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آغاز کار رسمى شهردار اصفهان از هفته جارى 
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کشف نیم کیلو هروئین 
از معده یک قاچاقچى 

در لنجان

تفریح شیوخ عرب با 
پرندگان ایرانى

پیکر شهید حججى
 امــروز در تهران 
تشییع مى شود

ساخت مجموعه   
شهید نیلفروش زاده در 
منطقه جوى آباد قدیم

16

دفاع از فلسطین و نجات آن
 وظیفه قطعى امت اسالمى است

وقتى شهرها زنانه اداره مى شوندوقتى شهرها زنانه اداره مى شوند
نگاهى به حضور زنان در شوراها و شهردارى هاى استان هاى مختلفنگاهى به حضور زنان در شوراها و شهردارى هاى استان هاى مختلف

2

رهبر انقالب در پیامى به حجاج بیت ا... الحرام:

جهان نما

در زمان الزم 
ضربات مهلکی به 
تروریست ها 
زده خواهد شد

2

وزیر اطالعات با بیان اینکه با شلوغ بازي کاري انجام 
نمی شود، عنوان کرد: با تدبیر و مدیریت 

کار است که می توان اقدامات مفیدي 
انجام داد، در چهار سال گذشته موانع 

گسترده اي از پیش روي کشور برداشته 
شد و البته کار سختی بود اما دولت 

یازدهم توانست این مهم را 
به سرانجام برساند.

مدیر کل راه و شهرسازي استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان به لحاظ قرارگیري در مسیر کریدور 

شمال به جنوب و شرق به غرب کشور از 
باالترین حجم بار ترافیکی در 11 هزار و 

500 کیلومتر راه برخوردار است.
حجت ا... غالمی اظهار داشت: 

متأسفانه در این زمینه به 
حجم بار ترافیکی...

5

اصفهان از 
باالترین حجم 
بار ترافیکی 
برخوردار 
است

 سابقه چند سال حضور در فوتبال اصفهان و سپاهان مى توانست 
بهانه اى براى گفتگوى ما باشد. گلرى که در دوره دوم حضورش 

در جمع زردپوشان بسیار در اصفهان محبوب بود و البته با 
حضورش در استقالل همه عشق به او تبدیل به تنفر شد، 

به گونه اى که هر بار براى دیدار با سپاهان به اصفهان مى آمد 
حاشیه هاى فراوانى به وجود مى آمد و تماشاگران حاضر در 

ورزشگاه با اسکناس از او استقبال مى کردند!
سخن از سید مهدى رحمتى است. یکى از بهترین دروازه بانان 

تاریخ فوتبال ایران که این بار سوژه یک گفتگوى اختصاصى 
با گروه ورزشى نصف جهان شد.

وزارت کشور بعد از ارسال نظر اعضاى شورا براى انتخاب شهردار، باید ظرف 10 روز حکم شهردار را صادر کند

    D850D850  دوربین نیکون  دوربین نیکون
با قیمت 33003300 دالر معرفى شد  دالر معرفى شد 

گفتگوى نصف جهان با سید مهدى رحمتى

سپاهان و ذوب آهن نام 
اصفهان را پرآوازه کرده اند
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انهان مى توانست  ت هانمى توانستا
شه دوم حضورش هدومحضو

بد و البته با ب او ت ال
شتنفر شد،  تنفرشد،ف

دفهان مى آمد  آ ىفهان ن ه
ن حاضر در اضن حاضر در 

نین دروازه بانان  ب ز رو انانین ازه ند
ىاختصاصىى اختصاصى 

ىى

نامنان نام  من ن
اندکرده اند ده اندک رکرده
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وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى با اشاره به اینکه خود را 
فرزند حوزه هاى علمیه مى دانم، براى استفاده از ظرفیت 
حوزه هاى علمیه در حوزه هاى مختلف فرهنگى اعالم 

آمادگى کرد.
سید عباس صالحى در دیدار با آیت ا... مکارم شیرازى 
از مراجع تقلید خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى فرصتى باشد براى خدمت بیشتر به فرهنگ و 
اسالم و شیعه و معارف اهل بیت(ع)،خودم را به عنوان 
فرزند حوزه هم از نظر خانوادگى و هم از لحاظ شخصیت 

وجودى، مى دانم.
وى ادامــه داد: از 11 ســالگى وارد فضــاى حــوزه 

علمیه شــدم و تحصیالت دروس ســطح را از ســال 
60 در این حــوزه گذراندم و به صورت پیوســته در قم 
و مشــهد افتخار شــاگردى حوزه امام صــادق (ع) را 

داشتم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى خاطرنشان کرد:به صورت 
طبیعى، مســئولیت در نظام جمهورى اسالمى که نگاه 
آن خدمت به دین و جامعه اســت، بسیار سنگین است 
ولى مســئولیت در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
ســنگینى مضاعف دارد و انسان این حس را دارد که در 
خط صراط حرکت مى کند و  باید مراقب بود لغزشــى

 ایجاد نشود.

وزیر اطالعات با بیان اینکه با شــلوغ بازي کاري انجام 
نمی شــود، عنوان کرد: با تدبیر و مدیریت کار اســت که 
می توان اقدامات مفیدي انجام داد، در چهار سال گذشته 
موانع گسترده اي از پیش روي کشور برداشته شد و البته 
کار ســختی بود اما دولت یازدهم توانست این مهم را به 

سرانجام برساند.
حجت االسالم والمسلمین ســید محمود علوي تصریح 
کرد: امیدواریم کشــور همچنان در مسیر پیشرفت قرار 
بگیرد و همچنان عزتمند و مقتدر به سوي اهداف خود پیش 
رود، که البته این مهم الزمــه اي دارد که در ابتدا وحدت، 
تعاون و دست به دست هم دادن اســت و البته انتقاد هم 

خوب است؛ انتقاد در کنار بیان محسنات است که می تواند 
مؤثر واقع شود.

وزیر اطالعات بیان کرد: در عرصه امنیتی به 120 تیم ضربه 
وارد کرده ایم و همچنان نیز با دقت در حال حاضر به دنبال 
وارد کردن ضربه به برخی از این تیم ها هستیم، که اکنون 
اشــراف خوبی بر حرکت هاي جریان هاي تروریستی در 
منطقه داریم و تحرکاتشان کامًال رصد می شود و در زمان 

الزم ضربات مهلکی به این افراد زده خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین علوي گفت: سر سوزنی بر سر 
پیشرفت، سرمایه گذاري، نوآوري ها، ارتقا و آرامش کشور با 

دشمن مصالحه نخواهیم کرد.

وزیر ارشاد: 
خود را فرزند حوزه مى دانم

در زمان الزم ضربات مهلکی به 
تروریست ها زده خواهد شد

همچنان نجومى مى گیرند!
  جام جم آنالین | نــادر قاضى پــور عضو 
کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت گفت: متأسفانه پس 
از این همه پیگیرى و تذکر و نیز بروز مشکالت همچنان 
شــاهد پرداخت حقوق هاى نجومى به انواع و اشکال 

مختلف به ویژه در شرکت هاى شبه دولتى هستیم. 

پرده کعبه عوض شد
  واحد مرکزى| پنج شــنبه نهم ذى الحجه بر 
اساس رسم هرساله  ، 86 نفر پس از نماز صبح پرده  کعبه 
را تعویض کردند.  پرده جدید کعبه از حریر طبیعى خالص 
دوخته شده است و ارتفاع آن به 14 متر مى رسد. این پرده 
هر سال در روز نهم ذیحجه (روز عرفه) تعویض مى شود. 
همچنین پرده  قدیمى در انبار ویژه  نگهدارى خواهد شد.

امام موسى صدر زنده است
«نبیه برى»، رئیس پارلمان لبنان در    تابناك |
مراسم سى و نهمین ســالگرد ربوده شدن امام موسى 
صدر گفت: امام موســى صدر و همراهانش هنوز زنده 
هستند و باید آزاد شــوند. برى  از مسئوالن مربوطه در 
لبنان و لیبى و نیز از سازمان هاى بین المللى و اتحادیه 
عرب خواست تا موضوع امام موسى صدر را مورد اهتمام 

و پیگیرى قرار دهند. 

پست عجیب 
عضو شوراى شهر تهران

  تابناك | منتخبان دوره پنجم شوراى اسالمى 
شهر تهران از همین ابتدا با حواشى متعددى روبه رو بودند 
که مورد توجه رسانه ها و کاربران فضاى مجازى قرار 
گرفته است.در تازه ترین حاشیه، زهرا نژاد بهرام عضو 
زن شوراى شهر در صفحه اینســتاگرام خود با انتشار 
عکس پسرش نوشت: «پسر گلم بزرگ مى شه دور از 
ما. آرمین ما کاناداست.» پست عجیب این عضو شوراى 
شهر با واکنش کاربران فضاى مجازى همراه بود و آن 
را به نوعى فخر فروشى دانسته و نظرات جالب و کنایه 
آمیزى را در جواب نژاد بهرام نوشته اند. پس از واکنش 
کاربران این عضو شوراى شهر با حذف پیام ها، امکان 

پیام دادن را نیز بست.

وقتى«باربى» 
به دیدن سیل مى رود!

  آفتاب  نیوز| «مالنیا ترامپ» بانوى اول آمریکا 
به دلیل طرز لباس پوشــیدنش براى بازدید از منطقه 
سیل زده تگزاس سوژه رسانه هاى اجتماعى شده است. 
این مدل سابق، همواره در مراسم مختلف لباس هاى 
خاصى به تن مى کند و این بار هم که با همسرش براى 
بازدید از تگزاس همراه شد، از این قضیه مستثنى نبود. 
پاشنه هاى بلند کفش او که مناســب بازدید از مناطق 
سیل زده نیست، توجه رســانه ها را به خود جلب کرد. 
«ماریا دل روسو» یک نویسنده آمریکا در توییتى نوشت: 
«مالنیا همچون "باربى" بود که براى تماشــاى سیل 
مى رود!» «براد ووالك» تهیــه کننده تلویزیونى هم  
با لحن تمســخر آمیزى نوشــت: «کمک در راه است 
تگزاس! نگران نباشید! مالنیا لباس ویژه طوفان خود 

را به تن کرده است.»
اما او طى پرواز لباس هایــش را تغییر داد و لباس هاى 

مناسب ترى به تن کرد.

ژاپن 
منتظر نابودي خودش باشد!

   آریا | «شینزو آبه»، نخســت وزیر ژاپن اقدام 
کره شمالی به شلیک موشــک از فراز ژاپن را تهدیدي 
بی ســابقه، جدي و خطرناك توصیف کرد و موافقت 
خود را بــا «دونالد ترامــپ»، رئیس جمهــور آمریکا 
براي افزایــش تحریم ها علیه کره شــمالی ابراز کرد. 
خبرگزاري دولتی کره شــمالی هم در بیانیه اي اعالم 
کرد محور نظامی متفقین به تهدیدي جدي براي شبه 
جزیره کره تبدیل شده اســت و ژاپن نیز نمی داند که 
در حقیقت در حال تســریع روند نابودي قریب الوقوع 

خود است.

توئیتر

خبرگزارى «اســپوتنیک» در مصاحبه با یک تحلیلگر 
نظامى به بررسى علل آزمایش دو بمب هسته اى توسط 
آمریکا در صحراى «نوادا» پرداخت و نوشــت: آزمایش 
بمب هاى هســته اى آمریکا در صحراى نــوادا به این 

معناست که این کشور خود را براى جنگ آماده مى کند.
«اولِگ گالزونوف»، تحلیلگر نظامى روس در مصاحبه 
با اسپوتنیک گفت: آمریکا اخیراً دو بمب هسته اى بدون 
مواد منفجره در صحراى نوادا آزمایش کرد که این اقدام 
اگرچه تهدید مستقیمى براى روسیه نیست، ولى مى تواند 
فقط یک دلیل داشته باشد و اینکه واشنگتن خود را براى 

جنگ آماده مى کند.
وى با اشاره به توسعه تسلیحات هسته اى آمریکا ادامه 
داد: دو بمب آزمایش شده از نوع بمب هاى هدایت شونده 
و ارتقا یافته بى 61-12 هستند که قرار است جایگزین 
حدود 200 بمب هدایت شونده بى 61-12 بشوند که در 
حال حاضر آمریکا در اروپا مستقر کرده است. آمریکایى ها 
اعالم کرده اند اســتقرار بمب هاى جدید در اروپا براى 
مقابله با تهدیدات موشــکى احتمالى ایران است. ولى 

باید گفت: روسیه بیشــتر در معرض تهدید این بمب ها 
قرار دارد.

این تحلیلگر روس اظهار داشت: واشنگتن مدعى است 
با آزمایش بمب هاى هســته اى بى 61-12 بدون مواد 
منفجره، خود را در برابر تهدید هاى کره شمالى مصون 
مى کند. ولى آنچه دانش نظامى نشان مى دهد این است 

که آمریکایى ها قرار نیســت از این نوع بمب ها در برابر 
جنگ احتمالى با کره شمالى استفاده کنند. واشنگتن به 
دنبال توسعه سالح جدیدى براى ترساندن کره شمالى 

است.
سازمان ملى امنیت هســته اى در وزارت انرژى آمریکا 
و نیروى هوایى این کشــور در روز هشــتم ماه اوت، دو 
آزمایش کیفى بمِب هدایت شونده بى 61-12 را در نوادا 
به پایان رساندند. آزمایش هاى صورت گرفته، بخشى از 
مجموعه آزمایش هایى است که در طول سه سال آینده 
در راستاى بررسى و تأیید کیفیت بمب بى 61-12 صورت 
خواهد گرفت. نخســتین پرواز براى آزمایش کیفى این 

بمب در ماه مارس صورت گرفت.
بمب هاى بــى 61-12  یکى از عناصر ســه گانه هاى 
هسته اى آمریکا (نسخه ارتقا یافته یک بمب هسته اى 
که اواخر دهه 1960 توسعه یافتند) هستند که با 50 تا 300 
هزار تُن از ماده انفجارى تى.ان.تى، جزو  خطرناك ترین 
سامانه هاى هسته اى آمریکا محسوب مى شوند. وزن این 

بمب ها بین 320 تا 500 کیلو گرم است.

به مناسبت فرارسیدن موســم حج ابراهیمى، حضرت 
آیت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقالب اسالمى پیام مهمى 
خطاب به حجاج بیت ا... الحرام صادر نمودند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى، متن این پیام که 
صبح روز پنج شنبه از سوى حجت االسالم والمسلمین 
قاضى عسکر نماینده  ولى فقیه و سرپرست زائران ایرانى 
در مراسم برائت از مشرکان در صحراى عرفات قرائت شد 

به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
و الحمدهللا ربِّ العالمین و الصاله و الســالم على سیدنا 

محمد خاتم النبیین و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین.
 خداى بزرگ را سپاس مى گویم که امسال نیز سعادت 
حجگزارى را به خیل انبوه مؤمنان از سراسر جهان عطا 
فرمود تا از این سرچشمه  گوارا و فیاض برخوردار شوند 
و در روزها و شب هایى که ســاعات مغتنم و مبارکش، 
همچون اکسیرى معجزه گر مى تواند دل ها را منقلب و 
جان ها را پاکیزه و مزین سازد، در مجاورت خانه  با عظمت 

خداوند و مواقیِت عبادت و خشوع و ذکر و تقّرب باشند.
 حج، عبادتى ُپر رازورمز و بیت شریف، جایگاهى سرشار 
از برکات الهى و مظهر آیات و بّینات حضرت حق متعال 
است. حج مى تواند بنده  مؤمن و اهل خشوع و تدبّر را به 
مقامات معنوى نائل سازد و از او انســانى واال و نورانى 
بســازد؛ همچنان که مى تواند از او عنصرى بابصیرت و 
شــجاع و اهل اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوى 
معنوى و سیاســى و فردى و اجتماعــى در این فریضه  
بى نظیر، بسى برجسته و نمایان است و جامعه  مسلمان، 

امروز به هر دو جنبه بسى نیازمند.
 از سویى، جادوى مادى گرایى، با بهره گیرى از ابزارهاى 
پیشــرفته، در حال اغواگرى و تباه ســازى اســت و از 

سویى سیاست هاى نظام ســلطه در کار فتنه انگیزى و 
آتش افروزى میان مسلمانان و تبدیل کشورهاى اسالمى 
به دوزخ ناامنى و اختالف اســت. حج مى تواند داروى 
شفابخش این هر دو ابتالى عظیم امت اسالمى باشد؛ هم 
دل ها را از زنگارها پاك و به نور تقوا و معرفت منّور سازد، 
و هم چشم ها را بر روى واقعیت هاى تلخ دنیاى اسالم باز 

کند و عزم ها را براى مقابله با آن راسخ و گام ها را استوار 
و دست ها و ذهن ها را آماده به کار کند.

 امروز دنیاى اسالم دچار ناامنى است؛ ناامنى اخالقى و 
معنوى و ناامنى سیاسى. عامل عمده، غفلت ما و هجوم 
بى رحمانه  دشمنان است. ما در برابر هجوم دشمن نابکار 
ــداُء  به وظیفه  دینى و عقلى خود عمل نکردیم؛ هم «اَِشّ

َعلَى الُکّفار» را از یاد بردیم و هم «ُرَحمآُء بَیَنُهم» را. نتیجه 
آن است که دشمن صهیونیست در قلب جغرافیاى جهان 
اسالم در حال فتنه گرى است و ما غافل از وظیفه  قطعِى 
نجات فلسطین، به جنگ داخلى در سوریه و عراق و یمن 
و لیبى و بحرین و مواجهه با تروریســم در افغانستان و 

پاکستان و غیره سرگرمیم.

رؤساى کشورهاى اسالمى و نخبگان سیاسى و دینى 
و فرهنگى در دنیاى اســالم، وظایف سنگین بر دوش 
دارند: وظیفه  ایجاد وحدت و برحذر داشــتن همگان از 
ســتیزه گرى هاى قومى و مذهبى؛ وظیفه  آگاه ســازى 
ملت ها از شــیوه هاى دشــمنى و خیانت اســتکبار و 
صهیونیسم؛ وظیفه  تجهیز همگان براى مقابله با دشمن 
در میدان هــاى گوناگون جنگ نرم و ســخت؛ وظیفه  
متوقف سازى فورى وقایع فاجعه بار در میان کشورهاى 
اســالمى که امروز نمونه هاى تلخ آن همچون حوادث 
یمن، در سراسر جهان مایه  اندوه و اعتراض است؛ وظیفه  
دفاع قاطع از اقلیت هاى تحت ستم مسلمان، همچون 
مظلومان میانمار و غیــره؛ و از همه مهمتر وظیفه  دفاع 
از فلسطین و همکارى و همراهى بى چندوچون با ملتى 
که نزدیک به هفتاد سال است براى کشور غصب شده  

خود مبارزه مى کند.
 اینها وظایف مهمى بر دوش همه  ماست. ملت ها باید 
آن را از دولت هاى خود مطالبــه کنند و نخبگان باید با 
عزم راسخ و نیت خالص در راه تحقق آن بکوشند. این 
کارها مصداق قطعى نصرت دین خداست که بى شک بر 
طبق وعده  الهى، نصرت خدا را به همراه خواهد داشت.  
اینها بخشى از درس هاى حج است و امیدوارم آن را فهم 
و بدان عمل کنیم.  حج مقبول براى همه  شما مسئلت 
مى کنم و یاد شــهیدان منا و مســجدالحرام را گرامى 
مى دارم و علّو درجات آنــان را از خداوند رحیم و کریم 

طلب مى نمایم. 
والّسالم علیکم و رحمه ا...

سّیدعلى خامنه اى    
هفتم شهریور 1396   
هفتم ذى الحجه  1438

   خبر آنالین | همزمان بــا آغاز ثبت نــام براى 
پنجمین دوره شــوراهاى شهر و روســتا، در شبکه هاى 
اجتماعى موجى به راه افتاد که از سهم خواهى زنان در اداره 
شهر خبر مى داد. با شروع رقابت هاى انتخاباتى و روزهاى 
بعد از آن، بعضى از این خواسته ها محقق شد، سهمیه هایى 
به زنان در لیســت ها تعلق گرفت و آنها توانســتند وارد 
شوراى شهر و روستا شوند، هرچند شهرهایى هم بودند که 
نتوانستند زنى را به شوراى شهر راه بدهند؛ ارومیه، سنندج، 
یاسوج، ســمنان، قم، زنجان و کرمانشاه جزو شهرهایى 
بودند که شوراهایشان قرار است چهار سال مردانه اداره 
شود و این در حالى است که مراکز استان بدون زن در دوره 

قبل شوراها فقط شامل سارى و کرمانشاه مى شد.
اما با وجود مشکالتى که زنان در کالنشهرها براى گذشتن 
از موانع مختلف و رسیدن به صندلى هاى سیاستگذارى 
شهرشــان با آن مواجهند، به نظر مى رســد سقف هاى 
شیشه اى در شهرهاى کوچک تر، براى زنان بلندتر است، 
آنها براى فعالیتشان با موانع کمترى مواجهند و به زنان 
اعتماد بیشترى براى تصدى مسئولیت هایى مثل عضویت 

و حتى ریاست شورا مى شود.

 این اعتماد اگرچه در زمان رقابت هاى انتخاباتى شوراى 
شهر هم دیده مى شد و شــهرهایى بودند که حتى تمام 
کاندیداهاى آن براى شوراى شهر و روستا را زنان تشکیل 
مى دادند، بعد از این انتخابات شهرى، با انتخاب زنان به 
عنوان رئیس شورا نمود بیشــترى پیدا کرد. رباط کریم، 
گرگان، سردشت و کنگاور، از شهرهاى کوچکى بودند که 
زنان را به ریاست شورا برگزیدند و نشان دادند بر خالف 
بعضى شهرهاى بزرگ، موانع و محدودیت هاى کمترى 
براى فعالیت زنان قائل هســتند. این اتفاق در مورد زنان 
بلوچ هم پررنگ تر جلوه کرد و گفته مى شــود 22 زن در 

روستاهاى بلوچ نشین توانسته اند به ریاست شورا برسند.
اما چه در شــهرهاى بزرگ و چه در شهرهاى کوچک، 
با اینکه به نظر مى رســد نقش زنان در اداره شهر بیشتر 
شــده اما هنوز نقاط ممنوعــه اى وجود دارد؛ شــهردار 
شــدن یکى از همان ممنوعه هاســت که اگرچه جایى 
ثبت نشــده، ســال هاى طوالنى اســت که همچنان

 ادامه دارد.
در تهران، الهه کوالیى به عنوان اولین زنى که قرار بود این 
سمت را عهده دار شود ناکام ماند و به جاى او، محمدعلى 

نجفى عهده دار این مسئولیت شد. کوالیى با امید پیروزى 
وارد این کارزار شــده بود با این حال، قدرت هایى وجود 
داشــت تا او نتواند به این جایگاه برسد و در دقایق پایانى 
از ادامه رقابت با محمدعلى نجفى و محسن مهرعلیزاده، 

انصراف دهد.
در زنجان هم اتفاق عجیبــى افتاد. با اینکــه خبرها از 
انتخاب سمانه شــاددل به عنوان اولین شهردار زنجان 
براى یکى از مناطق این شهر حکایت داشتند، در کمتر از 
یک هفته، خبر عزل او بود که خبرساز شد. شاددل، با روى 
کار آمدن سرپرست شهردارى جدید و شوراى پنجم، در 
حالى که کمتر از یک هفته از عمر فعالیتش در این سمت 
نمى گذشت، شخص دیگرى را جایگزین خودش دید. با 
این حال، این عزل با مخالفت هایى مواجه شده و مدیرکل 
امور شهرى و شوراهاى اسالمى اســتان زنجان اعالم 
کرده شــاددل همچنان شــهردار منطقه بوده و معرفى 
شخص دیگرى براى این ســمت وجاهت قانونى ندارد 
چون باید اســتعالم و مراحل قانونى براى معرفى و عزل 
و نصب ها در شهردارى انجام شود اما این مراحل قانونى 

انجام نشده است.

در تصویر زیر آخرین نامه شهید محسن حججى در روز عرفه در سال 1394 را مى بینید.

رهبر انقالب در پیامى به حجاج بیت ا... الحرام:

دفاع از فلسطین و نجات آن، وظیفه قطعى امت اسالمى است

نگاهى به حضور زنان در شوراها و شهردارى هاى استان هاى مختلف 
وقتى شهرها زنانه اداره مى شوند

معناى آزمایش 2 بمب هسته اى آمریکا در صحراى «نوادا»
جنگ اتمى درراه است؟

آخرین نامه شهیدحججى

محمدرضا باهنر در گفتگویى به مناسبت سالگرد شهادت 
شهید باهنر که خبرآنالین آن را منتشــر کرد  و در پاسخ 
به این ســئوال که «در دهه اول انقــالب، برخالف االن 
که خیلى مرزها بین چهره ها کلفت تر و پررنگ تر شــده، 
چهره هایی از منتهی علیه راســت تــا منتهی علیه چپ، 
با هم کار مــی کردند، مثًال در کابینه شــهید رجایی، هم 
مرتضی نبوي عضو بود هم بهزاد نبوي. خاطره اى از آن 
روزها دارید؟» گفت: «اختالفات در آن دوران، اختالفات 
خانواده انقالب با خانــواده غیرانقالب و بعضاً ضدانقالب 

بود. آن موقع هم دعواها جدى بود مثل مسائل و مصایبى 
که بنى صدر در کشور به وجود آ ورد. مسائلى که حتى برخى 
از  آقایان روحانیون به وجود آوردند، روحانیونى بودند که قبل 
از انقالب، انقالبى بودند و بعد شدند تئورى پرداز منافقین! 
یا عزیزانى بودنــد که قبل از انقالب کشــته مرده درس 
اخالقشان بودیم و کتاب هایشان را قاچاقى پیدا مى کردیم 
و نوارهاى سخنرانى شان را تکثیر و توزیع مى کردیم، ولى 
بعداً سر از دستگاه صدام درآوردند و علیه ایران در رادیوى 
عراق صحبت کردند! از این موارد متأسفانه زیاد داشتیم.» 

روایت باهنر از آنها که «کشته مرده» شان بود

پیکر شهید حججى امروز در تهران تشییع مى شود
روابط عمومى نیــروى زمینى ســپاه در اطالعیه اى از 
تأیید قطعى هویت پیکر شــهید حججى پس از انجام 
آزمایش هاى DNA خبر داد و اعالم کرد مراسم تشییع 
این شهید سرافراز از ساعت 16 روز شنبه 11 شهریور ماه 

(امروز)در تهران برگزار مى شود.
در اطالعیه روابط عمومى نیروى زمینى سپاه آمده است:  به 
آگاهى ملت انقالبى و شهیدپرور ایران اسالمى مى رساند 

پس از تحویل پیکر مطهر شهید مدافع حرم پاسدار محسن 
حججى، به لطف خدا هویت قطعى پیکر تأیید شد. مراسم 
تشییع پیکر مطهر این شهید واالمقام در تهران و با حضور 
گسترده و باشکوه اقشار و آحاد مختلف مردم قدرشناس و 
مقامات و شخصیت هاى لشکرى و کشورى،ساعت 16 روز 
شنبه (11 شهریورماه ) از میدان امام حسین(ع) به سمت 

میدان شهدا برگزار خواهد شد.  
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معاون مرکز پزشکى حج و زیارت هالل احمر اعالم کرد: 
با توجه به حضور زائران اهل سنت کشورمان در سرزمین 
منا، با استقرار پزشکان متخصص، ارائه خدمات پزشکى و 

درمانى به حجاج کشورمان آغاز شده است.
پیرحسین کولیوند درخصوص زائران بسترى در مراکز 
درمانى گفت: 46 زائر دربیمارستان مرکز پزشکى درمکه 
و 12 نفر دیگر در بیمارستان هاى سعودى بسترى هستند 
و هیئت پزشکى تدابیر الزم را براى اینکه زائران بسترى 
هم اعمال حج خود را انجام دهند، پیش بینى کرده است.

معاون مرکز پزشــکى حج و زیارت بــه کاهش تعداد 
مراجعه کنندگان به مراکز درمانى کشــورمان در مدینه 

منوره و مکه مکرمه درمقایسه با ســال 94 اشاره کرد و 
افزود: توصیه هاى الزم براى جلوگیرى از گرمازدگى به 
زائران ارائه شده و مرکز پزشکى حج براى ارائه خدمات به 

حجاجى که دچار گرمازدگى شوند آمادگى دارد.
وى همچنین از فوت دو زائر دیگر خبر داد و گفت: آقایان 
ولى ا... آهنگر 79 ساله از کاروان 3007 استان مازندران و 
مختوم کمالى 63 ساله از کاروان 38052 استان گلستان 

نیز به دلیل ایست قلبى فوت کردند.
برپایه این گزارش با فوت این دو نفر، تعداد زائران ایرانى 
 که تاکنون درعملیات حج امسال دارفانى را وداع گفتند 

به ده نفر رسید.

رئیس سازمان حفاظت و محیط زیســت اظهار داشت: 
ادعاى سرطان زا بودن محصوالت تراریخته علمى نیست.
عیسى کالنترى درجمع خبرنگاران درحاشیه جلسه هیئت 
دولت با اشاره به اینکه  70درصد مواد غذایى از محصوالت 
تراریخته اســت، اظهار داشــت: بیش از 70درصد تمام 
خوراکى هاى وارداتى نیز تراریخته اســت. وى با اشاره 
به اینکه  در دنیا 180 میلیون هکتار محصوالت تراریخته 
کشت مى شــود، افزود: بخش عمده اى از محصوالت 

تراریخته به حفظ محیط زیست کمک مى کنند.
کالنترى با اشــاره به اینکه عمده محصوالت تراریخته 
براى صرفه جویى درمصرف ســم و مبارزه بــا آفات و

بیمــارى هاســت گفت: بیشــتر  آلــوده کننــده هاى 
محیط زیســت به خصوص درمناطق محدود بســته به 
ویژه در شمال کشور مربوط به مصرف سموم وکودهاى 

شیمیایى است که تراریخته ها با اینها مبارزه مى کنند . 
وى تأکید کرد: هیچ جا از نظر علمى اصًال ثابت نشــده 
تراریخته سرطان زاســت. کالنترى گفت: اگر تراریخته 
سرطان زاست چرا اجازه واردات و مصرف داده مى شود. 
کالنترى با اشاره به اینکه اگر تراریخته بد است اجازه  وارد 
شدن به کشور را ندهند، گفت: ما نمى دانیم چرا  این کار را 
مى کنند. وى افزود: 70 درصد روغن نباتى وخوراك دامى 

که وارد مى شود تراریخته است.

 تراریخته ها 
سرطان زا نیست 

افزایش زائران فوت شده 
ایران به 10 نفر

خوشمزه ترین غذاها کدامند؟
هر کشورى معتقد است غذایى که در آن پخته مى شود، 
خوشمزه ترین غذاى جهان است ولى نظر درست این 
است که همه غذاها متناسـب با ذائقه مردم آن منطقه 
شناخته مى شـود. در جدیدترین نظرسنجى هایى که 
از توریسـت هاى خارجى در ایران انجام شـده اسـت، 
خوشـمزه ترین غذاى ایرانى مشخص شـد. براساس 
این نظرسنجى قورمه سبزى به عنوان خوشمزه ترین 
غذاى ایرانى معرفى شد و پس از آن دیزى در رتبه دوم 
قرار گرفته اسـت. بیشـترین غذایى که توریست ها در 
رسـتوران هاى ایرانى سـفارش داده اند همیـن غذاها 

هستند.

مرمت دروازه اصلى ارگ  بم 
مدیرپایگاه میراث جهانى ارگ  بم از مرمت دروازه اصلى 
این ارگ تا اواخر مهر سال  جارى خبر داد و گفت: مرمت 
دروازه اصلى ارگ  بم که از ابتداى سال جارى آغاز شده 
بود در مرحله نهایى است. افشین ابراهیمى با اشاره به 
اتمام مرمت دروازه دوم و سـوم این اثر جهانى در سال 
گذشته افزود: هم اکنون در چوبى زیبایى بر اساس طرح 
و نقشـه هاى قبلى و با اندکى تغییرات ساخته شده که 
به زودى نصب خواهد شـد. ارگ بم داراى چهار حصار 

است و هر حصار داراى یک دروازه است.

ارائه خدمات بیمه اى 
در شعب اقمارى 

معاون امـور اسـتان هـاى سـازمان تأمیـن اجتماعى 
گفت: به منظور ارتقاى سطح خدمت رسانى و افزایش 
بهره ورى واحدهاى اجرایى، تمامى خدمات بیمه اى در 
شعب دایمى و اقمارى این سازمان عرضه مى شود. قائم 
موهبتى با تأکید بر اینکه شعب اقمارى در خصوص ارائه 
خدمات هیچ تفاوتى با سایر شعب تأمین اجتماعى ندارند، 
افزود: صدور و تعویض دفترچه، ثبت نام بیمه شـدگان 
اصلى و تبعى، دریافت لیسـت حق بیمه، فیش حقوقى 
بازنشستگان و مسـتمرى بگیران، رسیدگى به سوابق 
بیمه شدگان، تعهدات کوتاه مدت و... در شعب اقمارى 

تأمین اجتماعى انجام مى شود.

قلمرو ایران در گینس 
در کتاب گینس بسـیارى از رکوردها در سراسر جهان 
ثبت شـده اسـت و در میان آنها نام ایرانى ها هم دیده 
مى شود. یکى از رکوردهایى که در این کتاب ثبت شده 
است، مربوط به قلمرو ایران در زمان پادشاهى داریوش 
بزرگ است چرا که در آن زمان قلمرو ایران 44 درصد از 

جهان را در بر مى گرفت.

تماس صوتى تلگرام 
رفع فیلتر مى شود؟

محمدجـواد آذرى جهرمـى، وزیـر ارتباطـات دربـاره 
برقرارى مجدد تمـاس صوتى تلگـرام و اقدامات این 
وزارتخانه در این راسـتا، اظهار داشـت: دلیل انسـداد 
تماس صوتـى تلگـرام بـه موضوعاتـى که از سـوى 
دسـتگاه قضائى اعالم شـد بر مى گردد و این دسـتور 
به شـرکت هاى ارائه کننده خدمات داده شده است. به  
عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددى در این خصوص 
صورت مى گیرد تا مشاهده کنیم آیا مى توانیم مشکل را 
برطرف کنیم تا این امکان در اختیار مردم باشد یا خیر.

طنزى به نام شىء نورانى 
سـرهنگ على پاکدل، فرمانـده انتظامى شهرسـتان 
بجنـورد اظهار داشـت: بـا توجه به انتشـار خبـرى در 
فضـاى مجـازى مبنـى بر رؤیـت اشـیاى نورانـى در 
آسمان بجنورد، طى استعالم از نیروى هوایى خراسان 
شـمالى و دیده بان هایى که در پاسـگاه هاى انتظامى 
مسـتقر هسـتند، وجود هرگونه شـىء پرنده غیرمجاز 
و مشـکوك در آسـمان بجنورد تکذیب مى شود. این 
مقام انتظامى تصریح کرد: برخى کانال هاى تلگرامى 
خبر از وجود اشیاى  پرنده ناشـناس در آسمان بجنورد 
دادند که باعث ایجاد رعب و وحشت شده بود که پس 
از پیگیرى مشـخص شـد خبر فوق جنبه طنز داشـته

 است.

چرك نویس

باغ وحش ارم در تهران براى تولید نســل کیجا (پلنگ 
ماده) در باغ وحش ارم، اقدام به ورود یک پلنگ نر از نژاد 
ایرانى از لیســبون پرتغال کرده است. سازمان حفاظت 
محیط زیســت مجوز ورود این پلنگ ماده را صادر کرد 
و این پلنگ بعد از بررســى هاى کارشناسى، آخر هفته 
گذشته وارد باغ وحش ارم شــد. این اولین بار است که 
پلنگ ایرانى که به خارج از کشور انتقال داده شده دوباره 

به کشور بازگردانده مى شود.

اهمیت ژن پلنگ باغ وحش تهران براى 
جهان

دامپزشــک باغ وحش تهران در مراســم ورود گاسپار 
پلنگ نر ایرانى باغ وحش لیسبون به باغ وحش تهران 
گفت: باغ وحش تهران حدود چهار ســال تالش کرده 
تا اســتانداردهاى بین المللى نگهدارى دســتکم یک 
گونه یعنى پلنگ ایرانى را رعایــت کند و به این ترتیب 
توانستیم استانداردهاى اروپایى را براى پلنگ به دست 

بیاوریم.
ایمان معماریان افزود: بر این اساس یک پلنگ ایرانى 
هم به تهران ارسال شده و ما اکنون عالوه بر پلنگ ماده 
حاضر در باغ وحش یک پلنــگ نر ایرانى تازه داریم که 
ژن آن بسیار مهم اســت چون پلنگ باغ وحش تهران 
مســتقیمًا از طبیعت آمده و ژن آن مى تواند به جمعیت 
پلنگ هاى ایرانــى که در باغ وحش هــا داریم کمک 

کند.
وى ادامه داد: امیدواریم همانطــور که پلنگ ایرانى به 
روسیه ارســال شــد و اکنون پلنگ ایرانى در روسیه با 
موفقیت به طبیعت بازگشته شرایط باغ وحش تهران و 

انجام پروژه هاى حفاظتى در این باغ وحش نیز روز به 
روز بیشتر شود.

وى در پایان افزود: جایگاه شیرهاى ایرانى در باغ وحش 
تهران نیز تکمیل شــده و به زودى شیر ایرانى هم وارد 

کشور خواهد شد.
گفتنى است ریکا و کیجا، پلنگ هاى ایرانى باغ وحش 
تهران ارزشمندترین پلنگ هاى ایرانى هستند چراکه 
برخالف دیگر پلنگ هاى عضو این پروژه بین المللى 
مســتقیمًا از طبیعت آمده اند و محتواى ژنتیکى بسیار 

ارزشمند و بى نظیرى دارند. 
ریکا در زمان تولگى بدون مادر پیدا شده بود و در اسارت 
بزرگ شده اســت و کیجا نیز یک دســتش را در تله 

شــکارچیان غیرقانونى طبیعت از دست داده است و به 
همین دلیل هیچکدام قادر به بازگشت به طبیعت نیستند 
اما این قابلیت را دارند که سهمى بزرگ در تقویت ذخیره 

ژنى پلنگ ایرانى در اسارت داشته باشند.
ریکا به دلیل کهولت ســن تمایلى بــه آمیزش با کیجا 
نشــان نمى دهد و حتى ممکن است اسپرم او از کیفیت 
کافى براى یک تولید مثل موفق برخوردار نباشد و همین 
موضوع باعث شده که جداى اسپرم گیرى و ذخیره بانک 
اسپرم ریکا براى آینده، یک پلنگ ایرانى نر دیگر نیز از 
پرتغال و از باغ وحش لیســبون به ایران بیاید تا شاهد 
یک جفت گیرى طبیعى و موفق بیــن این پلنگ نر با 

کیجا باشیم.

تجــارت مجرمانــه و غیــر قانونــى حیوانــات یکى 
از پرســودترین تجارت ها پس از قاچــاق مواد مخدر 
در دنیاســت که رتبه دوم از نظر منابع مالــى را به خود 
اختصاص داده اســت. بنابر تحقیقــات و گزارش هاى 
ســازمان جهانى حیات وحش، از ســال 1970 تاکنون 
حدود 52 درصد از جمعیت حیات وحش دنیا از بین رفته 
که شکار بى رویه عامل اصلى این کاهش بوده است. با 
اینکه این مسئله واقعیتى تلخ است اما این فقط نیمى از 

آن واقعیت تلخ در ایران است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فقط کافى است 
در اینترنت جســتجوى کوتاهى کنید؛ با صدها سایت، 
صفحه و وبالگ با آدرس و شماره تلفن براى یافتن تقریبًا 
بسیارى از حیواناتى که اسمشان را شنیده و نشنیده باشید 
رو به رو مى شوید. این در حالى است که طبق قوانین ایران 
و کنوانسیون هاى بین المللى اى که ایران به آنها متعهد 
شده اســت، ورود و خرید و فروش بسیارى از گونه هاى 

حیوانات ممنوع است.
در این میان قاچاق پرنده هاى ایرانى، مســئله اى است 
که هرازگاهى مورد توجه قــرار مى گیرد اما بعد از مدتى 
به فراموشى سپرده مى شــود. کشورهاى عربى یکى از 
مهمترین مقصد سفر اجبارى این پرنده ها هستند و عالقه 
شــیخ هاى عرب به بازى با پرنده هاى ایرانى، هر روز 
قیمت آنها را باالتر برده و سودجوها را براى قاچاق بیشتر 
ترغیب مى کند. قیمت پرنده هــا از 20 میلیون تومان 

شروع مى شود و حتى به دو میلیارد تومان هم مى رسد.
هوبره، عقاب و باز، پرطرفدارترین پرنده هاى شــکارى 
ایران براى قاچاق هســتند که با قیمت هاى باالیى به 
فروش مى رســند و گاهى حتى قیمت هاى عجیب و 
نجومى دارند. مشــکل اینجاست که نســل بسیارى از 
این پرنده ها ماننــد هوبره، در حال انقراض اســت و با 
قاچاق، بیشــتر هم به خطر مى افتد. البته بعضى از این 

محموله هاى قاچاق کشف مى شوند و قاچاقچیان هم 
دستگیر مى شوند. اما بسیارى از این پرنده هاى کمیاب 

در جریان قاچاق و کشف، از بین مى روند.
شیخ نشــینان عرب عالقه خاصى به «باالبان» ایران 
دارند. این پرنده که تعلیم پذیر اســت براى این شیوخ، 
شــکار مى کنند و گوشت تازه شــکار را به اعراب شیخ 

هدیه مى دهند.
این پرنــده خیلى کمیاب اســت و فقــط در کوه هاى 
صخره اى کردستان پیدا مى شود. شــکارچى ها وقتى 

پرنده مادر بیرون از النه است جوجه ها را برمى دارند.
براى جلوگیرى از شکار و قاچاق این پرنده هاى شکارى 
جریمه هایى در نظر گرفته شده و طبق قانون صید و شکار 

غیرمجاز هر یک از پرندگان شــکارى شاهین، باالبان، 
بحرى، طرالن و الچین، 20 میلیون تومان است اما این 
رقم نتوانسته قاچاقچى ها را از تجارت پرسود پرنده هاى 

شکارى و فروش آنها به شیوخ عرب، منصرف کند.
على تیمورى، مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور، پدیده قاچاق پرندگان از ایران به 

سایر نقاط جهان به ویژه کشــورهاى عرب نشین حوزه 
خلیج فارس را مــورد تأیید قــرار داد و گفت: نگهدارى 
پرندگان شــکارى و بازى با آنها، یکى از عالیق شیوخ 
عرب است و همسایه بودن آنها با ایران که محل زیست 
این پرنده هاست، تجارت پرســودى براى قاچاقچیان و 
دالل ها ایجاد کرده است؛ به ویژه در استان هاى هرمزگان، 
خوزستان و فارس که زیستگاه اصلى پرنده هاى شکارى 

ایران هستند.
پرندگان شکارى همچون کرکس ها، قوش ها و عقاب ها 
را به  عنوان پرنــدگان روز پرواز مى شناســند. حال در 
فصل هاى مهر و آبان که آسمان ایران با پرواز پرندگان 
شکارى به اوج زیبایى مى رســد، قاچاقچیان پرندگان 
شــکارى، در کمین هســتند تا این زیبایى را از آسمان 
کشورمان شکار کرده و در قبال درهم و دینار و دالر، به 

شیخ نشینان حوزه خلیج فارس هدیه کنند.
تیمورى، درباره رد پاى اتباع بیگانــه در تجارت پنهان 
پرندگان شــکارى گفت: اوج گیرى این پرندگان زیبا با 
پروازهاى خیره کننده شــان در آســمان ایران، همیشه 
بهانه اى براى بروز و ظهور طمع شکارچیان بوده است، 
تا این پرندگان شــکارى را تبدیل به ابزار خوشگذرانى 

قاچاقچیان و شیخ نشینان کنند.
تجارت پرندگان شکارى در بازارهاى حوزه خلیج فارس، 
ریشــه در تقویمى طوالنى مدت دارد. متأســفانه حراج 
گونه هاى شــکارى پرندگان ایرانى که نمادى از اقتدار 
طبیعت منحصــر به  فرد ایران به  شــمار مى رود، داراى 
سابقه زمانى طوالنى است. فعالیت شبکه هاى برون مرزى 
قاچاق پرندگان در ایران، مسئله اى انکارناپذیر است؛ به 
این معنا که یا خود شکارچیان و قاچاقچیان از اتباع مجاز 
یا غیرمجاز خارجى هستند، یا اینکه سیستم واسطه تراشى 
و داللــى این فرآ ینــد، به وســیله اتباع بیگانه شــکل 

مى گیرد.

