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سرمایه گذارى 
فوالد مبارکه در مناطق 
محروم به ثمر نشست

نگرانى از خرید و فروش 
دارو در تلگرام

شهریه مدارس 
غیردولتى اصفهان 
در هاله اى از ابـهام

ِجلز و ِولز قیمت پارکینگ 
به گوش مى رسد!

ذوب آهنى ها در 
جلسه غرامت 
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بهترین زمان براى خوردن 
میوه چه وقت است؟

تشکیل 30 گروه مبّلغ خالق 
در اصفهان

پلیس اصفهان، مجرمان کشور را شناسنامه دار مى کند  پلیس اصفهان، مجرمان کشور را شناسنامه دار مى کند  
4

توسط دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان صورت گرفت

جهان نما

معتقد به 
مدیریت تغییر 

هستم

2

قــدرت ا... نوروزى بــا اشــاره بهاولویت هاى 
کارى اش بــه عنوان شــهردار اصفهان
 اظهــار داشــت: برنامه هــاى کارى

 خــود را حــول هفت محــور تعریف 
کرده و در نظــر دارم فعالیت خود را بر 
مبناى ایــن برنامه ریزى ادامه 

دهم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس درخصوص صندوق ذخیره 

فرهنگیان عنوان کرد: 11 هزار 
میلیارد تومان وام در صندوق پرداخت 

شده است که هشت هزار میلیارد 
تومان مشکوك الوصول 

است...

4

اعطاى وام 
چند صد میلیونى

 به یک 
کارتن خواب 

پس از گزارش هفته پیش نصف جهان در مورد  
اسپانسر تیم هاى استقالل و پرسپولیس، حاال

  گزارش هاى جدیدى مورد ابهامات و ایرادات 
به اسپانسر مشترك دو تیم تهرانى  منتشر 
شده است.

اوایل هفته جارى دو باشگاه پرسپولیس  
و استقالل تصمیم گرفتند به همکارى شان 
با همراه اول پایان بدهند و قرارداد اسپانسرى جدید را 
با اپراتور دوم...

سخنگوى سازمان آتش نشانى اصفهان تشریح کرد

نگاهى به مودم روتر 4G4G دوبانده دوبانده
D-Link DWR-953 

د
نگانگا

 این کار در هیچ لیگ معتبرى پذیرفته نیست

کجاى دنیا اسپانسرها 
مشترك 
است؟

12

حسن ظن شوراى محترم اسالمى شهر و ابقاى 
جنابعالى در مقام شهردارشهر بادرود نشان از 
کارآمدى برنامه هاى شهردارى در طول مدتى 
داردکه شما سکاندارى مدیریت شهر را بر عهده 
داشتید. بى شــک ادامه یافتن این برنامه ها 
مى تواند در پیشــرفت و آبادانى شهر بسیار 
تاثیرگذار باشــد. از درگاه ایزد یکتا توفیقات 
جنابعالى را در جهت تحقــق این هدف عالیه 
و پیشبرد سایر برنامه هاى شــهردارى براى  

ساختن شهرى نمونه خواستاریم. 

از طرف همکاران 
شهردارى شهر بادرود

جناب آقاى مجید  صفارى
شهردار محترم شهر بادرود

پسازگزارشپس از گزارش
هاسپانسر تیم ه ت ان ماس ر پ
  گزارش هاىجش  گزارش هاىج
بهاسپانبه اسپانسر

فاوایلهفاوایل هف
وواستقاللو استقالل
ابا همراه اول پایان بدهن ا ل ا ا با همراه اول پایان بدها

در هیچ هیچ این کار در ناینکار

اکجاى دنیا یکجاىدنیاکجاىدن ى اج ن ا ک
1212



0202جهان نماجهان نما 3021شنبه  4 شهریور  ماه   1396 سال چهاردهم

سفیر کشورمان در الهه با اشــاره به افزایش 50 درصدى 
تعامالت اقتصادى هلند و ایران گفت: فرصت هاى جدیدى 
براى سرمایه گذارى شــرکت هاى هلندى در ایران ایجاد 

شده است.
علیرضا جهانگیرى تأکید کرد: جمهورى اســالمى ایران 
آماده همکارى هاى گســترده اقتصادى با کشــورهاى 
اروپایى و از جمله هلند است.وى با اشاره به توسعه مناسبات 
جمهورى اســالمى ایران و هلند پس از توافق هسته اى 
افزود: در دو سال گذشته ده ها هیئت سیاسى، اقتصادى و 
تجارى از سوى دو کشور مبادله شده و پیش بینى مى شود، 
حجم مبادالت اقتصادى دو کشور در سال جارى نسبت به 

سال قبل  بیش از 50 درصد افزایش یابد. 
جهانگیرى اظهار داشت: جمهورى اسالمى ایران همواره 
از حضور شرکت هاى هلندى و ســرمایه گذارى در ایران 
استقبال کرده است. سفیر کشورمان جاذبه هاى توریستى 
در ایران را یک عنصر مهم براى گسترش صنعت توریسم 
بین دو کشور خواند و گفت: ویژگى هاى تاریخى و طبیعى 
ایران باعث شده تا اکثر توریست هایى که یک بار به ایران 
سفر کرده اند، خواستار ســفر مجدد همراه با کل اعضاى 
خانواده به ایران باشند و سفارت جمهورى اسالمى ایران 
در الهه با راه اندازى سیســتم روادید الکترونیک، ســفر 

گردشگران هلندى به ایران را تسهیل کرده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص 
صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان کــرد: 11 هزار میلیارد 
تومان وام در صندوق پرداخت شده است که هشت هزار 
میلیارد تومان مشکوك الوصول اســت یعنى ضمانتى 
براى برگشت آن وجود ندارد و افرادى که توان مالى براى 

بازپرداخت وام داشته باشند وجود ندارد. 
محمد مهدى زاهدى در ادامه اظهار داشــت: در مواردى 
وام هاى چند صد میلیون تومانى به یک فرد کارتن خواب 

اعطا شده است که قطعاً توان مالى بازپرداخت ندارد. 
وى با تأکید بر اینکه صنــدوق ذخیره فرهنگیان و بانک 
سرمایه از مطالبات جدى ماست، افزود: این صندوق باید 

در راستاى خدمت به فرهنگیان و رفع بخشى از مطالبات 
آنها اقدام شــود نه اینکه محلى براى سوءاستفاده هاى 

کالن باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان 
کرد: هلدینگ هاى اقتصادى مختلف از جمله پتروشیمى 
توسط صندوق ذخیره فرهنگیان ایجاد شده است اما هیچ 
برنامه اى براى فعالیت آن وجود ندارد که همین مسئله 
منجر شد صدها میلیون تومان هزینه بدون بازدهى باشد.

زاهدى با اشاره به اینکه صحبت هاى زیادى درباره صندوق 
ذخیره وجود دارد، گفت: تا مهر ماه گزارش نهایى از نتایج 

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره را ارائه مى کنیم.

افرایش 50 درصدى تعامالت 
تهران و الهه 

اعطاى وام چند صد میلیونى 
به یک کارتن خواب 

تسلیم اعتصاب 
غذا نمى شویم 

  انتخاب| عباس جعفرى دولت آبادى دادسـتان 
عمومى و انقالب تهران خطاب به زندانیانى که اعتصاب 
غذا مى کنند، گفت: به برخى زندانیان که به اعتصاب غذا 
و سـایر تهدیدها روى مى آورند اعـالم مى کنیم که این 
اقدامات، امورى شکست خورده است و دستگاه قضائى 
تسلیم این موارد نمى شود. مجازات زندانیان باید به طور 
کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تأثیر برخى اقدامات 

زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم. 

پیش نمازى شغل نیست 
روزنامه اطالعات در یادداشــتى که به    الف|
بهانه روز مسجد نوشته آورده است: پیش نمازى شغل 
نیست که سر اذان بیایند و بعد از تعقیبات بروند، بلکه 
یک منزلت است که هم وقت موّسع مى خواهد و هم 
روى خوش مى طلبد و هم مجال کافى براى چهره به 

چهره شدن الزم دارد.

مداحان و خبرنگاران
  انتخاب| غالمحسـین اسـماعیلى، رئیـس 
دادگسـترى اسـتان تهران در پاسـخ به سـئوالى درباره 
آخرین وضعیت پرونده مداحان بازداشـت شـده  گفت: 
این پرونده در حوزه دادگسترى تشکیل نشده است و در 
دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگى است و اطالعات 
آن در اختیار ما نیست. او در پاسخ به سئوال دیگرى درباره 
دستگیرى خبرنگاران که اخیراً اتفاق افتاده است گفت: 
تحقیقات قضائى در مورد آنها آغاز شده است و گزارشاتى 
درباره اقدامات آنها واصل شـده است و اتهاماتى متوجه 
آنهاست اما بنا نیست تا زمانى که رسیدگى کامل نشده 
باشـد و جرمى به اثبات نرسـیده راجع به اتهامـات آنها 

صحبتى شود.

توصیف عجیب هیالرى از 
ترامپ

کاندیـداى  کلینتـون»  «هیـالرى    ایرنا| 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهورى 2016 آمریکا 
در کتاب خاطراتش که به زودى منتشر مى شود، به دومین 
مناظره انتخاباتى خود با «دونالـد ترامپ» پرداخته و مى 
گوید: «روى یک سـن کوچک بودیم. هـر جا مى رفتم، 
دنبالم مى آمد. به من زل مى زد و شکلک در مى آورد. یکى 
از آن لحظاتى بود که آرزو مى کردید، متوقف شود. دوست 
داشتید به چشـمانش نگاه کنید و با صداى بلند بگویید: 
"برو عقب چنـدش. از من فاصله بگیر. مى دانم دوسـت 
دارى زنان را بترسانى اما نمى توانى من را مرعوب کنى".»

سفیر قطر بر مى گردد 
  انتخاب| دولت قطر اعالم کرده اسـت که سفیر 
این کشور در تهران به محل مأموریتش باز خواهد گشت. 
وزارت امور خارجه قطر ضمن اعالم این خبر تأکید کرده 
اسـت، دولت قطر درصدد تقویت روابط دو جانبه با ایران 
است. در پى حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودى 
در تهران و مشـهد در زمسـتان سـال 1395، عربستان 
سـعودى و تعـدادى از متحـدان این کشـور ومناسـبات 
دیپلماتیک خود با تهران را قطع کردند. در آن زمان قطر نیز 

از جمله کشورهایى بود که سفیر خود را از ایران فراخواند.

هرکس با رهبر نیست 
با شمر فرقى نمى کند 

  فارس| رئیس سازمان بسیج در بیست و دومین 
طرح والیت خواهران دانشگاه هاى کشور اظهار داشت: 
زمینه براى شـما فراهم شـده که جزو خواص اهل حق 
باشید و میزان حق و باطل بودن به میزان اتصال ما به ولى 
فقیه است و به عبارتى هرکسى با رهبر نیست با شمرى 
که روى سینه امام حسین(ع) نشسـته، فرقى نمى کند.  
سردار غالمحسین غیب پرور گفت: رهبر اسالم مجسم 
و ترجمه اسالم ناب است که حرفى جز انقالب ندارد، اگر 
اتصال باشد اتفاقات خوبى مى افتد، به عنوان مثال، دشمن 
شناسان خوبى مى شویم و بعد مى فهمیم در کف جامعه 

چه به روز ما آمده است.

توئیتر
روزنامــه «اونیره» ارگان اســقف هــاى ایتالیا در 
مقاله اى زیر عنوان «ایران، دیده بان مســیحیت» 
به حضور معنى دار اقلیت هاى مذهبى در کشورمان 
اشاره کرد و نوشــت: به رغم تبلیغات منفى، ایران 
کشورى سنتى بسیار کهن با پلورالیسم مذهبى است.

به گزارش ایرنا، روزنامه ایتالیایى نوشت: ایران یک 
کشور خاورمیانه اى است که در آن مسیحیت به طور 
معنى دارى رشد کرده اســت. ایران یکى از آنهایى 
است که داراى ریشه هاى قدیمى مسیحیت است. 
یهودیان نیز از دوران کورش کبیر در این سرزمین 
حضور داشته و بیشترین جمعیت را در خاورمیانه در 

این کشور دارند. 
در ادامه آمده است: به رغم تبلیغات منفى علیه ایران که 
به عنوان یک کشور افراط گراى دینى معرفى مى شود، 
جمهورى اسالمى ایران کشورى با پلورالیسم دینى و 
با سنتى بسیار کهن است و براى درك بیشتر مى توان 
به کتاب «ایران راهنماى تاریخى-باستان شناسى» 

که اخیراً منتشر شده است مراجعه کرد. 
اونیره نوشت: ایرانیان نشانه هاى پرافتخار بسیارى 
در گذشته برجاى گذاشــته اند، از جمله بناى تخت 
جمشید در زمان کورش. این پادشاه که داراى روحیه 
همیارى و فرهنگ همزیستى مسالمت آمیز بود، به 
عنوان نمونه اى کمیــاب در آن دوران، اقلیت هاى 
مختلف قومى و دینــى را در حکومتش قرار داد و به 
عنوان مثال در برابر یهودیان تحت تعقیب حکومت 
بابل، خدمات ارزنده اى را ایفا کرد. لذا روابط ایرانیان 
و یهودیان سابقه طوالنى اى دارد و منابع بسیارى نیز 

در این رابطه موجود است. 
این روزنامه افزود: خوب اســت به یــاد بیاوریم که 
روحانیون زرتشتى در محل تولد حضرت عیسى(ع) 
حضور یافتند و نیز کتاب دانیال نبى(ع) از دو قرن قبل 
از حضرت عیسى(ع) در دربار ایران مورد توجه بوده 
است. در اصفهان مســیحیان حضور پررنگى دارند 
که غالبًا در منطقه جلفا زندگى مى کنند و جمعیتى 
بالغ بر هفت هزار نفر در اصفهان با وجود 13 کلیسا 
و ازجمله کلیساى وانک مى باشند. مسیحیان توسط 
شاه عباس اول در اواســط قرن پانزدهم میالدى از 

ارمنستان جهت اســتفاده از توانمندى هاى هنرى 
و صنایع دستى به اصفهان کوچ داده شدند. حضور 
مسیحیان نیز در ایران سابقه طوالنى داشته و اولین 

کلیساى فارســى(ایرانى) بعد از میالد مسیح(ع) در 
ایران بنا شده است. 

اونیره نوشت: ایران فراى پیش قضاوتى هاى غرب، 

کشــورى پیچیده با جمعیتى متنوع بوده و به رغم 
ظاهرى بسیار دشوار، داراى مردمى بسیار آرزومند 

زندگى و در بسیارى از موارد داراى پختگى است. 

گزارش روزنامه اسقف هاى ایتالیا ازفرهنگ مسالمت آمیز ایرانى ها 

ایران، کشورى کهن
 با پلورالیسم دینـى است

مدیرکل فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسالمى 
اظهار داشت: هیچگونه محدودیتى در فعالیت خبرنگاران 

در مجلس شوراى اسالمى انجام نشده است.
به گزارش خبرآنالین، در جلســات رأى اعتماد به وزراى 
کابینه دوازدهم عکاسى از حواشى جلسات علنى یکى از 
موضوعاتى بود که مخاطبان بســیارى داشت و در برخى 
موارد نیز همان عکس ها خود محور حواشى دیگر مى شد 
از جمله عکس هایى که از گالبى خوردن نادر قاضى پور 
نماینده مردم ارومیه منتشر شد. انتشار این عکس ها موجب 
شد تا این نماینده مجلس در تذکرى نسبت به آن واکنش 
نشان دهد و حتى در این راستا خبرنگاران را فضول خطاب 
کرد. پس از این تذکر بود که غالمعلى جعفرزاده، نماینده 
مردم رشــت از طرحى براى محدود کردن خبرنگاران و 

عکاسان خبر داد.
اما مدیــرکل فرهنگى و روابط عمومی مجلس شــوراي 
اسالمی با اشــاره به برخی اظهارات و مطالب منتشرشده 
در خصوص محدودسازي فعالیت خبرنگاران و عکاسان 
در مجلس شوراي اسالمی ضمن تکذیب مطلب یادشده 
اظهارداشت: براساس اصل 69 قانون اساسی که مذاکرات 
مجلس شوراي اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن 
از طریق رادیو و روزنامه رسمی کشور براي اطالع عموم 
منتشر شود ، از ابتداي انقالب تاکنون این اصل خردمندانه 
قانون اساسی مورد توجه و اجرا بوده است و در هیچ برهه اي 

نیز محدودیتی اتخاذ نشده است.
مهدى کیایى با بیان اینکه این اصل به دنبال آن است که 
مردم بتوانند مذاکرات علنی را اســتماع کرده و با قوانین 
مصوب و گزارش هاي مجلس شوراي اسالمی آشنا و از 

روند قانونگذاري در کشور مطلع گردند گفت: طرح محدود 
کردن فعالیت عکاسان پارلمان به طور قطع ایده خوبی نبوده 
و مانند مواقع دیگري که این طرح مطرح شده بود این بار 
نیز مورد قبول مجلس شوراي اسالمی نیست و قوه مقننه با 

محدودسازي فعالیت رسانه ها مخالف می باشد.
کیایى در مورد عکس هایى از سلفى گرفتن برخى نمایندگان 
با موگرینى در مراسم تحلیف و عکس هایى که این روزها 
از حواشى جلســات رأى اعتماد منتشرشد، گفت: هرچند 
بهتر بود که در روز تحلیف آن عکس ســلفى گرفته نمى 
شد و خود نماینده مورد نظر هم از این موضوع اظهار تأسف 
و عذرخواهى کرد اما متأســفانه اقدامات برخى رسانه ها 
به گونه اى بود که اصل موضوع تحلیف و شکوه و عظمت 
حضور بیش از صد هیئت عالیرتبه خارجى در مراسم، که در 
نوع خود بى نظیر بود و نشان دهنده جایگاه و موقعیت ایران 

در عرصه جهانى است، به حاشیه کشانده شد.
وى با بیان اینکه طبیعى اســت کــه رفتارهاى کالمى و 
غیرکالمى افراد شــاخص اعم از ورزشکاران، هنرمندان، 
نخبگان و سیاستمداران همیشــه مورد دقت و کنکاش 
رســانه ها و مردم اســت و طبیعتاً این افراد بایستى دقت 
بیشــترى بر اعمال و رفتارهاى کالمى و غیرکالمى خود 
داشته باشند، تأکید کرد: انتظار این است که رسانه ها نیز 
تنها به دنبال سوژه هاى حاشیه اى نباشند و اصل بر فرع 

ترجیح داده شود.
کیایى در پایان تأکید کرد: طــرح موضوع محدود کردن 
فعالیت عکاسان صحیح نبوده و همواره هیئت رئیسه و نیز 
عموم نمایندگان محترم مجلس، حامى فعالیت مناسب تر 

رسانه ها در پوشش اخبار قوه مقننه هستند.

مخالفت مجلس با طرح محدودکردن کار عکاسان 
مدیرکل روابط عمومى مجلس: طرح محدود کردن فعالیت عکاسان ایده خوبی نیست

خودرویى که تصاویرش در فضاى مجازى منتشر 
شده، هیچ ارتباطى با فرزندان رئیس مجلس شوراى 

اسالمى ندارد.
به گزارش خبرآنالین، طى روزهاى اخیر تصاویرى از 
خودرویى منتسب به فرزند رئیس مجلس در فضاى 
مجازى منتشر شده است.  این درحالى است که على 
الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى داراى دو 
پسر و دو دختر است، پسر ارشد وى دانشجوى مقطع 
دکتراى مکانیک در دانشگاه شریف و پسر دوم پس 
از اخذ مدرك کارشناسى عمران از دانشگاه شریف 
در حوزه علمیه قم مشغول به تحصیل شده است. 
تمام فرزندان على الریجانى ازدواج کرده  و تشکیل 
خانواده داده اند و خودروهاى مورد استفاده آنها پژو 
پارس و تندر90 مى باشد. خودرویى که تصاویرش در 
فضاى مجازى منتشر شده، هیچ ارتباطى با فرزندان 
رئیس مجلس شوراى اســالمى ندارد و فردى که 
تصاویرش همراه خودرو منتشر شده نیز هیچگونه 

قرابتى با رئیس مجلس ندارد.

در مراسم تحلیف اعضاى چهارمین دوره شوراى 
شهر کرمانشاه، پنج تن از اعضا غایب بودند. بنا بر 
اظهارات برخى اعضاى شوراى شهر و مسئوالن 
فرماندارى بقیه اعضا نیــز در فرماندارى حضور 
داشتند اما حاضر به حضور در جلسه نشدند. پنج 
عضو غایب در جلسه خواســتار رایزنى با نفرات 
حاضر در ســالن دیگر بودند تا پس از آن مراسم 
تحلیف و انتخاب رئیس و نایب رئیس و... برگزار 
شود که با مخالفت برخى از فراد حاضر روبه رو شد. 
به این ترتیب، مراسم تحلیف اعضاى شوراى شهر 

کرمانشاه به زمان دیگرى موکول شد.  

محسن اسماعیلى، عضو حقوقدان شــوراى نگهبان در 
گفتگو با شــماره 122 ماهنامه «خیمه» به نکات مهمى 
اشــاره کرده اســت. گزیده اى از این گفتگو را به نقل از

 نامه نیوز در زیر مى خوانید:

■ شیوه هاى تبلیغى نادرست برخى از ما است که باعث 
فاصله گرفتن دیگران از دین شــده است وگرنه فطرت 
انسان ها حرف درست و خوب را مى پذیرد. تندى با مخاطب 
و اهانت به کرامت او خودش یک منکر اســت و مصداق 
پاك کردن شیشــه کثیف با دستمال کثیف؛ یعنى کارى 

که نشدنى است.
■ ببینید که بعضى از ما با قضیه فوت دکتر مریم میرزاخانى 

چگونه رفتار کردیم؟ بانویى که نابغه ریاضى جهان و افتخار 
ایران بود در جوانى از دنیا رفت. درحالى که همه سوگوار 
بودند و به مقام علمى و ادب و تواضع او اذعان داشــتند و 
بزرگان کشور هم به درستى این ضایعه را تسلیت گفتند و 
هر کس عکسى هم با او داشت منتشر کرد، عده اى دنبال 
این رفتند که آیا همسر او مسلمان است یا نه؟! این کجاى 
اسالم است؟ مگر اصل صحت از مسلمات دین ما نیست؟ 
کار را به جایى رساندند که بعضى از علما مجبور شدند که 
شهادت دهند همسر او مسلمان است! این روش مسلمانى 
اســت؟ آقایى در تلویزیون با لحنى راجــع به او قضاوت 

مى کرد که انسان خجالت زده مى شد.
■ واقعیت آن است که امر به معروف و نهى از منکر هم 
مثل خیلى دیگر از احکام و معارف اسالمى دچار برخى کج 
فهمى ها شده است. یکى از مهمترین این موارد، محدود 
و منحصر کردن قلمرو این دو فریضه پر برکت، به حوزه 
عبادات و امور فردى دیگران است. نه اینکه در این حوزه 
نیازى به امر به معروف و نهى از منکر نیست، نه! بحث در 

این است که نباید شأن «باالترین و شریف ترین واجبات 
اسالمى» را تا این اندازه کاهش داد که «فقط» در همین 

بخش خالصه شود.
■ نظام ارزش گذارى ما مسلمانان با نظام ارزش گذارى 
اسالم فرق دارد! حجاب یا دیگر ظواهر هم مهم هستند 
اما یادمان رفته که اهم چیســت و اتفاقًا همین اهم هاى 
فراموش شده علت این ظواهر ناهنجار شده است. براى 
همین است که در مقابل هتک آبروى افراد ساکتیم ولى در 

مقابل کشف موى افراد حساس مى شویم.
■ حضرت على (ع) ، بارها بــه مردم فرمود که نظارت بر 
عملکرد من، حقى اســت که من بر گردن شما دارم و در 
نتیجه تکلیفى است که باید به آن عمل کنید؛ آن هم نه 
آهسته و مخفیانه، بلکه علنى و آشکار. پس زمامداران نظام 
اسالمى، نه تنها باید از عمق جان به حق مردم مبنى بر امر 
به معروف و نهى از منکر در حوزه امور سیاسى و اجتماعى 
معتقد باشند، بلکه باید با گفتار و عمِل خود، شهروندان را به 

استفاده از این حق تشویق و ترغیب کنند .

اظهارات متفاوت عضو شوراى نگهبان: 

حجاب «مهم» است
 اما یادمان رفته «اهم» چیست

سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از دیدار با «یوکیو آمانو» براى گفتگو در مورد پایبندى ایران 
به برجام بیانیه اى منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، دیدار «نیکى هیلى» نماینده آمریکا در سازمان ملل با یوکیو آمانو و دیگر 
مقامات آژانس بین المللى انرژى اتمى که بعداز ظهر چهارشنبه هفته گذشته در مقر آژانس 

در وین پشت درهاى بسته آغاز شده بود، پس از سه ساعت پایان یافت.
نمایندگى آمریکا در سازمان ملل پس از پایان دیدار نیکى هیلى، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل با یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللى انرژى اتمى در وین نوشت: نیکى هیلى، نماینده 
آمریکا در سازمان ملل با یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللى انرژى اتمى دیدار کرد. در 
این بیانیه آمده است: خانم هیلى پیام حمایت قوى آمریکا از مأموریت آژانس را منتقل کرده 
و بیان داشته است که یک آژانس قوى و معتبر در راستاى منافع امنیت ملى آمریکا مى باشد. 
این بیانیه افزود: وى همچنین از تخصص فنى آژانس و اعتبار آن، حرفه اى و جدى بودن در 

نظارت و راستى آزمایى فعالیت هاى هسته اى ایران تمجید کرد.
در این بیانیه اعالم شد: نیکى هیلى و مدیر کل آژانس در مورد نگرانى درباره تضمین پایبندى 
ایران به تعهداتش گفتگو کردند، با توجه به اینکه گزارش هاى آژانس صرفاً مى تواند در مورد 

تأسیسات هسته اى که به آنها دسترسى دارد، صادق باشد.
این بیانیه افزود: آنها همچنین در مورد اهمیــت جلوگیرى از بهره بردارى ایران از ابهامات 

موجود در توافق هسته اى بحث کردند.
در پایان این بیانیه آمده اســت: خانم هیلى بر اراده آمریکا براى تضمین تأمین منابع مورد 
نیاز آژانس بین المللى انرژى اتمى براى راستى آزمایى فعالیت هاى هسته اى ایران مجدداً 

تأکید کرد.

«هیلى» درباره ایران به «آمانو»  چه گفت

ماجراى 
خودرو منسوب به 
فرزند رئیس مجلس

بى نظمى عجیب
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مدیر عامل ســتاد دیه با انتقاد از افزایش آمار محکومان 
پرداخت مهریه در کشور ادامه داد: متأسفانه طبق آخرین 
اطالعات ارائه شده از استان ها دوهزار و450 مرد مسلمان 
ایرانى بابت ناتوانــى در پرداخت مهریــه در حبس به 
ســرمى برند و این تنها تعداد افرادى است که کارشان 
به دادخواست مهریه و زندان کشیده شده واال وضعیت 
دادگاه و موضوع طالق کشــى تلخ تر از این آمار جزئى 
است. سید اســدا... جوالیى گفت: خوشــبختانه امروز 
بســیارى از محاکم با دورنگــرى و درك دقیق عواقب 
ناشى از صدور مجازات حبس ضرورت توجه به مجازات 
جایگزین حبس را باور کرده و در راستاى عملى کردن آن 

اهتمام دارند. وى افزود: براى نمونه قاضى دادگاهى در 
شهرستان گنبدکاووس، راننده اى را که بدون گواهینامه 
رانندگى کرده بود به انجام خدمات عمومى محکوم کرد 
و بر اساس حکم این قاضى فرد یاد شده به ارائه خدمت 
بدون حقوق 540 ساعته در شهردارى محکوم شد. اول 
اسفند ماه سال 95 هم یک زندانى غیرعمد که به دلیل 
محکومیت مالى در زندان گرگان تحمل حبس مى کرد 
اما با همکارى قاضى رسیدگى کننده با استناد به مجازات 
جایگزین حبس این زندانى جرایم غیرعمد، موظف شد  تا 
پایان مدت حبس خودش در استاندارى گلستان مشغول 

به کار شود.

نایب رئیس انجمــن صنعت پخــش دارو  گفت: ایجاد 
بازارهاى ثانویه مانند خرید و فروش دارو در کانال هاى 

تلگرامى، نگران کننده و تأسف آور است .
وحید محالتى اظهار داشت: این نکته قابل توجه است 
که در عین شرایط رکود، شاهد موفقیت کسب  و کارهاى 
اینترنتى هستیم و این عرصه جدیدى را بر روى اقتصاد 
دارو گشــوده که هم فرصت ســاز اســت و هم تهدید 
محسوب مى شــود. وى اضافه کرد: عرصه دیجیتال و 
کســب و کارهاى اینترنتى مى تواند موجب نوآورى و 
کشف استعدادهاى مرتبط شود و در واقع به صورتى باید 
بگوییم که تغییر پارادایم  کسب  و کار در ایران انکارناپذیر 

است. نایب رئیس انجمن صنعت پخش دارو اظهار داشت: 
شرکت هاى پخش به استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزارها 
و سایت هاى اینترنتى براى ارائه محصول به داروخانه ها 
رو آورده اند تا وقت کمترى از داروخانه ها گرفته شــود 
و دقیقًا این رویکرد منطبق بر اقتصاد مقاومتى اســت و 
جاى سرمایه گذارى جدى دارد. محالتى ادامه داد: نقطه 
تهدید، ایجاد بازارهاى ثانویه مانند خرید و فروش دارو 
در کانال هاى تلگرامى است که نگران کننده و تأسف آور 
اســت . وى افزود: براى آینده حوزه داروســازى تأملى 
نمى شود و برنامه استراتژیکى که بتواند از بروز مشکالت 

در آینده جلوگیرى کند، ارائه نمى شود.

نگرانى از خرید و فروش دارو 
در تلگرام

حبس 2450 مرد ایرانى 
بابت مهریه

دستفروشى که رئیس شد!
ولـى ا... رسـتمى نژاد کـه در انتخابات شـوراى شـهر 
خرم آباد با 40 هزار رأى بیشترین رأى را از شهروندان 
خرم آبادى کسـب کرده بود،  رئیس سنى شوراى شهر 
خرم آباد شـد. دلیل معروفیت رسـتمى نژاد کـه داراى 
مدرك لیسانس زبان است، دستفروش بودن اوست. او 
در سطح شهر دستفروشى کرده و تنها با چاپ یک پوستر 
توانست رأى اول این شهر را کسب کند. قرار است امروز 
شنبه اعضاى هیئت رئیسـه و رئیس شوراى شهر خرم 

آباد انتخاب شوند.

اولین تغییر در «همشهرى»
اولین تغییـرات در شـهردارى تهران با آمدن شـهردار 
جدید کلید خورد و کسـرى نورى سرپرسـت مؤسسـه 
همشهرى شد. پیش تر مهدى ذاکرى مدیریت مؤسسه 
همشـهرى را بر عهده داشـت. وى از مرداد ماه 1388 
با حکم محمدباقر قالیباف -شـهردار وقت تهران- به 
این سمت منصوب شده بود. برخى اخبار ضد و نقیض 
حکایت از آن دارد که کسـرى نورى از سـوى شهردار 
جدید تهران براى انجام امور مربوط به روزنامه و انتقال 
آن به مدیریـت جدید براى مـدت کوتاهى بـه عنوان 

سرپرست روزنامه همشهرى معرفى شده است.

قطع 23 درخت در یک روستا
رئیس اداره محیط زیست شهرستان مالرد از قطع 23 
اصله درخت بین 50 تا 100 سـاله در روستاى خوشنام 

این شهرستان به دلیل فعالیت هاى عمرانى خبر داد.
یعقوب مریدزاده اظهار داشت: محیط زیست در کارگروه 
فضاى سـبز بـا قطع درختـان مخالفـت کرده بـود که 
متأسفانه على رغم مخالفت محیط زیست و عدم داشتن 
مجوز از این نهاد، درختان قطع شده است. وى با اشاره به 
اینکه براى انجام این طرح عمرانى در روستاى مالرد، 
مى توانستند از راهکارهاى دیگرى مانند انتقال درختان 
استفاده کنند، گفت: متأسفانه ساده ترین راهکار که قطع 
درختان است را انتخاب کرده اند و مصلحت پروژه را در 

نظر گرفته اند نه محیط زیست را.

پیش فروش آخرین سرى پراید
شـرکت خودروسـازى سـایپا آخریـن اطالعیـه براى 
پیش فـروش سـرى پایانـى خـودروى پرایـد را صادر 
کـرد. اوایـل مـاه گذشـته بـود کـه مدیرعامـل گروه 
خودروسازى سـایپا در گفتگو با رسـانه ها عنوان کرده 
بـود «قطعاً پرایـد از رده خارج مى شـود و جـاى خود را 
به محصـوالت جدید مى دهـد». اکنون خبر مى رسـد 
که ایـن شـرکت خودروسـازى عملى کـردن تصمیم 
خود را آغاز کرده اسـت. در این بخشـنامه خودروهاى 
پرایـد صندوق دار،هاچبـک و پراید وانت بـراى موعد 
تحویل دى ، بهمن، اسفند سال جارى و فروردین آینده 
پیش فروش شـده  و بـه نظر مى رسـد خـودروى پراید 
مانند پیکان در اردیبهشـت ماه از ایرانیـان خداحافظى 

خواهد کرد.

اعتبار گذرنامه ایرانى 
چقدر است؟

مؤسسـه تحقیقاتى بین المللـى «نوماد کاپیتالیسـت» 
که در زمینه ارائه مشـاوره فعالیت دارد، اخیرا به بررسـى 
ارزش گذرنامه 199 کشـور جهـان پرداختـه و ایران در 
این رتبه بندى، در رده 191 قرار گرفته است. کشورهاى 
سوئد، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و جمهورى ایرلند به ترتیب 
رتبه هـاى اول تا پنجـم معتبرترین گذرنامـه هاى دنیا 
را به خود اختصاص داده اند. البته در این اعتبارسـنجى، 
به غیر از تعداد کشـورهایى که شـهروندان یک کشـور 
مى توانند بدون ویزا به آنها سفر کنند، شاخص هاى زیر 
هم در نظر گرفته شده است: اعتبارسنجى مؤسسه نوماد 
کاپیتالیست، ایران را در رتبه 191 در بین 199 کشور مورد 
مطالعه قرار داده است. بر این اساس اعتبار گذرنامه ایرانى 
فقط از کشورهاى سودان، یمن، سوریه، لیبى، پاکستان، 
اریتره، عراق و افغانستان بیشتر است. افغانستان در انتهاى 
این لیسـت قرار دارد و رتبه صـد و نود و نهـم را به خود 
اختصاص داده است. دارندگان گذرنامه ایرانى مى توانند 
بدون نیاز به اخذ ویزا یا با دریافت ویزا در مرز ورودى، به 

طور موقت و کوتاه مدت وارد 37 کشور شوند.

چرك نویس

با پخش برنامه «ماه عسل» و آرزوى «نرگس کلباسى»  
براى سفر حج، رهبر معظم انقالب اسالمى یک سفر حج 
به این نیکوکار ایرانى هدیــه دادند. به گزارش جام جم 
آنالین، نرگس کلباسى در اینستاگرامش از مهیا شدن 

سفر حج خود که هدیه رهبر انقالب به او بود، خبر داد.

خشت هاى دوره ساسانیان در قلعه تاریخى «نارین» قلعه میبد در دسترس بازدیدکنندگان قرار دارد.
قلعه تاریخى نارین یکى از قدیمى ترین بناهاى خشــتى در جهان اســت. این بنا در حال حاضر وضعیت مناسبى ندارد و 

خشت هاى دوره ساسانى این قلعه به راحتى در دسترس بازدیدکنندگان قرار دارد. 
این قلعه یکى از مهمترین بناهاى تاریخى 
استان یزد است. استانى که به تازگى شهر یزد 
را در فهرست ثبت جهانى میراث فرهنگى 
جاى داده و باید وضعیت مناسب ترى نسبت 
به شهرهاى دیگر در بهره بردارى از بناهاى 
تاریخى داشته باشد. با این حال اخبار منتشر 
شــده طى روزهاى اخیر حکایــت از موج 

تخریب در این استان دارد.
نارین قلعــه یــا نارنج قلعــه مهمترین و 
دیدنى ترین بناى تاریخى شهرستان میبد 
اســت. این قلعه از بناهاى مربوط به دوره 
اشکانى و قبل از اسالم اســت و در دوران 
مظفریان تعمیراتــى در آن صورت گرفت. 
اطراف آن خندقى بوده است و نقب هاى زیر آن گاهى تا یک فرسنگ امتداد دارد.  از این قلعه که کامًال از خشت و گل ساخته 
شده است، در دوره هاى مختلف تاریخى به عنوان ارگ حکومتى یا دژ نظامى استفاده مى شده است . اوج اقتدار این قلعه در 
پیش از اسالم، مربوط به دوره ساسانیان و پس از آن مربوط به دوره آل مظفر است. بعضى این کهن دژ را سرآغاز شروع آبادانى 

یزد مى دانند. پیچ هاى تودر توى قلعه، کشمکش ها و جنگ هاى زیادى را به خود دیده است.

مهدى سنایى، سفیر ایران در روسیه در کانال خود عکسى 
از مجموعه هدایاى ایرانى در دربار پادشاهان روس منتشر 
کرد که در بین آنان هدیه شاه عباس دوم به تزار روس دیده 

مى شود. سفیر ایران در توضیح عکس آورده است:
«گرز طالیى» هدیه شــاه عبــاس دوم به «الکســى 
میخائیلویچ» تزار روس است که در سال 1658 به نشانه 
دوستى دو ملت به این تزار روس اهدا شد. جنس این گرز 

که از چوب، طال و فیروزه اســت و در کل 51/7سانتیمتر 
طول دارد که طول بخش باالیى آن 14 سانتیمتر است. 
در ساخت این گرز که در گذشته پادشاهان به نشان قدرت 
حکومت خود در مراسم هاى رسمى به دست مى گرفتند، 
از صنایع ریخته گرى، تراش و خاتمکارى اســتفاده شده 
است. این گرز از سال 2005 به موزه «تاالر اسلحه» در کاخ 

کرملین منتقل شد و در معرض بازدید عموم قرار گرفت.

ذخایــر ژنتیکى مؤسســه تحقیقاتى گیاه پزشــکى 
کشــور بــا قدمتــى 70 ســاله داراى کلکســیون 
سوسک ها، حشــرات، پروانه ها، مگس ها، زنبورها و 

سنجاقک هاست.
در ایران در ســال 1302 هجرى شمســى با تالش 
شادروان «جالل افشار» واحد کوچکى با عنوان «اداره 
تشخیص محلى آفات و مبارزه با آن» بنیان نهاده شد 
و تحقیق و تدریس پیرامون حشرات، جانوران و آفات 
را شروع کرد. در سال 1306، این اداره به «بنگاه دفع 
آفات» تغییر نام داد و دو نقش اطالعاتى و اجرایى را 
توأماً به عهده گرفت به طورى که در سال هاى 1313 
و 1314 نخســتین و موفق ترین مبــارزه بیولوژیک 
را با وارد کردن کفشــدوزك در شــمال کشور انجام 

داد.
در ســال 1322 مرحوم افشار آزمایشــگاهى با نام 
«آزمایشــگاه حشره شناســى و دفع آفــات نباتى» 
تشکیل داد که ریاست آن را شــخصًا عهده دار بود و 
زیر نظر مستقیم وزیرکشــاورزى وقت انجام وظیفه  

مى کرد.

در سال 1324 با پیوســتن چند متخصص روسى و 
تعدادى از فارغ التحصیالن دانشکده کشاورزى به این 
آزمایشــگاه، کار جمع آورى و مطالعه حشرات شتاب 
گرفت و ســنگ بناى اولیه موزه حشــرات که اینک 
بیش از چهار میلیون نمونه حشره را در برگرفته و تنها 
مرجع رسمى علمى کشور در زمینه شناسایى حشرات 

ایران است پى ریزى شد.
در همیــن ســال فعالیــت در زمینه جمــع آورى و 
مطالعــه گیاهان و قارچ ها نیز با شــدت آغاز شــد و 
در ســال 1327 بنیان اولیه هرباریــوم (بانک هاى 
نگهدارى گیاهان) بســیار ارزشمند بخش تحقیقات 
رســتنى ها که امروز بــا شناســه IRAN در مجامع 
بین الملل ثبت شده و شــهرت جهانى دارد بنا نهاده 

 شد.
 آزمایشگاه حشره شناسى و دفع نباتى در سال 1328 
به اداره بررســى آفات و ســپس به اداره کل بررسى 
آفات ارتقا یافت  و براســاس مصوبــه 18 فروردین 
13411 هیئت وزیران به نام «انستیتو بررسى آفات و 

بیمارى هاى گیاهى» تغییر پیدا کرد.

شاید براى شما هم اتفاق افتاده باشد که به خواستگارى 
دخترى بروید یا خواستگارى راه دهید و بعد از چند جمله 
صحبت کردن؛ یکــى یکى چیزهاى عجیبــى از آنها 
بشنوید. گاهى آنقدر متعجب مى شوید که در همان قدم 

اول توقف مى کنید و قید دیدار حضورى را مى زنید.
رسم خواستگارى هم اکنون دستخوش تغییراتى شده 
است. تا همین چند ســال گذشته، دختر خانم سنگین و 
رنگین مى نشست خانه و پسر با دسته گل و شیرینى به 
خواستگارى او مى آمد و منتظر مى ماند تا دختر نظرش 

را اعالم کند.
خانواده هایى هم که طرفدار ازدواج به شــکل ســنتى  
هســتند چند وقتى است شاهد شــیوه ها و مالك هاى 
جدیدى مانند دیدارهاى خارج از خانه قبل از خواستگارى 
رسمى، پیشنهاد به خانواده دختر براى حضور در منزل 
پسر براى اولین دیدار، فرســتادن عکس در تلگرام و... 
هستند. آنها ســرگردان مانده اند که در صورت پیروى 
از این رسوم، چطور چند جلسه دخترشان را با یک پسر 
نا آشنا به پارك یا کافى شاپ بفرستند، در حالى که آنها 
جوان و کم تجربــه اند و به همین دلیل شــاید نتوانند 
شناخت صحیح و کاملى نسبت به هم پیدا کنند و یا به 

هم دلبسته شوند.

مالك هاى جدید
بعضى مالك ها جاى مالك هاى مؤثــر بر رابطه زن 
و شوهرى مانند شــخصیت و اخالق مثبت، آشنایى با 
روحیات جنس مخالف، چشم پاکى و اصالت خانوادگى 
را گرفته اســت. آنها به دنبال مالك هایى هستند که 
برایشــان نفع شــخصى دارد. گویى یک زندگى آماده 
مى خواهند تا زندگى اى که تجربه ســاختنش را داشته 
باشند. پول زیاد، شغل رسمى، ماشین شخصى، خانواده 
کم جمعیت، جذابیت هاى ظاهرى، نداشتن لهجه، اهل 

ُمد بودن، رنگ چشــم و مدل بینى، در کدام دانشــگاه 
تحصیل کرده، از جمله مالك هایى اســت که جوانان 
به دنبال آن هســتند تا اینکه یک دوست واقعى براى 

همراهى در زندگى شان پیدا کنند. 
«سهراب» 33 ساله براى ما از مالك هاى عجیبش براى 
ازدواج مى گوید: «تنها مــالك ازدواجم، اصالح نژادى 

بود، براى همین به دنبال دخترى با قد بلند و موى بور و 
چشــم رنگى بودم و به چیز دیگرى اهمیت نمى دادم و 
وضع مالى خیلى مناسبى هم داشتم. در حال حاضر شش 
سال است که ازدواج کردم و یک دختر سه ساله دارم اما 
هر دو ما از زندگى راضى نیستیم و مدتى است به ارتباط 

هاى خارج از خانه فکر مى کنم.»

