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قول آبـى «بیطرف» به اصفهانى ها
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یک ساعته وام بگیرید!

تعداد مردان متأهل از زنان 
پیشى گرفت!

 هیچ کشاورزى را 
مجبور به نکاشتن برنج 

نکردیم

فروش 9000 تومانى مرغ در 
اصفهان را تکذیب مى کنم

جیره بندى
 نامحسوس آب در 
تابستان داغ اصفهان

14

متهم ردیف دوم پرونده 
تجاوز هم اعدام مى شود

2 پروژه شهرك سالمت اصفهان
 30 مرداد افتتاح مى شود

تفاهمنامه تراموا در اوایل پاییز منعقد مى شودتفاهمنامه تراموا در اوایل پاییز منعقد مى شود
5

جهان نما

فضاى 
دروغگویى 
و افترا 
باید به پایان 
برسد

2

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: بدگویى، تهمت و 
دروغ ها علیه مسئوالن به ویژه بانوان 

که کمر خدمت براى مردم بسته و 
همه دانش و تجربیات خود را در 
این مسیر عرضه کرده اند، بسیار 

مایه تأسف است. اینکه افرادى به 
خود اجازه مى دهند  ...

رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران از مدیران عامل بانک ها خواست به 

تأمین مالى بنگاه هاى اقتصادى توجه جدى 
داشته باشند.

ولى ا... سیف اضافه کرد: امروزه 
حمایت از بنگاه هاى کوچک و 
متوسط یکى از اولویت هاى   ...
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اولویت
 نظام بانکى 
حمایت از 
تولید است

 «کارلوس کى روش» پیش از 
ترك لیسبون پرتغال براى بازگشت به 
تهران در گفتگویى با روزنامه پرتغالى 
«سول» شرکت کرد. سرمربى پرتغالى تیم 
ملى ایران در این گفتگو، حرف هایى زده که 
شاید قبالً نشنیده بودیم. از جمله اینکه او 
اعتراف کرده فوتبالیست خوبى نبوده است! 
بخش هاى مهم حرف هاى او را بخوانید.

رئیس مجمع نمایندگان استان از 2 جلسه نشست با وزیر پیشنهادى نیرو براى انتقال مشکالت آب اصفهان خبر داد 

سیستم هاى هوشمند سیستم هاى هوشمند 
مدیریت تصمیم گیرىمدیریت تصمیم گیرى

اعتراف کى روش: 

فوتبالیست خوبى 
نبودم!

13

هوشنگ غالمى، ایرج ناظمى

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 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: مراجعــه به واحد درآمد و تهیه فیش بــه مبلغ  218/000 
ریال به حساب مهر کشاورزى به شماره 282780815 بنام شــهردارى 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

آگهى مزایده

احمدى-شهردارطالخونچه

نوبت دومنوبت دوم

آگهى مناقصه عمومى

محمد شرفا- شهردار مبارکه

نوبت دومنوبت دوم
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 قراردادها (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.

مدت انجام کاربرآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژهردیف
4 ماه8/085/943/706عملیات اجراى الیه اساس و آسفالت معابر اصلى سطح شهر1

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 
زمین 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 کارشناسى 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.

آگهى تجدید مزایده

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

نوبت  دومنوبت  دوم

جناب آقاى منوچهر ثابت راسخ
مدیر فنى محترم چاپخانه رسانه برتر اصفهان

بــا نهایــت تأســف مصیبــت وارده را بــه جنابعالــى 
تســلیت عــرض نمــوده، از خداونــد متعــال بــراى آن 
مرحومــه علــو درجات و براى شــما و ســایر بازماندگان 

صبــر و اجــر مســئلت مى نماییــم.
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رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: بدگویى، تهمت و دروغ ها 
علیه مســئوالن به ویژه بانوان که کمــر خدمت براى 
مردم بسته و همه دانش و تجربیات خود را در این مسیر 
عرضه کرده اند، بسیار مایه تأسف است. اینکه افرادى به 
خود اجازه مى دهند هر طور که مى خواهند ناسزا گفته و 
مطالبى بى سند منتشــر کرده و اتهام وارد کنند، خالف 
قانون اساســى بوده و نظام حقوقى ما باید در برابر این 

جرائم مشهود برخیزد.
محمد نهاوندیان در مراســم تکریم الهــام امین زاده و 
معارفه شــهیندخت موالوردى به عنوان دســتیار ویژه 
رئیس جمهور در امور حقوق شهروندى و معصومه ابتکار 

به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که 
در محل نهاد ریاست جمهورى برگزار شد، گفت: در کشور 
باید فضایى که در آن هرکس با سوءاستفاده از تریبون، 
عنوان وکالت یا مدیریتى مى تواند به خود اجازه دهد دروغ 
گفته، افترا پخش کند و به دیگران توهین کند به پایان 
برسد و آن روز روزى اســت که مى توانیم جشن تحقق 

قانون اساسى در کشور را بگیریم.
نهاوندیان ادامــه داد: بدگویى، تهمــت و دروغ ها علیه 
مســئوالن به ویژه بانوان که کمر خدمــت براى مردم 
بسته و همه دانش و تجربیات خود را در این مسیر عرضه 

کرده اند، بسیار مایه تأسف است. 

رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با اشاره به سالروز 
بازگشت آزادگان به کشور گفت: آزادگان عامالن اصلى 

حفظ آبروى کشور و ملت هستند. 
حجت االسالم والمســلمین محمدعلى شهیدى گفت:  
مجموعًا 42هزار و 879 آزاده داریــم که 80درصد این 
افراد یعنى حدود 36هزار نفر از آزادگان رزمنده و مابقى از 
سایر افراد هستند.450 نفر از آزادگان هم در زندان هاى 
عراق و اردوگاه ها بر اثر شکنجه و آزار و اذیت نیروهاى 
عراقى به مقام شهادت نائل شدند. وى خاطرنشان کرد: 
90درصد از آزادگان کشور نیز پس از تحمل شکنجه هاى 
بسیار جانباز شده و به کشور بازگشتند. حدود یکهزار نفر از 

آزادگان که تعدادى از آنها خلبان بوده اند هم به مدت ده 
سال از آنها خبرى نبود که از جمله این خلبانان مى توان 
به شهید حسین لشگرى اشاره کرد که به مدت 18 سال 

اسیر بود و در نهایت سال 88 شهید شد.
معاون رئیس جمهــور گفت: ایثارگــران کم توقع ترین 
آزادگان هســتند. به تعبیر مقام معظم رهبرى آزادگان 
با صبر و شــکیبایى توانستند اســارتگاه هاى خود را به 
دانشگاه هاى بزرگ تبدیل کنند که این امر بسیار ستودنى 
است. وى افزود: آزادگان شهداى زنده هستند، زیرا این 
افراد شــکنجه ها و آزار و اذیت هاى بســیارى را تحمل 

کردند.

فضاى دروغگویى و افترا 
باید به پایان برسد

چند آزاده 
در کشور داریم؟

نتیجه یک سفرمهم
سرلشـکر محمد باقرى، رئیس    آفتاب نیوز |
ستاد مشـترك نیروهاى مسـلح ایران هفته پیش به 
ترکیه سـفر کرد و با ژنرال «هولوسـى آکار» همتاى 
ترك خـود دیـدار داشـت. روزنامه «حریـت» ترکیه 
در گزارشى مى نویسـد: «موضوع اصلى در مذاکرات 
میان دو مقام نظامى وضعیت همه پرسـى اسـتقالل 
اقلیـم کردسـتان در شـمال عـراق بـود کـه توسـط 
مقام هاى آن اقلیم برنامه ریزى شـده است. طرفین 
توافـق کردنـد با برگـزارى همه پرسـى و اسـتقالل 
مخالفـت کننـد چراکه ایـن موضـوع تأثیـر منفى بر 

تمامیت ارضى ایران  و ترکیه خواهد گذاشت.»

حمله به منزل منتخب شورا
  مهر | عده اى ناشـناس شـامگاه سـه شنبه 
به منـزل داوود احمدى، منتخـب دوم پنجمین دوره 

شوراى شهر پرند حمله کردند.
براساس این گزارش، این اراذل و اوباش ضمن ورود 
به منزل ایـن منتخب مـردم، خـودرو وى را به آتش 
کشـیدند. احمدى با بیش از چهارهزار رأى به عنوان 
دومین منتخـب مـردم پرنـد در پنجمیـن انتخابات 

شوراى اسالمى شهر پرند برگزیده شده است.

افتخار کارگزاران
  جماران |سیدحسـین مرعشـى، سـخنگوى 
حزب کارگزاران سـازندگى اظهار داشت: ما با افتخار 
مى توانیم بگوییم که در انتخابات ریاسـت جمهورى 
هـر کارى را کـه براى پیـروزى دکتـر روحانـى باید 
انجام مى دادیم قاطعانه انجام دادیم. خواسـت ما این 
بود که رئیس جمهورى را انتخاب کنیم که نه تنها در 
تقابل با رهبرى نباشـد بلکه پابه پاى رهبرى حرکت

کند.

مخالفت با مذاکره مجدد
  فارس| وزارت خارجه فرانسـه با بیان اینکه 
پایبندى ایران به برجـام رضایت بخش بـوده، تأکید 
کرده است که پاریس با مذاکره مجدد در مورد توافق 

هسته اى مخالف است. 
به نوشته پایگاه خبرى «بلومبرگ»، سخنگوى وزارت 
خارجه فرانسه در مورد توافق هسته اى با ایران گفته 
است پایبندى ایران به برجام «مجموعاً رضایت بخش 
بوده و تنها چند مسئله» مانند تجاوز از سقف مجاز آب 

سنگین رخ داده است.

نجفى  قطعاً شهردار مى شود
  تسنیم| محمدجـواد حق شـناس، عضـو 
منتخب شوراى شهر تهران درباره اظهارنظر الویرى 
کـه از احتمـال معرفـى گزینه هـاى جدیـدى براى 
شـهردارى تهران خبر داده بـود، گفـت: الویرى این 
حرف را نزد، بلکه منظور وى این بود که چون شـورا 
اول شهریور تشکیل مى شود و آغاز رسمیت شورا در 
این تاریخ اسـت، باید صبر کنیم تا شورا رسمیت پیدا 
کند. حق شـناس تأکید کرد: انتخاب نجفى به  عنوان 

شهردار تهران قطعى است.

اصالح اظهارنظر جنجالى 
معصومه ابتکار، معـاون رئیس جمهور    مهر |
در امور زنان و خانواده با اشـاره به اینکه رسـانه ها از 
قول من نقل کرده اند که «مشکل اصلى زنان، مردان 
هستند» گفت: چنین نقل قولى نداشتم اما معتقدم راه 

حل بسیارى از مسائل زنان، آقایان هستند.

باید...
غالمرضا ظریفیان، فعال اصالح طلب    ایلنا|
در کنگـره مجمـع ایثارگـران اصالح طلـب گفـت: 
باید نهادهایـى مثل صدا و سـیما و  شـوراى نگهبان 
و ائمـه جمعـه را از ورود بـه رقابت هـاى سیاسـى
بر حذر داشـت. باید از دولـت حمایـت و آن را نقد بى 
طرفانه کرد و با این حمایت باید کارآمدى نظام را باال 

برد.

توئیتر
پدر کشاورزى 

  جماران | شهباز حســن پور، نماینده مردم 
سیرجان در مجلس در نطق خود به عنوان موافق 
وزیر کشــاورزى گفت:آقاى حجتى پدر کشاورزى 
کشور است و نباید بگوییم که ایشان در این حوزه 
تجربه اى نــدارد. خدمات آقاى حجتــى را باید از 
کشاورزانى پرسید که دست هایشان پینه زده است 
و کشاورزان دورترین روســتاها هم به خوبى آقاى 

حجتى را مى شناسند.

رحمانى فضلى 
پرطرفدار شد 

محمدرضا تابش، عضو هیئت رئیسه    انتخاب|
فراکســیون امید درباره آخرین وضعیت رحمانى 
فضلى وزیر پیشنهادى کشور تصریح کرد:  اینطور 
که مى بینیم شرایط رحمانى فضلى نسبت به قبل 

خیلى بهتر شده و موافقان زیادى دارد. 

بنده بازجو نبوده ام
  انتخاب| وزیر پیشــنهادى ارتباطات اعالم 
کرد موضوع برخى تهمت ها را پیگیرى خواهد کرد. 
محمدجواد آذرى جهرمــى در واکنش به برخى از 
تهمت ها در توییتر خود نوشت:  هیچگاه شغل بنده 
بازجویى یا مشاوره فنى آن یا تفتیش منازل نبوده 

است. این تهمت را پیگیرى خواهم کرد.

این کابینه 
اصالح طلب نیست

مســعود پزشــکیان، نایب رئیس    انتخاب|
مجلس درپاسخ به این پرسش که آیا طبق ادعاى 
برخى کابینه معرفى شده را کابینه اى اصالح طلب 
مى دانید ضمــن رد این ادعا گفت: ایــن کابینه را 
اصالح طلب نمى دانم و هرکســى مى تواند نظر 
خودش را داشته باشد. به نظر من آقاى روحانى این 
کابینه را طبق ســلیقه خودش چیده و از هر گروه و 

جناحى، وزیر معرفى کرده است.

چه شعر خوبى!
روز پنج شــنبه علیرضا آوایى    عصر ایران|
وزیر پیشنهادى دادگسترى در پایان نطق دفاعیه 
خود در مجلس شوراى اســالمى شعرى خواند. در 
ادامه علــى الریجانى، رئیس مجلــس خطاب به 
جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور که در جلسه 
حاضر بود گفت: «آقــاى جهانگیرى! بد نبود آقاى 
آوایى را به عنوان وزیر ارشــاد معرفى مى کردید؛ 

ایشان شعر خوبى خواند!»

وزیِر بدون مخالف
  ایسنا| صالحیت وزیر پیشنهادى دفاع و 
پشتیبانى نیروهاى مسلح بدون اظهارنظر نماینده 
مخالفى بررسى شد. در جلسه علنى روز پنج شنبه 
مجلس، نمایندگان وارد بررســى صالحیت امیر 
حاتمى وزیر پیشنهادى دفاع شدند که هیئت رئیسه 
اعالم کرد مخالفان وزیر پیشنهادى انصراف دادند. 
براین اساس یک موافق به دفاعیاتش از برنامه وزیر 
پیشــنهادى دفاع پرداخت و بعد از آن امیر حاتمى 

درباره  برنامه هایش توضیحاتى داد.

سمت هایم را بگویید! 
دقایقــى قبــل از بررســى     خبر آنالین |
صالحیت وزیر پیشنهادى وزارت اقتصاد، کاغذهایى 
در بین خبرنگاران پخش شد که عکس نماینده دشتى 
و تنگستان بر آن حک شده بود و در ادامه به لیستى از 
سمت هاى او اشاره شده بود؛ هرچند این اقدام محل 
سئوال قرار گرفته بود اما  گویا هدف این نماینده از 
چنین کارى این بود که خبرنگاران درهنگام درج خبر 
اشاره اى هم به سمت هاى این نماینده داشته باشند. 
زمانى که حراســت مجلس متوجه این موضوع شد 
برگه ها را جمع آورى کرد درست در همین حین بود 
که نام کمال الدین شهریارى براى  صحبت کردن در 
جهت موافقت با وزیر اقتصاد از تریبون هیئت رئیسه 

اعالم شد.

حاشیه هاى رأى اعتماد 

5 ســال پس از تکذیب آلوده بودن آب زمزم از ســوى 
عربســتان، همچنان بحث هایى درباره  ســمى بودن 
این آب و شــیوع بیمارى هاى  متنــوع در بین زائران، 

مطرح است.
به گزارش ایســنا، ســال 2012 پس از اعتراض برخى 
کشورها نسبت به آلوده بودن آب زمزم، مدیرکل خدمات 
و نگهدارى اداره امور مســجدالحرام و مسجد شریف 
نبوى(ص) آن را شــایعه اى کذب خوانــد و به یکى از 
مخازن نگهدارى آب براى مصرف در ســرویس هاى 
بهداشتى اشاره کرد و گفت: مخزنى که در جنوب غربى 
و 20 کیلومترى مسجدالحرام واقع شده، حاوى آب زمزم 
نیست. این مقام سعودى آن زمان تأکید کرد که مخازن 
آب زمزم به سیستم هاى ضدعفونى، تصفیه و گندزدایى 

آب با اشعه مجهز است.
یکسال قبل از آن، برخى رسانه هاى انگلستان گزارشى 
از نتایج آزمایش هایى که در لندن روى آب زمزم انجام 
شده، منتشر کردند که نشان مى داد مقدار قابل توجهى 
ماده معدنى «زرنیخ» در آب این چاه وجود دارد. همان 
موقع سخنگوى رسمى امور حرمین شریفین در گفتگو با 
شبکه تلویزیونى «فرانس پرس» اعالم کرد: آلوده بودن 
آب چاه مقدس زمزم در مسجدالحرام به شدت تکذیب 

مى شود، چرا که این آب سالم ترین آب در دنیاست.
نادر طالب زاده،  تهیه کننده و مستندساز ایرانى  نیز پس 
از این جریان هــا و در مصاحبه هاى مکــررى که چند 
سال اخیر انجام داده، به اســتناد گزارشى چاپ شده در 
روزنامه «گاردین» به ســال 2006 میالدى و ســایر 
رســانه هاى انگلیس، همچنان تأکید دارد که آب زمزم 
مسموم است. او اخیراً در مصاحبه هایى که داشته، گفته 
اسنادى را مبنى بر آب مسموم زمزم که حاوى آرسنیک 
و نیترات بوده به مقامات حج و زیارت ایران ارائه کرده 
اما آنها بى توجهى نشان داده اند و به زائران اطالع رسانى 

نکرده اند که مثًال از آب موجود در بشــکه هاى نارنجى 
مکه، ننوشــند. طالب زاده، علت انکار مسموم بودن آب 
زمزم را بیزینس بزرگى دانسته که از کنار آن پدید آمده

 است.
اما حجت االسالم و المســلمین قاضى عسکر نماینده 
ولى فقیه در امور حج و زیــارت در تازه ترین اظهاراتش 
به این سخنان که براى چندمین بار تکرار شده، واکنش 

نشان داد و گفت: «وجود نیترات و آرسنیک بیش از حِد 
مجاز در آب زمزم خالف واقع است.» سرپرست حجاج 
ایرانى اظهار داشت: «با آزمایش هایى که صورت گرفت 
مشخص شد این حرف (مسموم بودن آب زمزم) کامًال 

نادرست است.»
چاه زمزم در 21 مترى مسجدالحرام است 30 متر عمق 
دارد و در زمان «ملک خالد»، 12 متر آن را ســنگ بند 

کردند. دهانه چاه تا ســطح مســجدالحرام یک متر و 
56 سانتیمتر است. بخشــى از آب این چاه که به وسیله   
چندین پمپ پرقدرت به مسجدالحرام منتقل مى شود، 
خشک شده است. عربستان در ســال 2010 پروژه اى 
را به ارزش 186 میلیون دالر در چــاه زمزم اجرا کرد تا 
حجم بیشترى از آب آن را براى صدور به سراسر جهان، 

استخراج کند.

یکى تأیید مى کند، یکى تکذیب

آب «زمزم» را سمى کرده اند؟

حاال که انتخابات تمام شده و مجلس    نامه نیوز|
شوراى اســالمى هم در حال بررســى لیست وزراى 
پیشنهادى حسن روحانى است رفتارشناسى اصولگرایان 
که طرف شکســت خــورده انتخابات هســتند حتمًا 
مســئله اى قابل توجه خواهد بود. آنها این روزها بیش 
از همیشه سکوت کرده اند. یک سکوت غیر منتظره و 
پیش بینى نشده. اکنون براى تحلیلگران مسائل سیاسى، 
بحث مهم این است که اصولگرایان چه نسبتى با حسن 
روحانى دارند و چگونه با دولت او مواجه خواهند شد؟ آیا 
باز به دوران قبل از 29 اردیبهشت باز خواهند گشت یا 
اینکه پلنى خواهند داشت براى جاگیرى جدید در عرصه 

سیاسى کشور؟
از نوع مواجهــه اصولگرایــان منتقد دولــت با دولت 
مى توان فهمید که آنها رویه و تصمیم مشخصى که به 
صورت مرکزى و ابالغى براى مواجهه با دولت باشــد 
را ندارند. بــه یک معنا هر نوع مخالفــت یا اعتراض به 
دولت را مى توان فعًال در قالب فهــم فردى و تصمیم 
شــخصى قلمداد کرد .به یک معنا ایــن اردوگاه هیچ 
دســتور العملى براى حمله یا خنثى بودن مقابل دولت 

ندارد.
البته ریزش ها بیشتر از رویش ها شده است. اصولگرایان 

قابل شمارى هستند که حاال بعد از انتخابات 96 دیگر 
رغبتى براى ماندن در بخش شکســت خورده سیاسى 
ایران ندارند. آنها یا به ائتالف با دولت رسیده و خواهند 
رسید و یا اینکه جاى خود را براى نشستن در جناح تغییر 
خواهند داد. به همین دلیل اســت که مؤتلفه مى گوید 
براى انتخابات 98 خودش تصمیــم خواهد گرفت و یا 
محمدرضا باهنر در مورد تداوم عمــر جمنا ابراز تردید 

مى کند.
فعًال ســامان سیاســى در جناح اصولگــرا آنچنان به 
هم ریخته اســت که نمــى توان به تصمیــم واحدى 
در نــوع مواجهه آنها با دولت مســتقر اشــاره کرد. در 
این جناح قوه عاقله قدرت تصمیم ســازى را از دست 
داده و بخــش عملگرا هم به صورت نامنســجم اقدام 
مى کند و شــاید نوعى جدال میان ایــن دو طیف پدید 
آمده اســت. به همین ســبب مى توان گفــت که نوع 
برخورد آنها با دولت از این پس بــه صورت جزیره اى 
خواهد بود و دیگر سخت اســت که بتوانیم به صورت 
کلى بگویــم جناح اصولگــرا در چه نســبتى با دولت 
قرار خواهد داشــت. از ایــن پس بایــد در ذکر چنین 
تحلیل هایى به جاى جناح اصولگرا نام طیف هاى آنها 

را  به کار ببریم.

روزنامه «العرب» چاپ لندن در گزارشــى به سفر 
اخیر «مقتدى صدر» به کشــورهاى حاشیه خلیج 
فارس پرداخته و نوشت: سفر مقتدى صدر روحانى 
برجسته شیعه به ابوظبى و ریاض پس از آن صورت 
گرفت که وى آشــکارا با سیاســت هاى ایران در 
منطقه مخالفت کرد. از جمله آنکه خواســتار کناره 

گیرى «بشار اسد» از قدرت در سوریه شده بود.
العرب مى نویسد: صدر که رهبرى جنبش سیاسى 
عراق با نام جنبش صدر را برعهده دارد با «محمد 
بن زاید»، ولیعهد ابوظبى دیدار کرد و درباره مسائل 
منطقه اى به گفتگو نشست. وى در سفرهاى چند 
هفته اخیر خود به دیگر کشــورهاى حاشیه خلیج 
فارس و همچنیــن ریاض از اعراب و مســلمانان  

خواست که با یکدیگر اتحاد داشته باشند.
روزنامه «امارات گلف» در تحلیل ســفرهاى اخیر 
صدر به کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس نوشت: 
برگزارى نشســت هاى دیــدار و گفتگــو میان 
مقتدى صــدر و رهبران حاشــیه خلیج فارس مى 
تواند یک گام رو بــه جلو با هدف ایجاد شــرایط 
گفتگوى سیاســى میان گروه هاى مختلف قومى 
و فرقه اى در عراق باشــد. این سفرها همچنین در 
شرایطى صورت گرفته است که تنش هایى میان 

قدرت هاى حاشیه خلیج فارس و ایران در جریان 
اســت و ایران یکى از حامیان اصلى دولت بغداد به 
شمار مى رود. از سوى دیگر، مخالفت آشکار صدر 
با فســاد موجود در دولت عراق و دخالت سیاسى 
ایران در منطقه توجه کشــورهاى عربى حاشــیه 
خلیج فارس را به مقتدى صدر جلب کرده اســت. 
اوایل ســال جارى میالدى، مقتدى صدر از بشار 
اســد رئیس جمهور سوریه خواســت تا تصمیمى 
تاریخى و قهرمانانه بگیرد  و از قدرت کناره گیرى 
کند و از خونریزى بیشتر در کشور سوریه جلوگیرى

کند. 
تحــرکات اخیر مقتــدى صدر بــا انتقــادات و 
واکنش هاى بســیارى در عراق و خــارج از این 
کشور همراه بود. ســفر اخیر وى به عربستان پس 
از قریب به یک دهه و دیدار با ولیعهد عربســتان با 
توافقاتى براى حرکت در یک مسیر مشترك همراه 
بود. از جمله آنکه بعد از این ســفر، مرز مشــترك 
میان عراق و عربســتان پس از 26 سال بازگشایى 

شد.
بســیارى از تحلیلگران بر این باور هستند که سفر 
صدر در راســتاى سیاست هاى عربســتان براى 

انزواى ایران محسوب مى شود.

تحلیل رسانه اماراتى از سفرهاى اخیر مقتدى صدر به کشورهاى حاشیه خلیج فارس

صدر، توجه رهبران عرب را جلب کرده است

دفتر رئیس جمهور طى اطالعیه، اظهارات اخیر کریمى 
قدوســى و تکرار وارد کردن تهمت جاسوسى به برخى 
اعضاى تیم مذاکره کننده هسته اى و همچنین دروغ در 
مورد دو تابعیتى بودن عده اى از مســئوالن دولت را بى 
پایه و از جهات مختلف مایه شرمســارى و وهن جایگاه 

نمایندگى مجلس محترم شوراى اسالمى دانست.
در اطالعیه دفتر رئیس جمهورى از جمله آمده اســت:  
دفتر رئیس جمهور با هدف روشــنگرى افکار عمومى و 
مقابله با تشویش اذهان با تأکید براینکه اظهارات آقاى 
کریمى قدوسى، تمامًا بى پایه است، صراحتًا اعالم مى 
دارد که موارد مطرح شده از ســوى ایشان در هیچیک 
از مراجع رســمى و یا در هیــچ دادگاه صالحه اى تأیید 
نشده و مشخص نیســت ایشان به اســتناد کدام بینه، 
حجت شــرعى و عقلى به خود اجازه و جرأت مى دهد 
که برخالف اصل 22 قانون اساســى، نسبت به افراد و 

شخصیت هاى حقیقى و حقوقى اینچنین بى محابا اتهام 
افکنى کند.

اتهامات وارده از سوى ایشان عالوه برآنکه مصداق بارز 
جرم نشر اکاذیب و انتساب خالف واقع به قصد اضرار به 
غیر و تشویش اذهان عمومى است، با توجه به حساسیت 
موضوعاتى که ایشان مطرح کرده است و نیز با توجه به 
جنبه بین المللى موضوع، مــى تواند مصداق اقدام علیه 

مصالح و امنیت ملى قلمداد شود.
از آنجا که این اظهارات خالف واقع، که جرم مشــهود 
است، بارها از سوى وزارت اطالعات که مرجع رسمى و 
مسئول این امر است، تکذیب شده و این روند تأثیرى در 
تغییر رفتار ایشان نداشته و مسجل شده است که ایشان 
بر تکرار اقدام مجرمانه خود علیه منافع ملى و امنیت ملى 
اصرار مى ورزد، اقدام به موقع مدعى العموم محترم و قوه 

محترم قضائیه را مى طلبد.

اطالعیه دفتر رئیس جمهور درخصوص تکرار اتهامات کریمى قدوسى

جرم مشهود است 

چرا مخالفان تند و تیز روحانى سکوت کرده اند؟
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معاون ســتاد عملیات حج در مکه مکرمه گفت: ساختار 
ناوگان حمل و نقل درون شهرى ستاد عملیات حج در مکه 
مکرمه متناسب با حجم ورود زائران به روزرسانى مى شود.

ناصر حویزاوى اظهار داشت: حمل و نقل درون شهرى ما 
در مکه مکرمه دو مرحله اى است که بخشى از آن در اختیار 

ستاد و بخش دیگر در اختیار کشور میزبان است.
وى افزود: بخش نخست انتقال زائران از هتل ها به سمت 
ایستگاه هاى تعریف شــده مانند «جمرات» یا « ُکِدى» 
مختص زائران ایرانى اســت و توسط ناوگان پیمانکارى 
انجام مى شود که در اختیار ستاد است اما قسمت دوم یعنى 
انتقال زائران از این ایستگاه ها به سمت مسجدالحرام، از 

طریق اتوبوس هاى کشور میزبان انجام مى شود و همه 
زائران از آن استفاده مى کنند.

حویزاوى تصریح کرد: مشکلى بابت حمل و نقل زائران 
از ایســتگاه هاى تعریف شده به ســمت هتل ها نداریم 
چرا که ســرویس هاى در نظر گرفته شده فقط مختص 
زائران ایرانى اســت اما اگر زائران بــراى عزیمت از این 
ایستگاه ها(جمرات و ُکِدى) با ازدحام مواجه مى شوند به 
این دلیل است که زائران همه کشورها به صورت یکسان 
از سرویس دهى میزبان در این دو نقطه استفاده مى کنند 
و همین امر در برخى ساعات به ویژه زمان اداى نمازهاى 

یومیه موجب کندى حرکت مى شود.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستى 
کشور یکى از شــروط صدور مجوز احداث مهدکودك 
در زندان ها را وجــود بیش از ده کــودك در آن زندان 

اعالم کرد.
محمد نفریــه، پیرو اعالم خبرى از ســوى نایب رئیس 
کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسالمى مبنى 
بر «رفع موانع راه اندازى مهدهاى کودك در زندان ها» 
گفت: سازمان بهزیستى کشور این آمادگى را دارد مجوز 
تأســیس مهدکودك ارائه کند؛ این در حالى اســت که 
بهزیستى نســبت به تربیت مربى براى این مراکز نیز از 
آنها حمایت خواهد کرد. وى افزود: کودکان زیر دو سال 

به علت ارتباط عاطفى با مادر نیاز است در زندان حضور 
داشته باشند و بهزیستى نیز مجوز تأسیس این مهدها را 
براى زندان هایى که بیش از ده کــودك در آنها حضور 

داشته باشند، صادر خواهد کرد.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستى کشور 
ادامه داد: در حال حاضر از حدود ده هزار کودك حاضر در 
مراکز بهزیستى (شبه خانواده و شیرخوارگاه ها) دوهزار 
و600 کودك به دلیل زندانى بــودن والدین خود در این 
مراکز حاضر هستند. این در حالى است که آمار و ارقامى 
از تعداد کودکان حاضر در زندان ها به علت زندانى بودن 

والدین شان در دسترس سازمان بهزیستى نیست.

شرط احداث «مهدکودك» 
در زندان ها

مدیریت 50 درصد
حمل ونقل زائران ایرانى

6 قاتل از قصاص گریختند
6 قاتل کـه در پرونده هاى جداگانه مرتکب قتل شـده 
بودند با تالش واحد صلح و سازش دادسراى امور جنایى 
تهران در پاى چوبه دار موفق به گرفتن رضایت و مهلت 
از اولیاى دم شـدند. قرار بود حکم قصاص این قاتالن 
چهارشنبه هفته گذشته اجرا شود. همچنین در بین این 
قاتالن یک زن نیز وجود داشـت که چند سـال قبل به 
علت اختالفات خانوادگى مرتکب قتل شوهرش شده 
بود. یکى دیگـر از قاتالن نیز مردى بـود که در جریان 

سرقت مرتکب قتل شده بود.

کشت مارى جوانا 
در ارتفاعات شیراز

روابط عمومى سـپاه ناحیه ثارا...(ع) شـیراز اعالم کرد 
نیروهاى بسـیج حـوزه مقاومت امام جعفرصـادق(ع)، 
موفق به شناسایى محدوده اى در ارتفاعات دره مارون 
بخش ارژن شهرسـتان شـیراز شـدند کـه در آن گیاه 
مارى جوانا کشت شده بود. بسیجیان این حوزه مقاومت 
با هماهنگى دادستان شیراز، گیاهان کشت شده در این 
محدوده  حـدود 500 مترمربعـى را امحا و حـدود 200 
بوته این گیاه مخـدر را نابود کردنـد. ارتفاعات مارون، 
نقطه اى صعب العبور در محدوده کوهستانى بخش ارژن 

شهرستان شیراز محسوب مى شود.

حکم جالب یک قاضى
قاضى دادگاهى در گنبدکاووس از توابع استان گلستان 
در حکـم جایگزین حبس، فردى که بـدون گواهینامه 
رانندگى کرده بود را به انجام خدمات عمومى در شـهر 
محکوم کرد. براسـاس حکم قاضى نقى زاده موسوى، 
این فـرد باید بـه مدت 540 سـاعت خدمـات عمومى 
رایگان را در شـهردارى گنبدکاووس براى پاکسـازى 
خیابـان ها انجـام دهـد. براسـاس اعالم دادگسـترى 
گلستان، راننده خاطى همچنین تا پنج سال از رانندگى 

محروم است.

علت 32 درصد 
تصادفات برون شهرى

رئیـس مرکـز اطالعـات و کنتـرل ترافیـک پلیـس 
راهور ناجـا، علت 32 درصـد تصادفات برون شـهرى 
را بى توجهـى رانندگان بـه جلو در جاده هـا اعالم کرد. 
سرهنگ نادر رحمانى اظهارداشـت: در تیرماه امسال، 
19 درصد تصادفات جاده ها به علت تخطى از سـرعت 
مطمئنه رخ داده است. رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیـس راهور ناجا خاطرنشـان کـرد: انحراف 
به چـپ، رعایت نکردن حـق تقدم، خسـتگى و خواب 
آلودگى در رتبه هاى بعدى علل تصادفات برون شهرى 

به شمار مى آید.

مرگ دسته جمعى در دریا 
در پى کسـب خبرى از مرکز فوریت هاى پلیسى 110 
مبنى بر وقوع غرق شدگى در دریا در سواحل شهرستان 
نوشـهر، مأموران انتظامى شهرستان سـریعًا به محل 
حادثه عزیمت کردند. مأموران با حضور در محل حادثه 
در بررسـى هاى اولیـه دریافتنـد، زنى به همـراه دختر 
16 سـاله خود و زنى دیگر حین شـنا در خـارج از طرح 
ساماندهى دریا به علت عدم آشنایى به فنون شنا غرق 
شدند که با حضور عوامل امداد و نجات و ناجیان غریق 

اجساد این افراد از آب بیرون کشیده شد.

بازداشت 
مدیرهواپیمایى زاگرس 

بازپرس فرودگاه شهید هاشمى نژاد مشهد از بازداشت 
مدیرعامل شرکت زاگرس در مشهد خبر داد. 

قاضى اصولى صفار اظهار داشـت: با توجه به شکایات 
متعدد مسافران و در راستاى استیفاى حقوق عامه مردم، 
مدیرعامل شرکت هواپیمایى زاگرس در مشهد بازداشت 
شد. بازپرس فرودگاه شهید هاشمى نژاد مشهد با اشاره 
به اینکه این فرد با قرار قانونى روانه زندان شـده است 
بیان کرد: همچنین مدیرعامل زاگرس در مشهد به دلیل 

تأخیرات مکرر پروازها تفهیم اتهام شده است.

چرك نویس

معبد «آناهیتا» محوطه باستانى مربوط به دوره اشکانیان 
در شهر کنگاور در استان کرمانشاه است که سال هاست 
به آن بى توجهى مى شــود و این بى توجهى شــرایط 
را براى تخریب و تعرض به آن فراهم کرده اســت. به 
تازگى متولیان امامزاده ابراهیم(ع) در عرصه تاریخى این 
محوطه اقدام به حفارى و ایجاد حصار روى عرصه معبد 
آناهیتا کرده اند. حصارکشى قرار است بخشى از عرصه 
معبد آناهیتا را جدا کند و این موجب نگرانى براى حفظ 

این محوطه باستانى شده است.
بابک طاهریان، مدیر پایگاه میراث فرهنگى معبد آناهیتا 
درباره اتفاقات افتاده در عرصه ایــن معبر به میزان مى 
گوید: بخشى که قصد حصارکشى داشته اند، جزو سند 
امامزاده ابراهیم(ع) است اما در عرصه معبد آناهیتا قرار 
دارد. او درباره نحوه انتقال مالکیت بخش هایى از عرصه 
معبد آناهیتا مى گوید: طبق قانون، اداره اوقاف درخواست 
ســند داده و با گرفتن ســند از میراث فرهنگى خلع ید 
کردند. طاهریان درباره حصارکشــى روى عرصه هم 
مى گوید: 21 چاله بدون اطالع ما براى کشیدن حصار 
به دور محوطه خود حفر کرده اند و قصد دارند این بخش 
را جدا کنند و حکم جداســازى زمین خود را گرفته اند. 
جداسازى این بخش از معبد آناهیتا در حالى رخ مى دهد 
که در تمام اسناد و تصاویر تاریخى این بخش از عرصه 
جزوى از معبد آناهیتا بوده و جدا ســازى آن مخدوش 

کردن حالت اولیه این محوطه باستانى است.

میــراث فرهنگــى بــراى تعــرض 
طرح ارائه مى دهد!

مدیر پایگاه معبد آناهیتا درباره اقدامات میراث فرهنگى 
درباره جلوگیرى از حصارکشــى روى عرصه محوطه 
باســتانى مى گوید: از لحاظ قانونى جلوى کار تا تعیین 
تکلیف وضعیت گرفته شــده و طى جلســه اى که بین 
بخش حقوقى میراث فرهنگــى و بخش حقوقى اوقاف 
تشکیل شــده، قرار اســت طى 15 روز ما طرحى براى 
این حصارها ارائه کنیم تا طبق طرح ما پیش بروند و در 

صورتى که طرحى ارائه نشد آنها به کار خود ادامه دهند.
گفته هاى مدیر معبد آناهیتا حکایت از این دارد که اداره 

کل میراث فرهنگى استان کرمانشاه تعرض به عرصه 
این محوطه باســتانى را پذیرفته و مســئوالن تالش 

مى کنند براى آن طرحى نیز ارائه دهند! 

ساختمان سازى دلیل تفکیک زمین است؟
با تفکیک زمین امامزاده از عرصه تاریخى معبد آناهیتا و 

حصار کشى آن بیم ساخت و ساز در آن مى رود. 
طاهریــان دربــاره نگرانــى ها مــى گوید: از ســال 
76 صورتجلســه اى داریم که درخواســت ساخت بنا 
داشــته اند. ما با احداث بنا در این نقطــه 100 در صد 
مخالفیم و هر نوع ساخت و ساز خالف است. او همچنین 

به موانع قانونى ساخت و ساز در این منطقه اشاره مى کند 
و مى گوید: در کنار ثبت بودن عرصه و حریم معبد آناهیتا 
بناى امامزاده ابراهیم(ع) نیز ثبت است و ساخت و ساز در 

آن منع قانونى دارد.
هرچند هنوز قصــد متولیان از حصارکشــى براى این 
بخش از عرصه معبد تاریخى آناهیتا مشخص نیست اما 
حصارکشى و جداسازى این منطقه نگرانى هایى را درباره 

وضعیت این معبد به وجود آورده است.

ادامه بى توجهى به یک اثر مهم تاریخى
معبد آناهیتا یکى از آثار مهم تاریخى در استان کرمانشاه 

است که هر چند پرونده ثبت جهانى آن مدت ها پیش در 
دستور کار قرار داشته است و حتى به یونسکو ارائه شده و 
در فهرست پیشنهادى ایران ثبت شده است اما مسئوالن 
میراث فرهنگى استان کرمانشــاه کمتر توجهى به این 
محوطه مهم باستانى دارند. ســا ل هاست کاوش ها و 
مرمت هاى آن متوقف شــده است و همچنان روند این 
بى توجهى ادامه دارد و به نظر مى رسد با اجازه دادن به 
تعرض به عرصه این محوطه، مسئوالن میراث فرهنگى 
کرمانشــاه به جاى نقش نظارتى در برخورد با تعرض و 
حداقل حفظ عرصه این اثر، تصمیم به ارائه طرح براى 

حصار کشى و حفارى روى این اثر گرفته اند.

در جدیدترین آمار مبتالیان به ایدز، 34 هزار و 949 نفر 
مبتال به ایدز شناسایى شده که از این تعداد 84 درصد مرد 
و 16 درصد زن هستند. همچنین 53 درصد از این تعداد 
بین 21 تا 35 سال قرار دارند و از کل افراد شناسایى شده 
9477 نفر فوت شــده اند. براســاس گفته هاى پروین 
افســرکازرونى، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت تا اول 
فروردین سال 96، تخمین زده مى شــود که 66 هزار و 

359 نفر در کشور مبتال به ایدز باشند.

زنان، کمتر شناسایى شده اند
آخرین آمارى که پیــش از این ارائه شــده بود، مربوط 
به شهریورماه سال 95 اســت که بر این اساس تا پایان 
شهریور سال گذشــته، 33 هزار و 227 نفر از مبتالیان 
در کشور ثبت و گزارش شده بود که 84 درصد مرد و 16 
درصد زن بودند. همچنین تخمین زده مى شد که بیش از 
75 هزار مبتال به ایدز درکشور وجود داشته باشد که از این 
تعداد 64/5درصد مرد و 35/5درصد زن هستند. براساس 
این اطالعات تخمینى، تعداد زنان شناسایى شده، کمتر 
از مردان است؛ به طورى که در حال حاضر 16 درصد افراد 
شناسایى شده زن هستند. چرایى این موضوع باید مورد 
بررسى قرار گیرد؛ چراکه عدم  آگاهى زنان از ابتالى خود 
به این بیمارى، احتمال ابتالى کــودك را نیز به دنبال 
دارد. با آگاهــى در مورد چرایى شناســایى کمتر زنان، 
مى توان راهکارهایــى براى بهبود ایــن وضعیت ارائه 

کرد.
اطالعات باال نشــان مى دهد که طى شــش ماهه دوم 
سال گذشــته هزار و722 فرد مبتال شناسایى شده اند. 
همچنیــن در برآوردهاى تخمینى شــاهد کاهش رقم 
تخمینى مبتالیان کشور هســتیم. به طورى که پیش از 
این احتمال وجود 75 هزار مبتال داده مى شد اما در آمار 
جدید تخمین زده مى شود که 66 هزار و 359 نفر در کشور 

مبتال به ایدز باشند.

افزایش راه انتقال جنسى
 همچنیــن راه هــاى انتقال ویــروس ایدز بــه افراد 
شناسایى شده تا اول فروردین سال 96 نشان مى دهد که 
66/3درصد در اثر استفاده از سرنگ مشترك و از طریق 
اعتیاد تزریقى مبتال شده اند. 19/3درصد از طریق رابطه 
جنسى، 1/5درصد از طریق مادر به کودك و 0/7درصد 
بر اثر خون و فرآوردهاى خونى مبتال شده اند که البته راه 
انتقال از طریق فرآورده هاى خونى در سال هاى اخیر به 

شدت کاهش یافته است.
البته آمارهاى مبتالیان به ایدز در ماه هاى ابتدایى سال 
96 نیز نشان مى دهد که مبتالیان از ابتداى سال جارى 
تاکنون شامل30 درصد زن و 70 درصد مرد هستند. 39 
درصد از این افراد از طریــق اعتیاد تزریقى، 41 درصد از 
طریق رابطه جنسى و 3 درصد از طریق مادر به کودك 

مبتال شده اند.

میراث فرهنگى مشاور یک اتفاق تخریبى مى شود

تعرض به عرصه معبد «آناهیتا»
  مهر | اواخر اســفندماه گذشــته بود که 
امیدعلى پارســا، رئیس مرکز آمــار ایران ضمن 
توضیح کلیاتى از نتایج سرشــمارى 95، خبر از 
اعالم نتایج نهایى این سرشمارى داد و در ادامه 
نتایج و جداول سرشــمارى روى خروجى پایگاه 
اینترنتى مرکــز آمار قرار گرفت. امــا نکته قابل 
توجه در ایــن آمار، فزونى گرفتــن تعداد مردان 
داراى همسر نســبت به زنان داراى همسر بود، 
مسئله اى که طى دهه هاى اخیر کامًال در شرایط 
عکس قرار داشت. به طورى که همواره در نتایج 
سرشــمارى ها، تعداد زنان داراى همسر اندکى 
بیش از تعداد مردان داراى همسر بود. اختالفى که 
عمدتًا ناشى از وجود مواردى از چند همسرى در 

میان مردان ایرانى بود.
حاال و در سرشمارى 95 تعداد مردان داراى همسر 
21 میلیون و 259 هزار و 269 نفر اعالم شده است 
در حالى که زنان داراى همسر 21 میلیون و 140 
هزار و 523 نفر سرشمارى شده اند. از آنجا که در 
شــرایط فرهنگى و اعتقادى ایرانیان امکان چند 
همسرى از ســوى زنان وجود ندارد، این سئوال 
پیش مى آید که چگونه زنان داراى همسر حدود 
118 هزار نفر کمتر از مردان هســتند؟ جمعیت 
شناسان هیچ توجیه جمعیت شناختى براى توضیح 
این آمار ندارند و مرکز آمار ایــران هم مى گوید 

جداول نهایى نیست و احتماًال اشتباه شده است.
این در حالى اســت که شــش دهه از برگزارى 
نخستین سرشمارى عمومى نفوس و مسکن در 
ایران مى گذرد و در طول این ســال ها آمارها و 
شاخص هاى ارائه شــده از نتایج این سرشمارى 
از سوى مرکز آمار ایران همواره چراغ راه تصمیم 
گیرى ها و برنامه ریزى هاى کشــور در سطوح 
مختلف مدیریتى کشور بوده است. حاال اختالف 
در ارائه یک شــاخص آمارى در سرشمارى 95 
ســبب اظهارنظرهاى متفاوت و شاید زیر سئ وال 
رفتن مبناى آمارها در تنها سرشــمارى عمومى 

نفوس و مسکن اینترنتى کشور شده است. 

