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کوتاه آمدن، آمریکا  را گستاخ مى کند

دزدى 100میلیونى دختر فرارىکشف اشیاى تاریخى 3000  ساله در مبارکهدستگیرى افراد فاقد ویزا در مرز مهراننیرو هاى غیرمتخصص در کتابخانه ملى استخدام شدند! 8 سلطان اجرا در تلویزیون حوادثاستاناجتماع فرهنگ
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یک حاشیه 
از نشست 3 رئیس جمهور 

در تهران

لغو مشروط تحریم ایران
 توسط کنگره موبایل

 جایگاه نخست اصفهان
 درتوسعه یافتگى صنعتى، 
معدنى و تجارى کشور

کاهش 65 درصدى 
صادرات فوالد مبارکه

بازار مسکن
 چشم انتظار یک تلنگر

13

مردم ایران
 عاشق کى روش هستند  

مراسم 13 آبان
 در اصفهان چگونه برگزار مى شود

بنا داریم استانداران غیربومى باشندبنا داریم استانداران غیربومى باشند
وزیرکشور در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید اصفهان:وزیرکشور در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید اصفهان:

■ استاندار جدید: توسعه اصفهان نباید به محیط زیست لطمه بزنداستاندار جدید: توسعه اصفهان نباید به محیط زیست لطمه بزند
■ استاندار سابق: مشکل زاینده رود در استاندار سابق: مشکل زاینده رود در 44 سال جمع نمى شود مگر معجزه شود سال جمع نمى شود مگر معجزه شود
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جهان نما

صادرات ایران 
به روسیه 
باید 10 برابر 
شود

2

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس 
گفت: آمار هایى که ما داریم نشان 

مى دهد که کشور روسیه به شدت به 
برخى کاال هاى ما مثل محصوالت 

کشاورزى و صنایع غذایى 
نیازمند است و بخش زیادى 

از این اقالم را از سایر 
کشور ها وارد مى کند.

معاون حقوقى و امور مجلس وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 

گفت: در حالى که افزایش قیمت 
سیگار به کاهش مصرف آن منجر 

مى شود، ایران پایین ترین رقم 
مالیات بر سیگار در 

جهان را داراست.
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ایران 
پایین ترین 
رقم مالیات بر 
سیگار را 
در جهان 
داراست

 هر چند به عقیده ما «زالتکو کرانچار» همه 
تالش خود براى موفقیت سپاهان را انجام داده 
و مهاجمان گل نزن در درجه اول بالى جان او  در 
سپاهان شده اند، اما او هم باید برخى از اشتباهات 
خود در بستن تیم امسال سپاهان را بپذیرد. برخى 
از مشکالت و رویدادهاى این روزهاى سپاهان که 
البته در مورد بعضى از آنها قبالً هم اشاراتى داشته 
ایم  در این گزارش مورد بررسى قرار گرفته است.

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

نگاه نصف جهان به مشکالت این روزهاى سپاهان

گل نزن ها، اشتباهات کرانچار و 
هواداران افراطى

ا هر چند به عقیده ما «زالتکو کرانچار» همه  ان ک التک ا رق چ ر و ز ی ب رچ
اتالش خود براى موفقیت سپاهان را انجام داده  ا ا ا ا ا فق ا انجامدادهالش تالشخودبراىموفقیتسپاهانرا
درو مهاجمان گل نزن در درجه اولبالى جان او  در ومهاجمانگلنزندردرجهاولبالىجاناو

زسپاهان شده اند، اما او هم باید برخى از اشتباهات  ى ر م و ن اهاتپ ازاشت خ بایدب ه ا ا ا اهانشدهاند س
خخود در بستن تیم امسال سپاهان را بپذیرد. برخى  د ذ ا اهان ال ا تنت دد ىخ بر یر بپ نر پ یم ن رب و
کاز مشکالت و رویدادهاى این روزهاى سپاهان که از مشکالت و رویدادهاى این روزهاى سپاهان که  ا ا ا ا ا ا شکالت ا
شالبته در مورد بعضى از آنها قبالً هم اشاراتى داشته  ش البتهدرموردبعضىازآنهاقبالهماشاراتىداشتهآ
ا در ایییییین گزارش مورد بررسى قرار گرفته است. ا ددرر درادردراد دردردددررد دردردر در دردرارررراد درادددددر اا ا در در دردررردرااددردر ا ادددرررر اا ادررر رررررررررررررررررررردددرررررر ممممممیمممممایممممممممممممایمایمایمایماایمایمایماااااااااا ددددرررررررااادددرردراادردددردردرررررراااینگزارشموردبررسىقرارگرفتهاست.ممممممممممیممیمییمیییمیممماییمیممیمایمماا ایممممممایییممممممممایمایمایمممممممم

وگل نزن ها، اشتباهات کرانچار و ر چ ر ب زن ال ان اهاتک اشت وگلنزنها اشتباهاتکرانچار گلنزنها،
اطهواداران افراطى اف ا ا اطا ىهوادارانافراطىهواداراناف ر و
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آیفون افسانـه اى
 در یک نگاه

آگهى تجدید مزایده
شهردارى باغبادران  باستناد مجوز شماره 487 مورخ 94/9/22 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
یک پالك زمین با کاربرى مسکونى از پالك هاى طرح تفکیکى (ورثه گلخنى) جنب بلوار را به متراژ 243 مترمربع 

با قیمت کارشناسى هر مترمربع 5/100/000 ریال به شرط ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز سه شــنبه مورخ 1396/8/6 لغایت روز یکشنبه مورخ 1396/8/21 با واریز مبلغ 
300/000 ریال به حساب 5294781509 نزد بانک ملت به نام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك مزایده 

اقدام نمایند.
2- پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 
این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 

3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل  قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه 1396/8/24 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند. 

اردشیر محمدى- سرپرست شهردارى باغبادراناردشیر محمدى- سرپرست شهردارى باغبادران

نوبت 
دوم

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)
شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 1287/ش مورخ 96/5/23 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى به صورت اجاره زمین به مساحت 
25 مترمربع ج هت نصب کانکس دفتر حجارى قبور واقع در بهشت معصومه (س) با 
قیمت پایه ماهیانه 39/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى 

اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارك مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه وپیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى 
روز چهارشــنبه مورخ 96/09/01 به دبیرخانه حراست شــهردارى تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
عیسى بهمنى شهردار شاهین شهرعیسى بهمنى شهردار شاهین شهر

چاپ 
اول

آگهى مزایده
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:

موضوع مزایده: اجاره جایگاه CNG عماد سیادت به مدت یک سال
- مبلغ پایه ماهیانه: 160/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 96/000/000 ریال
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى چهارشنبه مورخ 96/09/01

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 96/09/02
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز سه شنبه 96/09/14

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیش نهادها انجام نمى شود. 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ 
اول

استاندار محترم و معزز اصفهان
انتصاب به جا و شایسته جنابعالى به عنوان باالترین مقام اجرایى استان که نماد 
بارزى از توانایى هاى ارزشمند آن  مقام فرهیخته و حاصل سال ها تالش 
خستگى ناپذیر جنابعالى در سمت هاى حساس نظام مقدس جمهورى اسالمى 
مى باشد را تبریک عرض مى نماییم. امید است در سایه الطاف الهى در پیشبرد 
اهداف عالى که به منظور ارتقاى بیش از پیش استان اصفهان مد نظر دارید 

موفق و سربلند باشید.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر اردستان

برادر عزیز و ارجمند جناب آقاى دکتر  محسن مهرعلیزاده 
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معاون حقوقى و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى گفت: در حالى که افزایش قیمت سیگار 
به کاهش مصرف آن منجر مى شود، ایران پایین ترین 

رقم مالیات بر سیگار در جهان را داراست.
ابراهیم گلمکانى اظهارداشــت: میزان مالیات بر سیگار 
در ایران تنها 15 درصد است درحالى که در کشورهاى 
توسعه یافته این رقم 84 درصد تعیین شده است. وى با 
بیان اینکه افزایش قیمت سیگار سبب کاهش مصرف 
مى شود، افزود: اصل موضوع در الیحه افزایش مالیات 
بر کاالهاى آسیب رسان، کاهش مصرف اینگونه کاالها 
از سوى مردم است نه هزینه اى که از آن طریق در اختیار 

حوزه سالمت قرار مى گیرد.
گلمکانى گفت: در الیحه اى که تقدیم مجلس شــده، 
درخواســت افزایش مالیات بر انواع سیگارهاى داخلى، 

مشترك و وارداتى را ارائه کرده ایم. 
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با اشاره به 
نامه سازمان بهداشت جهانى به ایران گفت: در این نامه 
ضمن تشکر از ایران در کنترل برخى بیمارى ها، از کم 

بودن مالیات بر سیگار در ایران انتقاد شده است. 
وى در ادامه اظهار امیدوارى کرد که نمایندگان مجلس 
شوراى اســالمى به افزایش رقمى از مالیات که سبب 

کاهش مصرف شود، متقاعد شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس گفت: آمار هایى که ما 
داریم نشان مى دهد که کشور روســیه به شدت به برخى 
کاال هاى ما مثل محصوالت کشــاورزى و صنایع غذایى 
نیازمند است و بخش زیادى از این اقالم را از سایر کشور ها 

وارد مى کند.
محمدرضا پورابراهیمى اظهار داشت: على رغم اینکه کشور 
روسیه یک شــریک راهبردى در حوزه هاى فعالیت هاى 
امنیتى، سیاســى و نظامى با ایران اســت ولى ما در حوزه 
اقتصادى از ظرفیــت و نیاز هاى این کشــور براى تقویت 
همکارى هاى اقتصادى اســتفاده نکرده ایــم. وى افزود: 
آمار هایى که ما داریم نشــان مى دهد که کشور روسیه به 

شــدت به برخى کاال هاى ما مثل محصوالت کشاورزى و 
صنایع غذایى نیازمند است و بخش زیادى از این اقالم را از 

سایر کشور ها وارد مى کند.
پورابراهیمى ادامه داد: در ســال 95 مجموع کل صادرات 
ما به کشور روسیه، رقم ناچیز و غیرقابل بیان 500 میلیون 
دالر بود که حداقل این عدد باید به ده برابر برســد. رئیس 
کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه در بخش تجارى 
نیز، تراز بازرگانى ما و روسیه منفى است و میزان واردات ما 
بیش از میزان صادرات است، افزود: تأکید بر حذف «دالر» 
از مبادالت، یکى از زمینه هاى حل مشکالت مراودات بانکى 

است که روسیه این تجربه را با کشور هاى دیگر دارد.

ایران پایین ترین رقم مالیات 
بر سیگار را در جهان داراست

صادرات ایران به روسیه 
باید 10 برابر شود

پاسارگاد مقبره کورش نیست!
روزنامـه جـوان نوشـت: در ایـران    انتخاب |
هیچکس مخالف کورش نیست، آثار تمدنى عصر کورش 
از نگاه مقـام معظم رهبرى «قابل تحسـین» و «موجب 
افتخار» است اما کورش نه زیارتگاه است، نه شفا مى دهد، 
نه معنویـت تزریق مى کنـد و نـه مانند سـعدى و حافظ 
تفریحگاه است و نه اصًال آنجا مقبره کورش است. آنچه 
امروز و در دو سه سال اخیر می بینیم ... یک رفتار سیاسی 
است که سلطنت طلبان به کمک شبکه هاي اجتماعی علیه 
نظام جمهوري اسالمی سامان داده اند، به همین دلیل است 
که حکومت و دولتی که براي کورش گرامیداشت برگزار 
کرد و حتی به شکل افراطی بر گردن آن چفیه می انداخت، 

چنین مراسمی را قبول ندارند.

بازدید پر حاشیه وزیر از 
نمایشگاه مطبوعات

  تسنیم| وزیـر اطالعـات در حالى نمایشـگاه 
مطبوعات را ترك کرد که مالباختگان پدیده با شعارهاى 
تنـدى او را مشـایعت و خواسـتار پیگیـرى وضعیت خود 
بودند. آنها با سر دادن شعارهایى خواستار توجه ویژه وزیر 
اطالعات و دولـت به پیگیـرى پرونده پدیده شـدند، که 
به دنبال این اتفاق حجت االسـالم محمـود علوى وزیر 
اطالعات پس از چند لحظه گفتگو با معترضین نمایشگاه 
مطبوعات را ترك کرد. وزیر اطالعات ضمن اعتراض به 
این حرکت آنها گفت: من بارها در جلسـات دولت پیگیر 
مطالبات شـما بودم ولى امروز با این کارتـان، خداحافظ! 
معترضین درحالى وزیر اطالعات را مشـایعت کردند که 
شـعار مى دادند «اطالعات به گوش باش، مالباخته ایم نه 

اوباش».

انتشار 470 هزار سند محرمانه 
درباره بن الدن 

سازمان سیا حدود 470 هزار سند مربوط به    مهر |
«بن الدن» را که در حمله سال 2011 به محل اختفاى وى 
در پاکستان کشف شد، منتشر کرد. پیش از این مجموعه 
کوچکى از اسناد کشف شده از این مکان منتشر شده بود. 
رئیس سـازمان سـیا در این خصوص ادعا کرد که انتشار 
این اسناد در راستاى اطالع رسانى و تعهد سیا براى حفظ 

امنیت ملى انجام شده است.

موشک هاى ایران اولویت نیست
رئیس دوره اى شوراى امنیت سازمان ملل    ایرنا |
که اولویت هاى یک ماه ریاسـتش بر این شـورا را اعالم 
مى کرد درباره موشـک هاى بالسـتیک ایران گفت: این 
موضوع اولویت شوراى امنیت نیست و بر اساس قطعنامه 

2231 عمل مى شود.
«سباسـتیانو کاردى» سفیر ایتالیا در سـازمان ملل که به 
مدت یکماه ریاست شوراى امنیت را هم برعهده دارد، در 
نشست خبرى افزود: ما در یک ماه پیش رو بر این مسئله 
تمرکز نداریم. البته موضوع مهمى است اما در دوره ریاست 

بر شوراى امنیت جزو اولویت هاى ما نخواهد بود.

عامل حمله منهتن 
باید اعدام شود

  ایرنا | «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا 
خواستار مجازات اعدام براى «سـیف ا... سایپف» عامل 
حمله تروریسـتى منهتن شـد. ترامپ در پیامى توییترى 
نوشت: تروریسـت نیویورك خوشـحال بود که خواستار 
آویختن پرچـم داعـش از اتاقش در بیمارسـتان بـود. او 
هشت نفر را کشت و 12 نفر را به شدت زخمى کرد. رئیس 
جمهـورى آمریکا افـزود: او باید مجـازات اعـدام بگیرد! 
سایپف در سال 2010 از طریق برنده شدن در بخت آزمایى 

اقامت در آمریکا به طور قانونى وارد این کشور شده بود.

شکرگزار نعمت اربعین باشیم
  فارس| آیت ا... جنتـى در جلسـه درس اخالق 
شوراى نگهبان گفت: ما براى وجود نعمت عظیم اربعین 
و زائرین میلیونى آن باید شکرگزار درگاه الهى باشیم. هر 
قدمى که انسـان در این راه مى گذارد عبادت و مشـمول 

ثواب است.

توئیتر

نماینده شــیراز با اشــاره به حواشــى ایجاد شده در 
ســالگرد تولد کورش تأکید کرد: به شــدت متأسفم 
که یــک مســئله فرهنگــى و اجتماعى بــه علت

 بى تدبیرى و ســوءمدیریت به ســمت امنیتى شدن 
پیش رفت و باعث لجاجت بیشــتر مــردم روى این 

موضوع شد.
به گزارش ایلنــا، بهرام پارســایى دربــاره آخرین 

تحــوالت روز جهانى کــورش در پاســارگاد گفت: 
تــا آنجایى کــه مــن اطــالع دارم و بــا توجه به 
تمهیداتى که اندیشیده شــد که در این روز مردم در 
محوطه پاســارگاد و تخت جمشــید حضور نداشته 
باشند، لذا تصور نمى کنم که کسى بازداشت شده باشد.

سخنگوى فراکســیون امید تصریح کرد: این مسئله 
را مى شــد به راحتى حل کرد و از حاشیه هاى ایجاد 

شــده جلوگیرى کرد. با توجه به اینکه در حال حاضر
 مهمترین دغدغه هاى مسئوالن کشور اشتغال است، 
حساســیت ایجاد کردن روى مقوله هاى گردشگرى 

درست نیست.
وى ادامــه داد: بــه گفته کارشناســان اگــر مقوله 
گردشگرى جدى گرفته شــود و با توجه به موقعیت 
تاریخى، جغرافیایى، فرهنگى و مذهبى کشــورمان 

برنامه ریــزى درســتى بــراى این بخش داشــته 
باشــیم به راحتــى مى توانیــم درآمدهــاى حوزه 
گردشــگرى را جایگزین نفت کنیم. اما ظاهراً هیچ 
برنامه اى براى پیشــبرد صنعت توریســم در کشور 
نداریم جز اینکه فرصت ها را تبدیل به تهدید کنیم و 
باعث نگرانى افکار عمومى، تشــنج و تنش در سطح 

جامعه شویم.

رئیس کتابخانه ملى گفت: یک مــاه مانده به پایان 
دولت دهــم و زمانى که متوجه شــدند گزینه مورد 
نظر آنها در دولت یازدهم رأى نمى آورد دستور دادند 
تا تمام 400 نفر نیرو که تخصص نداشــتند از حالت 

شرکتى به قراردادى تغییر وضعیت پیدا کنند.
اشرف بروجردى در پاسخ به ســئوال ایلنا پیرامون 
اینکه بخشــى از کتابخانه ملى در دوره احمدى نژاد 
تبدیل به خوابگاه شده بود اما مدیران بعد از آن درباره 
این مســئله شفاف ســازى نکردند، گفت: من هم 
مانند ســایر مدیرانى که از دولت دهم به کتابخانه 
ملى آمدند این مالحظه را دارم و فکر مى کنم لزومى

ندارد در بیان کردن مسائل برخى حریم ها شکسته 
شود.

وى ادامه داد: بــه هر حال پیش از ایــن افرادى در 
کتابخانه ملى حضور داشــتند و مدیــر بودند و باید 
حرمت آنها با همه ایرادهایى که برخى کارهایشان 

داشت، حفظ شود.

اشــرف بروجردى ادامه داد: اما بــراى یک نمونه 
مى توانم بگویم که در ســال پایانــى دولت دهم و 
در دوره احمدى نــژاد 400 نیرو در مــدت کوتاهى 
در سازمان اســناد و کتابخانه ملى مشــغول به کار 
شــدند که همه آنها تخصص الزم را براى این کار 
نداشتند. یک ماه مانده به پایان دولت دهم و زمانى 
که متوجه شدند گزینه مورد نظر آنها در دولت یازدهم 
رأى نمى آورد دستور دادند تا تمام 400 نفر نیرو که 
تخصص نداشتند از حالت شرکتى به قراردادى تغییر 

وضعیت پیدا کنند.
وى ادامه داد: تغییر وضعیت این افراد از حالت شرکتى 
به قراردادى دست ما را بست تا نه تنها نیروى جدید 
نتوانیم استخدام کنیم بلکه نیروهاى غیرکارشناس 
را نیز نتوانیم از کار برکنار کنیم و امروز هم نمى توانیم 
نیروهاى کارشناس اســتخدام کنیم به همین دلیل 
تالش داریم که همیــن نیروهاى موجود را آموزش 

بدهیم تا شاید ارتقا پیدا کنند.

در اجالس سران کشورهاى ایران،    عصر ایران|
روسیه و آذربایجان که در تهران برگزار شده تصویر پشت 
سر ســه رئیس جمهورى یا طرح پس زمینه از چند نظر 

جالب و درخور درنگ است:
نخســت به این دلیل که در طرح بزرگ پشــت سر سه 
رئیس جمهــورى تصاویر نمادین یا شــماتیکى از کاخ 
کرملین در مسکو، برج آزادى در تهران و مرکز فرهنگى 

حیدر على اف در باکو دیده مى شود.
وقتى شهرى میزبان است از تصویر یا طرح همان شهر 
استفاده مى شود. نه میزبان و میهمان با هم...چون ایران 
میزبان است برج آزادى وسط است و حسن روحانى رئیس 
جمهورى ایران هم وسط و زیر آن نشسته و«والدیمیر 
پوتین» و «الهام على اف» در دو طرف. اما آن دو، جا به 
جا نشســته اند! على اف زیر کاخ کرملیــن و پوتین زیر 

تصویرى از سازه اى در آذربایجان.
  دوم: برج آزادى نماد تهران است نه کل ایران و تازه در 
ده سال اخیر برسر اینکه برج آزادى را نماد تهران بدانیم 
یا برج میالد را بحث هاى بــى فرجامى درگرفته اما چه 
آزادى و چه میالد نماد تهران اند نه نماد قدرت سیاسى. 
باز اگر تنها آزادى بود از شهر میزبان حکایت مى کرد اما 

کنار دو نماد دیگر نشسته است.
سوم: برج میالد در واقع یک برج مخابراتى است و شبیه 
آن با ارتفاع مشابه ( از 450 تا 550 متر) در تورنتوى کانادا 
( برج سى ان)، کوآالالمپور مالزى و برج رادیو تلویزیونى 
تیانجین در چین وجــود دارد و نمى توان از آن به عنوان 
نماد اختصاصى ایران در اجالسى در این سطح استفاده 
کرد خاصه اینکه شبیه همین در مسکو به نام برج «اوستا 

نکینو» وجود دارد. شباهت برج هاى مخابراتى به هم به 
دلیل کالهک یا تاج آنها و آنتنى است که روى آن نصب 
مى شــود. با این همه چه برج میالد و چــه برج آزادى 
نمادهاى تهران هستند نه کل ایران و قدرت سیاسى و 

حکومت را هم یادآورى نمى کنند.
چهارم: هر چند نماد یک شهر مى تواند نماد یک کشور 
هم باشد اما همه جا اینطور نیست. کاخ کرملین با قدمت 
500 ســاله و مجموعه اى از کاخ ها و کلیساها هم نماد 

مسکوست و هم نماد روسیه. 
نماد شهرباکو اما برج هاى شعله است. سه ساختمان که 
به شکل شعله هاى آتش طراحى شده اند و از پیشینه تعلق 
فرهنگى این ســرزمین (اِران) به ایران و احترام به نور 

(روزها در قالب خورشید یا مهر و شب ها به صورت آتش) 
حکایت مى کند.

با این نگاه برج آزادى هر قدر هم نمــاد تهران و بر برج 
میالد ارجح باشد به عنوان نماد ایران شناخته نمى شود 
یا رنگ سیاسى ندارد. کســى چه مى داند؛  شاید اگر این 
اجالس در زمانى غیر از آبان ماه برگزار مى شد طرح تخت 
جمشید را مى گذاشتند نه برج آزادى را.  منتها اگر دو سه 
روز پس از حاشیه هاى روز منسوب به کورش در هفتم 
آبان رئیس جمهورى در تصویرى با پاســارگاد یا تخت 
جمشید مشاهده مى شد حرف هاى بسیار درمى گرفت و 
درنهایت شاید به این نتیجه رسیدند که با برج آزادى کار 

را تمام کنند و خیرش را ببینند...

حضرت آیت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقالب اسالمى 
صبح روز پنج شــنبه در دیدار پرشــور هــزاران نفر از 
دانش آموزان و دانشــجویان، نســل جوان را پیشرو و 
پیشــراِن جامعه خواندنــد و تأکید کردند: این نســل 
خوش اســتعداد و خوش فهم، بى تردید ایران عزیز را با 
عبور از موانع و سختى ها به نقطه مطلوب خواهد رساند؛ 
البته تحقق این هدف درخشان، نیازمند «شناخت دشمن 
اصلى و خبیث ملت ایران یعنى آمریکا»، «علم آموزى و 

کار و تالش» و «تقویت ارتباط با پروردگار» است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى، در 
این دیدار که در آستانه یوم ا... 13 آبان روز ملى مبارزه با 
استکبار جهانى برگزار شد، حضرت آیت ا... خامنه اى با 
تجلیل از شور جوانى و قدرت تحلیل نسل جوان افزودند: 
طبیعت جوان، تحرك و پیشروى است اما این خصوصیت 

در کشور ما به سن نوجوانى نیز رسیده است.
ایشان با اشــاره به نمونه هایى از این واقعیت شورآفرین 
در مراحل قبل و بعد از پیروزى انقالب اسالمى، گفتند: 
در حوادث انقالب، نوجوانان همپاى جوانان وارد میدان 
مبارزه شــدند و چنان در مقابل خباثــت رژیم طاغوت 

ایستادند که روز 13 آبان 57 را به نام خود ثبت کردند.
رهبر انقالب اســالمى، حضور شجاعانه در صحنه هاى 
دفاع مقدس را به عنوان نمونه اى دیگر یادآور شــدند و 
افزودند: نوجوانان در جنگ تحمیلــى همچون مردان 

کارآمد و رشید جنگیدند و غوغا کردند.
حضرت آیت ا... خامنه اى، نسل نوجوان و جوان کنونى 
را برخوردار از همــان امتیــازات و ویژگى هاى جوانان 
نســل انقالب و دفاع مقدس دانستند و گفتند: بر اساس 
اطالعــات دقیق، امــروز جوانــان و نوجوانــان ما در 
بخش هاى مختلف حتى بهتر از جوانان نسل هاى قبل، 

مسائل را تحلیل و عمل مى کنند.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به تالش هاى دشمنان براى 
انحراف نســل هاى جوان با روش هایى همچون ترویج 
فحشــا، مواد مخدر و بازى هاى گمراه کننده رایانه اى، 
افزودند: با وجــود همه این دشــمنى ها، نوجواناِن دهه  
هشــتادى که نه امام(ره) و انقالب را دیده اند و نه دفاع 
مقدس را، امروز مفاهیم اساســى انقــالب را با همان 
روشــن بینى و اقتدار جواِن فهیم اول انقــالب، دنبال 

مى کنند.

ایشــان با تأکید بر اینکه دشمنى هاى زورگویان جهانى 
تاکنون هیچ تأثیرى نداشته و آنها نتوانسته اند هیچ غلطى 
بکنند، گفتند: بچه هاى عزیز من، شما نسلى هستید که 
خواهید توانست با فائق شــدن بر ترفندهاى دشمن و 
عبور از موانع و سختى ها، این کشور را به نقطه اوج و به 
آرمان هاى اسالمى و آرزوهاى بزرگ ملت برسانید، البته 

تحقق این هدف چند شرط دارد.
رهبر انقالب اسالمى در تبیین ضرورت دشمن شناسى به 
عنوان شرط اصلى تداوم مسیر تحقق اهداف نظام و ملت 
خاطرنشان کردند: آمریکا به معناى واقعى کلمه، دشمن 

خبیث و اصلى است و این حقیقت نه از سر تعصب و نگاه 
بدبینانه بلکه ناشى از تجربه، فهم درست مسائل و دیدن 

واقعیات میدان است.
حضرت آیــت ا... خامنه اى با اشــاره به ســخنان اخیر 
رئیس جمهور آمریکا مبنى بر تروریست بودن ملت ایران، 
افزودند: این حرف ابلهانه نشان مى دهد آمریکایى ها نه 
فقط با رهبرى و دولت ایران دشمنند بلکه با اصل وجود 
ملتى که خستگى ناپذیر در مقابل آنها ایستاده، خصومت 

و کینه ورزى مى کنند.
ایشان با یادآورى سخنان چند سال قبل یکى از مسئوالن 

آمریکایى که گفته بود باید ریشــه ملت ایــران را از بین 
ببریم، افزودند: آنها قادر به درك این حقیقت نیستند که 
ملتى با چنین سابقه پربار تاریخى و فرهنگى را نمى توان 

ریشه کن کرد.
رهبر انقالب اسالمى، خصومت عمیق آمریکا با ملت ایران 
را موجب کورى چشِم محاســباتى آمریکایى ها و تکرار 
اشتباهات آنها دانستند و افزودند: آمریکایى ها از روز اول 
پیروزى که انقالب یک نهال باریک بود، دشمنى را شروع 
کردند و امروز هم که جمهورى اسالمى به درخت سرسبز 
و تناورى تبدیل شده، به همان توطئه هاى بى نتیجه ادامه 

مى دهند چرا که خصومت و کینه ورزى، آنها را از دیدن و 
درك واقعیات و ارزیابى درست محروم کرده است.

حضرت آیت ا... خامنه اى با انتقاد از کسانى که معتقدند «در 
مقابل آمریکا، قدرى کوتاه بیاییم تا دشمنى آن کم شود» 
افزودند: تجربیات تاریخى از جمله ماجراى دکتر مصدق 
نشان مى دهد آمریکایى ها حتى به کسانى که به آنها امید 

مى بندند، رحم نمى کنند.
ایشــان در همین زمینه افزودند: مصدق براى مبارزه با 
انگلیسى ها سراغ مذاکره با آمریکا رفت و به آنها اعتماد 

کرد اما همین آمریکایى ها بودند که ضد او کودتا کردند.
رهبر انقالب در جمع بندى این بخش از سخنانشان تأکید 
کردند: آمریکایى ها حتى به امثال دکتر مصدق هم راضى 
نمى شوند، آنها نوکر، توسرى خور و سرسپرده مى خواهند 
تا مثل دوران محمدرضا پهلوى بر کشور مهم و پرمنفعت 

ایران حکومت کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به دشمنى هاى مکرر 
دولت آمریکا افزودند: االن هم براى خراب کردن نتیجه 
مذاکرات هسته اى یعنى برجام نهایت خباثت را به عمل 

مى آورند.
رهبر انقالب اسالمى با اســتناد به این واقعیات افزودند: 
کوتاه آمدن در مقابل آمریکایى ها، آنها را َجرى و گستاخ 

مى کند بنابراین تنها راه، مقابله و ایستادگى است.
ایشان با توصیه مؤکد به دانش آموزان و دانشجویان براى 
فراموش نکردن دشمن اصلى یعنى آمریکا افزودند: این، 

شرط اصلِى تداوم مسیر خوش عاقبت آینده کشور است.
حضرت آیت ا... خامنه اى درس خواندن و علم آموزى و کار 
و تالش دانش آموزان و دانشجویان را شرط دیگر تحقق 
آینده روشن کشور برشمردند و افزودند: درس خواندن و 

علم آموزى باید به ارزشى واال تبدیل شود.
ایشان افزودند: ارتقاى سطح علمى کشور، قدرت مواجهه 
با دشمنى ها و عبور از امواج ســخت طوفانى را افزایش 
مى دهد، موجب استحکام درونى بیشتر ایران مى شود و 

تحقق آرزوهاى بزرگ ملت را ممکن مى سازد.
«تقویت ارتبــاط با خدا» توصیه مؤکــد دیگرى بود که 
رهبر انقالب اســالمى خطاب به نوجوانــان و جوانان 
بیــان کردند و افزودنــد: دل هاى نورانى و پاك شــما، 
جلب لطف و فضل الهى را آسان تر مى کند، قدر این نعمت 

را بدانید.

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

کوتاه آمدن، آمریکا  را گستاخ مى کند

یک حاشیه از نشست 3  رئیس جمهور در تهران

برج آزادى اینجا چه کار مى کرد؟!