برخى از جوانان دم بخت معتقدند: اینکه «جوانان اول 
خودشان بروند بیرون بعد خواســتگارى رسمى انجام 
شود» بهتر است. «رضوان» 27 ساله مى گوید: «جوانان 
در حضور پدر و مادرها خجالت مى کشــند و نمى توانند 
راحت و به مدت طوالنى بــا یکدیگر صحبت کنند. در 
ضمن اینطورى زحمت خانواده ها کمتر اســت و الزم 

نیست پدر و مادرها مرخصى بگیرند و یا همسایه ها در 
جریان آمدن خواستگار قرار بگیرند و بعد سئواالت آنها 

را پاسخگو باشیم که چه شد؟»
«پروانه» 50 ساله، مادر یک پسر دم بخت معتقد است 
با توجه به شناختى که از پسرش دارد، ترجیح مى دهد تا 
مراحل اولیه آشنایى بیرون از خانه باشد، زیرا فکر مى کند 
پســرش با چند بار رفتن به خانه این و آن، زود تسلیم 
مى شود و یکى را ســریع انتخاب مى کند، یا اینکه اگر 
دو ســه مرتبه خانه یک نفر برود به اصطالح نمک گیر 
مى شــود و در صورتى که فــرد دلخواهش نباشــد، 
رودربایســتى مى کند، یا اینکه احترام گذاشتن خانواده 
دختر و ســفره انداختن ها و پذیرایى کردن ها آنها باعث 
مى شود که جلوى چشمانش را بگیرد و از هدف اصلى 

که شناخت دختر است، باز بماند.
مادر «برهان» مى گوید: «من ترجیح مى دهم آشنایى 
اولیه براى موضوع هاى کلى با حضور خانواده ها انجام 
شود و بعد دختر و پسر براى آشنایى بیشتر و دستیابى به 
تفاهم در جزئیات، با یکدیگر بیرون بروند و صحبت کنند. 
باالخره بزرگ ترها دو پیراهن بیشتر از آنها پاره کرده اند 
و بدون اینکه عشق چشمشــان را کور کند، مى توانند 
ناظران خوبى بــر نحوه رفتار طرف مقابل، باشــند. اما 
اینکه اول خودشــان بیرون بروند و بعد خانواده ها وارد 
جریان بشوند؛ نقش ارشادى خانواده را تبدیل به نقش 
تشریفاتى مى کند، گویى خودشان مى برند و مى دوزند، 
بعد مى گویند خب ما پسندیدیم؛ حاال شما بیایید براى 

مخارج ازدواج ما، کارت بکشید.»
به هر حال باید توجه داشت که خانواده با خواستگارى 
بنا مى شود و چگونگى عملکرد در این مرحله، بر میزان 
سستى یا استحکام آن مؤثر است. همین موضوع سبب 
مى شود تا خواستگارى پراهمیت ترین و پیچیده ترین 

مرحله ازدواج شناخته شود. 

رواج شیوه هاى عجیب و غریب خواستگارى

ازدواج براى اصالح نژادى!

با مرکز ذخایر ژنتیکى مؤسسه تحقیقاتى گیاه پزشکى کشور آشنا شوید وضعیت تأسف برانگیز یک بناى باستانى

اینجا 4 میلیون حشره نگهدارى مى شود خشت هاى 2000 ساله قلعه «نارین» را جا به جا کنید!

هدیه شاه عباس دوم به تزار روس را ببینید

  عصر ایران| علیرضــا عابدین روان شــناس در 
پژوهشى به بررســى و تحلیل داستان هاى کتاب فارسى 
کالس اول در ایران و مقایسه آن با داستان هاى کتاب زبان 
کالس اول در دو کشور شرقى و غربى یعنى چین، به عنوان 
نماینده فرهنگ جمعگرا و آلمان، به عنوان نماینده فرهنگ 
فردگرا پرداخته  است. او به این منظور تمامى داستان هاى 
کتاب فارسى اول ابتدایى در ایران، شامل 51 داستان منتشر 
شده در سال 1391، همچنین 44 داستان از داستان هاى 
کتــاب کالس اول چین و 26 داســتان از مجموعه چهار 
کتاب کالس اول آلمان را به عنوان نمونه پژوهشى انتخاب 

کرده است.
 در این پژوهش، تحلیل روان شناختى انجام شده تا مشخص 
شود چه موضوعاتى در قالب تِم اصلى داستان، چه نیازها و 
چه فشارهاى محیطى توســط این کتاب هاى درسى به 
کودکان القا مى شود و این موضوعات چه تفاوتى در دنیاى 

شرق وغرب دارند.
 نتایج این پژوهش نشــان مى دهد نیازهــاى «پیروى و 

اطاعت» در ایران، «پیشــرفت» در آلمان و «مهرورزى» 
در چین، سه نیاز اول و اصلى در سه کشور هستند. نیاز به 
«پیروى و اطاعت»  به دو نوع «تسلیم » و «احترام » تقسیم 
شده است. پرتکرارترین نیاز در ایران، «پیروى » از هر دو 
نوع و البته در بیشتر موارد از نوع «تسلیم » و در چین و آلمان 

فقط از نوع دوم یعنى «سپاسگزارى » است.
 نیاز «مهــرورزى » پرتکرارترین نیاز در چین اســت که 
به شدت با ســاختار جمعگراى شــرقى مطابقت دارد. در 
مرتبه هاى بعدى نیاز «فهمیدن» و همچنین نیاز به «ارائه و 

بیان » در چین قراردارند. 
به طور خالصه مى توان گفت کــودك چینى به دنبال آن 
اســت که مهر بورزد، بفهمد و بفهماند. بعد از این سه نیاز 
که اساســاً در ارتباط با دیگران (نیازهاى جمعى) معنا پیدا 
مى کنند، نیازهاى شخصى تر مثل «پیشرفت » و «بازى» 

در چین، ظهور مى کنند.
این در حالى اســت که  بروز نیازها در آلمان درست وارونه 
چین اســت. در آلمان نیــاز به «پیشــرفت »، «بازى» و 

«شناخت» که نیازهاى فردى و معطوف به خود هستند، 
در درجه اول قــرار دارند و بعد از آنها نیــاز «پیوندجویى» 

ظهور مى کند.
 بنابراین کــودك ایرانى مى آمــوزد طلب کننده و گیرنده 
(تلویحاً مصرف کننده و تنبل) باشــد؛ کــودك چینى اما 
مى آموزد دهنده و بخشــنده (تلویحاً تولیدکننده و کارگر) 
باشد در حالى که کودك آلمانى اساساًچیزى طلب نمى کند 
(تلویحاً استقالل طلب) و حتى مى توان گفت تا حدى دهنده 
اســت. بر این پایه مى توان نتیجه گرفت کودك ایرانى در 
کتاب درسى خود یاد مى گیرد که مطیع و سربه زیر باشد. 
نگاه کودك ایرانى یا به ســمت پایین است و یا از پایین به 

باال نگاه مى کند.
نگاه کودك چینى به اطراف است و یک نگاه دایره وار دارد، 
ولى کودك آلمانى یک حرکت و نگاه رو به جلو و هدف مند 
دارد. او به یک نقطه و هدف چشــم مى دوزد و تنها براى 
رسیدن به  آن در یک خط سیر مشــخص مى کوشد و در 

نهایت هم موفق است.

نرگس کلباسى به حج رفت 

یک مقایسه تأمل برانگیز میان کودکان ایران با کودکان 2 کشور دیگر

ایرانى هاى مطیع، آلمانى هاى پیشرفته و چینى هاى مهرورز
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دیدار مجمع نمایندگان استان 
با خانواده شهید حججى

مجمع نمایندگان استان اصفهان با حضور در منزل 
این شهید با خانواده شهید مدافع حرم محسن حججى 

دیدار کردند.
شهید محسن حججى شــهید مدافع حرمى بود که 
18 مرداد ماه پس از دو روز اســارت به دست داعش 

تکفیرى به شهادت رسید.

بهره بردارى از 45 پروژه
 در آران و بیدگل

فرماندار آران و بیدگل از افتتــاح 45 پروژه با اعتبار 
274 هزار میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در این 

شهرستان خبر داد.
ابوالفضل معینى نژاد شــاخص ترین پــروژه آماده 
بهره بــردارى در ایــن هفتــه را پلــى کلینیــک 
تخصصى تأمین اجتماعى آران و بیدگل دانســت 
و افزود: این پــروژه خدماتى و درمانــى با زیربناى 
دو هــزار و 600 مترمربع در مدت دو ســال احداث

 شده است.
فرماندار آران و بیــدگل، اعتبار هزینه شــده براى 
این پــروژه را 150 میلیارد ریال عنــوان و تصریح 
کرد: از مجمــوع اعتبارات این پــروژه، 60 میلیارد 
ریال ســاختمان و فضاى فیزیکى پلــى کلینیک 
و 90 میلیــارد ریــال تجهیــزات آن هزینــه در

 بر داشته است.
به گفته وى، این پلى کلینیــک تخصصى در اواخر 
هفته دولت با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعى 
و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى به بهره بردارى 

خواهد رسید.
وى، افتتاح مرکز جامع سالمت شهید ساکنى آران و 
بیدگل را از دیگر پروژه هاى آماده بهره بردارى در این 
شهرستان خواند و افزود: این پروژه با زیربناى 500  
مترمربع و با اعتبار پنج میلیارد و 500 میلیون ریال در 

هفته دولت افتتاح خواهد شد.

تشکیل پرونده سالمت
 براى 90 درصد مردم کاشان 

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى و خدمات بهداشتى 
درمان کاشان گفت: براى 90 درصد از جمعیت زیر 
پوشش این دانشــگاه پرونده الکترونیکى سالمت 

تشکیل شده است.
ابراهیــم کوچکــى افــزود: بیشــتر جمعیت 10 
درصدى که تاکنون پرونده الکترونیکى ســالمت 
تشــکیل نــداده انــد در مناطق شــهرى زندگى

 مى کنند.
وى با اشاره به اینکه ثبت الکترونیکى پرونده سالمت 
براى افراد در راســتاى اجراى طــرح تحول نظام 
ســالمت انجام مى شــود، افزود: با تشکیل پرونده 
الکترونیکى ســالمت مراقبت هاى نوین بهداشتى 
توسط پزشکان و کارشناسان این دانشگاه براى همه 
گروه هاى سنى شامل کودکان، نوجوانان، جوانان، 
میانســاالن، ســالمندان و مادران باردار به صورت 

رایگان اجرا مى شود.

رفع تصرف یک میلیون 
مترمربع از زمین هاى ملى

مدیر کل راه و شــهر سازى اســتان اصفهان از رفع 
تصرف یک میلیون و 81 هــزار و 366 متر مربع از

 زمین هاى ملى در این استان خبر داد.
حجت ا... غالمى افــزود: از یک میلیون و 81 هزار و 
366 متر مربع زمین هاى ملى استان اصفهان در پنج 
ماه نخست امسال و با احکام قضائى رفع تصرف و به 

دولت بازگردانده شد.
وى ارزش زمین هاى رفع تصرف شــده را درحدود 
120میلیارد تومــان اعالم کرد و بیان داشــت: این

 زمین ها در شهرســتان هاى اردســتان، اصفهان، 
کاشان، خوانسار، آران و بیدگل، سمیرم، گلپایگان، 
جرقویه، لنجان، مبارکه، نجف آبــاد، نایین، نطنز و 
شهرضا به طور غیر قانونى به تملک اشخاص سود 

جو در آمده بود.

مدیر خانه گرافیک حــوزه هنرى اصفهــان گفت: گروه 
تصویرگران کودك توســط خانه گرافیــک حوزه هنرى 
اصفهان تشکیل مى شود و در این گروه به تولید اثر تصویرى 

در سطح حرفه اى در زمینه کودك پرداخته مى شود.
امیرمسعود حالج اظهار داشت: گروه تصویرگران کودك 
توسط خانه گرافیک حوزه هنرى اصفهان تشکیل مى شود و 
در این گروه به تولید اثر تصویرى در سطح حرفه اى در زمینه 

کودك پرداخته مى شود.
وى در ادامه افزود: نخستین جلسه تشــکیل این گروه به 
تازگى برگزار شــده و جلسه دوم آن شــهریور ماه برگزار 

مى شود که در آن موارد کاربردى بیان مى شود.

مدیر خانه گرافیک حوزه هنرى اصفهان خاطرنشان کرد: 
هنرمندان این گروه همه اصفهانى هستند و قرار است پس از 
جمع بندى، تولیداتى با یک موضع تولید شود و این موضوع 

مى تواند متن، داستان کوتاه و یا یک قطعه شعر باشد.
وى بیان کرد: در وهله نخست تصویرگرانى که به صورت 
حرفــه اى کار مى کننــد و تولیدات به صــورت برگزارى 

نمایشگاه تخصصى تصویرگرى است انتخاب مى شوند.
حالج  اذعان  داشت: پیش بینى شده حوزه هنرى بخش هاى 
مورد نیاز گروه کودك و نوجــوان را با توجه به محوریت ها 
حوزه هنرى اعــالم کند و پس از آن توســط تصویرگران 

طراحى شود و در قالب کتاب ارائه شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از واگذارى 954 
انشعاب رایگان براى مددجویان کمیته امداد و بهزیستى 

این استان خبر داد.
مصطفى علوى اظهار داشــت: در ســال گذشته 311 
مددجوى کمیته امداد و 643 مددجوى بهزیســتى در 
سطح اســتان از معافیت هزینه انشعاب برخوردار شدند.

وى تسهیالت رایگان این تعداد مددجو را رقمى بالغ بر دو 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: در جهت حمایت از قشر 
آسیب پذیر، مددجویان کمیته امداد و بهزیستى از پرداخت 

حق انشعاب گاز معاف هستند. 
مدیرعامــل شــرکت گاز اصفهان خاطرنشــان کرد: 

ســال گذشــته نیز به منظــور تکریم خانــواده معظم 
شــهدا بیش از 492 اشــتراك به مبلغ 137 میلیون و 
424 هزار ریال به این افــراد اختصاص یافت؛همچنین 
امــکان برخــوردارى تعــداد قابل توجهى مشــترك 
مانند مســاجد و اماکن مذهبى با هزینــه یک میلیارد و 
155میلیون ریــال از گازطبیعى در این اســتان فراهم 

شده است.
علوى از پرداخت به موقع گازبهاى مصرفى در بخش هاى 
خانگى، تجارى و صنعتى در سطح استان که نسبت به 
سال گذشته پیشــرفت قابل توجهى داشته است تشکر 

کرد.

تشکیل گروه 
تصویرگران کودك در اصفهان 

  انشعاب رایگان گاز 
براى مددجویان

قصه پرغصه شهریه افسار گسیخته مدارس غیردولتى 
که در توجیه کالس هاى فوق برنامه اجبارى و خدمات 
مازاد به دانش آموزان، هر سال تکرار مى شود و با سکوت 
مسئوالن آموزش و پرورش استان اصفهان نمکى بر زخم 

جیب والدین مى پاشد.
گزارش ها حاکى از آن است که شهریه مدارس غیردولتى 
همان روند صعودى گوشــت، مرغ و کرایه تاکســى را 
دنبال مى کند! در واقع  در برخــى از مدارس غیردولتى 
اصفهان، میزان شهریه نه تنها در چارچوب تعیین شده 
از سوى وزارت آموزش و پرورش نیست، بلکه به شکل 
ناباورانه اى تا سقف ده تا 15 میلیون تومان هم مى رسد، 
البته مســئوالن این مدارس براى دریافت چنین هزینه 
گزافى توجیهات زیادى دارند همچنیــن در حالى اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان از اعالم نرخ 
واقعى مدارس غیر دولتى طفره مى رود که بخش مدارس 
غیردولتى و امور مشارکت هاى مردمى اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان از ابتداى امسال بدون سرپرست 

اداره مى شود.
در این بین هر که ساز خود را مى زند، مدارس غیرانتفاعى 
به دلخواه بدون توجه بــه قوانین تعرفه تعیین مى کنند، 
آموزش و پرورش از نظارت هاى مستمر خبر مى دهد و 
در آخر با والدینى مواجهیم که بــه اجبار باید این پول ها 
را پرداخت کنند امــا تنها اتفاقى کــه مى افتد عمیق تر 
شدن فاصله طبقاتى و نابرابرى در برخوردارى از کیفیت 
آموزشى یکسان اســت! موضوعى که در نظام آموزشى 

کشور ما هیچگاه مورد توجه قرار نمى گیرد.

تأســیس 2463 مدرســه غیردولتى 
در اصفهان

در این رابطه مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: شــهریه مدارس غیردولتى در دوره هاى مختلف 
تحصیلى بر اســاس اطالعات ضرورى مدارس از قبیل 
آمار دانش آموزان، هزینه حق التدریس مربیان و کارکنان، 

تعداد کادر ادارى و آموزشى، هزینه هاى اجاره بها و هزینه 
ارائه دروس مصوب شــورایعالى آمــوزش و پرورش و 
دروس فوق برنامه با ثبت اطالعات توســط مؤسس در 
سامانه وزارتى  mmgh.medu.irو با تأیید کارشناسان 

اداره کل مشخص مى شود.
محمد حســن قائدیها با تأکید بر مــاده 15 و 16 قانون 
تاسیس مدارس اظهارداشت: در بعضى از مدارس استان 
اصفهان بنا به درخواســت اولیاو پس از تصویب نرخ و 
میزان آن در انجمن اولیا و مربیان مدرســه و اخذ مجوز 
الزم از ادارات مربوطه ارائه خدمات فوق برنامه غیردرسى 

انجام مى گیرد.
وى ادامه داد: تعداد مدارس غیردولتى در استان اصفهان 
در مقطع پیش دبســتانى هــزار و 425، ابتدایى 638، 
متوسطه دوره اول 179، متوسطه نظرى 164و متوسطه 

فنى 57 واحد است.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، در پاسخ 
به سئوال تعداد مدارسى که امســال استاندارد و قیمت 
تصویبى را رعایت نکرده اند، گفت: تاکنون تخلفات قابل 
مالحظه اى گزارش نشــده و اعتراضات موردى اولیا و 
مراجعان، پیگیرى و طبق قانون مرتفع شده و تخلفاتى 
که منجر به عزل مدیر یا لغو مجوز شــده باشــد، اتفاق 

نیافتاده است.

ورود تعزیرات حکومتى به پرونده شهریه 
مدارس غیردولتى

قائدیها با اشــاره به واحدها و ارگان هایــى که در زمینه 
تخلفات مدارس غیردولتى همکارى دارند، گفت: شوراى 
نظــارت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، 
شوراى نظارت ادارات آموزش و پرورش نواحى و مناطق 
بر امور شهریه نظارت دارند و در بعضى موارد خاص و به 
صورت غیررسمى اداره تعزیرات حکومتى هم وارد عمل 

شده است.
وى در پاسخ به سئوال تعداد بازرسان و نحوه عملکردشان 
براى نظارت بر مدارس غیردولتى عنوان کرد: با توجه به 
تعداد مدارس غیردولتى در نواحى و مناطق مختلف، تعداد 

بازرسان متفاوت است.
 مدیر کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان تصریح 
کرد: در طول ســال تحصیلى کارشناسان مشارکت ها، 
کارشناسان آموزشى و پرورشــى، کارشناسان بازرسى 
و ارزیابــى، تیم هاى تحــت نظارت شــوراى نظارت 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان، به طور 
مســتمر از روند ادارى، آموزشــى و پرورشى مدارس 
غیردولتــى بازدید بــه  عمل مى آورنــد و گزارش هاى 
جمــع آورى شــده را مــورد تجزیــه و تحلیــل

 قرار مى دهند. 

فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه پلیس، بر روي 
تحرکات افراد شرور و مجرمان سابقه دار اشرافیت کامل 
دارد، از شناسنامه دار شــدن مجرمان خاص کشور در 

پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.
ســردار مهدي معصوم بیگی گفت: چشم انداز نیروي 
انتظامی این است که تا پایان سال 1404  بتواند به پلیس 
اول منطقه در تمام زمینه ها تبدیل شود و در این زمینه 
بسترهاي آن فراهم شــده و برنامه هایی را در دستور 
کار خود قرار داده که تا کنون اقدامات چشــمگیري در 
خصوص حرفه اي شدن، چابکی و دانش بنیانی پلیس 

صورت گرفته است.
وي تصریح کرد: بررسی ها و پژوهش هاي پلیس نشان 
داده که اگــر مردم با رفتار حرفــه اي خود فرصت ها و

 بســترهاي وقوع جرم را از مجرمان بگیرند حداقل 50 
درصد جرایم کشور کاهش پیدا می کند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه قوانین کشور باید به 
سمت بزه دیده محوري بروند، بر مسئولیت سازي آحاد 
جامعه در قبال امنیت تأکید کرد و اظهار داشت: کسانی 
که فرصت ارتکاب جرم را در جامعه ایجاد می کنند باید 
به شکلی مورد مؤاخذه قرار بگیرند و با محرومیت هاي 
اجتماعی مواجه شوند چرا که درست است که مجرمان 
به منزل، مغازه یا خودروي آنها دستبرد می زنند اما این 
کار باعث به هم ریختن امنیت روانــی جامعه و ایجاد 

نگرانی در بین مردم می شود.

راه اندازي تیم ویژه براي مقابله با مخالن 
امنیت عمومی

ســردار معصوم بیگی در ادامه مشــی نیروي انتظامی 

اســتان را رفتار مهربانانــه، متواضعانــه و مخلصانه با 
عموم مردم عنوان کرد و در عین حال اظهار داشــت: 
البتــه در این میان تعداد کمی هســتند کــه به حقوق 
مردم تجــاوز کــرده و در نظم عمومی اخــالل ایجاد 
می کنند که مطمئنًا برخورد با اینگونه افراد مقتدرانه و 

قاطعانه خواهد بود و همه مردم هم از این اقدام و عمل
 حمایت می کنند.

این مقام مســئول عنوان کرد: در ایــن خصوص کار 
ویژه اي در پلیــس اصفهان انجام شــده و قرارگاهی 
تحــت عنــوان قــرارگاه عملیاتــی اقــدام و عمل 

راه اندازي شــده اســت، که در این قرارگاه تحرکات 
اراذل و اوباش و افراد ســابقه دار به صورت مســتمر 
رصد خواهد شد و در صورت هرگونه تحرك این گونه 
افراد تیمی ویژه،  متشــکل از واحدهــاي عملیاتی و 
انتظامی وارد عمل شــده و این افراد را به دست قانون

 می سپارند.
وي از شناسنامه دار شدن مجرمان خاص کشور توسط 
پلیس آگاهی اســتان خبر داد و گفت: با اشراف بسیار 
خوبی که بــر روي تمام اراذل و اوباش، افراد شــرور و 
مجرمان ســابقه دار داریم قدرت پیش بینی، عملیات 
پیش دســتانه و پیشــگیري از وقوع جــرم را افزایش 

خواهیم داد.

مهاجرت جرم از فضاي واقعی به فضاي 
مجازي

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه جرائم با شیب تندي 
از فضاي واقعی به ســمت فضاي مجــازي در حرکت 
هستند، افزود: امروز مجرمان به راحتی در شهري نشسته 
و از طریق فضاي مجازي جرمی را در شــهر و استانی 
دیگر مرتکب می شــوند که برداشت هاي غیر مجاز از 

حساب هاي بانکی مردم نمونه اي از این جرائم است.
ســردار معصوم بیگی بیان داشــت: نیــروي انتظامی 
به عنوان دیــده بــان جامعــه، ســاز و کار عملیاتی 
مقابله بــا اینگونــه جرائــم را تحت عنــوان پلیس 
فتا تعریف کــرده اما بــاز این مــردم هســتند که با 
مراقبت و توجه بــه توصیه هاي پلیس، مــی توانند از 
امــان  در  مجــازي  فضــاي  هــاي  آســیب 

بمانند.
وي از تقویت پلیس ســایبري خبر داد و اظهار داشت: 
قطعًا به عنوان پلیس اول منطقــه باید با قدرت و توان 
علمی و تخصصــی در فضاي مجازي حضور داشــته 
باشیم و با اقدام پیش دستانه از وقوع جرائم در این فضا 

جلوگیري کنیم.

مدیرکل راه وشهرسازى اســتان اصفهان از افتتاح 14 
کیلومتر آزادراه غرب اصفهان در هفته دولت خبر داد و 
گفت: در این هفته کلنگ احداث آزادراه اصفهان- شیراز 
در راستاى تکمیل کریدور شمال به جنوب و از سه راهى 
مبارکه تا ایزدخواســت به طول 120 کیلومتر به زمین 

خواهد خورد.
حجــت ا... غالمى بیــان داشــت: احــداث باند دوم 
اصفهان به علویجــه به طول شــش کیلومتر، احداث 
باند دوم دامنه-خوانســار از پلیس راه دامنه تا روستاى 
دره بیــد به طول پنــج کیلومتــر و احــداث باند دوم 
ناییــن- انارك به طــول 18 کیلومتــر از جمله پروژه 
هاى بزرگراهى استان محســوب مى شود که با اعتبار 
صد هزارو 314 میلیــون ریال در هفتــه دولت افتتاح

 خواهد شد.
اصلــى  راه  احــداث  پــروژه  افــزود:  وى 
نیک آباد – حسن آباد به طول 11 کیلومتر با اعتبار 16 
هزار و 500 میلیون ریال نیز جزو پروژه هاى راهسازى 

قابل افتتاح در این هفته است.
مدیرکل راه وشهرسازى اســتان اصفهان همچنین با 

اشــاره به انجام عملیات بهسازى و آســفالت راه هاى 
روســتایى و احداث تقاطع غیر همســطح در اســتان، 
بیان داشــت: پروژه آســفالت گرم محــور آب پونه در 
شهرستان تیران، آســفالت گرم محور نیوانین-گوگد 
در شهرســتان گلپایگان هر کدام به طول یک کیلومتر 
و آســفالت گرم محور روســتایى جندان و تعریض راه 
روستایى جیالن آباد – سه راهى سوسارت در شهرستان 
اصفهان هرکدام به طــول دو کیلومتر و تکمیل تقاطع 
غیر همسطح حاجت آقا – الیبید در شهرستان لنجان 
نیز از دیگر پروژه هایى اســت که با اعتبــار 17 هزارو 
729 میلیون ریال در این ایام بــه افتتاح وبهره بردارى

 خواهد رسید.
وى از افتتاح 14 کیلومتــر آزاد راه غرب اصفهان و آغاز 
عملیات اجرایى قطعه 3 آزاد راه شرق اصفهان خبرداد و 
گفت: از جمله پروژه هــاى قابل افتتاح این اداره کل در 
این هفتــه، افتتاح آزاد راه غرب اصفهــان از تقاطع پل 
گاوپیسه تا میدان کرکوند به طول 14 کیلومتر است که 
با صرف اعتبار هزار و 200 میلیارد ریال احداث و آماده 

بهره بردارى است.  

شهردار اصفهان گفت: معتقد به مدیریت تغییر هستم و 
این به معناى تغییر مدیران نخواهد بود.

قدرت ا... نوروزى با اشــاره به اولویت هاى کارى اش به 
عنوان شهردار اصفهان اظهار داشت: برنامه هاى کارى 
خود را حول هفــت محور تعریف کــرده و در نظر دارم 

فعالیت خود را بر مبناى این برنامه ریزى ادامه دهم.
 وى با اشاره به اینکه توجه به گردشگرى که محور توسعه 
استان اصفهان نیز تعریف شده، به عنوان نخستین اولویت 
کارى شــهردارى اصفهان قرار مى گیرد، ابراز داشت: از 
این رو بر این باوریم که براى رسیدن به این هدف، ایجاد 

زیرساخت هاى الزم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

احیاى زاینده رود در اولویت شــهردارى 
است

شهردار اصفهان احیاى زاینده رود را از دیگر اولویت هاى 
برنامه هاى شهردارى اصفهان در چهار سال آینده عنوان 
کرد و افزود: در این راستا یادآور مى شوم که چنانچه روند 
خشــکى زاینده رود ادامه داشته باشد نمى توان در جذب 

گردشگران عملکرد خوبى داشت.
وى توجه به محیط زیســت و هواى سالم را نیز از دیگر 
برنامه هاى در دســتور کار شــهردارى اصفهان با روى 
کارآمدن مدیریت جدید اعالم کرد و گفت: هواى سالم، 
آب سالم و خاك سالم اولویت هاى زندگى سالم است و از 

این رو ما به این مهم توجه ویژه خواهیم داشت.
نوروزى توجه به مســائل حمل و نقل و ترافیک را نیز از 
برنامه هاى مهم شهردارى اصفهان در دوره جدید دانست 
و ابراز داشت: براى توســعه گردشگرى و داشتن محیط 

زیستى سالم باید به این مهم توجه داشته باشیم.

تغییرى در بدنه کارکنان شهردارى اعمال 
نمى شود

شهردار اصفهان توســعه کارآفرینى براى بهبود اقتصاد 
شــهرى را از جمله برنامه هاى در دستور کار شهردارى 
اصفهان عنوان کــرد و افــزود: براى ایــن امر جذب 

سرمایه گذاران داخلى و خارجى در اولویت قرار دارد.
نوروزى در خصوص تغییرات در بدنه شــهردارى اظهار 

داشت: هنوز به این موضوع ورود جدى نداشته ام اما در 
بدنه کارکنان و کارشناسى شهردارى تغییراتى را اعمال 

نخواهیم کرد.
وى با اشاره به اینکه تغییر مدیریتى در شهردارى مربوط 
به بخش هاى اصلى و اساسى است، ابراز داشت: مدیران 
بسیار شایســته اى در حال حاضر در شهردارى فعالیت 
دارند که به کار خود ادامه خواهنــد داد و چنانچه نیاز به 
تغییر و جابه جایى باشد بعد از بررسى دقیق شرایط اعمال 

خواهد شد.
 

پلیس اصفهان، مجرمان کشور را شناسنامه دار مى کند

شهردار اصفهان:شهریه مدارس غیردولتى اصفهان در هاله اى از ابهام
معتقد به مدیریت تغییر هستم

افتتاح 14 کیلومتر از آزادراه غرب اصفهان 
در هفته دولت

رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه توانخواهان گفت: 
یک چهارم جمعیت اســتان اصفهان درگیر مسئله 

معلولیت است.
محمد کاظمى اظهار داشــت: در حال حاضر در این 
خیریه انواع معلوالن پوشش داده مى شود هرچند در 
ابتدا با هدف پوشش بیماران مبتال به سى پى تشکیل 
شد. وى بیان داشت: این خیریه نزدیک به 370 خیر 
دارد و ماهانه 150 میلیون تومان کمک نقدى به این 

خیریه مى شود. 
کاظمى گفت: پشتیبانى ادارى و حقوقى، خود اشتغالى، 
توزیع ارزاق و پوشــاك از دیگر خدماتى است که به 

بیماران داده مى شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه توانخواهان در ادامه 
خاطر نشان کرد: 60هکتار زمین در شهر مجلسى در 
نظر گرفته شده است که دهکده تفریحى براى معلولین 
به منظور رفاه و آسایش آنها در چند فاز ساخته شود که 

در چند سال اخیر این طرح متوقف شده است.
کاظمى افزود: این دهکده براى معلولین و خانواده آنها 
ساخته مى شــود تا بتوانند لحظاتى در آسایش و رفاه 

وقت بگذرانند.

احداث  دهکده تفریحى 
براى معلوالن در اصفهان
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زندانیان اصفهان
 توانمند مى شوند

معاون آموزشــى جهاد دانشــگاهى واحد اصفهان 
از انعقاد قرارداد همکارى آموزشــى بیــن اداره کل 
زندان هاى استان اصفهان و جهاد دانشگاهى واحد 

اصفهان خبر داد.
احمد مکارى، هدف از این قرارداد را توانمندســازى 
زندانیان دانســت و افزود: این قرارداد همکارى در 
راســتاى برنامه جامع آموزش دوره هاى تخصصی 
کارآفرینی به منظور توانمندسازى و افزایش آگاهى 

زندانیان، بین این دو ارگان منعقد شده است.
وى ادامه داد: طى قرارداد منعقده، کارگاه آموزشــى 
کارآفرینى تخصصی در قالب 20 دوره کارگاه و 10 

همایش آموزشى برگزار مى شود.
 مکارى گفت: این کارگاه ها در زندان هاى مرکزى و 
شهرستان هاى زرین شهر، نجف آباد، خمینى شهر، 

کانون اصالح و تربیت و ..... برگزار مى شود.

لغو کنسرت محسن یگانه
محسن یگانه خواننده پاپ کشــور کنسرت خود در 

شهر کاشان را لغو کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
کاشــان، عامل اصلى لغــو اجراى این کنســرت 
را ناهماهنگــى بیــن تهیــه کننــده و خواننــده

 اعالم کرد.
مصطفى جوادى مقــدم گفت: مجــوز اجراى این 
کنسرت 18 مرداد امسال از سوى اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان اصفهان صادر شد و شوراى 
تامین شهرستان کاشان نیز با برگزارى این کنسرت 

در کاشان موافقت کرد.
وى با اشاره به اینکه تهیه کننده و خواننده در تسویه 
حســاب که مبلغ 10 میلیون تومان بــود به توافق 
نرسیدند، افزود: محســن یگانه کمتر از 24 ساعت 
مانده به برگزارى زمان اجراى کنســرت، لغو اجراى 
آن را در فضاى مجازى اعالم کرد و نوشــت: سهل 
انگارى تهیه کننده عامل اجرا نکردن این کنســرت 

در کاشان است.

پذیرش 700 طلبه جدیدالورود 
در حوزه علمیه اصفهان

آیت ا... طباطبایى نژاد،  مدیــر حوزه علمیه اصفهان 
گفت: به رغم آن که امروزه دانشــگاه ها شــروع به 
پذیــرش دانشــجوى بــدون آزمــون کرده اند و 
احتمــال کاهش تعــداد پذیــرش جدیــد الوردها 
مى رفت، شــاهد پذیرش 700 نفــرى طلبه جدید 
الورود در حــوزه علمیه اصفهان و در هــزار و 800 
کالس درس که توسط 610 اســتاد اداره مى شود، 

بودیم.

برداشت 7000 تن گالبى
 از باغات استان

مدیــر امــور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى 
اســتان اصفهــان گفت: برداشــت گالبــى که از 
سطح 823 هکتار باغات بارور اســتان و با برداشت 
ارقام زودرس آغاز شــد، تــا پایان شــهریور ادامه

 دارد.
 احمدرضا رئیس زاده با بیان اینکه پیش بینى مى شود 
در حــدود هفت هزار تــن گالبى از باغات اســتان 
برداشت شــود، اضافه کرد: سطح کل باغات گالبى 
استان 902 هکتار اســت که 79 هکتار آن به مرحله 

باردهى نرسیده است.
 مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان افزود: ارقام عمده گالبى تولید شده در استان 
عبارتند از شاه میوه، نطنزى، سیبرى، دو فصله، کوشیا 
و اسپادانا و بیشترین سطح باغات گالبى نیز به ترتیب 
در شهرســتان هاى خمینى شــهر، نجف آباد، نطنز، 
اصفهان، سمیرم، گلپایگان، فالورجان و شاهین شهر 

واقع شده است.
رییس زاده تاکید کرد: در حال حاضر مهم ترین عامل 
محدود کننده تولید باغات گالبى استان خشکسالى 

است.

خبر

کارشناس بازاریابى و خدمات مشتریان شرکت کشتیرانى 
حافظ دریاى آریا وابسته به گروه کشتیرانى جمهورى اسالمى 
ایران گفت: دپوى کانتینر شــرکت کشــتیرانى جمهورى 

اسالمى با 183 کانتینر 20 فوتى در اصفهان راه اندازى شد.
سعید دادخواه اظهار داشت: استان اصفهان داراى ظرفیت 
بســیارى براى حمل بار دریایى اســت و ازاین  رو شرکت 
کشتیرانى به دنبال ایجاد دپو کانتینر براى این استان اصفهان 

بود.
وى اضافه کرد: استان اصفهان قابلیت 700 کانتیتر در دپو 

دارد و در فاز دوم تعداد کانتینرها افزایش خواهد یافت.
وى از اضافه شدن دو  کشتى 14 هزار کانتینرى به ناوگان 

حمل ونقل دریایى ایران خبر داد و گفت: ســن کشتى هاى 
شرکت کشتیرانى جمهورى اسالمى کمتر از 20 سال است.

دادخواه اضافه کرد: شــرکت کشتیرانى جمهورى اسالمى 
هیچ ردیف بودجه دولتى ندارد و به عنوان یک شرکت به دولت 

مالیات پرداخت مى کند.
کارشناس بازاریابى و خدمات مشتریان شرکت کشتیرانى 
حافظ دریاى آریا وابســته به گروه کشــتیرانى جمهورى 
اسالمى ایران اظهار داشت: نصف جهان ظرفیت بسیارى 
براى حمل بار دریایى دارد که هــم اکنون183 کانتینر 20 
فوتى در اصفهان راه اندازى شد و در فاز دوم تعداد کانتینرها 

افزایش خواهد یافت.

با وجود به ثمر نرسیدن بســیارى از واگذارى هاى اصل 44 
در طى یک دهه اخیر و همچنین صفر شدن تقریبى اعداد 
واگذارى ها در دولت اخیر، واگذارى فوالد سفیددشــت به 
فوالد مبارکه از جمله موارد موفق انگشــت شــمار در این 

موضوع بوده است.
سازمان توسعه صنایع معدنى ایران (ایمیدرو) به منظور تسریع 
در فرآیند تکمیل واحدهاى فوالدى استانى و رفع معضالت 
مذکور با هلدینگ هاى تخصصى فوالد از جمله فوالد مبارکه 
وارد مذاکره شــد و در پى این مذاکرات، 65 درصد از فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیارى به مالکیت فوالد مبارکه 
در آمد تا با تزریق منابع مالى و دانش فنى، این واحد احیاى 

مستقیم فوالد با سرعت بیشترى تکمیل شود.
با وجود به ثمر نرسیدن بســیارى از واگذارى هاى اصل 44 
در طى یک دهه اخیر و همچنین صفر شدن تقریبى اعداد 
واگذارى ها در دولت اخیر، واگذارى فوالد سفیددشت به فوالد 
مبارکه از جمله موارد موفق انگشت شمار در این موضوع بوده 
است و موفقیت هاى اخیر این شرکت در بهره بردارى از واحد 
انباشت و برداشت و احیاى مستقیم و تداوم عملیات احداث 

واحد دوم تولید این کارخانه مؤید این مطلب است.
گفتنى است شرکت فوالد سفیددشت در تیرماه سال جارى 
به  عنوان واحد تولیدى نمونه استان چهارمحال و بختیارى 

نیز برگزیده شد.

سرمایه گذارى فوالد مبارکه در 
مناطق محروم به ثمر نشست

راه اندازى دپوى کانتینر 
شرکت کشتیرانى 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحدگلپایگان گفت: 
با پیگیرى هاى انجام شده ایجاد رشته پزشکى در 

دانشگاه آزاد اسالمى گلپایگان به تصویب رسید.
حمید رضا خدایى اظهار داشــت:  تصویب رشــته 
پزشکى در دانشــگاه آزاد یکى از مطالبات به حق 
جوانان این شهرستان بود که با پیگیرى به تصویب 

رسید.
وى افزود: نماینده شهرستان براى تصویب رشته 
پزشــکى درحدود  دو ســال در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى پیگیرى کرد و پس از دو 
دوره بازدید از امکانات دانشــگاه و بیمارستان هاى 
شهرستان، مجوز یک بار پذیرش دانشجو در رشته  

پرستارى نیز به تصویب رسید.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى گلپایــگان گفت: 
سخت گیرى در وزارت بهداشــت، انگیزه ها را در 
جهت افزایش کیفیت آموزشى  باال مى  برد و پذیرش 
دانشجوى پرستارى و اخذ مجوز شروع کار دشوار 
اســت اما  قطعأ از توان دانشــگاه آزاد اسالمى بر 

خواهد آمد.
وى افزود: در دانشــگاه هاى شــمال غرب استان 
اصفهان رشته هاى علوم پزشکى تدریس نمى شود و 
با پذیرش دانشجو در رشته پرستارى و پیرانپزشکى 
در دانشگاه آزاد اسالمى  واحد گلپایگان،  این نقص 
بزرگ براى بخشــى از اســتان اصفهان برطرف

 شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: رانندگانى که قادر 
به پرداخت یک باره جرائم خود نیستند، مى توانند به صورت 
مرحله اى و قسطى با مراجعه به ســایت راهور 120 جرائم 

رانندگى خود را پرداخت کنند.
سرهنگ رضا رضایى در خصوص استعالم تخلفات رانندگى 
و نحوه پرداخت قسطى جرائم تخلفات رانندگى اظهارداشت: 
رانندگان بدون مراجعه به مــکان خاصى مى توانند آخرین 
وضعیت جریمه وسایل نقلیه خود را با ارسال بارکد 17 رقمى 
پشــت کارت vin که به صورت عمودى نوشته شده، به 

شماره پیامک هاى 110، 120 و 2020 استعالم کنند.
وى افزود: همچنین رانندگان مى توانند با ورود به ســایت 
راهور به نشانى ir.www.rahvar120 نسبت به استعالم 

تخلفات خود اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: رانندگان 
از طریق سایت راهور 120 مى توانند جریمه تخلفات خود 
را پرداخت کنند و پس از پرداخت جریمه بعد از 72 ســاعت 

تخلف از سیستم راهنمایى و رانندگى حذف مى شود.

وى در ادامه تأکید کــرد: در صورتى که موارد خاصى وجود 
دارد، رانندگان مى تواننــد از پلیس 110 اســتفاده کنند و 

اطالعات اولیه در اختیارشان قرار مى گیرد.
سرهنگ رضایى با بیان اینکه رانندگانى که قادر به پرداخت 
یک باره جرائم خود نیستند، مى توانند به صورت مرحله اى و 
قسطى با مراجعه به سایت راهور 120 جرائم رانندگى خود را 
پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: رانندگان با مراجعه به این 
سایت، اطالعاتشان ثبت شده و سپس وارد سابقه تخلفات 
خودرو مى شوند و سیستم به صورت هوشمند براى هر ردیف 

تخلف، شناسه قبض و پرداخت تعریف مى کند.

ساسان اکبرزاده

دبیرخانه گروه هاى تبلیغ نوین و خــالق دفتر تبلیغات 
اسالمى اصفهان با حضور رئیس تبلیغات اسالمى حوزه 

علمیه قم افتتاح شد.
در این آیین که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان، تنى چند از مســئوالن دفتر تبلیغات اسالمى 
حوزه علمیه قم و گروه هاى تبلیغ نوین و خالق و... حضور 
داشتند ابتدا رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان با خیر 
مقدم به میهمانان گفت: دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان 
در امتداد برنامه هاى سازمان تبلیغات اسالمى قم مبنى بر 
ضرورت تشکیل گروه هاى نوین و خالق، این کار را آغاز 
کرد و تاکنون 30 گروه تشــکیل شده و فرآیند ثبت آنها 

صورت گرفته است.
حجت االسالم و المسلمین محمد قطبى اظهار داشت: 
دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان در عرصه هاى نو در بخش 
رسانه، خدمات تبلیغى و شفاهى و... خالقیت هاى خوبى را 
به انجام رسانده که این کار نیز در فضاى مجازى، نیازمند 

حمایت مالى است و مى تواند تأثیرگذار باشد. 
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان با بیان اینکه اولین 
مرکز رشد حوزه علوم اسالمى با رویکرد فرهنگى و هنرى 
در اصفهان ایجاد شده است، گفت: امروز در فعالیت هاى 
تبلیغاتى براساس دستورالعمل دفتر تبلیغات اسالمى حوزه 
علمیه قم براى ایده هاى نو زمینه هایى فراهم شده و شکل 

گرفته است که البته این امر نافى تبلیغ سنتى ما نیست.
وى با بیان اینکــه نباید از کــودکان و نوجوانانى که در 
فضاهاى نویــن و مجازى فعالیت مى کننــد غافل بود، 
افزود: این نسل را باید به سوى اماکن مذهبى هدایت کرد 
تا معارف اسالمى را فرا گیرند و با روش هاى نوین بر پایه 

رسانه هاى مجازى، مخاطبان را جذب کرد.
حجت االســالم و المســلمین قطبى خاطرنشان کرد: 
بسیارى از کارهایى که گروه هاى تبلیغى نوین و خالق 
انجام مى دهند ارزشمند و داراى دامنه وسیع تأثیرگذارى 
اســت که با کمترین امکانات به ثمر نشسته اند و زمینه 

اشتراك گذارى معارف را فراهم مى کنند.
رئیس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان اظهار امیدوارى 
کرد با عزم جوانان انقالبى مسلمان، آنها در آینده عهده دار 

عرصه هاى بزرگ در جهان باشند. 
وى ادامه داد: امروز نبض فعالیت هاى تبلیغى در جهان 
در اختیار جوانان خوشفکر است که مى توانند موج آفرین 
باشند که شــما گروه هاى تبلیغ نوین و خالق در زمره 

آنان هستید.
حجت االسالم و المسلمین قطبى اظهار داشت: ما در دفتر 
تبلیغات اسالمى سعى داریم ایده ها در فضاى گفتگو با 
مشاورین در زمینه هاى مختلف پخته شده، تاب آور شود 

و هدف ما در این راستا فرهنگى است و آرزوى بعدى ما در 
این زمینه، ایده هاى سودآور مى تواند باشد.

