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سخنان ترامپ ناشى از درماندگى است

عکس هاى اشتباهى آبرویم را برد اجراى طرح پلیس مدرسه از امروزمهندس کامپیوترى که غاز مى چراند!دونالد ترامپ از خدا روى برگردانده است مصرف سوخت خودروهاى داخلى نصف مى شود؟! حوادثاستاناجتماع اقتصاد

2

2

5

16

4

15

7

10

     

برخى مسئولین
 فرهنگ غرب را 
اشاعه مى دهند

فروش نسخه قاچاق کتاب
 مسعود ده نمکى!

رویکرد 
سازمان اوقاف استفاده از
 بخش خصوصى است

هزینه ویزا و
 بیمه اربعین چقدر است؟

معتمدآریا از
 سالم ترین نیروهاى سینماست
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کفش مناسب دانش آموزان
 چه شرایطى دارد؟

بوى محرم در 
کوچه پس کوچه هاى اصفهان

دست َرد اصفهانى ها به خانه هاى کمتر از دست َرد اصفهانى ها به خانه هاى کمتر از 7070 متر متر
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جهان نما

صادرات از 
اصفهان باید به 
2 میلیارد  دالر 
برسد
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«رتبه بندى اصناف، موجب تقویت واحدهاى 
تولیدى شده و براساس شرایط، واحد صنفى 

باکیفیت قابل تشخیص بوده و مردم مایحتاج 
خود را از این طریق تهیه مى کنند.»معاون 

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان 
اصفهان در گفتگوى اختصاصى با 

نصف جهان این مطلب را اعالم 
کرد و...

محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
اشاره به سخنرانى «دونالد ترامپ» در 

سازمان ملل، این سخنان را خالف عرف 
دیپلماتیک دانست و گفت: این سخنان با 

عرف سخنرانى همه رؤساى جمهور جهان 
متفاوت بود چرا که جنبه 

توهین و بى ادبى داشت.از 
یک طرف جاهالنه و...
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عالوه بر 
سعدى و 
حافظ، محسن 
حججى را هم 
داریم

«ما به او مى گفتیم آمبوالنس هالل احمر. هرکس، 
هرجا زمین مى خورد، على منصور خودش را

 مى رساند باالى سرش، دستش را مى گرفت 
بلندش مى کرد، فرقى هم نمى کرد بازیکن خودمان 

باشد یا بازیکن تیم حریف! على منصور بازیکن 
خوبى بود. خیلى خوب ولى االن اداهایش روى همه 

چیز سایه انداخته.» این را یکى از همبازى هاى 
سابقش مى گفت. چند هفته پیش. 

علیرضا منصوریان بعد از بازى با ذوب آهن رکورد 
سخنرانى در یک کنفرانس مطبوعاتى را شکست. 

تقریباً 90 دقیقه یک نفس حرف زد، از همه چیز. 

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى:

تغییر آزمایشى تغییر آزمایشى 

وچه پس

این فوتبال به «داش ها» هم رحم نمى کند

«تنهاترین آدم تاریخ 
استقالل» به انگلیس 

مى رود؟!
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گروه ارتباطى شبکیه

جشنواره هفته به هفته اینترنت 
ADSL پرسرعت

10 مگابیت سرعت 
18 ماه زمان اشتراك

5 گیگ+ مودم وایرلس 
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محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
اشاره به سخنرانى «دونالد ترامپ» در سازمان ملل، این 
سخنان را خالف عرف دیپلماتیک دانست و گفت: این 
سخنان با عرف ســخنرانى همه رؤساى جمهور جهان 
متفاوت بود چرا که جنبه توهین و بى ادبى داشت.از یک 
طرف جاهالنه و نا آگاهانه و  از طرف دیگر غیر مسئوالنه 

و یاغى گرایانه بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ترامپ، 
سازمان ملل را با پایگاه هوایى آمریکا اشتباه گرفته بود، 
ادامه داد: سازمان ملل براى این ایجاد شد که کشورها 
اختالفات خود را از طریق دیپلماســى حل و فصل کنند 

در حالــى که زبان ســخنان ترامپ، زبان دیپلماســى
نبود. 

وى خطاب به آمریکایى ها و  با بیــان اینکه ما در ایران 
هم سعدى و حافظ داریم و هم ابن سینا و مالصدرا که 
در قلب و ذهن و عقل جهانیان نفوذ دارند، افزود: در کنار 
این عرفا و شعرا، اسطوره هایى همچون  رستم، آرش و 
قهرمانانى همچون مهدى باکرى و حســین خرازى را 
نیز  داریم که هر تجاوزى به ایران را ناکام گذاشــتند. 
عالوه بر اینها محســن حججى و حســین همدانى را 
داریم که در دفاع از  بشــریت، تروریست ها را سرکوب

کردند.

سرلشکر سیدحسن  فیروزآبادى، مشــاور عالى نظامى 
فرماندهــى معظــم کل قــوا در واکنش بــه اظهارات 
رئیس جمهور آمریــکا پیرامون ایران در ســازمان ملل، 

یادداشتى منتشر کرد که در آن آمده است:
«مرگ بر "دونالد ترامپ"، قســم بــه محبتى که خدا بر 
بشــریت دارد، آقاى ترامپ از خدا روى برگردانده است و 
با بشریت دشمنى مى کند، او در مجمع عمومى سازمان 
ملل در مثل اعالى شیطان بزرگ ظاهر شد به نمایندگان 
کشورهاى جهان که مخاطب او بودند بد کرد، همچنان که 

به مردم آمریکا بدى مى کند.
حقایق را وارونــه جلوه داد، ملت هــاى انقالبى جهان را 

تهدید به نابودى و هالکت کرد. عرف ســازمان ملل را 
رعایت نکرد، علیه صلح ســخن گفت، رسمًا اعالم کرد 
که عهدشــکنى مى کند و خود را در کنــار فریبکاران و 
جنگ طلبان و تروریست ها قرار داد و فداییان مردم و صلح 

و آزادى را تروریست خواند.
این شــرم آورترین و بى محتواترین سخنرانى خطابه در 
سازمان ملل بود. من به ملت آمریکا بخاطر داشتن چنین 
رئیس جمهورى تســلیت عرض مى کنم و براى بشریت 
آزادى از شّر شیطان بزرگ مظهر استکبارجهانى را خواهانم 
و براى تمامــى ملت هاى آزاده و مــردم معترض ایاالت 

متحده از خداى بزرگ آرزوى پیروزى مى کنم.»

عالوه بر سعدى و حافظ 
محسن حججى را هم داریم

دونالد ترامپ 
از خدا روى برگردانده است

خاطرات حاج قاسم 
چاپ مى شود؟

  ایسنا| حجت االسالم على شیرازى، نماینده 
ولى فقیه در نیروى قدس سپاه با اشاره به کتاب خاطرات 
سرلشکر حاج قاسم سلیمانى توضیح داد: دراین زمینه 
یک کتاب به چاپ رسیده اســت که ما اعالم کردیم 
به هیچ وجه مورد تأیید نیســت، چرا که این خاطرات 
ناقص اند و در شأن حاج قاســم نیستند اما خود ایشان 
دو جلد کتاب درباره کربــالى 5 و یک عملیات دیگر 
نوشته اند اما تاکنون اجازه چاپ آنها را نداده اند. اخالص 
فرماندهان ما اینگونه اســت که این کتاب ها پس از 
حیاتشان منتشر شوند اما با وجوداین، با ایشان صحبت 

کرده ایم که این آثار به چاپ برسند.

پاریس
 میانجى بین ایران و آمریکا 

  فارس| «امانوئل ماکــرون»، رئیس جمهور 
فرانسه به خبرنگاران گفت که پاریس مایل به عنوان 
میانجى میان ایران و آمریکا براى حل بحران سوریه 
عمل کند. وى گفت: «اگر مسئله سوریه را گرد میز با 
ایران حل نکنیم، آن وقت پاسخ مؤثرى نخواهیم داشت، 
چراکه امروز ایران جزو قدرت هایى است که در میدان 
نفوذ دارد.» او با بیان اینکــه مواضع ضدایرانى آمریکا 
موجب شده تا روند مذاکرات صلح سوریه مختل شود، 
گفت:«پاریس مى خواهد با ایجاد یک گروه تماس، بین 

ایران و آمریکا میانجیگرى کند.»

مسئوالن بى ظرفیت
 انتخاب| ابراهیم رئیسى با انتقاد از عدم استفاده 
درست از ظرفیت هاى کشور گفت: یکى از مشکالت 
امروز ما نداشــتن ظرفیت از جانب مســئوالن است 
که نمى دانند چه موضوعاتــى را در چه زمانى مطرح 
کنند. متأســفانه برخى این ظرفیــت الزم را ندارند و 
صحبت هایى را مطرح مى کنند که نباید گفته شــود. 
این فضا پیش از انتخابات و پس از انتخابات نیز ادامه 

داشته است.

ترامپ «واق واق» مى کند!
  عصر ایران| «دونالد ترامپ» در سخنرانى روز 
سه شنبه هفته گذشته خود در مجمع عمومى ملل متحد 
دولت پیونگ یانگ را تهدید به نابودى کامل کرده بود. 
دولت کره شمالى هم به تهدیدات ترامپ در سخنرانى 
خود در اجالس ســاالنه مجمع عمومــى ملل متحد 
واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه کره شمالى که براى 
حضور در نشست ساالنه مجمع عمومى ملل متحد در 
نیویورك به سر مى برد.در جمع خبرنگاران در نیویورك 
گفت:«اگر او (ترامپ) فکر مى کند که مى تواند ما را با 
واق واق سگ بترساند باید بداند که این تنها رؤیاى یک 

سگ است!»

هیئت عبدالرضا هاللى
 تعطیل شد

 فرارو|  هیئت الرضا که به نام عبدالرضا هاللى 
در تهران شناخته شده است،در اطالعیه اى اعالم کرد 
امسال در دهه اول محرم برنامه ندارد. کانال تلگرامى 
این هیئت در اطالعیه اش نوشت: این هیئت، به دلیل 
استمرار و تشدید مشــکالت، که رفع آن خارج از اراده 
خادمین هیئت در این بازه زمانى مى باشد، برنامه اقامه 
عزا براى عزاداران حســینى ندارد. گفتنى است اخیراً 
اخبارى در باره بازداشت دو مداح مشهور تهرانى منتشر 
شد که خبر توسط سخنگوى قوه قضائیه تأیید و اعالم 
شــد پرونده آنها در دادگاه ویژه روحانیت تحت پیگرد 

است. 

افشاگرى درباره بارزانى
  تابناك | دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین الملل برگزارى همه پرســى در کردســتان عراق 
را محاســبه غلط بارزانى توصیف کرد. حســین امیر 
عبداللهیان در صفحه شخصى خود در توئیتر نوشت: « 
"اربیل بارزانى" در دهه 90 در همدستى با "صدام" علیه 
سلیمانیه اقدام نظامى کرد، در سقوط موصل با داعش 
بود و حال با محاسبه غلط همه پرسى، علیه عراق است.»

توئیتر

 CNN  /مترجم: رضا رضایى
در حالى که زرق و برق از زمین و آسمان شهر دب ى مى بارد، 
مغازه کوچک فروش غذاهاى دریایى در سایه هتل مجلل 

و آسمانخراش «برج العرب» به کار خودش مشغول است.
«ابو قطیر»،مغازه کوچکى اســت که به فروش غذاهاى 
دریایى و ماهى هاى تازه با دستور پختى مخفى مى پردازد 
و رانندگان اتومبیل هاى مدل بــاال را به طرف خود جذب 

مى کند.
«مطــر الطائــر»، صاحــب ایــن مغــازه کوچــک 
مى گوید: «برخى از توریســت هایى کــه از اینجا بازدید 
مى کننــد در "برج العــرب" اقامت دارند ولــى به من مى 
گویند طعــم غذاهاى این مغــازه را به غذافروشــى هاى 
دیگر شــهر ترجیح مــى دهنــد و علتش این اســت که 
طعم غذاهاى مغازه من از 30 ســال پیــش تاکنون ثابت 

مانده است.»

لحظه سرنوشت ساز
«الطائر» اولیــن دکه ماهى فروشــى اش را در ســاحل 
«جمیــره» در دهــه 80 میــالدى افتتاح کــرد؛ زمانى 
که جمعیت از جنوب آســیا و خاورمیانه به ســمت امارات 
مى آمدند و پول نفت به جیب امارات ســرازیر مى شــد. 
خانــدان او ماهیگیرانى بودند که از ماهیگیرى و کشــف 
مروارید زندگى خود را مى گذراندند و محل سکونتشــان 

نزدیک دریا بود. وقتــى مهاجرین به ســاحل آنها آمدند 
طولى نکشید که بومیان امارات، زمینشــان را با مهاجران 
شریک شــدند. این زمانى سرنوشت ســاز براى «الطائر» 
بود. او فهمید که در این منطقه هیچ کافه یا رستورانى براى 
ماهیگیران وجود ندارد؛ پس اولین کافه ساحلى را افتتاح کرد 

و  در آنجا به عرضه نان و چاى شیر هندى پرداخت.
او این کافه را «ابو قطیر» نامید که در فرهنگ لغات غواصان 
مروارید به معناى محل جمع شدن آب شیرین در نزدیکى 

ساحل است. با این حال کار جدید «الطائر» رونقى نداشت.
او مى گوید: «براى چهار سال من هیچ مشترى اى نداشتم 

چون ماهیگیران عالقه داشتند خودشان غذا بپزند.» 

باالخره یک روز که از ماهیگیرى برگشت، آشپز هندى او 
برایش غذا پخت و این غذا شروعى براى مشهور شدن طائر 
در کارش شد. هیچیک از آن دو نفر تصور نمى کردند این راه 
را تا دبى ادامه دهند و سال ها ابتدا در میان هندى ها و سپس 

در میان ساکنان دبى مشهور شوند.
«الطائــر» على رغم شــهرت روز افزونش، 30  ســال در 
همانجایى که کارش را شــروع کرده بود اقامت داشــت 
در حالى که صحراى اطرافش به ســمت شــهرى شدن 
مى رفت. خوابگاه ماهیگیران بازســازى شــد، اسکله ها 
پر از قایق هاى تفریحى شــد و «جمیره» مانند شــهرها 
پر زرق و برق شــد. اســکله بــزرگ ماهیگیــرى تبدیل 
بــه «برج العــرب» شــد و دبــى پر شــد از هتــل ها و 
لباسفروشــى ها. «ابوقطیــر» هم در پى ایــن تحوالت 
هوادارانش را گســترش داد و به مقصدى توریستى تبدیل 

شد.
حاال عجیب نبود که در فضاى اطراف دکان «ابوقطیر»، لند 
کروز، مرسدس بنز و اتومبیل هاى شاسى بلند پارك باشد و 
صاحبان آنها بر صندلى هاى پالستیکى این مغازه تکیه بزنند 

و از همان منوى غذاى 30 سال پیش آن لذت ببرند.
از 30 ســال پیش تا امروز تنها تغییر مغازه«ابوقطیر»،  در 
خرید ماهى بوده اســت. کارکنان این مغــازه قبًال  ماهى 
را ازماهیگیــران مــى گرفتنــد ولــى االن آن را از بازار 

مى خرند.

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى صبح 
روزپنج شنبه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان، 
با اشاره به جایگاه بى نظیر و استثنایى این مجلس در نظام 
اســالمى، وظیفه اى مهم را از مجلس خبرگان درخواست 
کردند و گفتند: این مجلس باید با تشکیل یک هیأت اندیشه 
ورز که داراى نگاه کالن و راهبردى و عمیق باشد، به بررسى 
چگونگى حرکت انقالب اســالمى در 38 ســال گذشته 
به سمت اهداف اصلى خود و پیشــرفتها، توقف ها و احیانًا 
پسرفت ها در این مسیر بپردازد و براساس جمع بندى خود از 

دستگاههاى مختلف مطالبه گرى کند.
رهبر انقالب اسالمى همچنین با اشاره به سخنان سخیف، 
زشت، ابلهانه، آشفته و سراسر غیرواقعِى رئیس جمهور آمریکا 
در مجمع عمومى ســازمان ملل تأکید کردند: این سخنان 
ناشى از قدرت نبود، بلکه ناشــى از عصبانیت، درماندگى 
و سبک مغزى اســت زیرا آمریکایى ها از اینکه نقشه هاى 
چندین ساله آنها در منطقه غرب آسیا، با حضور مؤثر جمهورى 
اسالمى ایران، نقش بر آب شــده است، به شدت ناراحت و 
عصبانى هستند.حضرت آیت ا... خامنه اى، مجلس خبرگان را 
مجلسى استثنایى و بى نظیر از لحاظ ترکیب، کارکرد و وظایف 
خواندند و افزودند: این مجلــس در کنار وظایف کنونى آن، 
باید یک نگاه و ارزیابى کالن و راهبردى به مسیر و حرکت 
انقالب اسالمى داشته باشد.رهبر انقالب اسالمى در بیان این 
وظیفه و سازوکار اجراى آن، خاطرنشان کردند: قواى سه گانه 
مأمور اداره کشور هستند و باید کشور را انقالبى اداره کنند اما 
مجلس خبرگان باید با تشکیل یک هیئت اندیشه ورز، میزان 
پیشرفت ها یا پسرفت ها را در مسیر حرکت به سمت اهداف 
انقالب، ارزیابى، و بر اســاس آن از دستگاههاى مسئول، 

مطالبه کند.
ایشان سپس با بیان چند نمونه، به تبیین وظیفه مطالبه گرى 
پرداختند و گفتند: یکى از عناوین انقالب ما، «نه شرقى نه 
غربى» بود و امروز اگرچه قطب شرق وجود ندارد اما غرب 
یعنى آمریکا و دولت هاى اروپایى با قدرت و قوت وجود دارند.

حضرت آیــت ا... خامنه اى افزودند: «نــه غربى» یعنى در 
سیاست، مجذوب و ملحق و مطیع و تحت تأثیر غرب نباشیم، 
در مسیر خواســت آنها نیفتیم و کشــور و فرهنگ آن را از 
آمیختگى با فرهنگ منحط غرب پاالیش کنیم، و مجلس 

خبرگان باید در این خصوص ارزیابى و مطالبه گرى کند.
ایشان، «اقتدار اقتصادى» را از ارکان اقتدار کشور خواندند 
و گفتند: از عناصر اصلى اقتدار اقتصادى، «قدرت پول ملى 
و قدرت خرید مردم» است، بنابراین اگر بر اثر بى مباالتى و 
سیاست هاى غلط، ارزش پول ملى روز بروز تنزل یافت و در 
این زمینه عقب گرد و پسرفتى داشتیم، خبرگان باید از دولت، 

مجلس و دستگاههاى مسئول، مطالبه گرى کند.
مسئله «عدالت، مبارزه با فقر و تقسیم صحیح ثروت» سومین 
مسئله اى بود که رهبر انقالب اسالمى از آن در زمره مسائل 
اصلى انقالب و مســائلى که نیازمند ارزیابى و مطالبه گرى 
خبرگان اســت، نام بردند و افزودند: عدالت و توزیع درست 

ثروت در کشــور، مورد تأکید اسالم و متفاوت با حرف هاى 
نادرست مارکسیستى است و باید کشور را به نحوى اداره کرد 
که فاصله فقیر و غنى یا همان چیزى که امروز در دنیا بعنوان 

ضریب جینى مطرح است، کاهش یابد.
حضرت آیت ا...خامنــه اى، «حفظ و حراســت از روحیه و 
انگیزه هاى انقالبى» را شرط تداوم انقالب اسالمى خواندند 
و گفتند: بدون روحیــه انقالبى، زحمــات و فداکارى ها و 
خون هایى که مردم در راه احیاء اسالم دادند، از بین خواهد 
رفت و اگر حکومتى هم بر ســر کار باشــد، آن حکومت، 
جمهورى اسالمى نخواهد بود، بنابراین خبرگان باید از میزان 
انگیزه انقالبى در جامعه و عوامل مقابله با آن، ارزیابى داشته 
باشد و بر اساس آن، مطالبه کند.ایشان تأکیدات مکرر خود 
بر کمک و حمایت از نیروهاى انقالبى و حزب اللهى را نوعى 
مطالبه گرى بر اساس نگاه به حرکت انقالبِى کشور دانستند 
و افزودند: البته مسلم است که در این زمینه کشور پیشرفت 
داشته و به عقب نرفته است.رهبر انقالب اسالمى، مسئله 
«تدّین مردم» را مسئله اى مهم برشمردند و با اشاره به تکرار 
این حرف از ســوى برخى افراد که «ما نمى خواهیم مردم 
را به زور به بهشــت ببریم»، افزودند: این تعبیر، نادرست و 
مغالطه آمیز است زیرا هیچ کس نمى خواهد مردم را به زور به 
بهشت ببرد اما باید از راه و به شکل درست، مسیر بهشت را به 

روى مردم باز، و آنها را به حرکت در آن مسیر، تشویق کنیم.
ایشان افزودند: فلسفه ارسال پیامبران، هدایت مردم به بهشت 
و دور کردن آنان از جهنم بوده است، البته این حرف هم که در 
اسالم هیچ اجبارى وجود ندارد، حرف درستى نیست و حدود 
شرعى در برخى موارد وجود دارد.حضرت آیت ا...خامنه اى 

در جمع بندى این بخش از سخنانشان، خاطرنشان کردند: 
هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان باید موارد فوق و امثال آن 
را ارزیابى و بر اساس پیشرفت یا عقب گرد در خصوص هر یک 
از آنها از دستگاهها مطالبه کند و این عناوین مهم را به گفتمان 
و مطالبه عمومى مردم تبدیل کند، زیرا رسیدگى به این مسائل 
در شأن مجلس خبرگان است.حضرت آیت ا... خامنه اى در 
ادامه به برخى مسائل و مشکالت از جمله مشکالت اقتصادى 
اشاره کردند و گفتند: آحاد مردم و همچنین مسئوالن کشور 
بدانند، حل مشــکالت اعم از اقتصــادى و فرهنگى، تنها 
به دســت خوِد مردم و اتکاء به توان و ظرفیت هاى داخلى 

امکان پذیر است و نه با اتکاء به بیگانه.
ایشان خاطرنشان کردند: این موضوع باید آن قدر در جامعه 
تکرار شود تا بصورت یک گفتمان رایج و قطعى درآید زیرا 
کشــور، جوانهاى پرانگیزه و افراد توانا و صاحب فکر و ایده 
و خالقیت در بخشهاى مختلف تولیدى و علمى و آموزشى 
دارد که باید از آنان استفاده شود.رهبر انقالب اسالمى با تأکید 
بر اینکه بیگانه نمى تواند مشکالت کشور را حل کند، افزودند: 
من نمى گویم با دنیا قطع رابطه کنیم و از اول انقالب تا کنون 
همواره بر ارتباطات گسترده با دنیا تأکید داشته ام اما مى گویم 

«پاى قدرتمند خود را با عصاى بیگانه عوض نکنید!»
حضرت آیت اهللا خامنه اى در خصوص موضوع اتکاء به بیگانه، 
به مذاکرات هسته اى اشاره کردند و گفتند: اشکالى که نسبت 
به مذاکرات هسته اى داشته و داریم و مکرر نیز در جلسات با 
مسئوالن مطرح کردیم این است که مذاکره اشکالى نداشت 
اما باید در این مذاکره مراقبت و دقت الزم انجام مى گرفت 
تا اینگونه نباشد که هر غلطى که طرف مقابل انجام بدهد، 

نقض برجام محسوب نشود اما هر اقدام ایران، نقض برجام 
محسوب شود.

رهبر انقالب اسالمى گفتند: باید با دنیا کار کنیم و الزامات آن 
را هم مى پذیریم اما نباید به بیگانه چشم دوخت.

حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه در مقابل جمهورى 
اسالمى، جبهه اى از دشمنان وجود دارد، خاطرنشان کردند: 
نظام اسالمى به لطف خداوند، تاکنون به جبهه دشمن ضربه 
وارد کرده و آنها را عقب رانده است و در آینده نیز به همین 
صورت خواهد بود اما باید بدانیم که در مقابِل ما یک «نقطه» 

به عنوان دشمن قرار ندارد بلکه با یک «جبهه» مواجهیم.
ایشان یکى از دالیل اصلى عصبانیت بدخواهان ملت ایران 
را پیشرفت روزافزون نظام اسالمى در مسائل منطقه اى و 
جهانى دانستند و با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا در 
مجمع عمومى سازمان ملل، گفتند: علِت نطق ابلهانه و بسیار 
زشت و ســخیف و با ادبیات گانگسترى و کابویى و سراسر 
دروغ محض و با آشفتگِى رئیس جمهور آمریکا، عصبانیت و 

درماندگى و سبک مغزى آنها است.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: سخنان رئیس جمهور 
آمریکا، براى ملت آمریکا افتخارآمیــز نبود و باید نخبگان 
آمریکا، از این ســخنان و داشــتن چنین رئیس جمهورى 
احساس شرم کنند که این احساس شرم را نیز بیان کرده اند.

حضرت آیت ا... خامنــه اى در خصوص عصبانیت مقامات 
آمریکایى، گفتند: آمریکایى ها از سالها قبل براى منطقه غرب 
آسیا طراحى و نقشه داشتند و نام آن را هم «خاورمیانه جدید» 
یا «خاورمیانه بزرگ» گذاشته بودند و سه محور اصلى این 
طراحى نیز عراق، سوریه و لبنان بودند اما در هر سه کشور 

با شکست مواجه شدند.ایشــان تأکید کردند: براساس این 
طراحى قرار بود، عراق با آن سابقه کهن تاریخى و تمدنى و 
سوریه به عنوان کانون مقاومت و لبنان با جایگاه ویژه خود، 

تحت سلطه و نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستى باشند.
رهبر انقالب اســالمى گفتند: اما اکنون واقعیات منطقه به 
گونه اى دیگر است زیرا آنها نتوانســتند در لبنان کارى از 
پیش ببرند، در عراق، درست بر عکس خواسته  آنها محقق 
شده است و در سوریه به رغم جنایت هاى بى شمار آمریکا و 
متحدانش و قتل عام مردم این کشور و حمایت هاى گسترده 
از گروههاى تروریستى تکفیرى، در حال حاضر داعش به 
پایان راه خود رسیده و گروههاى تکفیرى همچون جبهه 

النصره، منزوى شده اند.
ایشــان افزودند: حضور و تأثیر جمهورى اســالمى ایران 
موجب محقق نشدن طراحى ها و خواستهاى آمریکا و رژیم 
صهیونیستى در منطقه شده است و همین، دلیِل عصبانیت 
آنهاست.رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان کردند: برخى در 
تحلیل هاى خود اشــتباه نکنند زیرا مواضع آمریکا به دلیل 
قدرت و توانایى در مقابل ایران نیست بلکه کامًال به دلیل 

ضعف و شکست و عصبانیت اوست.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به حضور موفقیت آمیز 
و عزتمندانه جمهورى اسالمى در مسائل منطقه و جهان، 
تأکید کردند: باید این عزت را با عقل و تدبیر و فکر درست، و 
همچنین با اشتباه نکردن در نحوه مراودات و تصمیم گیریها 
و موضع گیریها، حفظ کرد.ایشان با تأکید بر اینکه این عزت 
بواسطه مجاهدت مردم و جوانان و ریخته شدن خون شهدا 
به دست آمده است، گفتند: شهید عزیز محسن ُحججى یک 
نمونه بود و ما از این نمونه ها در میان جوانان بســیار داریم 
و خداوند متعال این نمونه را به دالیلــى در مقابل دیدگان 
برجسته کرد تا همه تسلیم این حقیقت شریف شوند که انگیزه 
انقالبى در میان جوانان، به فضل الهــى روز به روز در حال 
افزایش است.رهبر انقالب اسالمى با اشاره به درخواست هاى 
بى شمار جوانان از طریق نامه و پیغام ، براى اجازه حضور در 
جبهه دفاع از حرم و مبارزه با دشمن، خاطرنشان کردند: این، 
همان انگیزه هاى رو به افزایش انقالبى در میان جوانان است 
و چنین انگیزه هایى در شرایطى که عوامل بازدارنده و وسوسه 
گر همچون فضاى مجازى وجود دارد، نشانگر معجزه و لطف 

الهى است.
رهبر انقالب اسالمى همچنین ماه محرم را ماه امام حسین 
علیه السالم و ماه همه ارزشهاى متبلور در وجود مقدس آن 
حضرت همچون جهاد، شــهادت، اخالص، وفا، گذشت، 
اهتمام به حفظ دین خدا و ایستادگى در مقابل قدرت هاى 

معارض دین خواندند.
ایشــان تأکید کردند: این حادثه در طول زمان زنده تر شده 
و گرامیداشت این حماســه عظیم، هر سال نسبت به قبل، 
پرشورتر و گسترده تر است که همین موضوع دربردارنده پیام 
و معناى خاصى است و به فضل الهى این جریان به رهبرى 

امام حسین (ع)، در دنیا پیش خواهد رفت. 

تازه ترین کتاب مســعود ده نمکى با نــام «آدم باش» 
على رغم تبلیغات محدود در عرصه ادبیات، این روزها به 
یکى از کمیاب ترین آثار بازار کتاب مبدل شده است. «آدم 
باش» خاطرات مسعود ده نمکى از دوران کودکى تا پایان 
جنگ است که آن را مرکز اسناد انقالب اسالمى منتشر

 کرده اســت. ایــن کتاب با وجــود چاپ گســترده به 
صورتــى از ســوى خوانندگان مــورد اســتقبال قرار 
گرفته که نســخه افســت آن قبــل از چــاپ جدید 
به صــورت افســت و قاچــاق در بــازار بــه فروش

 مى رسد.
این کتاب در روزهاى پایانى سى امین نمایشگاه بین المللى 

کتاب تهران رونمایى شد و در آن زمان نیز به سرعت به 
فروش رسید. «آدم باش» خاطره نگارى جذابى محسوب 
مى شود زیرا مثل تمام آثار ده نمکى در قالب زبان طنز و 
جدى روایت شده و به بخش هاى مختلفى از جامعه نهیب 
مى زند. مسعود ده نمکى در کتاب خاطرات خود کوشیده 
اوضاع جبهه هاى جنگ و تأثیر و تأثر آن از حال و هواى 

جامعه را با لحنى ساده و صمیمى به تصویر بکشد.
خاطرات ده نمکى از فعالیت  هاى سیاســى و اجتماعى 
و دوران روزنامه نگارى اش از شــلمچه، صبح دوکوهه 
و دوران فیلمســازى وى در جلدهاى بعدى این کتاب 

عرضه شود.

سخنان ترامپ ناشى از درماندگى است

چرا رانندگان اتومبیل هاى لوکس دبى به یک دکه محقر فروش غذاهاى دریایى عالقه مندند؟

30 سال با «ابو قطیر»
«آدم باش» نایاب شد

فروش نسخه قاچاق کتاب مسعود ده نمکى!

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى:
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دبیر کمیســیون آموزش مجلس،گفت: نباید آموزش و 
پرورش را حزب و دســته ببینیم، بلکه آموزش و پرورش 

محل تعلیم و تربیت دانش آموزان است.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا سلیمى در خصوص 
«وضعیت آموزش و پرورش در آستانه آغاز سال تحصیلى 
جدید»، اظهار داشــت: باید معلمان که بنا کننده تمدن 
ایرانى هستند، با تالشــى که تاکنون داشته اند، در سال 

جدید نیز بناى بلند تمدن ایران را بلندتر سازند. 
وى متذکر شد: نباید اجازه دهیم آموزش و پرورش اسیر 
حواشى شود؛ چرا که در دوران هایى نتوانست سرعت الزم 
را داشته باشد و متأسفانه برخى از مدیران کل آموزش و 

پرورش شهرستان ها نیز انسان هاى توانمندى نیستند و 
وزیر آموزش و پرورش باید این موضوع را پاالیش کند؛ 
چرا که سیاســت زده ها این چرخ را پنچر مى کنند و همه 
چیز را سیاسى مى بینند و نمى توانند خادمان خوبى براى 

آموزش و پرورش باشند. 
حجت االسالم والمسلمین سلیمى با بیان اینکه نیازمند 
کار و تالش زیاد هستیم نه شعارهاى پوچ سیاسى، تصریح 
کرد:نباید آموزش و پرورش را حزب و دسته ببینیم، بلکه 
آموزش و پرورش محل تعلیم و تربیت دانش آموزان است 
و باید با همدلى و همیارى دولــت، مجلس و آموزش و 

پرورش، مشکالت را حل کنیم. 

معاون اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور جزئیات نحوه 
فرزندخواندگى را از طریق سامانه الکترونیکى اعالم کرد.

حبیب ا... مسعودى فرید گفت: سامانه فرزندخواندگى مدتى 
در استان تهران اجرا شده اما به صورت پایلوت بوده به همین 
دلیل ظرف مدت کوتاهى در سراسر کشور اجرا مى شود. وى 
ادامه داد: این سامانه پس از گذراندن فاز آزمایشى به سرعت 

ملى خواهد شد.
فرید گفت: این ســامانه براى ســه گروه از متقاضیان راه 
اندازى شده اســت؛ افرادى که صاحب فرزند نمى شوند، 
خانواده هایى که یــک فرزند دارند و در مرحله ســوم نیز 
دختران مجرد باالى 30 ســال مى توانند براى ثبت نام و 

تقاضاى فرزندخواندگى در این سامانه اقدام کنند.
وى گفت: افتتاح ســامانه فرزندخواندگــى از مراجعات 
حضورى و بوروکراسى ادارى جلوگیرى مى کند و متقاضیان 
راحت تر از گذشــته مى توانند روال فرزندخواندگى را طى 
کنند.معاون اجتماعى بهزیستى کشور افزود: در حال حاضر 
بیش از 75 درصد کودکان بهزیستى بدسرپرست هستند و 
بهزیستى امین موقت آنهاست و به صورت موقت مى توانیم 
سرپرســتى آنها را واگذار کنیم اما این کودکان متقاضى 
زیادى در میان مردم ندارنــد. وى ادامه داد: در حال حاضر 
واگذارى فرزند به خانواده هاى متقاضى سه ماه زمان مى برد 

که نسبت به گذشته کوتاه تر شده است.

دختران مجرد باالى 30 سال
مى توانند فرزنددار شوند

«سیاست زده ها»
 چرخ را پنچر مى کنند

سوزن دوز معروف درگذشت
شـهناز ایرندگانـى، سـوزن دوز مشـهور سیسـتان 
وبلوچسـتانى دار فانى را وداع گفت. شـهناز ایرندگانى، 
که او را با عنوان سوزن دوز مشهور سیستان وبلوچستانى 
مى شناسند روز چهارشنبه 29 شـهریور دار فانى را وداع 
گفت. وى از بازماندگان عصر طالیى سـوزندوزان دهه 
40 و 50 بـود؛ شـهناز ایرندگانى و سـایر زنـان هنرمند 
پیشکسـوت در عرصه سـوزن دوزى تنها هنرمندان و 
صنعتگرانى بودند که از دهه هاى طالیى سوزن دوزى 
بلوچ حرف هایى براى گفتن داشتند و با مرارت هاى بسیار 
براى حفظ هنر اصیل کوشش ها و جانفشانى ها کردند . 
شهناز ایرندگانى، سوزن دوز باسـابقه و بنامى است که 
از سال 58 تا سـال 77 زیر نظر سازمان صنایع دستى به 

عنوان استاد کار فعالیت مى کرد.

تشکر حداد از رامبد 
غالمعلى حدادعادل، رئیس فرهنگسـتان زبـان و ادب 
فارسـى در پیامى که در شـبکه اجتماعى توییتر منتشر 
کرده از توجـه برنامه «خندوانه» و رامبـد جوان به زبان 
فارسى تشکر کرده است. او در این توییت نوشته است: 
«از رامبد جوان و برنامه "خندوانه" براى توجه خاصى که 
به زبان فارسى دارد تشکر مى کنم. زبان فارسى نیازمند 

توجه هنرمندان است. سپاس»

رونمایى از 
نسخه صربى دیوان حافظ

مراسم رونمایى از نسخه صربستانى دیوان حافظ برگزار 
شد. در این مراسم که در باغ موزه شهردارى تهران برگزار 
شد، جمعى از هنرمندان و صاحبان علم و ادب ایران زمین 
و کاردار کشور صربستان حضور داشتند. تصویرگرى و 
تصویرسازى این نسخه از دیوان حافظ را استاد فرشچیان 
بر عهده داشت.ترجمه و تنظیم اشعار دیوان حافظ به زبان 
صربى شش ماه به طول انجامید.در حاشیه این مراسم 
کاردار صربسـتان ابراز امیدوارى کرد با تبدیل و ترجمه 
دیوان شاعر گران سنگ و نامى ایران به زبان صربستان 
بتواند در راسـتاى تـداوم و تقویت بیـش از پیش روابط 

فرهنگى بین دو کشور مؤثرتر و اثرگذارتر باشد.

پاکبان فداکار 
اعضاى بدن پاکبان قزوینى که براى کمک به مجروحان 
یک تصادف، خودش دچار حادثه و مرگ مغزى شده بود، 
اهدا شـد. رئیس اداره نظـارت بر درمان دانشـگاه علوم 
پزشکى قزوین گفت: متوفى مرد 40 ساله اى بودکه در 
ساعات خدمت خود بامداد 15 شهریور 1396 متوجه یک 
تصادف در اتوبان تهران - قزوین مى شـود و داوطلبانه 
به منظـور نجات مصدومـان، خود را بـه محل تصادف 
مى رساند، اما متأسفانه خود دچار سانحه تصادف مى شود. 
محمدرضا مدبر عنوان کرد: این پاکبان فداکار به علت 
ضربه مغزى، در مرکز آموزشـى - درمانى شهیدرجایى 
قزوین بسـترى شـد اما پس از حدود دو هفته پزشکان 

مرگ مغزى وى را تأیید کردند.

یخبندان در فارس
محمد اصغرى، کارشناس سازمان هواشناسى  در توضیح 
شرایط ویژه اى که ممکن است در انتظار استان فارس 
باشد گفت: اتفاقى که ممکن است براى استان فارس به 
خصوص شمال آن بیافتد روند ادامه دار کاهش دماست 
که در ارتفاعات شمالى و شرقى این استان مى تواند حتى 

با یخبندان همراه باشد.

هشدار در مورد 
شیوع تب کریمه در محرم

رئیس اداره پیشگیرى از بیمارى هاى انسان و دام وزارت 
بهداشت گفت: ذبح گوسفند در ایام عزادارى حسینى در 
هیئات به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت بهداشت نیست 
و به راحتى بیمارى تب کریمه کنگو را انتشـار مى دهد. 
حسین عرفانى گفت: همزمان با شروع ماه محرم و صفر 
رسم قربانى کردن در هیئات مذهبى نیز اجرا مى شود. بى 
توجهى به اصول بهداشتى و تهیه دام قربانى از دامداران 
محلى منجر به افزایش احتمال انتقال بیمارى هاى انسان 

و حیوان مى شود.

چرك نویس

قبل ترها به کسى که کار خاصى نداشت به کنایه مى گفتند: 
«برو غازتو بچرون». حاال حمید یزدانى بعد از اینکه مدرك 
کارشناسى مهندسى کامپیوترش را دریافت کرده، شروع 
کرده به غاز چراندن. حمید، بهیار بیمارستان امام خمینى(ره) 
شهرستان بناب است و یکسال و نیم پیش براى افزایش 
درآمد، پرورش غاز اوکراینى را به عنوان شغل دوم انتخاب 
مى کند و حاال آنقدر کارش گرفته که از عراق براى خرید 
جوجه غازها به سراغش مى آیند. حمید یزدانى بدون اینکه 
تجربه اى در این زمینه داشته باشد شروع به کار کرده ولى 
با مطالعه و تحقیق توانسته روش ویژه اى را براى درمان 

غازهاى بیمار کشف کند.
چرا مهندس کامپیوتر به دنبال پرورش 

غاز رفته؟
واقعیتش این اســت که من بعد از پایــان تحصیالت به 
دنبال یک فعالیــت اقتصادى زودبازده بــودم. مدام توى 
اینترنت جستجو مى کردم. اول مى خواستم که گوسفند 
رومانف پرورش دهم ولى چون هیچ سررشته اى در این 
باره نداشتم، تصمیم گرفتم غاز پرورش بدهم که ریسک 
اقتصادى اش کمتر است. غازها خیلى کم مریض مى شوند 

و میزان تلفاتش نسبت به سایر دام و طیور پایین تر است.
چرا سراغ پرورش غازهاى بومى ایران 

نرفتى؟

طبق بررســى هایى که انجام دادم فهمیــدم که نژاد غاز 
اوکراینى از نژادهاى تخمى و گوشتى بومى بازدهى بهترى 
دارد. غازهاى اوکراینى یکى از بهتریــن نژادهاى غازها 
هستند که نوکشان سیاه است و تا حدى به قرمزى مى زند.

یعنى یک روز صبح تصمیم گرفتى چند 
غاز بخرى و کار را شروع کنى؟

حدود 18 ماه پیش بعد از کلى تحقیق کارم را شروع کردم. 
12 غاز مولد از شمال خریدم و براى جوجه کشى به اینجا 
آوردم.  االن حدود 80 غــاز دارم و حدود 400 جوجه غاز را 
فروخته ام. البته طبق پیش بینى باید هزار و500 جوجه غاز 
مى داشتم که دستگاه هاى مان خراب شد و مجبور شدیم 

تعداد زیادى از تخم ها را بیرون بریزیم.
چقدر هزینه کردى؟

حدود دو میلیون و 500 هزار تومان براى خرید غازهاى مولد 
هزینه کردم. هفت میلیون تومان هم براى خرید دانه و مواد 
غذایى خرج کردم. تقریباً در 18 ماه گذشته براى این کار ده 

میلیون تومان هزینه کردم.
االن سرمایه ات چقدر شده؟

فقط حدود 24 میلیون پول غازهاى مولد من است. تقریبًا 
18 میلیون تومان هم بابت فروش جوجه ها به دست آوردم.

چطور بازاریابى مى کنى؟
من یک ســایت فروش غــاز دارم که تمــام جزئیات و 

مشخصات غازهایم را آنجا نوشته ام و هرکسى مى تواند 
به صورت آنالین سفارش خرید بدهد. این اتفاق باعث شد 
که چند وقت پیش از اربیل عراق مشــترى داشته باشم و 
200 جوجه غاز به این کشور صادر کردم. اینطور که صحبت 
کردیم قرار است براى سال بعد هم براى خرید هزار جوجه 

غاز به اینجا بیایند.
یعنى همه چیز به همین سادگى است؟

نه واقعًا. اوایل کار داخل دســتگاه هاى جوجه کشى من 
عامل بیمارى عفونى «بند ناف» پیدا شــد. مســئولین 
جهاد کشاورزى که هیچ اطالعى از غاز نداشتند و اتفاقى 
با آقایى به نام ســرهنگى آشنا شــدم که گفت باید تمام 
تخم هایت را بیرون بریزى و دســتگاه ها را ضدعفونى 
کنى در غیر این صــورت در بهترین حالــت 2 درصد از 
تخم ها جوجه مى شــوند. به شــدت ناراحت و افسرده 

شدم چون تمام سرمایه ام را داخل دستگاه گذاشته بودم. 
براى اینکه بتوانم این مشکل را برطرف کنم ده روز تمام 
به کمک مترجم گوگل، مقاالت انگلیســى، فرانسوى و 
آلمانى مربوط به این مشــکل را خواندم و بررسى کردم. 
مجموعه تحقیقاتم را روى تخم ها اعمال کردم و به یک 
روش سه مرحله اى براى رفع مشــکل عفونت بند ناف 
غازها دســت پیدا کردم. از طریق همین روش توانستم از 
60 تخم عفونى شده ام 50 جوجه به دنیا بیاورم. االن هم 
همه شان سالم و سرحال هســتند و تفاوتى با سایر غازها 

ندارند.
با این همه مشــغله صبح تا شبت را 

چطور مى گذرانى؟
در بیمارستان به صورت شیفتى کار مى کنیم. به ازاى هر 12 
ساعت کار 24 ساعت استراحت داریم. براى غازها هم روزى 

یکى دو ساعت وقت مى گذارم تا آب و دانشان را بدهم. البته 
فعًال نیازى نیست کارى بکنم ولى در زمان تخمگذارى و 

جوجه کشى باید روزى پنج شش ساعت زمان بگذارم.
براى شــروع کار چقدر سرمایه الزم 

است؟
هر جفت غاز مولد 500 هزار تومان قیمت دارد و روزى سه 
هزار تومان هزینه دانه شان مى شود. هر غاز ماده در سال 
اول حدود 30 تخم مى گذارد و از سال بعد حدود 50 تخم 
مى گذارد. االن قیمت جوجه پنج روزه 70 هزار تومان است 
و اگر تمام تخم ها به جوجه تبدیل شوند، هر غاز ماده بعد از 
گذشت یکسال دو میلیون تومان سود دارد. البته نکته اى 
که وجود دارد این است که باید حتماً براى فروش جوجه ها 
بازاریابى کرد و نمى شود به این امید نشست که مشترى 

خودش بیاید.

رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت هاى پزشکى ایران 
گفت: جذب نیروى دیپلمه از رشته هاى غیر مرتبط طى 
سال هاى گذشته، تنها براى رانندگى در آمبوالنس ها 
بوده است و خطاى پزشــکى در این زمینه را مى توان 

ناشى از کمبود نیرو و فشار کار باال بر نیروها دانست.
عبدالرضا محمــدى در خصوص پذیــرش نیرو هاى 
تکنســین آمبوالنس گفت: در حــال حاضر نیرو هاى 
تکنســین اورژانس با کمبود شــدید روبه رو است و 
نیرو هاى فعال دو برابر مســئولیت خود موظف به کار 
شــده اند بنابراین، این اقدام مى تواند خطا و قصور در 
درمان را افزایش و فعالیت هاى ناشى از آن را به حداقل 
رســاند. وى افزود: در حــال حاضر 14 هــزار نیروى 
عملیاتى در کشور مشــغول به کار هستند در حالى که 
دچار کمبود 30 هزار نیرو در این زمینه هستیم؛ بنابراین، 
این تعداد از نیرو ها به دلیل حجــم باالى کار خود یا از 
انجام کامل وظیفه خود سرباز زده و یا به علت افزایش 
خســتگى فعالیت آنها با میزان خطــاى باالیى همراه 

است.
رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت هاى پزشکى ایران 
خاطرنشان کرد: مرگ ومیر ناشى از خطاى پزشکى در 
کل سیستم پزشکى دنیا رتبه چهارم را به خود اختصاص 
داده است. چرا که مجبور به جبران کمبود نیرو با حداقل 

نیرو هاى موجود هستیم.
وى در خصوص مدرك تحصیلى تکنسین هاى اورژانس 
گفت: تکنســین اورژانس داراى مدارك دیپلم، فوق 
دیپلم، کارشناســى و کارشناسى ارشد هستند که افراد 

دیپلمه به عنوان امدادگر و راننده مشــغول به فعالیت 
شده و در سیســتم درمانى تحت نظارت کارشناسان 

همراه خود در اورژانس فعالیت مى کنند.
محمدى افزود: طى 15 سال گذشــته تعدادى از افراد 
دیپلمه مرتبط و غیرمرتبط به عنوان راننده به سیســتم 
فوریت هاى پزشکى جذب شــدند این در حالى است 
که با گذراندن دوره هاى شــش ماهه آموزشى در کنار 

کارشناسان حاضر در آمبوالنس ها فعالیت مى کنند. در 
سال هاى 89 و 90 سعى شد دیپلمه هایى که با سمت 
رانندگى آمبوالنس مشــغول به کار شــده بودند طى 
آزمون هاى داخلى جذب دانشگاه شده و پس از گذراندن 
دو سال دوره هاى آکادمیک در فوریت ها به طور فعاالنه 

همکارى کنند. 
وى خاطرنشــان کرد: دوهزار و500 متقاضى دیپلمه 

در سراســر کشــور به عنوان راننده هــاى آمبوالنس 
مشغول به کارند که این افراد سه ســال قبل از ایجاد 
دســتورالعمل هاى جدید، بــا جذب تجربــه باال در 
دانشــکده هاى مربوطه مشــغول به تحصیل شده و 
مى توانند در قالب کارشناس در آمبوالنس نقش درمانى 
خود را ایفا کنند. در حال حاضر تمامى تکنســین هاى 
فعال در آمبوالنس هاى کشــور از دانــش  آموختگان 

رشته هاى پرستارى، بیهوشى و فوریت ها هستند.
رئیــس هیئت مدیــره انجمن فوریت هاى پزشــکى 
ایران اذعان داشــت: راننده هــاى آمبوالنس به هیچ 
عنوان حق درمان بیماران را نداشــته و تنها مى توانند 
در کنار تکنسین هاى باتجربه اورژانس اقداماتى مانند 
رگ گیرى، تزریقات و کنترل فشار خون را انجام دهند؛ 
بنابراین به مردم اطمینان مى دهیم تکنسین هاى فعال 
در آمبوالنس هاى 115 کامًال آموزش دیده و با تجربه 
هســتند، اما بروز قصور پزشــکى از جانب این افراد را 
مى توان ناشى از خســتگى بیش از حد و فعالیت هاى 
چندین برابرى این افراد به علت کمبــود نیرو در این 
زمینه دانست.وى عنوان کرد: در حال حاضر با کمبود 
800 پایگاه اورژانس در کشور مواجه هستیم و با دوهزار 
و300 پایگاه موجود در کل کشور نمى توانیم پاسخگوى 
نیاز هاى اورژانسى مردم باشیم؛ بنابراین کمبود نیروى 
آموزش دیده در زمینه فوریت هاى پزشکى  طبق برنامه 
پنجم وششم توسعه باید جبران شود براین اساس تقاضا 
داریم با ابالغ دستورالعمل هاى جذب نیرو در این زمینه 

نسبت به کاهش خطا در این عرصه اقدام شود.

جوان آذربایجانى با پرورش غاز 
کاسبى خوبى راه انداخته؛

مهندس کامپیوترى که 
غاز مى چراند!

کمبود 30هزار نیرو در فوریت هاى پزشکى، عامل خطاهاى پزشکى است

وضعیت «اورژانس»، اورژانسى است!

در حالى که 155 تــن از زائران ایرانــى طى چند روز 
گذشته توسط رئیس یک کاروان زیارتى در فرودگاه رها 
شده و برخى از آنها بعد از یک روز بالتکلیفى به میهن 
بازگشتند، اما اکنون سرگردانى 52 زائر ایرانى در عراق 

سوژه ناب این روزهاى رسانه ها شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس یک کاروان 
زیارتى چند روز گذشته، 115 زائر ایرانى را در فرودگاه 
رها کرده و متوارى شده است، هرچند برخى زائران بعد 
از یک روز سرگردانى به کشــور بازگشته اند، اما اکنون 
رســانه ها از ســرگردانى 52 زائر ایرانى در عراق خبر 
مى دهند. در پى این ماجرا سخنگوى فراکسیون حج و 
زیارت مجلس شوراى اسالمى از رویکرد سفارت ایران 
در عراق نسبت به سرگردانى تعدادى از زوار ایرانى در 

آن کشور انتقاد کرد.
سیدحسن حسینى شــاهرودى، سخنگوى فراکسیون 
حج و زیارت مجلس چندى پیش با انتقاد از بى تفاوتى 
وزارت امور خارجه نسبت به سرگردانى تعدادى از زائران 
ایرانى در عراق طى روزهاى گذشته، گفت: مسئوالن 
سفارت ایران در عراق که ذاتًا متولى صیانت و دفاع از 
حقوق اتباع ایرانى و حمایت از آنها در خارج از مرزهاى 
کشور هستند باید پاسخگو و پیگیر این جریان باشند، 
چراکه بازگرداندن این تعداد براى آنها مشــکل و مانع 

خاصى ندارد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شــوراى اسالمى با 
بیان اینکه حتى اگر این افراد به صورت انفرادى و آزاد 
نیز به عراق رفته باشند، کنسولگرى ایران در این کشور 
و سازمان حج و زیارت مسئول صیانت از امنیت و جان 
آنهاست، افزود: کوتاهى بیش از این در عدم بازگرداندن 

مسافران باقیمانده در عراق جایز نیست.
حسینى شاهرودى با اشاره به اینکه با توجه به شرایط 
غیر امن عراق انتظار داریم که مســئوالن حساسیت 
بیشترى در این خصوص به خرج دهند، اظهار داشت: 
اگرچه سازمان حج و زیارت شــرکت شمسا (شرکت 

مرکزى دفاتر خدمات زیارتى سراسر ایران) را به  عنوان 
متولى اصلى اعــزام زائران معرفى کرده اســت، باید 
نظارت بیشترى را بر شرکت ها و آژانس هاى مسافرتى 

و همچنین معرفى آنها به مردم داشته باشد.
وى با بیان اینکه اگرچه شرکت متخلف در اتفاق اخیر 
مجوزى از شمسا نداشته است، گفت: بسیارى از مردم 
نمى دانند که باید تنها از طریق آژانس هاى تحت نظر 
شمسا به این سفرها بروند، لذا مسئوالن باید با تبلیغات 
از طریق رسانه ها، مجراهاى قانونى و شرکت هاى معتبر 

را به مردم معرفى کنند.
سخنگوى فراکســیون حج و زیارت مجلس همچنین 
با تأکید براینکه باید با شــرکت هاى متخلف برخورد 
قاطع صورت گیرد تا دیگر شاهد این دست از تخلفات 
نباشیم، افزود: فراکسیون حج و زیارت در این خصوص 
از ســازمان حج و زیارت و وزارت امورخارجه توضیح 

مى خواهد.

واکنش رئیس سازمان حج و زیارت 
در واکنش به ایــن اظهارات حمیــد محمدى، رئیس 
سازمان حج و زیارت گفت: سازمان حج و زیارت بارها 
به مردم در خصوص لزوم ثبت نام در کاروان هاى مجاز 

براى سفرهاى زیارتى تذکراتى داده است.
وى بیان کرد: کســانى که قصد سفر به عتبات عالیات 
را دارند، بایــد در دو هزار و 400 دفتــر زیارتى موجود 
در سراسر ایران نســبت به نام نویسى خود اقدام کنند، 
چراکه ایــن دفاتر کامًال تحت نظارت ســازمان حج و 

زیارت است.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: همه مسائل مربوط 
به زائران شــامل ثبت نام، اعزام ها، پرواز و اسکان آنها 

توسط این دفاتر زیارتى انجام مى شود.
محمدى در پایان گفت: البته گاهى ممکن است برخى 
از افراد به این مســائل توجه نکنند و باعث پدید آمدن 

مسائلى از این دست شوند.

 دلیل سرگردانى زائران ایرانى در عراق چیست؟

سرپرست اداره کل اسناد هویتى سازمان ثبت احوال کشور 
گفت: در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات ســازمان 
ثبت احوال، انتخاب نام هاى خارجى براى افراد به دلیل عدم 

انطباق آنها با فرهنگ ایرانى ممنوع است.
اسدا... پارســامهر با بیان اینکه در حوزه انتخاب نام براى 

افراد چهار سطح وجود دارد، اظهار داشت: انتخاب نام چهار 
سطح دارد که عبارتند از سطح اول مربوط به حوزه نام هاى 
دینى و مذهبى، سطح دوم مربوط به نام هاى ملى و ایرانى،  
سطح سوم مربوط به نام هاى قوم و منطقه اى و چهارمین 
ســطح نیز مربوط به نام هاى خارجى و فرنگى اســت که 
نامگذارى ایرانیان بر اساس این سطوح انجام مى شود. وى 
با بیان اینکه بیشتر ایرانیان تمایل دارند تا در نامگذارى هاى 
خود از نام هاى گروه اول استفاده کنند و انتخاب اسامى از 
گروه دوم در اولویت بعدى آنها قرار دارد، افزود: در گذشته 
انتخاب نام هاى قومى و منطقه اى بیشتر در میان یک قوم 
رواج داشــت و امروزه افراد به طور طبیعى به انتخاب آنها 
گرایش پیدا کرده اند، همچنین انتخاب نام هاى خارجى نیز 
در گذشته رواج داشت اما در حال حاضر با توجه به قوانین و 
مقررات سازمان ثبت احوال، انتخاب نام هاى خارجى براى 

افراد به دلیل عدم انطباق آنها با فرهنــگ ایرانى ممنوع 
است. پارسامهر با اشاره به اینکه بیشتر نام هاى پیشنهادى 
که به سازمان ثبت احوال ارائه مى شوند و مورد تأیید قرار 
نمى گیرند، مربوط به نام هاى خارجى است، عنوان کرد: هر 
ساله حدود یکهزار و 400 نام جدید پدید مى آید و وارد چرخه 
نامگذارى کشور مى شوند که پس از بررسى به تأیید سازمان 
ثبت احوال رسیده و مورد استفاده عامه مردم قرار مى گیرند. 
سرپرست اداره کل اسناد هویتى سازمان ثبت احوال کشور با 
تأکید بر اینکه نام هاى درخواستى که توسط افراد به سازمان 
ثبت احوال ارائه مى شود و مورد تأیید قرار نمى گیرد، در واقع 
ممنوعیت قانونى دارند و رد مى شوند که تعداد آنها بسیار کم 
است، خاطر نشان کرد: حدود 70 درصد نام هاى پیشنهادى 
به سازمان ثبت احوال تأیید مى شوند و تنها 30 درصد از آنها 

مورد تأیید قرار نمى گیرند.

انتخاب اسم هاى خارجى براى نوزادان ممنوع است
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خطر آتش زدن
 علف هاى کف رودخانه

رئیـس اداره انهار و مـادى هاى شـهردارى اصفهان 
گفـت: آتـش زدن علـف هـاى کـف رودخانـه

زاینـده رود عـالوه بر آلودگـى هوا و محیط زیسـت، 
سالمتى شهروندان را به خطر مى اندازد.

جـالل عمرانى بـا اشـاره به اینکـه علف هـاى کف 
رودخانـه زاینـده رود نبایـد آتـش زده شـوند، گفت: 
متأسـفانه برخـى شـهروندان از بـى آگاهـى خـود
علف هاى کف رودخانه را آتش مى زنند و دود زیادى 

را به راه مى اندازند.
وى عنـوان کـرد: آتـش زدن علف هـا  باعث پخش 
شدن خاکستر آن در محیط زیست و به خطر انداختن 

سالمتى شهروندان مى شود.

3000 زندانى شاغل مولد
 در استان

معـاون سـالمت و اصـالح تربیـت زندانیان اسـتان 
اصفهان گفت: در حال حاضر سه هزار زندانى شاغل 
مولد در استان هستند که تاکنون بیش از یک میلیارد 

تومان حقوق براى آنها واریز شده است.
علیرضا مهترى اظهار داشـت: کمک مردم در جشن 
گلریزان به آزادى زندانیان بدهکار مالى نشانه اعتماد 

مردم به نظام است.
وى با قدردانى از کمک اقشار مختلف مردمى به آزادى 
زندانیان بدهکار مالى، تأکید کرد:  على رغم مشکالت 
اقتصادى، کمک و یارى رساندن به زندانیان بدهکار 

مالى به یک فرهنگ تبدیل شده است.
مهتـرى بیان داشـت: بـا پیگیـرى انجمـن حمایت 
از زندانیـان درحـدود 700  زندانـى در شـهردارى 

خدمات رسانى شهرى انجام مى دهند.

خودنمایى زمستان 
در مزارع بوئین میاندشت

همزمـان بـا آخریـن روزهـاى تابسـتان؛ برخـى از 
محصوالت اراضى کشـاورزى بوئین میاندشـت یخ 

بسته است.
این پدیده کـه در سـاعات اولیه و انتهاى روز شـدت 
بیشترى دارد تعجب کشاورزان و مردم این شهرستان  

را به دنبال داشته است.

نذرخون در خمینى شهر
 آغاز شد

اداره کل انتقـال خون اسـتان اصفهـان از آغاز طرح 
نـذر خـون از اول محرم(دیـروز) در شهرسـتان 

خمینى شهر خبر داد.
ایـن طـرح بـا رویکـرد اسـتفاده صحیـح از ظرفیت 
فرهنگى به منظور پیوستن به صف داوطلبان اهداى 
خون انجام مى شود. مرکز ثابت اهداى خون شهرستان 
خمینى شهر دهه اول محرم در دو شیفت صبح وعصر 

آماده خونگیرى از اهدا کنندگان است.
مجید زینلى، مدیـرکل انتقال خون اسـتان اصفهان 
اظهار داشت: در ایام محرم به ویژه در روزهاى تاسوعا 
و عاشـورا تمام امکانات، تجهیزات و نیروى انسـانى 
اداره انتقـال خـون اسـتان در خمینى شـهر متمرکز 

مى شود.

متروى اصفهان 
به استقبال مهر مى رود

سرپرست سازمان قطارشهرى اصفهان اعالم کرد: 
با برنامه ریزى صــورت گرفته به منظــور افزایش 
بهره بردارى از متروى اصفهان، قرار اســت ساعات 
کار متروى اصفهان از ابتداى پاییز امســال افزایش 

پیدا کند.
 محمد نورصالحى  اظهارداشــت: بــه منظور رفاه 
حال شهروندان اصفهان به خصوص دانش آموزان، 
دانشــجویان و کارمنــدان قــرار اســت از ابتداى 
مهرماه(امروز)، ساعت بهره بردارى از مترو از ساعت 
6و30دقیقه صبح تا ساعت 19و30دقیقه افزایش پیدا 
کند و طول زمان بهره بردارى از مترو به 13 ساعت در 

روز افزایش یابد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: پلیس راهنمایى 
و رانندگى فرماندهى انتظامى استان اصفهان براى کاهش 
بار ترافیک اول مهر و فصل بازگشــایى مدارس تمهیدات 
ویژه اى را پیش بینى کرده و تمام نیروهاى این پلیس در ده 

روز ابتدایى مهرماه به صورت آماده باش درمى آیند.
ســرهنگ رضا رضایى اظهارداشــت: پلیس راهنمایى و 
رانندگى فرماندهى انتظامى استان اصفهان براى کاهش 
بار ترافیک اول مهر و فصل بازگشــایى مدارس تمهیدات 
ویژه اى را پیش بینى کرده و تمام نیروهاى این پلیس در ده 

روز ابتدایى مهرماه به صورت آماده باش درمى آیند.
وى با اشاره به فعال ســازى تمامى گشت هاى این پلیس، 

اســتقرار نیروها بر ســر تقاطع هــا، افزایــش اکیپ هاى 
ضربت موتورى به منظور رســیدگى ســریع به تصادفات 
و روان ســازى ترافیک، افزود: مدیریت هوشمند ترافیک 
توســط سیســتم مکانیزه به منظور برخورد با خودروهاى 
متخلف از دیگر برنامه هاى پلیس براى آغاز فصل بازگشایى 

مدارس است.
رضایى همچنین از اجراى طرح پلیس مدرسه براى کاهش 
ترافیک زمان بازگشایى مدارس و عبور ایمن دانش آموزان از 
عرض خیابان هنگام تعطیلى مدارس خبر داد و تصریح کرد: 
بر این منظور با هماهنگى آموزش و پرورش اســتان براى 

هر مدرسه چهار پلیس مدرسه اختصاص داده شده است.

مدیر کل دادگسترى استان اصفهان گفت: تنها 40 درصد از 
پست هاى ادارى دادگسترى استان اصفهان داراى کارمند 

هستند و 60 درصد این پست ها خالى است.
احمد خســروى وفا، مظلوم ترین و پرکارترین قشر جامعه 
را دستگاه قضا بیان کرد و اظهارداشــت: با توجه به حجم 
ورودى ها و کمبود نیروى انسانى، باید قشر حاضر در دستگاه 
قضا را مظلوم ترین و پرکارترین قشر نامید که گاهى به علت 
کمبود فضا، دو دادیار در یک اتاق به پرونده ها رســیدگى 
مى کنند.وى با بیان برخى اســتانداردهاى دســتگاه هاى 
قضائى با ایران،گفت: طبق برخى استانداردها باید هم اکنون 
در دادگسترى اســتان اصفهان، بالغ  بر هزار و 150 قاضى 

وجود داشــته باشــد که تنها 40 درصد از آنها مشغول کار 
هستند، یعنى درحدود 600 قاضى در دستگاه قضائى استان 
اصفهان فعالیت مى کنند در حالى که باید چهار هزار و 500 
نفر کارمند وجود داشته باشــد؛ تنها 40 درصد از پست هاى 
ادارى دادگسترى اســتان اصفهان داراى کارمند هستند و

 60 درصد این پست ها خالى است.
وى در ادامه خاطرنشان کرد: این تعداد کارمند گواه این نکته 
اســت که باید هر 40 کارمند به غیر از وظیفه خود، فعالیت

 60 کارمند دیگر را نیز انجام دهند به عالوه طبق استانداردها 
هر قاضى باید در طول روز شش پرونده را رسیدگى کند که 

سه برابر استانداردهاى تعریف شده هستیم.

اجراى طرح پلیس مدرسه
 از امروز

 40 درصد پست هاى 
دادگسترى کارمند دارد

اســتاندار اصفهان با تأکید بر اینکه چند پروژه مهم در استان توسط شرکت هاى 
فرانسوى در حال اجرا و پیگیرى است، گفت: فرصت هاى سرمایه گذارى اصفهان 
در 127 طرح به میزان ده میلیارد یورو آماده شــده اســت که همه داراى توجیه 

اقتصادى است و مى تواند مورد توجه سرمایه گذاران باشد.
رســول زرگرپور با بیــان اینکه اســتان اصفهان طى یکى دو ســال گذشــته
 1/5میلیــارد دالر جــذب ســرمایه خارجــى و دومیلیــارد دالر مذاکــرات 
سرمایه گذارى داشته اســت، افزود: این میزان طى مدت کوتاه پس از برجام قابل 

توجه است.
وى اضافه کرد: با توجه به اینکه 300 روز در ســال در اصفهان هوا آفتابى است، 
استفاده از انرژى هاى خورشیدى در این استان بسیار مورد توجه است و پروژه هاى 
خوبى در حال اجراست ولى ظرفیت هاى بسیارى نیز هنوز مورد استفاده قرار نگرفته

است.
اســتاندار اصفهان به پروژه هاى ریلى اشاره کرد و افزود: ســه پروژه بزرگ ملى 
اصفهان- اهواز، اصفهان – اراك و اصفهان- تهران مطرح است که مى تواند محل 

خوبى براى سرمایه گذارى باشد.
وى خاطر نشــان کرد: فرصت هاى ســرمایه گــذارى اصفهــان در 127 طرح
 بــه میــزان ده میلیــارد یــورو آماده شــده اســت کــه همــه داراى توجیه

 

اقتصادى اســت و مــى توانــد براى ســرمایه گــذاران مــورد توجه باشــد 
و در مالقات با اتاق بازرگانى این پروژه ها ارائه خواهد شد.

با فرا رسیدن محرم، عطر حســینى در کوچه هاى 
شهر اصفهان به مشام مى رسد.

هیئت ها، تکایا وحسینیه هاى محله هاى اصفهان 
این روزها آماده میزبانى از عزاداران حسینى است.

عاشــقان ابا عبدا... حســین(ع) در  محــرم به یاد 
دالورى هاى ســردار شــهیدان رخت سیاه بر تن
 مى کنند و از عمق جان بر مظلومیت حسین(ع) و 

خاندان امام حسین(ع) مى گریند.
محله هاى قدیمى اصفهــان هم این روزها میزبان 
عزادارانى است که با شرکت در مجالس عزادارى و 
مرور بر صبر وشکیبایى و مجاهدت هاى اهل بیت(ع) 

فلسفه عاشورا را زنده نگه مى دارند.
در این میان خانــه هاى قدیمى بنکــدار و حاجى 
زرگرباشى با قدمتى بیش از صدســال دراین ایام 

میزبان سوگواران حسینى اســت که نشان دهنده 
تاریخ ســند و راوى رویداد هاى مذهبى در شــهر 

فرهنگى اصفهان است.
حســینیه هارونیه اصفهان هم  400 ســالى است 
میزبان هیئ ت هاى عزادارى در قالب دســته هاى 

سینه زنى و نوحه خوانى است.

با حضور قائم مقام مدیریت بهینه سازى بخش مسکن 
کشور، طرح افزایش موتورخانه دســتگاه هاى اجرایى 

استان اصفهان آغاز شد.
قائم مقام مدیریت بهینه ســازى بخش مسکن و مدیر 
طرح ملى افزایــش کارآیى موتورخانه هاى ســازمان 
مدیریت مصرف ســوخت کشــور در آیین اجراى طرح 
افزایش کارآیى موتورخانه هاى اداره هاى استان اصفهان 
گفت:با اجراى این طرح هشــت میلیون متر مکعب گاز 
در ســازمان و دســتگاه هــاى اجرایى صرفــه جویى 

مى شود. 
میرزایى افزود: بــا صرفه جویــى گاز در موتورخانه ها، 
معادل 40درصد ظرفیت یک فــاز پارس جنوبى انرژى 
ذخیره شده و مانع از انتشار 60میلیون تن کربن مى شود. 
وى با بیان اینکه مصــرف انرژى در ایــران پنج برابر 

دنیاست گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه مصرف انرژى 
در ایران باید به نصف کاهش یابد.

میرزایى با اشاره به اینکه هم اکنون 600هزار موتورخانه 
در کشور فعال اســت، افزود: تا ســال99 برنامه ریزى 
شــده تا 30هزار موتورخانه با اجراى این طرح اصالح و 

بازسازى شود. 
رئیس ســازمان نظام مهندسى اســتان اصفهان نیز در 
این آیین گفت: با بازســازى موتورخانه دســتگاه هاى 
اجرایى اســتان مى توان میزان ذخیره گاز صرفه جویى
 شــده موتورخانه هــا در طــول 60ماه را بــه دولت

 فروخت. 
على عمو شاهى با بیان اینکه این طرح تا سه سال آینده 
در استان به پایان مى رســد، افزود: پنج هزار موتورخانه 

استان در این طرح بازبینى و اصالح مى شوند.

رئیس انجمن انبوه سازان مســکن اصفهان با تأکید بر 
اینکه ساخت مسکن با متراژ پایین تر از 70 متر جوابگوى 
نیاز اصفهان نیست، گفت: هنوز دولتمردان اراده کافى 
براى حل مشــکل مســکن ندارد و با وجود اشتغالزایى 
فراوانى در این بخش، هنوز سیاســتگذاران کشور براى 

رونق آن چاره اى نیاندیشیده اند.
احمد توال پیرامون اینکه مردم همچنان در انتظار ارزان تر 
شدن قیمت مســکن هســتند که این امر بر رکود بازار 
مسکن دامن زده است، اظهار داشت: با تداوم این شرایط 
مردم از خرید خوددارى مى کنند مگر نیاز مسکن به حالت 

انفجار برسد.
وى افزود: در نقطه مقابل انتظار کاهش قیمت مسکن، 
نرخ اجاره بها هر روز در حال افزایش است و این نشان از 

نیاز موجود بوده، اما خریدى انجام نمى شود.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان اضافه کرد: از 
سوى دیگر قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلى 
بین دستمزد آنها و قیمت واحدهاى مسکونى وجود ندارد و 
به دلیل مشکالت موجود سرمایه گذاران به بخش مسکن 

وارد نمى شوند.
توال با تأکید بر اینکه هنوز از رکود مسکن خارج نشده ایم 
و حداقل شــش ماه دیگر این رکود ادامه دارد، گفت: در 
قیمت ساخت افزایش قیمتى نخواهیم داشت و نرخ زمین 

نیز تغییر چندانى نخواهد کرد.
وى پیرامون اینکه ساخت و ساز خانه نیز در وضعیت راکد 
است و رونق ندارد، اظهار داشت: چشم انداز خوبى را در 

حوزه ساخت و ساز نداریم.

ضربه سنگین به بخش مسکن با ورود افراد 
غیرحرفه اى در ساخت و ساز

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان با بیان اینکه 
فعالیت افراد غیر حرفه اى در ساخت و ساز ضربه سنگینى 
به این حوزه وارد ساخته است، افزود: تنها چند شرکت در 

حوزه ساخت و ساز در اصفهان فعالیت مى کنند.
وى تصریح کــرد: بخش خصوصــى و دولتى هر دو در 

شرایط رکود ساخت و ساز به سر مى برند.
توال بیان داشــت: احتمــال دارد که ســاختمان ها در 
منطقه اى گــران یا ارزان تر به فروش برســد، اما اینکه 
قیمت هاى مســکن افزایش داشته به هیچ وجه واقعیت 

ندارد.
وى پیرامون اینکه اقتصاد بــدون تقاضا هیچ توجیهى 
ندارد، افزود: هــر چقدر هم که قیمت ها بــاال برود اگر 
مشترى نباشد خانه ها روى دست سازندگان مى مانند و 

سرمایه هاى کشور راکد مى شوند.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان اظهار داشت: 
تا وقتى نتوانیم اقتصاد مقاومتى را در کشور استوار کنیم به 
طور متوالى وضعیت رکود و تورم در بخش هاى مختلف از 

جمله مسکن ادامه خواهد داشت.
وى افزود: بحث رکود مسکن ناشى از شکل ادوارى این 
بخش است که هر چند سال یک بار شاهد رکود و مجدداً 
رونق در این بازار هســتیم اما این بار موضوع مقدارى 
پیچیده تر شــده که به وضعیت اقتصاد در ابعاد داخلى و 

بین المللى مربوط مى شود.

جوابگو نبودن مسکن با متراژ پایین تر از 70 
متر براى اصفهانى ها

توال بیان داشــت: در کشــورهاى اروپایى و پیشرفته با 
افزایش جمعیت و متغیر بودن قدرت خرید مردم شاهد 
طراحى منازل با متراژ کم و با طراحى هاى کاربردى در 
فضاى خانه هستیم، طراحى هایى که در عین زیباسازى 
منزل بهترین فضا را براى صاحبخانه فراهم مى کند که 
متأسفانه رعایت این اصول در معمارى، از دید طراحان 

اصفهانى پنهان مانده است.
وى عــدم قدرت خرید مــردم و نداشــتن انگیزه براى 
سرمایه گذارى را دو علت اساســى رکود خرید و فروش 

مسکن و زمین در اصفهان دانست و تصریح کرد: ساخت 
مســکن با متراژ پایین تــر از 70 تا 75 متــر جوابگوى 
نیاز اصفهان نیســت، زیرا مردم اصفهان زیر بار چنین 
خانه هایى نمى روند به همین دلیل معماران و انبوه سازان 

مسکن میلى براى ساخت چنین خانه هایى ندارند.
رئیس انجمن انبوه سازان مســکن اصفهان با اشاره به 
اینکه خانه هاى با متراژ کمتر از 70 متر در اصفهان بسیار 
کم وجود دارد، بیان داشت: مردم اصفهان با هر نوع تمکن 
مالى، براى خرید خانه با متراژ باالى 70 تا 80 متر تمایل 
دارند، بنابراین هیچگاه انبوه سازان به سمت ساخت چنین 

خانه هایى نمى روند.
***

وى خاطر نشان کرد: اکنون با رکود در بازار مسکن بخش 

خصوصى و دولتى هر دو در شــرایط رکود ساخت و ساز 
به سر مى برند.

وى با اشاره به آینده بازار مسکن اصفهان، اظهار داشت: 
براســاس اطالعات دفاتر مشــاور امالك آپارتمان، در 
حال حاضر آپارتمان هایى با میانگین قیمت 200 تا 500 
میلیون تومان رونق یافته اما آپارتمان هایى با رنج قیمت 
باالى 500 میلیون تومان به ســبب پایین بودن قدرت 

خرید مردم از استقبال برخوردار نیست.
رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان با بیان اینکه 
در کل کشور نیاز به مسکن به چشــم مى خورد، افزود: 
در این مقطع زمانى نیاز به مســکن به چشم مى خورد
 اما تقاضاى اجاره، بیشتر از خرید مشاهده مى شود و در 
دو سال گذشته هزینه اجاره بها به شدت در حال افزایش 

است.

دست َرد اصفهانى ها به خانه هاى کمتر از 70 متر

در کشورهاى 
اروپایى و پیشرفته 
با افزایش جمعیت و 
متغیر بودن قدرت 
خرید مردم شاهد 

طراحى منازل با متراژ 
کم و با طراحى هاى 

کاربردى در فضاى خانه 
هستیم، طراحى هایى که 
در عین زیباسازى منزل 

بهترین فضا را براى 
صاحبخانه فراهم مى کند 
که متأسفانه رعایت این 

اصول در معمارى، از 
دید طراحان اصفهانى 
پنهان مانده است

آغاز طرح افزایش کارآیى موتورخانه هاى ادارات
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بوى محرم در کوچه پس کوچه هاى اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهــان گفــت: موادغذایى کــه داخل ظروف 
یکبار مصرف باقــى مى ماند، جزو پســماند تر و 
خود ظروف پالســتیکى نیز جزو پسماند خشک
 اســت و این پســماندها باید از یکدیگر تفکیک 

شوند.
امیر حســین کمیلى اظهارداشــت: در ایام محرم 
توزیع غــذا و پذیرایى در هیئت هــاى مذهبى با 
ظروف یکبار مصرف انجام مى شود اما شهروندان 
بایــد بدانند که نوشــیدنى هــا و مــواد غذایى
 داغ در ظــروف یکبارمصــرف پالســتیکى 
مى توانــد عامــل تولیــد ترکیبــات خطرناکى

 باشــد کــه احتمــال ابتال بــه بیمــارى هاى 
صعب العــالج را در بیــن شــهروندان افزایش

 دهد.
وى ادامه داد: شــهروندان باید تا جایى که امکان 
دارد از ظروف یکبار مصرف کاغذى استفاده کنند 
تا ضرر کمترى به ســالمتى خود و  محیط زیست 

وارد کنند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند در ادامه 
با اشــاره بــه اینکــه تفکیــک ظــروف یکبار

مصرف آســان نیســت و اگر وارد خاك شود به 
محیط زیست آسیب وارد مى شــود، خاطرنشان 
کرد: موادغذایى که داخل ظــروف یکبار مصرف 
باقى مــى ماند جزو پســماند تر و خــود ظروف

 پالستیکى نیز جزو پسماند خشک است بنابراین 
پسماندها باید از یکدیگر تفکیک و در دو کیسه جدا 

قرار داده شوند.
کمیلى بــا تأکیــد بــر اینکــه از ســوى اداره 
خدمات شــهرى خودروهاى بازیافت هرشــب 
بــه هیئت هــا مراجعه مــى کنند و پســماند ها 
را تحویل مــى گیرند، عنــوان کــرد: از طریق 
معاونــت خدمــات شــهرى نماهایــى بــا 
پیــام هــاى حفــظ محیــط زیســت، تفکیک
پسماند مخصوص این ایام در شــهر نصب شده 

است. 

ضرورت تفکیک پسماند تر و خشک در هیئت هاى مذهبى
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برگزارى داستان خوانى 
دفاع مقدس در اماکن تاریخى 

مدیـر تـاالر هنـر اصفهـان گفـت: ویـژه برنامـه 
داستان خوانى و تصویر سـازى ویژه هفته دفاع مقدس 
از یک مهر ماه(امروز) در اماکن تاریخى شهر اصفهان 

برگزار مى شود.
محمدرضـا رهبـرى پیرامـون برنامه هاى تـاالر هنر 
در هفتـه دفـاع مقـدس اظهـار داشـت:  ویـژه  برنامه 
داسـتان خوانى و تصویرسـازى دفاع مقدس با حضور 
محمد بکایى، آیت نـادرى و محمد رادمهـر به عنوان 

راوى از سوى تاالر هنر برگزار مى شود.
وى افزود: ویژه  برنامه داسـتان خوانى و تصویرسـازى 
دفاع مقدس از یکم تا هفتم مهر ماه در فضاى عمومى 
و اماکن تاریخى شهر اصفهان از جمله میدان امام(ره)، 

جلفا، سى و سه پل و پل خواجو اجرا  مى شود.
مدیر تاالر هنر اصفهان با اشاره به اجراى نمایش آیینى 
«اسـب ها» همزمان با ایام سـوگوارى محرم در تاالر 
هنر  افـزود: نمایش آیینى «اسـب ها» به نویسـندگى 
محمد رحمانیان و کارگردانى محسن عرب زاده از 12 
مهرماه به مدت یک ماه در سـالن اصلـى تاالر هنر به 

روى  صحنه مى رود.

برگزارى اجالسیه شهدا و 
ایثارگران روحانى استان 

دبیر اجرایى نهمین اجالسیه شهدا و ایثارگران روحانى 
استان اصفهان گفت: نهمین اجالسیه شهداى روحانى 
استان اصفهان 20 مهرماه 96 در محل خیمه شهداى 

بسیج ناحیه امام صادق(ع) اصفهان برگزار مى شود.
مظاهر محمدى اظهارداشت: پس از ارائه آمار شهداى 
روحانى، استان اصفهان با 590 شهید روحانى بیشترین 

آمار شهدا در میان روحانیون کشور را داشته است.
وى افزود: اسـتان اصفهان داراى هـزار و 112 ایثارگر 
روحانى شامل رزمنده، جانباز و آزاده است و تعدادى از 
شهداى روحانى از اسـتان هاى مختلف نیز در مدارس 
علمیه شهر اصفهان مشغول به تحصیل بوده که مزار 

آنان در شهرستان هاى مربوطه است.
محمدى یادآور شـد: در 27 شهرستان استان اصفهان 
یادواره شهداى روحانى برگزار و با خانواده هاى شهداى 
روحانى دیدار مى شـود و اجالسـیه همـه یادواره هاى 

شهرستانى در شهر اصفهان برگزار مى شود.

دستگیرى سارقان نوجوان با 
111 کارت شارژ

فرمانـده انتظامى شهرسـتان چـادگان از دسـتگیرى 
سـارقان نوجـوان بـا 111 کارت شـارژ در روسـتاى 

على آباد شهرستان چادگان خبر داد.
سـهراب قـره قانـى اظهار داشـت: بـا تـالش و رصد 
اطالعاتى یگان مبارزه با سرقت پلیس آگاهى چادگان، 
دو  نفر از سارقین مغازه در روستاى على آباد در بخش 

مرکزى شهرستان دستگیر شدند.
وى افـزود: پـس از وصـول خبـر سـرقت، تیمـى از 
فوریت هاى پلیس 110 به محل سرقت اعزام و پس از 
تحقیقات از مالباخته دو نفر ار سارقان که 15 و 18 ساله 
بودند شناسایى و با دستور مرجع قضائى دستگیر شدند.
فرمانـده انتظامى شهرسـتان چـادگان ادامـه داد: در 
بازرسـى از این افراد، مقادیـرى وجه نقـد و 111 عدد 
کارت شـارژ کشـف و ضبط و پس از انجـام تحقیقات 
از متهمان، پرونده جهت رسـیدگى بـه مراجع قضائى 

ارسال شد.

جمع آورى 8/2 میلیارد تومان 
در جشن گلریزان 

مدیر عامل سـتاد دیه اسـتان اصفهان گفت: در جشن 
گلریزان سـال جـارى هشـت میلیـارد و 200 میلیون 

تومان براى آزادى زندانیان جمع آورى شده است.
ایرج نحوى افزود: چهار میلیارد و 500 میلیون تومان به 
صورت تعهدى بوده و با کمک سـتاد دیه استان زمینه 

آزادى 500 زندانى فراهم شده است.
وى با اشـاره به اینکه در سـال جارى آمار کمک هاى 
جشـن گلریزان نسـبت بـه سـال گذشـته 37 درصد 
افزایش داشـته اسـت، گفت: گلپایگان نسبت به سایر 
شهرسـتان ها آمـار خوبـى در جمـع آورى کمـک به 

زندانیان بدهکار در جشن گلریزان داشته است.

خبر

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان ضمن 
بیان اینکه بلیت ســینماها همچنان نیم بهاست، گفت: 
در اصفهان از نظر تعداد مخاطــب از ابتداى طرح بلیت 
نیم بهاى ســینماها، افزایش مخاطب دو برابرى وجود
 داشته اما از لحاظ فروش افزایش قابل توجهى نداشته 

است.
مصطفى حســینى با اشــاره به نیم بها بودن بلیت هاى 
سینما از روز سینما تاکنون اظهارداشت: استقبال از این 
طرح آنچنان که باید و شاید نبوده است و انتظار استقبال 

بیشترى از این طرح مى رفت.
وى خاطرنشــان کرد: طرح یک روز رایگان سینما که 

سال هاى قبل انجام مى شد در کل اشتباه بود و این طرح 
خیلى بهتر از رایگان قرار دادن سینماها در یک روز است، 
اما بهتر بود به جاى قرار دادن این طرح با تعداد روز زیاد، 
در حد یک هفته برنامه نیم بها بودن بلیت سینما را در کنار 

برنامه هاى سینمایى دیگر قرار مى دادند.
همچنین رضا دهقان، رئیس امور ســینمایى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفته طرح بلیت 
نیم بها که از روز ملى سینما آغاز شده است تا پایان هفته 
دفاع مقدس در سینماهاى تحت نظر اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان اجرا مى شود و تا پایان 

هفته دفاع مقدس ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل ســازمان تاکســیرانى اصفهان گفت: در سال 
تحصیلى جدید، 9 هزار خودرو تحت عنوان سرویس مدرسه 
به دانش آموزان خدمت رسانى هاى الزم را انجام مى دهند.

حسین جعفرى اظهار داشت: در سال جارى درحدود 75 هزار 
دانش آموز در اصفهان براى تحصیل به مدرسه مى روند که 
9 هزار خودرو تحت عنوان ســرویس مدرسه در این زمینه 
خدمت رســانى هاى الزم را انجام مى دهنــد. مدیرعامل 
سازمان تاکســیرانى اصفهان درباره شرایط کسب مجوز 
فعالیت به عنوان سرویس مدرسه گفت: خودروهاى حمل و 
نقل عمومى براى دریافت مجوز ابتدا باید برگه معاینه فنى 
دریافت کرده باشند. جعفرى با بیان اینکه خودروهایى که 

وظیفه خدمت رسانى به دانش آموزان را در فصل تحصیلى 
برعهده دارند باید از ایمنى الزم و کافى برخوردار باشــند، 
گفت: این در حالى است که در این فصل تمام خودروهاى 
ســرویس مدارس از برگه معاینه فنى و صالحیت ایمنى 
خودرو برخوردار هستند اما در این زمینه سازمان تاکسیرانى 

بیش از پیش دقت الزم را مورد توجه قرار مى دهد. 
وى بیان کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلى همه دستگاه ها به 
ویژه دستگاه هاى مرتبط با امر ترافیک به دنبال این هستند تا 
شرایط ایمنى را براى تردد دانش آموزان  و خانواده هاى آنها 
فراهم آورند و ستاد مهر اصفهان نیز هرساله با توان الزم در 

این زمینه اقدامات مناسب را انجام مى دهد.

فعالیت9000 سرویس مدرسه 
در اصفهان 

ارائه بلیت نیم بهاى سینما 
تا پایان هفته دفاع مقدس

دبیر همایش جهانى شیرخوارگان حسینى کاشان از احداث 
بیمارستان ویژه کودکان سرطانى در این شهرستان توسط 

یکى از خّیران سالمت خبر داد.
على هاشم زاده اظهار داشــت: این بیمارستان با عنوان 
حضرت على اصغر (ع)به مســاحت هزار متر مربع در سه 

طبقه در حال ساخت است. 
وى گفــت: این طــرح به برکــت برگــزارى همایش 
شیرخوارگان حســینى به همت خّیر سالمت ساز «سید 

محمد امامت» اجرا مى شود.
دبیر همایش جهانى شیرخوارگان حسینى کاشان یادآور 
شــد: این خّیر افزون بر اهداى زمین، تاکنون 20 میلیارد 

براى ساخت این مرکز درمانى هزینه کرده است.
وى گفت: این بیمارســتان تاکنون 50 درصد پیشرفت 
فیزیکى دارد و این خّیر، هزینه بقیه ســاخت و همچنین 

تجهیز آن را نیز تقبل کرده است.