پایگاه اطالع رســانى عصر ایران، در خصوص اینکه ما 
چرا نمى توانیم از طریق جذب توریست براى جاذبه هاى 
طبیعى و گردشگرى کشورمان درآمدزایى و ایجاد اشتغال 
داشته باشیم و برخى کشورها در این زمینه به چه دلیل موفق 
بوده اند، با پرویز کردوانى گفتگو کرده است. بخش هایى از 

اظهارات پدر کویر ایران در این باره را بخوانید:

■ ایران از لحاظ جاذبه گردشــگرى و توریستى، بعد از 
آمریکا قرار دارد. در فصل زمستان دماى هوا در آالسکا  
80 درجه زیر صفر است ولى همان موقع در ایالت فلوریدا 
مى توان شنا کرد و دماى هوا 20 درجه باالى صفر است. 
ما هم جاهایى مثل دماوند و الوند داریم که دماى هوا در 
روزهاى ماه اســفند به منفى 20 درجه مى رسد و از آن 

طرف چابهار را داریم. 

■ گنجنامه همدان هنوز شــناخته شده نیست در حالى 
که در دنیا بى نظیر است. اگر دست آلمانى ها بود چه کار 

مى کردند. چه کسى مقصر است؟ 

■ اگر فردى مى خواهد در ایام عید نــوروز از تهران به 
یزد برود باید کتابى راجع به یزد باشــد که قبل از سفر، 
این کتاب را مطالعه کند. االن مى روند آبشــار مارگون 
در اســتان فارس را مى بینند. براى مثال با سه اتوبوس 
به آنجا توریســت مى برند و وقتى آبشــار را دیدند بعد 
مى گویند ُخب آبشــار را دیدیم بلند شــوید برویم. یک 
مقدار بیسکویت هم با خودشان مى برند و مى خورند و 

برمى گردند. در حالى که روســتاى آرگون در آنجا قرار 
دارد. باید به آن روستا توجه کنند و توریست ها در روستا 
بخوابند. غذا و سوغات همان محل هم به آنها بدهند. اما 

اصًال این کارها انجام نمى شود. 

■ وقتى مقامات سیاسى کشورهاى دیگر به ایران مى 
آیند آنها را با هواپیما به اصفهان مى برند و قالیچه اى هم 
مى خرند و به آنها مى دهند. با این کارها نمى توان درآمد 

زیادى از این محل کسب کرد.

■ یکى از همین شرکت هایى که توریست ها را به مناطق 
بیابانى ایران مى برد، تلفنى با من صحبت کردند و گفتند 
160 توریست آمده اند. گفتند اینها از کشورهایى مثل هلند 
هستند و در سطح باال آمده اند و ما مى خواهیم اینها را با 
قطار به کرمان بفرستیم و از کرمان با اتوبوس به شهداد 
مى بریم. به من گفتند براى شــما بلیت مى گیریم که به 
کرمان بیایید. ما به آنجا رفتیم. در آن زمان سه روز مدرسه 
ها تعطیل بود. یک مدرسه دخترانه را کرایه کرده بودند که 
توریست ها در آنجا اقامت کنند. اتاق ســرایدار را به من 
داده بودند ولى دیدم آن اتاق موش دارد. آن توریســت ها 
در مدرسه نماندند و دو شب در بیابان خوابیدند. چون گفتند 
ما نمى توانیم در آن مدرسه بخوابیم. بعد هم مخالفت هایى 
علیه حضور توریســت ها اتفاق افتاد. به یک روستا هم 
رفتیم. بعد هم راجع به امنیت آنجا چیزهایى به ما گفتند و 
ما توریست ها را سریعاً  سوار اتوبوس کردیم و برگشتیم. 

قاچاقچى ها در آنجا هستند.

میلیاردها تومان براى خرید یک پرنده شکارى هزینه مى شود

تفریح شیوخ عرب با پرندگان ایرانى

دانشمندان آمریکایى اعالم کردند چرا نمى توانیم از توریسم درآمدزایى کنیم؟ 

توریست ها را براى اقامت به مدرسه اى بردند 
که موش داشت!

دریاى خزر آب رفته است 

پلنگ نر ایرانى از لیسبون وارد کشور شد

«گاسپار»، نژاد پلنگ ایرانى را زنده مى کند 

دریاى خزر به عنوان یکى از بــزرگ ترین حوضه هاى 
آبى جهان به شــدت تحت تأثیر عواملى نظیر گرما قرار 
داشته به طورى که حجم چشمگیرى از آب آن در چند 
سال گذشته تبخیر شده است. کارشناسان این حجم از 

آب تبخیر شده دریاى خزر را بى سابقه عنوان مى کنند.
مطالعه اخیر دانشمندان دانشگاه تگزاس نشان مى دهد 
آب دریاى خزر که حد فاصل اروپا و آسیاســت به آرامى 
و طى دو دهه گذشــته در حال تبخیر شدن بوده است. 
این دانشــمندان به ابعاد مختلف این روند اشاره کرده و 

افزایش دماى مرتبط با تغییرات جوى را عامل بروز چنین 
وضعیتى به شمار مى آورند.

تجزیه و تحلیل هاى صورت گرفته توســط دانشمندان 
دانشگاه تگزاس گویاى آن است که هر سال سطح آب 
دریاى خزر تقریباً 7 سانتیمتر کاهش مى یابد. این میزان 

کاهش از سال 1996 به این سو بى سابقه بوده است.
به گفته آنها اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند طولى 
نخواهد کشید که ارتقاى آب این دریاى بزرگ محصور 
شده میان قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و 

ایران به زیر رقم ثبت شده در دهه 70 مى رسد که از حیث 
پایین بودن یک رکورد بوده است.

دانشمندان دانشــگاه تگزاس با اســتفاده از ابزارهاى 
مطالعاتى مختلف به این نتیجه رسیده اند که جریان هاى 
هوایى داغ بر فراز دریاى خزر که در نتیجه آن از ســال 
1979 به این ســو دماى این جریانات حدود یک درجه 
افزایش یافته اســت روند تبخیر آب این دریا را تشدید 
کرده است. آنها تغییرات جوى را عامل اصلى بروز چنین 

وضعیتى به شمار مى آورند.
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مشکالت نبود 
کنارگذر در کاشان 

تسهیل در رفت و آمد خودروهاى سنگین و جلوگیرى از 
ترافیک شهرى، از مهمترین دالیل ساخت کنارگذر در 
شهر هاست که کاشانى ها به علت نبودش سال هاست 
با مشکالت زیادى روبه رو هستند. مدیر اداره راه و شهر 
سازى شهرستان کاشــان گفت: طرح کنارگذر کاشان 
به طول 28 کیلومتر از جنوب شــرقى شــهر کاشان، 
محور ترانزیتى کاشان-اردســتان-نایین را از میدان 
امام على(ع) به محور کاشــان-قم و بعد از پلیس راه 

متصل مى کند.
محمد رضا حق شناس افزود: مرحله اول این طرح به 
طول 10 کیلومتر از سال 1392 آغاز شده که تا کنون 70 

درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

اجراى طرح مدارس سبز 
در نجف آباد 

معاون پژوهـش و برنامـه ریزى نیـروى انسـانى اداره 
آموزش و پـرورش شهرسـتان نجف آباد گفـت: طرح 
مدارس سـبز از اول مهر سـال جارى در بیـش از 103 

آموزشگاه این شهرستان اجرا مى شود.
محمد على میزبانى افزود: طرح مدارس سبز تالش دارد 
در هفت محور به فرهنگسـازى محیط زیست بپردازد. 
وى اظهارداشت: در شـروع این طرح 103 آموزشگاه از 
260 آموزشگاه شهرستان نجف آباد به صورت داوطلبانه 

مجرى طرح شدند.

جلوگیرى از تکرار نامگذارى 
معابر با سامانه اى جدید 

مدیرعامـل سـازمان فـاوا شـهردارى اصفهـان گفت: 
سامانه مدیریت نامگذارى معابر و اماکن شهرى از تکرار 

نامگذارى ها جلوگیرى مى کند.
وحید حیدریان اظهارداشت: سامانه مدیریت نامگذارى 
معابر و اماکن شـهرى به تازگى با هدف مکانیزه کردن 
گـردش کار نامگـذارى معابـر، نمایـش نقشـه معابر و 
مدیریت گـزارش معابـر مبتنى بـر نقشـه در مجموعه 

شهردارى اصفهان راه اندازى شده است.
وى با اشـاره به اینکه کل سـامانه مدیریـت نامگذارى 
معابر و اماکن شـهرى مبتنى بر نقشـه اسـت، افزود: از 
قابلیت هاى این سـامانه مى توان به پیاده سـازى انواع 
تحلیل هـا و گزارش هـاى مکانى و بسترسـازى براى 
آدرس یابى، گردآورى اطالعات تکمیلى معابر و استفاده 

از آنها توسط بخش هاى مختلف شهرى اشاره کرد.

14پروژه در خوانسار
افتتاح شد

فرمانـدار خوانسـار گفت: در هفتـه دولت 14 پـروژه در 
شهرستان خوانسار با صرف اعتبار 12/5میلیارد تومان 
در زمینه اقتصادى، خدماتى و کشاورزى به بهره بردارى 

رسید.
حسـن شـفعتى اظهـار داشـت: طرح هـاى عمرانـى، 
توسعه شـبکه آبرسـانى، اجراى طرح  هادى روستایى، 
جدولگـذارى و کانیوگذارى در روسـتاها، زیرسـازى و 
آسفالت معابر روستاها و آبیارى تحت فشار در شهرستان 

از جمله این پروژه ها بود.

اختصاص 5 میلیارد دالر به 
راه آهن اصفهان-اهواز

قائم مقام وزیر راه و شهرسازى گفت: خط آهن اصفهان 
ـ اهواز قرار اسـت بر اساس زیرسـاخت هاى قوى ترى 
ساخته شود تا سرعت سیر و حرکت در این مسیر نسبت 

به سایر خطوط ریلى بیشتر باشد.
اصغـر فخریـه کاشـان، دربـاره اختصـاص بخشـى از 
قـرارداد دریافـت وام هشـت میلیـارد یورویى ایـران از 
بانک کره جنوبى و سـهم وزارت راه و شهرسازى از این 
تسهیالت گفت: قرار است بخشى از این تسهیالت را به 
قطار اصفهانـ  اهواز اختصاص دهیم که بر اساس یک 
یا دو خطه بودن این مسیر، دو تا پنج میلیارد دالر از آن را 
به ساخت این خط آهن اختصاص خواهیم داد. وى ادامه 
داد:همچنین بخش دیگرى از این تسـهیالت به خرید 
600 دستگاه واگن بارى از کره جنوبى اختصاص مى یابد.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
امسال براى افزایش دوربین هاى ثبت تخلف برنامه داریم 
و در صدد هستیم چتر قانون توسط این دوربین ها در همه 

جاى شهر گسترده شود.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه آرام آرام این دوربین ها 
تأثیرات خود را در شــهر نشــان مى دهد، به طورى که 
ما شــاهد کاهش 30 درصدى تخلفات سرعت در شهر 
هستیم، افزود: آمار حوادث بزرگراهى اصفهان نیز کاهش 
یافته است. وى ادامه داد: تا قبل از این،از دوربین هاى ثبت 
تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف روى خطوط عابر پیاده 
که از مدتى قبل در سطح شهر نصب شده بود، به صورت 

ارشادى استفاده مى شد چرا که ما سعى بر ارتقاى فرهنگ 
شــهروندى و احترام به قانون را داشــتیم تا با همراهى 
شــهروندان تصویر خوبى از قانون در شهر اصفهان ارائه 

شود.  
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: در حــال حاضر دوربین هاى ثبــت تخلف از حالت 
ارشادى خارج و به سمت اعمال قانون مى روند. صلواتى با 
تأکید بر اینکه شهروندان باید به قوانین احترام بگذارند تا 
از جریمه هاى این دوربین ها مصون باشند، گفت: هدف 
اعمال قانون و جریمه کردن نیست بلکه داشتن شهرى 

آرام و قانونمند آرمان مدیریت شهرى اصفهان است.

دوره آموزش تخصصى تیم هاى واکنش ســریع امداد و 
نجات ویژه شــعب جمعیت هالل احمر کشــور در مرکز 
بین المللى آموزش هاى تخصصى امداد و نجات اصفهان 

برگزارشد.
این دوره با حضور 120 نفر از اعضــاى تیم هاى واکنش 
سریع شعب استان هاى خوزستان، کردستان، کهگیلویه 
و بویراحمد، چهارمحال و بختیارى و اصفهان به میزبانى 

اصفهان برگزار شد.
معاون آموزش هاى تخصصى جمعیت هالل احمر با اشاره 
به برگــزارى این دوره در اصفهان گفــت: بناى تیم هاى 
واکنش سریع از سال گذشته در جمعیت هالل احمر گذاشته 

شد و این تیم ها به نوعى تیم هاى پیشرو در حوادث هستند.
سلطانى پیرامون نحوه فعالیت این تیم ها افزود: تیم هاى 
واکنش سریع به صورت 24 ساعته در طول سال آماده ارائه 
خدمت هستند و در هر شعبه جمعیت هالل احمر دو تیم پنج 
نفره مستقر شده و در لحظات اول حادثه براى تثبیت حادثه 
و تا رسیدن تیم هاى عملیاتى و پشتیبانى، اقدامات الزم در 
رابطه با پاســخگویى به آن حادثه را انجام مى دهند. وى 
خاطرنشان کرد: این آموزش ها در پنج منطقه کشور برگزار 
خواهد شد و مرکز بین المللى آموزش هاى تخصصى امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر اصفهان این بار میزبان اعضاى 

تیم هاى شرکت کننده در این دوره بود.

دوربین هاى ثبت تخلف به 
سمت اعمال قانون رفتند

اصفهان؛ میزبان تیم هاى 
واکنش سریع امداد و نجات 

مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان گفت: مازاد تولید 
یکى از موضوعات مهم در صنعت ســیمان است و 
مى توان این مازاد تولید را صادر کرد اما موانعى بر سر 
راه صادرات وجود دارد که نبود زیرساخت هاى حمل  
و نقل و امکانات پایین بنادر از جمله مشکالت است.

محمد اسعدى بیان داشت: تولید سیمان در کشور 
ایران به دلیل در دســترس بودن مواد اولیه داراى 
مزیت اســت و الزمه رونق این بخــش، تعریف 
مصارف جدیــد براى ایــن محصــول پرکاربرد

 است.
وى تصریح کرد: یکى از مصارف جدیدى که براى 
سیمان پیشــنهاد مى شــود، جایگزینى رویه هاى 
بتنى در جاده ها به جاى آســفالت است که از دوام 
باالترى برخــوردار بــوده و عمر مفید بیشــترى

 دارد.
اسعدى کاهش تقاضا در صنعت سیمان را یکى از 
مهمترین مشکالت پیش روى این صنعت دانست 
و گفت: تغییر الگوى مصرف ســیمان مى تواند به 
افزایش تقاضاى ایــن محصول کمــک کند و با 
توجه به کیفیت باالى محصوالت تولید شــده، در 

بخش هاى مختلف به کار گرفته شود.
وى افزود: در سیمان سپاهان تالش شده تا با نصب 
آخرین نسل از فیلترهاى تصفیه هوا، از ورود آلودگى 

به محیط زیست جلوگیرى شود.
اســعدى اظهار داشــت: تبدیل حرارت خروجى از 
کوره ها به انرژى الکتریکــى دیگر اقدام مورد نظر 
شــرکت بوده که نیازمند حمایــت دولت در بحث 

قیمتگذارى این نوع انرژى است.
وى اذعان کرد: بســیارى از ضایعــات موجود در 
زباله هــاى شــهرى مى تواننــد منابع ســوختى 
کارخانه هاى سیمانى باشــند اما اجراى این روش 
نیازمنــد ســرمایه گذارى در بخش آماده ســازى 
زباله هاست و هزینه هاى این خطوط تولید از توان 
کارخانه ها خارج اســت و اگر دولت در این موضوع 
ورود کند، صرفه جویى مناســبى صــورت خواهد 

پذیرفت.
وى متذکر شــد: راه آهن نیز در کشور ما گسترش 
چندانى پیدا نکرده اما ظرفیت موجود نیز به دلیل باال 
بودن قیمت حمل کاال، از صرفه چندانى برخوردار 

نیست و در حال حاضر هزینه حمل ریلى از هزینه 
حمل جاده اى باالتر است.

مدیرعامــل شــرکت ســیمان ســپاهان گفت: 
سیمان سپاهان در مســیر تولید محصوالت نوین 

و کاربردهاى خــاص قدم برمــى دارد و به زودى 
عالوه بر سیمان ســپا سبز، سیمان ســفید و چند 
محصول مخلوطــى وارد مــدار تولیــد خواهند 

شد.

مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان خبر داد؛

تولید سیمان هاى نوین و
 با کاربردهاى خاص در نصف جهان

مدیرکل امور فرهنگى و اجتماعى دانشگاه آزاد 
گفت: نخستین ضیافت آموزشــى و فرهنگى 
فعاالن فرهنگى دانشــگاه آزاد سراســر کشور 
با حضور بیش از 700 نفر از دانشــجویان فعال 
در عرصه فرهنگى بــه میزبانى واحد نجف آباد 

برگزار مى شود.
رضا نصیرى از گردهمایى شــش روزه فعاالن 
فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى سراسر کشور از 
11(امروز) تا16 شهریور خبر داد و اظهار داشت: 
این ضیافت براى نخستین بار و با حضور بیش 
از 700 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمى 
برگزار مى شود و فرصت بسیار مناسبى است تا به 
تحکیم پایه هاى فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى 

پرداخته شود.
وى افزود: شــرکت کنندگان در ایــن برنامه 
فرهنگى عــالوه بر تعامــل بــا یکدیگر، در 
گارگاه هاى تخصصى از مباحث مطرح شــده 
توسط اســتادان و ســخنرانان مطرح کشور با 
محوریت موضوع هاى روز فرهنگى در کشــور 

بهره مند مى شوند.
مدیرکل امور فرهنگى و اجتماعى دانشگاه آزاد 
اسالمى خاطرنشــان کرد: تبیین سیاست هاى 
فرهنگى- اجتماعى معاونت فرهنگى دانشگاه 
آزاد اسالمى، پرورش نخبگان فرهنگى، تحکیم 
پایه هــاى فرهنگى و اعتقادى و مشــارکت و 
هم افزایى دانشــجویان، هماهنگى در اجراى 
برنامه هاى فرهنگى و دانشجویى در سال جدید 
تحصیلى و فعال کردن جریان هاى دانشجویى 
در زمینه هاى مختلف فرهنگى از اهداف اصلى 
این ضیافت بــزرگ فرهنگى دانشــجویى به 

حساب مى آید.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهــان گفت: در 
حال حاضر نزدیک به 900 دســتگاه دوچرخه در 
پارکینگ هاى نیروى انتظامى وجــود دارد که با 
اعالم فراخوان بــه مالباختــگان، دوچرخه ها را 

تحویل مالکان مى دهیم.
سرهنگ ســتار خســروى با اشــاره به اینکه با 
بررسى هاى صورت گرفته در پارکینگ هاى نیروى 
انتظامى متوجه وجود آمار بــاالى دوچرخه هاى 
بدون صاحــب در پارکینگ هاى نیروى انتظامى 
شــدیم، اظهار داشــت: در آخرین آمار به دست 
آمده در حال حاضــر 900 دوچرخه بى صاحب در 

پارکینگ هاى نیروى انتظامى موجود است.
وى با اشاره به اینکه بخشــى از این دوچرخه ها 
مسروقه و قســمتى بدون صاحب است، افزود: از 
این رو پلیس آگاهى اســتان اطالعیه اى را براى 
تحویل دوچرخه هاى مســروقه به صاحبانشان 

صادر کرده است.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان اضافه کرد: 
از این رو شــهروندانى که دوچرخه آنها به سرقت 
رفته، ضمن در دست داشــتن مدارك مربوطه به 
نزدیک ترین کالنترى محــل مراجعه و پس از 
دریافت آدرس پارکینگ هاى طرف قرارداد،نسبت 

به شناسایى و تحویل دوچرخه اقدام کنند.

نجف آباد؛ 
میزبان فعاالن 
دانشجویى کشور

900 دوچرخه 
بـالصـاحب در 
پارکینگ ها

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: پیش 
بینى مى شود در هفته جارى حکم شهردار اصفهان ابالغ 

شود و قدرت ا... نوروزى رسماً فعالیت خود را آغاز کند.
علیرضا نصراصفهانى اظهارداشت: براى انتخاب شهردار 
باید یک مسیر قانونى طى مى شد و بعد از مسیر قانونى 
انتخاب شهردار، باید صورتجلســه و امضاى اعضاى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان تنظیم و به استاندار 

اصفهان ارسال مى شد.
وى با تأکید بر اینکه استاندار اصفهان چند روز گذشته 
نیز حکم شهردار را به  وزارت کشور ارسال کرده است، 
گفت: وزارت کشور طبق قانون  بعد از ارسال نظر اعضاى 

شوراى اسالمى شهر براى انتخاب شهردار، باید ظرف  
10 روز حکم شهردار را صادر کند.

نصر اصفهانى با اشاره به اینکه پیش بینى مى شود در این 
هفته حکم شهردار اصفهان ابالغ و قدرت ا... نوروزى به 
صورت رسمى کار خود را آغاز کند، ادامه داد: به محض 
ابالغ حکم نیز جلســه تودیع و معارفه شهردار اصفهان 

برگزارمى شود.
وى تأکید کــرد: با برگزارى جلســه معارفه شــهردار 
نیز فعالیت خود را به صورت رســمى آغــاز مى کند و 
مأموریت هاى خود را براى داشــتن شهر پویا و آرامش 

شهروندان به اجرا در مى آورد.

معاون مهندسى و توسعه شرکت آب و فاضالب روستایى 
استان اصفهان از نصب 13 دستگاه آب شیرین کن در 
مناطق مختلف روستایى این استان با اختصاص اعتبارى 

بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان خبر داد.
مجید حبیبیان عنــوان کرد: شــرکت آب و فاضالب 
روستایى استان اصفهان در سال هاى 95 و 96 با استفاده 
از منابع مالى که از سوى صندوق توسعه ملى در اختیار 
آن قرار گرفت، متعهد به بهره بردارى و آبرسانى به 200 

روستا در سطح استان شده است.
وى تصریح کرد: اعتبارات هزینه شده از محل منابع مالى 
صندوق توسعه ملى حدود 48 میلیارد تومان بوده است 
که از محل آن، پروژه هاى مختلفى از جمله 13 دستگاه 
آب شیرین کن با اختصاص اعتبارى بالغ بر یک میلیارد 
و 600 میلیون تومان، در سراسر استان به بهره بردارى 

مى رسد.
وى بیان کرد: دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس 
که یکى از بهترین روش هاى تصفیه آب آشامیدنى بوده 
وEC  آب را به صورت قابــل توجهى کاهش مى دهد 
و باتوجه به فیلتراســیون قوى این دستگاه، همه امالح 
موجود در آب گرفته شده و آب به وسیله اشعه فرابنفش 

میکروب زدایى مى شود.
معاون مهندسى و توسعه شرکت آب و فاضالب روستایى 
اســتان اصفهان تصریح کرد: شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان 200 هزار متشرك را در سراسر استان 
پوشش مى دهد اما باتوجه به افت کّمى و کیفى آب در 
مناطق مختلف، استفاده از دستگاه هاى آب شیرین کن 
ضرورى اســت که به تدریج در همه مناطق مورد نیاز 

نصب خواهد شد.

آغاز کار رسمى شهردار اصفهان از هفته جارى 

نصب 13 آب شیرین کن
 در مناطق روستایــى استان

9 پروژه برق رسانى به ارزش 559 میلیون تومان در مناطق مختلف شهرستان شهرضا افتتاح شد.
مجتبى باقى، مدیر اداره امور برق شهرستان شــهرضا عنوان کرد: از جمله این طرح ها، احداث شبکه روشنایى بلوار 
منوچهرآباد است که با مشارکت شهردارى شــهرضا و تحت نظارت اداره امور برق شهرستان، به طول بیش از یک 

کیلومتر و با اختصاص اعتبارى بالغ بر صد میلیون تومان اجرا شده است.
وى اضافه کرد: شبکه روشنایى بلوار اردیبهشــت به طول 200 متر نیز با اختصاص اعتبارى بالغ بر 20 میلیون تومان 

احداث شد.
باقى، همچنین از افتتاح پروژه ترانسفورماتور و اصالح شبکه رفع ضعف ولتاژ و بهسازى شبکه برق منطقه اسالم آباد 
این شهرستان خبر داد و افزود: این پروژه با اختصاص اعتبارى بالغ بر 41 میلیون تومان در قالب احداث شبکه متوسط 

هوایى و نصب ترانسفورماتور توزیع با عاملیت و نظارت امور برق شهرستان انجام شده است.

افتتاح 9 پروژه
 برق رسانى در 
شهرضا

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: ســد باغکل خوانسار به منظور آبرسانى 
به بخش کشاورزى شهرســتان احداث شده اما سالیان 
متوالى هدر رفت آب دارد و هنوز تأمین اعتبار نشده است.

على بختیار اظهار داشــت: اگر فرهنگ کار و تالش در 
بخش هاى علمى، آموزشى، اقتصادى، صنعتى، تجارى،  
بازرگانى، بخش خصوصــى  و در بخش هاى مختلف  
دولت و مجلس، قوه قضائیه و تعاونى حاکم شود کشور 

در مسیر رشد و تعالى قرار مى گیرد.
وى بیان داشت: به دلیل عدم برخوردارى از مؤلفه هاى 
توسعه و ترقى، شاهد رشد مهاجرت و رشد منفى جمعیت 

از دو شهرستان گلپایگان و خوانسار هستیم.
این عضو کمیســیون انرژى مجلس شوراى اسالمى 
با انتقاد از عدم احقاق حقابه که حق شــرعى کشاورزان 
شهرستان گلپایگان است، گفت: 10 هزار هکتار از اراضى 
کشاورزى گلپایگان به دلیل عدم تثبیت حقابه منجر به 
خشکى شده است، همچنین عدم تخصیص حقابه به 
تاالب شــور گلپایگان موجبات ورود ریزگردها به این 

شهرستان را فراهم کرده است.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر یک میلیون و 700هزار نفر از استان اصفهان 

تحت پوشش بیمه سالمت هستند.
حســین بانک افزود: با توجه به مشــکالت ضوابط 
اجرایى بودجه سال 95 از جهت تأمین منابع به مشکل 
برخوردیم و نتوانستیم کلنگ تعدادى پروژه رادر سال 

95 بر زمین بزنیم.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان تصریح کرد: 
در حال حاضر بالغ بر یــک میلیون و 700 هزار نفر از 
استان اصفهان تحت پوشــش بیمه سالمت هستند 
که از این تعداد 700 هزار نفر بیمه شدگان روستایى 
و مناطق زیر 20 هزار نفر بوده که به صورت رایگان 

بیمه شده اند.
بانک با اشاره به جمله معروف مقام معظم رهبرى که 
بیمار غیر از درد بیمارى نباید مشکل دیگرى برایش 
پیش بیاید، خاطر نشان کرد: از سال 93 تاکنون، 530 
هزار نفر تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند و در 
دولت یازدهم بیمه شدگان سالمت به صورت کامًال 

رایگان تحت پوشش خدمات درمانى قرار گرفتند.

سد باغکل خوانسار 
در انتظار تأمین اعتبار

پوشش 1/7 میلیونى 
بیمه سالمت در اصفهان
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راه اندازى ایستگاه هاى مدرن 
سنجش آلودگى هوا و صوت 

صلواتـى، معاون حمـل و نقل و ترافیک شـهردارى 
اصفهان گفـت: شـهردارى اصفهـان بـا راه اندازى 
مرکـز پایـش و کنتـرل کیفیـت هـوا و نصـب و 
راه انـدازى 10 ایسـتگاه مـدرن سـنجش آلودگـى 
هـوا و صـوت در نقـاط مختلـف شـهر و همچنیـن
 یکـى از مهمتریـن آزمایشـگاه هـاى مرجـع و 
کالیبراسـیون دسـتگاه هـاى سـنجش آلودگـى 
هـوا در کشـور گام مهمـى رابـه منظـور شناسـایى 
نـواع منابـع و میـزان آلودگـى هـوا شـامل ا

برداشـته  معلـق  ذرات  و  آالینـده  گازهـاى 
هـاى  ریـزى  برنامـه  جهـت  در  بتوانـد  تـا 
کاهـش آلودگـى هـواى شـهر اصفهـان اقـدام 

کند.

کشف نیم کیلو هروئین از 
معده یک قاچاقچى در لنجان

فرمانده نیـروى انتظامى شهرسـتان لنجـان گفت: 
در پى کسـب خبـرى مبنى بـر فعالیت بانـد فروش 
مواد مخـدر، مأمـوران پلیس مبـارزه با مـواد مخدر 
شهرسـتان لنجـان پـس از شناسـایى مخفیـگاه 
متهمان، در عملیاتى غافلگیرانه چهار سوداگر مرگ 

را دستگیرکردند.
غالمرضـا افشـارى اظهارداشـت: در ایـن عملیات 
مأموران مبارزه با مـواد مخدر شهرسـتان لنجان به 
دلیل حاالت رفتارى عجیب یکى از این افراد به وى 
ظنین شدند و در عکسـبردارى رادیولوژى مشخص 
شـد این متهم با اسـتفاده از روش بلـع، مقادیرى از 
مـواد مخـدر را در داخل معده خـود جاسـازى کرده

 است.
وى تصریح کـرد: پس از بررسـى دقیـق محتویات 
معـده ایـن فـرد، مشـخص شـد وى چندین بسـته 
کوچک هروئین را بلعیده که در نهایت نیم کیلوگرم 
هروئین به صورت بسـته کوچک ازمعده وى تخلیه 

شد.

بومى سازى 16 پایه 
هیدروژنى در فوالد مبارکه 

16 عـدد  پـروژه بومـى سـازى و جایگزینـى 
پایـه هیدروژنـى بـه جـاى پایـه هـاى HNX و 
اتوماسـیون صنعتـى در واحـد باکـس آنیلینـگ 
نورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکه بـا موفقیـت اجرا 

شد.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه با اشـاره به اجراى 
موفقیـت آمیز این پـروژه گفت:بهره بـردارى از این 
طرح سـاالنه بیـش از 70 هزارُتن افزایـش ظرفیت 
تولیـد محصوالت ویژه در نورد سـرد فـوالد مبارکه 

را به دنبال دارد.
بهرام سـبحانى با بیان اینکه این پـروژه بزرگ براى 
اولین بار در کشور انجام شد و ریسک باالیى را نیز به 
همراه داشت، گفت: کارشناسان فوالد مبارکه با اتکا 
به دانش فنى و خالقیت خود توانسـتند این کار مهم 

را انجام دهند.

رتبه نخست ذوب آهن در 
افزایش قیمت سهام

معاون امور اقتصادى و برنامه ریزى وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى گفت: ذوب آهن اصفهان موفق شـد 
رتبه نخست در افزایش قیمت سهام در گروه فوالدى 

کشور را به خود اختصاص دهد.
حجت ا... میرزایى اظهار داشت : ارزش باالي سهام 
ذوب آهن و حرکت رو به رشـد این شـرکت موجب 
ایجاد صف خرید براي این سـهام شـده و بیشـترین 
معاملـه در بازار بورس متعلق به سـهام این شـرکت 

است. 
معاون امور اقتصادى و برنامه ریـزى وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعى بـا تأکید بر حمایـت همه جانبه 
وزارت تعاون از ذوب آهن خاطر نشان کرد: مجموعه 
ذوب آهن اصفهان در دولت هاي قبل با شـوك هاى 
اقتصادى بزرگى مواجه بوده اسـت که بـه رغم این 
موضوع توانسته است به فعالیت و پیشرفت خود ادامه 

دهد.

خبر

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن وکشاورزى اصفهان 
گفت: گران بون حمل و نقل و نداشــتن ارتباط بانکى 
همچنان از مشکالت پیش روى صادرات کشور محسوب 

مى شود.
عبدالوهاب ســهل آبادى اظهارداشت: گران بون حمل 
و نقل و نداشــتن ارتباط بانکى همچنان از مشــکالت 
پیش روى صادرات کشور محســوب مى شود در حالى 
که صندوق ضمانت صادرات کشور در این خصوص باید 

بسیار قوى عمل کند.
وى افزود: به عنوان نماینده صنفى با وزیر جدید صنعت 
معدن و تجارت درد دل هاى زیادى کرده ام و وى به دلیل 

اینکه در گذشته وزیر بازرگانى بوده است بى شک به بحث 
صادرات توجه ویژه مى کند، اما شرکت هاى داخلى نیز باید 
در بحث کیفیت کوشاتر باشند چراکه برخى از کشورها 
نسبت به محصوالت صادراتى ایران گله مند هستند و 
معتقدند که به مرور کیفیت کاالها نسبت به قراردادهاى 

اولیه کاهش یافته است.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
با اشاره به اینکه ســیمان از جمله بازارهاى جدید پیش 
روى اصفهان است، ادامه داد: کشــور سوریه پتانسیل 
باالیى براى ساخت و ســاز و همچنین صادرات سیمان 

به این منطقه دارد.

مدیر کل راه و شهرسازي استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان به لحاظ قرارگیري در مســیر کریدور شــمال 
به جنوب و شرق به غرب کشــور از باالترین حجم بار 

ترافیکی در 11 هزار و 500 کیلومتر راه برخوردار است.
حجت ا... غالمی اظهار داشت: متأسفانه در این زمینه به 
حجم بار ترافیکی روي شبکه راه ها در سطح جاده هاي 
کشور توجهی نمی شــود و اســتان اصفهان به لحاظ 
قرارگیري در مسیر کریدور شــمال به جنوب و شرق به 
غرب کشــور از باالترین حجم بــار ترافیکی برخوردار 
اســت که در هنگام ارائه آمار این شاخص در نظر گرفته 
نمی شود. وى افزود: استان اصفهان رتبه اول حمل بار و 

رتبه سوم حمل مسافر را در سطح کشور دارد که این حجم 
تردد و بار ترافیکی، قطعاً افزایش آمار تصادفات در سطح 
جاده هاي این استان نسبت به جاده هاي سایر استان ها را 
نشــان می دهد که این عاملی بر افزایش متوسط تلفات 
جاده اي این استان نسبت به متوســط تلفات کشوري 
است. وى با اشاره به پروژه هاي راهسازي احداث شده در 
سطح استان گفت: پروژه هایی که نقش مهمی در حمل 
و نقل بار و مسافر در ســطح جاده هاي استان را داشته و 
یکی از دغدغه هاي پلیس به دلیل وقوع تصادفات جرحی 
و فوتی در آنها بوده خوشبختانه در حال احداث، تکمیل و 

بهره برداري است.

اصفهان از باالترین حجم 
بار ترافیکی برخوردار است

گرانى حمل و نقل
مشکل پیش روى صادرات 

نماینده مــردم شاهین شــهر، میمــه و برخــوار در 
مجلس شــوراى اســالمى گفت: به رغم مصوباتى 
که شــورایعالى آب در زمینه آب زاینده رود داشــته و 
بازدیدى که کمیســیون امنیت ملى و دو اســتاندار و 
مدیران ارشــد دو اســتان داشتند و مشــکالت دیده 
شــد، همچنــان شــاهد هســتیم کــه وزارت نیرو 
تصمیمات یک طرفه به نفع اســتان باالدستى اتخاذ 

مى کند.
حســینعلى حاجى دلیگانــى در خصــوص وضعیت 
آب اســتان اظهارداشــت: وزارت نیــرو در خصوص 
آب زاینده رود در حال تخلف اســت، بــا وجود اینکه 
آب هایى را که قبًال فروخته اســت هنوز به خریداران 
تحویل نــداده، در حــال تخصیص منابــع جدیدى

 است.
وى افزود: در حالى  که تمامى پروژه ها براى تأمین آب 
اســتان اصفهان از جمله طرح تونل سوم و بهشت آباد 
راکد مانده اســت و هیچ اراده اى براى تکمیل آنها از 
ســوى وزارت نیرو مشاهده نمى شــود، براى تکمیل 
پروژه هاى آبى استان باالدستى سر و دست مى شکنند.

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اســالمى ادامه داد: وزارت نیرو  اصرار دارد که 
پروژه بروجرد اجرایى شود، در حالى  که باید اولویت ها 
و حقوق مردم، چه مردم اصفهان چه مردم چهار محال 
و بختیارى را به رســمیت بشناســیم، اینها که آب را 
فروخته اند و هنوز نتوانســته اند آن را تأمین کنند چرا 

بدون اجازه دوباره این کار را انجام مى دهند؟

وى با بیان اینکه به  صــورت مخفیانه از زاینده رود آب 
برداشــت مى شــود، تصریح کرد: به  صورت مخفیانه 
پروژه هاى برداشت از زاینده رود را در دست اجرا دارند و 
به رغم مصوباتى که شورایعالى آب در این زمینه داشته 
و بازدیدى که کمیســیون امنیت ملى و دو استاندار و 

مدیران ارشد دو استان داشــتند و مشکالت دیده شد، 
همچنان شــاهد هســتیم که وزارت نیرو تصمیمات 
یکطرفه به نفع استان باالدستى اتخاذ مى کند و نسبت 

به استان اصفهان یک حالت بى تفاوتى شاهد هستیم.
حاجى دلیگانى در پایان بــا اخطار به وزارت نیرو گفت: 

به وزارت نیرو و سرپرست وزارت نیرو اخطار مى دهم 
که از طرفدارى یک جانبه از اســتان باالدستى پرهیز 
کند؛ صبر 19 نماینده استان اصفهان حدى دارد و اگر 
این برداشت غیرمجاز را متوقف نکنند اقدام جدى ترى 

انجام خواهیم داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس:

وزارت نیرو در ارتباط با آب زاینده رود 
در حال تخلف است

 تصمیمات یکطرفه وزارت نیرو به نفع استان باالدستى ادامه دار است

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
استان اصفهان گفت: یک کارگر از ساختمان در 
حال احداث به ارتفاع 12 متر سقوط کرد و به طرز 

معجزه آسایى نجات یافت.
محمد شریعتى اظهار داشت: گزارشى مبنى بر 
سقوط یک کارگر از ساختمان در حال احداث واقع 

در خیابان چهار باغ باال به آتش نشانى ارائه شد.
وى افزود: در ســاختمان در حــال احداث که 
کارگران مشغول کار بودند یکى از آنها از ارتفاع 
12 مترى به طبقه منهاى یک سقوط کرده و دچار 

مصدومیت شد اما جان سالم به در برد.
وى بیان کرد: مأموران آتش نشانى در کمترین 
زمان در محل حاضر شــدند و آنجا را از حضور 

مردم خلوت کرده و ایمن سازى را آغاز کردند.
شریعتى افزود: نجات این کارگر 46 ساله بعد از 
سقوط از ارتفاع 12 مترى، چیزى شبیه معجزه 

بود.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان 
اصفهان گفت: عضویــت در کتابخانه هاى این 
استان امروز( 11 شهریور ماه) به صورت رایگان 

انجام مى شود.
امیر هالکویى افزود: به منظور تسهیل در استفاده 
از خدمات کتابخانه هاى عمومى، امکان عضویت 
به صورت رایگان (کارت بهــا) در کتابخانه هاى 
تحت پوشش نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور 
در روزشنبه  11 شهریور ماه(امروز) مهیا شده است.

وى اضافه کرد: عرضه خدمــات کتابخانه اى به 
عموم مردم یکى از اهداف اصلى کتابخانه هاست 
که در این روز و به مناسبت عید سعید قربان و روز 
صنعت چاپ به صــورت عضویت رایگان در نظر 

گرفته شده است.
هالکویى اظهار داشت: یکى از گروه هاى بزرگ 
استفاده کننده از کتابخانه هاى عمومى، کودکان و 
نوجوانان در مقاطع مختلف تحصیلى هستند که 
کتابخانه عمومى در کنارسایر خدمات کتابخانه اى، 
کالس هاى آموزشى و فعالیت هاى جنبى فراوانى 

را براى این عزیزان ارائه مى کنند.
وى ادامه داد: در حال حاضــر 180 باب کتابخانه 

نهادى در استان اصفهان فعالیت مى کنند.

نجات معجزه آساى 
کارگردر چهارباغ

امروز؛ عضویت 
رایگان در کتابخانه ها

انجام یک سوم صادرات 
استان از گمرك کاشان 

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: اگــر کســى 
در انجــام مســئولیت هــا و وظایــف خــود 
کوتاهــى کنــد و کمتــر از حد وســعش عمل 
کنــد برخــالف دســتورات دین عمــل کرده 

است.
آیت ا... یوسف طباطبایى نژاد ادامه داد: یعنى هر 
کسى باید براساس توانى که دارد به انجام وظایف و 
مسئولیت هاى خود بپردازد و نباید بیشتر و یا کمتر 

از آن عمل کند.
وى عنوان کرد: وقتى شما به عنوان امام جماعت 
معرفى مى شــوید، مســجد در اختیار شما قرار 
مى گیرد بــا همه امکاناتى کــه در آن وجود دارد 
و حاال اگر شــما تنها به اقامه نمــاز جماعت در 
مســجد اکتفا کنید برخالف دســتور دین عمل 

کرده اید.
وى با تأکیــد بر اینکه امام جماعــت باید فرصت 
انتقال آموزه هــا و مفاهیم دینــى را براى مردم 
فراهم کنند، اظهار داشت: اگر جوانى در نزدیکى 
شماســت و به مســجد نمــى آید، شــما مقصر 
هســتید نه او؛این شما هســتید که نتوانسته اید 
او و امثال او را به مســجد بکشــانید و این نشان 
مى دهد که شــما در انجام رســالتتان کوتاهى 

کرده اید.

مسبب استقبال 
نکردن ازمساجد

امامان جماعت هستند

رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشــاره به اینکه به دلیل 
مقاومت اصناف اصفهان به عدم تغییر در شــیوه کسب 
و کار، قیمت ها در اصفهان کمتر از دیگر نقاط کشــور 
کاهش مى یابــد، گفت: خوشــبختانه حرکت ها براى 
توسعه تجارت الکترونیک در اصفهان آغاز شده و مرکز 

آموزش اتاق اصناف نیز بر این مهم تمرکز جدى دارد.
رسول جهانگیرى تأکید کرد: مباحث کسب و کار، روز 
به روز در حال تغییر و همانند یک قطار در حال حرکت 

است.
وى با اشــاره به اینکه پیش از این مــردم از یک مغازه 
مایحتاج خود را تأمیــن مى کردند اما امروز شــرایط 
متفاوت شده است، تأکید کرد: براى این تغییر، اصناف 
باید دچار تغییر شوند و شــاید ابتداى کار دچار ناامیدى 
شویم اما شروع کارهاى بزرگ از جرقه هاى کوچک زده 

مى شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: پیش از این اصناف با 

سبک و مدیریت قدیم اداره مى شد و معموًال مقاومت 
اصفهان براى مدیریت مدرن و علمى بیشــتر از دیگر 

نقاط کشور است.
وى به موضــوع رکود اشــاره کــرد و بیان داشــت: 
شــرایط اقتصــادى اصفهان نســبت به دیگــر نقاط 
کشــور بســته تر اســت؛ بــه عنــوان مثــال مردم 
اصفهــان مقاومت زیــادى در برابر کاهش مســکن 
نســبت به شــهر تهران از خــود نشــان داده اند چرا 
که در بافت قدیمى و ســنتى این مقاومت ها بیشــتر

است.
وى با تأکید بر اینکه جوانان امروز توانســته اند به بازار 
مدرن و روش هــاى جدید فــروش و تبلیغات فروش 
وارد شــوند، گفت: در اصفهان به صورت خطى کسب 
و کارهایى در مجمتع ها و پاســاژها شــکل گرفته که 
موضوع تجارت الکترونیــک را همراهى مى کنند البته 
این به معناى خروج اتاق اصناف از دایره فعالیت نیست 
چرا که این بخش همچنان نسبت به صدور پروانه کسب 

فعال است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان، مقاومت اصناف اصفهانى 
به عدم تغییر در شــیوه کســب و کار را مربوط به تفکر 
مقتصد آنها دانســت و افزود: با توجه به این شــرایط 
قیمت ها در اصفهان کمتر از دیگر نقاط کشور کاهش 

مى یابد.

