
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا از کلیه شرکت هاى پیمانکارى دعوت مى شود تا از تاریخ 1396/05/14 الى 1396/05/21 با واریز مبلغ 
400/000 ریال براى پروژه ذیل به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملى) و دریافت اسنادو مشخصات 
فنى پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان- خ 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر 
 www.isfahaniec.ir مراجعه یا براى کسب  اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان
مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1396/06/01 مى باشد و هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه 

مى باشد.
موضوع مناقصه: ترمیم و آسفالت بهسازى معابر و جدول گذارى شهرك صنعتى سمیرم و ناحیه صنعتى هست 

سمیرم 
مبلغ برآورد اولیه: 3/132/687/159 ریال از محل بودجه جارى

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 157/000/000 ریال

آگهى مناقصه عمومى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر بر اساس مجوز شماره 4382/ش مورخ 1395/12/28 شوراى محترم اسالمى 
شاهین شهر، ابالغ شماره 96/388/ص مورخ 96/01/17 شهردارى شاهین شهر، بند 3 مصوبه مورخ 96/05/01 هیئت مدیره در نظر 
نسبت به خرید اتصاالت آبرسانى با اعتبار اولیه 4/500/000/000 ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) از محل اعتبارات بودجه 
عمرانى سال 1396 طبق اسناد مندرج در اسناد آگهى اقدام نماید. متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه 
به امور مالى سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر واقع در شاهین شهر- خیابان دهخدا- فرعى یک شرقى- پالك 105 
مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 96/05/26 به حراست شهردارى اقدام نمایند. پیشنهادات 

رسیده رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1396/05/28 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
سایر شرایط: 

1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
2- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 225/000/000 ریال مى باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره 0108798157003 نزد 

بانک ملى واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکى معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه مى باشد. 
3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد یا مبهم، 

مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى 
(نوبت اول)

حمیدرضا فدایى- مدیرعامل سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر

چاپ دومچاپ دوم

www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه14 مرداد  ماه 1396 / 5 آگوست   2017 /  12 ذى القعده 1438
سال چهاردهم / شماره 3003  /20   صفحه (16 صفحه + 4 صفحه ویژه شهردارى ها)   / 1000 تومان

رهبر معظم انقالب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى دوره دوازدهم تبیین کردند

10 توصیه به رئیس جمهور

حفاظت کامل از همه مهمان هاى مراسم تحلیف حفاظت کامل از همه مهمان هاى مراسم تحلیف 
مراسم تحلیف رئیس جمهور امروز در مجلس شوراى اسالمى برگزار خواهد شدمراسم تحلیف رئیس جمهور امروز در مجلس شوراى اسالمى برگزار خواهد شد

روحانى در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى:روحانى در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى:

ما صداى مردم را بار دیگر شنیده ایمما صداى مردم را بار دیگر شنیده ایم
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دادستان کل کشور با اشاره به برخورد قاطع با مجرمان و 
متخلفان گفت: بسیارى از مبالغ حقوق هاى نجومى به 

بیت المال بازگردانده شده است.
حجت االسالم والمسلمین محمد جعفر منتظرى اظهار 
داشــت: قوه قضائیه با مجرمان برخــورد قاطع خواهد 
داشت و بررسى برخى پرونده هاى حقوق هاى نجومى و 
پایش آن نشان مى دهد که طبق قانون، جرم محسوب

 نمى شود.
دادســتان کل کشــور با بیان اینکه قــوه قضائیه پاى 
ارزش هاى انقالب و رهبرى ایســتاده و با بسیارى از 
جرائم برخورد قاطعى داشته است گفت: بسیارى از مبالغ 

حقوق هاى نجومى به بیت المال بازگردانده شده است.
وى به جایگاه حســاس قــوه قضائیه اشــاره و اضافه 
کرد: یکى از دالیلى که قوه قضائیــه مورد هجمه قرار 
مى گیرد آن است که این قوه پاى ارزش هاى انقالب و 
رهبرى ایستاده و انتظار نیز بر این است که قوه قضائیه 

انقالبى باشد.
حجت االسالم والمسلمین منتظرى درباره لغو کنسرت 
در قوچان و تأکید بر اینکه ما مخالف شادى نیستیم اما 
مخالف رعایت نشدن خطوط قرمز هستیم گفت: دلیل 
لغو کنسرت در قوچان نامناســب بودن محل برگزارى 

کنسرت بوده است.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارا... سپاه پاســداران با اشاره به 
حضور هیئت هاى دیپلماتیک خارجى در مراســم تحلیف 
رئیس جمهورى، گفت: همه مهمانان خارجى این مراسم 

از بدو ورود تا خروج از کشور تحت حفاظت کامل قرار دارند.
سردار اسماعیل کوثرى در گفتگو با ایسنا با اشاره به اتخاذ 
تدابیر امنیتى در تهران جهت برگزارى مراسم تحلیف رئیس 
جمهور منتخب اظهار داشت: با توجه به اینکه در روز تحلیف 
رئیس جمهور(امروز) تقریباً به جز مقام معظم رهبرى همه 
مسئوالن کشورى و لشکرى و همچنین هیئت هاى عالى 
رتبه خارجى در یک نقطه به نام مجلس حضور دارند، باید 
حفاظت از این منطقه و سطح شــهر به بهترین نحو انجام 

شود تا مراســم با آرامش کامل برگزار گردد. وى با اشاره به 
همکارى نیروهاى مختلف نظامــى، انتظامى و اطالعاتى 
براى تأمین امنیت پایتخت در روز برگزارى مراسم تحلیف 
گفت: جهت تأمین امنیت مراسم روز تحلیف، سپاه، نیروى 
انتظامى، سربازان گمنام امام زمان (عج) و همچنین نیروى 

ارتش همکارى مى کنند.
جانشــین فرمانده قرارگاه ثارا... سپاه پاسداران  خاطر نشان 
کرد: مانند تدابیرى که در زمان برگزارى اجالس سران غیر 
متعهد و همچنین اجالس سران کشورهاى اسالمى اتخاذ 
شد، براى مراسم تحلیف ریاســت جمهورى دوازدهم نیز 

تصمیمات به بهترین نحو طراحى و پیش بینى شده است.

بازگشت بسیارى از مبالغ 
حقوق هاى نجومى در کشور

حفاظت کامل از 
همه مهمان هاى مراسم تحلیف

چند حاشیه از مراسم تنفیذ
   جام جم آنالین | در مراسـم تنفیـذ حکـم 
ریاسـت جمهورى حسـن روحانى، محمود احمدى 
نـژاد، ر ئیس جمهور پیشـین نیز شـرکت کـرده بود 
که تنها رئیس جمهور سـابقى به شـمار مى رفت که 
در این مراسـم حاضر بود. البته رهبر انقالب نیز قبًال 
سابقه ریاسـت جمهورى را داشـته اند. احمدى نژاد 
ابتدا کنار سید ابراهیم رئیسى نشسته بود که دقایقى 
بعد جاى خود را عوض کرد و کنار سید حسن خمینى 
نشست. حضور قالیباف و میرسلیم در کنار هم جالب 
توجه بود، میرسـلیم اخیراً مصاحبه اى علیه قالیباف 

انجام داده بود!

میدان را باز مى گذارم
  انتخاب| حجت االسالم والمسلمین ناطق 
نورى در دیدار اعضـاى انجمن اندیشـه و قلم تأکید 
کـرد: اگـر از مسـئولیتى کناره گیرى مى کنـم، دلیل 
اصلى آن بـاز گذاشـتن میدان بـراى نسـل جدید تر 
هست اگر چه این منافاتى با حضور در موقعیت هاى 
مشورتى که تجربه افراد در آنها کارساز است ندارد و 

همچنان در خدمت نظام و انقالب هستم.

انتقاد شدید از «خندوانه» 
   خبر آنالین | روزنامـه جمهـورى اسـالمى 
نوشت: برنامه «خندوانه» سیماى جمهورى اسالمى 
از یک شـومن به عنوان هنرمند دعوت به حضور در 
برنامه کرد. «ن.م» کـه با حمایت سـفارتخانه هاى 
خارجـى و علیرغـم بى سـوادى بـه عنـوان رهبـر 
ارکسـتر سـمفونیک تهـران انتخاب شـده بـود، در 
سال هاى گذشـته تالش هاى بسـیار براى تخریب 
موسـیقى کالسـیک ایـران کـرد و در کشـورهاى 
بیگانـه بـه برگـزارى کنسـرت هاى ضـد ایرانـى 

پرداخت! 

خاطره چمران
   خبر آنالین | مهدى چمران، رئیس شوراى 
شـهر تهران با اشـاره به روزهایى که احمدى نژاد با 
حمایت او به شهردارى تهران رسید، گفت: هشت یا 
9 ماه بعد از شهردار شدن ایشان، دیدارى خدمت مقام 
معظم رهبرى داشتیم و ایشان فرمودند رایحه خوش 
خدمت در شهر استشمام مى شـود. بعداً هم گروهى 
این سـخن را برداشـت کردند. مردم هـم آن روز به 
شـدت راحت بودند. از آن همه سـرو صدا و درگیرى 

به آرامش رسیدند.

هاشمى نگران روحانى بود
  تابناك | اسـحاق جهانگیـرى بـه روزنامـه 
اعتماد گفت: بـا آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى دو بار 
درباره رد صالحیت آقاى روحانى گفتگو شد. ایشان 
به دلیل تجربه انتخابات خود نگرانى هایى داشت. به 
باور من، آیت ا... هاشمى رفسنجانى به دلیل شناختى 
که از دستگاه هاى رسمى و غیررسمى داشت، قدرى 
نگران بـود و ایـن نگرانـى را در جلسـات خصوصى 

مطرح مى کرد. 

اسم هماهنگى را 
نباید فشار بگذاریم

  ایلنا | وزیر کشور دولت یازدهم درباره تغییر 
اسـتاندار اصفهان کـه در برهـه اى از زمـان مطرح 
بود گفـت: مـا در مقطعـى مى خواسـتیم در اسـتان 
اصفهان جابه جایى داشته باشیم. در اصفهان جریان 
بزرگى از معتمدان این اسـتان نسـبت به جابه جایى
نتخابـات  اسـتاندار در شـرایطى کـه نزدیـک ا
بودیـم، حرف هایـى داشـتند و مى گفتنـد اگـر ایـن 
کار انجـام نشـود، بهتـر اسـت. آیـت ا... مظاهـرى 
کـه از شـخصیت هاى شـاخص اصفهـان اسـت 
و بنده هـم ارادت قبلـى و قلبى بـه ایشـان دارم نیز 
 همیـن مشـورت را بـه مـا داد ما هـم نظرمـان این 
بـود کـه ایـن مشـورت پذیرفته شـدنى اسـت پس 
اسـم این هماهنگـى اسـت و نباید نـام آن را فشـار

بگذاریم.

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى دوره دوازدهم صبح روز توئیتر
پنج شنبه در حسینیه امام خمینى(ره) با حضور مسئوالن نظام 
و شخصیت هاى لشکرى و کشورى و سفراى کشورهاى 
خارجى برگزار شد و رهبر معظم انقالب اسالمى با تنفیذ رأى 
ملت، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانى را به 

ریاست جمهورى اسالمى ایران منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، 
حضرت آیت ا...خامنه اى در این مراسم در سخنانى با تبریک 
ایام میالد حضرت امام رضا(ع)، تقارن مراسم تنفیذ با ایام 
والدت آن حضرت را مایه برکت خواندند و با اشاره به اهمیت 
باالى جلسه تنفیذ، خاطرنشان کردند: یکى از موارد اهمیت 
این مراسم، آغاز دوره مدیریتى جدید در کشور است که امید 
مى رود رئیس جمهور محترم و مسئوالن همراه ایشان در 
دوره جدید، با ابتکارها و توانمندى هاِى بیش از گذشــته، 

مطالبات مردم را برآورده و آنان را خرسند کنند.
ایشــان، دومین جنبه اهمیت بســیار زیاد جلسه تنفیذ را، 
«نقش آفرینى مردم در انتخاب مدیران تراز اول کشــور» 
برشمردند و افزودند: این مراسم تنفیذ، دوازدهمین مراسم 
بعد از پیروزى انقالب اســالمى اســت که نشان دهنده 
تأثیرگذارى رأى و گزینش مردم اســت که این دستاورد 

بزرگ، به برکت انقالب، محقق شده است.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به تشکیل ده دوره مجلس 
شوراى اســالمى، پنج دوره شوراى اسالمى شهر و روستا 
و پنج دوره مجلس خبرگان، با رأى مردم از ابتداى انقالب 
تاکنون گفتند: قبــل از پیروزى انقالب به واســطه وجود 
دیکتاتورى، مردم هیچ نقشــى در تعیین مدیران کشــور 
نداشتند اما به برکت انقالب اسالمى و عزم راسخ، ایمان 
عمیق، بصیرت بى پایان، شــجاعت بى نظیر مرد بزرگى 
همچون امام راحل(ره)، مردم از حاشــیه به متن آمدند و 

صاحب اختیار شدند.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشان کردند: نسل جدید 
و جوانان کشــور، دوران قبــل از انقالب را ندیــده اند اما 
نقش آفرینى مردم در حکومت، دستاورد عظیمى است که 
امام بزرگوار(ره) توانســت با به حرکت در آوردن اقیانوس 
ملت، به سال ها و قرن ها حکومت ســلطنتى و وراثتى و 
دخالت و سلطه بیگانگان پایان و جهت حرکت کشور و ملت 
را تغییر دهد. ایشان با تأکید بر اینکه مردم و مسئوالن باید 
به چهار دهه «مردم ساالرى دینى و نقش آفرینى مردم در 
شئون کشور و در انتخاب مسئوالن» افتخار کنند، گفتند: 
مسئوالنى که در دوره جدید مشــغول به کار خواهند شد، 
میراث دار 40 سال تالش و ابتکار مسئوالن مختلفى هستند 
که زیربناهاى علمى، عملى و فکــرى فراوانى را به وجود 

آوردند که قبل از انقالب مطلقاً وجود نداشتند.
رهبر انقالب اسالمى، این زیربناها را سکوهاى پرش ملت 
به ســوى آینده خواندند و تأکید کردند: مسئوالن جدید و 
همراهان رئیس جمهور محترم، باید از چهار دهه تجربه و 
توانایى هاى متراکم استفاده کنند و با افزودن بر این سرمایه 

ملى، آن را تحویل مدیران بعدى دهند.
حضرت آیت ا... خامنه اى، تربیت نسل هاى جدید با تفکر 
انقالبى و سرشــار از انگیزه و آمادگى براى کار را یکى از 
برکات انقالب اسالمى برشمردند و با توصیه به مسئوالن 
براى استفاده از این فرآورده عظیم، افزودند: یکى دیگر از 
دستاوردهاى چهار دهه مدیریت نظام جمهورى اسالمى، 
تعامل ملت ایران با دنیا و در عین حال مقابله جدى با نظام 
سلطه و ایستادگى در برابر ترفندهاى بدخواهان بوده است.

ایشان در همین بخش خاطرنشان کردند: یکى از نکاتى که 
اصرار بر تکرار آن دارم تا از ذهن ها فراموش نشــود، غافل 

نشدن از «حضور و ترفند دشمن» است.
رهبر انقالب اسالمى گفتند: هیچگاه نباید فراموش کنیم 
که دشمن، مشغول طراحى و دشمنى است اما در چهار دهه 

گذشته به فضل الهى، ملت و مسئوالن، آبدیده تر شدند.

حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به وجود تحریم ها از 
ابتداى پیروزى انقالب اســالمى و به ویژه در سال هاى 
اخیر خاطرنشان کردند: اگرچه تحریم ها مشکالتى را به 
وجود آورد اما موجب شــد توجه ما به ظرفیت ها و توانایى 
هاى داخلى معطوف شود و از آنها استفاده کنیم و به همین 
علت امروز به رغم خواست دشمن، ایران، به مراتب قوى تر 

و مقتدرتر از سال هاى اول انقالب است.

ایشان با اشــاره به انواع ترفندها در طول سال هاى گذشته، 
افزودند: در این سال ها، برخى ها همچون مسئوالن فعلى 
آمریکا، به صراحت با ملت ایران دشمنى کردند و ترفند برخى ها 
هم همچون دست چدنى در دستکش مخملى بود اما همه این 
طراحى ها موجب شد اعتماد به نفس مردم و مسئوالن افزایش 

یابد و راه هاى مقابله با ترفندهاى دشمن را بیابند.
رهبر انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه جمهورى اسالمى 

هیچ هراســى از ترفندهاى بدخواهان ندارد و به واســطه 
ظرفیت هاى فــراوان کشــور، راه هاى مقابله بــا آن را 
مى داند، گفتند: مسئوالن دولت جدید بدانند که سکاندار 
چنین نظام پر ظرفیت و پر استعدادى هستند و باید با شناخت 

این استعدادها، از آنها بهره بردارى شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى، دولتمردان جدید را به «تکیه بر 
هویت انقالبى، کار جهادى و بهره مندى از حمایت مردمى 

و سرمایه هاى مادى و معنوى کشور» توصیه کردند و در 
بیان ســه جهت گیرى دولت آینده افزودند: «پرداختن به 
مشکالت مردم به ویژه مشکالت معیشتى و اقتصادى» 
به عنوان اولویت اصلى، «تعامل گسترده با دنیا و ارتباطات 
وسیع با ملت ها و دولت ها»، و «ایستادگى همراه با صالبت و 
قدرت در مقابل سلطه طلبان»، سه جهت گیرى اصلى است 

که باید به طور همزمان در دستور کار دولت باشد.
رهبر انقالب اســالمى، رژیم ایاالت متحــده آمریکا را 
متجاوزتر و وقیح تر از همه سلطه طلبان دانستند و تأکید 
کردند: چهار دهه فعالیت بین المللى نشــان داده است که 
هزینه تسلیم در برابر قدرت هاى زورگو به مراتب بیشتر از 

هزینه ایستادگى در برابر آنهاست.
حضرت آیــت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه «تســلیم»، 
ملت ها را بیچاره و مسیر پیشــرفت را به روى آنها مسدود 
مى کند، افزودند: جمهورى اســالمى بــه توفیق الهى، 
هیچگاه در مقابل استکبار و نظام سلطه تسلیم نشده و بر 
سر خواسته هاى آنها سازش نکرده است و به برکت ایثار 
و فداکارى شهدا، امروز عالوه بر اقتدار و پیشرفت بیشتر، 

شعارهاى خود را نیز برجسته تر کرده است.
رهبر انقالب اسالمى در ادامه 10 توصیه به رئیس جمهورى 

محترم و همکاران ایشان، بیان کردند.
«امانت دانستن مسئولیت و امانتدارى آن»، «اولویت بندى 
در برنامه ریــزى ها و هزینه کردها بــه ویژه تالش براى 
ریشه کنى فقر و فساد»، و «حرکت براساس برنامه ششم»، 

سه توصیه اول حضرت آیت ا... خامنه اى بود.
ایشان در بیان توصیه چهارم گفتند: «اتحاد ملت» را مهم 
بشمارید و حفظ کنید و مراقب باشید، التهاب آفرینى و دو 

دستگى مضر میان مردم ایجاد نشود.
ایشان با اشاره به سالیق مختلف مردم خاطرنشان کردند: 
بگذارید مردم با ســالیق مختلف، زندگى آرامى در کنار 

یکدیگر داشته باشند.
رهبر انقالب اســالمى در توصیه پنجم خطاب به رئیس 
جمهور و دولت آینده، گفتند: از نظرات مخالف آشفته نشوید، 
زیرا در کارها و وظایف ســنگین، نقص وجود دارد و باید با 
پذیرش و تحمل انتقاد، اجازه دهید منتقدین، دیدگاه هاى 

خود را بیان کنند.
ایشان در توصیه بعدى خود، دولتمردان را به رفتن به میان 
مردم و برقرارى ارتباط بى واسطه با آنان سفارش کردند و در 
بیان توصیه هفتم، افزودند: قدر نیروهاى مؤمن، انقالبى و 
پرانگیزه را بدانید زیرا همین نیروهاى انقالبى هستند که در 

مشکالت، کشور را حفظ و سینه سپر مى کنند.
توصیه هشــتم رهبر انقالب اســالمى به مســئوالن، 
از یاد نبردن دشــمنِى دشــمنان بود که گفتند: همواره در 
تصمیم گیرى ها و تعامل هاى بین المللى به یاد داشته باشید 
که دشمن همه توان خود را براى نابودى شما به کار گرفته 

است و از هر بهانه اى هم استفاده مى کند.
حضرت آیت ا...خامنه اى به جنجال هاى اخیر درخصوص 
پرتاب موشک ماهواره بر به فضا اشــاره کردند و افزودند: 
پرتاب این موشــک ماهواره بر، یــک کار علمى و فنى و 
معمول و البته الزم براى کشور بود اما در همین موضوع نیز 

جنجال به پا کردند.
توصیه بعدى رهبر انقالب به دولتمردان، لزوم کار قوى و 
جهادى و حساب شده در عرصه هاى اقتصادى، فرهنگى، 
دفاعى و حفظ هویت اســالمى و انقالبى براى مقابله با 

ترفندها و بهانه هاى بدخواهان و پاسخ به آنها بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى در بیان دهمین و آخرین توصیه 
خود خطاب به مســئوالن گفتند: به خدا توکل کنید و به 
وعده نصرت الهى باور داشــته باشید. ایشــان در پایان با 
تأکید بر اینکه نباید در مقابل دین ستیزان و قانون شکنان 
آرام نشست، خاطرنشان کردند: بدانید که آینده متعلق به 

شماست.

رهبر معظم انقالب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى دوره دوازدهم تبیین کردند

10 توصیه به رئیس جمهور

متن حکم تنفیذ 
دوازدهمین دوره 

ریاست جمهورى اسالمى ایران 

متن حکم تنفیذ که صبح روز پنج شنبه  طى مراسمى 
در حسینیه  امام خمینى (رحمه ا...) به رئیس جمهور 

منتخب مردم اعطا شد به شرح زیر است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

خداوند متعال را ســپاس مى گویم کــه در آزمون 
سیاسى و اجتماعى بزرگ دیگرى، ملت عظیم الشأن 
ایران را ســرافراز فرمود و حضور مبارك آنان را در 
یکى از اساســى ترین اقدامات ملى، گامى بلند در 
جهت حراست از عزت و امنیت کشور و ابهت نظام 
مقدس جمهورى اسالمى قرار داد. انتخابات پرشور 
و صفوف طوالنى رأى دهندگان در سراسر کشور و 
نصاب درخشان شرکت کنندگان در انتخاب رئیس 
جمهور و آنگاه رأى باالى شخصیت منتخب، همگى 
نشانه هاى روشن از موفقیت نظام اسالمى در تحکیم 
و تثبیــت جمهوریت و خصلت مردمــى این نظام 
انقالبى است و این یکى از اساسى ترین و مهمترین 
توانمندى هاى بى شمار کشور اسالمى عزیز ماست 
که دستیابى به آرمان هاى واالى انقالب را ممکن 

میسازد و آینده  روشن کشور و ملت را نوید مى دهد.
اکنون با استمداد از هدایت و عنایت پروردگار و در 
سایه  توجهات حضرت ولى . ..اعظم (ارواحنا فداه) و با 
تبرك و تفأل به همزمانى با ایام والدت حضرت امام 
ابى الحسن الرضا (علیه آالف التحّیه والّثناء)، اینجانب 
به پیروى از گزینش ملت ایران، رأى آنان را تنفیذ و 

دانشــمند محترم جناب حجت االسالم آقاى دکتر 
حسن روحانى را به ریاست جمهورى اسالمى ایران 
منصوب مى کنم و با دعا براى موفقیت ایشان، مؤکداً 
توصیه مى کنم که این منصب خطیر را وســیله اى 
براى کسب رضاى الهى و ذخیره اى براى هنگامه  
لقاء پروردگار قرار دهند و همت خود را متوجه استقرار 
عدالت و جانبدارى از محرومان مستضعف و اجراى 
احکام اســالم ناب و تقویت وحدت و عزت ملى و 
توجه به توانمندى ها و ظرفیت هاى عظیم کشور، 
و صراحت در بزرگداشت ارزش ها و مبانى انقالب 
اسالمى نمایند و مطمئن باشــند که ملت غیور و 
شجاع، خدمتگزاران کشــور را در دشوارى ها و در 
مقابله با زورگویى ها و زیاده خواهى هاى اســتکبار 
تنها نخواهد گذاشت. الزم مى دانم بار دیگر درباره  
اجراى برنامه اقتصاد مقاومتى و توجه ویژه به موضوع 
اشتغال و تولید داخلى تأکید کنم و یادآورى نمایم که 
رأى ملت و تنفیذ آن، موکول به حفظ و رعایت تعهد 

به صراط قویم و مستقیم اسالمى و انقالبى است.
در پایان یاد امام عزیز راحل(ره) را گرامى مى دارم 
و به روح مطهر ایشــان و شــهیدان این راه درود 

مى فرستم.
والسالم على عباد ا... الصالحین

سیدعلى خامنه اى         
 12 مرداد 1396         

نیایش رئیس جمهوردر پایان 
سخنرانى اش در روز تنفیذ

خدایا! این ملت که بهترین هاى خــود را در راه تو هدیه کرده و 
آماده هدیه کردن است، شایسته بهترین هاست. از تو مى خواهم 
بهترین نعمت هاى خود را بر این مردم سربلند ارزانى دارى. خدایا! 
اینک که این ملت بزرگ بار دیگر این بنده کوچک را براى خدمت 
به خود برگزیده است، پرتو عنایت و هدایتت را بر من بتابان و مرا 
شایسته خدمت به آرمان هاى بلند این ملت قرار بده. اى آغازگر 
هستى ها و اى جبران گر کاستى ها، یارى ام کن. یارى ام کن تا در 
تحمل سختى ها و نامهربانى ها صبور، در مقابله با ظلم و جور، 
جسور، در بازشناسى کژى ها و ناراســتى ها بینا، در فرو ریختن 
دیوار دروغ و حسد، توانا، در کنار زدن پرده ریا و تزویر، توانمند، در 
شنیدن صداى مردم، شنوا، در پاسخ به خواست جوانان مصمم 
و در پاى فشــارى بر مصالح ملت پابرجا باشم. اى آشکارکننده 
زیبایى ها و پوشاننده زشتى ها از تو عزت مى خواهم نه خودخواهى، 
از تو کرامت مى خواهم نه خودپسندى، از تو شرافت مى خواهم 
نه خودرأیى. اى داناى همه نهان ها و شنونده همه شکوه ها، از تو 
مى خواهم کینه توزى ها را به مهربانى، حسادت ها را به همکارى 

و بدبینى ها را به همدلى بدل فرمایى.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در مراسم 
تنفیذ حکم ریاســت جمهورى دوازدهم طى سخنانى 
اظهار داشــت: خداى بزرگ را سپاسگزارم که یکى از 
بهترین روزها را براى آغاز به کار دولت دوازدهم مقدر 
فرمود و در آســتانه والدت ثامن االئمــه امام رضا(ع) 

هستیم.
به گزارش انتخاب، وى ادامه داد: جمهورى اســالمى 
ترکیبى یکپارچه از جمهوریت و اسالمیت است و نباید 
هیچیک از این دو نادیده گرفته شــود. جامعه از نظر 
سبک زندگى تنوع دارد. زن،  مرد،  روستایى و شهرى به 
یک شیوه زندگى نمى کنند و این تفاوت تنوع را باید به 
رسمیت شناخت و پاس داشت. روحانى با بیان اینکه همه 
اقوام پاره تن مام وطن هستند، یادآور شد: همه حق دارند 
خواهان توجه و مشارکت بیشتر باشند تا توسعه سیاسى،  
اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى متوازن صورت گیرد. با 
وجود گام هاى بلندى که برداشته ایم هنوز تا رسیدن به 

قدرت تأثیرگذار در سطح منطقه و جهان فاصله داریم.
رئیس دولت دوازدهم در ادامه تأکید کرد: حمایت برابر و 
دور از فساد براى همه، باال بردن آستانه تحمل و مدارا،  
نظام اجتماعى قدرتمند براى حفاظت افراد جامعه در 

برابر ســختى ها، تالش دولت براى دستیابى مردم به 
حقوق خود، ریشه کن شدن فقر، مهار تورم،  سربلندى 
ملت در محافل بین المللى ، دستیابى به بازارهاى منطقه 
و جهان،  رشد فضاى آزادى و معنوى،  دسترسى آزاد به 
اطالعات،  برابرى مقابل قانون، آینده مطمئن، اظهار 

نظر، گفتگو و در جریان امور کشــور قرار گرفتن حق 
مردم است. وى افزود: این احقاق حقوق جز با همیارى، 
همدلى، اعتدال،  دورى از افراط و تفریط،  اصالت دادن به 

قانون و فرهنگ قانونگرایى میسر نمى شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم با تمام وجود به میدان 

آمدند،  خاطر نشان کرد: مردم با رأى دوباره خود با نظام، 
رهبرى،  دولت و منتخب خود تجدید پیمان کردند و به 
میدان آمدند و به زیبایى کار خود را به پایان رساندند و 
اکنون بار مســئولیت به دوش ما نهاده شده که دوباره 
آمده ایم براى اعتالى اسالم ســربلندى ایران،  اقتدار 

اسالم و خدمت به همه مردم ایران.
وى همچنین عنوان کرد: ما صــداى مردم را بار دیگر 
شــنیده ایم و باید به امید آنها توجــه کنیم. ما برکات 
بزرگ این مردم ســاالرى دینى را دیدیم که از طریق 
نامزدهاى مختلف خواست هاى مردم مطرح مى شود و 
مردم از طریق رأى دادن احساس مى کنند که در تعیین 
سرنوشت خود مشــارکت دارند که این باعث افزایش 
دلبستگى مردم به نظام مى شود تا نظام عاریتى نباشد. 

امروز نظام در عواطف و قلوب مردم ریشه دارد.
روحانى با اشاره به اینکه نظام متکى به آراء مردم است، 
گفت: این باعث مى شود که نظام دچار بن بست نشود. 
در دیکتاتورى ها چون خودشان را فارغ از مردم مى دانند 
امکان حکومت براســاس تحوالت اجتماعى از بین 
مى رود به همین دلیل با یک انقالب و شورش حاکمان 

گویا تازه بیدار مى شوند و صداى مردم را مى شنوند.

روحانى در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى:

ما صداى مردم را بار دیگر شنیده ایم
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رئیس ســتاد مدینه منوره بــه روند اعــزام زائران حج 
تمتع اشــاره کرد و گفت: اعزام زائران ایرانى کشورمان 
بــه مدینه منــوره بــى وقفــه و روان در حــال انجام

 است.
اکبر رضایــى همچنیــن از برگزارى چندین جلســه 
هماهنگى میان مســئوالن ســتاد مدینه با مسئوالن 
ســعودى در بخش هاى مختلــف فرودگاهى، گمرك 
و... براى تبــادل نظر و هماهنگى هــاى الزم خبر داد 
و اظهار داشــت: با وجود نبود روابــط دیپلماتیک میان 
دوکشور، شاهد همکارى خوبى از سوى طرف وزارت حج 
عربستان براى فراهم کردن زمینه سفر زائران کشورمان 

به سرزمین وحى هستیم. وى در پاسخ به پرسشى درباره 
اسکان زائران کشورمان در مدینه منوره گفت:  براساس 
هماهنگى هاى انجام شــده، زائران در 23 هتل مدینه 

منوره اسکان داده شده اند.
رضایى همچنین از اعزام نخستین گروه از زائران کشورمان 
به مکه مکرمه در روز شنبه(امروز)  خبر داد و افزود: براساس 
هماهنگى ها و برنامه هاى از پیش طراحى شــده، همه 
عوامل اجرایى و کارگزاران حج مستقر شــده اند و آماده 
خدمات رســانى به ضیوف الرحمن هستند.  رئیس ستاد 
مدینه منوره تصریح کرد:  هماهنگى هاى الزم نیز براى 
انتقال زائران و وسایل آنها به مکه مکرمه انجام شده است.

سرپرست سازمان اورژانس کشور از تجهیز آمبوالنس هاى 
ایران به دستگاه الکتروشوك  براى سکته هاى قلبى خبر داد.
پیرحسین کولیوند با اشاره به وجود اقدامات مناسب در دو 
طرح 247 و 724 که مربوط به مدیریت درمان سکته هاى 
قلبى و مغزى است، گفت: خوشبختانه در راستاى این دو 
طرح، اقدامات  خوبى در اورژانس صورت گرفت و در حال 
حاضر به دنبال گســترش این طرح هــا در اورژانس همه 

شهرهاى کشور هستیم.
وى در خصــوص ارائه خدمــات اورژانس بــه بیماران 
سکته هاى قلبى و  مغزى نیز گفت: به محض اینکه زنجیره 
دو طرح 247 و 724 براى بیماران سکته هاى قلبى و مغزى 

ایجاد شد، اورژانس هم بستر خود را براى ارائه خدمت در 
این دو بخش مجهز کرد  و متخصص قلب نیز در دیسپچ 

حضور یافت.
کولیوند در ادامه با اشــاره به برنامه 724 بــراى بیماران 
سکته هاى مغزى اظهار داشــت: در این راستا باید تالش 
بیشــترى کنیم و باید خدمات بهتر و سریع ترى براى این 

بخش داشته باشیم.
سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به آموزش 14 
هزارنفر در بخش سکته حاد مغزى و در راستاى برنامه 724، 
افزود : در حال حاضر تعداد بیماران منتقل شده با کد 724، 

سه هزار و 493 مورد بوده است.

با 2 طرح 247 و 724 اورژانس 
آشنا شوید

شروع اعزام ها به مکه مکرمه 
از امروز

ثبت یک سکته در هر 5 دقیقه
وزیر بهداشت گفت: هر پنج دقیقه یک سکته در کشور به 
ثبت مى رسد. سید حسن قاضى زاده هاشمى ادامه داد: از 
هر دو بیمار یک نفر بر اثر سکته فوت مى کند و ضرورت 
دارد مردم نیز بیشتر مراقبت کنند و از وضعیت فشارخون 
و سالمتى خود اطالع داشته باشند. وى افزود: دو سوم 

مرگ و میر در جهان بر اثر سکته هاست.

مشموالن وام کمیته  امداد 
مددجویان دائمــى کمیته، فرزندان آنهــا و همچنین 
نیازمندان مى توانند از وام قرض الحسنه صندوق امداد 
والیت بهره مند شــوند. بنابراین گــزارش، نیازمندان 
مى توانند با مراجعــه به تمامى دفاتــر کمیته امداد که 
اطالعات و نشانى آنها در سایت emdad.ir قرار دارد، 

درخواست خود را ثبت کنند.

زبانى در ایران
 با 30 هزار واژه!

استان لرســتان پرونده ثبتى زبان «لکى» را به کمیته 
ثبت ملى میراث ناملموس ارائه کرد که با موافقت اعضا 
مواجه شد. زبان لکى یکى از زبان هاى بسیار قدیمى است 
و تعداد واژه ها در این زبان را تا 30هزار واژه اعالم کرده اند. 
در زبان لکى کنونى هنوز بسیارى از لغات، اصطالحات و 
واژه هاى موجود در زبان اوستا به همان شکل اولیه بدون 
هیچ تغییرى رایج و معمول هســتند. لکى زبانى است 
تقریبًا منظوم و مملو از اشعار، ضرب المثل ها، تمثیل ها 

وافسانه هاست.

سوختن 50 هکتار جنگل
 در آتش

على تیمورى، مدیرکل دفتر شــکار و صید ســازمان 
حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هفته گذشته حدود 
40 تا 50 هکتار از جنگل هاى منطقــه میانکاله دچار 
حریق شد،گفت: این آتش سوزى براساس سهل انگارى 
گردشــگران عبورى به وقوع پیوست و خوشبختانه به 
سرعت مهار شد و آسیبى هم به گونه هاى جانورى در این 
منطقه وارد نیامد. گفتنى است، این آتش سوزى وسیع بر 
اثر وزش شــدید باد، گرماى هوا، پوشش انبوه و وسعت 

منطقه گسترش پیدا کرد.

«نجف دریابندرى» 
ثبت ملى شد

نجف دریابندرى، نویســنده و مترجم نامدار، به عنوان 
«گنجینه زنده بشرى در میراث خوراك» ثبت ملى شد. 
نجف دریابندرى، متولد 1308 در آبادان، از مترجمان و 
نویسندگان صاحب سبک معاصر ایرانى است که تمام 
آثارش از اقبال خاص و عام برخوردارند. «کتاب مستطاب 
آشپزى، از سیر تا پیاز» عنوان یک کتاب آشپزى اثر نجف 
دریابندرى با همکارى همسر هنرمند فقیدش، فهیمه 

راستکار، است.

عقب ماندگى در 
گردشگرى پزشکى 

محمد رضا رضوانى، نایب رئیس انجمن علمى گردشگرى 
ایران با اشاره به اینکه ظرفیت هاى گردشگرى پزشکى 
ایران فراتر از منطقه و حتى آسیا و در تراز جهانى است، 
ادامــه داد: همانطور که در حوزه گردشــگرى از ترکیه 
عقب تر هستیم، در حوزه گردشگرى پزشکى نیز از این 
کشور همسایه جایگاه پایین ترى داریم، ولى ظرفیت و 
پتانسیل ایران در این حوزه بسیار باالست و جاى کار و 

جبران وجود دارد.

رتبه اول پیوند عضو
گزارش ها نشــان مى دهد ایران از نظر پیوند عضو از 
مرگ مغزى در منطقه مدیترانه شرقى که 21 کشور در 
آن حضور دارند، رتبه اول را دارد. بنا بر این گزارش سال 
گذشــته 870 پیوند از مرگ مغزى در کشور ثبت شده 
و به موازات افزایش پیوند کلیه از مرگ مغزى، ســایر 
پیوندها شامل پیوند کبد، قلب، قرنیه نیز در کشور رو به 

افزایش است.

چرك نویس

 براى دیدن بعضى آدم ها باید ســرمان را باال بگیریم و 
آنها را آن باالها ببینیم مثل «فرناز اسماعیل زاده» دختر 
سنگ نوردى که به قدرت اراده و توان بدنى خود متکى 

است و با یک طناب از دیواره هاى سنگى باال مى رود.
اســماعیل زاده در هیاهوى رســانه اى بســیارى از 
ورزش هــا و بــا وجــود هزینــه هــاى ورزش
 حرفه اى و قهرمانى، فشــار روحى و جســمى زیادى 
را در ســنگنوردى ســرعت متحمل شــده است اما 
حس خوب توانســتن و از پس ســختى هــا برآمدن 
همیشــه براى او ارزش تکرار نتایــج و رکوردها را به 
همراه دارد. زمانى که فرناز اســماعیل زاده در سکوت 
دچار مصدومیــت هاى مداوم شــده بــود، خیلى ها 
مى گفتند باید با ورزش قهرمانــى خداحافظى کند اما 
گوش دختر لر ســنگ نوردى ایران بــه این حرف ها 
بدهکار نبود و دوباره با قدرت بازگشــت و بازهم افتخار

 آفرید.
خودش درباره این شــرایط مى گوید: «من کارشناسى 
گیاه پزشــکى خوانده ام و ســال 2007 بود که براى 
نخستین بار در جام جهانى چین و بازى هاى داخل سالن 
آسیا ماکائو در همان سال سنگ نوردى کردم. بعد از آن 
یکى یکى مسابقات شروع شد و به کره جنوبى، جمهورى 
آذربایجان، آلمان، کانادا، قهرمانى جهان ایتالیا و اسپانیا 
و فرانسه، قهرمانى آسیا اندونزى سفر کردم. در کارنامه 
ام مدال هاى زیادى دیده مى شــود. من دو سال پیش 
در مسابقات ایالتى کانادا با زمان 9 ثانیه و 2 صدم ثانیه 
رکورد خود و سرعت دختران ایران را بهبود بخشیدم و 
اول شدم و سال گذشــته هم در کانادا نقره گرفتم. در 
کانادا دو بار رکورد زنان ایران را که متعلق به خودم بود با 

9 ثانیه ارتقا، بهبود بخشیدم.»
او در ادامه از یک چالش بزرگ حــرف مى زند. چالش 
با سنگ هاى ســرد: «من این چالش را خیلى دوست 
دارم. ضعف ها و برترى هاى ذهن و جسم انسان را به رخ

 مــى کشــد و بــه کســانى کــه بــراى رســیدن 

بــه آرزوهــاى شــان تــالش مــى کننــد و بــا 
عالقه بــه ســمت روبــه رو شــدن بــا چالــش ها
 مى روند ورزش سنگ نوردى را توصیه مى کنم. سنگ 
نــوردى هیجانش زیاد و خاص اســت. براى رســیدن 
به بهترین ها در زندگى باید فعالیت مســتمر داشــت و

 ســختى هــا را به جــان خریــد. باید به ســنگ جان 
بخشــید و بــا آن زندگــى کــرد و ایــن قــوه تخیل 
باید در ذهن ســنگ نــورد تا هــدف اصلــى نهادینه 
شــود. تمرکــز روى رونــد تکامــل و آموختــن 
بیشــتر.» او که دوســت ندارد زیاد درباره سقوط حرف 
بزند از لقبى کــه خارجى ها بــه او داده اند حرف مى زند 
مى گوید: «به من مى گویند دختر عنکبوتى. این لقب را 
سایت هاى خارجى پس از بازدیدهاى باالى فیلم صعود 
سرعتم در مسابقات قهرمانى جهان اسپانیا به من داده اند. 
گرچه معتقدم دادن لقب به افــراد کار را خراب مى کند، 
چون در ورزش قهرمانى هیچکــس و هیچ چیز مطلق 
نیســت. من ادعایى ندارم و فقط براى پیشرفت تالش

 مى کنم.»

«حق الناس یعنى حســاب و کتابى کــه در آن با مردم 
طرفیــم؛ بدهى که به مــردم داریم» براى «محســن 
شکوریان فرد»، فرهنگى باسابقه قمى، این جمله مثل 
یک تلنگر بوده؛ جمله اى که پاى منبر یک کارشــناس 
مذهبى شنیده و ته دلش لرزیده از این بدهى؛ همین شده 
که حاال دنبال دانش آموزانى است که در این سال ها در 
مدرسه او، در دورانى که او مدیر و معاون انضباطى بوده 
درس خوانده اند. مرداد که به نیمه هایش برســد، درست 
پنج ماه از وقتى که این معلم باسابقه، دنبال دانش آموزان 
ســابقش مى گردد مى گذرد. او از ایــن کار یک هدف 
بیشــتر ندارد؛ طلب حاللیت. جام جم آنالین با محسن 
شــکوریان فرد به بهانه همین حرکــت جالب توجه به 

گفتگو نشسته است.
آقاى شــکوریان فرد چندســاله 

هستید؟
تقریباً 48 سال دارم.

چند سال است که معلم هستید؟
26سال در آموزش وپرورش ســابقه دارم و چهار سال 
دیگر بازنشسته مى شوم. در یک دوره اى مدیر و معاون 
انضباطى بودم و االن مدت هاست که فقط معلم هستم؛ 

تقریباً از سال 81.
معلم چه مقطعى هستید؟

مقطع راهنمایى.
چه شــد به فکر حاللیت گرفتن از 

دانش آموزان تان افتادید؟
یکبار که پاى منبر یکى ازکارشناســان مذهبى نشسته 
بودم، شنیدم که «حق الناس یعنى حساب و کتابى که در 
آن با مردم طرفیم؛ بدهى که به مردم داریم.» این جمله 
واقعاً درآن لحظه من را تکان داد. بعد دیدم که حق الناس 
در آن دنیا حساب وکتاب مى شود و این حساب و کتاب 
اصًال راحت نیست، به همین دلیل به فکر جبران افتادم. 
بعد چون مرجع تقلیدم مقام معظم رهبرى هستند با دفتر 
ایشان تماس گرفتم و درباره این موضوع کسب تکلیف 
کردم و اینطور جواب شنیدم که اگر فکر مى کنید حقى 
برعهده دارید، باید از صاحبان حــق حاللیت بطلبید. از 
همان موقع شــروع کردم به حاللیت طلبیدن از دانش 

آموزانم.
چرا فکر کردید که حقى از آنها ضایع 

کرده اید؟
خــب باالخره در دنیــاى معلم - شــاگردى در فضاى 
مدرسه ها پیش مى آید که ناخواســته عصبانى بشویم، 
حرفى بزنیم، چیزى بگوییم و باعث ناراحتى دانش آموزى 
بشــویم. یا حتى به  منظور برقرارى نظــم وانضباط به 
بعضى ها ســخت بگیریم، با اینکه هیچکدام از اینها از 
روى عمد و دشمنى نیست اما باالخره حق الناسى است 
برگردن ما که من هم بعد از اســتفتائى که از دفتر مقام 
معظم رهبرى انجام دادم، سعى کردم تا جایى که مى توانم 

دانش آموزان سابقم را پیدا کنم و از آنها حاللیت بطلبم.

االن چه مدت اســت که این کار را 
انجام مى دهید؟

تقریباً پنج ماهى مى شود. البته قبل از این ماجرا هم بارها 
پیش آمده بود که دانش آموزان سابقم را در خیابان ببینم 
و سرصحبت باز بشود و من از آنها حاللیت بطلبم، حتى 
یک بار چند تا از آنها را در عراق دیدم وقتى براى زیارت 
به بین الحرمین رفته بودم، یا یکى دونفرشان را درصحن 
حرم امام رضا (ع) دیدم، اما این دفعه واقعاً با هدف گرفتن 

حاللیت دنبالشان مى گردم.
کسى را هم پیدا کرده اید؟

بله خیلى ها را پیدا کردم.
چطورى پیدا کردید؟

اسامى بعضى ها را که درذهنم بود روى کاغذ نوشتم، بعد 
شروع کردم دنبال آدرس خانه هایشان گشتم. بعد مثًال 
یکى از دانش آموزانم را پیدا کردم و از طریق او به دو نفر 
از دوستان دیگرش وصل شدم و خوشــبختانه االن از 

خیلى ها حاللیت طلبیده ام.
واکنش این دانش آموزها بعد از این 

همه سال چطور بود؟ 
تا حاال که همه واقعًا مثبت برخورد کرده اند. خیلى ها از 
دیدنم خوشحال شده اند. همه هم مى گویند که ما اصًال 
از آن روزها چیزى بــه دل نگرفته ایم که حاال بخواهیم 
حاللت بکنیم. تازه خیلى هایشــان گفتند که اگر شــما 
هم از ما اذیــت و آزارى دیدى ما را حــالل کن... حتى 

دانش آموزى بود که به  دلیل مشکالتى که براى مدرسه 
به وجود آورده بود، ازمدرسه  اخراجش کرده بودیم، من به 
سختى این دانش آموز را پیدا کردم و او آنقدر گرم با من 

برخورد کرد که خودم هم باورم نمى شد.
بیشــتر دنبــال دانش آمــوزان 

چه سال هایى مى گردید؟
ســال هاى 76 تا 80 که مدیر و معاون انضباطى بودم. 
در این ســال ها باالخره به علت مســئولیتى که داشتم 
برخوردهایى ناخواسته اى بین من و بچه ها به وجود آمده 

بود که دلم مى خواهد جبران کنم.
االن احتماالً همه آنها براى خودشان 

کار و زندگى دارند.
بله همه بزرگ شده اند.خیلى هایشان اصًال دیگر در قم 
زندگى نمى کننــد. درجریان همیــن ماجراى حاللیت 
گرفتن،  من تلفنى با چند تا از آنها در خارج از قم صحبت 
کردم. یکى از دانش آموزانم در شهر کرج بود، چند تا دیگر 
را در تهران پیدا کردم.حتى آدرس یکى از آنها را در شهر 

یزد گرفتم.
بعد از این همه سال، بچه ها شمارا 

یادشان مى آید؟
بله همه یادشــان بود. فقط یک نفر بود که اولش من را 

نشناخت که بعد از توضیحاتى که دادم یادش آمد.
از کارى که شــروع کردید رضایت 

دارید؟
بله... خیلى زیاد. احســاس راحتى وجدان دارم. شــاید 
باورتان نشــود اما وقتى به حق النــاس فکر مى کردم، 
بعضى شــب ها تا نزدیک هاى صبح خوابــم نمى برد، 
فکر مى کــردم آن دنیا چطور مى توانــم جوابگوى این 
همه دانش آموز باشــم. اما االن دیگــر وجدانم راحت 

است.
فکر مى کنید همه دانش آموزان این 

چندسال را بتوانید پیدا کنید؟
نه از خیلى هایشان خبر ندارم، اما از طریق همان استفتائى 
که انجام دادم به این تصمیم رسیدم که اگر کسى را پیدا 
نکردم، حق الناس او را به صورت رد مظالم بپردازم. مثالً  
یکى دانش آموزانم فوت کرده بود که در مورد ایشان رد 

مظالم انجام دادم.