در پنج ماه نخست امسال 33 مرد به دلیل فوت 
ناشــى از حوادث کار در مراکز پزشکى قانونى 
استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که 
نسبت به مدت مشابه پارسال که 52 مرد بودند، 

کاهش داشته است.
بیشــترین علت فوت در حــوادث کار مربوط 
به ســقوط از بلندى و برخورد جســم سخت

 (40 درصد) بوده است.
در این مدت آمار مصدومان ناشــى از حوادث 
کار با هــزار و 114 مــورد شــامل 59 زن و 
هزار و 55 مرد نســبت به مدت مشــابه سال

 قبل کــه هــزار و 247 نفر شــامل 39 زن و 
هزار و 208 بود، 10/7درصد کاهش داشــته

 است.
همچنین به گزارش روابط عمومى پزشــکى 
قانونى اصفهان، آمــار فوتى هاى ناشــى از 
مسمومیت با گاز منو اکسید کربن در پنج ماهه 
اول سال جارى در استان نسبت به مدت مشابه 

پارسال افزایش یافته است.
در پنج ماهه نخست ســال جارى آمار اجساد 
معاینه شده در مراکز پزشــکى قانونى استان 
با تشــخیص علت مــرگ مســمومیت با گاز 
مونواکســید کربن ، 17 نفر سه زن و 14 مرد) 
بوده که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 
که 15 نفــر (دو زن و 13 مرد) بــوده، افزایش 

داشته است. 

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان 
گفت: در پى وصول شــکایت یکى از شهروندان مبنى بر 
اینکه از حساب بانکى او مبلغ 950 میلیون ریال به صورت 
اینترنتى برداشت شــده، بررســى موضوع در دستور کار 

مأموران پلیس فتاى اصفهان قرار گرفت.
مصطفى مرتضوى افزود: با بررســى حساب هاى بانکى 
شاکى مشخص شــد که تراکنش هاى زیادى از طریق 
اینترنت بر روى حســاب او انجام شده و در کل مبلغ 950 

میلیون ریال برداشت شده است.
وى افزود: متهم هنگامى که با مســتندات پلیس روبه رو 
شد، به برداشت مبلغ 950 میلیون ریال به صورت اینترنتى 
از حساب شــاکى اعتراف و انگیزه عمل مجرمانه خود را 

اختالف مالى با شاکى اعالم کرد.
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان ادامه داد: پس از انجام 
یکســرى اقدامات تخصصى در فضــاى مجازى متهم 

شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى دستگیر شد.

رئیس بازرســى اصناف اســتان اصفهان گفت: عمده 
تخلفات ثبت شده توسط بازرسان اصناف به گرانفروشى 
ارتباط داشــته و خوشــبختانه موارد قاچــاق در بازار 

لوازم التحریر قابل توجه نیست.
جواد محمــدى فشــارکى در رابطه با طــرح نظارت 
بــر بــازار لوازم التحریر، اظهارداشــت: طــرح ویژه 
نظــارت بر بــازار لوازم التحریــر از دوم شــهریور ماه 
آغــاز شــده و تــا ســوم مهرمــاه ادامــه خواهــد 

داشت.
وى افــزود: در این طــرح، قیمت، کیفیــت و اصالت 
محصوالتى نظیر کیف، کفش، پوشاك و لوازم التحریر 
مورد بررســى قــرار مى گیــرد و در صــورت وجود 
تخلفى از سوى فروشندگان، با متخلفان برخورد خواهد 

شد.
رئیس بخش نظارت و بازرســى اتاق اصناف اســتان 
اصفهان تصریح کــرد: در مدت زمــان مذکور، نوبت 
بازرسى ها از دو شیفت به سه شیفت افزایش یافته و حتى 
در روزهاى تعطیل نیز این بازرسى ها ادامه خواهد داشت.
محمدى خاطرنشــان کرد: در بخــش لوازم التحریر و 
در کاالهایى نظیــر مداد، پاك کن، خــودکار، تراش و 
محصــوالت شــبیه آن، هیــچ مشــکلى در تولیــد 
داخلى این محصــوالت وجود نــدارد و تنها قطعه اى

 که در داخل امکان تولید آن نیســت، توپى سر خودکار 
است.

وى بیان داشــت: در حال حاضر دو کارگاه بزرگ تولید 
دفتر در اصفهان و 9 کارگاه بزرگ در کشور وجود دارد 
و تعداد کارگاه هاى کوچک تولید دفتر نیز به 150 عدد 

مى رسد.
محمدى همچنین یادآور شــد: عمــده تخلفات ثبت 
شده توســط بازرســان اصناف به گرانفروشى ارتباط 
داشته و خوشبختانه موارد قاچاق در بازار لوازم التحریر 

قابل توجه نیست.
وى در رابطه بــا نحوه شناســایى گرانفروشــان نیز 
اذعان کرد: میزان ســود خرده فروشان و عمده فروشان
 مشــخص اســت و با بررســى فاکتورهــاى خرید 
فروشندگان مى توان میزان گرانفروشى را محاسبه کرد.

***

رئیــس بخــش نظــارت و بازرســى اتــاق اصناف 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره به آغــاز دهــه محرم 
و افزایــش تقاضــا در برخــى اقــالم مصرفــى، 
اعــالم داشــت: در مــاه محــرم، کلیــت بــازار

 به دلیل رکود سنتى بازارها، کاهش فعالیت هاى تجارى 
و تغییر کوتــاه مدت الگوى مصرف جامعــه، دچار رکود 

مى شود. محمدى خاطر نشان کرد: اما در برخى بازارها 
نظیر گوشت، برنج، حبوبات، روغن و همینطور خدماتى 
نظیر طبخ غذا، تقاضا به ســرعت افزایش مى یابد و بر 
همین اساس، نظارت ها بر این اصناف خاص در محرم 
افزایش مى یابد تا شــاهد اجحــاف در حق هیئت هاى 

مذهبى و مردم نباشیم.

نظارت ویژه بازرسان تا سوم مهر ماه

بیشترین تخلف لوازم التحریر، مربوط به 
گرانفروشى است

 کاهش آمار فوت ناشى از 
حوادث کار در استان

ساخت بیمارستان ویژه 
کودکان سرطانى در کاشان  

حواس جمع پلیس به 
کالهب ردار 95 میلیونى 

«امــروز بزرگ ترین منکــر در جامعــه، بى تفاوتى 
مردم اســت که باعث نشــر منکرات مى شود و در 
حقیقت وظیفه مــا، مبارزه با بى تفاوتــى در جامعه 

است.»
دبیر ســتاد امر به معــروف و نهى از منکر اســتان 
اصفهان که به مناسبت هفته احیاى امر به معروف و 
نهى از منکر به میان خبرنگاران آمده بود با بیان این 
مطلب، به تشریح وظایف این ستاد پرداخت و گفت: 
ســتاد امر به معروف و نهى از منکر زیر نظر مستقیم 
نماینده ولى فقیه در استان بوده و 18 دستگاه عضو 
آن هستند و دبیر ستاد با پیشنهاد امام جمعه معرفى 

مى شود. 
حجت االســالم و المســلمین احمد عبداللهى نژاد 
اظهار داشت: مهمترین وظیفه ستاد امر به معروف و 
نهى از منکر، سیاستگذارى به منظور احیاى فریضه 
امر به معروف و نهى از منکر، اصالح رفتارى، تحقیق 
و پژوهش و... است  و در حقیقت قرار نیست ستاد با 
منکرات برخورد کند بلکه کار اصلى ما سیاستگذارى 
و هماهنگى با دستگاه هاســت ولى بنا به ضرورت، 

پیگیر کارهایى هم هستیم. 
وى ادامه داد: فعالیت ســتاد امر به معروف و نهى از 
منکر استان اصفهان در سال جارى بر نهضت آموزش 
متمرکز بوده و معاونت هاى ســتاد امســال مکلف 
هستند در راستاى برنامه ریزى و آموزش اقدام کنند و 
نباید فراموش کنیم امر به معروف و نهى از منکر مثل 
نماز و روزه عبادت به شمار آمده و مسئله فقهى است.
دبیر ســتاد امر به معــروف و نهى از منکر اســتان 
اصفهان، آمــوزش در ادارات، مســاجد، حوزه هاى 
علمیه و... را از برنامه هاى ستاد خواند و گفت: الزم 
است مسئوالن نسبت به تکلیف الهى عمل کرده و 
در راســتاى احیاى امر به معروف و نهى از منکر گام 
بردارند و کمک کننده باشــند، اما متأســفانه برخى 
مســئوالن عالوه بر اینکه امر به معــروف و نهى از 
منکر نمى کنند در اشاعه فرهنگ غرب تالش دارند 

که نمونه بارز آن تشویق دوچرخه سوارى بانوان در 
مألعام است.

حجــت االســالم و المســلمین عبداللهى نــژاد 
علت موضع این ســتاد در قبال دوچرخه ســوارى 
بانوان را تشــریح کرد و گفت: ما بــا ورزش مخالف 
نیســتیم و بانوان هم باید حضورى فعال در جامعه 
داشته باشــند اما باید شــأن خود را هم حفظ کنند 
و در این راستا از دوچرخه سوارى در مألعام خوددارى 

کنند. 
وى با اشــاره به برنامه هاى هفته امــر به معروف و 
نهى از منکر هــم گفت: راه اندازى مرکز مشــاوره 
دینى خصوصًا براى آسیب دیدگان اجتماعى، ایجاد 
مرکز آمــوزش تخصصى امر به معــروف و نهى از 
منکر، انعقاد تفاهمنامه با دفتر تبلیغات براى آموزش

 مربــى، انعقــاد تفاهمنامه با مرکز آسیب شناســى 
فضاى مجــازى بــراى ورود به امر بــه معروف و 
نهــى از منکــر در فضــاى مجــازى، راه اندازى 
شوراهاى مرکز امر به معروف و نهى از منکر هیئات
 مذهبى و حوزه هــاى علمیه، تهیــه محتواى منبر 

مربوط به امر به معروف و نهــى از منکر، برگزارى 
مســابقه کتابخوانى از کتاب امر به معروف و نهى از 
منکر، ایجاد کمپین ما همه مســئولیم، گردهمایى 
مسئوالن شــوراهاى امر به معروف و نهى از منکر 
اصناف، افتتاح شوراى امر به معروف و نهى از منکر 
برخى از بخش هاى شهرســتان و چند منطقه شهر 
اصفهان، ســخنرانى قبل از خطبه هاى نماز جمعه

 در اصفهان و شهرســتان ها و... از جمله برنامه هاى 
این هفته است.

حجت االســالم و المســلمین عبداللهى نژاد اظهار 
داشــت: در هفته امر به معروف و نهــى از منکر ما 
همایش سراســرى آمران به معــروف و ناهیان از 
منکر را در روز ششم مهرماه ساعت 9 صبح در خیمه 
گلستان شهدا خواهیم داشــت که مسئول نظارت و 
بازرسى ســتاد امر به معروف و نهى از منکر کشور، 

میهمان ویژه خواهند بود. 
وى خاطرنشــان کــرد: همچنین در ایــن هفته با 
همکارى نیروى انتظامى ما شاهد استقرار تیم هاى 
ویژه امنیت اخالقى با هدف ناامن کردن فضا براى 

افراد شرور و رصد معضالت خواهیم بود.
دبیر ســتاد امر به معــروف و نهى از منکر اســتان 
اصفهان به مهمترین مصوبات این ســتاد هم اشاره 
کرد و گفت: ما ســال گذشــته 15 مصوبه داشتیم 
که ایجاد مرکز مشــاوره دینى از جملــه مهمترین 
آنها بوده اســت. البته قرار بود شــهردارى براساس 
تکلیف قانونى در راستاى ایجاد مرکز مشاوره دینى 
کمک و همیارى کند که متأســفانه اینگونه نشد و 
الزم اســت در هر 15 منطقه شــهردارى این مرکز 

ایجاد شود.
شایان ذکر است در هفته احیاى امر به معروف و نهى 
از منکر، از سایت جدید ستاد امر به معروف و نهى از 

منکر رونمایى مى شود. 

برخى مسئولین، فرهنگ غرب را اشاعه مى دهند
ساسان اکبرزاده

 
فعالیت ستاد امر به 

معروف و نهى از منکر 
استان اصفهان در 

سال جارى بر نهضت 
آموزش متمرکز بوده 
و معاونت هاى ستاد 

امسال مکلف هستند 
در راستاى برنامه ریزى 
و آموزش اقدام کنند و 
نباید فراموش کنیم

 امر به معروف و نهى از 
منکر مثل نماز و روزه 
عبادت به شمار آمده و 
مسئله فقهى است
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ابالغ راى
کالسه پرونده اصلى : 95-6 شماره دادنامه: 288- 95/3/23 مرجع رسیدگى: شعبه 42 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبى ســمیلیان به نشانى: اصفهان خ سروش خ عسگریه خ 
نوسان شمالى کوچه فرصت بن بست ارغوان خوانده: ابراهیم شامى جعفرآبادى به نشانى تیران 
کوچه انقالب کوچه فروزان بن بست ایمان پالك 69 خواسته: مطالبه مبلغ 85/500/000 ریال 
موضوع دو فقره چک به شماره هاى 1572/854653/57- 95/1/7 و 1572/854665/46- 
95/1/7 عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى گردشکار: به تاریخ 95/1/16 شعبه 
42 با عنایت به محتویات پرونده کالســه 95- 6 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، 
ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى مجتبى ســمیلیان به طرفیت آقاى ابراهیم شامى 
جعفرآبادى به خواســته مطالبه مبلغ 85/500/000 ریال موضوع دو فقره چک به شماره فوق 
الذکر به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده وبقاى اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه چک را دارد و اینکه خونده علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه 
ننموده، شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده ومستندا به مواد 519-515-198-
522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون 
و پانصد هزار (85/500/000) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/770/000 ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (95/1/7) تا زمان وصول براساس آخرین 
شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. 
م الف: 19605 شعبه 42 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/742

ابالغ
شماره درخواست:9610463759200058شــماره پرونده:9509983759200247شماره 
بایگانى شعبه:950253مدرسه غیرانتفاعى دیبابه مدیریت خانم سانازامیرى-ریحانه طاهریان 
دادخواستى به خواسته  تجدیدنظرخواهى از دادنامه صادره به شماره 9609973759200105 
در پرونده کالســه950253 ح 2 این دادگاه به طرفیت شــهریارمحمدى تقدیم که به شماره  
9610543759200095ثبت گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده 
به درخواست خواهان و به دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به تجدیدنظرخوانده فوق الذکر ابالغ 
مى شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى جهت دریافت دادخواست تجدیدنظر و ضمائم 
آن به دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه تا چنانچه پاسخى نسبت به 
تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه در خصوص دادنامه فوق الذکر داشته باشند ظرف موعد مقرر 
به دادگاه ارائه نمایند و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:1267 شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان شاهین شهر/ 6/774 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه : 9610103759205460 شــماره پرونده: 9609983759200463 شماره 
بایگانی شعبه: 960478 خواهان مهنازســبحانى به طرفیت خوانده محمدقدمى ایرانشاهى-
سعیداحمدى به خواسته اعتراض ثالث اجرائى نسبت به پرونده مطروحه در شعبه دوم حقوقى 
دادگسترى شاهین شهربه شماره پرونده 960221ودرخواست توقیف عملیات اجرائى  تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر واقع اســتان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 
9609983759200463 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/10/11 و ساعت 11:30 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف 1271شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شاهین شهر/ 6/775 
حصر وراثت

مهین مســعودى بشناسنامه شــماره 19911  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 96/ 354 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان تیمورجبارى  به شناسنامه شماره 15400 در تاریخ 95/11/27 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- رضاجبارى  فرزند تیمور شماره شناسنامه 139  نسبت با متوفى 
فرزند 2- پویان جبارى فرزند تیمور شماره شناسنامه 1393   نسبت با متوفى فرزند 3- راشل 
جبارى  فرزند تیمور شماره شناسنامه 298   نسبت با متوفى فرزند 4- رویاجبارى فرزند تیمور 
شماره شناسنامه 428  نسبت با متوفى فرزند 5- مهرنوش جبارى فرزند تیمور شماره شناسنامه 
97  نســبت با متوفى فرزند6-مهین مسعودى فرزندمحمدشــماره شناسنامه19911نسبت 
بامتوفى همسر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1273شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر- آزاد/ 6/776 
حصر وراثت

محمدکاظمى بشناسنامه شماره 1271824493  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره 96/ 350 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان رامین کاظمى  به شناسنامه شماره 2159 در تاریخ 95/10/19 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شهربانوموسوى پور  فرزند هوشنگ شماره شناسنامه 
3345  نسبت با متوفى همسر 2- ملیکاکاظمى فرزند رامین شماره شناسنامه 1273789441   
نسبت با متوفى فرزند 3- مجدالدین کاظمى  فرزند حسین شــماره شناسنامه 406   نسبت با 
متوفى پدر 4- صدیقه نیرى فرزند حسین شــماره شناسنامه 1188829181  نسبت با متوفى 
مادر 5- محمدکاظمى فرزند رامین شماره شناســنامه 1271824493  نسبت با متوفى فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1269شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر- آزاد/ 6/777 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/2269/26 -96/6/21 آقاي نویدرزمجو فرزند غالمرضا  باستناد دو برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به 
شماره 252430   را که به میزان ششدانگ قطعه زمین به شماره پالك ثبتى 28721/ 301واقع 
در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 358 دفتر 308  ذیل ثبت 67710  
بنام امید على صمدى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال به شماره136897 
مورخ 1376/2/30دفتر14 اصفهان  به او انتقال یافته ســپس به صورت مع الواسط به موجب 
سند انتقال 95252 مورخ 1390/09/12دفتر 104شاهین شهربه آقاى نویدرزمجوانتقال قطعى 
گردیده ومعامله دیگرى انجام نشده و نحوه گم شــدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست 
صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد 
که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 1284صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/6/779 
اجراییه 

شماره: 758/95ش8 ح-96/5/21 به موجب راي شماره 100 تاریخ 96/3/20 حوزه 8 شوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه: مجیدصادقى یزدانى 
نام پدرمرتضى به نشانى  مجهول المکان، محکوم است به الزام به حضوردردفترخانه وانتقال 
سندرسمى وقطعى خودروپرایدبه شماره248ل99ایران43ومبلغ هشتادوسه هزارریال هزینه 
دادرســى درحق محکوم له مجیدباقریان فرزند احمد به نشــانى محل اقامت: خ جابرحیان-

2شرقى پ13- هزینه عملیات اجرایى به عهده محکوم علیه میباشد. ماده 34 قانون شوراهاى 
حل اختالف :چنانچه محکوم علیه ؛محکوم به را پرداخت نکند واموالى ازوى به دســت نیاید 
باتقاضاى ذینفع ودستور قاضى مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء؛ محکومیت هاى مالى 
به اجراء احکام دادگسترى اعالم مى شود. م الف: 1306اسالمیان قاضى شعبه 8 حقوقی شوراي 

حل اختالف شاهین شهر/6/780
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1-ثریاروشنگرمقدم2-على عارفیان3-مهدیس عارفیان 
خواهان صندوق قرض الحســنه جواداالئمه(ع)؛1-فریدون جعفریان2-على رضاسلیمى به 
خواسته مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
284/96 ش 10 ح ثبت و براى روزچهارشنبه مورخ 96/9/8 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:1316 شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/6/781 
ابالغ راي

شماره پرونده: 164/96ش 9 ح شماره دادنامه: 352-96/6/4 خواهان: حمیدرضامحمدى  به 
نشانى: شاهین شهر –گلدیس-خ سلمان نبش فرعى 12شرقى مجتمع آبشارواحد5، خوانده 
شهرام ویسى مجهول المکان، خواســته : مطالبه مبلغ 165/000/000ریال به انضمام مطلق 
خسارات. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال مبادرت به صدور راى مینماید. راي شــورا: در خصوص دادخواست حمیدرضامحمدى 
به طرفیت شهرام ویسى به خواســته مطالبه 165/000/000ریال به انضمام مطلق خسارات 
بدین شــرح که ضمانت وام خوانده رانمودم باتوجه به اینکه اقساط ایشــان ازبنده کسرشده 
اســت؛تقاضاى مطالبه  مبلغ خواســته وهزینه دادرســى وتاخیر تادیه را دارم. بــا عنایت به 
محتویات پرونده اظهارات خواهان، پاســخ اســتعالم از صندوق کارآفرینى امیدبه شــماره 
96/4040/1020-نى96/5/31مبنى بر اینکه مبلغ 152/000/000ریال بابت تسویه حساب 
وام خوانده ازحساب خواهان کسرگردیده است  و با توجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
اخطاریه درجلسه شوراحضور نیافته ونســبت به محتوایات دعواایرادوتکذیبى به عمل نیاورده 
ودلیلى درخصوص برائت و ذمه خویش اقامه ننموده است؛دعوى خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص داده؛ باســتناد مواد 198 و 519 و522قانون آیین دادرسى مدنى و709 قانون مدنى 
حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ152/000/000ریال بابــت ضمانت وام ومبلغ 
3/087/500ریال هزینه دادرســى وتاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم 
صادرواعالم مى داردنسبت به مابقى خواسته؛به اســتناد ماده197قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به بى حقى صادر مى گردد. راى صــادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 1319 اسالمیان قاضى شــعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر/ 6/782 

حصر وراثت
خانم نفیســه نظرى نژاد بشناسنامه شــماره 3242  باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناســنامه ورثه، درخواستى بشــماره 96/ 189ش1ح تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان براتعلى نظرى نژاد  به شناســنامه شماره 13فارسان در تاریخ 
26مرداد1396درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- نفیسه نظرى نژادبشماره 
شناسنامه 3242  نسبت با متوفى فرزند 2- حدیث نظرى نژاد  بشماره شناسنامه 2592   نسبت 
با متوفى فرزند 3- نسیم نظرى بشماره شناسنامه 5100028262   نسبت با متوفى فرزند 4- 
نکیسانظرى نژاد  بشماره شناسنامه 5100126541  نسبت با متوفى فرزند 5- شهربانوباقرى 
دیزیچه بشماره شناســنامه 75  نســبت با متوفى همسر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

گردید. م الف:1308  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /6/783 
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610423759200238 شــماره پرونده: 9509983759200818 شماره 
بایگانی شعبه: 950834 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطــه 9609973759200534 محکوم علیــه ها: ملــک ایزدى فرزنداحمد به نشــانى 
مجهول المکان2-مریــم تحویلیان فرزندمحمودبه نشــانى مجهول المــکان محکومندبه 
حضوردریکــى ازدفاتراسنادرســمى وانتقال ششــدانگ پــالك ثبتــى 301/73217واقع 
دربخش16حوزه ثبت اصفهان به نام محکوم له ابراهیم قدیرزاده خرزوقى فرزند حسن بنشانى 
اصفهان-خورزوق خ شــهیدچمران پ 51وازباب تســبیب به طورتســاوى به پرداخت مبلغ 
هفتصدوده هزارریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له صادر واعالم میگردددر ضمن 
هزینه اى اجرا برعهده محکوم علیه هااست که در اجراقابل محاسبه است. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا 
عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى بــه هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 1300 شــعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 6/784 
ابالغ 

شماره ابالغنامه : 9610103759205819 شــماره پرونده 9509983759200818 شماره 
بایگانى شــعبه: 950834 پیرو آگهى منتشر شده در جراید بدینوســیله به ملک ایزدى فرزند 
احمد – مریم تحویلیان فرزند محمود که مجهول المکان میباشند ابالغ میشود طبق اجراییه 
صــادره از 9610423759200238 در پرونده کالســه 950834 به موجب دادنامه شــماره 
9609973759200534 مورخ 96/4/18 صادره از شعبه دوم حقوقى شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال ششدانگ پالك ثبتى 301/73217  
واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان به نام محکوم له و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ هفتصد 
و ده هزار ریال هزینه دادرســى در حق محکوم له و هزینه اجرا که در اجراى احکام محاسبه 
میشود. بدیهى اســت با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى بوده منوط به معرفى 
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجراییه به محکوم علیه میباشد 
لذا مفاد اجراییه صادره در یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى 
در یکى از جراید کثیر االنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى 
مفاد اجراییه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى 
مدلول اجراییه و و صول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. م  الف: 1302 شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شاهین شهر و میمه/ 6/785
مزایده

در پرونده کالسه 960307 اجرایى و بموجب دادنامه نیابت صادره از شعبه 11 عمومى اصفهان 
محکوم علیه اجرایى اقاى مصطفى الهى دوست فرزند محمد محکوم است به پرداخت 87 عدد 
ســکه بهار آزادى 100 مثقال طال بابت محکوم به و هزینه دادرسى و غیره در حق محکوم له 
و مبلغ 875/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگســترى نجف اباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشــناس منتخب اقاى علیرضا فاضل به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت. باغ ویال به ادرس گلدشت بلوار بوذر خ سعدى غربى- کوى 
گل نرگس و روبروى اطلس چاپ و داراى سوابق ثبتى به مساحت عرصه 574 مترمربع و ابعاد 
شماال به طول 20/50 به قسمتى از پالك ثبتى اصلى و شــرقا به طول 28 مترمربع به پالك 
مجاور و جنوبا به طول 20/50 متر قســمتى از پالك اصلى و غربا به طول 28 مترمربع که به 
مبلغ 774/900/000 ریال ارزیابى گردید که سه دانگ ان مورد مزایده مى باشد لذا مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد در تاریخ 96/07/18 ساعت 10 صبح در همان محل اجراى احکام حقوقى مى 
باشد. برنده مزایده شخصى اســت که قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ ان را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى ان اقدام نمایدمبلغ ســپرده با کســر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجددا تکرار گردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال و ملک مورد نظر 

بازدید به عمل آورد. م الف: 5929  اجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى نجف آباد /6/791
حصر وراثت

اله یار قاسمى داراى شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواســت به کالسه 96 /105 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود قاســمى 
بشناسنامه 351 در تاریخ 96/5/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- شکوفه قدیمى به ش.ش 17 همسر متوفى 2- على طالب قاسمى 
به ش.ش 62 فرزند متوفى 3- اله یار قاسمى به ش.ش 9 فرزند متوفى 4- عبدالرضا قاسمى 
به ش.ش 10 فرزند متوفى 5- مریم قاســمى به ش.ش 38 فرزند متوفى 6- بیگم قاسمى به 
ش.ش 22 فرزند متوفى 7- شهناز قاسمى به ش.ش 213 فرزند متوفى 8- فاطمه قاسمى به 
ش.ش 149 فرزند متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 863 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف بخش باغبهادران /6/794
حصر وراثت

زهرا بیگــم عباســى داراى شناســنامه شــماره 104 به شــرح دادخواســت به کالســه 
101/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیح 
داده کــه شــادروان بهمــن عباســى بشناســنامه 79 در تاریــخ 96/6/13 اقامتــگاه 
دائمــى خود بــدرود زندگــى گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به: 
1- شــهره عباســى بــه ش.ش 1160138265 فرزنــد متوفــى 2- شــیوا عباســى

 به ش.ش 6200081662 فرزند متوفى 3- زهرا بیگم عباســى به ش.ش 14 زوجه متوفى 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 865 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

بخش باغبهادران /6/795
مزایده

بنابه درخواســت خواهان خانم فاطمه کمالى به فروش تمامت شــش دانگ یک قطعه ملک 
بشماره پالك ثبتى 326/2 قطعه 5 طى دستور فروش صادره از شعبه اول حقوق ملک فوق در 
پرونده کالسه 960353 شعبه اول حقوقى توســط کارشناس رسمى آقاى حسین پیرمرادیان 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: شش دانگ منزل مســکونى به نشانى نجف آباد خ قدس 
شــرقى کوچه بهارســتان کوچه الله پالك 8، محل مــورد بازدید حــدود 146/5 مترمربع 
عرصه و حــدود 288 مترمربع اعیانى با مصالح آهن و آجر که شــش دانــگ ملک مذکور به 
مبلغ 2/570/000/000 ریال معادل دویســت و پنجاه و هفت میلیون تومان بدون انشعابات 
مورد ارزیابى و فروش قرارگرفته اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجــف آباد درتاریخ 
1396/07/16 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حســاب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گــردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظــرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک 
موردنظر بازدید به عمل آورد.م الف: 5965 مدیراجراى احکام شــعبه اول حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/ 6/796 
مزایده

 در پرونده کالســه 960174 اجرایى و به موجب دادنامه 2989-95 صادره از شــعبه ســوم 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى عبدالرحیم-عبدالمجید-محمدرضا-حاجیه خاتون-

شهناز-مریم-عبدالحمید-معصومه-غالمحســین-عبدالکریم-محمدعلى زادگان حسنى 
محکوم اســت به پرداخت 371/199/999 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و 
غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/260/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل 
مسکونى واقع در امیرآباد خ شــهردارى جنب خ خاقانى پالك 91 عرصه منزل 225 مترمربع 
و اعیانى آن در طبقه همکف با زیربناى 135 مترمربع با سقف آهن و آجر و نماى داخلى گچ و 
سنگ و نقاضى کف موزائیک داراى انشعابات و داراى ســوابق ثبتى- برق-گاز جمعا بارزش 
2/050/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/07/18 ســاعت 10 صبح و در محل اجــراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به

 واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنــًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد.م الف: 5960 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف 

آباد/ 6/797 

حصر وراثت
 غالمحسین گلستانى داراى شناسنامه شماره 9299 به شرح دادخواست به کالسه 664/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
احمدگلســتانى بشناســنامه 5 در تاریخ 74/02/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-غالمحســین گلســتانى ش ش 9299، 
2-حسن گلســتانى ش ش 9475، 3-محمودگلستانى ش ش 719، 4-ساراگلستانى ش ش 
1160275408، 5-رقیه گلستانى ش ش 643، 6-فاطمه گلستانى ش ش 11706، 7-مریم 
گلســتانى ش ش 2671، (فرزندان متوفى)، 8-زهرافتحى زاده ریزى ش ش 249 (همســر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه 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 باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد.م الف: 5970 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد /6/798 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730102670 شــماره پرونده: 9609983730100787 شماره 
بایگانى شعبه: 960793 خواهان: غالمرضاصالحى دادخواستى به طرفیت خواندگان مهدى، 
قاسمعلى، زهرا، مصطفى، رحمت اله، مهرداد، سمیه، یوسف، محمد، على، طاهره، سکینه، عذرا، 
مرتضى، حسین، شــاه بیگم، رضا، محمدعلى، صدیقه، محترم، طیبه، کبرى، اصغر، عزیزاله، 
فتح اله، حشــمت اله، مهدى، عصمت، فاطمه، مهدى و شکراله همگى لطفى به خواسته الزام 
به تنظیم سندرسمى مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه 9609983730100787 شعبه 
1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/08/03 
ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
بعلت مجهول المکان بودن مهدى لطفى و درخواســت خواهان مراتب یکبار در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى میگردد تا خواندگان ظرف یکماه پس از نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف:  5972 شــعبه 1 دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 

شهرستان نجف آباد / 6/799 
ابالغ راى

کالسه پرونده:207/96 شماره دادنامه:487-96/04/31 مرجع رسیدگى کننده: شعبه چهارم 
شوراى حل اختالف یزدانشهر خواهان: جان محمدصالحى به نشــانى فریدن روستاى قلعه 
نوهرمانک کدپستى 85891474370 ، خواندگان:1. اردشیرطهماسبى خواه مجهول المکان 
2.امین طهماسبى خواه به نشانى فیروزآباد خیابان مولوى پالك82 کدپستى 8518944591 
خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى جــان محمدصالحى بطرفیت 
1.اردشیرطهماســبى خواه 2.امین طهماسبى خواه بخواســته مطالبه چک بشماره 785968 
مورخ 93/04/29 به مبلغ ده میلیون و هشــتصد هزارریال باتوجه به اینکه خوانده ردیف اول 
مجهول المکان و نشرآگهى درج در پرونده گردیده و خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ قانونى 
درجلسه حضور دارد و دفاع موثرى ننموده و طبق صورتجلسه 96/04/19 خوانده ردیف دوم 
اقراربه امضاء ظهرچک و مدیونیت خود نموده اســت لذا شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت 
دانسته و مستند به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 307 و 309 ق 
ت خواندگان را متضامنًا محکوم به پرداخت مبلغ ده میلیون و هشــتصدهزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یکصد و شــصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیرتادیه 
ازسررسید چک لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم بانک مرکزى درحق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد راى صادره درخصوص خوانــده ردیف اول غیابى و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض و درخصوص خواندگان بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
درمحاکم دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف: 5975 قلى زاده- قاضى شوراى حل اختالف 

چهارم حوزه قضائى نجف آباد-یزدانشهر / 6/800 
مزایده

مزایده نوبت اول واحد اجراى احکام شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقــى لنجان در نظر دارد 
در خصوص پرونده اجرایى کالســه 950059 جلســه مزایده اى در روز چهارشــنبه مورخ 
96/7/15 از ساعت 9 لغایت 10/30 صبح و به منظور وصول مهریه محکوم لها به میزان مبلغ 
505/467/000 ریال نقدینه، تعداد 5 قطعه سکه تمام بهار آزادى و مقدار چهل مثقال طالى 
هجده عیار و یک تخته فرش 6 مترى شهرکردى و به جهت فروش میزان سه دانگ از شش 
دانگ یک باب مغازه تجارى به مساحت 29/75 مترمربع فاقد سابقه ثبتى واقع در سده لنجان، 
خیابان امام خمینى، روبروى بانک سپه که در حال حاضر تحت تصرف محکوم علیه مى باشد 
و توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 750/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در 
محل اجراى احکام شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند به مــدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و ســپس در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد 
یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که 10 ٪ قیمت کارشناســى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را 
ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 671 اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

لنجان /6/801 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113640200816 شماره پرونده: 9609983640200517 شماره بایگانى 
شعبه: 960527 جناب آقاى مسلم مالکى نجاتعلى بدینوســیله نظر به مجهول المکان بودن 
شما باستناد ماده 73 ق آ د م بدینوسیله به شــما ابالغ مى گردد دعوى آقاى نوروز نصیرزاده 
فرزند احمد به طرفیت شما مبنى بر به کالسه بایگانى 960527 ح 2 در این دادگاه ثبت و جهت 
وقت رسیدگى مورخ 1396/08/02 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ 
تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت 
خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى 
حاضر شوید. م الف: 828 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /6/803 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610113641000653 شماره پرونده: 9509983641700811 شماره بایگانى 
شعبه: 951581 حسب محتویات پرونده کالسه 951581 ك 102 آقاى عادل محبى متهم به 
بزه ضرب و جرح عمدى، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده 
دعوت مى شود در جلســه مورخ 1396/08/02 ساعت 12:00 در شــعبه 102 دادگاه کیفرى 
2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شــوند و در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 689 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر  لنجان (102 جزایى سابق) /6/804
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641000894 شماره پرونده: 9609983642300278 شماره بایگانى 
شعبه: 960543 حسب محتویات پرونده کالسه 960543 ك 102 آقاى عادل محبى متهم به 
بزه ضرب و جرح عمدى و توهین، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از 
نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/08/21 ساعت 9:00 صبح در شعبه 102 دادگاه 
کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند و در صورت عدم حضور دادگاه 
غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 690 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر  لنجان (102 جزایى سابق) /6/805
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103764803622 شــماره پرونده: 9609983764800758 شماره 
بایگانى شعبه: 960805 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به عبدالظاهر زمانى 
فرزند عبدالواحد خواهان آقاى حیدر امینى هرندى فرزند کریم دادخواستى به طرفیت خوانده 
عبدالظاهر زمانى فرزند عبدالواحد به خواســته مطالبه خســارت به میزان پانصد میلیون ریال 
به انضمام خسارات دادرســى و قانونى مطرح نموده که به این شعبه ارجاع  و به شماره پرونده 
کالسه 9609973764800758 شعبه دادگاه عمومى بخش جلگه استان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/08/06 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. شعبه دادگاه 

عمومى بخش جلگه /6/807
ابالغ رأى

شــماره: 1011/96 به تاریــخ 96/5/30 دو وقت فوق العــاده وجه شــوراى حل اختالف 
جلگه به تصــدى امضا کننده ذیل تشــکیل و پرونده کالســه 175/96 تحت نظر اســت. 
شــورا از توجه به جمیــع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مــى نماید. دادنامــه: 248/96- 96/5/30 رأى شــورا: درخصوص 
دادخواســت خواهان اصغــر مردانى به طرفیــت خوانــدگان 1- امیرحســین مزیکى 2- 
محمدعلــى 3- امیرمحمــود 4- داوود 5- زهرا همگــى معتمدى و 6- شــهناز جعفرزاده 
(ورثه مرحــوم اصغر معتمدى) به خواســته الزام به انتقال ســند رســمى خــودرو پراید به 
شــماره پالك 242و34 ایران 23 (پالك قبل) و فک پالك و صدور پالك جدید به شــماره 
137ه19 ایران 13 به مبلغ 60/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرســى وهزینه هاى 
دفترخانه و امور مالیاتى، از توجه به مفاد دادخواســت تقدیمى واظهــارات خواهان، قرارداد 
مــورخ 95/9/25، کارت خــودرو، دلیل پرداخــت ثمن موجــود در مبایعه نامه و اســتعالم 
صورت گرفته از پلیس راهور اســتان اصفهان، حضور خوانده ردیف اول امیرحســین مزیکى 
و عدم حضور خواندگان دیگر و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان، خواسته خواهان را 
محمول به صحت دانسته و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198، 515 و 519 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت کلیه خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد 
رســمى و انتقال مالکیت خودروى متنازع فیه به نام خواهان بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 2/010/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه هاى دفترخانه و مالیات که در واحد 
اجراى احکام در زمان انتقال سند محاسبه و وصول خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعالم 
میدارد. رأى صادره نســبت به خوانده ردیف اول امیرحســین مزیکى حضورى و ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه عمومى بخش جلگه، و نسبت به 
سایر خواندگان غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا مى 

باشد. رضایى قاضى  شوراى حل اختالف بخش جلگه /6/808
اجراییه

 شماره 261/95 ش ح11 به موجب راى شماره 334 تاریخ 96/03/18 حوزه 11 شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضاجوزقیان نجف آبادى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و هشتصد و شصت 
هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 295/750 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و 
ابطال تمبر و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 93/07/25 لغایت اجراى حکم 
و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم است به پرداخت  84/300 هزار تومان بابت نیم عشر 
دولتى. محکوم له: محمدتیمورى به نشانى: نجف آباد-خ امام جنوبى-جنب موبایل عالالدین 
بهداشــتى گلبرگ. 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: 5969 شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/809 
مزایده

شــماره مزایده: 139604302003000024 آگهى مزایده امــوال غیرمنقول (9401928) 
براســاس پرونده اجرایى 139404002003000921/1 به شماره بایگانى 9401928 مقدار 
6 سهم از کل سهم 6 بعنوان مالک تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى شماره 56 
فرعى که در اجراى بخشنامه استانداردسازى به 1449 تغییر یافته است مفروز و مجزا شده از 
1 فرعى از 43 اصلى (43/1/1449) واقع در بخش 18 ثبتى اصفهان به شماره چاپى 702030 
که در صفحه 17 دفتر 38 دفاتر الحاقى بخش هجده اصفهان ثبت شــماره 9301 با کاربرى 
خانه ویالیى در حد ســفت کارى با مالکیت محمدرضا برخوردار جلمرزى فرزند عبدالحسین 
که برابر نامه شماره 94/10/23- 139405802027002141 اداره ثبت اسناد و امالك شرق 
اصفهان به نام نامبرده سابقه ثبت دارد به مســاحت 06. 299 مترمربع که حدود و مشخصات 
ششدانگ پالك مرقوم عبارت اســت از شــماال: به طول یازده متر و هفتاد و چهار سانتیمتر 
(11/74 متر) دیواریست به گذر، شرقا: به طول بیست و شش متر و پنجاه و دو سانتیمتر (26/52 
متر) دیواریست به دیوار پالك 57 فرعى، جنوبا: به طول ده متر و چهار سانتیمتر (10/4 متر) 
دیواریست به گذر، غربا: در دو قسمت که قسمت اول شکسته بطول هاى دو متر و هفتاد و هفت 
سانتیمتر (2/77 متر) و بیست و سه متر و چهل و چهار سانتیمتر (23/44 متر) در و دیواریست 
به گذر، و به آدرس قهجاورستان روســتاى جلمرز خیابان فجر 2 کوچه فروردین از جنوب و 
کوچه سلمان فارسى از شمال پالك مذکور در قبال طلب بانک رفاه کارگران شعبه احمدآباد 
اصفهان و نیمعشــر اجرائى پرونده به شــماره بایگانى 9401928/1 بازداشت گردیده است. 
ضمنا حسب گزارش کارشناسى با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در ارزش ملک و با پرس و 
جوى محلى بعمل آمده و در نظر گرفتن نوع ســاخت و مصالح بکار رفته و دسترسیها و ارزش 
امالك محدوده، نهایتا ارزش عرصه و اعیان با در نظر گرفتن کلیه حقوق متصوره و انشعابات 
منصوبه، کال معادل (2545770000 ریال) برابر دو میلیــارد و پانصد و چهل و پنج میلیون و 
هفتصد و هفتاد هزار ریال ارزیابى گردید که شــرح پالك مرقوم طبق نظر کارشناسى عبارت 
است از یک ساختمان دو طبقه ساخته شده که یک طبقه در منهاى شصت و یک طبقه روى 
آن میباشد که اسکلت فلزى و سقفها تیرچه و بلوك و بتن و راه پله با تیرآهن و طاق ضربى اجرا 
شــده تیغه ها آجرى که طبقه پائین تکمیل و مورد بهره بردارى است ولى طبقه پایین تکمیل 
و مورد بهره بردارى است ولى طبقه فوقانى فقط در حد اسکلت و اجراى دیوارهاى پیرامونى 
است که زمین مورد اشاره بصورت 3 بر میباشد که یک درب ماشین رو در جنوب در پخ و یک 
درب ماشین رو در شمال و یک عدد درب نفر رو در ضلع غرب منتهى به راه پله مشاهده گردید، 
طبقه منهاى 60 دیوارها تا ارتفا (1/20 متر) یک متر و بیســت سانتیمتر سنگ و مابقى سفید 
شده آشپزخانه داراى کابینت MDF و سرویسها داراى کاشى و سرامیک میباشد، کف سالن 
و اطاقها از موزائیک است، داراى کمد و دکور از جنس MDF میباشد، کف حیاط از موزائیک 
و پنجره ها از جنس آلومینیوم با شیشه تک جداره، پنجره هاى خارجى فلزى با حفاظ میباشد، 
بام داراى پوشش و جانپناه از سفال میباشد، داراى کنتور گاز و برق و آب که فاضالب بصورت 
چاه دفع میشود. مزایده از ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 در شعبه اسناد 
ذمه اى اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به نشــانى اصفهان ابتداى خیابان الهور از طریق 
مزایده به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ (2545770000 ریال) برابر دو میلیارد و پانصد 
و چهل و پنج میلیون و هفتصد وهفتاد هزار ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. طالبین مى توانند 
به آدرس فوق مراجعه و از مورد مزایده دیدن به عمل آورند. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب  و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره به عهده برنده 
مزایده است. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمى گردد مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى 
در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان چاپ و منتشر خواهد شــد. خریداران جهت شرکت در مزایده با ارائه کل 
مبلغ پایه مزایده، به صورت چک رمزدار و تضمینى بانک ملى امکان حضور در جلسه مزایده 
را دارند. تاریخ انتشار: 1396/7/1 م الف: 20391 اســدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /6/810
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641001421 شماره پرونده: 9609983641800583 شماره بایگانى 
شعبه: 960880  حسب محتویات پرونده کالسه 960880 ك 102 آقاى رضا سلحشورى متهم 
به بزه تهدید و توهین، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با اســتناد ماده 115 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده 
دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/08/01 ساعت 9:30 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: 851 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 

2 شهر لنجان (102 جزایى سابق) /6/823
ابالغ وقت رسیدگى

 ابالغ دادخواســت و ضمائم وقت رســیدگى نظر به اینکه آقاى محمد زکى خسروى فرزند 
محمدجواد دادخواســتى به طرفیت آقاى مهدى کورکور کاشانى فرزند سلطانمراد به خواسته 
مطالبه تقدیم که به شعبه سوم شوراى حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 96/656 ش3 
ثبت و براى مورخ 96/08/22 ساعت 15 عصر وقت رســیدگى تعیین گردیده است و خوانده 
مجهول المکان معرفى نموده اســت. لذا به تقاضاى خواهان و دســتور شورا و به استناد ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و آگهى مى شود و از خوانده 
دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه سوم حقوقى فالورجان 
و اعالم نشانى و آدرس دقیق و دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در 
شعبه جهت رسیدگى حاضر شوند در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب و شورا 
غیابًا رســیدگى و تصمیم مقتضى اعالم خواهد نمود. م الف:595  رئیس شوراى حل اختالف 

شعبه سوم فالورجان 6/770 
احضار

نظر به اینکه در پرونده کالســه 951472 ب 2 ف متهم محمود سلحشــور فرزند -  به اتهام 
سرقت  موضوع شــکایت  آقاي مهدي هادیان  مجهول المکان میباشــند لذا در اجراي ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار درج 
وآگهی وبدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت رسیدگی به 
اتهام خود در شعبه دوم باز پرسی  دادســراي عمومی وانقالب فالورجان حاضر واز خود دفاع 
نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق 
به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.م الف  590 بذرافشان بازپرس 

شعبه دوم  دادسراي عمومی وانقالب فالورجان /6/811 
مزایده

مزایده اموال منقول اجراي احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 950383 اجرائی موضوع علیه شرکت معادن سنگ ایرانیان و له شرکت فکور مغناطیس 
اســپادانا در تاریخ96/7/24 به منظور فروش تعداد چهار دستگاه یونیت موبایل فراورى اولیه 
سنگ آهن شامل هاپر اولیه ,نوار خروجى سرند براى درشــت دانه –نوار خروجى باطله درام 
سپراتور به طول تقریبى 8 متر وعرض 80ســانتى متر,نوار خروجى محصول درام سپراتور به 
طول تقریبى 8متروعرض 50سانتى متر،درام ســپراتور0924که شامل قطاع180مغناطیسى 
مى باشدوکاور محافظ روى سطح درام ازجنس       اســتیل به ضخامت 2میلى مترمى باشد , 
سرند دوطبقه به ابعاد 4/5*1/5 متر مى باشد –شاسى تریلى یک محوره وداراى محور  ومیل 
ریش جهت انتقال و یک دســتگاه یونیت ثابت فراورى ثانویه با متعلقات سیلو ,فیدربا موتور 
لنگ  ،نوار خروجى از ســیلو به طول تقریبى 12متروعرض 80سانتى متر،درام سپراتور0924 
,شاســى ومتعلقات،نوارخروجى باطله درام ســپراتور به طول تقریبى 8متروعرض50سانتى 
متر ,از ســاعت 10 الی 11 صبح جلســه مزایده در دفتــر اجراي احــکام حقوقی فالورجان 
اطاق 313 برگزار نماید .اموال موضوع مزایده توسط کارشــناس رسمی دادگستري به مبلغ 
8/858/971/200 ریال هشــت میلیاردو نهصدوهفتادویک میلیون و.... ارزیابی شده است . 
متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کســانی میتوانند در جلســه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب 2171290288005 
ایداع نموده باشــند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع صندوق دولت ضبط 

میگردد م الف: 589 .دادورز اجراي احکام شعبه 3 حقوقی دادگستري فالورجان  /6/814
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره نامه:9610113757301350 شماره پرونده: 9609983757300851 شماره بایگانى 
شعبه: 960877  احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/07/30 در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 960877 
به این دادگاه ارســال گردد. موضوع: وقت رســیدگى مورخه 96/08/02 ساعت 9/30 صبح 
شاکى: ریحانه قاسمى متشاکى عنه: بهروزکریمى فرزند على به نشانى مجهول المکان محل 
حضور دادگاه عمومى بخش مهردشــت اتهام: ترك انفاق. بدین وسیله به شما ابالغ میگردد 
خانم ریحانه قاسمى شــکایتى علیه آقاى بهروزکریمى فرزند على دائر بر ترك انفاق مطرح 
نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالســه 960877 تحت رسیدگى میباشد 
بنابه اعالم و درخواست شــاکى و به لحاظ مجهول المکان بودن متشاکى عنه به استناد ماده 
344 ق آ د ك مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به 
شکایت در مورخه 96/08/02 ســاعت 9/30 صبح در این دادگاه حضور یابید درصورت عدم 
حضور به پرونده غیابى رسیدگى خواهدشد. م الف: 5981 ابراهیمى- مدیر دفتر دادگاه عمومى 

بخش مهردشت/ 6/817 

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100370102337 ابالغنامــه:  شــماره 
8909983649000399 شــماره بایگانى شعبه: 900257 وقت رسیدگى براى 
مورخه 1396/9/12 ســاعت 9:00 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسى به متهم نوذر خالدى و در اجراى مقررات ماده 349 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب دو نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل 
خواهد آمد.  م الف: 19634 شعبه 1 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (17 کیفرى 

استان سابق) /6/680



اقتصاداقتصاد 07073044 سال چهاردهمشنبه 1 مهر  ماه   1396

ساعت کار بانک ها تغییر کرد 
معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئـت وزیران درباره 
مجاز شمردن تأخیر کارى کارکنان بانک هاى تا ساعت 
9 صبح در دوره زمانى اول تا پانزدهم مهرماه سال جارى 

را ابالغ کرد.
در ابالغیه هیئت وزیران عالوه بر دستگاه هاى اجرایى، 
 بانک ها نیز مجاز شده اند از اول تا پانزدهم مهرماه سال 
جارى، در صورت تأخیر کارکنان تا ساعت 9 صبح، تأخیر 

مزبور را مجاز تلقى کنند.