وى از حمایت و پشتیبانى رئیس دفتر تبلیغات اسالمى 
حوزه علمیــه قم تشــکر و قدردانى کــرد و از طراحى 
اپلیکیشن براى ارتباط با مبلغین خبر داد تا امکان افزایش 

دسترسى بیشتر براى مبلغین فراهم شود.
■■■ 

رئیس دفتر تبلیغات اســالمى حوزه علمیــه قم پس از 
شنیدن فعالیت هاى گروه هاى تبلیغ نوین و خالق، اظهار 
داشــت: علیرغم اینکه حوزه و روحانیت، تبلیغ نوین و 
خالق را دیر آغاز کرد اما خوشبختانه بین قشرهایى ایجاد 

شد که داراى ذوق و سلیقه هستند.
حجت االســالم و المســلمین احمد واعظى ادامه داد: 
واقعیت آن اســت که در کشــورمان، آهنگ حرکت در 
فضاى مجازى نســبت به جهان کند بوده و جمهورى 
اسالمى ایران در سال 2016، در زمره کشورهایى بود که 
50 درصد مردم از اینترنت استفاده مى کردند اما این آمار 
به شدت در حال افزایش است و باید بدانیم تکنولوژى با 

خود فرهنگ آورده و ذائقه ها نیز تغییر مى کند.
وى گفــت: در راهى که به هر تقدیر شــروع کرده ایم و 

مبارك هم هست نباید دچار غرور شویم، باید مخاطب را 
بشناسیم، بلند فکر کنیم و بلند بیاندیشیم و اعتقاد دارم با 
نیت خوب، ثبات قدم و نهراسیدن از مشکالت، مى توان به 
خوبى پیش رفت و دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم 

نیز در حد مقدورات کمک و حمایت خواهد کرد.
رئیس دفتر تبلیغات اســالمى حوزه علمیه قم، حضور 
روحانیون در بطن جامعه را اثربخش دانست و افزود: امروز 
باید تکنولوژى نوین را به کار گرفت و هرچند راه طوالنى 

است اما مى توان گام هاى مؤثر برداشت.
حجت االسالم و المسلمین واعظى از نهایى شدن سند 
جامع تبلیــغ فضاى مجازى در دفتر تبلیغات اســالمى 
حوزه علمیه قم خبر داد و گفت: مهم آن اســت که همه 
باید براى خالقیت آماده باشند و سبک و سیاق گذشته 

را عوض کنند.
■■■ 

مدیرکل اطالع رسانى و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسالمى 
حوزه علمیه قم نیز بر ضــرورت تبلیغ نوین تأکید کرد و 
گفت: از سال 90، استفاده از ابزارهاى نوین در کنار تبلیغ 
سنتى با ایجاد اداره تبلیغ نوین در دفتر تبلیغات اسالمى 
حوزه علمیه قم شــکل گرفت و ما در ســه بخش تبلیغ 

مجازى، تبلیغ رسانه اى و تبلیغ مکتوب و هنرى در خدمت 
طالب هستیم.

اباذر جعفرى افزود: تاکنون براى دو هزار و 354 مبلغ به 
صورت فردى در عرصه هاى نوین پرونده تشکیل شده 
و صالحیت آنان محرز شده است که این تعداد در قالب 

255 گروه تبلیغى فعالیت دارند.
وى ادامه داد: ما در دو سال گذشــته از 90 هزار رکورد 
اطالعاتى مبلغین که در فضاى مجازى بازنشر دادند در 

قالب مشاوره و... حمایت کردیم. 
جعفرى یکى از وظایف اصلــى مبلغین و طالب را تولید 
محتوا دانست و خاطرنشــان کرد: در بخش فیلم کوتاه 
مستند، بیش از 110 فیلم کوتاه، مستند و داستانى توسط 
مبلغین تهیه و در محیط هاى مناسب پخش شد. این در 

حالى است که 150 کار رادیویى هم تهیه و پخش شد.
مدیرکل اطالع رسانى و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسالمى 
حوزه علمیه قم اظهار داشت: مجموعه این فعالیت ها با 
حمایت مستقیم اداره تبلیغ نوین صورت گرفت. البته 65 
سایت را طراحى کردیم و تحویل مبلغان دادیم و موفق 

شدیم 135 سایت را در تبلیغ نوین، میزبانى کنیم.
جعفرى تصریح کرد: امروز از حوزویان انتظار مى رود تا 

مردم را در نحوه بهینه استفاده از فضاى مجازى ترغیب 
کنند.

وى از برگــزارى 35 دوره آموزشــى در فضاى مجازى 
در دفتر تبلیغات اســالمى قم خبــر داد و افزود: درصدد 
هســتیم هر کارى که به مبلغ براى تبلیغ کمک کند را 

حمایت کنیم.
مدیرکل اطالع رسانى و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسالمى 
حوزه علمیه قم با بیان اینکه زمینــه کار در تبلیغ نوین 
و خالق در اســتان اصفهان فراهم اســت، گفت: اگر 
گروه هاى تبلیغ از دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم 
مجوز بگیرند، توسط نهادهاى دیگر پذیرفته مى شوند و به 
آنها کار مى دهند. البته نگاه ما به تبلیغ نوین، تصدیگرایانه 

نیست بلکه نگاه ما استقالل تام گروه هاى تبلیغى است.
■■■ 

در این مراسم حجت االســالم و المسلمین عبدالرسول 
احمدیان، مدیرکل فرهنگ و تبلیغ دفتر تبلیغات اسالمى 
اصفهان به تشــریح طراحى اپلیکیشن ارتباط با مبلغین 

پرداخت و ویژگى هاى آن را برشمرد.
همچنین گروه هــاى تبلیغ نوین بــرادران و خواهر ان، 

فعالیت هاى خود را بیان داشتند. 

توسط دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان صورت گرفت

تشکیل 30 گروه مبّلغ خالق در اصفهان

امروز در فعالیت هاى 
تبلیغاتى براساس 
دستورالعمل دفتر 

تبلیغات اسالمى 
حوزه علمیه قم 

براى ایده هاى نو 
زمینه هایى

 فراهم شده و شکل 
گرفته است که البته 
این امر نافى تبلیغ 
سنتى ما نیست

رئیس پلیس راهور اصفهان:

پرداخت جرائم رانندگى به صورت قسطى امکانپذیر شد 

اســدا... احمدى ونهرى، مدیرکل کمرگات  اســتان 
اصفهان گفت: صادرات و واردات کاال از طریق گمرکات 
استان اصفهان بدون تفاوتى نسبت به گمرکات مرزى 

انجام مى شود .
وى افزود: طى پنــج ماه گذشــته 618 میلیون دالر از 
استان اصفهان صادر شد که در بخش مواد معدنى شاهد 

افزایش 58 درصدى صادرات بودیم.
وى از فعاالن اقتصادى اســتان اصفهان خواســت که 
از طریق گمرکات اســتان بــار خود را ارســال کنند و 
افزود:متأســفانه بخشــى از کاالهاى تولیدى  استان 
بــراى صــادرات از طریــق ســایر گمــرکات انجام 

مى شود .

صدور محصوالت اصفهانى از دیگر استان ها

ایجاد رشته پزشکى
 در دانشگاه آزاد گلپایگان

سخنگوى سازمان آتش نشــانى اصفهان گفت: 
چهارشنبه شب هفته گذشته یک تانکر حامل اسید 
در اتوبان شهید دستجردى اصفهان بعد از ورودى 
سپاهان شهر واژگون شد که پس از 4 ساعت تالش 

آتش نشانان اصفهان پاکسازى شد.
محمد شــریعتى در اصفهــان با اشــاره به حادثه 
واژگونى کامیون حامل اســید اظهار داشــت: در 
ساعت 21:24 دقیقه چهارشنبه هفته شب گذشته 
این حادثه اتفاق افتاد که در ابتدا نوع مواد حمل شده 
توســط کامیون را مازوت اعــالم کردند به همیل 
دلیل تجهیزات خود را بر اســاس این گزارش به 

محل اعزام کردیم.
وى افزود: پس از رســیدن به محل حادثه متوجه 

شــدیم که بار کامیون اسید اســت و اگر شستشو 
دهیم رقیق شده، حجمش بیشتر مى شود و خطرات 
بیشــترى نیز به دنبال دارد و ممکن است به چاه ها 

راه پیدا کند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى اصفهان خاطرنشان 
کرد: از شــهرداى درخواســت خاك کردیم تا با 
پاشیدن خاك از سر خوردن ماشین ها و حرکت مایع 

جلوگیرى کنیم.
وى افزود: بوى بســیار بدى در هــوا پیچیده بود 
و ما درخواست دســتگاه تنفســى براى ماموران 
آتش نشانى کرده و قسمتى از اتوبان را نیز مسدود 
کردیم. سرانجام پس از 4 ساعت تالش این حادثه 

مهار و هیچ خسارتى نیز ایجاد نشد.

 سخنگوى سازمان آتش نشانى اصفهان تشریح کرد
جزئیات حادثه واژگونى تانکر حامل اسید 
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مزایده
اجراى احکام حقوقى شــعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960403 ج/4 له رضا ابوطالبى و علیه محمدرضا جهانبخش مبنى بر مطالبه 
مبلغ 1/503/101/729 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در تاریخ شنبه 96/7/1 ســاعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 21/644 حبه از شــش دانگ پالك ثبتى به شرح مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیال درج گردیده است و توســط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10 
درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل وقوع ملک: به نشانى اصفهان 
اتوبان چمــران خیابان خرداد کوچه 39 ماهان پ 223 کدپســتى: 1448899418 بازدید و 
معاینه به عمل آمد اســناد ابزارى مالحظه و با محل تطبیق که نتیجه معاینات و بررسی ها به 
شرح ذیل اعالم مى گردد: محل مورد بازدید عبارت است از یک باب منزل مسکونى داراى 
170 مترمربع عرصه و حدود 150 مترمربع اعیانى در یک طبقه که با اســکلت دیوارها سقف 
تیرآهن کف موزائیک سطوح داخلى گچ و رنگ و درب و پنجره هاى خارجى فلزى دربهاى 
داخلى چوبى سرویس و حمام و آشپزخانه، مس کاشــى و گچ با کابینت فلزى، نماى خارجى 
حیات آجر و کف حیات موزائیک و اشــتراکات آب و برق و گاز سیســتم گرمایشى بخارى، 
سیستم گرمایش کولر با قدمت حدود 40 سال مى باشد. با توجه به موارد فوق و موقعیت محل 
و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشــترکات متعلقات و امتیازات ارزش 3 دانگ از پالك 
ثبتى فوق الذکر داراى یک جلد سند مالکیت با مشــخصات زیر شماره ملک 77151/812 
شماره چابى ســند 743761 شــماره ثبت 21249 صفحه 174 دفتر 480 نام مالک: هستى 
جهانبخش ســهم مالکیت 3 دانگ که جمعا به حروف 3 دانگ، بــه عدد 3 دانگ به صورت 
6 دانگ مشاعى مى باشــد بالغ بر 2/500/000/000 دو ملیارد و پانصد میلیون ریال معادل 
250/000/000 تومان ارزیابى مى گردد. توضیحات: الزم به ذکر اســت ارزش کل 6 دانگ 
ملک مذکور بالغ بر 5/000/000/000 ریال معادل 500 میلیون تومان ارزیابى مى گردد. م 

الف: 15627 منصورى- دادورز شعبه چهارم اجراى احکام مدنى اصفهان /5/799
مزایده

اجراى احکام شــعبه 6 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در جلسه مزایده اى درخصوص 
پرونده شــماره 962119 له مسعود و زهرا خیرالهى حســین آبادى به آدرس خیابان حسین 
آباد کوچه خیرالهى منزل دوم علیه محمود خیرالهى حســین آبادى فرزند حسین به نشانى 
اصفهان خیبان ارتش بن بســت فراز 43 پالك 199 و به خواسته دستور فروش پالك ثبتى 
ذیل در روز 5 شنبه 96/6/30 ساعت 10 در محل این اجرا واقع در دادگسترى نیکبخت طبقه 
پایین واحد مزایده جهت فروش نیم دانگ پالك ثبتى 1736/5 بخش 5 اصفهان به نشــانى 
اصفهان، خیابان حسین آباد کوچه 32 پالك دوم سمت چپ که براساس نظریه کارشناسى 
مورخ 96/4/16 نیم دانگ یک باب خانه یک طبقه مسکونى قدیمى بیش از 30 ساله داراى 
سالن خواب- آشپزخانه- سرویس بهداشتى- داراى حیاط- انشعابات گاز و برق به نام مسعود 
خیرالهى و یک خط تلفن به شماره 36246401 به کدپستى 8175937581 بوده که شامل 
دو پالك 1736/5 و راهرو به پالك 1736/10 بخش 5 اصفهان که مشــخصات آن پالك 
1736/6 به شماره دفترچه 561741 و شــماره ثبت 218958 صفحه 170 دفتر 1182 بنام 
مالک مسعود خیرالهى به میزان مالکیت 14 سهم مشاع و پالك 1736/5 به شماره دفترچه 
265938 به شــماره ثبت 692 صفحه 217 دفتر 66 بنام مالک زهــرا خیرالهى به میزان دو 
دانگ از شش دانگ و پالك 1736/10 به شماره دفترچه 402755 به شماره ثبت 253006 
صفحه 513 دفتر 1356 به نام مســعود خیرالهى حســین آبادى میزان چهار دانگ مشاع و 
پالك 17/36/10 به شماره دفترچه 402754 به شــماره ثبت 253007 صفحه 516 دفتر 
1356 به نام مالک زهرا خیرالهى حســین آبادى به میزان 2 دانگ مشــاع مى باشد و ملک 
مذکور شامل دو پالك فوق بوده و ارزش نیم دانگ آن بالغ بر 490/050/000 ریال برآورد 
مى گردد. توضیحات= طبق سند 14 سهم مشاع از 16 سهم چهار دانگ از شش دانگ خانه 
1736/5 واقع در حسین آباد بخش 5 اصفهان با حق عبور از سمت جنوب خانه 10 فرعى از 
1736 که به نام آقاى مسعود خیرالهى و به موجب اقرارنامه شماره 27177 مورخه دفترخانه 
136 اصفهان مالک پالك مورد ثبت این سند و پالك 1736/4 اقرار نمودند حق العبور پالك 
مورد ثبت از پالك 1736/4 را ســاقط نموده و دو پالك هیچگونه حق و ادعایى به یکدیگر 
ندارند و نخواهند داشــت و ملک با این حدود- شماال دیواریست به خلوت 1736/2 و خلوت 
1736/3- شرقا اول به دیوار مسجد 1742 به دیوار اشــتراکى با باغچه 1740/1- جنوبا به 
دیوار اشتراکى با خانه 1734- غربا به دیوار اشتراکى با خلوت 1736/4 بوده و طبق اقرارنامه 
شماره 27345 مورخ 1393/4/17 مالکین پالك 1736/4 در نظر اسقاط نمودند جهت اطاق 
مقدار مذکور به پالك مورد ثبت این سند اصالح و... طبق ســند 1736/10 مجزى شده از 
1736/4 بخش 5 اصفهان بنام خانم زهرا خیرالهى 1 دانگ مســعود خیرالهى حسین آبادى 
4 دانگ به مساحت 38/11 مترمربع و با این حدود- شــماال به دیوار به طول 11/85 متر به 
قطعه یک تفکیکى شماره نه فرعى- شــرقا خط فرضى است به طول 3/01 متر به باقیمانده 
یک هزار و هفتصد و سى و شــش اصلى جنوبا دیواریست مشــترك به طول 11/94 متر به 
شماره یک فرعى از 1735 اصلى- غربا درب و دیواریست به طول 3/40 متر بوده. این ملک 
طبق نامه مورخ 101392/24 اداره ثبت درخواست افراز پالك 1736 (بدلیل اعالم شهردارى 
طبق نامه مورخ 1392/10/8 مبنى بر مغایرت با ضوابط شهردارى) را شده و طبق نامه مورخ 
1390/12/17 شهردارى به موسســه ثامن الحجج پالك متعلق به آقایان مسعود و محمود 
هر دو خیرالهى در طرح هاى عمرانى قرار نداشته و داراى شماره پرونده 1-15773 مى باشد 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانى مذکور مراجعه و از آن بازدید نموده تا با 
ذینفع نقدى 10 درصد قیمت کارشناسى فوق را به حساب سپرده نزد بانک ملى دادگسترى 
اصفهان به شماره 2171290210008 و ارائه فیش واریزى به این اجرا و در مزایده شرکت 
نمایند. مزایده از قیمت کارشناســى شروع و پیشــنهاد دهنده باال ترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود. م الف: 16567 دادورز شعبه 6  اجراى احکام حقوقى اصفهان /5/998
مزایده

شــماره: 950079 احترامًا نظر به اینکه در پرونده کالســه 930087 اجراى احکام شعبه 7 
دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان اصفهان که به صورت نیابت به کالسه 950079 در این 
اجرا ثبت گردیده اســت محکوم علیهم آقایان مهدى غفرانى اصفهانى و محســن غفرانى 
اصفهانى به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/940/000 ریال 
بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک و تا زمان وجه آن در حق محکوم له آقاى حسین رستمیان 
و پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت احق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده 
است. در این خصوص تمامى یک هشتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قریه مورکان پالك 
164 اصلى واقع در بخش 9 ثبت اصفهان به مالکیت مهدى غفرانى توقیف گردیده است که 
مشخصات آن طبق نظر کارشناسى به شرح ذیل میباشــد: 1- به موجب سند شماره 1603 
مورخ 1390/12/25 آقاى مهدى غفرانى اصفهانى فرزند حســن به شماره شناسنامه 173 
مالک یک هشتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 164 اصلى واقع در دهکده مورکان 
مى باشد این ملک (یک هشتم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 164 اصلى واقع در 
دهکده مورکان) به صورت مفروز با کاربرى کشــاورزى و به صورت زمین زراعى ساده غیر 
محصور و غیر مشجر به مساحت تقریبى 1330 مترمربع مى باشــد و فاقد هرگونه اعیانى و 
تأسیسات و مستحدثات اســت 2-  حدود اربعه این ملک: الف) شماًال به طول 51/06 متر به 
ملک نصراله صالحى ب) شــرقًا به طول 33/65 متر به گل انداز جوى صحرایى ج) جنوبًا به 
طولهاى 11/20 متر و 33/96 متر به گذر خاکى و زمین رمضان صالحى د) غربًا به طولهاى 
13/90 و 22/90 به زمیــن رمضان صالحى مى باشــد. 3- این ملک بــه صورت کاربرى 
زراعى به صورت دایر با خاك حاصلخیز مى باشــد. لذا ارزش تقریبى این ملک به مساحت 
تقریبى 1330 مترمربــع از قرار هر مترمربع 550/000 ریال و در ســطح 1330 مترمربع به 
مبلغ 731/500/000 ریــال برابر با هفتاد و ســه میلیون و یکصد و پنجــاه هزار تومان که 
قیمت پایه مزایده نیز مى باشد برآورد گردیده است این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک 
فوق الذکر جلســه مزایده اى در تاریخ 1396/6/25 برابر با بیست و پنجم شهریور ماه نود و 
شــش در محل دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه عمومى بخش باغبهــادران برگزار نماید. 
طالبین مى توانند 3 روز قبل از برگــزارى مزایده جهت بازدید از ملــک مذکور به این اجرا 
مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید داده شــود و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که 
ســه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشــنهادى را به همراه ده درصد از کل ملک را به 
حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 666 دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه 

باغبهادران /5/1093 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641000316 شماره پرونده: 9409983642400400 شماره بایگانى 
شعبه: 960215 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: هوتن بنکدار حسب محتویات پرونده کالسه 
960215 ك102 آقاى هوتن بنکدار متهم به بزه تحریق و تهدید، 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 شــود در جلسه مورخ 1396/07/05 
ساعت 12:00 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: 298 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /5/1094 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان میالد امیرى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
رضا عیدى وندى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ثبت به شماره 536/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/05 ساعت 
10/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:5641 شعبه 5 
حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1099 

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
عیسى فعله گرى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ثبت به شماره 75/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/07/05 ساعت 
11/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:5646 شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1100 
مزایده

در پرونده کالســه 950246 اجرایى و به موجب دادنامه نیابت صادره از شــعبه 13 خانواده 
اصفهان عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى حمیدصادقى فرزند رضا محکوم اســت به 
پرداخت 547/094/059 ریال و 150 سکه بهارآزادى و 100 مثقال طالى ساخته شده بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى در حق محکوم له و مبلغ 176/706/514 ریال نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس منتخب آقاى محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 
یک دستگاه آپارتمان واقع در فوالدشهر محله F۵ بلوار جهاد کوچه گلریز فرعى اول بلوك 
418 طبقه چهارم و زیربناى تقریبى آپارتمان 84/87 مترمربع با اسکلت بتن و سقفها تیرچه 
بلوك با نماى داخلى گچ کف ســرامیک دربهاى داخلى چوبى فاقد سوابق ثبتى مى باشد و 
ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور بارزش 650/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/06/20 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر 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 :5644مدیراجراى 

احکام شعبه 3 حقوقى دادگسترى نجف آباد /5/1101 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730400487 شــماره پرونده: 9609983730400266 شماره 
بایگانى شعبه: 960267 خواهان: حمیدرضا رحیمى فرزند على با وکالت آقاى جعفر چرغان 
فرزند عبدالرزاق به نشانى نجف آباد خیابان امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى 
مجتمع نخل طبقه2 واحد2، خواندگان: 1.نیما آبخیز 2.رســول گل کار فرزند على همگى به 
نشانى. خواسته ها: 1.مطالبه خســارت تاخیرتادیه 2.مطالبه خسارات دادرسى 3.مطالبه وجه 
چک. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
دعوى آقاى حمیدرضا رحیمى با وکالت جعفرچرغان بطرفیت آقایان رســول گل کار و نیما 
آبخیز بخواسته مطالبه 310/000/000 ریال وجه چک 35704/59-95/07/20 عهده بانک 
ملت و خسارات وارده نظربه اینکه وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه مسئولین آن 
داللت داشته و خواندگان باوصف ابالغ دردادگاه حاضر نشده و دفاعى نیز مطرح ننموده، لذا 
دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین دعوى خواهان را ثابت دانســته و با استناد به مواد 522 و 
515 و 198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 314 و 249 قانون تجارت حکم بر محکومیت 
خوانــدگان بصورت تضامنى بــه پرداخــت 310/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته و 
10/100/000 ریال بعنوان هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
ازسررسید لغایت پرداخت درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظــرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر در مرکز اســتان است.م الف : 5653 مسیبى رئیس 

شعبه 4 دادگاه عمومى نجف آباد/ 5/1102 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973731200797 شــماره پرونده: 9509983733100628 شماره 
بایگانى شعبه: 951440 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد شاکى: جمشید ناصرى کریم 
وند فرزند على جمعه به نشــانى اصفهان- خ خاقانى مجتمع مریم طبقه دوم متهم: ســعید 
عزیزى به نشانى مجهول المکان. اتهام ها: 1.انتشــار تهمت،افترا،فحش و الفاظ رکیک یا 
نســبتهاى توهین آمیز و... 2.تهدید 3.جعل عنوان. دادگاه نظربــه جمیع اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص اتهام سعید عزیزى دایر بر جعل عنوان و تهدید و فحاشى موضوع  شکایت آقاى 
جمشیدناصرى طبق کیفر خواست صادره ازناحیه دادســرا دادگاه باتوجه به شکایت شاکى 
خصوصى وباتوجه به اظهارات شاهد درمرحله تحقیقات مقدماتى در دادسرا و اظهارات آقاى 
رضا کاظمى در مرجع انتظامى و عدم حضور متهــم علیرغم ابالغ قانونى درمرحله تحقیقات 
مقدماتى و با تغییر عنوان اتهامى جعل عنوان ذکر شده و کیفرخواست به دخالت در امر وکالت 
باتوجه به اظهارات شــاکى درجلسه دادگاه که وى اظهار داشــته متهم مذکور خود را وکیل 
معرفى نمود و اینکه عنوان بزه جعل عنوان که همان غصب عنوان باشد براى غصب عناوین 
دولتى میباشد و باتوجه به عدم حضور متهم درجلسه دادگاه علیرغم ابالغ ازطریق نشر آگهى 
و عدم ارسال الیحه دفاعیه بزههاى انتســابى به وى را محرز و ثابت دانسته و لذا مستنداً به 
ماده 55 از قانون وکالت و رعایت بنــد دوم ماده 3 از قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت 
و مصرف آن در موارد معین و مواد 608 و 669 از قانون مجازات اســالمى بخش تعزیرات و 
رعایت ماده 134 ازقانون مجازات اســالمى درخصوص تعدد جرم متهم مذکور درخصوص 
اتهام دخالت در امر وکالت به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون ریال جزاى نقدى درحق صندوق 
دولت و درخصوص بزه تهدید به 74 ضربه شــالق تعزیرى محکوم مى نماید مجازات اشد 
قابل اعمال خواهد بود، راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شــعبه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهــى در محاکم تجدیدنظر 
در مرکز استان اســت. م الف :5647 میرزازاده رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد 

(جزایى سابق) / 5/1103 
حصر وراثت

 محمدتقى امینى داراى شناسنامه شماره 663 به شرح دادخواست به کالسه 281/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرضا 
امینى اشنى بشناسنامه 153 در تاریخ 94/11/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-اقدس امینى اشنى ش ش 45، 2-اعظم 
امینى اشــنى ش ش 12، 3-ناصر امینى اشــنى ش ش 34، 4-احمد امینى اشــنى ش ش 
63، 5-محمدتقى امینى اشــنى ش ش 663، (فرزندان متوفى) 6-فــردوس خوندابى ش 
ش 1128، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف :5642رئیس شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 

 5/1105
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان وحیدکارشــناس دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبلغ 6/000/000 تومان به 
طرفیت خوانده علیرضا براتى کهریزســنگى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 495/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/07/12 ســاعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. م الف:5654 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1107 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان هادى یادگار صالحى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت 1.میالد صدرانى2.محمدزمانى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 698/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/07/10 ســاعت 10 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م 

الف:5655 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1108 
اجراییه

 شماره 922/95 به موجب راى شماره ..... تاریخ .... حوزه ... شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه طالب ناصرى فر به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به انفســاخ وکالتنامه تنظیمى دردفترخانه شماره 131 گلدشت نجف آباد شند 
شماره 29896 مورخ 91/07/18 صادر و اعالم مى گردد. محکوم له: محمدعلى حبیب الهى 
با وکالت خانم آزاده معین به نشانى: نجف آباد خ 17شهریور بین مولوى نبش کوچه یزدانى. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 

قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5659-شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /5/1110 
اجراییه

 شــماره 1386/95 ش ح2 به موجب راى شــماره 181 تاریخ 96/02/30 حوزه 2 شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه خدیجه حســینى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 2/685/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ سررسید چکها بشــماره 182982- 95/08/30 به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال و 182983-95/09/30 به مبلغ پنجــاه میلیون ریال و 182985-95/10/30 به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال و 182987-95/11/30 به مبلــغ پنجاه میلیون ریال لغایت اجراى حکم 
و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بعنوان نیم عشر دولتى 
مى باشد. محکوم له: حســنعلى طراوت با وکالت آقاى محســن عبدالهى به نشانى: نجف 
آباد-خ منتظرى شــمالى بلوار فجر پ3770. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. مالف:5661-شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1111 

اجراییه
 شماره 513/95 ش ح12 به موجب راى شــماره 1074 تاریخ 95/08/15 حوزه 12 حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمود حیدرى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 170/000 تومان بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر ازباب تسبیب و نیز 
پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررســید 87/07/11 لغایت اجراى حکم و نیم عشر 
دولتى. محکوم له: مجتبى عموقنبرى به نشــانى: نجف آباد-خ دانش کوى امینى بن بست 
آخرپ5. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5662-گرامى قاضى 

شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1112 
حصر وراثت 

 جعفر شریعتى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 89 به شرح دادخواست به کالسه 562/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهناز 
یزدى خوزانى بشناسنامه 70 در تاریخ 95/07/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-اشرف شریعتى نجف آبادى ش ش 793، 
2-فاطمه شریعتى نجف آبادى ش ش 1080130691،  3-محمدرسول شریعتى نجف آبادى 
ش ش 1618، 4-محمدرضا شــریعتى نجف آبادى ش ش 1880، 5-زهرا شریعتى نجف 
آبادى ش ش 8398 (فرزندان متوفى)، 6-جعفر شــریعتى نجف آبادى ش ش 89 (همسر 
متوفى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف :5668رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1113
ابالغ رأى

در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به 
تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه تحت نظر است. شورا با بررسى محتویات 
پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. آمار: 184- 
96/5/24 رأى شــورا: درخصوص دعوى آقاى محمدرضا قدیرى بطرفیت آقاى 1- محمد 
شفیعى 2- محمد قدیرى به خواســته الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو سوارى 
جیلى امگراند 7 مدل 2013 به شــماره انتظامى 238هـ41/ ایران 13 به انضمام خســارات 
دادرسى، شــورا با توجه به تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 93/12/20 که موید وقوع عقد 
بیع خودرو موصوف بین خواهان و خوانده ردیف دوم اســت پاسخ استعالم صورت گرفته از 
راهور که بیانگر ثبت خودرو به نام خوانده ردیف اول اســت و همچنین اخذ  اظهارات شهود 
و بیان انتقال خودرو از خوانده ردیــف اول به خوانده ردیف دوم با احراز صحت و تسلســل 
عقود و نقل و انتقاالت انجام شده دعوى خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد 362، 367، 
219، 220 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اســناد رسمى و انتقال سند 
خودروى موصوف به نام خواهان و پرداخت مبلغ صد و چهــل و دو هزار تومان بابت هزینه 
دادرسى صادر مى نماید و در خصوص دعوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به لحاظ 
آنکه سند خودروى به نام وى نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار 
رد دعوى صادر مى شــود. حکم محکومیت خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان است و قرار رد دعوى صادر شده 
حضورى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان فالورجان است. م الف: 532 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

فالورجان /5/1116
حصر وراثت

حسین قدرتى داراى شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 270/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى قدرتى 
فرزند على نقى به شماره شناسنامه 410 در تاریخ 1364/4/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حسین قدرتى 2- صدیقه قدرتى 3- ثریا 
قدرتى 4- عصمت قدرتى 5- شــوکت قدرتى 6- زهرا قدرتى 7- شهربانو قدرتى 8- حسن 
قدرتى 9- زهره قدرتى 10- همسر فاطمه قاسمى میانى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد.  شعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک) 

5/1117 /
اجراییه ابالغ 

شــماره پرونده: 139504002130000017/2 شــماره بایگانى پرونده: 9500026 شماره 
آگهى ابالغیه: 139603802120000001 بدینوســیله به آقایان عبدالرضا شــیرى فرزند 
امیرقلى بنشــانى فوالدشــهر محلهA 6 پالك 140 و فرهاد ظهرابى فرزند تراب بنشــانى 
فوالد شهر محله A 6 پالك 214 بدهکاران پرونده کالسه 139504002130000017/2 
که برابر گزارش مامورین ابالغ در آدرس هاى فوق شناخته نگردیده اند ابالغ مى گردد که 
برابر قرارداد بانکى بین شما و بانک اقتصاد نوین شــعبه مبارکه مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل و مبلغ 44/000/000 ریال بابت سود و مبلغ 442/000/000 ریال خسارت تاخیر 
تا 95/2/12 و دیرکرد روزانه بمبلغ 188/000 ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درجه و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 504 شادمان- مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى فالورجان /6/103 
اجرائیه

شماره: 204/95ح4 به موجب راى شماره 227 تاریخ 95/12/22 شعبه چهارم دادگاه عمومى 
که قطعیت یافته است. محکومه علیه شــرکت توان راه به نمایندگى حمید حمیدى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویســت هزار تومان بابت هزینه کارشناسى و پرداخت هشتاد 
و هشــت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرســى در حق خواهان برزو جمال پور بیر گانى 
فرزند سلطان حسین به نشانى فوالدشهر ۵C، بلوار معلم، پالك 52. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:701 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /6/106
حصر وراثت

عبداله حیدرى داراى شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 244/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على محمد حیدرى 
چمگردانى بشناســنامه 1250 در تاریخ 1395/12/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- امام قلى حیدرى چمگردانى فرزند 
على محمد ش.ش 61 ت.ت 1334 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- اکبر حیدرى چمگردانى 
فرزند على محمد ش.ش 58 ت.ت 1337 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- عبداله حیدرى 
فرزند على محمد ش.ش 12 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- عباس حیدرى 
چمگردانى فرزند على محمــد ش.ش 1810 ت.ت 1342 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
5- رجب حیدرى چمگردانى فرزند على محمد ش.ش 76 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 6- خدیجه حیدرى چمگردانى فرزند علــى محمد ش.ش 7 ت.ت 1350 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 7- مرضیه حیدرى چمگردانــى فرزند على محمد ش.ش 278  ت.ت 
1353 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- مریم حیدرى چمگردانى فرزند على محمد ش.ش 
1207 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- جهان رمضانى چمگردانى فرزند رحیم 
ش.ش 24 ت.ت 1311 صادره از لنجان (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا 

وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 709 شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /6/107
ابالغ راى

شــماره پرونده: 93/96 مرجع رسیدگى: شــعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان 
خواهان: صفرعلى داتلى بیگى فرزند نظرعلى به نشــانى: دهاقان، قمیشلو، خ شهید حیاظى 
خواندگان: 1- سجاد رشیدى فرزند محمدعلى به نشــانى: زاینده رود، محله بن بست، جنب 
قرض الحسنه امام رضا، کوچه شــید على اصغر موذنى 2- یوســف فیوجى فرزند حسن به 
نشانى مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست آقاى صفرعلى داتلى بیگى 
فرزند نظرعلى به طرفیت 1- ســجاد رشــیدى فرزند محمدعلى 2- یوســف فیوجى فرزند 
حسن تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى پیکان وانت مدل 
1393 به شــماره انتظامى 596 ى 35 ایران 43 به انضمام خسارات دادرسى، با این توضیح 
که خواهان مدعى است به موجب قرارداد عادى 95/03/24 خودروى موصوف را از خوانده 
ردیف اول خریدارى نموده و ســند خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد، لکن خواندگان 
با وصف انجام تعهدات خواهان از جمله پرداخت ثمن معامله خواندگان از انتقال سند رسمى 
سند خودرو خوددارى مى نماید شــورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، تصویر مصدق 
ســند عادى، حکایت از خرید خودرو توســط خواهان از خوانده ردیــف اول و احراز روابط 
معامالتى صحیح و قانونى از صاحب سند رســمى خودرو و نیز پاسخ استعالم صورت گرفته 
از راهور مبنى بر مالکیت رســمى خودرو به نام خوانده ردیف دوم و اینکه نســبت به ادعاى 
خواهان علیرغم ابالغ قانونــى دفاع موجهى به عمل نیاورده اند نتیجتا خواســته خواهان را 
ثابت تشخیص و به لحاظ آنکه انتقال سند رسمى خودرو از بایع به مشترى جزء توابع بیع مى 
باشد مســتنداً به مواد 219 و 220 و 338 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
به انتقال سند رســمى خودروى موصوف با حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد صادر و 
اعالم مى گردد. و دعوى خواهان به طرفیت خوانده ردیــف اول به لحاظ عدم توجه دعوى 
نسبت به نامبرده و مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى نسبت 
به نامبرده صادر و اعالم و در خصوص دعوى خواهــان علیه خوانده ردیف اول نظر به اینکه 
اسناد مالکیت رسمى خودروى موضوع دادخواست به نام ایشــان نبوده و از مالک هم قانونًا 
وکالت با نمایندگى در این مورد نداشــته با این وصف انتقال اسناد رسمى در قدرت و اختیار 
قانونى خوانده موصوف نمى باشــد و نمى تواند به لحاظ عدم انجام تعهد وى را مســتوجب 
پرداخت خسارات ناشى از عدم ایفاى تعهد دانســت و در خصوص خوانده ردیف دوم نیز  با 
توجه به اینکه خوانده هیچ اطالعــى از اینکه خواهان متصرف قانونــى و خریدار خودروى 
موضوع دادخواست مى باشد نداشته و دلیلى هم خواهان در این خصوص اقامه نکرده است، 
ضمن اینکه بین خوانده موصوف و خواهان هیچ قراردادى کــه تعهدى به نفع خواهان علیه 
خوانده موصوف ایجاد نماید منعقد نگردیده اســت فلذا من حیث المجموع و مستنداً به ماده 
2 و 84 قانون آیین دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان در این قسمت صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظر ف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى 
باشد.م الف: 635 منصورى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/6/108

احضار
شماره دادنامه: 9610113641900512 شــماره پرونده: 9509983641900047 شماره 
بایگانى شعبه: 950051 آگهى احضار متهم محمدتقى القاصى فرزند خسرو به این وسیله به 
جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى محمد کوچکى فرزند قدرت اله شــکایتى علیه شما دایر بر بى 
احتیاطى در امر رانندگى منجر به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى مطرح نموده که پس از ارجاع 
در شعبه سوم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 950051 ثبت و تحت 
رسیدگى است بنا به اعالم و در خواست شــاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد 
ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت به طور 
کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 634 

شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب لنجان (زرین شهر) / 6/109
ابالغ راى

شماره پرونده: 205/95 شــماره دادنامه: 320- 95/13/25 مرجع رســیدگى: شعبه ششم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: ســمیه خدادادى مفرد فرزنــد اکبر با وکالت 
علیمراد اکبرى به نشــانى اصفهان، خ ارباب، بین فرعى 11 و 13، ســاختمان اطلس، جنب 
بانک کشــاورزى، ط 2، واح 4، دفتر وکالت خوانده: بردیا منجرى ویالئى به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پروند و 
با توجه به نظریه مشورتى اعضا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست خانم سمیه خدادادى مفرد فرزند اکبر با 
وکالت علیمراد اکبرى به طرفیت آقاى بردیا منجزى ویالئى به خواســته مطالبه مبلغ یکصد 
و بیســت و پنج میلیون ریال به عنوان وجه یک فقره چک به شماره 699280 عهده حساب 
جارى 0109494269001 بانک ملى ایران  سررســید مورخ 1393/5/5 و مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه و خسارت دادرسى شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق 
چک مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه و اینکه مستندات 
ادعا مصون از هر گونه ایرادى از ســوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید 
خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاع موثرى به عمل 
نیاورده است و با توجه به نظریه مشورتى اعضا شورا با استصحاب بقاى دین خواسته را ثابت 
و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و بیســت و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى که براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 2/387/500 
ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى 
محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس به مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
است. م الف: 685 ارجمندى- قاضى  شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/ 6/110

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره: 91/96 ش1ح آگهى ابالغ وقت دادرســى و ابالغ دادخواســت و ضمائم به خانم 
فاطمه کاظمى باباحیــدرى فرزند صفرعلى آقاى عباس باقرى فرزند حســین به نشــانى 
ورنامخواست بلوار شهید کرباســیان کوى پرورش پالك 11 دادخواستى به خواسته مطالبه 
مبلغ 6/750/000 ریال به طرفیت فاطمه کاظمى باباحیدرى که اعالم شــده است مجهول 
المکان است تقدیم که به کالسه 91/96ش 1ح ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز دوشــنبه 96/7/10 ساعت 4 عصر در شعبه یک حقوقى 
شوراى حل اختالف زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و دادگاه 
غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 664 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف  

شهرستان لنجان (زرین شهر) / 6/111
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمدســلطانى فرزند غالمرضا باوکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته 
مطالبه یک فقره چک و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم 
و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت رویا مقصودى به شوراى 
حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
1054/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/05 ســاعت 10 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلســه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:5684 شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 6/112  
احضار

پرونــده:  شــماره   9610113654100446 نامــه:  شــماره 
9209983655601875 شماره بایگانى شــعبه: 960658 نظر به اینکه 
متهم حبیب مشــیرى (حبیب چامه) فرزند قاســم به اتهام سرقت شمش 
موضوع شکایت شرکت شیرآالت صنعتى اصفهان مجهول المکان اعالم 
گردیده اســت لذا در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به 
نامبرده ابالغ مى گردد در تاریخ 96/08/29 ساعت 9 صبح جهت رسیدگى 
به اتهام خود در شعبه 103 دادگاه کیفرى دو فالورجان حاضر و از خود دفاع 
نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و عدم معرفى 
وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم 
خواهد شد. م الف: 533 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان 

(103 جزایى سابق) /5/1115
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در حالى که تنها چند روز از انتخاب سرپرست وزارت نیرو 
مى گذرد، زمزمه هاى حضور رضا اردکانیان به عنوان گزینه 

ُپرشانس تصدى این وزارتخانه مطرح است.
حبیب ا... بیطرف نخســتین گزینه مطرح در کابینه دولت 
دوازدهم براى تصدى وزارت نیرو بود که در جلســه رأى 
اعتماد مجلسى ها به وزراى پیشــنهادى نتوانست از سد 
بهارســتان عبور کند. بدین ترتیب رئیس جمهورى ستار 
محمودى را که پیش تــر در وزارت نیرو بــه عنوان وزیر 
منصوب بودرا به عنوان سرپرســت وزارت نیرو انتخاب 
کرد. حاال با گذشت چند روز از این انتخاب، رضا اردکانیان 
به عنوان گزینه جدید مطرح اســت. وى مدیر برنامه دهه 

بین المللى آب سازمان ملل متحد است. او پیش از این عهده 
دار سمت هاى معاونت وزیر نیرو و وزیر کشور، نایب رئیسى 
انجمن آب شناسى ایران و مدرس در دانشگاه شریف بوده 
و طرح ها و پروژه هاى مختلفى را به انجام رســانده است. 
اردکانیان در ســال هاى 1380 تا 1384معــاون امور آب 
وزارت نیرو بوده و همچنین در گذشــته به عنوان رئیس 
شوراى حکام مرکز بین المللى قنات و سازه هاى تاریخى 

آبى یزد فعالیت مى کرده است.
در دولت اصالحات نیز چهار سال قائم مقام وزیر نیرو و چهار 
ســال معاون امور آب بوده و قبل از اتمام دولت اصالحات 

مرکز منطقه اى مدیریت آب شهرى را تأسیس کرد.

پس از محدود کردن نرخ هاى سود سپرده بانکى که طبق 
بخشنامه بانک مرکزى قرار اســت از یازدهم شهریور 
جارى اجرایى شود، منطقى کردن نرخ سود تسهیالت 

درنوبت بعدى قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزى اعالم کرد: در آینده نزدیک نرخ 

سود تسهیالت بانکى نیز نزولى مى شود. 
ولى ا... سیف  اظهار داشت: آخرین مصوبه شوراى پول 
و اعتبار نرخ سود 18 درصدى را براى تسهیالت بانکى 
در نظر گرفته اما چون اکنون قیمت تمام شــده تجهیز 
بانک ها باالتر است، در بخشــنامه جدید ابتدا کاهش 
نرخ سود سپرده ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسید شدن 

سپرده هاى قبلى و تبدیل آن به 15 درصد، زمینه براى 
کاهش نرخ سود تســهیالت در آینده فراهم شود. وى 
با اشــاره به الزام بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده ها، 
افزود: با کاهش آن، در مرحلــه بعد زمینه براى کاهش 

نرخ سود تسهیالت نیز فراهم مى شود.
سیف در ادامه به تشریح اقدام هاى انجام شده از سوى 
بانک مرکزى در ماه هاى اخیر براى فراهم شدن زمینه 
اجراى موفق بخشنامه اخیر اشاره کرد و گفت: یکى از 
اقدام هاى مؤثر، تعیین تکلیف مؤسســات غیرمجاز بود 
ودر حال حاضر دیگر مؤسســه غیرمجاز فعال دیگرى 

در کشور نداریم.

کاهش نرخ سود تسهیالت از 
ماه آینده

رضا اردکانیان
گزینه ُپرشانس وزارت نیرو

بهره بردارى از 4700 طرح 
صنعت برق 

مدیرعامل توانیر از بهره بردارى و آغاز عملیات اجرایى 
چهار هزار و 756 طرح صنعت برق در سراسـر کشـور 

خبر داد. 
آرش کردى گفت: این طرح ها شامل چهارهزار و 445 
طرح آماده بهره بردارى است که با اعتبارى درحدود 22 
هزار میلیارد ریال اجرا شده و 311 طرح در دست آغاز با 

اعتبارى بالغ بر شش هزار و 593 میلیارد ریال است.

آغاز خرید و فروش 
اوراق خزانه از این هفته

وزیر امور اقتصادى و دارایى گفـت: از این هفته امکان 
خرید و فروش اسـناد خزانه در بازار ثانویه بازار سرمایه 

فراهم مى شود. 
مسـعود کرباسـیان اظهار داشـت: یکى از اقـدام هاى 
مشـترك وزارت اقتصاد و بانـک مرکزى ایـن بود که 
اوراق مشـارکت دولتـى و اسـناد خزانه امـکان خرید و 
فروش در بازار نداشت، مقرر شد در بورس اوراق بهادار 
در بازار ثانویه اجازه نقل و انتقال داشـته باشد که به نفع 

کارآفرینان خواهد بود.

انتقاد جهانگیرى از 
انتصاب مدیران بدون کار 

جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از مدیران 
بدون کار در بنگاه هاى دولتى گفت: یکى از اولویت هاى 
اصلـى وزارت اقتصـاد انتصـاب مدیـران شایسـته در 
بنگاه هاى دولتى و تـالش براى افزایش سـودآورى و 

بهره ورى این بنگاه هاست.

کمبود زیتون در بازار 
شایعه است

رئیس شوراى ملى زیتون گفت: امسال کمبودى از بابت 
زیتون در بازار نخواهیم داشت.