آمار عجیب در سرشمارى95

تعداد مردان متأهل از زنان 
پیشى گرفت!

آخرین آمار و ارقام درباره وضعیت  بیمارى قرن در ایران

زنان 16 درصد مبتالیان به ایدز را تشکیل مى دهند
آمارى از شمار حافظان قرآن کریم درکشور

شرط ایران براى آزادسازى تلگرام صوتى

رئیس مرکز امورقرآنى سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
گفت: در حال حاضر 20 هزار نفــر حافظ قرآن کریم در 

کشور داریم.
حجت االسالم والمسلمین  سید مصطفى حسینى افزود: 
از سال 91 طرح حفظ قرآن کریم درسطح کشور شروع 
شده و در ســامانه اى که داریم یک میلیون و 200هزار 
نفرحافظین موضوعى ســوره هاى کوچک وارد جریان 
حفظ قرآن شدند و  ثبت نام کردند و طرح حفظ در مواقعى 

ریزش داشته  است و در اجزاى مختلف ساماندهى شدند 
و بیش از 20 هزار حافظ قرآن کریم در سطح کشور وجود 

دارد و ما 300 هزار نفر حافظ 10 و 20  جزء هم داریم. 
رئیس مرکز امور قرآنى سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
به حضور بانوان در فعالیت هاى قرآنى اشاره کرد و گفت: 
بیش از 70 درصد از بانوان در مجامع قرآنى حضور دارند و 
بیشتر حفاظ قرآنى و شرکت کنندگان در مسابقات قرآنى 

بانوان هستند.

رئیس سنى پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر قم از 
انتخاب سید مرتضى سقائیان نژاد شهردار سابق اصفهان، 

براى دومین بار به عنوان شهردار قم خبر داد.
عبدا... جاللى صبح  پنج شنبه گذشته در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به برگزارى ده جلســه گفتگو با سید مرتضى 
ســقائیان نژاد اظهار داشت: در این جلســات، توقعات و 
انتظارات مردم و اعضاى شــورا مطرح و به ابهامات هم 
پاسخ داده شد که در نتیجه این جلسات دکتر سقائیان نژاد 
با 13 رأى به صورت قاطع به عنوان شهردار قم انتخاب 

شد.

وى با بیان دالیل این انتخاب گفت: داشتن شاخصه هاى 
تعیین شده براى شهردار، روند رو به پیشرفت شهردارى 
قم در دو ســال اخیر، برنامه محور بــودن و اهمیت به 
ثبات مدیریــت موفق از جملــه دالیل ایــن انتخاب 
بود. رئیس سنى پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر 
قم درباره دیگر اقدامات شــوراى منتخب پنجم در این 
مدت افزود: مطالعه دقیق وضعیت شهر و شهردارى قم 
و مطالعه برنامه 1400 و 1414 شهردارى قم همچنین 
مطالعه برنامه ســال جارى از جملــه اقداماتى بود که 

اعضاى منتخب شوراى پنجم در این مدت انجام دادند.

 همه اعضاى شوراى شهر قم به ادامه همکارى با شهردار سابق اصفهان رأى موافق دادند

سقائیان نژاد دوباره شهردار قم شد

رئیس انجمن علمى داروســازان ایران نســبت به 
مصرف زیــاد داروهاى مســکن و آنتى بیوتیک در 

کشور هشدار داد.
محمدرضا شانه ســاز با بیان اینکــه از نظر ریالى 
هر ایرانى طى ســال، 48 تــا 50 دالر دارو مصرف 
مى کند، گفت: از نظر عــددى مصرف غیرمنطقى 
دارو در کشــور را داریم و متأســفانه فروش بیشتر 
مبناى کار داروخانه هاست و اتخاذ تصمیمات خام و 
مباحث مربوط به شوراى رقابت شرایط را بدتر خواهد 
کرد و این مســئله نه نفع مردم و نه به نفع اقتصاد و 

داروخانه هاست.
رئیس انجمن علمى داروســازان ایران با تأکید بر 
اینکه در کشورمان دارو زیاد مصرف نمى کنیم ولى 
مصرف دارو بد است، گفت: مسکن و آنتى بیوتیک 
در کشور زیاد مورد استفاده قرار گرفته در حالى که 
داروهاى دیابت، قلبى- عروقــى و اعصاب و روان 
کمتر مورد توجه قرار گرفته و تصمیمات غلط ناشى 
از سیاستگذارى هاى نادرســت نیز به این موضوع 

دامن مى زند.

دبیر شــورایعالى فضاى مجازى با بیان اینکه ما شــرط 
گذاشتیم هر شرکت پیام رســانى که مى خواهد در ایران 
فعالیت کند، باید نماینده رســمى مســتقر داشته باشد، 
گفت: اپراتورهاى ما حدود پنج هــزار میلیارد تومان در 
ســال به دولت مالیات مى دهند اما تلگرام هنوز خود را 
در ایران ثبت نکرده اســت و نماینده رســمى در ایران

 ندارد.
ابوالحسن فیروزآبادى درباره علت مسدود شدن تماس 
صوتى تلگرام اظهار داشــت: فیلتر تماس صوتى تلگرام 
بیشتر به دلیل مالحظات اپراتورها بود، زیرا کسب و کار 
اپراتورها را دچار مشکل مى کرد. در حال حاضر هم بحث 

اپراتورها مطرح است و تماس صوتى تلگرام براى موبایل 
مسدود است، درحالى که این قابلیت براى ارتباطات پهن 

باند ثابت باز است.
وى در پاسخ به اینکه با وجود قابلیت تماس صوتى و حتى 
تصویرى براى سایر پیام رســان ها، چرا مسدودیت تنها 
براى تلگرام اعمال شده است؟ گفت: تلگرام ویژگى فراگیر 
بیشترى را نســبت به  آنها دارد و تقریبًا همه شهروندان 
کشور را تحت پوشش قرارداده و جمعیت فعال در فضاى 
مجازى همه عضو تلگرام هستند، بنابراین وقتى قابلیتى 
در آن برقرار باشــد که در اقتصاد ملى با حجم باال، تأثیر 

زیادى دارد، نمى توان نسبت به آن بى تفاوت بود.

هشدار در مورد 
مصرف زیاد داروهاى 
مسکن و آنتى بیوتیک  
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فرماندار مبارکه 
مشاور استاندار اصفهان شد

با حکم استاندار اصفهان، فرماندار مبارکه به سمت مشاور 
اسـتاندار و مدیرکل دفتر برنامه ریزى، نوسازى و تحول 

ادارى استان منصوب شد.
على اصغر ذاکرى 47 سـاله از جمله معـدود فرمانداران 
کشور است که تجربه حضور در دو حوزه سیاسى و عمرانى 

در سطح مدیریتى را در کارنامه خود دارد.
وى عـالوه بر سـابقه تصـدى مسـئولیت فرمانـدارى 
مبارکـه، در سـمت هـاى دیگـرى همچون بخشـدار 
مرکزى شهرستان لنجان، شهردار شاهین شهر، شهردار 

زرین شهر، شهردار هرند و... نیز فعالیت داشته است.

نهایى شدن گزینه هاى تصدى 
شهردارى اصفهان 

4 داوطلب براى نشستن بر کرسى شهردارى اصفهان 
انتخاب شدند.

رئیس موقت شـوراى اسالمى شـهر اصفهان گفت: 
با نظر اعضاى پنجمین دوره شـوراى اسـالمى شهر 
اصفهان مهدى ابطحى، مهدى فاتحى، رضا عقدایى 
و قدرت ا... نوروزى براى نامزدى نشسـتن برکرسـى 

نصف جهان انتخاب شدند.
فتح ا... معین با بیان اینکه این چهار نفر باید برنامه هاى 
چهارساله خود را مکتوب ارائه کنند، افزود: این افراد در 
جلسه شورا از برنامه خود دفاع کرده و در نهایت اعضاى 
شورا دو نامزد را گزینش کرده و از بین آنها نیز یک نفر 

را به عنوان شهردار اصفهان انتخاب مى کنند.
وى گفت: در این دوره از انتخابات شهردارى اصفهان 
محمود حسینى، محمدعلى جوادى، مهدى جمالى نژاد 
و حجت ا... میرزایى که از داوطلبان تصدى شهردارى 
اصفهان بودند طى چنـد روز گذشـته از نامزدى خود 

انصراف دادند.

تأمین آب شرب
 145 روستاى نایین با تانکر 

مدیـر شـرکت آب و فاضالب روسـتایى شهرسـتان 
نایین گفت: 450 مترمکعب آب شرب مورد نیاز اهالى 
145روستاى این شهرسـتان روزانه با شش دستگاه 

تانکر سیار تأمین مى شود.
رضا دهقانى با بیان اینکه 98 روستاى شهرستان نایین 
زیرپوشش خدمات شـرکت آب و فاضالب روستایى 
نایین قـرار دارند، افـزود:47 روسـتاى دیگـر در این 
شهرسـتان به صورت موردى از خدمات این شرکت 

بهره مند مى شوند.
وى طول شبکه توزیع آب در روستاهاى نایین را 124 
کیلومتر بیـان کرد وگفـت: 86 کیلومتر خـط انتقال،

 43 حلقه چاه، سـه رشـته قنات و هفت چشـمه، آب 
شرب پنج هزار مشترك خانگى روستاهاى شهرستان 

نایین را تأمین مى کنند.

امروز؛ گردهمایى تبیین
 اندیشه هاى امام خمینى(ره) 

گردهمایى عمومى طرح مطالعاتى اندیشه هاى امام 
خمینـى(ره) با حضـور حجت االسـالم والمسـلمین 
علیرضا پناهیان شـنبه 28 مردادماه(امروز) از سـوى 
مجمع فرهنگى- تحقیقاتى اندیشه امام(ره) اصفهان 
برگزار مى شود. این گردهمایى از ساعت 16 تا 18 در 
مسجد امام على(ع) واقع در میدان امام على(ع) مقابل 

مسجد هارونیه برگزار مى شود.
«کودتاى سـازش و نرمـش در دهه چهـارم انقالب 
اسـالمى» موضوع این گردهمایى است که به همت 
مجمع فرهنگى- تحقیقاتى اندیشه امام(ره) اصفهان 

برگزار مى شود.

بهره بردارى از 48 پروژه 
عمرانى در اردستان

معاون فرماندار اردسـتان گفت:48 پـروژه عمرانى و 
فرهنگى در شهرسـتان اردسـتان در هفتـه دولت به 

بهره بردارى مى رسد.
محمدتقى کیانى گفت: این پروژه ها با اعتبارى بالغ بر 

15 میلیارد تومان درحال انجام است.

نایب رئیس کمیته آب اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان گفت: طرح سد سوم کوهرنگ طى 

چهار سال گذشته تنها 5 درصد پیشرفت داشته است.
لطف ا...ضیایى اظهار داشــت: سال هاســت به دنبال 
عملیاتى شدن طرح سوم کوهرنگ و بهشت آباد هستیم 
که با اجرایى شــدن این طرح ها هیچ مشــکل آبى در 

اصفهان نداریم.
وى بیان داشت: دلیل پیگیرى هاى مسئوالن اصفهان 
براى عملیاتى شــدن این طرح ها، این است که دولت 
سال هاى ســال از حقابه تاالب گاوخونى، کشاورزان و 
زاینده رود برداشت کرده و به استان هاى یزد و چهارمحال 

بختیارى وهمچنین صنعت کاشــان و شرب اصفهان 
تخصیص داده و این در حالى است که قرار بود با اجرایى 
کردن دو طرح بهشــت آباد و سد ســوم کوهرنگ این 

تخصیص ها صورت گیرد.
نایب رئیس کمیته آب اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان تصریح کرد: در این سال ها روند 
عملیاتى شدن دو طرح بهشت آباد و سد سوم کوهرنگ 
در حالى به کندى پیش مى رود که سد سوم کوهرنگ اگر 
همتى شود طى دو سال به اتمام مى رسد اما این در حالى 
است که طى چهار سال گذشته این پروژه تنها 5 درصد 

پیشرفت داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از پژوهش و پایش مجــدد در طرح 
شــناخت 22 هــزار اثــر تاریخــى اســتان اصفهان 

خبر داد.
فریدون اللهیارى گفت: با ســرعت گرفتن طرح هاى 
اجرایى این اداره کل در ســه حوزه میــراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشــگرى، زمان آن فرار رسیده تا با 
پژوهش هاى جدیــد، ایده هاى نویــن در حوزه هاى 
مأموریتى سازمان جهت پشتیبانى عوامل اجرایى تدوین 
شــود، تا اجراى طرح هاى این اداره به صورت علمى و 

دقیق پایش و نظارت شود.

وى تأکید کــرد: از جمله طرح ها و ایــده هاى جدید، 
پژوهــش و بازبینى در طــرح شناســایى 22 هزار اثر 
تاریخى استان است، به گونه اى که این طرح شناخت 
براى اولیــن بار در ســال 1384 در پهنه اســتان اجرا 
شــد ولى هم اینک پس از گذشت 12 ســال نیاز است 
تا جهت بازبینى مجــدد این آثار همچــون پایدارى، 
تهدیدات، آســیب ها و اضطرار در جهت مرمت و حتى 
تعیین وضعیت مالکیت آنها مجدداً بررســى شــده و 
آمار جدیدى بر اســاس پژوهش هــاى جدید از میزان 
و تعداد آثــار تاریخى در پهنه اســتان اصفهــان ارائه 

شود.

پیشرفت تنها 5 درصدى 
طرح سد سوم کوهرنگ 

پایش مجدد در
 22 هزار اثر تاریخى استان

سخنگوى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
میزان آب مورد نیاز براى کشــت برنج کمتر از کشت پیاز 
است و تعیین محدودیت براى کشت برنج در اصفهان یک 

مسئله سیاسى است.
محمد موسوى اظهار داشت: با توجه به اینکه براى کاشت 
برنج، زیر گیاه برنج را با گل و خاك از ته مى بندیم بنابراین 
یک میزان آب ثابت روى برنج باقى مى ماند و این مسئله 
باعث صرفه جویى در مصرف آب براى کشت برنج شده 
است بنابراین، این صحبت که کاشت برنج عامل بحران آب 

است، یک حرف غیر علمى است. وى با بیان اینکه تعیین 
محدودیت براى کشت برنج در اصفهان یک مسئله سیاسى 
و صرفاً به دلیل این سخن که «اگر اصفهان بحران آب دارد 
چرا برنج کشت مى شود»، بوده است، افزود: هیچ کشاورزى 

را مجبور به جایگزینى محصولى به غیر از برنج نکردیم.
سخنگوى جهاد کشــاورزى اصفهان در پاســخ به این 
سئوال که جهاد کشاورزى به کشاورزانى که کشت برنج 
انجام مى دهند تسهیالت نداده و در واقع این همان اجبار 
کردن کشاورز به نکاشتن برنج است، بیان داشت: این عدم 

تخصیص به گونه اى نیست که کشت و کشاورزى آنها را 
دچار مشکل کند.

موسوى با اشاره به اینکه جهاد کشاورزى نمى تواند کشاورز 
را مجبور به تغییر کشت کند چراکه نه از نظر قانونى ابزار آن 
را داریم و نه این کار اصولى اســت مگر اینکه فرماندار آن 
شهرستان از کشاورزان بخواهد. وى  ادامه داد: در چند سال 
اخیر به دنبال تغییر الگوى کشت و مجاب کردن کشاورزان 
براى نکاشتن برنج، سطح کاشت برنج از 18 هزار هکتار به 

سه هزار هکتار رسیده است.

سخنگوى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان:

 هیچ کشاورزى را 
مجبور به نکاشتن برنج نکردیم

مدیر مصرف برق اصفهان گفت: در حال حاضر ســه هزار نفر از مشــترکان برق استان اصفهان، در طرح هاى 
تشویقى مصرف برق مشارکت کردند.

محمد مهدى عسگرى اظهار داشت: به دنبال کاهش مصرف برق در اصفهان، طرح هاى تشویقى براى مشترکان 
خود قرار دادیم که در این طرح ها تاکنون سه هزار نفر شرکت داده شدند.

وى بیان داشت: به منظور کاهش مصرف برق براى تمام مشترکان اعم از خانگى، صنعتى و تجارى طرح هاى 
تشویقى گذاشته شد.

مدیر مصــرف شــرکت توزیع بــرق اصفهان با 
اظهار اینکه به تمام افــرادى که مدیریت مصرف 
برق داشــتند و در کاهش مصرف برق مشارکت 
داشــتند پاداش تخصیص مى یابــد، ادامه داد: از 
مشــترکان خانگى و تجارى کوچک خواســتیم 
که اگر تمایــل به شــرکت در این طــرح دارند 
با ارســال شــماره رمز اشــتراك خــود را اعالم 

کنند.
وى گفت: تمام افرادى که در طرح هاى تشویقى 
مشارکت کردند، کنتور آنها قرائت مى شود و میزان 

همکارى شان مشخص مى شود و از پاداش نقدى و غیرنقدى بهره مند خواهند شد. 
عســگرى درباره اســتفاده از المپ هاى کم مصرف بیان کرد: دولت پنج تا شش ســال قبل المپ هاى کم 
مصرف را با قیمت نیــم بها در اختیار مردم قــرار داد اما زمانى که فناورى المپ هاى LED به ایران وارد شــد 
یکى از مشکالت این بود که قیمت تمام شــده در ایران باال رفت و مشــترکان توان خرید این نوع المپ ها را 

نداشتند.
وى ادامه داد: وزارت نیرو و دولت وام هایى را در اختیار تولیدکنندگان المپ هاى کم مصرف و پرمصرف قرار دادند 

تا خطوط تولید خود را تغییر داده و المپ   LED با قیمت مناسب تولید کنند.

3000 اصفهانى، داوطلب شرکت در 
طرح هاى تشویقى مصرف  برق شدند

طرح تعویض 67کیلومتر از خط لوله انتقال نفت خام مارون به اصفهان آغاز شد.
مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در اصفهان گفت: طرح  تعویض 67کیلومتر از خط لوله

 30 اینچ انتقال نفت خام مارون به اصفهان در استان خوزستان به همت بخش خصوصى آغاز شد. 
عباســعلى جعفرى با بیان اینکه برخى از خوردگى 
خطوط با تعمیرات جزئى و نصب نیم لوله برطرف 
مى شود، گفت: برخى خطوط  مانند 67کیلومتر از 
خط لوله بین مراکز انتقال نفت شــماره یک تا 3 
مارون الزم بود براى حفظ شــرایط انتقال ایمن و 

پایدار تا مقصد، تعویض شود. 
مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران مدت اجراى این طــرح را 28 ماه بیان کرد 
و گفت: بخش بزرگــى از لوله هاى مــورد نیاز از 
قبل آماده و براى  اجراى پوشــش ارسال شده و 

جوشکارى در مسیر خط نیز انجام مى شود. 
 جعفرى افزود: به دلیل توسعه برخى از شهرها و روســتاهاى مجاور این خط در محدوده شهر میداوود در استان 
خوزستان و در انتهاى خط یعنى محدوده شهرهاى ویالشهر، نجف آباد و خمینى شهر در استان اصفهان، موضوع 

تغییر مسیر خط لوله در حال بررسى است.

تعویض خطوط 
انتقال نفت خام مارون - اصفهان

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: احیاى آب زاینده رود مهمترین دغدغه نمایندگان استان است و 
اگر به خشکى تاالب گاوخونى توجه نشود معضل زیست محیطى براى کشور ایجاد خواهد کرد.

حجت االسالم والمسلمین ناصر موسوى الرگانى با اشاره به برگزارى نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان 
اظهار داشت: اعضاى مجمع نمایندگان اســتان اصفهان طى دو جلســه براى حل آب،بزرگ ترین مشکل و 
معضلى که در استان  مى توان ادعا کرد و تمام مشکالت استان را تحت تأثیر خود قرار داده با وزیر پیشنهادى 

نیرو (حبیب ا... بیطرف) جلسه داشتند.
وى افــزود: نمایندگان اســتان اصفهــان در دو 
جلســه با حضور اکثریت نمایندگان مشــکالتى 
که مربوط به حوزه وزارت نیرو بــود و مهمترین 
دغدغه در اســتان اصفهــان را بیان کــرده و به  
صورت مشــترك بر چند مســئله تأکید داشتند؛ 
پروژه هــاى آبرســانى، مدیریــت یکپارچه آب، 
بحث مهم حقابه ها و آبیارى نویــن از جمله این 
موارد بودند که نمایندگان در مورد آنها سئواالتى 
داشتند؛ این مسائل با اســتقبال وزیر پیشنهادى 
نیرو و قول مساعد براى حل این مشکالت مواجه 

شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: احیاى زاینده رود و تاالب گاوخونى، ساماندهى رودخانه 
از سرچشمه زاینده رود و طرح مهم بهشت آباد بر زمین مانده است که براى انتقال آب آشامیدنى از چهار محال 
و بختیارى به اصفهان و فالت مرکزى حائز اهمیت است، این موضوعات مهمترین مسائل مطرح  شده توسط 

نمایندگان استان بود.   
وى بیان کرد: به عقیده کارشناسان ریزگردهاى ناشى از خشکى این تاالب به استان هاى مجاور و تهران نیز 
نفوذ خواهد کرد که نمونه آن امسال به  وضوح دیده شد که وزیر پیشنهادى اطمینان داد در صورت کسب رأى 

اعتماد از مجلس در اسرع وقت براى حل بزرگ ترین معضل استان گام هاى مؤثرى بردارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان از 2 جلسه نشست با وزیر پیشنهادى نیرو براى 
انتقال مشکالت آب اصفهان خبر داد 

قول آبى «بیطرف» به اصفهانى ها

معاون اسناد هویتى اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
گفت: نرخ بارورى به 1/8 درصد کاهش یافته اســت و 
دالیلى همچون باال رفتن سن ازدواج، کاهش بارورى 
و مسائل و معضالت فرهنگى سبب کاهش بیشتر این 

آمار مى شود.
بهروز شجاعى اظهار داشت: آمار والدت در چهارماهه 
نخست سال در اصفهان 27 هزار و 602 نفر بوده است.

وى افزود: ثبت فوت در چهار ماهه نخست سال در استان 
هفت هزار و 623 نفر بوده است.

معاون اسناد هویتى سازمان ثبت احوال اصفهان گفت: 
در چهارماهه نخست سال در استان ده هزار و 576 واقعه 

ازدواج انجام شده است. 
شــجاعى با بیان اینکه والدت در استان اصفهان 100 
درصد و وفات نزدیک به 100 درصد ثبت مى شود، افزود: 
بر اساس برنامه ریزى انجام شده در حال حاضر روند ثبت 
فوت افراد چند دقیقه بعد از فوت انجام مى شــود و این 
دقیق بودن آمارها و اطالعات یکى از افتخارات سازمان 

ثبت احوال است.

نرخ بارورى در استان به 1/8رسیده است

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان اصفهان گفت: دیگر بیشــتر از این براى استان 
اصفهان زشت است که پس از کلنگ خوردن 20 ساله 
ســاخت موزه دفاع مقدس، هنوز فاز اول این موزه هم 

تکمیل نشده است.
سردار مجتبى شیروانیان در خصوص روند پیشرفت موزه 
دفاع مقدس اصفهان اظهارداشت: موزه دفاع مقدس یکى 
از مطالبات مردم شهیدپرور اصفهان است چرا که این قشر 
بیشترین حضور را در دوران دفاع مقدس داشته اند.وى 

تأکید کرد: مردم اصفهان 23 هزار شهید را در دوران دفاع 
مقدس تقدیم به این نظام کرده اند، همچنین بیش از 49 
هزار جانباز و صدها هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس 
داشته اند. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس اســتان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر فاز 
اول موزه دفاع مقدس اصفهان 90 درصد پیشرفت داشته 
اســت، عنوان کرد: رویکرد موزه دفاع مقدس اصفهان 
رویکردى دیجیتالى است و بخشى از محتواى آن قرار 

است به صورت دیجیتال ارائه شود. 

وضعیت نامناسب موزه دفاع مقدس پس از 20 سال 

8 دشت استان اصفهان به دلیل تأمین آب شرب شهرها 
از منابع آب زیرزمینى در اولویت اقدامات طرح احیا قرار 

مى گیرند.
مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان عنوان 
کرد: طرح احیا همانطور که در دولت یازدهم از اهمیت 
ویژه اى برخــوردار بود در دولت دوازدهــم نیز اولویت 
وزارت نیرو خواهد بــود و ما براى پیشــبرد این طرح 
ابتدا باید خود به این باور رسیده باشیم و آن را به عموم 
منتقــل کنیم تــا بتوانیــم نتایج مــورد انتظــار را به 

دست آوریم.
مســعود میرمحمدصادقى اظهار داشــت: شرکت آب 

منطقه اى اصفهــان از نظر انجــام تکالیف و خدمات 
در مقایســه با دیگر شــرکت هاى آب منطقه اى جزو 

پیچیده ترین شرکت هاست.
 وى در ادامه افزود:مجموعه شرایط رودخانه زاینده رود 
و دیگر آب هاى ســطحى، آب هاى زیرزمینى، وسعت 
اســتان، کثرت خطوط و کانال هاى انتقــال و ارتباط 
هیدرولوژیکى آب سطحى و زیرزمینى اکثر دشت هاى 
مرزى اســتان با اســتان هاى همجــوار از دالیل این 

پیچیدگى هستند.
مدیرعامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
درخصوص بستن چاه ها، خواســتار تعیین الگو و ارائه 

تحلیل هاى الزم شد و ضمن تأکید بر ادامه روند مسدود 
کردن چاه هــاى غیرمجاز عنوان کــرد: باید چاه هاى 
با عمق بیشــتر و دبى باالتر در اولویت قرار گیرند و از 

تحلیل ها در روند کار استفاده شود.
میرمحمد صادقى بیان داشت:هشت دشت شامل پنج 
محدوده پایلوت (اردســتان، خالد آبــاد، میمه و مورچه 
خورت و دامنه) به اضافه دشت هاى گلپایگان، سمیرم 
و مهیار شمالى پرتنش هســتند که به دلیل وابستگى 
آب شــرب آنها به منابع آب زیرزمینى بیشترین مشکل 
را دارند و بایســتى در اولویت اقدامات طــرح احیا قرار

گیرند.

8 دشت استان در اولویت احیاى منابع آبى 

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان با اشاره به پایان 
عملیات اعزام حجــاج بیت ا... الحرام بــه مدینه و جده 
از فرودگاه بین المللى شــهید بهشــتى اصفهان گفت: 
شــش هزار و 380 مســافر از اســتان هاى اصفهان و 

چهارمحال و بختیارى به سرزمین وحى اعزام شدند.
حسن امجدى اظهار داشت: پروازهاى رفت حج فرودگاه 
اصفهان از 12 مردادماه امسال شــروع شد و بامداد 25 

مرداد خاتمه یافت.
مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان افزود: طى این 
مدت 24 پرواز از فرودگاه اصفهان انجام شــد که از این 
تعداد 13 سورتى پرواز به مقصد مدینه و 11 سورتى پرواز 

به مقصد جده بوده است.
وى با بیــان اینکه طى این عملیات شــش هزار و 380 
مسافر به سرزمین وحى اعزام شدند، اعالم کرد: این تعداد 
شامل پنج هزار و 750 زائر از استان اصفهان و 630 زائر 

از استان چهارمحال و بختیارى در قالب 44 کاروان بود. 

پایان اعزام حجاج 
از فرودگاه اصفهان 
به مدینه و جده
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کاهش دما از فردا
 مدیـر اداره پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: بررسى نقشـه هاى هواشناسى بیانگر 
ناپایدارى هاى ضعیف بر استان است و در مناطقى از 
جمله غرب و جنوب، وزش باد شدید و احتمال بارش 

خفیف وجود دارد.
حسن خدابخش افزود: از یک شنبه(فردا)کاهش دما 

روند بسیار ضعیفى خواهد داشت.

فردا؛ تشییع پیکر یک مدافع 
حرم دیگر در نجف آباد 

 پیکر «محمد قاسم زاده»، شهید مدافع حرم، فردا به 
طرف گلزار شهداى نجف آباد تشییع مى شود. 

محمـد قاسـم زاده از تیـپ فاطمیون و از شهرسـتان 
نجف آباد به سوریه اعزام شـده بود که در دفاع از حرم 
حضرت زینب (س) طى درگیـرى و نبرد با نیروهاى 
تروریسـتى و تکفیرى داعش به درجه رفیع شهادت 

نائل شد.

تفاهمنامه تراموا 
در  اوایل پاییز منعقد مى شود

معاون حمل و نقل و ترفیک شهردارى اصفهان گفت: 
امیدواریم تا پاییز سـال جارى قرار داد تراموا منعقد و 

ظرف 30 ماه احداث شود.
علیرضا صلواتى گفت: ترامـوا یکى از نیازهاى اصلى 
شـهر اسـت  از همین رو در تالش بـراى راه اندازى 
تراموا داریم. وى با اشـاره به اینکه امیدواریم تا پاییز 
سال جارى قرارداد تراموا منعقد و ظرف 30 ماه آینده 
نیز احداث شود، گفت: تراموا با اقلیم اصفهان سازگار 
است و آرامش را به شهر و شهروندان هدیه مى دهد.

1200 ُتن کلزا 
از مزارع استان برداشت شد

کارشـناس مسـئول پنبه ودانه هاى روغنى سازمان 
جهادکشاورزى اسـتان اصفهان گفت: برداشت هزار 
و 200 ُتن کلزا از 500 هکتار مزارع شهرسـتان هاى 

معتدل استان اصفهان پایان یافت.
کیـوان اسـدى اظهـار داشـت: تابسـتان امسـال در 
حـدود هـزار و 200تـن دانـه روغنـى کلـزا از مزارع

 شهرستان هاى فریدن، فریدونشهر، چادگان، تیران، 
بویین و میاندشـت، شـاهین شـهر، برخوار، اصفهان 

وگلپایگان برداشت شد.

2پروژه شهرك سالمت اصفهان
 30 مرداد افتتاح مى شود

 سـید حسـن قاضى زاده هاشـمى، وزیر پیشـنهادى 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشـکى به منظور افتتاح 
33 پروژه بهداشـتى درمانى دانشـگاه علوم پزشکى 

اصفهان 30 مرداد به این شهر سفر مى کند.
همزمان با سفر وزیر بهداشـت به اصفهان 33 پروژه 
بهداشـتى درمانى دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان و 
نیز فاز نخست شهرك سالمت اصفهان و بیمارستان 
خصوصى میالد افتتاح شده و به بهره بردارى مى رسد.

همچنین بـا حضور قاضى زاده هاشـمى بیمارسـتان 
والیت منظریه خمینى شهر، طرح توسعه و اورژانس 
جدید بیمارسـتان امین و 30 پروژه بهداشـتى شامل 
مراکـز  مراکـز خدمـات جامـع سـالمت شـهرى و 
روستایى، پایگاه سالمت و پانسـیون و محل زیست 
در سراسـر اسـتان و نیز دو پروژه فاز نخست شهرك 
سالمت اصفهان و بیمارستان میالد متعلق به بخش 

خصوصى افتتاح مى شود و به بهره بردارى مى رسد.

بهره بردارى از
تقاطع غیرهمسطح اشکاوند 

تقاطع غیرهمسطح شهداى اشکاوند با حضور مدیران 
شهرى به بهره بردارى رسید.

احـداث تقاطـع غیرهمسـطح شـهداى اشـکاوند در 
کمربندى شـرق اصفهان و در مقابل مجموعه مرکز 
همایش هاى بیـن المللى حضرت امـام خامنه اى با 

اعتبار 615 میلیارد ریال احداث شد.

خبر

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعى استان اصفهان عنوان 
کرد: کشــور در حال گذار از بزرگ ترین رکود در تاریخ 
خود است که آثار چشــمگیرى در صنعت استان داشته 

است و باید خّیران را به سرمایه گذار تبدیل کرد.
محسن نیرومند گفت: استان اصفهان داراى یک میلیون 
و 110 هزار نفر کارگر بیمه شده است و استانى است که 
65 درصد آن کارگر و یا عضو خانواده کارگرى هستند و 
صنعتى ترین استان کشور بوده و بر همین اساس وقوع 
رکود آسیب بیشترى را به این استان وارد کرده است. وى 
اضافه کرد: نرخ بیکارى اســتان باالست و در خوانسار 
با رقم 16/1 نسبت به دیگر شــهرها از میانگین استان 

باالتر است.
نیرومند با ابزار تأســف در خصوص رقــم باالى نرخ 
بیکارى در فارغ التحصیالن دانشــگاهى اظهار داشت: 
نرخ بیکارى در تحصیلکردگان 35 درصداست که این 

رقم در بانوان به 50 درصد مى رسد.
مدیرکل تعــاون، کارورفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
عنوان خاطر نشان کرد: در حوزه تغییر مدیران با توجه 
به اینکــه تغییر موجب بــروز افکار پویــا و جابه جایى 
تفکرات و تجربیات اســت و بر همین اســاس امرى 
طبیعى اســت پس هیچگاه نشــانه فقدان توانمندى

 نیست.

700 دوربیــن مدار بســته در شــهر اصفهــان نصب 
شــده که تعداد آنها تا پایان ســال جارى به هزار عدد

 مى رسد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره به 
کنترل ترافیک کالنشهر اصفهان با استفاده از دوربین هاى 
مداربسته گفت: تاکنون 700 دوربین نصب شده که تعداد 

آنها تا پایان سال جارى به هزار عدد مى رسد.
 علیرضا صلواتى اظهار داشت: با افزایش دوربین هاى 
مدار بسته، تمامى چهار راه هاى اصفهان کنترل مى شود 
و وضعیت ترافیک اصفهان از طریق دوربین ها کنترل 
مى شود که البته کنترل تخلفات هم از این طریق انجام 

مى شود.
 وى در ادامه افزود: کنترل وضعیت ترافیکى شــهر با 
استفاده از دوربین هاى مدار بسته انجام شده که برنامه 
ریزى و تصمیم گیرى نســبت به ترافیک شهر را آسان 

کرده است.
 معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 
اشــاره به کنترل تخلفات راننــدگان در چهار راه هاى 
شــهر اصفهان گفت: با نصب این دوربین ها تخلفات 
رانندگى در مســیرهاى خیابانى و چهار راه ها کاهش 
یافته و با کاهش تخلفــات، تصادفات هم کاهش یافته

 است.

نصب 700 دوربین مدار بسته 
در شهر اصفهان

باید خّیرین را 
به سرمایه گذار تبدیل کرد

نایب رئیس اول اتحادیه فروشــندگان گوشــت سفید 
اصفهان گفت: طى 20 روز اخیر قیمت مرغ در اصفهان 
بدون هیچگونه تغییرى فروخته مى شــود و عرضه این 

کاال با بهاى کیلویى 9 هزار تومان در شهر کذب است.
محمدعلى فروغى ابرى با بیان اینکه هر ساله با افزایش 
گرماى هوا نرخ مرغ با افزایش روبه رو مى شــود، اظهار 
داشت: در فصول گرم سال پروارى گوشت مرغ در استان 
اندك مى شــود و همین امر بر افزایش قیمت این کاال 

اثرگذار است.
وى پیرامــون اینکه قیمــت هرکیلو مــرغ در برخى 
مغازه هاى شــهر اصفهان با بهاى هشت هزار و 890تا 
هشت هزار و 900 تومان عرضه مى شود، افزود: عرضه 

مرغ با این قیمت در بازار اصفهان کذب است.
نایب رئیس اول اتحادیه فروشــندگان گوشــت سفید 
اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هرکیلو مرغ 
گرم توزیعى هشت هزار و 20 تومان تعیین شده و چنانچه 
فروشنده خرید نقدى کرده باید کاالى خود را درب مغازه 

هشت هزار و 400 تا هشت هزار و 450 تومان بفروشد.
وى در پاسخ به این ســئوال که وضعیت نوسانات نرخ 
مرغ تا چه زمانى ادامه دارد، بیان داشــت: طى یک ماه 
آینده شرایط تولید مرغ در اســتان اصفهان مناسب تر 
خواهد شد، شاید با خنکى هوا قیمت ها بهتر شود اما فکر 
نمى کنم نرخ ها خیلى ارزان تر شود، زیرا اکنون قیمت ها 

تقریبًا واقعى شده است.
وى ادامــه داد: مى دانیم که تولیــد اصفهان جوابگوى 
استان است اما با وضعیت قیمت هاى باالى جوجه نباید 
انتظار داشته باشیم که قیمت ها کاهش یابد و اینکه بهاى 
هرکیلو مرغ به شش هزار یا شــش هزار و 500 تومان 

برسد این خبرها نیست.
فروغى در پاســخ به اینکه کاهش قیمت جوجه تا چه 
میزانى بــر نرخ مرغ تأثیرگذار اســت، اظهار داشــت: 
اگر بهاى جوجه یکهــزار تومان کاهــش یابد، هزار و 

500تومان بر قیمت مرغ اثرگذار است، البته این موضوع 
بستگى به نرخ نهاده ها هم دارد.

وى پیرامون نرخ نهاده ها در بازار، افزود: تاکنون حرفى 
از گرانى نهاده ها نبوده اما در بهار امسال جوجه ریزى در 
استان اصفهان نبوده و در استان هایى که جوجه ریزى 

صورت گرفته، قیمت ها گران عرضه شده است.
نایب رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان با بیان اینکه 
طى 50 روز جوجه ریزى در استان اصفهان نداشته ایم، 
گفت: اکنون جوجه ها را از تهران، تبریز، اردبیل و شمال 

کشور وارد استان مى کنیم و هزینه هاى سنگینى را هم 
باید تقبل کنیم.

وى پیرامون اینکه چرا در اســتان اصفهان جوجه کشى 
انجام نمى شــود، افزود: آب و هواى اصفهان اجازه این 
فعالیت را در اســتان نمى دهد و شــرایط جوى استان 

مناسب براى جوجه کشى ندارد.
فروغى صادرات را دلیل گرانى مرغ ندانست و تأکید کرد: 
هیچگونه صادراتى از اصفهان انجام نمى شــود و فقط 

مرغ این استان به تهران حمل شده است.
وى یادآور شــد: نه تنها افزایش شدید گرماى هوا بلکه 
خروج مرغ از اســتان اصفهان براى تأمین بازار تهران 
طى ماه گذشــته ســبب گرانى این کاالى خوراکى در 

اصفهان شد.
وى در پاسخ به اینکه آیا قیمت مرغ با خنکى هوا امکان 
کاهش قیمت دارد؟ اظهار داشت: اکنون هرکیلو مرغ در 
بازار اصفهان هشت هزار و 450 تومان فروخته مى شود 
و قیمت این کاال با وجود افزایش نرخ نهاده ها و جوجه 

واقعى است.
وى ادامه داد: بعید مى دانم حتى با تولید باال طى ماه هاى 
آینــده در اصفهان نرخ هــا کاهش یابد، زیرا شــرکت 
پشتیبانى استان ممکن اســت مقدارى از مرغ تولیدى 
را ذخیره ســازى کند، بنابراین قیمت ها به همین منوال 

خواهد ماند.

معاون امور اجتماعى بهزیســتى اصفهان با بیان اینکه 
کودکان زیر شش سال همراه با مادرانشان در بند نسوان 
زندان نگهدارى مى شوند، گفت: هر کودك متناسب با 
دوران محکومیــت مادر در زندان بــه این مهد کودك 
مراجعه مى کنــد و از آموزش هاى الزم و تفریح و بازى 

بهره مند مى شود.
مرضیه فرشــاد، پیرامون عملکــرد مهدهاى کودك   
وابســته به زندان زنان اظهار داشت: در اصفهان خیریه 
حضرت على اصغر(ع) که داراى مجوز از بهزیستى است 
در زندان با هزینه شــخصى پروانه مهد کودك گرفته 

و در آنجا محلى را براى مهد کــودك در اختیار گرفته
 است.

وى افزود: هزینه هاى الزم براى این مهد کودك توسط 
خیریه پرداخت شده است و کودکانى که مادران آنها به 
هر دلیل در زندان هستند طى دوران محکومیت در طول 

روز در این مهد کودك نگهدارى مى شوند.
معاون امور اجتماعى بهزیستى اصفهان با اشاره به تعداد 
کودکان در این مهد کودك خاطرنشان کرد: آمار در این 
مورد بسیار متفاوت است چراکه تعداد آنها ثابت نیست 
و متناسب با شرایطى که در بند نسوان زندان وجود دارد 

متفاوت خواهد بود.
وى افزود: فضاى موجود ظرفیــت پذیرش 30 کودك 
را داراســت اما ممکن اســت در یک روز پنج کودك و 
روز دیگر بیشــتر یا کمتر از این تعــداد در مهدکودك 

نگهدارى شوند.
معاون امور اجتماعى بهزیســتى اصفهان با بیان اینکه 
کودکان زیر شش سالى که همراه مادر در زندان هستند 
از این مهد کودك استفاده مى کنند، تصریح کرد: کودك 
در طول مدت حبس مادر در بند نسوان و نزد مادر بوده و 
در طول ساعت ادارى کودك از بند نسوان به مهد کودك 

منتقل شده و خدمات آموزشــى الزم را دریافت کرده، 
بازى و تفریح داشــته و مجدداً بعد از ساعت ادارى نزد 

مادر خود برمى گردد.
فرشــاد با تأکید بر اینکه خوابگاه مادران داراى فرزند 
در زندان به صــورت مجزا و جــدا از دیگــر زندانیان 
اســت، بیان کرد: ســاختمان مهدکــودك در محلى 
جدا از ســاختمان زندان و بند نســوان وجــود دارد و 
حتــى مادرانى کــه داراى فرزند کوچک هســتند نیز 
در بندى جداگانــه همراه بــا فرزندشــان نگهدارى 

مى شوند.

امســال به دنبال بحرانى شــدن وضعیت آب اصفهان و 
گرماى شــدید هوا، شــاهد جیره بندى نامحسوس آب 
در اســتان هســتیم اما به دلیل جلوگیرى از جمع آورى 
آب توســط مشــترکان، قطعــى آب به مــردم اعالم

 نمى شود.
طى چهار پنج ســال گذشــته اصفهان با جیــره بندى 
نامحسوس آب مواجه است و هر سال وقتى مسئله جیره 
بندى آب مطرح مى شــود با انکار شرکت آب و فاضالب 
اصفهان مواجه مى شــویم و این در حالى است که امسال 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان این موضوع 
را تأیید کــرد و قطعى و افت شــدید آب را تنها مربوط به 
منطقه 10 اصفهان ندانســت و در تمام مناطق وضعیت 
را اینگونه عنوان کرد. با اینکــه وزارت نیرو در زمینه جیره 
بندى آب در برخى از اســتان ها اقدامى انجام نداده اما در 
اصفهان در فصل تابســتان طرح جیره بندى نامحسوس 
آب را به اجرا گذاشــته شــد و در هر منطقه یا محله اى 
روزهاى خاصى بــا قطعى و افــت شــدید آب روبه رو 

هستیم.
اگر چه در گذشته عده معدودى از مردم اصفهان تنها با تانکر 
زندگى را سر مى کردند، امروز وجود تانکر آب در خانه ها 

یکى از ملزومات زندگى مردم اصفهان شده است.
اگر تا سال پیش افت فشار و قطعى آب تنها به طبقات سوم 
به باال محدود مى شد امسال شدت گرما و کمبود آب باعث 
شده که حتى منازل ویالیى که تنها یک طبقه است نیز با 
افت شدید آب مواجه باشند و ساکنان این خانه ها در هفته با 

یک روز قطعى آب مواجه هستند.
اگر چه شــرکت آب و فاضالب اصفهان، تأمین آب براى 
طبقات سوم به باال را برعهده خود مشترکین مى داند اما 
امسال شاهد افت فشار آب در منازل ویالیى و یک طبقه 

هم هستیم.

230 روستاى اصفهان به علت بحران آب، 
از سکنه خالى شده است

البته بحران آب تنها به مسئله خشکسالى بر نمى گردد و 
از دید محمد جواد ابطحى، نماینده مردم خمینى شهر در 
مجلس شوراى اسالمى به دلیل عدم مدیریت آب است؛ به 
گونه اى که چطور امکان دارد در فریدن که آب جارى است 

و رودخانه پر آب از وســط آن مى گذرد 65 روستا با تانکر، 
آبرسانى شود.