مقاومت اصناف در برابر تغییر شیوه کسب وکار

قیمت ها در اصفهان کمتر از دیگر شهرها کاهش مى یابد

رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
کاشــان گفــت: بیــش از یک ســوم صــادرات 
اســتان اصفهان از محــل گمرك کاشــان انجام 

مى شود.
محمود توالیى اظهارداشت: دو سوم دیگر صادرات 
استان اصفهان یعنى در حدود 45 تا 50 درصد آن نیز 
مربوط به فوالد مبارکه، پتروشیمى و ذوب آهن و بقیه 

صادرات آن مربوط به کل استان است.
وى همچنین با تأکیــد بر پیگیرى اتــاق بازرگانى 
کاشــان براى صدور مجوز واردات گمرك کاشان و 
استقرار آن در این شهرستان با همکارى استاندارى 
اصفهان و مدیران این اســتان، خاطر نشــان کرد: 
زمین این مجموعه به صورت رایگان جانمایى شده

 است.

رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
کاشــان پرهیز از آنى نگرى، نگاه کالن و بازدهى و 
ســودآورى در دراز مدت را الزمه اجراى طرح هاى 
ملى در این منطقه بیان کرد و گفــت: حوزه تولید و 
اشتغال کاشــان نسبت به کشــور از میانگین خوبى 

برخوردار است.
توالیى همچنیــن اقــدام مطلوب براى اســتقرار 
زیرســاخت ها در شــهرك امیرکبیر و الحاق 900 
هکتار به این شهرك پس از 20 سال را از جمله دیگر 

اقدام هاى اتاق بازرگانى کاشان بیان کرد.
وى ادامه داد: در سه ماه نخست امسال افزون بر 19 
میلیون و 729 هزار کیلوگرم کاال به ارزش 47 میلیون 
و 100 هــزار و 895 دالر کاال از کاشــان به خارج از 

کشور صادر شده است.

فرمانده لشکر8 نجف اشرف سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى گفت: پیکر مطهر شهید مدافع حرم محسن 
حججى به احتمال زیاد روز یک شــنبه(فردا) در 

شهرستان نجف آباد تشییع و خاکسپارى مى شود.
سرهنگ پاسدارسیف ا... رشیدزاده افزود: با توجه به 
همدردى ها و حضور حماسى مردم در سراسر کشور 
در مراسم بزرگداشت شهید حججى و اعالم آمادگى 
مردم براى شرکت در مراسم تشییع پیکر این شهید، 
امکان تشییع پیکر شهید حججى در مشهد، تهران 

و قم نیز وجود دارد.

خاکسپارى
 پیکر شهید حججى 

در نجف آباد 
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت
 1.برابر راى شماره 139660302177000179 مورخه 1396/03/27 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى بهزاد زمانى فرزند مسعود بشماره 
شناسنامه 5285 شهر رى و شماره ملى 0490488935 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 3826 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 481/15 مترمربع انتقالى 

از مالکین رسمى غالمعلى و معصومه هردو کریمى محرز گردیده است.
2.برابر راى شماره 139660302177000175 مورخه 1396/03/27 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حفیظ اله واثقى خوندابى فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 46 نجف آباد و شماره ملى 1091939268 در ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى 
قســمتى از پالك 3826 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 219/53 
مترمربع انتقالى از مالکین رسمى غالمعلى کریمى و مهرداد شفیعى محرز گردیده است.در اجراى ماده 
یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون 
مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده 
و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح 
دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: چهارشنبه 96/05/25 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: شنبه 96/06/11 م الف:5494-ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت/ 5/810 

مزایده
مزایده اموال غیر منقول(اســناد رهنى)شــماره آگهــى: 13960390213000012 شــماره پرونده: 
8604002133000035 براســاس پرونده اجرایى کالسه 8600041 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان 
پالك ثبتى هفتاد و هفت فرعى مجزى شده از سه فرعى که آن هم از یکصد و هفتاد و هشت اصلى مجزى 
گردیده واقع در بخش 12 ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشــعابات و اشــتراکات 
منصوبه و غیرمنصوبه در آن ملکى شرکت تولیدى شیمیایى آالس به شــماره ثبت 283 که به موجب 
اسناد شماره 75534 مورخ 78/6/18، 85920 مورخ 81/7/7، 89219 مورخ 82/11/5 و 90143 مورخ 
83/3/26 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 8 تهران در رهن مدیریت امور حقوقى بانک تجارت تهران 
قرار دارد و برابر نامه هاى شماره 951218641133161 مورخ 95/9/18 و 139605802030000012 
مورخ 96/3/7 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 428 دفتر جلد 2 امالك بخش مربوطه ذیل 
ثبت 10468 به نامش سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت پنج هزار و پانصد و شصت 
و شش مترمربع محدود است به شماًال به طول 60/70 متر درب و دیواریست به خیابان بیست مترى شرقًا 
به طول 92 متر دیوارى است به دیوار پالك 178/3 باقیمانده جنوبا به طول 60/30 متر دیواریست به دیوار 
پالك 178/78 غرباً به طول 92 متر درب و دیواریست به خیابان 10مترى و حقوق ارتفاقى ندارد، از ساعت 
9 صبح تا 12 روز سه شنبه مورخ 96/6/28 در محل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع 
در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ ده میلیارد و 
نهصد و پنجاه میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى 
هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش 
کارشــناس مربوطه مورد مزایده به صورت یک محوطه کارگاهى صنعتى با عرصه پنج هزار و پانصد و 
شصت و شش مترمربع و حدود دو هزار و پانصد متر مربع اعیانى محصور به دیوار پیرامونى، داراى سوله 
و ساختمان هاى کارگاهى و ساختمان هاى ادارى- کارگرى در سه بخش شامل الف: تعداد چهار سوله 
با عناوین کاربرى سوله تولید مواد اولیه، سوله مواد تولید شده و سوله هاى انبار براى مواد تولیدى و انبار 
مواد اولیه در محوطه که اسکلت آنها از تیرورق بوده، محیط سوله ها اکثرا دیوارهاى آجرى است که در 
یک متر انتهایى دیوارهاى طولى پنجره نصب شده است، کف سوله ها بتن ریزى و پوشش سقف ها از 
ورق و تورى یا ایرانیت و براى ورودى در دو سوله درب آهنى تعبیه شده است. ب: سه ساختمان کارگاهى 
که یکى با ستون هاى قوطى و ســقف تیرآهن و آجر و دیوار باربر با ورودى پله خور همچنین کارگاهى 
با کاربرى تعمیرات و اتاق برق، با ســقف لوله و ورق و دیوار آجرى و کف سیمانى و ساختمانى به عنوان 
موتورخانه با اسکلت دیوار آجرى و سقف تیرچه و بلوك و کف بتنى. ج: ساختمان هاى ادارى- کارگرى 
شامل نگهبانى با کف موزاییک و دیوار رنگ شده و ســاختمان ادارى با کف سرامیک و دیوار رنگ شده 
و ساختمان کارگرى و رختکن که دیوارها تا یک متر سنگ و بقیه رنگ شده و کف سنگ است. کسانى 
که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس جاده نجف آباد تیران 
پلیس راه شهرك صنعتى نجف آباد خیابان آهن خیابان کوشش پالك 31 کدپستى 8516954941 دیدن 
نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 96/6/11 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشــد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. همچنین 
طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تا تاریخ 1397/04/28 تحت پوشش بیمه تجارت نو قرار دارد. الزم به 
ذکر است کارشناس مربوطه هیچگونه اظهارنظرى در مورد وجود و یا عدم وجود امتیازات آب، برق و  گاز 

ننموده است. م الف: 5660 فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/6/100
اجراییه

شماره: 40/96 تاریخ: 96/6/2 به موجب راى شــماره 248 تاریخ 96/4/8 حوزه 2 شوراى حل اختالف 
شهرستان زرین شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه زینب حسینى فرزند   برات شغل خانه دار به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به انتقال سند یک دستگاه خودروى پراید به شماره ایران 327/14 
ب 89 در یکى از دفاتر رســمى اصل خواســته و پرداخت مبلغ 750/000 ریال بابت خسارت دادرسى و 
پرداخت نیم عشــر اجرائى در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: مهدى موال نژاد فرزند محسن 
شغل کاسب به نشانى زرین شهر، خیابان شهید بهشتى پالك 271. ماده 34 قانون اجراى حکم: 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 استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد ودر صورتى که خود را قادر بها جراى مفاد اجرائیه نماید باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 656 شعبه دوم  حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /6/187
احضار

شماره ابالغنامه: 9610103642300772 شماره پرونده: 9609983642300575 شماره بایگانى شعبه: 
960598 احترامًا شاکى عذرا بیگم سجادى و توران خاکسار و گلناز خاکسار شکایتى با موضوع شروع به 
قتل عمدى ایراد ضرب و جرح عمدى ترك ان فاق و تهمت و افترا علیه محمدحسن خاکسار فرزند محمد 
در شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان مطرح نموده که مقتضى است متهم 
محمدحسن خاکسار فرزند محمد به اتهام شروع به قتل عمدى و ایراد ضرب و جرح عمدى و ترك انفاق 
و تهمت و افترا پس از رویت آگهى روزنامه ظــرف مهلت یک ماه به علت مجهول المکان بودن متهم و 
شکایت شاکى به تجویز ماده 174 آیین دادرسى کیفرى مصوب سال 1392 مراتب در یک نوبت آگهى 
مى شود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادسراى لنجان مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود در وقت مقرر فوق در این شعبه حاضر شود. م الف: 728 شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /6/188
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350705839 شماره پرونده: 9609980350700152 شماره بایگانى شعبه: 
960180 خواهان مرتضى نیلفروشان شهشهانى فرزند محمد با وکالت آقاى محمود عدالتى نیا به طرفیت 
منوچهر خاکى و مهین خاکى فرزندان یوسف به خواســته الزام به تنظیم سند رسمى اجاره تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى و اســتماع شهادت گواهان (گواهان آقایان 
محمدعلى عظیمى و حمید عبداللهى و على دعواییها و تبریزى مى باشــند) به شعبه 7 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالســه 9609980350800152 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 96/9/1 و ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهى و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 17527 شعبه هفتم دادگاه عمومى 

(حقوقى) اصفهان/6/262
 ابالغ

شماره نامه: 9610110351400623 شــماره پرونده: 9309980351400490 شماره بایگانى شعبه: 
930494 بدینوسیله در خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى جواد ماهرالنقش به طرفیت شما سید محسن 
حسینى هرندى ظرف ده روز فرصت دارید الیحه دفاعیه خود را جهت ارائه به تجدیدنظر استان اصفهان 

به شعبه تحویل گردد. م الف:17532 شعبه14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 6/277
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610100351105359 شماره پرونده: 9409980351100268 شماره بایگانى شعبه: 
940295 خواهان امید معمار و سعید صادقى و حسن معمار و هاجر معمار و حمیدرضا معمار و زهرامعمار 
و محمدهاشم معمار و زهره معمار و عباس معمار و صدیقه معمار و بتول مسائلى و بتول معمار و مصطفى 
معمار و فاطمه معمار دادخواســتى به طرفیت خواندگان رضا فرشیدفر و علیرضا معمار و زهره کوپایى و 
کمال کوپائى و محمد کوپایى و مهین کوپایى و على شریفیان و رضا ترکان فر به خواسته تخلیه و مطالبه 
خسارت دادرســى و مطالبه اجرت المثل اموال تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 
940998035110268 ثبت گردیده اســت. به علت مجهول المکان خوانــدگان کمال کوپایى- رضا 
فرشیدفر- محمد کوپایى- مهین کوپایى- زهره کوپایى ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود ضمن مشاهده نظریه کارشناسى چنانچه اعتراضى دارند ظرف مهلت یک هفته 

کتباً به شعبه ارائه  نمایند. م الف: 17534 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/278
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان صندوق قرض الحســنه ولى عصر باوکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده کبرى اسماعیلى قوهکى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 554/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/19 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.  م الف :5689 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد 6/282 

مزایده
درخصوص اجراى پرونده شماره 960158 ح5 و بنابه دستور فروش صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومى 
حقوقى نجف آباد، بدینوسیله یکباب منزل مسکونى آوارى واقع در نجف آباد- خیابان امام کوى حسنیه-
کوى بهارستان-منزل جنوبى پالك 5 و کدپستى 8517637841 داراى سندمالکیت ششدانگ تحت 
پالك ثبتى 75/1 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان داراى عرصه حدود 214 مترمربع 
و امتیازات آب برق گاز و اعیانى بصورت غیرقابل استقاده به مساحت 125 مترمربع و بدون لحاظ عقب 
نشینى بشرح آتى جمعًا به ارزش 1/705/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1396/06/30 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 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 کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظــر بازدید به عمل آورد. م الف:5715 

مدیراجراى احکام حقوقى شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد 6/283 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان فاطمه پوراسدیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده حمزه بیدگل 
اشترى به شوراى حل اختالف شــعبه 1 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 

755/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/23 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5722 

شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد 6/284 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمد مهدیه نجف آبادى باوکالت علیرضا پاینده دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
به طرفیت خوانده على برقى به شوراى حل اختالف شــعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 587/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/07/15 ساعت 4/30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود.  م الف :5720 شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد 6/285 
اجراییه

 شماره 936/95 به موجب راى شماره 11 تاریخ 96/01/24 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه روح اله قائدى بارده به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 527/500 ریال بابت هزینه دادرسى و 
250/000 ریال هزینه نشرآگهى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/04/25 لغایت زمان پرداخت 
محکوم به که درهنگام اجراى حکم محاسبه میگردد وصول و ایصال میگردد درحق خواهان بهرام عیسى 
پره فرزند غالمرضا به نشانى یزدانشهر خ اول شرقى ك اسالمى پ19 کدپ8519747673 و نیم عشر 
دولتى. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى 
محکوم علیه مکلف اســت: پس ازابالغ این اخطاراجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهــد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام 
قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف:5674-شعبه 3 شوراى 

حل اختالف نجف آباد 6/288 
اجرائیه

شماره: 896/96-96/6/1 به موجب راى شماره 310/96 تاریخ 96/2/30 حوزه یک حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان بخش جلگه که قطعیت یافته است. محکوم علیه عرشیا فالویى اشنى فرزند علیرضا 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به حضوردر یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال مالکیت خودرو 
سمند به نام خواهان آقاى جواد فاتحى فرزند حسین به عنوان اصل خواسته پرداخت مبلغ 1/045/000 
ریال بابت خسارات دادرســى در حق خواهان جواد فاتحى فرزند حسین شــغل آزاد به نشانى اصفهان
 خ 24 مترى خ فجر 2 کوى یاس پــالك 119 و پرداخت مبلغ 1/050/000 ریــال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى 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 قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه  (مجتمع 

شماره یک) /6/294
اجرائیه

شماره: 924/96-96/6/4 به موجب راى شماره 228/96 تاریخ 96/6/4 حوزه اول حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان جلگه که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- عباس صاحبى فرزند ابراهیم شغل آزاد 
به نشانى بخش جلگه روستاى گیشى منزل شخصى 2- ابوالفضل عبداللهى فرزند رحمت اله شغل آزاد 
به نشانى اصفهان 24 مترى دوم علیدوســتى کوى وحدت پالك 17 محکوم است به حضور در یکى از 
دفاتر اسناد رسمى و انتقال مالکیت خودرو متنازع فیه به نام خواهان غالمرضا زارعان فرزند حسین شغل 
بنگاه دار به نشانى هرند، خ امام زاده اسحاق بنگاه معامالتى امید و پرداخت تضامنى مبلغ 4/787/500 
ریال بابت هزینه دادرســى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى 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، صریحاً اعالم نماید. شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع 

شماره یک) /6/295
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/03/409209  نظر به اینکه ســند مالکیت چهارده حبه و دو پنجم حبه مشاع از هفتاد 
و دو حبه ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 3760 فرعى واقع در اردســتان یک اصلى گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان ذیل ثبــت 18152 در صفحه 531 دفتر 250 امالك به نام نعیمه کامیاب صادر وتســلیم 
گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده960319681341180 – 96/3/4 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضا شهود آن ذیل شــماره: 36817-96/1/10 به گواهى 
دفترخانه 50 اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهدشد. م الف: 299 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

اردستان /6/312
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى رضا محمدى باغشاهى- آقاى امامقلى 
احمدزاده فرزند مراد دادخواستى به خواســته مطالبه 6/000/000 ریال وجه چک 317101 به طرفیت 
رضا محمدى باغشــاهى فرزند محمد که اعالم شده اســت مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 
372/96 ش/3 ثبت گردیده و علت مشــخص نبــودن آدرس محل اقامت خوانده بــراى دفتر دادگاه 
و بنا به تقاضاى خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى شــود روز 96/7/12 ساعت 
5/30 عصر در شــعبه ســوم حقوقى شــوراى زرین شــهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
دادگاه نسخه ثانى دادخواســت  و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى 
و دادگاه غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 649 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان(مجتمع شماره یک)/6/327

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354800768 شماره پرونده: 9509980359801061 
شماره بایگانى شعبه: 951612 شاکى: آقاى محسن پوراحمد فرزند همت على به 
نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان جى ایستگاه 
دانش سرا کوى شهید چوب گین، کوچه شهید اخالقى بن بست مهدوى پالك 
179 متهم: آقاى روح اله صمع اله به نشانى اصفهان شهر اصفهان خیابان جى 
ایستگاه دانش سرا کوى شهید چوب گین کوچه شهید اخالقى بن بست مهدوى 
پالك 179 (مجهول المکان)اتهام: ایراد صدمه بدنى عمدى گردشکار: دادگاه 
با بررسى مجموع اوراق و محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگى را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشا و صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقاى روح ا... صمع ا... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى 
موضوع شکایت آقاى محسن پوراحمد فرزند حکمت ا... دادگاه با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله شکایت شاکى، برگ پزشکى 
قانون ى نتیجه تحقیقات محلى انجام شده توسط مرجع انتظامى، عدم حضور متهم 
جهت تدارك دفاع از بزه انتســابى على رغم ابالغ و عدم توفیق به جلب وى و 
سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزهکارى متهم را محرز و مسلم دانسته 
مستنداً به مواد 614 قانون تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده و مواد 448 و 449 
و 488 قانون مجازات اسالمى متهم را محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیرى 
و پرداخت دیه به میزان چهار درصد دیه کامل بابت ارش شکســتگى استخوان 
بینى که در وضعیت مطلوب التیام یافته اســت در حق شاکى محکوم مى نماید 
راى صادره غیابى محسوب ظرف 20 روز قابل واخواهى در همین محکمه و پس 
از انقضاى فرجه مذکور قابل تجدیدنظر خواهــى در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان ظرف 20 روز خواهد بود. م الف: 17452 شاسنایى دادرس شعبه 

122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) /6/275

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353303530 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980362700108 شماره بایگانى شعبه: 960423 شاکى خانم زهرا امیرى 
شکایتى علیه متهم خانم سحر چاووشــى فرزند جلیل با موضوع سرقت مطرح 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 
جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى واقع در اصفهان خیابان شریعتى حدفاصل 
بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس ارجاع و به کالسه 960423 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 96/8/13 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین 
دادرسى کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 17529  شعبه 107 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى سابق) (مجتمع شهید بهشتى)/6/276

 احضار
پرونــده:  شــماره   9610460358400003 درخواســت:  شــماره 
9609980358400065 شــماره بایگانى شــعبه: 960065 در پرونده کالسه 
960065 شعبه پنجم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى مجید 
حسینى شــکایتى علیه آقاى عباس جانقربانى دائر بر ایراد ضرب بالاثر مطرح 
نموده که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مى باشد حسب ماده 174 آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت 
پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 17519 شعبه پنجم بازپرسى دادسراى 

عمومى وانقالب اصفهان /6/268

 ابالغ
شماره نامه: 960110359900844 شــماره پرونده: 9509980359900836 
شماره بایگانى شعبه: 950866 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950866 ب 20 
آقاى عبدالحسین فریحى متهم است به کالهبردارى حسب شکایت آقاى ناصر 
قربانى فرزند عزیزا... حمزه بهمنى فرزند غالمرضا و مهدى شــیخ پور هارونى 
فرزند خدامراد که به واسطه مجهول المکان بودن و عدم دسترسى جهت ابالغ 
به نامبرده میسر نمى باشد لذا مقتضى است دستور فرمایید برابر ماده 174 قانون 
آیین دادرســى کیفرى متهم ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهى در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار به این این شــعبه مراجعه نماید  درج و نسخه اى از روزنامه را 
جهت بهره بردارى قضایى به این مرجع ارسال نمایند ضمنًا حضور متهم جهت 
اداى توضیح در این شعبه الزامى اســت. م الف: 17505 خوش اخالق بازپرس 

شعبه 20 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /6/274

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9610460359800011 درخواســت:  شــماره 
9609980359800194 شــماره بایگانى شــعبه: 960197 در پرونده کالسه 
960197 شعبه 19 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
شکایتى علیه آقایان بهزاد و آرش و پویا و خانم حدیث به اتهام شرب خمر جهت 
رسیدگى به این شــعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهمین مجهول المکان مى 
باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهمین 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در 
صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. الزم به ذکر است 
هزینه انتشار آگهى بر عهده امورمالى دادگسترى کل استان اصفهان مى باشد. م 
الف: 17520 رزاز زاده بازپرس شعبه نوزدهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

اصفهان مجتمع شهید توالیى /6/267

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460359800012 درخواســت:  شــماره 
9609980359800155 شــماره بایگانى شــعبه: 960158 در پرونده کالسه 
960158 شعبه 19 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
شکایتى علیه آقاى فرشید رضایى (سیروس) به اتهام ایراد صدمه بدنى عمدى 
با چاقو جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهمین مجهول 
المکان مى باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب درامور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا متهمین از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهى بر عهده امور مالى دادگسترى کل استان 
اصفهان مى باشــد. م الف: 17521 رزاز زاده بازپرس شــعبه نوزدهم پازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان  اصفهان (مجتمع شهید توالیى)/6/266

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460359400014 درخواســت:  شــماره 
9609980359400150 شماره بایگانى شعبه: 960153 ابالغ به مهدى طاهرى 
فرزند بهرام به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت محمدرضا نصیرپور از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 960153ب15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به وى به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده است. بدینوسیله 
در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى جذب مراتب به وى ابالغ تا 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهى هزینه توسط دادگسترى کل اصفهان 
پرداخت مى گردد. م الف: 17522 عباسى بازپرس شعبه 15  بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان(مجتمع شماره 1)/  6/265

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460359400015 درخواســت:  شــماره 
9609980359400214 شماره بایگانى شعبه: 960219 آگهى ابالغ به داوود 
بطالنى اصفهانى فرزند على به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت خانم کبرى 
توکلى از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960219ب15 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه به وى به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى جدید مراتب 
به وى ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 15 بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر 
گردد. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشــر آگهى هزینه توسط 
دادگسترى کل اصفهان پرداخت مى گردد. م الف: 17523 عباسى بازپرس شعبه 

15 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /6/264

احضار
پرونــده:  شــماره   9610100353003244 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980362800513 شماره بایگانى شــعبه: 960498 محاکم کیفرى دو 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 960498 
براى اکبر عبدالهى به اتهام مشــارکت در سرقت اموال تقاضاى کیفر نموده که 
رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخ 96/07/29 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 
17524 شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق) (مجتمع 

شهید بهشتى) /6/263

احضار
پرونــده:  شــماره   9610100353003243 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980362800513 شماره بایگانى شــعبه: 960498 محاکم کیفرى دو 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 960498 
براى سوسن کریمى به اتهام مشارکت در سرقت اموال تقاضاى کیفر نموده که 
رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخ 1396/07/29 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 17525 شعبه 

104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق)/6/261 

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460362300007 درخواســت:  شــماره 
9609980362300672 شماره بایگانى شــعبه: 960683 نظر به اینکه خانم 
زهرا محبى فرزند رضا از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960683د4 به اتهام 
معامله به قصد فرار از دین تحت تعقیب است و ابالغ و احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى 
در شعبه 4 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شــوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشــر آگهى اقدام 
قانونى معمول  خواهد گردید. م الف: 17507 شعبه 4 دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان اصفهان(مجتمع شماره 2) 6/273

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460364900014 درخواســت:  شــماره 
9609980364900912 شماره بایگانى شعبه: 960926 آگهى ابالغ به آقاى حمید 
رحیمى به اتهام ایراد صدمه بدنى غیرعمدى ناشى از بى احتیاطى در امر رانندگى 
با وصف رانندگى بدون پروانه از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960926د30 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امر کیفرى مراتب به نامبردگان ابالغ  تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى در شعبه 30 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام 
خویش حاضر شــوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى معمول خواهد شــد. در ضمن هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى 
پرداخت مى گردد. م الف: 17508 طاهرى بنى دادیار شعبه 30 دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /6/272

 ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460362300006 درخواســت:  شــماره 
9609980362300688 شماره بایگانى شــعبه: 960699 نظر به اینکه آقاى 
رضا هارونى فرزند آیت اله از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 960699د4 
به اتهام توهین و تهدید تعقیب است و ابالغ و احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
شعبه 4 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شــوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشــر آگهى اقدام 
قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 17509 شعبه 4 دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 2)/6/271

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460362300005 درخواســت:  شــماره 
9609980362300476 شماره بایگانى شــعبه: 960484 نظر به اینکه آقاى 
مهران اسفندیارى از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960484د4 به اتهام ایراد 
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتى منجر به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى تحت 
تعقیب است و ابالغ و احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در شعبه 4 دادیارى دادسراى 
عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش  حاضر شوند. در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م 
الف: 17510 شعبه 4 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 2)/6/270

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970353000854 شماره پرونده: 9409980362601197 
شماره بایگانى شعبه: 960172 ش اکى: آقاى مجتبى فرهنگ نژاد فرزند علیرضا 
به نشانى اصفهان خ رباط ایســتگاه پل کوى حیدر آخر بن بست سروش متهم: 
آقاى سعید غفارپور فرزند عیسى به نشانى فعًال مجهول المکان مى باشد محل 
سکونت: شهرستان شیراز خ زند روبروى خیام ســاختمان مسعود طبقه 4 واحد 
4 اتهام: ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر اثر تصادف رانندگى گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى سعید غفارپور فرزند عیسى 
مبنى بر بى احتیاطى و بى مباالتى در امر رانندگى منجــر به ایراد صدمه بدنى 
غیرعمدى نسبت به شاکى مصطفى فرهنگ نژاد به شرح کیفرخواست صادره 
از سوى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان دادگاه با توجه به گزارش مامورین 
شکایت شاکى نظریه افســر کاردان فنى نظریه پزشــکى قانونى اقرار متهم و 
ســایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتســابى را محرز دانسته از جهت 
جنبه خصوصى جرم مســتنداً به مواد 448 و 449 و 488 و 569 قانون مجازات 
اسالمى مصوب 1392 متهم مذکور را به پرداخت دیه در حق مصدوم به میزان 
تقصیر (پنجاه درصد) از بابت 1- شکستگى استخوان درشت نى و نازك نى ساق 
راست که بدون عیب جوش خورده هر کدام چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم 
دیه کامل 2- ارش آسیب نسج نرم سابق راســت متعاقب عمل جراحى و تعبیه 
ابزار ارتوپدى دو درصد دیه کامل 3- ارش آسیب ناشى از عمل جراحى گرانت 
استخوانى از لگن راست به ساق راست یک درصد دیه کامل محکوم تا حداکثر 
ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه و با رعایت ماده 489 قانون مار الذکر (هر سال 
نصف دیه) پرداخت نماید و از جهت جنبه عمومى جرم مستنداً به ماده 717 قانون 
مجازات اسالمى و با رعایت بند اول ماده سه قانون وصول برخى از درآمدهاى 
دولت و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را به پرداخت مبلغ چهار میلیون 
ریال جریمه نقدى در حق صندوق دولت محکــوم مى نماید راى صادره غیابى 
محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این مرجع سپس ظرف 
مدت مذکور قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى 
باشد. م الف: 17516 هاشمى رئیس شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(104 جزایى اصفهان)/6/269
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کاهش 100 برابرى مواد مضر 
در محصوالت کشاورزى

معاون وزیر جهاد کشاورزى در امور زراعت گفت: از 
حدود 1/5 سال گذشته تا کنون با توجه به اینکه کود 
بدون عنصر نداشته ایم، میزان باقیمانده مواد مضر و 
فلزات سنگین در محصوالت کشاورزى بیش از صد 

برابر کاهش پیدا کرده است.
عباس کشاورز افزود: میزان فلزات سنگین در برخى از 
محصوالت کشاورزى تولیدى که وارد جامعه مى شد 
به دلیل استفاده از بعضى از کودها به بیش از 15 برابر 
حد مجاز مى رسید که ناچار به ورود از طریق بخش 

غیردولتى براى کنترل شدیم.

خط اعتبارى 22 میلیارد دالرى 
در راه ایران

رئیس کل بانک مرکزى از ایجــاد خط اعتبارى 22 
میلیارد دالرى براى ایران توسط سه کشور اتریش، 

دانمارك و ایتالیا خبر داد.
ولى ا... ســیف اظهارداشــت: کشــورهاى اتریش، 
دانمارك، ایتالیا و برخى کشورهاى دیگر 22 میلیارد 
یورو در قالب خطوط اعتبارى در روزهاى آینده براى 
ایران ایجاد خواهند کرد که خبر آن به تدریج اعالم 

مى شود.

شکر در آستانه خودکفایى
رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
جهاد کشاورزى از خودکفایى ایران در تولید شکر تا 

سال 1400 خبر داد.
شاهرخ رمضان نژاد گفت: تولید شکر به یک میلیون و 

643 هزارتن در سال 95 افزایش یافته است.

قیمتگذارى اسنپ و تپ سى 
روى میز شوراى رقابت

قیمتگذارى خدمات تاکسى اینترنتى آنالین (اسنپ و 
تپ سى) روى میز شوراى رقابت قرار گرفت.

شوراى رقابت در جلسه دوشــنبه (13 شهریورماه ) 
وضعیت «اسنپ» و «تپ سى» را مورد بررسى قرار 

خواهد داد.
 براساس دستور جلسات شــوراى رقابت، قرار است 
وضعیت فعالیت و قیمتگذارى خدمات تاکسى اینترنتى 

آنالین  (اسنپ و تپ سى) به بحث و بررسى برسد.

تصویب ادغام
2صندوق بازنشستگى 

طرح ادغام صندوق بازنشســتگى فوالد در صندوق 
بازنشستگى کشورى تصویب شد.

حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده  برخوار، میمه و 
شاهین شهر در مجلس شوراى اسالمى گفت:  با توجه 
به اینکه کارکنان صنعت فوالد جزو نیروهاى دولتى 
به شمار مى رفتند، در طرحى پیشنهاد ادغام صندوق 
بازنشستگى فوالد در صندوق بازنشستگى کشورى 

مطرح شد.
وى افزود: دولت مکلف اســت تا پایان ســال 1396 
صندوق حمایت و یا بازنشستگى کارکنان شرکت فوالد 
را با کلیه اختیارات، وظایف، دارایى ها، سهام، امتیازات، 
موجودى، اســناد، اوراق بهادار، امکانات، تجهیزات، 
نیروى انســانى، تعهدات، بدهى ها و... را در صندوق 

بازنشستگى کشورى ادغام نماید.

صادرات 5 درصد کاهش یافت
 بر اســاس اعالم گمــرك ایــران، ارزش صادرات 
غیرنفتى با کاهش پنج درصدى و واردات با افزایش 
16 درصدى نسبت به پنج ماهه سال گذشته همراه 

بوده است.
بر این اساس، در پنج ماهه اول سال جارى تشریفات 
گمرکى 62 میلیون و 266 هزار تن کاال در گمرکات 
کشــور به صورت الکترونیکى و با کنترل کامل به 
روش هوشــمند انجام شــده که از این مقدار، 48 
میلیون و 41 هــزار تن ســهم واردات و 14 میلیون 
و 225 هزار تن ســهم کاالهاى صادراتى غیرنفتى

 بود.

ویترین

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال 300 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت در قالب طرح رونق تولید به واحدهاى 

تولیدى در کشور پرداخت مى شود.
بهروز ریاحى اظهارداشــت: صدهزار میلیــارد ریال از این 
تسهیالت براى تجهیز و نوسازى واحدهاى تولیدى و بقیه 

براى صنایع کوچک و متوسط پرداخت مى شود.
به گفته وى، امسال دو هزار و 500 طرح تولیدى باالى 60 
درصد در کشور با دریافت تسهیالت تکمیل مى شود و به 

بهره بردارى مى رسد.
ریاحى ادامه داد: سال گذشته هزار و 600 طرح تولیدى باالى 
60 درصد با دریافت تسهیالت اقتصاد مقاومتى تکمیل و 

بهره بردارى شد که 68 هزار شغل در کشور ایجاد شد.
رئیس هیئت حمایت از صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصریح کرد: سال گذشته 35 طرح ملى در بخش هاى فوالد، 
پتروشیمى و صنایع پایین دستى آن و صنعت خودروسازى در 

کشور تکمیل و بهره بردارى شد.
ریاحى افزود: مطابق برنامه ریزى هاى انجام شده باید سال 
گذشــته 160 هزار میلیارد ریال منابع بانکى براى رونق، 
تکمیل و راه اندازى واحدهاى تولیدى و صنعتى در کشــور 
جذب مى شــد که با تالش هاى انجام شــده و همکارى
 بانک هاى عامل 240 هزار میلیارد ریال جذب و به 19 هزار 

واحد پرداخت شد.

معاون ســازمان امــور اراضى کشــور اعــالم کرد: 
با مصوبه هیئــت وزیران در خصــوص تعیین تکلیف 
بــراى تغییر کاربــرى اراضــى کشــاورزى و قوانین 
موجود، تا سه ســال آینده وضعیت پرونده ها مشخص

 مى شود.
فریــد ســیدى نژاد افــزود: در دولــت یازدهــم نیز 
موفقیت هاى بســیارى در زمینه تعییــن تکلیف تغییر 
کاربرى اراضى کشــاورزى و اجراى احکام قلع و قمع 
اراضى کشاورزى به دســت آمده که در راستاى قانون 
حفظ کاربرى اراضى کشاورزى و اصالحات بعدى آن

 بوده است.

وى با تأکید بر اینکه همه باید بدانند که هر گونه تغییر 
کابرى اراضى کشــاورزى باید با مجوز دســتگاه هاى 
متولى به ویژه وزارت جهاد کشــاورزى صورت گیرد، 
گفت: بر اســاس قوانین موجود از ســال 1374 به بعد 
که قانون حفــظ کاربرى اراضى کشــاورزى تصویب 
شده است، هر گونه تغییر کاربرى در اراضى کشاورزى 
مشمول جریمه تا سه برابر مى شود و پس از اصالحیه 
ســال 1385 به غیــر از جریمــه یک تا ســه برابرى 
قلع و قم ســاخت و ســاز غیرمجاز صورت گرفته نیز 
مورد تأکید قرار گرفته اســت که حالــت بازدارندگى 

پیدا کند.

تعیین تکلیف تغییر کاربرى 
زمین هاى کشاورزى 

امسال 30 هزار میلیارد 
تسهیالت پرداخت مى شود

در شــرایطى که امروز بانک ها مکلف به اجرایى کردن 
نرخ ســود مد نظر بانک مرکزى در سپرده و تسهیالت 
هستند، به نظر مى رســد از نرخ هاى تعیین شده راضى 

باشند چون آن را ایده آل مى دانند.
همواره فاصله و عدم تناســب نرخ هاى ســود بانکى با 
تورم از مســائل پیش روى نظام بانکى بوده است. در 
دوره اى نرخ ســود منفى بود و این سپرده گذاران بودند 
که از باالتر بودن تورم نسبت به ســود و اختالف بین 
آن متضرر مى شــدند و اکنون دوره اى اســت که نرخ 
سود مثبت شده و تورم در ســطحى پایین تر قرار دارد 
و مشــتریان بانک ها با وجود کاهش نرخ در دو ســه 
سال گذشــته، همچنان مى توانند از ســرمایه گذارى 
در بانک ها به عنــوان محلى امن و البتــه به صرفه در 
مقایســه با بازارهاى دیگر همچون سکه و ارز استفاده

 کنند.
اما به هرحال به اعتقاد  اغلب مدیران، فعاالن اقتصادى 
و البته کارشناســان، ســودهاى بانکى موجود اعم از 
تسهیالت و سپرده با بازده اقتصادى و عملکرد بانک ها 
تناسبى نداشته و باید متناسب با کاهش تورم همچنان 
کاهش یابد. در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکى تا 15 
درصد ساالنه و تسهیالت تا 18 درصد از سوى شوراى 
پول و اعتبار مصوب شــده و بانک ها موظف به اجراى 
آن هستند ولى با وجود این کاهش، همچنان عملکرد 
بانک ها نشان داده که در اغلب موارد تمایلى براى اجراى 
این نرخ ها ندارند چرا که به اذعــان مدیران بانکى، با 
وجود کاهش نرخ تورم شرایط براى ریزش نرخ سود تا 

حد فعلى وجود ندارد.
به هر حال در شرایطى انتظارات براى کاهش مجدد نرخ 
سود وجود داشت که بانک مرکزى اخیراً بخشنامه اى به 
بانک ها ابالغ کرد که طى آن تکلیف براى عملیاتى شدن 
نرخ هاى سود على الحساب ساالنه حداکثر تا 15  درصد 
و کوتاه مدت تا 10 درصد را اعالم کرده اســت. گرچه 
با این دســتورالعمل بانک ها  امکان پرداخت سودهاى 
کمتر از 15 درصد را نیز دارا خواهند بود اما در سوى دیگر 
ماجرا، این موضوع نیز وجود دارد کــه فعًال تصمیمى 
براى کاهش نرخ هاى موجود وجود نداشته و نظام بانکى 
در مسیر پایدار کردن این سودها پیش خواهد رفت و به 
عبارتى از نگاه مسئوالن بانکى با توجه به شرایطى که 
بانک ها در حال حاضر با آن مواجه هســتند، نرخ هاى 

موجود مى تواند ایده آل باشد.
اما در آســتانه اجرایى شدن ســودهاى مدنظر بانک 
مرکزى، رئیس جمهور که همواره به ســودهاى بانکى 
وبخشــى از فعالیت بانک ها انتقاد داشته است در اولین 
گفتگوى خود با مردم در دولت دوازدهم بار دیگر موضوع 
نظام بانکى را مطرح کرد و در صدر آن نرخ سود را مورد 

اشاره قرار داد. روحانى معتقد است در حال حاضر میزان 
سود سپرده و تســهیالت بانک ها در چارچوب منظمى 
پیش نمى رود و با تورمى که 8 درصد اســت، متناسب 
نیست. از نگاه رئیس جمهور ســود بانکى باید مقدارى 
بیشتر از حد تورم باشد و رقمى درحدود 11 درصد براى 
سپرده قابل قبول است. در عین حال که  سود  تسهیالت 

بانکى نیز باید به 15 درصد برسد.
ســودهاى ایده آل رئیس جمهور که بر مبناى تورم 8 
درصدى عنوان شده در سپرده 11 درصدى تا 4 درصد با 
نرخ فعلى(15 درصد) و 3 درصد با تورم  و براى 15 درصد 
تســهیالت تا 3 درصد با 18 درصد موجود و 7 درصد با 
تورم  اختالف دارد. هر چند که تورمى که روحانى مبنا 
قرار داده، نرخ اعالمى مرکز آمار بوده و بانک مرکزى بر 

تورم 10 درصدى تأکید دارد.
گر چه همواره این اعتقاد وجود داشــته که نرخ تورم و 
سود ســپرده بین 3 تا 5 درصد با یکدیگر فاصله داشته 
باشند اما به هر صورت تجربه سال هاى اخیر نشان داده 
که با توجه به مســائلى که نظام بانکى درگیر آن بوده و 
موانعى که براى کاهش نرخ وجود داشــته است، حتى 
کاهش دستورى سود بانکى و ابالغ نرخ هایى که ظاهراً 
ایده آل و متناســب با تورم هم هســتند نتوانسته اند به 
قدرت عوامل تخریبى در ســودهاى موجــود، غلبه و

 بانک ها را وادار به اجرا کنند.

وجود مؤسسات غیرمجاز با پرداخت سودهاى کالن و 
تخریبى نظام بانک ها، تنگناى اعتبارى بانک ها در نتیجه 
بدهى دولت، معوقات بانکى والبته سرمایه گذارى هاى 
خود آنها، اضافه برداشت از بانک مرکزى و نابه سامانى 
در بازار بین بانکى و همچنین ورود رقباى جدیدى مانند 
خودروسازان در جذب سپرده از جمله عواملى بودند که 
هر کدام مانع از کاهش ســود بانکى و عملیاتى شدن 
یکپارچه آن در بانک ها مى شد. با وجود این اعالم اخیر 
بانک مرکزى مبنى بر ســاماندهى عوامل تخریبى از 

جمله ســاماندهى مؤسســات بزرگ غیرمجاز، تبدیل 
اضافه برداشــت بانک ها به خط اعتبارى، کنترل بازار 
بین بانکى براى تأمین نقدینگى و همچنین کاهش سود 
خودروســازان خود مى تواند عالمتى براى پیاده سازى 
نرخ هاى سود 15 درصد سپرده و 18 درصد تسهیالت 
باشد ولى در هر صورت تا اجرایى شدن کامل تصمیمات 
اخذ شــده زمان الزم بوده و حتى بــراى عمل کردن 
بانک ها به سودهاى موجود که از نگاه رئیس جمهورى 

ایده آل نیست نیز فاصله وجود دارد.

معاون نظــارت بر کاالهــاى مصرفى و شــبکه هاى 
توزیعى و اقتصادى ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان از توزیع گوشت بسته بندى وارداتى به 
صورت تک نرخى و بدون محدودیت در فروشگاه هاى 

زنجیره اى خبر داد.
داود موســوى اعالم کرد: هر کیلوگرم ران بسته بندى 
430 هزار ریال، سردســت (شــامل ماهیچه، ماهیچه 
پلویى، خورشتى و کف دست) 420 هزار ریال، راسته با 
استخوان بسته بندى 350 هزار ریال، گردن بسته بندى 

350 هزار ریال و قلوه گاه بى استخوان 250 هزار ریال 
فروخته مى شود. 

وى افزود: براساس آخرین برنامه ریزى و هماهنگى هاى 
صورت گرفته مقرر شده است همه واحدهاى بسته بندى 
به صورت یکسان نســبت به تولید و عرضه این اقالم با 

قیمت هاى باال اقدام کنند.
به گفته وى، قیمت هر کیلوگرم نیم شقه ران 340 هزار 
ریال، نیم شقه سردست 320 هزار ریال و شقه کامل 330 

هزار ریال است. 

دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى گفت: جلسات رایزنى 
براى تعیین نرخ بلیت هواپیما به عتبات عالیات ویژه ایام 

اربعین از این هفته آغاز مى شود.
مقصود اسعدى ســامانى درباره پیش بینى قیمت بلیت 
هواپیما به نجف از مقاصد مختلف کشورمان براى ایام 
اربعین، اظهار داشــت: معموًال براى دهــه اول محرم 
تقاضاى قابل توجهى وجود نــدارد و حجم عمده تقاضا 

براى بلیت هواپیما براى ایام اربعین است .
وى ادامه داد: بنابراین برنامه هاى شرکت هاى هواپیمایى 
براى فروش بلیت هواپیمــا به نجف مختص همان ایام 
اربعین است و از این هفته رایزنى ها با شرکت هاى داخلى 
و طرف هاى عراقى براى نرخ گذارى و تعیین سقف و کف 

بلیت را شروع مى کنیم.

 طى سال هاى گذشته فروش آجیل و خشکبار از دامنه 
صنف خود فراتر رفته و حتى بیشتر سوپرمارکت ها نیز 
در بســته بندى هاى شــرکتى و با حجم کم به فروش 
این محصــوالت مى پردازند. اکنــون دیگر خریدارى 
محصوالتــى مانند تخمه پوســت کنده یا پســته در 
بســته بندى هاى بســیار کوچک جاى خود را در اکثر 
واحدهاى صنفى خرده فروشــى باز کرده و این مسئله 
مى تواند از نظر تداخل صنفى موجبات اعتراض صنف 
آجیل فروشــان را فراهم آورد. با وجــود این، مصطفى 
احمدى، رئیس اتحادیه آجیل فروشان براین نکته تأکید 
دارد که بخش قابل توجهى از کارخانه هاى توزیع کننده 
آجیل از صنف آجیل فروشان بوده اند و این اتفاق امرى 
مثبت است که براى کاالها در داخل کشور ارزش افزوده 

ایجاد شود.
وى اظهار داشــت: البته بهتر اســت اگر چنین ارزش 
افزوده اى ایجاد مى شــود موفق به صادرات آن شویم، 
اما به هر صورت اکنون چندین سال است که این رویه 
دنبال مى شود و به طور دائم تعداد این شرکت ها در حال 

افزایش  است.
وى همچنین عنوان کرد: البته در حوزه محصول به ویژه 
در بخش تخمه هاى اســتفاده شده بخش قابل توجهى 
از محصولى که بســته بندى و وارد بازار مى شود نمونه 
چینى و خارجى اســت که ارزش غذایى چندانى ندارد، 
اما به هر صورت ارائه  انواع مغزها به این شــکل ارزش 

افزوده خوبى را براى کارخانه داران ایجاد مى کند، چرا که 
پس از این بسته بندى ها قیمت تمام شده اى که اعالم 
مى شود به مراتب باالتر از قیمت فروش آجیل به شکل 

مرسوم است.
احمدى با تأکید مجدد بر اینکه الزم اســت شــرایطى 
ایجاد شود تا محصوالتى که بدین شکل تولید مى شوند 
راهى بازارهاى خارجى و بین المللى شوند، اظهار داشت: 
در خرده فروشــى براى فروش آجیل بــه طور معمول 
ســودى 10 درصدى لحاظ مى شــود اما براى فروش 
کاالهاى بســته بندى شده این ســود به مراتب باالتر 

مى رود.