روایت نماینده شیراز را بخوانید

د ر زادروز کورش
 در پاسارگاد
 چه گذشت؟

یک دسته گل دیگر 
از دوران احم دى نژاد

نیرو هاى 
غیرمتخصص 
در کتابخانه ملى 
استخدام شدند!
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معاون وزیر بهداشت گفت: تاکنون اطالعات 60 میلیون 
شهروند در پرونده الکترونیک سالمت ثبت شده و در آینده 
تمام سامانه هاى موجود، تحت پرونده الکترونیک سالمت 

قرار مى گیرند.
علیرضا رئیسى اظهار داشت: پرونده الکترونیک سالمت 
بسیار فراتر از ســامانه هایى است که تاکنون ایجاد شده 
است و تمام اطالعات ایرانیان از بدو تولد تا مرگ باید در 

این پرونده ثبت شود.
وى بیان کرد: البته اطالعات ســالمت هر فرد محفوظ 
خواهد بود و پــس از انجام سیاســتگذارى هاى الزم، 
اطالعات افراد در یک ســطح بندى خاص در اختیار این 

مراکز قرار مى گیرد.
رئیســى در بخش دیگرى از ســخنانش اجراى برنامه 
پزشک خانواده و نظام ارجاع را مورد اشاره قرار داد و اظهار 
داشــت: این برنامه یکى از اولویت هاى حوزه بهداشت

 خواهد بــود و تمام اجزاى آن بررســى شــده و در فاز 
نخست به صورت پایلوت در 15 استان تا پایان سال اجرا 

خواهد شد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: بین سال هاى 98 تا 
1400 نیز با کامل شدن پرونده الکترونیک سالمت، برنامه 
نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرهاى زیر 20 هزار، زیر 

50 هزار و زیر صد هزار و 200 هزار نفر اجرایى مى شود.

رئیس ستاد مرکزى اربعین با اشاره به اینکه در روزهاى 
گذشته تعدادى از افراد فاقد ویزا در مرز مهران دستگیر 
و عودت داده شــدند، گفت: از مردم مى خواهیم بدون 
ویزا راهى مرزها نشوند؛ زیرا کنترل هاى ما جدى است 

و اجازه نمى دهیم کسى بدون روادید از مرز عبور کند.
حسین ذوالفقارى با اشــاره به مشکالتى که سال قبل 
افراد بدون ویــزا در مرزها ایجاد کردند، خاطرنشــان 
کرد: امسال عراق اعالم کرده اســت که اگر افراد فاقد 
ویزا وارد این کشــور شــوند، حتمًا مرزهــا را مى بندد؛ 
بنابراین ما هم کنترل هاى خود را جدى انجام مى دهیم 
و اجازه نمى دهیم کســى بــدون روادیــد وارد عراق 

شود.
وى در مورد ویزاهاى جعلى که در چند روز گذشته صادر 
شده است، گفت: یکى دو مورد ویزاهاى جعلى داشتیم 
که توسط وزارت اطالعات و نیروى انتظامى با این افراد 
ســودجو برخورد شــد اما یک مورد در فرودگاه عراق 
پیش آمد امــا ویزاها جعلــى نبود و مشــکل این بود 
که ویزاها براى ایــام غیراربعین بود. البته مســئوالن 
عراقى مى توانســتند همکارى کنند و بــراى این افراد 
مشــکل درســت نکنند. باید به مردم اطالع رســانى 
شــود که ویزاى خود را از شــرکت هاى معتبر دریافت

 کنند.

دستگیرى افراد فاقد ویزا 
در مرز مهران

جمع آورى اطالعات ایرانیان 
از تولد تا مرگ

چرا زنان معتاد مى شوند؟
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعى و فرهنگى درباره 
افزایش تعداد بانوان معتاد اظهار داشت: افزایش مصرف 
مواد مخدر در بانوان در سال 94 استخراج شد و تحقیقات 
نشان مى دهد در سال 90 نرخ شــیوع مصرف مواد در 
این اقشار 4/5 درصد بود و در ســال 94 این آمار به 10 
درصد رسیده است. محمدتقى رستم وندى تصریح کرد: 
افزایش مصرف مواد در بانوان صحت دارد که البته باید 
علت آن را شناسایى کنیم که افسردگى مى تواند از جمله 
دالیل آن باشد. وى افزود: میزان افسردگى در خانم ها 
15 درصد و در آقایان 10 درصد است که خود این موضوع 
مى تواند در مصرف مواد مخدر و گسترش آن در خانم ها 

تأثیرگذار باشد.

بى مردى و افسردگى!
مدیرکل امور حمایت هــاى اجتماعى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) گفت: 370 هزار دختر بازمانده از ازدواج در 
روستاهاى کشــور وجود دارد. آذر اسماعیلى افزود: این 
دختران دچار مشکالت روحى و روانى هستند و مردى 

براى ازدواج با آنها وجود ندارد.

بازداشت 37 گداى پسر
 به شکل دختر

37 عضو باند پسران نوجوان پاکستانى که با لباس زنانه 
در شهرســتان دماوند گدایى و گوشى دزدى مى کردند 
ازسوى پلیس دستگیر شدند. حسن ابراهیمى دادستان 
شهرستان دماوند گفت: «اعضاى این باند در سه عملیات 
ضربتى دســتگیر شــدند. این نوجوان ها که در لباس 
زنانه بــراى گدایى به مردم نزدیک مى شــدند تاکنون 
به سرقت 20 گوشــى وگدایى حدود 37 میلیون تومان 
اقرار کرده اند.» گفته مى شــود بسیارى از این متکدیان 
خارجى به بیمارى هاى مسرى مبتال هستند که به صورت 
غیرمجاز وارد کشور شده اند، تحقیقات براى شناسایى 

سرشاخه هاى این باند ادامه دارد.

مرگ عروس ها
غیر طبیعى نیست 

به دنبال مــرگ و میر تعــداد زیادى از عــروس هاى 
دریایى در سواحل جنوبى کشور و احتمال دست داشتن 
آلودگى آب در این رخداد، رئیس پژوهشکده اکولوژى 
خلیج فارس گفت: مرگ عروس هاى دریایى در این فصل 
غیر طبیعى نیست. مرتضوى گفت: در فصلى هستیم که 
با پدیده شکوفایى عروس هاى دریایى روبه رو هستیم 
و این افزایش جمعیت باعث مرگ مى شود. مرتضوى 
گفت: مرگ و میر عروس هاى دریایى براساس آلودگى 
آب هاى ساحلى نیســت و تاکنون آلودگى در ماهى ها 

مشاهده نشده است. 

اسنپ به اهواز هم رسید
اولین سامانه هوشمند حمل ونقل ایران(اسنپ) از امروز 
شــنبه 13 آبان در اهواز آغاز به کار مى کند. اهواز اولین 
شهر جنوبى کشور است که این سامانه سرویس دهى اش 
را در آن آغاز مى کند. این روزها توسعه فعالیت اسنپ در 
شهرهاى ایران سرعت گرفته و این سامانه در کمتر از 
سه ماه گذشــته فعالیت خود را در چهار شهر جدید آغاز 

کرده است.
امروز خدمات اسنپ در هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، 
شیراز، مشهد، قم و تبریز جهت حمل ونقل درون شهرى 
در دسترس مسافران قرار دارد و از امروز مردم اهواز نیز به 

کاربران این سامانه مى پیوندند.

35 میلیون نفر
 نیازمند دریافت یارانه 

رئیس کمیته امداد گفت: براســاس برآوردهاى انجام 
شده، حداکثر 35 میلیون نفر در کشورشامل تمامى افراد 
تحت پوشش نهادهاى حمایتى، کارگران و بازنشستگان 
و... نیازمند دریافت یارانه نقدى هستند و سیستم پرداخت 
یارانه باید اصالح شود. پرویز فتاح ادامه داد: ما آمادگى 
داریم مسئولیت شناســایى افراد نیازمند دریافت یارانه 
در کشور را برعهده بگیریم و اگرچه معتقدیم این مسئله 
هزینه هایى براى ما دارد اما به منظور کمک به اقشــار 
نیازمند، این ساماندهى و شناسایى الزم است اتفاق بیافتد.

چرك نویس

کارشــناس اعتیاد گفت: مصرف ماده مخدر گل از سن 13 
سالگى آغاز مى شود و جوانان از آن به عنوان یک ماده ایمن 

استفاده مى کنند و این موضوع نگران کننده است.
هومن نارنجى ها با اشــاره به ترویج ماده مخدر گل در بین 
نوجوانان اظهار داشــت: ما از روند ماده مخدر گل در کشور 
نگرانیم. این ماده در بین جوانان و نوجوانان به عنوان یک ماده 

بى خطر رواج و توسعه پیدا مى کند.
وى در ادامه با بیان اینکه دسترسى به ماده مخدر گل بسیار 
آسان است، افزود: اســتفاده از این ماده در میان نوجوانان و 
جوانان بسیار تبلیغ مى شود و این موضوع نشان دهنده روند 
روبه رشــد مصرف و ترویج این ماده مخدر در میان جوانان 

جامعه است که باید هرچه سریع تر این روند را متوقف کنیم.
این کارشناس اعتیاد در مورد عوارض ماده مخدر گل گفت: 
اســتفاده از ماده مخدر گل احتمال بروز جنون را در مصرف 
کننده افزایش مى دهد، به طورى کــه با هر بار مصرف این 
ماده مخدر، صد هزار سلول مغزى فرد مصرف کننده از بین 
رفته و این ماده پنج برابر سیگار سرطانزا و اعتیاد آور است،
 ترك کردن ماده مخدر گل بسیار دشوار است و مصرف آن 
موجب بروز بیمارى هاى حساسیتى و ریوى و همچنین بروز 
شک در فرد مى شود.وى افزود: بیمارانى داشتیم که با چند بار 
مصرف دچار جنون دایم شدند، اما جنون در همه افراد مصرف 

کننده ماده مخدر گل اتفاق نمى افتد.

نارنجى ها از پایین آمدن سن مصرف ماده مخدر گل خبر داد 
و اظهار داشت: مصرف ماده مخدر گل از سنین 13 سال آغاز 
مى شود، اگر نوجوانان و جوانان دور از چشم خانواده به کشیدن 
سیگار دست زده باشند، این احتمال وجود دارد که این ماده هم 

در جمع هاى خالف میان آنها تعارف شود.
وى ادامه داد: ماده مخدر گل یک ماده استارت یعنى دروازه 
ورود به مصرف ســایر مواد مخدر اســت، لذا سختگیرى 
خانواده ها و جامعه موجب مى شــود که نوجوانان و جوانان 

جامعه کمتر به مصرف این مواد گرایش یابند.
کارشناس اعتیاد با اشاره به کشت و دسترسى آسان ماده مخدر 
گل در بین نوجوانان تصریح کرد: ماده مخدر گل در خانه و در 
گلدان ها قابلیت کشــت دارد و حتى ممکن است در معابر و 
گلخانه ها نیز شاهد کشت این ماده باشیم، لذا دسترسى به بذر 

این ماده مخدر مصرف آن را توجیه مى کند.
نارنجى ها با تأکید بر اینکه بذر ماده مخدر گل به راحتى وارد 
کشور مى شود، اظهار داشــت: بذرهاى ماده مخدر گل در 
نژادها، درجه ها و سمیت هاى مختلف وارد کشور مى شود 
که اگر سمى بودن این ماده بیشــتر باشد، احتمال سنکوب 

کر دن فرد زیاد است.
کارشناس اعتیاد گفت: نوجوانان و جوانان  از ماده مخدر گل 
به عنوان یک ماده ایمن استفاده مى کنند که این موضوع، 

نگران کننده است.

اغلب دانش آموزان ایرانى از تعطیالت استقبال مى کنند؛ 
این گزاره را بســیارى از ما تأیید مى کنیم؛ شــاید دیده 
باشــید دانش آموزانى که پیش از آغاز ســال تحصیلى 
تقویم را در دســت مى گیرند تا بداننــد از مهر تا خرداد 
ماه، چنــد روز تعطیلى دارنــد و چند روز باید مدرســه 

بروند.
بر اساس قانون «بازگشــایى مدارس در اول مهرماه هر 
سال» مصوب مجلس شوراى اسالمى در سال 76، زمان 
بازگشایى مدارس در سراسر کشور همه ساله اول مهر ماه 
بوده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه مى یابد و  امتحانات 
پایان سال بعد از مهلت مقرر و در خرداد ماه انجام خواهد 
شد البته چندى پیش بحث ساماندهى تعطیالت و اصالح 
تقویم آموزشى کشور به دنبال پیشنهاد کارگروه کاهش 
آلودگى هواى کالنشــهرها مورد تأییــد هیئت دولت
 قرار گرفت اما به دلیل ایراداتى که داشت در کمیسیون 

آموزش مجلس رد شد.
آغاز سال تحصیلى رســمى مدارس کشور، اول مهرماه 
اســت و دانش آموزان ایرانى از ابتداى مهرماه تا انتهاى 
اردیبهشت ماه، 35 هفته آموزشــى دارند که با احتساب 
خرداد ماه و زمان امتحانات، 39 هفته مى شــود که روز 
آموزشى آن معادل 273 روز است که ما بین این روزها، 
تعطیالت پنج شنبه، جمعه و اعیاد ملى و مذهبى قرار دارد.

اما دانش آموزان ایرانى از ابتداى مهرماه تا پایان خردادماه 
با احتساب پنج شــنبه و جمعه هاى تعطیل و تعطیالت 
رسمى دیگر کشــور، در ســال تحصیلى 97ـ96، تنها 
173 روز باید در مدرسه حاضر باشند که البته از این تعداد 
روزها اگر خرداد ماه که فصل امتحانات اســت را کسر 
کنیم دانش آموزن ایرانى امســال تنها 155 روز از 365 
روز سال را به مدرسه مى روند و سر کالس درس حاضر 
مى شوند همچنین این غیر از روزهایى است که احیانًا به 
دلیل آلودگى هوا یا یخبندان و بارش برف، روابط عمومى 
ادارات آموزش و پرورش در هر شــهر اعالم  مى کند که 

مدارس تعطیل است.
البته به تمامى این آمار، روزهاى پیــش از نوروز یا بین  
تعطیالت را کــه دانش آموزان در مــدارس حضور پیدا 
نمى کنند هم باید اضافه کرد. به عبــارت دیگر از 273 
روز آموزشى که از اول مهر ماه تا پایان خرداد ماه است، 
دانش آموزان ایرانى در تقویم رســمى، تنها 173 روز به 

مدرسه مى روند.
در گزارش «بررســى روزهاى تعطیل دانش آموزان 19 
کشور/ از ایام پرتعطیل محصالن ترکیه اى تا کمترین 
تعطیالت دانش آموزان ژاپنى»، میــزان تعطیالت در 
تقویم آموزشى 19 کشور جهان بدون احتساب تعطیالت 
آخر هفته نظام آموزشــى کشورها بررســى شد؛ عدم 
بررســى تعطیالت آخر هفته در نظام آموزشى کشورها 
این اســت که این تعطیالت الزمه نظام آموزشى است 
و البته در برخى از کشــورها برنامه هاى آزاد و تفریحى 
از ســوى آموزش و پرورش در این روزهــا پیش بینى 

مى شود.
 اگر آمار تعطیالت و میــزان حضور دانش آموزان ایرانى 
در مدارس را با میزان حضور دانش آموزان ژاپنى مقایسه 

کنیم که هفت هفته تعطیالت تابســتانى دارند و دولت 
28 روز هــم براى تعطیالت زمســتانى، بهــار و اعیاد
 ملى ـ  مذهبى در این کشور در نظر گرفته است، فاصله 
زیادى میان پرتالش ترین و کــم تعطیالت ترین نظام 

آموزشى با کشور ما وجود دارد.
آمار حضور دانش آموزان ایرانى در مدارس شانه به شانه 
پر تعطیالت ترین نظام آموزشــى کــه متعلق به ترکیه 
اســت، مى زند؛ دانش آموزان ترکیه اى حدود 18 هفته 

تعطیالت دارند.
مدارس با این حجم تعطیالت روحیه استقبال از تعطیالت 
را در دانش آموزان تقویت مى کنند و کارمندانى به جامعه 
تحویل مى دهند که ساعت مفید کاریشــان در روز دو 
ساعت است. در تحقیق منتشر شده در سال 2013 توسط 

«واشنگتن پست» کارگران ژاپنى به طور میانگین تنها از 
9 روز مرخصى با حقوق در سال استفاده مى کنند در حالى 
که حق اســتفاده از 18 و نیم روز مرخصى را دارند و این 
میزان از آمار جهانى هم پایین تر است. همچنین یک نفر 
از هر شش کارگر ژاپنى، در سال از هیچگونه مرخصى 

استفاده نمى کند. 
اینگونه اســت که ژاپنى ها در ذهن ما به عنوان افرادى 
سختکوش شناخته مى شوند؛ شاید این سختکوشى نتیجه 
آن است که تعطیالت ساالنه دانش آموزان ژاپنى بسیار 
کم است و 44 ساعت در هفته در مدرسه حضور دارند و از 
ساعت 8 صبح تا 3 عصر به صورت پیوسته از آموزش هاى 
رســمى و غیررســمى در «محیط مدرســه» استفاده

 مى کنند.

تعطیالت پرشمار در تقویم آموزشى دانش آموزان 

 فقط 155 روز درس خواندن!

با همت پلیس راهور قائم شــهر آرزوى نوجوان 
12ســاله مبتال به بیمارى صعب العالج برآورده 

شد.
«پرهام» نوجوان 12 ساله قائم شهرى که سال ها 
با بیمارى صعب العالج ســرطان دست و پنجه 
نرم مى کند، به دلیل مشــکالت و ناراحتى هاى 
جسمى در سال تحصیلى جدید از ادامه تحصیل

 بازماند.
بر اســاس این گزارش، پرهام که پــس از این 
اتفاق ناخوشــایند و دور شــدن از دوســتان و 
همکالســى هاى خود دچار ناراحتى هاى روحى 
شــده بود آرزوى خدمت در کنــار پلیس وى را 
به مقابله با این بیمــارى امیدوار مى کرد. پس از 
درخواســت خانواده پرهام، پلیــس راهنمایى و 
رانندگى شهرستان قائم شــهر وى را به عنوان 
همیار و دســتیار پلیس در کنار همکاران خود به 

خدمت گرفت.
پرهام که اکنون مدتى اســت در کنار کارکنان 
پلیس راهنمایى و رانندگى شهرستان قائم شهر 
فعالیت مى کند عالوه بر افزایش توان جسمى و 
بازیافتن روحیه اى مضاعــف، به زندگى امیدوار 

شده است.
ایــن اقــدام  پلیــس راهنمایــى و رانندگــى 
قائم شــهر مورد اســتقبال بى نظیر مسئوالن 
آموزشــى محــل تحصیــل پرهام 12 ســاله، 
شــهروندان، همکالســى ها و خانــواده وى 

قرار گرفته است.

روده بزرگ هشــت کیلویى از شــکم مرد 70 ساله در 
بیمارستان روحانى بابل خارج شد.

دکتر رامین نصرتى، فوق تخصص جراحى قفسه سینه 
گفت: بیمار آقاى 70 ساله به دلیل مشکالت تنفسى در 
این مرکز بسترى شــد که پس از بررسى هاى به عمل 
آمده در یک عمل جراحى سه ساعته اقدام به خارج سازى 
کامل روده بزرگ و انجام بازسازى گوارشى شد. این بیمار 
پنج روز پس از انجام این جراحى با حال عمومى خوب از 

بیمارستان مرخص شد.
فوق تخصص جراحى قفسه سینه گفت: در یک انسان 
معمولى متوسط طول روده بزرگ 160 سانتیمتر و متوسط 
وزن هزار و800 گرم است، ولى در این بیمار طول روده به 
240 سانتیمتر و وزن آن به هشت کیلو گرم رسیده بود و 
این وضعیت باعث نارسایى تنفسى همچنین اختالل در 

زندگى بیمار شده بود.
دکتر نصرتى با اشــاره به علت این مسئله افزود: طیف 
وسیعى از بیمارى  هاى مادر زادى و بیمارى هاى اکتسابى 
اعم از یبوست  هاى طوالنى مدت مى  تواند باعث بروز 
این وضعیت شود که در بســیارى از موارد انجام عمل 

جراحى ضرورت مى  یابد.

دروازه ورود به جنون با مصرف یک مخدر به ظاهر بى خطر

«گل» به 13 ساله ها هم رحم نمى کند

پلیس قائم شهر
 پسر 12 ساله را 
به آرزویش رساند

رئیس سازمان حج و زیارت، برنامه ریزى براى برپایى حج 
تمتع را نخستین اولویت این سازمان دانست و گفت: تا این 
لحظه مقدمات حج عمره 96 فراهم نشده و هیچ توافقى 

براى انجام آن با سعودى ها صورت نگرفته است.
حمید محمدى گفت: اعزام زائران به حج عمره نیازمند ساز 
و کارهایى است که باید از سوى وزارت حج کشور عربستان 
تأمین شــود و تا این اتفاق نیافتد حج عمــره در اولویت 

نخواهد بود و ما فقط روى حج تمتع متمرکز خواهیم بود.

با تحریــم ایران توســط انجمــن جهانــى موبایل، 
دست اندرکاران نمایشــگاه جهانى موبایل بارسلونا هم 
از صدور ویزا براى ایرانیان امتنــاع ورزیدند تا اینکه با 
پیگیرى هاى مدیر کل امور بین الملل وزارت ارتباطات 
ایران، این محدودیت براى افراد داراى روادید شــنگن 

برداشته شد.
حدود یک ماه و نیم گذشته اخبارى مبنى بر تحریم ایران 
توسط انجمن جهانى موبایل که یکى از خدمات آن، که 
این روزها به واسطه اجراى طرح رجیسترى گوشى هاى 
موبایل در کشورمان بیشــتر به گوش مى رسد، تعیین 
ساختار شناســه جهانى تجهیزات گوشى هاى موبایل 

است.
در همان زمان از تحریم اپراتورهاى ایرانى تلفن همراه 
نیز سخن به میان آمد و دلیل چنین تصمیمى  این بود که 
به واسطه شرکت سهامى آمریکایى بودن باید از قوانین 

تحریم هاى تجارى این کشور تبعیت کند.
اما چندى نگذشــت کــه به دلیــل همیــن تحریم، 
بازدیدکنندگان ایرانى از حضور در کنگره جهانى موبایل 
بارسلونا که همه ســاله با حضور تولیدکنندگان بزرگ 

حوزه تلفن همراه برگزار مى شود، منع شدند.
این تحریم ها که به ادعــاى اجازه صــدور ویزا براى 
بازدیدکنندگان ایرانى، کوبایى و ســورى را نمى دهد، 
عمًال مى توانست پاى تمامى متخصصان و فعاالن حوزه 

ارتباطى داخل کشور را از این رویداد بین المللى بُبرد.

حال بــه فاصله کمــى از رســانه اى شــدن تحریم 
بازدیدکنندگان ایرانى، حســین ملــک مدیر کل امور 
بین الملل و مطالعات راهبردى وزارت ارتباطات و فناورى 

اطالعات نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
وى با تأکید بر اینکه هیچ منعى براى حضور شهروندان 
ایرانى در نمایشگاه جهانى موبایل بارسلونا وجود ندارد، 
اظهار داشــت: با هماهنگى هاى انجام شــده با برگزار 
کننده نمایشگاه جهانى موبایل بارسلونا، هیچ منعى براى 

حضور شهروندان ایرانى در این نمایشگاه وجود ندارد.
ملک گفــت: پیرو ابراز نگرانى از اخبار منتشــر شــده 
در مــورد اعمال محدودیت از ســوى  برگزار کنندگان 
نمایشگاه جهانى موبایل بارسلونا براى شرکت ایرانیان 
در آن نمایشــگاه، با برگزار کننده کنفرانس هماهنگى 
شده اســت و در نتیجه اکنون هیچ منعى براى حضور 
شــهروندان ایرانى که داراى روادید شــنگن باشــند، 

وجود ندارد.
مدیر کل امور بین الملل و مطالعــات راهبردى وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات ابراز کرد: مجرى نمایشگاه 
جهانى موبایل بارســلونا اعالم کرده است که در سال 
جارى امکان ارســال دعوتنامه براى صدور ویزا وجود 
ندارد اما اگر شــهروندان ایرانى ویزاى شنگن یا ورود 
به اسپانیا را داشته باشند یا بتوانند به هر طریق دریافت 
کنند، مى توانند در نمایشــگاه ثبت نام کــرده و از آن 

استفاده کنند.

برنامه اى براى
 حج عمره 96 نداریم

لغو مشروط تحریم ایران
 توسط کنگره موبایل 

خارج کردن روده 
8 کیلویى  
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جوابیه اداره کل امور مالیاتى 
استان اصفهان

مدیر مسئول محترم روزنامه نصف جهان
با سالم 

احترامًا، پیرو انتشار تیتر اول در روزنامه نصف جهان 
دوشــنبه مورخ 96/08/08 در صفحــه اول تحت 
عنوان «مفســدان اقتصادى زیــر ذره بین مأموران 
مالیاتى» «تعقیب مالیاتى 70 میلیاردر اصفهانى» با 
توجه به بررســى هاى به عمل آمده توسط این اداره 
و انتشــار خبر مربوطه با عنوان «مفسدان اقتصادى 
زیر ذره بین مأموران مالیاتى» توســط پایگاه خبرى 
«سینا خبر» به کد خبرى 41487 تاریخ 96/08/07 
و همچنین «خبرگزارى ایمنا» کد خبرى 325276 
تاریخ 96/08/07، شایسته اســت در راستاى تنویر 
افکار عمومى و جلوگیرى از انتشار اخبار نادرست به 
استناد قانون مطبوعات در اسرع وقت نسبت به درج 
تیتر اصالحیه خبر اقدام الزم معمول و از نتیجه این 

اداره را نیز مطلع فرمایید. 

توسعه روابط 
اتریش و اصفهان

قائم مقــام وزیــر امورخارجــه اتریش، خواســتار 
توســعه روابط فرهنگى کشــور اتریش با اصفهان 

شد.
میشــائیل لینهارت گفت: پس از سفر رئیس جمهور 
اتریش به اصفهان، خطوط هوایى مستقیم اصفهان 
- اتریش راه اندازى شد و سبب افزایش گردشگران 

اتریشى به اصفهان شد. 
وى با بیان اینکه پس از برجام مقامات خارجى زیادى 
از کشور اتریش به ایران سفر کرده اند، افزود: اتریش 
همیشــه حمایت خود از توافق چندجانبه هسته اى 
ایران را اعالم کرده و معتقد اســت به تایید شوراى 
امنیت سازمان ملل متحد رسیده و همه ى کشورها 

باید به آن عمل نمایند.
وى اصفهان را شهرى مهم در بخش گردشگرى و 
صنعتى خواند و افزود: مطمئن هســتم که ارتباطات 

دوجانبه توسعه مى یابد. 
قائم  مقام وزیر امور خارجه اتریش با بیان اینکه کشور 
اتریش در زمینــه هاى انرژى هــاى تجدیدپذیر و 
سازگارى صنایع با محیط زیست تخصص دارد، افزود: 
نکته مثبت در ارتباط کشور ایران با اتریش، کیفیت و 
اعتماد بر این روابط خواهد بود و سیاست هاى ما کامال 
برد برد اســت و هیچ گونه برنامه محرمانه سیاسى و 

تجارى نخواهیم داشت.
میشائیل لینهارت خواستار همکارى در زمینه هاى 
فرهنگى با محوریت تبادل فرهنگ و تمدن با اصفهان 
شد و افزود: سال آینده جشن هاى سالگرد روابط ایران 
و اتریش و مرکز فرهنگى اتریــش در تهران برگزار 
خواهد شد و باید از این فرصت براى ارتباط بیشتر با 

اصفهان استفاده نماییم.

ثبت جشنواره«توت»علویجه 
در تقویم گردشگرى استان 

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در راستاى دستیابى به توسعه 
پایدار از منظر گردشــگرى، جشــنواره گردشگرى 
تــوت علویجــه بــه صــورت ســاالنه در تقویم 
رویدادهاى فرهنگى- گردشگرى استان ثبت شده 

است.
فریدون الهیارى افزود: وجود ابنیه هاى متعدد تاریخى 
و مذهبى در این منطقه همچون مسجد جامع، بافت 
تاریخــى و خانه هاى تاریخــى علویجه و همچنین 
امامزاده ها، کاروانســراها، حســینیه ها، قنات هاى 
تاریخى و همچنین روستاهاى تاریخى پیرامون شهر، 
شرایطى را فراهم آورده تا بتوان گردشگرى را در این 

شهرستان توسعه داد.

اقامه نماز باران 
در روز اربعین

احمد رضوانى، فرماندار اصفهان گفت : ســتاد اقامه 
نماز شهرســتان با هماهنگى ائمه جمعه و جماعات 
نسبت به اقامه نماز باران در روز اربعین، در اصفهان 

اقدام مى کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان از راه 
اندازى اولین پارکینگ موتورســیکلت در شهر اصفهان 
خبرداد و گفت: با احداث این پارکینگ، ناهنجارى ها در 

پیاده رو هاى شهر کمتر مى شود.
علیرضا صلواتى اظهارداشــت: به منظــور کم کردن 
ناهنجارى هاى پارك موتورســیکلت ها و ساماندهى در 
محدوده دولتخانه صفوى، بــازار و میدان نقش جهان، 
اقدام به راه اندازى اولین پارکینگ موتورسیکلت در یکى 

از نقاط مرکزى شهر کرده ایم.
وى ادامه داد: در همین راستا پارکینگ عالى قاپو از ابتداى 
آبان ماه از ســاعت 7 صبح تا 10 شب به صورت یکسره 

به صورت رایگان محل پارك موتورســیکلت ها شده 
است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان عنوان 
کرد: با راه اندازى این پارکینگ، پیــاده روهاى اطراف 
میدان امام (ره) و خیابان هاى استاندارى، سپه و چهارباغ 
منسجم تر مى شوند و نظم بیشترى به خیابان بخشیده 

مى شود.
وى موفقیــت اجراى این طــرح را نیازمنــد همراهى 
شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه این طرح 
مورد اقبال عموم قرار گیرد در آینده فضاهاى بیشترى به 

این امر اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت:  به 
مناسبت اربعین حسینى و امدادرسانى به زائران کربال، 
30 درمانــگاه موقت به صورت شــبانه روزى در عراق 

راه اندازى شد.
محســن مومنى با بیان اینکــه این درمانــگاه ها در 
شهرهاى کربال و نجف اشرف مستقر هستند، ادامه داد: 
خدمات دهــى این درمانــگاه ها در مســیر پیاده روى 
نجف اشــرف تا کربال ارائه مى شــود و هم استانى ها 

مى توانند در طول مسیر از این خدمات بهره مند شوند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان اضافه 
کرد: همچنین این درمانگاه ها در شــهرهاى کاظمین و 

سامرا نیز آماده خدمات رسانى به زائران اصفهانى است.
وى بیان داشت: خدمات درمانى مورد نیاز زائران کربال 
در چهار مرز زمینى شلمچه، چذابه، مهران و خسروى و 
همچنین در مراکز مختلف در نجف و کربال در چندین 
مرکز و محل اسکان زائران، توسط مرکز پزشکى حج و 

زیارت و جمعیت هالل احمر کشور ارائه مى شود.
مومنى تصریح کرد: تیم هاى درمانى و پزشکى جمعیت 
هالل احمر کشور در مسیر پیاده روى نجف تا کربال در 
هشت موکب، شهرهاى کوفه، حله، دیوانیه، کاظمین، 
ســامرا و امامزاده سید محمد نیز  مســتقر بوده و آماده 

خدمت به زائران اصفهانى است.