وى وضعیت خشکسالى و بحران آب را در اصفهان شدید 
دانست و گفت: 230 روستاى اصفهان به علت این موضوع، 

خالى از سکنه شده است.
این نماینده اســتان اصفهان در مجلس بــا بیان اینکه 
570 شهر کشــور منابع آبى آنها تمام شــده است، ادامه 
داد: 24 اســتان کشــور به دلیل بى آبى درگیر ریزگردها

 است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب هم طى سال هاى گذشته 
یکى از افتخارات خود را مدیریت مطلوب آب مى دانست، 
اما گویا امسال دماى شــدید هوا، مدیریت آب را با چالش 

مواجه کرده است.
در تابســتان ســال جارى آبفــاى  اصفهان بــا کمبود 
7/2مترمکعب آب جهت تأمین آب شرب مواجه است اما 
باید با به کارگیرى تمام پتانسیل هاى موجود به خوبى این 
مسئله را مدیریت کند تا توزیع عادالنه آب در پهنه استان 

انجام پذیرد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان با اشــاره به 
اینکه افت شدید فشار آب در روزهایى که دماى هوا باالى 
37 درجه سانتیگراد اســت را خواهیم  داشت، افزود: اوج 
مشکالت و کمبود فشار آب از هفته اول تیر ماه تا نیمه مرداد 

است و در محدوده 45 روز انجام مى شود.
هاشم امینى ادامه داد: در روزهاى خیلى گرم افت فشار آب 

را در تمام سطح شهر اصفهان خواهیم داشت چراکه شبکه 
آب و فاضالب هوشمند است. وى بیان داشت: از نظر قانون 
تعهدى در تأمین آب براى طبقات سوم به باال نداریم چراکه 
تعهد شرکت آب و فاضالب براى تأمین آب در ساختمان ها 
با ارتفاع هفت و هشت متر است که تنها تا طبقه دوم و سوم 

را شامل مى شود.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان اعالم کرد: 
تأمین آب از طبقه سوم به باال باید توسط خود مشترکان و 

با استفاده از مخزن و پمپاژ باشد.
امینى به گرماى بیش از پیش هوا در فصل تابستان اشاره 
کرد و افزود: طبق اعالم کارشناســان هواشناسى هوا در 
فصل تابستان سال جارى نســبت به سال هاى گذشته 

گرم تر مى شــود به طورى که در خردادماه دماى هوا بیش 
از 40 درجه افزایش یافت که این امر بى سابقه بوده است، 
این در حالى است که همه ساله به دلیل وقوع خشکسالى 
حجم منابــع آبى موجــود کاهش مى یابــد، درحالى که 
طى ده ســال اخیر 500 هــزار نفر به مشــترکان افزوده

 شد.
وى با اشاره به راه اندازى سامانه مدیریت و پایش فشار آب 
در اصفهان اظهارداشت: این سامانه از سامانه مشابه شهر 
توکیو ژاپن شبیه سازى شده و از طریق آن مى توانیم فشار 
آب را در تمامى نقاط شــهر به صورت لحظه اى مشاهده 

کنیم.

با راه اندازى سامانه دوم آبرسانى شاهد 
جیره بندى آب نخواهیم بود

وى فعال ســازى گروه هاى نشــت یابى براى نخستین 
بار در کشــور را از دیگر اقدام هاى مفیــد در عرصه حفظ 
آب دانســت و گفت: با اســتفاده از این گروه ها توانستیم 
صد مورد نشــت و هدر رفــت آب را شناســایى و از هدر 
رفت 700 لیتــر بر ثانیه آب در پنج ســال اخیر جلوگیرى 

کنیم.
امینى با بیان اینکه میزان آب بدون درآمد در استان اصفهان 
از 31 درصد به 17 درصد کاهش یافته است، افزود: سرانه 
مصرف آب در بخش مسکونى به ازاى هر نفر در شبانه  روز 

از 189 لیتر در سال 95 به 151 لیتر رسید.
وى با بیان اینکه مردم براى هر متر مکعب آب 400 تومان 
پرداخت مى کنند، افزود: این در حالى اســت که براى هر 
مترمکعب بیش از هزار تومان هزینه مى  شود و با این حال 

امسال تعرفه  ها افزایش نمى یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اضافه کرد: 
رصد و جمع  آورى انشــعابات غیرمجاز، تذکر به مشترکان 
پرمصرف و برنامه هاى رسانه اى، تشکیل خانه فرهنگ آب 
براى نخستین بار در کشور با محوریت آموزش افراد در سنین 
مختلف از دیگرفعالیت هاى مرتبط با مدیریت صحیح آب 

محسوب  مى شود.
امینى ادامه داد: تا زمان راه اندازى ســامانه دوم آبرسانى 
به اصفهان چاره اى جز مدیریت مصرف و فرهنگســازى 

مصرف بهینه نداریم.

جیره بندى نامحسوس آب در تابستان داغ اصفهان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
جشن خودکفایى ســه هزار و 483 خانوار مددجوى استان 

اصفهان 29 مرداد ماه برگزار مى شود.
حمیدرضا شــیران با بیــان اینکه این جشــن به منظور 
خودکفاشدن سه هزار و 483 نفر از مددجویان این استان 
که موفق به اجراى طرح هاى اشــتغال شــده اند، برگزار 
مى شود، اظهار داشت: توانمندسازى مددجویان زیر پوشش 
از طریق اشتغال یکى از اهداف اصلى کمیته امداد است و 
به این منظور جشن خودکفایى و توانمندى مددجویان روز 
یک شنبه(فردا) در ســالن همایش اتاق بازرگانى اصفهان 

برگزار خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه بیشتر افراد خودکفاشده خانم هستند، 
افزود: با اجراى طرح هاى اشتغالزایى به دنبال خودکفا شدن 
تعداد بیشــترى از مددجویان با اعطاى تسهیالت و ایجاد 

اشتغال هستیم.
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان بیان داشت: در راستاى 
توانمندســازى و خودکفایى مددجویان، طرح شناســایى 
مستعدین اشتغال در بین مددجویان معیشت بگیر و فرزندان 
مددجو اجرا شده که با اجراى این طرح، افراد مستعد و واجد 
شرایط، شناسایى و برنامه ریزى الزم براى ایجاد و توسعه 
فرصت هاى شغلى با در نظر گرفتن توانایى هاى آنها در یک 

دوره زمانى مشخص صورت گرفته است.
وى تصریح کرد: هم اکنون 43 هزار طرح جارى اشتغال با 
نظارت کمیته امداد در حال فعالیت است که هر ساله تعدادى 
از آنها به مرز خودکفایى مى رسند که در حاشیه این مراسم 
نیز به طور نمادین از ده طرح برتر اشــتغال استان تجلیل 
به عمل مى آید. شــیران از افتتاح نمایشــگاه خودکفایى 
مددجویان زیر پوشــش در زمان برگزارى جشن خبر داد 
و گفت: در حاشیه این مراســم غرفه هایى از محصوالت 
مددجویان برپا شــده که به عرضه و فروش محصوالت 
و توانمندى هاى  خود مى پردازنــد. وى افزود: مددجویان 
محصوالت تولیدى خود را در زمینه هاى فرش، لوســتر، 
خشــکبار، حوله بافى، منبت کارى، کتیبه ســفالى، لوازم 
ورزشى، پوشاك، تولید نان صنعتى، تولید لبنیات مکانیزه، 

تولید کیف و عرقیات گیاهى به معرض فروش مى گذارند.

فردا؛ برگزارى  جشن 
خودکفایى 3000 خانوار 
زیرپوشش کمیته امداد

نایب رئیس اول اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان مطرح کرد:

فروش 9000 تومانى مرغ در اصفهان را تکذیب مى کنم

افتتاح مهد کودك  در بند نسوان زندان اصفهان
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مفاد آرا
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
 1.برابر راى شــماره 139660302177000304 مورخه 1396/04/31 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ناصرنجارى 
فرزند خدابخش بشــماره شناسنامه و شــماره ملى 1080078681 درســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1194 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 377/50 مترمربع انتقالى مع الواسطه بصورت عادى از 
مالکین رسمى اسداله مومنى و سکینه خانم مومنى و خاتون جان مومنى محرز گردیده است.

 2.برابر راى شــماره 139660302177000305 مورخه 1396/04/31 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه 
راعى فرزند على بشــماره شناسنامه و شــماره ملى 1271962373 در ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1194 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 377/50 مترمربع انتقالى مع الواسطه بصورت عادى از 
مالکین رسمى اسداله مومنى و سکینه خانم مومنى و خاتون جان مومنى محرز گردیده است.

 3.برابر راى شــماره 139660302177000303 مورخه 1396/04/31 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین 
نجارى فرزند خدابخش بشــماره شناسنامه 86 نجف آباد و شــماره ملى 1092036431 در 
ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1194 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 528/65 مترمربع انتقالى مع الواسطه بصورت عادى از 
مالکین رسمى اسداله مومنى و سکینه خانم مومنى و خاتون جان مومنى محرز گردیده است.

 4.برابر راى شــماره 139660302177000222 مورخه 1396/04/12 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى براتعلى 
کالنترى دهقى فرزند حسین بشماره شناسنامه 4286 نجف آباد و شماره ملى 1090560011 
در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1641 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 182/44 مترمربع انتقالى از مالک رسمى فردوس کالنترى 

محرز گردیده است.
 5.برابر راى شــماره 139660302177000228 مورخه 1396/04/12 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زبیده خاتون 
میرزایى دمنه فرزند حسین بشماره شناسنامه 1777 فریدن و شماره ملى 1159392031 در 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 4138 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع انتقالى از مالک رســمى فتح اله مومنى دهقى و 

پرى احمدى محرز گردیده است.
 6.برابر راى شــماره 139660302177000244 مورخه 1396/04/13 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم آذر احمدى 
دهقى فرزند اسماعیل بشــماره شناسنامه 540 نجف آباد و شــماره ملى 1092339094 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 833 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 197/02 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

مجیداحمدى محرز گردیده است.
 7.برابــر راى شــماره 139660302177000243 مورخــه 1396/04/13 هیــات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مجیداحمدى فرزند عبدالعلى بشماره شناسنامه 6 نجف آباد و شماره ملى 1092073337 در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 833 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 197/02 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم طیبه احمدى محرز گردیده است.
 8.برابــر راى شــماره 139660302177000224 مورخــه 1396/04/23 هیــات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
غالمرضااحمدى دهقى فرزند ســیف اله بشماره شناســنامه 5258 نجف آباد و شماره ملى 
1090569734 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 222 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 241/20 مترمربع انتقالى بصورت عادى از 

مالک رسمى جعفرکالنترى و سکینه کالنترى محرز گردیده است.
 9.برابر راى شــماره 139660302177000174 مورخه 1396/03/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حفیظ اله 
مومنى دهقى فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 5104 نجف آباد و شماره ملى 1090568192 
در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 663 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 158/60 مترمربع انتقالى از مالکین رســمى ابراهیم و 
زهرابیگم و زینب و محمدآقا و کرمعلى و اسداله و محمدحســین و حسنعلى شهرت همگى 

مومنى محرز گردیده است.
 10.برابر راى شماره 139660302177000233 مورخه 1396/04/12 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى قنبررضایى 
دهقى فرزند حسنعلى بشماره شناســنامه 84 نجف آباد و شماره ملى 1092006176 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك هاى 3557 فرعى و 3119 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 173/90 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى سیاوش راعى و محمدرضا راعى محرز گردیده است.
 11.برابر راى شماره 139660302177000234 مورخه 1396/04/12 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهراهاشمى 
دهقى فرزند محمد بشماره شناســنامه 6083 نجف آباد و شماره ملى 1090578075 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك هاى 3557 فرعى و 3119 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 173/90 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى سیاوش راعى و محمدرضاراعى محرز گردیده است.
 12.برابر راى شماره 139660302177000177 مورخه 1396/03/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجتبى 
عسگرانى دهقى فرزند ابوطالب بشماره شناسنامه 173 نجف آباد و شماره ملى 1091999521 
در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 554 باقیمانده فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 231/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى عباسعلى 

علیخانى و کفایت خسروى و حفیظ اله علیخانى محرز گردیده است.
 13.برابــر راى شــماره 139660302177000178 مورخــه 1396/03/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مجیدراعى دهقى فرزند نصراله بشماره شناسنامه 60 نجف آباد و شماره ملى 1092068309 
در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 2106 فرعى واقع در دهق 4 اصلى

 بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 251/92 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حبیب اله راعى 
دهقى محرز گردیده است.م الف: 5310 تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 96/05/12 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: شــنبه 96/05/28  -ابوالفضل ریحانى،کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت/ 5/425 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/401126 خانم عزت پاینده نجف آبادى فرزند غالمحسین باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 915/4 که با پالك 914/17 واقع در قطعه پنج نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 200 دفتر 314 امالك ذیل ثبت 77876 بنام نامبرده 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) 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 ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس

 و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 

96/05/28، م الف:5510- زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد  5/855 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان حسین مرادى دادخواستى به خواســته الزام خوانده ..... به طرفیت خوانده علیرضا 
ذبحى به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 500/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/07/03 ساعت 4 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5560 شعبه 8 شوراى 

حل اختالف نجف آباد 5/917 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مرتضى باقرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده عادل 
مرادى مرنجانى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 466/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/05 ساعت 3 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 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 نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5540 شعبه 

سوم شوراى حل اختالف نجف آباد 5/918 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730403518 شــماره پرونده: 9609983730400511 شماره 
بایگانى شــعبه: 960512 خواهان: حســین یزدانى فرزند فریدون دادخواســتى به طرفیت 
خوانده سهراب ربیعى فرزند یاسین به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960512 ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 96/08/07 و ســاعت 9/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م 

الف:5553- شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد 5/919 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمدســلطانى فرزند غالمرضا با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته 
مطالبه وجه یــک فقره چک به مبلغ پنج میلیــون و پانصد هزار تومان و خســارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشــى از دادرســى و 
حق الوکاله وکیل به طرفیت حمیدرضا ســلمانى به شــوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 987/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/07/04 ســاعت 9/15 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواسته

 رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:5557 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 

 5/920
مزایده

- شماره نامه: 9610113730600539 شماره پرونده: 9209983730200152 در پرونده 
کالســه 920295 اجرایى و به موجب دادنامه 9209973730200726 صادره از شعبه دوم 
عمومى نجف آباد خواندگان اجرایى سکینه، عصمت، توران، مجتبى، مصطفى، عفت، زهره، 
احمد، صدیقه، حسن و زهرا شهرت همگى عمو و بلقیس کاظمى، محمدعلى و محمدحسن 
کاظمى و خانم عفــت توبیها و فتح اله مهدیه ملزم اند به فــروش پالك ثبتى 64 قطعه یک 
بخش 11 ثبت اصفهان بلحاظ غیرقابل افراز بودن درحق خواندگان اجرایى حسنعلى و میثم 
و علیرضا غیور باوکالت مجتبى حقیقى که ملک فوق توســط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى مهدى کتانى منزل مسکونى ازنوع خشــت و گل مخروبه و غیرقابل سکونت 
واقع در نجف آباد خ امام غربى خ میرداماد کوچه مالصدرا اولین کوچه بن بست سمت راست 
پالك 74 کدپســتى 85136-87371 بشرح ذیل ارزیابى گردیده اســت ملک فوق داراى 
248/53 مترمربع عرصه داراى انشعاب آب مى باشد که قسمتى ازپالك ثبتى 64 به مساحت 
70 مترمربع توسط احدى از مالکین محصور و مسقف گردیده است و از ضلع غرب آن به مغازه 
ایشان متصل و درحال استفاده مى باشد لذا باتوجه به جمیع جهات قیمت پالك فوق به مبلغ 
8/690/000/000 ارزیابى و قیمت انشعاب آب آن 10/000/000 ریال مى باشد. که باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/06/20 ساعت 10/30 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گــردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف:5559 مدیراجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 5/921 
احضار

شماره نامه: 9610113733200352 شــماره پرونده: 9609983733200547 در پرونده 
کالســه 960610 آقاى بهرام پورپیرعلى فرزند ابوالقاســم مجهول المکان نظربه شکایت 
آقاى مجید موحدى باوکالت آقاى مجتبى حقیقى علیه شما درپرونده کالسه 960610 مبنى 
برخیانت درامانت نسبت به شش فقره چک بشماره هاى 32052 بانک صادرات هشتاد میلیون 
ریال، 868949 بانک صادرات نودمیلیون ریال، 686729 بانک ســپه سیصد میلیون ریال، 
682724 بانک ســپه یکصدمیلیون ریال، 682723 بانک سپه شصت و شش میلیون ریال و 
682722 بانک سپه یکصدمیلیون ریال. بدین وسیله به شما ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک 
ماه پس از انتشار این آگهى جهت رسیدگى دراین شعبه حاضر شوید عدم حضور شما مانع از 
اتخاذ تصمیم نخواهد شد. م الف:5558- سیدحسینى، بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى 

و انقالب نجف آباد 5/922 
اجراییه

اجرائیه شــماره:9610423730400213 شــماره پرونده: 9509983730400961 شماره 
بایگانى شــعبه: 950974 مشــخصات محکوم له: مجتبى ســفرى فرزند نعمت اله نشانى: 
اصفهان-صالح آباد-بلوارشهیدمنتظرى جنوبى-کوى شهیدسلیمان عباسى پ2 مشخصات 
محکوم علیه:ابراهیم فخرى فرزند جعفر به نشانى مجهول المکان. مشخصات نماینده قانونى 
محکوم له: مجتبــى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى: نجف آباد خیابان امام 
کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد ابتداى کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد طبقه سوم 
واحد6 وکیل مجتبى سفرى. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه 
به دادنامه غیابى شماره 9609973730400127 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
327/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/620/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت درحق 
محکوم له و 16/375/000 ریال درحق صندوق دادگســترى. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هرنــوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى بــه هرنحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانــده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات
 تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) م الف:5556-شعبه4دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد- 5/923 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730100432 شــماره پرونده: 9609983730100216 شماره 
بایگانى شعبه: 960218 خواهان: محسن فاضل نجف آبادى فرزند محمود به نشانى اصفهان- 
نجف آباد- خ شیخ بهایى جنوبى کوى نوروزى فر پالك 5 خوانده: آقاى فرج اله پورصادقى 
فرزند کرم به نشــانى مجهول المکان خواســته ها: 1.مطالبه وجه چک2.مطالبه خسارات 
دادرسى3.مطالبه خسارت تاخیرتادیه. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواســت تقدیمى خواهان محسن فاضل بطرفیت خوانده 
فرج اله پورصادقى بخواسته مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال وجه چک شماره 818951-
96/12/25 عهده بانک سپه شعبه شهید وفایى مالیر و بانضمام خسارات دادرسى ازتوجه به 
اظهارات خواهان و ارائه تصویر مصدق چک فــوق الذکر و گواهى عدم پرداخت آن به تاریخ 
96/02/25 و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ دردادگاه حاضر نشده و دفاعى بعمل نیاورده 
است، دادگاه با احراز مدیونیت خوانده مســتنداً به مواد 198و 515 و519 و 522 قانون آئین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب درامور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 8/025/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و خســارت تاخیرتادیه درپرداخت از تاریخ 96/12/25 تا زمان وصول براساس نرخ شاخص 
تورم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان است. م الف:5563 میرفتاح دادرس شعبه 1 دادگاه حقوقى نجف آباد 5/924 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610113641000320 شماره پرونده: 9509983641701334 شماره بایگانى 
شعبه: 960172 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: حمید ایزدى حسب محتویات پرونده کالسه 
960172ك102 آقاى حمید ایزدى متهم به بزه ضرب و جــرح عمدى و توهین، با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 
1396/06/28 ساعت 9:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود 
و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. م الف: 644 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/5/951

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 343/96ش3ح آقاى روح ا.... شــکل آبادى دادخواستى به انتقال رسمى سند خودرو 
RD به شماره 485ج44/ ایران 23 بطرفیت آقاى هوشنگ کیماسى و غیره که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 343/96 در شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیر االنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود مورخ 96/6/29 ساعت 5:00 
عصر در جلسه شورا حاضر و در همی ن خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 652 شــعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/5/952
اجراییه

شماره: 951221 به موجب رأى شماره 00132-960 تاریخ 96/1/31 حوزه نهم  شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا عباسى دهقى فرزند 
جعفر شغل: آزاد نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و چهار میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/10/9) لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان احمد 
فتحى فرزند رجبعلى شــغل: دفتر حقوقى نشــانى: رهنان- خیابان ابوذر- روبروى عکاسى 
تسلیمى طبقه باالى سوپرمارکت مجتبایى دفتر حقوقى به انضمام نیم عشر دولتى. 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 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، صریحًا اعالم نماید. م الف: 16510 شعبه 9 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/964
اجراییه

شــماره اجرائیــه: 9610426793900078 شــماره پرونــده: 9509986793901343 
شــماره بایگانى شــعبه: 951343 بموجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره 
9610096793900846 و شماره دادنامه 9609976793900131 محکوم علیه سعید نصرى 
فرزند مهدى به نشانى اصفهان- اصفهان مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ نه 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریا ل بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهاى موصوف (93/7/6 بمبلغ 4/500/000 ریال) و 
(93/8/6 بمبلغ 4/500/000 ریال) لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان احمد فتحى فرزند 
رجبعلى نشانى: اصفهان- اصفهان رهنان خ شهدا روبروى کانون فرهنگى اندیشه کوچه 34 
شهید اکبرى جنب سوپرمارکت به انضمام نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 16508 شعبه 9 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/966
اجراییه

شــماره: 1138/95 ش25 به موجب رأى شــماره 118 تاریخ 96/2/2 حوزه 25 شــوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیت یافته اســت محکوم علیه معین بخشــیان 
لنجى نشــانى مجهول المکان محکوم اســت بــه: پرداخــت 150/000/000ریال بابت 
اصــل خواســته و 2/240/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســى و حــق الوکالــه وکیل

 لیــال مختارى فــرد طبــق تعرفه و خســارت تأخیــر در تادیــه از تاریخ سررســید چک 
(93/5/20) تــا تاریخ اجراى حکــم در حق خواهان حامــد موگویى نشــانى: خ نیکبخت 
غربى- ســاختمان مدیــران- ط 4- واحــد 402 و پرداخت نیم عشــر اجرائــى.  ماده 34 
قانــون اجراي احــکام: همیــن که اجرائیــه بــه محکوم علیه ابــالغ 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، صریحًا اعالم نماید. م الف: 16558شعبه 25 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/967
اجراییه

شــماره اجرائیــه: 9610420351500182 شــماره پرونــده: 9509980351500822 
شــماره بایگانى: 950987 بموجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره دادنامه 
9609970351500048 محکوم علیه شــهرام موسوى فرزند ســید جمال نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به 1- حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال تمامیت ششدانگ 
پالك ثبتى 405/669 بخش 16 ثبت اصفهان 2- پرداخت مبلغ 124/200 ریال بابت هزینه 
دادرســى 3- پرداخت مبلغ 820/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق محکوم له طاهره 
شریفى ولدانى فرزند سیف اله نشانى: اصفهان- خ میرداماد- کوچه شماره 36- پالك 128 
کدپستى 8187885599 تلفن همراه 09396137577 و 4- نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت. رأى صادر شده غیابى مى باشــد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفا  محکوم به از آن 
میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهــد بود (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 16563 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /5/968
ابالغ رأى

کالسه پرونده اصلى: 23/492/95 شــماره دادنامه: 9609976795300707- 96/5/17 
مرجع رسیدگى: شــعبه 23 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: جعفر تاکى بوانى فرزند 
قنبرعلى نشــانى: اصفهان- خ آزادى- کوى بعثت- پ 12- هشــت بهشــت شرقى- خ 
نیرو خوانده: على عباســى لســیونى فرزند حسن نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک گردشــکار: به تاریخ 96/5/10 شــعبه 23 با عنایت به محتویات پرونده کالســه 

23/492/95 و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتى مبــادرت بصــدور رأى مینماید. رأى شــورا: درخصوص 
دعوى جعفر تاکى بوانى به طرفیت على عباســى لســیونى به خواســته مطالبه وجه یک 
فقره چک به شــماره 103442 به تاریــخ 95/3/2 جمعًا به مبلــغ 51/500/000 ریال به 
انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات 
در ید خواهــان  که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجه 
خواســته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ نشر آگهى در جلسه رســیدگى حضور نیافته 
و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى درخصوص دعــوى مطروحه مبنى بر برائت 
ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعــوى مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده و 
مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخــت مبلغ 51/500/000 ریــال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/160/000 
ریال بابــت هزینه دادرســى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفــه و خســارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیــم سررســید (95/3/2) تا زمان وصول براســاس آخرین شــاخص بانک 
مرکزى در حــق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. رأى صادره غیابى محســوب 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 شهرســتان اصفهان مى 

باشد. م الف: 16585 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/5/970
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 960220 ج/ اول له رجبعلى نصر اصفهانى با وکالت 
آقاى ریاضیات و علیه محســن افتخارى مبنى بر مطالبه مبلغ 511/626/386 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در روز ســه شنبه مورخه 96/6/14 
ســاعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرین اتاق 15 جهت 
فروش 4/815 حبه از 72 حبه شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیال درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و از ملک 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 ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: پالك 
موضوع مزایده واقع در اصفهان خیابان آتشــگاه منارجنبان جنب کارواش باران تعمیرگاه 
نگین سبز تحت پالك  فرعى شماره 916 از پالك 617 واقع در کارالدان یک اصلى بخش 
9 ثبت اصفهان به مساحت 406 متر بوده و داراى مشترکات آب و برق و گاز و تلفن مى باشد 
و کل آن به ارزش هفت میلیارد و ششــصد و پنجاه میلیون ریال توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى ارزیابى گردیده است و قیمت 4/815 حبه مشاع از ان که مورد مزایده مى باشد 
511/626/386 ریال مى باشد. م الف: 16569 منصورى- دادورز شعبه اول اجراى احکام 

حقوقى اصفهان/5/971
مزایده

مزایده اموال منقول به موجب مواد 113 الى 136 قانون اجــراى احکام مدنى، در رابطه با 
پرونده اجرایــى 961973 مطروحه در اجراى احکام شــعبه 2 دادگاه حقوقى اصفهان یک 
دســتگاه گیوتین 6 مترى، یک دستگاه گیوتین 2 مترى، یک دســتگاه جوش زیر پودرى 
که حسب نظریه کارشناســى ارزیابى و توصیف گردیده است با در نظر گرفتن شرایط ذیل 
از طریق مزایده به فروش مى رســد: مورد مزایده 1) فروش یک دستگاه گیوتین منصوبه 
قدیمى به طول 6 متر با قابلیت برش تا ضخامت 20 میل متر مستقر در کارگاه آذربایجانى، 
کارگاه تعطیل و دســتگاه متوقف و غیرفعــال بوده و امکان راه اندازى و تســت آن وجود 
نداشت. 2) یک دســتگاه گیوتین دو جکه با دهانه 2 مترى مســتقر در کارگاه کمشچه با 
قدرت برش تا 15 میل متر، دستگاه فاقد پالك و مشخصات فنى متوقف و غیره فعال بوده 
و امکان تست آن وجود نداشت. 3) یک دستگاه جوش زیر پودرى ساخت شرکت کارا مدل
 kara tcr 1250 ساخته شــده در سال 1382 شــامل رکتیفایر و دو میز جوشکارى بلند 
که هر کــدام داراى 24 جک پنوماتیک و یــک میز کوتاه که داراى 6 جــک پنوماتیک و 
الکتروموتورهاى مربوطه مى باشــد در کارگاه کمشــچه در فضاى باز و غیره فعال بوده و 
امکان تســت آن وجود نداشــت. بابت بدهى 1/061/904/110 ریال در حق محکوم له و 
مبلغ 53/095/205 ریال بابت حق اجرا در حق صندوق دولت واریز شود. 1- مالک دستگاه 
مذکور ماشین سازى آذربایجانى مى باشــد. 2- حسب نظریه کارشناس دادگسترى، بهاى 
مال متوقف شده از قیمت پایه گیوتین 6 مترى 730/000/000 ریال و گیوتین 2 مترى ریال 
130/000/000 و جوش زیر پودرى 220/000/000 ریال شروع و در اجراى ماده 128 قانون 
اجراى احکام مدنى برنده مزایده کسى است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 3- شرکت 
کنندگان در مزایده در اجراى ماده 129 قانون اجراى احــکام مدنى باید ده درصد از قیمت 
پیشنهادى خود را به عنوان ســپرده به صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008 
نزد بانک ملى واریز نمایند و برنده مزایــده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ مزایده نســبت به پرداخت مابقى ثمن معامله اقدام نماید در غیره این صورت مبلغ ده 
درصد واریزى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
4- پرداخت بدهى هاى معوقه مربوط جریمه و بدهى ها مالیاتى و عوارض شــهردارى (در 
صورتیکه ملک مورد مزایده داراى بدهى هاى مذکور باشد) تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده باشد یا نه، بر عهده مالک و کلیه هزینه هاى مربوط به نقل و انتقال و 
صدور سند بر عهده برنده مزایده مى باشد. 5- پس از انجام مراحل قانونى و پرداخت تمام 
ثمن معامله و صدور دســتور تملیک، مورد مزایده در اجراى مواد 134 و 143 قانون اجراى 
احکام مدنى به نام خریدار منتقل خواهد شد. 6- متقاضیان در صورت تمایل مى توانند در 
اجراى ماده 126 قانون اجراى احکام مدنى حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شــروع زمان 
مزایده با دریافت مجوز قبلى از این اجرا از خــودرو موصوف بازدید نمایند. 7- زمان مزایده 
روز پنج شنبه مورخ 96/6/23 ساعت 10 صبح و مکان مزایده اجراى احکام شعبه 6 دادگاه 
حقوقى اصفهان واقع در خیابان نیکبخت مى باشد. م الف: 16506 شمس- دادورز شعبه 2 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/5/972

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100352904280 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980358100454 شماره بایگانى شعبه: 960634 شاکى محمدجواد الرى 
شــکایتى علیه متهم رامین دالورى با موضوع کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 103 دادگاه کیفرى 
دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 312 
ارجاع و به کالسه 9509980358100454 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1396/06/29 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى و دست ور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 
16559 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق)/5/931

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970354100768 شماره پرونده: 9509980360201106 
شماره بایگانى شعبه: 951153 شاکى: آقاى سیاوش ســپهرنیا فرزند دیدار به 
نشانى اصفهان- خ باغ فردوس کوچه شــهید ترکى پ 206 متهمین: 1- آقاى 
رسول امینى به نشــانى اصفهان- مجهول المکان 2- آقاى مهدى هدائیان به 
نشانى اصفهان- مجهول المکان اتهام ها: 1 - استفاده از سند مجعول 2- جعل 
گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: درخصــوص اتهام آقایان 
1- مهدى هدائیان و رسول امینى دائر بر جعل و اســتفاده از یک فقره چک به 
شماره 09655396 موضوع شکایت آقاى سیاوش ســپهرنیا فرزند دیدار با این 
توصیف که حسب نظریه کارشناس رسمى دادگسترى مبلغ چک از 24 میلیون 
ریال به 54 میلیون ریال تغییر یافته است دادگاه با توجه به شکایت شاکى و نظریه 
کارشناس رسمى دادگسترى و عدم حضور متهمان و عدم دفاع موثر بزهکارى 
آنان را محرز دانسته لهذا مستداً به ماده 134 قانون مجازات 1395 و 536 قانون 
مجازات 1375 هر یک از نامبردگان را محکوم به پرداخت دو فقره جزاى نقدى 
12 میلیون ریال در حق صندوق دولت مى نماید بدیهى اســت صرفًا یک فقره 
مجازات الزم االجراست ضمنًا مبلغ چک نیز به 54 میلیون ریال اصالح مى شود  
رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى 
در همین شعبه است. م الف: 16497 شعبه 115 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(115 جزایى سابق) (مجتمع شهید بهشتى)/5/969
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رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران از 
مدیران عامل بانک ها خواست به تأمین مالى بنگاه هاى 

اقتصادى توجه جدى داشته باشند.
ولى ا... ســیف اضافه کرد: امروزه حمایت از بنگاه هاى 
کوچک و متوســط یکــى از اولویت هاى اساســى در 
رشد و توســعه اقتصادى بسیارى از کشــورها به شمار 
مى رود؛ این بنگاه ها در ایجاد اشــتغال و فراهم ســازى 
بسترهاى مناســب براى نوآورى نقش بسزایى دارند و 
با توجه به چابکى و انعطاف پذیرى بیشــتر آنها در مقابل 
نوسان هاى اقتصاد کالن در مقایسه با بنگاه هاى بزرگ 
و نیاز به نقدینگى کمتر، همواره در کانون توجه دولت ها، 

تأمین کنندگان مالى، اقتصاد دانان و سرمایه گذاران قرار 
دارند.

سیف افزود: بهبود فضاى کسب وکار یک کشور براساس 
معیارهاى آسان یا دشوار بودن راه اندازى بنگاه هاى خرد 
تا متوسط ارزیابى مى شــود، همچنین نمى توان حضور 
برخى از بنگاه هاى کوچک و متوسط را در زنجیره تأمین 
اقتصادى، رونق بنگاه هاى بزرگ و اصناف نادیده گرفت؛ 
از این رو با عنایت به اهمیت این گروه در اقتصاد کشور 
و وجود موانع مالى که در نهایت به تضعیف عملکرد آنها 
منجر شده، پرداختن به موضوع تأمین مالى بنگاه هاى 

کوچک و متوسط ضرورى است.

مدیرکل دفتر تعاونى هاى خدماتى وزارت کار گفت: ورود 
تعاونى ها به کلیه فعالیت هاى اقتصادى بزرگ همچون 
بانکدارى و بیمه از طریق تعاونى هاى سهامى عام ممکن 
است و پیگیر تشکیل مؤسسات مالى و اعتبارى و یا بانک 

در قالب تعاونى  سهامى عام هستیم.
علیرضا ناطقى با اشاره به نقش کلیدى بخش تعاون در 
تحقق سیاست هاى اقتصادى کشور افزود: تعاونى هاى 
سهامى عام یکى از راه هاى افزایش سهم بخش تعاون 
در اقتصاد کشور است.  وى با تأکید بر اقتصاد مقاومتى، 
تولید و اشتغال، استفاده از ســرمایه  هاى کوچک مردم 
(پذیره نویسى) از طریق تشــکیل تعاونى هاى سهامى 

عام را بــراى مردمى کردن اقتصاد و بــه منظور انجام 
کار هاى بزرگ اقتصادى و تولید اشــتغال مولد و پایدار 

راهگشا دانست.
ناطقى ادامه داد: تعاونى هاى سهامى عام تنها نوع تعاونى 
اســت که مى تواند وارد بورس شود و ســهام خود را از 
طریق بازار سرمایه ارائه کند. وى ورود تعاونى ها به کلیه 
فعالیت هاى اقتصادى بزرگ از جمله بانکدارى و بیمه 
را نیز از طریق تعاونى هاى سهامى عام ممکن دانست 
و از پیگیرى دفتر تعاونى هاى خدماتى براى تشــکیل 
مؤسســات مالى و اعتبارى و یا بانــک در قالب تعاونى  

سهامى عام خبر دادند.

تأسیس بانک هاى تعاونى در 
کشور

اولویت نظام بانکى 
حمایت از تولید است

ویترین

مدیرکل دفتــر غــالت وزارت جهاد 
کشــاورزى از پیش بینــى تولیــد 
2/2میلیون تنى برنج در ســال جارى 
خبر داد و گفت: با ورود محصول جدید 
به بازار شاهد آرامش تدریجى در قیمت 
برنج هستیم که کیلویى درحدود 9 هزار 
تومان در استان هاى شــمالى عرضه 

مى شود.
کاوه خاکساراظهارداشــت: وضعیــت 
تولید برنج در سال جارى مناسب است و 
پیش بینى مى کنیم که در هر هکتار 200 
کیلوگرم عملکرد برنج نســبت به سال 

گذشته بهبود پیدا کند.
 وى ادامــه داد:هم اکنون از حدود 215 
هزار هکتار ســطح زیر کشت برنج در 
اســتان مازندران 70 درصــد معادل 
150 هزار هکتار برداشــت شده است 
که تا پایان هفته جــارى به 80 درصد 
مى رســد؛ همچنین در اســتان گیالن 
به دلیل تفاوت شــرایط اقلیمى و زمان 
برداشت این میزان به 40 درصد یعنى 
حدود 95 هزار هکتار از 230 هزار هکتار 

رسیده است.
وى افزود: ســطح پرورش برنج رتون 
در اســتان گیالن به 80 هزار هکتار در 
سال جارى زراعى رســید که نسبت به 
سال گذشــته 10 هزار هکتار افزایش 
را نشــان مى دهد؛ همچنین در استان 
مازنــدران نیز ایــن عدد بــه 50 هزار 
هکتار یعنــى 5000 هکتار بیشــتر از 
سال گذشته رسیده اســت. وى افزود: 
کشــت مجدد برنج تا کنون حدود 37 
هزارهکتــار بوده اســت کــه احتمال 
افزایش آن تا حدود 40 هزا رهکتار وجود

 دارد.
مدیرکل دفتــر غــالت وزارت جهاد 
کشــاورزى با بیان اینکــه بیش از 90 
درصد سطح زیر کشــت و تولید برنج 
در استان هاى شــمالى است، ادامه داد: 
هم اکنون وضعیت بــازار برنج بهتر از 
گذشــته شــده با ورود محصول جدید 
قیمــت آن نیــز در بــازار منطقى تــر 
مى شــود؛ چرا که هر کیلوگــرم برنج 
کیفى درجه یک در استان هاى شمالى 
هم اکنون حدود 9 هــزار تومان عرضه 

مى شود. 

شرایط اقتصادى و وضعیت کسب و کار در سال هاى اخیر 
وضعیت زندگى مردم را به گونه اى ساخته که کمتر خانواده 
اى است که براى رفع مشکالتش سراغ دریافت وام نرفته 

باشد.
البته از بین کســانى که براى دریافت وام به سیستم بانکى 
مراجعه مى کنند عده محدودى مى توانند موفق به دریافت 
تسهیالت شوند چراکه اگر در خوشبینانه ترین حالت، بانک 
مورد نظر منابع مالى براى پرداخت تسهیالت را داشته باشد 

متقاضى باید شرایط دریافت این تسهیالت را داشته باشد.
بماند که شرایط دریافت تسهیالت در نظام بانکى و البته شعب 
بانک ها سخت و پیچیده است و متقاضى باید ضامن دولتى 
و جواز کسب و فیش حقوقى و حتى سند ملک هم در زمان 

تکمیل پرونده داشته باشد.
در این گیر و دار که پرداخت تسهیالت در نظام بانکى با اما 
و اگرهاى فروانى همراه است، فضا براى شرکت هایى مهیا 
مى شــود که از ســال هاى قبل به صــورت غیرمجاز در 
شهرهاى مختلف فعالیت خود را آغاز کرده و وعده پرداخت 

وام هاى ساعتى را به مردم مى دهند.
شرکت هاى مشــاوره وام بانکى که کســب و کارشان در 
کسادى بازار و پیچ و خم دریافت وام از نظام بانکى مدتهاست 
رونق گرفته کماکان و بدون توجه به هشــدارهاى بانک 

مرکزى به فعالیت مشغول هستند.
ولى ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزى البته بارها به مردم 
هشدار داده که فعالیت شرکت هاى مشاوره وام بانکى به هیچ 
عنوان مورد تأیید بانک مرکزى نیست و مردم نباید فریب این 
شــرکت ها را بخورند. اما با وجود این کماکان شرکت هاى 
مشاوره وام بانکى به فعالیت خود مى پردازند و به راحتى در 

روزنامه هاى کثیراالنتشار و سطح شهر تبلیغ مى کنند.
این درحالى اســت که بانک مرکزى نســبت به در اختیار 
غیر قرار دادن اسناد ملکى به افراد ســودجو به منظور اخذ 
وام هشدار داده و اعالم کرده «به منظور تأمین منابع مالى 
مورد نیاز به تمام اشــخاص حقیقى و حقوقى اکیداً توصیه 
مى شود فقط از طریق بانک ها و مؤسسات اعتبارى داراى 
مجوز و تحت نظارت بانک مرکزى که اسامى آنها در پایگاه 
اطالع رسانى این بانک به نشــانى www.cbi.ir درج شده 

است، اقدام کرده و از معامله با غیر، پرهیز کنند».
اما از آنجایى که فرآیند بعضاً پیچیده و دشوار بانک ها براى 
پرداخت تسهیالت به مردم بر کسى پوشیده نیست و همه 
به این اذعان دارند که اگر بخواهند از بانک وام بگیرند باید 

خوان هاى فراوانى را پشت سر بگذارند، کماکان فعالیت این 
قبیل شرکت ها در جامعه ادامه دارد.

پیچیدگى دریافت تسهیالت از نظام بانکى جدا از نرخ هاى 
سود باال باعث شده تا مؤسســات و صندوق هاى غیرمجاز 
جایگزین بانک هــاى دولتى و خصوصى نــزد گروهى از 
مردم شوند چراکه انجام تمام مراحل دریافت تسهیالت از 
بانک هاى مجاز براى عده اى از مردم دشوارى هاى خاصى 

را دارد.
البته این موضوع مورد نقد کارشناسان و فعاالن اقتصادى 
است و بارها این تذکر داده شده که نباید نظام بانکى به گونه اى 
عمل کند که فضا براى فعالیت مؤسسات غیرمجاز فراهم 

شود ولى تا کنون این نقدها به جایى نرسیده است.
هرچند اعمال شرایط پیچیده براى پرداخت تسهیالت به 

مردم عالوه بر مؤسسات غیرمجاز به ذائقه عده اى دیگر از 
اشخاص حقیقى هم خوش آمده و موجب شده است تا با راه 
اندازى شرکت هاى مشاوره وام بانکى به فعالیت هاى بانکى 
البته از نوع پرداخت تسهیالت روى بیاورند و در نهایت موجب 

ضرر و زیان گروهى از مردم شوند.
در همین کش و قوس شاهد تبلیغات اشخاص حقیقى در 
سطح شهر هســتیم که تالش مى کنند با درج آگهى هاى 

تبلیغاتى وسوسه انگیز توجه مردم را جلب کنند.
در برخى از این آگهــى ها،  از پرداخــت وام به کارمندان و 
بازنشستگان ظرف یک ساعت خبر مى دهند و بعد از تماس 
با شماره اعالم شــده در آگهى مى گویند: «این وام فقط به 

کارمندان دولتى و بازنشستگان پرداخت مى شود.»
یکى از افرادى که در این شرکت ها مشــغول به کار است، 

مى گوید: «بعد از مشاهده شرایط درج شده در فیش کارمندان 
رسمى دولت این وام با سود ماهانه 3درصد پرداخت مى شود.» 
وى مى گوید: «این وام بنا به انتخاب مشــترى مى تواند در 
دوره هاى زمانى 12، 18 و 24ماهه باشد. همچنین نیازى به 

ضامن نیست و تنها داشتن دسته چک کفایت مى کند.»
این فرد درباره سقف وام پرداختى در این شرکت مى گوید: 
« سقف وام بستگى به کارکرد حســاب جارى و دریافتى 
کارمندان دارد. که تمام این مســائل بعد از مشاهده فیش 

حقوقى مشخص مى شود.»
باتوجه به رشد قارچ گونه شرکت هاى خصوصى غیرمجاز 
مشاوره وام بانکى، انتظار مى رود دستگاه هاى نظارتى مربوطه 
وارد عمل شده و مانع از فعالیت این شرکت ها شوند تا مردم 

در دام این شرکت ها گرفتار نشوند.

تبلیغات وسوسه انگیز در روزگارى که دریافت وام رونق دارد

یک ساعته وام بگیرید! تولید
 2 میلیون ُتنى برنج
 برنج نو کیلویى 9000 تومان است

رئیس اتحادیه جایگاه داران ســوخت بــا بیان اینکه 
این اتحادیــه به عنــوان دارندگان اماکــن فروش و 
عرضه فرآورده هاى تــک و دومنظوره آماده خریدارى 
شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى اســت،اظهار 
داشــت: متأســفانه وزیر نفت در دوره گذشته پاسخى 
به این خواســته ما ندادند و حتى از فروش شرکت ملى 
پخش فرآورده هــاى نفتى جلوگیــرى کرده اند. بیژن 
حاج محمدرضا با بیــان اینکه اتحادیــه جایگاه داران 
سوخت با طرح برندینگ مخالف است، افزود: به نظر من 
این طرح قابل اجرا نیست. همکاران من نیز در سراسر 
ایران با این طرح مخالف هســتند و پیشنهاد داده ایم با  
مسئوالن شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى در این 
مورد صحبت کنیم. ما حتى براى واگذارى شرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى نیز خواهان مذاکره هستیم؛ 
شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى باید با شرکت 
ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ادغام شود. ما 
به عنوان دارندگان اماکن فروش و عرضه فرآورده هاى 
تک و دومنظوره پیشــنهاد داده ایــم و آمادگى خود را 
اعالم کرده ایم که شرکت ملى پخش را خریدارى کنیم 
و عملیات پخش را خودمان انجام دهیم اما متأســفانه 
وزیر نفت در دوره گذشته پاســخى به این خواسته ما 
ندادند و حتى از فروش شرکت ملى پخش فرآورده هاى 

نفتى جلوگیرى کرده اند. 
وى با اشاره به وجود بیش از شــش هزارجایگاه گاز و 
بنزین در سراسر کشــور، تصریح کرد: ما ممانعتى در 
این موضوع نمى بینیم که نمایندگان شرکت ملى نفت 

هم در هیئت مدیره این شرکت حضور داشته باشند اما 
مى توانیم با یک برنامه ریزى جدید این روال 80 ساله را  
تغییر دهیم و براى تغییر آن  باید پایه هاى آن را استوارتر 

کنیم و بخش غیردولتى را به خدمت بگیریم.   
رئیس اتحادیه جایگاه داران ســوخت با تأکید بر اینکه 
بخش دولتى باید در این زمینه غیرفعال شــود، گفت: 
در واقع تقاضاى ما فروش شــرکت ملى پخش است. 
قرار بود این شرکت  منحل شــود و ما اعالم کردیم در 
ازاى منحل کردن، این شــرکت را به ما واگذار کنند و 
به ما کمک کنند ســیطره مدیریت مجارى عرضه را 
در سطح کشور به دست بگیریم. متأسفانه وزارت نفت 
تاکنون جوابى به ما نداده  است. البته ما تقاضاى خود را 
به سازمان خصوصى سازى نیز  اعالم کرده ایم. ما تقاضا 

داریم در پاالیش، انباردارى و نگهدارى ورود کنیم. 

