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 شنبه 21 مرداد  ماه 1396 /  12  آگوست   2017 /  19 ذى القعده 1438
سال چهاردهم / شماره 3009  /20 صفحه(16 صفحه +4 صفحه ویژه شهردارى ها) / 1000 تومان

انتخاب شهردار به مرحله نیمه نهایى رسید

حجاج ایرانى در عربستان کفش باران شده اند؟3 بیمارستان استان، درجه یک هستندروباه ترکمن هم روى لباس تیم ملى رفتاختالفات ایران با تاجیکستان بر سر چیست؟ پژو 206 و 207 گران شد اجتماعاستاناجتماع اقتصاد
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فاز سوم شهر بهارستان 
در اختیار شهروندان 

قرار مى گیرد

سهم اصفهان از 
وزراى پیشنهـادى

تراژدى
 استخدام معلم

 در آموزش و پرورش

دستگیرى
 «نینجاهاى کارتونى»درمشهد  

«خانه پدرى» 
 حال دختر ایوبى را بد کرد

11

تمیزکردن یخچال را 
جدى بگیرید

تعقیب باند خانوادگى سابقه دار
 از اصفهان تا شمال

آتش به جان آتش به جان 20002000 هکتار از جنگل هاى ایران هکتار از جنگل هاى ایران
از ابتداى سال جارى تاکنون رخ داده استاز ابتداى سال جارى تاکنون رخ داده است
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سارقان ده ها فقره سرقت از منازل شهروندان اصفهان به دام افتادند

جهان نما

بسیارى از 
بانک هاى 
کشور ورشکسته 
هستند

2

دبیرکل جامعه اسالمى مهندسین در نشست 
جامعه اسالمى مدیران، اظهار داشت: در 

سال 57 تا 94 نرخ رشد اقتصادى 3 درصد 
است و اگر رشد جمعیت هم در نظر بگیریم 

تقریباً مماس صفر مى شود. 
به گزارش فارس،  محمدرضا باهنر 

افزود: تورم تا قبل انقالب 
متوسطش تک رقمى بود ...

رئیس مجلس شوراى اسالمى در مراسمى 
به مناسبت روز خبرنگار از لزوم قربانى نشدن 

کارهاى ملى در درگیرى هاى جناحى 
سخن گفت و افزود: مثًال در مراسم روز 

تحلیف که در عرصه بین الملل اصرار 
داشتند بگویند ایران منزوى 
است، ما در کمتر از یک ماه 

پیش از مراسم به ...
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انتقاد الریجانى 
از 
صداوسیما

155

نرگس محمدى که معرف حضورتان هست، بازیگر 
مطرح سینما و تلویزیون که به واسطه پرسپولیسى 

بودنش چند ماه پیش سوژه گروه ورزشى نصف جهان 
شد و با او یک گفتگوى اختصاصى داشتیم. حاال دومین 

گفتگوى ما با این هنرمند دوست داشتنى به بهانه 
شروع لیگ هفدهم که بیش از یک گفتگوى فوتبالى 
به کرى خوانى هاى شدید و مرگبار دو هوادار فوتبال 

اصفهان و تهران شبیه شده را...

سخنگوى منتخبان شوراى شهر اصفهان: آخر هفته جارى  لیست 4 نفره شهردارى اصفهان نهایى مى شود

پخش زنده 22 نفرى در اینستاگرام نفرى در اینستاگرام

 از اصف
پپ

گفتگوى فوتبالى نصف جهان با نرگس محمدى

ما 5 تا خوردیم 
6تا که نخوردیم 

شماها چطور 4 تا 
خوردید؟!

13

استخر و سوناى
هتل  ونوس

swimming complex
V e n u s H o t e l

مدرنرتین سیستم پاکسازی و تصفیه آب 
طرح خصوصی آموزش شنا ویژه نونهاالن

32213262
09130005742

آدرس: خیابان آمادگاه نرسیده به چهارراه فلسطین

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

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

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

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 5٪ مبلغ کل برآورد اعتبار (404/300/000 ریال)؛ به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 
در وجه شهردارى مبارکه

محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قرادادها (52402021- 031)
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال بابت هر پروژه

تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى تا روز شنبه مورخ 1396/06/04
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى: تا روز سه شنبه مورخ 1396/06/07 تا پایان وقت ادارى

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 12 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 1396/06/08
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

محمد شرفا- شهردار مبارکه

آگهى مناقصه عمومى
نوبت اول نوبت اول 

مدت انجام کاربرآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژهردیف
4 ماه8/085/943/706عملیات اجراى الیه اساس و آسفالت معابر اصلى سطح شهر1
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دبیــرکل جامعه اســالمى مهندســین در نشســت 
جامعه اســالمى مدیــران، اظهار داشــت: در ســال 
57 تا 94 نرخ رشــد اقتصــادى 3 درصد اســت و اگر 
رشــد جمعیت هم در نظر بگیریم تقریبــًا مماس صفر 

مى شود. 
به گزارش فارس،  محمدرضا باهنــر افزود: تورم تا قبل 
انقالب متوســطش تک رقمى بود اما بعــد از انقالب 
متوسط تورم باالى 20 درصد بوده است و تورم 49 درصد 
هم تحمل کردیم. بعد از انقالب نرخ بیکارى همواره دو 
رقمى بوده و بعضاً 30 درصد هم داشتیم. بسیارى از بانک 
هاى کشور در تراز واقعى ورشکسته هستند. هزینه هاى 

دولت فقط ظرف سال 92 تا 96، دوبرابر شد و 100 در صد 
رشد داشــت و به تعبیر طیب نیا دولت 700 هزار میلیارد 
بدهکار است و نقدینگى 1200 میلیارد تومان است که 60 

درصد آن را دولت بدهکار است. 
شــرکت ملى نفت ایران تا 20 ســال قبل هنگام اخذ 
قرارداد نه ضمانت دولت مى خواستند نه بانک مرکزى 
و خودش ضمانــت خودش بود اما امروز شــرکت ملى 
نفت 50 هزار میلیارد دالر بدهکار اســت. متأسفانه در 
عمل لوازم اقتصاد مقاومتى رعایت نمى شــود و ظرف 
این 12 ســال عقب تر از چشــم انــداز 1404 حرکت 

کردیم.

رئیس مجلس شوراى اسالمى در مراسمى به مناسبت 
روز خبرنگار از لزوم قربانى نشــدن کارهــاى ملى در 
درگیرى هاى جناحى سخن گفت و افزود: مثًال در مراسم 
روز تحلیف که در عرصه بین الملل اصرار داشتند بگویند 
ایران منزوى است، ما در کمتر از یک ماه پیش از مراسم 
به کشورها دعوتنامه فرستادیم و 105 هیئت عالیرتبه در 

مراسم شرکت کردند.
على الریجانى با انتقاد از صداوسیما که چند ساعت پس 
از مراسم، برنامه اى درباره حواشى این مراسم پخش کرد، 
اظهار داشت: بعضى از اسامى کشورها را برجسته کردند 
و گفتند چرا کشــورهاى جزئى به مراسم دعوت شدند 

در حالى که از سراســر دنیا هیئت هاى عالیرتبه در ایران 
حضور یافتند.

وى تأکید کرد: برخى برادران عزیز صدا و سیما در همان 
روز مراســم تحلیف میزگرد گذاشــتند تا کابینه دولت 
را بررســى کنند؛ در حالى که هنوز لیستى براى کابینه 
معرفى نشده بود و یا بر روى برخى کشورهاى مدعو که 
چندان شناخته شده نبودند، متمرکز شدند؛ در حالى که 
از انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه و کشورهاى شرق آسیا 
در این مراسم حضور پررنگى داشــتند. آیا در سابق این 
کشورها به ایران سفر مى کردند؟ پس قطعاً  کار بزرگى 

اتفاق افتاد که مکمل انتخابات بود.

بسیارى از بانک هاى کشور 
ورشکسته هستند

انتقاد الریجانى از 
صداوسیما

تاریخ جدید آغاز کار شوراها
بـه رغم آنکـه پیش تـر اعالم شـده بود    مهر |
شوراهاى کشور از 12 شـهریور آغاز به کار خواهد کرد 
اما با قانون جدید شوراها که رئیس جمهور ابالغ کرده، 
این شوراها از اواخر مرداد فعالیت خود را شروع مى کنند. 
بر اسـاس این گزارش ظاهراً چهارشنبه بیست و پنجم 
مردادماه 1396 زمان آغاز به کار شـوراى پنجم خواهد 

بود. 

طیب نیا چرا رفت؟
  مهر | اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالى مناطق آزاد و ویژه اقتصادى در مورد علت عدم 
حضور طیب نیا وزیـر اقتصاد در کابینـه دوازدهم گفت: 
دکتر طیب نیا  علم بسیار زیادى در علوم اقتصادى دارد 
و از کرباسیان، وزیر پیشنهادى کابینه دوازدهم نیز سواد 
بیشترى دارد اما مشکل قلبى طیب نیا باعث شد که وى 
از حضـور در کابینه دوازدهـم انصراف دهـد و معاون او 

جایگزینش شود.

رقابت فرانسوى ها در ایران
  آریا| یـک روزنامـه سوئیسـی در گزارشـى از 
رقابت خودروهاي فرانسـوي در بازار ایران نوشـت: در 
ایران خودروهاي فرانسوي در رقابت پیشتازند. شرکت 
رنو در حالی که مدل هاي ارزان قیمت آن اکنون در ایران 
با موفقیت زیادي روبه رو شده است، با شریک محلی در 
ایران کارخانه جدیدي را تأسیس خواهد کرد. شرکت پژو 
که بزرگ ترین تولید کننده خارجی خودرو در ایران است 

نیز توانسته به این کشور بازگردد.

محسن، محافظه کار است
فائزه هاشمى در گفتگو با روزنامه قانون    جماران|
در واکنش به اینکه برادر شما محسن در برنامه «دست 
خط» به نوعى بیان کرد که از همه فرزندان عاقل تر است 
گفت: محسـن رویه محافظه کارانه دارد و براى همین 
مى گوید من عاقل هستم. محسن تغییر موضع نداده و 
همیشـه همینگونه بوده اسـت. خانواده هاشمى انواع و 
اقسام دارد، بعضى ها فکر مى کنند ما تقسیم کار کردیم 

در صورتى که به طور طبیعى اینگونه هستیم.

نهاوندیان معاون مى شود
بهرام پارسایى، سخنگوى فراکسیون امید    آنا |
مجلس در پاسخ به این سـئوال که پیش از ارائه لیست 
رسمى وزراى پیشنهادى به مجلس، نام محمد نهاوندیان 
به عنوان وزیر پیشـنهادى اقتصاد مطرح بـود اکنون با 
معرفى کرباسیان براى این وزارتخانه و احتمال انتصاب 
واعظى به عنوان رئیـس دفتر رئیس جمهـور در دولت 
دوازدهم، نهاوندیان چه مسئولیتى در کابینه آینده خواهد 
داشت؟ گفت: اینکه چرا ایشان به عنوان وزیر اقتصادى 
معرفى نشدند اطالعى ندارم اما احتماًال نهاوندیان معاون 

اجرایى رئیس جمهور مى شود.

چرا وزیر آذرى معرفى نشد؟
  ایسنا| مسـعود پزشـکیان در واکنـش بـه 
اعتراض هـا به عدم حضـور وزیر اهل تسـنن در کابینه 
گفت: این بحثى را که مرتب به اختالف مى کشید، کار 
درستى نیست. خودمان در رابطه با وزراى پیشنهادى با 
دولت حرف داریم چون مثًال از جامعه آذرى ها در کابینه 
وزیرى معرفى نشـده اسـت. ایجـاد اختالف و تشـدید 
اختالف در کشـور کار درسـتى نیسـت. چنین قصدى 

وجود نداشته است. 

ِسَمت جدید صالحى امیرى 
جالل میرزایى عضو شـوراى مرکزى    ایلنا|
فراکسیون امید با تأکید بر عملکرد نسبتاً مثبت صالحى 
امیرى در وزارت ارشاد گفت: عمده دوستان اصالح طلب 
از ایشـان رضایت داشـتند.  قرار اسـت با ارتقاى بخش 
اطالع رسانى ریاست جمهورى به معاونت تغییراتى در 
این حوزه انجام شـود که در این صورت به احتمال زیاد 
آقاى صالحى امیرى مسئولیت این معاونت را بر عهده 
مى گیرند و عالوه بر آن سخنگوى دولت نیز خواهد بود.

توئیتر

روزنامه روســى «پراودا» در گزارشى مبسوط به ارزیابى 
اختالفات میان دو کشــور ایران و تاجیکستان پرداخته 

است.
پــراودا در ایــن تحلیل آورده اســت: مراســم تحلیف 
رئیس جمهور آقاى حسن روحانى 5 اوت در تهران برگزار 
شــد. نمایندگان بلندمرتبه از 92 کشور جهان در مراسم 
حضور داشــتند ولى «امامعلى رحمان»، رئیس جمهور 
تاجیکستان بین آنها نبود. این امر با سردى روابط تهران 
و دوشنبه از سال 2013 به بعد ارتباط دارد. وزیر انرژى و 
منابع آبى تاجیکستان که به دستور رئیس جمهور رحمان 
در مراسم شرکت مى کرد با همکاران ایرانى در مورد خارج 

کردن روابط دوجانبه از بحران مذاکره کرد.
آخرین بار رؤساى جمهور دو کشــور در سپتامبر 2014 
مالقات داشتند. ولى این دیدار با حادثه ناگوار رخ داده در 
دسامبر 2013 تیره شده بود. آن وقت بابک زنجانى، تاجر 
ایرانى به اتهام روابط فسادى با دولت تاجیکستان در ایران 
بازداشت و به اعدام محکوم شد. در سال 2015 روابط دو 
کشــور در نتیجه امر دیگرى تیره تر شد: رئیس جمهور 

امامعلى رحمان فعالیت حزب رستاخیز اسالمى را ممنوع 
کرد.

مقامــات ایرانى براى ضربــه زدن به دوشــنبه از رهبر 
حزب ممنوع شــده دعوت کردنــد در همایش «وحدت 
اسالمى» در ایران شرکت جوید. سپس بحران سیاسى 
بر امور تجارى اثر گذاشت و شرکت هاى ایرانى فعال در 
تاجیکستان یکى بعد از دیگرى تعطیل شدند. در آوریل 
2017 محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجه ایران حین 
دیدار از کشورهاى آسیاى مرکزى به طور نمایشى از دیدار 

از تاجیکستان طفره رفت. 
عربستان سعودى تصمیم گرفت از وخامت روابط تهران 
و دوشــنبه بهره جوید. ریاض ســعى دارد به هر قیمت 
نفوذ ایــران بر آســیاى مرکزى را کاهــش دهد. برغم 
این، کارشناســان معتقدند وخامت کنونى روابط ایران و 
تاجیکستان ماهیت موقت دارد. در تهران باور بر این است 
که موافقت دوشنبه با عضویت ایران در سازمان همکارى 
شانگهاى مى تواند نشانه نیکى باشد که به معنى عادى 

شدن روابط دوجانبه ارزیابى خواهد شد.

   خبر آنالین | کابینه یازدهم که تشــکیل شــد 
خیلى ها صدایشــان درآمد که این کابینه پیر اســت و از 
حضور جوانان بى بهره. کابینه اى که با میانگین سنى61/3 
انتقادهاى زیادى را متوجه دولت اول حسن روحانى کرد. اما 
این بار رئیس جمهور با شنیدن این انتقادها تصمیم گرفته 
با میانگین سنى 58/2، دست به جوان تر کردن کابینه بزند. 
بیژن زنگنه، وزیر پیشنهادى نفت با 65 سال سن مسن ترین 
و محمودجواد آذرى جهرمى وزیر پیشنهادى ارتباطات و 
فناورى اطالعات 36 ساله جوان ترین وزراى پیشنهادى 
هستند هرچند هنوز اعضاى این کابینه پیشنهادى براى 
گرفتن رأى اعتماد راهى بهارستان نشــده و وزیر علوم، 
تحقیقات و فناورى هم معرفى نشده اســت و باید براى 
تخمین سنى کابینه دوازدهم منتظر ماند. مضاف بر اینکه به 
گفته حسینعلى امیرى، معاون پارلمانى رئیس جمهور براى 
تعیین میانگین ســنى کابینه باید منتظر معرفى معاونین 

رئیس جمهور نیز ماند.
یکى دیگر از نکات مورد توجه وزراى پیشــنهادى محل 
تولد آنهاست؛ به نظر این بار سهم متولدین تهران بیشتر از 
دیگر شهرهاست و بعد از آن خراسانى ها رتبه دوم را به خود 
اختصاص داده اند. اصفهان هم با دو وزیر نقش پررنگى در 
کابینه دارد هرچند محمدجواد ظریف را هم به واسطه دارا 
بودن پدر و مادر اصفهانى باید از همین استان قلمداد کرد.  

سن و شهر محل تولد وزراى پیشنهادى حسن روحانى را 
براى تشکیل کابینه دوازدهم در جدول مقابل مى خوانید:

وزراى کابینه دوازدهم اهل کدام استان ها هستند

سهم اصفهان از وزراى پیشنهادى

شهر محل تولدسنوزارت پیشنهادى نام
المرد، فارس63 سالاطالعاتسید محمود علوى

ارتباطات و فناورى محمود جواد آذرى جهرمى
جهرم، فارس36 سالاطالعات

اصفهان61 سالاموراقتصاد و دارایىمسعود کرباسیان
تهران58 سالامورخارجهمحمدجواد ظریف
تهران54 سالآموزش وپرورشسیدمحمد بطحایى

فریمان، خراسان رضوى58 سالبهداشتسیدحسن قاضى زاده هاشمى
تهران62 سالکار، تعاون و رفاه اجتماعىعلى ربیعى

نجف آباد، اصفهان61 سالجهاد کشاورزىمحمود حجتى
دزفول،خوزستان61 سالدادگسترىعلیرضا آوایى
زنجان51 سالدفاعامیر حاتمى

نجف، عراق60 سالراه و شهرسازىعباس آخوندى
تهران57 سالصنعت و معدنمحمد شریعتمدارى
مشهد54 سالفرهنگ و ارشاد اسالمىسید عباس صالحى

شیروان، خراسان شمالى58 سالکشورعبدالرضا رحمانى فضلى
کرمانشاه65 سالنفتبیژن زنگنه

یزد61 سالنیروحبیب ا... بیطرف
تهران58 سالورزشمسعود سلطانى فر

روزنامه روسى پراودا گزارش داد
اختالفات ایران با تاجیکستان بر سر چیست؟

سفیر آمریکا در ســازمان ملل اواخر ماه جارى میالدى 
براى گفتگو با مقام هاى آژانس بین المللى انرژى هسته 

اى درباره برجام به وین مى رود.
به گزارش رویترز، این ســفر «نیکى هیلى» به وین در 
راستاى بازنگرى در توافق هسته اى با ایران عنوان شده 
که از برنامه هاى دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى 
آمریکاســت. هیلى با مقــام هاى آژانس بیــن المللى 
انرژى هســته و نمایندگى آمریکا در وین دیدار خواهد 
کرد تا گستره فعالیت هاى هســته اى ایران را بررسى 

کند.
ترامپ در ماه آوریل ســال جارى میالدى دســتورى 
مبنى بر بازبینى توافق هســته اى با ایــران صادر کرد 
تا ســازگارى آن با منافع امنیت ملى آمریکا بررســى 

شود.
براســاس قوانین آمریکا، وزارت امور خارجه این کشور 
هر 90 روز یکبار باید پایبندى ایــران به برجام را تأیید 
کند. با وجود اینکه دولت ترامپ اواخر ماه گذشته براى 
دومین بار به پایبندى ایران به توافق هســته اى اذعان 
کرد، ترامپ اعالم کرده است در ضرب االجل بعدى این 

کار را نخواهد کرد.
بازبینى توافق هســته اى بخشــى از برنامه جامع تر 
بازنگرى در سیاســت آمریکا در قبال ایران اســت که 
یکى از اهداف آن بررســى رفتار ایــران در خاورمیانه 
است؛ چیزى که واشنگتن معتقد است با منافع آمریکا در 

سوریه، عراق و یمن همخوانى ندارد.
این در حالى است که برخى از مقام هاى پیشین و کنونى 
آمریکا و بســیارى از تحلیلگران، منتقد اقدامات و لحن 
ترامپ علیه برجام هستند و اتحادیه اروپا نیز بر پایبندى 

ایران به برجام تأ کید کرده است.

سفر برجامى سفیر آمریکا 
در سازمان ملل

  جام جم آنالین |  هفتــه پیش عکســى 
منتشــر شــد که در آن داعش ادعا کرد یکى از 
رزمندگان ایرانى را اســیر کرده است.این عکس 
و نگاه متفاوت «محسن حججى» واکنش هاى 
مختلفــى را برانگیخت و حاال خبر شــهادت این 
مدافع حرم نجف آبادى شبکه هاى مجازى را پر 
کرده است. اسارت و شــهادت این مدافع حرم به 
دنبال تصویرى که از لحظه اسارت او منتشر شده 
بود شوك بزرگى به مردم و چهره هاى کشور وارد 
کرد و این را در دلنوشته هاى اینستاگرامى آنها مى 
توان به وضوح دید. در ادامه برخى از این دلنوشته 

ها را مشاهده مى کنید:
■ على الریجانى: شهادت رزمنده سرافراز مدافع 
حرم، محسن حججى به دست نیروهاى تکفیرى 
داعش، بار دیگر خوى وحشیگرى این ددمنشان را 
به تصویر کشید شهید بزرگوارى که در راه مبارزه 
با متجاوزان کوردل به حریم اســالم و اهل بیت 
علیهم السالم ، سرافرازانه به سید الشهدا (ع) اقتدا 
کرد براى خانواده این شــهید عزیز، صبر و اجر از 

درگاه خداوند مسئلت دارم.
■  تو چطور اینقدر خوب توى عکس ها ژســت 

مى گیرى؟! آنجا چیزى به شما یاد مى دهند؟
■  نگاه کن مادر! به چشم هاى سرنیزه خیره شو! 

سرنیزه ها هم چشم دارند! نگاه مى کنند و بین همه 
آنى را انتخاب مى کنند که نمى شــکند، نمى بُرد! 
سرنیزه ها اصًال کارشان همین است که هرچیزى 

را که نمى بُرد بُبرند.
■ غریبى خیلى چیز بدى است. داعش هم حسابى 
ترسناك است. یعنى براى ما ترسناك است. چون 
تو که ظاهراً نترسیدى. چهره ات به هرچه و هرکه 
شبیه باشد به ترسیده ها نمى ماند. چنان مستحکم 
چشــم دوخته اى به دوربین که انگار تو آنها را به 
اسارت گرفته اى. اگر دســتانت بسته نبود، چهره 
پلشت آن داعشى بد ســیرت، بیشتر به یک اسیر 
ترسیده و مســتأصل مى مانســت تا تو که انگار 
فرماندهى یک سپاه فاتح در صبح نبرد را برعهده 

دارى...  
■  نمى دانم در هنگام ثبت آن عکس، داعشى ها 
به تو چــه گفته اند. شــاید به تنهایــى و غربتت 
مى خندیدند، شاید هم به سخت ترین شکنجه ها 
و دردناك ترین نوع قتل هــا تهدیدت مى کردند. 
پس تو چرا خم به ابرو نیاوردى؟ چرا اینقدر به این 
وحوش از خدا بى خبر که آماده ذبح تو مى شــوند 
بى اعتنایى؟  چهره تو در آن تصویر مرا دیوانه کرده. 
مرا و بسیارى از جوانان هم وطنت را. دو سه شب 
است که دست از ســر ما بر نمى دارد. بیچاره مان 

کرده اى آقا محسن...

انگار تو آنها را اسیر کرده اى

مقام هــاى نظامــى کــره شــمالى و آمریکا در 
بیانیه هایى یکدیگر را به حمله موشــکى گسترده 

تهدید کردند.
خبرگزارى کره شمالى در واکنش به اظهارات اخیر 
رئیس جمهور آمریکا علیه پیونگ یانگ نوشــت: 
گفتگو با چنین شخصى غیر ممکن است. در این 
گزارش آمده است که ارتش کره شمالى قصد دارد 
تا طرحى تفصیلى را براى حمله موشکى احتمالى 

به پایگاه نظامى آمریکا در گوام ارائه کند.
در همین حال شــبکه «ان بى ســى» به نقل از 
منابع آگاه در ارتش آمریکا گزارش داد که وزارت 
دفاع آمریکا طرحى را براى حمله پیشدســتانه به 
پایگاه هاى موشکى کره شمالى آماده کرده است. 
این گزارش مى افزاید که در صورت فرمان رئیس 
جمهور آمریــکا این حمله اجرایى مى شــود. این 
شبکه افزود که آمریکا قصد دارد در صورت حمله به 

پایگاه هاى کره شمالى از جنگنده بمب افکن هاى 
راهبردى خود استفاده کند.

در همین حــال وزیر دفاع آمریــکا در واکنش به 
تهدید حمله به گوام توســط کره شــمالى گفت: 
پیونــگ یانگ باید از بررســى اقداماتــى که به 
سرنگونى رژیم و نابودى مردم کره شمالى منجر 
مى شود، دست بردارد.  از ســوى دیگر همزمان با 
تهدید کره شــمالى براى حمله به گــوام، آمریکا 
بمب افکن هاى هســته اى  خود را به شبه جزیره 

کره اعزام کرد.
دو فروند بمب افکن هســته اى ما فوق صوت به 
مدت 10 ســاعت در نزدیکى سواحل شبه جزیره 
کره و نزدیکى جزیره کیوشــوى کره جنوبى، در 
نمایش قدرت آشــکارى علیه کره شــمالى، به 
همراه جنگنده هاى کره اى و ژاپنى اقدام به مانور 

کردند.

تنش در شبه جزیره افزایش یافت
خط و نشان کره شمالى و آمریکا براى یکدیگر 

دکتــر على اکبر صالحى، رئیس ســازمان انرژى 
اتمى گفتگوى مفصلى با پایگاه اطالع رســانى 
مشرق انجام داده که بخشى از آن، که به ذکر دو 
خاطره از مقام معظم رهبرى مى پردازد را برایتان 

بازنشر داده ایم:
ما از خاندان شــهید ثالث قزوین هستیم. حضرت 
آقا با علم انســاب آشــنایى وافرى دارند. ایشان 
تشریف آورده بودند قزوین و در مورد رجال قزوین 
صحبت هاى عمیقى فرمودند. چند ماه پیش پس 
از یکى از جلسات عمومى که بیرون آمدم حضرت 
آقا مرا صدا زدند و فرمودند آیا فالن شــخص را 
مى شناســى؟ من خجالت کشــیدم. فرمودند از 
بستگان شماســت و در نجف زندگى مى کردند. 
گفتم شرمنده ام نمى شناسم. فرمودند شاعر بوده. 
من داشتم سرخ مى شــدم. نهایتًا ایشان فرمودند 
مثل اینکه من باید افراد خانواده شــما را به شما 

معرفى کنم.
خاطره دیگرم این اســت که اوایل که بنده رفته 
بودم وزارت خارجه، دیدارى با حضرت آقا داشتیم، 
ایشــان در حین صحبت، رو به بنده فرمودند من 
جدیًدا مقاله اى خوانده ام کــه یک آمریکایى در 
مورد فردوسى نوشته اســت که حماسه فردوسى 
برگرفته از حماسه هومر یونانى است. یک ایرانى 
هم در رد آن مقاله خوبى نوشــته است. با خودم 
فکر کردم وزارت خارجه! مقالــه هومر! حتمًا آقا 
از طرح این صحبت ها هدفى دارند. همینطورکه 
ایشــان صحبت مى کردند گفتم حضرت آقا اگر 
نویســنده مقاله آمریکایى معتقد است که حماسه 
شاهنامه برگرفته از هومر است پس حماسه هومر 
هم برگرفته از حماسه ســومرى ها به نام «گیل 
گامش» اســت. ایشــان فرمودند بله همینطور

 است.

از حضرت آقا خجالت کشیدم
خاطره رئیس سازمان انرژى اتمى از برخورد مقام معظم رهبرى با او: 

واکنش ها به عکس لحظه اسارت شهید محسن حججى به دست داعش
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عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس گفت: طب 
سنتى به دلیل ســوء مدیریت ها در کشور مغفول مانده 

است.
همایون هاشــمى بــا انتقــاد از اینکه فعالیــت افراد 
غیرمتخصص در حوزه طب سنتى سالمت مردم را تهدید 
مى کند افزود: طب سنتى از گذشته و سینه به سینه به ما 
به ارث رسیده و شاخص هاى طب سنتى و جایگاه آن در 
دنیا شناخته شده است اما متأسفانه این موضوع در کشور 
به دلیل سوء مدیریت ها مغفول مانده و شاهد فعالیت افراد 

غیرمتخصص در این حوزه هستیم.
وى با بیان اینکه ســاماندهى طب ســنتى و همچنین 

جلوگیرى از فعالیت افــراد غیرمتخصص در این حوزه، 
درآمدزایى پایدار را براى کشــور به همراه دارد، گفت: 
بروز تخلفات در این حوزه بر هیچکس پوشــیده نیست 
و باید با متخلفــان برخورد جدى شــود  و نســبت به 
سروســامان دادن وضعیت نامطلوب طب سنتى اقدام 

کرد.
وى با بیان اینکه عطارى ها تنها محل عرضه عرقیجات 
و گیاهان دارویى است، تصریح کرد: عطارى ها تنها مجاز 
به عرضه گیاهان دارویى بــوده و نباید به عرصه تجویز 
و عرضه دارو وارد شــوند زیرا این امر غیرقانونى بوده و 

سالمت مردم را در معرض تهدید قرار مى دهد.

معاون اول قوه قضائیه در نشست هم اندیشى نخبگان 
حقوقى و شورایعالى سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره 
به بحث هایى که در مجلس پیرامون کاهش مجازات 
اعدام در جریان است،  گفت: برخى مى گویند مجازات را 
تشدید کردید اما هنوز جرم هست. در بحث مواد مخدر، 
قوانینى از سالیان قبل داشــتیم و خیلى وقت ها تشدید 
شده و االن مى خواهند تخفیف بدهند. مى گویند اعدام 
جواب نداد و فالن مشکالت را هم دارد. باید ببینیم هدف 
ما از اعدام چه بوده؟ آیــا کارهایى که باید در بحث مواد 
مخدر انجام مى شده انجام شده است؟ من نمى خواهم 
از اعدام طرفدارى کنم. آیا همــه کارها را رها کردیم و 

همه نتیجه را از اعدام مى خواستیم و حاال مى خواهیم 
نباشد؟

حجت االسالم و المســلمین غالمحســین محسنى 
اژه اى ادامــه داد: یقین دارم حتى اگــر اعدام در بحث 
مواد مخدر هم کم شــود غربــى ها نمــى گویند کار 
خوبى کردید. مســئله دیگر این اســت کــه اعدام را 
بر نداریم و دو ســال دیگر بگوییم وضعیت بدتر شــده 
اســت. اگر اعدام را کم مى کنند حداقل یک مجازاتى 
را جایگزین کنند که نقش بهتر از اعدام را داشته باشد و 
اثر منفى اعدام را نداشته باشــد و باید روى این مطالعه 

شود.

اعدام را کم مى کنید 
مجازات بهتر جایگزینش کنید

تجویز دارو در عطارى ها 
تخلف است

غرق شدن 
5 عضو یک خانواده

معاون فنى و عملیات اورژانس کشـور از غرق شـدن 
پنج نفر از اعضاى یـک خانواده در شـهر محمودآباد 
در مجاورت دریاى خزر خبر داد. حسـن نورى اظهار 
داشـت: سـاعت 16 و 24 دقیقـه روز 18 مردادمـاه 
سـال جارى پـس از گـزارش خبـر غرق شـدگى در 
محمودآباد،  سـاحل پـارك اللـه، تعداد دو دسـتگاه 
آمبوالنس اورژانس به ساحل اعزام شد. این حادثه به 

دنبال شنا در محدوده خارج از طرح اتفاق افتاد.

برج میالد روى گسل است؟
عضو هیئت علمى پژوهشگاه زلزله شناسى مى گوید 
یک گسـل درسـت زیر برج میالد واقع شـده اسـت. 
فریبرز ناطقى الهى افزود: در واقـع مى توان گفت در 
محدوده بین اتوبان حکیم و همـت در تهران تنها دو 
ساختمان مهم وجود دارد که اولى برج میالد و دومى 
بیمارستان میالد است و مابقى زمین هاى روى گسل 
خالى از سکنه است.  کلنگ سـاخت برج میالد سال 
76 بعد از سه سـال کار تحقیقاتى بر زمین زده شده و 
سـرانجام در سـال 87 به بهره بردارى رسید. اما نکته 
قابل تأمل این اسـت که تیـم تحقیقاتى کـه از میان 
17 نقطه در تهران رأى به سـاخت برج درسـت روى 
گسـل را داده، دقیقًا روى چه مسئله اى تحقیق کرده

 است؟

بیمه نامه شخص ثالث
 گران شد

از هفته گذشـته قیمـت بیمه نامـه شـخص ثالث در 
شرکت هاى بیمه آسـیا و بیمه ایران حدود 10 درصد 
افزایش یافته و این در حالى اسـت کـه بیمه مرکزى 
از ایـن افزایـش قیمـت اطالعى نـدارد. ظاهـراً این 
افزایـش قیمـت مربوط اسـت بـه آیین نامـه اجرایى 
ماده 3 حوادث رانندگى که دو هفته پیش بیمه مرکزى 
به تمام شـرکت هاى بیمه ابالغ کرده است و مطابق 
آن شرکت هاى بیمه آسیا و بیمه ایران حدود 10 درصد 
قیمت بیمه نامه شخص ثالث را افزایش داده اند. قرار 
است از هفته جارى قیمت بیمه نامه شخص ثالث در 

تمام شرکت هاى بیمه افزایش یابد.

سالمت VIP در ایران چیست؟
بهنام شـکیبایى، جراح صورت و دنـدان و کارآفرین 
ایرانى در مراسم آغاز طرح گردشگرى پزشکى گفت: 
توریسـت سـالمت VIP هنوز در کشـور مـا اهمیت 
ویژه اى نـدارد ولى اکنـون این وضعیـت تغییر کرده 
و من توانسـتم میزبان افـرادى مانند رئیس شـوراى 
شهر زوریخ، مشاور صدر اعظم آلمان، برادرزاده شیخ 
شارجه از امارات و نماینده مجلس کویت در ایران به 
همراه خانواده هایشـان براى انجام کارهاى درمانى 
در ایران باشـم این افـراد در قالب توریسـت VIP به 

ایران آمده اند. 

جریمه خودرو هاى فرسوده  
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومى و ترافیک شهرى 
اظهار داشت: از شـهریورماه در سطح کالنشهر ها در 
مورد اجراى معاینه فنى سختگیرانه تر عمل مى کنیم. 
در همین راستا مقرر شد تا طرح کاهش در شهر هاى 
تهران، مشـهد، اصفهـان، شـیراز، تبریز، اهـواز، قم، 
کرمانشاه و کرج اجرا شود. جعفرپور بیان کرد: از آبان 
ماه نیز نه تنها در سطح شـهر ها بلکه در جاده ها نیز با 
خودرو هاى فاقد معاینه فنى برخورد و نسبت به جریمه 

این وسایل نقلیه اقدام مى شود.

چند سال است موبایل داریم؟
آیا مى دانستید سابقه استفاده مردم کشورمان از تلفن 
همراه به 23 سال قبل بر مى گردد؟ نخستین بار در 19 
مرداد 1373، با واگذارى چهار سیمکارت به کارکنان 
نهاد ریاست جمهورى، عرضه سیمکارت تلفن همراه 
در ایران رسـمًا آغـاز شـد. جدیدترین آمارها نشـان 
مى دهـد امـروز 73 میلیـون ایرانـى از تلفـن همراه 

استفاده مى کنند.  

چرك نویس

دبیر ستاد مرکزى اطالع رســانى داروها و سموم گفت: 
حشره «دراکوال» در مناطق شــمالى ایران بسیار شایع 
است و سم ناشى از ترشحات این حشره مى تواند عوارض 
جداناپذیر را در فرد ایجاد کند.  یسنا به منش در خصوص 
خطرات گزش حشــره دراکوال در ایران گفت: حشــره 
دراکوال کامًال شــبیه مورچه و کمى بلندتر و کشیده تر 
اســت و بدنش به طور یک درمیان به رنگ سیاه و مایل 

به قهوه اى است.
حشــره دراکوال نــه نیش مى زنــد و نــه گاز مى گیرد 
بلکــه ترکیبات ســمى و محرکــى را ترشــح مى کند 
که باعــث ایجــاد زخم در محــل عبور خــود از روى 
پوســت شــده و منجر به صدمات بافتى، زخم و تاول 

مى شود.
وى درخصوص عالئم ترشح ناشــى از حشره دراکوال 

بر روى بدن افزود: ترکیبات ســمى و محرك ترشحات 
این حشــره به صــورت قرمزى بــه همراه تــاول و یا 
جوش هاى کوچک همراه با خارش و در انتها ورقه شدن 
و پوسته پوسته شدن پوست است. با وجود آنکه این حشره 
فاقد نیش زدن و گزیدگى است ولى به راحتى همان کار 

گزیدگى را انجام مى دهد.
دبیر ســتاد مرکــزى اطالع رســانى داروها و ســموم 
خاطرنشان کرد: این حشــره در نقاط شمالى ایران و در 
فصل تابستان با شروع گرمى هوا شــیوع پیدا مى کند. 
نام محلى این حشره «بند» است و مسیر حرکت حشره 
یا موضعى که آغشته به سم و ترشحات حشره مى شود 
اغلب در نواحى سر، صورت و یا دســت است. بنابراین 
تأکید مى شــود از کشــتن حشــره بر روى پوست جداً 
خوددارى شود. همچنین زخم ناشى از سموم این حشره 

خودبه خود بهبود مى یابد ولى مى تواند بسیار آزاردهنده 
و همراه با درد باشد.

وى در خصوص اقدامات و کمک هاى اولیه در گزارش 
دراکوال بیان کرد: درمان قطعى براى سم حشره دراکوال 
یا بند وجود ندارد و عارضه بعد از مدتى خودبه خود خوب 
مى شود. له شدن حشــره دراکوال یا بند روى پوست و 
یا خاراندن پوست سبب انتشــار سم و تشدید زخم هاى 
روى پوست خواهد شــد. براى تخفیف عارضه پوستى 
سم حشره دراکوال، مى توان در ســاعات ابتدایى با آب 
و صابون معمولى محل عارضه را شستشو داد و با الکل 
ســفید ضدعفونى کرد. با تمیز نگه داشتن محل عارضه 
مى توان از بروز مشــکالت ثانویه از جمله عفونت هاى 
باکتریایــى جلوگیرى کــرد همچنین هرچه پوســت 

مرطوب تر باشد شدت عارضه بیشتر است.

پس از یوزپلنگ ایرانى، روباه ترکمن روى لباس تیم دانشگاهى کشور نقش بست.
با نقش بستن یوزپلنگ ایرانى روى لباس تیم ملى فوتبال کشور، جریان حفظ نماد و نام گونه هاى در معرض خطر کشور 
روى لباس تیم هاى ملى به راه افتاده است. مدتى پیش با تفاهم ســازمان محیط زیست و وزارت ورزش مقرر شد هر 

فدراسیون نماد و نام یکى از گونه هاى ارزشمند حیات وحش کشور را انتخاب و استفاده کند. 
بر همین اســاس، روباه ترکمنى که به عنوان 
نمــاد ورزش هــاى دانشــگاهى انتخــاب 
شــده، روى لباس این تیم نیز نقش بســته 
و قرار اســت ورزشــکاران با ایــن لباس ها 
در رقابت هاى بیســت و نهمین یونیورسیاد 

دانشجویان جهان شرکت کنند.
 همچنین روابــط عمومى فدراســیون ملى 
ورزش هاى دانشگاهى در این باره اطالعیه اى

صادر کرده اســت: با توجه بــه انتخاب روباه 
ترکمن به عنوان نماد فدراسیون دانشگاهى، 
دانشجویان شرکت کننده در رقابت هاى بیست 
و نهمین یونیورســیاد دانشــجویان جهان با 
تصویر روباه ترکمن روى پیراهن خود در این 

رویداد شرکت خواهند کرد.
الزم بــه ذکر اســت تابلوى نقاشــى «روباه 
ترکمن» در بیســت و هشــتمین یونیورسیاد 
دانشــجویان جهان بــه رئیس فدراســیون 
 (FISU) بین المللى ورزش هاى دانشــگاهى

اهدا شده بود.
روبــاه ترکمــن یــا روباه ســرُدم ســیاه، 
نوعى روباه اســت که در نواحى اســتپى، بیابانــى و نیمه بیابانى آســیاى میانــه زندگى مى کند. شــکار مهمترین 
تهدید علیه این جانور اســت. این حیوان براى پوســتش شــکار مى شــود و چون خیلى کند مى دود شکارچیان به 
راحتى آن را مى گیرنــد. در اواخر قرن نوزدهم در هر ســال حــدود ده هزار روباه ترکمن  براى پوستشــان شــکار

 مى شدند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل هاى و مراتع گفت: 
از ابتداى امسال وسعت آتش سوزى ها در حدود دو هزار 

هکتار بوده است.
قاسم ســبزعلى اظهار داشــت: این وضعیت نسبت به 
سال گذشته کاهش بین 50 تا 70 درصدى در استان ها
را نشــان مى دهد. وى افزود: امســال تنها در اســتان 
خوزستان، رشد آتش سوزى داشتیم که این رشد در حدود 

200 درصد است.

سبزعلى به علل آتش ســوزى ها اشاره کرد و گفت: 95 
درصد آتش سوزى ها عامل انسانى دارد که در این بین، 
50 تا 60 درصد آنها سهوى و باقى عمدى است. فرمانده 
یگان حفاظت سازمان جنگل ها با اشــاره به بازداشت 
حدود 20 نفر در رابطه با آتش سوزى عمدى، تصریح کرد: 
قانونگذار براى آتش سوزى سهوى سه ماه تا سه سال و 
براى آتش سوزى عمدى سه ســال تا ده سال حبس به 

عاله جبران خسارت و جریمه در نظر گرفته است.

وى ادامه داد: وزش باد، خشــکى و گرمــا، عامل هاى 
افزایش و گسترش حریق هستند. ما در استان هاى ایالم 
و کرمانشاه طى آتش سوزى هاى اخیر با وزش شدید باد 

و گسترش آنى حریق روبه رو بودیم. 
سبزعلى عامل دیگر را آتش زدن زمین هاى کشاورزى 
براى کشت مجدد دانست و گفت: بارها به کشاورزان در 
این باره تذکر داده ایم  و جریمه نیز درنظر گرفته شــده 

است. با این حال این روند همچنان ادامه دارد. 

عصر ایران- داستان اســتخدام معلمان در آموزش و 
پرورش حکایت به شدت غم انگیزي است، قصه اى که 
هر کس در طول این سال ها شاهدش باشد نه براي معلم 

که براي دانش آموز می گرید. 
کل ماجرا در این ســی و چندین سال پس از انقالب این 
اســت:  درصد قابل مالحظه اى از نیروي انســانی این 
وزارتخانه از ســر بیکاري و عدم پذیرش در ارگان هاي 
دیگر و نه از سر عالقه به آموزش و پرورش پناه می آورند، 
در این میان عده اي اندك راه تربیت معلم را رفته و مراحل 
آموزشی را ســپري می کنند اما آن بخش جامانده تحت 
عنوان نیروي شرکتی و حق التدریس و نهضت یار و مربی 
مهد و با حقوق اندك و بدون بیمه و مزایا وارد سیســتم 
می شــوند به امید آنکه یک روزي مانند پیشــینیان هم 
صنف خود با فشار بر آموزش و پرورش و مجلس استخدام 

خواهند شد. 
و این شکل استخدام سال هاست که رویه شده و همه حق 
التدریسی ها و نیروهاى شرکتی خوب می دانند که اول 
باید خود را وارد حفره هاى خالى رده هاى پایین در مدارس 
مانند دفتردار، مربى بهداشت، نهضت یار، مربی مهد کنند 
تا بعد... و این «بعد» نزدیک به پنج سال می شود تا دیگر 
بتوان ادعاى حق کرد: اول به آموزش و پرورش فشار می  
آورند و اگر راه به جایی نبرند، تجمعات خود را روبه روي 

مجلس آغاز می کنند تا حصول نتیجه. 
در این میان آموزش و پرورش همیشه مقاومت می کند، 
چون بدنه سنگین و فربه اى دارد که از پس آن برنمی آید 
چه برسد به نطفه جدید ناقص که نه مدرك مرتبط دارد 
نه آموزش تربیت دبیرى دیــده و نه این بدن پیر فرتوت 
توانایی حمل آن را دارد؛ اما مجلــس، این نماینده هاي 
ادواري خوش مرام که روزگار ســپري شده بر آموزش و 
پرورش را ندیده اند هر دوره براي خوشایند موکالن خود، 
مهر اجبار را بر پیشــانی آموزش و پرورش می زنند تا به 

اصطالح خود فریاد همیشه مظلوم معلمان را آرام کنند. 