راه اندازى اولین پارکینگ 
موتورسیکلت در اصفهان

امدادرسانى به زائران کربال 
در 30 درمانگاه هالل احمر

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
گفت: مواضع تمام مسئوالن در مقابله با استکبار یکسان 
است و به یقین رســیده اند که نمى توان به دشمن اعتماد 

کرد.
جعفر عســگرى اظهارداشت: مراســم روز 13 آبان، روز 
شنبه(امروز) همزمان با سراسر کشور ساعت 9:30 دقیقه 
در میدان انقالب خیابان پاسداران آغاز مى شود، سخنران 
مراسم حجت االســالم رحیمیان، تولیت مسجد مقدس 
جمکران اســت و راهپیمایى تا چهارراه فلســطین ادامه 

خواهد داشت.
■■■

مسئول تشکل هاى دینى سازمان تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان نیز گفت: تشــکیل گروه ســرود سه هزارنفرى 
مستشهدین، از برنامه هاى امروز است که در اجتماع پرشور 

مردم درخیابان پاسداران اجرا دارند.
حجت االسالم حسن بابایى با اشاره به برنامه هاى امروز 

بیان داشت: مســابقه «رفاقت با فهمیده ها» براى دانش 
آموزان تدارك دیده شــده که از زندگى حضرت قاســم 
بن الحسن(ع)، شــهید مهرداد عزیزاللهى، شهید بهنام 
محمدى، شــهید فهمیده و پیرامون اربعین حسینى 40 
سوال طراحى شده و قرار اســت در مراسم 13 آبان توزیع 
شود و پاسخ ها روز اربعین دریافت گردد و برگزیدگان هم 
در روز 5 آذر، مصادف با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین 

معرفى شوند.
■■■

محدودیت هاى ترافیکى راهپیمائى 13 آبان در اصفهان 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: محدودیت هاى 
ترافیکى در تعدادى از خیابان هاى شــهر اصفهان در روز 

13 آبان اعالم شد.
ســرهنگ رضا رضایى با بیان اینکه با توجه به برگزارى 
راهپیمائى با شــکوه روز جهانى مبارزه با استکبار در شهر 
اصفهان محدودیت هاى ترافیکى تعریف شده است، اظهار 

داشت: این محدودیت ها در خیابان هایى که راهپیمایى در 
آنها انجام مى شود، اعمال خواهد شد.

وى با بیــان اینکــه بر این اســاس، تــردد خــودرو  و 
موتورسیکلت ها از ساعت 8 صبح روز شنبه  13 آبان ماه در 
مسیر پل ابوذر به سمت میدان انقالب، از شمال پل فردوسى 
به ســمت میدان انقالب و از تقاطع آمادگاه، پاسداران به 
سمت خیابان کمال اسماعیل، پاسداران ممنوع است، اضافه 

کرد: این محدودیت ها تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: از رانندگان 
خودرو و راکبان موتورسیکلت درخواست مى شود در زمان 
اعمال محدودیت هــاى ترافیکى، با نیروهــاى انتظامى 

همکارى الزم را داشته باشند.
وى اضافه کرد: همچنین به شهروندان توصیه مى کنیم از 
پارك کردن در حاشیه خیابان هاى مورد اشاره خوددارى 
کنند، در غیر این صــورت با خودروهــاى یدك کش به 

پارکینگ منتقل خواهد شد.

مراسم 13 آبان
 در اصفهان چگونه برگزار مى شود

 صنعتگر خوش ذوق اصفهانى با استفاده از ضایعات 
سنگ معادن، سنگ آنتیک مرمر تولید کرد.

کارآفرین اصفهانى با اشــاره به اینکه درحدود یک 
پنجم فرآورده هاى سنگ واحدهاى تولیدى تبدیل به 
ضایعات مى شود، افزود : صاحبان این صنعت ساالنه 

خسارات زیادى رامتحمل مى شوند. 
مهدى بابایى افزود:با تشکیل گروهى هنرى، از این 
ضایعات توانستیم براى تولید ســنگ هاى آنتیک 

استفاده بهینه کنیم.
وى با اشاره به بکارگیرى درحدود 100نفر در این واحد 
تولیدى افزود: تولیدات این مجموعه به کشورهاى 
حوزه خلیج فارس و برخى کشورهاى آسیایى صادر 

مى شود.
این صنعتگــر اصفهانى اضافه کرد: صــادرات این 
نوع ســنگ ها تاکنون 300میلیــون دالر ارز آورى 

داشته است.
بابایى، قیمت تمام شــده هر متر از این سنگ ها را 
300هزار تومان عنوان کرد و گفت:در این واحد براى 
تولید سنگ آنتیک مرمر، از دستگاه ابتکارى استفاده 
شده تا قیمت تمام شده سنگ ها به کمتر از 60هزار 

تومان برسد. 
به گفته وى نمونــه هاى خارجى ایــن طرح ها که 
از ایتالیا و چین وارد مى شــود، تا 10برابر دربازار به 

فروش مى رسد.

بر اســاس شــنیده ها از منابع آگاه، پرونده قاچاق با 
محوریت عضو سابق یکى از باندهاى خرابکارى در 
استان اصفهان در دستور کار رسیدگى قرار گرفته، اما 
با برخى کارشکنى ها در مســیر بررسى مواجه شده

 است.
به گزارش فارس، کاالهاى مکشوفه در این پرونده 
انواع المپ هاى LED بوده که در گلوگاه شهید امامى 

شهرضا در ابتداى هفته گذشته کشف شده است.
بر همین اساس، گمرك ارزش این محموله را حدود  

275 میلیون تومان اعالم کرده است.
متهم اصلى این پرونده قاچــاق م.ن از اعضاى باند 

خرابکارى م.ه اســت که در برهه اى با محکومیت 
قضائى نیز رو به رو شده است .

بر این اساس، در روند پیگیرى این پرونده قاچاق در 
گمرکات استان اصفهان، برخى مسئوالن دولتى از 
جمله ع و س در تالش هستند تا در رسیدگى به این 

پرونده کارشکنى کنند.
شنیده ها حکایت از ان دارد که فشار و تالش ویژه اى 
براى مختومه کردن این پرونده شــکل گرفته و در 
تالش هستند تا با سندســازى به رسیدگى ها پایان 
دهند؛ قرار است در روزهاى آتى اخبار تکمیلى در این 

زمینه منتشر شود.

فرماندار فریدونشهر گفت: الزم است با همکارى همه 
دستگاه هاى مسئول، تمامى واحدهاى مسکن مهر 
این شهر تا پایان ســال جارى به متقاصیان تحویل 

داده شود.
ناصر اسدى با مرورى بر مسائل و مشکالت بخش 
مسکن  این شهرســتان، اظهار داشــت: مکانیابى 
نامناســب و در شــیب باالى طرح هاى مســکن 
مهر فریدونشــهر، یکى از عوامل مهــم در تحمیل 
هزینه هاى اضافــى  در روند تکمیــل این واحدها

 است.
وى افزود: متاسفانه جانمایى مسکن مهر فریدونشهر 
در زمینى نامناسب با شیب باال در دامنه کوه، همراه با 
نقشه هاى غیرمتعارف و خارج از چارچوب و ضوابط 

اجراى مسکن بوده است.
وى افزود: این موضوع از دالیل اصلى طوالنى شدن 
طرح و به تبع آن، افزایش چشمگیر قیمت واحدهاى 

احداثى توسط تعاونى بوده است.
فرماندار فریدونشهر با اشاره به پیگیرى هاى صورت 
گرفته در این خصوص و رفع برخى مشــکالت این 
مجموعه ها، خواســتار ورود تمامى دســتگاه هاى 
اجرایى متولــى امر به موضوع، جهت تســریع حل 
مشکل مردم شد و افزود: همه دستگاه هاى مسئول 
نهایت همکارى را با مجموعه دست اندرکاران مسکن 
مهر داشته باشــند تا در پایان ســال جارى، پرونده 
مسکن مهر در شهرستان بسته شود و تمامى واحد ها 

تحویل متقاضیان شود.

فرمانــده انتظامــى اســتان اصفهان از تشــکیل 
کارگروه ویژه متشــکل از این فرماندهى و قرارگاه 
ســپاه صاحب الزمان (عج) به منظور پیشگیرى از 

سرقت در محله ها خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى اعالم کرد: راه اندازى 
گشت هاى پیشگیرى از سرقت در سطح محله ها و 
کانون هاى جرم توسط پایگاه هاى مقاومت بسیج، 
با تعامل کالنترى هاى محل از جمله اقدام هاى این 
کارگروه پیش بینى شده اســت که در آینده نزدیک 

اجرایى مى شود. 
وى افزود: حضور این گشــت ها در سطح محله ها 
باعث افزایش احســاس امنیت و جلوگیرى از وقوع 

سرقت هاى خرد خواهد شد.
وى اظهارداشت: این گشــت ها ویژه پیشگیرى از 
ســرقت هاى خرد در محله ها هستند و در جلسه ها 
و هماهنگى هــاى متعددى که بین ســپاه، نیروى 
انتظامى و دستگاه قضائى انجام شده، اهداف، برنامه 

ها و چگونگى فعالیت آنها نیز مشخص شده است.
فرمانده انتظامى اســتان گفت: راهبرد امنیت مردم 
پایه یکى از راهبردهاى اساسى نیروى انتظامى در 
پیشــگیرى از جرم اســت که در این زمینه ظرفیت 
بســیج به عنوان یک نیروى مردمى مــى تواند در 
ارتقاى امنیت و احســاس امنیت در ســطح استان 

تاثیرگذار باشد.

 با برقرارى خط هوایى مستقیم لندن – اصفهان، روابط 
اصفهان و انگلیس توسعه مى یابد.

عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى اصفهان گفت: با 
برقرارى این خط هوایى و فعال شــدن  بیمه لویدز و 
بانک هاى انگلیســى در پوشش طرح  هاى سرمایه 
گذارى اصفهان، زمینه توســعه روابــط اصفهان و 
انگلیســى در تمامى بخش ها از جمله گردشگرى  

فراهم مى شود.
قاســم على جبارى، بیمه و بانــک را ابزارهاى مهم 

برقرارى رابطه اى اقتصادى دانســت و افزود: بیمه 
لویدز مى توانــد نقش مهمى در عالقه مند شــدن 
سرمایه گذاران خارجى براى سرمایه گذارى در استان 

اصفهان داشته باشد.
وى، اصفهان را دروازه  ورود به مثلث گردشــگرى 
ایران شامل شهرهاى شــیراز و یزد برشمرد و افزود: 
برقرارى این خط هوایى مستقیم مى تواند عالوه بر 
مبادله گردشگر، زمینه توسعه مبادالت کاالیى را نیز 

فراهم کند.

تولید سنگ هاى آنتیک مرمر با ضایعات سنگ 

کارشکنى 
در روند رسیدگى به یک پرونده قاچاق

ضرورت تکمیل واحدهاى مسکن مهر فریدونشهر
 تا پایان سال  جارى

راه اندازى گشت هاى پیشگیرى از 
سرقت در  محله ها

برقرارى خط هوایى مستقیم لندن – اصفهان 
 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
بازرسان کار باید دانش تخصصى باالتر از تیم ایمنى داشته 

باشند تا بتوانند بر کار آنها نظارت کنند.
محسن نیرومند اظهار داشت: بازرسان کار نیاز به دریافت 
آموزش هاى تخصصى دارند و باید دانش آنها بیش از تیم 
ایمنى واحدهاى اقتصادى باشد. وى تصریح کرد: در حال 
حاضر تعداد بازرســان کار در اصفهان کم است. وى بیان 
داشت: با توجه به این موضوع، بهتر است به جاى افزایش 
تعداد بازرســان کار، بدنبال کاهش حــوادث و میزان اثر 

بخشى بازرسى ها باشیم.
نیرومند در خصوص موضوع مشــاغل سخت و زیان آور 
نیز گفت: طبق برنامه ریزى ها، مقرر شــده بود دبیرخانه 
آن به تامین اجتماعى منتقل شود تا بازرسان بتوانند تمرکز 
بیشترى را براى حذف صفت سخت و زیان آورى کارگاه ها 

داشته باشــند و این موضوع هنوز محقق نشده است. وى 
اضافه کرد: براى ارتقاى افرادى که در ســمت بازرسى در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى مشغول به کار مى شوند، 
الزم است روندیتعریف شود تا در صورت ضرورت استفاده از 
بازرسان در پست هاى مدیریتى، لطمه اى به حوزه بازرسى 
و فعالیت هاى آن وارد نشــود. مدیر کل کار، تعاون و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان اعالم کرد: اصفهان با هزار و 561 
کارگاه باالى 10 نفر نیروى کار، پس از تهران رتبه دوم در 
این زمینه را به خود اختصاص داده اســت. نیرومند ادامه 
داد: اصفهان داراى 76 شهرك و ناحیه صنعتى و بیش از 
10 هزار کارگاه فعال است که 70 درصد فوالد، 50 درصد 
سیمان و 50 درصد صنایع دستى کشور در این استان تولید 
مى شود. وى اعالم کرد: استان اصفهان رتبه اول توسعه 

یافتگى صنعتى، معدنى و تجارى کشور را دارد.

 جایگاه نخست اصفهان
 درتوسعه یافتگى صنعتى، معدنى و تجارى کشور

 مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: سینما 
ساحل پس از بازسازى به شکل پردیس سینمایى به موزه 
سینما، نخستین کافه سینما ونخســتین سینماى روباز 
کشور مجهز خواهد شد. مصطفى حسینى با بیان اینکه 
سینما ساحل پس از بازسازى به عنوان دومین پردیس 
سینمایى اصفهان موردبهره بردارى قرار مى گیرد، افزود: 
این ســینما داراى سه سالن به شــکل گرادیان (داراى 
شیب)، یک سالن با ویژگى دالبى اتموس (صدایى شفاتر 
از دالبى دیجیتال) است. مدیر امور سینمایى حوزه هنرى 
اصفهان با بیان اینکه دو سالن از این پردیس پنجسالنه 
به ویژگى 3D مجهز خواهد بود، بیان داشت: برخوردارى 
از موزه سینما، نخستین کافه سینما و نخستین سینماى 
روباز کشور از دیگر ویژگى هاى پردیس سینمایى ساحل 
خواهد بود. وى با بیان اینکه این پردیس ســینمایى با 
ویژگى هاى یاد شده در کشــور ویژه است، بیان داشت: 
ظرفیت این ســینما پیش از این 580 صندلى بوده است 
و پس از بازسازى به شکل پردیس داراى 900 صندلى 

خواهد بود.
حســینى در بخش دیگرى از ســخنانش با بیان اینکه 
بازسازى ســینماهاى «اندیشــه» و«ایران» به شکل 
پردیس ســینمایى در اولویت هاى بعدى موسسه بهمن 
سبز حوزه هنرى است، ابراز داشت: در صورت واگذارى 
ســینما ایران به حوزه هنرى، با توجه به قرار داشتن در 
گذرگاه فرهنگى گردشگرى چهارباغ، بازسازى این سینما 

در اولویت خواهد بود.

افتتاح نخستین« کافه سینما» 
و «سینما روباز»  کشور 

در نصف جهان
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برپایى مراسم روز اربعین در 
میدان امام على (ع) 

 حجت االسالم والمسلمین رحمت ا... اروجى، مدیرکل 
سازمان تبلیغات اسالمى اصفهان با اشاره به برگزارى 
مراســم روز اربعین در اصفهان گفــت: در اصفهان با 
میاندارى شــوراى هیئت هاى مذهبى، تدارك برنامه 

بسیار بزرگى در میدان امام على (ع) دیده شده است.

چاپ مقاله عضوهیئت علمى 
ISI دانشگاه مبارکه در مجله

مقاله عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
مبارکه در مجله ISI چاپ شد.

مقاله «ســهیل سلحشــور»عضو هیئت علمى گروه 
ریاضى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد مبارکه در مجله 
Complexity و از سوى انتشارات Hindawi پذیرفته 

شد.
این مجله جزو مجــالت ISI و Q۱ اســت. مقاله، کار 
مشــترك گروه ریاضى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
مبارکه و گروه ریاضى دانشگاه UPM مالزى، دانشگاه 

Cankaya ترکیه و دانشگاه کاشان است.
در این مقاله بر اساس تبدیل الپالس و گسسته سازى 
استاندارد و غیراستاندارد به ارائه روشى عددى-تحلیلى 
براى حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئى از مرتبه 
کسرى پرداخته شده است و ســپس با ارائه چند مثال، 

کارآیى روش آزمایش مى شود.

تعیین تکلیف نرده گذارى 
سى و سه پل تا 2هفته دیگر 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان اعالم کرد: نصب حفاظ ایمنى براى سى 

و سه پل، تا دو هفته دیگر تعیین تکلیف مى شود.
فریدون اللهیــارى افزود: نظر کارشناســان و مردم در 
خصوص نرده گذارى در ســى و سه پل دریافت شده و 

تا دو هفته دیگه در این زمینه تصمیم گیرى مى شود.
وى اظهارداشت: میراث فرهنگى براى حفظ جان مردم 
مسئولیت اخالقى، حقوقى و قانونى دارد و سقوط افراد، 
بارها پرونده قضائى آن در محاکم علیه ما تشکیل شده 

است. 
به گفته وى، فعالیت هاى اجرایى در معابر از جمله  سى 
و سى پل، بر عهده شهردارى است و میراث فرهنگى بر 

این گونه فعالیت ها نظارت دارد.
وى افزود:نــرده گــذارى به شــکل فعلــى، یکى از 
گزینه هاســت و در شــوراى فنى میراث فرهنگى در 
خصوص همه طرح هاى مشــابه و نظرات مردم، حتى 
نظرات منعکس شده در فضاى مجازى هم تبادل نظر 

مى شود تا بهترین گزینه انتخاب شود.
گفتنى است؛ در این پل تاریخى از مسیر میدان انقالب و 
درست در جایى که نرده چوبى را به طور آزمایشى نصب 
کرده اند ترك خورده است و جدا از نرده گذارى، سى و 
سه  پل اصفهان هیچگونه عالمت هشدارى مبنى بر 

خطر سقوط ندارد.

راه اندازى گالرى تخصصى 
صنایع دستى در نصف جهان

نخستین گالرى تخصصى صنایع دستى در شهر جهانى 
صنایع دستى راه اندازى شد.

جعفر جعفرصالحى، سرپرست معاونت صنایع دستى اداره 
کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان، هدف از راه اندازى این گالرى را کاربردى کردن 
صنایع دستى و استفاده از آن در زندگى روزمره عنوان کرد 
و گفت: ارتباط مناسب بین مشتریان و هنرمندان موجب 
مى شود تا هنرمندان و فعاالن صنایع دستى، کاالهاى 
خود را هر چه مرغوب تر و با توجه به سالیق مشتریان 
تولید کنند. وى بیان داشت: در این گالرى تخصصى با 
مساحت 450 مترمربع، صد اثر برجسته صنایع دستى  
هنرمندان اصفهان براى عرضــه و فروش به نمایش 

گذاشته شده است.
جعفرصالحى، ســرمایه گذارى راه اندازى این گالرى 
تخصصى را ســه میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: آثار 
به نمایش گذاشته در قالب شش ویترین شامل فرش، 
گلیم، نگارگرى، خاتم، مینا، قملکار، نقره کارى و فیروزه 

کوبى است.

خبر

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
گفت: در حال حاضــر وظیفه مدیر فرهنگــى، ایجاد 
بســتر و مســیر حرکت بــراى دانش آموزان اســت 
و اگر ایــن مســیر ایجاد شــود، مردم خــود حرکت 

مى کنند.
محمد حسن قائدیها اظهارداشت: در حال حاضر موقعیت 
و جایگاه آموزش و پرورش استان اصفهان در مقایسه با 
وضعیت گذشته آن قابل مقایسه نیست و بر همین اساس 

قابل دفاع است.
وى بیان داشت: اخیراً بحث تغییر ساختار وزارت آموزش 
و پرورش مطرح شده اســت و هیئت دولت فرصتى را 

براى کوچک کردن ســاختار بدنه داده است، به طورى 
که ادغام مجــدد معاونان پرورشــى و تربیت بدنى در 
استان ها و ادغام دو حوزه معاونت آموزشى مطرح شد و 
افراد به این نتیجه رسیدند که این دو حوزه به دلیل وجود 
مشــکالت مختلف در بدنه آن، با همین ترکیب به کار 

خود ادامه دهد.
 وى گفت: مدیران مدارس باید درب دفتر خود را براى 
دانش آموزان باز نگــه دارند تا دانش آمــوزان بتوانند 
ارتباط دو طرفــه اى با مدیران خود برقــرار کنند، چرا 
که امروز شــیوه هاى ارتباطى در مدارس بسیار ضعیف 

است.

توجه به پدافند غیرعامل از بروز تلفات در حوادث پیشگیرى 
مى کند.

على اعتصام پــور، مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان بــا بیان این مطلــب گفت:  پدافنــد غیرعامل، 
مجموعه اقدامات غیر مســلحانه است که باعث افزایش 
بازدارندگى،کاهش آســیب پذیرى،تــداوم فعالیت هاى 
ضرورى، ارتقاى پایدارى ملى و تسهیل مدیریت بحران 

در مقابل تهدید است.
وى افزود: دفاع فقط مربوط به زمان جنگ نیست، در دفاع 
غیرعامل، کارهایى انجام مى دهیم تا دشــمن نتواند ما را 
هدف بگیرد و خسارتى به ما وارد کند یا اگر خسارتى به ما 

زد، خیلى کم باشد.
اعتصام پور تصریح کرد: درعرصه درمان نیز کلیه اقداماتى 
که براى حفظ جان انسان ها انجام مى شود و تدابیرى که در 
حفظ منابع سازمانى و کاهش خسارت  تجهیزات، اموال و 
ساختمان ها انجام مى شود، به منزله پدافند غیرعامل است.

مدیر درمان تأمین اجتماعى اصفها ن با  تأکید برآموزش 
اقدامات مناسب و پیشگیرانه در مراکز تابعه به بیمه شدگان 
وکارکنان گفت: دشمنان در صورت بروز جنگ هاى آینده، 
براى پیروزى سریع، نقشه و برنامه و تسلیحات تهیه مى 
کنند و بدیهى است که   زیر ساخت هاى حیاتى کشور باید  

مبتنى بر تهدیدات آینده تهیه و آماده شود.

آموزش اقدامات پیشگیرانه 
در مراکز تأمین اجتماعى  

شیوه هاى ارتباطى در مدارس 
بسیار ضعیف است

تاریخ هزاره اول قبل از میالد، بازخوانى مى شود

کشف اشیاى تاریخى 3000  ساله در مبارکه
در آینده  نزدیک، 

 اضافه شدن32 دفتر خدمات الکترونیک قضائى
رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد

صدور یک روزه ویزا

در مراســمى که روز پنج شنبه برگزار شــد وزیر کشور، 
محسن مهرعلیزاده را به عنوان استاندار جدید اصفهان 

معرفى و از رسول زرگرپور استاندار قبلى تجلیل کرد. 
در آیین تکریم و معارفه اســتاندار اصفهان که در تاالر 
همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان با حضور عده کثیرى از مسئوالن کشور و استان 
برگزار شد، وزیر کشور گفت: خدا را شاکریم که استاندار 
قبلى استان اصفهان با تالش هاى فراوانى که انجام داد 
توانســت رضاى خداوند و رضایت مردم را فراهم کند و 

عاقبت به خیر شد. 
عبدالرضا رحمانــى فضلى در عین حــال تصریح کرد: 
در هر اســتان کارهایى باید انجام شود که داراى فرآیند 
خاصى است و استاندار اصفهان در شورایعالى آب جلسات 
تخصصى آب را برپا کــرد تا در کوتاه مــدت آب براى 
کشاورزان شرق اصفهان تأمین شده و پیگیر برنامه هاى 
میان مدت آب بود. همچنین در استان اصفهان انتخابات 

ریاست جمهورى باشکوه و امنیت خوبى برگزار شد. 
وى ادامه داد: ما به ایشان پیشنهاد استاندارى دو استان را 
داده ایم که اگر تمایل داشته باشد مى تواند یکى از آنها را 
انتخاب و در غیراینصورت به عنوان مشاور وزیر کشور در 

امور آب در کشور ایفاى نقش کند. 
وزیر کشور، مهرعلیزاده اســتاندار جدید اصفهان را نیز 
فردى شناخته شده چهره اى ملى، والیى، زحمتکش و از 
نظر سیاسى کامًال مقتدر خواند و گفت: ما در وزارت کشور 
بنا داریم استانداران، غیربومى باشند و امید داریم استاندار 
جدید اصفهان که برنامه هاى خوبى هم دارد در خدمت 

به مردم موفق باشد. 
رحمانى فضلى از همه مدیران، مسئوالن، احزاب، گروه ها 
و نمایندگان مجلس، روحانیون، مردم و... خواست تا با 

استاندار جدید تعامل و همکارى داشته باشند. 
وى با اشــاره به معیارهایى براى انتخاب اســتانداران 
گفت: اســتاندار باید مجرى برنامه هاى دولت باشــد و 
دولت را قبول داشته باشد و این از شرایط اصلى ما براى 
انتخاب استاندار است و در کنار آن رفتار اعتدالى، تجربه 
و تخصص، هماهنگ کننده ظرفیت ها، تعامل با مدیران 

و... از دیگر معیارها براى انتخاب استانداران است. 
وزیر کشــور با قدردانى از اعضاى شوراى تأمین استان 
اصفهان کــه تالش هاى فراوانى داشــتند گفت: امروز 
اولویت دولت، اجراى اقتصاد مقاومتى است و باید همه، 
هّم و غم خود را به بحث اقتصاد مقاومتى اختصاص دهند 
و ضرورى است اســتاندار جدید اصفهان با جدیت آن را 
پیگیرى کند و مردم نیز مشارکت کنند و کارها به مردم 

واگذار شود. 
وزیر کشــور با بیان اینکه با روش هاى فعلى در اقتصاد 
نمى توانیم کشــور را اداره کنیم افزود: براى دستیابى به 
رشد 8 درصدى اقتصاد به فرموده رهبر معظم انقالب، 
باید اقتصاد مقاومتى مدنظر قرار گیرد و استانى صنعتى 
همچون اصفهان کــه داراى بهتریــن منابع و مدیران 
فرهیخته بوده و همه امکانات تولید را داراســت انتظار 

است در اجراى اقتصاد مقاومتى جلودار باشد. 
وى ادامه داد: اقتصاد مقاومتى، درون زا و برون گرا بوده 
و استان اصفهان مى تواند در این راســتا، موفق باشد و 
در حقیقت اســتان اصفهان مى تواند پیشانى پیشرفت 

کشور باشد. 
وزیر کشور اظهار داشت: رسالت ما اجراى دستورات رهبر 
معظم انقالب در حوزه هاى مختلف است و دولت خود را 
مقید به عمل به دستورات رهبر انقالب مى داند. بنابراین 
امید مى رود استان اصفهان در حوزه هاى مختلف نقش 

مؤثرترى ایفا کند. 

■■■
نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان هم از 
زحمات چهارساله زرگرپور قدردانى کرد و گفت: استاندار 
قبلى، کارهایى را انجام دادند و در اســتان اصفهان یک 
کار مهم که همواره ما هم تذکر دادیم مســئله آب است 
که علیرغم همه فعالیت ها، به دلیل عدم توجه دولت ها 
به این اســتان، این کار مهم انجام نشد و بجاست براى 
استانى که در همه زمینه ها یک دهم کشور است و مالیات 
آن بیش از چند استان اســت مسئوالن نظر ویژه به این 

استان داشته باشند. 
آیت ا... سید یوسف طباطبائى نژاد از وزیر کشور خواست تا 

این پیام را به دولت برساند. 
وى افزود: در کار مدیریت باید با عطوفت، مهربانى و بدون 
در نظر گرفتن خط و خطوط سیاســى نیروهاى مؤمن و 
متخصص در هر خط و گروهى به کارگیرى شوند و این 
بسیار مهم است و امید داریم استاندار جدید اصفهان راه 
را به نحو مطلوب ترى ادامه دهد که البته شرط آن، توجه، 
همگامى و همکارى دولت با این اســتان خاص یعنى 

اصفهان است. 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان همچنین 
خواستار ساماندهى وضعیت آب و اختصاص بودجه براى 
اجراى وعده هاى دولت در این خصوص به اصفهان شد. 

■■■
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان نیز اســتان 
اصفهان را مهد علم، فرهنگ، تمدن و شهادت دانست و 
گفت: مردم استان اصفهان با تقدیم 23 هزار شهید نشان 

دادند براى حفظ نظام از همه چیز گذشته و مى گذرند. 
حجت االسالم والمسلمین سیدناصر موسوى الرگانى از 
خدمات اســتاندار قبلى طى چهار سال خدمت در استان 
اصفهان قدردانى کرد و گفت: اگر مدیریت و تعامل دکتر 
زرگرپور نبود مشکالتى ممکن بود ایجاد شود و در هیچ 

دوره اى، مثل این دوره تعامل با مجمع اینگونه نبود. 
وى از توجه دولت در انتخاب اســتاندار جدید اســتان 
اصفهان تشــکر کرد و گفت: شــعار اســتاندار جدید 
استان اصفهان، کار، کار و کار اســت و ما هم معتقدیم 
اســتان اصفهان بیش از این گنجایش سیاست بازى و 
سیاســت زدگى را ندارد. البته اســتاندار جدید باید براى 
تحقق شعار کار، کار و کار در مدیریت ها و بدنه استاندارى 
تغییر جدى ایجاد کند چرا که وضعیت فعلى راه به جایى 

نمى برد و نتیجه اى نخواهد داشت. 
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان، مهمترین 
خواسته مردم از استاندار جدید را احیاى زاینده رود بیان 
کرد و خواستار تشکیل ستاد ملى احیاى زاینده رود و تعامل 
با استان هاى همجوار براى حل مسائل زیست محیطى 

شد. 
حجت االسالم والمســلمین موســوى الرگانى گفت: 
زاینده رود حق مردم اســتان است و از اســتاندار جدید 
به عنوان نماینده عالى دولت در استان مى خواهیم پیگیر 

این مسئله باشد.
وى با بیان اینکه صنعتى ترین اســتان کشور امروز در 
حالت رکود اســت گفت: امروز در اســتان اصفهان که 
صنعتى ترین استان کشور است 40 درصد واحدها تعطیل 
اســت و 20 درصد با 60 درصد ظرفیت کار مى کنند و از 
وزیر کشور مى خواهیم در هیئت دولت مطرح کند که در 
زمان رکود باید از صنعتگر حمایت شود نه اینکه فشارهاى 
مالیاتى، بانکى و... باعث شود صنعتگر، صنعت را رها کند. 