امروز بانک ها مکلف به اجرایى کردن نرخ سود مد نظر بانک مرکزى در سپرده و تسهیالت هستند

سودهاى ایده آل بانکى چند درصد است؟

توضیحاتى درباره فروش آجیل هاى بسته بندى

دامن زدن یک بانک خصوصى به مسابقه نرخ شکنى
 سپرده گیرى در روز جمعه با نرخ سود 23 درصد!

طى روزهاى اخیر گزارش هاى سوءاستفاده یک بانک از 
گپ 11 روزه ابالغ بخشنامه بانک مرکزى و سپرده گیرى 
با نرخ سود باال که منجر به ازدحام در شعب این بانک شده 
است منتشر شــد، در عین حال تکاپو در شعب این بانک 

براى جذب سپرده با نرخ سود باال ادامه دارد.
در همین زمینه بانک آینده سود سپرده سرمایه گذارى خود 
را در سطح 23 درصد نگه داشته است و مشاهدات از سطح 
شعب این بانک نشان مى دهد تعداد زیادى از سپرده گذاران 

براى افتتاح حساب به شعب این بانک مراجعه مى کنند. 

 همچنین این بانک براى اینکه بتواند از فرصت طالیى 
باقیمانده تا 11 شهریورماه(امروز) به طور کامل استفاده 

کند، دیروز از ساعت 9 صبح تا 12 بعدازظهر باز بود.
 ادامه جذب سپرده یکساله با نرخ سود 23 درصد توسط این 
بانک، در حالى ادامه مى یابد که روز چهارشنبه هفته گذشته 
رئیس کل بانک مرکزى در واکنش به این اتفاق، از برخورد 
با این بانک متخلف خبر داده بود. اما ظاهراً بانک مرکزى 
موفق نشده است عطش رقابت مخرب و مورد نظر برخى 

بانک هاى خصوصى را مهار کند.

از این هفته صورت مى گیرد
آغاز رایزنى براى نرخ گذارى بلیت اربعین

بر اساس گزارش دبیرخانه شوراى اطالع رسانى دولت، 
نسبت کارکنان زن در دســتگاه هاى اجرایى از 40/20 
درصد در سال 1392به 40/84 در سال 1395 افزایش 

یافت.
این افزایش به منظور ایجاد نظام ادارى صحیح در کشور 
و در چارچوب برنامه مدیریت منابع انسانى دولت انجام 

شده است. 
سه میلیون و 986 هزار نفر در دستگاه هاى اجرایى کشور 

مشغول کار هستند. 
بر اساس گزارش یاد شده، طراحى سامانه یکپارچه آمار و 
اطالعات نظام ادارى به صورت وب سرویس و ساماندهى 
نظام جدید جذب و استخدام نیروى انسانى دستگاه هاى 
اجرایى از طریق تصویب «دستورالعمل نحوه برگزارى 
امتحان عمومــى و تخصصى براى اســتخدام افراد در 
دســتگاه هاى اجرایى» در شوراى توســعه مدیریت از 
دیگر اقدامات انجام شده در قالب برنامه مدیریت منابع 

انسانى است. 
بر اســاس گزارش مذکور، دولت در چهار سال گذشته، 
92 هزار و 367 نفر مجوز اســتخدام صادر کرده که 27 
درصد آن مربوط به وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکى و 49 درصد مربوط به وزارت آموزش و پرورش 

بوده است.  

عرضه نامحدود و تک نرخى گوشت بسته بندى 
در فروشگاه هاى زنجیره اى

نسبت کارکنان زن
 در دستگاه هاى دولتى 

افزایش یافت

روز پنج شنبه هفته پیش، خودروى پژو پارس سال یک 
میلیون تومان و پژو 207 حدود 700 هزار تومان افزایش 

قیمت داشتند.
بازار خرید و فروش خودرو ایــن روزها به دلیل پیش 
فروش خودروهاى داخلى و ممنوعیت ثبت ســفارش 

خودرو داغ شده و مدام با نوسان قیمت رو به رو است.
قیمت خودروهاى وارداتى همچنان روند صعودى داشته 
و از 20 تا 30 درصد گران شده است. همین امر باعث 
شده تا مردم از خرید این خودروها دست کشیده و منتظر 
ثبات بازار باشند. در حال حاضر قیمت توسان در بازار از 
199 تا 215 میلیون تومان است. سانتافه نیز با قیمت 
242 تا 255 میلیون تومان  و النترا 156 میلیون تومان 
به فروش مى رســد.در بخش خودروهاى داخلى هم 
خودروى پژو پارس سال با یک میلیون تومان افزایش از 
37 میلیون و 500 هزار تومان به 38 میلیون و 500 هزار 
تومان رسیده است. همچنین قیمت پژو 207 اتومات هم 
با 700 هزار تومان افزایش قیمت 52 میلیون و 500 هزار 
تومان مورد معامله قرار مى گیرد.قیمت سمند ال ایکس 
هم با افزایش 400 هزار تومانى به قیمت 31 میلیون و 

500 هزار تومان رسیده است.

پژو پارس سال
 و 207 گران شد

فرهاد آگاهى، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده هاى 
خام دامى ایران، معتقد اســت وزارت جهاد کشاورزى 
نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشراف کامل 

پیدا کند.
وى در همین رابطه حضور افــراد بى تجربه در عرصه 
واردات گوشت را از مشکالت  واردکننده هاى گوشت 
عنوان کرد و گفت: افــرادى که تخصصى در موضوع 
واردات دام ندارنــد، هم در بازار خارج مشــکل ایجاد 
مى کنند و هم با واردکردن گوشــت بى کیفیت به بازار 

داخل هم آسیب مى زنند. 
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده هاى خام دامى ایران 
عدم برنامه ریزى براى تأمین کاالهاى اساســى مانند 
گوشت را هم از مشکالت دیگر دانست و گفت: میانگین 
قیمت سالیانه گوشت در سال باید به گونه اى باشد که 
خانواده ها در دهک هاى پایین جامعه و با حداقل دریافت 
دستمزد هم بتوانند سهم پروتئین گوشتى موردنیاز خود 
را تأمین کنند. ولى متأسفانه به نظر مى رسد این تقاضاى 
عمومى پاسخ داده نمى شود و با این وضعیت ممکن است 
هر سال سهم گوشت از سبد غذایى خانوارها کمتر  شود. 
آگاهى در این زمینــه گفت: به دنبال اجرایى شــدن 
قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزى متولى تنظیم بازار 
گوشت است، ولى به نظر مى رســد که این وزارتخانه 
هنوز نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشراف 
کامل پیدا کند و دلیل آن نیز بــه دو مؤلفه عدم اعتماد 
به بلوغ بخش خصوصى و عدم تمایل به واگذارى امور 

تصدیگرى از سوى دولت بازمى گردد. 

حضور بى تجربه ها
 در عرصه واردات گوشت 
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پس خدا را! خدا را! از جمعیت انســان ها پــروا کنید! حال که 
تندرســتید نه بیمار، و در حال گشایش هســتید نه تنگدست، در 
آزادى خویش پیش از آنکه درهاى امید بسته شود بکوشید، در 
دل شب ها با شــب زنده دارى و پرهیز از شکمبارگى به اطاعت 
برخیزید، با اموال خــود انفاق کنید، از جســم خــود بگیرید و

موال على (ع) بر جان خود بیفزایید.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/06/11

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. 

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات اصالح شبکه آب شهرهاى ورنامخواست و سده لنجان و 96-2-159
2/952/817/990148/000/000جارىزرین شهر و چمگردان

عملیات لوله گذارى فاضالب دیزیچه (6) 96-2-160
30/179/953/6761/509/000/000جارى (فوالد)(با ارزیابى کیفى)

عملیات لوله گذارى فاضالب زیباشهر (6) 96-2-161
20/068/493/6091/004/000/000جارى (فوالد)(با ارزیابى کیفى)

عملیات لوله گذارى فاضالب دیزیچه (7) 96-2-162
21/029/083/8791/052/000/000جارى (فوالد)(با ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/6/25 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/6/26 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 335)

تجدید آگهى مزایده عمومى

مجید صفارى شهردار بادرودمجید صفارى شهردار بادرود

نوبت اول

آگهى دعوت اعضاى محترم انجمن صنفى 
موسسات و شرکت هاى حمل و نقل خمینى شهر

 به شماره ثبت 108 جهت تشکیل مجمع عمومى عادى

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفىرئیس هیئت مدیره انجمن صنفى

احترامًا بدین وسیله از کلیه اعضاى محترم عضو انجمن صنفى مؤسسات وشرکت هاى حمل و 
نقل خمینى شهر به شماره ثبت 108 دعوت به عمل مى آوریم تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/7/2 به آدرس خمینى شهر، بلوار شهید بهشتى 

شمالى، پایانه حمل ونقل کاال، دفتر پایانه تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید. 
تلفن: 031-33600330

دستور جلسه: 
1-گزارش عملکرد انجمن صنفى 

2-تصویب ترازنامه منتهى به 1396/5/31 
3-انتخاب بازرسین اصلى و على البدل 

4-سایر موارد مرتبط

شهردارى بادرود به استناد مصوبه شماره 255 مورخه 94/10/6 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد واگذارى حمل گوشــت از کشتارگاه به داخل شهر به 

اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط را از طریق آگهى مزایده اقدام نماید. 
شرایط به شرح زیر مى باشد: 

قیمت پایه مبلغ 12/500/000 ریال به صورت سالیانه مى باشد. 
شرایط مزایده

1-متقاضیان شــرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى در خصوص نحوه 
واگذارى مى تواند به شهردارى مراجعه نماید. 

2-کلیه شرکت کنندگان در آگهى مزایده مى بایستى مبلغ 5/000/000 ریال به 
عنوان سپرده، شرکت در مزایده به شماره حساب 106682190001 نزد بانک ملى 

شعبه بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نماید. 
3-پیشنهاددهندگان مى بایستى پیشــنهادات خود را با توجه به قیمت پایه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 96/07/1 در پاکت الك ومهر شده 
محتوى فیش سپرده بانکى و برگ پیشــنهادى با عدد و حروف خوانا بدون قلم 
خوردگى همراه با آدرس و ذکر شــماره تلفن پس از امضا به دبیرخانه شهردارى 

تسلیم و رسید دریافت دارند. 
4-پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح یکشنبه مورخه 96/07/2 در محل 
شهردارى با حضورکلیه اعضاى کمیســیون معامالت شهردارى قرائت و سپس 

تعیین برنده مشخص خواهد شد. 
5-شهردارى در رد یا قبول هر یک از متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند 

و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهند نمود. 

6-به پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد 
از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد. 

7-تامین خود را مورد نیاز و نیروى انسانى مورد نیاز حمل گوشت به عهده پیمانکار 
خواهد بود. 

8-میزان و ساعت فعالیت در روز توسط شهردارى تعیین مى گردد. 
9-برنده مناقصه موظف است که یک دستگاه خودرو با ظرفیت بیش از سه تن و 
نیم با تمام امکانات و تجهیزات مربوط به حمل گوشت و آرم مشخصه که از سوى 

شهردارى تعیین مى شود اقدام به فعالیت نماید. 
10- برنده مناقصه مى بایستى اسناد مربوط به مالکیت ماشین یخچال را مورد تایید 

را به شهردارى ارائه نماید. 
11- عقد قرارداد را به صورت سه ساله خواهد بود. 
12- هزینه نشر آگهى به عهده پیمانکار مى باشد. 

13- متقاضى مى بایستى داراى کارت پایان خدمت باشد. 
14- هرگونه خسارت الشه قابل حمل در هنگام انتقال کاال برعهده پیمانکار مى 

باشد. 
15- برنده آگهى مى بایستى مبلغ آگهى را به صورت ماهیانه به حساب شهردارى 

واریز و فیش واریزى را به امور مالى شهردارى تحویل نماید. 
16- برنده آگهى حداقل بعد از یک هفته از تاریخ آگهى مى بایستى در شهردارى 
حاضر ونسبت به انعقاد قرارداد اقدام الزم را به عمل آورد درغیر اینصورت سپرده 
آن به  نفع شهردارى ضبط مى گردد. سپرده نفر دوم و سوم تا بعد از انعقاد قرارداد 

با نفر اول باقى خواهد ماند. 

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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ساسان اکبرزاده

«دانشگاه جامع علمى -کاربردى واحد استان اصفهان 
از مهرماه ســال جارى پنج رشــته جدید کارشناسى 
حرفــه اى مدیریــت بحــران اماکن، کارشناســى 
حرفه اى مجریگرى، کارشناســى حرفــه اى تئاتر 
کاربردى، کارشناســى حرفه اى طراحى و الگوسازى 
پوشاك وکارشناســى حرفه اى مشــاوره امالك و 
مستغالت را به رشته هاى تحصیلى خود اضافه کرده 
و براى اولین بار در اصفهان در این رشــته ها دانشجو 

مى پذیرد.» 
رئیس دانشــگاه جامع علمى- کاربردى واحد استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب گفت: 
همچنین براى اولین بار در راســتاى مهارتى کردن و 
ارتقا، سه رشته منحصربه فرد در حوزه آموزش بالگرد، 
شامل کاردانى فنى سیستم هاى ارتباط ناوبرى هوایى 
بالگرد، کاردانى تعمیر و نگهدارى بالگرد و امنیت پرواز 
بالگرد را براى شاغلین هوانیروز همراه با کالس هاى 

زبان انگلیسى برقرار کردیم. 
سیدحسن قاضى عسگر افزود: دانشگاه جامع علمى- 
کاربردى واحد اســتان اصفهان 217 شغل را به رشته 
دانشــگاهى تبدیل کرده که در 43 مرکز با همکارى 
دو هزارو500 مدرس به 27 هزار دانشجوى شاغل و 
غیرشــاغل، خدمت ارائه مى کند و براى مهرماه سال 

جارى نیز در 169 کد رشته محل کارشناسى ناپیوسته 
پذیرش داشــته ودر مجموع براى خواهران و برادران 

11 هزار و 386 ظرفیت ایجاد شده است. 
وى با اشــاره به سیاســت هــاى دانشــگاه جامع 
علمى- کاربردى واحد استان اصفهان، ارتقاى کیفیت 
دوره ها را از آن جمله برشــمرد و گفت: امسال، سال 
ارتقاى کیفیت در دانشگاه جامع علمى -کاربردى واحد 
استان اصفهان است که براى دستیابى به این مهم، با 
انجام دوره هاى تربیت مدرســین و انتخاب مدرسین 
برجسته در دوره اخیر، از 365 متقاضى تدریس، 275 
مدرس که داراى ویژگى هاى برجسته و کیفى بودند 
انتخاب شدند که مى توانند منشأ خدمات ارزنده باشند، 
این درحالى است که ما درکیفیت نیز به دنبال ارزیابى 
مدرسین فعلى هم هستیم تا آنها را نیز شناسایى کنیم و 
در تصمیم گیرى ها از آنان استفاده کنیم و درعین حال 

مدرسینى که کیفیت ندارند پاالیش شوند. 
رئیس دانشــگاه جامع علمى- کاربردى واحد استان 
اصفهان از ســاز و کارهاى طراحى شده براى ارتقاى 
کیفیت در دانشگاه جامع علمى- کاربردى واحد استان 
اصفهان به ویژه در رشته حقوق و حسابدارى خبر داد 
و افزود: سازوکارهاى جدیدى براى نظارت و ارزیابى 
آموزش هاى کیفى به ویژه در رشته حقوق و حسابدارى 
طراحى شده که استفاده از داده هاى فرآیند نظارت و 

ارزیابى در تصمیم گیرى ها مدنظر قرار خواهد گرفت 
و براى اولین بار مراکز براساس 9 عامل، 66 مالك و 
245 نشانگر ارزیابى شدند که در نتیجه 9 مرکز استان 
در سطح مطلوب، 17 مرکز نسبتًا مطلوب، هشت مرکز 
ضعیف بوده و 9 مرکز دیگر هنوز ارزیابى نشده است. 

قاضى عســگرگفت: با جذب هشــت میلیارد تومان 
توانســتیم ســاختمانى در شــأن دانشــگاه جامع

 علمى- کاربردى واحد استان اصفهان در پل چمران 
روبه روى دانشــگاه فرهنگیان را تحویل بگیریم که 

درحال تجهیز آن هستیم. 
وى با بیان اینکه جشن بیست و پنجمین سال تأسیس 
دانشــگاه جامع علمى- کاربردى را، 18 مهرماه سال 
جارى در اصفهان برگزار خواهیم کرد،افزود: دانشگاه 

جامــع علمى -کاربــردى واحد اســتان اصفهان در 
نمایشگاه ارائه توانمندى ها و دستاوردهاى 25 ساله 
دانشــگاه که اخیراً در تهران برگزار شــد توانست در 
حوزه فناورى هاى سنگ، مقام برتر را به دست آورد. 
همچنین در جشنواره کشورى حرکت نیز 12 انجمن 
دانشجویى ما برگزیده شدند ویک ثبت اختراع داشتیم. 
قاضى عسگر ادامه داد:امسال براى مهرماه، ما پذیرش 
دانشــجو در رشــته هاى مهارتى و شــغل محور در 
رشته هاى مهندسى فناورى شامل الیاف مصنوعى، 
تأسیســات برودتى و حرارتى، مکانیک خودرو، گل و 
گیاه زینتى، گیاهان دارویى و معطر، صنعت شیرینى 
و شکالت، آسانسور و باالبر، سرامیک و چینى، بهره 
بردارى از نیــروگاه، انتقال برق و محیط زیســت با 

گرایش کنترل آالینده ها را خواهیم داشت. همچنین 
براى کارشناســى حرفه اى ناپیوســته در رشته ها و 
مهارت هاى امداد و ســوانح طبیعى، امداد و نجات، 
مدیریت تجارى سازى، نگارگرى و زرنگاره، مدیریت 
شعب بانک، بورس، تربیت بدنى با گرایش مربیگرى 
تکواندو، ایمنى، ســالمت و محیط زیست، انیمیشن 
با گرایش کارگردانى، ســینما با گرایش هاى تدوین 
فیلم و کارگردانى و موســیقى با گرایش ساز ایرانى و 

کالسیک دانشجو مى پذیریم. 
رئیس دانشــگاه جامع علمى- کاربردى واحد استان 
اصفهــان گفت: تــالش داریم در شــهرهاى کمتر 
برخوردار، آموزش همراه با آمایش سرزمین و براساس 
نیاز صورت پذیرد که در این راستا در شهرهاى کمتر 

برخوردار استان رعایت این امر صورت گرفت. 
قاضى عســگر با بیــان اینکه توســعه بــى رویه

 دانشــگاه ها مناســب نیســت،افزود: ما در کشور 
هزاروصدمرکــز علمــى -کاربــردى داشــتیم که 
امروز 250 مرکــز ما غیرفعال اســت و درصدد بوده 
و هســتیم تا پذیرش دانشــجوى بین المللى داشته 
باشیم و از خروج دانشجویان براى تحصیل از کشور 
جلوگیــرى و امکانات تحصیل آنان در رشــته هاى 
مختلف را در داخل فراهم ســازیم که در این راســتا 
با شرکت پرســتیژلند ایران تفاهمنامه اى به منظور 

راه اندازى اولین پردیس بین المللى دانشــگاه جامع 
علمى -کاربردى را در اصفهان امضــا کردیم تا آن 
را تأســیس و راه اندازى کنیم. همچنین با دانشگاه 
فرایبورگ توســط مرکز آموزش علمــى کاربردى 
فرهنــگ و هنــر 1   تفاهــم نامــه اى بــه امضاء 

رسیده است. 
وى از عقــد تفاهــم نامــه بــا اداره کل آمــوزش
 فنى و حرفه اى اســتان اصفهان براى هم افزایى و 
جلوگیرى از موازى کارى خبر داد و گفت: براساس این 
تفاهمنامه، استفاده مشــترك از تجهیزات کارگاهى 
طرفین، برگــزارى دوره هــاى کارورزى در محیط 
واقعى کار در برخى از رشــته ها میسر و تحت شرایط 
خــاص گواهینامه فنى حرفه اى در برخى رشــته ها 

صادر خواهد شد. 
رئیس دانشــگاه جامع علمى -کاربردى واحد استان 
اصفهان اظهار داشت: در راستاى گسترش ارتباطات 
بین المللى قرار است یکصد دانشجوى عراقى در مرکز 
دانشــگاه جامع علمى -کاربردى در واحد علویجه، 
تحصیل خود را آغاز کنند و بین المللى کردن دانشگاه 

در دستور کار قرار دارد. 
وى افزود: براى اولین بار 50 هزار دانشــنامه دانش 
آموختگان آماده شده که مى توانند با مراجعه به مرکز، 

دانشجویان دانشنامه خود را دریافت کنند. 

5 رشته جدید به رشته هاى دانشگاه علمى- کاربردى اصفهان اضافه شد

روتئین
فواید رژیم هاى غذایى با محتواى باالى پ شکمت بزرگ است؛ 

مهریه ام را مى خواهم!
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 پیام غیر منتظره! پیام غیر منتظره!
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جشــن تولد 57 ســالگى اکبر عبدى در برنامه 
تلویزیونى «فرمول یک» در حالى برگزار 
شد که این کمدین سینما و تلویزیون اظهار 
نظرهاى بى تعارفى درباره مهران مدیرى، 
رضا عطاران، رامبد جوان، اصغر فرهادى و 
حتى معاون وقت سیما داشت. به رسم 
چهارشنبه هاى «فرمول یک» که 
تولد چهره ها در آن گرفته مى شود، 
هفته گذشته نوبت به اکبر عبدى رسید 
و جشنى به همین مناسبت براى این بازیگر 
سینما و تلویزیون گرفته شد که دختر و دامادش از 

مهمان هاى ویژه این تولد بودند.
 به گزارش ایســنا، عبدى با حضور در این برنامه 
در پاسخ به این ســئوال که آیا مو کاشته اید 
یا خیر، گفت: خیر در حــال حاضر تئاتر 
کمدى با نام «مش اکبر و دختراش» 
بازى مى کنم و به دلیل اینکه بعد از 
برنامه احتمال این وجود دارد که وقت 
نشود گریم شوم، گریم کردم که این 
گریم، من را مقدارى از حالت پیر 
بودن و مریض بودن درمى آورد 
و به سرحال بودن من اضافه 
مى کند. این هنرمند در رابطه 
با پولى که از تئاتر به دســت 
مى آورد، افزود: چون تبلیغاتى 
به آن صورت نداریم و مکانى 
کــه اجــرا مى کنیم 
تقریبًا ناشناخته و 

پرت است، پول خوبى دریافت نمى کنم.
وى در تکمیل حرف هایش گفت: براى اجاره سالن هر جا 
رفتیم، نتوانستیم جایى را پیدا کنم، به طور مثال خواستیم 
از آموزش وپرورش سالنى بگیریم ولى آموزش وپرورش 
مزایده گذاشت و در این مزایده بى جهت آقایى برنده شدند و 
در نهایت به من گفتند اگر سالن مى خواهى از این آقا بگیر و 
من دیدم که باید معامله زیرمیزى داشته باشم، ولش کردم.
و در پاسخ به اینکه چرا اکبر عبدى قبول مى کند نقش زن را 
بازى کند، بیان کرد: براى هرکدام از اینها دلیلى وجود دارد. 
در «آدم برفى» قصه آن به صورتى بود که عبدا... اسکندرى 
به من پیشنهاد کردند و ایشــان حق زیادى به گردن من 
دارند. در کار «خوابم مى آید» رضا عطاران نیز، وى به خانه 
ما آمدند و گفتند: دوست دارم نقش مادر من را بازى کنى، 
من هم به این شرط قبول کردم که گریم مى شوم و با لباس 
به خیابان رفته و تاکسى بگیرم، اگر کسى متوجه نشد من 
مرد هستم، یعنى ما موفق شده ایم و کار مى کنیم. این اتفاق 

را تست کردیم و زمانى که نتیجه داد، تازه قرارداد بستیم.
وى اضافه کرد: بعد از آن فریدون جیرانى کارى را به من 
پیشنهاد داد که ابتدا قرار بود نقش مردى را بازى کنم ولى 
وقتى دیدند فیلم عطاران فروش کــرد و مورد توجه قرار 
گرفت، گفتند بیا و نقش مادر خالــه را بازى کنید و انگار 
تازه کشفم کرده بود! من گفتم تازه به ذهنت رسید و آن 
گفت بامزه مى شود و چون آن فیلم فروخت، نقش پیرزن 

مى دادند.
عبدى اذعان کرد: اگر این اتفاق زیاد بیافتد غیرمنطقى است 
و اصًال نباید مشابه این نقش را بازى کنم چرا که در کشور 
آدم در یک نقشى جا بیافتد، حتى تماشاچى انتظار ندارد او 

را در نقش هاى دیگر ببیند.

بازیگر نقش «بایرام لودر» در «اخراجى ها» از بازیگران 
طنزى مثل مرحوم حســن رضیانى، اصغر سمسار زاده، 
مرحوم تقى ظهورى و مرحوم ســید على میرى یادکرد و 
افزود: به غیراز نقش هایى که در ژانــر کمدى ایفا کردند 

هیچ چیز از آنها نخواستند.
 بازیگر نقش «حاج یوسف» در فیلم «رسوایى» ابراز کرد: 

در مسئله تولید و تهیه کننده نزدیک بود گرفتارش شوم.
وى اضافه کرد: در «باز مدرسه ام دیر شد»، من 15 هزار 
تومان دســتمزد گرفتم و شــخصى به نام على صادقى 
تهیه کننده و فیلمبــردار به من پیشــنهاد داد 450 هزار 
تومان مى دهم این نقش را در یک فیلم سینمایى بازى 
کنى که من قبول نکردم، چراکــه بر این باورم اگر قبول 
مى کردم مرحوم على حاتمى بازى  در دو اثرش را به من 
پیشنهاد نمى داد و ناصر تقوایى و میرباقرى هم با من کار 
نمى کردند. وى در پاسخ به این سئوال که دوست دارد با چه 
کارگردانى کار کند؟ گفت: دوست دارم با استاد بیضایى که 
در ایران نیست و فکر نمى کنم برگردد و مسعود کیمیایى 

کار کنم.
عباس فیلم «آدم برفى» اظهار داشت: با اصغر فرهادى 
هم وزن نیستیم، ایشان از بازیگرهاى شیک که به کن و 
اسکار مى روند و اضافه وزن ندارند و همچنین مى توانند در 
کنارشان شیک بایستند، استفاده مى کنند. من به دلیل این 
اتفاق به یک معلم الغر یا به هنرپیشه تئاتر شبیه نیستم. 
هرکس باید حد خود را بداند و سوادم هم طورى نیست که 

حرف هاى فرهادى را بفهمم.
اکبر عبدى در پاسخ به اینکه نظرش درباره مهران مدیرى، 
رامبد جوان و رضا عطاران، کمدین هاى ایران چیست؟ 
گفت: به نظر من هرکدام در ژانر خودشان موفق هستند 

و آقاى مدیرى در ژانر خودش که ســریال و شــو و فیلم 
سینمایى است، موفق است.

این بازیگر باسابقه ســینما و تلویزیون اضافه کرد: فیلم 
سینمایى اخیر مهران مدیرى خیلى زشت و بد بود و من فکر 
مى کردم فیلم عجیب وغریبى مى بینم و متأسفانه «ساعت 
5 عصر»، گویا روایتگر این بود که مردم ما قاطى کرده اند 
و هیچکس متوجه چیزى نمى شــود؛ همه از روى هم رد 
مى شوند و همدیگر را له مى کنند؛ از طرفى مى بینیم که 

عده اى از آدم ها مى آیند و خیلى شیک مى ایستند.
بازیگر فیلم «تسویه حساب» درباره رامبد جوان ابراز کرد: 
آقاى جوان از جایى به بعد از ســینما بریده و مجرى شده 
اســت و ما در تلویزیون مجرى زیاد داریم، جدیداً رامبد 
جوان در برنامه «خندوانه» کنار تماشاچى مى نشیند و این 
کار به اندازه او نیست و خیلى بیشتر از اینهاست. آقاى جوان 

مى تواند ماهى 30 بازیگر کمدى بیرون بدهد.
وى درباره رضا عطاران گفت: او هنرمند بسیار خوبى است 
و قلم خیلى خوبى در طنز و کمدى دارد، چراکه نگاهش به 
جامعه خیلى قوى است ولى متأسفانه این اواخر به تکرار 

افتاده است.
وى در ادامــه تصریح کرد: از لحــاظ مالى فکر نمى کنم 
نیازمند باشــد که به تکرار افتاده اســت، پس باید مدتى 
به خودش استراحت دهد، بنویســد و کارگردانى کند؛ ما 
نویسنده کمدى خوب نداریم ولى بازیگر کمدى به راحتى 

پیدا مى شود.
وى از عزت ا... انتظامى، جمشید مشایخى، على نصیریان، 
محمدعلى کشاورز، مرحوم داود رشیدى و داریوش ارجمند 
به عنوان آقاى بازیگر یادکرد و افزود: تا آقایان اینچنینى 

داریم، ما بچه آقا هم نیستیم!

حرف هاى صریح اکبر عبدى در تلویزیون:

 فیلم اخیر مهران مدیرى خیلى زشت و بد بود
7جشــن تولد 57 ســالگى اکبر عبدى در برنامه
تلویزیونى «فرمول یک» در حالى برگزار
شدکه این کمدین سینما و تلویزیون اظهار
نظرهاى بى تعارفى درباره مهران مدیرى،
رضا عطاران، رامبد جوان، اصغر فرهادى و
رسم معاون وقت سیما داشت. به حتى
چهارشنبه هاى «فرمول یک» که
تولد چهره ها در آن گرفته مى شود،
هفته گذشته نوبت به اکبر عبدى رسید
جشنى به همین مناسبت براى این بازیگر و
سینما و تلویزیون گرفته شد که دختر و دامادش از

مهمان هاى ویژه این تولد بودند.
بب به گزارشایســنا، عبدى با حضور در این برنامه
پاسخ به این ســئوال که آیا مو کاشته اید در
خاا خیر، گفت: خیر در حــال حاضر تئاتر خااااااااا یییییییییییییییا
کککککککککککککککمدى با نام «مش اکبر و دختراش»
بازى مى کنم و به دلیل اینکه بعد از
برنامه احتمال این وجود دارد که وقت
نشود گریم شوم، گریم کردم که این
از حالت پیر گریم، من را مقدارى
بودن و مریض بودن درمى آورد
و به سرحال بودن من اضافه
مى کند. این هنرمند در رابطه
با پولى که از تئاتر به دســت
مى آورد، افزود: چون تبلیغاتى
به آن صورت نداریم و مکانى
کــه اجــرا مى کنیم
تقریبًا ناشناخته و

یر م ی جدیدًا 
رامبد جوان در برنامه 

«خندوانه» کنار تماشاچى 
مى نشیند و این کار به اندازه او 

نیست و خیلى بیشتر از اینهاست. 
آقاى جوان مى تواند ماهى
    30 بازیگر کمدى
 بیرون بدهد

انتشار خبر و عکس ازدواج دوم بهاره رهنما با فردى به 
نام امیرخسرو عباسى-که آنطور که پیج رسمى عروس 
خانم اعالم کرده، هم مهندس است و هم ساکن الهیه و 
هم کارآفرین نمونه با تولید کرم زیبایى شترمرغ- بیش 
از آنکه هواداران این بازیگر را شگفت زده کند پرسشى 
را پیش روى آنها گذاشت درباره واکنش خویشاوندان و 

دوستانش نسبت به این ازدواج.
در میان خویشاوندان بهاره رهنما به غیر از پدر و مادرش 
که تصاویرشــان در کنار عروس خانم منتشــر شــد، 
چهره هایى نظیر مهراب قاسم خانى و همسرش شقایق 
دهقان که اتفاقًا در حوزه اظهارنظرهاى اجتماعى فعال 
هستند و مهراب  تقریباً درباره هر اتفاق پرهیاهویى موضع 
گیرى مى کند، هنوز هیچ واکنشى از خود نشان نداده اند.
عین این مسئله درباره پریا قاســم خانى فرزند بهاره از 
همسر اولش پیمان قاسم خانى صدق مى کند. این دختر 
جوان هم تاکنون هیچ واکنشى به این ازدواج نشان نداده 

است؛ همینطور افرادى چون سروش صحت که در حلقه 
نزدیک ترین دوستان بهاره بوده اند.

در این این بین البته سهواً یا عامدانه تصویرى از حضور 
بهاره رهنما با لبــاس عروس در کنار شــقایق دهقان 
در پشت صحنه نمایشــى به نام «در چشمان تو اسب 
مى دوید» به نام عکس شب عروسى منتشر شد که البته 
خیلى زود هم تکذیبیه پشت تکذیبیه رسید درباره عکس.
شقایق دهقان و همســرش این روزها در پاریس به سر 
مى برند و مشغول گذراندن تعطیالت تابستانى اند! اما بعید 
است به خصوص با حضور فعال مهراب در فضاى مجازى 
از ازدواج دوم بهاره خبر نداشته باشند. چرا واکنش نشان 

نداده اند و حتى در حد یک پیام تبریک خشک و خالى نیز 
به استقبال این قضیه نرفته اند؟ احترام به پیمان دلیل این 
مسئله اســت؟ یا آنکه ترجیح داده اند کًال بیخیال ماجرا 
شوند؟ همین پرســش ها درباره عدم موضع گیرى پریا 

هم وجود دارد.
بهاره رهنما چنــدى پیش اعالم کرده بــود اگر پیمان 
همسر او نیست اما دوست 30 ساله اوست و قدیمى ترین 

دوست او 
به شــمار مى رود؛ حاال سکوت 
ســنگین حلقه اول از نزدیکان 
بهاره رهنما به ازدواج دوم وى 
نشان مى دهد که حتى در سبک 
زندگى هاى غیرسنتى و در میان 

آنهایى که جزو به اصطالح روشنفکران قلمداد مى شوند 
نیز سایه سنت ها و عرف بر روى تفکرات و رفتارشان به 

شدت سنگینى مى کند.

حمید گودرزى که این روزها مشغول بازى در ســریال «پاهاى بى قرار» و «هاتف» است، 
درباره حضور در ســریال هاى تلویزیونى و عالقه به این مدیوم گفــت: اگر در تلویزیون کار 
خوبى پیشنهاد شود،  همیشه استقبال مى کنم و کار مى کنم و این موضوع را در این سال ها و 

کارهایم نشان دادم.
وى با اشــاره به ضعف ســریال هاى حال حاضر تلویزیون ادامه داد: شــاید سریال هاى 
تلویزیونــى مقدارى ضعیف تر شــده اند و از طرفــى ماهواره ها ســریال هایى را پخش 
مى کنند که مــردم مى بینند و آنها را بیشــتر دوســت دارند و همین هــا باعث کمتر 
شدن مخاطبان این رســانه شده است. اما همیشــه گفته ام اگر سریال هاى داخلى 
خودمان خوب باشــند باعث مى شــود که مردم کمتر به ســمت این سریال ها

 بروند.
بازیگر ســریال «هاتف» دلیل ضعیف بودن آثار تلویزیونى را اینگونه بیان 
کرد: شاید مســائل مالى مهمترین دلیلش باشــد به این دلیل که باید به 
متن ها توجه شــود، کارگردان خوب، تهیه کننده خــوب و ... همگى به 
مسائل مالى مرتبط  هستند و براى ساخت ســریال خوب باید هزینه 

کرد.
وى درباره سریال «مسافرى از هند» که در اصل نقطه عطفى 
در کارنامه کاریش بود نیز بیان داشت: این سریال آنقدر خوب 
بود که دیگر شبیه آن براى خودم هم تکرار نشد. «مسافرى 
از هند» در دوره خودش ساخته شد و مخاطب آن روز این 
سریال را مى طلبید. ما براى بهتر شــدن آثار تلویزیونى 
باید با زمان جلو رویم و به روز و با مردم باشیم و بتوانیم 

کارهایى را بسازیم که مردم دوست داشته باشند. 
گودرزى در پایان با اشــاره به اینکه سازندگان باید 
نبض مخاطب را در دست داشــته باشند، گفت: 
واقعًا نمى توانم در این زمینه قضاوتى داشــته 
باشــم. فقط مى توانم بگویم که این روزها 
بیننده تلویزیون کمتر از گذشته 

شده است.

حمید گودرزى:

«مسافرى از هند» دیگر برایم تکرار نشد
حمید گودرزى که این روزها مشغول بازى در ســریال «پاهاى بى
درباره حضور در ســریال هاى تلویزیونى و عالقه به این مدیوم گف
خوبى پیشنهاد شود،  همیشه استقبال مى کنم و کار مى کنم و اینم

کارهایم نشان دادم.
وى با اشــاره به ضعف ســریال هاى حال حاضر تلویزیون ادام
تلویزیونــى مقدارى ضعیف تر شــده اند و از طرفــى ماهواره ه
مى کنند که مــردم مى بینند و آنها را بیشــتر دوســت دارند
شدن مخاطبان این رســانه شده است. اما همیشــه گفته
خودمان خوب باشــند باعث مى شــود که مردم کمتر

 بروند.
بازیگر ســریال «هاتف» دلیل ضعیفبودن آثار
کرد: شاید مســائل مالى مهمترین دلیلش باشـ
متن ها توجه شــود، کارگردان خوب، تهیه کنن
مسائل مالى مرتبط  هستند و براى ساختس

کرد.
وى درباره سریال «مسافرى از هند»

در کارنامه کاریش بود نیز بیان داشت
شبیه آن براى خودم که دیگر بود
از هند» در دوره خودشساخته
سریال را مى طلبید. ما براى به
باید با زمان جلو رویم و به روز
کارهایى را بسازیم که مردم
گودرزى در پایان با اشــار
نبض مخاطب را در دس
واقعًا نمى توانم در این
فقط مى ت باشــم.
بینند

حمید گودرزى:

«مسافرى از هند» دیگر برایم

مجموعــه تلویزیونــى «خواب و بیــدار» به 
نویســندگى و کارگردانــى مهــدى فخیــم 
زاده کــه در ســال 1381 از شــبکه یــک 
سیماى جمهورى اســالمى پخش شده بود، 
از کانال انگلیســى این شــبکه به روى آنتن 

رفت.
به گزارش روابــط عمومى شــبکه آى فیلم، 
در «خواب و بیدار»، ناتاشــا که یک خالفکار 
حرفه اى اســت، پس از ســال ها بــه ایران 
بازمى گــردد. او بــا عبدا... که یــک خالفکار 
ســابقه دار بوده و مدت زیادى است که خالف 
را کنار گذاشــته، شروع به ســرقت مسلحانه 
مى کنند. پس از مدتى پســر عبدا... دســتگیر 
شــده و دامادش نیز در ســرقتى مســلحانه، 
توســط پلیس زخمــى مى  شــود. عبــدا... 
به اجبار ناتاشــا، داماد زخمــى اش را به قتل 

مى رساند و پس از کشــتن او، خودش نیز در 
چاه خانه پدرخوانده ناتاشا به طرز مهیبى کشته 
مى  شود. پس از قتل عبدا... ناتاشا تحت تعقیب 

قرار مى گیرد...
بازیگرانــى همچون مهدى فخیــم زاده، رؤیا 
نونهالــى، دانیــال حکیمى، محمــد صادقى، 
الدن طباطبایــى، حبیــب دهقان نســب، 
کامران تفتى، اردشــیر تفتى، حســین فالح، 
متین عزیزپــور، لیال برخــوردارى، ثریا حلى، 
اکبر قدمــى، میرمحمد تجدد و انوشــیروان 
فاطمى در این سریال پلیســى به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
اولین قسمت از ســریال «خواب و بیدار» قرار 
بود روز شنبه 11 شهریور(امروز) ساعت 3 و 30 
دقیقه بامداد به وقت تهران از کانال انگلیســى 

شبکه آى فیلم پخش شود.  

با پایان اکــران فیلم «ماجراى نیمــروز» دومین 
ساخته سینمایى محمد حسین مهدویان، توانست 
به فروش چهار میلیــارد و 323 میلیون تومان در 

سینماهاى کشور دست یابد. 
بــا آغاز اکــران فیلــم ســینمایى «رگ خواب» 
این فیلم ســینمایى به فــروش قابــل قبولى در 
سینماهاى کشــور دســت یافته و امروز باالخره 
توانســت بــا عبــور از «ماجــراى نیمــروز» به 
ُپرفروش تریــن فیلم غیرکمدى ســال 96 تبدیل

 شود.
« ماجراى نیمروز» نوروز امســال در ســینماهاى 
کشــور به نمایش درآمد. این فیلم سینمایى همراه 
با دو فیلم «گشــت 2» و «خوب، بد، جلف» اکران 
شد و در پایان توانست بیش از چهار میلیارد تومان 
فروش کند. با توجه به موضوع این فیلم سینمایى 
و همزمانى اکران آن با فیلم هاى ســعید سهیلى و 
پیمان قاســم خانى که در آن زمان پرفروش ترین 
فیلم هاى تاریخ ســینماى ایران لقب گرفته بودند، 

بســیارى از کارشناســان مســائل اکران، فروش
 چهار میلیارد تومانى فیلم «ماجــراى نیمروز» را 

موفق ارزیابى کردند.
اما با آغاز اکران فیلــم «رگ خواب» به کارگردانى 
حمید نعمت ا... که در آن لیال حاتمى به ایفاى نقش 
مى پردازد، این فیلم هم با استقبال خوبى روبه رو و 
رفته رفته به رکورد «ماجــراى نیمروز» به عنوان 
پرفروش ترین فیلم غیر کمدى امسال نزدیک شد. 
به نظر مى رسد موفقیت در جوایز انجمن منتقدان 
در هفته هاى آخر اکران باعث شــد «رگ خواب» 

مخاطبان خود را حفظ کند.
در حالــى که اکران گســترده «رگ خــواب» در 
ســینماهاى تهران به پایان رســیده، این فیلم با 
احتساب فروش روز سه شنبه که سینماها بلیت هاى 
نیم بها عرضه مى کردند، توانســت از فروش فیلم 
محمد حســین مهدویان عبور کنــد و در جدول 
فروش ســایت ســینما تیکت عنــوان پرفروش 
ترین غیر کمدى ســال 96 را به خــود اختصاص

 دهد.
در آخرین به روز رسانى سایت سینما تیکت، فروش 
«رگ خواب» به رقم چهــار میلیارد و 343 میلیون 

رسیده است.

فیلم ســینمایى «یــک روزبخصوص» به 
کارگردانى همایون اســعدیان مهماِن خانه 

ها شد.
ســعید خندق آبــادى، مدیر عامل 

مؤسسه هنرهاى تصویرى سوره، 
درباره توزیع نســخه نمایش 
خانگى فیلم سینمایى «یک 
روزبخصوص» در سطح کشور 
گفت: «یــک روزبخصوص»  
مطرح کردن موضوع افشــاى 

یک فســاد دارویى است که در 
داستان اســتفاده شده. «یک روز 
بخصوص» از روز ســه شنبه در 
شهرســتان ها و از چهارشنبه در 

تهران توزیع شده است.
وى افــزود: نســخه نمایش 
خانگى فیلم سینمایى «یک روز 
بخصوص» به همراه فیلم کوتاه 
بسیار جذاب پشت صحنه از روند 

ساخت فیلم  مى باشد . در خالصه 
داستان این فیلم آمده است: «حامد 
باید براى عمل قلــب خواهرش 
دســت به یــک انتخــاب بزند، 
انتخابى که در آینده مسیرهاى 
متفاوتى را پیــش روى او قرار 
مى دهد...»   بازیگران: مصطفى 
زمانى، فرهاد اصالنى، پریناز 
ایزدیار، محسن کیایى، شیرین 
آقارضاکاشى، شیرین یزدان 
بخش، افسانه کمالى، مجتبى 

پیرزاده و ایلیا نصراللهى.