توقف توزیع اسکناس
 500 تومانى تا پایان سال  

مدیر کل ریالى و نشـر بانک مرکزى با اشـاره به توقف 
انتشـار اسـکناس هاى پنج هزار ریالى گفت: موجودى 
اسکناس هاى پنج هزارریالى بانک مرکزى تا پایان امسال 

به اتمام مى رسد.
مسعود رحیمى اظهارداشت: انتشار اسکناس 500 تومانى 
دیگر در دستور کار بانک مرکزى نیست. وى در پاسخ به 
این سـئوال که در این صورت چرا در روزهاى منتهى به 
عید غدیر، اسـکناس هاى پنج هـزار ریالى توزیع شـد؟ 
گفت: این اسـکناس ها قبًال چاپ شـده بود و موجودى 
اسـکناس هاى پنج هزارریالـى بانک مرکزى تـا پایان 
امسال به اتمام مى رسد. وى افزود: از سال گذشته انتشار 
اسکناس هاى پنج هزار ریالى متوقف شـد و به ازاى آن 

سکه پنج هزار ریالى ضرب مى شود.

افزایش 3برابرى 
تولید ظروف یکبار مصرف  

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پالستیک و 
نایلون گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام محرم و افزایش 
تقاضا براى خرید ظروف یکبار مصرف به منظور توزیع 
نذورات، میـزان تولید این ظروف به سـه برابـر افزایش 
یافت.  رحیم مقیمى اظهارداشـت: همه ساله با نزدیک 
شـدن به ایام محرم و افزایش میزان نـذورات و افزایش 
تقاضـا براى خریـد ظروف یکبـار مصرف بـراى تأمین 
بازار و مواجه نشدن با کمبود کاال میزان تولید این اقالم 

افزایش مى یابد.

تمدید پرداخت تسهیالت جعاله
هیئت مدیره بانک مسکن در یک مصوبه ضمن تمدید 
مجوز پرداخت تسهیالت جعاله 20 میلیون تومانى براى 
خرید مسکن، نحوه پرداخت این نوع تسهیالت در فصل 

پاییز را تعیین کرد.
رئیس اداره کل سـازمان و روش ها بانک مسکن گفت: 
مطابق با جمـع  بندى هاى صـورت گرفته و بـا توجه به 
وضعیت فعلـى منابع و مصـارف بانک مسـکن، هیئت 
مدیره این بانک تصمیم گرفت روند پرداخت تسهیالت 
جعاله 20 میلیون تومانى را براى متقاضیان دریافت این 

تسهیالت تا پایان آذرماه تمدید کند.
محمود یوسفى افزود: بر این اساس، پرداخت تسهیالت 
جعاله مسـکن با سـقف تسـهیالتى بیش از ده میلیون 
تومان و حداکثـر 20 میلیون تومان از محـل اوراق حق 
تقدم استفاده از تسهیالت مسـکن به تنهایى و یا همراه 
با تسهیالت جعاله با سپرده، به متقاضیانى که حداکثر تا 
پایان آذرماه امسال نسبت به تشکیل پرونده تسهیالت 

جعاله اقدام کنند، امکانپذیر خواهد بود.

حذف برچسب قیمتگذارى 
کاالها یک ماه به تعویق افتاد

دبیر انجمن شیرینى و شکالت از تعویق یک ماهه اجراى 
طرح حذف برچسب قیمت از روى کاالهاى منتخب خبر 
داد و گفت:  طبق تصمیم وزارت صنعت، این طرح از اول 

آبان  ماه اجرایى خواهد شد. 
جمشـید مغازه اى اظهار داشـت: قـرار بود طـرح حذف 
برچسـب قیمتگذارى کاالهاى منتخـب از ابتداى مهر 
ماه اجرایى شود اما طبق تصمیم وزارت صنعت، اجراى 
این طرح یک ماه به تعویق افتاده و قرار است از اول آبان  
ماه عملى شود. وى با بیان اینکه تولیدکنندگان شیرینى 
و شـکالت آمادگـى کامل را بـراى اجراى طـرح حذف 
قیمت ها از ابتـداى مهر مـاه دارند، گفت: دسـتورالعمل 
چگونگى اجراى این طرح هنوز از سوى وزارت صنعت به 

ما ابالغ نشده است. 

ویترین

مدیرعامل پســت بانک ایران گفت:پست بانک  ایران از 
طرح هاى اقتصادى براى کمک به ایجاد اشتغال پایدار 

در روستاها حمایت مى کند.
خسرو فرحى اظهار داشــت: حمایت از طرح هاى داراى 
توجیه اقتصادى توســط این بانک با توجه به عاملیت 
منابع ارزى و ریالى صندوق توسعه ملى، فرصت مناسبى 
براى کمک به ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق 
کم برخوردار است. وى به طرح اشتغال فراگیر و تمرکز در 
زمینه اعتبارى و اعطاى تسهیالت ارزى به متقاضیان از 
محل منابع صندوق توسعه  ملى اشاره کرد و گفت:باید 
براى تأمین مالى و اعطاى تســهیالت ارزى و ریالى به 

طرح هــاى داراى توجیه اقتصادى باتوجــه به افزایش 
ســرمایه بانک حرکت مؤثرى در بانک در سطح ملى و 

اقتصادى ایجاد کنیم. 
فرحى افزود: باید با همفکرى و ارائه راهکار مناســب و 
با برنامه ریــزى و نظارت با ریســک منطقى در مناطق 

روستایى و محروم اقدام کنیم. 
مدیرعامل پســت بانک با تأکید بر نظــارت  صحیح در 
همه امور عنوان کرد: در حوزه اعتبارى باید با   ساده سازى 
فرآیند پرونده هاى اعتبارى از مرحله پذیرش، پرداخت و 
سیستم گزارش گیرى درصد احتمال خطا در این حوزه را 

به حداقل برسانیم.

سرپرست وزارت نیرو گفت: امسال با همکارى مردم با دولت 
و وزارت نیرو، از پیک مصرف آب و برق بدون هیچ مشکلى 

عبور کردیم.
ستار محمودى افزود: وجود خنک کننده هاى جدید در بازار 
مى توانست صنعت برق را به شدت تحت فشار قرار دهد. 
وى ابراز امیدوارى کرد با مجموعه اقدام هایى که وزارت 
نیرو پیش رو دارد بتوانیم از تنگناها و گلوگاه هاى پیش رو 

در مسیر عبور کنیم.
این مقام مســئول در وزارت نیرو درباره وضعیت آبى سال 
آینده گفت: وزارت نیــرو به دلیل نداشــتن مرکز پایش

 بارندگى ها از اطالعات ســازمان هواشناسى استفاده مى 

کند و براساس اطالعات اولیه این سازمان ما امسال پاییز 
پربارانى نخواهیم داشت که البته این اطالعات براى یک 
ماه قابل اعتبار است. محمودى پیش بینى کرد براساس 
اطالعات موجود در پاییز امســال 10 تا 20 درصد کاهش 
بارندگى داشته باشیم. سرپرست وزارت نیرو گفت: امسال 
میزان بارندگى ها 230 میلیمتر بود که نسبت به سال گذشته 
به طور میانگین 5 درصد کاهش نشان مى دهد که طبیعى 
نیست. وى از کاهش دو میلیارد مترمکعبى ذخیره سدها 
در ســال جارى خبردادو افزود: در حال حاضر 26 میلیارد 
مترمکعب حجم ذخیره آب پشت سدهاست که نسبت به 

سال گذشته کاهش دارد.

از پیک مصرف آب و برق 
عبور کردیم

حمایت پست بانک از 
طرح هاى اقتصادى اشتغالزا 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان را ملزم کرده مصرف سوخت 
خودروهاى تولیدى خود را تا سال 1404 به تقریباً نصف مصرف سوخت فعلى 

این محصوالت کاهش دهند.
برخى خودروهاى داخلى به دلیل قدیمى بودن تکنولوژى تولید و پلت فرم، 

مصرف سوخت باالیى دارند.
طبق آخرین جمع بندى وزارت صنعت، معدن و تجــارت میانگین مصرف 
سوخت خودروهاى تولید داخل در سال 1394 برابر با 9 لیتر به ازاى هر 100 

کیلومتر پیمایش بوده است.
در این شرایط و با توجه به باالتر بودن میانگین مصرف سوخت خودروهاى 

داخلى نسبت به اســتانداردهاى جهانى، وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
تدوین برنامه اى خودروسازان را ملزم به کاهش مصرف سوخت خودروهاى 

تولیدى کرده است.
در ایــن زمینه ایــن وزارتخانــه در «برنامــه راهبردى صنعــت خودرو» 
هدفگذارى کرده که تا ســال 1404 میانگین مصرف سوخت خودروهاى 
داخلــى باید بــه 4/7 لیتر بــه ازاى هــر 100 کیلومتــر پیمایش کاهش 

یابد.
همچنین طبق این برنامه میانگین مصرف سوخت خودروهاى داخلى باید تا 
پایان سال جارى (1396) به هفت لیتر در هر 100 کیلومتر و تا سال 1400 به 

شش لیتر در هر 100 کیلومتر پیمایش کاهش یابد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً ویرایش دوم «برنامه راهبردى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت» را منتشر کرد که در آن راهبردهاى این وزارتخانه 
براى توســعه بخش صنعت کشور پیش بینى شده اســت. بخشى از برنامه 
راهبردى این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به «برنامه راهبردى صنعت 

خودرو» است.
در برنامه راهبردى صنعت خودرو راهکارهایى در زمینه توســعه و گسترش 
کّمى و کیفى صنعت خودرو و قطعه ایــران در حوزه هاى مختلف پیش بینى 

شده است.

مصرف سوخت 
خودروهاى 

داخلى 
نصف مى شود؟!

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت درباره آخرین آمار 
ثبت نام زائرین اربعین در ســامانه سماح گفت:  تاکنون 
بیش از 48 هزار نفر از زائرین اربعین در این سامانه ثبت 

نام کرده  اند. 
محسن نظافتى اظهار داشت: با تمهیداتى که سال گذشته 
در ستاد مرکزى اربعین صورت گرفت، سه بانک عامل 
ملى، ملت و سپه متولى بحث مالى ویزاى اربعین بودند و با 
برنامه ریزى صورت گرفته زائران در سامانه سماح معادل 
ریالى هزینه ویزا را از طریق درگاه بانک هاى ملى و ملت 
پرداخت مى کردند و الزم نبود که زائران براى هزینه ویزا 
به دنبال تهیه ارز باشند. وى با بیان اینکه بیمه براى زائرین 
اربعین اجبارى است، افزود: زائرین مى توانند با بهره مندى 
از بیمه اجبارى در این خصوص در صورت بروز حوادث 
مختلف، بیمــارى، تصادفات، فشــارهاى جمعیت و یا 
حمالت تروریستى از بیمه اجبارى که پشتوانه حمایتى 

زائرین است بهره مند شوند. 
نظافتى خاطرنشــان کرد: رقم هزینه پرداختى زائرین 
اربعین نهایى شده درحدود 192 هزارتومان است و هزینه 
40 دالرى دریافت ویزا هم طبق نرخ آزاد بانک مرکزى 

با این روش است. 

رئیس شــوراى ملى زیتــون از آغاز برداشــت این 
محصول در کشــور خبر داد و گفت: بــا آغاز فصل 
برداشــت قیمت زیتــون 15 درصد کاهــش یافته

 است.
مهدى عباســى از آغاز برداشــت زیتون در کشــور 
خبر داد و اظهارداشــت: برداشــت زیتون به صورت 
رسمى تقریبًا از 15 شــهریور ماه در کشور آغاز شده

 است.
وى  با اینکه زیتون خام نسبت به سال گذشته درحدود 
25 درصد گران شــده اســت، گفت: 10 درصد این 

افزایش قیمت ناشى از تورم و امرى طبیعى است.
رئیس شوراى ملى زیتون ادامه داد: درحدود 15 درصد 
گرانى این محصــول نیز به دلیل نزدیک شــدن به 
فصل برداشت و تمام شدن ذخایر بود که با آغاز فصل 
برداشت این حباب گرانى از بین رفته و زیتون تقریبًا 

15 درصد ارزان شده است.
عباسى پیش بینى کرد امســال درحدود 85 هزارتن 

زیتون کنسروى در کشور تولید شود.
وى درباره میزان تولید روغن زیتون نیز گفت: هنوز 
نمى توان در این زمینه پیــش بینى انجام داد چراکه 

همه چیز بستگى به میزان برداشت کشاورزان دارد.

با شروع ماه محرم که انواع کاالهاى اساســى به طور معمول با تقاضا و مصرف 
بیشترى روبه رو مى شوند، در برخى اقالم به ویژه در دهه اول و دوم این ماه ممکن 
است با نوسان قیمت همراه شوند. البته بررسى ها تاکنون نشان مى دهد که بیشتر 

اقالم اساسى با ثبات نسبى قیمت همراه است.
برنج، گوشت،   مرغ، قند، شکر، چاى، انواع روغن و حبوبات از جمله کاالهایى هستند 
که در ایام محرم با افزایش تقاضا روبه رو مى شــوند؛ کاالهایى که طى ماه هاى 
اخیر در برخى اقالم با ثبات نسبى قیمت همراه بوده اند و در برخى اقالم دیگر از 

محصوالت پروتئینى نوسانات و تغییراتى داشته اند .

قیمت انواع گوشت و مرغ
بر اساس آخرین بررسى ها و مشــاهدات، هر کیلوگرم مرغ تازه به طور متوسط 
هفت هزار و 800 تومان قیمت دارد. همچنین فیله مرغ کیلویى 16 هزار و 500 
تومان، سینه جوجه کبابى 15 هزار و 800 تومان، سینه مرغ کیلویى هشت هزار و 

600تومان و ران مرغ کیلویى هشت هزار و 150 تومان فروخته مى شود .
در بازار گوشت قرمز نیز انواع گوشت گوسفندى، هرکیلو شقه با گردن 44 هزار و 
800 تومان،   سر دست گوسفندى 45 هزار و 800 تومان،   ران و کف دست 56 هزار 
و 500 تومان، گردن 43 هزار و 800 تومان، جگر سیاه 62 هزار تومان،   دنبه 17 
هزار تومان و کله پاچه 48 هزار تومان قیمت دارد .همچنین در میان انواع گوشت 
گوساله، هرکیلو گوشت مخلوط گوساله 36 هزار و 800 تومان، گوشت گوساله 
41 هزار و 800 تومان،  ران گوساله 43 هزار و 200 تومان، راسته گوساله 49 هزار 
تومان، ماهیچه 49 هزار تومان، گوشت استیکى 59 هزار تومان و مغز ران 44 هزار 

تومان عرضه مى شود. 

قیمت انواع برنج ایرانى و خارجى
برنج ایرانى در جه یک که به طور معمول نسبت به برنج خارجى از تقاضاى بیشترى 
برخوردار است در عمده فروشى ها بین هفت هزار تا 12 هزار تومان قیمت دارد و 
در خرده فروشى ها و مغازه هاى سطح شهر به کیلویى بین 12 تا 16 هزار تومان 

عرضه مى شود.
به عنوان نمونه در میان انواع برنج هاى ایرانى، هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک به 
طور متوسط 12 هزار و 500 تومان در مغازهاى سطح شهر قیمت دارد. حتى قیمت 
این نوع برنج در برخى از خرده فروشى ها به بیش از این رقم نیز مى رسد اما این در 
حالى است که هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک در بازار و مراکز عمده بین هفت 

هزار تا هشت هزار تومان عرضه مى شود.
برنج هاشــمى درجه یک نیز که جزو برنج هاى پرمصرف ایرانى است، در خرده 

فروشى تا کیلویى 16 هزار تومان فروخته مى شود. 
همچنین در میان دیگر اقالم برنج ایرانى، برنج شیرودى کیلویى شش هزارتومان، 
برنج ندا کیلویى پنج هزار و 800 تومان، برنج نیم دانه کیلویى چهار هزار و 500 
تومان، برنج نیم دانه معطر پنج هزار تومان، برنج فجر کیلویى پنج هزار و 500 تومان 
و برنج دم سیاه کیلویى هشت هزار تومان به طور متوسط در مغازه هاى سطح شهر 

فروخته مى شود.

در میان برنج هاى خارجى نیز که از عرضه و مصــرف کمترى در بازار برخوردار 
هستند، برنج هندى درجه یک کیلویى چهار هزار و 500 تا پنج هزار تومان قیمت 

دارد. 
همچنین هر کیلوگرم برنج پاکستانى درجه یک ســه هزار و 500 تومان به طور 
متوسط در مغازه هاى سطح شهر عرضه مى شود.در میان دیگر اقالم برنج خارجى، 
برنج اروگوئه اى کیلویى چهار هزار و 500تومان، برنج تایلندى سه هزار و 200 

تومان و برنج آرژانتینى سه هزارتومان فروخته مى شود.

قیمت انوع حبوبات
در میان انواع مختلف حبوبات به گفته فروشندگان لوبیا، عدس و لپه به طور معمول 

از تقاضاى بیشترى برخوردار هستند.
لوبیا چشم بلبلى کیلویى شش هزار و 800 تومان، لوبیا چیتى کیلویى هفت هزار 
تومان، لوبیا سفید کیلویى پنج هزار و 500 تومان و لوبیا قرمز کیلویى پنج هزار و 
500 تومان در سطح شهر عرضه مى شود. عدس بســته بندى 900 گرمى نیز 
شش هزار و 900تومان و عدس ریز بسته بندى 900 گرمى پنج هزار و 500تومان 
فروخته مى شود. همچنین نخود بسته بندى 900 گرمى کیلویى چهار هزار و 800 

تومان قیمت دارد.

قیمت انواع چاى، قند و شکر و زعفران
هر کیلوگرم چاى ایرانى درجه یک بین ده تا 13 هزار تومان و چاى ایرانى درجه 
2 بین پنج هزار تا هفت هزار تومان عرضه مى شود. همچنین چاى خارجى که به 

گفته فروشندگان مشتریان بیشترى دارد بین 20 تا 32 هزار تومان قیمت دارد. 
همچنین هر کیلوگرم قند خرد شده در بازار سه هزار و 500 تومان و هر کیلوگرم 

شکر سه هزار و 300تومان عرضه مى شود. 
قند شکسته بسته بندى شده سه کیلویى 12 هزارتومان و شکر بسته بندى سه 
کیلویى 9 هزارتومان قیمت دارد. اما زعفران مثقالى به طور متوسط در برندهاى 

مختلف بین 30 تا 35 هزار تومان در بازار فروخته مى شود. 

قیمت انواع کاالهاى اساسى در 
آغازین روزهاى محرم

آدمى در طول زندگى خود فراز و فرودهاى زیادى را 
پشت ســر مى گذارد. اتفاقات زندگى هیچ وقت قابل 
پیش بینى نیستند. گاهى زندگى روى خوش خود را 
نشان مى دهد و آدمى را غرق شادى مى کند، به حدى 
که فرد تمام مشکالت خود را فراموش مى کند و خود 
را خوشبخت ترین آدم روى کره خاکى مى داند. گاهى 
نیز آنچنان با آدمى سرناسازگارى مى گذارد که انسان 

آرزوى مرگ خویش را مى  کند.
شاید همین بى خبرى از آینده مهمترین دلیل جذابیت 

زندگى باشد. همین بى خبرى است که انسان را وادار 
مى کند تا کمر همت ببندد و براى ساختن زندگى خود 
تالش کند. هر کسى مى تواند، دنیاى خود را همانطور 
که مى پسندد، شکل دهد. حتى گاهى شکل دادن به 
آینده عده  دیگرى هم در دستان یک فرد قرار مى گیرد. 
این جاست که باید بهترین تصمیم ممکن را گرفت و 
راهى مطمئن براى ادامه زندگى سرشــار از امنیت و 
آرامش پیدا کرد. معموًال افراد به تدریج پولى را براى 
خود پس انداز کرده و با هدف ساختن آینده ایده آل خود، 

به سرمایه گذارى با پربازده ترین روش مى اندیشند. 
معموًال سه روش سرمایه گذارى در بین مردم متداول 

تر است.
 اول اینکه پول خود را براى خرید مســکن، سهام یا 
ســرمایه هاى مشــابه صرف مى کنند که معموًال با 
توجه به فراز و نشیب بازار، ریسک باالیى دارد. دوم، 
سپرده گذارى در بانک و سوم خرید بیمه عمر مى باشد.

در این بین، مردم بیشتر از روش دوم استقبال کرده اند. 
چرا که روش اول پر ریسک بوده و احتمال ضرر و حتى 
از بین رفتن سرمایه اولیه وجود دارد و روش سوم نیز تا 

حدود زیادى در بین مردم ایران ناشناخته است.
از لحاظ امنیت و اعتماد، بانک و بیمه در یک رده قرار 

مى گیرند. 

  سپرده گذارى در بانک
1-  امکان نقد شــوندگى باالیى دارد. از یک سو در 
صورت نیازهاى غیر مترقبه، خیــال آدم از این بابت 
راحت مى شــود. اما نمى توان به عنــوان پس انداز 
طوالنى مدت به  آن اطمینان کرد، چرا که ممکن است 

هر لحظه به پس انداز خود دست بزنید.
2-بعد از سرمایه گذارى در بانک، تنها درصد سودتان 
را دریافت مى کنید. هیچ رقمى بابت سرمایه بعد از چند 

سال به شما پرداخت نمى شود.
3- بعــد از فوت فرد، بانک حســاب فرد را مســدود 
مى کند. پــس از انحصــار وراثت و کســر مالیات، 
طبق قانــون انحصار وراثت ســرمایه فرد تقســیم 

مى شود.
4-بانک ها براى دادن وام از شــما ضامن و سند در 

خواست خواهند کرد.
5-هم اکنون  سود بانکى تنها 15 درصد است. تنها در 
صورت سرمایه گذارى هاى باال مى توانید سود هاى 

کالنى را انتظار داشته باشید.
6-در صورت بدهکار بودن فرد، طلبکاران او مى توانند 

سرمایه را از حساب بردارند.
7-در صــورت فــوت فرد، بعــد از کســر مالیات و 
ســهم دولت که تقریبًا 20 درصد از مبلغ را شــامل 
مى شــوند، بقیه پول بــه خانواده متوفــى پرداخت 

مى شود.

 بیمه عمر
1-  بعد از فوت فرد، بدون نیاز به قانون انحصار وراثت، 
طى چند روز سرمایه فوت به اضافه پول هایى که تا آن 
روز فرد به شرکت بیمه پرداخته است، به فرد مشخص 

شده داده مى شود.
2-شرکت بیمه، براى بیمارى هاى خاص، سرطان و... 

سرمایه جداگانه اى به فرد پرداخت مى کند.
3- امکان گرفتن وام بارها و بارها از اندوخته سرمایه، 

بدون هیچ ضامن و سندى وجود دارد.
4-  سود دهى بیمه عمر بیشتر است. چرا که به مبالغ 
پرداختى شما دو نوع ســود تعلق مى گیرد: سود روز 
شمار به اضافه سود بانکى. گاهى این سود در برخى از 

شرکت هاى بیمه به 25 درصد هم مى رسد.
5-در صورتى که فرد بدهکار باشــد، بعد از فوت او، 
نه سرمایه تشکیل شــده فرد و نه حتى سرمایه فوت 
او قابل برداشــت براى طلبکاران نیست. این مبلغ به 
فرد مشخص شده از طرف بیمه شونده، داده مى شود.

6-در هر سال سرمایه شــما به طور شفاف مشخص 
است. 

بانک یا بیمه عمر کدامیک پربازده تر است؟

هزینه ویزا و
 بیمه اربعین چقدر است؟

کاهش 15 درصدى قیمت ها

 آغاز فصل 
برداشت زیتون در کشور
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خداوند بهشــت را منزلگه نهایى پرهیزکاران قرار داد و پاداش 
ایشان را نیکو پرداخت که سزاوار آن نعمت ها بودند و الیق ُملکى 
جاودانه و نعمت هایى پایدار شدند. اى بندگان خدا! مراقب چیزى 
باشید که رستگاران با پاس داشتن آن سعادتمند شدند و تبهکاران با 

ضایع کردن آن به ُخسران و زیان رسیدند. 
موال على (ع)

بدون شرح
طرح: ایران کارتون

«رتبه بندى اصناف، موجب تقویت واحدهاى تولیدى 
شده و براساس شــرایط، واحد صنفى باکیفیت قابل 
تشخیص بوده و مردم مایحتاج خود را از این طریق 

تهیه مى کنند.» 
معــاون ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت 
اســتان اصفهــان در گفتگــوى اختصاصــى بــا 
نصف جهان ایــن مطلــب را اعالم کــرد و گفت: 
رتبه بنــدى اصنــاف بــه وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت ارائه شــده و در حــال تهیه آییــن نامه 
مى باشیم که امسال مى تواند براى اصناف اصفهان، 

به صورت آزمایشى اجرا شود. 
محمد مجیرى افزود: با رتبه بندى اصناف که براساس 
پارامترهایى چون صدورکارت بهداشت، وجود نیروى 
متخصــص، توجه به بهداشــت محیــط، کیفیت و 
پارامترهاى دیگر بررسى خواهد شد، یک واحد صنفى 
نسبت به دیگر واحدها  از نظر مردم برتر خواهد بود و 
مردم ترغیب مى شوند نیازهاى خود را از واحدهاى 
برتر تأمین کنند که در نتیجه رشد واحدهاى صنفى 

را به دنبال دارد. 
وى ادامه داد: مثًال اخیراً در ســیتى ســنتر اصفهان، 
آرایشگاهى را افتتاح کردیم که براى مشتریان خود 
بهترین مواد را با رعایت کامل موارد بهداشتى استفاده 
مى کــرد و در محیطى آرامش بخش پاســخگوى 
مشــتریان بود و معتقدم مــا باید اینگونــه واحدها 
را تشویق کنیم تا دیگر واحدها نیز به این سو حرکت 

کنند. 
معاون ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان از وجود 170 هزار واحد صنفى داراى پروانه 
در استان اصفهان خبر داد و گفت: امروز 900 نفر از 
شــاغلین واحدهاى صنفى ما داراى مدارك دکترا و 
فوق لیسانس هستند که از اســتفاده از این ظرفیت 
بزرگ غفلت شده و ما باید از این افراد تحصیلکرده در 
کمیسیون هاى صنفى و اتاق اصناف دعوت کنیم تا 
کاندیدا شوند و در انتخابات واحدهاى صنفى شرکت 

کنند و شناسانده شوند. 

مجیرى بــا بیان اینکــه امــروز دیگر بایــد نگاه 
ســنتى در اصناف تغییر کند، افزود: در ســال هاى 
96 و 97، تغییــر اصناف از ســنتى بــه روش هاى 
نوین و مجــازى صورت مــى گیرد و شــیب این 
تغییر هــم تند بــوده و روش هاى توزیــع نیز تغییر

 مى کند. 
وى در خصوص فعالیــت واحدها به صورت مجازى 
هم گفت: براساس ماده 87 قانون نظام صنفى، براى 
کســب و کار مجازى از اتحادیه باید پروانه کســب 
گرفته شــود که هم اکنــون نیز اتحادیه کســب و 
کار مجازى در تهران تشــکیل شــده و اعضاى آن 
مشخص هستند و متقاضیان مى توانند با ثبت نام در 

ســایت ایرانیان اصناف، پروانه کسب گرفته و فعال 
شوند. 

مجیرى البته این نکته را یادآور شــد که هر خریدار 
در فضاى مجازى مى تواند با شــماره 124 بازرسى 
و شکایات ســازمان صنعت، معدن و تجارت تماس 
گرفته و شــکایات خود را مطرح کند، تا بررســى و 

پیگیرى گردد. 
معاون ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان
 اصفهان معتقد اســت اگر مردم به حقوق خود واقف 
باشــند از بسیارى تخلفات و مشــکالت، جلوگیرى 

خواهد شد. 
وى خاطرنشــان کرد: با تالش سه ســاله، امروز ما 

در اصفهان 80 فروشــگاه بزرگ داریــم و این امر 
موجب شــده تا فروشــگاه هاى کوچک هم در این 
راســتا گام بردارند. این درحالى اســت که دو هزار 
ســوپرمارکت شــهر اصفهان هم مى توانند با هم 
شــبکه شــده و کار خود را ارتقا بخشــند. البته هر 
اتحادیه اى در قانــون نظام صنفى، باید در رشــته 
خود کار کند و نمى تواند به سراغ فعالیت هاى دیگر 

برود. 
معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان اصفهــان فروشــگاه هــاى چندمنظوره 
داراى بیــش از هــزار مترمربــع مســاحت را 
مســتثنى از این امــر دانســت و گفت: بــا توجه 

به شــرایط فروشــگاه هــاى چندمنظــوره، این 
واحد مــى تواند اقالم مختلفى را به مشــتریان خود 

عرضه کند. 
مجیرى اظهار داشت: اخیراً فروشگاه بزرگ دوچرخه 
و موتورســیکلت در خیابــان ســروش در 74 هزار 
مترمربع با ســرمایه گذارى ســازمان ســاماندهى 
مشاغل شــهرى شــهردارى طراحى شــده است 
که اتاق اصناف هم کمک مى کند تا شاهد سد معبر 

نباشیم. 
وى ادامه داد: با توجه به اینکه توسعه شهر اصفهان 
در گرو توسعه گردشگرى اســت، در هشت ورودى 
اصفهان باید اصالحاتى صورت بگیرد، تا مســافران 
ورودى به شهر اصفهان، شاهد نازیبایى ها نباشند که 
در ذهنشــان جلــوه بــدى ایجــاد کنــد. در این 
راستا باید براى هزارو 400 واحد تولید طال در اطراف 

میدان امــام(ره) که مباحث عدم ســالمتى، محیط 
زیســت  و ... دارند فکرى شــود که ایجاد شهرك 
طال در ضلع شمالى شــهرك صنعتى جى در زمینى 
به مســاحت 80 هکتار بــراى رفع وضــع موجود 
اختصاص یافتــه و اقدامــات اولیه در ایــن رابطه 
انجام شــده تا در چند ســال آینده بهــره بردارى از

 این شهرك برنامه ریزى شــده و مورد استفاده قرار 
گیرد. 

مجیرى با تأکید بر آموزش حرفه هاى مختلف اصناف 
گفت: باید با جدیت به آموزش اصناف حتى در قالب 
دانشگاه جامع علمى- کاربردى پرداخت به طورى که 
برخى اصناف آموزش اولیه در کوتاه مدت را گذرانده 
و برخى از صنوف نیز دوره هاى آموزش فنى و حرفه 
اى را طى کنند و آموزش هاى حین خدمت نیز براى 
آنها تکرار شود و بدینســان ارتقا یابند که کمیسیون 
آموزش اتــاق اصناف مــى تواند ایــن اقدامات و

 آموزش ها را عملیاتى سازد. 
معاون ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان اظهارداشــت: ما در حوزه بازرگانى اقتصاد 
اصفهان مشــکالتى داریم و با توجه بــه رکود، قادر 
به عرضه تولیدات نیســتیم که در این راستا وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت، تشــکیل شــرکت 
هــاى مدیریــت صــادرات را بــه واحدهــاى 
صنفــى توصیه مــى کند تا ایــن واحدهــا موفق 
به صــادرات شــوند و خوشــبختانه در چند ســال 
اخیــر، تعداد این شــرکت هــا در اصفهــان به 10 
شــرکت مدیریت صــادرات افزایش یافته اســت 
و موفــق هــم بودنــد. ایــن در حالى اســت که 
در گذشته فقط یک شــرکت مدیریت صادرات فعال 

بود. 
مجیرى گفت: ما در سال گذشــته 1/2 میلیارد دالر 
صادرات از اصفهان به دیگر کشــورها داشــتیم که 
این میزان امســال باید به دو میلیارد دالر برســد و 
براى دستیابى به این مهم، ما باید به دنبال بازارهاى 

صادراتى جدید باشیم. 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان: 

صادرات از اصفهان باید به 2 میلیارد  دالر برسد
ساسان اکبرزاده

ما در حوزه بازرگانى 
اقتصاد اصفهان مشکالتى 

داریم و با توجه به 
رکود، قادر به عرضه 

تولیدات نیستیم که در 
این راستا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تشکیل
 شرکت هاى مدیریت 

صادرات را به واحدهاى 
صنفى توصیه مى کند 

تا این واحدها موفق به 
صادرات شوند
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على دایى:على دایى:
 ترامپ یک دیوانه  ترامپ یک دیوانه 
واقعى است واقعى است 

رئیس سازمان لیگ:
  به کاشانى ها گفتیم 

خوش آمدید!
12

نگار جواهریان نگار جواهریان 
در «خندوانه» چه گفت؟در «خندوانه» چه گفت؟
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ى دارد؟
کفش مناسب دانش آموزان چه شرایط
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توییت  شخصیت هاى ایرانى را
 در« توییتنا» بخوانید

عکس هاى عکس هاى 
اشتباهى اشتباهى 
آبرویم را برد آبرویم را برد 

در ستایشدر ستایش

صلح است
 

صلح است
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وحید جلیلى، معاون فرهنگى ســابق شــهردارى مشهد و برادر 
سعید جلیلى دبیر سابق شــوراى امنیت ملى در رابطه با ممنوع 
التصویرى فاطمه معتمد آریا نظرات جالبى دارد. او معقتد اســت 
بازیگر «گیالنه» یکى از سالم ترین نیروهاى سینماى ایران از لحاظ 
خانوادگى و خوشنامى اســت و ممنوع التصویرى او در تلویزیون 

ارتباطى به فعالیت هاى سیاسى او در انتخابات 88 ندارد.
جلیلى درباره باورهاى عمومى که در مورد ممنوع التصویرى فاطمه 
معتمد آریا وجود دارد گفت: «باور عمومى نیست. باور خصوصى 
رسانه هاى محفلى است. مشکل، تبعیض ها و تحریف ها و یک بام 
و دوهواهاست.  ضمنا اخیراً که سریال "آشپز باشى" با بازى خانم 

معتمد آریا پخش شد... چطور مى گویید ممنوع التصویرند؟»
این فعال فرهنگى اصولگرا در پاســخ به این موضوع که پخش 
کارهاى قدیمى فاطمه معتمد آریا در تلویزیون ایرادى ندارد و تنها 
براى بازى هاى جدید این بازیگر منع پخش تصاویر وجود دارد، 
پاسخ بسیار عجیبى داد: «آقاى شــمقدرى هم سال هاست دارد 
تالش مى کند یک سریال از تلویزیون بگیرد و خیلى کارگردان ها 
و بازیگرهاى دیگــر که دل پرى از مدیریت هاى ســیما دارند...  
ممنوع التصویرى بیشتر در ســینما اعمال مى شود تا تلویزیون. 
یادتان هست بالیى که بعضى سینمایى ها بر سر حامد کمیلى و 
علیرام نورایى و محمدرضا شــریفى نیا و... آوردند؟ صرفاً به دلیل 
اینکه در فیلم هایــى بازى کرده بودند که بــا منافع ایدئولوژیک 

بعضى ها همخوان نبود !»
جلیلى با بیان اینکه پس از دیدار با فاطمه معتمد آریا در ژاپن نظر 
او نسبت به این بازیگر تفاوتى نکرده و او همچون گذشته نظرش 
به معتمد آریا مثبت بوده است، درباره حضور این بازیگر معتبر در 
فیلم انتخاباتى میر حسین موسوى که باعث ممنوع التصویرى او 
در تلویزیون شده است، گفت: «چه ربطى دارد؟! آقاى حیدریان که 
رئیس ستاد هنرمندان آقاى موســوى بوده االن رئیس سینماى 

کشور است!»
او همچنین درباره حضــور هنرمندان در ســتادهاى انتخاباتى 
میرحسین موســوى و مهدى کروبى در ســال 88 گفت: «بازار 
شایعات را داغ کنید ولى یک ذره هم به واقعیت ها نگاهى بیاندازید! 
بســیارى مدیران و بازیگران و مجریان و کارمندان صداوسیما 
به موسوى رأى دادند و االن هم کارشــان را مى کنند. اگر براى 
شرکت در فیلم تبلیغاتى، کسى ممنوع التصویر بشود سازنده آن 
فیلم آقاى مجید مجیدى بوده که با بیشترین حمایت هاى نظام، 
بعد از فتنه 88 فیلم ساخته. آقاى حیدریان که عضو فعال آن ستاده 
بوده االن رئیس سینماى کشور اســت. تا قبل از شورش بر رأى 
مردم و مخالفت با جمهوریت نظام، هر کسى به یک کاندیدایى 
رأى داده. اینکه مشکلى نداشته. آقاى افخمى هم به آقاى کروبى 

رأى داده و...»
جلیلى با بیان اینکه در جشنواره فیلم عمار، مرزبندى بین دو طیف 

سیاســى وجود ندارد، درباره نقش آفرینى هاى فاطمه معتمدآریا 
در فیلم هاى سینمایى مى گوید: «فراتر از بازى هاى ژورنالیستى 
و پاپاراتزى هاى سیاســى در واقعیت خیلى از این مرزبندى هایى 
که بعضى دوســت دارند درباره  اش جنجال کنند وجود خارجى 
ندارد. یکى از مهمترین فیلم ها و درخشان ترین بازى هاى خانم 
معتمد آریا در فیلم "گیالنه" است. ده سال پیش زمانى که سوره 
بودم، مفصًال به "گیالنه" پرداختیم و با خانم رخشان بنى اعتماد 
میزگرد داشتیم که چاپ شده. یعنى وقتى به واقعیت نگاه مى کنید 
مى بینید فراتر از بازى هاى ژورنالیستى سخیف و پیش پاافتاده اگر 
بر اساس اطالعات واقعى و منصفانه بخواهید نگاه کنید بسیارى از 

این کارهاى ژورنالیستى، بازى سیاسى است.»
وحید جلیلى در ادامه تأکید مى کند: «خانم معتمدآریا کسى است 
که "گیالنه" و "مهر مادرى" و "روســرى آبى" را بازى کرده و 
کسى است که یکى از سالم ترین نیروهاى سینماى ایران از لحاظ 
خانوادگى و خوش نامى اســت. این دو طرف که مى گویید را من 

نمى فهمم.»
وحید جلیلى در پاسخ به این پرسش که آیا فاطمه معتمد آریا جزو 
خودى ها یا غیر خودى ها به حساب مى آید گفت: «تعریف خودى و 
غیرخودى مشخص است. هر کسى که دلبسته استقالل و هویت 
ایران باشد، چه اســتقالل فرهنگى چه استقالل سیاسى و براى 
داشته هاى جامعه دینى ایران و دستاوردهاى جمهورى اسالمى 

که با حرکت فراگیر ملت و نثار صدها هزار خون پاك به دست آمده 
احترام قائل باشد... خودى است.»