مهدى عباسـى با تأکید بر اینکـه صحبت هاى مربوط 
به کمبود بار به دلیل سـرمازدگى و آسیب محصوالت، 
صحت ندارد، اظهار داشت: محصول زیتون به حد کافى 
وارد بازار مى شود و شـوراى ملى زیتون افزایش قیمت 
ناشـى از کمبود بار را تأیید نمى کنـد. وى افزود:برخى 
افراد پیش بینى مى کنند که امسـال بـا افزایش قیمت 
زیتون مواجه خواهیم شد ولى این قبیل پیش بینى ها با 
هدف اتکا به واردات صورت مى گیرد و در نهایت به دلیل 

نادرست بودن، به تولیدکننده داخلى آسیب مى رساند.

گران ترین کاالهاى صادراتى 
ایران معرفى شدند

گرانقیمت ترین کاالهاى صادراتى ایران معرفى شدند. 
عمده کاالهاى صادراتـى ایران در آمارهـاى گمرك، 
کاالهایى هسـتند که ارزش افزوده کمترى دارند اما به 

لحاظ وزنى بیشتر از سایر کاالها صادر مى شوند.
بر اسـاس آمارها ، از بین 30 قلم عمـده صادراتى که از 
ابتداى امسال تا 28 مرداد سـال جارى داراى باالترین 
قیمت صادراتى هسـتند، فرش و سـایر کف پوش هاى 
نسـجى، با میانگین قیمت صادراتى بیـش از 66 هزار 
دالر به ازاى هر تن، رتبـه اول را به خود اختصاص داده 

است.
پـس از آن «آنتـى سـرم ها، دیگـر مشـتقات خونـى 
و محصـوالت مصونیـت بخـش» و «اجـزا و قطعات 
توربین هاى بخار» در رتبه هاى دوم و سوم این فهرست 

جاى دارند.

آخرین میزان 
تولید و صادرات نفت ایران

معاون وزیر نفت آخرین میزان تولید و صادرات نفت خام 
ایران را اعالم کرد. 

على کاردر اظهار داشـت: طبـق آخرین آمـار، ظرفیت 
تولید نفت خام ایران روزانه سه میلیون و 950 هزار بشکه 
اسـت.وى در مورد آخرین میزان صادرات نفت خام نیز 
گفت: صادرات نفت خام در حال حاضر روزانه دو میلیون 

و 200 هزار بشکه است.

ویترین

   با اینکه خریدوفروش پارکینِگ واحد هاى مســکونى، 
غیرقانونى است اما بازار سیاهى ایجاد شده و با قیمت بین 

20 تا 200 میلیون تومان به فروش مى رسد.
  این روز ها بازار مسکن بســیار داغ شده و داغ تر از همه 
قیمت پارکینگ واحد هاى مسکونى است که تبدیل به 

معضلى براى همه شده است.
 این روز ها کمبود جاى پارکینگ خانه هاى مسکونى به 
خصوص براى کالنشهرها تبدیل به معضل جدى شده و 
این خود بهانه اى براى سوء استفاده از پارکینگ واحد هاى 
مسکونى شده به طورى که مالکان قیمت آن را چندین 

برابر به فروش مى رسانند.
در واقع فروش پارکینگى که در سند واحد هاى مسکونى 
ثبت شــده غیر قانونى بوده و تخلف است؛ این در حالى 
است که در اکثر مناطق تبدیل به قانون خاص خود شده 
و مالکان قیمت پارکینگ را از 15 تا 200 میلیون تومان 

به فروش مى رسانند.
یکى از مشاوران امالك گفت: بســیارى از مالکان به 
دلیل رکود ممکن است قیمت ملک خود را پایین گذاشته 
باشــند، اما براى آنکه ضرر نکنند، قیمت پارکینگ را بر 

روى ملک کشیده و آن را جداگانه حساب مى کنند.
وى افزود: فروش پارکینگ یک حربه جدید اســت که 
به تازگى در میان مالکان راه افتاده و اکثر آنها از کمبود 
پارکینگ در خیابان ها و نیز رکود موجود در خرید وفروش 

ملک استفاده مى کنند.
این مشاورامالك تصریح کرد: قیمت پارکینگ با متراژ 
ساختمان ها تغییر مى کند و از 15 میلیون تومان شروع و 
تا 200 میلیون تومان نیز در برخى از مناطق  به فروش 

مى رسد.
■■■

یکى دیگر از مشاوران امالك با تأکید بر اینکه این کار 
غیر قانونى است، گفت: طبق قانون جدید ساخت وساز 
تمامى واحد هاى مســکونى باید داراى یک پارکینگ 

باشــند، بنابراین لزومى ندارد که مالکان بخواهند آن را 
خرید وفروش کنند.

این مشــاور امالك اظهار داشــت: برخى از واحد هاى 
مسکونى دو پارکینگ دارند ، بنابراین یکى از پارکینگ ها 
را به واحد دیگرى فروخته که این خود بازار جدیدى را در 

بخش مسکن ایجاد کرده است.

■■■
 مشاور امالك دیگرى از بازار اجاره پارکینگ نیز خبر داد و 
گفت: بسیارى از پارکینگ هاى عمومى داراى قیمت هاى 
باال هســتند، بنابراین بازار جدیــدى در بین پارکینگ 
واحد هاى مسکونى ایجاد شده به طورى که قیمت اجاره 
ماهانه پارکینگ واحد هاى مسکونى از ماهانه صد هزار 

تومان تا یک میلیون تومان است.
پارکینگ هاى اجــاره اى در بازار مســکن هر منطقه و 
ســاختمان هایى که تعداد واحد هاى مسکونى در آنها از 
تعداد پارکینگ بیشتر است از یک بازه قیمتى برخوردار 
بوده که کمترین و بیشــترین نرخ هاى اجاره بر اساس 

توافق طرفین محاسبه و اعمال مى شود.

 یکى از مشــاوران امالك در خصــوص تعیین قیمت 
پارکینگ گفت: در مهمتریــن عامل هایى که در قیمت 
پارکینگ تأثیر مى گذارد مى توان به دو موضوع اشــاره 
کرد، یکى اینکه در ساختمان هایى که به تعداد واحدهایش 
پارکینگ وجــود دارد قیمت پارکینگ ارزان تر اســت و 
پارکینگ ارزش کمترى دارد اما در ســاختمان هایى که 
تعداد پارکینگ کمتر از واحدهاســت، پارکینگ ارزش 
بیشــترى پیدا مى کند و دیگر اینکه قیمت پارکینگ در 
محله هایى که داراى کوچــه و خیابان هاى کم عرض 
است بیشتر از محله هایى است که خیابان هاى عریض

 دارد.
■■■

یکى دیگر از مشاوران امالك گفت: ما در گذشته شاهد 
بوده ایم که فروشنده به دلیل نیاز شدید به پول، پارکینگ 
خود را حتى 30 یا 40 میلیون تومان زیر قیمت هم فروخته 
است، همچنین در محله اى قیمت پارکینگ بین 50 تا 
صد میلیون تومان قیمت دارد. البته قیمت پارکینگ در 
برج هاى الکچرى بسیار باالتر است و در ساختمان هایى 
که داراى چند طبقه پارکینگ هستند، قیمت پارکینگ در 

طبقات مختلف متفاوت است.
البته مشــاوران امالك تأکید مى کننــد نرخ هاى اجاره 
پارکینگ چه به میزان اندك، یا به باالترین پیشنهاد بر 
حسب توافق تعیین مى شوند و از سوى دیگر آنها معتقدند 
که اجاره بهاى پارکینگ همچون اجاره بهاى واحد هاى 
مسکونى که سطح کیفیت منطقه در آن تأثیر گذار است، 

قیمتگذارى مى شود.
براساس این گزارش متأســفانه بازار سیاهى که در این 
بخش ایجاد شده مشکالت بسیارى براى خریداران و یا 
مستأجران ایجاد کرده، این درحالى است که یک اقدام 
کامًال غیر قانونى در بازار مسکن ایجاد شده و از همه بدتر 
آنکه هیچ مسئولى براى پاســخگویى ویا نظارت بر این 

اقدام وجود ندارد.

ِجلز و ِولز قیمت پارکینگ به گوش مى رسد!
بازار سیاه پارکینگ هاى 200 میلیونى

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با بیان اینکه نام 
هشت شرکت متخلف در فروش و پیش فروش خودرو را 
به مراکز ذیصالح ارائه کرده ایم، گفت: ضمانتى در مورد 
پیش فروش ها وجود نــدارد، مردم فریب فروش خودرو 

زیر قیمت را نخورند.
سعید مؤتمنى اظهار داشت:  فهرستى از هشت شرکت 
متخلــف در زمینه فروش و پیش  فــروش خودرو را به 
مراکز ذیصالح ارائه کرده ایم تا با این شرکت ها برخورد 

شود.
وى ادامه داد: اینگونه شرکت ها نسبت به پیش  فروش یا 
فروش خودرو زیر قیمت اقدام کرده و پس از گرفتن مبالغ 
باالیى از مردم، یکباره ناپدید مى شوند و تعداد زیادى از 

مشتریان را متضرر مى کنند.
مؤتمنى تصریح کرد: گاهى مشــاهده مى شود شرکتى 
یک خودرو با ارزش 140 میلیــون تومان را با نرخ صد 

میلیون تومان پیش فروش مى کند اما مردم نباید گول 
این شرکت ها را بخورند و نســبت به خرید از آنها اقدام 
کنند. زیرا این نــوع فروش ها به کالهبــردارى ختم 

مى شوند.

مردم فریب فروش زیر قیمت را نخورند
وى به مردم هشدار داد که از شرکت هایى که با اختالف 
قیمت قابل توجهى خودروهــا را عرضه مى کنند، خرید 

نکنند.
به گفته وى، شرکت هاى متخلف بیشتر نسبت به اجاره 
محل اســتقرار خود اقدام مى کنند تا در زمان مناسب، 
آنجا را خالى کنند و به این ترتیب نمى توان پاسخگوى 

خریداران خودرو از این شرکت ها بود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با انتقاد از روند 
صدور مجوز فعالیت براى شــرکت هاى عرضه کننده 

خودرو، گفت:  ممکن است اتحادیه نمایشگاه داران صدور 
مجوز فعالیت براى یک شرکت را به صالح نداند، اما اگر 
ما این مجوز را صادر نکنیم، اماکن و اتاق اصناف مجوز 

را براى آنها صادر مى کنند.
وى با اشاره به آیین نامه اجرایى سازمان حمایت در مورد 
عرضه خودرو، گفت: طبق این آیین نامه، شرکت هایى 
مى توانند پیش فروش خودرو انجام دهند که از سازمان 

صنعت استان، مجوز دریافت کرده باشند.

 لزوم ارائه تضمین در پیش فروش خودرو
وى با تأکید بر لزوم ضمانت پیش  فروش خودرو از سوى 
یک نهاد باالدستى، گفت: بانک مرکزى باید ساز و کارى 
را براى تضمین پیش فروش خودروها انجام دهد تا اگر 
کالهبردارى اتفاق افتاد، امکان پاســخگویى و تأمین 

مبلغ خریداران وجود داشته باشد.

هشدار نسبت به کالهبردارى در پیش فروش خودرو

بازگشت فرش ایرانى به 
روزهاى اوج خود

ثبات قیمت گوشت 
در آستانه عید قربان

  قرارداد بزرگ ترین وام 
خارجى پسابرجام امضا شد

وزیر صنعت، معـدن و تجارت با تأکیـد بر اجراى 
سیاستگذارى جدید توسط دولت براى توقف روند 
نزولى فرش ایرانى در بازار جهانى گفت: با همت و 
همکارى دولت و مجلس شوراى اسالمى، فرش 

ایرانى به روزهاى اوج خود باز مى گردد.
محمـد شـریعتمدارى بـا تأکیـد بـر اجـراى 
سیاستگذارى جدید توسط دولت براى توقف روند 
نزولى فرش ایرانى در سال هاى گذشته، گفت: با 
همت و همکارى دولت و مجلس شوراى اسالمى 
فرش ایرانى بـه روزهـاى اوج خود بـاز مى گردد 
و  شـرایطى که به مجموعـه فرش و فرشـبافان 
در سـال هاى تحمیل شـده اسـت، جبران خواهد

 شد.
وى نقش هنر صنعت فرش دستباف را در گسترش 
فرهنـگ ایرانى قابل توجه توصیف کـرد و افزود: 
اشـتغال گسـترده، هزینه هـاى محدود سـرمایه 
گـذارى در مقایسـه بـا دیگـر زمینه هـا و میـزان 
ارزآورى خـوب از پتانسـیل هاى مهـم ایـن هنر 

صنعت است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى گفت: با نزدیک 
شدن به عید قربان نگران تشنج مجدد قیمت ها در 
بازار بودیم اما با تدابیر اندیشـیده شده، جلوى این 

بحران گرفته  شد.
على اصغر ملکى از ثبات بازار گوشت طى دو هفته 
اخیر خبر داد و گفت: در حال حاضر هر کیلو شـقه 
گوسفندى بدون دنبه با نرخ 39 تا 40 هزارتومان 
به مغـازه دار و 42 تـا 43 هزار تومان به مشـترى 

عرضه مى شود.
وى افزود: طى هفته هاى اخیر عرضه انبوه گوشت 
وارداتى اسـترالیایى در فروشگاه هاى زنجیره اى 

ضمن کنترل قیمت، خأل بازار را پوشش داد.
به گفته ملکى طبق جلسه ستاد تنظیم بازار واردات 
گوشت تاجایى ادامه دارد که قیمت هاى داخلى به 

تعادل و کاهش نسبى برسد.
وى در خاتمـه بـازار گوشـت را آرام توصیف کرد 
و گفت: با گسـترش واردات گوشـت، پیش بینى 
مى شود که نرخ گوشـت داخلى و وارداتى در بازار 

کاهش یابد.

قـرارداد بزرگ ترین وام خارجى پسـابرجام توسـط 
معاون وزیـر اقتصـاد و مدیـر «اگزیـم» بانک کره 
جنوبى به ارزش تقریبى بیش از هشت میلیارد یورو 

به امضا رسید.
 محمـد خزاعى گفـت: 12 بانـک ایرانى بـه عنوان 
بانک هاى عامل و طرف قرارداد اسـتفاده از این وام 
خواهند بود. «چانـگ»، مدیر اجرایـى اگزیم بانک 
کره جنوبى تصریـح کرد: پـروژه هاى متعـددى با 
تأیید بانک مرکزى و سازمان سرمایه گذارى ایران 

مى توانند از این خط اعتبارى بهره مند شوند.
وى افزود: مبلغ وام مورد اشاره بیش از هشت میلیارد 
یورو است و بخش دولتى و بخش خصوصى هر دو 
مى توانند از این خط اعتبارى در کلیه پروژه هایى که 
شرایط اسـتفاده از وام هاى خارجى را داشته باشند، 

استفاده کنند. 
بنا بر این گـزارش، پروژه هاى متعـددى به ویژه در 
حوزه بهداشـت، حمل و نقـل و انرژى پیـش از این 
مورد مذاکره قـرار گرفتـه و آماده معرفـى به طرف 

کره اى هستند . 

شرکت راه آهن از ادامه مذاکرات ایران با کشورهایى همچون آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا براى حضور و مشارکت 
آنها در صنعت ریلى ایران خبر داده است.

پس از آنکه با نهایى شدن مذاکرات ابتدایى، راه آهن ایران توانست در طول سال هاى گذشته اقداماتى را به منظور بهبود سطح 
سرمایه  گذارى بخش هاى غیردولتى داخلى و 
خارجى در شبکه ریلى انجام دهد، حاال زمان 
آن رسیده که بسیارى از اقدامات گذشته به 

نتایج نهایى نزدیک شوند.
یکــى از اصلى ترین این محورها توســعه 
کریدورهــاى ریلى داخلــى و اتصال ریل 
ایران به همسایگان شمالى، شرقى و غربى 
کشور است که بعضى از آنها به نتایج نهایى 
رسیده اند و بعضى دیگر در مراحل پایانى کار 

به سر مى برند.
در این زمینه معاون برنامه ریزى و اقتصاد 
حمل و نقل شــرکت راه آهن اعالم کرده 
که یکى از اصلى ترین راهبردهاى ایران در 
زمینه  توسعه شبکه حمل و نقل ریلى بحث فعال سازى کریدورهاى ترانزیتى است که در این زمینه یکى از اصلى ترین پروژه ها 
بحث اتصال راه آهن آستارا – آستارا میان دو کشور ایران و آذربایجان است که با همکارى دو طرف در حال پیگیرى است و 

این امید وجود دارد که در آینده نه چندان دور به بهره بردارى کامل برسد.
در کنار آن راه آهن وعده داده از سرمایه  گذاران بخش خصوصى ریلى نیز حمایت هاى کاملى انجام دهد.

طى چهار سال گذشته اقدامات خوبى در حوزه نیروگاه هاى خورشیدى صورت گرفته، به طورى که درحدود 70 درصد تجهیزات 
موردنیاز این نوع نیروگاه ها نصب و 100 درصد دانش نصب آنها بومى سازى شده است.

صادق زاده رئیس ساتبا با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت منصوبه انرژى هاى نو در کشور به 400 مگاوات رسیده که امیدواریم 
تا پایان ســال جارى، این ظرفیت به هزار 
مگاوات برسد، اظهارداشت: به نظر مى رسد 
چنین عددى با توجه به اینکه در سال اول 
برنامه ششم توسعه قرار داریم، مناسب باشد، 
چرا که مطابق این قانون مى بایست ساالنه 
هزار مگاوات تا پایان برنامه ششم به ظرفیت 

انرژى هاى تجدیدپذیر کشور اضافه کرد.
به گفته وى، نکته  خیلى مهم این است که 
مشارکت در قراردادهاى جدید 100 درصد 
خصوصى اســت و هیچ قرارداد نیروگاهى 
جدیدى به صورت دولتى در این بخش وجود 
ندارد. بر اساس برنامه وزارت نیرو قرار است 
که تا سال آینده با تولید اینورترها در داخل، روند خودکفایى در تولید نیروگاه هاى خورشیدى به 100 درصد برسد در بخش 
نیروگاه هاى بادى نیز توان تکنولوژى بومى بسیار باال رفته و پیش بینى مى شود که در این حوزه نیز شاهد موفقیت هاى خوبى 

باشیم.

آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا بر روى ریل ایران

برنامه دولت براى توسعه نیروگاه هاى خورشیدى 
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اى مردم! شــما را به پرهیزکارى و شــکر فــراوان در برابر 
نعمت ها، و عطاهاى الهى و احسانى که به شما رسیده سفارش مى 
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براى شما فراهم فرمود. شما عیب هاى خود را آشکار کردید 
و او پوشاند، خود را در معرض کیفر او قرار دادید و او به شما 

موال على (ع)مهلت داد.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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ایرانسینماى فروش در 4 میلیاردى افزایش 

مدیر روابط عمومى سازمان سینمایى گفت: اخبارى مبنى بر 
افزایش چند برابرى فروش سینما در پنج ماه امسال نسبت به 

سال قبل منتشر شده درست نیست.
جلیل اکبرى   اظهار داشت: سینماى ایران در پنج ماه امسال به نسبت 

پنج ماه نخست سال گذشته چهار میلیارد تومان افزایش فروش داشته 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزانى از رشد را نشان مى دهد.

وى با اشاره به اینکه در بعضى از خبرها این رقم بسیار باالترعنوان شده 
است، افزود: به دلیل اینکه منبع اصلى این شایعه ها را نمى دانیم از طریق 

خبرگزارى جمهورى اسالمى اعالم مى کنیم که رقم هاى دیگرى که 
منتشر شده صحیح نیست.

مشاور رئیس سازمان سینمایى وزارت ارشــاد ادامه داد: مجموع فروش 
سینماى ایران در سال گذشته نزدیک به 200 میلیارد تومان بوده است که 

امیدواریم امسال هم با رشد 5 درصدى مواجه شویم.
اکبرى صحت افزود: در نیمه دوم امســال به دلیل حضور فیلم هاى مؤثر و 

پرفروش پیش بینى ما این است که نسبت به شش ماه نخست سال افزایش 
فروش داشته باشیم.

مدیر روابط عمومى سازمان سینمایى درباره اینکه اضافه شدن فیلم هاى توقیفى 
به چرخه اکران به رونق گیشه کمک خواهد کرد نیز گفت: ما معتقدیم که فیلم توقیفى 

نداریم اما آثارى که با مشکل در اکران مواجه هستند اگر به چرخه نمایش وارد شوند به دلیل 
هیجانى که براى تماشاگر دارند به افزایش مخاطب سینما کمک خواهند کرد چون این فیلم 

ها هم متعلق به بدنه سینماى ایران هستند.

مدیر پخش «دریچه سینما» از موانعى سخن گفت که 
در راه جهانى شدن سینماى ایران به چشم مى خورد؛ 
او یکى از این موانع را «عدم توجه به قانون کپى رایت 
مى داند که این روند باعث مى شود، این سینما از اکران 
جهانى و فرصت بیشتر و بهتر دیده شدن محروم شود.

آرمیــن میالدى کــه عالوه بــر پخــش فیلم هاى 
ایرانى،مدیریت جشنوارهى فیلم هاى ایرانى در استرالیا 
را هم برعهده دارد به ایسنا گفت: هر چند در سال هاى 
اخیر فیلم هاى مختلفى از ایران در ســینماهاى جهان 
اکران شدند و چند سالى است که به شکل منظم ترى 
فیلم هاى جایزه گرفته و به اصطالح جشنواره اى ایران 
بیشتر شناخته شده اما همچنان موانع کوچک و بزرگ 
در راه هرچه بیشــتر جهانى شدن ســینماى ایران به 

چشم مى خورد.
او یادآور شد: شاید بتوان گفت نمایش فیلم هاى موفقى 
مثل «جدایى نادر از سیمین» و «فروشنده» کارگردان 
ایرانى اسکار گرفته کمى از غریب بودن سینماى ایران 
در جهان را بهبود بخشــیده اما گویــا موانع مهمترى 

همچنان حل نشده باقى مانده اند.
این روزها به همت  این پخش کننده و پخش «دریچه 
سینما» براى اولین بار به صورت گسترده فیلم کمدى 
تجارى «نهنگ عنبر 2» در 15 شــهرمختلف استرالیا 
به طور همزمان و به مدت دو هفته به روى پرده رفت و 
همچنین استقبال از این فیلم در 12 شهر آمریکا، اکران 
آن را به هفته چهارم خود کشاند، این پخش کننده در 
ادامه از برخى موانع اکــران جهانى فیلم هاى تجارى 

ایرانى سخن گفت.
آرمین میالدى با اشاره به برخى موانع یادآور شد: یکى 
از این موانع که توجه بیش از بیش مسئوالن و متولیان 
سینماى ایران را مى طلبد توجه به وجود نسخه هاى 
قاچاق فیلم ها و در دسترس بودن آنهاست که ضربه 
مهلکى به سینماى ایران زده اســت، عدم توجه به 
قانون کپى رایت مى تواند ســینماى ایران، نوابغ و 
کارگردانان مطرح این ســینما را از اکران جهانى و 

فرصت بیشتر و بهتر دیده شدن محروم کند.
او خاطرنشــان کرد: نکتــه بعدى که شــاید بتوان 
گفت بعــد از توجه به قانون کپى رایــت، از اهمیت 

زیادى برخوردار اســت توجه به استانداردهاى پخش 
در بازارهاى بین المللى است که هدف اصلى مؤسسه 
«دریچه سینما» اســت. هر چند که سینماى تجارى 
ایران هنــوز فاصله زیــادى براى رقابــت در عرصه 
بین المللى با سینماى تجارى کشورهاى توسعه یافته اى 
همچون هند و چین را دارد، تالش «دریچه ســینما» 
ایجاد فضایى حرفه اى براى عرضه مناسب فیلم هاى 

ى  ر تجــا
ایرانــى با 
یــت  عا ر

اســتانداردهاى پخش در بزرگ تریــن و معتبرترین 
مجموعه سینماهاى خارج از کشور است.

آرمین میالدى که مدیریت جشنواره فیلم هاى ایرانى 
در استرالیا را هم بر عهده دارد معتقد است؛ فیلمسازان 
ایرانى بــا توجه به امکان دیده شــدن در ســطح 

لمللى  بیــن ا
فیلم هاى 

خود را بیشتر به استانداردهاى جهانى نزدیک کرده اند.
وى اظهار امیدوارى کرد بــا تحقق یافتن هدف اصلى 
«دریچه سینما» در آینده اى نه چندان دور 
شاهد توســعه صنعت سینماى تجارى 

ایــران و همــکارى 
مشــترك  تولید 
کشــورهاى  با 
یافتــه  توســعه 

خواهیم بود.

یک پخش کننده ایرانى در خارج از کشور مطرح کرد؛

اکران جهانى «نهنگ عنبر2»

سینا ســرلک، خواننده موســیقى ایرانى، قطعه اى را براى 
سریال «شهرزاد» خواند.

«تنها امید زندگى» عنوان قطعه میانى قســمت 
نهم فصل دوم سریال «شهرزاد» است که با 
صداى سینا سرلک منتشر شد و در دسترس 

مخاطبان قرار گرفت.
ســینا ســرلک کــه پیــش از ایــن، 
همکارى هــاى متعــددى را بــا ایــن 
سریال داشــته، قطعه اى را به صورت 
مســتقل براى این ســریال خوانده

 است.
این قطعه که با شــعرى از علیرضا 
شجاع پور و آهنگســازى و تنظیم 

پدرام کشتکار ساخته  شده، مانند دیگر کارهاى سرلک، فضایى احساسى دارد.
ســینا ســرلک درباره این قطعه گفت: این کار، سال گذشــته به سفارش 
تهیه کننده و کارگردان سریال تولید شــد و در همین راستا با پدرام کشتکار 
براى ساخت اثر صحبت کردم و نهایتًا کار روى شعرى از علیرضا شجاع پور 
آهنگســازى و تنظیم شــد و من با تمام وجود و عشــق، این اثر را خواندم. 
به همین خاطر، یکى از کارهایى اســت که بسیار دوســت دارم. از طرفى، 
حال و هــواى این قطعه براى بســیارى از مردم دنیا در طول زندگى شــان 
پیش آمده اســت. به همین دلیل، به راحتــى با آن همزادپنــدارى خواهند

 کرد. 
وى افزود: امیدوارم هموطنان نیز با این کار و دیگر کارها همچون «برخیز»، 
«چه کنم»، «کوچه هاى عاشقى»، «زیر سقف دودى» و... که منتشر کرده ام 
و کارهایى که به انتشار خواهم رساند، ارتباط خوبى برقرار کنند و براى شان
 به آثارى نوستالژیک تبدیل شــود. این خواننده اظهار داشت: این کار پس از 

گذشت یکسال با نظر استاد فتحى در قسمت نهم فصل دوم«شهرزاد» و در 
یکى از سکانس هاى بسیار حساس و احساسى پخش شد.

داستان سریال «شــهرزاد» به کارگردانى حســن فتحى و تهیه کنندگى و 
سرمایه گذارى ســیدمحمد امامى در دهه 1330 مى گذرد و روایتى عاشقانه 

بر بستر تاریخ است.
رضا کیانیان، رؤیا نونهالى، امیــر جعفرى و آتنه فقیه نصیــرى از بازیگران 
جدید فصل دوم هســتند که در کنار ترانه علیدوســتى، شــهاب حسینى، 
مصطفى زمانى، پریناز ایزدیار، مهدى ســلطانى، پرویــز فالحى پور، گالره 
عباسى، سهیال رضوى، فریبا متخصص، امیرحسین فتحى و... ایفاى نقش 

کرده اند.
قسمت نهم فصل دوم ســریال «شــهرزاد» 30 مردادماه در شبکه نمایش 

خانگى توزیع شد.
سینا سرلک پیش  از این نیز قطعاتى را براى سریال «شهرزاد» خوانده بود.

با صداى سینا سرلک؛

«تنها امید زندگى»
 براى «شهرزاد»

 خوانده شد
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جدول پخش برنامه هاى شبکه نسیم از ابتداى شــهریور ماه با تغییراتى در زمان 
پخش مواجه شد.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعالم شبکه نسیم سیما، جدول پخش برنامه هاى «ویتامین 
خ»، «کودك شو»، «وقتشه»، «بیسیم» و پخش سریال «خانه ما» از ابتداى شهریور 

ماه با تغییر روبه رو شد.
سایر برنامه هاى شبکه نســیم همچون «خندوانه»، «دورهمى»، «دلویزیون» و 

«نسیم دانش» طبق ساعت قبل پخش مى شوند.
«ویتامین خ»، روزهاى شنبه تا چهارشــنبه، از ساعت 19 و 30 دقیقه به 

روى آنتن خواهد رفت.
«ویتامیــن خ»، برنامه اى ترکیبــى با اجراى وحید اســالمى و 
تهیه کنندگى رامین کرم یزدى اســت. اوســتا سالم، دوربین 
مخفى، ضرب المثل، شوخى، ســاالد، گزارش مردمى و... از 

بخش هاى این برنامه است.
«کودك شو» از این پس روزهاى زوج، از ساعت 20 و 
30 دقیقه به روى آنتن خواهد رفت. برنامه «کودك 
شو» که پخش خود را از ابتداى فروردین ماه از 
شبکه نســیم آغاز کرده است، در روزهاى آتى 
با بخش هاى جدیدى روى آنتن این شــبکه 

مى رود.
برنامه «وقتشه» با اجراى کامران تفتى نیز که با 

هدف ترویج ازدواج آسان که در دو موقعیت استودیو 
و رئالیتى شو تولید مى شود، به تازگى به روى آنتن رفته است، 

از این پس روزهاى فرد از ســاعت 20 و 30 دقیقه به روى آنتن 
خواهد رفت. برنامه «بیسیم» روزهاى پنج شنبه از ساعت 20 
به روى آنتن خواهد رفت. «بیسیم» با سبک زندگى دیجیتال 
(تک شو) است که قرار است در 52 قسمت نیم ساعتى اتفاقات و 

رویدادهاى این حوزه را از شبکه نسیم روى آنتن ببرد.
مجموعه «خانه ما» نیز روزهاى جمعه از ساعت 20 از این شبکه 

پخش خواهند شد.

ماه
سایر بر
«نسیم دانش

»

تهیه ک
ض مخفى،
بخش هاى
«ک

ایرانسینماى فروش در 4 میلیاردى افزایش 

مدیر روابط عمومى سازمان سینمایى گفت: اخبارى مبنى بر 
افزایش چند برابرى فروش سینما در پنج ماه امسال نسبت به 

سال قبل منتشر شده درست نیست.
جلیل اکبرى   اظهار داشت: سینماى ایران در پنج ماه امسال به نسبت 

پنجماه نخست سال گذشته چهار میلیارد تومان افزایش فروش داشته 
کهدر مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزانى از رشد را نشان مى دهد.

وى با اشاره به اینکه در بعضى از خبرها این رقم بسیار باالترعنوان شده 
است، افزود: به دلیل اینکه منبع اصلى این شایعه ها را نمى دانیم از طریق 

خبرگزارى جمهورى اسالمى اعالم مى کنیم که رقم هاى دیگرى که 
منتشر شده صحیح نیست.

مشاور رئیس سازمان سینمایى وزارت ارشــاد ادامه داد: مجموع فروش 
0سینماى ایران در سال گذشته نزدیک به 200 میلیارد تومان بوده است که 

5امیدواریمامسال هم با رشد 5 درصدى مواجه شویم.
اکبرى صحت افزود: در نیمه دوم امســال به دلیل حضور فیلم هاى مؤثر و 

پرفروش پیش بینى ما این است که نسبت به شش ماه نخست سال افزایش 
فروش داشته باشیم.

اینکه اضافه شدنفیلم هاى توقیفى مدیر روابط عمومى سازمان سینمایى درباره
به چرخه اکران به رونق گیشه کمک خواهد کرد نیز گفت: ما معتقدیم که فیلم توقیفى 

نداریم اما آثارى که با مشکل در اکران مواجه هستند اگر به چرخه نمایش وارد شوند به دلیل 
هیجانىکه براىتماشاگردارند به افزایشمخاطب سینما کمک خواهند کرد چوناین فیلم

ها هم متعلق به بدنه سینماى ایران هستند.

ى ب ر ن ر واناو ب ی
ــت، از اهمیت گفت بعــد از توجه به قانون کپى رایـ

ولپخش برنامه هاى شبکه نسیم از ابتداى شــهریور ماه با تغییراتى در زمان 
خش مواجه شد.

ه گزارش ایسنا، بنا بر اعالم شبکه نسیم سیما، جدول پخش برنامه هاى «ویتامین 
خ»، «کودك شو»، «وقتشه»، «بیسیم» و پخش سریال «خانه ما» از ابتداى شهریور 

با تغییر روبه رو شد. ه
نامه هاى شبکه نســیم همچون «خندوانه»، «دورهمى»، «دلویزیون» و 

» طبق ساعت قبل پخش مى شوند.
0 و 30 دقیقه به  9»، روزهاى شنبه تا چهارشــنبه، از ساعت 19

خواهد رفت.
ن خ»، برنامه اى ترکیبــى با اجراى وحید اســالمى و 
گى رامین کرم یزدى اســت. اوســتا سالم، دوربین 
رب المثل، شوخى، ســاالد، گزارش مردمى و... از 

 این برنامه است.
0ك شو» از این پس روزهاى زوج، از ساعت 20 و
 دقیقه به روى آنتنخواهد رفت. برنامه «کودك
شو» که پخش خود را از ابتداى فروردین ماه از 
کرده است، در روزهاىآتى  نســیم آغاز شبکه
آنتن این شــبکه   بخش هاى جدیدى روى

ود.
مه «وقتشه» با اجراى کامران تفتى نیز که با 
ازدواج آسانکه در دو موقعیت استودیو ف ترویج

یتى شو تولید مىشود، به تازگى به روى آنتن رفته است، 
0 و 30 دقیقه به روى آنتن  0ینپس روزهاى فرد از ســاعت 20
خواهد رفت. برنامه «بیسیم» روزهاى پنج شنبه از ساعت 20
به روى آنتنخواهد رفت. «بیسیم» با سبک زندگىدیجیتال
2(تک شو) است که قرار است در 52 قسمت نیمساعتى اتفاقات و

رویویدادهاى این حوزه را از شبکه نسیم روى آنتن ببرد.
جموعوعه «خانه ما» نیز روزهاى جمعه از ساعت 20 از این شبکه 

واهند شهند شد.

ه
برنام
»ط

شبکه نسیم متحول شد

فریدون جیرانى، مدرس کارگاه تجربه هاى شخصى از ایده تا اجراى دومین جشنواره ملى فیلم سالمت 
گفت: فیلم، موسیقى، تئاتر و ترانه خوب با وجود هر مانعى مى تواند راه خود را باز کند و دیده شود.

جیرانى در این کارگاه گفت:  «متأسفانه مشکل امروز سینما نداشتن فیلمنامه هاى خوب است. نسل جوان 
باید از نوشتن شروع کند. نسل امروز دسترســى خوبى به اطالعات دارد. در فیلمنامه نویسى جهان بینى 
نسبت به پیرامون اهمیت بسیار دارد، سینما درباره انسان است و جهان بینى نسبت به انسان مهمترین نکته 
در فیلمنامه نوشتن است. ایده خوب تحول انسان را از ارزش به ضد ارزش یا برعکس تبدیل مى کند. همه 
فیلم هاى خوب ایده تحول شخصیت اصلى دارند. تحول همان تغییر جهان بینى نسبت به انسان است. 

البته در ایران فیلمسازى تابع شرایط اجتماعى نیز هست.
او درباره روند اقتباس در ایده پردازى، گفت: اقتباس گاهى مترادف با دزدى است اما گاهى واقعى است و 
در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به شدت از فیلمنامه هاى اقتباسى استقبال مى کند. در این 

شرایط حق مولف کامال رعایت مى شود.
کارگردان فیلم «قرمز» درباره سبک هاى فیلمسازى در ایران، گفت: در سینماى ایران کمتر مى توان به 
فیلمسازان جدید سبک فیلمسازى نسبت داد زیرا نسل جوان درگیر تغییرات جدید است. همچنین من از 

به کار بردن فیلمساز دولتى پرهیز مى کنم.
او درباره چگونگى همکارى با نابازیگران در ســاخت فیلم گفت: همه نابازیگران سناریو را مى خوانند اما 

نقش کارگردان در نحوه هدایت آنها بسیار مهم است.
 او در پاسخ به پرسشــى مبنى بر راهکارهاى بهبود وضعیت بازار عرضه فیلم بیان کرد: متأسفانه در خارج 
از ایران فیلم هاى ما بازار عرضه ندارند اگرچه در ســال هاى اخیر با اکران بعضى از آثار ایرانى وضعیت 
بهبود یافته است اما فراهم کردن شرایط بازار عرضه براى جوانان ایده بسیار خوبى است که مى توان به 

آن پرداخت.
کارگردان ســریال «مرگ تدریجى یک رؤیا» دربــاره محدودیت ها و موانع در فیلمســازى، گفت: به 
نظرم باید از شــرایط گذر کرد. فیلمســازان امروز دریافته اند بــراى برخورد با موانع بایــد باج بدهند و 
باج بگیرند و از این موانع نه تنها نباید ترســیدکه نباید ذهن را به آن مشغول و سانســور کرد. نه به این 
معنا که مى تــوان مثل اروپاییان فیلمنامه نوشــت اما حفظ اعتماد به نفس مهمترین اصل فیلمســازى

 است.

فریدون جیرانى:

 فیلم خوب، راه خود را براى دیده شدن 
پیدا مى کند



سالمتسالمت 11113021 سال چهاردهمشنبه  4 شهریور  ماه   1396

متأسفانه باورهاى نادرست زیادى در مورد تغذیه و مسائل 
مربوط به آن وجود دارد، که یکــى از متداول ترین آن، 
بهترین زمان میوه خوردن است؛ اینکه چه زمانى باید میوه 
 بخوریم، چه زمانى ابداً نباید میوه خورد و چیزهایى شبیه 
به این. در این مطلب، به پنج باور اشتباه در مورد بهترین 

زمان میوه خوردن اشاره مى کنیم: 

باور اشتباه 1: همیشه با معده  خالى میوه بخورید
این یکى از شایع ترین باورهاى غلط در مورد زمان میوه 
خوردن است. این باور ادعا مى کند خوردن میوه همراه با 
غذا، گوارش را ُکند کرده و باعث مى شود غذا در معده تان 

بماند و تخمیر یا فاسد شود.
این باور همچنین ادعا مى کند خوردن میوه همراه با غذا 
موجب نفخ، احساس ناراحتى و یکسرى عالیم ناخوشایند 
دیگر در معده مى شود. هر چند این درست است که فیبر 
موجود در میوه، خروج غذا از معده را به تعویق مى اندازد 
اما بقیه  ادعاها نادرست هستند. میوه باعث مى شود معده ، 
با سرعت کمترى تخلیه شود اما قطعاً موجب باقى ماندن 
غذا نمى شود. همچنین این باور که خوردن میوه با معده  
خالى مى تواند طول عمر را افزایش بدهد، خســتگى و 
ضعف و یا تیرگى پاى چشم را برطرف کند، هیچ پشتوانه  

علمى ندارد.

باور اشــتباه 2: خوردن میوه قبل یا بعد از غذا، 
ارزش غذایى آن را کم مى کند

به نظر مى رســد این باور، ادامه  همان باور اشــتباه اول 
باشــد. یعنى طبق این گفته، شــما باید میوه را با معده  
خالى بخورید تا از تمام فواید آن بهره مند شــوید وگرنه 
ارزش  هاى تغذیه اى میوه را از دســت خواهید داد. بدن 
انســان طى تکامل، تحوالتى داشته اســت تا از لحاظ 
دریافت ارزش هــاى غذایى، تا جایى کــه امکان دارد 
کارآمد شود.وقتى شما غذایى مى خورید، معده مانند یک 
انبار ذخیره عمل مى کند و هر زمان، تنها مقدار کوچکى 
از آن غذا را وارد روده مى کند تــا روده بتواند به راحتى 

گوارش کند.

باور اشتباه 3: اگر دیابت دارید باید میوه را 1 تا 2 
ساعت قبل یا بعد 
از غذا بخورید

این ایــده مى گوید که افراد دیابتى معموًال مشــکالت 
گوارشى دارند و باید میوه را با فاصله از غذا بخورند تا به 
گوارش شان کمک کنند. متأسفانه این توصیه  بدى است 
که مى توان به یک فرد مبتال به دیابت کرد. هیچ سند و 
مدرك علمى وجود ندارد که نشــان دهد خوردن میوه 
جداى از غذا و با فاصله از آن، گوارش را بهبود مى دهد. 
تنها تفاوتى که ممکن است ایجاد شود این است که قند 
موجود در میوه ممکن است ســریع تر وارد جریان خون 
شود و این دقیقًا همان چیزى است که فرد دیابتى باید از 
آن پرهیز کند. بنابر این، فرد دیابتى به جاى اینکه میوه 
را جداگانه مصرف کند، مى تواند آن را همراه غذا و یا به 
عنوان اسنک همراه با منبعى از پروتئین، فیبر یا چربى 

بخورد.

باور اشتباه 4: بهترین زمان روز براى خوردن 
میوه، بعدازظهر است

پشــت این ادعا هم، دلیل منطقى وجود ندارد و از نظر 
علمى هم ثابت نشده اســت. ادعا مى شود که سرعت 
متابولیسم در بعدازظهر کم مى شود و خوردن چیزهایى 
که قند زیاد دارند، مانند میوه ها، قند خون را باال برده و در 
نتیجه سرعت متابولیسم را باال مى برد و در نتیجه براى 

سیستم گوارشى مفید است.

واقعیت این است که هر غذاى حاوى کربوهیدرات، قند 
خون تان را موقتًا افزایش خواهد داد چون گلوکز جذب 
خون مى شــود و فرقى نمى کند چه زمانى از روز باشد. 
نیازى نیست براى به کار انداختن و بیدار کردن سیستم 
گوارش تان کار خاصى انجام دهید، چون این سیســتم 
همیشه آماده است تا به محض اینکه غذایى با زبان تان 
تماس پیدا کرد، دست به کار شود، حاال هر زمانى از روز 
که باشد. پس هیچ ایرادى ندارد صبح میوه بخورید و یا 
خودتان را مقید کنید که حتمــًا بعدازظهر میوه بخورید. 

میوه را هر زمانى از روز که بخورید مفید است.

باور اشتباه 5: نباید بعد از ساعت 2 بعدازظهر 
میوه بخورید

این باور دقیقًا برعکس باور شــماره  4 است! چون ادعا 
مى کند نباید بعد از ساعت 2 بعدازظهر میوه بخورید. 

شواهد علمى بسیار زیاد و گوناگونى وجود دارد که ثابت 
مى کند آنهایى که در طول روز، میوه و ســبزى زیادى 
مصرف مى کنند، بسیار کمتر دچار افزایش وزن شده و 
کاهش وزن بهترى دارند. در حوزه  کاهش وزن، خوردن  
میوه جات و سبزیجات فراوان، یکى از بهترین کارهایى 
است که مى توانید انجام دهید. ضمناً، اگر از خوردن میوه 
در بعدازظهر و قبل از خواب اجتناب کنید، یک انتخاب 
بسیار خوب و ســالم را به عنوان یک اســنک یا دسر از 

دست داده اید.

بهترین زمان خوردن میوه چه وقت است؟
واقعیت این است که هر زمانى از روز، براى میوه خوردن 
عالى است. شواهدى قطعى وجود ندارد که بگوید شما 
باید بعدازظهر میوه بخورید یا 
همراه غذا. میوه ها، ســالم، 
مغذى و مفید براى حفظ 
وزن ایده آل هســتند که 
هر زمانى میل داشتید 
مى توانید سراغشــان 

بروید.

بهترین زمان براى خوردن میوه چه وقت است؟

تیمى از پژوهشگران در مطالعات جدید خود دریافتند 
که مصرف ســیگارهاى الکترونیکى مى تواند منجر 
به آســیب دیدگى بافت هاى قلــب و عروق و پیرى 

زودرس قلب شود. 
در این مطالعات پژوهشگران اقدام به بررسى و مطالعه 
ابعاد سرخرگ اصلى قلب و قابلیت هاى مختلف عروق 
خونى در عریض شدن و سخت شدن کرده و به مطالعه 
سرخرگ هاى موش هاى آزمایشگاهى ماده پرداخته 
و تأثیر استفاده بلند مدت و کوتاه مدت  از سیگارهاى 
الکترونیکى را در آنها مورد مطالعه و تحقیق قرار دادند.