و حاال این سیکل معیوب بعد از سه سال دوباره تکرار می 
شود چرا که آموزش و پرورش به تازگى ملزم به استخدام 
و به کارگیرى 120 هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت 
سوادآموزى و پیش دبستانى بدون آزمون است و بر چه 
کسی فجایع این نوع استخدام ها پوشیده است؟ از بحث 
چگونگی پرداخت حقوق و مزایا گرفته تا افت تحصیلى 

دانش آموزان. 

سخن بر سر این نیست که حقوق این افراد نادیده گرفته 
شود چرا که اینان نیز خود قربانى سیستم ناکارآمد حاکم 
بر آموزش و پرورش هستند بلکه تأکید بر آن است که این 

روند، بر کیفیت آموزش اثرات مهلک دارد.
در آخر مشــتى از خروار را برایتان مثــال بزنی م از زبان 
حمیدرضا حاجى بابایى، وزیر اســبق آموزش و پرورش 
که در سال تحصیلی 89 مى گفت: وقتى وزیر پیشین با 

بازنشستگى پیش از موعد صد هزار معلم موافقت کرد، 
مدارس به یکباره از معلمان با ســابقه خالی شد، مجبور 
شدیم از نیروهاي شرکتى حتى با مدرك دیپلم استفاده 
کنیم تا کالس درس خالى نماند، در مازندران بیش از دو 
هزار نیرو به همین شکل براي مدارس ابتدایى گرفتیم و 
به کالس فرستادیم. راستى این معلمان حق التدریسى 
در صف استخدام همان شرکتى هاى سال 89 نیستند؟

تراژدى استخدام معلم در آموزش و پرورش

چند روزى اســت فیلم «کفش باران کــردن زائران 
ایرانى» در فضاى مجازى دست به دست مى چرخد. 
حدود ده سال پیش نیز همین فیلم با زیرنویس مشابهى 
دست به دست شده بود؛ فیلمى که واقعیت دیگرى را 
روایت مى کند، نه پرتاب کفش ازسوى سعودى ها به 

سمت زائران ایرانى.
به گزارش ایسنا، در توضیح این فیلم آمده است: «در 
مکه نخســتین گروه از زائران ایرانــى را کفش باران 
کردند و با شــعار برو...، هموطنان عزیز را از جلوى در 

خانه خدا تا فرودگاه بدرقه کردند.»
اما این فیلم در حالى در چند روز اخیر منتشــر شده که 

یک بار قبًال در سال 1387 پخش شــده بود و همان 
موقع هم تکذیب و اعالم شد که موضوع آن ارتباطى 

به زائران ایرانى ندارد.
اکنون پس از گذشــت حدود هشت سال، در شرایطى 
که روابط ایران و عربســتان در حســاس ترین حالت 
ممکن به سر مى برد و قرار است بیش از 86 هزار زائر 
ایرانى در مناسک حج شرکت کنند، یک بار دیگر فیلم 
«کفش باراِن زائران ایرانى» دست به دست مى چرخد 
تا نشان دهنده فضاى تنش زا و ناآرام علیه ایرانى ها در 

عربستان باشد.
با این حال سرپرســت روابط عمومى سازمان حج و 

زیارت موضوع آن را کامًال بى ارتباط با ایرانى ها مى داند 
و محتواى آن را که به ایرانى ها منسوب شده، تکذیب 
مى کند. سید ابراهیم اسداللهى مى گوید: «این فیلم به 
حدود هفت یا هشت ســال پیش و دعواى وهابى ها با 
شیعیان مدینه مربوط مى شود و هیچ ارتباطى به زائران 

ایرانى ندارد.»
در توضیحاتى که سازمان حج و زیارت سال هاى قبل 
در تکذیــب موضوع این فیلم به صورت غیررســمى 
منتشر کرده نیز آمده است: «این اتفاق در مسجدالنبى 
در شهر مدینه اتفاق افتاده، نه در مکه و تصویر هم به 
حمله وهابى ها به تعدادى از شــیعیان مدینه و زائران 

این مسجد مربوط بوده است.»
رئیس ستاد بازرسى مدینه هم چندوقت پیش با اشاره 
به حضور بدون تنش و آرام زائران ایرانى در عربستان، 
اعالم کرد که تا کنون مورد حادى گزارش نشده است.
نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت هم چندى پیش 
به شایعات و فضاى مسمومى که پیش از اعزام زائران 
علیه حج ایجاد شده بود، اشــاره اى داشته و گفته بود 
که آن تبلیغات منفى مانع حضور ایرانى ها براى حضور 
در مناسک حج نشده است. ضمن این که در این مدت، 
وزارت حج عربستان همکارى هاى الزم را براى حضور 

بدون تنش ایرانى ها انجام داده است.

انتشار یک فیلم در فضاى مجازى 
باعث نگرانى شده است  

حجاج ایرانى 
در عربستان 
کفش باران شده اند؟

روباه ترکمن هم روى لباس تیم ملى رفت

هیئــت عمومــى دیــوان عدالــت ادارى 
افزایــش 10 درصــدى نــرخ حق التحریر 
دفاتر اســناد رســمى را کــه از 15 مرداد 
ماه جــارى اجرایى شــده اســت، ابطال 

کرد.
به گزارش تســنیم، 15 مرداد امسال بود که 
کانون ســردفتران و دفتریاران کشور طى 
اطالعیــه اى از افزایــش 10 درصدى نرخ 
حق التحریر دفاتر اســناد رسمى خبر داد. اما 
هنوز چهــار روز از افزایش 10 درصدى نرخ 
حق التحریر نگذشته بود که هیئت عمومى 
دیوان عدالــت ادارى طــى حکمى مبنى 
بر ابطال تبصره 6 بخشــنامه حق التحریر، 
ســردفتران را غافلگیر کــرد. این هیئت در 
حکمى، تبصــره 6 بخشــنامه حق التحریر 
را مغایر قانــون و خارج از حــدود اختیارات 
مقام تصویب کننده دانســته و ابطال کرده

 است.
حاال قرار است کانون سردفتران و دفتریاران 
فردا یک  شنبه 22 مرداد جلسه اى با حضور 
ســردفتران و دفتریاران در خصوص رأى 
هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى و ابطال 
تبصره 6 بخشــنامه حق التحریــر برگزار 

کند.
 به گزارش تسنیم، با توجه به ابطال تبصره 6 
 بخشنامه یاد شــده، معلوم نیســت دفاتر 
اسناد رســمى از این حکم تبعیت کرده اند 
یا حق التحریــر را با افزایــش 10 درصدى 

دریافت مى کنند؟

افزایش حق التحریر 
دفاتر اسناد رسمى لغو شد

با رأى دیوان عدالت ادارى؛

از ابتداى سال جارى تاکنون رخ داده است

اگر قصد سفر به گیالن و مازندران را دارید بخوانید

آتش به جان 2000 هکتار از جنگل هاى ایران 

حمله «دراکوال» به مناطق شمالى ایران 
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خبر

کشف درِ سنگى سرقتى 
مقبره آستراخاتون

دِر سنگى به ســرقت رفته مقبره آســتراخاتون در 
پیربکران کشف شد.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: دِر ســنگى زیارتگاه «سارح 
بت آشر» در مجموعه تاریخى آســتراخاتون شهر 
پیربکــران کــه داراى کتیبــه اى نفیــس به خط 
عبرى اســت، در زمستان ســال 1394 به سرقت

رفت.
فریــدون اللهیارى افــزود: با توجه بــه اینکه این 
مجموعه در اختیار انجمن کلیمیان استان اصفهان 
اســت، اداره کل میراث فرهنگى اســتان و یگان 
حفاظت میراث فرهنگى استان تالش ها و اقدامات 
گســترده اى را در ســطح ملى و بین المللى براى 
جلوگیرى از نقــل و انتقال این اثــر منحصر به فرد 

تاریخى از استان و کشور انجام دادند.
وى افــزود: در عملیات پایــش و مراقبت به مدت 
یک ماه، سارقان شناســایى و پس از کشف محل 
نگهــدارى ایــن در تاریخى، ســارقان دســتگیر

 شدند.

برداشت طالبى از
 250 هکتار از مزارع شهرضا

مدیر جهاد کشــاورزى شهرستان شــهرضا گفت: 
از مجموع ســطح زیر کشــت صیفى جات در این 
شهرســتان، در حدود 250 هکتار به کشت طالبى 
اختصاص یافته که برداشت آن از اوایل تیرماه آغاز 
شده ودرحال حاضر روزانه 300 تن محصول از مزارع 

برداشت مى شود.
عبدالرضا تاکى عنوان کرد: در ســال زراعى جارى 
کاشــت انواع صیفى جات از جملــه طالبى، خربزه، 
هندوانه، خیــار، گوجــه فرنگى ســطحى معادل 
340هکتاراز اراضى قابل کشت شهرستان شهرضا 

انجام شد.

برگزارى کرسى آزاداندیشى 
در 50 مدرسه علمیه 

معاون پژوهشــى حــوزه علمیه خواهران اســتان 
اصفهان گفت: کرســى هاى آزاداندیشــى در 50 
مدرسه علمیه خواهران اســتان اصفهان با قوت در 
حال برگزارى است که در آن تالش شده تا دغدغه 
فکرى طالب در حوزه هاى اجتماعى، دینى و سیاسى 

مورد بحث قرار گیرد.
زهرا ســهرابى همچنین پیرامون جشنواره عالمه 
حلى اظهارداشت: امســال در این جشنواره هزار و 
209 اثــر از حوزه هاى علمیه خواهــران را دریافت 
کردیم که از این تعداد 173 اثر بــه مرحله ارزیابى 
تفصیلــى راه یافــت و نهایتــًا 29 اثر بــه عنوان 
برگزیدگان کشورى از بین آثار طالب خواهر انتخاب

شد.

اختصاص 7میلیارد براى 
مقابله با بیابان زدایى

بیش از هزار و 350هکتار از اراضى بیابانى اســتان 
اصفهان براى مقابله با بیابان زدایى تحت پوشــش 

گیاهى قرار مى گیرند.
رئیس اداره امــور بیابــان اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیــزدارى اســتان اصفهــان گفت: بــه منظور 
جلو گیــرى از افزایش کانــون هاى گــرد و غبار 
شــرق، جلوگیرى از فرســایش بــادى و کاهش 
اثــرات مخــرب بیابــان ایــن میــزان از اراضى 
با صرف 70میلیــارد ریال تحت پوشــش گیاهى

 قرار مى گیرند.
حسینعلى نریمانى با بیان اینکه براى تأمین پوشش 
گیاهى این اراضى از تاغ و قره داغ استفاده مى شود، 
افزود: این طرح در اراضى بیابانى ســجزى، نایین، 
خوروبیابانک، برخوار و مناطق بیابانى شهید بابایى 

انجام مى شود.
وى گفت: اجراى طرح پوشــش گیاهى این مناطق 

بیابانى در مدت سه سال انجام مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان از رصد 
و ثبت تخلف رانندگان در خیابان هاى این کالنشــهر 
و اعمال قانون بر این راننــدگان از طریق به کارگیرى 

دوربین هاى سیار خبر داد.
علیرضا صلواتى اظهار داشت: این دوربین ها که بر روى 
خودرو نصب شــده اند، تخلف رانندگان در زمینه توقف 

خودرو در خارج از محدوده تعیین شده را ثبت مى کنند. 
وى افزود: پس از ثبت تخلف توســط ایــن دوربین ها، 
جریمه در نظرگرفته شده به صورت پیامک براى دارنده 

خودرو ارسال مى شود. 
صلواتى بیان کرد: تاکنون مجوز نصب این دوربین ها بر 

روى دوخودرو متعلق به معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهردارى اصفهان از سوى نیروى انتظامى صادر شده 

است. 
وى افزود: تعداد این خودروها که دوربین هاى ثبت تخلف 
بر روى آنها نصب مى شــود تا پایان امسال از دو به پنج 

خودرو افزایش مى یابد. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه این معاونت تالش دارد زمینه تردد این خودروها 
در همه خیابان هــاى اصفهان را فراهم کنــد، افزود: 
عملکرد هریک از دوربین هاى سیار ثبت تخلف رانندگان 

برابر با حضور 50 پلیس در خیابان هاى شهر است.

رویداد ملى کارآفرینى هم نت میوه (همکارى، مشکل 
گشایى، نوآورى و توانمندســازى) با تمرکز بر مسائل و 
فرصت هاى موجود در زنجیره تولید و توزیع میوه شهریور 

امسال در اصفهان برگزار مى شود.
دبیر اجرایى رویداد ملــى کارآفرینى هم نت میوه گفت: 
این رویداد با هدف بسترسازى براى کارآفرینى در زمینه 
نوآورى هاى آموزشــى، ابزارها و تجهیزات هوشمند و 
خودکار، فرآورى میوه، مدیریت ضایعات و مکانیزم هاى 
باغبانى نوین و کشاورزى دقیق از 14 تا 16 شهریور سال 

جارى در اصفهان برگزار مى شود.
مرتضى یراقى فرد با بیان اینکه در این رویداد بر ارزش 

تولید میوه در ســه مرحله کاشــت، داشــت و برداشت 
تأکید مى شــود، افزود: محورهاى رویداد شامل ابزارها 
و تجهیزات، روش هاى نو و فــرآورى میوه و مدیریت 

ضایعات است.
وى اظهارداشــت: در رویــداد کارآفرینــى هــم نت 
میوه بــا تکیه بر مدل هــاى نوآورى بــاز، فرصت ها و 
چالش هاى مربــوط به فرآینــد تولید میــوه در میان 
کارشناســان و عالقه مندان مطرح مى شــود تا آنها در 
فرآیندى مشترك به ارائه مدل هاى کسب و کار پایدار و 
تکرارپذیر براى استفاده از این فرصت ها و رفع چالش ها

 بپردازند.

رصد رانندگان متخلف 
با دوربین هاى سیار

برگزارى رویداد ملى 
کارآفرینى هم نت میوه 

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان از دستگیرى 
اعضاى یک باند حرفه اى سرقت منزل در عملیات پیچیده 
کارآگاهان این پلیس در شمال کشور و کشف 15 میلیارد 

ریال اموال مسروقه از آنان خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشت: در پى شکایت یکى 
از شهروندان در منطقه شرق شهر اصفهان مبنى بر وقوع 
سرقت از منزل وى، موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه 

شرق پلیس آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: در این زمینه کارآگاهان با انجام تحقیقات وسیع 
دریافتند که این سرقت ها توسط اعضاى یک باند خانوادگى 
سابقه دار که از سارقان حرفه اى داخل خودرو نیز هستند، 

انجام شده است.
این مقام مسئول عنوان کرد: در ادامه یک دستگاه خودروى 
زانتیا متعلق به سارقان که از آن در سرقت ها استفاده کرده 
بودند مورد شناسایى قرار گرفت و با یک کار ویژه علمى، 
خودروى مذکور هنگام تردد در محدوده اتوبان شهید اقارب 

پرست و پارك صفه مشاهده شد.
ســرهنگ خســروى تصریح کرد: بالفاصله دو اکیپ از 
کارآگاهان این پایگاه به محل اعزام، اما زمانى که به این 
خودرو نزدیک شــدند، متهمان به صورت خالف جهت 
بزرگراه تغییر مسیر داده و پس از تصادف با یک خودروى 

ریو و یک دستگاه نیسان از محل گریختند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: 

بالفاصله مأموران از مسیرهاى اطراف به تعقیب متهمان 
پرداختند و ســرانجام خودروى زانتیا مسروقه که توسط 
سارقان رها شده بود شناسایى و از داخل آن مقادیرى اموال 
مسروقه و همچنین وسایل و ابزار آالت مربوط به سرقت 

مانند دستکش، دیلم، ماسک و... کشف شد.
خســروى گفت: تحقیقات کارآگاهان براى دســتگیرى 
متهمان ادامه داشت تا اینکه 48 ساعت بعد مخفیگاه این 
افراد در بندرانزلى شناسایى شد که بالفاصله مأموران با اخذ 
نیابت از مقام قضائى به محل اختفاى سارقان اعزام شدند 

و در یک عملیات غافلگیرانه هر سه نفر را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهى استان با بیان اینکه متهمان دو برادر 
و فرد ســوم نیز یکى از اقوام آنان بوده که در ســرقت ها 
همکارى مى کردند، اظهار داشــت: در ادامه سارقان به 
ده ها فقره ســرقت منــزل در محدوده شــهراصفهان و 
شهرستان هاى لنجان، فالورجان، مبارکه، برخوار، شاهین 

شهر و ... به ارزش 15 میلیارد ریال اقرار کردند.
این مقام انتظامى افزود: در بازرسى انجام شده از مخفیگاه 
و منازل متهمان در اصفهان اموال مسروقه زیادى شامل 
تلویزیون LCD، ســاعت، لوازم برقى، فــرش، نقره، 

طالجات و... کشف وتحویل مالباختگان شد.
سرهنگ خســروى عنوان داشت: با شناســایى تمامى 
مالباختگان و تنظیم شکایت، متهمان به همراه پرونده براى 

سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شدند.

3 بیمارســتان دکتر شــریعتى، دکتر غرضــى و فاطمه 
الزهرا(س) نجف آباد متعلق به سازمان تأمین اجتماعى 

استان اصفهان موفق به کسب درجه یک شدند.
سه بیمارستان ســازمان تأمین اجتماعى استان توانستند 
در اعتبار بخشــى ســال 96 رتبه یک را از سوى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى دریافت کنند. در طرح 
اعتبار بخشى که در سال 96 اجرا شد همه بیمارستا ن هاى 
کشور اعم از بیمارستان هاى دولتى، خصوصى و خیریه بر 
اساس نحوه عملکرد در زمینه هاى مختلف مانند مدیریت، 

ایمنى بیمار، منابع انسانى و تجهیزات مورد ارزیابى و اعتبار 
بخشى قرار گرفتند.

على اعتصام پــور، مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان در این خصــوص گفت: در این طرح که ســه 
بیمارستان تأمین اجتماعى در استان اصفهان مورد بررسى 
قرار گرفتند هرسه موفق به کسب رتبه درجه یک شدند. 
وى افزود: در اعتبار بخشى ســال 96 مهمترین هدف، 
ارتقاى کیفیت و کّمیت در بیمارســتان ها، کاهش قصور 
پزشکى و افزایش رضایتمندى بیماران مد نظر بوده است  .

مدیــرکل ثبت احوال اســتان اصفهان رونــد افزایش 
جمعیت کشور را نابســمان توصیف کرد و تک فرزندى 
را بزرگ ترین مصیبت امروز عنــوان کرد و گفت: با این 
روند، تا سال 1430 جامعه پیرى داریم که به شدت نیاز به 

حمایت هاى دولتى دارد.
حسین غفرانى کجانى تأکید کرد: ژاپن در حالى که جزو 
سه کشور پیر دنیا بوده اما با توجه به مهاجرت نخبگان به 
این کشور پویاســت، این موضوع نیازمند بررسى و ارائه 
راهکار اســت که در کنار افزایش جمعیت براى کاهش 

جمعیت جوان و فعال از هم اکنون برنامه ریزى کنیم.
وى در ادامه یادآور شــد: موضوعى که در اصفهان با آن 
مواجه هستیم، طرح الکترونیکى کردن کارت هاى ملى 
اســت و اصفهان در پروژه کارت ملى از دیگر استان ها 

عقب است.

وى با بیان اینکه با استقرار کامل این طرح بلوغ فکرى 
وجود دارد و فصل جدیدى در فناورى در زندگى اســت، 
گفت: نیاز داریم که فرهنگســازى در ایــن حوزه اتفاق 
بیافتد تا 150 هزار کارت ملى که صادر شــده به دست 

شهروندان برسد.

 معاون توســعه و منابع انسانى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: پرونده الکترونیک سالمت تا پایان سال 

براى مردم اصفهان به اجرا گذاشته مى شود.
علیرضا یوســفى اظهار داشــت: امروز بســتر پرونده 
الکترونیک سالمت براى تمام مردم اصفهان فراهم شده 
و الزم است که مردم در مراکز جامع سالمت حضور یابند 

و پرونده الکترونیک سالمت را تشکیل دهند.
وى بیان داشــت: امروز عده معدودى از مردم اصفهان 
داراى پرونده الکترونیک سالمت هســتند که تا پایان 
سال تمام مردم این استان با استفاده از کد ملى هوشمند 

صاحب پرونده الکترونیک مى شوند.
معاون توســعه و منابع انسانى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان تصریح کرد: بــه منظور اجــراى نظام ارجاع 
سالمت نیاز به فرهنگسازى داریم و مردم را نمى توان 

اجبار به کارى کرد.
وى با اشاره به اینکه در کشــورهاى پیشرفته زمام امور 

پزشکى به صورت سیســتماتیک انجام مى گیرد، ادامه 
داد: در حوزه پزشکى شاهد بســیارى از اتالف هزینه ها 
هستیم که باید در حوزه اقتصاد سالمت فعالیت بسیارى 

صورت داد.
وى افزود: در سه سال گذشته همه بیمارستان هاى سطح 
استان به شبکه فیبر نورى مجهز شدند و تمام اورژانس ها 
به صورت 24 ساعته به مرکز مانیتورینگ متصل هستند.

معاون فرهنگى- هنــرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان اصفهان گفت: سال گذشته نزدیک به 
هزار و 800 کتاب مجوز چاپ گرفت و در این مورد استان 
اصفهان با افزایش 20 درصدى رشد چاپ کتاب مواجه 

بوده است.
پرویز طاهرى اظهار داشت: بیشترین کتاب ها در بخش 
کودك و نوجوان بوده که نشانه خوبى است، با توجه به 
سیاست هاى وزارت ارشاد و ایجاد باشگاه هاى کتابخوانى 

کودك و نوجوان انگیــزه آنها را باال بــرده و همکارى 
دســتگاه هاى مختلف مانند آموزش و پرورش و کانون 
پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان نیــز در این مورد 
بى تأثیر نبوده اســت. معاون فرهنگى- هنرى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان افزود: کتاب هاى 
مذهبى همیشه در رأس انتشار کتاب ها هستند اما بعد از 
کودك و نوجوان، رمان  بیشتر مورد استقبال مردم قرار 

گرفته است.

رئیس دانشــگاه صنعتى اصفهان گفت: اعطاى بورس 
ویژه تحصیلى به مناســبت چهلمین ســالگرد تأسیس 
این دانشگاه، ضمن جذب اســتعدادهاى برتر و تحقق 
پژوهش هاى کاربردى از برنامه هاى این دانشگاه است.

محمود مدرس هاشــمى اظهــار داشــت: حمایت از 
اســتعدادهاى برتر از ســال هاى پیش به طور جدى با 
اعطاى بورس هــا و جوایز تحصیلى بــه داوطلبان برتر 
مقاطع کارشناسى و کارشناســى ارشد دنبال مى شد اما 
فرا رســیدن چهلمین سال تأسیس دانشــگاه صنعتى 
اصفهان، به این حمایت رنگ و بوى دیگرى بخشــیده 
است به طورى که شرایط ویژه اى براى جذب دانشجویان 

نخبه و استعدادهاى برتر پیش بینى شده است.
وى حضور اســتعدادهاى برتر در دانشگاه هاى سراسر 
کشور را یک ضرورت براى پژوهش هاى فناورانه دانست 
و گفت: جذب استعدادهاى برتر و دانشجو یک ضرورت 
حیاتى براى دانشــگاه هاى کشور اســت تا بتوانند در 
فعالیت هاى پژوهشى و آموزشــى نتیجه بهترى کسب 

کرده و حوزه فناورى را رشد دهند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 35 رشته تحصیلى 
در 14 دانشکده دانشگاه صنعتى اصفهان ارائه مى شود، 
افزود: با توجه به ماهیت دانشگاه صنعتى اصفهان، این 
دانشگاه تقریبًا عمده  رشــته هاى فنى و مهندسى را در 
دانشــکده هاى برق و کامپیوتر، مکانیک، عمران، مواد، 
نســاجى، حمل ونقل و مهندسى شــیمى همچنین سه 
رشته  علوم پایه و دو دانشکده کشاورزى و منابع طبیعى 

مجموعه  کاملى از رشته ها را شامل مى شود.
رئیس دانشــگاه صنعتى اصفهان با اشــاره به اعطاى 
تســهیالت ویژه به داوطلبان ممتاز آزمون سراســرى 

جدیدالورود متقاضى تحصیل در مقاطع کارشناســى و 
کارشناسى ارشد، گفت: دانش آموزان داراى رتبه زیر 100 
در منطقه یک که این دانشگاه را براى ادامه تحصیل خود 
انتخاب کنند، از مقررى ماهیانه ده میلیون ریال به مدت 

دو سال بهره مند خواهند شد.
مدرس هاشمى به پرداخت مقررى ماهانه هفت میلیون 
ریال به دانشــجویان حائز رتبه 100 تا 300 در منطقه 
یک یا معادل تراز آن در سایر مناطق اشاره کرد و افزود: 
دانشجویان داراى رتبه 301 تا 500 نیز مقررى ماهیانه 

چهار میلیون ریالى را دریافت مى کنند.
وى با بیــان اینکــه در اســتفاده از این بــورس میان 
داوطلبان تفاوتى وجود ندارد و هریک از واجدان شرایط 
رتبه اى، این بورس را دریافت خواهنــد کرد، ادامه داد: 
این بورس ویژه  چهلمین ســالگرد دانشــگاه است و در 
ســال هاى بعد تغییراتى در شــیوه و میزان مبالغ وجود 

خواهد داشت.

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شوراي اسالمی گفت: 
مســئوالن قول دادند که انتقال آب ســمیرم به دشت 
رفسنجان منتفى خواهد شــد و باید قبول کرد که اجراى 
این پروژه به نفع محیط زیست و کشاورزى منطقه نیست.

اصغر ســلیمى به قابلیت ها و ظرفیت هاى گردشگرى در 
شهرستان سمیرم اشــاره کرد و اظهار داشت: برگ برنده 
خروج شهرستان سمیرم از مشــکالت موجود، توجه به 
ظرفیت هاى گردشگرى در این منطقه است. وى افزود: 
بروکراسى هاى ادارى در خصوص صدور مجوزهاى مربوط 
به گردشگرى زیاد اســت و این مانع تسهیل فعالیت ها و 

پروژه هاى گردشــگرى شده اســت، به طورى که هنوز 
برخى از سرمایه گذاران بخش خصوصى موفق به دریافت 
مجوزهاى الزم براى سرمایه گذارى در این بخش نشده اند.

سلیمى گفت: ســمیرم باتوجه ظرفیت ها و قابلیت هاى 
تفریحى و گردشــگرى که دارد، مى تواند به قطب اصلى 
گردشگرى استان بدل شود که این امر مستلزم توجه ویژه 

مسئوالن استان به این شهرستان است.
وى در ادامه با اشاره به مشکالت کمبود آب در شهرستان 
سمیرم، افزود: مسئوالن قول دادند که انتقال آب سمیرم 
به دشت رفسنجان منتفى خواهد شــد. سلیمى در ادامه 

از تشــکیل اتاق فکر آب متشــکل از برخى متخصصان 
و کارشناسان محلى در ســمیرم خبرداد و گفت: درصدد 
هستیم تا با تشکیل این کمیته بتوانیم تصمیماتى براى رفع 

مشکالت آب شهرستان اتخاذ کنیم.
نماینده مردم ســمیرم با اشــاره به وجود 25 هزار هکتار 
باغ سیب در این شهرستان خاطرنشــان کرد: با توجه به 
ظرفیت هاى منابع آبى شهرســتان، اگر بخواهیم نگاهى 
خوش بینانه داشته باشــیم، باید گفت که با توجه به منابع 
آبى شهرستان، سمیرم باید نیمى از این سطح هکتار باغ 

را داشته باشد.

مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود از برگزارى 
مسابقه کارتینگ رنتال در سه کالس زیر 15 سال، 
باالى 15 سال و کالس بانوان در شهرستان چادگان 
خبر داد.محسن خلیلى اظهار داشت: این مسابقات در 
24 مردادماه سال جارى در دهکده عمران زاینده رود 
برگزار خواهد شد که شــرکت کنندگان مى توانند 
جهت ثبت نام به پیســت کارتینگ سرعت دهکده 

زاینده رود مراجعه کنند.
وى افزود: در این دوره از مسابقات استان اصفهان و 

استان چهار محال و بختیارى حضور دارند.
مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود در ادامه بیان 
داشت: پیست کارتینگ دهکده عمران زاینده رود با 
طول مسیر 700 متر و استفاده از کارت هاى رنتال 
ایتالیا به عنوان یکى از پیست هاى برتر کشور بوده 
که مطابق با استانداردهاى فدراسیون موتورسوارى 

و اتومبیلرانى کشور احداث شده است.

مسئوالن قول دادند 
آب سمیرم به رفسنجان نرود

سارقان ده ها فقره سرقت از منازل شهروندان اصفهان به دام افتادند
تعقیب باند خانوادگى سابقه دار

 از اصفهان تا شمال

اعطاى بورس ویژه تحصیلى 
به رتبه هاى برتر کنکور در دانشگاه صنعتى  

پرونده الکترونیک سالمت 
تا پایان سال  اجرایى مى شود

3 بیمارستان استان، درجه یک هستند

عقب بودن اصفهان در پروژه کارت ملى 

چاپ  1800 کتاب در اصفهان
مدیر اداره صنعــت، معدن و تجارت شهرســتان 
اردستان از برپایى نمایشــگاه مبلمان و نمایشگاه 
عرضه مستقیم کاال از 23 مرداد تا 25 شهریور سال 

جارى در اردستان خبر داد. 
 محمدرضــا باقرى با اشــاره به اینکــه برگزارى 
نمایشــگاه پاییزه اردســتان اقدامى در جهت رفاه 
حال شــهروندان اســت نه متضرر کــردن بازار و 
بازاریــان، افزود: نمایشــگاه مبلمــان از23 تا27 
مرداد و نمایشــگاه عرضه کاال و مــواد غذایى از 
15تا 25 شــهریور ماه پذیراى مردم شهرســتان

 خواهد بود. 

برگزارى مسابقه
 کارتینگ رنتال  

در چادگان

برپایى نمایشگاه مبلمان 
در اردستان
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آزادسازى حریم 
محوطه باستانى سیلک 

مدیــر کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان از 
آزادسازى اراضى محدوده و حریم محوطه باستانى 

سیلک خبر داد.
حجت ا... غالمى گفت: بر اساس مصوبه شورایعالى 
معمــارى و شهرســازى 100 هکتــار از اراضــى

 فتح المبین به محدوده خدماتى شهر کاشان الحاق 
و مقرر شد بخشــى از آن براى آزادســازى اراضى 

محدوده و حریم سیلک کاشان اختصاص یابد.
وى افزود: بر اســاس طرح تفکیکى که به تصویب 
کمیسیون ماده 5 اســتان اصفهان رسید، مقرر شد 
70 درصد از اراضى شــهرك فتح المبین با کاربرى 
مسکونى تفکیک شود و بقیه براى امور خدماتى نظیر 

معابرو فضاى سبز اختصاص پیداکند.

12 میلیارد براى تکمیل رینگ 
حرم هالل بن على(ع)

 مدیر اجرایى حرم مطهــر محمد هالل بن على(ع) 
گفت: براى اتمام طرح آزادسازى رینگ حرم مطهر 
محمد هالل بن على(ع) به بیش از 12 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
جــواد تکیه اظهار داشــت: کار تصویــب و اجراى 
آزادســازى و اجراى رینگ حرم از سال 1370 آغاز 
شــده و پس از گذشــت حدود ســه دهه هنوز این 

عملیات به پایان نرسیده است.
وى تصریــح کرد: با وجــود تصویــب اعتبار چهار 
میلیارد تومانــى براى ادامه آزادســازى این رینگ 
در ســال جارى، هنوز اقدامى براى ادامه کار انجام 

نشده است.
مدیر اجرایى حرم هالل بن علــى (ع) تأکید کرد: با 
توجه به حضور هزاران زائر داخلى و خارجى به ویژه 
در ایام تعطیل و روزهاى پنج شنبه و جمعه هر هفته با 
حجم زیادى از خودروها در خیابان و سد معبر مواجه 
هستیم که با اجرایى شدن رینگ حرم، این مشکل تا 

حدود زیادى برطرف مى شود.

افتتاح طرح هاى شهردارى 
منطقه 14

6 طــرح عمرانــى، فرهنگــى و خدماتــى منطقه 
14شهردارى اصفهان با 130میلیارد ریال هزینه به 
بهره بردارى رسید .بوســتان ایمان با مساحت چهار 
هزار متر مربع و هزینه 43 میلیارد و 950 میلیون ریال 
و بوستان استاد فضایلى با مساحت پنج هزار و 600 
متر مربع و 46میلیارد و 900 میلیون ریال هزینه به 

بهره بردارى رسید.
همچنین خیابان شــهید شــاکرى با هزینه بیش از 
10 میلیارد و 250میلیون ریال، نوسازى و بهسازى 
خیابان عمان ســامانى با چهارمیلیارد ریال و اجراى 
آسفالت معابر در سطح منطقه14 با هزینه 25میلیارد 

ریال بهره بردارى شد.
در همیــن راســتا اجراى طــرح احــداث خیابان 
حد فاصل میدان فرزانگان تا اتوبان شهید اردستانى 
به طول پنــج هــزار و 700 متربا عــرض 36 متر

آغاز شد.

یک واحد آلوده کننده هوا 
پلمب شد

با حکم قضائــى کارگاه تصفیه روغن در شــهرك 
رازى اســتان، به دلیل آلوده کنندگى محیط زیست 

پلمب شد.
از فعالیت یک واحد تصفیه روغن درشهرك صنعتى 
رازى که منجر  به آلودگى زیست محیطى مى شد، با 

صدور حکم قضائى جلوگیرى شد.
براى این واحد صنعتى، چندین بار اخطاریه و توصیه 
کتبى صادر شــده بود کــه به هیچ کــدام توجهى 
نکرد. به همین دلیل بــراى رفع آلودگى با همکارى

 نیروى انتظامى پلمب شد.
 بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسالمى هر اقدامى 
که تهدید علیه بهداشــت عمومى و موجب آلودگى 

محیط زیست شناخته شود ممنوع است.

خبر

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهــان گفت: توان 
عملیاتى جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهان در 

امدادرسانى هنگام سوانح باید ارتقا یابد.
محسن مؤمنى در دیدار با  مدیر و معاون منطقه اى آسیا و 
اقیانوسیه فدراسیون بین المللى صلیب سرخ و هالل احمر 
اظهار داشــت: فعالیت هاى جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان نه تنها در ایران بلکه در جهان شهره است.
وى با اشــاره به قرار گرفتن اصفهان در مرکز کشــور 
و همجوارى با 9 اســتان دیگر و نیز با توجــه به تنوع 
حــوادث و گســتردگى جغرافیایــى و جمعیت باالى 
اســتان و نیز جانشــینى و معین بودن تهــران، اظهار 

داشــت: دامنه فعالیت هاى هالل احمر استان اصفهان 
بسیار متنوع و گســترده اســت و در عین حال همواره 
توانســته به بهترین نحو ممکن پاســخگوى حوادث

باشد.
وى با بیان ضرورت گســترش ارتباطات بین بخشــى 
و تبــادل تجربه توأم بــا احترام به فرهنگ هــا افزود: 
اســتفاده از تجربیات متقابل مى تواند نقش مؤثرى در 
موفقیت برنامه ها و فعالیت ها داشــته باشــد و این امر 
به افزایش مهــارت ها، ارتقاى آمادگى و پاســخگویى 
مناســب و مؤثر بــه حــوادث و بالیا کمک شــایانى 

خواهد کرد.

رئیس پلیــس راه اصفهان با اشــاره به اســقاط هزار و 
600 خودرو در اســتان طى چهار ماه امسال گفت:تعداد 
خودروهایى که وارد چرخه ترافیکى مى شود چندین برابر 

خودروهایى است که از چرخه خارج مى شود.
ســرهنگ رضا رضایى با بیــان اینکه در تیــر ماه 19 
هزار خودرو در ســطح اســتان اصفهان تعویض پالك 
شــد، تصریح کرد: همچنین براى 15 هزار دســتگاه 

موتورسیکلت نیز تعویض پالك انجام شد.
رئیس پلیس راهور استان بیان داشت: باید توجه داشته 
باشــیم آمار تعداد خودروهایى که وارد چرخه ترافیکى 
استان اصفهان مى شود چندین برابر تعداد خودروهایى 

است که از چرخه ترافیکى این استان خارج مى شود.
وى با اشــاره به توقیف ســه هــزار و 155 دســتگاه 
موتورســیکلت در اســتان اصفهــان در چهــار ماهه 
امســال اضافه کرد: هزار و 200 نفــر از رانندگان این 

موتورسیکلت ها فاقد گواهینامه بوده اند.
سرهنگ رضایى با اشاره به اعمال قانون براى 14 هزار 
راننده موتورسیکلت در سال جارى گفت: عمده تخلف 

این افراد نداشتن کاله ایمنى بوده است.
وى همچنین به اخذ 50 فقره گواهینامه از رانندگان به 
دلیل نمرات منفى اشاره کرد و ابراز داشت: این رانندگان 

تخلفات خطر آفرین داشته اند.

1600 خودرو در اصفهان 
اسقاط شد

توان عملیاتى هالل احمر 
هنگام سوانح افزایش یابد

مخترع اصفهانى نخستین بار در دنیا، دستگاه آزمایش 
کنتور برق نیروگاه ها را ساخت.

مخترع این دســتگاه گفت: کار روى این تســت گیر از 
سال83 آغاز شــد و تا ســال89 با آزمایش در نیروگاه 
هاى بزرگ کشــور زیر نظر مراجع تأییدکننده به نتیجه 
نهایى رسید و در ســال2017 با پیگیرى هاى معاونت 
فناورى ریاســت جمهورى تأییدیه مراجــع جهانى را 

دریافت کرد.

حسن یزدى نیا گفت: کنتور هاى برق گیر در ورودى و 
خروجى پست هاى فشار قوى در نیرو گاه ها به عنوان سپر 
دفاعى ولتاژ ناشى از کلید زنى، سوئیچینگ و صاعقه عمل 
مى کنند و تا به حال دستگاهى براى تست این کنتورها در 

دنیا ساخته نشده بود.
وى افــزود: در این کنتورها که به صورت پک و بســته 
ساخته مى شوند، صحت عملکرد بسیار با اهمیت است 

و دستگاه جدید اختراع شده این وظیفه را بر عهده دارد.

فاز سوم شهر جدید بهارستان در حال آماده سازى است 
و به زودى در فضاى 180 هکتارى در اختیار شهروندان 

قرار مى گیرد.
 مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با اشاره 
به اینکه تصویب طرح تفصیلى اراضى فاز سوم بهارستان 
از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این شرکت طى 
یکسال اخیر بوده است، تصریح کرد: فعالیت آماده سازى 
این فاز نیز آغاز شده است و به زودى در اختیار شهروندان 

قرار مى گیرد.
محمد رضا احمدى، با بیان اینکه فاز سوم بهارستان در 
فضاى 180 هکتارى آماده سازى مى شود، گفت: ما در 
آماده ســازى این فاز جانمایى مراکز مختلف آموزشى، 

فرهنگى و مذهبى را نیز مورد توجه قرار داده ایم.
وى در ادامه با اشــاره به طراحى و اجراى ایستگاه هاى 
مترو بهارســتان و به ویژه در نقطه برخورد با ایســتگاه 
راه آهن ابراز داشــت: این پروژه به خوبى و با مدیریت 
قوى با همکارى شرکت راه آهن استان اصفهان انجام 

شده است.
احمدى در ادامه با اشاره به اینکه اشتغالزایى و خارج کردن 
شهر بهارستان از حالت خوابگاهى نیز در دستور کار ویژه 
قرار گرفته است، افزود: در این راستا در منطقه بهارستان 
زمین 570 هکتارى براى این مهم مورد توجه قرار گرفته 
است و طى دو سه ســال آینده با عنوان شهرك صنعتى 

جنوب اصفهان راه اندازى خواهد شد.

وى همچنین با اشاره به بسته شدن پرونده مسکن مهر 
بهارستان افزود: تنها 240 واحد مســکن مهر به دلیل 

مشکالت ثبتى هنوز بهره بردارى کامل نشده است.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با اشاره به اینکه در 
سال جارى چهار هکتار به فضاى سبز بهارستان افزوده 
مى شود، تصریح کرد: همچنین در مسکن مهر 10 واحد 
آموزشــى را در دســتور کار داریم که تاکنون پنج واحد 
تحویل شده است و تا پایان سال همه واحدها تحویل مى 
شود. وى با اشاره به اینکه متروى بهارستان با پیشرفت 
80 درصدى محقق شده است، افزود: 50 میلیارد تومان 
در این زمینه هزینه کرده ایم و منتظر اعتبارات دولتى در 

این زمینه هستیم.

به زودى در فضاى 180 هکتارى ؛

فاز سوم شهر بهارستان 
در اختیار شهروندان قرار مى گیرد

سخنگوى منتخبان پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: با جمع بندى برنامه ها و مصاحبه ها و رأى 
گیرى دوباره، آخر هفته جارى لیست چهار نفره شهردارى 

اصفهان نهایى مى شود.
فتح ا...معین اظهار داشت: لیست هشت نفره اعالم شده، 
برنامه هاى اجرایى خود را براى اداره شــهر ارائه داده اند 
و برخى از این اســامى در گفتگو و مصاحبه حضورى با 
اعضاى شوراى شهر نیز شــرکت کرده اند تا از این بین، 
شایسته ترین فرد به عنوان شهردار اصفهان انتخاب شود.

وى افزود: روند مصاحبه حضورى در حال انجام است و 
هنوز مصاحبه با همه اعضا به اتمام نرسیده است و به لطف 
خدا آخر هفته جارى با جمع بندى برنامه ها و مصاحبه ها 
و رأى گیرى دوباره، لیست چهار نفره نهایى و مشخص 
شده و شــهردار اصفهان از بین این لیســت چهار نفره 

انتخاب خواهد شد.
خاطرنشان مى ســازد ســوابق گزینه هاى پیش روى 

کلیددارى اصفهان به شرح زیر است:
■  مهدى ابطحى، معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه 

صنعتى اصفهان و دانشیار، عضو هیئت علمى دانشگاه 
صنعتى اصفهان.

■ مهدى جمالى نژاد ، شــهردار فعلى اصفهان از ســال 
94 تاکنون و معــاون عمرانى اســتاندارى اصفهان در 

دولت دهم.
■ على جوادى، شهردار اسبق اصفهان و معاون توسعه 

منابع انسانى وزارت جهاد کشاورزى.
■ سید محمود حســینى، استاندار اســبق اصفهان و 

سیستان و بلوچستان در دولت اصالحات.
■ سید رضا عقدایى، معاون سیاسى و امنیتى استاندارى 

اصفهان.
■ مهدى فاتحى، رئیس شــوراى راهبردى شهرهاى 

جدید کشور و شهردار بهارستان.
■ حجــت ا...  میرزایى، معاون امــور اقتصادى وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعى.
■ قدرت ا... نوروزى، عضو هیئــت علمى و مدیر گروه 
حقوق دانشــگاه اصفهان و فرماندار اصفهان در دولت 

اصالحات.

رئیس سازمان دانش آموزى استان اصفهان گفت: هدف 
اصلى سازمان دانشجویى از برگزارى اردوها تربیت دانش 
آموزان است و در این راستا از پتانسیل هاى سازمان دانش 
آموزى کشــور اســتفاده مى کند تا تعداد دانش آموران 

بیشترى را در اردوها شرکت دهیم.
عباس زهیرى با اشــاره به اینکه در سال جارى نگرش 
ســازمان دانشــجویى در برگزارى اردوها فراهم شدن 
زمینــه اى بــراى تنفس زدایى اســت، گفــت: هدف 
اصلى ســازمان دانشــجویى از برگزارى اردوها تربیت

 دانش آموزان اســت و در این راســتا از پتانسیل هاى 
ســازمان دانــش آمــوزى کشــور اســتفاده مى کند 
تا تعداد دانش آموران بیشــترى را در اردوها شــرکت

 دهیم.
وى با اشــاره به اینکه در اردوهاى سال جارى، کشور به 
پنج قطب تقسیم شده اســت و 16 هزار دانش آموز در 
اردوها شرکت مى کنند، اضافه کرد: یکى از قطب هاى 
تعیین شده استان اصفهان اســت که پذیراي سه هزار 

دانش آموز است.