ند 
ن به 

«یک روز بخصوص» 
وارد شبکه

 نمایش خانگى شد

«خواب و بیدار» را انگلیسى ببینید

و

ر

ر

شوند؟ همین پرســش ها درباره عدم موضع گیرى پریا 
هم وجود دارد.

بهاره رهنما چنــدى پیش اعالم کرده بــود اگر پیمان 
0همسر او نیست اما دوست 30 ساله اوست و قدیمى ترین 

دوست او 
به شــمار مى رود؛ حاال سکوت 
ســنگین حلقه اول از نزدیکان 
بهاره رهنما به ازدواج دوم وى 
نشان مى دهد که حتى در سبک 
زندگى هاى غیرسنتى ودر میان 

معماى واکنش حلقه اول 
خویشاوندان بهاره رهنما 
نسبت به ازدواج دومش 

فیلم حمید نعمت ا... از «ماجراى نیمروز» سبقت گرفت

«رگ خواب»، پرفروش ترین فیلم غیرکمدى سال 96
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ویژگى آرامش بخش آبى مى تواند به کاهش اضطراب در انسان کمک کند. فرهنگ هاى باستانى نیز از کروموتراپى براى درمان 
بیمارى ها استفاده مى کردند و در این میان، رنگ آبى اغلب براى تسکین درد کاربرد داشته است.

همه ما به برخى رنگ ها بیشتر از نمونه هاى دیگر عالقه داریم، اما آیا مى دانستید برخى رنگ ها به واقع مى توانند بر حالت روانى 
و جسمانى شما تأثیرگذار باشند؟ روانشناسان دیر زمانى است که پشتیبان مفهوم کرومولوژى (Chromology) هستند، که 

چگونگى تأثیر رنگ هاى مختلف بر تفکر انسان را مطالعه مى کند.
 کرومولوژى یک اصل است که در موارد مختلف از طراحى اتاق هاى هتل تا بسته بندى مواد 

غذایى و کمک به شکل گیرى احساس در روشى خاص استفاده مى شود. از خلق 
انرژى تا خواص آرامش بخش، در ادامه با پنج رنگ و چگونگى تأثیر آنها بر 

مغز بیشتر آشنا مى شویم.

صورتى
صورتى اغلب به عنــوان رنگى که با زنانگى گره خورده اســت، شــناخته

 مى شود، اما اثرى آرامش بخش روى افراد نیز دارد. مقاله اى که در سال 2013 
در نشریه «تلگراف» منتشر شد به جزئیات پروژه نقاشى سلول هاى زندانى در سوئیس به رنگ 

صورتى پرداخته و اشاره داشت که این رنگ مى تواند خشم را در زندانیان تنها طى 15 
دقیقه کاهش دهد.

در تجربه اى دیگر از استفاده از رنگ صورتى، مربى تیم فوتبال آمریکایى دانشگاه 
آیووا، درخواست کرد تا کمدهاى رختکن تیم مهمان به رنگ صورتى 

نقاشى شوند تا روحیه تهاجمى و مبارزه طلبى بازیکنان حریف کاهش 
یابد. این اقدامى بحث برانگیز بود، اما تبدیل شدن «هیدن فراى» به 

یکى از موفق ترین مربیان دانشگاه در زمان خود ممکن است تصادفى نباشد.

قرمز
در شرایطى که صورتى در واقع طیفى از رنگ قرمز محسوب مى شود، این رنگ 

نسبت به صورتى مى تواند اثرى متضاد بر فیزیولوژى شما داشته باشد. به 
گفته کارشناسان، رنگ قرمز از خود انرژى ساطع مى کند و مى تواند نبض 

شما را افزایش دهد.
از رنگ قرمز مى توانید براى تنظیم شرایط خلق و خو در خانه خود استفاده کنید. 

به عنوان مثال، شما مى توانید قرمز را براى اتاق نشیمن خود انتخاب کنید، زیرا 
مى تواند انرژى اجتماعى را افزایش دهد. حتى میزان اندکى از رنگ قرمز در یک اتاق 

مى تواند چنین اثرى داشته باشد.

زرد
روانشناسان بر این باورند که رنگ زرد به واقع مى تواند فعالیت ذهنى را تحریک 

کند. نتایج یک مطالعه نشان داد، دانش آموزانى که در اتاق هاى زرد زنگ 
امتحانات خود را برگزار مى کنند، به طور قابل توجهى عملکرد بهترى نسبت 

به حضور در اتاق هایى با رنگ هاى دیگر دارند. از سوى دیگر، رنگ زرد مى تواند 
موجب گریه نوزادان براى مدت زمانى طوالنى تر شود و همچنین مى تواند اثراتى 

مضر روى ساکنان خانه هاى سالمندان داشته باشد.

آبى
آبى اغلب با آرامش پیوند خورده و یکى از محبوب ترین رنگ هاى جهان محســوب 

مى شود. بر همین اساس است که بسیارى از طراحان داخلى رنگ هاى 
آبى را براى اتاق هاى خواب پیشــنهاد مى دهند، زیرا گزینه اى خوب به 

عنوان نخستین چیزى که هنگام صبح با آن مواجه مى شوید در نظر گرفته 
شده و مى تواند به شکل گیرى احساس آرامش پیش از به خواب رفتن نیز 

کمک کند.

سبز
سبز نیز اغلب با احساس آرامش پیوند خورده و همچنین برخالف رنگ هایى مانند زرد با چشم هاى انسان 

نیز مهربان تر رفتار مى کند. اگر در طول روز مدت زمان زیادى را مقابل رایانه ســپرى مى کنید، برخى کارشناسان استفاده از 
متون سبز را براى افزایش بهره ورى و پیشگیرى از خستگى چشم توصیه کرده اند. با وجود این، اطمینان حاصل کنید که متن 
کنتراست چشمگیرى با پس زمینه داشته باشد، زیرا چشم ها براى تشخیص حروف تیره روى پس زمینه اى تیره باید سخت تر 

کار کنند.

رژیم هاى غذایى با محتواى باالى پروتئین مى توانند 
به درخشش هرچه بیشتر پوســت، بهبود شرایط مو و 
بهره مندى از عضالتى قوى کمک کنند، زیرا پروتئین 
یکى از بلوك هاى سازنده اساسى براى رشد و بازسازى 

سلولى است.
رژیم هــاى غذایى با محتواى پروتئیــن باال از جمله 
رژیم هاى غذایى با محتــواى کربوهیدارت پایین نیز 
هستند، زیرا مصرف کربوهیدارت ها را محدود کرده و 
مواد غذایى سرشار از پروتئین را براى دریافت کالرى و 

انرژى جایگزین مى کنند.
شــاید مشــهورترین رژیم غذایى با محتواى باالى 
پروتئین رژیم «اتکینز» باشــد. بخش قابل توجهى

(20 تا 30 درصد) از کالرى هاى مصرفى در این رژیم 
غذایى از منابــع پروتئینى تأمین مى شــوند. در مقام 
مقایسه، رژیم هاى غذایى ســنتى تر تأمین 10 تا 15 
درصد از کالرى ها را از مواد غذایى سرشار از پروتئین، 

مانند گوشت، توصیه کرده اند.
درباره هر رژیم غذایى باید به این نکته توجه داشــته 
باشید که همواره جوانب مثبت و منفى وجود دارند. به 
عنوان مثال، دنبال کردن یک رژیم غذایى با محتواى 
باالى پروتئین در بلند مدت با بیمارى قلبى، ســکته 
مغزى، کلســترول باال، انواع مشــخصى از سرطان، 
کمبود کلســیم که موجب پوکى استخوان مى شود و 
سنگ هاى کلیه پیوند خورده است. با وجود این، در این 
مقاله روى فواید یک رژیم غذایى با محتواى پروتئین 

باال متمرکز مى شویم.

سهولت در پیروى از رژیم غذایى
بیشــتر رژیم هاى غذایى مــى تواننــد هزینه هاى 
زیادى را روى دست شــما بگذارند، زیرا نیازمند خرید 
مواد غذایى و محصوالتى خاص و عجیب هســتید، 

که شــاید حتى نام آنها را تاکنون نشــنیده باشید. اما 
رژیم هاى غذایى با محتواى باالى پروتئین به منابع 
شناخته شــده پروتئین وابسته هســتند و از این رو، 
مى توانید مصرف مواد غذایى سرشــار از پروتئین که 
شــاید تا پیش از این نیز در برنامه غذایى شــما جاى 

داشته اند را به سادگى دنبال کنید.

احســاس ســیرى براى مدت زمانى 
طوالنى تر

رژیم هاى غذایى با محتواى باالى پروتئین اغلب براى 
افرادى که بین وعده غذایــى خود به مصرف تنقالت 
عالقه دارند، مفید هســتند. این رژیــم هاى غذایى 
احساس سیرى را براى مدت زمانى طوالنى تر در فرد 
ایجاد مى کنند و از این رو، نیاز به خوردن میان وعده 
کاهش مى یابد. این شرایط مى تواند به کاهش مصرف 
کالرى هاى روزانه نیز منجر شــود و در تسریع روند 

کاهش وزن کمک حال شما باشد.

تسریع کاهش وزن
رژیم غذایى با محتــواى باالى پروتئیــن در کوتاه 
مدت به تســریع کاهش وزن کمک خواهد کرد. این 
به معناى آن است که ابتدا روند سریع کاهش وزن را 
تجربه خواهید کرد، اما اگر این رژیم غذایى که بیشتر 
از پروتئین تشکیل شده است را ادامه دهید، در نهایت، 
بدن پروتئین اضافى را به صورت چربى ذخیره خواهد 
کرد. بر همین اســاس، افزایش وزن دوباره را تجربه 
خواهید کرد کــه مى تواند به کلســترول باال و دیگر 

مشکالت سالمت منجر شود.

ترمیم پوست، مو و عضله
رژیم هــاى غذایــى با محتــواى بــاالى پروتئین

مى توانند به درخشــش هرچه بیشــتر پوست، بهبود 
شرایط مو و بهره مندى از عضالتى قوى کمک کنند، 
زیرا پروتئین یکى از بلوك هاى سازنده اساسى براى 
رشد و بازســازى سلولى اســت. پروتئین براى حفظ 
گردش خون، بازســازى پوســت، ترمیم عضالت و 

بهره مندى از استخوان هایى قوى نیاز است.

تقویت انرژى
پروتئین یک درشت مغذى محسوب مى شود، که به 
معناى آن است بدن بهترین اندوخته هاى انرژى خود 
را از پروتئین تأمین مى کنــد. پروتئین براى حرکات 
روزانه، حافظه، تفکر و فعالیت جسمانى ضرورى است.

سالمت قلب
اگر یک رژیــم غذایى با محتواى بــاالى پروتئین را 
دنبــال مى کنیــد، ماهى به طــور معمــول یکى از 
عناصر اصلى این رژیم غذایى محســوب مى شــود.

 ماهــى نــه تنهــا از محتــواى چربــى کم ســود 
مــى بــرد، بلکــه سرشــار از اســیدهاى چــرب 
امگا3 اســت که دوســتدار قلب بــوده و به کاهش 
کلســترول، بهبــود کاهــش وزن و کاهــش

 احتمال ابتال به بیمارى قلبى، سرطان و آرتریت کمک 
مى کنند.

احتباس آب کمتر
یکى دیگر از فواید کاهش مصرف کربوهیدارت ها و 
تمرکز بر مواد غذایى سرشار از پروتئین کاهش نفخ و 
وزن آبى است. اما دنبال کردن یک رژیم غذایى تهى 
از کربوهیدارت هاى پیچیده به معناى آن است که با 
آغاز مصرف دوباره آنها به سرعت بازگشت وزن آبى را 

تجربه خواهید کرد.

نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد چربى هاى شکمى 
پروتئینــى تولید مى کننــد که مى تواند بــه بیمارى 

سرطان منجر شود.
به گــزارش ایســنا، متخصصــان علوم پزشــکى 
در آمریــکا در مطالعــه جدید خــود بــه دو یافته 
حائــز اهمیت دســت پیــدا کردند: نخســت اینکه 
چگونگى تبدیل سلول هاى غیر ســرطانى به تومور

 بــا کمک یــک نــوع پروتئین مشــخص شــد و 
دوم اینکــه منبع ایــن پروتئین در چربى شــکمى 
قــرار دارد کــه بســیارى از افــراد بــا آن درگیر

هستند.
متخصصان آمریکایــى با بیان اینکــه چربى خطر 
ابتال به ســرطان را افزایش مى دهد اظهار داشــتند: 
به رغم افزایش روند جهانــى در میزان ابتال به چاقى 
در سراســر جهــان اطالعــات کافــى در مــورد 
چگونگــى تأثیرگذارى چربــى در فرآینــد تبدیل 
ســلول هاى غیر سرطانى به تومور ســرطانى وجود

 ندارد.
«جامى برنــارد» از محققان ایــن مطالعه گفت: در 
حالى که پیشرفت هاى متعددى در درمان سرطان و 

ارتقاى کیفیت زندگى این بیماران به دست آمده اما 
موارد جدید ابتال به این بیمارى رو به افزایش است. 

همچنین تعداد افرادى کــه دچار چاقى و اضافه وزن 
هستند افزایش یافته است. در حال حاضر 38 درصد 
مردم آمریکا چاق هستند و پیش بینى مى شود تا سال 
2050 تعداد مبتالیان به چاقى در این کشــور به 42 

درصد برسد.
جامى برنارد همچنین گفت: مهم است تا علت ابتال به 
سرطان مشخص شود چون در این صورت مى توان 
با کمک تغییرات غذایى و مداخالت درمانى اقدامات 
بهترى را براى کاهش موارد ابتال به سرطان در نظر 

گرفت.
به گــزارش مدیکال نیــوز تودى، در این بررســى 
متخصصــان آمریکایى به مطالعــه روى تأثیر بافت 
چربى احشــایى (شــکمى) بر خطر ابتال به سرطان 
پرداخته و دریافتند که در موش هاى آزمایشــگاهى 
زمانى که بافــت چربى، میزان بیشــترى ترشــح 
پروتئین فاکتور رشد فیبرو بالست پایه 2 داشته باشد 
سلول هاى بیشــترى به تومورهاى سرطانى تبدیل 

مى شوند.

فواید رژیم هاى غذایى با محتواى باالى پروتئین

5 رنگ تأثیرگذار بر خلق و خو چربى شکمى عامل بروز سرطان است

محققان دریافتند که داروى مورد استفاده در درمان سرطان ممکن 
است براى جلوگیرى از رشد کیســت در بیماران مبتال به یک نوع 

بیمارى ارثى کلیه مفید باشد.
یافته ها نشان داد داروى موســوم به bosutinib که براى درمان 
برخى انواع سرطان خون «لوســمى میلوئیدى مزمن» به اثبات 
رسیده است مى تواند رشد کیست ها را در مبتالیان به بیمارى کلیوى

پلى کیستیک (ADPKD) آهسته کند.
بیمارى ADPKD یک اختالل ارثى است که بر یک نفر از هر هزار 
نفر تأثیر مى گذارد و از طریق ایجاد تعداد کیست ها در کلیه و سایر 

اعضاى بدن مشخص مى شود.
«والدمیر تــزار»، سرپرســت تیم تحقیــق از دانشــگاه چارلز 
جمهورى چک، در این باره مى گوید: «کاهش رشــد کیست ها از 
طریق درمان با bosutinib تأیید شده اســت، اگرچه دارو داراى

 عوارض جانبى گوارشى، به خصوص اسهال، است که تا حدودى 
به دوز مصــرف آن بســتگى دارد. از این رو ممکن اســت یک
 ایراد قابل توجه براى اســتفاده از این دارو براى بیماران مبتال به 

ADPKD باشد.»

به دلیل افزایش حجم کلیه بیماران به دلیل رشــد کیست، آنها به 

تدریج عملکرد کلیه خود را از دست مى دهند و اغلب دچار نارسایى 
کلیه مى شوند.

جهش هاى ارثى که باعث ADPKD مى شوند بر روى یک پروتئین 
درگیر در مسیرهاى مختلف سیگنال دهى تأثیر مى گذارند که اغلب 

شامل آنزیم هاى تیروزین کیناز مى شوند.
از این رو محققان از پتانسیل داروى bosutinib که مانع از عملکرد 
یک تیروزین کیناز خاص موســوم به Src/Bcr-Abl مى شــود، 

استفاده کردند.
این مطالعه شامل بیماران مبتال به ADPKD بود که به طورتصادفى 
به آنها mg bosutinib ۲۰۰ در روز، mg bosutinib ۴۰۰ در روز 

یا دارونما داده شد.
از بین 172 بیمار ثبــت نام کرده، 169 بیمــار حداقل یک درمان 

دریافت کردند.
محققان دریافتند میزان رشد ساالنه کلیه در بیماران دریافت کننده 
mg bosutinib ۲۰۰ در روز در مقایسه با گروه دریافت کننده دارونما 

تا 66 درصد کاهش یافت و در مورد تمامى بیماران دریافت کننده 
bosutinib در مقایسه با افراد دریافت کننده دارونما هم تا 82 درصد 

کاهش یافته بود.

بهبود بیمارى کلیوى با یک داروى نامتعارف
متخصصان قلب و عروق معتقدند که رژیم غذایى حــاوى نمک زیاد، خطر ناتوانِى 

قلبى را افزایش مى دهد.
به گزارش ایســنا، متخصصان فنالندى پس از 12 ســال مطالعه هشدار دادند که 
مصرف رژیم غذایى ُپر نمک به طور چشــمگیر در افزایش خطر ناتوانى و نارسایى 

قلبى مؤثر است.
طبق اعالم سازمان جهانى بهداشت (WHO) اگر افراد مصرف نمک خود را به میزان 
توصیه شده پنج گرم کاهش دهند، از دو میلیون و 500 هزار مورد مرگ و میر در سال 
پیشگیرى مى شود. بیشتر افراد بیشتر از این مقدار نمک مصرف مى کنند که در حدود 

80 تا 140 درصد بیش از مقدار سفارش شده  است.
متخصصان فنالندى بر اساس بررسى خود اظهار داشتند: مصرف بیش از 13/7گرم 
سدیم کلراید در روز نرخ نارسایى قلبى را نسبت به مصرف کمتر از 6/8گرم نمک دو 
برابر افزایش مى دهد. همچنین این افزایش احتمالِى نارسایى قلبى مرتبط با نمک، 

مستقل از فشار خون است.
به گزارش روزنامه «ایندیپندنت»،  به گفته پزشکان مصرف نمک زیاد یکى از عوامل 
اصلى افزایش فشار خون است و فاکتور خطرزاى مســتقل در بروز بیمارى عروق 

کرونرى به حساب مى آید.

قلب، نمک دوست ندارد!

کرونرى به حساب مى آید.

ا آیا مى دانستید برخى رنگ ها به واقع مى توانند بر حالت روانى 
ه پشتیبان مفهوم کرومولوژى (Chromology) هستند، که 

د.
ى هتل تا بسته بندى مواد

 مى شود. از خلق 
ثیرآنها بر

ت، شــناخته
3در سال 2013

ى زندانىدر سوئیس بهرنگ
5 زندانیان تنها طى 15

مریکایىدانشگاه
صورتى 

ش 
» به 

دفى نباشد.

 شود، این رنگ 
ه باشد. به 
واند نبض 

د استفاده کنید.
تخاب کنید، زیرا

نگ قرمز در یک اتاق

هنى را تحریک
 زرد زنگ 
رى نسبت 

گ زرد مى تواند 
نمى تواند اثراتى

ى جهانمحســوب
گ هاى 
 خوب به 

 نظر گرفته 
ب رفتن نیز 
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 وقتى یک رســانه اصفهانى به سراغ سید 
مهدى مى آید به نظرت اولین ســئوال چه 

باید باشد؟
نمى دانم. اصفهان اینقدر موضوعات خوب و جذاب دارد که 
مى توان از آنها صحبت کرد. از فوتبالش، از سپاهان که 
خاطرات خوبى را در آنجا دارم. از ذوب آهن، از هنرش،  از 
غذاهاى خوب و خوشمزه اصفهانى،از زاینده رودى که 

آب آن مرتبًا باز و بسته مى شود و خیلى چیزهاى دیگر!
سید! چرا از سپاهان رفتى؟

 جواب این ســئوال را بارها داده ام. آن زمان شــرایطى 
پیش آمد که مجبور بودم از اصفهان به تهران بروم و با 
وجود اینکه در سپاهان هم قهرمان شده بودیم ولى به 
هر حال براى بعضى از هواداران این تیم سوء تفاهم 
پیش آمد و در ادامه هم واکنش هاى جالبى را از خود 

نشان ندادند.
خوب هــواداران ســپاهان خیلى توى 
ذوقشــان خورد که تو پس از قهرمانى 
رفتى! در ســپاهان شــرایط خوبى بود، 
قهرمان شده بودید و به یک چهارم نهایى 
لیگ قهرمانان آســیا هــم راه پیدا کرده 
بودید. طبیعى ترین خواســته از تو این 
بود که در این تیــم بمانى و  کمک کنى. 

ولى رفتى...
ببنیند آن سال ســتاره هاى زیادى از تیم رفتند و  
خیلى شــرایط خوبى هم بر تیم حاکم نبود. من 
مشکالتى داشتم که باید به تهران مى رفتم ولى 
خیلى کمتر از ســایر بازیکنانى که ایــن تیم را در 
آن مقطع تنها گذاشــتند صحبت مى شود. برخى از 
مسئوالن وقت هیئت مدیره ســپاهان مصاحبه هایى 
انجام داده بود که بازیکنان را مکدر کرد و جو تیم به هم ریخته 
بود. اى کاش هواداران ســپاهان  که از رفتن من ناراحت بودند 
نگاه مى کردند در آن سال برخى بازیکنان دیگرى هم که ادعاى 
تعصب داشــتند از این تیم رفتند، ولى من سیبل شدم و در سال 
هایى که به اصفهان مى آمدم توسط برخى هواداران توهین هاى 
بدى به من انجام شد. من مردم اصفهان و هواداران سپاهان را 
دوست دارم و همیشه براى آنها احترام قائلم. خاطرات خوبى را 
هم که در این شهر داشته ام هیچگاه فراموش نخواهم کرد اما 
آن عده از هوادارانى که  به هر شــکلى توهین مى کردند باید 
قدرشناس باشــند و فراموش نکنند که من  هم در دو قهرمانى 
متوالى تیمشان در لیگ برتر سهم داشــتم و براى اعتالى نام 

سپاهان و اصفهان مبارزه کردم.
آن ســال ســپاهان نا امیدانه بسته شد و 
استقالل هم تو و خیلى از ستاره هاى دیگر 
را به خدمت گرفت و همه تیم شما  قهرمان 
آن فصل مى دانستند. اما سپاهان با کرانچار 
دست به یک کار بزرگ زد و با همه مصائبى 
که در آن فصل داشــت قهرمان شد و جام 
گرفت. جامى که براى این تیم پیام آور هت 

تریک قهرمانى بود.
بله در آن سال ما واقعًا بد آوردیم و سپاهان هم با آقاى کرانچار 
امتیازات خوبى را جمع کرد و با وجود اینکه فاصله زیادى با هم 
داشتیم توانست که این فاصله را جبران کند. هفته هاى پایانى 
آن فصل  رقابت ما و سپاهان به اوج خود رسیده بود و در نهایت 
این سپاهان بود که توانست قهرمان شود. به نظر من در ابتداى 
آن فصل هر چند ســپاهان بازیکنان زیادى را از دست داد ولى 
در نهایت تیم خوبى را بســت و حضور آقاى کرانچار هم کمک 

زیادى کرد تا این تیم بتواند یک روند خوب داشته باشد. بعضى 
خریدهاى این تیم مثل برونو سزار بازیکن برزیلى که سپاهان در 
آن فصل به خدمت گرفت هم باعث شد تا این بازیکن یک تنه 

امتیازات زیادى را براى سپاهان به ارمغان بیاورد.
آن سال شما با استقالل قهرمان جام حذفى 
شدید و  ســپاهان هم قهرمان لیگ برتر، 
سوپر کاپ در آن سال ها برگزار نمى شد 
و دیدار سپاهان- استقالل در مرحله حذفى 
آســیا که در اصفهان برگزار شد به سوپر 
جام ایران موسوم شــده بود. از آن دیدار 

برایمان بگو.
خب واقعًا به نظر من سپاهان و اســتقالل در آن مقطع دو تیم 
فوق العاده خوب داشــتند و خیلى حیف بود که دو تیم ایرانى در 
آن مرحله آســیایى با هم برخورد داشته باشند. اما متأسفانه این 
اتفاق افتاد. به نظرم استقالل و سپاهان اگر در آن مرحله با هم 
دیدار نمى کردند و با همان تیــم پیش مى رفتند هر دو تیم این 
پتانسیل را داشتند که تا نیمه نهایى لیگ قهرمانان و حتى فینال 
هم پیش بروند. اما متأسفانه شــرایط براى تیم هاى غرب آسیا 
اینگونه است که در حال انجام مســابقات آسیایى  فصل لیگى 
مثل ایران و سایر تیم هاى غرب این قاره به پایان مى رسد و با 
انجام نقل و انتقاالت  تیم هاى این منطقه با سیمایى جدید باید 
رقابت هاى خود درآسیا را پیگیرى کنند. بگذریم. آن دیدار ما با 
سپاهان واقعًا حساس بود و هر دو تیم انگیزه هاى باالیى داشتند 
که  قدرت خود را به رخ یکدیگر بکشند. ما قهرمان جام حذفى 
شده بودیم و مى خواستیم نشان دهیم که در لیگ برتر هم لیاقت 
قهرمانى داشتیم و سپاهان هم مى خواســت نشان دهد که با 
بخت و اقبال  قهرمان لیگ برتر نشده و شایستگى این عنوان را 
داشته است. آن دیدار یک دربى تمام عیار ایرانى و همانطور که 
شما گفتید مثل یک سوپر کاپ بود. به ویژه اینکه در چارچوب 
لیگ قهرمانان آسیا برگزار مى شد و همه نگاه هاى ایران وآسیا 
به آن مسابقه بود. در آن دیدار دو تیم موقعیت هاى خوبى داشتند 
اما سپاهان  خیلى بهتر از موقعیت هایش و شرایط میزبانى خود 
اســتفاده کرد. البته در آن دیدار هم من از برخى از تماشاگران 
حاضر در اســتادیوم فوالدشــهر دلخور بودم و برخى شعارها و 
رفتارهاى آنان باعث شد تا روز خوبى را پشت سر نگذرانم. ولى 
به هر حال گذشــت و فوتبال ایران و آسیا در آن روز شاهد یک 

دیدار فوق العاده جذاب بود.
بله! واقعاً بازى مهیجى بود. البته بگذریم که 
بعداً بالهاى زیادى در فصل نقل و انتقاالت 
بر سر سپاهان آمد و این تیم نتوانست از آن 
فرصت صعود به خوبى براى  قهرمانى آسیا 
استفاده کند. ســید! بهترین خاطراتت در 

اصفهان کدام بود؟
2 قهرمانى با سپاهان  که سراسر اصفهان غرق در جشن و شادى 
بود و  یا صعودمان به مرحله یــک چهارم نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا که با عبور از تیم هاى قدرتمندى مثل الهالل،بنیادکار و 
الجریزه به دست آمد. کًال سال هاى حضورم در شهرتان ماالمال 
از خاطرات خوب بود و از مردم اصفهان به دلیل اینکه همه کمک 

کردند تا دو سال رؤیایى در کنار هم باشیم سپاسگزارم.
 سید!لهجه اصفهانى را به خاطر دارى که 

چند جمله را با لهجه برایمان بگویى؟
 لهجه اصفهانــى که فوق العاده اســت. مخصوصًا تلفظ برخى 
کلمات مثل خوبه که خوبس تلفظ مى شود. اصفهان خیلى خیلى 
خوبس( این جمله با لهجه اصفهانى توسط سید مهدى گفته شد)

سیدچند خط موبایل دارى؟
بعضى روزها که مى خواهم در تنهایى خودم باشــم، گوشى ام 

را خاموش مى کنم و اگر از  منزل خارج شــوم، یک شماره به 
خصوص را بر مى دارم تا اگر از منزل کارى داشتند، بتوانند پیدام 
کنند. یک روزهایى هم دو تا موبایل دستم است تا صحبت کنم.

حاال چرا دوتا؟
وقتى یک نفر از دوستانم دارد با من صحبت مى کند، نمى توانم 
به او بگویم قطع کن چون باید االن زنگ بزنم و به عنوان مثال 
آدرس بگیــرم. از خط دیگر به عنوان یــار کمکى (خنده) بهره 

مى برم.
شــماره هایت هم که به شدت رند است! 
سید!اهل ماشین بازى هستى؟ در اصفهان 
که زیاد اهل ماشــین بازى نبودى و خیلى 

وقت ها هم با پژو 206 تردد مى کردى!
ماشین را دوست دارم اما اهل اینکه مدام اتومبیل عوض کنم، 
نیستم. در اصفهان هم که بودم شــاهد بودید که اهل ماشین 

عوض کردن نبودم.
تصادف بد داشته اى؟

نه ولى تصادف بد دیده ام.سالى که سپاهان بودم یک بار تو جاده 
قم- اصفهان یک پراید جلویم چپ کرد و چند تا معلق زد. سریع 
پیاده شدم و دویدم سمت پراید، در عقب را به هر زورى بود باز 
کردم و داشتم بغل دســتى راننده را خارج مى کردم که چشمم 
خورد به راننده و یک میله که وسط جمجمه اش را سوراخ کرده 
بود و خون مى پاشید. ســه نفر زنده ماندند اما مجروح شدند تا 
امداد رسید و به خودم آمدم، دیدم تمام لباسم قرمز است. صحنه 

وحشتناك و خیلى ناراحت کننده اى بود. 
قبًال در خاطراتت گفته بودى در 16 سالگى 

مسافرکشى مى کردى؟
آره یادش به خیر، خط انقالب- خانى آباد، یاغچى آباد، دربست 
هم نبود آن ســال ها چون کســى براى رفتن به جنوب شهر 
دربســت نمى گرفت (خنده). من اتومبیل پیکان پدرم را بر مى 
داشــتم تا خرجى خودم را دربیاورم. دوســت داشتم استقالل 
مالى داشته باشم. دست و بال پدر خیلى باز نبود و باید کمکش 

مى  کردم.
 سید! تو از بازیکنانى بودى که در روز فوت 
منصور پورحیدرى خیلــى گریه کردى. از 

منصورخان براى مان بگو. 
چقدر خوب است تا وقتى این عزیزان هستند قدرشان را بدانیم 
نه اینکه با بى مهرى هاى زیاد کارى کنیم که از بودنشان لذت 
نبرند و با دل شکسته از کنارمان بروند. منصور پورحیدرى واقعًا 
و در معناى واقعى پدر اســتقالل بود و با رفتنش باشگاه ما یتیم 
شد. در روز فوتش نمى توانستم جلوى خودم را بگیرم و مدام یاد 

مهربانى ها و بزرگوارى هایش مى افتادم. روحش شاد باشد.

در یک گفتگویى عنوان کــرده بودى که 
مى خواهى با ســایر بازیکنــان تیم هاى 
اســتقالل و پرســپولیس راهکارى براى 
مقابله با فحاشى و توهین پیدا کنى. در این 

باره برایمان توضیح بده. 
  بله. من در چند مصاحبه  این درخواست را داشته ام و حاال هم 
و از طریق همین گفتگو از طرفداران استقالل و پرسپولیس یک 
خواهش هم دارم آن هم این است که بیایید کمپینى راه بیاندازیم 
در خصوص احترام گذاشتن به تیم رقیب جاى بى احترامى. سال 
گذشته با سیدجالل حسینى کاپیتان پرسپولیس تلفنى صحبت 
مى کردیم راجع به اینکه راهکارى پیدا کنیم تا جلوى بى احترامى 
طرفداران در ورزشگاه ها را بگیریم و کارى کنیم که طرفداران 
هر تیمى فقط به فکر تشــویق و حمایت از تیم خود باشند.شاید 
تصمیم بگیریم اگر لحظه اى بى احترامى صورت گرفت دیگر 
بازى نکنیم و بازى را قطع کنیم. البته این پیشنهاد است و هنوز 
تصمیمى گرفته نشــده اما اى کاش به جاى بى احترامى کارى 
کنیم که از فضــاى مهربانى و شــادى ورزش و فوتبال نهایت 

بهره برده شود.
یک جایى هم گفته بودى بزرگ ترین نقطه 

ضعفت زود عصبانى شدن است.
بله همینطور است. من خیلى زود عصبانى مى شوم و همه تالشم 

را هم مى کنم که به این نقطه ضعفم فائق آیم.
  مى دانى که یکى از بزرگانى  که وقتى هنوز 
در اوج نبودى خیلى به رسانه اى شدن تو 
کمک کرد ناصر حجازى بود. یادم مى آید 
زمانى که در فجر سپاسى بودى، ناصر خان 
مدام در برنامه هاى تلویزیونى مى گفت که 
این پسر بهترین گلر ایران و آسیا مى شود. 

خاطرت هست؟
بله. مگر مى شــود فراموش کنم. ناصر خان  آن روزها که من 
واقعًا دلگرمى مى خواستم مانند یک کوه پشتم بود و خیلى وقت 
ها که ایشان را مى دیدم از ایشان راهنمایى مى گرفتم. به قول 
شما در آن سال هایى که خیلى ها ســید مهدى رحمتى را نمى 
شناختند این ناصر خان بود که مدام از من تعریف و تمجید مى 
کرد تا همه کسانى که صداى حجازى را مى شنیدند برایشان این 
سئوال پیش بیاید که رحمتى کیست و قطعاً چه چیز بهتر از اینکه 
یکى از بهترین گلرهاى قرن آسیا اینگونه پشتیبان تو باشد. فوت 
ناصر خان  یکى از بدترین خاطرات زندگیم بود و امیدوارم روح 

ایشان شاد باشد.
ذوب آهن با قلعه نویى را چگونه مى بینى؟

ذوب آهن به دلیل ساختار خوبى که دارد با هر مربى یک تیم با 
شخصیت و منسجم است و هر سال جزو مدعیان قهرمانى قلمداد 
مى شود. این تیم در سال هاى اخیر نشان داده که  بسیار قدرتمند 
است و به همراه سپاهان باعث شده تا فوتبال اصفهان تبدیل به 

نامى پر آوازه شود.
و نظرت راجع به سپاهان در لیگ امسال؟

 سپاهان هم مانند ما شــرایط خیلى خوبى ندارد. ولى این تیم 
نیازمند زمان اســت و با مربى خوبى کــه دارد مى تواند جبران 
مافات کنــد. تعطیالت لیگ براى تیم هایى مانند اســتقالل و 
سپاهان این خوبى را دارد که بتوانند با توجه به تغییرات زیادى 
که داشته اند هماهنگ تر شوند و نقاط ضعف خود را ترمیم کنند. 
سپاهان از اواسط فصل پیش ورزشــگاه نقش جهان را هم در 
اختیار گرفت و این موضوع باعث شد تا هواداران بیشترى براى 
تماشاى دیدارهاى این تیم بیایند و این تیم بتواند خیلى بیشتر از 
میزبانى هایش در فوالدشــهر از حمایت هواداران و شــرایط 

میزبانى بهره مند شود و باید از این فرصت استفاده کند. 

 سپاهـان و سپاهـان و
 ذوب آهن ذوب آهن

 نام اصفهان را  نام اصفهان را 
پر آوازه پر آوازه 
کرده اند

سابقه چند ســال حضور در فوتبال اصفهان و سپاهان مى 
توانست بهانه اى براى گفتگوى ما باشد. گلرى که در دوره 
دوم حضورش در جمع زردپوشان بسیار در اصفهان محبوب 
بود و البته با حضورش در استقالل همه عشق به او تبدیل 
به تنفر شــد، به گونه اى که هر بار براى دیدار با سپاهان به 
اصفهان مى آمد حاشــیه هاى فراوانى به وجود مى آمد و 
تماشــاگران حاضر در ورزشگاه با اســکناس از او استقبال 

مى کردند!
سخن از سید مهدى رحمتى اســت. یکى از بهترین دروازه 
بانان تاریخ فوتبال ایران که این بار ســوژه یک گفتگوى 
اختصاصى با گروه ورزشى نصف جهان شد. قبل از انجام این 
گفتگو  بهتر است تا حدودى بیوگرافى او را با هم مرور کنیم، 
البته بخشى از این مطالب فراتر از بیوگرافى است و ما آن را 

از دل گفتگو با او بیرون آوردیم.
* متولد 14 بهمن ســال 1361 است. در یک خانواده چهار 
نفره بزرگ شده، اما حدود ســیزده چهارده سال پیش بود 
که خواهرش را بر اثر س ــانحه تصادف از دست داد تا تنها 
فرزند خانواده رحمتى شــود. هجرت تلخى که تا چند سال 
سیدمهدى را سوزاند تا با خاطرات خواهر زندگى کند. او در 
یک خانواده مذهبى بزرگ شده است. خانواده اى که همیشه 
از مهدى خواســتند تا به اعتقادات مذهبى اش پایبند باشد. 
رحمتى از بچگى درسخوان بوده است آنقدر که از بچه هاى 
زرنگ کالس باشد و جزو شــاگرد اول ها. تجدید نیاورد و 
نمره هاى باال را در کارنامه اش ثبت کند. با این حال او دیپلم 
خود را که گرفت به دلیل عالقه مندى به فوتبال ترجیح داد 
تحصیالتش را ادامــه ندهد و فوتبال را بــه صورت همان 

حرفه اى دنبال کند.
* فوتبالش را از پایه هاى پاس آغاز کرد. ســال 74 بود که 
به عضویت تیم نوجوانان پاس در آمد و تا سال 76 در تمام 
رده هاى ســنى پاس بازى کرد. بعد به تیم دخانیات رفت و 
سپس به عضویت تیم فجرسپاسى شیراز در آمد.  فجر نقطه 
آغاز درخشش ســید بود تا با آمادگى خود در بازى هاى این 
تیم شیرازى نظر سپاهان اصفهان و سپس باشگاه استقالل 
را به سوى خود جلب کند. رحمتى از فجر به سپاهان و سپس 
به  اســتقالل رفت و بعد از اینکه نتوانســت در استقالل به 

جایگاه ثابتى دســت پیدا کند راهى مس شد. درخشش او 
در مس باعث شد تا استقاللى ها حسرت از دست دادن او را 
بخورند. او سپس  براى بار دوم به تیم سپاهان رفت و آنجا 
هم درخشش خوبى داشت  و توانست با این تیم دوبار پیاپى 
قهرمان لیگ برتر ایران شــود و با لقب عقاب آسیا از سوى 

اصفهانى ها تشویق شود.
* سیدمهدى چهار سال بیشتر سن نداشت که براى تماشاى 
دربى همراه پدرش به اســتادیوم رفته بود. اگر چه آن زمان 
سن کمى داشت، هنوز هم آن روز را به یاد دارد. مخصوصًا 
اینکه به یک باره جمعیت صد هزار نفرى را در ورزشــگاه 
مى دیده اســت. او از همانجا تصمیم مى گیــرد به صورت 
حرفه اى فوتبال را دنبال کند. مخصوصًا اینکه ســیدجواد، 
پدرش او را تشــویق به این مى کند که فوتبال را به صورت 

حرفه اى دنبال کند و فوتبالیست بزرگى شود. 
* از همان بچگى عالقه زیادى به ناصر خان حجازى داشته 
است. حجازى الگوى رحمتى در دروازه بانى مى شود. فیلم 
بازى هاى او را مى بیند و سعى مى کند یکى مثل ناصر خان 
بزرگ شــود. جدا از حجــازى، حمید بابــازاده و احمد رضا 
عابدزاده از دیگر دروازه بان هاى دوســت داشتنى رحمتى 

بودند.
* ســیدمهدى رحمتى هر هفته به مشهد مى رود. هفته اى 
نبوده که رحمتى راهى مشهد نشود. او از خادمین حرم امام 
هشتم(ع) است و زمانى که در مشهد خادمى مى کند سعى 
مى کند با چهره اى متفاوت باشد تا مردم کمتر او را بشناسند.

* سال 1381 بود که براى اولین و آخرین بار خواستگارى 
رفت. آن زمان دروازه بان فجر سپاسى بود و دقیقًا روز بعد از 
بازى که با پرسپولیس داشتند چاى را از سینى عروس خانم 
برداشت. خانواده عروس هم وقتى دیدند سیدمهدى بچه با 
شخصیت و با ادبى اســت با ازدواج او با دخترشان موافقت 
کردند تا ماحصل این ازدواج دو پســر بــه نام هاى على و 

عطا باشد.
* عالقه زیادى به جمع کردن فیلم بازى هایش دارد. از زمان 
حضورش در استقالل همه فیلم بازى هایش را جمع آورى 
کرده اســت و بعد از هر بازى هم فیلم بازى اش را تماشــا 
مى کند. خودش مى گوید که دوست دارد بعد از فوتبالش با 

تماشاى فیلم این بازى ها خاطراتش را زنده کند.

* عادت ندارد پیراهن هایش را بعــد از هر بازى نگه دارد و 
اصوًال آنها را به اطرافیانش مى دهد. با این حال تنها پیراهنى 
کــه از بازى هایش نگه داشــته مربوط به همــان پیراهن 
ناصر خان حجازى مى شــود که در بازى فینال جام حذفى 
برابر شاهین بوشهر بر تن کرد و منجر به قهرمانى استقالل 

شد.
* اعتقاد دارد على پسرش مو نمى زند با بچگى خودش. چه 
از لحاظ چهره و چه از لحاظ شــخصیتى. بر عکس على که 
ساکت تر است، عطا پسر دومش خیلى شیطون و بازیگوش 
است تا جایى که بابا مهدى خسته از تمرین و بازى همیشه 

مجبور باشد پا به پاى او بازى کند.
* سیدمهدى رحمتى یک دستبند دارد که همیشه به دستش 
مى بندد. روى این دستبند نام دو پسر او على و عطا حک شده 

تا نشان از عالقه ویژه پدر به دو پسر خود باشد.
* بیشتر فوتبالیست ها یا دوست ندارند پسرانشان فوتبالیست 
شوند و یا اینکه دوســت ندارند دختر به فوتبالیست بدهند. 
عقیده سیدمهدى هم همین است. او اصًال دوست ندارد على 
و عطا فوتبالیست شوند چون اعتقاد دارد خودش در دنیاى 
فوتبال است و مى بیند که آنجا چه خبر است. رحمتى بیشتر 

تأکید دارد بچه هایش ادامه تحصیل دهند.
* اوایل که فوتبــال بازى مى کرده مهاجم بوده اســت اما 
از جایى که زیــاد جنب و جوش نداشــته و به قول خودش 
تنبل هم بــوده ترجیح مى دهــد دروازه بان شــود تا کمتر 

بدود. 
* رحمتى عالقه زیادى هم به بارســا دارد. البته یوونتوس 
هم یکى دیگر از تیم هاى محبوب او است. سید استقالل از 
بین دروازه بان هاى مطرح دنیا عالقه زیادى به بوفون دارد و 

سعى مى کند از او الگوبردارى کند. 
* یک مدت مسافرکشى مى کرد تا کمک خرج پدر شود. او 
حتى زمانى که فوتبال بازى مى کرد هم در مقطعى در آژانس 
کار مى کرده است تا اینگونه از پس مخارج خود بر بیاید. به 
همین دلیل بعضى از مواقع با آژانس و تاکســى سر تمرین 
مى رود تا یادى از آن روزها کرده باشــد و هم پاى درددل 
راننده هاى تاکسى بنشــیند. رحمتى هیچ وقت گذشته خود 

را از یاد نبرده است.  
* خیلى زود تصمیم گرفت. تصمیمى که باعث شــد تا او 
هم به اشتباه خودش پى ببرد. با این حال سیدمهدى بیشتر 
از تصمیم عجوالنه اى که در مــورد تیم ملى گرفت تاوان 
سنگینى را پس داد تا اینکه سرسختى کى روش باعث شود 
تا او جام جهانى که یکــى از بزرگ ترین آرزوهایش بود را از 

دست بدهد. 
* عالقه زیادى به خرید زمین و مسکن دارد. اگر از رحمتى 
بپرسید شغل دومش چیست مى گوید ندارم اما ما کاشف به 

عمل آوردیم که او بیشتر در کار خرید و فروش زمین است.
* عالقه زیادى به داشــتن شــماره هاى رند دارد. االن دو 
خــط 912  0 دارد که هر دو هم شــماره هاى رند دارد. یک 
عدد در آنها چهار پنج بار تکرار شده که البته سیدمهدى هم 
خط هایش را خیلى گران خریده است. با این حال خیلى کم 
که نه، اصًال تلفنش را جواب نمى دهد و ترجیح مى دهد خیلى 
کم از تلفن همراهش استفاده کند چون حداقل در روز سیصد 

چهارصد بار زنگ خور دارد.
*به نظم و انضباط خیلــى اهمیت مى دهد و به همین دلیل 
همیشه سعى مى کند مرتب باشــد. خوش تیپ هم است و 
اصوًال از برندهاى معروف دنیا در خرید لباس هایش استفاده 

مى کند. او همیشه شیک اما سنگین تیپ مى زند.

