل تولید آب است و منابع طبیعى باید 
پایدار بماند و اگر امروز برنامه هاى توسعه از پایین دست به 
باالدست مى رود نشان از عدم مدیریت است و الزم است به 

اجراى این طرح ملى، دقیق تر نگاه شود. 
 ***

عضو هیئت علمى مؤسسه تحقیقات آب و خاك کشاورزى 
هم گفت: در طرح ملى تبدیل اراضى شیب دار به باغات دیم، 

آب براى آبیارى جایى ندارد. 
محسن باقرى افزود: مؤسسه تحقیقات آب و خاك کشور، 
شش ماه براى بررسى نقاط ضعف و قوت طرح ملى تبدیل 

اراضى شیب دار به باغات دیم زمان صرف کرد. 
وى تجربه کشورهاى مختلف در اجراى این طرح را تشریح 
کرد و گفت: هر کشــور براى اجراى این طرح، معیارهاى 
مخصوص خود را داراست و ما نیز سعى مى کنیم از مدل هاى 

معمول در این راستا استفاده کنیم. 
باقرى اظهار کرد: اجراى تبدیل اراضى شیب دار به باغات دیم 
در ایران هم داراى تجربیات موفق و ناموفق است و ما باید در 

اولین گام، مطالعات طرح را مدنظر داشته باشیم. 
وى ادامه داد: واگذارى اراضى شیب دار براساس فلوچارت 
تهیه شــده موجب بهره ورى بوده اســت و باید در مناطق 

مناسب توسعه باغات مدنظر باشد. 
***

یک عضو کمیتــه آب اتــاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 
کشاورزى اصفهان هم گفت: اجراى طرح ملى تبدیل اراضى 
شیب دار به باغات دیم در برنامه پنج ساله ششم، بدون توجه 

به ظرفیت ها، پیش بینى شده است. 
لطف ا... ضیایى بارگذارى بر منابع ناپایدار شــکننده آب در 
کشور، فرسایش خاك، کیفیت منابع آب و... را از نقاط ضعف 
طرح برشــمرد و گفت: پیامد اجراى برنامه ششم در بخش 
کشاورزى، وخیم تر شــدن وضعیت آب و محیط زیست در 
کشــور را به دنبال دارد. وى ادامه داد: منابع آب سطحى در 
حوضه هاى آبریز، تأمین کننده حقابه هاى قانونى اشخاص 
حقیقى و حقوقى اســت و تخصیص این منابع براى توسعه 
باغ در اراضى شیب دار به منزله نقض حقوقى قانونى حقابه 

ایران است. 
ضیایى از مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزى که متولى و 
مجرى اجراى طرح ملى تبدیل اراضى شیب دار به باغات دیم 
هستند خواست در این راستا یک هم اندیشى ملى برگزار شود 
و تا آن زمان اجراى طرح بخاطر اینکه اگر اجرا شود برگشت 

ناپذیر خواهد بود متوقف شود. 
 ***

مدیرکل دفتر امور میوه هاى سردســیرى و خشک وزارت 
جهاد کشاورزى نیز به نصف جهان گفت: طرح توسعه باغات 
دیم در اراضى شیبدار مصوب جهاد کشاورزى، در قالب قانون 
برنامه ششــم بر مبناى بند پ ماده 31 بوده که در این طرح 
به وزارت جهاد کشاورزى تکلیف شده است طى پنج سال، 
510 هزار هکتار از اراضى کم بازده در کشور تبدیل به باغ و 

گیاهان دارویى شود. 
شکرا... حاجى وند اظهار کرد: بخشى از این اراضى ملى کم 
بازده و بخش مستثنات است و قرار است در ده استان اولویت 
دار کشور که باالى 300 میلیمتر بارندگى دارند اجرا شود و 
براى سال 96 در استان اصفهان، 200 هکتار بوده و انتخاب 
مناطق نیز به عهده کارگروه فنى اســتان متشکل از رئیس 
جهاد کشاورزى، هواشناسى، اســتادان دانشگاه و... است 

براساس یک شیوه نامه، عملیاتى شود .

گردهمایى موافقان و مخالفان طرح تبدیل اراضى  شیب دار به باغات دیم در اصفهان
ساسان اکبرزاده

فقه مضاف، نیازى براى
 ورود به مسائل جدید جامعه

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان مطرح کرد؛ 

رئیس بیمارستان تخصصى 9 دى منظریه گفت: پس از 26 
سال، این بیمارستان در اختیار دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

قرار گرفت.
سهرابى اظهارداشت: بیمارســتان تخصصى 9 دى منظریه 
داراى 174 تخت خواب و در زمینى به مساحت 54هزار و 196 
مترمربع با زیربناى 14هزار و 375 مترمربع در شمال خمینى 

شهر و در منطقه منظریه واقع شده است.
وى با بیان اینکه طراحى این پروژه مربوط به سال 1370 است 
و در آغاز کار 96 تخت خواب در این خصوص تهیه شد، افزود: 
در سال 73 طرح اولیه بیمارستان در دو طبقه و در سال 88 با 
در نظر گرفتن نیازهاى مردم خمینى شهر و همچنین مردم 
غرب استان اصفهان، تصمیم به تقویت اسکلت بیمارستان و 

گسترش فضا و خدمات آن شد.
سهرابى ادامه داد: یکى دیگر از مزایاى این بیمارستان، افتتاح 
هتلینگ بیمارستان است که عالوه بر مردم خمینى شهر، مردم 

اصفهان نیز مى توانند از این امکانات استفاده کنند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى هم گفت: در تالش 
هستیم تا هر چه زودتر بیمارستان اشرفى اصفهانى مرمت و 
تجهیز شود، چراکه این بیمارستان در شأن مردم خمینى شهر 

نیست و براى 25 سال پیش طراحى شده بوده است.
حســن قاضى زاده هاشــمى افزود: معموًال راه اندازى یک 
بیمارستان بیش از شــش ماه طول مى کشــد که در مورد 
بیمارستان منظریه این زمان به 100 روز کاهش یافته است؛ 
با وجود سه بیمارستان درخمینى شهر، تا سال 1404 بازهم 
عقب هستیم و به همین دلیل در تالش هستیم تا هر چه زودتر 
بیمارستان اشرفى اصفهانى مرمت و تجهیز شود چراکه این 
بیمارستان در شأن مردم شهرستان خمینى شهر نیست و براى 

25 سال پیش طراحى شده بوده است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى گفت: پروژه هاى 
دولتى معموًال 20 سال طول مى کشد و این بدى کار دولتى 
است؛ یک مشکل کلى در اســتان اصفهان وجود دارد و آن 
کمبود نیرو هست که باید براى استخدام در این استان کارى 

انجام بدهیم تا کمبود پرستار و نیرو جبران شود. 

افتتاح بیمارستان 9 دى 
منظریه با حضور
 وزیر بهداشت

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان در گفتگو با 
روزنامه نصف جهان اظهار داشت: بانک توسعه تعاون آمادگى 
اعطاى تسهیالت از محل صندوق توسعه ملى ، مصوبات 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، تسهیالت اشتغال فراگیر 
( تبصره 18 قانون بودجه 1396) ، تسهیالت قانون حمایت از 
اشتغال پایدار روستایى و عشایرى ، تسهیالت قرض الحسنه 
مددجویان کمیته امداد امام (ره ) ، بهزیستى ، مشاغل خانگى 
و... را در راستاى حفظ و ایجاد اشتغال همسو با سیاست ها و 

برنامه هاى دولت تدبیر و امید را دارد .
نوروزى افزود: فروش اوراق گواهى ســپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذارى عام یکساله با نرخ على الحساب ساالنه 20 
درصد قابل بازخرید قبل از سررسید با نرخ 14 درصد تا تاریخ 
96/12/10 در کلیه شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان 

قابل انجام مى باشد. 
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان افزود: بانک 

توسعه تعاون جزء بانک هاي تخصصی –توسعه اي دولتی 
است که کلیه خدمات بانکی را به جامعه هدف و مشتریان 
بدین شرح ارائه می دهد: افتتاح انواع حساب هاي سپرده اي 
(قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جاري، سپرده کوتاه 
مدت، سپرده بلند مدت)، خدمات چک(قبول و وصول چک 
از طریق سامانه چکاوك به صورت روزانه)، صدور گواهی 
سرمایه گذاري صندوق سرمایه گذاري توسعه تعاون صبا 

(فعال در حوزه بورس اوراق بهادار)، انواع تسهیالت (فروش 
اقساطی، مشــارکت مدنی، مرابحه، مضاربه، جعاله، اجاره 
به شرط تملیک و وام قرض الحســنه)، انواع خدمات ارزي 
(افتتاح انواع حساب هاي ارزي، خرید و فروش ارز، اعطاي 
گواهی تمکن مالی، اعتبار اسنادي، حواله ارزي، برات اسنادي 
و تامین مالــی ارزي)، خدمات ضمانت نامــه (صدور انواع 
ضمانت نامه)، مبادالت بین بانکی (سامانه تسویه ناخالص 
آنی، پایاپاي الکترونیک، شبا و عضو شبکه شتاب، شاپرك 
و چکاوك)، خدمات الکترونیکــی (اینترنت بانک، همراه 
بانک، تلفن بانک، دستگاه خودپرداز، پایانه فروش، اتصال 
به درگاه پرداخــت و پرداخت هاي اینترنتی، خدمات کارت 
(تعاون کارت نقدي، خرید، هدیه، مجازي و ...) و همکاري و 
عاملیت در اعطاى تسهیالت تکلیفى، تبصره اى و اعطاى 
تسهیالت در چارچوب تفاهم نامه هاى منعقده با دستگاه ها و 

سازمان ها و شرکت ها.