انتخاب شهردار به مرحله نیمه نهایى رسید

شرکت 16 هزار دانش آموز در اردوهاي تابستانی

اختراع دستگاه تست و کنترل برق گیر نیروگاه ها 

رئیس مجلس شــوراى اســالمى شــهادت «محسن 
حججى» رزمنده اصفهانى مدافع حرم به دست نیروهاى 

تکفیرى داعش را تسلیت گفت.
على الریجانى با انتشار تصویرى در حساب اینستاگرامى 
خود، شهادت «محسن حججى» رزمنده مدافع حرم را به 

خانواده این شهید سرافراز تسلیت گفت.
متن پیام رئیس مجلس شوراى اســالمى به شرح زیر 

است:
«شهادت رزمنده سرافراز مدافع حرم ، محسن حججى 
به دســت نیروهاى تکفیرى داعش، بــار دیگر خوى 

وحشیگرى این ددمنشان را به تصویر کشید.
شهید بزرگوارى که در راه مبارزه با متجاوزان کوردل به 
حریم اسالم و اهل بیت(ع)، سرافرازانه به سید الشهدا(ع) 
اقتدا کرد. براى خانواده این شــهید عزیز، صبر و اجر از 

درگاه خداوند مسئلت دارم.»
شهید « محسن حججى » یکى از نیروهاى لشکر زرهى 
8 نجف اشرف و اهل نجف آباد  بود که از او فرزندى دو 

ساله به یادگار مانده است.

رئیس مجلس 
شهادت رزمنده اصفهانى را تسلیت گفت

عبدالوهاب سهل آبادى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
گفت: اتاق بازرگانى با شــعار اتاق بــراى همه و همه 
براى نجــات اقتصــاد در ترویج صنعت گردشــگرى 
در اصفهــان از هیــچ فعالیتــى فروگــذار ى نخواهد

 کرد.
وى مهمتریــن موضوع گردشــگرى را برند شــهرى 
اصفهان عنوان کرد و گفت: انتخاب برند شــهرى پس 
از دو سال فعالیت پیگیر توســط کمیسیون گردشگرى 
و برند شــهرى اتاق صورت گرفت و به زودى رونمایى

مى شود.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با تأکیــد بر این نکته که 
استان اصفهان دیگر کشش ایجاد کارخانه ندارد،گفت: 
صنعت گردشــگرى به عنوان مزیت استان مورد توجه 

فعاالن اقتصادى و مسئولین دولتى قرار گرفته است.
وى گردشــگرى ســالمت را یکى دیگر از مزیت هاى 
اصفهان برشمرد و گفت:کشــورهاى عربى و اسالمى 
مــى تواند کشــورهاى هدف گردشــگرى ســالمت 
اصفهان شــوند و بــا راه اندازى  شــهرك ســالمت
 مى توان گردشــگران قابل توجهى در این زمینه جذب 

کرد.
سهل آبادى خواستار استفاده از فرصت هاى پیش آمده 
براى استان توسط فعاالن اقتصادى شد و گفت:استان 
اصفهان بیشــترین مالیات را در بین استان ها پرداخت
 مى کند و بیشــترین نرخ بیــکارى را دارد و چنانچه از 
پتانسیل هاى استان استفاده شود شــاهد کاهش نرخ 

بیکارى  خواهیم بود.

برند شهرى اصفهان به زودى رونمایى مى شود

اســتاندار اصفهان با اشــاره به وجــود 370 طرح قابل 
واگذارى و 180 طرح آماده واگذارى به بخش خصوصى 
گفت: اقدامات اولیه براى این واگذارى ها صورت پذیرفته 

و مقدمه واگذارى 67 پروژه نیز انجام شده است.
رســول زرگرپور با اشــاره به انتقادات خود در نشست 
مشترك اســتانداران و اعضاى شــوراى گفتگو دولت 
و بخش خصوصى نســبت به عدم پیگیــرى و اجراى 
مصوبات ملى که در شــوراى اســتان ها بــه تصویب
 مى رسد، اظهار داشت: دولت متعهد شده که ظرف 30 
روز مصوبات شــوراى گفتگوى اســتان ها را در هیئت 
دولت بررسى کند تا مصوبات ملى هم ضمانت اجرایى 

داشته باشد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه شوراى گفتگوى دولت 
و بخش خصوصى اصفهان براى ســومین سال متوالى 
رتبه اول کشــورى را کســب کرد، تأکید کرد: مقاومت 
واگذارى طرح هــاى نیمه تمام دولتى بــه بخش غیر 
دولتى براى فعال کردن و بهره بردارى از آنها که از جمله 
محورهاى اقتصاد مقاومتى به شــمار مى رود در سال 
گذشته به دلیل تعدد دســتورالعمل ها و راهکارها با فراز 
و نشیب هایى روبه رو شــد که در نهایت منجر به توقف

 کار شد.
وى ادامه داد: اتاق بازرگانى با انتخاب یک مســئول در 

پیگیرى واگذارى این طرح ها مشارکت کرد .
زرگرپور با اشــاره به وجود 370 طرح قابــل واگذارى 
و 180 طــرح آمــاده واگــذارى به بخــش خصوصى 
گفت: اقدامــات اولیه بــراى این واگذارى هــا انجام 
شــده و مقدمــه واگــذارى 67 پــروژه نیــز انجــام

شده است.
استاندار اصفهان ادامه داد: براى سال جارى پیش بینى 
شده که 160 پروژه دیگر واگذار شود و با توجه به اینکه 
استان اصفهان بیشترین تعداد واگذارى طرح ها را دارد 
باید نسبت به عملکرد سال گذشته، فعالیت هاى خود را 

چند برابر کنیم.

با توجه به اینکه روابط عمومى شهردارى اصفهان امکانات 
پخش زنــده اینترنتى را دارد، پس از پخش زنده نشســت 
منتخبان شــوراى شــهر تهران، اصحاب رسانه اصفهان 
هم منتظر تحقق وعده شــفافیت شوراى شهر پنجم براى 
اطالع رسانى مناســب محتواى جلســه ارائه برنامه هاى 

گزینه هاى شهردارى اصفهان به مردم هستند.
 با تغییر شوراى اسالمى شــهر تغییر در شهردارى و شیوه 
مدیریت شهر امرى طبیعى به نظر مى رسد، در شهر اصفهان 
هم بعد از انتخابات 29 اردیبهشت 13 نفرى که براى نشستن 
بر کرسى هاى شوراى شهر انتخاب شدند همین رویه را در 
پیش گرفتند و احتمال این زیاد است که مردم دیر یا زود شاهد 

تحوالتى در مدیریت شهر اصفهان باشند.
شوراى اســالمى شــهر در دوره پنجم هنوز کار خود را به 
صورت رسمى شروع نکرده است اما منتخبان شوراى پنجم 
روال تغییر در مدیریت شهر را در پیش گرفته است و در حال 

بررسى گزینه ها براى شهردارى اصفهان هستند. 

طبق روند انتخاب شــهرداران گزینه هــاى نهایى براى 
شهردارى اصفهان موظف خواهند بود که برنامه هاى خود 
را براى اعضاى شوراى شهر ارائه دهند تا گزینش از بین این 

افراد صورت گیرد.
در همین بین نکته قابل توجه این بوده که لزوم شفافیت در 
نحوه انتخاب شهردار اصفهان براى مردم اصفهان بر همگان 
واضح اســت و یکى از برنامه هاى اصلــى همه منتخبان 
شوراى اسالمى شــهر در دوره پنجم اعالم شده و بارها در 
اعالم مواضع و فعالیت هایشان در شبکه هاى اجتماعى بر 

آن تأکید کرده اند.
در این بین در جلسه منتخبان شــوراى شهر پنجم تهران 
مصوب شد که هر کدام از گزینه هاى شهردارى تهران در 
یک جلسه دو ســاعته در حضور منتخبان شوراى پنجم و 
خبرنگاران به دفاع از برنامه هاى خود بپردازند و همچنین این 
جلسات به صورت آنالین براى مالحظه شهروندان پخش 
مى شود که این اتفاق رخ داد و اظهارات گزینه هاى تصدى 

شهردارى تهران بازتاب مناسبى در رسانه ها داشت.
با توجه به اینکه روابط عمومى شهردارى اصفهان و شبکه 
اطالع رسانى شهر امکانات پخش زنده اینترنتى دارند، پس 
از پخش زنده نشست منتخبان شــوراى شهر تهران براى 
اعالم برنامه گزینه هاى شهردارى، اصحاب رسانه اصفهان 
هم منتظر تحقق وعده مکرر شفافیت شوراى شهر پنجم 
اصفهان براى اطالع رسانى مناســب محتواى جلسه ارائه 

برنامه هاى گزینه هاى شهردارى اصفهان به مردم هستند.

وجود 370 طرح قابل واگذارى به بخش خصوصى در استان

وعده شفافیت شوراى شهر پنجم به مردم اصفهان محقق مى شود؟

سخنگوى منتخبان شوراى شهر اصفهان: آخر هفته جارى  لیست 4 نفره شهردارى 
اصفهان نهایى مى شود
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مزایده
شماره نامه: 9610116881100267 شماره پرونده: 9509986836200286 شماره بایگانى شعبه: 
960985 آگهى مزایده اموال منقول اجراى احکام شــعبه 11 (2 سابق) دادگاه خانواده اصفهان در 
نظر  دارد درخصوص پرونده کالســه 960985 اجرایى شــعبه 11 اجراى احکام دادگاه خانواده له 
خانم صدیقه زمانى فرزند قاســمعلى علیه آقاى محمد شــکارى بادى فرزند علیرضا به خواســته 
مطالبه مهریه به میزان ده ممیز صد و نود پنج صدم ســکه معادل مبلغ 120000000 ریال (قیمت 
کارشناسى شده خودرو) در حق محکوم لها جلسه مزایده اى جهت فروش خودرو پراید برگزار نماید: 
مورد مزایده عبارت است از یک دستگاه ســوارى خودرو پراید به شماره انتظامى 283ط17 ایران 
23 مدل 88 نقره اى متالیک شماره موتور 3154544 و شماره شاسى 1412288344446 و طبق 
نظر کارشناس که مصون از اعتراض باقى مانده اســت خودرو موصوف از لحاظ بدنه و موتور سالم 
درب موتور زدگى دارد صندوق عقب تورفتگى دارد گلگیر جلو ســمت چپ زدگى دارد گلگیر عقب 
سمت راست زدگى دارد الستیک ها 60 درصد ســالم داراى بیمه نامه میباشد تودوزى شیشه ها و 
چراغها ســالم لذا با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن نوع، مدل، سیستم، رنگ، و نوع پالك 
انتظامى و با نگرش به وضعیت اطاق و شاســى، زیر و بند، گیربکس، جلوبندى، تودوزى و صندلى 
و تزئینات، شیشه ها و الستیک ها و ســایر قســمت هاى خودرو در حال حاضر ارزش ششدانگ 
خودرو 120000000 ریال ارزیابى گردیده است. متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از فروش در محل 
پارکینگ تمرکزى جنوب واقع در نرسیده به بهارستان دوربرگردان جاده قلعه شور از خودرو مذکور 
دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 96/6/15 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح در دفتر 
این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجمع اجراى احکام حقوقى، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. 
فروش از مبلغ ارزیابى شــروع و برنده کسى خواهد بود که پیشــنهاددهنده باالترین قیمت بوده و 
حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید.  م الف: 10507 
مشفقى- دادورز شعبه 11 اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع قضائى شماره 2)/4/342
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف1- برابر رأى شماره 139660302023000501 مورخ 1396/4/31 آقاى محمد جواهرى 
کوپائى به شــماره شناســنامه 2838 کدملى 5658868637 صادره از کوهپایه فرزند على اصغر 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت ششدانگ 170/27 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 9 فرعى از 5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث 

از مرحوم على اصغر مى باشد.
ردیف2- برابر رأى شــماره 139660302023000502 مــورخ 1396/4/31 آقاى محمدمهدى 
جواهرى کوپائى به شماره شناســنامه 1379 کدملى 1286439541 صادره از اصفهان فرزند على 
اصغر نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت ششدانگ 170/27 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 9 فرعى از 5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم 

االرث از مرحوم على اصغر مى باشد.
ردیف3- برابر رأى شــماره 139660302023000503 مورخ 1396/4/31 خانم مهناز جواهرى 
کوپائى به شماره شناسنامه 89 کدملى 5659087061 صادره از کوهپایه فرزند على اصغر نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 170/27 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 9 فرعى از 5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم 

على اصغر مى باشد.
ردیف4- برابر رأى شماره 139660302023000504 مورخ 1396/4/31 خانم محبوبه جواهرى 
کوپائى به شماره شناســنامه 47471 کدملى 1281571636 صادره از اصفهان فرزند على اصغر 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 170/27 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 9 فرعى از 5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث 

از مرحوم على اصغر مى باشد.
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/5/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 21 /1396/5 م الف: 

13700 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/5/272
اجراییه

شماره 951410 به موجب رأى شماره 9609976797900129 تاریخ 96/1/29 حوزه 45 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیها 1- على کرمبندى نشانى: 
اصفهان خ معراج- شــهرك غدیر گلســتان 12- پ 17، 2- فضل اله طالبیان نشانى: اصفهان خ 
آل خجند- خ شکیب- ك مســعود پ 40، 3- محمدعلى الماســى مجهول المکان 4- مرتضى 
آقاعلیان دستجردى نشــانى: اص فهان- دســتگرد برخوار بلوار توحید- ك مدینى- ك 15 شعبان 
محکوم اســت به: پرداخت به نحو تضامنى خواندگان به پرداخــت مبلغ 44/119/348 ریال بابت 
اصل خواسته و 2/242/980 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تأخیر در تأدیه طبق ماده 5 قرارداد فى مابین به شمارة 921826543/10 مورخ 92/9/12، از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 95/10/18 لغایت اجراى حکم (وصول) نسبت به مبلغ 44/119/348، در حق 
محکوم له بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى با وکالت محمود ســنجرى نشــانى: اصفهان- خ 
امام خمینى- خ شریف شرقى- ك 35- شهید رفیعیان- پ 194 و نیم عشر حق االجراء. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14441 شــعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/524
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100369201821 شماره پرونده: 9409980350400299 شماره بایگانى 
شعبه: 950941 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: راضیه ربیعى مهر فرزند عسگر نشانى: اصفهان- خ 
چهارباغ عباسى- کوچه سینما ســپاهان پ 5- فعًال مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/07/11 
سه شنبه ساعت: 11:00 محل حضور: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه 
هاى تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص دعوى ابراهیم رضائیان خوراسگانى و حسین قضاوى 
خوراسگانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 

14470  شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان/5/540
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106837403260 شــماره پرونده: 9609986837400594 شــماره 
بایگانى شعبه: 960616 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حســین چوبدارى فرزند محمد کدملى: 
3111023087 نشانى: اصفهان- خ مشــتاق دوم- خ بازارچه- ك انصار المهدى- پ 72 (فعًال 
مجهول المکان میباشند) تاریخ حضور: 1396/07/01 شنبه ساعت: 8:30 محل حضور: اصفهان- 
خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان- طبقه 
سوم- اتاق 335 درخصوص دعوى سمیه برکت خوراســگانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 14566 شــعبه 13 دادگاه خانواده شهرستان  

اصفهان/5/541
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106837403262 شماره پرونده: 9609986837400596 شماره بایگانى 
شعبه: 960618 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: امید محنت نشــانى: اصفهان- خ رباط دوم- خ 
گل محمدى بعد از مســجد النبى پ 13 (فعًال مجهول المکان) تاریخ حضور: 1396/07/01 شنبه 
ســاعت: 9:00 محل حضور: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق 335 درخصوص دعوى هاجر محمدى  به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 14565 شعبه 13 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان/5/542
ابالغ وقت رسیدگى

شماره دادنامه: 9610100351304224 شماره پرونده: 9609980351300209 شماره بایگانى 
شعبه: 960246 خواهان اسماعیل چاوشــى فرزند ابراهیم بطرفیت حسن هارونى فرزند رضاقلى 
و مجید شریف فرزند محمدعلى بخواســته مطالبه خسارت و تســلیم میبیع دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساخمان دادگسترى کل استان اصفهان- 
طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 960998035130209 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
ان 1396/06/28 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده/ 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: 14575 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/547
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106837403283 شماره پرونده: 9609986837400606 شماره بایگانى 
شعبه: 960628 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: هادى حسینى فرزند اقبال نشانى: مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1396/07/01 شنبه ساعت 9:30 محل حضور: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه سوم- اتاق 335 در خصوص 
دعوى ربابه توحیدى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 14564 شعبه 13 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان /5/550
مزایده

شماره نامه: 9610116880601565 شماره پرونده: 9409983731500077 شماره بایگانى شعبه: 
960169 آگهى مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى شعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اى درخصوص پرونده اجرایى کالســه 960169 ج/6 له محمد فالحــى و علیه مجید و جواد عمو 
تقى مبنى بر مطالبه مبلغ جمعا 358/445/000 ریــال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى به موجب نیابت واصله از اجراى احکام شهرســتانهاى نجف آباد و خمینى شهر در 
تاریخ 96/6/4 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 
جهت فروش اموال توقیفى زیر که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانى شهرك صنعتى محمودآباد خیابان شماره 20 سنگبرى سجادنزد 
حافظ اموال جواد عمو تقى مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهــاى آن صورت خواهد گرفت 
و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیســت اموال مورد مزایده: 1. یک دستگاه 
طولى بر سنگ (حکمى بر) با عرض نوار یک مترى کال ســاخت ایران (بدون مشخصات سازنده) 
داراى الکتروموتور چینى بقدرت 30 کیلووات بانضمام تابلو برق و تجهیزات مربوطه نصب شــده و 
در حال کار به ارزش 72/000/000 ریال 2. یک دستگاه ساب سنگ دوازده کله با دوازده دستگاه 
الکتروموتور چینى به قدرت هر کدام 5/7 کیلووات و دوازده ســاب الکتروموتور گریبکس حرکتى 
کال ساخت ایران (بدون مشخصه سازنده) با تابلو برق و تجهیزات مربوطه و نصب شده در حال کار 
به ارزش 413/000/000 ریال م الف: 14535 منصورى- دادورز شعبه ششم اجراى احکام مدنى 

اصفهان (ویژه نیابت)  /5/552
 مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرادى کالسه 960612 ج/13 له الهه شهسوارى و علیه عیاس نورى و شهربانو 

شهسوارى مبنى بر مطالبه مهریه ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در روز دوشنبه مورخه 1396/6/13 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 3 دانگ از شــش دانگ پالك ثبتى 1070 فرعى از 14916 
بخش 5 ثبت اصفهان ملکى مشــاع آقاى نعمت اهللا نورى با کاربرى مسکونى به نشانى مندرج در 
نظر کارشناس که ذیًال درج شده اســت که اکنون در تصرف مالکانه وراث مرحوم نعمت اهللا نورى 
میباشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبیــن خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به 
نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با ســپردن 10٪ قیمت پایه به حساب 2171290210008 
در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت هزینه هــاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: احترامًا بازگشت به پرونده کالسه 960612 درخصوص 
ارزیابى ملک اینجانب پس از مطالعه پرونده در معیت محکوم له خانم شهســوارى نسبت به بازدید 
ملک به آدرس اصفهان، بلوار بعثت، کوچه فردوسى، کوچه ابوذر، کوچه نگین پالك 7 و 21 اقدام 
و گزارش کارشناسى به شرح ذیل به استحضار میرساند: مشخصات ثبتى ملک: با عنایت به اظهار 
خانم شهسوارى مبنى بر در اختیار نداشتن سند مالکیت تصویر قباله سند قطعى غیرمنقول به شماره 
27741 (بدون تاریخ) دفتر اسناد رسمى 186 ثبت اصفهان ارائه نمود طبق آن تمامت سه دانگ از 
شش دانگ قطعه زمین پالك 1070 فرعى مجزى شده از شماره 5 فرعى از 14916 اصلى بخش 
پنج اصفهان بنام آقاى نعمت اهللا نورى فرزند عباس انتقال قطعى گردیده است. چون جهت تعیین 
حدود شش دانگ نیاز به مشخصات مندرج در سند بود با مجوز آن مرجع محترم قضایى به اداره ثبت 
اسناد شمال اصفهان مراجعه و طبق سوابق ثبتى حدود شش دانگ بدین شرح تعریف گردیده است: 
حدود ملک شــماًال 7/5 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست شــرقًا 20/14 متر دیوار به دیوار 
پالك 1069 جنوبا 7/5 متر درب و دیواریست به کوچه منسده بن بست غربًا 20/13 متر دیوار پالك 
1071 و به مساحت 150/97 مترمربع. مشــخصات ملک: ملک فوق داراى عرصه اى به مساحت 
151 مترمربع و اعیانى حدود 209 مترمربع میباشــد قدمت اعیانى حدود 25 سال بوده و با مصالح 
بنایى دیوارهاى باربر اجرى و ســقف تیرریزى شده با آهن و طاق ضربى ساخته شده است و داراى 
یک طبقه (همکف) و زیرزمین مسکونى و یک انبارى واقع در سرپله و فاقد پارکینگ مسقف میباشد 
اعیانى در شمال ملک بنا گردیده و از سمت شــمال با یک درب نفر رو و از سمت جنوب (حیاط) با 
یک در بزرگ به گذرهاى 6 مترى ارتباط دارد طبقه همکف داراى هال و پذیرایى آشپزخانه (اپن) 
با کابینت (ام دى اف) دو خواب سرویس بهداشــتى و حمام میباشد دیوار و سقف اطاقها و پذیرایى 
با بلکا پوشیده شــده و کف آنها با موزاییک فرش شده اســت در اتاقها چوبى با چهارچوب فلزى و 
پنجره هاى آنها و پذیراى پروفیل آهنى وآلومینیوم مى باشد طبق اظهار محکوم له طبقه زیرزمین 
داراى یک خواب هال سرویس بهداشتى حمام و آشپزخانه محصور و با کابینت فلزى میباشد دیوار 
و ســقف ها رنگ آمیزى و فاقد گچ برى و کف اطاق و هال موزائیک فرش شده است. (شایان ذکر 
است دو مرتبه جهت بازدید زیرزمین مراجعه شــد و به دلیل اجازه ندادن و امتناع از باز نمودن درب 
توسط ســاکنین بازدید میسر نگردید.) سیستم گرمایش و سرمایشــى بخارى آبگرمکن دیوارى و 
کولر آبى اســت داراى دو خط تلفن دو کنتور برق تک فاز آب و گاز مى باشد. نظریه کارشناسى: با 
عنایت به مراتب فوق کیفیت و قدمت بنا موقعیت ملک و بررســى و تحقیق محلى بعمل آمده و در 
نظر داشتن عوامل موثر در ارزیابى و انشعابات ملک ارزش آن به شرح زیر ارزیابى و اعالم نظر مى 
گردد: 1- ارزش عرصه ملک به مساحت 151 مترمربع به مبلغ 2/718/000/000 ریال 2- ارزش 
کلیه انشــعابات و اعیانى ملک به مبلغ 200/000/000 ریال جمع کل ارزش شش دانگ عرصه و 
اعیان و انشــعابات مربوطه به مبلغ 2/918/000/000 ریال و ارزش سه دانگ مشاع شش دانگ 
به مبلغ 1/459/000/000 ریال میباشــد. م الف: 14471 منصورى-  دادورز اجراى احکام مدنى 

اصفهان /5/554
ابالغ رأى

کالسه پرونده 960195 مرجع رسیدگى: شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ خواهانها: 
کمال حاجچى کریمان اصفهان خ نشاط کوچه مسجد قصر منشى (13) کوچه شهید سیالنى پالك 
1 خوانده/ خواندگان: ابراهیم صفرنژاد شاد مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مینماید. 
راى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى کمال حاجى کریمان به طرفیــت ابراهیم صفرنژاد 
شــاد به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال 75/000/000 ریال وجه چک به شماره 
625631- 93/8/25 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتادو پنج میلیون ریال 75/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 119/750 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف (93/8/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 
الف: 14551 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /5/555

ابالغ رأى
کالسه پرونده 902/95 شــماره دادنامه 200- 96/2/28 مرجع رســیدگى: شعبه 52 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: شرکت صنایع سیمان مدائن نشــانى: اصفهان خ توحید میانى روبروى 
بانک پاسارگاد بن بست نیلوفر پ 2 طبقه دوم وکیل: على اشرف رحیمى نشانى: اصفهان چهارباغ 
باال مرکز تجارى کوثر فــاز 2 طبقه 2 واحد 833 خوانده: علیرضا مؤذنى نشــانى: اتوبان چمران خ 
آل محمد بلوار نبوت ك بهار پ 817 خواســته: مطالبه مبلغ 66/440/000 ریال چک به شــماره 
147/4594930 مطلق خســارات قانونى و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مینماید: راى 
قاضى شورا: درخصوص دعوى شرکت صنایع سیمان مدائن با وکالت على اشرف رحیمى به طرفیت 
علیرضا موذنى به خواسته مطالبه مبلغ 66/440/000 ریال وجه چک به شماره ى 147/459493 به 
عهده ى بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد واین که خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که 
مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 66/440/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/866/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و هزینه نشر آگهى و  خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسیدچک موصوف (95/1/30) تاتاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 14456 شعبه 52 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/556
ابالغ رأى

کالسه پرونده 952/95 شماره دادنامه 960997679790303- 96/2/16 مرجع رسیدگى: شعبه 45 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على فروغى با وکالت مع الواسطه محمدرضا کیانى نشانى: 
اص خ پروین ابتداى خ 7 تیر مجتمع ادارى ســایروس ط دوم واحد 5 وکیل: مهرالســادات سیرى 
دستجردى نشانى: اص چهارراه شــیخ صدوق ابتداى شیخ صدوق شمالى جنب چاپ ندا ساختمان 
384 طبقه دوم خوانده: مهدى زاغیان نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 37 فقره حواله 
بارگیرى آجر جمعًا به مبلغ 153/000/000 ریال به انضمام تأخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید: 
راى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى على فروغى به وکالت مع الواسطه آقاى محمدرضا کیانى 
با وکالت خانم مهرالسادات سیرى دســتجردى به طرفیت آقاى مهدى زاغیان به خواسته مطالبه 
وجه 37 فقره حواله بارگیرى آجر جمعًا به مبلغ 153/000/000 ریال به انضمام تاخیر تادیه و هزینه 
دادرســى، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان مبنى بــر اینکه اعالم مى نماید 
طى حواله هاى ارائه شــده خوانده مبلغ 153/000/000 ریال بابت خرید آجر بدهکار مى باشد که 
از پرداخت آن امتناع مى ورزد شورا نظر به مدارك ارائه شده و استماع شهادت شهود و ارجاع امریه 
کارشــناس محترم دادگســترى و اعالم نظریه که از هرگونه اعتراض مصون مانده و با عنایت به 
اینکه خوانده در جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل ومدرکى که دال بر تکذیب ادعاى 
خواهان باشد به شــعبه ارائه ننموده اســت دعوى خواهان را مقرون بر صحت تشخیص داده و به 
استناد مواد 198  و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 153/000/000 ریال بابت اصل خواسته و تأخیر تادیه از تاریخ 1395/5/30 و پرداخت مبلغ 
6/720/000 ریال بابت هزینه دادرسى و کارشناسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد. راى صادره غیابى و مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و به مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف: 14459 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /5/557
ابالغ رأى

کالسه پرونده 49/96 شماره دادنامه 9609976805200536 مرجع رسیدگى: شعبه 52 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى فیض آثار: خ شیخ صدوق شمالى 
مدیریت امور شــعب بانک ملت وکیل: داود نیکنام نشــانى: اصفهان چهارباغ عباسى جنب سینما 
خانواده مجتمع میهن طبقه دوم خواندگان: 1- هادى حسینى 2- علیرضا حیدریان 3- غالمحسین 
فرهادیه هر سه مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 124/500/000 ریال بابت قرارداد بانکى و 
خسارت تاخیر تادیه روزانه 76/832 از زمان تقدیم دادخواست و مطلق خسارات قانونى گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید: 
راى قاضى شورا: درخصوص دعوى بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى فیض آثار با وکالت 
داود نیک نام به طرفیت 1- هادى حسینى 2- علیرضا حیدریان 3- غالمحسین فرهادیه به خواسته 
مطالبه مبلغ 124/500/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى و خسارت تاخیر تادیه طبق 
قرارداد بانکى به صورت روزشــمار روزانه 76/832 از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم 
با توجه به محتویات پرونده مبنى بر قرارداد بانکى که به امضــاى خواهان و خوانده ردیف اول به 
عنوان وام گیرنده و خوانده هاى ردیف دوم و ســوم به عنوان ضامن و قبول متن قرارداد اظهارات 
وکیل خواهان در صورت جلسه مورخ 96/4/18 عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونى و عدم 
ارسال الیحه دفاعیه شورا دعوى مطروح را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198، 515، 519، 
522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
124/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/307/500 ریال بابت هزینه دادرسى حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بصورت روزشــمار روزانه به مبلغ 76/832 ریال از تقدیم 
دادخواست 96/1/17 لغایت اجراى حکم و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمایــد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

14468 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /5/558
ابالغ رأى

کالسه پرونده 96-46/ش51 شماره دادنامه 621- 96/4/31 مرجع رسیدگى: شعبه پنجاه و یکم 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى فیض آثار نشــانى: 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالى مدیریت امور شــعب بانک ملت طبقه دوم اداره حقوقى وکیل: داود 
نیکنام نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى جنب ســینما خانواده مجتمع میهن طبقه دوم خواندگان: 
1- ســلمان ابراهیمى 2- محمدمهدى سلطانى نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 
136/700/000  ریال به انضمام کلیه خســارات دادرســى تأخیر تادیه قــرارداد بانکى به صورت 
روزشمار روزانه 57/750 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 

شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید: راى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى آقاى داود نیکنام به وکالت از بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى فیض آثار به طرفیت 
خواندگان 1- آقاى ســلمان ابراهیمى فرزند نادعلى 2- آقاى محمدمهدى سلطانى فرزند کریم به 
خواسته مطالبه مبلغ 136/700/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ مندرج در قرارداد بانکى 
به صورت روزشمار روزانه 57/750 ریال از زمان تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه به قرارداد مرابحه شماره 93622743/02 مورخ 93/6/13 ارائه شده توسط 
وکیل خواهان که امضاء خواندگان به عنوان مشــترى و متعهد در ذیــل آن وجود دارد و اظهارات 
وکیل خواهان در جلسه رسیدگى و شرح دادخواســت مبنى بر اینکه خوانده ردیف اول طى قرارداد 
مرابحه ابرازى اقدام به خذ تسهیالت از بانک موکل نموده و خوانده ردیف دوم نیز با امضاء در ذیل 
قرارداد مرابحه ابرازى و طى تعهدنامه مورخ 93/6/13 کلیه خســارات مربوطه را براساس قرارداد 
بانکى به صورت پرداخت تضامنى تضمین نموده اســت و اینکه خوانده ردیف اول از ایفاء تعهدات 
خود امتناع نموده و طبق اعالم بانک موکل میزان بدهى خواندگان تا زمان تقدیم دادخواست مبلغ 
136/700/000 ریال مى باشد که نامبردگان تاکنون از پرداخت آن على رغم مطالبه از سوى بانک 
خوددارى نموده اند و خسارت تأخیر تأدیه قراردادى 21٪ مانده بدهى براى هر سال که به صورت 
روزشــمار روزانه 57/750 ریال مى باشــد واینکه خواندگان على رغم ابالغهاى قانونى در جلسه 
رســیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز ارائه ننموده اسند فلذا شــورا با عنایت به جمیع محتویات 
پرونده با اســتناد به ماده 10 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368 مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و ماده 15 قانون اصالح قانون عملیات بانکى بدون ربا و مواد 10 و 230 قانون مدنى 
و 198 و 519 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنى مبلغ 
136/700/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/542/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر 
تأدیه قراردادى از قرار روزانــه مبلغ 57/750 ریال از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/1/20 تا تاریخ 
وصول و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و پس از مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 
الف: 14467 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/5/559

ابالغ رأى
کالسه 50/96 شماره دادنامه: 9609976805200535 مرجع رســیدگى: شعبه 52 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى فیض آثار به نشانى: شیخ صدوق 
شمالى مدیریت امور شــعب بانک ملت وکیل: داود نیک نام نشــانى: چهارباغ عباسى جنب سینما 
خوانده مجتمع میهن طبقــه دوم خواندگان: 1- مریم اســدى فهدانى 2- ســعید صابرى هر دو 
مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 44/500/000 ریال بابت قرارداد بانکى و خســارت تاخیر 
تادیه روزانه به مبلغ 17/486 ریال از زمان تقدیم دادخواســت لغایت اجراى حکم و کلیه خسارات 
دادرسى گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى 
فیض آثار با وکالت داود نیک نام به طرفیت مریم اسدى فهدانى- سعید صابرى به خواسته مطالبه 
مبلغ 44/500/000 ریال بابت قرارداد بانکى و خســارت تأخیر تادیه روزانه به مبلغ 17/486 ریال 
از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم و کلیه خســارات وارده حق الوکاله وکیل با توجه به 
محتویات پرونده مبنى بر قرارداد بانکى که خوانده ردیف اول وام گیرنده بوده و خوانده ردیف دوم 
به عنو ان ضامن که به امضاى طرفین رسیده اظهارات وکیل خوانده در جلسه مورخ 96/4/18 عدم 
حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارســال الیحه دفاعیه شورا دعوى مطروحه را ثابت 
تشخیص داده و به استناد مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
به پرداخت به صورت تضامن به صلح 44/500/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تادیه 
روزانه به صورت روزشــمار طبق قرارداد بانکى به مبلغ 17/486 ریال از زمان تقدیم دادخواســت 
96/1/17 لغایت اجراى حکم و مبلغ 2/207/500 ریال هزینه دادرسى هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعــالم مى نماید. راى صادره غیابى 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بعد از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 14466 شــعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان/5/560
ابالغ رأى

کالســه 960023 شــماره دادنامه: 9609976797900725- 96/4/21 مرجع رسیدگى: شعبه 
45 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک قرض الحسنه رسالت ســهامى عام به مدیریت 
محمدحسین حسین زاده نشانى: اص خ بهار چهارباغ خواجو جنب خیابان منوچهرى نبش بن بست 
حکیم نظامى (24) ســاختمان قرض الحسنه وکیل: 1- حســین محمدیان 2- نفیسه عرب زاده 
نشانى: اص خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 خوانده: 1- 
حمیدرضا جباران نشانى: اص میدان قدس خیابان مصلى بن بست مهرآزاد پالك 41، 2- محمدرضا 
عشــاقى نشــانى: اص خیابان عطار کوچه خادمى پالك 179، 3- میالد صیاد اصفهانى نشانى: 
مجهول المکان خواســته: مطالبه گردشــکار: با عن ایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى شورا ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى بانک قرض الحسنه رسالت سهامى عام به مدیریت 
محمدحسین حسین زاده با وکالت حسین محمدیان و نفیســه عرب زاده به طرفیت 1- حمیدرضا 
جباران 2- محمدرضا عشاقى 3- میالد صیاد اصفهانى به خواسته مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال 
بخشى از وجه چک به شماره 505625 به عهده بانک ملى ایران شعبه دولت آباد به انضمام مطلق 
خســارات قانونى با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب بانک 
محال علیه و با عنایت به وصف تجریدى بودن چک موصوف بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى شرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه اى مبنى بر عدم دین 
و برائت ذمه خود ارسال و ارائه ننموده، لذا شورى دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستندا 
به مواد 310، 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/230/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق طرفه 
قانونى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/11/26 لغایت تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى محســوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این مرجع و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 14454 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/561

ابالغ رأى
کالســه 186/96 شــماره دادنامه: 9609976706100886- 96/3/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
31 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: جواد حجارى زاده نشــانى: اصفهان خ جى کوى شهید 
احتشامى جنب هتل نگین کوى کاویان پ 16 خواندگان: 1- کیوان اصفهانى زاده 2- جهانگیرى 
حسین پور مجهول المکان خواسته: مطالبه اجرت المثل از تاریخ 95/7/25 الى 96/4/31 و تسلیم 
سود ماهانه و ساالنه مشارکت گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعــوى جواد حجارى زاده به 
طرفیت آقایان  کیوان اصفهانى زاده و جهانگیر حسین پور به خواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ 
95/7/25 الى 96/4/31 و تسلیم سود ماهانه و ساالنه مشارکت موضوع قرارداد فى مابین طرفین با 
توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمى دادگسترى و اینکه خواندگان برابر ابالغ قانونى 
در شعبه حضور نیافته و الیحه دفاعیه اى ارائه ننموده بنابراین شورا مستنداً به مواد 198 ق.آ.د.م و 
با توجه به نظریه کارشناسى اجرت المثل ایام 95/7/25 الى 96/4/31 را به مبلغ چهار میلیون ریال 
در حق خواهان صادر خواندگان را محکوم به یک میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ 96/2/31 مى 
نماید و نسبت به تسلیم سود ساالنه (مازاد آن) به اســتناد به مواد 197 ق.آ.د.م و نظریه کارشناسى 
مبنى بر بایر بودن گلخانه حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و پس از انقضاء مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم  عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 14407 شعبه 31 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/5/563
ابالغ رأى

کالســه 187/96 شــماره دادنامه: 9609976796100864- 96/4/27 مرجع رسیدگى: شعبه 
31 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: جواد حجارى زاده نشــانى: اصفهان خ جى کوى شهید 
احتشامى جنب هتل گلچین کوى کاویان پ 16 خواندگان: 1- کیوان اصفهانى زاده 2- جهانگیرى 
حسین پور هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه ســفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه ى مشروتى اعضا محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى جواد حجارى 
زاده به طرفیت 1- کیوان اصفهانى زاده 2- جهانگیر حســین پور به خواسته مطالبه مبلغ دویست 
میلیون ریال وجه سفته/ ســفته هاى به شماره خزانه دارى کل 267762 و 267761 و 695084 و 
267766 و 267765 و 267764 و 267763 به انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت به بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و (3/650/000) ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه و هزینه 
نشــر آگهى تاریخ تقدیم دادخواســت 96/2/31 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى به 
خواندگان قابل واخواهى دراین شوراو ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 14406 شعبه 31 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /5/564

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9509973760202496 شماره پرونده: 9509983761900080 
شماره بایگانى شعبه: 951482 شــاکى: على جعفرى دولت آبادى فرزند محمد 
به نشــانى دولت آباد- خیابان ابــاذر غربى- کوچه شــکیبا- پالك 27 متهم: 
رسول صالح به نشــانى اصفهان- رباط اول- خ گلستان 44 با راهنمایى شاکى 
اتهام: فروش مال غیــر رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى رســول صالح دایر 
بر فروش مال غیر از طریق فروش یک دســتگاه پژو 405 به شــماره انتظامى 
151ل23 موضوع شــکایت آقاى على جعفر دولت آبــادى توجهًا به محتویات 
پرونده، پاسخ اســتعالم درخصوص مالکیت خودرو و مالحظه رونوشت قرارداد 
فیمابین و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع موثر از ناحیه 
ایشان انتساب بزه محرز و مسلم مى باشد و مستنداً به ماده یک قانون مجازات 
راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین اختالس و 
ارتشاء و کالهبردارى متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیرى و پرداخت یکصد 
و چهل و یک میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و رد مال به شاکى 
به همین میزان محکوم نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت 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: 15191 
فتحى فرد- دادرس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــاهین شهر (102 جزایى 

سابق)/5/719

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509970354301898 شماره پرونده: 9509980362100582 
شماره بایگانى شعبه: 950495 شــاکى: رضا جاللى فرزند على رحم به نشانى 
اصفهان کوى ولى عصر خ استاد شهریار خ شیدا فرعى 7 پ 411 متهم: عرفان 
صادقى فرزند قدرت به نشــانى اصفهان- کوى امیریه خ اول نبش فرعى 7 یا 
8 طبقه دوم اتهام: ایراد جرح عمدى با چاقو راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى 
عرفان صادقى فرزند قدرت دائر بر ایراد ضرب و جــرح عمدى با چاقو موضوع 
شکایت آقاى رضا جاللى فرزند على رحم بشرح کیفرخواست صادره از دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده؛ شیوه اظهارات شاکى در 
مقام طرح شکایت؛ تحقیقات محلى انجام یافته توسط مامورین انتظامى؛ نظریه 
پزشکى قانونى در معاینه از مصدوق؛ موداى شهادت شهود؛ حاضر در صحنه و 
نظر به متوارى بودن متهم و عدم حضور وى با وصف ابالغ در دادســرا و دادگاه 
وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً به مواد 710؛ 
709؛ 559 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و تبصره ماده 614 قانون مجازات 
اسالمى کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به پرداخت پنج صدم دیه 
کامل بابت جراحت متالحمه ســاعد چپ و جراحت حارصه سمت چپ صورت؛ 
بینى؛ شانه چپ و جراحت دامیه ساعد راست ظرف مهلت یکسال از زمان وقوع 
بزه در حق شاکى و از حیث جنبه عمومى به تحمل یکسال حبس تعزیرى صادر 
و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهى در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.  م الف: 14550 زین العابدینى- 

رئیس شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق)/5/565

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353602338 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359301541 شــماره بایگانــى شــعبه: 960510 آگهى احضار 
متهــم (مربوط بــه دادگاه با فرض وجود کیفرخواســت) محاکــم کیفرى دو 
دادگســترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
9509980359301541 براى وکیل نورزهى و نورا... نورزهى به اتهام سرقت 
تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى 
براى مورخ 1396/07/01 ساعت 9:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل 
خواهد آمد. نشانى: اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارستان شریعتى و 
چهارراه پلیس م الف: 14476  شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (110 

جزایى سابق)- مجتمع شهید بهشتى/5/549

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353602506 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980358600017 شــماره بایگانــى شــعبه: 960563 آگهى احضار 
متهــم (مربوط بــه دادگاه با فرض وجود کیفرخواســت) محاکــم کیفرى دو 
دادگســترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
9609980358600017 براى على محمد پاکســتانى بــه اتهام تحصیل مال 
از طریق نامشــروع تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخ 1396/07/22 ساعت 9:30 تعیین گردیده 
اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. نشانى: اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل 
بیمارستان شــریعتى و چهارراه پلیس م الف: 14552 امرى-  شعبه 110 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (110 جزایى سابق)- مجتمع شهید بهشتى/5/548

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9610100366101050 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980366100744 شماره بایگانى شعبه: 960752 آقاى هادى رمضانى 
مشــهور به عباس فرزند غالمعباس در پرونده کالسه 960752د42 این شعبه 
به اتهام تهدید تحت تعقیب قرار دارید به این وســیله بر اساس ماده 174 قانون 
آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاى مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 14416 شعبه 42 دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/544

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9610460359600004 درخواســت:  شــماره 
9109980358902182 شماره بایگانى شعبه: 911887 احتراما نظر به اینکه 
داوود مهدور فرزند عباس به اتهام تسبیب در ایراد ضرب و جرح عمدى در پرونده 
کالسه 911887ب17 از طرف این بازپرسى تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشــان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در 
اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومــى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 
17 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع شــماره 5 اصفهان واقع در خ 
شریعتى مجتمع شماره 5 دادسراى اصفهان، جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شــوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام 
قانونى بعمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگسترى اصفهان مى باشد. م 
الف: 14462  صالحى- بازپرس شعبه 17 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره پنج)/5/543

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100369602477 ابالغنامــه:  شــماره 
9309983648600954 شماره بایگانى شعبه: 951352 درخصوص تجدیدنظر 
خواهى سید عبدالغفار شــاهچراغى علیه تجدیدنظر خواندگان اولیاء دم مرحوم 
فضل ا... اندرزى و اصغــر بیات که مجهــول المکان مى باشــد ضمن ابالغ 
وقت رســیدگى در تاریخ 1396/06/25 ســاعت 10/30 صبح در این دادگاه 
حاضر شــوید. در غیر این صورت تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شــد. نشــانى: 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر 
استان اصفهان م الف: 14444 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /5/539



اقتصاداقتصاد 07073009 سال چهاردهمشنبه  21مرداد  ماه   1396

سیب زمینى داخلى، 200 درصد 
گران تر از صادراتى آن

سیب زمینى صادراتى طى چهارماهه اخیر با بیش از 30 
درصد کاهش اما 27 درصد افزایش قیمت در بازارهاى 
جهانى فروخته مى شود که همزمانى آن با گرانى این 

محصول طى یک ماه اخیر جالب به نظر مى رسد.
 جالب تـر اینکـه روند صادرات سـیب زمینى نسـبت 
به گذشـته تغییر کرده و با کاهش محسوسـى مواجه 
شده اسـت و قیمت آن نسـبت به چهار ماهه نخست 
سال گذشته از نظر ارزى21/05درصد و از نظر ریالى 
27/10 درصد افزایش یافته است اما همچنان قیمت 
سیب زمینى صادراتى بسیار ارزان تر از آن چیزى است 

که در بازار داخلى به دست مردم مى رسد.
چراکه با نگاهى به آمارهاى رسـمى منتشـر شـده از 
متوسط قیمت خرده فروشى، هر کیلوگرم سیب زمینى 
در بازار دو هزار و 296 تومان است که 209/85 درصد 

گران تر از نرخ صادراتى آن محسوب مى شوند. 

