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دیوار«صوت شکن» علیه سرو صداى اصفهان
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رقیب اسنپ و تپسى 
«با قدرت» 

وارد مى شود!

خلیج « ع.ر.ب.ى»؛ 
هرگز

مذاکره با هند براى 
وارد کردن شمش جهت 
تولید ریل درذوب آهن

چرا گوشى هاى هوشمند 
ظریف و نحیف هستند؟

یادواره شهید حسن اقارب پرست 
در اصفهان برگزار شد 

10

بازیگر مشهور ترکیه اى به 
اصفهان آمد

2727 هزار اصفهانى تا کنون براى سفر به کربال ثبت نام کرده اند هزار اصفهانى تا کنون براى سفر به کربال ثبت نام کرده اند
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جهان نما

روحانى به 
جامعه روحانیت 
 پشت نکرده 
است
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اخیراً حسن روحانى، رئیس جمهور 
پس از یک دوره غیبت طوالنى از 

سال 88 تاکنون، در یکى از  جلسات 
مجمع روحانیون مبارز حضور 

یافت که واکنش هاى متعددى به 
دنبال داشت.  حجت االسالم 
والمسلمین محمدتقى رهبر، 

عضو ...

شهردار اصفهان گفت: تالش مى کنیم که 
تا پایان امسال، خط یک متروى اصفهان 

تکمیل شود و قطارشهرى تا پایان سال به 
ایستگاه صفه برسد.

قدرت ا...نوروزى اظهار داشت: 
امروز مترو چاره رهایى مردم 

اصفهان از مشکالت ترافیکى، 
زیست محیطى و...

4

 مترو باید 
تا پایان امسال 
تکمیل
 شود

دومین شهر پرسروصداى کشور خاموش مى شود؟

 دقیقًا منظورت از «بیمه» چه بود؟
سپاهان و الهالل، کابوس هاى بیرانوند

13

تذکر هفته گذشــته 10 نفر از اعضاى شوراى شهر به 
شــهردار اصفهان، التهاب ویژه اى در فضاى رسانه اى 
ایجاد کرد. تذکرى که طى آن به شهردار جدید اصفهان، 
خوددارى از عمل به تغییرات مندرج در ساختار سازمانى 

ابالغ شده وزارت کشور را تکلیف مى کرد.
در متن این تذکر آمده بود: «بــا توجه به اینکه موضوع 
ساختار جدید سازمانى شهردارى اصفهان، اساسنامه، 
عنوان و تعداد ســازمان ها و مؤسسات وابسته به آن در 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان در حال بررسى بوده 
و منتج به اخذ تصمیم نهایى نشــده است، به شهردار 
اصفهان تذکر داده مى شــود که پیش از اتخاذ تصمیم 

نهایى و ابالغ آن از هرگونه اعمال تغییرات یا عمل به 
ساختار جدید خوددارى کند.»

با توجه به اینکه در بین امضاکنندگان این تذکر، اسامى 
ریش سپیدان شورا به چشم نمى خورد، اعالم این تذکر، 
از ســوى برخى مواجهه اعضاى جوان شورا با شهردار 
اصفهان بر ســر مناصب مختلف تعبیر شد. حال آنکه 
ظاهراً واقعیت موضوع چیز دیگرى بوده است. چنانکه 
ســخنگوى شوراى شــهر اصفهان با ارائه توضیحاتى 
در گفتگو بــا یکى از رســانه ها اعالم کــرد: «ظاهراً 
ســوء تفاهمى در انتقال این خبر در برخى رسانه ها رخ 
داده...                                                          ادامه در صفحه 2...

در انتظار بهینه سازى 
مدیریت شهرى

ایرج ناظمى

بازى با الهالل عربستان در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا نمونه اى بارز از دیدارهاى مهم و 
سرنوشت ساز پرسپولیس بود که علیرضا بیرانوند بازهم 
نه تنها تأثیرى در روند بازى تیمش 
نداشت بلکه...

در مراسم تقدیر از واحد هاى نمونه کشورى استاندارد ، ذوب آهن اصفهان به 
عنوان واحد نمونه کشورى معرفى شد . مهندس صادقى مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان تندیس واحد نمونه استاندارد  و لوح تقدیر مربوطه را از دکتر جهانگیرى 

معاون اول رییس جمهور دریافت نمود.
این مراسم با حضور معاون اول رئیس جمهور ، دکتر شریعتمدارى وزیر صنعت ،
معدن و تجارت و دکتر پیروز بخت رییس ســازمان ملى استاندارد ،  جمعى از 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى ، اســتانداران و صاحبان صنایع در سالن 

اجالس سران سه شنبه 25 مهرماه برگزار شد .
 مهندس صادقى مدیرعامل ذوب آهن  در مصاحبه با خبرنگار ما کسب این 
موفقیت ها را نتیجه تالش و همت همه کارکنان شــرکت خصوصا پرسنل 
زحمت کش خــط تولید و کنترل کیفیت دانســت  وگفــت : رعایت دقیق 
اســتانداردهاي محصول ، صادرات ، تنوع تولید ، همکاري با ســازمان ملى 
استاندارد  ایران ، پیاده سازي سیستم هاي مدیریتی ، امور پژوهش و آموزشی و 
همچنین تولید مقاطع جدید ساختمانی و صنعتی با کیفیت باال از جمله ناودانی 
بال شــیب دار و بال موازي ، تیرآهن بال پهن ، میلگردهاي صنعتى متنوع از 
جمله شــاخص هاي تعیین کننده در معرفی ذوب آهن به عنوان واحد نمونه 

کیفیت می باشد. 
مهندس شــیرین پرور مدیر کیفیت ذوب آهن اصفهان نیز در این خصوص 

گفت : در طی سال هاي اخیر با مشارکت مناسب و ارزشمند کارخانه، تدوین 
استانداردهاي ملی از جمله استانداردهاي ملی ناودانی ،  تیرآهن هاي بال پهن 
، نبشی و چندین فقره بازنگري استانداردها و تدوین آنها انجام گرفته و درحال 
حاضر تدوین استاندارد ریل راه آهن در جریان است .وي یاد آور شد: استمرار 
 ISO 9001، ISO14001 ، OHSAS 18001 سیستم هاي مدیریتی از جمله
 ISO 10015  ،  و همچنین پیاده سازي سیستم مدیریت آزمایشگاه مطابق با

17025 و اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار  سازمان استاندارد ، رعایت دقیق 

اســتانداردهاى ملى ایران در تولید محصوالت فوالدى، صادرات بر اساس 
استانداردهاى ملى کشور هاى هدف و یا استانداردهاى  منطقه اى و بین المللى 
محصوالت ، آموزش ، پژوهش و توسعه محصوالت و ایجاد تنوع محصول ، 
ذوب آهن اصفهان را در رده برترین هاي کیفیت و رعایت کننده استانداردها در 

سطح کشور قرار داده است .
وي با اشاره به کیفیت باالي محصوالت کارخانه چه از لحاظ ذاتی و چه از لحاظ 
ظاهري ، ابراز امیدواري نمود: پروژه هاي در دست اقدام براي افزایش  و تنوع 

کیفیت تولید هرچه سریعتر به مرحله انجام برسد.
مدیر کیفیت ذوب آهن ضمن قدردانی از مهندس یزدي زاده معاون سابق برنامه 
ریزي و توسعه ذوب آهن اصفهان و مهندس عباس زاده مدیر سابق کیفیت این 
شرکت و  تالش هاي همه کارکنان ذوب آهن بخصوص پرسنل سخت کوش 
در خطوط تولید  ،پرسنل کنترل کیفیت ، آزمایشگاه مرکزى ، انرژى  ، آموزش ،

پژوهش و انرژى ، اخذ افتخارات در زمینه کیفیت را  نتیجه تالش بازرســین 
کنترل کیفیت وپرسنل خطوط تولید و  دیگر واحدهاي پشتیبانی و همچنین 

حمایت هاي  همه جانبه مدیریت عالی سازمان عنوان نمود.

ذوب آهن اصفهان واحد تولیدي نمونه کشوري شد  
همچنین به مناسبت روز جهانی استانداردآیین تجلیل از واحدهاي نمونه 
تولیدي در دو بخش کشــوري و اســتانی با حضور مهندس نیره 
پیروز بخت رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران ،  مهندس 
فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمی  ، 
دکتر زرگر پور استاندار اصفهان ،  عبدالوهاب سهل آبادي 
رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاوري استان و نائب 
رییس اتاق ایران ،  مهندس احمدیه رییس ســازمان صنعت ،  
معدن و تجارت اســتان اصفهان و تنی چند از دیگر مسئولین و 
همچنین مدیران کیفیت ســازمان ها 26 مهرماه در سالن نگین 

نقش جهان برگزار شد . 
در آیین مذکور مهندس احمد صادقی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
لوح تقدیر تولید کننده نمونه کشوري را از دست رییس سازمان ملی 

استاندارد ایران دریافت نمود. 
مهندس نیره پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این 
آیین گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه نمود و گفت : در گذشته ، 

استاندارد تنها به حوزه کاال محدود بود اما هم اکنون تمامی حوزه ها را شامل 
می شود .  

وي افزود : عدم استانداردسازي فرایندها ،  موجب عدم شفافیت شده اما توسعه 
استاندارد به چابک سازي فعالیت ها و شفافیت منجر می شود که امر مهمی در 

توسعه اقتصادي و صنعتی است .
مهندس حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمی و 
ناظر مجلس در شوراي عالی استاندارد نیز با اشاره به ضرورت هماهنگی مبحث 
استاندارد براي تمام سازمان ها گفت : طبق سند چشم انداز ، ایران باید تا پایان 
سال 1404 جایگاه اول علمی ، اقتصادي و فناوري را در منطقه به دست آورد .
در این راســتا رقباي قدرتمندي داریم و براي موفقیت در این رقابت و دست 
یافتن به جایگاه برتر در منطقه ، راهی جز تولید محصوالت کیفی و توجه به 

بهره وري نداریم . 
مهندس شفیعی مدیرکل ســازمان استاندارد اســتان اصفهان ، عبدالوهاب 
سهل آبادي رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ،  معادن و کشاورزي استان و دکتر 

زرگرپور استاندار اصفهان از دیگر سخنرانان این آیین بودند .  

استفاده از آخرین اســتانداردهاى آزمون در سطح ملى
 و بین المللى در ذوب آهن اصفهان

مهندس علیرضا خزاعی مدیر آزمایشگاه مرکزي ذوب آهن اصفهان در گفتگو 
با خبرنگار ما در خصوص این موفقیت ذوب آهن اصفهان گفت : انجام آزمون ، 
یکى از ابزارهاى کنترل کیفیت به منظور حصول اطمینان از انطباق محصول 
تولیدى با استانداردهاى ملى و  بین المللى  مى باشــد .در این راستا مدیریت 
آزمایشگاه مرکزى با دارا بودن افتخاراتى نظیر همکارى با سازمان ملى استاندارد 
بعنوان آزمایشگاه همکار ( آکرودیته) طى سالیان متمادى وهمچنین استقرار 
استاندارد ISO/IEC 17025  و دریافت گواهینامه از مرکز ملى تائید صالحیت 
ایران (NACI)  از سال 91 و تمدید و افزایش دامنه آزمونها از سال 1394 ، کسب 
عنوان آزمایشگاه نمونه کشورى در سال  1392 از ســازمان ملی استاندارد ، 
موفقیت هاى پیاپى در آزمونهاى کفایت تخصصى (Proficiency test) در 
سطح ملى و بین المللى و همچنین مقایسات بین آزمایشگاهى و ... ، بهره گیرى 
از تجهیزات و دســتگاههاى مدرن در کنار دانش فنى و تجربه باالى پرسنل  
کنترل کیفیت و آزمون مواد اولیه در بدو ورود  به شرکت وآزمون موادمصرفی 
خط تولید ، محصوالت میانی و نهایی تولیدي ذوب آهن اصفهان را برعهده دارد .
وي اظهار داشت : استفاده از آخرین استانداردهاى آزمون در سطح ملى و بین 
المللى ، بکارگیرى اصول تضمین کیفیت و حصول اطمینان از صحت مستمر 
دستگاههاى اندازه گیرى ، مشارکت در تدوین استانداردهاى ملى ، بهره گیرى 
از آموزشهاى تخصصى و همکارى پرسنل متخصص و مجرب ، سبب گردیده 
تا این مدیریت همواره در ارزیابى هاى ملى و بین المللى بخصوص در صدور 
گواهینامه هاي مختلف ، مورد وثوق ، پذیرش وتأیید مشتریان داخلى و خارجى 

قرار گیرد . 

در مراسم تقدیر از واحد هاى نمونه کشورى استاندارد با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

ذوب آهن اصفهان تندیس استاندارد  دریافت کردذوب آهن اصفهان تندیس استاندارد  دریافت کرد

حمایت هاي  همه جانبه مدیریت

ذوب آهن اصفهان واح
همچهمچنین بین بهه مناسبت روز جها
يیديدر ددر دو بخش کش لتول
پیروز بخت رییس
فوالدگر نماینده
زرگر پور اس دکتر
رییساتاق بازرگا
رییس اتاق ایران ،  م

معدن و تجارت اســتان
همچنین مدیران کیفیت

نقش جهان برگزار شد . 
درآیین مذکور مهندس اح
لوحتقدیر تولید کننده نمون
استاندارد ایران دریافت نمود
مهندس نیره پیروز بخت ری
آیین گزارشی از عملکرد این
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رئیس شوراى فرهنگى نهاد ریاست جمهورى گفت: روحیه 
استبدادى که در رفتار «دونالدترامپ» وجود دارد انسان را یاد 
آیاتى از قرآن مى اندازد که دربــاره ویژگى هاى «فرعون» 

سخن مى گوید.
حجت االسالم والمسلمین ســیدرضا اکرمى در واکنش به 
اظهارات ضدایرانى رئیس جمهور آمریکا، گفت: این اظهارات 
براى ما تازگى نداشت و رفتارهاى غیرانسانى و تبعیض آمیز 
40 سال اخیر دولت هاى آمریکا علیه مردم ایران را به خوبى 
آشکار کرد. وى افزود: خودکامگى و روحیه استبدادى که در 
رفتار ترامپ وجود دارد، انسان را به یاد آیاتى از قرآن مى اندازد 
که درباره ویژگى هاى فرعون ســخن مى گوید. ترامپ در 

صحبت هایش همواره تأکید مى کنــد که تمام دنیا باید بله 
قربانگوى آمریکا باشــد، در غیر اینصورت با تحریم هاى 
دولت آمریکا روبه رو خواهد شــد.رئیس شوراى فرهنگى 
نهاد ریاست جمهورى با بیان اینکه یکى از آرمان ها و دالیل 
انقالب اسالمى مبارزه با این روحیه دولت آمریکا بوده است، 
تصریح کرد: امروز وظیفه ما در برابر رفتارهاى غیردیپلماتیک 
و مستبدانه رئیس جمهور آمریکا این است که از ظرفیت هاى 
داخلى کشور در پیشبرد اهداف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى 
و سیاســى بهره ببریم که براى این منظور گفتمان اقتصاد 
مقاومتى، اقدام و عمل که از سوى مقام معظم رهبرى مطرح 

شده، مى تواند بهترین الگو براى ملت و مسئوالن باشد.

اخیراً حسن روحانى، رئیس جمهور پس از یک دوره غیبت 
طوالنى از ســال 88 تاکنون، در یکى از  جلسات مجمع 
روحانیون مبارز حضور یافت کــه واکنش هاى متعددى 

به دنبال داشت. 
حجت االسالم والمسلمین محمدتقى رهبر، عضو جامعه 
روحانیت مبارز و امام جمعــه موقت اصفهان در گفتگو با 
انتخاب درباره محتواى موضوعات مطرح شده  در این جلسه 
گفت: اعضاى  جامعه روحانیت از قبل پاره اى تذکرات و 
نصایح نسبت به برخى مواضع و صحبت هاى آقاى روحانى 
پیرامون موضوعات مختلفى  از جمله مســائل فرهنگى، 

اشتغال و ... داشتند که قرار بود در این جلسه مطرح کنند. 

او در پاســخ به این ســئوال که این تذکــرات و نصایح 
پیرامون کدام مواضع رئیس جمهور بوده گفت: در مواضع 
آقاى روحانــى در  زمان انتخابــات، موضوعاتى مطرح و 
چالش هایى دیده مى شد که دلچسب نبود البته خوشبختانه 
پس از انتخابات، آقاى روحانى برخى مواضع خود را اصالح 

کردند و دیدیم که با سپاه هم  بیشتر دمساز شدند. 
این عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سئوال دیگرى 
مبنى بر اینکه آیا قرار است از این پس روحانى در جلسات 
جامعه  روحانیت شــرکت کند یا خیر، گفت: عدم حضور 
روحانى در جلسات، به دلیل مشغله ایشان بوده نه اینکه به 

جامعه روحانیت  پشت کرده باشد.

«ترامپ» 
مثل «فرعون» است

روحانى به جامعه روحانیت 
 پشت نکرده است

درخواست روزنامه جوان
روزنامه جوان نوشت: مى توان با     عصر ایران |
صراحت این فرضیه را مطرح کرد که برخى از اکانت هاى 
شــبکه هاى اجتماعى در حــال ایفــاى نقش برخى 
روزنامه هاى دهه 70 بدون برانگیختن حســایت هاى 
قبلى هستند، منتها این بار این مطالب با بیننده اى چند 
ده میلیون نفرى و بدون هیچگونه امکان نظارتى خاص 
انجام مى پذیرد. شــاید زمان آن رسیده است دولت و به 
خصوص شــورایعالی فضاي مجازي براي این مسئله 
راهکاري اساســی بدون محروم کردن جامعه از فواید 

چنین شبکه هایی پیدا کنند.

تحریم کنندگان 
به خودشان نگاه کنند 

  انتخاب | رئیس جمهــور ترکیه در پاســخ به 
سئوالى درباره استراتژى جدید «دونالد ترامپ»، رئیس 
جمهور آمریکا علیه ایران و وضع تحریم هاى بیشــتر، 
تأکید کرد موضع ترکیــه در قبال تهران تغییرى نکرده 
است: هم اکنون رژیم صهیونیستى از تحریم هاى آمریکا 
علیه ایران حمایت مى کند امــا موضع دیگر دولت ها را 
نمى دانیم. «رجب طیب اردوغان» با حمایت تلویحى از 
ایران در برابر تحریم هاى آمریکا، افزود: آنهایى که علیه 
ایران تحریم وضع مى کند باید به خودشــان (و فناورى 
اتمى اى که دارند) نگاه کنند. مشکالت را باید با حسن 

نیت و دیپلماسى حل کرد.

برخى خود را
 به نفهمى مى زنند 

  انتخاب | نماینده سابق مجلس شوراى اسالمى 
با تأکید بر اینکه «شــهداى مدافع حرم مظهر بصیرت 
هستند» گفت: مدافعان حرم از ارزش هاى الهى و انسانى 
دفاع مى کنند. غالمعلى حدادعادل با بیان اینکه برخى 
کوتاه نظر هستند و خود را به نفهمى مى زنند که مى گویند 
چرا مدافعان حرم باید به سوریه بروند و کشته شوند؟ تأکید 
کرد: این افراد فکر مى کنند مدافعان حرم مى روند از یک 
دیوار یا یک ســاختمان دفاع کنند، هر چند مسلماً حرم 
حضرت زینب(س) نماد یک ارزش معنوى باالست و دفاع 
از سنگ و چوب آن واجب است اما مدافعان حرم از آرمان 
کربال و ظلم ستیزى سیدالشهدا(ع)، مرزهاى شرف، عزت 
و استقالل مسلمانان دفاع مى کنند و چیزى را مى بینند که 

کوتاه نظران نمى بینند.

شتاب در توسعه موشکى 
  تسنیم| ســپاه در بیانیه اى اعالم کرد: نفوذ 
منطقه اى و اقتدار و توســعه  توان موشــکى جمهورى 
اسالمى که در شرایط تحریم کامل رقم خورده است با 

شتاب بیشتر، بدون وقفه ارتقا و تداوم خواهد یافت.

درخواست بمباران ایران
   عصر ایران | «جان کــرى»، وزیــر خارجه 
پیشین ایاالت متحده آمریکا گفت که در سال هایى که 
احتمال دستیابى ایران به سالح هسته اى افزایش یافته 
بود، «باراك اوباما» از سوى رهبران دستکم سه کشور 
(«حسنى مبارك» رئیس جمهورى مصر در سال 2011 
میالدى، «ملک عبدا...» پادشــاه عربستان سعودى و 
«بنیامین نتانیاهو» در سال 2013 میالدى) پیام هایى را 
مبنى بر بمباران ایران دریافت کرد؛ رئیس جمهور پیشین 
آمریکا حتى تقاضاهاى شخصى دریافت کرده بود که بر 
بمباران ایران اصرار داشتند اما اوباما در مقابل، مذاکرات 

براى توافق هسته اى سال 2015 میالدى را آغاز کرد.

سکته روحانى و هاشمى طبا!
سیدمصطفى هاشمى طبا در پاسخ    انتخاب |
به اینکه چرا اعالم کرد به آقاى روحانى رأى مى دهد 
اما از رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى انصراف 
نداد، اظهار داشت: بحث من آن اواخر این بود که در 
حالى که آقاى جهانگیرى به طــور طبیعى انصراف
 مى دادند، آقاى روحانى مى ماند و یکى دو نفر دیگر. 
من گفتم هیچ چیز نیست که بتوانیم آن را پیش بینى 
کنیم. 48 ساعت به انتخابات مانده بود و گفتم شاید 
آقاى روحانى به دلیلى نتواند در میدان باشــد، مثًال 

سکته کند، بنابراین گفتم من بمانم.

توئیتر

...ادامه از صفحه اول
و اینکه برداشــت برخى این بود که شــورا خواستار توقف 
تغییرات مدیریتى و انتصابات جدید در شهردارى اصفهان 
است که به  هیچ  وجه منظور این نامه چنین نیست. در این 
نامه، نمایندگان امضا کننده از شهردار خواسته اند نسبت به 
تغییر چارت سازمانى شهردارى و سازمان هاى تابعه تا تعیین 
تکلیف نهایى و رفع شبهات و انتقادهاى حقوقى میان ساختار 
فعلى و چارت ابالغى وزارت کشور، کماکان به ساختار موجود 
پایبند باشد. همچنین شــهردار اختیار دارد متناسب با نیاز 

موجود، تغییرات مدیریتى الزم را ادامه دهد.»
این اعالم موضع ثانویه اگر چه کمى دیر منتشــر شد ولى 
آب سرد ریخته شده بر شــبهات ایجاد شده در پایان هفته 
گذشته بود. به خصوص آنکه بعد از طى شدن تمام مراحل 
قانونى انتخاب و استقرار شهردار، در حال حاضر، بسیارى 
چشم انتظار تغییرات مدیریتى در بدنه شهردارى اصفهان

 هستند.
به هر حال انتخاب تیم همراه در بدنه شهردارى، به عنوان 
اولین اقدام عملیاتى «قدرت ا... نوروزى» به شمار مى رود 
و مدتى است که بازار گمانه زنى در این زمینه گرم بوده و اما 
و اگرهایى هم در محافل مختلف مطرح مى شود که اغلب 
به نوع کنش شــورا با نفرات مورد نظر شهردار اصفهان بر 

مى گردد.
در گذشــته رســم نانوشــته بر این داللت داشــت که
 مناصب مدیریتى بر اســاس نظر جمعى اعضاى شــورا، 
تعیین تکلیف شــده و افــرادى به عنوان مدیران ارشــد 
انتخاب مى شدند که از حمایت اکثریت نسبى در پارلمان 
شــهر برخوردار باشــند. اما ظاهراً در زمان حاضر اختیار 
شــهردار اصفهان در انتخاب گروه همراه خود بیشتر شده 
و وى مى تواند در این زمینه از اســتقالل عمل بیشــترى

 برخوردار باشد.
هــر دو روش در عمل مواهــب و معایبى با خــود دارند. 
در گذشــته و با اتخاذ شــیوه اول، مدیران منتخب گاه از 
سوى اعضاى شورا معرفى شــده و بعد از انتصاب، بیشتر 
خود را مدیون آنان دانســته و چندان تحت امر مســتقیم 
شخص شهردار نبودند. چه بسا شــخص اول شهردارى 

نیز گاه مجبور مى شــد حکم انتصاب براى افرادى صادر 
کند که بــدون کوچک ترین آشــنایى اولیــه همراهش

 مى شدند و مطلقاً نسبت به توانمندى و درایت آنان اعتقاد 
و اعتمادى نداشت. در مسیر انجام امور نیز به جهت میزان 
نفوذ حامیان شورانشــین در ساختار شــهردارى، تضاد و 
تقابل هایى بین ارکان مختلف به وجود مى آمد که تحقق 
مناســب بســیارى از امور را با چالش مواجه مــى کرد. از 
سوى دیگر در این رویه، نظارت شوراى شهر نیز بر ارکان 
شــهردارى دچار اختالل مى شد. چه بســا برخى از اعضا 
به خود اجازه انتقــاد از عملکرد ضعیف برخــى مدیران را 

نمى دادند. چراکه طرح کوچک ترین انتقاد کافى بود تا در 
هفته بعد، مدیرى که منتسب به عضو منتقد بود تحت باران 
انتقاد قرار گرفته و نتیجه آن شــد که در عمل، بسیارى از 
افراد ضعیف در مصدرنشــینى خود در عافیت کامل به سر 

مى بردند. 
اما روش دوم نیز معایبــى با خود به همراه دارد. چه بســا 
با اقدام مســتقل شــهردار اصفهان در تعیین نفرات براى

 مســئولیت هاى مختلف مدیریتى، وى به طور ناخواسته 
از موهبت مشورت نمایندگان مردم محروم شده و امکان 
تحقق شــعارها و برنامه هایى که اعضاى شــورا در زمان 

انتخابات به مردم اعالم کرده اند، فراهم نشده و عدم تبیین 
نظرات مردمى در نوع رویکرد شهردارى، شکست سنگینى 

را به پارلمان نشینان نو رسیده تحمیل مى کند.
در چنین شرایطى، شــاید اتخاذ رویکردى جدید در تعیین 
مدیران شهرى خالى از لطف نباشد. به گونه اى که هم امکان 
بهره مندى شهردار اصفهان از نظرات مشورتى اعضاى شورا 
فراهم شود و هم نظارت آنان بر نوع کنش و عملکرد مدیران 

آتى با اختالل مواجه نباشد.
قاعدتاً تحقق چنین رویه اى بهینه سازى رویکرد مدیریتى 
در شــهر را به همراه خواهد داشــت و طى آن، هم اعتقاد 

قابل تحسین اعضاى شــوراى پنجم در اعالم استقالل 
شهردار اصفهان در تعیین نفرات تیم همراه به منصه ظهور 
مى رسد و هم اینکه جایگاه نظارتى پارلمان شهر مورد تکریم

 قرار خواهد گرفت. 
عالوه بر ایــن در اتخاذ چنین رویکردى، شــوراى پنجم 
در همین ابتــداى کار متهم به دخالــت در امور مدیریتى 
نشــده و احترام فردى که به عنوان سکاندار شهر انتخاب 
کرده اند محفوظ مى ماند و از سوى دیگر شهردار اصفهان 
نیز از نظرات جمعى بر آمده از اجماع افکار عمومى برخوردار 
بوده و از 13 ناظر ویژه در مســیر موفقیــت خود بهره مند 

خواهد شد.  

ســفیر ایران در لندن از دستورالعمل صادرشده از سوى 
وزارت خارجه انگلســتان به مقامات رسمى آن کشور 
در خصوص به کارگیرى نام صحیــح «خلیج فارس» 

خبر داد.
بعیدى نژاد در یادداشــتى در صفحه تلگرام خود آورده 
اســت: آقاى  مجید تفرشــى که از محققین برجسته 
اسناد تاریخ ایران به ویژه اسناد محرمانه اى که از آرشیو

 محرمانه وزارت خارجه انگلســتان خــارج مى گردند 
هستند، اخیراً به سند محرمانه اى که حاوى دستورالعمل 
وزارت خارجه انگلستان به مقامات رسمى آن کشور در 
خصوص به کارگیرى نام صحیح «خلیج فارس»است 
اشــاره کرده اند که در تاریخ هشــتم مى 1978/  18 

اردیبهشت 1357 صادر شده است.
این ســند دو صفحه اى در خصوص بــه کارگیرى نام 
صحیح خلیج فارس اســت و طى آن دستورالعمل الزم 
به مقامات این کشــور در خصوص بــه کارگیرى نام 
صحیح این قلمرو آبى با در نظر گرفتن شرایط سیاسى 

روابط این کشــور با کشــورهاى عربــى از یکطرف و 
حساســیت جدى مردم ایران، صادر شــده است که به 
نظر مى رسد که امروز هم بر همان سیاق عمل مى شود.

محتــواى ایــن ســند دلیــل دیگــرى بــر اثبات 
درســتى و اصالــت تاریخــى نــام خلیــج فــارس

 است.
محورهاى اصلى این سند بدین شرح است:

الف-نــام انگلیســى صحیــح ایــن قلمــرو آبى، 
«خلیج فارس» است.

ب- به کار بردن هر عنــوان دیگرى، توهین جدى به 
ایرانیان است و نشان داده که به قراردادها و مذاکرات با 
ایران لطمه  زده است. دولت هاى عرب نهایتًا مى توانند 
کلمه «خلیج» را بپذیرند (گر چــه ترجیح مى دهند از 

عبارت «خلیج عربى» استفاده کنند). 
ج-مى توان در استفاده هاى روزمره، از کلمه «خلیج» 
بدون پسوند استفاده کرد. ولى در مکاتبات با طرف هاى 
ایرانى اگر نیاز به رفع ابهام باشــد، یا حذف پسوند خلیج 
به ســوء تفاهم جدى در خصوص موضع بریتانیا منجر 
شود، مى توان از نام کامل «خلیج فارس»استفاده کرد. 
در این شــرایط، مى توان در متن یک بار از نام «خلیج 
فارس» و براى کاربردهاى بعدى از «خلیج» اســتفاده

 کرد.
د- «هرگز» نباید از عبارت «خلیج ع.رب.ى» استفاده 

شود.

در انتظار بهینه سازى مدیریت شهرى

در گذشته رسم 
نانوشته بر این داللت 

داشت که
 مناصب مدیریتى بر 

اساس نظر جمعى اعضاى 
شورا، تعیین تکلیف 

شده و افرادى به عنوان 
مدیران ارشد انتخاب 

مى شدند که از حمایت 
اکثریت نسبى در پارلمان 

شهر برخوردار باشند. 
اما ظاهرًا در زمان حاضر 
اختیار شهردار اصفهان 
در انتخاب گروه همراه 
خود بیشتر شده و وى 
مى تواند در این زمینه 

از استقالل عمل بیشترى 
برخوردار باشد

دستورالعمل جالب وزارت خارجه انگلستان درباره نگارش واژه «خلیج فارس»
خلیج « ع.ر.ب.ى»؛ هرگز

روزنامه «البناء» نوشت: دعوت از امیر دریادار سیارى براى 
شرکت در کنفرانس  قدرت هاى دریایى مدیترانه در ایتالیا، 
یک تحول  ژئوپولتیک ویژه براى جایگاه ایران در نقشه 
بین  المللى است؛ چرا که حضور منحصر به فرد ایران در 
 دریاى استراتژیک مدیترانه را نشان مى دهد. این  داللت 
مهم بدین معناست که دولت هاى بزرگ جهان، ایران 
 را یک دولت مرکزى در موضــوع تأمین امنیت دریاى 

 مدیترانه به شمار مى آورند. 
این روزنامه لبنانى در ادامه نوشت: این دعوت به معناى 
آن است که از هم اکنون به بعد،  ایران عنصرى تأثیرگذار، 

حتى در مورد امنیت  اروپاست؛ این مسئله را مى توان به 
منزله سیلى به  مواضع حساب نشــده و به دور از منطق 
ترامپ تحت  عنوان «استراتژى جدید در مورد جمهورى 
اسالمى ایران»  دانســت.  در اینجا مسئله مهم آن است 
که اهمیت و دعوت از  دریادار ایرانى براى حضور در این 
نشست را درك کنیم  که یکى از محورهاى اساسى آن 
همکارى با ایران، به  عنــوان یک قدرت جهانى منطقه 

اى است. 
از مهمتریــن مباحثى که بین دریــادار ایرانى و همتاى 
 ایتالیایــى اش بررســى مى شــود، مبارزه بــا دزدان 
 دریایى و تأمین امنیت خلیج عدن اســت؛ یعنى نیروى 
 دریایى ایتالیا که از تشــکیالت دریایى وابســته به  ناتو 
مى باشــد، معترف به نقش مثبت ایران در خلیج  عدن

 است. 
طبیعتاً ایــن اقدام ایتالیا با هماهنگــى با ایاالت  متحده 
صورت گرفته اســت؛ برخالف آنچه «دونالد ترامپ» و 
 تبلیغات دروغین آمریکا در خاورمیانه، علیه  ایران و نقش 

سلبى اش در منطقه مطرح مى کنند. 

روزنامه البناء مطرح کرد؛
پیام حضور یک مقام ارشد نظامى ایران در اروپا 

نماینده اصفهان در مجلس:
استخدام دختر نماینده، مصداق پارتى بازى است

حسن کامران، نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
در گفتگو با افکار نیوز با اشاره به استخدام دختر یک نماینده 
مجلس در وزارت نفت گفت: در حال حاضر تعداد زیادى از 
ایثارگران اعم از فرزندان شهید، جانباز و آزاده در کشور هستند 
که طبق قانون ایثارگران باید رسمى شوند اما هنوز براى آنها 
اقدامى نشده است. وى افزود: در خود وزارتخانه افرادى را 
مى شناسم که تحصیالت مقطع دکترا داشته و حتى نخبه هم 
هستند اما سالیان سال است در آرزوى رسمى شدن هستند.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: چگونه دختر یک نماینده مجلس که اتفاقًا 
این نماینده از طرف مجلس عضو ســتاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادى است و گاه و بیگاه توجیهاتى دارد، در وزارت نفت 
استخدام مى شود و بیژن زنگنه، وزیر نفت دستور استخدام 

وى را صادر مى کند.
کامران افزود: استخدام دختر نماینده مجلس، مصداق پارتى 
بازى و از مصادیق منکر است و نماینده مذکور باید از عضویت 

در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى استعفا دهد.

وى افزود: سئوال این اســت که اگر پدر این دختر، نماینده 
مجلس نبود، آیا وى در وزارت نفت استخدام مى شد.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلى مجلس شوراى 
اسالمى تأکید کرد: اینجانب کار وکیل و وزیر در این استخدام 
را نکوهش مى کنم و آقایان باید به دلیل این پارتى بازى از 

مردم عذرخواهى کنند و جا را به یک حقدار برسانند.
کامران گفت: توجیه این اقدام چه از سوى وزیر و چه از سوى 
نماینده مجلس، بدتر از گناه است و این توجیهات زمینه فساد 

را بیشتر مى کند و بر بى اعتمادى مردم مى افزاید.
کامــران گفت: فضــاى مجازى دســت اینگونــه افراد 
را به موقع رو مــى کند تا زیرآبى نروند چــون زیر آب خفه
 مى شــوند و این خفه ها با توجه به اینکه این رفتارها ادامه 
دارد، به پوست کلفتى تبدیل شده و به قدرى رسیده که آقایان 

دیگر از رو نمى روند.
گفتنى است یکى از نمایندگان مجلس در سال گذشته در نامه 
اى به وزیر نفت خواستار انتقال فرزند خود از آموزش و پرورش 
به وزارت نفت شد. زنگنه دستور انتقال دائم این آقازاده را داد.

 جنجال تازه رئیس جمهور آمریکا این بار بر سر تماس 
تلفنى او با بیوه ســرباز کشته شــده آمریکایى در نیجر 
صورت گرفته است؛ تماســى که طبق گزارش ها گریه 
همســر این نظامى را در پى داشــت.ماجرا به کشته و 
زخمى شــدن چند نظامى آمریکایى برمى گردد. طبق 
گزارش ها ســه نیروى عملیات ویژه این کشور در یک 
حمله غافلگیرانه در کشــور نیجر کشته و دو نفر زخمى 
شدند. به دنبال انتقادها از عدم تماس «دونالد ترامپ» با 
خانواده هاى نظامیان کشته شده در این حمله، او ضمن 
رد این انتقادها مدعى شد که رؤساى جمهور قبلى هم با 

خانواده هاى قربانیان تماس نمى گرفتند.
اما جداى از این ادعا، صحبت هاى یک نماینده کنگره 
آمریکا درباره اظهارات ترامپ خطاب به همســر یک 
نظامى کشته شده در نیجر، جنجال هاى زیادى درست 

کرده است.
به گفته «فردریکا ویلســون» عضو دموکرات مجلس 

نمایندگان آمریکا از ایالت فلوریدا، ترامپ به همسر باردار 
«دیوید جانســون» گفته بود که شوهر تو «مى دانست 
براى چه کارى ثبت نام کــرده بود! البته خوب هر وقت 
چنین اتفاقى بیافتد(یک نظامى کشته شود) این موضوع 

دردناك است».
این اظهــارات واکنش ترامــپ را به همراه داشــت. 
رئیس جمهور آمریــکا در توییتر نوشــت: «اظهارات 
این خانم عضــو دموکرات کنگره درباره ســخنان من 
به همسر ســربازى که در عملیات کشــته شد، کامًال 
ساختگى اســت و من(براى اثبات این موضوع) مدرك

 دارم.»
اظهارنظر توییترى ترامپ سبب واکنش این نماینده 74 
ساله کنگره آمریکا شد و وى رئیس جمهور کشورش را 
«فردى بیمار» خوانده اســت. ویلسون به CNN گفت: 
«این مرد(ترامپ) بیمار و ســنگدل است و هیچ رحم و 
دلسوزى براى هیچکســى ندارد. تو داشتى با یک بیوه 

سوگوار که شش ماه باردار بود، حرف مى زدى.» عضو 
مجلس نمایندگان آمریکا همچنین تأکید کرد که او در 
زمان تماس تلفنى ترامپ با همســر این نظامى کشته 

شده، در کنار وى حضور داشت.
وى افزود: «وقتى او(بیوه سرباز کشته شده آمریکایى) 
گوشــى تلفن را گذاشــت، به من نگاه کرد و گفت که 

او(ترامپ) حتى نام شوهرم را هم نمى دانست.»

ترامِپ اشک درآور!
عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا: این مرد بیمار و سنگدل است
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رمزگشایى از ماجراى یک پدر و دختر

رئیس اتحادیه نانوایان تهران در مورد علت میزان زیاد 
نمک در نان اظهار داشت: متأسفانه کیفیت آردهاى تولید 
داخل کشور بسیار پایین است. حتى در فصل تابستان در 
برخى استان ها گلوتن آرد به 19 یا 20 مى رسد درحالى 
که طبق اســتانداردها، نباید گلوتن آرد از 26 پایین تر 
باشد. لذا نانوا مجبور مى شود از نمک اضافه استفاده کند 

تا بتواند خمیرى با کیفیت داشته باشد.
قاسم زراعتکار گفت: بد نیســت معلوم شود آیا نول آرد 
جداسازى مى شود یا به آن آنزیم آرد اضافه مى کنند تا 
گلوتن آرد را باال ببرند. این موضوع خطرناك تر است یا 

نمک موجود در خمیر.

وى در خصــوص نظــارت ضعیــف بــر کیفیــت 
آرد کارخانه ها، اظهار داشــت: در برخــى اوقات از آرد 
دولتى، نول آرد را جدا مى کنند و آن را به قیمت دو برابر
 مى فروشــند کــه متأســفانه کســى هــم نظارت 
نمى کنــد. ایــن در حالى اســت که با وجــود حضور 
مأموریــن وزارت بهداشــت در کارخانــه هــا به این 
مســئله رســیدگى نمى شــود. حتمًا باید یک نظارت 
کامل در رابطه با گندم، آرد و آب وجود داشــته باشــد. 
چون کــه این یک زنجیــره به هم متصل اســت، که 
اگر نظارت درســت نباشــد، در پایان دنبال مقصر باید 

باشیم. 

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با تقدیر از یک 
دستور مهم دادستان کل کشور و دادستان  تهران گفت: 
ســاالنه 50 تا 60 هزار نفر به دلیل ابتال به سرطان مى 

میرند.
محمد رضا مسجدى اظهار داشت: ساالنه 50 تا 60 هزار 
نفر در کشور بر اثر ابتال به سرطان جان خود را از دست 
مى دهند که از عوامل اصلى بروز آن استعمال سیگار و 
قلیان اســت. وى افزود: در حال حاضر نزدیک به 300 
هزار بیمار مبتال به سرطان در کشور وجود دارند و سالیانه 

90 هزار بیمار دیگر نیز به این تعداد اضافه مى شود.
مســجدى تصریح کــرد: هزینه داروى ایــن بیماران 

سالیانه بیش از دو هزار میلیارد تومان و هزینه هاى کلى 
درمان آنها هفت هزار میلیارد تومان است و اگر راه حل 
جدى براى کنتــرل و مبارزه با اســتعمال مواد دخانى 
پیدا نشــود، این آمار و ارقام به مرحلــه بحرانى خواهد 

رسید.
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با اظهار تأسف 
از شکســته شــدن قبح قلیان و حضور این محصول 
آسیب رسان در میان خانواده ها،  گفت: دستور دادستان 
کل کشــور و دادســتان هاى تهــران، قــم و کرج در 
رابطه با ممنوعیــت عرضه قلیان، ارزنده و ســتودنى 

است. 

 دودى که ساالنه 
جان 60 هزار ایرانى را مى گیرد

چرا نانواها مجبورند 
از نمک استفاده کنند؟

دیوارچینى  بدون هماهنگى 
معاون میراث فرهنگى سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى گفت: دیوارچینى در اطراف مجلس 
بدون هماهنگى با سازمان میراث بوده و ما اطالعى از این 

موضوع نداشتیم.
محمدحسن طالبیان گفت: بعد از حادثه تروریستى که در 
مجلس شوراى اسالمى رخ داد، حساسیت ها در رابطه با 
ساختمان مجلس افزایش یافته است. وى افزود: تصمیم 
گیرى شـده که براى افزایش امنیت ساختمان مجلس، 
تغییر و تحوالتى در اطراف ساختمان ایجاد شود، اما این 
تغییرات به سازمان میراث و شهردارى اطالع داده نشده 
است. طالبیان خاطرنشان کرد: در بسیارى از مراکز مهم 
جهانى نیز کار تأمیـن امنیت انجام مى شـود، اما اینطور 

نیست که به یکباره اقدام به دیوارچینى کنند.

تجهیزات شهداى پالسکو
 موزه مى شود

سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى در رابطه بـا آخرین 
وضعیت تجهیزات باقیمانده از آتش نشـان هاى شهید 

حادثه پالسکو توضیحاتى را ارائه کرد. 
جالل ملکى گفت: تجهیزات باقیمانده از 16 آتش نشان 
شهید حادثه پالسکو جمع آورى و اکنون این تجهیزات 
در ویترین هاى کوچک جاسازى شـده اند. وى تصریح 
کرد: مقرر شده تجهیزات باقیمانده به همان صورت که از 
زیر آوار خارج شده اند نگهدارى شوند و حتى خاك روى 

وسایل نیز پاك نشود.

خبر خوش 
براى دانشجویان دختر 

رئیس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد اسالمى در اقصى 
نقاط کشور 400 واحد آموزشى دارد و یکى از مشکالتى 
که گزارش مى شود، این است که دانشگاه آزاد اسالمى 
فرهنگ منطقه را تغییر داده و باید این مشـکالت را نیز 
حل کرد. فرهـاد رهبر دربـاره رفع مشـکالت فرهنگى 
گفت: یکى از سیاسـت هایى که دانشگاه در نظر گرفته، 
بومى گزینى اسـت و هر دانشـجوى دخترى درخواست 
بازگشـت به شـهر خود را داشـته باشـد، بـا آن موافقت 

مى شود.

چک هاى میلیونى 
به صاحبش بازگشت

2 نفـر از کارکنان پلیس راهور شهرسـتان آبیک قزوین 
براى انجـام فرایض دینى در یکى از مسـاجد شـهر، در 
وضوخانه مسجد کیف پول حامل چند  چک را پیدا کردند. 
با دسـتور فرمانده انتظامى شهرسـتان آبیک و پیگیرى 
بازرسى شهرستان، پس از بررسى مدارك و اسناد موجود 
در کیف پیدا شده، صاحب آن شناسایى و به ستاد انتظامى 
شهرستان دعوت شد.  پس از بررسى صحت مشخصات 
اعالم شده از سوى مالک که از شهروندان این شهرستان 
بود، کیف پیدا شـده حاوى چند فقره چک به مبلغ شش 

میلیارد و 760 میلیون ریال به وى تحویل داده شد.

