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اتصال اصفهان به اهواز با ریل

کنایه عجیب جاللىدرمان شگفت انگیز زانو درد با ازن تراپى  انتخاب مسئول جدید کار گروه سالمت بسیج جامعه پزشکىحج تمتع 96 تحت هیچ شرایطى منتفى نمى شودجنجال بر سر حاج احمد ورزشسالمتاستاناجتماع
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10 درصد واگذارى ها
به بخش خصوصى محقق شد

کمبود نیروى انسانى آموزش
 و پرورش در آینده

5 دلیل براى اینکه 
بایـــد

 مالیات پرداخت کرد

مسیحیت واقعى را
 در«اکسیدان» دیدم 

افزایش «اوردوز» بین معتادان 
به دلیل گران شدن شیشه است 

14

کالهبردارى 2 میلیاردى
 از داخل زندان  

چرا استارت آپ ها شکست خوردند؟

روزگار سپرى شده مردان متفاوتروزگار سپرى شده مردان متفاوت
آیا شهردار و استاندار فعلى اصفهان، شانس دوباره براى تصاحب کرسى هایشان را دارند؟ آیا شهردار و استاندار فعلى اصفهان، شانس دوباره براى تصاحب کرسى هایشان را دارند؟ 

5

در سمینار مدیریت توزیع و پخش در فضاى رقابتى مطرح شد

جهان نما

حضور جهانگیرى 
خواسته

 رئیس 
دولت اصالحات
 بود

2

حسین مرعشى طى گفتگویى با ماهنامه اندیشه پویا، 
ناگفته هایى درباره ثبت نام نامزد پوششى اصالح طلبان 

در انتخابات اخیر ریاست جمهورى 
بیان کرد. مرعشى با اشاره به 

روند انتخاب جهانگیرى 
براى حضور در 

رقابت هاى 
انتخابات 
گفت: ...

معاون سیاسى وزیر کشور تصریح کرد: 
قانون انتخابات ما داراى نقص هایى است 

که از جمله بحث تعریف رجل سیاسى 
و گذاشتن شرط سنى براى ثبت نام در 

انتخابات ریاست جمهورى است که باید 
براى این موارد فکرى کرد.

على اصغر احمدى با 
بیان اینکه در برخى 

برنامه هاى  ...

2

بحث
 رجل سیاسى 
از نقایص 
قانون انتخابات 
است

یوس آلمان و   پانیونیوسکعبه آمال، دسته 2 آلمان و   پانیونیوس یو پ نو وسم و پانیونیوسپ آلمانو لکعبه آمال، دسته 222 م دستهلب آمال، 222کعبه
کارلوس کى روش همیشه بر کار خود در ارتباط با تیم 
ملى فوتبال ایران مهر تأیید زده و استقالل او بر این 
پایه استوار است که چون در بدو ورودش 
به ایران (پنج سال 
و اندى) فقط 
یک لژیونر در 
اروپا داشتیم و حاال 15 نفر داریم قطعاً تالش او در 
شکوفایى بازیکنان ما تأثیر سترگى داشته است.

سرمربى پرتغالى تیم ملى ایران البته در سازماندهى 
تدریجى و نرم و آرام یک تیم محکم و با برنامه از 
منظر دفاعى عالى کار کرده اما یک نکته مهم نیز 
وجود دارد و آن تغییر بافت و شکل و محل حضور ما در 
فوتبال اروپا در قیاس با گذشته است. درست است که 
طبق محاسبه و معادله کى روش تعداد لژیونرهاى ما 
در اروپا 15 برابر شده،....

استاندار خوزستان جزئیات یک طرح مهم حمل و نقل کشورى را اعالم کرد

معرفى کارت شبکـــــه
 10 گیگابیت ایسوس
 با قیمت زیر 100 دالر

پ چ

آگهى تجدید مناقصه عمومى

محمد شرفا محمد شرفا – – شهردار مبارکهشهردار مبارکه

نوبت اول

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تائید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى(مجاز) ارجاع کار.

ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه هاى مذکور
ج) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 5٪ مبلغ کل برآورد اعتبار؛ بصورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در وجه شهردارى مبارکه.
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه – میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها(031-52402021)

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال بابت پروژه 
تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى تا روز سه شنبه مورخ 1396/5/3

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى: تا روز پنجشنبه مورخ 1396/5/5 تا پایان وقت ادارى
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 13 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1396/5/7

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

مدت انجام کاربرآورد اعتبار(ریال)عنوان پروژهردیف

3 ماه4,000,000,000خرید، نصب و راه اندازى تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت شهر مبارکه1

 آگهى تجدید فراخوان عمومى 
انتخاب سرمایه گذار

محمد شرفا- شهردار مبارکه محمد شرفا- شهردار مبارکه 

نوبت دوم

شهردارى مبارکه با استناد مجوز شماره 1396/02/27 کمیسیون هیأت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد نسبت به تکمیل 
مجتمع تجارى شریعتى با جذب  سرمایه گذار  به روش B.O.T به شرط اموال منقول و بهره بردارى بصورت فروشگاه بزرگ 

اقدام نماید. 
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

تاریخ فروش اسناد فراخوان: در ساعات ادارى تا روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 
- پیشــنهاد دهندگان مى توانند پیشــنهادهاى خود را همه روزه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 

1396/04/28 به دبیرخانه محرمانه شهردارى مبارکه تسلیم نمایند. 
زمان تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 13 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1396/04/31 

- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آدرس محل نام پروژهردیف
پروژه

مساحت عرصه 
(مترمربع)

مساحت اعیانى 
آورده طرف آورده شهردارى(مترمربع)

مشارکت
نوع 

مشارکت

1
تکمیل مجموعه تجارى 
شریعتى و بهره بردارى 
بصورت فروشگاه بزرگ 

بلوار 
8005400شریعتى 

ساختمان در حد 
اتمام سفت کارى 
و انجام قسمتى از 

نازك کارى 

اتمام نازك کارى 
و تأسیسات 

برقى و مکانیکى 

B.O.T به 
شرط اموال 

منقول 

13

آگهى تجدید مزایده

محمدمهدى فردوسى مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آبادمحمدمهدى فردوسى مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد

نوبت اول

آگهى مناقصه 96/19

 مدیریت مخابرات منطقه اصفهان مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

نوبت اول

سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد باستناد مصوبه شماره 95/3532 مورخ 1395/11/11 شوراى محترم اسالمى شهر اماکن زیر را با 
شرایط و مشخصات موجود به صورت اجاره بهاء یکساله واگذار مى نماید:

شرکت مخابرات ایران(مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد انجام خدمات جامع امور مشترکین مخابرات شامل پاسخگوئى اطالعات 118 و خدمات 
مشترکین کلیه سرویسها در شهرستانهاى منطقه 2 استان اصفهان را بصورت رکوردى با برآورد 19,682,000,000(نوزده میلیارد و ششصد و

 هشتاد و دو میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 670,000,000 ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى واجد شــرایط که داراى گواهى صالحیت ایمنى پیمانکارى و تاییدیه صالحیت کار معتبر از اداره کل

 تعاون کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت بعمل مى آید.
از تاریخ 96/4/17 لغایت 96/4/27 جهت دریافت استعالم ارزیابى و اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 300,000 ریال به حساب 
جارى 1640740762 بانک ملت(شناسه واریزى 13000801127192) به مدیریت مخابرات منطقه اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان 

شماره 2 اطاق 216 مدیریت تدارکات و یا جهت خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت TADAROKAT.TCE.IR مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید به آدرس سایت اینترنتىwww.TCI.ir,www.TCE.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 36660141 و 

یا 36660059 تماس حاصل نمایند.
متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکتهاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان 

واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه:

1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.

3- ارجاع کار به شرکتهاى ایرانى و یا مشارکت شرکتهاى ایرانى – خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف ایرانى 
میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشائى مى شود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم را کسب کرده باشند. 

مشخصاتردیف
قیمت پایه

ماهیانه(ریال)

5/000/000اجاره قسمتى از ساختمان واقع در ضلع جنوب شرقى فرهنگسراى خارون جهت مجموعه فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگى (کتاب و بازى و ...)1

- پیشنهاداتى که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتى که بعد از وقت ادارى مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

- کمیسیون عالى معامالت و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صالحیت و اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیربط مى باشد.

- هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
- مزایده داراى شرایط خصوصى مى باشد. (سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

- نوع طراحى، ایجاد، ساخت و بهره بردارى از کلیه بندهاى مزایده بایستى  با نظر و تایید کتبى سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد انجام 
پذیرد.

- لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1396/5/4 در ساعات 
ادارى به امور مالى سازمان رفاهى تفریحى واقع در بلوار بهارستان جنب مجموعه تاریخى هفت برج خارون سازمان رفاهى تفریحى شهردارى 

نجف آباد مراجعه نمایند. تلفن تماس: 42658053
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عضو جامعــه روحانیت مبارز بــا بیان اینکــه عبارت 
«آتش بس» براى من به مفهوم کنارگذاشتن اختالفات 
اســت گفت: وقتى دو گروه بــا هم اختــالف دارند و 
اختالفاتشان به ضرر نظام اســت باید اختالفات را کنار 
بگذارند و به هم دیگــر تیراندازى نکننــد. همدیگر را 
تحقیر نکنند، بلکه براى مصالح کشور و ملت اقدام، قیام 

و حرکت کنند. 
حجت االسالم والمســلمین محمدتقى رهبر ادامه داد: 
امروز روزى است که همه باید دست به دست هم بدهیم. 
این 42 میلیون مردمــى که در این اوضــاع و احوال با 
وجودى که از وضع زندگى و معیشت شــان ناراضى هم 

هستند، اینگونه به میدان آمدند را قدر بدانیم. مردم کارى 
به اصالح طلب و اصولگرا ندارند و هرکس هر عقیده اى 
دارد براى خودش اســت. اما انتظار دارند اصالح طلب 
و اصولگــرا در مجلس،  دولت و حکومــت و در هر کجا 
که هستند، دست به دســت هم دهند به جاى اینکه به 
همدیگر تیراندازى کنند. افراد باید این تیرها را به طرف 
دشمن نشانه بگیرند و نیروهایشان را براى ساختن کشور 

به کار ببرند. 
وى افــزود: اینکه گروه هاى سیاســى با هم باشــند و 
آتش بس و صفا و صمیمیت داشته باشند، براى مصالح 

کشور به جاى خودش درست است.

معاون سیاسى وزیر کشور تصریح کرد: قانون انتخابات 
ما داراى نقص هایى است که از جمله بحث تعریف رجل 
سیاسى و گذاشتن شرط سنى براى ثبت نام در انتخابات 
ریاست جمهورى اســت که باید براى این موارد فکرى 

کرد.
على اصغر احمدى با بیان اینکــه در برخى برنامه هاى 
صداوسیما در دوران انتخابات ریاست جمهورى جانبدارى 
دیده مى شد، اظهار داشت: اینکه یک سایت یا روزنامه که 
با اموال عمومى اداره مى شود، بیاید و در دوران انتخابات، 
جانبدارانه عمل کند یا اینکه صداوسیما - با وجود زحماتى 
که مسئوالن این سازمان متحمل شدند - در برنامه هایى 

مثل «منطقه آزاد»، فضایى را به وجود بیاورد که هرچند 
گفته شــود این برنامه ارتباطى با برنامه هاى تبلیغاتى 
کاندیداها ندارد اما بحث هایــى جانبدارانه در آن مطرح 
شود، پسندیده نیست. وى با اشاره به لزوم الکترونیکى 
شــدن انتخابات و اصالح قانون در ایــن زمینه، افزود: 
بحث الکترونیکى کردن انتخابات ریاست جمهورى در 
موضوعات احراز هویت کســانى که مى خواستند رأى 
دهند، صدور برگه رأى و شــمارش رأى و سایر موارد، 
مطرح اســت که باید به آن توجه شــود تا با اعتماد به 
کارپردازان و مهندســان ایرانى اجازه دهیم که سخت 

افزارها و ابزار الزم را در این زمینه فراهم کنیم.

مردم کارى به اصالح طلب و 
اصولگرا ندارند

بحث رجل سیاسى از نقایص 
قانون انتخابات است

جزئیاتى از 
محل بیعت  تروریست ها

معاون امنیتى و انتظامى وزیر کشـور    تسنیم|
جزئیاتى از محل بیعت تروریست هاى داعشـى ارائه داد. 
حسین ذوالفقارى گفت: اعضاى گروه تروریستى که مدتى 
پیش در تهران دست به اقدامات تروریستى زدند، در منزلى 
با رئیس این گروه تروریستى بیعت کردند که آن محل یک 
منزل استیجارى بود. وى ادامه داد: این افراد توانسته بودند 
با سوءاستفاده از خألهاى موجود، با عنوان جعلى در حاشیه 
شهر کرمانشاه خانه اى را اجاره کنند و تمام تجهیزات خود 
را به آنجا منتقل کـرده و در آن محل با رئیـس این گروه 

تروریستى بیعت کنند.

منتظر وزراى زن هستیم
  ایسنا| موالوردى معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: 
ما با کسانى که تصمیم گیر هستند در مورد حضور زنان در 
کابینه بعدى رایزنى کردیم، نظر رئیس جمهور هم ان شاءا...
براى حضور زنان در کابینه مثبت است.در ارتباط با سقف 
و کف سهمیه حضور زنان صحبت نمى کنیم. پیشنهادات 
را دادیم و آن را تکمیل مى کنیم و هر روز هم به گزینه ها و 
پیشنهادهاى جدید مى رسیم و آن را اعالم مى کنیم. البته 
کسـى که به عنوان وزیر و عضو کابینه است، باید حداقل 

شاخصه هایى را داشته باشد.

قرار داد با توتال ریسک را
 کمتر مى کند

  عصر ایران| علی مطهري نایب رئیس مجلس 
در مورد قرارداد ایران و توتال وهجمه هایی که دراین زمینه 
برخی افراد به دولت وارد می کنند گفت: این قرارداد یک 
اقدام بسـیار خوبی بود و در چنین شـرایطی که آمریکا به 
دنبال تحریم هاي جدید است این همکاري باعث شد که 
اعتماد کشورهاي خارجی به ایران بیشتر شود. نماینده مردم 
تهران ادامه داد : با این همکاري ریسک سرمایه گذاري در 
ایران براي کشورهاي خارجی کمتر مى شود و این قرار داد 

یک امتیاز مثبت براي دولت یازدهم است.

دستگیرى 21 داعشى در مشهد
چنـد  در  داعـش  عضـو   21   عصر ایران| 
عملیـات گسـترده سـربازان گمنام امـام زمان (عـج) در 
مشـهد گرفتـار شـدند.قاضى حسـن حیـدرى معـاون 
دادسـتان مشـهد گفت: در این عملیات که از حدود یک 
ماه قبـل وارد مرحله جدیدى شـده بود، مشـخص شـد 
برخـى عوامـل داعش پـس از فراگیـرى آمـوزش هاى 
جنگـى و انتحـارى و یا بیعـت بـا سـرکردگان داعش با 
شناسـنامه هاى جعلى وارد کشـور شـده انـد. تحقیقات 
مشـخص کرد کـه داعشـى هـاى مذکـور قصـد انجام 
عملیات هاى مختلفى مانند عملیات انغماسى و یا انتحارى 
و... را داشـتند که قبل از هرگونه اقدامى در عملیات پیش 
دستانه و اطالعاتى سربازان گمنام امام زمان (عج) گرفتار 
شدند. برخى داعشى هاى دستگیر شـده ایرانى و بعضى 

دیگر از اتباع افغانستان هستند.

دولت منتخب 
حرف هاى گزنده نزند

  فارس| غالمحسـین کرباسـچى دبیـر کل 
حـزب کارگـزاران گفـت: از دولـت منتخب که سـرمایه 
نظـام اسـت مى خواهیـم حـرف هـاى گزنـده نزنـد و 
معتقدم به نفـع مصالح ملى نیسـت. حرف هایـى در ایام 
تبلیغات زده مى شـود اما حـرف زدن علیه قـواى دیگر و 

شخصیت هاى نظام به نفع منافع ملى و کشور نیست.

توییت آشنا خطاب به 
منتقدان توافق توتال

حسام الدین آشنا، مشـاور فرهنگى رئیس    ایلنا |
جمهور در توییتر خـود به برخى انتقادات بـه قراردادهاى 
جدید نفتى اعتراض کرد. او نوشت: «نه آى پى سى، بیست 
سى و نه زنگنه، فانى است. کمیسـیون نظارت فراقوه اى 
است، پس اختیار آتش خود را نگاه دارید و دستان نه چندان 

تمیزتان را نفتى نکنید.» 

توئیتر

حســین مرعشــى طى گفتگویى با ماهنامه اندیشه پویا، 
ناگفته هایى درباره ثبت نام نامزد پوششى اصالح طلبان در 
انتخابات اخیر ریاست جمهورى بیان کرد. مرعشى با اشاره 
به روند انتخــاب جهانگیرى براى حضــور در رقابت هاى 
انتخابات گفت: شورایعالى اصالحات، موضوع برگزیدن افرادى 
براى ثبت نام در انتخابات در کنار آقــاى روحانى را بر عهده 
هیئت رئیسه نهاد. در جلسه هیئت رئیسه آقاى عارف گفت که 
در وضعیتى در انتخابات ریاست جمهورى ثبت نام مى کند که از 
صحنه کنار نرود. با منتفى شدن بحث آقاى عارف، چهار گزینه 
به ارکان جریان اصالحات پیشنهاد دادیم: جهانگیرى، ظریف، 

زنگنه و ایرج ملک زاده.
وى افزود: در جلسه با رئیس دولت اصالحات، ایشان نظر داد 
که اگر آقاى روحانى درباره لزوم حضور یک کاندیداى دیگر در 
عرصه قانع شد، کاندیداى ما آقاى جهانگیرى باشد و اگر آقاى 
روحانى بر مخالفت خود پافشــارى نمود، کاندیداى ما آقاى 
عارف باشد. رئیس ستاد انتخابات جهانگیرى در رقابت هاى 
اخیر انتخاباتى افزود: صبح آخرین روز ثبت نام، من به همراه 
آقایان موسوى الرى و کمالى به نمایندگى از اصالح طلبان به 

دیدار آقاى روحانى رفتیم و استدالل هاى خود را درخصوص 
لزوم ثبت نام یک کاندیداى دیگر با ایشان در میان گذاشتیم. 
آقاى روحانى در انتهاى بحث گفــت که به رغم مخالفت با 
موضوع، به دلیل اصرار و تأکید رئیِس دولِت اصالحات مى پذیرد 
و نظر داد که آقایان جهانگیرى و نوبخت ثبت نام کنند. این 
فعال سیاسى اصالح طلب در ادامه به گفتگوى جهانگیرى 
با دکتر روحانى در این خصوص اشــاره کرد و تصریح کرد: 
عصر روز آخر ثبت نام، آقاى جهانگیرى به دیدار رئیس جمهور 
رفت و آقاى روحانى موضوع را با ایشان مطرح کرد اما ظاهراً 
آقاى جهانگیرى براى ثبت نام زیر بار نرفته بود. آقاى روحانى 
گفته بود اگر قصد ثبت نام ندارید، باید رئیس دولت اصالحات 
را که بر این موضوع اصرار دارد قانع کنید. با توجه به فرصت 
محدود، آقاى جهانگیرى با ایشان تلفنى صحبت کرد و ایشان 
هم به جهانگیرى گفته بود اگر شما به جمع بندى براى ثبت نام 
نرسیده اى باید آقاى  دکتر ظریف را مجاب به ثبت نام کنى. با 
توجه به ضیق وقت و اینکه تنها نیم ساعت به پایان وقت ثبت نام 
باقى مانده بود، آقاى جهانگیرى در آخرین دقایق آخرین روز 

ثبت نام، به وزارت کشور رفت و در انتخابات ثبت نام کرد.

پرده اول: سال پیش از مسافرتى     الف |
کارى از اروپا به تهران برمى گشــتم.کنارم در 
صندلى هواپیما مرد میانســالى اروپایى نشسته 
بود که بیشــتر وقتش را در طول پــرواز به رتق 
و فتــق ایمیل هایــش  در لپ تاپــش گذراند. 
نمى دانم چطور شد که در فرصتى سر صحبتمان 
با هم باز شد. درکمال تعجب متوجه شدم عضو 
پارلمان کشورى اروپایى اســت که براى اولین 
بار در معیــت یک هیئت  صنعتــى و تجارى به 
ایران مى آید. خیلى چیزهــا در رفتار این مرد از 
جمله ســادگى و پرکارى نظرم را به خود جلب 
کرد اما بیشــتر از هر چیز اینکه چطور یک عضو 
پارلمان کشــورى که جزو ده کشور برتر اقتصاد 
دنیاســت در بخش معمولى و اکونومى هواپیما 
پرواز مى کند؟آنقدر که کنجــکاوى امانم نداد 
و موضوع را با خنده و جدى از او ســئوال کردم. 
پاســخ او هرچند دیپلماتیک و کوتاه بود لکن به 
بخش زیادى از کنجکاوى هاى من پاسخ داد، او 
با خنده گفت که کشور من آنقدر ثروتمند نیست 
که نمایندگان پارلمانش اجازه داشــته باشند با 

بیزینس پرواز کنند!
جالب اینکه در موقع پیاده شدن در تهران متوجه 
شدم ســفیر  آن کشــور در پاى هواپیما منتظر 
اوست. بعداً متوجه شــدم او سرپرست هیئت و 

معاون پارلمان آن کشور است.
پرده دوم: هفته پیش بــراى مأموریت کارى 
از طرف شــرکتى کــه بــراى آن کار مى کنم 
مجدداً عازم اروپا بودم. پروازم ترکیش و مقصد

 نهایى ام یکى از شهرهاى اروپایى بود و به روال 
معمول در بخش اکونومى هواپیما جا داشتم. در 
استانبول و در موقع پیاده شدن و تعویض هواپیما 
با کمال تعجب دیدم کــه هیئتى حدود ده نفر از 
آقایان و خانم هاى عضو مجلس شوراى اسالمى 
دارند از بخش بیزینس خارج مى شوند. در همان 
لحظه یاد خاطره پرواز اکونومى آن عضو پارلمان 
کشور اروپایى که کنارم نشسته بود افتادم و حرفى 

که در پاسخ به من زده بود.
به راستى با توجه به شرایط اقتصادى کشور چه 
کسى تأیید مى کند که نمایندگان پارلمان ما با 
بیزینس کالس پرواز کنند؟ اگر قانونگذاران ما 
خود نتوانند جلوى مخــارج غیر ضرورى خود را 
بگیرند، چگونه مى توان توقع داشت که کشور به 

سرانجامى مطلوب برسد؟ 

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراى اسالمى از صدور حکم انفصال 
از خدمت براى یکى از مســئولین ارشد سابق 
نیروى انتظامى به دلیل بدهى نفتى این نیرو به 

دولت خبر داد. 
 محمد حســینى اظهار داشــت: در ســنوات 

گذشته یکى از مواردى که اهمیت داشت بحث 
میزان نفتى بود که توســط نیروى انتظامى و با 
دســتور رئیس جمهور وقت صادر شده و منابع 
آن وارد کشــور شــده و در همان نیرو هزینه

 شده بود. 
نیروى انتظامى مبلغى حدود 6336 میلیارد ریال 

به دولت بدهکار است و دیوان محاسبات اعالم 
کرد در پرونده مرتبط با نیروى انتظامى مسئول 
ارشــد وقت این نیرو به عنوان متخلف از سوى 
دیوان محاسبات به دادسراى دیوان محاسبات 
معرفى و حکم انفصال از خدمت برایشان صادر 

شد.

مراسم یادمان حاج احمد متوسلیان که در تهران برگزار 
شد و به جزئیات کشــف وضعیت حیاتى او اختصاص 

داشت با حاشیه هاى زیادى همراه بود.
احمد متوسلیان یزدى (متولد 1332 در تهران)، فرمانده 
لشکر 27 محمد رســول ا...(ص) در جنگ هشت ساله 
ایران و عراق بود. وى یکى از چهار فرد ربوده شده ایران 

در لبنان در سال 1361 است.
اما به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در مراســم 
یادمان متوســلیان، ابتدا یک اســیر لبنانى براى اولین 
بار جزئیاتى از لحظات زندانى بودنــش به همراه حاج 
احمد را بازگو کرد. «عیســى ایوبى» که در ســال 61 
توسط شــبه نظامیان فاالنژ دستگیرشده بود، شش ماه 
را در کنار حاج احمد متوســلیان گذرانــده بود. او یکى 
از اعضاى حزب قومى، ســورى اجتماعى لبنان است و 
مى گوید: «یک روز کیســه اى را بر سر و من حاج احمد 

متوســلیان و همراهانش که در زندان بودیم کشیدند و 
ما را به مکانى نامعلوم منتقل کردند و در حالى که روى 
سر ما کیسه بود و نمى توانستیم جایى را ببینیم تیر اندازى 
کردند و بعد از آن هم ما دیگر همدیگر را ندیدیم.» او در 
این رابطه مى گوید: «بعدها که طى دیدارى سید حسن 
نصرا... تصاویرى از افرادى مفقود االثر را به من نشــان 
دادند من حاج احمد متوسلیان را به همراه سه تن دیگر 
شــناختم و کامًال به یاد دارم که آن عکس همان حاج 

احمد بوده است.»
عیسى ایوبى که به عنوان  شاهد زنده بودن حاج احمد در 
این مراسم حضور یافته بود پیش از این در برنامه «راز» 
گفته بود که حاج احمد متوسلیان به زبان عربى مسلط بود 
و با ما به عربى سخن مى گفت که این بخش از سخنان 
او با انتقاد سردار عباس برقى از هم رزمان حاج احمد که 
در این مراسم حاضر بود روبه رو مى شود. سردار برقى در 

میان حضار اعالم کرد: «تا آنجایى که ما یادمان است 
حاج احمد هیچگاه هنگام دســتگیرى اسراى عراقى 
نمى توانســت با زبان عربى با آنها سخن بگوید.» این 
بخش از سخنان ســردار برقى هم با واکنش اعتراضى 
تقى ســلطانى یکى دیگــر از هم رزمان حــاج احمد

 روبه رو مى شود.
سلطانى که به منظور اعتراض خود از میان حاضرین از 
جاى خود برخاســته بود با صداى بلند فریاد زد که حاج 
احمد به ما تفسیر ســوره توبه را مى آموخت و چون کار 
تفسیر قرآن مى کرد دست و پا شکســته هم به عربى 

سخن مى گفت.
در ادامه سردار رستگار هم در تأیید سخنان تقى سلطانى 
مى گوید ما نیــز نوارى پیدا کرده ایم کــه حاج احمد در 
آن تفســیر قرآن مى کند. در ادامه این مراســم سردار 
خسروى نژاد پس از آنکه از جایگاه خود در میان حاضرین 

برخاســت با اصرار فراوان بر روى صحنه حاضر شد و 
خاطره اى را از دیدار با سیدحسن نصرا... روایت مى کند 

که ماجراى حاج احمد را جالب تر مى کند.
وى با بیــان اینکه در ســالیان گذشــته در قالب یک 
«NGO» دانشجویى ســفرى به لبنان کرده بودیم و 
موفق شدیم با سید حسن نصرا... دیدار کنیم گفت: «در 
این دیدار سید حسن نصرا... به ما گفت هنگامى که ما 
نسبت به نقل و انتقال اسرا اقدام کردیم دو نفر از کسانى 
که به جرم حمل مواد مخدر در اســارت اسرائیل بودند 
و آزاد شــده بودند پس از آزادى عکس هاى زیادى را 
مشاهده کردند که در میان آن تصاویر عکس حاج احمد 

را تأیید کردند.»
سردار خســروى نژاد ادامه داد: «بعدها که ما ماجرا را 
براى ناطق نورى تعریف کردیم او گفت در زمان شاه هم 
زندانیان سیاسى و سایر زندانى ها در یکجا زندانى بودند 
و چون سیستم نظامى زمان شاه،  عربستان  و اسرائیل 
و آمریکا یکسان بود ممکن است على رغم اینکه ما در 
زندان هاى سیاســى به دنبال حاج احمد و همراهانش 

هستیم این افراد در زندان هاى عادى باشند.»

«بیزینس کالس» اولین روایت از شاهد عینى زنده بودن احمد متوسلیان در دوران اسارت

جنجال بر سر حاج احمد

 در مراسم یادمان 
متوسلیان، ابتدا یک 

اسیر لبنانى براى 
اولین بار جزئیاتى از 

لحظات زندانى بودنش 
به همراه حاج احمد 

را بازگو کرد. «عیسى 
ایوبى» که در سال 61 

توسط شبه نظامیان 
فاالنژ دستگیرشده بود، 

شش ماه را در کنار 
حاج احمد متوسلیان 

گذرانده بود

ناگفته اى از انتخابات ریاست جمهورى 

حضور جهانگیرى خواسته رئیس دولت اصالحات بود

انفصال از خدمت  یکى از مسئولین سابق نیروى انتظامى

یک استاد خارج فقه حوزه علمیه قم معتقد است، قلم، به اندوخته هاى علمى و 
فکر و اندیشه افراد، رنگ ماندگارى و ابدیت مى دهد. 

آیت ا... سیدمحمد واعظ   موسوى که در دوره گذشته مجلس خبرگان رهبرى، 
نماینده مردم استان آذربایجان شــرقى بود و اکنون استاد خارج فقه در حوزه 
علمیه قم است، در گفتگو با آنا در پاسخ به اینکه برخى اوقات شایعاتى شنیده 
مى شــود که برخى افراد در حوزه علمیه محدودیت هایى دارنــد و یا اینکه 
ممنوع القلم هستند گفت: حوزه علمیه همواره، به معناى واقعى کلمه، مدافع 
آزادى بیان بوده است؛ آزادى بیان اعم از تشکیل کالس و ارائه اندوخته هاى 
علمى صاحبنظران حوزوى، چه در قالب گفتار و چه در قالب نوشتار؛ کرسى هاى 
علمى و تخصصى با موضوعات بسیار خاص که در حوزه علمیه برگزار مى شود، 
شاهد این مدعاى بنده است که در آن صاحبنظران حوزوى نظرات تخصصى 
و صریح خود را بیان مى کنند. تا آنجا که من مى دانم تمامى حوزویان در ارائه 
نظرات خود آزادند و هر کس آنچه را اندوخته و از مطالب علمى برداشت کرده 
اســت مى تواند آزادانه ارائه کند؛ بنابراین تا آنجا که من مى دانم، مسئله اى به 

عنوان ممنوع القلم در حوزه علمیه نداریم.

در حوزه علمیه ممنوع القلم نداریم 

 پایگاه «آنتى وار» در مطلبى با قلم «جرمى آر هاموند» این موضوع را بررسى کرده که چرا مردم 
آمریکا از سرنگونى هواپیماى ایران توسط ناو جنگى این کشور چیز نمى دانند و نقش رسانه هاى 

آمریکا در این زمینه چگونه است.
هاموند با اشاره به اینکه 29 سال پیش در 12 تیر 1367 ناو جنگى یو اس اس وینسنس آمریکا 
یک هواپیماى مســافربرى ایرانى را بر فراز آب هاى خلیج فارس هدف قرار داد و همه 290 
مسافر کشته شدند مى نویسد: با گذشت 29 سال رسانه هاى جریان اصلى آمریکا هیچگاه به 
این واقعه نپرداخته اند و در موارد نادرى که این موضوع مورد توجه قرار گرفته همگى این افسانه 
را تکرار کرده اند که مرگ 290 آدم بى گناه حاصل یک «اشتباه» بوده  است.وى درخصوص 
نقش رسانه هاى آمریکا در بى خبرى یا درك اشتباه آمریکایى ها از این واقعه با تأکید بر اینکه 
برخالف آمریکایى ها ایرانیان هرســاله یاد قربانیان این حادثه را گرامى مى دارند و هیچگاه 
آن را فراموش نخواهند کرد مى افزاید: با جستجو در رسانه هاى آمریکایى درباره سرنگونى 
هواپیماى مسافربرى ایران یافته هاى اندکى پیدا مى شود و آن هم گزارش هایى از واقعه است 
که دروغ پردازى هاى مقامات دولتى آمریکا را تکرار کرده اند.روزنامه «واشنگتن پست» سال ها 
پیش در مطلبى با عنوان «داستان فراموش شــده پرواز 655 ایران» درباره علت سرنگونى 
هواپیما اینگونه مدعى مى شود: تحقیقات درباره این حادثه نشان مى دهد ناوجنگى آمریکا 
در حال تبادل آتش با یک قایق جنگى ایرانى بوده اســت، با این تصور اشتباه که هواپیماى 
مسافربرى ایران، یک جنگنده اف- 14 است که قصد حمله دارد، آن را هدف قرار داده  است. 
پایگاه «واشنگتن اگزمینر» نیز دو سال پیش در گزارشــى در این رابطه دقیقاً همین ادعاى 
واشنگتن پست را تکرار کرد که این حادثه غمناك بر اثر یک اشتباه صورت گرفته  است.نویسنده 
در پایان تأکید مى کند که رسانه هاى آمریکایى به این منظور دروغ هاى مقامات این کشور را 

تکرار مى کنند تا ایران را مسئول اصلى این تراژدى معرفى کنند.

دروغ بزرگ درباره حمله
 به هواپیماى مسافربرى ایران
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رئیس بانک اطالعات هویت ژنتیک ایران وابســته به 
سازمان پزشکى قانونى کشور گفت: بانک هویت ژنتیک ، 
امســال در تمامى استان هاى کشــور و نمونه گیرى از 

گروه هاى متهمان تعیین شده اجرایى مى شود .
رضا رئوفیان افزود: بر اساس پنجمین جلسه هیئت مدیره 
بانک هویت ژنتیک مقرر شد در ســال جارى، 30 هزار 
نمونه از گروه هاى مخاطب تعیین شده (زندانیان پرخطر) 
در سراسر کشــور تهیه و پروفایل آنان در بانک ژنتیک 
ذخیره شود. وى ادامه داد: بر اساس این تصمیم در سال 
1396 شاهد اجرایى شدن پروژه بانک اطالعات هویت 

ژنتیک در سراسرکشور خواهیم بود.

رئیس بانک اطالعات هویت ژنتیک ایران اظهار داشت: 
در سال 1395 بر اســاس هماهنگى با دســتگاه  ها و 
نهادهاى ذیربط، شش استان بر اساس جرائم خطرناك 
اتفاق افتاده در آنها شــامل اســتان هاى تهران، البرز، 
اصفهان، خراسان رضوى، فارس و خوزستان براى نمونه 

گیرى از زندانیان انتخاب شدند. 
وى خاطر نشــان کرد: این طرح، ابتدا به شکل پایلوت 
(آزمایشى )در اســتان هاى اصفهان، خراسان رضوى، 
فارس و خوزستان به اجرا درآمد و پس از اجراى مرحله 
پایلوت و رفع نواقص و اصالح فرآیندها، فاز اجرایى بعدى 

در تهران انجام شد.

سرپرست حجاج ایرانى گفت: طبق تصمیم اتخاذ شده 
در شورایعالى امنیت، اعالم شد حج تمتع سال 96 بدون 

هیچ مشکلى برگزار خواهد شد.
على قاضى عسکر اظهار داشت: شورایعالى امنیت ملى در 
جلسه دو هفته قبل خود اعزام زائر به حج تمتع امسال را 
تأیید کرد و در حال حاضر هیچ مشکلى در راستاى اعزام 
حجاج به حج تمتع ســال 96 وجود ندارد. این تصمیم 
اتخاذ شــده و دیگر جاى هیچ تردیدى در برگزارى حج 

امسال وجود ندارد.
وى افزود: تمام ارکان و نظام هاى جمهورى اســالمى 
ایران پاى حج تمتع امسال ایســتاده اند و همه ملزم به 

برگزارى هرچه باشکوه تر مراســم حج هستند بنابر این 
حج 96 به عنوان تصمیم نظام معرفى شده است.

سرپرست حجاج ایران خاطرنشــان کرد: در کمیسیون 
امنیت ملى و فرهنگى مجلس حج تمتع امسال در قالب 
یک برنامه ویژه و جامع به نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى اعالم شده اســت و تفاهمنامه ایران با کشور 
عربستان و اقدامات صورت گرفته در راستاى حج تمتع 

به صورت گزارشى کامل به مجلس ارائه شده است.
وى عنوان کرد: جاى هیچ ابهامى در برگزارى حج تمتع 
ســال 96 وجود ندارد و در صورت ایجاد مشکل جدى، 

زائران به کشور عربستان اعزام نخواهند شد.

حج تمتع 96 تحت هیچ 
شرایطى منتفى نمى شود

بانک هویت ژنتیک امسال 
در کشور اجرایى مى شود

بازدید سفراى خارجى از اوین 
45 سـفیر خارجى مقیم تهـران از زندان اویـن بازدید 
کردنـد. در ایـن دیـدار مصطفـى محبـى مدیـرکل 
زندان هـاى اسـتان تهران گفت کـه136 نفـر از اتباع 
بیگانه از 27 کشور با فراوانى جرائم مواد مخدر در زندان 
اوین هستند. در ادامه سفراى کشورهاى مقیم تهران به 
بیان سئواالت خود پرداختند و مسئولین حاضر در جلسه 
به طور شفاف به این سئواالت پاسخ دادند.پنج ماه قبل 
نیز سفراى کشـورهاى مقیم تهران با هماهنگى ستاد 
حقوق بشر و سازمان زندان ها بازدیدى از کانون اصالح 

و تربیت تهران به عمل آوردند.

خبر خوش براى مشموالن
اضافه خدمت سنواتى و انضباطى نیروهاى وظیفه که تا 
بهمن ماه 96 به سربازى بروند یا در حال خدمت هستند 
با موافقـت فرمانده معظم کل قوا بخشـیده مى شـود. 
سردار موسى کمالى همچنین از بخشیده شدن اضافه 
خدمت مشموالن غایبى که تا 22 بهمن سال 96 خود را 
جهت انجام خدمت دوره سربازى معرفى کنند خبر داد. 
کمالى افزود: عالوه بر اضافه خدمت سنواتى، معظم له 
با بخشش اضافه خدمت انضباطى کارکنان وظیفه در 

حال خدمت نیز موافقت فرموده اند.

موج دوباره گرما 
سازمان هواشناسـى خوزستان نسـبت به وقوع دماى 
باالى 50 درجه سانتیگراد در بیشتر نقاط خوزستان طى 
روزهاى آینده هشدار داد که در پى آن مدیریت بحران 
خوزستان اطالعیه اى صادر کرد. در این اطالعیه آمده 
بخاطر پیش بینى وقوع دماى بـاال در هفته جارى و با 
توجه به درخواست شـرکت برق، زمان اتمام کار کلیه 

ادارات در روزهاى 17 و 18 تیرماه ساعت 13 است.

این روزهاى پالسکویى ها
شش ماه از روزى که یکى از ناگوارترین حوادث شهرى 
در تهران اتفاق افتـاد، مى گذرد؛ روزى که سـاختمان 
پالسـکو آتش گرفـت و فروریخـت و خسـارت هاى 
جانى و مالى زیـادى برجاى گذاشـت. برخالف تصور 
عمومى، بخش زیادى از سـازه اى که به اسم پالسکو 
شناخته مى شـود هنوز سالم اسـت اما بعد از آن واقعه، 
کسبه آن بخش اجازه حضور در ساختمان را نیافته اند. 
آنها مى گویند مقدار زیادى از کاالهاى مغازه هایشـان 
در این مدت به سـرقت رفتـه و بنیاد مسـتضعفان (به 
عنوان مالک ساختمان)، شهردارى و نیروى انتظامى 

مسئولیتى در قبال آن نمى پذیرند.

بارش مناسب باران در پاییز 
پژوهشـکده اقلیم شناسى کشـور در پیش بینى فصلى 
خود اعـالم کـرد: چشـم انداز دمـاى فصل تابسـتان 
حاکى از افزایش حدود 1/5درجه اى نسبت به میانگین 
بلندمدت اسـت؛ از نظر توزیع مکانـى، افزایش دما در 
غرب و جنوب کشور بیش از سـایر نواحى خواهد بود. 
همچنین مطابق پیش بینى اغلـب مدل هاى اقلیمى، 
انتظار مى رود میانگین بارش پاییز 1396 کشور متمایل 

به نرمال و یا حتى بیش از آن باشد.

300 سکته مغزى روزانه
احمدرضا خاتون آبادى مدیرگروه گفتار درمانى دانشگاه 
علوم پزشـکى تهران با هشـدار درباره افزایش سکته 
مغزى ایرانى هـا گفت: سـکته مغزى، سـومین علت 
مرگ و میر در ایران محسوب مى شـود، زیرا در کشور 
روزانه 250 تا 300 نفر دچار سکته مغزى مى شوند که 

هشدارى بزرگ براى اقدامات پیشگیرى است.

جریمه تأخیر 
کسانى که اعتبار گواهینامه رانندگى آنها به پایان رسیده 
و از مدت اعتبار آن گذشته باشد به ازاى هر یکسال، 50 
هزار ریال جریمه مى شوند. این در حالى است که براى 
تمدید گذرنامه نیازى به گذراندن کالس هاى آموزشى 

دوباره نیست. 