حمایت تند و تیز برادر سعیدجلیلى از بازیگر مشهور: 

معتمدآریا از سالم ترین نیروهاى سینماست

دستورالعمل شبهه آلود سازمان سینمایى خطاب به شوراى صنفى نمایش 
در ممانعت از اکران آثار کمدى در ماه محرم هرچند هنوز واکنشى از سوى 
شــوراى صنفى درباره کیفیت بازه زمانى اجراى دســتورالعمل را به دنبال 
نداشته اما على ســرتیپى پخش کننده کمدى «ساعت 5عصر» را به تکاپو 
واداشته که زودتر از شفاف سازى شورا از کمدى بودن فیلم اعالم برائت کند! 
سرتیپى گفته است: با دســتورالعمل وزارت ارشاد نمایش فیلم هاى کمدى 
را متوقف مى کنیم ولى فیلم «ساعت پنج عصر» کمدى نیست و اکران آن 
در این ایام بالمانع است. ادعاى سرتیپى در شــرایطى بیان شده که تیرماه 

93 فیلمنامه «ساعت 5عصر» با تأکید بر ژانر کمدى در بانک فیلمنامه خانه 
سینما ثبت شده و در آبان 95 پروانه ساخت آن باز هم در گونه کمدى صادر 

شده است.
به جز این در نشست خبرى پیش تولید فیلم نیز مهران مدیرى به صراحت 
بر کمدى بودن «ســاعت 5عصر» تأکید کــرد و گفت: ایــن فیلم کامًال 
رئال اســت و با اینکه فضاى فانتزى ندارد اما به شــدت کمدى اســت و 
البته ســوژه آن تلخ اســت. کمدى این کار پررنگ اســت اما پایان تلخى

 ندارد.

بماند کــه از ابتــداى اکران تاکنــون، هم بر شــعار تبلیغاتــى «متفاوت 
ترین کمدى ســال» براى «ســاعت 5عصر» تأکید شــده و هم بر ســر 
ویژگى هــاى خــاص کمــدى فیلــم و ایــن توجیه هــم ارائه شــده 
که چــون با کمدى هاى روتین متفاوت اســت، نتوانســته رکوردشــکن 

باشد.
اینکه چطــور مى  شــود بــه نــاگاه در آســتانه محــرم و تــازه بعد از 
دستورالعمل ســازمان، ژانر فیلم تغییر مى کند به شــدت پرسش برانگیز

 است؟!

تغییر ژانر به بهانه محرم!

نگار جواهریان در آخرین قسمت از «خندوانه» مهمان 
رامبد جوان شد و در بخشــى از برنامه از خاطرات و 
جروبحث هایش با کارگــردان «نگار»، هنگام ضبط 

این فیلم سینمایى گفت.
جواهریان که این روزها با نمایش «نمى تونیم راجع 
بهش حرف بزنیم» به نویســندگى پیام ســعیدى و 
کارگردانى جابر رمضانى در تماشــاخانه ایرانشــهر 
روى صحنه اســت در پاسخ به اولین ســئوال رامبد 
جوان که از او پرســید چطور مراقبــت مى کنى که 
در کارهاى بد بازى نکنى، جــواب داد: «فیلمنامه و 
نمایشــنامه به عنوان بذرى که قرار است فیلم یا اجرا 
براســاس آن ثمر دهد، یکى از مالك هایم اســت و 
شــناخت قبلى ام از کارگردان و کارهایش هم کمکم 

مى کند.»
جواهریان که در بیست وهشتمین جشنواره فیلم فجر 
موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول زن براى «طال و مس» شــد در مورد اینکه شده 
در کارى بازى کند و نتیجه اش را دوست نداشته باشد 

گفت: «اگر اسم نپرسى، بله! در مورد دو فیلم 
این حس را داشتم.»

بازیگر فیلم سینمایى «یه حبه قند» در 
مورد اینکه چرا بازیگرى را به عنوان 
شــغلش انتخاب کرده هــم توضیح 
داد: «این کارى است که از ده یازده 

سالگى عاشــقش شدم 
و خیلــى هم 

برایش دویدم و تا امســال، که دى ماهش 35 ساله 
مى شوم هیچ وقت فکر نکرده ام که باید کار دیگرى 
انجام دهم ولى همانقدر که عاشقش هستم از بعضى 

چیزهایش منزجرم.»
او در مورد آنچه از بازیگرى منزجرش مى کند تصریح 
کرد: «اصوًال با شهرت میانه خوبى ندارم. یعنى از آن 
لذت نمى بــرم.» و خطاب به رامبد جــوان ادامه داد: 
«مثًال خود تو مى توانى با شهرت خوشحال بمانى ولى 

من اینطور نیستم.»
بازیگر سریال «زیر تیغ» افزود: «بازیگرى را براى این 
دوست دارم که تجربه یک بار زندگى کردن را ضرب 
در هزار مى کند و در طول زمانى که انجامش مى دهم 

چیزهاى تازه اى را مى شناسم.»  
 سپس رامبد جوان با اشــاره به اینکه؛ مى داند امکان 
نداشــت نگار جواهریان براى هیــچ برنامه دیگرى 
بــه تلویزیــون بیایــد از حضــور او در «خندوانه» 
تشــکر کــرد و جواهریــان گفــت: «مــن بخاطر 
تو آمدم. این برنامه تو اســت و چند ســال است که 
زندگــى ات را برایش گذاشــته اى و من باید 

مى آمدم.»
چیزى که بعــد از ایــن جواهریان در 
موردش صحبت کــرد نحوه برخورد 
آدم ها با هــم در فضــاى مجازى 
بود. او گفت: «قبــًال فکر مى کردم 
آدم هایى که کارى نمى کنند، در 
فضاى مجازى، با 

آدم هایى که کارى مى کنند از طریق فحش دادن زیر 
پست هایشان ارتباط مى گیرند. چون رخوت و بیکارى 
خودشان خشمگین شان کرده و اینطورى از بقیه انتقام 
مى گیرنــد.» در ادامه رامبد جوان بــه موضوع فیلم 
بعدى شان اشــاره کرد که در مورد آدم هایى است که 
مى خواهند به هر قیمتى در فضاى مجازى دیده شوند.

ســپس صحبت به تجربه ســاخت فیلم «نگار» به 
کارگردانــى رامبد جوان بــا بازى نــگار جواهریان 
رســید و تفاوت ســلیقه هاى این کارگردان و بازیگر 
با هم، هنگام کار مشــترك. نگار جواهریان با اشاره 
به یکى از خاطراتشان در هنگام ضبط «نگار» گفت: 
«ســاعت 6  صبح بود و ما آفیش شــده بودیم براى 
صحنه گلخانه. من و تو ســر جزئیات یک سکانس 
با هــم اختالف نظر داشــتیم و بحثمان بــاال گرفته 
بود که تو گفتى اصــًال من بقیه اش را نمى ســازم و

 رفتى!»
در ادامه رامبد جوان از دســتیارش مانفرد اسماعیلى 
خواســت باقى ماجــرا را تعریــف کنــد و او گفت: 
«شــما ســوار ماشــین شــدید و رفتید. من به شما 
زنــگ زدم و شــما گفتیــد کار را تعطیــل کن! من 
جــواب دادم نمى کنم، خودتان بیایید بکنید! و شــما 

برگشتید.»

نگار جواهریان در «خندوانه» چه گفت؟

نرگس آبیار، کارگردان فیلم ســینمایى «نفس» که به 
عنوان نماینده ســینماى ایران به نودمین دوره جایزه 
اسکار معرفى شده اســت، گفت: از این موضوع بسیار 
خوشحال هستم البته اگر این اتفاق براى هر کارگردان 

دیگر کشورم هم رخ مى داد خوشحال مى شدم.
وى با اشاره به اینکه معموًال جوایز و اتفاقاتى از این دست 

ارزشمند و براى یک هنرمند بسیار 

خوشحال کننده است، بیان کرد: من هم از این موضوع 
مستثنى نیستم و از این اتفاق خوشحالم. از سوى دیگر 
امسال فیلم یک کارگردان زن به اسکار معرفى شده و این 
اتفاق مبارکى است. بنابراین فکر مى کنم به زنان اعتماد 
بیشترى شده، البته مشارکت زنان در حوزه هاى مختلف 

هم افزایش پیدا کرده است.
وى با اشاره به فیلم «نفس» و ظرفیت هاى موضوعى 
آن براى حضور در رقابت هاى جهانى گفت: این فیلم در 
ستایش تخیل و صلح است، همه ما در برهه اى از زندگى 
خود رؤیاها و تخیالتى داشــته ایم از همین رو ما در این 
فیلم رؤیاهاى یک کودك را پى مى گیریم که دو اتفاق 
بزرگ اجتماعى و سیاسى را در زندگى خود مى بیند و نگاه 
بى طرفانه و بدون قضاوتى به این موضوع دارد که ما با 
او در این فیلم جلو مى رویم، اما به یکباره در پى وقوع 
جنگ آرزوهاى کودك به خاکســتر تبدیل مى شود؛ 
کودکى که مى توانســت مهره مهمى براى زندگى 
خود و کشورش باشد اما به ناگهان آرزوهاى 
او زیر آوارها مى ماند بنابراین «نفس» 

در ستایش صلح است.
آبیار در پایان صحبت هایش 
دربــاره امــکان موفقیت 
«نفس» در اسکار عنوان 
کرد: با توجــه به اینکه 
«فروشــنده» آقاى 
اصغر فرهادى سال 
گذشته جایزه اسکار 
را کسب کرد و اینکه 
رقابت در این عرصه 
کار سختى است امیدوارم 
بتوانیم موفق باشــیم اما بردن 
چنین جایزه اى تنها در گرو ساخت یک فیلم 
خوب نیست و اتفاقات دیگرى هم براى آن 
الزم است براى مثال اکران هاى خارجى 
و داشــتن کمپانى خوب خارجى هم نیاز 
اســت هر چند پخش بین المللى ما بر 
عهده آقاى اطبایى اســت  و او یکى از 

بهترین هاى این حوزه است.

اولین واکنش کارگردان زن معرفى شده به اسکار

«نفس» در ستایش صلح است

اول زن براى «طال و مس» شــد در مورد اینکه شده 
در کارى بازى کند و نتیجه اش را دوست نداشته باشد 

دو فیلم  گفت: «اگر اسم نپرسى، بله! در مورد
این حس را داشتم.»

ر در قند» حبه بازیگر فیلم سینمایى «یه
مورد اینکه چرا بازیگرى را به عنوان 
شــغلش انتخاب کرده هــم توضیح

کارى است که از ده یازده  داد: «این
سالگى عاشــقش شدم 

و خیلــى هم 

تشــکر کــرد و جواهریــان گفــت: «مــن بخاطر 
تو آمدم. این برنامه تو اســت و چند ســال است که 
من باید  ززندگــى ات را برایش گذاشــته اى و

مى آمدم.»
جواهریان در چیزى که بعــد از ایــن
نحوه برخورد موردش صحبت کــرد
در فضــاى مجازى آدم ها با هــم

بود. او گفت: «قبــًال فکر مى کردم 
آدمم هایى که کارى نمى کنند، در 
فضاى مجازى، با 

در ادامه رامبد جوان از دســتیارش مانفرد اسماعیلى
خواســت باقى ماجــرا را تعریــف کنــد و او گفت:
«شــما ســوار ماشــین شــدید و رفتید. من بهشما
شــما گفتیــد کار را تعطیــل کن! من زنــگ زدم و
جــواب دادم نمى کنم، خودتان بیایید بکنید! و شــما

برگشتید.»

عنوان نماینده ســینماى ایران به نودمین دوره جایزه 
اسکار معرفى شده اســت، گفت: از این موضوع بسیار 
خوشحال هستم البته اگر این اتفاق براى هر کارگردان 

دیگر کشورم هم رخ مى داد خوشحال مى شدم.
وى با اشاره به اینکه معموًال جوایز و اتفاقاتى از این دست 

ارزشمند و براى یک هنرمند بسیار 

مستثنى نیستم و از این اتفاق خوشحالم. از سوى دیگر
امسال فیلم یک کارگردان زن به اسکار معرفى شده و این
اتفاق مبارکى است. بنابراین فکر مى کنم به زنان اعتماد
بیشترى شده، البته مشارکت زنان در حوزه هاى مختلف

هم افزایش پیدا کرده است.
وى با اشاره به فیلم «نفس» و ظرفیت هاى موضوعى
آن براى حضور در رقابت هاى جهانى گفت: این فیلم در
ستایش تخیل وصلحاست، همه ما در برهه اى از زندگى
تخیالتى داشــته ایم از همین رو ما در این خود رؤیاها و
فیلم رؤیاهاى یک کودك را پى مى گیریم که دو اتفاق
در زندگى خود مىبیند و نگاه بزرگ اجتماعى و سیاسى را
بى طرفانه و بدون قضاوتى به این موضوع دارد که ما با
اما به یکباره در پى وقوع او در این فیلم جلو مى رویم،
جنگ آرزوهاى کودك به خاکســتر تبدیل مى شود؛
کودکى که مى توانســت مهره مهمى براى زندگى
خود و کشورش باشد اما به ناگهان آرزوهاى
او زیر آوارها مى ماند بنابراین «نفس»

در ستایش صلح است.
آبیار در پایان صحبت هایش
دربــاره امــکان موفقیت
«نفس» در اسکار عنوان
کرد: با توجــه به اینکه
«فروشــنده» آقاى
اصغر فرهادى سال
گذشته جایزه اسکار
و اینکه کسبکرد را
رقابت در این عرصه
کار سختى است امیدوارم
بتوانیم موفق باشــیم اما بردن
در گرو ساخت یک فیلم اى تنها چنین جایزه
خوبنیست و اتفاقات دیگرى هم براى آن
الزم است براى مثال اکران هاى خارجى
و داشــتن کمپانى خوب خارجى هم نیاز
اســت هر چند پخش بین المللى ما بر
عهده آقاى اطبایى اســت  و او یکى از

بهترین هاى این حوزه است.

حمید فرخ نــژاد، بازیگر ســینما و تلویزیون با 
انتشار پستی در اینستاگرامش از بستري شدنش 
در کشور برزیل به علت مشکل آپاندیس خبر 

داد.
 فرخ نژاد که ایــن روزها براي بــازي در فیلم 
ســینمایی «تگزاس» در برزیل به سر می برد 
در اینستاگرامش عکسی از خودش روي تخت 

بیمارستان منتشر کرد و نوشت:
«مثل اینکه مقدر است سالی یه بار بستري شم 
و اینبار برزیل و اینبار آپاندیس... تشکر می کنم 
از آقاي دکتر جراح ژواو پائلو، برادر عزیزم امیر 
رحیمی، خانواده خوب عامریان و سفیر خوب و 
محترممون در برزیل آقاي دکتر سقائیان و همه 
بچه هاي خوب گروه ساخت فیلم تگزاس که 

نهایت لطف رو در حق من کردن.»

«ریکاردو دارین»، ستاره آرژانتینى با ظاهرى 
متفاوت براى ایفاى نقش در فیلم جدید اصغر 

فرهادى در جمع خبرنگاران ظاهر شد.
این بازیگر مشهور سینماى اسپانیولى زبان که 
این روزها همزمان با پروژه فرهادى مشــغول 
فعالیــت در یک نمایش موفق تئاتر در شــهر 
مادرید است، با ظاهرى جدید که قرار است با آن 
در فیلم این کارگردان ایرانى هنرنمایى کند، در 

جمع خبرنگاران حاضر شد.
او در یک نشست خبرى اعتراف کرد که خیلى 
از ظاهر فعلى اش، که بنابر دستور و درخواست 
شخص آقاى فرهادى بوده راضى نیست وگفت: 
«ایشان (فرهادى) نه اجازه مى دهد من صورتم 
را اصالح کنم و نه اینکه موهاى سرم را کوتاه 
کنم (خنده). خالصه چند ماهى را باید در همین 

حالت بما نم.»

حمید فرخ نژاد 
در برزیل بستري شد

گالیه بازیگر سرشناس 
جهان از اصغر فرهادى
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پا تکیه گاه بدن است که تمام نیروى وزن را به زمین 
منتقل مى کند و با برخورد به زمین، این نیرو به صورت 
عکس العمل از طریق پا به زانو، ستون فقرات و مفاصل 
منتقل مى شود. به همین دلیل مراقبت از سالمت پاها 
و کنترل نیروهایى که از بــدن و زمین به آنها وارد مى 

شود، حائز اهمیت است.
خرید کفش مدرسه مناســب یکى از مشکالت اواخر 
تابستان به خصوص هفته آخر شهریور ماه است. شما 
هم اگر به دنبال نکته هایى براى خرید کفش مناسب 
فرزندتان هســتید پیشــنهاد مى کنیم این نکته ها را 

بخوانید.

نکات مهم در خرید کفش مدرسه
یکى از مسائل مهمى که سالمت کودکان را تضمین 
مى کند و طى ســال تحصیلى آسودگى را برایشان به 
ارمغان مى آورد انتخاب کفش مناســب اســت. تهیه 
کفش نامناســب عالوه بر آنکه عوارض مختلفى بر 
جســم و روح کودك بر جاى مى گذارد، مى تواند در 
پیشرفت تحصیلى و یادگیرى او آثار منفى داشته باشد.

چگونه پــاى دانش آموز را درســت   
اندازه گیرى کنیم؟

براى اندازه گیرى صحیح ســایز پاى کودك پیش از 
خرید کفش مدرسه، چند توصیه ســاده زیر را در نظر 

داشته باشید:
■  از کودك بخواهید کــه روى یک صفحه کاغذى 
بزرگ بایســتد. بزرگ ترین اندازه پا را عالمت بزنید. 
این اندازه، فاصلــه میان نوك بلندترین انگشــت تا 
پشت پاشنه پاســت. این فاصله را بر حسب سانتیمتر 

اندازه بگیرید.
■  اندازه گیرى پاى کودك هر یک تا سه ماه یک بار 

تکرار شود.
 ■  اگر دانش آموز معموًال جوراب حوله اى یا پشمى 

به پا مى کند، در هنگام خریــد کفش براى کودکتان 
به اندازه به دســت آمده، نیم تا یک ســانتیمتر اضافه

 کنید.

کفش مناسب دانش آموزان چه شرایطى 
دارد؟

■ رویه کفش
رویه کفش باید چرمى و داراى انعطاف پذیرى متوسط 
باشد. رویه، نباید خیلى خشک و خیلى نرم باشد و باید 
داراى بند یا چسب باشــد تا هنگامى که بر اثر پوشش 
مکرر و گرماى پا، تغییر شکل مى دهد با تنظیم بندهاى 

آن بتوان استحکام دیواره هاى کفش را تنظیم کرد.

■پنجه کفش
پنجه کفش باید پهن باشــد، به گونه اى که انگشتان 
دچار فشردگى نشوند، زیرا انحراف انگشتان از کودکى 
و نوجوانى با پوشیدن کفش هاى بسیار تنگ به وجود 

مى آید که منجر به تغییر قوس کف پا مى شود.

■ پاشنه کفش
پاشــنه پا محل شــایعى براى تغییر در اندام تحتانى 
اســت. دو الیه بودن و قوام دار بودن پاشنه کفش، دو 
خصوصیت کفش مناسب است که از انحراف پاشنه در 
جهت داخل و خارج جلوگیرى مى کند. کفش مناسب 
باید در قسمت پاشــنه ارتفاع دو سانتیمتر و در قسمت 

پنجه ارتفاع 1/5 سانتیمتر داشته باشد.

■کف کفش
کف کفش باید ضمن انعطاف پذیرى، داراى استحکام 
باشد تا به عنوان ضربه گیر عمل کند، زیرا کف خشک 
کفش ضربه را مســتقیمًا به مفاصل و ســتون فقرات 

وارد مى کند.

والدین باید در موقع خرید کفش مدرسه   
به چه نکاتى توجه کنند

■ هرگز براى خرید کفش مدرســه، بــدون حضور 
کودکتان اقدام نکنید. حتمــًا در هنگام خرید کفش، 

کودکتان باید هر دو لنگه کفش را امتحان کند.
■  روزى را براى خرید کفش مدرسه کودکتان انتخاب 

کنید که صبر و فرصت کافى دارید.
■ ســکوت کودکان در هنگام به پا کردن کفش را به 

معناى مناسب بودن آن فرض نکنید.
■ از کودك بخواهید با کفش چند قدمى راه برود. به 

نحوه راه رفتن او دقت کنید.
■ بهتر است در حالت ایستاده کودکتان، بین انگشت 
بزرگ پاى او و نوك کفش به اندازه ضخامت انگشت 

شست دستتان فاصله باشد.
■ خرید کفش هاى بزرگ و نیز خرید کفش تنگ هر 
دو به یک اندازه، به سالمت پاهاى کودك آسیب مى 
زنند. اندازه شدن کفش به پاى کودك را به ماه هاى 

آینده واگذار نکنید.
■ با توجه به تغییر و افزایش سایز پاى دانش آموزان 
بر حسب ضرورت، کفش جدیدى تهیه کنید. منتظر 

جدا شدن کف کفش یا پاره شدن آن نباشید.
■ قبل از خرید کفش مدرســه، به کف آن هم توجه 

کنید. اگر کف کفش صاف باشد، دانش آموز در حین 
بازى و ورزش در معرض خطر لیز خوردن خواهد بود. 

این خطر در روزهاى بارانى شدیدتر است.
■ اگر دانش آموزان دختر به کفش هاى پاشــنه دار 
عالقه مندند، حداکثر پاشنه 2/5 سانتیمترى را به شما 

پیشنهاد مى کنیم.
■ کفش هاى با کفى و پاشنه بســیار نازك هم مورد 

تأیید نیستند.
■ بهتر است براى ساعت هاى ورزش دانش آموزان، 

کفش ورزشى جداگانه اى تهیه شود.

کفش مناسب 
دانش آموزان

 چه شرایطى دارد؟

اید در موقع خرید کفش مدرسه 
توجه کنند

خرید کفش مدرســه، بــدون حضور
 نکنید. حتمــًا در هنگام خرید کفش، 

ر دو لنگه کفش را امتحان کند.
ى خرید کفش مدرسه کودکتان انتخاب 

فرصت کافى دارید.
دکان در هنگام به پا کردن کفش را به 

ودن آن فرض نکنید.
واهید با کفش چند قدمى راه برود. به 

و دقت کنید.
حالت ایستاده کودکتان، بین انگشت 
وك کفش به اندازه ضخامت انگشت 

فاصله باشد.
هاى بزرگ و نیز خرید کفش تنگ هر 
، به سالمت پاهاى کودكآسیب مى
ن کفش به پاى کودك را به ماه هاى 

ید.
یر و افزایش سایز پاى دانش آموزان 
ت، کفش جدیدى تهیه کنید. منتظر 

فش یا پاره شدن آن نباشید.
کفش مدرســه، به کف آن هم توجه 
حین کفش صاف باشد، دانشآموز در

ر معرض خطر لیز خوردن خواهد بود. 
است. هاى بارانى شدیدتر

وزان دختر به کفش هاى پاشــنه دار 
5داکثر پاشنه 2/5 سانتیمترى را به شما 

م.
 کفى و پاشنه بســیار نازك هم مورد 

ى ساعت هاى ورزش دانش آموزان، 
داگانه اى تهیه شود.

کفش مناسب کفش مناسسب 
ن اززش آموزوز دانش آموزاندانشآ

؟ ر شرایطىد  چه شرایطى دارد؟چ

تا چند ســال پیش تصور عموم بر این بوده که ورزش 
با شــکم خالى و قبل از صبحانه مــى تواند به چربى 
سوزى کمک کند. خیلى ها نیز هنوز این روش را ادامه 
مى دهند و به نوعى نتیجه هم مــى گیرند. اما نتیجه 
چیســت و به بهاى از دســت دادن چه چیزهایى این 

اتفاق مى افتد.

چرا ورزش با شکم خالى و در صبح ؟
تصور بر این است چون چند ســاعت از آخرین وعده 
غذایى یعنى شــام گذشته اســت، بدن غیر از چربى، 
منابع انرژى دیگرى مانند گلیکــوژن در اختیار ندارد 
و این زمان، زمان مناسبى است تا چربى را بسوزانند. 
بنابراین با معده خالى شروع به ورزش مى کنند. در نگاه 
اول اینطور به نظر مى رســد این نوع فعالیت ورزشى 
اثرگذارى بهترى نسبت به زمانى دارد که شما صبحانه 

خورده باشید و بعد ورزش کنید. اما یک تفاوت منفى 
نیز دارد و آن تحلیل رفتن عضالت است، که البته نوع 

ورزش در آن نقش دارد.

نوع ورزش ؟
برخى ها صبح و قبل از صبحانه مثًال به مدت 20 تا 30 
دقیقه پیاده روى انجام مى دهند، برخى دیگر با شدت 
متوسط و زمان طوالنى تمرین هوازى مانند دویدن و 
گروه دیگر تمرینات بدنســازى و یا تمرینات با شدت 
باال انجام مى دهند.گروهى که فقط پیاده روى انجام
مى دهند، شاید با این زمان پیاده روى و شدت پایینى 
که دارد کمتر بــدن را وادار به ســوختن چربى کند و 
شاید در واقع هیچ تفاوتى در کاهش چربى میان آنها 
با کسانى که همان پیاده روى را بعد از صبحانه انجام 
مى دهند، نداشته باشند. اما دیگر گروه ها وقتى شدت 

یا زمان تمرین را باال مى برند، بدن را به منظور کالرى 
سوزى وارد فاز تخریب شدن مى کنند.

چرا ورزش با شکم خالى درست نیست ؟
میزان سطح هورمون کورتیزول در صبح باالست. از 
طرف دیگر فعالیت هاى ورزشى مانند شرایط استرس 
زا تلقى شده و موجب ترشح کورتیزول بیشتر مى شود، 
کورتیزول نیز براى یافتن سوخت سراغ تجزیه پروتئین 
بدن (عضالت) و تبدیل شــدن آن به گلوکز مى رود.
گذشته از این، ســطح پایین گلیکوژن هنگام فعالیت 
ورزشى باعث آزاد شدن کورتیزول و منجر به تجزیه 
پروتئین مى شود که گذشته از عضله سوزى، اختالل 
در سیستم ایمنى بدن را نیز به دنبال دارد. پس در این 
شــرایط شــما براى کاهش وزن، عضالت را قربانى 

مى کنید.

قبل از صبحانه ورزش کنیم یا بعد از صبحانه؟ 

هیچکس نسبت به خاکسترى شدن موها ى  در اثر باال 
رفتن سن، احساس خوبى ندارد اما واقعیتى ناگزیر در 

زندگى همه  افراد است.
این باور هم که مو، به طور طبیعى هیدروژن پروکسید 
تولید مى کند که باعث تغییر رنگ مو است، یک باور 
غلط اســت. در این مطلب براى شــما مى گوییم که 
علت هاى خاکسترى شــدن موهاچیست و چگونه 

مى توان از آنها پیشگیرى کرد.
وقتى که تولید رنگدانه که مسئول رنگ سیاهِ  تارهاى 
موست، متوقف مى شــود، موها شروع به خاکسترى 
شــدن مى کنند. برخى مطالعات نشــان داده اند که 
آمریکایى ها، رنگ اصلى موهاى خود را در اواســط 
دهه  30 عمرشــان، آســیایى ها در اواخر دهه  30 و 
آفریقایى– آمریکایى ها نیز در اواسط دهه  40 زندگى 

خود از دست مى دهند.

علت خاکسترى شدن موها چیست؟  
دالیــل زیادى وجــود دارد کــه مى تواند مســبب 
خاکسترى شدن موها باشــد. به برخى از آنها اشاره 

مى کنیم:
سیگار کشــیدن، افزایش سن، اســترس، مراقبت 
نادرست از موها، وراثت، کمبود ویتامین B12، توبروز 
اســکلروز یا تصلب تکمه اى، نوروفیبروماتوز، ســوء 
تغذیه، کم خونى پرنیسیوز، ســندروم ورنر یا سندروم 
شبه اسکلرودرمى، اســتعمال دخانیات، آلودگى، کم 
کارى تیروئید، آلبینیســم یا زالى، ویتیلیگو یا لک و 

پیس.

پیشگیرى از سفید شدن زودرس موها
1. پیاز

آب پیاز، بهترین راهکار طبیعى براى تحریک رشــد 
موهاست که همچنین از زود خاکسترى شدن موها 

پیشگیرى مى کند.
2. چاى سیاه

چاى سیاه را با یک قاشــق چایخورى نمک ترکیب 
کرده و به تمام پوســت ســرتان بمالید. با این روش 

مى توانیــد از زود خاکســترى شــدن موهاى  خود 
پیشگیرى کنید.
3. روغن بادام

روغن بادام و آبلیموترش را در یک کاسه با هم ترکیب 
کنید و آن را به پوست سرتان بزنید.

4. فلفل سیاه
فلفل سیاه، یک راهکار بسیار خوب براى پیشگیرى 
از سفید شدن موها در ســنین پایین است. فلفل سیاه 
و ماســت را با هم ترکیب کنید و آن را به تمام پوست 

سرتان بمالید.
5. کره  

کره ، فواید زیادى دارد که یکى از آنها، پیشــگیرى از 
خاکسترى شدن موهاست.

6. حنا
حنا، گیاهى اســت که در درمان موهاى خاکسترى 

معروف است. 
7. روغن خردل

کمى برگ حنا را در روغن خردل بجوشانید و بعد از خنک 
شدن، آن را به پوست سرتان بمالید. این یکى از بهترین 

راهکارها براى پیشگیرى از زود سفید شدن موهاست.
8.روغن اوژنول یا روغن میخک

روغن اوژنول هم براى پیشگیرى از خاکسترى شدن 
موها مفید است.
9. آب هویج

مرتبًا آب هویج بنوشــید تا در بلندمدت از خاکسترى 
شدن موهاى تان پیشگیرى شود.

10. رز مارى
کمى رزمارى و برگ مریم گلى را در یک فنجان آب 
بخیســانید تا رنگ پس بدهند. از آن به عنوان رنگ 

موى طبیعى استفاده کرده و به تمام سرتان بزنید.
11. ویتامین B و بیوتین

کمبود ویتامین B هم مى تواند باعث سفید شدن موها 
شود. ویتامینB بیشــترى مصرف کنید، مخصوصًا 
بیوتیــن کــه مى توانیــد آن را از طریــق غذاهایى 
چــون زرده  تخم مــرغ، ماهى، هویج و جو دوســر 

دریافت کنید.

پیشگیرى از زود سفید شدن موها

اال اث د ا شد ت هخاک ت ن دک خ ا د ش ت خاک د ز از د ان ت

هر چه بیشــتر باید مواد زاید را از 
بدن خارج کرده تــا بتوانیم از انواع 
مواد غذایی بهتر بهره برداري کنیم 
و آنهایی که فعالیت کمترى انجام 
مى دهند داراي پوســت تمیزترى 
هســتند و در عوض مواد اضافی و 
زاید در داخل بدن و قســمت هاي 
مختلف ته نشین مى شوند و مجاري 
را تخریب می کنند که پس از مدتی 
عوارضى در نقاط مختلف بدنشان 
به وجود مى آید و افــرادي که رگ 
هاي تنگ ترى دارند ممکن اســت 
علت آن خارج نشــدن مواد زاید از 
بدنشان باشد وباید به آن توجه شود 
و انواع ضرباتی که به پوســت بدن 
در نقاط مختلف وارد می آید باعث 
سختی و ســفتی پوست می شود. 
گرچه این حالــت نتیجه دفاع بدن 
اســت ولی در دفاع نیز بدن انسان 
ترکیبات سخت را به کار می گیرد تا 
در مقابل فشارهاي بیرونی مقاومت

 کند.
هر چه بیشتر فعالیت و حرکت داشته 
باشــیم مواد اضافی بیشتر از بدن 
خارج می کنیم کــه به این موضوع 
باید بیشــتر توجه کنیم و یا موقعی 
که هنگام فعالیت عرق، چربی اوره و 
اسید اوریک از بدن دفع می شود و بد 
بویی بدن ادامه دارد باید به فعالیت 
ادامه دهیم و نســوج بدن را از مواد 
زاید پاك سازیم و هنگامی که پس از 
ورزش و حرکت شادیم و فرح داریم 
نشانی از ســالمتی خون و نسوج و 

پاکی آنهاست.
فعالیت بیشتر موجب دفع مواد زاید 
از نقاط مختلف بدن می شــود ودر 
صورت وجود مانع در پوست و خارج 
بدن ویا در داخل موجب تشــکیل 
انواع تومورها و ورم هاي ســخت

 می شــود که این موانــع محلی 
بــراي رشــد انــواع ویــروس 
و میکــروب  هــا وانــگل هــا

 می شــود واز بیماري هاي مختلف 
ناشی می شــود و باید به آن دقت

 شود.

تحرك داشته باشید 
تا مواد زاید از بدنتان 

خارج شوند

حرکات جادویى و ساده براى درمان خروپف
کم نیســتند مردان و زنانى که در سراسر دنیا گرفتار خر و 
پف هستند و بســیارى از اطرافیان آنها را به همین دلیل 

سرزنش مى کنند.
این اتفاق که عامل بســیارى از کدورت ها به ویژه میان 
زوجین شناخته مى شود، بهانه خوبى براى رونق گرفتن 
بازارهاى انواع گجت هاى درمانى شده است اما حقیقت 
این است که رفع این مشــکل به همین سادگى نیست. 
کارشناسان  مى گویند انجام چند ورزش خاص، کارسازتر 

است.
تمام کســانى که براى درمان خر و پف به اسپرى گلو، ضد 
احتقان بینى یا تراشــه هاى دهانى متوسل شده اند خوب 
مى دانند که خر و پف کردن به این سادگى ها از بین نمى رود. 
به گفته یک مشــاور گوش، حلق و بینــى، بخش اعظم 
مورد هاى خر و پف را مى توان ارزان و ساده رفع کرد، آن 
هم تنها با انجام چند ورزش ساده. شاید الزم باشد این9 
حرکت ساده را در دوره اى سه ماهه انجام دهید اما بسیارى 
از افراد با انجام تنها چند مرتبه این ورزش نتیجه گرفته اند.

زبانتان را تــا جایى که مى توانید از دهــان به طور صاف 
بیرون بیاورید. سعى کنید نوك زبانتان به سمت نوك بینى 

و بعد چانه تا آنجا که مى شود حرکت دهید. سپس آن را 
به سمت گونه چپ و راست خود حرکت کنید. این حرکت 

یعنى بردن زبان به چهار جهت را ده بار تکرار کنید.
■ نوك زبان خود را در دهان به عقب ببرید، با این کار زبان 
به سمت نرم کام حلقه مى شود. سپس آن را به جاى اصلى 
بکشید و برگردانید تا جایى که پشت دندان هاى باالیى 

را لمس کند. این کار را 15 مرتبه با سرعت تکرار کنید.
■ نوك زبــان را بــه نرمى بین 
دندان ها فشــار دهیــد. این کار 
صداى زمزمــه اى تولید مى کند، 
عمیق شروع کنید و سپس تعدادش 
را بیشتر کنید تا جایى که صدا بم 

شود. این کار را ده بار انجام دهید.
■دهانتان را تا جایى که مى توانید 

باز کنید و 20 ثانیه بگویید آااه.
■ دهان را ببندید و نفس عمیقى با 
بینى بکشید. این حرکت را پنج بار 

تکرار کنید.
■هوا را به طور مرتــب براى ده 

مرتبه با دهان بسته از دماغ به درون فرو ببرید.
■درحالى که زبانتان تا آخرین درجه بیرون است، نفس 
عمیق بکشید و صداى بم تولید کنید، مثل طوفان در هوا. 
■هوا را به آرامى و کنترل شده به مدت پنج ثانیه ببلعید و تا 
جایى که احساس فشار در گلو کنید، در همین حالت بمانید.  
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فاتح تریم، گزینه اصلى
 سرمربیگرى استقالل

فوتسالیست تیم ملى بیهوش شد

سردار و روبین کازان ؛
 452دقیقه بدون گل!    

سرمربى مشهور اهل ترکیه مهمترین گزینه سرمربیگرى استقالل است.
به نوشته سایت استقالل «فاتح تریم»، سرمربى نامدار اهل ترکیه که سابقه هدایت 
تیم هاى بزرگى مثل میالن، فیورنتینا و گاالتاسراى را در کارنامه دارد ، گزینه اصلى 
هدایت استقاللى هاست .  سیدرضا افتخارى در گفتگو با سایت باشگاه استقالل اعالم 
کرد: به دنبال استعفاى آقاى منصوریان مذاکرات با مربیان مورد نظر باشگاه آغاز شده 
که نتایج آن پس ازقطعى شدن به اطالع هواداران عزیز خواهد رسید . البته گزینه اول 
ما آقاى فاتح تریم، مربى بزرگ ترکیه اى است که درصورت توافق نتیجه آن به آگاهى 

هواداران عزیز خواهد رسید .
تریم بزرگ ترین مربى تاریخ فوتبال ترکیه است و در این کشور به امپراتور شهرت دارد. 
مردى که بعد از تجربه خوب پرسپولیسى ها با «مصطفى دنیزلى»، در صورت حضور در 

استقالل دومین اسم بزرگى است که از این کشور به ایران مى آید.
فاتح تریم 68 ساله که مربى گرانقیمتى هم هست با گاال قهرمان جام یوفا شده و در سه 
مقطع زمانى سرمربى تیم ملى ترکیه بوده است. او چهره اى پرآوازه در فوتبال جهان 

است و حضور احتمالى اش در استقالل به این نیمکت ارزش ویژه اى خواهد بخشید.
البته نام تریم پیش از این هم براى حضور در ایران مطرح شده بود اما هرگز این اتفاق 
رخ نداد . حال نوبت مدیران استقالل است که با اعالم نام رسمى این سرمربى، امید را به 
اردوى تیمشان بازگردانده اند . اینکه تریم به استقالل خواهد پیوست یا 
نه، داستان دیگرى است  اما قطعاً  قرارداد آبى ها با وى به اعتبار 

لیگ ایران خواهد افزود .

جلسه مهم امروز در استقالل
در همین حال اعضــاى هیئت مدیره 
باشگاه اســتقالل بعد از استعفاى 
علیرضا منصوریان و کناره گیرى 
وى از سرمربیگرى استقالل در 
انتظار تماس براى برگزارى 
جلسه هستند. این در حالى 
است که ظاهراً قرار است 
وزیر ورزش و جوانان 
امروز شــنبه در مورد 
اتفاقــات رخ داده در 
باشــگاه استقالل 
با اعضــاى هیئت 
مدیــره دیــدار و 
گفتگــو کند. تیم 
فوتبال استقالل 
از هفت بازى اخیر 
خــود در لیگ برتر 
تنها 5 امتیاز کســب 

کرده است.
مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل 
همچنین به سایت رســمى باشگاه 
گفت:  ســخت ترین تصمیــم دوران

 مدیریتى ام را گرفتــه و علیرغم میل 
باطنى با اســتعفاى آقــاى منصوریان 
موافقت کردم. آقاى منصوریان زحمات 
زیادى براى تیم استقالل کشید، کسب 
مقام نایب قهرمانى، پیــروزى در دربى 
و صعود به مرحلــه حذفى لیگ قهرمانان 
آسیا از افتخارات علیرضا منصوریان درفصل 
گذشته بود. ایشان فرزند استقالل است و در 

خانواده استقالل باقى خواهد ماند. 

تیم جــى اصفهان قهرمــان نیم فصل مســابقات بولینگ 
قهرمانى باشگاه هاى کشور شد.

به گزارش  روابــط عمومى هیئت بولینــگ، بیلیارد و بولس 
اســتان اصفهان، در ماه پنجم رقابت هاى بولینگ قهرمانى 
باشگاه هاى کشــور تیم جى اصفهان میزبان تیم سرزمین 

عجایب تهران بود.
در این دیدار تیم جى موفق شد با شش هزار و 509 پین ریخته 

شده تیم ســرزمین عجایب را از پیش رو بردارد و با سه برد و 
یک باخت و کسب 9 امتیاز در صدر جدول رقابت ها قرار گیرد.
تیم انقالب تهران با همین امتیاز و بــه دلیل باخت در بازى 
رودررو در رده دوم قرار گرفت، تیم هاى ســرزمین عجایب، 

شیان و خلیج فارس نیز در رده هاى بعدى قرار گرفتند.
نیم فصل دوم مسابقات بولینگ قهرمانى باشگاه هاى کشور 

26 مهر ماه از سر گرفته خواهد شد.

نشست قرعه کشى مسابقات والیبال قهرمانى باشگاه هاى 
برتر مردان ایران با حضور نمایندگان باشگاه ها برگزار شد، 

اما به دلیل نقص مدارك، قرعه کشى انجام نشد.
سى و دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانى باشگاه هاى 

برتر ایران قرار است از روز یک شنبه 16 مهرماه آغاز شود.
در ابتداى نشست قرعه کشــى لیگ، رئیس سازمان لیگ 
گفت: وقتى باشــگاهى در لیگ نمى تواند شرکت کند، چه 
اصرارى به تیمــدارى در لیگ برتر والیبــال دارد. خیلى از 
باشگاه ها به تعهدات خود عمل نکردند. وقتى باشگاهى در 
شروع کار درست عمل نمى کند و بدهکارى دارد، نمى تواند 

تا پایان کار مسابقات نیز به درستى ادامه دهد.
منوچهر پورحسن تأکید کرد: یکسال اگر لیگ برتر با تعداد 
کمتر اما قانونمند برگزار کنیم، براى همیشــه مشکل لیگ 
برتر حل مى شــود. حق طبیعى است که ســازمان لیگ از 
سالن میزبانى باشگاه ها بازدید کند تا شرایط الزم را داشته 
باشد؛ باشگاه ها باید استاندارد الزم را داشته باشند و قرارداد 
بازیکنان نیز از دیگر الزمه هاى تیمدارى در لیگ برتر است.

وى تصریح کرد: باشگاه ها در صورت داشتن شرایط الزم، 
مى توانند ورودى لیگ برتر را واریــز کنند. ورودى آخرین 
مرحلــه از ثبت نام باشــگاه ها براى حضــور در لیگ برتر 

والیبال است.
رئیس ســازمان لیگ اظهار داشــت: در حــال حاضر با این 
شــرایط من نمى توانم لیگ برتر را برگزار کنــم، زیرا تنها 
یک باشــگاه به تمامى تعهدات خود عمل کرده است و سایر

باشگاه ها مشکالتى دارند. وى ادامه داد: تیم ها براى حضور 
در مسابقات امسال تا ساعت 12 روز چهارشنبه 29 شهریورماه 
مهلت داشتند تا مدارك خود را به سازمان لیگ ارائه دهند اما با 
وجود گذشتن از زمان تعیین شده، هیچکدام از تیم هاى فصل 
گذشــته مدارك کامل خود را به منظور اعالم آمادگى براى 

حضور در رقابت هاى امسال به دست ما نرساندند.

پورحســن در مورد حضور تیم هاى استان اصفهان در لیگ 
برتر والیبال، تأکید کرد: تیم فرش محتشم کاشان ابتدا اعالم 
آمادگى کرده بود و ما هم گفتیم خوش آمدید اما بعد انصراف 
خود را کتبًا به سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعالم کرد که 

دوباره به آنها گفتیم خوش آمدید! 
گفتنى است؛ در این جلسه نماینده دیگر تیم استان یعنى رعد 
پدافند اصفهان حضور داشت اما به دلیل نقص مدارك تیم ها، 
قرعه کشى انجام نشــد. همچنین قرار شد تا سه شنبه هفته 
جارى یعنى 4 مهرماه به تیم ها مهلت داده شود تا مدارکشان 

را به سازمان لیگ ارسال کنند.