بیکارترین استان ها 
طبـق گـزارش جدید مرکـز آمـار ایـران، اسـتان هاى 
چهارمحال و بختیارى، کرمانشاه و خوزستان در تابستان 
سال 96 باالترین نرخ بیکارى را به میزان 18/3 درصد،  
18 درصد و 14/9 درصد داشته اند. استان هاى گیالن با 
9/2 درصد، مرکزى با 8/2درصد  و سمنان  با 7/1 درصد 

هم کمترین نرخ بیکارى را دارند.

ادامه انتقادها به حذف تصویر 
دریاچه ارومیه

نادر قاضى پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشـاره 
به حذف تصویـر و نـام دریاچـه ارومیه از یکـى از کتب 
درسى، گفت: حذف تصویر دریاچه ارومیه از نقشه یکى 
از کتاب هاى درسى در پایه  ابتدایى بدسلیقگى است. وى 
افزود: وضعیت نابسـامان دریاچه ارومیه بر روحیه مردم 
این منطقه اثر منفى داشـته و حذف تصویـر آن از کتب 
درسـى نیز باعث ناراحتى مضاعف مردم ارومیه و سـایر 

هموطنان شده است.  

چرك نویس چندى است بحث فعالیت یک شرکت روسى در زمینه 
تاکسى هاى اینترنتى در ایران بر سر زبان ها افتاده است. 
پیش از این خبرنگاران در این زمینه ســئوالى از وزیر 
جوان ارتباطات و فناورى اطالعات پرسیده بودند که وى 
ضمن ابراز بى اطالعى در این زمینه گفته بود: «من هم 
مثل شما این بحث را در اخبار خوانده ام و اطالع ندارم که 
فعالیت هاى این سرویس فقط در زمینه تاکسى است و 
بناست تنها از ظرفیت بازار داخلى در این زمینه استفاده 
کند و یا یک ماژول از پروژه بزرگى است که ما احتیاج به 

سرمایه گذارى در این زمینه داشتیم.»
از طرف دیگر سخنگوى تاکسى اینترنتى «ماکسیم» 
روسیه از قطعى شدن افتتاح دفتر این شرکت در ایران 
خبر داد و گفت: «ما دفترمــان را اوایل نوامبر(آبان ماه) 
در تهران راه اندازى خواهیم کرد. مــا از فناورى هاى 
پیشرفته IT برخورداریم به طورى که مى توانیم از پس 
رقابت با تمام شرکت هاى جهانى و شرکت هاى فعال در 
ایران برآییم. مردم ایران مى توانند از گوشى تلفن همراه 
و یا سایت اینترنتى ما که به ".IR" ختم مى شود تاکسى 
سفارش بدهند و این کار از طریق رایانه هاى خانگى هم 

امکانپذیر است.»
سخنگوى شــرکت ماکســیم در حالى از قطعى شدن 
حضورشان در ایران سخن مى گوید که اتحادیه کسب 
و کارهاى اینترنتى ادعا مى کند این شرکت هیچ اقدامى 

براى اخذ مجوز از این اتحادیه انجام نداده است.
اما «امیرپاشا» مدیر بازاریابى تاکسى اینترنتى «تپسى» 
معتقد است هیچ شرکتى نه ایرانى و نه خارجى توانایى 
ورود به این بازار و رقابت با دو شرکت بزرگ فعال در این 
زمینه را ندارد. وى در این زمینه گفت: «شرکت هاى بین 
المللى در سال گذشته براى ورود به بازار ایران مطالعاتى 
داشتند که این ورود را به صالح نداستند، چراکه ما بسیار 
در این زمینه رشد کرده بودیم و براى آنها هزینه بر بود 

که بخواهند وارد این رقابت در ایران بشوند.»
پاشا افزود: «ورود این شرکت روسى عجیب است، آن 
هم در شرایط فعلى و با این فاصله زمانى از ما. باید دید 
آنها در این زمینه چگونه مى خواهند عمل کنند. باالخره 
هرچه رقابت باالتر باشد برنده اصلى مردم هستند. البته 
ما به چشم یک رقیب به آنها نگاه نمى کنیم بخاطر اینکه 
فاصله شان با ما زیاد است بعید است بتوانند تغییرى در 

بازار ایجاد کنند.» 
سخنگوى شرکت تاکسى اینترنتى روسى ماکسیم، اما 
تمام این صحبت ها را رد کرده و مى گوید: «شــرکت 
تاکسى اینترنتى ماکسیم مجوز فعالیت را از مقامات ایران 
نه فقط در تهران بلکه در شــهرهاى دیگر هم دریافت 

کرده اســت و گواهى را هم به زودى خواهد گرفت. در 
حال حاضر نرم افزارهاى ما در حال تطبیق با شــرایط 
مردم ایران است. به عنوان مثال مردم مى توانند با کارت 

بانکى هزینه تاکسى را بپردازند.» 
در خبر ها آمده اســت که این شــرکت با وزیر ســابق 

ارتباطات براى ورودش به ایران توافق کرده اســت که 
واعظى با یک لبخند به ســئوال یــک خبرنگار در این 
زمینه پاسخ داد. وزیر فعلى ارتباطات و فناورى اطالعات 
در این خصوص اعتقاد دارد که  باید از ســرمایه گذارى 

داخلى استفاده کرد.

چشم روسیه به تاکسى سوارى اینترنتى در ایران

رقیب اسنپ و تپسى
 «با قدرت» وارد مى شـود!

بانوى 81 ساله جانباز ساکن شیراز که در رقابت هاى دو و میدانى سالمندان در چین یک 
مدال طال و یک نقره کســب کرد، گفت: «براى تأمین هزینه شرکت در مسابقات بین 

المللى چین که شگفتى جهانیان را به دنبال داشت، وام گرفتم.»
فاطمه حشــمتى افزود: «هیئت ورزش هاى همگانى شیراز تاکنون هیچ کمکى به من 
نکرده است، تنها از سوى دانشگاه علوم پزشکى شیراز 20 میلیون ریال براى سفر به چین 
پرداخت شد که از آنها سپاسگزارم و بقیه هزینه سفرم را از وامى که گرفته بودم پرداخت 

کردم.» 
این بانوى ورزشکار آبادانى بیان داشــت: «شرکت در مسابقات چین در سن 81 سالگى 
شگفتى شرکت کنندگان را به دنبال داشت اما توانستم در ماده 5 کیلومتر پیاده روى و یک 
کیلومتر دو و میدانى مدال طال و نقره کسب کنم ضمن اینکه بیشتر شرکت کنندگان در 

این مسابقات در رده هاى سنى 30 تا 50  سال بودند.» 
حشمتى اضافه کرد: «واکنش و رفتار شــرکت کنندگان و تماشاگران در این مسابقات 
بسیار جالب بود و از اینکه با این سن و سال و حجاب اسالمى شرکت کرده بودم تعجب 

مى کردند و با من عکس یادگارى گرفتند.» 
رقابت هاى دو و میدانى سالمندان در شــهر «راگوآ» چین از دوم تا ششم مهرماه 96 با 

حضور دو هزار و 500 ورزشکار از 20 کشور برگزار شد و تیم ایران مقام هفتم را کسب کرد. 
این بانوى ورزشکار ادامه داد: «با اینکه در سرم ترکش وجود دارد اما دست از تالش بر 
نداشتم. ورزش را از سن شش سالگى در آبادان آغاز کردم و در دوران جنگ تحمیلى هم 
به عنوان مددکار به رزمندگان کمک مى کردم و پس از جنگ به شیراز مهاجرت کردیم.» 
حشمتى ادامه داد: «پس از مهاجرت به شیراز هم ورزش را ادامه دادم و در چندین مسابقه 
داخلى و خارجى شرکت کردم و صاحب چندین مقام شدم، در مسابقات مالزى هم در ماده 

10 کیلومتر پیاده روى مدال طال گرفتم.» 
این بانوى جانباز ورزشکار بیان کرد: «داراى هفت فرزند هستم، همسرم که جانباز جنگ 

تحمیلى بود، فوت کرده است اما خدا را شاکرم که مى توانم با این سن ورزش کنم.» 

چند روز قبل چند عکــس از نماى مختلف از پدر 
و دخترى در فضاى مجازى منتشر شد که دختر 
کوچک به پدرش که پاکبان شــهردارى است، 
کمک مى کند. در توضیح عکس نوشته شده بود 
«دخترك شش ســاله اى همراه با پدر بیمارش 
که رفتگر شهردارى اســت و دیابت دارد، سر کار 
آمده و براى کمک به او زباله ها را جمع مى کند». 
عکس و توضیحــش خیلــى زود در فضاهاى 
مختلف مجازى دست به دست شــد و خیلى ها 
مى خواستند بدانند آقاى داخل عکس چه داستانى

 دارد.
نام این مــرد «محمد عادلى» اســت و در یکى 
از روســتاهاى نزدیک شــهر دهدشــت استان 
کهگیلویه و بویراحمد زندگى مى کند. خانه اش در 
روستاست و خودش هر روز ساعت 5و30دقیقه در 
اداره ورود مى زند و سراغ کارش مى رود. یک دختر 
شش ساله و پسرى یکساله  دارد و مى گوید هنوز 
عکسى که از خودش منتشر شده را ندیده است: 
«این چند روز آدم هاى زیــادى تماس گرفتند و 
درباره عکس از من پرســیدند، اصًال نمى دانستم 
کدام عکس را مى گویند، حتى وقتى در اداره گفتند 
کارم دارند، ترسیده بودم که اتفاقى افتاده است، اما 
از من درباره عکسى پرسیدند که اصًال نمى دانستم 
چیست. گفتند در شبکه هاى مجازى پخش شده و 
خیلى ها آن را دیده اند و براى اینکه مرا پیدا کنند، 

به اداره زنگ زده اند.»

آقاى عادلى در صحبت هایش بــه یک نگرانى 
اشــاره مى کند: «نگرانــم کــه بعضى ها فکر 
مى کنند خودم ایــن کار را انجــام داده ام، یعنى 
دســت دخترم را گرفته ام و با خــودم آورده ام و 
به او گفتــه ام که باید کار کنــى و هماهنگ هم 
کرده ام که کســى از ما عکس بگیــرد و پخش 
کند. در صورتى که اصًال اینطور نیســت و روحم 
از دوربین و کســى کــه عکــس را گرفته، خبر

 ندارد.»
محمد عادلــى ماجراى روزى کــه دخترش در 
کنارش بود را اینطور تعریــف مى کند: «آن روز 
مثل همیشــه 5و30دقیقه صبح در اداره ساعت 
زده بودم، ســاعت هشــت نه صبح همســرم 
زنگ زد و گفــت مى خواهند با ماشــین یکى از 
اهالى روستا به شــهر بیایند و به پایگاه سالمت

 بروند. وقتى رســیدند، دخترم پیــش من ماند و 
هرچه گفتم بــا مادرت بــرو، نرفــت. من هم 
مشــغول کار بودم و بــدون اینکه بــه او چیزى 
بگویم، خودش پالســتیک و پوست بیسکوئیت 
را از روى زمین برداشــت و در ســطل ریخت و 
در کنار من شــروع کرد به حرکت دادن گارى. 
من اصًال چیــزى نگفتم و خــودش همه کارها 
را انجام داد. اگر هم کســى عکــس گرفته، من 
هم قبول ندارم که بخواهم  متوجه نشــدم. اصال ً
کســى را بیــاورم کنار من باشــد، خــودم کار

 مى کنم.» 

بانوى 81 ساله آبادانى، شگفتى جهانیان را برانگیخت

 براى شرکت در رقابت هاى سالمندان 
وام گرفتم

دادرس دادگاه عمومى بهاباد  در استان یزد در پى دستگیرى 
متخلف شــکار غیر مجاز و متهمى که مرتکب نگهدارى 
نوارهاى مستهجن و مبتذل شده بود احکام جالبى صادر کرد.

این دادرس در پى دستگیرى متخلف شکار غیر مجاز، وى 
را عالوه بر تعیین مجازات هاى قانونى به نصب دو عدد بنر 
تحت عناوین خطرات زیست محیطى از بین بردن جانوران 
وحشــى حفاظت شــده و احترام به حق حیات به عنوان 
بدیهى ترین حق از حقوق حیوانات ملزم کرد که در این راستا 
یک بنر در میادین شهر و یک بنر در مجاورت محل وقوع 
جرم باید نصب شود و هر دوماه یک بار بنرها با موضوعات 

نوین جایگزین شود.
نصب بنرها به مــدت چهار ماه و با نظارت شــهردارى و 
کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست ادامه مى یابد 
و همچنین این فرد ملزم به جمع آورى روایات در خصوص 
حقوق حیوانات و تهیه مقاله اى تحت عنوان حقوق حیوانات 
در اسالم در قالب 20 صفحه محکوم شد که این مقاله باید 
به تأیید اداره محیط زیست استان برسد و گواهى آن و نمونه 

مقاله و روایات به دادگاه جهت درج در پرونده ارائه شود.
همچنین در حکم دیگرى که متهــم مرتکب نگهدارى 
نوارهاى مستهجن و مبتذل شــده بود، این فرد مکلف به 
عرضه و فروش محصوالت فرهنگى و مذهبى شده و حق 
عرضه محصولى غیر از آن ندارد و همچنین وى ملزم به 
مطالعه کتاب «حماسه حسینى» اثر استاد شهید مطهرى شد 
و در ادامه متهم مکلف به اهداى ده جلد «صحیفه سجادیه» 
و ده جلد «نهج البالغه» به مساجد شهرستان با تأیید اداره 
فرهنگ و ارشاد و اهداى وسایل کمک آموزشى تا مبلغ پنج 

میلیون ریال به مدارس محروم شده است. 

احکام جالب 
قاضى دادگسترى بهاباد

فرمانده نیــروى انتظامى در خصــوص تجهیز پلیس 
استان ها به لباس دوربین دار گفت: اگر در دوره آزمایشى 
این نوع لباس ها مورد رضایت واقع شد و به کار سرعت 
بخشید، استفاده از آن را در سایر نقاط، گسترش خواهیم 

داد. 
ســردار حســین اشــترى در خصــوص اســتفاده از 
لباس هاى دوربین دار پلیــس در تهران و تجهیز پلیس 
سایر اســتان ها به آن، گفت: یک تعداد از این لباس ها 
را به صــورت آزمایشــى در تهــران تســت خواهیم

 کرد.
فرمانــده نیروى انتظامــى تصریح کرد: اگــر در دوره 
آزمایشى، استفاده از این نوع لباس ها مورد رضایت واقع 
شد و به کار سرعت بخشید، استفاده از آن را در سایر نقاط 

کشور گسترش خواهیم داد.  
الزم به ذکر اســت که در هفتــه ناجا پلیــس تهران 
مجهز به لباس دوربین دار شــد. گفته مى شــود که با 

ایــن دوربین ها هم عملکــرد مأموران و هــم برخورد 
نامتعــارف احتمالــى مجرمــان با پلیس، مســتندى 
بــراى محاکــم قضائ ى مى شــود؛ همچنیــن امکان 
رصد آنالین توســط دوربین این لباس هــا امکانپذیر

 است.

در صورت موفقیت طرح در تهران؛

پلیس استان ها به لباس دوربین دار مجهز مى شوند
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شــکار و صید سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: شکار پرندگان مهاجر وحشى 
براى مقابله با شیوع احتمالى بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان در سراسر کشور ممنوع اعالم شد.
على تیمورى با اشاره به اســتعالم هاى صورت گرفته از 
دســتگاه ها در خصوص تنظیم دستورالعمل هاى شکار 
پرندگان وحشى در سال جارى، گفت: این اقدام با توجه 
به آغاز فصل مهاجرت پرندگان وحشى به کشور و مطابق 
برنامه ریزى هاى همه ساله ســازمان حفاظت محیط 
زیست در آغاز فصل شــکار این پرندگان صورت گرفته 
است.وى افزود: سازمان دامپزشکى ورود پرندگان مهاجر 
وحشى به کشور را تهدیدى براى شیوع ویروس بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان مــى داند که این موضوع 
مى تواند سالمت و بهداشت شــهروندان را به مخاطره 
بیندازد از این رو به ممنوعیت شکار این دسته از پرندگان 

در سراسر کشور تأکید دارد. 

شکار پرندگان
 مهاجر وحشى ممنوع شد
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ایجاد نخستین تماشاخانه 
خصوصى در شهرضا 

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
شـهرضا گفـت: مجوز نخسـتین سـالن تماشـاخانه 
خصوصى در شهرضا صادر شده و در حال تجهیز است 
و بعد از اصفهان، شهرضا نخستین شهر داراى سالن 

تماشاخانه خصوصى در استان است.
محمدعلـى جعفرى اظهار داشـت: زیرسـاخت ها در 
حاشـیه شـهر براى کار فرهنگى فراهم نشده است و 
حتى منطقه سروسـتان که حدود ده سال از ایجاد آن 
مى گذرد فاقد یک سالن اجتماعات و فرهنگسراست.

وى با بیان اینکه فعالیت هاى فرهنگى اداره ارشاد در 
دو بخش است، افزود: بخش اول اعطاى مجوز است 
که اولویت را به حاشـیه ها داده ایم و درخواسـت هاى 
وارده را براى آموزشگاه ها و مؤسسات هنرى به حاشیه 

شهر سوق داده ایم.
جعفرى همچنین افزود: بخشـى از برنامه هـا نیاز به 
اجراى زیرساخت دارد مانند برگزارى کنسرت، ُجنگ 
شادى و نمایش ها که نیاز به سالن دارد که این سالن 

در اختیار ما نیست.
وى بـا بیـان اینکـه خّیـران را هدایـت کرده ایـم که 
سـالن هاى صد نفـره در محله هاى کمتـر برخوردار 
بسـازند، گفـت: محله هاى 500دسـتگاه و شـهرك 
طالقانى به سالن اداره ارشاد دسترسى دارند اما بخش 

شمالى و غربى شهر هیچ امکاناتى ندارند.

اجراى مرحله دوم طرح انتقال 
آب اصفهان به اردستان

فرمانـدار اردسـتان از بـرآورد هزینه و فراهم شـدن 
مقدمات اجراى مرحله دوم طرح انتقال آب از اصفهان 

به اردستان خبر داد.
علیرضا غیـور افزود: شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
اصفهان این طرح آبرسانى را با اعتبار سه هزار میلیارد 
ریـال تا شهرسـتان نطنـز بـه طـول 160 کیلومتر و 
70 کیلومتـر دیگـر از نطنـز تا ایـن شهرسـتان اجرا 

خواهد کرد.
وى افزود: شـرکت آبفاى اسـتان در سـال جارى 75 
میلیارد ریال اختصاص داده و زمان اجراى کامل طرح 

پنج سال در نظر گرفته شده است.

سارق موبایل شهروندان 
اصفهانى دستگیر شد

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از دستگیرى یک 
سارق حرفه اى موبایل و کشف 15 گوشى تلفن همراه 

سرقتى خبر داد.
سرهنگ حسن یار دوستى گفت: درپى وصول شکایاتى 
مبنى بر سرقت موبایل شـهروندان در یکى از مناطق 
شهر اصفهان، رسـیدگى به موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران انتظامى این فرماندهى قرار گرفت.

وى افـزود: مأموران با تشـکیل چند گـروه عملیاتى و 
گشت هاى انتظامى موفق شدند سـارق را شناسایى و 

دستگیر کنند. 
سـرهنگ یاردوسـتى بیان داشـت: فرد دستگیرشده 
در بازجویى هاى پلیس به سـرقت 15 دستگاه گوشى 
تلفن همراه و یک دستگاه موتورسیکلت از شهروندان 

اعتراف کرد. 

بررسى راه هاى تسهیل مراودات 
بانک شهر و شهردارى اصفهان

مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره بانک شهر در دیدار 
با شهردار اصفهان راه هاى همکارى و رفع مشکالت 

موجود را بررسى کردند.
مدیرعامل بانک شهر پیرامون جلسه با شهردار اصفهان 
و نکات مطرح شده در این نشست اظهارداشت: نزدیک 
به 8 درصد سهام بانک شـهر به شهردارى و بخشى از 
پرسـنل آن اختصاص دارد.حسـین محمد پورزرندى 
گفت: نزدیک به سه سال است شهردارى اصفهان در 
حوزه هاى مختلفى چون مترو، اتوبوس هاى شهرى و 
حمل و نقل، اوراق مشارکت و... فعال شده که این موارد 
مى طلبید تا با شهردار اصفهان گفتگو داشته باشیم. وى 
با بیان اینکه شهردارى ها با مشـکالتى از لحاظ مالى 
مواجه هستند، افزود: تفاهم شد از طریق ملک و سایر 
موارد بتوانیم این حساب ها را با شهردارى تسویه کنیم.

مدیرکل دفتر امــور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان گفت: در سراســر اســتان اصفهان 450 هزار 
حاشــیه نشــین وجود دارد که دولت بــراى مقابله با
آسیب هاى محیط زندگى آنها در سال گذشته اعتبارى 
بالغ بر صد میلیارد تومان تصویب کــرد که این میزان 

امسال به دو برابر افزایش مى یابد.
محمــود ابراهیمى عنــوان کــرد: مقابله اساســى با

آسیب هاى اجتماعى در کشور به طور جدى از دو سال 
قبل آغاز شده و در این مدت اقدامات تقابل توجهى انجام 

شده است.
وى ادامه داد: در کشور پنج آســیب اساسى و در استان 

اصفهان چهار آســیب طالق، اعتیاد، حاشــیه نشینى و 
مفاسد اخالقى و اجتماعى به عنوان آسیب هاى اجتماعى 

شناخته شده است.
مدیرکل دفتر امــور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان در ادامه افزود: در کشور 11 میلیون حاشیه نشین 
وجود دارد و این در حالى اســت که این تعداد در استان 

اصفهان 450 هزار نفر است.
ابراهیمى اظهار داشــت: در اصفهان شــهردارى هاى 
مناطق 10 و 12 و 14 و در میان شهرســتان ها کاشان،

شهرضا، خمینى شــهر و نجف آباد با این مشکل مواجه 
هستند.

رئیــس اداره بازرســى کار اداره کل تعــاون، 
کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهــان از کاهش وقوع 
حــوادث ناشــى از کار در این اســتان طى شــش ماه
نخست امسال در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 

خبر داد.
حبیب ا...مقصودى گفت: 851 مورد حادثه ناشى از کار 
با 50 نفر فوتى در شــش ماهه نخســت سال 1395 در 
واحدهاى صنعتى و تولیدى اســتان اصفهان رخ داد که 
این میزان به 493 حادثه با 27 نفر فوتى در سال جارى 
رسید. وى بیان داشت: نسبت تعداد بازرسان این مجموعه 
به تعداد واحدهاى تولیدى و صنعتى نامتناسب است و این 

کمبود بارزس موجب مى شــود تا بازرسى و رصد دقیق 
ممکن نشود.

رئیــس اداره بازرســى کار اداره کل تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعى اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
بر اساس آمار سازمان بین المللى کار روزانه شش هزار 
و 300 نفر در جهان جان خود را بر اثر حادثه هاى ناشى 
از کار از دست مى دهند و 4 درصد از تولید ناخالص ملى 
کشورها براى این حادثه ها و بیمارى هاى شغلى هزینه 

مى شود که در ایران درحدود 20 میلیارد دالر است.
مقصودى ادامه داد: حوادث ناشى از کار در استان اصفهان 

42 درصد کاهش یافته است.

وجود 450 هزار حاشیه نشین 
در اصفهان

کاهش 42درصدى حوادث 
ناشى از کار در استان 

مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان اعالم کرد: تاکنون 
27 هزار نفر از استان اصفهان در سامانه سماح براى سفر 
به کربال ثبت نام کرده اند و بــراى 17 هزار نفر روادید 

صادر شده است.
غالمعلى زاهدى گفت: بر اساس مصوبات ستاد مرکزى 
اربعین، ســازمان حج و زیارت مســئولیت کمیته اعزام 
را بر عهده دارد و فعالیت این ســازمان شــامل مراحل 
ثبت نام زائران در سامانه ســماح، واریز هزینه ها توسط 
زائران(شامل هزینه صدور روادید، بیمه و خدمات درمانى 

و اجرایى) و صدور روادید و تحویل آن به زائران است.
وى با اشاره به اینکه ثبت نام تا یک هفته قبل از اربعین 
ادامه دارد، خاطرنشــان کرد: صدور روادید توسط دفتر 
کنســولى عراق در اصفهان تا 16 آبان انجام خواهد شد 

و اعزام ها تا یک روز بعد از اربعین ادامه خواهد داشت.
وى یادآور شد: ســال هاى گذشــته روادید به صورت 
گروهى صادر مى شد اما امسال انفرادى صادر و تحویل 

داده مى شود.
زاهدى با بیان اینکه زائران اربعین براى ثبت نام در سامانه 
سماح مى توانند به کافى نت ها، دفاتر زیارتى یا در منزل 
به صورت اینترنتى اقدام کنند، از متقاضیان سفر به کربال 
درخواست کرد ثبت نام را به روزهاى پایانى موکول نکنند 
و هر چه سریع تر در سامانه ثبت نام خود را انجام دهند.

مدیر کل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: براى رفاه 
حال زائران اربعین حســینى مدت اعتبار گذرنامه ها سه 
ماه، مدت اعتبار روادید سه  ماه و مدت اقامت در عراق یک 

ماه در نظرگرفته شده است.

27 هزار اصفهانى تا کنون براى سفر به کربال ثبت نام کرده اند 

رئیس شوراى اسالمى شهر افوس بیان کرد: از مهمترین 
برنامه هایى که ما در حال و آینده در مدیریت شهرى با 
آن مواجه هستیم، موضوع صنعت گردشگرى است که 
اگر به درســتى براى آن برنامه ریزى نشــود، تبدیل به 
مصیبتى خواهد شد که آیندگان، ما را نخواهند بخشید و 

حاصلى جز فقیرتر شدن مردم نخواهد داشت.
احمد برهانى افزود: با برنامه ریزى منســجم و درست 
مى توانیم صنعت گردشــگرى را دگرگــون کرده و به 
شکوفایى و پیشرفت شهر و مردم دست یابیم. بنابراین 
تهیه طرحى جامع و کارشناسى شده منطبق با نظرات 
کارشناسان حوزه گردشــگرى که قابلیت اجرایى هم 

داشته باشد در اولویت کار ما قرار دارد. 
وى در ارتباط با مهمترین مشکالت شهر افوس گفت: 
سال 52 زمین هاى باالى جوى در روزنامه اى در شهر 
اصفهان به صورت ملى اعالم شد و اراضى ملى در اختیار 
سازمان منابع طبیعى و مســکن و شهرسازى قرار داده 
شــدند. با توجه به اینکه تمامى زمین ها سند محضرى 
داشتند، صاحبان آنها به این طرح اعتراض کردند و پس 
از گذشت ســال ها هنوز درگیرى ها براى بازپس گیرى 

زمین هاى مردم ادامه دارد.
برهانى در ادامه اظهار داشت: کمبود اعتبارات شهرى به 
خصوص با حجم گسترده اى از مهاجرت هاى معکوس و 
مهاجران بومى از دیگر مشکالت شهر ما ست که توجه 

بیشتر مسئوالن استانى را مى طلبد.
رئیس شوراى اسالمى شهر افوس تصریح کرد: موضوع 
بیکارى جوانان، نبودن سالن اجتماعات، مشکالت بیمه 
کشــاورزان  و کارگران، زمین خوارى، سرماى شدید و 
یخبندان که موجب آسیب دیدن بسیارى از فعالیت هاى 
عمرانى در سطح شهر مى شود از اساسى ترین مشکالت 

شهر افوس به شمار مى آید.
وى در آخر از تمامى کســانى که مى تواننــد در حوزه 
گردشــگرى افوس ســرمایه گذارى کننــد دعوت به 
همــکارى کــرد و گفــت: امیدواریــم بــا کمــک

سرمایه گذاران در راه توسعه درست صنعت گردشگرى 
گام برداریم. 

مدیر عامل آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
تعرفه هاى آب و فاضالب باید به صورت محلى 

محاسبه شود.
هاشم امینى اظهار داشــت: واقعى شدن قیمت 
آب و محلى شــدن تعرفه هــاى آب و فاضالب
از عوامل مهم در بالندگى اقتصاد آب و فاضالب 

است.
وى گفت:  اتخاذ تصمیم در خصوص کســرى 
بودجه ناشــى از تخفیفات، محــدود کردن نرخ 
تخفیف براى کاربرهاى مشمول موضوع نظیر 
کاربرى هاى مذهبى، جلب بیش از پیش مشارکت 
بخش خصوصى در تأمین منابع مالى مورد نیاز 
پروژه ها، غیرانتفاعى شــدن طرح هاى آبفا در 
موافقتنامه ها، از جمله عوامل مؤثر در شکوفایى 

اقتصاد آب است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزود: افزایــش درآمدها با اســتفاده از ظرفیت 
قانونى، تعیین تکلیف بدهى نیروهاى مســلح 
مانند استفاده از ماده 17 برنامه هاى توسعه براى 
وصول مطالبــات از اعتبــارات عمرانى و ایجاد 
بازارهاى محلى آب، از جمله مواردى اســت که 
مدنظر قراردادن آن مى تواند موجب شکوفایى 

اقتصاد آب شود.
وى سیستم بازچرخانى آب را در افزایش راندمان 
استفاده از آب حائز اهمیت خواند و اظهار داشت: 
با توجه به محدودیت شــدید منابع آبى، توجه به 
سیستم بازچرخانى آب و پساب ضرورى به نظر 

مى رسد.
امینى افزود: تنوع بخشــى به روش هاى تأمین 
و توزیع آب، توجه به استحصال انرژى هاى نو، 
حذف کاربرى فضاى ســبز عمومى و پیگیرى 
جدى اجرایى شــدن تفاهمنامه نظام مهندسى 
در مدیریت مصــرف منابــع آبى مؤثــر واقع 

مى شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به راهکارهاى پیرامون بهره بردارى هرچه بهتر 
از منابع پرداخت و تصریح کــرد: تهیه و اجراى 
برنامه جامــع مدیریت بحران، توجــه ویژه به 
مدیریت تقاضا، تالش در جهت کاهش آب بدون 
درآمد، به کارگیرى تله مترى و هوشمندســازى 
تأسیســات، پیشگیرى از توســعه صنایع آب بر 
در مناطق، کنترل مصــارف ادارات و ارگان ها 
به ویژه نهادهاى نظامى و اجــراى برنامه جامع 
بهــره بــردارى از تأسیســات، از جملــه این 

راهکار هاست.

رشد بى رویه جمعیت توأم با توسعه صنعتى و تکنولوژى 
کالن شهرها، مشکالت عدیده اى را براى شهرنشینان 
به ارمغان مــى آورد که آلودگى محیط  زیســت یکى از 

مهمترین این معضالت است.
آلودگى صوتى یکى از مشــکالت زیست محیطى مهم 
شهرها محسوب مى شود که شدت آن در سال هاى اخیر 

رو به افزایش بوده است.
یک کارشناس حفاظت محیط زیست انسانى اصفهان 
گفت: به رغم اینکه آلودگى هاى آب، خاك و هواى ناشى 
از صنایع اصفهان در اولویت قرار دارند، آلودگى صوتى 
هنوز به عنوان یکى از آالینده هاى تأثیرگذار شــهرى 

مورد بررسى دقیق قرار نگرفته است.
هلنا کعبى افزود: در اصفهان سرانه فضاى سبز باالست و 
همواره این دیوارهاى سبز مى توانند به مثابه محافظ هاى 
آلودگى صوتى عمل کرده و در شرایط کنونى که اولویت 
با آلودگى هاى دیگر است، از این طریق مى توان از شدت 

معضل آلودگى صوتى کاست.
***

در همین رابطه رئیس کمیســیون حمل ونقل و محیط 
زیست شوراى اســالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه 
مشکل آلودگى صوتى در اکثر شهرهاى صنعتى همچون 
تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، به عنوان یکى از مهمترین 
معضالت زیست محیطى تلقى مى شود، گفت: یکى از 
مواردى که از مصادیق بارز آلودگى هاى صوتى اســت، 

«بوق خودروها» است.
علیرضا نصر اصفهانى بر این باور است که هر چقدر تعداد 
بوق زدن ها در خیابان ها و معابر شهر کمتر باشد، نشان 

از ارتقاى فرهنگ مردم آن شهر دارد.
وى با انتقاد از اینکه این روزهــا تمام حرف زدن ها وداد 
و بیداد ها با بوق زدن انجام مى شــود، افزود: بوق زدن 
فقط مى تواند یک کارکرد داشته باشد و آن هم هشدار 
به کسانى باشد که در خیابان ها در مقابل خودروها قرار 
مى گیرند یا مانع ایجاد مى کنند، این در حالى است که 
در حال حاضر از بوق براى بســیارى از موارد اســتفاده

مى شود و باعث آزار و اذیت و ســلب آسایش و آرامش 
مردم شده است.

رئیس کمیســیون حمل ونقل و محیط زیست شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان بهترین راه مقابله با این پدیده 
را ارتقاى فرهنگ شهروندى عنوان کرد و بیان داشت: 
از سوى دیگر خودروسازان باید در انتخاب  نوع بوق ها 
تجدید نظر کنند و بوق هاى خشنى که آزاردهنده روح و 

روان مردم است را بر روى خودروها نصب نکنند.
وى ادامه مى دهد: بوق هــاى آزاردهنده اى هم که در 

بازار بر روى خودروها نصب مى شوند، تخلف است و باید 
توسط نیروى انتظامى و سیستم هاى اداره کننده همچون 
اتحادیه هاى تاکســیرانى و دیگر متولیان سیستم هاى 
حمل و نقلى در شــهرها، برخوردهاى الزم با متخلفان 

انجام شود.

نصب صوت شکن، بهترین راهکار 
رئیس کمیســیون حمل ونقل و محیط زیست شوراى 
اسالمى شهر اصفهان ادامه داد: در شهرى مانند اصفهان 
که از آلودگى صوتــى رنج مى برد، یکــى از موانع این 
نوع آلودگى ها، ایجاد فضاهاى ســبز عمودى است که 

مى تواند ترکیب کننده صداها باشد.
وى اظهارداشــت: باید در مجوزهایى که براى ساخت 
واحدهاى مسکونى صادر مى شود، وجود فاصله مناسب 

با خیابان ها و معابر اصلى شهر مد نظر قرار گیرد.
نصر اصفهانى تأکید کــرد: در کنار بزرگراه ها که عالوه 
بر بوق ماشــین ها، تردد خودروها هم آزاردهنده هستند 
و ایجاد مزاحمت مى کند، باید شــرایطى از جمله صوت 

شکن ها در کنار این معابر نصب شود تا صوت را به حداقل 
برساند؛ البته این مهم در دستور کار مدیریت شهرى قرار 

گرفته است.
وى با اشاره به اینکه سنجش آلودگى هاى صوتى شهر 
اصفهان در دستور کار مدیریت شــهرى اصفهان قرار 
گرفته اســت، افزود: قراراست ایســتگاه هاى سنجش 
آلودگى صوتى در برخى از مناطق شهر اصفهان نصب 
شــود تا بررســى کنیم آلودگى هاى صوتــى در کدام 
خیابان هاى شــهر بیشتر اســت تا صوت شکن ها در 

مکان هاى شناسایى شده نصب شود.
***

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان در این 
باره گفت: طبق آخرین آمار، شهر اصفهان جایگاه دوم 

کشور را در آلودگى صوتى دارد که مطلوب نیست.
علیرضــا صلواتــى افــزود: نیمــى از آلودگــى هاى 
صوتى کالنشــهر اصفهان ناشــى از ســروصداهاى 
ناهنجارموتورسیکلت ها، 30 درصد مربوط به خودروهاى 
شخصى، 20 درصد مربوط به کارگاه ها و نزدیک 2 درصد 

به واسطه صداهاى خودروهاى سنگین و اتوبوس هاى 
شهرى است.

وى بیان داشت: در بزرگراه هاى شهر اصفهان آلودگى 
صوتى 20 درصد بیشتر از سایر نقاط است که متأسفانه به 

دلیل سرعت خودروهاست.
صلواتى با اشــاره به اینکه کاهش آلودگى هاى صوتى 
راهکارهاى مختلفــى دارد، از جمله راهکارهاى موجود 
را ایجاد دیوارهاى سبز در بزرگراه ها و نصب تابلوهاى 
صداگیر اســت، تأکید کرد: ایجاد دیواره هاى ســبز در 
بزرگراه هاى شــهر اصفهــان تاکنون بــه علت حفظ 
استانداردهاى سیماى شــهر عملیاتى نشده است اما در 
تالش هستیم با همکارى سازمان زیباسازى شهردارى 
اصفهان، دیوارهاى سبز را به صورت پایلوت در دو نقطه 

شهر اصفهان ایجاد کنیم.
وى خبر از راه اندازى ده ایستگاه سنجش آلودگى صدا 
در نقاط مختلف شــهر اصفهان طى دو ماه آینده داد و 
خاطرنشان کرد: هدف از نصب این ایستگاه ها، داده هاى 
مطمئن و استاندارد از آلودگى صوتى شهر اصفهان است.

دومین شهر پرسروصداى کشور خاموش مى شود؟

دیوار«صوت شکن» علیه سرو صداى اصفهان 
در بزرگراه ها دیوار سبز ایجاد مى شود

مدیر عامل آب و فاضالب اصفهان:

تعرفه هاى آب و فاضالب 
باید به صورت محلى 

محاسبه شود

شهردار اصفهان گفت: تالش مى کنیم که تا پایان امسال، خط یک متروى اصفهان تکمیل شود و قطارشهرى 
تا پایان سال به ایستگاه صفه برسد.

قدرت ا...نوروزى اظهار داشت: امروز مترو چاره رهایى مردم اصفهان از مشکالت ترافیکى، زیست محیطى و 
بسیارى از معضالت بوده و از اولویت هاى کارى من خواهد بود.

وى با بیان اینکه دغدغه هاى بسیارى در این زمینه وجود دارد، ادامه داد: اهمیت مترو براى شهر اصفهان بسیار 
باالست و باید پیگیرى الزم در خصوص رفع مشکالت موجود آن صورت گیرد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه طى سال هاى اخیر جریان نقدینگى کار به خوبى اختصاص یافته است، افزود: 
تالش مى کنیم که تا پایان امسال، خط یک متروى اصفهان تکمیل شود و قطارشهرى تا پایان سال به ایستگاه 

صفه برسد.
وى بیان داشت: خطوط2 و3 هم نیاز اصلى شهر اصفهان هستند و بدون شک با تالش هاى صورت گرفته، 

خطوط دیگر مترو هم جدى تر ساخته خواهند شد.
نوروزى تصریح کرد: شوراى شهر و شهردارى اصفهان کمک مالى مناسبى به مترو صورت خواهد داد و این 

پروژه باید تا پایان امسال به صورت 100 درصد تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

 مترو باید تا پایان امسال تکمیل شود
با برنامه ریزى منسجم، مى توانیم صنعت گردشگرى را دگرگون کنیم

آزاده بیگى
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برگزارى سمپوزیوم بین المللى 
جوانان و ثروت آفرینى

چهارمیــن ســمپوزیوم بیــن المللــى جوانــان 
و ثــروت آفرینــى بــا شــعار «طوفان اســتارت 
آپ هــا جهــش بــه ســوى آینــده» بــا حضور 
«ماریــو دوتســنکو»، نماینــده ســازمان ملــل 
در ایــران و جوانــان فعــال اقتصادى در ســالن 
همایش هاى بین المللى اتاق بازرگانى اصفهان آغاز 

به کار کرد.
رئیس شــورایعالى جوانان اتاق بازرگانى اصفهان در 
آیین افتتاحییه این سمپوزیوم، گفت: محور برگزارى 
این رویــداد ارائه الگوهاى شــبکه ســازى موفق 
بین المللى و ارتقاى دانــش و تکنولوژى در کالس 

جهانى براى جوانان فعال اقتصادى است.
امیر کشانى افزود: دوره هاى قبلى این سمپوزیوم به 
محوریت آموزش، شبکه ســازى جوانان و صادرات 
اختصاص یافتــه بــود و در دوره چهــارم رویکرد 
بین المللى شــدن فعالیت هاى اقتصادى جوانان به 

ویژه استارت آپ ها مورد توجه قرار گرفته است.

آغاز برداشت 8000 ُتن «بِه» از 
باغات نطنز

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان نطنز گفت: برداشت 
محصول بِه از 700 هکتار از اراضى زیر کشــت این 

محصول در شهرستان نطنز آغاز شد. 
 عبدالرضــا مهدى بادى اظهارداشــت: برداشــت 
محصول بِه از 700 هکتار از باغات شهرستان نطنز 
آغاز شده و پیش بینى مى شود حدود هشت هزار تن 

بِه از این باغات برداشت شود. 
 وى افزود: امســال به طور متوســط درحــدود 10 تا 
12 تن بِــه از هــر هکتار برداشــت خواهد شــد که 
در مجموع بیش از هشــت هزار تــن از این محصول 
روانه بازار مى شود که همین میزان برداشت، نطنز را به 
یکى از قطب هاى تولید به در منطقه تبدیل کرده است. 
 مدیر جهاد کشــاورزى نطنــز گفت: علــت افزایش 
میزان برداشــت این محصول نســبت به سال هاى 
قبل، کنترل ســرمازدگى، گرمازدگى و آفت آتشــک

 است. 

  
 اجراى 5 طرح مرمتى 

در مسجد جامع  
مدیر پایگاه ثبت جهانى مسجد جامع اصفهان از ادامه 
پروژه هاى مرمتى این مجموعه جهانى تا پایان سال 

جارى خبر داد.
حسین یزدانمهر اظهار داشــت: در حال حاضر پنج 
طرح مرمتى در این مجموعه جهانى در حال اجراست 
که یکى از پروژه هاى مرمتى این مجموعه جهانى، 
مرمت ســنگ فرش هاى حیاط مرکــزى بوده که 
از اهمیت حفاظتى بیشــترى برخوردار اســت و در 
سال هاى گذشته به دلیل مشکالتى که سنگ فرش 
کف حیاط به لحاظ هدایت آب هاى سطحى داشته 
است، مشکالتى براى  ضلع غربى و شمالى مسجد 

ایجاد نموده بود.
وى افزود: به همین دلیل مرمت ســنگ فرش کف 
با  اعتبارى بالغ بر صد میلیون تومان در دســتور کار 

پایگاه قرار گرفت.

اجراى 24 طرح بشردوستانه 
هالل احمر در استان 

همزمان با مهر، به همــت داوطلبان جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان، 24 طرح داوطلبى خیرخواهانه 

در استان اصفهان اجرا شد.
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: تهیه جهیزیــه، تأمیــن دارو، ویزیت رایگان 
وکمک بــه نیازمنــدان ازجمله طرح هاى انســان 
دوستانه این جمعیت اســت که امسال در اصفهان، 
چادگان،برخوار، مبارکه ،کاشــان، فریدونشــهر و 

شهرضا اجراشد.
علیرضا سلیمى ارزش اجراى این طرح هاى حمایتى 
را 240 میلیون ریال  بیان کرد و افــزود: طرح هاى 
خیرخواهانه بامشارکت داوطلبان جمعیت هالل احمر  
در مناطق مختلف به  ویژه محروم و کمتر توسعه یافته 

اجرا مى شود.