چرك نویس

فرماندار شهرســتان «ریگان» در استان کرمان گفت: 
گرماى شدید در این شهرســتان عالوه بر گرمازدگى 
افراد این بار موجب شــده که تعداد زیــادى عقرب به 
منازل مســکونى ســاکنان به خصــوص در مناطق 
کوهستانى هجوم آورند که نگرانى اهالى را در پى داشته

 است.
امین باقــرى در گفتگو با ایرنا با اشــاره بــه اینکه این 
موضوع به معضلى براى مردم این منطقه تبدیل شــده 
اظهار داشت: به علت فقدان راه هاى ارتباطى مناسب به 
خصوص در مناطق کوهستانى و روستایى افراد عقرب 
گزیده براى دسترســى ســریع به مراکز درمانى دچار 

مشکل مى شوند.
فردین حشــمتى بیان داشــت: به دلیل گرماى زیاد و 
وجود عقرب در مناطق کوهستانى ریگان تمامى مراکز 

خانه هاى بهداشت در شهرستان ریگان به داروى ضد 
عقرب زدگى مجهز شده اند.

وى عنوان کرد: مراکز بهداشــتى درمانى شهرســتان 
ریگان در حالت آمادگى کامل مى باشــند تا مشکالت 
خاصــى بــراى شــهروندان عقــرب گزیــده ایجاد

 نشود.
براساس این گزارش دماى هواى 54درجه در شهرستان 
ریگان مشــکالت عدیده اى را براى کویرنشینان این 
منطقه از استان کرمان به وجود آورده است طورى که 
تاکنون 116نفر راهى مراکز بهداشتى درمانى شده اند 
که نیمى از آنها بسترى شــده اند. تا روز پنج  شنبه هفته 
گذشته هم هفت نفر عقرب گزیده در شهرستان ریگان 
مشاهده شــدکه یک نفر به علت دیر رسیدن به مرکز 

درمانى جان خود را از دست داد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایى هما از سهم 50 درصدى هما براى پروازهاى حج امسال خبر داد و با اشاره به اینکه بر اساس 
برنامه ریزى هاى انجام شده انتقال حجاج از 9 مرداد آغاز مى شود، گفت: جابه جایى 50 درصد حجاج ایرانى را شرکت هاى 

هواپیمایى سعودى انجام مى دهند.
پرورش یادآور شــد:  مانند ســال هاى گذشته 
ایران ایر وظیفه جابه جایــى 50 درصد حجاج 
ایرانى را دارد و 50 درصد باقى پروازها برعهده 

شرکت هاى هواپیمایى سعودى خواهد بود.
وى با بیان اینکه ایران ایر 43 هزار نفر از حجاج 
را جابه جا مى کند، افزود: بر اساس برنامه ریزى 
صورت گرفته انتقال حجاج از 9 مردادماه آغاز 

مى شود و 27 تا 29 روز زمان مى برد.
وى با بیان اینکه از ایرباس هاى نو هما براى جابه 
جایى حجاج استفاده نمى کنیم، تصریح کرد:  بر 
اساس برنامه  از ایرباس هاى جدید  در مسیرهاى 

اروپایى استفاده مى کنیم.
مدیرعامل ایران ایر یادآور شد:  در سنوات گذشــته در عملیات پروازى حج تعدادى هواپیماى بوئینگ 747 و تعدادى 
ایرباس استفاده مى کردیم و به دلیل زمین گیر شدن چند فروند از هواپیماهاى 747 به دلیل قدمت امسال از هواپیماهاى 

ایرباس  استفاده مى کنیم.

رئیس مرکز برنامه ریــزى و منابع انســانى آموزش و 
پرورش از پیش بینى کمبود نیروى انســانى به واسطه 
بازنشســتگى تعداد زیادى از نیروهاى شاغل در آینده 

خبر داد.
اسفندیار چهاربند  خاطرنشــان کرد: هیچ کالس درسى 
نباید بدون معلم باشد، زیرا داشتن معلم در کالس درس، 
حق مسلم دانش آموز است، بنابراین تأمین معلم، اصلى 

ترین اولویت مرکز برنامه ریزى نیروى انســانى وزارت 
آموزش و پرورش است.

وى، از برنامه درســى به عنوان یکــى از مبادى نیاز که 
باید مورد بررســى و اصالح قرار گیرد، یاد کرد و اظهار 
داشت: بازنگرى برنامه هاى درسى، تصحیح رشته ها و 
پایه هاى درســى، تربیت نیروى زبده و مهارت محور از 

جمله نیازهاى آموزش و پرورش است.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکى قانونى در تازه ترین 
نشست خبرى مسئوالن این سازمان، بین آمارهاى ریز و 
درشتى که به رسانه ها اعالم کرد از مرگ سه هزار و190 
نفر در سال 95 براثر مصرف مواد مخدر و روانگردان خبر 
داد؛ سه هزار و190 نفرى که با مرگشان آمار مرگ و میر 
بر اثر مصرف مواد مخدر و روانگردان را در سال گذشته 
6/2درصد افزایش دادند. جام جــم آنالین در گفتگو با 
محمدرضا قدیرزاده رئیس کارگــروه کاهش تقاضاى 
اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحلیل چرایى 

این اتفاق پرداخته است.

افزایش 6/2درصــدى مرگ بر اثر 
مصرف مواد مخــدر و روانگردان در 

سال گذشته نگران کننده نیست؟
بله، نگران کننده است و زنگ خطرى است که توجه ما را 

به سمت علل این افزایش جلب مى کند.
یعنى کدام عوامل ؟

عوامل مختلفــى در این موضوع دخیل هســتند. یکى 
از مهمترین عوامل به عقیده مــن، برمى گردد به اینکه 
برنامه اى که درباره معتادان متجاهر و خیابانى در کشور 
در حال انجام است، برنامه اشتباهى است؛ یعنى در بحث 
مراکز ماده 16 (مراکز درمان اجبارى) خیلى شــتاب زده 
عمل شــده و در مراکز ماده 15 (مراکز درمان اختیارى) 
هم خوب کار نشــده و ما با پرداختن به این مســئله که 
باید اینها را در مراکز اقامتــى اجبارى نگهدارى کنیم، از 
اجراى برنامه کاهش آسیب ها غافل شدیم و در این مورد 
ضعیف تر عمل کردیم. حتى مراکز گذرى ما در این سال 

ها توسعه پیدا نکردند.
با این تفاسیر مى توانیم نتیجه بگیریم 
که معتادان خیابانــى بخش زیادى 
از این ســه هزار و190 نفر فوتى را 

تشکیل مى دهند؟
بله همینطوراست. عمده کســانى که براثر مصرف مواد 
مخدر مى میرند، از نظر پزشکى از مدتها قبل در مرحله آخر 
قرار گرفته اند و مصرفشان هم خیلى باال بوده. در حقیقت 
جز در موارد اســتثنا، در افرادى که تازه مصرف را شروع 

کرده اند، مرگ و میر کمترى را شاهدیم.
چه عوامل دیگــرى در باالرفتن این 

آمار مؤثر است؟
علت افزایش مرگ از جهتى دیگر مى تواند ناشى از افزایش 
اوردوز درمعتادان باشد.همانطور که مى دانید اوردوز نتیجه 
مصرف بیش از اندازه مواد مخدر در معتادان است که بیشتر 
براى هروئین و در فرم تزریقى مشاهده مى شود. اما نکته 
اینجاست که درحال حاضر این اوردوز بیشتر بخاطر تغییر 
الگوى مصرفى مواد در مصرف کننده ها به وجودآمده است، 
به این ترتیب که الگوى مصرف از شیشه به سمت هروئین 
و تزریق هروئین تغییرکرده و زنگ خطر این تغییر به صدا 
درآمده اســت که این موضوع هم در باالرفتن ریســک 
اوردوز مؤثر است و هشدارى است که نشان مى دهد باید 
به تغییرالگوى مصرف مواد توجه کنیم چراکه مى تواند ما 

را دچار چالش بکند.

این تغییر الگوى مصرف به چه علت 
رخ داده؟

به دلیل افزایش قیمت شیشه در سال گذشته که باعث 
شــد مصرف کننده هاى زیادى دنبال مــواد جایگزین 
باشند.البته در بحث اوردوز، چندمصرفى کردن مواد هم 
تأثیر گذار است. بارها مشــاهده کرده ایم که یک معتاد 
اول مى آید هروئین مصرف مى کند، بعد مى رود شیشــه 
مى کشــد بعد هم مى رود متادون مصرف مى کند. این 
چندماده اى کردن مصرف هم یکى از عوامل تأثیرگذار 
درباالرفتن آمار مرگ بین مصرف کنندگان مواد مخدر 

و روانگردان است.
وجود ناخالصى درمواد مخدر مصرفى 

هم مى تواند مؤثر باشد؟

در افزایش آمار مرگ و میر تأثیر زیادى ندارد اما در روند 
کلى رخ دادن مرگ و میر، بله ناخالصى مواد هم مؤثر است 
و از مواردى اســت که مى تواند به مرگ مصرف کننده 

بیانجامد.
چطور مى توان آمار را کنترل کرد؟

نکته  اینجاست که ســازمان هاى مردم نهاد در تمام دنیا 
بازوى اصلى در مبارزه با مواد مخدر هستند. در کشور ما 
هم این سازمان ها تا اندازه اى فعال هستند اما هنوز جایگاه 
شایسته خود را پیدا نکرده اند، یعنى مسئوالن دولتى، باید 
به این سازمان ها بیشــتر اعتماد کنند تا آنها وارد برنامه 
پیشگیرى و درمان اعتیاد شــوند. درحقیقت ما درحال 
حاضر احتیاج داریم که مراکز خاص را توسعه بدهیم اما با 
این رویکرد که درمان اجبارى در آنها وجود نداشته باشد.
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افزایش « اوردوز» بین معتادان به دلیل
 گران شدن شیشه است 

یک مسئول ســازمان غذا و دارو از بروز بیمارى هاى 
متعدد بــراى بانــوان بر اثــر اســتفاده از داروهاى 
بى حسى، چاقى و الغرى در برخى از آرایشگاه ها خبر

 داد.
منوچهر دادگرنژاد با تشــریح نکاتى که مى بایســت 
بانوان در مراجعه به سالن هاى آرایش و زیبایى مورد 
توجه قرار دهند، اظهار داشت: متصدیان و آرایشگران 
حق تجویز و یا استفاده از هیچگونه دارو و مکمل هاى 

دارویى را براى مراجعین ندارند. 
دادگرنژاد بــا بیــان اینکــه اســتفاده از داروهاى 
بى حســى، چاقى و الغرى در برخى از آرایشــگاه ها 
تاکنــون منجر به بــروز بیمارى هــاى متعدد براى 
بانوان شــده اســت، افــزود: ســالن هاى آرایش 
و زیبایــى محل مناســبى بــراى خریــد و فروش 
محصوالت آرایشــى و بهداشتى نیســت و عرضه 
آنها در چنیــن اماکنى تداخل صنفى بــوده و ممنوع

 است.
معاون اداره کل نظــارت بر فرآورده هــاى غذایى، 
آرایشى و بهداشتى ســازمان غذا و دارو توصیه کرد: 
مراجعان توجه کنند که تمامى لوازم آرایشى، بهداشتى 
وارداتى و خارجى مورد اســتفاده توسط متصدیان و 
آرایشگران مربوطه داراى برچسب اصالت و سالمت 
باشند و محصوالت داخلى ساخت ایران داراى پروانه 

بهداشتى ساخت باشند.
وى در ادامه هشــدار داد: همچنین لوازم آرایشــى و 
بهداشتى تقلبى و غیرمجاز داراى مقادیر باالى سرب 
و جیوه است که احتمال ابتال به بیمارى  هاى بدخیم و 

سرطان را افزایش مى دهند.

کارشــناس آموزش و برنامه ریزى تحصیلى 
درباره روزهاى پس از کنکور گفت: داوطلبان 
کنکور را فراموش کننــد و با توجه به فراغت 
فصل تابســتان پس از یکســال تحصیلى 
ســخت و پر فشــار، از آغاز تابســتان لذت

 ببرند.
  میالد معظمى گفت: بسیارى پس از کنکور با 
فشارهاى تازه اى روبه رو هستند که معطوف 
بــه نتیجه و بررســى میزان عملکردشــان

 است.
 این کارشناس به این دسته از داوطلبان توصیه 
کرد: بهتر است داوطلبان تا زمان اعالم نتایج 
اولیه کنکور از فضاى پیش از کنکور و استرس 
ناشــى از نتیجه آن دورى کنند و فرصت را 
براى اســتراحت پــس از کنکــور غنمیت 

شمارند.
گفتنى است پنج شنبه 15 و جمعه 16 تیر 930 
هزار و 280 داوطلب در پنج رشــته تحصیلى 
علوم تجربى، ریاضى و فنى، علوم انسانى، هنر 
و زبان هاى خارجه براى ورود به دانشگاه ها 
با یکدیگر رقابت کردند. 60 درصد داوطلبان 
ورود به دانشگاه را مردان و 40 درصد را زنان 

تشکیل مى دهند.
 مسن ترین داوطلب آزمون امسال داوطلبى 
متولد 1310 از گلپایگان با 86 سال در گروه 
آزمایشى علوم انسانى و جوان ترین داوطلب 
نیز متولد سال 81 و با 15 ســال از تهران در 
گروه آزمایشى علوم تجربى شرکت کردند. در 
واقع این داوطلب سه سال به صورت جهشى 

تحصیل کرده است.
در همین حال دکتر خدایى مشــاور سازمان 
ســنجش با تأکید بر اینکه سئواالت کنکور 
امسال در مقایسه با سال  هاى گذشته آسان تر 
طراحى  شــد، خاطرنشــان کرد: بر اســاس 
بررســى هاى علمى صورت گرفته سئواالت 
کنکور سال هاى گذشــته بسیار مشکل بود، 
اما امســال تالش کردیم محتواى سئواالت 

آسان تر طراحى شود.

پایان چهل و هفتمین ماراتن آزمون سراسرى

کنکورى ها! 
از تابستان لذت ببرید

مدیرعامل ایران ایر مطرح کرد؛روى دیگر افزایش بى سابقه دماى هوا

ایرباس هاى نو براىهجوم عقرب ها به «ریگان»
 مسیرهاى اروپایى است نه حجاج

کمبود نیروى انسانى آموزش و پرورش در آینده

تبدیل آرایشگاه ها 
به کارخانه هاى بیمارى
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کشف 47 میلیون 
اموال مسروقه خودرو 

سرهنگ ستار خسروى،رئیس پلیس آگاهى استان 
اصفهان از کشــف 47 میلیون تومان اموال مسروقه 
داخل خودرو در بازرسى از مخفیگاه سارقان خبر داد 
و گفت: با تکمیل شدن تحقیقات، سارقان به مراجع 

قضائى معرفى شدند.

ممنوعیت آبیارى زمین هاى 
کشاورزى با پساب فاضالب

براى نخستین بار کارگروه برخورد با متخلفان کشت 
محصوالت کشاورزى با آب پساب در استان اصفهان 

تشکیل شد .
مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت:براى 
نخستین باردر استان به منظور حفظ سالمت انسان و 
محیط زیست، بامتخلفان که با استفاده از آب پساب 
تولید و پرورش محصوالت کشاورزى را انجام دهند 

به شدت برخورد مى شود.
مهدى رفیعى با بیان اینکه نظارت و اجراى این طرح 
با همکارى مشــترك کارشناســان اداره بهداشت، 
نیروى انتظامى و جهاد کشــاورزى اســتان انجام 
مى شود افزود: مصرف محصوالت کشاورزى با آب 
پســاب بروز بیمارى هاى هاى روده اى،گوارشى و 

عفونى را براى انسان به همراه دارد.
وى گفــت: جریمــه و معدوم کــردن محصوالت

 غیر بهداشتى کشاورزى از جمله برخوردهایى است 
که بامتخلفان اجراى این طرح مى شود .

تولید سامانه شناسنامه فنى 
پل ها در سازمان فاوا

مدیرعامل سازمان فاوا شــهردارى اصفهان از تولید 
سامانه شناسنامه فنى پل ها در این سازمان خبر داد و 
گفت: هدف از تهیه این سامانه ایجاد بانک اطالعاتى 
جامع به منظور ثبت و گزارش گیرى از کلیه اطالعات 

مربوط به پل هاست.
وحید حیدریان گفت: سامانه شناسنامه فنى پل ها به 
منظور ایجاد بانک اطالعاتى جامع به منظور ثبت و 
گزارش گیرى از کلیه اطالعات مربوط به پل ها تولید 

شده است.
وى با اشــاره به اطالعات مندرج در ایــن نرم افزار 
افزود: این اطالعات در درجه اول شــامل اطالعات 
شناسنامه اى پل شامل اطالعات عمومى، اطالعات 
هندسى، اطالعات ســازه اى،  اطالعات تاریخچه 
و مستندات طراحى ســاخت پل و همچنین نمایش 
محل پل روى نقشــه در بانک اطالعــات مکانى 

شهردارى و... است.

کاروانسراهاى شاهین شهر 
خصوصى مى شود

5 کاروانسراى شاهین شهر و میمه براى خصوصى 
سازى به مزایده گذاشته مى شــود. جواد چهرازى، 
مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى 
شهرستان شاهین شهر ومیمه گفت: در سال جارى 
براى مرمت، تعمیر و بازســازى کاروانسراهاى این 
شهرســتان پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شــده و 
قرار است با برگزارى مزایده پنج کاروانسرا را جهت 
احیا وتغییر کاربرى در حوزه گردشــگرى به بخش 

خصوصى واگذار شود.

نورد ورق در فوالد مبارکه 
ارتقاى کیفى پیدا کرد

سرپرســت تعمیرات کارگاه غلتک ناحیه نورد سرد 
شرکت فوالد مبارکه گفت: فرآیند نورد ورق در این 
مجتمع با نوسازى ماشین ســنگ زنى غلتک هاى 
پشــتیبان کارگاه غلتک نورد سرد ارتقاى کیفى پیدا 

کرد.
محمد امینى پــور افــزود: ارتقاى کّمــى و کیفى 
فرآیند سنگ زنى غلتک هاى پشــتیبان با استفاده 
 CNC از تکنولوژى روز دنیا در زمینه ماشین هاى
و ایجاد امکان سنگ زنى غلتک هاى پشتیبان نورد 

سرد با چوك، هدف از اجراى این پروژه بود.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان با اشــاره 
به اینکه در اســتان اصفهان 60 درصد از مصرف برق 
مربوط به صنایع است، گفت: صرفه جویى 200 مگاوات 
از طرف مشــترکین و به خصوص دستگاه هاى اجرایى 
استان منجر به صرفه جویى در ساخت یک نیروگاه 200 

مگاواتى خواهد شد.
رسول موســى رضایى با انتقاد از اینکه در ادارات دولتى 
توجه به موضوعات مدیریت مصرف برق آنطور که باید و 
شاید رعایت نمى شود، اظهار داشت: این نقیصه همواره 
در این حوزه وجود داشته است.وى یاد آور شد: کشور ما 
بزرگ ترین تولید کننده برق در منطقه خاورمیانه است و 

با توجه به 75 هزار مگاوات قدرت نصب شــده از لحاظ 
کنترل و پایدارى شــبکه، باید ابزار و راهکارهاى الزم 

را داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: در 
استان اصفهان 60 درصد از مصرف برق مربوط به صنایع 
است که از لحاظ مصرف به استانداردهاى جهانى نزدیک 
هستیم. موسى رضایى با اشاره به همکارى خوب صنایع 
با برق اصفهان و برنامه تعمیرات و تعطیالت که در نوع 
خود بسیار خوب و ملموس است، افزود: ما در سال گذشته 
26 میلیارد تومان به عنوان جایزه همکارى صنایع بابرق 

به آنها پرداخت کرده ایم.

مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان اعالم کرد: اصفهان در اقدامات پیشگیرى از اعتیاد 

درجوامع کارگرى و محیط هاى صنعتى پیشتاز است.
احمدرضا پرنــده گفت: کمیتــه پیشــگیرى از اعتیاد در
محیط هاى صنعتــى با حضور نمایندگان ســتاد مبارزه با
 مواد مخدر، نیروى انتظامى، بهزیســتى، فنى و حرفه اى،

 تأمیــن اجتماعى ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
شهرك هاى صنعتى، دانشــگاه علوم پزشکى و تعدادى از 
واحدهاى اقتصادى بزرگ صنفى، مسئولین تشکل هاى 

کارگرى و کارفرمایى در این اداره کل تشکیل شد.
وى اجراى طرح پیشگیرى از مصرف مواد مخدر در جامعه 

کار وتولید کــه طرح کاج نامگذارى شــده و طرح آموزش 
مدرسان قطب مرکزى کشور شــامل استان هاى تهران، 
البرز، قزوین، قم، مرکزى و اصفهان را از دیگر اقدامات انجام 
شده در حوزه پیشگیرى از اعتیاد در جوامع کارگرى برشمرد.

مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان با اشاره به آموزش محور بودن کمیته پیشگیرى از 
اعتیاد درمحیط هاى صنعتى این اداره کل گفت: اجراى طرح 
آموزش بهبان ها در مراکز استان ها و اجراى طرح آموزش 
بهبان در 76 واحد اقتصادى و توزیع سى دى هاى آموزشى 
سبک زندگى نقش بسزایى در افزایش آگاهى جامعه مخاطب 

در مقابله با مسئله اعتیاد داشته است.

60 درصد برق اصفهان
 را صنایع مصرف مى کنند

پیشتازى اصفهان در 
پیشگیرى از اعتیاد در صنعت 

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى 
اســالمى گفــت: پــروژه راه آهــن اراك - خمین - 
گلپایگان - خوانســار- اصفهان بــه زودى کلنگزنى 

خواهد شد.
على بختیــار اظهار داشــت: اکنون ســه کار مهم در 
زمینه احداث راه آهــن خمین-گلپایــگان- اصفهان 
کــه با ایــن عنــوان در ردیــف تخصیــص اعتبارى

 قرار داشت، انجام شده است.
وى افزود: این پــروژه داراى بخش تأمیــن اعتبارات، 
مطالعات و ردیف اعتبارى بود که در سال جارى در ردیف 

بودجه قرار گرفت و رقم اعتبار آن را افزایش دادیم.
بختیار ادامه داد: مطالعات این طرح تکمیل شــده و باید 
نقشــه هاى مورد نظر آن تهیه شود، براى این کار  اسناد 
مناقصه آماده شده و کل مسیر مشخص شده است با این 
تفاوت که از مسیر میمه به دلیل وجود داشتن خط ریلى 
پرسرعت و قرار گرفتن در منطقه حفاظت شده پناهگاه 

حیات وحش موته و بهره مندى مردم شهرستان خوانسار 
از این طرح عظیم تغییر مسیر داد و از سمت گلپایگان - 

خوانسار به سمت اصفهان ادامه پیدا مى کند.
وى ادامــه داد: تا یک مــاه آینده این پــروژه کلنگزنى 

مى شود.

شهردار اردستان گفت: بودجه  سال 96 شهردارى اردستان 
بالغ بر 60 میلیارد ریال اســت که این رقم نسبت به سال 

گذشته 50درصد افزایش یافته است.
محمدهادى موســوى با بیان اینکه پیش بینى مى شود 
بیش از 60 درصد بودجه شهردارى به هزینه هاى جارى 
اختصاص یابد، اظهارداشت: اجراى 9 طرح عمرانى در سه 
ماه ابتدایى سال جارى شامل ادامه بلوار و پارك بوستان 
شــهرك حافظ، کانیوگذارى کوچه ها، آســفالت معابر، 
بازسازى گلزار شهدا، بلوك فرش، نصب المان و مبلمان 
شهرى، بهسازى پارك ها و نصب اسباب بازى، کف فرش 
و مبلمان ورودى مســکن مهر، اجراى آبنماى خشــک 
موزیکال جنوب شهر و ساخت سرویس بهداشتى در بلوار 

دانش آموز در همین زمینه بوده است.
شهردار اردســتان ادامه داد: روکش آسفالت سطح شهر 
به متراژ 120 هزار متر مربع با صرف هزینه اى بالغ بر 42 
میلیارد ریال انجام شد، همچنین عملیات آسفالت شهرك 
امام حسن مجتبى(ع) و جاده رینگ غربى شهر به زودى 

انجام خواهد شد.

موســوى همچنین از تخفیــف 90درصدى جــواز به 
متقاضیان احیاى بافت هاى فرســوده خبــر داد و گفت: 
تاکنون شهردارى اردســتان 12 میلیارد ریال در موضوع 

بازآفرینى کمک کرده است.
شهردار اردستان با بیان اینکه توسعه فضاى سبز هم یکى 
از اهداف شهردارى اردستان است، گفت: وسعت فضاى 
سبز اردستان در ســال 1395 به مقدار 23/8 هکتار بوده 
که نسبت به سال گذشته 3 درصد رشد داشته و در همین 
رابطه دو هزار متر چمنکارى انجام شده است، چهار هزار 
اصله درخت و پنج هزار گلدان گل کاشت شده و هم اکنون 

سرانه فضاى سبز در شهر اردستان 14 متر مربع است.

ساسان اکبر زاده

«امروز این برداشــت از کارآفرین که او فردى است که 
به دنبال آرامش و آســایش بوده و مى خواهد مستقل و 
بدون آقا باال سر فعالیت کند نباید وجود داشته باشد، بلکه 
کارآفرین واقعى کسى اســت که مسئولیت پذیر، داراى 
استراتژى و ریسک پذیر باشد که بسیارى از سختى ها را 

تحمل مى کند و عاشق کار است.» 
رئیس انجمن علمى و بازاریابى ایران در سمینار آموزشى 
مدیریت توزیع و پخش در فضــاى رقابتى که به همت 
کمیســیون آموزش، پژوهــش و توانمندســازى اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان و با حضور 
فعاالن عرصه بازاریابى برگزار شده بود با بیان این مطلب 
گفت: در علم بازاریابى، اگر مطالب پیچیده، با زبان ساده 

بیان شود علمى و عملیاتى خواهد شد.
پرویز درگى به فعاالن عرصه بازاریابى تأکید کرد: براى 
موفقیت، با گفتــار، پندار و کردار خــود اعتماد و اعتقاد 
مشتریان راجلب و خواسته مدیران خود که شور و شعور 

که همانا عشق به کار است را عملى سازند.
وى بازاریابــى را همچــون هرمى خواند که فلســفه، 
استراتژى و تاکتیک از اضالع آن است و گفت: بازاریابى 
فلسفه است چرا که ابتدا باید چرایى آن را بدانید، استراتژى 
اســت براى اینکه بدانید چه کارهایــى باید انجام و چه 
کارهایى نباید انجام شــود و تاکتیک است براى اینکه 
مهارت تیمى براى به ثمر نشســتن فلسفه و استراتژى 
است که در این راستا متأسفانه سازمان هاى دولتى و حتى 
خصوصى، انرژى الزم را صرف انجام کار نکرده و صرف 

خنثى شدن یکدیگر در محیط کار مى کنند.
این محقق و مشاور بازاریابى، بقا، رشد و سود را از اهداف 
اصلى در کسب و کار برشمرد و گفت: یکى از معضالت 
ما در کشــور در زمینه تاکتیک، نوع رفتار ناخوشــایند 

دستگاه هاى دولتى با بخش خصوصى است.
درگى اظهار داشــت: در بازاریابى، گام اول شــناخت 
مشتریان است تا بتوانید ســازماندهى کنید. سپس باید 

رقیبان و محیط کسب و کار را بشناسید. این در حالى است 
که برخى مدیران ما بدون شــناخت و بر اساس حدس 
فعالیت را آغاز مى کنند و مى بینیم که 90 درصد استارت 
آپ ها شکست خوردند چون انســان هاى خالق، فنى 

هستند و فروش بلد نیستند.
وى با تشریح روند ارزیابى بازار افزود: مشترى، محصول 
مناسب، قیمت مناسب، توزیع مناسب و ترویج ارتباطات 
مناســب مى خواهد که اگر یکى از آنها تأمین نشود کار 

ناقص است و این آمیزه بازاریابى است.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: توزیع نیز رساندن 
محصول مناســب در زمان و مکان مناســب با قیمت 

مناسب به مخاطبان هدف مى باشد و در حقیقت توزیع، 
پخش نیســت بلکه پخش بخشــى از توزیع به شمار

 مى رود.
درگى دنیاى بازاریابى را دنیاى واقعى خواند و گفت: در 

دنیاى بازاریابى، هیچ وقت نباید احساسى رفتار کرد.
وى با اشــاره به شــیوه توزیع محصول، یادآور شــد:

 شرکت ها باید بررسى و معاینه شوند تا بهترین شیوه با 
توجه به نوع محصول، براى آن شرکت مشخص شود. 
بنابراین به شــرکت ها توصیه مى کنــم همواره روى 

خالقیت درون و برون سازمانى، فعالیت کنند.
رئیس انجمن علمى و بازاریابــى ایران، توزیع مویرگى 

را تشریح کرد و کاهش ریسک در مقابل عملکرد عمده 
فروشان، کسب اطالعات بیشتر و بدون واسطه از بازار، 
گسترش شــبکه ارتباطات با بازار و نزدیک تر شدن به 
خرده فروشان، کاهش مطالبات مشــکوك الوصول و 
سوخت شده، کاهش احتمالى شکل گیرى رقباى جدید و 

... را از ویژگى هاى توزیع مویرگى بیان کرد.
درگى در ادامه افزود: در مدیریت توزیع، هیچ وقت یک 
نوع سیاست به کار نگیرید و امروز شبکه توزیع فروش، 
بازاریاب خوب و تیم مدیریت قوى تأمین، مدیریت بدون 

کارخانه است.
وى قدرت یک شرکت را مشــتریان آن شرکت یا کاال 

بیان کرد و گفت: از بُعد دسترسى و احساسى در بازاریابى، 
هر چقدر به مشتریان نزدیک تر شوید موفقیت بیشترى 

حاصل مى کنید.
رئیس انجمن علمى و بازاریابى ایران از فعاالن شرکت ها 
خواست تا روى اصالح ادبیات بازاریابى کار کنند و گفت: 
امروز ما دیگر دالل نداریم بلکه یاور و واســطه داریم. 
بنابراین، صاحبان شرکت ها در انتخاب یاوران خود بیش 

از پیش دق ت کنند.

در سمینار مدیریت توزیع و پخش در فضاى رقابتى مطرح شد

چرا استارت آپ ها شکست خوردند؟

تخفیف 90درصدى جواز 
براى احیاى بافت هاى فرسوده در اردستان

به زودى؛

 راه آهن اراك - گلپایگان - اصفهان 
کلنگزنى مى شود

در جلسه کار گروه ســالمت بسیج جامعه  نصف جهان

پزشکى، با حکم فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان، دکتر ابراهیم اسفندیارى به عنوان مسئول کار 
گروه سالمت بسیج جامعه پزشــکى معرفى و از خدمات 
دکتر کمال حیدرى مسئو ل قبلى با اهداى لوح، تجلیل شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در این مراسم با 
قدردانى از تالش هاى دکتر حیدرى مسئول قبلى کار گروه 
سالمت بسیج جامعه پزشــکى گفت: کار گروه سالمت 
جامعه پزشکى استان، یکى از اصلى ترین کار گروه هاى 
بسیج بوده که ماهیت اصلى آن محور سالمت است که 
طى سالیان گذشته نیز اقدامات بسیار خوبى با بهره گیرى 

از تجارب پزشکان انجام شده است.
دکتر غالمحسین اصغرى افزود: یکى از معضالت بخش 
درمان و پزشکى، استفاده غیرمنطقى از دارو است و امروز 
در 45 درصد نســخ پزشــکان، حداقل یک قلم داروى 
آنتــى بیوتیک بــراى بیمــار تجویز شــده، که بخش

عمــده اى از آن، تجویــز غیرمنطقــى اســت و الزم 
اســت عالوه بر فرهنگســازى مردم در عدم استفاده از 
آنتى بیوتیــک ها، پزشــکان نیز از تجویز بــى رویه آن 

خوددارى کنند.
وى کاهش مصرف دارو را کمک به سالمتى مردم و اجراى 
اقتصاد مقاومتى خواند و گفــت: این توانمندى در جامعه 
پزشکى استان وجود دارد که با کاهش مصرف دارو، اقتصاد 

مقاومتى را اجرایى کنند.
■■■

حجت االسالم والمسلمین مجتبى کوچک زاده، رئیس 
مجمع بســیج اســتان هم با بیان روایاتى گفت: همه به 
دنبال دنیایى آباد و آخرتى آباد هستند و امید است پزشکان 
متعهد و متخصص ما، با درمان بیماران در کشور و جهان 

بدرخشند.
■■■

دکتر محسن حجتى، رئیس بسیج جامعه پزشکى استان 

اصفهان نیز باقدردانى از تالش هاى مسئول قبلى کار گروه 
سالمت بسیج جامعه پزشکى، دکتر ابراهیم اسفندیارى 
مسئول جدید کار گروه را پزشــکى حاذق و فردى باتقوا، 
والیتمدار، داراى مقام علمى و آموزشى و مدیرى توانمند 
خواند که در همه ادوار، همچون کوه استوار به ارائه خدمات 

مطلوب در جامعه پزشکى پرداخته است.
■■■

دکتر کمال حیدرى، مسئول قبلى کار گروه سالمت بسیج 
جامعه پزشکى نیز باگله مندى  ازعدم حضور اقشار بسیج در 
جلسات کار گروه در گذشته گفت: صادقانه به دلیل اینکه 
نتوانستم به اهدافى که ترسیم کرده بودم برسم، نمره قبول 
به خود نمى دهم و از این سمت کناره گیرى کردم و آرزو 

مى کنم مسئول جدید در دستیابى به اهداف موفق باشد.
وى اذعان داشــت: دغدغه من ایجاد بســتر و استفاده از 
مشارکت مردم و ظرفیت بســیج بود تا بتوانیم مصوبات 

را اجرایى کنیم.

■■■
دبیر کار گروه سالمت بســیج جامعه پزشکى هم در این 
مراسم اظهار داشت: کارکرد کار گروه سالمت بسیج جامعه 
پزشکى آن است که هر سال یک یا چند معضل بهداشتى 
را موضوع خود قرار دهد و در این راستا فعالیت کند و طرح 
در اجالس سالیانه بسیج اســتان قرار گیرد، که از جمله

 فعالیت  هاى ما در گذشــته، تهیه طــرح جامع اصالح 
جمعیتى بود که در مجمع تصویب شد.

دکتر مجتبى کرباسى با بیان اینکه امسال چهار موضوع 
در برنامه کارگروه سالمت بســیج جامعه پزشکى استان

 قرار دارد، گفت: الگوى نادرســت تجویز و مصرف دارو، 
عدم گسترش مواد اعتیادآور، تغذیه ناسالم در سبک زندگى 
و کاهش موالیــد و معضل تک فرزنــدى از موضوعاتى 
است که در کار گروه مدنظر قرار خواهد گرفت و البته ما 
بیشتر روى الگوى نادرست تجویز و مصرف دارو، فعالیت 

خواهیم کرد.

انتخاب مسئول جدید کار گروه سالمت بسیج جامعه پزشکى

استاندار خوزســتان گفت: از این هفته مذاکراتى در رابطه 
با احداث راه آهــن اهــواز – اصفهان انجام مى شــود و

 پیگیرى هاى الزم را خواهیم داشت.
غالمرضا شریعتى یادآور شد: مى توان  با داشتن هماهنگى 
و هم افزایى الزم و سرعت دادن به اصالح زیرساخت ها با 
کمترین هزینه در ایجاد رقابت پذیرى و توسعه تکنولوژى روز 

توسعه کشور و استان را رقم زد.
وى تصریح کرد: از این هفتــه مذاکراتى در رابطه با احداث 
راه آهن اهواز – اصفهان را داریــم و پیگیرى هاى الزم را 
انجام مى دهیم. این امر یکى از اولویت هاى مهم و اساسى 
در صنایع ریلى کشور اســت که مى تواند در توسعه استان 

خوزستان تأثیر گذار باشد.

مدیر امور باغبانى جهادکشاورزى اصفهان از آغاز برداشت 
هلو و شلیل در استان خبر داد و گفت:پیش بینى مى شود تا 
پایان فصل برداشت، 26 هزارتن هلو و شلیل برداشت شده و 

روانه بازار مصرف  شود.
احمدرضا رئیس زاده در ارتباط با آخرین وضعیت تولید هلو و 
شلیل در سطح استان، اظهار داشت: برداشت هلو و شلیل از 
سطح هزار و 890 هکتار از باغات هلو و شلیل استان آغاز شده 

و همچنان ادامه دارد.
وى ادامه داد: سطح کل باغات هلو و شلیل در استان دو هزار 
و 129 هکتار است که 231 هکتار آن در مرحله قبل از باردهى 
قرار دارد و پیش بینى مى شــود تا پایان فصل برداشت، 26 
هزار تن هلو و شلیل برداشت شده و روانه بازار مصرف گردد.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه ارقام عمده هلو تولیدى استان شامل زعفرانى، 
بلخى، انجیرى و ارقام شلیل شامل کیوتا، سان گلد و ردگلد 
مى باشند، اضافه کرد: شهرستان هاى فالورجان، مبارکه، 
خمینى شــهر، تیران و کرون، لنجان، شــهرضا، دهاقان، 
گلپایگان و سمیرم از مناطق عمده تولید هلو و شلیل استان 

به شمار مى روند.

استاندار خوزستان جزئیات یک طرح مهم 
حمل و نقل کشورى را اعالم کرد

اتصال اصفهان به اهواز
 با ریل

تولید 26هزار ُتن
 هلو و شلیل در استان

مشترى، محصول 
مناسب، قیمت 
مناسب، توزیع 
مناسب و ترویج 
ارتباطات مناسب 
مى خواهد که اگر 
یکى از آنها تأمین 
نشود کار ناقص 

است و این آمیزه 
بازاریابى است
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تجهیز1300کالس براى 
اسکان مسافران تابستانى

145 مدرسه در استان اصفهان براى اسکان مسافران 
تابستانى مجهز شدند.

مدیر اداره تعــاون و امور رفاهى فرهنگیان اســتان 
اصفهان گفت: براى تابســتان امســال  هزار و 300 
کالس در قالب38 پایگاه اسکان در کل استان براى 
مسافران درنظر گرفته شــده که 150 کالس ویژه و 

هزار و 150 کالس نوع الف است.
آذرکیوان امیرپور با اشــاره به اینکه در سال گذشته 
20 درصد از اسکان داده شدگان غیر فرهنگى بودند، 
افزود: ســال گذشــته 53 هزار و 45 خانوار در قالب

 212  هزار و 180 نفر با میانگین چهار نفر در استان 
اسکان داده شدند.

ارزآورى 2/5میلیون دالرى 
فرآورده هاى دامى استان

بیش ازدو هزار و 400تن انواع فــرآورده هاى خام 
دامى و خوراك دام و طیور استان اصفهان به خارج از 

کشور صادر شده است.
رئیس اداره قرنطینــه و امنیت زیســتى اداره کل 
دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون این میزان فرآورده خام دامى و خوراك دام 
وطیور شــامل پنجه مرغ، مرغ،آالیش مرغ، ماهى، 
فرآورده هاى پودرى، شیرخشــک، آب پنیر، پودر 
گوشت و خوراك طیور از این استان صادر شده است.

منصور کیمیایى با بیان اینکــه صادرات این میزان 
محصول دامى براى کشور 2/5 میلیون دالر ارزآورى 
به همراه داشــته اســت، افزود: این محصوالت به 
کشورهاى جنوب شرقى آســیا، افعانستان، عراق، 
مالزى، کویــت، ترکیه، قزاقســتان، هنگ کنگ، 

ترکمنستان و عمارات صادر شده است. 
وى بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان اصفهــان از 
استان هاى پیشتاز کشــور در صادرات محصوالت 
دامى است گفت:پیش بینى مى شود امسال صادرات 
محصوالت دامى اســتان 20درصد افزایش داشته 

باشد .

افزایش 30درصدى اعتبارات 
تملک دارایى خوانسار

فرماندار خوانســارگف: در ســال جــارى از محل 
اعتبارات تملــک دارایى اســتان 14 میلیارد تومان 
اختصاص داده شد که نسبت به ســال گذشته 30 

درصد افزایش داشته است.
حسن شفعتى اظهارداشت: امسال اعتبارات تملک 
دارایى  و سرمایه اى شهرســتان براى 137 پروژه 

تعریف شده است.

پیشرفت 80 درصدى احداث 
خیابان صاحب روضات

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: عملیات 
احداث خیابان صاحب روضــات تاکنون 80 درصد 
پیشــرفت داشــته و تا پایان ســال جارى تکمیل

 مى شود.
حمید عصارزادگان اظهارداشت: عملیات اجرایى این 
پروژه با اعتبار دو میلیارد و 200 میلیون ریال تا پایان 

سال جارى تکمیل مى شود.

شاخص پژوه ها تا آخر تیر
فرصت دارند

 وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاورى بــا صدور
 اطالعیه اى از ثبت نام شدگان در پژوهشگاه منحل 
شده شاخص پژوه که موفق به تحویل مدارك خود 
به این وزارتخانه نشده اند خواست که تا پایان تیرماه 
مدارك خواسته شده را به وزارت علوم تحویل دهند.