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت:

شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى را مى خریم!

مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى 
مسکن  بسیجیان سپاه اصفهان در ساعت 4 بعدازظهر 
روز پنج شنبه مورخ 96/6/9 در محل اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى به آدرس اصفهان سى و سه پل، 
جنب هتل پل برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت 
مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

ضمنًا به اطالع مى رســاند که به موجــب ماده 19 
آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراء 
وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو 
تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى 
نمایندگى، مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر 
تا تاریخ 1396/06/06 در محل خ شیخ بهایى- قبل 
از بیمارستان مهرگان- بن بست ذوالفقار- پالك 8 

حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود 
به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه:
- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونى منطبق با 

اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون.
- تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره از سه نفر به پنج 

نفر (تغییر ماده 21) 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهانهیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

تاریخ انتشار: 96/05/28

بازار مسکن و صنعت ساختمان پیشران حداقل 200 صنعت 
کوچک و بزرگ است و به تعبیر وزیر اقتصاد دولت یازدهم، 
مسکن مى تواند لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد از این رو هر 
گونه نوسان در آن تأثیر انکارناپذیرى در اقتصاد کشور دارد.

صنعت ساختمان به عنوان بازار مهم اقتصادى کشورمان 
از سال 1391 به دلیل اجراى سیاست هاى اشتباه در دولت 
گذشته، مبتال به رکودى عمیق شــد اما از ابتداى امسال 
شاهد افزایش خرید و فروش معامالت خانه هاى متناسب 
با نیاز مصرفى در بازار بوده ایم که نشانه هاى آغاز رونق در 

بخش مسکن است. 
ســیگنال هایى که این روزها از بازار مســکن مشاهده 
مى شود این اســت که این بخش از اقتصاد بدون گرانى 
وارد دوره رونق مى شود و افزایش قیمت هاى 10 درصدى 
مسکن نگران کننده نیست.  طبق گفته کارشناسان، یکى 
از عوامل تأثیر گذار در کاهش عمق رکود مسکن و خیز این 
بازار براى ورود به دوره رونق، رشد هشت برابرى تسهیالت 
خرید خانه براى متقاضیان بوده است. سیاست وزارت راه 
و شهرسازى در دولت یازدهم در بخش مسکن، افزایش 
قدرت خرید مــردم مبتنى بر تســهیالت ارزان قیمت و 
استفاده از پس اندازها بوده که با اجراى این سیاست، وام 20 
میلیون تومانى خرید مسکن به 160 میلیون تومان افزایش 
یافت.  حال اینکه آغاز رونق در بخش مسکن، این نگرانى 
را ایجاد کرده است که افزایش تقاضا در بازار موجب رشد 
قیمت ها مى شود و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت 
اما مسئوالن و کارشناسان اقتصادى بر این باور هستند که 
رشد قیمت ها در بخش مسکن تا سقف 10 درصد خواهد 
بود که این رقم متناســب با نرخ تورمى عمومى حرکت 

مى کند و نمى تواند عامل افزایش تورم عمومى باشد. 
■■■

عوامل متعددى در رکود پنج ســاله بازار مســکن نقش 
داشته اند و نمى توان انتظار داشت که تنها یک وزارتخانه 

راه و شهرسازى گره مشکالت مسکن را باز کند.
حوزه مسکن از بخش صنعت ساختمان (عرضه) تا بخش 
افزایش قدرت خرید مردم (تقاضا) و تأمین سرپناه اقشار کم 
درآمد یک موضوع فرادستگاهى است به ساختار اقتصادى 
کشور برمى گردد. حال اینکه گفته مى شود یکى از متهمان 
ردیف اول طوالنى شــدن دوره رکود مســکن، نداشتن 
شناخت از نیاز موجود در بازار و ساخت و ساز انبوه خانه اى 
لوکس و گرانقیمت در سال هاى گذشته بوده است. بنابراین 
این گروه از خانه ها همچنان در رکود به سر خواهند برد اما 
خانه هاى مناسب با نیاز مصرفى مردم بدون افزایش قیمت 
جهشى و حداکثر با تورم 10 درصدى به رونق مى رسند 
که این رونق بدون رشد تورم عمومى و گرانى خواهد بود. 

حمیدرضا برادران شرکا، کارشــناس اقتصادى درباره 
وضعیت بازار مسکن اظهار داشــت: آمارهاى رسمى از 
بازار مسکن نشان دهنده این اســت که در حال حاضر 
2/5میلیون واحد مســکونى خالى از ســکنه در سراسر 
کشور وجود دارد که این واحدها متقاضى ندارند بنابراین 
در نگاه اول مى بینیم که بیشتر از تقاضا در بازار مسکن، 
عرضه وجود دارد. اما موضوع اصلى این است که بخشى 
از این خانه هــاى خالى واحدهاى لوکس هســتند که 
در بــازار متقاضى ندارنــد این آمار نشــان مى دهد که 
سیاستگذارى ها در بخش مسکن در دولت هاى گذشته 

اشتباه بوده است. 

 بازار، سیگنال تورمى نمى فرستد

نگران گرانى مسکن نباشید

رتبه نخست بازار 
خودروهاى وارداتى

بررسـى آمـار واردات در چهارماهـه نخسـت سـال 
جارى نشـان مى دهـد رنـو همچنـان پیشـتاز بازار 
خودروهاى وارداتى اسـت و توانسـته رقباى کره اى
 خـود را پشـت سـر بگـذارد. در حالـى کـه

 ایـن روزهـا گـروه رنو-نیسـان توانسـته عنـوان 
جهـان خودروسـازى  گـروه  بزرگ تریـن 

 را از آن خود کند، رنو نیز در ایران شاهد رکوردشکنى 
اسـت و محصـوالت ایـن شـرکت توانسـته اند

 رتبـه نخسـت واردات را در چهارماهـه نخسـت 
سـال جـارى از آن خـود کننـد. طـى چهـار مـاه 
هـزار   26 درمجمـوع  جـارى  سـال  نخسـت 
نـواع خـودرو سـوارى وارد  و 593 دسـتگاه ا
مـدت  بـه  نسـبت  کـه  اسـت  شـده  کشـور 
مشـابه سـال پیـش رشـد 44درصـدى را نشـان

 مى دهد. 

حذف پسته و فرش از 
عمده هاى صادراتى

آمارهـاى صادراتـى کشـور گویـاى آن اسـت که با 
وجود کاهش  حدود 10 درصدى صادرات غیر نفتى، 
در چهـار ماه اول امسـال بالـغ بر37 میلیـون و 636 
هزارتـن کاال بـه ارزش بیـش از 13 میلیـارد و 458 
میلیـون و 848 دالر بـه کشـورهاى مختلـف صادر 
شده است. صادرات چهار ماهه اول سال با صادرات 
کل سـال 1386 تا حدى برابرى مى کنـد، اما باید به 
نکات مختلفى نیز توجه داشت از جمله آنکه در سال 
1386 بـا توجه بـه اینکه تمرکز کشـور بـر صادرات 
نفتى بوده صـادرات کاالهاى غیرنفتـى کمتر مورد 
توجه قرار داشته اسـت. اما طى سال هاى اخیر بحث 
صادرات غیرنفتـى از اهمیتـى ویژه برخوردار شـده

 است.
نکته دیگر آنکه در سـال  1386 از نظر ارزش، عمده 
مواد صادراتى بـه فلزات و سـنگ هاى آهن، متانول 
یـا پروپـان مربـوط مى شـد و در جـدول صـادرات 
کشـور کاالهایـى ماننـد گنـدم، سـنگ هاى مرمر، 
هندوانـه، گچ بنایـى، پسـته تـازه یا خشـک کرده، 
فـرش یـا سـایر کفپوش هـاى نسـاجى نیـز دیـده 

مى شد. 
امـا در سـال جـارى شـرایط بـه گونـه اى بـوده که 
اقالمى مانند پسـته یا فرش حداقـل در میان عمده
 اقالم صادراتى جایى نداشـتند و بیشتر محصوالت 
صادراتى کشـور که 50/51درصد از ارزش صادرات 
را به خود اختصاص داده اند به مواردى مانند میعانات 
گازى، روغن هاى سـبک و پروپان و متانول مربوط

 مى شود.

هزینه 39 میلیون تومانى 
خانوارهاى شهرى 

براسـاس گزارش بودجه خانوار سـال 95، متوسـط 
هزینه خانوار شـهرى با 11/4 درصـد افزایش به 39 
میلیـون و 300 هـزار تومان رسـیده کـه خوراکى ها 
و آشـامیدنى ها بـا 22/9 درصد و مسـکن، آب، برق 
و گاز و سـایر سـوخت ها بـا 35/5 درصد بیشـترین 
سـهم را در این هزینه داشـته  است. براسـاس نتایج 
این بررسـى متوسـط هزینـه ناخالص سـاالنه یک 
خانوار حدود 39 میلیـون و 300 هـزار و 600تومان 
(ماهانـه سـه میلیـون و 275 هـزار تومـان) بـوده

 است. 

در تیرماه امسال
1/5میلیون چک برگشت خورد

در تیرماه سـال جارى در کل کشـور بیـش از 93/3 
میلیون فقـره چـک عـادى بـه ارزش 573/5 هزار 
میلیـارد ریـال مبادله شـد که از ایـن میـزان، بالغ بر 
1/5میلیون فقره چک به ارزش 130/6 هزار میلیارد 
ریـال برگشـت داده شـده اسـت. مبلـغ چک هـاى 
برگشـتى 138 هزار میلیارد ریال در خردادماه سـال 
جارى به 130/6 هزار میلیارد ریال در تیرماه کاهش 

یافته است.
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

حق اگر به ســود کسى اجرا شــود، ناگزیر به زیان او نیز 
روزى به کار رود، و چون به زیان کسى اجرا شود روزى 
به ســود او نیز جریان خواهد داشــت. اگر بنا باشد حق به 
سود کسى اجرا شود و زیانى نداشــته باشد، این مخصوص 

موال على (ع)خداى سبحان است نه دیگر آفریده ها.

سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش مورخ 
95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده واگذار نماید. 

1- بهره بردارى از سالن ژیمناستیک مجموعه ورزشى تختى به مدت سه سال (نوبت اول)
2- بهره بردارى از خانه خالقیت کودك فرهنگسراى ادب و هنر گلدیس به مدت دو سال (نوبت دوم)

3- اجاره فضاى نصب تابلوى تبلیغاتى (چهاروجهى) به مدت سه سال (نوبت اول)
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز سه شــنبه مورخ 96/06/07 به امور 
قراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 96/06/08 نسبت به تحویل پیشنهاد 
خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه- ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه 

چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshah r.com مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

نوبت اولنوبت اول

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دنیاى ذوب فلزات روستاى عزیزآباد 
سهامى خاص به شماره ثبت 383 دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى شــرکت که در تاریخ 1396/06/09 در آدرس تیران منطقه کارگاهى 
عزیزآباد شرکت دنیاى ذوب فلزات کدپستى 8537115551 رأس 9/30 صبح 

حضور یابند.  
دستورات جلسه: 

1- تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1395
2- انتخاب مدیران
3- انتخاب بازرسان

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى

مقام دعوت کننده هیئت مدیره شرکت

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 96/157/ش 
مورخ 1396/02/27 شوراى اسالمى شهر نسبت به اجاره پارکینگ 
خودروهاى ســنگین واقع در محل باربریها اقــدام نماید. لذا از 
متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا روز 

شنبه مورخ 96/6/4 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند.

آگهى تجدید مزایده عمومى

على اکبر محمودى- شهردار درچه

نوبت دومنوبت دوم

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذارى موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید. 

تذکر 1: نوع شغل در غرفه آزاد به وسیله مزایده گران پیشنهاد مى گردد و متعاقب آن پس از بررسى و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضى جهت 
عقد قرارداد اعالم خواهد شد.

تذکر 2: کلیه غرفه داران فعلى ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده مى باشند.
تذکر 3: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامى است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 96/06/01 با در دست داشتن معرفى نامه کتبى به نشانى: اصفهان- جاده 
شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 96/06/13 به نشانى: دبیرخانه امور ادارى 
3- زمان بازدید: از تاریخ 96/05/28 تا تاریخ 96/06/01 از ساعت 9 الى 11

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/06/14 به نشانى: دفتر مدیریت
5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300/000 ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى و کارشناس رسمى دادگسترى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى شماره 43/96/1/م

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت اولنوبت اول

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)مدتمحل اجراموضوع مزایده
واگذارى محل جهت اجاره غرفه ها و 

رستوران و آشپزخانه
در سالن مسافرى 

1- ساندویچ سرد 2/640/000 ریال 2- گز و شیرینى 1/800/000 ریال12ماهاصفهان
 3- آزاد 1/020/000 ریال 4- آزاد 1/800/000 ریال 5- رستوران و آشپزخانه 23/100/000 ریال

وزارت راه و شهرسازى
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)

اداره کل راه آهن اصفهان

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى این که بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

م الف: 74669
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اشک ها اشک ها 
وو

 لیدرها لیدرها
دژآگه و کریمىدژآگه و کریمى
 در انتظار در انتظار
 قراردادهاى جدید قراردادهاى جدید
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صل بودن ها شدیم
ما نگران ا

حرکت به سمت کمدى، تکرار نیست 

روزى چند قاشق عسل بخوریم؟مم
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قصد کشتن 
برادرزنم را نداشتم

 «ZTE Blade Z Max» فبلت
معرفى شد
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رؤیا تیموریان در اعتراض به عملکرد حوزه هنرى مبنى بر تحریم فیلم 
«زادبوم»، از حضور در سینما آزادى براى نمایش فیلم«گذر موقت» به 

کارگردانى افشین هاشمى خوددارى کرد. 
فیلم «زادبوم» با بازى رؤیا تیموریان پس از هشت سال به تازگى روانه 
اکران شده است اما از ســوى حوزه هنرى که ابتدا به نوعى صاحب فیلم 
است، تحریم شده و تعداد زیادى از ســینماها را در تهران و شهرستان از 
دست داده است. تیموریان دراین ارتباط گفت: این فیلم هشت سال توقیف 
شده بود و االن هم در شرایطى اکران شده است که به نظر مى رسد بهتر 
است براى حفظ شأن و احترام گروه دوباره آن را توقیف کنند چون شرایط 
در سینما به گونه اى است که وضعیت فاجعه آن در حال تبدیل شدن به 
کمدى اســت؛ همانطور که چارلى چاپلین مى گوید، «عمق فاجعه است 

که کمدى را مى سازد».
این بازیگر که با چهار فیلم توقیفى، رکورددار است، افزود: عجیب است که 
یکسرى نیروى مستقل مى توانند در این سینما راجع به زحمت گروه هاى 
مختلف سینمایى تصمیم بگیرند و من پس از سال ها حضور در این عرصه 
االن نمى دانم مجوز ساخت یک اثر را چه کسى صادر مى کند و چطور تأیید 
مى شود! چون در مقطعى به پیشنهاد خود دوستان قرار بر این شد قبل از 
شروع به ساخت یک فیلم، مجوز ساخت گرفته شود؛ کارى که براى هر دو 
طرف زننده است، در نتیجه هیچ فیلم غیرمجازى ساخته نمى شود. این در 
حالى است که وقتى فیلمى تولید مى شود تازه به مرحله اکران آن مى رسیم 
که کار یا توقیف مى شود یا اکران مى شود ولى عده اى که از فیلم خوششان 
نمى آید به عده اى دیگر دســتور مى دهند تا آن را از پرده پایین بکشند و 

بخش عمده اى از این نیروها کسانى هستند که سالن سینما دارند.
رؤیا تیموریان گفت: به این ترتیب مى بینیم یک دیکتاتورى روى سینما 
چتر انداخته که هیچ ارتباطى هم با هنرمندان و مدیریت ســینما ندارد. 
متأســفانه در این ســال ها در بخش کیفیت و اکران فیلم ها چارچوب 
صحیحى براى چیزى وجود نداشته در حالى که بسیارى از جوانانى که در 
این سال ها با آنها کار کرده ام اگر چه شرایط مالى مساعدى نداشتند اما به 
دلیل داشتن دغدغه اجتماعى تالش خود را کرده اند و من هم با چنگ و 

دندان در این سینما فعالیت کرده ام.
او با اشــاره به اینکه عده اى فیلم هاى اجتماعى را با واژه هایى همچون 
ســیاه نمایى خطاب قرار مى دهند، اظهار داشــت: نمى دانم این کلمه از 
کجا آمده است چون آنچه مطرح و نقد مى شــود یک هشدار و نگرانى 
است. نباید همه چیز را پنهان کرد. وقتى با فیلم ها اینطور برخورد مى شود 
تهیه کنندگان دیگر جلو نمى آیند چون نگران این هستند که فیلم هایشان 
توقیف شود. این شرایط باعث  شده آنها فقط به دنبال تیم ها و موضوعاتى 
بروند تا فیلم هایى را بسازند که مردم با تماشاى آنها سرگرم شوند و این 
سقوطى است که سینماى ما دچار آن شــده و نمى دانم سرانجامش چه 

خواهد شد.
بازیگر فیلم هاى «شــیفتگى»، «خانه دختر» و «سنتورى» گفت: این 
تغییر در سطح سلیقه مردم در سینما و تلویزیون رخ داده و در تئاتر هم به 
اسم تئاتر مستقل در حال رخ دادن است؛ جایى که نوشته ها و بازى هاى 
ضعیفى را به دلیل ناآشنایى با اصول تئاتر شاهد هستیم و براى من سئوال 
است کى و چه کسانى قرار است باالخره دغدغه فرهنگ داشته باشند؟

او با بیان اینکه هیچگاه برنامه مدون و نهادینه شــده فرهنگى درستى 
وجود نداشته است، گفت:  یادم مى آید 20 سال قبل هم همین حرف ها را 
مى گفتم و مشخص است با این وضعیت قرار نیست اتفاقى بیافتد، پس 

فقط باید امیدوار باشیم که شرایط بدتر نشود.
این بازیگر با اشــاره به فیلم «زادبوم» اضافه کرد: با افتخار پشت فیلم 
«زادبوم» مى ایستم چون فیلمى شریف است که یگانگى، اتحاد، عشق و 
عالقه خانوادگى و وطن پرستى در آن موج مى زند. «زادبوم» فیلمى است 
که تاریخ انقضا ندارد و حرف آن دغدغه جهان است. جاى تعجب است 
حوزه هنرى که خود ابتدا از مشــارکت کنندگان براى تولید این فیلم بود 
بعدها سهم خود را واگذار کرد و معلوم نیست چطور اول آن را قبول داشته 

و حاال بد شده است؟!
تیموریان خطاب به مدیران حوزه هنرى بیان کرد: اگر ازخودگذشــتگى 
و تواضع دارید، «زادبوم» و دیگر فیلم هایى را که توقیف کرده اید پخش 
کنید، بعد از مردم نظرخواهى کنید و همه آن نظرات را منتشــر کنید. آن 

وقت هر چه آن آمار بگوید ما قبول خواهیم کرد.
او با اشاره به اینکه هیچگاه براى جایزه و مدیر بازى نکرده  است و دغدغه 
خود دانســته تا براى مردم کار کند، گفت: فیلم «زادبوم» در جشــنواره 
بین المللى فجر هشت سال قبل سه جایزه دریافت کرد که مهمترین آنها 
جایزه نگاه ملى بود اما همین فیلم توقیف شد و االن پس از هشت سال 
باالخره با سانسورهایى که در آن انجام شد به اکران رسید و از سوى حوزه 
هنرى تحریم شد. واقعاً چرا این اتفاق افتاده است؟ اى کاش مدیران حوزه 
هنرى جواب دهند که اشکال فیلم کجاســت؟ چرا از مردم نظرخواهى 
نمى کنید؟ چرا من باید براى یک فیلم (شــیفتگى) نامزد دریافت جایزه 
بهترین بازیگر شوم و بعد همان فیلم سال ها در توقیف بماند؟ پس انگیزه 
ما چه مى شود؟ آن هم شــخص من که 40 سال است تالش مى کنم با 
خواندن و اجراى تئاتر خود را در شــرایطى نگه دارم که آثارم روى مردم 

تأثیرگذار باشد.
رؤیا تیموریان با بیان اینکه نیروهاى مســتقلى که اینگونه تحریم ها را 
انجام مى دهند در حال کشــاندن سینما به مرز ســقوط هستند و باعث 
مى شوند نیروهاى بااستعدادى که با کیفیت کار مى کنند به سمت اقتصاد 
بروند، به انتخاب وزیران کابینه دوازدهم اشاره کرد و گفت: در تمام این 
سال ها در بخش فرهنگى برنامه هاى بسیار خوبى داشته ایم اما به دلیل 
تغییرات مداوم وزرا و معاونان و اتخاذ سیاست هاى لحظه اى بسیارى از 
آنها به سرانجامى نرســیده اند در حالى که بهتر است مدیران شایسته و 
الیق براى ادامه کار خود در دور دوم دولت آقــاى روحانى باقى بمانند. 
فعالیت مدیران همواره مقطعى بوده و هــر کس مى آید به دنبال اجراى 

برنامه هاى خود است.
او در پایان تأکید کرد: 40 ســال آزمون و خطا کردیم و هشــت ســال 
بخش هاى مختلف این سرزمین شرایطى را پشت سر گذاشت که احتیاج 
بود در چهار سال دولت یازدهم وضع به حالت عادى برگردد تا بشود چیزى 
را روى آن بنا کرد. حال که آن شرایط آماده شده خوب است برنامه هاى 
خوب با حضور افراد الیق ادامه یابد چرا که پس از 40 سال حاال دیگر  باید 

دنبال حاصل کار باشیم.

حمیدرضا آذرنگ، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص تجربه بازى در 
فیلم سینمایى «بیســت و یک روز بعد» گفت: وقتى من فیلمنامه را خواندم با 
وجود آنکه هیچ شخصیت تأثیرگذار به معناى تام حاضر در درام با سن و سالى 
که به من بخورد وجود نداشت، اصًال به ذهن من خطور نکرد که بگویم من جایم 
کجاست؟!  اتفاقاً گفتم که دوست دارم در این اتفاق خوب حضور داشته باشم و در 
کنار تمام نوجوانان و تیم حرفه اى پشت دوربین بازى کنم. اینها باعث دلگرمى 
بیشتر شد تا من در یک نقش کوتاه و به شدت متفاوت با گریمى جدید به عنوان 

مدیر یک کلوب بازى، ایفاى نقش کنم.
این بازیگر سینما و تئاتر ادامه داد: در مجموع شاید سه چهار روز 

و در یک منطقه به شــدت غریب در جنوب شهر در خدمت 
گروه بودم. اما به عقیده من ما آنقدر نگران اصل بودن ها 
شدیم، اینکه من اصل ماجرا باشم، من اصل اتفاق باشم، 
من اصل سکانس باشم و من اصل عبور باشم که یادمان 
رفته که ما قرار است تکمیل گر هم باشیم و یک اتفاق را 
به تکامل برسانیم. متأسفانه این کمتر در سینما هست 
که به تکمیل و تکامل هم فکر کردن اندیشه کنیم 
و من دوست داشتم فارغ از همه چیز در یک اتفاق 

خوب حاضر باشم.
وى درخصــوص نتیجه همکارى خــود در این 
فیلم گفت: همواره از روز نخســت امیدم این بود 
که اى کاش نتیجه حاصله از تالش گروه بعد از 
فیلمبردارى حداقل به 70 درصد از توفیق فیلمنامه 
برسد. چون فیلمنامه به شدت درخشان بود و من 
با خواندن فیلمنامه بى درنگ به این نتیجه رسیدم 

که در این پروژه همکارى داشته باشم.
آذرنــگ در ادامــه بیان داشــت: بــه عنوان 
کوچک ترین عضو این خانواده صمیمى سینما 
از همــه خانواده ها دعوت مى کنم به تماشــاى 
این فیلم بنشــینند. در روزگارى کــه فیلم هاى 

کودك و نوجوان به شدت مورد بى مهرى قرار گرفته 
مى شوند، تماشاى فیلم «بیســت و یک روز بعد» که یک 

سوژه درخشــان و یک دغدغه  اجتماعى بى نظیر در آن سیال 
است را با کودکان خود از دست ندهید.

وى خاطرنشــان کرد: من معتقدم کودکان امــروز ما درگیر 
بازى هاى دیجیتالى و فضاى مجازى شــدند و دنیاى واقعى 
را فراموش کرده اند. هیجانات و تجربیاتى که مختص دوران 
کودکى است و شخصیت بزرگى ما را از همان لحظه ها شکل 
مى دهند، اکنون در حال مخدوش شدن است. ما دیگر کمتر 
کتابخوانى داریم، کمتر قصه گویى مادرانه براى کودکانمان 
داریم. جاى آنها را موبایل، تبلت و بازى هاى بى رنگ و لعاب 
و غیر طبیعى گرفته اند، کودکان ما کمتر متریال هاى محیطى 
را تجربه مى کنند، اینها بحران هایى اســت که بعدها آشکار 

مى شود.
بازیگر فیلم «بیســت و یک روز بعد» در پایان گفت: به شدت 

معتقدم وظیفه ماست، منى که فرزند دارم باید دستش را بگیرم و 
به سالن سینما ببرم تا با این گونه فیلم ها آشنا شود. من خود هرگز 
«سازدهنى» امیر نادرى یا «هفت تیرهاى چوبى» شاپور قریب 
را از یاد نمى برم. چرا؟ چون دغدغه مند بود و براى کودك فیلمى 
ساخته شده بود که مى خواست همان تأثیرى را بگذارد که بحث 
آن را مى کنیم بنابراین امیدوارم این فیلم که قطعًا این تأثیر را 

روى کودکان خواهد داشت، مورد عنایت مخاطبان 
نیز قرار گیرد.

اکرم محمدى، بازیگر عرصه تلویزیون و ســینما 
گفت: مدت چهار ســال اســت که کارى انجام 
نداده ام و هم اکنون نیز مشغول کارى نیستم چرا 
که یکى از شــرایط من براى بازى این است که 
متن پیشنهادى کامل و انتهاى آن مشخص باشد.
وى ادامه داد: زمانى که صحبت از مشخص بودن 
فیلمنامه تــا انتهاى کار به میــان مى آید، به طور 
ناخودآگاه تعدادى از پیشنهادها کم مى شود چرا که 
وقتى فیلمنامه مشخص نباشد تا پایان به هر سمت 
و سویى ممکن اســت حرکت کند و این موضوع 
براى من خوشایند نیســت چون ترجیح مى دهم 
در کارى حضور پیدا کنم که از ابتدا مشخص باشد 

پایان آن، چه مى شود.
بازیگر سریال «پدرساالر» تصریح کرد: کم کارى 
و بیکارى براى تعداد معدودى از بازیگران وجود 
دارد در حالى که ســایر بازیگران مشغول کار 

هســتند و به طور دائم و به صــورت گروهى کار 
مى کنند.

وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشت: یکى 
از مهمترین تفاوت هاى فعالیت در عرصه بازیگرى 
نسبت به ســالیان قبل این اســت که فعالیت ها 
به صورت گروهى شده و امیدوارم کارها براساس 
روابط گروهى به بازیگران اختصاص داده نشود 
چرا که اینگونــه تعریفى که از هنــر وجود دارد، 
تغییر مى کند و اتفاق هاى ناخوشــایندى را رقم 

مى زند.
بازیگر ســریال خاطره انگیز «خانه سبز» توضیح 
داد: به طور یقین وقتى یک بازیگر در مدت طوالنى 
مشغول به کار نباشــد، از نظر مالى دچار مشکل 
مى شــود و این اتفاق نه تنها براى بازیگران بلکه 
براى دیگر افراد هم وجود دارد. بســیارى از مردم 
تصور مى کنند که بازیگران اوضاع مالى بســیار 

خوبى دارند در حالى که اینگونه نیســت و 
چنین نگاه هایى از دور دســت نسبت به 

این عرصه صورت مى گیرد.
وى افــزود: اتفاقًا کســانى که این 
روزها کار مى کنند، افرادى  هســتند 
که اگر کار نکنند برایشــان مشکلى 
ایجاد نمى شود. بسیارى از هنرمندان 

پیشکسوت را مى بینم که شرایط بسیار 
بدى دارند و بــه دلیل اینکه با مشــکل 

روبه رو هســتند، گاهى مجبور مى شــوند 
نقش هایى را ایفــا کنند که در روزگار گذشــته 

هیچگاه حاضر به ایفاى آنها نبوده اند.
محمدى همچنین خاطرنشــان کــرد: امیدوارم 
نهادى مانند خانه ســینما به وضعیت هنرمندان 
به خصوص بازیگران پیشکســوت رسیدگى کند 
و حتى در زمینه تقســیم کارها نقش مؤثر داشته 

باشــد چرا که وقتى یک معضل اتفاق مى افتد، 
معضل هاى دیگرى هم پشت ســر آن به وجود 
مى آینــد و تمام ایــن مشــکالت، یک به یک 

گریبان گیر افراد درگیر مى شود.

امیر على دانایى، بازیگر در خصوص فعالیت هاى فعلى خود  گفت: 
پیشنهادات سینمایى و تلویزیونى متفاوتى داشته ام که در حال 

بررسى آنها هستم و هنوز قطعى نشده تا بتوانم درباره 
آن صحبت کنم.

وى تصریح کرد: دوســت دارم در فیلم هایى به 
ایفاى نقش بپــردازم که فیلمنامــه آنها قوى و 

خوب باشد.
وى در خصوص به تکرار افتادن آثار سینمایى 
و تلویزیونى نیز گفــت: از نظر من به کار بردن 
واژه تکرار درست نیســت، اما در حال حاضر 
سینما و تلویزیون به ســمت کمدى و طنز 
حرکت می کنند چرا که مخاطبین این گروه 

بیشتر هستند.
اولیــن تجربــه بازیگــرى دانایى در 
تلویزیون، بــازى در ســریال موفق

  «کاله پهلوى» بود.

«وال کیلمــر» در پروژه اى 
بین المللى جلــوى دوربین 
مى رود که بــا دیگر کارهاى 
وى یک تفــاوت مهــم دارد. 
کیلمر قراردادى امضا کــرده تا در فیلمى با 
عنوان «اولین تولد» که یک فیلم کمدى به 
کارگردانى على عطشــانى، کارگردان ایرانى 

است، بازى کند.
این پروژه متمرکز بر یک زوج تازه ازدواج کرده 
است که شــامل «بن» مردى که متولد ایران و 
بزرگ شده آمریکاست و همســر آمریکایى اش 

«کیت» مى شود.
 این زوج در کالیفرنیا زندگــى مى کنند و وقتى در 
انتظار تولد نخستین فرزندشان هستند، خانواده هر 
دو طرف باید کنار هم جمع شــوند اما نکته مهم این 
است که پدر بن به نام «حمید» یک سیاستمدار ایرانى 
ضدآمریکایى است در حالى که پدر کیت به نام «بایدن» 
که نقشــش را کیلمر بــازى مى کند، یک سیاســتمدار
 آمریکایى اســت که دیدگاه هاى خیلى تندى نسبت به 

ایران دارد.
«اولین تولد» از این نظر اهمیت پیدا مى کند که اولین فیلم 
بلندى است که با همکارى ایران و هالیوود ساخته مى شود 
و بازیگرانــى از آمریکا و خاورمیانــه در آن نقش آفرینى 

مى کنند.
کیلمر که بازیگر فیلم هایى چون «تاپ گان»، «بتمن براى 
همیشه»، «مخمصه» و دیگر فیلم هاى قابل توجه بوده، بعد 

از مدت ها برابر دوربین ظاهر مى شود.
عطشانى از فیلمســازان ایرانى اســت که فیلم هایى چون

«تلفن همراه رئیس جمهور»، «استخوان آرزو» (در ایران با 
نام «یادم تو رو فراموش»)، «پوست موز» و «آقاى الف» را 
در کارنامه دارد. فیلم «پاردایس» 2016 محصول مشترکى 

بین ایران و آلمان بود.
این فیلــم را «ال ایندیپندنت فیلم اند انترتینمنت» مســتقر 
در هالیوود مى ســازد. پوریا ناصربخت به عنوان جانشــین
تهیه کننده در  این پــروژه حضــور دارد و فیلمنامه این اثر 
توسط مهدى على میرزایى، سام خوزه و تارك زهدى نوشته 

شده است.
اســامى دیگر اعضاى گــروه بازیگرى بــه زودى اعالم و 
فیلمبردارى این فیلم آگوســت (شــهریور) در لس آنجلس 

شروع مى شود.
«یادم تــو رو فراموش» آخرین ســاخته على عطشــانى با 
Wishbon» در جشــنواره هاى جهانــى  نــام «
حضور یافت و در دهمین حضور بین المللى خود در یازدهمین 
جشــنواره بین المللى فیلمسازان مســتقل برلین، در مرحله 
پایانــى، کاندیداى دریافــت بهترین فیلمنامــه این رویداد 

هنرى شد.

حضور پژمان جمشیدى، حمید فرخ نژاد و سام درخشانى 
در فیلم سینمایى «من اینجا چى مى خوام» به کارگردانى 
مسعود اطیابى قطعى شده است که البته یک بازیگر زن 
نیز به این گروه اضافه مى شــود که هنوز نام این بازیگر 

قطعى نشده است.
«مــن اینجا چى مــى خــوام» یک نام موقت اســت 
که براى دریافت پروانه نمایش انتخاب شــده اســت

 و بــه زودى براى اســم قطعــى آن تصمیــم گرفته 
مى شود.

این فیلم سینمایى قرار است در برزیل فیلمبردارى شود 
و یک داستان کمدى-اجتماعى را به تصویر مى کشد. 
همچنین در کنار بازیگران ایران از هشت بازیگر برزیلى 
نیز استفاده مى شود. «من اینجا چى مى خوام» به زودى 

در برزیل جلوى دوربین مى رود.

چتر  دیکتاتورى بر سینماى ایران 
رؤیا ت
«زادب
کارگر
فیلم
اکران
است،
دست
ب شده
است
در سی
کمدى
که کم
این با
یکسر

مختلف
االنن
مى ش
شروع
طرف
حالى
که کا
نمنمى آ
بخش
رؤیا ت
چتر ان
متأسـ
صحی
این س
دلیل

نما، تئاتر و تلویزیون درخصوص تجربه بازى در 
ک روز بعد» گفت: وقتى من فیلمنامه را خواندم با 
یرگذار به معناى تام حاضر در درام با سن و سالى 
، اصًال به ذهن من خطور نکرد که بگویم من جایم 
ست دارم در این اتفاق خوب حضور داشته باشم و در 
ه اى پشت دوربین بازى کنم. اینها باعث دلگرمى 
کوتاه و به شدت متفاوت با گریمى جدید به عنوان 

نقش کنم.
روز ه داد: در مجموع شاید سه چهار

ریب در جنوب شهر در خدمت 
ما آنقدر نگران اصل بودن ها 
اشم، من اصلاتفاق باشم،
صل عبور باشم که یادمان 
ر همباشیم ویک اتفاق را
ن کمتر در سینما هست 
اندیشه کنیم کر کردن
مه چیز در یک اتفاق 

کارى خــود در این 
ســت امیدم این بود 
ز تالش گروه بعد از 
صد از توفیق فیلمنامه 
ت درخشان بود و من 
 به این نتیجه رسیدم 

شته باشم.
شــت: بــه عنوان

اده صمیمى سینما 
به تماشــاى ى کنم

رى کــه فیلم هاى 
د بى مهرى قرار گرفته 

ــت و یک روز بعد» که یک 
آن سیال غه  اجتماعى بىنظیر در

ت ندهید.
امــروز ما درگیر کودکان عتقدم
 مجازى شــدند و دنیاى واقعى 
ت و تجربیاتى که مختص دوران 
گى ما را از همان لحظه ها شکل 
دوش شدن است. ما دیگر کمتر 
گویى مادرانه براى کودکانمان 
لت و بازى هاى بى رنگ و لعاب 
ن ما کمتر متریال هاى محیطى 
ن هایى اســت که بعدها آشکار 

 روز بعد» در پایان گفت: به شدت 
ه فرزند دارم باید دستش را بگیرم و 

ونه فیلم ها آشنا شود. من خود هرگز 
هفت تیرهاى چوبى» شاپور قریب 
غدغه مند بود و براى کودك فیلمى 
ت همان تأثیرى را بگذارد که بحث 
رم این فیلم که قطعًا این تأثیر را

مورد عنایت مخاطبان

اکرم محمدى
گفت: مدت چ
نداده ام و هم ا
که یکى از شـ
متن پیشنهادى

وى ادامه داد:
ا فیلمنامه تــا
ناخودآگاه تعدا
وقتى فیلمنامه
و سویى ممکن
براى من خوش
در کارىحضو
پایان آن، چهم
بازیگر سریال
و بیکارى بر
دارد در حا

«وال کیلمــر
بین المللى جل
مى رود که بــ
تفــاو وى یک
قراردادى امضا کــرد کیلمر
عنوان «اولین تولد» که یک
کارگردانى على عطشــانى، ک

است، بازى کند.
این پروژه متمرکز بر یک زوج تا
است که شــامل «بن» مردى ک
بزرگ شده آمریکاست و همســر

«کیت» مى شود.
 این زوج در کالیفرنیا زندگــى مى
انتظار تولد نخستین فرزندشان هس
دو طرف باید کنار هم جمع شــوند ام
است که پدر بن به نام «حمید» یک س
ضدآمریکایى است در حالى که پدر کیت

که نقشــش را کیلمر بــازى مى کند، یک
 آمریکایى اســت که دیدگاه هاى خیلى

ایران دارد.
اهمیت پیدا مى کن ایننظر «اولین تولد» از
همکارىایران و هالیوود بلندى است که با
و بازیگرانــى از آمریکا و خاورمیانــه در

بازیگرى براساس روابط گروهى وجود دارد  ما نگران اصل بودن ها شدیم

بازیگر در خصوص فعالیت هاى فعلى خود  گفت: 
ایى و تلویزیونى متفاوتى داشته ام که در حال 

م و هنوز قطعى نشده تا بتوانم درباره 

دوســت دارم در فیلم هایى به 
دازم که فیلمنامــه آنها قوى و 

ه تکرار افتادن آثار سینمایى 
فــت: از نظر من به کار بردن 
 نیســت، اما در حال حاضر 
طنز  به ســمت کمدى و ن
که مخاطبین این گروه را

ه بازیگــرى دانایى در 
موفق ســریال ى در

د.

حرکت به سمت کمدى 
تکرار نیست 

پژمان جمشیدى، پژمان جمشیدى، 
حمید فرخ نژاد حمید فرخ نژاد 
و سام درخشانى و سام درخشانى 
در برزیل در برزیل 

دى 
وو
هالی

ى-
یران

وژه ا
ین پر

کارگردانى عطشانى در اول
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یکى از بهتریــن ورزش ها براى حفظ تناســب اندام، شــنا در 
استخر اســت. شــنا به طور طبیعى بدن شــما را مقاوم و قوى 
مى کنــد، در ضمن براى حفاظــت از مفاصل هم بســیار مفید

 است.
 ،(CDC) به گفتــه  مرکز کنتــرل و پیشــگیرى از بیمارى ها
ازآنجاکه هر نیم کیلو معادل 3500 کالرى است، شما باید بیش 
از 3500 کالرى بســوزانید تا تقریبًا نیم کیلو وزن کم کنید. اگر 
روزانه 500 کالرى از غذاى خود کم کنید، به کاهش وزن شــما 
کمک زیادى مى کند. ولى اگر همزمان ورزش هم بکنید، سرعت 
کاهش وزن شما بیشتر مى شود. CDC توصیه مى کند هر هفته 
حداقل دو ســاعت و نیم ورزش مالیم مثل شنا را در برنامه  خود 
قرار دهید. پس ازاینکه به وزن موردنظر خود رسیدید، شنا کردن 
به حفظ وزن شما کمک مى کند. CDC اعالم کرده است که 
یک انسان با وزن 70 کیلو، با یک ساعت شنا کردن حدود 510 
کالرى مى سوزاند. اگر رژیم غذایى خود را تغییر ندهید، براى نیم 
کیلو کاهش وزن باید هفت ساعت شنا کنید. اگر حدود 90 کیلو 
وزن داشته باشید، با یک ساعت شــنا 637 کالرى مى سوزانید 
درحالى که یک فرد با وزن 110 کیلو، با یک ســاعت شنا کردن 
763 کالرى از دست مى دهد. ازآنجاکه در شنا همه  عضالت بدن 
به کار گرفته مى شوند، مى توانید از شنا براى آب کردن چربى هاى 
بدنتان اســتفاده کنید. دانشــگاه یوتا اخیراً در تحقیقى شنا را با 
پیاده روى مقایســه کرده اســت. در این تحقیق نشان داده شده 
زنانى کــه چهار بار در هفتــه و هر بار 40 دقیقه شــنا مى کنند، 
تقریبًا مشــابه زنانى که همین میزان پیــاده روى مى کنند الغر

 مى شوند.

حرکات شنا
مدل هاى مختلف شــنا، انرژى هاى متفاوتى مى طلبند و همین 

باعث مى شــود زمانى که شما باید شــنا کنید تا الغر شوید هم 
متفاوت باشد. اگر مى خواهید بیشــترین میزان کالرى ممکن را 
بسوزانید، از شناى پروانه اى اســتفاده کنید. شناى پروانه اى به 
علت چرخش شدید بازوها، باعث مى شود یک فرد 70 کیلویى، 
در عرض 10 دقیقه 150 کالرى بسوزاند. بعد از شناى پروانه اى، 
شناى آزاد بهترین شنا براى کاهش وزن است و بیشترین کالرى 
را مى سوزاند. شــناى کرال پشت و کرال ســینه تکنیک هاى 
دیگر شــنا هســتند که تقریبًا کالــرى زیادى را مى ســوزانند. 
مهم این اســت که در یک سبک شنا حرفه اى شــوید. هرچه 
ماهرانه تر شنا کنید، کالرى بیشترى مى سوزانید و سریع تر الغر 

مى شوید.
بهتریــن روش براى الغر شــدن، این اســت کــه در فواصل 
مقطع شــنا کنید. ابتدا با تمام ســرعت و قدرت طول استخر را 
شــنا کنید. دور برگشــت ســرعت خود را آرام کنید و به راحتى 
برگردید. وقتى ســریع و باقدرت شــنا مى کنید، کالرى زیادى 
مى ســوزانید و متابولیســم بدنتان باال مى رود. به همین دلیل 
وقتى برمى گردید باوجوداینکه سرعتتان را کم کرده اید، بدنتان 
به ســوخت باالى انرژى ادامه مى دهد. اگــر کاله مخصوص 
شنا بر ســر بگذارید، مقاومت بدنتان در برابر آب کم مى شود و 
بنابراین مى توانید با سرعت بیشترى شنا کنید و کالرى بیشترى

 بسوزانید. 
براى ایجاد تنوع مى توانید گاهى دست و پاى خود را هر طور که 
دوست دارید در آب تکان بدهید. یا اینکه شناى خود را به آرامى 
شروع کنید و پیوسته شــدت حرکات خود را بیشــتر و سریع تر 
کنید، طورى که بتوانید به مدت نیم ســاعت بدون وقفه شــنا 
کنید. اگر به طور منظم و پیوسته شــنا کنید، خیلى زود به هدف 
خود که کاهش وزن است مى رسید و چربى هاى بدنتان هم آب 

مى شوند.

با شنا چربى ها را آب کنید

افزایش قدرت مغزى با گالبى 
در طب چینى گالبى جزو میوه هاى سرد طبقه بندى مى شود و تصور مى شود که 
گالبى براى درمان چرك ریه و دفع حرارت و مخاط اضافى و نرم شدن سینه 

مفید است.
گالبى براى مرطوب شدن ریه و گلو و بهبود خشکى عمومى در ناحیه سینه 

توصیه مى شود. همچنین از گالبى براى افراد دیابتى و کمک به رفع یبوست، 
التهاب و انسداد کیسه صفرا استفاده مى شود.ضمناً تصور مى شود که گالبى 

براى درمان جراحات پوستى نیز مفید است.
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نشان مى دهند که 
گالبى حاوى ماده 
معدنى کمیابى به 
نام برن است که 
احتماالً مى تواند به 
بهبود فعالیت هاى 
الکتریکى مغز کمک 
کند.