خبر

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس استان از آماده باش کامل 
نیروى هاى پلیس براى خدمت رسانى به زائران مراسم حضرت 

اباعبدا... الحسین (ع) و صدور گذرنامه خبر داد.
سرهنگ محمدحسن جهانگیرى بابیان اینکه یکى از وظایف 
پلیس در حوزه گذرنامه، صدور ویزا براى متقاضیان اســت، 
افزود: تسریع در صدور گذرنامه، همکارى و هماهنگى با ستاد 
اربعین در تسریع صدور ویزا، کنترل محورهاى ترافیکى در 
روزهاى پرتردد نزدیک اربعین و افزایش ساعات کار پلیس 
10+ در دو نوبت کارى صبح و بعدازظهر ازجمله وظایف اداره 

مهاجرت و گذرنامه پلیس استان اصفهان است.
وى بابیان اینکه همکارى الزم با ستاد اربعین دانشگاهیان 

صورت گرفته، عنوان کرد: هماهنگى هاى الزم جهت صدور 
ویزا و گذرنامه براى دانشجویان در حال تحصیل انجام شده و 
خروج آنها به راحتى صورت مى گیرد و کنسولگرى عراق نیز 

در اصفهان استقرار یافته است.
سرهنگ جهانگیرى با اشاره به صدور کارت هاى آمایش براى 
اتباع خارجى قانونى در ایران گفت: به منظور تسریع در اعزام 
اتباع خارجى قانونى عالوه بر صدور گذرنامه و ویزا کارت هاى 

آمایش صادر مى شود که مجوز معتبرى از کشور ایران است.
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه هر چه به ایام اربعین نزدیک تر 
مى شویم تقاضا براى اخذ گذرنامه بیشتر مى شود، بیان داشت: 

افرادى که قصد اخذ گذرنامه دارند هر چه زودتر اقدام کنند. 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از شناسایى 
50 سازه پرخطر توسط شرکت سهامى آب منطقه اى در 

مسیر رودخانه هاى این استان خبر داد.
منصور شیشــه فروش گفــت: طرح هــاى ایمنى این
نقطه ها و ســازه هاى پر خطر از ســاماندهى مسیل ها 
گرفته تا تخلیه نخاله ها از دهنه پل ها پس از بازدید فنى 
از رودخانه ها به دســتگاه هاى ذیربط در استان ارجاع 

شده است.
وى افزود: بسته هاى طرح خطرپذیرى استان اصفهان 
ارائه شــده و خشکســالى، پیشــگیرى از وقوع سیل و 
جلوگیرى از آلودگى هوا از جمله این طرح هاســت که 

با هدف کاهش آسیب پذیرى شهرها و روستاها هنگام 
وقوع حوادث پیش بینى نشــده در اختیار کارگروه هاى 

اصلى قرار دارد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان در ادامه 
به اجراى مانور ایمنى و پناه گیرى درســت هنگام وقوع 
زمین لرزه با حضور850 هزار دانش آموز این اســتان در 
آذر ماه امسال اشــاره کرد و گفت: ســتاد اجرایى مانور

 نیز تشکیل شــده و هدف از برگزارى آن بررسى ایمنى 
واحدهاى آموزشــى در برابر زمین لرزه و آگاهى بخشى 
به دانش آموزان براى هوشــیارى هنگام وقوع بالیاى 

طبیعى است.

شناسایى50سازه پرخطر در 
مسیر رودخانه هاى استان

صدور کارت هاى آمایش براى 
اتباع خارجى 

رئیس شوراى اسالمى شهر ابریشم گفت: شهر ابریشم در جوار کالنشهر اصفهان قرار دارد 
که با توجه به بافت شهرى، مهاجرت پذیرى و توسعه سریع آن باید به مواردى چون توجه به 
زیرساخت هاى شهرى و امور رفاهى شهروندان در حوزه بهداشت عمومى، گسترش حمل 

و نقل عمومى و امکانات رفاهى و تفریحى توجه بیشترى داشت.
علیرضا امینى با اشاره به حوزه محیط زیست بیان کرد: با توجه به قرارگیرى شهر ابریشم در 
کنار کارخانه سیمان و فعالیت هاى صنعتى کوچک و بزرگ که به محیط زیست آسیب هاى 

جدى وارد کرده است، مهمترین مشکل مردم کم کردن آالینده هاى حاصل از آنهاست.
وى افزود: مهمترین دغدغه ما درخصوص کاهش آلودگى هوا، کاهش حضور افاغنه در شهر 
و کاهش اعتیاد با توجه به مشاوره جوانان در مسائل روحى و روانى است و با توجه به کمبود 
مراکز درمانى، رفاهى و تفریحى خصوصًا در حوزه بانوان و برحسب نیازسنجى برنامه هاى 

مفیدى براى رفع این مشکالت در دست اجرا خواهیم داشت.
امینى ادامه داد: با احداث فرهنگسراها، کتابخانه و حتى ورزشگاه مى توانیم به ارتقاى سطح 

آگاهى مردم در تمامى حوزه ها کمک کنیم.
وى گفت: با همکارى مردم و سایر نهادهاى مسئول،  تمام تالش خود را براى بهبود وضعیت 

معیشتى و کاهش مشکالت شهرى خواهیم کرد.

 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: با 
کسرى سه هزار نفرى نیروى انسانى مواجه هستیم.

محمدحسن قائدیها اظهار داشت: تعداد کل دانش آموزان 
استان اصفهان در ســال تحصیلى 97-96در مدارس 

روزانه 796 هزار و 630 نفر است.
وى افزود: از این میان 456 هــزار و 731 نفر در مقاطع 
ابتدایى، 193 هزار و 816 نفر متوسطه اول و 150 هزار 
و 83 نفر در مقطع متوســطه دوم دبیرستان و هنرستان 

مشغول به تحصیل هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان به تفکیک 
آمار مــدارس دولتــى و غیردولتى پرداخــت و گفت: 
دانش آموزان مدارس دولتى درسال جارى 667 هزار و 
514 نفر بودند در حالى که تعداد دانش آموزان مدارس 
غیردولتى استان 129 هزار و 116 نفر و 14 درصد از کل 

آمار را تشکیل مى دهند.
وى ادامه داد: باال بودن 3 درصدى آمار استان اصفهان 
نسبت به کل کشور نشان مى دهد والدین اصفهانى براى 
کسب علم و تحصیل فرزندانشان از هیچ هزینه اى دریغ 

نمى کنند.
قائدیها توزیع متوازن سال 1396 در دوره متوسطه نظرى 
و فنى و حرفه اى را از آثار تغییرات اعمال شــده توسط 
آموزش و پرورش دانست و بیان داشت: با تغییراتى که 
در توزیع متوازن داشتیم، امسال و با رشد 4/5 درصدى 
نسبت به سال قبل شاهد افزایش پذیرش دانش آموز در 

رشته هاى فنى و کاردانش هستیم.
***

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص کمبود 
نیروهاى انســانى آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: از 
طریق چهار راه اقدام به رفع کسرى نیرو کردیم و با اضافه شدن 
581 نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان به آموزش و 
پرورش، 391 نفر با ماده 28، جذب دوباره 588 نفر نیروهاى 
واجد شرایط پیش دبستانى بر اساس مصوبه مجلس و در آخر 
650 نفر با طرح خرید خدمات آموزشى، به برطرف کردن این 

کمبود براى سال تحصیلى جارى پرداختیم.

 اجراى طرح حیات پویا در مدارس استان 
اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در بخش 
دیگرى از ســخنانش گفت: برگــزارى چهارمین دوره 
المپیادهــاى درون مدرســه اى، اجراى طــرح حیات 
پویا و احیاى بــازى هــاى بومى محلــى در مدارس

 اســتان اصفهان از جمله فعالیت هاى ما در سال جارى 
است.

وى عنوان کــرد: احیــاى بازى هاى بومــى و محلى
بــا اســتقبال دانــش آمــوز مواجه شــد و امســال

تیم هــاى اعزامــى اســتان اصفهــان در مرحلــه 
کشــورى در بخش دانش آموزان دختر موفق به کسب 
رتبه اول و رتبه دوم کشور در بخش دانش آموزان پسر 

شدند.

  هزینه هاى ورزش دانش آموزان با کمک 
مردم تأمین مى شود

قائدیها در خصوص سرانه تربیت بدنى مدارس گفت: سرانه 
ورزش 32 درصد از کل بودجه به ازاى هر دانش آموز است اما 
با گذشت هفت ماه از سال جارى، تا کنون بودجه اى در اختیار 
این اداره قرار نگرفته و هزینه هاى ورزش و تربیت بدنى با کمک 
مردم و به صورت خودگردان تأمین مى شود. وى همچنین از 

آماده سازى دو مدرسه بزرگ اوتیسم در اصفهان خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفتگو با اصحاب رسانه خبر داد؛

احیاى بازى هاى بومى محلى در مدارس استان
2 مدرسه بزرگ اوتیسم در اصفهان راه اندازى مى شود

دغدغه هاى جدى در شهر ابریشم
آزاده بیگى

رئیس اداره فرهنگـى- هنرى اردوهـا و فضاهاى 
پرورشى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: اولین اعزام از دانش آموزان دختر نواحى یک، 
4 و 6 اصفهان با پنج دسـتگاه اتوبـوس به مناطق 

عملیاتى استان هاى ایالم و خوزستان آغاز شد.
مرتضى شکرى اظهارداشت: اردوى راهیان نور در 
سال تحصیلى 97-96 در استان اصفهان همزمان 
با سراسر کشور براى دانش آموزان متوسطه دوم  و 
از پایه هـاى دهم و یازدهـم برگزار شـده و تا دهم 

اردیبهشت ادامه خواهد یافت.
وى افزود: در مرحله اول که تـا 10 آبان ماه  و قبل 
از مراسم اربعین برگزار مى شـود، دو هزار 800 نفر  
دانش آموز دختـر در قالب 64 دسـتگاه اتوبوس از 
مناطق عملیاتى فتح المبین و محرم، دشت عباس، 
دهلـران، موسـیان، منطقـه قالویـزان، مهـران و

 سـد کرخـه در مـدت چهـار شـبانه روز بازدیـد 
مى کنند.

شـکرى با بیان اینکه سـهم مشـارکت خانواده ها 
بـراى حضـور دانش آمـوزان در اردوى راهیان نور 
مبلـغ 50 هـزار تومان اسـت، اضافـه کـرد: در روز 
چهـارم آبان ماه  به صـورت نمادین مراسـم بدرقه 
دانش آموزان با حضور مسـئوالن استانى و محلى 
از کنار مزار شـهید مدافع حرم محسـن حججى از 

نجف آباد برگزار مى شود.

اعزام اولین کاروان 
دانش آموزان به 

اردوهاى راهیان نور

 رئیس اتحادیــه رســتورانداران اصفهان گفت: 
اتحادیه رستورانداران اصفهان با حضور مأمور اداره 
اماکن و با حکم دستگاه قضائى براى بردن تعدادى 

از پرونده  ها پلمب شد.
حسین ملت اظهار داشت: مأموران اماکن با حکم 
قضائى به اتحادیه رســتورانداران آمدند و با بردن 
18 پرونده براى بررسى بیشــتر، درب اتحادیه را 

پلمب کردند.
وى بیان داشت: هنوز دلیل پلمب مشخص نیست 
وتنها اعالم کردند در پى شکایت تعدادى، دستگاه 
قضائى حکم بررسى پرونده هاى موجود در دبیرخانه 

و پلمب اتحادیه را داده است.
رئیس اتحادیه رستورانداران اصفهان با بیان اینکه ما 
خود نیز منتظر مشخص شدن علت پلمب اتحادیه و 
شکایت شاکیان هستیم، ادامه داد: صبح پنج شنبه 
هم مأمورانى از اداره اماکن آمدند و 18 پرونده دیگر 

را براى بررسى بیشتر با خود بردند.
وى در پاســخ به اینکه شــنیده شــده است که 
این پلمب به دلیــل تخلفــات ادارى و مالى بوده 
است، گفت: هنوز علت مشــخص نیست اما هیچ
 مورد مشکوکى هم تاکنون در بررسى ها مشخص 

نشده است.   

یادواره امیر شــهید سرلشکر اقارب پرســت قهرمان لشکر 
92 زرهى با حضور امیران، فرماندهان و جمعى از ارتشیان، 
خانواده هاى معظم شهداى هشت سال دفاع مقدس و شهداى 
مدافع حرم، مســئوالن دســتگاه هاى اجرایى، روحانیون و 
... در ســالن کوثر شــهداى ارتش با حضور خانواده شهید

 اقارب پرست برگزار شد. 
فرمانده مرکز آموزش و ارشــد نظامى آجا در اســتان هاى 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى در این یادواره با خیرمقدم 
به خانواده شــهدا و شــرکت کنندگان در این یادواره گفت:

 اندیشه ها و راه شهیدان، تا ابد در صفحه سفید روزگار به یادگار 
خواهد ماند و شهادت هنر مردان خداست و شهدا بودند که با 
ایثار و از خودگذشتگى و رشادت خود، دشمنان را فرسنگ ها از 

جمهورى اسالمى ایران دور کردند. 
امیر سرتیپ محسن آذر افروز افزود: براى همه ما در هر پست و 
مقامى، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ضرورى است. 
وى مقام شهیدان را بسیار واال دانست و گفت: هدف از برگزارى 

اینگونه مراسم ها آن است تا فراموش نکنیم فرهنگ شهادت 
در کشور، سایه گستر اســت و باید در مبارزه با کفر جهانى و 
استکبار همواره ثابت قدم باشیم و رهرو راه خداوند بوده و خود 

را سرباز امام زمان (عج) بدانیم تا شرمنده شهیدان نباشیم. 
در ادامه این یادواره که براى دقایقى مزین به تشــییع پیکر 
شهیدان مدافع حرم مهدى جعفرى و حاج حسین معصومى 
از تیپ فاطمیون شده بود، پیام فرمانده نیروى زمینى ارتش 
جمهورى اسالمى ایران به یادواره امیر شهید سرلشکر حسن 
اقارب پرست قرائت شد که در بخشى از این پیام آمده است: 
آگاهى یافتم مردم متدین و والیتمدار اصفهان که در لحظه 
لحظه هاى تاریخ انقالب اسالمى، تاریخ سازى کردند این 
بار گرد هم آمدند تا یادواره یکــى از قهرمانان دفاع مقدس 
را برگزار کنند که این فهم واالى انســانى را مایه مباهات و 

افتخار مى دانم. 
امیر ســرتیپ کیومــرث حیدرى افــزود: امیر سرلشــکر 
اقارب پرست متخصصى بود که به خوبى در راه هدایت نیروها 

در دفاع مقدس گام برداشت و موفق هم بود. 

وى در این پیام آورده است: تشــریح آرمان هاى شهدا براى 
مردم به خصوص نسل جوان باید یک رسالت براى همه باشد 
و اینجانب باالترین مراتب سپاس را از کلیه دست اندرکاران 
برگزارى این یادواره به عمل آورده و امید است برکات معنوى 

اینگونه حرکات مستدام باشد. 
سپس امیر سرتیپ سید تراب ذاکرى از هم رزمان امیر شهید 
سرلشکر اقارب پرست در بیان خاطراتى از دوران دفاع مقدس 
گفت: شــهید اقارب پرســت در تعهد، تواضع، صبورى و...
بى نظیر و فردى تحصیلکرده، فرهیخته و باانگیزه و عاشق 

وطن، اسالم و امام خمینى(ره) بود. 
وى شهید اقارب پرست را یک اسطوره و عاشق شهادت خواند 
و افزود: او در نهایت به هدف خود که همانا شهادت بود رسید و 
باید به خانواده این شهید بزرگوار و فرزندانش بخاطر دارا بودن 

این ویژگى ها تبریک بگویم. 
امیر ســرتیپ ذاکرى با مرورى بر روند آغاز جنگ تحمیلى 
عراق با ایران گفت: هرگز یادمان نرود که عراق جنگ را به 
کشورمان تحمیل کرد و در  دوران دفاع مقدس ما با 37 کشور 

جنگیدیم و از 35 کشور اسیر گرفتیم و همه کشورها به عراق در 
جنگ تحمیلى کمک کردند تا پیروز شود که اینگونه نشد و در 
حقیقت داوران جنگ، خوب قضاوت کردند که در جمهورى 
اسالمى ایران بعد از جنگ، تحول ایجاد شد. این درحالى بود 
که در دوران جنگ تحمیلى، عاشــقان والیت و کشور براى 
شهادت از یکدیگر ســبقت مى گرفتند و شهادت را عشق و 

هدف مى دانستند. 
وى به آزادسازى خرمشهر هم اشاره کرد و گفت: خرمشهر قبله 
ایران و نمادى از مقاومت و دلبستگى ایرانیان به کشورشان بود 
و توانستیم عراق را به زانو درآورده و در نهایت خرمشهر را آزاد 
کنیم و این شهیدان بودند که کشور را زنده و بالنده نگه داشتند 

و در این راستا ما مدیون خانواده شهدا هستیم. 
ســرهنگ شــریف النســب از دیگر هم رزمان امیر شهید 
اقارب پرست هم آن شــهید را داراى خانواده اى مذهبى و 
برجسته در اصفهان خواند و به بیان خاطرات با آن شهید در 
ارتش و دفاع مقدس پرداخت.در پایان این یادواره، از خانواده 

امیر شهید سرلشکر حسن اقارب پرست تجلیل شد.

یادواره شهید حسن اقارب پرست در اصفهان برگزار شد 
ساسان اکبرزاده

شرکت فوالد مبارکه با تولید ورق هاى زیر 3 میلیمتر با مافیاى 
واردات ورق مقابله کرد. 

معاون فروش شــرکت فوالد مبارکه با بیان این مطلب گفت: 
دعواى سندیکاى لوله و پروفیل با فوالد مبارکه از سال 94 تشدید 
شد چون فوالد مبارکه با تولید ورق هاى زیر 3 میلیمتر، جلوى 

سود هنگفت مافیاى واردات ورق را گرفت.
محمود اکبرى با اشــاره به نیاز 200 هزار تنى خودروسازان در 
ســال به ورق هاى فوالد اظهار داشــت:  خودروسازان به دلیل 
صرفه جویى ناشــى از خرید داخلى، اصرار بــه خرید از فوالد 

مبارکه دارند.
وى ادعاهاى سندیکاى لوله و پروفیل را ناشى از تعامالت این 
سندیکا با واردکنندگان ورق فوالدى خارجى به کشور دانست و 
افزود: دعواى سندیکاى لوله و پروفیل با فوالد مبارکه از سال 94 
تشدید شد چون فوالد مبارکه با تولید ورق هاى زیر 3 میلیمتر، 

جلوى سود هنگفت مافیاى واردات ورق را گرفت.
اکبرى با اشاره به حجم محدود صادرات این شرکت در سال هاى 

اخیر، شــفافیت ســندیکاى تولیدکنندگان لوله و پروفیل را در 
میزان تولید و درخواست ورق خواستار شــد و گفت:  صادرات 
فوالد مبارکه در شش ماهه نخســت امسال فقط 400 هزارتن 

بوده است.

مقابله فوالد مبارکه با مافیاى واردات ورق هاى فوالدى 

اتحادیه رستورانداران 
اصفهان پلمب شد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000786 مورخ 1396/06/30 آقاى فضل 
اله سعیدفر به شماره شناســنامه 1744 کدملى 1286526671 صادره از اصفهان فرزند 
محمد بر ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 95/33 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 3760- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/7/13 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1396/7/29 م الف: 21620  صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /7/368
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/423867 منوچهر خدادادى قلعه شــاهى فرزند غالمرضا بموجب 
درخواست وارده بشــماره 961218641478477 مورخ 96/07/01 و باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین بشــماره پالك ثبتى 2364 فرعى مجزى شده از شماره 354 
فرعى که آن هم از 391 اصلى مجزى شده واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 
268 دفتر 110 امالك فالورجان ذیل ثبت 11142 بنام غالمرضا خدادادى قلعه شاهى 
فرزند رمضانعلى ثبت و سند مالکیت بشماره ســریال 825890 صادر و تسلیم گردیده و 
سپس طبق سند انتقال قطعى شماره 8657 مورخ 1376/07/20 دفترخانه 93 فالورجان 
به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 96/07/29، م الف: 6208 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/7/576 
تحدید حدود اختصاصى

 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 4431 فرعى مجزى شده از پالك 
833 واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام مجید 
احمدى (وغیره) فرزند عبدالعلى درجریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده، اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1396/08/25 ساعت 9 صبح 
درمحل شروع و به عمل خواهد آمد و درصورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود 
روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد 
که در روز و ساعت مقرر درمحل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد 
شــد. تاریخ انتشــار: 1396/07/29 م الف:  6271 ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره ثبت 

اسنادوامالك مهردشت/ 7/678 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان افشین انتشارى با وکالت خانم فاطمه انتشارى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده احسان نجفى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 446/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/09/04 ســاعت 10 صبح 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:  6306 شعبه 11 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/7/700 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده ابراهیم 
فخرى به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شــماره 670/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/29 ساعت 4 
عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 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 دادخواســت 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: 5910 شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/7/701 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان امیرحسین چترایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
حامد نصیران به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 691/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/01 ساعت 
3 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت 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:  6277 شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /7/702 
ابالغ راى

شــوراى حل اختــالف شهرســتان نجــف آباد کالســه پرونــده:943/96 شــماره 
دادنامــه:1340-96/07/11 مرجــع رســیدگى کننــده: شــعبه پنجم شــوراى حل 
اختالف نجف آبــاد خواهان: علــى یزدانى به نشــانى نجف آباد پلیس راه ســنگبرى 
رســالت خوانده: ســعید خراســانى به نشــانى مجهول المــکان، بخواســته: مطالبه 
گردشــکار: پس از ارجــاع به این شــعبه و ثبــت به کالســه فوق و طى تشــریفات 
قانونــى و اخذنظریــه مشــورتى اعضــاء، قاضى شــورا ختــم رســیدگى را اعالم

 و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى على 
یزدانى بطرفیت سعیدخراســانى به خواسته مطالبه وجه بخشــى از فاکتور 1118 مورخ 
94/10/10 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست. 
نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه 
عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عــدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن 
ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
سیصد و پانزده هزار تومان هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/05/21 درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 6281 قاضى پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/703 
ابالغ راى

شــوراى حل اختــالف شهرســتان نجف آبــاد کالســه پرونــده:75/96 شــماره 
دادنامه:1341-96/07/22 مرجع رســیدگى کننده: شــعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: على یزدانى به نشــانى نجف آباد پلیس راه سنگبرى رسالت خوانده: 
عیسى فعله گرى به نشــانى تهران خ مخابرات آزادى 3 پ65، بخواسته:...... گردشکار: 
پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى على یزدانى بطرفیت عیسى فعله گرى 
به خواســته مطالبه مبلغ ســه میلیون تومان وجه دو فقره چک بشماره 764303 مورخ 
90/03/15 عهده بانک تجارت و شماره 8622/641986 مورخ 90/06/25 عهده بانک 
ملى بانضمام هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مستندات در 
ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم 
ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ســه میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ صد و پنجاه و چهار هزار و 
پانصد تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ هاى 90/03/15 و 
90/06/25 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشد.م الف:  6280 

قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/704 
ابالغ راى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 347/96 دادنامه 682-
96/07/13 مرجع رســیدگى شــعبه یازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: 
على یزدانى فرزند احمد نشــانى: نجف آباد-پلیس راه- ســنگبرى رسالت خواندگان: 
1.پژمان جوال فرزند حسین به نشــانى: مهاباد، آزادگان کوى تابان4 پالك 10 کدپستى 
5915743636 2.ابراهیم فخرى فرزند جعفر به نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه یک فقره چک به شــماره 0648/895230 جمعا به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى على یزدانى به طرفیت 1.پژمان جوال2.ابراهیم فخرى به خواسته مطالبه تقدیمى 
از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه 
ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلــغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/167/500 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/10/01 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 6282 قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم/7/705 
اجراییه

 شماره 1453/95 ش ح2 به موجب راى شماره 471 تاریخ 96/05/16 حوزه دوم شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه نادر زارع تالى به 
نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 1/440/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ سررسید 95/05/30 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: على یزدانى به نشانى: 
نجف آباد پلیس راه خ مرداد 19سنگبرى عدالت. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف:  6283 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/  7/706 
ابالغ راى

 بتاریخ 96/06/27 در وقت فوق العاده جلســه شــوراى حل اختالف گلدشت بتصدى 
امضاءکننده ذیل تشــکیل و پرونده کالسه 454/96 تحت نظراســت. شورا با بررسى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت ازخداوند متعال به شرح زیر آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شــورا درخصوص دادخواست محمودفاضل فرزند 
ابراهیم بطرفیت مرتضى زعفرانى بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه و هشت میلیون و سیصد و 
چهل و چهار هزار و دویست ریال بابت تخلیه مصالح بانضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه 
هاى دادرسى باتوجه به محتویات پرونده رونوشت فاکتور مورخ 94/05/14 و نظربه اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شــورا حاضر نشده و دفاع و 
انکارى ننموده لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت میلیون و سیصد و 
چهل و چهار هزار و دویست ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دویست و چهل هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/05/16 لغایت 
اجراى کامل دادنامه درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شــورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد.م الف:  

6314 قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/ 7/707 
ابالغ رأى

شماره دادنامه:960640800722 شماره پرونده: 83640800085 شماره بایگانى شعبه: 
960087 خواهان: فاطمه مؤذنى ریزى فرزند محمود به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
لنجان- شهر زرین شهر- خیابان سعدى بن بست شمشــاد پالك 124 خواندگان: 1- 
محسن سعیدفر فرزند هوشنگ به نشانى زرین شهر خ نهضت کوچه ش اصغر سلیمیان 
سیمین 2 پ 93، 2- محمدعلى سلیمى فرزند حسین به نشانى زرین شهر بلوار سعدى بن 
بست شمشاد پ 124، 3- عبدالرضا شعاعى فرد فرزند خالف به نشانى مجهول المکان 
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو گردشــگار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص 
درخواســت خانم فاطمه موذنى مبنى بر اصالح دادنامه شماره 640800411- 96 بدین 
شرح که نامبرده مدعى است که هزینه دادرسى مقرر در دادنامه 5105000 ریال بوده که 
به اشتباه در هنگام تایپ 505000 ریال شده لذا تقاضاى اصالح آنرا نموده است دادگاه 
با توجه به میزان هزینه دادرسى پرداختى از ســوى خواهان و اصل راى مذکور تقاضاى 
وى را قابل قبول دانسته و مســتنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى میزان هزینه 
دادرســى متن دادنامه را از 505000 ریال به 5105000 ریال اصــالح مى نماید. راى 
صادره اصالحى و به تبع راى اصلى قابل تجدیدنظر و اعطاى رونوشت راى اصلى بدون 
راى اصالحى ممنوع مى باشد. م الف: 976 حاتمیان- رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى 

حقوقى لنجان  /7/708
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973640800411 شماره پرونده: 9609983640800085 شماره 
بایگانى شــعبه: 960087 خواهان: فاطمه مؤذنى ریزى فرزند محمود به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان لنجان- شهر زرین شــهر- خیابان سعدى بن بست شمشاد پالك 
124 خواندگان: 1- محسن سعیدفر فرزند هوشنگ به نشانى زرین شهر خ نهضت کوچه 
ش اصغر سلیمیان سیمین 2 پ 93، 2- محمدعلى سلیمى فرزند حسین به نشانى زرین 
شهر بلوار سعدى بن بست شمشاد پ 124، 3- عبدالرضا شــعاعى فرد فرزند خالف به 
نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم ســند خودرو گردشکار: دادگاه با عنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور 
رأى مینمایــد. رأى دادگاه: درخصوص دعوى خانم فاطمه مؤذنى به طرفیت محســن 
سعیدفر، محمدعلى سلیمى، عبدالرضا شعاعى فرد مبنى بر الزام خوانده ردیف 3 به حضور 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال ســند مالکیت وانت تویوتا دو کابین هایلوکس به 
شماره انتظامى 527 هـ 59 ایران 43 مقوم به 20100000 ریال بدین شرح که خواهان 
اظهار داشته خودروى موضوع خواســته را از خوانده ردیف دوم خریده است که وى نیز 
آن را از خوانده ردیف اول خریدار نموده و ســند آن به نام خوانده ردیف سوم مى باشد لذا 
به موجب این دادخواست تقاضاى صدور حکم به شرح خواسته را دارم دادگاه با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواندگان در جلســه رسیدگى مورخه 96/4/19  و 
اینکه خودروى موضوع خواسته در نیروى انتظامى به نام خواهان تعویض پالك شده و 
ثبت گردیده است و با توجه به تصرفات بالمعارض خواهان بر خودروى مذکور لذا دادگاه 
دعوى خواهان را وارد دانسته و مســتنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى و 198 و 519 
قانون آئین دادرسى مدنى خوانده ردیف سوم آقاى عبدالرضا شعاعى فرد را ملزم به حضور 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند خودروى موضوع خواسته را به نام خواهان مى 
نماید. همچنین نامبرده را محکوم به پرداخت مبلغ 505000 ریال بابت هزینه دادرســى 
در حق خواهان مى نماید و در خصوص دعوى خواهان به طرفیت ســایر خواندگان نظر 
به اینکه خودرو به نام خوانده ردیف سوم مى باشــد لذا دعوى متوجه آنها نبوده و مستنداً 
به ماده 84 قانون آئین دادرســى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى دارد راى صادره 
درخصوص محسن سعیدفر و محمدعلى سلیمى حضورى و نسبت به عبدالرضا شعاعى 
فرد غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 977 

حاتمیان- رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى لنجان  /7/709
حصر وراثت

آقاي محمد اعرابى  بشناسنامه شماره 11 باستناد شــهادتنامه و گواهی فوت ورونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1017تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان حسن اعرابى بشناسنامه شماره 9 در تاریخ 96/7/2در گذشته وورثه وي در هنگام 
درگذشت عبارتنداز :1- محمد اعرابى فرزند: حسن شماره شناسنامه: 11 نسبت با متوفی: 
فرزند2- فاطمه اعرابى فرزند: حســن شماره شناسنامه: 23 نســبت با متوفی: فرزند3-

حسین اعرابى فرزند: حسن شماره شناسنامه:2544 نسبت با متوفی: فرزند4-على اعرابى 
فرزند: حسن شماره شناسنامه: 279 نسبت با متوفی: فرزند5-زهرا اعرابى فرزند: حسن 
شماره شناسنامه: 76 نسبت با متوفی: فرزند6-لیال اعرابى فرزند: حسن شماره شناسنامه: 
614 نسبت با متوفی: فرزند7-صدیقه شــیرعلى  فرزند:عباسعلى  شماره شناسنامه: 22 
نسبت با متوفی: همسر.پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد درغیر اینصورت گواهــی حصروراثت صادر خواهد 

شد . م الف 672 دبیر خانه شوراي حل اختالف شعبه اول شهرستان فالورجان 7/711 
حصر وراثت

شماره: 1163/96- 96/7/22 حسنعلى منتظرى شاتورى داراى شناسنامه شماره 42 به 
شرح دادخواست به کالسه 403/96 در این شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده 

و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه نوروزى شــاه تورى فرزند على جان به شماره 
شناسنامه 466 در تاریخ 96/6/19 اقامتگاه خود را بدرود گفته، ورثه آن مرحوم منحصر 
است به: 1- حس نعلى منتظرى شاتورى 2- قاسمعلى منتظرى شاتورى 3- منور منتظرى 
شاتورى 4- عصمت منتظرى شاتورى 5- معصومه منتظرى شاتورى 6- سکینه منتظرى 
شاتورى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کس اعتراضى دارد یا وصتنامه متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

بخش جلگه (مجتمع شماره یک) /7/712
ابالغ

شماره پرونده:1/ 139604002003000258 شماره بایگانى پرونده: 9600528/1 شماره 
آگهى ابالغیه:  139603802003000171 بدینوســیله به آقاى مهدى پیشرو، نام پدر: 
اکبر، شماره شناسنامه: 247، شماره / شناسه ملى: 1290454205، متولد: 1357/04/27، 
به نشــانى: اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان سجادیه کوى شهید معینى کوى میرطالبى 
پالك 34 طبقه 3 ابالغ مى شود که بانک اقتصاد نوین شعبه بزرگمهر به استناد قرارداد 
بانکى شماره 1303/100/2993863/1 93/6/15 جهت وصول مبلغ 359964230 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 319352375 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/1/26 به 
انضمام خسارت تاخیر روزانه به میزان 414025 از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى 
طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9600528 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در 
روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایى 

جریان خواهد یافت. م الف: 23450 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/713
ابالغ

شماره پرونده:1/ 8904002003000053 شماره بایگانى پرونده: 8900810/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139603802003000136 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره:1/ 
8904002003000053 در خصوص پرونده کالســه فوق به آقــاى مصطفى همدانى 
فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 1208 اعالم مى گردد پالك ثبتى شماره 11 فرعى از 
5418 اصلى بخش 4 ثبتى اصفهان متعلق به شما در قبال طلب مدیریت شعب بانک سپه 
اصفهان به میزان 43/873/205 ریال بابت اصــل طلب و مبلغ 7/414/510 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/3/10 به انضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 24/642 
ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى بازداشــت گردیده لذا طبق ماده 87 آیین 
نامه اجراى مراتب به شما اخطار مى شود ضمنًا هر گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به 
مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. در ضمن این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشر گردیده است. م الف: 23451 اسدى رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/714
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973731500731 شماره پرونده: 9609983731500446 شماره 
بایگانى شعبه: 960447 خواهان: مرتضى عرب پور فرزند محمود با وکالت جعفر چرغان 
فرزند عبدالرزاق به نشــانى اصفهان- نجف آباد- خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک 
ملى مرکزى مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2 خوانده:حسین محمدیان ایرانشاهى به نشانى 
مجهول المکان، خواسته ها: 1.مطالبه خسارت تاخیرتادیه.2.مطالبه وجه بابت... 3.تامین 
خواسته. 4.مطالبه خسارات دادرسى 5.پرداخت حق الوکاله. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواســت مرتضى عرب پور 
فرزند محمود به وکالت خانم ندا قادرى بطرفیت حســین محمدیان ایرانشاهى بخواسته 
پرداخت مبلغ 310/000/000 ریال بابت فروش ســنگ ســاختمانى بانضمام خسارات 
دادرسى و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیرتادیه و تقاضاى صدور قرارتامین خواسته، 
باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ارائه بارنامه توسط خواهان که حاکى از ارسال 
سنگ براى خوانده مى باشد و شهادتنامه شهود دین خوانده به خواهان محرز و باعنایت 
به اینکه خوانده درجلسه حاضر نگردیده و دفاع موجهى جهت برائت خود ارائه نداده است، 
مستنداً به مواد 344 قانون مدنى و 198و 515 و 522 و 519  قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم به پرداخت 310/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت پرداخت طبق شــاخص تورم بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و 11/000/000 ریال بابت هزینه دادرسى درحق خوانده صادر و اعالم 
مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان 

است.م الف:  6318 حسین گرامى- رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقى نجف آباد/ 7/718 
ابالغ راى

کالسه پرونده:195/96 شــماره دادنامه:569-96/06/13 تاریخ رسیدگى: 96/06/06 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: رسول مصلحى به 
نشانى نجف آباد خ 17 شهریور شرقى پالك11 کدپ8514669573، خوانده: سیدمحمود 
مرتضوى به نشانى مجهول المکان خواسته: .... گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دادخواست خواهان رســول مصلحى بطرفیت خوانده سیدمحمودمرتضوى 
بخواسته الزام خوانده به حضور دردفترخانه اسنادرسمى و انتقال سند بنام خواهان باتوجه 
به اظهارات خواهان دردادخواســت تقدیمى و همچنین درجلســه رسیدگى و باتوجه به 
سندمالکیت موقت ارائه شد مورخه 90/05/02 توسط خواهان که دال از مالکیت خودرو 
سوارى سمند مدل 1383 بشماره موتور 12483069190 بنام خواهان رسول مصلحى 
مى باشد و نیز استعالم 96/03/06 انجام شــده از پلیس راهور آنرا تائید مى نماید و نیز 
باتوجه به اینکه خوانده مجهول المکان اعالم و نشــر آگهى ابالغ وى به شــورا وصول 
گردیده اســت، لذا به اســتناد مواد 10 و 219 قانون مدنى راى بــه محکومیت خوانده 
1.به حضور در دفترخانه اسنادرســمى و انتقال سند اتومبیل ســمند مدل 1383 بشماره 
موتور12483069190 بنام خواهان صــادر و اعالم مى گردد.راى صادره غیابى و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظرخواهى 
درمحاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد.م الف:  6335 قاضى شوراى حل اختالف 

هشتم حوزه قضائى نجف آباد/7/720 
مزایده

در پرونده کالســه 950328 ح/3 اجرایى و بــه موجب دادنامــه 2321-940 صادره 
از شــعبه ســوم حقوقى نجف آباد محکــوم علیه اجرایــى داود آصفى محکوم اســت 
به پرداخت 30 عدد ســکه تمــام بهارآزادى بابــت محکوم به و هزینه هاى دادرســى 
و غیــره در حق محکوم لــه و مبلغ 200/000 ریال نیم عشــر دولتــى درحق صندوق 
دولت کــه از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجــف آباد اموال ذیــل توقیف و 
توسط کارشــناس رســمى دادگســترى منتخب آقاى مهندس حیدرى به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده اســت: دو دانــگ از تمامیت ششــدانگ پالك ثبتــى 134/5 بخش 
11 ثبتى اصفهان بمالکیــت خانم طاهره انتشــارى مادر محکوم علیــه اجرائى که در 
مورخه 95/05/19 اقدام به معرفى ملک نموده اســت و داراى سوابق ثبتى 34/5 قطعه 
6 که تمامت منزل داراى عرصه 142 مترمربع و 315 مترمربع اعیانى شــامل زیرزمین، 
همکف، اول و ســرپله و از نوع مصالح تیرچه بلوك و داراى انشعابات آب و برق و گاز که 
ارزش ششدانگ به مبلغ 3/000/000/000 ریال ارزیابى گردیده است که از ملک فوق 
به میزان 2 دانگ بارزش 1/000/000/000 ریال موضوع مزایده مى باشــد. باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد و به میزان محکوم به و درتاریخ 1396/08/10 ســاعت 
10/30 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
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. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 
بازدید به عمل آورد.م الف:  6341 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/7/721 

اجراییه 
 شــماره 843/95 ش ح2 بــه موجب راى شــماره 72 تاریــخ 96/01/31 حوزه دوم 
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد کــه قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 
مجیدقاســمى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهل و دو 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/200/000 ریال هزینه دادرســى و حق 
الوکاله و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 92/03/10 لغایت اجراى حکم و 
همچنین محکوم علیه محکوم بــه پرداخت مبلغ 2/100/000 ریال بابت نیم عشــر
 دولتى مى باشد. محکوم له: غالمعلى رفیعى به نشــانى: خمینى شهر-خ امام جنوبى 
کوچه شانزدهم. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید.م الف:  6343 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/722
ابالغ راى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 537/96 دادنامه 730-
96/07/19 مرجع رسیدگى شــعبه یازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: 
محمدعلى نجف آبادى فرزند عزیزاله نشــانى: نجف آباد-بلوارطالقانى بنگاه میوه بهار 
وکیل خوانده: مجتبى حقیقى به نشــانى نجف آباد-کوى ارشــاد-مجتمع ارشاد پ5 
کدپســتى 8513654351 خوانده: مرتضى بختیار فرزند مظاهر به نشــانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 382/419649 و 382/419650 
جمعا به مبلغ چهل میلیون ریال. گردشــکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 

باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمدعلى نجف آبادى باوکالت مجتبى حقیقى 
به طرفیت مرتضى بختیار به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/620/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید 89/08/20 و 89/07/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد. م الف: 6342قاضى شوراى شعبه11حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 7/723 

اجرائیه
شماره اجراییه :9610423730200405 شماره پرونده: 9609983730200584 شماره 
بایگانى شعبه: 960589 مشخصات محکوم له: بابک لطفى فرزند عبدالرسول نشانى: 
اصفهان-نظرغربى کوى 26 کوى خورشــید مجتمع اتریا واحد4 مشخصات محکوم 
علیه:بهمن بیرانوند به نشــانى اصفهان نجف آباد-خ معرفت ك بهارســتان پ322. 
محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 
9609973730200805 محکوم علیه محکوم اســت به تنظیم سندرســمى خودرو 
بشماره انتظامى 172 ج44-ایران 13 از نوع سوارى کیا تیپ موهاوى 4600 مدل 2011 
به رنگ مشکى-روغنى بشماره موتور 8G BABUO 33892 با حضور دریکى از 
دفاتراسنادرسمى و پرداخت هزینه دادرسى درحق محکوم له به انضمام پرداخت مبلغ 
10/250/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) م الف:  6350  محمدحسن قلى زاده- رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

نجف آباد/ 7/724
اجراییه

 شــماره 628/96 بــه موجــب راى شــماره 628/96 تاریــخ 96/05/15 حــوزه 
5 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آبــاد که قطعیــت یافته اســت. محکوم 
علیه یزدان ارشــادى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
شــش میلیون و چهارصــد هزارتومــان بابت اصل خواســته و مبلغ دویســت و نود 
و پنج هــزار تومان بابــت هزینه هاى دادرســى و خســارت تاخیردرتادیــه از تاریخ 
سررســید 94/07/10 و 94/06/20 و 94/06/10 لغایــت اجــراى حکــم در حــق 
محکوم له اجرایــى آقاى امیر قیصرى به نشــانى: صالح آباد خیابان شــریعتى مقابل

 مسجدجامع فروشگاه قیصرى و پرداخت مبلغ سیصد و بیســت هزار تومان بابت نیم 
عشــر دولتى درحق صندوق دولت. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6353 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/7/726 
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه:139604002133000050/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600085 
شماره ابالغیه: 139603802133000032 بدینوســیله آقاى على پورمحمدى نجف 
آبادى فرزند محمد مقیم: نجف آباد خ ابوالقاسمى سه راه ابوالقاسمى روبروى دبستان 
پسرانه شهید حرى پالك 70745 مغازه میوه فروشى که برابر گواهى مأمور مربوطه به 
علت نقص و عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه در آدرس مزبور امکانپذیر نگردیده ابالغ 
مى گردد که آقا داود احمدى قهریزجانى فرزند اکبر به استناد چک شماره 112973/51 
مورخ 96/03/12 به عهده بانک ملت شعبه بازار نجف آباد جهت وصول مبلغ بیست و 
پنج میلیون ریال درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 
9600085 در این واحد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى 
الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شــما درج و منتشر تا نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشــار در روزنامه که تاریخ ابالغ 
محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار 
اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان 
خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد.م الف:  6336 فاتحى 

مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد /7/727 
حصر وراثت

مهزاد بیات بشناسنامه شماره 1160259763 به شرح دادخواست به کالسه 285/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اعظم 
روان پور بشناسنامه 10356 در تاریخ 1395/04/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدعلى روان پور فرزند على 
ش.ش 42 ت.ت 1327 صادره از لنجان (پدر متوفى) 2- فاطمه طالبى ریزى فرزند على 
ش.ش 108 ت.ت 1330 صادره از لنجان (مادر متوفى) 3- مهران بیات فرزند مســلم 
ش.ش 1160509492 ت.ت 1384 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- مهزاد بیات فرزند 
مسلم ش.ش 1160259763 ت.ت 1373 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 970 شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان  /7/728
مزایده

مزایــده نوبــت دوم- واحد اجــراى احکام شــعبه ســوم دادگاه عمومــى حقوقى 
در نظــر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 960082 جلســه مزایــده اى در 
روز دوشــنبه مورخ 96/08/15 از ســاعت 9 لغایت 10:20 صبح بــه منظور وصول 
مهریــه محکوم لها به میــزان مبلــغ 551/000/000 ریال نقدینه، تعــداد 20 قطعه 
ســکه تمام بهار آزادى و مقــدار 20 مثقال طــالى هجده عیار و یــک تخته فرش 
12 مترى شــهرکردى و به جهت فروش میــزان 2/16 (دو و شــانزده صدم) دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک باب منزل مســکونى واقع در زرین شــهر، خیابان سجاد، 
بلــوار پلیس، کوچه شــهید امیرى، پــالك 46 فاقد ســابقه ثبتى بــه مالکیت آقاى

 على اکبر غفاریان ریزى فرزند علــى که در حال حاضر تحت تصــرف محکوم علیه 
مى باشد و توســط کارشناس رســمى دادگســترى به مبلغ 1/008/520/000 ریال 
ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام شــعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان

 برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر 
دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که ٪10 قیمت کارشناسى را نقداً 
پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت بیست روز پرداخت نمایند. م الف: 

988 اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان  /7/729
حصر وراثت

اشرف جمالى داراى شناسنامه شماره 511 به شــرح دادخواست به کالسه 324/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فیروز 
گودرزى بشناســنامه 46 در تاریخ 1396/07/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عارف گــودرزى فرزند فیروز 
ش.ش 4060601977 ت.ت 1372 صادره از خرم آباد (پسر متوفى) 2- بیتا گودرزى 
فرزند فیــروز ش.ش 4160439942 ت.ت 1374 صادره از الیگــودر (دختر متوفى) 
3- اشرف جمالى فرزند حجت ش.ش 511 ت.ت 1345 صادره از ازنا (همسر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 992شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /7/743 



اقتصاداقتصاد 07073066 سال چهاردهمشنبه  29 مهر  ماه   1396

اعطاى برند حالل
 به 20 استان

مســئول حوزه نمایندگــى ولى فقیه در ســازمان 
دامپزشکى از اعطاى برند حالل به 20 استان کشور 

خبرداد.
حجت االسالم حمزه کالنترى اظهارداشت: متاسفانه 
در سطح کشور یک برند و نشــان حالل در عرضه 
محصوالت تولیدى نبود که خوشبختانه با همکارى 
سازمان استاندارد توافق شد تا به صورت مشترك، 
برند استاندارد حالل را به عنوان تنها برند مجاز ایران 

عرضه کنیم.
وى با بیان اینکه این برند تاکنون در 20 استان کشور 
عرضه شده اســت، افزود: امیدواریم طى سال هاى 
آینده همه محصوالتى که در کشور تولید مى شود 

تحت این برند عرضه شود.