یک مرد انگلیسى که به گفته کاربران به دلیل جراحى هاى 
زیبایى متعدد، شبیه به شیطان شــده است، براى عمل
 بینى اش به گفته خود وارد بهشت شگفت انگیز ایرانى یعنى 

جزیره کیش شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرد انگلیسى تبار که به 
علت انجام جراحى هاى زیبایى متعدد و غیر ضرورى چهره 
خود را به شکل بسیار تصنعى در آورده به شیطان انگلیسى 
در بین کاربران مشهور شده است چرا که به نظر آنها این 
جراحى ها نه تنها او را زیبا نکرده بلکه موجب کریه شدن 
چهره اش شده است. این مرد 34 ساله که «رودریگو آلوز» 

نام دارد، از شخصیت هاى تلویزیونى انگلیس است و پس 
از جراحى هاى بسیار، یکى دو روز قبل براى عمل جراحى 
بینى اش به جزیره کیش آمد و تصاویرى از این ســفر در 

صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
وى به دنبال انتشــار عکــس هایش درباره این ســفر 
نوشت: «کیش جزیره اى خیره کننده و دوست داشتنى با 
ورزش هاى آبى بســیار، آب  هاى شــفاف و گرم است، 
امیدوارم بتوانم بیشتر بمانم تا از این بهشت شگفت انگیز در 
ایران لذت ببرم.»گفتنى است ورود او به ایران با روز تولدش 

همزمان شده است.

در شرایط رکود بازار مسکن که معامله چند واحد نقلى و یا 
در نهایت با متراژ متوسط موفقیتى بزرگ براى مشاوران 
امالك محسوب مى شــود، خرید و فروش و فراگیرى 
آگهى هاى خانه هاى میلیاردى کمتر براى اذهان عمومى 
قابل پذیرش اســت، اما به نظر مى رسد این خانه ها هم 
متقاضیان خاص خود را دارند و این امر ارتباطى به رکود 

بازار هم ندارد.
در یک آگهى، آپارتمان نوســاز کلید نخورده الکچرى 
6 هزار و 570 مترى در منطقــه آجودانیه 164 میلیارد و 
250 میلیون به فروش مى رسد. این ساختمان 9 طبقه دو 
واحدى و هر واحد 365 متر است که چهار خواب مستر، 
استخر سونا جکوزى، البى، سالن اجتماعات، سالن جم و 

مجموعاً 50 پارکینگ دارد.
همچنین 370 متر آپارتمان تک واحدى در الهیه داراى 
چهار اتاق خواب، ســوئیت مجزا و ســرویس مستخدم 
جداگانه با البى مجلل، استخر، ســونا، جکوزى، سالن 
اجتماعات و همایش، متــرى 30 میلیون تومان قیمت 
دارد و در مجموع 11 میلیارد و صد میلیون تومان آگهى 

شده است.

هر متر مربع آپارتمان تک واحدى 230 مترى نوســاز 
سوپرلوکس در پاســداران با البى مجلل، متریال تمام 
برند، آشپزخانه فول فرنیش بوش و دو پارکینگ سندى 
12 میلیون تومان فروخته مى شود که مجموع قیمت این 

واحد مسکونى دو میلیارد 760 تومان است.
عمارت مجلل 390 مترى کامرانیه با چهار خواب، رویال 
سوئیت، سالن فلت بدون ستون، سقف هاى بلند، تراس 
گاردن، محوطه سازى هلندى، برکه و آب نما، دیوارهاى 

ابریشم کوب مشاعات ده میلیارد و 530 میلیون تومان 
به فروش مى رسد.

خانه دوبلکــس در قیطریه جنوبى با قدمت 20 ســال 
و متــراژ 162 متــر داراى ســه خواب یــک میلیارد و 
200 میلیــون تومــان آگهى شــده اســت. همچنین 
یک واحد 180 متــرى در برج ســولماز پونک با چهار  
خــواب یــک میلیــارد و 380 میلیون تومــان معامله

 مى شود.

معلمى که از صحبت هاى یک کارشناس مذهبى تکان خورد

 دنبال شاگردانم مى گردم و حاللیت مى طلبم

چالش یک ورزشکار ایرانى با سنگ سرد

دختر عنکبوتى
سفر رکورددار جراحى زیبایى به ایران

«شیطان» در کیش!

نگاهى به منازل سوپرلوکس و میلیاردى پایتخت

خانه هاى الکچرى!



0404استاناستان 3003 سال چهاردهمشنبه  14مرداد  ماه   1396

خبر

تجهیز آسایشگاه جانبازان 
به 130 تخت برقى

با پیگیرى فرماندار اصفهـان، 130 تخت برقى براى 
جانبازان مرکز فرهنگى توانبخشـى شـهید مطهرى 

اصفهان تهیه شد.
 با پیگیرى هاى فرماندار اصفهان و همت مدیرعامل 
شـرکت پاالیش نفت اصفهان، 130 دسـتگاه تخت 
برقى هـر یـک بـه ارزش 30 تـا 40 میلیـون ریال و 
مجموعاً پنج میلیارد ریال جهت رفاه جانبازان بسترى 

در این آسایشگاه تهیه شد.

اعزام زنان سرپرست خانوار 
به عتبات عالیات

160زن سر پرست خانوار اسـتان اصفهان به عتبات 
عالیات اعزام شدند .

 معاون امور فرهنگـى کمیته امداد امـام خمینى (ره)
اسـتان اصفهان با بیان ایـن مطلب گفـت: با کمک 
خّیران نیـک اندیش اسـتان  و به منظـور ارج نهادن 
بـه خانواده هـاى نیازمنـد و تقویـت باورهـاى دینى 
مددجویان تحت پوشـش ،160زن سرپرست خانوار 
در قالـب چهـار کاروان 40نفـره بـه عتبـات عالیات 

اعزام شدند.
کریـم زارع هزینـه اعـزام این زنـان را یـک میلیارد 
و 280میلیـون ریال اعـالم کـرد و افزود: ایـن زنان 
آسـیب پذیـر از مناطـق محروم غـرب استان،شـهر 
هرنـد و جرقویـه بـه ایـن سـفر زیارتـى اعـزام 

شدند .

تکذیب  طلب 6000 میلیاردى 
معدن منگنز از ذوب آهن

شـرکت ذوب آهـن در واکنش بـه اظهارنظـر احمد 
امیرآبـادى فراهانـى، عضـو هیئـت رئیسـه مجلس 
شوراى اسالمى مبنى بر اینکه مطالبه معدن منگنز از 
شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان شش هزارمیلیارد 
تومان است، با نادرست دانستن این رقم، تأکید کرد: 
طلب معدن منگنـز از ذوب آهن پنج میلیـارد و 200 
میلیون تومان اسـت که این طلب بـه تدریج درحال 

پرداخت است.
بنابر اعالم این شرکت، خرید ذوب آهن از این معدن 
همچنان ادامه دارد چرا کـه ذوب آهن خریدار اصلى 

محصول معدن منگنز است.

کارخانه بازیافت گلپایگان و 
خوانسار نیازمند زمین است

فرماندار خوانسار گفت: پروژه مجتمع آبرسانى گلسار 
رو به اتمام اسـت و اگر از نظر کارشناسى امکان دارد 
از این پـروژه یک انشـعاب بـراى کارخانـه بازیافت 

گرفته شود.
حسن شفعتى اظهارداشت: از سال 1383 پروژه احداث 
کارخانه بازیافت شـروع شد، اما مسـائل و مشکالت 
زیادى را با خود به همراه داشت و اگر همکارى چهار 
شهردارى، دو بخشـدارى و در مجموع همکارى این 
دو شهرستان با یکدیگر نبود رسیدن این پروژه به این 

مرحله امکانپذیر نبود.
وى ادامـه داد: مى توانیـم وام مناسـبى بگیریـم کـه 
سریع تر این پروژه به انتها برسد. همچنین در روزهاى 
اولیه هم گفتیم فضاى این زمین برایى چنین پروژه اى 
کم است، اما چون احساس مى کردند این کار شدنى 
نیست اعالم کردند، زمین کافى است، اما امروز براى 

توسعه نیازمند زمین هستیم.

آسفالت معابر فرعى
 منطقه یک به نیمه رسید

مدیر منطقه یک شـهردارى اصفهان گفت: آسفالت 
معابر فرعى منطقه یک تاکنون 50 درصد پیشـرفت 

داشته است.
حمید عصارزادگان با اشار ه به اینکه این پروژه تاکنون 
50 درصد پیشـرفت داشته اسـت، ادامه داد: آسفالت 
معابر فرعى منطقه با اعتبـار دومیلیارد و 500 میلیون 

تومان تا پایان سال جارى به پایان مى رسد.

رئیس جهاد کشاورزى شهرستان اصفهان گفت: تأخیر 
در رهاسازى آب پاییزه، 15 تا 20 درصد عملکرد کشت 
کشــاورزان شهرســتان اصفهان را با کاهــش روبه رو 

کرد.
احمد رضا صادقى ، گفت: شهرستان اصفهان در دهه هاى 
گذشته با مشکل خشکسالى دست و پنجه نرم کرد و به 
تبع آن بحران هاى اقتصادى و اجتماعى نیز رشد کرده 
اســت به گونه اى که مى توان گفت کمبود آب، مشکل 

اصلى در بخش کشاورزى است.
وى اظهارداشــت: در مواجهه با خشکســالى هاى پى 
در پى باید طرح هــاى صرفه جویى آب فعال شــود و 

در این زمینــه 200 حوضچه پرورش ماهى در شــرق 
اصفهان احداث شده است که با توجه به محدودیت منابع 
مالى مشــکالتى در این رابطه دیده مى شود و متأسفانه 
با ادامه روند خشکســالى، شــورى آب در حال افزایش 
اســت که باعث متضرر شــدن افراد در این بخش شده 

است.
وى ادامه داد: توسعه باغ هاى پســته با اشاره به تحمل 
باالى این درخت نسبت به خشکسالى و همچنین کشت 
زعفران در مناطق کوهســتانى با توجه به آب دهى کم 
این محصول با ارزش باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان 

کشاورزى به روش مطلوب را اجرایى کرد.

مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان گفت: کارگران 76 واحد صنعتى در اصفهان در سه 

رده سبز، زرد و قرمز پایش سالمت شدند.
احمدرضا پرنده اظهار داشــت: طرح ملــى «کاج» که به 
منظور پایش سالمت کارگران به اجرا گذاشته شد در استان 
اصفهان به صورت پایلوت در 76 واحد صنعتى اجرایى شده 
است. وى بیان داشت: در این طرح بین ده تا 15 شاخص 
سالمت از جمله فشار خون، کلسترول، سالمت روان، چربى 

و بهداشت و همچنین اعتیاد مورد آزمایش قرار مى گیرد.
پرنده گفت: کارگران در گروه هاى 20 نفره آموزش هاى 
الزم را دریافت کرده و در اجــراى طرح مذکور اطالعات 

وضعیت سالمت کارگران در سیستم ثبت شد و در نهایت 
کارت سالمت براى آنها صادر مى شود.

 مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان با بیان اینکه بر اســاس نتایج کارت ســالمت، 
وضعیت سالمتى کارگر به سه دســته تقسیم مى شوند، 
افزود: وضعیت سبز که نشانگر خود مراقبتى و ارتقاى سبک 
زندگى اســت. وضعیت زرد یعنى کارگر نیاز به مشاوره و 
اصالح ســبک زندگى دارد و وضعیت قرمز که فرد نیاز به 
مشاوره، درمان و اصالح اصولى سبک زندگى پیدا مى کند 
و مراقبت هاى اولویت دار براى حفظ سالمتى کارگر اعالم 

مى شود.

میزان عملکرد کشت اصفهان
15 درصدکاهش یافت

کارگران 76واحد صنعتى 
استان پایش سالمت شدند

اســتاندار اصفهان گفت: میزان مصرف آب به ازاى هر 
ُتن تولید در بخش صنعت این اســتان 65 درصد کاهش 

یافته است.
رسول زرگرپور اضافه کرد: در آب شرب استان اصفهان نیز 
میزان مصرف هر فرد به طور میانگین در شبانه روز از 180 

به 150 لیتر کاهش یافته است. 
وى با اشاره به اینکه بر اثر خشکسالى هاى اخیر 22 تا 25 
درصد سطح زیر کشت در اســتان اصفهان کاهش یافته 
است، تصریح کرد: به رغم خشکسالى، حجم تولیدهاى 
کشــاورزى کاهش نیافته است که نشــاندهنده بهبود 
وضعیت بهره ورى آب در بخش کشــاورزى و افزایش 

راندمان آبیارى در این استان است.

استاندار اصفهان تأکید کرد: احیاى حوضه آبریز زاینده رود 
با ایجاد آب جدید، صرفه جویى و ایجاد تعادل بین منابع و 

مصارف حوضه امکانپذیر است.
وى ادامه داد:حوضه آبریز رودخانه زاینده رود در سال هاى 
اخیر با پدیده خشکسالى، افزایش برداشت و سوء مدیریت 
منابع آب مواجه و در محل پایین دست در بیشتر ماه هاى 

سال با خشکى مواجه شده است. 
■■■

استاندار اصفهان در ادامه در بخش دیگرى از سخنانش 
با اشاره به میزان آتش سوزى مراتع طبیعى در این استان 
گفت: میزان آتش سوزى مراتع طبیعى استان اصفهان در 
چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

78 درصد کاهش یافته است.
وى تصریح کرد: آموزش، اطالع رسانى و خرید تجهیزات 
خاموش کننده آتش در کاهش میزان آتش سوزى در مراتع 

تأثیر داشته است.
وى افزود: بیشترین آتش سوزى مراتع طى ده سال گذشته 
در استان اصفهان را مربوط به سال هاى 89 و 95 عنوان 
کردکه بخشى از آن به پوشش گیاهى خوب مراتع در این 

دو سال باز مى گردد.
اســتاندار اصفهان به اعتبارات اختصاصى دستگاه هاى 
اجرایــى در ارتباط با مخاطرات طبیعى نیز اشــاره کرد و 
افزود: باید پیگیرى هاى الزم براى جذب و تخصیص این 

اعتبارات صورت گیرد.

کاهش 65 درصدى مصرف آب 
در واحدهاى تولیدى استان 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
شکایات ما پس از کشــمکش هاى فراوان به هیئت داورى 
ارسال شد و قرار بود رسیدگى شود، اما در حین این فرآیند یک 
مرتبه نامه اى از هیئت مرکزى مبنى بر تأیید آراء شهر اصفهان 

و دیگر شهرستان ها به دست ما رسید.
حجت االسالم والمسلمین احمد سالک افزود: بنده به عنوان 
خدمتگزار مردم وظیفه خود مى دانم که اطالعاتى را در اختیار 
مردم بگذارم و از حقوق و رأى مردم به عنوان حق الناس دفاع 
کنم، چراکه این امر وظیفه هیئت عالى گزینش استان اصفهان 
است. این نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به اینکه روند قانونى انتخاب هیئت عالى نظارت بر 
انتخابات استان ها در انتخابات به عهده هیئت مرکزى است 
که با رأى مردم در صحن علنى مجلس انتخاب مى شوند، 
گفت: بعد از آنکه این هیئت مرکزى در مجلس انتخاب شد 
این افراد هیئت هاى عالى اســتان ها را تشکیل داده سپس 
نمایندگان مجامع استان ها سه نفر را به عنوان هیئت نظارت 

بر انتخابات گزینش کردند.  
حجت االسالم والمسلمین سالک اضافه کرد: استان اصفهان 
آخرین استانى بود که هیئت عالى آن تشکیل شد اما زودتر 
از همه استان ها کار را شــروع کرد. وى با بیان اینکه پس از 
تشکیل دبیرخانه هیئت عالى در استان اصفهان 24 هیئت 
نظارت بر شوراى اسالمى شــهر و روستا در 24 شهرستان 
تشکیل شده و احکام مربوطه صادر و شوراهاى نظارت تعیین 
شدند، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست هایى از قبیل تعامل 
با نمایندگان استان اصفهان نامه اى به همه نمایندگان استان 
ارسال و از آنها درخواست کمک به هیئت نظارت کردیم به 
گونه اى که در شهرستان ها هر نماینده ده نفر و در شهرها شش 

نفر را براى همکارى معرفى کرد.

بررسى احراز صالحیت کاندیداها در هیئت 
نظارت بر اجراى انتخابات

حجت االسالم والمسلمین سالک در ادامه با بیان اینکه در 

احراز صالحیت کاندیداها تمام ضوابط قانونى رعایت شده، 
یادآور شد: پس از بررسى نهایى صالحیت ها نام افراد مردود 
به تهران اعالم شد و شــورایعالى نظارت پاسخگوى تمام 
شبهات در این زمینه بود، اما تعدادى از افراد رد صالحیت شده 
در تهران با مسئوالن مختلفى البى کردند و در نتیجه این 
امر به تأیید حدود 45 نفر از مردودین منجر شد. وى ضمن 
ابراز تأســف از تأیید افرادى که مشهور به انواع فساد مالى، 
ادارى، جنسى و... بوده اند، افزود: بنده در مقام قاضى نیستم 
اما زمانى که خود افراد به دفتر بنده آمدند و به فساد خودشان 
اعتراف کردند دیگر نیازى به قضاوت وجود ندارد، ولى جاى 
نگرانى وجود دارد که عده اى با سیاست بازى تأیید شدند و 
انسان باید غصه بخورد که سرنوشت کشور به دست چنین 
اشــرارى بیافتد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اســالمى با تأکید بر این مهم که حفظ آبروى انســان ها و 
پوشیدن عیوب مردم امرى واجب اســت، گفت: در برخى 
شهرستان ها این افراد را با رأى باال راهى شوراها کردند که 
بخش عمده این آراء در اثر جوسازى ها و غوغاساالرى هاى 

این افراد بود.
■■■

حجت االسالم والمسلمین سالک در رابطه با واکنش هیئت 
عالى استان نسبت به این تأیید صالحیت هاگفت: ما شکایت 
خود را به هیئت عالى مرکزى و رئیس مجلس رســاندیم و 
مدارك الزم را نیز که در اداره اطالعات، قوه قضائیه، نیروى 
انتظامى و... موجود بود منعکس کردیم و قرار بر این شد که 
در تهران در این موضوع تجدید نظر صورت گیرد و چنانچه 
هیئت داورى این اعتراض را بحق ببیند مى تواند فرد فاسد 

را مجازات کند.
■■■

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى پیرامون 
تخلفات انتخاباتــى با بیــان اینکه هیئت عالى اســتان 
شکایت هایى را در این خصوص به هیئت مرکزى ارائه داده، 
عنوان کرد: نتیجه این شکایات این شد که در بهارستان سه 
صندوق بازشمارى شد و با توجه به اینکه تعداد آراء زیادى 
تغییر کرد تصمیم بر آن شــد که کل آراء این شهرســتان 
بازشمارى شود و در نتیجه به جابه جایى برخى از کاندیداها 

منتج شد.

البیگرى هایى که نتیجه داد
حجت االسالم والمسلمین سالک در رابطه با تخلفاتى که در 
شهر اصفهان و دیگر شهرستان ها اتفاق افتاده بود نیز گفت: 
شکایات ما پس از کشمکش هاى فراوان به هیئت داورى 
ارسال شد و قرار بود رسیدگى شود، اما در حین این فرآیند 
یک مرتبه نامه اى از هیئت مرکزى مبنى بر تأیید آراء شهر 
اصفهان و دیگر شهرستان ها به دست ما رسید، بر این اساس 
من مى خواهم به مردم بگویم که ما تالش قانونى خود را 
انجام دادیم که مر قانون انجام شــود اما هیئت مرکزى با 

البى هاى فراوان قانون را زیر پا گذاشت.
وى افزود: پــس از آن یک پرونده قطــور از تخلفات ارائه 
شده به رئیس مجلس و یک شــکایت را به همراه 50 نفر 
از نمایندگان مجلس به اصــل 90 ارائه کردیم که در حال 

بررسى است هرچند که نتیجه آن معلوم نیست.

عده اى با سیاست بازى تأیید شدند
انتقاد نماینده اصفهان از روند انتخابات شوراها

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان گفت: 20 طــرح آب و فاضالب با اعتبارى 
بیش از 50 میلیارد ریال تا پایان سال جارى به اجرا 

در مى آید.
محمد حســین قرائتى اظهار داشــت: 54درصد از 
خانوارهاى روســتایى شهرستان فریدونشهر از این 

طرح ها بهره مند مى شوند.
وى احداث 45 کیلومتر خط انتقال تأمین آب از منابع 
پایدار در مجتمع روستایى قلعه سرخ و اجراى شبکه 
داخلى روستاهاى زیر مجموعه با پیشرفت فیزیکى 

70 درصد را از اقدامات انجام شده آبفار در فریدونشهر 
عنوان کرد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان از پیگیرى مطالعات آبرســانى به مجتمع 
روستایى پیشکوه از چشــمه تنگوله و  نیز آبرسانى 
به مجتمع روســتایى برف انبار از خروجى چشــمه 

لنگان  خبر داد.
وى خاطر نشان کرد: شرکت آب و فاضالب روستایى 
استان در حدود 70 درصد روستاهاى باالى 20 خانوار 

را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.

اجراى 20 طرح آبفار تا پایان سال جارى

سازمان اطالعات سپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان اعالم کرد: در ادامه برخورد قاطع اطالعات 
سپاه پاســداران انقالب اســالمى با عرفان هاى 
دروغین و جریان هاى منحرف در ســطح استان 
اصفهان، یکى از لیدرهاى اصلى عرفان کاذب حلقه 
به همراه 11 نفر از اعضاى این گروه در کالنشــهر 

اصفهان دستگیر شدند.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: سربازان گمنام 
امام زمان(عج) با چشــمان تیزبین خود برگزارى 
کالس هاى این جریان منحط در اصفهان را رصد 
و طى هماهنگى بــا مقام قضائى یکــى دیگر از 

گروه هاى عرفان حلقه را متالشى کرد.
در این اطالعیه همچنین تصریح شــده است: در 
این عملیات، به همراه دستگیرشدگان این عرفان 
نوظهور، اسناد انبوه و حائز اهمیتى از افراد این فرقه 

ضاله در استان اصفهان کشف و ضبط شد.
در بخش دیگرى از این اطالعیه تبیین شده است: 
«عرفان حلقه» که با نام «شعور کیهانى» نیز شناخته 
مى شود با ادعاهاى واهى همچون فرادرمانى، درمان 
بیمارى ها، شفابخشــى، جاذبه درمان و تشعشــع 
دفاعى، عــده اى از جامعه را به ســوى خود جذب 

مى کند و سبب انحراف عقیدتى آنها مى شوند.

دستگیرى یکى  از لیدرهاى اصلى عرفان حلقه در اصفهان

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان 
نجف آباد گفت: نجف آباد در حــوزه کانون هاى 
فرهنگى و هنرى مســاجد با فعالیت 87کانون، به 

عنوان منطقه ویژه استان شناخته شده است.
 اقبال صالحى اظهار داشت: در حال حاضر شاهد 
فعالیت 12گروه هنرى و نمایشى با مشارکت 150 
هنرمند در نقاط مختلف شهرستان هستیم که این 
مجموعه ها عالوه بر اجراى بیش از 400 شــب 
نمایش طى سال گذشته، موفق به کسب افتخارات 
متعددى نیز در این بخش در سطح استان و کشور 
شده اند. وى افزود: تمامى مؤلفه هاى تعریف شده 
فرهنگ و ارشاد در شهرستان فعال هستند که این 
ویژگى نجف آباد را به عنوان دومین شهرســتان 
اســتان از این لحاظ مطــرح کــرده و در حوزه 

کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد هم نجف آباد 
با فعالیت 87کانون، به عنوان منطقه ویژه اســتان 

شناخته شده است.
 رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان 
نجف آباد از فعالیت 18 مؤسســه قرآن و عترت و 
شــش مجموعه فرهنگى و هنــرى در نجف آباد 
خبر داد و بیان داشــت: عالوه بر مؤسسات قرآنى 
که فعالیت برخى از آنها به لحاظ زیرســاخت هاى 
فیزیکى و عملکرد در سطح کشور و استان مطرح 
است، در موضوع هیئت هاى تعزیه و شبیه خوانى 
نیز با ســاماندهى صورت گرفته و ثبت اطالعات 
مورد نیاز، تعداد ایــن مجموعه هــا از 41 به 21 
هیئت کاهش پیدا کرده و همزمان شوراى تعزیه 

شهرستان هم تشکیل شده است.

نجف آباد؛ منطقه ویژه استان در حوزه کانون هاى فرهنگى

قائم مقام وزیر راه و شهرســازى در طرح مسکن 
مهر گفت: اســتان اصفهان بعد از اســتان تهران 
بیشترین سهم مسکن مهر را در سطح کشور به خود 
اختصاص داده است و تا پایان مهرماه سال جارى 
پروژه هاى مسکن مهر این اســتان به جز پروژه 

فوالدشهر به اتمام مى رسد.
احمد اصغرى مهرآبادى اظهار داشت: ساخت و ساز 
واحدهاى مسکن مهر شهرستان خمینى شهر در 
سه سال گذشته به اتمام رسیده و مردم در خانه هاى 

تحویلى ساکن شده اند.
وى با بیان اینکه مشــکالتى در خصوص مسکن 
مهر این شهرســتان وجود داشــت که در جلسه 
شوراى مســکن خمینى شــهر در این خصوص 
مصوباتى نوشته شد، افزود: اســتان اصفهان بعد 
از استان تهران بیشترین ســهم مسکن مهر را در 
سطح کشور دارد که بالغ بر 160 هزار واحد است و 
تا پایان مهرماه سال جارى پروژه هاى مسکن مهر 

این استان به جز پروژه فوالدشهر به اتمام مى رسد 
و پرونده این طرح مسکن سازى در اصفهان بسته 

مى شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازى در طرح مسکن 
مهر با اشاره به مشکل مالیات و بیمه که در استان 
اصفهان به طور کامل حل نشده است، خاطرنشان 
کرد: براى هر واحد مسکن مهر مالیات 300 هزار 
تومان و بیمه هم براى هر متر مربع پنج هزار و 200 
تومان اســت که از مصوبات ســفر استانى رئیس 
جمهور وقت به این اســتان اســت و این مصوبه 

الزم االجرا بوده و هنوز ابطال نشده است.
وى با بیان اینکه رئیس جمهور تأکید بر اتمام طرح 
مسکن مهر تا پایان امسال دارد، اضافه کرد: وزارت 
راه و شهرسازى مســئول ساخت مدرسه، مسجد، 
کالنترى و ورزشگاه در شهرك هاى مسکن مهر 
نیست اما ناچاریم براى واحدهایى که ساخته ایم در 

احداث این مراکز خدماتى نیز قدم هایى برداریم.

پرونده مسکن هاى مهر اصفهان
 تا پایان مهرماه  بسته مى شود
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 پرواز حجاج اصفهانى 
به سوى خانه خدا

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: براى ایام 
حج امسـال فرودگاه بین المللى اصفهان میزبان شش 
هزار و 344 مسافر از استان هاى اصفهان و چهارمحال 

و بختیارى خواهد بود.
حسـن امجدى اظهارداشـت: پروازهاى حج فرودگاه 
اصفهـان از 12 مردادمـاه(دو روز پیش) برقـرار و طى 
این عملیات ها شـش هزار و 344 مسـافر به سرزمین 
وحى اعزام مى شوند. وى افزود: با برنامه ریزى و تدابیر 
انجام شده، فرودگاه اصفهان آمادگى الزم را دارد که به 
بهترین شکل ممکن نسبت به اعزام حجاج اقدام کند.

مدیـرکل فرودگاه هـاى اسـتان اصفهـان همچنیـن 
از راه انـدازى بخش حـج پرتـال فـرودگاه بین المللى 
شهید بهشـتى خبر داد و عنوان کرد: زائران و مدیران 
کاروان و آحـاد مـردم مى توانند بـا مراجعه بـه آدرس

 isfahan.airport.ir از اخبـار مربـوط به عملیات حج 
فرودگاه اصفهان و تغییرات پروازى مطلع شوند.

رشد 34درصدى بودجه 
عمرانى استان

محمد على طرفه، معاون عمرانى استاندارى اصفهان 
گفت: کل اعتبارات اسـتان اصفهان در سال 96 به جز 
اعتبارات ملـى،700 میلیـارد تومان بوده اسـت که در 
این میان بودجه عمرانى اسـتان افزایش 34 درصدى 

داشته است.

ممانعت مردم 
 از ساخت تصفیه خانه 

امیرحسـین حکمتیان، معاون بهره بردارى و توسـعه 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان طـرح فاضـالب 
فریدونشـهر را مهمترین طرح آبى این شـهر دانست 
و افزود: 40 درصد از شـبکه داخلى و 70 درصد از خط 

انتقال این طرح انجام شده است.
وى عـدم تخصیص ردیـف بودجـه و ممانعـت مردم 
روسـتاهاى همجوار از سـاخت تصفیه خانه را دو مانع 

بزرگ براى ادامه این کار برشمرد.
حکمتیان اهمیت منابع آبى منطقـه و نیز وجود برخى 
مسـائل فرهنگى و اجتماعى را مانع بزرگى بر سـر راه 
این طرح دانسـت و افزود: ایـن تصفیه خانـه با روش 
لجن فعال پیشـرفته، با هوادهى گسترده طراحى شده 
اسـت، اما طرح آن بعد از گذر از کمیسیون 215 و ثبت 
در دبیرخانه سازمان برنامه و بودجه، هم اکنون در این 

سازمان معطل ردیف دار شدن مانده است.

آغاز عملیات اجرایى 
پانزدهمین بازار کوثر 

مدیرعامل سازمان میادین شـهردارى اصفهان گفت: 
عملیات اجرایى پانزدهمین بـازار روز کوثر در منطقه6 
شهردارى اصفهان در شهرك شهید کشورى در دست 

اجراست. 
اصغـر کشـاورز راد اظهارداشـت: عملیـات اجرایـى 
پانزدهمین بازار روز کوثر با مسـاحت 8000 مترمربع و 
اعتبار 90 میلیارد ریال آغاز شده و در سال آینده تکمیل 

مى شود.

پر کشیدن قیمت مرغ در 
اصفهان

قیمت مرغ بار دیگر در اصفهان افزایش یافت.
رئیـس انجمن صنفـى کشـتارگاه هاى طیور اسـتان 
اصفهان مهمترین علـت این افزایش را، گران شـدن 
قیمت جوجه یک روزه عنوان کرد و گفت: جوجه یک 
روزه یکباره از هزار و 500به دو هزار و500تومان رسید.
حمیـد رضـا شـیخان، افزایـش قیمـت نهـاده هـاى 
ذرت و سـویا را از دیگـر دالیـل افزایـش قیمت مرغ 
در مـاه هـاى گذشـته دانسـت و تأکیـد کـرد: گرمى 
هوا و تلف شـدن جوجـه ها دلیـل این افزایـش نبوده

 است. 
وى با اشـاره به اینکه قیمت هرکیلو مـرغ در اصفهان 
به هشـت هزار و 700 تومان رسـیده اسـت،  افزود: با 
تمهیدات اندیشیده شده مرغ در روزهاى آینده کیلویى 

150 تومان ارزان مى شود.

خبر

نایب رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس با تأکید بر اینکه 
ظرف گرانى نان پرشــده و نباید نرخ نــان افزایش یابد، 
گفت: قیمت نان سنگک هزار و 500تومانى هم اقشار کم 
درآمد را در تنگناى اقتصادى قرار مى دهد، چه برسد به 
اینکه نرخ کنونى نان هم باز هم به سمت گرانى حرکت

 کند.
ناصرموســوى الرگانى درباره زمزمه گرانى نان اظهار 
داشت: نرخ نان هم اکنون دهک هاى کم در آمد جامعه را 

تحت فشار اقتصادى قرار داده است.
نماینده مردم فالورجــان در مجلس تصریح کرد: ظرف 
گرانى نان پرشده اســت، بنابراین به هیچ وجه نباید نان 

گران شود، زیرا دولت قبل از انتخابات ریاست جمهورى به 
مردم قول داده است که حامل هاى انرژى، سوخت و نان 

با افزایش روبه رو نشود.
وى افزود: هضم گران شدن نان براى مردم سخت است، 
زیرا قبل از انتخابات توســط دولت اعالم شد نان مردم 
گران نمى شود و ما انتظار داریم دولت به وعده هاى خود 

پایبند باشد.
موســوى الرگانى یادآور شــد: دو نرخى شدن نان تنها 
در روزهاى اولیه اجرایى این طــرح تأثیرى در افزایش 
کیفى نان داشــت اما هم اکنون این طرح نتوانسته تأثیر 

چشمگیرى بر روند کیفیت نان بگذارد.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان با اشاره به 
افزایش 200 مگاواتى مصرف برق در اصفهان در ســال 
جارى گفت: بیشترین مصرف برق را شرکت هاى فوالد 

مبارکه، ذوب آهن و سیمان  دارند.
رسول موسى رضایى ادامه داد: مصرف برق فوالد مبارکه 
از کل مصرف شهر اصفهان بیشتر است و طى جلساتى که 
با مدیر عامل فوالد داشتیم هماهنگى هاى الزم انجام شد 
و در ساعات پیک مصرف بر مصرف فوالد مبارکه کنترل 
داریم. وى بیان داشت: اصفهان جانشین دیسپاچینگ ملى 
تهران است و همچنین با توجه به اینکه قدرت نصب شده 
برق کشور دارد به 100 هزار مگاوات مى رسد دیسپاچینگ 

جدیدى در تهران در حال ایجاد اســت که به دلیل وجود 
تحریم ها دچار مشکل هستیم.

موســى رضایى با بیان وجود اختالف زیاد در مصرف در 
ساعات پیک و غیر پیک گفت: این اختالف زیاد است و در 
تالش هستیم این اختالف کم شود و آهنگ یکنواختى 
در مصرف برق ایجاد شــود. وى اضافه کــرد: نیروگاه 
خورشیدى 10 مگاواتى محمد آباد جرقویه در حال حاضر 
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدى کشور است و به دلیل وجود 
پتانسیل در استان، سرمایه گذار هاى خارجى جذب شده اند 
و در آینده نزدیک چند نیروگاه خورشیدى دیگر در استان 

ایجاد مى شود.

افزایش 200 مگاواتى 
مصرف برق در اصفهان

ظرف گرانى نان 
پرشده است

معاون قرآن و عترت اداره  کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان اصفهان گفــت: اولین مجمع 
مشترك قرآنى اســتان اصفهان که داراى مجوز 
از اداره تبلیغات اســالمى اســت، برگزار خواهد

 شد.
حجت االســالم و المســلمین ابوالفضل یعقوبى 
اظهارداشت: معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى برنامه ها و بسته هاى حمایتى خوبى 
براى فعالى  هاى قرآنــى دارد که در قالب حمایت 

آزمون هاى قرآنى انجام مى پذیرد.
وى با بیان اینکه امســال اولین مجمع مشترك 
قرآنــى اســتان اصفهان کــه داراى مجــوز از 
تبلیغات اسالمى اســت، برگزار خواهد شد، افزود: 
اتحادیه هایى که زیر نظر سازمان تبلیغات اسالمى و 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى فعالیت مى کردند 
مى توانند در انتخاباتى که به زودى انجام خواهد شد 

شرکت کرده تا ادغام اصولى انجام شود.
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان تأکید کرد: ادغام مورد نظر 
بر اساس مصوبه شوراى توسعه قرآنى کشور  انجام 
و به دنبال ادغامى که انجام مى شــود مجوزهاى 

الزم صادر خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین یعقوبى گفت: در سال 
95 درحدود دو میلیارد ریال به مؤسسات قرآنى که 
در آن قرآن آموز فعالیت داشته است کمک کرده ایم 
و در حال حاضر مؤسساتى که بیشترین آمار را ارائه 
کنند تخصیص بیشترى بر اساس قبولى نیز به آنها 

داده خواهد شد.

برگزارى مجمع مشترك قرآنى استان  

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد اردستان گفت: 
فعالیت این دانشگاه بر مبناى اقتصاد دانش بنیان و 

رویکرد فرهنگى، آموزشى و پژوهشى است.
جلیل عمادى افزود: یکى از راه هاى اداره دانشگاه 
کسب درآمد از دستاوردهاى علمى و پژوهشى براى 

کاستن از اتکا به شهریه دانشجویى است.
وى با بیان اینکه هشت هســته پژوهشى در این 
واحد فعال هســتند، خاطر نشــان کرد: 8 درصد 
بودجه دانشگاه صرف امور پژوهشى و دانش بنیان 

مى شود. 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اردستان گفت: براى 
استفاده از اقتصاد دانش بنیان اقدام به احداث گل 
خانه دوهزار متر مربعى با هزینه 680 میلیون ریال 
با هماهنگى بازار گل و گیاه اصفهان کرده ایم و در 
مرحله هاى اولیه بالغ بر ده هزار شاخه گل لیسیان 

توس پرورش و تولید شده است.
عمادى همچنین از پــرورش گیاهان دارویى هم 
چون آویشن و مغربى خبر داد و افزود: خوشبختانه 
این گیاهان با اقلیم این شهرستان همخوانى داشته 

و به تولید رسیده است. 

فعالیت دانشگاه آزاد اردستان 
بر مبناى اقتصاد دانش بنیان است

با تالش نیروهاى حفاظت و اطالعات دادگسترى 
اســتان یک کالهبردار حرفه اى دستگیر شد. به 
گزارش روابط عمومى دادگســترى کل اســتان 
اصفهان، احمد خسروى وفا، رئیس کل دادگسترى 
اســتان با اعالم ایــن خبر گفــت: در پى وصول 
گزارش هاى متعــدد در خصوص فــردى به نام 
«رضا.م» که بــا هویت جعلى اقــدام به ارتکاب 
جرائمى از جملــه کالهبــردارى، غصب عنوان 

دادستان، مشاور مقامات، قاضى پنهان، معرفى خود 
به عنوان وکیل کرده بود، وى تحت پیگرد قضائى 
قرار گرفت و بــا انجام اقدامات فنــى و عملیاتى 
نیروهــاى حفاظت و اطالعات دادگســترى کل 
استان این فرد شناســایى و در محل مخفیگاهش 

دستگیر شد. 
گفتنى است در مخفیگاه نامبرده مقادیرى مدارك 

جعلى کشف و ضبط شد .

کالهبردار حرفه اى در چنگال قانون

مرکز خدمات روانشناســى و مشــاوره دانشگاه 
اصفهان که با کمک خیــران و ناحیه یک آموزش 
و پرورش اصفهان تأســیس شده اســت،افتتاح

 شد.
رئیس ســازمان نظام روانشناسى و مشاوره استان 
اصفهان بابیان اینکه افزایش مراکز مشاوره باعث 
ارتقاى ســالمت روانى جامعه، کاهش بیکارى و 
ایجاد اشتغال پایدار مى شــود، افزود: تعداد مراکز 
مشاوره داراى مجوز در کشــور 324 مرکز است 

که از این تعداد 174 مرکز در تهران و 23 مرکز در 
اصفهان فعالیت دارند. 

ســاالر فرامــرزى فعالیت افراد غیــر متخصص 
در زمینه مشــاوره را یکى از معضل هاى مربوط 
بــه خدمات روانشناســى در کشــور بیــان کرد 
و گفت: شــکایت هاى زیــادى دربــاره فعالیت 
این افراد که تخصصى در رشــته مشــاوره ندارند 
به ســازمان نظام روانشناســى ارســال شــده

 است.

افتتاح مرکز خدمات روانشناسى و مشاوره
 دانشگاه اصفهان 

شـهردار اصفهان از بهره بردارى فاز اول شـهرك 
سـالمت بـا حضـور وزیـر بهداشـت در روز 17 
مردادمـاه 96 خبرداد. مهـدى جمالى نـژاد افزود: 
شـهرك سـالمت مـى توانـد الگویى براى سـایر 
سـرمایه گـذارى ها در بخـش بهداشـت و درمان 

باشد.

اجراى 1180 پروژه محله محور در 
شهر اصفهان

شـهردار اصفهان همچنین با تأکید بر اینکه شـهر 
اصفهان مـى تواند پیشـتاز در پروژه هـاى عمرانى 
باشـد، گفت: در شـهر اصفهان هـزار و 180پروژه 

محله محور داریم.
وى ادامـه داد: بنـا داشـتیم تـا هفتـه اى یکبـار 
پـروژه هـاى شـهرى اصفهـان را افتتـاح کنیـم 
اما در حـال حاضـر بـا پشـتکار، تالش جهـادى و 
جهش عمرانى هفته اى سـه بـار  افتتاح پـروژه ها 
انجـام مـى شـود. جمالـى نـژاد ایـن نویـد را هـم 

بـه شـهروندان اصفهانـى داد کـه در کنـار افتتاح 
پروژه هاى محله محور،  پروژه هاى بزرگ شهرى 

هم آماده بهره بردارى هستند.
■■■ 

وى در بخش دیگرى از سخنان خود اظهارداشت: 
شـهرى، مشـاغل  سـاماندهى  راسـتاى  در 

 پـروژه هـاى جنبـى شـهرك امیرکبیر طـى چند 
روز آینده افتتـاح مى شـوند و در روزهاى پیش رو 
همچنین مردم شاهد افتتاح پروژه هاى استقالل، 
اشـکاوند، پردیس هنر و پروژه هـاى تفریحى در 
ناژوان خواهنـد بود. شـهردار اصفهـان ادامه داد: 
کلنگ پردیـس خانواده نیز بـه زودى به زمین زده 

خواهد شد.
جمالـى نژاد یـادآور شـد: در حـال حاضـر آرزوى
 50 ساله شـهروندان اصفهان مبنى بر راه اندازى 
خط شـمال به جنوب مترو اصفهان برآورده شـده 
زیرا خط یک قطار شـهرى اصفهان تکمیل شـده 

و آماده مسافرگیرى است.

بهره بردارى از فاز اول شهرك سالمت 
با حضور وزیر بهداشت 

 مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرستان کاشان گفت: بخشى از ابزار و آثار کشف شده 
در کاوش هاى محوطه باسـتانى اسـترك و جوشقان در 

موزه ملى باغ فین کاشان به نمایش درآمد.
محسـن جاورى اظهار داشـت: پس از به پایان رسیدن 
فصل نخسـت گمانه زنى در محوطه باسـتانى جوشقان 
و استراك، بقایاى 18 تدفین شـامل چندین زن و مرد و 

شش کودك در این محوطه کشف شد.
وى افزود: دو مورد از این اجساد داراى تدفین عادى بود 
و بقیه به شکل تدفین مرده سـوزى متعلق به عصر آهن 
2 یعنى دوهزارو800 تا سه هزار و200 سال پیش بودند.

مدیر اداره میراث فرهنگى شهرسـتان کاشان شیوه این 

تدفین ها را یک سـنت خاص دوره آهن برشـمرد که در 
ایران و خاورمیانه نیز ناشناخته مانده است و ابراز داشت: 
از گورهاى تدفینى مرده سوزى بقایاى اندکى از وسایل 
ماننـد ظـروف سـفالى و مهره هاى سـنگى نیز کشـف 

شد.
وى اضافـه کـرد: همچنیـن به تازگـى نمایشـگاهى از 
ابزار کشف شـده در کاوش محوطه باسـتانى استرك و 
جوشقان افتتاح شده است که در آن وسایلى مانند کوزه و 
کاسه، رشته مهره از جنس صدف و عقیق، فنجان هاى 
دسته دار، درپوش با نقش کنده هندسى، مهر سلیندرى، 
کوزه هاى دسـته دار و تغارهاى بزرگ سفالى به نمایش 

درآمده است.

آثار باستانى 3200 ساله به موزه  کاشان رفت

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: نگرانى 
در مورد وجود فلزات سنگین در پســاب اصفهان وجود 

ندارد.
احمدرضا مصور با اشاره به اینکه طراحى، نظارت بر اجرا 
و خروجى تصفیه خانه ها بر عهده سازمان محیط زیست 
است، اظهار داشت: تاکنون این مراحل به شدت کنترل 
شده تا جایى که براى این پایش ها چیزى در حدود چهار 

میلیاد تومان هزینه شده است.
وى افزود: تمام ایــن هزینه ها براى این بوده اســت تا 
مطمئن شویم مى توان از این آب در حفظ و توسعه فضاى 

سبز استفاده کرد.
مصور تصریح کرد: نظــارت بر این موضــوع بر عهده 
سازمان محیط زیست است و در این مورد جاى نگرانى 

وجود ندارد.

وى پیش از این با اشــاره بــه تصفیه خانه هــاى تازه 
احداث شده شــهر اصفهان اظهارداشت: احداث تصفیه 
خانه هاى سپاهانشــهر و شاهین شــهر با همدلى همه 
مجموعه شهردارى2، 5، 6 و 12  شرکت آب و فاضالب 
و سپاه پاسداران و شهردارى شــاهین شهر انجام شده 

است.
مصور تأکید کرد: اکنون در آغاز یک تالش بزرگ براى 
رفع دغدغه 20 سال آینده شهر در تأمین منابع آب هستیم.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان توضیح داد: 
تصفیه خانه تکمیلى پساب سپاهان شهر آبیارى فضاى 
سبز سپاهان شــهرتا کوه صفه، مناطق 13، 6 و کمربند 

شرق با 140 لیتر درثانیه را تأمین مى کند.
مصور عنوان کرد: در این تصفیه خانه، پساب با بهترین و 
به روزترین روش ها تصفیه مى شود تا مشکل تأمین آب 

فضاى سبز جنوب شهر حل شود.
وى اظهارداشت: خطوط انتقال به طول 4/6 کیلومتر در 
این محور پیش بینى شده تا آب را به نقاط مختلف جنوب 

شهر برسانیم.
مصور اضافه کرد: با احداث این تصفیه خانه ها در حدود 
30 درصد از آب براى آبیارى فضاى سبز شهرى تا 30 سال 
بعدى تأمین مى شود که با این کار شهردارى اصفهان به 

سهم خودش در مورد کمبود آب همکارى کرده است.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان اضافه کرد: ما 
با اجراى این کار یکى از قطعه هاى پازل طرح جامع آب را 
اجرایى کردیم  تا یک قطره آب هم از اصفهان هدر نرود 
اما مسئوالن مربوطه هم باید در سطح استان چهار هزار 
حلقه چاه غیر مجاز را پلمب کنند تا این چرخه به صورت 

درست ادامه داشته باشد.