از آنجا که گالبى قند خون را به  تدریج افزایش مى دهد، از 
افت و خیزهاى شدید قند خون و در نتیجه احساس گرسنگى 
ناگهانى جلوگیرى مى کند. استفاده از مواد غذایى که نمایه 
گلیسمى پایینى دارند در رژیم هاى کاهش وزن بسیار مناسب 
است زیرا جلوگیرى از گرسنگى شدید و زودهنگام یکى از 
مشکالتى است که باید در رژیم هاى کاهش وزن بر آن غلبه 
کرد.
نمایه گلیسمى گالبى خام و تازه 36 است که یکى از 
پایین ترین نمایه هاى گلیسمى در بین میوه هاست.از طرفى، 
الیاف گیاهى موجود در گالبى نیز با پر نگه داشتن معده براى 
مدت طوالنى به جلوگیرى از پرخورى و احساس گرسنگى 
مکرر کمک مى کنند.
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گالبى داراى نمایه گلیسمى پایینى است و براى افراد 
دیابتى مفید است. گالبى باعث افزایش شدید سطح قند 
خون نمى شود و براى جذب آن ترشح مقدار کمى انسولین 
کافى است. از این رو مى توان گفت این میوه براى حفظ 
سطح قند خون در مبتالیان به دیابت وابسته و غیر وابسته 
به انسولین بسیار مفید است.

همانطور که اشاره شد کربوهیدرات موجود در گالبى به 
آهستگى آزاد مى شود و در نتیجه این میوه یک میان وعده 
ایده ال براى ورزشکاران و افرادى است که فعالیت هاى 
فیزیکى سنگین انجام مى دهند. الزم به ذکر است که 
مصرف گالبى 2 تا 4 ساعت قبل از شروع فعالیت و در 
زمان استراحت و بازتوانى بین تمرینات ورزشى بهترین 
اثربخشى را خواهد داشت.

گالبى حاوى مقادیر 
فراوانى فیبر محلول 
است که به تنظیم 
سطح کلسترول
 خون کمک

 مى کند. از این رو گالبى 
یک میان وعده مناسب 
براى افراد 
مبتال به کلسترول 
باالباالست.
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وارد شدن به فصل تابستان و گرما، معموًال با افزایش مصرف انواع 
خوراکى هاى سرد همراه است. یکى از این خوراکى ها، کیک بستنى 
است. کیک بستنى، از دو جزء که شامل کیک اسفنجى 

یا بیسکویت و بستنى باشد، تشکیل شده است. 
هر دو جزء از این دسر جذاب، هم داراى شیرینى و هم 
داراى چربى هستند. به همن دلیل هم مصرف حجم 
پایینى از کیک بستنى، کالرى تقریبًا زیادى به بدن 
مى رساند. از آنجایى که کالرى کیک بستنى باالست و 
مصرف یک برش از آن مى تواند به سرعت بر اشتهاى 
افراد تأثیر بگذارد، بنابراین دو توصیه در مورد مصرف 

آن براى افراد چاق یا الغر، وجود دارد:
توصیه اول، به افراد مبتال به اضافه وزن اســت. 
اصًال الزم نیســت که این افراد، میل خود را به 
خوردن این دسر، سرکوب کنند و نوعى 
ولع براى خودشان به وجود بیاورند. افراد 
مبتال به اضافه وزن باید در صورت تمایل 

به مصرف کیک بستنى، آن را حدود نیم ساعت پیش از صرف وعده 
اصلى غذایى خود مصرف کنند تا با تأثیرى که این دسر شیرین بر 
کاهش اشتها مى گذارد، میل به غذا خوردن شــان کمتر شود و در 

نهایت، پرخورى نکنند.
این در حالى است که به افراد الغر یا بچه هاى الغر و بدغذا توصیه 
مى شود که دسرهایى مانند کیک بستنى را حداقل 2 ساعت بعد از 
صرف وعده هاى اصلى غذایى بخورند تا اشتهاى آنها براى خوردن 
غذاى اصلى و دریافت کالرى مورد نیاز روزانه، سرکوب نشود. ضمن 
اینکه افراد الغر مى توانند کیک بســتنى را حدود 3 ساعت پیش از 
صرف وعده هاى اصلى غذایى هم به عنوان میان وعده مصرف کنند. 
نکته قابل توصیه دیگر درباره کیک بستنى این است که تا حد ممکن، 
حجم میوه ها در این دسر را باال ببرید و از افزودن شکر یا چربى اضافى 
به آن خــوددارى کنید. اگر مى خواهید از بیســکوئیت ها به عنوان 
پایه کیک کمک بگیرید، مى توانیــد کم کالرى ترین و پرفیبرترین 
بیســکوئیت ها مانند بیسکوئیت هاى ســبوس دار را براى این کار 

انتخاب کنید.

و ى

حرکات شنا
مدل هاى مختلف شــنا، انرژى هاى متفاوتى مى طل

وارد شدن به فصل تابستان و گرما، مع
خوراکى هاى سرد همراه است. یکى از
است. کیک بستنى، از دو ج
یا بیسکویت و بستنى باش
هر دو جزء از این دسر جذ
داراى چربى هستند. بهه
پایینى از کیک بستنى،
کمى رساند. از آنجایى که ک ک ا آ ا ا
مصرف یک برش از آنم
رررررررررررارد، بنابرای افراد تأثیر بگذ
آن براى افراد چاق یا الغ
توصیه اول، به افراد
اااااااصًال الزم نیســت
خوردن این

ولع براى خو
مبتال به اض

در تابستان کیک بستنى بخوریم؟
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آآنجا که گالبى ق قند خون را به  تدریج افزایشاز
دقند خون و در نتیجه احساافت وخیزهاى شدید
ى مى کند. استفاده از مواد غذناگههانى جلوگیرى
د در رژیم هاى کاهشوزنبگلیسمىى پایینى دارند

ى از گرسنگى شدید و زودهاستت زیرا جلوگیرى
 باید در رژیم هاى کاهش وزمشککالتىاست که

ىحاوى مقادیر گالبى
انى فیبر محلول فراوا
ستکه به تنظیم اس
سطح کلسترولس

 خون کمک
ا اینرو گالبى مى کند.  از
ن وعده مناسب یک میان

براى افراد 
تال به کلسترول مبت

باالباالست.
ون 

ل خ
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ى و
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گ

خس خس 
سینه کودکان 
نشانه چیست؟

تخصص دکتر لیــدا عطارد،  فــوق 
آلرژى و ایمونولوژى درباره خس خس 
سینه در دوره شیرخوارگى گفت: شمار 
بسیارى از شیرخواران ما به خس خس 
سینه مبتال مى شوند و خانواده ها را این 
مســئله نگران مى کند که کودکشان 
مبتال به آســم یا بیمــارى هاى جدى 
دیگرى باشــد. وى با بیان اینکه علل 
خس خس ســینه در دوره شیرخوارگى 
بسیار متنوع اســت، افزود: شایع ترین 
آن عفونت هاى ویروســى اســت که 
در فصل ســرما شایع اســت. عالوه بر 
آن، موارد دیگرى هــم مى تواند ایجاد 
خس خس ســینه کند، از جمله وجود 
مشکالت فیزیولوژیکى دستگاه گوارش 
شیرخوارانى که مبتال به ریفالکس معده 
هستند و خس خس سینه در این گروه از 

شیرخواران، بسیار شایع است.
این فوق تخصص آلرژى و ایمونولوژى 
گفت: علت دیگر، ابتال به بیمارى هاى 
قلبى است به خصوص مواردى که خیلى 
شدید نیست و با مراجعه به پزشک براى 
یافتن علت خس خس سینه، تشخیص 

داده مى شود.
وى در خصوص تشــخیص آســم و

 آســیب هاى تنفســى در کودکان زیر 
یکســال بیان کرد: اینکه بتوانیم آسم 
یا آســیب هاى تنفســى در نوزادان و 
شیرخواران زیر یکســاله را به درستى 
تشخیص دهیم، تردید است مگر شواهد 

بسیار جدى و قوى در دست باشد.
عطارد در پایان اظهارداشــت: بنابراین 
خانواده ها بــا مراجعه به پزشکشــان 
مى تواننــد از علت خس خس ســینه 
فرزندشــان آگاه شــوند و براى درمان 

آن اقدام کنند.

روزى 
چند قاشق عسل 

بخوریم؟

سعیده ســیف هاشمى، عضو 
کمیته تخصصى صنایع غذایى انجمن مدیریت 

کیفیت ایران  با تأکید بر وجود مقادیر قابل توجهى از انواع قند ها 
در عسل اظهار داشت: این عصاره شیرین منبعى غنى از اقسام قند ها به ویژه گلوکز 

و ساکاروز است به گونه اى که 14 الى 18 درصد آن را آب، 2 درصد را سایر مواد و بین 75 الى 
86 درصد عسل را قند تشکیل مى دهد.

وى در خصوص مصرف عسل به ویژه در رژیم هاى الغرى و دیابتى بیان کرد: بسیارى از افراد فکر 
مى کنند مصرف زیاد عسل به علت داشتن قند طبیعى بالمانع است، در حالى که مقادیر خیلى کمى 
از این عصاره حاوى کالرى و انرژى خیلى زیادى است و به هیچ عنوان زیاده روى در مصرف آن 
براى دیابتى ها و افراد داراى رژیم هاى الغرى توصیه نمى شود، بنابراین بهترین روش مصرف در 

عموم افراد، استفاده روزانه یک تا دو قاشق مربا خورى از عسل است.
عضو کمیته تخصصى زنبور عسل ســازمان نظام دامپزشــکى در مورد یکى از اشتباهات رایج 
مصرف عسل گفت: متأسفانه برخى افراد عالقه زیادى به شیر عسل داغ، چاى عسل داغ و یا سرو 
نوشیدنى هاى داغ با عسل به ویژه در ساعات اولیه صبح دارند در حالى که این کار با گذر زمان به 

راحتى جانشان را نشانه مى گیرد.
وى یادآور شد: افرادى که به مصرف نوشیدنى هاى داغ با عسل عالقه دارند باید بدانند که نباید 
عسل را در نوشــیدنى هاى با حرارت بیش از 40 درجه سانتیگراد مخلوط کنند، زیرا دماى باالى 
عسل منجر به تولید و فعال شدن سمى موســوم به HMS مى شود که اثر فورى ندارد و به 
مرور زمان در کبد ته نشین شده و سالمتى فرد را باخطرى جدى مواجه مى کند که 

دماى شیر یا چاى یا هر نوشیدنى دیگرى که قرار است عسل به آن 
اضافه شود، باید نیمه گرم یا ولرم باشد و از این دما 

باالتر نباشد.
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مدیر روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان اردبیل از پافشارى مدیر 
کل این اداره براى ورود بانوان به ســالن هاى ورزشى حرف مى زند و 
مى گوید:در  جلساتى که داشتیم قرار شــد دویست سیصد خانم براى 
مسابقات انتخابى والیبال قهرمانى جهان به ســالن بیایند اما مدیرکل 
مخالفت کرد و گفت اگر قرار است کسى بیاید هفتصد هشتصد تماشاچى 
بانو به سالن بیایند و در سکوى غربى سالن حســین رضازاده بنشینند 
چراکه ورودى هاى سکوى آنها جداســت. حسنى ادامه داد:البته بانوان 
براى تماشاى تمرین هم مى آمدند. دو ماه پیش در رقابت هاى امیدهاى 
آسیا، بانوان براى تماشاى تمرین مشکلى نداشتند اما بعد براى بازى ها 
اجازه ورود ندادند. حتى بانوان پشت در سالن هم تجمع کردند اما جواب 
نداد. اما این بار با حمایت استاندار ورزش دوست این اتفاق افتاد و بانوان 

بدون هیچ مشکلى راهى سالن شدند.

على دایى در پاسخ به سئوالى درباره اظهارات میناوند علیه منصوریان و رحمتى گفت: 
«هر کسى مسئول اعمال و گفتار خودش است. من نمى توانم روى این مسئله نظرى 
بدهم اما عکس العمل هاى زشــتى که در فضاى مجازى به من نشان دادند، اصًال 
شایسته فرهنگ ما ایرانى ها نیست. در هیچ جاى دنیا چنین چیزى را نمى بینید. اگر 
آقاى میناوند نظر خودش را گفته و متأسفانه استقاللى ها توهین تلقى اش کرده اند، 
چه ربطى به خانواده و پسرش دارد؟ مهرداد نباید اینگونه صحبت مى کرد. گزارشگر 
اصرار مى کند که میناوند صحبتى بکند، چرا گردن مهرداد مى اندازید؟ من مطمئنم 
که او قصد توهین نداشته و تنها چون شوخ طبع است این حرف را زد. چرا گزارشگر 
این همه اصرار مى کند؟ اصًال کار درستى نبود و پاسخ استقاللى ها هم در فرهنگ 
ما مورد قبول نیست. اگر میناوند حرفى زده با خود او کار داشته باشید، به خانواده اش 

چه کار دارید؟»

زنان چگونه مسابقات زنان چگونه مسابقات 
والیبال را از نزدیک دیدند والیبال را از نزدیک دیدند 

تقصیرتقصیر
 گزارشگر بود!  گزارشگر بود! 

در حالى که همــه خبرگزارى ها از دعوت حاج صفى و شــجاعى به تیم 
ملى خبر مى دادند، این خبر چند ســاعت بعد توســط فدراسیون فوتبال 

تکذیب شد.
مسعود شجاعى، کاپیتان تیم ملى واحسان حاج صفى دوبازیکنى هستند 
که خبرمحرومیتشان ازبازى هاى تیم ملى طى دو هفته قبل حاشیه هایى 
زیادى را به وجود آورد.  آنها پــس ازاینکه در یونان و در لباس پانیونیوس 
مقابل تیمى از رژیم صهیونیستى قرار گرفته بودند توسط داورزنى، معاون 
وزیر ورزش، از حضوردر تیم ملى محروم اعالم شدند. البته محرومیت دو 
بازیکن عضو فدراسیون فوتبال توســط مقام دولتى دخالت آشکار دولت 
در وظایف فدراسیون فوتبال به حســاب مى آمد و همچنین محرومیت 
بازیکنان به دلیل مسائل سیاســى دلیل دیگرى بود براى فیفا که به این 

مسئله حساس شود. 
اگر محرومیت این بازیکنان از بازى هاى ملى تأیید مى شد به همین دو 
دلیل فدراسیون فوتبال از کلیه فعالیت هایش محروم بود بااین همه نامه 
پرسشگر فیفا از فدراسیون فوتبال ایران جوابى شفاف داشت و آن محروم 

نبودن شجاعى و حاجى صفى ازحضوردر تیم ملى است.  البته همان زمان 
هم مى شد حدس زد که نامه فدراســیون فوتبال لزومًا به  معنى حضور 

بازیکنان در اردوى تیم ملى نیست. 
روزهاى پایانى هفته گذشــته اما خبرگزارى ها با  اطالع از فهرستى که 
«کارلوس کى روش» به فدراسیون براى دریافت ویزاى کره جنوبى ارسال 
کرده خبر ازدعوت بازیکنان مذکوربه تیم ملى دادند. این یعنى سرمربى 

تیم ملى ایران آنها را در فهرست تیم ملى قرار داده و فدراسیون برایشان 
درخواست ویزاى کره جنوبى کرده است. 

انتشاراین اخبار اما با تکذیب دعوت بازیکنان به تیم ملى همراه 
شد. تکذیبى که شاید حاصل فشــارهاى مختلف به فدراسیون 

فوتبال باشد. 
بااین همه مى توان مطمئن بود که کى روش نام این دو بازیکن را 

در فهرست قرار داده است اما اینکه در نهایت چه اتفاقى مى افتد را 
باید در روز اعالم نام بازیکنان دید. شاید فشارها فدراسیون رامجبور 

به عکس العمل کند اما کى روش بعید است.

نصف جهان   اشک هاى مهاجم پرسپولیس در پایان بازى تیمش مقابل سیاه جامگان 
در رختکن جنجال برانگیز شده است. 

بنابراین گزارش، پس از تعویض على علیپور با «گادوین منشا» در دقیقه 65، هواداران 
پرسپولیس شروع به تشویق مهاجم نیجریه اى خود کردند. با توجه به اتفاقات اخیر و 
حاشیه هاى به وجود آمده مبنى بر اینکه بازیکنان پرسپولیس به منشا پاس نمى دهند، 
این تشــویق ها معنادار هم بود. پس از صحنه اى که طارمى مى توانست به هم تیمى 
نیجریه اى خود پاس بدهد و تصمیم گرفت خودش به توپ ضربه بزند، تشویق هاى 

هواداران بیشتر هم شد تا فشار روى طارمى بیشتر شود.
با این حال این پایان ماجرا نبود و زمانى که مهدى طارمى قصد رفتن به سمت رختکن را 
داشت، برخى هواداران به این بازیکن فحاشى کردند که تمام این اتفاقات باعث ناراحتى 

او و اشک ریختن مهاجم پرسپولیس در رختکن شد.
این اتفاق به ادعاى حسینى و ماهینى طبیعى نبوده و سر منشأ آن را مى شناسند. به گفته 
ماهینى لیدرها خط گرفته اند تا طارمى را تخریب کنند؛ مهاجمى که در هفته هاى گذشته 

چند بارى با بخش هایى از مدیریت باشگاه به مشکل خورده بود.
در همین باره خبرگزارى میزان نوشــت: صحبت از لیدرى است که از طرف یکى از 
مدیران باشگاه خط گرفته تا به مهدى طارمى در پرسپولیس فحاشى شود. براى پیدا 
کردن نام این مدیر هم گزینه هاى زیادى براى بازیکنان وجــود ندارد و تنها یکى از 
مدیران تأثیرگذار باشگاه اســت که در ماه هاى اخیر اختالفاتى با طارمى و مسلمان و 

بعضى دیگر از بازیکنان داشته است.

اصالً بیرانوند هم 30 گل بزند!
در همین حال مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به فارس گفت: بیچاره مهدى طارمى در 

رختکن گریه مى کرد، دو لیدر خط مى گیرند و به بازیکنى که آقاى گل شده و بهترین 
مهره تیم است، فحاشى مى کنند.

حسین ماهینى در پایان دیدار مقابل ســیاه جامگان، گفت: به مهدى طارمى فحاشى 
مى شود و ما در زمین بازى مى کنیم و این مسئله را مى شنویم. کر و کور نیستیم که این 
مسئله را نشنویم. تیم جلو است و این درست نیست که چند لیدر هوادران را تحریک 
کنند که به مهدى طارمى بهترین گلزن ما فحش دهند. طارمى دو سال آقاى گل شده 
است مگر مى شود به او فحش دهند. همه از این موضوع ناراحت هستیم. هیچ تیمى 
نمى تواند جلوى ما را بگیــرد و فقط خودمان مى توانیم ایــن کار را بکنیم. وى افزود: 
نمى دانم مشکل چیست. مگر مى شود لیدر خط بدهد و به بازیکن خودمان که دو سال 

آقاى گل شده فحاشى کنند. 
ماهینى در مورد اینکه آیا این مســئله ربطى به منشــا دارد، تصریح کــرد: کارى به 
منشا نداریم. او بازیکن ماست. منشا خوب باشــد ما خوب هستیم. همه به هم کمک 
مى کنیم. ما حاضریم طارمى 20 گل، منشــا 20 گل و اصًال علیرضا بیرانوند 30 گل 
بزند. براى ما فرقى نمى کند. همه ما پشــت هم هســتیم. به یک نفر ما توهین شود 
انگار به همه ما توهین شــده است. تیم در صدر جدول اســت و باید جلوى عربستان 
هم بازى کنیم. اینکه چرا لیدرها هواداران را در شــرایطى که جلو هســتیم تحریک 
مى کنند را نمى دانــم. لیدرهایى که باعث گریه طارمى شــدند را پیــدا مى کنیم و 
اجازه نمى دهیم شــرایط اینطور باقى بماند. مطمئن باشــید این شــرایط را درست 

مى کنیم.

واکنش مدیر کانون هواداران پرسپولیس 
حواشى و اتفاقات دیدار پرسپولیس و سیاه جامگان و از جمله گفته هاى ماهینى، واکنش 

مدیر کانون هواداران باشگاه پرسپولیس را هم به دنبال داشت. 
عباس اســماعیل بیگى در واکنش به صحبت هاى حســین ماهینى مبنى بر اینکه 
لیدرها باعث شدند شعارهایى علیه طارمى سر داده شود، به تسنیم گفت: نمى دانم این 
صحبت هاى مطرح شده بر چه اساسى است. حسین ماهینى این را بداند که لیدرهاى 
پرسپولیس همگى یکپارچه به دنبال موفقیت تیم محبوبشان هستند و هیچ موقع به 

خودشان اجازه نمى دهند حواشى روى سکوها ایجاد شود.
وى در ادامه افزود: در دقیقه 65 بازى زمانى که هواداران پرسپولیس یکپارچه به تشویق 
منشا که در حال ورود به میدان بود پرداختند ما لیدرها در همان لحظه طارمى را با شعار 
«مهدى آقاى گل» تشویق کردیم و او به سمت سکوها دست تکان داد. با این اوصاف 

نمى دانم چطور ماهینى که در زمین بوده تشخیص داده لیدرها شیطنت کردند!
مدیر کانون هواداران باشگاه پرســپولیس خاطر نشان کرد: 

هر زمانى که هواداران پرسپولیس بدون دخالت لیدرها 
منشا را تشــویق کردند متعاقب آن ما طارمى 

را هم تشــویق کردیم تــا او دلخور 
نشــده و حاشــیه اى ایجاد 

نشود. نمى دانم ماهینى 
بــا انتقــاد از لیدرها 
چــه خواســته اى 
داشته اســت. شاید 
ماهینــى بــه ایــن 

طریــق مى خواهد از 
همشــهرى اش طارمى 

حمایت کند، اما او مطمئن باشد ما لیدرها و هواداران پرسپولیس به دنبال موفقیت این 
تیم هستیم و هیچ موقع اجازه نخواهیم داد روى سکوها چند دستگى ایجاد شود و شعارها 

باعث اختالف بین بازیکنان شود.

 این بار هم «هیس»؟!
طارمى انتقادات تند سکوها را پیش از این هم دیده بود و در دیدار با الریان که پنالتى از 
دست داده بود با عالمت «هیس» به اعتراض ها پاسخ گفت. اما آن زمان او تنها مهاجم 
تأثیرگذار قرمزها بود. در واقع حضور و تشویق منشا در دیدار با سیاه جامگان دلیل اصلى 
ناراحتى طارمى بوده که باعث شده حتى نتواند از آمدن اشک هایش در رختکن جلوگیرى 
کند. باید دید برانکو که با چالش هاى مختلفى در رختکن پرسپولیس روبه رو است چه 
رفتارى برابر این اتفاق خواهد داشت. پرسپولیس در آستانه یکى از مهمترین دیدارهاى 
فصل خود برابر االهلى عربستان قرار دارد و آرامش از همه چیز براى این تیم 

واجب تر است.

آتیال حجازى درخصوص پخش بازى جنجالى سایپا و استقالل در برنامه 90 مى گوید: من دوست ندارم در مورد اتفاقات سال هاى گذشته 
صحبت کنم. من در آن مسابقه فیکس بودم ولى صبح روز بازى مصدوم شدم و حتى به اســتادیوم هم نرفتم. اگر در زمین مسابقه بودم و 
همه اتفاقات را مى دیدم آن وقت شرایط فرق داشت ولى به هر حال آنهایى که مى خواستند در مورد آن اتفاقات صحبت کرده اند و من دیگر 
نمى خواهم حرف خاصى بزنم. وى ادامه مى دهد: دست پدرم از این دنیا کوتاه است و من هم دنبال حاشیه و جنجال نیستم. این مسائل مربوط 

به سال هاى گذشته مى شود و االن دیگر نمى توان چیزى را عوض کرد. بهتر است که من هم صحبت خاصى انجام ندهم.
حجازى در مورد شرایط آن روزهاى استقالل مى گوید: بعد از اینکه استقالل، نایب قهرمان آسیا شد ما ابومسلم را شکست دادیم و سپس مقابل 
سایپا قرار گرفتیم که 3 بر یک هم جلو بودیم ولى در عین ناباورى سه گل دریافت کردیم و در نهایت شکست خوردیم. آقاى حاجیلو هم بعد از 
بازى، شب با پدرم تماس گرفت و گفت که باشگاه اعالم کرده که او دیگر سرمربى استقالل نیست. در واقع آقاى حاجیلو خبر برکنارى پدرم 
را داد.  آتیال حجازى تأکید مى کند: این خبر براى پدر من جالب بود. او ناراحت شده بود ولى واکنش خاصى نشان نداد ولى برایش عجیب بود 
که بعد از نایب قهرمانى استقالل در آسیا و همچنین قهرمانى در لیگ برتر( یکسال قبل از آن) در نهایت باشگاه چنین تصمیمى گرفته بود. 
آن زمان یادم مى آید که خیلى ها مى گفتند نایب قهرمانى آسیا مقام بدى است ولى از آن زمان تا حاال استقالل حتى نتوانسته به جمع چهار 

تیم آسیا هم راه پیدا کند.
حجازى: حجازى: 

حاجیلو خبر برکنارى پدرم را دادحاجیلو خبر برکنارى پدرم را داد

میثم مجیدى، مدافع سابق استقالل و صبا،با قرارداد 
تازه اى به الشــمال قطر ملحق شــده است. این تیم 

حضور در رقابت هاى دسته اول این  کشــور 
لیگ دارد و امســال براى صعود  بــه 
ســتارگان این کشــور با 
رقباى خود رقابت مى کند.

  میثم پس از امضاى قرارداد 
با این تیم، مى گوید: «این باشگاه 

به مدیر برنامه هایم پیشنهاد داد و مذاکرات خوبى 
داشتیم. وقتى به توافق رسیدیم من هم به قطر آمدم 

تا قراردادم را با الشمال امضا کنم. این اتفاق افتاد و در فصل جدید کنار 
این تیم خواهم بود. خیلى خوشــحالم که توانستم این قرارداد را ببندم و 
حس خوبى نسبت به آن دارد چراکه مى خواهم تجربه جدیدى را به دست 
بیاورم.» مجیدى اضافه مى کند: «دوست داشتم در خارج از ایران بازى 
کنم. درست است الشــمال در لیگ دسته اول قطر حضور دارد ولى این 
شانس را خواهیم داشت که امسال بتوانیم به لیگ ستارگان برسیم. در 
این صورت براى من هم اتفاق خیلى خوبى مى افتد. به قطر آمده ام که 

پیشرفت کن و مطمئنم این اتفاق مى افتد.»
ولى انگیزه هاى مالى او چقدر بوده است؟ خودش در این باره توضیح 
مى دهد: «بیشتر از اینکه دنبال پول باشم دوست داشتم در خارج از 
ایران بازى کنم و تجربه جدیدى به دست بیاوریم. در قطر امکانات 
فوتبال بسیار خوب است و آنها براى جام جهانى سرمایه گذارى 
زیادى کرده اند. امیدوارم بتوانم از این فرصت اســتفاده کنم. 
هدف الشمال امسال رسیدن به لیگ ســتارگان قطر است و 
فکر مى کنم بتوانیم با تالش به این هدف برسیم.» مجیدى 

حرف هــاى خــود را اینطــور تمام مــى کند: 
«مى خواهم از همه باشگاه هایى که به من 
لطف داشتند و پیشنهاد دادند تشکر کنم 
ولى من هدفم بــازى در خارج از 

ایران بود.»

در حالى
ملىخبر
تکذیبش
مسعود ش
که خبرمح
زیادى را
مقابل تیم

وزیر ورزش
بازیکن عض
در وظایف
ب بازیکنان
مسئله حس
اگر محروم
دلیل فدراس
پرسشگر ف

 مدافع سابق استقالل و صبا،با قرارداد 
ملحق شــده است. اینتیم ــمالقطر

حضور ى دسته اول این  کشــور 
لیگل براى صعود  بــه 
ن کشــور با 
بت مى کند.

مضاى قرارداد 
 گوید: «این باشگاه 

 هایم پیشنهاد داد و مذاکرات خوبى
 به توافق رسیدیم من هم به قطر آمدم 

 الشمال امضا کنم. این اتفاق افتاد و در فصل جدید کنار 
م بود. خیلى خوشــحالم که توانستم این قرارداد را ببندم و 
بتبه آن دارد چراکه مىخواهم تجربهجدیدى را بهدست 
دى اضافه مى کند: «دوست داشتم در خارج از ایران بازى 
ست الشــمال در لیگ دسته اول قطر حضور دارد ولى این 
هیم داشت که امسال بتوانیم به لیگ ستارگان برسیم. در 
ى من هم اتفاق خیلى خوبى مى افتد. به قطر آمده ام که 

 مطمئنم این اتفاق مى افتد.»
ى مالى او چقدر بوده است؟ خودش در این باره توضیح 
خارج از شتر از اینکه دنبال پول باشم دوست داشتم در
م و تجربه جدیدى به دست بیاوریم. در قطر امکانات 
خوب است و آنها براى جام جهانى سرمایه گذارى 
د. امیدوارم بتوانم از این فرصت اســتفاده کنم. 
 امسال رسیدن به لیگ ســتارگان قطر است و 
بتوانیم با تالش به این هدف برسیم.» مجیدى 

ى خــود را اینطــور تمام مــى کند: 
هم از همه باشگاه هایى که به من
داشتند و پیشنهاد دادند تشکر کنم 
ولى من هدفم بــازى در خارج از 

ایران بود.»

باالخره به تیم ملى دعوت شدند یا نه ؟!

در هفته چهارم لیــگ برتر، تیم اکبــر میثاقیان بــاز هم مقابل 
پرسپولیس موفق عمل کرد.

تیم هاى اکبر میثاقیان معموًال گربه سیاه تیم هاى بزرگ هستند 
که گاهى اوقات در تقابل با تیم هاى آماده لیگ به راحتى تسلیم 
نمى شوند و چه بسا آنها را مغلوب مى کند. میثاقیان براى چندمین 
بار در سالیان اخیر ترمز تیم هایى را که در مسیر کسب نتایج خوب 
قرار داشتند، کشید و آنها را متوقف کرد. حاال میثاقیان یک بار دیگر 
موفق به متوقف کردن تیمى شد که بدون شک بهترین تیم چند 
سال اخیر لیگ برتر بوده و اولین تیمى بود که در لیگ هفدهم از 

پرسپولیس امتیاز گرفت. 
میثاقیان با پنج پیروزى مقابل پرسپولیس در رده موفق ترین مربیان 
لیگ برترى در تقابل این تیم اســت؛ قلعه نویى و جاللى با هفت 
برد باالتر از میثاقیان قرار دارند. به لحاظ آمارى بردهاى میثاقیان 
مقابل پرسپولیس کمتر از تعداد باخت هاى اوست و در شش بازى 

هم مغلوب این تیم شده اســت. اما نکته مهم اینکه میثاقیان این 
نتایج را با تیم هاى متوســط رو به ضعیف کسب کرده و هیچگاه 
تیم و بازیکنان بزرگى را در اختیار نداشته تا با آنها مقابل پرسپولیس 
صف آرایى کند. جاللى با تیم هایى چون تراکتورسازى، پاس، سایپا 
و فوالد خوزستان در مقابل پرسپولیس به برترى رسیده است و یا 
امیر قلعه نویى با تیم هایى مثل استقالل، تراکتورسازى و سپاهان 

توانسته پرسپولیس را مغلوب کند.
اکبر میثاقیان با هفت تیم از شــش اســتان مختلف (آذربایجان 
شرقى، خوزستان، خراسان رضوى، هرمزگان، تهران و مازندران) 
در برابر پرسپولیس حاضر شده که شــاخص ترین آنها ابومسلم 
بود. تیم هاى اکبــر میثاقیان به دلیل عدم برخــوردارى از منابع 
مالى و انسانى گسترده، همواره در معرض ســقوط قرار داشته و 
یا سقوط کرده اند. گفتنى است تمام تیم هایى که میثاقیان با آنها 
مقابل پرســپولیس بازى کرده، همگى به دسته پایین تر سقوط 

کردند. بدون شک این مربى
نمى توانــد گزینه هاى 
متعددى بــراى انتخاب 

بازیکنان یا تاکتیک تیمش 
داشته باشد. از این رو به دنبال ساده ترین 

و شاید تنها راه ممکن براى کسب حداقل 
امتیاز از بازى مقابــل تیم هاى 

بزرگ داشته باشد. بنابراین، 
شاید میثاقیان هم بازى با 
چنین سیســتمى را واقعًا 
دوست نداشــته باشد اما 
مربى همانطور که خودش بارها  گفته 

در چنین تیم هایى به دنبال راهى براى کسب 
حداقل امتیاز است.

داشت، برخى هواداران به این بازیکن فحاشى کردند که تمام این اتفاقات باعث ناراحتى 
او و اشک ریختن مهاجم پرسپولیسدر رختکن شد.

این اتفاق به ادعاى حسینى و ماهینى طبیعى نبوده و سر منشأ آن را مى شناسند. به گفته 
ماهینى لیدرها خط گرفته اند تا طارمى را تخریب کنند؛ مهاجمى که در هفته هاى گذشته 

چند بارى با بخش هایى از مدیریت باشگاه به مشکل خورده بود.
در همین باره خبرگزارى میزان نوشــت: صحبت از لیدرى است که از طرف یکى از 
مدیران باشگاه خط گرفته تا به مهدى طارمى در پرسپولیس فحاشى شود. براى پیدا 
کردن نام این مدیر هم گزینه هاى زیادى براى بازیکنان وجــود ندارد و تنها یکى از 
مدیران تأثیرگذار باشگاه اســت که در ماه هاى اخیر اختالفاتى با طارمى و مسلمان و 

بعضى دیگر از بازیکنان داشته است.

0اصالً بیرانوند هم 30 گل بزند!
در همین حال مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به فارس گفت: بیچاره مهدى طارمى در 

آقاى گل شده فحاشى کنند. 
اینکه آیا این مســئله ربطى به منشــا دارد، تصریح کــرد: کارى به  ماهینىدر مورد
منشا نداریم. او بازیکن ماست. منشا خوب باشــد ما خوب هستیم. همه به هم کمک 
0 گل و اصًال علیرضا بیرانوند 30 گل  0 گل، منشــا 20 0مى کنیم. ما حاضریم طارمى 20
بزند. براى ما فرقى نمى کند. همه ما پشــت هم هســتیم. به یک نفر ما توهین شود 
انگار به همه ما توهین شــده است. تیم در صدر جدول اســت و باید جلوى عربستان 
هم بازى کنیم. اینکه چرا لیدرها هواداران را در شــرایطى که جلو هســتیم تحریک 
مى کنند را نمى دانــم. لیدرهایى که باعث گریه طارمى شــدند را پیــدا مى کنیم و 
اجازه نمى دهیم شــرایط اینطور باقى بماند. مطمئن باشــید این شــرایط را درست 

مى کنیم.

واکنش مدیر کانون هواداران پرسپولیس 
حواشى و اتفاقات دیدار پرسپولیس و سیاه جامگان و از جمله گفته هاى ماهینى، واکنش 

نمى دانم چطور ماهینى که در زمین بوده تشخیص داده لیدرها شیطنت کردند!
مدیر کانون هواداران باشگاه پرســپولیس خاطر نشان کرد: 

هر زمانى که هواداران پرسپولیس بدون دخالت لیدرها
منشا را تشــویق کردند متعاقب آن ما طارمى 

را هم تشــویق کردیم تــا او دلخور 
نشــده و حاشــیه اى ایجاد

نشود. نمى دانم ماهینى 
بــا انتقــاد از لیدرها 
چــه خواســته اى 
داشته اســت. شاید 
ماهینــى بــه ایــن 

طریــق مى خواهد از 
همشــهرى اش طارمى 

کند. باید دید برانکو که با چالش هاى مختلفى در رختکن پرسپولیس روبه رو است چه 
رفتارى برابر این اتفاق خواهد داشت. پرسپولیس در آستانه یکىاز مهمترین دیدارهاى 
فصل خود برابر االهلى عربستان قرار دارد و آرامش از همه چیز براى این تیم 

واجب تر است.

اشک ها و لیدرهااشک ها و لیدرها
سکوها مهدى طارمى را با چشم گریان بدرقه کردند سکوها مهدى طارمى را با چشم گریان بدرقه کردند 

مدیر کانون هواداران: لیدرها حاشیه درست نمى کنندمدیر کانون هواداران: لیدرها حاشیه درست نمى کنندماهینى: درست نیست لیدرها تماشاچیان را تحریک کنند  ماهینى: درست نیست لیدرها تماشاچیان را تحریک کنند  

میثم مجیدى:براى 
پیشرفتم به قطر رفتم

گربه سیاهى به نام میثاقیانگربه سیاهى به نام میثاقیان
سرمربى سیاه جامگان دوباره ترمز یک تیم بزرگ را کشید سرمربى سیاه جامگان دوباره ترمز یک تیم بزرگ را کشید 

این مربى
نه هاى 
نتخاب   

ک تیمش 
 رو به دنبال ساده ترین

کن براى کسب حداقل
بــل تیم هاى 

د. بنابراین، 
بازى با  م
 را واقعًا 
اشد اما 
مربىش بارها  گفته 

ى به دنبال راهى براى کسب 
.
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خیلى وقت بود که خبر رسیده بود عبدا... ویسى و سیروس 
پورموسوى دیگر با هم آن ارتباط دوستانه همیشگى را ندارند. 
این دو نفر در لیگ پانزدهم همکارى و دوستى خوبى با هم 
داشتند به صورتى که نمى شد آنها را لحظه اى از هم جدا کرد 
اما در پایان فصل همه چیز عوض شــد. وقتى ویسى فهمید 
مســئوالن گروه ملى عالقه اى به همکارى با او ندارند، به 
اصفهان رفت و با سپاهان قرارداد رسمى امضا کرد تا 
این شانس به پورموسوى برسد که نفر اول 

کادرفنى یک تیم لیگ برترى باشد.
وقتــى پورموســوى هدایت 
اســتقالل خوزســتان را 
پذیرفت، با حمایت قاطع 
ویســى مواجه شد. به 
صورتى که ویســى 
ظاهــراً در صحبتى 
که با پورموســوى 
داشت گفته بود به 
خاطر او هیچ کدام 
بازیکنــان  از 
ل  ســتقال ا
را  خوزســتان 
بــه اصفهــان 
 . د نمى بــر

پورموســوى هم روى حرف او حســاب باز کرده بود اما از این صحبت یک 
روز هم نگذشت که «موسى کولیبالى» راهى سپاهان شد. بعد از  آن هم خبر 
رسید ویسى به عنوان سرمربى سپاهان، به دنبال جذب محمد طیبى و حسن 
بیت سعید است که این بازیکنان به دالیلى ترجیح دادند در اهواز بمانند. به هر 
حال این کدورت ها از ابتداى فصل شانزدهم به وجود آمد و بعد از آن در نیم 

فصل و زمانى که جالل عبدى به سپاهان رفت، بیشتر هم شد.
 این مسئله ادامه داشت تا اینکه سیروس پورموسوى به فوالد خوزستان رفت. 
پورموسوى هم کار ویسى را انجام داد و بازیکنان شاخص استقالل خوزستان را 
با خود به فوالد برد. همین اتفاق باعث ناراحتى ویسى هم شد تا کار به مصاحبه 
بکشد. هم ویسى و هم پورموسوى یکى دو  بار به انتقاد از همدیگر پرداختند اما 
سعى کردند حرمت دوستى را هم نگه دارند و اجازه ندهند مسئله حاد شود. این 
روند ادامه داشت تا اینکه ویسى و پورموسوى در مراسم یادبود شهید محسن 
حججى همدیگر را دیدند. آنها قبل از اینکه به انتقاد از هم بپردازند، همدیگر را 

در آغوش کشیدند تا دلخورى هاى گذشته را به فراموشى بسپارند.
سیروس پورموسوى، سرمربى فوالد خوزستان در مورد اختالفاتى که بین او و 
ویسى به وجود آمده بود و البته رویارویى آنها در مراسم یادبود شهید حججى، 
مى گوید: «همه مربیان و پیشکسوتان خوزستانى در این مراسم حضور یافتند. 
چند روز قبل، بعد از کسب پیروزى مقابل سیاه جامگان، ویسى محبت کرد 
پیامک تبریکى برایم فرستاد و من هم متقابًال برایش آرزوى موفقیت کردم. 
امیدوارم استقالل خوزستان در لیگ هفدهم موفق باشد. ما در شروع، کارمان 
بسیار سخت بود و استقالل خوزستان هم مشکالت خودش را داشت به همین 
خاطر چند روزى کمتر فرصت ارتباط داشتن، پیدا کردیم. حضور در این مراسم 

باب خیرى شد تا مقابل در، با ویسى روبه رو شوم.»

 نکته جالب این است که پورموسوى منکر اختالف با ویسى نمى شود: «اگر 
بخواهم واقعیت را بگویم بله ما مدتى با هم اختالف داشتیم. سوءتفاهم هست. 
ویسى از من گله کرد و به او گفتم بیش از هرکسى با اخالق من آشناست چراکه 
سه سال در استقالل خوزستان کنارش بودم و زمانى که به اصفهان رفت به 
صورت تلفنى دایم ارتباط داشتیم. متأسفانه این وسط برخى دوستان شیطنت 
کردند که البته خود ما هم به دلیل نداشتن ارتباط مستقیم مقصر بودیم. این 
وسط برخى شیطنت ها انجام شد و بحث هایى را به وجود آوردند که حقیقت 
نداشت. از طرف خودم مى گویم که این بحث به هیچ وجه صحت نداشته. این 
اختالف از جذب پیمان شیرزادى آغاز شد. شیرزادى جزو لیست نفرات ما بود 
و همه دوستان این مسئله را مى دانستند چراکه من در این مورد با این دوستان 
مشورت کرده بودم. اینکه چرا وقتى شــیرزادى به فوالد آمد مقابل ما جبهه 
گرفته شد دیگر مهم نیست، از این به بعد باید مثل گذشته به دوستى مان ادامه 

دهیم تا این دوستى منجر به رشد فوتبال خوزستان شود.» 
اما برخالف ســرمربى فوالد، عبدا... ویسى، ســرمربى استقالل خوزستان 
عالقه اى ندارد بگوید اختالفى با پورموســوى داشت: « با پورموسوى قهر 
نیستیم، پورموسوى دستیار و کمک من در اســتقالل خوزستان بود و واقعًا 
انسان خوبى است. ما سال قبل از یکدیگر جدا شــدیم و اینطور نیست که 
با هم قهر کرده باشــیم. در این بین حرف هایى زده شد که به او گفتم دیگر 
باید مستقیم صحبت کنیم. پورموسوى را دوست دارم، هر دوى ما نماینده 
خوزستان هستیم و باید پشت یکدیگر باشیم. ما باید با هم صادق باشیم و اگر 
کسى مى خواهد اختالفى بیاندازد نباید اجازه دهیم این وسط موش بدواند. ما 
باید حرفى که داریم را به طور مستقیم بزنیم و اجازه ندهیم کسى حرف ببرد و 

یا اینکه حرف بیاورد.»

مـــوش دوانـــى!
در حاشیه قهر و آشتى عبدا... ویسى و سیروس پورموسوى

خیلى وقت بود که خبر رسیده بود عبدا... ویسى و سیروس 
پورموسوى دیگر با هم آن ارتباط دوستانه همیشگى را ندارند. 
ایندو نفر در لیگ پانزدهم همکارى و دوستى خوبى با هم
داشتند به صورتىکه نمى شد آنها را لحظه اى از همجدا کرد

اما در پایان فصل همه چیز عوض شــد. وقتى ویسى فهمید 
مســئوالن گروه ملى عالقه اى به همکارى با او ندارند، به 
اصفهان رفت و با سپاهان قرارداد رسمى امضا کرد تا 
این شانس به پورموسوى برسد که نفر اول 

کادرفنى یک تیم لیگ برترى باشد.
وقتــى پورموســوى هدایت 
اســتقالل خوزســتان را 
پذیرفت، با حمایت قاطع 
ویســى مواجه شد. به

صورتى که ویســى 
ظاهــراً در صحبتى 
که با پورموســوى 
داشت گفته بود به 
خاطر او هیچ کدام 
بازیکنــان  از 
ل  ســتقال ا

خوزس

پورموســ
روز هم نگ
رسید ویس
بیت سعید
حال اینک
فصل و زم
 این مسئله
پورموسوى
با خود به ف
بکشد. هم
سعى کردن
روند ادامه
حججى ه
در آغوش
سیروس پ
ویسى بهو
مى گوید:«
چند روز ق
پیامک تبر
امیدوارم اس

مـــ
در حاشیه

ن ر روع ر قب و م ی ر ن وز ل
کسى مى خواهد اختالفى بیاندازد نباید اجازه دهیم این وسط موش بدواند. ما 
باید حرفى که داریم را به طور مستقیم بزنیم و اجازه ندهیم کسى حرف ببرد و

یا اینکهحرفبیاورد.»