اعطاى تسهیالت و فروش اوراق گواهى سپرده در بانک توسعه تعاون اصفهان
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340هکتار بافت فرسوده  
در شهرضا نیازمند اعتبار است

3

2

تخفیف 75درصدى 
براى سرمایه گذاران 

بخش گردشگرى

3

اجراى طرح 
«تاکسى امدادگر»
 در انتظار توافق 

نهایى

2

تصویب برنامه
 اقدام مشترك و 
بازآفرینى شهرى 

گلپایگان

3

کارخانه نوین
 شهرضا نباید مسکونى 

شود

2

مدیریت واحد شهرى 
با حمایت دولت 
محقق خواهد شد

 سازمان ها در واگذارى اختیارات  همکارى کنند

امکان ثبت موقعیت اماکن مختلف کاشان در نقشه همراه

تقاطع شهیدان حجتى
 در  نوروز افتتاح مى شود

شهردار نصرآباد در گفتگو با نصف جهان:

2

جلب مشارکت 
سرمایه گذاران 

تنها راه نجات شهرها

 مرورى بر مبانى قانونى پرداخت عوارض شهرى

عوارض شهردارى و انواع آن

تامیــن منابــع درآمدى و مالــى از ابتداى تاســیس 
شــهردارى ها مورد تاکیــد بوده و مدیریت شــهرى

 با دغدغه فراوان باید درآمد مورد نیاز شهردارى را براى 
تامین اداره شــهر به گونه اى تامین نمایند که فرآیند 
حرکت آن به سمت توسعه پایدار شتاب گیرد و فرصت 
زندگى براى نسل هاى حال و آینده نیز فراهم آید. براى 
تحقق این امر و براى نگهداشت، توسعه و عمران شهر، 
نیاز به برنامه ریزى دقیق بر اساس میزان درآمدها است 
که درآمدهاى پایدار، مناســب ترین منبع تامین مالى 
مورد نظر مى باشد و در واقع شهروندان با پرداخت به 
هنگام عوارض پایدار، در توســعه وعمران شهر خود 

سهیم مى شوند.
■آشــنایى با برخى از درآمدهــاى پایدار 

شهردارى ها

عوارض نوسازى و عمران شهرى  
عوارض نوســازى و عمران شــهرى، یکــى از منابع 
درآمدى پایدار شــهردارى هاست که به موجب قانون 
نوســازى و عمران شهرى از ســال 1348 تاکنون در 
تمام شهرها دریافت مى شــود. به استناد دستورالعمل 
وزارت کشو،ر عوارض نوســازى سال جارى بر اساس 
مبالغ سال گذشته و به صورت على الحساب محاسبه 

و اعالم مى شود.

عوارض کسب و پیشه (مشاغل)
عــوارض کســب و پیشــه (مشــاغل) نیــز بــه 
عنــوان یکــى دیگــر از منابــع درآمــدى پایــدار 
شــهردارى ها تعریف شده و شــامل کلیه موسسات، 
شرکت ها، واحدهاى صنفى و واحدهاى شغلى داراى 

مقررات خاص از قبیل، پزشــکان، موسسات درمانى، 
بهداشتى، وکالى دادگســترى، روزنامه نگاران، دفاتر 

اسناد رسمى و … مى گردد.

بهــاى خدمــات مدیریت پســماند
 (مسکونى و غیرمسکونى)

بهــاى خدمــات مدیریت پســماند ( رفــت و روب، 
جمع آورى، حمل و دفع) توســط شــوراى اسالمى 
شــهرها تصویب و اصالحیــه هاى بعــدى آن پس 
از طــى مراحل قانونى، بــراى اجرا به شــهردارى ها
 ابــالغ مــى شــود. پرداخــت بهــاى خدمــات 
مدیریــت پســماند در واحدهــاى مختلــف اعم از 
مســکونى و غیر مســکونى، به عهده بهره بردار آن 

مى باشد.

عوارض سالیانه خودرو
به منظور تامین درآمدهاى پایدار شهردارى ها، عوارض 
خودروهاى سوارى بر اســاس مصوبه مجلس شوراى 
اسالمى دریافت مى شــود. مبناى محاسبه عوارض 
سالیانه خودروهاى ســوارى تولید داخل 5/1 در هزار 
قیمت فروش کارخانه و براى خودروهاى وارداتى 5/1 

در هزار ارزش گمرکى و حقوق ورودى مى باشد.
تذکر:به استناد بند (و) ماده (46) قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، پرداخت عوارض ســالیانه پس از موعد مقرر 
موجب تعلق جریمه اى معادل دو درصد به ازاى هر ماه 

تآخیر مى شود.

عوارض سالیانه موتور سیکلت
بر اســاس مصوبات شــوراى اســالمى شــهر، اخذ 

عوارض سالیانه موتورسیکلت ها از ابتداى سال 1383 
اجرایى گردید. شــهروندان مى توانند بــا مراجعه به 
پرتال شــهردارى ها و یا مراجعه حضــورى به نواحى 
و مناطــق شــهردارى ها و یــا کلیه دفاتــر خدمات 
الکترونیک شهر، پس از ثبت اطالعات موتور سیکلت 
و صدور قبض و پرداخت آن، مفاصا حســاب دریافت

 نمایند.
با توجه به هزینه هاى نگهداشــت و عمران شــهر، 
شــهروندانى که وظیفه خود مى دانند عوارض متعلقه 
ملک خود را در موعد مقرر پرداخــت نمایند، در زمره 
خوش حســابان شــهردارى ها قرار مــى گیرند. این 
شهروندان با پرداخت به هنگام عوارض پایدار شهرى 
عالوه بر بهــره مندى از مزایاى مربوطــه در قانون و 
اعطاى جوایز خوش حسابى، در ساختن شهرى زیبا و 

پویا نیز مشارکت و همیارى مى نمایند.
شایان ذکر اســت از سال 1386 به شــهروندانى که 
عــوارض ســالیانه ملک خــود را تا مهلــت اعالمى 
پرداخت نموده اند، به قید قرعه جوایز نفیســى عالوه 
بر 10 درصــد جایزه خوش حســابى اعطــا گردیده

 است.
ســاخت ماندگارترین پروژه هاى عمرانى شــهرى با 
پرداخت عوارض به هنگام شــما شــکل مى گیرد و 
شــهردارى ها تالش مى کنند تا فعالیت ها و اقدامات 
خود در زمینه فنى و عمرانى، حمــل و نقل و ترافیک، 
خدمات شهرى و شهرســازى را با رویکرد اجتماعى و 
فرهنگى به منظور افزایش رفاه شــهروندى در اختیار 
همشهریان قرار دهند و شهرها  را به شهرى سبز و زیبا، 

ایمن و پویا تبدیل نمایند

شهردار شهرضا با بیان اینکه
 این شهرستان داراى 340 هکتار
 بافت فرسوده است، گفت: شوراى دوره 
پنجم دو پروژه آزادسازى را آغاز کرده و 
با توجه به هزینه باالى آزادسازى،

 باید اعتبار اختصاص پیدا کند تا بافت 
فرسوده رونق پیدا کند.
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شهردار نجف آباد با اشاره به آغاز فاز عملیاتى بهسازى و 
زیباسازى محور تفریحى بوستان زندگى گفت: به منظور 
هر چه زیباتر کردن مسیر این طرح گردشگرى، واکارى 
چنارهایى که به دلیل خشکســالى یا آفت زدگى در این 

محدوده خشک شده اند، شروع شده است.
مسعود منتظرى افزود: در اجراى این طرح نهایت تالش 
خود را براى حفظ ویژگى هاى طبیعى مسیر خواهیم کرد 
و در همین راستا، درختان جدید کاشته شده نیز از گونه 
چنار انتخاب گردیده تا کمتریــن تغییر در ظاهر طبیعى 

مسیر ایجاد شود.
کاشــت نزدیک به 145هزار کوزه گل نسترن سفید در 

سطح مناطق پنج گانه دیگر مطلبى بود که منتظرى به 
آن اشاره کرد و اظهارداشت: بلوارهاى الغدیر، طالقانى، 
دفاع مقدس و سردار صالحى از جمله مسیرهایى هستند 
که از این گل براى زیباسازى فضاى سبز آن ها استفاده 
شده است.وى در خصوص ویژه برنامه هاى شهردارى 
براى هفته درختکارى نیــز گفــت: از پنجم(امروز) تا 
دوازدهم اســفند ماه ســال جارى از تمامى متقاضیان 
کاشت درخت در سطح مناطق پنج گانه ثبت نام شده و 
پس از تکمیل برنامه ریزى هاى الزم، کاشت گونه توت 
زینتى از پانزدهم اسفند ماه به مدت دو تا سه روز عملیاتى 

خواهد شد.

نصف جهان  عدم وجود امکانات الزم، عدم وجود بودجه و 
عدم درآمد پایدار دالیل ناموفقیت برخى شهردارى هاى 

شهرهاى کوچک است.
رئیس شوراى شهر سجزى با تعبیر اینکه مدیریت واحد 
شهرى به اداره کلى شهر گفته مى شود به نصف جهان 
گفت: مدیریت واحد شــهرى در مدیریت منابع انسانى، 
توسعه شــهر، توســعه پایدار، منابع اقتصادى ، حمل و 
نقل، محیط زیســت و مدیریت ایمنى شــهر خالصه و 
به شــهردارى واگذار مى شــود. على اکبرباقرى شرط 
واگذارى مدیریت واحد شهرى به شهردار را توانمند بودن 
و تخصص داشتن دانست و گفت: اکثر شهرداران توانمند 

و کارآمد هستند و مى توانند از عهده این مسئولیت خطیر 
برآیند به شرط اینکه دولت آنان را آموزش تخصصى دهد 
و حمایت کند. وى در تشریح اینکه دولت باید شهرداران 
را در اجراى مدیریت واحد شهرى حمایت کند گفت: عدم 
وجود بودجه  تاثیر منفى در پیشــبرد اهداف شهردارى  
دارد. پس براى تحقق مدیریت واحد شهرى باید پشتوانه 
اجرایى باشد تا بتوان بر اساس آن درآمد پایدار ایجاد کرد.
باقرى همچنین گفت: دولت در شروع فعالیت مدیریت 
واحد شهرى باید شهردار را به سمت درآمد پایدار هدایت 
کند و همچنین  وى  را در اجراى مدیریت واحد شهرى 

حمایت کند. 

کاشت 145هزار گل نسترن در 
نجف آباد

مدیریت واحد شهرى با حمایت 
دولت محقق خواهد شد

پیکردو شهید گمنام 
در شهر کمه تشییع شد

نصف جهان  مراسم تشــییع و تدفین پیکر مطهر دو 
شهید گمنام  دوران دفاع مقدس پنج شنبه سوم اسفند 
ماه با حضور گسترده  مســئوالن و مردم شهید پرور 

شهر کمه سمیرم برگزار شد.
شــهردار کمه در این باره به نصف جهان گفت: دو 
شهید گمنام دوران دفاع مقدس  بعد از 35 سال دورى 
از وطن، بى نام و نشان ولى سربلند و سرافراز به وطن 
بازگشتند و پیکر مطهرشان ساعت 2 بعد از ظهر پنج 
شنبه ســوم اسفندماه با حضورمســئوالن شهرى و 
سیل جمعیت مردم شــهید پرور کمه سمیرم تشییع 
و در گلستان شهداى گمنام واقع در ورودى شهر به 

خاك سپرده شد.
فرود امیرى افزود:  یکى از این شــهیدان گمنام، 20 
ساله بود ودرعملیات رمضان در منطقه عملیاتى شرق 
بصره به شهادت رسید و دیگر شهید گمنام 22 ساله 
بود که درعملیات خیبر در منطقه  جزیره مجنون به 
شهادت رسید و هر دو بعد از 35 سال دورى از وطن، 

در خاك کمه سمیرم آرامیدند.