نگرانى بابت وجود فلزات سنگین 
در پساب اصفهان نیست

روز سه شنبه صورت مى گیرد؛

سـومین دوره بازرگانـان کوچـک به همت شـورایعالى 
جوانان اتـاق بازرگانـى اصفهان با حضـور 80 کودك و 
نوجوان در دو رده سنى شـش تا 18 سال  و در قالب  سه 

گروه  برگزار شد.
دوره آموزشى بازرگانان کوچک باهدف  آشنایى کودکان 
و نوجوانان با  مفاهیم اقتصـادى و کارآفرینى و آموزش 
بازرگانى در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار مى شـود و در 
طى دو سـال گذشـته سـه دوره این رویداد برگزارشده 

است.
ماهیـن نقـوى، مدیـر دوره بازرگانـان کوچـک اتـاق 
بازرگانى اصفهان در ایـن آیین گفت: در ایـن دوره  40 

سـاعت کالس براى گروه سـنى هفت تا12 سال و  22  
سـاعت کالس براى گروه سنى 13 تا 18سـال  برگزار 

شد . 
وى افـزود: انجـام چند تسـت  معتبـر جهانـى در حوزه 
خالقیت (تورنـس) ، هوش مالى (سـنجش ولخرجى)، 
مـدل رفتارشناسـى (دیسـک) و تسـت گالسـر از 

شرکت کنندگان گرفته شد.
وى تصریـح کـرد: در ایـن دوره کارآفرینـى و کسـب 
کار،اخـالق کسـب وکار و کار تیمى، بازى کسـب وکار، 
خالقیـت و حل مسـئله  و هـوش مالـى به کـودکان و 

نوجوانان شرکت کننده آموزش داده  شد.

اتاق بازرگانى اصفهان 
میزبان  سومین دوره بازرگانان کوچک 

معاون شهردار اصفهان اعالم کرد:

تعقیـب قضائى سـارقان کودك مشـهدى در دسـتور کار 
دادسـراى اصفهان قرار گرفت.به گـزارش روابط عمومى 
دادگسترى کل استان اصفهان، دادستان عمومى و انقالب 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: با پیدا شدن کودك ربوده 
شده مشـهدى در اصفهان پرونده قضائى آن در شعبه 24 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان تشکیل شد 
و تحقیقات مقدماتى و تعقیب کیفرى متهمان این پرونده 
در دسـتور کار قرار گرفت. حسـن رحیمى افـزود: اینگونه 
جرائم که امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار مى دهد با برخورد 
قاطع و سریع دستگاه قضائى همراه خواهد بود و مجرمان 
آن هیچگونه حاشـیه امنى نخواهند داشت و اشد مجازات  

قانونى در خصوص آنها اعمال خواهد شد.

سارقان «ملیکا»، تحت 
تعقیب دادسراى اصفهان
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ابالغ راى
کالسه پرونده:311/96 ش.ح5 شــماره دادنامه:744-96/05/03 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مرتضى ســلطانى به نشانى نجف آباد خ 15خرداد 
جنوبى کوچه بصیر پالك79 خواندگان 1.جواد مانده على2.علیرضا هاشمى فرد به نشانى 1.آزادگان 
مسکن مهر-بلوك17 طبقه اول. 2.مجهول المکان بخواسته: انتقال سند گردشکار: پس از ارجاع 
به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دعوى آقاى مرتضى سلطانى بطرفیت 1.جواد مانده على2.علیرضا هاشمى فرد به خواسته تقاضاى 
صدورحکم الزام خواندگان به انتقال سند یکدستگاه پژو405 مدل جى ال ایکس بشماره شهربانى 
53-371 ب 56 مدل 83 به رنگ عنابى بانضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیرتادیه. شورا ازتوجه به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مدارك تقدیمى ایشان من جمله استعالم مورخ 96/02/26 
اداره راهور که حکایت از مالکیت خوانده ردیف دوم مى نماید و قولنامه مورخ 94/04/22 فى مابین 
خواهان و خوانده ردیف اول و نظربه اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى درجلسه حاضرنگردیده 
و الیحه اى نیزارائه ننموده است، شورا دعوى خوانده را مقرون به صحت تلقى و مستنداً 220 و 221 
قانون مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور 
دردفترخانه اسنادرســمى و انتقال قطعى و رســمى اتومبیل فوق الذکر بنام خواهان و محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخــت مبلغ صدونود هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرســى و پرداخت 
همزمان (باانتقال سند) مبلغ هشتصدهزارتومان توسط خواهان به خوانده ردیف اول، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین 
شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگسترى شهرستان نجف 

آباد  مى باشد. م الف5381-مسیبى-قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/109 
ابالغ راى

کالسه پرونده:120/96 شــماره دادنامه:509-96/05/02 تاریخ رســیدگى: 96/04/28 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بیژن گوروئى یزدانشهر-بلوار 
توحید یک پالك195 کدپســتى 8519643611 خوانده: رضاابراهیمى مجهول المکان خواسته: 
الزام به تنظیم سندرســمى اتومبیل با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دادخواســت بیژن گوروئى بطرفیت 
رضاابراهیمى به خواسته الزام خوانده به تنظیم سندرســمى خودرو از نوع سمند بشماره انتظامى 
43 ایران557 ص 23 مقوم به .... ریال به انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله بدین توضیح که 
(وکیل) خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته است: طبق قولنامه مورخ 1391/02/20 خودرو 
سمند بشماره انتظامى 43 ایران557 ص 23 را خریدارى نموده و کل مبلغ ماشین را پرداخت نموده 
ام و طبق دادخواست درخواست رســیدگى دارم. خوانده با وصف ابالغ قانونى درجلسه حضور پیدا 
نکرده و نسبت به مســتندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته، دادگاه نسبت 
به مالکیت خوانده از پلیس راهور استعالم، که اعالم نموده است خوانده رضا ابراهیمى مالک رسمى 
خودرو موصوف مى باشــد. شــورا با احراز رابطه معاملى بین متداعیین و استعالم مذکور دعواى 
مطروحه را ثابت و صحیح دانســته، ضمن رد دعوى مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از قانون 
آئین دادرسى مدنى نسبت به خوانده رضا ابراهیمى به استناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى 
خوانده رضا ابراهیمى را به تنظیم سندرسمى خودرو موصوف با حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى 
درحق خواهان محکوم مى نماید و به استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسى 
مدنى خوانده رضا ابراهیمى را به پرداخت هزینه دادرسى که محاسبه آن با اجراى احکام است درحق 
خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض دراین شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم 
عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. /م الف:5373- قلى زاده -قاضى شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/110 
اجرائیه

 شماره اجراییه :9610423730200249 شماره پرونده: 9509983730201218 شماره بایگانى 
شعبه: 951227 مشخصات محکوم له: اعظم سلطانیان تیرانچى فرزند اکبر نشانى: اصفهان-نجف 
آباد-آزادگان فاز3 فرعى9 روبروى مدرسه ایثار پالك18 مشخصات محکوم علیه:بهمن اله بخشى 
به نشانى مجهول المکان. مشخصات نماینده قانونى محکوم له: محمد لطفى جالل آبادى فرزند 
فتح اله به نشــانى اصفهان نجف آباد خ امام خمینى بعدازچهارراه شهردارى نبش کوچه شهامت 
ط فوقانى وکیل اعظم ســلطانیان تیرانچى. محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى 
حکم مربوطه به دادنامه شــماره 9609973730200107 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
پانصدمیلیون ریال، بابت اصل دین و پرداخت هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیر درتادیه 
مبلغ یادشده برابر تورم شاخص بانک مرکزى ازتاریخ تقدیم دادخواست و حق الوکاله طبق تعرفه 
که محاســبه آن بااجراى احکام اســت درحق محکوم له به انضمام پرداخت مبلغ 25/000/000 
ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى بــه هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 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:5361-قلى زاده رئیس شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /5/111 
اجرائیه

شماره اجراییه:9610423731500156 شماره پرونده: 9509983731501009 شماره بایگانى 
شعبه: 951023 مشخصات محکوم له: صادق کیانى فرزند اسماعیل نشانى: اصفهان-نجف آباد-

فلکه امام حسین بلوار پرستار خ پنجم شــرقى پ16 مشخصات محکوم علیه:مهندالمکاصیص به 
نشانى مجهول المکان. مشخصات نماینده قانونى محکوم له: 1.نداقادرى نجف آبادى فرزند جعفر 
2.جعفرچرغان فرزند عبدالرزاق به نشانى نجف آباد خ امام خمینى چهارراه شهردارى جنب بانک 
ملى مرکزى مجتمع نخل طبقه دوم واحد2 وکالى صادق کیانى. محکوم به: بسمه تعالى بموجب 
درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به دادنامه شــماره 9609973731500161 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال، بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر درتادیه 
بر مبناى شاخص اعالمى ازســوى بانک مرکزى ازتاریخ تقدیم دادخواست تازمان اجرا و هزینه 
دادرسى به میزان 2/497/500 تومان و حق الوکاله به میزان 19/200/000 ریال درحق محکوم 
له اجرایى و پرداخت مبلغ 37/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد. 3- مالى معرفى کند
 که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همــه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعســار به 
ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت 
مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى 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 احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو 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 شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکــوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف:5371- شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/ 5/112 
مزایده

 در پرونده کالسه 950512 اجرایى و به موجب دادنامه 243-95 صادره از شعبه اول حقوقى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى علیرضا ربانى محکوم است به پرداخت 133/265/605 تومان بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 26/500/000 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رســمى دادگسترى منتخب آقاى حیدرحیدرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده 
است. یک واحد آپارتمان به نشان نجف آباد خ منتظرى شهرك بهاران کدپستى 85138-84555 
بلوك 13 واحد 88 محل موردنظر داراى 86/21 مترمربع عرصه و 86/21 مترمربع بنا مى باشــد 
ملک فوق داراى پالك ثبتى 902/3583 ثبتى 11ثبت اصفهــان آپاترتمان مذکور درطبقه دوم با 
حق اســتفاده از پارکینگ و انبارى بصورت شش دانگ بشــماره فرعى 3583 و 902 اصلى مجزا 
شده از 3539 فرعى از اصلى مذکور قطعه 5 ناحیه 4 مى باشد با درنظرگرفتن کلیه عوامل موثر به 
میزان 1/150/000/000 ریال معادل یکصد و پانزده میلیون تومان ارزیابى گردیده است. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/06/06 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/

ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف :5360مدیراجراى احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى 
نجف آباد/ 5/113 

حصر وراثت
الهه عزیزى علویجه داراى شناســنامه شــماره 1271943913 به شــرح دادخواست به کالسۀ 
1492/96ح10 از این شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
که شــادروان ناصر عزیزى علویجــه بشناســنامه 179 در تاریــخ 95/11/3 اقامتــگاه دائمى 
خود بدرود زندگــى گفته ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- الهــه عزیزى 
فرزنــد ش.ش کدملــى 1271943913، 2- فائــز عزیزى فرزنــد کدملــى 1272552804، 
3- مهرالســادات علوى باالمعالى همســر ش.ش 7060، 4- کفایت خناســى مادر ش.ش 970 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبــه آگهى مى نماید

 تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14246 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/5/373
حصر وراثت

فاطمه ســادات  عشقى داراى شناسنامه شــماره 938 به شرح دادخواســت به کالسۀ 1493/96 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان مهدى 
عمرانیــان اصفهانــى بشناســنامه 42671 در تاریــخ 96/4/11 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود 
زندگى گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 فرزند و همســر بــه نام ذیل: 
1- جلیــل عمرانیان اصفهانــى ش.ش 10195 فرزنــد 2- جاوید عمرانیــان اصفهانى ش.ش 
2282380-127 فرزنــد 3- راهیــل عمرانیــان اصفهانــى ش.ش 2-026002-127 فرزند 
4- فاطمه ســادات عشــقى ش.ش 938 همســر متوفى اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتى

 درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 

از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 14245 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/374

حصر وراثت
احمــد علینقیان با وکالت مســیح براتى داراى شناســنامه شــماره 8 به شــرح دادخواســت به 
کالســۀ 1524/96ح10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان ســیده صدیقــه ســیدقلعه بشناســنامه 142 در تاریــخ 96/2/25 اقامتگاه 
دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- احمد 
علینقیــان فرزنــد ش.ش 8، 2- فاطمه علینقیــان فرزنــد ش.ش 174، 3- عفــت علینقیان 
فرزند ش.ش 82، 4- عــزت علینقیان فرزنــد ش.ش 721  اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 14244 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/375
حصر وراثت

نصراله هنرمند عاشــق آبادى داراى شناســنامه شــماره 2698 به شــرح دادخواست به کالسۀ 
1523/96ح10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نعمت اله هنرمند بشناسنامه 1984 در تاریخ 95/12/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- یداله هنرمند عاشق آبادى فرزند ش.ش 48، 2- سیف 
اله هنرمند عاشق آبادى 2576، 3- نصراله هنرمند عاشق آبادى فرزند ش.ش 2698، 4- مرتضى 
هنرمند عاشق آبادى فرزند ش.ش3306، 5- ابراهیم هنرمند عاشق آبادى فرزند ش.ش 4051، 
6- على رضا هنرمند عاشق آبادى فرزند ش.ش 22591، 7- آقا میرزا هنرمند عاشق آبادى فرزند 
ش.ش 647، 8- مهرى هنرمند عاشق آبادى فرزند ش.ش 22590، 9- محترم آقا حسینى همسر 
ش.ش 84 اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14237 شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/376 /5
حصر وراثت

حسن سمیرمى زاده داراى شناسنامه شماره 61024 به شرح دادخواست به کالسۀ 1487/96ح10 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد سمیرمى 
زاده بشناسنامه 2448 در تاریخ 96/4/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- آرزو مصحلى نیا همسر ش.ش 7178، 2- سادات رجائى اصفهانى 
مادر ش.ش 843،  3- حسن سمیرمى زاده پدر ش.ش 61024 اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 14235 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/377
حصر وراثت

اکبر شیران داراى شناسنامه شماره 43847 به شرح دادخواست به کالسۀ 1462/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله شیران بشناسنامه 
638 در تاریخ 95/11/26 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر، شش دختر، همسر: 1- اکبر شیران به ش 43847 فرزند، 2- اصغر شیران 
به ش 47086 فرزند، 3- علیرضا شیران به ش 50774 فرزند 4- صدیقه شیران به ش 1594 فرزند 
5- زهرا شیران به ش 4353 فرزند 6- گیتى شــیران به ش 6206 فرزند 7- مریم شیران به ش 
75764 فرزند 8- فریبا شیران به ش 3617 فرزند 9- فرشته شیران به ش 3695 فرزند 10- طلعت 
نور ى لنجان به ش 32 همسر، اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14233 شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/378
حصر وراثت

فاطمه مرادى رنانى داراى شناسنامه شماره 49 به شــرح دادخواست به کالسۀ 1467/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى مرادى 
رنانى بشناسنامه 213 در تاریخ 96/2/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک دختر، همسر: 1- مرضیه مرادى به ش 1-244404-127 فرزند، 
2- فاطمه مرادى رنانى به ش 49 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14231 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/379 /5
حصر وراثت

صغرى طحان طرقى داراى شناسنامه شماره 142 به شرح دادخواست به کالسۀ 1466/96از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى بنده بشناسنامه 
54691 در تاریخ 93/10/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پدر و مادر: 1- صغرى طحان طرق ى به ش 142 مادر، 2- على بنده به ش 1415 
پدر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14229 شــعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/5/380
حصر وراثت

حسین زمانى استکى داراى شناسنامه شــماره 789 به شرح دادخواست به کالسۀ 1460/96ح10 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طوران حبیبى 
بشناســنامه 11 در تاریخ 96/2/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- حسین زمانى اســتکى فرزند ش.ش 789، 2- نصرت زمانى استکى 
فرزند ش.ش 727  اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14227 شعبه 10 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/381
حصر وراثت

زهره واعظى شــاهزاده على اکبرى داراى شناسنامه شماره 165 به شــرح دادخواست به کالسۀ 
1494/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید محى الدین عمادى بشناسنامه 1270617958 در تاریخ 93/7/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهره واعظى شاهزاده على اکبرى 
مادر ش.ش 165، 2- ســید کرامت اهللا عمادى پدر ش.ش 4 اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف:  14225 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/382
حصر وراثت

فروزان محمدى داراى شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسۀ 1476/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم صدیقى قلعه آقائى 
بشناسنامه 8 در تاریخ 93/2/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- فروزان محمدى چمطاقى به ش 12 همسر 2- ساره صدیقى به ش 4117 
فرزند 3- فرشته صدیقى به ش 399 فرزند 4- فاطمه صدیقى قلعه آقائى به ش 1 فرزند 5- طاهره 
صدیقى قلعه آقائى به ش 1270220659 فرزند 6- معصومــه صدیقى قلعه آقائى به ش 7 فرزند 
7- اســماعیلى صدیقى قلعه آقائى به ش 157 فرزند 8- رسول صدیقى قلعه آقائى به ش 6 فرزند 
9- جالل صدیقى قلعه آقائى به ش 1 فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14243 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/383
حصر وراثت

قلى دوویسى موگوئى داراى شناسنامه شماره 221 به شرح دادخواست به کالسۀ 1480/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد دویستى موگوئى 
بشناســنامه 255 در تاریخ 96/3/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو برادر، دو خواهر، همســر: 1- قلى دوویسى موگوئى به ش 221 برادر 
2- محمدقلى دویستى موگوئى به ش 2 برادر 3- عصمت دوویستى به ش 324 خواهر 4- عشرت 
دویســتى موگوئى به ش 15 خواهر 5- ریحان مؤمنى به ش 297 همسر  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 14242 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/384

حصر وراثت
گل پسند مختارى داراى شناسنامه شــماره 1411 به شرح دادخواســت به کالسۀ 1507/96 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه دیجور 
بشناسنامه 4 در تاریخ 94/8/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به هفت دختر، همسر: 1- شهین مختارى به ش 1807 فرزند 2- اعظم مختارى بنى 
به ش 2757 فرزند 3- زهرا مختارى بنى به ش 819 فرزند 4- طلعت مختارى بنى به ش 1976 
فرزند 5- گل پسند مختارى بنى به ش 1411 فرزند 6- پرى مختارى به ش 17 فرزند 7- سلب ناز 
مختارى به ش 1329 فرزند 8- حسینعلى مختارى بنى به ش 621 همسر  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 14241 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/385

حصر وراثت
اصغر تقى یار داراى شناسنامه شماره 297 به شرح دادخواســت به کالسۀ 1503/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا تقى یار بشناسنامه 
214 در تاریخ 96/1/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار پسر و چهار دختر و یک همسر دائمى: 1- اصغر تقى یار ش.ش 297 فرزند 2- محسن 
تقى یار ش.ش 287 فرزند 3- مهدى تقى یار ش.ش 192 فرزنــد 4- على تقى یار ش.ش 330 
فرزند 5- فاطمه تقى یار ش.ش 396 فرزند 6- زهــره تقى یار ش.ش 517 فرزند 7- مهرى تقى 
یار ش.ش 439 فرزند 8- هاجر تقى یار ش ملى 1271413299 فرزند  اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 14240 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/386

حصر وراثت
مصطفى جمشــیدى داراى شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواســت به کالسۀ 1496/96ح10 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه طالبیان 
بشناســنامه 513 در تاریخ 94/8/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمود جمشــیدى فرزند ش.ش 16309، 2- احمد جمشیدى فرزند 
ش.ش 16310، 3- مصطفى جمشــیدى فرزند ش.ش 9، محمدمهدى جمشیدى فرزند ش.ش 
545، 5- قاسم جمشیدى فرزند ش.ش 200، 6- صائب جمشــیدى فرزند ش.ش 52261، 7- 
معصومه جمشــیدى فرزند ش.ش 17441، 8- طاهره جمشیدى فرزند ش.ش 64، 9- حبیب اله 
جمشیدى فرزند ش.ش 271  اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14239 شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/387
حصر وراثت

محسن جاویدان داراى شناسنامه شماره 900 به شرح دادخواست به کالسۀ 1465/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان منیر هاشمیان اصفهانى 
بشناســنامه 360 در تاریخ 96/2/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به دو پســر و یک دختر: 1- مجید جاویدان به ش 144 فرزند 2- محسن 
جاویدان به ش 900 فرزند 3- فروغ جاویدان به ش 1055 فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 

متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 14238 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/388

حصر وراثت
عباسعلى اخالقى بوزانى داراى شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کالسۀ 1479/96ح10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا اخالقى 
بوزانى بشناسنامه 156 در تاریخ 95/6/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1- على اخالقى بوزانى فرزند ش.ش 454، 2- عباســعلى اخالقى 
بوزانى فرزند ش.ش 35، 3- جمشــید اخالقــى بوزانى فرزند ش.ش 469، 4- یوســف اخالقى 
خوراســگانى فرزند ش.ش 1090، 5- حســنعلى اخالقى بوزانى فرزند ش.ش 1450، 6- ایران 
اخالقى خوراسگانى فرزند ش.ش 6، 7- سکینه اخالقى بوزانى فرزند ش.ش 1، 8- زهرا اخالقى 
بوزانى فرزند ش.ش 536، 9- مریم اخالقى بوزانــى فرزند ش.ش 30، 10- رقیه اخالقى بوزانى 
همسر ش.ش 10 اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14234 شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/390 /5
حصر وراثت

الهام سادات حسینى داراى شناسنامه شماره 54102 به شرح دادخواست به کالسۀ 1514/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا عسکرى ده چى 
بشناسنامه 27282 در تاریخ 96/1/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پسر، پنج دختر، همسر، مادر: 1- طاهره حسینى بهارانچى به ش 1684 
فرزند 2- الهه السادات حسینى به ش 12173 فرزند 3- سید راضیه حسینى به ش 23013 فرزند 
4- الهام سادات حسینى به ش 54102 فرزند 5- مریم السادات حسینى به ش 127-175633-1 
فرزند 6- سید منصور حسینى به ش 8074 فرزند 7- سید روح اله حسینى بهارانچى به ش 9960 
فرزند 8- سید ناصر حسینى به ش 2522 فرزند 9- سید احمد حسینى به ش 41 همسر 10- صدیقه 
کاملى دهچى به ش 141 مادر  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14232 شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/391
حصر وراثت

مرتضى عکاف زاده داراى شناسنامه شــماره 32991 به شرح دادخواست به کالسۀ 96//1521 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا عکاف زاده 
بشناسنامه 23291 در تاریخ 24 /93/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 فرزند به نام ذیل: 1- مسعود عکاف زاده به ش 200 فرزند 2- مرتضى 
عکاف زاده به ش 32991 فرزند والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14230 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/392
حصر وراثت

محمد رمضانى داراى شناسنامه شماره 3783 به شرح دادخواست به کالسۀ 1527/96ح10 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هوشنگ رمضانى 
بشناســنامه 394 در تاریخ 94/1/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمد رمضانى فرزند ش.ش 3783، 2- على ر مضانى فرزند ش.ش 
1793 اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14228 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/5/393
حصر وراثت

سعید قدوسى دهنوى داراى شناسنامه شماره 821 به شرح دادخواست به کالسۀ 1473/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیده زارعت کار 
دهنوى بشناســنامه 2359 در تاریخ 95/10/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، پنج  دختر، همسر: 1- سعید قدوسى دهنوى به ش 821 
فرزند 2- رسول قدوســى دهنوى به ش 3814 فرزند 3- فریده قدوسى دهنوى به ش 72 فرزند 
4- پرتو قدوسى دهنوى به ش 2799 فرزند 5- الهام قدوسى دهنوى به ش 492 فرزند 6- مژگان 
قدوسى به ش 105 فرزند 7- زهره قدوسى دهنوى به ش 26 فرزند 8- محمدعلى قدوسى دهنوى 
به ش 2127 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 14226 شعبه 10 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/394
اجراییه

 شماره 1081/95 ش ح2 به موجب راى شماره 59 تاریخ 96/01/29 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سجادحسینى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 191/700/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/056/000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چکها 282638- 95/08/30 
به مبلغ هشــتاد و دو میلیون و ســیصد و پنجاه هزار ریال و 282637-95/07/30 به مبلغ هشتاد 
و دومیلیون و ســیصدوپنجاه هزار ریال و 282636-95/07/10 به مبلغ بیســت و هفت میلیون 
ریال لغایت اجراى حکم و حــق الوکاله وکیل و همچنین محکوم علیــه محکوم به پرداخت مبلغ 
9/585/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشــد. محکوم له: امیر کاوه با وکالت سیدمحمدعلى 
بنى هاشم به نشــانى: اصفهان چهارراه نورباران ابتداى خ شــریف واقفى جنب بانک ملى. ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.  م الف:5344-شــعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 5/423
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730100443 شماره پرونده: 9509983730100973 شماره بایگانى 
شــعبه: 950986 خواهان: محمد على ادریس ارانى فرزند حسین به نشانى اصفهان- نجف آباد- 
چهارباغ خ سپهرى ك ادریســى خواندگان:1. ایمان آصفى نژاد فرزند یداله 2.شرکت برین کاران 
فردوس3.احمد تاج میرى فرزند فرج اله همگى به نشــانى اهواز-اتوبان آیــت اله بهبهانى جنب 
ترمینال قدیم آبادان مجتمع رفاهى ورزشى طالئیه 4. آقاى جلیل شعبانیان خواسته ها: 1.مطالبه 
وجه چک 2.مطالبه خسارت تاخیرتادیه3.مطالبه خسارات دادرسى. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى 
مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه درخصوص دادخواســت تقدیمى آقاى محمدعلى 
ادریس ارانى فرزند حســین بطرفیت خواندگان 1.ایمان آصفى نژاد فرزند یداله 2.احمدتاجمیرى 
3.شرکت برین کاران فردوس 4.جلیل شعبانیان بخواسته مطالبه مبلغ چهارصدوچهل و پنج میلیون 
ریال وجه چک شــماره 743809 عهده بانک ملت و بانضمام خســارات دادرسى و تاخیر درتادیه 
ازتوجه به اظهارات خواهان و ارائه تصویر مصدق چــک فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت آن 95 
ونظربه اینکه خواندگان علیرغم ابالغ دردادگاه حاضر نشــده و دفاعى بعمل نیاورده اند دادگاه با 
احراز مدیونیت خواندگان مستنداً به مواد 198و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب درامورمدنى حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصدوچهل و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 14/300/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ 95/10/25 تا زمان وصول براساس نرخ شــاخص تورم درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظراستان اصفهان مى باشد م الف:5352-

شریعتى کمال آبادى-دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى نجف آباد/ 5/424 
ابالغ وقت رسیدگى  

تاریخ : 96/5/4 شماره 274/96 ،   حسن شاه رجبى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت ایرج 
ناطقى  به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه  274/96 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 96/7/1  
ساعت 5عصرتعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73ق.آ.د.م 
از نامبرده دعوت میشود قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
این شــورا مراجعه نمایند. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 989 دفتر شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 5/434 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به  امین جمال پور بیرگانى خواهان شــرکت بیمه رازى به 
مدیریت آقاى یونس مظلومى دادخواســتى با موضوع  مطالبه    به طرفیت شــما به شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 96/ 215  ش 9 ح ثبت و براى روز شنبه  مورخ 
25/ 6 /96ساعت5:20 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1008  

شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/435 
احضار

شــماره ابالغنامه: 9610103763303049 شــماره پرونده: 9509983763300088 شــماره 
بایگانی شعبه: 950093 در پرونده کالسه 950093 شعبه اول  دادگاه عمومى بخش میمه حسب 
شکایت شرکت آب منطقه اى اصفهان آقاى محمد على انصارى جو که اطالعات بیشترى از وى 
در دسترس نمیباشد به اتهام حفر و بهره بردارى از یک حلقه چاه تحت تعقیب است . نظر به اینکه 
متهم فوق مجهول المکان است بدین وســیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى و 
بدستور دادگاه به نامبرده ابالغ میگردد. تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى جهت رسیدگى و دفاع 
از اتهام انتسابى در این دادگاه حاضر شود در غیر اینصورت طبق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

م الف: 1011 شعبه اول دادگاه عمومى بخش میمه / 5/436 
ابالغ 

شماره درخواست: 9610463761400003شماره پرونده: 9609983761400311 شماره بایگانی 
شــعبه: 960327 نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 960327 شــعبه سوم دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر،آقاى عباس خســرویان دهکردى فرزند برات مدیر عامل شرکت 
تک نام اصفهام متهمند بــه بهره بردارى غیر مجاز از منابع آب زیر زمینى که از طرف این شــعبه 
تحت تعقیب اند. بنابر این به علت مجهول المکان بودن نامبرده و عدم دسترســى به ایشــان در 
راستاى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب احضار نامبرده در یکى از جراید کثیر االنتشار 
محلى و یا ملى براى یک نوبت اگهى و اعالم میگردد متهم شــخصا و یا برابر ماده 190 از قانون 
آیین دادرسى در امور کیفرى  همراه با وکیل خود  جهت دفاع از اتهام انتسابى از تاریخ نشر آگهى به 
مدت یک ماه در این شعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماید. در غیر اینصورت تصمیم مقتضى 
اخذ خواهد شد.. م الف: 1012معینى_ دادیار شعبه سوم  دادســراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/ 5/437
مزایده

در پرونده 951211  و به موجب شماره 950365 صادره از شــعبه دوم دادگسترى  محکوم علیه 
حمیدرضا خســروى به پرداخت 86/515/751 ریال   بابت اصل خواســته در حق محکوم له على 
مومن اصفهانى  و مبلغ 1/000/000  ریال بابت هزینه اجراء در حق صندوق دولت محکوم گردیده 
است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: یکدستگاه یخچال 
ایستاده تمام استیل بطول دو متر، تمام طبقه شش درب فاقد پالك مشخصه، چرخ دار، کمپرسور 
مارك دانفوس به توان 3/4 اسب بخار مستعمل از نظر فنى سالم باکاربرى جهت کبابى و اشپزخانه 
هاى صنعتى ارزش قیمت پایه مزایده یخچال فوق مبلغ 21/000/000 ریال برآورد میگردد. 2- 
یکدستگاه یخچال تمام استیل به طول 1,2 متر عمق دار چهار درب بدون پالك مشخصه چرخدار 
کمپرسور مارك دانفوس به توان 1/2 اسب بخار. مســتعمل باکارکرد خیلى کم و در حد نواز نظر 
فنى سالم با کاربرى جهت قصابى، ارزش قیمت پایه مزایده یخچال فوق مبلغ 31/000/000 ریال 
برآورد میگردد. 3- یکدستگاه فریزر خوابیده صندوقى به طول تقریبى 3 متر مارك زاگرس شش 

درب تمام استیل مدل 5000 به شماره ســریال 56,5,1087A کمپرسور به توان 1/4 اسب بخار 
مستعمل از نظر فنى ســالم ارزش قیمت پایه مزایده فوق میلغ 9/000/000 ریال برآورد میگردد. 
جمع بندى گزارش:ارزش قیمت پایه مزایده ســه ردیف فوق مجموعا: مبلغ 61/000/000 ریال ( 
شــصت و یک میلیون ریال )برآورد و اعالم میگردد.با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم 
علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجــرا قصد فروش اموال از طریق 
مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/5/30  ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: شعبه دوم 
حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى باهماهنگى این اجرا .مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 
10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز 
و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 
10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به 
شرکت در مزایده مى باشند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه 
قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف:  996  

بابایى_ مدیر اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى  حقوقى شاهین شهر/ 5/438 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759303511 شماره پرونده: 9509983759301147 شماره بایگانی 
شــعبه: 951178  خواهان/شــاکى اعظم درویش طالخوچه فرزند فرامرز دادخواستى به طرفیت 
خوانده/ مجتبى باقرى فرزند رمضانعلى مقدم به خواسته طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده اســت که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده 
شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر – ارجاع و به کالسه 951178 ثبت  
گردیده که وقت رســیدگى آن 96/07/23 و ساعت 11 صبح تعیین شــده است. به علت مجهول 
المکان 9509983759301147 بودن خوانده / متهم و درخواســت خواهان/ شاکى و به تجویز 
ماده 37 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف : 776  شعبه اول دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/439 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت : 9610463759200042 شــماره پرونده: 9609980350500218 شماره 
بایگانی شــعبه: 960308 خواهان ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام ( ره) دادخواستى به طرفیت 
خوانده حمید شاه رجبیان به خواســته تایید فسخ مبایعه نامه شــماره 917 و الزام به تحویل مبیع 
و مطالبه خســارت قراردادى و کلیه خســارات دادرســى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و 
میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9609980350500218 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 96/08/09 و ساعت 9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 
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: 998-شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/441 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت : 9610463759200041 شــماره پرونده: 9609980350500220 شماره 
بایگانی شــعبه: 960307 خواهان ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام ( ره) دادخواستى به طرفیت 
خوانده حمید شاه رجبیان به خواســته تایید فسخ مبایعه نامه شــماره 918 و الزام به تحویل مبیع 
و مطالبه خســارت قراردادى و کلیه خســارات دادرســى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و 
میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9609980350500220 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 96/08/09 و ساعت 8:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 
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: 997-شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/442 
حصر وراثت

وحیدکیارسى بشناسنامه شماره 664  باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 96/ 257 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان 
احمدکیارســى  به شناسنامه شــماره 2361 در تاریخ 24 /94/4درگذشــته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- وحیدکیارسى  فرزند احمدشماره شناسنامه 664  نسبت با متوفى فرزند2- 
سعیدکیارسى فرزند احمد شماره شناسنامه 1253  نســبت با متوفى فرزند 3- داودکیارسى  فرزند 
احمد شماره شناسنامه 5100183446   نسبت با متوفى فرزند 4- ناهیدکیارسى فرزند احمد شماره 
شناسنامه 808نسبت با متوفى فرزند 5- نسرین کیارسى فرزند  شماره شناسنامه 1173  نسبت با 
متوفى فرزند7-زینب برازشى فرزندمرادعلى شماره شناسنامه 136 نسبت بامتوفى همسر.اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد گردید. م الف:1007  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 5/443 
مزایده

در پرونده 960112 ح1  اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین 
شهر  محکوم علیه شــرکت ریســندگى و بافندگى قدس  به پرداخت 37/140/000 ریال   بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 1/000/000  ریال بابت هزینه اجراء در حق صندوق دولت 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که 
به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 
تعداد سه دستگاه ماشین بافندگى somat تخت بافت تاروپودى به عرض 2 متر از توع اصطالحا 
دابى اشتابلى ساخت کشور ایتالیا سال ســاخت 1975 میالدى به ارزش پایه 65/000/000 ریال. 
سالم و آماده به کار.با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون 
از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 
96/6/2   ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگســترى شاهین شهر 
. محل بازدید از اموال توقیفى: جهت بازدیــد از اموال به این اجرا مراجعه شــود.مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می 
بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 

م الف:  1000  منتظرى_ مدیر اجراي احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 5/444 

ابالغ رأى
پرونــده:  شــماره   9609973760200859 دادنامــه:  شــماره 
9409983761901345 شماره بایگانى شعبه: 950268 متهمین: 1- سحر 
زرسنج فرزند ابراهیم مجهول المکان 2- ساالر علیدادى فرزند کوروش 
مجهول المکان 3- نیما عالیوند فرزند هوشــنگ به نشانى گرگاب منازل 
اسنوا بلوك 7 شمالى واحد 5 اتهام: دائر بر برقرارى رابطه نامشروع دون زنا 
رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقایان ساالر علیدادى فرزند کورش، نیما 
عالیوند فرزند هوشنگ و خانم سحر زرسج فرزند ابراهیم دایر بر برقرارى 
رابطه نامشــروع دون زنا به صورت مشــهود موضوع گــزارش ضابطین 
دادگســترى توجهاً به محتویات پرونده و گزارش مذکور و عدم حضور 
متهمین در جلسه رســیدگى و عدم تدارك دفاع موثر انتساب بزه محرز و 
مسلم و مستنداً به ماده 638 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 هر 
یک از متهمین را به تحمل نود و نه ضربه شالق تعزیرى محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد./ م الف: 982 شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق) /5/433

ابالغ رأى
پرونــده:  شــماره   9609973760200776 دادنامــه:  شــماره 
9409983761801607 شــماره بایگانى شــعبه: 950581 شاکى: صادق 
کشاورزیان فرزند سیامک به نشانى شاهین شهر- بنیاد ازدواج- بازارچه- 
سوپر ولیعصر- روبروى مسجد متهم: علیرضا باقریان دهنوى مجهول المکان 
اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع یا ســوء استفاده و تقلب از امتیازات- 
خرج کردن چک مسروقه رأى دادگاه: درخصوص اتهام علیرضا باقریان 
دهنوى دایر بر کالهبردارى از طریق خرید خودرو چک سرقتى موضوع 
شکایت صادق کشــاورزى فرزند ســیامک توجهاً به محتویات پرونده، 
مالحظه رونوشت قولنامه و چک و گواهینامه عدم پرداخت چک و عدم 
حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه مشارالیه 
انتساب بزه محرز و مسلم است و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین اختالس ارتشــاء و کالهبردارى عالوه بر صدور حکم بر رد مال 
موضوع بزه (خودروى فوق الذکــر) متهم را به تحمل چهار ســال حبس 
تعزیرى و پرداخت یکصــد و ده میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق 
دولت محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. / 
م الف: 981 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شــاهین شهر (102 جزایى 

سابق)/5/432



اقتصاداقتصاد 07073003 سال چهاردهمشنبه  14مرداد  ماه   1396

چرا قیمت طال و سکه 
صعودى شد؟

رئیس اتحادیه طال و جواهر درباره علت افزایش قیمت 
طال و سکه گفت: افزایش نرخ ارز باعث صعودى شدن 

قیمت ها در بازار طال و سکه شده است.
محمد کشتى آراى اظهارداشت:  در دو هفته گذشته قیمت 
جهانى طال رو بـه افزایش بود و تأثیـر آن در بازار داخلى 
خیلى کم بود.وى ادامه داد: علت اینکه این تأثیرگذارى 
کم بود دو موضوع است؛ یکى کاهش تقاضا و دیگرى از 
بین رفتن تفاوتى که در بازار طى ماه هاى گذشـته روى 

قیمت طال و سکه ایجاد شده بود.  
رئیس اتحادیه طال و جواهر افزود: در چند روز گذشته در 
حالى که قیمت جهانى طال چنـد دالرى کاهش قیمت 
پیدا کرده اسـت قیمت ها در بـازار طال و سـکه در حال 
افزایش اسـت. این افزایش ناشـى از افزایش قیمت ارز 
است؛همچنین با خروج حجاج ایرانى و تقاضایى که براى 

خرید ارز ایجاد مى شود قیمت ارز افزایش پیدا مى کند.
کشـتى آراى تصریح کرد: طبیعتاً تأثیر مستقیم افزایش 
قیمت ارز روى طال و سکه است. از سوى دیگر وضعیت 
تقاضا عادى است و شاهد افزایش تقاضا براى طال و سکه 

نیستیم و افزایش تقاضا براى ارز ایجاد شده است.

صادرات زعفران قاچاق شده 
ایرانى از افغانستان 

رئیـس هیئت مدیره صندوق توسـعه صـادرات زعفران 
از کاهش صادرات زعفـران و رکورد نسـبى در بازار این 
محصول طى ماه هاى اخیـر خبر داد و گفـت: در چنین 
شـرایطى متأسـفانه شـاهدیم کـه زعفـران ایرانـى به 
افغانسـتان قاچاق مى شـود و از این کشـور به مشتریان 

خارجى صادر مى شود.
على شریعت مقدم اظهارداشت: کاهش صادرات زعفران 
بر تجارت محصوالت و کاالهـاى غیرنفتى نیز اثرگذار 
بوده چرا که زعفـران تنها محصولى اسـت که منحصر 
به ایران بوده و در صورت بروز مشـکل بـراى آن، دیگر 
محصوالت صادراتى نیز قطعاً با مشکل مواجه مى شوند.

وى افـزود: از دولـت انتظار مـى رود سیاسـتگذارى ها، 
مشـوق ها و حمایت هـاى عملـى خـود را از صـادرات 
محصـوالت غیرنفتـى مانند زعفـران به عنـوان موتور 
محرك رشد و توسعه اقتصاد ایران به گونه اى اعمال کند 
تا تأثیر آن بـر تجارت این گونه محصـوالت قابل توجه 
باشد.شریعت مقدم با اشاره به قیمت 4/5 تا 7/5 میبلیون 
تومانى هر کیلوگرم زعفران داخلى که در بازارهاى جهانى 
تا سه برابر براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد، گفت: 
سـاالنه درحدود 170 هـزار کیلوگرم زعفـران به ارزش 
300 میلیون دالر به کشـورهاى مختلف صادر مى شود 
که در صورت بهبود وضعیت صادرات زعفران و افزایش 
مشوق هاى الزم مى توان آن را تا چهار برابر افزایش داد 
که الزمه آن معرفى زعفران و خـواص آن براى صنایع 

غذایى و دارویى و تولید صادراتى هدفمند است.

ویترین

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى از راه اندازى سامانه 
ثبت قراردادها در این هفته خبر داد.

احمد مشیریان اظهار داشت: جامعه کارگرى معتقد است 
امنیت شــغلى به دلیل افزایش تعداد قراردادهاى موقت 
کاهش پیدا کرده و اگر امنیت شغلى افزایش یابد،  انگیزه 
کار بین کارگــران افزایش مى یابد. وى عنــوان کرد: در 
اغلب کشورها قراردادهاى موقت وجود دارد که سقف این 
قراردادها بین دو تا ده سال است، اما در برخى کشورها مانند 

ایران سقف قراردادهاى موقت نامحدود است. 
مشیریان با بیان اینکه امنیت شغلى در کنار امنیت سرمایه 
گــذارى و تولید باید به یــک نقطه تعادل برســد، درباره 

قراردادهاى ســفید امضا اظهار داشت: دستورالعمل هایى 
در این حوزه داریم که به مراجع حــل اختالف این فضا را 
مى دهد در صورتى که قرارداد ســفید امضا محرز شــود، 
رسیدگى  و رأى صادر مى شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى با اشاره به راه اندازى سامانه جامع روابط کار، ادامه 
داد: ذیل این سامانه 32نرم افزار تحت پوشش قرار مى گیرد
که یکى از این نرم افزارها، مربوط به ثبت قراردادهاى کار 
است. به این ترتیب تعداد قراردادها از بعد اینکه چند درصد 
دائم و یا موقت هســتند، مشخص مى شــود.وى افزود: 
همچنین از طریق این ســامانه امکان ثبت دادخواست و 

شکایات مربوط به قراردادهاى کار ثبت مى شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پرداخت 10 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به صنوف تولیدى در ســتاد اقتصاد 
مقاومتى به تصویب رسیده که به زودى اجرایى مى شود.

على فاضلى اظهار داشت: بسیارى از مشکالت کشور در 
بخش اقتصاد مربوط به تعدد قوانین مى شود که بعضًا 

درتعارض با هم قرار دارند.
وى تصریح کرد: صنعت کشــور طــى دو دهه اخیر از 
تســهیالت و بودجه هــاى دولتــى بهره مند شــده 
اما بنگاه هاى صنفــى حتى یک ریــال از بودجه هاى 
دولتى اســتفاده نکرده اند ولى با وجــود این موفق به 
ایجاد بیش از 6/5 میلیون شــغل شــده انــد. اکنون 

اگر دولــت بخواهد یک شــغل ایجاد کنــد حداقل به 
400 میلیــون تومان نیاز دارد و ایــن یعنى براى ایجاد 
میلیون ها شــغل در کشــور نیاز به ســرمایه سنگینى

 است.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران ســرمایه در گردش 
صنوف کشــور را 600 هزار میلیارد تومــان ذکر کرد 
و افــزود: اصنــاف در مقایســه با ســایر بخش هاى 
اقتصادى در زمینه ایجاد اشــتغال در مقــام اول قرار 
دارند و بــا تعامل خوبى که بین اصنــاف و دولت وجود 
دارد، اصنــاف جایــگاه واالى خــود را در اقتصاد پیدا 

مى کنند.