خت بود و استقالل خوزستان هم مشکالت خودش را داشت به همین
 کردیم. حضور در این مراسم

«

ل
را  ســتان 

رم و ی
بسیار سخ

نشست خبرى «برانکو ایوانکوویچ»، سرمربى تیم پرسپولیس پس از بازى این تیم، محل درگیرى لفظى این مربى و یکى از خبرنگاران بود.
داستان پیوستن آدام همتى به پرسپولیس به سبب معروف بودن پدربزرگ این بازیکن(سعید راد)، کمى فراتر از جذب یک بازیکن زیر 21 سال بود و حواشى 
این خرید همچنان هم ادامه دارد. پس از چند جمله کنایه دار گزارشگر بازى، این بار نوبت یک خبرنگار بود که درخصوص نوه سعید راد، بازیگر معروف سینما 
از برانکو سئوال کند. سرمربى کروات تیم پرسپولیس در پاسخ به این شیطنت گفت:«این سئوال به دلیل این نیست که پدر بزرگ او هنرپیشه  معروفى است؟ 
پدر و مادر این بازیکن ایرانى هستند اما چرا از احسان پورحسینى نمى پرسید؟ او هم یک نیمکت نشین بود. آدام مگر چه کرده و چه مشکلى دارد یا چه مشکلى 
ندارد؟ او هم حق دارد تا شــانس خود را امتحان کند و تالش کند. این سئوال بدجنسانه است، من که بچه نیستم. شــما جاى پسرم هستید و فکر مى کنید 

من احمقم.»
پس از این پاسخ، خبرنگار با کلمه ببخشید از برانکو معذرت خواهى کرد اما سرمربى تیم پرسپولیس گفت:« ببخشید ساده ترین جواب است. به جز آدام بازیکنان 
دیگرى هم روى نیمکت بودند. احسان پورحسینى روى نیمکت بود. چرا از او نپرسیدید؟ آیا آدام همتى را به عنوان بازیکن قبول دارید؟ بازى احسان پورحسینى 

را دیده اید؟ چرا از او سئوال نمى  کنید یا از "بشار رسن".»
برانکو در حالى این صحبت ها را بیان کرد که به شدت عصبانى بود.

   
باالنس هاى پشت سر هم و سریع «سرور جپاروف» و البته لذت خاصى که او از گل زده خودش برد خیلى ها را به واکنش و تعجب واداشت. مردى در 35 سالگى 
این همه آماده و آن همه شاد و پر انرژى؟ چطور ممکن است؟ پاسخ این پرسش را مى توانید در رختکن پیدا کنید، آنجا که جپاروف نه در فضاى مجازى که در 

کتاب غوطه ور است. در واقع جپاروف دنیاى دیگرى را تجربه مى کند، او آرام است و در حال مطالعه.
بازیکنان دیگر در آن دقایق که منتظر اتوبوس هستند یا لباس پوشیده اند و منتظر ورود به زمین چمن هستند تا خودشان را گرم کنند یا در اتوبوس و هواپیما و... 
همه در گوشى هاى موبایل سیر مى کنند اما جپاروف در حال مطالعه است. او جنس دیگرى دارد. در استقالل یک بازیکن دیگر هم بود که چنین فضایى داشت، 
«ساموئل» ملقب به الماس سیاه. او هم اهل کتاب بود و وقتى چنین نمى کرد در حال تمرکز بود. او موسیقى گوش مى کرد و قبل از بازى و گرم کردن خودش را 
به نزدیکى هاى چمن مى رساند و بازى را شبیه سازى مى کرد. اتمسفر ورزشگاه را ارزیابى مى کرد، زمین را نگاه کرده و تشویق هواداران را اندازه گیرى مى کرد. 

او حتى آبمیوه نمى خورد بلکه خود میوه را در ساکش حمل مى کرد و آن زمان که بازیکنان آبمیوه با قند مى خوردند او سیب مى خورد.
ساموئل هم نمونه کامل یک بازیکن حرفه اى بود و آرامش بى بدیلى داشت و اهل مطالعه بود. اکثر بازیکنان خارجى که به ایران مى آیند اینگونه نیستند، برخى 
بسیار حاشیه دارند، برخى بسیار بى ادبند اما جپاروف و ساموئل دنیاى دیگرى داشــتند و با وجود سن باال جزو بهترین هاى تیم خود بودند. زندگى سالم و البته 

کنترل شده را مى توانید در اینگونه بازیکنان ببینید. مى توانید تفاوت را در چنین بازیکنانى احساس کنید.

یک سئوال درباره نوه سعید راد!یک سئوال درباره نوه سعید راد! فوتبالیستى در دنیاى دیگرفوتبالیستى در دنیاى دیگر

خالد شفیعى، مدافع ایرانى اف.سى سئول کره جنوبى دوهفته 
پیش در یک بازى دوستانه براى تیمش گل زد. او بعد از رفتن 
به کره جنوبى مصدوم شد تا فرصت حضور در ترکیب ثابت 
را از دست بدهد هر چند که در حال حاضر شرایط خوبى دارد 
و امیدوار است که در ادامه بتواند براى تیمش به میدان برود. 
«ورزش سه» با شــفیعى در خصوص وضعیت خودش در 

فوتبال کره صحبت کرده است.
 مثل اینکه در یک بازى دوســتانه گل 

زدى؟
بله، بازى دوستانه با تیم دگو بود که یک گل زدم.
 مگر لیگ کره تعطیل است؟

بله، بازى هاى جام حذفى برگزار مى شــود و لیگ کره یک 
هفته تعطیل است. در این شرایط تیم ما یک بازى دوستانه 

با دگو انجام داد.
 لیگ کره 12 تیمى است ولى چرا تیم ها 
تا االن 26 بازى انجــام داده اند؟ مگر 

نباید با 22 بازى لیگ تمام شود؟
اینجا بعد از هفته بیســت ودوم، شــش تیم باالى جدول و 
همچنین شش تیم پایین جدول دوباره با هم بازى مى کنند تا 
تکلیف تیم قهرمان و تیم هاى سقوط کننده مشخص شود. 

اینجا با شرایط خاصى مسابقات انجام مى شود.
به نظر مى رسد تیمتان کار سختى براى 

قهرمانى در لیگ داشته باشد؟
ما در رده پنجم هســتیم و با تیم صدرنشین جدول 7 امتیاز 
فاصله داریم. تالش مى کنیم تا بتوانیــم به رده هاى باالتر 

صعود کنیم.
 چرا در ترکیب ثابــت خیلى کم بازى 

کردى؟
زمانى که به کره آمدم از لحاظ بدنى با دیگر بازیکنان کمى 

فاصله داشتم و به همین دلیل تمرینات 
ُپرفشارى انجام دادم. بعد از دو هفته بازى 
کردم که مصدوم شدم و این مصدومیت 
در زمان بــدى بود. با ایــن حال االن 
شرایط خوبى دارم و امیدوارم که بتوانم 

در ترکیب ثابت بازى کنم.
 فضاى رســانه هاى 
کره  در خصوص بازى 
ایران و کــره جنوبى 

چطور است؟
خب، ایــن بازى بــراى آنها اهمیت 
زیــادى دارد و کره شــدیداً تالش 
مى کند تــا ایــن بــازى را از ایران 
ببرد. آنها مى دانند که پیروز نشــدن 
در این مسابقه کارشــان را به شدت 
ســخت خواهد کــرد. با ایــن حال 
من امیــدوارم تیم ملى کشــورم در 
این بــازى برنــده از زمیــن بیرون 

بیاید.
خودت نتیجه را چطور 

پیش بینى مى کنى؟
فکر کنم ایــران یک بر صفــر کره را 

شکست دهد.
 در کــره مشــکل غذا 

ندارى؟
معموًال در خانه غذا مى خوریم و همسرم 

هم اینجاست. البته دلم براى اکثر غذاهاى 
ایرانى تنگ شده اســت خصوصًا کلم پلوى

 شیرازى!

 «کارلوس کى روش» پیش از ترك لیســبون 
پرتغال براى بازگشــت به تهران در گفتگویى با 
روزنامه پرتغالى «سول» شــرکت کرد. سرمربى 
پرتغالى تیم ملى ایران در این گفتگو، حرف هایى 
زده که شاید قبًال نشــنیده بودیم. از جمله اینکه 
او اعتراف کرده فوتبالیســت خوبى نبوده است! 

بخش هاى مهم حرف هاى او را بخوانید:
*بیش از هر چیــزى احترام برایم مهم اســت، 
احترام به زندگى ام، احترام به شخصیتم و احترام 
به کارى که مى کنم. بــه نظرم همه ما باید عزت 
نفس داشــته باشــیم و باید نگران این موضوع 

باشیم و بس.
*چند سال  از جام هاى جهانى جوانان در سال هاى 
1989 و 1991 – ســال هایى که کى روش تیم 
ملى فوتبال جوانان پرتغال را به قهرمانى جهان 
رســاند- مى گذرد؟ ما جام را با خود به شهر بِلم 
پرتغــال بردیم و رئیس فدراســیون پرتغال آن را 

تحویــل گرفــت و «واســکو 
دوگاما» (کاشــف پرتغالــى و اولین 

اروپایى که از طریق دریا به هند رسید) هم 
در راه هند بود. قرن ها پیش بود! امروز، ما نسلى از 

بازیکنان، مربیان، مدیران و به خصوص روزنامه نگارانى 
داریم که مى توانند ایــده  بدهند که کى روش چه کســى 

بوده است. وقتى در ســال 2008 هدایت تیم ملى پرتغال را 
بر عهده گرفتم، خیلى ها با خود فکر مى کردند که من دستیار 
«ســرالکس فرگوسن» هســتم و در واقع دســتیارى بیش

 نیستم.  
*دروازه بان خوبى نبودم. در واقع این پدربزرگم بود که اولین 
توپ را به من داد و من را با فوتبال آشنا کرد. او همیشه فوتبال 
بازى مى کرد. با این حال من مى خواســتم که در پست دفاع 
میانى بازى کنم. من فوتبالم را به عنوان مهاجم شروع کردم 
و کم کم یک پست یک پســت به عقب آمدم و در نهایت هم 

به نیمکت رسیدم!

بازیکن ایرانى باشگاه اف.سى سئول کره جنوبى

ایران با یک گل، کره را مى برد 
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ًا کلم پلوى

 «کارلوس کى روش» پیش از ترك لیســبون 
پرتغال براى بازگشــت به تهران در گفتگویى با 
روزنامه پرتغالى «سول» شــرکت کرد. سرمربى 
پرتغالى تیم ملى ایران در این گفتگو، حرف هایى 
زده که شاید قبًال نشــنیده بودیم. از جمله اینکه 
اعتراف کرده فوتبالیســت خوبى نبوده است!  او

بخش هاى مهم حرف هاى او را بخوانید:
*بیش از هر چیــزى احترام برایم مهم اســت، 
احترام به زندگى ام، احترام به شخصیتم و احترام 
به کارى که مى کنم. بــه نظرم همه ما باید عزت 
نفس داشــته باشــیم و باید نگران این موضوع 

باشیم و بس.
*چند سال  از جام هاى جهانى جوانان در سال هاى 
– ســال هایى که کى روشتیم 1991 1989 و

ملى فوتبال جوانان پرتغال را به قهرمانى جهان 
رســاند- مى گذرد؟ ما جام را با خود به شهر بِلم

پرتغــال بردیم و رئیسفدراســیون پرتغال آن را 

تحویــل گرفــ
دوگاما» (کاشــ
اروپایى که از ط
ق در راه هند بود.
بازیکنان، مربیان
داریم که مى تو
بوده است. وقتى
بر عهده گرفتم،
«ســرالکس فر

 نیستم.  
*دروازه بان خو
توپ را به من داد
بازى مى کرد. با
میانى بازى کنم
و کم کم یک پس
به نیمکت رسید

رد 

بودم!
وبى ن

اعتراف کى روش: فوتبالیست خ

بودم!
وبى ن

اعتراف کى روش: فوتبالیست خ

کنفدراســیون فوتبــال آســیا به 
فدراســیون ایران اعالم کرد محل 
برگزارى بازى پرسپولیس و االهلى 

تغییر کرده است.
بنابر اعالم کنفدراســیون فوتبال 
آســیا و با توجه به درخواســت 
فدراســیون فوتبال عمان دیدار 
رفــت پرســپولیس و االهلــى 
عربســتان از مرحله یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا روز 
سه شنبه 31 مرداد، ساعت 20و 30 
دقیقه به وقت تهران در ورزشــگاه 
سلطان قابوس شهر مسقط برگزار 

مى شود. 
گفتنى است، پیش از این محل بازى 
این دو تیم، ورزشــگاه سیب اعالم 

شده بود.

محل برگزارى محل برگزارى 
بازى پرسپولیس بازى پرسپولیس 

تغییر کرد!تغییر کرد!

 تمرین مشترك لژیونرهاى بالتکلیف در برلین

دژآگه و کریمى در انتظار قراردادهاى جدید
 اشکان دژآگه و على کریمى دو ستاره 
تیم ملى ایران بعــد از اتفاقاتى که 
در ماه ها و هفته هاى اخیر رخ داد 
تا با فسخ قرارداد از ولفسبورگ و 
دیناموزاگرب جدا شوند در شرایطى 
که هنوز براى فصل جدید تکلیف 
شــان روشــن نیســت در روزهاى 

گذشته کنار هم در برلین به صورت 
اختصاصى به تمریــن پرداختند تا از 

آمادگى بدنى دور نشوند.
این دو بازیکن که جــزو امیدهاى اصلى 

کارلوس کى روش در جام جهانى 2018 
روسیه محسوب مى شوند در حالى 

کنار هم در برلین تمرین مى کنند که مدیربرنامه هاى آنها در 
حال آخرین رایزنى ها با باشگاه هاى خواهان عقد قرارداد با 
این دو بازیکن هستند. دژآگه هم از لیگ دسته اول انگلیس 
پیشنهاد دارد هم از یکى دو باشگاه اتریشى و سوئیسى ضمن 
اینکه در خصوص على کریمى هم روایت هاى زیادى به گوش 
مى رسد. پدیده دو فصل گذشته سپاهان این روزها به سختى 
مورد توجه کرانچار و اصفهانى ها قرار دارد 
اما با وجود مذاکرات و پیشنهادات ارائه 
شده او از پاســخ دادن به سپاهانى ها 
طفره رفته چون هدف نخست او ماندن 
در اروپاست از همین رو پیشنهاداتى که از 
یک تیم دسته اولى در اسپانیا و یک تیم دسته 
دومى آلمان در اختیار دارد را در دستور کار قرار داده 

و امیدوار 
است در 
هفتــه 
ى  ر جا

تکلیفــش 
روشن شود.
تکلیفــش 
روشنشود.
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چهل تکه

مرد بى خانمان پس از اقدام انسان  دوستانه دختر جوان اعتراف 
کرد قصد داشت در همان روز به زندگى اش پایان دهد.

مرد بى خانمانى در گوشــه خیابان توجه «کیسى فیسچر»، 
دختر اهل «کنتیکت» آمریکا را جلب کرد. کیسى به سمت این 
مرد رفت و شروع به حرف زدن با وى کرد. مرد براى  کیسى 
شــرح داد چگونه هر روز براى زنده ماندنش تالش مى کند. 
سپس کیسى براى این مرد یک نان و یک فنجان قهوه خرید 
و در حالى که قصد داشت از او خداحافظى کند، این مرد تکه 

کاغذى به او داد. 
کیسى با انتشــار تصاویر و همچنین شرح داستان در صفحه 
فیسبوك خود نوشت: «بسیارى از افراد بى خانمان به کمک 
مالى ما نیازى ندارند. گاهى آنها نیاز دارند تا دردهایشــان را با 

کسى در میان بگذارند.»

2 پاى بریده شده از کشاله ران که احتماًال متعلق به یک زن 
است، در داخل یک سطل زباله در یکى از خیایان هاى شهر 

رم توسط یک خانم ایتالیایى کشف شد. 
پزشکى قانونى و پلیس علمى در حال تحقیقات در خصوص 
این کشف وحشتناك هســتند. در فیلم هاى به دست آمده 
در مجاورت این سطل زباله ممکن است تصویر فردى که 
باقیمانده هاى جسد را در سطل مى اندازد دیده شود. پلیس 
همچنین سطل هاى دیگر در مجاورت آن را کنترل کرده اما 

هنوز چیز دیگرى کشف نشده است. تحقیقات ادامه دارند.
در ایتالیا پدیده اى موســوم به «زن کشــى» وجود دارد و 
بر اســاس آمار در هر دو روز یک زن در این کشــور به قتل 
مى رسد. اغلب موارد قتل زنان در محیط خانوادگى و به دست 

همسرانشان به وقوع مى پیوندد.

«درسا نامور» ،کودك مبتال به بیمارى گیوبالستوم مولتى فرم، 
یک ماه پیش با فیلمى که از او در فضاى مجازى منتشر شد معروف 

شد، فیلمى که در آن پرفسور سمیعى خطاب قرار گرفته بود.
این فیلم تا آلمان هم رسید و پروفسور مجید سمیعى جراح معروف 
ایرانى، بعد از مطالعه پرونده پزشکى درسا براى عمل این دختر 
9ســاله اعالم آمادگى کرد اما به خانــواده اش گفت: «تومور را 
مى شود عمل کرد اما متأسفانه بهبودى حاصل نمى شود و بعد از 

چندماه دوباره تومور رشد خواهد کرد.»
به گفته پدر درسا، پرفسور ســمیعى در آن تماس تلفنى با اعالم 
آمادگى براى انجام عمل جراحى تومور مغزى درســا گفته بود: 
«متأسفانه نتایج آزمایشــات پاتولوژى نشان مى دهد که تومور 
از نوع بسیار بدخیم است و بعد از جراحى به فاصله چندماه دوباره 

رشد خواهد کرد.»

مرگ درسا قبل از جراحى کشف 2 پا از سطل زباله دختر جوان ناجى مرد بى خانمان  030201

ظهر ســیزدهم دى ماه ســال 94 جــدال خانوادگى در 
ساختمانى در خیابان ولیعصر تهران باالتر از میدان منیریه 
به خون کشیده شد و پسر 26ســاله اى به نام «صابر» با 
ضربه چاقوى شوهر خواهرش به نام «احمد» جان سپرد. 
مأموران پلیس وقتى به ساختمان مورد نظر رسیدند با احمد 
روبه رو شدند که شوکه در گوشه اى از حیاط نشسته بود. 
این مرد گفت: «وقتى دعوا بین من و برادر زنم باال گرفت 
او به رویم چاقو کشید و من با کاردآشپزخانه ضربه اى به او 

زدم. اما فکر نمى کردم ضربه کارى بوده باشد.»
جنازه به پزشکى قانونى منتقل شــد و احمد به بازسازى 
صحنه جرم پرداخت.در حالى که پــدر و مادر صابر براى 
دامادشان حکم قصاص خواسته بودند احمد در شعبه چهارم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى اصغر 
عبداللهى و با حضور یک مستشار پاى میز محاکمه ایستاد.
وى گفت: «من سرایدار ساختمان بودم و 14 ماه بود که 
ازدواج کرده بودم. من و همســر و فرزند چند ماهه مان با 
هم در اتاقک ســرایدارى زندگى مى کردیم. مدتى قبل 
برادرزنم صابر هم در تهران در یک نانوایى مشــغول کار 
بود اما چون با صاحب کارش دعوا کرده بود اخراج شد و به 
شهرستان محل زندگى شان در همدان برگشت. من بارها 
او را نصیحت کرده بودم تا با همه دعوا نکند اما گوشــش 

بدهکار نبود.»

وى ادامه داد: «چند روز قبل از کشــته شدن صابر او به 
جشن عروسى در تهران دعوت شده بود. به همین خاطر 
به خانه ما آمد. فرزندم زودتر از موعد بــه دنیا آمده بود و 
نیاز به مراقبت هاى ویژه داشت. اما صابر به این موضوع 
بى توجه بود و در اتاق 10 مترى که همگى در آنجا زندگى 
مى کردیم به لباس هایش عطر مى زد. چندبار تذکر داده 
بودم افشــانه هاى عطر براى نوزاد خطرناك است اما بى 
اعتنا بود. تا اینکه آخرین بار سر همین موضوع با همسرم 
درگیر شدم و خانه را ترك کردم. وقتى برگشتم همسرم 
در خانه نبود. همسایه ها گفتند که او همراه فرزندم خانه 
را ترك کرده اســت.دقایقى نگذشته بود که یکباره صابر 
در خانه مان را زد و در حالى که عصبانى بود با کفش وارد 
اتاق شد. او با مشت و لگد به جانم افتاد و به علت اینکه با 
خواهرش دعوا کرده بودم مرا کتک زد. من حتى به او گفتم 
حاضرم از خواهرش جدا شوم اما به رویم چاقو کشید. چون 
مى دانستم او قبًال هم چند بار چاقو کشیده از ترسم کارد 
آشپزخانه را از روى سینک ظرفشویى برداشتم و ضربه اى 

به شکم او زدم.»
احمد افزود: «باورکنید من قصد کشتن برادرزنم را نداشتم. 
من فقط در دفاع از خودم ناچار شدم چاقو بردارم. وقتى از 
شکم صابر خون جارى شــد بالفاصله همسایه ها را خبر 
کردم و با اورژانس تماس گرفتم اما کار از کار گذشته بود.

همان موقع بود که گوشــى موبایــل برادرزنم زنگ زد. 
همسرم پشت خط بود. او در ترمینال منتظر برادرش بود 
تا با هم به همدان بروند که ماجرا را برایش توضیح دادم.»

وى درباره اختالف هاى قبلى با همســر و خانواده او نیز 
گفت: «همســرم قبل از ازدواج مســائل زیادى را از من 
پنهان کرده بود که بعد از ازدواج بــه آن پى بردم. مادر و 
خواهر همسرم هم زیاد در زندگى مان دخالت مى کردند و 
هر بار که با همسرم درگیر مى شدم آنها مرا تهدید به مرگ 

مى کردند.من واقعاً ازآنها مى ترسیدم.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و احمد را به 

قصاص محکوم کرد.

قصد کشتن برادرزنم را نداشتم

 وقتى از شکم صابر 
خون جارى شد بالفاصله 

همسایه ها را خبر کردم و با 
اورژانس تماس گرفتم اما کار از 

کار گذشته بود

سرپرســت دادســراى امــور جنایى تهــران جزئیات 
بازداشت پیرمرد 75 ســاله که سر فرزندخوانده و همسر 

فرزندخوانده اش را جدا کرده بود، تشریح کرد.
محمد شهریارى سرپرست دادسراى امور جنایى تهران 
درباره شناسایى هویت ســرهاى کشف شده در خیابان 
شیخ بهایى و بازداشت قاتل آنها اظهار داشت: سرانجام 
پس از اقدامات قضائى، پلیسى و فنى پیرمردى که دو نفر 
را به قتل رسانده و سرهاى آنها را در خیابان شیخ بهایى 

رها کرده بود شناسایى و بازداشت شد.
سرپرست دادسراى امور جنایى تهران ادامه داد: قاتل یک 
پیرمرد 75ساله است که چون صاحب پسر نمى شده پسر 
باجناقش را از کودکى نزد خود بزرگ کرده و در خانه خود 
نگه داشته بود همچنین فرزندخوانده وى ازدواج کرده و 

همسر او نیز در خانه پیرمرد ساکن شده بود.
وى افزود: قاتل در اظهارات اولیه مدعى شــده است که 
پس از مدتى با فرزندخوانده و همســر فرزندخوانده اش 
دچار اختالف شده و در نهایت تصمیم به قتل آنها گرفته 
است، این قاتل در خانه خود سه اسلحه شکارى نگهدارى 
مى کرده و زمانى که با فرزندخوانده و همسر فرزندخوانده 
در منزل تنها بوده است با شــلیک گلوله آنها را به قتل 

رسانده بود.
معاون دادستان تهران خاطرنشان کرد: قاتل پس از قتل 
مقتوالن با گلوله، با استفاده از اره برقى سرها، دست  و پاها 

و نیم تنه مقتوالن را جدا کرده و قطعات جداشده بدن آنها 
را در اقصى نقاط شهر تهران در سطل هاى زباله رها کرده 
بود. همچنین وى سرانجام سرها را در خیابان شیخ بهایى 

برده و در فضاى خاکى به آتش کشیده بود.
شهریارى تصریح کرد: هم اکنون تحقیقات بیشتر از قاتل 

این پرونده ادامه دارد.
ســاعت 8و20دقیقه صبح 11 مردادماه ســال جارى 
مأموران کالنترى 125 یوســف آباد خبر کشف دو سر 
بریده  شده در خیابان شــیخ بهایى را به بازپرس کشیک 

قتل پایتخت اعالم کردند.
دقایقى بعد از اعالم خبر، ســجاد منافــى آذر، بازپرس 
امور جنایى تهران به  همراه اکیپ تشــخیص آگاهى و 
کارشناسان پزشــکى قانونى در محل کشف این دو سر 

حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.

رئیس پلیس شهر نصر گزارشى از اقدام شوم 
با یک زن جوان توســط یک خواهر و برادر 

دریافت کرد.
اقدامــات پزشــکى روى ایــن زن صحت 
گفته هاى او را تأیید کــرد و تحقیقات براى 
دســتگیرى این خواهر و برادر که «هدى» 
و «هیثم» نام داشتند شــروع شد. تحقیقات 
پلیسى نشان داد که هیثم از خالفکاران سابقه 
دار است و به عنوان یک راننده کسب درآمد 

مى کند.
این زن جوان کــه قربانى نیت کثیف هدى و 
برادرش شده بود در اظهارات خود گفت: «روز 
حادثه من به همراه هدى به خانه آنها رفتیم، 
هدى دوســت من بود و به من گفته بود که 

کسى در خانه آنها نیست.»
این زن جوان در بخــش دیگر اظهارات خود 
گفت: «به محض وارد شدن به خانه و بستن 
در با یک مرد درشت هیکل مواجه شدیم اما 
هدى خیلى عادى رفتار کرد و از من خواست 
که خود را تسلیم نیت شــوم او کنم، در ابتدا 
متوجه نشــدم اما زمانى که آن مرد شیطان 
صفت به من حمله کرد و مــرا مورد ضرب و 
شــتم قرار داد فهمیدم هدى با او همدست

 است.»
مأموران پلیس راهى خانه این خواهر و برادر 
شدند و آنها را دســتگیر کردند اما آنها منکر 
همه چیز شدند، مأموران پلیس در بازرسى از 

گوشى هیثم به راز شوم او پى بردند.
تحقیقات نشــان داد در تمام مدتى که هیثم 
به این زن تجــاوز مى کرده اســت هدى از 
لحظات شــوم فیلم مى گرفته است. زمانى 
کــه این خواهــر و بــرادر شــیطان صفت 
در برابــر تصاویر ثبت شــده قــرار گرفتند 
بــه اقــدام کثیــف و شــوم خــود اعتراف 

کردند.
تحقیقــات در خصوص این خواهــر و برادر 
براى پى بردن به انگیزه و سالمت روان آنها 

ادامه دارد.

خواهر و برادر 
شیطان صفت

عروس و داماد تهرانى با اره برقى تکه تکه شدند 
فرمانده انتظامى شهرستان خاش از شناسایى و دستگیرى 
قاتل فــرارى پس از حــدود 11 مــاه در عملیات ضربتى 

کارآگاهان پلیس خبر داد.
سرهنگ احمد ثمره حســینى در تشریح جزئیات این خبر 
گفت: در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى 
بر یک مورد ســرقت مســلحانه که منجر به قتل یکى از 
شهروندان در تاریخ 95/6/19 شد، شناسایى و دستگیرى 
قاتل به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى 
این فرماندهى قرار گرفت. وى افــزود: کارآگاهان پس از 
بررسى صحنه جرم و انجام پایش هاى اطالعاتى، هویت 
قاتل را که پس از ارتکاب جرم فرارى شــده بود، شناسایى 

کردند و آن را تحت مراقبت قرار دادند.

این مقام انتظامى بیان داشت: مأموران با هماهنگى مقام 
قضائى در یک عملیات ضربتــى و غافلگیرانه متهم را در 
مخفیگاهش دســتگیر کردند و به فرار 11 ماهه وى پایان 

دادند. فرمانده انتظامى شهرستان خاش درپایان خاطر نشان 
کرد:متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتى جهت سیر مراحل 

قانونى تحویل مقامات قضائى شد.

پایان فرار قاتل در خاش 

15 تیر 92 مردى 56 ساله با چهره اى رنگ پریده خود را به کالنترى 172 شهر رى رساند و از گم  شدن پسر سه سال ونیمه اش 
به نام «ابوالقاسم خیابانى فرد» خبر داد و گفت: «ساکن مشهد هستم و براى کارى با همسر و دو پسر کوچکم به تهران آمده ام. 
امروز براى زیارت به حرم شاه عبدالعظیم(ع) آمده بودیم. ابوالقاســم بلوز و شلوار سرهمى کرم پوشیده بود و زمانى که همراه 

مادرش بود، ناگهان گم شد.»
با اظهارات پدر، ردیابى پسربچه گمشده در دستور کار بازپرس شعبه 7 دادسراى شهررى قرار گرفت و دستور تحقیق دراین باره 
صادر شد. کارآگاهان ابتدا به بازبینى فیلم دوربین مداربسته محل گم شدن پسربچه پرداختند اما در این مرحله به بن بست خوردند  
چرا که تنها یک دوربین در آن محدوده بود و به دلیل چرخشى بودن آن کارآگاهان نتوانستند پسرك را شناسایى کنند. از زمان گم 
شدن ابوالقاسم و همزمان با تحقیقات پایگاه نهم پلیس آگاهى براى یافتن این کودك خردسال، تا ماه ها پدر و مادر او با انتشار 
تصاویر فرزندشان در روزنامه ها در انتظار خبرى از پسرشان هستند. مادر این کودك مى گوید: «پسرم االن حدود اً هشت سالش 

شده است. نمى دانم مدرسه مى رود یا نه اما آرزو دارم امسال خودم براى رفتن به مدرسه آماده اش کنم.»
براساس این گزارش، افرادى که از سرنوشت ابوالقاسم اطالعى دارند مى توانند با پلیس 110 تماس بگیرند.

پسر 3/5 ساله
 در حرم گم شد 

19 مرد افیونى که با اقدامــات خود براى مردم 
کاشــمر ایجاد مزاحمت مى کردند جمع آورى 

شدند.
رئیس پلیس کاشمر گفت: در پى گزارش اهالى 
مبنى بر ایجاد مزاحمت توســط افــراد معتاد و 
ولگرد براى زنان و مــردان جوان در پارك قائم 

کاشمر تحقیقات پلیسى آغاز شد.
ســرهنگ ابوالقاســم باقرى خاطرنشان کرد: 
پلیس در این عملیات ضربتى 19 معتاد متجاهر 
و خطرناك را دستگیر کرد و به مراکز ترك اعتیاد 

استان تحویل دادند.

پاییز سال 92 دختر 15ساله اى به نام «فرناز» 
همراه مادرش به پلیس آگاهى تهران رفت و از 
دو پسر شیطان صفت که وى را ربوده و آزار داده 
بودند شکایت کرد. دختر پریشان احوال گفت: 
«مى خواستم با تاکسى به خانه مادربزرگم بروم 
اما چون تاکســى در خیابان کم بود در اتوبان 
یاســینى، زیر پل خاقانى ســوار پراید سفیدى 
شدم که دو سرنشین داشــت. راننده اما پس از 
طى کردن مسیرى به بیراهه زد. وقتى اعتراض 
کردم راننده و سرنشین دیگر مرا با چاقو تهدید 
به مرگ کردند. آنها مرا به جاده قم بردند و بدون 
توجه به التماس هایم مــرا آزار دادند اما موقع 
پیاده شدن از ماشین توانستم پالك خودرو را به 

خاطر بسپارم.»
در حالى که پزشکى قانونى ادعاى دختر نوجوان 
را تأیید کرده بود پلیس به ردیابى پراید ســفید 
پرداخت و راننده آن به نام «پرویز» را دستگیر 
کرد. پسر جوان به ربودن و آزار فرناز با همدستى 
دوستش «کیوان» اعتراف کرد. تالش اما براى 

دســتگیرى کیوان نتیجه نداد و ردى از وى به 
دســت نیامد. به این ترتیب پرویز در شعبه 75 
دادگاه کیفرى ســابق اســتان تهران پاى میز 

محاکمه ایستاد و به اعدام محکوم شد. 
در حالى که حکم اعدام وى پاییز سال 95 اجرا 
شده بود و تالش پلیس همچنان براى به دست 
آوردن ردى از متهم فرارى ایــن پرونده ادامه 
داشــت پلیس دریافت کیوان به اتهام سرقت 
بازداشت شده اســت. وى به دادگاه منتقل شد 
اما خودش را بى گناه خوانــد و ادعا کرد هرگز 
دخترى را آزار نداده است. اما وقتى دختر نوجوان 
در مواجهه حضورى در پلیس آگاهى کیوان را از 
میان چهار متهم دیگر به عنوان سرنشین پراید 

سفید شناسایى کرد، وى لب به اعتراف گشود.
کیوان در شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاست قاضى بابایى و با حضور یک 
مستشار غیرعلنى و پشت درهاى بسته محاکمه 
شــد. قضات دادگاه در پایان جلسه حکم اعدام 

وى را صادر کردند.

متهم ردیف دوم پرونده تجاوز هم اعدام مى شود

مزاحمت 19 مرد 
افیونى براى 
زنان در کاشمر 

مأموران پلیس آبادان موفق به دســتگیرى 12 سارق 
حرفه اى با کشف 20 سرقت شدند. 

رئیس پلیس شهرستان آبادان دراین باره گفت: مأموران 
انتظامى شهرستان متشــکل از پلیس هاى تخصصى 
مواد مخدر پلیــس آگاهى وهمچنیــن پلیس امنیت و 
کالنترى هاى سطح شهرستان ضمن شناسایى چندتن 
از سارقان و فروشــندگان مواد مخدر و دارندگان سالح 
غیر مجاز پس ازهماهنگى با مقــام قضائى در چندین 
عملیات همزمان بــه مخفیگاه ســارقان ورود کرده و 
موفق به دستگیرى 12 سارق با کشف 20 سرقت شدند.
سرهنگ سید محسن تقى زاده،خاطرنشان کرد: مأموران 
دراین عملیات نیز موفق به دستگیرى دو توزیع کننده 
اصلى موادمخدر با سه کیلو انواع مخدر نیز گشتند در این 
عملیات همچنین چند سالح شکارى و جنگى غیرمجاز 

نیز کشف شد. 

پاتک پلیس آبادان به تبهکاران
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 RS700A-E9 و RS720A-E9 ایسوس سرورهاى
مبتنى بــر X86 را معرفى کــرد کــه از جدیدترین 
پردازنده هاى پلتفرم AMD® EPYC™ بهره مى برند 
که بــراى پردازش هاى بســیار ســنگین، داده هاى 
مترکز و شبیه ســازى بهینه شــده اند. این سرورها از 
مشــخصاتى مانند 32 هسته، 64 رشــته، 128 خط 
ارتباطى PCIe، 32 شکاف حافظه رم در قالب هشت 
 AMD EPYC کانال بهــره مى برند. پردازنده هــاى
حتى براى سخت ترین فعالیت هاى ســرور نیز آماده

 هستند.

پشــتیبانى کامــل از پردازنده هــاى 
AMD EPYC

ســرورهاى RS720A-E9 و RS700A-E9 بــر 
پایه پلتفــرم جدید AMD EPYC توســعه یافته اند تا 
عملکرد شگفت انگیز یک رایانه قدرتمند را به نمایش 
بگذارند. با قابلیت ارتقا تا 64 رشــته در یک ســوکت 
وحتى 128 رشته در هر نود (در قالب سرورهایى با ابعاد 
 (  RS700A-E9 و   1U/2U ، RS720A-E9

قــدرت بى نظیــرى را در یک فضاى کوچــک ارائه
 مى دهند. 

مقیاس پذیر براى ذخیره سازى و امکانات 
بیشتر 

 PCIe® 3,0 داراى هفــت شــکاف RS720A-E9

x16 با اندازه کامل و پهناى باند x8 مى باشــد. شش 

عدد از این شکاف ها مى توانند با هم همگام شوند تا سه 
شکاف با پهناى باند x16 را فراهم آورند. عالوه بر این 
RS720A-E9 با یک شــکاف low-profile در اندازه 

PCIe 3,0 x16  و با پهناى باند x16 و همچنین یک 

 x16 با پهناى باند OCP Mezzanine 2,0 شــکاف
براى کارت هاى شبکه OCP نیز همراه شده است.

ASUS ASMB9- مدیریت کامل سرور با 
ASUS Control Center و iKVM

با یک ASMB9-iKVM روى مادربورد، ســرورهاى 
RS720A-E9 و RS700A-E9 مى توانند به صورت 

 Intelligent Platform و از طریــق out-of-band

Management Interface (IPMI) کنترل شــوند. 

عالوه بر این، نرم افزار ASUS Control Center جدید 
مى تواند گزینه هاى مدیریت سرور را به صورت متمرکز 
ارائه دهد و همچنین با رابط کاربرى آسان از هزینه هاى 

سنگین مدیریت سرور بکاهد.

دهه هاســت که باهوش ترین گیمر هاى حرفه اى مغلوب ماشین هاى 
مجهز به هوش مصنوعى مى شــوند. اولین بار در دهه 1990 کامپیوتر 
Deep Blue شرکت IBM توانست یکى از َقَدرترین بازیکنان شطرنج 

آن زمان، Garry Kasparov را شکست دهد. اخیراً نیز Ke Jie که 
تا پیش از آن، حرفه اى ترین بازیکن بازى چینى قدیمى Go محسوب 

مى شد، مغلوب برنامه کامپیوترى گوگل شد.
حــاال کامپیوترهاى سوپرهوشــمند مجهز به هــوش مصنوعى وارد 
دنیاى ورزش شــده اند. هفته پیش، یک بــوت(Bot) هوش مصنوعى 
توسط شرکت OpenAI متعلق به «ایالن ماسک» توانست یکى از با 
اســتعدادترین بازیکنان بازى ویدئویى آنالین پیچیده و سرعتى به نام 

Dota 2 را شکست دهد.
شرکت OpenAI از این بوت در تورنومت سالیانه Dota 2 پرده بردارى 

کرد. معرفى این محصول یک حرکت استثنائى در دنیاى گیمینگ 
و همچنین هوش مصنوعى محسوب مى شود زیرا این بوت مى 
توانست با اتکا به فناورى هوش مصنوعى، نقاط ضعف حریف را 
تشخیص دهد و در جهت شکســت وى به کار گیرد که به نوبه 

خود منحصربه فرد است.
اما حقیقتى کمى ترسناك، پشت پرده این برد وجود دارد: این 
بوت تنها در دو هفته توانســت از یک بازیکن مبتدى به یک 
رقیب َقَدر جهانــى در این بازى تبدیل شــود و در طول این 
دو هفته، مشغول کســب تجربه، بازى با خود و جمع آورى 

اطالعات بود. 
ایالن ماسک، رئیس شــرکت بزرگ «تسال»، در توییتر از 
موفقیت این بوت اســتقبال کرد اما بازهم به نگرانى هایش 

در مورد قدرت فناورى هوش مصنوعى اشاره کرد:«هوش مصنوعى، 
خطرناك تر از کره شمالى است!»

ماسک ماه گذشــته مناظره اى در زمینه خطرات هوش مصنوعى آغاز 
کرد و طى آن اعالم کرد که «مارك زاکربرگ»، مدیر عامل و مؤسس 

فیس بوك، اطالعات کمى از میزان خطرات هوش مصنوعى دارد.

خیلى از وسایل مربوط به تقویت شنوایى افراد قدرت 
تفکیک کردن یک صداى مشــخص در یک محیط 
شلوغ را ندارند. اما محققان با استفاده از هوش مصنوعى 
و مدل ســازى نحوه کار مغز انســان و بهره گیرى از 
یادگیرى عمیق شبکه هاى عصبى، کامپیوترهاى بسیار 
کوچکى ساخته اند که مى تواند به محض شنیدن اصوات 
مختلف خودش را آموزش داده و یک صداى مشخص 

را از بین بقیه جدا کند.
وقتى از افرادى که از وسایل کمک کننده مدرن شنوایى 
اســتفاده مى کنند ســئوال مى کنید بالفاصله پاسخ 
مى دهند: «این فناورى یک معجزه اســت، ولى تنها 
یک نقطه ضعف دارد، مکان هاى شلوغ و پرازدحام.» 
در محیط هایى که از مملو از منابع صوتى مختلف است، 
حتى پیشرفته ترین وسایل تقویت شنوایى نیز به مشکل 

برمى خورند.
اما، تحقیق جدید دانشــگاه کلمبیا قصد دارد با تلفیق 
فناورى هــاى مرســوم و متداول تقویت شــنوایى با 
اســکن مغز و هوش مصنوعى این مشکل را یک  بار 
براى همیشــه برطرف کنند. این فناورى با اســتفاده 
از سنســورهاى خارجى که وظیفه آنهــا مانیتورینگ 
فعالیت مغز است مشخص مى کند که مخاطب کاربر 
چه کسى است. بعد از آن، منبع را ایزوله مى کند و ضمن 
فرونشاندن اصوات و نویزهاى پس زمینه، صداى فردى 

را که در حال صحبت است افزایش مى دهد.
اما، پردازش حجم بســیار انبوهــى از دیتاى صوتى 
و جداسازى دســتگاه مورد اســتفاده کاربر بر اساس 
فعالیت هاى مغز بار بسیار سنگینى را به سیستم تقویت 
شــنوایى تحمیل مى کند. انجام این فرآیند در زمان 
واقعى به توان محاســباتى زیادى نیاز دارد که باعث 
مى شود کاهش اندازه این وسیله امرى غیرممکن باشد. 
با این حال، پیشــرفت هاى علم مواد مى تواند منجر به 

ساخت کامپیوترهاى فوق العاده ریز شود.
این فناورى به نام رمزگشایى متمرکز بر شنوایى بر پایه 
مدل شبکه عصبى عمیق هوش مصنوعى کار مى کند. 
شــبکه هاى عصبى با تقلید از نحوه کار مغز انسان، در 
همان لحظه یاد مى گیرند و راه کارهاى خودشان را در 
مواجهه با مشکالت جدید ابداع مى کنند. کامپیوترهایى 
که براى تقویت شــنوایى به کار مى روند با استفاده از 
شبکه عصبى به خودشان آموزش مى دهند و با گذشت 
زمان، بهترین راه را براى تمیــز دادن یک صدا از بین 

اصوات محیط شلوغ و پر از همهمه پیدا مى کنند.
البته، ایــن فناورى هنوز در مراحل اولیه توســعه قرار 
دارد و اگــر همه چیز به خوبى پیش بــرود مى تواند به 
مرحله تجارى سازى برسد. محققان امیدوارند با انجام 
تحقیقات بیشــتر فناورى خود را بیش از پیش بهینه و 

کوچک کنند تا در هر وسیله اى جا بگیرد.

شرکت ZTE  از جمله کمپانى هاى چینى  تولید کننده 
اســمارتفون اســت که طى چند وقت اخیر با عرضه 
محصوالت تقریبًا مقرون به صرفه توانسته محبوبیت 
خود را در بین عالقه مندان به دنیاى موبایل افزایش 
دهد. در راســتاى ادامه این رونــد، ZTE به تازگى از 
جدیدترین فبلت خود رونمایى کرد که قیمتى مقرون 
به صرفه و کیفیتى مناسب را ارائه مى کند. این فبلت، 

ZTE Blade Z Max نام دارد.

ZTE Blade Z Max از بدنــه اى فلــزى 
تشکیل شده و پنل پشتى آن حالتى طرح دار دارد که 
برآمدگى هاى روى آن سبب مى شود گوشى به شکل 
بهترى در 

دست کاربر بنشیند. صفحه نمایش دستگاه 6 اینچى 
بوده و وضوح تصویر مناسب فول اچ دى یا 1920 در 
1080 پیکســل را ارائه مى کند. شرکت ZTE گوشى 
مذکور را به اســکنر انگشــت هم مجهز کرده و این 
اسکنر را در پنل پشتى دســتگاه و زیر لنز دوربین آن 

جاى داده است.
دوربین اصلــى فبلــت ZTE Blade Z Max از دو 
سنســور 16 و 2 مگاپیکسلى تشــکیل مى شود و از 
مشخصات جالب توجه دستگاه است. ظاهراً کارآیى 
سنسور دوم و 2 مگاپیکسلى مجموعه دوربین اصلى 
این فبلت مربــوط به ضبط تصاویر پرتره مى شــود. 
دوربین ســلفى این فبلت هــم از یک سنســور 8 

مگاپیکسلى تشکیل مى شود.
شرکت ZTE تراشه اســنپدراگون 435 کوالکام را در 
محصول نام برده شــده به کار برده است. رم دستگاه 
2 گیگابایتــى بوده و حافظه داخلــى آن ظرفیت 32 
گیگابایتى را ارائه مى کند. ضمنًا فبلت مذکور قابلیت 
پشتیبانى از حافظه جانبى را دارد و کاربران عالقه مند 
 (Micro SD) مى توانند با نصب رم مایکــرو اس دى
فضاى ذخیره ســازى اطالعات دســتگاه را افزایش 
دهند. اما یکى دیگر از ویژگى ها بســیار جالب فبلت 
زد تى اى بلید زد مکس مربوط به باترى آن مى شود! 
باترى این فبلت ظرفیت 4080 میلى آمپر ساعتى را 
ارائه مى کند که ظرفیت بسیار مطلوبى خواهد بود. 
ضمن اینکه باترى دستگاه از قابلیت شارژ سریع 

کوالکام (نسخه 2) هم بهره مى برد.
شرکت ZTE   سیســتم عامل اندروید 7,1,1 
نوقا را به صــورت پیش فرض بر روى فبلت 
زد تى اى بلید زد مکس نصب کرده اســت 
که این مســئله هم نقاط قوت محصول 
به شمار مى رود. عرضه این فبلت از روز 
بیست و هشتم ماه آگوست آغاز خواهد 
شد و قیمت دســتگاه فقط 129 دالر در 

نظر گرفته شده است! 