وزارت علــوم اعــالم کــرد: بــه اطــالع عموم 
ذینفعانى که تا کنــون موفق بــه تحویل مدارك 
نشــده اند مى رســاند که تا پایــان تیرماه فرصت 
دارند مدارك خواســته شــده را بــه وزارت علوم 

تحویل دهند.

خبر

رئیس اداره بهداشــت و مدیریت بیمارى هاى دامى اداره 
کل دامپزشــکى اصفهان گفت: موردى از بیمارى طاعون 
نشــخوارکنندگان کوچک، در مناطق حفاظت شده حیات 

وحش اصفهان گزارش نشده است.
وحید مقدس اظهار داشت: تشخیص سریع و واکسیناسیون 
به موقع دام هایى که در معرض خطر ابتال به این بیمارى قرار 

دارند از مهمترین راه هاى پیشگیرى از این بیمارى است.
وى بیان داشت: با توجه به اینکه واکسیناسیون حیات وحش 
امکانپذیر نیســت، این اداره کل برنامه خود را در راستاى 
واکسیناسیون دام هاى اهلى نزدیک این مناطق قرار داده 

است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیمارى هاى دامى اداره کل 
دامپزشکى استان اصفهان با اعالم اینکه در سال 95 بیش 
از یک میلیون رأس دام ســبک در اطراف مناطق حفاظت 
شده تحت پوشش واکسیناســیون قرار گرفتند،گفت: این 
میزان واکسیناسیون رشد 103 درصدى داشته و 90 درصد از 
جمعیت دامى در معرض خطر به خصوص در مناطق نزدیک 
مناطق حفاظت شده، تحت پوشش این واکسیناسیون قرار 

گرفتند.
وى افزود: بیمارى طاعون با عالئــم تب ناگهانى، ریزش 
ترشحات چشم و بینى، زخم دهان، تنگى نفس، اسهال بدبو 

و سرفه بروز مى کند .

 مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: با 
توجه به برنامه ریزى دولت در برنامه ششم توسعه، عملیات 
بیابان زدایى در 96 هزار هکتار از کانون هاى فرســایش 

بادى این استان انجام مى شود.
محمد حسین شاملى اظهار داشــت: در حال حاضر 100 
هزار هکتار کانون فرســایش بادى درجه یک در استان 
اصفهان داریم که در طول برنامه ششــم توسعه، هشت 
شهرستان این استان در دســتور کار کنترل بحران قرار 
دارند. وى افزود: 16 کانون فرسایش بادى به مساحت یک 
میلیون و 90 هزار هکتار در استان اصفهان شناسایى شده 
است که عملیات 100 هزار هکتار کانون فرسایش بادى 

درجه یک در شهرستان هاى آران و بیدگل، کاشان، نطنز، 
اردستان، نایین، خوروبیابانک، برخوار و میمه و اصفهان 

انجام خواهد شد.
 مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان با بیان 
اینکه پیش بینى مى شود تا پایان برنامه ششم توسعه بحث 
کانون بحران درجه یک اســتان حل شود، تصریح کرد: 
اعتبارات اجراى طرح هاى بیابان زدایى ســال به ســال 
مصوب مى شود که درحدود 300 میلیارد ریال براى سال 
اول تخصیص مى یابد. شــاملى بیان کرد: برنامه بعدى 
اکوتوریسم است که در حال پیگیرى است و تا  امروز 9طرح 

اکوتوریسم در مناطق بیابانى داشته ایم. 

بیابان زدایى در 96هزار هکتار 
کانون فرسایش بادى استان

طاعون در حیات وحش 
اصفهان مشاهده نشده است

مهران موسوى خوانسارى

از ساختمان قدیمى شهردارى شــهر تا بناى قدیمى تر 
اســتاندارى اســتان، تنها چند متر فاصله است. در این 
دو ساختمان تاریخى دو اتاق هست که مستأجر یکى، 
دو سال است از آنجا «شهر» را اداره مى کند و دیگرى 
چهار سال است از ساختمان روبه رویى رتق و فتق امور 
«استان» را پى مى گیرد. این دو مقام ارشد، اتاق هایشان 
را در یک زمان اجاره نکرده اند اما دست روزگار، فرجام 
کار آنها را تنها بــه فاصله چند روز از هم، به تابســتان 

امسال موکول کرده  است. 

روى دیگر اصولگرایى 
دو انتخاباتــى کــه در ســال  92  برگزار شــد، بنیان
 اندیشه هاى حاکم بر نهاد ریاست جمهورى و شوراهاى 
شهر را تغییر داد. نفرات جدیدى که در پى انتخاب مردم 
وارد سلسله مراتب دستگاه هاى مزبور شدند نتوانستند 
سبب ساز حاکمیت دوباره اصالح طلبان شوند و در اکثر 
مواقع با حفظ بن مایه هاى اصولگرایى پیشین در هر دو 
دستگاه، نوعى دیگر از سیاست ورزى را به ارمغان آوردند 
که طى آن، اولى (ریاســت جمهورى) به نسیم اعتدال 
نوازش داده شــد و در دومى (شــوراهاى شهر)، ورود
 ملغمه اى از اصالح طلبى و اصولگرایى تند و سنتى، کار 
را از یکدست بودن پیشین خارج ساخت. این تحوالت 
باعث دگرگونى بزرگى، هم در ابعاد ملى (اداره کشــور 
توسط رئیس جمهور) و هم در ابعاد محلى( اداره شهرها 

توسط شوراهاى شهر) شد. 
در بعد محلى و در جغرافیــاى اصفهان، روى کار آمدن 
کسى مانند رسول زرگرپور(درمقام استاندار) به عنوان 
چهــره اى آرام و اعتدالــى از جناح اصولگــرا به جاى 
چهــره اى پرجنجال (علیرضا ذاکــر اصفهانى در مقام 
اســتاندار دولت احمدى نژاد) و همچنین کنار گذاشته 
شدن یک شهردار سر تا پا اصولگراى سنتى(سید مرتضى 
سقائیان نژاد) و روى کار آمدن شهردارى جوان تر با دارا 
بودن رگه هاى بیشترى از اعتدال(مهدى جمالى نژاد) 

نشان از همین دگرگونى بود. 
رســول زرگرپور همزمان بــا روى کار آمــدن دولت 
اعتدالیــون و در همــان روزهــاى ابتدایى اســتقرار 
وزیر کشــور جدید، رداى والــى گرى را از اســتاندار 
اصولگراى قبلى به ودیعه گرفت و دو ســال بعد از آن، 
مهدى جمالى نژاد هم به مدد شوراى شهر دست راستى 
مولود عصر اعتدال، کلید اتاق شهردار اصولگراى سابق 
(که به ضرب و زور استیضاح از او گرفته بودند) را در جیب 
خودش دید و پاى در اتاق او نهاد. این یک تحول تمام 
اصولگرایانه در زمانى بود که از این میوه ها بر شاخساران 
باغ پر رونق اصولگرایى در اصفهان کم به عمل نمى آمد. 

یک سئوال مهم
رسول زرگرپور اســتاندار اصفهان و مهدى جمالى نژاد 
شهردار اصفهان هر دو میوه درخت اصولگرایى هستند 
با این فرق که اســتاندار، ثمره شــاخه هاى دست چپ 
این درخت است و شــهردار، حاصل شاخه هاى دست
 راست تر. این بار اما بخاطر آنکه آِب جارى شده در پاى 
این درخت از چشمه پر طرفدار «اعتدال» بیرون جهیده 
بود، میوه هاى به عمل آمده هم  روى هر شاخه اى که 

رسید، مزه «تند» نمى داد. 
کارنامه چهارساله استاندارى رسول زرگرپور و عملکرد 
دوساله شــهردارى مهدى جمالى نژاد نشان مى دهد 
که این هر دو نفر به رغم آنکه هیچگاه علنًا خودشــان 
را در هیئت اصــالح طلب یا اصولگــرا تعریف نکردند 
اما به بنیان هاى اصولگرایى اعتدالى که از آن منشــأ 
گرفته بودند وفادار ماندنــد. اگر مختصات اعتدالگرایى 
را جمع دو ویژگى کلى «دور شــدن از افراط و تفریط» 
و «ارتباط داشــتن با همه افکار و عقایــد» بدانیم، هم 
جمالى نژاد و هم زرگرپور به خوبى خودشــان را در این 
مختصات گنجاندند. آنها هر دو در مســیر «تعامل» با 
کانون هاى قدرت و نفوذ (که ارتباط داشــتن مستمر با 
آنها برنامه اصلى اصولگرایان اعتدالى بود) گام برداشتند؛ 
یکى(اســتاندار) با هدف به وجود آوردن فضاى گفتگو 
در استان و دیگرى(شــهردار) در راســتاى جلو بردن 
آبادانى شهر. اماحاال که هر دو به انتهاى مأموریت خود 
رسیده اند، آیا مى توان آنها را در مسیرى که برگزیدند، 
موفق دانست؟ پاسخ این سئوال، پاسخ پرسش کلى ترى

 اســت: آیا زرگرپور و جمالى نژاد آنقدر موفق بودند که 
از آزمون انتخاب دوازدهمین رئیس جمهور و پنجمین 

شوراى شهر هم سربلند بیرون آمده و دوره مأموریتشان 
را در دولت و شوراى شهر جدید تمدید کنند؟    

همه چیز تا پایان تابستان روشن مى شود
همزمانى انتخابات ریاســت جمهورى و شوراى شهر 
و تحوالت به وجود آمده در پــى نتایج این دو انتخابات 
در ســال جارى باعث شده اســت تا هم زرگرپور و هم 
جمالى نژاد آینده خودشــان را در البــه الى انتخاب 
اخیر مردم جســتجو کنند. با تحوالت رخ داده در دولت 
و شــوراى شــهر، این دو نفر براى حفظ مســند خود 
مى بایست موفق به کسب رأى اعتماد باالدستى هایى 
شــوند که با رأى مردم در اردیبهشــت امسال انتخاب 

شدند. 
دوره چهارم شــوراى شــهر اصفهان در مرداد ماه به 
آخرین روزهــاى کارى خود مى رســد و بالفاصله بعد 
از آن، شــوراى پنجم کارش را آغاز خواهد کرد. با آغاز 
به کار دوره جدید شوراى شهر، نمى شود انتظار داشت 
که انتخاب شهردار براى کالنشهر اصفهان از چشم 13 
منتخب اصالح طلب در شــوراى پنجم دور بماند. پس 
انتخاب شهردار آینده اگر نه اولین دستورکار این شورا 
اما بى شک از جمله مهمترین اولویت هاى شوراى شهر 
خواهد بود و به شــرط آنکه این انتخاب مسیر طبیعى 
خــودش را طى کند، شــاید شــهروندان اصفهانى در 
شهریور ماه بتوانند از نام شهردار جدیدشان مطلع شوند.   
از آن طرف در حوزه دولت هم پس از مراســمات تنفیذ 
و تحلیــف، نوبت بــه رأى اعتماد مجلس بــه وزراى 
پیشنهادى مى رســد که به احتمال فراوان نتیجه این 
بررسى ها نیز در شــهریور ماه مشخص مى شود و بعد 
ازآن قطعًا نخســتین برنامه وزیر کشور جدید، انتخاب 

استاندار براى استان ها خواهد بود. 
در مجموع به نظر مى رســد تا پایان همین تابســتان 
(یا حداکثر تا اواســط اولین مــاه پاییز) معلوم شــود 
که آیــا رســول زرگرپــور و مهــدى جمالــى نژاد 
مى توانند اولین پاییز و زمستان چهارساله دومشان را هم 
در اتاق هاى کارشان در استاندارى و شهردارى اصفهان  

بگذرانند یا باید جاى خود را به منتخبین جدید بدهند.  

مصائب یک استاندار
کار زرگرپور براى نشســتن دوباره بر کرسى مدیریت 
استان، دشــوارتر از مهدى جمالى نژاد است. یک اصل 
نانوشته در انتخاب اســتانداران فارغ از اینکه چه دولتى 
با چه گرایشــى سر کار باشــد این اســت که استاندار

 مى بایست ضمن مشورت دولت با افراد ذینفوذ و صاحب 
منزلت هر استان انتخاب شــود. در واقع اینطور نیست 
که وزیر کشور، معاون اول یا شخص رئیس جمهور در 
اتاق هاى دربسته بنشینند و نسبت به انتخاب این مقام 
اجرایى مهم اقدام کنند بلکه این پروسه باید مقابل چشم 
روحانیون ارشــد محلى یا معتمدان مردم در هر استان 
پیگیرى شود. اصفهان هم از این قاعده مستثنا نیست. در 
این استان نیز هیچ دولتى نمى تواند بدون در نظر گرفتن 

نظرات مقامات ارشد محلى، نســبت به تعیین استاندار 
اقدام کند همانطور که بدون اذن این مقامات نمى توان 
استاندارى را از کار برکنار کرد. بهترین مثال براى اثبات 
این موضوع، ادامه دار شدن مسئولیت زرگرپور در سمت 
استاندارى اصفهان آن هم در شرایطى است که دولت 

رغبتى به ادامه همکارى با او نداشت. 
تقریبــًا از اواخر ســال دوم والــى گــرى زرگرپور در 
اصفهان بود که شــایعات و خبرهاى درگوشــى نشان 
مى داد دولت تصمیــم دارد زرگرپــور را از کار برکنار 
کند. گمانه زنى ها درباره علت این ماجرا بیشــتر حول 
این محور مى گشت که اســتاندار اصفهان اقتدار الزم 

براى اداره اصفهان بر مبناى
 سیاست هاى دولت اعتدالگرا 
را ندارد و بیشــترین شاهدى 
هم که درایــن بــاره آورده

 مى شــد، چرایــى ادامه کار 
فرماندار باقیمانــده از دولت 
احمــدى نــژاد در ســمت 
فرماندارى شهرستان اصفهان 
بــود (هرچنــد باالخــره در 
روزهاى منتهــى به انتخابات 
29 اردیبهشــت از کار برکنار 

شد). 
شایعات درباره تصمیم دولت 
براى  برکنــار کردن زرگرپور 
ادامه داشــت تا سال گذشته 
و شــش هفت مــاه مانده به 
انتخابات ریاســت جمهورى 
که این خبرها بسیار جدى تر 
از گذشــته دنبال شد. در این 
باره اسامى جانشینان استاندار 
هــم در محافــل مطبوعاتى 
اصفهان مطرح شد و در یک 
مورد حتى کار به ســفر شبانه 
رئیــس دفتر رئیــس جمهور 

به اصفهان به منظــور نظرخواهى از مقامــات بانفوذ 
استان و نیز چندین ســفر زرگرپور به تهران نیز کشیده 
شد. از طرفى وزارت کشور رســمًا اعالم کرد به دنبال 
برکنار کردن رســول زرگرپور از اســتاندارى اصفهان 
اســت. اما علیرغم همه این کنش هــا و جدى بودن 
اراده دولت بــراى انجام تغییرات در باالترین ســطح 
اجرایى اســتان اصفهان، این اتفــاق نیافتاد و زرگرپور 
ماندنى شد. در بیان علت این موضوع فقط به یک دلیل 
مى توان اشاره کرد: زرگرپور نرفت چون همان ذینفوذان 
طرف مشــورت قرار گرفته، با برکنــارى اش مخالف 
بودند.اما آیا در دولــت دوازدهم نیز ایــن ماجرا تکرار 
خواهد شــد؟ بــه دو دلیل بعیــد اســت. اول اینکه با 
اســتقرار دولت جدید، صحبت از «برکنارى» در یک 
شــرایط خاص سیاســى (مثًال نزدیک بــودن به ایام 
انتخابــات) در میان نخواهــد بود و طبعــًا برانگیخته 

شــدن اعتــراض مقامات اســتانى به ایــن دلیل هم 
محلــى از اعــراب نخواهد داشــت. در واقــع طرح 
موضوع این اســت که پاى یک «انتخــاب جدید» در 
ابتداى تشــکیل یک «دولت جدید» در کار اســت و 
قرار نیســت موضوع برکنارى مطرح باشــد؛ درســت 
همانطــور که بعــد از انتقال مجموعه دولــت دهم به

 دولت یازدهم، حســن روحانى و وزیر کشور او ضمن 
رایزنى هاى متعدد با صاحبان منزلت در استان اصفهان 
نهایتًا بر روى نام رســول زرگرپور اجمــاع کردند و او 
اســتاندار اصفهان در دولت اعتدالیون شــد. حاال هم 
درست همان شــرایط حاکم اســت. یک دولت جدید 
روى کار خواهد آمــد وبنا بر 
مصلحت هــا و برنامه هاى 
جدیدش تصمیــم مى گیرد 
نمایندگان خود در اســتان ها 
از جمله در استان اصفهان را 
انتخاب کند و به همین دلیل 
رایزنان دولتى اعزام شــده به 
اصفهان با دست پر به تهران 
بــاز خواهند گشــت بــا این 
تفاوت که اگر همچنان مبنا را
 مخالفت هاى پیشین دولت با 
سیاست هاى زرگرپور بدانیم، 
بایــد بپذیریم ایــن رایزنان 
هم نام جدیــدى را به عنوان 
اســتاندار اصفهان بــه وزیر 

کشور معرفى خواهند کرد. 
اما دلیل دوم به اعمال فشــار 
شدید اصالح طلبان براى در 
اختیار گرفتن پســت وزارت 
کشــور(یعنى متولــى تعیین 
اســتانداران) بر مى گردد. در 
فهرســت اســامى اى که از 
گوشــه و کنار براى تصدى 
وزارت کشور مطرح مى شــود اصالح طلبان دست باال 
را دارند و کیســت که نداند این جماعــت، از مخالفان 
جدى مدیریت زرگرپور در اصفهان بوده و هســتند. به 
این ترتیب اگر یک اصالح طلب در رأس وزارت کشور 
بنشیند، احتمال استاندارى زرگرپور به صفر خواهد رسید 
و اگر هم، چنین نشود، بى گمان نفوذ اصالح طلبان در 
این وزارتخانه، کار تصدى دوباره زرگرپور را با دشوارى 

فراوانى روبه رو مى کند.
به این دالیل اســت که اگر در مقام مقایســه برآییم، 
کار زرگرپور براى نشســتن دوباره بر کرسى مدیریت 
اســتان بــه مراتــب دشــوارتر از وضعیــت مهدى 
جمالى نــژاد براى بــه دســت آوردن دوباره پســت 
شهردارى اصفهان اســت اگرچه این دومى هم مسیر 
هموارى تا رؤیت دوباره اتاقش براى چهار ســال دیگر

 ندارد.

مصائب یک شهردار
اگر مراحــل گزینش رســول زرگرپور از کانــال دولت
 مى گذرد، طرف حساب مهدى جمالى نژاد براى ماندن، 
فقط شوراى شهر اصفهان است. البته در انتخاب شهردار 
هم رایزنى و البى گرى خارج از چارچوب شورا بال موضوع 
نیست اما نه به آن غلظتى که در انتخاب استاندار مؤثر است. 
به هر حال اداره شهِر مهم و حساسى مثل اصفهان حتمًا 
نیازمند شور و مشــورت فراوانى است که هم در محدوده 
شــورا و هم خارج از این محدوده انجام مى شود اما نهایتًا 

تصمیم با منتخبین مردم در شوراى شهر است. 
31 خرداد دو ســال پیش، نمایندگان عمدتًا اصولگراى 
شــوراى شــهر اصفهان از میان 45 نامــزدى که براى 
تصدیگرى شهردارى این شــهر به آنها معرفى شده بود، 
مهدى جمالى نژاد را برگزیدند تا به قول رئیس این شورا، 
«اعتماد مردم به ســمت شــهردارى» برقرار شود. حاال 
دو ســال از آن انتخاب مى گذرد. اینکه آیــا جمالى نژاد 
توانســته در این مدت «اعتماد مردم به شــهردارى» را 
برگرداند یا نه یک بحث است در حالى که موضوع مهمتر 
براى آینده کارى او فعًال این اســت که آیــا جمالى نژاد
 مى تواند اعتماد 13 عضو اصالح طلب شوراى پنجم را به 

خودش جلب کند؟! 
هر چه باشد خواســته هاى شوراى شــهر جدید با آنچه 
مورد توجه شــوراى چهارم بود متفاوت است و از همین 
جهت بعید اســت کرده ها و ناکرده هاى شهردار در این 
دو ســال، تضمینى براى باقى ماندنش در پســت فعلى 
باشد بلکه فعًال آنچه اهمیت دارد، توجه به خواسته هاى

 شوراى شهر جدید است. این اما در حالى است که ترکیب 
شوراى پنجم یک ترکیب تازه است و هنوز تجربه اى در 
قبال انتخاب شهردار ندارد، بنابراین گمانه زنى درباره اینکه 
اعضاى جدید با جمالى نژاد کنــار خواهند آمد یا نه کمى 

دشوار است. 
اگر درباره وزارت کشــور به عنوان متولى انتخاب استاندار 
با قطعیت مى توان گفت در صورت سیطره اصالح طلبان 
بر آن دســتگاه، انتخاب دوباره زرگرپور به عنوان استاندار 
اصفهان غیــر محتمل اســت، اما درباره اصــالح طلبان
 بى تجربه شوراى شهر نمى شــود با این صراحت سخن 
گفت. این درست که جمالى نژاد به طور 100درصد گزینه 
مورد عالقه این 13 اصالح طلب نیست اما از طرفى امکانش 
هم هست که اعضاى شورا ترجیح دهند به جاى آنکه با یک 
شهردار اصالح طلب اما واجد روحیات غیر اعتدالگرایانه که 
نهایتاً سر ناســازگارى با آنها برمى دارد سرکنند، مدتى را با 
منتخب معتدل اصولگرایان که چندان سر چالش با شوراى 
تازه کار نخواهد داشــت بگذرانند. بدیهى است بعد از آنکه 
اعضاى شوراى شهر با حساسیت هاى منصب جدید خود 
بیشتر آشنا شده و تجربه «اداره شهر» را به اندوخته هایشان 
اضافه کردند، آنگاه با اطمینان بیشترى مى توانند پیگیر سلیقه 
خود براى انتخاب یک شهردار اصالح طلب باشند و اینجاست 
که نام مهدى جمالى نژاد به آخر لیست متقاضیان کار در اتاق 
مخصوص ساختمان شهردارى اصفهان سقوط خواهد کرد.

به طــور خالصــه، اعضــاى شــوراى شــهر در درجه 
نخســت در پى این هســتند که سال اول کارشــان را با 
حداقل چالش با شــهردارى طى کنند؛ بنابراین از انتخاب 
اصالح طلبان شناســنامه دار اما «تند» به عنوان شهردار 
اجتناب مى ورزند و اگر به نام یک اصالح طلب معتدل نرسند، 
رأى به ادامه کار موقت «جمالى نژاد آرام» در شــهردارى 
اصفهان خواهند داد. بر اساس همین فرضیه است که آینده 
کارى جمالى نژاد در شهردارى نسبت به استاندارى رسول 

زرگرپور کمى با امید بیشتر به ماندن قابل تأویل است.

ت ابستان متفاوت
تابستان امسال، هم براى رسول زرگرپور و هم براى مهدى 
جمالى نژاد از تابستان هاى دیگر طوالنى تر است.امسال 
چشــم این دو نفر به تصمیم وزارت کشور و شوراى شهر 

اصفهان است تا سرنوشتشان را رقم بزنند. 
شــاید االن که در حال خواندن این مطلب هســتید، هر 
دوى ایــن مقامات بلندپایــه، در اتاق هایشــان در مرکز 
شــهر اصفهان نشســته باشــند و به این فکر کنند که 
تا پایان شــهریور چه اتفاقى خواهد افتاد؟ آیــا رایزنى ها 
به نفع ماندنشــان ختم مى شــود یا باید در اندیشه شغل 
دیگرى باشــند؟  یک چیز اما همین االن مشخص است. 
اگر گرمــاى این روزهــاى اصفهان براى مــردم دیار
 زاینــده رود تداعــى کننده چیــز تازه اى نباشــد اما 
بى تردید ُهرم این تابستان براى رسول زرگرپور و مهدى 

جمالى نژاد، با هیچ سالى قابل مقایسه نیست.     

آیا شهردار و  استاندار فعلى اصفهان، شانس دوباره براى تصاحب کرسى هایشان را دارند؟ 

روزگار سپرى شده مردان متفاوت

رسول زرگرپور 
همزمان با روى کار آمدن 

دولت اعتدالیون و در 
همان روزهاى ابتدایى 

استقراروزیر کشور 
جدید، رداى والى گرى را 
از استاندار اصولگراى 
قبلى به ودیعه گرفت و 

دو سال بعد از آن، مهدى 
جمالى نژاد هم به مدد 

شوراى شهر دست راستى 
مولود عصر اعتدال، کلید 
اتاق شهردار اصولگراى 

سابق (که به ضرب و زور 
استیضاح از او گرفته 

بودند) را در جیب خودش 
دید و پاى در اتاق او نهاد
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اجرائیه
شــماره 95-524 تاریخ 1396/4/30 به موجب راى شــماره 842 تاریخ 95/8/29 حوزه 23 شوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه جهانگیرچه گونى دزکى  به آدرس: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 6/200/000 ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک به 
شماره 210564 مورخه 94/10/19 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/10/19 لغایت زمان وصول 
در حق خواهان رسول صادقى فرزند محمود به آدرس: اصفهان ، خ کاشانى، روبروى بیمارستان، شرکت 
کاوشگر رایانه و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.م.الف:10523 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) 04/326
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100361703156 شــماره پرونده: 9609980361700263 شماره بایگانى 
شعبه: 960294 خواهان آقاى محسن عابدى دادخواستى به طرفیت خواندگان آقاى ابراهیم پناه على نیا 
و امیرسینا آزاد به خواسته مطالبه اعســار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 960294 ح/28 ثبت گردیده که در جریان دادرسى وقت رسیدگى به تاریخ 
1396/6/13 به تاریخ 11:00 تعیین گردیده لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ 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 تاریخ و زمان فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم 

گیرى خواهد شد. م.الف:10483 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 4/329
 ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610100350302962 شــماره پرونده: 9509980242301085 شماره بایگانی 
شعبه: 960272 خواهان/شــاکى علیرضا گندمانى دادخواســتى به طرفیت خوانده/متهم حسین میراثى 
به خواســته الزام به فک پالك خودرو تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهــان نموده که جهت 
رسیدگى به شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال 
خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 305 ارجاع و به 
کالسه 9509980242301085 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/6/13 و ساعت 11 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهی مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 10455 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/4/331
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100351303233 شماره پرونده: 9609980351300158 شماره بایگانی شعبه: 
960183 خواهان بانک مهراقتصاد به وکالت حامد منتظرین به طرفیــت محمد اقربا و على اصغر اقربا و 
محسن یسالنى و امیر سیامکى به خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شــهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه دوم اتاق شــماره 206 ارجاع و به کالســه 960998035130158 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/5/25 و ساعت 10/30 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهی مى شود تا خوانده/متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 10453 شعبه 13 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/4/332
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610106825304202 شــماره پرونده: 9609986825300099 شماره بایگانی 
شعبه: 960104 خواهان/شاکى ایمان ســلیمانى دادخواســتى به طرفیت خوانده/متهم عزیزاله همتى 
فرزند مرتضى به خواســته مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و اعســار از پرداخت هزینه 
دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شعبه 31 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان خیابــان چهارباغ باال خیابان شــهید نیکبخت 
ســاختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان طبقه یک اتاق 121 ارجاع و به کالســه 960104 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/5/29 و ســاعت  10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 10452 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/4/333
 ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610106825304201 شماره پرونده: 9509986825300580 شماره بایگانی شعبه: 
950715 خواهان/شاکى عباسعلى آزادپور دادخواســتى به طرفیت خوانده/متهم على سلیمانى کورکاء و 
پیمان شفیع زاده به خواســته مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه یک اتاق 121 ارجاع و به کالسه 950715 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/5/29 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 
و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهی مى شود تا خوانده/متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 10451 شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/4/334
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350103680 شماره پرونده: 9509980350100645 شماره بایگانی شعبه: 
950761 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: داود آقاباقرى فرزند حسین کدپستى: 1165665557 کدملى: 
0070159181 به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 96/6/11 شنبه ساعت 10/30 محل حضور: اصفهان، 
خیابان چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 333 در 
خصوص دعوى احمدرضا توتونچى تبریزى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 

حاضر شوید. م الف: 10447 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/4/335
مزایده

مزایده مال غیر منقول اجراى احکام مدنى شعبه 1 مجتمع قضایى شماره 1  دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 960163 اجراى احکام حقوقى شعبه اول 
له شرکت صنایع شیمیایى اصفهان با وکالت آقاى مهدى سلطانى علیه على افراسیابى فرزند حسین مبنى 
بر مطالبه 1-93/398/421 ریال در حق محکوم له به مقدار 46/294 حبه از 72 و 4/669/921 ریال حق 
االجراى دولت(بخشى از مطالبات) 2- له علیرضا زارعى با وکالت منیر محمدى علیه على افراسیابى مبنى 
بر مطالبه 86/200/000 ریال محکوم به پرونده کالسه 920079 ح/3 به میزان 40/4589 حبه از 72 حبه 
در روز چهارشنبه مورخ 96/5/4 از ساعت 8:30 تا 9 صبح در محل این اجرا (زیرزمین دادگسترى خ شهید 
نیکبخت)جهت فروش 383/50 متر مربع از 6 دانگ زمین فاقد پالك ثبتى به آدرس روستاى حسن آباد 
جاده معدن شن و ماسه مقابل شن شویى که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى 153/400/000 ریال 
ارزیابى و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده، برگزار نماید. لــذا طالبین خرید 5 روز قبل از 
مزایده مى توانند با مراجعه به محل از آن بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلســه مزایده شرکت 
نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مشخصات ملک به شرح نظریه کارشناس: 
کارگاهى اسیدشویى به مساحت حدود 2248/5 مترمربع که بوسیله دیوار آجرى زبره و درب فلزى ماشین 
رو محصور که در آن محدثات شامل ساختمان نگهبانى به مساحت حدود 101 متر مربع با سازه دیوار آجرى 
و سقف تیرآهن، سطوح داخلى گچ و رنگ، پوشش کف موزائیک با نماى خارجى آجر 3 سانتى و سایه بان به 
مساحت حدود 86 متر مربع با سطوح قوطى و پوشش ایرانیت مى باشد و در قسمت اسیدسازى به مساحت 
حدود 390 متر مربع داراى مخازن در زیرزمین و اسکلت فلزى و سقف خرپاى فلزى از پروفیل با پوشش 
ایرانیت مى باشد. در قسمت شمالى کارگاه، شیروانى فلزى با پوشش بدنه و سقف از ورق احداث گردیده 
است. محوطه زیرسازى و آسفالت گردیده است همچنین کارگاه داراى انشعاب برق نیز مى باشد. با عنایت 
به موارد فوق الذکر و ادعاى خواهان مبنى بر اینکه مقدار 383/50 متر مربع ملک متعلق به خوانده مى باشد 
و به علت عدم افراز و یا تقسیم نامه، محاسبه محدثات امکان پذیر نبوده و فقط قیمت زمین مورد ارزیابى 
قرار مى گیرد که با در نظر گرفتن موقعیت محلى و قیمتهاى عادله زمان مباشرت به کارشناسى از قرار هر 
متر مربع 400/000 ریال جمعا به مبلغ 153/400/000 ریال (یکصد و پنجاه و سه میلیون و چهارصد هزار 

ریال) برآورد و اعالم مى گردد. م. الف:10446شعبه اول اجراى احکام مدنى اصفهان 4/344
مزایده

اجراى احکام شعبه 4 حقوقى اصفهان در پرونده کالسه 950345910059 بایگانى 960466 له آقایان 
مجید ریحانى نیا و شکراهللا جاللى نژاد علیه آقاى محمدرضا تائبى پور به نشانى اصفهان خ فردوسى خ 
عافیت کوچه سپهر پ 14 در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص فروش پالك ثبتى 7 فرعى از 494 
اصلى بخش 4 ثبت اصفهان اعم از عین و ســرقفلى در تاریخ 96/5/9 س اعت 9 الى 10 صبح در محل 
اجراى احکام حقوقى اصفهان شعبه چهارم واقع در خ نیکبخت ساختمان کل دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرین برگزار نماید طالبین خرید مى توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه کارشناســى به حساب سپرده 
دادگسترى شماره حساب 2171290210008 و با همراه داشــتن فیش واریز در جلسه مزایده شرکت 
نمایید و افرادى برنده مزایده مى باشــند که باالترین قیمت ارزیابى کارشناسى را پیشنهاد نمایند مورد 
مزایده عبارت اســت از یک باب مغازه واقع در اصفهان میدان نقش جهان بازار دواتگرها سراى سفید 
کویها طبقه اول به مساحت اعیانى 15/58 متر مربع طبق فتوکپى ســند تک برگ برگى ارائه شده به 
شماره 193054 الف/90 مورخ 1390/5/15 به شــماره پالك ثبتى 7 فرعى از 494 اصلى بخش چهار 
ثبت اصفهان در ذیل شماره 59804 در صفحه 411 دفتر 324 ثبتى بخش به نام آقاى مجید قربانى رنانى 
فرزند ابراهیم به ثبت رسیده، ســند صادر و تحویل گردیده است. محل با استفاده از دیوارهاى خشتى با 
نماى اجرى و چوبى و ویترین و ام دى اف و شیشه سکوریت و سقف و سقف چشمه اى بازسازى شده، 
در ورودى چوبى مشاهده گردید. محل داراى آب مشاع (احتماال مشاع) و برق و تلفن مستقل مى باشد. 
نظریه کارشناسى باتوجه به مراتب فوق الذکر و سایر جوانب موثر ارزش روز شش دانگ حقوق تجارى 
و مالکانه محل به مساحت 15/58 مترمربع جمعا به مبلغ (پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال) 
5/450/000/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد. ضمنا طبقه واحد بر روى ســند همکف قید گردیده 
لیکن در حدود مشخصات طبقه اول مشخص شده است. م.الف:10445 شــعبه چهارم اجراى احکام 

مدنى اصفهان 4/345
مزایده

اجراى احکام شــعبه 4 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشــخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 961811 ج 4 محکوم له عباســعلى برکت خوراسگانى محکوم علیه حمید نعمت اللهى 
فرزند محمد کریم اوصاف مورد مزاید ه طبق نظر کارشناسى: ردیف 1، نوع مشخصات اجناس و اموال 
سیســتم نورپردازى سن(اســتیج) 575 وات ماركPSA تعداد 4 قیمت واحد به ریال 2/500/000 
جمع 10/000/000، ردیف 2، نورافکن کوچک ، 1، 500/000، 500/000، ردیف3، نورافکن ترکیبى 
 ،3 ، IQ25SP چند المپــه، 1، 1/000/000، 1/000/000 ردیف 4، کولرگازى سامســونگ مــدل
10/000/000، 30/000/000 ردیف 5، میز ناهارخورى چهار نفره پایه گلدانى به رنگ سفید با شیشه 
گرد 8 یا 10 میل، 20، 2/000/000، 40/000/000 ردیف 6، صندلى غذاخورى مارك ماندگار به رنگ 
ســفید، 180، 800/000 ، 144/000/000 جمع کل: 225/500/000 زمان: 96/5/11 ساعت 9 صبح 
مکان: خیابان نیکبخت دادگسترى اصفهان. طبقه منفى یک طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده 
ضمن هماهنگى با این اجرا از اموال در مرغ باغ تاالر ارم دیدن کرده و با ســپردن 10٪ ارزش اموال به 
شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده 
شرکت کنند، مزایده از قیمت پایه شروع مى شود پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

م. الف:10444 اجراى احکام شعبه 4 اجراى احکام مدنى اصفهان 4/346

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9509970352200951 شماره پرونده:9509980352200204 شــماره بایگانى شعبه: 
950208  خواهان: پست بانک استان اصفهان با مدیریت آقاى بهزاد امیریان بشماره ثبت 126875 با وکالت 
آقاى بهروز خدابخش فرزند مرتضى به نشانى استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، خمینى شهر، خیابان 
شریعتى روبروى بانک ملت ســاختمان (کابینت رضایى) طبقه اول خواندگان: 1. آقاى سجاد بالکانى فرزند 
بلوت 2. آقاى جعفر مرتضى پور فرزند عزت همگى به نشانى استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، خمینى 
شهر، خیابان شریعتى شمالى، نبش کوچه دباغى کباب بناب آذربایجان با کدپستى 8125478952 ، 3.آقاى 
وحید صولتى فرزند محمد به نشانى استان اصفهان، شهرستان شــاهین شهر و میمه، شاهین شهر، خیابان 
بوستان، خیابان مهر 2 شرقى پالك 8 خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسى 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
3. مطالبه وجه گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور 
راى مى نماید. راى دادگاه، در خصوص دعوى آقاى بهروز خدابخش به وکالت از پست بانک استان اصفهان 
بامدیریت آقاى بهزاد امیریان به طرفیت آقایان وحید صولت ى فرزند محمد و سجاد بالکانى فرزند بلوت و جعفر 
مرتضى پور فرزند عزت به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و شش میلیون ریال بابت قرارداد تسهیالت 
بانکى (کارت اعتبارى بر پایه عقد مرابحه) به شــماره 93090406969 مورخه 91/12/1 به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه تا اجراى حکم دادگاه باتوجه به بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر ودلیل و مدرکى در اثبات برائت 
ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اند و سایر محتویات پرونده دعوى خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد 
ماده 15 قانون عملیات بانکى بدون ربا و مــواد 198، 199، 303، 305، 306، 502، 515، 519 و 522 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 126000000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 5552000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 4300000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى که 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده راى مى باشد. م.الف:10442 شریفى رئیس 

شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 4/348
 ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609970352200273 شــماره پرونده: 9509980352200643 شماره بایگانى شعبه: 
950658  خواهان: سید محمد بحق فرزند سید مصطفى با وکالت آقاى داود محسنى هماگرانى فرزند قاسم 
به نشانى اصفهان، چهارباغ باال، ساختمان ماکان2، طبقه اول، واحد 1، همراه 09131133514 خوانده: آقاى 
محسن صفایى نژاد فرزند احمد به آدرس: مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه وجه 2. مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3. مطالبه خسارت دادرسى 4. مطالبه وجه گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه، در خصوص دادخواست آقاى داود محسنى 
به وکالت از آقاى سیدمحمد بحق فرزند مصطفى به طرفیت آقاى محسن صفایى نژاد فرزند احمد به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 1/200/000/000 ریال و هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه باتوجه به متن دادخواست 
تقدیمى وفتوکپى مصدق مدارك استنادى و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى جهت دفاع از برائت ذمه خود 
اقدامى ننموده و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقى شده و مقرون به واقع و خوانده 
به نظر دادگاه مشغول الذمه بوده لذا مستنداً به مواد 522-519-515-502-306-305-303-199-198 
از قانون آیین دادرســى مدنى مصوب 1379 و مواد 265-1301 از قانون مدنى خوانده به پرداخت مبلغ یک 
میلیارد و دویست میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 44/004/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 
29/360/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
وصول محکوم به طبق شاخص بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که محاسبه ثمن به عهده اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان مى باشد در حق خواهان محکوم مى گردد و در مورد خواسته دیگر خواهان مبنى بر 
مطالبه مبلغ 21/000/000 ریال سود حاصل از فروش اقالم موضوع مزایده با عنایت به محتویات پرونده که 
اقالم بفروش رسیده متعلق به خوانده بوده لذا تصور سود براى خواهان موجه و مقرون به واقع نبوده و خواسته 
به تبع آن صحیح نیست لذا مستنداً به ماده 197 از قانون فوق الذکر راى برائت ذمه خوانده از خواسته مذکور 
صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین محکمه 
و پس از انقضا مدت واخواهى ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهان در محاکم محترم تجدید نظر 
مرکز استان مى باشد. م.الف:10443 رئیس شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى استان اصفهان شریفى 4/349

اجرائیه
شــماره اجرائیه : 9610420352200113 شــماره پرونده: 9509980352200635 شماره بایگانى شعبه: 
950650 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352201285 
محکوم علیه عبداهللا رضائى فرزند: عزیز محمد به آدرس: مجهول المکان محکوم  است به حضور در یکى از 
دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى اتومبیل فوق التوصیف بنام خواهان على حسین غالمى فرزند: عیسى 
به آدرس: اصفهان، خیابان زینبیه، ایستگاه باسکول، کوچه کشاورز، فرعى طلوع، پالك 75 به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 6/937/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان و نیم عشر اجرایى به مبلغ 
10/500/000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى واعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)4- خودارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م. ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م. الف:10441 شعبه 22 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 4/352
اجرائیه