 وقتى یک رسـ
مهدىمى آید

باید باشد؟
نمى دانم. اصفهان اینقد

مى توان از آنها صحبت
آ خاطرات خوبى را در
غذاهاى خوب و خوش
آب آن مرتبًا باز و بست
سید! چرا از سپ
 جواب این ســئوالر
پیش آمد که مجبور
وجود اینکه در سپاه
هر حال براى بعض
پیشآمد و در ادام

نشان ندادند.
خوب هــواد
ذوقشــان خ
رفتى! در ســ
قهرمان شده
لیگ قهرمانان
بودید. طبیعى
این بود که در

ولى رفتى...
ببنیند آن سال
خیلى شــرایط
مشکالتى داش
خیلى کمتر از س
آن مقطع تنها گذ

مسئوالن وقت هیئت
ر انجام داده بود که بازیکنان
بود. اى کاش هواداران ســپ
نگاه مىکردند در آن سالبر
تعصب داشــتند از این تیم ر
هایى که بهاصفهان مى آمدم
بدى به من انجام شد. من مر
دوست دارم و همیشه براى
هم که در این شهر داشته ام
آن عده از هوادارانى که  به

قدرشناس باشــند و فراموش
متوالى تیمشان در لیگ برتر
سپاهان و اصفهان مبارزه کر
آن ســال سـ
استقالل هم تو
را به خدمت گر
آن فصل مى دان
دست به یک ک
که در آن فصل
گرفت. جامى ک
تریک قهرمانى
ما واقعًا بد آور بله در آنسال
و امتیازات خوبى را جمع کرد
فاص داشتیم توانست که این
آن فصل  رقابت ما و سپاهان
این سپاهان بود که توانست
آن فصل هر چند ســپاهان

در نهایت تیم خوبىرا بســت

زرنگ کالس باشد و جزو
کارنامه نمره هاى باال را در
خود را که گرفت به دلیل
ادامــه ند تحصیالتش را

حرفه اى دنبال کند.
* فوتبالش را از پایه هاى
به عضویت تیم نوجوانان

رده هاى ســنى پاس بازى
سپس به عضویت تیم فج
آغاز درخشش ســید بود
تیم شیرازى نظر سپاهان
را به سوى خود جلب کند.
به  اســتقالل رفت و بعد

مرتضى رمضانى رادگفتگوى نصف جهان با سید مهدى رحمتىگفتگوى نصف جهان با سید مهدى رحمتى
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اولین نقطــه تاریک فصل بــراى پژمان 
منتظــرى، با پاس رو بــه عقب او به 

مهــدى رحمتــى در جریان 
مسابقه با سایپا، ظاهر شد. 

یک هفته قبل از این 
مسابقه، آبى ها اولین 

پیروزى فصل را 
با صالبت خط 
دفاعى شان به 
دســت آورده 
بودند امــا تیم 
على دایــى، به 

صورت اســتقالل 
چنگ انداخت و پدیده 

به این زخم، نمــک اضافه 
کرد. نتایج ضعیف آبى ها، قربانى اش 

را گرفت. علیمنصور هنوز روى نیمکت تیم 
بود اما نام منتظرى دیگر در  فهرست تیم ملى دیده 

نمى شد. کى روش، از پیرمردهاى استقالل دل برید 
و براى ستاره هاى جوان باشگاه فرش قرمز پهن کرد. 

کناررفتن مدافع محبوب کارلوس، اولین بدشانسى بزرگ 
براى پژمان بود اما او زود با حقیقت تلخ ترى مواجه شد.

آسیب دیدگى منتظرى، به زودى این بازیکن را به تیغ جراحان 
خواهد ســپرد تا او در دو ماه آینده جایى در زمین مســابقه نداشته 

باشد. پژمان منتظرى حاال در محاصره بدشانســى قرار گرفته اما قرار 
نیست این وضعیت تا همیشــه ادامه داشته باشــد. تا چند ماه قبل، به نظر 

مى رسید او اصلى ترین گزینه ســرمربى پرتغالى براى مرکز دفاع تیم ملى در 
جام جهانى محســوب مى شــود و بازى در لیگ قطر، تنها تهدیدى است که در 

مســیر این بازیکن قرار دارد. مدافع جنوبى به استقالل برگشــت تا در لیگ برتر ایران، براى 
مستحکم تر کردن جایگاه  ملى اش تالش کند اما شروع بد آبى ها قبل از هر کس دیگرى، 

گریبان این بازیکن را گرفت. غیبــت در آخرین اردوى مرحلــه مقدماتى جام جهانى و 
خارج شدن از ترکیب استقالل براى هشــت هفته، روزهاى سختى را براى منتظرى  

رقم زده اما این بدشانسى ها به معناى از دست رفتن فرصت حضور او در جام جهانى 
نیستند. پژمان مى تواند از این دوره زمانى کابوس وار، براى یک بازگشت قدرتمندانه 
استفاده کند. او هنوز هم یک مدافع باهوش، محکم و پا به توپ است و ویژگى هاى 
منحصربه فردش براى تیم ملى مناسب به نظر مى رسد. منتظرى در جام جهانى 2014 

برزیل، نمایش هایى بى نقص در پست غیرتخصصى دفاع راست ارائه کرد. خونسردى 
او، بارها براى تیم ملى نتیجه بخش بوده و آســمان، براى پسر خوش اخالق فوتبال ایران 

همیشه ابرى نخواهد ماند. 

استعفا ندادم
 که امتیاز بگیرم

تعطیلى
 فقط روز عید

صعود به جام جهانى 
نه، صعود از گروه! 

رئیس فدراسیون هندبال با تاکید بر اینکه استعفا 
نداده که امتیاز بگیرد گفــت: ادامه فعالیت من در 
فدراسیون به صالح من و هندبال و وزارت ورزش 

نیست. 
به گــزارش روابط عمومى فدراســیون هندبال، 
علیرضا رحیمى رئیس فدراســیون این رشته با 
اشــاره به عملکرد خوب فدراسیون در شش ماه 
اول سال گفت: در این مدت کلیه امور فدراسیون 
با دقت و کیفیت باال در حال پیگیرى اســت و هیچ 
کارى تعطیل نشده است. افتخارات بدست آمده در 
این مدت گویاى این موضوع است. کسب سهمیه 
حضور در بازیهاى جهانى هندبال ساحلى ،اعزام 
تیم ها به مسابقات برون مرزى و برگزارى مسابقات 
متعدد در این مدت کوتاه حاکى از فعالیت پرقدرت 

هیات ها و فدراسیون مى باشد.
علیرضا رحیمى در ادامه گفــت:  على رغم اینکه 
اســتعفاء داده ام اما هیچ کارى در فدراســیون و

 هیات ها تعطیل نشد و هیات هاى ورزشى استانها 
با تمام توان فعالیت هاى خود را برنامه ریزى و اجرا 
نمودند.  رحیمى افزود: من اســتعفاء نداده ام که 
امتیاز بگیرم ، تصمیم نهایى خود را گرفته ام حضور 
من و ادامه فعالیت من در فدراسیون به صالح من 
و به صالح هندبال و وزارت ورزش نیســت و بهتر 
است هر چه زودتر فردى را که مورد حمایت وزارت 
ورزش باشد و بتوانند از او پشتیبانى و حمایت کنند 

براى فدراسیون معرفى نمایند.

در یکى از حســاس ترین دیدارهاى دور برگشت یک 
چهارم نهایى لیگ قهرمانان آســیا 21 شــهریور ماه 
االهلى باید در امارات از پرسپولیس پذیرایى کند. این 
دیدار درحالى برگزار مى شود که جدال رفت دو تیم در 
عمان با تساوى 2 بر 2 به پایان رسید. االهلى عربستان 
با هدایت سرمربى اوکراینى خود تمریناتش را در غیاب 

ملى پوشانش آغاز کرده است.
روزنامه الریاضیه عربســتان نوشت:  سرگئى ربروف 
سرمربى االهلى تاکید کرد که تمرینات این تیم تنها 
یک روز به مناسبت عید قربان تعطیل خواهد بود و بعد 
از آن بالفاصله باید بازیکنان در تمرین شرکت کنند. 
او به سران باشگاه تاکید کرده است که باید تیم او چند 
روز قبل از بازى برابر پرسپولیس به امارات سفر کند تا 

بازیکنان با آب و هواى آنجا سازگار شوند. 
ســرمربى االهلى همچنین از باشگاه خواسته تا یک 
دیدار دوستانه قبل از بازى با پرسپولیس برگزار شود. 
او اصرار دارد که با وجود مخالفت باشگاه با باقى ماندن 
ابوابونا، این بازیکن نیجریــه اى را حفظ کند که این 
باعث خشم مدیران االهلى شــده است چون آنها بر 
این باورند که این بازیکن کیفیت الزم را براى ماندن 
در االهلى ندارد اما ربروف اصرار دارد که این بازیکن 
نیجریه اى بایــد حفظ و به او زمان داده شــود. اگر او 
اشتباهى در این دیدار انجام دهد به احتمال خیلى زیاد 

شغلش را از دست مى دهد.

ســامان قدوس هدف بزرگترى از فریدون زندى و رضا 
قوچان نژاد در سر دارد.

فریدون زندى 12 ســال پیش به تهران آمــد تا در دیدار 
حساس مقابل بحرین، پاس گل صعود به جام جهانى را 
بدهد. قوچان نژاد  هم 4 ســال پیش، گل صعود به جام 
جهانى را به ثمر رســاند؛ اما حاال یکى دیگر از دورگه ها 
در حالى به تیم ملى دعوت شــده که شاگردان کى روش 
خیلى راحت به جام جهانى صعود کرده و به اهداف بزرگتر 

مى اندیشند.
 سامان قدوس 23 ســاله، برخالف زندى و قوچان نژاد از 
حضور فیکس در ترکیب هیچ اطمینانى ندارد. او که در تمام 
پست هاى خط هافبک توانایى بازى دارد، رقباى قدرتمندى 
چون دژاگه، جهانبخش، طارمى و... را در کنار خود مى بیند؛ 
اما توانایى این را دارد که با تمرین مستمر، به ترکیب اصلى 
برسد. او درخشش بسیار خوبى در ابتداى فصل با اوسترسند 
سوئد داشت.  اما در بین بازیکنان دورگه تاریخ فوتبال ایران، 
قدوس هدف بزرگتر و مهم ترى از بقیه دارد. او حاال در تیمى 
حضور دارد که ساده ترین صعود به جام جهانى را داشته و 
انتظار مردم را تا صعود از مرحله گروهى، باال برده است. تیم 
ملى برخالف گوچى و زندى، به قدوس به چشم یک منجى 
براى صعود به جام جهانى نگاه نمى کند. یوزها حاال براى 
باال رفتن از مرحله گروهى جام جهانى تالش مى کنند و 
در این راه، بازیکنان حرفه اى و به قول معروف اروپا دیده 

فوتبال کشورمان باید نقش یارى دهنده را ایفا کنند.

محکم کارى قرمزها
اواخر هفته پیش  شایعه حمله موشکى به شهر ابوظبى پایتخت 
امارات در رسانه هاى داخلى و خارجى مطرح شده که البته هنوز 
صحت و سقم دقیق آن مشخص نیست و رسما این خبر تایید 
نشده است. این در حالى است که چند روز دیگر پرسپولیس در این 
شهر باید در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
به مصاف االهلى عربستان برود و نگرانى ها از امنیت شهر ابوظبى پایتخت 
امارات براى میزبانى از این بازى وجود دارد. در صورتى که این حمله موشکى 
به شهر ابوظبى تأیید شود مسئوالن باشگاه پرسپولیس رسماً از کنفدراسیون فوتبال آسیا 
خواهان تغییر محل میزبانى دیدار مقابل االهلى عربستان را خواهند داد و به همین دلیل شاید 
پرسپولیسى ها دبى و شاید هم خواهان برگزارى این بازى در مسقط عمان باشند. البته این در 
حالى است که حمله موشکى به ابوظبى به صورت رسمى تأیید شود که فعالً اخبار ضدونقیضى 

از آن به گوش مى رسد.

هافبک اسبق پرسپولیس در انتقالى عجیب با باشگاه عثمانلى اسپور 
ترکیه قرارداد بست.

پیام صادقیان بعد از سال نه چندان درخشان در ماشین سازى تبریز قصد 
داشــت لیگ هفدهم را همانند فصل 95-94 با نفت تهران و این بار در 
کنار على کریمى آغاز کند ولى جدایى این مربى قبل از شروع مسابقات 
موجب شد صادقیان نیز قید حضور در نفت را بزند و وضعیت نامشخصى 

داشته باشد.
در یک هفته اخیر شایعه پیوستن و حتى توافق نهایى این هافبک سابق 
تیم هاى پرسپولیس، ذوب آهن و صبا با باشگاه سپیدرود رشت منتشر شد 
و قرار بود صادقیان به جمع شاگردان على نظرمحمدى اضافه شود ولى 
در نهایت عدم توافق با این تیم، دوبــاره وضعیت او را به حالت نامعلومى 

درآورد.
صادقیان که بــا توجه به عملکرد دو فصل اخیرش به نظر مى رســید در 
فوتبال ایران بماند در انتقالى غیر منتظره راهى ترکیه شد و طبق اعالم 
توییتر و اینستاگرام رسمى عثمانلى اسپور، با این باشگاه ترکیه اى قرار داد 

بست و به او خوشآمد گفته شد.

او در تمرینــات اخیــر عثمانلــى اســپور ترکیــه نیــز حضــور 

یافتــه و پیراهــن تیــم جدیــدش را نیــز بــر تــن کــرده 
است.

عثمانلى اسپور در ســه بازى ابتدایى فصل 18-2017 سوپر لیگ ترکیه 
دو شکست و یک تساوى داشته تا در رده هفدهم جدول قرار داشته باشد.
صادقیان در ابتــداى ظهــورش در فوتبال ایــران به عنــوان یکى از 
اســتعدادهاى آینده دار محسوب مى شــد و بســیارى اعتقاد به لژیونر 

شــدن او یکى، دو فصل بعد از درخشــش در ذوب آهن داشتند که این 
اتفاق حاال رخ داد و هافبک پیشــین پرســپولیس به یــک تیم اروپایى 

رفت.
یک سال قبل مهدى طارمى و رامین رضاییان با باشگاه ریزه اسپور ترکیه 
قرارداد بسته بودند ولى در نهایت حضور این دو بازیکن در سوپر لیگ این 
کشور نهایى نشد اما شــهباززاده یک نیم فصل در تیم آالنیا اسپور ترکیه 
بود؛ اکنون نیز صادقیان با پیوستن به عثمانلى اسپور، به عنوان تنها نماینده 

ایرانى در یک باشگاه ترکیه اى عضویت خواهد داشت.

کریم انصارى فرد، مهاجم ایرانى المپیاکوس فصل گذشته و در بازى رفت 

مرحلــه یک 
هم  د نز شــا
نهایــى لیگ 
اروپــا کــه با 

پیــروزى 3 بر 
صفر تیــم یونانى 

همراه بــود، دو گل 
براى المپیا مقابل 

عثمانلى اسپور 
ترکیه به ثمر 

رساند.

 پیام غیر منتظره!

نگذاشتند به
 ذوب آهــن بــــروم

اولین نقطــه تاریک فصل بــراى پژمان 
منتظــرى، با پاس رو بــه عقب او به 

ننننننننیان مهــدى رحمتــى در جر
.........شد. مسابقه با سایپا، ظاهر 

ننننننننننننناین یک هفته قبل از 
مسابقه، آبى ها اولین 

پیروزى فصل را 
با صالبت خط 
دفاعى شان به 
دســت آورده 
بودند امــا تیم 
على دایــى، به 

صورت اســتقالل 
چنگ انداخت و پدیده 

به این زخم، نمــک اضافه
کرد. نتایج ضعیف آبى ها، قربانى اش 

را گرفت. علیمنصور هنوز روى نیمکت تیم 
بود اما نام منتظرى دیگر در  فهرست تیم ملى دیده 

نمى شد. کى روش، از پیرمردهاى استقالل دل برید 
و براىستاره هاى جوان باشگاه فرش قرمز پهن کرد. 

کناررفتن مدافع محبوب کارلوس، اولین بدشانسى بزرگ 
براى پژمان بود اما او زود با حقیقت تلخ ترى مواجه شد.

آسیب دیدگى منتظرى، به زودى این بازیکن را به تیغ جراحان 
خواهد ســپرد تا او در دو ماه آینده جایى در زمین مســابقه نداشته 

باشد. پژمان منتظرى حاال در محاصره بدشانســى قرار گرفته اما قرار 
نیست این وضعیت تا همیشــه ادامه داشته باشــد. تا چند ماه قبل، به نظر 

مى رسید او اصلى ترین گزینه ســرمربى پرتغالى براى مرکز دفاع تیم ملى در 
جام جهانى محســوب مى شــود و بازى در لیگ قطر، تنها تهدیدى است که در 

ىىراى مســیر این بازیکن قرار دارد. مدافع جنوبى به استقالل برگشــت تا در لیگ برتر ایران، ب
مستحکم تر کردن جایگاه  ملى اش تالش کند اما شروع بد آبى ها قبل از هر کس دیگرى، 

گریبان این بازیکن را گرفت. غیبــت در آخرین اردوى مرحلــه مقدماتى جام جهانى و 
خارج شدن از ترکیب استقالل براى هشــت هفته، روزهاى سختى را براى منتظرى  

رقم زده اما این بدشانسى ها به معناى از دست رفتن فرصت حضور او در جام جهانى 
نیستند. پژمان مى تواند از این دوره زمانى کابوس وار، براى یک بازگشت قدرتمندانه 
استفاده کند. او هنوز هم یک مدافع باهوش، محکم و پا به توپ است و ویژگى هاى 
4منحصربه فردش براى تیم ملى مناسب به نظر مى رسد. منتظرى در جام جهانى 2014

برزیل، نمایش هایى بى نقص در پست غیرتخصصى دفاع راست ارائه کرد. خونسردى 
او، بارها براى تیم ملى نتیجه بخش بوده و آســمان، براى پسر خوش اخالق فوتبال ایران 

همیشه ابرى نخواهد ماند. 
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نتقالى عجیب با باشگاه عثمانلى اسپور 

 درخشان در ماشین سازى تبریز قصد 
5ل 95-94 با نفت تهران و این بار در 
یى این مربى قبل از شروع مسابقات 
در نفت را بزند و وضعیت نامشخصى 

حتى توافق نهایى این هافبک سابق 
 با باشگاه سپیدرود رشت منتشر شد 
ن على نظرمحمدى اضافه شود ولى 
ـاره وضعیت او را به حالت نامعلومى 

فصل اخیرش به نظر مى رســید در 
ظره راهى ترکیه شد و طبق اعالم
پور، با این باشگاه ترکیه اى قرار داد 

او در تمرینــات اخیــر عثمانلــى اســپور ترکیــه نیــز حضــور

یافتــه و پیراهــن تیــم جدیــدش را نیــز بــر تــن کــرده 
است.

8عثمانلى اسپور در ســه بازى ابتدایى فصل 18-2017 سوپر لیگ ترکیه 
دو شکست و یک تساوى داشته تا در رده هفدهم جدول قرار داشته باشد.
صادقیان در ابتــداى ظهــورش در فوتبال ایــران به عنــوان یکى از 
اســتعدادهاى آینده دار محسوب مى شــد و بســیارى اعتقاد به لژیونر 

شــدن او یکى، دو فصل بعد از درخشــش در ذوب آهن داشتند که این 
اتفاق حاال رخ داد و هافبک پیشــین پرســپولیس به یــک تیم اروپایى 

رفت.
یک سال قبل مهدى طارمى و رامین رضاییان با باشگاه ریزه اسپور ترکیه 
قرارداد بسته بودند ولى در نهایت حضور این دو بازیکن در سوپر لیگ این 
کشور نهایى نشد اما شــهباززاده یک نیم فصل در تیم آالنیا اسپور ترکیه 
بود؛ اکنون نیز صادقیان با پیوستن به عثمانلى اسپور، به عنوان تنها نماینده 

ایرانى در یک باشگاه ترکیه اى عضویت خواهد داشت.

کریم انصارى فرد، مهاجم ایرانى المپیاکوس فصل گذشته و در بازى رفت 
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هم  د نز شــا
نهایــى لیگ 
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علیرضا منصوریان سرمربى استقالل تحت فشار 
است. این باشــگاه تصمیم گرفته تا به او فرصت 
کمى بدهد. منصوریــان اگر در دو بــازى آینده 
استقالل موفق نباشد، از کار برکنار مى شود. هیات 
مدیره با وجود قرارداد این مربى، به خاطر نتایجى 
که منصوریان گرفته ســعى دارد او را تحت فشار 
بگذارد. منصوریان گویــا در این زمینه با افتخارى 
صحبت هایى کرده و مدیرعامل استقالل هم به او 

گفته نمى توانسته بیش از این از او حمایت کند.
در جلســه هیات مدیــره افتخــارى مى گوید به 
منصوریان تا دربى فرصت دهند ولى اعضاى هیات 
مدیره با این مســئله مخالفت کردند. منصوریان 
پس از جلســه به افتخارى گفته اســت: «ظاهرا 
فراموش کرده اند سال گذشــته با من قراردادى 
سه ساله امضا کردند. من تا هفته ششم با استقالل 
قرارداد نبســته ام که اینطور تیم را تحت فشــار 
گذاشته اند.» در همین حال همه بازیکنان استقالل 
پشت منصوریان قرار گرفته اند. در تمرینات اخیر 
استقالل هم سوژه همین اتفاق بود. بازیکنان هم 
به منصوریان اعالم کردند همه پشت او هستند و 
کارى مى کنند که تالش ها براى برکنارى اش بى 

نتیجه باقى بماند. 

قراردادم 
3 ساله است

ملى پوش پیشین فوتبال کشورمان به عنوان مشاور عالى 
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراك انتخاب شد. 

  علیرضا دهشمند مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراك در 
حکمى هادى عقیلى ملى پوش و کاپیتان پیشین سپاهان 

را به عنوان مشاور عالى خود منصوب کرد.
آلومینیوم اراك با هدایت على حنطه با کسب دو امتیاز از 
سه بازى گذشته خود در جایگاه پانزدهم جدول رده بندى 

لیگ دسته اول قرار دارد. 

  عقیلى مشاور شد 

ماجراهاى هرایر مکویان و استقالل همچنان ادامه 
دارد. مکویان در اغلب مواقعى که براى استقالل به 
میدان رفت عملکرد خوبى داشــت. بنابراین انتظار 
مى رفت باشگاه در مســیر جدایى او سنگ اندازى 
نکند. اما انگار این اتفاق افتاده اســت. مکویان در 
این مدت سکوت کرده بود و فقط ادموند اختر مدیر 
برنامه هایش حرف مى زد. امــا حاال خود او به زبان

 آمده.
مدافع ارمنى گفــت:  رضایت نامه ام 

را ندادند تا شــاگرد قلعه نویى نشــوم. 
حتــى در فیلم ها هم اینقدر بــى رحمانه رفتار 

نمى کنند.  گویا مکویان مى خواســته به ذوب آهن 
برود اما استقالل به او رضایتنامه نداده چون مربى 

ذوب آهن قلعه نویى است.
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عروس جوان در بازگشت از ماه عسل ده روزه مالزى، 
با جمع آورى جهیزیه اش به خانه پدرى برگشــت و با 
درخواست مهریه 500 ســکه طال، به داماد پیغام داد 
حاضر به ادامه زندگى با او نیست. بهانه اصلى هم این 
بود که شکم داماد زیادى بزرگ است وبه همین علت 

طالق مى خواهد!
در یکى از روزهاى داغ تابستان، مجتمع قضائى ونک 
ساعات شلوغى را پشت سر مى گذراند. در همان دقایق 
«شهرام»- داماد جوان- با وکیل خود وارد اتاق شعبه 
244 دادگاه خانواده شــد. او مردى جوان با ته ریش و 
موهایى ژولیده بود. با اینکه شکایت «الزام به تمکین» 
همسرش «غزاله» را به دادگاه داده بود اما عروس در 

دادگاه حضور نداشت.
قاضى حمیدرضا رستمى نگاهى به پرونده انداخت و رو 
به مرد جوان گفت: «همسرتان در جلسه حضور ندارند، 
چند وقت است که منزل  مشترکتان را ترك کرده اند؟»

شهرام همانطورکه روى صندلى جا به جا شد، به وکیلش 
نگاهى انداخت و با اشاره خانم وکیل جواب داد:«پیغام 
فرستاده که دیگر به خانه برنمى گردد. یک ماهى است 
که به خانه پدرش رفته و حتى جواب تلفن هایم را هم 

نمى دهد. گفته؛ نمى خواهد با من زندگى کند...»
قاضى درپاســخ گفت:«شــماهم به همین ســادگى 

حرفشان را باور کردید؟»
تازه داماد با شــنیدن این حــرف جــواب داد: «دلم 
نمى خواهد باور کنم. اما متأســفانه واقعیت دارد. آقاى 
قاضى! همسرم بعد از جشــن نامزدى اصرار کرد که 
جشن عروسى نمى خواهد. پایش را در یک کفش کرد 
که ماه عسل برویم به مالزى. 30 میلیون تومان خرج 
کردم، براى ده روز ماه عسل رؤیایى. اما بعد که به خانه 
برگشــتیم هر روز یک بهانه پیدا مى کرد که دعوا راه 
بیاندازد. درست بیستمین روز شروع زندگى مشترکمان 
بود که بهانه آورد؛ شکم من زیادى بزرگ است و باید 
هر چه زودتر الغر شــوم. گفتم؛ چشم ورزش مى کنم. 
ولى اصرار مى کرد که باید با جراحى خودم را الغر کنم. 
همین شــد که بحثمان باال گرفت.  فرداى آن روز هم 
جهیزیه اش را بدون اطالعم جمع کرده و برده بود. دو 

روز بعد هم مهریه اش را از طریق دفترخانه درخواست 
کرده و از همان روز هم ندیدمش. روى هم رفته ما 24 
روز با هم زندگى کردیم که ده روز آن هم در ماه عسل 

گذشت...»
آشنایى این زوج جوان به چند ماه پیش بازمى گشت. 
شهرام که کارمند شهردارى است، گاهى براى انجام 
کارهاى ادارى به دفترخانه اى در نزدیکى محل کارش 
مى رفت که غزاله کارمندش بود. پس از چند هفته که 
او را زیر نظر گرفت، باالخره به خواستگارى اش رفت. 
خانواده غزاله ابتدا مخالفت کردند اما سرانجام با مهریه 
500 ســکه اى به این ازدواج رضایــت دادند. خانواده 
شهرام هم گفتند؛ «مهریه را کى داده و کى گرفته؟». 
شهرام آرزو داشت جشن عروسى بگیرد و فیلم  و آلبوم 

یادگارى ازمراســم داشته باشــد. اما غزاله مى گفت؛ 
«فامیل ودوستان مى آیند، مى خورند و مى روند وآخرش 
هم هزار تا عیب و ایراد  مى گیرند.» اما با اصرار شهرام 
باالخره جشــن نامزدى مختصرى با شرکت بستگان 
نزدیک برگزار شد. اما همان شــب بود که شهرام پى 
برد، همسرش روى نگاه و قضاوت دیگران حساسیت 
زیادى دارد. او در همان شــب چندین بار به شــهرام 
اعتراض کرد که «چرا زیــاد کیک خوردى؟ حاال همه 
با این شکم ُگنده ات به ما مى خندند»، «چرا لباسم مد 
روز نیست، حاال همه مسخره مى کنند!»، «کاش شام 
مراسم را به جاى معروف ترى سفارش داده بودیم». اما 
ایراد عمده اش این بود که شکم شوهرش بزرگ است 
و باید هر چه زودتر تن به عمل جراحى الغرى بدهد. 
با این حال شهرام سعى مى کرد روى حرف همسرش 
حرفى نزند و روزهاى خوش زندگى شان را تلخ نکند. 
در همان چند روزى که با هم زندگى کرده بودند غزاله 
چند بار دکــور مبلمان  را عوض کرده بــود. وقتى که 
مى خواستند بیرون بروند مرتب لباس و روسرى اش را 
عوض مى کرد و عکس مى گرفــت تا بهترین لباس را 

انتخاب کند. اما باز هم...
 قاضى به شهرام گفت: «بر اســاس مدارك و شواهد 
موجود دلیل موجهى بر ترك خانه از سوى همسر شما 
وجود ندارد و از آنجا که مسکن  مناسبى در اختیار دارید 
پس الزم است همسرتان به منزل مشترك برگردند و 

به زودى رأى دادگاه به شما ابالغ خواهد شد.»
همان موقــع وکیل تازه داماد شکســت خورده گفت: 
«موکلم بعد از ترك منزل از ســوى همسرش، همه 
وسایل الزم را خریدارى کرده و با همه نا مهربانى هاى 

این زن بهانه جو حاضر به ادامه زندگى است» و...
در پایان جلسه دادگاه شــهرام پیش از آنکه از دادگاه 
بیرون برود، رو به قاضى گفت: «زندگى مشــترك که 
چند سکه و کاسه وبشقاب جهیزیه نیست. اگرهمسرم 
باز هم بیاید و همه چیز را با خــودش ببرد برایم مهم 
نیست... مهم این اســت که من دوستش داشته ام که 
به خواستگارى اش رفته ام و حاال هم دوستش دارم...»

درخواست طالق عروس 10 روزه به یک دلیل عجیب و غریب

شکمت بزرگ است؛ مهریه ام را 
مى خواهم!

2 مرد افغان که شبانه به خانه یک زوج دستبرد 
زده و پــس از ضرب و جرح این زن و شــوهر و 
دزدیدن پول و طالهایشان گریخته بودند هفته 
گذشته با حکم قضائى به 20 سال زندان، شالق 

و رد مال محکوم شدند.
رسیدگى به این پرونده از پاییز سال 95 به دنبال 
تماس یک مــرد جوان با کالنتــرى دماوند در 
دستور کار پلیس قرار گرفت. مرد 37 ساله به نام 
«احمد» به پلیس گفت: «من و همسرم "زیبا" 
و فرزندم در خانه مان در روســتاى جابان بودیم 
که یکباره صداى زنگ در حیاط به گوش رسید. 
همان موقع پسر خرد ســالم مقابل در رفت و در 
خانه را گشود. چهار مرد که صورت هایشان را با 
پارچه پوشانده بودند وارد خانه شدند و آنها به روى 
من و همسرم چاقو کشیدند و دست و پاهاى ما را 
با طناب بستند. آنها حتى به شدت من و همسرم 
را کتک زدند و تهدید کردند تا سر و صدا نکنیم. 
مردان خشن همه طالهاى همسرم و 1/5 میلیون 
تومان پول نقدى را که در خانه داشتیم دزدیدند 
و گریختند. پسرمان که به شــدت ترسیده بود 
توانست طناب هاى دست و پاى مرا باز کند تا با 

پلیس تماس بگیرم.»
به دنبال اظهارات این مــرد تالش پلیس براى 
یافتن ردى از مردان خشــن آغاز شد. مأموران 
پلیس در نخستین گام از تحقیقات به پرس و جو 
از اهالى محل پرداختند تا اینکه اظهارات یکى از 

همسایه ها سرنخ اصلى را به پلیس داد.
یکى از همسایه ها گفت که چهار مرد جوان را که 
صورت هایشان را با پارچه پوشانده بودند شبانه 
دیده که وارد یک باغ شــده انــد. به این ترتیب 
پلیس به باغ مورد نظر رفت و دو نگهبان افغان 
باغ را بازداشت کرد. متهمان سعى داشتند خود را 
بى گناه نشان دهند اما وقتى «زیبا» لباس هاى 
کشف شده در اتاقک سرایدارى باغ را شناسایى 
کرد و گفت این همان لباس هایى است که تن 
دزدان ناشناس بوده است دو مرد افغان به ناچار 
لب به اعتراف گشودند و به سرقت شبانه اعتراف 
کردند. آنها گفتند دو دوست دیگرشان بالفاصله 
پس از سرقت به مکان نامعلومى گریخته اند. در 
حالى که نشانى از دو متهم فرارى به دست نیامده 
بود دو متهم بازداشت شده در شعبه پنجم دادگاه 
کیفرى یک اســتان تهران پــاى میز محاکمه 

ایستادند.
در این جلســه که هفته گذشته به ریاست قاضى 
بابایى و با حضور مستشار حســام الدین تولیت 
برگزار شد دو متهم جرمشان را گردن گرفتند. یکى 
از آنها گفت: «من و دوستانم نگهبان باغ بودیم. 
دیده بودیم که احمد و همسر و فرزند خردسالش 
همیشه در خانه شان تنها هستند و به همین علت 
به فکر سرقت افتادیم. ما حاال پشیمان هستیم و 
رضایت احمد و همسرش را جلب کرده ایم.» متهم 
دیگر نیز ابراز پشیمانى کرد و گفت از مخفیگاه دو 

متهم فرارى پرونده اطالعى ندارد.
در پایان جلســه هیئت قضائى وارد شور شد و با 
توجه به اعالم رضایت شاکى پرونده هر یک از 
متهمان را به دلیل سرقت مقرون به آزار به ده سال 

زندان، ضربه شالق و رد مال محکوم کرد.

حمله شیطانى 
2مرد نقابدار به 

زن و شوهر جوان 

رئیس کالنترى 101 تجریش از دستگیرى دو سارق مزون لباس فروشى هاى شمال 
تهران و کشف تعدادى از اموال مسروقه در مخفیگاه آنان، خبر داد.

ســرهنگ علیرضا ناصرى نژاد گفت: در پى اعالم یک فقره کش روى از یک مزون 
لباس فروشى توسط دو خانم جوان و سرقت مقدارى البسه و طال و جواهرات به ارزش 
تقریبى 20 میلیون تومان در خیابان فرشته، دستگیرى سارق یا سارقان در دستور کار 

مأموران انتظامى قرار گرفت.
وى با اشاره به اینکه چند روز قبل نیز دو فقره سرقت در مزون لباس فروشى هاى خیابان 

نیاوران و بوکان دربند اتفاق افتاده بود؛ گفت: تحقیقات میدانى در خصوص سرقت هاى 
انجام شــده، صورت گرفت و به دنبال پایش اطالعاتى جمع آورى شــده، در نهایت 

مشخص شد که سرقت ها توسط دو نفر سارق جوان خانم انجام مى شود.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه در این تحقیقات پالك انتظامى خودروى 
سارقان شناسایى شد، ادامه داد: متهمان که از آدرس ثبتى در سامانه به مدت یکسال 
بود، نقل مکان کرده بودند، تالش براى شناســایى آدرس جدید متهمان آغاز که در 

نهایت مشخص شد که سارقان در فرمانیه سکونت دارند.
سرهنگ ناصرى نژاد عنوان داشت: تیمى از عوامل کالنترى با هماهنگى مقام قضائى 
براى دستگیرى سارقان اعزام و یکى از آنها که در منزل پدرى اش حاضر بود؛ دستگیر 

شد.
رئیس کالنترى تصریح کرد: متهم که چاره اى جز اعتراف نداشت؛ عالوه بر قبول بزه 
انتسابى، محل مخفیگاه سارق دوم را نیز اعالم کرد و عوامل کالنترى، براى دستگیرى 
سارق دوم و بازرسى از محل سکونتش اعزام شدند. سارق دوم نیز توسط مأموران پلیس 
دستگیر و در بازرسى از آن محل تعدادى اموال مسروقه از قبیل البسه، ساعت، کیف و 

کفش جمعًا به ارزش تقریبى حدود ده میلیون تومان کشف شد.

زنان سارق مزون لباس فروشى ها 
دستگیر شدند

وکیل پرونده «آتنــا اصالنى» با بیان اینکه متهــم به دو فقره قتل 
دیگر اعتراف کرده است، عنوان کرد: پس از بررسى تمام پرونده ها و 
مشخص شدن نتایج حاصل از آن و همچنین تأیید حکمى که اکنون 

صادر شده، امکان اعدام متهم وجود دارد.
رسول شجاعى با توجه به صدور حکم متهم، گفت: متهم بابت تجاوز 
به عنف محکوم به اعدام، بابت یک فقره قتل عمد محکوم به قصاص 

نفس و بابت سرقت محکوم به حبس و شالق و رد مال شد.
وى با بیان اینکه با توجه به رأى دادگاه، خانواده آتنا نیازى به پرداخت 
فاضل دیه ندارند، افزود: بر اســاس قانون وکیل متهم ظرف 20 روز 
اجازه اعتراض به حکم را دارد که پس از آن پرونده براى بررســى به 
دیوان عالى کشور ارجاع مى شود؛ در صورت تأیید حکم در دیوان عالى 

کشور، تاریخ اجراى حکم مشخص خواهد شد.
شــجاعى با بیان اینکه اجراى حکم در حال حاضر با پیچیدگى هاى 
خاصى روبه رو اســت، یادآور شــد: همچنین متهم به دو فقره قتل 
دیگر اعتراف کرده است که بر اســاس قانون باید بررسى هاى الزم 
براى پرونده ها نیز انجام و پس از مشــخص شدن نتیجه در نهایت 

حکم اجرا شود.
وکیل پرونده آتنا اصالنى در پاسخ به سئوالى مبنى براینکه آیا قبل از 
مشخص شدن نتایج بررسى هاى پرونده هاى قتلى که متهم به تازگى 
اعتراف کرده، امکان اجراى حکم پرونده آتنا وجود دارد، گفت: خیر، 
زیرا بر اســاس قانون باید نتایج تمام پرونده ها مشخص و در نهایت 

حکم اجرا شود.

جزئیات صدور 
حکم قصاص براى قاتل آتنا

کارآگاهان جنایی پلیس شــیراز در جســتجوي داماد 
جنایتکاري هستند که به دلیل اختالف هاي خانوادگی، 
همســر و برادرزنش را با رگبار گلوله کشته و از صحنه 

جنایت گریخته است.
این جنایت هولناك نیمه شب چهارشنبه  هفته گذشته 
در یکی از کوچه هاي شهر شیراز اتفاق افتاد و ساکنان 
محل با شنیدن صداي شلیک گلوله ها و فریاد و شیون 
اعضاي خانواده اي از خانه ها بیــرون دویدند. آنها پس 

از ورود به داخل کوچه بــا پیکرهاي خونین زن جوان و 
برادرش روبه روشــدند. اهالی محل به گمان اینکه زن 
و مرد جوان نیمه جانی دارند با اورژانس شــهر تماس 
گرفتند اما امدادگران پس از حضور بربالین آنها ومعاینات 
الزم متوجه شدند که هر دو کشته شده اند. آنگاه مأموران 
پلیس در محل حاضر شدند و به تحقیق درباره چگونگی 
وقوع جنایت پرداختند و پی بردند قاتل، همسر زن جوان 
بوده که تا نیمه شب به انتظار رسیدن این زن و برادرش 

در تاریکی کوچه کمین کرده و هر دو را پیش از ورود به 
منزل به رگبار گلوله بســته و بعد هم از محل گریخته 
است.در بررسی ها مشخص شد، زوج جوان از مدت ها 
قبل با هم اختالف داشــته اند و زن به حالت قهر، خانه 
شوهر را ترك کرده و به منزل والدینش رفته بود که مرد 
جوان هم وقتی از بازگشت همســرش ناامید شد براي 
انتقامجویی دست به جنایت هولناك زد. جستجوهاي 

گسترده پلیس براي دستگیري قاتل فراري ادامه دارد.

انتقام هولناك داماد جنایتکار

پرادو در بزرگراه امام على(ع) تهران 
پــرواز کرد! 

بعداز ظهر چهارشنبه هفته گذشته یک پرادو به علت ناتوانى راننده از مسیر در بزرگراه 

امام على(ع)تهران خارج شد و از گل آرایى هاى کنار بزرگراه باال رفت. پس از این حادثه 

جرثقیل به محل اعزام شد و خودرو به مسیر اصلى بازگردانده شد.

سخنگوى ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى تهران گفــت: برخورد 
یکدســتگاه ســوارى پژو با گاردریل میانى 
بزرگراه رسالت منجر به مرگ راننده 22 ساله 

این خودرو شد.
ســید جالل ملکى افزود: حوالى ساعت 24 
چهارشنبه شب گذشــته وقوع این حادثه در 
مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت(محدوده 
کرمان)به سامانه 125 اعالم شد و مأموران 
دو ایستگاه آتش نشانى به محل حادثه اعزام 
شــدند. وى اظهار داشت: در این حادثه یک 
دســتگاه خودروى ســوارى پژو به دالیل 
نامشــخص پس از انحراف از مسیر اصلى 

با گاردریل هاى میانى بزرگراه برخورد کرد. 
ملکى با اشــاره به اینکه براثر شــدت این 
برخورد، گاردریل هاى بزرگراه از قســمت 
جلو وارد و از قســمت عقب خــودرو خارج 
شــده افزود: دراین حادثه راننده و سرنشین 
جلو خــودرو به شــدت دچــار مصدومیت

 شدند. 
وى تصریح کرد: راننده خودرو(مرد 22 ساله) 
به دلیل شــدت جراحات وارده جان خود را 
از دســت داد و سرنشــین مصدوم (مرد 20 
ساله) نیز با حضور عوامل اورژانس از داخل 
خودرو خــارج و به بیمارســتان انتقال داده

 شد.

برخورد مرگبار خودروى سوارى با گاردریل 

درست 
بیستمین روز شروع 

زندگى مشترکمان بود 
که بهانه آورد؛ شکم 

من زیادى بزرگ است 
و باید هر چه زودتر 

الغر شوم. گفتم؛ چشم 
ورزش مى کنم. ولى 

اصرار مى کرد که باید 
با جراحى خودم را 

الغر کنم. همین شد 
که بحثمان باال گرفت.  

فرداى آن روز هم 
جهیزیه اش را بدون 

اطالعم جمع کرده و برده 
بود
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شــرکت نیکون به صورت رســمى از جدیدترین دوربین خــود با نام 
اختصاصــى«Nikon D850» رونمایى کرد. ایــن دوربین قدرتمند از 
لنزى 45,7 مگاپیکسلى بهره مى برد و از ضبط ویدئوهاى  4K پشتیبانى 
مى کند. قیمت دوربین مذکور برابر با سه هزار و300 دالر در نظر گرفته 

شده است.
نیکون تقریبًا شناخته شده ترین شــرکت تولید کننده دوربین در 
دنیاســت. این کمپانى به تازگى از جدیدتریــن دوربین خود با 
نام اختصاصى نیکــون D850 رونمایى کــرد. این دوربین 
فول فریم از سنســور جدیــد و نــوع BSI CMOS بهره 
مى برد. این سنســور احتماًال نمونه پیشرفته سنسور 
a7R II شــرکت ســونى محســوب مى شود. 
وضوح این سنســور هم 45,7 مگاپیکســل 
است. پردازشــگر دوربین نام برده شده 
EXPEED 5 نام دارد که پیش از 

 D5 این در دوربین نیکون
هم از آن استفاده 
ه  شــد

بود.
شرکت نیکون ضمن رونمایى از دوربین نیکون D850 اشاره داشته که این 
محصول با ارائه کیفیت و وضوح عکسبردارى باال، گستره  دینامیکى عالى 
و قدرت پردازشى فوق العاده یک دوربین برتر در بین دوربین هاى فول فریم 
خواهد بود. دوربین نام برده شده قابلیت ضبط تصاویر با فرمت RAW یا خام 
را در سه رزولوشن مختلف ارائه مى کند. رزولوشن هاى قابل پشتیبانى آن 
شامل رزولوشن 45.4 مگاپیکسلى، رزولوشن 25.6 مگاپیکسلى و رزولوشن 

11.4 مگاپیکسلى مى شوند.
دوربین نیکون D850 قابلیت ضبط تصاویر پشت سر هم با نرخ فریمى 
7 فریم در هر ثانیه را دارد و اگر از گریپ باترى در آن اســتفاده شود، این 
سرعت به 9 فریم در هر ثانیه هم خواهد رسید. بافر دوربین نام برده شده 
هم قابلیت ذخیره سازى 54 عکس 14 بیتى یا 170 عکس 12 بیتى را ارائه 
مى کند. فوکوس خودکارى که دوربین نیکون D850 از آن بهره مى برد 
همان تکنولوژى را ارائه کرده که پیــش از این در دوربین نیکون D5 هم 
شاهد آن بودیم. براى انجام فوکوس در این دوربین از اطالعات 153 نقطه 

که 99 عدد آنها از نوع متقاطع هستند استفاده خواهد شد.
صفحه نمایــش دوربین نیکون D850 یک نمایشــگر لمســى و 3,2 
اینچى اســت که در مجموع 2,359 میلیون پیکســل را به همراه دارد. 