الزم به ذکر است که ســخت شدن بدنه سرخرگ ها 
و به ویژه سرخرگ آئورت عارضه اى است که عمومًا 
از آن با عنوان یکى از عوارض پیر شــدن و افزایش 
سن یاد مى شود. این عارضه مى تواند منجر به ظهور 
بیمارى هــاى مختلف قلب و عروقى شــود. در این 

بررسى ها مشخص شــد که تنها مصرف پنج دقیقه 
از سیگارهاى الکترونیکى سبب کاهش 30 درصدى 
عرض سرخرگ ها شده و عالوه بر آن میزان گشادى 

عروق نیز کاهش مى یابد.
از سوى دیگر اســتفاده طوالنى مدت از سیگارهاى 
الکترونیکى به میزان 20 ســاعت یا بیشتر در طول 
هفته به مدت هشــت مــاه نیز تأثیراتــى مخرب بر 
ســالمت عمومى قلب و عــروق دارد. از جمله این 
تأثیرات مى توان به تصلب شــریان اشاره کرد که در 
این گروه از افراد به میزان دو برابر بیشــتر از سایرین 
مشاهده مى شــود. در این گزارش به صراحت ذکر 
شده اســت : « یافته هاى جدید نشــان مى دهد که 
سیگارهاى الکترون یکى و مصرف آنها براى سالمت 
انســان مضر بوده و تأثیــرات مخــرب فراوانى در

 پى دارد. »

قلم گاو و گوســاله یکى از مغذى ترین مــواد غذایى 
محسوب شده که ارزش غذایى بســیار باالیى به ویژه 
براى کودکان در حال رشد دارد. عصاره قلم پخته شده گاو 
و گوساله حاوى مقادیر تقریباً باالى پروتئین و مواد معدنى 
ضرورى براى بدن شامل کلسیم، پتاسیم، منیزیم، آهن، 
فسفر و... است. عالوه بر آن، حاوى ویتامین هاى گرو 
B نیز است. مصرف عصاره تهیه شده با قلم گاو و گوساله 
براى همه گروه هاى سنى مفید بوده، لیکن به دلیل چربى 
بسیار باالى آن زیاده روى در مصرف آن خطرناك است. 
با وجود این، بیشترین گروه سنى که از خاصیت این ماده 
غذایى ارزشمند سود مى برند کودکان و نوجوانان در حال 
رشد هستند. کودکان به دلیل رشــد باالى استخوانى 
نیازمند منبع غنى از کلســیم و ژالتین هستند و یکى از 
مهمترین خواص قلم گاو و گوساله تأمین بخش اعظمى 
از کلسیم و سایر مواد مغذى مورد نیاز بدن است. به طور 
کلى مصرف عصاره تهیه شــده با قلــم گاو، به تقویت 
اســتخوان ها، رباط ها، تاندون ها و غضروف ها کمک 

مى کند. 

خواص قلم گاو و گوساله 
قلم گاو و گوســاله به شدت ســرد کننده عروق بدن، 
باالخص در خانم هاست که گرمى بدنشان از آقایان کمتر  
است. لذا با وجود خواص درمانى فراوان این ماده غذایى 
زیاده روى در مصرف آن به هیچ عنوان توصیه نمى شود. 
برخى از مهمترین خواص قلم گاو و گوساله عبارتند از 
قلم گاو نیز همانند خواص پاى مرغ، تقریباً داراى مقادیر 
باالى کلسیم و کالژن اســت که براى سالمتى بدن، 
کاهش درد مفاصل،تقویت استخوان ها، کاهش التهاب و 
درد آرتروز مفید است. همچنین در طب سنتى به افرادى 
که دچار شکستگى استخوان شده اند مصرف قلم گاو یا 

گوساله توصیه مى شود.
یکى دیگر از مهمترین خواص قلم گاو و گوساله افزایش 
ســالمت و رفع مشکالت پوســت و مو است. مصرف 
عصاره قلم در غذاها باعث کاهش چشــمگیر روند پیر 
شدن پوست شده، به دلیل میزان باالى کالژن، چین و 
چروك پوست را برطرف مى کند و باعث تقویت موها 

مى شود.
اسیدآمینه هاى مفید موجود در عصاره قلم براى بهبود 
عملکرد ذهن مؤثر بوده و باعث تقویت حافظه مى شود. 
این ماده غذایى به تولید خــون، بهبود کیفیت و جریان 
خون کمک مى کند و در نهایــت عملکرد مغز را بهبود 

مى بخشد.
از خواص قلم گاو و گوســاله کمک به سالمت دستگاه 
گوارش و متعادل کردن شیره هاى گوارشى است. ژالتین 
آزاد شده از کالژن (نوعى پروتئین با کیفیت) موجود در 
مغز قلم و استخوان ها به فرآیند هضم پروتئین کمک 
کرده، مصرف آن به افرادى که دچار حساسیت غذایى 

هستند توصیه مى شود.
مصرف قلم گاو براى کودکان بســیار مفید است باعث 
استحکام دندان ها مى شــود و از پوسیدگى زودهنگام 

دندان ها در سنین کودکى پیشگیرى مى کند.
آرژنین موجود در عصاره تهیه شــده از قلم گوساله، به 
عملکرد سیســتم ایمنى و بهبود زخم ها کمک کرده و 
سلول هاى آسیب دیده کبد را ترمیم مى کند، به همین 
دلیل پزشــکان مصرف این عصاره را به بیماران خود 
توصیه مى کنند زیرا عملکرد سیســتم ایمنى را بهبود 

مى بخشد.
از خواص قلم گاو و گوســاله و فواید مصرف آن براى 
کودکان و زنان تأمین آهن مــورد نیاز بدن و درمان کم 
خونى است. عصاره قلم، دلیل دارا بودن ترکیبات خونساز 
به خصوص آهن بسیار مفید اســت و بهتر است به این 
منظور از قلم گوســفند و گوســاله زیر یکسال استفاده 
شــود تا کمترین میزان چربى و بیشترین مواد مغذى را 

داشته باشد.

مضرات قلم گاو و گوساله 
افراد با چربى خون باال و اضافه وزن به دلیل میزان باالى 
چربى موجود در قلم گاو و گوساله ، بایستى از مصرف آن 

خوددارى کنند.
مبتالیان به بیمارى هاى قلبى و عروقى و یا کسانى که 
دچار کبد چرب هســتند، بهتر است در مصرف قلم گاو 

وگوساله جانب احتیاط را در پیش بگیرند.

بر اساس مطالعه اى که اخیراً توسط  محققان 
در دانمارك روى تعدادى از بیماران مبتال به 
MS انجام شده است، یافته هاى به دست 
آمده از اســکن مغزى افراد مورد مطالعه، 
چروك خوردگى و کاهش حجم کمترى در 
ســاختار مغزى بیماران ورزشکار را نشان 

مى داد.
این مطالعه کوچک که توسط پژوهشگران 
دانشــگاه آرهوس در دانمارك انجام شد، 
نشان مى دهد که تمرینات ورزشى استقامتى 
سبب کند شدن روند بیمارى در مبتالیان به 

بیمارى MS مى شود.
روند کوچک شدن مغز در مبتالیان به بیمارى 
MS به میزان قابل توجهى سریع تر از افراد 

سالم اســت. داروها مى توانند تا اندازه اى 
با پیشــرفت بیمارى مقابله کنند اما در این 
مطالعه مشاهده شــد که تمرینات مستمر 
ورزشــى در بیماران تحت درمان مى تواند 

سرعت کوچک شدن مغز را کاهش دهد.
«مالتیپل اســکلروزیس»، یــک بیمارى 
خودایمنــى بالقوه ناتوان کننده سیســتم 
اعصاب مرکزى است، به طورى که سیستم 
ایمنى بدن غالف محافظــت کننده اطراف 
رشته هاى عصبى را تخریب کرده و سبب 
اختالل ارتباط مغز با سایر قسمت هاى بدن 
مى شود. به دنبال این فرآیند طیف گسترده 
اى از عالیم در مبتالیان ظاهر مى شــود، به 
طورى که برخى از آنان قادر به راه رفتن هم 

نیستند.
در این مطالعه محققان 35 بیمار را به مدت 
شش ماه تحت بررسى قرار دادند. نیمى از 
آنها به مدت شــش ماه و دو مرتبه در هفته 
به تمرینات ورزشى استقامتى پرداختند در 
حالى که نیمى دیگر (گروه کنترل) هیچ گونه 

فعالیت ورزشى نداشتند.
تمرینات قدرتى نوعــى از تمرینات بدنى 
است که با تمرکز بر انقباض عضالت باعث 
افزایش قدرت و استقامت و اندازه عضالت 

مى شود.
بر اساس یافته هاى حاصل از این مطالعه؛ 
اسکن هاىMRI گرفته شده قبل و پس از 
شش ماه، نشان مى دادند که کوچک شدن 

مغز در بیمارانى که ورزش هاى اســتقامتى 
را انجام داده بودند نســبت به گروه کنترل 

کمتر است.
در گذشته به مبتالیان به بیمارى MS توصیه 
مى شد که ورزش نکنند چرا که تصور بر این 
بود که ورزش روند بیمارى را تشدید مى کند. 
در حالى که امروزه محققــان بر این باورند 
که تمرینات ورزشى باعث بهبود و تسهیل 
عالیم بیمارى از قبیل خستگى هاى شدید 

بیماران و مشکالت حرکتى آنها مى شود.
با این حال محققان توصیــه مى کنند قبل 
از پرداختــن به هرگونه فعالیت ورزشــى 
سیســتماتیک فشــرده، بیماران باید با 

پزشکشان مشورت کنند.

رئیس شبکه هپاتیت ایران، آلودگى هوا را 
یکى از عوامل مؤثر در ابتال به کبد چرب دانســت 
و گفت: باتوجه به آلودگى هواى شهرها، امکان ابتال 
افراد در مناطق شهرى بیشتر بوده و شیوع کبد چرب در 

این مناطق بیشتر است.
دکتر ســید مویــد علویان،اظهار داشــت:در مناطق 
روستایى به دلیل هواى سالم و تحرك بدنى کبدچرب 

شیوع بسیار کمترى دارد.
وى با بیان اینکه نداشتن تحرك بدنى، تغذیه ناسالم، 
استرس و استعمال دخانیات از دیگر عوامل اصلى ابتال 
به این بیمارى هســتند، افزود: در حال حاضر عوامل 
محیطى نســبت به عوامل ژنتیکى تأثیر بیشترى در 

شیوع این بیمارى دارد.
رئیس شبکه هپاتیت ایران در ادامه به شیوع کبد چرب 
در کودکان اشاره کرد و گفت: سن ابتال به کبد چرب 
کاهش یافته و شــاهد ابتال کودکان به این بیمارى از 

حدود 7 سالگى هستیم.
علویان کم تحرکى و تمرکز کــودکان بر بازى هاى 
رایانه اى را از عوامل مهم این موضوع دانست و افزود: 
از طرف دیگر آنان به مصرف شــیرینى، شــکالت و 
محصوالت قندى گرایش پیدا کردند که این موضوع 

هم در شیوع کبدچرب در این افراد بسیار مؤثر است.
وى برلزوم تشــویق کودکان به بازى هاى فیزیکى 
تأکید و از والدین تقاضا کرد طورى برنامه ریزى کنند تا 
کودکان آنان به جاى صرف وقت زیاد براى بازى هاى 

رایانه اى به بازى هاى فیزیکى بپردازند.
علویان، به والدین توصیه کرد که بیشتر مراقب تغذیه 

کودکان خود باشند و شــرایط را براى مصرف نکردن 
غذاهاى آماده و پرچرب آنان فراهم کنند تا سالمتى 

آنان به مخاطره نیافتد.
علویان با اشاره به اینکه بیمارى کبدچرب در ایران روبه 
افزایش است، گفت: حداقل 40 تا 50 درصد ایرانى ها 

به درجاتى از این بیمارى مبتال هستند.
رئیس شــبکه هپاتیت ایران بیان کرد که متأســفانه 
ایرانى ها از مواد نشاســته اى و قندى بیشتر استفاده 
مى کنند و این موضوع تأثیر بســزایى در شیوع کبد 

چرب در جامعه دارد.

وى همچنین به افزایش بیمارى در بین زنان اشــاره 
کرد و گفت: قبًال فکــر مى کردیم کــه این بیمارى 
مختص مردان اســت درحالى که بیمارى در زنان در 

حال افزایش است.
وى اظهار داشــت: باتوجه به اینکه زنان ایرانى داراى 
اضافه وزن و چاقى بیشترى هستند در نتیجه شیوع این 

بیمارى در آنان شایع تر است.

*کبد چرب چیست؟
وجود چربى در کبد هر انســانى طبیعى است اما اگر 

کبــدى داراى 5 تا 10 درصد چربى باشــد کبد چرب 
نامیده مى شود.

کبد فاکتورهاى مضرر مواد غذایــى را گرفته و آنها را 
به صورتى بدون ضرر وارد سیســتم هاى دیگر بدن 
مى کند. کبد به طور طبیعى خود را توسط سلول هایى 
ترمیم و پاکســازى مى کند. کبد چرب یک موقعیت 
مخرب را در بــدن ایجاد مى کند و بدتــر اینکه هیچ 
عالمت هشــدار دهنده اى در ابتال ندارد. دو نوع کبد 
چرب عبارتست از الکلى و غیر الکلى که در ایران نوع 

غیر الکلى شیوع دارد.

*علل ایجاد کبد چرب چیست؟
عادات و رفتارهاى غلط بســیارى ایجــاد کننده این 
بیمارى هستند که بارزترین و مهمترین آنها مصرف 
مشــروبات الکلى، مصرف مواد غذایى چرب، اضافه 
وزن، نداشتن فعالیت بدنى سالم یعنى همان ورزش 
و تحرك مفید، سوء تغذیه، فشار خون باال، باردارى، 
مصرف داروهایى همچون آســپرین و تتراسایکلین 

و... است.

*عالئم و نشانه هاى کبد چرب چیست؟
خستگى و بى حالى
کاهش وزن و اشتها

تهوع
ضعف عمومى

درد در مرکــز و یــا ســمت راســت بخــش باالى 
شکم.

 «MS» اگر
دارید، 
ورزش 
قدرتى 

انجام بدهید

خواص قلم گاو و گوساله براى کودکان

پیرى قلب با سیگارهاى الکترونیکى  عوامل اصلى ابتال به کبد چرب

 گوســاله یکى از مغذى ترین مــواد غذایى 
باالیىبه ویژه ارزشغذایىبســیار که شده

مىشود.
اسیدآمینه هاى مفید موجود در عصاره قلم بر
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کنفدراســیون فوتبال آســیا 4 گل برتر 4 بــازى دور رفت از مرحلــه یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان قــاره کهن را معرفى کــرد که گل گادوین منشــا مهاجم 
نیجریــه اى پرســپولیس مقابــل االهلى هــم جزو آنهاســت. منشــا گل دوم 
قرمزپوشــان تهرانى را در دیدارى که با تســاوى 2 بــر 2 خاتمه یافــت به ثمر 

رساند.
گل هاى وو لى، مهاجم شــانگهاى اس آى پى جى برابر گوانگژو اورگراند، لئوناردو 
مقابل پرسپولیس و یو کوبایاشى بازیکن کاوازاکى فرونتاله مقابل اوراوا رد دایاموندز، 
دیگر نامزدهاى کســب عنوان زیباترین گل دور رفت از مرحله یک چهارم نهایى 

لیگ قهرمانان آسیا هستند.
زیباترین گل این دور از رقابت ها با آراى کاربران شبکه هاى اجتماعى کنفدراسیون 

فوتبال آسیا انتخاب مى شود.

نصف جهان  در جدید ترین  رده بندى بهترین باشــگاه هاى ایران، تیم هاى اصفهانى برخالف 
سال هاى گذشته جایگاه قابل توجهى ندارند و رتبه هاى یک و دوى ایران در اختیار دو تیم تهرانى 
است.در تازه ترین رده بندى برترین باشگاه هاى فوتبال جهان و در قاره آسیا، پرسپولیس با کسب 
1559 امتیاز در رده هشتم قاره کهن ایستاده است و اســتقالل هم با وجود نتایج ضعیفى که در 
این هفته ها کسب کرده است با 1518 امتیاز در رده شــانزدهم قرار دارد. شاگردان برانکو در رده 
152 جهان ایستاده اند و شاگردان منصوریان هم رتبه 232 جهانى را در اختیار دارند. در قاره کهن، 
تیم هاى الهالل عربستان و االهلى عربستان حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا هم به ترتیب با 1639 و 1620 امتیاز در رده اول و دوم هستند.
رده بندى تیم هاى برتر فوتبال جهان:

1- رئال مادرید 2124 امتیاز 2- بایرن مونیخ 1998 امتیاز 3- بارسلونا 1990 امتیاز 4- یوونتوس  
1967 امتیاز 5- اتلتیکو مادرید 1914 امتیاز.

ساسان انصارى یکى از بهترین گلزنان فصل گذشته فوتبال ایران در فصل جدید تنها یک 
بار موفق شده براى سپاهان گل بزند.

سپاهان فصل را با نتایج خیلى خوبى آغاز نکرده است و ساسان انصارى مهاجم اول این تیم 
نیز هنوز در هیبت یک گلزن قهار ظاهر نشده است.

ساسان انصارى در این فصل از رقابت ها تنها یک گل به ثمر رسانده و آن گلى است که در 
دربى اصفهان با ضربه سر و روى تیزهوشى اش به ثمر رساند.

اما نتایج نه چندان خوب سپاهان باعث شده تا ساسان انصارى نیز در ترکیب این تیم نتواند 
شم گلزنى اش را به کار بیاندازد.

هرچند روند بازى هاى سپاهان به گونه اى است که به نظر مى رسد این تیم هر هفته نمایش 
بهترى داشته باشد و ساسان انصارى نیز بتواند در مجموعه تاکتیکى  «زالتکو کرانچار»  

تبدیل به همان گلزنى شود که هواداران طالیى هاى اصفهان در انتظارش هستند.

گل منشا نامزد شد! گل منشا نامزد شد!   جاى خالى اصفهانى ها در  جاى خالى اصفهانى ها در 
رده بندى جهانىرده بندى جهانى  در انتظار ماشین گل ساسان در انتظار ماشین گل ساسان

مدیر 
روستا 

سرمربى 
صباى قم  

 قاضى و خلعتبرى، نمادهاى معکوس وفادارى!

نصف جهــان  هــر چند ســپاهانى هــا در بخش 
نتیجه گیرى و گلزنى دغدغه هاى فراوانى دارند، اما 
فعًال خیال آنها بابت دروازه راحت شده و  و برخالف 
سه هفته ابتدایى به محض رسیدن توپ به دروازه 

آنها دچار استرس نمى شوند.
زردپوشــان با حضور «لى اولیویــرا» در چارچوب 
دروازه توانسته اند در 180 دقیقه  گذشته دروازه  شان 

را بسته نگه دارند.
سپاهان در سه دیدار ابتدایى لیگ هفدهم در مقابل 
تیم هاى سایپا، پدیده و پارس جنوبى جم قرار گرفت 
و در غیاب گلر اصلى در هر سه دیدار دروازه اش باز 
شد و شش گل دریافت کرد تا در خط دروازه پاشنه 

آشیل تیم « زالتکو کرانچار» در این دیدارها باشد.
لى اولیویرا در دیدار برابر ذوب آهن و پس از پشت 
سر گذاشتن مصدومیت به ترکیب اصلى بازگشت و 
در پیروزى برابر ذوب آهن در دربى اصفهان نقش 
اصلى را ایفا کرد و اولین کلین شیت فصل را به نام 

خود ثبت کرد.
هفته گذشــته طالیى پوشان برابر ســپیدرود قرار 
گرفتنــد و اولیویرا اگرچه کار چندان دشــوارى در 
این دیدار نداشــت؛ اما موفق به ثبت دومین کلین 
شیت فصل شد تا خیال کرانچار از خط دروازه اش 

راحت شود. 
البته اولیویرا در مقابل سپیدرود هم نمایش مطمئنى 
ارائه داد و در نیمــه  دوم روى ضربه ایســتگاهى 
بازیکنان ســپیدرود واکنش بسیار خوبى نشان داد. 
زردها پس از کســب این اطمینــان در چارچوب 
دروازه حاال باید به فکر رفع ســایر نقاط ضعف خود

 باشند.

نصــف جهان ورزشــگاه نقش جهان که از ســوى 
هواداران اصفهانــى به عنوان گــودال مرگ رقبا 
معرفى شده در فصل هفدهم در حسرت برد  زردها 

مانده است.
سپاهان با سپرى شدن پنج هفته از آغاز لیگ هفدهم 
هنوز رنگ پیروزى در ورزشگاه نقش جهان را به خود 
ندیده و تنها برد فصل این تیم در استادیوم فوالدشهر 

رقم خورده است. 
سپاهان در دیدار با ســپیدرود از هفته پنجم لیگ 
برتر با حساب صفر با صفر برابر میهمان رشتى خود 
متوقف شد تا سومین تساوى پیاپى خانگى در شروع 
فصل جدید در کارنامه تیم اصفهانى به ثبت برسد. 
طالیى پوشان اصفهانى پیش تر در هفته هاى اول 
و سوم به ترتیب برابر تیم هاى سایپا و پارس جنوبى 
به تقســیم امتیازات با میهمانان خود در ورزشگاه 

نقش جهان قناعت کرده بود. 
جالب آنکه تنها پیروزى ســپاهان در لیگ هفدهم 
که مربوط به شــهرآورد اصفهان اســت در نصف 
جهان رقم خورده اســت اما آن مسابقه به میزبانى 
ذوب آهن و در ورزشــگاه اختصاصــى این تیم در 
فوالدشهر برگزار شد. اســتادیومى که سپاهان به 
هیچ وجه با آن بیگانه نیســت زیرا به مدت نزدیک 
به یک دهه و تا کمتر از یکسال پیش در آن میزبان 
حریفان خود بود تا اینکه از آبان گذشــته و در پى 
بازگشــایى مجــدد نقش جهان به این اســتادیوم 

بازگشت.
باید دید در دیدار سپاهان-پرســپولیس طلســم 
پیــروزى در ورزشــگاه نقش جهان بــراى زردها 

شکسته مى شود یا خیر.

على اصغر مدیرروستا ، ششمین گلزن برتر 
تاریخ لیگ فوتبال ایران هدایــت تیم فوتبال 

صباى قم را عهده دار خواهد شد .
مدیرروســتا در دوران فوتبالــش در تیــم هایى چــون پاس، بهمن، کشــاورز 
، پیکان و شــهاب زنجــان بــازى کــرده و هدایت پیــکان، پــاس همدان و 
شــهردارى تبریز را داشــته اســت، حاال هدایت صبایى را عهده دار شده است 
که امســال بعــد از 13ســال حضــور در لیــگ برتر حاال دســته اولى شــده 

است .
مدیر روستا که سال ها بازیکن تیم ملى فوتبال و فوتســال بوده است در کارنامه 
مربیگرى خود روزهاى نسبتًا مناسبى را در تیم هاى فوتبال پیکان وپاس همدان 
داشته است، صبایى ها در سال هاى گذشــته تیمى بسیار پر رفت و آمد بودند و در 
این میان نفراتى چون محمد حسین ضیایى وصمد مرفاوى هر کدام با سه و دو بار 

حضور، بیشترى توقف را در این تیم داشته اند .

یک زمانى تعصب به تیم و پیراهنش،  اصل مهمى در فوتبال ایران 
محسوب مى شــد و بازیکنان زیادى بودند که وفادارى به باشگاه 
محبوبشان را به خوبى ثابت مى کردند. راه دور نمى رویم. همین 
ابراهیم صادقى که امسال به عنوان کمک على دایى روى نیمکت 
سایپا مى نشــیند از ســال 79 که به ســایپا آمد، دیگر از این تیم 
جدا نشــد و نزدیک به 450 بازى براى این تیم انجــام داد تا لقب 
نارنجى وفادار به این بازیکن داده شود. اما دیگر دوران ابراهیم صادقى 
و بازیکنانى با تفکر او تمام شده و این روزها بازیکنان به تیمى مى روند که 
شرایط بهترى – به خصوص از نظر مالى – برایشان داشته باشد. نمونه بارز 
این بازیکنان محمدرضا خلعتبرى است که از سال 82 تا امروز، 12 باشگاه 
عوض کرده. به جز ذوب آهن که خلعت چهار فصل متوالى در آن توپ زد 
و سپاهان و ابومسلم ( که دو سال متوالى این بازیکن را در اختیار داشتند) 
را فاکتور بگیریم او در بقیه تیم ها فقط یکســال حضور داشته. شموشک، 
ابومسلم، ذوب آهن، الغرافه قطر، الوصل امارات،سپاهان، عجمان امارات، 
پرسپولیس،گسترش فوالد، سایپا و پدیده تیم هایى بوده اند که خلعتبرى 

در آنها توپ زده است.
به جز خلعتبرى، محمدرضا قاضى همبــازى او در پدیده هم یکى دیگر از 
بازیکنانى است که طى این ده سالى که از حضورش در لیگ برتر مى گذرد، 
زیاد تیم عوض کرده. فوالد، ذوب آهن، پرسپولیس، استقالل، صبا، نفت 
و پدیده تیم هایى بوده اند که قاضى در آنها توپ زده است. جالب اینکه او 
فقط در ذوب آهن، ســه فصل متوالى حضور داشته و در بقیه تیم ها نهایتًا 

دو فصل بازى کرده است.
مگر مى شــود درباره بازیکنانى که زیاد تیم عوض مــى کنند صحبت 
کرد و حرفى از فرزاد حاتمى نــزد.  بازیکنى که عادت کرده ایم هر فصل 
او را در تیم جدیــدى ببینیم. راه آهن، قبله آذربایجان، ســپاهان، صبا، 
تراکتورسازى، اســتقالل، فوالد، پرســپولیس، مس، ملوان  و دوباره 
تراکتور تیم هایى بوده اند که حاتمى پیراهن آنها را پوشــیده و به جز 

ســپاهان که حاتمى سه فصل در آن حضور داشــته، بقیه تیم ها 
نهایتًا یک فصل میزبان مهاجم فعلى تراکتورســازى

 بودند.
سیدمهدى سید صالحى هم دیگر بازیکنى بوده 

که عالقه خاصى به تغییر تیم داشته. راه آهن، 
سپاهان، پیکان، استقالل، تراکتورسازى، 

پرسپولیس، سایپا، استقالل خوزستان و 
گسترش فوالد تیم هاى سیدصالحى 

در دوران حضــور او در میادیــن 
بوده اند. به جز ســپاهان که بیشتر 

از پنج فصل میزبان سیدصالحى 
بوده، او در بقیه تیم ها نهایتاً یک 

فصل حضور داشــته است.
( البته او در استقالل دو فصل 

متوالى توپ زد).

نصــف جهــان  پس از گــزارش هفته پیش 
نصف جهــان در مــورد  اسپانســر تیم هاى 
استقالل و پرســپولیس، حاال گزارش هاى 
جدیدى مورد ابهامات و ایرادات به اسپانسر 

مشترك دو تیم تهرانى  منتشر شده است.
 اوایل هفته جارى دو باشــگاه پرســپولیس 
و اســتقالل تصمیــم گرفتنــد بــه 
همکارى شان با همراه اول پایان 
بدهند و قرارداد اسپانسرى 
جدید را بــا اپراتور دوم 

ایرانسل منعقد کنند. یعنى 
نامه  توافق ســه جانبه حتــى 

سرخابى ها نیز در این شــرکت و 
و به این ترتیب از رسانه ها منتشر شد 

ایــن اپراتور روى حاال به بعــد لوگوى 
پیراهن بازیکنان پرســپولیس و اســتقالل درج خواهد
 شد. این البته غیر از مسئله سامانه پیامکى 3090 است 
که همچنان به قوت خودش باقى اســت. مسئله مهم 
در این میان به اصرار عجیب و غیرحرفه اى مســئوالن 
دو باشگاه به داشــتن یک حامى مالى مشترك مربوط 
مى شــود؛ آنچه در عرف فوتبال جهان و مطابق قوانین 
کشورهاى پیشــرفته و صاحب فوتبال «ممنوع» است، 
اما در ایران به سادگى انجام مى شود!سایت همشهرى 
ورزشــى در این باره گزراش داده: بررســى شــرایط 
اسپانســرى در معتبرترین لیگ هــاى جهان به وضوح 
نشان مى دهد در ســطح اول فوتبال باشگاهى اسپانیا، 
انگلســتان و آلمان حتى یک مورد هم پیدا نمى شود که 
دو باشــگاه یک اسپانسر مشترك داشــته باشند و اسم 

یک برند واحد روى لباس آنها دیده شــود. کافى است 
مثًال عنوان «بوندس لیگا 18-2017» را سرچ کنید تا در 
صفحه ویکى پدیاى این مسابقات اسپانسر تمام تیم هاى 
حاضر را ببینید. قطعًا ظرف کمتر از یک دقیقه اطمینان 
خواهید یافت که هیچ دو تیمى در این لیگ حامى مالى 
مشترك ندارند. این در حالى است که کشور آلمان بخشى 
از مشــهورترین، ثروتمندتریــن و معتبرترین برندهاى 
تجارى جهان را در اختیار دارد. به نظر شما آیا مثًال براى 
«بنز» کار سختى بود که اسپانسرى کل تیم هاى حاضر 
در بوندس لیگا را در اختیار بگیرد و اسمش روى پیراهن 

همه تیم ها باشد؟
 سایت آى اسپورت هم شائبه تقلب در بحث اسپانسرهاى 
مشترك را مطرح کرده و نوشته:اینکه هیچ دو باشگاهى 
نمى توانند اسپانســر مشترك داشته باشــند بخاطر این 
است که در بزنگاه هاى مهم، شائبه تقلب در کار نباشد. 
مثًال ممکن اســت تیم دوم یک اسپانسر در حال سقوط 
به دسته پایین تر باشــد و در هفته هاى پایانى به مصاف 
تیم اول اسپانسر برود. در این صورت این شائبه مى تواند 
وجود داشته باشد که برند مزبور از تیم قدرتمندتر بخواهد 
مانع از ســقوط شــریک مالى ضعیف ترش شود. همین 
ظرافت هاســت که بین فوتبال حرفه اى جهان و فوتبال 

ما فاصله مى اندازد.
 البته نباید آنقدرها از ماجراى اسپانسر مشترك سرخابى ها 
تعجب کرد، وقتــى در فوتبال ایــران تخلفى به مراتب 
بزرگ تــر از این یعنى حضــور دو باشــگاه پرقدرت با 
مالکیت یکســان در یــک رده وجــود دارد. در حقیقت 
پرسپولیس و اســتقالل در حالى در مسابقات لیگ برتر 
حاضر هستند که وزارت ورزش مالک هر دوى آنهاست و 
رئیس مجمع هر دو، شــخص وزیر اســت! مسلمًا این 
شــرایط در هیچ لیگ معتبرى پذیرفتنى نیست، اما در 
ایران رخ داده و حتى به این زودى ها قرار هم نیست تغییر 

کند.

کجاى دنیا اسپانسرها 
مشترك است؟

 این کار در هیچ لیگ معتبرى پذیرفته نیست

 بازگشت اطمینان به 
دروازه سپاهان

گودال مرگ 
در حسرت 

ست.
ه بازیکنانى که زیاد تیم عوض مــى کنند صحبت 
حاتمى نــزد.  بازیکنى که عادت کرده ایم هر فصل 
ببینیم. راه آهن، قبله آذربایجان، ســپاهان، صبا، 
الل، فوالد، پرســپولیس، مس، ملوان  و دوباره 
 اند که حاتمى پیراهن آنها را پوشــیده و به جز 

سه فصل در آن حضور داشــته، بقیه تیم ها 
ن مهاجم فعلى تراکتورســازى

ى هم دیگر بازیکنى بوده 
ییر تیم داشته. راه آهن، 

الل، تراکتورسازى، 
تقالل خوزستان و 

ى سیدصالحى
در میادیــن
ان که بیشتر 

یدصالحى 
هایتاً یک 

 است.
فصل 

که از ســوى
ل مرگ رقبا 
ت برد  زردها 

 لیگ هفدهم 
هان را به خود 
وم فوالدشهر 

ه پنجم لیگ 
ن رشتى خود 
گى در شروع 
ه ثبت برسد. 
فته هاى اول 
ارس جنوبى 
 در ورزشگاه 

لیگ هفدهم 
ـت در نصف 
ه به میزبانى 
ى این تیم در 
ه سپاهان به 
مدت نزدیک 
در آن میزبان 
ــته و در پى 
ن اســتادیوم 

س طلســم 
ــراى زردها 

نصــف جهــان  پساز گــزارش هفته پیش
نصف جهــان در مــورد  اسپانســر تیم ها
استقالل و پرســپولیس، حاال گزارشها
جدیدى مورد ابهامات و ایرادات به اسپانس

مشترك دو تیم تهرانى  منتشر شده است.
 اوایل هفته جارى دو باشــگاه پرســپولیس
و اســتقالل تصمیــم گرفتنــد بـ
همراه اول پای همکارى شان با
بدهند و قرارداد اسپانسر
جدید را بــا اپراتور د

منعقد کننیعنى ایرانسل
نامه  تتووافق ســه جاحتــى 

سرخابى ها نیزاین شــرکت و 
و به این ترتیبرسانه ها منتشر شد 

ایــن اپراتور روحاال به بعــد لوگوى 
پیراهن بازیکنان پرســپولیس و اســتقالل درج خوا
 شد. این البته غیر از مسئله سامانه پیامکى 3090 اس
که همچنان به قوت خودش باقى اســت. مسئله مه
غیرحرفه اى مســئوال به اصرار عجیب و در این میان
دو باشگاه به داشــتن یک حامى مالى مشترك مربو
مى شــود؛ آنچه در عرف فوتبال جهان و مطابق قوانی
کشورهاى پیشــرفته و صاحب فوتبال «ممنوع» است
اما در ایران به سادگى انجام مى شود!سایت همشهر
ورزشــى در این باره گزراش داده: بررســى شــرای
اسپانســرى در معتبرترین لیگ هــاى جهان به وضو
نشان مى دهد در ســطح اول فوتبال باشگاهى اسپان
انگلســتان و آلمان حتى یک مورد هم پیدا نمى شود
دو باشــگاه یک اسپانسر مشترك داشــته باشند و اس

کجاى دنیا اس
مشترك ا

ت این کار در هیچ لیگ معتبر گ ل کا ا
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مهدى رجب زاده که مدتى قبل وارد 40 سالگى شده همچنان در خط 
حمله ذوب آهن مى درخشــد و از مهره هاى اصلى قلعه نویى در این هفته ها بوده. بازى 

برابر نفت آبادان هم با گلزنى رجب زاده براى ذوب به پایان رســید؛ و باز هم پاى تبریزى به 
گل باز نشــد. اگرچه پنالتى اى که رجب زاده به گل تبدیل کرد را مرتضى تبریزى گرفت اما 
مهاجم شماره 11 تیم قلعه نویى انتظارى بیشتر از این ایجاد کرده بود؛ و با توجه به درخشش 
در فصل هاى گذشته تصور میشد از هفته هاى ابتدایى لیگ هفدهم روند گلزنى هاى او شروع 
شود. اما با گذشت 5 هفته همچنان تبریزى در گلزنى ناکام بوده و این رجب زاده 40 ساله است 
که با دو گل بهترین گلزن اصفهانى هاست. از طرف دیگر ربیع عطایا هم با 3 پاس گل بهترین 
پاسور ذوب تا اینجاى فصل است؛ و این یعنى تبریزى که قرار بود ستاره اصلى این فصل ذوب 
باشــد و براى ماندگارى اش در اصفهان تالش زیادى انجام شد تا امروز جز گروه ناکام هاى 
فصل بوده اســت. باید دید تعطیالت کوتاه پیش رو مى تواند تمرکز از دست رفته تبریزى را 

بازگرداند و گلزنى را به یاد او آورد؟

نصف جهان- نمایندگان باشــگاه ذوب آهن در جلسه اى که به 
منظور دریافت غرامت از عربستانى ها با حضور محمدرضا ساکت برگزارشد، شرکت کردند. 

در این نشست که آخر هفته گذشته و به مدت سه ساعت در مرکز ملى فوتبال برگزار شد، نمایندگان 
ویژه باشگاه هاى پرسپولیس، ذوب آهن اصفهان، اســتقالل تهران و استقالل خوزستان پیرامون 
بررسى و تکمیل اسناد مربوط به درخواســت غرامت درباره پرونده مسابقات این تیم ها با حریفان 
عربستانى در لیگ قهرمانان آسیا بحث و تبادل نظر کردند.  قرار است جلسه آتى در این باره یک شنبه 
(فردا) در مرکز ملى فوتبال برگزار شود.  حدود دو ماه قبل، پرونده مناقشه فوتبالى ایران و عربستان 
به درخواست ایران و با حضور AFC در دادگاه عالى حکمیت ورزش برگزار شد. CAS بعد از بررسى 
پرونده و شنیدن سخنان دو طرف حکم به حقانیت ایران داد اما AFC را به دلیل اتخاذ چنین تصمیمى 
متهم شناخت و بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان مجرى لیگ قهرمانان آسیا موظف 
به پرداخت غرامت بابت میزبانى تیم هاى ایرانى در کشور سوم مقابل نمایندگان ایران است. البته براى 
فصل 2016-2015غرامتى در نظر گرفته نشده و AFC فقط هزینه میزبانى این فصل از مسابقات 

را پرداخت خواهد کرد.

ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان بــراى انجام امور شــخصى خود به کرواســى 
بازگشت. 

  با تصمیم کادر فنى ســپاهان اصفهان، تمرینات زرد پوشــان اصفهانى تا دوشنبه  
تعطیل شده است.

زالتکو کرانچار سرمربى سپاهان نیز به همراه دستیار کروات خود براى انجام امور 
شخصى به زاگرب کرواسى رفت. 

وى قرار است صبح سه شنبه به اصفهان بازگردد تا فاز جدید تمرینات تیمش را براى 
ادامه رقابت هاى لیگ برتر از سر گیرد.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان از پنج بازى گذشته خود در هفدهمین دوره رقابت هاى 
لیگ برتر، 6 امتیاز کسب کرده است که این میزان امتیازات اعتراض هواداران این 

تیم را به همراه داشته است. 

رجب زاده؛ رجب زاده؛ 
جورکش تبریزىجورکش تبریزى

ذوب آهنى ها ذوب آهنى ها 
در جلسه غرامت در جلسه غرامت 

کرانچار سه شنبهکرانچار سه شنبه
 به اصفهان باز مى گردد به اصفهان باز مى گردد

تمجید سرمربى
 بخارست از سجاد استکى

 ذوب آهن عامل حاشیه هاى برزیل!

کریم انصارى فرد با توجه به توافق 2 باشــگاه آتنى 
المپیاکوس و پانیونیوس آماده بازگشــت دوباره به 
تیم سابقش مى شود. مذاکره سران 2 باشگاه شهر 
آتن براى انتقال انصارى فــرد موفقیت آمیز بوده و 
این ملى پوش ایرانى به مدت شــش ماه براى تیم 
پانیونیوس به میــدان خواهد رفــت. طبق توافق 

حاصل شده این مدت زمان قابل تمدید نیز است.
ســایت رادیو ورزش یونان در خبرى در این باره از 
هدف انصارى فرد براى بازى در ســوپر لیگ یونان 
و حفظ موقعیتش در تیم ملــى فوتبال ایران جهت 
حضور در جام جهانى 2018 روسیه خبر داد. «بسنیک 
هاسى»، سرمربى آلبانیایى تیم المپیاکوس «محمد 
بــن» و «امانوئل امنیکه» را به عنــوان دو مهاجم 
اصلى خود برگزیده و تمایلى چندانى به استفاده از 

انصارى فرد ندارد. 

مهرداد میناوند که یکى دو هفته قبل تقابل عجیبى 
با علیرضا منصوریــان پیدا کرده بــود و حتى کار 
به دادگاه و شــکایت هم کشیده شــده بود حاال از 
در حمایت وارد شــده و اتفاقات پیــش آمده براى 
ســرمربى اســتقالل در پایان دیدار با پدیده او را 

ناراحت کرده است.
میناوند درباره شــعارهاى «حیا کن رها کن» علیه 
منصوریان در آزادى گفت: یک لحظه حس کردم 
که علیرضا منصوریان چه فشــارى را دارد تحمل 
مى کند. بــاور کنید ناراحت شــدم و غصه خوردم. 
امیدوارم پایان ماجرا طورى باشــد که به اعتبارى 
که علیرضــا منصوریان به دســت آورده لطمه اى 
وارد نشود. او سال هاى سال براى این 

اعتبار زحمت کشیده است.
 

شکست 2-0 برابر پدیده صبر طرفداران استقالل را لبریز کرد، طرفدارانى 
که خیلى امیــدوار بودند در لیــگ هفدهم با تیم گرانقیمــت و پرمهره اى 
که داشــتند بتوانند روزهاى تلخ ســال هاى قبل را فراموش کنند. در این 
میان وعده وعیدهاى متوالى منصوریان به عنــوان چهره اى محبوب نزد 
طرفداران نیز این امیدها را افزایش داد اما نه تنها وعده ها عملى نشد بلکه 
ثبت رکوردهاى ناامید کننده از استقالل باعث شد تا بعد از باخت به پدیده 
شعار «حیاکن .. رهاکن» سکوها علیه سرمربى بلند شود، شعارى که دیگر 
نمى شد توسط لیدرهاى تحت حمایت باشــگاه نیز کنترل شود تا شب تلخ 

آزادى رقم بخورد.
دقایقى بعد از اتفاقــات رخ داده در آزادى خبرى نقل محافل شــد مبنى بر 
استعفاى منصوریان از هدایت استقالل اما این خبر تکذیب شد و سرمربى 
ناکام آبى ها نیز بدون این که بخواهد در کنفرانس مطبوعاتى حاضر شــود 
تنها در مقابل دیدگان برخى دوربین هاى تلویزیونى از فرصت 48 ســاعته 
براى تفکر و تمرکز براى پاسخگویى به طرفداران و رسانه ها صحبت کرد. 
فرصتى که  به رسید آن هم بدون این که ســرمربى آبى ها تصمیمى براى 

پاسخگویى پیرامون شرایط استقالل و ماجراى استعفا داشته باشد.
در این میان مدیرعامل و سخنگوى استقالل در این مدت سیاست سکوت 
اختیار کردند و ترجیح دادند در ســکوت پروژه مد نظــر خود را پیش ببرند، 
پروژه اى که به نظر مى رسد محور آن ابقا منصوریان با یک اولتیماتوم جدى 
براى نتیجه گیرى تا بازى هاى آینده باشد. مدیران استقالل که سردرگمى 
آن ها خیلى با خشم هواداران هماهنگ شده نیست، قصد دارند با استفاده از 
فرصت تعطیلى لیگ آخرین فرصت را در اختیار منصوریان قرار دهند و در 

صورت عدم نتیجه گیرى، براى برکنارى این مربى وارد عمل شوند.
تمرینات اســتقالل از عصر امروز در تهــران آغاز خواهد شــد و علیرضا 
منصوریان احتماال در اولین جلســه تمرینى در گفت و گو با رسانه ها درباره 
شــرایط، وعده هاى جدید و البته داســتان اســتعفا صحبت خواهد کرد و 
تالش هاى 20 روزه خود را براى تغییر و تحول در این تیم از ســر مى گیرد 
تا شاید مانند لیگ شانزدهم که در یک قدمى اخراج  قرار داشت این بار هم 
بازگشت موفقى به لیگ داشته باشد.تغییراتى که گفته مى شود ممکن است 
در صورت نهایى شــدن ابقاى این مربى در نشســت سرنوشت ساز عصر 
روز یکشــنبه هیات مدیره منجر به کنار گذاشــتن دوباره یکى دو ســتاره 

استقاللى ها از ترکیب اصلى شود. 

تیم هندبال بخارســت با جذب بازیکنان غیر بومى و 
آماده در دنیاى هندبال بسکتال به پیشرفت هاى جدى 
و قابل توجهى دســت پیدا کرده اســت. تیم هندبال 
دینامو بخارســت رومانى در پى قهرمانى دوباره خود 
در لیگ رومانى، اکنون بــه عنوان یک مدافع قهرمانى 
و یک مدعى جدى مطرح شــده و رقباى جدى براى 
ادامه راه پیــش رو دارد.  «الیدور ُویچا»، ســرمربى تیم 
هندبال بخارســت اکنون با استعدادیابى خوب و جذب 
ستارگان تازه نفس و با انگیزه شبیه به یک مدعى جدى و
 بى رقیب است. او توضیحاتى درمورد تیمش ارائه کرده 

که در زیر مى خوانید:
آیا دینامو بخارست به اندازه کافى قوى شده 

که گام بعدى خودش را بردارد؟
به عقیده من در گروهى هستیم که نباید خیلى نگران 
باشیم. تجربه فصل گذشته در کنار ما است، در هر حال 
باید مراقب همه چیز باشیم و البته هدفگذارى ما درباره 

مراحل پایانى است.
کدام یک از چهار ایرانى تأثیر بیشترى داشته 

است؟

با ورود سعید حیدرى راد 
تعــداد ایرانیــان دینامو 
بخارســت به مرز چهار 
نفر رسید. در واقع ا... کرم، 

سجاد اســتکى و علیرضا 
موسوى دیگر ایرانیانى هستند 

که تیم از داشتن شــان خوشحال 
است. این بازیکنان در تیم ملى کشور 

خود نیز مى درخشــند و خوب بازى مى کنند. 
براى تیم ملى ایران هم خوب است و هر دو طرف سود 

مى کنند.
آیا مى توانیم بگوییم که دینامو نســبت به 
گذشته توجه بیشترى به هندبال زنان دارد؟

خب به هر حال مى دانید که بهترین ستاره فصل از تیم 
ما بوده، نسبت به گذشته هم ســرمایه گذارى بهترى 
داشته ایم. تمرکز اصلى طرفداران و رسانه ها در تیم زنان 

ما را بر آن داشته تا در این زمینه تالش بیشترى کنیم.
خب، برویم سراغ سجاد استکى.