تصویب برنامه اقدام مشترك 
و بازآفرینى شهرى گلپایگان 

شـهردار گلپایگان، رئیس دبیرخانه سـتاد بازآفرینى 
شهرسـتان گلپایگان گفت: رویکرد بازآفرینى پایدار، 
یکى از جدید ترین رویکردهاى پذیرفته شده جهانى 
در مورد احیا، نوزایى شـهرى و به عبارتى دوباره زنده 
شـدن بافت هاى فرسـوده و ناکارآمد شهري است و 
شهر گلپایگان به عنوان یکى از شهرهاى پیشگام در 
اجراى این طرح در کشـور مطرح بوده و امیدواریم با 
همکارى اداره عمران و بهسازى اصفهان، این طرح 

به عنوان الگویى مناسب مطرح گردد.
جمالـى بیان داشـت: اصـول، مبانـى، سیاسـت ها و 
راهبردهاى بازآفرینى شـهرى مصوب شـهریور ماه 
1393 هیئـت وزیران بوده و زمینه سـاز تدوین سـند 
ملى بازآفرینى شهرى اسـت و هدف از این عملیات، 
اقداماتى جامع و یکپارچه براى حل مشکالت شهرى 
اسـت کـه در نهایت بـه پیشـرفت پایـدار اقتصادى، 

کالبدى، اجتماعى و محیطى خواهد انجامید. 
وى گفت: سهم شهردارى ها در اجراى این طرح، 35 
درصد است و بقیه بودجه طرح بعد از تصویب در ستاد 
شهرستان و استان مى بایست توسط نهادهاى مجرى 
هر طرح در شهرستان از طریق استان جذب گردد که 
این امر پویایى و مشـارکت بیش از پیش مسـئوالن 

ادارات را طلب مى کند.
وى افـزود: در همین راسـتا شـهردارى گلپایگان به 
عنوان دبیـر سـتاد بازآفرینـى شهرسـتان گلپایگان 
اقدام به برگزارى جلسـات تخصصى بـا ادارات عضو 
ستاد نموده است و تا کنون ارائه و تصویب طرح هاى 
بازآفرینى شهر گلپایگان به عنوان حوزه مورد مداخله 
شهردارى گلپایگان، ارائه پیشـنهادات و راهکارهاى 
عملى به شهرداران و دهیاران شهرستان گلپایگان در 
جهت تکمیل طرح هاى مناطـق مورد مداخله آنان و 
ایجاد همسویى بین ادارات در راستاى تحقق اهداف 
سـتاد بازآفرینى شهرسـتان، از جمله اقدامـات موثر 

شهردارى گلپایگان در جلسات مذکور بوده است.

نوسازى حمل و نقل 
عمومى؛مهمترین برنامه  دولت 
معــاون عمرانــى وزیر کشــور و رئیس ســازمان 
شــهردارى ها ودهیارى هاى کشور گفت: موضوع 
حمل و نقل اگر روزى براى انتقال بار و مسافر مطرح 
بود، امروز بعنوان یکى از مهمترین دغدغه هاى تمام 

افرادى است که در شهرها ساکن هستند.
محمد على افشانى با بیان اینکه موضوع حمل و نقل 
در گذشــته مورد کم توجهى قرار گرفته بود، اظهار 
داشت: خوشبختانه ردیف بودجه خوبى جهت قطار 
شهرى در سال آینده پیش بینى شده است، به همین 
جهت اکثر شهرهاى بزرگ باید قطار شهرى را یکى 

از اولویت هاى خود قرار دهند.
وى خاطرنشــان کرد: دو موضوع حمل و نقل درون 
شــهرى و توجه به بافت هاى فرســوده شهرى، از 
مهمترین برنامه هاى دولت براى سال آینده مى باشد.

روى خط

شــهردار طرق رود گفت: نقص هاى موجــود در مدیریت 
شهرى ،ناشى از مسائل مختلف، از جمله کمبود بودجه است 
و مجموعه شــهردارى تالش مضاعف خواهند کرد تا این 

کمى ها و کاستى ها برطرف شود.
جمشید اسماعیلى با اشاره به مسائل و مشکل هاى موجود در 
محالت منطقه کشه طرق رود اعم از محالت پریار، حصبر، 
ورتخته، باغ ناره، چال غازى، شــهرك عباس آباد ، الجه و 
مارچون بیان داشت: تامین 300 تن قیر براى آسفالت محالت، 
موضوع روشنایى جاده طرق رود به کشه و لزوم احداث منبع 
ذخیره آب شرب، از مهم ترین خواسته هاى مردم بود که در 
جلسه اى با حضور نماینده مجلس، فرماندار و اعضاى شوراى 

شهر مورد تایید قرار گرفت.
اسماعیلى تصریح کرد: این سه خواسته مطرح شده از طرف 
شهردارى و شوراى شهر پیگیرى شد، اما به نتیجه نرسیده 
است. وى ادامه داد: اداره راهدارى که مرجع تامین قیر است 

به صراحت نظر منفى اعالم و رفع تکلیف کــرد و در مورد 
روشنایى مسیر طرق به کشه نیز وزارت نیرو مسئولیت آن را 
به اداره راه داد و اداره راه نیز به دلیل کسرى بودجه اعالم کرد 
که روشنایى مســیرهاى طولى ممنوع است و اجراى مسیر 
فعلى بلوار باغستان پایین به طرق و طرق به یحیى آباد که هم 

اکنون ادامه دارد، از مصوبه هاى سال هاى قبل بوده است.
شهردار طرق رود اضافه کرد: مسئولیت احداث منبع ذخیره 
آب را نیز هیچ کدام از مراجع بر عهده نگرفتند و علت اصلى را 

آن را نیز کسر بودجه اعالم کردند.
وى خاطر نشــان کرد: با وجود این مشکالت و تاکید مردم 
بر بهسازى و زیر ســازى این محالت، شهردارى از طریق 
پیمانکار اقدام به زیرسازى و بهسازى معابر این منطقه کرده و 
امیدواریم  این اقدام تا آسفالت شدن محله ها ادامه یابد ولى در 
هر صورت، با تامین بودجه و یا تامین قیر در سریع ترین زمان، 

این معابر آسفالت مى شوند.

شهردار تیران از ارایه تخفیف 75 درصدى عوارض و پروانه 
براى سرمایه گذاران در بخش گردشگرى این شهرستان 

خبرداد.
پیمان شکرزاده با اشاره به ظرفیت هاى گردشگرى در این 
شهرستان اظهارداشــت: براى حمایت از سرمایه گذاران 
بخش خصوصى و ترغیب به ورود آنان به عرصه گردشگرى 
و تامین زیرساخت هاى این حوزه، طرح تخفیف اخذ پروانه و 

عوارض شهردارى پیش بینى شده است.
وى افزود: 75 درصد تخفیف عوارض و پروانه براى سرمایه 

گذاران در بخش گردشــگرى در شــهردارى تیران پیش 
بینى شده تا اینکه سرمایه گذاران با ورود به این عرصه، به 
تامین زیرساخت ها از جمله احداث هتل، اجراى طرح هاى 

گردشگرى و اجراى طرح بوم گردى کمک کنند.
شــهردار تیران با بیان اینکه ظرفیت هــاى تاریخى این 
شهرســتان قابلیت اجــراى طرح بــوم گــردى را دارد، 
خاطرنشان کرد: خانه هاى تاریخى تیران فرصت مناسبى 
براى ایجاد اقامتگاه هاى بوم گردى اســت که شهردارى 
با ارایه تخفیف، به احیاى ایــن خانه هاى تاریخى کمک 

مى کند.
وى همچنین با بیان اینکه محصول انگور این شهر از برند 
خاصى برخوردار است، یادآور شــد: پیش بینى برگزارى 
جشنواره انگور و همایش گردشگرى با حضور آژانس هاى 
مسافربرى پیش بینى شده تا با برگزارى چنین برنامه هایى 

به توسعه گردشگرى و رونق این عرصه کمک شود.
شکرزاده اضافه کرد: معرفى پتانســیل شهرستان تیران 
و کرون و جذب گردشــگر به رونق اقتصادى این منطقه 

منجر خواهد شد.

شــهردار آران وبیــدگل گفت:جلب رضایــت مردم با 
شیوه هاى قدیمى و سنتى امکان پذیر نیست .

رضا رمضانى اظهار داشت: باید از شیوه هاى نوین براى 
تسهیل و روان سازى روش ها و فرایندهاى ادارى براى 

خدمت سریع و آسان به مردم بهره برد.
وى با بیان اینکه اکنون نوبت مســئوالن اســت که در 
سازمان هاى محل خدمت خود به گونه اى عمل کنند 
که مردم در گیرودار روش ها و بروکراسى ادارى گرفتار 
نشوند، تاکید کرد: باید مدیران و کارکنان سازمان ها به 
مردم احترام بگذارند و با شــفافیت مسایل و مشکالت 

آنها را حل کنند.
شــهردار آران و بیدگل خاطرنشــان کرد: در طول پنج 
ماهى که از افتخار خدمتگذارى اینجانب در شهردارى 
مى گذرد، بارها با مراجعانى روبرو شده ام که یا مسایل 
و مشــکالت آنها مربوط به دوره هاى گذشته بوده و یا 
مربوط به ضعف هاى اساســى در بعضى از فرایندها و 

روش هاى کارى شهردارى است.
رمضانى ادامه داد: این مســایل و مشکالت مردم نشان 
مى دهد که بخشــى از مراجعات مردمى به شــخص 
شهردار یا ستاد مرکزى شهردارى، ناشى از پاسخگویى 

نامطلوب در برخى واحدهاى شهردارى است.
وى با تاکید بر اینکه براى جلب اعتماد و رضایت مردم 
باید از شــیوه هاى نوین اســتفاده کرد، گفت: افزایش 
اختیارات نواحى، واگــذارى اختیارات بــه معاونت ها، 