 10 هزار میلیارد تسهیالت به 
اصناف پرداخت مى شود

راه اندازى سامانه 
ثبت قراردادها از این هفته 

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9209973759201317 شماره پرونده: 9209983759200307 شــماره بایگانی شعبه: 
920319 خواهان: بانک ملت به مدیریت آقــاى على دیواندرى با وکالت آقاى حبیب محمدى به نشــانى 
اصفهان ابتداى بزرگمهر کوى فرهنگیان ســاختمان بهشت طبقه ســوم واحد 34 ، خواندگان: 1-خانم بى 
بى گل راستگو 2- آقاى نادر باجى 3- آقاى محمد اسدى عیدیوند 4- آقاى سعید کاظمى همگى  به نشانى 
مجهول المکان  ، خواسته : مطالبه طلب  ، رأى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان بانک ملت با وکالت آقاى 
حبیب محمدى به طرفیت خواندگان  1-خانم بى بى گل راستگو 2- آقاى نادر باجى 3- آقاى محمد اسدى 
عیدیوند 4- آقاى سعید کاظمى  و به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال به استناد شش فقره سفته به 
شماره 016495 و 285519 و285517و 285518 و 285520 و 285516 و با خواست نامه دادگاه به نظر به 
دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق مســتندات ابرازى خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان 
نسبت خواهان مینماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى 
در قبال دعوى خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 
515، 519 و 522 ق. آ . د . م و مواد 308 و 309 و 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 1/745/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
مبلغ 2/520/000 رایل بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى و خسارات دیرکرد وفق شاخص اعالمى بانک

 مرکزى از تاریخ سر رسید سفته ها لغایت زمان پرداخت وجه و 2/100/000 ریال  بابت هزینه واخواست سفته 
هاى در حق خواهان صادر و اعالم مینماید.؛ رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و سپس  همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 

الف: 1004 _شمس رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/445 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960092 خواهان ناهید کامرانى دادخواستى مبنى بر مطالبه اجور معوقه به طرفیت 
امیرحسین پورمظاهریان فرزند احمد تقدیم نموده اســت؛ وقت رسیدگى براى روز سه شنبه مورخ 96/6/14 
ساعت 10 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 

شود. م الف: 14415 شعب ه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/458
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794800355 شــماره پرونده: 9609986794800335 شماره بایگانى شعبه: 
960335 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مرتضى پیشــیار تاریخ حضور: 1396/06/15 چهارشنبه 17:30 
محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57 درخصوص دعوى عبدالعلى دهقانى پوده به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 14424 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره ی ک)/5/476
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730403208 شــماره پرونده: 9609983730400479 شماره بایگانى شعبه: 
960480 خواهان ها: زهره میرعباسى فرزند عباسعلى و فائزه-هاجر-خدیجه-زینب-محمدحسین همگى 
به شــهرت هاشــم زاده کوشــکى فرزندان مصطفى و مریم صالحى فرزند حیدر با وکالت آقاى محمدعلى 
رضایى دادخواستى به طرفیت خوانده سیدستارمولوى فرزند سیدمحمود به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 

شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960480 ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/07/23 و ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان ها و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه
 و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. م الف:5379- شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/ 5/571 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان افشین انتشارى باوکالت خانم فاطمه انتشارى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت 
خوانده احسان معزى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 446/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/28 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف :5369شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 5/572 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغیه: شماره ابالغنامه: 9610103730303970 شماره پرونده: 9609983730301271 شماره بایگانى 
شعبه: 961277 ابالغ شونده حقیقى: رامین پاپى فرزند امیر به نشانى: فوالدشهر-مسکن مهر محله 4بلوك 
فرهنگ سى 5طبقه 5 واحد13 فعال مجهول المکان. تاریخ حضور: 96/08/22 دو شنبه ساعت 10/30 محل 
حضور: نجف آباد. درخصوص دعوى فهیمه ملک پور بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دراین 

شعبه حاضرشوید. م الف:5367-شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد/ 5/573 
اجراییه

شماره اجراییه:9610423731500143 شــماره پرونده: 9509983731500943 شــماره بایگانى شعبه: 
950957 مشــخصات محکوم له: بانک انصاربه نمایندگى آقاى هادى میرزایى نشانى: اصفهان-خ شمس 
آبادى جنب بنیاد شهید بانک انصار. مشخصات محکوم علیهم:1.ســیدرضا موسوى فرزند جالل 2.شکراله 
احمدى فرزند قربانعلى به نشانى هردو مجهول المکان. مشــخصات نماینده قانونى محکوم له: محمدعلى 
رضایى برزانى فرزند اصغر به نشــانى اصفهــان خ جابرانصــارى خ 5آذر وکیل بانــک انصاربه نمایندگى 
هادى میرزایى. محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم غیابى مربوطه به دادنامه شماره 
9609973731500112 محکوم علیهما محکــوم اند به نحو تضامنى به پرداخــت مبلغ 240/000/000 
ریال بعنوان اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه براساس شــاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى 
ازتاریخ چک مذکور (137814-95/03/13) تا زمان وصول و هزینه دادرســى و حــق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه که محاســبه آن بااجراى احکام اســت درحق محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال 
بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقــدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع 

تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواســت اعسار به 
مقــام قضائــى ارائه نمایــد واال بــه درخواســت محکوم له بازداشــت مــى شــود (مــواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجــراى محکومیت مالــى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صــورت اموال به 
منظــور فــرار از اجــراى حکــم، حبــس تعزیــرى درجــه هفــت را در پــى دارد. (مــاده 34 قانــون 
اجــراى احــکام مدنــى و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحــوه اجــراى محکومیت مالــى 1394) 
5- انتقــال مال بــه دیگرى بــه هرنحــو بــا انگیــزه فــرار از اداى دین بــه نحــوى کــه 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:5380 

شعبه5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/ 5/574 
اجراییه

 شــماره 70/95 ش ح8 به موجب راى شــماره 76 تاریخ 96/02/07 حوزه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه على نورى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/377/500 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید لغایت حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول میگردد درحق خواهان سیامک اصغرزاده به 
نشانى نجف آباد خیابان شیخ بهایى مرکزى کوى رستمى-پالك20 و نیم عشر دولتى. ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5362-حسین گرامى 

قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/575
اجراییه

 شماره 481/95 ش ح2 به موجب راى شماره 1081 تاریخ 95/10/20 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدهژبرى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 169/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4/855/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چکها بشماره 96736-95/03/13 به مبلغ 
110/000/000 ریال و شماره 697371-95/02/31 به مبلغ 59/000/000 ریال و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 8/450/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: مهدى 
مقیمى با وکالت آقاى محمدلطفى به نشانى: نجف آباد خ صفا-بن بست ش رضا امید پالك75. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5363- قاضى شعبه 2 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /5/576 
دعوت به افراز

نظربه اینکه خانمها 1.ماه منیر بهرامى فرزند یداله 2.جواهر بهرامى فرزند احمد 3.طلعت بهرامى فرزند یداله 
4.مژده صالحى فرزند حسینعلى طبق درخواست وارده 961218641355878 مورخ 1396/03/18 تقاضاى 
افراز سهم مشاعى خود را از پالك ثبتى 398 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان را نموده وبه علت 

مشخص نبودن اقامتگاه دوتن از خواندگان بنام 1.ماه منیر بهرامى فرزند یداله 2.جواهر بهرامى فرزند احمد را 
ازطریق صدور و انتشار آگهى به منزله ابالغ را نموده است لذا به استناد ماده 3 و قسمت اخیر ماده 6 آئین نامه 
قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 ازنامبردگان باال و کلیه افراد ذى نفع دعوت بعمل مى 
آید. جهت افراز سهم مشاعى خواهان فوق الذکر درمحل وقوع ملک مذکور حضوربهم رسانند. متذکر میگردد 
برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضاییه بشــماره 7/2454 مورخ 61/06/07 اصوًال عدم حضور شرکاء

 و مالکین مشــاعى مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود لذا این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد 
اسنادرسمى الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ تادرصورتى که بین شرکاء و مالکین مشاعى محجور 
(صغیر،مجنون،غیررشــید) و یا غائب یا مفقوداالثر وجود دارد به اســتناد ماده 313 قانون امورحسبى و طبق 
راى وحدت رویه بشماره 3530 مورخ 60/01/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب توسط نمایندگان 
آنان به اداره ثبت محل اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این 
آگهى فقط یک نوبت درساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1396/06/11 عملیات افرازى انجام خواهد شد. م الف: 

5359حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادو امالك نجف آباد/ 5/577 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم  آقاى امین اسکندرى دادخواســتى به مبلغ 45/800/000 ریال بطرفیت علیرضا 
طالکوب که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 67/96 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یــک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشــنبه مورخ 96/6/13 ساعت 9 صبح در جلسه شورا 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید. در غیر این 
صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 577 شعبه 4 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/5/582
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 1396/08/397513  نظــر به اینکــه تحدید حدود ششــدانگ یــک باب خانه پالك شــماره 
15/2637 واقع در فالورجــان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى بــه نام خانم کوکب 
قاســمى فالورجانى فرزنــد اســداله در جریان ثبت اســت و عملیات تحدیــد حدود قانونــى آن به عمل 
نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 96/6/6 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهى در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 457 پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/5/583
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام شــوراى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 503/96 موضوع علیه 
مهران شفیعى و له رعنا عشورى در تاریخ 96/5/30 به منظور فروش یک دستگاه خودرو سمند مدل 95، ایران 
43/ 13ى587 از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در محل شوراى فالورجان دفتر اجراى احکام (اطاق 
شماره 28) برگزار نماید. اموال موضوع مزایده: برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 240/000/000 
ریال ارزیابى گردیده است. داوطلبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از 
موقعیت اموال مطلع و مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که حداقل ده درصد (10 ٪) قیمت ارزیابى شده را همراه داشته باشند  م الف: 461 اجراى احکام شوراى 

فالورجان (مجتمع شماره یک)/5/584

بحث بحرانى شــدن بیکارى موضوعى است که همواره 
مورد نقد کارشناسان اقتصادى قرار مى گیرد. کارشناسان 
بازار کار عقیده دارند به همان میزان که فضاى اشتغال کشور 
دچار تحوالت اساسى نسبت به دهه هاى گذشته شده، به 
همان میزان نیز دچار آسیب هاى جدید شده است.آمارها 
حکایت ازبیکارى حدود4/5میلیون نفرى فارغ التحصیالن 
بیکار دارد.  اما دالیل بحرانى شــدن بــازار کار تحصیل 

کرده ها چیست؟
■جمعیت داراى تحصیالت عالى بعد از انقالب 14 برابر 
شد که این میزان براى مردان حدود 10برابر و براى زنان 23 
برابر است؛ اما ظرفیت هاى بازار کار به عقیده کارشناسان 
اقتصادى و بازار کار نه تنها پیشرفت چندانى براى پذیرش 
سیل متقاضیان کار نداشته، بلکه در مواردى پس رفت نیز 

داشته است.
■ جامعه براى جســتجوى بهتر کار از سطح تحصیالت 
کاردانى در دهه 60 به ســمت تحصیالت کارشناســى و 
کارشناسى ارشد در دهه 90حرکت کرده است. این مسئله 
عالوه بر اینکه سطح توقعات جامعه از کار و اشتغال را تغییر 
مى دهد، شاغل شــدن افراد را پیچیده تر مى کند که خود 

دلیلى بر بروز بحران بیکارى براى فارغ التحصیالن است.
■  طى یکى دو دهه گرایش شدیدى به برخى رشته ها مانند 
بازرگانى، حقوق، مهندسى، رشــته هاى گروه بهداشت و 
پزشکى، کشاورزى، کامپیوتر، دامپزشکى، علوم تربیتى و... 
شکل گرفت که نتیجه آن انباشت تقاضا براى کار براى فارغ 
التحصیالن این رشته ها، دشوارتر شدن ورود به بازار کار و در 

نتیجه دامن زدن به بیکارى کارجویان جوان است.
*آمارها نشان مى دهد تمایل به تحصیل در برخى از این 
رشته ها به صورت تصاعدى و چشمگیر افزایش یافته است. 
به عنوان نمونه متقاضیان تحصیل در رشــته هاى گروه 
بهداشت و پزشکى 17 برابر شده، اما آیا بازار کار براى همه 

این افراد جا دارد؟
■ با وجود بى میلى بیشتر فارغ التحصیالن به تحصیل در 
برخى رشته ها مانند زیرگروه هاى خدماتى، اما نرخ بیکارى 
افراد فارغ التحصیل در این رشته ها از سال 65 تا 90 کاهش 
یافته و در سال هاى گذشته این رشته ها از بازار کار بهترى 
برخوردار شــده اند. بنابراین نامتوازن بــودن تحصیل در 
رشته هاى مختلف نیز دلیلى بر مســئله دار شدن اشتغال 

کارجویان درس خوانده است.
■  برخى گروه هاى تحصیلى مانند کشاورزى، دامپزشکى 

و علوم تربیتى داراى باالترین درصد از بیکاران هستند که 
دالیل گوناگونى دارد. اساســاً در ایران، هیچگونه پایش و 
تحقیقى از وضعیت بازار کار رشته هاى دانشگاهى توسط 
دولت و یا خود دانشگاه ها صورت نمى گیرد و افراد بدون 
هرگونه اطالعى از بازار کار آینده رشته هاى تحصیلى، وارد 
دانشگاه ها مى شوند. متأسفانه در حال حاضر، هیچگونه 
بانک اطالعاتى قابل اعتنایى از وضعیت بازار کار، نیازها، 

وضعیت جذب دانشجو، آینده شغلى کارجویان و اطالعات 
مهم و کلیدى از این دست وجود ندارد و انتخاب ها باید با 

چشمانى بسته انجام شود.
■ رشته هاى تحصیلى دانشگاهى توسط خود جوانان نیز 
اغلب بر اساس نیازسنجى بازار کار صورت نمى گیرد و افراد 
بر اساس پارامترهاى دیگرى مانند عالقه شخصى، رشته 
دانشــگاهى انتخاب مى کنند. این مسئله باعث مى شود 

درصد قابل توجهى از کارجویان در زمان جســتجو براى 
شغل، با مشکالت جدى مواجه شــوند؛ هرچند عالقه و 
گرایش به رشته تحصیلى باعث ایجاد انگیزه در افراد براى 
تحصیالت مى شود و بدون عالقه کارى پیش نمى رود ولى 
در شــرایط فعلى بازار کار، باید تلفیقى از عالقه و بازار کار 

رشته ها را دنبال کرد.
■ به دالیل نامعلوم نرخ مشــارکت اقتصادى افراد داراى 

تحصیالت عالى از 68/9 درصد در سال 65 به 48 درصد 
در ســال 90 کاهش یافته که معناى آن سرگشتگى و بى 
برنامگى درصد قابل توجهــى از افراد تحصیلکرده درباره 

آینده خود است.
■ بیــکارى افــراد داراى تحصیــالت عالــى در فاصله 
سال هاى65 تا 90 به میزان چهار برابر رسیده است؛ با این 
حال، دانشــگاه ها همچنان به روند جذب دانشــجو ادامه 
مى دهند و صف متقاضیان ورود به دانشگاه هم برقرار است. 
همچنین شاید زمان آن رسیده باشد که بخش قابل توجهى از 
تحصیالت پس از دیپلم متوسطه به سمت رشته هاى فنى و 

مهارت آموزى سوق پیدا کند.
■  اگر قرار است دانشگاه ها به روال رقابتى جذب دانشجو 
ادامه دهند، یکى هم باید براى بــازار کار فارغ التحصیالن 
دانشــگاه ها، برنامه ریزى کند به نحوى کــه یا پذیرش 
میلیونى دانشــجو تا چند ســال متوقف شــود و یا اینکه 
فرصت هاى جدید شغلى براى ورود افراد به بازار کار فراهم 

شود.

4/5 میلیون فارغ التحصیل، بیکار هستند

10 دلیل بحرانى شدن
 بازار کار تحصیلکرده ها

 فراگیر شدن استفاده از تلفن هاى همراه هوشمند در کشورمان موجب 
شــده تا نقش تلفن همراه در بانکدارى نوین بیــش از هر چیز دیگر 
محسوس باشــد و بانک ها و شــرکت هاى خدمات پرداخت، بخش 

عمده اى از توجه خود را به این بخش معطوف کنند.
یکى از ابزارهایى که این روزهــا در صنعت پرداخت بحث در مورد آن 
داغ است و بانک ها و پى اس پى ها به ســمت ارائه آن حرکت کرده اند 
MPOS یا کارتخوان موبایلى است؛ ابزارى که اجازه مى دهد تا یک 

دستگاه تلفن همراه را به عنوان یک POS استفاده کرد.
کارتخوان موبایلى ترکیب ابزارى مانند تلفن همراه هوشمند یا تبلت، 
دستگاه کارتخوان موبایلى و برنامه نرم افزارى نصب شده بر روى تلفن 
همراه است. این دستگاه از ســال  2014 باهدف پوشش دهى سیستم 
پرداخت در بازارهاى ُخرد، به بازار وارد شد و پس از مدت زمان کوتاهى 

تحت عنوان کارتخوان شخصى به همه معرفى شد.
MPOS با توجه به امکان اتصال به تلفن همراه و قابلیت هاى یک 
اپلیکیشن جامع و قدرتمند مى تواند به سیســتمى کامل و یکپارچه از 
مدیریت حساب ها گرفته تا پرداخت در ســطح ُخرد در هر زمان و هر 

مکان تبدیل شود. 
از دید شــرکت هاى پرداخت الکترونیک نیز ارائه چنین ابزارى بسیار 
مقرون به صرفه تر از دستگاه کارتخوان ســنتى است. در کشورهایى 
که شــرکت هاى پرداخت الکترونیک به طور رایــگان کارتخوان در 
اختیار متقاضیان قــرار مى دهند، این موضوع باعــث کاهش حجم 
سرمایه گذارى مورد نیاز شده و در کشــورهاى دیگرى که کارتخوان 
فروخته مى شود، نیز این ابزار باعث کاهش زیاد قیمت و حجم فروش 

بسیار زیاد مى شود.

این دســتگاه نه تنها از نظر زیست محیطى با ارائه رســید ایمیلى و 
یا پیامکى مصرف کاغــذ را به میزان قابل توجهــى کاهش مى دهد، 
بلکه همزمان امکان دسترســى پذیرندگان به مشتریانشان و تکمیل 

اطالعات مدیریت ارتباط با مشتریان را آسان تر مى کند.
شرکت شــاپرك در آبان ماه سال 94 دســتورالعمل کارتخوان هاى 
موبایلى را ابالغ کرد و از آن زمان تاکنون دو شــرکت کارت اعتبارى 
ایران، ایران کیش و فن آوا کارت توانســته اند از شاپرك تأیید نهایى 
بگیرند. اما آنچه از شــواهد امر پیداست برنامه ریزى شرکت هاى ارائه 

دهنده خدمات پرداخت براى حضور در بازار رقابت است.
اما آنچه در این زمینه مهم است مدیریت عرضه موبایل  پوز است و باید 
دید که آیا اتفاقى که براى دستگاه هاى  پوز افتاد و شاهد رقابت بانک ها 
و شرکت ها براى عرضه رایگان پوز به پذیرندگان بودیم این بار نیز براى 

موبایل پوز رخ خواهد داد یا خیر؟
عرضه رایگان دستگاه هاى پوز به فروشندگان نه تنها هزینه گزافى را 
به بانک ها تحمیل کرد بلکه باعث شد دارندگان دستگاه پوز اهتمامى 
به نگهدارى مناســب آن نداشته باشــند و اتالف منابع زیادى در این 

بخش صورت گیرد.
مهمتریــن راهبرد بــراى جلوگیــرى از این اتفاق، فــروش موبایل 
پوز به پذیرندگان اســت که براى این منظور باید دســتگاه ها داراى 
قابلیت هاى کاربردى باشــند تا صاحبان کســب و کار را براى خرید 
ترغیب کنند. افزودن قابلیت هایى مانند ســرویس هاى بانکى انتقال 
وجه یا کنترل ســقف تراکنش ها و... بــه این دســتگاه ها مى تواند 
تأثیر بســیارى در انگیزش مشــتریان براى خرید موبایل  پوز داشته

باشد.

بازار پرداخت ُخرد در انتظار عرضه گسترده کارتخوان هاى موبایلى

جمعیت داراى تحصیالت 
عالى بعد از انقالب

 14 برابر شد که این 
میزان براى مردان حدود 
10برابر و براى زنان 23 
برابر است؛ اما ظرفیت 
هاى بازار کار به عقیده 
کارشناسان اقتصادى و 

بازار کار نه تنها پیشرفت 
چندانى براى پذیرش 
سیل متقاضیان کار 

نداشته، بلکه در مواردى 
پس رفت نیز داشته 

است
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از نشانه هاى توانایى و عظمت خدا و شگفتى ظرافت هاى صنعت 
او آن است که از آب دریاى موج زننده و امواج فراوان شکننده، 
خشکى آفرید و به طبقاتى تقسیم کرد، سپس طبقه ها را از هم 
گشود و هفت آسمان را آفرید که به فرمان او برقرار ماندند و 

در اندازه هاى معین استوار شدند. 
موال على (ع)

 آگهى فروش امالك بصورت مزایده                   سازمان اموال و امالك ستاد
برگزاري مزایده ویژه  کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان 
محترم  خرید امالك می توانند از روز چهارشنبه  مورخ 96/05/11 تا  پایان  روزجمعه مورخ 96/05/20 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17/30و  
روز شنبه مورخ 96/05/21 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفًا در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت 

در مزایده به محلهاي ذیل و نیز  (وب سایت به نشانى www.ssa-s.ir)مراجعه نمایند.
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شــرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5٪ قیمت پایه ملک در روزهاي   
چهارشنبه مورخ  96/05/18 الی جمعه  مورخ  96/05/20    و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز  

شنبه  مورخ 96/05/21  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.

2 -نحــوه دریافت ثمــن معامله 
و شرایط اقســاط ( بدون کارمزد) 
جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح 

جدول روبرو  می باشد:

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي (پیش 
پرداخت)

زمان تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي
(باقیمانده در اقساط ....)

تخفیف پرداخت 
نقدي

16٪60 ٪ دراقساط 27 ماهه10 ٪30 ٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالك و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید مالکانه و تحویل 
ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک به حصه نقدي (پیش پرداخت) اضافه خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه   (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از 
تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول روبرو  می گردد.

2- مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
3-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4- شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون 
عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

5- بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز شنبه   مورخ 96/05/21 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین 
آباد –پالك 40 ، همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد

6- کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45صبح روز شنبه   مورخ 96/05/21 درمحلهاي تعیین شده می باشد.

8- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى 
بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد.

9- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (یکشنبه  مورخ 96/05/22) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن 
اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

مهلت شرکت در مزایده از روز چهارشنبه  مورخ 96/05/11 تا ساعت 11 روز شنبه مورخ  96/05/21 مى باشدلیست امالك ( به شرح ذیل )

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده نشانى ردیف 
روزنامه

کاربرى اعالم شده ملک 
از سوى شهردارى  فضاى 

سبز با اولویت باالى 5 سال 
و امکان صدور پروانه تجارى 
ادارى برابر ضوابط و مقررات 

شهردارى  مى باشد.و با 
شرایط 20 درصد نقد و الباقى 
در اقساط 36 ماهه مى باشد

طبق 
توضیحات 30/007/500/000 000 400/10 0000 زمین 1255

اصفهان- بلوار 
ارتش-خیابان 

جانبازان –خیابان 
ملک الشعراى 

بهار-نبش خیابان 
سعادت-قطعه 170

1

مورد واگذارى شش دانگ 
ملکیت و سرقفلى بوده و 

داراى انشعاب آب و  برق با 
شرایط 20 درصد نقد و الباقى 
در اقساط 36 ماهه مى باشد.

طبق 
توضیحات 11/500/000/000 349/09 000 تجارى زیر زمین 28

اصفهان-بزرگراه 
شهید خرازى-

کنار گذر خیابان 
خیام (سابق)-
طبقه تحتانى 
ساختمان افشار

2

روزنامه نصف جهان مورخ 1396/05/14                              روزنامه کیمیاى وطن مورخ 1396/05/16استانىروزنامه

اصفهان-خیابان حکیم نظامى-خیابان حسین آباد –پالك 40                                      
دفتر فروش          تلفن:3-36283540-031    نمابر:031-36283544

شهردارى برزك در نظر دارد به استناد مصوبات شوراى اسالمى شهر برزك نسبت به 
فروش 15 قطعه زمین شامل: دو قطعه زمین واقع در فرعى خیابان شهیدان میرزایى، 
یک قطعه زمین در خیابان دانش و 12 قطعه زمین در بلوار انقالب، جنب مسکن مهر 

را از طریق مزایده عمومى و با شرایط عمومى اقدام نماید.
متقاضیان تا 10 روز پس از انتشار آگهى فرصت دارند جهت دریافت و تسلیم اسناد 

مزایده به ساختمان ادارى شهردارى واقع در بلوار انقالب مراجعه نمایند.
 www.barzok.ir جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى به آدرس
مراجعه و یا با شماره تلفن 3- 55672902- 031  با واحد امور مالى شهردارى تماس 

حاصل نمایید.

شهردارى باغشاد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 239/چ مورخ 96/03/24 شوراى اسالمى شهر باغشاد نسبت به فروش مقدار 4400 متر لوله پلى 
اتیلن به شرح زیر با برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید:

لذا متقاضیان مى توانند همه روزه به جز  ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الى 14 از تاریخ 96/05/07 لغایت 96/05/21 جهت کسب اطالع از شرایط و همچنین خرید اسناد 
مزایده و دریافت فرم ثبت نام به واحد امور مالى شهردارى باغشاد مراجعه نمایند.

مالحظات:
1- سپرده شرکت در مزایده بایستى به صورت ضمانت نامه بانکى به مبلغ 16/000/000 ریال با فیش نقدى به میزان مبلغ مذکور، واریز به حساب شماره 0210153489003 

شهردارى باغشاد نزد بانک صادرات شعبه پل کله اقدام گردد.
2- سپرده برندگان نفر اول تا سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

3- شهردارى باغشاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

5- بدیهى است پیشنهادات و فیش واریزى با ضمانت نامه بانکى معتبر مزایده گران مى بایست در پاکت هاى دربسته جداگانه تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 96/05/24 
به دبیرخانه حراست شهردارى باغشاد تحویل داده شود، به پیشنهادهاى ناقص و یا تحویل بعد از مهلت مذکور ترتیب اثرى داده نخواهد شد.

6- متقاضیان مى توانند جهت رویت و بازدید از اقالم مذکور با هماهنگى شهردارى باغشاد اقدام نمایید.

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

آگهى مزایده

مسعودرضا فالح- شهردار برزك

محسن صدیقى- شهردار باغشاد

نوبت دومنوبت دوم

2100 متر10 اتمسفر1- سایز 63
1600 متر10 اتمسفر2- سایز 90

400 متر6 اتمسفر3- سایز 110
300 متر6 اتمسفر4- سایز 125

شــهردارى دولت آبــاد برخــوار در نظر دارد نســبت بــه فروش 
پانــزده قطعه پــالك زمین بــا کاربــرى کارگاهى واقع بــه آدرس: 
منطقه صنعتــى- تفکیکى حاجیــان از طریق مزایــده عمومى اقدام 

نماید. 
مهلت تحویل اســناد مزایده به دبیرخانه شــهردارى: روز دوشــنبه 

مورخ 96/5/23 
گشایش پاکت هاى مزایده: روز سه شنبه مورخ 96/5/24

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- 031-45822010

آگهى مزایده   (نوبت اول)

رض ا اخوان- شهردار دولت آباد

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 96/198/ش 
مورخ 1396/03/7 نســبت آگهى تجدید مزایده به اجاره  فضاى 
مورد نیاز پارك ترافیکى به صورت اجــاره بهاء با توجه به مصوبه 
شوراى شهر به مبلغ پایه 3/000/000 ریال ماهانه واگذار نماید. لذا از 
متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا روز 

شنبه مورخ 96/05/28 به شهردارى درچه مراجعه نمایند.

آگهى تجدید مزایده

على اکبر محمودى- شهردار درچه

نوبت اولنوبت اول
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هوادارانهواداران استقالل مى گویند مى گویند
 چرا به  چرا به سپاهان سپاهان نرفتى!نرفتى!

 آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

بانک ملى ایران در نظر دارد، قســمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و 
پیشه و تجارت و سرقفلى محل هاى اســتیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى 
قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به 
فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد 
مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز  پنج شنبه  مورخ   
96/05/26    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ پائین 

طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.2-پیشنهادات فاقد سپرده 
یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.3-رعایت کلیه موارد 

مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.4-سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت 
پایه مزایده است که متقاضیان باید طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور 
شعب بانک ملى استان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.

5-کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ســاعت 8صبح روز شنبه مورخ                 
96/05/28 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) 
ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت 
شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.6-امالك داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل و تقبل 
کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده 
خریدار واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)7-براى کلیه امالك ، 
بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر 

عهده خریدار است.8-هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى 
راجع امالك سرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.9-امالکى که بصورت 
نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک مى باشد.10-هزینه 
آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را بر اساس اعالم 
نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.11-متقاضیان خرید میبایست مبلغ 
دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اســناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به 
همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.12-در صورتى که مبالغ پیشنهادى 
خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.13-نحوه فروش امالك مازاد بانک 
بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایســتى ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتًا به 

صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

نحوه فروش با 
شرایط نقد

ست و در وضعیت موجود واگذار مى گرد

نحوه فروش با 
شرایط نقد و 

اقساط

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( براى کلیه کاربرى ها به 1
استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مى رسد.2

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

دو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سود

30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20
30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس  ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

1
شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه 
مسجد امام حسین ( 38)کوچه شهید 

بهرامى بن بست قائم پالك 61
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه2692122/4164مسکونىخانه

2,441,600,000است فروش با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى خ 2
زمزم کوى زمزم 6 پالك 303

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,457,600,000است فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج کوى مسجد امام 3
حسین (ع ) مقابل حسینیه

یک درب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار14/176-510/80زراعىباغ

298,922,400است فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه 4
بسیج کوچه حجت اله صادقى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار28319614/142مسکونىخانه

516,600,000است فروش با وضع موجود

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله 5
کریمیان پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار463195387/814مسکونىخانه

871,920,000است فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد خیابان 6
دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهگلها 

ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیهشهرکها 42
4,299,372,000است فروش با وضع موجود

یک باب بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز 7
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه106/3545159/7214و تجارى

997,920,000است فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهاى 8
بن بست دوم 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه267/5223159/4277مسکونىخانه

1,300,320,000است فروش با وضع موجود

خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان روبروى  9
دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,419,200,000است فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 10
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار3202171/2994مسکونىخانه

993,636,000است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 11
سپید

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/35صنعتى سوله

2,196,741,680است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 12
گلدیس

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/29صنعتىسوله

2,265,285,680است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 13
زمرد

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/32صنعتىسوله

2,231,013,680است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 14
نسترن

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/36صنعتىسوله

2,188,360,272است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 15
محال

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/37صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 16
کوثر

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/33صنعتىسوله

2,168,041,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 17
شکوفه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/31صنعتىسوله

2,168,041,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 18
خرداد

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/30صنعتىسوله

2,189,032,272است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 19
الله

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/38صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 20
شقایق

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/28صنعتىسوله

2,216,022,368است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 21
بنفشه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/34صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 22
صباح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1874/17612144/68صنعتىسوله

2,133,769,568است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  23
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار161/61962/3634--مسکونىآپارتمان

5,584,320,000است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  24
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار143/851962/3635--مسکونىآپارتمان

5,107,200,000است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  25
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار93/051962/3636--مسکونىآپارتمان

3,880,800,000است فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى 26
شهردارى و بخشدارى پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه943130349مسکونىخانه

1,325,408,000است فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  27
نبش کوچه محمد 

یک باب 
خانه

مسکونى و 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه206/5527813390تجارى

8,265,600,000است فروش با وضع موجود
7,808,633,280مشاع سه دانگ فروش با وضع موجودمتصرف دار44092023/235/1161مسکونىیک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوى 28
کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش 29

کوچه  شهید سید مهدى جان نثار
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه12/9 و 26948912/10مسکونىخانه

8,265,600,000است فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار 30
روبروى کوچه فردوس 9

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه3404734183/4مسکونىخانه

5,241,600,000است فروش با وضع موجود

خاقانى کوچه چهار سوق بن بست هما 31
پالك 38

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

7,862,400,000است فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت 32
اسبق میسان تجارت

کارخانه و  
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه400064042/4451صنعتىماشین آالت

5,935,104,000است فروش با وضع موجود

خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم  33
پالك 108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه 15528و 108/6215535--مسکونىآپارتمان

5,292,000,000است فروش با وضع موجود

کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید 34
بزرگى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى متصرف دار2364324650مسکونىخانه

3,578,400,000است فروش با وضع موجود 

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى 35
گلشن بن بست میخک  پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,268,000,000است فروش با وضع موجود

کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان 36
یاس 4

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه412513672139صنعتىکارخانه

9,352,000,000است فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه 37
شرکت نفت  مجتمع پردیس طبقه پنجم واحد 505

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,128,000,000است فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو 38
کوچه میرزا کریم  پالك 11 طبقه دو

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه1432328/6--مسکونىآپارتمان

4,592,000,000است فروش با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى 39
(خیابان چهارباغ) 

یک باب 
مسکونى تجارى 

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى تخلیه572388225/2625مسکونى 

3,480,512,000است فروش با وضع موجود

م الف:81306
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نوت 8 سامسونگ به 
زودى مى آید!

خواص شوید چیست؟

جزئیات پیدا شدن
 سر بریده
 زن و مرد جوان 

ساسان، بهانه جدید 
حمله به ساکت
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«ساعت 5 عصر» مهران مدیرى قرار بود اتفاق سینمایى  سال 
باشد. پرفروش ترین فیلم سال، که مهران مدیرى را در مقام 
کارگردان سینما تثبیت کند. در واقع تمام برنامه ها براى رسیدن 
به این هدف چیده شده بود. توپخانه تبلیغاتى این فیلم از چند 
روز مانده به اکران، آتش وسیعى را تدارك دید تا قدر و قیمت 
نخستین ساخته سینمایى مهران مدیرى را پیش از دیده شدن 
در نگاه بینندگان فیلم باال ببرد و موفق هم شد. نتیجه آغازى 
باشکوه براى فیلمى بود که اگر خود مهران مدیرى و دوستانش 
توقعات را تا این حد باال نبرده بودند، نقطه قابل اتکایى براى 
یک کارگردان فیلم اولى به شمار مى رفت اما توقعات فراوانى 
که ایجاد شده بود، «ساعت 5 عصر» را درنهایت چونان فیلمى 
شکست خورده جلوه گر ســاخت؛ و این آغاز پایان رؤیاهاى 

مدیرى درباره نخستین فیلمش بود.
«ساعت 5 عصر» با سروصداى فراوانى آمد. حتى «فروشنده» 
اصغر فرهادى نیز که قبل از آغاز نمایش هم به عنوان شانس 
اصلى اسکار قلمداد مى شــد، اینقدر قیل و قال نداشت. آغاز 
سروصداى «ســاعت 5 عصر» با مشکالت مختلفى بود که 
این فیلم در مســیر اکران با آنها روبه رو شد که آخرین مورد 
آن مربوط به چند مورد اصالحیه بود که براســاس شنیده ها 
با مخالفت مهران مدیرى هم روبه رو شــدند. شــایعاتى نیز 
در مورد رابطه اعمال ممیزى هاى جدیــد و انتقادات مهران 
مدیرى به عملکرد دولت در برنامه «دورهمى» مطرح شد، 
ولى درنهایت این مشــکالت مرتفع شد تا فیلم مدیرى خود 
را آماده راند دوم مبارزه کند، که آن نیز با اکران 
خصوصى شــلوغش رخ داد. 

اکرانى که نگاه بــه روش و منش برگزارکنندگانش مى تواند 
خالصه اى از تمام استراتژى هایى باشد که طراحان تبلیغات 
این فیلم پى گرفته بودند. تأکید عجیب مدیرى روى ترکیب 
شلوغ ترین اکران خصوصى تاریخ سینماى ایران و سپس انواع 
و اقسام رکوردشکنى ها و رکوردسازى هاى تیم تبلیغاتى فیلم را 

مى توان در این راستا ارزیابى کرد. 
در همان روزهاى اول انواع و اقسام این گونه تأکیدها را دیدیم. 
آن زمان که اعالم شد «ساعت 5 عصر» رکوردهاى بیشترین 
تماشاگر، بیشترین سانس در یک سینما، بیشترین سانس در 
کشور، بیشترین سانس فوق العاده بامدادى، بیشترین فروش 
اینترنتى و بیشترین فروش روز اول اکران یک فیلم در سینماى 
ایران را شکسته است و بعدتر نوبت رکوردهاى جدیدتر و دور از 
ذهن تر رسید. همه اینها هم در جهت آن استراتژى تبلیغاتى بود؛ 
که درنهایت در روزهاى اول نیز به آن نایل شد؛ و آغازى رؤیایى 
رقم خورد. آغازى واقعاً رؤیایى با فروشى معادل 700 میلیون 
تومان در یک روز که باعث شد این فیلم با عبور از رقم فروش 
600میلیونى فیلم «سالم بمبئى» بدل به پرفروش ترین فیلم 

تاریخ سینماى ایران در نخستین روز نمایش شود.
شروع امیدوارکننده فروش «ساعت 5 عصر» این امید را به 
وجود آورده بود که یکى از پرفروش ترین فیلم هاى  سال، روى 
پرده رفته است اما ادامه روند فروش این ذهنیت را تغییر داد. 
در واقع به گفته یکى از خبرگزارى ها، بعد از آنکه «گشت2» 
اکران موفقى را پشت سرگذاشت و به رغم عرضه نسخه قاچاق 
توانست به موفقیت قابل توجهى در اکران دست پیدا کند و در 
ادامه «نهنگ عنبر 2» را نیز به خوبى فروخت، این انتظار ایجاد 
شده بود که نخستین ساخته سینمایى مهران مدیرى بتواند 
همچنان ســینماها را پررونق نگه دارد. در ابتدا هم ماجرا 
داشت به همین روال پیش مى رفت؛ فیلم در هفته اول 
اکرانش توانست به فروش دو میلیارد و500 میلیون 

تومان برسد اما چند روز که گذشت و بساط نمایش هاى ویژه 
که برچیده شد و سروصداها که خوابید و نوبت خود فیلم رسید 
تا محل بحث مخاطبان و تحلیل منتقدان باشد، «ساعت 5 

عصر» روند نزولى را آغاز کرد.
مدیرى در «ساعت 5 عصر» ماجراى یک روز از زندگى یک 
وکیل به نام «مهرداد پرهام» را از ســاعت 7 صبح تا 5 عصر 
روایت مى کند. سیامک انصارى نقش اصلى این فیلم را ایفا 
مى کند و امیر جعفــرى و آزاده صمدى دیگــر بازیگران آن 
هستند. در واقع «ســاعت 5 عصر» روایتى خطى از وکیلى با 
بازى سیامک انصارى است که با تماس تلفنى کارمند بانک 
مواجه مى شود که در صورت عدم مراجعه به بانک و تسویه تا 
«ساعت 5 عصر»، خانه اش توقیف مى شود و این آغاز مسیرى 
مملو از مصایب براى جناب وکیل است. مشکل فیلم نیز در 
همین آغاز ریشه دارد؛ در جایى که نمى تواند باورپذیرى الزم را 
در فضا، داستان و شخصیت ها به وجود آورد و مثًال به تماشاگر 
بباوراند که مى شــود وکیلى هم که ظواهر زندگى اش نشان 
مى دهد وکیل موفقى است، وجود داشــته باشد که باور کند 
یک روز تأخیر در واریز اقساط بانک ممکن است بهایى چون 

مصادره خانه اش را داشته باشد.
در حقیقت مهران مدیرى که حتى در فانتزى ترین سریال هاى 
کمدى اش هم ابتدا تکلیف داستان و قهرمان ها را مشخص 
مى کند و به مخاطب مى گوید که قرار است در چه دنیایى، چه 
اتفاقاتى را تماشا کند، در فیلمش بیشترین لطمه را از همین جنبه 
مى خورد و نتیجه هم این مى شود که فیلم در روایت داستانش 

کمترین نشانى از منطق روایى نشان نمى دهد. 
در شــرایط فعلى به نظر مى رسد «ســاعت 5 عصر» براى 
تجدید آن شور و حالى که مردم را چنان مشتاقانه به سالن ها 
مى کشانید، راه بسیار بسیار دشوارى پیش رو داشته باشد. راهى 

تا اندازه بسیار بسیار زیادى، غیرممکن...

مهران مدیرى، اتفاق سینمایى سال...؟ !مهران مدیرى، اتفاق سینمایى سال...؟ !

هومن حاجى  عبداللهى مجموعه سریال هاى «پایتخت» 
را ُپرمخاطب برشــمرد و گفت: فکــر مى کنم یکى از 
دالیل موفقیت مجموعه هاى «پایتخت »  این اســت 
که عوامل این ســریال هیچ وقت به خودشــان مغرور 
نمى شــوند و وقتى قرار اســت فصل جدیدى را کلید 
بزنند، همچنان مثل همان فصل اول سختگیر هستند، 
توقعشان باالست و با وسواس بیشترى پیش مى روند. 
فکر مى کنم همیــن موضوع هم باعث شــده که هر 
فصل جدیــد «پایتخــت» ُپربیننده تــر از فصل هاى

 قبلى باشــد و باز هم مردم بخواهند که فصل جدید آن 
ساخته شود. 

حاجى عبداللهى همچنیــن درباره دو ســال دورى از 
مجموعه «پایتخت» و نزدیک شــدن دوباره به نقش 
«رحیم» در ایــن مجموعه اظهار داشــت:  آنقدر با این 
نقش عجین هستم که بعد از گذشت دو سال براى ایفاى 
دوباره آن مشکلى ندارم؛ البته برخى تکیه کالم ها براى 
شخصیت ها طراحى شده است که مردم آنها را دوست 
دارند و فراموش کردنى و حذف شــدنى نیستند اما قطعًا 
براى اینکه به تکــرار نیافتم و همچنان براى مخاطبان 
جذاب باشــم با تکیه بر فیلمنامه و مشــورت با آقایان 
تنابنده و مقدم، ویژگى هاى جدیدى براى شــخصیت  

طراحى مى کنیم.
این بازیگر با اشاره به فیلمنامه مجموعه هاى «پایتخت» 
یادآور شــد: براى ایفاى نقش حتمًا بــه فیلمنامه تکیه 
مى کنم، چون بســیار جزئى به شخصیت ها، دیالوگ ها 
و موقعیت ها مى پــردازد. عالوه بر ایــن پیش از اینکه 
جلوى دوربین برویم در جلسات دورخوانى، دیالوگ ها 
و بداهه گویى هــا را بار دیگر با آقاى تنابنده مشــخص 

مى کنیم.

حاجى عبداللهى با تأکید بر اینکه براى ایفاى نقش خود 
بسیار به متن وفادار است، گفت:  اگر الزم باشد موردى 
را کم یا زیاد یا تکیه کالم یا حرکتــى را اضافه کنیم، با 
تعامل این اتفاق مى افتد. براى شخصیت رحیم مى توان 
گفت حدود 20 تا 30 درصد بداهه گویى وجود دارد که در 

جلسات دورخوانى مطرح مى شود.
او در پایان به سریال «پایتخت 5»  اشاره و اظهار کرد:  

با توجه به قصه فوق العاده جالبى که در این فصل وجود 
دارد، فکر مى کنم مردم این فصل را بســیار جذاب تر از 
چهار فصل گذشــته بدانند و این به دلیل وسواس گروه 
است که تا این لحظه کسى خاطر جمع جلوى دوربین 
نرفته و فکر نکرده است که مى توان هر کارى کرد و هر 
حرفى زد به حساب اینکه چون «پایتخت» است مردم 

مى بینند و خوششان مى آید.

رزیتا غفارى بازیگر درخصوص حضور خود 
پس از چهارسال در تلویزیون گفت : تنها دلیل 
حضورم پس از چهار ســال در مقام بازیگر در 
تلویزیون جذابیت آدم هاى این داستان و حضور 
داریوش یارى و نعمت چگینى  در سریال «هاتف» 
است.  بعد از سالیان سال وقتى نام این عزیزان را دیدم، 
حتى فیلمنامــه را نخواندم و به اعتبار گــروه به کار 

ملحق شدم.
وى ادامــه داد: در خصــوص نقشــم تنها چیزى 
که مى توانم بگویم این اســت که نقش بســیار 
حساسى است، کارگردان و تهیه کننده حساسیت

 فوق العاده اى روى این نقش دارند چرا که نقش به 
نوعى یک الگو است.

غفارى در پایان گفت: خدا را شکر سریال «هاتف» 
برایم خوش قدم بوده است و از روزى که خبر این 
کار رسانه اى شده است دو پیشنهاد کارى دیگر نیز 

گرفته ام که البته هر دو براى سیما فیلم است.

رسول نجفیان، بازیگر، آهنگساز و کارگردان که این روزها مشغول بازى در 
سریال «از یادها رفته» اســت، گفت: قصد دارم به زودى داستان هاى طنز 
ادبیات فارسى از ســعدى گرفته تا موالنا و عبید زاکانى را که به زبانى ساده  
جمع آورى کردم را در قالب سریالى به نام «ژرفا خند» در 100 قسمت بسازم.

این بازیگر در ادامه با اشاره به اینکه ساختارى جدید را در سریال سازى روایت 
خواهد کرد، بیان داشت: این سریال ترکیبى از نمایش، همخوانى و هم سرایى 
به شکل طنز خواهد بود و قصد داریم تا صد داســتان  شاد را به صورت طنز 

بیان کنیم.
نجفیان ادامه داد: بازیگران این سریال همگى از همان افراد حاضر در گروه 
کر و موسیقى اى هستند که سال هاســت با یکدیگر کار مى کنیم. آنها فارغ 

التحصیل رشته تئاتر - موسیقى هستند.
وى افزود: به حضور بازیگران چهره و معروف در کارم اعتقادى ندارم، چراکه 
معتقدم آنقدر کار باید قوى باشــد که بازیگرها را چهره کند. مگر چهره هاى 
حاضر تلویزیون و سینما چطور چهره شدند؟! آنها هم از کارهاى خوب و قوى 
معروف شدند و امیدوارم که بازیگران این سریال هم بعد از پخش به چهره هاى 

خوب تبدیل شوند.
بازیگر سریال «از یادها رفته» با اشاره به شــبکه پخش کننده سریال بیان 
داشــت: بعد از اینکه ســریال را تولید کردیم درباره این موضوع ها صحبت 

خواهیم کرد.

چرا مجموعه«پایتخت» موفق است؟

رزیتا غفار
پس از چها
حضورم پس
تلویزیون جذاب
داریوش یارى و ن
است.  بعد از سالیانس
فیلمنامــه را حتى

ملحق شدم.
د وىادامــه داد:
که مى توانم بگو
ک حساسى است،
 فوق العاده اى رو
نوعى یک الگو اس
غفارى در پایانگ
برایم خوش قدم
کار رسانه اى شد
گرفته ام که الب

«هاتف» 
خوش قدم بود

اکبر زنجانپور، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون 
درخصوص دالیــل  بازى در ســریال «والیت 
عشق» گفت: در ابتدا فیلمنامه را خواندم، نقش و 
شخصیت را بسیار دوست داشتم. البته براى یک 
بازیگر چه چیز بزرگ تر و مهمتر از اینکه نقشى 
را بازى کند که راجع به مسئله اصلى زندگى اش 

بوده و عشق او باشد.
وى در همین راستا ادامه داد: بازى در سریالى که 
مضمون زندگى امام رضــا (ع) را روایت مى کرد 
افتخار بى نظیرى بود که در آن زمان نصیب من 
شد و با جان و دل در این سریال به ایفاى نقش 

پرداختم.
بازیگر سریال «مختارنامه» حضور در «والیت 
عشــق» را افتخار خود خواند تأکیــد کرد: من 
همواره با همه انرژى سعى مى کنم در کارهایم 
گزیده کار باشم و اگر کارى را قبول کردم آن را 

به بهترین شکل ممکن انجام دهم اما به نظرم 
بازى در سریال «والیت عشــق» گل سر سبد 

نقش هایى بود که در زندگى ایفا کرده ام.
وى با اشاره به ارادت قلبى خود به امام هشتم(ع) 
تصریح کرد: آن زمان براى ایفاى این نقش شرط 
و شــروطى را با حضرت امام رضا (ع) قرار ندادم 
تا این کار را خوب بازى کنم و نذرى هم نکردم، 
چون بازى در نقش «فضل بن سهل» در سریال 
«والیت عشق» در ابتدا وظیفه من بوده و در ثانى 
همین که این نقش را بــازى کردم یعنى من به 

تمام نذر و نیاز خودم رسیده ام.
بازیگر سریال «تنهایى لیال» از لطف همیشگى 
مردم تشــکر کرد و افزود: بعد از گذشــت زمان 
زیادى که از پخش ســریال «والیت عشــق» 
مى گذرد همچنان مردم به من محبت داشــته و 
بازى من در آن ســریال را به یاد مى آورند. براى 

یک بازیگر این در یادها ماندن اتفاق بسیار لذت
 بخشى است.