تیم ملى فوتسال ایران در سومین بازى خود 
در بازى هاى داخل سالن و هنرهاى رزمى 
آسیا و اقیانوسیه از ســاعت 10و30دقیقه 
روز پنج شــنبه به وقت ایــران به مصاف 
قرقیزســتان رفت و با نتیجه 10 بر صفر 
به برترى رســید. در جریان این دیدار در 
حالى کــه دقایق ابتدایى بازى فوتســال 
ایران و قرقیزســتان در جریان بود، محمد 
شــجرى پس از برخورد با بازیکن حریف، 

پشــت ســرش به زمین خورد و بیهوش 
شــد. این اتفاق توقف چند دقیقه اى این 
دیدار را به همراه داشــت، چراکه شجرى 
پس از این برخورد هیــچ حرکتى از خود 
نشان نداد و همین امر باعث نگرانى همه 
بازیکنان شده بود . على کفاشیان، رئیس 
کمیته فوتسال آســیا نیز در سالن حضور 
داشت و نگران حال بازیکن فوتسال ایران
 بود. پس از اینکه بازى دوباره شــروع شد، 

براى لحظاتى بازى تحت تأثیر مصدومیت 
شجرى بود.

پزشک تیم ملى فوتســال در رابطه با این 
موضوع گفت: بعد از بیهوش شدن شجرى 
ما وى را به بیمارستان منتقل کردیم. بعد 
از رسیدن به بیمارستان تمام آزمایشات و
 سى تى اسکن و MRI از وى گرفته شد 
که خدارا شکر و خوشبختانه مشکل خاصى 

در این آزمایشات مشاهده نشده است.

دکتر میثم شیرزاد  افزود: در حال حاضر هیج 
خطرى شجرى را تهدید نمى کند و مشکلى 
خاصى نیست. هیچ شکستگى استخوان 
فقرات گردن ســر و یا خونریزى مغزى در 
آزمایشات وى مشــاهده نشده و شجرى 
فقط دچار پیچیدگى شدید پا شده است و باید 
پاى خود را گچ بگیرد. این بازیکن تا پایان 
مسابقات نمى تواند تیم ملى را همراهى کند.

دیدار بعدى ایران امروز شنبه خواهد بود.

تیم روبین کازان در مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى روسیه 
برابر اورنبورگ قرار گرفت و 2 بر صفر پیروز شد.

 سردار آزمون، مهاجم ملى پوش ایرانى در ترکیب اصلى کازان 
حضور داشت ولى بازهم موفق نشد تا اولین گل خودش را براى 
روبین کازان بزند. سایت «گازتا» روســیه به ناکامى آزمون در 
گلزنى پس از بازگشت به روبین کازان اشاره کرد و نوشت: «روبین 
کازان مقابل اورنبورگ در جام حذفى پیروز شد و ناکامى آزمون 
در گلزنى تا االن 452 دقیقه طول کشیده است. آخرین بارى که 
آزمون گلزنى کرد به ماه ِمى 2017 برمى گردد که براى روستوف 

مقابل آنژى گلزنى کرد.»   
آزمون در تابســتان اخیر با قراردادى سه ســاله از روستوف به 
روبین کازان برگشت و در لیگ روســیه براى کازانى ها 9 بازى 

انجام داده است.

اصفهان، قهرمان نیم فصل مسابقات بولینگ 

رئیس سازمان لیگ:
  به کاشانى ها گفتیم خوش آمدید!

شرایط عجیب و غریب مسابقات والیبال قهرمانى باشگاه هاى برتر مردان ایرانشرایط عجیب و غریب مسابقات والیبال قهرمانى باشگاه هاى برتر مردان ایران

هیرنفین در شب نیمکت نشینى مهاجم ایرانى خود برابر اکسلسیور به پیروزى رسید.
در یکى از مسابقات مرحله سوم جام حذفى هلند، هیرنفین در حالى که رضا قوچان نژاد را روى 

نیمکت داشت،  مهمان اکسلسیور بود.
هیرنفین که پیش از آن موفق به پیــروزى 2 بر یک مقابل اکسلســیور در هفته پنجم لیگ 
اردیویسه هلند شده بود، در دیدار جام حذفى نیز توانست با همین نتیجه این تیم را مغلوب کند 

و راهى مرحله یک شانزدهم نهایى شود.
قوچان نژاد در دیدار اخیرشــان مقابل اکسلســیور یک پاس گل داده بود ولى در این دیدار  با نظر 

«استریپل»، سرمربى هیرنفین استراحت کرد تا آماده دیدار لیگ شود.

در جدیدترین رده بندى باشگاه هاى آسیا، شاگردان برانکو با یک پله صعود در رده هفتم قاره کهن 
قرار گرفتند. در این رده بندى الهالل حریف پرسپولیس در نیمه نهایى لیگ قهرمانان در صدر 
آسیا قرار دارد.  پرسپولس و الهالل 4 مهر در ابوظبى دیدار رفت خود را برگزار خواهند کرد. در این 

رده بندى استقالل در جایگاه بیست و سوم آسیا قرار گرفته است.

اردوى تیمشان بازگردانده اند . اینکه تریم به استقالل خ
نه، داستان دیگرى است  اما قطعاً  قرارداد آبى ها

لیگ ایران خواهد افزود .

جلسه مهم امروز در اس
همین حال اعضــاى ددر
ب باشگاه اســتقالل
علیرضا منصوریان
وى از سرمربیگر
انتظار تماس
جلسه هستن
است کهظ
وزیر ور
امروزش
اتفاقـ
باشـ
با اع
مدی
گفت
فوت
از ه
خــو
5 5تنها
کرده است
مدیرعامــل باشــگ
همچنین به سایت رس
گفت:  ســخت ترین تص
 مدیریتى ام را گرفتــه
باطنى با اســتعفاى آقــ
موافقت کردم. آقاى منص
زیادى براى تیم استقالل
مقام نایب قهرمانى، پیــر
وو صعود به مرحلــه حذفى
آآسیا از افتخارات علیرضا منص
گگذشته بود. ایشان فرزند استق
خانواده استقالل باقى خواهد ما لیگ تیم هاىاستان اصفهان در مورد حضور

ید کرد: تیم فرش محتشم کاشان ابتدا اعالم 
د و ما هم گفتیم خوش آمدید اما بعد انصراف 
ازمان لیگ فدراسیون والیبال اعالم کرد که 

تیم خوش آمدید! 
 این جلسه نماینده دیگر تیم استان یعنى رعد 

خبر خوب افتخارى بعد از جدایى منصوریان 
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 الهالل اول 
 پرسپولیس هفتم

تکرار برد هیرنفین بدون قوچان نژاد
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جلوگیرى از فروش بنز پروین!

«ما به او مى گفتیم آمبوالنس هالل احمــر. هرکس، هرجا زمین
 مى خورد، على منصور خودش را مى رســاند باالى سرش، دستش 
را مى گرفت بلندش مى کرد، فرقــى هم نمى کرد بازیکن خودمان 
باشــد یا بازیکن تیم حریف! على منصور بازیکن خوبى بود. خیلى 
خوب ولى االن اداهایش روى همه چیز سایه انداخته.» این را یکى از 

همبازى هاى سابقش مى گفت. چند هفته پیش. 
علیرضا منصوریان بعد از بازى با ذوب آهن رکورد سخنرانى در یک 
کنفرانس مطبوعاتى را شکســت. تقریباً 90 دقیقه یک نفس حرف 
زد، از همه چیز. همه تاریخ حضورش در اســتقالل از روى سکو به 
عنوان تماشاگر تا کاپیتان و سرمربى را ورق زد. بغض کرد، نفس هاى 
عمیق کشید، دستش را توى هوا تکان داد تا رفتنش هم مثل آمدنش 

متفاوت باشد.
حتى آن هوادارانى که از او خشــمگین بودند و به جاى «داش على 
منصوریان» به او لقب «پیتزافروش»! دادند هم اگر فیلم کامل این 
گفتگو را ببینید احتماًال لبشــان را مى گزند. فوتبال گاهى چقدر بى 
رحم مى شــود. مثل روزى که حمید اســتیلى بعد از شکست 0-3 
مقابل اســتقالل با قطره هاى ُدرشت عرق روى پیشــانى اش از 

پرسپولیس استعفا کرد و رفت. ستاره اى که زمانى همه از او با «تعصب 
و جنگندگى» یاد مى کردند روى نیمکت پرسپولیس هو شد و از او 
خواستند حیا کند و پرسپولیس را رها کند... چه لحظه هاى سختى 
باید براى بازیکنانى باشد که زمانى از سکوها فقط تحسین شنیده اند.

منصوریان در دفاعیه اش گفت که تنهاترین آدم تاریخ استقالل است. 
جمله اى که مثل همان ژست هاى کنار زمینش کسى آن را باور نکرد. 
بعضى ها در استقالل بدجور دل ناصرحجازى را شکستند. آنقدر که 
با آن همه غرور و عزت نفسش گله کرد. لبش را گزید و رفت درون 
خودش آنقدر خزید تا سرطان او را در آغوش گرفت. اما جایى نگفت 

تنهاترین آدم تاریخ استقالل است.
منصوریان بدشانسى آورد یا چنته مربیگرى اش خالى تر از چیزى بود 
که نشان مى داد، آنطور که مى گوید فدراسیون علیه اش موضع گرفت 
یا تقصیر مهدى رحمتى بود یا ... هنوز براى فرو رفتن در خودش خیلى 
جوان است. فرصت دارد که یک روز با دستى پر به استقالل برگردد و 
دوباره در ورزشگاه آزادى تحسین شود. هواداران فوتبال نشان داده اند 

که هم بخشنده اند و هم فراموشکار!
سال پیش همین روزها رسانه هاى ورزشى نوشتند: «پیشنهاد انگلیسى 

به على منصوریان». آنها مدعى شدند که ظاهراً یک فرد ایرانى که 
سهامدار باشگاه «برایتون» است به سرمربى استقالل، ایمیلى فرستاده 
و از او خواسته براى کار مربیگرى به این باشگاه بپیوندد. منصوریان 
تأیید کرد که از لیگ یک انگلیس پیشنهاد دارد. افتخارى مدیرعامل 
باشگاه در واکنشى عجیب گفت این حرف «تبلیغاتى» است. کسانى 
هم نوشتند نه تنها این موضوع حقیقت دارد بلکه او از قبل هم پیشنهاد 

داشت که به نیوکاسل برود و دستیار «بنیتس» شود!
هواداران پرســپولیس این موضوع را دســتمایه طنز قــرار دادند. 
اســتقاللى ها گفتند که او آنقدر باتعصب است که بخاطر استقالل 
این پیشــنهاد رؤیایى را رد کرده! محمد تقوى، بازیکن ســابق تیم 
ملى و اســتقالل که آن روزها به عنوان کارشــناس فوتبال در یک 
شبکه تلویزیونى ظاهر مى شد در اینستاگرامش به این ماجرا واکنش 

نشان داد.
او که 14 سال ساکن انگلستان بود و در این مدت دوره هاى مربیگرى 
را مى گذارند در اینستاگرامش نوشت: « هر زمان کشتى ایران در هر 
رده اى از کشور انگلســتان مربى وارد کرد، مى توان گفت انگلستان 
از مربیان ایرانى در فوتبال اســتفاده خواهد کرد.  البته شخصاً خیلى 

خوشحال مى شوم اگر چنین پیشنهادى براى على وجود داشته باشد اما 
باید بسیار مراقب باشد و فریب ایجنت ها و کارگزاران که همان دالالن 

است را نخورد.»
منصوریان آنچنان از این ســخنان محمد تقوى رنجید و کینه به دل 
گرفت که حتى امسال وقتى محمدتقوى به عنوان عضو کادر فنى پدیده 
مشهد به تهران آمد، با دوست و همبازى سابقش دست نداد!  گذر زمان 
اما نشان داد انگار حق با تقوى بود و منصوریان هنوز براى پخته شدن 
حتى در لیگ ایران هم نیاز دارد از گردنه هاى دشوارى بگذرد. آیا او بعد 
از استعفا به انگلستان مى رود و آنجا به مربیگرى اش ادامه خواهد داد؟!
منصوریان که گفته بود «روزى به اســتقالل مــى آیم که دلواپس 
ناپختگى ام نباشم» وقتى به استقالل برگشت که مى دانست برایش 
فرش قرمز پهن نکرده اند و حتى نزدیک ترین همبازى هایش هم 
ساعت شنى براى رفتنش را از همان زمان وارونه کرده اند. این فوتبال 
به هیچکس وفا نکرده است، نه به ســلطان، نه ژنرال، نه خان و نه 

داش هایش! 
فوتبال به او هم وفا نکرد و حاال وقتى به رستوران هایش مى رود، حتى 

با دیدن پیتزا هم یاد سکوهایى مى افتد که به او وفادار نماندند.

همزمان با بازى اســتقالل و ذوب آهن و مسائلى که بعد از این 
دیدار رخ داد، یــک اتفاق جالب یا بهتــر بگوییم عجیب هم در 
مشــهد رخ داده. آنطور که فارس نوشــته، قرار بود پنج شنبه 
شــب در اطراف مشــهد خودروى بنز على پرویــن به فروش

 برســد و پول آن صرف امور خیریه شــود امــا علیرغم حضور 
کلى مهمان سرشناس در این مراســم، نهایتًا برگزارى آن لغو 
شده تا سلطان قهر کند و اصالً  در مراســم حاضر نشود. آنطور 
که فارس از قول دادستان  طرقبه شــاندیز نوشته، دلیل اصلى 
لغو این مراســم نداشــتن مجوز براى برگــزارى آن بوده و از 
طرف دیگر صحــت در اینکه پول فروش ماشــین صرف امور 
خیریه مى شود باعث شــده که این مراسم در زمان مقرر برگزار 

نشود.

«تنهاترین آدم تاریخ استقالل»«تنهاترین آدم تاریخ استقالل»
 به انگلیس مى رود؟! به انگلیس مى رود؟!

این فوتبال به «داش ها» هم رحم نمى کنداین فوتبال به «داش ها» هم رحم نمى کند

ابهام در آینده جبارى

200 تماس با عضو جنجالى هیئت مدیره

قلعه نویى، درخواست استقاللى ها را رد کرد!

با استعفاى علیرضا منصوریان از ســرمربیگرى استقالل، یکى از 
ســئواالت مهم هواداران این تیم آینده مجتبى جبارى در استقالل 
است. شماره 8 جنجالى آبى ها که در ابتداى هفته توسط هیئت مدیره 
از تیم کنار گذاشته شد، در برنامه 90 منصوریان را در نقش حامى اصلى 
اش دید و البته متوجه شــد که افتخارى اصًال موافق بازگشت او به 
استقالل نبوده. حاال که دیگر خبرى از منصوریان در استقالل نیست، 
باید دید تغییرات روى نیمکت اســتقالل چه تأثیرى در سرنوشت 
مجتبى خواهد داشت  و آیا شایعاتى که مربوط به خداحافظى زودهنگام 

او از استقالل بود، تبدیل به واقعیت مى شود؟

اکبر عباسى ملکى، حاال صاحب یک رکورد جالب شده است. عضو 
هیئت مدیره استقالل که بعد از صحبت هایش در برنامه 90 تبدیل 
به چهره جنجالى باشگاه استقالل شــده، یک روز بعد از پخش 
برنامه 90 یعنى در روز سه شنبه پاســخگوى خبرنگاران زیادى 
بوده است . به نوشته خبر ورزشى، بعد از اتفاقاتى که در برنامه 90 
رخ داد رکورد تماس با ملکى عضو هیئت مدیره استقالل شکسته 
شد و او روز سه شنبه باالى 200 تماس از سوى خبرنگاران داشت.

سرمربى تیم ذوب آهن درخواســت هواداران استقالل درباره علیرضا 
منصوریان را رد کرد. در پایان دیدار استقالل و ذوب آهن و قبل از اینکه 
علیرضا منصوریان از سمتش استعفا کند، هواداران استقالل که هنوز 
ورزشگاه آزادى را ترك نکرده بودند، با امیر قلعه نویى ثانیه هایى حرف 
زدند.قلعه نویى که قصد حضور در نشست خبرى را داشت، با هواداران 
ناراضى استقالل مواجه شد. این هواداران از سرمربى سابق خود خواستند 
با منصوریان صحبت و او را راضى به استعفا و جدایى کند اما قلعه نویى 
خطاب به آنها اعالم کرد که این رفتار درست نیست و با توجه به زحمتى 

که کشیده باید از منصوریان حمایت کنند.

باوجود این مسائل منصوریان ساعتى بعد از اتفاقات رخ داده خودش در 
نشست خبرى استعفا کرد و از هدایت استقالل کنار رفت.

همه رکوردهایى که 
مسى مى شکند

 شکســتن رکوردها چیز جدیدى براى «لیونل مسى» نیست اما او 
مدام آمار خودش را کنار مى زند و حاال توانسته رکورد خودش براى 
گلزنى در پنج بازى ابتدایى اللیگا را بهبود بخشد.  مسى که در پنج 
بازى ابتدایى فصل 2012-2011 هشت گل زد در آغاز این فصل به 
9 گل رسیده. دپورتیوو آالوس، اسپانیول و ایبار، به دست این مهاجم 
استثنایى قربانى شده اند و به نظر نمى رسد این فارغ التحصیل مدرسه 
الماسیا، میلى براى کم کردن سرعتش داشته باشد. البته شروع عالى 
مسى رکورد اللیگا نیست چون سه بازیکن دیگر در سال هاى دور در 
پنج بازى ابتداى فصل ده گل زده اند. آمار دیگر مسى که با چهار گلش 
در این بازى به دست آمد 300 گل در نیوکمپ بود ضمن اینکه از 12 

شوت در چارچوب آخرش هشت گل به دست آمده.
مسى در 591 بازى براى بارسلونا 519 گل زده که 12 تایش در شش 
بازى با ایبار بوده. او 134 دروازه بــان را مغلوب کرده که آخرین آنها 
«مارکو دمیتروویچ» بود. او پنج بار موفق شده در یک بازى چهار گل 
بزند که یک بار در لیگ قهرمانان مقابل آرســنال بوده و چهار بار در 
لیگ برابر والنسیا، اسپانیول، اوساســونا و ایبار. یک بار هم در یک 
بازى لیگ قهرمانان برابر بایرلورکوزن در سال 2012 پنج گل زده. 
آمار بعدى پیش روى مسى رســیدن به رکورد 593 بازى «کارلس 
پویول» است. اگر مقابل خیرونا و بعد اسپورتینگ لیسبون بازى کند، 
حضورش مقابل الس پالماس در نیوکمپ باعث عبورش از کاپیتان 
سابق بارسلونا مى شود و تنها کسى که جلویش قرار دارد «ژاوى» با 

767 بازى است.

باشگاه تراکتورسازى با یک طلبکار دیگر خود هم تسویه حساب کرد.
باشگاه تراکتورسازى که از چند ماه گذشته با پرونده هاى خارجى خود 
در فیفا درگیر است، موفق شد با «دیتمار بیکاى»، بازیکن آلبانیایى 
سابق خود به  طور کامل تسویه  حساب کند.  به این ترتیب، یکى دیگر 
از پرونده هایى که باشگاه تراکتورســازى را براى کسر امتیاز تهدید 
مى کرد بسته شد. رسید مختومه شدن پرونده دیتمار هم به باشگاه 
تراکتورسازى رسیده. بدهى به دیتمار چیزى حدود صد هزار دالر بود.
تراکتورسازان به دلیل پرونده بدهى هاى خارجى خود پیش از این از 
دو پنجره نقل و انتقاالتى اخیر محروم شده بودند ولى این باشگاه در 
مختومه کردن پرونده هاى جارى خود مصمم است و چند پرونده را 

در ماه هاى اخیر مختومه کرده است.

کمیتــه مســابقات از لغــو دیــدار پرســپولیس و 
نفــت آبــادان در هفتــه هشــتم لیــگ برتــر خبر

 داد. 
به گزارش  روابط عمومى سازمان لیگ، کمیته مسابقات 
اعالم کرد: ضمن تبریک صعود تیم پرسپولیس به مرحله 

نیمه نهایى لیگ  قهرمانان آسیا، با توجه به برگزارى  دیدار 
نیمه نهایى تیم پرسپولیس در روز سه شنبه 4 مهر 96 به 
اطالع مى رساند دیدار دو تیم  پرسپولیس- صعنت نفت 
آبادان از هفته هشتم لیگ برتر لغو و تاریخ برگزارى  آن 

متعاقباً اعالم خواهد شد. 

سرمربى سایپا در نشست خبرى اش 
دربــاره «دونالــد ترامــپ» و 

اهانت هاى او هم حرف زد.
سرمربى تیم ســایپا در مورد 
اینکــه ترامپ بــه ایرانى ها 
توهین کرده اســت و شــما 

سیتى زن آمریکا 
هســتید و 

در این 

مورد نظر بدهید، گفت:« اوًال فرقى ندارد من هر جا که 
باشم ایرانى ام شماره پیراهن ترامپ را به من بگویید و به 
من بگویید در چه پستى بازى مى کند دفاع است یا ذخیره 

چه کســى صحبت به تا من بدانم راجع 
هر  کنــم.  کســى به ایران مى 

کنــد  خــودش لیاقتش توهیــن 
توهین اســت. من 
هم مى گویــم او یک 
دیوانه واقعى اســت که 
نمى دانم او را از کجا پیدا 
کرده اند، یکى را پیدا کرده اند 
که بیاید و برخى از حرف ها را 
که به صراحت نمى توانستند بزنند 
بگوید، ما کشورى باسابقه فرهنگى اصیل 
هستیم البته از فرهنگ اصیلمان دور افتاده ایم با 
این حال از نظر فرهنگى تمدنى از آمریکایى ها 
خیلى جلوتر هستیم. هیچ احدى نمى تواند انگ 

تروریست بودن به ما ایرانى ها بزند.»

سرمربى سایپا در نشست خبرى اش 
دربــاره «دونالــد ترامــپ» و 

اهانت هاى او هم حرف زد.
سرمربى تیم ســایپا در مورد 
اینکــه ترامپ بــه ایرانى ها 
توهین کرده اســت و شــما 

سیتى زن آمریکا
ود و هســتی

در این 

ج مورد نظر بدهید، گفت:« اوًال فرقى ندارد من هر
باشم ایرانى ام شماره پیراهن ترامپ را به من بگویید
من بگویید در چه پستى بازى مى کند دفاع است یا ذ

چه کســى صحبهتا من بدانم راجع
هر  کنــم.  کســى به امى 
کنــد خــودش لیاتوهیــن 

توهین اســت
هم مى گویــم او
دیوانه واقعى اســت
نمى دانم او را از کج
کرده اند، یکى را پیدا کر
که بیاید و برخى از حرف
به صراحت نمى توانستند که
بگوید، ما کشورى باسابقه فرهنگىا
فرهنگ اصیلمان دور افتاده هستیم البته از
این حال از نظر فرهنگى تمدنى از آمریکا
خیلى جلوتر هستیم. هیچ احدى نمى تواند

تروریست بودن به ما ایرانى ها بزند.»

على دایى: ترامپ یک دیوانه واقعى است 

بازى پرسپولیس و صنعت نفت آبادان لغو شد

تراکتورسازى 
دیگر محروم نمى شود
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یک بى احتیاطى در قصر بازى کودکان حادثه آفرید و به 
دنبال آن مردى زندانى، پسر ده ساله اى مصدوم و دختر بچه 

شش ساله اى جان خودش را از دست داد. 
ایام نوروز سال 91 بود که «آقا کاویار» طبق روال همیشه 
قصر بادى مخصوص بازى کودکان را در مکانى مســتقر 
در جنب بازارچه اى در یکى از شهرستان هاى حومه شهر 
ایالم مهیاى بازى بچه ها مى کند. ظهر بود و بابت همین 
مشــترى هاى او هم زیاد نبود. در صف متقاضیان حضور 
در قصر بادى یاد شــده تنها دو متقاضى وجود داشــت. 
«هیما» و «هیوا»، خواهر و برادرى بودند که در آن روز تنها 

مشترى هاى «کاویار .الف» حساب مى شدند.
هوا به دلیــل وزش بادهاى غبارآلود چنــدان براى قبول 

مشترى مناسب نبود اما نیاز 
معیشتى براى آقا کاویار و 
فرصت کمیابى که والدین 
چند شغله این کودکان در 
روزهاى تعطیل سال براى 
گردش عزیزان خود پیدا 
کرده بودند، دالیلى شــد 
تا در شــرایطى که اوضاع 
جوى چندان هم مســاعد 
نبود «هیما» ده ســاله و 
«هیوا» شش ســاله وارد 
این شهر شــادى یا همان 
قصر بادى شوند.شهرى 
کوچک و بادى که تعدادى 

سازه بادى ترکیبى از جمله سرسره 5 مترى داشت.
هنوز از صداى شور و نشــاط کودکان یاد شده دقیقه اى 
نمى گذشت که با وزش باد شدید قصر بازى به یک باره از 
جایگاه خود بلند شده و بعد از حرکتى به مسافت 150 متر به 

داخل قبرستان مجاور پرتاب مى شود.
در این واقعه پیش بینى نشــده کودکان بعد از ســقوط از 
ارتفاع به شدت مصدوم شدند  و على رغم تالش خانواده 
و پیگیرى هاى آقــا کاویار در اعزام ســریع آمبوالنس به 
محل حادثه هیوا که از ناحیه صــورت و کمر مصدومیت 
مهمى پیدا کرده و تا به امروز هــم تحت درمان قرار دارد، 
همبازى و خواهر خودش هیمــا را به دلیل ضربه مغزى از 

دست مى دهد.
در ادامه به دنبال طرح شکایت از سوى اولیاى دم با بررسى 
وضعیت موجــود و طبق اظهارات مطلعیــن و مجاورین 
مشخص مى شود طناب هاى به کار رفته در قصر بادى از 
بندهاى استاندارد غیرمعمول بوده است. طناب هایى که 
مى بایست با ضخامت معین و از جنس نایلون فشرده باشند.
طبق نظر کارشناســان در صورت وزش باد شدید احتمال 
پارگى تسمه هاى پالستیکى فقط در دو نقطه وجود دارد؛ 
یکى در محل اتصال به میخ هاى کوبیده شده بر روى زمین 
و دیگرى قالب هاى اتصال بــر روى بدنه قصر بادى که 
انجام عملیات هاى تخصصى بر روى آثار به جا مانده این 
حقیقت تلخ را بیان کرد که پارگى طناب ها از سرعت باالى 
باد نبوده و آنچه در این واقعه 
مسبب اصلى به شمار مى آید 
و نوع پارگــى  طناب ها که 
برشى مستقیم و نه رشته اى 
و گســیخته دارند هم تأیید 
مى کند کیفیت طناب در حد 
و اندازه مســتقر کردن این 

وسیله بازى نبوده است.
 بــه دلیــل ایــراد صدمه 
غیرعمدى ستاددیه اگر چه 
مبلغ محکومٌ به را تا به امروز 
از یک میلیارد و 50 میلیون 
ریال به رقمــى معادل 40 
میلیون تومان کاهش داده 
است اما این مرد 36 ساله بابت ناتوانى در پرداخت الباقى از 
اسفند سال گذشته که روانه زندان شده تا به امروز در حبس 
حضور دارد. گفتنى است این میزان محکومیت سواى دیه 
ناشى از جراحتى است که پســربچه ده ساله این ماجرا به 
دنبال تقصیــر 75 درصدى صاحب قصــر بازى متحمل 

شده است.
اتفاقى که به اســتناد قانــون مجازات اســالمى از جنبه 
خصوصى حکم مقصر اصلى ایــن ماجراى تلخ را با لحاظ 
نوع شکستگى، خراش هاى جلدى، میزان کبودى و دیگر 
آسیب دیدگى هاى وارد شده به دیه اى صد میلیون تومانى 

محکوم کرده است.

اهالى روستاى قره آغاج از پذیرش جنازه 
قاتل «آتنــا اصالنى» امتنــاع کرده اند 
و بامخالفت شــدید مانع دفن جسد وى 
درخاك آبا و اجدادى اش شدند. شنیده ها 
حاکى است، از قرار معلوم  جنازه در تبریز 
درگورســتان مخصوص اعدامى ها که 
درمکانى برهوت است دفن خواهد شد. 
«اســماعیل رنگرز» قاتل آتنا، سحرگاه 
روز چهارشنبه هفته گذشته در مألعام به 

دار مجازات آویخته شد.
■ دخترك را  پشت کارگاه کشاندم

مقامــات قضائى اســتان اردبیل پس از 
اعدام قاتل آتنا اصالنى در مســتندى به 
ابهامات و جزئیات این پرونده پاسخ دادند. 
آتنا اصالنــى دختربچه پارس آبادى بود 
که در روز 28 خردادماه به طرز مرموزى 
مفقود و سپس جسدش درحالى که به او 
تجاوز شــده بود در پارکینگ اسماعیل 

رنگرز پیدا شد.
شیطان پارس آباد در بخشى از این مستند 
با بیان جزئیاتى از آنچه انجام داده در پاسخ 
به سئوال بازپرس مى گوید: «جسد را به 

پارکینگ آوردم و در همانجا بسته بندى 
کردم و داخل سطل انداختم. مى خواستم 
در یک زمان مناســب جسد را یا در داخل 
کانال آب بیاندازم و یا در بیابان رها کنم. او 
را به بهانه پر کردن آفتابه به پشت کارگاه 
کشاندم و سپس به سراغ او رفتم و گفتم 
چه النگوهاى قشنگى دارى آنها را به من 
بده من در ازایش برایت اسباب بازى مى 
خرم اما گفت نه و شروع کرد به جیغ زدن 
من نیز جلوى دهــان او را گرفتم و او را با 

خودم بردم به پشت مغازه و...»

شــباهت اســم یک خواننده راك با یــک خواننده 
زیــر زمینى که دســت بــه قتــل و ســرقت زده 
بود دردســرهایى بــراى او در پى داشــت. برخى از 
رسانه ها در جســتجوهاى اینترنتى عکس هاى این 
خواننده مجاز و مدرس موسیقى راك را به جاى قاتل 

انتشار دادند.
شــانزدهم شــهریور ماه ســال جارى «رضا.س»، 
خواننده زیرزمینى مدیر یک اســتودیوى ضبط صدا 
در شــهرك ولیعصر را با ضرب شــش گلوله به قتل 
رساند و وســایل ضبط صداى اســتدیوى مقتول را 

به ســرقت برد. پــس از ایــن ماجرا و دســتگیرى 
متهم به قتل متأســفانه به دلیل تشــابه اسم قاتل با 
یک خواننده جوان ســبک راك عکــس هاى وى 
به اشــتباه به جاى قاتل اصلى در رســانه ها منتشر

شد.

وى درباره وقوع این مشکل گفت: «بعد از پخش شدن 
عکس اشتباهى ام در سایت ها و روزنامه ها دوستم 
به من زنگ زد و گفت عکســم به عنوان یک قاتل 
در همه جا پخش شده اســت. خیلى ناراحت شدم و 
سعى کردم با تمام رســانه ها تماس بگیرم و بگویم 
که عکســم را که به عنوان قاتل انتشار یافته حذف 
کنند. متأســفانه این ماجرا تبعات بدى برایم داشته 
اســت. مردم زیــر پســت هــاى اینســتاگرامم 
کامنت هاى توهین آمیز مى گذارند و با اینکه عنوان 
کرده ام در صفحات مجازى ام که اشــتباه شــده و  
آن قاتل، من نیســتم اما باز هم چیزى حل نشــده 
اســت. متأســفانه مردم هم دیر متوجه این اشتباه 

شدند.»
وى افزود: «من از طریــق پلیس فتا پیگیر این ماجرا 
هســتم و قطعًا مــى خواهم که این ســهل انگارى 
خبرنــگار را پیگیرى کنم تا براى شــخص دیگرى 

پیش نیاید.»
این خواننــده جــوان و 25 ســاله درباره ســبک 
موســیقى و فعالیــت هایــش گفت: «مــن مجوز 
رسمى فعالیت دارم و در شهرســتان نهاوند زندگى 
و کار مى کنم. اســتودیوى پلى بــک را راه اندازى 
کــرده ام و در زمینه ســبک راك و پــاپ فعالیت 
مى کنــم. مــدرس خوانندگى و گیتار هم هســتم.
 امــا بعــد از چــاپ عکــس اشــتباهى مــن

 بــه عنــوان قاتــل از تعــداد اعضــاى کانــال 
تلگرامــى ام کم شــد و توهیــن هاى مــردم زیر 
پســت هــاى اینســتاگرامم موجــب ناراحتى ام 

شد.»

کارگر جوان از طبقه نهم به انتهاى چاهک آسانسور در طبقه منفى 2 سقوط کرد و جان باخت.
ساعت 9و10 دقیقه صبح روز چهارشنبه هفته گذشته در پى سقوط یک کارگر به داخل چاه 
در یک پروژه ساختمانى در تهران، بالفاصله نیروهاى آتش نشانى ایستگاه 27 به همراه گروه 
امداد و نجات 8 با هماهنگى ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى تهران خود را به محل حادثه 

در بزرگراه شهید باکرى (مسیر شمال به جنوب)، بعد از بلوار فردوس رساندند.
رئیس ایستگاه 74 آتش نشانى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: در یک پروژه ساختمانى 
ده طبقه کارگران در حال کار بودند که ناگهان یک کارگر 28 ساله از طبقه نهم به انتهاى 

چاهک آسانسور در طبقه منفى 2 سقوط کرده بود.
مجید شهرمى خاطرنشان کرد: آتش نشانان بى درنگ با استفاده از تجهیزات مخصوص خود 
را به کارگر جوان افغانستانى رساندند و وى که کامًال بى هوش بود را براى انجام معاینات 
پزشکى تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.رئیس ایستگاه 74 آتش نشانى تصریح 
کرد: متأسفانه پس از انجام معاینات پزشکى از سوى کادر پزشکى اورژانس مشخص شد مرد 

جوان در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.

اوایل سال 95، دخترى به نام «مهسا» با مراجعه 
به کالنترى 108 نواب در تهــران از مردى به 
اتهام آدم ربایى و آزار و اذیت شکایت کرد و گفت: 
«روز گذشته در حاشــیه بزرگراه نواب در حال 
پیاده روى بودم که مرد میانسالى با خودرو یش 
سد راهم شد. او به پوششــى که داشتم، ایراد 
گرفت و شروع به نصیحت کرد. سپس دستبندى 
نشانم داد و خواست تا سوار خودرو یش شوم تا 
مرا به پایگاه تحویل دهد. » شاکى در ادامه گفت: 
«آن مرد ظاهر موجهى داشت و با کت و شلوار 
بود، به همین دلیل اعتماد کردم و سوار شدم اما 
بین راه رفتارش تغییر کرد و با تهدید شروع به 
آزار و اذیتم کرد که مقاومت کردم. خیلى ترسیده 
بودم و شــروع به گریه و التماس کردم. به این 
ترتیب دلش به رحم آمد و مرا در حاشــیه شهر 
رها کرد. آنقدر ترســیده بودم که پاهایم قدرت 
پیاده شدن نداشت و به سختى خودم را به خانه 

رساندم.»

به دنبال طرح شکایت، پلیس با ثبت اطالعات 
و مشخصات مرد 45 ساله به نام «محمد»، وى 
را شناسایى و بازداشت کرد. متهم که داراى سه 
بار سابقه اعمال منافى عفت بود در بازجویى ها 
جرمش را انکار کرد اما در مواجهه حضورى با 
دختر جوان به جرمش اقرار کرد و روانه زندان 
شد. پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفرى یک 
استان تهران فرستاده شد و هفته گذشته اولین 
جلسه رســیدگى به پرونده به ریاست قاضى 
بابایى و مستشار تولیت تشکیل شد. در جلسه 
شاکى بار دیگر شــکایت خود را مطرح کرد و 
متهم در آخرین دفاعش گفت: «قصد داشــتم 
دختر جــوان را نصیحت کنم اما وقتى ســوار 
خودرو یم شــد، وسوسه شــدم. حاال از رفتارم 

پشیمانم.» 
در پایان متهم با حکــم هیئت قضائى به اتهام 
آدم ربایى به ده ســال حبس و بــه دلیل رابطه 

نامشروع به 99 ضربه شالق محکوم شد.

مدیر روابط عمومى اورژانس تهران عنوان کرد: پنج کودك 
و نوجوان دانش آموز که سوار بر موتورسیکلت بودند، بر اثر 

واژگونى و بى احتیاطى راکب دچار مصدومیت شدند.
حسن عباسى گفت: این حادثه ساعت 12و40  دقیقه ظهر 
روز چهارشنبه همزمان با جشن ورود کالس اولى ها به 
مدرسه به مرکز اورژانس اعالم و بالفاصله یک دستگاه 

آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد.
وى افزود: متأســفانه در این حادثه پنــج دانش آموز که 
در راه برگشت از جشن آغاز ســال تحصیلى بودند، دچار 

مصدومیت شدند.
عباسى خاطرنشــان کرد: راکب موتورســیکلت، پسر 

نوجوان 14 ساله اى بود که چهار دختربچه را حمل مى کرد 
که بر اثــر واژگونى همه آنها از نواحــى مختلف اندام ها 
دچار مصدومیت شــدند اما خوشــبختانه حال عمومى 

دانش آموزان مساعد اعالم شده است.

دردسر شباهت اسمى خواننده راك با خواننده زیر زمینى که آدم کشت

عکس هاى اشتباهى آبرویم را برد 

سقوط 11 طبقه اى و مرگبار کارگر جوان 

مى خواستم دختر جوان را نصیحت کنم ولى ... قصرى که بر سر جوان ایالمى آوار شد

کسى جنازه 
قاتل آتنا را 
نمى خواهد

معــاون امــدادو نجات 
هالل احمر خوزســتان 
گفت:جسد کارگر چینى 
مفقود شــده در مسجد 

سلیمان پیدا شد.
صادق ســالمت اظهار 
داشــت: روز 18 شهریور 
مفقود شدن یک کارگر 
45 ســاله تبعــه چیــن 

که در یک شــرکت حفارى در مسجد ســلیمان مشغول 
فعالیت بود به هالل احمر اعالم و درخواســت کمک شد. 
بررسى هاى اولیه نشــان مى داد این فرد براى استراحت 
از محل حفــارى به ســمت اســتراحتگاه حرکت کرده 

است. 
وى ادامه داد: یکى از دوســتان این کارگر مدعى شد که 
فرد گم شــده با او تماس گرفته و اعالم کرده که راه را گم 

کرده است. 
به گفتــه معاون امــدادو نجات هالل احمر خوزســتان، 
ســرانجام مأموران پلیس جســد این کارگر چینى را در 5 

کیلومترى دکل حفارى کشف کردند. 
سالمت افزود: این منطقه کوهستانى و صعب العبور است و 
به همین دلیل احتماًال این کارگر پس از گم شدن نتوانسته 

مسیر را پیدا کرده و خود را نجات دهد.

فرمانده انتظامى استان 
بوشــهر گفت: فردى که 
شش سال قبل با ضربات 
چکش باعــث مرگ فرد 
دیگرى شــده و متوارى 
شــده بود، شناســایى و 

دستگیر شد.
سردار خلیل واعظى اظهار 
داشت: دى ماه سال 90 
فردى به هویت «ك. ق» در یکى از کمپ هاى کارگرى عسلویه 
با ضربات چکــش باعث مرگ فردى به هویت«ع. ا» شــده و 

متوارى شد.
وى افزود: با توجه به اهمیت کشف جرائم خشن مربوط به سنوات 
گذشته، تیمى از کارآگاهان پلیس آگاهى بررسى این پرونده را در 

دستور کار قرار دادند.
فرمانده انتظامى استان بوشــهر تصریح کرد: پس از  اقدامات 
دقیق اطالعاتى و پلیســى مخفیگاه متهم متوارى در یکى از 
شهرستان هاى استان مرکزى شناسایى شد و کارآگاهان پلیس 
به محل مورد نظر اعزام شدند و متهم را در مخفیگاهش دستگیر 

کردند.
سردار واعظى با بیان اینکه قاتل و مقتول هر دو غیر بومى استان 
بوشهر هستند، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده پس از اعتراف 
به بزه انتسابى به علت مسائل شخصى بین خود و مقتول براى 

تحقیقات تکمیلى به شهرستان عسلویه منتقل شد.

کشف جسد کارگر چینى
 مفقود شده

دستگیرى قاتل فرارى
 پس از 6 سال

مدیرمحیط زیست، ایمنى و بهداشت شرکت شهرك هاى 
صنعتى اســتان فارس گفت: دوکارگر در حادثه سقوط به 
مخزن نگهدارى آمونیاك در یک واحد تولیدى در شهرك 

صنعتى شیراز دچار یخ زدگى شدند و جان باختند.
محمد مهدى مهربانى افزود: در حال بررســى دقیق ابعاد 
مختلف ایــن حادثه که ســاعت 15و15 دقیقه روز ســه 
شنبه 28 شــهریورماه جارى روى داد، هستیم.  وى اظهار 
داشت: بنا بر بررسى هاى اولیه، این کارگران در حال مونتاژ 
یک منبع ذخیره مواد شــیمیایى بودند و بر اثر یک حادثه 
کارى، جان باختند.  مدیرمحیط زیست، ایمنى و بهداشت 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان فارس گفت: بنا بر این

 بررســى ها، در زمان مونتاژ قطعات، یک قطعه به درون 
مخزن حاوى آمونیاك افتاده بود و کارگر اول براى بیرون 
آوردن آن قطعه تالش کرد و با وجود پایین بودن ســطح 
آمونیاك در مخزن، وى دچار یخ زدگى شد و جان باخت.  وى 
ادامه داد: کارگر دوم نیز بدون بهره گیرى از کابل و ماسک 
مورد نیاز براى نجات جان همکار خود وارد مخزن شد که 
وى نیز به شکل مشابهى، جان خود را از دست داد.  مهربانى 
گفت: محل حادثه براى تحقیقات بیشتر پلمب شده است و 
براى اعالم نتایج رسمى بررسى ها درباره دالیل این حادثه 
نیازمند دریافت گزارش هاى ســازمان آتش نشانى و اداره 

پزشکى قانونى شهرستان شیراز هستیم. 

پسر 15 ساله که درجریان دوئل عشقی، پسرجوانی را با 
همدستی دوستش به قتل رسانده بود، پس ازمحاکمه 

دردادگاه کیفري تهران، از قصاص گریخت.
رسیدگی به این پرونده از آبان سال 94 با گزارش درگیري 
منجر به قتل پسر جوانی در یکی از میدان هاي ورامین 
در دســتور کار بازپرس و تیم تحقیق قــرار گرفت. در 
تحقیقات مقدماتی مشخص شــد چهار پسر نوجوان و 
جوان پس از آشنایی با دختري در فضاي مجازي براي 
زهرچشم گرفتن از رقیب درقالب دو گروه دو نفره به جان 
هم افتاده اند که در این میان پسري به نام «شاهین» با 
ضربه چاقوي «اشکان» 15 ساله از پا درآمده بود. به این 

ترتیب اشکان و دوستش به اتهام قتل و مشارکت در قتل 
دستگیر شده و پس از تکمیل تحقیقات  هفته گذشته پاي 

میزمحاکمه ایستادند.
در ابتداي جلسه اولیاي دم براي عامالن جنایت قصاص 
خواستند. سپس اشکان-متهم ردیف اول- در جایگاه 
ایستاد و در دفاع از خود گفت: «مدتی قبل از روز حادثه، 
من و دوستم با دختري به نام "سحر" در فضاي مجازي 
آشنا شدیم. خیلی زود فهمیدیم دو پسر دیگر قصد شومی 
درباره او دارند و حرف هاي بدي در این باره می زنند. به 
همین خاطر با آنها قرار گذاشتیم تا زهرچشمی بگیریم 
که درگیري جدي شد و من، شــاهین را با چاقو زدم. اما 

هرگز نمی خواستم او را بکشم.»
سپس دوست اشکان در جایگاه ایستاد و ضمن اعتراف 
به حضور در مشاجره مرگبار گفت: «من سابقه کیفري 
دارم و چند وقت قبل نیز به اتهام شرب خمر محاکمه 
شــدم و در چند درگیري حضور داشــتم. حرف هاي 
اشــکان را هم تأیید می کنم. اما به هیچ عنوان قصد 

درگیري و قتل نداشتیم.»
پس از پایان اظهارات دو متهم، قضات وارد شور شده 
و متهم ردیف اول را با اعمال ماده 191 قانون مجازات 
اسالمی-ممنوعیت قصاص متهمان زیر18 سال- به 
پنج ســال حبس و پرداخت دیه کامل محکوم کردند. 
متهم ردیف دوم نیز با توجه به ســوابق کیفري اش به 

چهار سال و نیم حبس محکوم شد.