اصالح نظام اتوماســیون ادارى، اصــالح فرایندها و 
روش هاى کلیدى شــهردارى و آمــوزش کارکنان، از 
جمله فعالیت هایى است که از اول اسفند در دستور کار 

شهردارى قرار گرفته است.
وى ادامــه داد: با این اقــدام، عالوه بــر کاهش تعداد 
مراجعات، پاســخگویى به مردم در واحد مربوطه انجام 
مى شود و مردم بین واحدها دچار سردرگمى نمى شوند. 
شهردار آران و بیدگل گفت: سیستم، ساختار، فرایندها 
و روش هاى کار در شــهردارى مى بایست به صورت 
اصولى اصالح شــود، به گونه اى که تعداد مراجعان به 

شهردارى کاهش یابد.
وى با تاکید بر اینکه بخشــى از خدمات شهردارى باید 
به صورت اینترنتى ارایه شود، گفت: در بسیارى از موارد 
مردم نباید مجبور شــوند بین واحدها به دنبال کارشان 
سرگردان باشند و یا براى حل مسایل خود حتما معاونان 

یا شهردار را مالقات کنند.
وى افزود: با واگذارى اختیارات و نظارت سیســتمى و 
آموزش مناسب، کارکنان شــهردارى باید پاسخگویى 
مناسب به مردم داشته باشند و در صورتى که ضرورتى 
ندارد، از ارجاع کارها به ســایر واحدها یا حتى مدیران 
ســتادى پرهیز کنند.رمضانى اضافه کرد: در این راستا، 
ساختار و تشکیالت و روش هاى فعالیت دفتر تسهیل و 
پیگیرى شهردارى در حال طراحى است تا پاسخگوى 

مراجعات مردم و حل مشکالت آنها باشد.

با واگذارى اختیارات، کارکنان  باید پاسخگویى 
کمبود بودجه،علت نقص هاى موجود در مدیریت شهرىمناسب به مردم داشته باشند

شهردار طرق رود مطرح کرد؛

شهردار زرین شهر گفت: سرمایه  گذارى و جلب مشارکت 
سرمایه گذاران بخش خصوصى در امور مختلف، تنها راه 

نجات شهرها از رکود و مشکالت مالى است.
میثم محمدى  افزود: امروزه شــهرها بــه دلیل وجود 
پتانسیل هاى متعدد، فرصتى مناسب براى سرمایه گذارى 
در زمینه هــاى مختلف به شــمار مى آیند کــه با انجام 
مطالعات جامــع مى توان طرح هایى متعــدد را حتى در 

بازارهاى بین المللى ارایه کرد.
وى افزود: باید توجه داشــت در داخل و خارج از کشو،ر 
شــرکت ها و ســرمایه گذارانى هســتند که تمایل به 
سرمایه گذارى و یا همکارى در پروژه هاى شهرى دارند؛ 
از این رو برقرارى ارتباط دو طرفه مى تواند زمینه مناسب 

را مهیا سازد.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: باید توجه داشــت 
پروژه هاى مشــارکتى در بعد ســرمایه گذارى پتانسیل 
باالى  هر شهر و منطقه  را نشــان مى دهد و این مهم، 
عامل اصلى رشــد و توســعه متوازن شــهرى بوده و 
پیشــرفت همه جانبه را در آن منطقه بــه دنبال خواهد 

داشت.
وى ادامه داد: نباید فراموش کرد سرمایه  گذارى و جلب 
مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصى در امور مختلف 
عمرانى، اقتصادى، گردشگرى، تنها راه نجات شهرها از 
رکود و مشــکالت مالى بوده و قطعا سرمایه گذارى در 
حوزه هاى مختلف در شهرها سودآور بوده و مى تواند به 

رونق اشتغال و توسعه پایدار نیز کمک کند.
محمدى اضافه کرد: تشکیل پنجره سرمایه گذارى بسیار 
حایز اهمیت بوده و در این میان، تهیه بسته هاى سرمایه 

گذارى نیز باید داراى تنوع بسیارى باشند و از پروژه هاى 
کوچک تا پروژه هاى کالن در این پنجره سرمایه گذارى 
دیده شود تا بتوانیم به سالیق مختلف در حوزه سرمایه 

گذارى پاسخگو باشیم.

وى عنوان کرد: امروز بســته هاى گردشگرى در زرین 
شهر تعریف شده که این مهم مى تواند فراتر از زرین شهر 
و حوزه استان و حتى بین المللى باشد تا این پروژه ها، به 
یک جذابیت ملى و بین المللى جدید تبدیل شوند، چرا که 

یکى از مواردى که در حوزه گردشگرى باید به آن توجه 
شود، ایجاد جاذبه هاى جدید گردشگرى در شهر است که 
شاید سال هاست در این زمینه اتفاقات جدیدى صورت 

نگرفته است.

شهردار زرین شهر خبر داد

جلب مشارکت سرمایه گذاران 
تنها راه نجات شهرها 

نصف جهــان  تملک زایى زمین و ایجــاد کارگاه هاى  
مزاحم و نیمه مزاحم در حریم شــهرى مى تواند منبع 

درآمدزایى براى شهردارى ها باشد.
رئیس شوراى شــهر رضوانشهر، مشــارکت مردم در 
آزادسازى معابر را بســیار مهم دانست و گفت: یکى از 
مشکالت  عمده شهردارى شــهرهاى کوچک، عدم 

آزادسازى معابر است. 
عبدا...افشــارى در این باره به نصف جهان گفت: براى 
آزاد سازى معابر با مشکالتى روبرو هستیم از جمله این 
که قبل از مشخص شدن طرح جامع، طرح تفصیلى ارائه 
مى شود که این  مشکل ساز است. پس نیاز است طرح 
جامع که در آن کاربرى ها مشخص مى گردد اجرا شود 
و سپس طرح تفصیلى ارائه شود. در این باره طرح جامع 
شهرى رضوانشهر زیر 50 درصد اجرایى شده که علت آن 
بافت دوگاه شهرى و روستایى است و طرح تفصیلى هم بر 
اساس سرانه جمعیت سرانه تجارى و سرانه خدمات ارائه 
مى شود. شایان ذکر است سرانه جمعیتى در شهرهاى 
کوچک کم اســت. با توجه به این موضوع باید سرانه 
تجارى هم پایین باشد. وى در بحث درآمدزایى  به تملک 
زایى اراضى مجهول المالک اشــاره کرد و گفت: بنیاد 
مسکن  زمینى به متراز100 هکتاربه شهردارى واگذار کرد 
و ما هم قصد داریم براى توسعه حریم شهرى با مشارکت 
بخش خصوصى کارگاه هاى مزاحم و نیمه مزاحم در 
این زمین ایجاد کنیم کــه 10 درصد هزینه خدماتى از 

این کارگاهها  گرفته و به بنیاد مسکن پرداخت مى شود.

عدم آزادسازى
 معابر، مشکل شهردارى 

شهرهاى کوچک  

نصف جهان   دستگاه هاى خدمات رسان
 بایــد بیایند و زیر چتــر مدیریت واحد 
شــهرى قرار بگیرید به شــرط اینکه
بودجه هاى آنها هم بــا مدیریت واحد 

شهرى صحیح تقسیم  و توزیع شود.
رئیس شوراى شــهر خمینى شهر در 
تعریف خود از مدیریت واحد شهرى به 
نصف جهان گفت: مدیریت واحد شهرى 
مدیریتى است که امورات اجرایى یک 
شهررا به طور کامل مدیریت مى کند و 

این به نفع شهر، استان و کشور است.
عبدا... کیانى با بیان اینکه مدیریت واحد 
شهرى در برنامه سوم، چهارم و پنجم  
کشــور مطرح بوده گفت: با تحقق این 
طرح تمام ادارات دولتى و سازمان هایى 
که خدمات رسان هستند همچون اداره 
آب و فاضالب، شبکه بهداشت، آموزش 
و پرورش، اداره برق، شرکت گاز و...زیر 
چتر مدیریتى شــهردارى قرار خواهند 
گرفت و یک مدیریت واحد مى تواند کارها 
را با برنامه ریزى دقیق و حســاب شده 
اجرایى کند البته ناگفته نماند در صورت 
تحقق این مهم، باید ادارات و سازمان ها 

هم در واگذارى اختیارات همکارى کنند.

 سازمان ها در 
واگذارى اختیارات 

 همکارى کنند

شهردار تیران و کرون خبرداد؛ 

تخفیف 75درصدى براى سرمایه گذاران بخش گردشگرى
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شــهردار نطنز گفت: ســاماندهى ورودى هاى باغ شهر 
تاریخى نطنز، یکى از اولویت هاى شــهردارى تا پایان 

امسال است.
على پیراینده با اشاره به تالش هاى مجموعه شهردارى 
براى آماده کردن شهر و استقبال از سال نو، اظهارداشت: 
باغ شهر تاریخى نطنز به عنوان شــهر توریستى در ایام 
نوروز پذیراى گردشــگران داخلى و خارجى است و باید 
از همه ظرفیت ها براى میزبانى مطلوب از گردشــگران 

استفاده شود.
شهردار نطنز ســاماندهى ورودى هاى شــهر را یکى از

 اولویت هاى شــهردارى تا پایان امســال عنوان کرد و 

افزود: تسطیح و زیرســازى ورودى نطنز از طرف کاشان 
شامل خاکبردارى، خاکریزى و زیر کوبى است که با تدابیر 

اندیشیده شده توسط عوامل شهردارى اجرایى مى شود.
وى گفت: فضاى ســبز در دو طرف این مســیر طراحى 
و اجرایى مى شــود و این ورودى به زودى ســاماندهى 

خواهد شد.
پیراینده تاکید کرد: سیماى شهر براى گردشگران داخلى و 
خارجى باید چشم نواز باشد تا هم خاطره اى ماندگار براى 
گردشــگران رقم بخورد و هم جذب گردشگر با تبلیغات 
دیگر گردشــگرانى که در این شهر حضور پیدا مى کنند، 

رشد بیشترى داشته باشد.