رامین مشکاه   
مدیریت تصمیم در کســب وکار بــه صراحت به دنبال 
مشــخص کردن و بهبود دادن تصمیمــات عملیاتى 
است و به منظور خودکارسازى آنها، در سطح وسیعى از 
فناورى هاى پیشرفته مدیریت تصمیم، مانند مدیریت 
قوانین تجارت، آنالیز و بهینه ســازى پیشرفته، استفاده 

شده است.
تمامى سیســتم هایى که شــرکت کنندگان فعالى در 
تصمیم سازى کسب وکار هستند، به چند درجه تقسیم 

مى شوند.
به واقع منطق موجود در سیستم هاى کسب وکار، سطح 
مشخصى از «هوشمندى» را ناشــى مى شود و سپس 
منطق تصمیم گیرى اســتفاده شده، توســط کاربران 
تقویت مى شــود - که به عملیات کسب وکار هوشمند 

منجر مى شود. 
بنابراین اگــر مى خواهیم کل عملیات کســب وکار را 
هوشمندتر کنیم، بایستى روى تصمیم سازى در سراسر 

سیستم و کاربرانشان تمرکز کنیم.
همان گونه که ما در طول سال ها به دنبال خودکار کردن 
عملیات کســب وکار بوده ایم، با منطق تصمیم گیرى 
غیرقابل مدیریت و برنامه ریزى نشده اى، آنها را تبدیل 
به سیســتم هاى تجارى کردیم و در عیــن حال مانع 

پیشرفت آنها شدیم. 
به عالوه، مورد بدتر این بود کــه تصمیمات به صورت 
رسمى درون سیستم مدل ســازى و پیاده سازى نشده 
بودند و بعضى تصمیم سازى هاى بحرانى اما عادى، به 

کاربران کسب وکار سپرده مى شدند. 
بنابراین تالش هــا براى خودکارســازى ناقص انجام

 مى شد و دو اتفاق رایج مى افتاد:
1- منطق تصمیم گیرى توســط اپراتورهاى ماهر در 

سیستم هاى تجارى در داخل ُکد گنجانده مى شد.
2- سیســتم هاى کســب وکار را به منظــور دریافت 
تصمیمات کسانى که مى توانستند این نوع از تصمیمات 

را اتخاذ کنند، متوقف مى  کردند.
در مورد اول، این سیستم ها نمى توانستند همانطور که 
شرایط کســب وکار تغییر مى کند به سرعت تغییر کنند 
و در مورد دوم، این سیســتم ها نمى توانستند به تنهایى 

اجرا شوند.
از این رو مهم است که با مدیریت تصمیم گیرى ضمنى 
مقابله کنیــم و تمامى تصمیمات ضمنــى در عملیات 

کسب وکار را استخراج، مدل سازى و تحلیل کنیم. 
هنگامى که تصمیم ها قابل مشاهده هستند، مى توانند 
بهبود یافته و خودکار شــوند؛ اما نباید فراموش کرد که 
تمامى تصمیم ها کاندیداى خودکار ســازى نیستند، اما 

همه آنها کاندیداى بهبود هستند. 

فرآیندهاى هوشــمند - سیســتم هاى 
تراکنشى

اکثر سیســتم هاى تجارى به ســمت خودکارســازى 
(اتوماتیک ســازى) فرآیندهاى تجارى پیش مى روند. 
منطق تصمیم گیرى براى اتخاذ یــک یا چند تصمیم 
اساسى عملیاتى بر طبق شرایطى مشخص الزم است 

نظیر اعتبارسنجى، محاسبات یا مسیریابى . 
در سیستم کســب وکار ســاده تر، منطق برنامه نویسى 
طورى نوشته شده بود که این تصمیم ها را خودکار کند 

و این براى مدتى مناسب بود. 
همانطور که مرزهاى خودکارســازى بزرگ و بزرگ تر 
شدند، منطق تصمیم در فرآیندهاى تجارى خودکار نیز 

به تدریج پیچیده تر شدند.
اکنون هر زمان که محیط کسب وکار تغییر مى کند، الزم 
است تا منطق تصمیم گیرى کسب وکار نیز تغییر کند و 
تالش براى تغییر سیســتم کسب وکار اغلب غیرعملى 

است.
مدیریت فرآیند کســب وکار، رویکردى است که اجازه 
مى دهد تا سطحى از شفافیت در سیستم هاى تراکنشى 

وارد شود. 
در واقع، هدف این اســت کــه اجازه دهــد، همانطور 
کــه محیــط کســب وکار تغییــر مى کنــد، تغییرات 
ســریعى بر روى فرآیندهاى خودکار شــده نیز اعمال 
شــود و ایــن امر بــا قــرار دادن «منطــق تصمیم» 
قابــل تنظیــم در پوســته فرآینــد خــودکار محقق

 مى شود. 
ایــن کار، موردى ماننــد چابکى را براى یــک فرآیند 
مشخص و در ســطحى جزئى منجر مى شــود، اما از 
آنجایــى که مــدل تصمیم گیرى ســطح بــاال براى 

گره زدن همــه تصمیم ها بــه یکدیگر وجــود ندارد، 
چابکى نمى تواند در شــرایط کســب وکار بزرگ دیده 

شود.
در حالت ایده آل، یک مدل تصمیم گیرى سلسله مراتبى 
باید به صورت موازى با تکنیک هاى مدل سازى معمول 

ساخته شده باشد. 
توجه داشته باشــید که تمامى تصمیم هاى تجارى که 
درون فرآیندها جاســازى شــده اند به صورت صریح 

استخراج شده و در مدل تصمیم گیرى قرار مى گیرند. 
در واقع، نه تنهــا این رویکرد یــک تمرکز دقیق روى 
تصمیم هــا را فعال مى کنــد، بلکه اجازه پیاده ســازى 
دســته اى از فناورى هاى خــاص را بــراى مدیریت 
تصمیم گیــرى کســب وکار و مدیریــت فرآیندهاى 

کسب وکار فراهم مى کند.

داشبوردهاى هوشــمند - سیستم هاى 
هوش تجارى

اطالعات هوشمند موجود در گزارشات و داشبوردهاى 
کســب وکار بــه عنــوان «سیســتم هاى پشــتیبان 

تصمیم گیرى» شناخته مى شوند. 
علت این موضوع در پشــتیبانى آنها از تصمیمات اتخاذ 
شده توسط کاربران کســب وکار است. نکته قابل توجه 
این است که طراحى و الزامات این سیستم ها به صورت 

صریح در نظر گرفته نمى شود. 
پیاده سازى در این سیســتم ها به شدت بر روى الزامات 
رابط هاى کاربرى تمرکز دارد و بــه همین دلیل روى 
مدل هاى تصمیمات فردى یا تصمیمات ضمنى یک تیم 

تمرکز انجام مى شود. 
جاى تعجب نیست که اکثر پروژه ها و تیم هاى نگهدارى 
به طور مداوم در حال تعقیب مجموعه بعدى از الزامات از 
مجموعه بعدى از کاربران در یک بازى بى پایان هستند.

داشــبورد و نمایش ظاهــرى عناصر کلیــدى براى 
تصمیم گیرى انسانى هستند و نیاز است پیاده سازى آنها 
بر اساس مدل هاى تصمیم گیرى باشند. اکثر تصمیمات 
تاکتیکى و عملیاتى مى توانند اســتاندارد شــوند و به 

تنظیمات فردى بستگى ندارند.
در واقع یکى از اهداف اصلى اکثر سازمان ها این است 
که بتوانند تصمیمات با ثبات و با معیار هاى استراتژیک 

بگیرند – این تصمیمات براى حکومت، مدیریت ریسک 
و رعایت مقررات صادر مى شوند.

مدل تصمیم گیرى صریح به همه کاربران کسب وکار و 
تیم هاى عملکرد اجازه مى دهد تا اساسى براى بحث و 
ساختن توافقنامه داشته باشند؛ این اساس بر چگونگى 
تصمیم سازى و اینکه چگونه همه سطوح تصمیم گیرى 
مى توانند به شاخص هاى کلیدى عملکرد و عملیات هاى 

تجارى گره بخورند داللت دارد.

پرتال هاى هوشمند - سیستم هاى تجربه 
کاربرى

پرتال ها (مانند سیستم هاى خویش سرویس) سیستم هاى 
گردش کســب وکار به حســاب مى آیند. آنها براى تعامل 
کاربران با سیستم ها و همچنین سایر کاربران در نظر گرفته 

شده اند. 
این امر بدین سبب است که اکثر سیستم ها براى «پردازش 
منقطع» راه اندازى شده اند که در آن سیستم ها در فرآیندهاى 
خودکار به سرعت تغییر مى کنند و سپس براى ورودى کاربر 

متوقف مى شوند که در اکثر اوقات یک تصمیم است.
توجه داشته باشید که نیاز است یک پرتال طورى طراحى شود 
که کاربران بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند و از آن مهمتر این 
است که این تصمیم ها بهتر درك شــوند. در واقع بایستى 

سئواالت زیر مدنظر قرار داده شوند:
     -اهداف یک کاربر که تصمیم باید از آنها پشتیبانى کند، 

چه چیزهایى هستند؟
     -اطالعات موردنیاز چه هستند؟

     -تخصص یا بینش موردنیاز چیست؟
مدل تصمیم گیــرى کامــل، چگونگى خودکار شــدن 
تصمیم گیرى را در سیســتم هاى مربوط به تصمیم هاى 

موردنیاز کاربر نشان مى دهد.

تصمیم گیرى در اولویت اول
هوشــمندتر شــدن به عنوان یک ســازمان، یک نیاز 
حیاتى براى ســود رقابتى اســت. این «هوشمندى» 
در زندگى، در سیســتم ها، در فرآیندها، در داده ها و در 
فرهنگ ما وجود دارد،  که همه آنها تصمیمات و عملیات 
کسب وکار را پیش مى برد. بنابراین به منظور هوشمندتر 
شــدن، نیاز داریم که تصمیم گیــرى را در اولویت اول 

قرار دهیم.

سیستم هاى هوشمند مدیریت تصمیم گیرى

 سیســتم عامل هاى همــراه در دنیاى 
امروزى ما به  شــدت در معرض خطر 
حمــالت نرم افــزارى هســتند و این 
آسیب پذیرى به ویژه براى سیستم هاى 
عامل پرکاربــرد و همه گیر، بیشــتر و 

پررنگ تر مى شود.
در این میان سیستم عامل گوگل یعنى 
اندروید که طیف وسیعى از دیوایس ها 
را پشــتیبانى مى کند، به تازگى با یک 

بحران امنیتى جدید روبه رو شده است.
ماجرا از این  قرار است که به تازگى یک 
بدافزار جاسوسى بســیار خطرناك در 
این سیستم عامل کشف شده است که 
مى تواند به هکرها اجازه دســتیابى به 
اطالعات ارتباطى شــخصى صاحب 

دستگاه را بدهد.
به طورى که کارشناسان امنیتى اعالم 
کرده اند، این نرم افزار جاسوســى بسیار 
خطرناك مى تواند تعداد بســیار زیادى 
از نرم افزارهاى محبوب اندروید را تحت 
کنترل خود درآورده و اطالعات آنها را 

به صورت کامل شنود کند.
بر اساس اعالم رسمى شرکت گوگل، 

نرم افزارهاى زیر در لیســت اهداف و 
قربانیان این نرم افزار جاسوســى قرار 

دارند:
«جى میل، هنگ آوتز، لینکدین، کاکائو 
تاك، مسنجر، اســکایپ، اسنپ چت، 
اســتاك ایمیل، تلگرام، تریما، وایبر و 

واتس اپ.»
البته این نرم افزارها تنها مواردى نیستند 
که این نرم افزار جاسوســى به ســراغ 
آنها مى رود، بلکه ایــن بدافزار مى تواند 
مکالمات صاحب دستگاه را شنود کرده 
و حتى از نمایشــگر او اســکرین شات 

تهیه کند.
 Lipizzan این نرم افزار جاسوسى که
نام دارد، بســیار خطرناك اســت ولى 
گوگل اعالم کرده که تا به امروز توانسته 
است 14 میلیارد دستگاه اندرویدى را از 

گزند آن در امان نگاه دارد.
با وجود این ،  گوگل اعالم کرده اســت 
که دانلود نرم افزار از هر منبعى به غیراز 
پلى استور مى تواند خطر ابتال به چنین 
نرم افزارهاى جاسوســى خطرناکى را 

براى کاربر به همراه داشته باشد.

کشف بدافزار بسیار خطرناك
 در سیستم عامل اندروید

فناورى اى که مى تواند
 مشکل شنوایى را براى همیشه حل کند

RS720A-E9 نهایت کارایى با سرورهاى جدید
 و RS700A-E9 ایسوس

فبلت «ZTE Blade Z Max» معرفى شد

تشکیل شده و پنل پشتى آن حالتى طرح دار دارد که 
گوشى به شکل  برآمدگى هاى روى آن سبب مى شود
بهترى در 
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منبع: جام جم آنالین

منبع: ایسنا

»، قهرمانى که روزگارى پرچم کشورمان را در رقابت هاى جهانى باال 
«محمد على فالحتى نژاد

برده بود، دنیاى وزنه بردارى و مربیگرى را رها کرده و در گوشه یکى از محله هاى تهران در 

یک مغازه فروش پالستیک و ظروف یکبار مصرف روزگار را مى گذراند. این قهرمان جهان که 

به دلیل نارسایى کلیه در بیمارستان امید تهران بسترى شده بود روز 23 مرداد سال جارى 

چشم از جهان فروبست.

بررسى 
وزراى پیشنهادى 
دولت دوازدهم در 
صحن علنى مجلس

 جلسه هفتگى شوراى شهر تهران

مرکز استان خراسان شمالى در شمال شرق ایران واقع شده است، تعداد بسیار زیادى روستا در دور و نزدیک بجنورد قرار 
دارد که اکثر روستاها داراى آب و هواى خشک است. با وارد شدن به روستاها تعداد بسیار کمى از دختران دیده مى شوند. 
بعضى از دختران همراه با پدر و یا مادرخود در چارچوب مغازه ها ایستاده اند و یا باهم سن و سال هاى خود بازى مى کنند.  

بیشتر دختران اینجا درس نخوانده اند، آنها یا زود ازدواج کرده اند ویا به زودى ازدواج خواهند کرد.براى آنها فرصت و امکانى 
براى سواد مدرسه اى داشتن وجود ندارد. مشکل اصلى آنها براى ترك تحصیل این است که سرویسى براى تردد وجود ندارد 

مى خواهد که خانواده ها از عهده آن بر نمى آیند.ومنتظر ایستادن براى ماشین در روستا براى آنها خارج از عرف است اما داشتن سرویس رفت و برگشت هم هزینه اى 

موزه مردم شناسى آستان قدس رضوى 

انعکاس زندگى 

بیستمین جشنواره تابستانى کیش

بحران کم آبى و 

ود امکانات زندگى 
حداقل نب

در خراسان شمالى
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حقوق شهروندى و مدیریت شهرى
در قبال وظایف مصرح در قانون براى مسئولین کشورى و شهرى که در 
برگیرنده حقوق شهروندى نیزاست، متقابًال شهروندان نیز در ارتباط با 
شهر و مدیریت شهرى داراى وظایف و تکالیفى هستند که عمل به این 
وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها در مدیریت شهرى باعث 
ارتقاى فضیلت جامعه شهرى و تامین سعادت و ایمنى اجتماعى شهرى 
مى شود. به طور کلى وظایف شهروندان را مى توان در چند مورد خالصه 
کرد: آشنایى با حق و حقوق خویش در جامعه شهرى؛ آشنایى با وظایف و 
تکالیف مدیریت شهرى و توانایى ها و محدودیت هاى مدیریت شهرى 
در اداره شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و 
امکانات پس از آشنایى با دو مقوله فوق، هر شهروند باید براى احقاق حق 
خویش و بهبود وضعیت جامعه شهرى خود اقدام کرده و مدیریت شهرى 

را وادار به انجام وظیفه و اعاده حق شهروندى خویش کند.
 سعى و تالش براى مشارکت در اداره شهر؛ افزایش حس تعلق خاطر خود 
به محله و شهر محل سکونت خویش، تشویق و ترغیب همشهریان و 
ترغیب همشهریان خود به مشارکت در اداره امور شهر ازآن جمله هستند.
در قبال وظایف بیان شــده در قانون براى مسئولین کشورى و شهرى 
که در برگیرنده حقوق شهروندى نیز مى باشد ، متقابًال شهروندان نیز 
در ارتباط با شهر و مدیریت شــهرى داراى وظایف و تکالیفى هستند 
که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو ســویه با حقوق آنها در 
مدیریت شهرى باعث ارتقاى فضیلت جامعه شهرى و تامین سعادت 
و ایمنى اجتماعى شــهرى مى شــود. به طور کلى وظایف شهروندان 
را مى توان در چند مورد خالصه کرد: آشــنایى با حق و حقوق خویش 
در جامعه شــهرى، آشــنایى با وظایف و تکالیف مدیریت شــهرى و
 توانایى ها و محدودیت هاى مدیریت شهرى در اداره شهر و هماهنگ 
ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و امکانات پس از آشنایى با 
دو مقوله فوق هر شهروند باید براى احقاق حق خویش و بهبود وضعیت 
جامعه شهرى خود اقدام کرده و مدیریت شهرى را وادار به انجام وظیفه 

و اعاده حق شهروندى خویش کند.
سعى و تالش براى مشــارکت در اداره شهر، افزایش حس تعلق خاطر 
خود به محله و شهر محل سکونت خویش، تشویق و ترغیب همشهریان 
و ترغیب همشهریان خود به مشارکت در اداره امور شهر از دیگر موارد 

است.

میزان مشارکت شهروندان در امور شهر
در مورد نحوه و میزان مشــارکت شــهروندان در اداره امور شــهر دو 
دیدگاه وجــود دارد. بــه طور کلى اهــم مطالبى را کــه در خصوص 
مشــارکت شــهروندان در اداره امور شــهر بایــد مورد توجــه قرار 
داد عبارتند از: تصمیماتى که سیســتم شــهرى (مدیریت شــهرى)

 مى گیرد و بر حقوق شهروندان تاثیرگذار است. با توجه به مورد فوق براى 
تحقق حقوق شهروندان با لحاظ نیازهاى آنها، باید مردم در برنامه ها و 
تصمیمات اتخاذ شده براى شهر خود مشارکت داشته باشند. مشارکت 
یعنى مشارکت در خدمتگزارى، برنامه ریزى، اجرا و نظارت در کلیه برنامه 
هاى مورد نظر براى شهر، چرا که استفاده از مشارکت مردمى برابر است 

با رفع یا کاهش تنگناها و معضالت مدیریت شهرى.
 استفاده از مشارکت شهروندى باعث صرف انرژى، زمان هزینه و امکانات 
کمتر و انجام کارهاى بیشتر در شهر مى شود. مداخله شهروندان در اداره 
امور باعث آشنایى مستقیم آنها با مسایل شــهر شده و این خود منجر 
به تصحیح نظر و تصور مردم از مدیریت شــهرى مى شود. مشارکت 
شــهروندى باعث ایجاد حس اعتماد شهروندان نســبت به مدیران 
مى شود و متقابًال مدیران شهرى نیز باید با ایجاد رابطه مستقیم با مردم 

این حس را تقویت کنند.

نتایج مثبت مشارکت مردمى 
اصــوًال مشــارکت شــهروندان در اداره امور شــهر نتایــج مثبتى 
را به دنبــال دارد که از آن جمله مــى توان به موارد ذیل اشــاره کرد: 
کاهش محدودیــت ها و مشــکالت مدیریت شــهرى به خصوص
 شهردارى هایى که با کمبود یا فقدان نیروى متخصص و منابع مالى 
مواجه مى باشند؛ چرا که جلب مشارکت مردم باعث رفع بخشى از نیاز 

مدیریت شهرى به منابع انسانى و مالى مى شود.
 صرفه جویــى در هزینه ها و کاهش صرف انــرژى؛ بدین معنى که با 
استفاده از مشارکت شهروندان این امکان فراهم شود که با صرف انرژى، 
هزینه و امکانات کمتر اقدامات بسیارى را در شهر انجام داد. مشارکت 
شهروندان در اداره شــهر باعث افزایش همکارى هاى اجتماعى و نیز 

افزایش حس تعلق آنان به شهر مى شود. 
در طرح هاى مدنظر براى شهر باید ضمن لحاظ نظرات شوراى شهر، بین 
نیازهاى گوناگون و بعضاً متناقض جامعه هماهنگى ایجاد شود. بر اساس 
چنین رویکردى براى تعریف میزان و چگونگى مشارکت شهروندان در 
اداره امور شهر باید به نقش و جایگاه شوراها به عنوان نماد اصلى مشارکت 
پذیرى مردم توجه کرد و همچنین بین عملکردهاى شهر از نظر نیازها 
و اولویت هاى آن رابطه و نیز هماهنگى خاص ایجاد کرد. بر این اساس 
باید به نوعى اصل کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را در نظر گرفت. 
یعنى باید براى ایجاد تعادل در مشارکت شهروندان بین نیازهاى متکثر 
مردم وحدت ایجاد کرده و همچنین بر اساس اولویت ها به همه نیازهاى 

آنان پاسخ داد.
 

نیازهاى جدید وظایف جدید
براى مدیریت شهرى نیازهاى جدید که در حقیقت وظایف جدید مدیران 

است به شرح زیر مى باشد: 
« توسعه پایدار»: بر این اساس باید نگرش درون سازمانى مدیریت 
شهرى به ســازمان هاى جانبى و فعالیت هاى آنها تعمیم داده شود و 
شهرداریها نهادى مستقل و جدا از دیگر سازمان ها که بعضاً براى حفظ 
منافع درون ســازمانى به تقابل با آنها بر مى خیزد و بدین لحاظ باید با 
مفاهیم کلى و فنى و جارى تمامى دستگاه هاى خدماتى که به شهروندان 

سرویس مى دهند آشنایى حاصل کند. چنین دستگاه هایى نظیر آب و 
فاضالب، برق، مخابرات و گاز تماس متقابل کمترى با یکدیگر دارند و 
مدیریت شهرى مى تواند هماهنگ کننده و جهت دهنده مناسبى براى 

این سازمان ها باشد. 
« بهره ورى»: بر خالف آنچه تصور مى شود در اجراى یک طرح لوله 
گذارى در خیابانهاى اصلى شهر هزینه هاى واقعى فراتر از قیمت کاال 
و دستمزد پرداخت شده است.. از دیدگاه بهره ورى آثار تبعى مدت زمان 
مسدود بودن یک خیابان، شامل اختالل در زندگى، برهم زدن آسایش 
و تاثیر منفى در تردد و ترافیک است. آسیب هاى وارد آمده بر تاسیسات 
سازمان هاى دیگر نظیر آسفالت، برق، مخابرات و اختالالت ناشى از آن و 
نیز عدم استفاده براى فعالیت همزمان واحدهاى خدماتى دیگر از فرصت 
به وجود آمده براى اجرا و یا تعمیر و رفع معایب در محدوده خیابان مورد 

نظر در زمره هزینه هاى پوشیده و نادیده قرار مى گیرد.
ارتقاء شهرنشینى: افزایش و ارتقاى بالفعل فرهنگى و اجتماعى 
شهر بر اســاس زندگى فعال و پرثمر در شهرها عالوه بر اینکه موجب 
باال رفتن توان اقتصادى آن خواهد شد مى تواند باعث حفظ و نگهدارى 
سرمایه هاى مردمى و بومى هر شهر و جلوگیرى از سرازیر شدن آنها به 
شهرهاى بزرگتر شود. چنین عملى هم در گسترش شهرهاى کوچکتر 
تاثیر مثبت مى گذارد و هم از اختالل در نظم شهرهاى بزرگ جلوگیرى 
مى کند. ایجاد و فعال کردن فرهنگســراها و کانون هاى فرهنگى به 

منظور تبادل اندیشــه ها در زمره چنین اقداماتى مى باشد. این امر باید 
مورد توجه شهرهاى متوســط و کوچک نیز قرار گیرد. چنین مراکزى 
الزاماً نباید پر خرج و تقلیدى باشد، بلکه جلوه ها و ویژگى هاى اجتماعى 
و فرهنگى خاص هر شهرى مى تواند زمینه هاى مساعد و مناسبى براى 
برنامه ریزى ها و ایجاد تحرك در بخش هاى مختلف این کانون ها و 
در نتیجه جذب قشرهاى مردمى باشد. چنین مکانهایى به خصوص در 
جهت فراهم کردن امکان تخلیه روانى شهروندانى که در مناطق پرتراکم 

و محله هاى پر چمعیت سکونت دارند مهم است.

دیدگاه هاى نو
رشد سریع شهرها و تمرکز جمعیت کشورها در آنها دیدگاه هایى نو و در 
عین حال غیر متداول را براى حل مشکالت و پاسخگویى به نیازهاى 
جدید شــهروندان مى طلبد. چگونگى برخورد متقابل مردم و سازمان 
هاى دیگر هر چند ظاهراً هیچ ارتباطى به حوزه خدمات شهرى ندارد و یا 
ارتباط کمى دارد ولى اصالح چنین برخوردها و شیوه هاى پاسخگویى 
به نیازهاى ادارى ارباب رجوع تاثیر به ســزایى در کاهش هزینه هاى 
شهرى دارد. برپایى مراکز خدمات دولتى در شهرها مى تواند بسیارى 
از رفت و آمدهاى درون شهرى را حذف کند. کاهش تردد نه تنها باعث 
تقلیل هزینه خدمات شــهرى و کاهش استهالك سرمایه ها مى شود 
بلکه برخوردهاى غیر فیزیکى و روانى مــردم و اصطکاك میان آنها را 

نیز تقلیل مى دهد.
مشــارکت هاى مردمى، راه حل نهایى براى حل مشــکالت فعلى و 
آینده شهرها اســت که متاسفانه این نیرو دســت نخورده و این گونه 
مشارکت ها غیر فعال باقى مانده اند. تجربه نشان داده که به کارگیرى 
اســتعدادهاى مردمى موجب بروز ابتکارها و خالقیت ها مى شوند که 
در شرایط عادى تصور نمى شود. براى استفاده از این امکانات بالقوه- 
استعدادهاى مردمى- ســپردن کارهاى اجرایى و عملى به شهروندان 
ضرورت دارد در همین راســتا، تغییر نگرش و حرکت به سمت زدودن
 تصمیم گیرى هاى متمرکز به هیچ عنوان نشان دهنده کاهش اعمال 
قدرت حکومت نمى باشــد بلکه در این حالت فعال تر و پویاتر در نظر 
گرفته مى شــود. در حقیقت با ارجاع مشکالت شهرها به شهروندان و 
کمک گیرى از آنها براى حل مشکالت، دولت با حفظ حاکمیت، اعمال 
تصدى را به مردم واگذار مى کند و خود از مقابل مردم به کنار آنها منتقل 
مى شود. در چنین حالتى دولت به جاى اینکه مورد بازخواست قرار گیرد 
و پاسخگو باشد،خود بخش هاى مختلف را مورد بازخواست قرار مى دهد 

و پاسخ مى طلبد. 
در پایان شایان ذکر است یکى از مشخصه هاى ویژه مقطع کنونى کشور 
ما عدم رضایت هر دو طرف سیستم هاى خدماتى یعنى دستگاه هاى 
دولتى(شهردارى ها) و مردم اســت که اولى از امکانات و فقدان بودجه 
کافى براى ارائه خدمات ناخرسند است و دومى از گران بودن خدمات 
و کیفیت پایین آن ناراضى هستند. بى شک استفاده از نیروى مردمى 
باعث ایجاد حس اطمینان و اعتماد متقابل مى شود که از ثمرات آن هر 

دو طرف برخوردار خواهند شد.

انجام 70 هزار سفر در روز با 
ناوگان اتوبوسرانى شاهین شهر
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پیشرفت70 درصدى 
پروژه هــــاى

 شاهین شهر

شهردارى دولت آباد،کمبود نیروى متخصص دارد

عضویت در شوراها شغل نیست

شهردارانى که روى خط هزینه کار مى کنند

صرفه جویى روزانه 40 هزار لیتر آب در نطنز
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مطبوعاتى شهرضا

 در آینده اى نزدیک
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مدیر طرح، برنامه و سرمایه گذارى شهردارى شاهین شهر 
گفت: طرح هاى سرمایه گذارى شهردارى شاهین شهر با 

میانگین 70 درصد پیشرفت فیزیکى در حال احداث است.
رضا واعظ مقدم اظهارداشــت: مجتمع تجارى،خدماتى و 
رفاهى نور با چهار هزار و11 متر مربع عرصه و 24 هزارمتر 
مربع زیربنا، مرحله نخست میدان امام حسین(ع) با هشت 
هزار و 14 متر مربع عرصه و 37 هزار و 97 متر مربع زیربنا، 
مجتمع تجارى، تفریحى خیابان آیت ا... طالقانى با 10 هزار 
و 145 متر مربع عرصه و 34 هزار و 950 متر مربع زیربنا از 

جمله طرح هاى سرمایه گذارى فعال در شاهین شهر است.
وى افزود: طرح هاى بازار بزرگ میالد، بازار بزرگ فدك، بازار 

بزرگ میوه و تره بار، ساخت و نصب لمپوست هاى تبلیغاتى 
در سطح شهر، ساخت و نصب پایه بتنى تبلیغاتى در سطح 
شهر، تابلو سه وجهى گردان فلکسى، گل فروشى و گلخانه 
ورودى بهشت معصومه، از سال گذشته تا کنون بهره بردارى 

شده است.
وى از سرمایه گذاران دعوت کرد در احداث و سرمایه گذارى 
طرح هاى جدید عمرانى، فرهنگى و تجارى پیش قدم شوند.

واعظ مقدم یادآور شد: شــهردارى شاهین شهر با احداث 
پروژه هاى سرمایه گذارى و مشــارکت بخش خصوصى، 
توسعه و آبادانى شهر و اشتغال بسیارى از جوانان شاهین شهر 

را فراهم کرده است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهاى شهر و روستا 
استان اصفهان گفت: به منتخبان شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان هشدار مى دهم که از انتخاب شهردارى که سابقه 
قضایى، فساد مالى و حتى مسائل ابتدایى آن را دارد به شدت 

پرهیز کنند.
حجت االسالم احمد سالک افزود: حل مشکالت شهرى و 
روستایى، مسائل حمل و نقل عمومى، اصالح خیابان ها و 
جاده ها، تقویت روابط بین دستگاهى و مأموریت هایى که 
در قانون شوراهاى اسالمى شهر و روستا وجود دارد، از جمله 

مطالبات مردم از شوراهاست.
وى گفت: توقع دیگر مردم این است که اعضاى شوراهاى 

اسالمى شهر و روســتا به عنوان خادم مردم شبانه روز در 
خدمت مردم باشــند، عالوه بر آن هم نســبت به مسائل 
فرهنگى و دینى و هم نســبت به مســائل رفاهى جامعه

 توجه کنند.
وى عنوان کرد: اعضاى شوراهاى اسالمى شهر در انتخاب 
شهرداران با دقت و براساس مالك و معیارها پیش بروند؛ باید 
شهردارانى انتخاب شوند که اوًال سابقه خوبى داشته باشند، در 
قوه قضائیه محکومیت نداشته باشند و محبوب مردم باشند.

وى خاطرنشان کرد: اعضاى شوراهاى اسالمى شهر باید 
شهردارانى انتخاب کنند که تخصص شهرى داشته، متدین 

و انقالبى باشند .

پیشرفت70 درصدى 
پروژه هاى شاهین شهر

شهردار آینده اصفهان نباید 
سوءسابقه داشته باشد

پنجمین دوره شوراها زودتر 
از موعد مقرر پایان مى یابد!

معاون وزیر کشور گفت: تصریح قانون بر این است 
که براى همیشه آغاز دوره شوراها از 14 مرداد باشد 
ولى دوره پنجم شوراها از اول شهریورماه آغاز مى شود 
که به این ترتیب اگر دوره ششــم در تاریخ 14 مرداد 
آغاز به کار کند، دوره پنجم شوراها پیش از پایان عمر 

چهارساله خود پایان مى یابد.
هوشــنگ خندان دل اظهار داشــت: رئیس جمهور 
17 مرداد ماه قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهاى اسالمى کشــور و انتخاب شهرداران که 
در مجلس اصالح شده را براى اجرا به وزارت کشور 

ابالغ کرد.
وى افزود: به این جهت که ابالغ این قانون پس از 14 
مرداد ماه انجام شده بود، وزیر کشور بخشنامه اى را 
ابالغ کرد که به موجب این بخشنامه، اول شهریور ماه 

پنجمین دوره شوراها آغاز مى شود.
معــاون عمرانــى وزیر کشــور و رئیس ســازمان 
شــهردارى ها و دهیارى ها در پاسخ به این سوال که 
آیا مشکلى براى آغاز دوره ششم شوراها در صورت 
اجراى قانون فعلى با وجود اینکه دوره چهار ســاله 
شوراى پنجم به پایان نمى رسد، گفت: تصریح قانون 
این است و از آن جایى که قانون توسط رئیس جمهور 
17 مرداد ماه ابالغ شــده، این قانون در اسرع وقت 

اجرایى شد.

واگذارى بازار مسکن
 به شهردارى ها

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شوراى 
اسالمى گفت: در بســیارى از کشورهاى دنیا دولت 
شهرسازى را به عهده گرفته، اما مدیریت بازار مسکن 
را به شــهردارى ها و مدیریت هــاى محلى واگذار 

مى کند.
مجید کیانپور در پاسخ به این سوال که آیا واگذارى 
بازار مسکن به شوراهاى شهر و مدیریت هاى محلى 
مى توان بازار مســکن را ســاماندهى کرد؟، گفت: 
در بسیارى از کشورهاى توســعه یافته کنترل بازار 
مسکن در اختیار شهردارى ها و شــوراهاى شهر و 
محله هاســت چنانکه در انگلســتان پس از ساخت 
مسکن اجتماعى توسط دولت، واگذارى و مدیریت 
آنها به مدیریتهاى محلى سپرده شد تا شورایاران با 
شناخت صحیح از منطقه خود اولویت هاى واگذارى 
که زنان بى سرپرست، معلولین و کهنساالن بودند را 
شناسایى کند و نتیجه چنین اقدامى کنترل دقیق بازار 

مسکن این کشور بود.

توزیع  قیر رایگان بین 
شهرداري ها

 معاون توسعه منابع و پشتیبانى سازمان شهردارى ها 
و دهیارى هاى کشور از واگذارى قیر رایگان به تمامی 
شهردارى هاى کمتر از50 هزار نفر جمعیت از سوى 

این سازمان خبر داد.
اسد معانى گفت: در اجراى بند (ه) تبصره (یک) قانون 
بودجه سال 1396 کل کشــور، 136 میلیارد تومان 
قیر به شهردارى هاى شهرهاى کمتر از 50 هزار نفر 
جمعیت به منظور کمک به توسعه و بهبود عبور و مرور 

شهرى بصورت رایگان اختصاص مى یابد.

تبدیل وضعیت50 هزار 
نیروى قراردادى شهردارى ها 

 رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور با 
اشاره به مازاد بودن نیروى انسانى در شهردارى ها گفت: 
شهردارى ها بین سه تا پنج برابر پست سازمانى خود نیرو 
دارند که مشکالت بسیارى را به وجود آورده و خیلى از 
منابع را باید صرف حقوق و مزایاى این نیروهاى مازاد 
کنند که این معضل سبب مى شود منابعى که مى تواند 
در خیلى از بخش هاى دیگر هزینه شــود، براى این 

موضوع هزینه شود.
هوشنگ خندان دل عنوان کرد: در شهردارى ها بیش از 
100 هزار نیروى قراردادى داریم و ما اجازه گرفته ایم 
که 50 هزار نفر از این نیروهاى قراردادى را به پیمانى 
تبدیل کنیم؛ و مقدمات این اقدام فراهم شده ولى آزمون 
آن را بعد از استقرار شوراهاى جدید و در اواخر مهرماه 

برگزار مى کنیم.

روى خط

شــهردار دولت آباد گفت: مهم ترین مشکل این است 
که نگاه به شــهردارى نگاه خدماتى است، مردم باید 
با وظایف شهردارى آشنا باشــند چرا که دامنه وظایف 
و فعالیت هاى شهردارى گسترده است و 370 وظیفه 

براى شهردارى تعریف شده است.
رضا اخوان خاطر نشان کرد: تحویل گرفتن یک سیستم 
بحران زده با نبود منابع مالى مشــخص باعث شده تا 
بنده به عنوان شهردار یک شــهرى با سابقه نیم قرن 
شهردارى، تنها بتوانم آرامش شــهر را به دلیل وجود 
مشکالت و حواشى که در رابطه با شهردارى و شوراى 

شهر وجود داشت، به صورت نسبى به شهر برگردانم.
وى در ادامــه در رابطــه بــا عملکــرد هفــت ماهه 
خود در شــهردارى دولت آباد اظهارداشــت: به دلیل
 اختالف ها و برخى سوء مدیریت ها و رکود اقتصادى 
حاکــم در آن زمان، از بــدو ورود بنده در شــهردارى 
دولت آبــاد، ما با بدهى ســنگینى روبــرو بودیم که با

 تالش ها و اجراى راهکارهاى مختلف، این بدهى در 
حال حاضر تقریبا به یک سوم رســیده و شرایط براى 
تحویل دادن شهر به شــوراى آینده تا حدودى مساعد

 شده است.
اخوان با بیان این که فعالیت هاى عمرانى در طول این 
دوره هفت ماهه بالغ بر چهار میلیارد تومان بوده است، 
خاطرنشان کرد: پروژه فرهنگسراى شهر دولت آباد با 
هشت هزار متر مساحت، پروژه سنگینى است که کلیات 
آن نیاز به بازنگرى دارد، بخشى از آن غیرحرفه اى بوده و 
در صورت رفع موانع قانونى، اجراى آن آغاز مى شود و در 
صورت تامین منابع مالى و فراهم شدن شرایط مناسب، 
به دلیل ســنگینى پروژه حداقل تا دو سال آینده قابل

 بهره بردارى خواهد بود.

■■■
وى در خصوص روند اجراى پروژه باغ بانوان این شهر 
نیز عنوان کرد: این پروژه با هفت هزار مترمربع عرصه، 
در حال حاضر در حال فعالیت است و امیدواریم ظرف 
شــش ماه آینده و در دهه فجر افتتاح شود و اقدام هاى 
فنى گلزار شــهداى دولت آباد در جوار آستان امامزاده 
محمود(ع)نیز انجام شــده و مراحل اجــراى آجرنما و 

کاشــى باقى مانده اســت و در دهه اول و دوم محرم 
افتتاح مى شود.

اخــوان یکــى از مشــکالت مهــم شــهردارى 
دولــت آبــاد را کمبــود نیــروى متخصــص و 
فنــى عنــوان کــرد و گفــت: همیــن موضــوع 
باعــث مى شــود تا هــر شــهردارى کــه منصوب 
مى شود تعدادى نیروى متخصص و فنى را همراه خود 

به این شــهر وارد کند اما من به دلیل شرایط موجود و 
زمان محدود(کمتر از هشــت ماه) که در اختیار داشتم، 
سعى کردم از نیروهاى جوان همین شهر براى خدمت 

به مردم استفاده کنم.
■■■

شهردار دولت آباد برنامه محورى را یکى از مسائل اصلى 
شهردارى دولت آباد عنوان کرد و گفت: از مشکالتى که 

به صورت جدى در شهر وجود دارد، آزمایش نشدن خاك، 
آب، اقلیم و هوا بوده که در این زمینه ما اقدامات گوناگونى 
را انجام دادیم؛ طرح آبرسانى فضاى سبز انجام شده و طرح 

بهره ورى پساب نیز آماده است.
وى با بیان این که منطقه صنعتى دولت آباد به عنوان یک 
فرصت طالیى براى شهرستان تلقى مى شود، گفت: یکى 
از برنامه هایى که در طول این هفت ماه با کمک مشاوران و 
متخصصان براى آینده این شهر برنامه ریزى شده، ساخت 
سیتى سنتر صنعتى است که نیازمند همکارى و مطالعه 

دقیق کارشناسان با افراد متخصص و سرمایه گذار است.
■■■

اخوان ادامه داد: بازار معلم نیز با حدود بیش از یک هزار و 
800 واحد تجارى مشکالتى داشته است که در حال حاضر 

در دست بررسى است.
این مسئول شهرى گفت: پس از چندین سال موفق شدیم 
مسکن مهر را با حدود 600 واحد مسکونى تحویل بگیریم، 
همچنین رینگ شهر از فلکه قائم تا فلکه دستگرد در حال 
تصویب مراجع ذى صالح اســت که در صورت اجرا، بار 

ترافیک از بلوار دانشگاه کم مى شود.
■■■

وى ادامه داد: رینگ چهارم شهر اصفهان در محدوده ما 
است و 10 کیلومتر مرز مشترك با اصفهان در این زمینه 
داریم و هزینه ســنگینى دارد که فعالیت هایى را در این 
زمینه انجام داده ایم، همچنین احیاى جاده شنى انتهاى 
بلوار جانبازان نیز نیاز به همکارى فراتر از شهرستان دارد 

که مقدمات آن را فراهم کرده ایم.
شهردار دولت آباد در رابطه با قطار سریع السیر نیز اظهار 
کرد: سعى کرده ایم کارى کنیم همه عوارض این پروژه 
براى برخوار نباشد و نیمى از ایستگاه را براى دولت آباد 

تعریف کنیم.

شهردار بادرود گفت: به زودى با اجراى چند طرح تولیدى 
خدماتى در شــهر بادرود، درآمد پایدار شــهرى ایجاد 

مى شود.
مجید صفارى اظهار داشــت: عملکرد شهردارى بادرود 
چهارساله گذشــته با توجه به رکورد اقتصادى موجود و 
همکارى همه جانبه همه شهروندان بسیار مطلوب بوده 
به گونه اى که بودجه دو میلیاردى شهردارى در سال 92 

به ششمیلیارد تومان در سال 96 رسیده است.
وى افزود: نکته قابل توجه تحقق این بودجه اســت که 
مجموعًا در طول چهارسال گذشته میانگین بودجه 123 
درصد بوده اســت و با این بودجه توانستیم فعالیت هاى 
عمرانى فرهنگى و اجتماعى را در سطح شهر انجام دهیم.
شــهردار بادرود در خصوص برنامه آینده شهردارى نیز 
گفت: با توجه به رکود اقتصادى موجــود، برنامه ایجاد 

در آمد پایدار در حال تدوین است و با برنامه ریزى انجام 
شــده مطالعاتى دقیق و هماهنگى با بخــش دولتى و 
خصوصى چند واحد تولیدى خدماتى در آینده در سطح 
شهر راه اندازى خواهد شد که به در آمد پایدار شهر کمک 

مى کند.
وى از جمله برنامه هاى آینده شهرى را تکمیل بلوار امام 
رضا (ع)، احداث میدان در کنار بخشدارى براى کاهش 
خطرات ترافیکى و روکش آسفالت بلوار شهید مطهرى و 

معابر شهرى عنوان کرد.
صفارى از ادامه عملیات رفــوژ خیابان امام خمینى(ره) 
بادرود خبر داد و گفت: ادامه پــروژه احداث رفوژ میانى 
خیابان امام (ره) بادرود تا میــدان معلم بعد از ماه محرم 
با اعتبارى بالغ بر یــک  میلیارد ریال انجــام و تکمیل 

خواهد شد.

شهردار نطنز گفت: با ایجاد شبکه آبیارى قطره اى و 10 
هزار متر لوله گذارى درفضاى سبز ، روزانه 40 هزار لیتر 

در مصرف آب صرفه جویى شد.
محســن تجویدى اظهار داشــت: در  چهار سال اخیر 
پروژه هایى براى افزایش و ساماندهى فضاى سبز در باغ 

شهر نطنز اجرا شد.
وى تصریح کرد: شــهردارى موفق شد میانگین سرانه 
فضاى سبز شهرى در نطنز را به 36 متر مربع به ازاى هر 
نفر برساند و این در حالى است که میانگین سرانه فضاى 

سبز براى هر نفر در کشور 22 متر مربع است.
شــهردار نطنز با اشــاره به ســاماندهى سیستم هاى 
آبیارى فضاى سبز افزود: در چهار ســال اخیر در حدود 
22 هزار متر لوله گذارى آب درفضاى سبز انجام شد که
 بخش هاى مختلف فضاى سبز در شهر نطنز به شبکه 

آبیارى متصل شد.
وى تأکید کرد: از مهمترین پروژه هایى که براى مدیریت 
مصرف آب در بخش فضاى ســبز نطنز صورت گرفت، 
ایجاد شبکه آبیارى قطره اى با 10 هزار متر لوله گذارى 
اســت که به رغم حذف نیروى انســانى جهت آبیارى، 
موجب صرفه جویى روزانه 40 هزار لیتر در مصرف آب 

مى شود.

تجویدى بیان کــرد: با توجه به کمبــود منابع آبى و در 
راستاى برنامه ریزى براى توسعه فضاى سبز و تأمین آب 
مورد نیاز، با اداره آب و فاضالب قراردادى جهت استفاده 
از پساب پکیج تصفیه فاضالب مسکن مهر نطنز بسته 
شد تا بخشــى از آب مورد نیاز فضاى ســبز نطنز از این 

طریق تأمین شود.
وى یادآور شد: در چهار سال گذشــته، به طور میانگین 
ســاالنه درحدود 25 درصد از بودجه شهردارى صرف 

ایجاد و توسعه فضاى سبز شده است. 