ارزانى تخم مرغ در راه است
حسـن رکنى، معاون وزیر جهاد کشـاورزى از صدور 
مجـوز واردات تخـم مـرغ بـراى بخـش خصوصـى 
در راسـتاى حمایـت از منافـع تولیدکننـدگان 
و مصـرف کننـدگان خبـر داد و گفـت: ارزانـى 
تخـم مـرغ بـا افزایـش عرضـه تخـم مـرغ ناشـى 
از بـاال رفتـن تولیـد و اجـراى ایـن مصوبـه در راه

 است.

ویترین

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با بیان اینکه پژو 
207 دنده اى با رشــد یک میلیون و صد هزار تومانى با 
قیمت 43 میلیون و 400 هزار تومان به فروش مى رسد، 
گفت: پژو 206 صندوق دارنیز با رشد یک میلیون تومانى 
به قیمت 39 میلیون و 900 هزار تومان معامله مى شود.

سعید مؤتمنى با اشاره به اینکه محدویت عرضه خودرو 
در سطح بازار باعث گرانى انواع محصوالت داخلى شده 
است، اظهارداشت: در حال حاضر قیمت دنا پالس 51 
میلیون و 500 هزار تومان و دنا از 44 میلیون و500 هزار 
تومان تا قیمت 45 میلیون و 400 هزار تومان به فروش 

مى رسد.

وى تصریح کرد: پژو 207 دنده اى با رشــد یک میلیون  
وصد هزار تومانى بــا قیمت43 میلیــون و 400 هزار 
تومان  و مدل اتومــات این خودرو با رشــد دو میلیون 
تومانى هم اکنون با قیمت 52 میلیون تومان به فروش

 مى رسد.
مؤتمنى به تغییرات قیمتى محصوالت ســایپا در بازار 
اشاره کرد و گفت: سایپا 131 با رشد 200 هزار تومانى با 
قیمت 21 میلیون و 300 هزار تومان و سایپا 111 با رشد 
600 هزار تومانى با قیمت 21 میلیون و 800 هزار تومان 
و ساینا با رشد 300 هزار تومانى 28 میلیون و 500 تومان 

در بازار معامله مى شود.

رئیس کانون کاریابى هاى کشور با تشریح جزئیات فرآیند 
تفویض طرح بیمه بیــکارى به کاریابى هــا گفت: پس از 
ارزیابى هاى اجراى آزمایشى این طرح، به زودى در سراسر 

کشور اجرایى مى شود.
بابک هاشمى پور اظهار داشت: واگذارى تصدیگرى هاى 
غیرحاکمیتى به کاریابى ها به ویژه طرح بیمه بیکارى یکى از 
درخواست هاى کاریابى ها و در عین حال برنامه هاى وزارت 
تعاون بود که فرآیند آن در حال انجام اســت.وى تشکیل 
پرونده، ثبت نام مشاوره شــغلى، معرفى به فنى وحرفه اى، 
حضور و غیاب هفتگى و معرفى به کار و به کارگمارى را شش 
فرآیند معرفى مقررى بگیران بیمه بیکارى به بازار کار عنوان 

کرد و افزود: پس از ثبت نام متقاضى و مشاوره شغلى، افراد 
با سواد براى کسب مهارت به مراکز فنى و حرفه اى و افراد 
کم سواد نیز به نهضت سواد آموزى براى ارتقاى سطح سواد 

معرفى مى شوند.
هاشمى پور گفت: بعد از کسب مهارت، افراد بر حسب نوع 
مهارت و سوابق کارى از ســوى کاریابى ها به کارفرمایان 
معرفى مى شوند و اگر فرد مقررى بگیر از سوى کارفرما به 
کار گمارده شد گزارش جذب وى به کاریابى ارائه مى شود که 
در این شرایط کاریابى ها از سوى تأمین اجتماعى به دلیل به 
کارگمارى مقررى بگیر بیمه بیکارى، پاداش دریافت مى کنند 

چراکه در این شرایط مقررى فرد بیکار قطع خواهد شد.

جزئیات تفویض بیمه بیکارى 
به کاریابى ها

پژو 206 و 207 
گران شد

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509970351301737 شماره پرونده: 9509980351300802 شماره بایگانى 
شعبه: 950909 خواهان: سید مهدى حســینى فرزند سید جمال به نشــانى اصفهان- خ دروازه 
دولت ابتداى چهارباغ عباسى روبروى بانک صادرات جین ایران کدپستى 8145737564 همراه 
09353284376 خوانده: سهراب قاسمى کرندق به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه 
خسارت دادرسى 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت تأخیر تادیه راى دادگاه: درخصوص دعوى 
آقاى سید مهدى حسینى فرزند سید جمال بطرفیت آقاى سهراب قاسمى کرندق بخواسته مطالبه 
مبلغ 400000000 ریال وجه یک فقره چک 408803 مــورخ 94/10/9 عهده بانک صادرات به 
انضمام خسارت دادرسى اعم از هزینه دادرسى و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجراى دادنامه بشــرح متن دادخواســت با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت منعکس در پرونده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى 
حاضر نگردیده و الیحه اى ارسال ننموده و نسبت به دعوى و مســتندات  آن ایراد و اعتراضى به 
عمل نیاورده فلذا مســتندات دعوى مصون از هرگونه تعرضى مانده و مستندات مذکور داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده دارد نهایتا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوى اقامه شده محق 
تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصالحات بعدى و 
نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 400000000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 13030000 ریال بابت هزینه دادرسى و نیز به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه بر مبناى شــاخص نرم تورم اعالمى از ســوى بانک مرکزى از تاریخ سررسید چک تا 
زمان وصول وجه آن در حق خواهان محکوم مى نماید که خسارت تاخیر تادیه را اجراى احکام در 
هنگام اجراى حکم محاســبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود. راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در مرجع تجدیدنظر استان اســت. م الف: 14577 موسوى- دادرس شعبه 13 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/5/566
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970351300206 شماره پرونده: 9509980351300738 شماره بایگانى 
شــعبه: 950834 خواهان: مجیــد غفرانى اصفهانى فرزند رضا به نشــانى اصفهان- خ هشــت 
بهشت غربى- خ ملک شــمالى- کوى حقوقى- پالك 136- کد ملى 1282253204- شماره 
09131191289 خوانده: خانم فاطمه گرجى فرزند غالمعلى به نشــانى مجهول المکان خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک راى دادگاه: 
درخصوص دعوى مجیــد غفرانى اصفهانى فرزند رضا به طرفیت فاطمــه گرجى فرزند غالمعلى 
بخواسته مطالبه مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک مورخ 95/3/25 به شماره 
296300عهده بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسى اعم از هزینه دادرسى و تاخیر تادیه برابر 
نرخ تورم از تاریخ سررسید چک لغایت اجراى دادنامه بشرح متن دادخواست با توجه به محتویات 
پرونده تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت منعکــس در پرونده واینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه دادرســى حاضر نگردیده و الیحه اى ارســال ننموده و نسبت به دعوى و 
مستندان آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده فلذا مستندات دعوى مصون از هرگونه تعرضى مانده 
و مستندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد نهایتا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را 
در دعوى اقامه شده محق تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 
1355/4/16 با اصالحات بعدى و نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده 
را به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 14934000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و نیز به پرداخت خســارت تاخیر تادیه بر مبناى شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانک مرکزى از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه آن در حق خوا هان محکوم مى نماید که 
خســارت تاخیر تادیه را اجراى احکام در هنگام اجراى حکم محاســبه و از خوانده به نفع خواهان 
وصول خواهد نمود. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در مرجع تجدیدنظر استان است. م الف: 

14579 نورانى- دادرس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/5/567
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609970351300066 شــماره پرونــده: 9509980351300831 شــماره 
بایگانى شــعبه: 950940 خواهان: زهره محمدى مزرعه فرزند على با وکالت مرتضى اســتکى 
فرزند على به نشــانى اصفهــان- توحید، جنب موسســه فرهنگى اســتاد فرشــچیان، مجتمع 
پدیــده، ط 5، واحــد 505 خوانده: حمیــد آقا علیــان فرزند على به نشــانى اصفهــان- خ امام 
خمینى- عاشق آباد- 100 متر باالتر از مسجد الزهرا- پشت ایســتگاه اتوبوس- جنب تعمیرات 
یخچال- کارگاه علیان- پ 2 خواسته: اعســار از پرداخت هزینه دادرسى راى دادگاه: درخصوص 
دعوى آقاى مرتضى اســتکى بوکالت از خانــم زهره محمدى مزرعه فرزنــد على بطرفیت آقاى 
حمدى آقا علیان فرزند على بخواســته اثبات اعســار از پرداخت هزینه دادرســى مرحله بدوى 
خواســته مطالبه مبلــغ 900/000/000 ریال نظــر به اینکــه خواهان فردى اســت خانه دار و 
فاقد هرگونه درآمــد بوده و مفاد گواهــى گواهان حکایت از اعســار نامبرده داشــته لذا دادگاه: 
دعوى خواهان وارد تشــخیص و به اســتناد مــواد 513 و 514 و 508 و 504 و 511 قانون آئین 
دادرســى مدنى حکم بر معافیت موقت خواهــان از پرداخت تمام هزینه دادرســى متعلقه صادر 
و اعالم مى گردد. بدیهى است هرگاه معسر به تادیه تمام هزینه دادرسى متمکن گردد ملزم به تادیه 
آن خواهد بود راى صادره حضورى ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان 

خواهد بود. م الف: 14580 موسوى- دادرس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /5/568
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 95-991 شماره دادنامه 9609976794500338- 96/3/22 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فرزاد نباتى پور به نشانى: اص- خ مشیر 
بازار پوشاك صدرا خوانده: محسن آویژه صنعت به نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
در فقره حواله به شماره 999724 و 088763 عهده موسسه مالى و اعتبارى مهر به انضمام مطلق 
خسارات به تاریخ 96/3/20 شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 
95-991 با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى فرزاد نباتى پور به طرفیت محســن آویژه صنعت به خواسته مطالبه مبلغ 

30/000/000 ریال موضوع دو فقره حواله به شماره فوق الذکر به انضمام هزینه دادرسى و خسارات 
تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در یــد خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى با وصف ابالغ قانونى 
و اینکه مشــارلیه هیچگونه الیحه و دلیل موجه و مدرك موثر قانونى درخصوص دعوى مطروحه 
مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 198-515- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/752/570 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (95/10/4) تا زمان وصول براساس 
آخرین شاخص بانک مرکزى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب 
و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 14554 

شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/569
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509976825301783 شماره پرونده: 9409986825301304 شماره بایگانى 
شعبه: 941446 خواهان: مظاهر محبى فرزند رمضانعلى با وکالت محمدرضا یوسفیان فرزند فضل 
اله به نشــانى اصفهان خیابان قائم مقام فرهانى روبه روى بیمارســتان حجتیه موسســه حقوقى 
رضوانیان خواندگان: 1. محمدرضا ولى زاده فرزند جمشــید به نشــانى اصفهــان- ورودى خانه 
اصفهان – خ گلســتان- ك نســترن 3- پ 36، 2. زهرا وفادار فالورجانى فرزند قاسم به نشانى 
اصفهان- سه راه ملک شــهر- ورودى خانه اصفهان- خیابان گلستان- کوى نسترن 3- پالك 
36 خواســته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خسارت دادرسى 
راى دادگاه: درخصوص دعوى اقــاى مظاهر محبى فرزند رمضانعلى بــا وکالت اقاى محمدرضا 
یوسفیان بطرفیت اقاى محمدرضا ولى زاده فرزند جمشــید و خانم زهرا وفادار به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ ششصد میلیون ریال بابت دو فقره چک به شــماره هاى 14348239- 94/11/26 
و 14348234- 94/10/26 هر کدام به مبلغ ســیصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسى و 
تاخیر تادیه بشرح دادخواســت تقدیمى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست 
تقدیمى و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ واقعى و قانونى در جلســه دادرسى حاضر نشده و در برابر دعوى خواهان 
ایراد یا دفاعى به عمل نیاورده اند و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خواندگان دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخیص و با استناد به مواد 519 و 198 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى صدور 
چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان بپرداخت 
مبلغ ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر 
مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى و پرداخت مبلغ هشتصدو سه هزار ریال بابت خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. با توجه به حکم اعســار خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسى خواهان مکلف است به محض وصول اولین قسمت از محکوم به هزینه دادرسى را فوراً به 
خزانه دولت پرداخت نماید. این راى در مورد خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه 
هاى تجدیدنظر استان اصفهان و در مورد خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى است. م الف: 14569 طاهرى- رئیس شعبه 31  دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /5/570
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/397932 سیدمهدى موســویان نجف آبادى فرزند سیدمحمد باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت پنج دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه پالك شــماره212/9واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 551 دفتر 396 امالك ذیل ثبت 97206 و سندمالکیت بشماره 728217 بنام 
سیدمهدى موسویان نجف آبادى فرزند سیدمحمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشار 96/05/21م الف:5453-  زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 5/693 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان حمیدرضامحمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال 
به طرفیت خوانده اکبر قربانى ریزى به شــوراى حل اختالف شعبه 2 حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 430/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/22 
ســاعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5464 شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/725 
احضار

وفق ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى- شماره نامه-9610113732300638 شماره پرونده: 
9609983732300634 شــماره بایگانى: 960673 درپرونده کالسه 960808 د 4 نظربه اینکه  
سعید جمشیدیان فرزند عبدالحمید متهم است به خیانت در امانت سه فقره چک بشماره 696406 
الى 696408  نظربه اینکه مشارالیه درنشــانى اعالمى شناخته نشده است لذا حسب دستور دادیار 
محترم شعبه و تقاضاى شکایت شــاکى اشرف کاظمى فرزند قاســم طبق ماده 115 قانون آئین 

دادرســى کیفرى دادگاههاى عمومى و انقالب مراتب یکبار دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و آگهى میشود و بدینوسیله به متهم مذکور ابالغ میگردد درروز چهارشنبه تاریخ 96/07/05 
ساعت 8 صبح جهت رسیدگى به اتهام فوق الذکر در دادگسترى نجف آباد واقع در کمربندى جنوبى 
نجف آباد حاضر شــوید. درصورت عدم حضور دروقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 
معرفى وکیل، دادسرا غیابًا رسیدگى و تصمیم مقتضى اخذ خواهد نمود. م الف:5465- سبکتکین-

دادیار شعبه چهارم دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد /5/726 
مزایده

در پرونده کالسه 950263ح3 اجرایى و به موجب دادنامه 641 صادره از شعبه سوم عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى نبى اله شــهیدى محکوم است به پرداخت مهریه شامل 124 سکه 
تمام و 35 مثقال طال 18عیار و غیره بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم له 
و مبلغ 3/300/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگســترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط هیئت کارشناســان منتخب آقاى محمدرضا 
مومنى-ابراهیم ســلطانى و محمدعلى معین به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب واحد 
آپارتمانى واقع در نجف آباد-بلوارفجر-خ بهمن-مجتمع مسکونى یاس مدینه بن بست یاس سوم 
بلوك41 طبقه همکف پ135 داراى قرارداد عادى واگذارى شرکت یاس مدینه داراى عرصه اعیان 
حدود88 مترمربع و داراى انشعابات برق و گاز مستقل که جمعا بارزش 968/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/06/08 ساعت 10 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 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:5468 مدیراجراى احکام شعبه 3حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/  5/727 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان مجتبى نساج دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محسن 
سلمانى زاده به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شــماره 392/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/28 ســاعت 11 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف :5469 شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 5/728 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:276/96 شماره دادنامه:96/05/10-808 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: شرکت تعاونى اعتبار 
حســنات (درحال تصفیه) با نمایندگى هیأت تصفیه به نشانى: اصفهان خ 22 بهمن مجتمع ادارى 
تعاونى حسنات وکیل خواهان: سلمان رحیمى به نشــانى اصفهان خ شیخ صدوق شمالى خ شیخ 
مفید ساختمان شماره 14 طبقه سوم موسسه کتیبه. خواندگان 1.حبیب صالحى2.مجیدعباسى3.

اکــرم کاظمى4.الهام صداقت بــه نشــانى 1. صالح آباد خ ســاحل غربى پالك53 کدپســتى 
8516939441، 2.صالح آباد-بلوارمنتظرى کوچه عباســى پ218 کدپســتى 8516949341،  
3.نجف آباد-خ امام کوى کارشناس پ12 کدپستى 8519683916، 4.مجهول المکان. بخواسته: 
مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات 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 شرکت تعاونى اعتبار حســنات با نمایندگى هیأت 
تصفیه بوکالت ســلمان رحیمى بطرفیت1.حبیب صالحى2.مجیدعباســى3.اکرم کاظمى4.الهام 
صداقت بخواســته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال بابت وجه دو فقره سفته بشماره هاى خزانه 
دارى 153595 و 691307 به انضمام هزینه هاى دادرســى و خســارت تاخیرتادیه و حق الوکاله 
وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه 
عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا 
بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان 
به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته بصورت تضامنى و مبلغ 3/270/000 ریال 
بعنوان هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه از زمان اقامه دعوى 96/02/13 لغایت اجراى 
حکم و حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم 
عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 5473-شعبه  پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 5/729 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:277/96 شماره دادنامه:96/05/14-862 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: شرکت تعاونى اعتبار 
حســنات (درحال تصفیه) با نمایندگى هیأت تصفیه به نشانى: اصفهان خ 22 بهمن مجتمع ادارى 
تعاونى حسنات وکیل خواهان: سلمان رحیمى به نشــانى اصفهان خ شیخ صدوق شمالى خ شیخ 
مفید ساختمان شماره 14 طبقه سوم موسسه کتیبه. خواندگان 1.الهام صداقت2.حبیب صالحى3.

جعفرصالحى به نشــانى 1.مجهــول المکان 2.صالح آباد خ ســاحل غربى پالك53 کدپســتى 
8516939441، 3.مجهول المکان. بخواسته: مطالبه 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 شرکت تعاونى 
اعتبار حسنات با نمایندگى هیأت تصفیه بوکالت سلمان رحیمى بطرفیت 1.الهام صداقت2.حبیب 
صالحى3.جعفرصالحى بخواسته محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 

ریال بابت صدور و ضمانت یک فقره ســفته بشــماره 330514 و هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونــى و عدم ارائه مدرکى مبنى 
بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به 
مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلــغ 100/000/000 ریال یکصد میلیون ریال 
بابت اصل خواســته بصورت تضامنى و مبلغ 2/520/000 ریال بعنوان هزینه هاى دادرسى و نشر 
آگهى و خســارت تاخیرتادیه از زمان اقامه دعوى 96/02/13 لغایت اجــراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف:5472-شعبه  پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 5/730 
اجراییه

 شــماره 323/95 ش ح11 به موجب راى شــماره 123 تاریخ 96/01/31 حوزه 11 شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 1.فرودمهرکى2.کامبیزروستا 
به نشانى هردو مجهول المکان محکوم هســتند به نحوتضامنى به پرداخت مبلغ 26/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 94/11/10 لغایت اجراى حکم  و همچنین 
پرداخت مبلغ یکصد و ســى هزار تومان بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: ســیدمجتبى حسینى 
باوکالت مجیدمحمدى به نشانى: جوزدان-کمربندى نجف آباد فوالدشهر شهرك صنعتى شماره2 
جوزدان- خ امیرکبیر پالك8، 8585131743. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 

الف:5477- شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/731 
اجراییه (اصالحى)

شماره 951148 - 96/5/18 به موجب رأى شماره 9502122 تاریخ 95/11/19 حوزه 8 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه شــهال حق جو نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 13/500/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
417/500 ریال هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/9/24 در حق محکوم له مجید حبیبى دره سارى نشانى: اص خ کاوه- ملک 
شهر- خ ازادگان انتهاى خ آزادگان ك ابوالفضل سمت راست درب دوم و نیم عشر حق االجرا. پیرو 
اجرائیه شماره 951148- 96/3/2. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.  م الف: 13225شعبه هشتم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/732
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان اعظم ناصرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده طالق بــه طرفیت خوانده وهاب 
حسین آبادى به شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 656/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/06/21 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت
 یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5485 شعبه نهم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/  5/803 
تحدید حدود اختصاصى

 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 4418 فرعى که در راستاى استانداردسازى 
پالك 2100 باقیمانده فرعــى منظورگردیده واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام یوســف مجنونى دهقى فرزند رحمت اله و غیره درجریان ثبت است و به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1396/06/16 
ســاعت 8 صبح درمحل شــروع و به عمل خواهد آمد و درصورت مصادف بــا تعطیلى عملیات
 تحدید حدود روز بعــد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ســاعت مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار چهار شنبه: 1396/05/21 – م الف: 5491-ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك 

مهردشت  /5/811 
احضار

شماره نامه: 9610113654000523 شــماره پرونده: 9509983654800634 شماره بایگانى 
شعبه: 960342 نظر به اینکه در پرونده کالسه 960342  متهم یوسف بهرامى فرزند به اتهام ورود 
به عنف موضوع شکایت شــهردارى فالورجان مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجراى 
ماده 244 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 
و آگهى و بدینوسیله به نامبرده ابالغ مى گردد در تاریخ 96/7/29 ساعت 11 صبح جهت رسیدگى 
به اتهام خود در شعبه 102 دادگاه کیفرى دو فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم 
حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 465 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان 

(102 جزایى سابق)/5/831

با توجه بــه اینکه شــاخص اجــاره بهاى مســکن 
در بهار امســال 9/4 درصد نســبت به بهار 95 رشد 
داشته،کارشناسان از احتمال افزایش این شاخص مؤثر 

بر تورم در تابستان امسال خبر مى دهند.
بانک مرکزى در جدیدترین گزارش خود درباره مسکن، 
شاخص «بهاى مســکن اجارى» در سه ماهه نخست 

امسال را اعالم کرده است.
بر اســاس گزارش این نهاد، شــاخص بهاى مسکن 
اجارى در مناطق شــهرى ایران در سه ماهه نخست 
امسال عدد 204/5 بود که نســبت به سه ماهه مشابه 

سال گذشته ، 9/4 درصد رشد داشته است.
به عبارتى دیگر، روند تغییرات اجاره بها در سه ماه اول 

امسال نسبت به همین سه ماه در سال گذشته، افزایشى 
9/4درصدى را داشته که نشان مى دهد میزان تغییرات 
قیمت اجاره مســکن در فصل بهار سال 96 بسیار باال 
بوده است. هرچند این شــاخص در خصوص سه ماه 
قبل از آن (زمستان 95) تنها 1/4 درصد رشد داشته که 

مشخص مى کند.
گفتنى است این شاخص براى شهرهاى اراك، اردبیل، 
ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهـــران، 
خـرم آبـاد، رشـت، زاهـدان، زنجان، سارى، سنندج، 
شــیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، 
مشــهد، همدان و یزد، که در گزارش بانک مرکزى، 
شهرهاى بزرگ معرفى شــده اند، در بهار سال جارى 

نسبت به بهار سال گذشته، 9/6 درصد بوده که نشان 
مى دهد بیشترین افزایش قیمت اجاره مسکن در این 

24 شهر رقم خورده است.

*سال 91 ؛ رکورددار افزایش اجاره بها
 از ابتداى دهه 90 تا به حال، بیشــترین رشد شاخص 
بهاى مسکن اجاره اى در سال 91 نسبت به سال 90 رخ 

داد که رشد 14 درصدى اجاره بها اتفاق افتاد. 
مسعود دانشمند، کارشــناس بازار مسکن در خصوص 
تفاوت فاحش شــاخص «بهاى مسکن اجاره اى» در 
بازه هاى زمانِى مختلِف نزدیک به هم، اظهارداشــت: 
به نظر مى رسد سیاست بازار آزاد و نبود نظارت در سال 

هاى اخیر مى تواند همانند سیاست تعیین سقف براى 
افزایش اجاره بها به بهانه نظارت بر بازار مسکن که در 
سال هاى قبل اجرا شــد، افزایش ناگهانى اجاره بها را 

در پى داشته باشد.
این کارشناس بازار مسکن افزود: بهترین روش در این 
حوزه، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضاى واقعى 
اســت به این معنا که مردم خود اجاره بها را بر اساس 
اصل عرضه و تقاضا تعیین کنند، اما دستگاه حاکمیتى و 
سیاستگذار این بخش نیز با همکارى نظارتى نباید اجازه 
ورود دالالن و سودجویان براى باال بردن قیمت ها به 

صورت تبانى آنها با یکدیگر را بدهد.
این اقتصاددان معتقد اســت: شــاخص بهاى مسکن 

اجاره اى در سه ماهه دوم (تابستان) امسال رشد باالیى 
حتى بیشتر از رشد حدوداً 10 درصدى بهار 96 را خواهد 
داشــت. به خصوص که روند تغییرات اجاره بها در ماه 
هاى تیر و مرداد امسال نسبت به ماه هاى فروردین و 
اردیبهشت، افزایش 40 درصدى دارد که این افزایش 
نرخ ها در محاسبات تعیین شاخص بهاى مسکن اجاره 

اى بسیار اثرگذار خواهد بود.
وى با بیان اینکه شــاخص «بهاى مسکن اجاره اى» 
یکى از شاخص هاى تعیین نرخ تورم است، پیش بینى 
کرد: با توجه به اهمیت باالى اجاره بهاى مســکن در 
سبد هزینه هاى خانوار، این شاخص مى تواند بر روى 
نرخ تورم در انتهاى نیمه اول سال جارى اثرگذار باشد.

سودجویان
 به افزایش اجاره بها 
دامن خواهند زد؟

 در اصفهان بیشترین افزایش قیمت اجاره مسکن
 رقم خورده است
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دنیا گرچه از جهتى شــما را مى فریبد ولى از جهت دیگر شــما 
را از بدى هایش مى ترســاند، پس براى هشــدارهایش از آنچه 
مغرورتــان مــى کند چشــم پوشــید و بخاطــر ترســاندنش از 
طمع ورزى در آن باز ایستید، به خانه اى که دعوت شدید سبقت 

گیرید و دل از دنیا برگیرید.
موال على (ع)

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 96/198/ش 
مورخ 1396/03/7 نسبت آگهى تجدید مزایده به اجاره  فضاى 
مورد نیاز پارك ترافیکى به صورت اجاره بها 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.

على اکبر محمودى- شهردار درچه

آگهى تجدید مزایده
نوبت دومنوبت دوم

شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/241 مورخ 96/04/15 شوراى محترم اسالمى شهر فالورجان در نظر دارد زمین 
واقع در فالورجان- بلوار طالقانى- مقابل ساختمان شهردارى محل توقف سابق تاکسى هاى خطوط شهرى به متراژ تقریبى 
1478 مترمربع ز مین جنب دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى جهت پارکینگ 

عمومى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسى واگذار نماید. 
قیمت پایه مزایده: 

الف) قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 22/000/000 ریال براى زمین روبروى شهردارى مى باشد.
ب) قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناســى ماهیانه مبلغ 1/800/000 ریال براى زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

فالورجان مى باشد.
پ) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/06/04 به دبیرخانه 

حراست شهردارى تحویل نمایند.
ج) پیشنهادهاى واصله رأس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 96/06/05 در شهردارى قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

د) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.
و) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

آگهى تجدید مزایده
نوبت اولنوبت اول

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره 52 مورخ 96/2/14 شوراى اسالمى 
کیوسک و استخر بوستان الله را جهت اغذیه فروشى و قایقرانى از طریق مزایده بصورت اجاره 

ماهیانه  واگذار نماید.  
1- موضوع مزایده :   اجاره کیوسک و استخر بوستان الله   

2- هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن: مراجعه به واحد درآمد و تهیه فیش به مبلغ  218/000 
ریال به حساب مهر کشاورزى به شماره 282780815 بنام شهردارى طالخونچه و تحویل اسناد از 

امور مالى 
3- نوع و مبلغ تضمین:   5درصد مبلغ کارشناسى  معادل  2/400/000 ریال بصورت نقد واریز به 

جارى  سیبا 3100003303003 ملى بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى
4- نشانى محل دریافت  اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امورمالى

5- هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد .
6- مهلت دریافت اسناد :  تا پایان وقت ادارى روز دو شنبه مورخ  1396/6/6

احمدى-شهردارطالخونچه

آگهى مزایده
نوبت اولنوبت اول

شهردارى دهق با توجه به مجوز شماره 185/ش/96 مورخ 96/05/03 شوراى 
محترم اسالمى شهر دهق در نظر دارد خدمات شهرى شامل نظافت کل شهر 
از قبیل پیاده روها و معابر شــهر، جوى ها و جمع آورى نخاله هاى ساختمانى 
بلوارها و رفوژهاى وسط بلوارها در محدوده شهر را از طریق مناقصه به پیمانکار 
واجدالشرایط واگذار نماید. مبلغ پیشــنهادى نباید از م بلغ 70/000/000 ریال 

ماهیانه بیشتر باشد. هزینه آگهى از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
مهلت ثبت نام: تا ساعت 10 روز سه شنبه 1396/05/31

تلفن: 03324225112- 03324225111
سید رضا طباطبایى- شهردار دهق

آگهى مناقصه

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 96/157/ش 
مورخ 1396/02/27 شــوراى اسالمى شــهر نسبت به اجاره 
پارکینگ خودروهاى سنگین واقع در محل باربریها اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان درخواست مى گ ردد جهت دریافت اسناد مزایده 
تا روز شنبه مورخ 96/6/4 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه 

نمایند.

على اکبر محمودى- شهردار درچه

آگهى تجدید مزایده عمومى
نوبت اولنوبت اول
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سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد در 
راستاى ماده 5 قانون الحاقى برخى مواد به قانون تنظیم 
بخشــى از مقررات مالى دولت و آیین نامه اجرایى آن 
امالك و مستغالت خود را به شرح ذیل از طریق مزایده 

عمومى اجاره دهد.

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان
کمیسیون معامالت

آگهى مزایده عمومى

شماره نام ملکردیف
عرصه پالك ثبتىکاربرىمزایده

(مترمربع)

اعیان (مترمربع)
اجاره ماهیانه 

توضیحاتنشانى(ریال)
سایرساختمان

انبار و 1
دهاقان- خیابان 7/000/000-339/4271260360انبار96/02سوله

-شهید مجازى

باند 96/03زمین2
فالورجان- 7/500/000--430/77437485فرودگاه

-مینادشت

3
مرکز 

اصالح 
نژاد

4/000/000-540-167/400ادارى96/04
شهرضا- جاده 

شهرضا به دهاقان 
جنب هواشناسى

مورد اجاره صرفاً قسمت 
ساختمان ادارى واقع در ضلع 

شرقى مى باشد که محل ورود و 
خروج به آن از جاده خاکى واقع 
در جنوب شرقى ملک مى باشد.

م الف: 72674 

داوطلبان شــرکت در مزایده مى توانند از تاریخ نشر 
آگهى به مدت 3 روز براى دریافت اســناد مزایده به 
نشــانى: اصفهان- خیابان هزارجریب- ســاختمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان- اداره امور پیمان ها و 

قراردادها مراجعه فرمایند.
 شماره تماس: 37913250

شرکت بیمه سینا سرپرستى استان اصفهان در شهرستان هاى مبارکه، شهرضا، شرکت بیمه سینا سرپرستى استان اصفهان در شهرستان هاى مبارکه، شهرضا، 
گلپایگان، خمینى شهر، فالورجان، زرین شهر ونائین نمایندگى فعال مى پذیرد. متقاضیان گلپایگان، خمینى شهر، فالورجان، زرین شهر ونائین نمایندگى فعال مى پذیرد. متقاضیان 

مى توانند جهت اطالع بیشتر باشماره مى توانند جهت اطالع بیشتر باشماره 3629184236291842 و  و 3626680136266801 تماس  تماس 
ویاجهت درخواست به سایت بیمه سینا مراجعه فرمایندویاجهت درخواست به سایت بیمه سینا مراجعه فرمایند
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در روزهاى گذشــته با یادآورى رســانه ها تأکید 
مى شــود که مهلت دو ماهه اى که وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى به سازمان ســینمایى براى تعیین 
تکلیف فیلم هاى توقیفى داده بود به پایان رسیده 
است و فیلم  عیارى به عنوان یکى از چند اثرى که 
در کمیته آثار رفع توقیف بررسى شده، اخیراً از جنبه 

دیگرى هم مورد توجه قرار مى گیرد.
کیانوش عیارى در گفتگویى تأیید کرد: «در سال 83 
از طرف شهردار وقت جایزه اى دریافت گرفتم که 
این جایزه تقبل نیمى از بودجه ساخت فیلم جدیدم 
بود و این فیلم جدید با نام "خانه پدرى" در سال 87 

کلید خورد.»
عیارى که به تازگى ســریال جدیدش را کلید زده 

است، ادامه داد: «در حال حاضر بدهى هایى هم بابت 
آن پروژه باقى مانده است که اگر فیلم اکران مى شد 
مى توانســتم آنها را پرداخت کنم چــرا که هزینه 
ساخت "خانه پدرى" 900 میلیون تومان شده بود.»
البته با توجه به توقیف چند ساله فیلم، فروش خوب 
«خانه پدرى» در صورت اکران خیلى دور از ذهن 
نیســت اما با این حال به همراه دیگر فیلمسازان 
برگزیده اى که مشــمول جایزه شهردار مى شدند 
پیگیرى هایى را انجام دادند که به نتیجه اى نرسیده 
است. عیارى در این باره گفت: «من به همراه آقایان 
عباس رافعى، امیرشهاب رضویان و فخیم زاده قرار 
بود این جایزه را بگیریم و در این سال ها نامه هایى 
به آقایان قالیباف و ایازى نوشتیم ولى به مکاتبات ما 

ترتیب اثر داده نشد.»
او همچنین درباره اینکه آیا از نتیجه بررسى فیلمش 
در کمیته رفع توقیف خبرى دارد یا خیر؟ هم بیان 
کرد: «در آخرین روزهایى که معاون قبلى ارزشیابى 
و نظارت در سازمان ســینمایى بود براى جلسه اى 
دعوت شدم که همان حرف هاى قبلى براى حذف 
سکانس هایى از فیلم مطرح شــد و من هم تأکید 
کردم که اگر ایــن کار به صالح فیلــم  بود همان 
هفت سال قبل انجام مى دادم اما پس از آن دیگر 

خبرى ندارم.»
فیلم «خانه پدرى» با بازى مهدى هاشمى، ناصر 
هاشمى و شهاب حســینى سه سال قبل فقط یک 
روز روى پرده تعداد محدودى سینما رفت ولى خیلى 

زود اکران آن متوقف شد.
اخیراً ابراهیم داروغه زاده، معاون ارزشیابى و نظارت 
سازمان سینمایى نمایش این فیلم را بدون مشکل 
دانست و گفت: «براى رفع مشــکل فیلم "خانه 
پدرى" راه اول این اســت که با تهیه کننده گفتگو 
کنیم تا آن سکانسى که بحث ایجاد کرده (ضربه 
زدن به سر دختر و کشــتن او) حذف شود ولى اگر 
اصرار داشته باشند که آن صحنه در فیلم باشد پس 
باید رده سنى براى تماشاگران فیلم تعیین کنیم.»

گفتنى اســت پیش از این ضیاء الدین درى، عضو 
سابق شوراى پروانه نمایش در جدیدترین مصاحبه 
خود، در مورد فیلــم «خانه پــدرى»، ادعاهایى 
مطرح کرده بود. او مى گوید در سال 92 فیلم «خانه 

پدرى» قرار بود با قید رده بندى ســنى به نمایش 
درآید اما حجت ا...  ایوبى، رئیس وقت ســازمان 
سینمایى به دلیل عجیبى این فیلم را قابل نمایش 

ندانسته است.
این کارگردان مى گوید: «من خودم موافق اکران 
"خانه پدرى" با قید رده سنى باالى 20 سال بودم و 
این تقریباً در شوراى نمایش حتى از سوى اعضاى 
ارزشــى، مورد اجماع بود و آقاى عیارى هم جایى 
به من گفت که من با نظر شــما موافقم ولى آقاى 
ایوبى بعداً آمد و گفت: "من فیلم را دیدم و دخترم 
حالش بد شد و به نظرم قابل پخش نیست" وگرنه 
همان سال 92 به اصطالح قال قضیه با رده بندى 

سنى کنده شده بود!»

آتنه فقیه نصیرى، بازیگر عرصه تلویزیون و سینما گفت: این روزها مشغول ایفاى نقش در فصل 
دوم سریال «شهرزاد» و همچنین مجموعه تلویزیونى «لیسانسه ها» هستم.

وى ادامه داد: تصویربردارى فصل دوم «شهرزاد» همچنان ادامه دارد و قرار است تصویربردارى 
فصل سوم این مجموعه نیز با تعطیلى چند روزه پس از فصل دوم آغاز شود.

بازیگر سریال تلویزیونى «شیدایى» تصریح کرد: براســاس بازخوردى که از برخوردهاى مردم 
درباره فصل دوم سریال «شهرزاد» داشته ام، متوجه شدم تا اندازه بسیار زیادى این سریال را دنبال 

مى کنند و به آن عالقه دارند.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشت: فصل نخست سریال «شهرزاد» از شخصیت ها و 

روابطى برخوردار بود که براى مردم تازگى داشت اما هم اکنون مردم با آنها آشنا شده اند 
و به خوبى چنین شــخصیت هایى را مى شناســند و در عین حال در فصل دوم 

«شهرزاد» اتفاق هاى جدیدى به وقوع مى پیوندد که مخاطبان این رویدادها 
را پیگیرى مى کنند.

بازیگر مجموعه تلویزیونى «دختران» یادآور شــد: شخصیتى که در 
فصل دوم سریال «لیسانسه ها» و در روند همکارى با سروش صحت 
ایفا مى کنم، نقشى است که در سرى جدید ساخت این مجموعه به 

آن اضافه شده و در سرى قبل وجود نداشت.
وى خاطرنشان کرد: فصل دوم مجموعه تلویزیونى «لیسانسه ها» 
پس از پایان ماه هاى محرم و صفر روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود.

گفتنى اســت، در فصل نخست سریال «لیسانســه ها» هنرمندانى 
همچــون هوتــن شــکیبا، امیرحســین رســتمى، امیرکاظمى،

 بیژن بنفشــه خواه، کاظم سیاحى، متین ستوده، ســیاوش چراغى پور و 
مهران رجبى به ایفاى نقش پرداختند.

ما، تئاتــر و تلویزیون 
فرحناز منافى ظاهر، بازیگر ســین

 بازیگران در ســینما 
درخصوص وضعیــت انتخــاب

ســینما وضع بســیار
گفت: اوضــاع انتخاب نقش در 

رد زیرا این روزها اکثر نقش ها فروخته 
ناراحت کننده اى دا

ه اند که به هیچ وجه نه 
ازیگرانى در سینما آمد

مى شوند و ب

بازیگر هستند و نه اندك استعدادى براى پیشرفت دارند.

ســینما افزود: اینقدر 
ره به ســابقه خود در 

وى با اشــا

ده که همه باور دارند 
 سینمایى به من کم ش

پیشنهادات

ورتى که من سابقه بازى 
زیگر سینما نیستم در ص

من با

م. متأسفانه این روزها 
م ســینمایى بلند را دار

در 27 فیل

ى به بازیگران قدیمى 
شده ایم و هیچ پیشنهاد

فراموش 
نمى شود.

» با ابراز گالیه از وضعیت بازیگران 
بازیگر فیلم «عروس

: اوضاع پیشکسوتان 
پیشکسوت ســینما تصریح کرد

سینما وحشتناك است. هیچکس هواى این قشر را ندارد 

طور و در چه شرایطى 
ى نمى داند که اینها چ

واصًال کس

وتان سینما این روزها 
کنند. خیلى از پیشکس

زندگى مى 

حال  دق کردن هستند.
خانه نشین شده و در 

 در سینما را نابجا دانست و 
وى حضور برخى بازیگران

ن مى بینند و مى گویند 
د: مردم من را در خیابا

اضافه کر

ز مردم مى گویند که 
چرا دیگر بازى نمى کنید. خیلى ا

سینما توهین به شعور 
حضور بسیارى بازیگران امروز 

مخاطب است اما چه مى شود کرد وقتى سینماى امروز 
اینگونه اداره مى شود.

یلم «دخترشیرینى فروش» دلیل کم کارى خود 
بازیگر ف

مى کنم چون پیشنهادى 
نگونه تشریح کرد: بازى ن

را ای

نیست و اگر هم باشد مى خواهند با مبلغ 20 سال پیش 

صاً من با این وضع بازى 
برایشــان بازى کنم. مشــخ

ح مى دهم بیکار باشم.
نمى کنم و ترجی

ى با تمام این شرایط 
ن راستا ادامه داد: گاه

وى در همی

ل مى کنم و مى بینم نقش مقابلم با 
ســخت کار را قبو

ى نداشــته کامًال با 
اینکه حتى یک بار هم تجربه باز

ى به ســینما آمده است. من از وضعیت 
البى و باندباز

وارم اتفاقى اساسى براى 
 بســیار ناراحتم و امید

فعلى

غییر این شرایط بیافتد.
ت

ر با اشــاره به بد عهدى بســیارى 
منافى ظاه

طرنشــان کرد: بسیارى از 
ه کنندگان ســینما خا

از تهی

یه کنندگان به مشکل 
 سینمایى با بدقولى ته

پروژه هاى

مى خورد. خود من سال ها پیش در یک پروژه بازى کردم 

یون دستمزدم را دریافت نکردم. شش 
و هنوز شش میل

اضر چه ارزشى دارد. 
ان آن موقع در حال ح

میلیون توم

ه کننده هنوز هم نمى خواهد پولم 
تازه با این وضع تهی

را بدهد، پس مى خواهد 

پولم را ســر قبرم 
بیاورد؟

مســعود ده نمکــى، کارگــردان ســرى فیلم هــاى 
«اخراجى هــا» در گفتگویى اعالم کــرد: اگر فیلمى 
بخواهد رکورد «اخراجى ها 2» را بشــکند باید بیش از

 50 تا 60 میلیارد فروش کند. 
ده نمکى در این مصاحبه گفت: یکى از ویژگى هاى من 
این است که از 19ســالگى تیتر روزنامه ها بودم! سال 
67 که جنگ تمام شــد وارد فضاى اعتراضى شدم و از 
آن موقع تمام حرف هایى کــه چه از قول من در جراید 
نقل شده چه حرف هایى را که دیگران درباره من زده اند 
آرشیو کرده ام تا بعداً معلوم شود در تاریخ چه کسى درست 

مى گفته است!

مســعود ده نمکى در پاســخ به این موضوع که برخى 
مى گویند او بعد از ورود به ســینما خیلى پولدار شــده، 
توضیح داد: من همان لباسى را که در گذشته مى پوشیدم 
حاال هم مى پوشــم. به هر حال صنعت سینما اینگونه 
است که در یک فیلم ســرمایه گذاران هستند که سود 
اصلى را مى برند. در برخى فیلم ها سهم من در سرمایه 
گذارى بیشتر بوده است و گاهى کمتر. گفتن ندارد خیلى 
وقت ها من براى کارهاى فرهنگى اى که انجام دادم از 
درآمد سینما گذاشتم، چون نه ژنش را داشتیم نه سهمى 

از انقالب که به ما بدهند یا بخواهیم که بدهند!
ده نمکى درباره اینکه بهترین بازیگر مرد، زن، کارگردان 

و فیلم محبوب ایرانى و خارجى او کیست، گفت: بهترین 
بازیگر مرد ایران اکبر عبدى است. بازیگر زن خوب زیاد 
داریم. کارگردان محبوب من آقاى ابراهیم حاتمى کیا 
است و فیلم محبوبم «دیده بان» است. فیلم خارجى را 
هم نمى گویم، همه مى روند مى بینند، پرفروش مى شود!

ففففففففففففففففففففررررررررررههههههههههههههههههههنننننگفففففففففففففففففففففرررررررررررررررررررررهههههههههههههههههههههنننننگ 3030333000933333333333333 6 مرداد  ماه   1396 سال چهاردهمه  21

 «خانه پدرى»  حال دختر ایوبى را بد کرد! «خانه پدرى»  حال دختر ایوبى را بد کرد!

راى 
نى ب

 زما
یون

ویز
تل

دهد 
مى 

ت ن
القی

خ شیرین اســماعیلى بازیگر فیلم 
ســینمایى «فصــل نرگــس» در 

خصوص فعالیت هاى اخیر خود گفت: به 
تازگى یک فیلم کوتاه سینمایى بازى کرده ام 

که امیدوارم به جشنواره فجر امسال برسد.
وى در مورد وضعیت فعلى ســینما و تلویزیون و تکرارى 

شدن آثار نیز گفت: در حال حاضر  سینما و تلویزیون به تکرار 
افتاده اند، اما من به عنوان بازیگر فقط مــى توانم صبر کنم تا کار 
متفاوت و جدیدى را تجربه کنم. از نظر من به نوعى تئاتر هم درگیر 

این مسائل شده است اما نمایشنامه ها هسته قوى ترى دارند.
اسماعیلى در مورد این موضوع که بیشتر دوست دارد در کدام حوزه 
حضور داشته باشد نیز گفت: برایم بیش از هر چیزى مهم است که 
در نقش خوبى حضور داشته باشم، مدیوم برایم زیاد اهمیت ندارد.