■■■
استاندار قبلى استان اصفهان هم گفت: از شش ماه قبل 
و بعد از برگزارى انتخابات ریاســت جمهورى به کرات 
خدمت وزیر کشور رسیده و خواستم تا از این مسئولیت 
معاف شوم که وزیر کشــور گفت با هم آمدیم، با هم نیز 
مى رویم و امروز که پس از 50 ماه مسئولیت، خواسته من 

اجابت شد، از صمیم قلب از وزیر کشور تشکر مى کنم. 
رسول زرگرپور اصلى ترین وظیفه حکومت ها را آرامش و 
امنیت دانست و گفت: خدا را شاکرم که در 50 ماه قبل به 
اعتراف همه مسئوالن سیاسى و اجرایى امنیت و آرامش 

برقرار بود و جلسات سیاســى، کنسرت ها و... حتى یک 
مورد لغو نشد و تجمع، تحصن و راهپیمایى ها مدیریت 
شــد و در همه اینها آرامش و امنیت حاکم بود بنابراین 
اولین توصیه به استاندار جدید آن است که آرامش و امنیت 

مطالبه اصلى مردم استان است. 
زرگرپور از تهیه آمایش سرزمین خبر داد و گفت: آمایش 
سرزمین قرار است در گردشگرى، هنر و فناورى فعالیت 
کند و ما بجد به دنبال آن هســتیم و اینهــا باید اولویت 

فعالیت هاى استاندار جدید باشد. 
وى خواستار اجرایى شدن شــهر هنر در اصفهان شد و 
گفت: طرح آلودگى هوا در اصفهان باید براى دستیابى به 

هواى پاك اجرایى شود. 
استاندار قبلى اصفهان اشاره اى هم به مسئله آب داشت و 
گفت: مسائل حوضه آبریز زاینده رود طى 40  سال ایجاد 
شده و در چهار سال جمع نمى شود مگر معجزه باشد که 

ما اهل معجزه نیستیم و نبودیم. 
زرگرپور با بیان اینکه آنچه در زمینه آب اتفاق افتاد حجیم 
و بزرگ است، اظهار داشــت: برخى تصور مى کنند در 
استان در زمینه آب، کارى انجام نشده است در حالى که 
طرح 9 ماده اى آب عزم براى احیاى زاینده رود داشت و 
براى اولین بار به ابتکار اصفهان این طرح ایجاد شــد و 
اقدامات خوبى هم تاکنون صورت گرفته و از 9 ماده، دو 
بند طرح باید با همکارى مرکزنشــینان اجرا مى شد که 

اینگونه نشد و گرنه طرح موفق بود. 
وى مى گوید: در این چهار ســال به اندازه 20 سال براى 
زاینده رود کار شــده و باید انصاف داشــت این درحالى 
است که جارى شــدن آب نیازمند برنامه ریزى است و 
امروز مسائل مربوط به آب، امنیتى سیاسى است و چیز 

دیگرى نیست. 
■■■

اســتاندار جدید اصفهان نیز گفت: امروز، اولین روز آغاز 
ارائه خدمت به مردم فهیم، شــریف و شهیدپرور استان 

اصفهان است که خداوند را سپاسگزارم. 
محسن مهرعلیزاده از اعتماد دولت و وزیر کشور قدردانى 
کرد و گفت: امید اســت به عنوان یــک خدمتگزار در 
استان اصفهان، بتوانم در راســتاى مشى دولت اعتدال 
و برنامه هاى آن گام برداشــته و خدمتگزارى صادق و 
امین باشم و با کمک همه مسئوالن و مردم، مشکالت را 

برطرف کرده و آنچه در توان دارم را به کار گیرم. 
وى با تأکید بر اینکه از ظرفیت ها و فرصت ها در استان 
باید به نحوى بهره گرفت گفــت: آب یکى از معضالت 
اساسى است و به نظر مى رســد زاینده رود ستون فقرات 
استان است که اگر آسیب ببیند پیکره آن از دست مى رود 
و باید براى حل آن چاره اندیشید که امید دارم در راستاى 

حل مشکل آن موفق باشیم. 
مهرعلیزاده، اتکا به منابع دولتى در اســتان اصفهان که 
سرشار از استعدادهاست را خطا دانست و گفت: البته باید 
از منابع دولتى استفاده شود ولى بخش خصوصى نیز باید 
با سرمایه گذارى موجبات عمران، گردشگرى، توسعه و 

حفظ اشتغال را فراهم کند. 
استاندار جدید اصفهان همچنین گفت: استان اصفهان 
مى تواند در اقتصاد مقاومتى الگو و سرمشق براى سایر 
نقاط کشــور باشــد که در برنامه هایمان به آن خواهیم 
پرداخت. وى در ادامه افزود: اجازه نمى دهیم توسعه در 

استان به محیط زیست لطمه بزند.
مهرعلیزاده  تأکید کرد: در کنار همه ظرفیت ها، از ظرفیت 
جوانان و بانوان بهره گیــرى مى کنیم و با مدیران جوان 
متخصص، کارا از همه ســالیق فکرى، کارها را پیش 
خواهیم برد و با شــعار کار، کار، کار براى تحقق اقتصاد 

مقاومتى و سرافرازى مردم تالش مى کنیم. 

بنا داریم استانداران غیربومى باشند
وزیرکشور در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید اصفهان:

ساسان اکبرزاده

در حاشیه
■  استاندار قبلى اصفهان، هدایاى خود را به نهادهاى حمایتى، هدیه کرد. 

■ براى اولین بار مراسم معارفه و تکریم استاندار در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
اصفهان که پارلمان بخش خصوصى است برگزار شد. 

■  ســالن اتاق بازرگانى اصفهان گنجایش پذیرش میهمانان را نداشت و علیرغم 
اینکه صندلى در بیرون سالن تعبیه شده بود اما محوطه به قدرى شلوغ بود که ج اى 

سوزن انداختن نبود. 
■  همسر استاندار سابق اصفهان در میان جمعیت، به دنبال صندلى مى گشت که 

باالخره با همت مسئوالن، در ردیف اول نشست. 
■ وزیر کشور در این آیین اشاره کرد که ما به دنبال استانداران غیربومى هستیم ولى 
اذعان داشت که امروز در مسیر فرودگاه تازه متوجه شده که همسر استاندار جدید، 

اصفهانى است. 
■ عده اى از مهمانان از اتاق بازرگانى همدان، خانه صنعت و معدن تبریز به مراسم 

آمده بودند. 
■  افشارزاده مدیرعامل سابق باشگاه استقالل در ابتداى ورود به سالن بعد از اینکه 
مانع ورود او به ردیف اول شدند عصبانى شد ولى با کمک دیگر مسئوالن باالخره 

در ردیف دوم نشست. 
■  براى اولین بار، مهمانان ویژه از جمله وزیر کشــور، معاون سیاسى وزیر کشور، 
رئیس مجمع نماینــدگان، نماینده ولى فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان و 
استانداران قدیم و جدید اصفهان در صندلى هایى که به صورت پانل در باالى سن 

تعبیه شده بود قرار گرفتند. 
■ در این آیین، براى خبرنگاران جایگاه ویژه اى در نظر گرفته نشده بود. 

مدیر اداره میراث  فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى مبارکه گفت: تعدادى کوزه سفالى منقوش در 
روستاى فخرآباد بخش گرکن جنوبى این شهرستان کشف شد. ولى ا... رهبرى افزود: در بررسى  و گزارش 
کارشناسى مسئول باستان  شناسى میراث فرهنگى استان، قدمت این اشیاى تاریخى به بیش از سه  هزار 

سال پیش، متعلق به هزاره اول قبل از میالد مى رسد.
وى اشیاى کشف شده را از لحاظ تاریخى و فرهنگى بسیار ارزشمند دانست و گفت: با توجه به قرار گرفتن 
روستاى فخرآباد در حاشیه زاینده رود، این اشیا برگرفته از این تمدن و سکونت انسان ها در گذشته و در 
حاشیه این رودخانه اســت. رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى مبارکه همچنین 
اکتشافات باستان شناسى در غارهاى قلعه بزى  شهر دیزیچه را هم متعلق به همین تمدن دانست و گفت: 
بر اساس این اکتشافات، سکونت انسان ها در آن مکان متعلق به دوره پارینه سنگى میانى با حدود بیش 
از 42هزار سال پیش بوده و به عنوان قدیمى ترین سکونتگاه انسان هاى اولیه از نوع نئاندرتال در فالت 

مرکزى ایران است.

معاون آمار و فناورى اطالعات دادگسترى کل استان اصفهان گفت: 32 دفتر خدمات الکترونیک 
قضائى در آینده اى نزدیک دراستان افزوده خواهد شد.

محمدحسین آقایى اظهارداشــت: کاهش آمار مراجعه افراد به دســتگاه قضائى، هدف اصلى از 
راه اندازى دفاتر خدمات الکترونیک قضائى است.

وى تأکید کرد: با برنامه ریزى دقیق، کارشناسانه، به کارگیرى افکار و اندیشه هاى سازنده، با تعامل 
و همفکرى، سعى خواهیم کرد در مسیر تقویت و افزایش هر چه بیشتر خدمات الکترونیک قضائى 

گام برداشته شود.
معاون دادگسترى اســتان اصفهان با تأکید بر لزوم اطالع رســانى عمومى پیرامون مزایا و آثار 
مثبت خدمات این دفاتر اظهارداشت: مدنظر اســت در آینده نزدیک 28 دفتر خدمات الکترونیک 
قضائى در ســطح شهرســتان هاى اســتان ایجاد و چهار دفتر به دفاتر شــهر اصفهان افزوده 

شود.

 رئیس ســازمان حج و زیــارت اســتان اصفهان در خصــوص روند صــدور ویــزاى اربعین 
بــراى زائــران اصفهانــى اظهارداشــت: تاکنــون نزدیک بــه 65 هزار ویــزا بــراى زائران 
اصفهانــى زیــارت اربعین صادر شــده اســت و تــا روز 16 آبــان روند صــدور ویــزا ادامه 

دارد.
غالمعلى زاهــدى، در خصوص مدت زمانــى که براى صــدور ویزا به طــول مى انجامد، بیان 
کرد: از زمانى کــه زائران مدارك خــود را به ما تحویل دهند، 24 ســاعت تا صــدور ویزا طول 

مى کشد.
رئیس سازمان حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه مدت اعتبار روادید سه ماه و مدت اقامت 
در عراق یک ماه در نظر گرفته شده اســت، عنوان کرد: تنها روش براى ثبت نام زائران حسینى، 
سایت سماح است و  شــهروندان از روش هاى دیگر براى ثبت نام خوددارى کرده و به دفاتر اعالم 

شده مراجعه کنند.
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مزایده 
شــماره :940281 آگهى مزایده اموال منقول اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره 940281  اجرائى موضوع علیه آقاى محمود احمدى فالورجانى و له آقاى احمد رضا شاه محمدى 
در تاریخ 96/09/12 به منظور فروش 1- دوازده کارتن چینى آالت 12پارچه طوس و زرین ایران 2- پنج سرویس 
چدنى 28 پارچه 3- سه دستگاه جاروبرقى وسینک چینى  4- هشت سرى سرویس بلور 30 پارچه 5- چهار سرى 
سرویس چدن مشکى 6- پنج دستگاه چرخ خیاطى ژانومه 7- پنج سرویس بلور 8- هشت سرى سرویس چینى 
IROPAI  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 
313 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 173/850/000 ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 
از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده 
را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 

ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد . م الف : 643  اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/  7/378
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:776/96 شماره دادنامه:1172-96/06/14 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: حمیدرضا رحیمى به نشانى نجف آباد-ویالشهر خ اصلى 
خ 106 پ7 وکیل خواهان: جعفر چرغان به نشــانى: نجف آباد خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى 
مجتمع نخل، خواندگان: 1.محمدرضا رحیمى به نشانى: نجف آباد پلیس راه سنگ برى مهدیه  2.الیاس همایى به 
نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى حمیدرضارحیمى با وکالت آقاى جعفر چرغان بطرفیت محمدرضا رحیمى 
و الیاس همایى به خواسته محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان  وجه 
یک فقره چک بشماره 586979 مورخ 95/10/25 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله 
وکیل. 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 خواندگان به پرداخت تضامنى مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل 
خواسته و مبلغ یکصد و سى و یک هزار و دویست و پنجاه تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از 
مورخ 95/10/25 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 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 شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 6490 قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/8/275 

 اجرائیه
شماره اجراییه9610423730200382  شماره پرونده: 9509983730201035 شماره بایگانى شعبه: 951041 
مشخصات محکوم له: روح اله کبیرى ارانى فرزند مرتضى نشانى: نجف آباد خ شهدا کوى کتانى پ23 مشخصات 
محکوم علیه:1.على محمد کبیرى رنانى فرزند باقر 2.حبیب اسحاقیان فرزند براتعلى به نشانى هردو مجهول المکان. 
محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 9609973730200440 محکوم 
علیه حبیب اسحاقیان محکوم است به تنظیم سند رسمى کامیون بارى بادسان بشماره انتظامى 626ع25ایران23 
در حق محکوم له اجرایى، همچنین خواندگان محکومند به پرداخت مبلغ 5/410/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و پرداخت مبلغ 10/050/000 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 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 شامل 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 اشخاص 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 بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 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 سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

6541 محمدحسن قلى زاده - رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد / 8/343
ابالغ راى

کالسه پرونده:808/96 شماره دادنامه:1347-96/07/22 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: اسماعیل مطلبى به نشانى نجف آباد خ 21 شهریور سنگبرى کبیر، وکیل جعفرچرغان به نشانى: 
نجف آباد خ امام چهارراه شــهردارى جنب بانک ملى مجتمع نخل ط2 واحد 2، خوانده :تاج مراد سیفى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى اسماعیل مطلبى با وکالت آقاى جعفرچرغان بطرفیت آقاى تاج مراد سیفى 
بخواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان الباقى وجه فاکتور فروش بشماره 94/09/04-2524 
به انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل شورا ازتوجه به محتویات پرونده و اظهارات 
وکیل مدافع خواهان و مدارك تقدیمى ازجمله فاکتور شماره 1424-94/09/04 و نظربه استشهادیه محلى خواهان 
و باتوجه به اینکه خوانده باوصف ابالغ قانونى درجلسه حاضر نگردیده و الیحه اى که برائت ذمه خویش را حکایت 
نماید به شورا ارائه ننموده است و مدارك ارائه شده ازسوى خواهان همگى داللت بر اشتغال ذمه خوانده مى نماید. 
لذا شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صد و دوازده هزار و پانصد تومان 
بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان اقامه دعوى 96/05/08 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد.راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 6491  قاضى 

شوراى حل اختالف پنجم حوزه قضائى نجف آباد/ 8/344 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:502/96 شماره دادنامه:1167-96/06/14 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: حمیدرضا رحیمى به نشانى نجف آباد-ویالشهر خ اصلى 
خ 106 پ7 وکیل خواهان: جعفر چرغان به نشــانى: نجف آباد خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مرکزى 

مجتمع نخل، خواندگان: 1.محمدرضا رحیمى به نشانى: نجف آباد پلیس راه سنگ برى مهدیه  2.هاتف مددى به 
نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى حمیدرضارحیمى با وکالت آقاى جعفر چرغان بطرفیت محمدرضا 
رحیمى و هاتف مددى به خواسته محکومیت تضامنى خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان  وجه یک فقره چک 
بشماره 702133 مورخ 93/09/25 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. 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 ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست هزارتومان 
بعنوان هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 
93/09/25 لغایت پرداخت 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 شهرستان نجف 

آباد  مى باشد. م الف: 6492 قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/345 
آگهى ابالغ مفاد راى افرازى

پیرو آگهى شماره 951218641152529 مورخ 96/07/03 روزنامه نصف جهان مورخ 1396/05/08 نظربه اینکه 
آقاى اکبر ایران نژاد فرزند عبدالعلى طى درخواست وارده 951218641152529 مورخ 95/09/24 تقاضاى افراز 
سهم مشاعى موکل خود آقاى علیرضا محمدى فرزند فائض را از پالك 1398 واقع در قطعه یک بخش 11 ثبت 
اصفهان را نموده و اقامتگاه خوانده حسین یزدانى نجف آبادى فرزند لطفعلى که طبق آدرس ارسالى از دفترخانه به 
آدرس نجف آباد خیابان فردوسى شمالى کوچه نشاط و به علت مشخص نبودن وکیل خواهان تقاضاى اخطاریه 
ازطریق صدور و انتشار آگهى به منزله ابالغ را نموده است لذا متن راى صادره و نقشه مربوطه ذیال "در این آگهى 
وفق ماده 18 آئینامه اجرائى مفاد اسنادرسمى الزم اجراء به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ مى گردد تا درصورتى که به 
راى صادره اعتراضى داشته باشند ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به دادگسترى شهرستان نجف آباد تقدیم و 
رسید تحویل عرض حال را به این اداره ارائه نمایند. راى افرازى ششدانگ پالك 1398 واقع درقطعه یک نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان خواهان: علیرضا محمدى فرزند فائض مالک چهل و سه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك 1398 واقع در قطعه یک بخش 11 اصفهان خواهان مى باشند. خواندگان: حسین یزدانى فرزند لطفعلى مالک 
29 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ، گردشکار: خواهان طى مشروحه وارده بشماره 951218641152529 مورخ 
95/10/26 تقاضاى افراز سهم مشاعى خود را نموده که طبق گواهى دفتر امالك که مقدار فوق به نام خواهان سابقه 
ثبت و سند مالکیت داشته است و پس از احراز مالکیت طى اخطاریه مرحله اول شماره 951218641152529 مورخ 
96/02/04 به طرفین ابالغ شده که به علت عدم شناســایى آدرس خوانده در روزنامه شماره 96/02/04-2921 
نصف جهان آگهى دعوت به افراز براى نامبرده منتشر گردیده سپس در وقت مقرر به اتفاق خواهان از محل مورد 
افراز بازدید بعمل آورده که پس از پیاده نمودن محدوده سند مالکیت صادره، نقشه افرازى ترسیم و طى نامه شماره 
14258-96/03/18 ضمن ممهور نمودن نقشه موافقت خود را اعالم نموده و با افراز سهام خواهان موافقت نموده 
است که با اخذ شماره 1 الى 2 فرعى از بایگانى براى خواهان و خوانده و با گواهى به اینکه مالکیت خواهان با تصرفات 
وى تناسب دارد ذیًال حدود و مشخصات هر یک از قطعات تعریف مى گردد: الف: حدود ششدانگ یک باب خانه 
پالك شماره 1398 واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان قبل از افراز حدود و مشخصات : شماًال به 
کوچه شرقاً به دیوار اشتراکى با خانه 1397 جنوبا اول به دیوار اشتراکى با خانه 1412 دوم به دیوار اشتراکى با خانه 
1411 غربا به دیوار اشتراکى با خانه 1399 حقوق ارتفاقى ندارد. ب: حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شماره 
1398/1 مجزى شده از 1398 واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به مساحت 289/60 مترمربع 
که در سهم خواهان قرارگرفته است محدود است : شماال به طول 11/25 متر پى است به کوچه 8 مترى شرقا به 
طول 25/95 متر پى است اشتراکى (سابقا دیوار اشتراکى) به پالك 1398/2 سهم خوانده جنوبا به طول 11/35 متر 
به دیوار (سابقه اشتراکى) پالك 1411 غربا به طول 25/60 متر به دیوار پالك 1399 حقوق ارتفاقى ندارد. ج: حدود 
ششدانگ یک قطعه زمین پالك شماره 1398/2 مجز شده از 1398 واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان به مساحت 195/70 مترمربع که در سهم خوانده قرارگرفته است محدود است: شماال به طول 7/50 متر 
پى است به کوچه 8 مترى شرقا به طول 25/45 متر دیواریست اشتراکى به پالك 1397 جنوبا اول به طول 4/20 
متر به دیوار (سابقه دیوار اشتراکى) پالك 1412 دوم به طول 3/60 متر به دیوار (سابقه دیوار اشتراکى) پالك 1411 
غربا به طول 25/95 متر پى اشتراکى به پالك 1398/1 حقوق ارتفاقى ندارد. این تصمیم دراجراى ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 و ماده 5 آئین نامه قانون مذکور تهیه شده و طبق ماده شش آئین 
نامه به خواهان و خوانده ابالغ مى گردد تا چنانچه اعتراضى دارند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه عمومى 
حقوقى نجف آباد اقامه نموده و گواهى آن را به اداره ثبت ارائه نمایند. حســین یزدانى نجف آبادى فرزند لطفعلى 
مالک باقیمانده مى باشد که پالك 2 فرعى براى آن منظور گردیده است. م الف: 6533 حسین زمانى رئیس ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/ 8/346 
ابالغ راى

شماره پرونده 95/564  - 1198 تاریخ 95/12/25  مرجع رسیدگى :شعبه حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان 
:مسلم حیدرى ممدى فرزند بهمن –نشانى :فالورجان روستاى محمدیه خ اصلى خواندگان:1- سعید داتلى بیگى 
فرزند حمزه على –نشانى زرین شهر خ مدنى ك عباس یزدى  بن بست عابد پ 59 2- ذوالفعلى صادقى گندمانى 
فرزند قربانعلى نشانى :مجهول المکان  خواسته:انتقال سند رسمى گردشکار :شورا با بررسى جمیع اوراق ومحتویات 
پرونده وبا توجه به نظریه مشورتى اعضاءختم رسیدگى را اعالم وبه شــرح ذیل مبادرت بصدور راى مینماید راى 
قاضى شورا دادخواست آقاى مســلم حیدرى ممدى فرزند بهمن بطرفیت 1- سعید داتلى بیگى فرزند حمزه على 
2-ذوالفعلى صادقى گندمانى فرزند قربانعلى تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى پراید 
مدل 1387 به شماره انتظامى 684 ب 36 ایران 81 به انضمام خسارات دادرسى بااین توضیح که خواهان مدعى است 
به موجب قرارداد عادى مورخ 1392/3/4 خودروى موصوف را از خوانده ردیف اول خریدارى نموده وسند خودرونیز 
به نام خوانده ردیف دوم مى باشد لکن با وصف انجام تعهدات خود از جمله پرداخت ثمن معامله خواندگان از انتقال 
سند رسمى خودرو خودارى مى نماید شورا با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده تصویر مصدق سند عادى حکایت از 
خرید خودرو توسط خواهان از خوانده ردیف اول واحراز روابط معامالتى (بیع صحیح وقانونى)از صاحب سند رسمى 
خودرو به خریدارنهایى (خواهان)ونیز پاسخ استعالم صورت گرفته از راهور مبنى برمالکیت رسمى خوانده ردیف 
دوم وباعنایت به اینکه خوانده ردیف اول علیرغم حضور در جلسه شورا دفاع وایرادى موجهى نیز به دعوى خواهان 
ومستندات ابرازى وى به عمل نیاورده نتیجتا خواســته خواهان ثابت تشخیص وبه لحاظ آنکه انتقال سند رسمى 
خودردو از بایع به مشترى جز توابع بیع مى باشد مستندا به مواد219و220و338 قانون مدنى حکم به محکومیت 
خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمى خودرو موصوف به نام خواهان با حضور یکى از دفاتر رسمى نیز اسناد صادر 
واعالم مى نماید دعوى خواهان ب طرفیت خوانده ردیف اول ونیزدعوى وى ب طرفیت خواندگان مبنى برمطالبه 
خسارات دادرسى نظریه اینکه خواهان تاکنون دلیلى بر علم اگاهى خوانده ردیف دوم از مالک ومتصرف خودرو بودن 
خواهان وایضاامتناع خوانده ردیف دوم ازانتقال اسناد با وصف علم واطالع از وضعیت مالکیت خودروى موصوف و 
مطالبه خواهان باشد ارایه نگردیده وخوانده ردیف اول نیز به لحاظ اینکه اسناد بنام وى نبوده اند ك خوانده بتواند حق 
انتقال ان را داشته باشد بااین وصف قصورى متوجه ایشان احراز نگردیده است  ولذا مستندا ب ماده84قانون ایین 
دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان در خصوص مطالبه خسارات دادرسى بطرفیت خواندگان ونیزبه لحاظ عدم 

توجه دعوى نیز ب خوانده ردیف اول در خواسته خواهان قراررد دعوى نیز ب نامبرده نیزصادر و اعالم مى نماید .راى 
صادره نیز ب خوانده ردیف اول حضورى وظرف مهلت بیست روز از ابالغ قابل تجدید نظر درمحاکمه حقوقى دادگاه 
لنجان و نیز ب خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شوراوسپس 
ظرف مهلت بیست روز پس از ان قابل تجدید نظردر محاکمه حقوقى دادگاه لنجان مى باشد.  م الف : 730  منصورى 

قاضى سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/ 8/349        
اجراییه 

شماره:459/95مشخصات محکوم علیه : نام :محمد شــفیعى نام پدر :براتعلى  - شغل :آزاد نشانی محل اقامت : 
مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام :محمدرضا قدیرى نام پدر :عباس- شــغل :ازاد نشانی محل اقامت 
:فالورجان خ بسیج جنب مســجدالمهدى محکوم به : به موجب راي شماره 184تاریخ 96/5/24 حوزه 4حقوقى  
شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به :1- الزام به حضور 
در دفتر خانه اسناد رسمى وانتقال سند خودرو سوارى جیلى امگراند7مدل 2013 به شماره انتظامى 41 ه 238- ایران 
13به نام محکوم له 2- پرداخت مبلغ 142000تومان بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له 3-  پرداخت نیم عشر 
در حق صندوق دولت ماده 34 قانون اجراي احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . م الف: 739 شعبه 

چهارم حقوقی شوراى حل اختالف  فالورجان/   8/350
  ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه : 9610103653404691 – شماره پرونده : 9609983653400768- شماره بایگانى 960966 
-  خواهان مولود مقنیان فرزند ولى اله دادخواستى به طرفیت خوانده على اکبر عسگرى زاده فرزند محمدباقر به 
خواسته طالق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان فالورجان نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده 
شهرستان فالورجان واقع در فالورچان – خیابان مالصدرا – ساختمان دادگسترى – طبقه اول – اتاق 229 ارجاع 
و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/11/08 ساعت 9 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردند. م الف: 737 دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان/ 8/351 
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 صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر 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 139660302023000888 مورخ 1396/07/27 خانم صفورا هومن به شماره شناسنامه 
463 کدملى 1283626721 صادره از اصفهان فرزند مهدى بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 50 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1877- اصلى واقع در بخش 4 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: 96/8/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/29 م الف: 25334 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان  /8/352
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان قرض الحسنه ولى عصر(عج) باوکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه 
به طرفیت خوانده سعادت کاظمى به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 614/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/18 ساعت 3/45 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6523 شعبه هشتم شوراى 

حل اختالف نجف آباد /8/354 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان قرض الحسنه ولى عصر(عج) باوکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه 
به طرفیت خوانده محسن نیرى به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 613/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/18 ساعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6524  شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 8/355 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان صندوق قرض الحسنه ولى عصر(عج) باوکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت على قائدى جمالویى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ثبت به شماره 1117/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/22 ساعت 8/30 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. م الف: 6525  شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/8/356 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730200317 شماره پرونده: 9509983730201259 شماره بایگانى شعبه: 951268 
خواهان: بیمارستان شهیدمحمدمنتظرى با نمایندگى آقاى اکبر دیبا فرزند على به نشانى نجف آباد-مطهرى 
خوانده: اکبرحشمت به نشانى یزدانشهر. خواسته ها: 1.مطالبه خسارات دادرسى 2.مطالبه وجه چک 3.مطالبه 

خسارت تاخیرتادیه. راى دادگاه درخصوص دادخواست بیمارستان شهیدمحمدمنتظرى با نمایندگى آقاى اکبر 
دیبا بطرفیت اکبر حشمت بخواسته مطالبه مبلغ ســیزده میلیون ریال وجه چک شماره 94/06/02-538151 
عهده بانک ملى و بانضمام کلیه خسارات دادرسى (ازجمله هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیردرتادیه)؛ بدین 
توضیح که نماینده خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه 
با گواهى عدم پرداخت شده اســت. خوانده با وصف ابالغ قانونى درجلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به 
خواسته دفاعى معمول نداشــته و دلیل هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به 
ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانــون تجارت، راى بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ســیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مســتندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون

 صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک مذکور تا زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى 
احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید.و به اســتناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاده تسبیب و مواد 
515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى خوانده را به پرداخت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. الف: 6550 محمدحسن قلى زاده- رئیس شعبه دوم 

دادگاه حقوقى نجف آباد /8/357 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730200318 شماره پرونده: 9509983730201257 شماره بایگانى شعبه: 951266 
خواهان: بیمارستان شهیدمحمدمنتظرى با نمایندگى آقاى اکبر دیبا فرزند على به نشانى نجف آباد-مطهرى 
خوانده: محمدظفریان ریگکى فرزند قلى به نشانى یزدانشهر. خواسته ها: 1.مطالبه خسارات دادرسى 2.مطالبه وجه 
چک 3.مطالبه خسارت تاخیرتادیه. راى دادگاه درخصوص دادخواست بیمارستان شهیدمحمدمنتظرى با نمایندگى 
آقاى اکبر دیبا بطرفیت محمدمظفریان ریگکى فرزند قلى بخواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک شماره 
824409-95/03/30 عهده بانک ملى و بانضمام کلیه خسارات دادرسى (ازجمله هزینه هاى دادرسى و خسارات 
تاخیردرتادیه)؛ بدین توضیح که نماینده خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته است چک موصوف به لحاظ 
عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده اســت. خوانده با وصف ابالغ قانونى درجلسه دادرسى حضور 
پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته و دلیل هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص 
داده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک مذکور تا زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى 
احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید.و به اســتناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاده تسبیب و مواد 
515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى خوانده را به پرداخت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. الف: 6551  محمدحسن قلى زاده - رئیس شعبه 

دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/ 8/358 
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609973730200845 شــماره پرونده: 9509983730201258 شــماره بایگانى شعبه: 
951267 خواهان: بیمارســتان شــهیدمحمدمنتظرى با نمایندگى آقاى اکبر دیبا فرزند على به نشانى نجف 
آباد-مطهرى خوانده: محمدرضانجفى فرزند عبدالرضا به نشانى مجهول المکان. خواسته ها: 1.مطالبه خسارات 
دادرســى 2.مطالبه وجه چک 3.مطالبه خســارت تاخیرتادیه. راى دادگاه درخصوص دادخواست بیمارستان 
شهیدمحمدمنتظرى با نمایندگى آقاى اکبر دیبا بطرفیت محمدرضانجفى فرزند عبدالرضا بخواسته مطالبه مبلغ 
چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار و هفتصد و هشتاد و سه ریال وجه چک شماره 94/06/30-671607 
عهده بانک ملى و بانضمام کلیه خسارات دادرسى (ازجمله هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیردرتادیه)؛ بدین 
توضیح که نماینده خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه 
با گواهى عدم پرداخت شده است. خوانده با وصف ابالغ قانونى (نشرآگهى) درجلسه دادرسى حضور پیدانکرده 
و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته و دلیل هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا 
به ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هشــتاد و شش هزار و هفتصد و هشتاد و سه ریال بابت اصل 
خواسته و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب 
سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیرتادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ 
چک مذکور تا زمان وصول آنکه محاســبه آن با اجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید.و به 
استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت 
هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.م 

الف: 6552  محمدحسن قلى زاده- رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقى نجف آباد /8/359 

احضار
9610103655700442  شــماره پرونــده :   شــماره ابــالغ نامــه :
9509983655700704 شماره بایگانى شعبه: 950842 نظر به اینکه درپرونده 
کالسه 950842 ب 2 ف متهم حسین ســلطانى به اتهام افترا  موضوع شکایت  
آقاي غالمرضا خلیل تاش فرزند صفر مجهول المکان میباشد لذا در اجراي ماده 
174قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیر 
االنتشار درج وآگهی وبدینوســیله به نامبردگان ابالغ می گردد ظرف یک ماه از 
تاریخ آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى 
وانقالب فالورجان حاضر واز خود دفاع نماینــد ودر صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب 
ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف 714 بازپرس شعبه دوم بازپرسى  

دادسراي عمومی وانقالب فالورجان/  8/348 

خبر

فروشگاه هاى بانوان، زیر 
ذره بین بازرسان اتاق اصناف 
رئیس اتاق اصناف شهرضا گفت: بازرسان اتاق اصناف 
و خواهران بسیج اصناف، هر ماه دو نوبت از مغازه هایى 
که بانوان در آن مشغول به کار هستند، بازدید و نظارت 
مى کنند. محمدحسین ناظم اظهارداشـت: 750 واحد 
پوشاك و لوازم آرایشى را بانوان بسـیج اصناف و 500 
واحد صنفـى دیگـر را بازرسـان اتاق اصناف بازرسـى 

مى کنند و تذکر لسانى مى دهند.
وى گفت: در بازرسـى هایى کـه انجام شـد 120 واحد 
بدون پروانه کسب بودند که اخطار الزم براى اخذ پروانه 
به آنها داده شده است. وى با بیان اینکه بازرسى و نظارت 
در حال اجرا است، تأکید کرد: در بازرسى هاى انجام شده 
تذکر لسانى نسبت به پوشش بانوان و مانکن هایى که در 

ویترین مغازه ها قرار داشت، داده شد.