 مدیر آمار و فناورى اطالعات شــهردارى کاشان با اشاره 
به نقش هوشمندســازى و مشارکت شــهروندى در حل 
مسائل شهرى گفت: در نقشــه همراه کاشان، امکان ثبت 
موقعیت اماکن مختلف این منطقه فرهنگى تاریخى اعم از 
گردشگرى، اصناف و واحدهاى تجارى با کمک شهروندان، 

به صورت رایگان فراهم شده است.
محمد بحرى با اعالم این که تهیه این نرم افزار از سال گذشته 
در دستور کار واحد فناورى اطالعات بوده، بیان داشت: این 
نرم افزار بر بستر اندروید فعال شده و  فرصت ثبت اطالعات 

محلى را براى شهروندان فراهم مى کند.
وى افزود: این طرح به تمامى شهروندان کاشانى و حومه آن 

نظیر قمصر، نیاسر، مشکات و آران و بیدگل اجازه مى دهد 
تمامى مکان هاى ویژه گردشگرى، خدماتى، تولیدى، ادارات 

و مراکز خدماتى محلى را در نقشه همراه کاشان ثبت کنند.
بحرى تصریح کرد: این نقشه الکترونیکى به عنوان حلقه 
ارتباطى بین شهروند و مراکز خدمات رسانى، نقش مهمى 
در رونق اقتصاد گردشگرى، حل مسائل ترافیکى، مسیریابى 
و بسیارى از دیگر موضوعات آتى ایفا مى کند. وى با تاکید 
بر ضرورت خودکفایى در تهیه زیرساخت هاى بومى، ادامه 
داد: از نظر مالحظات امنیتى، تمامى بســتر اطالعات این 
سیستم در دیتاسنتر مرکزى شهردارى بوده و هیچ ارتباطى با 

سرورهاى خارجى نداشته و قابلیت تغییر دارد .

امکان ثبت موقعیت اماکن 
مختلف کاشان در نقشه همراه

ساماندهى ورودى هاى نطنز 
تا پایان امسال

برنامه هاى شهردارى
 دولت آباد براى نوروز 97

شهردار دولت آباد گفت: برپایى نمایشگاه صنایع دستى، 
تور برخوار گردى به منظور آشــنایى مســافران با آثار 
باستانى و صنایع دستى شهرستان،  تهیه بروشور فرهنگى 
و ارسال نرم افزار نقشه از طریق بلوتوث در مبادى شهرى 
و برنامه هاى میدانى از جمله تئاتر خیابانى و اجراى برنامه 
هاى فرهنگى و شــاد در محل پارك هاى سطح شهر، 
گوشه اى از تسهیالت شهردارى دولت آباد براى نوروز 

97 است.
حمیدرضا فدایى در ادامه افزود: دســتگاه هاى خدمات 
رسان از جمله شــهردارى در ایام نوروز وظایف خاصى 
دارند و شهردارى با آماده سازى شــهر و ارائه خدمات 
به مســافران و ارج نهادن به شهروندان، وظایف خود را 

اجرایى مى کند.
وى همچنین خواست تا بازدید از تاسیسات عمومى مثل 
اسباب بازى ها،  رنگ آمیزى جداول خیابان ها، تعمیر و 
تکمیل مبلمان پارك ها،  گلکارى، برپایى سفره هفت 
سین نوروزى، آذین بندى و روشــنایى میادین اصلى 
شهر، جمع آورى نخاله هاى ســاختمانى و پاکسازى 
کامل ورودى ها، رفع ســد معبر،  بهبود روشنایى پارك 
ها و تعمیرات الزم در سرویس هاى بهداشتى در دستور 

کار قرار گیرد.
وى ضمن تاکید بــر اهمییت طرح آرامــش بهارى با 
محوریت بقاع متبرکه و اماکن زیارتى ویژه تحویل سال، 
اظهار داشت: این طرح یکى از تاثیرگذارترین اقدامات 
فرهنگى است که شــهروندان دولت آبادى نیز از آن به 
خوبى استقبال کرده اند. وى همچنین ضرورت خدمات 
رســانى در  اماکن مذهبى به دلیل استقبال شهروندان 

هنگام تحویل سال را خواستار شد.
شهردار دولت آباد در پایان گفت: تالش ما بر این است 
تا فضایى ایجاد کنیم که گردشگر در این فضا احساس 
امنیت و ارامش کند و به همین منظور آمادگى الزم در 
اجراى با کیفیت بهتر و بیشتر  برنامه ها به منظور استقبال 

از مسافران و گردشگران نوروزى را داریم.

کارخانه نوین شهرضا
 نباید مسکونى شود

عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: شهرضا نیاز به 
یک دید ویژه دارد،  اما در استان اصفهان مورد بى مهرى 

مسئوالن قرار گرفته است.
کمال خدادادى با اشــاره به این که در ســال هاى قبل 
قسمت هایى از شهرضا به مبارکه و جرقویه اختصاص 
پیدا کرد، بیان داشــت: با وجودى کــه این بخش ها از 
شهرضا گرفته شــده، اما هنوز این شهرستان به آن ها 
خدمات مى دهد، در حالى که بودجه شهردارى 30 میلیارد 
تومان است. وى با بیان این که فاز 5 و 6 سروستان باید 
به شهردارى واگذار شود تا خدمات ارائه شود، ابراز داشت: 
اگر این فازها به شهردارى اختصاص پیدا کند، بخشى 
از زمین هاى آن به پرسنل شهردارى، نیروهاى مسلح 

و کارمندان ادارات شهرستان اختصاص پیدا مى کند.
وى با اشاره به وضعیت کارخانه نوین شهرضا، خاطرنشان 
کرد: کارخانه نوین شــهرضا نباید به کاربرى مسکونى 
تبدیل شود، مالکان این کارخانه در سال هاى گذشته آن 

را از فهرست میراث فرهنگى خارج کردند.
این عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا ادامه داد: سال 
گذشــته یکى از طلبکاران با لودر به این کارخانه وارد 
شــده بود و قصد تخریب آن را داشت تا آهن هاى آن را 
به جاى طلب خود بردارد و باید هر چه زودتر این کارخانه 

تملک شود.

تشکیل شوراى ارتقاى سالمت 
کارکنان شهردارى شاهین شهر 
شوراى ارتقاى سالمت شهردارى شاهین شهر با حضور 
معاون پشــتیبانى و توسعه شــهردارى، دیگر معاونان 
شهردارى، مدیران عامل سازمان هاى تابعه شهردارى 
و برخى از مدیران در ســالن جلســات این شهردارى 

برگزار گردید.
احمدرضا پرى تبار، معاون پشتیبانى و توسعه شهردارى 
شاهین شهر و رئیس شوراى ارتقاى سالمت شهردارى 
در این جلسه گفت: ارتقاى سالمت کارکنان شهردارى 
در راستاى افزایش بهره ورى آنان مهم و ضرورى است.

وى در ادامه خواستار برگزارى مرتب و پیوسته جلسات 
شورا و ارائه راهکارهاى مناسبت براى ارتقاى سالمت 

کارکنان شهردارى شد.

روى خط

مدیر عامل ســازمان خدمات موتورى شهردارى کاشان 
گفت: این سازمان مشارکت چشمگیرى در فعالیت هاى 
عمرانى و خدماتى شــهر داشــته و در هفت ماه اخیر در 
بیش از 30 پروژه عمرانى و راهسازى حضور فعال داشته

 است.
 محمد رضا قنبــرى با بیــان اینکه ســازمان خدمات 
موتورى بازوى توانمنــدى در تمامى زمینــه ها اعم از 
پروژه هاى عمرانى و خدمات شهرى است، اظهار داشت: 
با انعقاد قرارداد با مناطــق پنجگانه و معاونت ها در قالب 
پیمانکار پروژه هــاى عمرانى وخدمات شــهرى، این 
سازمان توانسته به  شــعار اقتصاد مقاومتى جامه عمل

 بپوشاند.
وى افزود: این ســازمان در راســتاى کاهــش هزینه 
پروژه هاى عمرانى و خدماتى شــهردارى اقدام موثرى 
انجام داده و با عقــد قراردادها با ضریــب پیمان کمتر 
نســبت به پیمانکاران، باعث مى شــود هزینه پروژه ها  
کمتر شــده و در نهایت این امر به نفع مردم وشهردارى

 است.
■■■

مدیر عامل ســازمان خدمات موتورى شهردارى کاشان 
ادامــه داد: با توجه بــه وجود مشــکالت فروانى که در 
انجــام و به ثمر رســیدن پروژه هاى شــهرى پیش رو 
بود، این ســازمان توانســت با مدت زمان کم و با دقت 
فراوان پروژه هاى شــاخص شــهرى از جمله خیابان 
امیریه، معبر ســرفره، خیابان آخوند کاشــى، شــهداى 

محرم و خیابــان شــریعتى و...را مدیریــت و به پایان
 برساند.

وى خاطر نشان کرد: در پروژه هاى شهرى چون محور 

شریعتى-تقدیسى، مفتح، منتظران و...  به دلیل مشکالتى 
چون ترافیک، وجود تاسیسات، شبکه معابرو... پیمانکاران 
مشارکتى نداشتند و این ســازمان خدمات موتورى بود  

که در سه شــیفت پى در پى، با ســرعت و دقت باال این
 طرح هاى حســاس را با قیمــت ارزان تر نســبت به 

پیمانکاران  به نتیجه رساند.

■■■
  قنبرى در ادامه ضمن اعالم  این مطلب که در راستاى 
بهســازى ناوگان خدمات موتورى، ماشین آالتى چون 
جرثقیل20 تنــى، تانکر30 هزار لیترى، لــودر، کامیون 
و کارواش، تعمیر و به  چرخه فعالیت برگشــته اند؛ بیان 
داشت: در سال97براى نوسازى و خرید تعدادى کامیون 
وسیم تریلر براى حمل زباله، 10میلیارد ریال اعتبار نیاز 
داریم که امیدواریم با توجه به ضرورى بودن موضوع، این 

بودجه فراهم شود.
■■■

وى گفــت: بعضى پروژه ها مشــترك میان ســازمان 
خدمات موتــورى و معاونت خدمات شــهرى اســت 
و حمــل و جابه جایــى زبالــه تا محــل چالــه زباله 
از وظایــف ســازمان خدمــات موتــورى به شــمار 

مى رود.
مدیر عامل ســازمان خدمات موتورى شهردارى کاشان 
فعالیت هاى این سازمان را به دو بخش عمرانى و خدماتى 

تقسیم کرد و افزود:
ســاماندهى خیابان امیریه، -بهســازى خیابان صدره 
و ســرفره، معابر اصلى و فرعى بلوار صنعت، آبرســانى 
فضاى ســبز مناطق2و3و4 ، تامین ماشین آالت جهت 
پروژه هاى فضاى ســبز در ســطح شــهر و تسطیح و 
پاکســازى چاله نخاله ناجى آباد و وزین راه از اهم پروژه 
ها و فعالیت هاى عمرانى سازمان خدمات موتورى بوده

 است.