دوست دارم در نقشــى بازى کنم که جریان داشته، جدید و جذاب 
باشد.

 کار کردن در  تلویزیون بیش از اندازه سخت است ، چرا که پروسه 
تولید زمانى براى خالقیت به بازیگر نمى دهد.

شــیرین اســماعیلى در ســریال هاى «همه چیز آنجاســت» و 
«هشــت و نیم دقیقه» و در فیلم هاى سینمایى «حق سکوت» و 

«نیم رخ ها» به ایفاى نقش پرداخته است.

ى یر ى ر ین یر یب ن و ون چ
متین ستوده، ســیاوشچراغى پور و  بیژن بنفشــه خواه، کاظم سیاحى،

مهران رجبى به ایفاى نقش پرداختند.

فیلــم ســینمایى با نــام موقت
 «لونه زنبور» به کارگردانى برزو 
نیک نژاد و تهیه کنندگى سعید 
خانى تاکنون بیش از 20 درصد 
از مراحــل فیلمبردارى خود را 

پشت سر گذاشته است.
محســن کیایــى، پژمــان 
جمشیدى، بهاره کیان افشار و 
رعنا آزادى ور بازیگران اصلى 
«لونه زنبور» هستند، این فیلم 
داستانى کمدى دارد و براساس 
فیلمنامه اى از محسن کیایى مقابل 

دوربین رفته است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
تا حاال از نزدیک دســت چپ زن یک 

پادشاه را دیده اى؟!

ور»
زنب

نه 
«لو

در

پژمان جمشیدى

از «لیسانسه ها»
 تا «شهرزاد»

رند من بازیگر سینما نیستم    با آتنه فقیه نصیرى 
همه باور دا

روش» دلیل کم کارى خود  ى ر

مى کنم چون پیشنهادى 
یح کرد: بازى ن

0 باشد مى خواهند با مبلغ 20 سال پیش 
صاً من با این وضع بازى 

 کنم. مشــخ
 مى دهم بیکار باشم.

ى با تمام این شرایط 
تا ادامه داد: گاه

ل مى کنم و مى بینم نقش مقابلم با 

ى نداشــته کامًال با 
هم تجربه باز

ســینما آمده است. من از وضعیت 

وارم اتفاقى اساسى براى 
 و امید

.

ه بد عهدى بســیارى 

ضر چه ارزشى دارد. 
ل

ه کننده هنوز هم نمى خواهد پولم 
ازه با این وضع تهی

را بدهد، پس مى خواهد 

پولم را ســر قبرم
بیاورد؟

ده نمکى: از 19 سالگى تیتر روزنامه ها بودم

67 عتراضى شدم و از  که جنگ تمام شــد وارد فضاى اعت
ه از قول من در جراید آن موقع تمام حرف هایى کــه چه از
 دیگران درباره من زده اند نقل شده چه حرف هایى را که دیگ

شود در تاریخ چه کسى درست آرشیو کرده ام تا بعداً معلوم شود
مى گفته است!

گذارى بیشتر بوده است و گاهى کمتر. گفتن ندارد خیلى 
وقت ها من براى کارهاى فرهنگى اى که انجام دادم از 
درآمد سینما گذاشتم، چون نه ژنش را داشتیم نه سهمى 

انقالب که به ما بدهند یا بخواهیم که بدهند! از
ده نمکى درباره اینکه بهترین بازیگر مرد، زن، کارگردان 
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حفظ اصول بهداشــتى به خصوص در آشــپزخانه اهمیت 
بسزایى در پیشگیرى از بیمارى ها دارد. در این باره «یخچال» 
بسیار مهم است زیرا بیشتر مواد غذایى در این فضا قرار دارند 

و وجود باکترى ها قطعاً خطرناك خواهد بود. 
بعضى از رفتارهاى روزمره مانند گذاشــتن غذاى گرم در 
یخچال، استفاده از ظروف نامناسب نگهدارى غذا و... شاید 
پیش پاافتاده و بى اهمیت به نظر برسند اما تأثیرات منفى بر 
سالمت دارند. رعایت 10 نکته ساده که در ادامه همین مطلب 
به آن اشاره شده نه  تنها به حفظ عملکرد مطلوب یخچال 
کمک مى کند بلکه موجب سالمت مواد غذایى و پیشگیرى 

از بروز بیمارى ها مى شود. 

باز و بسته شدن مکرر در یخچال  
شاید چندان به نظر نیاید اما بیشتر افراد در طول روز بیش از 
ده بار در یخچال را باز مى گذارند. این کار موجب خروج هواى 
سرد از یخچال مى شود و موتور یخچال براى خنک کردن 
مجدد هوا باید مدت بیشترى کار کند که مى تواند 25درصد 

بیشتر از مصرف معقول یخچال در سال باشد. 
بنابراین سعى کنید مواد غذایى را مرتب در یخچال بچینید 
و از طرفى با یک بار باز کردن دریخچال هر آنچه الزم است 

را بردارید.

انتخاب درجه خیلى سرد
یکى از رایج ترین اشــتباه ها در مورد اســتفاده از یخچال، 
انتخاب درجه خیلى ســرد اســت، به طورى که بعضى از 
خوراکى ها حالت منجمد پیدا مى کنند. سرماى زیاد نه تنها 
براى نگهدارى مواد غذایى مناسب نیست، بلکه حتى مى تواند 
با از بین بردن رطوبت، موجب فساد آنها شود. از طرفى، این 
کار فشار زیادى به موتور یخچال وارد کرده و انرژى زیادى 
مصرف مى کند. توجه کنید، بهترین روش این است که چند 

ساعت درجه یخچال را روى یک عدد بگذارید تا متوجه شوید 
سرماى مطلوب چقدر است.

به هم ریختگى و انبوه مواد غذایى در یخچال
قراردادن حجــم زیادى از مواد غذایــى در یخچال مانع از 
عملکرد مطلوب آن مى شــود زیرا هوا بــراى خروج گرما 
به خوبى جریان پیدا نمى کند. بهتر اســت نیمى از فضاى 
یخچال پر باشــد و البته مواد غذایى نیز به شکل مساوى 
در طبقه ها چیده شوند. یادتان باشد کشوهاى یخچال نیز 
به رغم اینکه فضاى خوبى براى خوراکى ها به نظر مى رسند 
و مشکل کمبود فضا را جبران مى کنند، هوا به خوبى در آنها 

جریان ندارد.

چیدن مواد غذایى با بسته بندى
حتى اگر پس از خرید خیلى هم عجله دارید، چند دقیقه اى 
براى بازکردن بسته بندى مواد غذایى وقت بگذارید و آنها را 
نامناسب در یخچال نچینید. ضرورت این کار پیشگیرى از 
آلوده شدن یخچال و خوراکى ها توسط میکروارگانیسم هاى 
موجود در کارتن ها و پوشش هاى پالستیکى است. در این 
صورت جریان هواى ســرد به مواد غذایى نیز بهتر انجام 

مى شود.

ذخیره طوالنى مدت مواد غذایى
نگهدارى مواد غذایى در یخچال باعث کندى روند رشد و 
تکثیر میکروارگانیسم ها، کاهش ابتال به مسمومیت هاى 
غذایى و حفظ کیفیت خوراکى ها مى شــود اما دلیل ذخیره 
انواع مواد غذایى به مدت خیلى طوالنى نیست. به طور مثال، 
فراموش نکنید که خوراکى هایى مانند ژامبون را باید پس از 
بازکردن پوشش بسته بندى در ظروف مخصوص نگه داشت 

و به تاریخ انقضاى آن توجه کرد.

نگهدارى انواع خوراکــى در طبقه هاى دِر 
یخچال

دِر یخچال براى نگهدارى همه مواد غذایى مناسب نیست و 
معموًال براى تخم مرغ، سس و نوشیدنى ها تعبیه شده است. 
در واقع، هواى ســرد به اندازه دیگر طبقه هاى یخچال در 
این قسمت جریان ندارد و مى تواند موجب فساد گوشت یا 

سوسیس و کالباس شود.

انجماد گوشــت پس از چند روز ماندن در 
یخچال

ممکن است براى شما هم پیش آمده باشد که پس از خرید، 
گوشت را در یخچال بگذارید تا در فرصت مناسب بسته بندى 
و منجمد کنید اما فراموش کرده  باشید. این اشتباه یکى از 
بزرگ ترین اشــتباه ها در مورد نگهدارى مواد غذایى است. 
خوراکى هایى مانند گوشت باید بالفاصله منجمد شوند زیرا 
قرار دادن آنها به مدت سه تا چهار روز در یخچال خطر رشد 

و تکثیر باکترى ها را افزایش مى دهد.

بسته نشدن کامل در یخچال
گاهى در یخچال بدون اینکه به نظر برسد، ممکن است کمى 
باز باشد که معموًال به  دلیل خراب یا کثیف بودن الستیک در 
اســت. این نوار مانع از خروج هواى سرد و کاهش عملکرد 
کمپرسور یخچال مى شــود. در صورت وجود این مشکل، 
ســرماى کافى براى حفظ مواد غذایى وجود ندارد و هوا به 
مایع تبدیل مى شود که به شــکل قطرات آب روى سطوح 
مختلف یخچال ظاهر شده و وارد مواد غذایى بدون درپوش 
مى شود. براى اطمینان از بسته شدن کامل در یخچال کافى 
است یک برگ کاغذ را بین بدنه و در گذاشت و آن را بست. 
اگر کاغذ به راحتى بیرون بیاید نشــان دهنده باز بودن در و 

ضرورت تعویض نوار است.

قرار دادن غذاى گرم در یخچال
مســلمًا یخچال بهترین فضا براى نگهدارى مواد غذایى 
اســت اما باید از قرار دادن غذاى گــرم در آن پرهیز کرد 
زیرا در این حالت هواى موجــود در این فضا به مایع تبدیل 
مى شــود که دماى یخچال را باال مى بــرد و به دیگر مواد 
غذایى آســیب مى زند. همچنین ممکن است این مایعات 
در یخچال جارى شــوند و خوراکى هاى بدون درپوش را 
آلوده کنند. توصیه مى شود غذا یک تا دو ساعت در محیط 
آشپزخانه بماند تا خنک شــده و سپس در یخچال گذاشته 
شــود. البته در صورت گرماى بیشتر از 32 درجه سانتیگراد 
آشپزخانه نباید بیش از یک ساعت بیرون بماند زیرا ماندن 
چند ساعت غذا بیرون از یخچال زمینه رشد و تکثیر عوامل 
بیماریزا را تشدید مى کند و زمینه ساز مسمومیت هاى غذایى

مى شود.

تمیز نکردن یخچال
گرچه تمیز کردن یخچال کمى وقت گیر و پردردسر است 
اما یک ضرورت براى حفظ سالمت محسوب مى شود. البته 
یک یا دو بار در سال کافى نیست و باید حداقل یک بار در ماه 

یخچال را تمیز کرد.
 در صورت نگهدارى مکرر گوشت در یخچال نیز این مسئله 
اهمیت بیشترى پیدا مى کند. البته نظافت یخچال فقط به 
طبقه هاى آن خالصه نمى  شود و باید شبکه ها و کمپرسور 
پشت و سطح زیر آن را به کمک برس نرم یا جاروبرقى کامًال 
تمیز کرد زیرا جمع شدن گردوخاك، تار عنکبوت و... جریان 
هوا را دچار مشکل مى کند و مانع از عملکرد مطلوب موتور 
یخچال مى شود. یک راهکار ساده و مؤثر براى نظافت فضاى 
داخل یخچال نیز شستشو با آب و صابون و سپس کشیدن 
اسفنج مرطوب آغشــته به چهار تا پنج قطره آبلیمو روى 

سطوح مختلف است.

کارشناس ارشد تغذیه دانشــکده تغذیه و علوم غذایى 
شــیراز، با اشــاره به وجود 20 تا 25 درصد پروتئین و 
نزدیک 50 درصد چربى مفید غیراشباع در کنجد گفت: 
کنجد دو نوع سفید و ســیاه دارد، هر چند برخى اعتقاد 
دارند که خواص کنجد سیاه بیشتر است اما تفاوت عمده 

اى بین این دو وجود ندارد.
دنیا فیروزى کمک به درمــان کمبود آهن را از خواص 
کنجد دانســت و افزود: بدن براى ساخت هموگلوبین 
حمل کننده اکســیژن، به آهن نیــاز دارد؛ کمبود آهن 
باعث خســتگى، رخوت عمومى و سرانجام کم خونى 
خفیف تا شــدید مى شــود و دانه کنجد منبع گیاهى 
بســیار خوبى از ریزمغذى ها به ویژه آهن اســت که 
توصیه مى شــود در غذاى همه افراد خانواده گنجانده 
شــود، کنجد به دلیل اینکه سرشــار از کلسیم، روى 
و پروتئین اســت مصرف آن براى همه ســنین، مفید 

است.
وى با توجه بــه اینکه دانه کنجــد داراى مقدار زیادى 
کلسیم اســت که باعث استحکام اســتخوان ها مى 

شــود، اضافه کرد: این ماده معدنى، در همه ســنین به 
ویــژه در دوران شــیرخوارى تا نوجوانــى یعنى زمان 
ذخیره سازى کلســیم در استخوان، براى بدن ضرورى

 است.  
این کارشــناس ارشــد تغذیه، ادامه داد: اگر در دوران 
نوجوانى تراکم استخوان به حد نهایى خود نرسد، خطر 
بروز بیمارى پوکى اســتخوان در دوران بعدى زندگى 

افزایش مى یابد.
فیروزى، کنجد را ماده اى سرشار از روى معرفى کرد و 
ادامه داد: مصرف روزانه و منظم آن مى تواند ذخایر روى 
را در بدن در حد باال نگه دارد؛ از پایان شــش ماهگى، 
این دانه از نخستین انواعى است که مى تواند در غذاى 

کمکى شیرخوار شروع شود.  
او یادآور شــد: براى نگهدارى کنجــد باید خیلى دقت 
کرد زیرا، به دلیل مقدار بــاالى چربى آن، احتمال دارد 
به سرعت فاسد شود؛ همیشه به تازه بودن کنجد دقت 
کنید و آن را در ظرف دربسته و در جاى خنک و تاریک 

نگهدارى کنید.

دبیر اجرایىـ  علمى همایش زیبایى انجمن 
دندانپزشکان عمومى ایران با اشاره به اینکه 
مراجعه به دندانپزشک ساالنه براى همه افراد 
ضرورت دارد، گفت:  این مسئله سبب شده که 
پوسیدگى هاى دندانى زودتر تشخیص داده و 

اقدامات درمانى انجام گیرد.
لیال صدقى اظهار داشت: متأسفانه در کشور 
ما این فرهنگ به وجود نیامده که افراد ساالنه 

حداقل یکبار براى ویزیــت دندان هاى خود 
به دندانپزشک مراجعه کنند و لذا بسیارى از 
افراد زمانى که براى زیبایى به دندانپزشکى 
مى آیند، متوجه شده که چقدر دندان هایشان 

پوسیدگى دارد.
وى افــزود: رفع پوســیدگى دندان بســیار 
ضرورت دارد و افراد باید اقدامات به موقع را 

براى درمان انجام دهند.

تمیزکردن یخچال را جدى بگیریدتمیزکردن یخچال را جدى بگیرید

فواید درمانى آب نارگیل

پزشکان در بررسى روى 30 داوطلب شش تا 19 
ســاله که از میگرن مزمن رنج مى بردند و به جویدن 
روزانه آدامس نیز عادت داشتند، درخواست کردند تا 
مدت یک ماه از جویدن آدامس خوددارى کنند. پس 
از اتمام این دوره یک ماهه مشخص شد که در 26 نفر 

از این بیماران بهبودى چشمگیرى حاصل شد.
همچنین براى روشن شدن بیشتر نتایج این بررسى 

از تعدادى از آنها درخواســت شــد پس از گذشت دو 
هفته مجدداً جویدن آدامس را شــروع کنند که پس 
از چند روز دوباره ســردردهاى ایــن نوجوانان آغاز 

شد.
به گفته پزشکان جویدن مداوم آدامس به مفصل فکى 
گیجگاهى فشار وارد مى کند و حرکت مداوم و بیش از 

حد از این مفصل باعث سردرد مى شود.

چرا نوجوانان نباید 
آدامس بخورند

سرطان پوست چند نوع اســت و در ابتدا با 
ضایعات پیش سرطانى بروز مى کند. ضایعات 
پیش سرطانى، ضایعات پوستى هستند که 
سرطانى نیستند ولى با گذشت زمان سرطانى 
مى شوند. چهل پنجاه درصد سفیدپوستانى 
که باالى 65 ســال دارند به سرطان پوست 

دچار مى شوند.
نتایج مطالعات انجام شده نشان داده است 
که در افرادى که به صــورت روزانه گوجه 
فرنگى مصرف مى کنند خطر ابتال به سرطان 
پوست به مراتب کمتر است. تابش طوالنى 
مدت نورخورشید به پوست در صورت عدم 
استفاده از کرم ضدآفتاب اصلى ترین عامل 
بروز سرطان پوست اســت. سرطانى به نام 
«کراتینوسیت» شــایع ترین نوع سرطان 
پوست اســت. مشکالت ســالمتى و مالى 
زیادى براى افراد مبتال به این سرطان وجود 
دارد و به همین منظور دانشــمندان تالش 
زیادى بــراى درك اثر تغذیه بــر روى این 

بیمارى را انجام داده اند.
نتایج مطالعاتى در گذشته نشان داده است که 
مصرف بیشتر گوجه فرنگى، آفتاب سوختگى 
را کم مى کنــد و کاروتنوئید موجود در رژیم 
غذایى که ماده رنــگ دهنده هویج و گوجه 
فرنگى است در زیر پوست بدن قرار مى گیرد 
و در نتیجه پوســت را در مقابل تابش اشعه 
ماوراء بنفش محافظــت مى کند. عالوه بر 
آن لیکوپن از قوى ترین آنتى اکسیدان هاى 
شناخته شــده در گوجه فرنگى است. نکته 
قابل توجه اینکه آزمایشات مشخص کرده 
است که لیکوپن طبیعى به مراتب قوى تر از 

مکمل آن است.
اثر مصرف روزانــه گوجه فرنگى در کاهش 
خطر سرطان پوســت بســیار مهم است.
آخرین تحقیقات نشان داده است که مصرف 
انواع گوجه فرنگى به صورت شــاخصى با 
کاهش خطر سرطان پوست در ارتباط است. 
متخصصین تغذیه توصیه مى کنند که گوجه 
فرنگى را به صــورت خام و تــازه مصرف

 کنید.

گوجه فرنگى و کاهش خطر 
ابتال به سرطان پوست

کنجد، دانه اى ریز اما پرخاصیت کنجد، دانه اى ریز اما پرخاصیت 

آیا دلیل سردرد هاى مزمن، المپ کم مصرف است؟

چندوقت یکبار به دندانپزشک  مراجعه کنیم؟

آب نارگیل نوشیدنى است که 95 درصد آن آب است 
و با شیر نارگیل متفاوت است. این نوشیدنى به هضم 
غذا کمک مى کنند. این نوشیدنى به دالیل زیر توصیه 

مى شود:

1- آب نارگیل نوشیدنى طبیعى است
آب نارگیل بدون افزودنى هایى همچون شــکر است 
و ضررى ندارد. بررســى ها نشــان داده است که این 
نوشیدنى مى تواند مانند نوشیدنى هاى ورزشى در زمان 
ورزش آب بدن را تأمین کند و کارآیى را افزایش دهد. 
بهتر است به آب نارگیل شکر اضافه نکنید زیرا از تأثیر 

آن کاسته مى شود.

2- آب نارگیل کالرى کمى دارد
آب نارگیل شکر و کربوهیدرات کمترى نسبت به دیگر 
آب میوه ها دارد. ضمنــًا الکترولیت و مواد معدنى این 

نوشیدنى زیاد است. 

3- آب نارگیل حاوى پتاسیم است
آب نارگیل ده برابر بیشــتر از نوشــیدنى هاى دیگر 
پتاســیم دارد. یک لیوان آب نارگیل به اندازه یک موز 
پتاسیم دارد. پتاسیم مى تواند تعادل الکترولیت در بدن 

را برقرار کند.

4- آب نارگیل حاوى کلسیم و منیزیم است

کلســیم بــراى حفــظ اســتخوان ها 
مؤثر اســت. ضمناً به عضالت کمــک مى کند تا 

راحت تر منقبض شوند و کار کنند. منیزیم و کلسیم به 
تولید انرژى و کارآیى ارگان هاى بدن نیز کمک مى کنند.

5- آب نارگیل حاوى آنتى اکسیدان است
آنتى اکســیدان ها موجود در آب نارگیل به آزاد شــدن 
رادیکال هاى ایجاد شده بر اثر ورزش کمک مى کند. بهتر 
است از آب نارگیل تازه استفاده کنید که آنتى اکسیدان 

بیشترى دارد.

6- آب نارگیل  حاوى آمینواسید است
آمینواســیدها به ترمیم بافت ها کمــک مى کنند و در 

پروتئین سازى تأثیرگذار هستند.
 آب نارگیل بیش از شــیر آمینواســیدهایى همچون 
آالنین، آرگنین و ســرین دارد. آرگنین آمینواســیدى 
اســت که به مقابله با فشــار بــر اثــر ورزش کمک 
مى کند. آرگنین همچنین در برقرارى ســالمت قلب 

مؤثر است.

7- آب نارگیل حاوى سیتوکینین است
ســیتوکینین هرمونى اســت که تأثیر ضدپیرى و ضد 
سرطان دارد. افرادى که تالش مى کنند وزن خود را به 
همراه  ورزش کاهش دهند مى توانند از این نوشــیدنى 

مصرف کنند.

امــروزه کمتر خانه اى ســراغ داریم که بــراى تأمین 
روشنایى از چراغ هاى کم مصرف استفاده نکرده باشد.

 این در حالى است که رسانه ها نیز همه را به استفاده از 
اینگونه المپ ها براى کاستن از مصرف انرژى دعوت 

مى کنند.
چراغ هاى فلورسنت که اغلب از آنها در دفاتر و شرکت ها 
استفاده مى شــود با هر لرزش یا به اصطالح «سوسو 
زدن» در حدود 35 درصد از نور خودشــان را از دســت 
مى دهند و این افت نور لحظه اى موجب سردرد بسیارى 

از ما مى شود.
در عین حال متخصصان هشدار مى دهند که استفاده از 
المپ هاى LED مى تواند احساس سرگیجه را تشدید 

کرده و موجب بروز سردرد در مدت زمان کوتاهى شود.
سوسو زدن چراغ هاى کم مصرف خیلى بیشتر از همتایان 
سنتى اســت و افت میزان نور آنها که با هر سوسوزدن 

اتفاق مى افتد موجب اختــالل در تنظیمات مربوط به 
میزان نور چشم فرد شده و سردرد را به همراه مى آورد.

این بدان معنى اســت که چراغ هاى کم مصرف، در هر 
ثانیه صدها بار خاموش و روشن مى شوند و این مى تواند 
باعث ایجاد سردرد و اختالل در کنترل حرکت چشم و 

کندشدن فعالیت مغز شود.
پیشــتر تحقیقات مرتبط نشــان داد که سوســو زدن 
المپ هاى کم مصرف مى تواند احتمال ابتال به سردرد 

را دوبرابر کند.
طبــق ایــن گــزارش چراغ هــاى LED مى توانند 
400 بــار در ثانیه  سوســو بزننــد کــه در واقع چهار 
برابــر بیشــتر از المپ هــاى کم مصــرف دیگــر 
اســت که به ایــن معنى اســت کــه این گونــه از 
المپ ها ســردرد و اختــالالت مغزى را چنــد برابر

 مى کنند.

چرا نوجوانان نباید
آدامس بخورند
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مدیر عامل پیشــین باشگاه اســتقالل مى گوید با 
پیشنهاد یک مالک عرب براى خرید یک باشگاه در 

گرجستان مواجه شده است. 
على فتــح ا... زاده در گفتگویى درباره ســفرش به 
گرجستان گفت: یک مالک عرب مى خواهد تیمى در 
گرجستان بخرد و در این راه پیشنهاد مدیرعاملى آن 

باشگاه ورزشى را به من ارائه کرده است.
وى افزود: قرار بر این شــد که  من بین باشگاه هاى 
گرجستان بررسى کنم و یک باشــگاه خوب را به او 
پیشنهاد بدهم. البته این مالک عرب تأکید کرده که 
فقط به شــرط مدیریت عاملى من آن باشگاه را مى 

خرد.

وى خاطرنشــان کرد: من شــناخت کافى از فوتبال 
گرجستان ندارم و به همین دلیل به ایشان گفتم که 20 
روز فرصت بررسى الزم دارم و به همین دلیل هم در 

حال بررسى امکانات فوتبال گرجستان هستم.
مدیر پیشین استقالل تأکید کرد: آن مالک عرب که با 
هم جلسه داشتیم فوتبال شناس است و مى خواهد در 
لیگ گرجستان که در اروپاست سرمایه گذارى کند. به 
همین دلیل بازدید را شروع کردیم و از کمپ لوکوموتیو 

تفلیس بازدید را شروع کردیم.  
وى افزود: پــس از 20 روز نظرم را به آن مالک عرب 
اعالم مى کنم اما فعالً  اجازه بدهید بررسى هاى الزم 
را انجام بدهم ببینم مى شود کار کرد و موفق شد یا نه.

تقریبًا 4 سال قبل بود که وقتى بانوان ایرانى در رشته 
سه گانه، امیدى به حضور در مســابقات بین المللى 
نداشــتند، یک دختر جوان ایرانى که مقیم انگلیس 
بود، بعد از مذاکره با فدراسیون تصمیم گرفت براى 
اولین بار در مسابقات بین المللى این رشته در لندن 
به عنوان یک زن ایرانى با پوشــش اسالمى شرکت 
کند. این اتفاق در ســال هاى اخیر چند بار توســط 
شــیرین گرامى تکرار شــد تا اینکه فدراسیون سه 
گانه نزدیک به 20 روز قبل توانســت مجوز حضور 
بانوان ایرانى در رقابت هاى بین المللى سه گانه را از 
وزارت ورزش با پوششى که طراحى شده بود دریافت 

کند. 

گرامى مى گویــد: من تمریناتــم را دائمــًا دنبال 
مى کنم و قصد دارم امسال در دو مسابقه مرد آهنین 
در ترکیه و بحرین شــرکت کنم. قبًال سابقه حضور 
در مســابقه مرد آهنین را دارم و مــى دانم که این 
رقابت یکى از سخت ترین مســابقات در رشته سه 
گانه محسوب مى شــود. وى افزود:طبق صحبتى 
که با فدراســیون داشــتم، آنهــا از من خواســتند 
خودم را براى حضور در بازى هاى آســیایى 2018 
در اندونزى آمــاده کنم. من هم ســعى مى کنم با 
حضــور در تورنمنت هــاى معتبر خــودم را محک 
بزنم تا بتوانم در بازى هاى آســیایى اندونزى حاضر 

شوم. 

سرمربى ذوب آهنى ها مى گوید اتفاقى که براى ستاره 
تیمش افتاده بزرگ ترین بدشانسى است که نصیب 

یک فوتبالیست مى شود.
امیر قلعه نویــى و ذوب آهنى ها یکــى از مهمترین 
بازیکنان خود را براى لیگ هفدهم از دســت دادند و 
قاسم حدادى فر که پیش از این و در جریان دیدار برابر 
ســیاه جامگان دچار مصدومیت شدیدى شده بود به 
طور مشخص دچار پارگى رباط صلیبى شد و به همین 

دلیل براى مدتى از میادین دور خواهد بود.
امیر قلعه نویى، سرمربى ذوبى ها درباره مصدومیت 
حدادى فر گفت: باید بگویم از اتفاقى که براى قاسم 
افتاد بسیار متأثر هســتیم، او بازیکنى است که هم از 
لحاظ اخالقى و هم از لحاظ فنى مثال زدنى محسوب 
مى شود و از دســت دادن او در بازى هاى این فصل 

براى ما بسیار ناراحت کننده بود.
او ادامه داد: حدادى فر تمرینات مســتمرى را پشت 

ســر گذاشــته بود و در بازى هاى پیــش فصل نیز 
توانســت بازى هاى خوبى به نمایش بگذارد و فکر 
مى کنم این اوج بدشانســى یک فوتبالیســت است 
که در این مقطع از زمان بازى هــا دچار مصدومیت

 شود.
سرمربى سبزپوشان در ادامه توصیه اى براى هافبک 
مصدوم تیمــش دارد و در این باره گفت: به قاســم 
مى گویم این اتفاق خواســت خداوند بــوده و باید 
به آن چیزى که مقدر شــده اســت احترام بگذاریم، 
او باید مراحــل درمانى خود را با تــوان و روحیه باال 
پشت ســر بگذارد تا بتواند هر چه سریع تر به میادین

 بازگردد.
قلعه نویى در رابطه با خطاى حســین بادامکى روى 
حدادى فــر در جریان دیدار برابر ســیاه جامگان که 
منجر به این مصدومیت شــد نیز گفت: درست است 
خطاى بادامکى روى قاسم باعث شد تا او روى زانوى 

خود بچرخد و در نهایت رباط صلیبى اش پاره شود اما 
بادامکى از فوتبالیست هاى با اخالق ایران محسوب 
مى شــود، اینگونه اتفاقات در فوتبال مى افتد و قطعًا 

نباید آن را از روى عمد دانست.
او با توصیه اى به هواداران ذوب آهن در این رابطه به 
صحبت هاى خود پایان داد، سرمربى ذوبى ها گفت: 
از همه هواداران ذوب آهن مى خواهم این ماجرا را به 
حسین بادامکى ربط ندهند، این خطاها و مصدومیت 
ها در فوتبال امرى کامًال عادى است و ممکن است 
براى هر فوتبالیست حرفه اى به وجود بیاید بنابراین 
دلیلى ندارد بخواهیم فرد خطاکار را مقصر بدانیم به 
خصوص اینکه هم حسین بادامکى و هم قاسم حدادى 
فر از فوتبالیست هاى فنى و با اخالق و از سرمایه هاى 
فوتبال ایران محسوب مى شوند. بهتر است این اتفاق 
طبیعى فوتبال را از مقصر شــناختن حسین بادامکى 

کامًال جدا بدانیم.

قلعه نویى: بادامکى مقصر نیست 

فتح ا... زاده به گرجستان مى رود!دختر ایرانى در مسابقات مرد آهنین  

رقابت هاى لیگ آزادگان در حالى شروع شد که مهرداد 
بایرامى، بازیکنى که قبل از پیوستن به ماشین سازى 
تبریز با مس کرمان قراردادش را ثبت کرده بود و مهدى 
حسینى، بازیکنى که پس از عقد قرارداد با اکسین البرز 
با تیم ســابق خود، صباى قم به توافق رسیده بود، به 
دلیل شکایت باشگاه هاى مس و اکسین، کارت بازى 
برایشان صادر نشد و در هفته نخست فصل جدید لیگ 
یک اجازه حضور در بازى را دریافت نکردند. اما از طرف 
دیگر میالد ابطحى که از ابتداى زمان نقل و انتقاالت 
این فصل با ســه تیم مختلف قراردادش را ثبت کرده 
است ، با وجود شکایت باشگاه نساجى مازندران از این 
بازیکن، در ترکیب اصلى تیم خونه به خونه برابر مس 

رفسنجان حاضر بود.
حاال باشگاه نساجى بیانیه اى صادر کرده و در آن تأکید 
شده است که ســازمان لیگ در این بین مقصر نیست 
و خودمختارى در هیئت فوتبــال مازندران باعث این 
اتفاقات عجیب شــده اســت. در مورد میالد ابطحى 
باشگاه نساجى با ارسال نامه اى در تاریخ 31 خرداد به 
هیئت فوتبال استان اعالم کرد او تحت قرارداد نساجى 
است ولى این نامه هیچوقت براى سازمان لیگ ارسال 
نشد تا کارت این بازیکن به رغم داشتن قرارداد با باشگاه 
نســاجى، براى بازى کردن در تیم خونه به خونه صادر 
شود. باید دید این ناهماهنگى بین سازمان لیگ و هیئت 
فوتبال استان  مازندران به چه نتیجه اى ختم خواهد شد.

خودمختارى هیئت ها

کمتــر از یک مــاه دیگر بــازى تیم هــاى ملى کره 
جنوبى و ایران در مرحله انتخابى جام جهانى روســیه 
برگزار خواهد شد. برخالف ایران که صعودش به جام 
جهانى قطعى شده، کره نتایج ضعیفى گرفته و به شدت 
نگران عدم صعود به جام جهانى است. سرمربى جدید 
این تیم یعنى «شین تائه یونگ» هم به این نکته آگاه 
است و در مصاحبه اى با سایت نیوزوان کره به اهمیت 
بازى مقابل ایران اشــاره کرده اســت. بخش هایى از 

مصاحبه جالب او را بخوانید.
■ بازى بسیار ســختى برابر تیم ملى ایران در پیش 
داریم و البته بعد از آن هم در تاشکند باید با ازبکستان 
بــازى کنیم که آنجا هم بازى ســختى اســت چون 
ازبکستان االن رقیب مســتقیم ما براى صعود است. 
ایران قدرت بســیار بزرگى محســوب مى شود. من 
اوًال خیلى خوشــحالم که آنها صعودشــان را به جام 
جهانى قطعى کردند و شــاید در این بــازى با نهایت 
توان بازى نکنند ولى متأســفانه مشکل اینجاست که 
مربى ایران خیلى به کره عالقــه اى ندارد و به همین 

خاطر نباید انتظار داشــته باشــیم که آنها با ما مدارا 
کنند.

■کره جنوبى اخیراً برابر ایران همیشه شکست خورده 
است آن هم با نتیجه مشــابه یک بر صفر. حاال شاید 
بهترین زمان، هم براى انتقام فراهم باشد و هم صعود 

مستقیم به جام جهانى.
■ در بازى با ایران مهم کسب 3 امتیاز است. ما در چهار 
بازى اخیر نتوانستیم به ایران گل بزنیم و درست است 
که در این بازى به 3 امتیاز نیاز داریم ولى حواسمان به 
ضد حمله هاى ایران هم خواهد بود. به هر حال تیمى 
که در چهار بازى در گل زدن به ایران مشــکل داشته 
نمى تواند یک شــبه در خط حمله به تحول برسد. ما 
فقط سعى مى کنیم که 3 امتیاز این مسابقه حساس را به 
دست بیاوریم تا خودمان را به جام جهانى نزدیک کنیم. 
ایران در این گروه نتایج خوبى گرفته و شکستى ندارد 
به همین خاطر شکســت دادن این تیم زحمت زیادى 
مى طلبد و امیــدوارم در این راســتا بازیکنانم نهایت 

تالششان را به کار ببرند .

سرمربى کره جنوبى: کى روش عالقه اى به کره ندارد

فدراســیون فوتبال عراق اعالم کرده که قصد ندارد 
میزبانى آخر خود در مسابقات انتخابى جام جهانى را در 

تهران برگزار کند.
«کامل زغیــر» یکى از اعضاى بلندپایه فدراســیون 
 AFC فوتبال عراق اعالم کرد که این فدراســیون به
نامه زده تا در صورت امکان دیدار تیمشان برابر امارات 

را در اردن برگزار کنند.
عراقى ها که تاکنون دیدارهاى خانگى خود را در تهران 

برگزار کرده اند و البته استقبال خوبى از سوى عراقى 
هاى حاضر در ایران نیــز از آن بازى ها صورت گرفته 
است، ترجیح مى دهند آخرین میزبانى خود را در اردن 

برگزار کنند.
تیم عراق صعــودش به جام جهانى و یــا مرحله پلى 
آف منتفى شده اســت  و تنها مى خواهد تغییر نسلى 
را در بازى هاى بعدى و همچنین بازى هاى دوستانه 

داشته باشد.

عراق، اردن را به ایران ترجیح داد!

نماینــده ویــژه مجلــس در کمیتــه بدهــى 
مالیاتــى باشــگاه هاى فوتبال از حل مشــکل 
بدهــى مالیاتى اســتقالل و پرســپولیس خبر 

داد. 
رحیم زارع با اشاره به پیگیرى هاى صورت گرفته 
از سوى کمیته ویژه مجلس شوراى اسالمى در 
راستاى رفع مشــکل بدهى مالیاتى باشگاه هاى 
ورزشى اســتقالل، تراکتورسازى، نفت تهران و 
پرســپولیس به منظور حضور در لیگ قهرمانان 
آســیا، گفت: بر این اساس جلســه مشترکى با 
حضور رئیس کل ســازمان امور مالیاتى کشور، 
رئیس فدراســیون فوتبــال و مدیــران عامل 
باشــگاه هاى اســتقالل و پرســپولیس برگزار 

شد.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به اینکه طى ماه هاى 
گذشته بر اساس مهلت ارائه شده سررسید مالیاتى 
باشگاه هاى استقالل و پرسپولیس به مدت شش 
ماه به تعویق افتاده بود، اظهار داشت: هم اکنون 
یک ماه به اتمام مهلت ارائه شده باقى مانده است 
اما خوشبختانه با موافقت مســئوالن مقرر شد 
مجدداً شش ماه دیگر به دو باشگاه ورزشى مهلت 
داده شود تا بتوان در آینده اى نزدیک مشکل آنها 

را رفع کرد.
وى ضمن تأکید بر اینکــه در حال حاضر بدهى 
مالیاتى باشگاه  پرســپولیس 145 میلیاردتومان 
و بدهى مالیاتى باشگاه  اســتقالل 130 میلیارد 
تومان اســت، ادامه داد: البته نباید از یاد برد که 
50 درصد مبلغ بدهى مالیاتى باشگاه هاى مذکور 

جریمه است.
ســخنگوى کمیســیون اقتصــادى مجلــس 
شوراى اســالمى تصریح کرد: ســازمان امور 
مالیاتى کشــور با حســن نیت از قوانین موجود 
اســتفاده کرد تا باشــگاه هاى ورزشــى براى 
حضور در لیگ قهرمانان آســیا با مشکل مواجه 

نشوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بنابراین 
با توجه به فرصت در نظر گرفته شــده براى رفع 
مشکل بدهى مالیاتى باشــگاه هاى استقالل و 
پرســپولیس در آینده طرحى از ســوى مجلس 
ارائه خواهد شد یا در بودجه ســال 97 اعتبارى 
در نظر گرفته خواهد شدتا با کمک دولت بدهى 

باشگاه ها رفع شود.
رئیس کمیته فوتبال فراکسیون ورزش مجلس 
شوراى اســالمى با اشــاره به اینکه مسئوالن 
باشگاه هاى تراکتورسازى و نفت تهران در جلسه 
یاد شده حضور نداشــتند اما امکان بخشودگى 
جرایم مالیاتى شان از سوى سازمان امور مالیاتى 
کشور وجود دارد، به خانه ملت خاطرنشان کرد: 
در این بین باید اذعان کرد کــه نفت تهران هم 
اکنون وضعیت خوبى ندارد اما تراکتورســازى 
اقدامــات منســجم خوبــى را انجــام داده 

است.

احتمال پیش بینى اعتبار براى استقالل 
و پرسپولیس در بودجه 97

روبین کازان که سردار آزمون را در اختیار 
دارد بعد از دو برد متوالی در لیگ روسیه به 
مصاف لوکوموتیو مسکو رفت. این مسابقه 
با تســاوي یک بر یک تمام شــد. یاران 
آزمون با این تســاوي 7 امتیازي شدند و 
موقتاً به رده نهم جدول لیگ روسیه سقوط 
کردند و لوکوموتیو مسکو نیز با 13 امتیاز 

در جایگاه دوم قرار گرفت.
آزمون براي نخســتین بار در فصل 18-

2017 لیگ یک روســیه بــه طور کامل 
در ترکیب روبین کازان حضور داشت اما 
باز هم موفق به گلزنی نشــد. پنج هفته از 
لیگ روسیه سپري شده و او هنوز نتوانسته 
اســت براي تیمش گلی به ثمر برســاند 
که براي او آماري بی ســابقه به شــمار

 می رود.

در دومین مسابقه از هفته پنجم لیگ 
یک روسیه، روســتوف در حالی که 
ســعید عزت اللهی را روي نیمکت 
داشــت پذیراي دینامو مســکو بود. 

این مســابقه با یک گل به ســود تیم 
روستوف به پایان رســید. عزت اللهی 

براي پنجمین هفته متوالی فرصت 
پیدا نکرد تا نخستین بازي خود 

براي روستوف را در فصل 
جدید انجام دهد.

لژیونرهــاي ایرانی لیگ 
روســیه تا امروز آماري 

بســیار ضعیف از خــود به 
جاي گذاشــته اند، یکی گل 
نمی زند، یکــی اصالً  بازي 

نمی کند.

رکورد ضعیف 
لژیونرهاي ایرانی 

در روسیه

 نه سردار  نه سردار 
 گل می زند  گل می زند 
 نه سعید  نه سعید 

 بازي می کند بازي می کند

او به سکانس آخر نزدیک شده است
هت تریک شوم

اســتقالل تهران، تنها تیمى نبود که در شــروع 
فصل، شماره 8 محبوبش را پس گرفت. همزمان با 
بازگشت مجتبى جبارى به استقالل، ذوب آهنى ها 
نیز با آمادگى قاســم حدادى فر براى بازگشــت 
قدرتمندانه به میادین به وجــد آمده بودند. تصور 
مى شد کلید رسیدن به موفقیت براى تیم قلعه نویى، 
هنوز در جیب هاى قاسم باشــد اما مرد شماره 8 
ذوبى ها، خیلى زود از میدان نبرد کنار کشید. او در 
همان هفته اول لیگ، دوباره با آسیب دیدگى روبه 
رو شد و در یکى از تکرارى ترین پالن هاى تاریخ، 

زمین مســابقه را روى برانکارد ترك کرد. قاسم، 
دست هایش را به نشانه تعویض براى نیمکت تکان 
داد تا ذوبى ها دوباره با حقیقت آشناى از دست دادن 
او کنار بیایند. دست هایى که روى هوا بلند شدند، 
نشــانه اى براى پایان دوران فوتبال قاسم بودند. 
چیزى شبیه یک پرچم ســفید، براى تسلیم شدن 

در برابر درد.
پارگى رباط صلیبى، نتیجه شوم آزمایش هاى قاسم 
حدادى فر بوده  است. او براى سومین بار رباط پاره 
کرده است تا در یکى از نفرینى ترین هت تریک هاى 

تمام دنیا، براى آویختن کفش ها آماده شود. داستان 
حدادى فر و فوتبال، به شکل غم انگیزى به سکانس 
پایانى نزدیک شده است و ساق هاى این بازیکن، 
دیگر توان ادامه دادن به این بازى را ندارند. قاسم 
مدت زیادى جنگیده تا حداقــل براى یک فصل 
دیگر فوتبال بازى کند اما حاال، چاره اى به جز ترك 
رینگ نبرد براى او وجود ندارد. این راند آخر قاسم 
حدادى فر است. دست هایى که بلند مى شوند تا به 
یک پایان، رسمیت ببخشند. یک پایان تلخ براى 

استعدادى بزرگ با ساق هایى کم تحمل.

لطف ویژه به 
سرخابى هاى تهران

در دومین مسابقه از هفته پنجم لیگ 
یک روسیه، روســتوف در حالی که 
ســعید عزت اللهی را روي نیمکت 
داشــت پذیراي دینامو مســکو بود. 

این مســابقه با یک گل به ســود تیم 
روستوف به پایان رســید. عزت اللهی 

براي پنجمین هفته متوالی فرصت 
پیدا نکرد تا نخستین بازي خود

براي روستوف را در فصل 
جدید انجام دهد.

لژیونرهــاي ایرانی لیگ 
روســیه تا امروز آماري 

بســیار ضعیف از خــود به 
جاي گذاشــته اند، یکی گل 
نمی زند، یکــی اصالً  بازي 

نمیکند.
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نرگس محمــدى که معــرف حضورتان هســت، بازیگر مطرح ســینما و 
تلویزیون که به واســطه پرسپولیســى بودنش چند ماه پیش ســوژه گروه 
ورزشــى نصف جهان شــد و با او یک گفتگوى اختصاصى داشــتیم. حاال 
دومین گفتگوى ما با این هنرمند دوســت داشــتنى به بهانه شــروع لیگ 
هفدهم که بیش از یــک گفتگوى فوتبالــى به کرى خوانى هاى شــدید 
و مرگبــار دو هــوادار فوتبال اصفهان و تهران شــبیه شــده را از دســت

 ندهید!
خانم محمدى! امســال دیگر  تیمتان قرار نیســت 

قهرمان شود! در جریان هستید که؟!
همه مى گویند امسال هم پرسپولیس قهرمان است و کامًال مشخص است 
که مى توانیم براى دومین سال پیاپى قهرمانى شــویم. حاال نمى دانم شما 
روى چه حســابى این حرف را مى زنید. اینقدر قهرمانى پرسپولیس برایتان

 سخت بوده؟!
به هر حال وقتى قهرمانى قبلى تان 10 ســال پیش 
بوده، قطعاً قرار نیست به این زودى ها قهرمان شوید.

آن سال هایى که قهرمان نمى شدیم یک اتفاق بود. از حاال به بعد پرسپولیس 
حاالحاالها قهرمان است! شک نکنید.