دستگیرى اعضاى باند قاچاق 
مسلحانه مواد مخدر در شهرضا

دادستان عمومى و انقالب شهرضا از دستگیرى اعضاى 
یک باند قاچاق مسلحانه مواد مخدر در این شهرستان 
خبر داد. محمد محســنى اژیه اظهارداشت: با تالش 
نیروهاى امنیتى شهرستان، یک باند قاچاق مسلحانه 
مواد مخدر شناسایى و منهدم شد. وى ادامه داد: در این 
عملیات، 50 کیلوگرم انواع مــواد مخدر و چند قبضه 

سالح از مجرمان کشف و چهار نفر نیز دستگیر شدند.

معــاون هماهنگ کننــده فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان، برنامه هاى استقبال تشییع دو شهید تازه تفحص 

شده نیروى انتظامى در استان اصفهان را تشریح کرد.
ســرهنگ محســن عقیلى گفت: اخیراً تعداد 54 شهید 
مفقود االثر ژاندارمرى که در سال 67 همزمان با پذیرش 
قطعنامــه 598 در حمله ناجوانمردانــه رژیم بعثى عراق 
به شهادت رسیده و بصورت دســته جمعى مدفون شده 
بودند، مورد شناسایى و تفحص قرار گرفتند که تعداد دو 
نفر از این شــهدا، به نام هاى شهید «محسن ملکیان» و 
شهید «سعید شکریان» متعلق به نیروى انتظامى استان 

اصفهان هستند.

وى افزود: براین اســاس، مراسم اســتقبال از پیکر این 
شــهدا روز شــنبه(امروز) ســاعت 8 صبح در فرودگاه 
شهید بهشــتى اصفهان برگزار مى شود و ساعت 9صبح 
روز یکشــنبه(فردا) نیز مراســم وداع کارکنان پلیس با 
پیکر هاى مطهر آنان در مصالى ســتاد انتظامى استان 

برگزار مى شود.
وى خاطر نشان کرد: مراسم تشــییع پیکر شهداى تازه 
تفحص شده نیروى انتظامى اصفهان به همراه دو پیکر دو 
شهید مدافع حرم از ساعت 9 صبح روز دوشنبه از خیابان 
فیض به سمت گلستان شهدا برگزار و در کنار همرزمان 

شهیدشان به خاك سپرده خواهند شد.

معاون کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهــان گفت: هــزار و600میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغالزا، امســال در قالب طرح توسعه 
کسب و کار اشتغال پایدار( تکاپو) براى بخش خصوصى 
اختصاص یافته است. کمال الدین میرهادى افزود: این 
تسهیالت براى ایجاد، توسعه و ســرمایه در گردش به 
شــرکت ها و بنگاه هاى اقتصــادى بخش خصوصى 

پرداخت مى شود.
وى با بیان اینکه در این طرح 13 رسته  فعالیت با قابلیت 
سرمایه گذارى در روســتاها و شهرهاى استان اصفهان 
شناسایى شده است، افزود: این تسهیالت در رسته هاى 

تولید محصوالت گلخانــه اى و گیاهان دارویى، صنایع 
غذایى، تبدیلى و تکمیلى کشاورزى، خدمات گردشگرى، 
صنایع دستى، خدمات حمل و نقل بین شهرى، فناورى 
اطالعات، دوخت و تولید پوشاك، قطعه سازى و مجموعه 
سازى، فرش دستباف، زیورآالت، صنایع معدنى، صنایع 
پایین دستى پتروشیمى و همچنین صنایع مرتبط با تولید 

برق از انرژى هاى خورشیدى پرداخت مى شود.
میرهادى به پرداخت تسهیالت طرح تکاپو با نرخ 12 تا 
16 درصد اشاره و اضافه کرد: در این طرح، شش درصد 
دیگر از سود تسهیالت از محل اعتبارات یارانه ها پرداخت 

مى شود.

امروز؛ مراسم استقبال از
2 شهید تازه تفحص شده 

پرداخت 1600 میلیارد 
تسهیالت اشتغالزا در استان

معاون فروش و بازاریابى شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: اگر واحدهاى نوردى و فوالدســازان بزرگ که 
تولیدکننده هستند، همکارى بیشترى با یکدیگر داشته 
باشند و همچنین مشــکالت مالى شرکت هاى نوردى 
نیز برطرف شــود، مى توان کمک شــایانى به افزایش 

اشتغال  داشت.
محمود اکبرى درباره آخرین وضعیت فروش شــرکت 
فوالد مبارکه، اظهار داشــت: عملکرد فروش ششماهه 
شرکت فوالد درحدود سه میلیون و 230 هزار تن است 
که از این میزان، 430 هزار تن به بازارهاى صادراتى و 
دو میلیون و 800 هزار تن محصول به بازارهاى داخلى 

عرضه شد. 
وى افــزود: مى تــوان گفــت 65 درصــد صــادرات 
در ســال جارى کاهــش یافته و عرضــه در بازارهاى 
داخلى به دلیل نیاز در کشــور با افزایش همراه شــده

 است.
وى با اشاره به دلیل کاهش صادرات بیان داشت: تقاضا 
در بازار داخلى نسبت به سال هاى گذشته از فوالدمبارکه 
افزایش پیدا کرده بود ومزیت  قیمت ما نسبت به دیگر 

قیمت هاى وارداتى بهتر بود. 
وى ادامه داد:از ســوى دیگر، کیفیــت محصوالت نیز 

نسبت به گذشته افزایش یافته است. 
اکبرى معتقد اســت: این موضوع نقطه امیدى اســت 
براى آنکه در انتهاى سال  جارى بتوان ادعا کرد کشور 
از واردات انواع ورق هاى فوالدى بى نیاز شده و تمامى 
تولیدکننــدگان داخلى با ظرفیت باالتــرى تولید خود 
را ادامه دهند، زیرا به غیر از شــرکت فوالد مبارکه که 
100 درصد ظرفیت آن فعال اســت، بقیه شرکت هاى 
تولیدکننده ورق تنها با ظرفیــت 30 تا 35 درصد فعال 
هستند و این زنگ خطرى است براى سرمایه گذارانى 

که در این بازار سرمایه گذارى کرده اند.
■■■ 

وى در پاســخ به این ســئوال که آیا هم اکنون فشارى 
از سوى ســندیکاى لوله و پروفیل بر فوالدمبارکه وارد 
است، اظهار داشت: فشــارها به صورت گفتارى مطرح 
است اما از نظر عملیاتى، فشارى وجود ندارد؛ ما در شش 
ماهه اول امســال 280 هزار تن پیش فاکتورعالوه بر 
630 هزار تن کاالیى که در اختیار اعضاى سندیکا قرار 
گرفت، به آنها ارائه شد که گشــایش نکردند. بى تردید 

اگر نیازى به ورق هاى ما داشتند باید این پیش فاکتورها 
گشایش پیدا مى کرد.

اکبرى بیان داشــت: این در حالى اســت که شــرایط 
فروش مبارکه شــرایط ایده آلى است، زیرا سه ماه پس 
از تحویل پول را از خریــداران دریافت مى کنیم و وقتى 
به پیش فاکتور ما پاســخ نداده اند، یعنى نیاز آنها در بازار 

تقریبا اشباع شده است.
■■■ 

معاون فروش و بازاریابى شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

در بخــش دیگرى از ســخنانش افــزود: ورق گرم در 
آینده مى تواند فروش بیشــترى در بازار داشــته باشد، 
زیرا حجــم بازار ایــن محصول از ســایر محصوالت 
باالتــر اســت و در نتیجه فــروش بیشــترى خواهد 

داشت. 
وى ادامــه داد:شــاید در آینــده بــه دلیــل تغییــر 
اســتراتژى خودروســازان شــرایط فروش ورق هاى 
ســرد بدتر باشــد و به ســمت ورق هــاى گالوانیزه 

بروند.

کاهش 65 درصدى 
صادرات فوالد مبارکه
پیش بینى مى شود ورق گرم فوالدمبارکه در آینده 
فروش بیشترى داشته و شرایط ورق هاى سرد بدتر

شود و به سمت تولید ورق هاى گالوانیزه برود



اقتصاداقتصاد 07073078 سال چهاردهمشنبه  13 آبان ماه   1396

1/7میلیون ُتن شکر
 تولید مى شود

 مجرى طرح چغندر قند و شکر وزارت جهاد کشاورزى 
پیش بینى کرد: یک میلیون و 700 هزار تن شکر امسال 

تولید شود.
علیرضا یزدانى گفت: امســال تولید شکر در مقایسه با 

پارسال 100 هزار تن افزایش مى یابد.
وى با بیان اینکه کشت پاییزه چغندر قند از سیاست هاى 
مهم وزارت جهاد کشاورزى در استفاده از آب سبز و یا آب 
باران است، اظهار داشت: پاییز امسال نزدیک به 17 هزار 

هکتار به کشت چغندر اختصاص خواهد یافت.
یزدانى با تاکید بر اینکه توسعه کشت بهاره چغندر قند به 
علت کمبود منابع آب، در دستور کار قرار ندارد، پیش بینى 
کرد که امسال از مجموع کشــت پاییزه و بهاره بیش از 
هفت میلیون تن چغندرقند تولید شود که رکورد جدیدى 

خواهد بود.
وى میزان تولید چغندرقند در ســال گذشــته را شش 

میلیون تن بیان کرد.
یزدانى خاطرنشان کرد: امســال در 12 استان کشور، 
کشت پاییزه چغندرقند انجام مى شود و بیشترین سهم 

کشت مربوط به استان خوزستان است.
وى با بیان اینکه تاکنــون در 17 هزار هکتار با کارخانه 
هاى قند قرار داد بسته شده است، گفت: کشت پاییزه در 

14 هزار هکتار اراضى انجام شده است.

برداشت برگ سبز چاى 
به پایان رسید

رئیس سازمان چاى از پایان برداشت برگ سبز چاى 
در کشور خبر داد و گفت: تاکنون 65 درصد مطالبات 

چایکاران پرداخت شده است.
محمدولى روزبهان با بیان اینکه امسال دوره برداشت 
برگ سبز چاى حدود پنج روز تمدید شد، اظهارداشت: 
امسال شرایط اقلیمى مناســب بود،  برگ خوبى در 
برخى باغات داشــتیم و براى اینکه کشاورزان همه 
برگ تولیدى را بتوانند برداشــت کننــد، طول دوره 

برداشت تمدید شد.
وى اضافه کرد: به رغم خشــکى شدیدى که امسال 
با آن مواجه بودیم، 108 هزارتن برگ ســبز چاى به 

ارزش 203 میلیارد تومان  در کشور تولید شد.

چین در ایران شهرك مى سازد
معاون وزیر راه و شهرســازى با بیــان اینکه طرح 
مســکن مهر، جذب ســرمایه گذارى در شهرهاى 
جدید را متوقف کرد، از شهرك ســازى چینى ها در 

ایران خبر داد.
  حبیب ا... طاهرخانــى از مذاکره بــا چینى ها براى 
شهرك سازى در شــهرهاى جدید خبر داد و افزود:  
در حوزه ســرمایه گذارى خارجى یک ســرى موانع 
وجود دارد؛  سرمایه گذاران خارجى مى گویند بازگشت 
سرمایه با یورو باشد که با توجه به نوسانات نرخ ارز، 

پذیرش این ریسک بسیار سخت است. 

سقوط 4پله اى ایران در 
رده بندى جهانى کسب وکار 

بانک جهانــى در جدیدتریــن گزارش خــود از نزول 
چهارپله اى ایران در رده بندى جهانى فضاى کسب وکار 
خبر داد و اعالم کرد ایران میان 190 کشور در رتبه 124 

از این نظر قرار گرفته است.
بانــک جهانــى در تازه ترین گزارش خود موســوم به 
«گزارش فضاى کســب وکار 2018» به مقایسه 190 
کشور جهان از نظر ســهولت فعالیت هاى اقتصادى و 

وضعیت فضاى کسب وکار آنها پرداخته است.
بر اســاس ارزیابى این نهاد بین المللى که بر پایه آمار 
مربوط به یک ســاله منتهى به ژوئن 2017 (خرداد 96) 
تهیه شده است فضاى کســب وکار در ایران  بدتر شده 

است.

معامالت ارزى بانک ها 
وارد«رویترز داخلى»  شد

با سامانه اى که بانک مرکزى راه اندازى کرده است، از 
این پس معامالت ارزى بانک ها در سامانه معامالت 

الکترونیک (ETS) یا رویترز داخلى انجام مى شود.

ویترین

معاون وزیر نفت گفت: پتانسیل تولید روزانه شش میلیون 
بشــکه نفت خام از میادین نفتى سطح کشــور و تولید 
ساالنه 400 میلیارد مترمکعب از ذخایر گازى کشور در 

ایران وجود دارد.
حبیب ا... بى طرف ادامه داد: بر اســاس آخرین گزارش 
دفتر برنامه ریزى شرکت نفت ایران، 18 درصد ذخایر گاز 
جهان و 10 درصد ذخایر نفت جهان معادل 157/8میلیارد 
بشکه در ایران وجود دارد که این ارقام تنها ذخایر قابل 
استحصال ما هستند. وى اظهارداشت:همچنین پتانسیل 
تولید روزانه شش میلیون بشکه نفت خام از میادین نفتى 
سطح کشور و تولید ســاالنه 400 میلیارد مترمکعب از 

ذخایر گازى کشور در ایران وجود دارد.

معاون امور مهندســى پژوهش و فناورى وزارت نفت با 
بیان اینکه ایران بزرگتریــن دارنده ذخایر طبیعى نفت و 
گاز جهان است، گفت: در افق 1400 وزارت نفت، تولید 
روزانه 4/5 میلیون بشکه نفت، تولید روزانه 950 بشکه 
میعانات گازى، تولید روزانه هزار و 100 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعى پیش بینى شده است که سرمایه گذارى مورد 
نیاز براى تحقق این ارقــام، 134 میلیارد دالر در بخش 

باالدستى و 67 میلیارد دالر در پایین دستى است.
بى طرف ادامه داد: وزارت نفت براى دســتیابى به این 
ارقام تولیدى، برنامه هاى اساسى را براى چهار سال آینده 
پیش بینى کرده است که در برنامه هاى پنج ساله وزارت 

نفت، منظور شده اند. 

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى از 
هدف گذارى دو میلیارد دالرى صادراتى براى واحدهاى 
صنعتى کوچک در ســال جارى خبــر داد و اعالم کرد: 
تاکنون معادل یک میلیــارد و 90 میلیون دالر صادرات 

توسط این واحدها صورت گرفته است.
غالمرضا سلیمانى با اشــاره به این که طبق برنامه هاى 
تعیین شــده در اقتصــاد مقاومتى پنج هــدف و برنامه 
براى ســازمان صنایع کوچک و شــهرك هاى صنعتى 
تعیین شده است، اظهار داشت: هدف گذارى دو میلیارد 
دالرى براى صادرات صنایع کوچک، تامین زیرساخت 
شهرك ها، مقوله تصفیه خانه  و پساب، توسعه خوشه ها و 
عارضه یابى و فعال سازى واحدها از جمله پنج برنامه اى 

است که توسط ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى براى این 
سازمان تعیین شده است.معاون صنایع کوچک سازمان 
صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى با اعالم این که تا 
تاریخ 24 مهرماه سال جارى حدود 1000 واحد صنعتى 
کوچک معادل یک میلیــارد و 90 میلیون دالر صادرات 
داشته اند، گفت: باید تا پایان سال درحدود 900 میلیون 
دالر دیگر صادرات توســط واحدهاى صنعتى کوچک 

مدنظر قرار گیرد.
سلیمانى با گالیه نســبت به وضعیت واحدهاى صنعتى 
کوچــک، تصریح کرد: متاســفانه هیچ گونه مشــوق 
صادراتى براى واحدهاى صنعتى کوچک در نظر نگرفته 

شده است.

صادرات2میلیارد دالرى 
واحدهاى صنعتى کوچک

امکان تولید روزانه
6 میلیون بشکه نفت در ایران

رئیــس اتحادیه تزئینــات داخل ســاختمان گفت: در 
حــال حاضر یک رول کاغــذ دیوارى بســته به جنس 
و کیفیــت، قیمتــى بیــن 25 تــا 300 هــزار تومان

دارد.
بهروز چودارى میالنى گفت:  در سال هاى گذشته رکود 
بازار مسکن تاثیر به سزایى بر کار صنف ما داشته و شاید 
بتوان گفت که حتى 40 درصد از کار را کاهش داده است.

وى همچنیــن اظهــار داشــت: اکنــون بــا توجه به 
رکود حاکم بر بــازار، افزایــش قیمت چندانــى را در 
فعالیت هاى این صنف شاهد نبوده ایم و تولیدکنندگان 
و واردکننــدگان مــا مدتــى اســت قیمــت ثابــت

 دارند. 
رئیس اتحادیه تزئینات داخل ســاختمان با بیان اینکه 
این صنــف بخش هــاى مختلفــى ماننــد پرده هاى 

پارچه اى دوخــت و نصب، پرده هــاى افقى و عمودى، 
کاغذ دیوارى، لمینت، کفپوش، گچ برى پیش ســاخته، 
شــومینه و آینه کارى را در برمى گیــرد، گفت: طبیعى 
اســت که انجام این بخش ها ســلیقه اى باشــد و بر 
اســاس انتخاب و ســلیقه هر فرد قیمت خاص خود را

 دارد.
چودارى ادامه داد: در بحث کاغذ دیوارى اکنون قیمت ها 
از رولى 25 تا 30 هزار تومان شــروع مى شود و تا 200 
تا300 هزار تومان باال مى رود. وى ادامه داد: در این میان 
درحدود 60 درصد بازار از طریق کاالهاى چینى تامین 

مى شود.
وى بیان داشــت: اکنون تولیــدات داخلى مــا در این 
بخش نسبت به سال هاى گذشــته تا حدى بهبود پیدا 
کرده و حتى برخــى از نمونه هاى آنها قابل شستشــو 

نیز هســتند و  برهمین اســاس، ســهم درحــدود 20 
درصد از بــازار به کاالهــاى داخلى اختصــاص پیدا 
مى کند که قیمت این کاالها به طــور معمول از حدود 
25 هزار تومان مى شــود و تا 30 هــزار تومان هم باال 

مى رود.
رئیس اتحادیــه تزئینات داخــل ســاختمان در ادامه 
صحبت هاى خــود به نمونه هاى کاغــذ دیوارى چینى 
اشاره کرد و افزود: این کاغذها نیز از قیمتى درحدود 45 
هزار تومان شروع مى شــود و تا حدود 200 هزار تومان 

پیش مى روند. 
چــودارى همچنین عنــوان کرد: کاغذهــاى دیوارى 
اروپایى نیز که درحدود 20 درصد ســهم بازار را تشکیل 
مى دهند، قیمتى درحدود 100 تا 250 و300 هزار تومان

 دارند.

رئیس مرکز ملى فرش از افزایــش 13 درصدى صادرات 
فرش دستباف در سال جارى خبر داد.

حاضــر  حــال  در  اظهارداشــت:  کارگــر  حمیــد 
رونــد کاهشــى صــادرات فــرش دســتباف ایرانــى 
متوقــف شــده و شــکل افزایشــى بــه خــود گرفته 

است.
وى با اشــاره به ادله افزایش صادرات، گفت: بر اساس آمار 
گمرك ایران، از 290 میلیون دالر صادرات فرش در سال 
1394 به 359 میلیون دالر در ســال گذشــته رسید و در 
شش ماهه ابتداى سال جارى نیز نســبت به سال گذشته 
13 درصد افزایش صادرات فرش دســتباف به ثبت رسیده

 است.
رئیس مرکز ملى فرش ایران همچنین با اشاره به بازارهاى 
جدیدى که در حوزه فرش به وجود آمده اســت، گفت: در 
حال حاضر فرش دستباف ایرانى دو دسته بازار جهانى دارد 
که شامل بازارهاى ســنتى و بازارهاى جدید مى شود که 
از جمله بازارهاى ســنتى مى توان به کشورهایى همچون 
ایتالیا، فرانسه، سوئیس، آلمان، ژاپن، امارات، کویت، قطر 

و آمریکا اشاره کرد.
کارگر افزود: کشورهایى که بازار سنتى فرش هاى ایرانى 

هستند از آنجاکه خودشــان مصرف کننده فرش دستباف 
در سبک زندگى خود هستند یا برخى از آنها مرکز صادرات 
مجدد فــرش ایرانى به شــمار مى روند، باعث شــده این 
کشــورها عمده بازار صادراتى فرش ایرانى را نیز تشکیل 

دهند.
وى در ادامــه با بیــان اینکــه بازارهاى جدیــدى نیز به 

خریداران فرش ایرانى اضافه شــده اســت، اظهارداشت : 
بر اســاس بازاریابى هاى که انجام شده کشــورهایى به 
بازار فــرش ایرانــى اضافه شــدند کــه از جملــه آنها 
مى توان به برزیل، شــیلى، آفریقاى جنوبى، روسیه و چین 
اشاره کرد که عمال بخشــى از فرش دســتباف ایرانى را

 مى خرند.

رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشــور پیش بینى 
کرد تا پایان امسال، تولید شیرخام در کشور از 10 
میلیون تن عبور کند و تولید 835 هزار تن گوشت 

قرمز نیز محقق شود.
محمد رضا صالحــى گفت: با تولیــد 835 هزار 
تن گوشــت قرمــز، 90 درصــد خــود اتکایى 
بــه تولیــد ایــن محصــول را حفــظ خواهیم 

کرد.
وى افزایش تولید گوشــت قرمز از دام سبک را 
از برنامه هاى معاونت امــور تولیدات دامى بیان 
و پیش بینى کرد: در برنامه ششم توسعه، ضمن 
تولید ساالنه یک میلیون تن گوشت قرمز، سهم 
دام ســبک در تامین این محصول به بیش از 80 

درصد برسد.
مالصالحى با بیان اینکه در حال حاضر سهم دام 
سبک گوسفند و بز در تامین گوشت قرمز کمتر از 
50 درصد اســت و بخش عمده از طریق گوشت 
گاو تامین مى شود، گفت: تالش مى کنیم افزایش 
تولید گوشــت قرمز با اصالح نژاد دام و مدیریت 

صورت گیرد.
قائم مقام معاون امــور تولیــدات دامى وزارت 
جهاد کشــاورزى ادامــه  داد: یکــى از برنامه 
هــاى مــا، ورود گاوهــاى دو منظــوره براى 
افزایش کمى و کیفى تولید شــیر و گوشت گاو

 است.
وى با بیان اینکه به علت محدودیت هاى اقلیمى 
و دالیل فنى نمى توانیم نژادهاى گوشــتى دام 
سنگین را پرورش دهیم، گفت: تولید شیر براى ما 
در اولویت است و تولید گوشت در اولویت دوم قرار

 دارد.
مالصالحى در مورد تولید شــیر خــام در برنامه 
ششم توسعه اذعان داشــت: در این برنامه، تولید 
11/5میلیون تن و در چشم انداز اقتصاد مقاومتى 
15/5 میلیون تن تولید شیر خام هدفگذارى شده

 است.

خبر هاى خوبى از بهبود وضعیت بازار مســکن به گوش 
مى رسد، این در حالى اســت که قیمت ها روند صعودى 

را در پیش گرفته اند.
این روز ها اوضــاع احوال بازار مســکن تکان هاى را از 
رونق نشان مى دهد و این بار به نظر مى رسد که وعده و 
وعید هاى مسئوالن محقق شده و رگه هاى از رونق در 

این بازار دیده مى شود.
 طبق گزارش هایى از بانک مرکــزى، میزان معامالت 
نســبت به ماه هاى گذشته، رشــد معامالتى به همراه 
داشته بطورى که بســیارى از کارشناسان زمزمه هاى 
رونق مسکن را به گوش مى رســانند و با توجه به موعد 
پرداخت هاى تســهیالت مســکن، بازار واحد هاى با 

متراژ هاى کوچک، پر بار شده است.
چندى پیش، بانک مرکزى نیز آمار هاى مختلفى از بهبود 
وضعیت معامالت مســکن را ارائه داده که نوید بخش 

خبر هاى خوبى براى بازار مسکن است.
بانک مرکــزى همچنین اعــالم کرد کــه در مهرماه 
امســال بررســى توزیع تعــداد واحد هاى مســکونى 
معامله شده به تفکیک عمر بنا، نشان مى دهد واحد هاى 
تا پنج سال ســاخت با 46/2 درصد بیشــترین سهم از 
واحد هاى مســکونى معامله شــده را به خود اختصاص 
داده است.این سهم در مقایســه با مهرماه سال گذشته، 
5/3 واحد درصد، کاهش یافته و درمقابل سهم واحد هاى 
با قدمت شش تا 10 سال و بیش از 15 سال، افزوده شده 

است.

ثبت 97 هزار معامله مسکن در کشور
براســاس این گزارش، مصطفى قلى خســروى، یک 
کارشناس بازار مسکن با اشاره به نبود رکود در معامالت 
مسکن گفت: طبق اعالم آمار ها، خبر هاى خوبى از رونق 

بازار مسکن به گوش مى رسد.
وى با بیان اینکه 97 هزار معامله مســکن در کشــور 

طى ماه گذشته به ثبت رسیده اســت، افزود: از 97 هزار 
معامله،در حدود 40 هــزار از آن  براى اســتان تهران

 است.
به گفته خســروى، 15 هزار معامله بــراى بخش هاى
 اجــاره و 25 هزار معامله نیــز براى مبایعــه نامه بوده

 است.

براساس این گزارش، دولت برنامه هایى از جمله افزایش 
مدت زمان پرداخت تسهیالت مســکن و کاهش نرخ 
ســود تســهیالت  صندوق پس انداز یکم و نوســازى 
بافت هاى فرســوده را در دســتور کار خود قرار داده که 
این امــر مى تواند آثار مثبتى را بر بازار مســکن بر جاى 

بگذارد.

در هر حال، بازار مســکن چشــم انتظار یــک تلنگر 
براى بهبود اســت و دولت باید هرچه ســریعتر دست 
به کار شــود، از ســویى بر خالف آمار ها، بســیارى از 
مشــاوران امالك معتقدند که بازار بســیار کساد شده 
و ایــن رکود در بخــش اجــاره و رهن دو برابر شــده

 است.

جزئیات قیمت انواع کاغذ دیوارى در بازار 

افزایش 13 درصدى صادرات فرش دستباف

رونق بازار مسکن با گرانى همراه شد

بازار مسکن ،چشم انتظار یک تلنگر
بر خالف آمار ها، مشاوران امالك معتقدند که بازار بسیار کساد است و این رکود در بخش اجاره و رهن2 برابر است

ورود
 گاوهاى دو منظوره 
براى افزایش تولید 

رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه مجلس با پرداخت ســود نقدى سهام عدالت 
مخالف است، گفت: این طرح به نفع دولت و مردم نیست.

محمدرضــا پورابراهیمى گفت: مقرر شــده بود که 40 
درصد از سهام 60 بنگاه بزرگ اقتصادى کشور به مردم 
منتقل شــود و در طول یک بازه زمانى 10 ساله از محل 
سود این شرکت ها ، ارزش هر سهم یک میلیون تومانى 
مستهلک و در پایان مالکیت شان به مردم منتقل شود، 
البته در خصوص دو دهک اول یعنى افراد تحت پوشش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستى ، 50 درصد تخفیف هم 

در نظر گرفته شده بود.
وى گفت: آزاد سازى ســهام یکى از اصلى ترین دالیل 
اجراى طرح سهام عدالت بود که با تصمیمات اخیر دولت 
به نظر مى رسد هیچ برنامه خاصى براى انتقال مالکیت 
به مردم وجود ندارد.رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس 

تاکید کرد: مردم امروز تکه کاغذ بى ارزشى را به نام سهام 
عدالت در دســت دارند که نه  حق تصمیم گیرى براى 
فروش آن را دارند و نه حتى تصمیــم گیرى در مجمع 
شرکت هایى که قرار است سودش را دریافت کنند. در این 
بین دولت هم تصمیم گرفته مانده مستهلک نشده ارزش 
ســهام را از خود مردم دریافت کنــد.وى گفت: در حال 
حاضر دو دهک اول که از 50درصد تخفیف برخوردار بوده 
اند، تمام ارزش سهامشان تسویه شده، اما مشخص نیست 
که چه مقدار از سهام براى ایشان قابل پرداخت است و در 

صورت آزاد سازى مالک چه چیزى خواهند شد؟
پورابراهیمى درباره نظــر مجلس در مورد نحوه تصمیم 
گیرى در مورد سود سهام عدالت گفت: نظر مجلس این 
اســت که بجاى تصمیم گیرى در خصوص سودسهام 
عدالــت بایســتى تصمیمى در مــورد آزادســازى آن 

گرفت. 