نمایشگر این دوربین از قابلیت چرخش حول محور عمودى هم پشتیبانى 
مى کند. بنا به گزارش شــرکت نیکون، منظره یاب دوربین D850 یکى 
از شــفاف ترین نمونه از منظره یاب هاى موجود در بیــن دوربین هاى 
DSLR محسوب مى شود که بزرگنمایى 0,75 برابر را به همراه دارد. 

دکمه هاى تنظیم دوربین نیکون D850 از نور پس زمینه بهره مى برند 
و این امر به کارگیرى آنها را در شــرایط مختلــف و تاریک بودن 

محیط بهبود مى بخشــد. از دیگر ویژگى هــاى دوربین مذکور 
مى توان به پشتیبانى از کارت SD و XQD، امکان تغییر مکان 

فوکوس بعــد از ضبط عکس، بدنه مقــاوم در برابر گرد و 
غبار، پشتیبانى از اتصال بلوتوث و واى فاى اشاره کرد. 

ضمن اینکه دوربین نیکون D850 از قابلیت ضبط 
ویدئوهاى  4K هم پشتیبانى مى کند. قیمت 

این دوربین برابر بــا 3300 دالر در نظر 
گرفته شده و عرضه آن به زودى 

(احتماالً  اواخر شهریور ماه) 
آغاز مى شود.

دوربین
    DD850850  نیکون 

با قیمت 33003300 دالر  دالر 
معرفى شد 

بود.شــرکت نیکون به صورت رســمى از جدیدترین دوربین خــود با نام 

 نیک نیک
با قیمبا قیم
مم

Runestone Keeper  (نگهبان سیاهچال) بازى جدید 

و سرگرم کننده در سبک بازى هاى استراتژیک، کارتى 
 INNOTEG و نقش آفرینى از استودیوى بازى سازى
LLC براى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل 

 Runestone Keeper پلى عرضه شده است. در بازى
شما در داخل یک سیاه چاله گرفتار شده اید و ماجراجویى 
حماســى جدیدى را براى نجات  و رهایى از این مکان 
مرموز آغاز مى کنید! کوله پشتى خود را در دست بگیرید، 
شمشــیر خود را تیز و گرم کنید، وارد مکان هاى تاریک 

شوید و خود را براى مبارزه و رسیدن به شکوه و پیروزى 
 Runestone Keeper آماده کنید! هیوالهاى بــازى
ترکیبى از چند هیوال هســتند که مى توانند با دارا بودن 
استراتژى هاى مختلف کار شما را سخت کنند! آیتم، تله، 
دســتگاه ها و رویدادهاى مختلفى در طول مسیر وجود 
دارند که ممکن است شما را نابود کنند اما با انتخاب هاى 
عاقالنه مى توانید از آنها در برابر دشمن خود استفاده کنید! 
اگر از عالقه مندان به بازى هاى گرافیکى هستید، قید 
بازى Runestone Keeper را بزنید ؛ گرافیک بازى به 

صورت پیکسلى است و بازى مخصوص افرادى طراحى 
شده است که به دنبال گیم پلى اعتیادآور هستند و همه 
 Runestone چیز را در گرافیک نمى بینند! در بــازى
Keeper شــما با انتخاب هاى خود تعییــن مى کنید 

که قادرید از این ســیاهچال به بیرون فرار کنید یا خیر؛ 
در طول ماجراجویى با طیف گســترده اى از آیتم هاى 
نظیر تیروکمان، ظرف معجون ســازى و... روبه رو مى 
شوید که قادرید از آنها استفاده کنید و ساعت ها سرگرم

 باشید. 

 اگر کامپیوتر شما مورد حمله یک باج افزار قرار بگیرد، 
ســریع متوجه مى شــوید. باج افزارها با آلوده کردن 
کامپیوتر قربانى، اطالعات داخل آن را بالك کرده و 
از دسترس کاربر خارج مى سازد. در مرحله بعد پیغامى 
به روى صفحه کامپیوتر کاربر ایجاد مى شود که از وى 
درخواســت وجه مى کند که معموًال صدها یا هزاران 
دالر یا ارز آنالین بیت کوین است و در غیر این صورت 
کاربر هرگز امکان دسترسى به اطالعات شخصى خود 

را نخواهد داشت. 
از آنجایى کــه اطالعات شــخصى کاربر به صورت 
رمزگذارى شده مصادره شــده است، معموًال راه حل 
خاصى براى بازپس گرفتن فایل هاى دزدیده شــده 

وجود ندارد.
 Symantec Norton طبق تحقیق تیم تحقیقاتــى
Cyber، تنها 47 درصد از قربانیانى که به باجگیر مبلغ 

مورد نظر را پرداخت کردند، موفق شــدند اطالعات 
خود را بازپس بگیرند. به گفتــه مدیر بخش خدمات 
مشــتریان، هیچ تضمینى وجود ندارد که شــخص 
باجگیر بعد از دریافت پول، فایل هــاى کاربر را پس 

دهد.
بهترین روش براى جلوگیرى از وقوع چنین اتفاقى، 

باالبردن امنیت دستگاه کاربر است. با بک آپ گرفتن 
از فایل ها روى درایو دیگر یا فضاى ابرى مى توان تا 
حد زیادى میزان خســارت کاربر را هنگام باجگیرى 

سایبرى کاهش داد.
 به عالوه، بهتر اســت همیشــه یک نوع نــرم افزار 
به روز شــده امنیتى بــه روى سیســتم کاربر نصب

 باشد.
همیشه مراقب ایمیل هاى اسپم (فیشینگ) نیز باشید. 
طبق گفته تیم تحقیقاتى IBM X-Force، 40 درصد 
از ایمیل هاى اسپم که در ســال 2016 مورد بررسى 
قرار گرفته اســت، به ویروس هاى باج افزارى آلوده 

بوده اند. 

به باج افزارها باج بدهیم؟

بر اســاس تحقیقات اخیر، تنها 18 درصــد از کاربران حاضر 
هستند گوشى گران قیمت آیفون 8 را خریدارى کنند.

اواسط ســال 2016 بود که اپل اعالم کرد قصد دارد در سال 
2017 از گوشــى آیفون 8 خود رونمایى کند. از همان زمان 
گمانه زنى ها براى قیمت تقریبى این گوشــى آغاز شــد، اما 
کمتر کسى فکر مى کرد آیفون 8 با چنین قیمت باالیى ارائه

 شود.
بعد از اینکه شرکت سامسونگ هفته گذشته، گوشى پرچمدار 

نســل جدید خود یعنى Galaxy Note 8 را عرضه کرد، این 
گوشى 950 دالر قیمت گذارى شد و براى فروش در دسترس 
مشتریان قرار گرفت. اما گوشى آیفون 8 شرکت اپل قطعا از 
جدیدترین فناورى ها  برخوردار است و پس از عرضه نوت 8 
سامســونگ، تمامى نگاه ها به عرضه پرچمدار اپل معطوف 

خواهد شد.
گوشى هوشمند آیفون 8 در تاریخ 12 ســپتامبر 2017 (21 
شهریور) عرضه مى شود و  احتمال مى رود که قیمت تقریبى 

آن 1000 دالر باشد
بر اساس تحقیقاتى که اخیرا در ارتباط با  مخاطبان شرکت اپل  
صورت گرفته، اعالم شده است  تنها 18 درصد از کسانى که 
قصد داشتند گوشى هوشمند آیفون 8 را خریدارى کنند، بعد 
از شنیدن قیمت باالى آن باز هم به خرید این گوشى مصمم 
هســتند و الباقى تمایلى به خرج مبلغ 1000 دالر براى یک 
گوشى هوشــمند ندارند و معتقدند هزینه آیفون 8 بسیار باال 

و نجومى است.

قیمت نهایى آیفون 8 چند است؟

توشیبا یک پى ســى جدید مینیاتورى طراحى کرده 
که به آن «داینــااج موبایل مینى پى ســى» گفته 
مى شــود. با اینکه، پیش از این هم پى ســى هاى 
مینیاتورى دیگرى به بازار معرفى شده اما محصول 
توشیبا داراى مشــخصات فنى فوق العاده با قیمت 

منصربه فرد است.
این محصول نسبت به سایر رقباى خود یک برترى 
چشمگیر دارد: باترى. در طراحى مینى پى سى توشیبا 
یک باترى هم گنجانده شده تا بتوان آن را به راحتى 
و بدون مشکل از نمایشگر جدا کرد و به نمایشگرى 

که در جاى دیگر قرار دارد وصل کرد.
این کامپیوتر دسکتاپ توشیبا به قدرى کوچک است 
که داخل جیب یا کیف جــا مى گیرد و مانند لپ تاپ 
خاصیت پرتابل دارد. هرچند کــه در اینجا خبرى از 
نمایشگر و کیبورد نیست. مشخصات سخت افزارى 
داینااج موبایل مینى پى ســى، پردازنده نسل ششم 
سرى Core اینتل و سیســتم عامل ویندوز 10 پرو 

است.
محصول تازه توشــیبا مخصوص مقاصد و اهداف 
کسب وکار طراحى شده اســت. ولى به گفته توشیبا 
هر کسى بر حســب نیاز خود مى تواند از آن استفاده 
کند. محتمل ترین کاربردهاى این مینى پى سى در 

تابلوها و عالئم دیجیتال و راه اندازى کیوسک هاى 
اینتراکتیو اســت. توشیبا براى شــرکت هایى که 
از نرم افــزار Intel Unite اســتفاده مى کنند یک 
نســخه دیگر طراحى کرده که داینااج نام دارد و به 
Intel Unite مجهز اســت. طبیعى اســت که این 

نســخه نســبت به نســخه دیگر قیمت باالترى 
دارد.

باترى لیتیوم-یون این مینى پى ســى به آن کمک 
مى کند تا حتــى زمانى که به منبــع انرژى متصل 
نیست روشن باشد. دکمه هاى ناوبرى و Enter به 
کاربران این امکان را مى دهد تا بدون نیاز به اتصال 
یک دستگاه جانبى در داخل نرم افزار حرکت کنند. از 
دیگر مشخصات این سخت افزار جالب 16 گیگابایت 
رم، گرافیک اینتل اچ دى، پردازنده اینتل Core M و 

واى فاى/بلوتوث است.
انواع پورت ها روى این دســتگاه درنظر گرفته شده 
 microSD، USB 3,0، که از آن جمله مى توان به
USB-C و پورت صدا اشــاره کــرد. در کنار این 

دســتگاه، یک ماوس و کیبــورد وایرلس به همراه 
آداپتر مســافرتى براى پــورت USB-C هم ارائه 
مى شود. این پى سى با قیمت ,619 99 دالر به بازار 

عرضه شده است.

مینى پى سى جدید توشیبا 
به باترى داخلى مجهز است

بازى استراتژى «نگهبان سیاهچال» 

 مایکروســافت در حــال رونمایى از یــک ویژگى 
جذاب براى اپلیکیشــن اسکایپ اســت که مطمئنًا 
باعــث خوشــحالى بســیارى از کاربــران خواهد 

شد.
ایــن شــرکت قصــد دارد بخــش کدنویســى 
(Code editor) را هم به برنامه اسکایپ اضافه کند. 
این بخش به کاربران این امکان را مى دهد که در حین 
مکالمه بتوانند برنامه نویســى هم انجــام دهند. این 
ویژگى جدید اسکایپ از 7 زبان برنامه نویسى مختلف 
از جمله، C،C++، C#، جاوا، جاوا اسکریپت، پیتون و 
روبى (Ruby) پشتیبانى مى کند. همچنین با استفاده 
از این ویژگى امکان تست و اجراى لحظه اى کدهاى 

نوشته شده هم وجود دارد.
مایکروسافت این ویژگى را به ویژه براى مصاحبه هایى 
کــه در آن بایــد توانایى هــاى برنامه نویســى فرد 
مصاحبه شــونده آزمایــش شــود، معرفــى کرده 
اســت. با این حال از این ویژگى مى تــوان در موارد 
مختلفى اســتفاده کرد و تنها محدود به یک موقعیت 
خاص نمى شــود. براى مثــال مى توانیــد یک خط 
برنامه نویسى ساده را با اســتفاده از این ویژگى براى 
همکار یا دوســتتان ارســال کنید. البته این ویژگى 
فعًال در اپلیکیشن دسکتاپ اســکایپ قابل استفاده 
نیست و تنها با استفاده از نســخه وب این برنامه که 
از طریــق گوگل کــروم و و مایکروســافت اج قابل 
دسترســى اســت، مى توانید از این ویژگى استفاده 

کنید.
البته اسکایپ به تازگى تست نسخه جدید و مدرن این 
برنامه براى سیستم عامل ویندوز و مک را آغاز کرده که 
گفته مى شود بر اساس فناورى هاى مدرن وب طراحى 
شده اســت. پس مى توان انتظار داشــت که ویژگى 
«برنامه نویســى لحظه اى»  در آینده بســیار نزدیک 
به نســخه دســکتاپ این برنامه محبوب هم اضافه 

شود.

با اسکایپ در لحظه 
برنامه نویسى کنید

امروزه بسیارى از وب ســایت ها حاوى ویدئوهایى 
هستند که به طور خودکار پخش شده و سروصداى 

آنها ممکن است باعث آزار مخاطب شود.
 طراحان مرورگر کروم با درك این مشــکل، نسخه 
جدید این مرورگر را به گونه اى طراحى کرده اند که 
ساکت کردن کامل هر وب سایتى را ممکن مى کند. 
تنظیمات اجرا شده به این شیوه به طور دائمى بر هر 

سایتى قابل اعمال خواهد بود.
کروم از چندســال قبل عالمت زدن ســایت هاى 
پرسروصدا و آزاردهنده و ارسال اطالعات مربوط به 
آنها را براى گوگل ممکن کرده بود و حاال این قابلیت 
را به طور آزمایشى توسعه داده و در حال تست آن در 

نسخه Canary است.
براى فعال کردن این قابلیت تنها کافیســت بر روى 
گزینه مربوط به بخش امنیت یــا security کلیک 
کنید که در گوشه سمت چپ آدرس وب سایت قرار 
دارد و ســپس گزینه ســاکت کردن وب سایت را از 
فهرســت جزییات و مجوزها انتخاب کنید. کاربران 
در صورت تمایل مى توانند ایــن تنظیمات را تغییر 

دهند.
انتظار مــى رود با ارائــه خدمات مشــابه در دیگر 
مرورگرهــا، طراحان وب ســایت هــا از گنجاندن 
ویدئوهاى پرســروصدا که به طــور خودکار پخش 

مى شوند خوددارى کنند.

با کلیک روى یک گزینه؛
مرورگر کروم سایت هاى پرسروصدا را 

ساکت مى کند
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 معاون عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 60 درصد از شهرداران 107 شهر استان 
اصفهان توسط اعضاى دوره پنجم انتخاب شده اند و کلیه شهردارى هاى استان تا 
زمان صدور حکم نهائى با حکم سرپرستى  معمول اداره مى شود و فعالیت آن ها طبق 
روال گذشته در حال اجراست ، صدور احکام شهرداران جدید استان طبق روال قانونى 

در حال اجراست. 
 محمدعلى طرفه  بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مجموعه فرهنگى خدماتى 
شهید نیل فروش زاده خمینى شهر اظهار کرد:طبق قانون توسط احکام شهرداران 
4 شهر اصفهان،خمینى شهر،کاشان و نجف آباد باید توســط وزیر کشور امضاء  و 

صادر شود.
وى گفت:خوشبختانه توسط شهرداران سه شهر مهم استان ازجمله خمینى شهر 
شوراى شهر این شهرها انتخاب شده اند و مدارك آن ها براى صدور احکام  نهائى به 

وزارت کشور ارسال شده است .
معاون عمرانى استاندارى با اشاره سازمان مدیریت شهرى و روستایى در دولت جدید 
در حال شکل گیرى است ادامه داد: در انتخابات اخیر در سطح استان اصفهان 571 
عضو شوراى شهر پنجم انتخاب و از ابتدا شهریورماه فعالیت رسمى خود آغاز نمودند .

امیدواریم با صدور نهائى احکام شهرداران استان اصفهان سازمان مدیریت واحد 
شهرى با شوراى هاى جدید و شهرداران منتخب شکل بگیرد به  کمک رسانى به مردم 

استان موفق باشند. 
 طرفه در دولت یازدهم فعالیت هاى قابل توجه اى در استان اصفهان انجام شد گفت:در 
چهار سال اخیر بالغ بر 14 هزار پروژه و طرح هاى مختلف معادل 13 هزار میلیارد تومان 

به بهره بردارى و مورد افتتاح قرار گرفت .
  محمدعلى طرفه ادامه داد: در هفته دولت سال جارى 1655 طرح عمرانى خدماتى 
فرهنگى به ارزش دوهزارو560 میلیارد تومان در ســطح اســتان اصفهان افتتاح و 

بهره بردارى رسید .
 وى بابیان مشــارکت بخش غیردولتى مهم ترین ویژگــى بهره بردارى طرح هاى 
بهره بردارى شده جدید در استان اصفهان است ادامه داد:بیش از 30 درصد طرح هاى 
افتتاح شده طرح هاى بوده که توسط شــهردارى ها و دهیارى هاى استان اصفهان و 
48 درصد توسط بخش هاى خصوصى غیردولتى، مشارکت خیرین تکمیل ، اجرا و 

به بهره رسید  . 
 معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان افزود:در هفته دولت35 طرح در شهرستان 

خمینى شهر به ارزش 51 میلیارد تومان به بهره بردارى رسید.  
 وى با اشاره به اینکه شاهد مشارکت بسیار خوب مردمى در اجراى طرح هاى فرهنگى ، 
مذهبى ، بهداشت و درمان بوده ایم گفت: خوشبختانه زمینه مشارکت مردمى در اجراى 
طرح هاى فرهنگى ، بهداشتى و درمانى توسط خیرین ، خانواده شهدا، شهردارى هاى 

استان اصفهان  رو به رشد است .
معاون عمرانى بابیان اینکه بهره بردارى از مجموعه فرهنگى ،خدماتى شهید مهدى 
نیلفروش زاده به عنوان یک حرکت ارزشــمند مشارکتى توســط خانواده شهید و 
شهردارى در سطح استان محسوب مى شــود گفت:با توجه شعار سال توجه ِویژه 
به توسعه مراکز اشتغال زائى و فنى و حرفه اى از مهم ترین محورهاى فعالیت دولت 

دوازدهم در استان اصفهان است .
وى بابیان اینکه ازجمله شاخصه مهم اقتصاد مقاومتى درون زا بودن و توجه به شاخصه ها 
و ظرفیت هاى انسانى هر منطقه در استان است اعالم کرد: آموزش فنى و حرفه امکان 

باال رفتن ظرفیت  و توانمندى نیروهاى جوان و ایجاد اشتغال بسیار مؤثر است .
 وى تصریح کرد:  به عنوان مسئول حوزه عمرانى استان وظیفه خود مى دانم  در توسعه 
آموزش حرفه ، ارتقاء ظرفیت و توانمندســازى نیروهاى جوان در بخش اشتغال در 

شهرستان خمینى شهر و حمایت کنم .
 شــهردار خمینى شــهر در ادامه این مراســم با تشــکرازخانواده شهید مهدى 
نیلفروش زاده براى اهداء یک زمین  براى احداث مجموعه فرهنگى و یک قطعه زمین 
براى فروش و حمایت از ساخت  این مجموعه  گفت:  شهردارى خمینى شهر در دوره 
چهارم شوراى شهر این مجموعه فرهنگى در مرحله سفت کارى و تحویل گرفت در 

سال هاى گذشته تکمیل شد .
وى بابیان اینکه در ساخت این مجموعه از بهترین مصالح استفاده شد تصریح گفت: 
یک طبقه از این مجموعه به مساحت 500 متر در اختیار نهاد کتابخانه هاى شهرستان 

براى راه اندازى و تجهیز سالن مطالعه قرار گرفت .
 شهردار خمینى شهر  بابیان اینکه اشــتغال زائى بانوان و جوانان در منطقه یکى از 
مهم ترین دغدغه هاى مسئولین شهرستان بود یک طبقه از مجموعه فرهنگى شهید 
نیل فروش زاده در اختیار سازمان فنى و حرفه اى براى آموزش اشتغال جوانان دختر 
و پسر در رشته هاى فنى و حرفه اى با ظرفیت 300 نفر در دو نوبت صبح و بعدازظهر 

قرار گرفت.
 على اصغرحاج حیدرى با اشاره به اینکه منطقه جوى آباد قدیم نیاز به سالن اجتماعات 
براى برگزارى برنامه فرهنگى و آموزشى داشت  گفت: یک طبقه از مجموعه نیل فروش 

زاده براى احداث سالن اجتماعات عمومى طراحى و برنامه ریزى شد .
 وى خاطرنشان کرد: به دلیل عدم اینکه منطقه جوى آباد قدیم فاقد سالن ورزشى براى 
بانوان بود با برنامه ریزى انجام شــده  یک طبقه از این مجموعه براى ورزش بانوان 

تجهیز و مورداستفاده عموم قرار خواهد گرفت .

 شهردار خمینى شهر با اشاره به اینکه در چهارمین  دوره شوراى شهر با 
احداث جایگاه سوخت گاز ،سه میدان، یک بلوار، آسفالت و آزادسازى 
معابر اصلى و فرعى, فضاى ســبز، روشــنایى معابر اصلى اقدامات  و 
طرح هاى عمرانى بسیار خوبى در منطقه جوى آباد باوجود کمبود اعتبارات  

انجام شد.
 وى در ادامــه گفــت: در آینــده نزدیــک پــارك بــزرگ منطقه 
وازیچه از مناطق محروم خمینى شــهر به مســاحت 6 هــزار متر به 

ارزش 5 میلیــارد تومــان آزادســازى  و در آینده نزدیــک  کلنگزنى
خواهد شد . 

 به گزارش  خبرنگار ما مجموعه فرهنگى خدماتى شهید نیلفروش زاده 
به  مســاحت 600 متر و زیربناى حدود 2 هزار متر به صورت مشارکتى 
توسط خانواده شــهید مهدى نیلفروش زاده و شهردارى خمینى شهر 
با هزینه اى حــدود 25 میلیارد ریال در منطقه جوى آباد قدیم ســاخته 

شد.

 این مجموعه داراى چهار طبقه است که یک طبقه به نهاد کتابخانه براى 
راه اندازى کتابخانه و سالن مطالعه ، یک طبقه براى آموزش رشته هاى 
فنى حرفه اى ِویژه دختران و پسران و یک طبقه براى سالن اجتماعات 

عمومى و یک طبقه براى ورزش بانوان ساخته و راه اندازى شد. 
در انتهاى این مراسم از پدر شهید مهدى نیلفروش زاده و عوامل اصلى و 
کسانى که در ساخت این مجموعه نقش داشتند  توسط معاون عمرانى 

ومسئولین شهرستان خمینى شهر تجلیل به عمل آمد .

سـاخت مجموعه   شهید نیلفـروش زادهشهید نیلفـروش زاده
 در منطقه جوى آباد قدیم

60 درصد شهرداران استان 
انتخاب شده اند 

ی  داری 
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باید براى نشاط اجتماعى برنامه ریزى کنیم
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افتتاح باغ موزه شهروند، اقدامى براى معرفى فرهنگ شهرضاافتتاح باغ موزه شهروند، اقدامى براى معرفى فرهنگ شهرضا
2

افتتاح مرکز معاینه فنى 
خودروهاى سبک 

در زیار

تجهیز آتش نشانى شاهین شهر به خودروى پشتیبان

نباید تلقى شودکه شورا در تقابل با شهردارى است

3

تمهیدات براى جذب 
سرمایه گذاران

 در کاشان فراهم مى شود

4

4پروژه شهردارى هرند افتتاح شد

یکى از مطالبات جــّدى مطرح شــده در جوامع مدنى، 
مبحث «حقوق شهروندى»اســت که اخیراً مورد توجه  
ویژه صاحبنظران مسایل شــهرى، اجتماعى، حقوقى و 
... قرار گرفته اســت تا آنجا که تامین، رعایت و اجراى آن 
به عنوان یکى از دغدغه هاى اصلى جوامع بشــرى تلقى 
و تبدیل به شــاخصى قابل توجه و تأثیر گذار در بررسى 
کارآیى، اثربخشــى و بهره ورى عملکرد و رفتار سازمانى 

گردیده است.
براى ورود به مبحث «حقوق شهروندى» و روشن شدن 
موضوع مى بایست به این نکته اساســى توجه نمود که 
بین «شهرنشینى» و  «شهروندى» تفاوت بسیارى وجود 
دارد.کارشناسان شهرى  تفاوت هایى را بین شهرنشینى و 
شهروندى قائل هستند که به حقوق شهروندى و بایدها و 

نبایدهاى زندگى شهرى مربوط مى شود.
 اینکه یک شهروند، قوانین زندگى شهرى و وظایف متقابل 
مدیریت محلى و شهروندان را مى داند و مى پذیرد و خود را 
ملزم به رعایت آنها مى داند، درحالى که شهرنشین ها صرفًا 
در یک شهر زندگى مى کنند، بدون آنکه به قوانین و الزامات 
زندگى شهرى احترام بگذارند و خود را متعهد، معتقد و مقید 

به رعایت آنها بدانند. 
هنگامى یک شهرنشین به شــهروند تبدیل مى شود که 
حس تعلق خاطر به شهر در او زنده باشد. در طول سال هاى 
گذشته و با توجه به رشد جمعیت شهرى در کشور و بزرگتر 
شدن بیشتر شهرها، تبدیل فرآیند شهرنشین به شهروند نیز 
روند رو به رشدى داشته اما هنوز این روند نتوانسته آنگونه 
که باید در میان همه شهروندان نهادینه شود . قطعاً در این 
مسیر سازمان هاى متولى اموراجتماعى و فرهنگى که به 
واسطه نوع کارکردشــان، ارتباط مستقیمى با شهروندان 
دارند، مى توانند در تقویت روح مسئولیت پذیرى و پررنگ تر 
کردن احساس تعلق شهروندان به محلى که در آن زندگى 

مى کنند نقش تأثیرگذارى ایفا کنند.
 برگزارى دوره هاى آموزش شهروندى در فرهنگسراها، 
خانه هاى فرهنگ، مساجد، مدارس، ســراى محله ها، 
درمحل آپارتمان ها و ... با هدف آشنایى متقابل شهروندان 
با فرهنگ و حقوق شهروندى شــان و در مقابل وظایفى 
که به عنوان شهروندان یک شــهرو روستا به عهده شان 
اســت در همه رده هاى ســنى و به خصوص کودکان و 
نوجوانان کمک خواهد کرد تا با تکیه بر این فعالیت هاى 
فرهنگى و اجتماعى، حس تعلق بیشترى نسبت به شهرها 

و روستاهایى که درآن زندگى مى کنند پیدا نمایند.
  با مشخص شدن مفاهیم «شهرنشینى» و «شهروندى» 
به جرأت مى توان گفت: حقوق شهروندى چیزى نیست جز 
احترام به ارزش و کرامت واالى انسانى. حقوق یک شهروند 
بر پایه و اساس همین اصل مورد توجه قرار مى گیرد. ازدید 
شهرى موضوع حقوق شهروندى، روابط مردم شهر، حقوق 
و تکالیف آنها در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و 
روش انجام آن است. در واقع حقوق شهروندى آمیخته است 
از وظایف و مسئولیت هاى شــهروندان در قبال یکدیگر، 

شهرو دولت یا قواى حاکم و مملکت وهمچنین حقوق و 
امتیازاتى که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شــهرى، 
شهردارى و دولت یا به طور کلى قواى حاکم مى باشد .به 
مجموعه این حقوق و مسئولیت ها،«حقوق شهروندى» 

اطالق مى شود. 
به عبارتى حقوق شــهروندى مجموعه حقوقى است که 
اجتماع بر هر شهروند و هر شهروند نسبت به شهروند دیگر 

برعهده دارد. 
امروزه در سطح جهانى، بحث «مدیریت شهرى و حقوق 
شهروندى»  و رابطه حقوق شــهرى، زندگى شهرى  و 
مدیریت شهرى بسیار مهم است و چنانچه «نظام مدیریت 
شهرى» را شــامل فرآیندهاى سیاســت گذارى، برنامه 
ریزى، هماهنگى، سازماندهى و نظارت بر اداره امور شهر 
و شهردارى بدانیم و «نظام حقوق شهرى»را به مثابه روند 
قانونمند کردن فرآیندهاى چندگانه نظام مدیریت شهرى 
و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه 
شهردارى به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان 

کردن زندگى شهرى و فعالیت هاى شهردارى و شهروندان 
است، به خوبى اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهرى 
در مدیریت شهرى و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهرى و 

حقوق شهروندى مشخص مى شود. 
دراین میان سهم و نقش شهردارى که حلقه پیوند و اتصال 
نظام مدیریت شهرى و نظام حقوق شهرى است، اهمیت 

خاصى دارد. 
***

با تمام تفاســیر، هرچند هدف کالن از حقوق شهروندى، 
تأمین سعادت شهروندان و مدیران شهرى از طریق ایجاد 
محیط شــهرى مناســب، برخوردار، هدفمند و یکپارچه 
برپاشده بر اساس قوانین الهى و بشرى مى باشد، اما حقوق 
شهروندى نیل به اهدافى به شرح ذیل را نیز تعقیب مى کند:  

*بسط و گسترش توانایى هاى شهروندان 
*تقویت حس تعلق اجتماعى 

*تقویت حس اعتماد به نظام مدیریت شهرى 
*ایجاد عدالت در برخوردارى از فرصت ها و امکانات 

*ساماندهى و یکپارچه سازى امور شهروندان 
*بهبود و ارتقاى شاخص هاى مثبت شهروندى 

*توسعه و تعمیم دانش ها، نگرش ها و مهارت هاى مثبت 
و سازنده شهروندان 

*تقویت ساختار شهروندى از طریق استقرار نظام حقوق، 
تکالیف بین شهروندان و مدیران شهرى 

*مشارکت جویى و افزایش میزان اثرگذارى شهروندان در 
بهبود امور شهرى 

*تقویت بینش زندگى جمعى و احترام به نیازهاى جمعى 
در مقابل فردگرایى 

*بسترسازى تعامالت هدفمند اجتماعى به منظور تثبیت 
حاکمیت 

***
نتیجه رعایت حقوق شهروندى، تحقق آرامش و آسایش 
حال و آینده جامعه است. ویژگى مهم حقوق شهروندى این 
است که شهروندان به شکل عادالنه و برابرحقوق، خود را 
عضو جامعه بدانند و در رخ دادن هراتفاقى واکنش نشان 

دهند. آنها با دانستن حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى شان به 
رخدادهاى پیرامون بى تفاوت نخواهند بود و در تعامل متقابل 
حقوق شهروندى و وظایف شهروندى، جامعه در نهایت به 

سمت همگرایى و همبستگى اجتماعى هدایت مى گردد.
 با توجه به موارد مذکور و نیز با لحاظ شناخت اکثر قریب 
به اتفاق شهروندان از وظایف و اختیارات مدیریت شهرى،  
بدیهى است آنچه که به عنوان ماده 55 قانون شهردارى ها 
و ماده 71 قانون شوراهاى اسالمى کشور، وظیفه شهردارى 
و شوراى اسالمى شهر شمرده مى شود در حقیقت به نوعى 
ناظر بر وظایف و تعهدات مدیریت شهرى در تحقق حقوق 
شهروندى مى باشد. شــهروندان بطور پیوسته عملکرد 
شهردارى ها را ارزیابى مى کنند. در صورتى که شهردارى ها 
کلیه حقوق شهروندى را رعایت نمایند و ارزیابى شهروندان 
مثبت باشد، اعتبار مدیریت شهرى افزایش مى یابد و در 
صورت عدم رعایت حقوق و وظایف شــهروندى و عدم 
توجه به مفهوم شهروندى، شهروندان انتظاراتى خارج از 
حیطه وظایف شهردارى ها خواهند داشت و یا اینکه شاهد از 

میان رفتن حقوق مسلم شهروندان و یا بروز نارضایتى هاى 
اجتماعى به انحاى مختلف خواهیم بود. 

 به عنوان نمونه به شــرح ذیــل موارد پیشــنهادى که
مى تواند دراغلب جوامع انســانى مورد توجــه و اجراى 
مدیریت شــهرى درزمینه تبیین، ارتقا و نهادینه ســازى

«فرهنگ و حقوق شهروندى» شود، ارائه مى گردد:
*اهتمام علمى و عملى جّدى مدیریت شهرى جهت ترویج 
مفاهیم و پیام هاى فرهنگ و حقوق شهروندى برگرفته از 

کالم ا... مجید و سیره ائمه معصومین(ع). 
*تالش جّدى مدیریت شــهرى براى شناسایى نیازها، 
مشکالت و مسایل شهروندان و مبتنى برآن، تهیه، تدوین 
و تصویب چشم انداز و برنامه کارى و اولویت بندى اجراى 
برنامه هاى کارى کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مدون 
ومصوب جهت فعالیت هدفمند و منتج به نتایج ملموس و 
محسوس براى حل مشــکالت و ارائه خدمات مطلوب و 

بموقع به شهروندان.
*فراهم نمودن زمینه هاى مشارکت شهروندان در اداره 
امور محلى ازطریق احیاى محــالت و محله محورى و 
اهتمام در ایجاد حس تعلق خاطر و احســاس شهروندى 
بین تمامى شــهروندان با لحــاظ تنــوع فرهنگ ها و

قومیــت ها بــا رویکــرد افزایــش انســجام، کنترل، 
مسئولیت پذیرى، همدلى و همیارى اجتماعى شهروندان. 
 *براى رســیدن به توســعه پایدار؛ شــوراهاى اسالمى 
مى بایست ساعى، متعهد و مقید براین باشند که در مرحله 
تصویب، نظارت و اجراى بودجه مدیریت محلى، مدیران 
محلى را ملزم به تهیه و تدوین پیوســت هاى اجتماعى، 
فرهنگى، امنیتى، انتظامى، قضایى، زیست محیطى، میراث 
فرهنگى، بهداشتى و ... در انجام پروژه هاى عمرانى نمایند.

*اهتمام علمى و عملى جّدى مدیریت شهرى جهت ارائه 
آموزش هاى زیربنایى شــهروندى در حوزه جمع آورى و 
تفکیک زباله از مبدأ، مدیریت پسماند وتولیدثروت از این 

طالى کثیف. 
*تــالش و جّدیــت مدیریــت شــهرى جهــت ارائه 
آموزش هــاى زیربنایى شــهروندى در حــوزه ترویج و 
نهادینه نمودن فرهنگ احترام به محیط زیست ، کاهش 
آلودگى هاى زیست محیطى و ارتقاى سواد زیست محیطى 
شهروندان با هدف ارتقاى بهداشت و سالمت اجتماعى 

شهروندان و حفظ و پاسداشت محیط زیست . 
*اهتمام علمى و عملى جّدى مدیریت شهرى جهت ترویج 
فرهنگ آپارتمان نشینى با رویکرد ارتقاى انسجام، کنترل 
، آموزش، مسئولیت پذیرى ، همدلى و همیارى اجتماعى 

شهروندان.
*مدیریت شــهرى جهت ارائه آموزش هــاى زیربنایى 
شــهروندى در حوزه ترویج فرهنگ ســالم سازى تردد 
خودروها و عابرین پیاده در ســطح معابــر و خیابان ها و 
فرهنگسازى رعایت مقررات راهنمایى و رانندگى (مدیریت 
ترافیک و فرهنگ شهروندى درحوزه ترافیک) اهتمام و 

جدیت بیشترى داشته باشد.

حقوق شهروندى و مدیریت شهرى

نایب رئیس شوراى اسالمى زرین شهر: 

حریق منازل،رتبه نخست امدادخواهی از 125کاشان
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مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى شاهین شهر گفت: 
این ســازمان در راســتاى افزایش توان عملیاتى خود 
به یک دســتگاه خودروى پشــتیبان براى استفاده در 
عملیات هاى ســنگین با امکان جاسازى دستگاه هاى 
تنفسى و کپســول هاى یدکى مجهز شده است.سعید 
اکرم خانى اظهارداشــت: این ســازمان در راســتاى 
افزایش توان عملیاتى خود به یک دســتگاه خودروى 
پشــتیبان براى اســتفاده در عملیات هاى ســنگین با 
امکان جاسازى دستگاه هاى تنفســى و کپسول هاى 
یدکى، خاموش کننده ها، تشک نجات، کمپرسور شارژ 
کپسول هاى هوا و موتوربرق تجهیز گردید.وى افزود: 

همچنین یک دســتگاه پهباد با قابلیت هاى کنترل از 
راه دور با بــرد هفت کیلومتر و تصویربــردارى و انجام 
وظایف در باد، با سرعت 72 کیلومتر حرکت با سرعت 40 

کیلومتر در دقیقه خریدارى شده است.
 وى ادامه داد: این پهباد به قابلیت هوشــمند نقطه یابى 
و اتصال به شــبکه GPS، به منظور منطقه شناســى و 
گشت زنى درامداد کوهستان و شناسایى منطقه مجهز 
است.مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى شاهین شهر 
افزود: مقدمات خرید و به روزرســانى سه دستگاه تلفن 
ماهواره اى ثریا، ساخت متخصصان کشور براى استفاده 
در مواقع بروز حوادث و بالیاى طبیعى فراهم شده است.

شــهردار نجف آباد با اعــالم ادامه نهضت آســفالت 
معابــر در ســطح مناطــق پنــج گانــه این شــهر 
در ســه مــاه نخســت ســال جــارى، گفــت:

80 هزار متــر مربع به صــورت ترمیم و لکــه گیرى، 
57 هزار متر مربــع در قالب اجــراى روکش و نزدیک 
بــه 46 هــزار متــر مربــع نیــز در معابــر خاکى و 
جدیــد االحــداث عملیــات آســفالت ریــزى انجام

 شده است.
مســعود منتظــرى خاطــر نشــان کــرد: همزمان 
بــا توجه بــه پــروژه هــاى بــزرگ و زیرســاختى 
همچون کشــتارگاه صنعتــى، تقاطع غیر همســطح 

شــهیدان حجتى، میدان میــوه و تره بار، ســاختمان 
پنج طبقه حمــل و نقــل و چندین پــروژه تعریض و 
بازگشــایى معابر همچون بلــوار فجــر، از طرح هاى 
عمرانى کوچک در گوشه و کنار شــهر نیز غفلت نشده 

است.
عمرانــى  هــاى  فعالیــت  خصــوص  در  وى 
صورت گرفته در پارك هاى ســطح شــهر نجف آباد 
نیز بیان داشــت: در این مــدت، بیش از هــزار و 500 
متر مربع جــدول گذارى، 970متر مربــع بلوك فرش،
 110 متــر مکعــب بتــن ریــزى و 480 متــر مربع

 هم کانیو گذارى انجام شده است.

تجهیز آتش نشانى شاهین شهر 
به خودروى پشتیبان

اجراى 184 هزار متر مربع 
آسفالت ریزى در نجف آباد

افتتاح مجموعه معراجیان و 
سالن پوریاى ولى در طالخونچه

دو پـروژه عمرانـى شـهردارى طالخونچـه شـامل 
مجموعه معراجیان و سـالن ورزش باستانى پوریاى 
ولى با حضور سرپرسـت فرماندارى مبارکه، بخشدار 
بخش مرکزى مبارکه و شهردار طالخونچه و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر طالخونچه افتتاح شد. همچنین 
در این برنامه ورزشـکاران ورزش باسـتانى در سالن 
پوریـاى ولى این شـهر به اجـراى حرکات نمایشـى 

پرداختند.

 توسعه سده لنجان با اجراى 
پروژه هاى عمرانى

عباسعلى ابراهیمى، سرپرست شهردارى سده لنجان 
گفت : اجـراى پروژه هـاى عمرانى گامـى بلند براى 
توسـعه این شـهر اسـت که امیدواریم با اجـراى این 
پروژه ها، تالش مجموعه شورا و شهردارى در توسعه 

شهر مثمر ثمر واقع شود . 
وى از حمایت و پشـتیبانى شـوراى اسـالمى شـهر 
سـده لنجان در اجراى طرح ها و پروژه هاى عمرانى 
شـهردارى که نقش به سزایى در تسـریع امور داشته 

است، قدردانى کرد .

 شهردارى سفیدشهر یک 
میلیارد بدهى دارد

سرپرست شهردارى سفیدشــهر میزان بدهى هاى 
شهردارى سفیدشهر را بالغ بر 10 میلیارد ریال عنوان 
کرد و افزود: از این میــزان 500 میلیون تومان براى 
آسفالت   هاى شهر، 200 میلیون تومان حقوق معوقه 
کارمندان و کارگران و باقى مانــده مربوط به موارد 

متفرقه است.
روح ا... قاســمى ادامــه داد: نیروهاى شــهردارى 
سفیدشــهر را 28 نفر شــامل ســهنفر روزمزد، 20 
نفر قراردادى و پنج  نفر اســتخدام پیمانى تشکیل 

مى دهند.

استقبال کاشانى ها از 
کالس هاى تابستانى فرهنگسراها 
از ابتداى تابســتان بیش از هــزار و 500 کودك و 
نوجــوان کاشــانى در کالســهاى تابســتانى 

فرهنگسراهاى شهرستان شرکت کرده اند.
مدیر عامل ســازمان فرهنگى ورزشــى شهردارى 
کاشــان گفت: این کالس ها در 62 رشته مختلف 
از جمله علمــى، فرهنگى، هنرى، ورزشــى در پنج 
فرهنگسرا و مجتمع فرهنگى در تمام فصل هاى سال 

به خصوص در تابستان برگزار مى شود.
مجتبى رضا زاده افزود: پیش بینى مى شود تا پایان 
تابستان بیش از دو هزار کودك و نوجوان کاشانى از 

این کالس ها استفاده کنند.
 وى هدف از برگزارى این کالس هاى آموزشــى را  
غنى سازى اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان 
و ایجاد زمینه بروز و کشف استعدادهاى  آنها عنوان 

کرد.

عدم توقف طرح هاى در حال 
اجرا در افوس

شــهردار افوس گفــت: تکمیل پروژه هــاى قبلى 
شهردارى افوس در اولویت قرار دارد.

روح ا... بابایى با اشاره به اعتماد مجدد شوراى اسالمى 
دوره پنجم  براى ابقاى وى در ســمت شهردار شهر 
افوس، اظهار داشــت: این اعتماد و در کنار آن لطف 
و محبت مردم وظایف ما را در مجموعه شــهردارى 

سنگین تر نموده است.
وى با مرورى بر برنامه هــا و طرح هاى در حال اجرا 
و تاکید بر عــدم توقف آن هــا در دور جدید فعالیت 
شهردارى ادامه داد:  اجراى ساختمان آتش نشانى، 
تعمیر و بازسازى حمام قدیمى افوس، اجراى  فاضالب 
شــهرى،   پروژه دو بانده کردن جاده افوس- بویین 
میاندشت، جاده سالمت شهرى و میدان چشمه ساران 
درحال انجام است و پروژه هاى دیگرى نظیر تله سیژ  
افوس، فرهنگســراى شــهردارى و احداث شرکت 

توسعه عمران افوس نیز بزودى آغاز خواهد شد.

روى خط

شهردار شــهرضا گفت: افتتاح باغ موزه شهرضا گامى 
مؤثر در راســتاى حفظ میــراث ماندگار شــهرضا و 
جلوگیرى از فراموشــى ارزش هاى متعالى فرهنگ 

آن است.
رحیم جافرى عنوان کرد: یکى از خدمات شــهردارى 
در مدت 20 ماه گذشــته اصالح بلوار آیت ا... طالقانى 
با اختصاص اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد ریال با هدف 
بهســازى یکى از مهمترین مبادى ورودى و خروجى 
شــهر بوده اســت.وى همچنین  اظهارداشت: احداث 
مهمانسراى شهردارى با اختصاص اعتبارى بالغ بر 23 
میلیارد ریال از دیگر اقدامات شهردارى در مدت 20 ماه 

گذشته بوده است.
شهردار شهرضا تصریح کرد: یکى از مهمترین وظایف 
شهردارى، ساماندهى و بهسازى وضعیت تجار و ایجاد 
تسهیالتى براى رونق کسب و کار شهروندان است که 
شهردارى شهرضا در این زمینه هم طرح هایى را اجرا و 

پروژه هایى را نیز در دست اجرا دارد.
جافرى اضافه کرد: پروژه مجتمع تجارى باغملى که از 
سال هاى گذشته در دستور کار شهردارى قرار داشت 
در مدت 20 ماه گذشته با اختصاص اعتبارى بالغ بر 330 
میلیارد ریال به اتمام رسید و واحدهاى تجارى آن آماده 

واگذارى است.
***

وى عنوان کــرد: از جمله وظایف شــهرداریها کمک 
به اصالح و بازســازى اماکن تاریخــى و جلوگیرى از 
نابودى آنها است و شهردارى شهرضا نیز در این زمینه 
با اختصاص اعتبارى بالغ بر 600 میلیون ریال، پروژه 
اجراى سنگفرش بخشى از محوطه کارخانه تاریخى 

نوین را اجرا کرده است.