یک ســال، دو ســال، ســه ســال اتفاقى است، 
نه اینکه 10 ســال قهرمان نشــدن اتفاقى باشد! 
راســتى چرا شــعار اصفهانى ها و ســپاهانى ها را 
کپى بردارى مى کنید؟ «حاال حاال قهرمانیم» که مال

 اصفهانى هاست!
ســپاهانى ها حاالحاالها رنگ قهرمانــى را نمى بینند و بــا توجه به قدرت 
پرســپولیس این شــعار از حاال به بعــد مال ما مى شــود. ببینید و تماشــا 
کنید. راســتى گفتید ســپاهان! ســپاهان چطور جلوى پدیده چهار تا گل 
خورد؟ چه جورى شــماها چهار تا گل خوردید؟ خیلى زشــت اســت! تیم 
شــهر شــما مگر پر افتخارترین تیم لیگ برتر نبود. پس چــرا چهارتا گل

 خوردید؟
همانطور که پرسپولیس سه بار جلوى همین سپاهان 
چهار تایى شــده، شــماها جلوى پیکان هم سابقه 
چهارتایى شــدن دارید چه برســد جلوى تیم هاى 

اصفهانى!
 ولى به هر حال شماها که مى گویید ما اصفهانى ها مدعى قهرمانى هستیم 

خیلى بد است که چهارتا گل خوردید.
راستى االن یادم افتاد پرســپولیس چند سال پیش 
جلوى الغرافه قطر هم پنــج گل خورد. یعنى یک گل 

بیشتر از چهار گل!
پنج تا خوردیم. شــش تا که نخوردیم. حاال ما داریم  کرى خوانى مى کنیم 
اســتقاللى ها یادشــان نرود که چند وقت پیش شــش تا از العین خوردند.

 استقاللى ها که کًال دوست دارند شش تا گل بخورند.
بله! ما االن کرى خوانــى مان بین تیم هاى اصفهانى 
و پرســپولیس اســت. ولى این هم تذکر خوبى به 
استقاللى ها بود. شانس هم نداشتند. دقیقاً باید آن 

تعداد گلى را بخورند که نماد پرسپولیس است!
البته من دوست نداشتم که از یک تیم اماراتى ببازند ولى خیلى جالب بود که 
دقیقاً شــش گل خوردند. انگار دقیقاً سرنوشت استقالل با  عدد 6 گره خورده 

است.
چه خبر از ستاره روى پیراهنتان؟

واقعى ترین ستاره همین ستاره اى است که ما روى پیراهنمان زده ایم. دهمین 
قهرمانى در ایران و یک ستاره. استقالل آن دو ستاره اى که روى پیراهنش زده 

جعلى است. قهرمانى آسیا در آن سال ها که ارزشى نداشت.
منم موافقم که قهرمانى آســیا در آن سال ها خیلى 
راحت به دســت مى آمــد. آن وقت چــرا در همان 
سال ها پرســپولیس یک قهرمانى آسیا را به دست 

نیاورد؟
این را نمى دانم. البته ما که سابقه یک قهرمانى آسیا را هم داریم.

آن قهرمانــى مربوط به مســابقات جــام در جام 
آســیا بود، نه باشــگاه هاى آســیا، جالب اســت
 پرسپولیسى ها براى این قهرمانى سالگرد مى گیرند 
آن وقت به آن دو قهرمانى اســتقالل  حمله مى کنند، 
ولى به نظر من هیچکدام از قهرمانى هاى آبى و قرمز 
ارزشــش به اندازه نایب قهرمانى هاى ســپاهان و

 ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا نبود.
خوب اســت خودتان مــى گوییــد نایب قهرمانــى، قهرمان نشــدید که. 
حداقل پرسپولیس و اســتقالل قهرمان شده اند در آســیا. شما اجازه بدهید 
یک قهرمانى در آســیا به دســت بیاورید بعد اینقدر براى مــا کرى خوانى

 کنید.
اتفاقاً به نظر من مســابقات درســت و حسابى و با 
اعتبار باشــگاهى آســیا از زمانى آغاز شد که لیگ 
قهرمانان شــکل گرفت و این لیگ خیلى حرفه اى 
تر از گذشته شــد. شــما نگاه کنید در دوره جدید 
این مســابقات به غیر از اصفهانى ها، اســتقالل و 
پرســپولیس حتى به فینــال این مســابقات هم 

نرسیده اند.
تیم پرسپولیس امسال با برانکو قهرمان آسیا مى شود و به جام باشگاه هاى 
جهان مى رود تا طلسم قهرمانى ایران در لیگ قهرمانان هم شکسته شود و 

ببینیم دیگر شما چه خواهید گفت.
ببینیم و تعریف کنیم. همان جام باشگاه هاى جهان 
هم براى اولین بار طلسمش توسط سپاهان اصفهان 
شکسته شــد. حاال اگر تیم شما به این مسابقات راه 
پیدا کند که البته خیلى بعید است براى دومین بار یک 

تیم ایرانى به این مسابقات راه پیدا مى کند!
اصًال همه طلســم شــکنى ها و رکوردهــا مال شــما اصفهانــى ها. ما 
حرفمــان را در زمین مســابقه مــى زنیم. امســال دوباره قهرمــان ایران 
مى شــویم و کاپ آســیا را هم مــى گیریم. حاال مــى بینیــد و آن وقت 
دیگر مــى بینید که نایــب قهرمانــى هایتان کمرنــگ تر از هــر زمانى

 خواهد شد.
شــما امســال هم قهرمان شــوید مى شــود دو 
ســال پشــت ســر هم و به رکورد اصفهانى ها که
 هت تریــک قهرمانى را به نام خــود ثبت کرده اند

 نمى رسید.
جواب حرف هاى شــما را این فصل در زمین مســابقه مى دهیم که اینقدر 
براى پرســپولیس بزرگ ما کرى نخوانید. حاال حاال مانده که به افتخارات 

پرسپولیس برسید.
ما هم منتظریم که تیم هایمان با پرســپولیس دیدار 
کنند. جدال کرانچار و قلعه نویى با برانکو قطعاً دیدنى 

خواهد بود.
برانکو، هم قلعه نویى را شکست مى دهد و هم کرانچار را.

در مصاحبه، گفتن این حرف ها راحت اســت. باید 
در زمین این حرف را ثابت کــرد. کرانچار در فوتبال 
کرواسى بزرگ تر از برانکو بوده است. ذوب آهن  هم 
که خیلى اوقات گربه سیاه پرسپولیس بوده و این تیم 
را بارها به دردســر انداخته است. پس خیلى به فکر 

امتیازگیرى از این دو تیم نباشید.
من نمى دانــم چطور مى خواهید جلــوى این پرســپولیس را بگیرید. امیر
 قلعه نویى که استقاللى است و حتماً باید جلوى ما شکست بخورد. کرانچار را 
هم شکست مى دهیم که شما متوجه شوید برانکو بزرگ تر است یا کرانچار. 
امسال رفت و برگشت 12 امتیاز از دو تیم اصفهانى مى گیریم که متوجه شوید 
این پرسپولیس با هیچ تیمى شــوخى ندارد. حتى با تیم هاى شهر شما که 

چندین سال قهرمان مى شدید.
 خانم محمدى عصبانى نشوید! اصًال شما 13 امتیاز 

از ما بگیرید!
اى بابا! اصًال کرى خوانى این مصاحبه خیلى شــدید شده است. ولى با همه 
این کرى خوانى ها من تیم هاى اصفهانى را هم دوست دارم. باور کنید من 
چون پرسپولیسى دو آتیشه هستم اگر خداى ناکرده سالى قرار شود تیمى غیر 
از پرسپولیس قهرمان شود و شرایط براى قهرمانى تیم ما مهیا نباشد دوست 
دارم یکى از تیم هاى اصفهانى یعنى ســپاهان و ذوب آهن قهرمان شوند تا 

دست استقاللى ها به جام نرسد.
دقیقاً عین ما! ما هم اگر ســالى قرار باشد تیم هاى 
سپاهان و ذوب آهن قهرمان نشــوند اصًال دوست 
نداریم استقالل و پرســپولیس جام بگیرند. دوست 
داریم این دو تیم کًال جام نگیرنــد! بگذریم. از لیگ 
هفدهم براى مان بگویید. فکر مى کنید شرایط به چه 

سمت و سویى پیش برود؟
من جداى از کرى خوانى که بعضى از آنها شــوخى بین ما بود فکر مى کنم 
امسال سپاهان و ذوب آهن خیلى قوى تر از ســال پیش ظاهر شوند. چون 
دو تیم دو مربى بزرگ دارند. درســت اســت که امیر قلعه نویى استقاللى 
اســت اما به هر حال باید قبول کنیــم که پرافتخارتریــن مربى لیگ برتر 
اســت و ذوب آهن که باشگاهى با شخصیت و دوســت داشتنى است قطعًا 
با حضور این مربى مى تواند مدعى تر و خطرناك تر از قبل باشــد. این تیم
 قهرمانى هاى متعددى را در جام حذفى دارد و با قلعه نویى به دنبال این است 
که جام لیگ برتر را هم تصاحب کند. ســپاهان هم که همیشه و در بیشتر 
سال ها به مدعى بودن عادت کرده و یکى از برگ برنده هایش این است که 
دوباره کرانچار را به اصفهان بازگردانده اســت و این مربى خارجى مى تواند 
مثل قبل کارهاى بزرگى در این تیم بکند. پرســپولیس هم که قطعًا مدافع 
عنوان قهرمانى است و به عقیده همه مدعى شماره یک  است و استقالل هم 
با آن همه بازیکن خوبى که خریده رفته رفته شرایط بهترى را در جدول پیدا 
خواهد کــرد. من تصورم جــداى از اینکه هوادار دو آتیشــه پرســپولیس 
هســتم این اســت کــه امســال هــم مــا قهرمان مــى شــویم ولى

 قهرمانى مان ماننــد فصل شــانزدهم زودهنگام نخواهد بــود و با توجه 
به قدرت بیشــتر تیم هایى مثل ســپاهان، ذوب آهن و اســتقالل شــاید 
تکلیــف قهرمانى تــا یکى دو هفتــه پایانى لیــگ برتر هم مبهم باشــد 
و قهرمانى این فصل پرســپولیس خیلى ســخت تر از گذشــته به دســت 

بیاید.
خانم محمدى! در جایى خواندم که شما قبًال استقاللى 

بودید. درست است؟
این موضوع مال خیلى وقت پیش است. االن دیگر پرسپولیسى خیلى متعصب 
هستم و هیچ جایى براى استقالل در قلبم باقى نمانده است. استقالل را خیلى 
سال هاى پیش به دلیل اینکه بیشتر بچه هاى فامیل و خانواده استقاللى بودند 
انتخاب کردم ولى در ادامه دیدم که خودم قلبًا پرســپولیس را دوست  دارم و 

خوشحالم که یک پرسپولیسى هستم.
 فکر مــى کنید در آســیا چه اتفاقى بــراى تیم تان 

مى افتد؟
ما اگر بتوانیم االهلى را شکســت بدهیم، مى توانیم یــک گام بزرگ براى 
قهرمانى برداریم. من در اخبار خوانــدم که االهلى بازیکنان خوب و خارجى 
هاى گرانقیمتى را خریدارى کرده و خیلى قوى تر از قبل شــده است. به هر 
حال ما هم فراموش نمى کنیم که بهترین هاى آســیا را داریم. همین االن 
اگر بخواهند مرد سال فوتبال آســیا را انتخاب کنند بى شک  اگر باندبازى 
و البى گرى هاى خاصى نشــود باید مهدى طارمى به این عنوان دســت 
پیدا کند، یا االن بــه نظر من علیرضــا بیرانوند یکــى از بهترین گلرهاى 
آسیاست. داشــتن بازیکنى مثل سید جالل حســینى براى هر تیم آسیایى 
یک آرزو است و کًال تیم ما  شــاید به گرانقیمتى االهلى نباشد اما بازیکنانى 
دارد که در آســیا همه خواهان آنها هســتند. ان شــاء ا... که قهرمان آسیا 

مى شویم.
امیدواریم! هر چند کار تیمتان خیلى ســخت است. 
ما فعًال ایــن گفتگو را اینجا به پایــان مى بریم ولى

 مى خواهیم ســومین گفتگو با شــما را در آستانه 
شهرآورد اصفهان داشته باشیم. در آن گفتگو هم با 

ما همراه خواهید شد؟
بله 100 درصد، به نظر من شــهرآورد اصفهان شــاید به اندازه دربى تهران 
آن مانورهاى تبلیغاتى را نداشته باشــد اما وقتى که دو تیم خوب اصفهانى با 
یکدیگر دیدار مى کنند قطعًا دیدار جذابى خواهد بود. ممنون از اینکه دوباره 
مرا براى این گفتگو انتخاب کردید. جدا از همه کرى خوانى ها و شــوخى ها 
اعالم مى کنم که من واقعاً احترام ویژه اى بــراى اصفهان  و اصفهانى ها و 
تیم هاى این دیار قائلم و اگر یادتان باشد در مصاحبه قبلى هم به شما گفتم 
که امیدوارم سپاهان دوباره قدرتمند و مدعى شود تا قهرمانى پرسپولیس به 
ما بچســبد. من اطمینان دارم که این فصل دیدارهاى پرسپولیس- سپاهان 
و پرســپولیس- ذوب آهن دیدارهاى شــاخص و زیباى لیــگ برتر خواهد 
بود. چرا که عالوه بر قدرت این ســه تیم، ســه مربى بــزرگ هدایتگر این 
تیم ها هستند و این خود مســئله اى است که باعث مى شــود این دیدارها

 جذاب شود.

گفتگوى فوتبالى نصف جهان با نرگس محمدى

ما 5 تا خوردیم، 6تا که نخوردیم
شماها چطور 4 تا خوردید؟!

مرتضى رمضانى راد

معاون وزیر ورزش گفت: به دلیل اینکه شجاعى و حاج 
صفى خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند دیگر جایى در تیم 

ملى فوتبال ایران ندارند.
محمدرضا داورزنى در گفتگو با صداوســیما بیان کرد: 
در 38 سال گذشــته هیچکدام از ورزشــکاران ما در 
صحنه هاى مهم، حتى المپیک حاضــر نبودند مقابل 
ورزشــکاران رژیم غاصب صهیونیستى که ما آنها را به 
رسمیت نمى شناسیم به میدان مســابقه بروند و اتفاق 
اخیر در شرایطى رخ داد که ما بارها با تهدیدهاى کمیته

 بین المللى المپیک مواجه شده بودیم اما به دلیل اینکه 
این رژیم اشغالگر خط قرمزى براى ایران و ملت هاى 
مظلوم جهان است طبیعى بود که این حساسیت براى 
ملت شریف ما وجود داشته باشد. خیلى از جاها بوده است 
که ورزشکاران کشــورمان طالى المپیک را از دست 
دادند تا پاى ارزش هاى ایران اسالمى بایستند و از مردم 

مظلوم فلسطین حمایت کنند. 
وى در ادامه افزود: وقتى دو فوتبالیست ما بى تفاوت به 
این موضوع عمل مى کنند بــه صرف اینکه تعهدى به 
باشگاهشان دارد، پس تعهدشان به ملت شریف ایران 

چه مى شود؟ 
معاون وزیر ورزش اظهار داشت: این دو بازیکن قرارداد 
مالى با یک باشــگاهى دارند که پول بگیرند و براى آن 

باشگاه بازى کنند اما اینکه بروند با نماینده رژیم منفورى 
که تمام گرفتارى هاى منطقه ناشى از اقدامات آن است، 
بازى کنند و بى تفاوت نسبت به همه این فشارها و همه 
جنایاتى که صهیونیســت ها انجام مى دهند، به میدان 
بروند این وضعیت براى مردم ایران قابل تحمل نیست.

داورزنى افزود: با این شرایط طبیعى است که فدراسیون 
فوتبال و کمیته انضباطى آن تصمیم جدى درباره آینده 
این دوبازیکن فوتبال بگیرد امــا در حال حاضر به طور 
قطع مسعود شجاعى و احســان حاج صفى به تیم ملى 
فوتبال ایران دعوت نخواهند شد زیرا آنها خط قرمزها 

را زیر پا گذاشتند. 
وى درباره اینکه کى روش چه واکنشى به دعوت نشدن 
از این دو بازیکن به تیــم ملى فوتبال دارد گفت: مراجع 
تصمیم گیرى به این موضوع، نظام جمهورى اسالمى 
ایران، وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراســیون 
فوتبال هستند، نه آقاى کارلوس کى روش. هرچند که 
این ســرمربى پرتغالى براى فوتبال کشورمان زحمت 
کشیده که در جاى خود ارزشمند است اما این اتفاقى که 
افتاده زیرپا گذاشتن خط قرمز نظام جمهورى اسالمى 

ایران است.
وى در پایان تأ کید کرد: هیچکس حق ندارد خط قرمز 

نظام جمهورى اسالمى ایران را رد کند.

شجاعى و حاج صفى از حضور
 در تیم ملى محروم شدند

آزاده عباس زاده/ آى اسپرت
 انسان هاى 47 کروموزومى براى من عزیزترین هستند 
و این را همه مى دانند اما امروز به دور از هرگونه تعصب 
چهل و هفت تایى، قاطعانــه و بى طرف اعالم مى کنم 
که باور دارم فوتبالیست هاى 47 کروموزومى دختران 
و پسران ما، چه تیم فوتبال دیوار چهل و هفت پسران و 
چه تیم فوتبال دختران چهل و هفت، با اخالق ترین تیم 
فوتبال جهان هســتند. برنده ترین هستند در صداقت، 

برنده ترین در مهربانى و برنده ترین در انسان مدارى.
فوتبالیست هاى سندروم داون ما رفتند و تالش کردند 
و با همت خود اولین تیم فوتبال سندروم داون جهان را 
شکل دادند. هنوز هم گاهى، برخى ها به فوتبالیست هاى 
پر قدرت ما بــه دلیل یــک و فقط یــک کروموزوم 

اضافه شان مى گویند: «عقب مانده، منگل و...»
روى سخنم با شماســت، شــما تک تک افرادى که 
به اســتادیوم ها مى روید و سال هاســت مى روید و به 
تنهایى مى روید و به هیچکدامتان هم تنها به دلیل یک 
کروموزوم اضافه عقب مانده نگفته اند، فوتبالیست هاى 
ما امروز حرفى دارند با شما؛ حرفشان این است: «آقایان! 
فحاشى را در استادیوم ها تمام کنید.آقایان! استادیوم ها 

را جایى کنید که خانواده افراد سندروم داون، به آنها اجازه 
حضور و دیدن فوتبال را بدهند، آنقدر بیرحمانه فحاشى 
نکنید، آنقدر بى رحمانه فضاى استادیوم  ها را ترسناك 
نکنید، آنقدر بى رحمانه با چند کلمه، استخوان و عضله 
و قلب و روح یک فوتبالیست، یک تیم، یک مربى و در 
نهایت یک انسان را نشــکنید. انسان ها چیزى نیستند 
جز همین اســتخوان ها و عضالت و پوست که کارد 
میوه خورى هم زخمى شان مى کند حتى. رحم کنیم به 

هم، رحم کنید به هم.»
تاکنون چندین برنامه تلویزیونى، چندین نفر از متصدیان 
در عرصه فوتبــال و ورزش، چندین فعــال فرهنگى 
در طول این ســال ها که همگى مرد بوده اند چون که 
استادیوم ها قرق آقایان شده از شما خواسته اند؛ این بار 
من، یک زن، که جنس زن به علت فضاهاى فرهنگى 
که شما آقایان مى سازید دســتمان از دیدن فوتبال در 
استادیوم ها کوتاه شده است، از شما مى خواهد. مِن زن 
به همراه تمام مردان چهل و هفتى ام از شما مى خواهم 
که این بار ب خاطر ما چهل و هفتى ها فحاشى نکنید تا 
فوتبالیست هاى چهل و هفت تایى ما بتوانند بدون ترس 

و اضطراب در ورزشگاه ها حضور یابند.

من و همه چهل و هفتى ها

مدافع تیم فوتبال ذوب آهــن مى گوید که مصدومیت 
قاسم حدادى فر اتفاق بسیار تلخى بود.

مهدى مهدى پور مى گوید: وقتى این خبر را در تمرین 
شــنیدیم همه بازیکنان وضعیت روحى بســیار بدى 
پیدا کردند. چهره بازیکنان طــورى بود که همه خیال 
مى کردند خودشان رباط صلیبى پاره کردند. مصدومیت 
قاسم واقعاً اتفاق بسیار تلخى بود و نمى دانم در این مورد 
چه بگویم. فقط امیدوارم او خیلى زود به میادین برگردد.

مصدومیت حدادى فر اتفاق تلخى بود

معاون وزیر ورزش اعالم کرد؛
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چهل تکه

بیمار افسرده که قصد خروج از پنجره اتاق محل بسترى خود 
در بیمارستان امام خمینى(ره) ارومیه را داشت، به وسیله یکى 

از پرسنل خدمات بیمارستان نجات داده شد.
با فداکارى و شجاعت یکى از پرســنل خدمات، از اقدام این 
بیمار که قصد خروج از پنجره محل بسترى خود در طبقه دوم 
ساختمان بیمارستان را داشــت جلوگیرى شد و  وى نجات 

داده شد.
دکتر افشــانى، رئیس روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى 
ارومیه با تأیید این خبر گفت: این بیمار دچار افسردگى شدید 
است و اخبار منتشر شده در شبکه هاى مجازى در خصوص 

اقدام به خودکشى بیمار صحت ندارد.

یکى از وکالى اولیاى دم «ســتایش قری شــى» از تعیین شــدن 
مهر المثل و ارش البکاره با نتیجه کارشــناس تعیین شده از سوى 

دادگسترى خبر داد. گفتنى است خانواده قاتل حق اعتراض دارند.
عسگر قاسمى آقباش گفت: «قاتل به قصاص نفس در خصوص 
اتهام قتل عمد و یک بار اعدام در خصــوص اتهام تجاوز به عنف 
محکوم شده است.این وکیل پایه یک دادگسترى در ادامه افزود: 
براساس نظریه کارشناس دادگسترى که به ما ابالغ شده این مقدار 

جمعاً براى مهر المثل و ارش البکاره 80 میلیون تومان است.»
پیش از این عسگر قاســمى آقباش با اشــاره به جلسه رسیدگى 
به بخش دیگرى از پرونده ســتایش که مربوط به ارش البکاره و 
مهرالمثل مى شود و 16 خرداد ماه در دادگاه کیفرى استان تهران 
برگزار شد، گفته بود: «این بخش از پرونده به منظور کارشناسى به 

کارشناس ارجاع شده است.»

پلیــس کارولیناى شــمالى زوج جوانى را کــه فرزند خود را 
آزار داده و بیــش از 20 روز در قفس نگهــدارى مى کردند

 بازداشت کرد.
متهمــان «هالــى ترنتهــام»23 ســاله و همســرش 
«وینســنت لى » 28 ســاله به جرم سوء اســتفاده از فرزند 

19 ماهه شان محکوم شدند.
به گفته مأموران پلیس، این کودك مدت 23 روز در قفس بوده 

و تنها مقدار کمى آب و مواد غذایى داشته است.
پدر و مادر این کــودك به جرم اســتفاده از مــارى جوآنا و 
سهل انگارى در نگهدارى فرزندشــان متهم شده اند.هر دو 
متهم با قرار وثیقه 20 هزار دالرى تا روز دادگاهشان به زندان 

منتقل شدند.

نگهدارى کودك در قفس تعیین مهرالمثل ستایش نجات یک بیمار از خودکشى 030201

از دى ماه سال گذشــته پرونده هایى در کالنترى هاى 
حاشیه شــهر و به ویژه کالنترى فردوسى و کاظم آباد 
در مشهد تشکیل شد که بررســى محتویات آنها نشان 
مى داد: اعضاى یک باند خشن که به شیوه «نینجاهاى 
کارتونى» شمشــیر و تبر را به پشت خود مى بندند، وارد 
کارگاه هاى تولیدى و صنعتى مى شوند و با بستن دست 
و پا و چشــم هاى نگهبان کارگاه ها، اموال زیادى را به 

سرقت مى برند.
اعضاى ایــن باند مخوف هنــگام دســتبرد به برخى 
شــرکت ها و کارگاه هاى تولیدى قطعات خودرو، تابلو، 
قالب هاى سنگین و گرانقیمت که داراى آلیاژهاى مس، 
چدن و آلومینیوم است را با اســتفاده از خودرو به مکان 
نامعلومى منتقل مى کردند که مالباختگان با خسارت هاى 

میلیونى مواجه مى شدند.
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و به دستور سردار 
بهمن امیرى مقدم (فرمانده انتظامى اســتان خراسان 
رضوى) این پرونده به مأموران عملیات ویژه مشهد سپرده 

شد تا با تجزیه و تحلیل هاى اطالعاتى دقیق به ردیابى و 
دستگیرى «نینجاهاى خشن» بپردازند.

بنابراین گزارش، با دریافت این پرونده در اردیبهشــت 
امســال و تجمیع اطالعات، گروه زبده اى از مأموران با 
نظارت مستقیم و راهنمایى هاى سرهنگ محمد بوستانى 
(فرمانده انتظامى مشــهد) فعالیت هاى تخصصى خود 
را با شیوه هاى علمى و اســتفاده از فناورى هاى نوین 

تجهیزاتى آغاز کردند.
آنها پس از چنــد روز برگزارى جلســات تخصصى به 
سرنخ هایى دست یافتند که نشــان مى داد تعدادى از 
اتباع خارجى غیرمجاز در سرقت هاى مذکور نقش دارند.

بنابراین تحقیقات پلیــس در این باره متمرکز شــد و 
مأموران عملیات ویژه به جســتجوى آثــار باقیمانده از 
«دزدان خشن» در محل هاى سرقت پرداختند تا اینکه 
با رصدهاى اطالعاتى موفق شدند دو تن از عامالن این 
سرقت ها را در منطقه جاده قدیم قوچان شناسایى کنند.

مأموران انتظامى پس از کســب مجوزهاى قضائى از 

قاضى روحانى نژاد وارد عمل شــدند و یکى از متهمان 
را در مخفیگاهش محاصــره کردند اما این تبعه خارجى 
قصد داشت از طریق پشــت بام فرار کند که ناگهان در 
حلقه محاصره مأموران گرفتار شد و بدین ترتیب دقایقى 
بعد عملیات براى دســتگیرى متهم دیگر ادامه یافت تا 
اینکه جوان افغانى غیرمجــاز که از اعضاى باند مخوف 
«نینجاها» بود نیز در تور پلیس افتاد. با انتقال دو متهم به 
مقر انتظامى آنان در بازجویى ها همدستان دیگر خود را 
نیز لو دادند که بالفاصله تحقیقات در این پرونده با صدور 
دستورات ویژه اى از سوى سرهنگ بوستانى وارد مرحله 

جدیدى شد.
مأموران انتظامى که موفق شده بودند محل انبار اموال 
سرقتى را در یکى از باغ هاى اطراف جاده قدیم قوچان 
کشف کنند، با کســب مجوزهاى قضائى و در یک قرار 
صورى با دو تن دیگر از اعضاى این باند، اطراف باغ را به 

محاصره درآوردند.
هنگامى که متهمان براى استعمال مواد مخدر قصد ورود 

به محل مذکور را داشتند متوجه حضور مأموران انتظامى 
شدند و با رها کردن موتورسیکلت به بیابان ها و باغ هاى 

اطراف گریختند.
در همین هنگام مأموران با شلیک 18 تیر که با اخطارهاى 
پلیس همراه بود دو متهم دیگر پرونده «نینجاها» را نیز 
به دام انداختند و بدین ترتیب بازجویى از آنها آغاز شــد. 
اعضاى این باند مخوف که بین 25 تا 30 سال سن دارند و 
معتاد به مواد مخدر هستند اعتراف کردند که سرقت هاى 
خود را از سال گذشــته آغاز کرده اند. آنان تاکنون محل 
حدود 20 کارگاه تولیدى و صنعتى را که به آن مکان ها 
دســتبرد زده اند به مأموران نشان دادند اما بررسى هاى 
مقدماتى مأمــوران عملیات ویژه بیانگر آن اســت که 

اعضاى این باند سرقت هاى بیشترى مرتکب شده اند.
همه اعضاى باند از اتباع خارجى غیرمجاز هستند که به 
صورت غیرقانونى وارد کشور شده و به اقدامات مجرمانه 
خود ادامه مى دادند. تحقیقات بیشتر با دستورات سرهنگ 
بوستانى براى ریشه یابى پرونده باند «نینجاهاى خشن» 

همچنان ادامه دارد.

عصر پانزدهم بهمن 93 درگیرى خونین بین دو دوست در یکى از خیابان هاى محله «کن» 
به کالنترى اعالم شد. بررسى ها نشان مى داد در جدال خونین بین دو رفیق پسر 29ساله 
اى به نام «کامبیز» با ضربه چاقو به گردنش زخمى و به بیمارستان پیامبران(ع) منتقل شده 
است. در حالى که تالش براى ردیابى پســر چاقوکش که متوارى شده بود ادامه داشت از 

بیمارستان خبر رسید کامبیز به علت شدت جراحات جان سپرده است.
ردیابى عامل جنایت آغاز شده بود که بامداد بیست و نهم بهمن ماه مرد 30 ساله اى به نام 
«مانى» به پلیس آگاهى رفت و خودش را عامل جنایت در محله کن معرفى کرد. وى گفت: 
«من در جدال با دوست صمیمى ام او را کشتم و فرار کردم اما حاال به دلیل عذاب وجدان 

تسلیم قانون شدم.»
مانى در تشریح انگیزه جنایت گفت: «من و کامبیز پنج سال بود که با هم دوست بودیم و 
به خانه یکدیگر رفت و آمد داشــتیم. من او را مانند برادرم دوست داشتم اما یکباره متوجه 
شدم او به من خیانت کرده و با خواهرم که همسر و دو فرزند دارد ارتباط برقرارکرده است.»

وى ادامه داد: «وقتى یک بار خواهرم را مقابل ســنگچین هاى بــاغ پدرى کامبیز دیدم 

عصبانى شدم. من ماجرا را با برادر بزرگم در میان گذاشتم و ما با هم کامبیز را به زور سوار 
ماشین کردیم و به حاشیه اتوبان آزادگان بردیم. ما او را تهدید به مرگ کردیم و از او خواستیم 
تا دست از سر زندگى خواهرمان بردارد. او هم قبول کرد. مدتى بود از کامبیز خبرى نداشتم تا 
اینکه چهارم بهمن ماه مادر او مقابل در خانه مان آمد. مادرش گفت خواهرم هنوز با کامبیز در 

ارتباط است. او از من خواست تا قبل از آبروریزى بیشتر با خواهرم صحبت کنیم.»
وى ادامه داد: «من که از شنیدن حرف هاى مادر کامبیز شوکه شده بودم مقابل خانه آنها 
رفتم و از کامبیز خواســتم تا همراهم بیاید. اما او قبول نکرد. کامبیز از من خواست تا سوار 
ماشینش شوم. من هم که مشروب خورده و مست بودم سوار ماشین او شدم. اما کامبیز مرا 
به خانه یکى از بستگانشــان برد تا آنجا با هم صحبت کنیم. او در را به رویم قفل کرد و به 
سمت من حمله ور شد. چون مست بودم روى زمین افتادم.او در حال کتک زدن من بود که 

به رویش چاقو کشید و ضربه اى به سینه و گردن او زدم.»
به دنبال اعتراف هاى مانى و بازسازى صحنه جرم وى پاى میز محاکمه ایستاد.

در جلسه رسیدگى به این پرونده مانى خودش را به دیوانگى زد و ادعا کرد سابقه بسترى شدن 
در بیمارستان روانى را دارد. وکیل وى نیز مدارکى مبنى بر چندین بار اقدام مانى به خودکشى 

ارائه داد. به این ترتیب این متهم به کمیسیون پزشکى قانونى معرفى شد.
وقتى کارشناسان پزشکى قانونى در گزارشى اعالم کردند مانى مبتال به اختالل روانى است 
اما در زمان ارتکاب جرم قوه تمیز و اراده داشته است، وى بار دیگر پاى میز محاکمه ایستاد.
در دومین جلسه رسیدگى به این پرونده پدر قربانى در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: «من با 
دریافت دیه از قصاص صرف نظر مى کنم.» اما مادر مقتول در حالى که اشک مى ریخت 
گفت: «به هیچ قیمتى از خون پسرم نمى گذرم و حاضرم سهم همسرم را بپردازم تا قاتل 

پسرم اعدام شود.»
سپس متهم به دفاع پرداخت و گفت: «من حال طبیعى نداشتم که با کامبیز درگیر شدم. او با 
رابطه پنهانى که با خواهرم برقرار کرده بود آبرویمان را در محل برده و موجب سرافکندگى 
ما شده بود. من براى ادب کردن دوستم با او قرار گذاشتم ولى قصد کشتن او را نداشتم. من 

حاال دفاعى ندارم.»
 در پایان این جلسه هیئت قضایى وارد شور شد و مانى را به قصاص محکوم کرد.

چنــدى پیش با توجــه به افزایــش پرونده هاى ســرقت 
موتورسیکلت در سطح شهر آبادان سرهنگ سیدمحسن تقى 
زاده، رئیس پلیس آبادان دستور داد تا تیم ویژه اى براى پایان 

دادن به این سرقت ها وارد عمل شوند.
مأموران کالنتــرى 15 کارون در گام نخســت تحقیقات در 
محل هاى سرقت که بیشــتر دزدى ها در برابر داروخانه هاى 
شــبانه روزى صورت گرفته بود اقدامات پلیسى خود را آغاز 

کردند.
تیم پلیسى در بررســى فیلم هاى ضبط شــده دوربین هاى 
مداربسته موفق شــدند شش ســارق جوان را که دست به 
دزدى موتور سیکلت ها مى زدند شناسایى کنند و همین سرنخ 
کافى بود تا تجسس هاى ویژه براى دستگیرى این سارقان 

حرفه اى آغاز شود.
تجسس هاى اطالعاتى مأموران ادامه داشت تا اینکه مخفیگاه 
شش سارق حرفه اى به دســت آمد و تیم هاى پلیسى در سه 
عملیات همزمان موفق به دســتگیرى عامالن این دزدى ها 
شدند.  بنا به این گزارش، مأموران در بررسى مخفیگاه دزدان 
هفت موتور سیکلت سرقتى به دست آمد و متهمان که همگى 
20ساله هستند براى تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس 

آگاهى قرار گرفته اند.

3 سال قبل درست در چنین روزهایى هواپیماى ایران 140یا همان آنتونف در حوالى شهرك آزادى سقوط کرد 
و در جریان آن 40 نفر از مسافران جان خود را از دست دادند.هرچند تحقیقات براى مشخص شدن مقصران 
این حادثه از همان روز آغاز شد اما 
حاال در سومین سالگرد وقوع این 
حادثه تلخ هنوز نتیجه روشنى از 
این پرونده به خانواده هاى داغدار 
و افکار عمومى ارائه نشده است.
این حادثه روز 19مرداد ماه سال 
93اتفاق افتاد. آن روز هواپیماى 
ایران 140بــا 48سرنشــین از 
فرودگاه مهرآباد به مقصد طبس 
به پرواز در آمد امــا دو دقیقه بعد 
حوالى شهرك آزادى در غرب تهران سقوط کرد و 40نفر از سرنشینان آن جان خود را از دست دادند.به دنبال 
این حادثه، پرونده سقوط مرگبار روى میز محمد شهریارى، سرپرست دادسراى امور جنایى تهران قرار گرفت 
و وى با کمک جمعى از متخصصان صنعت هوایى تحقیقات ویژه اى را در این باره آغاز کردند. شواهد به دست 
آمده حاکى از آن بود که دلیل سقوط هواپیما خرابى موتور بود و برخى مسئوالن در به پرواز درآمدن این هواپیما 
قصور کرده اند. حتى فاش شد که برخى از کارشناسان صنعت هوایى درباره سقوط این هواپیما هشدار داده بودند.

با وجود این، بى توجهى به این هشدار باعث وقوع این فاجعه شد. با وجود اینکه در ادامه برخى از مدیران ارشد 
صنعت هوایى به دادسرا احضار شدند اما همچنان خانواده هاى جانباختگان این حادثه و افکار عمومى در انتظار 
روشن شدن دالیل وقوع این حادثه و مشخص شدن مقصران آن هستند.«جواد طالبى»، که در این حادثه همسر 
و دو فرزند خردسالش را از دست داده است، گفت: «بعد از این حادثه تا دو سه ماه همه دایه مهربان تر از مادر بودند 
و ماجرا را پیگیرى مى کردند اما بعد از آن دیگر هیچکس خبرى از روند رسیدگى به پرونده به ما نداد. آیا حق ما 
نیست بدانیم که چه افرادى باعث شدند که ما عزیزانمان را از دست بدهیم ؟»وى ادامه داد: «آخرین مرتبه اى که 
با سرپرست دادسراى جنایى تهران صحبت کردم ایشان گفتند تا دوماه دیگر کیفرخواست صادر مى شود اما حاال 
شش ماه از آن روز گذشته و خبرى نشده است. من و سایر خانواده ها با تمام وجود این، ماجرا را پیگیرى خواهیم 

کرد تا روشن شود کوتاهى چه کسانى سبب شد تا ما عزیزانمان را از دست بدهیم.»

دستگیرى «نینجاهاى کارتونى» درمشهد  

نینجاهاى کارتونى» 
شمشیر و تبر را به 

پشت خود مى بندند، 
وارد کارگاه هاى 
تولیدى و صنعتى 

مى شوند و با بستن 
دست و پا و 

چشم هاى نگهبان 
کارگاه ها، اموال 

زیادى را به سرقت 
مى برند

بیســت و ســوم فروردیــن مــاه ســال95، زن 
جوانــى وحشــت زده خــودش را بــه کالنترى 
176 حسن آباد رســاند و از چند مرد شیطان صفت 

شکایت کرد.
او در شــرح ماجرا گفت: «در زمین هاى کشاورزى 
اطراف آزاد راه تهران-  قم در حال جمع آورى مقدارى 
سنگ شــنى براى تهیه وســایل تزیینى بودم که 
چند جوان موتورســوار وارد زمین شدند و شروع به 
مزاحمت کردنــد. در حالى که با آنهــا درگیر بودم، 
همان موقع دو خــودروى امداد جاده اى که در حال 
عبور بودند، توقف کردند و ســه نفــر از خودروها 
پیاده شــدند و با چاقو پســران مزاحــم را فرارى
 دادند. ســپس راننده یکى از نیسان ها پیشنهاد داد، 
مرا به شــهر برســاند که قبول کردم و سوار شدم. 
راننده بیــن راه با تهدیــد چاقو مســیرش را تغییر 
داد و به بیابان هــاى اطراف حســن آباد رفت. او با 
دوســتانش تماس گرفت و همان ســه جوانى که 
آنها را هنگام درگیرى با پســران موتور سوار دیده
 بودم، آمدند. یکى از آنها فقط شاهد ماجرا بود و سه 

نفر دیگر...»
با این توضیحات مأموران از طریق ردیابى شــماره 
پالك خودروى نیسان توانســتند، یک از متهمان 
به نام «فرهاد» را بازداشــت کنند. او در بازجویى ها 
لب به اعتراف گشــود و با اقرارهاى او ســه متهم

 دیگر نیز شناســایى و بازداشــت شــدند، اما آنها 
جرمشــان را انکار کردند و گفتند زن جوان به میل 
خودش سوار ماشین شــد و با قبول پول پیشنهاد ما 
را پذیرفت. چهار متهم با توجه به شــواهد و قرائن 
موجود، روانه زندان شــدند و پرونــده بعد از کامل 
شدن تحقیقات به دادگاه کیفرى یک استان تهران 

فرستاده شد. 

ابتداى جلسه، بعد از قرائت کیفرخواست شاکى بار 
دیگر شــکایت خود را مطرح کــرد. در ادامه راننده 
نیسان گفت: «بعد از درگیرى با پسران موتور سوار، 
شاکى سوار خودرو شــد تا او را به مقصد برسانم. او 
بین راه سر صحبت را باز کرد و وقتى متوجه شدم از 
همسرش طالق گرفته و تنها زندگى مى کند، به او 
پیشنهاد دوستى دادم. شــاکى قبول کرد تا در قبال 

گرفتن پول با ما رابطه داشته باشد.» 
در ادامه دو متهم دیگر نیز حرف هاى دوستشــان 
را تأییــد کردنــد و آزار زن جوان را انــکار کردند. 
ســپس چهارمین متهــم گفت فقط شــاهد ماجرا 
بوده و جرمــى مرتکب نشــده اســت. در پایان، 
هیئــت قضائى بعد از شــور بــا توجه بــه مدارك 
موجود در پرونده، ســه متهم را به صد ضربه شالق 
محکوم کرد و دو نفــر از آنها را به دوســال تبعید 
به شهرســتان و چهارمین متهم را که فقط شــاهد 
ماجرا بود به اتهــام معاونت در جــرم به 20 ضربه 
شالق محکوم کرد. سپس قضات دادگاه به عنوان 
مجازات تکمیلى ســه متهم را بنا به شغلشان به دو

ســال ممنوعیت از رانندگى وسایل نقلیه عمومى و 
نمایندگى امداد خودرو جــاده اى محکوم کرد. این 
حکم در دیوان عالى کشور تأیید شد، اما با شکایت 
شاکى از دو متهم به اتهام آدم ربایى، پرونده به همان 

شعبه ارجاع داده شد.
به این ترتیب پرونده هفته گذشــته بار دیگر روى 
میز هیئــت قضائى قــرار گرفت و بعــد از اعالم 
رســمیت جلســه، یکى از متهمان گفــت: «زن 
جوان به میل خودش ســوار خودرو شد و آدم ربایى 
در کار نبود.» ســپس دیگر متهمان نیز جرمشــان 
را انکار کردند. بعد از آخریــن دفاع متهمان، هیئت 

قضائى وارد شور شد. 