بازیگر ســریال «آواى فاخته» یکى از بهترین 
خاطــرات دوران کارى اش را اینگونه توصیف 
کــرد: خاطره عجیــب و شــیرینى از روز هاى 
فیلمبردارى ســریال «والیت عشق» همواره 
با من اســت. صحنه مرگ فضل بن ســهل را 
در دکورى ســاختگى با فضاى حمام آن هم در 
سرماى زمســتان و وســط بیابان فیلمبردارى 
مى کردیم. من در آن صحنه عریان بودم و بخاطر 
فضاى حمام در آن سرما روى من آب مى ریختند 
و فیلمبردارى کار یک روز تمام زمان برد. اتفاق 
بسیار عجیب براى من این بود که آن روز برفى 
ســرما را حس نکردم و حتى بعد از آن سرما هم 
نخوردم. یقین دارم که تحمل من در آن یکى از 

الطافى بود که امام رضا (ع)  بر من داشتند.

بازى در
«والیت عشق» 

افتخارى بى نظیر

زمان برگزارى هفدهمین جشن سینمایى و تلویزیونى 
«حافظ» اعالم شد. 

هفدهمین جشن ســینمایى و تلویزیونى «حافظ» روز 
شنبه 21 مردادماه ساعت 19 در تهران برگزار مى شود. 
فروش بلیت این جشن از روز چهارشنبه 11 مردادماه 
آغاز شده است.على اوجى به عنوان کارگردان برگزارى 
جشن «حافظ»، این مراسم را برگزار مى کند. همچنین در 
این جشن به رسم سال هاى گذشته چهره هاى شناخته 
شده سینما، تلویزیون و موســیقى ایران حضور دارند.

این جشن اولین بار بعد از گذشــت 16 دوره است که 
بدون حضور على معلم بنیانگذار جشن «حافظ» برگزار 
مى شود.على معلم اســفندماه 95 به دلیل سکته قلبى 

دارفانى را وداع گفت.

اولین «حافظ»  بدون على معلم «ژرفا خند» به روایت رسول نجفیان 

تقاضاى پروانه ساخت فیلم «پیشونى سفید2» 
از اردیبهشت ســال جارى به شوراى وزارت 
ارشاد ارائه شــده اما همچنان گروه سازنده 
فیلم در انتظار دریافت پروانه ساخت از وزارت 
ارشاد هستند. این در شرایطى است که فصل 
مناســب براى تولید فیلم در تابستان است و 
سازندگان اثر مدتى اســت پیش تولید کار را 
به دلیل پرحجم بودن ســاخت و ساز دکور 

و صحنه آغــاز کردند.فیلمنامه «پیشــونى 
ســفید2» در جشــنواره کودك و نوجوان 
اصفهان به قلم جواد هاشمى موفق به دریافت 
جایزه شــد اما همچنان پروانه ساخت فیلم 
صادر نشده است. شخصیت هایى چون  آهوى 
پیشونى طال (مادرپیشونى سفید) به داستان 
اضافه شده است و فیلمنامه به گونه اى طراحى 
شده که داستانى پرماجرا و جذاب براى افراد 

خانواده را تدارك دیده  است. داستان قسمت 
دوم، پنج ســال بعد را روایت مى کند و مادر 
پیشونى ســفید به دنبال بچه اش مى گردد. 
بنابراین گزارش، «پیشونى سفید2» توسط 
سید جواد هاشمى نوشته و کارگردانى مى شود 
این فیلم در ادامه  «آهوى پیشــونى سفید و 
اختاپوس» اســت که داســتانى موزیکال و 

جذاب بود.

پیشونى طال در جستجوى پیشونى سفید  پیشونى طال در جستجوى پیشونى سفید  
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کارشناسان در جدیدترین پژوهش هاى خود خواص منحصربه فرد، انواع ویتامین هاى 
ضرورى، کمیاب و مواد معدنى را درمیوه هاى زیر شناسایى کردند و به افراد توصیه مى کنند 

براى تامین انرژى مورد نیاز بدن از این میوه ها در رژیم غذایى خود استفاده کنند.
هریک از این میوه ها به قدرى از لحاظ مواد مغذى غنى هستند که مى توان از آنها مانند یک وعده 

غذایى سالم براى تقویت و افزایش انر ژى بدن استفاده کرد.
■   ■   خواص موز

موز داراى سطح باالیى از پتاسیم است و به تنظیم الکترولیت بدن کمک مى کند، از دیگر خواص 
موز تقویت اعصاب و افزایش حجم عضالت اســت. این میوه غنى از انواع آنتى اکسیدان هاى 

ضرورى براى بدن و فیبر است.
■   ■   خواص هلو براى سالمتى

هلو نیز یکى دیگر از میوه هاى بســیار مقوى و با خواص فراوان براى تقویت بدن است. هلو را 
مى توان به عنوان یک مکمل خوراکى بسیارمفید مصرف کرد، قند فروکتوز موجود در هلو مى تواند 

انرژى مورد نیازبدن انسان را براى مدت زمان طوالنى تامین کند.
■   ■   خواص آناناس براى سالمتى

آناناس مخصوص مناطق استوایى نیز داراى خاصیت ضد التهابى بسیار قوى است و مى تواند خطر 

ابتال به 
حملــه قلبــى و 

سکته مغزى را در افراد کاهش دهد، 
سبب افزایش قدرت بارورى در زوجین همچنیــن 

تقویت بدن و جلوگیرى از ابتال به انواع بیمارى ها شود.مى شود. آناناس مى تواند باعث 
■   ■   خواص انگور براى سالمتى

انگور نیز حاوى آنتى اکسیدان هاى بسیار مفید از جمله کورستین و رزوراترول است و مى تواند از 
ابتال به بیمارى هاى قلبى و باال رفتن کلسترول خون جلوگیرى کند.

از جمله دیگر مواد مغذى در انگور مى توان پتاسیم و آهن را نام برد که مانع از گرفتگى عضالت و 
کم خونى مى شوند. کارشناسان بهترین انگور براى مصرف را انگور هایى به رنگ بنفش یا قرمز 

مى دانند که حاوى مقادیر باالترى آهن است.
■   ■   خواص کیوى براى سالمتى

کیوى را از فصل بهار مى تــوان آن را مصرف کرد و داراى ویتامین  C و E اســت که هر دو براى 
جلوگیرى از ابتال به سرطان و افزایش قدرت بینایى مفید هستند. کیوى از حجم کم کالرى و مقدار 
زیاد فیبر برخوردار است و براى افرادى که رژیم غذایى دارند یا مى خواهند وزن خود را کم کنند، 

بسیار مفید است.
■   خواص انبه براى سالمتى

انبه میوه بسیار لذیذ تابستانى که مورد عالقه 
اکثر افراد اســت و حاوى درصد باالیى از ویتامین 
A براى کمک به رشد استخوان ها و تقویت سیستم 

ایمنى بدن است.
■   خواص سیب براى سالمتى

سیب نیز از دیربازبه عنوان یک ماده غذایى با خواص بسیارزیاد مشهور بوده و داراى 
آنتى اکسیدان هاى ضرورى براى حفظ سالمت بدن، جلوگیرى از مرگ سلول هاى مغزى 
و ابتال به آلزایمر، کاهش دهنده فشارو کلسترول خون باال، محافظت از بدن و پیشگیرى از ابتال 
به انواع سرطان ها بویژه سرطان روده بزرگ است. مصرف روزانه سیب مى تواند سبب تقویت 

دندان ها و جلوگیرى از آسیب دیدن آن ها شود.
از دیگر میوه هاى مفید براى ســالمت بدن که مصرف هریک از 

آن ها مى تواند مزایاى درمانى بى شمارى داشته باشد مى توان 
آب انار، گریپ فروت و پرتقال را نام برد.

شوید یا شبت از سبزیجات 
معطر و پرخاصیت است که در پخت انواع 

غذاهایى ایرانى مصرف فــراوان دارد. عالوه بر ارزش 
تغذیه اى شوید، این سبزى داراى خواص درمانى و موارد 
مصرف طبى بسیار است، در طب سنتى از برگ، ساقه و 
تخم شوید در درمان بیمارى ها استفاده بسیار مى شود. 
خواص شــوید و کاربردهاى دارویى آن در غالب گیاه 
دارویى، شامل خاصیت ضد نفخ، ضد اسپاسم، شیرافزا، 
معطر، مدر،  خواب آور، ضد میکروب و آنتى اکســیدان 
اســت. در این مطلب خالصه اى از مهمترین خواص 
شــوید براى درمان بیمارى ها در طب سنتى گردآورى 

شده است.

گیاه شناسى شوید
شــوید گیاهى علفى، یکســاله با برگ هاى سوزنى و 

گل هاى چترى ســفید تا زرد با دانه هاى ریز است. در 
اکثر کشورها از تخم شوید نیز به عنوان ادویه استفاده 
مى شود ولى در کشــور ما بیشترین اســتفاده از برگ 
و ساقه شوید است که در بیشــتر غذاها از آن استفاده

مى شود.

خواص شوید
شوید داراى طبعى گرم و خشک است. برخى از مهمترین 

خواص درمانى گیاه شوید عبارتند از:
یکى از خواص شوید که در طب ســنتى از آن استفاده 
مى شــود درمان مشــکالت خــواب و بــى خوابى 

اســت، به این منظور بــراى درمان بــى خوابى، قبل 
از خواب مقــدارى از برگ هاى تازه شــوید را بجوید، 
همچنین به کســانى که در خــواب خوروپف مى کنند 
توصیه مى شود، قبل از خواب کمى تخم شوید را بجوند 
و با کمى آب بخورند. الزم به ذکر اســت اســتفاده از 

ایــن درمــان را نباید بیــش از یک هفتــه ادامه 
داد.

در طب ســنتى از شــوید براى رفع دل درد و نفخ 
استفاده مى شود.

شوید خاصیت ضد چربى دارد و مصرف آن 
در کاهش چربى خون مؤثر است.

گیاه شوید، افزایش 
دهنده شیر مادر بوده و جالب است 
بدانید شــیر حاصله بعد از مصرف این سبزى خاصیت 
ضد کولیک در نوزادان دارد و به تســکین دل درد نوزاد 

کمک مى کند.
از دیگر خواص شوید در طب سنتى، استفاده از آن براى 
درمان تنگى نفس، ضعف معده، کبد، طحال و ســنگ 

کلیه و مثانه است.
در مورد بیمارانى که مبتال به استفراغ 

ید  شد
هســتند و هیچ 
غذایى حتى آب را نمى توانند در 
معده خود نگاه دارند بهترین درمان مصرف دم کرده 

شوید است .
تخم شوید اشــتها را زیاد مى کند، باعث تقویت معده 

مى شود و به بدن انرژى مى دهد.
یکى از خواص جالب شوید استفاده از آن به منظور درمان 
و تســکین دل درد در دام اســت. به عنوان مثال براى 
گوسفند و بز کافى است که مقدار 30 گرم تخم شوید به 

آنها داد که نفخ و دل درد را ساکت کنند .

ارزش غذایى و ترکیبات مؤثر شوید
سبزى شــوید منبع خوبى براى آهن، کلسیم، منیزیم، 
منگنز و فیبر غذایى اســت. فالونوئیدهــا، کومارین، 
اسیدهاى فنولیک و پارافین ها از دیگر مواد مؤثر موجود 

در این سبزى پرخاصیت و معطر است.

مضرات شوید 
مقدار سدیم شوید تقریبًا باالست و بیمارانى که مجبور 
به رعایت رژیم غذاى کم نمک هســتند، بایســتى از 

زیاده روى در مصرف شوید خوددارى کنند.
برخى افراد ممکن است در تماس با شوید دچار حساسیت 

پوستى شوند.
با توجه به اینکه طبع شــوید گرم اســت، افراد داراى 
مزاج گرم بایســتى از زیاده روى در مصرف آن پرهیز

 کنند.

ى
د

همچنیــن ک وعده 
ث ا ان ت آناناسم مى شود.

ز
 درمــان را نباید بیــش ازیک هفتــه ادامه 

 ســنتى از شــوید براى رفع دل درد و نفخ 
 مىشود.

اصیت ضد چربى دارد و مصرف آن 
ش چربى خون مؤثر است.

درمان تنگى نفس، ض
کلیه و مثانه است.
در مورد

 استفاده از آن براى 
گ

گوسفند و بز
آنها داد که نف

زبب افزایش قدرت بارورى در زوجین 
وویتبدنو جلوگیرى از ابتال به انواع بیمارى ها شود.

د از جمله کورستین و رزوراترول است و مى تواند از
ل خونجلوگیرى کند.

فتگى عضالت و ازگ ان ک

بسیار مفید است.
اخواصانبه براى سالمتى خ■ ■
انبهمیوه بسیار لذیذ تابستانى که مورد عالقه
اکثر افراد اســت و حاوى درصد باالیى از ویتامین

یی براى کمک به رشد استخوان ها و تقویت سیستم  A
ایمنى بدن است.
خواص سیب براى سالمتى خ■ ■

نسیبنیز از دیربازبه عنوان یک ماده غذایى با خواص بسیارزیاد مشهور بوده و داراى
آنتى اکسیدان هاى ضرورى براى حفظ سالمت بدن، جلوگیرى از مرگ سلول هاى مغزى
شدهندهفشاروکلسترول خون باال، محافظت از بدن و پیشگیرى از ابتال کا

خو
پوستى شو

با توجه به اینکه طبع شــوید گرم اســت، افراد داراى

ب ر

مزاج گرم بایســتى از زیاده روى در مصرف آن پرهیز
 کنند.

ابتال به 
حملــه قلبــى و 

دسکته مغزى را در افراد کاهش دهد، 
سبب افزایش قدرت بارورى

ضعف معده، کبد، طحال و ســنگ 

بیمارانى که مبتال به استفراغ 

آنها داد که نف

اندازه دارو ها بى دلیل نیست و این اندازه ها به دلیل نیاز بدن به دوز خاصى از دارو است تا تأثیرات مورد 
نظر پزشک و داروساز را بر بدن بگذارد.

برخى افراد به ویژه سالمندان در قورت دادن دارو ها مشکل دارند و برخى اوقات بدون مجوز از 
پزشک اقدام به نصف کردن دارو ها مى کنند که این کار مى تواند آنها را در معرض آسیب هاى 

شدید سالمتى قراردهد.
از جمله دارو هاى بیمارى هاى روانى، چون اختالل دوقطبى و یا بیمارى نارسایى قلب و 

ریتم غیرعادى ضربان قلب را حتماً باید به طور کامل و منظم مصرف کرد، زیرا هرگونه 
تغییر در اندازه و مصرف دارو مى تواند سبب بى تأثیرشدن آن، بروز عوارض جانبى و 

مشکالت معده شود.
اگر در قورت دادن دارو ها مشکل دارید و مى خواهید قرص خود را نصف کنید حتماً با 
پزشک و متخصص داروساز مشاوره انجام دهید. بسیارى از دارو ها به دو نوع قرص 
جامد و یا مایع وجود دارند و مى توانید از پزشک تقاضاى داروى مایع مشابه کنید 

تا به آسانى بتوانید دارو را در دوز مشخص مصرف کنید.
درصورت مجاز بودن نصف کردن قرص، حتماً از دستگاه برش دهنده قرص که 
در داروخانه ها وجود دارد استفاده کنید، زیرا این دستگاه قرص را بدون شکستن 
و خرد شدن به قطعات مورد نظر تقسیم مى کند و مانع از هدر رفتن دارو مى شود. 

همچنین خطرات استفاده از چاقو براى خرد کردن دارو روى دست را نیز ندارد.
نصف کردن یک قرص پیش از مصرف آن باعث مى شود ذرات ریزى از دارو در هوا 

منتشر شود که پس از تماس این ذرات با قسمت هاى حساس پوست همچون صورت، 
پلک و گردن، التهاب و حساسیت پوست را به همراه خواهد داشت.

برخى مردم نصف مسکن را مصرف مى کنند اما متخصصان تأکید مى کنند قرص هایى 
را که وســط آن خط ندارد نباید نصف کرد، زیرا با نصف کردن دوز کامل دارو به بدن 

نمى رسد و تأثیرى نخواهد گذاشت.
برخى قرص هاى ضداستروئیدى و ضدالتهابى داراى الیه است که از دیواره معده 
محافظت مى کند، با شکستن آن قرص نه تنها خوردن آن سخت مى شود بلکه به 
جاى اینکه جذب روده کوچک شــود، در معده جذب مى شود. برخى قرص ها به 
گونه اى طراحى شده است که باید آرام جذب شود و با شکستن آن، این روند طى 

نمى شود.
هنگام مصرف دارو، حتماً از آب ولرم استفاده کنید، و از نوشیدن آب بسیار سرد یا 
داغ جداً خوددارى کنید، پس ازمصرف قرص تا نیم الى یک ساعت از دراز کشیدن 

یا انجام فعالیت هاى شدید و خوردن مواد غذایى تند و پرادویه خوددارى کنید.
قبل از خوردن دارو مطابق دستور پزشک نسبت به غذا خوردن یا ناشتا بودن اقدام کنید.

ع سرطان ها بویژه سرطان روده بزرگ است. مصرف روزانه سیب مى تواند سبب تقویت 
آها و جلوگیرى از آسیب دیدن آن ها شود.

سر میوه هاى مفید براى ســالمت بدن که مصرف هریک از 
ممى تواند مزایاى درمانىبى شمارى داشته باشد مى توان

ر، گریپ فروت و پرتقال را نام برد.

اند سبب تقویت  ت

وز خاصى از دارو است تا تأثیرات مورد 

ند و برخى اوقات بدون مجوز از
د آنها را در معرض آسیب هاى 

ا بیمارى نارسایى قلب و 
صرف کرد، زیرا هرگونه 
روز عوارض جانبى و 

صف کنید حتماً با 
ا به دو نوع قرص
مایع مشابه کنید 

هنده قرص که 
 بدون شکستن 
ن دارومى شود.

ت را نیز ندارد.
ت ریزى از دارو در هوا 

 پوست همچون صورت، 
ت.

ید مى کنند قرص هایى
 دوز کامل دارو به بدن 

ت که از دیواره معده 
ت مى شود بلکه به 
برخى قرص ها به 
اینروند طى آن،

ب بسیار سرد یا 
ت از دراز کشیدن 

ددارى کنید.
 ناشتا بودن اقدام کنید.

اتفاقاتى 
که با 

نصف کردن 
قرص 

براى بدن 
مى افتد

ــــــــــــى شود؟
عینک عینک نزنیم نزنیم چه م

گاهى عینک باید آنچنان تمام وقت استفاده شود که حتى اگر بیمار دقایقى عینک 
خود را به چشم نداشته باشد ممکن است براى سالمت بینایى وى مضر باشد.  اما 
همیشه اینجور نیست. مثًال فردى ممکن است دچار اندکى نزدیک بینى باشد 
و تنها هنگام سینما رفتن، دیدن تلویزیون از فاصله دور و هنگام رانندگى دچار 
مشکل در دیدن اشیاى ریز شود. در این مواقع اگر فرد عینکش را در مواقعى غیر 
از مثال هاى فوق نزند شاید اتفاق خاصى نیافتد و تنها مى تواند عینک خود را در 

مواقع ضرورى به چشم بزند.
حتى گاهى در چنین فردى اگر باالى 40 ســال داشته باشد ممکن است بدون 
عینک براى فاصله نزدیک و فواصل میانى راحت تر باشد. بهتر است براى مواقعى 
که ذکر شد عینک استفاده شود و در بقیه مواقع مى توانید عینک را استفاده نکنید.

موارد دیگرى وجود دارند که میزان عیوب انکسارى چشم بسیار کم است. در این 
مواقع بعضى افراد نیاز به استفاده از عینک دارند و برخى از افراد به استفاده از عینک 
نیاز ندارند و واقعاً به قول معروف «مى شود عینک را نزد». مرز بین موارد بسیار 
ضرورى و موارد ضرورى، مواردى که بهتر است و مواردى که مى تواند عینک را 
استفاده کند یا نکند خیلى در همه موارد یکسان نیست و بر اساس عوامل متعددى 

تعیین مى شود و از فردى به فرد دیگر متفاوت خواهد بود.
بنابراین پاسخ این سئوال که عینک نزنم چه مى شود؟ از فردى به فرد دیگر متفاوت 
است و بهتر است در یک معاینه کامل چشم و بینایى توسط یک اپتومتریست یا 
چشم پزشک این سئوال را مطرح و جواب اختصاصى آن را براى خودتان دریافت 
کنید. گفتنى است این پاسخ قابل تعمیم از شما به دیگران نیست که عیناً آن را 
براى دیگران نسخه بفرمایید، زیرا همانطور که گفته شد شاید توصیه ها در این 
موارد از فردى به فرد دیگر براساس جمیع عوامل تأثیرگذار فرق داشته باشد. گاهى 
تجویز یک نمره عینک با شماره کمتر بسیار ضرورى تر از یک نمره عینک با شماره 
بیشتر باشد و تشخیص این موضوع براساس معاینات شما توسط اپتومتریست تان 

تعیین مى شود.

یک 
وعده غذایى 

کامل 
با خوردن 

میوه

خواص شوید چیست؟
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وقتى یک رسانه اصفهانى با تو گفتگو مى کند 
فکر مى کنى اولین سئوال چه باید باشد؟

 رسانه اصفهانى؟! فکر مى کنم اگر موضوع کامًال ورزش و فوتبال 
باشد یک رسانه اصفهانى باید از سپاهان و ذوب آهن صحبت کند 
و بخشى از ســئواالت مربوط به این دو تیم باشــد. اگر سئواالت 
غیرفوتبالى باشد که مى شود در مورد خیلى از زیبایى ها و مکان هاى 
دیدنى شهر قشنگتان صحبت کرد. اما در مورد شخص خودم هم 
خیلى از سئواالت را تقریباً حفظم و مى دانم دوستان رسانه اى عمومًا  

مجموعه سئواالتشان در مورد علیرضا نیکبخت واحدى چیست.
 در مورد ســپاهان و  ذوب آهن و اصفهان در 
ادامه سئوال مى پرسیم. ولى اینکه مى گویى 
خیلى ســئواالت را حفظى با تو موافقم.  این 
روزها شاید اگر در  هر گفتگویى شرکت کنى 
خیلى از سئواالت تکرارى است. مدام در مورد 
اشتباهاتت از تو ســئوال مى کنند.  بى آنکه 
خیلى ها به یاد داشــته باشــند که علیرضا 
نیکبخت واحدى در کنار اشتباهاتش، روزهاى 
خیلى خوبى در فوتبال داشت و بازیکنى بود که 
خیلى ها آرزو داشتند  جاى او باشند و لحظات 
خوشى را براى هواداران فوتبال رقم زده است.

بله. خیلى در گفتگوها مدام از اشــتباهات مــى گویند. به هر حال 
زندگى هر انسانى مملو از کارهاى خوب و کارهاى خطاست اما آنچه 
خیلى ها در مورد من دوســت دارند مدام بگویند بخش اشتباهات 
زندگى من است که مدام به من یادآورى مى کنند. بى آنکه بعضى 
ها قصدشان خیر باشد. ولى به هر حال مهم نیست. من خودم به علت 
اشتباهاتم تاوان هاى سختى داده ام و خیلى به آنها فکر کرده ام. در 
این سال ها هزاران بار فکر کردم چرا کسى که فیکس تیم ملى بود 
به یکباره باید ســر از تیم هاى معمولى در بیاورد و مجبور شود در
 تیم هاى درجه 2 و 3 هم باز کند.  یا اینکه اشتباهاتم منجر به این شود 
که به جام جهانى نروم یا از روى لجبازى تیمم را عوض کنم. یا اینکه 
به اسپانیا نروم. بى خیال پیشنهاد فنر باغچه شوم و به دلیل لجبازى، 

قلب خیلى از هواداران استقالل را ناخواسته بشکنم.
 ما سعى مى کنیم کمتر  این سئواالت را مطرح 
کنیم. این را تا یادم نرفته بپرسم؛ در یکى از 
مصاحبه ها گفته بودى که محمود یاورى یکى 
از دالیل احیاى مجدد تو بــود. در این مورد 

صحبت کن.
 بله همینطور اســت. این حرف من را ظاهراً به خوبى به یاد دارید و 
دلیلش هم این است که محمود خان همشهرى شماست(مى خندد). 
در صبا بود که آقاى یاورى خیلى به من کمک کرد. در صبا شرایط 
خوبى داشتم و محمود یاورى من را در این تیم بعد از آن اتفاقات احیا 
کرد اما باز هم یکى از اشــتباهات بزرگم در این چند سال انتخاب 
استیل آذین بود. من نتوانســتم در این تیم دوام بیاورم و زیاد بازى 

هم نکردم.
 قرار شــد خیلى از اشتباهات صحبت نکنیم!  
براى مان بگوعلى نیکبخت این روزها مشغول 

چه کارى است؟
 یک مدرســه فوتبال دارم که اســتقبال خوبى از آن شده است و 
دوره هاى مربیگرى را هم مى گذرانم تا ببینم در ادامه چه مى شود.  
حضورم در فوتبال در حال حاضر پررنگ نیســت. ولى شما 

مطمئن باشید من را در چند سال آینده در فوتبال مى بینید.  االن که 
مى بینید کمى از فوتبال دورى مى کنم براى این است که خسته شدم. 
یک چیزهایى شما را خسته مى کنه و چیزى نمى توانى جایگزینش 
کنى و تنها کارى که مى توانى بکنى آرامشــى است که در خودت 
ایجاد مى کنى و فکرى که درباره آینده ات دارى. شــاید االن من 
فعالیت چندانى براى فوتبال ندارم ولى تمریناتم را دارم و اگر االن 
از نظر قدرت بدنى و جسمانى از من تست بگیرید در حد لیگ برتر 

هستم. حیف که دیگر در تیمى نیستم.
 اگر از تو ســئوال کنند اســتقاللى هستى یا 
پرسپولیسى دقیقاً امروز پاسخت چه خواهد 

بود؟
 من بارها گفته ام که با احترام به همه هواداران پرســپولیس، قلبًا 
طرفدار استقالل هستم. البته من احترام مى گذارم هم به استقالل 
هم به پرســپولیس هم به کســانى که از من ناراحت باشند. ولى 
متأسفانه در این مدت براى خیلى ها سئوال پیش آمده که چرا من 
استقالل را با آن همه محبوبیت و هفت سالى که بازى کردم ترك 

کردم و به پرسپولیس رفتم.
داستانش خیلى مفصل است من عاشق استقالل بودم و هستم و اگر 
این اتفاق افتاد که من پرسپولیس را براى ادامه بازى انتخاب کردم به 
این دلیل بود که من فقط در تیم هاى محبوب مى توانستم بازى کنم 
و با تماشاچى بزرگ شدم و این تماشاچى من را نیکبخت کرد. نه تنها 
من که خیلى از بازیکن ها را. ولى بعضى از آنها خیلى مغرور بودند. 
من همیشه با افتخار مى گویم اگر این تماشاچى ها تو استادیوم من 
را تشویق نمى کردند من به این جایگاه نمى رسیدم. پرسپولیس را 
انتخاب کردم به این علت که فقط در تیم هاى بزرگ مى توانستم 
بازى کنم و سالى که از استقالل جدا شدم اوج فوتبالم بود. فکر مى 
کنم براى همین خیلى ها از من ناراحتند و خیلى ها نمى دانند چرا من 
از استقالل جدا شدم. ولى من شاید به علت مشکالت مدیریتى و 
مربى آن زمان از استقالل جدا شدم و فکر مى کنم کج سلیقگى مربى 
و مدیرعامل باعث شد از این تیم جدا شوم. ولى فکر مى کنم االن 
مردم خیلى بهتر فوتبال را مى فهمند و درکشان از فوتبال باال رفته 
است. من حتى تا دو روز مانده به نقل و انتقاالت براى استقالل ماندم 
ولى هیچ پیشنهادى به من نشد چه از طرف مدیرعامل چه از طرف 
مربى و من زمانى براى تیم پیدا کردن نداشتم. اگر ناخواسته موجب 
ناراحتى خیلى ها شدم، عذرخواهى مى کنم. اما بدانید که من باید در 

یک تیم بزرگ بازى مى کردم.
 هواداران اســتقالل در هنگام 

بازگشــت دوباره ات به این 
تیم، این موضــوع را مطرح 
مى کردنــد که چــرا اگر 
مى خواســتى بــه دلیل 
اختالفاتت در استقالل از 
این تیم جدا شوى و به یک 
تیم بزرگ بروى، تیمى 
دیگر غیر از پرسپولیس 
را انتخاب نکردى؟ تیمى 

مثل سپاهان.
 بله همینطور اســت. خیلى ها این 
موضوع را به من گفتنــد و به من 

رى و آ د یــا

مى کردند که بهتر بود به تیمى مثل سپاهان بروى. ببینید من واقعًا 
نیاز داشتم که به یک تیم مدعى و قدرتمند بروم. آن موقع هنوز در 
فوتبال ایران خیلى قطب وجود نداشت و فقط استقالل و پرسپولیس 
در فوتبال ایران مطرح بودند و سپاهان تازه در حال تبدیل شدن به 
یک قطب بود. من هم نمى خواســتم از نگاه  ها دور باشم و سر لج و 
لجبازى به پرسپولیس رفتم. نمى گویم کار خوبى کردم و پشیمان 
هم هســتم ولى از انصاف نگذریم، من در آنجا هم خاطرات خوبى 

داشتم و افتخارات زیادى به دست آوردم اما باز هم مى گویم 
نباید مى رفتم. سپاهان در آن سال ها به 
تازگى اوج گرفته بود و هنوز کســى باور 
نمى کرد که بتواند سالیان سال قهرمان 

شــود و به قدرت بزرگ فوتبال ایران 
تبدیل شود. ولى شاید اگر همان سال 
به جاى پرسپولیس به اصفهان آمده 
بودم شــرایط فرق مى کرد و اوضاع 
بهترى برایم رقم مــى خورد. آن زمان 
فقط مى خواستم همچنان درصدر اخبار 
باشم. شاید اگر آن سال سپاهان قدرت 
این روزها را داشــت و مثل امروز که پر 

افتخارترین تیم لیگ برتر ایران اســت در شرایط خوبى 
بود لحظه اى براى اینکه به جاى پرسپولیس به سپاهان بروم درنگ 
نمى کردم. ولى به هر حال شرایط به آن شکل رقم خورد. باور کنید 
هنوز هواداران اســتقالل به من مى گویند چرا به سپاهان نرفتى. 
اى کاش آن سال سپاهان مثل سال هاى بعد از آن در قدرت بود تا 

من انتخاب بهترى را انجام مى دادم.
در مورد اختالفاتت با اســتقالل و جدایى ات 

بیشتر صحبت کن.
به هر حال بارها گفته ام که  مشکل من غیرفوتبالى بود. یک روز رفتم 
پشت در اتاق قریب در خیابان اسفندیار یک ساعت و نیم معطل شدم. 
منشى اش آمد و گفت شما آقاى یاورزاده هستید؟ خب شما تا آخرش 
را بخوانید. از سرمربى تا اطرافیانش نمى خواستند من باشم و همین 
اتفاق هم افتاد. این به من فشار آورد تا تصمیم عجوالنه گرفتم. یک 
ساعت بعد رفتم باشگاه پرسپولیس. مگر مى شود کاپیتان استقالل در 
اوج محبوبیت به تیم رقیب برود. روز اولى که رفتم، سر شماره پیراهن 
با همه بازیکنان پرسپولیس دعوایم شد. اصالً حال خوبى نداشتم. 
در استقالل  من با آن جایگاه را نباید به آن شکل کنار مى گذاشتند. 
شاید من هم یک روز مربى شدم و در این شرایط قرار گرفتم 
اما سعى مى کنم به این شکل با بازیکن بزرگ تیمم 

برخورد نکنم. اینکه با افکار عمومى بازى 
کردند، جالب نبود. من بهترین 

پاسور اســتقالل شدم 
گل هــاى  و 

زیادى به ثمر رساندم اما کسى شــهامت پیدا نکرد که بگوید دلیل 
کنار گذاشتنم چیســت؟ هرکس بر گردن فرد دیگرى مى اندازد. 
من بدون تماشاچى مى مردم و عجوالنه رفتم آنجا. من نیاز به تیم 

پر طرفدار داشتم.
ولى ســپاهان هم تیم پر طرفــدارى بود و 
مى توانست خیلى از خواسته هاى تو را در آن 
سال بر آورده کند. ضمن اینکه تا سال جدایى 

تو از استقالل هم دو جام کسب کرده بود.
بله حق با شماســت. قبــول دارم، اما 
تنها تیمى که در آن زمــان از لحاظ  
هوادار خیلى توى چشم بود و فکر مى 
کردم که از روى لجبازى مى توانم بى 
معرفتى ها را تالفى کنم پرســپولیس 
بود که البته پشیمانم. نیکبخت واحدى 
کسى بود که در فوتبالش نمى توانست 
حرف زور را تحمل کند. من براى انتقال 
در پرسپولیس دنبال منفعت نبودم. دنبال 
غرورم بودم. دوست نداشتم غرورم خدشه 
دار بشود. بعد هم که آدم قرارداد مى بندد 
ُخب باید پول حالل به خانه ببرد. من در ســه سالى که در 
پرسپولیس بودم به اندازه کل هفت سال استقالل گل زدم. در سالى 
که من به پرسپولیس رفتم، انصاریان به استقالل رفت. اما برخورد 
هواداران آبى بــا من متفاوت بود. من این را مى گذارم به حســاب 
محبوبیتى که در استقالل داشتم. شاید محبوبیت او به اندازه من نبود. 
شاید باور نکنید یکسال بعد از دربى پرسپولیس و استقالل بعضى 
وقت ها گریه کردم. آن توهین ها را مى گذارم به حساب تعصبات 
بى منطق. از کسى هم االن گله اى ندارم. چون نصف بیشتر آدم ها 
مى آیند به استادیوم که خودشــان را خالى کنند. متأسفانه ما هیچ 
فرهنگسازى درستى نداریم. از دایى و کریمى و فرهاد مجیدى که 
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هواداران استقالل مى گویند چرا به سپاهان نرفتى!
وقتى که براى دومین بار و پس از ســال ها به استقالل تهران 
بازگشــت، جمعى از هواداران آبــى او را دوره کردند و حســابى 
گالیه هایشان را بابت اینکه به پرسپولیس رفته بود با او در میان 
گذاشتند. به او گفتند: «چرا رفتى و اگر مى خواستى بروى چرا به 
پرسپولیس رفتى لعنتى؟!» پاسخ داد: «شرایط جورى بود که با توجه 
به جوى که برایم به وجود آمده بود  و مرا محبور به رفتن کردند باید 
حتماً به یک تیم بزرگ مى رفتم، یک تیم مدعى و پر تماشاگر.» به 
او گفتند: «قبول، به یک تیم بزرگ مى رفتى. ولى چرا پرسپولیس؟ 
چرا به ســپاهان نرفتى؟» گفت: «آن روزها هنوز سپاهان قدرت 
امروز را نداشت»، گفتند: «خیلى هم قدرتمند بود و تا آن سال دو 
جام آورده بود و چند بار هم استقالل و پرسپولیس را برده بود.» به 
یکى از آنها پاسخ داد: «آره. حق با شماست. اى کاش به اصفهان 

رفته بودم... آن روز مشاوران خوبى نداشتم.»
وقتى در مورد زندگینامه او جستجو مى کنیم نکات جالب توجهى 
دستمان مى آید و موضوعاتى که مرور آنها قبل از گفتگو با علیرضا 

نیکبخت واحدى خالى از لطف نیست.
علیرضا 9 تیر 1359 در مشهد به دنیا آمد. پدرش خیاط بود و مادرش 
خانه دار. وى در رشته فنى و حرفه اى دیپلم گرفت. اما شاید الزم 
باشد محل تولد او در شناســنامه کارى و حرفه اى اش، ابومسلم 
خراسان ذکر شــود. در واقع واحدى فوتبال را با بازى در تیم هاى 
آموزشگاهى شروع کرد و خیلى زود به تیمى به نام «راوند» پیوست. 
باید خیلى خوش شانس باشى که فقط چند ماه بعد از حضورت در 
چنین تیمى، بازى با ابومسلم در مسیرت قرار بگیرد و باعث شود 
درخشش تو، مسئوالن مشهورترین تیم تاریخ مشهد را به صرافت 
جذب بیاندازد. علیرضا دقیقًا به همین انــدازه خوش اقبال بود و 
نتیجه اش شد همین که در 18 سالگى سر از ابومسلم درآورد و در 
لباس سیاه جامه ها خوش درخشید. انجام 30 بازى و به ثمر رساندن 
شش گل باعث شد تا نیکبخت تنها یکسال بعد از آغاز کارش با 
ابومسلم، مورد توجه استقالل تهران قرار بگیرد. این مى توانست 

به معناى جهشى خیره کننده باشد.

بازیکنى که تا سه سال پیش در فوتبال آموزشگاه ها مشغول به کار 
بود، حاال به عضویت یکى از دو تیم برتر تهران درآمده و همه اینها 
در حالى رخ مى دهد که او هنوز 20 سالش را هم پر نکرده است! در 
مورد استقاللى شدن نیکبخت روایت هاى متعددى وجود دارد؛ مثًال 
عده اى مى گویند امیر قلعه نویى وقتى در کادر فنى تیم ملى امید 
حضور داشت، از بازى واحدى خوشش آمد و او را به استقالل دعوت 
کرد. روایتى دیگر اما مى گوید بازى درخشــان علیرضا در دیدار 
ابومسلم و فجرسپاسى باعث شد اســم و رسم او در حافظه مربى 
وقت تیم شیرازى یعنى منصور پورحیدرى به ثبت برسد و وى بعد 
از رسیدنش به نیمکت استقالل سراغ همان ستاره جوان را بگیرد.

به هر حال نیکبخت در ســال 78 با عقد یک قرارداد پنج ساله به 
استقالل پیوســت و تا روز آخر قراردادش و حتى بیشتر از آن در 
جمع آبى پوشان باقى ماند. او بهترین نمایش هاى ممکن را براى 

استقالل ارائه داد.
بازى نیکبخت در این سال ها مملو از سکانس هاى به یادماندنى 
براى هواداران بوده است که احتماًال مهمترین شان به ضربه سر 
او مقابل االتحاد عربســتان مربوط مى شود؛ گل دیرهنگامى که 
استقالل را نجات داد. نیکبخت حاال به وضوح در مسیر پیشرفت 
قرار گرفته بود. او در دومین سال حضورش در استقالل با این تیم 
قهرمان جام آزادگان شــد و بعدتر در واپسین فصل حضورش در 
جمع آبى پوشــان نیز قهرمانى ایران را یک بار دیگر با فتح جام 
لیگ پنجم حرفه اى تجربه کرد. استیلش و همینطور پست بازى 
نیکبخت واحدى ویژگى هایى داشت که مى توانست مورد توجه 
یک مربى خارجى قرار گیرد. او در روزهاى اوجش خوش شانس بود 
که «میروسالو بالژویچ» هدایت تیم کشورمان را برعهده داشت 
و مى توانســت قابلیت هاى نیکى را به عنوان یک مدافع چپ در 

سیستم دفاع خطى درك کند.
چیرو به بازى واحدى اعتقاد داشــت و او را در کنار کســانى مثل 
هاشــمى نســب، رحمان رضایى و على دایى یکى از پرندگان 
آسمانى تیمش به شمار مى آورد. با این همه اما سرنوشت آن تیم 
چیزى غیر از تلخکامى نبود. تیم زیبا و دوست داشتنى میروسالو 

بالژویچ با قبول شکســت برابر بحرین و بعدتر باخت در دو بازى 
رفت و برگشت مقابل ایرلند جنوبى از راهیابى به جام جهانى کره 
و ژاپن محروم شد تا نیکبخت واحدى هم به یکى از بزرگ ترین 
ستارگان تاریخ فوتبال ایران تبدیل شود که موفق به حضور در جام 

جهانى نشده اند.
بدون تردید شگفت انگیزترین تصمیم زندگى حرفه اى نیکبخت 
واحدى، در پایان لیگ پنجم توسط او اتخاذ شد؛ جایى که نیکى در 
کمال تعجب در اردوى ترکیه سرخپوشان با آنها به توافق رسید و به 
پرسپولیس پیوست. این اتفاق از جنبه هاى بسیار زیادى نامتعارف 
بود و خیلى از هواداران استقالل هرگز نتوانستند هضمش کنند و 
هنوز که هنوز است با او در این باره بحث مى کنند. پرسپولیسى ها 
که در آن فصل تا پیش از توافق با نیکبخت اقدام به جذب بهشاد 
یاورزاده براى جناح چپ کرده بودند، عذر این بازیکن را خواستند 
و کار را در لیگ ششم با واحدى شروع کردند. برخالف بسیارى از 
یاغیان این سال هاى فوتبال ایران، حضور نیکبخت در پرسپولیس 
براى او توأم با موفقیت بود. نیکى در پرسپولیس مفید و مختصر 
ظاهر شــد. او ســه فصل براى سرخپوشــان توپ زد. سال اول 
«مصطفى دنیزلى» پست او را تغییر داد و به عنوان مهاجم نوك از 
وى بازى گرفت. در این سال سرخپوشان بازى هاى خوبى ارائه 
دادند و نیکبخت هم بعد از معدنچى به عنوان بهترین گلزن قرمزها 
شــناخته شــد. از جمله بهترین اتفاقاتى که در لیگ ششم براى 
نیکبخت رخ داد، گلزنى او به استقالل در دربى تهران بود. او بعدها 
از این گل به عنوان شیرین ترین گل زندگى اش یاد کرد که البته 
پس از پیوستن دوباره به استقالل دیگر آن گل را شیرین ندانست!

موفقیت هاى واحدى با پرســپولیس همچنان ادامه داشت و او 
در لیگ هفتم توانســت همراه با سرخپوشــان به مقام قهرمانى 
لیگ هفتم حرفه اى دســت پیدا کند. با حضور افشین قطبى در 
پرسپولیس، حاشــیه هاى نیکبخت هم به اوج رسید. او که ناچار 
بود هفته اى سه بار اختالفاتش با امپراتور را تکذیب کند، همراه با 
محمدرضا مامانى و شیث رضایى باندى را تشکیل دادند که از سوى 
بخشى از افکار عمومى به عنوان گروه ضد مربى شناخته مى شد. 

کار تا آنجا بیخ پیدا کرد که شیث از پرسپولیس کنار گذاشته شد اما 
نیکبخت ماند و جام را با قرمزها باالى سر برد. 

لیگ هشتم آخرین فصل از دوران حضور واحدى در پرسپولیس به 
شمار مى آمد. او آن سال هم بد بازى نکرد اما بحران مرگبارى که 
بر فراز سر سرخپوشان سایه انداخته بود، همه چیز را نابود کرد. فرار 
شبانه قطبى، تغییرات پى در پى کادر فنى و مدیریتى و بسیارى از 
مسائل جانبى دیگر باعث شد آب خوش از گلوى قرمزها پایین نرود. 
در پایان آن فصل نیکبخت از پرسپولیس جدا شد و به استیل آذین 
پیوست. از اینجا به بعد دیگر مى شد به وضوح نشانه هاى تنزل را در 
زندگى حرفه اى واحدى دید. عجیب اینکه بعد از جدایى نیکبخت 
و پرسپولیس از هم، دیگر هیچکدام شان طعم موفقیت را در لیگ 
برتر نچشیدند! تا اینکه پرسپولیس باالخره در فصل شانزدهم پس 
از ده سال قهرمان شد. نیکبخت واحدى کًال از آن دست بازیکنانى 
بودکه «شایعه خورش» خیلى ملس به نظر مى رسید. در مورد او به 
ویژه وقتى در روزهاى خوب فوتبالش به سر مى برد، شایعات زیادى 
وجود داشت و گاه و بیگاه مى گفتند علیرضا   قرار است به اروپا برود.

 وقتى بازیکنان عمدتًا نازل امروزى هر کدامشــان روى کاغذ از 
چند پیشنهاد خارجى درشت حرف مى زنند، طبیعى بود که یکى 
مثل نیکبخت در آن زمان از این نظر حــرف اول را بزند. یک روز 
مى گفتند چند تیم بوندســلیگایى او را مى خواهند، روز دیگر از 
احتمال پیوستنش به لیگ جزیره ســخن به میان مى آمد و یک 
روز هــم از اتلتیکو مادرید به عنوان مشــترى نیکــى حرف زده 

مى شد!
 این بازارگرمى ها البته چندان هم براى واحدى ناخوشایند نبود. 
اصًال یکى از مهمترین اصطکاك هاى او با کادر فنى پرسپولیس در 
لیگ هفتم، همین بود که نیکبخت مدام از در کار بودن پیشنهادات 
خارجى حرف مى زد. در یکى از مصاحبه هــاى همان روزهاى 
واحدى مى خوانیم: «به هر حال من براى نیم فصل چهار پیشنهاد 
دارم که یکى از آنها از انگلیس اســت؛ با این حال بخاطر قطبى 
مى خواهم بمانم و به قهرمانى پرسپولیس کمک کنم. من با قطبى 

مشکلى ندارم.»

 با وجود این همه هیاهو اما نیکبخت فقط یک بار براى 
یک تیم غیرایرانى به میدان رفت؛ آنچه مربوط به سال 2005 و 

حضور او در تیم الوصل مى شد. این کارنامه با آن همه قیل و قال 
ابداً همخوانى ندارد.

 از استیل آذین به بعد کارنامه علیرضا نیکبخت کامًال معطوف به 
قهقراست. او بعد از خروج از پرسپولیس، در تیم هاى استیل آذین، 
صبا، پیکان و داماش توپ زد اما در همه این باشگاه ها تنها 46 بار 

وارد زمین شد.
 این کارنامه اى کامًال غیراستاندارد است براى بازیکنى که از 28 
تا 32 سالگى مى توانست بیشتر از صد مسابقه انجام بدهد. نیکى 
طى این سال ها به دفعات مصاحبه کرده است و گفته اشتباهات 
فردى اش نقش زیادى در غروب زودهنگام خورشید اقبالش داشته 
است. مهم اما سال هایى بودند که گذشتند و دیگر برنمى گردند. 
این هم ایستگاه پایانى بود. بازیکنى که یک روز در جشن قهرمانى 
پرسپولیس بلندگو را دستش گرفت و به شدت به استقالل یورش 
برد، هفت سال بعد ناچار شد براى دوباره بر تن کردن پیراهن آبى، 
از حضورش در جمع سرخپوشان به عنوان اشتباهى بزرگ یاد کند! 

و البته افسوس خورد که چرا به سپاهان اصفهان نیامده بود.
 در حالى که خیلى از هواداران استقالل در مورد بخشیدن یاغى 
سابقشان تردید داشــتند؛ امیر قلعه نویى در دوران جدید حضور 
در اســتقالل، نیکبخت را به عنوان دفاع چپ به کار گرفت و 18 
بار به او بازى داد، اما داســتان «کیفیت» چیزى نبود که بشــود 
نادیده اش گرفت. بازى هاى نــه چندان قابل قبول نیکبخت در 
استقالل خیلى زود صداى منتقدان را درآورد. وقتى آخرین اشتباه او 
باعث شد ادینیو در یک روز برفى طاق دروازه رحمتى را فرو بریزد، 
خیلى ها گفتند که او دیگر گیم آور شده و در سطح اول فوتبال ایران 

جایى براى او قابل تصور نیست.
همه اینها را گفتیم و مرور کردیم تا مقدمه اى طوالنى باشــد بر 
گفتگوى اختصاصى روزنامه نصف جهان با این ستاره سال هاى 
نه چندان دور فوتبال ایران. پیشــنهاد  مى کنیم این گفتگو را از 

دست ندهید.