***
شهردار شهرضا تالش در جهت حفظ فرهنگ و آداب 
و رســوم مردم را از دیگر وظایف شهرداریها برشمرد و 
افزود: احداث مجموعه فرهنگى باغ موزه شــهروند با 
اختصاص اعتبارى بالغ بر 26 میلیارد ریال در این راستا 
انجام شده اســت.وى تصریح کرد: در این مجموعه 
بخش هایى براى معرفى سرداران شهید، علما و مشاهیر 

و آثار تاریخى شهرضا وجود دارد.

نایب رئیس شــوراى اســالمى شــهر زرین شهر 
گفت: شــوراى شــهر یک نهاد اجتماعى و فعالیت 
در آن یک کار گروهى است و باید گفت در مجموعه

 شوراى شهر آنچه باید مدنظر باشد داشتن تعامل و 
وحدت است که باعث توسعه و اعتماد سازى بیشتر 

مى شود.
سودابه باقرى اظهار داشت: مردم خدمت و وحدت 
کلمه را مى فهمنــد و آن را لمس مى کنند و هر قدر 

که خدمات بیشتر باشد اقبال و استقبال بیشتر مردم 
نیز از اجراى پروژه ها افزون تر مى شود و همه اعضا 
شورا باید انسجام، وحدت، همگرایى و هم پوشانى 
که الزمه کار شــوراها است را ســرلوحه کار خود

 قرار دهند.
وى با بیان اینکه اعضاى شوراها باید منافع عمومى را 
در نظر بگیرند، اذعان کرد: براى رسیدن به ایده آل ها 
باید گام به گام جلو رفت و از شتاب پرهیز کرد چراکه 

مردم انتظار دارند در شهر نشاط اجتماعى ایجاد شود 
و از همین رو باید براى این کار برنامه ریزى کنیم تا 

کالبد شهر تغییر پیدا کند.
وى متذکــر شــد:ما معتقدیــم بایــد برنامــه 
محور بــود و  از پراکندگى و پرداختن به مســائل 
حاشــیه اى دورى و با تمرکز بر موضوعات واحد و 
پشتیبانى و همکارى با همدیگر در جهت خدمت هر 

چه بیشتر و بهتر به مردم قدم برداشت.

لیال زمانى دارانى، تنها بانوى داوطلب و نیز تنها منتخب 
زن پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر داران است که 
توانسته است با چهار هزار و 666 راى به عنوان سومین 
کاندیداى منتخب مردم به شــوراى شــهر دوره پنجم 
داران راه پیدا کند.این بانوى جوان؛  فارغ التحصیل رشته 
علوم اجتماعى در مقطع کارشناسى از دانشگاه پیام نور 

خوانسار است.
وى به عنوان سخنگوى شوراى اســالمى شهر داران 

معرفى شده است
این بانو که دومین زن راه یافته به شوراهاى اسالمى شهر 
داران در طى  پنج دوره  اخیر است، از فراز و نشیب حضور 

خود در این عرصه سخن گفت.

چه شــد براى شــورا ثبــت نام 
کردید؟

خوب در وهله اول عالقه زیاد به شهر و دغدغه خدمت به 
مردم جرقه ثبت نام را در ذهن من روشن کرد. عالوه بر 
آن نیاز  و ضرورت حضور زنان در شورا، لزوم نشان دادن 
توانمندى، جایگاه و اقتدار زنان  و نیز افزایش اعتماد به 
نفس آنان براى حضور در دوره هاى بعدى، موجب شد تا 

به نام نویسى در شورا فکر کنم. 
قدرى از سوابق کارى و فعالیت هایى 
که تاکنون انجــام داده اید برایمان 

بگویید.
بنده در ابتدا فعالیت هاى خود را  با ورزش و شــرکت  در 
رشــته هاى مختلف و تخصصى از جمله رشته شطرنج 
آغازکردم و در این راه  افتخار آموزش به شــاگردانى را 
داشتم که حائز رتبه در منطقه، استان و کشور بودند.سپس 
به عضویت تشکل زیست محیطى «حیات سبز» در آمدم 
و با برگزارى  همایش موفق منطقه اى «تغذیه، سالمت، 
محیط زیست « به گروه مشاوران فرماندار در کمیسیون 
امور بانوان در ســال 83 در آمدم و این آغاز فعالیت هاى 
فرهنگى اجتماعى من  شد به طورى که به عنوان مشاور 
جوان تمام فرمانداران از آن سال تا سال جارى به فعالیت 

ادامه دادم. 
به لحاظ مسئولیت هایى که در این شغل داشتم افتخار 
برگزارى کلیه نمایشگاه هاى شهر در روستاهاى اطراف 
را داشــته ام و همچنین دکه مطبوعاتى با عنوان «خانه 
کتاب» را در یکى از معابر شهر برپا نمودم. به دلیل عالقه 
به فعالیت فرهنگى در تمامى زمینه ها و گروه هاى سنى 
در خصوص کودکان آثارى به چاپ رساندم که نمایش 
یکى از آن ها نیز با هزینه شخصى براى کودکان به روى 

صحنه رفت.

دلیل رد صالحیت تان در مرحله اول 
کاندیداتورى چه بود؟

اگر بخواهم صادقانه بگویم دلیل رد صالحیت من ماده 
26 بند ج  یعنى عدم التزام به اســالم و والیت فقیه بود 
که هرچه خود و اطرافیانم بــه این مورد فکر مى کردیم  
ســابقه اى براى این دلیل نیافتیم. البتــه به من گفته 
بودند که براى  وارد شــدن به وادى سیاست و مدیریت 
باید آمادگى شنیدن هر چیزى را داشته باشم و بنده نیز 
آمادگى اش را داشتم. خوب دو سه هفته اى را به عنوان  
یک کاندید رد صالحیت شده سپرى کردم و با توکل به 
او آن دوران را سپرى کردم.گرچه گاهى جناح بازى ها و 
سالئق سیاسى نیز در این موارد دخیل است اما باید گفت 
بازى با آبروى افراد کار عادالنه اى نیست و باید در این 

خصوص جوابگو بود.
حدس شــما درباره میزان آراء چه 
بود؟نتیجه چه قدر به پیش بینى هاى 

شما نزدیک بود؟
خوب رقابت تنگاتنگى بــود .حضور یک خانم در مقابل 
11 رقیب مرد و نتیجه اى که در بر مى داشت براى همه 
جالب بود و البته یک شور و شوق دلچسبى هم در میان 
مردم به وجود آمده بود.اما از برخورد و اســتقبال مردم  
در تبلیغات مطمئن  بودم کــه راى خواهم آورد و اگر  رد 
صالحیت فرصت برنامه ریزى و معرفى را از من نگرفته 
بود و زمان بیشــترى در اختیار داشتم مى توانستم راى 
بهترى بیاورم. اکنون نیز خرســندم که با هزینه بسیار 
ناچیز توانستم با فاصله کمى از نفرات اول و دوم به شورا 

راه پیدا کنم و خوشحالم که به گفته عده زیادى از حامیانم 
حضورم باعث شــده بود برخى که دوره هاى قبلى راى 
نداده بودند پاى صندوق هاى راى بیایند و من  این نتیجه 
را مرهون زحمات تک تــک حامیان  مى دانم و قدردان 

اعتماد مردم هستم.
 چه اهدافى را در شورا منحصرا براى 

زنان دنبال مى کنید؟
“توسعه شــهرى، تفکر نو، حقوق زنان» عبارتى بود که 
براى بنرها و پوسترهاى تبلیغاتى ام انتخاب کردم؛ کلماتى 
که به تک تک آن ها معتقدم و تحقق شان را الزمه جامعه 
امروز مى دانم و تمام تالشم را مى کنم که به همه آنها 

جامه عمل بپوشانم.
در کنار توجه به اهداف کلى شــوراها و اهتمام به توسعه 

شــهرى، زنان بخش قابل توجهى از جامعه شهروندى 
محسوب مى شــوند که نیازمند توجه ویژه نیز هستند؛ 
بنابراین پیگیرى باغ بانوان، توســعه فضاهاى خاص با 
عنوان «بانو ســرا»، حمایت از ورزشکاران قهرمان زن، 
برگــزارى کالس هاى فرهنگــى، اجتماعى و هنرى، 
حمایت از ســمن هاى مردم نهاد بــا مدیریت بانوان و 
تالش براى  ایجاد اشتغال خانگى براى زنان از مهمترین 

برنامه هایى است که دنبال مى کنم.
آیا وابستگى جناحى را در تصمیمات 
و برنامه هاى شورا لحاظ مى کنید؟

من تصمیم ندارم وابستگى سیاسى را در تصمیمات شورا 
دخیل کنم؛ هم در مورد خودم و هم سایر اعضا و تا بتوانم 
این اجازه را نمى دهم؛ چرا که هدف شورا بسیار فراتر از 
این مسائل است و نباید ظرفیت و توان شورا صرف این 

موارد شود.
چشم انداز شوراى  جدید در ذهنتان 

چگونه است؟
 با توجه به این که هنوز شــناخت زیادى نسبت به سایر 
منتخبان شورا ندارم  و تازه اول راه هستیم؛ خوب کمى 
سخت است که نظر بدهم اما قطعا هر داوطلبى با این نیت 
براى شورا نام نویسى مى کند که خدمت کند و مشکلى 
را حل نماید و این که تا چه اندازه موفق شود، به عوامل 

بسیارى بستگى دارد. 
خوشبختانه شوراى جدید هم از ظرفیت خوبى برخوردار 
است و من با توجه به شناختى که از خودم دارم، به ایجاد 
یک تعامل خوب و سازنده پایبندم و فکر نمى کنم در کار 

گروهى دچار مشکل خاصى شوم.
چه شد که اعضاى شورا تصمیم به 

ابقاى شهردار گرفتند؟
از مدت ها پیش و در فاصله اعالم نتیجه شــورا تا آغاز 
به کار آن، همشــهریان بســیارى بر ابقاى احمد رضا 
محسنى در ســمت شهردار تاکید داشــتند و اقدامات و 
عملکرد وى با وجود کمبود شدید امکانات و در آمد اندك 
شهردارى نیز تا حدود بسیارى چشــمگیر بوده است.از 
طرفى روحیه خدمتگزارى و خستگى ناپذیرى شهردار 
و اقرار هاى مداوم وى بــه ناکافى بودن فعالیت هاى در 
خور شــأن مردم و اهتمام جدى براى رفع موانع توسعه 
شــهرى از فاکتورهاى مهــم بود. به عقیــده من  نظر 
مساعد اعضاى شــورا براى ابقاى شهردار یک تصمیم 
درست  بود به طورى که بسیارى از مردم پس از شنیدن 
خبر ابقاى شهردار، مسرت و خرســندى خود را اعالم 
کردند و این تصمیم بازتاب خوبى در شبکه هاى مجازى 

هم داشت.

نخستین جلســه کارى اعضاى شــوراى اسالمى 
شهر دور پنجم فوالدشــهر با سرپرست، معاونین و 
پرسنل شهردارى فوالدشهر درباره واکاوى مسائل 
کارى  و وضعیــت فعلــى شــهردارى در برخى از

 زمینه ها، برنامــه ریزى و اتخــاذ تدابیر الزم براى 
پیشبرد امورات و حل مسائل فرارو در این شهردارى 

برگزار شد.
رئیــس شــوراى اســالمى شــهر فوالدشــهر

 در این نشســت گفت: شورا یک دســتگاه نظارتى 
اســت و اولین مرجعى که باید شــورا برآن نظارت 
کنــد، شــهردارى اســت؛ البتــه این نظــارت در 
راســتاى انجام بهتر امور از مجارى قانونى اســت 
ونباید این گونه تلقى شود که شوراى شهر در تقابل با 

شهردارى قرار دارد.
جواد قاســمى تصریــح کــرد: باید توجه داشــت 
شوراى اســالمى شــهر، پارلمان محلى در سطح 
شهرهاســت که نمایندگان آن، توسط مردم همان 
شــهر انتخــاب مى شــوند و ایــن پارلمــان که 
نشــانگر وجود مردم ســاالرى دینى در کشورمان 

اســت، بــراى افزایش مشــارکت مــردم در اداره 
شهرها شکل یافته که انتخاب شــهردار و تصویب 
بودجه و نظــارت بر عملکــرد شــهردارى ها جزو 

اصلى ترین وظایف آن است.
وى ادامه داد: شــوراى شــهر مى توانــد با تصویب 
بودجه، طرح ها و لوایح ســرمایه گذارى در توســعه 
همه جانبه شهر گام اساسى برداشته و نقش آفرینى 
کند، از ایــن رو باید گفــت راهکارهاى مناســب 
همواره در ســایه تعامل وگفتگو به دست آمده است 
وامیدواریم که شاهد برگزارى  این جلسات به صورت 
ماهانه در مجموعه شــهردارى وشــوراى اسالمى 

شهر باشیم.
رئیــس شــوراى اســالمى فوالدشــهر اضافــه 
کــرد: باید توجه داشــت از طریق شــوراى شــهر 
مى توان خواســته مــردم را با حاکمیــت در میان 
گذاشــت از این رو مردم انتظار بیشــترى از شوراها 
دارند و انتظار مــردم از شــوراها در جهت افزایش 
مشارکت عمومى، اعتمادسازى بیشتر، احقاق حقوق 

مردم از دیگر ارگان هاست.

در گفتگو با سخنگوى شوراى اسالمى شهر داران عنوان شد؛ 

توسعه «بانو سراها» در داران

افتتاح باغ موزه شهروند، اقدامى براى معرفى فرهنگ شهرضا

نایب رئیس شوراى اسالمى زرین شهر: 

باید براى نشاط اجتماعى برنامه ریزى کنیم

رئیس شوراى شهر  فوالدشهر:

نباید تلقى شودکه شورا در تقابل با شهردارى است
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عبدا...  بابازاده، عضو شوراى شهر آران و بیدگل تغییر در 
نگرش مردم را نیاز امروز این شهر دانست و اظهار داشت: 
باید قبل از هر گونه اقدام محســوس از ســوى شوراى 

پنجم، تغییر نگاه مردم در آران و بیدگل را شاهد باشیم.
وى انتخاب شهردار را مهمترین تصمیم و حرکت شوراى 
شهر براى مدیریت شهرى خواند و تاکید کرد: اعضاى 
شورا در انتخاب شهردار تالش خود را براى تصمیم گیرى 

به دور از تعصب، عالیق بومى و سیاسى انجام دادند.
بابازاده با رد کردن گمانه زنى ها درباره نقش نماینده مردم 
کاشان و آران و بیدگل  در مجلس شوراى اسالمى براى 
انتخاب رضا رمضانى، رئیس دفتر وى در شهرستان به 

عنوان شهردار آران و بیدگل افزود: با توجه به مسئولیتى 
که در دفتر ساداتى نژاد دارم و شاید نزدیک ترین فرد در 
اعضاى شورا به وى باشم در انتخاب شهردار قبل از اینکه 
به مســائل دیگران توجه کنیم، مصالح شهرخود را در 

اولویت قرار دادیم.
وى با بیان نقل قول نماینده مردم  آران در خانه ملت مبنى بر 
این که در انتخاب شهردار نظرى نخواهم داشت، اضافه کرد: 
ساداتى نژاد در گفتگوى شخصى و در پاسخ به سئوال بنده در 
این مورد عنوان کرد از هر فردى که شوراى شهر براى جایگاه 
شهردارى انتخاب کند حمایت کرده و با هر فردى که در مسیر 

پیشرفت شهرستان قرار گیرد، مقابله خواهم کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
کاشان از انجام 367 مورد عملیات امداد و نجات در مرداد ماه 
گذشته خبر داد.مهدى مجداالشرافى اظهارداشت: ماموران 
آتش نشانى کاشان 145 مورد عملیات امداد و نجات، 145 
مورد حادثه و 77 مورد عملیات اطفاى حریق را در مرداد ماه 

امسال مدیریت کردند.
به گفته وى، در مجموع عملیات  انجام گرفته در مرداد ماه، 
ماموران آتش نشان کاشان موفق شدند 77 نفر را از خطر 
نجات دهند اما این حوادث 64 مصدوم و متأسفانه سه نفر 

فوتى داشته است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 

کاشــان افزود: حریق در منازل مسکونى، مراکز صنعتى 
و کارگاهى از بیشترین مراکز حادثه در کاشان بوده است 
که کاربرد وســایل آتش زا، اتصال بــرق، مایعات قابل

 اشتعال و انتقال حرارت از مهمترین عوامل آن محسوب 
مى شود.

مجداالشرافى تصریح کرد: در مردادماه 96 آتش نشانان 
این شهرستان در 145مورد حادثه جداگانه شامل رفع خطر 
حیوانات موذى، انتقال حیوانات خانگى محبوس، بازکردن 
در منزل و خودرو، رفع خطر آسانسور، امداد در تصادفات، 
آب گرفتگى و نشســت زمین، نجات از چــاه واقدام به 

خودکشى، به شهروندان امداد رسانی کرده اند.

حریق منازل،رتبه نخست 
امدادخواهی از 125 کاشان

رد گمانه زنى ها در نقش نماینده 
مجلس براى انتخاب شهردار آران 

معرفى سرپرست معاونت 
خدمات شهرى شهردارى

 شاهین شهر
سرپرسـت  معاونـت خدمـات شـهرى و اجرایـى 

شهردارى شاهین شهر معرفى گردید.
احمدرضا پرى تبار، سرپرسـت شـهردارى شـاهین 
شهر در نشسـت معرفى سرپرسـت معاونت اجرایى 
و خدمات شـهرى شـهردارى شـاهین شـهر گفت: 
چشم انداز خدمات شهرى شـهردارى شاهین شهر 
رسیدن به سـطح مناسبى از اسـتانداردهاى خدمات 
شـهرى در ابعاد کیفى و کمى بوده که در این راسـتا 
با تحقق تمامى طرح هـاى عملیاتى و اجرایى که در 
نظر گرفته ایـم، به حـد مطلوبى از ارائـه خدمات به 

شهروندان رسیده ایم. 
گفتنـى اسـت در ایـن مراسـم حمیدرضـا فدایى به 
عنوان سرپرسـت معاونت اجرایى و خدمات شهرى 
شهردارى شاهین شهر معرفى و از زحمات حیدرعلى 

ربیعى قدردانى شد.

بازدید شوراى شهر
 سده لنجان از پروژه هاى

 در حال اجرا
حمید رضا ادیبى، رئیس شـوراى اسالمى شهر سده 
لنجان در حاشـیه بازدیـد از پروژه هاى میـدان امام 
حسـین (ع) ، پارك کودك و کتابخانه عمومى شهر  
سـده لنجان، رونـد اجراى پـروژه هاى شـهردارى 
سـده لنجان را خوب توصیف کـرد و گفت : اعضاى 
شوراى شـهر تمامى تالش خود را به کار مى گیرند 
تا بـا حضور مسـتمر و پیگیرى مداوم، شـهردارى را 
حمایت کرده تا هرچه سـریعتر این پـروژه ها که در 
آبادانى شهر نقش به سـزایى دارند، به بهره بردارى 

برسند.
مجتبى ادیبى، نائب رئیس شوراى شهر سده لنجان 
نیـز در این بازدیـد افزود: رمـز موفقیت و پیشـرفت 
شـهر در اتحـاد و همدلى اسـت و اعضاى شـوراى 
اسـالمى شـهر و شـهردارى متحد و همدل هستند
 تا بتوانند آنچه که شایسـته مردم این شـهر است را 

رقم  بزنند.

برگزارى نمایشگاه پاییزه 
محصوالت ایرانى در بادرود

شهردار بادرود گفت: نمایشگاه پاییزه با برپایى 100 
غرفه عرضــه محصوالت ایرانى دربــادرود برگزار 

مى شود.
مجید صفارى اظهارداشــت: با نزدیکى اول مهر و 
بازگشایى مدارس و درخواست همشهریان و پیگیرى 
شوراى اسالمى شــهر تصمیم به برپایى نمایشگاه 
پاییزه در شــهر بادرود با عنوان «مهر پاییزى» و با 

هدف عرضه کاالى مرغوب ایرانى گرفته شد.
وى با بیــان اینکه تا کنــون بیــش از 100 غرفه 
براى این نمایشــگاه در نظر گرفته شــده اســت، 
افزود: این نمایشــگاه از 13 شــهریور در ورودى

 پارك شهر، جنب سینما فرهنگ بادرود کار خود را 
شروع و نمایشگاه تا 24 شــهریور ماه ادامه خواهد 

داشت.
شهردار بادرود با بیان اینکه در این نمایشگاه که هم 
فروشندگان و اصناف بادرود حضور خواهند داشت 
و هم تولیدکنندگان عمده بــه عرضه لوازم التحریر 
ایرانى، پوشــاك، کیف و کفــش خواهند پرداخت، 
گفــت: امیدواریم با عرضه محصــوالت با کیفیت 

رضایت مردم را فراهم کنیم.
وى یکى از مزیت هــاى این نمایشــگاه را عرضه 
محصوالت بومى شــهر بادرود عنوان کرد و گفت: 
با توجه به اینکه هم اکنون فصــل زیارت امامزاده 
آقا على عبــاس(ع) اســت و زائران زیــادى وارد 
شــهر بادرود مى شــوند، غرفه هایى براى عرضه 
محصوالت محلى بادرود مانند رب انار، سرکه انار، 
آش محلى، نان محلى، لبنیات و...هم اختصاص داده

 شده است.
صفــارى اظهــار کــرد: بــا برپایــى چنیــن

 نمایشگاه هایى هم اصناف داخلى مى توانند کاالى 
خود را بــا تخفیف به فروش برســانند و هم امکان 
رقابت عرضه کننــدگان با تولیدکننــدگان عمده 

وجود دارد.

روى خط

على رسول زاده، رئیس شوراى اسالمى شهرکاشان گفت: 
شوراى اسالمى شهر و شــهردارى به دلیل اینکه باالترین 
بودجه و امکانات اجرایى شــهر را در اختیار دارند، بیشترین 
مسئولیت اجرایى شهر نیز بر دوش آنها قرار دارد و همچنین بر 
همه امور زندگى و مسائل شهروندى تأثیر مستقیمى داشته و 

مى توانند سرنوشت آنان را رقم بزند.
 وى با بیان اینکه شــهردارى، شوراى شــهر و فرماندارى 
نقش مهمى در مدیریت اجرایى شــهر دارند، تصریح کرد: 

مثل شــهرهاى بزرگ دنیا مدیریت واحد و یکپارچه اى از 
نظر قوانین و مقررات نداریم و باید راهکارهاى استرتژیک 
داشته باشــیم و باید به عنوان معادالت دو طرفه طرحى را 

اجرایى کنیم.
 رسول زاده در ادامه به محورهاى تعامل سه ضلع تاثیر گذار 
شــهر پرداخت و افزود: تبادل در نظام اطالعاتى در شوراى 
شــهر، شــهردارى و فرماندارى موجب مى شود به اهداف 

محورهاى توسعه زودتر دست پیدا کنیم.

   فعالیــت مجــدد مرکــز مطالعــات و 
پژوهش هاى شورا

وى همچنین خواســتار فعالیت بیشــتر مرکز مطالعات و
 پژوهش هاى شورا شد و تاکید کرد: تالش جمعى در جهت 
شناسایى و نگه داشت منابع انسانى نخبه در داخل و خارج از 
شهر وکاشان و ایجاد مرکزى که بتواند نیروهاى نخبه را جذب 
کرده و خواسته هاى به حق آنان را جوابگو باشد، در رسیدن به 

محورهاى توسعه کمک خواهد کرد.

 رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان خاطر نشان کرد: با توجه 
به قدمت تاریخى هفت هزار ساله کاشان تاکنون مطالعات 
اجرایى در خصوص شناسایى و تنظیم اولویت هاى کاشان 
در چشم انداز 30 یا 50 ســال آینده صورت نگرفته و برنامه

 اولویت بندى شده جامعى باید در این زمینه انجام شود.
 رســول زاده همچنین طراحى آینده پژوهشــى کاشــان و 
طراحى ســاز و کار با پدیده هاى خاص شــهرى را از دیگر 
محورهاى توسعه برشمرد و گفت: دولت توجه خاصى به بافت

 فرسوده دارد و باید سازوگار عملى درست اجرایى در این زمینه 
پیاده کنیم.

***
 وى در بخش دیگرى از سخنانش جذب سرمایه و سرمایه 
گذاران داخلى و خارجى در توسعه و پیشرفت کاشان را موثر 
دانست و افزود: در بعضى مراحل رویکرد تعاملى نداشتیم و 
با مشکالتى مواجه بودیم که گریبانگیر فرماندارى و یا سایر 
مسئوالن دیگر شد، شهر نیاز به سرمایه هاى زیر بنایى دارد 
و باید از سرمایه گذاران استقبال کرده و فرش قرمز براى آنها 

پهن کنیم.
  به مسائل فرهنگى و اجتماعى بانوان توجه 

شود
 رئیس شــوراى اسالمى شــهر کاشــان ادامه داد: باید 
آیتــم هــاى فرهنگــى را رصــد و آنالیــز کنیــم 
و از کارشناســان فرهنگــى و افــراد صاحــب نظر در 
حوزه هاى فرهنگى، فارغ از افکار و جریان هاى سیاسى 

استفاده کنیم.
 رسول زاده بیان کرد: آســیب هاى اجتماعى و بزه هاى 
شــهرى متعددى در شــهر وجود دارد که برخى از آنها 
مانند تکدى گرى چهره شــهر را نازیبا کرده و همچنین 
افراد غیــر بومى و غیر ایرانى آســیب هایــى به وجود

 آورده اند که نباید شانه از زیر بار خالى کنیم و شوراى شهر 
براى رفــع این گونه مشــکالت آمادگــى کامل براى
همــکارى بــا همــه دســتگاه هــاى اجرایــى را 

دارد.

تمهیدات براى جذب سرمایه گذاران در کاشان 
فراهم مى شود

سال تاسیسدرجه شهردارى شهر 
81355آران وبیدگل
61375ابریشم
21377ابوزیدآباد
61316اردستان
41375اژیه

31391اصغرآباد
121307اصفهان
31376افوس
31337انارك

51379ایمانشهر
61355بادرود

61341باغ بهادران
11391باغشاد
11388بافران
31382برزك

31382برف انبار
41380بهاران

71381بهارستان
51338بوئین میاندشت

51374پیربکران
41380تودشک
71345تیران
31374جندق
11387جوزدان

21392جوشقان قالى
61342چادگان
61371چرمهین
61362چمگردان
51345حبیب آباد
41373حسن آباد

31375حنا
31383خالدآباد

91311خمینى شهر
71309خوانسار

61341خور 
61345خورزوق

پنجمین دوره شوراهاى اسالمى شهر هاى استان با اعتراض هاى کم و زیاد  و با برپایى مراسم 
رسمى تحلیف در فرماندارى ها از اول شهریور ماه کار خود را آغاز کردند. 

شــهرهاى مهم و تاثیرگذار در ســطح اســتان، هم اکنون شــوراهاى خود را شــناخته اند و 
بــراى اداره مناطق خود، یا شــهرداران پیشــین را ابقا کرده انــد یا شــهردار جدیدى معرفى 

کــرده انــد و یا بــا انتصاب سرپرســت شــهردارى، بــه دنبــال شــهردار مورد نظــر خود
 هستند.

استان اصفهان نیز به سبب وسعت و موقعیت استراتژیک، پس از تهران سیاسى ترین استان کشور 
بوده و انتخاب شهرداران برخى مناطق، تاثیر مهمى بر آینده استان مى گذارد. 

حال با توجه به اینکه اصفهان داراى 107 شــهردارى در ســطح اســتان مى باشــد و آشنایى 
هم اســتانى ها با رتبه شهردارى و سال تاســیس بلدیه شهرشــان بد ندیدیم آنها را در جریان

 این اطالعات قرار دهیم. در همین راستا، در ادامه جدول رتبه بندى شهردارى هاى استان قرار 
گرفته است.

61329داران
41376دامنه

71345درچه پیاز
51345دستگرد برخوار

61345دهاقان
51345دهق

71344دولت آباد
61372دیزیچه
31377رزوه

41381رضوانشهر
41391زازران

51379زاینده رود
81336زرین شهر
51332زواره
01391زیار

51381زیباشهر
41377سجزى

61362سده لنجان
31382سفیدشهر
71329سمیرم
11390سین

41389شاپورآباد
91353شاهین شهر 

91308شهرضا
61374طالخونچه
11390طرق رود
31379عسگران
31344علویجه
11388فرخى

61334فریدونشهر
71333فالورجان
71372فوالدشهر
61336قمصر

31387قهجاورستان
71347قهدریجان

101309کاشان
11380کامو و چوگان

51380کرکوند
11382کمشچه
21379کمه

31382کهریزسنگ
61372کوشک
51342کوهپایه
41387گرگاب

61343گز (گز برخوار)
81306گلپایگان
71371گلدشت

31389گلشن(موسى آباد)
41380گلشهر

61337کلیشاد وسودرجان
51343گوگد
21387الى بید
91332مبارکه
11391مجلسى
41375محمدآباد
31384مشکات
31380منظریه
31374مهاباد
51326میمه
71312نائین

101310نجف آباد
41380نصرآباد
61317نطنز

51380نوش آباد
51376نیاسر
51373نیک آباد
51345هرند
61347ورزنه

61367ورنامخواست
41346وزوان
21377ونک

معاون عمرانى و هماهنگى اســتاندارى 
اصفهان گفت: 60 درصد از شــهرداران 
شــهرهاى اســتان اصفهــان از طرف 
شــوراهاى اســالمى شــهرها انتخاب 

شده اند.
محمدعلــى طرفه اظهارداشــت: طبق 
قانون، وزیر کشور باید احکام شهرداران 
شهرهاى اصفهان، خمینى  شهر، کاشان 

و نجف آباد را صادر کند.
وى افزود: درانتخابات اخیر در سطح استان 
اصفهان 571 عضو شــوراى شهر پنجم، 
انتخاب و از ابتداى شــهریورماه فعالیت 

رسمى خود آغاز کردند.
وى همچنین با اشــاره به اینکه در دولت 
یازدهم فعالیت هاى قابل توجهى در استان 
اصفهان انجام شــد،  گفت: در چهار سال 
اخیر بالغ  بر 14 هزار پــروژه و طرح هاى 
مختلف با هزینه اى افــزون بر 13 هزار 

میلیارد تومان به بهره  بردارى رسید.

60 درصد شهرداران 
استان انتخاب شدند

با درجه بندى و سال تأسیس شهردارى هاى استان آشنا شوید

سال تاسیسدرجه شهردارى شهر سال تاسیسدرجه شهردارى شهر 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 خدا را ســتایش مى کنم چنانکــه خود از بندگان خواســته 
اســت، و براى هر چیزى اندازه اى قــرار داده و براى هر 
انــدازه اى مدتى معیــن کرده و هــر مدتى را حســابى مقرر 
داشته اســت. «آگاه باشــید! آنکس که تقوا پیشه کند و از 

موال على (ع)خدا بترسد، از فتنه ها نجات مى یابد».

مدیرعامل سـازمان آتش  نشـانى و خدمات ایمنى شهردارى شـهرضا از انجام 176 
نوع مأموریت امدادى در چهار ماه نخست امسال توسط عوامل این سازمان خبر داد.

مجتبى فخارى افزود: بیشـترین تعداد مربوط به حمله مار و زنبور با 30 مورد، حریق 
انبار یا ضایعات با 21 مورد و حریق مغازه و حریق باغ و اشـجار و مزارع هر یک با 11 

مورد بوده است.
وى با تأکید بر لزوم تقویت زیرساخت هاى آتشنشانى، این اقدام را گامى در راستاى 
افزایش ضریب ایمنى شهر دانست و اظهارداشت: خرید دستگاه پیشرو نجات، افزایش 
بودجه جارى سازمان و مساعدت در تکمیل کادر نیروى انسانى این سازمان، از جمله 

برنامه هاى شهردارى شهرضا در این زمینه است.
فخارى از ابالغ چارت سـازمانى آتشنشـانى شـهرضا داد و عنوان کـرد: تجهیز این 
سازمان به بى سیم، خرید ست کامل امداد و نجات حوادث چاه و خرید سیستم ضبط 
مکالمات، از جمله اقدامات انجام شده براى ارتقاى سطح عملکرد این سازمان بوده 

است.

حجت االسالم شاهمیرى، امام جمعه  شهر نیاسر در دیدار با شهردار، اعضاى شوراى 
شهر و کارکنان شـهردارى نیاسـر گفت:  هر دولتى در آغاز فعالیت خویش در مسیر 
رقابت هاى انتخاباتى با رویکردى خـود را معرفى مى کند که باید براى درك توفیق 

آن دولت، قیاس رویکرد با کارکرد در دستور کار قرار گیرد.
شـهردار نیاسـر نیز در این دیدار گفت:  دیدار با ائمه جمعه بهانه اى بـراى بازخوانى

ارزش هاى اسالمى است تا تجدید بیعت با شهدا و امام شهدا صورت پذیرد.
نظرى، والیت را نعمت ارزشـمند دانسـت و افزود: والیت مى تواند سکاندار کشتى 

پیشرفت نظام اسالمى باشد.

انجام 170 نوع مأموریت در آتش نشانى 
شهرضا

دیدار شهردار و شوراى شهر نیاسر 
با امام جمعه

رؤساى شوراها و شهرداران 
15 شهر استان مشخص شدند

معرفى سرپرست شهردارى گوگد  
فرماندار گلپایگان گفت: با برگزارى نخســتین 
جلسه اعضاى شــوراى اسالمى شــهر گوگد، 
شهردار این شهر معرفى شــد و تا تأیید نهایى از 
سوى استاندارى مهدى عظامى براى سرپرست 

شهردارى گوگد انتخاب شد.
حسین فراست اظهار داشــت: بر اساس ماده 71 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاى 
اسالمى کشور شوراها موظف به انتخاب شهردار 

هستند.

سرپرست شهردارى چادگان
معرفى شد

اعضاى شوراى اســالمى شــهر چادگان علیرضا 
اســماعیلى گلهرانــى را به عنوان سرپرســت این 

شهردارى انتخاب کردند.
اســماعیلى گلهرانى در گفتگویى گفــت: امیدوارم 
بتوانم به پاس ایــن اعتماد، شایســتگى خود را در 

خدمت رسانى به شهروندان اثبات کنم. 

معرفى شدن رئیس شورا و شهردار 
سفید شهر

 سرپرست شهردارى سفیدشهر گفت: اعضاى شوراى 
اسالمى شهر سفیدشهر با رأى گیرى حسن نظرى 
را به عنوان رئیس شورا، عباس قوامى و محمدتقى 
باقى را نیز به ترتیب براى نائب رئیسى و خزانه دارى 

شوراى شهر انتخاب کردند.
قاســمى از انتخاب مهدى قنایى مقــدم به عنوان 
شهردار جدید این شهر توسط اعضاى شورا خبر داد 
و گفت: قنایى مقدم فارغ التحصیل رشته عمران از 
دانشگاه صنعتى شریف است و عضویت در شوراى 
چهارم شهر آران و بیدگل و مسئولیت کمیته عمران 

و تملک این شورا را در کارنامه خود دارد.

شهردار شاهین شهر معرفى شد
شهردار شاهین شــهرانتخاب و معرفى شد. مهرداد 
مختارى، رئیس شوراى اسالمى شهر شاهین شهر، 
عیســى بهمنى را به عنوان انتخاب نهایى اعضاى 
شوراى شهر به عنوان شهردار شاهین شهر معرفى 

کرد.
وى ادامه داد : سالمت نفس ، توان اجرایى و تجربه 
مدیریتى از مهم ترین عواملى بوده اســت که براى 
انتخاب شهردار مورد توجه اعضاى شوراى اسالمى 

شاهین شهر قرار داشت.
وى عنوان کرد : تمایل داشتیم شهردار شاهین شهر از 
میان جوانان مستعد و خالق شاهین شهرى باشد ولى 

با توجه به شرایط خاص اقتصادى و سیاسى کشور، 
ترجیح دادیم از مدیران با تجربه استان استفاده کنیم.

 

شهردار کاشان هم انتخاب شد
با راى اعضاى پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
کاشان،  سعید ابریشمى راد به عنوان شهرداراین شهر 

انتخاب شد.
ابریشــمى راد پیشــتر داراى مســئولیت هایى در 

شهردارى هاى تهران، کاشان و قمصر بوده است.
عضویت در کمیســیون عالى معامالت، کمیسیون 
طراحى شــهرى، عضویت در کمیســیون تحویل 
معامالت و نماینده شــهردارى تهران در اســتقرار 
سیستم هاى مدیریتى اســتاندارد، از جمله سوابق 

ابریشمى راد است.
معاون برنامه ریزى و توسعه شــهرى مناطق 10 ، 
4 و 22 شــهردارى تهران، معاون فنى و شهرسازى 
شهردارى شاهین شهر و مسئول دفتر طرح و برنامه 
و اعتبارات شهردارى کاشان از دیگر سوابق اجرایى 

ابریشمى راد است.

هیئت رییسه شوراى شهر چمگردان 
انتخاب شدند

با رأى اعضاى پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
چمگردان، هیئت رئیسه این شورا براى یک دوره یک 

ساله انتخاب شدند.
با راى اعضــا  غالمرضا حمامى به عنــوان رئیس 
پنجمین دوره شــوراى اسالمى شــهر چمگردان 
انتخاب شد. همچنین اســماعیل ضیایى به عنوان 
نایب رئیس، فرهــاد کرمى به عنــوان خزانه دار و 
مصطفى اســماعیلى به عنوان منشى اول پنجمین 
دوره شوراى اسالمى شهر چمگردان انتخاب شدند.

«جعفرى هرندى» رئیس شوراى شهر 
هرند شد

 هاشمى، رئیس ســنى منتخبین دوره پنجم شوراى 
اسالمى شهر هرند انصراف خود از کاندیداتورى براى 
ریاست شوراى شهر هرند را اعالم کرد و گفت: بنده 
در هر سمتى غیر از ریاست انجام خدمت خواهم نمود.
 وى گفت: اعضاى شــورا «محمــد على جعفرى 
هرندى» را به عنوان رئیس شــوراى شــهر هرند 

انتخاب کردند.
قدرت ا... هاشــمى اصل نیز به عنوان نایب رئیس و 

مهدى امینى هرندى خزاته دار شورا شد.
همچنین مجتبى صاحبى هرنــدى و مهدى امینى 
هرندى نیز بــه عنوان منشــیان شــورا برگزیده 

شدند.

انتخاب هیئت رئیسه شوراى شهر باغشاد 
با رأى اعضاى منتخبین شوراى اسالمى دور پنجم 
شهر باغشاد ، هیئت رییسه این شورا براى یک دوره 

یک ساله انتخاب شدند.
منتخبین مردم باغشاد در پارلمان شهر، محمد رحیمى 
را به عنوان رئیس پنجمین دوره شــوراى اسالمى 
باغشــاد انتخاب کردند. همچنین پیمان صادقى به 
عنوان نایب رئیس، بهزاد قربانى به عنوان خزانه دار 
و رســول بابایى به عنوان منشى اول پنجمین دوره 

شوراى اسالمى باغشاد انتخاب شد.

 «امیرى» سرپرست شهردارى
 دهاقان شد

باانتخاب شوراى شهر دهاقان، سرپرست شهردارى 
این شهر انتخاب شد.

با توجه به مــاده 73 قانون تشــکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراى هاى اســالمى کشور و انتخابات 
شــهرداران و با عنایت به مصوبه شوراى اسالمى 
شهر،على امیرى معاون حوزه خدمات شهردارى این 
شهردارى به عنوان سرپرست شهردارى دهاقان تا 

انتخاب شهردار جدید منصوب شد.

«  صادقى» سرپرست شهردارى 
رزوه شد

با تصمیم شوراى اسالمى شهر رزوه، سجاد صادقى 
به عنوان سرپرست شهردارى رزوه انتخاب شد.

همچنین حســین جدیدى به عنوان رئیس شوراى 
شــهر، غالمرضا على محمدى نایب رئیس، سمیه 
قربانى خزانه دار و مجتبى محمدى و صفدر اسالمى 
به عنوان منشى هاى پنجمین دوره شوراى اسالمى 

شهر رزوه انتخاب شدند

سرپرست شهردارى سمیرم مشخص شد
 کوروش صابرى به عنوان سرپرســت شــهردارى 

سمیرم انتخاب شد.
همچنین محمد ابراهیم صابرى و حسن شهبازى به 
ترتیب به عنوان رئیس و نائب رئیس شــوراى شهر 

سمیرم انتخاب شدند.
کوروش صابرى پیش از این نیز تجربه سرپرستى 

شهردارى این شهر را در کارنامه خود دارد.

انتخاب سرپرست شهردارى فوالدشهر  
منتخبین مردم در پنجمین دوره شــوراى اسالمى 
شهر فوالدشهر با اکثریت نسبى آراء، حسین ایزدى 

را به عنوان سرپرست شهردارى فوالدشهر انتخاب 
کردند.

حســین ایزدى که بــا ســمت معــاون ادارى و 
مالى شــهردارى فوالدشــهر در ایــن مجموعه 
مشــغول به فعالیت بود تا زمان انتخاب شــهردار

 فوالدشهر به عنوان سرپرست شهردارى این شهر 
فعالیت مى کند.

 ابقاى على نیکبخت در سمت 
کلیددارى گلشهر

رئیس شوراى اسالمى شهر گلشهر گفت: اعضاى 
شوراى اسالمى شهر گلشهر با اکثریت آرا به ابقاى 
على نیکبخت در ســمت شــهردارى گلشهر رأى 

مثبت دادند.
شــمس ا... فیاضى اظهار داشت: شــهردار گلشهر 
خدمات مفیدى در این مدت شــش ســال خدمت 
خود در شهر انجام داده و بهترین گزینه براى سمت 

شهردارى بود.
وى بیان داشت: مردم و مسئوالن از عملکرد شهردار 
گلشــهر رضایت کامل داشــتند و اعضاى شوراى 
شــهر نیز براى ابقاى وى در سمت شهردارى رأى 

مثبت دادند.

«محمودى» سرپرست شهردارى
 گلشن شد 

با انتخاب اعضاى شوراى اســالمى شهر گلشن، 
روح ا... محمودى به عنوان سرپرست شهردارى این 

شهر انتخاب شد.
با توجه به مــاده 73 قانون تشــکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراى هاى اســالمى کشور و انتخابات 
شــهرداران و با عنایت به مصوبه شوراى اسالمى 
شــهر، روح ا... محمــودى به عنوان سرپرســت 
شهردارى دهاقان تا انتخاب شهردار جدید منصوب 

گردید.

« گلهرانى» سرپرست شهردارى 
چادگان شد

با تصمیم شوراى اسالمى شــهر چادگان،  علیرضا 
گلهرانى به عنوان سرپرست شــهردارى چادگان 

انتخاب شد.
همچنین مرتضــى میالئى نژاد به عنــوان رئیس 
شوراى شهر، غالمرضا لطفى به عنوان نایب رئیس، 
هدایت ا... نظرى و ایرج نجارى به ترتیب به عنوان 
منشــى هاى اول و دوم و محمد عرب نیز به عنوان 
خزانه دار در پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر 

چادگان انتخاب شدند.

در مراسمى با حضور رضوانى، فرماندار اصفهان، چهار پروژه عمرانى-خدماتى شامل کمر بندى و 
بلوار کشاورز، مسکن مهرشهید صفار  و کشتارگاه و اجراى آسفالت معابر در هرند به صورت رسمى 

به بهره بردارى رسید.
گفتنى است؛ این پروژه ها با اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد تومان توسط شهردارى آماده شده اند که 

به مناسبت هفته دولت با حضور فرماندار اصفهان و معاونین وى افتتاح شد.

4پروژه شهردارى هرند افتتاح شد

افتتاح مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک در زیار
مرکز مکانیزه معاینه فنى خودروهاى سبک شهر زیار افتتاح گردید. در این مراسم، احمدیان، مدیر 
مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک زیار توضیحاتى پیرامون این مرکز ارائه داد و رضوانى فرماندار 
اصفهان نیز به ایراد سخنرانى پرداخت و ســپس باحضور تمامى مدعوین مراسم افتتاحیه انجام 

وبازدیدى نیز از مرکز بعمل آمد. 
شایان ذکر است مرکز معاینه فنى شهر زیار، مکانیزه و داراى تجهیزات به روز مى باشد و جهت رفاه 
حال شهروندان منطقه شرق اصفهان اقدامى ضرورى بود که با پیگیرى هاى شهردارى و اعضاى 

شوراى اسالمى  شهر زیار محقق و بهره بردارى شد.