تجاوز رانندگان امداد خودرو به زن جوان 

«کامبیز» با خواهر شوهردارمن ارتباط داشت معماى بى پاسخ سقوط در «آزادى» 6 مرد خشن در خیابان هاى آبادان  
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رامین مشکاه

ویندوز 10 بر خالف ویندوز 7 کاربران را براى نصب 
یک آنتى ویروس در عذاب نمى گذارد. در حقیقت از 
زمان عرضه ویندوز 8 به بعد این سیستم عامل به یک 
آنتى ویروس از پیش ســاخته به نام دیفندر تجهیز 
شده اســت. آنتى ویروسى که در گذشــته در قالب 
 Microsoft Security Essentials بسته امنیتى
در اختیار کاربــران قرار مى گرفت. امــا اکنون این 
سئوال مطرح است آیا «بیت دیفندر» به تنهایى قادر 

اســت در برابر انواع مختلفــى از تهدیدات از 
کامپیوتر شخصى محافظت به عمل آورد؟

واقعیت این اســت که شــما به یک نرم افزار 
ضدویروس نیاز دارید. مهم نیســت در زمان 
گشت وگذار در فضاى مجازى تا چه اندازه مراقب 
هستید. حتى هوشیار بودن نیز این روزها براى مبارزه 
با تهدیدات کافى نیســت، بلکه تنهــا به کارگیرى 
یک نرم افزار امنیتى خوب مى تواند از شــما در برابر 

تهدیدات محافظت به عمل آورد.
فراموش نکنید که هر ضدویروسى قادر نیست در برابر 
تهدیدات از شما محافظت به عمل آورد. توصیه ما به 
شما این است که بهترین ضدویروس و ضدبدافزار را 
با یکدیگر مورد استفاده قرار دهید. این دو محصول 
در کنــار یکدیگر مى توانند بــزرگ ترین تهدیدات 

امنیتى را دفع کنند.
■آیا ویندوز دینفدر به اندازه کافى خوب است؟

زمانى که ویندوز 10 را نصب مى کنید، شما یک برنامه 
ضدویروس از پیش اجرا شده را در اختیار دارید. ویندوز 
دینفدر به طور خودکار برنامه هایى که باز مى کنید را 
اســکن کرده و جدیدترین به روزرسانى هاى ویندوز 
را دانلود مى کند. همچنین اجازه اسکن عمیق را در 
اختیارتان قرار مى دهد. مهمتر آنکه باعث نمى شود تا 
سرعت سیستم شما کاهش پیدا کند، موضوعى که 
در مورد نرم افزارهاى دیگر ضدویروسى نمى توانیم 
به طور دقیق در مورد آن اظهارنظر کنیم. با وجود این، 
دینفدر در مقایسه با نمونه هاى مشابه در بعضى موارد 
کاستى هایى دارد. اما در مجموع باید بگوییم دیفندر 
زمانى که با یک برنامه ضدبدافزارى به کار گرفته شود 

قدرتمند عمل مى کند.
■آیا وینــدوز دینفدر بهترین ضدویروس اســت یا 

گزینه هاى بهترى نیز وجود دارند؟
آزمایشــگاه AV-TEST کــه در زمینه ارزیابى 
آنتى ویروس هــا به فعالیت اشــتغال دارد، ماه 
آوریل اعالم کرد دیفندر قادر اســت 99/9 
درصــد از نرم افزارهاى مخرب شــایع 
امروزى را کشــف کند. همچنین قادر 
است 98/8 درصد از حمالت روز صفر 
را نیز تشخیص دهد. «آویرا» یکى 
دیگر از نرم افزارهاى ضدویروسى 
است که در ماه آوریل موفق شد 
همین امتیاز را به دست آورد، 

هرچند هم اکنون امتیاز باالترى کسب کرده است.
امــا امنیت موضوعى اســت که فراتر از یکســرى 
اعداد و ارقام باید به آن توجه داشــت. در حال حاضر 
نرم افزارهاى ضدویروس قدرتمندى وجود دارند که 
در آزمون هاى ارزیابى بهتر عمل کرده اند، اما هر یک 
مشــکالت خاص خود را دارند. به طور مثال تعدادى 
از آنها سعى مى کنند فعالیت هاى کاربران را ردیابى 
کنند یا تعداد دیگرى افزونه هاى نه چندان کاربردى 
را روى مرورگر کاربران نصب مى کنند. متأســفانه 
تعدادى از آنها مى توانند از شــما در برابر ویروس ها 
محافظت به عمل آورند، اما خود باعث به وجود آمدن 
شکاف هایى مى شوند که راه را براى حمالت دیگر باز 

مى کنند.
 Malwarebytes و  Defender ترکیب دو نرم افزار■

تهدیدات امنیتى را به حداقل مى رساند
این روزهــا تهدیــدات از جانب انــواع مختلفى از 
جاســوس افزارها، تبلیغــات مخــرب، کى الگرها، 
تروجا ن ها و مهمتر از همه اینها باج افزار کامپیوترهاى 
شخصى را تهدید مى کند. این درست همان مکانى 
است که Malwarebytes به یارى کاربران مى آید. 
Malwarebytes نــه تنها قادر اســت از کامپیوتر 
شــما در برابر بدافزارها محافظت بــه عمل آورد، 
بلکه قادر اســت در کارهاى دیگرى همچون پاك 
کردن کامپیوتر شما از هرگونه آلودگى مورد استفاده 
قرار گیرد. خوشــبختانه Malwarbytes روى هر 
دو ســکوى ویندوز و مک قابل اســتفاده است. این 
ضدویروس ضمــن آنکه از کامپیوتر شــما در برابر 
اکسپلویت هاى روز صفر محافظت به عمل آورد، به 
ویژگى هاى ضداکسپلویت و ضد باج افزارى تجهیز 
شده است. در نتیجه تا حد زیادى مانع بروز حمالت 
جدى مى شــود. در نهایت به این نکته توجه داشته 
باشید از Malwarebytes در کنار ساید نرم افزارهاى 

ضدویروسى مى توانید استفاده کنید.
 MalwareBytes ،بر عکس آنتى ویروس هاى سنتى
به راحتى مى تواند نرم افزارهاى ناخواسته را شناسایى 
کند. نگارش ســوم این محصول همــراه با ویژگى 
ضداکسپلویت عرضه شده است. این ویژگى مى تواند 
شناخته  شده ترین اکسپلویت هاى موجود در برنامه ها 
و حتى آســیب پذیرى هایى که در حمالت روز صفر 
مورد استفاده قرار مى گیرد را شناسایى کند. حمالت 

مبتنى بر فلش از جمله این موارد است.

به کارگیرىبه کارگیرى
 همزمان  همزمان 

ضد ویروس ضد ویروس 
و ضدبدافـزارو ضدبدافـزار

همانطور که بازى هاى اکشن باعث افزایش توانایى افراد در 
تصمیم گیرى سریع شده و توانایى مغز را براى یادگیرى بهبود 

مى بخشــد، با این حال یک پژوهش جدید 
نشان دهنده این است که بازى هاى اکشن 

مى توانند به مغز آسیب برسانند.
این پژوهش توسط تیمى از دانشگاه مونترال 
و بر روى گروهى متشکل از 51 مرد و 46 زن 

انجام شد.
first-)در ابتــدا، آنها یک بازى اول شــخص

person game) را انجــام دادند که در آن آنها 
مجبور بودند مســیر خود را از طریق یک راه پر 
پیچ و خم پیدا کنند. دانشمندان با تجزیه و تحلیل 
چگونگى انجام این کار متوجه شــدند که شرکت 
 spatial)«کنندگان  به دو دسته «فراگیران فضاساز

learners) که با تصویرسازى و استفاده از نشانه هاى 
پس زمینه، خودشــان را هدایت مى کردنــد و «فراگیران 
واکنشــى» (response learners)کــه مجموعه اى از 
چرخش هاى چپ و راست را به حافظه خود سپرده و از این 

طریق مسیر خود را پیدا کردند، تقسیم مى شوند.
در این پژوهش تقریبًا 85 درصد ازشــرکت کنندگان 

فراگیران واکنشى بودند.
بعد از آن، همه شرکت کنندگان 90 ساعت بازى هاى 
اکشن اول شخص مانند Call of Duty، Killzone و 
Borderlands 2 و 90 ساعت بازى هاى سه بعدى با 
شدت کمتر مانند «سوپر ماریو» (Super Mario) را 
انجام دادند. هنگامى که مغز شرکت کنندگان پس 
از انجام بازى هاى اکشن اســکن شد، توجه ویژه 

محققان به دو ناحیه جلب شد.
یکى هیپوکامپ، که به افــراد کمک مى کند تا 
جهت خود را پیدا کنند و دیگرى هســته دم دار 
(Caudate nucleus ) که در شــکل گیرى 
عادت هاى انســان نقش دارد. به طور کلى 
اگر یک شخص از یکى از این نواحى بیشتر 
استفاده کند، میزان استفاده از ناحیه دیگر 

کمتر خواهد شد.
در فراگیران واکنشى، تحریک زیاد هسته 
دم دار باعث شــد که هیپوکامپ شروع 

به آتروفى کرده و ماده خاکســترى را از دســت بدهد. اگر 
هیپوکامپ بیش از حد آتروفى شود، شرایطى مانند افسردگى، 
اسکیزوفرنى، «اختالل استرس پس از سانحه»(PTSD) و 
بیمارى آلزایمر بروز مى کند. با توجه به این مطلب، مطالعه 
جدید نشــان مى دهد که افرادى که از چنین شرایطى رنج 
مى برند بهتر اســت که از انجام بازى هاى ویدئویى اکشن 

خوددارى کنند.
در مقابل، بازى کردن بازى هایى مانند سوپر ماریو به افزایش 

ماده خاکسترى هیپوکامپ در هر دو گروه منجر خواهد شد.
تحقیقات نشــان مى دهد که از آنجا که «استراتژى هاى 
فضاســازى» (spatial strategies) بــا افزایش میزان 
ماده خاکســترى هیپوکامپ در طول بازى هاى ویدئویى 
همراه است، فراگیران واکنشى مى توانند از استراتژى هاى 

فضاسازى براى مقابله با اثرات منفى 
بر روى سیستم هیپوکامپ استفاده کنند.

 اینســتاگرام به تازگى اعالم کرد کــه در حال اجراى 
آزمایش ویژگى جدیدى است که به کاربران امکان پخش 

زنده همزمان با دوستانشان را مى دهد.
با استفاده از این ویژگى کاربر مى تواند دوستان خود 

را به پخش زنده در اینستاگرام دعوت کند. 
نکته جالب اینجاست که دوستان دعوت 

شده به پخش زنده شــما مى توانند 
همزمان به صورت زنده با شما ارتباط 
تصویرى برقرار کنند. با فعالسازى 
این ویژگى صفحه نمایشگر شما 
به دو قسمت تبدیل شده و نیمى 
از آن به پخش زنده دوست مورد 
نظرتان اختصاص داده مى شود. 
ضمناً بقیه کاربران مى توانند مثل 
گذشته شما را تماشا کرده و حتى 

کامنت ارسال کنند.
نکته قابل توجه بعدى اینکه کاربر 
مى تواند دوســتان اینستاگرامى 
مورد نظر را به پخــش زنده خود 
اضافه و یا حذف کند. به نظر مى رسد 
با اضافه شدن چنین ویژگى هایى به 

اینستاگرام، به زودى شاهد پخش 
اخبار، مصاحبه ها و اجراهاى 

کمدى به صــورت زنده 
در اینســتاگرام نیز 

خواهیم بود.

بازى هاى اکشن
 بر روى مغز تأثیر

 منفى دارند

پخش زنده 2 نفرى در 

اینستاگرام  اینســتاگرام به تازگى اعالم کرد کــه در حال اجراى 
آزمایش ویژگى جدیدى است که به کاربران امکان پخش 

زنده همزمان با دوستانشان را مى دهد.
با استفاده از این ویژگى کاربر مى تواند دوستان خود

به پخش زنده در اینستاگرام دعوت کند.  را
تتتتعوت نکته جالب اینجاست که دوستان د
شده به پخش زنده شــما مى توانند 

همزمان به صورت زنده با شما ارتباط 
تصویرى برقرار کنند. با فعالسازى 
این ویژگى صفحه نمایشگر شما 
به دو قسمت تبدیل شده و نیمى 
از آن به پخش زنده دوست مورد 
نظرتان اختصاص داده مى شود. 
ضمناً بقیه کاربران مى توانند مثل 
گذشته شما را تماشا کرده و حتى 

کامنت ارسال کنند.
ررررررررررررررربررر نکته قابل توجه بعدى اینکه کا
ىىىىىىىىىىىىامىى مى تواند دوســتان اینستاگر
مورد نظر را به پخــش زنده خود

اضافه و یا حذف کند. به نظر مى رسد 
با اضافه شدن چنین ویژگى هایى به 

اینستاگرام، به زودى شاهد پخش 
اخبار، مصاحبه ها و اجراهاى 

کمدى به صــورت زنده 
در اینســتاگرام نیز 

خواهیم بود.

2 نفرى در 
ش زنده ش زنده

ستاگرام ررى دراینستاگرامی

طراحى اسناد کاغذى که به ســادگى قابل جعل نباشند، از جمله چالش هایى است که دولت ها همیشــه با آن مواجه بوده اند. در عصر حاضر که بسیارى از 
فرآیندهاى ادارى و قانونى به شکل دیجیتال انجام مى شود، استفاده از اسناد کاغذى همچنان مرسوم است و حتى در مواردى، تنها راه اطمینان از اصالت 

مدارك، در اختیار داشتن نسخه کاغذى آن  مدارك است.
 مدت هاست محققان ســعى مى کنند با کمک فناورى هاى دیجیتال راهى براى اطمینان از اصالت اسناد کاغذى بیابند. در این میان، بررسى خصوصیات 
فیزیکى کاغذ از جمله راهکارهاى پیشــنهادى است. به تازگى گروهى از محققان در انگلســتان دریافته اند که مى توان از بافت درون کاغذ به عنوان یک 
شاخص قابل اطمینان براى این کار استفاده کرد. الگوهاى درون هر ورق کاغذ درست مثل اثر انگشت انسان منحصر به فرد هستند و مى توان از این ویژگى 
براى تعیین اصالت کاغذ استفاده کرد. این الگوهاى منحصر به فرد ناشى از توزیع تصادفى ناخالصى ها در کاغذ و وجود مواد مختلف با درجه هاى مختلفى 

از شفافیت است که طى فرآیند تولید کاغذ ایجاد مى شود.
احسان تورینى و فنگ هائو از دانشگاه نیوکاسل و سیامک شاهان دشتى از دانشگاه یورك در تحقیق خود نشان دادند که مى توان این الگوهاى درون 
کاغذ را به سادگى و با یک دوربین معمولى ثبت کرد و با استفاده از الگوریتم ویژه اى، خصوصیات هر برگ کاغذ را از تصویر استخراج کرد. در گذشته 
تالش هایى براى شناسایى اصالت کاغذها انجام شده بود که بیشتر بر بررسى سطح کاغذ متکى بود و به عنوان مثال از پرتو لیزر، اسکنر یا 
حتى میکروسکوپ براى ثبت ویژگى هاى کاغذ استفاده مى شد. اما روش جدید به دلیل توجه به الگوهاى موجود درون 

کاغذ قابلیت اطمینان بیشترى دارد. در این روش، از یک سوى کاغذ نور تابانده مى شود و از سوى دیگر 
با یک دوربین معمولى از کاغذ عکس گرفته مى شود.

الگوریتمى که جلوى جعل سند را مى گیردالگوریتمى که جلوى جعل سند را مى گیرد

Archery Master 3D   بازى محبوب و سرگرم کننده با بیش از 100 میلیون دانلود 
از گوگل پلى از استودیوى TerranDroid براى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى 

عرضه شده است. شــما در بازى Archery Master3D مى بایســت به اهدافى که فواصل مختلفى با شما دارند، 
تیراندازى کنید؛ کنترل کمان و تیراندازى در بازى با حرکت هاى ساده انگشت روى صفحه نمایشگر انجام مى شود! 
شما در ازاى تیراندازى خوب و به هدف زدن سکه هاى بیشترى دریافت مى کنید که از آنها مى توانید براى ارتقاى 
کمان، تیر و چیزهاى دیگر استفاده کنید. همچنین مى توانید در رقابت هاى تیراندازى المپیک نیز شرکت کنید و 

یکى از رقابتى ترین بازى هاى تیراندازى را تجربه کنید! 
بودن چهار چشم انداز زیبا که عبارتند از از ویژگى هاى کلــى بازى نیز مى توان به مواردى چون شــامل 

و ســه بعدى کامًال واقعى جنگل کاج، زمین تیراندازى، صحرا و جنگل بارانى؛ گرافیک 
ى شامل بیش از 20 وسیله و تجهیزات پویانمایى عالى  ز ا نــد ا بــا تیر

شامل بســیار زیبــا طراحــى 
حله بیــش از صد  مر

حالــت  در 
داراى  معمولــى، 
حالت چالش برانگیز که 

آن  در 
مى 

نید  ا تو
قهرمانــان  بــا 
المپیک به صورت 
تک به تک رقابت 
گرافیک  کنید؛ 
بــا  دى  اچ 
گــذارى  صدا
آور  هیجــان 
و گیــم پلــى 
اعتیــادآورش 

اشاره کرد!
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یک گروه برگزیده نخســتین 
دوره مســابقه دانش آموزى نور، 

گرامیداشت ابن هیثم، با انجام یک 
آزمایش با اســتفاده از نوك مــداد که از 

جنس گرافیت است، ســیم و باترى خودرو، 
انرژى الکتریســیته را تبدیل به منبع نور 

کردند.
محمدنبى ســلطانى نــژاد از اعضاى گروه 

نــور در برگزیده نخستین دوره مســابقه دانش آموزى 
مــا در این گفتگو با ایرنا در توضیح آزمایش خود اظهار داشــت: 

سیم رابط به باترى آزمایش نوك مداد را که از جنس گرافیت است توسط دو 
خودرو وصل کردیم.

وى افزود: جریان الکتریکى از باترى، سیم و نوك مداد عبور مى کند و باعث گرم شدن نوك 
مداد مى شود تا حدى که نوك مداد شروع به نورافشانى مى کند.

این عضو برگزیده نخستین دوره مسابقات دانش آموزى نور ادامه داد: به علت دماى زیاد 
نوك مداد، نور تابشى از آن تقریبًا به رنگ سفید اســت که البته بعد از مدت کوتاهى بر اثر 
گرماى زیاد ایجاد شده و همچنین اکسید شدن نوك مداد، گرافیت به مرور زمان متالشى 

مى شود.
به گفته وى در این آزمایش، انرژى الکتریکى به انرژى نورانى تبدیل شد؛ در واقع یکى از 
متداول ترین روش هاى تولید انرژى نورانى همچون المپ هاى مختلف، استفاده از انرژى 

الکتریکى است. 
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ده نخســتین
نش آموزى نور، 

هیثم، با انجام یک 
اده از نوك مــداد که از 

ت، ســیم و باترى خودرو، 
یته را تبدیل به منبع نور 

انى نــژاد از اعضاى گروه 
مســابقه دانش آموزى نــور در دوره

مــا در این وضیح آزمایش خود اظهار داشــت: 
د را که از جنس گرافیت است توسطط دو 

ازسوى دیگر یشترى دارد. در این روش، از یک سسوى کاغذ نور تابانده مىشود و
مولى از کاغذ عکس گرفته مى شودد.

سیم رابط به باترى 
یم.

لکتریکى از باترى، سیم و نوك مداد عببور مى کند و باعث گرم شدن نوك 

ساخت المپ با 
استفاده از 
نوك مداد
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اجراى نمایش موسیقى سى به نویسندگى: نغمه ثمینى، کارگردانى: على اصغر دشتى، آهنگسازى: سهراب پورناظرى 

و آواز: همایون شجریان در محوطه باز کاخ موزه سعدآباد تا شهریور روى صحنه مى رود. در این اجرا که به متون 

شاهنامه فردوسى مى پردازد، بهرام رادان، صابر ابر، سحر دولت شاهى، مهدى پاکدل و... ایفاى نقش مى کنند.

آیت ا... شاهچراغى و 
سردار شاهچراغى 

از طرح محله اسالمى در 
شاهرود  بازدید کردند.

اینجا کراچى نیست، حیدرآباد نیست، پنجاب نیست! اینجا پل کوره 
است؛ درست زیر پاى کوره هاى بلند آجرپزى فیروزآباد شهررى، 

نزدیک تهران. پل کوره پر از خانه است، خانه هایش چهاردیوارى هایى 
کوچک و پراکنده اند با سقف هایى کوتاه، سیاه و دودزده. پل کوره، 
حاشیه است و صدها مهاجر پاکستانى در پناهش حاشیه نشینى 

و رسیده اند نزدیک پایتخت.  مى کنند؛ مهاجرانى که مخفیانه از مرز گذشته اند، شهر به شهر آمده اند 

جلسه علنى مجلس 
شوراى اسالمى و یکى 
از نمایندگان در حال 
تماشاى فیلم سلفى 
خود و برخى دیگر از 
نمایندگان مجلس با 

فدریکا موگرینى!

منبع: تسنیم

ساسان اکبرزاده

آیین اختتامیــه هفتمین جشــنواره کتابخوانى رضوى 
با حضور مدیــران کل آموزش و پــرورش و ورزش و 
جوانان، جمعى از برگزیدگان و خانواده هایشــان و... در 
مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع) با معرفى 
نفرات برتــر در بخش هاى مختلف بــه کار خود پایان

 داد.
نماینده ولى فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان در 
این مراسم، با قدردانى از همه کســانى که با برگزارى 
هفتمین جشنواره کتابخوانى رضوى، موجبات شرکت 
بیش از 22 هزار نفر در این جشنواره در استان اصفهان 
را فراهم کردند، گفــت: از اینکه در اســتان اصفهان

 22 هزار نفر در این جشــنواره شــرکت کردند بسیار 
خرسندم و این عدد بسیار خوبى است و امید است همه 
اقشار مردم با برگزارى اینگونه جشنواره ها، بیش از پیش 

کتابخوان شوند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد افزود: خواندن و نوشتن 
از اهمیت بسیار ویژه اى برخوردار بوده و خداوند در قرآن 
به آن قسم خورده اســت. وى ادامه داد: قسم خوردن 
افراد، پشتوانه اى براى حرف آنها مى تواند باشد اما قسم 
خداوند، اهمیت و هشدارى براى ماست به چیزى که به 
آن قسم مى خورد. وى افزود: همانطور که جسم نیاز به 
غذا دارد، روح هم نیازمند غذاست و مطالعه، کتابخوانى 

و... در این زمره است و همانگونه که از جسم مواظبت 
مى کنیم تا مریض نشــویم باید به غذاى روح هم توجه 

داشته باشیم.
امام جمعه اصفهان اظهار داشــت: فقط کتاب خواندن 
نباید مدنظر باشــد چرا که برخى از کتاب ها جان و روح 
انســان را منحــرف مى کنند و حتى در اســالم برخى 

کتاب ها، ظالّه و گمراه کننده معرفى شده اند.
آیت ا... طباطبایى نژاد یکى از راه هاى رشــد انســان را 
کتاب خواندن دانســت و گفت: ما بســیار عقب مانده 
هستیم که برایمان جشــن مى گیرند تا کتاب بخوانیم 
ما بایــد بــراى آگاهى سیاســى، اجتماعــى، دینى و 
فرهنگى خود کتــاب مطالعه کرده و رشــد پیدا کنیم 
و با بهره گیرى از فرهنــگ دینــى در فراگیرى، الگو 
باشیم که متأسفانه در این زمینه از دیگر کشورها عقب 

هستیم.
وى خاطرنشان کرد: رشد و عظمت انسان در فراگیرى 
علم است و علم نیز به وســیله خواندن حاصل مى شود 
و امید اســت بیش از پیش به مطالعه کتاب هاى خوب 
بپردازیــم. البتــه باید خوانــدن کتاب در یک رشــته 
تخصصى باشــد و انتخاب درست براى مطالعه صورت 

پذیرد.
■■■ 

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان 

اصفهان نیز در مراســم اختتامیه هفتمین جشــنواره 
کتابخوانى رضوى با اشاره به رشد 85 درصدى مشارکت 
استانى گفت: در مجموع از اســتان اصفهان حدود 22 
هزار نفر در مسابقه این جشنواره شرکت کردند که حدود 
ســه هزار نفر در بخش الکترونیکــى و بقیه به صورت 

مکتوب بوده است.
امیر هالکویى از اســتقبال خوب مردم استان اصفهان 
از جشــنواره کتابخوانى رضوى خبر داد و اظهار داشت: 
حــدود چهارهزار نفــر از مناطق محروم و روســتایى 
استان در این جشــنواره شــرکت کردند. وى بر لزوم 
توجه به حفظ خالقیت و ابتــکار در دوره هاى مختلف 
جشــنواره کتابخوانــى امام رضــا(ع) تأکیــد کرد و 
افزود: با اتکا به این جشــنواره مى تــوان، زمینه انس، 
آشنایى و پیوند نســل جوان با معارف رضوى را هموار 

کرد.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان 
اصفهان با اشــاره به دغدغه مقام معظم رهبرى درباره 
لزوم برنامه ریزى بلندمدت در حوزه فرهنگى کشــور، 
تأکید کرد: ترویج و تبلیغ آموزه هاى رضوى در جلوگیرى 
از آسیب هاى فرهنگى اهمیتى ویژه دارد. از این رو انجام 
اقدامات متنوع و گســترده براى انتشار این فرهنگ از 

ضروریات جامعه است. 
هالکویى افزود:  در سال جارى  موفق به جلب همکارى 

حدود 20 ارگان رسمى در اجراى جشنواره شدیم و آمار 
خوبى هم از مشارکت فردى و خانوادگى در این مسابقه 

به دست آمد.
وى هــدف از برگزارى هفتمین جشــنواره کتابخوانى 
رضوى را اشــاعه و ترویج فرهنگ رضوى، گسترش 
فعالیت هاى فرهنگى مرتبط با ســیره امــام رضا (ع) 
و معرفى و گرامیداشــت پدیدآورندگان آثــار مرتبط با 

فرهنگ رضوى بیان کرد.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان 
اصفهان اظهار داشت: هفتمین جشــنواره کتابخوانى 
رضوى امسال در ســه بخش کودك براى سنین 5 تا 
11 سال، نوجوان 11 تا 17 ســال و جوان و بزرگسال 
برگزار شد که در بخش کودك کتاب «10 قصه از امام 
رضا (ع) براى بچه ها»، در بخــش نوجوان کتاب «ماه 
غریب» و در بخش جوان و بزرگسال هم در این دوره از 
مسابقه کتابخوانى با توجه به شخصیت معنوى حضرت

 معصومه (سالم ا... علیها) و احمد بن موسى(ع) عالوه 
بر کتاب با موضوع امام رضــا (ع)، کتاب با موضوع آن 

بزرگواران هم انتخاب شد.
هالکویــى گفــت: در ســال جــارى جشــنواره 
کتابخوانــى رضوى به دو شــیوه مکتــوب و اینترنتى 
و در دو قالــب فــردى و خانوادگــى برگزار شــد و به 
برگزیدگان جشــنواره بخش اســتانى، عالوه بر لوح 

ســپاس و تندیس جشــنواره هدایاى نقــدى، تعلق
 گرفت. 

وى در ادامه یادآور شد: از مجموع 22 هزار شرکت کننده 
در هفتمین جشــنواره رضــوى، 14 هــزار و 643 نفر 
به صورت انفــرادى، چهار هــزار و 643 نفر به صورت 
خانوادگــى و بقیــه بــه صــورت اینترنتى شــرکت 

کردند.
■■■ 

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان هم در سخنان 
کوتاهى با تشکر از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در 
این جشنواره گفت: اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
در حوزه جوانان داراى امکاناتى از جمله ســازمان هاى 

مردم نهاد (سمن) است.
ســلطان حســینى افزود: امروز اگر هر کدام از جوانان 
19 تا 29 ســال موجب توســعه کتابخوانى در جامعه 
شــوند ما عالوه بر ثبت این ســمن ها از آنان حمایت 
مى کنیم. وى تأکید کرد: حوزه جوانان اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان آمادگى دارد تــا به جوانانى 
که ســمن به نام خود ثبت مى کننــد و کار فرهنگى، 
اجتماعــى، اقتصادى و... انجــام مى دهند کمک مالى 

کند.
در پایان این مراســم از نفرات برگزیده در بخش هاى 

مختلف تجلیل شد.

نفرات برتر هفتمین جشنواره کتابخوانى رضوى معرفى شدند

 در سال جارى 
موفق به جلب 

همکارى حدود 20 
ارگان رسمى در 
اجراى جشنواره 

شدیم و آمار خوبى 
هم از مشارکت 

فردى و خانوادگى در 
این مسابقه
 به دست آمد



بررسى طرح مدیریت شــهرى در مجلس متوقف شد. وزارت 
کشــور اوایل دولت یازدهــم تصمیم گرفت قانــون قدیمى 
شــهردارى ها مربوط به دهه 30 را متناســب بــا تحوالت و 
دگرگونى هاى اساسى شــهرها از طریق ارائه الیحه مدیریت 
یکپارچه شــهرى به روز کند تا به این ترتیــب نقاط ضعف و 
خأل هــاى موجود در این قانــون رفع شــود. پیش نویس این 
الیحه در شهریورماه ســال 93 به شکل یک کتابچه تدوین و 
گردآورى شد و در همین ســال به پروسه بررسى هیئت دولت 
براى نهایى شدن الیحه و طرح آن در هیئت دولت وارد شد. اما 
تاخیر بى دلیل در تدوین نسخه نهایى الیحه مدیریت شهرى 
که به نظر مى رسد به دلیل اختالف نظر  دســتگاه ها نسبت به 
محتواى پیش نویس الیحه بود، در عمل باعث شد تصویب این 
الیحه به عمر دولت یازدهم نرسد و کار به جایى رسید که اواخر 
سال گذشته تعدادى از نمایندگان مجلس نسخه در حال نهایى 
شدن، اما مشــکل دار الیحه مدیریت شهرى را به یک طرح با 
نام طرح جامع مدیریت شهرى همراه با اشکاالت و نواقص فنى 

پیش نویس الیحه، تبدیل کنند.
■■■ 

طرحى که از دیدگاه بسیارى از کارشناسان شهرى داراى نواقص 
عمده اى است. به گفته کارشناســان و صاحب نظران شهرى، 
محتواى مواد پیشــنهادى در این طــرح بیان کننده اختیارات 
نجومى به شهرداران شهرها خواهد بود، اما در مقابل مسئولیت 
پاسخگویى را براى شــهرداران ایجاد نمى کند و این در حالى 
است که هدف از این طرح، رفع اشکاالت اداره شهر براساس 

نیاز شهروندان بوده است.
 از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران شهرى هرچند طرح جامع 
مدیریت شهرى داراى نقاط قوت و مثبتى نیز هست اما نواقص 
فنى آن به قدرى آینده شهر را تحت تاثیر قرار مى دهد که سهم 
نقاط مثبت این طرح را در شــکل جدید مدیریت شــهرى به 
سطح نازل ترى کاهش مى دهد. از دیدگاه کارشناسان اختیار و 
مسئولیت همچون دو کفه یک ترازو هستند که در صورت نبود 
یکى، تعادل ترازو بر هم مى خورد. در این طرح نیز اگرچه اختیار 

داده شده، اما مسئولیتى در برابر آن تعریف نشده است.
■■■ 

اختیارات مالى و اجرایى گسترده اگرچه قدرت عمل شهرداران 
را نسبت به وضع موجود به صورت تصاعدى افزایش مى دهد اما 
همچنان خأل چارچوب مشخص براى اقدامات و هزینه کردهاى 
شهردارى در نظام مدیریت شهرى باقى مى ماند. در نتیجه قدرت 

عمل در مسیر هایى که نفع بلندمدت براى شهر را در پى ندارد 
مورد استفاده قرار مى گیرد.

 از جمله اختیارات مالى گســترده تعریف شده براى شهرداران 
در این طرح، مقایسه ســهم شــهردارى تهران با سهم یک 
وزارتخانه که بیشــترین پروژه هاى عمرانى کشور را در دست 
دارد در برخوردارى از بودجه عمومى کشور است. یکى دیگر از 
اشکاالت این طرح نیز به رابطه مخدوش بین حکمرانى ملى و 
محلى(دولت و شهردارى ها) بازمى گردد که به گفته کارشناسان 
در مورد این رابطه مخدوش هیچ اشــاره اى در طرح مدیریت 

شهرى نشده است.

اگرچه این اشکاالت از دید برخى نمایندگان مجلس پنهان مانده 
بود اما هفته گذشته با مخالفت تعدادى از نمایندگان بررسى طرح 
جامع مدیریت شهرى در کمیسیون هاى تخصصى متوقف ماند 

تا الیحه دولت در این زمینه نهایى و به مجلس ارائه شود.
براین اساس،دو هفته گذشــته در کمیسیون انرژى مجلس با 
حضور نمایندگانى از دستگاه هاى مختلف و برخى از طراحان، 
طرح مورد نقد و بررســى قرار گرفت. موافقان و مخالفان این 
طرح با اصل این موضوع که باید در مدیریت شهرى تجمیعى 
صورت بگیرد و فرماندهى واحدى در مدیریت شــهرى وجود 
داشته باشــد تا بتوانند با اختیارات، امکانات و مسئولیت واحد، 

اعمال مدیریت کنند موافق بودند اما بــا تصویب این طرح به 
دالیلى مخالف بودند.

 یکى از دالیل مخالفان طرح، الیحه اى بود که با همین موضوع 
در دولت در دست بررسى اســت. به گفته نمایندگان حاضر در 
جلسه با توجه به اینکه دولت در حال تهیه الیحه اى در خصوص 
مدیریت شهرى اســت، این طرح متوقف شود تا دولت الیحه 

خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهد.
 البته موافقان نیز براى ادامه بررسى این طرح در مجلس دالیل 
خود را داشتند. دلیل موافقان براى تصویب این طرح، تجمیع، 
ایجاد مرکز فرماندهى واحد، کاهش هزینه ها و خدمات رسانى 

هرچه بیشتر به مردم بود. اما از ســوى دیگر مخالفان براى رد 
این طرح تغییر ساختار، افزایش هزینه ها، ایجاد بار مالى براى 
دولت و مغایرت با اصل 75 قانون اساسى را مهمترین دالیل خود 
عنوان مى کردند. به گفته آنها به دلیل اینکه برخى دستگاه هاى 
ادارى در شهرهاى جدیدالتاســیس که چند صد شهر هستند، 
وجود ندارند، عمال موضوع جامع مدیریت شهرى با یک تناقض 
روبه رو مى شود و شــهردار مرکز یک شهرستان یا یک استان 
نمى تواند مدیریت برخى دســتگاه ها در برخى شهرهاى دیگر 

را برعهده بگیرد.
■■■ 

به اعتقاد مخالفان طرح، دولت با ارائه الیحه در برخى از انتزاع ها 
و الحاق ها آسان تر عمل مى کند و تامین اعتبارات و بودجه هاى 
موردنیاز با توجه به اینکه ارائه الیحه از سوى دولت است با اصل 
85 قانون اساسى مغایرت ندارد. مهرداد الهوتى نماینده مجلس 
نیز درخصوص طرح جامع مدیریت شــهرى که تدوین آن در 
مجلس متوقف شــد،توضیح داد: طرح جامع مدیریت شهرى 
توسط برخى از نمایندگان مجلس مطرح شد که به دلیل آنکه 
مشابه چنین طرحى در دولت نیز در حال بررسى و نهایى شدن 

است، این موضوع در مجلس متوقف شد.
وى ادامه داد: در کمیسیون تخصصى که طرح مدیریت جامع 
شهرى در حال بررســى بود به این نتیجه رسیدیم که اگر این 
موضوعات در قالب الیحه مطرح شود به سرانجام بهترى خواهد 
رسید؛ بنابراین طرح در کمیسیون ها متوقف شد تا الیحه دولت 
نیز به مجلس ارسال شود و این طرح و الیحه با هم ادغام شوند 
و طرح جامع قوى در خصوص قوانین شهرى که سالهاست در 

آن تجدیدنظر نشده، تدوین شود.
الهوتى تصریح کرد: ما سال هاست که در خصوص مدیریت 
یکپارچه شــهرى صحبت مى کنیم اما تاکنون عملیاتى نشده 
اســت و مواردى که باید دولت به شــهردارى ها واگذار کند 

همچنان بالتکلیف است. 
به گفته وى، ســه الیحه در خصوص قوانین شهردارى ها در 
دولت در حال بررسى است که الیحه استخدامى شهردارى ها 
به مجلس ارسال شــده و مراحل نهایى را در کمیسیون ها طى 
مى کند و دو الیحه درآمد پایدار شهرى و الیحه جامع مدیریت 

شهرى نیز در دولت مراحل نهایى بررسى را سپرى مى کند
الهوتى اظهارداشت: طرح مجلس بر اصالح قوانین تاکید دارد 
و الیحه دولت به جز اصالح قوانین، موارد جدیدى را نیز اضافه 

کرده است.

پیچ و خم تصویب الیحه مدیریت شهرى
مواردى که باید دولت به شهردارى ها واگذار کند همچنان بالتکلیف است

بهره بردارى از بهره بردارى از 88 پروژه  پروژه 
عمران شهرى در ورنامخواستعمران شهرى در ورنامخواست
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 شــهردار نطنز گفت: بیش از 90 درصد امــوال و امالك 
شهردارى نطنز سند دار شده است.

محســن تجویدى اظهارداشــت: بخش زیادى از امالك 
شهردارى نطنز به طور بالتکلیف رها شده بود که با اقداماتى 
که صورت گرفت در حال حاضر بیش از 90 درصد آنها سنددار 
شده است. وى تصریح کرد: در راستاى ساماندهى امالك 
شهردارى، عالوه بر اینکه ساختمان آتش نشانى سابق در 
بلوار شهید عظیمى به محدوده طرح جامع شهرى برگردانده 
شــد، 20 هزار متر زمین در همان محدوده تحت مالکیت 

شهردارى، تغییر کاربرى مسکونى -تجارى یافته است.
شــهردار نطنز با اشــاره به وصول طلب امــوال و امالك 

شهردارى از حوزه هاى دولتى افزود: طى چهار سال اخیر 20 
پالك متعلق به شهردارى، 11 هزار متر زمین براى احداث 
دوشنبه بازار و چهار هزار متر براى احداث پایانه مسافربرى 
از سوى اداره راه و شهرسازى به مالکیت شهردارى نطنز در 
آمده است. وى تأکید کرد: با وجود رشد بیش از سه برابرى 
بودجه شــهردارى نطنز، میزان فروش اموال نســبت به 
دوره هاى گذشته کمتر بوده است. تجویدى در پایان یادآور 
شد: در حال حاضر ضمن تکمیل کلیه پروژه ها تا هفته هاى 
آتى، چهار پروژه دوشنبه بازار، کتابخانه، هنر سراى قلم و پیاده 
روهاى سطح شهر براى بهره بردارى در هفته دولت آماده 

خواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: انتخاب شهرداران از وظایف اصلى 
و گردنه هاى مهم شوراها اســت و باید بر اساس منطق 

علمى و فرآیند معقول و کارشناسانه انجام شود. 
رسول زرگرپور اضافه کرد: اصفهان با داشتن 107 شهر، 
بیشترین تعداد شهرها و جمعیت شهرى را در کشور دارد 
و به همین دلیل مقوله شــهر و شــهردارى ها و مدیریت 

شهرى در اصفهان بسیار مهم است. 
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه 571 نفر اعضاى شوراى 
شهر انتخاب شده اند، اظهارداشــت: نیمى از این اعضا، 
از اعضاى قدیم شوراها و نیمى جدید هستند که آموزش 
اعضاى جدید شوراى شــهر و آموزش تکمیلى اعضاى 

قدیمى شوراها بسیار مهم اســت و باید این آموزش ها به 
صورت فشرده در همان روزهاى آغاز بکار داده شود. وى 
در ادامه گفت: 13 درصد اعضاى شوراهاى شهر را خانم ها 
تشــکیل داده اند که نشــانگر عالقه مندى آنان به امور 

مدیریتى به ویژه مدیریت شهرى است. 
وى با اشاره به اینکه در انتخاب شهردار یکسرى ضوابط 
عمومى و اختصاصى وجود دارد، تصریح کرد: استاندارى 
بر تطبیق شــرایط عمومى و اختصاصــى نظارت خواهد 
کرد ولى در درجه اول شــوراها باید اشخاصى را معرفى 
کنند که نیــازى به رد صالحیت توســط اســتاندارى 

نباشد.

90 درصد امالك شهردارى 
نطنز سند دار شد

شوراها افرادى را معرفى کنند 
که نیازى به رد صالحیت نباشد

پیاده روسازى تا 
بلوار بهارستان نجف آباد

عملیات پیـاده روسـازى در باندهاى غربى و شـرقى 
خیابـان منتظـرى جنوبى،حدفاصل میـدان امام(ره)
(باغملـى) نجـف آبـاد تـا بلـوار بهارسـتان از ابتداى 

مردادماه در حال انجام است.
براسـاس ایـن گزارش،این عملیـات بدلیل شـرایط 
خاص و ترافیکى این محل، قسـمت هایـى از آن در 
شـبها صورت مى پذیـرد و تا پایـان شـهریور ماه به 

اتمام مى رسد.

آسفالت معابر خوانسار
مسئول امور عمرانى شـهردارى خوانساراز فعالیت 3 

گروه آسفالت کار در نقاط مختلف خوانسار خبر داد.
وى افزود:ایـن اقدامـات در خیابـان هـاى بدیـع، 
افسرالشـعرا، شـهید بهشـتى، لبرود، حکیـم زاللى، 

سردشت و.... بوده است. 
وى ادامه داد:همچنین آسـفالت بلوار ورودى ویست 
در میدان امام حسـین(ع) نیز در روزهاى اخیر توسط 

شهردارى خوانسار انجام شده است.

فعالیت دوره جدید شوراها 
در انتظار ابالغ وزارت کشور 

احمـد رضوانى نائینـى، فرمانـدار اصفهـان در رابطه 
با زمـان دقیـق شـروع بـه کار شـوراهاى اسـالمى 
جدیـد، اظهارداشـت: هـر موقـع وزارت کشـور و 
اسـتاندارى اصفهـان، زمان آغـاز بـه کار دوره جدید 
شـورا را به فرماندارى ابالغ کردند مـا آمادگى داریم 
بالفاصلـه نسـبت بـه تشـکیل جلسـه با شـوراهاى 
اسـالمى، اقـدام و روال مشـخص قانونـى را انجـام

 دهیم.

رونمایى از المان شهداى گمنام 
شهر زاینده رود 

از المان شهداى گمنام شهر زاینده رود رونمایى شد. 
در این مراسم که در محل پارك شهداى گمنام  شهر 

زاینده رود آغاز گردید .
حجـت االسـالم والمسـلمین صفـر زاده تهرانـى، 
امام جمعه شـهر زاینـده رود گفـت: کار براى شـهدا 
افتخارى است. وى ادامه داد: ساخت این سازه  نشان 
از توانایى ما در انجام امور دارد و ما مى توانیم با تکیه 
بر جوانان خود راه پیشـرفت سـرزمین مـان را هموار 

کنیم.
  وى خاطر نشان مى سـازد پروژه سنگ فرش کردن 
محوطه و سـاخت سـازه المان شـهداى گمنام شهر 
زاینده رود با اعتبارى بالغ بر 600 میلیون ریال در مدت 
یک ماه انجام شـد. در احداث المان شـهداى گمنام 
عملیاتى همچون زیر سازى، بلوك فرش، فنداسیون 
فلزى ،رنگ آمیزى،  سنگ کارى و نور پردازى انجام 

شده است.

توصیه هایى
 براى انتخاب شهردار

 محمدرضا کمالى، مدیرکل امور شهرى و شوراهاى 
اسـتاندارى اصفهان نیز در این همایش بیان کرد: در 
صورتى که شـوراهاى اسـالمى شـهرداران فعلى را 
انتخاب کرده اند، با حکم سرپرست مشغول به کارشوند 
تا حکم قطعى شـهردار آنها صادر شود؛ همچنین اگر 
اعضـا در خصـوص انتخاب شـهردار بـه جمع بندى 
نرسـیدند، مى توانند یکى از کارکنان شهردارى را به 
مدت سه ماه انتخاب کرده تا در این مدت درخصوص 

گزینه شهرداربه توافق برسند. 
وى توجه اعضاى شـوراهاى اسـالمى را به بندهاى 
27گانه مـاده 55 و 34گانه مندرج در مـاده 71 قانون 
شوراهاى اسـالمى شـهر و روسـتا توصیه کرد. وى 
برخـى از آسـیب هاى شـوراهاى اسـالمى در دوره 
قبل را عـدم آشـنایى منتخبـان بـا قوانین شـوراها، 
تعامل ناکافى شـوراها با دسـتگاه هاى اجرایى، توجه 
ناکافى به درآمدهـاى پایدار شـهردارى ها و انتخاب 
درست و به دور از جنجال اعضاى هیئت رئیسه بیان 

کرد.

روى خط

شــهردار گلپایگان گفت: ســعى داریم در چهار ماه آینده 
تحویل زباله به سایت کارخانه بازیافت را در دستور کار قرار 
دهیم. محمدامین جمالى اظهارداشت: از سال 95 اقدامات 

ساخت این کارخانه به صورت جدى شروع شده است.
وى افزود: تعداد سهامداران شرکت بازیافت به ترتیب 51 
درصد شهردارى گلپایگان، 20 درصد شهردارى خوانسار، 
11 درصد گلشهر، هشت درصد گوگد و پنج درصد تعاونى 
دهیارى گلپایگان و پنج درصد نیز تعاونى دهیارى خوانسار 

بوده است.
شهردار گلپایگان در ادامه به روش هاى متداول مدیریت 
پسماند در کشور اشاره کرد و گفت: در ایران تنها به روش 

بازیافت و دفن زباله این کار انجام مى گیرد.
شهردار گلپایگان با اشاره به این نکته که در بهترین شرایط 
نیز 30 درصد زباله ها باید دفن شود، تصریح کرد: همچنین 

فضاى مناسب براى دفن باید تدارك دیده شود.
جمالى افزود: تاکنون از لحاظ زیرساختى چیزى را از دست 
نداده ایم و کامال به روز هستیم.  وى اظهارداشت: اگر دفن 
زباله ها بهداشتى صورت گیرد ســایت گلپایگان یکى از 

بهترین سایتهاى مدیریت پسماند در کل کشور است.

 از دغدغه هاى شهردارى ها، همواره دفن 
زباله است

محمود اشرفى نوش آبادى، شهردار گوگد گفت: یکى از 
دغدغه هاى بزرگ شهردارى ها همواره دفن زباله است.

وى افزود: شهرستان از سال 82 تصمیم به ساخت شرکت 
بازیافت را گرفت و 10 سال پیش نیز دستگاه هایى با قیمتى 
در حدود 800 یا 900 میلیون خریدارى شــد ولى به دلیل 
نبود اعتبارات، دســتگاها طى چند سال گذشته به همین 

شکل باقى ماند.
شهردار گوگد خاطرنشان کرد: سالهاى قبل زباله در دشت 
شمال انتهاى گلشهر مدفون مى شد که مشکالتى را براى 

آبهاى زیرزمینى و دامپروران به وجود آورده بود.
اشرفى با اشاره به اینکه دستگاه ها از شهردارى گلشهر به 
محل احداث کارخانه بازیافت فعلى انتقال داده شده است، 
افزود: سوله کارخانه بازیافت شهرستان گلپایگان و خوانسار 

در هزار و 560 متر مربع زیر بنا احداث شده است.
وى با بیان اینکه نیازمند همکارى هایى هایى از ســوى 
شــرکت آب منطقه اى، اداره منابع طبیعى، سازمان جهاد 
کشاورزى و محیط زیست هستیم، تصریح کرد: یک قطعه 
زمین دیگر در ظلع شمالى نیازمندیم تا به زمین فعلى اضافه 
شود و در نهایت 30 درصد زباله خروجى کارخانه زیر نظر 

کارشناسان به درستى دفن شود.