شــماره اجرائیه:9610426825300153 شماره پرونده: 9509986825300640 شــماره بایگانى شعبه: 
950781 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509976825301666 
محکوم علیه محســن ذوالفقارى فرزند: رحمان به آدرس اصفهان، خیابان امام خمینى، عاشق آباد، خیابان 
گلستان، کوچه شهید على نجاران، منزل حاج باقر نجاران، کدپستى 8154996541  محکوم است به حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و 
ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براســاس شاخص اعالمى بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى و مبلغ نه میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله 
وکیل امیرحسین شیرانى فرزند: محمد به آدرس: اصفهان، خ طیب جنب پمپ بنزین ساختمان مهتاب 9 ط 
2 واحد 14،  طبق تعرفه در حق محکوم له غالمرضا احمدى بنى فرزند: بهرامعلى به آدرس: اصفهان، ملک 
شهر، خیابان مطهرى، کوچه شــهید حالوى، پالك 8 ،  پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت حق االجرا 
نیز بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبــى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى واعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرســت نقل وانتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)4- خودارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م. ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م. الف10448 شعبه 31 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 4/353
 اجرائیه

شماره اجرائیه:9610426825300061 شــماره پرونده:9509986825300392 شــماره بایگانى شعبه: 
950499 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509976825301438 
حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان1. عباســعلى مسجدى فرزند اســماعیل به آدرس اصفهان، خیابان 
پروین، خیابان صباحى، روبروى مجتمع شــهید رجایى پالك 4، 2. کمال قــادرى زفره فرزند صفر على به 
آدرس اصفهان، خیابان کاوه، خیابان فالطورى، برج آسمان، طبقه دوم، 3. عزت قاسم گنیرانى فرزند حاجى 
آقا به آدرس اصفهان، خیابان معراج، چهار راه فجر، کوچه آزادگان، بن بســت شقایق، پالك 46، 4. محمد 
حسین خوش نظر اســفرجانى فرزند ناصر، به آدرس اصفهان، خیابان معراج، چهار راه فجر، کوچه آزادگان 
، بن بست شقایق، پالك 46  به پرداخت مبلغ دویست و هشــتاد و نه میلیون و هشتصد و دوهزار و پانصد و 
چهارده ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ 
چک تا زمان وصول براساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى و مبلغ ده میلیون و یکصد 
و شصت و چهار هزار و هشــتاد و هشت ریال بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل محمد حسین 
صادقى فرزند غالمحسین به آدرس اصفهان، بلوار کشاورز، روبروى مســجد االنبیا (بانک ملى) ساختمان 
تجارى ادارى دى، واحد 18 غربى  طبق تعرفه در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به آدرس اصفهان، پل آذر، 
ابتداى خیابان توحید، پالك 3 پرداخت مبلغ 14/450/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه 
مى باشد/ محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى واعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)4- خودارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م. ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م. الف:10450 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 4/354
 مزایده

اجراى احکام شعبه ســیزدهم مدنى اصفهان درخصوص پرونده کالســه 960691 له خانم آبروى و علیه 
آقاى محسن زمانى طالخونچه به خواســته مطالبه مهریه در نظر دارد جلســه مزایده اى به منظور فروش 
یک دستگاه اتومبیل پژو پارس به شماره انتظامى 382 و 11 ایران 66 مدل 1381 به رنگ مشکى و شماره 
شاسى 81811467 و شماره موتور 22828111894که برابر اعالم کارشناس الستیک ها 30٪ سالم و اسناد 
و مدارك وسیله رویت نگردیده و امکان بازدید موتور و داخل خودرو وجود نداشته و وسیله نقلیه رنگ شدگى 
دارد و طبق نظریه کارشناسى معادل 100/000/000 ریال ارزیابى در تاریخ 96/4/31 راس ساعت 8 صبح 
در محل اجراى احکام مدنى واقع در اصفهان- خ نیکبخت غربى- طبقه دوم- شعبه 13 مدنى برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از برگزارى مزایده از اتومبیل مذکور واقع در پارکینگ پردیس شاهین شهر 
بازدید و جهت شرکت در مزایده 10٪ مبلغ مزایده تصویبى را فى المجلس و یا به حساب دادگسترى به شماره 
2171290210008 واریز و در تاریخ فوق در دفتر این اجرا حاضر گردند. برنده مزایده ، پیشنهاد کننده باالترین 

قیمت خواهد بود. م.الف:10460 دادورز شعبه 13 اجراى احکام مدنى اصفهان 4/343

احضار
پرونــده:  شــماره   9610110359700400 نامــه:  شــماره 
9609980359700347 شماره بایگانى شعبه: 960363  در پرونده کالسه 
960363 شــعبه 18 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى 
على رحمانى شکایتى علیه متهم امید بصیرت پور فرزند ایاز دایر بر خیانت 
در امانت مطرح نموده که در جهت رســیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حســب ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى جهت 
پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود تســریع گردد. م الف: 10477 
ابراهیمى بازپرس شعبه 18 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان(مجتمع 1)/4/341

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9609970353500635 : دادنامــه  شــماره 
9509980358301031 شــماره بایگانى شــعبه: 951746 شاکى: آقاى 
مجید ترابى زیارتگاهى فرزند اصغــر به آدرس: اصفهان، خ پروین، خ حکیم 
شفایى سوم ك حکیم شفایى اول مجتمع نور طبقه اول متهم: آقاى فریدون 
بزرگى فرزند قدرت اله  به آدرس: اصفهــان، خ بزرگمهر روبروى اورژانس 
بیمارســتان صدوقى(مجهول المکان) اتهام ها: 1. استفاده از اوراق مجعول 
2. کالهبردارى 3. فروش مال غیر 4. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء 
استفاده و تقلب از امتیازات گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور راى مى نماید. راى دادگاه، در 
خصوص اتهام آقاى فریدون بزرگى متولد 1347/8/1 دائر بر انتقال مال غیر 
موضوع شــکایت آقاى مجید ترابى فرزند اصغر با این توضیح که شاکى در 
شکوائیه تقدیمى بیان نموده در مورخه 89/1/24 اقدام به خرید یک قطعه به 
شرح مندرج در قولنامه از متهم نموده است و وجه آن به مبلغ 63/000/000 
تومان را پرداخت کرده اســت و متعاقبًا متوجه شــده زمین متعلق به آقایان 
علیرضا مجلسى کوپایى و غالمحســین رادان بوده است، لذا دادگاه نظر به 
کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان، 
شکایت شاکى خصوصى، استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالك 
اصفهان (صفحه 19 پرونده)، عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق 
و رسیدگى، اظهارات گواهان و مطلعین در مرحله تحقیقات مقدماتى و سایر 
قراین و امارات مضبوط در پرونده، بزهکارى ایشــان را ثابت دانسته مستنداً 
به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى 
و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مــال غیر وى را عالوه بر رد ثمن 
دریافتى از شــاکى در حق ایشان به تحمل یکســال حبس و پرداخت مبلغ 
شصت و ســه میلیون تومان جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ واقعى قابل 
واخواهى در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م.الف:10458گازرى 

رئیس شعبه 109 دادگاه کیفرى 2 اصفهان(109 جزایى سابق)4/351

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9209970353801544 دادنامــه:  شــماره 
9109980358700769 شماره بایگانى شــعبه: 911322 شکایت:1. آقاى 
ناصر قلى یعقوبى به نشانى خ زینبیه ك بامشــاد بن بست مومن پ 107، 2. 
آقاى مجتبى دلیرپور به نشــانى خ زینبیه ك دلبند پ 8 ،  3. آقاى غالمحسین 
امیدیان به نشانى خ زینبیه جنب خ مهدیه بن بست محمدى پ 278، 4. آقاى 
محسن قلم زن به نشانى خ زینبیه نرســیده به خ مهدیه بن بست محمدى ك 
44 متهمین: 1، آقاى محسن میرزائى با وکالت خانم اعظم محمدى به نشانى 
دولت آباد خ طالقانى خ سجاد میدان سجاد دفتر وکالت 2. آقاى محمد شرافت 
به نشانى مجهول المکان 3. آقاى رسول ابراهیم زاده به نشانى خ زینبیه ك 46 
پ 10 اتهام: سرقت مســتوجب تعزیر گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم 
و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه، درخصوص اتهام 
آقایان 1- محســن میرزایى فرزند رضا 34 شــغل راننده داراى سابقه کیفرى 
اهل و ساکن اصفهان و با وکالت خانم اعظم محمدى 2- رسول ابراهیم زاده 
فرزند غالمرضا 30 ساله شغل آزاد داراى سابقه کیفرى اهل و ساکن اصفهان 
3- محمد شرافت دایر بر ســرقت از منزل آقایان غالمحسین امیریان و ناصر 
قلى یعقوبى و مجتبى دلیرپور و محسن قلم زن که سرقت از منزل آقاى محسن 
قلم زن توسط متهمین ردیف اول و سوم صورت گرفته و اموال مسروقه عبارت 
است از یک عدد روتختى کرم رنگ و چرخ گوشــت و دو عدد سینى سیلور و 
یک دستگاه کارد تیزکن و یک عدد قاب نقاشى و یک جفت گلدان نقره بزرگ 
و یک جفت گلدان نقره متوســط و یک جفت گلدان نقره کوچک و یک عدد 
کشکول نقره از آقاى محسن قلم زن و کابلهاى مخابراتى و آهن آالت از آقاى 
غالمحسین امیدیان و یک دستگاه تلویزیون رنگى و یک دستگاه کولر آبى از 
آقاى ناصر قلى یعقوبى و دو درب آهنــى و آلومینیومى و مقدار لوله گاز از آقاى 
مجتبى دلیرپور نظر به شکایت هاى مطروحه و کیفر خواست صادره و گزارش 
مامورین انتظامى و اظهارات متهمین ردیف اول و دوم و با توجه به سایر قرائن 
و امارات موجود در پرونده و متوارى بودن متهم ردیف ســوم اتهام انتسابى را 
محرز و مسلم دانسته و مســتنداً به ماده 656 قانون مجازات اسالمى مصوب 
ســال 1375 حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل دو سال حبس 
تعزیرى با احتساب ایام بازداشت و تحمل 74 ضربه شالق تعزیرى و رد اموال 
مسروقه صادر و اعالم مى نماید الزم به ذکر است رد اموال آقاى محسن قلم 
زن به عهده آقایان محســن میرزایى و محمد شرافت مى باشد راى صادره در 
خصوص محمد شــرافت و رســول ابراهیم زاده غیابى و ظرف 10 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و در خصوص محسن میرزایى حضورى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهــى در محاکم تجدید نظر 
محترم استان اصفهان مى باشد. م.الف:10435 توانگر  رئیس شعبه 112 دادگاه 

عمومى جزائى اصفهان 4/347

 ابالغ
شــماره درخواســت:  9610460359800003 شــماره پرونــده: 
9509980359800980 شــماره بایگانــى شــعبه: 950994 در پرونده 
کالسه 950994 شعبه 19 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
اصفهان شــکایتى علیه آقایان احمــد رضایى و رضا محمــودى به اتهام 
مشــارکت در معرض فروش قرار دادن مشــروبات الکلى جهت رسیدگى 
به این شــعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهمیــن مجهول المکان مى 
باشــند حســب ماده ى 174 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور کیفــرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا متهمین از تاریخ نشــر آگهى ظرف مــدت یک ماه به 
شــعبه مربوطه مراجعه تــا ضمن اعالم نشــانى کامل خود جهت پاســخ 
گویى به اتهــام وارد و دفاع از خــود حاضر گردد. در صــورت عدم حضور 
دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمــود. الزم به ذکر اســت هزینه 
انتشار آگهى بر عهده امور مالى دادگســترى کل استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 10476 رزاززاده بازپرس شــعبه 19بازپرســى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان(مجتمع 1)/4/337

 ابالغ
شــماره درخواســت: 9610460359800001 شــماره پرونــده: 
9609980359800085 شــماره بایگانى شعبه: 960086 در پرونده کالسه 
960086 شعبه 19 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
شکایتى علیه آقاى غالمرضا ابراهیمى به اتهام اخالل در نظم عمومى و تهدید 
و تمرد نسبت به مامورین جهت رســیدگى به این شعبه ارجاع گردید. نظر به 
این که متهمین مجهول المکان مى باشــند حسب ماده ى 174 قانون آیین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهمین از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت 
پاســخ گویى به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور 
دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. الزم به ذکر است هزینه انتشار 
آگهى بر عهده امور مالى دادگسترى کل اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 
10466 رزاززاده بازپرس شــعبه 19بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان(مجتمع 1)/4/336

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353502133 ابالغنامــه:  شــماره 
9409980365100589 شماره بایگانى شــعبه: 940627 محاکم کیفرى دو 
دادگسترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره 940627 براى 
علیرضا نصیرى و محمد کیان ارثى و محســن مو ال سروستانى که متهمند به 
مزاحمت تلفنى رســیدگى موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى 
مورخه 96/6/5 ساعت 8/30 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 دادگاههاى 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 چهارباغ باال. خیابان شهید نیکبخت. ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان. طبقه سوم اتاق شماره321. م الف: 10456 شعبه 109 دادگاه 

کیفرى دو شهرستان اصفهان(109 جزایى سابق)/4/330

 ابالغ
شــماره درخواســت: 9610460359800005 شــماره پرونــده: 
9609980359800408 شــماره بایگانــى شــعبه: 960414 در پرونده 
کالسه 960414 شعبه 19 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
اصفهان شــکایتى علیه آقاى محمد شــالباف(على احمدى زاده شالباف) 
به اتهام مشــارکت در ایراد صدمــه بدنى عمدى با چاقو جهت رســیدگى 
به این شــعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهمیــن مجهول المکان مى 
باشــند حســب ماده ى 174 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور کیفــرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا متهمین از تاریخ نشــر آگهى ظرف مــدت یک ماه به 
شــعبه مربوطه مراجعه تــا ضمن اعالم نشــانى کامل خود جهت پاســخ 
گویى به اتهــام وارد و دفاع از خــود حاضر گردد. در صــورت عدم حضور 
دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمــود. الزم به ذکر اســت هزینه 
انتشار آگهى بر عهده امور مالى دادگســترى کل استان اصفهان مى باشد.

م الف: 10454 رزاززاده بازپرس شــعبه 19بازپرســى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان اصفهان(مجتمع 1)/4/339

 ابالغ
شــماره درخواســت: 9610460359800004 شــماره پرونــده: 
9409983824600636 شماره بایگانى شعبه: 950201 در پرونده کالسه 
950201 شعبه 19 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
شکایتى علیه آقاى رحمان احمدى نژاد فرزند نصیر به اتهام سرقت به عنف 
جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهمین مجهول 
المکان مى باشــند حســب ماده ى 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امــور کیفرى مراتــب یک نوبت در یکــى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهمین از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 
ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخ 
گویى به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهى بر 
عهده امور مالى دادگسترى کل اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 10474 
رزاززاده بازپرس شعبه 19بازپرســى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان(مجتمع 1)/4/338

 ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9609970353500065 دادنامــه:  شــماره 
9509980362800879 شــماره بایگانى شــعبه: 951669  شعبه 109 
شــاکى: آقاى امین وکیلى ســهرفروزانى فرزند اکبر به نشانى اصفهان، خ 
فیض بن بست ش رحیمى پ 12/1 متهمین: 1. آقاى مصطفى خلیلى فرزند 
تقى 2. آقاى مهدى افشــارى فرزند اکبر همگى به آدرس اصفهان 3. آقاى 
عبدالمجید مالزهى فرزند ابراهیم به آدرس: سیستان و بلوچستان حمیرى 
روســتاى حمیرى(مجهول المکان) اتهام ها: 1. ســرقت مقرون به آزار 2. 
مشارکت در سرقت مقرون به آزار گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه، در خصوص اتهام آقایان 1- مهدى افشــارى فرزند اکبر دائر 
بر مشارکت در ســرقت مقرون به آزار با متهم متوارى على حقیقت از آقاى 
امین وکیلى شامل گوشى تلفن همراه و هندزفرى و پنجاه هزار تومان وجه 
نقد و کیف چرمى 2- مصطفى خلیلى فرزند تقى دائر بر معاونت در ســرقت 
مذکور دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان اصفهان و شکایت شاکى خصوصى و گزارش و تحقیقات مرجع 
انتظامى و اقرار متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابى 
به آنان محرز و مسلم بوده است و مستنداً به مواد 652 و 667 قانون مجازات 
اسالمى مصوب سال 1375 بخش تعزیرات و رعایت مواد 19 و 125 و 126 
قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 متهم آقاى مهدى افشارى را به 
تحمل دو سال حبس و سى ضربه شالق تعزیرى و رد عین اموال مسروقه 
و در صورت فقدان بــه رد مثل یا قیمت آن در حــق مالباخته و متهم آقاى 
مصطفى خلیلى را به تحمل شــش ماه حبس تعزیــرى محکوم مى نماید. 
راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م. الف:10459 گازرى 

رئیس شعبه 109 دادگاه کیفرى 2 اصفهان(109 جزایى سابق) 4/350



اقتصاداقتصاد 07072980 سال چهاردهمشنبه  17 تیر  ماه   1396

حتماً تا به حال داستان خودروسازانى را که از سر کسادى 
بازار، سرمایه شــان را به واردات از چین و ماچین برده اند، 
شــنیدید. اما این گزارش، روایت تولید کننده هایى است 
که یکه تاز حوزه خودشان هستند. براساس طرح جدیدى 
که با قید فوریت در دستور کار دولت قرار گرفته است، وارد 
عرصه انحصار در واردات هم مى شوند. براساس این طرح 
واردات خودروى سوارى از هر برند در صورتى که حتى یک 
محصول از آن شرکت خارجى در داخل تولید مى شود، تنها 

باید از طریق شرکت تولید کننده داخلى صورت گیرد. 
محمدرضا منصورى، عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس هم معتقد اســت مى بایســت در بخش واردات 

خودروهاى خارجى رقابت ایجاد شــود و انحصار در این 
بخش شکسته شــود. وى در این خصوص مى گوید: در 
حال حاضر با وجود بازار انحصارى در واردات خودرو قیمت 
خودرو مطابق با دلخواه این افراد و یا شرکت هاى خاص 
فروخته مى شــود، که باید با ایجاد تنوع در واردکنندگان 
معتبر این انحصار از بین برود. شــرح ساده تر این مسئله 
اینگونه اســت که مثًال چون ســایپا، خودروى سراتو از 
کمپانى کیا را مونتاژ مى کند از این به بعد انحصار واردات 
محصوالت کیا به سایپا مى رســد یا هیونداى به کرمان 
خودرو و سوزوکى به دلیل تولید گراند ویتارا به ایران خودرو 

مى رسد.

رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولیــد ملى مجلس 
گفت: تنها در حدود 10 درصد از واگذارى هاى دولت در

 ســال هاى گذشــته به بخش خصوصى واقعى واگذار 
شده است.

حمیدرضــا فوالدگر گفــت: بنگاه هایى کــه در طول 
سال هاى گذشــته واگذار شــده اند در مقایسه با حجم 
بنگاه هاى باقیمانده از نظر تعداد 20 تا 30 درصد اســت 
و حدود 30 تا40 درصد از حجم ریالى ارزش بنگاه ها نیز 

هنوز باقى مانده است.
وى افزود: از میان شــرکت هاى واگذار نشــده، برخى 
شرکت هاى خدماتى هســتند که نوع واگذارى آنها با 

بقیه بنگاه ها فرق مى کند و برخى هــم هنوز به عللى 
واگذار نشده اند.

وى با اشاره به اینکه 11 سال از ابالغ سیاست ها و 9 سال 
از ابالغ قانون اجراى اصل 44 قانون اساسى گذشته است، 
گفت: باید همه واگذارى هاى دولت تا پایان برنامه پنجم 
توسعه به پایان مى رسید اما هنوز بخشى باقى مانده است.

فوالدگــر بــا بیــان اینکــه تکالیــف اصــل 44 
قانون اساسى فقط درباره واگذارى ها نیست گفت: مهمتر 
از این موضــوع، ایجاد زمینه حضــور بخش خصوصى 
واقعى در زمینــه اقتصاد و کاهــش تصدیگرى دولت

 است.

10 درصد واگذارى ها
به بخش خصوصى محقق شد

استارت خودروسازان
 براى قبضه بازار خارجى ها

1میلیون و 882هزار 
جوان ایرانى بیکارند 

گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکى اســت بیش از 
یک میلیون و 882هزار جوان ایرانى بیکار هســتند.

مرکز آمار ایران نرخ بیکارى جوانان 15 تا 29 ساله را 
در بهار امسال 26/4 درصد و نرخ بیکارى جوانان 15 

تا 24 ساله را 28/8 درصد اعالم کرده است.
 بر اساس این گزارش، بین جوانان فعال 15 تا 29ساله، 
یک میلیون و 882 هزار نفر بیکار هســتند که یک 
میلیون و 162 هزار نفرشان مرد و 719 هزار نفر هم 

زن هستند.

واردات برنج به شرط دریافت 
500 تومان اضافه بر تعرفه

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: ستاد تنظیم بازار 
مصوب کرد تا با برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج، 
500 تومان بــه عنوان مابه التفــاوت در کنار تعرفه 26 

درصدى دریافت شود. 
مسیح کشاورز درباره آزاد شدن یک ماهه زمان واردات 
برنج در فصل برداشــت محصول اظهارداشت: در حال 
حاضر با اقداماتى که دولت براى محدودیت زمان واردات 
برنج ایجاد کرده است نه تنها بازار تنظیم نشده بلکه قیمت 
برنج ایرانى افزایش یافته اســت و واردات نیز در زمان 
برداشت محصول کم نشــده و به سمت کاالى قاچاق

 رفته است.

ویترین

اجرائیه
شماره اجرائیه:9610420350200115 شــماره پرونده: 9109980350200821 شماره بایگانى شعبه: 
910834 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه ى 9509970350201698 مورخ 
1395/11/05 که تصویر آن ذیال آمده است محکوم علیه بهرام صدیقى فرزند: یوسف به آدرس : مجهول 
المکان  به اجراى راى مذکور در حق محکوم له 1-محمود پور نظام فرزند: مهدى به آدرس: تهران، خ گاندى 
پ102 ساختمان 72 واحد 9 ، 2-پرنیا پور نظام فرزند: مهدى به آدرس: تهران- خ گاندى پ 102 ساختمان 
72 واحد 9 و پرداخت حق االجرا به مبلغ 20/497/500 ریال در حق صندوق دولت محکوم است. راى دادگاه، 
در خصوص دادخواست خواهان ها:1. آقاى محمود پور نظام فرزند مهدى 2. پرنیا پور نظام فرزند مهدى با 
وکالت آقاى احمد هاشم زاده بطرفیت خوانده: آقاى بهرام صدیقى فرزند یوسف بخواسته مطالبه اجور معوقه 
از تاریخ نیمه دوم ســال 78 لغایت زمان صدور راى نسبت به 36 حبه از مالکیت مشاعى پالك ثبتى 4676 
فرعى از قطعه 20 تفکیکى مجزا شــده از 481 فرعى از 11 اصلى بخش 4 ثبت اصفهان با احتســاب کلیه 
خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل دادگاه از توجه به نامه شــماره  8839 مورخ 94/07/08 و نامه شماره 
5000980 مورخ 95/09/13 اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان و احراز مالکیت خواهان ردیف اول نسبت به 
دو دانگ و مالکیت خواهان ردیف دوم نسبت به یک دانگ مشاع ملک موضوع دعوى از تاریخ 77/04/15 
و احراز تصرفات خوانده در ملک موصوف حسب محتویات پرونده اســتنادى کالسه 860277 شعبه دوم 
دادگاه حقوقى اصفهان واینکه خوانده در مقابل ادعاى خواهانها دفاعى از خود به عمل نیاورده است دعوى 
خواهانها را وارد و ثابت دانسته مستنداً به ماده 320 قانون مدنى و ماده 519 قانون مدنى خوانده را طبق نظر 
کارشناس رسمى دادگسترى که از هر گونه ایراد واعتراض مصون مانده است بابت اجرت المثل ایام تصرف 
خوانده از تاریخ 78/07/01 لغایت 93/12/30 به پرداخت مبلغ 227/750/000 ریال بابت اجرت امثل مقدار 
15 حبه مشاع از 72 حبه ملک در حق خواهان ردیف اول آقاى محمودپور نظام و مبلغ 182/200/000 ریال 
بابت اجرت المثل مقدار 12 حبه از 72 حبه ملک در حق خواهــان ردیف دوم خانم پرنیاپور نظام و پرداخت 
مبلغ 12/366/500 ریال به عنوان هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ 11/038/800 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق خواهانها به نسبت محکوم به محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در 
محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م. الف: 10481 حقیقى رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان 4/355
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420351500126 شــماره پرونــده: 9509980351500878 شــماره بایگانى 
شعبه:951044 بموجب درخواســت اجراى حکم 9509970351501933 محکوم علیه سلمان مرادپور 
پرچســتان فرزند: رحمت اله بــه آدرس : مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 1- اصل خواســته 
345/500/000 ریال 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها (به شرح متن دادنامه ذیل این اجراییه) 
و از تاریخ تقدیم دادخواست (95/10/22) نسبت به سفته لغایت وصول 3- هزینه نشر آگهى 850/000 ریال 
4- هزینه دادرسى 10/824/500 ریال در حق محکوم له محسن رستمى فرزند محمد على، به آدرس: استان 
اصفهان، شهرستان خمینى شهر، شهر خمینى شهر، دستگرد قداده مقابل دارالقرآن ك ، پ 8436143451  
5- نیم عشر دولتى.راى صادره غیابى است.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى واعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)4- خودارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م. ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دیــن به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م.الف:10461 شعبه 15 دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان اصفهان 4/356
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشــند. مى توانند از تاریخ انتشــار 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
 ردیف 1- برابر راى شماره139660302023000357 مورخ 1396/3/27 آقاى محسن یاورى نیسیانى به 
شماره شناسنامه 807 کد ملى 1286717655 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 45/59 متر مربع مفروزى از پالك شماره 5431 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.  بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول17 /96/4 تاریخ انتشار 

نوبت دوم 96/05/01 م.الف:10679 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 4/426
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 

مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه هاى نصف جهان و نسل فردا 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 2 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 صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302015001710 مورخ 95/08/26  زهرا معتمدى فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 207,30 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى که به شماره 1943 – اصلى 
تبدیل شده واقع در باباشیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد 

على معظم باباشیخعلى .
2 - راى شــماره 139660302015002330 مورخ 95/11/28  زهرا هادیان ریزى فرزند رضا نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 312,35 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان . 
3 - راى شماره 139660302015002331 مورخ 95/11/28  روح اله مهدیان ریزى فرزند حسن نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 312,35 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
3 - راى شماره 139660302015000129 مورخ 96/01/31  حشمت اله عزیزى ملک آبادى فرزند فضل 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 214,22 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در 

ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فضل اله عزیزى ملک آبادى.
4 - راى شماره 139660302015000134 مورخ 96/01/31  فرنگیس جعفرى ملک آبادى فرزند بختیار 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 434,09 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على کرم جهاندار ملک آبادى.
5 - راى شماره 139660302015000145 مورخ 96/01/31  اردشیر نجفى چمطاقى فرزند ولى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126,88 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا صفرى ریزى .
6 - راى شماره 139560302015000147 مورخ 96/01/31  زیبنده صفرى حاجت آقائى فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 289,62 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد 

چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على اکبر امینى .
7 - راى شماره 139560302015000325 مورخ 96/02/26  سیما امینى باغبادرانى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 268,23 مترمربع مفروز از پالك 589 و 599 و 600 فرعى (که به شماره 
2470 فرعى تبدیل شده) از 131 - اصلى واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى ملک مزبور مى باشد .
8 - راى شــماره 139560302015000326 مورخ 96/02/26  بهنام حیدرى چرمهینى فرزند قربانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 323,11 مترمربع مفروزى از پالك 50 فرعى از 370 - اصلى 
واقع در مزرعه مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمد تقى و محمد على و ابراهیم فرزندان رجبعلى محمدى چرمهینى .
9 - راى شماره 139660302015000327 مورخ 96/02/26  قربانعلى کریمى بهجت آبادى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 563,56 مترمربع مفروزى از پالك 373 - اصلى واقع در بهجت 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد کریمى .
10 - راى شــماره 139660302015000330 مورخ 96/02/26  محمود خدامرادى ریزى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,92 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
11 - راى شماره 139660302015000331 مورخ 96/02/26  عزیزاله دائى صادق ریزى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,93 مترمربع مفروزى از پالك 219 فرعى از 103 - اصلى 
واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى رضا و على حسین 

زاده چمگردانى .
12 - راى شماره 139660302015000335 مورخ 96/02/26  سید عبدالحمید موسوى فرزند عبدالرحمان 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 412,42 مترمربع مفروز از پالك 281 - اصلى واقع در 
قریه پرکستان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل نورى پرکستانى .

13 - راى شــماره 139660302015000339 مورخ 96/02/27  ســید على اکبر میرصفائى فرزند سید 
عزیزاله نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 240,90 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
14 - راى شماره 139660302015000340 مورخ 96/02/27  مریم سلیمان امیرى فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
15 - راى شــماره 139560302015000341 مورخ 96/02/27  خدیجه رحمانى فرزند عباسعلى نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 290,01 مترمربع مفروز از پالك 589 و 599 و 600 
فرعى(که به شماره 2470 فرعى تبدیل شده) از 131 - اصلى واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اصغر امینى باغبادرانى
16 - راى شماره 139560302015000342 مورخ 96/02/27  اصغر امینى باغبادرانى فرزند على نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 290,01 مترمربع مفروز از پالك 589 و 599 و 600 
فرعى(که به شماره 2470 فرعى تبدیل شده) از 131 - اصلى واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى ملک مزبور مى باشد .
17 - راى شماره 139660302015000345 مورخ 96/02/27  على جعفرى ملک آبادى فرزند امیر نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و زمین متصله به مساحت 670,05 مترمربع مفروزى از پالك 
320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على کرم 

جهاندار ملک آبادى.
18 - راى شــماره 139660302015000346 مورخ 96/02/27  ناهید جعفرى ملک آبادى فرزند جعفر 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و زمین متصله به مساحت 670,05 مترمربع مفروزى از 

پالك 320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 
على کرم جهاندار ملک آبادى.

19 - راى شماره 139660302015000353 مورخ 96/02/27  مجید عباســى فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 260 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
20 - راى شماره 139660302015000369 مورخ 96/02/28  عبدالرضا لطفى چم یوسفعلى فرزند حفیظ 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96/58 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
21 - راى شماره 139660302015000374 مورخ 96/03/01  سید ناصر خادم الهادى فرزند سید عباس 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 800,29 مترمربع پالك 185 فرعى از 353/1 اصلى 
(که به شماره 1942 تبدیل شده) واقع در هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى نصراله صادقى هاردنگى .
22 - راى شماره 139660302015000458 مورخ 96/03/24  حسین حیدرى پبدنى فرزند آقامراد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 82,48 مترمربع مفروزى از پالك 2 فرعى از 103 - اصلى واقع در 

چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى صادق خدامرادى .
23 - راى شماره 139660302015000459 مورخ 96/03/24  مهدى خدابخشى ریزى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254,82 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
24 - راى شــماره 139660302015000460 مــورخ 96/03/24  محمد تقى ســلیمیان ریزى فرزند 
عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 71,20 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

25 - راى شماره 139660302015000461 مورخ 96/03/24  مجید سعید زاده ریزى فرزند محمد رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,06 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
26 - راى شــماره 139660302015000462 مورخ 96/03/24  زهرا سبکتکین ریزى فرزند احمد رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,97 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
27 - راى شماره 139560302015000465 مورخ 96/03/24  حسین مددى چرمهینى فرزند رمضانعلى 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 243,87 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 
نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى حسن امینى 

چرمهینى .
28 - راى شــماره 139660302015000472 مورخ 96/03/27  مهدى کاردانى ریزى فرزند قدرت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246,01 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
29 - راى شماره 139660302015000473 مورخ 96/03/28  رشید سلیمیان ریزى فرزند محمود نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 213,62 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
30 - راى شماره 139660302015000474 مورخ 96/03/28  ساالر سلیمیان ریزى فرزند محمود نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 213,62 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
31 - راى شماره 139660302015000475 مورخ 96/03/28  الله سلیمیان ریزى فرزند محمود نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 213,62 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
32 - راى شماره 139560302015000480 مورخ 96/03/24  علیرضا مددى چرمهینى فرزند رمضانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد 

چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن امینى چرمهینى .
33 - راى شماره 139560302015000481 مورخ 96/03/28  حسن ابراهیمى چرمهینى فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 305,43 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 
نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى عباس ابراهیمى 

چرمهینى .
34 - راى شماره 139560302015000482 مورخ 96/03/28  حسن ابراهیمى چرمهینى فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 495,60 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 
نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى عباس ابراهیمى 

چرمهینى .
35 - راى شماره 139560302015000483 مورخ 96/03/28  هوشــنگ تکاور چرمهینى فرزند حسن 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 300,42 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 

نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على اکبر امینى .
36 - راى شماره 139660302015000484 مورخ 96/03/28  حسن مختارى ریزى فرزند على نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,30 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
37 - راى شماره 139660302015000485 مورخ 96/03/28  جواهر حصیرى ریزى فرزند بهمن نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 160,30 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
37 - راى شماره 139660302015000488 مورخ 96/03/28  صدیقه قجه ریزى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 186,63 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
38 - راى شماره 139660302015000489 مورخ 96/03/28  رضا توانگر ریزى فرزند نصراله نسبت به 
41,09 سهم مشاع از 121,56 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121,56 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان.
39 - راى شماره 139660302015000494 مورخ 96/03/28  رسول اکبرى ریزى فرزند محمد حسین 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,29 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

40 - راى شماره 139660302015000498 مورخ 96/03/28  سید جلیل میرصفائى ریزى فرزند حسین 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 36,43 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

41 - راى شماره 139660302015000499 مورخ 96/03/28  سید جمال میرصفائى ریزى فرزند حسین 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 36,43 مترمربع مفروزى از پالك 107 - 
اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
42 - راى شماره 139660302015000500 مورخ 96/03/28  محمد قلعه تکى ریزى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,06 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
43 - راى شــماره 139660302015000501 مورخ 96/03/28  فاطمه نمازى فرزند عوضعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 457,74 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
43 - راى شماره 139660302015000502 مورخ 96/03/28  فریدون فرهمند کاهریزى فرزند مهدیقلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 456,17 مترمربع مفروز از پالك 6 فرعى از 372 - اصلى واقع 

در قریه کاریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جعفر فرهمند کاهریزى .
44 - راى شماره 139660302015000565 مورخ 96/03/31  اعظم بیگى ریزى فرزند براتعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142,75 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
45 - راى شــماره 139660302015000566 مورخ 96/03/31  رضا موذنى ریزى فرزند ناصر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 101,32 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
46 - راى شماره 139660302015000567 مورخ 96/03/31  احمد ســلیمیان فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 139,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
46 - راى شماره 139660302015000568 مورخ 96/03/31  زهرا عباس زاده ریزى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137,69 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
47 - راى شماره 139660302015000580 مورخ 96/04/10  نادعلى صادقى هاردنگى فرزند امیدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى آن به مساحت 
1091,81 مترمربع پالك 184 فرعى از 353,1 - اصلى که به شــماره 1942 اصلى تبدیل شــده واقع در 
هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رســمى سید رضا موسوى هاردنگى 

و غیره .
48 - راى شــماره 139660302015000581 مورخ 96/04/10  على صادقى هاردنگى فرزند امیدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى آن به مساحت 
1091,81 مترمربع پالك 184 فرعى از 353,1 - اصلى که به شــماره 1942 اصلى تبدیل شــده واقع در 
هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رســمى سید رضا موسوى هاردنگى 

و غیره .
م الف: 452 تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  شــنبه  مورخ   1396/04/17 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  شنبه  

مورخ  1396/04/31 محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان /4/451
مفاد آرا

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت
1.برابر راى شماره 139660302177000121 مورخه 1396/02/03 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسداله کالنترى فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 96 نجف آباد و شماره ملى 1091988897 در ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 1983 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 198/85 مترمربع انتقالى مع 

الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى براتعلى توکلى دهقى محرز گردیده است.
2.برابر راى شماره 139660302177000120 مورخه 1396/02/03 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى نصراله براتى دهقى فرزند خلیل بشماره 
شناسنامه 170 نجف آباد و شــماره ملى 1091916985 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 344 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 59 مترمربع انتقالى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى مسعود و حمید شهرت هردو توکلى محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139660302177000161 مورخه 1396/03/06 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سمیه هاشمى دهقى فرزند یداله بشماره 
شناسنامه 196 نجف آباد و شــماره ملى 1092081364 در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 4223 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 157/25 مترمربع انتقالى 

ازمالک رسمى نصراله حسین هاشمى و فرهادکریمیان محرز گردیده است.
 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 
3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر 
گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند 
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 04/17/ 96 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/05/02 

م الف: 4988 ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/4/479

به طورسنتى وضع مالیات درکشورهاى درحال توسعه براى رسیدن به دوهدف 
است. اول امتیازهاى مالیاتى ودیگر انگیزه هاى مالى مشابه به منظور تشویق 

سرمایه گذارى.
هــدف دوم از وضــع مالیات هــا، تجهیز منابع بــه منظــور تأمین مالى
 هزینه هاى دولت بسیار مهمتراست. توسعه اقتصادى واجتماعى کشورهاى 
درحال توســعه، بدون توجه به ایده هــاى رایج سیاســى و اقتصادى آنها 
تاحد زیادى در گرو توانایى این کشــورها در ایجــاد درآمدهاى کافى براى 
تأمیــن مالــى برنامــه هــاى ضــرورى و برنامــه هــاى خدمــات 
دولتــى فاقــد درآمــد، ماننــد بهداشــت، آمــوزش، حمــل ونقــل، 
ارتباطــات ودیگــر اجــزاى زیرســاخت اقتصــادى واجتماعى اســت.

عالوه براین، بیشتر کشور جهان سوم به طورمستقیم درفعالیت هاى اقتصادى 
کشورخود، ازطریق مالکیت یاکنترل شرکت هاى دولتى و مؤسسات تجارى 

دولتى مداخله دارند.
مى توان پنج دلیــل را براى درك بهتر نقش مالیات هاى وصولى توســط 

دولت ها در توسعه اقتصادى ارائه کرد:
اول؛مالیات ها عامل مؤثرى هســتند جهت مقابله با تقاضاى اضافى براى 
کاالهاى مصرفى، که در نتیجه پیشرفت و رفاه و به دنبال آن رشداقتصادى 
ایجاد مى شوند. همزمان با افزایش تولید ملى و رفاه اجتماعى، درآمدهاى قابل 
تصرف خصوصى تقاضا براى کاالهاى مصرفى افزایش خواهد یافت. از طریق 
مالیات هاست که دولت در موقعیتى قرار مى گیرد که فشارهاى تورمى در 
داخل اقتصاد را کنترل کند؛ مالیات ها مى تواند از طریق کنترل درآمدها، موجب 
شود که تقاضا براى کاالهاى مصرفى کاهش یافته و معادل عرضه شود، یعنى 

به این صورت تورم ناشى از فشار تقاضا را با حربه مالیات ها، از بین مى برد.
 دوم؛ یکى از مهمترین اهداف اخذ مالیات ها، کاهش شکاف بین درآمدهاى 
طبقات ثروتمند و طبقات فقیر است. اصوًال توسعه به معنى به ارمغان آوردن 
رفاه اجتماعى براى توده هاى مردم است. توده هاى مردم، هنگامى از رفاه 
اجتماعى و اقتصادى برخوردار خواهند بود که توزیع درآمدها به صورت عادالنه 
صورت گیرد، تا مردم عادى بتوانند نیازهاى اقتصادى خود مانند مسکن، غذا، 
بهداشــت و رفاه را تأمین کنند. در این حالت، کاهش نابرابرى ها در توزیع

 درآمد و ثروت نیازمند ابزارهاى جداگانه است.
سوم؛ در یک کشــور در حال توســعه، مالیات ها مؤثرترین وسیله جهت 
انتقال منابع به بخــش دولتى و هدایت آنها به ســمت طــرح هاى مولد 
اســت. به منظور شکســتن دورهاى باطل فقر، افزایش درآمدهاى نازل و 
پس اندازهاى اندك و سرمایه گذارى هاى ناچیز در اقتصاد، الزم است که 
ســرمایه گذارى هاى دولتى افزایش یابــد. در اغلب کشــورهاى کمتر

 توسعه یافته، بنگاه هاى خصوصى بسیار کوچک هستند(حجم کوچک اقتصاد 

بخش خصوصى) و تنها تعداد محدودى از بنگاه هاى بزرگ تر اقتصادى درگیر 
تولید کاالهاى مصرفى هستند.