2 کارگر در مخزن آمونیاك یخ زدند

قتل  در ورامین و نجات یافتن قاتل از قصاص

مصدوم شدن 5 دانش آموز سوار بر موتور
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رامین مشکاه

این روزها بسیارى از مشاهیر دنیاى علم، سیاست 
و هنر از توییتر براى رساندن پیام هاى خود استفاده 
مى کنند. اگرچه دسترســى به این شبکه در ایران 
بدون تغییر آى پى مقدور نیست اما چشم پوشیدن 
از آن براى خیلى از افراد کار آسانى نیست. در همین 
راستا، اپلیکیشن سبک «توییتنا» در اختیار کاربران 

ایرانى قرار گرفته است.
همانطور که اطالع دارید، دسترسى به شبکه اجتماعى 
توییتر در ایران با محدودیت هایى رو به رو است. از این 
رو، اپلیکیشن توییتنا براى دسترسى هر چه ساده تر 
کاربران ایرانى به این شبکه اجتماعى طراحى شده 
است. با استفاده از این اپلیکیشن مى توانید به راحتى 
و حتى بدون نیاز به عضویت در توییتر، توییت هاى 

شخصیت هاى محبوب خود را دنبال کنید.
رابط کاربرى روان و ساده  این اپلیکیشن امکاناتى 

را در اختیار کاربر قرار مى دهد که حتى در خود اپ 
توییتر وجود ندارد! در میان این امکانات، مى توان به 
امکان تغییر فونت و ذخیره  آفالین توییت ها اشاره 
کرد. همچنین همانند اپ اصلى توییتر، توییتنا این 
امکان را به شــما مى دهد که براى صرفه جویى در 
مصرف دیتا، نمایش تصاویر مربوط به توییت ها را 
لغو کنید و به صورت متن محور از آن استفاده کنید. 
گزینه  دیگرى که در اختیار کاربر قرار دارد، امکان 
دنبال کردن بر اســاس موضوع و یا هشتگ است 
که کمک مى کند فضاى این اپ هر چه بیشــتر به 

توییتر شبیه شود.
از طرف دیگر، توییتنا خالى از ایراد هم نیســت و 
اشکاالت زیادى در آن به چشم مى خورد که شاید 
حتى باعث تعجب شما بشــوند. یکى از امکاناتى 
که براى این اپ در نظر گرفته شــده، گزینه ثبت 
تصویر از توییت هاســت که معمــوًال به صورت 

موفقیت آمیز صورت نمى گیرد. ایراد دیگر این است 
که توییت ها به صورت «فله» در تایم الین این اپ 
به نمایش در مى آیند و کاربر هیچ کنترلى بر انتخاب 
محتواى دلخواه خود ندارد. توییت ها به انتخاب خود 
اپلیکیشن و از منابع محدودى که اپلیکیشن از آنها به 
عنوان «شخصیت ها و رسانه ها» یاد مى کند انتخاب 
مى شوند و در این بین ممکن است شما عالقه اى به 
دنبال کردن توییت هاى فرد خاصى نداشته باشید  
اما مجبورید آنها را تحمل کنید. تنها گزینه اى که 
اپ در این مورد در اختیار شما مى گذارد، امکان ارائه 
پیشــنهاد به مدیران اپ جهت افزودن افراد مورد 

نظر شماست.
در کنار تمــام این موارد نبایــد فراموش کنیم که 
استفاده از این اپ بدون عضویت در توییتر امکانپذیر 
اســت و کاربر در واقع به محتواى اصلى دسترسى 
ندارد؛ پس امکان الیک کردن و پاســخ دادن به 

نویسنده اصلى توییت نیز براى شما میسر نیست اما 
مى توانید نظرات خود را با سایر کاربران در محیط 

اپ به اشتراك بگذارید.
با تمام این کاستى ها که به عقیده ما به راحتى قابل 
رفع هستند، توییتنا یک فیدخوان مناسب است که 
به شما امکان دنبال کردن توییت شخصیت هاى 
مطرح و مجموعه هاى خبررســانى را مى دهد. از 
طرفى ممکن اســت این پرســش به وجود بیاید 
که با وجود فیدخوان هــاى جانبى مثل کانال هاى 
تلگرام فارسى که همین کار را انجام مى دهند، چه 
نیازى به توییتنا داریم؟ پاســخ در این مسئله است

 که توییتنا تنها به نمایش توییت هاى افراد معدود 
و منتخبى اقدام مى کند و اکثر کانال هاى تلگرامى 
مجموعه بسیار بزرگى از توییت ها را در بر مى گیرند 
و این امر مى تواند موجــب هدررفت وقت خواننده 

شود.

فیلم مورد عالقه تان را به این فلش ممورى ها انتقال دهید و آن را به گوشــى وصل کنید و در 
هرکجا و هر زمان آن را مشاهده کنید.

فلش ممورى هاى AH730/AH750 با دو اینترفیس USB 2.0 و  USB 3.1 Gen1 بســیار 
باریک طراحى شده اند و فقط 4,5 گرم وزن دارند.

این دو محصول با بدنه فلزى براق، داراى درب با قابلیت 360 درجه چرخش ساخته شده اند تا 
محافظت بهترى از محصول را فراهم کند. یک سوراخ بر روى این محصول تعبیه شده که به 

شما اجازه مى دهد این فلش ممورى را به لوازم شخصى خود آویزان کنید.
 براى خالى کــردن حافظه فلش یــا مشــاهده ظرفیــت آن مى توانید فلش را بــه موبایل 
وصل کنیــد یا اینکــه محصــول را بــه کامپیوتر خــود  وصل کنیــد و از ســرعت باالى

USB 3.1 Gen1 (AH750) و UEB2.0(AH730) لــذت ببرید. اگــر مى خواهید فیلم مورد 

عالقه تان را بدون استفاده از حجم گوشى خود مشــاهده کنید مى توانید آن را از کامپیوتر خود 
به این فلش ممورى ها انتقال دهید و آن را به گوشــى وصل کنید و در هرکجا و هر زمان آن را 

مشاهده کنید.
 تیغه فلزى دور این محصول مى تواند به راحتى بچرخد و قســمتى که بال اســتفاده است را 

عنوان از آن جدا نمى شود محافظت کند. این درپوش متصل به محصول بوده و به هیچ 
همچنین باعث مى شود شما نگران گم شدن 

آن نباشید.
حافظه هــاى  در  محصــول  ایــن 

648G,32G  G,16G, ارائه شــده 
که با دســتگاه هاى اندرویدى که 
داراى عملکرد OTG مى باشــند 

ســازگار اســت، در کامپیوترهــا هم 
بــه همین صــورت اســت که شــامل:

 Linux  ,7 /8,1 /8 /10  Windows  
X.10,6 X and MAC OS.2,6 Kernel و 

باالتر مى شود. برنامه FileBridge مخصوص شرکت 
اپیسر مى باشد  که طراحى شده براى مدیریت فایل هاى فلش 
ممورى بر روى گوشى. از برنامه اســتفاده کنید و از عملکرد 

سریع و آسان آن لذت ببرید.

 Super Stickman Golf 3 یک بازى فوق العاده 
زیبا با گیم پلى اعتیادآور در سبک بازى هاى ورزشى گلف 
از استودیوى Noodlecake Studios براى اندروید 
است که به صورت رایگان در مارکت گوگل عرضه شده 
و از پرطرفدارترین بازى ها به شمار مى رود. در این بازى 
شــما در نقش یک آدمک چوبى که یک گلف باز آماتور 
اســت قرار مى گیرید! در حالت تک نفره شما باید یک 
دوره 20 جلسه اى را طى کنید؛ گیم پلى بازى بسیار ساده 

اما چالش برانگیز است، شــما مى بایست در یک زمین 
گلف که هیچ شباهتى به زمین بازى گلف در دنیاى واقعى 
ندارد و کامًال به طور انتزاعى تعریف شــده است توپ را 
وارد چاله کنید! در ابتداى بازى و در حالت تک نفره شما با 
چهار دوره از مسابقات قهرمانى روبه رو هستید که در هر 
یک از این مسابقات پنج مسابقه وجود دارد و در هر یک 
از این پنج مسابقه باید در 9 زمین متفاوت بازى کنید! در 
هریک از این زمین هاى گلف شما تعداد مشخصى ضربه

 مى توانید بزنید تا تــوپ را وارد چاله کنید! چالش اصلى 
وقتى آغاز مى شــود که بخواهید با تعداد ضربه کمترى 

توپ را به مقصد برسانید!
Super Stickman Golf 3 بــراى افــرادى که 
هر روز زمانى را صرف بازى کردن مى کنند، مســابقه  
روزانه  اى در اختیارشــان قرار مى دهد که بسیار جذاب 
است و با انجام این مسابقات روزانه مى توانند کارت هاى 

جدید و پول  به  دست بیاورند! 

 Voice Recorder Pro Unlocked
عنوان یک ضبط صــوت حرفه اى و پر امکانات 
 Splend Apps اندرویدى اســت که توسط
توســعه و در گوگل پلى منتشــر شــده است. 
اولین تأییدیه حرفه اى بــودن این نرم افزار که 
طرفداران زیادى را به سمت خود جذب مى کند 
مجموعه امکانات گنجانده شده در آن است ؛ این 
قابلیت ها هر کسى را قادر مى سازد تا در هر زمان 
و مکانى به ضبط صداهاى اطراف خود بپردازید و 
یادداشت هاى صوتى را با کیفیتى فوق العاده باال 
ذخیره کند. چهار فرمــت محبوب پخش تحت 
پشتیبانى وویس ریکوردر اســت که انتخاب و 
استفاده از هر کدام به دست شماست و مى توانید 
یکى از آنهــا را مطابق با نیازهایتــان برگزینید. 
همچنین گزینه هاى مدیریتــى مختلف نظیر 
تغییر بیت ریت، نوع کیفیت و... باعث مى شــود 
تا کنترلى فوق حرفه اى بر روى صداى در حال 
ضبط داشته باشید و آن را با کیفیت دلخواه و مورد 
نیازتان ذخیره کنید. براى ضبط تماس هاى تلفنى 
نیز دیگر نیازى به برنامه هاى جانبى نیست و تنها 
کافى اســت منبع ضبط را از میکروف ن به تماس 
تلفنى تغییر دهید تا تمامى تماس ها بدون هیچ 
گونه خطایى ذخیره شــوند! اگر به دنبال یکى از 
برترین نرم افزارهاى ضبط صدا هستید به هیچ 

وجه Voice Recorder را از دست ندهید!

توییت  شخصیت هاى ایرانى را در« توییتنا» بخوانید

بازى گلف باز 
قهار 3 
اندروید 

Voice R
ecorder Pro U

nlocked

اپلیکیشن 
ضبط صـــوت 

حرفه اى

اپیسر، فلش ممورى هاى جدیدرا معرفى کرد

شرکت هاى مختلفى در دنیاى امروز از ماشین هاى مجازى شرکت Vmware براى 
انجام کارهاى ادارى خود استفاده مى کنند و هر یک راهبرد خاص خویش را بر ماشین هاى 

مجازى اعمال مى کنند.
اما از آنجا که عمدتاً ســنگینى بار در استفاده از این سیستم، ســمت کاربر بوده و ناگزیر، 
هزینه هاى بیشترى بر او تحمیل مى  شود، تالش شرکت هاى مختلف بر این است که بتوانند 
بار کارى سمت کاربر را تا حد ممکن کاهش دهند و آن را به سمت سرورهاى ابرى انتقال 
دهند و این دو نام بزرگ با توافق جدید، در حقیقت نخستین گام ها در این زمینه را برداشته اند.
گفتنى اســت در اجالس ویژه VmWorld در شهر بارســلونا، دو شرکت آى بى ام و 
ودافون اعالم کردند که همکارى منحصربه فردى را براى رسیدگى به یکى از بزرگ ترین 

نگرانى هاى بنگاه هاى تجارى را آغاز کرده اند.
مطابق اعالم آنها، این همکارى در نهایت منجر به ایجاد «محیط ابرى هیبریدى»  خواهد 
شد که بر روى ساختارهاى ابرى آى بى ام عرضه شده و میزبانى آن نیز بر روى سرورهاى 

ابرى شخصى ودافون انجام خواهد پذیرفت.
این طرح مى تواند موجب شود تا بیش از 500 هزار بنگاه تجارى و کسب وکار در 19 کشور 
جهان بتوانند از امکان انتقال بار کارى Vmware به سامانه هاى ابرى بهره مند شوند.
بدین ترتیب، بار کارى ویژه 50 میلیونى این بنگاه هاى تجارى به سامانه هاى ابرى انتقال 
خواهد یافت که این امر به معناى کاهش چشــمگیر هزینه هاى سخت افزارى و تعمیر و 

نگهدارى در این بنگاه ها خواهد بود.

مشارکت ویژه براى انتقال
 بار کارى Vmware به محیط ابرى

 طبق گزارش کاربران برنامه اینستاگرام، تغییراتى در نحوه چیدمان عکس هاى برخى 
از پروفایل ها اعمال شده که باعث نارضایتى بسیارى از طرفداران این شبکه اجتماعى 
شده است. نحوه قرارگیرى عکس ها در پروفایل این دسته از کاربران، تا پیش از این سه 
عکس در یک ردیف بوده  که حاال شــاهد چیدمان چهار عکس در یک ردیف هستند.
البته این تغییر هنوز روى تمام پروفایل ها اجرا نشده و فعًال به صورت آزمایشى در برخى 

از پروفایل ها دیده شده است.
این اولین بارى نیست که اینســتاگرام قابلیت جدید خود را تنها به صورت آزمایشى در 
برخى از پروفایل ها اعمال مى کند تا قبل از ارائه همگانى، نحوه بازخورد کاربران نسبت 

به تغییرات جدید را محک بزند.
هنوز مشخص نیست که چرا مسئولین اینستاگرام این بار چیدمان عکس ها را دستخوش 
آزمایش قرار داده اند اما اگر واقعًا این تغییر، یک آزمایش باشد به احتمال زیاد بخشى از 
یک تغییر اساسى تر و بزرگ تر در زمینه انتشار و نمایش عکس ها خواهد بود. دلیل دیگر 
نیز مى تواند تغییر اندازه گوشى هاى نسل جدید و حرکت به سمت دستگاه هاى بزرگ تر 

باشد و اینستاگرام نیز قطعاً  نمى خواهد از جریان رشد فناورى عقب بماند.

تغییر آزمایشى 
چیدمان عکس هاى اینستاگرام

به شماره ثبت 250 فریدن به شناسه ملى 10260060181
بدینوسیله از سهام داران محترم و یا وکیل قانونى سهام دار دعوت مى شود در مجمع عمومى عادى که رأس ساعت 9:00 صبح روز جمعه 

مورخ 96/07/14 واقع در چادگان- سد زاینده رود محل طرح (یانچشمه) برگزار مى شود حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- رسیدگى و تصویب مالى سال 95 شرکت                                                   2- انتخاب بازرسین
3- آموزش باغبانى و سایر موضوعات                                                                      4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهى

مقام دعوت کننده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل:
 قدمعلى بهارلوئى و امیر بهارلوئى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت گردو کاران سد زاینده رود سهامى خاص
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سخنگوى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: با حضور رئیس اوقاف و امور خیریه کشور، 6 طرح عمرانى به ارزش 
بیش از 55 میلیارد ریال در امامزاده آقا على عباس (ع) افتتاح شد. 

به گزارش روابط عمومى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حامد جعفر زاده اظهار داشت: چهارشنبه 29 شهریور ماه با 
حضور حجت االسالم والمسلمین على محمدى، نماینده ولى فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، 6 طرح عمرانى در امامزاده 

آقا على عباس(ع) به بهره بردارى رسید.
وى افزود: در این مراسم 6 طرح عمرانى به ارزش بیش از 55 میلیارد ریال که شامل طرح هاى خّیرساز و غیر خّیرساز بوده، افتتاح شد.
مدیر روابط عمومى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اذعان داشت: این پروژه ها شامل هتل آستان با ارزش بیش از 21 

میلیارد ریال، مرکز درمانى با ارزش بیش از 11 میلیارد ریال، اتاق پذیرش و دفتر آستان به ارزش 400 میلیون ریال بود.
جعفر زاده ادامه داد: همچنین برخى دیگر از پروژه هاى افتتاحى واحدهاى تجارى به ارزش بیش از 11 میلیارد ریال، بهسازى سالن 

اجتماعات به ارزش بیش از یک میلیارد ریال و ساخت میدان ولیعصر با اعتبارى 9 میلیارد ریالى است.

نصف جهان    «اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با مدیریت پرتالش و البته همکارى مسئوالن 
استان و شهرستان ها، یکى از استان هاى موفق ما در کشور بوده و نمره قبولى خوبى گرفته است.»

نماینده ولى فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور درجمع خبرنگاران این مطلب را یادآور 
شــد و گفت: باید معارف قرآن و اهل بیت(ع) را در بین مردم اشــاعه داد و امامزادگان را به مردم 
معرفى کرد و در این راستا تعدادى از روحانیون واجد شرایط، در امامزادگان برنامه هاى فرهنگى در 

مناسبت هاى مختلف برگزار مى کنند.
حجت  االسالم و المسلمین على محمدى افزود: امروز پروژه هاى بسیار خوبى در آستان امامزادگان 
آقا على عباس(ع) و شاهزاده محمد(ع) در استان اصفهان افتتاح شد که امید است تا سال آینده نیز 

گام هاى مؤثرترى در پیشرفت عمرانى این بقاع و فعالیت هاى فرهنگى را شاهد باشیم. 
وى در پاسخ به سئوالى در زمینه وصول طلب اوقاف و امور خیریه از وزارت آموزش و پرورش هم گفت: 
آموزش و پرورش متولى تعلیم و تربیت در کشور است و ما به دانش آموزان عالقه داریم و بنا نداریم 

براى آنان دردسر ایجاد کنیم.
حجت االسالم و المسلمین محمدى ادامه داد: در گذشته اعالم شــد ما آمادگى داریم با آموزش و 
پرورش تفاهمنامه بنویسیم و بدهى وزارت آموزش و پرورش نیز مشخص است و آنها در حد توان در 

بودجه پیش بینى کنند تا قرارداد منصفانه به نرخ عادالنه منعقد شود.
وى با بیان اینکه سیاست ما، تفاهم و دوســتى براى پیشبرد فعالیت هاست و همه ما و دستگاه هاى 
اجرایى یک هدف را دنبال مى کنیم، افزود: دستگاه هاى اجرایى به ویژه آموزش و پرورش طبق ضوابط 
قانونى و شرعى و در قالب تفاهمنامه، مى توانند مشــکالت را برطرف کنند و امید داریم حق واقف و 

دستگاه ها از بین نرود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت: بهره گیرى از سرمایه و توان بخش خصوصى 
با شرایط مناسب در کارهاى عمرانى از رویکردهاى ماست و امید است خیرین، بخش خصوصى و... 
هر اقدامى براى انجام کار مطلوب در بقاع متبرکه را انجام دهند. این در حالى است که امامزادگان و 
بقاع متبرکه از دیدگاه معمارى، مى توانند مورد عالقه گردشگران جهانى باشد و در منطقه، گردشگرى 

مذهبى دینى داشته باشیم که با سازمان میراث فرهنگى هم تفاهم داشته و پیگیرى مى کنیم.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور درخصوص وقف هاى جدیدى که باید انجام شود گفت: ما 
تمام نیات که در وقفنامه ها بود و همچنین نیاز کشور را احصا  کردیم و  یکى از نیازهاى امروز، توجه به  

موقوفات قرآنى است که امید است مردم مطابق این نیاز روز  همکارى کنند. 

جزئیات 6 طرح عمرانى افتتاح شده 
در امامزاده آقا على عباس(ع) نطنــــز 

رئیس سازمان اوقاف کشور در گفتگو با خبرنگاران:
رویکرد سازمان اوقاف استفاده از بخش خصوصى استرویکرد سازمان اوقاف استفاده از بخش خصوصى است

در مراسمى با حضور رئیس سازمان اوقاف کشور صورت گرفت؛

افتتاح چندین پروژه عمرانى 
در امامزاده آقا على عباس(ع) 

و شاهزاده محمد(ع)

ساسان اکبرزاده

چندین پروژه عمرانى در آستان مقدس حضرت آقا على عباس 
و شاهزاده محمد علیهماالسالم همچون هتل، مرکز درمانى، 
مرکز تجارى و... با حضور نماینده ولى فقیه و رئیس ســازمان 

اوقاف و امور خیریه کشور افتتاح شد.
نماینده ولى فقیه و رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
پس از افتتاح پروژه هاى عمرانى در آستان مقدس حضرت آقا 
على عباس و شاهزاده محمد علیهماالسالم در جمع مسئوالن 
شهرســتان بادرود، هیئت امناى امامزادگان و... گفت: دشمن 
همواره سعى داشته علیه قرآن و اهل بیت(ع) شبهاتى را به مردم 
القا کند و در سال هاى گذشته علنًا به قرآن جسارت کردند که 
این همه نشان از حقانیت الهى و کارآمدى قرآن دارد که منجر 

به کارآمدى جمهورى اسالمى ایران شده است.
حجت االسالم و المسلمین على محمدى در آستانه هفته دفاع 
مقدس، اشاره اى به هشت سال دفاع مقدس هم داشت و گفت: 
در هیچ برهه اى از تاریخ کشورمان سراغ نداریم که دشمن به 
کشور حمله کرده باشد و بخشى از کشور را اشغال یا جدا نکرده 
باشد اما در عصر استقرار نظام جمهورى اسالمى با هدایت امام 
راحل(ره) و مقام معظم رهبرى در دوران دفاع مقدس که تمام 
دنیا به جنگ با ما آمده بودند، یعنى کفر در برابر اســالم واهل 
بیت(ع)، ما پیروز شدیم و دشمن به هیچیک از اهداف خود که از 
بین بردن نظام و تجزیه ایران بود دست نیافت وامروز جمهورى 
اســالمى ایران با عزت و قدرت برقرار اســت که همه اینها از 

برکات خداوند و اهل بیت(ع) مى باشد.

 باید قدردان خداوند باشیم
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، امامزادگان را یادگاران 
ائمه(ع) و پیامبران(ع) دانســت و گفت: امروز مــا باید با ارائه 
خدمات مطلوب به مردم، قدردان خداوند باشیم که ما را با مکتب 
قرآن و اهل بیت(ع) آشنا کرد و این محبت اهل بیت(ع) است 

که مردم کثیرى از اقصى نقاط جهان و ایران هر ســاله به این 
منطقه کویرى مى آیند و آستان مقدس حضرت آقا على عباس 

و شاهزاده محمد علیهماالسالم را زیارت مى کنند.

 نقشــه 100 ســاله براى امامــزاده آقا على 
عباس(ع)

وى از هیئت امنا و دیگر مدیران و دســت اندرکاران آســتان 
حضرت آقا على عباس و شاهزاده محمد علیهماالسالم خواست 
تا با جدیت و البته حســاب شــده، برنامه هاى عمرانى در این 
امامزاده را بر اساس نقشــه جامع مطالعه شده براى صد سال 
آینده، تدارك دیده و به مسائل فنى و تخصصى عمرانى آن در 
کارهاى عمرانى دقت داشته باشند و به اندازه ظرفیت ساختمانى 

به تبلیغات فرهنگ و اهل بیت(ع) در این آستان توجه کنند.
رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور به همه دســت 
اندرکاران این حرم مقدس یادآور شد با مردم و زائران متواضعانه 
برخورد کنند و رفتار خوبى از خود نشان دهند و در ارائه خدمات 

بهتر به زائران بکوشند.

 فلسفه وجودى امامزادگان
حجت االسالم والمسلمین محمدى فلسفه وجودى امامزادگان 
را هدایت بشر به صراط مستقیم و آشنایى با قرآن خواند و گفت: 
ما اگر بتوانیم به هر زائر دراین مکان مقدس، نکته اى از معارف 
و احکام اسالم را آموزش دهیم این خود فرهنگسازى است که 

باید در این راستا برنامه ریزى شود.

پشتوانه اى براى پیروزى
وى افزود: ما منطق قرآن و اهل بیــت(ع) را داریم که قدرت و 
پشتوانه بسیار خوبى براى ماست تا در مقابل دشمن پیروز شویم 
و تا زمانى که به قرآن و اهل بیت(ع) ایمان داشته باشیم دشمنان 

به ویژه آمریکا هیچ غلطى نمى تواند و نخواهد توانست بکند.
***

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان هم با خیر مقدم 
گفت: در راســتاى منویات رهبر معظم انقالب مبنى بر اینکه 

بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگى تبدیل شوند، آستان مقدس 
امامزادگان آقا على عباس و شاهزاده محمد علیهماالسالم یکى 
از شاخص ترین بقاع متبرکه استان است که سالیانه بیش از چهار 
میلیون زائر از کشورهاى همجوار، ایران اسالمى و استان به این 
بقاع مى آیند و این دو ستاره درخشــان در این منطقه کویرى 

مى درخشند و مایه روشنگ رى و هدایتگرى مردم است. 

  ایجاد اشتغال
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى اظهار داشت: در سال 
اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل، با اجرا و بهره بردارى از طرح هاى 
عمرانى در آستان مقدس حضرت آقا على عباس(ع) و شاهزاده 
محمد(ع) و ســاخت هتل، درمانگاه، مرکز تجارى و.. در این 
آستان، براى جوانان محل و منطقه اشــتغال ایجاد شده و ما 
توانستیم تا حدودى، منویات رهبرى در نامگذارى امسال را در 

این منطقه تحقق بخشیم. 
وى از اعضاى هیئت امنا و همه کسانى که در انجام امور عمرانى 
این امامزادگان تالش کردند قدردانى کرد و اظهار امیدوارى کرد 
سال آینده شاهد بهره بردارى از بزرگ ترین پروژه هاى عمرانى 

در این آستان مقدس باشیم.
***

نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس شوراى اسالمى هم از 
همه دست اندرکاران که براى رونق به مجموعه آستان تالش 
کردند تا آستان مقدس حضرت آقا على عباس(ع) و شاهزاده 
محمد(ع) در سطح بین المللى و ملى به مردم شناسانده شوند 

تشکر کرد.
مرتضى صفارى نطنزى اظهار امیدوارى کرد در راستاى احیاى 

امامزادگان بیش از پیش تالش شود.
در پایان با اهداى لوح، از دســت اندرکاران اجراى طرح هاى 
عمرانى در آســتان مقدس حضرت آقا على عباس و شاهزاده 

محمد علیهماالسالم، تجلیل به عمل آمد.
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 نگاه عادالنه به همه محالت مبارکه
 در دستـور کار شهردارى قرار دارد
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بودجه شهردارى
 فرصت تبلیغاتى

 براى اشخاص نیست

استفاده صحیح از منابع آبى موجود 
 اولویت سازمان پارکها و فضاى سبز شاهین شهر

نیم نگاهى به  ماده 100 قانون شهردارى ها

2

2

سامانه تاکسى اینترنتى
 در کاشان راه اندازى مى شود

رشد و توسعه هرجامعه متناســب با بکارگیرى 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 مساوى براى اقشار مختلف در جابه جایى و دسترسى 
به ساختمان هاى عمومى و فضاهاى شهرى است. براساس آمار، در حال حاضر 
10 تا 12 درصد از جمعیت کشور را افراد داراى معلولیت هاى مختلف و نزدیک به 
سه میلیون نفر از شهروندان را کم توانان جسمى تشکیل مى دهند؛ افرادى که حق 
دارند همانند سایرین از حقوق شهروندى بهره مند شوند اما به دلیل نامناسب بودن 

فضاها و محیط هاى شهرى، حتى از کمترین حقوق خود بى بهره هستند.
اگرچه بنابر قانون مصوب جامــع حمایت از حقوق جانبــازان و معلوالن، کلیه 
دســتگاه هاى اجرایى موظف به رعایت و اجراى مناسب سازى معابر و  فضاهاى 
شهرى شده اند و 16 دستگاه مختلف در کشور نیز بر اجراى کامل این قانون دخالت 
دارند، ولى متأسفانه به دلیل عدم هماهنگى هاى الزم، از ضمانت اجرایى برخوردار 
نیست. عالوه بر این اگرچه در قانون اساســى جمهورى اسالمى ایران مفاهیم 
بســیارى در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانى و اسالمى 
معلوالن و جانبازان اســت، با وجود این هنوز این قوانین ضمانت اجرایى ندارد و 
معلوالن ایرانى همچنان مورد کم توجهى سازمان هاى مختلف نسبت به حقوق 

خود و تبعیض هاى متعدد در سطح جامعه قرارمى گیرند. 
همچنین ایران از لحاظ اجراى قوانین مربوط به معلوالن با فاصله خیلى زیاد در 

رتبه هاى انتهایى نسبت به کشورهاى دیگر قرار دارد.

شهرداران چه کرده اند؟
یکى از اقدامات مهم در زمینه مناسب سازى، اختصاص فضاى ویژه اى از ناوگان 
حمل ونقل عمومى اعم از اتوبوس و مترو براى کم توانان جســمى است. هرچند 
در این زمینه گام هایى برداشته شده، اما عزم و تالشى فراتر از آنچه عملى شده را 
مى طلبد. از طرفى مناسب سازى محیط شهرى براى جانبازان و معلوالن جسمى ـ 
حرکتى باید در دستور کار شهردارى ها قرار گیرد و شهرداران مى بایست با صدور 
بخشنامه اى کلیه معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق و سازمان ها و شرکت هاى 
تابعه شــهردارى را موظف به مناسب سازى فضاهاى شــهرى براى جانبازان و 

معلوالن جسمى و حرکتى کنند.
البته باید این را یادآور شویم که شهر به همه شهروندان تعلق دارد و ایجاد شرایط 
مناسب و استفاده از مواهب و امکانات زندگى مدنى براى کسانى که در هر شهر 

زندگى یا توقف مى کند، برعهده مدیریت شهرى است. 
همچنین براساس یکى از مفاد این آیین نامه شــهردارى ها، شهرداران موظف 
هستند از صدور پروانه احداث و پایان  کار براى ساختمان ها، اماکن و معابرى که 
ضوابط و مقررات شهرسازى را براى معلوالن رعایت نکرده باشند، خوددارى کنند. 
این درحالى است که امروز با گذشت سال ها از  این مصوبه، به نظر مى  رسد عدم 
صدور پایان کار براى ساختمان هاى نامناسب، توسط شهردارى ها اجرا نمى شود.

وضعیت گزارش مناسب سازى فضاى شهرى معلوالن در دولت
گزارش مناسب سازى فضاى شــهرى براى جانبازان و معلوالن چندى پیش به 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى ارسال شد و قرار بود در آینده توسط وزیر تعاون 
در هیئت دولت مطرح  شــود.  رئیس سازمان بهزیســتى در این رابطه مى گوید 
: گزارش مناسب ســازى فضاى شهرى آماده شده اســت و در آینده اى نزدیک 
جلسات کشــورى با حضور نمایندگان مختلف ســازمان ها در بهزیستى برگزار 
مى شود. وى با بیان این که پس از تشکیل ستاد مناسب سازى، این ستاد در سایر 
استان ها نیز تشکیل شد، گفت: یکى از فعالیت هاى ستاد، استخراج وضعیت موجود 
مناسب سازى کشور اســت که به عنوان مثال در استان هاى مختلف، دستگاه ها 
هشت مورد همچون ورودى ها، دستشویى ها، رمپ ها و غیره را مورد مطالعه قرار 

داده و جایگاه هر استان در امر مناسب سازى را اعالم مى کنند.

رئیس سازمان بهزیســتى کشــور همچنین اعالم کرد: عملیات مناسب سازى 
فضاهاى شهرى براى جانبازان و معلوالن کشور در حال حاضر در مرحله مذاکره 
است و هنوز به نتیجه قابل اعالمى در این خصوص نرسیده ایم؛ همچنین به منظور 
مناسب سازى فضاهاى شهرى به دنبال امضاى تفاهم نامه با شهردارى ها و شوراى 

عالى استان ها هستیم.

نتیجه
در پایان بزرگترین سؤالى که به ذهن مى رســد این است که چرا به رغم اهمیت 
موضوع، وجود این همه قوانیــن و ضوابط، عالقه منــدى و برخى تالش هاى 
مسئوالن، در عمل شاهد موفقیت اجراى طرح هاى مناسب سازى فضاى شهرى 

براى جانبازان و معلوالن نیستیم؟
متأســفانه همه و حتى رســانه ها تنها بــا نزدیکى بــه روز جهانــى معلوالن 
و برگزارى برخى ســمینارها و جلســات مقطعــى نگاهى گذرا به مشــکالت 
معلوالن دارند اما پس از گذشــت چند روز، به فراموشــى ســپرده مى شود و با 
وجود اینکه هیئــت دولت آیین  نامه اجرایــى قانون جامع حمایــت از معلوالن 
را براى حمایــت از جانبازان و معلــوالن تصویب و ابالغ کرده، اما این اقشــار 
امید چندانى به اجــراى آن ندارند و تأکید مى کنند جانبــازان و معلوالن قوانین 
تشریفاتى نمى خواهند، بلکه ضمانت اجراى قوانین و ضوابط براى شان ارجحیت

 دارد.
با توجــه به اینکــه معضــل مقوله مناسب ســازى در ایــران کمبــود قوانین 
و مقــررات و ضوابط مناسب ســازى نیســت، بنابراین جهت رفــع معضل باید 
بیشــتر به دنبال ریشــه یابى علت هاى عدم اجراى این قوانین بــود که در این 
خصوص نیز مواردى همچون نبود نهاد ملى براى نظارت بر اجراى کنوانسیون 
حقوق افــراد داراى معلولیت، عدم توجه دســتگاه هاى فرهنگــى به موضوع 
مناسب ســازى و فرهنگ ســازى در جامعه، نبود یک نقشــه راه قابــل اجرا و 
مصوب براى کلیه دســت اندرکاران و گسســتگى برنامه هاى مناسب ســازى 
محیط در بین دســتگاه هاى دولتى، ناآشنایى مهندسان و مشــاوران و عوامل 
ساخت و ساز فیزیکى جامعه و کم توجهى ســازمان نظام مهندسى به موضوع، 
عدم آگاهى و آشــنایى کامــل جامعه هدف نســبت به این بخــش از حقوق 
شــهروندى خود و عدم ســنخیت جزییات معمارى مناسب ســازى قابل بحث

 است.

قوانین مناسب سازى محیط شهرى
 و میزان ضمانت اجرایى 

اندر حکایت مثنوى هفتاد  َمن آسفالت معابر شهرى

استقرار نمایندگى ادارات 
درشهر مجلسى،

 مشکالت ر ا رفع مى کند
آماده باش نیروهاى آتش نشانى در ایام محرمآماده باش نیروهاى آتش نشانى در ایام محرم

شهردار جدید مبارکه:
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رئیس شــوراى اسالمى شهر مجلســى گفت: استقرار 
نمایندگى ادارات خدمات رسان در شهر جدید مجلسى 

بخش زیادى از مشکالت این شهر را برطرف مى کند.
جلیل آبروى در آیین تکریم و معارفه شــهردار مجلسى 
افزود: فاصله زیاد شــهر مجلســى تا مرکز شهرستان، 
مشکالت زیادى را براى تردد مردم این شهر در راستاى 
پیگیرى امور ادارى در حوزه هــاى مختلف ایجاد کرده 

است.
وى با اشــاره به مشکالت حوزه بهداشــت و درمان در 
شهر جدید مجلسى گفت: نبود پزشک متخصص، نبود 
داروخانه شبانه روزى و نبود پرستار خانم در شیفت شب، 
از مهمترین مشــکالت این شــهر در حوزه بهداشت و 

درمان است.
آبروى با اشاره به دیگر مشکالت این شهر اظهارداشت: 
دو بانده نبودن محور مبارکه- مجلسى - بروجن به بروز 

تصادفات و تلفات زیادى منجر شده است.
وى افزود: تامین روشنایى خیابان ها و معابر شهر مجلسى 
یکى دیگر از مشکالت این شهر است که نیازمند تعامل 

بیشتر شهردارى مجلسى با اداره برق شهرستان است.
وى با تاکید بر اینکه رشد، توســعه و آبادانى امروز شهر 
مجلســى مرهون و مدیون تالش هاى مسئوالن است 
گفت: رشد و توسعه شهر مجلسى با تاسیس شهردارى 
در کنار شرکت عمران، نمود و عینیت بیشترى پیدا کرد.  
آبروى گفت: این شــهر از باالترین میزان سرانه فضاى 
سبز در استان برخوردار است و بعنوان تنها نقطه احداث 

مسکن مهر در شهرستان مبارکه انتخاب شده است.
وى با اشاره به روند انتخاب شهردار شهر مجلسى گفت: 
اعضاى شوراى شهر از بین 20 گزینه، موسوى را بعنوان 

شهردار شهر مجلسى انتخاب کردند.
***

زهرا سعیدى، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شــوراى اســالمى نیز در آیین تکریم و معارفه شهردار 

مجلســى گفت : از شهردارى هاى شهرســتان انتظار 
داریم با راه اندازى و تشکیل واحدهاى تحقیق و توسعه، 
در راستاى جذب سرمایه گذاران و بهره مندى از اقتصاد 

دانش بنیان تالش کنند.
وى با اشاره به پیشــنهاد امام جمعه شهر مجلسى مبنى 
بر اهمیت برگزارى نشست هاى ماهانه مدیران اجرایى 
شهرستان در ســایر شــهرها گفت: برگزارى جلسه و 
گردهمایى مدیران اجرایى در راستاى رسیدگى و بررسى 

مشکالت از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
ســعیدى از اختصاص یک میلیارد تومــان اعتبار براى 
کمک به مسکن مهر شهرستان مبارکه خبر داد و افزود: 

امیدواریم این مبلغ هر چه سریع تر وصول شود.
نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشــاره به طرح کنارگذر غرب گفت: بدنبال 
این هســتیم که این طرح را تغییر دهیم تا از مجلســى 

هم عبور کند.

وى اظهارداشــت: پیگیرى هایى در این زمینه توســط 
شهردارى و شرکت عمران مجلســى انجام شده تا این 
طرح کنار گذر از مجلســى هم عبور کند و شــهر جدید 

مجلسى در حاشیه قرار نگیرد.
***

در پایان این مراســم از خدمات«بخشى» تجلیل شد و 
«موسوى» بعنوان شهردار جدید شهر مجلسى معرفى 

شد.

مدیر امور حقوقى شــهردارى اصفهان با اشاره به ایجاد 
مشکالت بهداشتى و زیســت محیطى مشاغل مزاحم 
براى شهروندان گفت: برخورد قانونى با مشاغل مزاحم 

طبق ماده 55 قانون شهردارى ها انجام مى شود.
مســعود حیــدرى اظهارداشــت: مــاده 55 قانــون

شهردارى ها از مشاغلى که مشــکالت بهداشتى و زیست 
محیطى براى شهر و شهروندان 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 مشــاغل نســبت 

به اخطارهاى اعالم شده از ســوى شهردارى مقاومت 
کردند، شهردارى مى تواند نسبت به تعطیل نمودن آن 

محل اقدام کند.
مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان گفت: چنانچه پس 
از انجام این اقدام، شاکى وجود داشته باشد، مى تواند تا 
مدت 10 روز شکایت خود را اعالم کند تا در کمیسیون 
ســه نفره اى که اعضاى آن به انتخاب شوراى اسالمى 
شهر مى باشــد، موضوع بررسى شــود؛ البته چنانچه 
تصمیم بر تعطیلى واحــد صنفى مزاحم قطعى شــد،

 متصدى باید سریع تر نسبت به جابه جایى محل فعالیت 
خود اقدام کند.

معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
بودجه شــهردارى و بیت المال فرصت تبلیغاتى براى 

اشخاص و افراد خاص نیست.
محمدعلى طرفه با اشاره به اعتبار و بودجه شهردارى ها 
اظهار داشت: مصادیق فعالیت روابط عمومى شهردارى ها 
مشخص است و باید بر اساس مصادیق و سرفصل هاى 

فعالیتى هزینه شود.
وى افزود: بودجه شهردارى و بیت المال فرصت تبلیغاتى 
براى اشــخاص و افراد خاص نیست و نباید بودجه شهر 
براى معرفى اشخاص مصرف شود و اگر شورا و شهردارى 
کار خود را به خوبى انجام دهند، آنگاه نیازى به فعالیت 

تبلیغى نخواهد بود و مردم نسبت به عملکرد آنها قضاوت 
مى کنند.

معاون عمرانى استاندارى اصفهان بر تعامل بین شهردار و 
اعضاى شوراهاى اسالمى تأکید کرد و بیان داشت: تعامل 
بین اعضاى شوراهاى اسالمى و شهردار منجر به انتقال 
تجربه و ارائه مصوبه بر اساس قوانین مى شود و مصوبات 

آنها در شوراى بررسى مصوبات رد نخواهد شد.
وى ادامه داد: مطالعه قوانین و بهــره گیرى از قوانین و 
مقررات براى ارائه مصوبه و اجراى طرح ها الزم اســت 
و شــهرداران براســاس قانون باید مصوبات شوراهاى 

اسالمى که تایید شده است را اجرایى کنند.

برخورد با مشاغل مزاحم طبق 
ماده 55 قانون شهردارى ها

بودجه شهردارى، فرصت 
تبلیغاتى براى اشخاص نیست

جلسه تعاملى شهردارى با 
شوراى شهرکلیشاد

اولین جلسه تعاملى شهردارى و اعضاى پنجمین دوره 
شوراى اسالمى شهر کلیشادوسودرجان و مسئولین 

واحد هاى شهردارى برگزار گردید.
در این جلسه، سـاعدى شـهردار کلیشادوسودرجان 
تعامـل بین شـهردارى و شـوراى اسـالمى شـهر را 
مهمترین وظیفـه در ارائه خدمت به مردم این شـهر 
عنوان کرد و گفت: جهت توسعه و آبادانى شهر و رفع 
مشکالت مردم کاهش بروکراسى ادارى در شهردارى 
باید سـرلوحه کار  کارمندان شـهردارى قرار گیرد تا 

مردم با حداقل مراجعه، خدمت رسانى را حس کنند .
در ادامه اعضاء  شوراى اسالمى  پس از بحث و تبادل 
نظر مباحثى در خصوص بازگشایى مدارس همچون 
لکه گیرى و آسـفالت، تردد دامداران در سـطح شهر، 
افزایش سـت ورزشى در پارك شـهر مواردى عنوان 

کردند.

کانیوگذار ى درمحله حکیم 
قشقایى منظریه

در راسـتاى ارائـه خدمـات مطلـوب به شـهروندان، 
عملیـات اجـراى کانیـو در محلـه حکیـم قشـقایى 
شهرمنظریه توسط شهردارى منظریه انجام شد. على 
مرتضوى، شهردار منظریه در این باره گفت : به منظور 
هدایت آبهاى سطحى وآب باران وهمچنین زیباسازى 
منظرشـهرى ورضایـت شـهروندان، اجـراى پروژه 
کانیودر دستور کار عمرانى این شهردارى قرار گرفت.
وى درادامه افزود : اجراى کانیـو به متراژ هزار و 500 

مترمربع در سطح شهر منظریه انجام شد.

ساختمان شهردارى هرند به 
مرحله پایانى سفت کارى رسید

سـاختمان شـهردارى هرند در مراحل پایانى سـفت 
کارى قرار دارد.

سـاختمان فعلى که قدیمى اسـت و از زمان تاسیس 
شـهردارى اسـتفاده شـده، دیگر جوابگوى نیازهاى 
شـهردارى نیسـت و سـاختمان جدیـد در زمینى به 

مساحت هزار و 100متر مربع بنا مى شود.
با تکمیل آن، شـهردارى به آنجا منتقل خواهد شد و 
مکان فعلى شـهردارى تبدیل به مجموعه فرهنگى 
باغ بانوان مى شـود کـه مرکزى فرهنگـى تفریحى 
اسـت و در آن کالس هـاى فرهنگـى، ورزشـى و

 آموزشى برگزار مى شود و با توجه به موقعیت مکانى 
آن که در مرکز شـهر اسـت،  بـراى این مهم بسـیار 

مناسب است.