مخالفت مجلس با پرداخت سود نقدى سهام عدالت

راه اندازى بالن اینترنتى در مرز مهران
مدیرکل فناورى ارتباطات و اطالعات استان ایالم 
گفت: بالن استراتسفر (اینترنتى) در پایانه مرزى مهران 
با هدف ارائه خدمات ارتباطى به زائران اربعین از پل 

زائر تا پایانه مرزى راه اندازى و نصب شد.
عباس بیرامى اظهارداشــت: این بالن که در شعاع 

300 مترى از فضاى جو پایانه مــرزى مهران قرار 
گرفته، اینترنت با کیفیت مناســب بــه اپراتورهاى 
تلفــن همــراه را پوشــش مــى دهــد و زائران 
مــى توانند بدون مشــکل از این امــکان بهره مند

 شوند.
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عاشق کى روش هستندعاشق کى روش هستند
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تریــن  شــاخص   *
برنامه ها: «شــب شیشــه اى»، «عبور 
شیشه اى»، «مثلث شیشه اى»، «صفر صفر» و 

«حاال خورشید»
* ویژگى هاى اجرا: عالقه مندى زیادى به هاردتاك 
دارد. در سرى برنامه هاى شیشه اى اش پاى خیلى ها را 
به تلویزیون باز و با آنها دوئل کرد. در دوران ممنوع کارى، 
«دید در شــب» را براى پخش از اینترنت ساخت و نوعى 
دیگر از هاردتاك را تجربه کرد. رضا رشیدپور با برنامه هاى 
صبحگاهى استارت زد اما خیلى زود از سایه مجرى دوم بیرون 
آمد و اعتماد مدیران براى برنامه هاى چالشى را به دست آورد. 

او بر فنون اجرا تسلط دارد و حتى اگر گاهى در گفتگوهاى داغ 
کم آورده، اجازه نداده یک چهره 100درصد شکست خورده 

لقب بگیرد.
* االن چه مــى کند: رشــیدپور حاال با کلــى تجربه، 
برنامه صبحگاهى شبکه 3 را اجرا مى کند و عالوه بر 
گفتگوهاى سبک، سراغ مصاحبه هاى داغ هم مى 
رود منتها این بار لحن او آرام است و با زبان 
نرم و لطیف مســئوالن را به چالش مى 

کشد.

تتریــن 
یشــه اى»، «عبور 
 اى»، «صفر صفر» و

دتاكى زیادى به هاردتاك  ها ادىبه
ى اش پاى خیلى ها را 
ر دورانممنوع کارى،

ترنت ساخت و نوعى 
شیدپور با برنامه هاى 
سایه مجرى دوم بیرون 
چالشى را به دست آورد. 
 گاهىدر گفتگوهاىداغ

1درصد شکست خورده 

ور حاال با کلــى تجربه، 
 اجرا مى کند و عالوه بر 
مصاحبه هاى داغ هم مى 
ن او آرام است و با زبان 
ــئوالن را به چالش مى 

* شاخص ترین برنامه ها: 90 و 2014.
* ویژگى هاى اجرا: نکته مهم این است که عادل 

فردوســى پور که به رغم ضعف ها، همچنان در اوج 
است و نشاط از اجرایش گرفته نشده. حاال 90 بدون او غیر 

قابل تصور است و به عبارتى حیات برنامه جذاب 90 به مجرى 
آن است. فردوسى پور در ســال هاى ابتدایى خیلى جلوى دوربین 

راحت نبود. به مرور اما جاى خود را باز کرد و با بزرگ شــدن استودیوى 
90 و برداشتن گوشى (ابزار مهم مجریان براى ارتباط با اتاق فرمان)، 

اعتماد به نفسش را به رخ کشید.
فردوسى پور با دوربین راحت است و با مخاطبش صادق. از تپق و اتفاق 

هاى غیرمترقبه نمى ترسد و با شوخى و خنده، اتفاقات را مدیریت مى 
کند. ضعف اصلى او در گفتگوهاست؛ در مصاف با سوژه، منسجم عمل 

مى کند اما گویى حواسش جاى دیگر است. بدتر اینکه اگر حریف قدر 
باشد، عادل شکست مى خورد.

* االن چه مى کند: در کنار اجــراى 90، تهیه کنندگى 
فوتبال 120 را بر عهده دارد که برنامه اى 

موفق است.

* شاخص ترین برنامه ها: «مردم ایران سالم»، «پارك ملت»، «هزارداستان» و« چهل چراغ».
* ویژگى هاى اجرا: از معدود مجریان با دانش است؛ او براى اثبات خود به لفاظى صرف رو نمى آورد و از داشته هایش براى 
قوام یک موضوع استفاده مى کند. جمع این دو  ویژگى به همراه اشراف به قواعد اجرا از محمدرضا شهیدى فرد یک مجرى تراز 

اول ساخته است. 
* االن چه مى کند: شهیدى فرد تابستان 90 «پارك ملت» را روى آنتن شبکه یک داشت اما برنامه به یکباره متوقف شد. 

او پس از شش سال دورى بار دیگر روى صندلى اجرا نشسته و حاال پخته تر از قبل به مصاف مهمان هایش مى رود. 
شهیدى فرد در شبکه نسیم گاهى «هزارداستان» را اجرا مى کند و در شبکه 3 «چهل چراغ» را.

* شاخص ترین برنامه: «طعم آفتاب».
* ویژگى هاى اجرا: یحیوى در دوره اى خودش را اثبات کرد که مدل گفتگوهاى داغ در تلویزیون مرسوم 
نبود. اگر خاطرتان باشد برنامه «طعم آفتاب» در سال 77، سبک تازه اى از تاك شو را در تلویزیون 
بنا نهاد که بعداً مجریان دیگر از آن الگو گرفتند. گفتگوهاى صریح یحیوى با على الریجانى 
رئیس وقت صدا و سیما، عطاءا... مهاجرانى وزیر وقت فرهنگ و ارشاد و حجت االسالم 
قرائتى از مصاحبه هاى ماندگار تلویزیون هستند. با این حال از ظرفیت یحیوى به خوبى 

استفاده نشد. او جلوى دوربین راحت بود، بازى نمى کرد و صریح حرفش را مى زد.
* االن چه مى کند: جواد یحیوى از «طعم آفتاب» دچار مشکل شد و بعد از آن هیچ 
برنامه جدى به او نرسید تا اینکه در نهایت سال 87 ممنوع کار شد. او سال ها از اجرا دور 
بود و با برنامه اینترنتى «آرت تاکس» به این حوزه بازگشت اما موفق عمل نکرد. تمرکز 

یحیوى بر بازى در فیلم و تئاتر است.

8 مجرى شاخص تلویزیون در سال هایى که آنتن در اختیارشان بوده است
 چه کرده اند؟ براى این منظور از مهمترین برنامه هاى آنها نام برده ایم و گفته ایم 

بارزترین ویژگى هاى شان در اجرا چیست. به این جمع مى شد مرتضى حیدرى، على 
درستکار، سیاوش صفاریان پور، منصور ضابطیان و ژیال صادقى را هم

 اضافه کرد. 

نقاط ضعف و قوت مجریان شاخص را بشناسید

8 سلطان اجرا 
در تلویزیون

محمدرضا شهیدى فرد

محمد صالح عال

 جواد یحیوى

فرزاد حسنى

* شاخص ترین برنامه ها: «نقد خنده»، «دو قدم مانده به صبح» و «چشم 
شب روشن».

* ویژگــى هــاى اجــرا: ویژگــى منحصر بــه فرد صالــح عــال، نزاکت 
و ادب او اســت. نزاکــت و ادبــى کــه تــوى ذوق نمــى زنــد. ایــن ادب و 

دســت به ســینه بودن را صالح عال همیشــه داشــته و هرگز پایى روى پا نمى اندازد، 
دســت هایش را طورى روى هم قــرار مى دهد که مفهــوم ادبى که در کالمــش نثار مخاطب 

مى کند، در فیزیکش هم دیده شــود. صالح عال شــاعر، ترانه ســرا و نویســنده اســت. زیاد کتاب 
مى خواند و فیلم مى بیند و به موقع از اندوخته هایش در اجرا بهره مــى گیرد. او در اجراهاى رادیویى 
موفق تر عمل کرده، چه موقعى که یک گوینده صرف است و از هر درى سخن مى گوید و چه زمانى که 

در مقام مصاحبه گر قرار دارد. خوب سوژه را مى پروراند و با کالم خود، شاعرانه سوال هاى متفاوتى 
مى پرسد.

* االن چه مى کند: اجراى برنامه «چشم شب روشــن» را بر عهده دارد اما با مهمان ها وارد گفتگو 
نمى شود.

* شاخص ترین برنامه ها: «نیم رخ»، «کوله پشتى»، «جزر و مد»، «تحویل 
بهار»، «نو در دو» و «اکسیر».

* ویژگى هاى اجرا: تسلط کامل بر واژه ها؛ کمتر کسى را سراغ داریم که مثل فرزاد 
حسنى، کلمات در اختیارش باشد و بداند کى و کجا آنها را به کار ببرد. این 

ویژگى، نفوذ کالم حسنى را باعث شــده که وقتى با مطایبه در آمیخته 
مى شــود، مجرى را بیش از پیش صاحب قدرت مى کند. اجراى حسنى 

بیش از دیگران واکنش برانگیز بوده؛ چه بسا دلیل اصلى آن صراحت لهجه و
 جواب هاى فورى او در مصاف با مهمان ها باشد که از سوى بعضى تعبیر 

به عدم مراعات ادب مى شود. 
* االن چه مى کند: مدتى اســت برنامــه اى در تلویزیون اجرا 

نکرده. فعًال تمرکز فرزاد حسنى بر اجراى رادیویى است.
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ودیوى دنا بزر ب ردو ز ب ودرا ى ج ام مرور ب بود را
90 و برداشتن گوشى (ابزار مهم مجریانبراى ارتباط با اتاقفرمان)،

اعتماد به نفسش را به رخ کشید.
فردوسىپوربا دوربین راحت است و بامخاطبش صادق. ازتپقو اتفاق

نمىترسد و با شوخى و خنده، اتفاقات را مدیریت مى هاى غیرمترقبه
کند. ضعف اصلى او در گفتگوهاست؛ در مصاف با سوژه، منسجم عمل 
مى کند اما گویى حواسش جاى دیگر است. بدتر اینکه اگر حریف قدر

خ ت لشک ا اش

.«
رد و از داشته هایش براى 
دى فرد یک مجرى تراز 

مه به یکباره متوقف شد. 
مهمان هایش مى رود. 

راغ» را.

وهاى داغ در تلویزیون مرسوم 
ه اى از تاك شو را در تلویزیون 

د یحیوى

 و 
دازد، 

 مخاطب
ت. زیاد کتاب 
هاى رادیویى 
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لهاىمتفاوتى

ومهمان ها وارد گفتگو  ر و ن وه و ن ه

ور
پ

ین
میخته 

ى حسنى 
راحت لهجه و
 بعضى تعبیر 

را 

باشد، عادل شکست مى خورد.
تهیه کنندگى  * االن چه مى کند: در کنار اجــراى 90،

فوتبال 120 را بر عهده دارد که برنامه اى 
موفق است.

احسان علیخانى
* شــاخص ترین برنامه ها: برنامه «ماه عسل»، «سه 

ستاره» و «ویژه برنامه هاى سال تحویل».
* ویژگى هاى اجرا: علیخانى مختصات یک مجرى موفق را دارد؛ 
ظاهرش خوب اســت و خوب بلد اســت حرف بزند. برگ برنده دیگر 
علیخانى تسلط بر حوزه اجراست؛ مى داند چطور ســوژه را به سرمنزل 
برساند. اهمیت کار او وقتى بیشتر به چشم مى آید که بدانیم با آدم هایى در 
«ماه عسل» طرف است که عمدتًا براى نخستین بار روبه روى یک مجرى 
مى نشینند. علیخانى هرچه خوب، زمینه را فراهم مى کند عیب هایى هم دارد، 

مثل صحبت زیاد و دیر وارد شدن به بحث اصلى. 
* االن چه مى کند: برنامه اى ندارد. نوروز تهیه کنندگى و اجراى «سه ستاره» 
را بر عهده داشــت و بعد از آن تا اول ماه رمضان و اجراى «ماه عســل» هیچ

 برنامه اى نداشت.

رضا رشیدپور

* شــاخص تریــن برنامه ها: 
«ویتامین 3»، «ویژه برنامه تحویل سال 
نو»، «نبش جنت آباد»، «بعضى ها امشب»، 
«اینجا آینده»، «هزار و یک شب»، «یک یک»، 

«خوشا شیراز» و «فرمول یک».
* ویژگى هاى اجرا: با «ویتامین 3» خودى نشان داد و 
سعى کرد کلیشه هاى اجراى صبحگاهى را بشکند. على 
ضیاء در رســیدن به این هدف موفق بود و بیننده ها متوجه 

توانایى اش شــدند. ضعف هایى هم داشــت که مى توان ذیل 
خوبى هاى او نادیده اش گرفت. جلوى مهمان کم نمى آورد اما یک 

عیب بزرگ او را رها نمى کند: «افتــادن در دام لوس بودن». ضیاء 
خیلى وقت ها دوز شوخى را باال مى برد، خودش مى خندد و توقع دارد 

دیگران هم بخندند!
* االن چه مى کند: على ضیاء ایــن روزها برنامه «فرمول 

یک» را روى آنتن دارد کــه پیش تر صبح ها پخش 
مى شد.

على ضیاء

بازیگر «آژانس شیشــه اى» درباره فعالیت هاى خود 
در مقام کارگردانى توضیح داد: فیلم ســینمایى «آدم 
فروش» و تله فیلم «گدرینگ» را براى دریافت پروانه 
ساخت آماده کرده ام، هزینه هاى تولید این آثار تأمین 
شده است و در صورت صدور مجوز براى هر کدام از 

این آثار تولید آنها را شروع مى کنم.
مهرداد فالحتگر  درباره موضــوع این آثار نیز 
اظهار کرد: «آدم فروش» نوشــته على توحید 
پرســت در ژانرى کمدى اســت که بــه دلیل

 بى پروایى کمدى آن پیــش بینى مى کنیم که با 
اصالحیه رو به رو شود و مجبور به بازنویسى و تغییر 

آن شویم. براى نقش اصلى این فیلم با رضا عطاران 
صحبت کــردم و او فیلمنامه را خوانده اســت اما 

هنوز در این بــاره تصمیمى نگرفته
 است. بازیگران دیگر این فیلم 

باید براساس بازیگر 
نقــش اصلــى 

انتخاب شوند 
یــن  ا بر بنا
محض  بــه 
فقــت  ا مو

سایر  عطاران 
بازیگران انتخاب 

مى شوند.

ى و ىر ر ر ى رز ز ر رر

 شیشــه اى» درباره فعالیت هاى خود 
انى توضیح داد: فیلم ســینمایى «آدم 
یلم «گدرینگ» را براى دریافت پروانه 
ده ام، هزینه هاى تولید این آثار تأمین
صورت صدور مجوز براى هر کدام از 

ها را شروع مى کنم.
گر  درباره موضــوع این آثار نیز 
م فروش» نوشــته على توحید 
رى کمدى اســت که بــه دلیل

دى آن پیــش بینى مى کنیم که با
 رو شود و مجبور به بازنویسى و تغییر 

ى نقش اصلى این فیلم با رضا عطاران 
م و او فیلمنامه را خوانده اســت اما

ـاره تصمیمى نگرفته
ن دیگر این فیلم 

ازیگر 
ى 
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مدیر شبکه نسیم اعالم کرد که بنا 
به درخواست تیم «خندوانه» این 
برنامه نوروز 97 روى آنتن مى رود.
محمد احسانى درباره زمان پخش 
برنامه «خندوانه» گفت: ما تصمیم 

گرفتیم فاصله زمانى را که تیم به آن 
نیاز داشت به آنها بدهیم چون اواخر 
فصل چهارم فشار زیادى روى تیم 

برنامه بود و در هفته پنج شب برنامه 
داشتیم.

وى ادامه داد: تولید چنین 
برنامه هایى سخت است و تیم به 
تدریج دچار فرسایش خواهد شد. 
ترجیح این بود که تیم برنامه چند 
ماهى استراحت داشته باشد تا با 

ایده ها و طرح هاى جدیدى، فصل 
بعدى را آغاز کند.

مدیر شبکه نسیم عنوان کرد: 
 بنابراین ما زمان الزم را به آنها 
مى دهیم تا از نوروز 97 برنامه 

روى آنتن برود. اکنون هم در حال 
مذاکره با «جناب خان» هستند و در 
برنامه «خندوانه» از این شخصیت 

بهره بردارى خواهد شد. 
وى در پایان گفت: اتفاقات جدیدى 

در برنامه رخ مى دهد و فراخوانى 
هم براى «خنداننده شو» ارائه 

شده است.
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پخ رضا عطاران
  «آدم فروش» مى شود

پیش تولیــد فصل ســوم برنامــه تلویزیونى 
«دورهمى» با اجــراى مهــران مدیرى آغاز 
شــد. در حال حاضر دکورهاى جدیــد برنامه 
در محــل جدیدى مراحل ســاخت را ســپرى 
مى کنند و بناســت فاز تولید برنامه به سرعت آغاز 
شــود.  همچنین در سرى جدید تماشــاگران و مهران 
مدیرى به روال سابق حضور دارند؛ اما هنوز مشخص نیست 
گروه بازیگران ســرى قبل در این ســرى هم حضور داشته باشند

 یا خیر.
برنامه «دورهمى» با اجراى مهران مدیرى تا به حال در دو سرى از شبکه نسیم پخش 
شده و مخاطبان بسیارى دارد. از نکات قابل توجه در برنامه هاى قبلى تغییر و جابه جایى 

بازیگران بود که با حواشى همراه شد.

پیش تولید 
«دورهمى» آغاز شد

فیلمبــردارى جدی دتریــن فیلم بلند ســینمایى کمــال تبریزى در ســکوت خبــرى آغاز 
شد.

«خودسر» جدیدترین اثر بلند سینمایى کمال تبریزى است که جواد نوروزبیگى تهیه کنندگى 
آن را برعهده دارد. این اثر با بازى محســن تنابنده و ویشکا آسایش به عنوان بازیگران اصلى 

کلید خورد.
«خودســر»، قصــه زندگــى مــردى بــه نــام «بهمــن» را روایــت مى کنــد کــه 
ناخواســته درگیــر مشــکالتى مى شــود. او بــه تنهایــى توان حــل این مشــکالت را 

ندارد.
گفتنى است؛ آخرین فیلم سینمایى که کمال تبریزى پیش از این کارگردانى کرده بود، «امکان 
مینا» با بازى میالد کى مرام و مینا ساداتى بود که در سى و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر 

حضور داشت.
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ینکه  ا
ف  مصــر
میوه ها و سبزیجات 
منجر به جلوگیرى از خطر 
ابتال به بیمارى هاى قلبى، سکته 
مغزى، برخى سرطان ها و حفظ وزن 
در محدوده سالم مى شود، ثابت شده است. 
ولى چنین ادعایى هنوز در مورد مکمل هاى 
غذایى یا همان مولتى ویتامین ها ثابت نشــده 

است.
محققان و متخصصان تغذیه بر این نکته توافق دارند 
کــه 

ید  شــا
ویتامین ها در برخــى موارد مصــرف مولتــى 

ضرورى باشد، اما راه دســتیابى به مواد مغذى، از طریق 
مصرف مداوم آنها نیست و بهتر است سفره غذایى خود را با 

انواع میوه و سبزیجات رنگارنگ کنید.
* سیب: سیب ها سرشار از مواد معدنى، ویتامین ها و آنتى 
اکسیدان ها هستند و این طور ثابت شده که مصرف روزانه 

سیب، نیاز شما به داروهاى تجویزى را کاهش مى دهد. 
سیب همچنین منبع خوبى از پتاسیم است که براى کاهش 
فشار خون تاثیر زیادى دارد. مواد مغذى موجود در انواع سیب 
شما را در برابر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى مصون 
مى کند، ضمن این که خطر ابتال به برخى ســرطان ها از 

جمله سرطان ریه را کاهش مى دهد. 
*آجیل: انواع آجیل منبع چربى هاى سالم، پروتئین، 
فیبر و آنتى اکســیدان ها هستند. بر 
اســاس مطالعات، برخى از 
انواع آجیــل، حتى از 
غذاهاى گیاهى، 
آنتى اکسیدان 
بیشــترى 
نــد.  ر ا د
ف  مصر
منظــم 

آجیــل با 
هــش  کا
خطــر 

بتال  ا
بیمارى  به 

هــاى قلبــى 
-عروقى ارتباط مســتقیم 

دارد، ضمــن این کــه منجر به 
کاهش مرگ و میر در زنان بعد از سنین 

یائسگى مى شود.
*سبزیجات کریســتالى: مصرف این 

ســبزیجات از قبیل کلم بروکلــى، تربچه و... با 
کاهش خطر ابتال به برخى سرطان ها ارتباط دارد. 

مصرف این ســبزیجات منجر به غیر فعال کردن و 
مرگ سلول هاى سرطانزا شده و از آسیب هاى اولیه به 

DNAجلوگیرى مى کند. عالوه بر کاهش خطر ابتال 
به سرطان، این سبزیجات منابع غنى از فیبر، مواد معدنى 
و ویتامین ها از جمله ویتامین هاى K، B، C، E، پتاسیم، 

و سلنیوم هستند.
*تخم مرغ: به دلیل داشــتن کلسترول باال، همچنان 
ترس از مصرف زیاد آن وجود دارد ولى در سال هاى اخیر 
ثابت شده که تخم مرغ یک منبع غذایى بسیار سالم است. 
مطالعات نشان داده که مصرف بیش از یک عدد تخم 

مرغ در روز، نه تنها خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى یا 
سکته را افزایش نمى دهد، بلکه منجر به افزایش 

سطح کلسترول خوب مى شود. 

اغلب تصور مى شــود که آرتریت فقط التهاب 
مفاصل است، در حالى که این عارضه مى تواند 
سایر بافت ها و اعضاى بدن مانند چشم ها را نیز 

درگیر کند.
به گفته کارشناسان، آرتریت روماتوئید به طور 
خاص بر چشــم ها تأثیر مى گــذارد همچنین 
معموًال این عارضه، هر دو چشم را درگیر مى کند. 
آمار نشــان مى دهد که اکثریت افراد مبتال به 
مشکالت چشمى ناشى از آرتریت، زنان هستند 
و این مشــکالت چشمى با پیشــرفت آرتریت 

تشدید مى شود.
به گفته پزشکان، چندین عارضه چشمى وجود 
دارد که با انواع مختلف آرتریت  مرتبط هستند. 
برخى از این مشکالت چشمى مرتبط با آرتریت 

عبارتند از:
■  سندروم خشکى چشــم: این بیمارى زمانى 
به وجود مى آید که چشــم ها اشک کافى براى 

مرطوب نگه داشتن خود تولید نمى کنند. 
آرتریت روماتوئید و ســندرم شــوگرن ثانویه 
از جمله عوامل بروز ســندرم خشــکى چشم 
هستند. خشکى، احساس وجود شىء خارجى در 
چشم و تارى دید، عالئم این بیمارى به حساب 
مى آیند. پزشــکان براى درمان ایــن بیمارى 
مصرف داروهاى کاهنده التهاب، اســتفاده از 
اشــک مصنوعى و مرطوب نگهداشتن فضاى 

اتاق هنگام خواب را توصیه مى کنند.
■  اسکلریت: اســکلریت التهاب بخش سفید 
رنگ چشم اســت. بر اثر این عارضه، صلبیه یا 
قرنیه بسیار نازك شده و مى تواند موجب تخریب 

بافت چشم شود.
التهاب آرتریــت روماتوئید و دیگر بیمارى هاى 
خود ایمنى و عفونــت، از جملــه عوامل بروز 

اسکلریت هستند. 
■  یوئیت: یوئیت التهاب الیه عروقى چشــم 
است که بین صلبیه و شبکیه قرار دارد. آرتریت 
جوانان، اسپوندیلیت آنکیلوزان (بیمارى مفصلى 
پیشرونده) و آرتریت پسوریاتیک از جمله عوامل 
بروز این بیمارى هســتند. درد، قرمزى چشم، 
تارى دید و حساسیت به نور از جمله عالئم آن 

محسوب مى شوند.
■  آب مروارید: آب مروارید زمانى رخ مى دهد 
که التهاب چشــم ها موجب تار شــدن عدسى 

مى شود.
آرتریت روماتوئید، اســپوندیلیت آنکلیوزان و 
آرتریت پسوریاتیک از عوامل مؤثر در بروز این 
بیمارى هستند. تار شدن دید و ضعیف شدن دید 
در شب، از عالئم شایع این بیمارى هستند. براى 
درمان این مشکل عمل جراحى انجام مى شود.

رئیس 
اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى با 
منشأ گیاهى ســازمان غذا و دارو گفت: 
رشد 100 گرم از میکروب کلستریدیم 
یولتولیــوم در مواد غذایى کم اســید 
کنسرو ها، مى تواند منجر 

بــه مــرگ 

بسیارى از مردم شود.
نســترن محمدى گفت: همــواره تأمین 
و نگهــدارى غــذا یکــى از مهم ترین 
دغدغه هــاى مردم بــوده اســت. نیاز 
دسترسى به غذاى ســالم انسان را بر آن 
داشته است که زمانى را به بررسى درباره 
چگونگى حفظ مواد غذایى اختصاص 

دهد.
از  یکــى  افــزود:  وى 
روش هــاى نگهدارى 
مواد غذایــى براى 
طوالنى،  مــدت 
کردن  کنســور 
آن ها بــا بهره 
گیرى از حرارت 
اســت ایــن 
روش، اقــدام 
در  موثــرى 
جهت نابودى 
عواملى  کلیه 
است که ممکن 
اســت در حین 
نگهدارى و حمل 
و نقل، به طریقى مواد 
غذایى را فاسد کند. در واقع 
کنسرو کردن مواد غذایى از جمله 
روش هاى خوب نگهدارى مواد غذایى است که در صورت 
رعایت اصول تهیه، ماندگارى خوبى براى بسیارى از اقالم 

غذایى ایجاد مى کند.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى با منشــأ 
گیاهى ســازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: به 
طور کلى کنســرو کردن مواد غذایى به منظور 
ایجاد شرایطى است که محصول کنسرو شده 

را بتــوان براى 
یک مدت طوالنى 

نگهدارى کرد بنابراین باید 

همه شرایط و نگهدارى مواد غذایى که شامل استفاده از 
حرارت، سرد کردن، خشک کردن، اشعه دادن، استفاده از 

مواد نگهدارنده و... را نیز در نظر گرفت.
وى عنوان کرد: براساس کنسرواسیون، فساد میکروبى، 
فساد شیمیایى، فساد بیولوژیک از جمله عوامل تغییرات در 
مواد غذایى محسوب مى شوند. این در حالى است که میکرو 
ارگانیسم با فساد میکروبى، اکســیژن هوا منجر به فساد 

شیمیایى و آنزیم ها که باعث فساد بیوشیمیایى مى شود.
محمدى اذعان داشت: غیر فعال شدن آنزیم ها و متصاعد 
شدن اکسیژن (ام. او)، در نهایت منجر به فساد مواد غذایى 
مى شود که در این صورت با ایجاد گرما محلول نیز از سطح 

قوطى خارج مى شود.
وى یادآور شد: در صورت ماده در ظرف غیرقابل ترکیب 
با ماده غذایى مقاوم در برابر عوامل خارجى بســته بندى 
مى شــود و حرارت کافى مى بیند دیگر دلیلى براى تغییر 
فساد نخواد ماند. تنها ممکن اســت در مدت طوالتى در 
اثر واکنش هاى شیمیایى جزئى که نیازى به آنزیم ندارد 

تغییر حالت دهند.
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى با منشــأ 
گیاهى سازمان غذا و دارو گفت: براى از بین بردن آنزیم ها 
در کنسرواسیون از حرارت استفاده مى شود. در این روش 
به منظور حفظ سالمت مواد غذایى، هوا را از داخل قوطى 
خارج کرده و از بسته بندى غیرقابل نفوذ براى ممانعت از 

نفوذ هوا و جلوگیرى از آلودگى استفاده مى شود.
وى افزود: کلستریدیم یولتولیوم، خطرناك ترین میکروب 
در غذا هاى کم اسید است که با فعالیت خود مى تواند نسبت 
به حرارت از خود مقاومت نشان دهد. این باکترى، اسپورزا و 
بیمارى زا بوده و به صورت بى هوازى در داخل کنسرو رشد 
مى کند. این فرآیند منجر به رشد سم آنس روتوکسیمى 
مى شود که حدود 100 گرم آن کافى است تا کل مردم روى 

زمین را از بین ببرد. 
محمدى خاطرنشان کرد: در کنسرو کردن مواد غذایى باید  
اصول الزم رعایت شود تا کمتر دچار مشکل و مسمومیت 
هاى ناشى از آن شد. بنابراین کنسرو خودسرانه مواد 

غذایى مى تواند خطرساز شود.

در کنسرو کردن موادغذایى
خودسرانه عمل نکنید

ىکــه ش ر نری ر ج
ا*آجیل: انواع آجیل منبعچربى هاى سالم، پروتئین،

فیبر و آنتى اکســیدان ها هستند. بر 
اســاس مطالعات، برخى از
انواع آجیــل، حتى از

غذاهاى گیاهى، 
اکسیدان آنتى
بیشــترى

نــد.  ر ا د
ف  مصر
منظــم

آجیــل با 
هــش  کا
خطــر 

مرگ سلول
DNAج
به سرطان
و ویتامین
و سلنیوم ه
*تخم مر
ترس از مص
ثابت شدهک
مطالعات ن
مرغ در روز
سکته را افز
سطحکلس

خورید!
مولتى ویتامین ن

خارش یکى از شایع ترین بیمارى هاى پوستى است که البته باید مورد 
توجه قرار گیرد، چراکه مى تواند نشانه اى از بیمارى هاى درونى مثل 

سرطان یا مشکالت کبدى و کلیوى باشد.
هوشنگ احســانى، متخصص پوســت و مو با بیان اینکه 

خارش پوست مى تواند علل ســطحى یا درونى 
داشته باشــد، افزود: خارش پوســت مى تواند 
مربوط به بیمارى هاى پوستى و یا بیمارى هاى 
بیرونى باشد و شایع ترین بیمارى هایى که باعث 
خارش پوست مى شوند شــامل کهیر، اگزما، 
حساسیت هاى پوستى، واکنش هاى دارویى، 
گزش انواع حشــرات و بیمارى هاى التهابى 

پوست است.
وى ادامــه داد: در کنار خارش، فــرد داراى 
عالئمى  اســت که مى تواند ما را به ســمت 
تشــخیص بیمارى هایى کــه گفته شــد یا 

بیمارى هاى لیکن پالست، صدف و عفونت هاى 
قارچى سوق دهد.

احســانى با بیان اینکه خارش در افراد مسن به دلیل 
خشکى پوست است، افزود: گاهى خارش عالمت خاصى 

ندارد و بیمار از داشتن خارش گله مى کند که مى تواند مربوط 
به خشکى پوست به ویژه در افراد باالى 60سال 

باشد.
این متخصص پوســت و مو تصریح 
کرد: برخى از مســائل داخلى بدن 
مثل بیمارى هاى کبــدى، کلیوى، 

قلبى و برخى از ســرطان ها مى توانند 
باعث خارش شوند و گاهى نخستین عالمت برخى بیمارى ها نیز 
همین خارش است، یعنى فرد هیچ عالمت دیگرى ندارد و فقط به 
دلیل مشکل خارش به پزشک مراجعه مى کند و بعد از آزمایش، 

فرد متوجه سرطان ریه یا خون مى شود.
وى با بیان اینکه خارشــى که فرد را از کار و زندگى 

بیاندازد باید مراجعه به پزشــک داشته باشد، 
اظهارداشــت: در زمان معاینه ضمن تعیین 
علت خارش، اگر خارش در فرد مسن همراه با 

عالئم نباشد، نمونه بردارى و آزمایش هاى 
مختلف را انجام مى دهیم. 