در بازى هاى انجام شــده او 68 گل زده (10 مسابقه) 

یک بازیکن 27 ساله 
و تجربه یک قهرمانى در یک لیگ معتبر و مهم؛ او بدون 
تردید یکى از موفق ترین و کارآمدترین گلزنان در فصل 
گذشته بوده است و در لیگ قهرمانان اروپا با 213 گل در 
مجموع مسابقات نیز یک مهره کلیدى محسوب مى شد.

آمار نشان از چند ملیتى شدن تیم دارد...
بله درست است، هفت بازیکن تازه وارد از هفت کشور 
مختلف یک تیم چند ملیتى درســت کرده که همین 
موضوع ارزشمند و جالب است. صربستان، قطر، روسیه، 

بالروس، فرانسه، ایران و رومانى.

نصف جهان  دیدار با ذوب آهن  و تساوى در این دیدار که 
با حاشیه هاى مختلف همراه بود باعث شد تا وضعیت این 
باشگاه  چند روزى ملتهب شود و   اختالفات بین سرمربى 
و مدیرعامل این باشگاه آبادانى عیان شود. اختالفاتى که 

حاال  خیلى شیک تکذیب شده است.
فراز کمالوند پس از اظهارات عجیبش پــس از دیدار با 
ذوب آهن، حاال  در چرخشــى 180 درجه اى اعالم کرد 
که مدیریت باشــگاه صنعت نفت آبادان هیچ نقشى در 
مشکالت این باشگاه ندارد!  او ضمن تأکید بر این موضوع 
که احترام عیســى زاده باید حفظ شود گفت:  مدیرعامل 
مؤسسه صنعت نفت همواره همراه و حامى من بوده است 
و در واقع ایشان بیشتر نقش را براى حضورم در آبادان ایفا 
کرده است. اگر عیسى زاده نبود همین کمترین امکانات 
را هم نداشتیم. اگر تصمیمى مى گیرم دانسته و براى رشد 
و تعالى تیم صنعت نفت است. باز هم از هواداران دلسوز 
صنعت نفت قدردانى مى کنم و امیدوارم الیق این همه 

مهربانى آنها باشم. 
کمالوند در حالــى تغییر موضع 180 درجــه اى داده که 
سه شنبه  هفته گذشته پس از تساوى 2 -2 خانگى تیمش 
برابر ذوب  آهن در نشست خبرى به شدت از عیسى زاده 
گالیه کرده و گفته بود: از مدیریت باشگاه گله  دارم و اگر 
شرایط باشگاه تغییر نکند این آخرین بازى است که من 

اینجا هستم. از عیســى زاده (مدیرعامل باشگاه صنعت 
نفت) خواستم که در این بازى تماشاى بازى را رایگان کند 
چرا که عده اى پول ندارند بلیت تهیه کنند، اما عیسى زاده 
این کار را انجام نداد و به همین دلیل به شدت از او گله مندم. 
البته من انتقادهاى دیگرى هم دارم، دو ماه است به این 

باشــگاه آمده ام و هیچکس کارش را به درستى انجام 
نمى دهد. نمى دانم زمین را درست کنم یا به تدارکات 
تیم برسم. کسى که باید چمن را آبیارى کند این کار 
را نمى کند و حتى فیزیوتراپ را هم من باید هماهنگ 
کنم. اگر بازى بعد تماشاى بازى رایگان نباشد و 

مردم پشت در بمانند خودم همه بلیت ها 
ا  ر

خواهم خرید. 
پنج میلیون بیشــتر که 

نمى شود. تیمى که در آستانه سقوط 
بود را به این شــرایط در آوردیم و حتماً باید با 

هیئت مدیره حرف بزنم چون مشکالت زیادى داریم و 
اگر ادامه داشته باشد دیگر بعد از تعطیالت در این تیم 

نخواهم بود. دو بازیکن ما هنوز خانه  ندارند. 

نصف جهان  ســایت ورزش ســه و چنــد خبرگــزارى دیگر در
 گزارش هایــى از کیفیت چمن ورزشــگاه نقش جهــان انتقاد 
کرده اند و به سپاهان هشدار داده اند این چمن چالشى بزرگى براى 
شاگردان «زالتکوکرانچار» اســت که بر روى زمین بازى هاى 

خوبى انجام مى دهند.
 طبق گزارش هاى منتشر شده باز هم چمن نامطلوب نقش جهان 

در میزبانى برابر سپیدرود نکته تاریک این ورزشگاه بود.
براى سومین بار سپاهان در نقش جهان میزبان تیم سپیدرود بود 
و باز هم مانند دو میزبانى قبل طالیى پوشــان شاهد کنده شدن 
چمن ورزشگاه تازه تأسیس نقش جهان و ُسر خوردن بازیکنان در 

لحظاتى بودند که مى توانست سرنوشت بازى تغییر کند.
هنوز یکسال از تأسیس نقش جهان نگذشــته که این ورزشگاه 
مدرن با مشکالت عدیده اى روبه رو است؛ از تپه خاکى که بیرون 

نقش جهان قرار گرفته و هیچکس مسئولیت تخلیه آن را بر عهده 
نمى گیرد، تا طبقه دوم که همچنان به طور کامل مورد بهره بردارى 
قرار نگرفته است. در این بین خراب شدن چمن ورزشگاه بدترین 
خبر براى سپاهان اســت که امید زیادى به این ورزشگاه داشت و 
حاال کنده شدن چمن ورزشــگاه یکى از چالش هاى سپاهان در 
میزبانى هاى آینده خواهد بود و شاید در میزبانى بعدى این تیم که 
در مقابل پرسپولیس خواهد بود، این موضوع بیشتر به چشم بیاید.

 در مصاف سپاهان-ســپیدرود پس از اینکه 20 دقیقه از دیدار دو 
تیم گذشته بود، چمن نقش جهان شبیه زمینى شخم زده به نظر 

مى آمد. 
با عباسى، معاون شرکت توســعه و تجهیز در این مورد صحبت 
کردیم. عباســى در خصوص کیفیت نامطلوب چمن ورزشگاه و 
اینکه چه ارگانى در این خصوص باید پاســخگو باشد، مى گوید:  

«االن تقریبًا دو سال از عمر چمن سپرى شده است. روز افتتاحیه 
که چند نفر از وزرا هم حضور داشــتند، چمن اینقــدر زیبا بود که 
مى پرسیدند، مصنوعى است و تمام تیم هایى هم که در آن بازى 
مى کردند، از کیفیت چمن تعریف مى کردند. چمن موجودى زنده 
است که باید به صورت روزانه مورد رسیدگى قرار بگیرد. ورزشگاه 
نقش جهان بهترین اســتانداردها را دارد؛ از سیســتم گرمایشى، 
سیستم زهکشى تا لوله کشى عالى با کیفیت جهانى. اگر مشکلى 
وجود دارد باید شرکت فوالدمبارکه پاسخگو باشد که ورزشگاه در 
اختیار آنها قرار داده شده است. ما به بحث نگهدارى وارد نمى شویم 
و در حال حاضر هم فقط در بخش هایى مسئولیت داریم که هنوز 

به بهره بردارى نرسیده است.»
باید دید واکنش ســپاهانى ها در برابر ایــن موضع گیرى معاون 

شرکت توسعه و تجهیز چه خواهد بود.

گیر به چمن نقش جهان!
انتقال قرضى کریم

حمایت میناوند از 
منصوریان

ختم موقت غائله 

شیه هاى برزیل!

او سال هاى سال براىاین وارد نشود.
اعتبار زحمت کشیده است.

ینجا هستم. از عیســى زاده (مدیرعامل باشگاه صنعت 
فت) خواستم که در این بازى تماشاى بازى را رایگان کند 
چرا که عده اى پول ندارند بلیت تهیه کنند، اما عیسى زاده 
ین کار را انجام نداد وبه همیندلیل بهشدت از او گله مندم.
لبته من انتقادهاى دیگرى همدارم، دو ماه است به این
اشــگاه آمده ام و هیچکس کارش را به درستى انجام 
مى دهد. نمى دانم زمین را درست کنم یا به تدارکات 
یم برسم. کسى که باید چمن را آبیارى کند این کار 
ا نمى کند و حتى فیزیوتراپ را هم منباید هماهنگ 
کنم. اگر بازى بعد تماشاى بازى رایگان نباشد و 

مردم پشت در بمانند خودم همه بلیت ها 
ا  ر

خواهم خرید. 
نج میلیون بیشــتر که 

مى شود. تیمى که در آستانه سقوط 
را به این شــرایط در آوردیمو حتماً باید با  ود

هیئت مدیره حرف بزنم چون مشکالت زیادى داریم و 
گر ادامه داشته باشد دیگر بعد از تعطیالت در این تیم 

خواهم بود. دو بازیکن ما هنوز خانه  ندارند. 
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فرمانده انتظامى اهواز از کشته شدن دختر بچه اى 11ساله 
در مراسم بدرقه حجاج بیت ا... الحرام خبر داد.

سرهنگ محمد صفرى در تشریح این خبر اظهار داشت: 
بعدازظهر روز یکم شهریورماه در یکى از محالت اهواز 
هنگام بدرقه حجاج بیت ا... الحرام و تکرار رســم غلط 
تیراندازى در مراسمات، دختر بچه اى 11 ساله از ناحیه 
صورت مورد اصابت گلوله اســلحه کالشــینکف قرار 
مى گیرد و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت مى کند.  وى 
افزود: این دختربچه بــراى وداع با پدرش که عازم مکه 

بود، در این مراسم شرکت کرده بود.
فرمانده نیروى انتظامى اهواز در ادامه تصریح کرد: حال 
مادر این دختربچه بخاطر تلخى حادثه و شــوك وارده 
نامساعد اســت و در این زمینه دو نفر از مسببان ماجرا 
دستگیر و جهت ســیر مراحل قانونى به یگان انتظامى 

داللت داده شدند.

ســرهنگ صفرى در خاتمه گفت: برابر قوانین موجود 
چنانچه در مراسمى نظیر مراسم فاتحه، عروسى، بدرقه 
حجاج و... چه با اســلحه مجاز و چه با اسلحه غیر مجاز 
اقدام به تیراندازى شــود، صاحب مراســم به مقامات 
انتظامى و قضائى احضار و برابر قانون با وى و عامالن 

تیراندازى برخورد خواهد شد.

با تالش پلیس آگاهى پایگاه غرب مشهد 
ســارق 30 کیلوگرم زعفران شناسایى و 

دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى گفت: 
در پى گزارش یک فقره ســرقت منزل در 
یکى از خیابان هاى مشهد تیمى از پایگاه 
غرب پلیس آگاهى براى بررسى موضوع 

وارد عمل شد.
 ســرهنگ حمید رزمخواه بیان داشت: در 
بررســى هاى به عمل آمده مشخص شد 
ســارق شــبانه با نفوذ به داخل منزل 30 

کیلوگرم زعفران بــه ارزش تقریبى یک 
میلیارد و 600 میلیون ریال را سرقت کرده 
است. وى افزود: کارآگاهان پلیس آگاهى 
استان پس از بررســى دقیق محل سرقت 
با استفاده از سرنخ هاى به جامانده تحقیقات 
خود را آغــاز کردند و به یکى از شــرکاى 

قدیمى مالباخته مظنون شدند.
ســرهنگ رزمخواه تصریح کــرد: پس از 
جمع آورى مســتندات کافى و در اقدامى 
ضربتى با هماهنگى مقام قضائى وى را در 

منطقه قاسم آباد دستگیر کردند.

این مقــام انتظامى در ادامــه گفت: متهم 
جوان که دوست و شــریک مالباخته است 
در بازجویى هاى به عمل آمده به بزه انتسابى 
اعتــراف و انگیزه اش را حســادت و زیاده 

خواهى عنوان کرد.
رئیس پلیس آگاهى خراســان رضوى با 
اشاره به کشــف زعفران هاى سرقت شده 
در شهرستان فاروج خاطر نشان کرد: متهم 
پس از بازجویى هاى تکمیلى با تشــکیل 
پرونده براى انجام مراحــل قانونى روانه 

دادسرا شد.

پدر «آتنا اصالنى»، دختربچه هفت ساله اى که توسط 
مردى 40ســاله به قتل رســید، مى گوید آرزو داشته 
دخترش معلم شود. او گفته که همه حرف هاى قاتل 
آتنا مبنى بر انکار به قتل رساندن دخترش دروغ است 

و فقط زمانى رضایت مى دهد که ُمرده باشد.
28 خرداد امسال بود که خبر گم شدن دختربچه هفت 
ســاله اى به نام آتنا میان مردم شهرستان پارس آباد 
اردبیل پیچید؛ خبرى که از همان روز اول بین مردم 
شــهر پیچید و همه براى پیدا کردن آتنا بسیج شدند. 
نهایتًا جســد بى جان آتنا، 20 روز بعد از پرس وجوى 
مردم و پلیــس، از منزل فردى کــه در پنجمین روز 
مفقودى دستگیر شده بود کشــف شد و طبق نظریه 
اولیه پزشکى قانونى استان زمان فوت آتنا اصالنى به 

روز مفقود شدن او برمى گردد.
در پى انکار اسماعیل که متهم به تجاوز و قتل آتناست، 
خبرگزارى تسنیم با بهنام اصالنى پدر آتنا گفتگو کرده 
که بخش هایى از اظهارات او را درباره وقایع منجر به 

قتل آتنا در ادامه مى خوانید: 

 آتنــا کنارم مشــغول بــازى بود که 
به یک باره ناپدید شد

ساعت 11 بود که آتنا پیش من آمد. ساعت 12و 30 
دقیقه بود که پسر برادرزنم آمد و آتنا با پسردایى اش 
بازى مى کــرد و به من هم کمک مى کــرد. همانجا 
ناهارش را خورد و همانجا هم گوشى ام را دادم بازى 
کرد. حول و حوش ســاعت 4 بود کــه قاتل آتنا یک 
مقدار ترشــى برایم آورد. من باالى سر بساط بودم و 
دخترم هم کنارم بود. ترشــى را که آورد گفت: «این 
ترشى ها را در ییالق درست کرده ایم. اگر خوشت آمد 
باز هم برایت مى آورم.» ترشــى را گرفتم و گذاشتم 
داخل وانت. دخترم گفت «نیاز نبود بگیرى، در خانه 
ترشى داریم. ما که ترشى نمى خوریم و آنهایى را هم 
که داخل خانه داشــتیم به مادربزرگ دادیم.» حدود 
یک ساعت بعد از این ماجرا، آتنا ناپدید شد. خانه مان 

نزدیک بود. فکر کردم خانه رفته است.
با خانه تقریبًا 50 متر فاصله داشــتیم. با خودم گفتم 
«حتمًا خانه رفته اســت». یکى دو ساعت بعد دیدم 
خانه نرفته اســت. با خودم گفتم کجا مى تواند رفته 

باشــد. به خانه زنگ زدم. به خانه مادرزنم زنگ زدم. 
گفتند آنجا نیامده اســت. بساط را سریع جمع کردم و 

همه جا را گشتیم.

قاتل آتنا را وقتى شناختم که دوربین ها 
را بررسى کردند

همه مردم پارس آباد به ما کمــک مى کردند و تمام 
پارس آباد را جســتجو کردیم. ساعت 10 شب بود که 
به پلیس 110 اطالع دادیم و فــرداى آن روز آگاهى 
در جریان قرار گرفت و آنها هم پى جویى خودشــان 
را داشــتند و ما هم پرس وجوهاى خودمان را. زمانى 
فهمیدم کار «اسماعیل» است که دوربین ها را بررسى 
کردند و متوجه شــدند آتنا بین دو دوربین موجود در 

خیابان و جلوى مغازه اسماعیل ناپدید شده است.

  مى دانستم قاتل آتنا سابقه کودك آزارى 
دارد

فقط از دو تا از ســابقه هایش خبر داشتم و مى دانستم 
کودك آزارى اســت ولى از همه اینها تبرئه شده بود. 
پرونده هاى زیادى داشت و همه به من مى گفتند اما 
تبرئه شده بود. این را هم مى دانستم که از میوه فروش 
نزدیک مغازه میوه مى دزدد ولى شــک نکردم. بعد از 

دیدن دوربین ها فهمیدم که کار اسماعیل است.

قاتل آتنا نزولخوار بود
 8 سال است که در این مکان دستفروشى مى کنم و 
از همینجا هم اســماعیل را مى شناسم و هر روز او را 
مى دیدم. من اصًال به این مسائل کارى نداشتم. البته 
درگیرى هاى زیادى با سایرین داشت اما من اطالع 
نداشــتم. نزولخوار بود و حتى میوه هاى میوه فروش 
را مى دزدید. هفت ماه بود که میوه هــا را مى دزدید. 
میوه فروش پنج فیلم داشت از میوه دزدیدن هاى این 

فرد اما باز هم محکوم نشد.

 همه حرف هاى قاتل آتنا دروغ است
گفته اســت  بخاطر طالهاى آتنا، او را دزدیده و چک 
داشته اما حسابش را چک کردند و دیدند 800 میلیون 
پول دارد، حتى اگر این هم دروغ باشد، 600 میلیون 
تومان به اهالى پارس آباد پول داده است. حتى به دو 

نفر از دســتفروش ها، صد میلیون پول داده است. از 
حدود ده روز پیش، همسرش راه افتاده و دارد طلب ها و 

نزول هایى را که شوهرش داده جمع مى کند.
جلوى مغازه اش یک آبســردکن وقــف بود که همه 
مى آمدنــد و آنجــا آب مى خوردند. آتنــا هم وقتى 
مى خواســت آب بخورد آنجا مى رفت یا به چلوکبابى 
کیوان. همه حرف هایش دروغ است. اگر او دخترم را 
نکشته اســت چرا از خانه او جسد کشف شد؟ چندین 
مورد قتل از او کشف شــده است. اولین بار که هشت 
سال قبل براى دادن پیراهنم به مغازه اش رفتم دیدم 
مغازه اش ترســناك اســت. هیچکس به مغازه اش 
نمى رفت. ماهانه صد هزار تومان هــم در آن مغازه 
کار نمى کرد، همیشــه خالف مى کرد. در آن مغازه 
به خانم ها تجاوز مى کرده و اآلن هســتند کسانى که 

بخاطر آبرویشان شکایت نمى کنند.

 مى خواست بعد از آتنا، مهدى را بُکشد
حتــى اعتراف کــرده که قصد داشــته بعــد از آتنا، 
«مهدى»، پسر برادرزنم را بکشــد. حتى این را هم 
گفته که در کوچه ما به فردى به نام «جهان» که فوت 
کرد، پیشنهاد داده بود و او از ترسش نزدیک این فرد 
نمى شد. فکر مى کنم جهان را هم او کشته است، یعنى 
او قاتل حرفه اى و از داعش هم بدتر است. علت اینکه 
دولت به این فرد که این همه پرونده دارد، پروانه کسب 

داده را نمى دانم.

آرزو داشتم دخترم معلم شود
همســرم بیمار شده و روانپزشــک ها براى درمانش 
مى آیند. وزیر بهداشت دستور داده بود و از نظر درمانى 
به ما کمک مى کنند، حتى فرزند دیگرم هم بیمار شده 
است. به او گفته  ایم آتنا براى تحصیل به تهران رفته 
است. او هم مى گوید «من ِکى بزرگ مى شوم و براى 
درس خواندن پیش خواهرم مى روم». آرزو داشــتم 

دخترم را بزرگ کنم، درس بخواند و معلم بشود.

 همسر اولش بخاطر تجاوز به یک بچه 
9ساله طالق گرفت

خانواده قاتل اصًال به ما احترام نگذاشــتند و حداقل 
یک پارچه سیاه جلوى مغازه شــان نزدند تا عزاى ما 

را نگه دارند. کینه دارم و راضى نیســتم خانواده او در 
این شهر زندگى کنند. خانواده قاتل هرچه مى گویند 
دروغ است. راحت زندگى شــان را مى کنند، به راحتى 
خرید و فروش شــان را انجام مى دهند و مغازه شان را 
هم باز کرده اند. همه اش دروغ است. فکر کنم حدود 
دو روز مغازه شان بســته بود اما بقیه دروغ است. آنها 
نمى دانستند که پسرشــان قبًال هفت پرونده داشته؟ 
حتى همسر اول اسماعیل بخاطر تجاوز او به یک بچه 
9ساله، طالق گرفت. همه خانواده شان خبر داشتند که 

اسماعیل چطور آدمى است.

 اشد مجازات را مى خواهیم
در صورتى مى توانــد از ما رضایت بگیــرد که من، 
همســرم و دختر دیگرم مرده باشــیم. اصًال امکان 
ندارد رضایت بدهیم. اآلن راضى هستم دختر دیگرم 
بمیرد ولى رضایت ندهــم. اصًال امــکان ندارد. در 
فضاى مجازى پیشنهادهاى زیادى داده اند اما دروغ

 است.

 خاطره هــاى آتنا نمى گــذارد به خانه 
برگردیم

 از دستگاه قضائى درخواست دارم این پرونده را هرچه 
ســریع تر رســیدگى کنند و قاتل را به اشد مجازات 
برسانند تا ما هم راحت شــویم. االن چند روز است 
که بالتکلیفیم. نمى توانیم بــه خانه خودمان برویم. 
خاطره هایى از او در خانه خودمان داریم که نمى توانیم 

برگردیم و آنجا زندگى کنیم.

 دریافت 100میلیون تومان از على دایى 
صحت ندارد

االن بیکارم. شــایعه درباره ما خیلى زیاد است، مثًال 
مى گویند على دایى صد میلیون بــه من پول داده یا 
فالن ماشین را دریافت کرده ام. مى گویند به همسرم 
طال داده اند. شایعه پشت سر ما زیاد است و همه این 
حرف ها دروغ اســت. االن فقط به ایــن پرونده فکر 
مى کنم. متأسفانه همه جا نوشته اند که دخترم مى رفته 
آنجا و آب مى خورده که دروغ اســت. قاتل، این بچه 
را کشــانده و گفته که «پدرت از این ترشى خوشش 

مى آید، بیا و بگیر».

شرور خطرناك کرمان معروف به «سردار»، سحرگاه 31 مرداد در زندان این شهر به 
دارمجازات آویخته شد. او قبل از اعدام به تشریح دالیل انحراف از مسیر اصلى زندگى 

و آدمکشى و شرارت هایش پرداخت.
رئیس دادگاه انقالب شهرســتان کرمان با اعالم این خبرگفــت: «آ-ج» معروف به 
ســردار به اتهام محاربه از طریق سردستگى گروه مســلحانه، به منظور برهم زدن 
امنیت عمومى، ایجاد رعب و وحشت، قتل عمد، سرقت مسلحانه، راهزنى و آدم ربایى 
مسلحانه در این دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تأیید در 

دیوان عالى کشور مورد اجرا قرار گرفت.
احمد قربانى اظهارداشت: این شرور با تشکیل باندى متشکل از افراد مختلف مسلح به 
سالح گرم اقدام به ایجاد رعب و وحشت بین مردم در جنوب استان کرمان، آدم ربایى 
و سرقت هاى مقرون به آزار و مسلحانه مى کرد و بعد از ربودن طعمه هایش آنها را در 
منطقه «کوه شاه» نگهدارى کرده و از خانواده هاى آنها اخاذى مى کرد. وى مرتکب 

چندین آدم ربایى مسلحانه، قتل عمد، سرقت مسلحانه و... نیز شده بود.

رفیق بد مرا به باالى دار فرستاد
اما لحظاتى قبل از اجراى حکم اعدام، محکوم به مرگ به خبرنگاران گفت: «حدود دو 
سال قبل به طرف یکى از دوستانم تیراندازى کردم و او را به قتل رساندم. البته زمان 

حادثه ماده مخدر شیشه مصرف کرده بودم ونمى دانم چطور این اتفاق افتاد.»
وى که از اهالى منطقه اسالم آباد از توابع رودبار جنوب است ادامه داد: «مقتول با برادرم 
درگیرشده و به وى و پدرم که از دنیا رفته دشنام و ناسزا گفته بود. به همین خاطر بعد از 
اینکه از درگیرى اش با برادرم و البته دشنام دادن به پدر مرحومم مطلع شدم یک اسلحه 
کالش خریدم و به ســراغش رفتم. وقتى او را پیداکردم گلوله اى به سینه اش شلیک 
کردم و خیلى سریع فرارکردم. بعد از قتل حدود هشت ماه فرارى بودم و شرارت هاى 
من از آن زمان آغاز شد. یکى از کارهایم نگهدارى گروگان ها یا افراد ربوده شده توسط 
سایر اشرار بود. براى نگهدارى هر گروگان دو سه میلیون تومان مى گرفتم و افراد ربوده 
شده را در منطقه «کوه شاه» سیستان و بلوچستان مخفى مى کردم. البته مشارکت در 

گروگانگیرى را براى امرار معاشم انجام 
مى دادم. اما اگر به زندگى برگردم دیگر 

راه درست را انتخاب مى کنم.»
وى با بیان اینکه به شدت نادم و پشیمان 
است خود را متأهل و صاحب سه فرزند 
معرفى کــرد وگفت: «فرزنــد بزرگم 
کالس هفتم اســت و دو فرزند دیگرم 

و  اول  کالس 
دوم هســتند.» 
این شــرور قبل 
بــه  ازاعــدام 
توصیه  دیگران 
کرد که در زندگى 
راه درســت را 
پیش بگیرند تا به 
عاقبت وى دچار 
نشوند. وى عامل 
اصلــى بدبختى 
خــود را رفقاى 

ناسالم دانست.

2 جستجوگر گنج که براى پیدا کردن اشیاى عتیقه وارد چاهى 
در اطراف کرمانشاه شده بودند، جان خود را از دست دادند.

روز چهارشنبه هفته گذشــته  مرد جوانى در تماس با اورژانس 
کرمانشاه از آنها براى نجات جان دو دوستش درخواست کمک 
کرد. این فرد مدعى شد در روستا مشغول حفر چاه بودند که دو 
دوستش دچار گاز گرفتگى شــده اند. با حضور تکنسین هاى 
اورژانس در محل اعالمسى در روستاى ده باغ کرمانشاه مشخص 
شد در آن منطقه هیچ زمین کشــاورزى وجود ندارد. در ادامه با 
همکارى افراد محلى پیکر دو فرد گرفتار در چاه خارج شــده و 
عوامل اورژانس با معاینه هر دو نفــر اعالم کردند آنها به علت 

استنشاق گاز داخل چاه جان خود را از دست داده اند. 
با اعالم موضوع به پلیس پاســگاه قزانچــى و حضور 
مأموران، آنها اقدام به بررســى تجهیزات همراه دو مرد 

کردند که  مشخص شــد آنها به همراه همدستشان که 
موضوع را به اورژانس اطــالع داده بود، براى پیدا کردن 
گنج اقدام به حفر تونل کرده اما به علت گاز چاه جان خود 

را از دست داده اند. 
در ادامه مأموران پلیس تحقیقات خود را براى دستگیرى 

همدست فرارى دو کشته حادثه آغاز کردند.

پدر آتنا اظهارات اسماعیل را رد کرد

حرف هاى قاتل آتنا 
دروغ است

تبهکار معروف کرمان پیش از اعدام:

براى امرار معاش 
گروگانگیرى مى کردم !

مرگ دختربچه در مراسم بدرقه پدرش به حج

سارق
 30 کیلو
طالى سرخ 
دستگیر شد

دادستان عمومى و انقالب 
ایالم از وقــوع یک فقره 
قتل به دلیــل اختالفات 
خانوادگى خبر داد و گفت: 
قاتل پس از پشــیمانى از 
وقوع قتل، خودش را به 
مراجــع انتظامى معرفى 

کرده است.
حشــمت ا... شــریفى با 

اشاره به وقوع قتل در این شهرســتان گفت: متأسفانه به 
دلیل اختالفات خانوادگى میان یک زن و شــوهر وپس از 
باالگرفتن جر و بحث و درگیرى لفظــى میان آن دو، زن 
32ساله از سوى همسر خود به قتل رسیده و قاتل پس از آن 

متوارى مى شود.
وى افزود:این فرد 27 ســاله پس از ارتکاب جرم، جســد 
مقتول را با این هدف که بوى آن موجب اطالع همسایگان 
نشود، داخل یخچال جا داده و به تهران مى رود، لکن دچار 
عذاب وجدان و پشیمانى شده و در روز شنبه هفته گذشته با 
مراجعت از تهران به ایالم خود را به مراجع انتظامى معرفى 

مى کند.
دادســتان ایالم تأکید کرد:متهم هم اکنون در بازداشــت 
است و پرونده او در شعبه 5 بازپرسى ایالم در حال رسیدگى

 است.

شــهریارى،  محمــد 
سرپرست دادسراى امور 
جنایى تهران در پســتى 
اینستاگرامى درخصوص 
«حمید صفت» -متهم 

به قتل- نوشت:
«حمید صفت رو میگم. 
همین که اینقدر رو قاتل 
بودنش مانور دادیم ایشون 
رو دیروز [روز چهارشــنبه] باهاش صحبت کردم. آروم و متین. 
سرش پایین بود و با حجب و حیا جواب مى داد. اونم قربانى خشم 
لحظه اى شده بود. این همه جنجال و هیاهو براى بردن آبروى 

این بنده خدا!
خوب ناخواسته مرتکب قتل شــده حاال فرضاً عمدى. باید بى 

آبروش کرد؟
کاش اونم یه مقدار صبر داشت و کنترل خشم و غضب لحظه اى.
کنترل خشم و هیجان نقش مهمى در جلوگیرى از قتل دارد و این 
همان پیشگیرى غیر کیفرى است. بروز قتل هاى روزمره اینگونه، 

توجه به این موضوع را بیشتر مطالبه مى کند.
با کمى صبر و تحمل مى شود این خشم و عصبانیت را به رفتار 
بهنجار و اجتماعى تبدیل کرد. نباید فراموش کرد کارکردهاى 
نهادهایى همچون خانواده، مدرســه و رسانه و ســایر در این 

خصوص نقش تعیین کننده اى است. 
به امید اینکه شاهد وقوع چنین قتل هایى نباشیم.»

دعواى خانوادگى
 به قتل زن 32 ساله منجر شد

حمید صفت
دچار خشم لحظه اى شده است

«محمود» کارگر 55 ساله اى که یک عمر با نان کارگرى 
شکم خانواده خود را سیر کرده، این روزها به دلیل جرم 
نکرده  و فقط بخاطر بازیگوشى کودکانه پسر ده ساله اش 

در زندان به سر مى برد.
یکسال پیش محمود، سرپرست خانواده اى هشت نفره 
یک تفنگ بادى را از آشــنایى دور به رسم رفاقت هدیه 
مى گیرد اما بــى توجهى در نگهدارى این وســیله کار 
دست او مى دهد.  «یوسف»، فرزند ته تغارى محمود که 

ده سال ســن دارد، به همراه یکى از دوستانش اقدام به 
تهیه ساچمه براى این اسلحه شکارى مى کند و در یک 
شیطنت کودکانه تصمیم مى گیرند تا توپ در دست یکى 
از دوستانش را با اسلحه نشانه بگیرد، اما به اشتباه تیر به 
چشم کودك مى خورد و موجب آسیب دیدگى شدید یکى 

از  چشمان وى مى شود.
با تخلیه چشــم چپ این کودك، به دلیــل نابالغ بودن 
یوســف، بعد از توافق دو خانواده شاکى و متشاکى، پدر 
یوســف با حکم قضائى مبنى بر «الزام به ایفاى تعهد» 
به پرداخت دیه اى معادل یک میلیارد و 54 میلیون ریال 
(نصف دیه کامل) متعهد مى شود، اما به دلیل ناتوانى و 
تنگدستى در پرداخت این مبلغ سنگین، وى راهى یکى از 

زندان هاى کشور مى شود.
با تالش کمیته صلح و سازش ستاددیه هر چند  این روزها  
70 میلیون تومان از این مبلغ تقلیل شده است، اما این فرد 
آبرومند به دلیل ناتوانى در پرداخت باقى دیه، از اسفند ماه 

سال گذشته همچنان در حبس به سر مى برد.

بازیگوشى کودك 10 ساله، پدر 55 ساله را راهى زندان کرد

گاز چاه، جان 2 جستجوگر گنج را گرفت
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استوریج HPE MSA 2040 در دسته استوریج هاى رده پایین 
یا Entry با ویژگى High Performance قرار مى گیرد که 
اچ پى آن را مخصوص مشــتریانى طراحى کرده است که از 
1GbE/10G- 8و یا Gb/16Gb Fibre Channel ارتباطات

bE iSCSI و یا 12Gb SAS اســتفاده مى کنند و براى هر 

کنترلر، 4 پورت هاست دارد. با این ویژگى ها مى تواند در سطح 
انترپرایز هم استفاده شود چرا که با افزایش تعداد IOPS به 
37000، کارآیى را به طرز چشمگیرى افزایش مى دهد. پس به 
مشتریانى که تمایل دارند کارآیى باال را در کنار هزینه مناسب 
و مقرون به صرفه داشته باشند HPE MSA 2040 را پیشنهاد 
مى دهیم. عالوه بر اینکه این اســتوریج اچ پى از ارزشمندى 
در خرید برخوردار اســت، در صورتى که مجازى ســازى از 
موارد مورد نیاز شماست، اســتوریج MSA 2040 براى شما 

مناسب است.
پیکربندى اولیه این استوریج هم بسیار ساده است و با وجود 
ویزارد 9 مرحله اى که اچ پى بــراى این SAN Storage در 
نظر گرفته، امکان آماده سازى این اســتوریج در چند دقیقه 

وجود دارد.

 Energy Star بــا داشــتن گواهــى HPE MSA 2040

در مصرف برق صرفه جویــى مى کند و با داشــتن ویژگى 
ارتقاپذیرى، مى تواند نرخ بازگشــت سرمایه خوبى را فراهم 

کند.
SAN اســتوریج HPE MSA 2040 مى توانــد داده ها را به 

 Dynamic ،صورت خــودکار طبقه بندى کند این قابلیــت
Tiering یا Auto Tiering نام دارد که خود استوریج مى تواند 

داده را مانیتور کرده و بسته به میزان استفاده از داده آن را در 
Tierها یا دســته هاى مختلف قرار دهد بدین ترتیب امکان 
استفاده بهینه از منابع به وجود مى آید. از ملزومات استفاده از 
این فناورى این است که اوًال باید دیسک هاى مختلفى را در 
استوریج خود داشته باشید و همچنین نیاز به خریدن الیسنس 
Auto Tiering است. در استوریج HPE MSA 2040 براى 

استفاده از این قابلیت باید Pool ساخته شود.
به عالوه، از فناورىWide Striping  نیز پشتیبانى مى کند. 
این ویژگى یاعث مى شــود براى افزایش کارآیى و عملکرد 
بتوان هارد درایوهاى بیشترى را در پشت یک volume  قرار 

Volume .دهید مثالً  بیش از 16 درایو براى یک

در حالى که فنــاورى روباتیک به ســرعت در حال 
گسترش و نیز پیشرفت است، در عین حال با مسائل و 
چالش هاى جدیدى مواجه مى  شود که عدم حل آنها، 

به مانعى مهم در توسعه کاربرد آنها بدل خواهد شد.
از جمله چالش هاى موجود در شرایط فعلى، این است 
که سیســتم هاى روباتیک باید بتوانند براى مستقل 
عمل کردن، قدرت دید مناسبى داشته باشند و چنین 
دیدى یکى از مشــکالت اصلى در پیشرفت صنایع 

روباتیک بوده است.
در این میان، متخصصین این عرصه توانســته اند تا 
سامانه اى بسیار ویژه براى دید روباتیک طراحى نمایند 
که شامل یک دوربین میدان نورى تک عدسى است و 
بنا به گفته تولید کنندگان آن، قادر خواهد بود سیستم 

دید دنیاى روباتیک را به صورت اصولى متحول کند.
در این میان، یکى دیگر از کاربرى هاى این سیستم 
که توسط دانشمندان دانشگاه اســتنفورد و دانشگاه 
سن دیه گو طراحى شده است، اســتفاده در مواردى 

است که در واقع نقش اصلى سیستم روباتیک را دیدن 
صحیح بر عهده دارد، که البته شــاید بتوان بهترین 

مصداق آن را خودروهاى بدون راننده دانست.
مطابق جزئیات اعالم شــده، ایــن دوربین مى تواند 
به کمک الگوریتم بســیار ویژه و پیچیده نرم افزارى 
طراحى شده براى آن به سراغ برداشت تصاویر بسیار 
کامل و دقیق رفته و نتایج تصویــرى را در محدوده 

دیدى با زاویه حدود 138 درجه برداشت و ثبت کند.
ویژگى منحصربه فرد دیگر این عدسى این است که 
مى تواند به صورت ترکیبى عمــل کرده و بر هر یک 
از فریم هاى ویدئویى برداشــت شــده، کیفیت 125 

مگاپیکسلى را از خود برجاى بگذارد.
بدین ترتیب با اســتفاده ترکیبى از ایــن دوربین ها 
مى توان زاویه دیــدى 360 درجــه اى را به صورت 
عمــودى و افقى ایجــاد کــرد  و در نتیجــه، یک 
سیســتم دید با میدانى مشــابه با یک گــوى را به 

دست آورد.

در دو سال اخیر سرعت اینترنت موبایل 
افزایش چشــمگیرى داشــته است و شــاهدیم برخى 
اپراتورهــاى موبایل، اینترنت  همراه با ســرعت واقعى 
چند ده مگابیت ارائــه مى کنند که گاهــى از اینترنت 
ADSL نیز سریع تر است. در این فضا، کاربران به دنبال 

مودم هاى  4G LTE مى روند که از قابلیت روتر بى سیم 
و واى فاى نیز برخوردار باشد و بتوانند اینترنت همراه را 
روى دســتگاه هاى دیگر به اشتراك بگذارند. دى لینک 
براى این دســته از کاربران یک مودم روتر 4G بســیار 

مناسب در رده AC750 دارد.

معرفى و مشخصات
دستگاه DWR-953 دى لینک براى کاربرانى مناسب 
است که مى خواهند از اینترنت موبایل 3G یا  4G LTE و 
واى فاى پرسرعتac 802.11 با هم استفاده کنند. با یک 

ت  ر سیمکا
یــل  با مو
نــت  ینتر ا
همراه را دریافت 
کنند و با دیگر دســتگاه ها 
به صورت بى سیم و سرعت باال به اشتراك بگذارند. به 
همین دلیل، این دستگاه از اســتانداردهاى LTE روى 
فرکانس هــاى 800، 900، 1800 و 2600 پشــتیبانى 
مى کند و سرعت دانلود روى LTE به مرز 150 مگابیت 
بر ثانیه مى رسد، اما سرعت آپلود حدود 50 مگابیت است. 
این سرعت براى سرویس هاى اینترنت همراه اپراتورهاى 
ایرانى بسیار مناســب خواهد بود. اما روى واى فاى این 
دستگاه از اســتانداردac 802.11 و هر دو فرکانس 2.4 
گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز پشــتیبانى مى کند و به ترتیب 
روى هریک از این فرکانس ها ســرعت 300 مگابیت 
و 433 مگابیــت و مجموع 750 مگابیــت را به نمایش

 مى گذارد. 
طراحى ایــن دســتگاه هماننــد روترهاى بى ســیم 
و مودم روترهاى معمولى اســت و در نظــر اول گمان 

نمى رود که یک مودم 4G باشــد. آنتن ها و درگاه هاى 
ارتباطــى در پشــت دســتگاه و چراغ هــاى LED در 
پنل جلویــى و روبه رویى مودم چینش شــده اند. رنگ 
دســتگاه همانند غالب محصوالت شــرکت دى لینک 
سیاه اســت که یک نوار ســفید رنگ آن را به دو نیمه

 مى کند.
این دستگاه عالوه بر شیار سیمکارت یک درگاه اترنت 
گیگابیتــى WAN دارد و مى تواند به یــک مودم دیگر 
متصل شود. به عالوه، چهار درگاه LAN 100 مگابیتى 
براى اتصال دستگاه هاى دیگر با کابل شبکه دارد. روى 
فناورى 4G LTE از دو آنتن اختصاصى و براى فرکانس 5 
گیگاهرتز از یک آنتن اختصاصى سود مى برد. درگاه هاى 
ارتباطى تعبیه شــده براى این مودم روتــر را در کمتر 
 DWR-953 محصول دیگرى مى توان یافت. کاربران
انگار یک روتر بى سیم پرسرعت AC750 دارند و از نظر 
درگاه هــاى ارتباطى یا آنتن هــاى مخابراتى کمبودى 

احساس نمى کنند. 
 WPA/WPA2 و WEP از نظر امکانات امنیتى عالوه بر
به فایروال نرم افزارى SPI/NAT نیز مجهز شده است تا 

کاربران بتوانند روى ترافیک ورودى به شبکه کنترل و 
اعمال فیلتر داشته باشند. 

با نگاهى بــه ارزیابى ها و محک زنى هاى ســایت هاى 
مختلف متوجه مى شــویم غالب کارشناسان و کاربران 
نظر مساعد و بسیار مثبتى روى این دستگاه داشتند و از 
نظر امکانات و کارآیى باالترین امتیازها را کسب کرده 
است. سیگنال هاى واى فاى به خصوص روى فرکانس 
5 گیگاهرتز از پایدارى خوبى برخوردار بود و با کمترین 

نویز روبه رو هستند. 

حرف آخر
DWR-953 یک مودم روتر 4G دســکتاپ است که 

با پشــتیبانى از واى فاىac 802,11 و تعداد درگاه هاى 
اترنت کافى مى تواند نقش یک روتر بى ســیم پرقدرت 
امروزى را در شــبکه خانگى ایفا کند. به عالوه، امکان 
 ADSL اشــتراك گذارى اینترنت همراه و حتى اینترنت
از طریــق درگاه WAN مهیاســت. روى ایــن مودم 
مى تــوان تمام ســیم کارت هاى اپراتورهــاى ایران را

 استفاده کرد.

ت  ر سیمکا
یــل  با مو
نــت  ینتر ا
افت د ا ا ه

نمى
ارتبا
پنل
د

نگاهى به مودم روتر
 4G دوبانده

D-Link DWR-953 

HPE MSA 2040 ،آشنایى با پرفروش ترین استوریج دنیا

 تلویزیون OLED ال جى توسط اتحادیه محصوالت 
صوتى و تصویرى اروپــا (EISA) به عنوان بهترین 
تلویزیون برگزیده شد و این جایزه را براى ششمین 
بار ازان فناورى OLED ال جى کرد. تلویزیون فوق 
باریک OLED ال جى مدل OLED65E7 به عنوان 
برنده بخش EISA OLED TV 2017-2018 به 
دلیل کیفیت تصویر و زاویه دید گسترده مورد تقدیر 
قرار گرفت. داوران EISA همچنین این تلویزیون را 
 Dolby و HDR 10 به خاطر پشــتیبانى از دو فرمت
Vision™ و پخش صدایى سینمایى تحسین کردند.

 SUPERدیگر محصــول ال جى یعنــى تلویزیون
 EISA LCD 55 در بخشSJ850V مــدل  UHD

TV 2017-2018  بخاطــر رنگ هاى غنى و زاویه 

دید گسترده مفتخر به دریافت جایزه شد و به عنوان 
بهترین تلویزیون معرفى 

شد. این تلویزیون از فناورى Nano Cell™ ال جى و 
رابط کاربرى پیشرفته webOS 3.5 استفاده مى کند. 
 Active HDR همچنین در این تلویزیون از فناورى
استفاده شده که به واســطه  آن هر صحنه اى که به 
نمایش درمى آید بهینه ســازى شده تا نزدیک ترین 
تصویر به واقعیت را از هر زاویه شــاهد باشــید. به 
 EISA ال جى جایزه بخش SJ9 عالوه، ساندبار مدل
Soundbar 2017-2018 را به دلیل طراحى مدرن 

و صداى کامًال شــفاف گرفت. صدایى که کیفیت 
 Dolby آن تا حد زیادى مدیون فناورى پیشــرفته

Atmos است.

تلویزیون هاى OLED به پیشــروى خــود در بازار 
تلویزیون ها ادامه خواهد داد. آن هم با تلویزیون هایى 
که به علت  فنــاورى پیشــرفته، کیفیــت تصویر 
فوق العــاده و طراحى بى نظیر مورد تحســین قرار 
 EISA Awards گرفته انــد. جشــنواره معتبــر
هرســاله برگزار شــده و داوران 
آن شامل ســردبیران بهترین 
مجــالت صوتــى تصویرى 
20 کشــور اروپایى، اســترالیا 
و آمریــکا مى شــوند. تمامى 
محصوالت بر اساس معیار هاى 
مشــخصى مثــل فنــاورى، 
طراحــى و نوآورى ســنجیده

 مى شوند.