سرمایه گذارترین کشورها 
در بخش صنعت و معدن 

پنج کشــور اســپانیا، چین، آلمان، عراق و ایرلند به 
ترتیب از ابتداى دولت یازدهم تاکنون بیشترین حجم 
سرمایه گذارى در ایران و در بخش صنعت، معدن و 

تجارت را به خود اختصاص داده اند.
در این بین کشــورهاى افغانســتان، ترکیه، چین، 
امارات و آلمان نیز به ترتیب پنج کشــور نخست از 
لحاظ تعداد سرمایه گذارى در بخش صنعت، معدن 
و تجارت با ایرانى ها از ابتداى دولــت تدبیر و امید 

تاکنون هستند.
همچنین باید خاطرنشــان کرد کــه محصوالت 
پلیمــرى، فلــزات و مصنوعات چوبــى، تجارت، 
نیرومحرکه و اســتخراج معادن به ترتیب پنج گروه 
نخست از لحاظ حجم سرمایه پذیرى از ابتداى دولت 

اول حسن روحانى تاکنون هستند.

مخالفت رئیس جمهوربا توقف 
پرداخت سود سهام عدالت 

موافقت رئیس جمهور با توقف پرداخت سود سهام 
عدالت تکذیب شد.

در حالى محمدرضا پورابراهیمى، رئیس کمیسیون 
اقتصادى مجلس پیشتر گفته بود با نظر مجلس قرار 
شده است پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدى 
به مردم منتفى شود و رئیس جمهور نیز موافقت اولیه 
خود را با این پیشنهاد نشــان داده است،نوبخت این 

خبر را تکذیب کرد.
سخنگوى دولت در پاسخ به این سوال که آیا رئیس 
جمهــور در نتیجه رایزنى رئیــس مجلس، با توقف 
پرداخت سود ســهام عدالت موافقت کرده است یا 
خیر؟، گفت: رئیس جمهور با توقف پرداخت ســود 

سهام عدالت موافقت نکرده است.
محمدباقــر نوبخــت گفــت: رئیس جمهــور با 
توقــف پرداخت ســود ســهام عدالــت موافقت 

نکرده است.

8 نوزاد بورسى ایران را 
بشناسید

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفى شدند.
مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذارى مرکزى 
اوراق بهادار و تســویه وجوه (ســمات) ، فهرست 
کوچک ترین سهامداران بازار ســرمایه را تا پایان 

شهریور منتشر کرد.
کــوروش ســلطان نــژاد چهــار روزه از تهران، 
کیانا ســامانى پنــج روزه از مشــهد، کوچکترین 
نوزادانى هســتند که در شــهریور کد سهامدارى 
خود را از شــرکت ســپرده گذارى مرکزى دریافت 

کرده است.
والدین میگل بى غم میرى از تهران، مرسانا کریمى 
از اصفهان،رادمهر باقرى کوپایى از شــمیرانات در 
ششــمین روز تولد ،آرتین قربانــى، مهیا و صدیقه 
تیمورى بادلــه دره در هفتمین روز تولد ، اشــکان 
موسوى شهابى وامیر على عبدى از تهران با دریافت 
کد ســهامدارى در نهمین روز تولد بــراى نوزادان 
خود کد ســهامدارى دریافت کردند تا در رتبه هاى 
بعدى کوچــک ترین ســهامداران بازار ســرمایه

 قرار گیرند.

ویترین

طرح رجیسترى گوشى موبایل از 28مهرماه(دیروز) با 
مانیتورینگ شبکه براى بررسى اصالت گوشى ها آغاز 
شــد و از اوایل آبان که احتمال دارد پنجم یا ششم آبان 
باشد، یک یا دو مدل گوشــى قاچاق منتخب دیگر در 

شبکه فعال نخواهند شد.
طرح رجیســترى گوشــى موبایل از پایــان مهرماه با 
اجرا روى یک یا دو مدل گوشــى در سراســر کشــور 
آغاز مى شــود. با آغاز طرح رجیســترى گوشى تلفن 
همــراه، گوشــى هایى که بــه صــورت غیرقانونى 
وارد کشــور شــوند در شــبکه مخابراتى ســرویس

 نمى گیرند.

بنا بر اعالم وزیــر ارتباطات و فنــاورى اطالعات، در 
فاز اول اجراى این طرح، مانیتورینگ شــبکه روشــن 
مى شــود و بــه ایــن ترتیب جســت وجو در شــبکه 
براى یافتن یک یا دو مدل گوشــى اعالم شــده آغاز

 خواهد شد.
طبق گفته وزیر ارتباطات، در ماه اول اجراى رجیسترى 
با یک یا دو مدل گوشــى برخورد مى شود که پیگیرى 
در ارتباط با این موضوع نشــان مى دهد در اوایل آبان 
و احتمــاًال از روزهاى پنجم یا ششــم آبــان عملیات

 مسدود شــدن این یک یا دو مدل گوشى احتمالى آغاز 
مى شود.

معاون وزیر نفت جمهورى اســالمى ایران گفت: ایران 
اکنون سرگرم مذاکره با 15 شرکت نفتى اروپایى، روسى 
و آسیایى براى انعقاد قراردادهایى براى اکتشاف، توسعه 

و تولید نفت و گاز است.
امیرحســین زمانیان اضافه کرد: آمارها و انتظارهاى ما 
خوشبینانه و بلندپروازانه نیست، سیاست ما این است که 
بتوانیم دستکم 10 قرارداد را تا پایان سال جارى ایرانى 

(اواسط مارس 2018) نهایى کنیم.
به گفته وى، ایران تاکنون در 28 طرح مختلف با شرکت 
هایى چون توتال، انى، شــل، روســنفت، لوك اویل، 
ســینوپک و شــرکت ملى نفت چین (با هدف افزایش 

سرمایه گذارى خارجى) یاداشت تفاهم همکارى امضا 
کرده است.

معاون مدیرعامل شــرکت ملى نفت نیز گفت:شرکت 
توتال همچنان به صورت جدى مشغول فعالیت در فاز 
11 پارس جنوبى است و فشارها و اظهارات دولت آمریکا 
بر روند مشارکت شرکت هاى بین المللى با ایران تاثیرى 

نداشته و روند عادى همکارى ها ادامه دارد.
وى ادامــه داد: بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت توتال 
فرانسه،این شــرکت حتى در صورت تصمیم آمریکا به 
بازگرداندن تحریم ها علیه تهران، ســعى مى کند طرح 

گازى با ایران را ادامه دهد.

ایران در آستانه امضاى قرارداد 
با 15 شرکت نفتى جهان

فعال نشدن مدل هاى گوشى 
ممنوعه از اول آبان

معاون بازرسى و رسیدگى به تخلفات سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، رنگ آمیزى 
پرتقال هاى نارس را مصــداق فریب مصرف کننده 
عنوان و اعالم کرد: با توجه به اینکه مواد شــیمیایى 
مورد اســتفاده در این فرآیند باعث به خطر انداختن 
سالمت مصرف کننده مى شود، با متتخلفان در مراکز 

سورت میوه برخورد مى شود.
شهرام میراخورلو با ابراز نگرانى از برداشت زودهنگام 
پرتقال که بعضًا ناشى از هراس باغداران از خسارت 
سرمازدگى سال گذشته عنوان مى شود، گفت: طى 
اخبار واصله و بررسى هاى میدانى در روزهاى گذشته 
شــاهد هســتیم که افراد متخلف با سوءاستفاده از 
تقاضاى مصرف کننده، با برداشت پرتقال نارس اقدام 
به رنگ آورى یا رنگ آمیزى در مراکز سورتینگ کرده 

و آن را به عنوان محصول نوبرانه وارد بازار کرده اند.
وى اظهاردداشــت: ایــن در حالــى اســت کــه 
نگرانى از مصرف مــواد شــیمیایى غیرخوراکى و 
فاقــد ســالمت بهداشــتى در فرآینــد موصوف 

وجود دارد.
میراخورلو همچنین  با اعالم اینکه اســتفاده کردن 
از رنگ هاى شــیمیایى و صنعتى غیرخوراکى  براى 

مرکبات ممنوع اســت و به هیچ وجه نباید استفاده 
شود، افزود: متاسفانه گزارشاتى مبنى بر مضرات مورد 
استفاده براى فرآیند اشاره شده در مراکز سورتینگ از 
نظر بهداشتى و سالمت مصرف کنندگان مطرح است 

که در این بازدیدها با متخلفان برخورد خواهد شد.
وى همچنین از اجراى طرح پایش مراکز ســورت 
مرکبات مستقر در استان هاى شمالى کشور خبر داد 
و گفت: این طرح به زودى توسط حوزه هاى بازرسى 
و نظارت ســازمان هاى صنعت، معــدن و تجارت 
استانهاى شمالى کشور با همکارى دیگر دستگاه ها 

اجرا مى شود.

در حالى که برداشت خرماى امسال روزها و هفته هاى 
پایانى خود نزدیک مى شــود، محصــول تازه هم 
نتوانست در ارزان شدن خرما در بازار موثر باشد چرا 
که به گفته دبیر انجمن خرما، نهایتا کیلویى دو هزار و 
500تا سه هزار و 500 تومان بابت خرماى درجه یک 
به باغداران مى رسد اما در بازار مصرف این محصول 
کیلویى حدود 12 هزار تومان فروخته مى شــود که 
فاصله چهار برابرى بین باغداران تا بازار خرده فروشى 

غیرمنطقى است.
هر ســاله در فاصله چند ماه قبل از برداشــت خرما 
تا پس از فصل برداشــت این محصــول در بازار، به 
دلیل آنچه کمبود خرما عنوان مى شــود که البته در 
سال هاى گذشته عمدتا با ماه رمضان به عنوان یکى 
از بازه هاى زمانى پرمصرف براى خرما همزمان شده 
است، شاهد گرانى و افزایش قیمت این محصول در 
بازار هستیم اما جالب تر اینکه امسال نه تنها خرما در 
ماه هاى ابتدایى گران و گران تر شده بود بلکه در فصل 
برداشت و حتى زمانى که محصول تازه به بازار رسید 

نیز قیمتش ارزان تر و متعادل تر نشد.
على اصغر موســوى، دبیر انجمن خرمــا در این باره 
گفت: در هفته هاى پایانى برداشــت خرما هستیم و 
باغداران نهایتا خرماى خــود را از کیلویى هزار تا دو 
هزار و 500 تومان فروخته انــد و خرماى درجه یک 

در گران ترین ارقام حداکثر کیلویى ســه هزار تومان 
فروخته شده است در حالى که این محصول تا زمانى 
که در دســت باغداران و تولیدکنندگان است، مانند 
خاك قیمتى ندارد و کم ارزش است اما زمانى که به 

دست دالالن مى رسد، نایاب شده و طال مى شود.
وى افزود: تنها عاملى که سبب گرانى خرما در بازار 
شده است، دالالن معدودى هستند که تنها سودجویى 
خود را مى بینند و مى خواهند و هیچ وقت به منافع ملى 
و مردم به عنوان مصرف کنندگان و مشــتریان فکر 
نمى کنند. به نظر مى رســد که وزیر جهاد کشاورزى 
باید هر چه سریع تر ســتاد خرما را راه اندازى کند و با 
مشارکت و هم اندیشى همه فعاالن بخش خصوصى 
در صنعت خرما و تولید و بازار، آن را به نفع باغداران و 
مردم کنترل کند تا هر کسى نتواند هر طور که دلش 

مى خواهد در بازار رفتار کند.
موســوى با بیان اینکه امســال هیــچ کمبودى در 
تولید خرما وجود ندارد، گفــت: میزان تولید خرما در 
ســال جارى هیچ تفاوتى با سال هاى گذشته ندارد و 
امسال نیز در  حدود 900 هزار تا یک میلیون تن خرما 
تولید شده است و در شــرایطى که محصول تازه به 
بازار رســیده و از نظر موجودى مشکلى وجود ندارد، 
قیمت هاى بازار مصرف براى خرما بسیار غیرمنطقى 

و اجحاف در حق مردم است.

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه دولت 
مکلف شد جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات 50 درصدى 
گندم کاران را بپردازد، گفت: این حکم در برنامه ششــم 
توسعه قرار گرفته و از سال جارى قابلیت اجرایى دارد و 
بعد از پرداخت اصل طلب، از طریق کمیسیون اقتصادى 

پیگیرى مى شود.
محمدرضا پور ابراهیمى اظهارداشــت: در برنامه ششم 
توسعه حکمى گنجانده شده اســت که اگر دولت طلب 
کشاورزان را با تأخیر پرداخت کند، باید معادل سود بانکى 

این مبلغ را به کشاورزان بپردازد.

وى با اشاره به اینکه این حکم براى اولین بار، در برنامه 
ششم توسعه گنجانده شــده اســت افزود: کشاورزان 
با توجه به اینکه پولشــان دســت دولت بود و پرداخت 
نمى شد  مجبور مى شــدند به بانک جریمه هاى دیرکرد 

پرداخت کنند.
وى تصریح کــرد: در حال حاضر با توجــه به اینکه 50 
درصد از پول گنــدم کاران با تأخیر پرداخت مى شــود 
بعد از پرداخت طلب کشــاورزان، از طریق کمیســیون 
پیگیرى مى شــود که ســود مطالبات کشــاورزان نیز

 پرداخت شود. 

معاون وزیر راه و شهرســازى از ورود 150 هزار تن ریل 
هندى به کشــور خبر داد و گفت: به دنبــال وارد کردن 
شــمش هندى براى تولید ریل پیشــرفته UIC60 در 

شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان هستیم.
خیرا... خادمى اظهارداشــت: در بخش ریلى درحدود 22 
طرح ریلى به طول ســه هزار و 430 کیلومتر در دســت 
ساخت است که 919 کیلومتر آن امسال به بهره بردارى 

مى رسد.
وى با بیان اینکه همزمان راه آهن جمهورى اســالمى 
ایران، دو خطه کردن 900 کیلومتر راه آهن را در دســت 
اجرا دارد، تصریح کرد: تا دو ماه آینده راه آهن کرمانشاه به 

بهره بردارى مى رسد و تا یک هفته آینده ریل گذارى خط 
آهن ارومیه نیز به پایان خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازى با اعالم اینکه از راه آهن رشت 
فقط 32 کیلومتر باقى مانده که تا پایان سال اجرا مى شود، 
گفت: 65 کیلومتر نیز از راه آهن میانه - بستان آباد باقى 

مانده که در حال انجام کارهاى اجرایى آن هستیم.
خادمى در پاسخ به ســوالى مبنى بر اینکه ریل موردنیاز 
پروژه هاى ریلى چگونه و از چه محلى تامین مى شــود؟، 
افــزود: قراردادهاى احــداث یا به صورت روســازى و 
ریل گذارى است یا روســازى جدا و ریل گذارى جداست 
که در خصوص نوع اول تامین ریل با پیمانکار است مانند 

پروژه هاى راه آهن یزد- نیریــز یا راه آهن غرب، و درباره 
نوع دوم قراردادها ریل موردنیــاز از طریق فاینانس هند 

تامین مى شود.
وى ادامه داد: تاکنون 150 هزار تن ریل از این کشور وارد 
شده که براى ســرعت هاى 120 کیلومتر در قطارهاى 
بارى و 160 کیلومتر در قطارهاى مسافرى مناسب است. 
معاون وزیر راه و شهرسازى با بیان اینکه براساس قرارداد 
راه آهن با ذوب آهن اصفهان، این شرکت هرچه ریل تولید 
کند آن را خریدارى مى کنیم، اظهارداشت: در حال حاضر 
مذاکره با هندى ها براى وارد کردن شمش از هند جهت 

تولید ریل در کارخانه ذوب آهن اصفهان هستیم.

مؤتمنى، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: 
در مورد تعداد خودروهاى پژو 2008 که شهریورماه 
تحویل مشتریان شده، باید ایران خودرو آمار دهد اما 
به صورت کلى عرضه محدود این خودرو در بازار باعث 
شده تا پژو 2008 اختالف قیمتى 20 میلیون تومانى را 

از کارخانه تا بازار تجربه کند.
 وى با طرح این پرســش که چرا باید پژو 2008 این 
میزان اختالف قیمت در بازار داشــته باشــد، گفت: 

در این رابطه باید مسئوالن مربوطه پاسخگو باشند.

معاون اتاق بازرگانى ایران گفت: تا زمانى مونتاژکارى پول 
سازتر و آسان تر است و دولت ها با ابزارهاى تعرفه، رقباى 
خودروسازان داخلى را از صحنه بیرون مى کنند، خالقیت و 
نوآورى براى تولید داخلى ایجاد نمى شود و ما دراصل داریم 

مهندس صادر مى کنیم.
حسین ســالح ورزى با بیان اینکه راهبرد و نظامى براى 
تولید داخلى نداریم، افزود: سیاســت ها در بخش خودرو 
با روى کار آمدن هر دولتى تغییر مــى کند و این از جمله 

مشکالت این بخش است.
وى افزود: به دلیل دولتى بودن ساختار خودروسازان، آنان 
چرخه مونتاژکارى را ادامه مى دهند و تا زمانى که این روند 
ادامه یابد، پیشرفتى در صنعت خودروسازى کشور ایجاد 

نمى شود.
وى گفت: اینکه خودروسازان، قطعات را از کشورهاى دیگر 
وارد مى کنند، به دلیل قیمت تمام شده باال و کیفیت پایین 

قطعات خودروى ساخت داخل است.
ســالح ورزى با بیان اینکه در صنعت کشور معیار، ایجاد 
شغل اســت، افزود: به جاى برنامه ریزى براى پیشرفت 

صنعت کشور، نظام پول پاشى را دنبال مى کنیم.
وى گفت: بیشــتر مونتاژکارى در بخش دولتى اســت و 
خودروسازانى که بیشتر دولتى هســتند، عالقه مندند از 

طریق مونتاژکارى سود بیشترى کسب کنند.
سالح ورزى افزود: مدیران صنایع خودروسازى به دلیل 
عمر کوتاه مسئولیت شــان در این صنعت، تصمیم هاى 

کوتاه مدت مى گیرند و در پى اهداف بلندمدت نیستند.

150 هزار تن ریل هندى به کشور وارد شد

مذاکره با هند براى وارد کردن 
شمش جهت تولید ریل درذوب آهن

افزایش 4 برابرى قیمت خرما
 از تولید تا رسیدن به بازار!

پرتقال هاى رنگ شده نخورید
 با عرضه کنندگان برخورد مى شود

اختالف 20میلیونى قیمت پژو 2008 
از کارخانه تا بازار

مونتاژ، بالى جان صنعت خودرو
مهندس،صادر مى کنیم

گندم کاران امسال جریمه دیرکرد مى گیرند

معاون امور مشتریان اپراتور همراه اول با اشاره به اتمام 
شماره هاى فعلى همراه اول، از آغاز ارائه سیم کارت هاى 

این شرکت با یک پیش شماره اضافه تر خبر داد.
محمد مهدى عطوفى با اشــاره به این که کدهاى صفر 
شماره هاى همراه اول در حال  حاضر در حال  اتمام است، 
گفت : رگوالتورى در حال  حاضر با کدگذارى هاى جدید 
این شرکت موافقت کرده است و قرار است که کد 0991 
را به همراه اول  واگذار کند.  خود شــرکت نیز قرار شده 
است که پیش شماره هاى 09912 را براى دائمى ها و بقیه 

را براى اعتبارى ها مورد استفاده قرار دهد.
وى  با بیان این که تا به حال ما هر چه سیم کارت در بازار 
داشــته ایم به فروش رسیده اســت، گفت : در این حوزه 
با اســتقبال زیادى روبرو هســتیم، به طورى که دیگر 
تقریبا تمام کدهاى 990 ما هم تمام شــده است که اگر 
رگوالتورى حمایت کند تا اواســط آبان ماه تغییرات در 

شماره هاى تلفن همراه اول جدید آغاز مى شود.
وى همچنین با بیــان این که ما باید در ســال حداقل 
12 میلیون سیم کارت را تولید کنیم تا بتوانیم نیازهاى 
مشــتریان را بر طرف کنیم، گفت : همــراه اول به طور 
متوســط حدود یک میلیون از این ســیم  کارت ها را به 

دائمى ها و بقیه را به سیم کارت هاى اعتبارى اختصاص 
مى دهد.

وى همچنین در ارتباط با خدمات امسال به زائران اربعین 
گفت: شرکت همراه اول در اربعین امسال سیستم واى 
فاى کالینگ را خواهد داشــت که به صورت رایگان در 
اختیار زئران اربعین حســینى قرار مى گیرد و در سیستم 
واى فاى کالینگ شما در هر جاى دنیا که باشید، اگر به 
سیستم واى فاى متصل شوید، مى توانید تماس خود را 

بر قرار کنید.

امکان تماس رایگان همراه اول براى مسافران اربعین
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مسلمان کسى است که مسلمانان از زبان و دست او آزارى نبینند، 
مگر آنجا که حق باشــد و آزار مسلمان روا نیست جز در آنچه  
واجب باشد. به سوى مرگ که همگانى است و فرد فرد شما را 
از آن گریزى نیســت بشــتابید. همانا مردم در پیش روى شــما 

مى روند و قیامت از پشت سر، شما را مى خواند. 
موال على (ع)

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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فینال اصفهانى 
نیمه نهایى 

تهرانى!
12

تیم والیبال بنیاد مسکن استان اصفهان در رقابت پایانى مسابقات والیبال 
قهرمانى کارگران استان اصفهان در یک رقابت تماشایى تیم والیبال 
سیمان سپاهان اصفهان را شکست داد و قهرمان این دوره از مسابقات شد

به گزارش روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به 
نقل از  معاونت پشتیبانى بنیاد مسکن استان : مسابقات والیبال قهرمانى 
کارگران استان ا صفهان روز دوشنبه مورخه 96/07/17 در مرحله پایانى 
بین چهار تیم برتر سیمان سپاهان و بنیاد مسکن در مرحله فینال و فوالد 

مبارکه و آبفا در مرحله رده بندى ادامه یافــت و در پایان تیمهاى بنیاد 
مسکن، سیمان سپاهان و فوالد مبارکه به ترتیب مقامهاى اول تا سوم 
مسابقات را کسب کردند و تیم دخانیات از طرف کمیته فنى مسابقات به 

عنوان تیم اخالق معرفى شد.
در پایان این مســابقات و در حضور آقایان مهندس نیرومند مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان، مهندس خانى مدیر کل 
بنیاد مسکن اســتان اصفهان،تنباکو زاده  معاون پشتیبانى اداره کل 

تعاون،کار و رفاه اجتماعى ، شــیرانى رئیس هیآت و اداره امور ورزش 
کارگران اســتان ، مهندس پرنده مدیر اجتماعى اداره کل تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعى،سلطانى رئیس حراســت اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى ،نکوئیان مدیر امور مالى اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعى 
استان، زمانى فر مدیر روابط عمومى اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 
استان، سرپرستان تیمها و ورزشکاران از برگزیدگان با اهداء لوح و کاپ 

تقدیر به عمل آمد.

بنیاد مسکن انقالب اسالمىبنیاد مسکن انقالب اسالمى
 قهرمان مسابقات والیبال کارگران قهرمان مسابقات والیبال کارگران

  استان اصفهان شد  استان اصفهان شد

مهناز افشار به 
«شاه ُکش» مى رود
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صیت11
ى پرخا

ه با سرطان با این سبز
مبارز

چرا گوشى هاى هوشمند، ظریف و نحیف از دفع سنگ کلیه تا 
هستند؟

قاتل اهورا را ببینیم او را مى کشیم



1010فرهنگفرهنگ 3066 سال چهاردهمشنبه  29 مهر  ماه   1396

ســال گذشــته بهرام رادان در واکنش به موفقیت اصغر 
فرهادى و شهاب حســینى، متنى در صفحه اینستاگرام 
خود منتشــر کرد که در آن ابراز امیدوارى کرد بود کسانى 
که دم از مرگ ســینماى ایران مى زنند، پس از کسب این 
جایزه آسوده بخوابند. این پست اینستاگرامى رادان، واکنش 
مرجان شیرمحمدى، همسر بهروز افخمى را در پى داشت 
و این بازیگر به بهرام رادان حمله لفظى کرد. با گذشت بیش 
از یکسال از این موضوع، بهرام رادان در یک مصاحبه  در 
مورد پست اینستاگرامى خود توضیح داده و گفته هر حرفى 
که در فضاى مجازى زده مى شود، نیاز به پاسخ دادن ندارد.

با آغاز برنامه سینمایى «هفت» بهروز افخمى اصرار بسیار 
زیادى بر نفروختــن فیلم هاى روى پرده داشــت و بارها 
در طول ایــن برنامه اعالم کرد که ســینماى ایران مرده 
است. پس از موفقیت فیلم هاى اکران نوروز، بحث حضور 
«فروشنده» اصغر فرهادى در جشنواره فیلم «کن» پیش 
آمد و بهروز افخمى در برنامه «هفت» به صراحت اعالم 
کرد که فیلم «فروشــنده» اصغر فرهادى شانسى براى 

کسب جایزه از این جشنواره ندارد.
اما بر خالف صحبت هاى بهروز افخمى، اصغر فرهادى در 
اختتامیه جشنواره «کن» توانست جایزه بهترین فیلمنامه 

این رویداد ســینمایى را از آن خود کند و شهاب حسینى 
هم جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از این جشنواره 
معتبر دریافت کند. پس از کسب این دو جایزه مهم براى 
فیلم «فروشنده» ، بســیارى از ســینماگران و کاربران 
شبکه هاى اجتماعى به این موفقیت واکنش نشان دادند 
و دریافت چنین جایزه اى را براى ســینماى ایران افتخار 

بزرگى دانستند.
یکى از ســینماگرانى که به این موفقیت واکنش نشان 
داد، بهرام رادان بود. بهرام رادان که ســابقه همکارى با 
شهاب حسینى را در فیلم «شمعى در باد» دارد، با انتشار 
متنى، خوشــحالى خود براى موفقیــت اصغر فرهادى 
و شــهاب حســینى در جشــنواره کن را این گونه ابراز 
کرد: «امشب شب بزرگى براى ســینماى ایران است، 
نمی دونم از شــدت خوشــحالى و تپش قلب خواب به 
چشــمانم بیاد یا نه، فقط خوشــحالم که فرهیختگان 
سینماى کشورم با طمأنینه و گام هایى استوار، ثابت کردند 
که سینما زنده است، براى کسانى که می خواستند سینما 
بمیرد و مدام فریاد سینما مرده است سر می دادند، از بارگاه 
خداوند صبر طلب دارم و به قول شهاب عزیز الهى شکر.» 
اما اشــاره بهرام رادان به اشــخاصى که تأکید داشــتند، 

سینماى ایران مرده اســت، واکنش همسر بهروز افخمى 
را برانگیخت.

مرجان شیر محمدى با انتشار پستى در صفحه اینستاگرام 
خود، در واکنش به پیام تبریک بهرام رادان نوشــت: «از 
همه بامزه تــر (واکنش هاى به موفقیت"فروشــنده" در 
"کن") بهرام راداِن که اصًال راه جشنواره  "کن" را از وقتى 
یاد گرفت که بهروز او را آورد توى فیلم "گاوخونى" بازى 
کنه. همان فیلمى که بخاطرش رفت "کن". بگذریم که 
توى همان "گاوخونى" هم به نظرم نقطه ضعف فیلم بهرام 
رادان است. هر وقت فیلم "گاوخونى" را مى بینم اعصابم 
خرد مى شــه که این آدم چرا نمى تونه متن داستان جعفر 
مدرس صادقى را از رو درســت بخونه! معرفت هم خوب 

چیزى است...»
با گذشت بیش از یکســال از موفقیت فیلم «فروشنده» 
در جشنواره «کن» و آکادمى اسکار، چند روز پیش بهرام 
رادان در مصاحبه اى که به طور زنده از صفحه اینستاگرام 
خود پخش مى شد، با اشاره به همکارى هاى خود با بهروز 
افخمى گفت: «من با بهروز افخمى، دو فیلم سینمایى را 
پشت ســر هم کار کردیم. در ابتدا فیلم "گاو خونى" را کار 
کردیم که به بخش دو هفته با کارگردانان جشنواره "کن" 

راه یافت و پس از آن هم فیلم دیگرى بــا نام "ته دنیا" را 
شروع کردیم که هیچ وقت نفهمیدیم چه اتفاقى براى آن 
افتاد.» رادان در ادامه این موضوع گفت: «چندى بعد آقاى 
افخمى مجدداً کتاب "سفر کسرى" نوشته جعفر مدرس 
صادقى را به من دادند و گفتند داستان این کتاب، موضوع 
فیلم بعدى ما خواهد بود و سپس خودشان مشغول ساخت 

"فرزند صبح" شدند.»
بهرام رادان در پایان با بیان اینکــه بهروز افخمى پس از 
ساخت فیلم «فرزند صبح» دچار تغییراتى شد، در واکنش به 
نوشته هاى اینستاگرامى سال گذشته همسر این کارگردان 
گفت: «من تنها در آن پست نوشتم امیدوارم کسانى که فکر 
مى کنند، سینما مرده است، امشب راحت بخوابند. به هر 
حال ایشان، همسر آقاى افخمى هستند و (به آن پست) 

واکنش نشان دادند، چون شوهرشان بودند و فکر کنم 
ناراحت شدند.»

او همچنین در پایان و در پاســخ به این پرسش که 
چرا تاکنون اصًال به حواشى که در فضاى مجازى 
به وجود مى آید، جواب نمى دهــد گفت: «فکر 
نمى کنم که هر حرفــى در فضاى مجازى زده 

مى شود نیاز به پاسخ دادن داشته باشد.»

با گذشت نزدیک به دو سال از اکران موفق 
فیلم «در مدت معلوم»، وحید امیرخانى 
قرار است به زودى ساخت دومین فیلم 

سینمایى خود با نام «شاه ُکش» را آغاز کند. 
در «شاه کش» مهناز افشار نقش اصلى را ایفا 
مى کند و این فیلم خود را براى حضور در سى و 
ششمین جشنواره فیلم فجر آماده خواهد کرد.

وحیــد امیرخانى، کارگــردان فیلم پرفروش 
«در مدت معلوم» قرار اســت بــا فیلم جدید 
خود به جشنواره سى وششم فیلم فجر مى آید. 
این فیلمنامه که «شــاه ُکش» نــام دارد یک 
درام معمایى- اجتماعى سخت و متفاوت به 
نویسندگى وحید امیرخانى است که در سکوت 

خبرى مراحل پیش تولید آن جلو رفته است.
 مهناز افشــار، نقش اول زن «شاه ُکش» را 
برعهده دارد و قرار اســت بازیگران با گریم 

متفاوتى جلوى دوربین بروند.
 قصه «شــاه کش» در برف و کوالك شدید 
مى گذرد و نیاز به شرایط آب و هوایى خاصى 
دارد و این موضوع شرایط تولید فیلم را سخت و 
پیچیده کرده است و گروه تهیه و تولید مشغول 
بررسى ابعاد مختلف ساخت پروژه و بازدید از 

لوکیشن هستند.

«نورگل یشــیل چاى» بازیگر ترکیه اى براى حضور 
در فیلم «جــن زیبا» به کارگردانــى بایرام فضلى و 

تهیه کنندگى مهرداد فرید در اصفهان حاضر شد.
به گزارش سینماســینما، ســاخت فیلم سینمایى

 «جن زیبا» در اصفهان آغاز شــده اســت و بازیگر 
ترکیه اى بــراى حضــور در این فیلــم وارد ایران 
شده است. عکس هایى که یشــیل چاى در صفحه 
اینستاگرام خود منتشر کرده نشان از حضور او در هتل 

عباسى اصفهان دارد.
پیش از این حضور این بازیگر در فیلم فضلى اعالم 
شــده بود، اما به فاصله کوتاهى از انتشار این خبر، 
تهیه کننده فیلم در گفتگویى حضور یشیل چاى را در 

فیلم «جن زیبا»  تکذیب کرد.
به نظر مى رسد عکس هایى که این بازیگر سرشناس 
ترکیه اى از اصفهان منتشر کرده و همچنین جزئیاتى 
که از نقش خود گفته تأیید کننده آن است که او براى 

بازى در «جن زیبا» به ایران آمده است.
این بازیگر در مورد ویژگى نقشى که در این فیلم ایفا 
مى کند، گفته است: از آنجا که شخصیت «دالرام» از 
ابتداى تولد ناشــنوا و الل نبوده، بنابراین باید براى 
آواهایى که از دهان او هنگام واکنش و یا تالش براى 

بیان کردن موضوعى، شنیده مى شود، تمرین کنم. 
یشیل چاى در این فیلم همبازى فرهاد اصالنى شده 

است.

نورگل یشیل چاى را بیشتر بشناسید
نورگل یشیل چاى متولد ســال 1976 است. نورگل 
یک پسر دارد و سال 2010 بعد از شش سال زندگى 

مشترك از همسر خود «سم اوزر» جداشد. 
وى یکى از هنرپیشه هاى محبوب و مشهور در کشور 
ترکیه  است و تحصیالت خود را هم در لیسانس تئاتر 
و سینما به پایان رسانده و فارغ التحصیل شده است. 

نورگل اولین کار هنرى خود را در نمایشنامه «هملت» 
شروع کرد که تا اندازه زیادى در زندگى هنرى اش 

نقش داشت.
 Paramparça / نورگل  یشیل چاى در سریال هاى
 Cinayet / Candan / Sultan / Sensiz Olmaz
 / AşkveCeza / Ezo Gelin Belalı Baldız /
 Melekler Adası / Asmalı Konak / Deniz
İkinci Bahar / به ایفاى نقش پرداخته است و در 
ایران با نقش «گوزل» در سریال «گوزل» شناخته شد .

برخى از جوایز  یشیل چاى عبارتند از :
جایزه بهتریــن بازیگر نقش مکمــل زن در فیلم با 
اقتباس «عروس» در ســال 2005. دریافت مجدد 
بهترین بازیگر نقــش مکمل زن در فیلــم «آدم و 
شــیطان» در ســال 2008.دریافت جایزه پرتقال 
طالیى باز هم براى عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل 

زن در فیلم «وجدان» در سال 2008.

بهرام رادان بعد از یکسال پاسخ منتقدش را داد:

 هر حرفى در
 فضاى مجــــازى نیاز به پاسخ ندارد
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دبهرام رادان بعد از یکسال پاسخ منتقدش را داد:

مهناز افشار به 
«شاه ُکش» مى رود

در فاصله یک هفته مانده به اکران، اولین تیزر 
فیلم سینمایى «خالتور» رونمایى شد. «خالتور» 
که پیش تر «دوســتان یکرنگ» نام داشت از 
دهم آبان ماه در گروه ســینمایى قدس روى 

پرده خواهد رفت.
«خالتور» را آرش معیریــان کارگردانى کرده 
و نگاهى طنازانه دارد به دردســرهاى فعاالن 

موسیقى.
محمدرضا شــریفى نیا، پوریا پورســرخ، سحر 
قریشــى، مهران غفوریان، مریم امیرجاللى و 
على صادقى از جمله بازیگران فیلم هســتند. 
اصغر سمســارزاده، بازیگر قدیمى ســینما و 
تلویزیون، امیرحســین صدیــق، محمدرضا 
هدایتى و رســول نجفیان از دیگــر بازیگران 

«خالتور» هستند.
«خالتور» درباره زندگى ســه جوان موزیسین 
است که سعى زیادى دارند اسیر موسیقى بازارى 
نشوند و به اجراى قطعات موجه بپردازند اما عدم 
اقبال مخاطبان موجب مى شود به سراغ نوعى 
از موسیقى بروند که علیرغم جدى گرفته نشدن 

از سوى کارشناسان، مخاطبان فراوانى دارد...
عبــدا... علیخانــى و حســین فرحبخــش 
تهیه کنندگى «خالتور» را برعهده داشــته اند و 
فیلم با پخش «پویافیلم» روى پرده خواهد رفت.

آسیب شناسى زندگى 
موزیسین ها
 در «خالتور»

چند روز پیش احمدرضا درویش در یک مصاحبه 
تلویزیونى اعالم کرد که با توجــه به اتفاقاتى که 
براى «رستاخیز» افتاد دیگر کسى به سمت ساخت 
آثار مذهبى نخواهد رفت. حاال مهدى فخیم زاده که 
سابقه ساخت سریال هاى مذهبى نظیر «تنهاترین 
سردار» و «والیت عشق» را دارد اعالم کرده دیگر 
سریال مذهبى نخواهد ساخت چرا که مفسرهاى 

زیادى در این زمینه وجود دارند.
مهدى فخیم زاده، کارگردان و بازیگر تلویزیون و 
سینما درباره ســاخت اثرى جدید براى تلویزیون 
گفت: کار ما به گونه اى است که باید شرایط مورد 
نیاز فراهم باشد تا بتوانیم به درستى انجامش دهیم 
و از آنجایى که مدتى است شرایط مالى تلویزیون 
مهیا نیست،  فعًال در این رسانه کار نمى کنم. چندى 
پیش پیشنهاد کارگردانى سریال «پیوند قلب ها» را 

داشتم که بنا به دالیل مالى قبول نکردم.
کارگردان ســریال «خواب و بیدار» همچنین به 
انتقاد از برخى تهیه کنندگان تلویزیون مى پردازد و 
مى گوید: برخى تهیه کنندگان کارى که من ظرف 
مدت شش ماه مى سازم را به اجبار و به دلیل کمبود 
بودجه مى خواهند چهار ماهه تمام کنند و من هم با 

این شرایط نمى توانم کار کنم. 
فخیم زاده در پایان با اشــاره به تولید سریال هاى 
مذهبى گفت: سریال مذهبى که اصًال نمى سازم 
چرا که مفسرهاى بسیارى در این زمینه وجود دارند 
و هرقدر هم در این زمینــه با دقت و مطالعه پیش 
بروى باز هم با حواشى 

درگیر مى شوى.

 دیگر سریال مذهبى 
نمى سازم

براى بازى در فیلم «جن زیبا» به کارگردانى بایرام فضلى؛

بازیگر مشهور ترکیه اى به اصفهان آمـــد
عکس هایى که نورگل یشیل چاى از هتل محل 
استقرار خود در اصفهان (هتل عباسى) منتشر 
کرده اســت. متن نوشته شــده روى یکى از

 عکس ها این است: «اینجا ها اینجوریه» 

"ته دنیا" را  "رى بــا نام
دیم چه اتفاقى براى آن 
گفت: «چندى بعد آقاى 
ى" نوشته جعفر مدرس 
تان این کتاب، موضوع 
ودشان مشغول ساخت 

ه بهروز افخمى پس از 
ییراتى شد، در واکنش به 
ته همسر این کارگردان 
 میدوارم کسانى که فکر

ب راحت بخوابند. به هر 
هستند و (به آن پست)
شان بودند و فکر کنم 

ه این پرسش که 
 فضاى مجازى 
د گفت: «فکر 
 مجازى زده 

شد.»

مذهبى گفت: سریال مذهبى که اصال نمى سازم
چرا که مفسرهاى بسیارى در این زمینه وجود دارند
و هرقدر هم در این زمینــه با دقت و مطالعه پیش
بروى باز هم با حواشى
درگیر مى شوى.

مهدى فخیم زاده:

دوبلور نقش «ابوســفیان» در فیلم سینمایى 
«محمدرسول ا...(ص)» گفت: افرادى که به 
شــبکه «ِجم» رفتند دوبلورهاى قوى نبودند. 
یک دوبلور قوى و پیشکســوت هرگز آبرو و 

حیثیت خود را به باد نمى دهد.
نصرا...مدقالچى اظهار داشت:کسانى مثل من، 
منوچهر اسماعیلى و چنگیز جلیلوند به این مردم 
بدهکار هســتیم. کجا برویم؟ به کشورى که 
غریبه است و معلوم نیست در آن چه خبراست؟ 
بعد از مدت ها هم ممکن است کار در آنجا به 
کلى تعطیل شود و روســیاهى برایمان بماند. 
هیچکدام از همکارانم حتى با دالر یا دستمزد 

خوب هم این کار را نکرده و نمى کنند.

دوبلورهایى که به «جم» 
رفتند آبروى خود را بردند
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55 مشکل 
دستگاه گوارش 
که باید جدى 

بگیرید

اگر قبًال هرگز سوزش سر دل نداشته اید و ناگهان احساس سوزش سر دل به طور منظم و بدون دلیل خاصى دارید، بهتر است 
به پزشک مراجعه کنید، به خصوص اگر عوارض دیگرى مثل کاهش وزن، احساس چسبیدن غذا به گلو یا خون در مدفوع تان 
دارید. احتمال دارد یکى از 20 درصد افرادى باشید که دچار بیمارى رفالکس معده  شده اید، بیمارى اى که اسید معده باعث 
التهاب و تنگ شدن مرى مى شود.از آنجایى که سوزش سر دل منجر به عوارض جدى از جمله زخم معده و آسم مى شود، 
نباید در سکوت از آن رنج ببرید، داروهاى مناسب معموًال عالیم آن را سرکوب مى کنند.

تشخیص دقیق درد شکم کار دشوارى است. حتى با وجودى که آپاندیس شما در 
قسمت پایین و سمت راست شکم است، بسیارى از افراد هنگام ابتال به آپاندیسیت، درد 
را در ناحیه پایینى شکم احساس مى کنند. مشکالت کیسه صفرا که درست در زیر کبد 
شما و در وسط شکم قرار دارد، مى تواند باعث ایجاد درد در قسمت باالیى شکم یا حتى 
پشت تان شود. تکرار درد شکمى مى تواند نشانه اى از بیمارى سندروم روده 
تحریک پذیر (IBS) باشد.

سوزش سر دل

11

22

33

4

55

، بهتر است 
 مدفوع تان 
 معده باعث 
م مى شود، 
کنند

ر دلر دل

داشتن یبوست هشدار دهنده نیست و هیچ مقدار حرکات روده اى را نمى توان به عنوان حالت نرمال نام برد. 
در واقع توقف مدفوع یکى از رایج ترین مشکالت دستگاه گوارشى است. معموًال یبوست (مدفوع کردن 
کمتر از سه بار در هفته یا حرکات ناقص روده) به علت عدم مصرف فیبر کافى و یا تغییر در روال رژیم غذایى 
شماست. یبوست گاهى مى تواند نشانه بیمارى جدى ترى باشد که ممکن است شامل زخم یا جراحت در 
دیواره روده بزرگ، IBS یا اثرات جانبى داروها باشد. اگر حرکات روده شما با کارهایى که دوست دارید 
انجام دهید دچار تداخل مى شود و مدام باید در حال دویدن به دستشویى باشید، مدفوع تان سفت تر شده و 
نیاز به فشار دارد یا همیشه براى مدفوع کردن باید از ملین استفاده کنید به پزشک مراجعه کنید.

یبوستیبوست

درد شکمدرد شکم

اسهال حاد که کمتر از چهار هفته طول بکشد، بسیار شایع است. از آن 
جایى که اسهال مى تواند منجر به کم آبى شدید و سریع بدن شود، اگر هر 
کدام از این عالیم را داشتید باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنید. 
ممکن است به علت زخم در روده بزرگ، عوارض جانبى دارو، عفونت 
طوالنى مدت، بیمارى کرون، کولیت اولسراتیو، IBS، بیمارى سلیاك 
یا حتى سرطان ایجاد شود یا ممکن است حساسیت غذایى یا عدم تحمل 
شیر گاو، دانه سویا، تخم مرغ یا غذاهاى دریایى باشد. 

اسهالاسهال

به طور معمول از بدن همه گاز خارج مى شود، ولى در برخى از افراد بیشتر 
است. شاید از زمانى که به یاد دارید همیشه کمى خروج گاز از بدن داشته اید یا 
شاید به ندرت خروج گاز داشته اید، ولى تمام هفته را دچار نفخ بوده اید. 
ممکن است یک مشکل آناتومى مثل جراحت، التهاب مرتبط با IBS، کرون 
یا کولیت یا مشکالت عملکردى مثل توانایى و تحرك روده شما باشد. حتى 
ممکن است اخیرا حساسیت غذایى شما پیشرفت کرده باشد. بدون توجه به 
علت، زمان آن رسیده که به پزشک مراجعه نمایید.

نفخ و گاز ناراحت کنندهنفخ و گاز ناراحت کننده

دستگاه گوارش همه ما گاهى مشکالتى را براى 
ما ایجاد مى کند، اما این پنج مورد را در دستگاه 

گوارش خود بسیار جدى بگیرید.
همه ما بعد از خوردن یک وعده از برخى غذاها به 
مقدار زیاد احساس کمى گاز، یبوست یا سوزش 

مى کنیم، اما نکته اینجاست که گاهى این عالیم 
عادى نیستند و مى توانند نشانه یک بیمارى 

جدى باشند. 
در اینجا به شما مى گوییم که برخى از مشکالت 
شایع معده ممکن است چه معنایى داشته باشند و 

چه زمانى باید به پزشک مراجعه کنید.