چهارم؛ مالیات باید بتواند، روند ســرمایه گذارى در اقتصاد را اصالح کند. 
یکى از وظایف مالیات ها در کشورهاى در حال توسعه انتقال منابع از بخش 
خصوصى به بخش دولتى است. اما این به آن معنى نیست که مالیات ها به 
منظور ریشه کن کردن سرمایه گذارى هاى خصوصى اعمال مى شود، بلکه 
بر عکس، مالیات ها باید سرمایه گذارى ها را تشــویق و در مسیر مناسب 

هدایت کند. دولت ها باید بتوانند انگیزه هاى الزم را براى بنگاه هاى اقتصادى 
خصوصى ایجاد کنند، تا صنایع تولید کننده کاالهاى مصرفى و سرمایه اى 
فعالیت هاى خود را بسط و گسترش دهند. این امر موجب مى شود که سود این 
واحدها افزایش یابد و مجدداً صرف سرمایه گذارى شود. مالیات ها نباید حجم 
سرمایه گذارى تعیین شده براى سرمایه گذارى مجدد را کاهش دهد. از طرف 
دیگر، مالیات هاى اخذ شده باید در سرمایه گذارى در طرح هاى باالدستى و 
پایین دستى اجتماعى و اقتصادى مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، 
حمل و نقل، نیرو و دیگر خدمات صرف شود تا سرمایه گذارى هاى بعدى با 

مشکالت زیربنایى روبه رو نشود.
پنجم؛ مالیات ها سبب بســیج مازاد اقتصادى به منظور توسعه و تداوم و 
گسترش ابعاد آن مى شود. در کشــورهاى توسعه نیافته، بخش کشاورزى، 
بیش از نیمى از تولید ناخالص ملى را ایجاد مى کند، در حالى که بخش اعظم 
ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش نصیب زمینداران بزرگ و واسطه هاى 

تجار مى شود. 
پرداخــت مالیات از مهمترین عوامل رشــد و توســعه جامعه محســوب 
مى شود و موجب رونق اقتصادى، تحقق عدالت اجتماعى، افزایش خدمات 
و عمران و آبادانى کشور مى شود. در حال حاضر بخش عمده اى از اعتبارات 
و درآمدهاى مالیاتى، صرف عمران، آبادانى و امور زیربنایى کشورمى شود. 
از این رو ارتقاى روزافزون نظام مالیاتى و همگام ســاختن آن با دانش روز، 
نقش انکارناپذیرى در توسعه اقتصادى کشــور دارد. بر این اساس، برنامه 
ریزى براى وصول کامــل مالیات و جایگزین کــردن درآمدهاى مالیاتى 
به جاى درآمدهاى نفتى که در بیشتر موارد ناپایدار مى باشد، از اساسى ترین 
محورهاى برنامه ریزى براى توســعه اقتصادى و اجتماعى کشــور است. 
دست اندرکاران و صاحبنظران اقتصادى معتقدند: ایجاد امنیت، رفاه اجتماعى 
و گسترش خدمات از مزایاى پرداخت مالیات اســت و باید با فرهنگسازى 
مناسب، مردم را از مزایاى پرداخت مالیات آگاه کرد. به اعتقاد آنها، مردم باید 
مالیات را جزئى از بدهى خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع مالیات باید 
در جامعه به یک فرهنگ عمومى تبدیل شود تا مردم مالیات خود را به موقع

 پرداخت کنند.  

معماى مالیات
5 دلیل براى اینکه باید مالیات پرداخت کرد
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    ((آگهى مزایده نوبت اول))

محسن جوادىمحسن جوادى– – شهرد ار چرمهین شهرد ار چرمهین 

چاپ دوم

  ((آگهى مزایده))

 رضا اخوان- شهردار دولت آباد  رضا اخوان- شهردار دولت آباد 

نوبت دوم

آگهى مزایده نوبت دوم

شهرام شاه مرادى شهرام شاه مرادى –– شهردار ایمانشهر  شهردار ایمانشهر 

شهردارى چرمهین براساس مصوبه شماره 96/4/115 مورخ 96/3/31 شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب 
ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى در نظر دارد تعداد 4 قطعه زمین پالك خود را واقع در چرمهین- بلوار آبشار 
با کاربرى تجارى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط و فعال از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى با 
قیمت پایه به شرح جدول زیر بفروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز چهارشنبه 
مورخ 96/4/21 به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان 
وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 96/4/22 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر 

است هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده خواهد بود. 

قیمت کل پایه پالك به ریال بهاى پایه هر مترمربع به ریال متراژ پالك شماره پالكردیف 
111134/607/550/0001/016/230/000
212131/207/500/000984/000/000
314150/807/450/0001/123/460/000
415149/507/400/0001/106/300/000

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذارى بهره بردارى (اجاره) از یک قطعه 
زمین فنس کشى شده به مساحت 1100 مترمربع جهت راه اندازى پارك بادى واقع در پارك 
معلم شهر دولت آباد به صورت اجاره بها ماهیانه و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومى 

اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهردارى: روز دوشنبه مورخ 96/4/26 

گشایش پاکت هاى مزایده: روز سه شنبه مورخ 96/4/27 
  www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد : دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى

تلفن 45822010- 031 
 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شهردارى ایمانشهر به استناد مصوبه شماره 1060/ش- 94/10/1 شوراى اسالمى شهر و واگذارى 
شماره 2/1765-93/2/26 و تصویب نامه شماره 44271 ك هیئت دولت در نظر دارد نسبت 
به واگذارى تعدادى پالك زمین با کاربرى حمل و نقل و انباردارى به صورت واگذارى 99 ساله 
با قیمت پای ه کارشناس رسمى دادگسترى واقع در کنار گذر جاده سیمان سپاهان جنب پمپ 
گاز سى ان جى و مجموعه فرهنگیان از طریق مزایده عمومى واگذار نماید. پیشنهاد دهندگان 
باید جهت دریافت آگهى مزایده و نقشه زمین و فرم پیشنهاد و آگاهى از موقعیت و وضعیت 

زمین تا آخر وقت ادارى روز شنبه 96/4/24 به امور مالى شهردارى ایمانشهر مراجعه نمایند.

حق اگر به سود کسى اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزى 
به کار رود، و چون به زیان کسى اجرا شود روزى به سود او 
نیز جریان خواهد داشــت. اگر بنا باشد حق به سود کسى اجرا 
شود و زیانى نداشته باشد، این مخصوص خداى سبحان است نه 

دیگر آفریده ها. 
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رضــا صادقى بــه تبلیــغ فائقه آتشــین 
براى قطعــه اى از او، واکنش نشــان داد. 
این خواننده لــوس آنجلس نشــین  او را 
«رضا صادقى عزیزم» خطــاب کرده بود. 
صادقى در واکنش نوشت: «بزرگ همیشه 

بزرگه، و تاریخ ... ممنونم بزرگ تا همیشه».

بزرگ... 

ماهایا پطروســیان با این عکس از خود در 
نمایى از فیلم متفاوت «شــیرین» ساخته 
عباس کیارستمى، در اولین سالگرد درگذشت 

این کارگردان فقید، یاد او را زنده کرد.

مهراب قاســم خانى با انتشار این عکس 
در اینســتاگرامش نوشــت: «پ.ن اول: 
انصافًا بت من با سبیل خیلى خوفناك تر
 مى شه ها. فقط مشــکل اینه که با این 
قیافه برم یکى رو نجات بدم، ترجیح مى ده 

گیر جوکر بیافته.»

حمید گودرزى این عکس را بدون شرح در 
اینستاگرامش منتشر کرد.

شیرین

بت من با سبیل  

! ...

بازیگر نقش «ژرژ» در فیلم سینمایى«اکسیدان» درباره واکنش هاى اخیر و صحبت هاى 
برخى از هموطنان ارمنى و موضع گیرى آنها در مقابل فیلم،گفت: «نقشى که من در این 
فیلم ایفا کردم، نقش یک مسیحى اســت و به هیچ وجه ارمنى نیست و هیچ کجا در فیلم 
هم اشاره نشده که این شخص ارمنى است. عالوه بر اینکه در فیلم کلیسا کاتولیک است 

و ارامنه اتاق اعتراف ندارند.»
واراند پطروسیان، ادامه داد:«به دور از تمام حواشى فیلم،"اکسیدان" فیلمنامه جسورانه اى 
دارد،عالوه بر اینکه معتقدم نه در فیلمنامه و نه چیزى که این روزها روى پرده مى بینم،به 
هیچ وجه توهین به دین یا شــخصى نیست و داستان کامًال انســانى را روایت مى کند و 
شرایطى را تعریف مى کند که براى آدم هاى مختلف ممکن است در زندگى به وجود بیاید و 
برخى على رغم میل باطنى شان مجبور به پذیرش برخى چیزها مى شوند،مثًال از "اصالن" 
فیلم با بازى جواد عزتى گرفته که به اجبار و مصلحتى راه تغییر دین را طى مى کند تا "ژرژ" 

که او هم به دلیل عالقه مندى به دخترى مسلمان به راه حل دیگرى فکر مى کند.»
پطروسیان در بخش دیگرى از صحبت هایش به نقش کشیش در این فیلم سینمایى اشاره 
کرد و با اعتقاد بر اینکه «با نگاهى متفاوت پرداخت شده است»، گفت:«این فیلم نه تنها به 
دینى توهین نکرده است بلکه کشیشى را نشان داده است که بسیار مهربان و پایبند به اصول 
انسانى است،رفتارهاى انسانى در تمامى ادیان وجود دارد و در این فیلم به خوبى تصویر شده 
است و مسیحیت واقعى را در فیلم "اکسیدان" دیدم بسیارى  از هموطنان ارمنى من مثل 
دیگران فیلم را دیدند و لذت بردند و برخى هم نظرات دیگرى مبنى بر توهین به مسیحیت را 
مطرح کردند که به اعتقاد من توهینى در این فیلم اتفاق نیافتاده و فیلم با استقبال بسیار زیاد 
مردم نشان داده که ارتباط خوبى با آنها برقرار کرده است، اتفاقاً جسارت فیلمساز در مطرح 

کردن برخى مسائل سبب شده تا حواشى بسیارى براى فیلم ایجاد شود.»
او ادامه داد:«"اکسیدان" فیلم قابل دفاعى است و با شناختى که از حامد محمدى نویسنده و 
کارگردان دارم،معتقدم کامًال با نگاه انسانى و منصفانه، فیلمنامه را نوشته و ساخته است.»

این بازیگر که در این مدت مورد ســرزنش برخــى از هموطنانش براى بــازى در این 

فیلم قرار گرفته اســت،گفت:«امیدوارم این فرهنگ گســترده شود که به 
جاى توهین سعى کنیم،نظرات مختلف را بشــنویم و درك کنیم،توهین 

با به هیــچ وجه کار درســتى نیســت و باید دقــت کرد که 
زبان طنز فیلم روایت مى شود که در برگیرنده بسیارى 

از مسائل مهم کشــورمان است و فیلم حرف مهمى 
را مطرح مى کند.با این ذهنیت مى توان به زوایاى 

دیگرى از فیلم توجه کرد.»
او ادامه داد:«قطعًا "اکسیدان" جزو پنج فیلم برتر 
سال هاى اخیر سینماى ماست و فیلمى است که 
به مرور اهمیتش مشخص تر خواهد شد و افتخار 
مى کنم که با هنرمندان بى نظیرى مثل جواد عزتى، 
امیر جعفرى،شبنم مقدمى،شقایق دهقان و لیندا 

کیانى،رضا بهبودى و وحید آقاپور کارکردم 
و باید از آقایان حامد محمدى و منوچهر 
محمدى براى اعتمادشان تشکر کنم.» 
پطروسیان در پایان گفت:«در سکانس 
پایانى فیلم، دو روحانى  در کنار هم 
دیده مى شوند و در فضایى دوستانه 
این دو را کنار هم مى بینیم. به نظرم 
این تفکر کارگردان را نشان مى دهد 
که اساســًا مهم نیست از چه دین و 
زبانى هستید،مهم این است که ما 
ایرانى هستیم  و مى توانیم همدیگر 

را دوست داشته باشیم.»

محمدعلى کشاورز در سالگرد درگذشت عباس کیارستمى 
متنى را منتشر کرد. او در این یادداشت از رؤیایى نوشت که 

هرگز رنگ واقعیت نگرفت.
در متــن یادداشــت محمدعلــى کشــاورز آمــده 
است:«سال1349، کانون پرورش فکرى کودکان حوالى 
ظهر بود که مردى با عینک تیره وارد شد. نگاهمان به هم 
گره خورد. وقتى پاى احوال پرسى ها به میان آمد و چرخى 
در دنیاى روزمرگى زدیم و از جهان فیلمســازى صحبت 
کردیم آنجا بود که فهمیدم پشت آن عینک تیره او چه نگاه 

روشن و شفافى به دنیا دارد.
از آن مالقــات 16 ســال گذشــت و در ذهــن من تنها 
خاطره اى که از او ماند، مردى بــا عینکى تیره و نگاهى 

روشن بود.
سال 1365 دوست مشــترکى باعث شــد که ما دوباره 
همدیگــر را مالقــات کنیــم. طولى نکشــید مالقات 
کوتاه آن شــبمان به یک معاشــرت عمیق بدل شد ما 
حرف هاى زیادى براى گفتن داشــتیم از ســینما گرفته 

تا نقاشــى و عکاســى.او به واســطه تســلطش به هنر 
نقاشى و عکاســى، قاب را به خوبى مى شــناخت و مى 
توانســت تصاویر زیبــا و بدیعــى را در کارهایش ثبت

کند.
در روزگارى که ایران زیر گلوله بــود و قلب ما از جنگ به 
درد آمده بود و تصاویرى که از رسانه هاى بیگانه از ایران 
به دنیا مخابره مى کردند سرشار از سیاه نمایى بود، عباس 
کیارســتمى با فیلم "خانه دوست کجاس" آن روى سکه 
ایران را به جهانیان نشان داد و ثابت کرد که ایران و ایرانى 
نه تنها سر جنگ با هیچ کشورى ندارد بلکه در رگ و جانش 
عشق جارى اســت. این فیلم همانند یک کشتى طوفان 
خورده اما با صالبت یک تنه ســینما ایــران را در دریاى 
نامتالطم سینماى جهان با اقتدار به ساحل رساند و ورق 
را به ســمت ما بازگرداند. به گونه اى که از آن پس اکران 
فیلم هاى ایرانى در جشــنواره هاى جهانى باعث افتخار 

و اعتبار بود.
ســال 1373 بود که عباس براى من از ساخت فیلم "زیر 

درختان زیتون" حرف زد، او مى خواست در نقش خودش 
در آن فیلم ظاهر شوم. آن شــب تا صبح در منزل دوست 
مشترکمان که زمینه دوســتى ما را فراهم کرده بود با هم 
در مورد فیلم، رؤیاپردازى کردیم و چندى بعد شــرایطى 
فراهم شد که این رؤیا را جلوى دوربین ببریم و بعدتر آن را 
به دنیا صادر کنیم. فیلم در فستیوال هاى جهانى با استقبال 
کم نظیرى مواجهه شد و عباس را یک قدم بیشتر به آنچه 
در ذهن پیرامون فیلمســازى بین المللى داشت نزدیک 

کرد.
هر چقدر کیارستمى بیشــتر اوج مى گرفت تواضع در او 
بیشتر مى شد. نگاه ساده توأم با زیبایى او به جهان از او یک 
چهره متفاوت ساخته بود.بعد از آن فیلم وقتى با هم گپ 
مى زدیم مى گفت دوست دارم فیلمى بسازم که تو در آن 
نقش وکیلى را بازى کنى که آلزایمر گرفته است. داشتیم 
با هم رؤیا مى بافتیم اما این بار رؤیاهایمان نیمه کاره ماند.

متؤسفم که ما قدر این گنج سینماى ایران را ندانستیم و او 
را از دست دادیم.»

ت:«امیدوارم این فرهنگ گســترده شود که به 
ات مختلف را بشــنویم و درك کنیم،توهین 

با  نیســت و باید دقــت کرد که 
د که در برگیرنده بسیارى 

ست و فیلم حرف مهمى
ت مى توان به زوایاى 

ن" جزو پنج فیلم برتر 
ست و فیلمى است که 
ر خواهد شد و افتخار 
ظیرى مثل جواد عزتى، 
و لیندا  شقایق دهقان

 آقاپور کارکردم 
ى و منوچهر 

شکر کنم.»
ر سکانس 
کنار هم 
دوستانه 
به نظرم 
مى دهد 
ه دین و 
ت که ما 
مدیگر 

مسیحیت واقعى را درمسیحیت واقعى را در
«اکسیدان» دیدم  «اکسیدان» دیدم  

رؤیاى 
عباس 

کیارستمى 
و محمدعلى 

کشاورز 
که به واقعیت 

نرسید

بهنام صفوى، خواننده جوان که بــه دلیل بیمارى 
تومور مغزى به آلمان سفر کرده بود توسط پروفسور 

سمیعى مورد عمل جراحى قرار گرفت.
رضا فؤادیــان، مدیربرنامه هاى بهنــام صفوى با 
تأیید این مطلب افزود: بهنام صفوى دو هفته پیش 
براى ادامه درمان به آلمان سفر کرد و هفته قبل در 
بیمارستانى در هانوفر توسط پروفسور سمیعى مورد 

جراحى مغز قرار گرفت.
وى با اشــاره به اینکه بیمارستانى که بهنام صفوى 
در آن مورد عمل جراحى قرار گرفته یکى از بهترین 
بیمارســتان هاى دنیاســت، افزود: عمل جراحى 
بهنام صفوى مدت پنج ســاعت به طــول انجامید 
که خوشــبختانه نتیجه عمل رضایت بخش بود و 

هم اکنون در بیمارستان به درمان ادامه مى دهد.
فؤادیان با تشکر از پروفسور باباپور در همراهى و 

فراهم کردن شرایط درمان بهنام صفوى در آلمان 
ادامه داد: روز سه شنبه 13 تیرماه بهنام صفوى بعد 
از پنج روز بســترى در بخش مراقبت هاى ویژه به 
بخش منتقل شــد و هم اکنون در حال فیزیوتراپى 
است و سطح هوشیارى خوبى دارد و حتى مى تواند 
به صــورت معمول و تحــت نظر پزشــک تغذیه

کند.
وى ادامــه داد: هم اکنون منتظر جــواب پاتولوژى 
بهنام صفوى هستیم و بعد از اعالم نتیجه پاتولوژى 
وضعیت جدید درمان معلوم مى شــود. اما باتوجه به 
شرایط موجود آنچه مشخص اســت این است که 
بهنام صفوى حداقل یک ماه بایــد در آلمان براى 

امور درمانى بماند.
گفتنى است 15 تیر که گذشت ســالروز تولد بهنام 

صفوى بود.او متولد سال1362 در شیراز است.

پروفسور سمیعى
 بهنام صفوى را جراحى کرد

داریوش فرهنگ در دیدارمرتضى میرباقرى معاون سیماى رسانه ملى از پشت صحنه سریال «در جستجوى 
آرامش» به کارگردانى سعید سلطانى با اشــاره به بعضى از مشکالت عنوان کرد: ما و سازمان صداوسیما 
نباید خود را وکیل مردم بدانیم و بگوییم چه بخواهند، چه بپوشند و حتى چه فکرى کنند. تلویزیون به یک 

خانه تکانى اساسى نیاز دارد و باید بعضى از کارمندان کم شوند و حجم تولید باال برود.
وى ادامه داد: تکرار موضوعات در سریال ها زیاد شده و باید تالش شود از سریال هاى تکرارى جلوگیرى 
شود. از زمانى که تعداد شبکه هاى تلویزیونى زیاد شده حجم تولید کاهش پیدا کرده است. همچنین 
سریال هاى تکرارى بیشتر دیده مى شــود و آنچه گفتنى است حذف مى کنند و آنچه نگفتنى است در 

سریال ها مى آورند.
 بازیگر سریال «در جستجوى آرامش» عنوان کرد: سازمان صداوسیما باید استقالل مالى خود را پیدا کند 

و همچنین الزم است یک اعتماد دو طرفه بین مسئول و هنرمند ایجاد شود. 
من این حرف ها را براى کار خودم نمى گویم و در همه این سال ها شکایتى براى خودم نداشتم بلکه مى خواهم 

غرور و استقالل تلویزیون را برگردانیم. 
این بازیگر و کارگردان تأکید کرد: سریال هاى دهه 60 و 70 از آثار این روزها قوى تر بودند و سریالى مثل «سلطان و شبان» 

را در آن دوران ساختیم اما هیچ وقت تلویزیون به مِن نوعى نگفت که امثال آن سریال را ادامه بده.

                    صداوسیما نباید خود را وکیل مردم بداند

آزیتا حاجیان که از چهره هاى شــناخته شده سینماى ایران محسوب مى شــود بر این باور است که کشف 
استعداد در سینماى کودك باید جدى تر گرفته شود.

این بازیگرگفت: امروز ســینماى کودك در تربیت نســل آینده نقش چندانى ندارد در صورتى که در 
سال هاى قبل برخى از بچه هایى که در کارهاى کودك بازى کرده بودند در زمینه بازیگرى فعالیت 

خود را ادامه دادند.
بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به مهراوه شریفى نیا ادامه داد: به عنوان مثال دختر بزرگ من کارش 
را با ســینماى کودك و آثارى مانند «دزد عروســک ها» و «گلنار» و «پاتال» شروع کرد و به دلیل 
توجه ویژه تهیه کنندگان و فیلمسازان به ســینماى کودك در آن زمان یک نسل خوب به بازیگرى 

سینما تزریق شد.
حاجیان تأکید کرد: در ســال هاى اخیر هم کودکانى بوده اند که در برخى آثار ســینما خوش درخشیده اند 
اما مسئله مهم این است که این درخشش تداوم نداشته و همین نکته سبب شــده است تا امروز در ارتباط با 

نقش هاى نوجوان در سینماى ایران با کمبود بازیگر مواجه شویم.
این بازیگر در پاسخ به چرایى این کمبود هم توضیح داد: متأسفانه ما کالس خوب بازیگرى براى کودکان و نوجوانان نداریم 
کالس هایى که نیت شان کشف استعداد باشد نه سودجویى، از خود من بارها پرسیده شده است که کودك مان را کدام آموزشگاه یا کالس 

بازیگرى بفرستیم ولى من واقعًا نتوانسته ام گزینه اى را به آنها معرفى کنم.
حاجیان تأکید کرد: از طرفى بچه هایى هم که در سال هاى اخیر براى بازى در فیلم ها معرفى مى شوند بیشتر اقوام و آشنایان عوامل فیلم هستند حاال 

اگر آن بچه واقعًا استعداد داشته باشد و کارگردان خوب هدایتش کند بازى موفقى از او مى بینیم.

بازیگران کودك، اقوام وآشنایان عوامل  فیلم هستند 
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خیار چنبر بر خالف خیار سبز که از خانواده کدو مى باشد، 
هم خانواده گروه ملون و هندوانه است ولى از نظر طعم و 
ویژگى ها تقریبًا مشابه با خواص خیار است. پوست خیار 
چنبر روشن تر، شیاردار و ناصاف تر از خیار سبز بوده از 
نظر امالح و مواد معدنى، از خیار معمولى غنى تر و تخمه 

آن مفید تر است. 
خیار چنبر که چمبر و خیارشــنگ نیز خوانده مى شود، 
کم عطرتر، باریک تر و درازتر و با انحناتر از خیار ســبز 

است و گاه طولش به حدود یک متر مى رسد.
یکى از مشخصات این نوع خیار این است که در اراضى و 
آب و هوایى که داراى رادیو اکتیو زیاد باشد، بهتر به عمل 
آمده و قدش درازتر مى شود، به طورى که پس از جنگ 
جهانى دوم و نابود شدن شهر هیروشیما در اثر بمب اتمى 
در اراضى اطراف این شهر، خیار چـنبر هایى به عمل آمد 

که چندین متر طول داشت. 
این نشان مى دهد که این سبزى داراى خاصیت جاذب 
بسیار باالیى است و مى تواند به عنوان یک گیاه تصفیه 
کننده خــاك براى آلودگى فلزات ســنگین اســتفاده

 شود.
میوه، تخم، برگ و ریشه خیار چنبر در طب سنتى براى 
درمان بیمارى ها استفاده مى شود. در ادامه این مطلب 

با خواص خیار چـنبر بیشتر آشنا شوید.
بر اساس طب ســنتى طبع خیار چنبر بســیار سرد و تر 

است و خواص تقریبًا مشــابه با خیار براى آن ذکر شده 
است. برخى از مهمترین خواص خیار چنبر شامل موارد 

زیر مى شود:
خاصیت مدر بودن یکى از ویژگى هاى خیار چنبر است 
و از این رو مصرف آن بــراى درمان بیمارى هاى کلیه، 
دفع ســنگ کلیه و مثانه و درمان ســوزش ادرار مفید

 است.
یکى از خواص خیار چنبر کاهش فشار خون باال و کاهش 
چربى خون است. از این رو مصرف آن براى بیماران مبتال 

به فشار خون باال و ناراحتى هاى قلبى مفید و مؤثر است.
خیار چنبر حل کننده اورات و اسید اوریک است و نقرس 

را درمان مى کند.
با توجه به طبع بسیار سرد خیار چنبر، استفاده از آن براى 
افراد صفراوى مفید بوده و داراى خاصیت ضد صفراست.

از دیگر خــواص خیار چنبر کمک به دفع ســموم بدن 
است، بنابراین اســتفاده از آن براى درمان یرقان مفید 
مى باشــد. به ایــن منظور بــه افرادى کــه دچار این
 بیمارى هستند توصیه مى شــود بعد از غذا، خیار چنبر 

میل کنند.
یکى از ویژگى هاى جالب و خواص خیار چنبر استفاده 
و استعمال موضعى آن براى تســکین درد سیاتیک و 
کاهش دردهاى مفصلى است. به این منظور خیار چنبر را 
رنده کرده، آن را با مقدارى روغن کنجد و آرد جو مخلوط 

کنید، ضماد تهیه شده را بر روى محل درد قرار دهید.
استفاده از ماســک خیار چنبر براى پوست مفید است، 
باعث حفظ نرمى و لطافت پوســت مى شود، به دلیل 
میزان فراوان آب در این میوه براى رفع چین و چروك 
و حفظ جوانى پوست مناسب اســت. به طور کلى مواد 
موجود در خیار، از بروز چین و چروك و خطوط ریز روى 
پوست پیشگیرى مى کند و نقاط تیره ناشى از افزایش 

سن را از بین مى برد.
خیار چنبر تلخ حاوى یک ماده شیمیایى است که مانند 

انسولین به کاهش قندخون کمک مى کند.

مضرات خیار چنبر 
مصرف خوراکى خیار چنبر تلخ خطرناك اســت چراکه 

ترکیبات شیمیایى آن مى تواند باعث سقط جنین شود.
از آنجا کــه یکى از خواص خیار چنبــر تلخ کاهش قند 
خون اســت، اســتفاده از آن مى تواند کنترل قندخون 
را در قبل و بعــد ازجراحى دچار مشــکل کند. بنابراین

 الزم است مصرف آن را از دو هفته قبل از عمل متوقف 
کنید.

به طور کلى خیار چنبر بسیار دیر هضم است، خوردن آن 
باعث نفخ شکم مى شود، زیاده روى در مصرف آن براى 
کودکان، مردان سرد مزاج، افراد سالخورده و کسانى که 

داراى معده ضعیف و حساس هستند مناسب نیست.

محمد رضا خامى، دندانپزشک اجتماعى و متخصص بهداشت 
و ســالمت دهان با تأکید بر اینکه حداقل روزى دو بار با استفاده 
از خمیر دنــدان حاوى فلوراید دندان ها مســواك زده شــوند؛ 
یکبار قبل از خواب چون ترشــح بزاق در طول شب و خواب کم 
مى شــود و هنگام صبح که بعد از صبحانه باشــد، بهتر است، 
گفت : البته اگر فرد در طول روز قادر به مســواك زدن نیســت
 بهتر اســت از خــوردن میان وعــده هاى غیر ضــرورى که 
از مــواد قندى تهیه شــده اند پرهیــز کند یا اگر از این دســت
 خوراکى ها استفاده مى کند دهان و دندان خود را با آب شستشو 

دهد.
ایــن دندانپزشــک اجتماعــى بیــان داشــت: اســتفاده از 

دهانشــویه ها مؤثر اســت اما دهان شــویه ها انواع مختلفى 
دارند که براى مشکالت لثه یا پوســیدگى دندان داده مى شود

 که اســتفاده از هر کدام در جاى خود و با تجویز دندانپزشــک 
مناسب است.

وى در ادامــه توضیــح داد: هــر پروتــزى که داخــل دهان
 گذاشــته مــى شــود، مالحظــات و رعایــت هــاى خاص

 خــودش را دارد مثًال فردى که روکش یا بریج گذاشــته باید به 
توصیه هاى دندانپزشــک خود عمل کند. یا کسى که ایمپلنت 
دارد باید مالحظات مربوطه را که توسط دندانپزشک بیان شده، 

اجرا کند.
خامى با بیان اینکه استفاده از آب نمک رقیق یا غذاهاى خاص 

براى رفع بــوى بد دهان توصیه مى شــود، افــزود: آب نمک 
رقیق مى تواند مؤثر باشد. دهانشویه هاى خاصى توسط متخصص 
طب سنتى ارائه مى شــود که آن هم مفید است. برخى مصرف 
کرفس، هویج، سیب و جعفرى را براى رفع بوى بد دهان توصیه 

مى کنند که همه اینها مفید است.
این دندانپزشــک در پایان اظهارداشــت: آب نمــک یا نمک

 حالت ضــد عفونــى دارد که در جــاى خودش مفید اســت. 
دهانشــویه نیز براى مشــکالت خاصى توســط دندانپزشک
 توصیــه مى شــود که آن هــم جــاى خــودش را دارد. پس
 آب نمــک یا دهانشــویه را با نظر پزشــک خودتــان مصرف 

کنید.

پدرها داراى نقش خاصى در زندگى پسران هستند، چون الگوى مرد بودن در ذهن ها 
آنها تحت تأثیر رفتارهاى پدر قرار دارد. بنابراین به پســرتان نشان دهید که چطور 
باید به منزلت انســان ها احترام بگذارد و صداقت و احترام را در برخورد با دیگران 

رعایت کند. 
رعایت این نکات مى توانند کمک کنند تا پسرتان در آینده به مردى مسئولیت پذیر و 
دلسوز و پدرى خوب تبدیل شود. پسرانى که از حضور مطلوب پدر در زندگى بهره مند 
هستند، در ســال هاى آتى زندگى کمتر از دیگران به ارتکاب جرم روى مى آورند. 
عالوه بر این، پســرانى که از سوى پدرشان مورد تحســین قرار مى گیرند و سعى 
مى کنند که از رفتارهاى مناسب پدرشان تقلید کنند، نمرات باالترى را در آزمون هاى 

مربوط به قضاوت اخالقى، ارزش هاى اخالقى و قانون پذیرى به دست مى آورند.
پسرانى که از نظر هویت نسبت درســتى با پدر ندارند، معموًال با بى میلى نسبت به 
پذیرش مسئولیت رفتارهاى خودشــان مواجه مى شوند، در خودکنترلى به مشکل 
برمى خورند و رفتارهاى پرخاشگرانه بیشــترى را در مدرسه از خود بروز مى دهند. 
پسرانى که از سوى پدر حمایت مى شوند،  معموًال مشکالت رفتارى کمترى دارند 
و بهتر با افراد دیگر برخورد مى کنند. عالوه بر این، کنترل احساســات پسران نیز

تحت تأثیر رفتارهاى پدر و نقش خاص او قرار دارد.

خواص خیار چنبر چیست؟

آرتروز، گاهــى اوقات به عنــوان یک بیمارى 
تحلیل برنده مفصل نامیده مى شود، یک بیمارى 
تدریجى و پیشرونده اســت که در آن غضروف 
مفصل دچار تجزیه مى شــود. به طور معمول، 
غضروف در انتهاى استخوان اجازه حرکت بدون 
درد مفاصل مى دهــد. در آرتروز زانو، غضروف 
نازك و نامنظم مى شود، در نتیجه عالیم درد و 

خشکى مفصل ایجاد مى شود.
احساس خردشــدن و یا ترك خوردگى ممکن 
است رخ دهد. مفصل هایى که تحت فشار باال 
هســتند به دلیل فعالیت هاى مکرر و یا تحمل 
وزن بیشتر مستعد ابتال به آرتروز مى باشند، ران، 
زانو، دست و ســتون فقرات را مبتال مى سازند. 

شیوع باالى آرتروز با افزایش سن مى باشد.
استئوآرتریت، اغلب علت درد شدید، معلولیت، 
کاهش کیفیت زندگى و مشکالت اجتماعى و 
اقتصادى قابل توجه است. بنابراین، محققان به 
تازگى نگاهى به درمان هاى جایگزین تزریق گاز 
ازن به زانو داشته اند (یک گاز طبیعى که متشکل 
از سه اتم اکسیژن بوده و نشــاندهنده کاهش 
میزان التهاب و تعادل رادیکال هاى آزاد در بدن 
است)؛ براى تعیین اینکه آیا مى تواند به کاهش 
درد و بهبود عملکرد و کیفیت زندگى این بیماران 

منجر شود یا خیر؟
گاز ازن یک مولکول O2 با اکســیژن اضافى 
متصل به آن اســت که O3 ایجــاد مى کند. 
مولکــول اکســیژن اضافى چیزى اســت که 
باعث ایجاد ازن سوپرشــارژ شــده مى شود و 
آن دهنده تمام خــواص درمانــى قابل توجه 
مــى باشــد. اســتفاده از ازن بــراى درمان

بیمارى هاى مختلف پزشکى براى اولین بار در 
سال 1950 در آلمان توسعه داده شد و به تدریج 
در آمریکا بیش از 25 ســال گذشــته گسترش 

یافت.
ازن تراپى مــى تواند براى درمان بســیارى از 
بیمارى هاى مزمــن از جمله بیمــارى هاى 
قلبى عروقى، دیابت، هپاتیت مزمن، تب خال، 
خستگى مزمن، بیمارى الیم، دژنراسیون ماکوال، 
کولیت، بیمــارى کــرون و همچنین موضوع 
این بحث، سندروم هاى درد مزمن عضالنى-

اســکلتى مانند التهاب تاندون، بورسیت، ورم 
مفاصل و دیگر بیمارى هاى مزمن استفاده شود.

اکثر مردم فکر مى کنند ازن یک آالینده هوایى 
است که ما نفس مى کشــیم که سمى بوده و 
یک محصول جانبــى از احتــراق موتورهاى 
داخلى خودروى ماســت. هنگام استنشاق، ازن 
با توجه به اثرات اکسیداسیون آن تحریک کننده 
راه هاى هوایى اســت. با این حــال، هنگامى 
که ازن بــه بــدن تزریق مــى شــود اثرات
 قابل مالحظــه اى در تحریــک فرآیندهاى 

بهبودى و تسکین درد مزمن دارد.
ازن به طور طبیعــى در بدن یافت مى شــود. 
سلول هاى ســفید خون آن را به عنوان بخشى 
از پاسخ ایمنى بدن تولید مى کنند. درمان خود 
به خودى، که در آن خون خــود فرد در معرض 
ازن قرار گرفته ســپس تزریــق دوباره صورت 
مى گیرد، این روش مدیریتى براى بیمارى هاى 

تحلیل برنده است.
زانــو درد امــروزه پــس از کمردرد و ســردرد 
شــایع ترین علــت درد مزمــن مراجعین به 
درمانگاه ها و مطب ها در سراســر دنیاست؛ زانو 
درد مى تواند در تمامى ســنین رخ دهد و طیف 
وسیعى از مشکالت را شامل شود. تزریق گاز ازن 
یا ازن تراپى زانو ترفندى اســت که براى درمان 
افراد مبتال به زانو درد انجام مى شود. ازن تراپى، 
زانو درد را کاهش مى دهد و باعث بهبود عملکرد 

در افراد مبتال به آرتروز زانو  و زانو درد مى شود.

درمان شگفت انگیز 
زانو درد با ازن تراپى  

دهانشویه 
بهتر است یا
آب نمک؟

به اعتقاد محققان، مردانى که وعده صبحانه خود را حذف کرده اند، 
بیشتر در معرض ابتال به مشــکالت عروق کرونر و حمله قلبى قرار 

دارند. 
محققان طى یکسرى مطالعات 16 ساله بر روى 26 هزار مرد، به سه 

نتیجه کلى دست یافتند:
1-مردانى که وعده صبحانه را نادیده مى گیرند، 27 درصد بیشتر از 
مردانى که هر روز صبحانه مى خورند، در معرض خطر حمله قلبى یا 

مرگ بر اثر مشکالت عروق کرونرى قرار دارند.
2-مردانــى کــه صبحانــه نمى خورنــد، معمــوًال جوان تــر،
 وابســته به ســیگار، مجــرد، داراى شــغل تمام وقــت و فعالیت 

جسمانى پایینى هستند.
3- مردانى کــه دیر وقت، یعنى پس از وقت خــواب غذا مى خورند، 

55 درصد بیشــتر از دیگران به مشــکالت قلبــى- عروقى دچار
 مى شوند. 

پزشــکان توصیــه مى کند کــه هرگز وعــده صبحانــه را حذف 
نکنید. خوردن صبحانه ارتباط مســتقیمى با کاهــش خطر ابتال به 

سکته قلبى دارد. 
به عالوه، افزودن انواع مواد غذایى سالم به وعده صبحانه، مى تواند 
سالمتى شما را تضمین و انرژى کافى براى گذراندن روزتان را تأمین 
کند. یک صبحانه کامل بایــد حاوى مقادیر متعادلــى از پروتئین، 

کربوهیدرات، ویتامین و مواد معدنى باشد. 
براى مثــال، مى توانید مغزهــاى خوراکى و میوه هاى خرد شــده 
را به یک کاســه کورن فلکس اضافــه کنید و به همراه شــیر میل

کنید.

مردانى که صبحانه نمى خورند...

علم و تکنولوژى قرن حاضر به نوعى در حال رشد است 
که در فواصل کوتاه شــاهد اختراع انواع بازى ها براى 
کودکان هستیم. اسپینرها وسایل بازى چرخانى هستند 
که به تازگى توانسته اند ســرگرمى محبوبى هم براى 

کودکان و هم بزرگساالن شوند.
یک تکه پالستیک مقاوم و یک بلبرینگ که سرگرمى 
اعتیاد آور خانواده ها شده آیا براى تمامى سنین مناسب 
اســت؟ تولید کنندگان این وســیله بازى بى توجه به 
مضرات این دستگاه،  با رقابت تنگاتنگى در حال تولید 

این وسیله هستند.
انسان راه هاى متفاوتى براى تخلیه انرژى هاى منفى و 
عصبانیت خود به کار مى بندد. اسپینر یکى از راهکارهایى 
اســت که مى تواند عصبانیت را خاموش کند. به همین 
دلیل روان شناسان معتقدند که این وسیله بازى مى تواند 
به نوعى یک پادزهر براى کودکان به شمار رود. به کمک 
این وســیله بازى مى توان، میزان اضطراب و احتماًال 

اوتیسم نهفته در کودکان را کاهش داد.

اسپینرکمک به اوتیسم
کودکانى که به اوتیسم مبتال هستند حرکات و رفتارهاى 
تکرارى را مى پسندند، اسپینرها به خوبى مى توانند خشم 
نهفته این افــراد را تخلیه کند. طبــق یکى از مطالعات 
محققین افرادى که طى کالس، کنفراس یا سخنرانى ها 
یادداشــت هاى طوالنى مى نویســند تنهــا مى توانند 

اطالعات بیشترى را ثبت کنند.
در صورتى که دانش آموزانى که یادداشــت هاى کوتاه 
و خالصه نویســى مى کنند اطالعــات را بهتر در ذهن 
خود پردازش مى کنند. به همین ترتیب مى توان نتیجه 
گرفت که کودکان مبتال به اوتیسم با تخلیه انرژى منفى 

بتوانند بیاموزند.خود راحت تر 

چرا که این افراد به دلیل استرس پنهانى که دارند،  زمان 
زیادى را صرف آموختن یک مطلب مى کنند. اگر ذهن 
این افراد تنش کمترى داشته باشــد زمان در مغز آنها 

سرعت مى یابد.

اعتیاد به اسپینرها
کودکان بسیارى در سراسر دنیا از این وسیله بازى استفاده 
مى کنند. طبق آمار معلمین، دانش آموزان زیادى هستند 
که با اسپینرهاى خود سر کالس درس حاضر مى شوند و 

هنگام درس مشغول چرخاندن اسپینر هستند.
یکى از مضرات این وسیله همین عادات بیجا و ناهنجار 
است که به احتمال قوى بیشتر بازیکنان را درگیر خواهد 
کرد. بازى هایى که نیاز به رجــوع مجدد طى روز دارند 

نوعى اعتیاد کاذب در نوجوانان ایجاد مى کنند.

اسپینرها و آرامش
اسپینرها نیز مانند بسیارى از وسایل دیگر مى توانند مثبت 
و یا منفى  باشند. شاید استفاده از آنها در اتاق هاى انتظار 
یا قبل از امتحانات یا بسیارى از مواقع که استرس زیادى 
را متحمل مى شویم بد نباشد. همانطور که پخش یک 
موســیقى یا یک داروى آرام بخش مى تواند اختالالت 

ناشى از استرس و اضطراب را از بین ببرد.
اسپینرها هم عوارض جانبى بسیارى از جمله زمان زیاد 
نشستن، اعتیاد به بازى مدام، زمانگیر بودن  و... دارند. اما 
مهم اینجاست که شما آنها را سر کالس استفاده مى کنید 
یا زمانى که یک کودك اوتیسمى دچار استرس شدید 

مى شود.