گفتگوى  اختصاصى نصف جهان با علیرضا نیکبخت واحدى

فکرکرده ام. در اشتباهاتم تاوانهاى سختى داده ام و خیلىبه آنها
این سال ها هزاران بار فکر کردم چرا کسى که فیکس تیم ملى بود
مجبور شود در باید ســر از تیم هاى معمولىدر بیاورد و به یکباره
3 و 3 هم باز کند.  یا اینکه اشتباهاتم منجر به این شود 2 تیم هاى درجه 2
از روى لجبازى تیمم را عوض کنم. یا اینکه  که به جام جهانىنروم یا
به اسپانیا نروم. بى خیال پیشنهاد فنر باغچه شوم و به دلیل لجبازى، 

قلب خیلى از هواداراناستقالل را ناخواسته بشکنم.
 ما سعى مى کنیم کمتر  این سئواالت را مطرح 
کنیم. این را تا یادم نرفته بپرسم؛ در یکى از 
ووبودى که محمود یاورى یکى  مصاحبه ها گفته 
از دالیل احیاى مجدد تو بــود. در این مورد 

صحبت کن.
 بله همینطور اســت. این حرف من را ظاهراً به خوبى به یاد دارید و 
دلیلش هم این است که محمود خان همشهرى شماست(مى خندد). 
در صبا بود که آقاى یاورى خیلى به من کمک کرد. در صبا شرایط 
خوبى داشتم و محمود یاورى من را در این تیم بعد از آن اتفاقات احیا 
کرد اما باز هم یکى از اشــتباهات بزرگم در این چند سال انتخاب 
استیل آذین بود. من نتوانســتم در این تیم دوام بیاورم و زیاد بازى 

هم نکردم.
قرار شــد خیلى از اشتباهات صحبت نکنیم!  
براى مان بگوعلى نیکبختاین روزها مشغول 

چه کارى است؟
 یک مدرســه فوتبال دارم که اســتقبال خوبى از آن شده است و 
دوره هاى مربیگرى را هم مى گذرانم تا ببینم در ادامه چه مى شود.  
حضورم در فوتبال در حال حاضر پررنگ نیســت. ولى شما 

بازى کنم و سالى که از استقالل جدا شدم اوج فوتبالم بود. فکر مى 
کنمبراى همین خیلى ها از من ناراحتند و خیلى ها نمى دانند چرا من 
از استقالل جدا شدم. ولى من شاید به علت مشکالت مدیریتى و 
مربى آن زمان از استقالل جدا شدم و فکر مى کنم کج سلیقگى مربى 
مدیرعامل باعث شد از این تیم جدا شوم. ولى فکر مى کنم االن  و
مردم خیلى بهتر فوتبال را مى فهمند و درکشان از فوتبال باال رفته 
است. من حتى تا دو روز مانده به نقل و انتقاالت براى استقالل ماندم 
ولىهیچ پیشنهادى به من نشد چه از طرف مدیرعامل چه از طرف 
مربىو من زمانى براىتیمپیدا کردن نداشتم. اگر ناخواسته موجب

ناراحتى خیلى ها شدم، عذرخواهى مى کنم. اما بدانید که من باید در 
یک تیم بزرگ بازىمى کردم.

مممممگام  هواداران اســتقالل در هن
ناینن بازگشــت دوباره ات به 
تیم، این موضــوع را مطرحح
اگر  مى کردنــد که چــرا
مى خواســتى بــه دلیل 
اختالفاتت در استقالل از 
این تیم جدا شوى و به یک 
تیم بزرگ بروى، تیمى 
از پرسپولیس غیر دیگر
را انتخاب نکردى؟ تیمىى

مثل سپاهان.
 بله همینطور اســت. خیلى ها این
موضوع را به من گفتنــد و به من 

رى و آ د یــا

اختالفاتت با اســتقالل و جدایى ات  در مورد
بیشتر صحبت کن.

به هر حال بارها گفته ام که  مشکل من غیرفوتبالى بود. یک روز رفتم 
پشتدر اتاق قریب در خیابان اسفندیار یک ساعت و نیم معطل شدم. 
منشى اش آمد و گفت شما آقاى یاورزاده هستید؟ خب شما تا آخرش 
را بخوانید. از سرمربى تا اطرافیییییییایانش نمى خواستند من باشم و همین 
آآآآ آورد تا تصمیم عجوالنه گرفتم. یک  اتفاق هم افتاد. این به من فشار
ساعت بعد رفتم باشگاه پرسپولیس. مگر مى شود کاپیتان استقالل در 
ره رفتم،سر شماره پیراهن اوجمحبوبیت به تیم رقیب برود. روز اولى ک

با همه بازیکنان پرسپولیس دعوایم شد. اصالً حال خوبى نداشتم. 
استقالل  من با آن جایگاه را نباید به آن شکل کنار مى گذاشتند.  ردر
شاید من هم یک روز مربى شدم و در این شرایط قرار گرفتم 
با بازیکن بزرگ تیمم اما سعى مى کنم به اینشکل

برخورد نکنم. اینکه با افکار عمومى بازى 
کردند، جالب نبود. من بهترین 

پاپاسور اســتقالل شدم 
گل هــاى وو 

وقت ها گریه کردم. آن توهین ها را مى گذارم به حساب تعصبات 
بى منطق. از کسى هم االن گله اى ندارم. چون نصف بیشتر آدم ها 
مى آیند به استادیوم که خودشــان را خالى کنند. متأسفانه ما هیچ 
فرهنگسازى درستى نداریم. از دایى و کریمى و فرهاد مجیدى که 
3     ادامه در صفحه 13 بزرگ تر ندادیم. ...                                                        

مرتضى رمضانى راد

 من بارها 
گفته ام که با احترام به 

همه هواداران پرسپولیس، 
قلبًا طرفدار استقالل هستم. 
البته من احترام مى گذارم هم 

به استقالل هم به پرسپولیس     
هم  به  کسانى   که از من 

ناراحت باشند
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دراستادیوم به آنها هم توهین شد. اگر شما به زندان ها 
سرى بزنید مى بینید که بیشتر زندانى هاى قتل و دعوا 
براى یک فحاشــى و توهین در عصبانیت بوده که فرد 
روبه رو نتوانسته خودش را کنترل کند. حاال ببینید که ما 
فوتبالیست ها چقدر آستانه تحملمان زیاد است که عکس 

العمل نشان نمى دهیم.
 سال هاى بعدتر از آن، از سپاهان و 

ذوب آهن پیشنهاد داشتى؟
یکسرى صحبت هایى مى شد که البته برخى با واسطه 
مطرح مى کردند و کًال قسمت نشــد در سال هایى که 
فوتبال بازى مى کــردم در خدمت مردم خوب اصفهان 

باشم.
 تو یکى از خوشتیپ ترین بازیکنان 
هم بــودى و به نوعى شــماره یک 
خوشتیپ هاى آن زمان فوتبال ایران 
بودى که مدام هم روى جلد روزنامه ها 
مى رفتى و با عکس تو حسابى فروش 

مى کردند.
 بله در آن سال ها به نوعى خوشتیپ ترین بازیکن فوتبال 
ایران و حتى آسیا بودم. هنوز هم خوشتیپ ترین هستم 
و فکر هم نمى کنم خوشتیپ تر از من بیاید. البته این را 
بگویم من به شخصه عاشق اســتایل و تیپ احمدرضا 
عابدزاده بودم. خوشتیپ تر از مرحوم ناصر حجازى هم 
ندیدم. ناصرخان نظیر نداشــت. من و احمدرضا و ناصر 

خان مثلث خوشتیپ هاى فوتبال ایران بودیم.

 هنوز که هنوز اســت آن شادى گلت 
به اســتقالل در لباس پرسپولیس، 
موضوع دلخورى هواداران آبى با تو 
است. در مورد آن حرکاتت که به نوعى 

خیلى هم عجیب بود صحبت کن.
 بله متأســفانه. از شــدت ناراحتى نمى فهمیدم چه کار 
مى کردم. از ناراحتى مى خندیدم. وارد ورزشگاه که شدم 
50هزار نفر به من فحش دادند. من مهدى هاشمى نسب 
را دیدم ولى در جایگاه او قرار نگرفته بودم. تازه فهمیدم 
چه شرایط سختى بود. بعد از آن ماجرا یک روز و نیم از 
خانه بیرون نیامدم، بدترین روزهاى زندگى ام بود. شاید 
براى پرسپولیسى ها محبوب شدم ولى به خودم نچسبید. 
سر لج و لجبازى کارى کردم که دیگر جبرانش سخت 
بود. من در همه دوران فوتبالم لجباز بودم. با همه درگیر 
مى شدم. دنبال موقعیت اگر بودم، االن وضعیتم بهتر از 
خیلى ها بود. همان موقع که به الوصل رفتم مثل خیلى ها 
رضایتنامه ام را کامل هم مى گرفتم و همه پول را خودم 
برمى داشتم. من در حال ترانســفرى باز هم قراردادم را 
تمدید کردم و پولى از فوتبال عایدم نشده است. قرارداد 
من با الوصل 370هزار دالر بود کــه 70 درصد پولم را 
باشگاه برداشــت. آقاى فتح ا... زاده و منزوى در جریان 
کامل قراردادم هستند. مى توانستم رضایتنامه ام را بگیرم 
اما نخواســتم. خب من هم آنها را دوست داشتم. من را 
باشگاه استقالل على نیکبخت کرد و منکر این مسئله 

نشدم و نمى شوم.
در استقالل و پرســپولیس سکوها 

کامًال حامى تو بودند و با شعارهایى 
خاص به طور ویژه تشویق مى شدى.

  بله واقعًا حاال که این را مى گوییــد و به آن روزها فکر 
مى کنم دلم براى شــعارهاى ورزشــگاه آزادى تنگ 
مى شود. مردم مرا واقعاً دوست داشتند و تشویق هایشان 
از ته دل بود. نمى خواهم از کسى اسم ببرم، اما زمانى که 
در پرسپولیس بودم  خیلى از بازیکن ها پول مى دادند تا 
سکوها را بخرند. اما من با تالش و گلزنى کارى کردم که 
در میان پرسپولیسى ها هم محبوب بودم. خیلى ها وقتى 
از این دو تیم رفتند، محو شدند. اما من بهترین بازى هایم 
را براى پرسپولیس کردم و سکوها از من حمایت کردند. 
این هم فکر آقاى دنیزلى بود که من پستم را از هافبک به 

فوروارد تغییردهم و بیشتر محبوب شوم.
  در مورد لیگ امسال صحبت کن. همه 
مى گویند  امسال یک مربع قهرمانى 
شــکل مى گیرد و تیم هاى سپاهان، 
ذوب آهن، پرســپولیس و استقالل 

مدعى قهرمانى هستند.
بله، کامًال موافقم که این چهار تیم  مدعى اصلى قهرمانى 
هستند و جام یا اصفهان مى رود و یا تهران و خیلى بعید 
است جام به ســوى شــهر دیگرى برود. من خودم به 
شخصه امیدوارم استقالل با علیرضا منصوریان قهرمان 
شود. اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت عملکرد خیلى 
خوبى داشته و مى تواند اگر دچار اتفاق ناخواسته اى نشود 
جام قهرمانى را به دســت بیاورد و حتى دبل کند و جام 
حذفى و لیگ برتر را توأمان به دست بیاورد. پرسپولیس 

هم ترکیب سال گذشته را حفظ کرده و چند بازیکن دیگر 
را هم  جذب کرده اســت و به این ترتیــب قطعًا مدعى 
قهرمانى خواهد بود. در مورد تیم هاى اصفهانى هم باید 
بگویم که سپاهان در سال هاى اخیر کارى کرده است که 
هر چقدر هم که دچار تغییر و ضعف شده باشد بازهم در 
اشل یک مدعى خواهد بود و نام این تیم همیشه یادآور 
قهرمانى هاى زیادى اســت. این تیم یک مربى بزرگ 
مثل آقاى «زالتکو کرانچــار» دارد که در جام جهانى و 
جام ملت هاى اروپا مربیگرى کرده و دانش زیادى دارد 
و من فکر مى کنم امسال ســپاهان اجازه ندهد که یک 
تیم به راحتى و به شکل زودهنگام قهرمانى را به دست 
بیاورد. ذوب آهن هم همیشه تیم با شخصیتى بوده که 
امسال با امیر قلعه نویى مى تواند قدرتمندتر ظاهر شود. به 
خوبى یادم مى آید که ذوب آهن در سال هاى اخیر خیلى 
پرسپولیس و استقالل را در مسابقات آزار داده و یک تیم 

همیشه خطرناك است.
تیم ملى با کى روش براى دومین بار 
متوالى به جام جهانى صعود کرده و 
در اوج قدرت اســت. دلت براى تیم 
ملى تنگ نمى شود؟ دوست نداشتى 
عضو این تیم ملى قدرتمند بودى و به 

روسیه مى رفتى؟
100درصد همینطور اســت و یکى از آرزوهایم این بود 
که شرایط جورى مى شــد که در دورانى که بازى مى 
کردم دوباره به تیم ملى دعوت شــوم و همیشه حسرت 
مى خورم. اما حسرت خوردن فایده اى ندارد و مهم این 

است که کنار تیم ملى باشم. فعًال باید خوشحال بود که 
تیم ملى در اوج قدرت اســت. یک مربى خوب مثل کى 
روش داریم و باید براى اینکه در جام جهانى روســیه به 

دور دوم صعود کنیم برنامه ریزى کنیم.
درمورد اصفهان و زیبایى هایش هم 

یادمان رفت از تو سئوال کنیم!
اصفهان که نیازى به تعریف من ندارد. شهرتان همانند 
یک موزه فوق العاده زیباســت که هر کسى در هر جاى 
دنیا اگر از اصفهان دیدن نکند واقعاً ضرر کرده است و من 
یکى از طرفداران اصفهان هســتم و به نظرم این شهر 
یکى از نقاطى است که مى تواند باعث افتخار ایران در 

عرصه گردشگرى و جذب توریسم باشد.
ممنون علیرضاى عزیز! صحبت هاى 

پایانى ات را مى شنویم.
ممنون از شــما. خوشــحالم که با یک رسانه اصفهانى 
صحبت کردم. از همینجا به هواداران ســپاهان و ذوب 
آهن هم سالم مى کنم و امیدوارم که روزهاى خوشى در 
انتظارشان باشد. هر چند من گفتم که آرزوى قهرمانى 
اســتقالل را دارم ولى براى دو تیم خوب و با شخصیت 
اصفهان هم آرزوى موفقیت دارم. سپاهان و ذوب آهن 
با قهرمانى هاى متعددى که در سال هاى اخیر در لیگ 
برتر و جام حذفى آورده اند جذابیت هــاى رقابت ها را 
دو چندان کرده اند و باعث شــده اند تا رقابت تهران- 
اصفهان یک رقابــت و دوئل جالب توجه باشــد و هر 
ســال این دو شــهر براى قهرمانى بــا یکدیگر مبارزه 

کنند. 

هواداران استقالل مى گویند چرا به سپاهان نرفتى!

در سال هاى اخیر که والیبال ایران پیشرفت چشمگیرى 
داشته و بازیکنان تیم ملى بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته اند و البته از نظر قراردادهاى مالى نیز بیشتر حمایت 
مى شوند، کارشناسان بعد از هر گونه انتقاد به ملى پوشان 
با عکس العمل تند آنها مواجه شده اند. کار به جایى رسیده 
است که به نظر مى رسد کارشناسان و مربیان والیبال در 
جبهه مخالفى با ملى پوشان قرار دارند و ماجراى اخیر که 
باعث اخراج عادل غالمى از تیم ملى شد، بیش از پیش به 

این اختالف دامن زده است. 
هفته پیش ســعید معروف، کاپیتان تیم ملى والیبال در 
اظهارنظرى تند به منتقدان والیبال از جمله کارشناسان 
حمله کرد که این موضوع به مذاق مربیان والیبال ایران 

خوش نیامده است. 
حاال علیرضا نادى که در ابتداى مسیر پیشرفت والیبال 
ایران در ســال هاى 2011 و 2012 کاپیتانى تیم ملى 
را برعهده داشــت و بعد از خروج او سعید معروف چنین 
عنوانى را در اختیار گرفت،  به صحبت هاى تند جانشین 
خود در تیم ملى در گفتگو با ورزش سه پاسخ داد. بخشى 

از اظهارات معروف را بخوانید:
■ در چند ســالى که من در تیم ملى به عنوان کاپیتان 
حضور داشتم، به هیچ عنوان دعوا و جروبحثى را شاهد 
نبودم. با این حال در تمام دنیا بــا بهترین بازیکنان هم 
بعد از انجام یک کار خطا همینطور برخورد مى شــود. 
البته موضوع این بود که این درگیرى دوطرف داشت اما 
فقط یک نفر قربانى شد. در مجموع من اقدام سرمربى 
تیم ملى را یک شوك به موقع و مثبت مى دانم تا در آینده 
دیگر چنین اتفاقى رخ ندهد. سرمربى تیم ملى اقتدار خود 
را نشان داد وگرنه شاید رســانه ها از او انتقاد مى کردند 

و مى گفتند بازیکن ساالرى در تیم ملى رخ داده است. 
■ شاهد انتقاد عجیب ســعید معروف از کارشناسان و
 رسانه ها بودیم اما به نظرم این صحبت ها اصًال خوب 
نیســت. باید بدانیم در هر تیمى سرمربى تصمیم نهایى 
را مى گیرد و بازیکنان نیز بهتر اســت حواسشان به کار 
خودشان باشــد. مى بینیم که همین بازیکنانى که االن 
اینطور انتقاد مى کنند یکى دو سالى است که در فرم ایده 
آل خود نیستند و نتایجش را هم در لیگ جهانى دیدیم. 

■ از نظر من تمرینــات ناکافى باعث آســیب دیدگى 
بازیکنان تیم ملى مى شــود که در این یکى  دو ســاله 
افزایش پیدا کرده است. بازیکنان باید هوش و حواس خود 
را به کار خودشان بدهند چون تیم سرمربى و سرپرست 
دارد. اگر غیر از این باشــد،  به نفع تیم ملى نیست. اینکه 
بازیکن در کار مربى دخالت کند و ترکیب بچیند در هیچ 
رشــته اى رخ نداده و بازیکنان هم باید به نظر سرمربى 

احترام بگذارند. 
■ وقتى مى خواهیم حرفى بزنیم و انتقادى کنیم، بهتر 
است که به پشت سرمان نگاه کنیم که در کدام جایگاه 
حضور داشتیم و االن کجا هســتیم. باید بدانیم که یک 
روز هم از این جایگاه کنار مى رویم و نباید گذشته مان را 
فراموش کنیم. اگر والیبال موفق شده،  همین کارشناسان 
و رسانه ها که شما به آنها مى گویید ناکارشناس حمایت 
کردند که به اینجا رسیده است. باید به نظر کارشناسان 

احترام گذاشت. 

■ من سال ها کاپیتان تیم ملى بودم اما االن هیچ اسمى 
از من نیســت. هیچکدام از مجریان تلویزیون هم مرا 
یادشان نیست اما من هم هیچگاه از این موضوع گالیه 
نکردم. بهترین دفاع جهان بودم و پنج سال هم از آن موقع 
نگذشته است. این را مى گویم که بازیکنان تیم ملى بدانند 
خیلى زود فراموش مى شــوند و خصوصیات اخالقى و 
رفتارى شــان است که برایشــان مى ماند. پس به آنها 
مى گویم که انتقادات را بپذیرید، نه اینکه بجنگید چون 

در آخر خودتان بازنده مى شوید.

نقاشــى فاطمــه حمامــى، نقــاش معلــول ایرانى 
که بــا پاهایش، «کریســتیانو رونالــدو» را به تصویر 
کشــیده، مورد توجه رســانه هاى فوتبالى قرار گرفته 
است. حمامى که ســاکن آران و بیدگل کاشان است، 
استعداد اســتثنایى در نقاشــى کردن با پاهایش دارد، 
او این بار کریستیانو رونالدو، فوق ســتاره رئال مادرید 
و تیم ملى پرتغال را به تصویر کشــیده اســت که این 
نقاشــى بازتاب ویژه اى در رســانه هاى جهان داشته

 است.

ســایت گل در این رابطه نوشــت:«هنرمند با استعداد 
ایرانى، جهــان فوتبال را با نقاشــى اســتثنایى که با 
پاهایش کشــیده، تحت تأثیر قرار داده اســت. فاطمه 
حمامى، عکسى از نقاشى اســتثنایى اش از فوق ستاره 
رئال مادریــد و پرتغال را در اینســتاگرامش منتشــر 
کرده اســت. ایــن هنرمنــد معلــول که به شــدت 
فوتبالــى اســت، پیــش از ایــن نیــز نقاشــى 
زیبایــى از علــى دایــى، اســطوره فوتبــال ایــران 

کشیده بود.»

هافبــک تیم ســپاهان که با آســیب 
دیدگــى از ناحیــه ربــاط صلیبــى 
روبه رو شــده، هفته جــارى جراحى 

مى شود.
 صابر دیده ور، یکى 

بازیکنــان  از 
بدشانس پنجره 
بود  تابستانى 
که در تمرینات 
آماده ســازى 
تیم سپاهان و 

در دیدار دوستانه 
برابر پیکان با پارگى 

رباط صلیبى روبه رو شد. 
این بازیکن پس از انجام معاینات الزم و 
مشخص شدن میزان آسیب دیدگى، این 
هفته جراحى مى شود تا دوران بازتوانى 
را آغاز کند. گفتنى است مدت دورى این 
بازیکن از میادین شش تا 9 ماه تخمین 

زده شده است.

سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
در دیدارى که با سرگروه هاى هواداران 
این تیم داشت به بیان اخبار جدیدى از 
ورزشگاه اختصاصى سبزپوشان پرداخت.   
طبق اعالم آذرى، باشــگاه ذوب آهن 
در تالش اســت تا منابع مالى جدیدى 
جذب این تیم شوند تا به وسیله حضور 
آنها شرایط این باشگاه نیز تغییر کند، از 
جمله تغییراتى که ذوبى ها در نظر دارند 
تعویض چمن ورزشگاه فوالد و همینطور 
ایجاد سکوى جدید براى هواداران در زیر 
اسکوربورد است که باید دید تا چه زمانى 

محقق خواهد شد.

هافبک سپاهان 
این هفته  

جراحى مى شود

ورزشگاه
 ذوب آهن

 نونوار مى شود

انتقاد تند کاپیتان نادى از کاپیتان معروف

بدانید که زود فراموش مى شوید

نصف جهان بخشــش بخشــى از محرومیت ساسان 
انصارى حــاال به موضوعــى جدید بــراى حمله به 
محمدرضا ســاکت که این روزها مدام به بهانه هاى 

مختلف مورد انتقاد قرار مى گیرد، تبدیل شده است.
ساســان انصارى که به دلیل لمس داور، سه جلسه از 
حضور در مسابقات فوتبال محروم شده بود در حکمى، 
دو جلســه از محرومیتش به حالت تعلیق درآمد. این 
حکم در روزهاى پرحاشیه تقابل سرخابى هاى پایتخت 
با فدراسیون به تنهایى مى توانست جریان تازه اى باشد 

و دوباره از گوشــه و کنار صداى بهانه گیران و آنهایى 
که براى هر چیزى بانــد اصفهانى را مطرح مى کردند 
را بلندتر کند و آنها را از ســوراخ موش هایشان کامًال 
بیرون بیاورد. این در حالى اســت که تعلیق بخشى از 
محرومیت هایى از این دست در گذشته نیز سابقه داشته 
و با توجه به حسن سابقه ساسان در اخالق مدارى این 
حکم کامًال طبیعى به نظر مى رسد و بهتر است منتقدین 
ساکت، از سایر بهانه هاى خود براى حمله به دبیرکل 

فدراسیون فوتبال استفاده کنند.

ساسان، بهانه جدید حمله به ساکت

دوربین عنکبوتى یا همان اسپایدرکم که براى پوشش 
همه جانبه مسابقات فوتبال در ورزشگاه آزادى مستقر 
شده بود به دلیل هزینه هاى باالى نگهدارى و تعمیرات 

دیگر مورد استفاده قرار نمى گیرد.
دوربین عنکبوتى یا اســپایدر کم با هیاهوى زیاد براى 
پوشش زیباى مسابقات فوتبال در سال 1389(2010) 
خریدارى شد اما این دوربین خیلى زود  و بنا به دالیلى از 

جمله هزینه باالى نگهدارى از رده خارج شد.
آخرین بارى که ازاین دوربین اســتفاده شــد، در لیگ 
قهرمانان ســه فصل پیش بود که در آن بازى دوربین 
عنکبوتى در یکى از مسابقات لیگ  دچار آسیب  جدى 
شد. خاصیت دوربین عنکبوتى حرکت در جهات مختلف 
است اما در این بازى یکى از تسمه هاى حرکت دهنده 
این دوربین خراب شد و این موضوع کارآیى این دوربین 
را تحت الشــعاع قرار داد. این اتفاق حرکت و در نهایت 
تصاویر ارســالى از طریق این دوربیــن را تحت تأثیر 
قرار داد. درحال حاضر خرابى نقاله این دوربین باعث شده 
است حرکت آن از تعادل خارج شود و در نهایت تصاویر 
ثبت شده توسط آن تصاویر مناسبى نباشند. ضمن اینکه 
تصاویرى که در زوایــاى ثابت با ایــن دوربین گرفته

 مى شد دچار اشکاالتى بود که باعث شد استفاده از این 
دوربین فعًال منتفى شود. موضوع اصلى این دوربین بحث 
کابل نگه دارنده و ضخامت آن است که استفاده از آن را از 

صرفه اقتصادى خارج مى کند.
در حــال حاضر مهندســان تلویزیونى هنــوز در حال 
تالش هســتند تا بتوانند اســپایدرکم را دوباره براى 
پوشــش مســابقاتى که در اســتادیوم آزادى برگزار

 مى شــود، آماده کنند اتفاقى که هنوز رخ نداده است. 
الزم به ذکر است که گفته مى شود که این دوربین براى 
تعمیر باید با هزینه بسیار باال به کشور اتریش فرستاده 
شود؛ همچنین همواره یک متخصص اتریشى همراه 
این دوربین در تهران حضور داشته باشد. موضوعى که 
هنوز مورد قبول مسئوالن و صاحبان دوربین قرار نگرفته

 است.
در عین حال گفته شــده است متخصصان و مهندسان 
ایرانى در دانشــگاه هاى مختلف در حال تالش براى 
روش هاى تعمیر و بازسازى این دوربین هستند. بنا به 
گفته منبع  ما  جمعى از اساتید و مهندسان دانشگاه صنعتى 
شریف نیز سعى دارند که تکنولوژى ساخت این دوربین 

را به دست آورند.

چرا نام جام عنکبوت گران بازنشسته شد!
جهانى 2018 
تغییر کرد؟!

بازتاب جهانى نقاشى دختر هنرمند اصفهانى

رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه با 
تغییر نام روبه رو شد.

ناتالیا توروپوآ، نماینده مبــارزه با مواد 
مخدر سازمان جهانى بهداشت 

در تــازه ترین اظهار 
نظر خود گفت 

توجــه  بــا 
بــه اینکه 
ل  ستعما ا
هرگونــه 
دخانیــات 

مرگ  بــه 
زودرس منجر 

مى شــود ودر هر 
شــش ثانیه یک نفر در 

جهان به دلیل استعمال دخانیات فوت 
مى کنــد با هماهنگى مســئوالن فیفا 
ومســئوالن برگزارکننده جام جهانى 
2018 تصمیم گرفته شــد تا ممنوعیت 

جدى در این زمینه انجام شود.
براساس این گزارش نام جهانى 2018 
به زودى به جام جهانى بدون دخانیات 
تغییر نام پیدا مــى کندواین تصمیم با 
موافقت فیفا وکمیته ملى المپیک روبه 
رو شــده اســت.در این زمینه به نظر 
کارشناســان فیفا، ژاپن بهترین برگزار 
کننده جام جهانى بدون دخانیات تاکنون 
بوده ودر ســال 2002 موفقیت هایى را 

کسب کرده است.

برسد به دست کریستیانو رونالدو
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چهل تکه

پسر نوجوان انگلیسى که در حمایت از دوستش، مرد گردشگر 
لهستانى را با ضربه سهمگین مشت به قتل رسانده بود دستگیر 

شد و تحت بازجویى قرار گرفت.
«آرکادیوژ جوزویک» 40 ساله که به همراه دوستانش براى 
سفرى تفریحى از لهســتان به انگلیس رفته بود، در درگیرى 
شبانه با چند نوجوان در شهر «ایســکس» هدف حمله قرار 

گرفت و کشته شد.
گرچــه در ابتداى تحقیقات به نظر مى رســید کــه این مرد 
قربانى جنایت نژادپرستانه شــده باشد اما متهم 15 ساله پس 
از دستگیرى گفت: «مقتول، دوستم را تحقیر کرده بود ومن 
هم فقط قصد ادب کردن او را داشتم که این اتفاق افتاد. ضمن 
اینکه هرگز تصور نمى کردم مرد قــوى هیکل با یک ضربه 

مشت من بمیرد.»

 مافیاى مواد که تصاویرى از اســلحه هاى از جنس طال ، 
پول و حیوانات خانگى اش را در صفحه اینســتاگرام انتشار 

داده بود لو رفت.
متهم « داماســو لوپزســرانو» 25 ســاله در عکس هاى 
اینستاگرامش ثروت کالنى را که از راه فروش مواد مخدر به 
دست آورده، به رخ کشیده است اما مأموران پلیس وى را از 

این طریق شناسایى و دستگیر کرده اند. 
یک مقام امنیتى مرزى در این باره گفت:« متهم چند ببر را به 
عنوان حیوان خانگى نگهدارى مى کرده و زندگى مرفهى را 

براى خود فراهم کرده بود. 
 این متهم ادعا کرده که گروهــى از قاچاقچیان را رهبرى 

مى کند که نام فرزندان «ال چاپو» را بر خود نهاده اند.

زن کامبوجى که نوزاد پنج ماهه دوستش را ربوده و او را درون 
کیسه زباله قرار داده بود دستگیر و زندانى شد.

بنا بر گزارش هاى پلیس کامبوج متهم 34 ساله «سوتهار یین» 
نیمه هاى شب وارد اتاق نوزاد شده و او را با طنابى بسته و از پنجره 
اتاق به بیرون از خانه حمل کرده است وى پس از آن از دوستش 

درخواست پول کرده تا فرزندش را به وى بازگرداند.
«ییم داوفت» از مقام هاى منطقه در این باره گفت:« رهگذران 
متوجه گریه نوزاد شده و با پلیس تماس گرفته اند.خوشبختانه 
نوزاد در این حادثه آسیب ندیده است .متهم پس از دستگیرى 
ادعا کرده که به دلیل عالقه اش به نوزاد وى را ربوده است اما ما 
مى دانیم که از مادر کودك که جزو دوستانش نیز بوده باج خواهى 
کرده است. این متهم پس از کشف نوزاد بالفاصله شناسایى و به 

11 سال زندان محکوم شد.»

نوزاد 5 ماهه درون کیسه زباله«ال چاپو » در اینستاگرام لو رفتیک مشت براى قتل گردشگر لهستانى  030201

ســاعت 8صبح 11 مرداد ماه رهگــذرى در حال عبور از 
خیابان شیخ بهایى تهران بود که داخل یک زمین خاکى، 
صحنه هولناکى دید. ســرهاى بریده زن و مردى روى 
زمین افتاده و فردى تالش کرده بود آنها را بسوزاند.او با داد 
و فریاد افرادى را که از خیابان عبور مى کردند خبر کرد و 

ماجرا به پلیس گزارش شد.
طولى نکشــید که مأموران کالنترى 125یوسف آباد در 
محل حاضر شدند و همزمان گزارش این حادثه به قاضى 
سیدسجاد منافى آذر بازپرس جنایى تهران مخابره و او به 
همراه تیمى از کارآگاهان تجسس راهى محل شد.سرها 
متعلق به زن و مردى بود که داخل زمین خاکى که دورتا دور 
آن فنس کشیده شده افتاده بود؛ درست روبه روى برج هاى 
آ.اس .پ. آنطور که مشخص بود قاتل یا قاتالن پس از رها 
کردن سرها در آنجا تالش کرده بودند آنها را بسوزانند و 
سپس محل را ترك کرده بودند اما به نظر مى رسید خیلى 

زود آتش خاموش شده و چهره ها قابل شناسایى بود.
هردو قربانى جوان بودند و حدود 30تا 35سال سن داشتند. 
از ســوى دیگر زمان زیادى از مرگشــان نمى گذشت و 
احتماًال در نیمه هاى شــب به قتل رسیده بودند و قاتل یا 
قاتالن پس از مثله کردن اجساد، سرها را در زمین خاکى 
رها کرده بودند.این در حالى بود که در کنار سرها، قسمتى 
از لباس زنانه و یک لنگه کفش زنانه مشــکى رنگ دیده 
مى شد که به نظر مى رســید متعلق به زن جوانى بوده که 

به قتل رسیده است.
کارآگاهان در نخســتین فرضیه احتمال دادند که بقایاى 
دیگر اجساد در همان حوالى باشد اما جستجوى یک ساعته 
آنها در اطراف منطقه بى نتیجه ماند. در چنین شرایطى، با 
دستور قاضى جنایى، سرهاى کشف شده به پزشکى قانونى 
منتقل شــد تا هم هویت آنها شناسایى و هم با پیدا شدن 

بقایاى اجساد، معماى این جنایت هولناك آشکار شود.

جنایت مرموز
یکى از افرادى که پلیس را با خبر کرده بود گفت: «زمین 
خاکى حدود 2000 متر اســت که شنیده ایم صاحبش در 
خارج از کشــور اســت. براى همین فقط دورتادور زمین 
راحصار کشیده بود اما قســمتى از فنس ها را مدتى قبل 
تخریب کرده و برداشــته بودند. نمى دانیم چه کســانى 
فنس ها را برداشته بودند اما خیلى راحت مى شد از خیابان 

شیخ بهایى وارد زمین خاکى شد.»
وى ادامه داد: «ســاعت 8صبح بود که صداى فریادهاى 
مردى را شــنیدم، وقتى از آن طرف خیابان خودم را به او 
رساندم متوجه شدم که رهگذر است و هنگام عبور از آنجا 
سرهاى بریده را دیده است. خیلى وحشت زده بود. راستش 
من جرأت نمى کردم نگاه کنم اما همکارم گفت قربانیان 
زن و مردى جوان هستند. من در همین حوالى کار مى کنم 

اما قبل از آن هیچ مورد مشکوکى ندیده بودم.» 
شــخص دیگرى نیز که محل کارش در نزدیکى زمین 
خاکى بود، گفت: «این اطراف دوربین مداربســته وجود 
ندارد و گویا قاتل یا قاتالن از این موضوع خبر داشته اند که 
اجساد را احتماًال شبانه در این زمین خاکى رها کرده و قصد 
سوزاندن آنها را داشتند اما به احتمال زیاد آتش خیلى ُگر 

نگرفته و زود خاموش شده بود. »
وى ادامه داد: «هیچکس شــب حادثه قاتل یا قاتالن را 
ندیده، چون این منطقه بسیار خلوت است و آنها احتماًال از 

قبل این منطقه را شناسایى کرده بودند.»
براساس این گزارش، تحقیقات در این پرونده در حالى ادامه 
دارد که هنوز بقایاى اجساد قربانیان پیدا نشده است و معلوم 

نیست آنها با چه انگیزه اى به قتل رسیده اند.

جزئیات پیدا شدن سر بریده زن و مرد جوان 

طى روزهاى اخیر در میان اخبــار حوادث روزنامه ها و فضــاى مجازى، خبرى از 
پیوستن نام کودکى به فهرست گم شدگان افزوده شــده است.هنوزافکارعمومى 
در شوك ناشى از جنایت اردبیل بود که خبر کوچ ابدى نوزاد هشت ماهه اى به نام 

«بنیتا» در پاکدشت، منتشرشد.
پس از ربوده شدن «ملیکا» در مشهد و پیدا شدنش در اصفهان دو اتفاق از این دست 
دراستان مازندران نیز چالش تازه اى را پیش روى پلیس این استان قرار داده است. 
ماجراى ناپدید شدن 30 روزه پسر بچه اى در امامزاده هاشم(ع) آمل و ربودن ناموفق 

کودکى در «میاندرود»، پلیس را به واکاوى گسترده دراین باره واداشته است. 
گفته مى شود که سرنوشت پسر هشــت ساله اى به نام «پارســا» قندى که یک 
ماه پیش در حوالى امامزاده هاشــم(ع) آمل مفقوده شده اســت، هنوز در هاله اى 
از ابهام قرار دارد و همچنان هیچ خبرى از او در دســت نیســت. بعدازظهر روز 11 
تیر 96 بود که او همراه خانواده اش از سفر شــمال به تهران باز مى گشت. اعضاى 

این خانواده، درطول مســیردرمحلى بعد از تونل وانا، حوالى امامزاده هاشــم(ع)، 
در مکانى معروف به نام «نقشه شــاه» در نزدیکى رودخانه براى صرف غذا توقف 
کردند. والدینش در حال آماده کردن غذا بودند وپارســا هم کمى دورتر، در جایى 
که دو خودروى دیگر نیز توقف کرده بودند، مشغول بازى بود اما به یک باره ناپدید 

شد.
دقایقى بعد وبه دنبال ناپدید شــدن مرموزپســرك، تالش هاى گســترده براى 
به دست آوردن ردى از او آغازشد اما نتیجه اى به دســت نیامد و امدادگران هالل 
احمر هم بعد از کاوش هــاى فراوان نتوانســتند ردى از او در رودخانه به دســت 
آورند. محســن، پدر کودك ناپدید شــده، بر ربوده شــدن فرزندش تأکید دارد در 
حالى که اعتقاد گروه هاى تجســس بر این اســت که اوبه احتمال زیاد به داخل 
آب ســقوط کرده و جریان تنــد رودخانه او را با خــود برده اســت.با این حال به 
علت اصرار و پافشــارى پدر پارســا، پرونده اى در این باره در پلیس آگاهى شهر 

آمل تشکیل شــد و در دســتور کار تیم پلیس قرارگرفت. اما باوجود تجسس هاى 
گســترده تاکنون هیچ ســرنخ و اثرى ازپســرك ناپدید شــده به دســت نیامده

است.
پرونده دوم اما خیلى زود نتیجه داد و به گفته حجت االسالم والمسلمین سیدجواد 
هاشمى، دادستان عمومى و انقالب میاندرود رباینده دختر ده ساله در این شهرستان 
با سرعت عمل مأموران شناسایى و بازداشت شد.آدم ربا مرد 31 ساله اى است که 
پس از چند ساعت آزاردخترك و سرقت گوشــواره ها، قربانى اش را رها کرده بود.
تبهکار سابقه دارکه با ردیابى هاى تخصصى کارآگاهان شناسایى و دستگیرشده بود 
در مراحل مختلف بازجویى به آزارو اذیت دخترك وسرقت طالهایش اعتراف کرد.
به گفته دادســتان میاندرود متهم بازداشــت شــده پــس از انجــام تحقیقات 
و بازســازى صحنــه وقــوع جــرم، راهــى زندان شــده اســت تــا محاکمه 

شود.

پارساى 8 ساله همچنان ناپدید است

مرد 42 ساله اى که به دلیل مشــکالت مالى به دوســت قدیمى خود پناه 
آورده بود و با انجام امور ادارى و مالى دوستش، زندگى اش را مى گذراند در 
اقدامى ناجوانمردانه نمکدان را شکســت و حامى خود را در باغ ویال به قتل

 رساند.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى در تشریح ماجراى این جنایت هولناك 
گفت:  نهم مرداد، شهروندان جسد دفن شده مردى حدوداً 60 ساله را در دو 
راهى باغچه به ســمت نیشابور مشــاهده کردند که بخشى از جسد از خاك 
بیرون زده بود. به همین دلیل گروهى از کارآگاهــان اداره جنایى به همراه 
قاضى ویژه قتل عمد، عازم محل کشف جسد شدند و به تحقیق در این باره

 پرداختند. 
سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه افزود: با مشخصاتى که کارآگاهان از جسد 
مذکور ارائه دادند، بررسى پرونده هاى فقدانى در دستور کار قرار گرفت تا اینکه 
پس از تجزیه و تحلیل هاى اطالعاتى مشخص شد دو روز قبل از کشف جسد، 
یک پرونده آدم ربایى در شهرستان بینالود تشکیل شده است که مشخصات 
فرد ربوده شده با جسد مذکور مطابقت دارد بنابراین با راهنمایى ها و دستورات 
قاضى کاظم میرزایى هماهنگى هاى الزم اطالعاتى و عملیاتى با کارآگاهان 
شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) انجام و با شناسایى جسد توسط خانواده 
مقتول، رسیدگى به این پرونده وارد مرحله جدیدى شد.این مقام ارشد انتظامى 
تصریح کرد: تبادل اطالعاتى کارآگاهان، بیانگر آن بود که پیامکى از گوشى 
تلفن «د» (مقتول) براى «ب» (دوســت و همکار مقتول) ارسال شده است. 
که در آن افراد ناشناس تقاضاى دریافت 300 سکه طال براى آزادى گروگان 
(مقتول) کرده اند. وى گفت: این درحالى بــود که «ب» حدود 119 میلیون 

تومان از حساب بانکى مقتول برداشــت کرده بود و به همین خاطر این مرد 
42ساله مورد ظن کارآگاهان قرار گرفت.

سرهنگ رزمخواه اضافه کرد: با انتقال مظنون به اداره جنایى پلیس آگاهى 
خراســان رضوى که با هماهنگى هاى قضائى صــورت گرفت، وى درباره 
ماجراى آدم ربایى و پرداخت صد سکه بهار آزادى به زنى ناشناس به تناقض 

گویى و داستان سرایى پرداخت.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى خاطرنشان کرد: متهم که با صدور قرار 
قانونى از ســوى قاضى میرزایى در اختیار کارآگاهان قرار گرفته بود، مدعى 

شد دو کارت عابر بانک «د» (مقتول) دست من بود و من براى امور ساخت و 
ساز و خرید کاال از آن حساب ها برداشت مى کردم تا اینکه «د» به من گفت: 
باید صد ســکه بهار آزادى به زنى که با او ارتباط داشتم، بدهم. من هم 119 
میلیون از حساب برداشت کردم و با خرید سکه ها سرقرار رفتم و سکه ها را 
به زنى سانتافه سوار دادم اما بعد پیامکى برایم آمد که «د» را ربوده اندو باید 

300 سکه دیگر بپردازیم! 
ســرهنگ رزمخواه ادامه داد: تناقض گویى هاى متهم موجب شــد از او با 
شیوه هاى فنى و تخصصى بازجویى شــود. وى افزود: متهم که دیگر همه 
راه هاى فرار را بســته مى دید به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: بخاطر 
مشکالت مالى زیادى که گریبانگیرم شده بود، طلبکاران حکم جلب مرا گرفته 
بودند، من هم که تحت تعقیب بودم و حتى به منزلم نمى رفتم نزد «د» ماندم 
و او به طور کامل از من حمایت مى کرد به طورى کــه با اعتماد و اطمینان، 
همه امور مالى و بانکى خودش را به من سپرده بود ولى من براى رهایى از این 
مشکالت به پول بیشترى نیاز داشــتم. آن روز عصر وقتى به ویالى «د» در 
منطقه ویالشهر طرقبه رفتیم از او پول خواستم که نداد به همین خاطر او را 

خفه و جسدش را در دو راهى باغچه- نیشابور زیر خاك دفن کردم.
ســرهنگ حمید رزمخواه افزود: متهم پس از آنکه در حضور قاضى میرزایى 
جزئیات چگونگى جنایت خود را تشــریح کرد با صدور قرار قانونى در اختیار 
کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت تا بررسى هاى بیشترى در این باره انجام 
شود. وى گفت: تحقیقات کارآگاهان به فرماندهى سرهنگ محمدرضا غالمى 
ثانى (رئیس اداره جنایى پلیس آگاهى) درحالى ادامه دارد که کارآگاهان 95 

عدد از سکه هاى طال را نیز کشف کردند.

سکه هاى طال را به زنى سانتافه سوار دادم

اقدامات اطالعاتى پلیس منجر به زمینگیرى سه 
دزد لوازم خودرو در خرم آباد شد.

رئیــس پلیــس خــرم آبــاد در تشــریح این 
خبر گفــت: در پى وقــوع چند فقره ســرقت 
محتویــات و قطعــات داخل خــودرو در خرم 
آبــاد، بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار 
مأمــوران کالنتــرى 14 این شهرســتان قرار 

گرفت. 
ســرهنگ صفى ا... بیرانوند، ادامه داد: مأموران 
کالنترى 14 شهرســتان پس از انجام یکسرى 
کارهــاى اطالعاتــى و تخصصــى، موفق به 

شناسایى سه سارق حرفه اى شدند. 
وى با اشاره به اینکه متهمان در بازجویى هاى 
انجام شده به 15 فقره ســرقت اعتراف کردند، 
خاطرنشان کرد: از ســارقان یک پراید که حکم 
توقیف از اســتان هاى همجوار را داشــته نیز 
کشف شــد و متهمان پس از تشــکیل پرونده 
براى سیر مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى 

شدند.

دستگیرى 
3 دزد 

در خرم آباد 

 مأموران پلیس شهرستان نیشابور دو جوان 
زورگیر را کمتر از 48 ساعت دستگیر کردند.

ســرهنگ حســین بیات مختارى فرمانده 
انتظامى شهرستان نیشــابور گفت: در پى 
گزارش ســرقت به عنف در محدوده بلوار 
بنیاد شهید شهر نیشــابور بالفاصله تیمى 
از مأمــوران دایره تجســس کالنترى 11 
طالقانى براى بررســى موضــوع وارد عمل 

شدند.
وى افزود: باحضــور عوامل انتظامى در محل 
و بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد دو 
جوان موتورسوار با سر و صورت پوشیده ، از 
متصدى یک باجه فروش شارژ اتوبوس مبلغ 
یک میلیون و 840 هزار ریال را با تهدید چاقو 

زورگیرى و متوارى شده اند.
ســرهنگ بیات مختــارى تصریــح کرد: 
مأموران ایــن فرماندهى پس از بررســى 
دقیق اظهارات مالباخته و آثــار به جامانده 
تحقیقات میدانى گسترده اى را آغاز و یکى 
از افراد زورگیر را که فردى سابقه دار است 
کمتر از 48 ســاعت شناسایى و با هماهنگى 
مقام قضائى او را در اقدامى ضربتى دستگیر 

کردند.
وى عنــوان کــرد: متهــم 24 ســاله در 
بازجویى هــاى به عمل آمده بــه زورگیرى 
با همدستى دوست 21 ســاله اش اعتراف 
که با اطالعات به دســت آمده تیم تجسس 
کالنترى طالقانى همدســتش نیز را دستگیر 

کردند.