شــهردار مبارکه گفت: مجموعه کتابخانه دیجیتال در 
مبارکه با هزینه اى بالغ بر 160 میلیون تومان راه اندازى 

شده و در حال حاضر داراى 40 هزار جلد کتاب است.
محمد شرفا با اشــاره به پروژه بلوار 36 مترى شهداى 
طاهرى افزود: بهره بردارى از این پروژه در راستاى روان 
سازى ترافیک و  دسترسى ســریع و آسان شهروندان 

انجام شده است.
 وى با بیان اینکه تمام همت مــا در مجموعه مدیریت 
شــهرى مبارکه، خدمت رســانى صادقانه و مخلصانه 
به شهروندان اســت، گفت: در این راســتا، پروژه ها و

 طرح هاى متعددى  در ســطح شــهر در دســتور کار 
قرار گرفت که اکثراً به بهره بردارى رسیده و تعدادى نیز 

در حال اجرا مى باشند.
■■■

وى با بیان اینکه خدمت رسانى به شهروندان و هدایت 
ترافیک شهر به بلوار شهید ربیعى و میدان دفاع مقدس 
از اهداف اجراى پروژه بلوار شهداى طاهرى است، گفت: 
این پروژه بطول هزار و 800 مترمربع بخشــى از رینگ 

ترافیکى شهر است.
شرفا با بیان اینکه این پروژه نقش به سزایى در کاهش 
و روان ســازى ترافیک  دارد، افزود: پروژه بلوار شهداى 
طاهرى با همکارى مردم و همچنین شــوراى اسالمى 

شــهر مبارکه با چهــار میلیارد تومــان هزینه تملک و 
آزادسازى و 9 میلیارد تومان اعتبار عمرانى در دوره چهارم 

شوراى اسالمى شهر به اتمام رسید.
وى با اشاره به اهداف اجراى این پروژه افزود: ساماندهى و 
تفکیک ترافیک عبورى و شهرى، تسهیل دسترسى بین 
مراکز جمعیتى شهر و کاهش زمان سفر و مصرف سوخت 
از مهمترین اهداف اجراى این پروژه محسوب مى شود.

شــرفا گفت: البته اذعان داریم که کارهاى انجام شده 
خواسته هاى مردم شهر  مبارکه را برآورده نکرده است، اما 
مى توانیم با اطمینان بگوییم که در مسیر جلب رضایت 
شهروندان هرآنچه را در توان داشته ایم در طبق اخالص 

گذاشته ایم.
■■■

شهردار مبارکه  همچنین در حاشیه آیین افتتاح رستوران 
بازى فکرى و کتاب خوشه مجتمع فرهنگى غدیر گفت: 
شهردارى مبارکه مجرى ایده رستوران بازى هاى فکرى 
در شهرستان است که بعنوان تنها مرکز تخصصى بازى، 

به شهروندان خدمات ارائه مى دهد.
وى گفت: باید بســتر بروز خالقیــت و آموزش خالق 
را در کودکان شــهر مهیا و کودکان خود را براى آینده 

آماده کنیم.
شرفا با اشاره به احداث و راه اندازى کتابخانه دیجیتال در 
فرهنگسراى غدیر مبارکه افزود: این مجموعه با هزینه 
اى بالغ بر 160 میلیون تومان راه اندازى شده و در حال 

حاضر داراى 40 هزار جلد کتاب است.
وى افزود: ایجاد اولین مرکز خالقیت کودکان (رستوران 
بازى هاى فکرى و کتاب) مجمــوع فرهنگى غدیر از 
دیگر پروژه هاى فرهنگى شهردارى و شوراى اسالمى 

مبارکه است.
وى با بیان اینکه زبان کالس هاى آموزشى این مجموعه 
بازى است، افزود: در منویاین رستوران 100 عنوان بازى 
وجود دارد که بصورت فردى، دوستانه و خانوادگى قابل 

استفاده مى باشد.

اباذر صرامى، شهردار وزوان با بیان اینکه پس از حدود 50 
سال از تاسیس شهردارى تا کنون جمعیت وزوان تغییرى 
نکرده است، ادامه داد: این موضوع نشان دهنده باال بودن 
نرخ مهاجرت در این شهر است، که سعى کرده ایم در این 
دوره نظر مهاجرت کنندگان از شهر را جذب کرده و آنها را 
براى حضور و سرمایه گذارى در شهر خود متقاعد کنیم.

وى با بیان اینکه یکى از درآمدهاى پایدار شهرى، سرمایه 
گذارى در حوزه گردشــگرى اســت، خاطر نشان کرد: 
در شــهرهاى کوچک و تاریخى که جمعیت کمى دارند 
فرصت هاى خوبى براى سرمایه گذارى و مشارکت در 

پروژه ها وجود دارد.
شهردار وزوان اظهارداشت: عمده مشاغل در این شهر 
کشاورزى است، هم چنین صنایع سنگ این منطقه نیز 

از مناطق نمونه کشــورى محســوب مى شود، از سوى 
دیگر فرصــت اســتفاده از 100 هــزار ترانزیت باعث 
مى شود تا سرمایه گذاران براى حضور در وزوان تشویق

 شوند.
صرامى خاطر نشــان کرد: تالش کرده ایــم تا با افتتاح 
کمپینگ شرقى ترانزیت، فرصت مناسبى را براى تالقى 
موقعیت هاى اجتماعى و فرهنگى و گردشگرى در شهر 

ایجاد کنیم.
وى با بیان اینکه شوراهاى اسالمى شهرها مظهرى براى 
مردم ساالرى دینى هســتند، گفت: شوراها مى توانند با 
کمک مدیریت شــهرى و با مشــارکت مردم نسبت به 
احیاى فرصت ها و موقعیت هاى شناسایى شده اقدمات 

موثرى را انجام دهند.

■■■
شــهردار وزوان با بیان اینکه جلب مشــارکت مردم در 
توسعه شــهرى موثر اســت، اظهارداشــت: مجموعه 
مدیریت شــهرى زمانى موفق اســت کــه به صورت 
حداکثرى مشــارکت مردم را در تحقــق پروژه ها جلب

 کند.
وى با بیان اینکه در بحث ســرمایه گذارى بیش از 20 
سرمایه گذار در چهار سال گذشته به وزوان آمده اند، خاطر 
نشان کرد: بروکراسى ادارى به خصوص در حوزه سرمایه 
گذارى باید جمع آورى شود، در طول چهار سال گذشته 
که این تعداد سرمایه گذار به وزوان آمده اند چهار یا پنج 
سرمایه گذار جذب، هفت سرمایه گذار کامال دفع و بقیه 

نیز با مشکالتى روبرو شدند.

رضا اخوان، شهردار دولت آبادبا اشاره به اینکه هر شهردار باید تعدادى نیروى فنى با خودش بیاورد:

شهردارى دولت آباد،کمبود نیروى متخصص دارد

شهردار مبارکه خبر داد؛
راه اندازى کتابخانه دیجیتال در مبارکه  

شهردار وزوان: 
بروکراسى ادارى در حوزه سرمایه گذارى باید جمع شود

صرفه جویى روزانه 40 هزار لیتر آب در نطنز

اجراى طرح هاى تولیدى و خدماتى 
براى ایجاد در آمد پایدار در بادرود

شهردار بادرود مطرح کرد؛
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مدیرعامل سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى 
شاهین شــهر گفت: تفاهم نامه گســترش فعالیت هاى 
فرهنگى بین سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى 
شاهین شهر با پایگاه فرهنگى مسجد المهدى این شهر، به 

منظور تبدیل مساجد به قطب فرهنگى به امضا رسید.
روح ا... شاه رجبیان افزود: در این تفاهم بیش از 100 کودك، 
نوجوان و جوان در طرح «تابستانى با مسجد» در دوره هاى 
آموزشى احکام و عقاید، کالس هاى علمى و هنرى، جنگ 
شادى، اردوهاى زیارتى و تفریحى و کالس هاى ورزشى 
همچون اسب سوارى، فوتســال، پینت بال و شنا شرکت 

مى کنند.

وى ادامه داد: کانون فرهنگى مسجد المهدى شاهین شهر 
هم پس از پایان کالس هاى تابستانى، بر اساس قرعه کشى 
به شرکت کنندگان جایزه هاى هزینه سفر به مشهد مقدس، 

دوچرخه و تبلت اعطا مى کند.
وى از آمادگى این ســازمان براى برگزارى کالس هاى 
مذهبى، فرهنگى، هنرى، علمــى و دوره ها و کارگاه هاى 
اجتماعى و خانوادگى در سایر مساجد این شهر خبر داد و 
توجه بیشتر مسئوالن به مساجد و حضور گسترده خانواده ها 

در این سنگرهاى فرهنگى را خواستارشد.
گفتنى است شاهین شهر با 160 هزار نفر جمعیت، هم اینک 

41 مسجد فعال دارد.

معاون مدیرکل دفتر امور روســتایى و شوراهاى اسالمى 
استاندارى اصفهان گفت: وظیفه شوراها تصمیم سازى، 
تصمیم گیرى و نظارت بر اجراى مصوبات روستاســت و 

عضویت در شوراها شغل نیست.
غفار عرب اظهار داشت: اگر شوراها ضمن فعالیت خود، با 
مردم و مسئوالن تعامل داشته باشند و بتوانند به راحتى با هم 
برخورد کنند و نظر مخالف و موافق را بپذیرند به موفقیت دو 

چندان در امور دست خواهند یافت.
معاون مدیــرکل دفتــر امور روســتایى و شــوراهاى 
اســتاندارى اصفهان تصریح کرد: در چارچوب اختیارات 
و وظایف حاکم بر کشــور، وظیفه شوراها تعامل با مردم و 

دستگاه هاى اجرایى در راستاى رسیدن به خواسته هاى 
مردم و اهداف است.

وى با بیان اینکه روستاهاى ما از 400 سال پیش به وسیله 
خان و کدخدا مدیریت مى شد، افزود: امروز با فعالیت شوراها 
و تعیین دهیار از سوى آنها طبق اساسنامه و مفاد عمومى 
روستاها خودکفا شــده اند و با شخصیت حقوقى مستقل 

فعالیت در راستاى امور روستاها را برعهده دارند.
عرب با اشاره به اهداف تشکیل شوراها بیان کرد: وظیفه 
شوراها تصمیم سازى، تصمیم گیرى و نظارت بر اجراى 
مصوبات روستا است و عضویت در شوراها شغل نبوده بلکه 
افتخارى است که نصیب خدمتگزاران واقعى مردم مى شود.

عضویت در شوراها
 شغل نیست

گسترش فعالیت هاى فرهنگى 
در شاهین شهر

آماده سازى سایت مسکن مهر 
آران توسط شهردارى

رئیس اداره راه و شهرسازى آران و بیدگل گفت: پروژه 
آماده سازى سایت مســکن مهر این شهرستان براى 

تکمیل و بهره بردارى به شهردارى تحویل داده شد.
مجتبى آراســته اظهارداشــت: در جهت ساماندهى 
طرح هاى مسکن مهر در شهرســتان با ُحسن نیت 
اداره کل راه و شهر سازى استان اصفهان این پروژه به 

شهردارى شهرستان واگذار شد.
وى به شرایط دستورالعمل واگذارى اشاره کرد و گفت: 
امیدواریم با هماهنگى و سرعت عمل باال، شهردارى 
بتواند اجراى طرح را تا پایان سال به سرانجام برسد تا به 

افراد متقاضى تحویل داده شود.

یکى از خیابان هاى نجف آباد 
مزین بنام شهید حججى

مســعود منتظــرى، شــهردار نجف آبــاد گفت: با 
هماهنگى هاى صورت پذیرفته با شــوراى اسالمى 
شهر مقرر شد نام یکى از خیابان هاى نجف آباد به یاد 

شهید مدافع حرم محسن حججى نامگذارى گردد.

 پروژه هاى درحال احداث
 شهردارى کاشان

موسس و مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و جذب 
مشارکت شهرداري کاشان گفت: پروژه هاى سرمایه 
گذارى که در قالب توافقات و قراردادهاى مشارکت در 
ساخت منعقد گردیده، عملکرد مالى آن ها 380 میلیارد 

ریال مى باشد.
دهقانى گفت: تا کنون شهردارى کاشان با جذب منابع 
مالى و دانش فنى بخش خصوصى، یک پروژه سرمایه 
گذارى مشارکت در ساخت را تکمیل و دو پروژه دیگر را 

در دست احداث دارد.
دهقانى افزود: این سازمان آمادگى دارد به میزان ارزش 
مجوز و پروانه ساخت به عنوان آورده شهردارى در قالب 
پروژه هاى مشارکت در ســاخت با بخش خصوصى 

مشارکت نماید.

راه اندازى دفتر خدماتى پلیس 
+10 در بادرود

رئیس شــوراى اســالمى بادرود از راه اندازى دفتر 
خدماتى پلیس +10 در شهر بادرود در آینده نزدیک 
خبر داد.حسین میرزائیان گفت: با همکارى فرماندهى 
انتظامى شهرستان نطنز وجهت جلوگیرى از رفت وآمد 
مردم به مرکز شهرســتان، بــه زودى دفتر خدمات 

الکترونیک پلیس +10 در بادرود افتتاح مى شود.
وى راه اندازى مجدد تاکسى درون شهرى را یکى از 
آرزوهاى دیرینه مردم عنوان کرد و اظهارداشت:مردم 
شهربادرود مردمى مهمان نواز و خونگرم هستند و در 
طول سال هاى گذشته هیچ عابرى در راه نمى ماند و 
مردم سریعًا عابر پیاده را به مقصد به صورت رایگان 

مى رسانند.
رئیس شوراى شهر بادرود گفت: علت کمبود تاکسى 
شهرى در این شــهر به همکارى بى شائبه مردم در 
کمک به عابرین برمى گــردد، ولى با توجه به وجود 
شهرك آزادگان و شــهرك صابریه و نزدیکى اول 
مهر و بازگشــایى مدارس، راه اندازى تاکسى بسیار 

ضرورى است.

بازدید شهردارهرنداز
 پروژه هاى در دست اقدام

حمیــد شــهبازى، شــهردار هرنــد از پــروژه هاى 
در حال اجراى شــهردارى بازدید کــرد در این بازدید 
از پروژه هاى ســاختمان شــهردارى، پــارك بزرگ 
شهروند، استخر شناى هرند، میدان کارگر، مرمت آب 
انبار محله شهیدیان و بهسازى فضاى سبز مقابل بیت 
العباس(ع) دیدن کرد. همچنین شهردار هرند از مرمت 
فاز دوم بازار تاریخى هرند، سالن ورزشى فرهنگى 9 دى 

و آماده سازى مسکن مهر ارشاد   هم بازدید کرد.
شــهبازى گفت: این موارد مهمترین و سنگین ترین
 پروژه هاى حال حاضر و در دست اجراست که شهردارى 
با عزمى جهادى و کوشــش پیگیــر در حال اجراى 

آنهاست.

روى خط

حسن عباسى، عضو شوراى اســالمى شهر فوالدشهر 
در نشســت منتخبین پنجمین دوره شــوراى اسالمى 
فوالدشــهر با بیان اینکه در عرصه مدیریت شــهرى 
چیزى که تمامى مدیران شــهر اشراف کامل بر آن باید 
داشته باشند، مدیریت مشارکتى است، گفت: باید توجه 
داشــت امروز فوالدشــهر به عنوان یک کالنشهر در 
کشــور مطرح اســت و از این رو باید توجه داشــت که 
امــروز موضوعى که همــه برنامه ریزان بــر آن اتفاق 
نظر دارند مســئله مدیریت مشــارکتى در فوالدشهر

 است.
وى افزود: استفاده و فعال کردن سرمایه اجتماعى بدون 
هیچ هزینه اضافى مى تواند ما را به جایى برســاند که 
همانند  شهرهاى برتر جهان از شاخصه هاى اجتماعى 
و رفاهى باالیى برخوردار شــویم چراکه سرمایه گذارى 
بخش خصوصى در حوزه مدیریت شــهرى، اســاس 
و محور توســعه جهشــى و پایــدار براى فوالدشــهر

 است.
این عضو شوراى اسالمى فوالدشهر تصریح کرد: ارتباط 
با مردم و اعتماد ســازى بخش هاى خصوصى نسبت 
به مدیریت شهرى کارى اســت که باید در دوره پنجم 
شوراى اسالمى فوالدشهر با جدیت دنبال و انجام شود 
چراکه فاصله و اختالف فاحش میان درآمدهاى ساالنه 
شهردارى و نیازها و مطالبات واقعى شهر و شهروندان، 
ضرورت و لــزوم بهره گیرى از ســرمایه گذارى بخش 
خصوصى را دوچندان کرده و شهردارى به منظور تحقق 
اهــداف و برنامه هاى خود، ناگزیر از حرکت به ســمت 

سرمایه گذارى است.
وى ادامــه داد: در عین حــال تالش بــراى تدوین و 
معرفى بســته هاى ســرمایه گذارى مناسب با وضعیت 
عمرانى و خدماتى شهردارى، شناسایى سرمایه گذاران 
عالقه مند به توســعه فوالدشــهر، حضــور فعال در 
نمایشــگاه هاى داخلى و بین المللى و برنامه ریزى براى 

تسهیل شــرایط ســرمایه گذارى بخش خصوصى، از 
مهمترین و اصلى ترین مسائلى است که باید مورد توجه 

قرار دهیم تا به موفقیت برسیم.
عباسى اضافه کرد: باید شوراى شهر، مسئوالن شهردارى 
و همچنین مسئوالن دستگاه هاى اجرایى دست در دست 
هم دهند تا مقدمات حضور دوچندان سرمایه گذاران در 

فوالدشهر فراهم شود.
وى عنوان کرد: سیاست شوراى اســالمى فوالدشهر 
در دوره پنجم در حوزه هاى ســرمایه گذارى، گسترش 
تعامالت با بخش خصوصى و استفاده از توان آنها براى 
رونق پروژه هاى شهرى و توســعه فوالدشهر است و با 
توجه به پتانســیل هاى بالقوه در این شهر، فوالدشهر 
در مسیر توســعه قرار دارد و جذب سرمایه هاى داخلى 
و حتى خارجى جهت مشارکت در پروژه هاى عمران و 
توسعه شهرى، اصلى ترین اولویت براى پیشبرد اهداف 

توسعه اى است.

سرمایه گذارى بخش خصوصى،
محور توسعه پایدار فوالدشهر است

شهردار شهرضا با اشاره به احداث مجتمع مطبوعاتى 
شهرضا در آینده اى نزدیک، گفت: پیشنهاد ساخت 

مجتمع مطبوعاتى به شوراى شهر داده مى شود.
رحیــم جافــرى افــزود: بایــد زمینــه ســاخت 
مجتمــع مطبوعاتــى در شــهرضا فراهم شــود و 
پیشــنهاد ســاخت این مجتمع به شــوراى شهر

 داده مى شود.
وى با بیان اینکه زمین مناســب با دسترسى آسان 

خبرنــگاران بــراى ســاخت مجتمــع مطبوعاتى 
جانمایــى مى شــود، افــزود: ایجاد ایــن مجتمع 
موجب وفاق بیشــتر جامعه مطبوعات شهرســتان

 مى شود.
شهردار شهرضا با اشــاره به تکمیل پروژه هاى نیمه 
تمام در طول مدت 20 ماه خدمت در شهرضا، گفت: با 
تحویل گرفتن مسند شهردارى پروژه هاى نیمه تمام 
بسیارى وجود داشت که پس از اولویت بندى، بسیارى 

از آنها تکمیل شد.
وى تصریــح کــرد: با وجــودى که شــهردارى را 
بــا 17 میلیــارد تومان بدهــى تحویــل گرفتم، با 
کمتــر از 500 میلیون بدهى شــهردارى را تحویل 

مى دهم.
جافرى همچنین با اشــاره بــه احداث بــاغ موزه 
شــهردارى در خیابان آیت ا... غفارى بیان داشت: 
احداث باغ موزه در خیابان طالقانى به پاس فرهنگ 
دیرینه مردم شهرضا اســت تا آثار فرهنگى مردم در 

آنجا نگهدارى شود.

یکى از منتخبان پنجمین دوره شــوراى شــهر آران و بیدگل در مورد 
گزینه هاى کلیددارى شهردارى آران و بیدگل توضیحاتى داد.

کمال باللى، یکى از منتخبان مردم آران و بیدگل در مورد مسائل مهم 
پیش روى این شورا به گفتگو نشست. وى در مورد گزینه هاى شهردارى 

توضیحاتى داده است.
گویا در هفتــه هاى گذشــته منتخبان شــورا 
نشســت هایــى برگــزار کرده انــد. در این

 نشســت ها در مورد چه مســائلى صحبت شده 
است؟

در هفته هاى گذشته جلســه هایى با حضور منتخبان شورا برگزار شده 
است. در این جلسات برخى مسئوالن شهرستان، از جمله امام جمعه نیز 
حضور داشته اند. عالوه بر آن مشــورت هایى با بزرگان هر دو منطقه 

صورت گرفته و تصمیماتى اتخاذ شده است.
از جملــه مــوارد مطرح شــده، تصمیم در مــورد انتخاب شــهردار و 
چگونگى اجراى ســاز و کار تفاهــم معتمدان بوده اســت. همچنین 
نظــرات و برنامه هاى منتخبــان ارائــه و برنامــه ریزى هایى انجام 

شده است.
تصمیمى که براى ایجاد ترکیب چهار به سه در نظر 

گرفته شده است، پا بر جا خواهد بود؟
اراده بر تشکیل شورا با همین ترکیب است و جلساتى که تشکیل شده، 

به همین صورت انجام شده است.
انتخاب شهردار چه زمانى نهایى مى شود؟

در جلســات انجــام شــده، گزینــه هایــى معرفــى شــده اند، 
حتــى از برخــى از ایــن گزینــه برنامــه هایــى دریافــت شــده 

اســت، برخــى نیــز از پذیــرش ایــن مســئولیت عذرخواهــى 
کرده اند.

در مجموع ما مالك هایى را براى انتخاب شــهردار در نظر داریم و بر 
اســاس آن در حال جمع بندى هســتیم، ولى در مورد زمان معرفى نام 
شــهردار نمى توان اظهارنظرى داشــت؛ زیرا فرآیند انتخاب شهردار 
که شامل ارســال نام به اســتاندارى و تایید نهایى اوســت، زمان بر

 است.
این احتمال وجود دارد فردى از نیروهاى شهردارى به عنوان سرپرست 
منصوب شود تا در زمان طى شدن فرآیندهاى ادارى و انتخاب شهردار 

وظیفه اداره امور شهردارى را بر عهده داشته باشد.
برخى منابع از نهایى شدن انتخاب رضا رمضانى 
به عنوان شــهردار خبر داده اند. آیا این موضوع 

صحت دارد؟

رمضانى از گزینه هاى شــاخص و جدى براى این پســت است. با این 
حال براى انتخاب شهردار باید مسائل دیگرى مانند شرایط احراز پست، 
مسائل سیاسى شهر و شــرایط بومى منطقه در کنار برخى موضوعات 
دیگر در نظر گرفته شــود. باید بگویم در مورد انتخاب شــهردار، هنوز 

چیزى قطعى نشده است.
آیا در مورد ریاست شــورا تصمیمى گرفته شده 

است؟
ریاست شورا طبق قانون در ابتدا بر عهده آقاى محمد یوسفیان خواهد بود 
و وى به عنوان رئیس سنى محسوب خواهد شد. در مورد رئیس ساالنه 
هم با توجه به مفاد شوراى ائتالفى، باید به صورت دو ساله از هر منطقه 

یک رئیس انتخاب شود.
قید دیگرى هم هســت: در زمان تصدى شــهردارى از ســوى فردى 
از یک منطقه، مســئول مالى بایــد از منطقه دیگر باشــد. هم اکنون 
در حال تصمیــم گیرى در مــورد نحوه عملــى کردن مفــاد توافق 
هســتیم. ســواالتى در این راه مطرح اســت مثل این که آیا رئیس به 
صورت دو ســال متوالى انتخاب شــود یا تصدى این پست یک ساله 

باشد…
شایعه ایرادهاى شوراى نگهبان به توافق معتمدان 

و تشکیل شوراى چهار به سه واقعیت دارد؟
هنوز اصل انصراف و اســتعفاى اعضا نهایى نشــده اســت، بنابراین 
احتمال ورود شــوراى نگهبان بســیار ضعیف اســت. بــر فرض اگر 
این اســتعفاها هم صــورت گیرد، از آن جــا که منتخبــان با رضایت 
خود دســت بــه ایــن کار زده انــد، فکر نمــى کنم مشــکلى وجود

 داشته باشد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانى شاهین شهر و حومه 
گفت: مردم شاهین شهر روزانه 70 هزار سفر درون و 
برون شهرى را با ناوگان اتوبوسرانى این شهر انجام 

مى دهند.
رضا رضایى اظهار داشت: مردم شاهین شهر روزانه 70 
هزار سفر درون و برون شهرى را با ناوگان اتوبوسرانى 

این شهر انجام مى دهند.
وى افزود: این تعداد مسافر با استفاده از 127 اتوبوس 
مستقر در ناوگان سازمان اتوبوســرانى، در 15 خط 

درون و برون شهرى روزانه جابجا مى شوند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانى شاهین شهر و حومه 
بازسازى 18 دستگاه اتوبوس فرسوده را در افزایش 
شمار جابجایى مسافران مؤثر دانست و خاطرنشان 
کرد: این سازمان به منظور دسترسى آسان شهروندان، 
طرح هاى سرشمارى اینترنتى از وضعیت اتوبوس هاى 
در حال تردد، اتوبوس شهروندى، اتوبوس گردشگرى، 

شبکه تصویرى هوشمند، سامانه اطالع رسانى شاهین 
پیشرس، سامانه اطالع رســانى شاهین آپ، استقرار 
بازرسان سیار کارت بلیت و اجازه فعالیت به تعدادى 
از مینى بوس هاى تحت نظارت را در چند سال اخیر 

اجرا کرده است.
وى به رضایت شــهروندان شاهین شهرى از احداث 
ایستگاه اتوبوس هوشمند شــهید خرازى اشاره کرد 
که این ایستگاه به سامانه هاى سرمایشى و گرمایشى، 
دستگاه عابربانک، سامانه هاى تصویرى و صوتى و 

استقرار دائمى بازرسان مجهز است.
رضایى ادامه داد: احداث ســاختمان ادارى سازمان، 
تدویــن و اجراى برنامه پنج ســاله دوم ســازمان و 
کسب مقام نخست ســازمان در نخستین نمایشگاه 
توانمندى هاى صنعت حمل و نقل شهرى کشور از 
اقدامات دیگر این ســازمان در چهار سال اخیر بوده 

است.

در گفتگو با کمال باللى، منتخب پنجمین دوره شوراى شهر آران و بیدگل عنوان شد؛

احتمال تعیین سرپرست براى شهردارى آران و بیدگل

شهردار شهرضا خبر داد؛
احداث مجتمع مطبوعاتى شهرضا

 در آینده اى نزدیک

انجام 70 هزار سفر در روز با ناوگان 
اتوبوسرانى شاهین شهر

شهردار زرین شهر گفت: ماجراى شهادت غرورآمیز 
محســن حججى توسط تروریســت هاى داعش، 
موجى از همبســتگى، غرور ملى و تکریم مدافعان 
حرم را در کشــور ایجاد کرد و امیدواریم تغییر نام 
میدان پردیس به یاد این شــهید واال مقام، گامى 
کوچک در راســتاى گرامیداشت شــهید محسن 

حججى باشد.
جواد جمالى با اشاره به اینکه ما موظف هستیم یاد 
و خاطره شــهدا را در اذهان مردم زنده نگاه داریم، 
اظهارداشــت: حال و هواى امروز کشــور متاثر از 
جنایتى است که داعشــیان با حمایت و پشتیبانى 
جنگنده هاى آمریکا در منطقه الجمونه در نزدیکى 

مرز عراق و سوریه رقم زدند.
وى با اشاره به اینکه بخشى از سرمایه گذارى براى 
زنده نگه داشتن نام و یاد شــهدا نامگذارى معابر و

 طرح هاى شــهرى به نام آنهاست، بیان داشت: ما 
در تالش هستیم نسبت به نامگذارى معابر و طرح 
هاى شهرى به نام شهدا در سطح شهر زرین شهر 
و دیگر محالت آن اقدامات مناســبى انجام شود از 
این رو درخواســت نام گذارى میدان پردیس، یکى 
از مهمترین پروژه هاى شــهرداراى زرین شهر به 
نام شهید مدافع حرم محســن حججى به شوراى 
اسالمى زرین شــهر داده شد که بر اساس تصویب 
اکثریت اعضاى شوراى اســالمى زرین شهر، این 

میدان به نام این شهید واال مقام مزین خواهد شد.

تغییر نام میدان پردیس 
زرین شهر به نام شهید 

محسن حججى
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 اصحاب و یاران حضرت محمد (ص) که حافظان اسرار او مى 
باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان خدا 
و رسول او نبودم، بلکه با جان خود پیامبر (ص) را یارى کردم. 
در جاهایى که شجاعان قدم هایشان مى لرزیدو فرار مى کردند، 

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

رئیس چهارمین دوره شــوراى اسالمى شــهر گلپایگان 
گفت: شوراى دوره چهارم تالش فراوانى براى طرح جامع 

شهرستان کرد اما نتوانست ابالغ آن را بگیرد.
مســعود اســکندرى افزود: با توجه به اینکه دوره چهارم 
شــورا در دوره رکود اقتصادى کشــور قرار داشــت اما 
چند کار بــزرگ از جملــه طرح هاى خیابــان مطهرى، 
آیت ا... خوانســارى و بلــوار امام رضا(ع) که ســال هاى 
متوالى معوق مانــده بودند تا حدود 80 درصــد به انجام

 رسیده است.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر گلپایگان با قدردانى از 
امام جمعه، نماینــده و فرماندار گلپایگان کــه به عنوان 
پشــتیبان شــوراى شــهر بودند، ادامه داد: پیشــرفت، 
توسعه و ترقى شــهر مایه افتخار همه مردم و مسئوالن

 است.
وى با بیان این که ســال 92 بودجه شهردارى 13 میلیارد 
تومان بود که از این مبلغ 8/5میلیارد تومان براى طرح هاى 
عمرانى و 4/5 میلیارد تومان صرف هزینه هاى جارى شد، 
گفت: بودجه سال 93 به 15 میلیارد رسید که 10 میلیارد آن 

به طرح هاى عمرانى اختصاص یافت.
اسکندرى بودجه سال 94 را 17 میلیارد اعالم کرد و ابراز 
داشــت: ســال  95 نیز بودجه  21 میلیارد پیش بینى شده 
بود که 22 میلیارد تومان تحقق یافت که به ترتیب 13/5 
و 7/5میلیارد صــرف هزینه هاى عمرانــى و امور جارى 

شهرستان شده است.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر گلپایگان بیان داشت: 
در طول دوره چهار ســاله شــوراهاى اســالمى شــهر 
گلپایگان 335 جلســه برگزار شــده کــه 800 مصوبه 
داشــت و 80 درصــد انتظــارات مــردم بــرآورده

 شده است.
اسکندرى با اشاره به اینکه افتخار شوراى چهارم رساندن 
بودجه 13 میلیاردى سال 92 به  22 میلیارد در سال جارى 
براى شهردارى اســت، افزود: شوراى دوره چهارم تالش 
فراوانى براى طرح جامع شهرســتان کرد اما نتوانســت 

ابالغ آن را بگیرد.
وى گفت: این طرح سال 77 تصویب، 79 بازنگرى و  81 
ابالغ شده است و باید هر 10 سال بازنگرى و به روز شود 
که شهرستان گلپایگان  10 ســال از این بازنگرى عقب 

مانده است.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر گلپایگان افزود: بیشتر 
تخلفات و تخریب هاى ماده 100 در شهرســتان به دلیل 
این تأخیر است و دلیل این تأخیر، اعمال نظرهاى شخصى 

و مغرضانه است.
وى افزود: طرحى که در آســتانه  ابالغ آن هســتند براى 
شهرستان اثرى ندارد زیرا شــرایط شهرستان در آن دیده 
نشده و درصدد کوچک ســازى محدوده شهرى است و 

گسترشى را براى شهر متصور نیست.

طرح جامع گلپایگان همچنان در بالتکلیفى است

مدیرعامل مدیریت پسماند شهرى نجف آباد درباره اهم 
فعالیت هاى مدیریت پسماند شــهرى گفت: 54درصد 
زباله هاى شهر توسط مردم تفکیک شده و 92درصدى 
پسماندهاى شیشه اى از مبدأ تفکیک و چهار هزار و 500 

تن کود در کارخانه بازیافت نجف آباد تولید مى شود.
سهراب بیگدلى اظهارداشت: در حال حاضر در حدود 54 
درصد مواد بازیافتى به صورت تفکیک شده از درب منازل 
جمع آورى شــده، 44 درصد در محل کارخانه بازیافت 
تفکیک شده و دودرصد نیز مربوط به ایستگاه هاى ثابت 

جمع آورى مواد بازیافتى سطح شهر هستند.

وى با اشاره به جمع آورى نزدیک به یک میلیون و213 
هزار تن مواد بازیافتى از سطح مناطق پنج گانه شهر طى 
سال گذشته بیان داشت: بیشــترین سهم از این میزان 
با 41 درصد مربوط به مقوا و کاغذ بوده و پالســتیک با 
22 درصد، فلزات با 15، پت و ضایعات با 13 و شیشه با 
9 درصد جایگاه هاى بعدى را به خود اختصاص داده اند. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرى نجف آباد 
ســهم هر کدام از روش هاى تفکیــک را در خصوص 
ضایعات مختلف، متفاوت دانست و گفت: در خصوص 
تمامى این موارد، سهم ایستگاه هاى ثابت بازیافت بین دو 

تا سه درصد است ولى در 46 درصد به ثبت رسیده است.
وى میزان تفکیک مقوا و کاغذ در کنار فلزات در کارخانه 
و مبدأ را تقریبًا مساوى و در حدود 43 و 55 درصد بیان 
کرد و اظهارداشت: از 171 هزار تن پالستیک تفکیک 
شده در سال گذشته، 54 درصد در محل کارخانه انجام 

شده و 44 درصد را مردم انجام داده اند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرى نجف آباد 
افزود: طى ســال گذشته از سطح شــش شهرى که در 
شرکت سهام دار هســتند، بیش از 50 هزار تن مواد آلى 
جمع و به کارخانه وارد شــد که از ایــن میزان، نزدیک 

به چهار هزار و 500 تن کود تولید و به بازار عرضه شد.
بیگدلى، از اســفند ماه با ورود هفت هــزار و 900 تن و 
بهمن ماه با ســه هزار و 500 تن مــواد بازیافتى به این 
کارخانه، به عنوان سنگین ترین و سبک ترین ماه کارى 
کارخانه یاد کرد و بیان داشــت: در همین مدت از سطح 
مناطق پنج گانه شــهر نجف آباد، نزدیک به 50 هزار تن 
پسماند وارد کارخانه شــد که از این مقدار درحدود 36 
هزار تن مواد آلى جمع آورى، بیش از 12 هزار تن از مواد 
دفن و 780 تن هم به صورت مواد بازیافتى جداســازى

 شد.

منتخب پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
دسته اى از شهرداران هستند هیچ گونه درکى از نگاه ملى به 
مسائل نداشته و شهر و آینده شهر را در شهر خود مى بینند.

کوروش خسروى اظهارداشت: شــهردارانى هستند که 
از سبک پوشـــش تا طرز سخن گفتن خود را با گفتمان 
دولت ها تنظیم مى کننــد و دورى و نزدیکى به گروه ها و 
افراد ذى نفوذ سیاسى را با شامه قوى خود مى سنجند که چه 
زمانى راهنماى چپ و چه زمانى راهنماى راست را بفشارند.
وى ادامه داد: این تیپ شــهرداران از همه بیشتر تحول 
کشور را قفل مى کنند، اخالق، جوانمردى و پایبندى به قیود 
انسانى هرگز در قاموس این شهرداران جایگاهى ندارد؛ 

این ها را باید داالن سیاسى و اقتصادى نامید.
وى ادامه داد: براى آنها هرگز مهم نیســت چه کسى در 
رأس کار باشــد، مهم تارهاى در هم تنیده اى هست که 

روى آن مى غلطند و از منابع و مزایاى دولتى و بیت المال 
ارتزاق مى کنند.

وقتى پاى اصالح طلبى در میان باشد، ژست اصالح طلبى 
مى گیرند و وقتى اصولگرایى بورس باشد، گوى سبقت را از 
اصولگرایان مى ربایند، پیش چشم این جماعت معامله گر، 
دغدغه هاى اخالقى، ملى و میهنى، پیشــرفت شــهر، 

جوانمردى و وطن پرستى خنده دارترین واژگان است.
خسروى بیان داشــت:تنها دو چیز در نظر این شهرداران 
مقدس است، «ما باشــیم» و «منافع ما برقرار باشد!»؛ 
این دسته از شــهرداران اگر چه به اسم شــهردار تام و 
تمام یک ســازمان هســتند اما واقعیت چیــز دیگرى 

است.
وى افزود:این دسته از شهرداران هیچ گونه درکى از نگاه 
ملى به مسائل ندارند، شهر و آینده شهر را در شهر یا روستا 

و زادگاه خود مى بینند، وقتى با یک ارباب رجوع یا کارمند 
سازمان خود مواجه مى شــوند که در زمره همشهریانش 
نیســت، گویى با یــک بیگانه طرف هســتند؛ماحصل 
فامیل گرایى چیزى جز تضییع حقوق مردم و جلوگیرى 
از شایسته ســاالرى نیســت. وى بیان داشت:این قبیل 
شهرداران از مدیریت شــهرى فقط دانش آن را به ارث 
برده اند، شهردار دانشگاهى اما کم توان و غیر اجرایى! به 
همه چیز از منظر مسئله و موضوع پژوهشى نگاه مى کند، 
سازمان را با کالس درس اشتباه گرفته و نمى داند که منابع، 
زمان و انرژى در حدى نیست که به پاى افکار و آرمان هاى 

انتزاعى وى تلف شود.
منتخب پنجمین دوره شوراى شهر اصفهان گفت:این نوع 
شهرداران نمى دانند در کنار ارزشمندى نگاه پژوهشى به 
مسائل، سرعت عمل هم مهم است، این مدیران به اسم 

کار علمى، خواسته یا ناخواسته فرصت هاى طالیى توسعه 
را مى سوزانند.

وى افزود:شهردارانى که مى بینند و مى دانند نتیجه تصمیم 
شــورا و یا معاونان آن ها چقدر زیان بار است اما به دلیل 
شــخصیت ضعیف و منفعل خود هرگز لب به نقد و نظر 
نمى گشایند؛ این شهرداران اساســًا با هدف شرکت در 
انتخابات، وارد یک ســازمان مى شوند و تالش مى کنند 

محبوب دل ها شوند.
وى اظهارداشت: مدیریت این ها بسیار بى ثبات، کوتاه مدت 
و زیان بار است؛ این دسته از شهرداران روى خطى از هزینه 
کار مى کنند، وقتى میزان هزینه و نتیجه اقدامات آن ها را 
بررسى مى کنیم در مى یابیم اگر همین برنامه به بخش 
خصوصى سپرده شده بود، با هزینه بسیار کمتر و با کیفیت 

باالتر انجام مى شد.

مدیرعامل مدیریت پسماند شهرى نجف آباد مطرح کرد؛

 محسن تجویدى،شهردار نطنز گفت: در چهار سال گذشته، به طور میانگین ساالنه 
درحدود 25 درصد از بودجه شـهردارى نطنز صرف ایجاد و توسـعه فضاى سبز شده 

است.

شهردار مبارکه گفت: تکمیل پروژه هاى نیمه تمام، تعریف پروژه هاى جدید در سطح 
کالن، پروژه هاى محله محـور و توجه به نیازهاى مردم در سـطح محالت، بعنوان 

اصول کلى سیاست هاى شهردارى مبارکه  در دوره چهارم محسوب مى شود.
شرفا افزود: پروژه هاى عمرانى در تمامى نقاط شهر و در سطح همه محله ها بصورت 
پراکنده اجرا شد و سعى شد در هر محله برحسب نیاز و انتظارات مردم کار انجام شود.

صفارى، شهردار بادرود از تحقق 122/9 درصدى بودجه این شهردارى در چهارسال 
گذشته باتوجه به رکود اقتصادى و مشکالت عدیده شهردارى هاى ایران خبر داد.

وى اضافه کرد: همچنین بودجه ما 2/5 برابرشده و از بودجه 24میلیارد ریالى در سال 
92به 60میلیارد ریال در سال96رسیده ایم و درحال برنامه ریزى جهت ایجاد درآمد 

پایدار براى شهردارى هستیم.

صفارى، شهردار بادرود گفت: یکى از برنامه هاى اساسى شهردارى بادرود تحقق در 
آمد پایدار و ایجاد واحد هاى تولیدى براى اشتغالزایى مى باشد.

با تالش و پیگیرى هاى مستمر شهردار و امور ادارى شهردارى زاینده رود، کارگران 
قراردادى این شهردارى در طرح طبقه بندى مشاغل قرار گرفتند .

اسماعیلى، شهردار زاینده رود گفت: هرچند تبدیل وضعیت کارگران در این شرایط 
اقتصادى، بار مالى براى شهردارى دارد ولى بهتر شدن وضعیت قرارداد هاى آنها از 

هر چیزى مهمتر است و در این راه تالش هاى فراوانى انجام شد.

 رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور با اشاره به مازاد بودن نیروى انسانى 
در شهردارى ها گفت: شهردارى ها بین سه تا پنج برابر پست سازمانى خود نیرو دارند 
که مشکالت بسیارى را به وجود آورده و خیلى از منابع را باید صرف حقوق و مزایاى 
این نیروهاى مازاد کنند که این معضل سبب مى شود منابعى که مى تواند در خیلى از 

بخش هاى دیگر هزینه شود، براى این موضوع هزینه شود.
هوشنگ خندان دل عنوان کرد: در شهردارى ها بیش از 100 هزار نیروى قراردادى 
داریم و ما اجازه گرفته ایم که 50 هزار نفر از این نیروهاى قراردادى را به پیمانى تبدیل 
کنیم؛ و مقدمات این اقدام فراهم شده ولى آزمون آن را بعد از استقرار شوراهاى جدید 

و در اواخر مهرماه برگزار مى کنیم.

اختصاص 25 درصدبودجه شهردارى نطنز 
به فضاى سبز

تعریف پروژه هاى عمرانى در مبارکه 
به صورت پراکنده

تحقق 122 درصدى بودجه
 شهردارى بادرود

ایجاد واحدهاى تولیدى از برنامه هاى 
شهردارى بادرود است

تبدیل وضعیت50 هزار 
نیروى قراردادى شهردارى ها 

دسترسى به درآمدهاى پایدار
دغدغه اصلى شهردارى سده لنجان است 

اجرایى شدن طرح طبقه بندى مشاغل 
کارگران شهردارى زاینده رود

تفکیک 54درصد زباله هاى نجف آباد
 توسط مردم

شهردارانى که روى خط هزینه کار مى کنند
منتخب شوراى شهر اصفهان مطرح کرد

شهردار سده لنجان گفت: پیش ازاین و بر اساس قانون، عوارض ارزش افزوده صنایع 
به صورت کامل به لنجان تعلق مى گرفت به همین خاطر توزیع عوارض آالیندگى 
استانى شد، اما حاال که توزیع عوارض ارزش افزوده استانى شده انتظار داریم تا تغییرى 

در نحوه پرداخت عوارض آالیندگى به لنجان صورت گیرد
میثم محمدى بابیان اینکه تصویب تجمیع مالیات بر ارزش افزوده موجب مى شود 
مناطق پرجمعیت استان اصفهان که در معرض آالیندگى صنایعى نظیر ذوب آهن قرار 
ندارند از این عوارض بهره مند شوند، متذکر شد: بالغ بر 30 درصد عوارض ارزش افزوده 
به روستائیان تعلق مى گیرد و بر اساس آمار موجود 23 درصد از جمعیت استان اصفهان 

را روستائیان تشکیل مى دهد که البته این آمار هم جاى بسى تامل دارد.
وى با تأکید براینکه اى کاش چند ســال پیش تر از این شــهردارى ها را در جریان 
تصویب تجمیع مالیات بر ارزش افزوده قرار مى دادند تا به سمت درآمدهاى جایگزین 
مى رفتیم، خاطرنشان کرد: دسترسى به درآمدهاى پایدار یکى از دغدغه هاى اصلى 
شهردارى و شوراى شهر سده لنجان است اما بعضى از تصمیم گیرى ها مانع از حرکت 

پرشتاب مجموعه ما به سمت دستاوردهاى بزرگ مى شود.
محمدى با تأکید بر اینکه آیا شهرهاى اطراف نظیر تیران و کرون و فالورجان و یا 
دیگر شهرهاى اطراف به اندازه لنجان در معرض آالیندگى ذوب آهن قرار دارند، متذکر 
شد: نامه اى به امضاى شهرداران شهرهاى لنجان درآمده است و براى پیگیرى در 

استان به دست نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى رسیده است.