مزایا و مضرات «اسپینر»

ترتیب مى توان نتیجه  پردازش مى کنند. به همین خود
با تخلیه انرژى منفى گرفت که کودکان مبتال به اوتیسم

بتوانند بیاموزند.خود راحت تر 

مى شود.

پسرانى که از نظر هویت نسبت درســتى با پدر ندارند، معموال با بى میلى نسبت ب
پذیرش مسئولیت رفتارهاى خودشــان مواجه مى شوند، در خودکنترلى به مشکل
برمى خورند و رفتارهاى پرخاشگرانه بیشــترى را در مدرسه از خود بروز مى دهند
پسرانى که از سوىپدر حمایت مى شوند،  معموًال مشکالت رفتارى کمترى دارن
و بهتر با افراد دیگر برخورد مى کنند. عالوه بر این، کنترل احساســات پسران نی

تحت تأثیر رفتارهاى پدر و نقش خاص او قرار دارد.

تربیت 
پسران

 تحت تأثیر 
نقش پدران 
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ماشین سازى تبریز 

واگذار شد 
باشگاه ماشــین ســازى تبریز به کارخانه 

ماشین سازى واگذار شد و از این پس، این تیم با مدیریت جدید 
به کار خود ادامه خواهد داد. 

امتیاز باشگاه ماشین سازى تبریز که پیش از این توسط 
شــهردارى تبریز اداره مى شــد پس از مدت ها بازهم به 

کارخانه ماشین سازى انتقال داده شد. 
انتقال امتیاز باشگاه ماشین ســازى باعث شد تا این تیم توسط 

تیم مدیریتى جدیــدى فعالیت کنند و به همین دلیل حســین 
خطیبى نماینده تــام االختیار براى تعییــن مدیرعامل و هیئت 

مدیره انتخاب شد. 
ماشین سازى تبریز که فصل گذشته در لیگ برتر حضور داشت 
در نهایت موفق نشد و راهى لیگ دسته اول شد، پس از این 

اتفاق رسول خطیبى به عنوان سرمربى این تیم انتخاب شد 
تا بازهم این تیم را راهى لیگ برتر کند. 

  پایان دیدار تدارکاتى تیم هاى سپاهان و بادران مصادف 
شد با تداوم اعتراض هواداران سپاهان در فضاى مجازى 
به نتیجه این دیدار! توجه کنید لطفًا! اعتراض به نتیجه 

یک دیدار تدارکاتى!
پیش از ایــن در نکوهش برخى رفتارهــاى عجوالنه  
هــواداران در فوتبال ایــران و البته  هواداران باشــگاه 
ســپاهان مطالبى را خوانــده بودیم. اینکه هــواداران
تیم هایى مثل سپاهان به هیچ وجه تحمل و صبر ندارند و 
خیلى کم خویشتندار هستند. یا اینکه براى نتیجه گیرى

 فرصت هاى الزم به تیمشــان نمى دهند و مثًال اگر تا 
هفته هفتم فصل تیمشان نتوانست  به نتایج خوبى برسد، 
اعتراض خود را آغاز مى کنند. ولــى اعتراض به نتیجه 
دیدار تدارکاتى  آن هم قبل از شروع فصل واقعاً شاهکار 
و رکوردى ویژه اســت که باید آن را به نام هواداران این 

باشگاه ثبت کرد.
حدود ده روز پیش هم پس از تساوى تیم هاى سپاهان 
و نســاجى در دیــدارى تدارکاتى هــواداران حاضر در 
مجموعه فردوس که میزبان این بازى بود  اعتراض هاى

شدید الحنى داشتند و ضمن اعتراض به نتیجه بازى از 
عملکرد باشگاه در نقل و انتقاالت به تندى گله کردند.

در نکوهش آن رفتار چند مطلب نوشتیم و  دوستان مان 
در گروه ورزشى نصف جهان هم در میزگردى به بررسى 
موضوع پرداختند، اما اعتراض به نتیجه دیدار با بادران در 
تهران باعث شد که متوجه شویم موضوع خطرناك تر از 
این حرف هاست و این نوع رفتار هواداران مى تواند یک 
سم  مهلک در راه بازگشت سپاهان به مسیر موفقیت باشد.

واقعًا آنهایى که اعتراض مى کنند ساز و کارهاى فصل 
بدنسازى و شــرایط آماده ســازى یک تیم براى شروع 
فصل  را نمى دانند؟ که ظاهراً  به هیچ وجه نمى دانند. در 
فصل بدنسازى شرایط خاصى براى تیم ها وجود دارد و 
آنطور که باید و شاید امکان یک نمایش جدى و مطابق با 
خواسته هاى طبیعى در یک بازى وجود ندارد. سپاهان پنج 
شنبه هفته گذشته برنامه حضور در ایفمارك را براى تست 
پزشکى بازیکنانش در دستور کار داشت و از این فرصت 
استفاده کرد تا  حاال که به تهران آمده  یک دیدار تدارکاتى 
را هم برگزار کند. ولى واقعاً نمى دانست که قرار است آن 
دیدار تدارکاتى و نتیجه اى که حاصل مى شود باعث بروز 

چنین حاشیه هایى از سوى هواداران شود.
واقعیت این اســت که این نوع واکنــش هاى مجازى 
به مسائل و اتفاقات مختلف ســپاهان در ماه هاى اخیر 
که حاال به نتایج دیدارهاى تدارکاتى هم تســرى پیدا 
کرده  زنگ خطرى اســت براى آینده که مى تواند همه 

شعارهاى سپاهانى ها براى بازگشت به عصر طالیى را 
نقش بر آب کند.

«هوادار صرفاً مجازى» این روزها به آفت سپاهان تبدیل 
شده است. هوادارى که نه به ورزشگاه مى آید، نه در راه 
در آمدزایى از روش هاى تعریف شده مانند سامانه هاى 
پیامکى کمکى به باشگاه محبوبش مى کند، نه به خود 
زحمت ارســال یک اس ام اس به برنامه 90 را مى دهد 
تا در نظرسنجى محبوب ترین تیم هاى ایران، سپاهان 
اصفهان پایین تر از ســپید رود رشت قرار بگیرد و خیلى 

نه هاى دیگر...
تنها کار این دسته از هواداران این شده که در برخى اوقات 
فراغت و حضورشان در فضاى ســایبرى وقتى موبایل 
را به دســت مى گیرند و اخبار  اتفاقات سپاهان را رصد

مى کنند  و مى خوانند بدون ذره اى تفکر و اندیشیدن ، 
تایپ در موبایل را آغاز کنند و چشم بسته از صفر تا 100 
ارکان باشگاه و بازیکنان و کادر فنى را با جمالتى زشت به 
باد ناسزا بگیرند.هر چند که این دسته از هواداران و ادبیات 
آنها نسبت به خیلى هواداران با فرهنگ ، در اقلیت هستند، 

اما میزان زیادناسزاها و کامنت ها و مطالب آنها از یکسو 
و سکوت و بعضاً بى تفاوتى هوادارانى که منطقى تر فکر

 مى کنند باعث مى شود تا صداى اقلیت بیشتر شنیده شود 
و حاشیه هاى متعددى براى تیم ایجاد شود.

...بازیکن جدیدى به سپاهان آمده است . بازى تدارکاتى 
سپاهان- بادران برگزار مى شود. وقتى بعد از بازى سراغ 
موبایل خود مى رود و صفحه اینســتاگرامش و ســایر 
صفحات مربوط به باشــگاه را چک مى کند انبوهى از 
توهین و ناسزاها را به خود و هم تیمى هایش بخاطر نتیجه 
یک دیدار دوستانه مى خواند و آب سردى بر پیکره اش 
ریخته مى شود. آیا باید از این بازیکن  انتظار داشت تا در 
ادامه با انرژى و انگیزه در دیدارهاى تیمش ظاهر شود. آیا 
بیم و استرس آن را ندارد که با کوچک ترین اشتباهى باید 

منتظر انبوهى از توهین ها در فضاى مجازى باشد؟
 این آفت البته براى برخى باشگاه هاى دیگر وجود دارد اما 
مدتى زیادى است که بدجور سپاهان را در گیر خود کرده و 
مى تواند عواقب خطرناك ترى از آنچه در دو سال گذشته 

اتفاق افتاد را براى زردپوشان رقم زند.

هواداران صرفاً مجازى اگر واقعاً دلسوز تیمشان هستند 
بدانند که در حــال حاضر به یک مانع بزرگ در مســیر 
پیشرفت سپاهان تبدیل شــده اند و هر ناسزا و مطالب 
توهین آمیزشان همچون خنجرى است بر پیکره سپاهانى 
که مى خواهد بعد از دو سال بحرانى دوباره برخیزد. سایر 
هوادارانى هم که منطقى هستند و نگاه عاقالنه و واقع 
بینانه اى به رخدادهاى تیم شان دارند باید دست به کار 
شوند و با تحلیل ها ى خود، کارى کنند تا صداى اقلیتى که 
فقط با ناسزاگویى عجین شده کمتر و کمتر شنیده شود. 
سکوت وبى تفاوتى این دسته از هواداران هم مى تواند 
بى معرفتى و کم لطفى نسبت به تیمشان باشد. فضاى 
مجازى اکنون خیلى بیشــتر از قبل نیازمند تحلیل ها و 
مطالب حمایتى و عاقالنه براى سپاهان است. سپاهانى 
که سوداى خیزش دوباره و برخاستن دارد باید بیش از هر 

زمانى مورد حمایت و پشتیبانى قرار بگیرد.
و در پایان یک نکتــه را به برخى از هواداران ســپاهان 
یادآورى کنیم: این سپاهان با هدایت کرانچار آماده حضور 
در رقابت هاى فصل جدید است. زالتکو کرانچار همان 

مردى است که مدت ها و در ماه هاى طوالنى که شاهد 
ناکامى ســپاهان بودید نام او را صدا مى زدید و خواهان 
بازگشــتش به اردوگاه زرد بودید. در ایامى که سپاهان 
نتایج بســیار ضعیفى مى گرفت عکس و پوسترهاى او 
را در فضاى سایبرى به اشتراك مى گذاشتید و خاطرات 
خوب هت تریک قهرمانــى در لیگ برتر، قهرمانى جام 
حذفى و بسیارى از پیروزى هاى غرور آفرین با او را مرور

 مى کردید. او حاال بازگشته است. در حال بستن تیم است و 
البته راه درازى را براى ساختن یک سپاهان قدرتمند پیش رو 
دارد. حاال که او بازگشته لطفاً کارها را خراب نکنید و بگذارید 
همه چیز به خوبى پیش برود. کارشناسى کردن و رفتارهاى 
عجوالنه را کنار بگذارید و یک هوادار حرفه اى باشید. صرفًا 
مجازى نباشید و در ابعاد دیگر یاریگر تیمتان باشید. سپاهان 
کرانچار همانند نهالى نوپاست که مى خواهد دوباره سبز 
شود. در این مسیر بیشتر به آبیارى هاى منطقى نیاز دارد 
نه سم پاشى هاى مکرر و بى پایان... لطفاً اقلیتى که تا حاال 
ناخواسته  سپاهان را با حاشیه هاى متعدد رو به رو کرده سم 

پاشى را کنار بگذارد و به حمایت ها و پشتیبانى روى آورد.

ستاره ســابق دانمارکى ها و یکى از مطرح ترین 
مربیان شاغل در حاشیه خلیج فارس قرارداد خود 

را براى یک فصل دیگر با قطرى ها تمدید کرد. 
«میشل الدروپ» ستاره سال هاى نه چندان دور 
فوتبال دانمارك و یکــى از مطرح ترین و در عین 
حال گرانقیمت ترین مربیان شاغل در باشگاه هاى 
حاشیه خلیج فارس با وجود فصل نه چندان خوبى 
که با الریان در لیگ ستارگان قطر و لیگ قهرمانان 
آسیا پشت سر گذاشت همچنان مهر تأیید سران 
باشگاه الریان را روى برگه قرارداد خود دید تا براى 

یک فصل دیگر در دوحه ماندنى شود.
«اســتاد الدوحه» با اعالم این خبر نوشت:  میشل 
الدروپ یا همــان مــرد یخى نیمکــت الریان

پنج شــنبه هفته گذشــته وارد دوحه شد تا ضمن 
تمدید قرارداد خود زمینه آغاز تمرینات پیش فصل و 
برپایى اردوى آماده سازى در اتریش را فراهم کند. 
بازگشت الدروپ به تمامى شایعات پیرامون کوچ 
این مربى از قطر پایان مى دهد تا خیال طرفداران 
الریان از بابت نیمکت رهبرى این تیم آسوده باشد.

الدروپ فصل قبل در حالى از میانه هاى نیم فصل 
نخســت هدایت مدافع عنوان قهرمانى قطر را در 
دست گرفت و جانشین «خورخه فوساتى» شد که 
نه تنها هیچ جام داخلى به دست نیاورد بلکه در لیگ 
قهرمانان آسیا نیز پشت سر الهالل و پرسپولیس 

از صعود بــه مرحله حذفى لیگ قرار گرفت و 
قهرمانان آســیا 

بازماند. 

برگزار کنندگان دربى ایــران در آلمان از تمام امکانات 
براى جذاب تر شدن این دیدار دوستانه استفاده مى کنند. 
آنطور که رســانه ها نوشــته  انــد نه تنها بــازى روز
 25 تیر استقالل و پرسپولیس پخش زنده از تلویزیون 
ایران خواهد داشــت بلکه گزارش این دربى دوستانه 
به عادل فردوســى پور ســپرده شــده تا او با ســبک 
دوست داشــتنى اش در گزارش، کارى نکند که کسى 

بخواهد بازى را بدون صدا ببیند!

نصف جهان   مهدى رجب زاده  مرتباً در مصاحبه هاى مکرر 
خود از قرارداد سفید با ذوب آهن  مى گوید و اینکه مشکلى با 
تیمم ندارم و اگر مشکلى داشتنم  سفید امضا نمى کردم. باید 
از او پرسید در 40 سالگى دیگر چه مشکلى مى تواند وجود 

داشته باشد که او اینقدر  روى قرارداد سفید مانور مى دهد!
کاپیتان تیم ذوب آهن در خصوص تمدید قرارداد با این تیم 
و وقفه اى که در آن ایجاد شده بود در مصاحبه با خبرنگاران  
گفته: مشکل خاصى نداشتیم ولى به جمع بندى در خصوص 
نقطه نظرات مطرح شده نرسیده بودیم. یکسرى حواشى هم 
در این مدت به وجود آمد که زیاد مهم نبود. حاال هم قرارداد 
سفید امضا کردم که به تمام این حرف  و حدیث ها پایان بدهم. 
بخاطر عشق و تعصبى که به تیم داشتم، سفید امضا کردم تا 
حرف و حدیثى نباشد و همه بدانند که مشکلى نیست. از همه 
تشکر مى کنم به خصوص آقاى شهبازى که رفتار خیلى خوبى 
داشتند و این قراردادى که امضا شد اعتماد دو طرفه بود که 
میان من و باشگاه وجود داشت. امیدوارم بتوانم مثل پارسال 

مؤثر باشم و ذوب آهن هم بتواند نتایج خوبى بگیرد. 
رجب زاده در خصوص اینکه ذوب آهن در این فصل با اضافه 

شدن امیر قلعه نویى چقدر شانس قهرمانى دارد، عنوان کرد: 
شــخصیت و روحیات امیرخان به گونه اى است که 

تیمش همیشه در میان مدعیان قهرمانى است. 
این تفکرات به تیم ذوب آهن هم القا شده 
و امیدوارم با نفراتى که داریم و همینطور 
نفراتى که جذب مى شوند، بتوانیم خودمان 

را در میان مدعیان مطرح کنیم. 
بازیکن کهنه کار تیم ذوب آهن در خصوص اینکه انتظاراتى 

که از او در مورد خداحافظى وجود دارد، ناراحت کننده است یا 
خیر بیان کرد: طبیعتاً چندین سال است که این صحبت در 
مورد من مطرح مى شود و باالخره یک روز باید خداحافظى 
کنم. طبیعتاً تا روزى که بارم روى دوش بازیکن دیگرى در 
تیم نیافتد، ادامه مى دهم چون خودم بدم مى آید کسى جاى 
من در زمین بدود. هر وقت هم این توان را نداشتم از فوتبال 

خداحافظى مى کنم. 
کاپیتان ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که آیا پرسش درباره 
خداحافظى از ســوى ما او را ناراحت مى کند یا نه هم گفت: 
خب قطعًا خداحافظى از چیزى که یک عمر به آن عشــق 

ناراحت کننده است مى ورزیــدم، خیلى 
اســت که باید ولــى واقعیتى 

بپذیرم. 
ده  رجــب زا
در ادامه و در 
پاســخ به این 

ســئوال که اگر 

خودش به جاى باشــگاه ذوب آهن بود با مهدى رجب زاده 
قرارداد چند ساله امضا مى کرد توضیح داد: به نظرم معقول 
این است که یک فصل، یک فصل جلو برویم. البته دو فصل 
پیش قرارداد من دو ساله بود و خدا را شکر توانستم سربلند از 
آن بیرون بیایم. بالطبع بازیکنانى که پا به ســن مى گذارند، 

معقوالنه تر این است که قرارداد سال به سال داشته باشند. 
بازیکن ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که او نسبت به جوانان 
تیم چه برترى دارد، ادامــه داد: به نظر من همه بچه هاى ما 
ارزشمند هستند ولى هر بازیکنى یکسرى ویژگى هایى دارد 
که تیم مى تواند از آنها استفاده کند و من هم تمام تالشم را 
مى کنم که اثرگذار باشم. امسال هم یک رقابت خیلى خوب 

به تیم ما وارد شده و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبى بگیریم.
رجب زاده در پایان با ابراز خوشــحالى از تمدیــد قرارداد، 
خاطرنشان ســاخت: خیلى خوشحال شدم 
که یک فصل دیگر هــم در فوتبال 
حضور دارم. یک چیــزى که خیلى 
براى من جالب اســت این اســت 
که بیســتمین سالى اســت که در 
لیگ بــازى خواهم کــرد. وقتى به 
این موضوع فکر مــى کنم خیلى 
برایــم جالب اســت و وقتى نگاه

 مى کنم، مى بینم که چقدر این 
ســال ها زود گذشت. همین جا 
سجده شکر مى کنم که توانستم 
در آستانه بیستمین سال حضور 

باشم.

 در 40 سالگى چه مشکلى هست؟!

مرد یخى ماندنى شد 

عادل، گزارشگر دربى  

مراسم قرعه کشى هفدهمین دوره لیگ 
برتر روز یک شــنبه 18 تیرماه از ساعت 
19 تا 21 در سالن همایش ایرانیان، باالتر 
از در غربى ورزشگاه آزادى بعد از آکادمى 
ملى فوتبال ایران، سالن همایش ایرانیان  
برگزار مى شود. این مراسم از ساعت 19و 
45 دقیقه آغاز و به صورت زنده از ســیما 

جمهورى اسالمى پخش خواهد شد. 

پخش زنده
 قرعه کشى لیگ برتر

نهال سپاهان آبیارى مى خواهد نه سم پاشى!

ی ر ب ور ی ىب م یچج ه
قهرمانان آسیا نیز پشت سر الهالل و پرسپولیس 

از صعود بــه مرحله حذفىلیگقرار گرفت و 
قهرمانان آســیا 

بازماند. 

ر ر م بو هم زی وجو
ردم که به تمام این حرف  و حدیث ها پایان بدهم. 
 و تعصبى که به تیم داشتم، سفید امضا کردم تا 
ى نباشد و همه بدانند که مشکلى نیست. از همه 
م به خصوص آقاى شهبازى که رفتار خیلى خوبى 
 قراردادى که امضا شد اعتماد دوطرفه بود که 
شگاه وجود داشت. امیدوارم بتوانم مثل پارسال 

وب آهن هم بتواند نتایج خوبى بگیرد. 
خصوص اینکه ذوب آهن در این فصل با اضافه 

ه نویى چقدر شانس قهرمانى دارد، عنوان کرد: 
و روحیات امیرخان به گونه اى است که 

ه در میان مدعیان قهرمانى است. 
به تیم ذوب آهن هم القا شده 
 نفراتى که داریم و همینطور 
ب مى شوند، بتوانیم خودمان 

عیان مطرح کنیم. 
کار تیم ذوب آهن در خصوص اینکه انتظاراتى 

ق ن ب ر ی چیزى ز ى ب
ناراحت کننده است مى ورزیــدم، خیلى 

اســت که باید ولــى واقعیتى 
بپذیرم. 

ده  رجــب زا
در ادامه و در 
پاســخ به این 

ســئوال که اگر 

ه ز و ى یم
مى کنم که اثرگذار باشم.
به تیم ما وارد شده و امیدوار
رجب زاده در پایان با ابراز
خاطرنشان
که
حض
برا
که
لیگ
ای

سرمربى تیم فوتبال پانیونیوس آتن از بررسى شرایط 
دو ملى پوش ایرانى اش جهت اولین بازى لیگ اروپا 

خبر داد. 
  تیم فوتبال پانیونیوس یونان در یک بازى تدارکاتى 
میهمان آپوئل قبرس بود و با یک گل شکست خورد. 
مسعود شجاعى و احسان حاج صفى، ملى پوشان ایرانى 

در یونان ماندند تا به تمرینات اختصاصى ادامه دهند.
«میخائیل گریگوریو»، سرمربى تیم پانیونیوس درباره 
این بازى گفت: تیمم خوب بــازى کرد و از عملکرد 
بازیکنان راضى هستم. دومین بازى دوستانه روزهاى 
اخیر را انجام دادیم که مى تواند بازدهى خوبى براى 
اولین بازى پانیونیوس در لیگ اروپا داشــته باشد. ما 
بهتر از تیم آپوئل ظاهر شدیم اما نتیجه به سود آنها بود. 

پانیونیوس از االن خود را مهیاى اولین بازى در لیگ اروپا مى کند.
وى درباره میزان آمادگى مسعود شجاعى و احسان حاج صفى براى حضور در بازى اروپایى 
پانیونیوس هم اظهار داشت: ما باید به یونان بازگردیم و شرایط آنها را بررسى کنیم. شجاعى 
و حاج صفى تمرین مشترکى را دنبال مى کنند. سعى مى کنیم تا این دو بازیکن مهیاى اولین 

بازى لیگ اروپا شوند.

گریگوریو:  شرایط 
حاج صفى را بررسى مى کنیم 

 مرتضى رمضانى راد
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  ایران  آنالین | کارلوس کى روش همیشه بر کار 
خود در ارتباط با تیم ملى فوتبال ایران مهر تأیید زده و استقالل 
او بر این پایه استوار اســت که چون در بدو ورودش به ایران
 (پنج ســال و اندى) فقط یک لژیونر در اروپا داشتیم و حاال
 15 نفر داریم قطعاً تالش او در شــکوفایى بازیکنان ما تأثیر 

سترگى داشته است.
سرمربى پرتغالى تیم ملى ایران البته در سازماندهى تدریجى 
و نرم و آرام یک تیم محکم و با برنامه از منظر دفاعى عالى کار 
کرده اما یک نکته مهم نیز وجود دارد و آن تغییر بافت و شکل و 
محل حضور ما در فوتبال اروپا در قیاس با گذشته است. درست 
است که طبق محاسبه و معادله کى روش تعداد لژیونرهاى ما 
در اروپا 15 برابر شده، اما این یک واقعیت گریزناپذیر است که 
اکثر قریب به اتفاق لژیونرهاى ما در این قاره فقط در تیم هایى 
توپ مى زنند که در خوشــبینانه ترین نگاه هم چیزى فراتر از 

باشگاه هایى درجه دوم و سوم به نظر نمى رسند.
بر این اساس ســردار آزمون عضو روبین کازان روسیه است، 

ماخاچکاالى ســعید عزت اللهــى هم عضــو آنژى 
این کشور اســت، مسعود 

شــجاعى و احســان
 حاجــى صفى عضویت 

را  یونــان  پانیونیــوس 
دارند. کریم انصــارى فرد پیراهن 

المپیاکوس را به تــن کرده، رضا قوچان نــژاد در هلند عضو 
هیرنفین است، علیرضا جهانبخش در همین کشور براى آلکمار 
به میدان مى رود، اشکان دژآگه از ولفسبورگ جدا شده و در پى 
یک تیم تازه است و علیرضا حقیقى نیز همینطور و سوشا مکانى 
هم مى خواهد شانسش را در صورت امکان در یک تیم دیگر 
اروپایى بیازماید و البته در ایران هم طى ماه هاى اخیر به دنبال 
تیم مى گشته است بدون اینکه بتواند باشگاهى را در این زمینه 
مشتاق و خواستار خویش بیابد. یا کاوه رضایى اخیراً به شارلروا 
پیوسته است و رامین رضاییان هم سعى مى کند با قبولى در 

تست فنى خودش را لژیونر کند.
در میان باشــگاه هاى فوق فقط المپیاکوس یونان است که 
مى تواند یک تیم درجه اول اروپایى به حساب آید و سایرین 
به راحتى در زیرمجموعه باشگاه هاى درجه دوم و سوم قرار 
مى گیرند و با اینکه کار نفرات ما در این تیم هاى درجه چندم 
نیز عالى بوده و هیچکس در هیچ شــرایطى نمى تواند منکر 
ارزش بازى هاى آزمون، گوچى و جهانبخش شود و یا گل هاى 
انصارى فرد را (ابتدا در پانیونیوس و سپس المپیاکوس) کوچک 
بشمرد اما بین این حضور و درخشش با حضور و فروغ نسل اول 
و اصلى لژیونرهاى ما در اروپا که از 1996 دایر شد و تا اواخر 

دهه 2000 جریان داشت تفاوت ها بسیار است.
در آن مقطع زمانى خــاص على دایى ســر از بایرن مونیخ 
درآورد، خداداد عزیزى عضو کلن شد، على موسوى پیراهن 
بایرلورکوزن را به تن کرد. على کریمى و وحید هاشمیان هم 
بایرنى شدند، مهدوى کیا از پایه ها و ارکان هامبورگ شد، کریم 
باقرى در چارلتون انگلیس توپ زد و داریوش یزدانى، علیرضا 
امامى فر و رضا ترابیان در لیگ بلژیک براى امثال شارلروا توپ 

زدند و علیرضا منصوریان هم به لیگ یونان پیوست. در میان 
تیم هاى فوق، بیش از 70درصدشان به باشگاه هاى درجه اول 
اروپا تعلق داشتند و هنوز هم دارند و بایرن مونیخ البته یک غول 
است و شرایط به گونه اى بود که میل و اشتیاق به جذب ایرانى ها 
به تیم هاى درجه اول قاره منحصر مى شد تا اینکه باشگاه هاى 
درجه دوم اروپا نیز میل به تصاحب آنها داشتند اما بازى در آنها 
خالف ایده آل ها و اهداف لژیونرهاى ما بود و تا سر حد امکان 

از آن پرهیز مى کردند.
امروز باید آسیب شناسى شود که رویکرد وسیع ملى پوشان به 
تیم هاى درجه دوم و سوم اروپا آیا واقعه اى براساس سلیقه خود 
آنها و آینده نگرى شان و میل به آموزش و صعود تدریجى است 
یا ریشه در این نکته دارد که آنها چیزى را بیش از این در نفرات 
ما نیافته اند و سقف پرواز ما را براى همین تیم هاى درجه دوم 
مى انگارند. رسیدن انصارى فرد به سطح المپیاکوس و اینکه 

بین خواســتاران آزمون انواع تیم هاى درجه اول اروپا 
یافت مى شوند، نشــانگر این است که 

سطح فوتبال ما هر 

چند پایین 
آمده اما نه آنچنان که اسباب 
نگرانى عمیق شــود و در عیــن حال رویکــرد و طرز تلقى 
بهترین هاى فعلى ما فاقد آن حس جاه طلبى است که ارتقایى 
سریع را شامل حالشان کند. شاید اســتدالل آنها بر این پایه 
اســتوار باشــد که ترجیح مى دهند ابتدا در تیم هاى کوچک 
بدرخشند و سپس براساس آن درخشش و تجربیات حاصله به 

باشگاه هاى بزرگ تر بپیوندند.
ایــن فرآیند هر چه 

باشد، محصول 
مســتقیم 

در  تغییــر 
باورها و تغییر 

در نوع سیستم و کار 
فوتبالیست هاى 
زبــده مــا در 
قیاس بــا 20 و 
اندى سال پیش 

مسئله اى  است. 
که اگر ریشه یابى شود، 

شــاید کى روش هم باور کند 
که صرف زیادتر شدن لژیونرهاى ما کافى نیست و تیم هاى 

آنان نیز باید مثل گذشته بزرگ باشند نه اینکه کعبه آمال 
احسان حاجى صفى با ســابقه بیش از 80 بازى 

ملى یک تیم دســته دومى آلمان و اینک 
پانیونیوس یونان باشند. 

 با حضور گادوین منشــا در پرســپولیس، حاال این 
مهاجم سیه چرده جانشین مهدى طارمى خواهد 

شد و جالب اینکه برانکو مســئولیتى که فصل 
قبل به طارمى سپرده بود را به منشا داده تا ثابت 

کند که دیگر به بازگشت مهدى فکر نمى کند. 
از این به بعد گادوین منشــا پنالتى زن قرمزها 

خواهد بود و برانکو امیدوار اســت که او مثل 
طارمى پنالتى هایش را خراب نکند. 

هفته گذشته بود که در یکى از قسمت هاى 
برنامه «خنداننده شو» شوخى نامناسبى با 
نام فامیلى سوشا مکانى انجام شد که 
واکنش هاى متفاوتى را در فضاى 
مجازى به دنبال داشــت. به 
نظر مى رســید سوشــا به 
زودى نسبت به این شوخى 
واکنش تندى نشان دهد اما 
او امروز در یک مصاحبه چنین واکنشى نشان 
داد: «یکســرى افراد براى بزرگ شدن دست 
به هرکارى مى زنند و فقط ایــن را بگویم که 
سوشا مکانى بخاطر قلب پرسپولیسى که دارد 
حد تحملش بسیار بیشــتر از اتفاق هایى است 
که در یک برنامه طنز افتاده اســت. جنبه من 
بسیار بسیار باالســت و با این مسائل ناراحت 

نمى شوم.» 
البته مکانى مدعى است مدت هاست تلویزیون 
نگاه نمى کند و شوخى انجام شده با خودش را 
ندیده است. شاید اگر سوشــا متوجه شود که 
دقیقًا چه شــوخى اى با او شده نظرش نسبت 
به این اتفاق عوض شــود و واکنش دیگرى 

نشان دهد. 

  پنالتى زن 

جدید پرسپولیس

  «شین تائه یونگ»، ســرمربى تیم   ملى فوتبال
 کره جنوبى به عنوان ســرمربى جدید کره اى ها 
انتخاب شده است. او جانشین اولى اشتلیکه آلمانى 
شده اســت تا بتواند کره جنوبى را به جام جهانى 
2018 روسیه برساند. شــین تائه یونگ در اولین 
نشست خبرى خود به عنوان ســرمربى تیم   ملى 
فوتبال کره جنوبى، گفت : «مى دانم که نگرانى هاى 
زیادى در حال  حاضر وجود دارد، ولى مى توانیم با 
تالش و اتحاد از این مرحله عبور کنیم. فوتبال کره 
در حال  حاضر در یک بحران قرار گرفته اســت و 
من امیدوارم که با پیروزى برابــر ایران و در ادامه 
ازبکســتان ضمن راهیابى به جــام جهانى از این 
بحران عبور کنیم. مى دانم که نگرانى هاى زیادى 
در باره خط دفاع ما وجود دارد، 
اما به نظر من تمام این 
مســائل حل خواهد 
شــد، چون ظرفیت 
و پتانسیل  باالیى در 
فوتبالیست هاى کره اى وجود دارد و ما این مسئله 
را قبــًال در  المپیک ریو هم زمانى که ســرمربى 
تیم بودم ثابت کردیم و در آنجا نشــان دادیم که 

توانایى هایى داریم. 
کره جنوبى با چهار برد و یک تساوى و سه باخت 
13 امتیاز تاکنون کسب کرده اســت و بعد از تیم  
 ملى فوتبال ایران در رده دوم گروه خود در انتخابى

 جام جهانى روسیه قرار گرفته است و رقابت سختى 
با ازبکستان براى راهیابى به بیست و یکمین دوره 
جام جهانى دارد. کره جنوبى بعد از بازى با ایران در 
سئول در تاشکند باید 
به مصاف ازبکستان 

برود. 

نرسیده کرى خواند!

ناصر محمدخانى تعریــف مى کرد: «یــک روز حدود 
سال شصت وشــش شــصت وپنج، على پروین، من و 
درخشــان و پیوس و پنجعلى را جمع کــرد و با همان
 لحن همیشــگى گفت: "بلند شــید برید قطر فوتبال 
بازى کنید، اینجا دیگه خبرى از پول نیســت و من یک 
قرون هم به شما نمى دهم". ما هم همگى رفتیم قطر و 
زندگى مان زیر و رو شــد در حالى که اگر در پرسپولیس
 مى ماندیــم نهایتــًا ســالى 20 هــزار تومــان پول

 مى گرفتیم!»
حدود 30 سال از آن دوران مى گذرد و بسیارى از قواعد 
عوض شــده اســت. آن زمان على پروین مى گفت هر 
بازیکنى به پرســپولیس مى آید باید یک پولى هم بدهد 

اما حاال طــرف تــا 700 میلیــوِن اول را نگیرد جواب 
ســالم مســئول باشــگاه را هم نمى دهد. خود پروین 
هم اگر امروز در پرســپولیس مســئولیت داشت دیگر 
نمى توانست با روش 30 ســال پیش کار کند چون، هم 
زمانه کًال عوض شــده و هم آدم ها. پرسپولیس امروز با 
مهــدى طارمى چک و چانــه مى زند که بدون شــک 
بهترین مهاجم ســه چهارســال اخیر ایران است ولى
 همیــن طارمــى در پرســپولیس 30 ســال قبــل 
که ناصــر محمدخانى، علــى پروین، فرشــاد پیوس، 
کریم باوى و... را داشــت یک دقیقه هم نمى توانســت 

بازى کند.
طارمى دو سال در زمان مربیگرى برانکو آقاى گل شد و 

کلى گل 3 امتیازى زد به طورى که حاال پرسپولیسى ها 
نگرانند که منشــاى دو میلیاردى نتوانــد جاى خالى او 
را پر کند. با تمام این اوصاف اگر باشــگاه هاى ما واقعًا 
باشگاه باشــند و شــخص مدیرعامل کاریزماى الزم
 را داشته باشد بسیارى از مشکالت پیش نمى آید. وقتى 
ما اینجا به رضاییان مى گوییــم 2/2 میلیارد بعد طرف 
مى رود بلژیک و تازه تست مى دهد معلوم است که یک 
جاى کار مى لنگد. همین ماجراى پارســال رضاییان و 
طارمى که به ریزاسپور رفتند و بالفاصله برگشتند یک 
نشانه بود، نشانه اى از ضعف مدیریتى که گاهى هنگام 
مذاکره با بازیکنان جدید و قدیم شــأن باشگاه را حفظ 

نمى کنند. 

 ســرمربى تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان از حضور دو 
بازیکن خارجى در این تیم خبر داد.

«زالتکو کرانچار» پس از شکست 2 بر صفر در بازى دوستانه 
با تیم دســته اولى بادران در جمع خبرنگاران گفت: دو تیم 
متفاوت خودمان را دیدیم. نیمه اول بســیار خوب بودیم و 
فرصت هاى زیادى داشتیم و مى توانستیم از نظر نتیجه پیش 
بیافتیم. طبیعى است در این فاز آماده سازى نمى شود انتظار 

بیشترى داشت.
وى افزود: با این حال در نیمه دوم بهتر بودیم. در نیمه اول 
تیم میزبان هجومى تر بود. این نتایج و بازى ها باعث مى شود 

نقاط ضعف خودمان را پیدا کنیــم و معتقدم تیم نیمه دوم 
مى تواند مســیر بهترى پیدا کند و با دو بازیکن جدید دیگر 

قوى تر خواهیم شد.
کرانچار تصریح کرد:  دو بازیکن جدید بین المللى که هر دو 
ملى پوش هستند و مى توانند سطح بازى ما را ارتقا بدهند 
قرار است به تیم بیایند. یک دفاع وســط و یک بازیکن در 

نوك حمله.
وى در مورد وضعیت حضور «سرورجپاروف» گفت: جپاروف 
شنبه(امروز) به ایران مى آید ابتدا براى مذاکره با استقالل تا 
راه حلى برایش پیدا شود. طبیعى است که مى خواهیم این 

بازیکن را در تیم خودمان حفظ کنیم من به عنوان سرمربى 
اشرافى به شرایط تفاهمنامه این بازیکن و باشگاهش ندارم.

سرمربى سپاهان در مورد اینکه نام مســعود حسن زاده از 
فهرست تیم خارج خواهد شــد یا نه گفت: در مورد مسعود 
حســن زاده هنوز تصمیمى قطعى نگرفته ایم و پیشاپیش 
هم نمى توان نظر داد  و باید دید شرایط درمانى اش چطور 

پیش مى رود.
کرانچار در مورد اینکه به دلیل بى پولى بوده که سپاهان به 
اردوى خارج از کشور نرفته گفت: به این دلیل اردوى خارجى 
نداشتیم که از 24 خرداد منتظر بودیم که یک بخشنامه اى 
آمده بود که توصیه مى شــد به خارج از کشور نرویم ضمن 
اینکه بازیکنان جوانان دانشجو هم داریم که ممکن بود براى 
خروج از کشور مشکل داشته باشــند. بازى هاى خوبى در 
ایران انجام دادیم و از روز یک شنبه با تیم هاى لیگ برترى 

بازى خواهیم کرد. 
سرمربى سپاهان در مورد اینکه رقباى شما براى قهرمانى 
در لیگ برتر کدام تیم ها هستند اظهار داشت: ما را به سمت 
شانس اول قهرمانى هل ندهید. شانس اول استقالل و 
پرسپولیس هستند که باید به سمت قهرمانى شلیک کنند. 
مى خواهیم به آسیا برگردیم اگر استقالل و پرسپولیس 
ضعف نشــان بدهند در آن صورت ما مى خواهیم براى 
کسب قهرمانى برویم البته اولویت ما تشکیل یک تیم 

خوب و بازى با کیفیت است و اگر مسیر هموار شد به سمت 
قهرمانى در لیگ برتر و جام حذفى هم مى رویم.

  2 بازیکن خارجى در راه سپاهان

روزگار عوض شده!

جنبه ام باالست!

الین| کارلوسکى روش همیشه بر کار
تیمملى فوتبال ایران مهر تأیید زده و استقالل 
توار اســت که چون در بدو ورودش به ایران
ندى) فقط یک لژیونر در اروپا داشتیم و حاال
طعاً تالش او درشــکوفایى بازیکنان ما تأثیر

ست.
ىتیم ملى ایران البته در سازماندهى تدریجى 
تیممحکم و با برنامه از منظر دفاعى عالى کار 
ه مهم نیز وجود دارد و آن تغییر بافت و شکل و 
رفوتبال اروپا در قیاس با گذشته است. درست 
حاسبه و معادله کى روش تعداد لژیونرهاى ما 
 شده، اما اینیک واقعیت گریزناپذیر است که 
اق لژیونرهاى ما در این قاره فقط در تیم هایى 
 در خوشــبینانه ترین نگاه هم چیزى فراتر از 

جه دوم وسومبه نظر نمى رسند.
ــردار آزمون عضو روبین کازان روسیه است، 

ماخاچکاالى هــى هم عضــو آنژى 
ـت، مسعود 

حســان
 عضویت 

را  یونــان 
صــارى فرد پیراهن 

تــن کرده، رضا قوچان نــژاد در هلند عضو
علیرضا جهانبخش در همین کشور براى آلکمار 
اشکان دژآگه از ولفسبورگ جدا شده و در پى  ،
تو علیرضا حقیقى نیز همینطور و سوشا مکانى 
شانسشرا در صورت امکان در یک تیم دیگر

 و البته در ایران هم طى ماه هاى اخیر به دنبال 
ت بدون اینکه بتواند باشگاهى را در این زمینه 
رخویش بیابد. یا کاوه رضایى اخیراً به شارلروا 
رامین رضاییان هم سعى مى کند با قبولى در 

ش را لژیونر کند.
اه هاى فوق فقط المپیاکوس یونان است که 
م درجه اول اروپایى به حساب آید و سایرین

مجموعه باشگاه هاى درجه دوم و سوم قرار 
که کار نفرات ما در این تیم هاى درجه چندم 
هیچکس در هیچ شــرایطى نمى تواند منکر 
 آزمون، گوچى و جهانبخش شود و یا گل هاى 
تدا در پانیونیوس و سپس المپیاکوس) کوچک 
نحضور و درخشش با حضور و فروغ نسل اول 
اروپا که از 1996 دایر شد و تا اواخر  6اى ما در

نداشت تفاوت ها بسیار است.
نى خــاص على دایى ســر از بایرن مونیخ 
عزیزى عضو کلن شد، على موسوى پیراهن 
هتن کرد. على کریمى و وحید هاشمیان هم 
دوى کیا از پایه ها و ارکان هامبورگ شد، کریم 
ن انگلیس توپ زد و داریوش یزدانى، علیرضا 
رابیاندر لیگ بلژیک براى امثالشارلرواتوپ

زدند و علیرضا منصوریان هم به لیگ یونان پیوست. در میان 
0تیم هاى فوق، بیش از 70درصدشان به باشگاه هاى درجه اول 
اروپا تعلق داشتند و هنوز هم دارند و بایرن مونیخ البته یک غول 
است و شرایط به گونه اى بود که میل و اشتیاق به جذب ایرانى ها 
به تیم هاى درجه اول قاره منحصر مى شد تا اینکه باشگاه هاى 
داشتند اما بازىدر آنها درجهدوماروپا نیز میل به تصاحب آنها

خالف ایده آل ها و اهداف لژیونرهاى ما بود و تا سر حد امکان 
از آن پرهیز مى کردند.