جعفرى در طب ســنتى براى درمان اختالالت 
گوارشى، فشــار خون باال، بیمارى هاى قلبى، 
بیمارى هاى ادرارى، دیابت و بیمارى هاى پوستى 

مختلف مورد استفاده قرار مى گرفته است.
این سبزى به دلیل غنى بودن از برخى ویتامین 
در درمــان بســیارى بیمارى ها مؤثر اســت و 
فوایدزیادى براى ســالمتى دارد که مواردى از 

ان در ادامه ذکر شده است.
جعفرى خــواص ضدســرطانى دارد و حاوى 
روغن هــاى فــرار منحصربه فــردى ماننــد 
میریستیسین، لیمونن، اوژنول و آلفاتوژجن است 
که با تقویت دســتگاه ایمنى بــدن، به مبارزه با 
سرطان ها، تأخیر در رشد تومورها، خنثى کردن 
استرس هاى اکسیداتیو و مواد سرطان زا کمک 

مى کند.
همچنین جعفرى با خاصیت ادرارآورى طبیعى 
خود از محبوس شــدن آب و نفخ جلوگیرى 
مى کند. همچنین جعفرى با تحریک کلیه 
به تولید ادرار و خروج آب اضافى از شکم 
و بهبود سالمت دستگاه گوارش کمک 

مى کند و احســاس 

سوءهاضمه و ناراحتى را کاهش مى دهد.
جعفرى براى درمان التهاب هاى کلیه و دستگاه 
ادرارى، سنگ کلیه و احتباس ادرار مفید است. 
ریشــه و برگ هاى جعفرى به کبد و طحال در 
درمان بیمارى هاى دســتگاه تولیدمثل و یرقان 
کمک مى کند و زمانى کــه راه هاى معمول در 
درمان بى  تأثیر باشند، جعفرى مى تواند در درمان 
این مشکل مؤثر واقع شــود. افزون بر این آب 
جعفرى به آرامش رگ ها مخصوصًا مویرگ ها 
و سرخرگ ها کمک مى کند و توانایى باالیى در 
دفع ســموم آبکى، مخاط اضافى، کاهش ورم و 

رفع غده هاى متورم دارد.
***

چاى جعفرى در سم زدایى بدن، مبارزه با سنگ  
کلیه و مثانه و خیز بســیار مفید اســت و براى 
بهره مندى از این خاصیت جعفرى هرروز درحدود 

یک لیتر چاى جعفرى تهیه کنید .
جعفرى و روغن  ضــرورى جعفرى براى درمان 
اختالل ها و مشکالت گوارشى چون باد معده، 
یبوست، نفخ، ســوءهاضمه و حالت تهوع مفید 
بوده وجعفرى در سالمت دستگاه گوارش بسیار 
مؤثر اســت، زیرا روغن  ضرورى جعفرى، صفرا 
و شیره هاى گوارشى مورد نیاز را براى عملکرد 
مناسب آنزیم ها ایجاد مى کند، این آنزیم ها به 

جذب مناسب مواد مغذى کمک مى کنند.

این خوراکى ها مى توانند در دماى معمولى اتاق 
نگهدارى شوند.

■   گوجه فرنگى ها
سرماى یخچال مواد غذایى گوجه فرنگى ها را 

از بین مى برد.
■   میوه هاى هسته دار

ســرماى یخچال مى تواند مواد غذایى موجود 
در میوه هاى هسته دار از قبیل: گوجه فرنگى و 
میوه هاى سبز را از بین ببرد. همچنین نگهدارى 
آنها در یخچال مانع از رســیدن و خوشمزگى 

آنها مى شود.
■   سیب زمینى

نگهدارى سیب زمینى در یخچال، آنها را گوشتى 
و به صورت غیر طبیعى شیرین مى کند.

■   عسل
عسل در یک ظرف دربسته همیشه تازه مى ماند. 
نگهدارى آن در یخچال باعث شکرك زدن آن 

مى شود.
■   دانه هاى قهوه

دانه هاى قهوه و پودر قهــوه، مى توانند رطوبت 
موجــود در یخچال را جذب کننــد و همچنین 
این رطوبت ســبب از دســت رفتن طعم قهوه

 مى شود.
■   پیاز 

پیاز ها مى توانند رطوبت موجــود در یخچال را 
جذب کنند. بنابر ایــن، پیازهاى که در یخچال 
نگهدارى مى شوند در مقایســه با پیاز هایى که 
در فضاى خشــک قرار دارند، ســخت تر برش 

مى خورند.
■   سیر

گل سیر هاى (پوست کنده نشــده) باید خارج 

از یخچال نگهدارى شــوند، همچنین گذاشتن 
آنها در یخچال ممکن اســت منجــر به کپک 

زدن آنها شود.
■   سس هاى تند

سس هاى تند متشــکل از مقدار زیادى سرکه 
هستند بنابراین نگهدارى آن در خارج از یخچال 
سبب فاسد شدن آنها نمى شــود. این را نیز باید 
خاطر نشــان کرد که فلفل ها در دماى معمولى 
اتاق بهتر مى توانند خاصیت تندى خود را حفظ 

کنند. 
■   شکالت هاى فندقى

شکالت هاى فندقى در یخچال سفت مى شوند، 
در نتیجه استفاده از آنها دشوار خواهد شد.

■   آجیل
نگهدارى آجیل در یخچال مى تواند ســبب از 
دســت رفتن طعم و عطر آنها شــود و یا منجر 
شــود که آجیل ها طعم و عطــر غذاهاى دیگر

 را بگیرند.
■   گیاهان تازه

گذاشتن گیاهان تازه در یخچال آنها را به سرعت 
پژمرده و خمیده مى کند، برخى از گیاهان مانند 
ریحان، طعم و عطر خود را در یخچال از دست 
مى دهند و طعم و عطر غذاهاى دیگر را به خود 

مى گیرند.
■   کدوهاى زمستانى

مى توانید آنهــا را حــدود یک مــاه در خارج 
از یخچال نگهــدارى کنیــد. اگر آنهــا را در 
یخچــال قــرار دهید، شــکل خمیــرى پیدا 
مى کنند و طعم خود را نیز از دســت مى دهند. 
بادمجــان هــم از ایــن قضیــه مســتثنى

 نیست.

ارش 
دى 

د

بوده وجعفرى در سالمت دستگاه گوارش بسیار مى ککند و احســاس 
مؤثر اســت، زیرا روغن  ضرورى جعفرى، صفرا 
و شیره هاى گوارشى مورد نیاز را براى عملکرد 
مناسب آنزیم ها ایجاد مى کند، این آنزیم ها به 

جذب مناسب مواد مغذى کمک مى کنند.

از دفع سنگ کلیه تا مبارزه 
با سرطان با این سبزى پرخاصیت

خوراکى هایى که نباید در یخچال 
نگهدارى کنید

بعد از شام
 نان بخورید

ى  بى ها چر
انباشته شــده دور شکم تان، شــما را از 

خوردن نان و برنج منصرف مى کنند.محققان مى گویند 
براى وزن کم کردن و حفظ ســالمتى، دلیلى ندارد که 

دور نان را خط بکشید؛ فقط کافى اســت آن را در زمان 
مناســب میل کنید.به باور محققــان، درصورتى که قصد 

خوردن کربوهیدرات هاى ســاده را دارید، باید درست در پایان 
وعده غذایى تان ســراغ آنها بروید.باتوجه به بررســى هاى انجام 

شده، وقتى در پایان هر وعده، کمى نان یا خوراکى دیگرى که حاوى 
کربوهیدرات هاى ساده اســت را مى خورید، سطح قندخون تان براى 

مدتى متعادل مى ماند و میل تان به پرخورى و هله هوله خورى کاهش پیدا 
مى کند. به همین دلیل محققان تأکید مى کنند که درصورت نیاز به کاهش 

وزن یا پایین آوردن قند خون، به جاى ابتداى وعده، نان را در پایان 
غذا میل کنید.

این روزها احتمال اینکه مردم سرما بخورند و یا به آنفلوآنزا مبتال 
شوند، بسیار زیاد است تا جایى که بسیارى از آنها براى پیشگیرى 

به سراغ واکسن آنفلوآنزا مى روند.
 قرار دادن دست ها روى پیشــخوان فروشگاه ها و یا گرفتن میله 
اتوبوس ها، اولین مرحله در ابتال به ســرماخوردگى و یا آنفلوآنزا 

هستند.
پزشــکان توصیــه مى کننــد از آنجایــى که احتمال شــیوع 
سرماخوردگى در این فصل بسیار زیاد اســت، بهتر است مردم 
دســت هاى خود را مکرر با صابون بشــویند، به ویــژه اگر در 
مکان هاى عمومى مانند فروشگاه ها و یا سرویس هاى حمل و 
نقل عمومى هستند. اگر آب و صابون در دسترس نبود، ژل هاى 
ضدویروس نیز مناسب هستند. درضمن افراد باید مراقب باشند، 
زمانى که در مکان هاى شلوغ هستند، هرگز به بینى، دهان و یا 

چشم هاى خود دست نزنند.
به محض مشاهده اولین عالیم عفونت ناشى از سرماخوردگى، 

مى توان با استفاده از اسپرى هاى بینى به جنگ ویروس ها 
رفت و جلوى شدت سرماخوردگى را گرفت.

بنــا بــه توصیه پزشــکان، افــرادى که مســتعد 
ســرماخوردگى و یا آنفلوآنزا هستند – مانند 65 

ســال به باالها، زنان باردار، کودکان 2 و 3 
ســاله، کودکان ابتدایى، افرادى که 

بیمارى هاى خاص دارند – بهتر 
اســت واکســن آنفلوآنزا 

دریافت کنند.

اگر مى خواهید 
سرما نخورید، به این 

وسایل دست نزنید!
با کوتاه تر شــدن روزها در فصل پاییــز افراد فرصت 
 D کمترى براى حضور در فضاهاى باز و تأمین ویتامین

مورد نیاز بدن شان دارند.
ویتامین D یک ویتامین محلول در چربى اســت که 
عمدتا از طریق تماس پوســت با نور خورشید در بدن 
تولید مى شود و براى جذب مواد معدنى ضرورى از جمله 
کلسیم و فسفر مفید است، اما تأمین آن در فصل پاییز و 
زمستان که روزها کوتاه تر و تاریک تر مى شوند اندکى 

مشکل ساز است.

منبع اصلى تأمین ویتامین D مورد نیاز بدن نور خورشید 
اســت که در تماس پوســت با آفتاب در بدن ســاخته 
مى شود. ویتامین D به جذب کلســیم و فسفر کمک 
مى کند، موجب استحکام استخوان ها مى شود، عملکرد 
مغز را تقویت مى کند و میزان التهاب را کاهش مى دهد.
عدم تأمین ویتامین D مورد نیاز بدن به کمبودهایى از 
قبیل نرمى اســتخوان در کودکان و بزرگساالن منجر 
مى شــود. دیگر عالئم کمبود ویتامیــن D خود را به 
شکل مشکالت رایج جسمى از قبیل سرفه هاى مداوم، 

سرماخوردگى، خستگى، سستى استخوان هان و از بین 
رفتن سالمت دندان ها نشــان مى دهد.به این ترتیب 
پزشــکان به افراد توصیه مى کننــد در صورتى که در 
فصل هاى سرد و روزهاى ابرِى سال نمى توانند میزان 
ویتامین D مورد نیاز بدن را از طریق نور خورشید تأمین 
کنند، مى توانند براى جبران آن از منابع اصلى خوراکى 
حاوى این ویتامین مصرف کنند که مهمترین آنها شامل 
ماهى، غالت کامل، آب پرتقال، گوشت قرمز، پنیر، زرده 

تخم مرغ و نیز غذاهاى غنى شده با این ویتامین است.

چگونه در پاییز دچار کمبود ویتامین D نشویم

ییز 
ل پا

فص
غاز 

اي آ
ت بر

بزیجا
بهترین میوه ها و س

ز
است. مشکل ساز

سوپرفود 
بــراي غذاهایی 
اســتفاده می شــود که 
سرشار از مواد مغذي ضروري 
جهت افزایش انرژي هستند و براي 
مبارزه با بیماري و بهبود خلق و خو نیز 
موثرند. سوپرفودها از بیماري هاي مزمن 
جلوگیري می کنند، بینایی را بهبود بخشیده 
و حتی حضور ذهن شما را بهتر می کنند. آنها را 

بشناسید و در رژیم غذایی خود بگنجانید:

■   کلم بروکلی: روي موجود در این سبزي منجر 
به افزایش توان دفاعی بدن در برابر بیماري هایی 
مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا می شود. فیبر موجود 
در کلم بروکلــی همچنین براي حفظ ســالمت 

دستگاه گوارش مفید است.

■   شلغم: شلغم ازجمله ریشه  هاي خوراکی 

سبزیجات اســت که می  تواند در روزهاي 
ســبی پاییــزي جانشــین  منا

براي تربچه و 
کلم باشد. شــلغم منبع عالی از ویتامین  هاي A و 
K و همچنین اسیدفولیک است و براي طعم دادن 
به آن می  توانید از رازیانه، خرده نان و شکر قهوه  اي 

استفاده کنید.

■   گریپ فروت: گریپ  فروت بیش از 75 درصد 
ویتامین C موردنیاز بــدن را تأمین می کند و منبع 
غنی از لیکوپن اســت. این رنگدانه  هاي قرمزرنگ 
براي جلوگیري از سرطان نقش بسیار مهمی دارند، 
همچنین در این میوه مقدار زیــادي پکتین وجود 
دارد که مــی  تواند موجب کاهش کلســترول بدن

 شود. 

■   بادمجان: ناســونین، آنتوســیانین موجود 
در پوســت بادمجان اســت که مشــخص شده 
ســلول هاي مغز را در برابر اســترس اکســیداتیو 
محافظت می کند. عالوه بر این، اســید کلروژنیک 
موجود در بادمجــان، خواص ضد ســرطان، ضد 

ویروسی و کاهنده کلسترول دارد.

■   کدو حلوایی: این گیــاه مزایاي تغذیه اي بی 
شماري دارد. کدو حلوایی سرشار از بتاکاروتن 
اســت که در بدن تبدیل به ویتامین 
A می شود و در حفظ سالمت 
و  چشــم  پوســت، 
استخوان ها بسیار 
است.  مؤثر 

ف  مصر
کــدو حلوایی 

منجــر بــه تقویت 
سیستم ایمنی بدن می شود 

و آنهم به دلیل وجود ویتامین ث 
و فیبر موجود در آن.

■   انار: مطالعات نشان داده اند که مصرف 
انار می تواند منجر به جلوگیري از آسیب هاي 

گردش خون با کاهش تجمع چربی هاي مضر در 
عروق شود. در واقع مصرف منظم انار با سالمت 

قلب ارتباط دارد.

■    تره فرنگی: اکثر ما می دانیم که مصرف سیر و 
پیاز منجر به پیشگیري از ابتال به بیماري هاي قلبی 
می شود و آنهم به دلیل این که پلی فنول موجود در 
آنها از رگ هاي خونی در برابر آســیب اکسیداتیو 

محافظت می کند. تره فرنگی نیز از خانواده پیاز 
است که سرشار از ویتامین K بوده و مصرف 

آن خاصیت ضــد ســرطانی دارد. ضمن 
اینکه سالمت اســتخوان ها را نیز بهبود

 می بخشد.
از بتاکاروتن  اشماري دارد. کدو حلواایی سرشار
اســت که درر بدن تبدیل به ویتامین 
Aمی شود و در حفظ سالمت 
و  چشــم  پپوســت، 
هاستخوان ها بسیار 
است.  مؤثر 

اینکه سالمت اســتخوان ها را نیز بهبود
 می بخشد.
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 اگر آبرودارى اصفهانى ها در طــول رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا نبود، ایرانى ها تاکنون رنگ فینال آسیا را 
هم به خود ندیده بودند. اصفهانى ها با دو تیم قدرتمند خود 
سپاهان و ذوب آهن دو بار به فینال این مسابقات رسیده 
اند و تهرانى ها با دو تیم استقالل  و پرسپولیس دو بار به 
نیمه نهایى آمده اند و در این مرحله وداعى تلخ داشته اند.

بگذارید تا حذف پرسپولیس و تداوم حسرت تهرانى ها 
براى رســیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا و رکوردى 
که همچنان در اختیار اصفهانى هاست را از چند منظر 
بررسى کنیم. رکوردى که به دلیل موضوع ملى دوست 
داشتیم توسط تهرانى ها شکسته شــود و از قهرمانى 
پرسپولیس در آسیا لذت مى بردیم. اما همه چیز نشان 
داد که پرســپولیس با همه قدرتى که در ایــران دارد 
فاصله هاى معنا دارى با شــاخصه هــاى قهرمانى در 

آسیا دارد.

داور مقصر حذف نبود
 این روزها در رسانه ها به ویژه سایت ها و روزنامه هاى 
نزدیک به باشگاه پرسپولیس و ورزشى نویسانى که در 
سایت هاى دیگر دوســتدار این تیم هستند حمله بى 
ســابقه اى به داور عمانى دیدار الهالل – پرسپولیس 
مى شــود.داور عمانى دیــدار تیم 
هاى پرســپولیس و الهالل با 
چند اشــتباه تأثیرگذار خود 
به عنوان متهم ردیف اول 
حذف پرسپولیســى ها از 
آسیا شناخته 

مى شود، اما به واقع باید «الکاف» را مقصر این شکست 
دانست؟ «احمد ابوبکر الکاف»، داور بین المللى عمانى 
قضاوت بازى برگشت تیم هاى پرسپولیس و الهالل را 
برعهده داشت. داورى که در حین برگزارى و پس از پایان 
بازى از جانب هواداران سرخپوش و   مجموعه این تیم 
به عنوان متهم ردیــف اول براى عدم موفقیت در بازى 
برگشت شناخته  شده است. اما باید یک بار دیگر شرایط 
بازى را از نظر گذراند تا مشخص شود در صورت اینکه 
الکاف را متهم ردیف اول مى دانیــم باید مقصر حذف 

هم بدانیم؟
  سایت «ورزش سه» در این باره  در تحلیل جالب توجهى 
آورده است:بازى با برترى پرسپولیسى ها آغاز شد و آنها 
توانســتند خیلى زود به گل اول بازى دست پیدا کنند. 
گلى که امید را در دل هواداران و بازیکنان پرســپولیس 
زنده کرد و آنها با اشــتیاق فراوانى بــه پیگیرى بازى 
مى پرداختند تا شــاید بتوانند با ثبت نتیجه اى تاریخى 
از پس حریف سرسخت عربســتانى بر بیایند؛ اما اعالم 
خطایى بى مورد در دقیقه 25 و دادن اولین اخطار بازى 
به محمد انصارى که در تصاویر تلویزیونى مشخص بود 
به ناحق بوده، اولین چراغ خطر را براى پرسپولیسى ها
روشــن کرد.هر چند نمى تــوان این اشــتباه محرز را 
نابخشودنى دانست؛ اما تنها چهار دقیقه بعد اتفاق دیگرى 
افتاد که به طور کلى ورق را علیه پرسپولیسى ها برگرداند. 
در حالى که آنها امیدوارتر از همیشه در زمین مى دویدند 
اعالم یک ضربه پنالتى آب سردى بود که بر پیکر سرخ ها 

ریخته شد. هرچند در نگاه اول حتى تشخیص خطا نیز 
سخت بود؛ اما در تصاویر تلویزیونى باز هم از یک اشتباه 
دیگر الکاف پرده بردارى شد و آن هم اینکه در صورت 
تشخیص خطا، اتفاق بیرون از محوطه جریمه افتاده بود 
و نمى توانست پنالتى باشد.همین موضوع باعث شد تا 
بسیار بیشتر از اخطار ناحق به انصارى، فضاى عمومى 
علیه داور عمانى شود. او البته پس از این نیز دو بار دیگر 
روى اعصاب ســرخ ها قدم زد. یک بــار در نیمه اول و 
حرکت مشکوك به خطایى که روى امیرى اتفاق افتاد 
و یک بار نیز در نیمه دوم و دقایق پایانى که ضربه «بشار 
رسن» به دست مدافع عمانى برخورد کرد. با این حساب 
و با تشخیص بسیارى از کارشناسان داورى، یک پنالتى 
بیهوده علیه پرسپولیسى ها گرفته شد و یک و یا دو پنالتى 

نیز براى آنها گرفته نشد.
بنابراین مى توان گفت اشتباهات ابوبکر الکاف ضربات 
بدى به شــاگردان «برانکو ایوانکوویــچ» زد که براى 
جلوگیرى از سرزدن حتى یک اشتباه پا به میدان گذاشته 
بودند. اما به واقع باید الکاف را متهم ردیف اول این حذف 
دانست؟ اشتباهات داور عمانى کامًال قابل قبول و تأثیر 
آنها در بازى مشخص است اما باید دید بین اشتباهات 
داور و نتیجه بــازى رفت، زور کدامیــک براى حذف 

پرسپولیسى ها بیشتر بود.
 به گزارش نصف جهان،سرخپوشان که در ادامه فصول 
موفقیت آمیز اخیر خود توانستند به جمع چهار تیم برتر 
آســیا راه پیدا کنند، با توجه به دو دیدارى که در مرحله 
گروهى مقابل الهاللى ها برگزار کردند، در اولین بازى 
مرحله نیمه نهایى اشتباهات جبران ناپذیرى داشتند که 
شاید بتوان آنها را بسیار خطرناك تر از سوت هاى الکاف 
دانست. اشتباهات و اتفاقاتى که باعث شد تا پرسپولیس 
عدد عجیب 4 را مقابل گل هاى خــورده خود ببینند و 
همین موضوع سبب شد تا خوشــبین ترین هواداران 
پرسپولیســى هم براى بازى برگشت در بهترین حالت 

امیدوار به برد باشند تا صعود، چرا که جبران چهار گل 
خورده بازى رفت و آن هــم در دیدارى که میزبان 

هستید (و یک گل حریف مى تواند تمام برنامه ها و رؤیاها 
را به هم بریزد) در برابر تیمى قدرتمند به نام الهالل کارى 

بس عجیب و سخت است(و البته که نشدنى نیست).
 اما سایت «آى اسپورت» هم در این باره نوشته: هرچند 
تقریباً همه در این موضوع هم عقیده ایم که پنالتى گرفته 
شده علیه پرسپولیسى ها حداقل تا پایان نیمه اول آنها را 
از نفس انداخت اما باید به این موضوع نیز دقت داشــت 
در صورتى که الکاف مى خواســت نتیجه را جور دیگر 
دربیاورد امکان سختگیرى بسیار بیشتر داشت. به عنوان 
مثال ضربه اى که با تــکل محرمى در محوطه جریمه 
هرچند مهار شد اما برخوردى (ناخواسته) با دست مدافع 
پرسپولیس داشت و الکاف مى توانست یک بار دیگر در 
سوت خود به نشانه پنالتى سوت بزند. اعالم یک ضربه 
پنالتى به همان اندازه بى رحمانه که پنالتى اول بازى را 

گرفته بود.
حتى در نیمه دوم و در دقایق پایانــى بازى و زمانى که 
انصارى با حرارت باال به رفت و برگشت هایش مشغول 
بود حرکتى از سوى او روى مهاجم عربستانى با سوت داور 
مبنى بر اعالم خطا مواجه شد و انصارى مى توانست در 
این صحنه کارت زرد دوم خود را بگیرد و از بازى اخراج 
شــود. هر چقدر که اخطار اول او با اشتباه داده شد؛ اما او 
مى توانست در این صحنه کارت دوم خود را بگیرد تا با 
سختگیرى بیشتر پرسپولیسى ها طعم ده نفره شدن را 

هم بچشند.
 به گزارش نصف جهان، این تحلیل ها در کنار ســیل 
حمالتى که روانه داور عمانى شــده جالب توجه است .

هر آنچه بود پرسپولیســى ها بــا داورى نامهربان روبه 
رو شــدند اما باید این را هم مدنظر داشــت در صورتى 
که نتیجــه بازى رفت بــه صورت منطقــى ترى رقم 
مى خورد، مى توانســت شاید شــانس حضور در دیدار 
پایانى لیگ قهرمانان را به همراه داشته باشد اما این اتفاق 

نیافتاد و سرخپوشــان با نتیجه عجیب 4بر صفر بازى 
رفت را باختند؛ هرچند در بازى برگشت نیز با تصمیمات 

سختگیرانه الکاف روبه رو شدند.  

AFC و بوى لجن!
روزنامه  هوادارى «پیروزى» که عالقه زیادى به کاربرد 
واژه « بوى لجن» در ســال هاى اخیر داشته این بار نیز 
اعتقاد داشت که در دیدار  برگشت نیمه نهایى بوى لجن  
الهالل، کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر داشته است! یک بار 
دیگر بیایید موضوع را مرور کنیم تا ببنیم ادعاى بوى لجن 

پرسپولیسى ها چقدر به واقعیت نزدیک است:
  شــاگردان برانکو یک گل پیش از 20 دقیقه اول زدند 
و امیدوار شدند بتوانند شکســت 4 بر صفر دور رفت را 
جبران کنند. داور بعد از این گل یک پنالتى اشــتباه به 
الهالل داد و پرسپولیسى ها را ناامید کرد و ناامیدى روند 
بازى را هم تغییر داد. پرسپولیس باید پنج گل دیگر مى زد 
و بازیکنان مى دانســتند که ایــن کار نزدیک به محال 
اســت. بعد از بازى، موجى ایجاد شــده است که حذف 
پرسپولیس را به گردن داور و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
مى اندازد. راه اندازى این موج حتماً با این تصور است که 
اگر پرسپولیس روى پنالتى گل نمى خورد بازگشت اش 
حتماً تکمیل مى شد و مى توانست به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا برسد. البته که پرسپولیس بهترین تیم چند سال اخیر 
ایران را دارد. شکست آنها با چهار گل مقابل الهالل در 
دور رفت  شــاید یک اتفاق بود( فراموش نکنیم در آن 
دیدار الهالل یک نیمه ده نفره بود) و برنده شــدن آنها 
با نتیجه بهتر هم مى توانست در یک روز اتفاقى شکل 
بگیرد اما با ســاختن همین موج هاست که باشگاه هاى 
ایرانى مدت هاست از شکست هایشان درس نمى گیرند 
پرسپولیس با روزنامه و سایت هاى هوادارى اش مدت 
هاســت در لیگ ایران باخــت هایش را بــا  تیترهاى 
« مافیاى داورى» ، «بوى لجن»، «اقدامات مشکوك»، 
« مى خواهند سر پرســپولیس را ببرند»، « پرسپولیس 
قربانى داورى» و عناوینى از این دست توجیه مى کند 
و نگاهى منطقى و موشــکافانه به شکست ها نداشته 
است شاید نگاهى به آمار این باشــگاه ها در سال هاى 

اخیر گویا باشد:
پرسپولیس، تنها نماینده ایران است که در لیگ قهرمانان 
آســیا در چهار دوره اخیر اســت که به نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان رســیده. پیش از آن در سال 2013 استقالل 
به نیمه نهایى رسیده بود و در همه دوره هاى لیگ 
قهرمانان آسیا به شکل جدید فقط سپاهان و 
ذوب آهن به فینال رســیده اند و هیچ وقت 
قهرمان از ایــران نبوده اســت. در همه 
سال هایى که این مسابقات با شکل جدید برگزار مى شود 
تیم هاى از امارات، عربستان، کره جنوبى، ژاپن، استرالیا، 
قطر و چین قهرمانى را به دست آورده اند. 25سال است 
ایرانى ها قهرمان این بازى ها نشده اند و آخرین بارى که 
یک تیم از ایران به فینال رسیده هفت دوره قبل از این 

دور اخیر بوده است.
آمارى که فاصله باشگاه هاى ایرانى را با باشگاه هاى دیگر 
کشورهاى حاضر در لیگ قهرمانان نشان مى دهد. با همه 
اینها، رسیدن پرسپولیس به همین مرحله هم راه درستى 
را که این باشگاه انتخاب کرده نشان مى دهد. راه درستى 
همراه با چند اشتباه بزرگ که براى مثال بهترین بازیکن 
دو سال اخیر تیم را در آســتانه یک بازى بزرگ محروم 
مى کند. الزمه رســیدن به موفقیت هاى بیشتر اصرار 
بر این راه درســت و درس گرفتن از اشتباه هاست و نه 
انداختن حذف به گردن دیگران و کتمان کردن شکست 
خردکننده اى که قرمزها در دور رفت متحمل شدند. یک 
شکست مى تواند اتفاقى باشد اما همه شکست هاى 25 

سال اخیر اتفاقى نیستند.
 

هشدار بزرگ
جدا از مشکالت مالى و شــکایت هایى که باشگاه هاى 
ایرانى را در آســتانه حذف از لیگ قهرمانان آســیا قرار 

داده، نتایج ضعیف ایرانى ها 
در این مسابقات در 

ســال هاى 

اخیر هم باعث کم شدن سهمیه کشورمان شده است. 
در چهار سال اخیر استقالل و پرسپولیس در نهایت موفق 
به صعود به نیمه نهایى شده اند و یک بار هم نفت به جمع 
هشــت تیم مرحله یک چهارم نهایى رسیده است. این 
تمام افتخارات باشــگاه هاى ایرانى در چهارفصل اخیر 
لیگ قهرمانان آسیاست. اگر آبرو دارى اصفهانى ها در 
دوران قبل نبود که ایران با رنگ فینال هم غریب بود. 
در همین مدت یعنى چهار سال اخیر الهالل عربستان دو 
بار به فینال رسیده و العین و االهلى امارات هم هر کدام 
یک بار نایب قهرمان آسیا شده اند. این نتایج مى تواند در 
فصل هاى آتى لیگ قهرمانان آسیا سهمیه مستقیم ایران 

را کاهش دهد.  

 فینال اصفهانى، نیمه نهایى تهرانى
 در 15 دوره سپرى شده از لیگ قهرمانان آسیا تیم هاى 
ایرانى هرگز موفق به قهرمانى در این رقابت ها نشده اند تا 
راهیابى تیم هاى اصفهانى سپاهان و ذوب آهن به ترتیب 
در سال هاى 2007 و 2010 مهمترین دستاورد فوتبال 

باشگاهى ایران در این تورنمنت آسیایى باشد.
سرخابى هاى پایتخت هم در ســال هاى اخیر به جمع 
چهار تیم آسیا صعود کرده اند اما استقالل در سال 2013 
و پرسپولیس امســال در نیمه نهایى لیگ قهرمانان از 
دور رقابت ها کنار رفتند تا دســتاورد فینالیست آسیایى 
شدن همچنان در انحصار اصفهانى ها باقى بماند. باید تا 
بدینجاى رقابت ها فینال آسیا را براى اصفهانى ها و نیمه 

نهایى را براى تهرانى ها بدانیم.
هفت سال پیش ذوب آهن با برترى برابر الهالل در هر 
دو دیدار رفت و برگشت جواز حضور در دیدار پایانى لیگ 
قهرمانان را به دست آورد. پرســپولیس این فرصت را 
داشت تا در راه ذوب آهن قدم بردارد و با عبور از سد همان 
حریف به فینال آسیا برسد اما با اختالف قافیه را به رقیب 
عربستانى باخت تا از تکرار دستاورد تاریخى تیم اصفهانى 
بازبماند و حضور ذوب آهن در فینال دومین و تا به امروز 

آخرین تجربه ایرانى ها از این دست باشد.

اوراوا ردز دوباره رفت، شما هم بروید 
اما یک نکته جالب دیگر:

حریف ده سال پیش ســپاهان در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا پس از یک دهه بار دیگر مجوز حضور در دیدار پایانى 
را گرفت. اتفاقى که امیدواریم براى سپاهان و ذوب آهن 

هم دوباره رخ دهد.
  اوراواردز هفته پیش با برترى برابر شــانگهاى حریف 
الهالل در فینال لیگ قهرمانان آسیا شد. نماینده ژاپن 
درســت یک دهه پیش براى اولین بار موفق به صعود 
به دیدار پایانى این مسابقات شــده بود. در فینال لیگ 
قهرمانان سال 2007 اوراوا پس از تساوى یک بر یک با 
سپاهان در ورزشگاه فوالدشهر در دیدار رفت، در بازى 
برگشت در سایتاما با حساب 2 بر صفر برابر نماینده ایران 
به پیروزى رسید و بر بام فوتبال آســیا ایستاد.میزبانى 
ژاپن از جام باشــگاه هاى جهان در همان ســال باعث 
شد تا سپاهان علیرغم ناکامى در دیدار پایانى به همراه 
اوراواردز مجوز حضور در این رقابت ها را به دست آورد و 
تا به امروز تنها تیم ایرانى باشد که توفیق شرکت در این 
مسابقات نصیبش شده اســت.به این ترتیب، راهیابى 
دوباره قهرمان سابق آسیا به دیدار پایانى لیگ قهرمانان 
خاطره تلخ و شــیرین یک دهه پیش را براى هواداران 

سپاهان زنده کرد.
به گزارش نصــف جهان، بــه نظر مى رســد رکورد 
حضور دوباره در فینال آســیا و احتماًال قهرمانى در این 
رقابــت هــا موضوعــى اســت کــه دوبــاره باید 
بــه عنــوان مطالبــه اى بــزرگ از ســپاهان و 
ذوب آهــن درخواســت شــود و فقــط ایــن دو تیم 
هســتند که مى توانند رکــورد خود را بشــکنند. زور 
تهرانى ها  فقط تا نیمه نهایى بوده و  فوتبال اصفهان براى 
آبرودارى ایران در این رقابت ها باید دوباره دست به کار 
شود. در گام اول امسال ســهمیه آسیا را بگیرد و در گام 
بعد با سیمایى متفاوت به لیگ قهرمانان 

بروند.

رکورد سپاهان و ذوب آهن توسط خودشان شکسته مى شود

فینال اصفهانى، نیمه نهایى تهرانى!
 الهه مهرى دهنوى

نصف جهان 2 هفته پیــش دو فرضیه را در مورد عدم دعوت مســعود 
شجاعى به تیم ملى مطرح کردیم. یکى اینکه آیا «کارلوس کى روش» 
برخالف روحیه همیشگى خود تسلیم شــده و دیگر اینکه براى دعوت 
بى هیاهو از مســعود نقشه اى در ســر دارد. تأ کید کردیم که بر اساس 
اطالعتمان کى روش قرار است طبق نقشه و برنامه اى بى نقص به زودى 
شجاعى را دعوت کند و بعید است که زیر بار حرف هاى دیگران برود. 
گذشت زمان هم نشان مى دهد فرضیه دوم  بیشتر مى تواند به واقعیت 
نزدیک باشد. اما هنوز معلوم نیست کى روش چه برنامه اى براى مسعود 
شجاعى دارد و او را  چه زمانى به تیم ملى دعوت خواهد کرد. جدیدترین 
مصاحبه مســعود، پالس هاى مثبتى دارد و  حاکى از آن است که او هم 
در جریان بازگشت به تیم ملى قرار گرفته است. کاپیتان پانیونیوس بعد 

از شکست تیمش مقابل المپیاکوس در سوپرلیگ یونان، در بخشى از 
گفتگویش با خبرنگاران یونانى درباره بازگشت به تیم ملى گفته:«قطعًا 
پوشیدن پیراهن تیم ملى افتخار بزرگى براى من است و حاضرم جانم 
را هم براى این کار بدهم.مهمتریــن افتخار یک بازیکن دعوت به تیم 
ملى و حضور در جام جهانى است.» مسعود در ادامه صحبت هایش به 
این نکته اشاره کرده که طى یکى دو ماه گذشته یکسرى اتفاقات افتاده 
اما حاال او به آینده امیدوار است:«اتفاقاتى که افتاد زیاد جدى نبود. من 
آماده بازگشت به تیم ملى هستم و ســعى مى کنم خودم را در بهترین 
شــرایط ممکن نگه دارم.اگر ســرمربى تیم ملى مرا دعوت کند، سعى 
مى کنم بهترین نمایش ممکن را داشته باشم.» مسعود امیدوار است که 
یکى از بازیکنان تیم ملى در جام جهانى روسیه باشد اما سعى مى کند 

ذهنش را زیاد درگیر این موضوع نکند: «اگر در جام جهانى تیم ملى را 
همراهى کردم که به یک افتخار بزرگ رسیده ام و مى توانم پایان فوق 
العاده اى در تیم ملى داشته باشــم اما اگر هم نام من در فهرست نبود، 
به تصمیم سرمربى تیم احترام مى گذارم چون با این اتفاق دنیا به آخر 

نخواهد رسید.»
یکى از  دست اندرکاران تیم ملى ایران چندى پیش به نصف جهان گفت 
که کى روش قطعاً در آینده اى نزدیک شجاعى را به تیم ملى دعوت مى 
کند، منتها در این زمانى که گذشت خواسته تا این دعوت بدون کمترن 
هیاهو و  هزینه ممکن باشد. به نظر مى رسد طبق گزارش دو هفته پیش 
ما کى روش واقعًا نقشه اى در سر دارد. نقشــه اى که به خوبى در حال 

اجراست.

گزارش نصف جهان درباره مسعود شجاعى در  حال تحقق است

نقشه اى که به خوبى اجرا مى شود

–ســابقه اى به داور عمانى دیدار الهالل – پرسپولیس 
مى شــود.داور عمانى دیــدار تیم 
هاى پرســپولیس و الهالل با 
چند اشــتباه تأثیرگذار خود 
عنوان متهم ردیف اول  به
حذف پرسپولیســى ها از 
آسیا شناخته 

نابخشودنى دانست؛ اما تنها چهار دقیقه بعد اتفاق دیگرى
افتاد که به طور کلى ورق را علیه پرسپولیسى ها برگرداند.
در حالى که آنها امیدوارتر از همیشه در زمین مى دویدند
اعالم یک ضربه پنالتى آب سردى بود که بر پیکر سرخ ها

پرسپولیسى ها بیشتر بود.
 به گزارش نصف جهان،سرخپوشان که در ادامه فصول 
موفقیت آمیز اخیر خود توانستند به جمع چهار تیم برتر 
آســیا راه پیدا کنند، با توجه به دو دیدارى که در مرحله 
گروهى مقابل الهاللى ها برگزار کردند، در اولین بازى 
مرحله نیمه نهایى اشتباهات جبران ناپذیرى داشتند که 
شاید بتوان آنها را بسیار خطرناك تر از سوت هاى الکاف 
دانست. اشتباهات و اتفاقاتى که باعث شد تا پرسپولیس 
4عدد عجیب 4 را مقابل گل هاى خــورده خود ببینند و 
همین موضوع سبب شد تا خوشــبین ترین هواداران 
پرسپولیســى هم براى بازى برگشت در بهترین حالت 

امیدوار به برد باشند تا صعود، چرا که جبران چهار گل 
خورده بازى رفت و آن هــم در دیدارى که میزبان 

مى توانست در این صحنه کارت دوم خود را بگیرد تا با 
سختگیرى بیشتر پرسپولیسى ها طعم ده نفره شدن را 

هم بچشند.
 به گزارش نصف جهان، این تحلیل ها در کنار ســیل 
حمالتى که روانه داور عمانى شــده جالب توجه است .

هر آنچه بود پرسپولیســى ها بــا داورى نامهربان روبه 
رو شــدند اما باید این را هم مدنظر داشــت در صورتى 
که نتیجــه بازى رفت بــه صورت منطقــى ترى رقم 
مى خورد، مى توانســت شاید شــانس حضور در دیدار 
پایانى لیگ قهرمانان را به همراه داشته باشد اما این اتفاق 

حتما تکمیل مى شد و مى توانست به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا برسد. البته که پرسپولیس بهترین تیم چند سال اخیر 
ایران را دارد. شکست آنها با چهار گل مقابل الهالل در 
دور رفت  شــاید یک اتفاق بود( فراموش نکنیم در آن 
دیدار الهالل یک نیمه ده نفره بود) و برنده شــدن آنها 
با نتیجه بهتر هم مى توانست در یک روز اتفاقى شکل 
بگیرد اما با ســاختن همین موج هاست که باشگاه هاى 
ایرانى مدت هاست از شکست هایشان درس نمى گیرند 
پرسپولیس با روزنامه و سایت هاى هوادارى اش مدت 
هاســت در لیگ ایران باخــت هایش را بــا  تیترهاى 
« مافیاى داورى» ، «بوى لجن»، «اقدامات مشکوك»، 
« مى خواهند سر پرســپولیس را ببرند»، « پرسپولیس 
قربانى داورى» و عناوینى از این دست توجیه مى کند 
و موشــکافانه به شکست ها نداشته  نگاهى منطقى و
است شاید نگاهى به آمار این باشــگاه ها در سال هاى 

اخیر گویا باشد:
پرسپولیس، تنها نماینده ایران است که در لیگ قهرمانان

آســیا در چهار دوره اخیر اســت که به نیمه نهایى لیگ 
3قهرمانان رســیده. پیش از آن در سال 2013 استقالل 
بببهبهبهبهبه نیمه نهایى رسیده بود و در همه دوره هاى لیگ 
ققققهقهقققققققهقهرمانان آسیا به شکل جدید فقط سپاهان و 
هیچوقت ذوب آهن به فینال رســیده اند و

قهرمان از ایــران نبوده اســت. در همه 
سال هایى که این مسابقات با شکل جدید برگزار مى شود 
ژاپن، استرالیا،  امارات، عربستان، کره جنوبى، تیم هاى از
5قطر و چین قهرمانى را به دست آورده اند. 25سال است 
ایرانى ها قهرمان این بازى ها نشده اند و آخرین بارى که 
یک تیم از ایران به فینال رسیده هفت دوره قبل از این 

دور اخیر بوده است.
آمارى که فاصله باشگاه هاى ایرانى را با باشگاه هاى دیگر 
کشورهاى حاضر در لیگ قهرمانان نشان مى دهد. با همه 
اینها، رسیدن پرسپولیس به همین مرحله هم راه درستى 
را که این باشگاه انتخاب کرده نشان مى دهد. راه درستى 
همراه با چند اشتباه بزرگ که براى مثال بهترین بازیکن 
دو سال اخیر تیم را در آســتانه یک بازى بزرگ محروم 
مى کند. الزمه رســیدن به موفقیت هاى بیشتر اصرار 
بر این راه درســت و درس گرفتن از اشتباه هاست و نه 
انداختن حذف به گردن دیگران و کتمان کردن شکست 
خردکننده اى که قرمزها در دور رفت متحمل شدند. یک 
5شکست مى تواند اتفاقى باشد اما همه شکست هاى 25

سال اخیر اتفاقى نیستند.

هشدار بزرگ
جدا از مشکالت مالى و شــکایت هایى که باشگاه هاى 
ایرانى را در آســتانه حذف از لیگ قهرمانان آســیا قرار 

داده، نتایج ضعیف ایرانى ها 
در این مسابقات در 

ســال هاى 
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عنایتى:  نمى توانستم نه بگویم
 مربى جدید سیاه جامگان بخاطر تیم شهرش حاضر شد هدایت این تیم را قبول کند.

رضا عنایتى در این باره  گفت: راستش را بخواهید من قصد مربیگرى نداشتم و فعًال مى خواستم به 
کالس بروم و حتى چند کشور هم هماهنگ کرده بودم. اما بخاطر قولى که به علیرضا مرزبان داده 

بودم و البته براى کمک به تیم شهرم تصمیم گرفتم این پست را قبول کنم.
او ادامه داد: من در سالى که در سیاه جامگان بودم خیلى تالش کردم سهمیه مشهد حفظ شود و با 

گونه و بینى شکســته براى این تیم بازى کردم. وقتى 
پیشنهاد ســیاه جامگان رســید گفتم باید به این تیم 
کمک کنم چون کجا مى تواند بهتر از تیم شهرم باشد؟
مربى ســیاه جامگان در مورد جدایــى اکبر میثاقیان 
گفت: واقعًا میثاقیان خیلى براى این تیم زحمت کشید 
و شما خودتان مى دانید من بى دلیل حرفى نمى زنم. 
به هرحال مربیگرى اســت و ممکن است خود ما را 
هم دو هفته دیگر نخواهند. بعضى از مربى ها در یک 
تیم به بن بســت مى خورند و اینها اصول حرفه اى 

فوتبال است.
او  در مورد رفتار باشــگاه استقالل با جبارى گفت: به 
هرحال من فکر مى کنم اگر یک بازیکن از نظر شرایط 
بدنى افت مى کند و او را نمى خواهیم، مى توانیم خیلى 

راحت و با احترام عذرش را بخواهیم و بدرفتارى که با مجتبى شــد خوب نبود. البته احترام هم باید 
متقابل باشد.