مدیر عامل سازمان خدمات موتورى شهردارى کاشان خبر داد؛

مشارکت سازمان خدمات موتورى
 شهردارى کاشان در30پروژه عمرانى و راهسازى 

معاون فنــى و عمرانى شــهردارى نجف آبــاد گفت: 
تقاطع غیرهمســطح شــهیدان حجتى که ساخت آن 
از حدود یک ســال پیش با بودجــه 12 میلیارد تومانى 
آغاز شــده، در حال حاضر بیش از90 درصد پیشــرفت 
فیزیکى داشــته و در صورت عدم بروز مشکل خاصى، 
نوروز امسال شــاهد بهره بردارى از این طرح خواهیم 

بود.
مهدى فاضل بیــان داشــت: عملیات رنــگ آمیزى 
نرده هــا در حــال اتمام اســت و همزمان بــا آخرین 
مراحل نصــب دیواره هاى پیش ســاخته زیــر تابلیه، 
در صورت مســاعد بودن شــرایط جــوى، ظرف چند 
روز آینده عملیات آســفالت تقاطع نیــز انجام خواهد 

شد.
فاضل از اجراى فونداســیون تابلوهاى راهنمایى مسیر 
و آماده شــدن پایه هاى مــورد نیاز خبــر داد و گفت: 
همزمان با تکمیل آخریــن مراحل مربــوط به تامین 
سیستم روشنایى پروژه، فضاى ســبز بیشتر نقاط طرح 
اجرا شده و در برخى قسمت ها شــاهد اجراى عملیات 
خاکریزى به منظور فراهم کردن بستر کاشت فضاى سبز

 هستیم.
■■■

فاضل در بخش دیگرى از ســخنان خود با اشــاره به 
مشــکالت ترافیکى تقاطع خیابان هــاى مطهرى و 
ریاضــى بیان داشــت: بــا توجــه بــه ورود همزمان 
ترافیک از ســه محور به این نقطه، شــاهد مشکالتى 
براى تــردد شــهروندان در ســاعات خاصــى از روز 
هســتیم که بــراى رفع این مشــکل، انجــام چندین 
اقدام به صورت همزمان در دســتور کار قــرار گرفته

 است.

معاون فنى و عمرانى شــهردارى نجف آباد از تعریض 
محدوده مقابل ســاختمان جدید هالل احمر به عنوان 
یکى از ایــن اقدامات نام بــرد و گفت: با ایــن کار که 
در آســتانه افتتاح رســمى این ســاختمان صورت مى 
گیرد، یــک بانــد ترافیکى به مســیر خیابــان اضافه 
مى شــود و همزمان در حال رایزنى بــراى ادامه این 
تعریض تــا کوچه مجاور شــبکه بهداشــت و درمان 

هستیم.
اجــراى بــا  همزمــان  کــرد:  اضافــه  وى 

 راســتگرد از ریاضى بــه مطهرى، بــراى حذف چند 
تیربرق و برخى موانع در مقابل ســاختمان فرماندارى 
در حــال رایزنى هاى الزم هســتیم تا پــروژه تکمیل

 شود.
■■■

معاون فنى و عمرانى شــهردارى نجف آبــاد از حذف 
ســاختمان ســابق بانک انصار در تقاطع خیابان هاى 
شــریعتى و ریاضى به عنوان دیگر اقدام صورت گرفته 
براى باز شــدن گره ترافیکى این نقطه نام برد و خاطر 
نشــان کرد: با آزادســازى کامــل این نقطــه، امکان 
اجراى یــک دور برگــردان براى بازگشــت خودروها 
به خیابان شــریعتى فراهم خواهد شــد کــه این کار، 
بخش زیادى از بار ترافیکى این نقطــه را روان خواهد 

کرد.
فاضل اضافه کرد: با توجه به تجربه موفق اجراى اولین 
چپ گرد نجف آباد در تقاطع خیابان هاى شــیخ بهایى 
و 17شهریور، تکرار مسیرى مشــابه در خیابان ریاضى 
در دســت مطالعه قرار گرفته تا با اخذ مجوزات قانونى، 
شاهد کاهش بیش از پیش مشکالت ترافیکى این نقطه

 باشیم.

تقاطع شهیدان حجتى در  نوروز افتتاح مى شود

شــهردار شــهرضا با بیان اینکه این شهرستان داراى 
340 هکتــار بافت فرســوده اســت، گفت: شــوراى 
دوره پنجــم دو پــروژه آزادســازى را آغــاز کــرده و 
با توجه بــه هزینه بــاالى آزادســازى، بایــد اعتبار 
اختصاص پیــدا کند تــا بافت فرســوده رونــق پیدا 

کند.
رحیم جافرى با اشاره به اینکه منطقه سروستان شهرضا 
داراى چهار فاز است که توافقات براى واگذارى فاز یک 
و 2 به شهردارى آغاز شده است، اظهار داشت: در فاز 3 و 

4 هیچگونه زمینى بابت 10 درصد تفکیک به شهردارى 
واگذار نشــده و مردم با مشــکالت عدم ارائه خدمات 

روبه رو هستند.
 وى با اشاره به ســکونت بیش از 30 هزار نفر در منطقه 
سروســتان افزود: چهار فاز منطقه سروســتان باید در 
اختیار شــهردارى قرار بگیرد، در سروستان هیچگونه 
فضاى ســبزى در فازهاى آن اجرا نشــده و بســیارى 
از ســرانه ها در فازهــاى سروســتان اجرایى نشــده 

است.

شــهردار شــهرضا همچنیــن با اشــاره بــه کارخانه 
تاریخى نوین شــهرضا بیان داشــت: کارخانه تاریخى 
نویــن بــا قدمــت 100 ســال داراى ارزش تاریخى 
بســیارى اســت و 47 هزار مترمربع مســاحت زمین 
آن اســت و تاکنون تملــک نشــده و بالتکلیف مانده

 است.
وى با اشــاره به بافت فرسوده شــهرضا، اظهار داشت: 
دولت در بافت فرســوده شــهرى 50 درصــد اعمال 
تخفیف کرده اســت، اما شــهردارى شــهرضا براى 
احیاى بافت فرســوده 70 درصد بــراى پروانه تخفیف

 مى دهد.
وى با بیان اینکه باید زمین براى آزادســازى خیابان ها 
در اختیار شهردارى شــهرضا قرار بگیرد، بیان داشت: 
در طرح جامع پیشــنهادى شــهرضا که در ســه ماهه 
نخست سال 96، از اســتاندارى به وزارت کشور ارسال 
شد، بیش از 51 هکتار از اراضى شهر مورد تصویب قرار 

نگرفت.
شهردار شــهرضا افزود: شــورایعالى وزارت کشور حد 
نصاب را در طرح بازنگرى ســال 88 مــالك قرار داده 
اســت که باید دوباره بازنگرى شود و طرح جامع هر چه 
زودتر ابالغ شود تا ســال آینده طرح تفصیلى شهر تهیه

 شود.

340هکتار بافت فرسوده  در شهرضا نیازمند اعتبار است

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
گفت: با اجراى طرح «تاکسى امدادگر» مى توانیم 
از ظرفیت نیروهاى تاکسیرانى و همچنین از ون ها 
و خودورهاى آنها در حوزه لجستیک و پشتیبانى 

استفاده کنیم.
مرتضى ســلیمى در مورد طرح تاکسى امدادگر 

اظهارداشت: در این طرح قرار است به راننده هاى 
تاکسى آموزش هاى الزم را بدهیم و سپس آنها را 

ساماندهى کنیم. 
رئیس ســازمان امــداد و نجات هــالل احمر 
در پاســخ به این ســوال که چه زمانى این طرح 
اجرایى مى شــود؟، افزود: هنوز تفاهم نامه  نهایى 
میان طرفین منعقد نشده است؛ به انتظارات هر 
دو طرف در ایــن تفاهم نامه توجه خواهد شــد، 
بنابراین امیدواریــم به توافق نهایى برســیم و 
بتوانیم از ظرفیت هاى این مجموعه در راستاى 

خدمت رسانى و کمک به مردم استفاده کنیم.
سلیمى اضافه کرد: با توجه به اینکه این راننده ها 
پراکندگى مناســبى دارند، اســتفاده از ظرفیت 
آنها براى تســریع خدمت رسانى مى تواند کمک 

مناسبى باشد. 

اجراى طرح «تاکسى امدادگر»
شــهردار دســتگرد گفت: بودجه پیش بینى شــده براى  در انتظار توافق نهایى

ســال آینده این شــهر هشــت میلیارد تومان است که
 از این مبلغ، 53 درصد سهم بودجه عمرانى و بقیه سهم هزینه 

هاى جارى است.
محسن تجویدى افزود: متاسفانه شهردارى دستگرد در زمینه 
درآمدهاى پایدار دچار مشــکالت اساسى است، به طورى 
که در سال 1395 سهم قابل توجهى از درآمد شهردارى از 
محل فروش امالك تامین شده که این موضوع بسیار مشکل 

بزرگى است.
شهردار دســتگرد خاطرنشــان کرد: در بودجه سال آینده 
نســبت به ســاماندهى درآمدهاى شــهردارى و کنترل 
هزینه ها اهتمام ویژه اى صــورت گرفته و قدم هایى براى 
شروع فعالیت هاى ســرمایه گذارى مشترك برداشته شده 
است. وى در پایان یادآور شد: شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر براى ساماندهى اوضاع شهردارى و ایجاد درآمدهاى 
پایدار عزم جدى داشته و در این راه نیازمند همدلى و همراهى 

تمام شهروندان خواهد بود.

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

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

روابط عمومى شهردارى قهجاورستان اعالم کرد: این شهردارى شروع به کارمرمت 
بقعه خواجه جنب گلزار شهداى قهجاورستان کرد.

همچنین روابط عمومى شهردارى قهجاورستان خبر از ساماندهى عالئم راهنمایى 
ورانندگى در شهرقهجاورستان توسط این شهردارى داد.

روابط عمومى شهردارى تیران اعالم کرد: تعدادى شیر هیدرانت در چند نقطه از سطح 
این شهر جانمایى و نصب شد.

عوارض نوسازى توسط مشتریان خوش حساب به شهردارى علویجه پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى علویجه، این افراد هرسال بصورت خودجوش 
وبدون دریافت قبض عوارض سالیانه وبدون اجبار قانون درمعامالت وغیره، اقدام به 

پرداخت عوارض سالیانه خود مى کنند.