امروز باید آسیب شناسى شود که رویکرد وسیع ملى پوشان به 
تیم هاى درجه دوم و سوم اروپا آیا واقعه اى براساس سلیقه خود 
آنها و آینده نگرى شان و میل به آموزش و صعود تدریجى است 
یا ریشه در این نکته دارد که آنها چیزى را بیش از این در نفرات 
ما نیافته اند و سقف پرواز ما را براى همین تیم هاى درجهدوم

مى انگارند. رسیدن انصارى فرد به سطح المپیاکوس و اینکه 
بین خواســتاران آزمون انواع تیم هاى درجه اول اروپا 

یافت مى شوند، نشــانگر این است که 
سطح فوتبال ما هر

چند پایین 
آمده اما نه آنچنان که اسباب 
نگرانى عمیق شــود و در عیــن حال رویکــرد و طرز تلقى 
بهترین هاى فعلى ما فاقد آن حسجاه طلبى است که ارتقایى

بر این پایه  سریع را شامل حالشانکند. شاید اســتدالل آنها
اســتوار باشــد که ترجیح مى دهند ابتدا در تیم هاى کوچک 
بدرخشند و سپس براساس آن درخشش و تجربیات حاصله به 

باشگاه هاى بزرگتر بپیوندند.
ایــن فرآیند هر چه 

باشد، محصول 
مســتقیم

در  تغییــر 
باورها و تغییر 

در نوع سیستم و کار 
فوتبالیست هاى 
زبــده مــا در 
0قیاس بــا 20 و
اندىسالپیش

مسئله اى  است. 
که اگر ریشه یابى شود، 

شــاید کى روش هم باور کند 
تیم هاى  که صرف زیادتر شدن لژیونرهاى ما کافى نیست و

آنان نیز باید مثل گذشته بزرگ باشند نه اینکه کعبه آمال 
80 بازى احسان حاجى صفى با ســابقه بیش از

ملى یک تیم دســته دومى آلمان و اینک 
پانیونیوس یونان باشند. 

 «شین تائه یونگ»، ســرم
 کره جنوبى به عنوان ســرم
انتخاب شده است. او جانشین
شده اســت تا بتواند کره جن
2018 روسیه برساند. شــین
نشست خبرى خود به عنوان
فوتبالکرهجنوبى، گفت : «مى
وجود د زیادى در حال  حاضر
تالش و اتحاد از این مرحله ع
در حال  حاضر در یک بحران
من امیدوارم که با پیروزى بر
ازبکســتان ضمن راهیابى به
بحران عبور کنیم. مى دانم ک

در باره خط
ام

فوتبالیست هاى کره اى وجو
را قبــًال در  المپیک ریو هم
تیم بودم ثابت کردیم و در آن

توانایىهایى داریم.
کره جنوبى با چهار برد و یک
13 امتیاز تاکنون کسب کرد
ایران در رده دوم  ملى فوتبال
 جام جهانى روسیه قرار گرفته
با ازبکستان براى راهیابى به
جام جهانى دارد. کره جنوبى

نرسیده کرى

کعبه آمال 
دسته 2 آلمان و   
پانیونیوس

امروز باید 
آسیب شناسى شود که 

رویکرد وسیع ملى پوشان به 
تیم هاى درجه دوم و سوم اروپا 

آیا واقعه اى براساس سلیقه 
خود آنها و آینده نگرى شان و 

میل به آموزش و 
صصعود تدریجى است

که

ر ایران زىب ب از د ب
سئول در تاشکند باید
به مصاف ازبکستان

برود.

وبى ج ر ار ى جامجه
س

ننننناین  در پرســپولیس، حاال 
طارمى خواهد هدى

لیتى که فصل 
 داده تا ثابت 

 نمى کند. 
 قرمزها 
مثل و

ی هفته گذشته بود که در
برنامه «خنداننده شو
نام فامیلى سوش
واکنش هاى
مجازى
م نظر
زودى

  پنالتى زن 

جدید پرسپولیس

جنبه ام باال

بعد از تعویق قرعه کشى لیگ برتر چند مربى به 
این روند اعتراض داشتند که یکى از آنها مجید 
جاللى سرمربى پیکان بود. جاللى گویا عصبانى تر 
از همیشه بوده و اعتراض اش را حتى به کى روش و تیم  
ملى هم کشانده و با کنایه اى عجیب گفته: «بی جهت نیست که 
کی روش می گوید بگذارید من براي کل فوتبال تصمیم بگیرم. 

به  هر حال زور او می رسد و برنامه ریزي می کند.»
جاللى که مشخص نیســت حقیقتًا از تعویق قرعه کشى لیگ 
برتر ناراحت است یا نتایج فو ق العاده تیم ملى با کى روش، سعى 
کرده یک بار دیگر نیش و کنایه هایش را در یکى از بى موردترین 
اتفاقات نصیب کسى کند که الاقل بعد از هر برنامه ریزى کجدار 
و مریز توانســته با نتایجى آبرومند تیم ملى را سربلند کند. آخرین 
آن هم صعود به جام جهانى که براى اولین بار به طور متوالى اتفاق 
افتاد. هنوز چند روزى از صعود تیم ملى به جام جهانى نگذشته بود 
که کانون مربیان ایران که مجید جاللى بــه عنوان اولین رئیس 
آن شناخته مى شــود با بیانیه اى پر از خشــونت و سهم خواهى، 
صعود ملى تیم کى روش به جام جهانى 2018 را به پایین ترین 
سطح از نگرش ها کشاند و با دعوایى زرگرى ادعاى مالکیت 
موفقیت تیم ملى را رو کرد. گویا آن بیاینه تند هم نتوانست
 آتش ســوزان جاللى را کمى ســرد کند کــه حاال در 
بى ارتباط ترین زمان و اتفاق ها هم پاى کى روش را وسط 
مى کشد تا شاید با ایجاد تنش، ماهى اى ناسالم از این آب 

گل آلود صید شود. 

کنایه عجیب جاللى
مربى
دارم.

اده از 
سعود

پیش 
چطور 

ان به 
رجى 
مه اى 
ضمن 
 براى 
بى در 
رترى 

مانى 
ت 
ل و 
د. 
س 
ى 
یم

سمت 

بعد از تعوی
این روند اع
جاللى سرمربى
از همیشه بوده وا

ملى هم کشانده و با کنایه اى
کی روش می گوید بگذارید
به  هر حال زور او می رسدو
جاللى که مشخص نیســ
برتر ناراحت است یا نتایجف
کن کرده یک بار دیگر نیش و
اتفاقات نصیب کسى کند که
و مریز توانســته با نتایجى آبر
آن همصعود به جامجهانى که
افتاد. هنوز چند روزى از صعود
که کانون مربیان ایران که مج
آن شناخته مى شــود با بیانیه
صعود ملى تیم کى روش به
سطح از نگرش ها کشاند
موفقیتتیمملىرا رو
 آتش ســوزان جال
بى ارتباط ترین زمان
مى کشد تا شاید با ای
گل آلود صید شود. 

کنا
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چهل تکه

رئیس کالنترى 101 تجریش گفت: در پى وقوع چندین مورد 
ســرقت لوازم و محتویات خودرو، موضوع در دستور کار عوامل 
تجســس قرار گرفت که در نتیجه با بررسى مستندات موفق به 

پیدا کردن سرنخى از سارقان شدند.
سرهنگ علیرضا ناصرى نژاد  افزود: سارقان در قالب یک تیم 
چهار نفره و بــا تهیه خانه مجردى در منطقــه چیذر به صورت 
باندى با عنوان باند «نادر کلک» اقدام به فعالیت هاى مجرمانه 
از قبیل سرقت، تهیه و توزیع مواد مخدرو خرید و فروش اموال 

مسروقه مى کردند. 
ناصرى نژاد بیان کرد: در بازجویى هاى فنى صورت گرفته متهمان 
به تعداد 80 مورد ســرقت هاى لوازم ومحتویات خودرو و خرید و 

فروش اموال مسروقه و تهیه و توزیع مواد مخدر اعتراف کردند.

خبرنگار صدا و سیما عکســى تکان دهنده که یکى از مخاطبان 
اینستاگرام براى وى منتشر کرده است را در شبکه اجتماعى خود 
قرار داد.در این تصویر عجیب که واکنش هایى را به دنبال داشته 
است یک متهم را خواهید دید که مأمور به دستش دستبند زده و 

وى را با مترو منتقل مى کند.
این خبرنگار در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: «سالم علیکم.

این تصاویر رو خودم در ایســتگاه متروى امام خمینى(ره) تهیه 
کردم.انتقال متهم با مترو؟! آیا ایــن کار از نظر امنیتى و قانونى 
درسته؟متهم در طول مســیر به دلیل نگاه هاى بد مردم، غرق 
خجالت و شرمسارى بود.به نظرتون کسى که متهمه و جرمش 
هنوز محرز نشــده رو، آوردن و نمایش دادنــش تو مکان هاى 

عمومى خیلى کار غیراخالقى نیست؟!»

نوجوان 16 ســاله اندونزیایى و پیرزن 71 ســاله عاشــق، 
پس از تهدید به خودکشــى توانســتند مجوز ازدواجشان را

 دریافت کنند.
از آنجایى که عروس 71 ساله پیش تر دو بار ازدواج کرده است، 
خانواده پسر با ازدواجشــان مخالفت مى کردند؛ اما زمانى که 
این زوج اندونزیایى تهدید کردنــد در صورت مخالفت با این 
وصلت، خودکشــى خواهند کرد صاحبخانه شــان که از قضا 
ریش سفید روستاى محل سکونت آنها در استان «سوماترا» 
واقع در جنوب غربى اندونزى، نیز بود در نهایت به ازدواج این 

دو نفر رضایت داد.
این زوج اندونزیایى مى گویند دیوانه وار عاشق یکدیگر هستند 

و در صورت مرگ یکى، دیگرى زنده نخواهد ماند.

030201 ازدواج پسر 16 ساله با پیرزن 71 سالهجابه جایى متهم با مترو!  فروپاشى باند «نادر کلک» در پایتخت  

کالهبــردارى ها انــواع گوناگونى دارند و هــر بار در 
قالب هاى جدیدتر و متفــاوت ترى نمود پیدا مى کنند. 
در یکى از جدیدترین نوع کالهبردارى فردى در داخل 
زندان با طراحى نقشــه اى پیچیده و تشکیل یک باند، 
هدایت بانــد حرفــه اى کالهبردارى هاى ســریالى 
تحت عنوان کالهبردارى و جعل عنوان مأموران اداره 
آگاهى را به عهده گرفت و بیش از دو میلیارد تومان در 

مدت زمان کمى به جیب زدند. 
از بیستم خردادماه سال جارى شکایت هایى در پلیس 
آگاهى پایتخت تحت عنوان کالهبردارى مطرح شد. نوع 
شگرد انجام شده براى این کالهبردارى ها نشان داد که 
کالهبرداران در قدم اول با افــرادى به صورت اتفاقى 
تماس گرفتند و خود را مأمور پلیس آگاهى معرفى کردند 
و سپس از آنها خواستند که براى دریافت مبلغ خسارت 
در مورد پرونده ســرقتى که در اداره آگاهى داشتند به 
نزدیک ترین خودپرداز مراجعه کنند، در این مرحله افراد 
یا با پاسخ منفى کالهبرداران را ناکام مى گذاشتند و یا 
براى دریافت خسارت خود به پاى خودپرداز مى رفتند 
و قربانى نقشه از پیش تعیین شــده باند کالهبردارى 

میلیاردى در تهران مى شدند. 

یک هفته بیشتر از تحقیقات پلیســى نگذشته بود که 
این باند حرفه اى لو رفت و ادامــه کالهبردارى هاى

 زنجیره اى آن ناکام ماند. این باند که متشکل از چهار نفر 
است توسط فردى در زندان گردانده مى شد و تحقیقات 
پلیسى نشــان داد که تماس هایى که با قربانیان انجام

مى شد از داخل خود زندان بوده است.
ســردار عباســعلى محمدیان، رئیس پلیــس آگاهى 
پایتخت در خصوص ایــن نوع کالهبــردارى گفت: 
کالهبرداران از هر عنوان، فرد و یا سازمانى ممکن است

 سوءاســتفاده کنند و به آن عنوان، کالهبردارى کنند. 
این بار پلیس آگاهى ســوژه باند کالهبردارى از داخل 

زندان شد.
رئیس پلیس آگاهى پایتخت در ادامه اضافه کرد: اعضاى 
این باند با افــراد مختلفى تماس مــى گرفتند و خود را 
مأمور آگاهى تهران معرفى مى کردند و ادعا مى کردند 
که فرد مخاطب، پرونده ســرقت داشــته و اکنون قرار 
است خســارت قربانى را بازگردانند، فرصتى نیز به آنها 
نمى دادند و ادعا مــى کردند اگر ســریعًا اقدام نکنند 
پرونده به دادگاه خواهد رفــت و وجهى به آنها پرداخت 

نخواهد شد.

وى در ادامه تشریح کرد: اگر مخاطب قبًال مورد سرقت 
واقع شده بود واکنش نشان مى داد که قبًال از وى سرقت 
شده است و کالهبرداران بالفاصله اطالعات تکمیلى را 
از وى مى گرفتند، اگر فرد اعــالم مى کرد که مالباخته 
نیســت کالهبرداران ناکام مى ماندند و به ســراغ فرد 

دیگرى مى رفتند.
محمدیان خاطرنشــان کرد: در بررســى ها مشخص 
شــد متهــم تلفــن هایــى را انتخــاب مــى کرده
 و به صورت پشــت ســر هم با یــک شــماره تغییر 
تماس مــى گرفتــه اســت، در ادامه نیز مشــخص 
شــد ایــن موضــوع ارتباطــى بــا مأمــوران اداره 
آگاهــى نــدارد و کالهبــرداران نیــز اطالعاتــى از 

پرونده هاى قربانیان خود ندارند.
رئیس پلیس آگاهى تهران اظهار داشت: بخاطر حیثیت 
پلیس آگاهى، کارآگاهان ظرف مدت یک هفته افرادى 
که مسئولیت جا به جا کردن پول هاى کالهبردارى شده 
را داشتند دستگیر کردند، تحقیقات نیز نشان داد فردى 
که با قربانیان تماس مى گرفته از داخل یکى از زندان ها 
با استفاده از تلفن همراهى که در اختیار داشته تماس ها 

را انجام مى داده است.

وى با اشاره به اینکه بالفاصله با قاضى پرونده هماهنگ 
شد و سرکرده باند نیز دســتگیر شد گفت: تا این لحظه 
هیچ گونه تماسى که به منظور کالهبردارى مشابه باشد 

صورت نگرفته است.
محمدیــان اذعــان کــرد: تاکنــون شــش نفر که 
حساب هایشان تخلیه شده 
به عنــوان شــاکى مراجعه 
کردند و جمعًا 18 نفر با پلیس 
تماس گرفته انــد و گفته اند 
که چنین تماس هایى با آنها 

گرفته شده است.
رئیس پلیــس آگاهى تهران 
در ادامه بیان کرد: براى وارد 
شدن پول به حساب نیازى به 
حضور پاى دستگاه خودپرداز 
لبته ممکن است  نیســت، ا
کالهبرداران بهانه هایى را 
براى عملى کردن نقشه خود 
مطرح کنند، بنابراین مردم به 
هیچ وجه گول ایــن افراد را 
نخورند و مطمئن باشند این 
افراد کالهبردار هســتند حتى اگر تحت عنوان پلیس 

کالهبردارى کنند.

تازه داماد جوان که پدر همســرش را کشته بود، هفته 
گذشــته پاى میز محاکمه ایســتاد و اشک ریخت. 
رسیدگى به این پرونده از سوم آذرماه سال 93 به دنبال 
درگیرى خانوادگى در یکى از خیابان هاى شرق تهران 

در دستور کار پلیس قرار گرفت.
شــواهد نشــان مى داد تــازه دامــاد 28 ســاله به 
نام «عباس» با چاقو پــدر زن 51 ســاله اش به نام 
«سیف ا...» را کشته است. جنازه درحالى به پزشکى 
قانونى منتقل شد که عباس به تشریح جنایت پرداخت 
و ادعا کرد ناخواســته به جنایت خانوادگى دست زده 
است.وى در شعبه یازدهم دادگاه کیفرى یک استان 

تهران پاى میز محاکمه ایستاد و 9 فرزند قربانى براى 
او اشد مجازات را درخواست کردند.

پســر بزرگ قربانــى گفــت: «عبــاس و خواهرم
 دو ســال بود که عقد کرده بودند اما عباس جشــن 
عروســى را برگزار نمى کرد که آنها به خانه خودشان 
بروند. همین موضوع باعــث اختالف هایى بین پدرم 
و عباس شــده بود، آخرین بار پدرم شرط گذاشت که 
عباس در کمترین زمان خانه اى در نزدیکى خانه مان 
بگیرد و جشن عروسى را برگزار کند. عباس مقابل در 
خانه مان آمد و ســر همین موضوع با پدرم درگیر شد 

و او را کشت.»
سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: «من عاشق همسرم 
بودم اما چون کار درست و حسابى نداشتم نمى توانستم جشن 
عروسى را بگیرم. آخرین بار وقتى مقابل خانه پدرزنم 
رفتم، او گفت مخالف این ازدواج است و دخترش از این 
ازدواج منصرف شده است. زمانى که سکوت همسرم را 
دیدم کنترل اعصابم را از دست دادم و با او درگیر شدم.

پدر زنم به روى من چاقو کشید و من چاقو را از دست او 
گرفتم و چند ضربه به او زدم.»

وى در حالى که اشــک مى ریخت به پاى اولیاى دم 
افتاد و از آنها خواست او را ببخشند.

همسر قربانى گفت: «پدرشوهرم بزرگ ماست اگر او 
حاضر به گذشت باشد ما هم رضایت مى دهیم اما او به 

هیچ قیمتى رضایت نمى دهد.»
در پایان جلسه هیئت قاضى وارد شــور شد تا رأى را 

صادر کند.

کالهبردارى 2 میلیاردى از داخل زندان  

اعضاى این باند با 
افراد مختلفى تماس 
مى گرفتند و خود را 
مأمور آگاهى تهران 
معرفى مى کردند و 
ادعا مى کردند که 

فرد مخاطب، پرونده 
سرقت داشته و 
اکنون قرار است 
خسارت قربانى را 

بازگردانند

التماس هاى تازه داماد در برابر خانواده عروس 

نوجوانى که براى ســرقت وارد خانه اى در 
مشهد شده بود هنگام رویارویى با صاحبخانه 
او را گاز گرفت تا بتواند راه فرارى براى خود 

پیدا کند.
بامداد بود که مرد جوان در خانه خود در مشهد 
اســتراحت مى کرد. ناگهان صدایى او را از 
خواب بیدار کرد. او سایه اى را دید که در اتاق 
دیگر به این طرف و آن طرف مى رفت. مرد 
جوان بلند شد و پاورچین پاورچین خود را به 

پشت در اتاق رساند. 
او پســر نوجــوان غریبــه اى را دید که 
یک کیف دســتى حــاوى گردنبنــد، یک 
جفت گوشــواره و ســه انگشــترى طال 
و مبلغ 50 هزارتومان را برداشــت و قصد 

فرار داشت. 
پســر نوجوان با هل دادن در قصد داشت از 
اتاق بیرون بیاید که بــا صاحبخانه روبه رو 
شد. در حالى که ترس وجودش را فراگرفته 
بود دست صاحبخانه را محکم گاز گرفت و پا 
به فرار گذاشت اما مالباخته به دنبال او وارد 

کوچه شد و دستگیرش کرد. 

سرهنگ محمد بوستانى رئیس پلیس مشهد 
در این باره گفت: با گزارش موضوع به پلیس 
110، مأموران کالنترى 17مصال بالفاصله 
در محل حاضر شدند و پســر نوجوان را به 

کالنترى انتقال دادند. 
رئیس پلیس مشــهد خاطرنشــان کرد: 
تحقیقات از این پسر نوجوان که به حشیش 

معتاد است ادامه دارد. 

نوجوان شب رو صاحبخانه را گاز گرفت تا فرار کند 

ســرکالنتر چهارم پلیس پایتخت از انهدام باند ســارقان 
زورگیر با 30 فقره سابقه زورگیرى خبر داد.

سرهنگ على آقا کارخانه، درتوضیح خبر، گفت: طى اعالم 
مرکز پیام مبنــى بر وقوع یک فقــره زورگیرى در آدرس 
خیابان 212 واحد گشت 110 سریعًا در محل حاضر شدکه 
فردى 24 ساله تبعه افغانســتان به واحد مراجعه مى کند و 
بیان مى دارد که دقایقى قبل سه نفر جوان که هرکدام یک 
قبضه چاقوى بزرگ در دست داشتند جلوى وى راگرفته و 
با تهدید چاقو و گاز اشک آور و زدن ضربه با دسته چاقو به 
بدنش اقدام به سرقت گوشى و پول نقد از او کرده و همین 
افراد حدود یک هفته قبل یک گوشــى سامسونگ و مبلغ 
175 هزار تومان پول نقد از او زورگیرى نموده و او را از ناحیه 

کمر و گردن با چاقو دچار زخمى کرده اند. وى افزود: واحد 
110 پس از تنظیم گزارش در محل مشــخصات سارقان 
زورگیر که به صورت پیاده اقدام به سرقت مى کردند را به 
واحد هاى گشت اعالم کردکه واحد گشت خودرویى سه نفر 
را در بلوار پروین مشاهده نمود که به محض مشاهده واحد 
گشت اقدام به فرار مى کنند که طى تعقیب و گریز سه نفر را 
دستگیر که در بازرسى بدنى از آنها دو قبضه سالح سرد و دو 
عدد گوشى سامسونگ و نوکیا کشف و جهت بررسى بیشتر 

به کالنترى انتقال داده مى شوند.
سرهنگ کارخانه با اشاره به اینکه در تحقیقات تخصصى هر 
سه نفر در تهران بال مکان بوده که شاکى نیز در کالنترى 
هر ســه نفر آنها و اموال به ســرقت رفته خود را شناسایى 

کرد،عنوان داشــت:متهمان به بزه انسابى اعتراف کرده و 
بیان داشتند:در حدود دو ماه اســت که بین ساعت 2 تا 4 
صبح اقدام به سرقت از افاغنه مى کنیم و تا کنون بیش از 
30 فقره زورگیرى در محدوده هاى پردیس، بومهن ، خاك 
سفید و تهرانپارس داشته ایم و شگردمان در سرقتها با دوره 
کردن سوژه هاى افاغنه و با ایجاد رعب و وحشت با استفاده 

از کارد بوده است.
سرکالنتر چهارم فرماندهى انتظامى تهران بزرگ افزود: 
با توجه به اقرار متهمان و کشــف اموال مســروقه در این 
خصوص پرونده اى تشــکیل و با توجه به کم سن وسال 
بودن متهمان جهت کســب دســتور تحویل دادســراى 

اطفال شدند.

مردجوانى که به رفتار همسرش ظنین شده بود با نصب 
دوربین مداربســته مخفیانه در آپارتمــان، راز ضیافت 
همسرش را در رابطه پنهانى با یک مرد ثروتمند فاش 

کرد.
شــوهر این زن زمانى به فکر اســتفاده از دوربین مدار 
بســته افتاد که عکس هاى مرد غریبه اى را در گوشى 
تلفن همســر جوانش دید. اما براى اطمینان از خیانت 
زن تصمیم گرفت دوربین هاى مدار بسته مخفیانه را در 

اتاق هاى آپارتمان شان نصب کند.
پس از چند روز مرد جوان در بازبینى تصاویر دوربین ها 
متوجه شد همســرش که کارمند یک بانک خصوصى 
بود همراه مرد غریبه اى وارد آپارتمان شده اند و رفتارى 

شیطانى داشــته اند. او که از دیدن صحنه هاى دوربین 
مداربســته شــوکه شــده بود بامراجعه به پلیس علیه 

همسرش شکایت کرد.
در پى این شکایت، پرونده اى علیه این زن و مرد بیگانه 
در دادسرا تشکیل شــد و این دو در شعبه پنجم دادگاه 
کیفرى استان تهران که به ریاســت قاضى بابایى و با 
حضور قاضى تولیت – مستشار دادگاه- تشکیل جلسه 

داده بود محاکمه شدند.
در ابتداى جلســه دادگاه، مرد شــاکى به قضات گفت: 
«سزاوار نبود همسرم به من خیانت کند من روز و شب 
براى رفاه و آســایش این زن زحمت مى کشیدم ولى او 
پنهانى به من خیانت مى کرد.» ســپس زن جوان پاى 

میز محاکمه ایســتاد و در دفاع از خود با اشــاره به مرد 
غریبه که با او محاکمه مى شــد گفت: «چند ماهى بود 
که این مرد براى کارهاى بانکــى اش به بانکى که من 
در آنجا مشغول کار بودم مراجعه مى کرد. هنگام انجام 
کارهاى بانکى این مرد ثروتمند با او آشنا شدم و به دنبال 
اظهار عالقه اش مرتکب این اشتباه بزرگ شدم و حاال 

هم پشیمانم.»
پس از پایان اظهارات زن جوان، مرد شیطان صفت نیز 
ضمن ابراز پشــیمانى مدعى شد نمى دانسته زن جوان، 

متأهل است و...
پس از پایان جلســه محاکمه، قضات اعالم کردند به 

زودى حکم متهمان را صادر خواهند کرد.

خیانت زن 
با نصب دوربین 
همسر آشکار شد

دستگیرى
 3 نوجوان با
 30 زورگیرى 
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ایسوس با کارت شبکه دســکتاپ خود مرز شبکه هاى 
اترنــت 10 گیگابیــت کــه قبــًال در اختیار ســویچ
 XG-U2008 بود را در هم شکست. با کمتر از صد دالر 
شما به یک پهناى باند بسیار گســترده به همراه قابلیت 
اولویت بندى صف داده براى پشتیبانى از بهبود عملکرد 

بازى دست پیدا خواهید کرد.
اترنت 10 گیگابیت سرعتى بیش از 1000 مگابایت در ثانیه 
را در اختیار شما قرار مى دهد که نیاز شما براى بهره مندى از 
مزایاى پروتکل جدید NVMe در SSD را در شبکه برطرف 
مى کند. اگر چه با این کارت مى توان به چنین قابلیتى دست 
پیدا کرد، اما دستگاه هاى متصل به این شبکه نیز باید از آن 

پشتیبانى کنند.
کارت شــبکه XG-C100C از پهناى بانــد اترنت 10 
گیگابیت و آخرین اســتانداردهاى 2,5 و 5 گیگابیت در 
ثانیه پشتیبانى مى کند. اســتانداردهاى پهناى باند کمتر 
ظاهراً هنوز براى مصارف خانگــى وجود ندارند، اما بعد از 
عرضه به شــما امکان مى دهد تا از استاندارد کابل کشى 
CAT5e استفاده کرده و از هزینه اضافى براى سیم کشى 

خانه خود جلوگیرى کنید. آزمایشات انجام شده نیز نشان 
مى دهد که کاربران همچنان مى توانند از CAT5e براى 
دستیابى به ســرعت اترنت 10 گیگابیت در مسافت هاى 

کوتاه استفاده کنند.
IEEE 802.1p Priority Queuing قابلیتى اســت که 

توسط XG-C100C پشتیبانى مى شــود و به کاربران 
 (Quality-of-Service (QoS امکان مى دهد تا از فناورى
استفاده کنند. با این قابلیت شما مى توانید به پکت هاى بازى 
اولویت بیشترى نسبت به باقى ترافیک شبکه بدهید. به 

این شکل مطمئن خواهید بود که حتى در زمانى که شما 
همزمان از شبکه براى مقاصد دیگرى استفاده مى کنید 
هیچ تداخلى در پهناى باند بازى به وجود نخواهد آمد و شما 

یک بازى روان را تجربه خواهید کرد.
 PCI سیستم شــما را براى اســتفاده از چهار خط NIC

 Aquantia AQtion Client مورد نیــاز Express 3.0

Controller تنظیم مى کند. دو ویژگى در این محصول 

وجود دارد که آن را از سایر GbE NIC10هاى موجود در 
بازار متمایز مى کند. ویژگى اول قیمت پایین 99 دالرى 
آن است و انتظار مى رود بعد از مدتى این قیمت از این هم 
پایین تر برود. ویژگى بارز دوم که به استقبال بازار از کنترلر 

AQtion AQC107 منجر شده است مصرف برق 

بسیار پایین آن است که به همین دلیل 
گرماى خیلى کمى  تولید 

مى کند. محصولى که 
در حال حاضر عرضه شده است از یک هیت 

سینک ارزان قیمت استفاده مى کند و مى توان آن 
را در موارد طراحى روى بورد بدون هیت سینک نیز 

استفاده کرد. هر دو ویژگى بر خالف رویه سابق طراحى 
و تولید سایر محصوالت ایسوس است که هم گرانقیمت 

هستند و هم به سیستم خنک کننده قوى نیاز دارند.
اما پرسش اصلى اینجاست که پهناى باند 1000 مگابایت 
در ثانیه به چه درد شما مى خورد؟ اگر شما هم همین سئوال 
را دارید، احتماًال نیازى به این به روزرسانى نخواهید داشت. 

در آینده محصوالت بیشــترى از اترنت 10 گیگابیت و 
استانداردهاى مالتى گیگابیتى پشــتیبانى خواهند کرد. 
تماشا کردن یک فیلم با کیفیت بسیار باال از طریق شبکه 
بدون قطع و وصل شدن مى تواند خیلى لذت بخش باشد. 
امروزه تبادل اطالعات بین ابزار ذخیره سازى با استفاده 
از فناورى هــاى USB 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3 و 
NVMe در حال گسترش است و همین ضرورت استفاده 

را بیشــتر از استانداردهاى شبکه مالتى گیگابیتى 
سریع فایل آشکار مى کند. نقل و انتقال 

و تأخیر پایین 
نیز از دیگــر مزایاى 
حال حاضر این فناورى 

است.

 WiFi Connection Manager
بهترین، کامــل تریــن و پرامکانات ترین 
اپلیکیشــن مدیریت کامل بــرروى اتصال 
مخصــوص   (Wi-Fi ) فــاى  واى 
دستگاه هاى اندروید اســت که به صورت 
رایگان در مارکــت بزرگ گوگل منتشــر 
شــده و از  پرمخاطــب ترین ها به شــمار 

مى رود! 
شاید با خود بگویید که این برنامه چه چیزى 
دارد که به عنوان بهترین نرم افزار مدیریت 
اتصال Wi-Fi انتخاب شده، جواب ساده 
اســت؛ این برنامه کاربردى همه انتظاراتى 
 Wi-Fi که براى مدیریت برروى کانکشن
منزل و یا محل کارتان دارید را در محیطى 
ســاده و واحد براى شــما جمع آورى کرده 

است! 
با نصــب ایــن برنامه بــرروى دســتگاه 
Wi-Fi اندرویدیتــان، دیگــر با بخــش
پیش فرض موجــود در تنظیمات گوشــى 
تان خداحافظى کنید چرا کــه برنامه فوق، 
همــه کارهــاى الزم از جمله پیــدا کردن
اتصــال هــاى اطــراف، وصل شــدن به 
اتصــال هــاى دلخــواه، نمایــش رمــز 
واى فاى هاى متصل به گوشى، پشتیبانى از 
تمامى نقاط هاى دسترسى، رفع مشکالت 
اتصــال Wi-Fi، تنظیمات IP، ســوئیچ 
آســان بین اتصاالت را به صورت یکجا در 

اختیار شما قرار مى دهد!
 اگر بــه دنبــال کامــل تریــن و بهترین 
نــرم افــزار مدیریــت Wi-Fi بــراى

گوشــى تان هســتید به هیچ وجه از برنامه 
 WiFi Connection Manager
به آســانى نگذرید که تمامى قابلیت هایش 

برایتان ذکر شده است!

 ابزارهاى متن بازى که به تازگى توســط لینکدین طراحى شده است، به 
شرکت ها و سازمان ها کمک مى کنند که به صورت خودکار با مهندسان ارتباط 
برقرار کنند و مسائل و مشکالتى که در برنامه هایشان به وجود مى آید را با آنها 
در میان بگذارند و تا حد امکان براى رفع آنها بکوشند. به نظر مى رسد این 

ابزارها، تمایل زیادى در سازمان ها براى استفاده از این شبکه ایجاد نماید.
«آیریس» که نام آن از الهه یونان گرفته شده است، کاربران را از هشدارهایى 
که توسط سیستم هاى شرکت ایجاد مى شود، مطلع مى کند. براى مثال در 
صورتى که سرور تولید با مشکل مواجه شود، مى تواند با مهندسان تماس 

بگیرد و قابلیت اطمینان سایت را با آنها در میان بگذارد.
با استفاده از این ابزارها، در صورتى که کاربران به اعالن اول پاسخ ندهند، 
آیریس پیام هاى بعدى را ارسال مى نماید تا باالخره پاسخى دریافت کند. 
ارتباط سیســتم با مهندسان از طریق سیســتم آنکال صورت مى گیرد که 

پروژه اى است که اخیراً انتشار یافته است.
همچنین شایان ذکر است که این سرویس به شرکت ها این امکان را مى دهد 
که براى مسئول رسیدگى به مشــکالت احتمالى، برنامه زمانى تعیین کند. 
کاربران، برنامه زمانى خود را در یک تقویم قــرار مى دهند و آیریس از این 

اطالعات براى ارسال اعالن  به افراد استفاده مى کند.

Rolling Sky بازى محبوب و فوق العاده زیبا با گیم پلى اعتیادآور در ســبک بازى هاى تخته اى 

و پازل از استودیوى Cheetah Games براى اندروید اســت که به صورت رایگان در پلى استور 
منتشر شده و از پرمخاطب ترین هاى دسته بندى بازى هاى Board گوگل پلى به شمار مى رود! 
همانند دیگر بازى این کمپانى یعنى Piano Tiles، در Rolling Sky هم سرعت عکس العمل شما 

حرف اول را در پیروزى یا شکستن رکورد مى زند! 
مکانیزم هاى گیم پلى بازى به عناوین ســبک رانر شــباهت زیادى دارد ؛ Rolling Sky از هفت 
مرحله گوناگون تشکیل شده که در هر مرحله باید با کنترل شیئى دایره اى شکل، آن را به خط پایان 

برساند؛ براى این کار کافى است تا در قسمت پایینى صفحه لمسى، دست خود را به سمت چپ یا 
راست بکشید تا گوى به مسیرى که مى خواهید حرکت کند!

 یــک بــازى تفننــى جالــب کــه هــر چقــدر در آن ببازیــد باز هــم دلتــان مــى خواهد 
یک دســت دیگر آن را بازى کنید! تنها کارى که باید انجام دهید آن اســت که با حرکت به چپ 
و راســت به موانع برخورد نکنید و خودتان را روى مســیر نگه دارید! این بازى داراى پنج صحنه

 مختلف است که تنوعى بى نظیر را برایتان رقم مى زند! فکر مى کنید بتوانید در تمام مراحل چقدر 
دوام بیاورید؟!

 فیســبوك نوعى ویژگى عرضه کرده که به 
کاربران کمک مى کند در هنگام سفر و دورى 
از محــل کار و خانه نیز از اتصــال اینترنت 

برخوردار باشند.
شایان ذکر است فیسبوك این ویژگى را سال 
گذشــته براى کاربران چند کشور راه اندازى 
کرده بود و اکنون دسترســى بــه آن را در 

سراسر جهان ممکن کرده است.
این ویژگــى همانطــور کــه از نامش هم 
پیداســت، با نمایش دادن نقاط دسترســى 
که کسب وکارها از طریق صفحات فیسبوك 
خود به اشتراك گذاشته اند، به کاربران کمک 

مى کند به شبکه متصل شوند.
فیسبوك در حال حاضر Find Wi-Fi را 
براى تمامى کاربران دیوایس هاى آیفون و 

اندرویدى عرضه کرده است.
اســتفاده از این قابلیت ســاده است. براى 
امتحان کردن این برنامه، کافى است برنامه 
فیســبوك را در دیوایس خود باز کنید، روى 
 Find کلیک کرده و سپس More برگه

Wi-Fi را انتخاب نمایید.
همین کــه گزینه مزبــور را روشــن کنید، 
مى توانید نزدیک ترین نقاط دسترسى موجود 
در نقشه به شبکه اینترنت را مرور و در مورد 
کسب و کارهایى که میزبان آنها هستند نیز 

اطالعاتى کسب کنید.
بدین ترتیب اگر قصد ســفر دارید، مى توانید 
پیش از خارج شدن از وسیله نقلیه مکان هاى 
داراى واى فاى را یافته و به جاى سرگردانى 
در یک شــهر غریبه، از اینترنت مکان هاى 

مجهز به اتصال واى فاى لذت ببرید.

معرفى کارت شبکه 10 گیگابیت ایسوس
 با قیمت زیر 100 دالر

ورىورى

ا گا 1گ ک ش کا ف

اپلیکیشن جالب و 
کاربردى مدیریت واى فاى 

اندروید

 Find Wi-Fi ویژگى
همگانى مى شود

 به تازگــى موجــى بــه راه افتاده اســت که همه 
کمپانى هاى بزرگ ســعى دارند موبایل هاى بدون 

حاشیه (bezel-less) تولید کنند.
 شــاید تا این لحظه شــیائومى مى میکس از همه 
موفق تر عمل کرده باشــد اما ظاهراً رقبا آن را تنها 
نخواهند گذاشــت. گفته مى شود شــارپ در فکر 
موبایلى با چنین ویژگى اســت و حاال هم ســونى 
تصمیم دارد خودنمایى کند. شــما باور مى کنید که 
تصویر پایین یک سونى اکسپریا باشد و واقعًا در ایفا 

امسال چنین محصولى رونمایى شود؟
مهمترین رویداد بعدى فناورى دنیا قطعًا ایفا 2017 
اســت که مانند همیشــه در برلین برگزار مى شود 

و احتمال مى رود سونى ســورپرایز ویژه اى داشته 
باشــد. گفته مى شــود این موبایل صفحه نمایش

 6 اینچى دارد و نسبت طول و عرض صفحه نمایش 
آن 18:9 است.

سونى یکى از بزرگ ترین تولید کنندگان ال سى دى 
در جهان اســت و کیفیــت صفحه نمایش هاى آن 

بى نظیر است.
 این کمپانى ژاپنى ال ســى دى ایــن موبایل را به 
گونه اى طراحى کرده که اصًال حاشیه نداشته باشد 
و یا حداقل حاشیه ممکن در آن استفاده شود. سونى 
هنوز براى این موبایل هیچ اسمى درنظر نگرفته یا 

اینکه هنوز چیزى لو نرفته است.

موبایل
 بدون حاشیه 
سونى 
در ایفا 2017

موبایل
 بدون حاشیه
سونى
7در ایفا 2017

شرکت سامسونگ به تازگى از عرضه قریب الوقوع مدل تازه گوشــى گلکسى نوت خود به نام 
Galaxy Note Fan Edition خبر داد، این گوشــى مدل به روز شده گلکسى نوت 7 محسوب 

مى شود.
تا به حال چند بار عرضه گوشى مذکور به تأخیر افتاده بود تا سرانجام سامسونگ از آن رونمایى 

کرد.
این شــرکت قصد دارد 400 هزار دستگاه از این گوشــى را روانه بازار کند. قیمت هریک از این 

گوشى ها 610 دالر اعالم شده است.
این گوشى بر خالف گلکســى نوت 7 که داراى باترى 3500 میلى آمپرى است با باترى 3200 
میلى آمپرى عرضه مى شود. علت کاهش ظرفیت باترى این گوشى برخى نگرانى ها در مورد داغ 

شدن بیش از حد و انفجار احتمالى گوشى یاد شده بوده است.
Galaxy Note Fan Edition ابتــدا در کــره جنوبى و ســپس در چین عرضه مى شــود، اما

 هنوز برنامه عرضه جهانى آن اعالم نشــده 
است.