تلویزیون   OLED ال جى
 EISA Award را کسب کرد

پلتفرم بى نظیر مایکروسافتفناورى جدید روباتیک در حوزه بینایى

 در بســیارى از موارد، کاربران دوســت دارند هوش 
مصنوعــى اتفاقات را دقیقاً همــان لحظه که رخ مى 
دهند گزارش دهد. در حال حاضر دستیارهاى مجازى 
هوشمند در بهترین حالت با چند ثانیه تأخیر به دستورها 
پاسخ مى دهند. براى مثال انتظار مى رود دوربین هاى 
مداربسته امنیتى همان لحظه که تصویر افراد مهاجم را 
ضبط مى کند، هشدارها را نیز اعالم کند. خوشبختانه 
مایکروسافت از این قضیه کامًال باخبر است و به تازگى 
پلتفرم ســخت افزارى شــتاب دهنده خــود را با نام 
Project Brainwave معرفــى کرده که باعث 
افزایش سرعت پاسخگویى هوش مصنوعى در لحظه 
مى شود. این پلتفرم به لطف استفاده از چیپ قدرتمند 
مدل Stratix 10 شــرکت اینتل مى تواند وظایف 
یادگیرى ماشــینى 39,5 ترافالپى را در کمتر از یک 
میلى ثانیه انجام دهد. این پلتفرم به بیان دیگر مى تواند 
اطالعات را همان لحظه که دریافت مى کند، پردازش 

و منتقل کند.

این پلتفرم در مقایســه با رقباى سرســخت خود از 
انعطاف پذیرى باالترى برخوردار است. در این سیستم 
از موتور پردازشى شبکه هاى عصبى پویا و چیپ هاى 
نسبتاً  قدیمى مدل FPGA اســتفاده مى کند. این 
پلتفرم عالوه بر توانایى اجراى وظایف هوش مصنوعى 
مایکروسافت (Cognitive Toolkit) مى تواند با 
سیستم Tensorflow و دیگر سیستم هاى شرکت 
گوگل نیز همکارى کند. با استفاده از متد این پلتفرم، 
مى توان سیستم یادگیرى ماشینى را به شکلى طراحى 
کرد که در لحظه به دستورات پاسخ دهد و از طراحى 
ســخت افزارهایى که متدهایش را به کاربران دیکته 

مى کند جلوگیرى کرد.
 Project طبق انتظار، مایکروســافت قصد دارد از
 (Azure Brainwave در سیســتم کالد (
خود اســتفاده کنــد تــا از این طریق شــرکت هاى 
بزرگ هم بتوانند از هوش مصنوعــى آنالین و زنده

 استفاده کنند.

 لنوو رایانه هــاى قدرتمند تــازه اى را براى اجراى 
بازى هاى ویدئویى تولید کرده است.

 Core این رایانه ها مجهز به پردازنده نســل هفتم
i7 شرکت اینتل هستند که تازه ترین و سریع ترین 
پردازنده تولیدى این شــرکت تا به امروز محسوب 

مى شود.
 GeForce GTX پردازنده گرافیکى این رایانه ها هم
10 است که توسط شرکت ان ویدیا تولید شده است. 

این سه رایانه شــخصى مذکور مجهز به پورت هاى 
HMDI، USB 2 و3  نیز مى باشد.

سیســتم عامل این رایانه هاى شخصى ویندوز 10 
  Office 2016  بوده و به طور پیش فرض برنامــه
مایکروسافت و تعدادى از برنامه هاى خود این شرکت 

بر روى آنها نصب شده است.
Legion Y520 Tower اولین رایانه شخصى از این 

مجموعه اســت که داراى حداکثر 16 گیگابایت رم 
4DDR و 256 گیگابایت حافظه اس اس دى و در 

نهایت دو ترابایت هارددیسک است. همچنین عالقه 
 مندان به دلخواه مى توانند پردازنده هاى گرافیکى 
 Radeon RX560، GeForce GTX 1050 Ti

یا 1060 شرکت اى ام دى را بر روى آن نصب کنند.
Legion Y720 Tower دومیــن رایانه شــخصى 

این مجموعه است که قابل 
تجهیــز بــه پردازنده 
 AMD مرکــزى 
Ryzen ۵ یــا 7 هم 

هست. همچنین یکى 
از دو کارت گرافیکــى 

AMD Radeon RX 570 یا 

GeForce GTX 1070 نیز به دلخواه بر روى 

این رایانه قابل نصب اســت. حداکثر 16 گیگابایت 
رم DDR4 ، 256 گیگابایــت حافظه اس اس دى 
و 2 ترابایت هارددیسک از جمله دیگر امکانات این 

رایانه است.
 Legion قدرتمندترین رایانه شخصى این مجموعه
Y920 Tower اســت. امکان نصب پردازنده هاى 

 ،GTX 1070 یا  GeForce GTX 1080 گرافیکى
1060 یــا Radeon RX 570بــر روى این رایانه 
شخصى به انتخاب مشترى وجود دارد. 32 گیگابایت 
رمDDR 4، 512 گیگابایت حافظه اس.اس.دى و 
4 ترابایت هارددیســک از جمله دیگر امکانات این 
محصول است. قیمت این سه رایانه که از شهریور 
روانه بازار مى شوند به ترتیب 749، 1299 و 2299 

یورو است.

 گوگل به جمع شرکت هایى پیوسته که در زمینه تولید 
محصوالت هوشمند تجارى فعال شده اند و در همین 

راستا قصد تولید یک هدفون هوشمند را دارد.
 Bragi این شــرکت در رقابت با ایرپاد شرکت اپل و
Dash درصدد تولید یک هدفون هوشمند با امکانات 

منحصربه فرد است.
اولین ســرنخ ها در مورد تولید یک هدفون هوشمند 
توسط گوگل از تغییرات جدید در app گوگل نشات 
مى گیرد. ظاهراً این هدفون به گونه اى طراحى شده 
که از برنامــه Google Assistant براى تســهیل 

کنترل فیزیکى هدفون کمک مى گیرد.
ازاین هدفــون مى توان هم براى گــوش کردن به 
موســیقى و هم براى دریافت اطالعــات مربوط به 
notification هاى گوشى و پاسخ به آنها با استفاده از 

صداى کاربر استفاده کرد. بنابراین افرادى که هدفون 
یاد شده را بر روى ســر خود بگذارند نیازى به لمس 

گوشى براى پاسخ دادن ندارند.
هنــوز جزئیات بیشــترى 

در مــورد امکانات این 
هدفون فاش نشــده، 
ً دکمه  امــا ظاهــرا
دسترسى به امکانات 

Google Assistant در 

سمت چپ این هدفون تعبیه 
شده است که نشان مى دهد هدفون یاد شده کل 

گوش را مى پوشاند.
اطالعات چندانى در مورد امکانات ســخت افزارى 
هدفون یاد شده در دســترس نیست. اما پیش بینى 
مى شود این هدفون با مجموعه گوشى هاى پیکسل 
گوگل هم سازگارى داشته باشــد. خود این شرکت 
اطالعات منتشــر شــده در این زمینه را رد یا تأ یید 

نکرده است.

هنر رنگ آمیزى و نقاشى در طول تاریخ عالقه مندان 
بسیارى داشته است که در این راه هنرمندان مشهورى 
نظیر پیکاسو، ونگوك و... آثار فاخر بسیارى را از خود 
به جاى گذشته اند. جدا از آن، یکى از بهترین راه هاى 
غلبه بر استرس و اضطراب رنگ آمیزى مى باشد زیرا 
به دلیل خواص درمانى، روح و ذهن را آرام کرده و یک 

حس فوق العاده را به شما القا مى کند.
 Recolor – Coloring Book Full Subscribed 
عنوان یک اپلیکیشن رنگ آمیزى بى نظیر و گسترده 
اســت که توســط Sumoing براى سیستم عامل 
اندروید منتشــر شــده اســت. تنها کافى است که 
برنامه را نصب کرده تا به بیش از 1500 اثر مختلف 
دسترسى داشته باشــید. این آثار که در میان آنها نیز 

نقاشــى هاى برجسته اى 
به چشــم مــى خورد 
طیف وسیعى از انواع 
گروه هــاى مختلف 
گیاهــان،  نظیــر 

حیوانــات و... را تحــت 
پوشــش قرار مى دهد. یکى از 

مهمترین قابلیت هایى که باعث شــده است 
ریکالر از دیگر نســخه هاى مشــابه موجود در پلى 
استور متمایز شــود پشــتیبانى از نقاشى هاى سه 
بعدى اســت، به گونه اى که با دسترســى به چنین 
آثارى مــى توانید هنر رنگ آمیزى خــود را تقویت 

کنید. 

رایانه هایى قدرتمند مخصوص بازى

هدفون هوشمند گوگل

اپلیکیشن جالب کتابچه رنگ آمیزى اندروید

ون ز و ن ن چ ن و ر ر
Dolby و y HDR10 0به خاطر پشــتیبانى از دو فرمت

Vision™ و پخش صدایى سینمایى تحسین کردند.

SUPERدیگر محصــول ال جى یعنــى تلویزیون
EISA LCD در بخش D 55SJ850V مــدل  V UHD

رنگ هاىغنىو زاویه TV-2018  بخاطــر 2017

مفتخر به دریافت جایزه شد و به عنوان دید گسترده
رترین تلویزیون معرفى  ههبهبهبه

ن ى ر
و صداى کامًال شــفاف گرفت. صدایى که کیفیت
Dolby آن تا حد زیادى مدیون فناورى پیشــرفتهy

Atmos است.

پیشــروى خــود در بازار Dتلویزیون هاىOLED به

تلویزیون ها ادامه خواهد داد. آنهم با تلویزیون هایى
که به علت  فنــاورى پیشــرفته، کیفیــت تصویر
فوق العــاده و طراحى بى نظیر مورد تحســین قرار
EISA Awards معتبــر sررگرفگرفته انــد. جشــنواره

هرســاله برگزار شــده و داوران
آن شامل ســردبیران بهترین
مجــالت صوتــى تصویرى
اروپایى، اســترالیا 20 کشــور
و آمریــکا مى شــوند. تمامى
محصوالت بر اساس معیار هاى
مشــخصى مثــل فنــاورى،
طراحــى و نوآورى ســنجیده

 مى شوند.
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 شب شعر مقاومت با محوریت شهداى مدافع حرم شامگاه 

ى اصفهان با حضور خانواده شهید 
رشنبه در خانه انقالب اسالم

چها

محسن حججى و اهالى شعر و ادب برگزار شد.

بیست وهشتمین نمایشگاه 
صنایع دستى  با حضور على 

اصغر مونسان، معاون 
رئیس جمهورى و رئیس 
سازمان میراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشگرى 
افتتاح شد.

خودروساز ایتالیایى ِفرارى 
از محصول جدید خود 
 Ferrari Portofino)
2018) رونمایى کرد. 

هفته گذشته در محل دایمى 
صنایع وابسته روز چهارشنبه 

خستین نمایشگاه بین المللى شیشه و 
ن

یشگاه بین المللى و تخصصى صنعت شیشه در 
هاى بین المللى تهران افتتاح شد. این نخستین نما

نمایشگاه 

ه، ایتالیا، آلمان و چین؛ انواع صنایع، دستگاه ها، 
هاى داخلى و کشورهاى فرانس

غرب آسیاست که شرکت 

ن و فرآورى مواد اولیه، انواع شیشه هاى ساختمانى، شیشه هاى نما، در و پنجره، 
تجهیزات و خطوط تولید، معاد

ظروف کریستال و مواد اولیه خود را عرضه مى کنند.
شیشه هاى اتومبیل، شیشه هاى ضد گلوله، 

 کاروانسراى «فخر داود» یا رباط فخر داود یکى از کاروانسراهاى قدیمى ایران از دوره تیموریان 
است که با مساحتى حدود 860 متر مربع و 700 سال قدمت در روستاى فخرداوود منطقه 

شهرجدید بینالود در مسیرمشهدبه نیشابور قرار دارد. این بنا یکبار در دوره صفویه مرمت شد 
و در دوره قاجاریه تا سال 1302 دوبار به وسیله محمد ولى میرزا پسر فتحعلى شاه وامیر نظام 
الدوله تعمیر شده است و درسال 1371 نیز به همت شرکت عمران شهر جدید بینالود و به 

کمک هنر و تخصص کارشناسان و استادکاران میراث فرهنگى خراسان مرمت شد.

 مسجد جامع روستاى «برسیان»، یادگارى از قرن پنجم  مسجد جامع روستاى «برسیان»، یادگارى از قرن پنجم 
هجرى قمرى و مناره آن از نمونه هاى صنعت آجرچینى هجرى قمرى و مناره آن از نمونه هاى صنعت آجرچینى 
دوران سلجوقى است.روستاى برسیان در دوران سلجوقى است.روستاى برسیان در 3535 کیلومترى  کیلومترى 
جنوب شرقى اصفهان قرار دارد.مناره و مسجد جامع این جنوب شرقى اصفهان قرار دارد.مناره و مسجد جامع این 

روستا در تاریخ روستا در تاریخ 1212 اسفند  اسفند 13151315 به ثبت رسیده است. به ثبت رسیده است.

اهداى 50 جهیزیه و کمک 
هزینه ازدواج به جوانان 

نیازمند با همت بنیاد 
نیکوکارى شریف .

دومین جشنواره فیلم سالمت، دومین جشنواره فیلم سالمت، 

موسسه «آواى هنر سالمت» موسسه «آواى هنر سالمت» 

با همکارى معاونت اجتماعى  با همکارى معاونت اجتماعى  

وزارت بهداشت و درمان، وزارت بهداشت و درمان، 

با هدف نمایش آثار ایرانى با هدف نمایش آثار ایرانى 

با محوریت نقش سالمت با محوریت نقش سالمت 

در زندگى انسان و با شعار در زندگى انسان و با شعار 

«زندگى سالم، با نشاط و امید»  «زندگى سالم، با نشاط و امید»  
آغاز به کار کرد. آغاز به کار کرد. 
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بهره بردارى از 40درصد پروژه ها 
با اعتبارات شهردارى ها

4

2

3

4

3

     

آرام سازى ترافیک بجاى افزایش سرعت گیرهاآرام سازى ترافیک بجاى افزایش سرعت گیرها
3

درآمد شهردارى
 از صدور پروانه هاى 

ساخت و ساز است

تغییر ردیف بودجه استخر زواره در سال جارى

باغ موزه شهرضا افتتاح شد

انباشت بدهى معوق شهردارى ها

2

فروش زمین 
به درآمد پایدار شهردارى ها 

کمک نمى کند

3

ح هر وز غ ب

فر
به درآمد

کمک

«حسن زرگر» رئیس شوراى شهر خور شد
حســن زرگر به عنوان رئیس شوراى اسالمى شهر خور 

انتخاب شد.
على استوار، فرماندار خوروبیابانک گفت: همچنین عباس 
غالمرضایى به عنوان نایب رئیس شــوراى اســالمى 

شهرخور برگزیده شد.

انتخاب«گودرزى» به ریاســت شوراى 
شهرنجف آباد 

مجتبى گودرزى به عنوان رئیس دوره پنجم شــوراى 
اسالمى شهرنجف آباد برگزیده شد.

همچنین جواد حجتى به عنوان نایب  رئیس، محســن 
پور اسماعیلى به عنوان خزانه  دار، مهدى حاج صادقیان 
به عنوان دبیر و عیدمحمد طرقى به عنوان ســخنگوى 
پنجمین دوره شوراى اســالمى شهر نجف آباد برگزیده 

شدند. 

روساى شوراى زرین شهر و فوالد شهر 
انتخاب شدند

ســعید نادى زاده به عنوان رئیس شوراى اسالمى زرین 
شهر و جواد قاســمى به عنوان رئیس شوراى اسالمى 

فوالد شهر انتخاب شدند.
همچنین ســودابه باقرى به عنوان نایب  رئیس، محمد 
باتوانى به عنــوان دبیر و احمد احمدیــان  نیز به عنوان 
خزانه  دار پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر زرین شهر 
برگزیده شدند. جواد قاسمى هم رئیس شوراى اسالمى 
فوالد شهر شد.بر اساس این گزارش،هوشنگ کیانى به 
عنوان نایب  رئیس، على محمد لیموچى به عنوان منشى 
و خلیل مصطفى زاده نیز به عنوان خزانه  دار شوراى شهر 

فوالدشهر برگزیده شدند.

مشخص شــدن رئیس شورا و شهردار 
خمینى  شهر 

اعضاى پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر خمینى  شهر، 
عبدا... کیانى را به  عنوان رئیس این شورا و على  اصغر حاج 

حیدرى  را به  عنوان شهردار این  شهر انتخاب کردند.
همچنین حسین غفورى به  عنوان نائب رئیس، عبدالرضا 
عباسى به  عنوان منشى و منیژه مردانى به  عنوان خزانه  دار 

شوراى اسالمى خمینى  شهر انتخاب شدند. 

معرفى سرپرست شهردارى شاهین شهر
اعضاى پنجمین دوره شــوراى اسالمى شاهین شهر با 

معرفى سرپرست شهردارى شاهین شهر بر تحویل کلید 
شهر به شهردار جدید تأکید کردند.

بر این اساس با توجه به پایان دوره مدیریت شهرى شهردار 
سابق، احمدرضا پرى تبار به عنوان سرپرست شهردارى 
شاهین شهر تا انتخاب شهردار جدید شاهین شهر معرفى 

شد.
همچنین پس از پایان نخستین جلسه رسمى شورا، هیئت 
رئیسه جدید شوراى اسالمى شاهین شهر انتخاب شدند.
پــس از رأى گیرى، مهرداد مختارى بــه عنوان رئیس، 
علیرضا جهانگیرى به عنوان نائب رئیس، على فتحى به 
عنوان خزانه دار و حسین ابراهیمى به عنوان منشى شوراى 

شهر شاهین شهر برگزیده شدند.

شهردار فعلى دامنه ابقا شد
عضو شوراى شــهر دامنه گفت: على اصغر مباشرى به  
عنوان رئیس شــورا، امیر خانى به  عنــوان نائب  رئیس، 
عبدالرضا مرادى به  عنوان خزانه دار و سیدمظفر قاسمى 
و مرضیه کاظمى نیز به  عنوان منشى شوراى شهر دامنه 
انتخاب شدند تا ترکیب هیئت رئیسه شوراى اسالمى شهر 

دامنه این گونه شکل بگیرد.
وى در رابطه با انتخاب شــهردار نیز گفت: پس از بحث 
و بررسى و رأى گیرى حسین خلیلى، شهردار فعلى این 
شهر براى یک دوره چهارساله دیگر در سمت خود ابقا شد.

یک زن، سرپرست شــهردارى آران و 
بیدگل شد

با رأى اعضاى شــوراى شــهر آران و بیــدگل، فهیمه 
فرزانگان سرپرست شهردارى این شهر شد.

فهیمه فرزانگان، مدیر ادارى شهردارى مرکزى آران و 
بیدگل تا انتخاب و انتصاب شهردار جدید، با رأى اعضاى 
شورا به عنوان سرپرست شهردارى این شهر انتخاب شد. 
وى داراى مدرك کارشناسى ارشد مدیریت است و  بیش 
از 15 سال ســابقه فعالیت اجرایى و مدیریتى مجموعه 

شهردارى را در کارنامه خود دارد.
همچنین عبدالرحیم مفیدى به مدت یک سال به عنوان 

رئیس شوراى شهر آران و بیدگل منصوب شد.

«محسنى» شهردار داران باقى ماند
عباس محمدصالحى به  عنوان رییس شــوراى شهر و 
محمدرضا شــیخى به عنوان نایب رئیس  شوراى شهر 

داران انتخاب شدند.
همچنین ابراهیم صادقى دارانى به  عنــوان خزانه دار و 

محمود شیخى به  عنوان منشــى و لیال زمانى به  عنوان 
سخنگوى شوراى شهر داران معرفى شدند.

همچنین اعضاى شوراى شهر بر ابقاى احمد محسنى، 
شهردار فعلى شهر داران رأى مثبت دادند تا وى بار دیگر 
براى یک دوره چهار ساله، سکان مدیریت شهرى داران 

را بر عهده داشته باشد.

ابقاى رحیم جافرى در ســمت شهردار 
شهرضا 

رئیس پنجمین دوره شوراى اســالمى شهر شهرضا، از 
ابقاى رحیم جافرى در سمت شهردار این شهر خبر داد.

مهدى صالح پور اظهارداشت: منتخبین مردم در پنجمین 
دوره شوراى اسالمى شهر شــهرضا در نخستین جلسه 
خود با دستور کار تعیین شهردار آینده این شهر، با اکثریت 
نسبى آرا، با ابقاى رحیم جافرى در سمت شهردار شهرضا 

موافقت کردند.

انتخاب هیئت رئیســه شــوراى شهر 
ورنامخواست و سده لنجان 

با رأى اعضاى شــوراى اسالمى شهر ســده لنجان و 
ورنامخواست، هیئت رئیسه این شوراها براى یک دوره 

یک ساله انتخاب شدند.
در پایان مراسم تحلیف اعضاى پنجمین دوره شوراهاى 
اسالمى شهرورنامخواست، طاهره کرمى به عنوان رئیس 

پنجمین دوره شوراى اسالمى ورنامخواست، فرهاد شیرى 
نایب رئیس، تقى کاظمى به عنوان خزانه دار، حســین 
فرهمند نژاد  به عنوان منشى اول و  حسین خاشعى منشى 
دوم پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر ورنامخواست 

انتخاب شدند.
همچنین در سده لنجان، حمید رضا ادیبى به عنوان رئیس 
پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر سده لنجان و مجتبى 
ادیبى،  نایب رئیس و خزانه دار پنجمین دوره شــوراى 

اسالمى شهر سده لنجان انتخاب شدند.

«همراه گورکانى» سرپرست شهردارى 
زرین شهر شد

منتخبین مردم در پنجمین دوره شوراى اسالمى زرین 
شهر، با اکثریت نسبى آرا،« همراه گورکانى» را به عنوان 

سرپرست شهردارى زرین شهر انتخاب کردند.
همراه گورکانى که با سمت معاون ادارى و مالى شهردارى 
زرین شهر در این مجموعه مشغول به فعالیت بود تا زمان 
انتخاب شهردار زرین شهر به عنوان سرپرست شهردارى 

این شهر فعالیت مى کند.

 انتخاب هیئت رییسه شوراى شهر زاینده رود
با رأى اعضاى شوراى اسالمى شهر زاینده رود ، هیئت 
رییســه این شــورا براى یک دوره یک ســاله انتخاب 
شــدند و عبدالعلى قاســمى به عنوان رئیس پنجمین 

دوره شــوراى اســالمى زاینده رود، محمدمحسنى به 
عنوان نایب رئیس و سخنگو، فریدون کریمى به عنوان 
خزانه دار، حســن موذنى به عنوان منشى اول و منصور 
مؤذنى به عنوان منشــى دوم و نماینده شوراى اسالمى 
شهر زاینده رود در شوراى شهرســتان لنجان انتخاب

 شد.

«اردشــیر محمدى» در سمت شهردار 
باغبادران ابقا شد

منتخبین مردم در پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر 
باغبادران «اردشــیر محمدى»را در ســمت شــهردار 

باغبادران ابقا کردند.

«پیرمرادیان» رئیس شوراى شهرسمیرم 
شد

محمدابراهیم پیرمردیان با رأى اعضاى شوراى اسالمى 
شهر سمیرم به عنوان رئیس شوراى شهر در دوره پنجم 

انتخاب شد.
روح ا... شهبازى، عضو شوراى اســالمى شهر سمیرم 
اظهار داشت: حسن شــهبازى نیز نایب رئیس شوراى 

شهر سمیرم شد.
وى افــزود: کورش صابــرى نیز به عنوان سرپرســت 

شهردارى سمیرم منصوب شد.

شهردار نجف آباد ابقا شد
شوراى اسالمى شــهر نجف آباد راى به ابقاى شهردار 

کنونى این شهر داد.
مسعود منتظرى با راى اکثر اعضاى شوراى اسالمى به 

عنوان شهردارشهرنجف آبادبرگزیده شد.

انتخابات هیئت رئیسه شوراى شهر درچه 
در انتخابات هیئت رئیسه شوراى شــهر درچه، مهدى 
ابراهیمى به عنوان رئیس شورا، اکبر جزینى به عنوان نایب 
رئیس شورا، بهرام امینى به عنوان منشى و کبرى محمدى 

به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.

«جاللى»رئیس شوراى کوشک شد
محمدباقر جاللى به عنوان رئیس شوراى اسالمى شهر 
کوشک انتخاب شــد. همچنین رمضانعلى فرهادى به 
عنوان نایب رئیس شــورا، حجــت ا... مهرابى به عنوان 
منشى شورا و محســن فرهادى به عنوان خزانه دار شورا 

معرفى شدند.

انتخاب«جدیدى»به عنوان رئیس شوراى 
شهر رزوه

درانتخاباب شوراى شهر رزوه، حسین جدیدى به عنوان 
رئیس شورا، غالمرضا على محمدى نایب رئیس، سمیه 
صالحى خزانه دار و مجتبى محمدى و صفدر اسالمى به 

عنوان منشى شوراى شهر انتخاب شدند.

انتخاب روســاى شــوراهاى شــهر 
فریدونشهر و برف انبار

احمدرضا اصالنى به عنوان رئیس شوراى شهر و بهنام 
رضایى به عنوان نائب رئیس شوراى شهر فریدون شهر 
و بهنام رضایى به عنوان رئیس شــوراى شهر برف انبار 

انتخاب شدند.

معرفى هیئت رئیسه شوراى شهر افوس
هیئت رئیسه شوراى اسالمى شهر افوس مشخص شد و 
احمد برهانى به عنوان رئیس شورا، هوشمند حاجى بنده 
نایب رئیس، حشمت شاهسوندى خزانه دار، داوود موسوى 

و على کیخایى به عنوان منشى انتخاب شدند.

«مرتضایى»رئیس شوراى شهر بویین 
میاندشت شد

در انتخابات هیئت رئیســه شــوراى اســالمى بویین 
میاندشــت، مصطفى مرتضایى به عنوان رئیس شورا، 
نورا... اعالیى نایب رئیس، دوســت محمدى به عنوان 
خزانه دار و مرتضى احمدى و مجتبى دوست محمدى به 

عنوان منشى انتخاب شدند.

« ایــزدى» سرپرســت شــهردارى 
فوالدشهر شد

منتخبین مردم در پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر 
فوالدشهر، با اکثریت نسبى آرا، حسین ایزدى را به عنوان 

سرپرست شهردارى فوالدشهر انتخاب کردند.
حسین ایزدى که با سمت معاون ادارى و مالى شهردارى 
فوالدشهر در این مجموعه مشغول به فعالیت بود تا زمان 
انتخاب شهردار فوالدشهر به عنوان سرپرست شهردارى 

این شهر فعالیت مى کند.

انتخاب رئیس شوراى شهر اردستان
در انتخابات شــوراى شهر ادرســتان، روح ا...جاللى به 
عنوان رئیس شــوراى شــهر و نادر یزدان بخش نایب 
رئیس، علیرضا شریف زاده منشى و منیر عقدایى به عنوان 

خزانه دار انتخاب شدند.

تکلیف رؤساى شوراها و شهرداران 30 شهر استان مشخص شد 

تغییر در زمان جمع  آورى زباله در دولت آباد
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با حضور مسئوالن شهرستان نطنز، چهار پروژه عمرانى 
با اعتبارى بالغ بر 18 میلیارد ریال توسط شهردارى نطنز 

افتتاح و به بهره بردارى رسید.
با حضور نماینده مردم نطنز در مجلس، فرماندار، اعضاى 
شوراى اسالمى شهر نطنز و سایر مسئولین چهار پروژه 
کتابخانه، بازار، هنرسراى قلم و مجموعه پیاده روها با 

اعتبارى بالغ بر 18 میلیارد ریال افتتاح شد.
محسن تجویدى، شهردار نطنز در آیین افتتاح کتابخانه 
امیرالمؤمنین (ع) این شهرگفت: این کتابخانه در مدت 
زمان کمتر از دو سال و با مشارکت ورثه مرحوم بدر تقى 
زاده انصارى در فرهنگسراى کوثر شهردارى ساخته شد 

و به بهره بردارى رسید.
وى تصریح کرد: این کتابخانه با زیر بناى 280 مترمربع 
و اعتبار چهار میلیارد ریال احداث شده است که شامل 
مخزن کتاب، دو ســالن مطالعه، ســایت رایانه، سالن 

مطالعه کودك و نمازخانه است.
شهردار نطنز در مراسم افتتاح هنرسراى قلم نیز با اشاره 
به نیاز شهر نطنز به فضاهاى فرهنگى تأکید کرد: شهر 
نطنز به زیرســاخت هاى فرهنگى متعــددى نیاز دارد 
که در این راســتا نگارخانه اى به مســاحت 130 متر 
مربع در پارك ملت ساخته شد و امروز به بهره بردارى

 رسید.

مشاور مدیرکل دفتر امور روســتایى و شوراهاى استاندارى 
اصفهان گفت: اعضاي جدید شوراها براى انجام هر چه بهتر 
وظایف و مســئولیت هاي خود باید به طور کامل با ضوابط، 

مقررات و حدود مسئولیت خود آشنا شوند.
ســعید انصارى اظهار داشت: شوراهاى اســالمى در نظام 
جمهورى اسالمى ایران به  عنوان یک مقوله مردم ساالرى 
دینى پایه گذارى شده اســت و در قانون نیز به  عنوان یک 

موضوع مهم از آن یاد مى شود.
وى با بیان اینکه برابر قانون اساسى اداره امور کشور بر اساس 
رأى مردم است که یکى از ارکان آن شوراها هستند، افزود: 
شوراها باید این دوره چهار ســاله را طى کنند تا به هدف و 

پایان راهى که توسعه روستاها در همه زمینه ها است به آسانى 
دست پیدا کنند.

وى با اشاره به اینکه اعضاى جدید شوراها براى انجام هر چه 
بهتر وظایف و مسئولیت هاى خود باید به طور کامل با ضوابط، 
مقررات و حدود مسئولیت خود آشنا شوند، تأکید کرد: منتخبان 
دوره پنجم باید با مطالعه قوانین و مقررات شوراها و شرکت 
فعال در جلسات و کارگاه آموزشــى،در راستاى انجام بهتر 
مأموریت ها و وظایف براى آبادانى و پیشرفت منطقه بکوشند.

وى افزود: مى طلبد که اعضاى شوراها اولویت ها را درست 
مشخص کنند تا بودجه ها و اعتبارات در راه صحیح هزینه شود 

و این مستلزم دانستن قوانین شورا و وظایف است.

4 پروژه  عمرانى در نطنز
 افتتاح شد

اعضاى جدید شوراها باید با 
قوانین آشنا باشند

شهردار زاینده رود 
هم مشخص شد

 با راى اکثریت اعضاى دوره پنجم شوراى اسالمى شهر 
زاینده رود، ابوالفضل توکلى ازبین 14گزینه به سمت 

شهردار این شهر برگزیده شد.

تهرانى شهردار سین شد
با راى اکثریت اعضاى شـوراى شـهر، محمـد تهرانى 

شهردار سین شد.
با راى اکثریت اعضاى دوره پنجم شوراى اسالمى شهر 
سین، محمد تهرانى به عنوان شهردار شهر سین انتخاب 
شد. محمد تهرانى معاون شهرسازى شهر دستگرد، به 

عنوان شهردار سین انتخاب شد.
پیش از این ابوالفضل توکلى به مدت دو سال و سه ماه 

شهردار شهر سین بود..

سفیدشهر میزبان 
شهداى مدافع حرم

سخنگوى شوراى شهر سفیدشهر گفت: دوتن از افاغنه 
ساکن شهر سفیدشـهر که براى دفاع از حرم به نبرد با 
داعش رفته بودند به شهادت رسیدند و به زودى در سفید 

شهر تشییع مى شوند.
محمدعلى رحیمى اظهارداشـت: این دو جوان افغانى 
محمد احمدى و فرهاد حسینى هستند که براى دفاع از 
حرم حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) به شهادت 
رسیدند و با درخواست خانواده شان که ساکن سفید شهر 

هستند در این شهر تشییع مى شوند.
وى به برنامه ریزى براى مراسم تشییع اشاره کرد وگفت: 
با درخواست خانواده این دو شهید بزرگوار کارهاى ادارى 
براى تشییع و تدفین این عزیزان در گلزار شهداى سفید 
شـهر در حال انجام است تا این شـهر به یمن قدم این 
عزیزان حال و هواى حرم  حضرت زینب (س) را بگیرد.

شهبازى شهردار 
دولت آباد شد 

الهام داورى، عضو پنجمین دوره شـوراى شـهر دولت 
آباد گفـت: راى گیرى در خصوص انتخاب شـهردار از 
یک لیست شش نفره صورت گرفت که در نهایت حمید 
شهبازى با بیشـترین امتیاز و پنج راى مثبت به عنوان 

شهردار شهردار دولت آباد انتخاب شد.
وى افـزود: طى بررسـى هاى صـورت گرفته توسـط 
منتخبان شوراى اسـالمى شـهر دولت آباد در سه ماه 
گذشته و مصاحبه هاى صورت گرفته با 17 نامزد (هفت 
نفـر بومى و 10 نفـر غیر بومـى) در خصـوص انتخاب 
شهردار بر اساس معیارهاى امتیازبندى شده؛ در مرحله 
اول شش نفر و در مرحله دوم چهار نفر از لیست نهایى 
حذف شـدند، در میان هفـت نفر باقى مانده در لیسـت 
اصلى، محمد زارعان شـهردار دوره هاى قبل به دلیل 
حمایت از نامزدهـاى جوان از حضور در لیسـت نهایى 

انصراف داد.
داورى دولـت آبادى افـزود: به این ترتیـب راى گیرى 
در خصوص انتخاب شـهردار از یک لیست شش نفره 
(سه گزینه بومى و سه گزینه غیر بومى) صورت گرفت 
که در نهایت حمید شهبازى، شهردار سابق شهر هرند 
با بیشـترین امتیاز و پنج راى مثبت به عنوان شـهردار 

شهردار دولت آباد انتخاب شد.

افتتاح و بهره بردارى از 200 
طرح عمرانى درشاهین شهر

شهردارشـاهین شـهرگفت: 200 طـرح کوچـک و 
بزرگ عمران شـهرى در 26 ماه اخیر در شاهین شـهر 

بهره بردارى شده است.
حسین امیرى افزود: این طرح ها در این مدت با حضور 
معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع و پشـتیبانى نیروهاى 
مسلح، استاندار و معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
اصفهان افتتاح شـدند که  نشـان  تـالش، همکارى و 
همفکرى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بوده است.

وى اظهار داشـت: با وجود موانع و مشکالت نقدینگى 
در شهردارى شاهین شـهر، اعتبارى بالغ بر سه هزار و 
600میلیارد ریال براى تأمین طرح هاى  شهرى جذب 

شده است. 

منظریه که تا همین چند سال گذشته، روستایى در بخش روى خط
مرکزى شهرستان شــهرضا بود، در تقسیمات کشورى 
جدید به شهرى ارتقا یافت که با 10 هزار شهروند، حاال 

پرجمعیت ترین شهر شهرضا است.
مدیریت شهرى منظریه در 16 ســال گذشته تغییرات 
زیادى را در کالبد و توسعه شهرى آن ایفاکرد تا با استفاده 
از ظرفیت هاى جغرافیایى و میــراث تاریخى آن مانند 
مقبره بابا پیر، ارگ رکن آبــاد و چند ارگ تاریخى دیگر 
که قدمت آنها به حدود هزار ســال پیش برمى گردد، به 
درآمدزایى از گردشگرى و توسعه صنعتى بسیار امیدوار 

باشد.
گفتگویى را با على مرتضوى، شهردار منظریه انجام داده 

ایم که مشروح آن را در ادامه مى خوانید:
درباره وضعیت جغرافیایى و فرهنگى 
شهر منظریه برایمان سخن بگویید.

شــهر منظریه در حدود پنج کیلومترى جنوب شــرق 
شــهرضا و بین جاده شــریانى اصفهان- شــیراز قرار 

گرفته است.
این شهر بر اســاس آخرین سرشــمارى، 10 هزارنفر 
جمعیت دارد و از گذشته دامدارى و کشاورزى از مشاغل 
سنتى مردم این منطقه محسوب مى شود، اما امروز شاهد 
حضور جمعیت فرهنگى قابل توجهى در منظریه هستیم 
که در ادارات و دوایر دولتى فرهنگى و آموزشى حضور 

ملموس دارند.
منظریه با تصویب هیات دولت در ســال1380 به شهر 
تبدیل شد، اما 12 سال پس از ارتقاى آن، یعنى از ابتداى 
سال 1392 و آغاز به کار شوراى اسالمى شهر چهارم، 

بنده مسئولیت خدمت در آن را برعهده گرفتم.
باتوجه به تازه تاســیس بودن این 
شــهر، در این مدت با چه معضالت 
ساختارى و زیربنایى مواجه بودید؟

نه تنها منظریه، بلکه مشــکل شــهرهاى کوچک در 
ســال هاى اخیــر، رکــود نســبى حاکم بر ســاخت 
و ســازها، و غیردولتى و عمومى بــودن نهاد خدماتى 
شهردارى هاســت. بــه هرحــال اینگونه شــهرها با 
کمبــود منابع درآمدى دســت وپنجه نــرم مى کنند و 
باید به فکــر کســب درآمد از منابــع نویــن و پایدار

 باشند.
مدیران شــهرهاى کوچک اگر تنها بــه فکر دریافت 
عوارض و انجام پروژه هاى عمرانى براساس آن باشند، 
قطعا موفق نخواهندبود. براى مثال درآمد شــهردارى 
منظریه از عوارض ساخت و ســاز یا کسب و کار، کمتر 
از50 میلیون تومان در سال اســت. درحالى که همین 
مبلغ صرف حقوق ماهانه پرسنل شــهردارى مى شود 
که این میزان، غیــر از مخارج حوزه خدمات شــهرى 

است.

از آنجاکه موقعیــت مکانى منظریه 
براى افزایش درآمدها مناسب به نظر 
مى رسد، چه برنامه ها و طرح هایى را 
براى توسعه درآمدهاى شهردارى در 

نظرداشتید؟
خوشبختانه با توجه موقعیت مکانى منظریه، مى توان از 
حریم شهر براى درآمدزایى بیشتر استفاده کرد. چون این 
شهر در مجاورت یکى از جاده هاى اصلى کشور قرار دارد.

از سال 92، شهردارى با تشــکیل و همراهى گروهى از 
مشــاوران، تالش کرد تا راه هاى کسب درآمد از حریم 
شهر را بررسى و احصا کند و در همین راستا طى روزهاى 
گذشته، شــهردارى منظریه براى ساخت یک مجتمع 

رفاهى بین جاده اى در مساحت 30 جریب، مجوزهاى 
الزم را دریافت کرد.

با اســتفاده از این ایده، هم اکنون شــهردارى در حال 
احداث و تکمیل نهایى مجموعه اى در 10 هزار مترمربع 
با کاربرى هاى گوناگون اســت که در روزهاى شنبه تا 
چهارشنبه به عنوان باغ بانوان، دو روز آخر هفته به صورت 
باغ-رستوران و در ایام تعطیالت نوروزى، براى اسکان 
مســافران تحت عنوان مرکز بوم گردى استفاده خواهد 
شد. امیدوارم ساخت و تجهیز این مجموعه تا پایان کار 

شوراى فعلى به پایان برسد.
سومین طرح، ایجاد شهرك صنایع کارگاهى به مساحت 
100 هکتار اســت که تملک این زمین از ســال 94 با 

مجوز اداره کل راه و شهرسازى آغاز شد تا مجموعه اى 
کارگاهى براى صنایع کوچک و متوسط در چهار فاز25 

هکتارى احداث شود.
در حال حاضر، فاز اول این مجتمع تملک، و با استقبال 
صنایع، تاکنون40 مجوز ســاخت کارگاه در آن صادر 

شده است.
 این مجتمع کارگاهى، کاربرى هاى مختلفى چون انبار، 
تمرکز مشاغل نیمه مزاحم، کارگاه هاى کوچک و نیمه 
کوچک و واحدهاى صنعتى متوسط را در قطعات 128 
مترى تا 30 هزارمترى در برمى گیرد. با توسعه فازهاى 
بعدى این شهرك کارگاهى که در مجاورت جاده اصلى 
شمال- جنوب قراردارد، یک منبع درآمدى پایدار براى 

شهردارى ایجادخواهدشد و اشتغال مولد منطقه را نیز به 
دنبال خواهد آورد.

شــهردارى منظریه بــا انجام این
 طرح ها به هدف خود از ایجاد درآمد 

پایدار رسیده است؟
فــروش زمیــن و ماننــد آن یــا احــداث کارخانه، 
ایجــاد  پایــدار  درآمــد  شــهردارى ها  بــراى 

نمى کند.
در شــهر منظریه با احداث شــهرك صنعتى، به ســه 
صورت مبالغى نصیب شهردارى مى شود: ابتدا واگذارى 
زمین هاى شهرك، دوم عوارض ساخت و صدور پروانه 
و نقل و انتقال، و در مرحله سوم نیز عوارض کسب و کار 
خواهد بود. هرچند مرحله اول به زودى به پایان مى رسد 
اما دو مرحله بعدى مى تواند به صورت دایم ادامه پیداکند.
منبع دیگر درآمد شهردارى، مجتمع رفاهى بین جاده اى 
است. از آنجا که شــهردارى قصد تصدى گرى و فربه 
کردن بدنه خود را مطابق با سیاست هاى اصل 44 ندارد، 
بنا را بر مشارکت بخش خصوصى به دو صورت واگذارى 
کلى یا قراردادهاىBTO (احداث، انتقال، بهره بردارى) 
گذاشته اســت. حتى در صورت واگذارى زمین از سوى 
شــهردارى، چنین فعالیت هایى مى تواند در درازمدت، 
درآمد پایدار از محل عوارض و مالیات تولید و کسب وکار 

براى شهردارى به ارمغان بیاورد.

شهردار منظریه مطرح کرد:

فروش زمین به درآمد پایدار 
شهردارى ها کمک نمى کند

هم اکنون شهردارى 
منظریه در حال احداث و 
تکمیل نهایى مجموعه اى 
در 10 هزار مترمربع 
با کاربرى هاى گوناگون 
است که در روزهاى 
شنبه تا چهارشنبه به 
عنوان باغ بانوان، دو 

روز آخر هفته به صورت 
باغ-رستوران و در ایام 
تعطیالت نوروزى، براى 
اسکان مسافران تحت 
عنوان مرکز بوم گردى 
استفاده خواهد شد

  شهردار زواره گفت: در سال 95 ردیف اعتبار تملک دارایى 
معادل 270 میلیون ریال بود که بیش از 120 میلیون تحقق 
پیدا نکرد و در پایان سال 95 با وصول اعتبار تملک دارایى، 

ساخت دیواره استخر زواره آغاز شد.
مرتضى صادقى اظهارداشت: 35 هکتار از بافت فرسوده 

شهر زواره در هفته گذشته ثبت  شد.
وى افزود: کلیه ساخت  و ســازها در این محدوده شامل 
تسهیالت 300 میلیون ریالى مى شود و در دریافت پروانه 

ساختمان از تخفیف 50 درصدى بهره مند مى شود.
شــهردار زواره با اشــاره به مدیریت اجرایى استخر زواره 

از ســال 1390 توســط 
شــهردارى گفت: در سال 
1390 فنداســیون استخر 
اجرا شد و ســال 92 اعتبار 
400 میلیونــى براى ادامه 
ساخت استخر گذاشته شد 
که نزدیک بــه 90 درصد 

وصولى داشت.
وى در ادامه خاطرنشــان 
کــرد: در پایان ســال 93 
اعتبــار 100 میلیونــى 
اختصاص یافت و در سال 
94 پوشــش سقف استخر 

زواره اجرا شد.
شهردار زواره با اشاره به اینکه در سال 96 مبلغ 450 میلیون 
تومان اعتبار بــراى این طرح تخصیــص یافت، گفت: 
اعتبارى که در سال جدید تخصیص یافته بود 450 میلیون 
تومان از بودجه نفت بود ولى در حال حاضر با تغییر ردیف 
اعتبار استخر زواره 106 میلیون تومان از ردیف نفت و 344 

میلیون تومان از مسیر اعتبار استانى اختصاص یافته است.
وى افزود: استخر زواره بعد از تخصیص یافتن کامل اعتبار، 
سال 96 جزو پروژه هاى نیمه تمام کشو هست و باالى 70 

درصد تکمیل  شده است.