خارش پوست خارش پوست 
مى تواند نشــانه مى تواند نشــانه 

بیمارى هاى جدى باشد

ىوی

د 
 

دد

صابون مناسب بشویند.آرایش خود را با پاك کننده آرایش تمیز کنند و پس از آن، با شامپو یا است که افراد و به خصوص زنانى که از مواد آرایشى استفاده مى کنند، ابتدا چرب حداقل شبى یکبار باید توسط شوینده مناسب شسته شوند، گفت: توصیه ما این شود و مشکالت جدى براى فرد داشته باشد. نیک بخت با اشاره به اینکه پوست هاى مى کنند، در صورتى که این کار سبب شده تا اگر دست آلوده باشد، عفونت در پوست ایجاد خود را که به علت چربى به وجود آمده اند، به امید بهبودى آن فشار داده، تخلیه و دست کارى خصوص رعایت نکردن بهداشت فردى باشد. وى افزود: گاهى افراد دانه هاى سرسفید یا سرسیاه از پوست چرب، مى تواند نشانه اى از بیمارى هاى عفونى، زمینه ارثى، هورمون هاى باال در زنان و به صورت بیشتر در سن بلوغ بروز مى کند، اما گاهى در سن باال نیز مشاهده مى شود که علت آن به غیر زهره نیک بخت با بیان این که آکنه به علت پوست چرب و ژنتیک به وجود مى آید، عنوان کرد: جوش دهنده یک بیمارى عفونى است.مى شود، گفت: علت به وجود آمدن آکنه در نواحى مختلف پوست افراد و به خصوص صورت، نشان یک متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه دستکارى جوش هاى صورت، سبب ورود عفونت در پوست 

سبب عفونت پوستى مى شوددستکارى جوش صورت 

اکثر روغن هــاى ضرورى به عنــوان درمانگر 
خانگى مورد استفاده قرار مى گیرند. برخى از این 
روغن هاى ضرورى، یک درمانگر موثر براى از 
بین بردن سر درد ها به شمار مى روند، حال سوال 
این است که کدام یک از روغن ها بهتر هستند؟

در ادامــه بــه پنج روغــن ضــرورى که در 
درمان ســر درد مؤثر هســتند، اشــاره

 مى شود.

■  روغن اسطوخودوس
روغــن اســطوخودوس اغلب به 
کاهــش اســترس، اضطراب، 
افسردگى و راحت خوابیدن کمک 

بسیارى مى کند.
بسیارى معتقدند که این روغن 
در درمان سر درد هاى شدید و 
میگرن ها مى تواند بسیار مؤثر 

عمل کند.
اســطوخودوس در درمــان و 
کنتــرل ســردرد هاى میگرنى 
بســیار مؤثر اســت، بــه ویژه 
هنگامــى که استنشــاق 

مى شود.

■  روغن رزمارى
روغن رزمــارى به 
طور سنتى براى درمان 
ســر درد و بهبود گردش 
خون مورد اســتفاده قرار 

مى گیرد.
غن  و رزمارى داراى خواص ضد ر

بــى  لتها و تســکین دهنده درد ا
مى باشد.

همچنین روغن رزمارى به کاهــش درد و بى 
خوابى در افراد ى که در ترك اعتیاد هســتند، 

کمک بسیارى مى کند.

■  روغن نعناع
سال هاى بســیارى اســت که از روغن نعناع، 
جایگزین داروهاى دیگر استفاده مى کنند. این 
روغن یکى از بهتریــن روغن هاى ضرورى در 

درمان سر درد به شمار مى رود.
روغن نعناع اثرات شگفت انگیزى در درمان سر 
درد هایى که در پیشانى سر اتفاق مى افتند، دارد.
یکى ازمواد تشــکیل دهنــده ى روغن نعناع، 
منتول ها هســتند. تحقیقات نشان داده اند که 

منتول ها در درمان میگرن ها مؤثر هستند.

■  روغن بابونه
مردم به طور ســنتى در هنگام استراحت و 

یا تفریح، چــاى بابونه مى نوشــند. بنابراین 
مى توان گفت: روغن بابونه هم از آن 

مزایا مستثنى نیست.
همچنین روغــن بابونه 

برخى عالئم اضطراب 
و افسردگى را بهبود 

مى بخشد.

اغلب 
سر درد ها 

به دلیل استرس و 
اضطراب ایجاد مى شوند، 

اما با اســتفاده از روغن بابونه 
مى توانند درمان شــوند.روغن بابونه 

داراى خواص ضد التهابى اســت که مى تواند 
سر درد را کاهش بدهد.

■  روغن اکالیپتوس
اکالیپتوس معمــوالً براى کاهــش التهاب و 
مشکالت تنفســى کاربرد هاى فراوانى دارد. 
افرادى که دچار ســر درد هاى ناشى از مسدود 
بودن سینوس ها هستند، با استنشاق اکالیپتوس 

مى توانند عالئم آن  را کاهش دهند.
مطالعه  دیگرى نشــان مى دهد که استنشاق 
اکالیپتوس در از بین درد و کاهش فشــار خون 

مؤثر است. 

ســتقیم
 کــه منجر به 

 در زنان بعد از سنین 

محسوب مى شوند.
آب مروارید: آب مروارید زمانى رخ مى دهد آ■
که التهاب چشــم ها موجب تار شــدن عدسى

مى شود.
و آرتریت روماتوئید، اســپوندیلیت آنکلیوزان
آرتریت پسوریاتیک از عوامل مؤثر در بروز این
بیمارى هستند. تار شدن دید و ضعیف شدندید
در شب، از عالئم شایع این بیمارى هستند. براى
درماناینمشکل عمل جراحى انجام مى شود.

ایجاد شرایطى است که محصول کنسرو شده 
را بتــوان براى 
یک مدت طوالنى 

نگهگهدارى کرد بنابراین باید 

اصول الزم رعایت شود تا کمتر دچار مشکل و مسمومیت 
هاى ناشى از آن شد. بنابراین کنسرو خودسرانه مواد 

غذایى مى تواند خطرساز شود.

راکثررروغن هــاى ضرورى به عنــوان درمانگر !
مخانگگى مورد استفاده قرار مى گیرند. برخى از این 
مروغغن هاى ضرورى، یک درمانگر موثر براى از 
مبینن بردن سر درد ها به شمارمى روند، حال سوال 
راینین است که کدام یک از روغن ها بهتر هستند؟
ادامــه بــه پنج روغــنضــرورىکه در کددر
درمان ســر درد مؤثر هســتند، اشــاره

د ش

ر■ روغن رزمارى
روغن رزمــارى به 
طور سنتى براى درمان 
ســر درد و بهبود گردش 
خون مورد اســتفاده قرار 

مى گیرد.
غن  و رزمارى داراى خواص ضد ر

بــى لتها و تســکین دهنده دردا
مى باشد.

همچنین روغن رزمارى به کاهــش درد و بى 
خوابى در افراد ى که در ترك اعتیاد هســتند، 

کمک بسیارى مى کند.

اغلب 
دسر درد ها 

ابه دلیل استرس و  ل
باضطراب ایجاد مى شوند، 

روغن بابونه  ساما با اســتفاده از
نندمى توانند درمان شــوند.روغن بابونه 

خوداراى خواص ضد التهابى اســت که مى تواند 
درسر درد را کاهش بدهد.

نروغن اکالیپتوس ر■ 
وساکالیپتوس معمــوالً براى کاهــش التهاب و 
تمشکالت تنفســى کاربرد هاى فراوانى دارد. 
ىکافرادى که دچار ســر درد هاى ناشى از مسدود 
سیبودن سینوس ها هستند، با استنشاق اکالیپتوس 

مى توانند عالئم آن  را کاهش دهند.
ا ا ک ا گ طال

ارند؟
ثیر د

رد  تأ
سر د

سکین 
ا در ت

روغن ه
کدام 

ارند؟
ثیر د

رد  تأ
سر د

سکین 
ا در ت

روغن ه
کدام 

ى شود.
مجات کریســتالى: مصرفاین

ات از قبیل کلم بروکلــى، تربچه و... با
طر ابتال به برخى سرطان ها ارتباط دارد. 

ن ســبزیجات منجر به غیر فعال کردن و 
از آسیب هاى اولیه به  هاى سرطانزا شده و

رى مى کند. عالوه بر کاهش خطر ابتال 
 سبزیجات منابع غنى از فیبر، مواد معدنى 
Eجمله ویتامین هاىK، B، C، E، پتاسیم، 

د.
ببه دلیل داشــتن کلسترول باال، همچنان 
 زیاد آن وجود دارد ولى در سال هاى اخیر 
خم مرغ یک منبع غذایى بسیار سالم است. 
 داده که مصرف بیش از یک عدد تخم 

نها خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى یا 
ش نمى دهد، بلکه منجر بهافزایش

ل خوب مى شود. 

ل هاى
جلوگیر
ن، این
از ج  ها
هستند
برغ:
صرف
 که تخ
نشان
ز، نه تن
زایش
سترول

ر■ روغن اسطوخودوس
روغــن اســطوخودوس اغلب به 
کاهــش اســترس، اضطراب، 
افسردگى و راحت خوابیدن کمک 

بسیارى مى کند.
بسیارى معتقدند که این روغن 
در درمان سر درد هاى شدید و 
میگرن ها مى تواند بسیار مؤثر 

عمل کند.
اســطوخودوس در درمــان و 
کنتــرل ســردرد هاى میگرنى 
بســیار مؤثر اســت، بــه ویژه 
هنگامــى که استنشــاق 

مى شود.

سال هاى بســیارى اســت که از روغن نعناع، 
جایگزین داروهاى دیگر استفاده مى کنند. این 
روغن یکى از بهتریــن روغن هاى ضرورى در 

درمان سر درد به شمار مى رود.
روغن نعناع اثرات شگفت انگیزىدر درمان سر
درد هایى که در پیشانى سر اتفاق مى افتند، دارد.

یکى ازمواد تشــکیل دهنــده ى روغن نعناع، 
منتول ها هســتند. تحقیقات نشان داده اند که 

منتول ها در درمان میگرن ها مؤثر هستند.

ر■ روغن بابونه
هنگام استراحت و مردم به طور ســنتى در

یا تفریح، چــاى بابونه مى نوشــند. بنابراین 
مى توان گفت: روغن بابونه هم از آن 

مزایا مستثنى نیست.
همچنین روغــن بابونه 

برخى عالئم اضطراب 
و افسردگى را بهبود 

مى بخشد.

اکالیپتوس در از بین درد و کاهش فشــار خون 
مؤثر است. 

مطالعه  دیگرى نشــان مى دهد که استنشاق ر■ روغن نعناع مىشود.
خ ا ف کا ا اکال

ر به افزایش

چشم  هم دچار 
آرتریت مى شود 
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نصف جهان  هر چند به عقیده ما «زالتکو کرانچار» همه 
تالش خود براى موفقیت سپاهان را انجام داده و مهاجمان 
گل نزن در درجه اول بالى جان او  در سپاهان شده اند، اما 

او هم باید برخى از اشتباهات خود در بستن تیم 
امسال سپاهان را بپذیرد. برخى از مشکالت 
و رویدادهاى این روزهاى سپاهان که البته 
در مورد بعضى از آنها قبًال هم اشــاراتى 
داشته ایم  در این گزارش مورد بررسى قرار 

گرفته است.

گل بزنید لعنتى ها!
  کرانچار هفته گذشــته به صراحت 

اعالم کرد که از عملکرد تمام بازیکنانش 
ناراحت اســت و آنها باید در چهار دیدار 

باقیمانده پتانســیل خود را نشان دهند و 
گرنه باید به ســوى درهاى خروجى باشگاه 

راهنمایى شوند.
طالیى پوشــان تا پایان هفتــه یازدهم لیگ 

برتر 11 امتیاز کسب کرده که این تیم را در رتبه 
سیزدهم جدول رده بندى قرار داده است.

مهمترین مشکلى که ســرمربى کروات تیم در 
هفته هاى اخیر به آن اشــاره کــرده، عدم تمرکز 
بازیکنان تیم و به خصوص مهاجمانش در استفاده 

از موقعیت هاى گلزنى اســت کــه نصیب آنها مى 
شــود. موضوعى که در نمایش هــاى این تیم هم 
به وضوح مشــخص اســت. در واقع تیم کرانچار به 
خوبــى تــوپ را در زمین به گــردش در مــى آورد؛ 
ولى زمانــى که آنها بــه یک ســوم دفاعى حریف 

مى رسند و با دفاع چند الیه حریف مواجه مى شوند، 
نمى توانند با پاس هــاى اثربخش و 

ضربات مناســب به گل برسند و 
یا اینکه ضربات آخر را بى دقت روانه 

دروازه مى کنند. شاید باید به عضو ارشد هیئت مدیره باشگاه 
حق داد که وقتى در دیدار با پیکان موقعیت هاى مسلم زردها 

از دست مى رود فریاد بزند «گل بزنید لعنتى ها!»

درهاى خروجى پیش روى شما! 
  پــس از باخــت هفته گذشــته برابــر پیکان 
عصبانیت مربى کروات ســپاهان بیشــتر شد و 
برخالف مرتبــه هاى قبلى کــه در کنفرانس 
خبرى عــدم گلزنــى را موضوعى 
قلمداد مــى کرد کــه باید با 
دقت و هوشمندى بیشتر 
مهاجمانش حل شود و 

آنها را به تالش بیشتر ترغیب مى کرد، گزینه دیگرى را براى 
حل این معضل مطرح کرد که خداحافظى با بازیکنانى بود 
که نمى توانند به وظایفى که برعهده آنها گذاشته شده است، 
عمل کنند.مهدى شریفى، مهاجم فعلى تراکتورسازى یکى 
از بازیکنانى است که در نیم فصل به تیم ملحق مى شود و 
از بهمن ماه نیز مسعود حســن زاده مى تواند با پشت سر 
گذاشــتن مصدومیت طوالنى مدت به میادین بازگردد. 
البته قطعًا این نفرات تنها تغییرات سپاهان نسبت به نیم 
فصل اول نخواهند بود و در صورتــى که بازیکنان فعلى 
تیم نتوانند در چهار دیدار سخت باقیمانده عملکرد خوبى 
داشته باشند، از تیم کنار مى روند و چه بسا کرانچار از همین 
حاال جستجوهاى خود را براى پر کردن جاى 
آنها از میان بازیکنان داخلى و خارجى آغاز 

کرده باشد.

یک خروجى قطعى
 اما یک نکته در مورد بازگشــت احتمالى حســن زاده و 
بازگشت قطعى شریفى،مسعود حســن زاده بعد از بهبود 
مصدومیتش و مهدى شریفى بعد از اتمام دوره سربازى اش 
نیم فصل به سپاهان باز مى گردند و آنها را باید تا حدودى 
از همین حاال در لیســت بزرگســاالن تصور کنیم. نکته 
اینجاســت که در حال حاضر لیست بزرگساالن سپاهان 
شامل 17 بازیکن است و فقط یک جاى خالى در آن دیده 
مى شود، به همین دلیل در نیم فصل قطعاً یک بازیکن که 
به احتمال زیاد هم مهاجم خواهد بود از لیست سپاهان کنار 

گذاشته خواهد شد. 
در لیست بزرگساالن سپاهان مهرداد محمدى، ساسان 
انصارى و مروان حسین ســه مهاجم این تیم هستند که 
این روزها هم انتقادات زیادى نسبت به گل نزدن هایشان 
مطرح مى شود ضمن اینکه امین جهان عالیان و حسین 
فاضلى دیگر بازیکنانى هستند که کرانچار با بازى ندادن به 
آنها نشان داده اعتقادى به آنها ندارد. عالوه بر این پنج 
بازیکن، «ژایرو رودریگوئز» و «رافائل کریوالرو»، دو 
برزیلى جدید سپاهان نیز کیفیت زیادى از خود نمایش 
نداده اند و این دو را هم مى توان جزو گزینه هاى خروج از 

لیست به حساب آورد.

اشتباهاتت را اصالح کن
بازگشــت کرانچار  به اصفهان امیدوار کننده شروع شد؛ 
تیمى که دو فصل را در شرایط نامناسبى پشت سر گذاشته 
بود و هواداران با کرانچارى که از شش دیدار انتهایى لیگ 
شانزدهم 13 امتیاز کسب کرده بود، منتظر تجربه روزهاى 

خوش گذشته بودند.
  بازیکنان ســپاهان پس از پایان دیدار توسط سرمربى و 
هیئت مدیره تیم مؤاخذه شــدند و چهار دیدار باقیمانده از 
فصل به آنها فرصت داده شد تا توانایى ها و پتانسیل خود 
را نشان دهند، وگرنه از تیم کنار 
گذاشته خواهند شد، اما چه 
کســى
 

مى تواند تضمین بدهد که در صورت نتیجه نگرفتن مناسب 
تیم در چهار دیدار باقیمانده کرانچار همچنان در تیم باقى 
مى ماند! بازیکنان و فرصت سوزى آنها مهمترین عامل 
باخت در مقابل پیکان قلمداد شد، اما اگر منطقى به داستان 
نگاه کنیم، ابعاد دیگرى هم مى تواند به ماجرا اضافه شود.

سرمربى در یک تیم فوتبال به عنوان رهبر تیم شناخته مى 
شود و او اســت که مى تواند دلیل وجود استرس یا تزریق 
آرامش به تیم باشد. پس نمى توان تنها بازیکنان و سهل 
انگارى آنها را دلیل نتایج نامطلوب طالیى پوشان دانست و 
کرانچار هم باید بپذیرد که برخى اشتباهات او در این نتیجه 

گیرى ها بى تأثیر نبوده اند.
 مهمترین اشــتباه کرانچار را مى توان اشتباه در انتخاب 
بازیکنان خارجى دانست؛ موضوعى که بیشتر رسانه ها با 
وجود حمایت از کرانچار به آن اذعان دارند. بازیکنانى که 
با امیدوارى زیادى جذب شدند ولى نمایش آنها همانطور 
که از ابتدا هم نگرانــى هایى در مورد آنها وجود داشــت 
دور از انتظار بوده اســت. ژایرو رودریگوئز، مدافع برزیلى 
سپاهانى ها اگرچه از ابتدا در ترکیب طالیى پوشان راهى 
میدان شد، اما رفته رفته کرانچار فهمید که او بازیکن مناسبى 
براى خط دفاعى تیمش نیســت. در خط هافبک رافائل 
کریوالرو آمد تا جایگزین «ســرور جپاروف» شود، اما از 
بازى هاى خوب او در پرتغال تنها خاطره اى در ذهن این 
بازیکن باقى مانده است و به هیچ وجه از لحاظ بدنى شرایط 
مناســبى براى حضور در لیگ برتر ندارد. مروان حسین 
دیگر بازیکن خارجى بود که براى ترمیم خط حمله به تیم 
اضافه شد، اما به ثمر رساندن یک گل در مقابل پرسپولیس 
نمى تواند کارنامه مناسبى براى بازیکنى باشد که با خیال 

زنده کردن یاد «عماد رضا» به اصفهان آمده است.

دیدارهایى حیاتى
چهار دیدار باقیمانده سپاهان به ترتیب برابر تراکتورسازى 
(نقش جهان)، صنعت نفت آبادان (تختى آبادان)، استقالل 
خوزستان (نقش جهان) و استقالل تهران (ورزشگاه آزادى) 
خواهد بود؛ چهار دیدارى که شاید تنها دیدار برابر استقالل 
خوزستان روى کاغذ ساده باشد که آن هم به دلیل بازگشت 

عبدا... ویسى به نقش جهان شــرایط احساسى و خاص 
خودش را پیدا خواهد کرد و قطعاً کرانچار روزهاى سختى را 
پیش رو دارد؛ روزهایى که مى تواند تعیین کننده ادامه حضور 

او در ایران باشد.

سر و کله هواداران افراطى پیدا مى شود
کرانچار قبــل از این، امتحانــش را در فوتبال ایران پس 
داده و هیچکــس نمى داند چرا حــاال در چنین وضعیت 
ناامیدکننده اى قرار گرفته اســت. درســت همانطور که 
هیچکس انتظار نداشت «فرانک دي بوئر» خیلی زود از 
کریستال پاالس اخراج شود، درست همانطور که کسی 
فکر نمی کرد «رونالد کومن» با یک اورتون پرســتاره به 
بن بست برسد.  اگر مهربانی آنها با رقبا چند هفته دیگر ادامه 
داشته باشد، دوران مهربانی هوادارها با کرانچار خیلی زود 

به پایان خواهد رسید.
 در دیدار با پیکان آنها در حالى ورزشــگاه نقش جهان را 
دست خالى ترك کردند که تا واپسین دقایق بازى براى 
کسب حداکثر امتیازات مسابقه تالش کردند. از دست رفتن 
موقعیت هاى ُپرشمار گلزنى باعث شد تا سپاهان علیرغم 
ارائه بازى برتر بازنده زمین لقب بگیرد و کرانچار را با این 
سئوال بى جواب مواجه کند که چرا تیمش با وجود ارائه بازى 
خوب تا این اندازه در گلزنى ناتوان است.چه بالیى بر سر 
ساسان انصارى و مروان حسین که پیش تر گلزنان قهارى 

بودند آمده است؟
به گزارش نصف جهان، اگر ســپاهان دیدار با پیکان را با 
پیروزى پشت سر گذاشته بود در تعطیالت لیگ تا هفته 
دوازدهم مى توانست با آرامش بیشترى کار را دنبال کند و 
آماده مصاف با تراکتور سازى شود. حاال به محض شروع 
دوباره تمرینات، قطعاً تا چند روز جو تمرینات طالیى پوشان 
متشنج خواهد بود و هواداران افراطى، اقدامات تشنج زاى 
خود را آغاز مى کنند. برخى از آنها که از قبل رابطه خوبى 
با کرانچار نداشتند دوست دارند از این روزهاى تلخ استفاده 
کنند و زهر خود را بــه او بریزند.باید منتظــر آغاز دوباره 
تمرینات زردها در باغ فردوس اصفهان و اتفاقات احتمالى 

باشیم.

نگاه نصف جهان به مشکالت این روزهاى سپاهان

گل نزن ها، اشتباهات کرانچار و هواداران افراطى

پرویز مظلومى ســرمربى اسبق اســتقالل همچنان از 
چهره هاى مورد توجه رسانه هاست. خبرنگاران بعد از هر 
اتفاقى که در استقالل مى افتد سراغ او مى روند و نظرش 

را مى پرسند.
 مظلومــى 
نمایشــگاه  در 
مطبوعــات حرف هــاى 
جالبى درباره اســتقالل، پرســپولیس و 

لیگ زده است:
■ به نظر من استقالل تیم خوبى است و نفرات خوبى 
دارد اما من فکر مى کنم هر چه شناخت «وینفرد شفر» 
نسبت به بازیکنان بیشــتر شــود و از مهره هایش به 
شــکل مطلوب ترى اســتفاده کند، این تیم مى تواند 
در لیگ مدعى باشــد. به جرأت مى گویم اســتقالل 

لیاقت قــرار گرفتن در بین ســه تیم بــاالى جدول را 
دارد.

■ من در لیگ امســال به جز پرســپولیس تیم مدعى 
دیگرى ندیدم و باقى تیم ها شرایط معمولى دارند و مثل 
گذشته قدرتمند نیستند. فکر مى کنم این تعطیالت 20 
روزه مى تواند به شفر کمک کند تا تیمش را بهتربشناسد.

■ من دوســت ندارم محرومیت استقالل از جانب من 
باشد. از سال 89 طلب دارم و براى پرداخت آن همیشه 
به ما قول هایى داده اند. در هر صورت من دنبال شکایت 

و شکایت بازى نیستم.
■ اســتقالل در پایان فصل در رده هاى باالیى جدول 
قرار مى گیرد چرا که تیم هــاى بزرگى مثل ذوب آهن، 
سپاهان و تراکتورسازى مثل گذشــته پرقدرت ظاهر 

نشده اند.

ساسان انصارى که فصل گذشته مدعى آقاى گلى لیگ به همراه 
مهدى طارمى بود، در لیگ هفدهم تا حاال خرید ناموفقى براى 

طالیى پوشان بوده است.
ویسى در سپاهان فصل گذشته را با 

«پدرو هنریکه» در خط آتش آغاز کرد؛ ولى 
نمایش هاى ضعیف ایــن مهاجم برزیلى باعث 

جدایى او در پنجره نیم فصل شد. مسعود حسن زاده 
مهاجم سابق ذوب آهن جایگزین او شد و نمایش 
هاى خوبى تا پیش از مصدومیــت ارائه داد. با 
مصدومیت حسن زاده، کرانچار چند مهاجم را 

مدنظر داشت و در نهایت ساسان انصارى به 
عنوان گزینه اى مناسب از فوالدخوزستان 

راهى اصفهان شد.
انصارى در دو دیدار ابتدایى فصل غایب 
بود؛ اما در ادامه  اگرچه همواره یکى از 
بازیکنان مورد عالقــه کرانچار بوده، 
هنوز نتوانســته وظایفى که از یک 
مهاجم هدف انتظــار مى رود را در 

زمین اجرا کند.
دیدارهایى که وارد البته ساســان انصارى در تمام 
تیمش تالش مى کند؛ زمین شــده، با تمام وجود براى 
روى تمام بازیکنان تیم اما اســترس و فشار باالیى که 
باعث شــده تا تالش هاى وجود دارد و گاهى بدشانسى، 
یازدهم تقریباً بى ثمر باشد.انصارى حداقل تا پایان هفته 

دروازه بان ذوب آهن مى گویــد هربار که به اردو دعوت 
مى شوم از مربیان تیم ملى چیزهاى با ارزشى یاد مى گیرم 
و خوشــحالم «کارلوس کى روش» و کادرفنى تیم ملى 

بازهم به من اعتماد کردند و از او تشکر مى کنم.
 رشید مظاهرى در گفتگویى، درباره بازى تیمشان برابر 
تراکتورسازى و کلین شیت خود گفت: تیم ما در این بازى 
خوب بود و منسجم ظاهر شدیم اما در نهایت به تساوى 
رسیدیم، فکر مى کنم یک امتیاز در خانه تراکتورسازى 
نتیجه بدى محســوب نمى شــود و از این نظر راضى 

هستیم.
دروازه بان ذوب آهن همچنین گفت: فرزین گروسیان، 
گلر تیم حریف در این بازى خیلى خوب بود و من فکر مى 

کنم او آینده خوبى داشته باشد. همه گلرها روز خوب و بد 
دارند و این بازى براى گروسیان خوب بود، من تجربه اى 
مثل او را داشته ام و مطمئن باشید اگر به وى اعتماد به 

نفس بدهند، روز به روز بهتر خواهد شد.
گلر اهل گچساران درباره حضورش در لیست تیم ملى 
افزود: هربار که به اردو دعوت مى شــوم از مربیان تیم 
ملى چیزهاى با ارزشــى یاد مى گیرم و خوشحالم آقاى 
کى روش و کادرفنى تیم ملى بازهم به من اعتماد کردند، 
تمام تالشم را انجام مى دهم تا در جام جهانى روسیه نیز 
حضور داشته باشم و مطمئن باشید یکدلى اعضاى تیم 
ملى، مسئوالن و هواداران یک نتیجه عالى در جام جهانى 

رقم مى زند.

 
 

سپاهان مقابل پیکان در آستانه کسب یک تساوى 
دیگر قرار داشت که اشتباه بچه گانه سعید آقایى 
فرصت یک ارسال مناسب را به امیرحسین کریمى 
داد و فراز امامعلى هم به خوبــى از این موقعیت 
استفاده کرد و باالتر از شاهین ثاقبى که با بازى در 
پست دفاع راست غریبه بود، گل پیروزى پیکان را 
به ثمر رساند تا کرانچار در این مسابقه از بازیکنى 
ضربه بخورد که خودش براى اولین بار در تیمش 

به او میدان داده و کشف کرده بود.

پیروزى دقیقــه نــودى و غافلگیرکننده پیکان 
مقابل سپاهان در بازى هفته گذشته باعث شد تا 
شاگردان مجید جاللى در آستانه یک رکوردشکنى 
تاریخى قرار بگیرند. برد  برابر سپاهان، هفتمین 
پیروزى پیاپى بازیکنان آقامعلــم بود و حاال آنها 
براى شکســت رکورد تاریخى ســپاهان یعنى 
گذشتن از هشت پیروزى متوالى، نیاز به برد در دو 
مسابقه بعدى خود دارند. این دو مسابقه در برابر 
دو تیم جنوبى برگزار خواهد شد. پیکان در هفته 
دوازدهم میزبان صنعت نفــت آبادان خواهد بود 
و در هفته ســیزدهم در اهواز به مصاف استقالل 
خوزســتان خواهد رفت. پیــروزى در این بازى، 
رکورد بى نظیر 9 برد متوالــى را براى پیکان رقم 
خواهد زد البته اگر تمام حواس شاگردان جاللى 
روى این رکوردشــکنى متمرکز شود، همه چیز 
به خطر خواهد افتاد و در واقع اولین گام بازیکنان 
پیکان براى شکستن این رکورد، فکر نکردن به 

آن خواهد بود. 

ضربه کشف به کاشف!

آقا معلم در آستانه 
پر تالش رکورد بزرگ

و بى فایده!
مرسى کى روش!

از مساوى خسته نشدید؟سپاهان و ذوب آهن امسال پر قدرت نیستند
ذوب آهن در همه شــش دیدارى که به عنوان مهمان به 
میدان رفته نتیجه اى بهتر از تساوى مقابل حریفانش کسب 
نکرده است. دیدار سرد و بى روح تراکتورسازى و ذوب آهن 
در حالى با تســاوى بدون گل به پایان رسید که خبرى از 
طراوت همیشگى شاگردان قلعه نویى نبود. ذوبى ها پیش 
تر در اصفهان با نتیجه شوك آور 3 بر صفر مغلوب پارس 
جنوبى جم شدند تا انتقادات از این تیم بیش از پیش شود. 
ذوب آهن که بعد از برد 6 بر صفر مقابل استقالل خوزستان 
هنوز رنگ برد را ندیده، سومین تساوى متوالى خود را مقابل 

پدیده تجربه کرد.