گاال به دنبال سامان، سامان به فکر آلمان

سایت اســپور ایکس ترکیه خبر داد مسئوالن 
باشــگاه گاالتاســراى ترکیه به دنبال سامان 
قدوس، هافبک ایرانى االصل تیم استرشوندس 
ســوئد هســتند  تا خط میانى خــود را تقویت 
کنند. بعد از درخشــش قدوس در ترکیب تیم 
ســوئدى و البته دعوت به تیم ملى ایران، این 
ســتاره ملى پوش ایرانى بیــش از پیش مورد 

توجه قــرار گرفته و حاال مســئولین باشــگاه 
مطرح ترکیه اى خواســتار بــه خدمتگیرى او 
هســتند. اما به نظر مى رسد این ســتاره ایرانى 
خواهــان رفتن به بوندســلیگا یا اللیگاســت. 
تیم استرشوندس ســوئد پنج شنبه شب مقابل 
تیم اتلتیــک بیلبائو  در لیــگ اروپا صف آرایى

 کرد.

زالتکودالیچ به تهران نمى آید
«زالتکو دالیچ»، ســرمربى ســابق العین کــه از چندى پیش شــایعاتى مبنى بــر حضورش در 
ایران و هدایت اســتقالل به گوش مى رســید، اکنون حضور روى نیمکت کرواســى را بر عهده 

گرفته است.
ســرمربى کنونــى کرواســى در خصوص شــایعه حضــورش در ایــران گفت چنیــن چیزى 
وجــود نــدارد و من آخریــن بــارى که به ایــران آمــدم مربــوط به بــازى برابــر ذوب آهن

 بود.
او با طرح این ســئوال که چرا چنین 
سئوالى از او پرســیده شده در پاسخ 
به اینکه گفته مى شــد براى مذاکره 
با اســتقالل صحبت از او بود، گفت: 
نه اینطور نیســت. مــن از هواداران 
اســتقالل پیام هاى زیادى داشــتم 
و پیغام هاى زیــادى از ایران و دیگر 
کشــورها براى حضورم در استقالل 
فرستاده شد؛ اما این اتفاق هیچ وقت 
رخ نــداد که براى مذاکــره به ایران 
بیایم. بعد از آن هم ماجراى تیم ملى 
کرواسى به وجود آمد که قضیه کامًال 

منتفى شد.

نصف جهــان آخرین بارى که بیرانوند در پرسپولیس یا 
تیم ملى در نقش یک ناجى ظاهر شــده باشد را به یاد 
مى آوردید؟ ما که یادمان نمى آید و شما هم بعید است 

چنین موضوع نادرى را به خاطر بیاوردید.
 یکى از خبرگزارى ها  این روزها جمله گلر پرسپولیس 
در آستانه عقد قرارداد با او را به این تیم یاد آورى کرده 
بود؛ دروازه بان ملى پوش پرسپولیس که هنگام ورودش 
تأکید کرده بود آمده است تا دروازه این تیم را ده سال 

«بیمه» کند!
باید از این گلر پرسید دقیقًا منظورش از بیمه کردن چه 
بوده اســت!  این دروازه بان ملى پوش پس از دو سال 
از حضورش در جمع سرخپوشــان، به تعهد ماندنش 
در این تیم عمل کرده اما براى موفقیت پرســپولیس 
«تأثیرگذار» نبوده است و هر بازى که سرخ ها نیاز به 
نتیجه گرفتن و موفقیت داشــته اند، بیرانوند نتوانسته 
مرد شماره یک آن بازى باشد و به تیمش کمک کند.
بازى هاى زیادى بوده که این دروازه بان گل هاى بدى 
دریافت کرده و عمًال در ناکامى تیمش تأثیر داشته است. 
کمتر هوادارى از پرسپولیس به خاطر دارد که بیرانوند در 
یک بازى مهم این تیم تأثیرگذار بوده و توانسته نقش 

«مرد اول» تیمش را بازى کند.
بازى با الهالل عربستان در دیدار برگشت مرحله نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا نمونه اى بارز از دیدارهاى 
مهم و سرنوشت ساز پرسپولیس بود که علیرضا بیرانوند 
بازهم نه تنهــا تأثیرى در روند بازى تیمش نداشــت 
بلکه برعکس روى هر دو گل هم مرتکب اشتباهاتى 
شــد و عمًال یکى از بى تأثیرترین بازیکنان زمین بود. 
همانطور که در دیدار رفت و خوردن چهارگل هم کم اثر

 بود.
او روى ضربه پنالتى «عمر خریبین» در حالى که بازیکن 
الهالل ضربه «چیپ» را به آرامى زده بود و یک دروازه 
بان ششدانگ مى توانســت آن را مهار کند، اول اینکه 
مسیر توپ را اشتباه تشخیص داد و دوم اینکه هنگامى 
که روى زمین بود و توپ به آرامــى در حرکت بود، به 
جاى اینکه از سمت راست خودش بچرخد و امکان مهار 
توپ را پیدا کند، از سمت چپ چرخید و توپى که مى شد 

مهارش کرد درون دروازه قرار گرفت.
در صحنه گل دوم هم او درحالــى که مهاجم الهالل 

درون محوطه جریمه پرســپولیس صاحب توپ شده 
بود و دو مدافع مقابل او بودند، به جاى اینکه روى خط 
دروازه باشد تا فضا و دید بیشترى براى مهار توپ داشته 
باشد، نزدیکى خط شش قدم بود و به دلیل فاصله اندکى 
که با مهاجم داشت و دو مدافع هم تا حدودى دید او را 
محدود کرده بودند، توپ از زیر دستش رد شد و به تور 

دروازه چسبید.
بیرانوند در بازى با سپاهان که پرسپولیس مى توانست 
3 امتیاز مهــم را در اصفهان بگیــرد «الیى» خورد و 
سرخپوشــان در دقایق پایانى 3 امتیاز را با یک امتیاز 
عوض کردند، در بازى رفت با الهالل هم او نتوانست 
تأثیرى در روند فنى تیمش داشــته باشد. او چهار گل 

دریافت کرد و موقعیت خاصى را از حریف نگرفت. 
نمونه هاى این بازى در این دو ســال زیاد بوده است. 
او در خروج هایش دچار مشــکل است و گاهى اوقات 
تمرکــزش را هم درون زمین از دســت مــى دهد و
 گل هاى بدى مى خورد. برخى کارشناسان دروازه بانى، 
فیکس بازى کردن را دلیل افت ســنگربان ملى پوش 
پرســپولیس مى دانند و اعتقاد دارند برانکو باید به وى 

شوك نیمکت نشینى بدهد.
علیرضا بیرانوند که دروازه بان شــماره یک تیم ملى 
فوتبال ایران هست و شانس حضور درون دروازه این 
تیم در جام جهانى را هم دارد، اگر مى خواهد این فرصت 
بزرگ را از دست ندهد باید ایرادهایش را برطرف کند 
و در نتیجه دیدارهاى تیمش تأثیر مستقیم داشته باشد 
و «دیده» شود. این دیده شدن تنها با تأثیرگذار بودن و 
گرفتن توپ هاى مهم صورت خواهد گرفت و اگر غیر 
از این باشد یک دروازه بان معمولى هم مى تواند درون 

دروازه سرخ ها بایستد. 
پرسپولیس روى او مخصوصًا در مسابقات بین المللى 
خود، خیلى حســاب مى کرد؛ اما عملکرد بیرانوند در 
بازى هاى اخیر این تیم در لیگ قهرمانان آسیا عملکرد 
متوسطى بوده که احتماًال نظر هیچکدام از طرفدارانش 

را جلب نکرده است.
بیرانوند در روزهایى که پرسپولیس بیش از همیشه به 
یک ســنگربان درجه یک نیاز دارد که چراغ روزهاى 
تاریکى اش باشد، یک بازیکن معمولى مى نمایاند که 
توان درآوردن پرســپولیس از هیچ مهلکه اى را ندارد!   

خبرگزارى مهر وسایت ورزش سه 
در مطالبى جداگانه پیشنهاد خوبى  

را براى او مطرح کرده اند: 
شاید بهتر باشد «برانکو ایوانکوویچ» 

کمى او را در بازى هاى پرســپولیس 
نیمکت نشین کند و به «رادوشوویچ» 

بیشــتر فرصت بازى بدهد تا سنگربان 
لرســتانى کمى بیشــتر به فکر بازگشت 

به روزهاى خوبش باشــد. بــى رقیب بودن 
خطرناك است. شــاید دلیل اینکه «کارلوس 

کــى روش» در بازى بــا توگو بــه حامد لک 
میدان داد این بود که به شــکلى آرام و دوستانه 
به دروازه بان شــماره یکش یــادآورى کند که 
دروازه بان هاى دیگرى هم روى نیمکت تیم 

ملى حضور دارند.
به نظر مى رســد حق با این رســانه هاست. 
بیرانوند بــه زمان نیاز دارد و باید احســاس 
خطر کند و البته در این مدت نیمکت نشینى 

هم  در تعریف خود از بیمه کردن دروازه 
بازنگرى کند!

 دقیقًا منظورت از« بیمه» چه بود؟!

ستاره لبنانى ذوب آهن از تفاوت لیگ ایران 
با لیگ کشورش سخن به میان آورد و تأکید 
کرد که در اندیشه جدایى از ذوبى ها نیست.

  «علــى حمــام»، بازیکــن لبنانى 
ذوب آهن چند ســالى است که 

در این  تیم بازى مى کند و هم 
از نظر اخالقى و هم از نظر 
فنى بازیکنى تأثیرگذار و 

خوب است.
او در گفتگویى که با سایت 

عربى «کوره» داشت درباره 
لیگ ایران سخن به میان آورد. او گفت: 
سطح لیگ ایران بسیار باالست و جزو 
پنج لیگ برتر آسیاست. تیم ملى فوتبال 

ایران تیم نخست آسیاست و پرسپولیس 
هم به نیمه نهایى لیگ قهرمانان آســیا راه 

پیدا کرد. وقتى لیگ قوى باشــد تیــم ملى هم 
ز قوى خواهد بــود. 90 درصد تیــم ملى ایران  ا

بازیکنان لیگ است.
او ادامه داد: من چهار ســال اســت که در 
لیگ ایران هســتم. ماندن یــک بازیکن 
خارجى در یک لیگ به مدت چند ســال 

نشــان مى دهد که او انتظارات را برآورده کرده 
است. رابطه عمیقى بین من و ذوب آهن وجود 
دارد. در فصل جارى به دلیل آمدن مربى جدید، 
آسیب دیدگى و دیر اضافه شدن به تمرینات 
مشکالتى داشته ام اما االن همه چیز خوب

 است.
او درباره «ربیع عطایا» گفت: بســیار 
خوشــحالم که یک هموطن در ذوب 
آهن دارم. من رابطه بســیار خوبى 
با عطایا دارم و او باعث شــده تا درد 

غربت کم شود.
این بازیکن لبنانى درباره بازگشت به 
تیم پیشینش گفت: این اخبار دروغ 
است و من با ذوب آهن قرارداد دارم. 
من اگر به فوتبال لبنان برگردم تنها 
براى النجمه بازى مى کنم اما االن 

زمان بازگشت نیست.

سرمربى جدید استقالل: تهران فوق العاده زیباست

نصف جهان  حاال ســپاهانى ها که یکى از مشتریان  اول فصل «گادوین 
منشا» بودند بیش از پیش حسرت مى خورند که چرا براى جذب وى زودتر 
عمل نکردند. پرسپولیسى ها از نیم فصل گذشته و در زمانى که این مهاجم 
در پیکان بود با او قرارداد داخلى بستند و سپاهان در چند هفته پایانى لیگ 

به فکر جذب او افتاد.
نمایش جســورانه و پرطراوت  پرســپولیس  و مهاجم خارجى شــان در 
مسابقه با الهالل، کوچک ترین شباهتى به مسابقه بى رمق و ناامیدکننده 
رفت نداشــت اما براى بازگشــت به تورنمنــت، دیگر دیر شــده بود و 
قرمزها از هیچ راهى نتوانســتند صعود به فینال لیگ قهرمانان را ممکن 
کنند. باور حذف شــدن از آســیا، کام هواداران پرســپولیس را تلخ کرد 
اما در دل این تلخى و تیرگــى، باریکه هاى امیدوارکننــده اى از نور نیز 
وجود داشــت. نمایش درخشان منشــا، مهمترین نکته امیدبخش براى 
آینده پرســپولیس بود. گادوین در نبرد با اســتقالل خوزســتان کامًال 
بى روحیه ظاهر شد و در کنار یک بازى ضعیف، ضربه پنالتى اش را نیز از
 دست داد. بســیارى از پرسپولیســى ها اعتماد و اعتقادشــان را نسبت 
به او از دســت داده بودند اما ســتاره اهــل نیجریه در بــازى با الهالل، 

بازیکن دیگرى بود. او بیشــتر از همــه هم تیمى ها دویــد و تراکتوروار 
براى به دســت آوردن هر توپى مبارزه کرد. حتى وقتــى همه بازیکنان 
حقیقت را پذیرفتند و دســت از تالش براى صعود برداشتند، منشا باز هم 
جنگجویانه به بازى ادامــه داد. او یک بار با ضربه ســر دروازه الهالل را 

باز کرد و یک بار با یک شلیک تماشایى به گوشــه دروازه، «المعیوف» 
را ناکام گذاشــت. گادوین نتوانست پرســپولیس را فینالیست کند اما در 
نبرد با حریف عربستانى، تبدیل به منشــایى شد که سرخپوشان مدت ها 
در انتظارش بودند. یک ســتاره خســتگى ناپذیر و چهارچوب شناس که 
مثل یک هیوال در زمین هــر مدافعى را مى بلعد تا بــه هدفش نزدیک 
شــود. حاال دیگر تردیدى در مورد کیفیت منشــا وجود ندارد و او گزینه 
مناســبى براى پر کردن جاى مهدى طارمى در ایام محرومیت به شمار
 مــى رود. گادوین منشــا، امید اول پرســپولیس در دربــى خواهد بود. 
مهاجمى با شم گلزنى مثال زدنى و البته آشــنایى کامل، با هنرى به نام

 جنگ.
سپاهانى ها که مهاجمانشــان در بحران گلزنى به سر مى برند حاال مدام 

حسرت مى خورند که چرا براى جذب او دیر اقدام کردند.
روزنامه نصــف جهان در آســتانه نیم فصل پارســال  اعــالم کرد که 
پرسپولیسى ها و استقاللى ها به دنبال عقد قرارداد زودهنگام با منشا هستند 
و مى خواهند او را براى فصل آینده صید کنند که در نهایت هم این اتفاق 

براى همان نیم فصل افتاد.

منشا و پشیمانى سپاهانى ها

سپاهان و الهالل، کابوس هاى بیرانوند
هفته نامه «کیکر» در جدیدترین شماره خود که روز پنج 
شنبه منتشر شد، با «وینفرید شفر»، سرمربى آلمانى جدید 
تیم فوتبال اســتقالل گفتگو کرده است. بخشى از این 

مصاحبه را بخوانید:
آقاى شفر چه عاملى باعث مى شود 
که یک مربى 67 ســاله مثل شما با 
تیم استقالل قراردادى دو ساله امضا 

کند؟
نمى خواســتم به همسرم این 
اطمینان را بدهــم که براى 
مدتى در خانه هستم. اگر 
کار نکنــم، با گــذر زمان 
از حرکــت باز مــى مانم. 
اکنون بعد از شــش ســال 
دومرتبه در ســطح باشگاهى 
مربى هســتم.هر روز مــى توانم 
با تیم کار کنم. اســتقالل باشــگاهى بزرگ است که

 مى خواهــم آن را باردیگر در لیــگ قهرمانان هدایت 
کنم. ضمن آنکه رقابت با پرسپولیس، رقیب همشهرى 
نیز وجود دارد. ما آبى هســتیم و آنها قرمزند. استقالل 
بحران داشته و من موظفم باشــگاه را دوباره به حالت 

عادى بازگردانم.
شما جو فوتبالى آسیا را با حضور در 
االهلى دبى و العین مى شناســید.
هیچوقت فکر نکردید که شرایطى 
براى محرومیــت هاى ایران پیش 

آید؟
نه، هرچند که اضافه مى کنم من ایران را نمى شناختم. 
فقط چیزهایى را شنیده بودم. اما باید بگویم حیرت کردم 
چقدر اینجا زیباست. مردم اینجا بى اندازه صمیمى هستند 

و اکثریت از فوتبال آلمان لذت مى برند.
وقتى پیشنهاد استقالل را گرفتید، 
این موضوع را با چه کسى در میان 

گذاشتید؟
من با «اریش روته مولر» موضوع را در میان گذاشتم که 

ام بود. نکاتى را هم قبًال معلم مربیگرى 

خواندم که قبًال «پیر لیت بارسکى» و «توماس هسلر» 
در ایران تجربه کردند. همچنین صحبتى با «میشاییل 

هنکه» داشتم که زمانى در استقالل کار مى کرد.
ســطح لیگ را چطور مى بینید؟ به 
خصوص که ایــران به تازگى براى 

جام جهانى انتخاب شد؟
من قبًال ایــران را در جــام جهانى برزیل دیــده بودم. 
تیم ملى خوب سازماندهى شــده چون  «کارلوس کى 
روش»، سرمربى پرتغالى کارش را خوب انجام داده است.
در نخستین روزهاى حضور در تهران 
فرصتى هم که با پایتخت بیشتر آشنا 

شوید، کسب کردید؟
من باید از وسط شــهر براى رفتن به تمرینات با خودرو 
مى گذشــتم. تهران شــهرى خیلى زیباســت و از آن 
خیلى خوشــم مى آید. در وراى آن سلســله جبال فوق 
العاده زیباســت و دیگر اینکه خیلى هــا آلمانى حرف

 مى زنند.

و ترافیک شهر چطور؟
ناراحتــم نمــى کند.ترافیک 
سفت و سخت تر است. خودشان

 مى گویند هرچقدر خودرو بزرگ 
تر باشد، از ســفر مى توان بیشتر 

لذت برد.
 

على حمام:  به جدایى از ذوب آهن فکر نمى کنم

ورزشورزش

یس صاحب توپ شده 
ه جاى اینکه روى خط 
ىبراى مهار توپ داشته 
 وبه دلیلفاصله اندکى

 هم تا حدودى دید او را 
دستش رد شد و به تور 

رسپولیس مى توانست 
گیــرد «الیى» خورد و 
را با یک امتیاز 33 امتیاز

نتوانست  لهالل هم او
ــته باشد. او چهار گل 

 از حریف نگرفت. 
 ســال زیاد بوده است. 
تقات ل است و گاهى او
دســت مــى دهد و ز
کارشناسان دروازه بانى، 
 ســنگربان ملى پوش 
دارند برانکو باید به وى 

 شــماره یک تیم ملى 
این درون دروازه ضور
ر مى خواهد این فرصت

دهایش را برطرف کند 
یر مستقیم داشته باشد 
با تأثیرگذار بودن و  تنها
خواهد گرفت و اگر غیر 
ولى هم مى تواند درون 

ر مسابقات بین المللى 
بیرانوند در   اما عملکرد
 قهرمانان آسیا عملکرد 
هیچکدام از طرفدارانش 

یسبیشاز همیشه به 
دارد که چراغ روزهاى 

لى مى نمایاند که  معمولى مى
ى را ندارد!   هیچ مهلکه اى را ندارد!

خبرگزارى مهر وسایت ورزش سه 
در مطالبى جداگانه پیشنهاد خوبى  

را براى او مطرح کرده اند: 
شاید بهتر باشد «برانکو ایوانکوویچ» 
کمى او را در بازى هاى پرســپولیس

نیمکت نشین کند و به «رادوشوویچ» 
بیشــتر فرصت بازى بدهد تا سنگربان 

لرســتانى کمى بیشــتر به فکر بازگشت 
به روزهاى خوبش باشــد. بــى رقیب بودن 

خطرناك است. شــاید دلیل اینکه «کارلوس 
کــى روش» در بازى بــا توگو بــه حامد لک 
هانه دوست که به شــکلى آرام و میدانداد اینبود
ههههههکهه کهکهکههههه به دروازه بان شــماره یکش یــادآورى کند
مممتیمیممممممم دروازه بان هاى دیگرى هم روى نیمکت 

ملى حضور دارند.
به نظر مى رســد حق با این رســانه هاستت...
بیرانوند بــه زمان نیاز دارد و باید احســاس
خطر کند و البته در این مدت نیمکت نشینى 

هم  در تعریف خود از بیمه کردن دروازه 
بازنگرىکند!

ه» چه بود؟!« بیمه» چه بود؟!

ه لبنانى ذوب آهن از تفاوت لیگ ایرانستاره
گ کشورش سخن به میان آورد و تأکید با لیگ
که در اندیشه جدایىاز ذوبى ها نیست.کرد ک
بازیکــن لبنانى «عل لــى حمــام»،

ت سرمربى جدید استقالل:
پنج دهفته نامه «کیکر»در جدیدترین شماره خود که روز

با «وینفرید شفر»، سرمربى آلمانى جدید  بشنبه منتشرشد،
گگتیم فوتبال اســتقالل گفتگو کرده است. بخشى از این 

بخوانید: مصاحبه را
آقاى شفر چه عاملى باعث مى شود 
7که یک مربى 67 ســاله مثل شما با 
تیم استقالل قراردادى دو ساله امضا 

کند؟
نمى خواســتم به همسرم این
اطمینان را بدهــمکه براى

مدتى در خانه هستم. اگر 
کار نکنــم، با گــذر زمان 
از حرکــت باز مــى مانم. 
اکنون بعد از شــش ســال 
دومرتبه در ســطح باشگاهى 
مربى هســتم.هر روز مــى توانم 

با تیم کار کنمکنم
 مى خواهــم
کنم. ضمن آ
نیز وجود دارد
بحران داشته
عادى بازگرد
ش
اال
هی
بر
آید
نه، هرچند که
فقط چیزهایى
چقدر اینجا زی
و اکثریت از ف
وق

این
گذگذ
من با «اریریش
قبًال معلمعلم مر

على حمام:  به جدایى از

 مى زنند.

وترافیک شهر چطور؟
ناراحتــم نمــى کند.ترافیک
سفت و سخت تر است. خودشان
 مى گویند هرچقدر خودرو بزرگ
تر باشد، از ســفر مى توان بیشتر

لذت برد.

مم. اســتقالل باشــگاهى بزرگ است که
در لیــگ قهرمانان هدایت  م آم آن را باردیگر
آنکهه رقابت با پرسپولیس، رقیب همشهرى 
آا آبى هســتیم و آنها قرمزند. استقالل  د. ما
ه و منن موظفم باشــگاه را دوباره به حالت 

انم.
شما جوو فوتبالى آسیا را با حضور در 
الهلىددبىو العینمى شناســید.
یچوقتت فکر نکردید که شرایطى 
راى مححرومیــت هاى ایران پیش 

ید؟
ه اضافهه مى کنم من ایران را نمى شناختم. 
ى را شننیده بودم. اما باید بگویم حیرت کردم 
یباستت. مردم اینجا بى اندازه صمیمى هستند 

فوتبالال آلمانلذت مى برند.
قتىتى پیشنهاد استقالل را گرفتید، 
ینن موضوع را با چه کسى در میان 

ذاشتید؟
ش روته مولر» موضوع را در میان گذاشتم که 

ام بود. نکاتى را هم ربیگرى 
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فرمانده انتظامى استان هرمزگان از شناسایى و دستگیرى 
باند گروگان گیرى و بازگشت گروگان در کمتر از 72 ساعت 

به آغوش خانواده خبر داد.
ســردار عزیزا... ملکــى در این خصوص گفــت: روزیک 
شنبه هفته گذشــته در پى دریافت اخبارى مبنى بر مفقود 
شــدن یکى از شــهروندان، پیگیرى موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار مأموران قرار گرفــت.  وى افزود: در 
بررسى هاى اولیه مشــخص شــد یکى از کارکنان یک 
طالفروشى در بندرعباس گروگان گرفته شده که بالفاصله 
تیم هاى عملیاتى تشکیل شد و پس از سه روز کار مداوم و 

تالش شبانه روزى، به لطف خدا در شامگاه روز چهارشنبه 
هفته پیش و در یک عملیات ضربتى گــروگان گیرها در 
مخفیگاه شان دستگیر شدند و فرد ربوده شده نیز صحیح 
و سالم به آغوش خانواده بازگشت. سردار ملکى با اشاره به 
اینکه مأموران انتظامى استان در کمتر از 72 ساعت موفق 
به شناسایى و دستگیرى گروگان گیرها و رهایى گروگان 
از چنگال آنان شــدند، تأکید کرد: دو متهم تاکنون در این 
زمینه دستگیر شده اند.  گفتنى است؛ در پى رهایى گروگان، 
شهروندان بندرعباسى با ارسال پیام و مراجعه حضورى، از 
اقدام به موقع و ضربتى نیروى انتظامى تقدیر و تشکر کردند. 

معاون عملیات اورژانس کشور از مصدومیت 12 
نفر در حادثه واژگونى یک دستگاه وانت خبر داد.

حســن نورى؛ درباره حادثه واژگونى یک دستگاه 
وانــت گفت: یــک دســتگاه وانت در ســاعت 
5و38دقیقه بامداد روز پنج شــنبه در محور میناب 
بندرعباس روستاى چاه اســماعیل واژگون شده 

است.
او با بیان اینکه دو دستگاه آمبوالنس به این حادثه 
اعزام شده اند، گفت: در این حادثه 12 نفر مصدوم 
که شش نفر در محل درمان و شش مصدوم دیگر 
به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب منتقل 
شدند.9 نفر از مصدومان این حادثه زن و 3نفر مرد  و 

سن آنها بین20 تا64 سال بوده است.

یک زن، نامزدش را براى ثبــت ویدئویى براى آپلود 
روى یوتیوب کشت.

به گزارش CNN، یک زن اهل مینه سوتا روز دوشنبه 
هفته گذشته نامزدش را هدف قرار داد و به قتل رساند. 
این دو که حساب مشــترکى در YouTube داشتند 
تصمیم گرفته بودند که یک ویدئو براى آپلود کردن 

در بخش شیرین کارى هاى این سایت ضبط کنند.
اما سوژه اى که براى شیرین کارى انتخاب کرده بودند 

سرانجام تلخى همچون زهر داشت.
«پدرو رویز» 22 ســاله و «مونالیزا پرز»19 ساله قرار 
گذاشتند که پدرو کتابى را در برابر سینه اش نگه دارد 
و مونالیزا با یک اسلحه به سمت او شلیک کند. طبق 

گفته کالنترى اســتان نورمن، مونالیزا اعتراف کرده 
اســت که آنها تصور مى کردند که کتاب جلو گلوله را 

خواهد گرفت.
مونالیزا که هفت ماهه باردار اســت بالفاصله بعد از 
حادثه با مرکز فوریت هاى پزشــکى و پلیس تماس 
مى گیرد و ماجرا را تعریف مى کند. وى به پلیس گفت 
که او به طور تصادفى به سمت قفسه سینه نامزدش 
شلیک کرده است. در حال حاضر مونالیزا به اتهام قتل 
درجه 2 بازداشت شده اســت. این در حالى است که 
«کلودیا روئیز»عمه پدرو در این رابطه گفته است که 
آنها عشق هم بودند؛ این فقط یک شوخى اشتباه بود؛ 

نباید چنین اتفاقى مى افتاد.

مونالیــزا به پلیس گفــت که پیشــنهاد ضبط ویدئو 
براى یوتیوب از ســوى پــدرو بود و افــزود: «پدرو 
مى خواســت یک ویدئو در یوتیوب بارگذارى کند و 
ما براى مدت زمــان زیادى در ایــن رابطه صحبت 
کرده بودیم؛ او کتاب را به ســینه اش چســباند و من 
را متقاعد کــرد که کتــاب جلوى گلولــه را خواهد 

گرفت.»
در حال حاضر، خانم پرز به قید وثیقه و به شــرط عدم 
استفاده از سالح گرم آزاد اســت به اتهام قتل درجه 
2 با ده ســال زندان و جریمه نقدى 20 هزار دالرى 
مواجه است و باید روز پنجم جوالى در دادگاه حاضر 

شود.

مرد جوان که 14ســال قبل در هواخواهى از برادرش 
دست به جنایت زده و به دلیل عدم پیگیرى اولیاى دم 
با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود هفته گذشته پاى میز 
محاکمه ایســتاد و از قضات دادگاه خواست تا بخاطر 

فرزندانش حکم آزادى وى را صادر کنند.
اواخر پاییز ســال 89 جدال دســته جمعــى در پارك 
جمشیدیه تهران به پلیس اعالم شد. بررسى ها نشان 
مى داد در این درگیرى یک پسر 20 ساله به نام «رضا» 
زخمى و به بیمارستان منتقل شده است. تالش براى 
ردیابى عامالن درگیرى خونین آغاز شــده بود که از 
بیمارستان خبر رسید رضا به علت شدت خونریزى جان 
سپرده است. در بررسى هاى خود دریافت درگیرى دسته 
جمعى در رســتوران پارك و بین دو گروه از جوانان رخ 
داده بود. به این ترتیب هشت نفر از شرکت کننده هاى 
در دعوا بازداشت شدند و «محسن» 19 ساله را به عنوان 

عامل قتل معرفى کردند.
محسن در شعبه 74دادگاه کیفرى سابق استان تهران 
پاى میز محاکمه ایستاد و به درخواست اولیاى دم به 
قصاص محکوم شد. سایر نزاع کنندگان نیز به دلیل 
مشــارکت در دعواى  منجر به قتل به زندان محکوم 
شــدند. حکم صادره در دیوان عالى کشور تأیید شده 
بود که اولیاى دم رضا پیگیر پرونده نشدند و محسن 
در زندان بالتکلیف ماند. تا اینکــه با تصویب قانون 
مجازات اســالمى جدید، نامه اى بــه قضات دادگاه 
نوشت و تقاضاى تعیین تکلیف را مطرح کرد. قضات 
دادگاه نیز وى را با قرار وثیقه آزاد کردند. محســن در 

این زمان توانست با پرداخت دیه رضایت اولیاى دم را 
جلب کند. به این ترتیب هفته گذشته از جنبه عمومى 

جرم محاکمه شد.
در جلسه رســیدگى به این پرونده که در شعبه چهارم 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران به ریاست قاضى 
اصغرعبداللهى و با حضور یک مستشــار تشکیل شد 

نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.
سپس محسن که آزاد است پشت تریبون دفاع ایستاد 
و در تشریح جزئیات درگیرى گفت: «من و برادر بزرگم 
و دوســتان او در رســتوران پارك جمشیدیه نشسته 
بودیم و صحبت مى کردیم که یکباره رضا و دوستانش 
با شمشــیر و چوب به ما حمله کردند. من حتى علت 
درگیرى را هم نمى دانســتم. به همیــن علت از آنها 
فاصله گرفتم. اما یکباره دیدم رضــا با برادرم درگیر 
اســت. برادرم قلبش را عمل جراحى کرده و چند روز 
بود که از بیمارستان مرخص شده بود. من براى نجات 
برادرم مجبور شدم وارد دعوا شوم. رضا به سمت من 
و برادرم حمله کرد و من براى دفــاع از خودم و برادر 

بیمارم چاقو کشیدم.»
وى افزود: «آن زمان، بچه بودم که دســت به چنین 
اشتباهى زدم. وقتى با وثیقه از زندان آزاد شدم با تالش 
زیاد توانستم رضایت اولیاى دم را جلب کنم. زندگى ام 
را سر و سامان دادم و حاال فرزند بزرگم سه سال دارد و 
تا چند ماه دیگر دومین فرزندم به دنیا مى آید. از قضات 
دادگاه تقاضا دارم با توجه به اعالم گذشت اولیاى دم 

بخاطر فرزندانم در مجازاتم تخفیف قائل شوند.»

تعدادى از زندانیان در زندان الکان رشــت اعــالم کرده اند در 
صورت مواجه شدن با قاتل شــیطان صفت «اهورا قاسمى»، او 

را خواهند کشت.
به گزارش رکنا اوایل هفته گذشــته خبر تجــاوز و قتل کودك 
2/5 ســاله رشتى در رســانه ها بازتاب گســترده اى پیدا کرد. 
ماجرا از ایــن قرار بود که زن جوان که حدود یکســال اســت 
از همســرش جدا شــده و حضانت فرزندش را بر عهده دارد با 
مردى به نام «مجتبى» که شــرایطى مشــابه زن جوان دارد 
در فضاى مجازى آشــنا مى شــود. این مرد که با اهورا در خانه 
تنها مانده بود فکر شــیطانى به ســرش مى زند و بعد از اینکه 
بــه کودك2/5ســاله تعرض مى کنــد، براى اینکــه صداى

 گریه هاى او را کسى نشنود سر این کودك را به دیوار مى کوبد و 
همین کار باعث مرگ اهورا مى شود. 

این جوان که اهورا را به طرز وحشــیانه اى به قتل رسانده است 
در بازداشت به سر مى برد و به گفته یک منبع آگاه، قاتل کودك 
2/5ســاله براى منتظر بودن تا روز دادگاه به زندان الکان رشت 
منتقل مى شود و همین باعث شــده تعداد زیادى از زندانیان در 
زندان الکان رشت اعالم کنند  در صورت برخورد با قاتل شیطان 

صفت، او را در زندان به قتل مى رسانند.
یک لحظه آن فکر شیطانى به سرم زد

اما مجتبى، مرد جوانى که چند روز پیش کودك 2/5 ساله رشتى را 
در یک جنایت هولناك به قتل رسانده بود، در گفتگویى به تشریح 

آنچه در روز جنایت اتفاق افتاده پرداخت.
از روز جنایت بگو؟

آن روز مادر اهورا دیرش شده بود و خیلى سریع از خانه بیرون رفت، 
من داشتم تلویزیون تماشا مى کردم که اهورا را چند بار صدا کردم 
اما او جواب نداد، رفتم داخل اتاق اهورا دیدم که خوابیده است که 

یک لحظه آن فکر شیطانى به سرم زد.
براى چى اهورا را به قتل رساندى؟

قصد کشتن اهورا را نداشتم، فقط خواستم ساکتش کنم که دو بار 
سرش را به دیوار کوبیدم.

آثار سوختگى هم روى بدن اهورا بود، چرا 
این کار را کردى؟

یک  بار براى اینکه اهورا را بترسانم، دستش را با سیگار سوزاندم. 
مادرش هم در خانه بود و این کار مرا دید. نمى خواســتم بسوزد 
فقط قصدم ترساندنش بود. به غیر از آن دیگر هیچ وقت با اهورا 

بدرفتارى نکردم. همیشه به او محبت مى کردم. 
مادر اهورا اطالع داشــت که شما دست 

کودکش را سوزاندى؟!
بله.

فقط همین یک بار بود که بــدن اهورا را 
سوزاندى؟

بله.
پشیمان نیستى؟

چرا هستم، من خودم هم یک دختر همسن اهورا دارم.
تو که خودت یک دختر دارى، پس چرا به 

اهورا رحم نکردى؟
(گریه) نمى خواســتم اهورا را به قتل برسانم؛ فقط دو بار سرش 
را به دیوار زدم، مى خواستم ساکت شــود. خیلى ترسیده بودم. 
نمى خواســتم اهورا را اذیت کنم. خودم هــم نمى دانم چرا این 

کار را کردم. 
چندوقت است با مادر اهورا آشنا شدى؟

از تیرماه همین امسال با هم آشنا شدیم و نزدیک دو ماه است با 
هم ازدواج کردیم.

با اهورا هیچ مشکلى نداشتى؟
اصًال، از همان روز اول آشنایى به مادرش گفتم که هیچ مشکلى با 
اهورا ندارم که همسرم گفت دخترم را هم بیاورم و با هم زندگى کنیم. 
من اهورا را مثل فرزند خودم دوست داشتم و االن خیلى پشیمانم. 

حتى من و همسرم، اهورا و دخترم را با هم به تفریح مى بردم.
اعتیاد دارى؟

نه. اعتیاد ندارم و هیچ موادى مصرف نمى کنم؛ فقط گاهى شب ها 
قرص خواب مى خورم.

کالهبردار اینترنتى که با تغییر جنسیت، 18 میلیارد ریال به جیب زده بود، در خوزستان شناسایى و دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه تغییر جنسیت و هویت در فضاى سایبر سهل و ساده است، گفت: 
یکى از مهمترین ضعف هاى فضاى مجازى این است که فرد به راحتى مى تواند هویت و جنسیت خود را تغییر 
دهد، از این رو کاربران باید بسیار مراقب باشند تا در ارتباطات خود در دام مجرمان سایبرى که با هویت هاى 

جعلى و دروغین در شبکه هاى اجتماعى فعالیت مى کنند نیافتند. 
سرهنگ حسنوند با اشاره به پرونده 18 میلیارد ریالى کالهبردارى سایبرى در پلیس فتا افزود: شاکى این پرونده 
در پى ارتباط با یک هویت دروغین فریب خورده و 18 میلیارد ریال از وى کالهبردارى شد.  وى اظهار داشت: 
شخصى با مراجعه به پلیس فتا خوزستان اعالم کرد در شبکه اجتماعى با صفحه اى تحت عنوان فروش لوازم 
دندانپزشکى آشنا شده، بعد از برقرارى ارتباط با صاحب صفحه شبکه مجازى که خود را دکتر دندانپزشک و 
خانم مطلقه معرفى مى  کرد که در زمینه تجهیزات دندانپزشکى نیز فعال است، در توافق با وى براى خرید 
تجهیزات دندانپزشکى بدون هیچگونه تحقیق و بررسى گفته هاى فرد، در پى درخواست وجه کاالها، اقدام 
به واریز 18 میلیارد ریال کرده است اما پس از گذشت مدتى سفارشات وى وصول نمى شوند و شاکى متوجه 

کالهبردارى  مى شود.
رئیس پلیس فتا خوزستان تصریح کرد: پس از تحقیقات و بررسى هاى الزم، متهم که در یکى از شهرهاى 
همجوار ساکن بوده شناسایى و با اخذ نیابت قضائى دستگیر و به شهرستان مربوطه منتقل  شد. پس از بررسى 
مشخص شد متهم مردى 30 ساله است و با شــگرد تقلید صدا اقدام به کالهبردارى از طریق شبکه هاى 

اجتماعى کرده است.

تهدید زندانیان زندانى که قرار است مرد شیطان صفت رشتى به آنجا منتقل شود؛

قاتل اهورا را ببینیم او را مى کشیم

سرانجام تلخ یک شیرین کارى  آزادى طال فروش گروگان

قاتل پس از قتل 
بچه دار شد!

تغییر جنسیت براى کالهبردارى میلیاردى

12 مصدوم در سانحه 
واژگونى خودرو

2ت 12
اد.

تگاه 
اعت 
یناب 
شده 

حادثه 
صدوم 
دیگر 
نتقل 
مرد  و 

وکیل مدافع اولیاى دم «ستایش قریشى» از تعویق اجراى 
حکم اعدام متهم پرونده ستایش خبر داد.

عســگر قاســمى آقباش گفت: از طریق کانون اصالح 
و تربیت مطلع شــدیم، حکــم اعدام «امیرحســین» که 
قرار بــود روز پنج شــنبه 27 مهر اجرا شــود، بــه تعویق 
افتاده اســت. این موضوع را به خانواده ســتایش اطالع 
داده ام. وى افزود: تاریخ بعدى اجراى حکم هنوز مشخص 
نیست.  رئیس کل دادگسترى استان تهران نیز با رد برخى 
شایعات مبنى بر اعمال فشــارها براى تعویق اجراى حکم 
گفت: با وجــود اعالم قبلى براى اجراى حکم، مشــورتى 

صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که این اقدام به بعد از 
ماه  صفر موکول شود. البته هیچ منع شرعى و قانونى براى 
این کار وجود ندارد اما به این نظر رسیدیم که اجراى حکم 

بعد از ماه صفر بهتر است. 
غالمحسین اسماعیلى درباره اینکه برخى، ادعاى تصمیم 
خانواده مقتول مبنى بر اعالم رضایت را مطرح کرده اند نیز 
گفت: چنین ادعایى حداقل تا این لحظه صحت ندارد زیرا 
خانواده ستایش بر اجراى حکم، نظر قاطع دارند و توقف و 
تعلیق اجراى حکم به هیچ وجه صحت ندارد و بعد از ماه صفر 

زمان اجراى حکم اعالم مى شود.

اجراى حکم اعدام 
قاتل ستایش 

به تعویق افتاد
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ى هاى هوشمند، ظریف و نحیف هستند؟چرا گوشى هاى هوشمند، ظریف و نحیف هستند؟
از زمانى که براى نخستین بار گوشى هاى موبایل به بازار وارد 
شدند، هر روزه شــاهد ظریف تر شدن گوشى هاى هوشمند 
هستیم. نهایتًا شما دســتگاهى دارید که فلز (یا پالستیک) 
با ضخامت بســیار کم دورتادور آن را فرا گرفته و در قسمت 

جلویى نیز شاهد بخشى تماماً شیشه اى خواهید بود.
در اواخر دهه 90 گوشــى هاى موبایلى ماننــد نوکیا 3310 
براى خودشــان ســلطنت مى کردند. از جمله ویژگى هاى 
این دســتگاه ها باترى هایى با قدرت شارژدهى حتى تا یک 
هفته و بدنه اى مستحکم بود که حتى در اثر افتادن بر روى 

سنگ فرش پیاده رو نیز ترك برنمى داشت.
اما زمانه عوض شــده و حــاال در عصرى به ســر مى بریم 
که گوشــى هاى موبایل چندین برابر نســبت به پیشینیان 
غیرهوشمند خود گران تر و البته ظریف تر شده اند. حتى آیفون 
6 که در اواخر سال 2014 عرضه شد، یک شاسى ضعیف از 
نظر خم شدن را از خود نشان داد. واقعاً چه بر سر دنیاى موبایل 

آمده است؟

دردســرهاى موجــود در دنیــاى طراحى 
سخت افزار

گوشى هاى هوشمند مدرن در طول ســال ها دچار تغییرات 
بسیار زیادى شــدند، اما شــاید یک چیز در تمام مدل هاى 
عرضه شده ثابت باقى مانده است. این چیزى نیست جز الزام 
تولیدکنندگان به ارائه جدیدترین ســخت افزارهاى موجود 
در حوزه موبایــل در بدنه اى جمع وجور کــه در جیب کاربر 
جاى گرفته و به هیچ عنوان موجبــات ناراحتى وى را فراهم 
نمى کند. همین امر باعث مى شود تا بسیارى از این شرکت ها 
کیفیت متریال اســتفاده شــده در شاسى گوشــى را فداى 
تکنولوژى هاى سخت افزارى بیشتر نمایند. این موضوع را در 
کنار فشار مضاعف بر روى تولیدکنندگان به منظور طراحى 
گوشى هاى هرچه باریک تر قرار دهید تا متوجه شوید براى 
ساخت یک گوشى هوشمند جدید و جذاب چه میزان خالقیت 

و توانمندى هاى مهندسى مورد نیاز خواهد بود.
نکته این است که شــما نمى توانید انتظار قدرت پردازشى 
مشابه کامپیوترهاى دسکتاپ پنج سال پیش را از یک گوشى 
هوشمند داشته باشید و همزمان بخواهید بدنه اى جمع وجور 
و مستحکم هم داشته باشد. شرکت ها براى ارائه محصوالتى 
خوش ساخت و نسبتًا محکم از متریال هایى مانند آلیاژهاى 
آلومینیوم و یا پالستیک فشرده (پلى کربنات) بهره مى برند. 
اما حتى استفاده از فلزى مانند آلومینیوم نیز محدودیت هاى 

خــودش را داشــته و طــراح باید از 
سیگنال دهى مناسب آنتن گوشى نیز 
مطمئن شود. طراحى سخت افزار باید 
همواره به نوعى تعادل بین استحکام 

و قابل حمل بودن را ارائه دهد.
محصوالت محبوبــى مانند آیفون 
اپل یا سرى گلکســى سامسونگ 
همیشه ســعى به جذب مشتریان 
بیشتر داشته اند و بدین منظور باید 
متعادل ترین حالت ممکن را براى 
طراحى ســخت افزار محصوالت 
جدیدشان درنظر بگیرند. این امر 
شامل استفاده از جدیدترین قطعات 

ســخت افزارى، طراحى جمع وجور 
براى جاى گیــرى راحت در جیــب کاربــران و همچنین 
ویژگى هــاى حفاظتى ماننــد ضدآب یا گــرد و غبار بودن 

مى شود.
به طور کلى کمپانى  هاى مختلف به دنبال متریالى هستند که:

-کیفیت سیگنال هاى دریافتى را دچار اختالل نکند.
-از جنبه زیبایى شانسى جذاب و مناسب باشد.

-آنقدر مستحکم باشد تا در برابر خم شدن و شکستن در اکثر 
شرایط احتمالى دوام بیاورد.

-رساناى حرارتى خوبى بوده و بتواند گرماى اضافى حاصل 

از فعالیت ســنگین قطعات ســخت افزارى درون گوشى را 
خارج نماید.