از جمله دیگر ویژگى هاى گوشى مذکور 
 Super مى توان به نمایشگر 5,7 اینچى
AMOLED، پردازنده هشت هسته اى 

Exynos 8890 سامسونگ، 4 گیگابایت 

رم، 64 گیگابایت حافظه داخلى قابل 
افزایش بــه 256 گیگابایت از طریق 
کارت حافظه میکرو SD  و دوربین 
12 مگاپیکســلى در پشت گوشى 

اشاره کرد.
دوربیــن یــک  همچنیــن 

5 مگاپیکســلى بــراى تهیه 
عکس هاى ســلفى در جلوى 
این گوشى در نظر گرفته شده 

است.

مدل تازه گوشى گلکسى نوت
 از راه مى رسد

ابزارهاى متن باز لینکدین
 براى مدیریت قطعى سایت

بازى اعتیادآور
 «آسمان نورد» 

کوالکام در کنگره جهانى موبایل شانگهاى نشان داد که Snapdragon Sense ID، روشى فوق پیشرفته براى تشخیص 
اولتراسونیک اثر انگشت است که مى تواند روى صفحه نمایش OLED با ضخامت 1200 میکرومتر کار کند. 

این قابلیت مى تواند 800 کیکرومتر از شیشه روکش و 525 میکرومتر از آلومینوم را ببرد. کوالکام اعالم کرده که این نوآورى، 
پرشى مهم از روش قبلى است که در 400 میکرومتر متوقف و منتهى به ساخت یک صفحه نمایش غیرقابل اطمینان شده بود.

در روش جدید الزم نیست که براى اندازه گیرى میزان ضربان قلب، انگشت خود را روى دوربین نگه دارید و حسگرى که در زیر 
شیشه تعبیه شده است، حتى مى تواند جریان خون شما را نیز تشخیص دهد و از این طریق قفل گوشى را باز نماید.

از آنجا که این حسگر درون گوشى تعبیه شده است، احتمال نفوذ آب به درون آن بسیار کم است و مى توان گفت که کوالکام با  به 
کارگیرى این خالقیت، گوشى هاى موبایل را با سهولت بیشترى، ضدآب کرده است.

گفتنى است کوالکام پیش از این اعالم کرده بود که اسکنرهاى اثر انگشت را به عنوان کسب و کارى جداگانه ارائه خواهد داد که 
با پلتفرم هاى موبایل اسنپ دراگون و غیر اسنپ دراگون سازگار خواهد بود.

کوالکام و قرار دادن حسگرهاى اثر انگشت در صفحه 
نمایش گوشى

ر از کنترلر  ز
ست مصرفبرق

که به همین دلیل 
یلى کمى تولید 

مىکند. محصولى که
حالحاضر عرضه شده است از یک هیت

ک ارزان قیمت استفاده مىکندو مىتوان آن
د طراحى روى بورد بدون هیت سینک نیزز

 هردو ویژگى بر خالف رویه سابق طراحى
حصوالت ایسوس است که هم گرانقیمت

سیستم خنک کننده قوى نیاز دارند.
0نجاست که پهناى باند 1000 مگابایت 
 مىخورد؟ اگر شما هم همین سئوال

ه این بهروزرسانى نخواهید داشت. 

ت و همین ضر
رشبکه مالتى گیگابیتى

س مىکند. نقل و انتقال 
تأخیر و

نیز از دیگــر مزای
حاضر این فناورى ححاححاحاحاحاحالحال

ااسااسااساساسسسست.

ه ابزا

Galaxy Note Fan Edition ابتــدا در کــره جنوبى و ســپس در چین

 هنوز برنامه عرضه جه
است.

از جمله دیگر ویژگ
مى توان به نمایشگ
،،AMOLED، پردا
Exynos 8890 س

64 گیگابایت 4رم،
6افزایش بــه 6
کارت حافظه
12 مگاپیکس
کرد. اشاره

همچنیــن
5 مگاپیک
عکس ه
این گوش

است.



1616 2980 ویژه روز ویژه روز سال چهاردهمشنبه  17 تیر  ماه   1396
شهردارى هاشهردارى ها

« باسمه تعالى »
با نثار درود بیکران به ارواح پاك و طیبه شهداى انقالب اسالمى به خصوص شهداى شهر زیار و امام شهدا(ره) و آرزوى تعجیل در 

ظهور امام عصر(عج) و آرزوى صحت و سالمتى براى مقام عظماى والیت حضرت آیت ا... خامنه اى( مدظله العالى).
به حق تغییر رویکردهاى شهرى میسر نمى شد مگر به همت، تالش و تفکر، تدبیر و مدیریت بى بدیل شهردارى ها، که در این میان 
تالش هاى سیدرسول داودى شهردار محترم زیار و همکاران عزیز و دلسوزشان تحسین همگان را به همراه داشته است. اکنون 
که با درایت و کارآمدى شهردار محترم و همکاران شهردارى چهره شهر دگرگون شده، شهروندان افق هاى وسیع ترى را به نظاره 
نشسته اند و در آرزوى فرداهاى بهتر گام برمى دارند. اگرچه با این همه خدمت هر روز، روز شماست اما بر خود وظیفه مى دانیم به 
عنوان کارگزاران این مجموعه در شوراى اســالمى و از طرف مردم شریف و نجیب شهر زیار، روز شهردارى ها و دهیارى ها را 
به شما و همکاران عزیز، دلسوز، متعهد و زحمتکش شما در شهردارى زیار تبریک عرض نموده و از تالش هاى خالصانه و 
خستگى ناپذیر همگى تقدیر و تشکر مى نمایم.اعضاى شوراى اسالمى شهر زیار و شهردار و پرسنل شهردارى با تالش هاى 

شبانه روزى تا رسیدن به شهرى سرافراز و پرافتخار پیش خواهند رفت.  پیام شوراى 
اسالمى شهر

  افتتاح و بهره بردارى از 9 پروژه به مناسبت آغاز دهه فجر تا نوروز 1395 با عنوان هاى: آسفالت 
کوچه هاى رســالت و مالک، بهره بردارى از آبنماى میدان امیرکبیر، احداث خیابان جنب قنات 
مهدى آباد، آغاز عملیات سفتکارى ایستگاه آتش نشانى، کلنگ زنى ساختمان درمانگاه شبانه روزى، 
تکمیل تجهیزات و امکانات فضاى سبز پارك ساحلى، تکمیل ساختمان معاینه فنى، نصب المان 

بلوار حافظ و ساخت تابلوى ورودى بلوار حافظ.
  تکمیل و بهره بردارى  ازپارك ساحلى بانو امین در مساحت 15هزار مترمربع شامل پیاده روسازى، 
دیواه  سازى رودخانه، فضاى ســبز، مبلمان شهرى، سرویس اســباب بازى کودکان، سرویس 

بهداشتى و غیره.
  تکمیل بلوار حافظ به طول 600 و عرض 45 متر شــامل تعریض، خاکبردارى، زیرســازى، 

جدول بندى، آسفالت، پل سازى و غیره.
  احداث و راه اندازى مرکز مکانیزه معاینه فنى خودرو به مساحت 1500 متر مربع.

برگزارى کالس هاى هنرى، ورزشى و فرهنگى و راه اندازى کارگاه هاى صنایع دستى و همچنین 
 برگزارى همایش هاى پیشگیرى از آسیبهاى اجتماعى زنان و کارگاه هاى مشاوره جمعى

  احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانى در زمینى به مساحت 1600 و زیربناى 400 متر مربع.
  کسب مقام نایب قهرمانى والیبال دستگاه هاى اجرایى استان توسط شهردارى  زیار و حمایت و 

پشتیبانى تیم هاى فوتسال و والیبال بانوان.
  حمایت و پشتیبانى از تیم کشتى تراپلینگ و کسب مقام نایب قهرمانى آسیا

کسب رتبه نخست استان از نظر سرانه عملکرد شهردارى  نسبت 
به تفریغ بودجه و جمعیت شهر  براى سومین سال متوالى

تعدادى از پروژه هاى برگزیده، تکمیل و اجرا شده در سال 1395
 توسط شهردارى زیار

« باسمه تعالى »
مهندس سیدرسول داودى شهردار زیار با عرض تبریک روز شهردارى ها و دهیارى ها با تشکر از این اقدام ارزشمند 
مسئولین مدیریت شــهرى در نام گذارى این روز و اهمیت تجلیل از خدمتگزاران عرصه مدیریت شهرها افزود 
نیروهاى شهردارى به طور شبانه روزى در حال خدمت به مردم و اجراى برنامه هاى جدید جهت بهبود هرچه بیشتر 
سطح رفاه و زندگى شهروندان از طریق بلوار سازى و آسفالت خیابان ها و معابر، زیباسازى و نکوسازى محیط شهر، 
تمیزى معابر و خیابان ها، فرهنگ سازى، افزایش نشاط اجتماعى با نصب المان، پارك و فضاى سبز بیشتر و بهتر 
و کًال تأمین تمامى نیازهاى رفاهى و مورد نیاز شهرها هستند. شهرداران مسئولند که با وجود تمامى تنگناها و 
مشکالت با ارائه خدمات مطلوب و بى منت به عموم مردم به ویژه اقشار محروم جامعه در عین برقرارى عدالت، 
پیشرفت و آبادانى شهرها را سرلوحه برنامه هاى خود بدانند.در پایان موفقیت روزافزون توأم با سالمتى و 

سعادت براى تمامى زحمتکشان شهردارى ها و دهیارى ها خواستارم.  پیام 
شهردار

سرانه عملکرد شهردارى زیار در ســال 1393 به ازاى هر نفر مبلغ 14320000 ریال، در سال 
1394 هر نفر 17908000 ریال و در سال 1395 با عملکرد 85700 میلیون ریال، سرانه هر نفر 
23467000 ریال طى سه سال متوالى باالترین سرانه استان را کسب نموده است.ضمن اینکه 
سرانه عمرانى شهردارى در کل کشور بى نظیر بوده ( به ازاء هرشهروند مبلغ 21/136/511 ریال 

انجام پروژه هاى عمرانى در هرسال )

          نمایى از پارك ساحلى       آسفالت بلوار امام رضا(ع)

          مراسم خاکسپارى شهداى گمنام        تعریض و تکمیل بلوار حافظ

        تکمیل ایستگاه معاینه فنى         احداث ایستگاه آتش نشانى

نصب المان شهرى      نماى پارك ساحلى درشبتکمیل پارك ساحلى          آسفالت معابر و خیابان ها

        فرهنگسراى شهردارى  راه اندازى کارگاه میناکارى

               همایش پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى  برگزارى مشاوره هاى گروهى

کسب مقام نایب قهرمانى والیبال توسط شهردارى زیار
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پیشرفت شهر ها، سر لوحه برنامه شهرداران
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وقتى از ارتفاعات شمالى شهر به میمه مینگریم چنین به نظر میرسد که شهر در باغ بزرگى قرار دارد چند گنبد بزرگ فیروزه  اى در تابش خورشید مى درخشند و رو به شمال جلوه مى فروشند.
میمه یکى از شهر هاى نادر ایران است که حاصل تطابق معمارى سنتى با نیاز هاى مادى مردم مى باشد.از مهم ترین ویژگی هاى منطقه  میمه مى توان به قرار گرفتن شهر در مسیر جاده 

ترانزیت مرکزى کشور، قرار گرفتن بین دواستان تهران و اصفهان، داشتن معادن فراوان، هم جوارى با معادن سنگ شهر الى بید و داشتن بزرگترین و غنى ترین معدن طالى کشور، داشتن 
آب و هواى معتدل و خنک در تابستان و بهار،  سابقه  قدمت تاریخى 3 هزار ساله همچنین داراى آثار دیدنى پر ارزش و  وجود چشم اندازهاى طبیعى زیبا و نادر اشاره کرد. 

                    راهکار هاى شهردار میمه
                                          بـــراى بهبـود
                                                            زندگى مردم

نگاهى گذرا به عملکرد
 محسن صدرالدین کرمى در شهردارى میمه

محسن صدرالدین کرمى متولد شهر اصفهان داراى مدرك مهندسى طراحى فضاى سبز وکارشناسى ارشد مدیریت 
اجرایى است.وى در سال 1374 به عنوان مسئول منابع انسانى شــرکت فوالد گستران شروع به کار کرده و سپس 
مدیر تولید و جانشین مدیر برنامه ریزى شرکت با حفظ سمت مدیر پروژه اُُرماتیک و EOEG پترو شیمى ماهشهر و 
شرکت تکادو، و مدیر پروژه EOEG اُُرماتیک عسلویه بوده که خدماتش مورد تقدیر وزیر صنعت ، معدن و تجارت  
قرار گرفته. کرمى هشت سال بعد یعنى در  ســال 1382 کار خود را در شهردارى فوالد شهر بعنوان معاون خدمات 
شهرى و سپس سر پرست شهردارى فوالد شهر آغاز کرد . دو سال معاونت شهردارى گلدشت نجف آباد را در کارنامه 
خود دارد و از 92/8/9 تاکنون در سمت کلید دار شهر  میمه مشغول به خدمت رسانى مى باشد .کرمى همچنین عالوه 
بر عضویت سازمان هاى نظام مهندسى کشاورزى استان اصفهان ، تالیف کتاب برنامه ریزى شهرى پایدار ، را نیز 

در پرونده خود دارد .

اعضاى شــوراى اســالمى شــهر میمه در دوره چهارم، با اعتماد به محســن 
صدرالدین کرمى، او را به عنوان شهردار میمه انتخاب کردند. او در مدت سپرى 
شده از فعالیت خود به عنوان شهردار میمه، تالش کرده راهکارهایى به منظور 
بهبود زندگى مردم این شهر به اجرا درآورد. استفاده از درآمدهاى پایدار یکى از 
اصلى ترین رویکردهایى به شمار مى رود که شهردارى میمه در چهارمین دوره 
فعالیت شوراهاى اسالمى شهر در پیش گرفته و تاکنون نیز در این حوزه موفق بوده 
است. ارتقاى فرهنگ شهروندى نیز از دیگر رویکردهاى مدیران شهرى میمه به 
شمار مى رود که در این حوزه نیز صدرالدین کرمى موفق شده با الگوسازى هاى 
مختلف و پایدارى در اجراى این الگوها، موفقیت هایى را به منظور ارتقاى فرهنگ 

شهرنشینى مردم میمه به دست آورد.

از آنجایى که شــهر میمه در مسیر جاده ترانزیت شــمال به جنوب قرار دارد و روزانه شاهد 
تردد 50 الى 70 هزار خودروى سبک و سنگین هستیم ، الزم بود تا مسیر عبور مسافران به 
بهترین شکل آراسته شود . از این رو بهســازى بلوار انقالب اسالمى که شامل سنگ فرش 
، نصب فالورباکس و پایه هاى روشــنایى با هزینه اى بالغ بــر 150 میلیون تومان انجام 

شد . 
سایر پروژه هاى انجام شده توسط شهردارى میمه از سال 92 تا کنون:

* پیگیرى تملک 72 هکتار زمین هاى حریم شــهر و اقدامات انجــام گرفته در مورد طرح 
جامع شهر 

* اقدام عملى به کار گیرى نیروهاى کارشناس بومى در زمینه فضاى سبز دفتر فنى ، عمران 
و حسابدارى

* آسفالت معابر مســکن مهر،خانه هاى کوثر خیابان ملت و بعضى از کوچه هاى شهر که 
استمرار دارد

*افتتاح رسمى موزه مردم شناسى توسط فرماندار محترم
* افتتاح و تجهیز دفتر نمایندگى اطالعات و اخبار بخش میمه توسط معاونت محترم صدا 

و سیماى مرکز اصفهان
*ساخت و پخش بیش از 450 دقیقه مستند از شهر میمه و گزارش خبرى از بخش میمه در 

سیماى جمهورى اسالمى ایران
*کاشت بیش از پنج هزار اصله نهال به مناسبت روز درختکارى در منطقه گردشگرى چاه 

ملى و ایجاد کمربند سبز در ورودى شهر
* برگزارى دوره هاى آموزش فرهنگ شهروندى و مشاوره خانواده

* خریدارى فرش جهت حرم شهداى گمنام میمه
*مساعدت به دانش آموزان دبیرستان شریعتى میمه در مسابقات علمى ، پژوهشى 

* آزادسازى خیابان مولوى جنب مسجد امام على (ع) و توافق با مالک محترم
* خرید دستگاه جدول زنى و تجهیز و راه اندازى کارگاه تولید جدول براى شهردارى

* تحویل CNG و واگذارى به بخش خصوصى (درآمد پایدار)
* نگهدارى تاسیسات آبى ، فضاى سبز کاشت گلهاى فصلى

*خط کشى ، نصب عالئم ترافیکى و چراغ هاى راهنمایى و مبلمان شهرى
* احداث بلوار دانش ، جاده ارتباطى میمه به دانشگاه نور دانش

* میزبانى مسابقات فوتسال شهرستان هاى استان اصفهان و برگزارى آن در میمه و پخش 
مستقیم فینال آن از شبکه 5 سیماى اصفهان

* مساعدت به برگزارکنندگان جشنواره ورزشــى اقوام ایرانى و ایجاد غرفه  معرفى صنایع 
دستى میمه در ورزشگاه آزادى تهران

*بهسازى خیابان هاى شهید شعبان ،حضرت على اکبر(ع) از قبیل پیاده رو سازى ،آسفالت 
و تهیه پل هاى فلزى  و در ادامه خیابان سعدى،حافظ و مولوى که در برنامه کار قرار گرفته 

است
* اجراى فاز اول زیبا سازى بلوار انقالب اسالمى ،فالور باکس ها ، روشنایى  و پایه ها

*جدول گذارى ساختمان هاى پشت هواشناسى میمه کوى کوثر ،بهسازى قسمتى از کوى 
22 بهمن میمه

*روشنایى پارك ها با هزینه اى بالغ بر 25/000/000 تومان
*تجهیز پارك ها به لوازم ورزشى و تفریحى

*میزبانى شوراى ادارى شهرستان شاهین شهر و میمه
*میزبانى شوراى فرهنگ عمومى شهرستان شاهین شهر و میمه

*تــالش در جهت ثبــت جهانى قنــات مــزد آبــاد در یونســکو و ایجاد اتــاق پایش
قنات

*ایجاد سامانه پیامکى و اسان نمودن ارتباط شهروندان با شهردارى با ارسال پیامک

** احداث بلوار ولیعصر(عج) : 
این پروژه على رغم نظرها و اندیشه هاى خاصى که ابراز مى گردید با تاکید به این مهم 
که احداث بلوارکمربندى در کاهش ترافیک هسته مرکزى شهر نقش بسزایى دارد و از 
طرفى عدم احداث آن موجب تاکید و تعریض خیابان شریعتى که از خیابان هاى اصلى 

شهر است به اجرا درآمد .
 این بلوار که  1200 متر طول دارد ، در بررســى هاى اولیه بر اساس برآورد مهندسین 
مشاور ، بالغ بر یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و چهار میلیون تومان اعتبار الزم داشت 
که با برنامه ریزى هاى الزم انجام گرفته بصورت پیمانى توسط  شهردارى با مبلغ حدود 
650 میلیون تومان (شامل آزادسازى ، زیرسازى ، آسفالت ، جدولگذارى ، روشنایى) در 

ایستگاه هاى پایانى به سر مى برد و به روزهاى بهره بردارى نزدیکتر مى شود .

** احداث زیرگذر شهیدان و تعریض خیابان مولوى :
آنچه که در آغاز بکار اینجانب  جزء دغدغه هاى اصلى اعضاى محترم شوراى اسالمى 
شهر میمه بود ، اصالح وضع موجود پل زیر گذر شــرق به غرب شهر بود و با توجه به 
وضعیت مخاطره آمیز این پل ، شهردارى توانست با همکارى واحد امانى و پیمانى اقدام 
به احداث یک زیر گذر دوبانده ى امن در محل اتصال خیابان مولوى به شــرق میمه با 

هزینه اى بالغ بر 720 میلیون تومان نماید . 

** احداث باغ بانوان :
یکى از مهمترین نیازهاى شهر ، احداث محلى بود که بانوان میمه بتوانند در آن بدور از 
دغدغه هاى خود به انجام ورزش و تفریحات مورد عالقه خود در محیطى امن بپردازند . 
باغ بانوان که عملیات احداث آن در قسمتى از ورزشگاه شهید ایراندوست این شهر در 
سال 1393 آغاز شــد با اعتبارى بالغ بر 800 میلیون تومان فضایى سبز و نوپا براى پر 
کردن اوقات فراغت بانوان اســت. این مکان به عنوان باغى نوپا با فضاى سبز جوان و 
شاداب با برگزارى برنامه  هاى آموزشى، هنرى و  تفریحى متنوع یک روز خوب خوش و 

به یاد ماندنی را در کمال آرامش براي بانوان فراهم خواهد کرد. 
ارائه  خدمات به عموم بانوان براى بحث تفریح و پر کــردن اوقات فراغت آنها از جمله 
اهداف این مجموعه اســت.  این باغ با امکاناتى همچون پیســت دوچرخه ســوارى ، 
زمین بازى و اسکیت، زمین  ورزشــى والیبال و فوتبال ساحلی، ســایت اسباب  بازي 
کودکان، سالن چند منظوره بدنســازي براي خانمها، فضاي سبز با طراوت و متنوع با 
آالچیق هاي متعــدد، آب نما، کافه تریا، ســکوي نماز، ســرویس بهداشــتی و 

گیت بازرسی به عموم بانوان در آینده نزدیک خدمت رسانى مى  کند.  

شاخص ترین پروژه هاى عمرانى و فرهنگى

ارتفاعات شمالى

ى شهرى

 بهسازى بلوار انقالب اسالمى
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شهردارى هاشهردارى ها

صمیمانه ترین سالم ها و درودهاي خود را به پیشگاه حضرت ولیعصر 
(عج ) و نائب بر حقش مقام عظماي والیت حضرت امام 
خامنه اى (مدظله العالى) و مسئولین دلسوز نظام و 
مردم پرتالش و ایثارگر شهر سین تقدیم می 
نمایم . خداوند متعال را شاکریم که فرصت 
خدمت به شــهروندان فهیم و فرهنگ 
مدار این شهر را براي ما مقدر فرمود . بی 
تردید سازمان بزرگی همچون شهرداري 
باداشــتن وظایف متعدد در حوزه هاي 
مختلف شهري ، بزرگترین نهاد مدنی 
خدمتگزار بشمار می آید . براین اساس 
روح خدمتگزاري و اخالص می بایســت 
بیش از پیش در پیکره این سازمان دمیده شده 
تا رضایتمندي شهروندان محقق گردد . واقعیت 
این است که شهر سین باتوجه به نوع اقلیم منطقه و 
موقعیت جغرافیایی با مســایل ،  مشکالت و چالش هاي 

زیادي روبرو بوده که عمده آن دربلندمدت و در سایه توجهات باریتعالی و سعه 
صدر مردمان سخت کوش و عالم سین مرتفع خواهد شد . خوشبختانه کاستی 
ها و نواقص شهر سین شناسایی شده و شــوراي اسالمی شهر و شهرداري 
برآنست در جهت حل منطقی و عملی معایب موجود راه حل منطقی ، سریع و 
علمی چاره اندیشی نمایند که یقیناً دستاورد تعامل آنها غلبه برمشکالت شهر 
وحالوت آن به مذاق شهروندان خواهد بود . در این مدت نیز با ایمان به این 
موضوع که :« خدمت بی منت آرمان ماست  » کار را شروع نمودیم و معتقد 
برآنیم که سیستم اجرایی شهرداري هرگز به تنهایی برمشکالت فائق نخواهد 
آمد اما با صداقت ، عدالت اجتماعی ، انضبــاط مالی ، تقویت نظارت ، پرهیز 
از هرگونه تنش  و مقابله جدي با اعمــال خالف قانون عزم مدیریتی خود را 
براي حل مشکالت مردم بسیج نموده و با علم به اینکه هیچ شان و رجحانی 
جز خدمتگزاري برمردم نداریم تمام تالش خود را جهت ایجاد اعتماد میان 
شهروندان و شهرداري بکارخواهیم بست و قطعاً با یاري همشهریان فکور و 
صبورمان شهري مطلوب ،، پاك ، سرسبز و با امکانات مدرن شهري که حق 
ایشان می باشــد را درآینده نزدیک خواهیم داشت. و در این طریق طوالنی 

مشارکت تان را با قلمی یا قدمی چشم انتظارو آرزومندیم  .

نیمه نخست سال پایانى از دوره چهارم شوراى اسالمى شهر سین همچون دوره هاى گذشته و مطابق مواد قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات شــوراهاى اســالمى کشــور و انتخاب شــهرداران مصوب1375/3/1 و اصالحات بعــدى آن مصوب 
1386/8/27 و اهداف عالیه نظام 
مقدس جمهورى اســالمى ایران 
اهدافى را جهت خدمت رســانى 
هر چه بیشتر و بهتر به همشهریان 
فهیم و گرانقدر دنبال نموده است. 
حســن قربانى رئیس شــوراى 
اسالمى شهر سین طى سخنانى 
اعالم داشت : همه تالش مجموعه 
شوراى اسالمى شهر و شهردارى 
ســین افزایش ســطح خدمات و 
تــالش در راه رضایتمندى هرچه 
بیشتر شهروندان است. هدف شورا 
نظارت در چارچوب قانون و خدمت 

فراتر از قانون است .
 در پایان از زحمات شهردار محترم 
و پرسنل زحمت کش شهردارى خصوصًا جناب آقاى مهندس توکلى شهردار محترم شهر سین برخوار  و نیز از اعضاى محترم 

شورا  که صادقانه در خدمت شهروندان مى باشند تشکر و قدردانى مى نمایم.
ورا

 ش
س
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ابوالفضل توکلى متولد 1360 وداراى تحصیالت کارشناســى دررشــته 
مهندسى عمران و کارشناس ارشد رشته علوم سیاسى است. ایشان فعالیت 
خود را در استاندارى اصفهان ازسال 1382آغازنمود،سپس درسال 84 به 
عنوان مسوول دفترفنى وشهرسازى شهرزاینده رود،ودرادامه ،درسال 1386 

دراستاندارى اصفهان فعالیت داشتند.

توکلى بین ســال هاى 88تــا92 به عنوان شهردارشــهر
زاینده رود وسپس به مدت یکســال نیزبه عنوان شهردارایمان شهر 

منصوب شد،ایشــان فعالیت خودرادرشــهردارى فوالدشــهربه عنوان 
مشاورعالى ومدیرســرمایه گذارى ومشــارکت هاى مردمى ادامه داد 

ودرخرداد1394 به عنوان شهردارشهرسین برخوار منصوب گردید.

با تعامل بر مشکالت غلبه مى کنیم

شــهردارى و شــوراى اسالمى شــهر ســین برخوار  
در ســال 1395 و در راســتاى عمل بــه فرامیــن رهبر معظم 
انقالب حضرت آیــت ا... خامنــه اى (مدظله العالــى) مبنى بر 
توجه روزافــزون به رویکرد اقتصاد مقاومتــى، اقدام به طرح 

شهرك صنایع غذایى نمود.
 این شهردارى آنگاه پس از پى ریزى طرح مزبور و با عملیاتى نمودن 
آن و پیگیرى هاى مســتمر و بى وقفه، موفق به اخذ تاییدیه هاى 
ســطوح 1، 2 و 3 و احداث مجموعه کارگاهى صنایع غذایى شهر 

سین با مساحتى بالغ بر 210هزار متر مربع از معاونت محترم غذا و 
داروى استان اصفهان گردید.

این پروژه که در نوع خود در سطح کشور بى نظیر است، فعالیت خود 
را در سه فاز آغاز خواهد کرد. این سه فاز عبارتند از:

 1) کارگاه هاى تولید کلوچه ، کیک و محصوالت قنادى
2)  لبنیات

3) آجیل و تخمه 
شــهردارى ســین امیدوار اســت با پیگیــرى هاى بــى وقفه 

و مجدانــه مجموعــه شــوراى اســالمى شــهر و 
شــهردارمحترم، این طرح در ســال 1396 عملیاتــى گردیده 

و شــعار اقتصاد مقاومتى ، تولید و اشــتغال در حــد توان عملى 
گردد.

شهرك صنایع غذایى سین، نمونه درخشان تحقق اقتصاد مقاومتى

تکمیل پروژه محوطه سازى شهردارى ،ساخت آسفالت و لکه گیرى معابر سطح شهر
سوله پارکینگ و ماشین آالت خدمات شهرى

کانیو گذارى معابر شهر سین با طولى
 بالغ بر 5000متر

مشارکت در ساخت سالن ورزشى چند منظوره 
پیامبر اعظم(ص) جدولگذارى سطح شهر سیناجراى فاز دوم میدان و بلوار ورودى شهر

گذرى بر عملکرد 22 ماهه شهردارى سین برخوار

www.seen-sh.ir                                                             http://telegram.me/seencity
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مشارکت در ساخت پروژه درمانگاه شبانه روزى زنده 
یاد على قربانى و بازدید مسئولین شهرستان

ارتقاء شهردارى از درجه یک به درجه سه با پیگیرى و 
تالش هاى مکرر شهردار شهر سین

گذرى بر عملکرد 22 ماهه شهردارى سین برخوار

برگزارى جشن بزرگ انقالب

مشارکت در ساخت مسجد سیدالشهداء شهر سین

دیدار از خانواده معظم شهدا توسط شهردار 
و اعضاء شوراى اسالمى شهر سین در مناسبت هاى ملى و 
مذهبى با حضور مسئولین استان و  شهرستان برخوار

پخت کیک 70مترى به مناسبت 
والدت پیامبر اعظم(ص) و یادبود 72شهید 
شهر سین با مشارکت شهردارى وقنادان 

برگزارى سلسله جلسات آموزشى بانوان

مشارکت شهردارى در 
برگزارى یادواره سرداران و شهداى شهر سین

حضور در راهپیمایى و اجتماعات عمومى
 ملى و مذهبى

غبارروبى و عطرافشانى قبور مطهر شهداى سین با 
حضور مسئولین محترم استان و شهرستان

برگزارى مراسم استقبال،تشییع و محفلمشارکت در ساماندهى گلزار شهداى شهر سین
 شبى  با شهداى غواص
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شهردار زرین شــهر گفت:لفظ«امروز براى فردا» به معناى آینده 
پژوهى و نگریســتن به آینده از هم اکنون و مدیریت کردن آن و 
داشتن برنامه براى آن است لذا با توجه به اینکه زرین شهر داراى 
ظرفیت ها و پتانسیل هایى بســیار خوبى براى اصفهان است، بر 
این باوریم احداث پارك کوهستان مى تواند توسعه پایدار شهرى 

را رقم بزند.
جواد جمالى در نشست انجمن میراث فرهنگى شهرستان لنجان 
با اشاره به پتانســیل هاى باالى حوزه گردشگرى در زرین شهر 
اظهار کرد: جاذبه هاى زرین شهر، بســیار غنى و متنوع است، از 
ســوى دیگر طبیعت دل انگیز و امکانات رفاهــى و تفریحى در 
پارك هاى این شهر سبب شده تا گردشگران فراوانى مکان هاى 

متعدد این شهر را براى مسافرت هاى خود انتخاب کنند.
وى افزود: پارك ساحلى زرین شهر یکى از بزرگترین و زیباترین 
پارك هاى شهرستان لنجان است که در ایام مختلف سال پذیراى 
مهمان هاى فراوانى است که با برخوردارى از امکاناتى گوناگون 

نقش بسزایى در جذب مسافران به این محل دارد.
شــهردار زرین شــهر با عنوان اینکه ظرفیت فرهنگى هر شهر 
مولفه اى براى توسعه پایدار است، تصریح کرد: اگر در هر پروژه 
اقتصادى و صنعتى که قصد انجامشــان را داریم به دنبال توسعه 
پایدار هســتیم باید ظرفیــت فرهنگى و اجتماعــى آن جامعه را 

شناسایى و بر مبناى آن عمل کنیم.
وى اضافه کــرد: از ســوى دیگــر اگر توســعه اقتصــادى و 
ظرفیت فرهنگى و اجتماعــى بدون پایدارى زیســت محیطى 
باشــد، توســعه پایدار ممکــن نخواهد شــد و اگــر پایدارى 
زیســت محیطى را مــد نظر قــرار ندهیــم و بر صــورت کره 
زمین چنــگ بیندازیم،مثل ان اســت که به چهــره خود چنگ

 انداخته ایم.

جمالى ادامــه داد: همانطور کــه مى دانید شــهردارى به عنوان 
یکــى از عملیاتــى تریــن و پرمخاطــره ترین ســازمان هاى 
خدماتى وظایف و رســالت هــاى متعددى را به عهــده دارد که 
همزمان با توســعه و آبادانى شــهر و انجام پروژه هاى مختلف 
عمرانى، موظف به ارتقاء ســطح فرهنگ شــهروندى و صیانت 
از حقــوق شــهروندى نیز هســت از ایــن جهت بایــد گفت 
ویترین عملکــرد شــهردارى پروژه هاى مرتبط بــا طرح هاى 
عمرانى اســت که همــواره زیــر ذره بین مــردم قــرار دارند.
وى بیان کرد: مجموعه شــهردارى زرین شهر طى مدت گذشته 
علیرغم کاهش شــدید درآمد شــهردارى ها و کســادى رونق
 ســاخت و ســاز و شــرایط نامناســب اقتصادى که در واقع در 
کل کشــور حاکم است، این شــهردارى با تالشــى مضاعف به 
تکمیل و تجهیز پروژه هاى عمرانى این مجموعه گام برداشــته

 است.
شهردار زرین شهر عنوان کرد: لفظ «امروز براى فردا» به معناى 
آینده پژوهى و نگریســتن به آینده از هم اکنون و مدیریت کردن 
آن و داشــتن برنامه براى آن اســت لذا با توجه بــه اینکه زرین 
شــهر داراى ظرفیت ها و پتانسیل هایى بســیار خوبى در سطح 
اســتان اصفهان اســت، بر این باوریم احداث پارك کوهستان 
مى تواند نه تنها در توســعه شــرق زرین شــهر موثر باشد بلکه 
با توجه به بحث گردشــگرى و جذب ســرمایه گذاران مى تواند 
توســعه پایدار شــهرى را براى خطه طالیى ایــران رقم بزند.
وى با اشاره به اینکه سهم آیندگان را نباید در امر مدیریت شهرى 
نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: آنچه براى مدیریت شهرى زرین 
شهر اهمیت دارد، رســیدن به مرحله اى از مدیریت است که در 
سایه آن نسل کنونى و نسل آینده بتوانند از منابع و امکانات شهرى 

به نحوى موثر بهره مند شوند.

جمالى یادآور شد: باید توجه داشت در صورتى گردشگرى موفق 
خواهیم داشــت که نگاهمان فراتر از مرزهاى جغرافیایى زرین 
شهر باشــد و با تعریف مجموعه پارك کوهســتان مى توانیم با 
برنامه ریزى دقیق کارى کنیم که گردشــگر پس از ورود به این 
منطقه حداکثر بهره بردارى را به دســت آورده و با رضایت کامل 

خارج شود.
وى در پایان گفت: در کســب درآمدهاى پایدار باید به این نکته 
توجه داشت که درآمد از منابعى و به گونه اى کسب شود که حقوق 
آیندگان نیز در آن به نحو شایسته اى لحاظ گردد و سرمایه گذارى 
در بخش هاى مختلف از جمله گردشگرى و صنعت توریسم باید 
با رویکرد درآمد زایى پایدار صــورت گیرد؛ گرچه راه هاى زیادى 
براى نیل به اعتماد پایدار شهروندان به مدیران شهرى و افزایش 
مشارکت شــهروندان وجود دارد، اما قطعا مهمترین آنها رعایت 
بایسته ها و ایفاى نقش خالقیت از ســوى مسئوالن براى تامین 

هزینه هاى شهر است.

جواد جمالى در حاشیه آئین بزرگداشت شهید آیت ا... بهشتى در گلزار 
شهداى زرین شــهر با اشــاره به هفته قوه قضائیه اظهار کرد: شهید 
بهشــتى جداى از خدمات متعدد به انقالب اسالمى، یکى از بانیان و 
محورهاى نظام قضایى پس از انقالب است که روز شهادت ایشان، 
به عنوان روز قوه قضاییه در تقویم کشورمان ثبت شده و از همین رو 
هر ساله این هفته با عنوان هفته قوه قضاییه در سراسر کشور گرامى 

داشته مى شود.
وى افزود: امنیت، آرامش، آسایش، اقتدار و توفیقات روزافزون کشور 
را مدیون خون پاك شهدا هستیم، اقتدار و قدرتى که در سایه رهبرى 
پیامبرگونه مقام معظم رهبرى در اختیار ماســت از نعمات پروردگار 
متعال بوده و با توجه به اینکه جمهورى اسالمى بعد از پیروزى انقالب 
بحران هاى سختى را پشت سر گذاشته حاصل رهبرى مدبرانه مقام 

معظم رهبرى است.
شــهردار زرین شــهر بابیان اینکه اگر همه مطیــع محض فرمان 
والیت فقیه بوده باشــند قطعًا تهدیدات از سر کشــور دور مى شود و 
آسیبى به کشور نمى رسد، تصریح کرد: هراندازه اى که از شهدا بگوییم 
بازهم کم اســت و هر قدرى که در ایفاى وظایف خود تالش کنیم 
بازهم کم است به دلیل اینکه زندگى و حیات ما منوط به ایثارگرى و 
خون پاك شهداست و خون شهدا امنیت کشور را تضمین کرده است.

وى در ادامه با اشــاره به اینکه منافقین در زمان بعــد از انقالب 17 
هزار نفر از مردم بى گنــاه را با تحرکات خصمانــه و ترور به خاك و 
خون کشیدند، اضافه کرد: ترور شــخصیت ها در کنار ظاهر خشن و 
جنایتکارانه خود باطنى نیز دارد که آن حکایت از ترس دشمن از تفکر 
و اندیشه چهره هاى اثرگذار و عدم توانایى آنها در هماوردى و مقابله 

فکرى و علمى با آن فکر و اندیشه را نشان مى دهد .
جمالى با اشاره به اینکه راهبرد دشــمنان در آن شرایط ترور در ابعاد 
شخصیتى و فیزیکى بود، عنوان کرد: در واقعه هفتم تیر سال 60 نیز، 
شهادت شهید بهشتى و یارانشــان در دفتر حزب جمهورى اسالمى 
ثابت کرد وقتى منافقان نتوانستند با تخریب و ترور شخصیتى آن شهید 
بزرگوار را منزوى کنند براى از بین بردن اندیشه اش به حذف فیزیکى 
ایشان به ترور روى آوردند و این در حالى است که هیچ گاه این خیال 

خام رنگ واقعیت نگرفت و همچنان یاد شهید بهشتى زنده است.
وى بیان کرد: باید به این نکته توجه جدى  داشــت که شهید بهشتى 
قبل از ترور و شهادت، مورد ترور شخصیتى قرار گرفت و تالش هایى 
انجام شد تا ایشان به گونه اى دیگر معرفى شود اما... شهادت و خون 
پاك شان سبب شد مردم شناخت کافى از ایشان بیابند به طورى که 

بخش عمده اهداف آن شهید بزرگوار تحقق یافت.
شهردار زرین شهر خاطرنشان کرد: عامل اصلى وقوع فاجعه هفتم تیر، 

استکبار جهانى به سرکردگى امریکا بود و در واقع آنها وقتى نتوانستند 
از پیروزى انقالب اسالمى جلوگیرى کنند، به توطئه علیه جمهورى 

اسالمى روى آوردند.
وى اذعان کرد: البته طرح ها و توطئه هاى متعدد آنها از جمله حمله 
نظامى و شکست در صحراى طبس، کودتاى نوژه، حمله نظامى صدام 
حسین و ... با شکست مواجه شد و امروز نیز انجام عملیات تروریستى 
در مجلس شوراى اسالمى و مرقد بنیانگذار جمهورى اسالمى نشان 
دهنده این مهم است که تروریســت هاى داعش تحمل شکست را 
ندارند و رهبر معظم انقالب اســالمى با بیانات ارزشمندشان ضمن 
محکوم ساختن این عملیات مذبوحانه تأکید داشتند که حوادث تهران 
تأثیرى در اراده مردم نخواهد داشت و واقعیت نیز همین طور است و 
مردم در تشییع پیکر پاك این شهیدان واال مقام نشان دادند تا آخرین 
قطره خون پشــتیبان والیت فقیه و نظام مقدس جمهورى اسالمى 

ایران هستند.
جمالى یادآور شد: شهید بهشتى تربیت نسل فرهیخته اى را برعهده 
داشتند که در نهاد سازى و ایجاد جامعه اى پویا در کشور نقش بسیار 
مهمى داشتند لذا بازشناسى اندیشه هاى شهید بهشتى و اقدام منافقان 
کوردل در ایجاد فاجعه هفتم تیر براى نســل جوان و نوجوان کشور 

ضرورى است.

 پروژه پارك کوهستان
 زرین شهر،ضامن توسعه شهر

شهردار زرین شهر مطرح کرد؛ 

رونق گردشگرى بسترى مناسب براى توسعه اقتصادى است

جواد جمالى در حاشیه آئین بزرگداشت هفتم تیر تأکید کرد ؛

 ضرورت بازشناسى اندیشه هاى شهید بهشتى