***
صادقى درباره ایستگاه هواشناســى این شهر نیز عنوان 
کرد: در سال 95 در دیدار با وزیر نیرو درباره تعرفه برق شهر 
زواره پیشنهاد ساخت ایســتگاه هواشناسى داده شد و بعد 
از صحبت با فرماندار اردســتان، مبلغ 100 میلیون تومان 

تخصیص یافت.
وى افزود: بعد از کار کارشناسى اداره هواشناسى، محدوده 
باغ بانوان به مساحت هزار متر مربع جهت ساخت ایستگاه 
اختصاص یافت و شهردارى زواره موظف شد آماده سازى و 

فنس کشى این پروژه را انجام دهد.
شهردار زواره عنوان کرد: 
عملیات نصب دستگاه هاى 
ایستگاه هواشناسى زواره 
تا پایــان مردادماه به اتمام 
رسیده و در هفته دولت به 

بهره بردارى خواهد رسید.
***

وى درباره نیاز مبرم شهر 
زواره به کارخانه آســفالت 
گفت: با احــداث کارخانه 
آســفالت کیفیت آسفالت 
منطقه باال مى رود و هزینه 

آسفالت پایین تر مى آید.
صادقى با شاره به آمادگى 
سرمایه گذار جهت ســاخت کارخانه آسفالت عنوان کرد: 
براى اجراى کارخانه آســفالت موقعیت و زمین مشخص  
شده است و صدور مجوزهاى 13 گانه رو به اتمام است که 

کمیته استعدادیابى موافقت کرده است.
وى افزود: امیدواریم در دوره شوراى پنجم کارخانه آسفالت 
در اولویت باشد و با توجه به حجم فرسودگى آسفالت، یک 
راهکار بسیار مناسب احداث کارخانه است و جهت دریافت 
تسهیالت 3 درصد کارخانه با رئیس سازمان شهردارى ها 

توافق انجام گرفته است.

شهردار زواره خبر داد؛ 

تغییر ردیف بودجه استخر زواره در سال جارى
در ادامه عمیــات احداث میدان کارگرشــهر هرند، 

عملیات جدول گذارى آن آغاز شد.
میدان کارگر واقع در ابتداى بلوار کشاورز و بلوار شهید 
صفار به مساحت شش هزارمتر مربع به شکل بیضى 
مى باشد که براى جدول گذارى این میدان بیش از 

هزار متر جدول بتنى مورد استفاده قرار مى گیرد.
میدان کارگر از پروژه هاى عمرانى مهم شهردارى 
است که مســیر کمربندى را تکمیل کرده و باعث 
مى شود ماشین هاى ســنگین بدون نیاز به عبور از 

داخل شهرهرند،  حرکت کنند.

شــهردار دامنه گفت: براى جبران کم آبى در شهر 
دامنه، به زودى چاه آب آشجرد به شبکه آبرسانى 

دامنه متصل خواهد شد.
حسین خلیلى با بیان این که مشکل کم آبى و افت 
سطح منابع آبى در شــهر دامنه جدى است، اظهار 
داشت: در این شرایط الزم است همه مردم و ساکنان 

این شهر  در مصرف آب صرفه جویى کنند.
شهردار دامنه ادامه داد: تدابیر و پیش بینى الزم در 
این زمینه صورت گرفته و بزودى چاه آب آشجرد 

به دامنه وصل مى شود و حفر چاه آب آهکى نیز در 
دستور کار قرار گرفته است.

وى با بیان این که در حال حاضر براى حل مشکل 
کم آبى؛ آب مورد نیاز شهر دامنه از طریق چاه فضاى 
سبز شــهردارى تامین مى شــود، عنوان کرد:  به 
همین منظور کاهش آبیارى فضاى سبز در دستور 

کار قرار دارد.
خلیلى بر لزوم صرفه جویى و مدیریت مصرف آب 

توسط همه ساکنان به ویژه کشاورزان تاکید کرد.

وى با اشــاره به برنامه ریزى هاى بلند مدت این 
شهرستان افزود: تامین آب شرب پایدار از چشمه 
لنگان فریدونشهر به شهر داران و دامنه توسط دولت 

در دستور کار قرار گرفته است.
خلیلى با بیان این که زیرســاخت هــاى اجراى 
این طرح کالن در حال آماده ســازى است، ابراز 
امیدوارى کرد با مســاعدت مسئوالن و تسریع در 
تصویب و اجراى طرح تامین آب شــرب از منابع 

پایدار، مشکالت آبى این منطقه رفع شود.

تأمین آب مورد نیاز دامنه از طریق چاه فضاى سبز  

جدول گذارى 
میدان کارگر درهرند 

پنــج طــرح عمرانــى وفرهنگــى بــا هزینــه اى 
افــزون بر26میلیــارد ریــال در دهاقــان افتتــاح 

شد.
با حضــور على عطایى، شــهردار دهاقــان و اعضاى 
شوراى اسالمى  شهردوره چهارم، در واپسین روزهاى 
مردادماه طرح هاى عمرانى و فرهنگى شــهردارى به 

بهره بردارى رسید.
اصالح نقطه حادثــه خیز جاده اى و بــر طرف کردن 
نقطه کــور جــاده دهاقان-مبارکه، با ایجــاد میدان 
بزرگ طبیعت در ابتداى این جــاده مواصالتى، هزینه 
هفت میلیارد ریالى را دربرداشــت که بــا احداث این 
میدان ســه هزار متر مربع از جاده نیز آســفالت گرم 

شد.
دو طرح فرهنگى نیز با مشارکت بخش خصوصى و اداره 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى شهرستان 

دهاقان بازگشایى شد. 
احداث سالن پیش سرد کشتارگاه دهاقان که از مصوبات 
جلسه کارگروه بهداشت و ســالمت شهرستان بود که 
در کمتر از یک ماه به بهره بردارى رســید، این سالن 
به مســاحت 36 متر مربع و ظرفیــت 10متر مکعب

 است.
با حضور فرماندار، شهردار ومسئوالن شهرستان دهاقان 
فاز نخست ســالن اجتماعات باغ فردوس نیز با هزینه 

10میلیارد ریال به بهره بردارى رسید. 

افتتاح 5 طرح 
عمرانى و فرهنگى 

در دهاقان
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مجموعه فرهنگى و تفریحى باغ موزه شــهرضا افتتاح 
شد.

رحیم جافرى شهردار شهرضا عنوان کرد: بعد از گذشت 
حدود یک قرن از احداث شــهردارى در شهرضا، عدم 
وجود موزه در این شــهر به عنوان یــک خأل فرهنگى 

احساس مى شد که شهردارى براى رفع آن اقدام کرد.
وى اظهارداشــت: این مجموعه به ســبک باغ هاى 
ایرانى احداث شده و همه اصول معمارى اصیل ایرانى 

– اسالمى در ساختمان و بناى آن رعایت شده است.
شهردار شهرضا، اســتفاده از مصالح ساختمانى سنتى 
و الگوهــاى معمــارى ایرانى را از دیگــر ویژگى هاى 

ساختمانى باغ موزه این شهر برشــمرد. جافرى افزود: 
در این مجموعه فرهنگــى – تاریخى یادمانى از مفاخر 
و دانشمندان و شــهدا و سرداران شــهرضا به نمایش 
گذاشته شده است. شهردار شهرضا بیان داشت: فضاى 
بیرونى آن نیز در بخش هاى مختلف آمفى تئاتر رو باز، 
سوئیت ها و رستوران، محل مناســبى براى پذیرایى از 

شهروندان و میهمانان است.
جافرى گفت: باغ موزه شــهرضا در زمینى به مساحت 
شش هزار و 500 مترمربع و با اختصاص اعتبارى بالغ بر 
هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات شهردارى احداث 

شده است.

عضو شوراى شــهر فالورجان گفت: با توجه به حضور 
یک نفر از اعضاى شــوراى شهر در ســفر حج تمتع، 
تا کنون دربــاره شــهردار آینده هنوز بــه جمع بندى 

نرسیده ایم.
لیال اله دادیان اظهار داشــت: اعضاى شوراى اسالمى 
منتخب دوره پنجم تا کنون با تعداد 15 نفر از نیروهاى 
بومى و غیربومى صحبت کرده و از افراد برنامه خواسته  
شده که 10 نفر در لیست تأیید نهایى قرارگرفته اند که 
یک نفر از آن ها  بومى است؛ ولى تا کنون درباره شهردار 

آینده هنوز به جمع بندى نرسیده ایم.
وى با بیان اینکه توســط اعضاى منتخب شــورا نگاه 

سیاسى  و جناحى در انتخاب شهردار وجود ندارد،  افزود: 
یکى از شاخص هاى انتخاب شهردار داشتن تخصص و 
تجربه و سابقه حضور در شهردارى است که با این نگاه 
از شهرداران بعضى از مناطق اصفهان نیز براى بررسى 

سوابق دعو ت شده است.
وى تصریح کرد: رشد و توسعه هر جامعه باید متناسب 
با به کارگیرى توانایى هاى موجود در آن جامعه بوده که 
یکى از راه هاى تحقق آن، تأمین بستر کالبدى مناسب 
براى حضور فعال افراد و ایجاد فرصت هاى مســاوى 
براى اقشــار مختلف در جابجایى و دسترسى عمومى و 

فضاهاى شهرى است. 

گمانه زنى ها در مورد
 شهردار فالورجان

باغ موزه شهرضا
 افتتاح شد

شهردار دولت آباد پاداش 
خود را برگرداند

کمالى، رئیس دوره چهارم شــوراى شهر دولت آباد 
گفت: شهردار دولت آباد انسانى مقید قوانین و مقررات 
بود به طورى که حاضر نشــد پاداشى را که اعضاى 
شوراى شهر براى وى در نظر گرفته بودند را بپذیرد و 

آن را به اعضا برگشت داد.
وى افزود : اختــالف نظر و زیــاده خواهى برخى از 
اعضاى شورا باعث شد تا آخرین جلسه شورا با نزاع 
و دلخورى شــهردار و دیگر اعضاى شوراى شهر به 

پایان برسد.
وى با اشــاره به مصوبــات لوایح ارســالى از طرف 
شــهردارى دولت آباد اظهار داشــت: به دلیل پایان 
کار دوره چهارم شــوراى شــهر در اول شهریور ماه 
کلیه تصمیمات و اعمال قانون دربــاره لوایح و نامه 
هاى ارسالى از طرف شــهردارى و دیگر ارگان ها را 

با اکثریت آرا به شوراى دوره پنجم واگذار کرده ایم.
کمالى خاطرنشان کرد: اختالف نظر و زیاده خواهى 
دو سال اخیر برخى از منتخبین مردم در دوره چهارم 
باعث شد تا عملکردهاى این دوره نمود پیدا نکند و در 
حالى به کار خود پایان دهد که مردم از آن ها ناراضى 
و پاسخ مناسبى به انتظارهاى به حق مردم داده نشود.

با مشاغل مزاحم برخورد 
قانونى مى شود

مدیر امور حقوقى شــهردارى اصفهان با اشــاره به 
ایجاد مشکالت بهداشتى و زیست محیطى مشاغل 
مزاحم براى شــهروندان، گفت: برخــورد قانونى با 
مشــاغل مزاحم طبق ماده 55 قانون شهردارى ها 

انجام مى شود.
مســعود حیــدرى اظهارداشــت: مــاده 55 قانون 
شهردارى ها از مشــاغلى که مشکالت بهداشتى و 
زیست محیطى براى شهر و شــهروندان ایجاد مى 
کنند، به عنوان مشاغل مزاحم یاد مى کند و شهردارى 
طبق این قانون مکلف است به صاحبان این مشاغل 
اعالم کند که ظرف مهلت مقرر نسبت به جایه جایى 

محل فعالیت خود اقدام کنند.
وى افزود: چنانچه صاحبان این نوع مشاغل نسبت 
به اخطارهاى اعالم شده از سوى شهردارى مقاومت 
کردند، شهردارى مى تواند نسبت به تعطیل کردن آن 

محل اقدام کند.
مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان گفت: چنانچه 
پس از انجام این اقدام، شــاکى وجود داشــته باشد، 
مى تواند تا مدت 10 روز شکایت خود را اعالم کند تا 
در کمیسیون سه نفره اى که اعضاى آن به انتخاب 
شوراى اسالمى شهر است، موضوع بررسى شود؛ البته 
چنانچه تصمیم بر تعطیلى واحد صنفى مزاحم قطعى 
شد، متصدى باید سریعتر نسبت به جابه جایى محل 

فعالیت خود اقدام کند.

37 طرح عمرانى در
 نوش آباد اجرا شد

شــهردار نوش آباد از اجراى 37 طرح عمرانى با 25 
میلیارد ریال اعتبار در طول فعالیت چهارساله شوراى 

شهر نوش آباد خبر داد.
على اصغر شقایقى اظهار داشت: شهردارى نوش آباد 
براى اجراى این طرح ها بالغ بــر 25 میلیارد ریال از 

محل اعتبارات شهردارى ها هزینه کرده است.
شــهردار نوش آباد افزود: عملیات احداث بلوار نوش 
آباد –کاشان، بلوارسازى داخل شهرى، فضاى سبز 
شهرى، احداث بوســتان هاى مختلف در محالت، 
مرمت بناهاى تاریخى به ویژه عملیات هاى کاوش 
در شــهر زیرزمینى، از جمله فعالیت هاى شهردارى 

نوش آباد در چهار سال اخیر بوده است.
وى با اشــاره به آغاز عملیات اجرایى چهار بوستان 
بزرگ شهر از حدود دو سال قبل گفت: بوستان هاى 
نرگس، ساحلى، مریم و شقایق، چهار بوستانى است 
که با اعتبــار 15 میلیارد ریال اجرایى شــده و آماده 

بهره بردارى است.
شــقایقى افزود: توجه به بحث فضاى ســبز شهر و 
بوستان ها در شــهرهاى کویرى از اهمیت خاصى 
برخوردار اســت، بر همین اســاس اجراى پارك و 
بوســتان هاى شــهرى از اولویت هــاى کارى 
شــورا و شــهردارى نوش آباد در دوره چهارم بوده

 است.

روى خط

معاون عمرانى شهردارى زرین شهر گفت: آرام سازى 
ترافیک، مجموعه اى از استراتژى هایى است که توسط 
برنامه ریزان شــهرى و مهندســان ترافیک به منظور 
کاهش ســرعت ترافیــک باتعریف عام اســتفاده مى 
شود و نتیجه مســتقیم این امر افزایش ایمنى ترافیک

 است.
دهقان تصریح کرد: اصالح هندسى نقاط حادثه خیز و 
خطرساز و همچنین شناسایى آن ها از دیگر نکات مهمى 
است که مى تواند سهم راه ها را در تصادفات جاده اى 
کاهش دهد؛ از سوى دیگر ایجاد روگذرها و زیرگذرها 
و همچنین دوربرگردان هایى که متناسب با جاده باشند 
مى توانند در کاهش تصادفات جاده اى و شهرى موثر

 باشند.
وى خاطرنشــان کــرد: یکــى از راه هــاى اصلى در 
جهت ایمن ســازى و افزایش ســطح ایمنى در معابر 
آرام سازى است که امروزه در بســیارى از کشورهاى 
جهــان، تــالش هــاى گســترده اى در امرکنترل و 
کاهش ســرعت و حجم وســایل نقلیه در حال انجام

 است.
دهقان با اشاره به لزوم آرام ســازى ترافیک شهرى با 
مشارکت مردم بجاى افزایش سرعتکاه ها، اظهارداشت: 
خوشبختانه در سال هاى گذشــته اقدامات ارزشمندى 
از سوى شــهردارى زرین شــهر براى مناسب سازى 
معابر صورت گرفته اســت و نصب تابلوهاى راهنمایى 
و رانندگى، خط کشــى عابر پیاده و نصب سرعت گیر 
از فاکتورهایى اســت که در طرح آرام ســازى ترافیک 
و ایمن ســازى معابر شــهرى گنجانده شــده است 
اجراى طــرح آرام ســازى ترافیک با انجــام اقدامات 
فرهنگى وآموزشــى، به جــاى نصب ســرعتکاه ها 
مى تواند بســیارى از مشــکالت ترافیکى شــهر رفع

 کند.
وى یاداور شــد: در حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرى 
شــهردارى زرین شــهر اقدام به انجــام مطالعات و 
طراحــى  کمربندى شــمال شــرق و شــمال غرب 

زرین شــهر،  مطالعــات و طراحى محورزرین شــهر، 
سفید دشــت، تقاطع غیر همســطح ورودى شهرك 
حمل ونقل زرین شــهر، احداث میدان شهید ملکى و 
محوراتصال آن به محور شــهرکرد- اصفهان، احداث 
میدان پردیــس، احداث فــاز دوم خیابــان 25 مترى 
قلعه قاســم، احداث ادامه خیابان فردوســى، توسعه و 
آسفالت معابر اصلى و فرعى شــهر نمود تا تسهیل در 
عبورومرور وســایط نقلیه در این شــهر به خوبى رقم

 بخورد .
معاون عمرانى شــهردارى زرین شــهر با اشــاره به 

تردد بیــش از دو هزار کامیون در 12 ســاعت کارى از 
بلوار عالمه طباطبایى زرین شــهر، متذکر شــد: یکى 
از مشــکالت و آســیب هایى که ورود ماشــین هاى 
ســنگین به شــهر ایجاد مى کنند، بروز ترافیک، ایجاد 
ســر و صداهاى گوش خراش و نا بــه هنجار، تخریب 
محیط زیست، ایجاد آلودگى و در نتیجه سلب آرامش و 
آسایش شهروندان است بنابر این احداث این کمربندى 
مى تواند مشــکالت متعدد تردد خودروهاى ســنگین 
را مرتفع ســاخته و ایمنى بیشــتر را براى مســافران

 رقم بزند.

وى تصریح کــرد: باتوجه بــه اجراى زیرســاخت ها 
و طرح هاى توســعه شــهرى طى ســالهاى اخیر و با 
وجود مشــکالت مهمى از قبیل میــزان ترافیک باال، 
عبور و مرور وسایل نقلیه ســنگین از محورهاى اصلى 
زرین شــهر، افزایش تصادفات، کاهش سطح خدمات 
معابر شــهرى و بروز آلودگى هوا درشــهر، شهردارى 
زرین شــهر بایــد احداث کمربنــدى از بلــوار توحید 
زرین شــهر به ســمت میدان وحدت ورنامخواست به 
طول بیش از چهار کیلومتر را در دســتور کار خود قرار

 دهد.

معاون عمرانى شهردارى زرین شهر مطرح کرد؛

آرام سازى ترافیک بجاى افزایش سرعت گیرها

شهر جوزدان درهشت کیلومترى جنوب شرقى نجف آباد 
واقع شده و از جنوب شرق به شهر جدید فوالد شهر و از 
غرب به زمین هاى کشاورزى و شهرك صنعتى نجف آباد 
(جوزدان) و جنوب به تپه ها و کوهاى امتداد یافته رشته 

کوه هاى زاگرس موسوم به کوه پنجى مشرف مى شود.
براى اطالع از فعالیت هاى انجام شده و در حال اجراى 
شهردارى جوزدان، گفتگویى باکیخسرو ایرجى،شهردار 

جوزدان انجام شده که مشروح آن در ادامه آمده است.
جمعیت شهر جوزدان چقدر است؟
این شهر در حدود هفت هزار و 500 نفر جمعیت دارد.

بافت جمعیتى شهر جوزدان متشکل 
از چه ساختار جمعیتى است؟

بیشتر مردمان شهر جوزدان در حرفه کشاورزى مشغول 
فعالیت هســتند و به واقع بیشتر به ســاختار روستا شهر 

نزدیک است.
جــوزدان در چــه زمانى به شــهر 

تبدیل شده است؟
سال 1386 مصوب شده است و در اوایل تابستان 1387 

شهردارى آن رسماً افتتاح و آغاز به کارکرد.
اهم اقدامات فرهنگــِى متمرکز بر 
بخش هاى غیر عمرانى شــهردارى 

جوزدان کدامند؟
اصالح و ســازمان دهى ســاختار ادارى، پیاده سازى و 
راه اندازى طرح خودکارســازى ادارى و اجراى شــبکه 
موردنیــاز، آموزش هاى الزم بــه کادر ادارى، ضوابط و 
مقررات در سیستم شهردارى، پیگیرى براى تهیه و ابالغ 
طرح حریم و طرح جامع شــهر، اجراى طرح نیازسنجى 
و رضایت سنجى از شــهروندان و تهیه برنامه راهبردى 
10 ساله یا همان چشم انداز شــهردارى جوزدان 1404، 
تجهیز و راه اندازى کتابخانه شهروند شهردارى، ارتقاى 
درجه شهردارى از درجه یک به 2، تهیه و تنظیم آیین نامه 
درآمدى شهردارى، افزایش سرانه درآمدى شهردارى که 
در سال 92 حدود 140 هزار تومان بود و در حال حاضر به 

مبلغ 300 هزارتومان افزایش یافته است.
چه اقدامات عمرانــى قابل توجهى 
توسط شــهردارى جوزدان انجام 

شده است؟
ازجمله ایــن اقدامات، انجــام مطالعــات و تهیه طرح 
جمع آورى و هدایت آب هاى سطحى در راستاى مدیریت 
بحران، انجام مطالعات و تهیه طرح آب رسانى و جداسازى 

آب فضاى سبز از آب شرب شهر باتوجه به شعار اقتصاد 
مقاومتى، تشکیل کمیته فرهنگ شهروندى در راستاى 
ارتقاى فرهنگ شهروندى به خصوص از طریق برگزارى 
همایش هایى مانند پیاده روى، جشــن ها و مراسم هاى 
مذهبى و دوره هاى آموزشى، اجراى طرح هاى آموزشى 
خانوارهاى شهر توسط رابطینى که به شهردارى کمک 
کرده اند و بیشــتر از همکارى بانوان درزمینه تشــکیل 
کالس هاى بهداشــت فردى به صورت خود مراقبتى، 
ایمنى، آتش نشانى بهره برده ایم، اجراى طرح تفکیک از 
مبدأ پسماند و راه اندازى ایستگاه تحویل پسماند خشک، 

توسعه فضاى سبز شهرى بوده است.
دیگر اقدامات انجام شده شامل: افزایش سرانه فضاى سبز 
که در ســال 1392 حدود 9 مترمربع بود و در سال 95 به 
17 مترمربع افزایش یافته است، تهیه طرح هاى عمرانى، 
شهرسازى و ترافیکى براى پارك ها و بوستان هاى شهر 
مانند طرح میدان دفاع مقدس و دسترسى هاى آن، طرح 
ساماندهى ورودى و خروجى شهر از سمت نجف آباد، طرح 
ساماندهى بلوار امام خمینى (ره)، طرح ساماندهى بلوار 
ورودى شهر از سمت فوالدشهر به نام بلوار خلیج فارس، 
طرح میدان محل اتصال بلوار خلیج فــارس و جاده اى 

که به سمت شهر گلدشــت مى رود، طرح پل ها و میدان 
فردوسى بر روى کانال آب نکو آباد، طرح تقاطع و زیرگذر 
ورودى شهر از سمت فوالدشهر، طرح زیرگذر و جاده هاى 
دسترسى شهداى گمنام به نام نورالشهدا، طرح پارك هاى 
الله، پارك هاى محله اى، بوستان بهشت رضا(ع)، طرح 
غســالخانه معراج، جدول گذارى، کانیو گذارى، احداث 
مسیر هدایت آب هاى سطحى و کانال کشى هاى متعدد 

به طول سه هزار و 600 متر مى باشد.
■■■

شهردارى جوزدان همچنین زیرســازى و آسفالت 87 
هزارمترمربع از معابر شهر جوزدان را انجام داده است.

 احداث خیابان هاى فردوســى، شــهید باقرى، ساخت 
هزار و 500 مترمربع پیاده رو، احداث سپتینگ در زیرگذر 
ورودى شــهر جهت مدیریت بحران و آب گرفتگى زیر 
پل، ساماندهى و ایمن سازى ورودى و خروجى زیرگذر 
سرداران شهید جوزدان، بازسازى و بهسازى و اجراى آب 
نماى میدان آزادگان، احداث پارکینگ خدمات موتورى 
شــهردارى، احداث ساختمان ایســتگاه آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى و تجهیز آن، احداث و راه اندازى 
ایستگاه توزیع گل و گیاه، زیرســازى خیابان ورزشگاه 

غدیر و همکارى براى اســتقرار اورژانس 115، و ده ها 
طرح کوچک و بزرگ دیگر کــه در قالب جوزدان 1404 

اجرا خواهند شد.
درآمدهاى شــهردارى از چه محلى 

تأمین مى شود؟
بیشتر از طریق درآمدهایى محلى مانند صدور پروانه هاى 
ساخت وساز، عوارض کسب و پیشه، عوارض سوخت و 

ارزش افزوده که البته بسیار ناچیز است.
آیا در اطراف شــهر جوزدان مناطق 

صنعتى نیز وجود دارد؟
اطراف شهر وجود دارد ولى در حریم شهر خیر!

شهر جوزدان درزمینه گردشگرى چه 
پتانسیل هایى دارد؟

شــهر جوزدان چون قدمتى نزدیک به هزار سال دارد از 
بافت تاریخى و باستانى بسیار خوبى برخوردار است، البته 
درست است که عوامل انسانى و طبیعى زیادى همواره این 

بافت را تهدید و تخریب کرده است.
جوزدان؛ کهن دیار جاویدان است و همچنان قسمت هاى 
خوبى همچون مسجد جامع جوزدان، بقعۀ شیخ محمد 
که نزدیک به 850 سال قدمت دارد، خندق قدیمى شهر 
که در کنار مسجد است ولى متأسفانه در وضعیت مناسبى 
قرار دارد، کبوتر خانه اى که به عنوان پایگاه شکار و محل 
تأمین کود حیوانى مورداســتفاده قرار مى گرفته است، 
حمام قدیمى گل چهره، آســتانه مقدس حضرت مریم 
(س)، قنات هاى با ارزش و قدیمى که در حال حاضر در 
معرض خشک شدن قرار دارند و خانه هاى خشت و گلى 

وجود دارد.
**درزمینه حفظ و صیانت از این آثار 

آیا فعالیتى انجام داده اید؟
 باتوجه به کمبود اعتبارات و چــون متولى اصلى میراث 
فرهنگى است و خیلى از مراکز تاریخى مذهبى به صورت 
هیئت امنایى اداره مى شوند، شهردارى نمى تواند بیش از 
این ورود پیدا کند ولى آنچه مسلم است همواره حمایت 

کرده و حمایت خواهیم کرد.
**از مشکالت شــهر و شهردارى 

جوزدان بگویید.
اولین مشــکل ما در زمینه درآمدهاى شهر و شهردارى 
اســت، ما به صورت واقعى از درآمدهاى پایدار مناسبى 
برخوردار نیستیم و شهردارى هاى کوچک مانند ما از این 

موضوع رنج بسیارى مى برند.

درآمد شهردارى از صدور 
پروانه هاى ساخت و ساز است

مســئول روابــط عمومى شــهردارى دولــت آباد 
با اعــالم خبــر تغییــر زمــان جمــع آورى زباله 
هــاى شــهرى گفت: بــا توجــه به کارشناســى 
 هــاى بــه عمــل آمــده، زمــان جمــع  آورى 
زباله  هاى شهرى در دولت آباد، کربکند، زمان آباد و 

محسن آباد به ساعت 10 شب تغییر کرد.
على کیانى یکى از مطالبات امروز مردم شــهر دولت 
آباد را ارائه خدمات بهتر در حوزه خدمات شــهرى و 
رفت و روب معابر اصلى و فرعى شهر دانست و افزود: 
شــهردارى دولت آباد به منظور بهینه کردن خدمات 
شهرى، ساعت برداشــت زباله هاى شهرى را به 10 
شب تغییر داده اســت. وى به ویژگى  هاى این طرح 
اشاره کرد و افزود: کاهش حداکثرى زمان جمع آورى، 
حمل و انتقال به جایگاه دفن زباله و نیز کاهش مصرف 
سوخت، استهالك کمتر ماشین آالت خدمات شهرى و 
نیز جلوگیرى از ایجاد ترافیک سنگین در سطح شهر از 
جمله ویژگى  هاى جمع  آورى زباله در ساعت 10 شب 
خواهد بود. کیانى تصریح کرد: این طرح عالوه بر ایجاد 
نظم و انســجام در مجموعه، باعث افزایش راندمان 
کارى و ارائه خدمات شهرى به شهروندان خواهد شد 
و بهره ورى از نیروى کار و ماشین آالت را نیز افزایش 
مى دهد. به گفته وى، بر اساس برنامه جدید زمان بندى 
جمع آورى زباله هاى شهرى در کربکند روزهاى یک 
شنبه، سه شنبه و پنج شــنبه و در زمان آباد روزهاى 

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه خواهد بود.

شــهردار نجف آباد با اشــاره به آماده کردن مراحل 
مطالعات و اخذ مجوزات پروژه کشــتارگاه صنعتى و 
ســاختمان حمل و نقل پیش از جذب اعتبارات گفت: 
وقتى در رایزنى با دفتر مقام معظم رهبرى از پروژه هاى 
آماده اجرا براى تخصیص اعتبار سوال کردند، دستمان 

پر بود و توانستیم منابع خوبى را جذب کنیم.
مسعود منتظرى با اعالم ورود برخى شهرهاى اطراف 
به فاز اجرایى قطار حومه اى گفت: اگر پشت میزهاى 
مدیریتى نشسته و منتظر رسیدن بودجه باشیم، مطمئنًا 
عقب خواهیم افتاد و مى بایست بسترهاى الزم براى 

دریافت اعتبارات دولتى را فراهم کرد.
■  بودجه نویسى در 5منطقه براى اولین بار

وى اظهار داشــت: در حالى که پیــش از این معموال 
بودجــه مناطق شــهردارى در مرکز تعییــن و ابالغ 
مى شد ولى در دوره اخیر براى اولین بار مناطق پنج گانه 
صاحب بودجه اختصاصى شدند به طورى که با توجه به 
درآمد و نیازهاى خاص هر منطقه، بودجه اى تنظیم و 
مورد استفاده قرار مى گرفت. وى ادامه داد: در این مدت 
هیچ گاه از منابع درآمدى یک منطقه براى مرکز شهر یا 
دیگر مناطق استفاده نکردیم و حتى در بیشتر موارد، از 
اعتبارات جذب شده براى تامین کسرى بودجه مناطق 

نیز استفاده کردیم.

تغییر در زمان جمع  آورى 
زباله در دولت آباد

از منابع درآمدى مناطق 
استفاده نکردیم

شهردار جوزدان:
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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 لرزید و فرار مى کردند، 

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

معاون عمرانى استاندارى اصفهان گفت: پس از رسمیت 
پیدا کردن شوراهاى اســالمى، فرآیند انتخاب شهردار 
از مهمتریــن دغدغه هاى اعضا خواهــد بودوامیدوارم 
در چارچوب قانون و مقررات فرد اصلح انتخاب شــود 
و اعضاى دوره پنجم شــوراهاى اســالمى نسبت به 
دوره هاى قبل زمینه توسعه فعالیت هاى مدیریت شهرى 

را فراهم کنند.
محمد على طرفــه در آئین بهره بــردارى از 27 پروژه 
عمرانى، خدماتــى و فرهنگى شــهردارى چمگردان 
اظهارداشت:با پایان عمر شــوراى دور چهارم، فعالیت 
شــهرداران نیز به پایان خواهد رســیده و خواهد رسید 
و  دوره جدید اغاز خواهد شــد؛ باید توجه داشــت 571 
عضو شــورا براى حضور در  107 شوراى اسالمى شهر 

استان اصفهان انتخاب شدند. وى افزود: با آغاز فعالیت 
شوراهاى اسالمى دور پنجم، با انتخاب شهرادر قبلى و یا 
شهردار جدید و یا سرپرست، دوره گذر را پشت سر بگذارند 
تا استعالم و صدور حکم ها براى شهردارها انجام گیرد 
تا در روزهاى آینــده فعالیت شــهردارانى توانمند را در 

شهرهاى استان اصفهان شاهد باشیم.
وى عنوان کرد: باید توجه داشــت دیدگاه استراتژیک و 
اجراى قانون و مقررات، خدمت رســانى عادالنه، دقیق 
و مســتمرى را به همراه خواهد داشت و خوشبختانه در 
اســتان اصفهان در حوزه عمرانى در چهار سال اخیر در 
حدود 127 هزار پروژه معادل 107 هــزار میلیارد ریال 
اعتبار به بهره بردارى رسیده که سهم شهردارى ها در این 
خصوص 40 درصد و سهم بخش خصوصى 48 درصد و 

بقیه توسط اعتبارات دولتى بوده است.
معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان بیــان کرد: عمده 
فعالیت هاى عمرانى در سطح اســتان اصفهان توسط 
شهردارى ها انجام مى شود و کل اعتباراتى که شهردارى 
ها و سازمان هاى تابعه ســاالنه بر اساس بودجه هاى 
مصوب به آنان ابالغ مى گــردد 60 هزار و 500 میلیارد  

ریال است.
وى خاطرنشان کرد: دولت توجه ویژه اى به حضور مردم 
و سرمایه گذارى بخش خصوصى در فعالیت هاى عمرانى 
دارد و توجه مجموعه شــهردارى چمگردان به استفاده 
از این ظرفیت در اجراى پــروژه هاى عمرانى، خدماتى 
و فرهنگى قابل تقدیر اســت که این مسئله خود نشان 
دهنده همدلى و همراهى اعضاى شوراى اسالمى دور 

چهارم با شهردار است.
طرفه اذعــان کرد: امــروز جایگاهــى کــه در اجراى 
پروژه ها براى بخش خصوصى و شهردارى ها مطرح است 
قابل توجه بوده تاجایى که درحــدود 40درصد پروژه ها با 
اعتبارات بخش خصوصى به بهره بردارى رسید و این مهم 
نشــان دهنده اعتماد بخش خصوصى به دولت، مدیریت 

دولتى و بخش عمرانى استان اصفهان است.
معاون عمرانى استاندارى اصفهان یادآور شد: امسال در 
هفته دولت با برنامه ریزى هاى انجام شده هزار و 655 
پروژه با اعتبارى بالغ بر دوهــزار و 600 میلیارد تومان 
به بهره بردارى خواهد رســید که بازهم سهم مدیریت 
شهرى در این پروژه بالغ بر 40 درصد است که افزایش 

رضایتمندى مردم را به همراه خواهد داشت. 

75 پروژه عمرانــى، فرهنگى و خدماتى با اعتبارى بیــش از 300 میلیارد ریال 
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در شهرســتان فالورجان افتتاح و به بهره 

بردارى رسید.
خیابان مالصدرا به طول هزار و 500 متر مربع و با هزینه اى بیش از 25 میلیارد 
ریال از جمله پروژه هایى بود که با حضور استاندار اصفهان در شهر فالورجان به 

بهره بردارى رسید. 
همچنین با حضور اســتاندار اصفهان در شــهر قهدریجان از توابع شهرستان 
فالورجان، ورزشگاه اختصاصى بانوان در دو طبقه با زیربناى هزار و 600 متر مربع 
و زورخانه پوریاى ولى به مساحت دو هزار و 300 متر مربع با اعتبارى بیش از 35 
میلیارد ریال و سالن ورزشى روستاى کارویه با اعتبارى بیش از هشت میلیارد ریال 

افتتاح و به بهره بردارى رسید.
***

در شهر کلیشاد و سودرجان نیز هشــت پروژه عمرانى و خدماتى از جمله بلوار 

کشاورز، جدول گذارى، روشنایى و آسفالت معابر سطح این شهر با اعتبارى بیش 
از 40 میلیارد ریال افتتاح و به بهره بردارى رسید.

***
کارخانه بازیافت و تولید کود کمپوست شهرستان فالورجان نیز با اعتبارى بیش 

از 70 میلیارد ریال افتتاح و به بهره بردارى رسید.
در ادامه سفر استاندار اصفهان به شهرستان فالورجان چندین پروژه عمرانى ، 
خدماتى و فرهنگى از جمله فرهنگسراى شهدا، ایستگاه آتش نشانى و احداث 

بلوار امیر کبیر با اعتبارى بیش از 44 میلیارد ریال افتتاح و به بهره بردارى رسید.

معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى اصفهان در آئین بهره بردارى از 27 پروژه عمرانى درچمگردان؛

مراسم تقدیر و تشکر و پایان کار اعضاى دوره چهارم شوراى اسالمى شهر درچه در 
باغ شهردارى شهر درچه برگزار شد.

احمد افتخارى با کسب شش رأى توانسـت کرسى ریاست شوراى شهر گلپایگان را 
به مدت یک سال به دست آورد. در همین حال،حسین زاهدى به عنوان نائب رییس، 
حمید نوروزى به عنوان خزانه دار و معصومه قربانى به عنوان منشـى سـال اول دور 

پنجم شوراى شهر گلپایگان انتخاب شدند.
همچنین مسـعود اسـکندرى با هفت رأى و حمید نوروزى با چهار رأى به عنوان دو 

نماینده شوراى شهر گلپایگان به شوراى شهرستان راه پیدا کردند.

على رسول زاده به عنوان رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان برگزیده شد .
پس از راى گیرى اعضاى شوراى شهر کاشان، على رســول زاده به عنوان ریاست 
این شورا و حسینعلى وکیل به عنوان نایب رئیس شوراى شهر کاشان انتخاب شدند.

همچنین مصطفى کردمیل به عنوان منشى اول، علیرضا پورعسگرى منشى دوم و 
مجید شمس به عنوان خزانه دار در این شورا فعالیت خواهند کرد.

ابوالفضل شیخ احمدى به عنوان رئیس شوراى اسالمى شهر نایین برگزیده شد.شیخ 
احمدى با راى اکثریت منتخبان شورا به عنوان رئیس پنجمین دوره شوراى اسالمى 

شهر نایین انتخاب شد.
همچنین على اصغر مختارى زاده به عنوان نایب رئیس شوراى اسالمى شهر نایین 

انتخاب شد.

سرپرست منطقه4 شهردارى کاشان از پایان مراحل آزادسازى بلوار شهداى فین با 
اعتبارى بالغ بر 24 میلیارد ریال خبرداد. 

محمدرضا متشکره بیان داشت: در راســتاى اهمیت اولویت اجراى طرح آزادسازى 
بلوار شــهداى فین با اختصاص 24میلیارد ریال اعتبار آخرین مرحله از اجراى این 

پروژه در حال انجام است.
وى تصریح کرد: این پروژه از لحاظ سهولت عبور مرور و کنترل ترافیک و همچنین 

تصحیح هندسى بلوار حائز اهمیت است.
سرپرست منطقه4 شهردارى کاشان افزود: 24 میلیارد ریال اعتباربراى هزارو622 
متر از باقى مانده آزادسازى بلوار شــهداى فین و با حفظ فضاى سبز موجود در نظر 

گرفته شده است.

تقدیر از شوراى شهر 
دوره چهارم درچه 

رئیس شوراى گلپایگان 
مشخص شد

«رسول زاده» رئیس شوراى شهر 
کاشان شد

شیخ احمدى رئیس شوراى شهر
 نایین شد

اجراى مراحل پایانى آزادسازى
 بلوار شهداى فین 

بهره بردارى از 40درصد پروژه ها 
با اعتبارات شهردارى ها

بهره بردارى از 75پروژه 
عمرانى و خدماتى در فالورجان 

شهردار آران و بیدگل گفت: از میدان نماز شهرستان رونمایى شد.
حسن ستارى اظهار داشــت: براى طراحى و ســاخت این میدان، 40 طرح به واحد 

عمرانى و بهسازى شهردارى تحویل داده شد و در نهایت یک طرح انتخاب شد.
وى افزود: در ساخت این میدان براى اولین بار از سازه شیشه و فلز براى المان وسط 

میدان استفاده شد و هنر سنتى و جدید در کنار هم جلوه زیبایى را ایجاد کرده است.
شهردار آران و بیدگل به میزان اعتبار این طرح اشاره کرد و گفت: این میدان در طول 
مدت یکسال با اجراى زیر سازى، تاسیســات و آسفالت اطراف میدان با اعتبارى در 

حدود پنج میلیارد ریال به بهره بردارى رسید.

رونمایى از میدان نماز
 آران و بیدگل 

انتخاب«مرتضى میالنى نژاد» 
به عنوان رئیس شوراى شهر چادگان 

میالنى نژاد در مراسم تحلیف پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر چادگان با کسب 
اکثریت آرا به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

پس از رأى گیرى از اعضاى پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر چادگان، مرتضى 
میالنى نژاد به عنوان رئیس و غالمرضا لطفى به عنوان نایب رئیس  این شورا انتخاب 

شدند.
همچنین «هدایت ا... نظرى» و «ایرج نجارى» به ترتیب به عنوان منشى هاى اول 
و دوم و «محمد عرب» نیز به عنوان خزانه دار در پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 

چادگان انتخاب شدند.

مرکز پژوهش هاى مجلس اعالم کرد:بررســى وضعیت بازارهاى مالى و 
عملکرد شهردارى ها، در زمینه استقراض از  آنها و تشریح نارسایى هاى وضع 

موجود و ارائه راهبردها و سیاست هاى مناسب است.
دفتر مطالعات اقتصــاد بخش عمومى این مرکز با بیــان این مطلب که در 
کشورما به دلیل رشد شتابان جمعیت شــهرى، افزایش درآمد شهرنشینان 
و واگذارى برخى از وظایف دولت به شــهردارى ها، تقاضــا براى خدمات 
این موسسات پیوسته سیر صعودى دارد، افزود: این درحالى است که منابع 
مالى شــهردارى ها همگام با افزایش وظایف شــهردارى ها و تقاضا براى 

زیرساخت ها و خدمات شهرى، افزایش نمى یابد.
از این رو حرکت شهردارى ها به سمت بازارهاى مالى براى تجهیز منابع مالى 
به منظور تامین مالى پروژه هاى زیربنایى شهر و در مواردى پوشش کسرى 

موقت بودجه جارى، امرى اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بر اســاس این گزارش، مســئله کلیدى آن اســت که در غیاب بسترهاى 
نهادهاى و قانونى مناســب و نظارت موثر دولت، امروزه شــاهد انباشــت 

بدهى هاى معوق شهردارى هاهستیم.

انباشت بدهى معوق 
شهردارى ها

 

از سال 93 شــهردارى ابوِزیدآباد موضوع تعیین 
و تصویــب 35 هکتار محدوده بافت فرســوده 
یدآباد را مطــرح کــرد و در نهایت  شــهر ابوِزِ
مطابق با مصوبه کمیســیون مــاده 5 مورخ15 
مرداد ماه ســال جارى،این محــدوده با در نظر 
گرفتن شــاخص هاي مطرح شــده و به استناد 

مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري ایران، 
به میزان33/1 هکتار به تصویب رسید .

شــهردار ابوزیدآباد در این بــاره گفت:ضوابط 
تدوین شــده در این بافت،  عالوه بر ضوابط و 
مقررات موجود، با هــدف اصلی تجمیع قطعات 
و ایجاد تحول اساســی در بافت هاي ناکارآمد، 
اصــالح قطعــات مســکونی، اصالح شــبکه 
گذرگاهی در بافت و به طور کلی بهبود شــرایط 
زیستی همچون امنیت شــهري، رفاه و آسایش 
شهروندان و توسعه فضاي شهري تدوین شده 

است .
نقــدى از مهمترین پیامدهاي شهرنشــینی در 
کنار عدم  ایجاد زیرساخت هاي مناسب شهري 
براي ســاکنان و مهاجرین شــهرها را به وجود 
آمدن بافت هاي نامنظم و فرســوده پیرامون و 

درون شهر دانست و گفت: یکی  از اهداف کالن 
سند چشم انداز کشور، تحقق عدالت اجتماعی و 
ایجاد و شکل گیري محیط زیستی امن، ایمن و 
مطلوب براي زندگی و فعالیت شــهروندان در 
راستاي برخورداري از فرصت هاي برابر زندگی

 می باشد.
وى افــزود: بدون شــک بافت هاي فرســوده 
شــهري بــا داشــتن مســائل و معضــالت 
کالبدي، اجتماعــی، اقتصادي و ســایر موارد، 
محیــط هایی را در تضــاد با این هــدف ایجاد 

کرده اند. 
وى اظهار داشــت:این بافت ها به عرصه هایی 
از محدوده قانونی شــهرها اطالق می شود که 
به دلیل فرســودگی کالبدي، عدم برخورداري 
مناسب از دسترسی ســواره، تأسیسات، خدمات 

و زیرســاخت هاي شهري آســیب پذیر بوده و 
از ارزش مکانــی، محیطی و اقتصــادي نازلی 
برخوردار است.شــهردار ابوزید آبــاد گفت: به 
دلیل فقــر ســاکنین و مالکین آن هــا، امکان 
نوســازي نداشــته و نیــز ســرمایه گــذاران 
انگیــزه اي جهــت ســرمایه گــذاري در آن

ندارند.
وى اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه هاي 
مدیریت شهري بافت فرسوده است که امیدواریم 
با اجراي طرح هاي بهســازي و نوسازي در این 
گونه بافت هاي شهري و همچنین مشارکت هر 
چه بیشتر مردم، شاهد پیشرفت روز افزون شهر 
ابوِزِیدآباد بوده و در جهت ساماندهی این مناطق 
و آسایش شهروندان و ایمن سازي محیط گامی 

ارزنده برداریم .

مصوب شدن بافت فرسوده ابوزیدآباد

در 4سال اخیر 127 
هزار پروژه به بهره 
بردارى رسیده که 
سهم شهردارى ها 
در این خصوص 
40 درصد، سهم 

بخش خصوصى 48 
درصد و بقیه توسط 

اعتبارات دولتى 
بوده است