پیدا کردن چنین متریالى بســیار دشوار بوده و اوضاع زمانى 
بدتر مى شــود که تولیدکننده محدودیت ضخامت حداکثر

10 میلیمتر و چند سانتیمتر از نظر طول را داشته باشد.

گوشى هاى مستحکم هم وجود دارند
اما براى افرادى که ماجراجویى بخش اعظم زندگى آنها را 
تشکیل مى دهد یا کمى بى دقت هستند، همواره کمپانى هایى 
وجود داشته که محصوالتى با دوام و استحکام بسیار باال را 
ارائه دهند. براى مثال سامسونگ این کار را با مدل گلکسى 
S4 اکتیو انجام داده اســت. این مدل یک گوشى هوشمند 

مســتحکم بود که ویژگى هایى مانند ضدآب، گرد و غبار و 
همچنین ضد شوك هاى مغناطیسى را در خود داشت. باتوجه 

به ابعاد و اســتحکام باالى این گونه محصوالت، ضربات 
قوى ترى را نســبت به نمونه هاى ارائه شــده توسط دیگر 

شرکت هاى معتبر تحمل خواهند کرد.
اما این خودش یک محدودیت به حســاب مى آید، چرا که 

این محصوالت گران تر هســتند و همچنین 

مانند سایر گوشــى هاى هوشــمند قابلیت حمل مناسب و 
راحتى را ارائه نمى دهند. درســت اســت که این گوشى ها 
احتماًال پس از رد شدن یک اتومبیل از روى  آنها باز هم قابل 
اســتفاده خواهند بود، اما مطمئنًا به دلیل وزن، ابعاد بزرگ 
و معموًال زیبایى نه چندان زیاد، براى هر کاربرى مناســب

 نیستند. 

مایکروسافت موس کالســیک 15سال پیش خود 
را موســوم به IntelliMouse به شکل مدرن 

رونمایى کرد.
موس خاطــره انگیــز بــا رنــج DPI 3200 و 
اســکرول چرخشــى، قدیمى ها را بــه وجد مى 
 IntelliMouse آورد. مایکروســافت مــدل
Explorer 3,0 را پنج ســال پیش از خط تولید 
خارج کرد و همان موقع بسیارى از کاربران نسبت به 

قطع تولید آن اعتراض کردند.
 Microsoft آنچه امروز ســاخته شــده به نام
Classic IntelliMouse از روى مــدل پنج 
سال پیش ســاخته شده اســت و زمان عرضه آن 

مشخص نیست.
از سوى دیگر هفته پیش مایکروسافت موس جدید 
 Surface Precision Mouse دیگرى به نام
رونمایى کرد که براى کار با ســخت افزار سرفیس 

ساخته شده و 99 دالر قیمت دارد.
موس 135 گرمى که با آى او اس هم کار کرده و تا 
سه  ماه بدون نیاز به شارژ کار مى کند؛ با پشتیبانى 
از بلوتوث و اتصاالت یو اس بى کاربران زیادى را به 

خود جلب مى کند.

احیاى موس 2002 
مایکروسافت

محققان امنیتى گونه جدیدى از حمله Rowhammer کشف کردند که 
تمام روش هاى جلوگیرى که قبًال ارائه شده بود را دور مى زند.

حمله Rowhammer از بزرگ تر شدن فضاى حافظه و کوچک تر شدن 
اندازه فیزیکى حافظه و در نتیجه قرار گرفتن تعداد بسیار زیادى سلول 
حافظه روى یک بورد، سواستفاده مى کند. محققان کشف کردند که اگر 
حافظه RAM را با تعداد زیاد اما ثابتى از خواندن- نوشتن بمباران کنند، 
مى توانند شارژ الکتریکى ســلول هاى حافظه را به مقادیر دلخواه خود 
تغییر دهند. یعنى اگر داده ذخیره شده یک است آن را به صفر تغییر دهند 

یا برعکس.
بر این اساس مهاجم مى تواند از این حمله براى انتقال کدهاى بدخواهى 

که سطح دسترسى را افزایش مى دهند یا باعث از دسترس خارج شدن 
سرور مى شوند استفاده کند. محققان کشف کردند که:

    Rowhammer  •    علیه حافظه هاى DDR3 و DDR4 انجام مى شود.
•    حمله Rowhammer حتى با اســتفاده از کد جاوا اسکریپت انجام 

مى شود و نیازى به طراحى بدافزار خاصى نیست.
•    با حمله Rowhammer روى Edge مى توان کنترل ماشــینى که 

سیستم عامل ویندوز روى آن در حال اجراست را در اختیار گرفت.
•    با اســتفاده از حمله Rowhammer مى توان کنترل ماشــین هاى 
مجازى مبتنى بر لینوکســى که روى میزبان هاى ابرى نصب است را 

در اختیار گرفت.

•    مى توان با استفاده از حمله Rowhammer دستگاه هاى اندرویدى 
را روت کرد.

شرکت هاى تولید کننده سخت افزار روش هاى مختلفى براى جلوگیرى 
از این حمله ارائه دادند، حتى اینتــل تغییراتى در معمارى CPU هایش 
اعمال کرد. ولى این نوع جدید از حمله Rowhammer همه این روش ها 

را دور مى زند.
طبق تحقیقات انجام شده توسط محققان حمله Rowhammer حدود 
44/4 تا 137/8 ساعت زمان نیاز دارد. با وجود این، انجام شدن این حمله 
روى سرورها و فراهم کننده هاى ســرویس هاى ابرى کامًال امکانپذیر 

است.

کشف گونه 
جدیدى از حمله 
به حافظه ها

مدیران سامسونگ، تبلت سامسونگ گلکسى تب 
اکتیو 2 را در کشــور هلند معرفى کردند. این تبلت 
داراى طراحى مقاومى بوده و سخت افزارى میان رده 
در آن به کار رفته است. محصول جدید سامسونگ 
تست هاى اســتاندارد نظامى را پشت سر گذاشته و 
گواهى MIL-STD-810 را به دست آورد. این بدین 
معناست که مى تواند در فشارهاى زیاد، دماى باال، 

شوك و آب و هواى مختلف، جان سالم به در ببرد.
این تبلــت همانند مدل قبل از خود، گلکســى تب 
اکتیو مجهز به پوششى ضد شــوك بوده و گواهى 
IP68 را کسب کرده است. همچنین، صفحه نمایش 

آن بهبود یافته و قادر اســت پاســخگویى بهترى 
در لمس با دســتکش و یا انگشــت خیس داشته

 باشد.
تبلت گلکســى تب اکتیو 2 با نمایشگر ال سى دى 
8 اینچى و وضوح تصویر 1280 در 800 پیکســل 
از راه رســیده که کمى ناامیدکننده است. چیپست 
اگزینوس 7880 کالك شــده در 1,6 گیگاهرتز به 
همراه 3 گیگابایت رم وظیفه پــردازش عملیات را 
در این دیوایس بر عهده دارنــد. 16 گیگابایت 

حافظه داخلى بــراى تبلت جدید سامســونگ در 
نظر گرفته شــده که این میزان فضا با پشــتیبانى 
از کارت حافظــه microSD قابــل گســترش

 است.
سنسور 8 مگاپیکسلى در قاب عقب و 5 مگاپیکسلى 
در بخش جلو، مجموعه دوربین را تشکیل داده اند. 
تبلت سامسونگ گلکســى تب اکتیو 2 به یک عدد 
S Pen سامســونگ مجهز بوده و کمپانى سازنده، 

آن را با قابلیت پشتیبانى از دستیار مجازى بیکسبى 
(Home و Voice) روانه بــازار خواهد کرد. در پنل 
جلو، ســه دکمه  هــوم، Recent Apps و دکمه 
بازگشت مشاهده مى شود. سنسور اثر انگشت تبلت 

در دل دکمه هوم قرار داده شده است.
 تبلت مقاوم سامسونگ در دو نسخه «فقط واى فاى» 
و «4G» در دسترس قرار خواهد گرفت. قیمت تبلت 
گلکسى تب اکتیو 2 در نسخه 4G و با رنگ مشکى، 
500 یورو خواهد بود. این محصول از اواخر ماه نوامبر 
(اوایل آذرماه) در بازار اروپا عرضه خواهد شــد که 
انتظار مى رود پس از آن، به کشــورهاى آسیایى (از 

جمله ایران) نیز راه یابد.

گلکسى تب اکتیو 2 معرفى شد

 تبلت جان سخت و میان رده سامسونگ

با کشف حفره در مهمترین پروتکل ارتباطى واى فاى، 
هر نوع شبکه اى در جهان قابل هک شده است.

«متى وانهوف» کارشناس امنیت اطالعات در برلین 
از دانشــگاه KU Leuven ضعــف امنیتى بزرگى در 
پروتکل WPA2 پیدا کرده و جزئیات آن را منتشــر 
کرده اســت. به گفته وى هکرها به راحتى مى توانند 
با یک تکنیک ســاده به اطالعاتى که به ظاهر امن 

بوده ودر حال انتقال 
روى واى فاى است، 
دســت یابند. بدین 
ترتیــب تمــام 
اطالعات از جمله 
شــماره رمز کارت 
اعتبــارى و ســایر 
دیتاى حســاس مانند 

عکس و ایمیل و چت و... ناامن مى شوند.
وانهوف مى گوید این حمله روى تمام شــبکه هاى 
مدرن واى فاى جواب مى دهد و بر اساس نوع پیکره 
بندى روش هک کردن فرق مى کند و مى توان باج 

افزار یا بدافزار را روى شبکه واى فاى گسترش داد.
با این حفره که وانهوف نام آن را Krack نامیده است؛ 

OpenBSD،Me- ،اندروید، اینوکس، اپل، ویندوز
diaTek،Linksys و سایرین دچار آسیب پذیرى 

شده اند.
مرکز ملى امنیت سایبرى انگلیس وجود حفره را تأیید 
کرده و نسبت به آسیب پذیر بودن سیستم نقل و انتقال 

مالى و خرید آنالین هشدار داده است.
مرکزCERT در آ مریکا نیز هشــدار جدى نســبت 
به ایــن حفــره داده  و احتمال حمــالت هکرى را 
بعید ندانســته است. به نوشــته این مرکز بسیارى از 
نــرم افزارهــا و ســخت افزارهایى کــه از پروتکل 
WPA2 اســتفاده مى کنند در معــرض خطر قرار

 دارند.
به گفته کارشناسان پروتکل هاى دیگر مانند وى پى 

ان یا SSH همچنان امن هستند.

تمام شبکه هاى واى فاى 
قابل هک شدن هستند

بوده
روى
دسـ
تر
اط
شــ

اگر مى خواهید آدرس محل کارتان را به راحتى در اختیار مشتریان خود قرار دهید مى توانید آن را در گول مپ ثبت کنید.
شرکت گوگل از طریق برنامه گوگل مپ این امکان را براى کاربران فراهم آورده است که براى سهولت در آدرسى دهى به دیگران محل کار خود را در این برنامه ثبت کنند، 

البته به یاد داشته باشید تنها محل هایى را مى توانید ثبت کنید که در آن شهر یک آدرس فیزیکى براى محل کسب و کارتان ثبت شده باشد.
براى ثبت محل کارتان بر روى گوگل مپ بــه google My Business بروید و با کلیک بر 

روى Get on Google در کادر نمایش داده شده نام شرکت و محل دقیق آن را وارد کنید.
اگر عنوان شغلى شما در سایت در پیش تعیین شده باشد که به راحتى مى توانید آن را انتخاب کنید 
 Add your Business اگر عنوان شغلى شما در لیست مشاغل وجود نداشت با انتخاب گزینه

اطالعاتى در خصوص شغل خود وارد کرده و آن را ثبت کنید.
به یاد داشته باشید یک توصیف دقیق از شغل خود داشته باشید تا به درستى در دسته بندى مشاغل 

گوگل قرار گیرید و در موتورهاى جستجو نتایج مثبتى از شغل شما نمایش داده شود.
پس از انتخاب عنوان شغل گوگل از شما مى پرسد که آیا محلى که انتخاب کرده اید دقیقًا همان 
مکان محل کارتان هست یا خیر که باید آن را تأیید یا رد کنید. با گذراندن مراحل یاد شده پس از 
مدتى کوتاه گوگل براى شما یک کد تأ یید از طریق ایمیل ارسال مى کند که باید طى 30 روز به 

این ایمیل پاسخ دهید.

Google Maps ترفندى براى پیدا کردن محل کارتان در
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منبع: جام جم آنالین 

منبع: میزان

منبع: ایرنا 

منبع: مهر

منبع: ایسنا

منبع:  ایلنا

منبع: میزان 

منبع: تسنیم 

برداشت پنبه از زمین هاى کشاورزى مانه و سلقمان 

استان خراسان شمالى آغاز شد

منبع: مهر 

زنان کابینه در حاشیه 
جلسه 

هیئت دولت

مراسم روز ملى 
پارالمپیک

رقابت چوگان 

منتخب تیم ملى 

آرژانتین با 

ب تیم ملى ایران
منتخ

 بروجرد مى گذرد و ناتمام ماندن این پل 
5 سال از شروع پروژه پل تقاطع رودکى شهرستان

ى که قرار بود از ترافیک منطقه بکاهد و 
باعث مشکالت زیادى براى مردم شهر شده است. پل

 محلى براى ریختن زباله و تجمع معتادان شده است.
رضایت مردم شهر را جلب کند اینک

برداشت چاى ترش از سطح چهار هکتار از مزارع  شهرستان گناباد استان خراسان 
رضوى  آغاز شده است و تا حدود دو هفته ادامه دارد. چاى ترش به علت نیاز اندك 

به آب، کود و سم گیاهى با صرفه اقتصادى است. این گیاه سرشار از آهن، مس، 
اسید سیتریک، آنتوسیانین، ویتامین c. و داراى خواص مفید دارویى است، زیرا 
موجب کاهش فشار خون، کنترل کلسترول، رفع اختالالت کبدى و صفرا و کاهش 

استرس مى شود.  

در پى وقوع طوفان گردوخاك در بندرعباس وضعیت 
آلودگى هواى این شهر پنج شنبه 27 مهر در 

وضعیت هشدار قرار گرفت. همچنین این گردو خاك 
باعث کم شدن دید افقى و تعطیلى بنادر مسافرى 

بندرعباس، قشم و هرمز  شد.

ظرفیت هاى 
گردشگرى کهگیلویه 

و بویراحمد

ى قدیمى در استان 
مازارى (حنا سابى) از پیشه ها

ت و قدمت آن به بیش از 700 سال 
یزد اس

ذشته مى رسد. در حال حاضر این صنعت در 
گ

ستان یزد انجام مى شود چراکه باید 
کشور تنها در ا

ستقیم آفتاب و در شرایط کامًال گرم 
دور از تابش م

» در لغت به معناى چرخ 
و خشک ساییده شود. «ماز

زارى کار نورد را با حرکت روى 
نورد است و چرخ ما

م داده و آنها را مى ساید. این 
برگ حنا یا ادویه انجا

سط مردان قوى و پس از آن 
رکت در گذشته تو

ح

توسط شتر یا چهارپایان صورت مى گرفت.
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هدف اصلى در شهردارى شاهین شهر
 خدمت صادقانه به شهروندان است
3

     

استفاده از طرح ها و ایده هاى  هنرمنداناستفاده از طرح ها و ایده هاى  هنرمندان
 براى ارتقاى فرهنگ  مبارکه براى ارتقاى فرهنگ  مبارکه

2

2

3

3

3

شهردار گلپایگان: یک نیروى
شاداب مى تواند  یک نیروى مولد باشد

4

آب آشامیدنى سالم
 حق مردم 
سده لنجان

 است

4

زمینه تحرك 
شهردارى و 

کاهش مشکالت در 
دولت آباد فراهم شود

4

عدم توسعه 
زیرساخت هاي 
رفاهی و مبلمان 
شهري در ونک

3

مسائل اقتصادي 
و سرمایه گذاري 

در مبارکه اولویت 
بیشتري دارند

انجام ساالنه 50 هزار استعالم توسط دفاتر پیشخوان

اختصاص 400 میلیون اعتبار براى
 بافت فرسوده شهرضا

از مشکالت مدیریت شهرى چرمهین، تملک زمین
 براى آرامستان است

شهردار شاهین شهر:

4

آزادسازى خیابان ها 
در خمینى شهر به 

مشارکت مردم 
نیازمند است

امروزه مفهوم شهرها بدون فضاى سبز مؤثر در اشکال 
گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. 

شــهرها به عنوان کانون هاى تمرکز فعالیت و زندگى 
انســان ها براى اینکه بتوانند پایدارى خود را تضمین 
کنند، چاره اى جز پذیرش ساختار و کارکردى متأثر از 
سیستم هاى طبیعى ندارند. در این میان فضاهاى سبز 
شــهرى به عنوان جزء ضرورى و الینفک پیکره یگانه 
شهرها در متابولیسم آن ها نقش اساسى دارند که کمبود 
آن ها مى تواند اختالالت جدى در حیات شهرى به وجود 
آورد. توجه به فضاى سبز به طورعام به عنوان ریه هاى 
تنفسى شهرها تعریف اغراق آمیزى از کارکرد آن نیست، 
بلکه این تشبیه بیان کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم 

اکولوژیک شهرها به شمار مى رود.
این فضاها هم از دیدگاه تأمین نیازهاى زیست محیطى 
شهرنشینان و هم از نظر تأمین فضاهاى فراغتى و بستر 
ارتباط و تعامل اجتماعــى آن جایگاهى درخور اهمیت 
دارد. در اینجا به مهم ترین کارکردهاى فضاهاى سبز در 

شهرها اشاره مى شود.

کارکرد تفریحى:  پارك ها بهترین محل براى 
آرامش و رفع خستگى هستند. امروزه کارکرد تفریحى 
پارك ها و فضاى سبز جایگزین بخشى از کارکردهاى 
تفریحى خانواده، روابط همسایگى و محلى، بازار و ... 

شده است.

  کارکرد بهداشتى:  پارك ها و فضاى سبز را 
مى توان در زمره مراکز تأمین کننده بهداشــت و جان و 
روان افراد دانست. نقش گسترده فضاى سبز در تمرکز 

اعصاب بر کسى پوشیده نیست.

  کارکرد ارتباطى: پارك ها زمینه ســاز روابط 
نانوشته سازمان یافته اى هستند که با توجه به نیازهاى 

اقشار مختلف اجتماعى شکل مى گیرد و دوام مى یابد.

  کارکرد آموزشى:  بازى و سرگرمى در آموزش 
 و پرورش جســم و ذهن کودکان ســهم مؤثرى دارد. 
پارك ها هرچند وسایل بازى اندکى دارند، زمینه کسب 

مهارت و خالقیت را براى کودکان فراهم مى کنند.

 کارکرد خرید و فروش:  بــا اینکه پارك ها 
جایگاه گردش و آرامش هستند، به دلیل حضور گسترده 
مــردم در آن ها جاى مناســب و پررونقى براى عرضه 

کاالهاى مختلف و موردنیاز گردشگران هستند.

 عملکردهاى فضاى سبز را مى توان به چهار 
دسته کلى تقسیم کرد:

 فضاى ســبز عمومى: این ها فضاهاى سبز 
شهرى و پارك ها هســتند که عملکردهاى اجتماعى 
دارند. این فضاها براى عموم مــردم در گذران اوقات 
فراغت، تفریح و گردهمایى هاى اجتماعى و فرهنگى 

مورد استفاده قرار مى گیرد.

فضاى سبز نیمه نیمه: این فضاها نسبت به   
فضاهاى عمومى محدودتر هستند؛ مانند محوطه هاى 

باز بیمارستان ها، ادارات دولتى و نظایر آن.

فضاى ســبز معابر و خیابان ها:  ازجمله 
فضاهاى ســبز شــهرى  هســتند که به طور معمول 
درخت کارى حاشیه باریکى از حدفاصل پیاده رو و سواره 

را تشکیل مى دهد.

  فضاى سبز خصوصى:شــامل همه فضاها 
ازجمله باغچه ها و باغ هاى موجود در شــهر است که 

استفاده آن محدود به مالکان آن است.

نقش فضاى ســبز در کیفیــت زندگى   
شهرى: امروز نقش و اهمیــت فضاهاى باز و سبز در 
محیط زیســت و کیفیت زندگى مجتمع هاى زیستى 
به طور چشمگیرى رو به افزایش است. به همین دلیل در 
بیشتر کشورها فضاى باز و سبز جزء الینفک تصمیمات 
برنامه ریزى کاربرى زمین به شمار مى آیند. (به طورکلى 
بازدهى فضاهاى ســبز شهرى در ســه گروه بازدهى 
اکولوژیک و محیط زیستى، بازدهى کالبدى  شهرسازى 
و بازدهى اجتماعى روانى قابل تقســیم بندى است. در 
بررسى اثرات روانى اجتماعى فضاى سبز باید گفت که 
انسان روزانه در هر شــرایطى به چند ساعت حضور در 
فضاى ساکت و آرام نیاز دارد که فضاى سبز مى تواند این 
فضا را تأمین نماید؛ همچنین از مهم ترین اثرهاى فضاى 
سبز در شــهرها، کارکرد زیست محیطى آن هاست که 
شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانى معنى دار 
کرده اســت و با آثار سوء گســترش صنعت و کاربرد 
نادرست تکنولوژى مقابله کرده، سبب افزایش کیفیت 
زیستى شــهرها مى شــود. همچنین به عنوان یکى از 
مباحث مهم و کاربردى در دیگر کشــورها تبدیل شده 
است، به طورى که هرساله مساحت زیادى از زمین هاى 
شهرى آن ها به این کاربرى بسیار مهم اختصاص داده 
مى شــود. منظور از بازدهى اکولوژیکى نیز زیباسازى 

بخش هاى شهرى، کاهش دماى محیط، تولید اکسیژن 
افزایش نفوذپذیرى خاك در مقابل انواع بارش و مانند 

این هاست.
اثرات رو حى و روانى فضاى سبز بر کیفیت   

زندگى شهرى:
فطــرت انســان به گونه اى آفریده شــده اســت که 
توانایى هاى بسیارى دارد و این توانایى ها بدون ارتباط 
با زیبایى هاى طبیعى که در زندگى شــهرى که همان 
فضاهاى سبز مى باشند، به افسردگى و خمودى مى گراید 
و درواقع در پرتو بهره مندى از فضاى سبز خالقیت هاى 
انسان شکوفا مى شود و انســان راه تکامل را در زندگى 
خود مى پیماید. اگرچه بیشــتر شهروندان مقیم شهر از 
مزایا و تأثیرات غیرمســتقیم فضاهاى سبز بر زندگى 
خود آگاه نیســتند، اما این تأثیر و کنــش متقابل میان 
برخوردارى از فضاى سبز و نابرخوردارى از آن بر زندگى 
آن ها توســط پژوهش هاى گوناگونى به اثبات رسیده 
است. به عنوان مثال در میان نوشته هاى علما و احادیث 
و قرآن کریم نیز به این موضوع اشــاره شــده است. از 

مجموعه آیات و احادیث چنین به دست مى آید :
بهره مندى از فضاى ســبز حالت یأس و نومیدى را از 
انسان دور مى کند و شور و امیدى در او ایجاد و تقویت 

مى نماید.
فضاى ســبز تأثیرى قابل توجه در درمان بیمارى هاى 
روحــى و روانــى دارد؛ به طورى که این مشــکالت 
بــا نگاه کردن به فضــا و مناظر سرســبز و قدم زدن و 

نفس کشیدن در فضاى سبز از میان مى رود.
 ارتباط با فضاى سبز موجب نشاط و موجد انگیزه براى 

حرکت به سوى تعالى و تکامل است.

ســرانه فضاى ســبز و تأثیر آن بر رفاه   
زندگى شهروندان:

سرانه عبارت است از مساحت تقسیم بر جمعیت، درواقع 
سرانه عبارت است از مقدار زمینى که به طور متوسط از 
هر کدام از کاربرى ها به هر نفر از جمعیت شهر مى رسد. 
در تعیین سرانه عواملى از قبیل قیمت زمین، نوع درآمد، 
امکانات گسترش شهر، موقعیت اقلیمى و طبیعى شهر 
مسائل اجتماعى، آداب و رســوم، نیازهاى جمعیت به 
تأسیسات رفاهى، نوع معیشــت، تکنولوژى ساختمان 
و ... مؤثر است. امروز در بیشــتر کشورها میزان سرانه 
هر یک از خدمات شــهرى نشــان دهنده میزان رفاه 
و کیفیت زندگى در شهرهاســت. در این میان سرانه 
فضاهاى ســبز نیز به عنوان یکى از فاکتورهاى مهم 

افزایش سطح زندگى در شهرهاست. همچنین با توجه 
به اهمیت فضاها و لزوم ایجاد در شهرها به منظور لطافت 
هوا و تفریح مردم و زیبایى شــهر بایســتى استاندارد 
مشخصى براى ایجاد فضاهاى سبز وجود داشته باشد، 
زیرا هر اندازه فضاى سبز در ســطح شهر توسعه یابد، 
کافى نخواهد بود. مقوله ســطوح و سرانه سبز را صرفًا 
مى توان در مورد فضاهاى ســبز عمومى مطرح کرد، 
زیرا فضاهاى ســبز خصوصــى نیمه عمومى و فضاى 
سبز حاشیه معابر هر چند در بازدهى اکولوژیکى نقش 
مؤثرى دارند، اما بنا بر ماهیتشــان عملکرد اجتماعى 
ند ارند. در دنیاى صنعتى امروز پیشرفت در زمینه هاى 
مختلف صنعت، تکنولوژى و ... بــه یکى از مهم ترین 
دغدغه هاى کشورهاى توسعه یافته و درحال توسعه و 
حتى جهان سوم تبدیل شده است. متوسط 30مترمربع 
براى هر فرد است. شاخص تعیین شده از محیط زیست 
سازمان ملل متحد 20 تا پنج مترمربع و در جایى مانند 
ایالت متحــده 75مترمربع به ازاى هر فرد اســت. این 
درحالى است که براساس مطالعات و بررسى هاى وزارت 
مسکن و شهرسازى، ســرانه متعارف و مناسب فضاى 
سبز شهرى در ایران حدود هفت تا 12مترمربع براى هر 
فرد ایرانى است در گزارش مطالعات گروه برنامه ریزى 
شهرى وزارت کشور این نقل قول آمده است که زندگى 
سالم در جایى امکان پذیر است که سهم سرانه هر فرد از 
فضاى سبز در منطقه مسکونى از 30 تا 50مترمربع کمتر 
نباشد و براى رسیدن به پارك بیش از یک ربع ساعت 
وقت نگیرد. سرانه فضاى سبز در شهرهاى مهم جهان 
مثل آمستردام 16متر، در شــیکاگو 20، نیویورك 11، 
لندن 9، کپنهاگ 10، پاریس 7/74، در شهر رم نیز 6متر 
است که این  ها نشــان دهنده اهمیت این فضاها براى 

شهروندان مى باشد.
اما این درحالى اســت که در بســیارى از شهرهاى ما 
بى توجهى به جنبه هاى انســانى در طراحى و معمارى 
فضاى شهرى باعث شده که در شهرها بیش از روستاها 
ســالمت روانى و اجتماعى در معرض آســیب باشد. 
یکى از عواملى که باعث ایجاد چنین مشــکالتى شده 
است، بى توجهى به فضاى سبز شهرى و اینکه ساختار 
موجود در فضاهاى سبز در راستاى ساختارهاى فکرى 
مدرن قرار گرفته و یک نوع تضاد در ســاختار کالبدى 
تقریبًا سنتى با ســاختار تفکر مدرن استفاده کنندگان 
به وجود آمده است؛ بنابراین نحوه ساخت و شکل گیرى 
فضاهاى سبز مى تواند اثرات مستقیمى بر روح و روان 
مراجعه کنندگان داشته باشــد. به طورى که تحقیقات 
نشــان مى دهد که بخش مهمى از اهداف شفابخشى 

منظر در مشــاهده مناظر طبیعى و نه الزامــًا در انجام 
فعالیت در مناظر طبیعى و فضاهاى سبز است.

به طور کلى مى توان تأثیرات روان شناختى 
فضاى سبز را بر شــهروندان به صورت زیر 

بیان کرد :
1- ایجاد آرامش روحى  و روانى :

عالو ه بر آثار روحى و روانى و آرامش که در اثر قرارگیرى 
در طبیعت و نظاره گرى فضاى سبز حاصل مى شود، از 
نظر علمى مى توان به یک نکته اشــاره کرد و آن هم 
تولید فیتونسید است. درختانى مانند گردو، کاج و ... از 
خود ماده اى به نام «فیتونسید» در فضا آزاد مى کنند که 
این مواد روى انسان اثر فرح بخشى دارد؛ به گونه اى که 
این ماده مى تواند تعادل بین دو نیم کره مغز را به خوبى 
برقرار کند و حالت طبیعى و آرام بخشــى را به انســان 

ارزانى بخشد.
2-تأثیرات مثبت در سالمت جسمى و بدنى افراد :

مردم در جوامــع صنعتى خیلى کــم ورزش مى کنند؛ 
بســیارى از فعالیت هاى بدنى جایى در کارهاى روزانه 
ندارد، درنتیجه براى اینکه این افــراد به فعالیت بدنى 
بپردازند، باید بیش ازپیش آن ها را به این کار ترغیب کرد. 
محیط هاى جذاب ازجمله فضاى سبز مى تواند مردم را 

به شرکت در چنین فعالیت هایى تشویق کند. 
3-ارتقاى کارایى و راندمان عملکردى افراد 

زندگى در شــهرها و به طور کلى دنیــاى مدرن باعث 
مکانیکى شــدن زندگى انسان ها شــده است. اوقات 
فراغت را براى انسان ها کم کرده است و با این فرصت 
کم فراغت از کار نمى توان رفتن به سفرهاى طوالنى 
و چنــدروزه را در برنامه زندگــى قــرار داد. بنابراین 
مجبور به اســتفاده بهینه از فرصت کم فراغت از کار 
و زندگى روزمره مى شــود و بهترین مکان براى انجام 
این کار فضاهاى سبز شــهرى است؛ زیرا با قرارگیرى 
در این گونه فضاهــا، انگیزه زندگى کــردن و متعاقب 
آن کارایى و راندمــان عملکردى افــراد نیز افزایش 

مى یابد.
4-حل چالش ها و تنگناهاى افــراد از راه تبادل افکار، 
مشــورت هاى دوســتانه و ... در کانون هاى رسمى و 

غیررسمى مستقر در پارك ها و فضاهاى سبز.
5-تأثیر روى رفتار انسان ها و پویایى ذهنى و رفتارى 

آن ها
6- ماندن افراد در وضعیت هاى فیزیکى و روحى مناسب 
با حضور مستمر در فضاهاى سبز مثل نرمش، ورزش و 

... در این  فضاها. 

اهمیت و کارکردهاى مهم فضاى سبز شهرى
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رئیس اداره برون سپارى معاونت شهرسازى و معمارى 
شهردارى اصفهان گفت: بر اساس آمار، 70 درصد مراجعه 
مردم به شهردارى بابت استعالم هاى بانک و دفترخانه 
بوده که با برون ســپارى خدمات شهرسازى، ساالنه 50 
هزار اســتعالم توسط دفاتر پیشــخوان انجام مى شود. 
محمود کاشف اظهارداشت: در راستاى اصل 44 قانون 
اساســى و به منظور کاهش تصدى گــرى ها و امکان 
انجام قســمتى از مراحل عملیاتى خدمات شهرسازى 
توسط بخش خصوصى و باتوجه به مصوبه سال 1390 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان و مصوبه هیئت دولت 
وزیران سال 1389، حوزه شهرسازى الکترونیک و برون 

سپارى شهردارى اصفهان فاز اول برون سپارى را براى 
پاسخگویى به اســتعالمات در 15 منطقه اجرایى کرده 
است. وى تصریح کرد: با عنایت به تسرى سیستم مکانیزه 
شهرسازى و درآمد در کلیه مناطق و با توجه به اینکه پاسخ 
هاى صادر شده از طرف شهردارى به صورت الکترونیکى 
و داراى بارکد الکترونیکــى 32 رقمى یونیک و بارکد دو 
بعدى (QP) جایگزین مهر دبیرخانه و امضاى فیزیکى مى 
باشد، طى ابالغى از طرف معاون شهرسازى و معمارى به 
کلیه دفاتر اسناد رسمى و بانکها ابالغ شد که قبل از انجام 
هر گونه اقدام، صحت پاسخ ها را مى توانند با مراجعه به 

سایت esup.isfahan.ir  کنترل کنند.

معــاون عمرانى شــهردارى شــهرضا گفــت: از جمله 
سیاســت هاى شــهردارى در حوزه عمرانــى، اصالح و 
بهسازى معابر فرسوده شهرى اســت که از سال ها قبل 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مهدى طبیبیان اظهارداشــت: از جملــه اقدامات واحد 
عمرانى شهردارى شهرضا از ابتداى سال جارى تاکنون، 
آسفالت خیابان پاسداران به طول پنج هزار و 400 متر رفت 
و برگشت و مساحت 65 هزار مترمربع بوده که با اختصاص 

اعتبارى بالغ بر 12 میلیارد ریال انجام شده است.
وى بیان داشت: اجراى پروژه اصالح جوى و جدول خیابان 
قائمیه به طول 700 متر شامل هزینه تخریب، جمع آورى 

جدول هاى قدیمى، از جمله دیگر پروژه هاى این واحد بوده 
که با اختصاص اعتبارى بالغ بر 250 میلیون ریال انجام شده 
است. معاون عمران شــهردارى شهرضا همچنین از آغاز 
عملیات اجرایى پیاده رو و معابر بلوار شهید قانع و ورودى 
منطقه سروستان شهرضا خبر داد و افزود: عملیات اجرایى 
این پروژه در حال حاضــر در مرحله خاك بردارى و خاك 

ریزى، تراکم و شن ریزى است.
طبیبیان با اشــاره به اجــراى عملیات جــدول گذارى و 
کانیوگذارى بلوار کشاورز شهرضا نیز گفت: این پروژه به 
طول 730 متر در محدوده قانونى شهر و با اعتبارى بالغ بر 

220 میلیون ریال اجرا شده است.

انجام ساالنه 50 هزار استعالم 
توسط دفاتر پیشخوان 

اصالح و بهسازى معابر 
فرسوده شهرضا 

پشت بام بازار تاریخى هرند 
کاهگل اندود مى شود

  به گزارش روابط عمومى شهردارى هرند، در راستاى 
بازسـازى بازار تاریخى هرند، عملیات کاهگل اندود 
کردن پشت بام این بناى تاریخى در حال انجام است.

بر اسـاس ایـن گزارش،کاهـگل اندود پشـت بام ها 
عملیاتى سنتى است که پشـت بام خانه هاى قدیمى 
را با الیـه اى از مالت کاهـگل (مخلـوط کاه، خاك 
رس و آب) مـى پوشـاندند و قدمتى چهار هزارسـاله

 دارد.

معرفى «صادقى» به عنوان 
شهردار سمیرم

 حسـینعلى صادقى به عنوان شـهردار جدید سـمیرم 
معرفى شد. معاون استانداراصفهان در این نشست با 
تاکید بر ظرفیت هاى سـمیرم اظهارداشت: موقعیت 
خـوب گردشـگرى و آب و خاك سـمیرم جـاى کار 

زیادى دارد که باید به آن توجه کرد.
محمد على طرفه از شـهردار جدید سـمیرم خواست 
با توجه به وجـود این ظرفیـت ها و تعامل بـا مردم و 
مسـئوالن، هر چه بیشـتر در مسـیر آبادانى و زیبایى 

مبلمان شهرى سمیرم گام بردارد و اقدام کند.
دراین جلسه از محمد لطفى میانجایى، شهردار سابق 

سمیرم قدردانى شد. 
خاطر نشان مى سازد شهردارسـمیرم پیش از این به 

مدت 3/5 سال شهردار دستگرد بود.

رفع مشکالت شهرك امیرکبیر 
شهرضا

رئیس شـوراى اسـالمى شـهر شـهرضا گفت: حل 
مشکالت خدماتى مالکان زمین ها و امالك تجارى 
شهرك امیرکبیر در دستور کار شوراى شهر شهرضا 
قرار دارد. مهدى صالح پور اظهار داشـت: با توجه به 
جلسـه اى که با تعدادى از کسـبه شـهرك امیرکبیر 
داشتیم، مشکالت این کسبه با حضور تعدادى از این 
کسبه در جلسه شورا مطرح شد. وى افزود: مهم ترین 
مشکل برخى از این افراد نداشتن آب، گاز و تلفن بود 
و از طرفى این کسـبه هر اقدامى که بخواهند انجام 
دهند احتیاج به آب دارند کـه در بعضى از این مناطق 
آب رسانى با تانکر انجام مى شـود. صالح پور تصریح 
کرد: نصب کارت خوان و دزدگیر نیز از نیازهاى دیگر 
ایـن افراد بـود که نیـاز به وجـود خطـوط مخابراتى 

است. 
رئیـس شـوراى اسـالمى شهرشـهرضا از تصویـب 
واگذارى 398 مترمربع زمین به اداره گاز شهرستان 
شـهرضا جهت نصب تأسیسـات گازرسـانى در این 
منطقه براى رفـاه حال اهالى و تأمیـن گاز خبر داد و 
گفت: بزودى مشکل تأمین گاز و گرمایش این کسبه 

حل خواهد شد.

شهرداران نوش آباد و 
سفیدشهر معارفه شدند

آئین معارفه « محمود اشرفى» شـهردار جدید نوش 
آباد و «مهدى قنایى مقدم» شهردار جدید سفیدشهر 

با حضور مسئوالن این شهرستان برگزار شد.
محمود اشرفى با حکم استاندار اصفهان به جاى على 
اصغر شقایقى به عنوان شهردار نوش آباد معارفه شد 
و همچنین مهـدى قنایى مقدم در آئینـى جداگانه با 
حضور فرماندار آران و بیدگل و جمعى از مسـئوالن 
شهرستان به جاى حسـین غالمى به عنوان شهردار 
جدیـد سفیدشـهر معرفـى و از خدمـات شـهرداران 

پیشین قدردانى شد.
فرماندار آران و بیدگل در این آیین گفت: شهرداران 
با توجه به اصل خدمتگـزارى صادقانه و خالصانه به 
مردم و بهره گیرى از همه ظرفیت ها باید براى رفع 
مشـکالت پیش روى شـهرها گام برداشـته و مسیر 

توسعه را هموار کنند.
ابوالفضل معینى نژاد افزود: خدمت رسانى به مردم در 
نظام جمهورى اسالمى در کنار مسئولیت اجتماعى، 
توفیقـى الهى محسـوب مـى شـود و امید مـى رود 
شهرداران این شهرها با در نظر گرفتن این مهم و در 
سایه تعامل و هم افزایى با شوراها و سایر دستگاه ها، 

کارنامه قابل قبولى در پایان برجاى بگذارند.

روى خط

رئیس شوراى اسالمى شهر کوشک با اشاره به مشکالت 
شهر کوشــک گفت: شــهر ما با قدمتى دیرینه و بافت 
روستایى و قدیمى، داراى مکان هاى فرسوده اى است که 
موجب مشکل مردم در رفت و آمد به علت تنگى کوچه ها 

و خیابان ها شده است.
محمدباقر جاللى افــزود: احیاى بافت هاى فرســوده 
مهمترین موضوع قابل بررسى در حوزه مدیریت شهرى 
است زیرا این مسئله مشکالت ترافیکى زیادى را ایجاد 
کرده اســت و اولویت اصلى ما تعریض و آزادســازى 
خیابان ها و کوچه هاى تنگ اســت که با مشکل بودجه 

براى حل آن مواجه هستیم.
وى همچنین با اشاره به مشکالت زیست محیطى این 
شهر بیان داشت: در مورد مشــکالت زیست محیطى، 
بزرگ ترین نگرانى ما حفر چاه هاى تولید زغال در شهر 

است که دود حاصل از تولید آن تمام شهر را فرا مى گیرد و 
نفس شهر از آلودگى ناشى از آالینده ها به شماره مى افتد.

وى ادامــه داد: در این خصــوص بــه زودى اقدام به 
جابه جایى حفارى ها به نقاط دور از شهر خواهیم کرد.

جاللى با بیــان اینکه یکى از وظایف شــورا، نظارت بر 
بهداشت حوزه شهرى اســت، گفت: در حوزه بهداشت 
و درمان به کمک خّیرى نیک اندیش از کشور کویت با 
هزینه بسیار زیاد، بیمارستانى سه طبقه و مجهز احداث 
و افتتاح شده اســت ولى بزرگ ترین گالیه هاى مردم 
کوشک، نبود تجهیزات الزم و پزشکان متخصص است.

■■■
وى در ادامه در مورد بزرگ ترین مشکل کوشک گفت: 
با توجه به شرایط کنونى و کوچک بودن شهر، شغل اکثر 
مردم کوشک باغدارى و کشاورزى است و درآمدشان از 
این طریق تأمین مى شــود ولى خشکسالى اخیر موجب 

شده خســارات زیادى به باغات وارد شود و مردم در این 
زمینه دچار مشــکل شــوند و حتى محصوالت آنها به 
قیمت خیلى کم خریدارى مى شود و زحمات آنها به هدر 

مى رود. 
وى اظهار داشــت:برنامه ما براى حل مشکل بیکارى 
برخى کشاورزان و سایر افراد، جذب سرمایه گذار در بخش 
خصوصى براى احداث کارخانه بسته بندى محصوالت 
کشــاورزى و صادر کردن آنها به سایر کشورهاست که 
این مسئله موجب اشتغالزایى و کسب درآمد بیشتر مردم 

شهر مى شود.
رئیس شوراى اسالمى شهر کوشــک در پایان افزود: با 
توجه به بافت مذهبى و متدین در شهر کوشک در حوزه 
معضالت اجتماعى مشکل آنچنانى نداریم و تمام دغدغه 
ما در حوزه توسعه شهرى و مدیریت بحران درخصوص 

وضعیت معیشتى مردم است.

شهردار مبارکه گفت: شعرا و هنرمندان مى توانند با تفکر 
و ایده هاى خود شهردارى را در جهت پیشبرد و اجراى 
فعالیت هاى فرهنگى یارى دهند و در راســتاى ارتقاى 
فرهنگ و زیبا سازى شهر مبارکه، از طرح ها و ایده هاى 

هنرمندان استقبال مى شود.
محســن هاشــمى اظهار داشــت: یکى از مهم ترین 
راهکارها براى اجراى موثر تمامــى برنامه ها و فعالیت 
هاى شهردارى، ارتقا سطح فعالیت هاى فرهنگى است.

وى با بیان اینکه تعامل و همکارى شهردارى با هنرمندان 
در تمامى عرصه ها مــى تواند در ایجاد شــهرى زیبا 
تاثیرگذار باشــد، گفت: شــهر همچون پیکره زنده اى 
است که در آن جســم و کالبد در کنار روح و جان در هم 

مى آمیزد.
■■■

به گفته هاشمى، تعامل مناســب با هنرمندان به یقین 
نقش بسزایى در رشد و توسعه فرهنگ شهروندى دارد 
که امیدواریم با همدلى و همکارى همگان بتوانیم گام 
هاى خوبى در مسیر شــکوفایى و ترویج سبک زندگى 

ایرانى– اسالمى در شهر مبارکه برداریم.
■■■

وى با اشــاره به اینکه مــا نمى توانیم نقــش هنر را در 
تحوالت زندگى بشر نادیده بگیریم، اظهارداشت: شهر 
تعاریف و ارکانى دارد و تعامل، همکارى و وحدت رویه در 

مدیریت شهرى مفهوم شهر را ایجاد مى کند.
شهردار مبارکه گفت: استان اصفهان همواره خاستگاه 
هنرمندان نامى در تمامى عرصه هاى هنرى بوده و این 
استان و شهرستان مبارکه در حوزه هنر و فرهنگ همواره 

از جایگاه واالیى برخوردار بوده است.
به گفته شهردار مبارکه، نقاشان و خوشنویسان هنرمندانى 

خوش ســلیقه، خوش فکر و خوش اخالق هســتند و 
شهردارى مى تواند با تعامل با هنرمندان در جهت ارتقاى 

زیبا سازى هاى شهر اقدام کند.
وى از تمامى هنرمندان در خواســت کرد: با فکر و ایده 

خود مجموعه شهردارى را در جهت ارائه طرح هاى زیبا و 
ماندگار و همچنین خدمات رسانى شایسته به شهروندان 

یارى دهند.
وى با بیان اینکه ما در عرصه هاى عمرانى ثابت کردیم 

اهل عمل هستیم، گفت: امیدواریم در زمینه فرهنگ هم 
بتوانیم به شعارهاى خود جامه عمل بپوشانیم و امیدواریم 
با حضور پیشکســوتان و هنرمنــدان بتوانیم فضاى با 

نشاطى را براى شهرمان بسازیم.