برگزارى جلسه اى جهت بهبود 
وضعیت اتوبوسرانى مجلسى

بـا توجه به مشـکالت موجـود در حوزه حمـل و نقل 
عمومى شـهر مجلسـى و دغدغـه هاى شـهروندان 
در مـورد نابه سـامانى موجـود در این حـوزه و اینکه 
موضوع حمل و نقل عمومى همچـون وظایف ذاتى 
شـهردارى ها بـا هـدف حمل ونقل آسـان و سـریع 
و ارتقـاى رضایـت و رفـاه شـهروندان مـى باشـد، 
شـهردار مجلسـى در اولیـن اقدام خـود بـا برگزارى 
جلسـه اى با حضـور مدیـران و نمایندگان سـازمان 
اتوبوسـرانى شهرسـتان مبارکه، موضوع حمل ونقل 
عمومى شـهر را مورد بررسـى قرار داد تا با همکارى
 و تعامل دسـتگاه هاى مسـئول، مشـکالت موجود 
برطرف شده و رضایت حداکثرى شهروندان حاصل 

گردد.

  برگزارى جلسه ادارى شهردار 
گز با کارمندان ادارى 

اولین جلسه ادارى شهردارى گز پس از معارفه محمود 
بخشـى بعنوان شـهردار جدید گـز برخـوار در محل 

شهردارى گز برخوار برگزار شد.
در این جلسـه، شـهردار از کلیه پرسـنل شـهردارى 
جهـت پیشـبرد اهداف یـارى خواسـت تـا همچون 
گذشته با روحیه مثال زدنى در خدمت به مردم تالش 

کنند.

روى خط

مدیر عامل ســازمان آتش نشانى شــهردارى اصفهان گفت: نیروهاى آتش نشانى براى خدمات 
رسانى به شهروندان در ایام محرم به منظور تامین ایمنى شهر اصفهان در حالت آماده باش هستند.
بهزاد بزرگزاد اظهارداشت: همزمان با نزدیک شــدن به ایام محرم، برنامه ریزى ها براى استقرار 
خودروهاى آتش نشــانى و گشــت هاى موتورى در مکان هــاى مذهبى پرتردد انجام شــده

 است.
وى افزود: در این راســتا همزمان با ایام محرم، ایســتگاه هاى فرعى آتش نشــانى، گشت هاى 
موتور سوار و افسران کشــیک براى ارائه خدمات به عزاداران اباعبدا... الحسین(ع) در آماده باش 

هستند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه متولیان برپادارى خیمه هاى 
عزادارى اباعبدا... الحســین(ع) باید نکات ایمنى را در برپایى تکایــا رعایت کنند، تصریح کرد: از 
همین رو متولیان هیئت ها و مســاجد باید درخواســتى به صورت کتبى براى بازید کارشناسان 
آتش نشــانى از محل برگزارى مراســم عــزادارى، آماده و به ســازمان آتش نشــانى مراجعه 

کنند.
بزرگزاد ادامه داد: در صورتى که حسینیه و یا هیئتى مورد بازدید سازمان آتش نشانى قرار نگرفته 

است، مسئول هیئت مذهبى با سامانه 125 تماس برقرار نمای د. 

مجوز بهره بردارى استاندارد پارك بازى براى 
نخستین بار در استان اصفهان براى شهردارى 

شهر گرگاب صادر شد.
کارشــناس مجموعه هاى تفریحى اداره کل 
اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: مجوز بهره 
بردارى استاندارد براى دو زمین بازى مستقر در 
پارك ها توسط شهردارى گرگاب از سوى این 

اداره کل صادر شده است.
مریم اســماعیلیان با بیــان اینکه وســایل و 
تجهیزات بازى، مشــمول مقررات اســتاندارد 
اجبارى است، اظهارداشــت: با پیگیرى هایى 
که توسط شهردارى گرگاب انجام شد، براى دو 
مجموعه پارك بازى نشاط و کودك این شهر 

مجوز استاندارد صادر شد.
این کارشــناس گفت: نشان اســتاندارد براى 
مجموعه هاى تفریحى و پــارك هاى بازى با 
توجه به ایمن سازى، بازرسى هاى صورت گرفته 
و آزمون هاى مربوط به تجهیزات و کفپوش ها 

صادر مى شود.
اســماعیلیان افزود: به عنوان مثال باید آزمون 
ارتفاع ســقوط بحرانیب راى کفپوش ها انجام 
شود و ارتفاع سرســره ها در حد استاندارد باشد 
تا مجوز بهره بردارى استاندارد براى آنها صادر 

شود.
وى درباره سایر شهرهاى استان اصفهان توضیح 
داد: اقدام هاى زیادى از سوى شهردارى ها به 
ویژه اصفهان براى ایمن سازى پارك هاى بازى 
شده، اما تا کنون فقط شهردارى گرگاب موفق 
به اخذ نشان استاندارد شده و سایر شهردارى ها 
باید پیگیرى بیشترى در این زمینه داشته باشند.

وى خاطرنشــان کرد: هنوز در برخى از شهرها 
شــاهد اســتفاده از تجهیزات غیر استاندارد در 
پارك هاى بازى مانند سرســره هاى فلزى با 
ارتفاع زیاد و در زمین خاکى و تاب هاى گهواره 
اى ( چند نفره) هستیم که تذکرهاى الزم در این 
زمینه به شــهردارى ها داده شده؛ هرچند هنوز 
تعدادى از آنها براى جمع آورى این تجهیزات 

اقدامى نکرده اند. 

مدیر کل دفتر امور شهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان تغییر شیوه مدیریت شهرى براى شهرهایى 
که فاقد منابع پایدار هستند را ضرورى دانست و گفت: 
استفاده از شیوه هاى مدرن رمز موفقیت در مدیریت 

شهرى است.
محمدرضا کمالــى در مراســم تکریــم و معارفه 
شــهرداران قدیم و جدید تودشــک اظهار داشت: 
شهردارى یک دستگاه قدیمى با بیش از 100 سال 
سابقه است و اهمیت زیادى در مدیریت شهرى دارد.

وى افزود: شــهردارى نهادى غیر دولتى و عمومى 
با نگاه اقتصادى و خدماتى اســت و شوراهاى شهر 
و شهرداران براى رســیدن به هدف این نهاد تالش 

الزم را داشته باشند.
مدیــر کل دفتــر امــور شــهرى و شــوراهاى 
استاندارى اصفهان، تغییر شــیوه مدیریت شهرى 
به خصوص براى شــهرهایى که فاقــد منابع پایدار 
هســتند را ضرورى دانســت و بیان کرد: استفاده

 از شیوه هاى مدرن، رمز موفقیت در مدیریت شهرى 
است.

***
همچنین احمد رضوانى، فرمانــدار اصفهان در این 
مراســم اظهار داشت: فعالیت شــهرداران را کامال 
زیر ذره بین دارم و اقدامات آنان را مى ســنجم و در 
کمک و همراهى آنان با اراده مصمم و قوى پشتیبان 

خواهم بود.
وى افــزود: کنار گذر براى شــهر تودشــک الزم 
است و اســتقرار آتش نشــانى مجهز نیز از نیازهاى

 اصلى شهر تودشک اســت که باید مورد توجه قرار 
گیرد.

فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه عملیات آبرسانى 
به شهر تودشک به زودى پایان مى رسد، عنوان کرد: 
بودجه اى نیز براى راه ها و جاده هاى بخش کوهپایه 
و تعمیر و ترمیم آن در آینــده اى نزدیک اختصاص 

خواهد یافت.

***
حجت االسالم سید ابرهیم احمدى نسب، امام جمعه 
تودشک با اشاره به بعضى از مشکالت شهر تودشک، 
خواستار توجه بیشتر مســئوالن استانى خصوصا در 
مورد ایجــاد کارخانه ها و ایجاد شــغل و رفع موانع 

موجود شد.
***

در پایان محمدرضا مجلسى، شهردار جدید تودشک 
نیز گفت: با جلب مشارکت مردمى، افزایش دقت و 
ســرعت، برنامه ریزى موثر جهت رفع مشکالت و 
توسعه و عمران شــهرى گام بر مى داریم و از هیچ 
تالشى براى آبادانى شهر تودشک فرو گذار نخواهیم 

بود.
در ایــن مراســم ســید محمــد قاضى عســگر 
شهردار پیشین شهر تودشــک، تکریم و محمدرضا 
مجلسى به عنوان سکان دار جدید شهردارى تودشک 

معرفى شد.

 رئیس شوراى شهر مجلسى:

استقرار نمایندگى ادارات درشهر مجلسى،
 مشکالت ر ا رفع مى کند

صدور مجوز بهره بردارى 
پارك بازى براى 
شهردارى گرگاب

مدیرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان خبر داد؛مدیرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان خبر داد؛

آماده باش نیروهاى آتش نشانى در ایام محرمآماده باش نیروهاى آتش نشانى در ایام محرم

در مراسم معارفه شهردار تودشک مطرح شد؛

استفاده از شیوه هاى نوین، رمز موفقیت در مدیریت شهرى
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علــى پیراینده، شــهردار نطنز گفت: شــهردارى نطنز با 
فرارسیدن ایام ســوگوراى حضرت اباعبدا... الحسین(ع) 
با تمام تــوان خود نطنــز را آمــاده برگزارى مراســم و

 آیین هــاى مذهبى مــى کند.وى با اشــاره بــه اینکه 
حســینیه ها و تکایاى شــهر نطنز در دهــه اول محرم

 برنامــه هــاى مذهبــى گوناگــون دارنــد، افــزود: با 
برنامه ریزى هــاى صورت گرفته در کمیته ســاماندهى 
و خدمات رســانى ویژه ماه محرم، ســعى مى شود در حد 
بضاعت شهردارى مشــکالت میدانى حسینیه ها، تکایا و 
مساجد برطرف و با قوت به ماه محرم ورود پیدا کنند.شهردار 
نطنز تصریح کرد: نصب بنرهاى محرم، نصب پرچم هاى 

مشــکى در ورودى اتوبان ها، ورودى ها، میادین و سطح 
شهر، لکه گیرى و آســفالت معابر و اصالح پیاده روهاى 
نزدیک حسنیه ها و مساجد، تأمین ماشین آالت سنگین در 
راستاى جمع آورى نخاله ها، نظافت و شستشوى حسینیه ها 
و اطراف آن از اقداماتى است که قبل از ایام عزادارى توسط 
نیروهاى این شهردارى انجام شد.وى با بیان اینکه حضور 
شهروندان در مراسم مذهبى دهه اول محرم گسترده و انبوه 
مى باشــد، افزود: به منظور ارتقاى سطح ایمنى، نیروهاى
 آتش نشانى به حالت آماده باش هستند و از هیئت امناى 
مساجد و حسینیه ها نیز خواستاریم با رعایت موارد ایمنى، از 

بروز حوادث جلوگیرى کنند. 

معاون امور شــهردارى هاي سازمان شــهرداري ها 
و دهیاري هاي کشــوربر رعایت توصیــه هاى ایمنى 
در مســاجد و تکایا و اعمال نظارت هاي الزم توســط 
شــهرداري ها و سازمان هاي آتش نشــانی و خدمات 

ایمنی تاکید کرد.  
هیربد معصومــی گفت: بــا توجه بــه در پیش بودن 
مــاه محــرم و ایــام ســوگوارى شــهادت حضرت

 اباعبدا... الحسین(ع)که همزمان با شروع سال تحصیلى 
جدید در اول مهر مى باشــد، به منظور فراهم ســازى 
شــرایط مناســب و ایمن براى برگزارى مراسم هاى 
عزادارى ایــن مــاه و همچنین آغاز ســال تحصیلى 

جدیــد ، شــهردارى هــاى از طریــق ســازمان ها 
و واحدهــاى آتش نشــانى، ضمن همکارى با ســایر 
دســتگاه ها و نهادهاى ذى ربــط و ارائه آموزش هاى 
مقدماتى ایمنى و آتش نشــانى به متصدیان مربوطه، 
تمهیدات الزم را براى نظارت بر ایمنى مساجد و اماکن 
مذهبــى انجــام داده و بــا توجه بــه حضــور انبوه 
شــهروندان در مراسم عزادارى، اســتقرار اکیپ هاى
آتــش نشــانى در فضاهاى پیــش بینى شــده براى
 برگــزارى مراســم هــا ازجمله مراســم تاســوعا و
عاشــوراى حســینى بصورت جــدى مدنظــر قرار

 گیرد.

تأکید بر رعایت
توصیه هاى ایمنى  در محرم

نطنز به استقبال ماه 
محرم رفت 

اطالعیه شهردارى هرند براى 
مالکان کامیون ها و مینى بوس ها 
 شهردارى هرند براى مالکان کامیون هاى کمپرسى  

و مینى بوس ها اطالعیه اى صادر کرد.
بر اساس این اطالعیه، مالکان کامیون هاى کمپرسى 
سبک وســنگین، مینى بوس ها و وانت هاى نیسان 
گازوئیل سوز که درســامانه  ناوگان حمل ونقل بار 
و مسافر شــهردارى هرند ثبت نام کرده اند، هرچه 
سریع تر جهت تکمیل پرونده ودریافت پروانه فعالیت 
خود به دفتر خدمات ارتباطى واقع در خیابان امامزاده 

اسحاق(ع)  جنب بانک ملى مراجعه نمایند.

ارائه مشکالت شهردارى آران 
در سازمان ملى زمین و مسکن

  مدیر اداره راه و شهرسازى شهرستان آران و بیدگل 
گفت: با هماهنگى هاى دفتر نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شوراى اسالمى، مشکالت 
شهردارى آران و بیدگل با تشکیل جلسه در سازمان 

ملى زمین و مسکن پیگیرى شد.
مجتبى آراســته اظهار داشــت: در این جلسه که در 
دفتر مدیر کل امــور امالك ســازمان ملى زمین و 
مسکن وزارت راه و شهرسازى ایران تشکیل گردید، 
مشکالت اراضى شــهرك ولى عصر(عج)، شهرك 
صنعتى هالل، اراضى مســتوفى، شهرك صباحى 
بیدگلى و بســیارى از موارد مختلف در حوزه امالك 
این شهرســتان به دقت بررســى و تصمیمات الزم 
اتخاذ گردید که آبادانى و رشد منطقه را در حوزه هاى 

مختلف شهرى به ارمغان خواهد آورد.

شهرداران تیران و عسگران 
معرفى شدند

شهرداران تیران و عسگران معرفى شدند. فرماندار 
تیران و کــرون در آییــن تودیع و معارفه با اشــاره 
به اینکه مدیریت شــهرى نیازمند بهــره گیرى از 
ظرفیــت هــاى مختلف اســت، اظهارداشــت: با 
بهره گیرى از ظرفیت دانش و تخصص افراد توانمند 
شهر، قادر به اجراى پروژه ها و طرح هاى موثر براى 

هر منطقه خواهیم بود.
على رحمانــى ادامه داد: از نظــرات نخبگان و افراد 
توانمند در حوزه مدیریت شــهرى باید بهره گرفت 
و در چهارچوب قانون نظرات وپیشــنهادها مردم را 

اجرایى کرد.
در این آیین پیمان شکرزاده به عنوان شهردار تیران 

معرفى و از محمدرضا احتشام زاده تجلیل شد.
همچنیــن داوود گودرزى به عنوان شــهردار جدید 
عســگران معرفى و از زحمات حسین على محمدى 

شهردار این شهرتجلیل شد.

 برگزارى همایش کارگزاران 
محرم در زاینده رود

  به منظور هماهنگى و پیشــگیرى از آســیب هاى 
دســته هاى عزادارى، همایش کارگزاران محرم در 

فرهنگسراى شهردارى زاینده رود برگزار شد.
در این مراســم ضمن تبیین ضــرورت هماهنگى 
بین کارگزاران ســوگوارى در شــهر زاینــده رود، 
پیشــگیرى از آســیب هاى مجالس عزادارى مورد 
تأکید قرار گرفت .ســخنرانان این مراســم حجت 
االسالم و المســلمین صفر زاده تهرانى امام جمعه 
شهر زاینده رود، سرهنگ افشــارى فرمانده نیروى 
انتظامى شهرســتان لنجــان و حجت االســالم 
والمســلمین صائبى رئیس اداره تبلیغات اســالمى 

شهرستان بودند.

خرید بیس
توسط شهردارى میمه 

 شهردارى میمه اعالم کرد در نظر دارد به استناد مجوز 
شوراى اسالمى شهرمیمه نسبت به خرید بیس  جهت 
عملیات زیرسازى ادامه بلوار ولیعصر(عج) شهر میمه 
به طرف زیاد آباد از محل اعتبارات عمرانى سـال 96 
این شـهردارى و از طریق اسـتعالم و برابـر مقررات 

اقدام نماید.

روى خط

رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه گفت: شهردار این 
شهر بر اساس معیارها و مالك هاى تخصصى، علمى و 
مطابق با استانداردهاى کالنشهرهایى همچون اصفهان 

و تهران انتخاب شد.
سجاد خالوزاده در مراسم تکریم و معارفه شهردار مبارکه 
اظهارداشت: 18 شاخص مهم از جمله مدرك تحصیلى، 
ســابقه کار، تعهد به حضور در شــهر، کمیت و کیفیت 
برنامه ها در رابطه با منابع انسانى و داشتن برنامه در رابطه 
با مسائل اقتصادى و درآمدزایى پایدار براى انتخاب شهردار 
مبارکه، مشخص و براى هر شاخص هم امتیاز خاصى در 

نظر گرفته شد.
وى افزود: برنامه مناسب براى جذب سرمایه گذاران، وجود 
برنامه براى تعامل موثر با استان و صنایع منطقه، ارتباط و 
تعامل با اعضاى شوراى شهر، سکونت و حضور مداوم در 
شهر، مدیریت در شرایط بحرانى، بومى گرایى در معاونت ها 
و مدیریت ها و داشتن برنامه در خصوص مسائل فرهنگى، 
اجتماعى، عمرانى، بهداشت و سالمت، آموزش و پرورش، 
ورزشى و حمل و نقل و ترافیک از دیگر مالك ها و شاخص 
هاى مد نظر شوراى شهر مبارکه براى انتخاب شهردار بود.

خالوزاده با بیان اینکه درحدود 30 جلسه سه تا چهار ساعته 
و معادل 100 ساعت جلسه براى انتخاب شهردار مبارکه 
برگزار شد، اظهار داشت: در نهایت «سید محسن هاشمى» 

با بیشترین امتیاز به عنوان شهردار مبارکه انتخاب شد.
وى بااشاره به رئوس انتظارات شوراى اسالمى شهر مبارکه 
از شهردار این شــهر گفت: تکریم و احترام شهروندان و 
ارباب رجوع، انضباط و شــفافیت مالــى، صرفه جویى در 
منابع، محرومیت زدایى از محالت محروم مبارکه، شایسته 
ساالرى و رعایت ضوابط و مقررات و توزیع عادالنه بودجه 
در نقاط مختلف شــهر و محالت، از مهمترین انتظارات 
اعضاى شوراى اسالمى از شهردار و کارکنان شهردارى 

مبارکه است.

***
شهردار سابق شــهر مبارکه نیز گفت: مردم این شهر در 
زمان اجراى پروژه هاى عمرانى با مســائل و مشکالت 
زیادى مواجه شدند، اما هیچگونه گله و شکایتى نداشتند و 

خم به ابرو نیاوردند .
محمد شرفا  با بیان اینکه شهروندان همیشه به شهردارى 

مبارکه کمک کــرده اند، افزود: در دوره چهارم شــوراى 
اســالمى شــهر، کارها و پروژه هاى خوبى با همدلى و 

همراهى مردم و مسئوالن شهرستان مبارکه انجام شد.
وى با قدردانى از اعضاى شــوراى اسالمى شهر مبارکه 
در دوره چهارم گفت: همه اعضاى شــوراى شهر در تمام 
مراحل همکارى کاملى با شهردارى داشتند البته اختالف 

نظرهایى هم در برخى موارد و کارها وجود داشت . 
***

شــهردار جدید مبارکه هم در این مراسم گفت: رعایت 
عدالت و نگاه به همه محالت و مناطق محروم شــهر در 

اولویت و دستور کار شهردارى مبارکه قرار دارد.
محسن هاشمى گفت: در این دوره در راه خدمت به مردم و 

شهروندان و رعایت عدالت تالش بیشترى خواهیم کرد و 
قانون را به عنوان فصل الخطاب همه امور قرار مى دهیم.

وى افزود: شهردارى مبارکه در این دوره با شفافیت مالى 
در همه فعالیت ها انجام وظیفه خواهد کرد. 

در این مراسم از زحمات محمد شرفا، شهردار سابق مبارکه 
تجلیل و سید محسن هاشمى به عنوان شهردار جدید این 

شهر معرفى شد.

شهردار جدید مبارکه:

 نگاه عادالنه به همه محالت مبارکه 
در دستـور کار شهردارى قرار دارد

 روابط عمومى شهردارى وزوان از تکمیل بیش از 9 
پروژه عمرانى و خدماتى شهردارى وزوان با اعتبارى 
بالغ بر مجموع بیش از 20 میلیارد ریال جهت بهره 
بردارى در شــهریور ماه 96 خبر داد. بر اســاس این 
گزارش، پروژه مجتمع خدماتى ادارى شــهردارى 

وزوان 
با زیربناى 468  مترمربع و با اعتبار دو  میلیارد و 400 
میلیون ریال از جمله این پروژه ها اســت. همچنین 
پروژه قطعه دوم کمپینگ گردشگرى شهر وزوان با 
مساحت پنج هزار مترمربع و با اعتبار دو میلیارد ریال، 
پروژه دفتر پایش قنات جهانى شهر وزوان با زیر بناى  
190 مترمربع و با اعتبــار یک میلیارد و600 میلیون 

ریال، پروژه مجتمع خدماتى رفاهى مسجدالرضا(ع) 
شهر وزوان با زیر بناى  800 مترمربع و اعتبار شش 

میلیارد ریاالز دیگر پروژه ها مى باشد.
بر اســاس اعالم این شهردارى،پیشرفت فیزیکى 
60 درصــدى احیا حمــام تاریخى شــهر وزوان با 
مشــارکت میراث فرهنگى اســتان و شهرستان و 
شــهردارى وزوان بازیربناى 400 متر مربع و پروژه 
احیاى مجتمع حضرت ولیعصر (عج)  شهر وزوان و 
پروژه اجراى دسترســى زیر گذر اصفهان به وزوان 
واجراى روکش آسفالت بلوار کندروى کمپینگ شرقى 
ترانزیت شــهر وزوان از دیگر پروژه هاى این شهر

 است.

عدالت و نگاه 
به همه محالت 
و مناطق محروم 
شهر در دستور 
کار شهردارى 

مبارکه قرار دارد 
و در این دوره، 

شفافیت مالى در 
همه فعالیت ها 
وجود دارد

تکمیل چندین پروژه در وزوان

معاون عمران و توســعه امور شــهرى و روستایى 
وزارت کشــور گفت: تا کنون حکم 12 شــهردار 
منتخب پنجمین دوره شــوراهاى اسالمى شهر از 
جمله شــهرداران نجف آباد و خمینى شهر از سوى 

وزیر کشور صادر شده است.
هوشــنگ خندان دل با اشــاره به اینکه حکم 12 
شــهردار از ســوى وزیر کشر صادر شــد، اظهار 
داشــت: وزیر کشــور طى چند روز اخیــر، احکام 
شهرداران خمینى شــهر (على اصغر حاج حیدرى 

و نجف آباد (مسعود منتظرى نجف آبادى) را صادر 
کرد.

بر اســاس تبصره 3 ماده 80 قانون تشــکیالت، 
وظایف و انتخاب شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب 
شهرداران، نصب شهرداران در شهرهاى با جمعیت 
بیشتر از 200   هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد 
شوراى شهر و حکم وزیر کشــور و در سایر شهرها 
به پیشنهاد شوراى شــهر و حکم استاندار صورت 

مى گیرد.

رئیس شوراى اسالمى شهر فالورجان گفت: پس 
از رأى گیرى، به اتفاق آرا«محمدجواد نصرى» رأى 
مثبت آوردو به صورت رسمى از سوى شوراى شهر 
به عنوان شهردار فالورجان به استاندارى معرفى شد.
علیرضــا کیانــى اظهارداشــت: نهایتــًا از میان 
چهار گزینه نهایى، سرپرســت فعلى شــهردارى 

فالورجان بــه  عنوان شــهردار فالورجان انتخاب
 شد.

گفتنى است؛ محمدجواد نصرى پیش  از این نیز در 
آغاز دوره چهارم شوراى اسالمى شهر فالورجان به 
مدت سه  ماه سرپرستى شهردارى فالورجان را بر 

عهده داشت.

«نصرى» شهردار فالورجان شد

صدور حکم شهرداران 
خمینى شهر و نجف آباد از سوى وزیر کشور

معاون وزیر کشور خبر داد؛

سرپرســت ســازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانى 
شــهردارى کاشــان گفت: ازمهرماه امسال نخستین 
سامانه تاکسى اینترنتى با نام«سى تاك»در کاشان راه 

اندازى مى شود.
محســن عرفان اظهار داشــت: اســتفاده صحیح از 
تکنولوژى در راســتاى ایمنى و آســایش مسافران از 
مهمترین اهداف راه اندازى ســامانه تاکسى اینترنتى 

«سى تاك» است.
وى افزود: شــهروندان مى توانند تقاضاى سفر درون 
شهرى خود را در ســریع ترین زمان به صورت آنالین 
به راننده اطالع داده و با اطمینان و آسایش و امنیت به 

مقصد برسند.
سرپرســت ســازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانى 
شهردارى کاشان ادامه داد: در این ماه، نخستین سامانه 
تاکسى اینترنتى با نام«سى تاك»در کاشان راه اندازى 

مى شود.
عرفان تاکید کرد: سازمان تاکسیرانى شهردارى کاشان 
تنها ارگانى است که مجوز راه اندازى تاکسى اینترنتى را 
دارد و هیچ شرکت دیگرى نمى تواند اقدام به راه اندازى 

چنین سامانه اى کند. 

رئیس شوراى اسالمى شهر گلپایگان گفت: هیئت هاى 
مذهبى باید سنگر مقابله با نفوذ دشمن باشند. 

احمد افتخارى اظهار داشــت: هیئت هاى مذهبى باید 

مرکز عاطفه و محبت و آرمان گرایى باشند و به صورت 
خود جوش و مردمى و در جهــت کمک به افراد ضعیف 

نذورات را توزیع کنند.
سامانه تاکسى اینترنتى 

در کاشان 
راه اندازى مى شود

هیئت هاى مذهبى،  سنگر مقابله با نفوذ دشمن باشند

حمیدر رضا فدایى، سرپرست معاونت اجرایى و خدمات 
شهردارى و مدیر عامل ســازمان پارکها و فضاى سبز 
شهردارى شاهین شهر گفت : مهمترین محور فعالیت 
این سازمان، توسعه منابع آبى است و اساس و ماندگارى 
فضاى سبز بر آب استوار اســت که با توجه به شدت کم 
آبى سال هاى اخیر، در مدت چهار سال گذشته مدیریت 
اســتفاده صحیح منابع آبى موجود ، اولویت اصلى این 

سازمان بوده است.
وى با اشاره به اهمیت فضاى سبز در کاهش آلودگى هوا 
گفت: شاهین شهر به دلیل کم آبى و اقلیم خاص، اولین 
شهر در کشور است که با استفاده از طرح مطالعاتى پساب 
فاضالب و آب چاه و رعایت پارامترهاى بهداشتى، 305 

هکتار فضاى سبز شهر را آبیارى مى کند.
فدایى گفت : مساحت فضاى ســبز در شاهین شهر در 
حدود 320 هکتار است و سرانه کمتر از 30 متر مربع یعنى 
تأمین نشدن سرانه الزم براى شــهروندان؛ که در حال 
حاضر این میزان براى هر شــهروند در شاهین شهر  در 
حدود 18/5متر مربع است که بر اساس برنامه ریزى هاى 

انجام شده مبتنى بر تحقیقات و مطالعات، در صورتى که 
تعداد صنایع اطراف شاهین شهر افزایش پیدا نکند، با این 
میزان آب موجود مى توان سرانه هر شهروند را به 30 متر 

مربع افزایش داد
وى با خبر دادن از توســعه 90 هکتارى فضاى سبز این 
شــهر افزود : 40 هکتار آن در مدت دو ســال گذشته 
ایجاد شده اســت  و در حال حاضر قریب به 185 هزار 
اصله انواع درخت در شاهین شهر وجود دارد که با توجه 
به وجود آفت بدون عــالج «چوب خوار نــارون» که 
باعث شکسته شــدن درختان مى شــود، واحد حفظ و 
نگهدارى و توسعه فضاى سبز در تالش براى جایگزین 
کردن درختان ســازگار و مقاوم تر با اقلیم شاهین شهر

 است.
وى ادامه داد : مهمترین و اصلى ترین رویکرد سازمان 
پارك ها و فضاى سبز، توجه به مسائل زیست محیطى 
مى باشد و محیط زیست تحت تأثیر مسائل جانبى زیادى 
قرار دارد اما اصلى ترین آنها، جلوگیرى از فشــار بر آب 

موجود در سفره هاى زیرزمینى است.

استفاده صحیح از منابع آبى موجود 
 اولویت سازمان پارکها و فضاى سبز شاهین شهر
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 اصحاب و یاران حضرت محمد (ص) که حافظان اسرار او مى 
باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان خدا 
و رسول او نبودم، بلکه با جان خود پیامبر (ص) را یارى کردم. 
در جاهایى که شجاعان قدم هایشان مى لرزیدو فرار مى کردند، 

آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
موال على (ع)

شوراي اسالمی شــهر خورزوق با حضور احتشام زاده شــهردار جدید، از حجازى 
شهردار دوره قبل ومعاونان وى تقدیر و تشکر کردند. در خالل این مراسم، با توجه 
به خداحافظی حجت االسالم والمسلمین کتابچی از امامت جمعه شهر خورزوق، از 

تالش هاي وى نیز تقدیر شد.

ابراهیم روح اللهى، رئیس مرکز فنى و حرفه اى شهرستان نطنز با شهردار نطنز، دیدار 
و بر همکارى دوجانبه تأکید کردند.

رئیس مرکز فنى و حرفه اى شهرستان نطنز به تشــریح فعالیتهاى آموزشى مرکز 
فنى و حرفه اى نطنز پرداخت و آمادگى این مجموعه را براى همکارى هاى بیشتر 

با شهردارى اعالم کرد.
 على پیراینده، شهردار نطنز نیز با اعالم اینکه همکارى دو مجموعه مى تواند نتایج 
مثبت و مهمى در بخش هاى عمرانى را به همراه داشته باشد، خواستار ارتباط بیشتر 

و گسترده تر فیمابین شد.

اعضاى شوراى اسالمى شهر سفید شهر با مدیران مدارس این شهر دیدار کردند. به 
گزارش روابط عمومى شسهردارى سفید شهر، در آستانه آغاز سال تحصیلى جدید  و به 
دعوت کارگروه آموزش شوراى اسالمى شهر سفید شهر ، جلسه اى پیرامون بررسى 
مشکالت آموزشى و پرورشى مدارس این شــهر در محل این شهردارى با حضور 

اعضاى شوراى اسالمى شهر و تعدادى از مدیران مدارس برگزار شد. 

شهردار رضوانشهر در سمت خود ابقا شــد. حجت ا... کارگران در سمت شهردارى 
رضوانشهرابقا شد.

با حکم اســتاندار اصفهان، سیدعلى مرتضوى چهار ســال دیگر در سمت شهردار 
منظریه ابقا شد.

اعضاى شوراى اسالمى شهر سفید شهر با مدیران مدارس این شهر دیدار کردند. به 
گزارش روابط عمومى شسهردارى سفید شهر، در آستانه آغاز سال تحصیلى جدید  و به 
دعوت کارگروه آموزش شوراى اسالمى شهر سفید شهر ، جلسه اى پیرامون بررسى 
مشکالت آموزشى و پرورشى مدارس این شــهر در محل این شهردارى با حضور 

اعضاى شوراى اسالمى شهر و تعدادى از مدیران مدارس برگزار شد. 

 تقدیر از شهردارسابق 
و معاونان شهردارى خورزوق

همکارى بیشتر فنى و حرفه اى و شهردارى  
نطنز

نشست اعضاى شوراى شهر سفید شهر
 با مدیران مدارس

شهردار رضوانشهر ابقا شد

 ابقاى «مرتضوى» به عنوان شهردارمنظریه 

نشست اعضاى شوراى شهر سفید شهر با 
مدیران مدارس

 جواد نصرى، منتخب معرفى شــده توسط شوراى شــهر فالورجان به استاندارى 
اصفهان و سرپرست فعلى شهردارى همزمان با آغاز مهر، از آمادگى کامل شهردارى 

براى بازگشایى مدارس خبر داد.
وى افزود: به مناسبت بازگشایى مدارس کار خط کشى عابرپیاده را با هدف افزایش 
ضریب ایمنى دانش آموزان، تسریع و تسهیل در تردد خودروها و برقرارى نظم و تأمین 

امنیت شهروندان در جلو مدارس در اولویت قرار گرفته است.
وى افزود: وجود خط کشــى محل عبور عابران پیاده در خیابان هاى شــهر بسیار 
ضرورى است و این مهم تاثیر بسزایى در کاهش سوانح و روان سازى ترافیک دارد .

نصرى اضافه کرد: خط کشى خیابان ها، رنگ آمیزى سرعت گیرها، خط کشى عابر 
پیاده و بازسازى تابلوهاى مقابل مدارس، از جمله اقدامات شهردارى فالورجان  در 

آستانه بازگشایى مدارس بود.

آماده سازى معابر فالورجان براى استقبال 
از سال جدید تحصیلى 

مراسم استقبال از ماه محرم با برافراشــته شده پرچم اباعبدا...الحسین(ع) در میدان 
امام رضا(ع)شهر زیار  برگزار و سپس تعویض پرچم گنبد مسجد جامع امام حسین(ع) 

این شهر نیز انجام شد.

نیم نگاهى به  ماده 100 قانون 
شهردارى ها

 مالکین اراضى وامالك واقــع در محدوده خدماتى باید قبل 
از ساخت وســاز، از شهردارى ها پروانه ســاختمان بگیرند و 
شهردارى موظف است از عملیات هاى ساختمانى بدون پروانه 
یا خالف پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر 

محصور جلوگیرى کند.
■■■  

 تبصره1: چنانچه از لحاظ اصول فنى و شــهر ســازى یا 
بهداشتى تخریب ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه باشد، 
شهردارى مى بایســت موضوع را در کمیســیونى مرکب از 
نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگسترى و یکى از اعضاى 
شوراى شهر، مطرح و کمیسیون پس از وصول به ذینفع اعالم 
مى کند که ظرف 10 روز توضیحات خــودرا کتبا ارائه دهد. 
پس از مدت فوق، کمیسیون پرونده را در جلسه اى با حضور 
نماینده شهردارى بدون حق راى مطرح مى کند و چنانچه راى 
به تخریب صادر گردد (قسمتى از بنا یا کل آن ) مهلت دو ماهه 
ارائه مى شود و شهردارى موظف است راى را به مالک، ابالغ 
وچنانچه مالک در مدت تعیین شده اقدام ننماید، شهردارى 
رأسا اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجراى 

وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
■■■  

 تبصره 2 : در صورتى که اضافات بر خــالف مفاد پروانه 
ساختمانى در قسمت مســکونى باشد و تخریب آن ضرورت 
نداشته باشد، راى به جریمه از یک دوم ارزش معامالتى تا سه 
برابر براى هر متر مربع صادر مى شود و چنانچه ذینفع جریمه 
را پرداخت نکند، شهردارى مکلف است پرنده را به کمیسیون 
ارجاع و تقاضاى تخریب کند و کمیســیون نیز راى مذکور را 

صادر نماید .
■■■  

 تبصره3 : اضافات تجارى خالف مفاد پروانه ســاختمانى 
از دو برابر تا چهار برابر ارزش معامالتى به ازاى هر متر مربع 

راى جریمه صادر مى گردد و چنانچه مالک از پرداخت جریمه 
خوددارى نماید، طبق بند آخر ماده 2 عمل مى شود .

■■■  
 تبصره 4 : در خصوص بناى بدون اخذ مجوز از شهردارى، 
در صورتى که اصول فنى شهر سازى و بهداشتى رعایت شده 
باشد، در خصوص مسکونى معادل ارزش معامالتى ساختمان 
و در خصوص تجارى، معادل ارزش ســرقفلى ساختمان در 
صورتى که ساختمان ارزش دریافت سرقفلى را داشته باشد، 
هر کدام که مبلغ آن بیشتر است را شهردارى مى تواند از ذینفع 

دریافت کند.
■■■  

 تبصره 5 : در خصوص عــدم احداث پارکینگ یا غیر قابل 
استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن، کمیسیون مى تواند 
از یک برابر تا دو برابر ارزش معامالتى براى هر متر مربع (به 

متراژ25 متر) جریمه نماید .
■■■  

 تبصره 6 : مالکین نباید تجاوز به معبــر عمومى نمایید و 
شهردارى مکلف اســت اگر چنین اتفاقى افتاد، از ادامه کار 

جلوگیرى و پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع نماید . 
■■■  

 تبصره7 : مهندسین ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز 
هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نماید(تبصره یک ماده 
100) شهردارى مکلف اســت موضوع را به نظام معمارى و 

ساختمان جهت طرح در شوراى انتظامى معرفى نماید .
■■■  

 تبصره 8 : دفاتر اسناد رسمى مى بایست گواهى پایان کار 
یا عدم خالف براى ساختمان هاى ناتمام را مالحظه و در سند 

قید نمایند .
■■■  

 تبصره 9 : ســاختمان هایى که پروانه ساختمانى آنها قبل 

از تاریخ تصویب نقش جامع شهر صادر شده است، از شمول 
تبصره یک ماده 100 معاف مى باشند .

 تبصره10 : در خصوص آراى ماده 100کمیسیون ماده 100، 
هر گاه شهردارى یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ ظرف 
10روز نسبت به آن راى اعتراض کند، مرجع رسیدگى به آن 
کمیسیون ماده 100 دیگرى خواهد بود که اعضاى آن غیر از 

افراد قبلى مى باشد و راى این کمیسیون قطعى است .

 

در آستانه ماه مهر و فصل بازگشایى مدارس، آماده سازى 
شهر خالدآباد براى استقبال از این ماه در قالب طرح استقبال 
از ماه مهر انجام شد. همچنین باتوجه به همزمانی بازگشایی 
مدارس با شــروع ایام عزاداري سید و ســاالر شهیدان، 
فضاسازي محیط شهري با هماهنگی و همکاري هیئات 

مذهبی در دستور کار شهرداري خالد آباد قرار گرفت.
بر اســاس گزارش روابط عمومى شهردارى خالدآباد، اهم 
اقدامات انجام شــده در این طرح عبارتند از: رنگ آمیزى 
سرعت گیرها و خطوط عابر پیاده، اصالح عالئم ترافیکى 
و المان ها ، نظافت معابر ســطح شــهر به خصوص معابر 
منتهى به مدارس و مســاجد و تکایا، ایمن ســازى معابر 
منتهى به مدارس و مساجد و تکایاي سطح شهر با نصب 
عالئــم ترافیکى و اصــالح عالئم موجــود، جمع آورى

 نخاله هاى ساختمانى موجود در معابر منتهى به مدارس 
و تکایا و پاکسازى آنها، بهسازى فضاى سبز سطح شهر، 
هماهنگى و همــکارى با مدیران مــدارس درجهت رفع 
مشکالت موجود مدارس و درنهایت آماده سازى فضایى 
مناسب براى شروع سال تحصیلى دانش آموزان، هماهنگی 

با مســئولین هیئات مذهبی و تکایا و حسینیه ها درجهت 
ایمن ســازي و پیش بینی تمهیــدات امنیتی الزم جهت 
پیشــگیري از حوادث احتمالی در ایام عزاداري، نظارت بر 
برپایی ایســتگاه ها و خیمه گاه هاي پذیرایی از عزاداران، 

ســیاه پوش نمودن فضاي شــهر و نصب بنر و پالکارد با 
مضامین محرم و ماه مهر و دفاع مقدس و برگزاري جلسات 
هماهنگی و برنامه ریزي جهت برگزاري مراسم مذهبی در 

ایام محرم و صفر.

آماده سازي  خالدآباد براي بازگشایی مدارس و مراسم عزاداري

مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانى کاشان و 
حومــه از آمادگى کامل این ســازمان براى 
خدمت رسانى درآستانه سال تحصیلى جدید 

خبرداد. 
مجتبى ولى پناه ضمن تبریک بازگشــایى 
مدارس به دانــش آموزان، دانشــجویان، 
معلمان و اســاتید، از آمادگى کامل ناوگان 
سازمان اتوبوسرانى کاشان براى استقبال از 

ماه مهرخبر داد.
وى با اشاره به افزایش بیش از 40 درصدى 
سفرهاى درون شهرى با اتوبوس در ابتداى 
بازگشایى مدارس افزود: همه واحدهاى این 
ســازمان تمهیدات الزم از قبیــل برگزارى
 کارگاه هــاى آموزشــى جهــت ناوبران، 
تجهیــز مراکــز فروش و شــارژ کاشــان 
کارت، آمــاده ســازى نــاوگان اتوبوس، 
برگزارى کمیته هاى برنامــه ریزى و غیره 
را در نظر گرفتــه و با حداکثر تــوان آماده 
تسهیل در ســرویس دهى به شــهروندان 

هستند.
مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانى کاشان 
و حومه ادامــه داد: شــهروندان از پرداخت 
وجــه نقد بــه عنــوان کرایــه در اتوبوس 
خــوددارى کــرده و قبل از ســوار شــدن 
اتوبوس از شــارژ کاشان کارت خود مطمئن 
گردیــده و ســپس از اتوبــوس اســتفاده 

کنند.

افزایش40درصدى سفرهاى درون 
شهرى در کاشان 

تکمیل مرکز معاینه فنى خودروهاى 
سنگین نیمه مهرماه 

بررسى مشکالت ناوگان 
حمل و نقل اردستان

 در صورتى 
که اضافات بر 

خالف مفاد پروانه 
ساختمانى در 

قسمت مسکونى 
باشد و تخریب آن 

ضرورت نداشته 
باشد، راى به 

جریمه از یک دوم 
ارزش معامالتى تا 
سه برابر براى هر 
متر مربع صادر 

مى شود

 مراسم استقبال از ماه محرم در شهر زیار

جلسه بررسى مسائل و مشــکالت ناوگان 
حمل و نقل درون شــهرى شــهر اردستان 

برگزار شد.
شــهردارى اردســتان اقدام بــه برگزارى 
جلسه بررسى مســائل و مشکالت شاغلین 
در مجموعــه ناوگان حمــل و نقل عمومى 
درون شهرى شهر اردســتان بمنظور تبادل 
نظر و همچنین رســیدگى به امور رانندگان 

کرد .

مدیرعامــل ســازمان عمران شــهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه احداث مرکز معاینه 
فنى خودروهاى ســنگین تاکنون 98 درصد 
پیشرفت داشته است، گفت: عملیات اجرایى 
این مرکز در نیمــه اول مهرماه تکمیل مى 

شود.
سعید کورنگ بهشــتى اظهارداشت: احداث 
مرکز مکانیزه معاینه فنى خودروهاى سنگین 
به مساحت شــش هزار مترمربع در بزرگراه 
آزادگان جنب ســازمان تاکسیرانى در دست 

اجراست.
وى با اشــاره به اینکه این پــروژه تاکنون 
98 درصــد پیشــرفت داشــته اســت، 
افزود: عملیــات احداث مرکــز معاینه فنى 
خودروهاى سنگین با اعتبارى بیش از یک 
میلیارد تومان در نیمــه اول مهرماه به پایان

 مى رسد.
مدیرعامــل ســازمان عمران شــهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه تجهیزات این پروژه 
نصب و اکنون محوطه ســازى آن در حال 
تکمیل است، عنوان کرد: مرکز معاینه فنى 
خودروهاى ســنیگن داراى محوطه سازى، 
ساختمان ادارى، ســالن معاینه خودروهاى 
سنگین، پارکینگ خودروها و محل استراحت 

راننده هاست.

ست
نى ا

 تزئی
س

عک