زورگیران نیشابور به دام افتادند
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اینســتاگرام یکــى از محبــوب تریــن
 اپلیکیشن هاى به اشــتراك گذارى تصاویر و 
فایل هاى ویدئویى اســت. این برنامه به دلیل 
سادگى طراحى و محیط زیبایش شما را ترغیب 
مى کند تا مدت ها در بین دنیایى از تصاویر به 
صورت بى پایان پیمایش کنید. در این نرم افزار 
ابزارها و میانبرهایى وجود دارد که با دانستن آنها 
بهتر از قبل مى توانید با برنامه کار کنید. در این 
مطلب به صورت خالصه با بهترین ترفندهاى 
اینستاگرام آشنا خواهید شــد. ترفندهایى که 
ممکن اســت مدت ها از وجود آنها بى اطالع 

بوده باشید.

1- فیلترها را مخفى و سازماندهى 
کنید

فیلترها بخش اصلى اینســتاگرام هســتند، با 
وجود این، بســیارى از فیلترهاى در دسترس، 
ممکن اســت از نظر شــما پنهان باشند. شما 
مى توانید ترتیب نمایش ایــن فیلترها را تغییر 
دهید و همچنین موارد بى استفاده را مخفى کنید 
تا فرآیند اشتراك تصاویر تسریع پیدا کند. براى 
این کار در صفحه فیلترها بــه انتهاى صفحه 
اســکرول کنید، روى Manage تپ کنید، 
سپس آن مواردى که مى خواهید مرتب کنید را 
تیک بزنید و تیک مواردى که قصد مخفى کردن 

آنها را دارید را بردارید.

2- هیچ پستى را از دست ندهید
اینستاگرام در الگوریتم جدید خود، پست هاى 
جدیدى که در فید کاربران نمایش مى دهد را 
بر اساس اهمیت آنها مرتب مى کند، با توجه به 
انتشار پست ها در ساعات و تاریخ هاى مختلف 
این موضوع باعث شده تا بسیارى از پست ها از 
دید کاربران خارج شود و یا الاقل دسترسى به 
آنها به مانند گذشته آسان نباشد. براى اطمینان 
از اینکه پست هاى شخص مورد عالقه تان را از 
دست نداده اید کافى است تا پروفایل فرد مورد 
نظر را باز کنید و با انتخاب ســه نقطه در گوشه 
ســمت راســت واقع در باالى صفحه، پنجره 
 Turn On اختیارات را باز کنیــد. در این منو
Post Notifications را انتخاب کنید تا از 
این پس هر آپدیتى توسط این فرد انجام شد از 

طریق نوتیفیکیشن به اطالع شما برسد.

3- داده کمترى مصرف کنید
اگر بسته هاى اینترنت شــما زود به زود تمام 
مى شود و مصرف اینستاگرامتان هم باالست! 
شاید فدا کردن سرعت لود تصاویر و ویدئوهایى 
که همینطور سریع در فید شما نمایش مى دهد 
چاره کار باشــد. براى این کار به پروفایل خود 
مراجعه کنید. روى سه نقطه گوشه راست باال 
تپ کنید، قسمت Cellular Data Use را 
 Use Less Data انتخاب کنید و در نهایت

را تیک بزنید. امتحان کنید. ارزشش را دارد.

4- الیک هاى خود را ببینید
به دلیل حجم باالى پست ها، شــاید ردیابى
 پست هاى قدیمى دوستتان در اینستاگرام کار 
سختى باشد، اما اگر بدانید که آن پست را الیک 
کرده اید به ســادگى قادر به ردیابى آن خواهید 
بود. کافى اســت تا به پروفایل خــود مراجعه 
کنید، ســه نقطه واقع در باالى صفحه را بزنید 
 Posts You’ve Liked و ســپس گزینه
را انتخاب کنید. همچنین مى توانید با انتخاب 
آیکون بوکمارك ذیل هر پست، آن را در فولدر 
بوکمارك ها که فقط براى شــما قابل رؤیت 
است ذخیره کنید. براى مشاهده آنچه بوکمارك 

کرده اید آیکونى که به همین منظور در باالى 
پروفایلتان وجود دارد را تپ کنید.

5- هشتگ هاى مرتبط را پیدا کنید
پوشــیده نیســت که با اســتفاده مناسب از 
هشتگ هاى مرتبط تعداد بازدیدهاى آن پست 
باالتر مى رود ولى همیشه انتخاب هشتگ هاى 
مرتبط کار ساده اى نیست. شما مى توانید با تایپ 
کردن کلمه کلیدى مورد نظر در نوار جستجوى 
اینستاگرام، هشــتگ هاى مرتبط را مشاهده 
کنید، با اســکرول کردن این ردیف مى توانید 

موارد بیشترى نیز مشاهده کنید.

6- سوابق جستجوى خود را پاك 
کنید

به هر دلیلــى اگر قصد پاك کــردن تاریخچه 
جســتجوهاى خــود را دارید بــه پروفایلتان 
مراجعه کنید، سه نقطه ســمت راست باالى 
 Clear صفحه را انتخاب کنید و سپس گزینه
Search History را بزنید. با توجه به اینکه 
جستجوهاى شــما تعیین کننده پیشنهاداتى 
است که اینستاگرام نمایش مى دهد مى توانید 
یک گام فراتر بروید و حتى این پیشــنهادات را 

هم حذف کنید. براى این کار به صفحه جستجو 
بروید، بر روى تصویر اکانت مورد نظر طوالنى 
تاچ کنید تا دیالوگ مخفى سازى ظاهر شود. در 

این پنجره Hide را انتخاب کنید.

7- تصاویر که در آنها تگ شده اید 
را مخفى کنید

با اینکه عکس هاى تگ شده در اینستاگرام به 
اندازه فیسبوك برجســته نیست، اما سایر افراد 
مى تواننــد با مراجعه به پروفایل شــما تمامى 
تصاویرى که شما در آنها تگ شده اید را مشاهده 

کنند. 
اگر مایل نیســتید بعضى از تصاویر که در آنها 
تگ شــده اید در معرض نمایش دیگران باشد، 
 photo به پروفایلتان مراجعه کنید و قسمت
of you را بــاز کنید و با تــپ طوالنى روى 
 Hide from تصویر مورد نظر و انتخــاب
my profile آن تصویــر را مخفــى کنید. 
همچنین براى مخفى کــردن یکباره تمامى 
تصاویر تگ شــده مى توانید روى ســه نقطه 
باالى همین صفحــه تپ کنید و بــا انتخاب 
گزینــه Hide Photos ایــن کار را انجام 

دهید.

8- اکانت اینستاگرام خود را ایمن 
کنید

با فعالسازى اعتبارســنجى دومرحله اى حتى 
در صورت لــو رفتن اطالعــات الگین باز هم 
حســاب شــما ایمنى الزم را دارد. براى این 
کار مجدداً بــه پروفایل خــود مراجعه کنید، 
 Two-Factor ســه نقطه را بزنید، بخش
Authentication را بــاز کنید و همانند 
 Require Security تصویــر، گزینــه

Code را فعال کنید.

9- همه تصاویر را با هم به اشتراك 
بگذارید

اگر مایل به آپلود چندین تصویر و ویدئو هستید، 
 Gallery ،روى دکمه پالس(+) تــپ بزنید
 Select را انتخــاب کنید و ســپس دکمــه
Multiple را تپ کنید، تا ده تصویر و کلیپ 
را مى توانید انتخاب کنید و سپس با تپ کردن 
Next و سپس مرتب سازى تصاویر انتخاب 

شده با درگ دراپ کار را به پایان برسانید.

10- بدون نگه داشــتن دســت 
فیلمبردارى کنید

در نسخه هاى قبلى اینستاگرام براى فیلمبردارى 
در بخش استورى باید دست خود را بر روى دکمه 
ضبط فیلم نگه مى داشتید. در نسخه هاى جدید 
اینســتاگرام قابلیت فیلمبردارى دست آزاد یا 
Hands Free به این برنامه اضافه شد. براى 
این کار در صفحه stores به پایین ســوایپ 
کنید تا بتوانید گزینه Hands-Free را ببینید.

11- پست هایتان را بعد از انتشار 
ویرایش کنید

اغلب افراد از حذف کــردن تصاویرى که قبًال 
منتشــر کرده اند آگاه هســتند ولى افراد کمى 
هستند که در مورد قابلیت ویرایش تصاویر بعد 
از انتشار مطلع باشند. اینستاگرام به شما اجازه 
مى دهد تا عنوان اصلى تصویر را ویرایش کنید، 
موقعیت جدیدى بــراى آن عکس ثبت کنید و 
یا تگ هاى جدیدى براى تصویر ثبت نمایید. 
براى این کار از همان بخشــى کــه تصویر را 
حذف مى کنید، گزینه ویرایش نیز در دسترس 

شماست. 

ایسوس برند نخست تولید کننده مادربورد در جهان، طى مراسمى ویژه و 
اختصاصى، از آخرین مادربوردهاى سازگار با سوکت X299 خود در ایران 

رونمایى کرد.
در این مراسم ابتدا امیر درودگریان، سرپرست بخش فروش دفتر ایسوس ، 
به توضیحاتى در مورد اهداف و دستاوردهاى بخش قطعات ایسوس در سال 
میالدى جدید پرداخت وگفت: «با فراگیر شدن تب ماینینگ، ایسوس برخالف 
سایرین، ماینرها را به رسمیت مى شناسد و محصوالتى اختصاصى براى آنها 
تولید کرده است. اگر دغدغه باج افزارهاى جدید را دارید، ما در محصوالت 
شبکه خود، با استفاده از راهکار خالقانه AiProtection، به طور کامل این 
مشکل جهانى را حل کرده ایم. در نیم سال پیش رو، با فروش محصوالت 
مخصوص کسب کار یا CMS، به کسب و کارهاى کوچک و اداره دولتى بیش 

از پیش رونق خواهیم داد.»
پس از رونمایى نمادین از مادربورد DELUXE-PRIME X299 سعید 
مســلمى، مدیر فنى روابط عمومى بخش قطعات ایسوس اظهار داشت:

 «در سال 2016 رسانه هاى معتبر در سراسر جهان با برگزارى نظرسنجى 
برند برتر گیمینگ، ایسوس با کسب 2096 جایزه و تأییدیه، با قدرت به برند 
نخست گیمینگ جهان شناخته شد. امسال ایسوس براى اولین بار کیت قابل 
گسترش (SDK) AURA را براى برنامه نویسان، کمپانى هاى بازى سازى 
و تولید کنندگان سخت افزار به صورت رایگان قابل دریافت قرار داد تا همه 

بتوانند از این فناورى در محصول خود استفاده کنند.»
مسلمى در ادامه در مورد علت نامگذارى سرى PRIME ایسوس به ارائه 
توضیحاتى پرداخت و افزود: «مادربورد DELUXE-PRIME X299 با 
داشتن بیشترین امکانات براى کاربران حرفه اى، محدودیت ها را از کاربر 
دور کرده است. به طور مثال با داشتن نسل جدید شبکه بى سیم با استاندارد
ad  802,11، تا 4,6 گیگابیت بــر ثانیه امکان انتقال اطالعات را در محیط 
بى سیم فراهم کرده اســت. شــکل ظاهرى جدید، نورپردازى چشم نواز 
AURA، LiveDash OLED، کارت ThunderBoltEX، افزونــه 
FAN EXTENTION و ... مجموعه کاملى از امکانات را براى هر کاربرى 

و سلیقه اى در یک مادربورد قرار داده است.»
وى در پایان خاطر نشان کرد: «محصوالت جدید در بازار ایران هم اکنون 

موجود هستند.» 

شــرکت «اى ام دى» 
سرانجام از تراشه هاى 
جدید خود از ســرى 

Ryzen رونمایــى کرد، این 
تراشــه ها از ســرى رایزن 3، 5 و 7 هستند.

four-)هستند. چند ریزپردازنده هاى سرى رایزن اى ام دى چهارهسته اى و چهار ریسمانى (thread

ریسمانى توانایى یک برنامه در تقسیم شدن به چند ریسه (زیربرنامه) است که مى توانند 
جداگانه و در عین حال همزمان توسط رایانه اجرا شوند.شرکت اى ام دى این تراشه ها 
را به منظور رقابت با تراشه هاى Core i3  و  Pentium G4560 شرکت اینتل طراحى 

و عرضه کرده است.
تراشه هاى سرى Ryzen 3 متشکل از دو زیرمجموعه به نام هاى Ryzen 3 1200  و  

Ryzen 3 1300X هستند.

 Ryzen 3 1300X با ســرعت 3,1 گیگاهرتز 110 دالر قیمت دارد و Ryzen 3 1200 
با ســرعت 3,5 گیگاهرتز 130 دالر قیمتگذارى شده است. هر دو تراشه 65 وات انرژى 

مصرف مى کنند.
اى ام دى مدعــى اســت کــه Ryzen 3 1300X رقیبــى سرســخت و برتــر از

 Core i3-7300 اینتل بوده و 29 درصد از آن سریع  تر است و به خوبى مى تواند بازى هاى 

ویدئویى با دقت تصویرى 1080 پیکسل را اجرا کند.

Driving School 2017 را مى توان از واقعى ترین، زیباترین و متفاوت ترین بازى هاى 

شبیه ساز رانندگى و ماشین سوارى براى دستگاه هاى با سیستم عامل اندروید دانست 
که استودیوى بازى ســازى مطرح Ovidiu Pop آن را به صورت رایگان در گوگل 
پلى عرضه نموده است. در بازى Driving School 2017 همان کارهاى دنیاى واقعى 
مانند بستن کمربند، راهنما زدن و... را باید انجام دهید تا بتوانید امتیاز باالیى کسب کنید؛ 
ویژگى جذابى است، نه؟ درست است، اما به یاد داشته باشید این کار باعث شده تا کنترل 
بازى بسیار سخت شود و بازیکن وقت بیشترى را نســبت به عناوین دیگر در حرفه اى 
شدن صرف نماید! طبیعى هم است، وقتى حواستان باید به تمام اجزاى ماشین باشد کار 
ساده اى در پیش نخواهید داشت! به طور کلى در این بازى شما در شهر رانندگى مى کنید 
و ساعت ها خود را سرگرم مى ســازید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى ریسینگ شبیه 
سازى هستید عدم تجربه Driving School 2017 مى تواند گناه بزرگى باشد؛ اگر هم 
عالقه اى به این سبک ندارید انجام Driving School 2017 را پیشنهاد مى کنیم چون 

شاید با آن به دنیاى بازى هاى ریسینگ شبیه سازى عالقه مند شدید! 

بهترین ترفندهاى اینستاگرام را بشناسید
  بازى شبیه ساز واقعى اتومبیلرانى 

رونمایى اختصاصى ایسوس از 
X299 مادربوردهاى

ى»

ى کرد، این
7 و 7 هستند. 5 ،5 3ى رایزن 3

four ) ان ا ا ته ه ا د ا ا ز ندا تند ه (thread

رونمایى «اِى اِم دى» 
از تراشه هاى جدید 

4هسته اى

 سامســونگ جزئیاتى در رابطه با گلکســى نــوت 8 که ماه آینــده رونمایى 
مى شود، ارائه کرد.

 سامســونگ جزئیاتى در مورد اســتراتژى خود براى نیمه دوم ســال جارى 
میالدى را بیان کرد. شرکت سامسونگ انتظار دارد که تقاضا براى گوشى هاى
 هوشمند و تبلت هایش در نیمه دوم سال که فصلى پر فروش مى باشد، افزایش 
یابد. البته از این واقعیت نیز آگاه اســت که رقیب هایى جدى در این بازار وجود 
دارد.به این ترتیب، سامسونگ ماه آینده گوشى هوشمند جدیدى به نام گلکسى 
نوت 8 را رونمایى خواهد کرد که مورد توجه بسیارى قرار گرفته است. این شرکت 
همچنین اعالم کرده است که به شدت در تالش است تا روند فروش گلکسى 

اس 8  و گلکسى اس 8 پالس را نیز حفظ کند.
« دى جــى ُکه» مدیــر عامل سامســونگ، ضمن انتشــار نتایج ســود این 
شرکت به این نکته اشاره کرد که گلکسى نوت 8 براى کسانى که عالقه دارند 
مقدار زیادى از محتواى چند رســانه اى را در گوشــى خود به کار گیرند، بسیار 

مناسب خواهد بود.
ُکه گفت: سرى فبلت هاى گلکسى نوت، که براى اولین بار در سال 2011 عرضه 
شدند، با طیف وسیعى از قابلیت هاى چند رسانه اى از جمله؛ صفحه نمایش بزرگ 
و قلم S Pen، بسیار محبوب شدند. عالوه بر این، توجه داشته باشید که گلکسى 

ویژگى هاى پیشرفته تر و غنى تر چند رسانه اى است.نــوت 8 داراى 
آخرین اطالعات به دســت آمده از گلکســى 
نوت 8؛ صفحه نمایش 6.3  اینچ با نسبت 
تصویــر 18.5:9 همراه بــا ویژگى 
HDR، جدید ترین چیپست 
اسنپدراگون یا اگزینوس، 
6 گیگابایــت رم و 

باترى بــا ظرفیت 
میلــى   3300
ســاعت  آمپر 
مى باشد. کمتر 

از یک مــاه دیگر به 
رونمایى از این محصول 

نمانده است.

nو قلم SPen، بسیار محبوب شدند. عالوه بر این، توجه داشته باشید که گلکسى 
ویژگى هاى پیشرفته تر و غنى تر چند رسانه اى است.8نــوت 8 داراى 

آخرین اطالعات به دســت آمده از گلکســى 
با نسبت 3؛ صفحه نمایش 6.3  اینچ 8 8نوت
18.5:9 همراه بــا ویژگى 9تصویــر

HDR، جدید ترین چیپست 
اسنپدراگون یا اگزینوس، 
6 گیگابایــت رم و 

باترى بــا ظرفیت 
میلــى   3300
ســاعت  آمپر 
مى باشد. کمتر 

از یک مــاه دیگر به
رونمایى از این محصول 

نمانده است.

نوت 8 سامسونگ به زودى مى آید!

افزایش آلودگى منابع مختلف آبى به یک نگرانى جدى براى بشر مبدل شده و حاال علم 
روباتیک به کمک حل این مشکل آمده است.

روباتى که با الهام از آناتومى بدن مارماهى ساخته شــده مى تواند با سرعتى باال و به 
شیوه اى مؤثر در آب حرکت کند و منابع آلودگى آب را شناسایى کند تا کارشناسان براى 

رفع آنها اقدام کنند.
محققان مؤسسه فدرال فناورى سوئیس این روبات مارماهى را تولید کرده که مى تواند 

در درون آب شنا کند و منابع آلودگى آن را شناسایى کند.
روبات یادشده داراى بخش هاى مجزایى است که قابل جداشدن از یکدیگر هستند و به 
راحتى مى توانند به یکدیگر چسبانده شوند. روبات مارماهى داراى تعداد زیادى حسگر 
براى شناسایى انواع آلودگى ها و باکترى هاى بیولوژیک است و به راحتى مى تواند در 

انواع محیط هاى آبى حرکت کند و از منابع مختلف بگذرد.
امــکان نصب و افــزودن حســگر هاى شــیمیایى و فیزیکــى هم به ایــن روبات 
مارماهى وجود دارد تــا از این طریق انــدازه گیرى دماى آب و میزان رســانایى آن 
مشــخص شــود. با این روبات مى تــوان میزان ســمى بــودن آب را هــم اندازه

 گرفت. انتظار مى رود تکمیل مدل آزمایشى این رو بات تا قبل از پایان تابستان امسال 
صورت پذیرد.

آلودگى منابع آبى 
زیر ذره بین روبات مارماهى

مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان در ساعت 4 بعدازظهر روز چهار شنبه مورخ 96/05/25 در محل 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى به آدرس سى و سه پل، جنب هتل پل برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونى منطبق با اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون.
- تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر (ماده 21).

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان رأس ساعت 6 بعدازظهر روز پنج شنبه مورخ 
96/06/09 در محل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى واقع در سى و سه پل، جنب هتل پل تشکیل مى گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت مى گردد با در 

دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمایید.
دستور جلسه: - گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان       - ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا  م دیر مالى

- طرح و تصویب صورت هاى مالى سال هاى 91، 92، 93، 94 و 95 و نحوه تقسیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و 
کارکنان و بودجه سال جارى شرکت                                            - ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى

- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان

 آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهانهیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

هیئت مدیره  شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهانهیئت مدیره  شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

تاریخ انتشار: 96/05/14

تاریخ انتشار: 96/05/14
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راى نخستین بار در روستاى سوالن از توابع استان همدان برگزار شد. 
جشنواره سیر «سوالن» ب

ساالنه به طور میانگین 15هزار تن سیر در شهرستان همدان تولید مى شود که امسال در شهرستان 

همدان 13هزار تن سیر تولید شده و سهم روستاى سوالن در این تولیدات 60 درصد است.

گردهمایى اهالى 
موسیقى در اعتراض 

به لغو کنسرت ها 
 در ساختمان خانه 

موسیقى برگزار شد.

در فصل برداشت برنج از 
شالیزارهاى مازندران بخشى 

از کار بر دوش کارگران فصلى 
مهاجرى است که عمدتًا از 

مناطق شمالى خراسان مى آیند. 
اما با گذشت سال ها هنوز جا و 
مکان مناسبى براى اسکان این 
کارگران مهاجر فراهم نشده و 

تجمع آنها در میادین و 
چهاراه ها و پارك ها صورت

 مى گیرد. 

مراسم
 تشییع پیکر 
محمود جهان

«وظیفه شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى، یادآورى 
ایام ا... اســت تا معرفت و بصیرت در جامعه افزایش یابد 
و غفلت ها زدوده شده و از گذشــته عبرت گرفته شود. 
این در حالى است که شــوراى تبلیغات اسالمى تاکنون 

دستاوردهاى بسیار خوبى داشته است.»
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى در نشستى 
با خبرنگاران به مناســبت 12 مرداد سالروز تأسیس این 
نهاد، با بیان این مطلب گفت: شوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى نهادهاى غیردولتى منتسب به والیت است که 

در سال 1359 به فرمان امام راحل (ره) تأسیس شد.
جعفر عسگرى اظهار داشت: برنامه ریزى، نظارت و اجراى 
برنامه هاى نظام جمهورى اســالمى، از وظایف اصلى 
شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى است که تاکنون 
با همدلى مردم و مســئوالن در ســطوح مختلف، این 
وظایف به خوبى اجرا شده است که جا دارد از همه تشکر 
و قدردانى شود. وى افزود: در استان اصفهان نیز از سال 
74 که به عنوان معاون شوراى هماهنگى مشغول انجام 
وظیفه بودم و این نهاد در اســتان داراى شرایط خاصى 
بود سعى کردیم در راســتاى سیاستگذارى هاى مدنظر 

مسئوالن شوراى هماهنگى کشور گام برداریم.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان، 
حفظ استقالل و وامدار نشدن به گروه هاى سیاسى و به 
کارگیرى همه ظرفیت هاى استان براى برگزارى ایام ا... 

را دو امتیاز ویژه شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى در 
استان اصفهان برشــمرد و گفت: حفظ استقالل و البته 
بهره گیرى از ظرفیت هاى اســتان در برگزارى ایام ا...، 
موجب شده است تا شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان از جایگاه ممتازى در کشور برخوردار باشد 

و در برگزارى مراسم هاى مختلف، موفق عمل کند.
عسگرى با بیان اینکه مردم شهیدپرور استان اصفهان 
در همه صحنه هاى انقالب، پیشتاز و تأثیرگذار بوده اند، 
افزود: مردم شهیدپرور استان در همه صحنه ها از زمان 
انقالب، دوران هشت سال دفاع مقدس، روز 9 دى و... 
حضورى گسترده داشته و درخشیده اند که این امر مرهون 

همدلى و همکارى همه است. 
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان اظهار داشت: رسانه ها نیز با بیان، قلم و نوشتار 
در بخش هاى تبلیغى و فرهنگــى تأثیرگذار بوده اند که 
یقیناً بیان و تبلیغ مؤثر است و باید از تالش همه رسانه ها 
که با شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 

همکارى کرده و مى کنند تشکر کنم.
عسگرى تأکید کرد: مخاطبین شوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى استان اصفهان به خصوص جوانان، انتظار دارند 
این شــورا با بهره گیرى از ابزار پیشرفته و به روز فعالیت 
خود را استمرار دهد که ما براى دســتیابى به این مهم، 
باید زیرساخت هاى الزم در سخت افزارى و نرم افزارى 

را مهیا سازیم.

وى خاطرنشان کرد: امروز حوزه هاى مختلف همچون 
امنیت، مســائل فرهنگــى، اقتصادى و... در شــوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى جاى کار دارد و این مى طلبد 
تا مســئوالن جدى تر به برگزارى مراســم در ایام ا... در 
جمهورى اسالمى توجه داشته باشند و این خواست ما در 

سالروز تأسیس این نهاد از مسئوالن است.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
همچنین از رسانه ها خواســت تا خود را عضوى از شورا 
دانسته و مدافع خوبى براى شورا باشند و براى تقویت در 

برگزارى مراسم، داوطلب باشند.
عسگرى گفت: در شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان 15 نیرو فعالیت مى کنند که هشت نفر آنان 
وظیفه لیسانس بوده و از هفت نفر دیگر، چهار نفر پرسنل 
رسمى و سه نفر قراردادى هستند و بقیه در شهرستان ها 
به شکل فى ســبیل ا... با ما همکارى مى کنند و شوراى 
هماهنگى استان با این وضعیت، در سیستم ما با مدیریت 

جهادى کارهاى بزرگ انجام مى دهد. 
وى افزود: بودجه سالیانه شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى استان اصفهان براى برگزارى بیش از 40 مراسم 
در سال، کمتر از 500 میلیون تومان است و علیرغم اینکه 
مشکالت مالى حاکم است اما همواره کارها را با دست 

خالى ادامه داده و با موفقیت به سرانجام رسانده ایم.
وى البته این سئوال را هم مطرح کرد که بودجه فرهنگى 
استان کجاست و بازخورد آن تاکنون چگونه بوده است؟

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
اذعان داشت: در ســال گذشته 40 مراســم و در سال 
96 تاکنون حدود ده مراســم را در استان علیرغم همه 
مشکالت و دیدگاه هاى مختلف برگزار کردیم و براى ما 

فقط انجام وظیفه و عمل به تکلیف مهم است.
عسگرى بار دیگر از رسانه ها خواست در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزى انقالب اسالمى، هر کدام با تقسیم کار 
از هم اکنون، نسبت به جمع آورى مستندات، ظرفیت ها و 
تالش ها در حوزه هاى مختلف اقدام کرده و دستاوردهاى 
انقالب به خصوص براى جوانان در جامعه را بازگو کنند 
و در این راســتا با ارائه نقطه نظرات، شوراى هماهنگى 

تبلیغات اسالمى اصفهان را یاریگر باشند.
***

مسئول شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى شاهین شهر و 
میمه هم به خبرنگاران گفت: شوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى نقش مهم و تأثیرگذار کاربردى در سیاستگذارى، 
برنامه ریزى و اجراى برنامه ها به صورت مطلوب دارد و 
امروز شاهدیم علیرغم همه مشکالت و تنگناهاى مالى، 
شورا عملکرد جهادى خود را به نمایش گذاشته و مى توان 
مدیریت همراه با تفکــر، تدبر و صالبــت را دید و این 
مى تواند براى دستگاه هاى اجرایى کشور که با کمترین 

هزینه، بیشترین فعالیت ها صورت مى گیرد الگو باشد.
مسیب نجیمى اظهار داشت: هر روز توطئه هاى دشمنان 
براى کمرنگ کردن ارزش ها بیشتر مى شود اما مردم ما 

با بصیرت، تبعیت از رهبرى و نقش شوراى هماهنگى که 
اتحاد مردم براى خنثى کردن توطئه دشمنان است، باعث 

مى شوند دشمنان به اهداف خود نرسند.
وى در ادامه افزود: شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
اســتان اصفهان، مجموعه اى کوچک اما پرتوان است 
که دچار روزمرگى نشــده و با هدایت و نظارت عالیه، در 
صیانت از ایام ا...، اجازه نــداده و نمى دهد تاریخ انقالب 

دچار انحراف شود که این از افتخارات نظام است.
مسئول شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى شاهین شهر 
و میمه، تحقق آرمان هاى امام راحل (ره)، رهنمودهاى 
رهبر معظم انقالب، شادابى ملت ایران و رشد و گسترش 
بیدارى ملت ها در سایه برگزارى مراسم  و ایجاد امید به 
آینده را از راهبردهاى شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
برشمرد و گفت: دستاوردهاى انقالب اسالمى بر دو نوع 
اصلى و فرعى است و در آستانه چهلمین سالگرد انقالب 

اسالمى، ما باید این دستاوردها را تفکیک کنیم.
نجیمى ادامه داد: فعالیت در عرصه هاى عمرانى، ساخت 
جاده، مسجد، مدرســه و... در زمره دستاوردهاى فرعى 
بوده و دســتاورد اصلى انقالب اسالمى «ما مى توانیم» 
است که این انقالب به ما هدیه کرد و در هویت انقالب 

به شمار مى رود. 
وى اظهار امیدوارى کرد شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى در سطح اســتان اصفهان، به اهداف موردنظر 

دست یابد.

در سالگرد تأسیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى تشریح شد

2 امتیاز ویژه شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان

ساسان اکبرزاده

 حفظ استقالل 
و البته بهره گیرى از 
ظرفیت هاى استان 

در برگزارى ایام ا...، 
موجب شده است 

تا شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى 

استان اصفهان از 
جایگاه ممتازى در 
کشور برخوردار 

باشد و در برگزارى 
مراسم هاى مختلف، 
موفق عمل کند
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شـوراها
پنجـم  دوره  به   
رسیـد 

جانبه  همه  توسعه 
مسیر  در  شهر  زرین 
عدالت و  پیشرفت 

میدان  غرفه هاى 
کاشان  بار  تره  و  میوه 
یابد مى  توسعه 

شهردار نیاسر خبر داد؛شهردار نیاسر خبر داد؛

استقبال شهردارى شاهین شهر از طرح هاى دانش بنیان استقبال شهردارى شاهین شهر از طرح هاى دانش بنیان 

 شهردار اصفهان باید در تراز ملى و بین المللى باشد شهردار اصفهان باید در تراز ملى و بین المللى باشد

از کاندیداى زن براى شهردارى اصفهان استقبال مى کنیماز کاندیداى زن براى شهردارى اصفهان استقبال مى کنیم

نوشیکا تواهن شادى صدیقى

بهناز مکوندى

المیرا محمدى

زینب عموشاهى مبینا قصرىحسین درخشان

دانش آموزان و دانشجویان ممتاز کارکنان شهردارى خمینى شهر

اداره روابط 
عمومى شهردارى
 و شوراى اسالمى 

خمینى شهر

هلیا تواهن

الناز قاسمى

ن ى

کالس اول

کالس سوم

کالس ششم کالس
 یازدهم

دانشجو

کالس دوم

امیر رضا شاه نوش 

چرا «مدیریت واحد شهرى» باید محقق شود؟

 هم اکنون در شهر ارگانها، نهادها، سازمانها، ادارات و 
دوایر مختلفی به صورت دولتی و خصوصی وجود دارد 
که هر کدام در زمینه هایی همچون آموزشی، پژوهشی، 
خدمات رســانی(آب ، برق، گاز، حمل و نقــل، ...) ، 
بازرگانی (صادرات، واردات، توزیع کاال، ...)، سیاست 
گذاري (مالی ، تهیه مایحتاج خانوار، کار و اشــتغال ، 
...)، فرهنگی (ترویح فرهنگ اصیل، حفظ آثار باستانی 
و بناهاي تاریخی، جذب توریســت، ...)، کشاورزي، 
صنعتی (کارخانجات، کارگاه ها، مراکز تولیدي، ...) و 

.... مشغول فعالیت هستند.
در هریک از این واحدها بودجه بندي، سیاست گذاري و 
برنامه ریزي مالی و... هر کدام به صورت مستقل انجام 
می پذیرد. در اغلب موارد به وضوح مشاهده می شود 
که دو یا چند مجموعه در برخی اهداف داراي مواضع 
مشترك هستند که براي برآورده شدن آن به تنهایی 
و بدون هماهنگی با یکدیگر برنامه ریزي می نمایند. 
با فرض اســتفاده از عینک خوش بینی، هر مجموعه 
براي ر سیدن به هدف خود به نحو احسن برنامه ریزي 
نموده و پس از صرف هزینه به طور کامل در تحقق آن 
گام بردارد باز در انتهاي مسیر، هنگام بررسی نتیجه ي 
پروژه مشاهده می گردد که با وجود صرف زمان و هزینه 
(گاهی بیشتر از رنج گنجانده شده در برنامه ریزي) باز 
هم کار به نحو احســن انجام نپذیرفته و هدف عالیه 
برآورده نشده است، که این به نوبه خود اتالف زمان و 
سرمایه، اسراف ، ایجاد بدبینی نسبت به سیستم اجرایى 

و مدیریتی ، از بین رفتن انگیزه ها به خصوص در بین 
نیروها و ... را به دنبال خواهد داشــت. پس از بررسی 
کامل موضوع، نتیجه اي که حاصل می گردد گویاي 
این مطلب است که فالن سازمان یا مجموعه جلوي 
پیشــبرد کار را گرفته و یا کار را پس از انجام تخریب 
نموده است و یا فالن مســئول اجرایی درپیاده سازي 
توان کافی نداشته و یا عدم رســیدن به موقع بودجه 

باعث بروز چنین اتفاقی شده است.
اغلب مشاهده می شود که دو یا چند مجموعه با وجود 
نداشتن اشتراك مستقیم در یک کار، سیستم عملکرد 
آنها بصورت موازي می باشد. لذا نیروي مجزا، هزینه ي 
مجزا، زمان صرف شده بصورت مجزا، مستهلک شدن 
دستگاه ها در طول فرایند موازي کاري به طور مجزا، 
برنامه ریزي و نظارت بر حســن انجام آن و در نهایت 

نتیجه گیري به طور مجزا را به دنبال دارد.
بدیهی است که با وجود یک مدیریت واحد همچون 
شهردار در رأس تمامی امور، دیگر ناهماهنگی در انجام 
امور، دوباره کاري، عقب افتادن پروژه ها ، اتالف بودجه 
هاي تخصیص یافته، سرگردانی سرمایه ها و یا بلوکه 
شدن آنها، موازي کاري ها و از این قبیل مشکالت از 
بین خواهد رفت و با یک برنامه ریزي مدون، از سرمایه 
و درآمد و نیروي کاري موجود و جلب مشارکت هاى 
مردم و بخش خصوصی (پس از فرهنگ ســازي در 
بخش مربوطه) نیــز می توان عالوه بــر انجام کلیه 
پروژه ها و امور مربوطه، در جهت توســعه سازمان ها 

و مجموعه ها، توسعه شــهر، ترویج فرهنگ شهري، 
توسعه خدمات شهري ، انجام پروژه هاي جدیدتر در 
جهت باال بردن رفاه مردم و کاهــش بیکاري و باال 
بردن درآمدها گام مؤثري برداشت. براي رسیدن به این 
زیرساخت و دستیابی به چنین ظرفیتی، به طور کلی می 

توان چنین گام هایی را برداشت:
مرحله اول:

1- تشــکیل یک کمیته متشــکل از نماینده ي هر 
مجموعه با داشتن اختیار تام، زیر نظر شهردار و شورا 

ي شهر
2- شناسایی توان و ظرفیت نیروي انسانی و ابزارات 

موجود، در اختیار هر مجموعه
3-  آمارگیري از کلیــه ي پروژه ها و امــور از کلیه 

مجموعه ها، هر کدام به طور مجزا
4- آمارگیري از سرمایه ها و درآمدهاي نقدي و غیر 

نقدي مجموعه ها
5-  ظرفیت سنجی مشارکت مردم و بخش خصوصی 

در انجام پروژه ها
مرحله دوم:

1-  برنامه ریزي شاخه ها
2-  دسته بندي پروژه ها و دستور کارها، سپس یکسو 

سازي و قرار دادن آنها درشاخه هاي مورد نظر
3-  بودجه بندي

4-  اجرا
5-  نظارت برحسن انجام
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اســتاندار اصفهــان گفــت: اصفهــان، شــهرى
 بین المللى و کالنشــهرى در کانــون توجهات ملى 
اســت و انتخاب شــهردار آن نیــز باید در تــراز ملى 

و بین المللى باشد.
رســول زرگرپور افــزود: اصفهــان در اداره شــهر و 
ابتکارهاى شــهرى بعنوان مرجع در کشــور شناخته 

مى شود.
وى تاکیــد کــرد: انتخــاب شــهردار جدیــد ایــن 
کالنشــهر بایــد بــه دور از مســائل جناحــى
و سیاســى و با توجه به این شاخصه ها و ترازها صورت 

بگیرد.

وى بــا بیــان اینکــه ویژگــى کالنشــهر اصفهان، 
انتخاب شــهردار آن را مشــکل و همتراز بــا تهران 
کــرده، اظهارداشــت: اعضاى شــوراى اســالمى 
شهر اصفهان، وظیفه ســنگینى در انتخاب شهردار بر 

عهده دارند.
زرگرپور بــا بیــان اینکه شــهردار جدیــد اصفهان 
بایــد تــالش هــاى شــهرداران قبلــى را ارتقــاء

بخشــد، گفــت: بنــده بصــورت رســمى بــه 
عنــوان اســتاندار در انتخــاب شــهردار دخالتــى

 ندارم اما وقتى انتخاب مى شــود بایــد صالحیت او را 
بررسى کنم.

شهردار اردســتان گفت: عملیات اجرایى نصب دوربین 
هاى پایش شــهرى و ترافیکى در شش نقطه این شهر 
آغاز شده است.محمد هادى موسوى افزود: این دوربین 
ها در میدان هاى پرستار، نماز، مدرس، امام خمینى (ره) 
و ورودى هاى شــمالى و جنوبى اردستان در حال نصب 
هستند.وى با بیان این که براى خرید این دوربین ها مبلغ 
یک میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارهاى استانى 
هزینه شده است، تصریح کرد: براى اتمام و بهره بردارى 

این طرح در مجموع سه میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
شهردار اردستان گفت: با اجراى این طرح عالوه بر کنترل 
تخلفات رانندگى، روان سازى ترافیک در سطح خیابان 

هاى شهر صورت مى گیرد.
موسوى افزود: شــهروندان باید در هنگام رانندگى در 
مسیرهاى نصب دوربین ها رعایت مقررات راهنمایى و 

رانندگى را کرده تا مشمول پرداخت جریمه نشوند.
وى خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح شهر اردستان به جز 
نصب عالیم رانندگى و وجود ماموران راهور، کنترلى بر 
روى تردد خودروها نبود و همین امر باعث تصادف هاى 

جرحى و خسارتى مى شد.
شــهردار اردســتان اظهار امیدوارى کرد شــهروندان 
اردســتانى همکارى موثر و قابل قبولى در این رابطه با 

شهردارى و راهور داشته باشند.

 شهردار اصفهان باید در تراز 
ملى و بین المللى باشد

آغاز نصب دوربین هاى پایش 
ترافیکى در اردستان 

بازدید فرماندار فالورجان 
از پروژه هاى نیمه تمام 

ابریشم 
با حضور فرماندارفالورجان، از پروژه هاى شـاخص 
و دردسـت اقدام شهر ابریشـم بازدیدشد.به گزارش 
روابط عمومى شهردارى ابریشم،در این دیدار ضمن 
بازدید از پروژه هاى روبه اتمام همچون سـاختمان 
فرهنگسراى شهداى ابریشم ، ساختمان جدید آتش 
نشـانى، گلزار شـهداى حسـن آباد و بلـوار کنارگذر 
اتوبان جنب شهرك قدس(بلوار امیرکبیر) و همچنین 
پروژه هاى دردسـت اقـدام همچون ورزشـگاه چند 
منظوره والیت، مختارى، شهردار ابریشم گزارشى از 
مراحل اجرا ، پیشـرفت فیزیکى و مراحل پایانى کار 
پروژه هاى شـهریتا آماده سازى جهت بهره بردارى 

بیان کرد.

عملیاتى شدن تقاطع غیر 
همسطح رزمندگان در 

جوزدان
روابط عمومى شـهردارى جوزدان اعالم کرد:طرح 
تقاطـع غیـر همسـطح رزمنـدگان براى دسترسـى 
آسان به مجموعه پارك کوهسـتانى شهداى گمنام 
(نورالشـهدا)و کمربنـدى جوزدان به سـمت آزاد راه 

غرب اصفهان عملیاتى شد.

موفقیت شاهین شهر در 
استفاده از پساب فاضالب

براسـاس پایش مرکز تحقیقات کشـاورزى و منابع 
طبیعى اسـتان اصفهان، سـازمان پارکهـا و فضاى 
سبز شـاهین شـهر توانسـته پسـاب فاضالب را به 
صورت اصولى گندزدایى و در فضاى سـبز شـهرى 

استفاده کند.
حمیدرضـا فدایـى، مدیـر عامل سـازمان پـارك ها 
و فضاى سبز شـهردارى شـاهین شـهر با بیان این 
مطلب که بررسى این طرح طى 16 ماه و توسط مرکز 
تحقیقات کشـاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان 
به عنـوان مشـاور سـازمان صـورت گرفتـه، گفت: 
توسـعه و نگهدارى فضاى سـبز در سـازمان پارك 
ها به صـورت کار علمـى و تحقیقاتى اسـت و طرح 
پایش پساب به منظور بررسى اثرات زیست محیطى 
و همچنیـن ارائـه راهکارهـاى مدیریتـى آن انجام 

شده است.
ثانویـه و  اولیـه  تصفیـه  از  بعـد  افـزود:  وى 

 پسـاب فاضالب، گنـد زدایى آن صـورت مى گیرد 
که  در این پایش تمام مـوارد مربوط به خصوصیات 
شیمیایى، فلزات سنگین و شاخص هاى آلودگى در 

پساب و آب چاه ها مورد بررسى قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان پارك ها خاطرنشان کرد: پایش 
9 عنصـر سـنگین در هشـت حلقـه چاه آب توسـط 
متخصصیـن مرکز تحقیقـات آب و خـاك اصفهان 

مورد بررسى قرار گرفته است.
وى با بیان این مطلب که پسـاب فاضالب شـاهین 
شـهر بـا روش گندزدایـى فعلـى بـاالى 70 درصد 
عملکـرد داشـته، بیـان داشـت: فرایند کلـر زنى در 
کنترل بار میکروبى موفق بوده و در برررسى شاخص 
هـاى میکروبى در پسـاب هاى مـورد بررسـى، بار 
میکروبى آن زیر حـد مجاز اعالم شـده و همچنین 
شـاخص هاى آلودگى در پسـاب هاى مختلف طى 
16 ماه بررسـى در مقایسـه با  اسـتاندار ملـى ایران 

محدودیتى نداشته است.

شناسایى عامل تخلیه 
ضایعات پشم شیشه در اژیه
روابـط عمومـى شـهردارى اژیـه اعـالم کرد:طـى
 پیگیرى هاى به عمل آمده شهردارى اژیه از طریق 
مقامات قضایى، خوشـبختانه عامـل تخلیه و دپوى 
محموله خطرناك ضایعات پشم شیشه که براساس 
نظریه مرکز بهداشـت شـماره یک اصفهان و اداره 
محیط زیست شهرستان به شدت سمى و خطرناك 
گزارش شده، شناسـایى و پرونده جهت سیر مراحل 
قانونى به دادگاه عمومى بخش جلگه معرفى شـده 

است.

روى خط

نائب رئیس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: تالش مى کنیم در نخستین جلسه علنى 
پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان، شهردار 

اصفهان را معرفى کنیم.
علیرضا نصر اصفهانى با اشاره به اینکه هنوز در خصوص 
برگزارى مراسم تحلیف شوراى پنجم به اعضاى شوراى 
شهر اطالع رسانى نشده است، اظهار داشت: تغییر زمان 
تحلیف از شهریور ماه به 14 مردادماه از شوراى نگهبان 

به مجلس شوراى اسالمى اعالم شده است.
وى افزود: مطابق با قانون، مجلس باید این موضوع را 
به دولت ابالغ کند و وزارت کشور نیز به استاندارى ها و 
پس از آن به فرماندارى ها براى برگزارى مراسم تحلیف 

این مصوبه ابالغ شود.
نائب رئیس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 

اصفهان با اشــاره به اینکه تغییر زمان تحلیف شوراى 
پنجم تنها از طریق رســانه ها اعالم شــده است، ابراز 
داشت: این مراســم به صورت همزمان در همه کشور 

برگزار خواهد شد.
وى با اشــاره به اینکه پس از برگزارى مراسم تحلیف، 
نخستین فعالیت ما در خصوص انتخاب شهردار است، 
اضافه کرد: در دستور کار داریم تا با برنامه ریزى دقیق، 
در نخستین جلسه علنى شــوراى پنجم شهردار جدید 

اصفهان را انتخاب کنیم.
نصر اصفهانى با اشاره به اینکه بر اساس آئین نامه داخلى 
شوراها امکان انتخاب سرپرست شهردارى اصفهان به 
مدت ســه ماه وجود دارد، گفت: این در حالى است که 
همه سعى خود را براى انتخاب شهردار جدید اصفهان 

بکار خواهیم گرفت.

شهردار زرین شهر گفت: مدیریت شهرى هنگامى مى تواند 
از کارایى و بهره ورى بیشــترى برخوردار باشد که اعتماد 
شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعى و معنوى کسب 
کند و از آن در مســیر اهداف ســازمانى و توسعه شهرى 

استفاده کند.
جواد جمالى افزود: احساس رضایت شهروندان از محیط 
شهر و خدماتى که شهردارى به آنها ارائه مى دهد، عامل 
مهمى در جهت ایجاد انگیزه در مردم براى مشارکت در 
توسعه شهرى و بهبود کیفیت محل سکونت خود به شمار 
مى آید و عالوه بر این، رضایت شــهروندان از عملکرد 
مدیریت شــهرى موجب ترغیب آنان براى همکارى با 
نهادهاى شــهرى در جهت انجام بهتــر وظایف و ارائه 

خدمات در سطح شهر مى شود.
وى تصریح کــرد: ایجاد حس رضایت در شــهروندان و 
مشارکت دادن آن ها در اداره شــهر نیازمند برنامه ریزى 
منظم و همه جانبه اســت که مدیریت شــهرى را قادر 
مى ســازد با ارائه تصویرى مطلوب از شهردارى و ایجاد 
تعاملى مؤثر، شــهروندان را در عرصه هاى فعالیت هاى 

شهرى امیدوار سازد. 
وى اضافه کرد: ما بر این باوریم که رســالت شهردارى 
خدمت رسانى به مردم بوده و از این جهت شاخص سنجش 

براى شهردارى، میزان خدمت به مردم است. 
شهردار زرین شهر بیان داشت: امروز بزرگترین سرمایه 
شهردارى زرین شهر، حضور و مشارکت شهروندان است، 
چرا که شــهر متعلق به آنها بوده و همگى در قبال آینده 
شهر داراى مسئول هســتیم؛ در این راستا ارائه نظرات و 
پیشنهادات تمامى شهروندان مورد نیاز بوده تا بر این مبنا با 
نظر جمعى، اقدامات مورد نیاز اعمال گردد و اکنون با توجه 
به استقبال عمومى شهروندان زرین شهرى و نخبگان این 

شهر شاهد تحقق این موضوع هستیم.
وى خاطرنشــان کرد: در خصوص راهکارهاى پیشرفت 

شهرى، ایجاد زیرســاخت هاى عمرانى مانند بهسازى 
معابر، ســاماندهى کانال ها و جداول و آســفالت کردن، 
ســرمایه گذارى بخش خصوصى در خصوص فضاهاى 
تفریحى، رفاهى، توســعه فضاى سبز و شــهربازى در 
پارك ساحلى، ایجاد درآمدهاى پایدار، قانونمند سازى و 
نظارت بر ساخت و سازهاى شهرى، آموزش شهروندى 

و شهرنشــینى و تعامل با مسئوالن سیاســى و اجرایى
 و مذهبى مد نظر است که خوشــبختانه در حال محقق 

شدن مى باشد.
***

جمالى ادامه داد: برنامه مجموعه شــهردارى زرین شهر 
توسعه همه جانبه این شهر در مســیر پیشرفت و عدالت 

است که این مهم برگرفته از اســناد طرح جامع، و چشم 
انداز شوراى اسالمى شهر و شهردارى زرین شهر بوده و بر 
همین اساس مجموعه اقدامات و دستاوردهاى شهردارى 
زرین شهر، شناسایى مسیرهاى مناسب براى رشد و توسعه 
در راستاى تحقق چشم انداز توسعه بلند مدت شهر زرین 

شهر است.