تحویل زباله به کارخانه بازیافت 
گلپایگان در 4 ماه آینده

اگر دفن زباله ها بهداشتى صورت گیرد، سایت گلپایگان یکى از بهترین سایت هاى 
مدیریت پسماند است

جلســه اى پیرامون توافق برج هاى ســه قلوى 
مجاور پارك بزرگ شهر بهارستان  بین شهردارى  

و شرکت عمران بهارستان برگزار شد.
احمدى مدیر عامل شرکت عمران شهر بهارستان، 
هدف از تشکیل جلسه را بررسى و امضاى توافق 
مطرح کرد و گفت : این اولین توافقى اســت که 
در سال جارى بین شــرکت عمران و شهردارى 
بهارســتان با گردش مالى 300 میلیارد ریال به 
سرانجام مى رسد و امیدواریم توافق هزار میلیارد 
ریالى قبلى نیز به فرجام برســد و شــهردارى در 
ســال 96 حداقل 70 تا 80 درصد مطالبات خود 

را دریافت کند.
فاتحى، شهردار بهارســتان نیزگفت: ما همواره 
خواهان تعامــل و همکارى با شــرکت عمران 
بوده ایم تا خروجــى آن خدمت به شــهروندان 
بهارســتانى باشــد. وى ادامــه داد: امیدواریم  

موضوع واگذارى زمین هاى در اختیار شــرکت 
عمران بر اساس توافق و کارهاى صورت گرفته 
کارشناسى شده هر چه سریعتر در دستور کار قرار 

گیرد.   
فاتحى در خصوص واگذارى زمیــن هاى مورد 
توافق افزود: از طریق مشــارکت یــا تهاتر این 
موضوع قابل حل اســت و دربــاره تحویل دیگر 
اسناد شــهردارى که نزد شــرکت عمران است، 
ابراز امیدوارى کرد نتایــج خوبى نیز در این زمینه 

حاصل شود .
بردال عضو شوراى اسالمى شــهر بهارستان نیز 
در این جلسه گفت: بخش زیادى از توافقات قبلى 
شهردارى و شــرکت عمران جامه عمل به خود 
نپوشانده و در این رابطه نتیجه اى حاصل نگردیده 
است و این اولین گام در جهت توسعه پایدار شهرى 

خواهد بود.

 شــهردار وزوان با بیان اینکه این شــهر در مسیر 
توســعه قرار دارد، گفــت: اســتفاده از ظرفیت 
100 هزار تــردد روزانه ترانزیت، فرصت بســیار 
مناسبى براى ســرمایه گذارى در شــهر وزوان 

است.
اباذر صرامى اظهارداشت: هسته اولیه شهر وزوان 
تپه باستانى است که با بیش از سه هزار سال قدمت 

در جبهه شمالى شهر قرار دارد .
وى افزود: در شــرایط کنونــى و با اســتفاده از 
ظرفیت هــاى بالقــوه و توانمندى هــاى موجود 
مى توان به سوى ظرفیت ســازى نوین در عرصه 

شهرى وزوان گام برداشت.
شــهردار وزوان با بیــان اینکه  آثــار تاریخى و 
ارزشمند بسیار متعددى در شهر وزوان وجود دارد، 
اظهارداشت: این آثار ارزشمند تاریخى نیازمند احیا 
و بازسازى براى اســتفاده در بخش گردشگرى 

است که حضور سرمایه گذاران را مى طلبد.
صرامى گفت: روحیه مشــارکت عمومى مردم در 
عرصه هاى اجتماعى و عمرانى در شــهر وزوان 
باال است که باید همواره این روحیه مورد استفاده 

قرار گیرد.
شــهردار وزوان ادامــه داد: احیاى آثــار، بافت 
و ارزش هــاى هویتــى تاریخــى، فرهنگــى و 
زیرساخت هاى توسعه و نوسازى شهرى وزوان، 
زیرســاخت هاى جذب ســرمایه گذارى، تعریف 
پروژه هاى مدرن و به روز جهت رونق بخشــى به 
شهر و استفاده مطلوب تر از ظرفیت 100 هزار تردد 
ترانزیت و بهره بردارى از اقدامات موثر عمرانى، 
فرهنگى، اجتماعى و میراث و گردشــگرى طى 

چهار سال توسط شــهردارى و شوراى اسالمى 
دوره چهارم شهر وزوان از جمله اقدامات سال هاى 

اخیر به حساب مى آید.
صرامى اظهارداشت: تحقق سیستم دفع آب هاى 
سطحى بافت فرسوده، اجراى بیش از هفت پارك 
محلى و نصب اتوماسیون ادارى و حذف کاغذ از 
سیســتم ادارى، اجراى مجتمع خدماتى رفاهى 
کمپینگ گردشــگرى شــهر وزوان و دسترسى 
زیرگــذر اصفهــان وزوان، پیشــرفت فیزیکى 
ساختمان جدید التاســیس شهردارى و تاالر چند 
منظوره، خریدارى یک دســتگاه لــودر به ارزش 
ســه میلیارد ریال، تخصیص بیش از 900 تن قیر 
یارانه اى ، از دیگر فعالیت هاى عمرانى شهردارى 

وزوان در سال هاى اخیر است.
وى بــه فعالیت هــاى فرهنگى و گردشــگرى 
شــهردارى وزوان در چند ســال گذشــته اشاره 
و خاطرنشــان کرد: تجهیــز و بهره بــردارى از 
محل گردآورى آثار و اشــیاى تاریخى و قدیمى 
و نمایشــگاه توسعه گردشــگرى، تحقق فرآیند 
نهایى ثبت جهانى قنات تاریخى شهر با مشارکت 
کشاورزان و ســازمان میراث فرهنگى، تالش در 
راستاى تحقق برندسازى شهر با عنوان «وزوان 
شــهر رحمت و دوســتى»، معرفــى و بازخوانى 
فرصت هاى تاریخى و گردشــگرى شهر وزوان 
در قالب خانه هاى تاریخى، برج قلعه ها وقنات ها، 
دعوت از ســرمایه گــذاران به جــذب و معرفى 
فرصت هاى سرمایه گذارى وگردشگرى، بازخوانى 
حمام هاى تاریخى دوقلوى شــهر از فعالیت هاى 

شهردارى وزوان در چند سال گذشته است.

مدیرعامل ســازمان ســرمایه گــذاري و جذب 
مشارکت شــهرداري کاشــان گفت: بر اساس 
مطالعات شــرکت مشــاور تدوین فرصت هاى 
سرمایه گذارى شهردارى کاشان،55 پروژه سرمایه 
گذارى با ماهیت هاى تفریحى – گردشــکرى، 
صنعت ساختمان، حمل و نقل عمومى، تفریحى 
– ورزشــى، کارخانجات صنعتــى، مجتمع هاى 
تجارى و واحدهاى فرهنگى – آموزشى به عنوان 
فرصت هاى سرمایه گذارى شــهردارى کاشان 

شناسایى شده است.
حمیدرضا دهقانــى گفت: بر اســاس اطالعات 
میدانى و بررسى نیازهاى شهر کاشان، 55 پروژه 
سرمایه گذارى شناسایى شــده است. مدیرعامل 
سازمان افزود: براى تحقق جلب و جذب سرمایه 
گذار، شــهردارى کاشــان باید منابع زیرساختى 
مورد نیاز این پروژه ها از قبیل زمین، انشــعابات 

شــهرى و مجوز نهادهاى حاکمیتــى را تأمین
 نماید.

وى با اشاره به مشــکالت و کمبودهاى متعدد در 
بخش تأمین زمین گفت: تا زمانیکه محل اجراى 
پروژه ها تعیین نگردد و آورده شهردارى به عنوان 
سرمایه پذیر تعیین و ارزیابى نگردد، عمًال ورود و 
پیگیرى ســایر پیش نیازها میسر نیست و کمبود 
منابع شــهردارى که رکن اصلى جذب مشارکت 
مى باشد، مانع تحقق اهداف جذب سرمایه گذار در 

شهردارى کاشان شده است.
وى ضمن درخواســت از مدیریت ارشد شهرى 
در خصوص مساعدت و همکارى با این سازمان 
در راســتاى رفع این مهم اظهار داشت: بر اساس 
مطالعات مشــاور و با اجراى این طــرح ها، براى 
هزار و 337 نفر به صورت مســتقیم اشــتغالزایى 

خواهد شد.

توافق شهردارى و شرکت عمران در خصوص 
برج هاى تجارى مسکونى بهارستان

وزوان در مسیر توسعه قرار دارد
شهردار وزوان:

ظرفیت اشتغالزایى پروژه هاى شهردارى کاشان
1400 نفر است

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و جذب مشارکت شهرداري کاشان:

مدیر اداره ممیزى درآمد شــهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه امکان تقسیط عوارض نوسازى تا پایان سال وجود 
دارد، از شهروندان خواست در پرداخت عوارض مشارکت 

بیشترى داشته باشند.
مهدى زارعى اظهارداشت: یکى از منابع مهم درآمد براى 
شهردارى ها، عوارض نوسازى، دفع پسماند، صدور پروانه 

ساخت و سایر خدمات شهرى است.
وى تصریح کرد: میزان عوارض توسط شوراى اسالمى 
شهر تعیین مى شــود و شــهردارى تنها محاسبه و اخذ 
عوارض را بر عهده دارد اما چنانچه میزان عوارض تعیین 
شده براى شهروندى سنگین باشــد، پس از بررسى در 
کمیســیون ماده 77 حکم به صدور اقســاطى عوارض 

داده مى شود.
مدیر  اداره ممیزى درآمد شــهردارى اصفهان با اشاره به 
تسهیالتى که شهروندان براى پرداخت عوارض معوقه 
خودشان مى توانند از آن استفاده کنند، گفت: شهروندان 
طبق مصوبات موجود مى توانند عوارض را به روش هاى 

مختلف پرداخت کنند.
وى افزود: در بخش عوارض نوسازى فقط تا پایان سال 
امکان تقسیط عوارض وجود دارد زیرا بدهى ها و عوارض 
نوسازى به عنوان عوارض جارى قلمداد مى شود و مربوط 
به همان سال است اما در بخش ساخت و ساز بر اساس 
توافق در شــهردارى منطقه، زمان مشــخصى تعیین 

مى شود.

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: توافقنامه اى بین دانشــگاه صنعتــى اصفهان و 
شهردارى خمینى شهر امضا شــد که بر اساس آن 33 
میلیارد تومان از دانشگاه و سه میلیارد تومان از شهرك 
علمى تحقیقاتى به شــهردارى خمینى شــهر پرداخت 

مى شود.
جواد ابطحى با اشاره به اینکه در زمان دولت احمدى نژاد 
ردیف بودجه اى براى وزارت کشور نوشته شد تا مطالبات 
شهردارى ها از دستگاه هاى دولتى پرداخت شود، اظهار 
داشت: شهردارى خمینى شهر از دانشگاه صنعتى اصفهان 
مطالباتى داشت اما دانشــگاه اجازه ورود به کارشناسان 
شهردارى براى بررســى میدانى از ساختمان هاى مجاز 
و غیرمجاز را نمى داد که کمیسیون ماده 77 و ماده 100 
بر اساس گزارشــات بیرونى، احکامى صادر کرد و حکم 

صادره پرداخت 54 میلیارد تومان توسط دانشگاه صنعتى 
به شهردارى خمینى شهر است.

وى با اشــاره به اینکه جلسه اى با مســئوالن دانشگاه 
صنعتــى اصفهــان پیرامــون چگونگى اســتفاده از 
ظرفیت هاى این مجموعه آموزشــى در خمینى شــهر 
داشتیم، افزود: این جلســات منجر به ورود کارشناسان 
شهردارى خمینى شهر به دانشگاه صنعتى و بررسى تمام 

ساختمان ها و زمین هاى آن شد .
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس بــا اعالم اینکه 
صکوك حاصل از مطالبات آماده شــده که شهردارى 
خمینى شــهر مى تواند آن را به سرمایه تبدیل کرده و در 
بانک شهر قرار دهد، تصریح کرد: شهردارى موظف است 
با دریافت این مطالبات به مسائل اساسى شهر رسیدگى 
کند و اجازه ندارد این سرمایه که متعلق به مردم است را 
صرف جشن ها و امورى مثل آن کند که شوراى شهر نیز 

باید بر آن نظارت داشته باشد.
وى بیان کرد: ترافیک از مشــکالت بزرگ خمینى شهر 
است که با اخذ مطالبات از دانشــگاه صنعتى اصفهان، 
توسعه خیابان ها، معابر شــهرى و پارکینگ ها را انجام 

خواهیم داد.
ابطحى با بیان اینکه بیشــتر ســنگبرى ها در اســتان 
اصفهان، خمینى شــهرى هســتند و 60 درصد سنگ 
موجود نیز در اختیار فعاالن این عرصه است، گفت: درآمد 
این مراکز از ارزش افزوده و فروش به شــهردارى هاى 

شاهین شهر و اصفهان واریز مى شود. 

بدهى 33 میلیاردى دانشگاه صنعتى به 
شهردارى خمینى شهر

امکان تقسیط عوارض 
نوسازى تا پایان سال 

وجود دارد
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شــهردار فوالدشــهر گفت:با توجه به رکــود موجود و 
مشکالت متعدد در شــهردارى ها پروژه هاى در دست 
اقدام شــهردارى فوالدشــهر تاکنون لحظه اى متوقف

نشده اند.
عباس مرادى عنوان کرد: امروز بالــغ بر 90 هزار نفر در 
شهر فوالدشهر زندگى مى کنند و با توجه به اینکه جاى

 المان هاى مذهبى، فرهنگى و ملى  در شــهر به خوبى 
احساس مى شد مجموعه شــهردارى فوالدشهر خود را 
موظف به اجراى چنین المان هایى دانســت و بر همین 
اســاس بالغ بر 200 پروژه فرهنگى، خدماتى و عمرانى 
در  دور چهارم شوراى اسالمى فوالدشهر اجرایى شد که 

تعداد قابل توجهى از آنها نیز به بهره بردارى رسید.
وى پروژه پساب فوالدشهر را یکى از پروژه هاى اثر گذار

در منابع آب دانســت و گفت: یکــى از پروژه هاى مهم 
شهردارى فوالدشهر، پروژه تصفیه پساب فاضالب است 
چراکه این شــهر با دارا بودن بیش از 500 هکتار فضاى 
سبز به عنوان یک شهر ســبز تلقى مى شود و همچنین 
با توجه به وجود آالیندگى هاى اطراف شهر و به منظور 
حفظ، نگهدارى و توسعه فضاى ســبز استفاده از پساب 
فاضالب شهر در اولویت کارى شــهردارى قرار گرفت 
و با اعتبارى بالغ بر 650 میلیارد ریال در فاز نخســت به 

بهره بردارى رسید.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى 
اســالمى گفت: طرح مدیریت جامع شهرى همچنان در 
کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى اسالمى 

در حال بررسى است.
ابوالفضل ابوترابى افزود: درطرح مدیریت جامع شهرى 23 
دستگاه از جمله آب، برق، گاز، کتابخانه ها و اماکن فرهنگى 

زیرمجموعه شهردارى قرار مى گیرند. 
وى اظهار داشت: طرح جامع شهرى و روستایى براى توسعه 
و آبادانى شهرها و روستاها بسیار مفید خواهد بود و بر اساس 
آن کارهاى اجرایى و عمرانى سریعتر به نتیجه خواهد رسید. 
وى با بیان اینکه طرح جامع شــهرى و روستایى بهترین 

طرح براى شــهرها و روستاهاســت، گفت: در گام اول 
شــهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعیت در چارچوب این 
طرح قرار مى گیرند و 23 دســتگاه زیرنظر شهردارى ها 

قرار خواهد گرفت. 
ابوترابى گفت: این طرح در کمیســیون شــوراها و امور 
داخلى در حال بررسى اســت و پس از طى مراحل بررسى 
و تایید کمیســیون به صحن علنى مجلــس ارائه خواهد 

شد. 
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: تصویب این طرح کمک زیادى به شهردارى 

ها براى اجراى سریعتر پروژه هاى عمرانى خواهد کرد.

طرح مدیریت جامع شهرى 
درکمیسیون شوراهاى مجلس

 اجراى 200پروژه در  دور 
چهارم شوراها درفوالدشهر 

تقدیر از قهرمان قهدریجان
 مراسم استقبال از خانم صفرزاده قهرمان ورزش کشور 
و افتخار شهر قهدریجان که در مسابقات جهانى دو 
ومیدانى سوئیس موفق به کسب مدال طال شده بود 
با حضور مــردم و مســئوالن در قهدریجان برگزار 

شد.
در این مراســم معاون فرماندار،امام جمعه، بخشدار، 
شهردار ورئیس شوراى اســالمى شهر قهدریجان 

حضور داشتند.

 نصب تابلو تمثال 
شهداى گلشهر 

روابط عمومى شهردارگلشهر از اتمام طرح ساخت و 
نصب تابلو تمثال شهداى این شهر خبر داد.

بر اساس این گزارش، در راستاي ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت و زنده نگه داشــتن یاد و نام شهدا در بین 
مردم و  بویژه نسل جوان و نوجوان، شهردارى گلشهر 
اقدام به طراحى و ســاخت تابلو تمثال 54 شهید این 

شهر کرده است.
مهمترین هدف اجراي این طرح، عطر آگین کردن 
فضاى شهر به نام و تصاویر شــهدا و ارج نهادن به 
مقام و منزلت شــهدا و تکریــم از خانواده شــهدا 
اســت که  با تصویب شــوراى اســالمى شهر به 

اجرا درآمد.
عملیات نصب ایــن تابلو ها طى روزهــاى اخیر در 
بلوار جدیداالحداث حدفاصل محلــه وداغ و محله 

کنجدجان انجام شده  و به اتمام رسید.

اولویت بندى 
آسفالت معابر چادگان

 عنایت ا... امیر حاجلو، شهردار چادگان موارد اولویت 
بندى شده آسفالت ریزى با فینیشــر در معابر شهر 
چادگان را اینگونه اعالم کرد:بلــوار ولیعصر کوچه 
سرهنگ،تابش و فتح ،محله زاینده رود، رینگ اصلى 
پارك آبشــار به پارك ملت؛ زیر شهردارى و خیابان 
اصلى روبروى پارك ملت، روکش آســفالت خیابان 
آزادگان و کوچه شــهید داوودى در محله ارشــاد و 

آسفالت خیابان امیر کبیر در محله فرهنگیان.
وى ادامه داد: اجراى آســفالت دســتینیز در محله 
قراولخانه،  محلــه زاینده رود کوچه نوبهار، ســوم، 
شعبان و روبروى مدرسه حجاب وترمیم ترانشه و لکه 
گیرى خیابان آبشار تا تنگ بى بى زینب(س) و ترمیم 
ترانشه و لکه گیرى پمپ بنزین سردار شهید چادگانى 
پور و جاده برگشــتى آن و دور تا دور میدان نبوت از 

دیگر اقدامات این شهردارى مى باشد.

نامگذارى بن بستى در 
حسن آباد به نام«خبرنگار» 

شهردار حسن آباد به مناسبت روز خبرنگار در منزل 
یکى از خبرنگاران این شهر حاضر و از زحمات وى در 

پیگیرى مشکالت منطقه قدردانى کرد.
حســین ایروانى با حضور در منزل احمد صادقى در 
جرقویه علیا این روز را به وى تبریک گفت و افزود: 
خبرنگاران از یک طرف مشکالت و درد دل مردم را 
مى شنوند و آنها را به مقامات باالتر انتقال مى دهند 
و از طرفى دیگر پاسخ مســئوالن را به آگاهى مردم 
مى رسانند و این کار مى تواند باعث توسعه و آبادانى 
منطقه شود. به همین مناسبت کوچه منتهى به منزل 

این خبرنگار به نام کوچه «خبرنگار» نامگذارى شد.

  مجتمع کارگاهی الغدیر 
محمدآباد راه اندازى مى شود 

مجتمع کارگاهی الغدیر شــهر محمدآبــاد به زودي 
در اختیار شــهروندان قرار می گیــرد. مهدي نصر 
اصفهانی، شــهردار محمد آبــاد در ارتبــاط با این 
موضوع گفت:مجتمع کارگاهی شــهر محمد آباد با 
اهداف مناسب و چشم انداز کارشناسی شده در حال 
آماده ســازي اســت و به زودي چگونگى واگذاري 
و نحــوه مشــارکت مردمــی از طریــق روابــط 
عمومی شــهرداري به اطالع شــهروندان خواهد

 رسید.

روى خط

شهردار ابوزیدآباد به طرح جداسازى آب شرب از فضاى 
سبز اشاره کرد و گفت: طرحى را دفتر فنى استان داده ایم 
تا بتوانیم کمک قابل توجهى براى مخزن، مکانیزه شدن و 
شبکه آبیارى قطره اى در ابوزیدآباد داشته باشیم تا موجب 
توسعه فضاى سبز و بهینه سازى مصرف آب شود. رضا 
نقدى افزود:امیدواریم تا اواخر شــهریور ماه سال جارى 
این قرارداد مصوب شود و از کمک هاى وزارت کشور نیز 
استفاده گردد؛ همچنین اعتبار قراداد 400 میلیون ریال 

بوده و در اجراى آن پنج میلیارد ریال نیازمند است.
 شهردار ابوزیدآباد،تهیه و تصویب طرح بلوار کاروانسرا به 
نام بلوار گردشگرى را یکى دیگر از پروژه هاى عمرانى 
در دســت اقدام عنوان کرد و اذعان داشت: طرحى را به 
سازمان طراحى اســتان اصفهان پیرامون فضا سازى، 
پارکینگ و طرح تجارى داده ایــم و اکنون این طرح به 
اطالع کمیسیون ماده5در استاندارى رسیده که امیدواریم 
ابن بلوار به شــکل بهترى  ارتقا پیــدا کند که به موجب 
آن،شاهد استفاده بهترى از آثار تاریخى ارزشمند مجموعه 

خواجه و کاروانسرا باشیم.
وى،پیگیرى مطالبات شهردارى از دستگاه هاى اجرایى 
را یکى دیگر از فعالیت ها و اقدامات دانست و تصریح کرد: 
شهردارى ابوزیدآباد در استان جزء اولین شهردارى هایى 
اســت که نزدیک به 350 میلیون تومان طلب خود را از 
دستگاه هاى اجرایى و به صورت مستقیم از دولت پیگیرى 

کرده و اکنون نیز تایید نهایى شده است.
وى افزود: دســتگاه هاى مختلفى که در شهر ساخت و 
ساز داشتند مثل فرماندارى، ساختمان شهردارى، نیروى 
انتظامى، مدارس شهر، بهداشت و درمان، هزینه پروانه و 
نوسازى نداده بودند و تاکنون نیز این پول را از شهرستان 
نگرفته بودیم و اکنون مســتقیم و به عنوان اوراق خزانه 
اسالمى از دولت گرفته ایم و جزء اولین شهردارى هاى 
استان هستیم که اوراق ما تهیه شده و در استان هم جزء 

پنج شهردارى اول هستیم.

وى،پیگیــرى دریافت قیر دولتى از اداره کل مســکن و 
شهرسازى را یکى دیگر فعالیت هاى در دست اقدام عنوان 
کرد و افزود: پیگیرى قیر دولتى براى ســه ضلع ورودى 
شهر، از ریجن به ابوزیدآباد،از سه راهى روستاى محمدآباد 
به ابوزیدآباد و از روســتاى کاغذى به ابوزیدآباد را انجام 
داده ایم و تاییدیه مدیــر کل را گرفته ایم و درحدود 340 
تن قیر رایگان به شهر ابوزیدآباد اختصاص خواهد یافت و 

از این طریق،ورودى شهر،آسفالت و روکش خواهد شد.
■■■

نقدى به پیگیرى حقوق ساکنین شهرك هاى دولت آباد 
و ولیعصر(عج) ابوزیدآباد اشــاره کرد و اظهارداشت: در 
شهرك دولت آباد انتقال اسناد و تفکیک اراضى آن انجام 
شده و با کمترین هزینه، اسناد تک برگى آنها صادر شده 
است و در رابطه با اراضى شهرك ولیعصر(عج) نیز در حال 

مذاکره هستیم و مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان نیز قول مســاعدت داده اند تا پیرامون زیرسازى 
،آسفالت، پارك، زیرســاخت هاى بهداشتى و درمانى با 
شهردارى توافق کنند و کار صدور سند و تفکیکى ساکنین 

هم بوسیله شوراى شهر فراهم شود. 
■■■

وى پیگیرى جدى در احداث پارك بانوان شــهر را یکى 

دیگر از اقدامات در دست اجرا برشمرد و افزود: بیش از50 
درصد ساکنین شهر را بانوان تشکیل مى دهند و حقوق 
اجتماعى این قشر نامناسب بوده و امیدواریم زمینى که در 
جنب کتابخانه عمومى شهر وجود دارد و از آن شهردارى 
است و تملک آن ناشــى از تفکیک اراضى با مالکین به 
وجود آمده، با موافقت شــوراى شــهر و اصالح بودجه 

شهردارى،عملیات اجراى آن را آغاز کنیم.
وى،به پیگیرى در تامین اعتبار جهت احداث ساختمان 
شوراى اسالمى شهر اشاره کرد و تصریح کرد : شوراى 
شهر تاکنون ساختمانى نداشته و امیدواریم که نقشه این 
ساختمان که تهیه شــده و کار ادارى آن در حال انجام 
اســت، با تامین اعتبار از منابع داخى،ساخت این پروژه 

نیز شروع شود.
■■■

نقدى به بازســازى و تکمیل غرفه هاى تاریخى میدان 
اللهیار(میدان ضلع شــرقى امامزاده عبدا...(ع)) اشــاه و 
عنوان کرد: متاسفانه در ســال 94 توسط افراد نامعلومى 
بخشى از دیواره هاى شــزقى این میدان تخریب شده و 
به استناد بند 22 ماده 55 قانون شهردارى ها، شهردارى 
موظف اســت در همکارى و مســاعدت در  مرمت آثار 
تاریخى و غســالخانه ها،کتابخانه ها و غیره  اقداماتى را 

انجام دهد.
وى افزود: طرحى را با پیشــنهاد شهردارى تهیه کردیم 
و چون اثر ثبتى بوده و حکم قضایى نیز صادر شــده بود، 
توسط شهردارى بازسازى شــد که درحدود 50 میلیون 

تومان هزینه شده است.
وى در پایان به بودجه 3/5 میلیارد تومانى شهردارى در 
سال 96 اشاره کرد و افزود:در عملیات حسابرسى بودجه 
سال 95 ،شهردارى ابوزیدآباد پیشتاز بوده و در انجام آن 
با کمترین مشــکالت مواجه بوده و امیدواریم تفریق و 
اصالح بودجه ما طبق قانون انجام شده و کوچکترین و 

انحرافى نداشته باشد.

تصویب تبدیل بلوار کاروانسرا به بلوار گردشگرى 
در ابوزیدآباد

شهردار ابوزیدآباد در گفتگو با نصف جهان به تشریح فعالیت هاى شهردارى ابوزیدآباد پرداخت

هشت پروژه عمرانى خدمات شهرى با اعتبارى بالغ بر 
182 میلیارد ریال در شهر ورنامخواست به بهره بردارى 

رسید.
طرح هاى یاد شده شامل افتتاح فرهنگسراى شهروند ، 
خیابان مولوى، زورخانه شــهداى ورنامخواست، مرحله 
اول مجموعه تفریحى ورفاهى بوستان غدیر و پارکینگ، 
مرحله سوم طرح ساماندهى آب هاى سطحى، خیابان 
امامزاده و آسفالت معابر و لکه گیرى معابر بود که به بهره 

بردارى رسید.
همچنین عملیات اجرایى پارك ســاحلى ورنامخواست 
با آزادسازى زمین ها به مساحت هشت هزار و 500 متر 

مربع در حاشیه جنوبى رودخانه زاینده رود آغازشد.
جالل ربیعى، شهردار ورنامخواست دراین باره گفت: با 
احداث پارك ساحلى که در زمینى به مساحت هشت هزار 
متر مربع به بهره بردارى رسید، سرانه فضاى سبز شهرى 

بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
وى افزود: شــهردارى ورنامخواســت براســاس یک 
تقسیم بندى منســجم به فعالیت هاى جدیدى ازجمله 
ساماندهى و افزایش سرانه فضاى سبز درون شهرى و 

پارك هاى محله اى مطابق با سرانه زرین شهر به عنوان 
شــهرى صنعتى پرداخته تا رضایتمندى هرچه بیشتر 

شهروندان را شاهد باشیم. 
وى در ادامه با اشاره به روند اجراى پارك محه غدیرگفت: 
ما درســال هاى اخیر یک پارك محله را به بهره دارى 
رســاندیم و به تازگى هم با احداث دوبوســتان فجر و 
نرگس در شهر ورنامخواست، دو محله دیگراز تفرجگاه 

محله اى برخوردار شدند.
شهردار ورنامخواست همچنین با اشاره به احداث مجتمع 
چند منظوره رفاهى تفریحى شــهردارى ورنامخواست، 
گفت: با احداث این مجموعه ما توانسته ایم سرانه فضاى 

سبز شهر را به میزان قابل توجهى افزایش دهیم .
وى افزود: همچنین مجتمع چند منظوره رفاهى تفریحى 
شهردارى به مساحت 31 هزار مترمربع شامل هشت هزار 
مترمربع باغ بانوان، سه هزار مترمربع مجموعه ورزشى و 
استخر، 600 مترمربع مجموعه تجارى، 16 هزار مترمربع 
بوستان گردشــگرى، مجموعه علمى فرهنگى در یک 
هزار مترمربع و احداث ســه هزار مترمربع پارکینگ در 

دستور کار دارد.

بهره بردارى از 8 پروژه عمران شهرى در ورنامخواست

شهردار شــهرضا از انجام 176 نوع مأموریت امدادى در 
چهار ماه نخست امسال توسط عوامل این سازمان خبر داد.

رحیم جافرى اعتماد عمومى را مهمترین سرمایه شهردارى 
برشمرد و افزود: شــهردارى، نهادى متکى به درآمدهاى 
مردم است و از این نظر همه شهروندان همانند سهامدارانى 
باید بر عملکرد آن نظارت داشته باشند و یکى از راه هاى 

این نظارت، آگاهى از عملکرد آن است.
وى با تأکید بر لزوم تقویت زیرســاخت هاى آتشنشانى، 
این اقادام را گامى در راستاى افزایش ضریب ایمنى شهر 
دانست و اظهارداشت: خرید دستگاه پیشرو نجات، افزایش 
بودجه جارى سازمان و مساعدت در تکمیل کادر نیروى 
انسانى این سازمان از جمله برنامه هاى شهردارى در این 

زمینه است.
جافرى خبر از ابالغ چارت سازمانى آتشنشانى شهرضا داد و 

عنوان کرد: تجهیز این سازمان به بى سیم، خرید ست کامل 
امداد و نجات حوادث چاه و خرید سیستم ضبط مکالمات، 

از دیگر اقدامات انجام شده براى اراتقاى سطح عملکرد این 
سازمان بوده است.

وى اظهار داشــت: از مجموع 176 حادثه واقع شــده در 
شهرضا درچهارماه نخست امسال که مأموران امداد و نجات 
آتشنشانى موفق به مهار آنها شده اند، بیشترین تعداد مربوط 
به حمله مار و زنبور با 30 مورد، حریق انبار یا ضایعات با 21 
مورد و حریق مغازه و حریق باغ و اشجار و مزارع هر یک با 

11 مورد بوده است.
وى ادامه داد:: در همین مدت 85 مورد بازدید از واحدهاى 
ساختمانى مسکونى و تجارى انجام شده که از این تعداد 
70 مورد مورد تأیید کارشناسان سازمان آتشنشانى شهرضا 
بوده، این در حالى است که در 11 مورد بازرسى واحدهاى 
صنفى و صنایع، همه موارد تأییدیه هاى این ســازمان را 

کسب کردند.

انجام 170 مأموریت توسط آتش نشانى شهرضا
در 4 ماه نخست امسال؛

معاون شهردار کاشــان با بیان اینکه طرح تفصیلى شهر 
کاشــان به تصویب کمیســیون ماده 5 استان اصفهان 
رسیده است، گفت: طرح تفصیلى شهرستان کاشان ابالغ 
و اجرایى مى شود. حسن نعناکار با بیان اینکه کمیسیون 
ماده 100 یکى از ارکان اصلى شــهردارى بوده و شامل 
نمایندگان دادگســترى، فرماندارى و شوراى اسالمى 
شهر است، افزود: این کمیسیون به دو کمیسیون بدوى و 
تجدید نظر تقسیم شده و تخلفات ساختمانى در حین و بعد 
از انجام کار ساخت را شامل مى شود و از آنجا که احکام این 
کمسیون قطعى است، به صورت برخوردى یعنى تخریب 

تخلفات و درآمدى یعنى جریمه مالى صادر مى شود. 
نعناکار با بیان اینکه اعتراضات به حکم کمیسیون ماده 
100 در کمسیون تبصره 10 بررسى مى شود، خاطرنشان 
کرد: برنامه استراتژیک شهردارى در سال هاى آینده در 
طرح تفصیلى مشخص مى شود و بر اساس طرح تفصیلى 
،معیارها و ضوابط کلى طرح چگونگى استفاده از زمین هاى 

شهرى در ســطح محالت مختلف شــهر و موقعیت و 
مساحت دقیق زمین براى هر یک از آن ها تعیین مى شود. 
وى با اشاره به دیگر موارد تعیین شده در طرح تفصیلى 
تصریح کرد: بر اســاس طرح تفصیلــى، وضع دقیق و 

تفصیلى شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم 
ساختمانى در واحدهاى شــهرى و اولویت هاى مربوط 
به مناطق بهسازى و نوسازى و توسعه و حل مشکالت 
شهرى و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهرى نیز تعیین 
مى شود. معاون شهرسازى و معمارى شهردارى کاشان با 
بیان اینکه آخرین طرح تفصیلى شهردارى کاشان در سال 
64 تدوین شده است، ابراز داشت: در جهت تدوین طرح 
تفصیل شهردارى کاشان بیش از سه سال کار تحقیقاتى 
و پژوهشى انجام شده است که پس از بررسى نهایى در 
کمیسیون ماده 5 اصفهان به تصویب نهایى رسید. نعناکار 
با بیان اینکه طرح تفصیلى کاشــان شامل شبکه معابر، 
کاربرى اراضى، نظام ارتفاعى و ضوابط و مقررات بوده و 
این مهم، تصویب و به زودى ابالغ مى شود، بیان کرد: طرح 
تفصیلى یکى از شاخصه هاى مدیریت نوین شهرى کاشان 
است و به غیر از شهروندان، دستگاه ها و ارگان هاى دولتى 

و شهرى نیز از نتایج آن بهره مند مى شوند.

  طرح تفصیلى کاشان اجرایى مى شود 
معاون شهردار کاشان:
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هیچ کارى خــدا را از کار دیگر باز نمى دارد و گذشــت زمــان در او 
دگرگونى ایجاد نمى کند و مکانــى او را در بر نمى گیرد، هیچ زبانى 
قدرت وصف او را ندارد و چیزى از خدا مخفى و پنهان نیست. نه تعداد 
قطرات فراوان آب ها و نه ســتارگان انبوه آســمان و نه ذرات خاك 
همراه با گرد بادها در هوا و نه حرکات مورچگان بر سنگ هاى سخت 

موال على (ع)و نه استراحتگاه مورچگان ریز در شب هاى تار.

همایش منتخبان پنجمین دوره شــوراهاى اســالمى 
شــهرهاى اســتان اصفهان در شاهین شــهر برگزار 

شد.
 استاندار اصفهان در این همایش گفت: برخود الزم مى 
دانم از اعضاى شوراى دوره چهارم که تالش بسیار براى 
رفاه حال مردم و ارتقاى وضعیت شهرها و روستاها کرده 

اند تشکر و قدردانى کنم.
رســول زرگر پــور، ضمــن تبریــک بــه منتخبین 
دوره پنجــم شــوراهاى اســالمى، اظهــار داشــت: 
امیدوارم اعضــاى دوره پنجم شــوراهاى اســالمى 
نیز بــراى توســعه و آبادانــى شــهرها و رضایتمندى 
مــردم گام هاى اساســى بردارند و تمام تالش شــان 
نشــاندن گل لبخند بــرروى لبان زیباى شــهروندان

 باشد.
وى با گرامیداشت یاد مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
گفت: ایشــان در اواخر دور دوم ریاست جمهورى خود 
تالش هــاى فراوانى کردند تا اهم قانــون و آیین نامه 
شوراهاى اسالمى به تصویب برسد که خوشبختانه این 

مهم در همان زمان به سرانجام رسید.
استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: اســتان اصفهان با 
جمعیتى بالغ بر پنج میلیون و200 هزار نفر یک اســتان 
شهرنشین در کشور به حساب مى آید چرا که 88 درصد 

جمعیت آن شهرنشین است.
وى اظهار داشت: شورا یک نهاد اجرایى نیست بلکه یک 
نهاد تصمیم گیرى- نظارتى اســت به همین علت این 
شورا با قوت 100درصد شوراى شهردارى و با قوت کمتر 
شوراى شهر است. زرگر پور افزود: انتخاب شهرداران، 
اصلى ترین و مهمترین دغدغه شوراهاى اسالمى است و 
انتخاب شهردار باید بر اساس یک انتخاب اصلح،منطقى 

و با برنامه باشد تا فرد مناسب سکاندار شهر شود.
استاندار اصفهان گفت: در موقع کار و خدمت باید رداى 
سیاســت و حب و بغض ها بیرون آورده شــود و لباس 

خدمت به تن گــردد و اگــر فرمانداران،نمایندگان در 
مجلس شوراى اسالمى، ائمه جمعه، شوراها و شهرداران 
با هم در یک فضــاى تعامل،همکارى و هم افزایى قرار 
گیرند بدون استثنا رشد و توسعه شــهرها و روستاها را 

شاهد خواهیم بود.
■■■ 

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان نیز 
در این همایش گفت: خوشــبختانه در استان در حوزه 
عمرانى در چهار ســال اخیر در حدود 127 هزار پروژه 
معادل  107 هزار میلیارد ریال اعتبــار به بهره بردارى 
رسیده که سهم شهردارى ها در این خصوص 40 درصد، 
سهم بخش خصوصى 48 درصد و بقیه توسط اعتبارات 

دولتى بوده است.
محمد على طرفه، در ادامه گفت: عمــده فعالیت هاى 
عمرانى در سطح اســتان توسط شهردارى ها انجام مى 
شود  و کل اعتباراتى که شــهردارى ها و سازمان هاى 
تابعه ساالنه بر اساس بودجه هاى مصوب به آنان ابالغ 

مى شود 60 هزار و500 میلیارد ریال است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان افزود: 
دیدگاه استراتژیک همه، اجراى قانون و مقررات است  و 
اجراى قوانین، خدمت رسانى عادالنه، دقیق و مستمرى 

را به همراه دارد.  
طرفه خاطر نشــان کرد: امیدواریم اعضاى دوره پنجم 
شوراهاى اسالمى نســبت به دوره هاى قبل موفق تر 
و زمینه توســعه فعالیت هاى مدیریت شهرى را فراهم 

نمایند.
■■■ 

مدیر کل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى اســالمى 
اســتاندارى اصفهان نیز گفت: بحث آموزش شوراها را 
به عنوان مهمترین و اصلى ترین محور در شــوراهاى 
مى باشد و مدیریت شهرى در کشــور با بیش از یکصد 
سال سابقه با تکثر و تعدد قوانین و مقررات باید به بحث 

آموزش اهمیت ویژه اى قائل شویم.

محمد رضا کمالــى آموزش هاى اعضاى شــوراهاى 
اسالمى را در چهار محور اهمیت و جایگاه شورا از دیدگاه 
قرآن و احادیث، قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهاى اســالمى کشــور و آیین نامه هاى اجرایى و 
داخلى شوراهاى اسالمى، تفسیر، اصالح و تغییر و متمم 
بودجه و قانون تعاریف محدوده شــهر و آشنایى با طرح 

هاى هادى عنوان کرد.
وى در ادامه با اشــاره به 300 وظایف کلى و 34 وظیفه 
حاکمیتى براى شوراهاى اسالمى گفت: از مجموع این 
وظایف، ســه وظیفه تصمیم گیرى و تصمیم سازى در 
مورد مدیریت شــهرى، وظیفه اجرایى و وظیفه نظارتى 

مهمترین وظایف شوراها قلمداد مى شود. 
مدیر کل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان خاطر نشان کرد: با اصالح قانون در دوره پنجم 
شوراهاى اســالمى تعداد اعضا از 625 نفر به 571 نفر 

تقلیل یافت.
وى با اهمیت انتخاب شهردار به عنوان مهمترین اقدام 
شوراهاى اسالمى شهر گفت: پس از رسمیت پیدا کردن 
شوراهاى اســالمى فرآیند انتخاب شهردار از مهمترین 
دغدغه هاى اعضاى خواهد بود که امیدوارم در چارچوب 

قانون و مقررات فرد اصلح انتخاب گردد.
کمالى اظهارداشت: امیدواریم در دوره پنجم شوراهاى 
اســالمى بتوانیم با تعامل و همکارى بیشــتر،کارنامه 
قابــل قبولــى را در پیشــگاه خداونــد و مــردم ارائه 

کنیم.
■■■ 

توکلى رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان نیز در 
این همایش بــا بیان تعلق 9 اصل از قانون اساســى به 
شوراهاى اسالمى شــهر و روســتا گفت: مقام معظم 
رهبرى در هر دوره از شوراهاى اسالمى منتخبان را به 
خدمتگزارى مردم و رفع مشکالت آنان سفارش کردند و 
با توجه به اینکه با تأسیس نهاد شوراها به مردم ساالرى 
دینى دست پیدا نموده اید سعى و همت خود را در عمران 

و آبادانى شهرها معطوف کنید.
■■■ 

علیرضا بصیرى، فرماندار شهرســتان شــاهین شهر و 
میمه ضمن خوشــامدگویى به اعضاى حاضر گفت: از 
تالش هاى بسیار مطلوب اعضاى شوراى هاى اسالمى 
دوره چهارم شهر و روســتاى شهرستان تشکر مى کنم 
و امیدوارم خداوند توفیق بیش از پیش خدمتگزارى به 
مردم را به اعضاى دوره پنجم شوراهاى اسالمى عنایت 

کند.

وى در ادامه افزود: شهرســتان 
شاهین شهر و میمه با 240 هزار نفر 

جمعیت و 6105 کیلومتر مربع وســعت 
در 12 کیلومترى شــمال اصفهان قرار داشته 

همچنین این شهرســتان با 10شــهرك،منطقه و 
ناحیــه صنعتى و نیز 10 دانشــگاه اعــم از دولتى،آزاد 
اســالمى و پیام نور و همچنین دارا بودن ظرفیت هاى 
بســیار خوب علمى، فرهنگى، اقتصادى و... موقعیت و 

جایگاه  مناسبى را کسب کرده است.
بصیرى تصریح کرد: مطالعه قانون و مســلط بودن به 
قوانین مى تواند چــراغ راهنما و راهگشــاى اقدامات 
و فعالیت هاى شوراهاى اســالمى دوره پنجم باشد و 
امیدوارم اعضاى دوره پنجم شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا با شرایط امروزى و توقعات و انتظاراتى که وجود 
دارد در توسعه و آبادانى شــهر و دیار خود کوشا و پیروز 

باشند.
■■■ 

شــهردار شــاهین شــهر نیــز در حاشــیه همایش 
منتخبان پنجمین دوره شــوراهاى اسالمى شهرهاى 
اســتان گفت: مفتخریم کــه در این همایــش میزبان 
فرمانداران، شهرداران، اعضاى منتخب پنجمین دوره 
شوراهاى اسالمى اســتان و نیز مهمان ویژه همایش 

هستیم.
حسین امیرى، افزود: شوراهاى اســالمى پل ارتباطى 
بین مردم و مسئوالن بوده و آنها تمام سعى و تالش خود 
را  براى توسعه و آبادانى شــهر خود مصروف مى دارند 
و ما نیز وظیفه داریم با تمام توان خود از بازوى پرتوان 
شــوراها دفاع و حمایت کنیم. وى گفت: در طول دوره 
چهارم شوراى اسالمى شهر بیش از 350 پروژه بزرگ 
و کوچک توسط شهردارى و شــوراى اسالمى شاهین 
شهر اجرا شده و امیدواریم در دوره پنجم شوراها بیشتر 
از گذشته خدمت رســانى به مردم شاهین شهر صورت 

پذیرد.

انتخاب شهردار باید منطقى و با برنامه باشد
استاندار اصفهان در همایش منتخبان شوراهاى استان:

در موقع کار 
و خدمت باید رداى 

سیاست و حب و 
بغض ها بیرون آورده 
شود و لباس خدمت 
به تن گردد و اگر 

فرمانداران،نمایندگان 
در مجلس شوراى 

اسالمى، ائمه 
جمعه،شوراها و 

شهرداران با هم در یک 
فضاى تعامل،همکارى و 
هم افزایى قرار گیرند 

بدون استثنا رشد و 
توسعه شهرها و روستاها 
را شاهد خواهیم بود

زینب زمانی