اولین جلسه کمیسیون نامگذارى معابر شهر مجلسى برگزار شد.با حضور موسوى 
شــهردار و احمدپور و یلمه  ازاعضاى شوراى اسالمى شــهر مجلسى و تعدادى از 
کارمندان شهردارى این نشست برگزار شد و در مورد نامگذارى برخى از معابر فاقد 

نام سطح این شهر بحث و گفتگو گردید.

شهردار آران و بیدگل براى رفع مشــکل ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایى امید 
قول مساعد داد.

رمضانى با حضور در آموزشگاه اســتثنایى امید، از نمایشگاه کارهاى دستى، سایت 
کامپیوتر، آشپزخانه دانش آموزان متوســطه، کارگاه معرق و چند کالس درس این 

آموزشگاه بازدید کرد.
مشکالت آموزشگاه، مشکالت دانش آموزان و مشکل پرداخت هزینه سرویس ایاب 
وذهاب دانش آموزان توســط خانواده ها در این بازدید مطرح شد که شهردار آران و 

بیدگل قول رسیدگى به مشکالت این دانش آموزان را داد.

مرمت بقعه خواجه توسط شهردارى 
قهجاورستان

جانمایى و نصب شیر هیدرانت در چند 
نقطه از سطح تیران

پرداخت عوارض نوسازى توسط مشتریان 
خوش حساب شهردارى علویجه

برگزارى اولین جلسه کمیسیون 
نامگذارى مجلسى

قول مساعد شهردار آران براى رفع 
مشکالت دانش آموزان استثنایى 

 روابط عمومى شهردارى گز اعالم کرد: شهردارى و شوراى اسالمى شهر این شهر 
در نظر دارد به منظور حمایت از اشتغال و خودکفایى بانوان، در ایام نوروز غرفه هایى 

را به طور رایگان در اختیار بانوان قرار دهد.

واگذارى غرفه رایگان به بانوان در ایام 
نوروز در گز

بازدید کمیسیون کارشناسى سرمایه گذارى 
شهردارى مبارکه از کارخانه آسفالت

مستخدمین مدارس کاشان آموزش
 آتش نشانى فرا گرفتند

روابــط عمومى شــهردارى مبارکه اعالم کرد: اعضاى کمیســیون کارشناســى 
سرمایه گذارى شــهردارى مبارکه به اتفاق اعضاى شوراى اسالمى شهر و مدیران 

شهردارى هاى شهرستان مبارکه از کارخانه آسفالت بازدید کردند.

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى وخدمات ایمنى شهردارى کاشــان گفت: کلیه 
مستخدمین مدارس کاشان در راستاى برنامه ریزى هاى انجام گرفته بین آتش نشانى 
واداره آموزش وپرورش، تحت دوره آموزش مقدماتى، نکات ایمنى وآتش نشــانى را 

فراگرفتند.
محمد مسعود چایچى با بیان اینکه در این دوره آموزشى درحدود350 نفرشرکت داشتند، 
بیان داشت:در این دوره آموزشى مواردى چون آشنایى با وظایف ونحوه ارتباط با سازمان 
آتش نشانى در هنگام بروز حوادث، شناخت انواع طبقات آتش سوزى ونحوه مقابله با 
آنها، آموزش نحوه خروج اضطرارى درهنگام بروز آتش سوزى وفرار از دود، ارائه نکات 
ایمنى در خصوص خطرات، راه هاى پیشگیرى از خطرات وحوادث وسایل برقى آموزش 
داده شد.وى افزود:  این طرح آموزش ایمنى توسط مربیان وکارشناسان سازمان آتش 
نشانى وخدمات ایمنى کاشان در راستاى فرهنگ سازى ایمنى، افزایش آگاهى و آموزش 
شهروندان درجهت جلوگیرى از بروز حوادث و حریق، با توجه به برنامه ریزى هاى انجام 
گرفته در جهت اسکان مسافران در ایام نوروز درمدارس شهرستان والزام واهمیت این 

آموزش ها به مستخدمین که مستقیما با این مراکز رو در رو هستند، انجام شده است.

«فرش قرمز براى سرمایه گذاران در شهر نصرآباد که 
داراى ظرفیت هاى فراوان گردشگرى همچون وجود 
سیاه چادر عشایرى، صنایع دستى و... است پهن کرده 

و با مشوقاتى از آنان حمایت و استقبال مى کنیم.»
شهردار نصرآباد که به همراه رئیس و یکى از اعضاى 
شوراى اســالمى نصرآباد در گفتگوى اختصاصى با 
نصف جهان شــرکت کرده بود این مطلب را اعالم 
کرد و گفت: به زودى ما نمایشگاه دائمى سیاه چادر 
عشایرى و صنایع دستى را در پارك خانواده نصرآباد 
که مجموعه اى گردشگرى است با حضور نمایندگان 
اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى و استاندار 

اصفهان رسمًا افتتاح خواهیم کرد.
رضا غالمرضایى افزود: شهر نصرآباد در شمال غربى 
بخش جرقویه سفلى در فاصله حدود پنج کیلومترى 
شهر محمدآباد و بر سر راه اصلى جرقویه- شهرضا 
قرار دارد که از شــمال به کوه کاله قاضى، از جنوب 
به دهســتان رامشــه بخش جرقویه علیا، از شرق 
به محدوده شــهر محمدآباد و از غــرب به محدوده 

شهرستان شهرضا منتهى مى شود. 

جمعیت نصرآباد 7000 نفر است
وى جمعیت نصرآباد را به دو دسته تاجیک و عرب که 
عرب آن بیشتر عشایر است تقسیم کرد و عدد آن را 
هفت هزار نفر بیان کــرد و گفت: 60 درصد جمعیت 
نصرآباد عشایر و 40 درصد کشــاورز هستند این در 
حالى است که بخش جرقویه سفلى از لحاظ طبیعى، 
منطقه اى خشک و کویرى است که بارندگى در این 

منطقه بسیار کم بوده است.
شــهردار نصرآبــاد بــا 16 ســال ســابقه فعالیت در 
شهردارى هاى نجف آباد، فالورجان  و شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان گفت: نصرآباد در فاصله 75 کیلومترى 
اصفهان جزو شهرستان اصفهان بوده و داراى مردمى 
باصفا و فهیم اســت که همــواره در همه صحنه هاى 
انقالب اسالمى، حضورى فعال داشته و 23 شهید تقدیم 

نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران کرده است.

اجراى 27 پروژه از مهر تا بهمن
غالمرضایى از اجراى 27 پــروژه عمرانى بزرگ و 
کوچک از مهرماه تا بهمن ماه سال جارى در نصرآباد 
خبر داد و گفت: آســفالت مســکن مهر در 10 هزار 
مترمربع با هزینه ســه میلیارد ریال، ساماندهى بلوار 
ورودى و زیباسازى آن با شــن رنگى با هزینه 400 
میلیون ریال، رنگ آمیزى جداول ســطح شــهر با 
کیفیت مطلوب با هزینه 200 میلیون ریال، زیرسازى 
و آســفالت معابر سطح شــهر و روکش و لکه گیرى 
بعضى از معابر در 6 هزار مترمربع، زیرسازى و آسفالت 
کندروى جنب بلوار اصلى شهر و جنب سوله صالحین 
شهر، ســاماندهى آرامســتان و اجراى زیرسازى و 
آســفالت قطعه 2 آرامستان، اجراى ســرعت گیر با 
هماهنگى شــوراى ترافیک فرماندارى، پیگیرى و 
آزادسازى خیابان ســى مترى (مرحله دوم)، اجراى 
پروژه میدان ورودى شهر، ساماندهى گلزار شهدا و... 
از پروژه هاى اجرا شده عمرانى در شهر نصرآباد است.

این شــهردار 42 ســاله خاطرنشــان کرد: دیدار با 
مسئوالن کشــورى و اســتانى، دیدار با نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى به ویژه 
دکتر کامران، دکتر فوالدگر،  خانم تاج الدین و دکتر 
عابدى، دیدار با اعضاى شــوراى اسالمى اصفهان، 
دیدار با خانواده هاى شهداى شهر نصرآباد، برگزارى 
جلسه هاى محله محور براى پیگیرى رفع مشکالت 
مردم، فرهنگسازى ساخت و ساز با اخذ صدور پروانه 
و جلوگیرى از ســاخت و ســازهاى غیرمجاز، خرید 

ماشــین آالت و تجهیزات براى شهردارى نصرآباد، 
خرید و نصب اسباب بازى پارکى کودکان و تجهیزات 
مبلمان شهرى، پرداخت بخشى از دیون پیمانکاران، 
پیگیرى تجهیز آتش نشانى، خرید و کاشت گل فصلى 
 LED با هزینه 120 میلیون ریال، خرید و نصب پرچم
خطى در ورودى شهر روى پایه هاى چراغ با همکارى 
برق منطقه  از ســمت میدان صاحب الزمان(عج) و 
میدان اصلى خیابان امام خمینى(ره)، برگزارى مراسم 
مختلف فرهنگى و مذهبــى، ارائه تخفیف عوارض 
ساختمان با مصوبه شوراى شهر و تأیید فرماندارى، 
برگزارى جشــن انقالب با حضور بى سابقه بیش از 
دو هزار و 500 نفر با اهــداى جوایز ویژه و... از دیگر 

اقدامات انجام شده، به شمار مى رود.

نصرآباد داراى پایگاه نجوم مى شود
غالمرضایى گفت: در سال آینده نیز تالش داریم تا 
با جذب سرمایه گذار، با توجه به بازدید هیئت نجوم 
اصفهان از شهر نصرآباد، نسبت به ایجاد پایگاه نجوم 
در نصرآباد اقدام کنیم. از سوى دیگر از نماینده آستان 
قدس رضوى براى بازدید از شهر نصرآباد دعوت شد 
تا کارگروهى تشکیل شــود و براساس تفاهمنامه با 
تعاونى عشــایرى بتوانیم محصوالت کشــاورزى، 
صنایع دســتى و... را به آنان ارائــه دهیم و درآمدى 

مستمر ایجاد کنیم.
وى خواستار مشــارکت ســرمایه گذاران در ایجاد 
ایستگاه C.N.G که مقدمات آن فراهم شده گردید و 
از شرکت گاز اصفهان نیز خواست تا همکارى مطلوب 

را در این راستا داشته باشد.