***
وى متذکر شد: چشم انداز توسعه بلندمدت زرین شهر، سیماى 
مطلوب شهر در افق طرح و میثاقى براى توسعه پایدار را رقم 
خواهد زد که هماهنگ با چشم انداز بیست ساله کشور است؛ 
چراکه ما معتقدیم در قبال پیشرفت و آینده زرین شهر مسئول 
هستیم و هیچگاه در این خصوص ساکت نخواهیم نشست.

شهردار زرین شهرمطرح کرد؛ 

توسعه همه جانبه زرین شهر در مسیر پیشرفت و عدالت

روح ا... شــاه رجبیان، مدیر عامل سازمان فرهنگى 
ورزشى تفریحى شهردارى شاهین شهر گفت: سازمان 
فرهنگى ورزشى تفریحى شهردارى شاهین شهر در 
راستاى اصل 44 قانون اساسى، مدیریت برخى اماکن 
مانند فرهنگسراها، ورزشگاه ها و تاالر شیخ بهایى را 
به بخش خصوصى واســپارى نموده و در این زمینه 
توانسته خدمت رسانى به شهروندان را افزایش دهد 
که ظرفیت افزایش حاصل از اجراى این فرآیند تا پنج 

برابر خدمات سازمان قابل پیش بینى است.  
وى افزود: سازمان هاى مردم نهاد در مدیریت شهرى 
اهمیت بسیارى دارند چرا که مى توان با احیاى آنها، 
بار اجرایى را از حوزه ســازمان هــاى ادارى به آنها 
منتقل کرد همچنان کــه در فرآیند حاضر، برگزارى 
المپیادهاى ورزشــى محالت شــهر در ورزشگاه ها 
و اســتفاده از امکانات ورزشــى با 30 درصد تخفیف 
براى شهروندان، از محل همین واسپارى ها محقق 

شده است.
شاه رجبیان اظهارداشت: ســازمان فرهنگى ورزشى 
تفریحى شهردارى شاهین شــهر تالش مى کند تا 
ضمن شفاف سازى، اطالع رســانى و ایجاد فرصت 
برابر براى عموم مردم، مانــع از رانت خوارى در این 
زمنیه شــود؛ ضمن اینکه در هرحال مصالح مردم در 

این واسپارى ها به شدت رعایت مى شود. 

مدیر عامــل ســازمان فرهنگى ورزشــى تفریحى 
شــهردارى شــاهین شــهر همچنین با اشــاره به 
مسجدمحورى به عنوان یکى دیگر از اقدامات شاخص 
این سازمان گفت: حمایت مالى از برگزارى جلسات 
آموزش خانواده در مســاجد و  حمایت از گروه هاى 
هنرى در مساجد، ازاقداماتى است که تاکنون توسط 

این سازمان انجام شده است. 
وى با اشــاره به استقبال ســازمان فرهنگى ورزشى 
تفریحى شاهین شــهر از ایده هاى فکر شده و قابل 
اجرا گفت: از سوى این سازمان، مرکز رشد خالقیت 
با همکارى شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان در 
شاهین شهر راه اندازى شده تا بتوان طرح هاى دانش 
بنیان را که با هدف تولید و اشتغال ارائه مى شوند مورد 

حمایت قرار داد.
مدیرعامــل ســازمان فرهنگى ورزشــى تفریحى 
شهردارى شاهین شهر با تأکید بر اینکه یکى از اولویت 
هاى این سازمان، مسائل خانواده است، خاطرنشان 
کرد: فعالیت هاى این سازمان در زمینه تحکیم روابط 
خانواده، آموزش و بررسى معضالت اجتماعى از امور 
مورد توجه اســت و استقبال شــهروندان نیز از این 
جلسات و اقدامات چشمگیر مؤید مسیر درستى است 
که انتخاب شده است؛ هرچند این اقدامات و برنامه ها 

در بلندمدت تأثیرگذار خواهند بود.

استقبال شهردارى شاهین شهر 
از طرح هاى دانش بنیان 

انتخاب شهردار اصفهان در اولین جلسه علنى شوراى شهر 

مدیر عامــل ســازمان آتش نشــانى شــهردارى 
مبارکــه از برگزارى مانــور یــک روزه آمادگى تیم

 غواصان آتش نشانى شــهردارى مبارکه در دریاچه 
چادگان خبر داد.

کیومرث مختارى  اظهارداشــت: ایــن رزمایش به 
منظور آمادگى غواصان سازمان آتش نشانى در زمان 
اضطرارى و حوادث غیرمترقبه و به منظور بازآموزى و 

تمرین غواصى در دریاچه چادگان برگزار شد.
وى افــزود: تیم غواصان آتش نشــانى شــهردارى 
مبارکــه از زبــده ترین غواصان ســطح کشــور ب

ه شمار مى روند و در بسیارى از عملیات هاى جستجو 
در آب هاى خروشان و آرام شرکت کرده اند.

وى همچنیــن هــدف از ایــن دوره را آمادگــى
 غواصــان، ارتقــاى تــوان عملیاتــى و ارزیابــى 
تیم غواصى سازمان از نظر سرعت، دقت و همچنین 
تست وسایل و تجهیزات در مقابله با حوادث احتمالى 

اعالم کرد.
 مدیر عامل سازمان آتش نشــانى شهردارى مبارکه 
با بیان اینکــه غواصــان در این مانور تــا عمق 15 
مترى دریاچه رفتند، گفت: غواصــان عملیات هاى 

مختلف امداد و نجات در آب، کشف اجساد، غواصى
 در آب هاى ســرد و غواصى در آب هاى گل آلود را  

تمرین کردند.
وى اظهارداشــت: ایــن تمرینــات با هــدف باال 
بــردن ضریب تیــم واکنش ســریع این ســازمان 

برگزار شد.
مختارى افزود: هدف از برگزارى اینگونه رزمایش ها 
و اردوها حفظ و مرور تاکتیک هــا و تکنیک هاى به 
روز غواصى و قراردادن کارکنان در شــرایط سخت و 

مواجهه با حوادث احتمالى ا ست.

مانور غواصان 
آتش نشانى 
مبارکه 
در دریاچه چادگان 
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رئیس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: یکى از برنامه هایى که در شــوراى پنجم پیگیرى 
خواهد شد این است که از بانوان به صورت وسیع تر و کاراتر 
اســتفاده کنیم.فتح ا... معین اظهارداشت: به دلیل اینکه 
بتوانیم شهردار اصفهان را به موقع معرفى کنیم از چند روز 
پیش جلسات فوق العاده شوراى پنجم تشکیل مى شود 

و انتخاب شهردار در این جلسات اولویت خواهد داشت.
معین در خصوص حضور بانوان در مدیریت شهر اصفهان 
اظهارداشــت: یکى از برنامه هایى که در شــوراى پنجم 
پیگیرى خواهد شد این است که از بانوان به صورت وسیع تر 
و کاراتر استفاده کنیم و در شوراى شهر اصفهان از کاندیداى 

زن براى شهردارى اصفهان استقبال مى کنیم، اما انتخاب 
شهردار به راى اعضاى شوراى اسالمى شهر بستگى دارد.

وى تاکید کرد: در بحث بررســى کاندیداهاى شهردارى 
اصفهان قطعا عدالت جنسیتى برقرار خواهد بود و بانوان 
در اصفهان از کاندیدا بودن براى شــهردار شدن محروم 

نخواهند بود.
رییس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان 
تصریح کرد: بى شک زنان بسیارى در سراسر کشور و در 
اصفهان حضور دارند که مى توانند کاندیداى شــهردارى 
در اصفهان باشــند؛ زنان ایرانى توانمندى هایى دارند که 

مى تواند در سراسر کشور به عنوان شهردار بروز کند.  

شــهردار نجف آباد گفت: در سومین سال برگزارى جشن 
ویژه میالد امام رضا (ع) با عنوان «زیر سایه خورشید» که با 
همکارى مشترك شهردارى، شوراى اسالمى شهر، لشکر 
زرهى 8 نجف اشرف و موسسه فرهنگى زیارتى ثامن االئمه 
پنجشنبه و حمعه(دیشب) شب به میزبانى پارك کوهستان 
برگزار شد،گفت: همانند سال هاى گذشته چند ده هزار نفر 

در بزرگترین جشن شهر حضور پیدا کردند.
مسعود منتظرى بیان داشت: نشاط مردم در شرایط کنونى 
از اهمیت ویژه اى برخوردار است و در همین راستا در سایه 
وحدت و همدلى چندین مجموعه مهم شهر، امکان برپایى 

جشن هایى با شکوه فراهم شده است.

وى گفت: استفاده از ظرفیت مجموعه اى ارزشمند همچون 
لشکر زرهى 8 نجف اشرف، عالوه بر افزایش کیفى سطح 
برنامه، نقش مهمى نیز در کاهش هزینه ها خواهد داشت 

و در مجموع سود آن متوجه تمامى شهروندان خواهد شد.
منتظرى از اقامه نماز جماعت، قرائت قرآن و پخش سرود 
ملى به عنوان بخــش آغازین ویژه برنامه هاى جشــن 
زیر سایه خورشــید یاد کرد و خاطر نشان ساخت: دیشب 
و دردومین شب جشــن ، اجراى گروه ســرود و تواشیح، 
مجموعه برنامه هاى گروه هنرى آقا رشــید و خوانندگى 
خواننده جوان میثم ابراهیمى پیــش بینى و تدارك دیده 

شده بود.

تبلور همدلى در برگزارى 
جشن«زیر سایه خورشید» 

از کاندیداى زن براى شهردارى 
اصفهان استقبال مى کنیم

برگزاري آزمون استخدامى در 
شهرداریها

رئیس سازمان شــهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
اعالم کرد: در حال حاضردر شــهردارى هاى کشور 
با موضوع جذب بى قاعده نیروها مواجه هســتیم به 
طورى که براى هر پســت ســازمانى تا پنج نفر هم 

جذب شده اند.
هوشنگ خندان دل بر لزوم تعدیل این شرایط تاکید 
کرد و افزود: استخدام هاى بى رویه در شهردارى ها 
باعث مى شــود که منابع مالى به جاى هزینه شدن 
در امور توسعه و خدمات شــهرى به پرداخت حقوق 
پرســنل معطوف مى شــود که در نهایت باعث بى 

اعتمادى مردم مى شود.
وى از اعضــاى منتخــب پنجمین دوره شــوراها 
خواســت که با تمرکز بر قانون، براى این استخدام 
هاى بى رویه تدبیر کنند و دیگــر اجازه تداوم چنین

 رویه اى را ندهند.
خندان دل اظهارداشت: تا دوماه آینده از سوى وزارت 
کشور، آزمون استخدامى براى ساماندهى نیروهاى 

انسانى در شهردارى ها برگزار مى شود.
به گفته وى، به طور میانگین 60 هزار میلیارد تومان 
در شهردارى ها هزینه مى شــود و الزم است ساز و 
کارهاى نظارتى قاطعى بر روند هزینه ها در بدنه این 
نهاد مدیریت شهرى اعمال شــود تا بر معامالت و 

هزینه هاى شهردارى مراقبت شود.

شهردارى ها موظف به مدیریت 
بحران در کالنشهرها شدند

 سند آسیب شناسى مدیریت بحران در کالنشهرهاى 
کشور در هیئت وزیران تصویب شد.

هیئت وزیران با هــدف رویکرد یکپارچه به مدیریت 
حوادث شهرى و ســازماندهى مشارکت شهروندان 
درامور ایمنى و مدیریت بحران شهرى، سند آسیب 
شناســى مدیریت بحران در کالنشهرهاى کشور را 

به تصویب رساند.
به موجب ســند یــاد شــده، کلیه دســتگاه هاى 
مربوطه شامل وزارتخانه هاى کشــور، نیرو، نفت، 
ارتباطــات و فنــاورى اطالعات و ســازمان هاى 
مدیریت بحران کشــور، برنامــه و بودجه، جمعیت

 هالل احمر و شهردارى ها موظف به اجراى اقدامات 
مربوط به مدیریت بحران در کالنشــهرهاى کشور 

شدند.
تهیه و اجراى برنامه عملیات اضطرارى، راه اندازى 
سامانه یکپارچه مدیریت حوادث شهرى شامل مرکز 
پاسخگویى واحد، هشدار سریع، ثبت و گزارش دهى 
و تحلیل و ارزیابى حوادث بــا هدف تقویت و اعمال 
مدیریت یکپارچه در نظــام مدیریت بحران و ایمنى 
شهرها، ارتقاى ســطح ایمنى و مدیریت بحران در 
بافت هاى ناکارآمد شــهرى، ضوابط خاص ساخت 
و ساز در حریم گسل ها، مســیل ها و خطوط انتقال 
نیرو و انرژى، تعریف طرح هاى موضوعى و موضعى 
مدیریت بحران با تاکید بر مخاطرات اولویت دار؛ از 

محورهاى این برنامه است.

تغییر 50 درصد شهرداران در 
دوره چهارم شوراى شهر 

رئیس سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور 
با اشــاره به بى ثباتى مدیریتى در حوزه شــهرى در 
دوره گذشته شــوراها و تغییر 50 درصد شهرداران 
در زمان شــوراهاى اســالمى شــهرچهارم گفت: 
متاسفانه در دوره چهارم شوراها با تغییرات قابل توجه 
شــهرداران مواجه بودیم به طورى که در شهرهاى 
کوچک 42 درصد و در شــهرهاى بزرگ (شهرهاى 
بیش از 200 هزار نفر جمعیت) بیــش از 50 درصد 

شهرداران تغییر کردند.
هوشنگ خندان دل، دلیل تغییر شهرداران را راى عدم 
اعتماد شورا و یا دالیلى مشــابه عنوان کرد و افزود: 
هر اختالف نظر جزئى نباید منجر به تغییر شــهردار 
شود زیرا برکنارى هر شــهردار باعث تاخیر در امور 

شهر مى شود.
خندان دل بــر انتخــاب افراد آشــنا و بــا تجربه 
در حــوزه مدیریت شــهرى بــه عنوان شــهردار
 تاکید کرد و گفت: شــوراها در انتخاب شهردار نباید 
وارد مسائل حاشیه اى شــوند و افرادى خارج از این 

حوزه را برگزینند.

روى خط

مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاري و جذب مشارکت 
شهرداري کاشان گفت: برآورد مالى پروژه ها و طرح هاي 
در دست مذاکره و اقدام حوزه سرمایه گذارى شهردارى 

کاشان بالغ بر شش هزار و 200 میلیارد ریال مى باشد.  
کاشان شهرى است که از ظرفیت هاي ویژه و منحصر به 
فردي برخوردار است و مزیت هاي رقابتى و ظرفیت هاي 
ویژه منطقه فرهنگى کاشان، عامل پیدایش فرصت هاي 
سرمایه گذاري جذاب براي سرمایه گذاران است وهدف 
مدیریت شهري کاشان، بهره گیري از طرح هاي سرمایه 
گذاري در راســتاي ایجاد شــهرى رقابت پذیر با سایر 
مراکز استانها داراى ویژگى هاى خاص توسعه یافتگى و 

مطلوب براى زندگى است.
براى آگاهى بیشــتر گفتگواى با حمید رضــا دهقانى، 
مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاري و جذب مشارکت 

شهرداري کاشان داشته ایم که در ادامه مى خوانید :

 اهداف کالن حوزه ســرمایه گذارى 
چیست؟

حرکت مبتنى بر قانون و تکمیل زیرساخت هاي سرمایه 
پذیري منطبق بر قوانین فرادستى، استقرار نظام یکپارچه 
و سازمان یافته در امور سرمایه گذاري و جذب مشارکت 
، فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقى و 
حقوقى،  شفاف سازي، تسهیل و روان سازي فعالیت هاي 
مربوط به امور سرمایه گذاري، اعمال مدیریت راهبردي و 
هدفمند امور سرمایه گذارى، تالش جهت کاهش تصدي 
گري شهرداري، تالش جهت افزایش سرانه عمومى و 
خدماتى با رویکرد جذب سرمایه بخش خصوصى،  رونق 
اقتصاد شهري و کسب درآمدهاي پاك با حمایت از بخش 
خصوصى، اجتناب و دوري از منابــع درآمدي ناپایداراز 

اهداف کالن حوزه سرمایه گذارى محسوب مى شود.

اســتراتژى و برنامه هاى ســازمان 
سرمایه گذارى شــهردارى کاشان 

چیست؟
در بدو تصدى در مدیریت ســرمایه گذارى و در راستاى 
ارتقاى ساختار ادارى و شناســایى منابع و فرصت هاى 
سرمایه گذارى براى جذب ســرمایه گذاران بومى، یک 
برنامه چهــار ســاله (1393 تا 1396) تدویــن گردید. 
همچنین موضوع تکمیل زیرساخت هاي جذب سرمایه 
گذاران غیربومى براى سال هاى 1397 تا 1399 و زمینه 
سازى و تکمیل زیرســاخت هاي جذب سرمایه گذاران 

خارجى براى سال 1400 هدف گذارى  گردید.

آیا به اهــداف تعریف شــده حوزه 

سرمایه گذارى دست پیدا کرده اید؟
همانگونه که مى دانیــد قراردادهاى این ســازمان به 
قراردادهاى مشارکتى مشــهور مى باشد و بدیهى است 
براى تحقق یک پروژه سرمایه گذارى، دو طرف مشارکت 
باید آورده با ارزشى داشته باشــند. همانطور که پیش تر 
توضیح  داده شد به دلیل قلت منابع مالى و نبود زمین در 
بخش پروژه هاى سرمایه گذارى سرمایه محور، اهداف 
محقق نشد ولى در بخش پروژه هاى خدمات محور، کلیه 
منابع معرفى شــده در قالب قرارداد به بخش خصوصى 

واگذار گردید.

سرمایه گذاران از چه روش هایى مى 
توانند در کاشــان اقدام به سرمایه 

گذارى کنند؟
 شناسایى و معرفى پروژه هاى سرمایه گذارى که قابلیت 
واگذارى به بخش خصوصى را داشــته باشــند یکى از 
وظائف سازمان سرمایه گذارى است که منابع و فرصت 
هاى موجود شهردارى کاشــان، بررسى و بر اساس آن 
بســته هاى ســرمایه گذارى طراحى مى گردد. بدیهى 

اســت پس از تکمیل اطالعات مورد نیاز، فرصت هاى 
سرمایه گذارى از  طریق تبلیغات محیطى، روزنامه هاى 
کثیراالنتشار، وبگاه سازمان و ..... اطالع رسانى مى گردد.

 در حوزه سرمایه گذارى چه وظایفى 
وجود دارد؟

نعقاد انواع قراردادهاى ســرمایه گــذارى، اجراى طرح 
هاى برون سپارى و خصوصى ســازى و تامین مالى از 
وظایف اصلى سازمان سرمایه گذارى مى باشد. همچنین 
ترویج فرهنگ سرمایه گذارى و سرمایه پذیرى و ارتقاى 
دانش مدیران و کارکنان نسبت به سرمایه گذارى، دیگر 

اقدامات این سازمان است.

 پروژه هاى سرمایه گذارى که در این 
دوره انجام شده است، چیست

 اکثر پروژه هاى سرمایه گذارى فعلى به دلیل کمى آورده 
شــهردارى و کمبود زمین و منابع مورد نیاز براى جذاب 
شدن پروژه هاى ســرمایه گذارى،پروژه هاى خدمات 
محور بوده است. در واقع در این دوره به دلیل نبود زمین، 

تالش شد بر اســاس اختیارات حاکمیتى منحصر به فرد  
شهردارى، منابع غیرمشهود و فضاهاى عمومى شهرى، 
پروژه هایى از قبیل کارت شهروندى، احداث شهربازى 
در بوستان هاى سطح شهر، طرح ساماندهى پارك حاشیه 
اى، طرح دوچرخه شهرى، باغستان گل، خط تولید بلوك، 
جمعه بازار شهروند، بازار دائم مهســتان و .... تعریف و 
سرمایه گذار مربوطه انتخاب شد. بدیهى است پروژه هاى 
خدمات محور در اقتصاد شهرى محسوس مى باشند و از 
منظر ضریب خدمت رسانى به بخش زیادى از شهروندان 
خدمات ارائه مى کنند ولى از منظر حجم سرمایه گذارى 

داراى ارقام متوسطى مى باشند.

ارزش مالى پروژه هاى خدمات محور 
چقدر بوده و شامل چه قراردادهایى 

است؟
پروژه هاى خدمات محور شهردارى کاشان بالغ بر 230 
میلیارد ریال مى باشــد که در قالب انــواع قراردادهاى

BOT، DBFO ، BOLT در شهردارى و سازمان 
هاى تابعه منعقد شده و این رقم شامل کلیه آورده هاى 

سرمایه گذاران همچون تجهیزات و امکانات، ساخت و 
ساز، دانش فنى و نرم افزار و ... مى باشد.

  چه پروژه هایى را بــه روش برون 
سپاري هاي انجام داده اید؟

مطالعه و امکان ســنجى واگذاري مرکــز معاینه فنى 
خودرو، استخر مروارید،  هتل گلستان قمصر، مدیریت و 
ساماندهى پارکینگ هاي نوروزي، جمعه بازار خودرو از 
جمله پروژه هاى برون سپاري بوده است که توسط این 
حوزه صورت گرفته که بر اســاس تصمیمات کمیسیون 
هاى تخصصى ســرمایه گذارى، طرح هایى مانند مرکز 
معاینه فنى خــودرو، طرح ســاماندهى پارکینگ هاي 
نوروزي، طرح ارائه خدمات سامانه عوارض ملى خودرو 
به سایر شهرداري هاى منطقه و طرح کارت شهروندي 
از جمله طرح هاى خصوصى ســازى و  برون ســپارى 
مى باشــد که با اعتبارى بالغ بر 35 میلیــارد ریال انجام 

شده است.

 در بخش تأمین مالى تــا کنون چه 
اقداماتى صورت گرفته است؟

در بخش تأمین مالى این سازمان براى تکمیل آزادسازى 
محور گردشــگرى امیرکبیر، هزار میلیــارد ریال اوراق 
مشارکت را در دستور کار دارد و موافقت هاى اولیه براى 
انتشار این اوراق اخذ شده است. این طرح پس از تصویب 
توسط وزارت کشــور جهت موافقت نامه نهایى انتشار و 
به بانک مرکزى ارسال مى شــود. همچنین براى طرح 
احداث هتل ســنتى عباسیان، این ســازمان موفق شد
 20 میلیارد ریال خط اعتبارى چهار درصد با شــش ماه 
تنفس اخذ کند که این پروژه در مرحله انتخاب پیمانکار 

مرمت مى باشد.
 

برآورد مالى پروژه ها و طرح هاي در 
دست مذاکره حوزه سرمایه گذارى 

چقدر است؟
در حال حاضر پروژه ها و طرح هاي در دســت مذاکره و 
اقدام این سازمان بالغ شش هزار و 200 میلیارد ریال مى 
باشد که شاخص ترین پروژه هاى آن شامل فرودگاه بین 
المللى کاشان، نمایشگاه بین المللى کاشان، قطار سبک 
شــهري، پروژه پارك آبى، مجتمع پزشکان خیابان امام 
خمینى (ره)، جایگاه هاي ســوخت تک سکو، تأسیس 
کارخانه بازیافت تایر، مزرعه برق خورشیدي، احداث فیبر 
نوري و اجراى طرح پایش تصویري، پیست سوارکاري 
و طرح باغ رستوران مجاور پارك آیت ا... مدنى (ره) مى 

شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و جذب مشارکت شهرداري کاشان عنوان کرد؛

620میلیارد پروژه سرمایه گذارى شهردارى کاشان
 در انتظار سرمایه گذار

 شهردار نیاسر گفت: ساماندهى باغ تاریخى «تاالر»، 
محوطه سازى ضلع شرقى وغربى باغ ، جدول گذارى 
اجراى نماى دیواره با سنگ مالون،اجراى رمپ هاى 
ورودى وخروجى، اضافه نمودن ســکو  و تاسیسات 
زیر بنایى که شــامل نور پردازى، لوله کشــى جهت 
نصب پایه چراغ با اعتبارى بالــغ بر دو میلیارد و 500 
میلیون ریال از اقدامات این شــهردارى است و پایان 
مدت اجراى این پروژه پایان شــهریور96مى باشد. 

سبحان نظرى افزود: اصالح و باز پیرایى فضاى سبز 
شامل علف زنى، حذف پاجوش ها، تسطیح و اصالح 
مســیرهاى آبیارى، هرس درختــان و درختچه ها، 
کوددهى، خاکریزى با خــاك زراعى، افزایش وایجاد 
فضاى سبز و کاشت نهال، از دیگر اقدامات انجام شده 

در باغ تاالر مى باشد. 
وى ادامــه داد: فضــاى ســبز از عناصــر اصلى  و 
اساســى باغ هاى ایرانى محســوب مى شود که این 

موضوع در بــاغ تاریخى «تــاالر» با توجــه به قرار
 گرفتن در منطقه کوهستانى نیاسر بیشتر خودنمایى 

مى کند. 
گفتنى است؛ باغ تاریخى «تاالر» زرین شهر مکانى 
زیبا و دیدنى با درختان کهنسال و رفیع که آب چشمه 
اسکندریه از میان آن به سمت آبشار منتهى مى شود. 
این باغ در دوره صفویه و قاجاریه ساخته  و در فهرست 
آثار ملى ثبت شده است.                                                                                   

شهردار نیاسر خبر داد؛

آغازساماندهى باغ تاریخى «تاالر»نیاسر

 معاون فنى و عمرانى شهردارى کاشان از توسعه غرفه هاى 
میدان میوه و تره بار کاشان با اعتبار 60 میلیارد ریال خبر 

داد.
مهیار گرانمهر با بیان اینکه توسعه غرفه هاى میدان میوه و 
تره بار گامى براى تحقق توسعه پایدار است، اظهارداشت: 
پروژه مذکور با اعتبارى بالغ بــر 60 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات شهردارى کاشان در حال اجراست که با توجه به 
ارزش افزوده ایجاد شده به علت توسعه میدان، غرفه هاى 
احداث شده ارزشــى بالغ بر ســه برابر اعتبار اولیه براى 

شهردارى ایجاد خواهد کرد.

وى با تاکید بر اینکه اجراى این پروژه ها عالوه بر توسعه 
شهر، موجب جذب ســرمایه و درآمدزایى براى مجموعه 
شهردارى مى شود، گفت: این طرح با اجراى 26 سوله در 
مجموعه میدان میوه و تره بار جمعاً معادل چهار هزار و 836 

مترمربع به وسعت زیربناى غرفه هاى موجود مى افزاید.
گرانمهر خاطرنشــان کرد: این پروژه در دو فاز به صورت 
موازى جهت اجرا بــه دو پیمانکار واجد شــرایط واگذار 
شده که در حال حاضر با پیشرفت 85 درصدى در مراحل 
انتهایى خود اســت که با نصب درب و پنجره، غرفه هاى 

موجود آماده بهره بردارى و واگذارى خواهد بود.

غرفه هاى میدان میوه و تره بار کاشان توسعه مى یابد

مدیر امور اجرایى معاینه فنى خودروهاى ســبک کشــور از 
تعطیلى 15 مرکز معاینه فنى به دلیــل تخلف و عدم رعایت 

استانداردهاى الزم خبر داد.
سعید قیصر گفت: با توجه به اعمال نظارت بر عملکرد مراکز 
معاینه فنى توسط سامانه ســیمفا، بررسى اطالعات اخذ شده 
از مرکز کنترل داده کاوى اطالعــات و همچنین بازدیدهاى 
ادوارى که به صورت مستمر توسط کارشناسان فنى اتحادیه 
سازمان هاى حمل و نقل همگانى کشور از مراکز معاینه فنى 
صورت مى پذیرد، تخلف 15 مرکــز معاینه فنى خودروهاى 
سبک در سراسر کشور محرز و مشخص شد؛ که براین اساس 

از چهارم مرداد از فعالیت آنها ممانعت به عمل آمد.

15 مرکز معاینه فنى در کشور تعطیل شد
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مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان 
خدا و رســول او نبودم، بلکه با جان خــود پیامبر (ص) را یارى 
کردم. در جاهایى که شجاعان قدم هایشان مى لرزید، و فرار مى 

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

شـهردار ابوزیدآبـاد گفت: به رغـم راه اندازى و شـروع بـه کار فاز اول شـرکت کود 
کمپوست، براى رفع کامل مشـکل زباله به راه اندازى فاز دوم وسوم این شرکت نیاز 
اسـت.رضا نقدى اظهارداشـت: در مرحله اول اجراى شـرکت کود کمپوست میزان 
دفن زباله از 250 تن به 120 تن کاهش یافت و این نوید روزهاى خوبى براى محیط 

زیست است.
وى گفت: با اقدامات انجام شده زباله هاى بیمارستانى امحاء  وزباله هاى خشک و تر 

از هم جدا و شیرابه هاى زباله به استخرى دورتر هدایت مى شود.

شهردار شـهرضا گفت: باشـگاه هاى کتابخوانى براى کودکان و نوجوانان در محل 
فرهنگسراى شهید همت شهردارى ایجاد شد.

رحیم جافرى عنوان کرد: شـهرضا در سـال گذشـته با تالش وافر فرهنگ دوستان 
و مسـئوالن شـهر و به دلیل فعالیت هاى بسـیار خوبى که در زمینه ترویج فرهنگ 
مطالعه  در سطح شهر صورت گرفت ، به عنوان یکى از 20 شهر نامزد پایتخت کتاب 

شناخته شد.
وى اظهارداشـت: انتخاب شـهرضا به عنوان یکى از 20 شـهر نامزد پایتختى کتاب 
نشان دهنده ظرفیت باالى این شهر در زمینه هاى مختلف فرهنگى به ویژه در زمینه 

مطالعه و کتابخوانى است.
شـهردار شـهرضا گفت: به همت فرماندار، رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى و 
شـهردارى شـهرضا و همکارى جمعى از فرهیختـگان حوزه  کتابخوانى، تشـکیل 

باشگاه هاى کتاب خوانى کودك و نوجوان در دستور کار مراکز فرهنگى قرار گرفت.
شـهردار شـهرضا عنوان کرد:این باشگاه ها هسـته هاى کوچکى هسـتند که درآن 

کتاب هایى را تهیه و به صورت گروهى مطالعه کرده و به بحث مى گذارند.
وى در تشریح مهمترین هدف راه اندازى و تشکیل این  باشگاه ها، اظهار داشت:کمک 
به افزایش سـرانه مطالعه میان کـودکان و نوجوانـان، تقویت فرهنـگ گفت وگو و 
اسـتدالل و افزایش مهـارت در بحث و باال بردن قـدرت تحلیل و تفکـر انتقادى در 
کـودکان و نوجوانـان و آشـنایى کودکان بـا محیط  هـاى مرتبط با کتـاب همچون 
کتابفروشـى، کتابخانه و تبدیل فضاهاى عمومى موجود به فضاهایى مناسب براى 

مطالعه فردى و گروهى از جمله این اهداف است.

 شهردار نوش آباد از آغاز عملیات احداث جاده کنار گذر این شهر خبر داد.
على اصغر شقایقى اظهار داشت: این جاده به طول دو کیلومتر و با اعتبار 400 میلیون 
تومان توسط شهردارى نوش آباد تا پایان امسال زیرسازى و پس از آن توسط اداره راه 

و شهرسازى آران و بیدگل آسفالت مى شود.
وى اظهارداشـت: با احـداث این جـاده، ضمن اتصال نـوش آباد به کنـار گذر اصلى 

شهرستان، این شهر از بن بست جغرافیایى خارج مى شود.
شهردار نوش آباد ایجاد شدن زمینه جذب بیشتر گردشگر به داخل شهر نوش آباد را 
از دیگر مزایاى اجراى این طرح عنوان کرد و گفت: شـهر نوش آباد به عنوان برندى 
تاریخى و فرهنگى در کشور همواره میزبان گردشگران داخلى و خارجى زیادى است.

رئیس شوراى شـهر زواره گفت: کشتارگاه مشترك اردسـتان و زواره با فاصله اى در 
حدود 500 متر در نزدیکى چاه آب آشـامیدنى شـهر زواره قـرار دارد که این موضوع 

احتمال آلودگى آب شرب این شهر را در پى خواهد داشت.
حسـن مختاریان پور پیرامون  مشکالت کشتارگاه مشترك اردسـتان و زواره اظهار 
داشت: کشتارگاه مشترك اردستان و زواره در نزدیکى چاه آب آشامیدنى شهر زواره 
قرار دارد که فاصله اى در حدود 500 متر بیشـتر ندارد، این موضوع احتمال  آلودگى 

بسیار زیادى عالوه بر بوى نامطبوع  این واحد کشتارگاه در پى دارد.
وى افـزود: در حال حاضـر هیچ واحـد تولیدى در نزدیکـى این کشـتارگاه حاضر به 
سرمایه گذارى نیست و بهترین زمین هاى زواره بالاسـتفاده مانده و این اقدام باعث 
عقب افتادگى شهر زواره شـده است.رئیس شوراى شـهر زواره تصریح کرد: شوراى 
شـهر زواره بارها مخالفت خود را با وجود مکان این کشتارگاه اعالم کرده و خواستار 
احداث کشتارگاه مستقلى براى شهر زواره شده و طى مکاتباتى درخواست زمین در 
قسمت شمال زواره را داده است.وى با اشاره به هزینه ساخت کشتارگاه یادآور شد: از 
قصابان شهر زواره درخواست داریم تا به  صورت مشارکتى در ساخت کشتارگاه کمک 
کنند.مختاریان پور اضافه کرد: باید همه مسئوالن مربوطه یارى کنند تا کشتارگاهى 
مجزا براى زواره ساخته شود تا هم از خطر بحران  آلودگى احتمالى چاه آب زواره دور 

شویم و هم قصابان و مردم شهر زواره ذى نفع باشند.

روابط عمومى شهردارى گلشهر از اتمام طرح ساخت و نصب تمثال شهداى این شهر 
خبر داد.شهردارى گلشهر در راستاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن 
یاد و نام شهدا در بین مردم و  بویژه نسـل جوان و نوجوان، اقدام به طراحى و ساخت 
تابلو تمثال 54 شهید واالمقام این شهر کرده است.بر اساس این گزارش، مهمترین 
هدف اجراي این طرح،  عطر آگین کردن فضاى شـهر به نام و تصاویر شـهدا و ارج 
نهادن به مقام و منزلت شـهدا و تکریم از خانواده شهدا اسـت که  با تصویب شوراى 
اسـالمى شـهر به اجرا درآمد.عملیات نصب این تابلو ها طى روزهـاى اخیر در بلوار 

جدیداالحداث محله وداغ و محله کنجدجان انجام شد و به اتمام رسید.

اتمام ساخت و نصب تمثال
 شهداى گلشهر

نیاز ابوزیدآباد به راه اندازى فاز 2 و 3 
 شرکت کود کمپوست

افتتاح باشگاه هاى کتابخوانى 
در  شهرضا

آغاز عملیات احداث جاده کنار گذر 
 نوش آباد 

آب آشامیدنى  زواره 
در آستانه آلودگى

شهردارى 
زواره

عملیات اجرایى همزمان ســه گروه 
براى جــدول گذارى و زیر ســازى 
مسکن مهر ارشاد شــهر هرند آغاز 

شد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى 
هرنــد، ایــن عملیــات بــه دنبال 
توافقات شــهردارى با اداره مسکن 
و شهرسازى و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى انجام مى شــود تا آسفالت 
کشــى مســکن مهر ارشــاد انجام 

گردد.
بر اســاس این گزارش،این عملیات 
به وســیله ســه گــروه مجــزا و با 
حداکثر ســرعت در حال انجام است 
تا عاقبت پس از 7 ســال برگ آخر 
پرونده پــروژه مســکن مهر ورق 

بخورد.
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محسن صدرالدین کرمى، شهردار میمه 
گفت : به مناســبت میالد حضرت امام 
رضا (ع) در روز پنجشــنبه (12 مردادماه) 
بازدید ویژه عموم مردم از باغ بانوان این 

شهر انجام شد . 
وى افزود : با توجه به اینکه پس از افتتاح 
این مرکز ، امــکان ورود آقایــان وجود 
نداشــت، به همین خاطر برنامه بازدید 

عموم مردم در این روز تدارك دیده شد.
وى گفت : شهردارى میمه روز پنجشنبه 
(دو روز پیش) از ساعت 18 تا21 میزبان 

بازدید کنندگان در باغ بانوان بود . 
شــهردار میمه ادامه داد:باغ بانوان میمه 
در زمینى به مساحت شــش هزار و 700 
مترمربع ، با امکاناتى مانند زمین والیبال 
ساحلى، پیست اسکیت ، پیست دوچرخه 
ســوارى ، فضاى ســبز و ... احداث شده 

است .
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کشتارگاه سنتى غیر بهداشتى و فرسوده 
چادگان که بیش از 50 سال قدمت داشت 
و در نزدیکى رودخانه زاینــده رود بود، 
باالخره بعد از چندین دهه بدستور شهردار 
چادگان پلمپ شد. امیرحاجلو، شهردار 
چادگان با ابراز خرســندى از ســاخت 
کشــتارگاه جدید و کامال بهداشتى در 
شهرستان چادگان گفت: این کشتارگاه 
که توســط بخش خصوصى و با هزینه 
اى بالغ بر 10 میلیارد ریال در مدت سه 
سال ساخته شده است در جهت افزایش 
امنیت غذایى و وضعیت بهداشت گوشت 
در چادگان به بهره بردارى خواهد رسید.

وى ادامه داد: این کشتارگاه که مجهز به 
پیش سرد هم مى باشد، باعث اشتغالزایى 

براى شش نفر شده است.
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 یک دســتگاه خودروى ســنگین به 
ناوگان موتورى آتشنشانى سفیدشهر 

افزوده شد.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى 
سفیدشــهر ، با مذاکــرات و پیگیرى 
هــاى بعمــل آمــده بــا ســازمان 
شــهردارى ها و دهیاریهاى کشــور 
، یک دســتگاه ماشــین آتش نشانى 
ایســوزو 18تنى بــه نــاوگان آتش 
نشــانى و خدمــات ایمنــى اضافه 

گردید . 
جهت خرید این خــودرو 150میلیون 
تومان توسط شــهردارى سفیدشهر 
و بقیه آن بالغ بــر 300 میلیون تومان 
توسط سازمان شهرداریها و دهیاریها 

ینکشور پرداخت شده است . 
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حقوق شــهروندى نیاز اصلى جامعه امروز است واین 
حقوق مجموعــه اى از امتیازات و حقــوق و تکالیف 
شهروندان است تا از یک سو حقوق و کرامت انسانى 
و اجتماعى خــود را در جامعه شــناخته و به دســت 
آورند و از ســوى دیگــر به عنوان شــهروند تکالیف 
خود را در مقابل اجتماع شــناخته و بــر ایفاى آن گام

 بر دارند.
شهردارى سازمانى است که ساکنان شهر با استفاده از 
حقوق طبیعى خود و اختیارى که قانون به این سازمان 
عطا کرده است، به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات 
عمومى و وضع و اجراى نظام شهرى و تأمین نیازمندى 
هاى مشترك محلى به وجود مى آورند و به آن اختیار و 
نمایندگى مى دهند تا هزینه خدماتى را که به عهده آن 
واگذار شده است با روش هاى منطقى و عادالنه بین 

ساکنان شهر توزیع کرده و از آنها وصول کند. 
امروزه شهردارى ها در خصوص تنوع وظایف محوله 
و مسئولیت هاى خدمت رسانى در رأس همه نهادها 

قرار دارند. 
از جمله این وظایف مى توان احداث میادین میوه و تره 
بار و بازارهاى روز با کاالهاى ارزان قیمت، انجام امور 
مربوط به تدفین اموات، خدمات ایمنى و آتش نشانى، 
ایجاد و نگهدارى فضاهاى سبز شهرى، نظافت معابر 
،ایجاد زیرگذرها، روگذرها و خیابان ها، صدور پروانه 

هاى ساختمانى و ده ها وظیفه دیگر را نام برد .  
با توجه به اینکه شــهرداریها برابر قانــون و مقررات 
مربوطه خودکفا بــوده و امکانات و منابــع مالى آنها 
اختصاص به حوزه اســتحفاظى و خدماتى خود دارد  
وبه هر میزان که مردم یک شــهر در امور مربوط به 

شهردارى مشارکت نمایند آن شــهردارى در انجام 
وظائف و خدمات دهى موفق خواهد بود . 

اما نکته اى که وجود دارد این اســت که شهردارى ها 
چه نقش و وظیفه اى در مقابل شهروندان، شهر، حقوق 

شهروندى و محیط شهرى دارند. 
شهردارى اداره امور جارى و یومیه زندگى شهروندان 
شهر را سامان و تنظیم مى کنند؛اما واقعیت مسأله این 
است که شهردارى ها در اذهان عمومى صرفا وظیفه 
آســفالت و تمیز کردن معابر و جمع آورى زباله را بر 
عهده دارند.اما این تصورى نادرست از نهاد شهردارى 

است. 
ولى در باطن ، این شهردارى است که محیط زیست 
شهروندان و شادابى مردمان شــهر را با خلق و خوى 

مختلف سامان مى دهد.

نقش شهردارى ها 
در تحقق حقوق 
شهروندى

با تأیید مصوبه مجلس توسط شوراى نگهبان، دوره جدید فعالیت شوراها از امروز آغاز خواهد شد

شـوراها به دوره پنجـم رسیـد  

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: با اعالم 
رئیس جمهور و ابالغ رسمى وزارت کشور به استاندارى 
و فرماندارى ها زمان آغاز فعالیت شوراها در دوره پنجم 

معین خواهد شد.
رضا امینى با اشــاره به برگــزارى انتخابات چهارمین 
دوره شوراى اسالمى شــهر در خردادماه سال 1392 
اظهارداشت: از 13 شهریور ماه سال 92 شوراى اسالمى 

شهر کار خود را آغاز کرد.
وى با بیان اینکه براســاس قانون مدت دوره فعالیت 
شوراها چهار ســاله اســت، ادامه داد: در انتهاى سال 
1395 مجلس شوراى اسالمى به این دلیل که انتخابات 
ریاست جمهورى و انتخابات پنجمین دوره شوراهاى 
اسالمى شهر و روســتا یک ماه زودتر نسبت به سال 
1392 برگزار شــد و برگزارى ایــن انتخابات در 29 
اردیبهشت ماه سال 1396 صورت گرفت، پیشنهادى را 
با کاهش یک ماهه دوره فعالیت شوراها و اتمام فعالیت 

آنها براى 13 مرداد ماه به تصویب رساند و در دستور کار 
شوراى نگهبان قرار گرفت.

رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: 
براســاس اطالعاتى که از طریق رئیس شوراى عالى 
اســتان ها به ما رسیده، گفته شــده که براساس تایید 
مصوبه مجلس شوراى اسالمى توسط شوراى نگهبان، 
دوره فعالیت شــوراها از این دوره به بعد 14 مرداد ماه 
خواهد بود و انتهاى دوره 13 مرداد ماه چهار ســال بعد 

خواهد بود.
وى اضافه کرد: با توجه به این موضوع براى اینکه این 
مصوبه نافذ باشــد و توسط ریاســت جمهور به وزارت 
کشــور و از طریق وزارت کشور به اســتاندارى هاى 
سراسر کشــور و ســپس به فرماندارى ها ابالغ شود، 
ظاهرا یک تاخیر زمانى وجود دارد که برداشت از قانون 

به دو صورت است و مورد اختالف نظر است.
امینى تاکید کرد: عده اى عنوان مى کنند که چون باید 

پس از 15 روز از تایید شوراى نگهبان و ابالغ ریاست 
جمهورى بگذرد و این مصوبه نافذ  شود و شکل قانونى 
قطعى به خود بگیرد، عمال این دوره بعید است که آغاز 
دوره شوراها را 14 مرداد ماه بتوانند تلقى کنند و این به 
دوره ششم شوراى اسالمى شــهر و روستا تسرى پیدا 

مى کند.
وى با تاکید بر اینکه با ابالغ رسمى وزارت کشور زمان 
آغاز فعالیت شــوراها در دوره پنجم معین خواهد شد، 
افزود: اما ما منتظریم تا مراسم تحلیف ریاست جمهور 
امروز در مجلس شوراى اسالمى برگزار شود و ایشان 
پس از برگزارى مراســم تحلیف اعــالم مى کنند که 
دوره شــوراها چه زمانى به پایان مى رسد و این در کل 
کشــور مالك نظر قرار مى گیرد و شوراى دوره پنجم 
نیز براساس اعالم قطعى ریاســت جمهورى و ابالغ 
وزارت کشور و ابالغ وزارت کشــور به استاندارى ها و 

فرماندارى ها کار خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: به محضى 
که مراسم ســوگند و تحلیف شــوراى اسالمى شهر 
در دوره پنجم در فرماندارى برگزار شــود، همان روز 
باید بــراى مدیریت شــهر و انتخاب شــهردار اقدام 

کنند.
وى اظهارداشت: براســاس قانون منتخبین پنجمین 
دوره شوراى اسالمى شهر ســه اقدام مى توانند انجام 
بدهند که مى توانند شهردار را در همان روز به صورت 
قاطع انتخاب کنند و یا اینکه تا انتخاب شهردار جدید، 
حکم سرپرستى براى شهردار فعلى بزنند و شهردار فعلى 
به صورت سرپرستى اداره شهر را انجام بدهند و یا اینکه 
از شــهردار حاضر خداحافظى کنند و از ایشان تقدیر و 
تشکر کنند و یک نفر دیگر را تا انتخاب قطعى شهردار 
جدید به عنوان سرپرست انتخاب کنند و یکى از این سه 
راه را مى توانند انجام بدهند و کار خود را با قوت و قدرت 

تمام انجام داده و به مردم خدمت کنند.