شهردار مبارکه خبرداد؛

استفاده از طرح ها و ایده هاى هنرمندان
 براى ارتقاى فرهنگ مبارکه

 معضل تعریض و آزادسازى خیابان ها و کوچه هاى تنگ در کوشک
آزاده بیگى

فرمانــدار کاشــان گفــت: شــهر کامــو و 
چــوگان داراى ظرفیت هــاى ویــژه اى 
همچــون آب و هــواى خــوب، طبیعــت 
بکــر و حــوزه گردشــگرى، کشــاورزى و 
صنایع دســتى اســت که از آن غفلت شــده

 است.
حمیدرضا مومنیان در آیین معرفى شــهردار 
کامــو و چوگان اظهار داشــت: با شناســایى 
این ظرفیت هاى ویژه اســت که شهر کامو و 
چوگان مى تواند به جایگاه واقعى خود برســد 
که با همت اهالى و همراهى مسئوالن شدنى

 است.
به گفته وى، شــکوفایى شهر کامو وچوگان با 
افزایش مشــارکت هاى مردمى در گسترش 
سرمایه گذارى ها صورت مى گیرد و با وحدت 
و همدلى اهالى شــهر کامو و چوگان راه ورود 

سرمایه گذاران به این منطقه باز مى شود.
■■■

فرماندار کاشان با اشــاره به احداث رصدخانه 
ملى در منطقه کامو و چوگان گفت: باید از هم 
اکنون سرمایه گذارى هاى مستمر را در راستاى 

پیشرفت و توسعه این شهر انجام داد.
مومنیــان همچنین شــهر کامــو را یکى از 
مکان هاى مســتعد کشــاورزى دانســت و 
اظهارداشــت: مدیران شــهرى کامو با ایجاد 
راهکارهاى الزم، عالوه بر توسعه بخش هاى 
گردشــگرى و کشــاورزى، در صنایــع 
تبدیلى ســرمایه گذارى هــاى الزم را انجام 

دهند.
در این آیین ضمن تقدیر و تشــکر از خدمات 
و زحمات  غالمرضا بابائیان، با حکم اســتاندار 
اصفهان مسئولیت وى براى یک دوره دیگر به 

عنوان شهردار کامو و چوگان تمدید شد.

با حکم استاندار اصفهان، 
شهردار کامو و چوگان 

ابقا شد

سرلوحه برنامه ها ى شورا و شهردارى
توسعه و خدمت واقعى به مردم باشد

فرماندار کاشان در آیین معارفه شهردار جدید جوشقان قالى عنوان کرد:

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى کاشان گفت:سردیس چهار 
سردار شهید کاشان نصب شد.

بهروزگرانمایه افزود: در ادامه نصب ســردیس مشــاهیر و بزرگان 
کاشان، چهار سردیس از سرداران شهید کاشان در مکان ها و معابر 

مختلف شهر کاشان نصب شد.
وى اظهارداشت: این سردیس ها که در اولین دوره سمپوزیوم سرداران 

شهید کاشان توسط هنرمندان مطرح کشورى ساخته و اجرا شده بود، 
بعد از طى مراحل نهایى، آمــاده نصب و در معابر و مکان هاى معین 

قرار داده شد.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى کاشان ادامه داد: سردیس 
سردار شهید کریمى توسط هنرمند کاشانى حمید رضا صادق زاده، 
سردیس سردار شــهید محمد تقى پکوك توســط رضا قره باغى، 

سردیس سردار شهید على معمار کاشــانى توسط بیژن غنچه پور و 
سردیس شهید على معمار حسن آبادى که توسط حسینعلى عسگرى 

ساخته شده بود، نصب و رونمایى شد.
گرانمایه خاطر نشان کرد: طبق برنامه از پیش طراحى شده سازمان 
زیبا سازى بخش دیگرى از ســردیس هاى مشاهیر کاشان را آماده 

رونمایى کرده که طى ماه هاى آینده رونمایى مى شود.

سردیس4 سردار شهید 
کاشان نصب شد

فرماندار کاشان گفت: براى توسعه و پیشرفت جوشقان 
قالى، باید فرصت هاى خاص این منطقه شناسایى شده 
و به مردم و مسئوالن معرفى شود تا مورد عنایت و توجه 

قرار بگیرد.
حمیدرضــا مومنیــان در آیین معرفى شــهردار جدید 
جوشقان قالى اظهار داشت: بعد از شناسایى فرصت هاى 
این منطقه، باید زیرســاخت هاى الزم براى توسعه به 
ویژه زیرساخت هاى فرهنگى و اجتماعى آن فراهم شود 
تا جوشــقان قالى بتواند به جایگاه اصلى و واقعى خود

 برسد.
وى افزود: فرش جوشــقان قالى یک برند بین المللى 
است که در یک منطقه کوچک جغرافیایى پدیدار شده 

و سرمایه گذارى هاى مالى و تبلیغاتى را براي پیشرفت 
سریع تر نیاز دارد.

فرماندار کاشان با اشــاره به موقعیت گردشگر پذیرى 
جوشــقالى تاکید کرد: ورود گردشــگر، موجب ایجاد 
مشــاغل مختلفــى مى شــود و همین موضــوع در 
اشــتغالزایى و کاهش نــرخ بیکارى تأثیر به ســزایى 

دارد. 
مومنیان تصریح کرد: ســرلوحه همه برنامه ها و قوانین 
شورا و شهردارى باید در جهت توسعه منطقه و خدمت 

واقعى به مردم باشد.
در پایان این مراســم  «ســیدمحمد قاضى عسگر» به 

سمت شهردار جدید جوشقان قالى معرفى شد.
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شهردار شهرضا از اختصاص اعتبارى بالغ بر 400 میلیون 
تومان در قالــب اوراق بهادار بــراى تخفیف عملیات 

توانمندسازى بافت فرسوده این شهر خبر داد.
رحیم جافرى گفت: شهردارى ها تخفیف هایى را براى 
توانمندسازى بافت هاى فرسوده در محله هاى شهرى 
در نظر گرفته بودند که در نهایت این تخفیف ها به صورت 

اوراق بهادار در اختیار شهردارى قرار گرفت.
وى اظهار داشت: اوراق بهادار شهردارى براى تخفیف در 
بافت فرسوده شهرى به مبلغ 400 میلیون تومان و مدت 
دار است که در شهر شهرضا شش محله ترك آباد، اسالم 
آباد، خمینى آباد، محله طالقانى، سپهرآباد و 500 دستگاه، 

مشمول برخوردارى از آن هستند.
شهردار شــهرضا در بخش دیگرى از ســخنان خود، 
جمع آورى و دفع آب هاى سطحى را یکى از مهمترین 
مشکالتى دانست که در آینده بیشترین تعداد مراجعات 
مردمى را به خود اختصاص مى دهــد و افزود: از جمله 
مهمترین اولویت هاى عمرانى شهردارى در حال حاضر 
آسفالت معابر و کوچه ها و احداث کانال ها و جوى هاى 

هدایت آب هاى سطحى است.
جافرى تأکید کرد: مجراى دفع آب هاى سطحى شهر 
شهرضا باید به سوى دو رودخانه اصلى این شهر هدایت 

شود.

رئیس کمیسیون فرهنگى شوراى اسالمى شهر مبارکه 
گفت: ســند راهبردى حوزه فرهنگى و اجتماعى شهر 

مبارکه توسط شوراى شهر تدوین مى شود.
 فرشته صالحى افزود: به دنبال تهیه و تدوین استراتژى 
و ســند راهبردى در حوزه فرهنگى و اجتماعى هستیم 
تا مشــخص کنیم که طى چهار سال شــوراى پنجم 

مى خواهیم به چه نقطه اى برسیم.
وى افزود: چشم انداز ها و اولویت هاى اصلى شوراى پنجم 
در حوزه فرهنگى شامل پرداختن به برنامه هاى خانواده 
محور، توجه به رفع معضالت اجتماعى، توجه به مسائل 

فرهنگى، هنرى، قرآنى و مذهبى است.

صالحى گفت: کمیســیون فرهنگى اجتماعى شوراى 
اسالمى شــهر مبارکه یکى از مهمترین کمیسیون ها 
مى باشــد و وظیفه خطیرى برعهده دارد و امید مى رود 
با توجه بــه تجربیات اعضاى آن بتوانیــم در راه احقاق 
اهداف و جلــب رضایتمندى شــهروندان موفق عمل

 کنیم.
وى با بیــان اینکه کارهاى فرهنگى خوبــى با توجه به 
امکانات موجود در شــهر مبارکه انجام شده است اظهار 
داشت: فرهنگ زیربناى اصلى شهر است و اگر درست 
پیش رود و رشد کند، امور عمرانى و رفاهى شهر نیز خوب 

پیش مى رود.

سند راهبردى حوزه فرهنگى 
مبارکه تدوین مى شود

اختصاص 400 میلیون اعتبار 
براى بافت فرسوده شهرضا

آغاز به کار شهردار جدید
 آران و بیدگل

رضا رمضانى، شـهردار جدید آران و بیدگل در حضور 
اعضاى شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل و پرسنل 
و کارکنان این شهردارى، به صورت رسمى کار خود 
را آغـاز کرد. رضـا رمضانـى، متولـد 1352 در آران و 
بیـدگل، داراى دکتـراى فیزیـک از دانشـگاه تهران 
مى باشد و سابقه شش  سال ریاست دانشگاه پیام نور 

آران و بیدگل را در کارنامه کارى خود دارد.

بزودى؛ اعالم شرایط 
اعطاى تسهیالت نوسازى 

بافت  هاى فرسوده در برخوار 
علـى حسـینى، رئیـس اداره راه و شهرسـازى 
شهرسـتان برخوار در جلسه شوراى شـهر دولت آباد 
در رابطه با اعطاى مجدد تسـهیالت براى نوسـازى 
بافت هاى فرسوده عنوان کرد: در آینده نزدیک جلسه 
اى بـه این منظـور برگزار خواهد شـد کـه چگونگى 

دریافت این تسهیالت به اطالع مردم خواهد رسید.
وى در این جلسـه در مورد پروژه آزاد راه شهرسـتان 
برخـوار بـه بزرگـراه اصفهـان – کاشـان بـه بیـان 
توضیحاتى پرداخت که بـراى ادامه آزاد سـازى این 
مسیر به مدد شوراى شـهر دولت آباد و نیز شهرهاى 

همجوار خواهد آمد.

 نبود اعتبارات کافى براى 
اجراى پروژه ها در خوانسار

نصف جهــان   رئیس شوراى اســالمى شهر خوانسار 
گفت: فعالیت قانونمند و تالش بى وقفه توأم با صداقت 
در کار، از جمله عواملى است که موجب رضایتمندى 
و همکارى آحاد مردم خواهند شد و این عوامل، کار را 
براى آزادسازى ها، نظم و آرامش شهر هموارتر مى کند.
هوشنگ صانعى در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان 
افزود: تقویت نیروى کارآمد و الیق و اسـتفاده از همه 
ظرفیت ها در روند توسـعه شهرى بسـیار مؤثر خواهد 
بود. وى در ارتباط با حوزه بهداشـت و سـالمت اظهار 
داشت: در حوزه بهداشت و سـالمت با داشتن انجمن 
فعال به نام «انجمن خیریه بیماران نیازمند» و ارتباط 
مؤثر با خیرین نیک اندیش، گام هاى خوبى در این حوزه 
برداشته شـده است؛ به طور مثال سـاخت مجهزترین 
درمانگاه که در حال بهره بردارى است و خرید تجهیزات 
بیمارستانى و کمک به بیماران نیازمند، همه از طریق 
خیران حوزه سالمت در دسـت اقدام است. صانعى در 
ادامه بیان داشـت: یکى از مشـکالت در حوزه درمان، 
کمبـود متخصصـان در بیمارسـتان اسـت کـه باعث 
بى اسـتفاده شـدن برخى تجهیزات مـدرن و اهدایى 
داخل بیمارستان شده اسـت. وى همچنین در بخش 
دیگرى از سخنانش مشکل مهم شـهر خوانسار را در 
حوزه عمران و شهرسـازى عنوان کرد و تصریح کرد: 
مشـکالت ما بیشـتر در حـوزه پروژه هاى نیمـه تمام 
شـهرى اسـت که یکى از آنها پروژه نیمه تمام خیابان 
کمربندى است که با عبور وسایل نقلیه سنگین از مرکز 
شهر، باعث خطرات جانى و مالى بسیار و آسیب جدى 
به معابر شـهرى شـده اسـت و حتى در ایجاد ترافیک 
شهرى نیز نقش داشته است. وى ادامه داد: نبود شبکه 
فاضالب شهرى با توجه به اختالف سطح شهر، نشت 
فاضالب بـه معابر را بـه دنبال خواهد داشـت و تهدید 
بزرگى براى سالمتى مردم شهر و حوزه محیط زیست 
است. وى نبود اعتبارات کافى براى اجراى پروژه ها را 
موضوع مهمـى تلقى کرد و گفت: اگـر اعتبارات براى 
توسعه شهرى به حد کافى در اختیار ما قرار مى گرفت، 
با اجراى پروژه هایى چون آزادسازى برخى خیابان ها، 
آسفالت معابر و...، مشکالت حل مى شد که امیدواریم 
با کمک و مساعدت مسئوالن و مشارکت مردم شاهد 

رشد و توسعه بیشتر شهر خوانسار باشیم.

معارفه شهردار جدید  اردستان 
مراسم معارفه شهردار منتخب شوراى اسالمى شهر 
اردستان با حضور طرفه، معاون هماهنگى امور عمرانى 
اسـتاندارى اصفهـان و حجت االسـالم سـید صادق 
طباطبایى نـژاد، نماینده مـردم اردسـتان در مجلس 
شوراى اسالمى در سالن ارشاد اردستان برگزار گردید. 
در این مراسـم، «محسـن حیدرى» باحکم اسـتاندار 

اصفهان بعنوان شهردار جدید اردستان معرفى شد.   

روى خط

آیین معارفه سرپرست حوزه معاونت اجرایى و خدمات شهرى 
شهردارى شاهین شهر با حضور شهردار، رئیس و اعضاى 
شوراى اسالمى شاهین شــهر، معاونت ها، مدیران عامل 
سازمان هاى وابسته و مدیران شهردارى در تاالر شیخ بهایى 
شاهین شهر برگزار شد. عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر 
در این آیین گفت : اصل راه و هدف در شــهردارى، خدمت 
صادقانه به عموم شهروندان است و همه ما در شهردارى باید 
با تالش و کوشش در راستاى خدمتى صادقانه تالش کنیم.

وى خدمتگزارى صادقانه به شــهروندان ، آشنایى کامل  و 
رعایت دقیق قانون، نهایت احترام به ارباب رجوع و شهروندان 
را از اصول اساسى در حوزه خدمات اجرایى و خدمات شهرى 
شهردارى شاهین شهر عنوان کرد و از معاونت جدید و تمامى 

زیرمجموعه خواست تا به این اصول پایبند و وفادار باشند.
بهمنى با اشــاره به اینکه حوزه خدمات اجرایى و خدمات 
شهرى شــهردارى شــاهین شــهر در ارتباط مستقیم با 
شهروندان است، از معاونت و مسئوالن این حوزه خواست 

ضمن پایبندى بــه اصول ذکر شــده، احتــرام به حقوق 
شهروندى را حفظ نمایند.

وى سرعت عمل در جلوگیرى از تخلف به قانون در فعالیت 
هاى ساختمانى در سطح شهر، زیباسازى و مبلمان شهرى، 
نظارت دقیق برکسبه شــهر و نیز همکارى و مساعدت به 
آنها در امر امرار معاش به خصوص در بازارهاى شب و روز و 
اولویت سکونت در شهر در فعالیت کسبه را از جمله وظایف 
حوزه معاونت اجرایى و خدمات شهرى شهردارى شاهین 

شهر عنوان کرد.
بهمنى در خصــوص رعایت نظافت و حفظ زیبایى شــهر 
توسط شهروندان نیز گفت: آموزش هاى مداوم،همگانى و 
تخصصى به شهروندان مى تواند اساسى تر و اثر بخش تر از 

مجازات هاى بازدارنده در محاکم قضایى باشد.
■■■

رئیس شوراى اسالمى شهر شاهین شــهر نیز در ادامه با 
قدردانى از زحمات و تالش هاى ربیعى، معاون سابق حوزه 

اجرایى و خدمات شهرى شهردارى شاهین شهر و عرض 
تبریک به انصارى، معاون جدید ایــن حوزه گفت: با توجه 
به جایگاه مهم و اساســى حوزه اجرایى و خدمات شهرى، 
از نیروهاى متخصص،خوش فکر، قدیمى و با تجربه شهر 
اســتفاده گردیده تا شــاهد تحوالت مطلوب ترى در این 

حوزه باشیم.
■■■

على فتحى عضو شوراى اسالمى شهر شاهین شهر و رئیس 
کمیسیون خدمات شهرى و محیط زیست شوراى ا شهر نیز 
در این آیین گفت : حوزه اجرایى و خدمات شهرى شهردارى 
شاهین شهر پل ارتباطى شهروندان با شهردارى است و از 
آنجایى که مهمترین و اصلى ترین فعالیت این حوزه، نظافت 
و تمیزى در سطح شهر مى باشد الزم است به این مهم بهتر 
و مطلوب تر عمل شود، زیرا شهروندان اگر همه جاى شهر 
را پاك و پاکیزه ببینند احساس آرامش و وابستگى بیشترى 

به شهر مى کنند.

 هدف اصلى در شهردارى شاهین شهر 
خدمت صادقانه به شهروندان است

شهردار شاهین شهر: تجلیل از کارکنان کم بینا و نابیناى شهردارى کاشان 

پویش مردمى «نه به ریختن زباله» 
همراه با اهداى جوایز در زرین شهر

هنر سراى قلم نطنز آماده برگزارى دوره هاى 
فرهنگى - هنرى 

شهردار نطنز؛

 همزمان با روز جهانى عصاى سفید، آیین تجلیل از کارکنان کم بینا و نابیناى شهردارى کاشان برگزار شد.
 شهردار کاشان در این نشست گفت: حواس پنجگانه اى که خداوند به عنوان نعمت به بشر عنایت کرده، براى 
این اســت که بتواند زندگى را درك کند و این 
حواس ابزارى براى درك واقعیت هاى زندگى 

هستند.
ســعید ابریشــمى راد از کارمندان روشن دل 
شهردارى خواستار انتقال مشکالت و مسائل 
موجود در بافت کاشان با هدف مناسب سازى و 

توانمند سازى شهر شد.
در این آیین عباســعلى نهادى به نمایندگى از 
کارمندان روشندل شهردارى کاشان به ذکر پاره 
اى از مشکالت نابینایان و کم بینایان پرداخت 
و بیان داشت: نابینایان نیاز به ترحم ندارند و همین قدر که اشتغالى فراهم شده تا با دسترنج خود معاش خانواده 
را فراهم کنند جاى شکر دارد اما توقع ما این اســت که روشندالن مانند دیگر همکاران دیده شوند و تفاوتى بین 

جامعه نابینایان و دیگر همکاران نباشد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى زرین شهر ، در راستاى تقویت فعالیت هاى مردمى جهت کاهش تولید زباله 
و تغییر نوع نگاه و نگرش شهروندان درچگونگى برخورد با پســماند زباله ها و در نتیجه بهبود شرایط بهداشتى، 
کاهش آلودگى هاى ناشــى از تولید زباله، حفظ محیط زیســت و صرفه جویى درهزینه هاى جمع آورى پسماند، 
شهردارى زرین شهر با انتشار فراخوانى از کلیه 
شهروندان دعوت کرد تا در پویش مردمى «نه 
به ریختن زباله» شرکت کنند و از جوایز متنوع 

بهره مند شوند.
شرایط شــرکت در این پویش اجتماعى بدین 
گونه است که شهروندان با خالقیت و نوآورى 
و ایجاد فضایى از مهربانى و لبخند، تصویرى 
از خود (ترجیحــا با یکى از پاکبانان شــهر) را 
با قرار دادن در قاب عکســى کــه فایل آن در 
کانال تلگرام شهردارى موجود است در صفحه 
اینستاگرام خود با هشتک هاى «#زرین_شهر_پاکیزه و یا  #زرین_شهر_پاك » منتشر کنند و یا از طریق تلگرام 

به   Sh_zarrinshahr@  ارسال نمایند.
براساس این فراخوان، شــرکت کنندگان در این پویش  تا 30  آذرماه ســال جارى فرصت دارند تا عکس خود را 

ارسال نمایند.

 در دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى نطنز 
با على پیراینده، شــهردار نطنز در خصوص مباحث 

فرهنگى و هنرى در این شهر گفتگو شد.
در این دیدار، مهدى دهقانیان ضمن اهداى تعدادى 
از کتــب تألیفى خود به شــهردار نطنــز گفت: بنده 
سال هاست در زمینه موســیقى، نگارش کتاب هاى 
نطنز، خوشنویسى و دیگر هنرها و همچنین آموزش 
آنها به جوانان نطنزى فعالیت مــى کنم اما تاکنون 
محل مناسبى براى هنرمندان و عالقه مندان به هنر 

وجود نداشته است.
وى گفت: با همکارى شــوراى اســالمى شــهر و 
شــهردارى نطنز مکان بســیار خوبى در کنار اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى احداث شد که تقاضا داریم 
شــهردارى نطنز، هنرســراى قلم را به عنوان یک 

اولویت در حوزه فرهنگ و هنر براى آموزش جوانان و 
عالقه مندان و برگزارى برنامه ها در نظر گیرد.

در ادامه على پیراینده، شهردار نطنز ضمن قدردانى از 
این هنرمند نطنزى اظهار داشت: در راستاى حمایت 
از فعالیت هاى فرهنگى هنرى در نطنز، شوراى شهر 
و شهردارى نطنز استقبال از هنرمندان و فعالیت هاى 
هنرى در شهر را وظیفه خود مى داند و بر همین اساس 
شهردارى فضاهاى فرهنگى هنرى خود را به صورت 

متعادل در اختیار آنها مى گذارد.
وى تأکید کرد: شهردارى آمادگى دارد هنرسراى قلم 
را که به همت شــهردارى احداث و به بهره بردارى 
رسیده اســت، براى برگزارى دوره هاى آموزشى و 
فعالیت هاى فرهنگى هنــرى در اختیار فعاالن این 

حوزه قرار دهد.

شهردار گلپایگان: یک نیروى شاداب مى تواند
 یک نیروى مولد باشد

به مناسبت بزرگداشت روز تربیت بدنى و ورزش، برنامه ورزش صبحگاهى با حضور شهردار، پرسنل شهردارى 
و اعضاى شــوراى اسالمى شــهر در بوستان 

پارکشهر برگزار گردید.
 در این برنامه جمالى، شهردار گلپایگان توجه به 
نشاط و شادابى پرسنل را از مهمترین مواردى 
دانست که شهردارى گلپایگان به صورت جدى 
بر آن تاکید دارد چرا که یک نیروى شاداب مى 

تواند یک نیروى مولد باشد. 
خوشنویســان، مسئول کمیســیون فرهنگى 
ورزشى شوراى اسالمى شــهر نیز ضمن ابراز 
رضایت از روند فعالیت هاى فرهنگى و ورزشى، 
بر اهمیت تاثیر ورزش و نشــاط بر روحیه کارى 
پرسنل تاکید کرد. در خاتمه مقرر گردید از کارکنانى که در یکســال اخیر صاحب مقام هاى ورزشى شده اند نیز 

تقدیر بعمل آید .

رئیس شــوراي اســالمی شــهر چرمهین با برشمردن 
مهمترین موضوعات در مدیریت شهري چرمهین گفت: 
تدوین برنامه پنج ســاله و بررسی راهکارهاي بهرهوري 
و درآمدزایی به منظور رفع چالش هاي موجود شــهري، 
پیگیري الزم درخصوص آب تصفیه، شــبکه فاضالب 
شهري، ارتقاي زیرساخت هاي شهري، درخواست تأمین 
اعتبارات دولتی، مشــارکت بخــش خصوصی در حوزه 
گردشگر ي آبشار شاه لوالك با توجه به طرحهاي موجود، 
پیگیري احداث ناحیه صنعتی و سایت دامداري و تملک 

زمین آرامستان شهر از جمله این موضوعات می باشند.
خدارحم رفیعی با اشاره به مشکالت مردم شهر بیان داشت: 
یکی از مشکالت در حوزه حمل و نقل برون شهري است و 
موضوع مهم دیگر، بحث بهداشت و درمان و کمبود سرانه 

درآمدزایی به منظور رفع بخشی از مشکالت موجود است. 
وي ادامه داد: فقدان آب تصفیه مصرفی و آشــامیدنی و 
نبود شبکه فاضالب شهري و عدم استقرار ادارات خدمات 

رسان در شهر نارضایتی مردم را موجب شده است.
رفیعی اضافه کرد: شــهر چرمهین حقابه اي از رودخانه 
زاینده رود ندارد و این محرومیت از حقابه، فضاي سبز این 

شهر را با مشکل کمبود آب مواجه کرده است.
رئیس شــوراي اســالمی شــهر چرمهین درباره روند 
فعالیت ها و اقدامات فرهنگی، رفاهی، عمرانی و اقتصادي 
این شهر گفت: با تشکیل جلسات کاربردي با گروه ها و 
کمیته هاي کاري در شهرداري و شوراي شهر و استفاده 
الزم از مشــاوران متخصص در زمینه هاي مختلف می 
توان به روند فعالیت ها و اقدامــات در حوزه هاي مربوط 

سرعت بخشید.

از مشکالت مدیریت شهرى چرمهین، تملک زمین
 براى آرامستان است

آزاده بیگى

نصف جهان  رئیس شــوراي اسالمی شهر مبارکه با توجه 
به فراگیر بودن مدیریت شــهري عنوان کرد: به طور کلی 
در مدیریت شهري باید به همه جنبه ها و زمینه هاي ممکن 
توجه کرد و به عبارتی می توان از اســتراتژي هاي رشــد 

متعادل پیروي کرد.
سجاد خالوزاده در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان گفت: 
همچنین در مدیریت شــهري باید در مناطق، محالت و 
قسمت هاي مختلف شهر به صورت متوازن و متعادل بودجه 
را تقسیم کرد که با این کار به توسعه و پیشرفت یکپارچه شهر 

و مدیریت شهري کارآمد دست خواهیم یافت.
وي افزود: در شهر مبارکه نیز مدیریت شهري به دنبال توسعه 
همه جانبه شهر است ولی مسائل اقتصادي و سرمایه گذاري 
در حوزه فرهنگی و عمرانی با توجه به برنامه هاي انجام شده 

اولویت بیشتري دارند.
رئیس شوراي اســالمی شــهر مبارکه گفت: درصدد آن 
هستیم اقداماتی چون بهبود حمل و نقل و ترافیک شهري، 
توزیع بودجه به صورت متعادل، استفاده از پتانسیل نخبگان 
و جوانان، ایجاد کارگروه هاي تخصصی، جذب ســرمایه 

گــذاران، درآمدزایی پایدار و بهبود خدمات شــهري را به 
انجام برسانیم.

خالوزاده با اشــاره بــه دغدغههاي پیش روي شــوراي 
اســالمی دوره پنجم شــهر مبارکه اظهارداشت: توسعه 
همه جانبه و یکپارچه شــهر در چارچوب اســتراتژي ها 
و اهداف برنامــه ریزي شــده، اولویت اصلی ماســت و 
امیدواریم در چهار ســال آینده شاهد رشد و پیشرفت شهر 
در همه زمینه هاي مرتبط با مدیریت شهري کارآمد و مؤثر 

باشیم.

 مسائل اقتصادي و سرمایه گذاري در مبارکه اولویت بیشتري دارند

کســب نشــان طالى مســابقات پاور لیفتینگ 
قهرمانى اروپا در کشور ترکیه توسط على کجباف 
ازسازمان خدمات ایمنى و آتش نشانى خمینى شهر
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فردا بــه امــروز نزدیک اســت و امروز بــا آنچه در آن اســت 
مى گذرد و فردا مى آید و بدان مى رسد، گویى هر یک از شما در 
دل زمین به خانه مخصوص خود رسیده و در گودالى که کنده اند 
آرمیده اند، وه! که چه خانه تنهایى! و چه منزل وحشتناکى! و 

چه سیه چال غریبى.
موال على (ع)

در خصوص اصالح آسفالت معابر سطح شهر فالورجان، شـهردارى این شهر اقدام 
به آسفالت و لکه گیرى معابر سطح شهر و محله گارماسه با مساحت بیش از دو هزار 

مترمربع و با هزار و 200تن  آسفالت کرد.

روابط عمومى شـهردارى مبارکه اعالم کرد:سـاماندهى ترافیکى چهار راه گلستان 
شـهداى قهنویـه بـه همـت معاونـت عمـران و خدمـات شـهرى این شـهردارى

 انجام شد.

جلسه اى مشترك میان شهردارواعضاى شــوراى اسالمى شهر سین با فرماندهى 
انتظامى دستگرد، نماینده ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان برگزارگردید که دراین 
جلسه درخصوص برگزارى هرچه بهتر یادواره سرداران وشهداى شهر سین مطالبى 

ارائه گردید.

جلسه هم اندیشى پیرامون مباحث مطرح میان شهردارى اردستان و اداره اوقاف این 
شهرستان با حضور حیدرى، شهردار ازدستان و شریف زاده، عضو شوراى اسالمى 

شهر اردستان در دفتر شهردار اردستان برگزار شد.

شهردار و شوراى اسالمى شهر ایمانشــهر از مدارس این شهر بازدید کردند. در این 
بازدید که حدود دو ســاعت به طول انجامید، مدیران مدارس پاره اى از مشکالت 

مدارس را به اطالع شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر ایمانشهر رساندند.
شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر ایمانشــهر ضمن تقدیرو تشکر از مدیران 
و معلمان مدارس، اطمینان خاطر دادند که تمام توان خود را جهت رفع مشــکالت 

مدارس  ایمانشهر به کار خواهند بست.

 ابوالفضل توکلى، شــهردار زاینده رود از پروژه هاى درحال انجام این شــهردارى 
بازدید کرد.

در این برنامه، وى ابتدا از پروژه ادامه بلوار پیامبر اعظم(ص) به ســمت باغشــاد  و
 زیر سازى و آسفالت معابر محله کله مسیح زاینده رود بازدید کرد.

سرویس LIVE CHAT در وب سایت شهردارى باغشاد راه اندازى شد.
 LIVE) به همت واحد روابط عمومى شهردارى باغشاد ، سرویس گفت و گوى زنده

CHAT) در وب سایت شهردارى باغشاد راه اندازى گردید.

این سرویس برخط در راستاى توسعه روابط عمومى الکترونیک و تقویت حضور در 
فضاى مجازى راه اندازى گردیده است.

آسفالت و لکه گیرى معابر
 شهر فالورجان 

ساماندهى ترافیکى چهار راه گلستان 
مبارکه

برپایى نشست هماهنگى یادواره 
«سرداران وشهداى شهر سین»

برگزارى جلسه هم اندیشى شهردارى و 
اوقاف در اردستان

بازدید شهردار ایمانشهر از مدارس 
سطح شهر

بازدید شهردار زاینده رود از 
پروژه هاى درحال انجام

راه اندازى LIVE CHAT در 
سایت شهردارى باغشاد

غالمرضا رضوى زاده، سرپرست سازمان اتوبوسرانى شهردارى شهرضا اعالم کرد: 
این سازمان در راستاى ارائه خدمات بهتر و رفاه حال شــهروندان و رعایت حقوق 
شهروندى، اقدام به فعال سازى سامانه پیامکى جهت اطالع رسانى از زمان سرویس 

دهى کرده است .
وى افزود : شهروندان جهت استفاده از این سامانه مى توانند با ارسال نام مسیر هر 
خط (مثالپاسداران ) به شماره پیامک 500144247 از ســاعت حـرکــت اتوبوس 

و زمـان بندى روزانه مطلع شوند .

راه اندازى سامانه پیام کوتاه مسیرهاى 
اتوبوس درشهرضا

نشست برنامه ریزى ارتقاى سطح اوقات 
فراغت کارکنان شهردارى گلپایگان

به منظور برنامه ریزى ارتقاى ســطح اوقات فراغت و تندرستى کارکنان شهردارى 
گلپایگان، جلسه اى با حضور مدیران و کارشناسان شهردارى و مسئول کمیسیون 
فرهنگى ورزشى شوراى اسالمى شهر و برخى فعاالن ورزشى در محل شهردارى 
گلپایگان برگزار شد . در این جلســه، تصمیماتى در زمینه برنامه ریزى و استفاده از 
امکانات ورزشــى ســالن چند منظوره مدیریت بحران ویژه کارکنان شهردارى و 

خانواده ها اتخاذ شد. 
در آیین تکریم و معارفه شهردار دولت آباد از زحمات رضا 
اخوان، شهردار سابق و رضا طغیانى سرپرست شهردارى 
تقدیر و حمیدرضا فدایى به عنوان شهردار جدید دولت 

آباد معرفى شد.
فرماندار برخوار در این مراســم ضمن تقدیر از زحمات 
هفت ماهه رضا اخوان، در ســخنانى کوتــاه به نقش 
شهردارى ها در ارائه خدمات عمومى به مردم اشاره کرد 

و با برشــمردن ظرفیت ها و نیازهاى مرکز شهرستان، 
اظهار امیدوارى کرد شهردار و شوراى شهر جدید با اتخاذ 
رویکرد سازنده و ریل گذارى مناســب، زمینه تحرك 

شهردارى و کاهش مشکالت را فراهم کنند.
اسفندیار تاجمیرى از شهردار جدید خواست با همکارى 
اعضا شــورا در زمینه بهبود و ترمیم موقعیت شــهر در 
افکار عمومى و ادارى، باز تعریــف تعامل، فعال کردن 

فرصت هاى موجود شــهر و تقویت ســرمایه گذارى 
تالش کنــد. وى با اعــالم اینکه تاکنــون مجموعه
 نیازمندى هاى کالن زیربنایى شهرســتان به همراه 
پیشــنهادهاى اجرایى در قالب 10 مورد مکاتبه تنظیم 
و براى استاندارى ارسال شده است، از معاون هماهنگى 
امور عمرانى استاندارى درخواست کرد، توجه ویژه اى به 

این خواسته ها و پیشنهادها داشته باشد.

فرماندار برخوار در آیین معارفه «فدایى»، شهردار جدید دولت آباد:

زمینه تحرك شهردارى و کاهش مشکالت در دولت آباد فراهم شود

نصف جهان  رئیس شوراى اسالمى شهر سده لنجان 
در مورد برنامه هاى مدیریت شــهرى در این شــهر 
گفت: ایجاد درآمد پایدار، پایان شهرفروشى، توجه به 
مبلمان شهرى، توجه به مسائل بهداشتى مردم، توزیع 
عادالنه امکانات سطح شهر، جذب سرمایه گذار، توجه 
به فضاى سبز شهر و مراکز تفریحى و اصالح ساختار 
و توجه به مســائل فرهنگى و آموزشى، از مهمترین 
برنامه هاى پیش روى مدیریت شــهرى در ســده 

لنجان است.
حمیدرضــا ادیبــى در گفتگــوى اختصاصــى بــا 
نصف جهان، مهمترین مشکل شــهرى را در حوزه 
درآمــد پایدار و مســائل بهداشــتى عنــوان کرد و 
گفت: شــهر ما از یک طرف نزدیک تصفیه خانه بابا 
شــیخعلى و از طرفى دیگر در نزدیکى تصفیه خانه 
یزد اســت و با وجود این، درصــدى از آب مصرفى 

مــردم شــهر در تابســتان آب چــاه اســت و باید 
بگویم اســتفاده از آب آشامیدنى ســالم، حق مردم 

ماست.
وى در ادامه اظهار داشــت: امروزه با توجه به استانى 
شــدن عوارض کارخانه ها، درآمد شــهردارى ها به 
شدت تحت تأثیر قرار گرفته است به طورى که براى 
پرداخت هزینه ها با مشکل مواجه  هستند و مى بایست 
شوراها و مدیریت شهرى درصدد ایجاد درآمد پایدار 

براى شهر باشند.
رئیس شــوراى اسالمى شهر ســده لنجان افزود: از 
راه هاى کسب درآمد پایدار شــهر، فروش امالك و 
دارایى هاى شــهر براى جبران کمبود نقدینگى در 
شهردارى بوده که شوراى پنجم بر آن است راه هایى 
را به منظور جلوگیــرى از فــروش بى رویه امالك

 پیدا کند.

نصف جهان  رئیس شوراى اسالمى شهر خمینى شهر 
گفت: تکمیل احیاى بافت فرسوده در خیابان مرکزى 
شــهر( خیابان پیچ توحید و خیابان شهدا) و آزادسازى 
خیابان ها که با توجه به هزینه بر بودن آنها و کمبود درآمد 
شهردارى به مشارکت مردمى و همراهى آنها نیازمند 
است، از جمله اقدام هاى مورد نیاز در خمینى شهر است.

عبدا... کیانى در گفتگــوى اختصاصى با نصف جهان 
با اشــاره به برنامه هاى آینده در توسعه گردشگرى با 
توجه به ظرفیت منطقه کوهستانى چشمه الدر عنوان 
کرد: منطقه چشمه الدر یکى از قطب هاى گردشگرى 
استان و کشور محسوب مى شود که با همت شهردارى 
خمینى شهر به جذب توریســت و گردشگر کمک به 
سزایى کرده است و از برنامه هاى آینده ما احداث هتل، 
کافى شاپ، رستوران گردان و احداث یک ردیف 10 تایى 
مغازه در ورودى چشمه الدر است که البته نیاز به جذب 

سرمایه گذار داریم.
کیانى در مورد ارتقا و توســعه شــهرى افزود: شــهر 
خمینى شهر بیش از 250 هزار نفر جمعیت دارد و از نظر 
تراکم جمعیت، دومین شهر بعد از تهران است و با استناد 
به طرح جامع جدید که یک ماه است از طرف شورایعالى 
معمارى و شهرسازى کشور مصوب شده، راهکارهایى 
براى شبکه هاى رفت و آمد ارائه شــده است و نیاز به 
همراهى مسئوالن کشورى و استانى است تا عملیاتى 
شود. وى ادامه داد: احداث ســالن هاى ورزشى بیشتر 
با توجه به جمعیت شهر و احداث مجموعه هاى فرهنگى 
و تفریحى و کتابخانه از جمله نیازهاى مردم شهر است. 
رئیس شوراى اسالمى شهر خمینى شهر در پایان اظهار 
داشت: از دولت و دولتمردان انتظار داریم که در توسعه 
شــهرى و با توجه به جمعیت خمینى شهر در بخش 

رفاهى توجه بیشترى به این شهر داشته باشند.

آب آشامیدنى سالم
 حق مردم سده لنجان است

آزادسازى خیابان ها در خمینى شهر
 به مشارکت مردم نیازمند است

رئیس شوراى شهر خمینى شهر: رئیس شوراى اسالمى شهر سده لنجان

نصف جهان   رئیس شــوراى اســالمى شهر 
درچه گفــت: با توجــه به بافت کشــاورزى 
درچه و مجاورت با کالنشــهر اصفهان و عبور 
زاینده رود از وسط شــهر، مهمترین موضوع 
مدیریــت شــهرى، ســرمایه گذارى در امور 
رفاهى، فرهنگى، ورزشــى وگردشــگرى و 
جلب ســرمایه گذار در پروژه هاى شهردارى با 

روش هاى مشارکت مردمى است.
مهــدى ابراهیمى در گفتگــوى اختصاصى با 
نصف جهان بیان داشــت: مهمترین مشکل 
فعلى شهر درچه در حوزه حمل و نقل مربوط به 
گره کور ترافیک ناشى از ترانزیت بلوار آیت ا... 
درچه اى، بلوار امام خمینى (ره) و چهارراه شهید 
مطهرى اســت که راه حل اساسى آن، اجراى 

رینگ چهارم شهر اصفهان است.
وى در ادامــه با اشــاره بــه حــوزه عمران و 
شهرســازى اظهار داشــت: در حوزه عمرانى، 
آزادسازى زمین ها و ســاختمان هاى واقع در 
مســیر طرح ها از جمله موضوعات مهم است. 
وى بیان داشت: همچنین طوالنى بودن مسیر 
پاسخگویى به استعالمات ازشهردارى و صدور 
پروانه ساختمانى، تکمیل پروژه هاى نیمه تمام، 
تهیــه و تصویــب طرح هاى تفصیلــى، عدم 
درآمدهاى پایدار و حفظ و توســعه فضاى سبز 
در حاشــیه زاینده رود به علت شنى و ماسه اى 
بودن زمین در دوره کم آبــى نیز از جمله موارد 

مورد توجه است.

مسعود منتظرى، شهردار نجف آباد با اشاره به 
محدودیت هاى خاص بودجــه اى مجموعه 
تحت مدیریتش طى ســال هاى اخیر گفت: 
تالش مى کنیم که در اقدامات عمرانى جدیدى 
که در ســطح مناطق پنج گانه انجام مى شود، 
شرایط اســتفاده آســان تر معلوالن را هم در 

نظر بگیریم.
وى پیرامون به کارگیرى افراد تحت پوشــش 
بهزیســتى در حوزه فضاى ســبز شهردارى 
نیز بیان داشت: بیشــتر این کارها به صورت 
پیمانکارى انجام مى شــود و قانون اجازه اى 
نــداده که شــهردارى براى پیمانــکار طرف 
قرارداد، شــروطى از نظر چگونگى تامین نیرو 
تعیین کند؛ البته در قوانین باالدستى در موضوع 
اســتخدام هاى دولتــى درصــدى را براى 
این گونــه افــراد تعیین کــرده انــد که آن 
نیــز از حیطــه وظایــف شــهردارى خارج 

است.
شــهردار نجف آباد از اختصاص مبلغى جدید 
براى تجهیز بیشتر کتابخانه ویژه نابینایان  این 

شهرخبر داد.

بااجراى رینگ چهارم 
اصفهان، گره هاى ترافیکى 

درچه باز مى شود

اختصاص بودجه خاص 
براى تجهیز کتابخانه 
نابینایان نجف آباد

رئیس شوراي اسالمی شهر ونک با اشاره به مهمترین 
موضوعات در مدیریت شهري گفت: توسعه گردشگري 
با تکمیل و آماده سازي زیرساخت هاي گردشگري میسر 
خواهد شد که با ایجاد محیطی مطلوب و جذاب در دل 
طبیعت، باعث جذب گردشــگران اســتانی و کشوري 

خواهیم شد.
زیبا نصیري بیان داشــت: امید داریم با توجه به تکثرت 
بســیار مهاجرت مردم، با بسترســازي مناسب و ایجاد 
امکانات بیشــتر، بــه روند مهاجــرت معکوس کمک 

کنیم.
وي با بیان اصلی ترین مشکالت شــهر اظهار داشت: 
عــدم قرارگیــري در مســیرهاي تردد بین شــهري 
به دلیل بن بســت بودن، عدم ارتباط با ســایر شهرها 

و معضــالت اجتماعی از مــوارد مهم در شــهر ونک 
اســت که باید با مدیریتی بنیادین مورد بررســی قرار 

گیرند.
رئیس شوراي اسالمی شهر ونک افزود: همیشه جاده ها 
و موقعیت هاي مکانی، جغرافیایی و سیاســی از لحاظ 
نزدیکی به مراکز استان تأثیر به سزایی در رشد زندگی 
شهري داشته اند که با وجود چشمه هاي جوشان، طبیعت 
بکر و زیبا در شهر ونک، متأســفانه تحت تأثیر شرایط 
نادرست و نامطلوب خدمات شــهري، جمعیت کثیري 
از این منطقه مهاجــرت کرده اند که منتج به عدم ایجاد 
درآمد پایدار شده است و اقتصاد شــهر را دچار بحران 

کرده است.
نصیري با اشاره به دغدغه هاي مدیریت شهري گفت: 
عدم توسعه زیرســاخت هاي رفاهی و مبلمان شهري، 

توجه به اقدامات توسعه شــهري و بررسی مسائل مهم 
مربوط به خدمات اجتماعی، فرهنگی و بهداشــتی که 
با فرهنگسازي و با تکیه بر جذب گردشگري به صورت 
ارائه خدمات رفاهی در شأن گردشگران امکانپذیر است، 
از جمله این مسائل هستند که باید براي آنها برنامه ریزي 

کرد.
وي تأکید کرد: شــهرداري باید با رویکــرد عمرانی و 
فرهنگی و به موازات یکدیگر براي توســعه شــهري، 
رضایت عامه مردم و جذب گردشگران گام بردارد و به 
کیفیت که عامل مهم و کلیدي در صنعت گردشگري و 
خدمات شهري است، توجه بیشتر داشته باشد تا بتوانیم 
با فراهم آوردن امکانات بیشتر و جلب رضایت مردم، چه 
ســاکنین بومی و چه مهاجران و گردشگران، عملکرد 

چشمگیري داشته باشیم.

عدم توسعه زیرساخت هاي 
رفاهی و مبلمان شهري در ونک

آزاده بیگى