محصوالت تولیدى توسط عشایر
شهردار نصرآباد محصوالت کشاورزى، فرش زیباى 
عشایر که به دســت بانوان این شهر و بدون نقشه و 
ذهنى بافته مى شــود و رنگ آن 100 درصد گیاهى 
اســت، قالیچه، قندان پارچه اى، توبره و کیف دستى 
سنتى، لبنیات محلى، کشک، قارا، قرقوروت، روغن 
حیوانى و... را مهمترین محصوالت عشایر براى ارائه 

در نصرآباد برشمرد.

 35 درصد جمعیت، تحت پوشــش 
کمیته امداد

غالمرضایى البته به این نکته اشاره کرد که با توجه 
به خشکســالى و وضعیت نامطلوب کشاورزى، 35 
درصد کل جمعیت نصرآباد تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینى(ره) قرار دارند که اگر حمایت هاى الزم از 
سوى مسئوالن و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى و جذب مشارکت سرمایه گذاران با 
توجه به مزیت هاى این شهر صورت گیرد، بیکارى 
تا حدودى برطرف شــده و براى جوانان مســتعد و 

تحصیلکرده این شهر اشتغالزایى خواهد شد.
وى مى گوید: در آینده نصرآباد در ورودى و خروجى 
شهر، عنوان «نصرآباد شــهر غیرت و قناعت» را به 
خود خواهد دید و مسیر نصرآباد به شهرضا دو بانده 
و ترانزیتى مى شود که کارى ارزشمند بوده و از بروز 

تصادفات احتمالى جلوگیرى خواهد شد.

افزایش بودجه نصرآباد
شهردار نصرآباد بودجه سال جارى این شهر را 1/5 
میلیارد تومان بیان کــرد و گفت: تاکنون بیش از 70 
درصد این بودجــه تحقق یافته و بــا توجه به اینکه 
این شــهر منطقه محروم به شمار مى رود براى سال 
آینده بودجه به میزان دو میلیــارد تومان پیش بینى 

شده است.

وى بیکارى را از مشکالت اصلى نصرآباد دانست و 
افزود: امید است با حمایت نمایندگان مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اســالمى به ویژه دکتر کامران و 
به کمک ســرمایه گذاران و همکارى بیشتر مردم با 
شهردارى شاهد اشتغال جوانان خوش فکر و در نتیجه 

رونق اقتصادى و رفع بیکارى باشیم.

 اولویت با محله محورى است
شهردار نصرآباد گفت: محله محورى همواره مدنظر 
بوده ودر این راستا شهردار و اعضاى شوراى اسالمى 
هر ماه به یکى از محالت شهر رفته و مسائل بررسى 

مى شود.
غالمرضایى گفت: یکسان بودن تعرفه نظام مهندسى 
در نصرآباد با اصفهان، موجب شده تا مردم این شهر 
به سوى ساخت و ساز غیرمجاز علیرغم اطالع رسانى 
ما براى مراجعه به شــهردارى براى صــدور پروانه 
بروند. این در حالى است که ما با معاون امور عمرانى 
استاندارى براى کاهش میزان تعرفه در این شهر در 
مقایسه با اصفهان، نامه نگارى کرده ایم و قرار است 
تمهیداتى در این زمینه صورت پذیرد که اگر این امر 
تحقق یابد ساخت و ساز در شهر مطلوب تر خواهد بود.

 کمبود پزشک
شهردار نصرآباد مى گوید: علیرغم تالش هاى دکتر 
عابدى نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
و خانم ابوفاضلى رئیس مرکز بهداشت شماره 2، ما 
در نصرآباد در حالى که از نظر قانونى باید دو پزشک 
داشته باشیم ولى یک پزشک داریم، که پاسخگوى 
بیماران نیســت و در این زمینه باید مسئوالن بیشتر 

همت کنند. 
■■■

رئیس شوراى اســالمى نصرآباد هم به نصف جهان 
گفت: براى انتخاب شــهردار در دوره جدید، ما 15 
نفر را زیر نظر داشــتیم که در نهایــت پس از دو ماه 
مذاکره با 12 نفر به این نتیجه رسیدیم که آقاى رضا 

غالمرضایى را به عنوان شهردار برگزینیم.
حسین عرب مختارى یکى از دالیل کاندیدا شدن در 
شورا را برطرف کردن مشکالت بیکارى در نصرآباد 
و ایجاد اشتغال براى جوانان شهر اعالم کرد و گفت: 
65 تا 70 درصد عشایر ساکن در نصرآباد، در گذشته 
با تولید محصول و دامدارى و کسب درآمد، مشکلى 
براى معیشت خود نداشــتند و حتى به نیازمندان هم 
کمک مى کردند اما متأســفانه بر اثر خشکســالى، 
گرانى علوفه و آذوقه و ســختگیرى برخى از ادارات، 
عشایر ساکن در شهر به 25 درصد کاهش یافته و بقیه 
شهرنشین شده اند و عشایر ســاکن هم بیکارند و بر 
تعداد مددجویان نصرآباد افزوده شده است. رفع این 
مشکالت مستلزم کمک دولت و نمایندگان مجلس 
شوراى اســالمى اســت وگرنه با افزایش بیکارى، 

نارضایتى ایجاد خواهد شد. 
وى البته به نکته جالبى اشــاره کرد و گفت: قبل از 
اینکه وارد شورا شــوم با کمک حاج آقا فرهنگ امام 
جمعه قبلى نصرآباد، کمیته امداد و از ســوى خیریه 
صاحب الزمان(عج) مبادرت به راه اندازى خیاط خانه 
و جذب بانوان و افراد ضعیف از نظر اقتصادى کردیم. 
ولى با این همه امروز این خیاط خانه بازار کار ندارد و 

نیازمند حمایت است. 
عرب مختارى اذعان کرد: با کمک یکى از اعضاى 
شورا، سرمایه گذار براى یک کارگاه بسته بندى پیدا 
کرده ایم و دکتر کامران و دکتــر عابدى نمایندگان 
مــردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى هم 
همکارى کرده اند و این سرمایه گذار هم معتقد است با 

ارائه تسهیالت کم بهره به میزان صد میلیون تومان، 
در این کار براى 200 جوان مســتعد و تحصیلکرده 
شــهر نصرآباد، اشــتغال ایجاد مى کند که تاکنون 

قول هایى هم داده شده ولى عملیاتى نشده است.

 مشکل 20 ساله
وى کمبود پزشــک و دندانپزشــک در نصرآباد را 
مشکل 20 ساله این شــهر بیان کرد و گفت: باید از 
خانم ابوفاضلى مدیر مرکز بهداشت شماره 2 صادقانه 
براى همکارى هاى شایسته قدردانى کرد ولى هنوز 
کمبود پزشک و دندانپزشک در این شهر حل نشده و 

باید مسئوالن در این زمینه یارى دهند.
رئیس شــوراى اســالمى نصرآباد اظهار کرد: ما در 
شــهر نصرآباد ع لیرغم اینکه این شــهر از امکانات 
کافى ورزشى برخوردار نیســت ولى در رشته هاى 
مختلف مانند ورزشــهاى رزمى، فوتبال،فوتســال، 
والیبال برادران و خواهران داراى مقامهاى انفرادى 
کشورى و استانى(اول،دوم وسوم کشورى واستانى) 
ودررشته هاى تیمى استانى و شهرستانى داشته ایم 
که از مســوولین ورزشى اســتان تقاضامندیم نگاه 

ویژه اى به این شهر داشته باشند.
عرب مختارى از برگزارى 50 جلسه و 70 مصوبه در 
شوراى اسالمى نصرآباد خبر داد و گفت: 60 درصد 
مصوبات شوراى اســالمى نصرآباد، تاکنون اجرایى 

شده است. 
وى با تشــکر از همکارى مردم فهیم نصرآباد گفت: 
در آینده نزدیک با همکارى بانک ملى، عابربانک در 

یکى از نقاط شهر راه اندازى مى شود.
■■■

یکى از اعضاى شوراى اسالمى نصرآباد هم که شهردار 
و رئیس شوراى اسالمى را در این گفتگوى اختصاصى 
همراهى کرده بود گفــت: دغدغه خدمــت به مردم 
انگیزه اى براى حضور در دوره جدید شورا بود تا بتوانم 

نقشى در حل مشکالت مردم شهر داشته باشم.
مرضیه نکویــى افزود: مردم خــوب و آگاه نصرآباد در 
انجام کارهاى فرهنگى همواره پیشقدم بوده و حضور 
گسترده در راهپیمایى هایى که به مناسبت هاى مختلف 
برگزار شده و همچنین در عرصه هاى سیاسى- انقالبى 
داشته اند. وى که دومین بانو در عرصه سیاست نصرآباد 
است، مى گوید: در گذشته بانوان معموًال نادیده گرفته 
شده اند و به مشکالت آنان رسیدگى نمى شد. ولى امروز 
بانوان شهر با میل و رغبت براى حل مشکالت خود به 
شورا مراجعه مى کنند و ما نیز پیگیر حل مشکالت بانوان 
و حتى خانواده هایشان هستیم و در حد امکانات به آنان 

کمک مى کنیم.
نکویى با بیان اینکه بانوان ورزشکار نصرآباد در ورزش 
هم حرف براى گفتن دارند، گفت: ما توانســتیم زمینه 
اشــتغال 40 نفر از بانوان را در کارگاه بسته بندى که با 
پیگیرى هاى مستمر در شهر استقرار یافته ایجاد کنیم 
و به دنبال اخذ تسهیالت براى سرمایه گذار  آن هستیم 
تا این کارگاه توسعه یابد.وى البته به این نکته نیز اشاره 
کرد که انتظــارات مردم به خصوص بانوان در شــهر 
نصرآباد باید به گونه اى باشــد که ما از نظر قانونى قادر 

به اجراى آن باشیم.
■■■

شایان ذکر است اعضاى شوراى اسالمى شهر نصرآباد 
پنج نفر به اســامى نصرا... عرب صالحــى، احمدرضا 
نیکبخت، مرضیه نکویى، رحمــت ا... عرب مختارى و 
حسین عرب مختارى هستند که به گفته رئیس شورا 
با تعامل مطلوب با شهردار، همگى هماهنگ سعى در 
اجراى پروژه ها و ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان 

نصرآباد دارند.

شهردار نصرآباد در گفتگو با نصف جهان:شهردار نصرآباد در گفتگو با نصف جهان:

از حضور سرمایه گذاراناز حضور سرمایه گذاران
 در نصـرآباد استقبـال مى شود در نصـرآباد استقبـال مى شود

ساسان اکبرزاده