 نکته جالب توجه اینکه ذوب آهن در هر شش دیدارى که 
به عنوان مهمان به میدان رفته بدون کسب برد یا متحمل 
شدن باخت، با نتیجه تساوى از زمین خارج شده است. گویا 
آنها به تساوى در خانه حریفان عادت کرده اند و به کسب 
یک امتیاز خارج از خانه دلخوش هستند! این در حالى است 
که شاگردان قلعه نویى با به ثمر رساندن 17 گل عملکرد 
بدى در خط حمله نداشته اند.ذوب آهن در هفته دوازدهم 
در رشت مهمان سپیدرود خواهد بود. حاال باید منتظر ماند و 
دید عادت ژنرال در تساوى هاى خارج از خانه ادامه خواهد 

داشت یا نه؟

وزارت ورزش و جوانان با حل مشــکالت ســه باشگاه 
پرسپولیس، اســتقالل و تراکتورسازى تبریز ادعا کرده 
که این سه تیم مشکلى براى حضور در لیگ قهرمانان 

آسیاى فصل آینده نخواهند داشت.
 این اتفاق در جلســه با مدیران این سه باشگاه افتاده و 
جالب اینکه هیچ خبرى از مدیر و مالک باشگاه چهارم 

یعنى نفت در این جلسه نبوده و به نظر مى رسد مسئوالن 
وزارت ورزش هم تمایلى به حضور ایــن تیم در لیگ 
قهرمانان آسیا ندارند. با این حساب، از حاال باید ذوب آهن 
اصفهان را چهارمین نماینده ایران در فصل پیش روى 

لیگ قهرمانان آسیا بدانیم. 
هرچند مســئوالن این باشــگاه از این موضوع اظهار 

بى اطالعى کرده اند اما با توجه به بى توجهى مسئوالن 
وزارت ورزش و دولت به مشکالت باشگاه نفت، حذف 
این تیم از آسیا قطعى است و حتى حک شدن شعار نفت 
طالئیه آسیائیه روى پیراهن بازیکنان نفت هم کمکى 
به این موضوع نخواهد کرد و ذوب آهن چهارمین نماینده 

ایران در آسیا خواهد بود.   

ذوب آسیایى شد؟  

متیم او هم باید برخى از اشتباهات خود در بستن 
امسال سپاهان را بپذیرد. برخى از مشکالت 
و رویدادهاى این روزهاى سپاهان که البته 
در مورد بعضى از آنها قبًال هم اشــاراتى 
داشته ایم  در این گزارش مورد بررسى قرار 

گرفته است.

گل بزنید لعنتى ها!
  کرانچار هفته گذشــته به صراحت 

اعالم کرد که از عملکرد تمام بازیکنانش 
ناراحت اســت و آنها باید در چهار دیدار 

باقیمانده پتانســیل خود را نشان دهند و 
گرنه باید به ســوى درهاى خروجى باشگاه 

راهنمایى شوند.
طالیى پوشــان تا پایان هفتــه یازدهم لیگ 

1برتر 11 امتیاز کسب کرده که این تیم را در رتبه 
سیزدهم جدول رده بندى قرار داده است.

مهمترین مشکلى که ســرمربى کروات تیم در
هفته هاى اخیر به آن اشــاره کــرده، عدم تمرکز
هههادههه بازیکنان تیم و به خصوص مهاجمانش در استف
از موقعیت هاى گلزنىاســت کــه نصیبآنها مى
موضوعى که در نمایش هــاى این تیم هم شــود.

به وضوح مشــخص اســت. در واقع تیم کرانچار به 
خوبــى تــوپ را در زمین به گــردش در مــى آورد؛ 
ولى زمانــى که آنها بــه یک ســوم دفاعى حریف

مى رسند و با دفاع چند الیه حریف مواجه مى شوند، 
نمى توانند با پاس هــاى اثربخششوشوشوش و

ضربات مناســب به گل برسند و 
یا اینکه ضربات آخر را بى دقت روانه 

درهاى خروجى پیش روى شما! 
  پــس از باخــت هفته گذشــته برابــر پیکان 
عصبانیت مربى کروات ســپاهان بیشــتر شد و 
برخالف مرتبــه هاى قبلى کــه در کنفرانس 
خبرى عــدم گلزنــى را موضوعى 
قلمداد مــى کرد کــه باید با 
دقت و هوشمندى بیشتر 
مهاجمانش حل شود و 

عمل کنند.مهدى شریفى، مهاجم فعلى تراکتورسازى یکى 
از بازیکنانى است که در نیم فصل به تیم ملحق مى شود و 
از بهمن ماه نیز مسعود حســن زاده مى تواند با پشت سر 
گذاشــتن مصدومیت طوالنى مدت به میادین بازگردد. 
البته قطعًا این نفرات تنها تغییرات سپاهان نسبت به نیم 
فصل اول نخواهند بود و در صورتــى که بازیکنان فعلى 
تیم نتوانند در چهار دیدار سخت باقیمانده عملکرد خوبى 
داشته باشند، از تیم کنار مى روند و چه بسا کرانچار از همین 
حاال جستجوهاى خود را براى پر کردن جاى 
آنها از میان بازیکنان داخلى و خارجى آغاز 

کرده باشد.

مصدومیتش و مهدى شریفىبعد از اتمام دوره سربازى اش
نیم فصل به سپاهان باز مى گردند و آنها را باید تا حدودى

از همین حاال در لیســت بزرگســاالن تصور کنیم. نکته 
اینجاســت که در حال حاضر لیست بزرگساالن سپاهان 
آن دیده  7شامل17 بازیکن است و فقط یک جاى خالى در
مى شود، به همین دلیل در نیم فصل قطعاً یک بازیکن که 
به احتمال زیاد هم مهاجم خواهد بود از لیست سپاهان کنار 

گذاشته خواهد شد. 
در لیست بزرگساالن سپاهان مهرداد محمدى، ساسان 
انصارى و مروان حسین ســه مهاجم این تیم هستند که 
این روزها هم انتقادات زیادى نسبت به گل نزدن هایشان 
مطرح مى شود ضمن اینکه امین جهان عالیان و حسین 
فافاضضفاضلى دیگر بازیکنانى هستند که کرانچار با بازى ندادن به 
آآآنها نشان داده اعتقادى به آنها ندارد. عالوه بر این پنج 
بازیکن، «ژایرو رودریگوئز» و «رافائل کریوالرو»، دو 
برزیلى جدید سپاهان نیز کیفیت زیادى از خود نمایش 
نداده اند و این دو را هم مى توان جزو گزینه هاى خروج از 

لیست به حساب آورد.

اشتباهاتت را اصالح کن
بازگشــت کرانچار  به اصفهان امیدوار کننده شروع شد؛ 
تیمى که دو فصل را در شرایط نامناسبى پشت سر گذاشته 
بود و هواداران با کرانچارى که از شش دیدار انتهایى لیگ 
3شانزدهم 13 امتیاز کسب کرده بود، منتظر تجربه روزهاى 

خوش گذشته بودند.
  بازیکنان ســپاهانپس از پایاندیدار توسط سرمربى و

تیممؤاخذه شــدند وچهار دیدار باقیمانده از  هیئت مدیره
فصل به آنها فرصت داده شد تا توانایى ها و پتانسیل خود 
را نشان دهند، وگرنه از تیم کنار 
گذاشته خواهند شد، اما چه
کســى

باخت در مقابل پیکان قلمداد شد، اما اگر منطقى به داستان 
نگاه کنیم، ابعاد دیگرى هم مى تواند به ماجرا اضافه شود.

سرمربى در یک تیم فوتبال به عنوان رهبر تیم شناخته مى 
شود و او اســت که مى تواند دلیل وجود استرس یا تزریق 
آرامش به تیم باشد. پس نمى توان تنها بازیکنان و سهل 
انگارى آنها را دلیل نتایج نامطلوب طالیى پوشان دانست و 
کرانچار هم باید بپذیرد که برخى اشتباهات او در این نتیجه 

گیرى ها بى تأثیر نبوده اند.
 مهمترین اشــتباه کرانچار را مى توان اشتباه در انتخاب 
بازیکنان خارجى دانست؛ موضوعى که بیشتر رسانه ها با 
وجود حمایت از کرانچار به آن اذعان دارند. بازیکنانى که 
با امیدوارى زیادى جذب شدند ولى نمایش آنها همانطور 
که از ابتدا هم نگرانــى هایى در مورد آنها وجود داشــت 
دور از انتظار بوده اســت. ژایرو رودریگوئز، مدافع برزیلى 
سپاهانى ها اگرچه از ابتدا در ترکیب طالیى پوشان راهى 
میدان شد، اما رفته رفته کرانچار فهمید که او بازیکن مناسبى 
براى خط دفاعى تیمش نیســت. در خط هافبک رافائل 
کریوالرو آمد تا جایگزین «ســرور جپاروف» شود، اما از 
بازى هاى خوب او در پرتغال تنها خاطره اى در ذهن این 
بازیکن باقى مانده است و به هیچ وجه از لحاظ بدنى شرایط 
مناســبىبراى حضور در لیگ برتر ندارد. مروان حسین
دیگر بازیکن خارجى بود که براى ترمیم خط حمله به تیم

اضافه شد، اما به ثمر رساندن یک گل در مقابل پرسپولیس 
نمى تواند کارنامه مناسبى براىبازیکنىباشد که با خیال

زنده کردن یاد «عماد رضا» به اصفهان آمده است.

دیدارهایى حیاتى
تراکتورسازى باقیمانده سپاهان به ترتیب برابر چهار دیدار

(نقش جهان)، صنعت نفت آبادان (تختى آبادان)، استقالل 
خوزستان (نقش جهان) و استقالل تهران (ورزشگاه آزادى) 
خواهد بود؛ چهار دیدارى که شاید تنها دیدار برابر استقالل 
خوزستان روى کاغذ ساده باشد که آن هم به دلیل بازگشت 

او در ایران باشد.

سر و کله هواداران افراطى پیدا مى شود
کرانچار قبــل از این، امتحانــش را در فوتبال ایران پس 
داده و هیچکــس نمى داند چرا حــاال در چنین وضعیت 
ناامیدکننده اى قرار گرفته اســت. درســت همانطور که 
هیچکس انتظار نداشت «فرانک دي بوئر» خیلی زود از 
کریستال پاالس اخراج شود، درست همانطور که کسی 
فکرنمی کرد «رونالد کومن» با یک اورتون پرســتاره به 
بن بست برسد.  اگر مهربانی آنها با رقبا چند هفته دیگر ادامه 
داشته باشد، دوران مهربانی هوادارها با کرانچار خیلی زود 

به پایان خواهد رسید.
 در دیدار با پیکان آنها در حالى ورزشــگاه نقش جهان را 
دستخالى ترك کردند که تا واپسین دقایق بازى براى 
کسب حداکثر امتیازات مسابقه تالش کردند. از دست رفتن 
موقعیت هاى ُپرشمار گلزنى باعث شد تا سپاهان علیرغم 
ارائه بازى برتر بازنده زمین لقب بگیرد و کرانچار را با این 
سئوال بى جواب مواجه کند که چرا تیمش با وجود ارائه بازى 
خوبتا این اندازه در گلزنى ناتوان است.چه بالیى بر سر 
ساسان انصارى و مروان حسین که پیش تر گلزنان قهارى 

بودند آمده است؟
به گزارش نصف جهان، اگر ســپاهان دیدار با پیکان را با 
پیروزى پشت سر گذاشته بود در تعطیالت لیگ تا هفته 
دنبال کند و آرامش بیشترى کار را دوازدهم مى توانست با
حاال به محض شروع آماده مصاف با تراکتور سازى شود.

دوباره تمرینات، قطعاً تا چند روز جو تمرینات طالیى پوشان 
متشنج خواهد بود و هواداران افراطى، اقدامات تشنج زاى 
آغاز مىکنند. برخى از آنها که از قبل رابطه خوبى خود را

با کرانچار نداشتند دوست دارند از این روزهاى تلخ استفاده 
کنند و زهر خود را بــه او بریزند.باید منتظــر آغاز دوباره 
تمرینات زردها در باغ فردوس اصفهان و اتفاقات احتمالى 

باشیم.

پرویز مظلومى ســرمربى اسبق اســتقالل همچنان از 
چهره هاى مورد توجه رسانه هاست. خبرنگاران بعد از هر 
اتفاقى که در استقالل مى افتد سراغ او مى روند و نظرش 

را مى پرسند.
 مظلومــى 
نمایشــگاه  در 
مطبوعــات حرف هــاى 
جالبى درباره اســتقالل، پرســپولیس و 

لیگ زده است:
به نظر من استقالل تیم خوبى است و نفرات خوبى  ب■
دارد اما من فکر مى کنم هر چه شناخت «وینفرد شفر» 
نسبت به بازیکنان بیشــتر شــود و از مهره هایش به 
شــکل مطلوب ترى اســتفاده کند، این تیم مى تواند 
در لیگ مدعى باشــد. به جرأت مى گویم اســتقالل 

سپاهان و ذوب آهن امس

ساسان انصارى که فصل گذشته مدعى آقاى گلى لیگ به همراه 
مهدى طارمى بود، در لیگ هفدهم تا حاال خرید ناموفقى براى 

طالیى پوشان بوده است.
ویسى در سپاهان فصل گذشته را با 

«پدرو هنریکه» در خط آتش آغاز کرد؛ ولى 
نمایش هاى ضعیف ایــن مهاجم برزیلى باعث
جدایى او در پنجره نیم فصل شد. مسعود حسن زاده
مهاجم سابق ذوب آهن جایگزین او شد و نمایش
هاى خوبى تا پیش از مصدومیــت ارائه داد. با 
مصدومیت حسن زاده، کرانچار چند مهاجم را 

مدنظر داشت و در نهایت ساسان انصارى به 
عنوان گزینه اى مناسب از فوالدخوزستان

راهى اصفهان شد.
انصارى در دو دیدار ابتدایى فصل غایب 
بود؛ اما در ادامه  اگرچه همواره یکى از 
بازیکنان مورد عالقــه کرانچار بوده، 
هنوز نتوانســته وظایفى که از یک 
مهاجم هدف انتظــار مى رود را در 

زمین اجرا کند.
دیدارهایى که وارد البته ساســان انصارى در تمام
تیمشتالش مى کند؛ زمین شــده، با تمام وجود براى 
اســترسو فشار باالیى که  تیماما روى تمام بازیکنان
باعث شــده تا تالش هاى وجود دارد و گاهى بدشانسى، 
یازدهم تقریباً بى ثمر باشد.انصارى حداقل تا پایان هفته 

پر تالش 
و بى فایده!
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  سعید عزت اللهى، ملى پوش ایرانى تیم فوتبال آمکار 
روسیه مصاحبه اى با ســایت رسمى این باشگاه انجام 
داد و در آن پاســخگوى ســئواالتى در مورد خودش، 
تیم هاى سابقش و تیم ملى ایران بود. بخش هایى از 

این مصاحبه مفصل را مى خوانید:
شرایط شما در تیم آمکار چه تغییرى 
کرده و اساساً چه چیزى باعث انتقال 

شما به باشگاه ما شد؟
بازى کردن براى من بســیار مهم است، زیرا تیم ملى 
فوتبال کشــورم تابســتان آینده در رقابت هاى بسیار 
بزرگى حضور خواهد یافت. در روستوف فرصت کافى 
براى بازى نداشــتم. مدام به من قول بازى کردن در 
ترکیب ثابت را دادند اما این گونه نبود. مى دانستم که 
آمکار تیم خوبى است و سازماندهى و کادر فنى خوبى 
دارد. به اینجا (آمکار) آمدم تا چیز جدیدى یاد بگیرم و 

در واقع فوتبال بازى کنم.
آیا شناختى از ســرمربى تیم آمکار 

داشتید؟
بله، مى دانســتم که «گادژیف» از ســالیان طوالنى 
در روســیه مربیگرى مى کند. براى مثــال در آنژى 
با بازیکنان بــزرگ و معروفى هماننــد اتوئو و روبرتو 

کارلوس کار کرده است.
 چگونه به فوتبال روسیه آمدید؟

زمانى که در اتلتیکو مادرید بودم واقعًا مى خواستم در 
تیم ملى بازى کنم، بنابراین باید در لیگ هاى بزرگى 
بازى مى کردم. تیمــى که در آن بــازى مى کردم به 
لیگ دسته  سوم اسپانیا ســقوط کرد و باید باشگاهم را 
تغییر مى دادم. حتى پیش از عزیمت به اسپانیا «قربان 
بردیف»،ســرمربى روبین کازان درباره این تیم با من 
صحبت کرد اما من پس از آن اتلتیکو را انتخاب کردم. 
پس از یکسال  و نیم تیم روستوف را انتخاب کردم، زیرا 
مى دانستم که در لیگ بزرگى بازى مى کنند. خیلى ها از 
من پرسیدند که چرا به آنجا رفتم، زیرا در انتهاى جدول 
رده بندى قرار داشت. پس از آمدنم شرایط تیم روستوف 
مرحله به مرحله بهتر شــد. در اروپا بازى کردیم و این 

اتفاق براى من و پیشرفتم بسیار خوب بود.
شــما بردیف را مى شــناختید و به 

اتلتیکو مادرید رفتید؟
بله، یکدیگر را مى شــناختیم. او مى خواست که مرا در 
تیم روبین کازان ببیند اما در آن زمان اتلتیکو مادرید را 
انتخاب کردم. در فصل دوم حضورم در اسپانیا تصمیم 

گرفتم تا پیش او (بردیف) در تیم روستوف بروم.
 آیا این درســت اســت که در 16 
ســالگى اولین بازى ات در سطح 

بزرگساالن را انجام دادى؟
بله، درست اســت. االن جوان تر از بازیکنان متوسط 

تیم هستم، زیرا از 16 سالگى در تیم ملى بازى کردم.
عکس العمل هاى اجتماعى به این 
اتفاق چگونه بود و آیا این یک اتفاق 

همیشگى در ایران است؟
نه، به هر حال اتفاق غیر معمولى اســت. وقتى که به 
زمین رفتم همه متعجب بودند که یک بازیکن 16 ساله 
با بازیکنان بزرگسال بازى مى کند. براى من این اتفاق 
آسان نبود اما در آن زمان سرمربى تیم کمک کرد. در 
ترکیب تیمى به من اعتماد کرد و من براى او کار کردم. 
به طور کلى آماده ســازى بازیکنان 

جوان در ایران چگونه است؟
زمانى که جوان تر بودم و شروع به بازى کردم شرایط 
به طور کلى براى بازیکنــان جوان خوب نبود. در حال 
حاضر شــرایط بســیار بهترى وجود دارد. االن شما 
مى توانید ببینید که تیم فوتبال نوجوانان ایران، آلمان 
و مکزیک را شکست مى دهد و یکى از هشت تیم برتر 
جهان است. شرایط کلى بهتر شده، زیرا توجه بیشترى 

به آنها صورت مى گیرد. بازیکنان فرصت رشد کردن 
را دارند و به آنها اعتماد مى شود. ما استعدادهاى جوان 
بسیارى داریم.پیش از این شرایط به گونه دیگرى بود.

 یک بازیکن جوان وقتى در سن 18 
سالگى از کشورش به دنیاى دیگرى 

مى رود، چه احساسى دارد؟
البته بــراى من یک چالــش بود. پیــش از آن هرگز 
بدون خانواده  یا دوستانم از کشــور خارج نشده بودم. 
به طور کامل وقتى به اسپانیا رفتم، غمگین بودم. زبان 
اسپانیایى را نمى دانستم و شناختى از مردم این کشور 
نداشتم. ســه چهار ماه اول بسیار سخت بود اما پس از 
آن مرحله به مرحله همه چیز بهتر شد. فوتبال اروپا در 
سطح بسیار باالیى قرار دارد و شما را مجبور مى کنند 
چیزهاى زیادى را یاد بگیرید که فقط شــامل فوتبال 
نیســت. بنابراین، این چالــش را بایــد بپذیرید و اگر 

مى خواهید فوتبالیست خوبى شوید باید مهیا باشید.
چگونه یک نوجوان 18 ساله ایرانى 
در سیستم اتلتیکو مادرید ظاهر شد؟

آنها بسیارى از بازى هاى مرا در جام جهانى همراه تیم 
فوتبال زیر 17 ساله هاى ایران تماشا کردند. وقتى که 
به آنجا رفتم بسیارى از مسائل مرتبط با فوتبال را که در 
کشورم وجود نداشت، مشاهده کردم. آنها با بازیکنان 
از هشت نه ســالگى کار مى کردند. اطالعات من در 
حوزه هاى تاکتیکى و فهم فوتبال خیلى تغییر کرد. این 

چالش به دوره فوتبالم کمک بسیارى کرد.
آیا این واقعیت براى بازیکنان تیم 
ســوم اتلتیکو مادرید وجود داشت 
که زمانى مى تواننــد به تیم اول راه 

پیدا کنند؟
این کار آســانى نبود، زیرا اتلتیکو باشگاه بسیار بزرگى 
اســت. گاهى اوقات با تیم اصلــى تمرین مى کردیم. 
اگر آنجا سه یا چهار سال مى ماندم شاید نیاز بود سه یا 
چهار سال دیگر هم مى ماندم تا این اتفاق رخ دهد به 
همین دلیل روسیه را انتخاب کردم. مى دانستم که از 
همان آغاز مى توانم در لیگ هاى بزرگى بازى کنم. این 
مسئله بسیار مهمى بود، زیرا مى خواستم براى تیم ملى 

ایران بازى کنم.
آیا کسى از هم تیمى هایت در اتلتیکو 

االن در سطح اول بازى مى کند؟
بله، دو نفر هســتند. «لوکاس هرناندس» که پرورش 
یافته اتلتیکو اســت و همچنین «تئو هرناندس» که 

برادرش است و در رئال مادرید بازى مى کند.
آیا زبان روســى را یاد مى گیرى یا 
به اندازه کافى اطالعات اساســى 

فوتبالى دارید؟
این کافى نیست اما دانش فوتبالى در زمین به من کمک 
مى کند. روسیه براى لژیونرهایى که در این کشور بازى 
مى کنند بسیار مهم اســت اما زبان روسیه در نوشتن 
بسیار سخت است. االن ســعى مى کنم هر چه بیشتر 

لغات جدیدى را یاد بگیرم.
بنابراین در تمرینــات تحت نظر 

گادژیف به مترجم نیاز دارید؟
بله، البته.

چگونه با ســایر اعضاى تیم آمکار 
ارتباط برقرار مى کنید؟

االن بسیارى از بازیکنان مرتبط با فوتبال اروپا هستند 
و انگلیسى را مى دانند. در زمین بسیار از لغات فوتبالى 
را مى دانم و آنها را درك مى کنم. مى توانم با آنها درباره 
تاکتیک و فوتبال حرف بزنم، البته خارج از زمین فوتبال 

گاهى مشکالتى دارم.
چه مشکالتى؟

براى مثال به بانکى یا جایى که مى روم مشــکالتى 
وجود دارد. دوستى دارم که روســى مى داند و به من 

کمک مى کند. «فیلیپ آلــف»، مترجم تیم آمکار هم 
که به من آموزش مى دهد نیز کمک مى کند.

چه چیزهایى در روســیه براى شما 
بیشتر خوشــایند و چه چیزهایى 

ناخوشایند هستند؟
فکر مى کنم که روسیه هنوز شباهت هایى به کشورم 
دارد. مردم روســیه فوتبال را دوســت دارنــد. این را 
دوســت دارم، زیرا فوتبال نمى تواند بدون هودارانش 
زنده بماند. زمانــى که حمایت هاى آنهــا را در زمین 
مى بینم، دوســت دارم. این مسئله مهمى براى کشور 
اســت، زیرا روســیه میزبانى جام جهانى 2018 را بر 
عهده دارد و توریست هاى زیادى از این کشور دیدن 
خواهند کرد. شاید هواى روسیه را دوست نداشته باشم. 
بعضى اوقات بســیار عجیب است که ســه چهار ماه 
سرماى روسیه طول مى کشد. این اتفاق خیلى خوبى 
براى بازیکنان و تیم ها نیست، زیرا باید دو بار در طول 
ســال مهیاى بازى ها و متحمل هزینه هایى شوند. در 
کشورهاى دیگر به گونه دیگرى است اما اینجا سه ماه 

بین نیم فصل 
بــه علت 

سرماى هوا فاصله است.
از یک طرف شــما در روســتوف 
بازى کردید و در لیگ اروپا گل هم 
زدید از طرف دیگــر وضعیت کادر 
فنى، شــرایط مالى و آینده باشگاه 
نامشــخص بود. چه ارزیابى از این 

دوران فوتبالتان دارید؟
من ارزیابى خوبى دارم، زیرا بازى کــردم و گل زدم. 
ســخت کار کردم و ارتباط خوبى با هواداران داشــتم 
اما فوتبال همین اســت. یک مربى عاشق شماست و 
دیگرى شما را دوســت ندارد. به هر حال باید به کار 
سخت تان باید ادامه دهید. باید به آینده مان فکر کنیم.

آیا مى توانید تعــدادى از راز هاى 
تاکتیکى قربان بردیف که باعث شد 
در اروپا سروصدایى به راه بیاندازید 

را فاش کنید؟
نمى توانــم بگویم، زیرا آنها رازهایى خاص هســتند. 
هر بازى تاکتیک خودش را داشــت و از همین منظر 
بردیف انتخاب هاى متعددى براى اســتراتژى هاى 

بازى داشت. باید به این مسئله زرادخانه تیمى 
روستوف و میل پیروزى تیمى را هم اضافه 

کنید.

آیا بردیف و گادژیف توجه بیشترى 
به تاکتیک ها نســبت به سایرین 

دارند؟
صادقانه بگویم نمى خواهم درباره دیگر مربیان صحبت 
کنم. بردیف و گادژیف مربیان فوق العاده اى هســتند. 
فوتبال و تاکتیک ها را به خوبى مى شناسند. زمانى که با 

آنها کار مى کنید باید چیزهایى را یاد بگیرید.
در بحث تاکتیکى فوق العاده هستند 

اما از لحاظ روانشناسى چطور؟
بله در این بخش نیز بســیار خوب هستند. 

ســعى مى کنند تا نقش پــدر را براى 
بازیکنان داشته باشند. این مسئله 

بســیار مهمى براى تیم است که 
ســرمربى یک فوتبالیست پدر 

باشد. بازیکنان آن را احساس 
مى کنند و بــراى مربى در 

زمین مى کوشند.

چــه چیــزى دربــاره «کارلوس 
کى روش»، سرمربى تیم ملى فوتبال 

ایران مى گویید؟
نمى توانم هیچ چیزى بگویم. او مربى بزرگى اســت. 
در هر شــرایطى از کى روش چیزهاى یاد گرفتم. به 
عنوان یک مربى مى توانید نتایج او را با تیم ملى ایران 

در دومین صعود متوالى به جام جهانى قضاوت کنید.
آیا او درباره گذشــته خود،کار در 
منچســتر یونایتد، رئال مادرید و 
«کریســتیانو رونالدو» براى شما 

حرف زده است؟
بله، اغلب صحبت کرده اســت. مثال هاى از 
منچســتر یونایتد با بازیکنان بزرگش از 
جمله رونالدو آورده اســت. به من درباره 
زمانى که رونالدو جوان بــود و او را به 
منچستر یونایتد آورد حرف هایى زد. او 
گفت که رونالدو بســیار مستعد و بسیار 
جوان بود. سپس خیلى سخت کار کرد و 

االن بهترین بازیکن جهان است
عکس العمــل رســانه ها و 
هــوداران در ایــران 
ملى  تیم  به  نسبت 
ن  شــا ر کشو
چگونه است؟

ارتباط خوبى با هواداران داریم. بسیارى 
از آنها عاشق کى روش و بازیکنان هستند. 

روزنامه نگاران هم همینطور هستند اما گاهى 
اوقات ســعى در ورود به جایــى مى کنند 
که نباید، بنابراین مربیــان آنها را متوقف 
مى کنند. این مسئله هم  مهم است، زیرا 
مى تواند به یکپارچگى تیم خدشــه وارد 
کند. سال پیش رو براى تیم ملى بسیار 
مهم است و مهیاى جام جهانى 2018 

روسیه مى شویم.
آیا بازیکنانى از که اروپا به تیم ملى 
ایران مى روند در میــان هواداران 

احساس ستاره ها را دارند؟
نه، نه. در تیم ملى همه برابر و همانند برادر هســتیم. 
هرگز این گونه نیست که کســى احساس کند ستاره 

است.
آیــا محبوبیت لژیونرها بیشــتر از 
بازیکنانى است که در داخل ایران 

بازى مى کنند؟
نمى توانید بگویید که این مسئله 100 درصد است اما 
چنین چیزى هم وجود دارد. تیم هایى همانند زنیت سن 
پترزبورگ و اسپارتاك مسکو طرفداران زیادى دارند و 
در ایران نیز این گونه است. اتفاقى که در دیگر تیم هاى 
اروپایى نیز وجــود دارد. بازیکنانى کــه در اروپا بازى 
مى کنند شــاید تا اندازه اى محبوب تر باشند اما خیلى 

زیاد و همیشگى نیست. 
شــما نیم  میلیــون دنبال کننده در 
شبکه هاى اجتماعى دارید و سردار 
آزمون در حدود دو میلیون نفر. زمانى 
که به تیم آمکار پیوستید ایرانى هاى 
زیادى به شــبکه اجتماعى باشگاه 
مراجعه کردند. رمز این محبوبیت 

چیست؟
در کشــورم فوتبال را خیلى دوســت دارند و بسیارى 
از بازى ها را از جمله مســابقات لژیونرهاى ایرانى را 
تماشــا مى کنند. زمانى که به آمکار آمدم هیچکسى 
در ایران اطالعى درباره این تیم نداشــت و االن آن را 
مى شناســند. درباره اینکه چه تیمى هستیم و در لیگ 
برتر روســیه بازى مى کنیم. در حال حاضر نتایج تیم 
آمکار را دنبال مى کننــد و اطالعات کافى دارند. حتى 
به من مى نویسند که آمکار االن شــرایط خوبى دارد 
و چند بازى را برده اســت. بازى به بازى را دنبال 
مى کند و درباره تیم سردار آزمون هم همینگونه

 است.
لژیونرها چه اندیشه اى درباره 
لیگ برتر روســیه نسبت به 
ســایر لیگ هاى اروپایى 

دارند؟
صادقانه بگویم کــه پیش از 
این اغلب تصور مى شــد که 
لیگ برتر روســیه در سطح 
پایین ترى از سایر لیگ هاى 
اروپایى است. پس از رویارویى 
تیم روستوف با تیم هاى بایرن 
مونیخ، اتلتیکو مادرید و آژاکس 

هــا  تغییر یافــت. در حــال حاضر فکر نظر
مى کنند که لیگ روسیه بسیار باکیفیت است. این اواخر 
هم اسپارتاك مسکو تیم سویل اسپانیا را شکست داد 

و زنیت سن پترزبورگ از سد رئال سوسیداد گذشت.
در لیگ برتر روســیه ســه لژیونر 
ایرانى دیگر (ســردار آزمون، رضا 
شکارى و میالد محمدى)  هم حضور 

دارند. با آنها ارتباطى دارید؟
یکدیگر را مى شناسیم، زیرا در تیم ملى بازى مى کنیم. 
با آزمون در روســتوف همبازى بودم و پیش از آن 
در تیم زیر 17 ســال ایران کنار هم قرار داشتیم. 
زمانى که به کمــک هم نیاز داریــم ارتباط 
مى گیریم اما در زمین مسابقه دیگر برادر 

نیستیم.

سعید عزت اللهى در گفتگو با سایت روسى: 

مردم ایران عاشق کى روش هستند  

شــور خارج نشده بودم. 
رفتم، غمگین بودم. زبان
اختى از مردم این کشور

سیار سخت بود اما پس از 
 بهتر شد. فوتبال اروپا در 
 و شما را مجبور مى کنند 
 که فقط شــامل فوتبال 
ش را بایــد بپذیرید و اگر 

شوید باید مهیا باشید.
8وان 18 ساله ایرانى 
کو مادرید ظاهر شد؟

در جام جهانى همراه تیم 
ن تماشا کردند. وقتى که 
 مرتبط با فوتبال را که در

ده کردم. آنها با بازیکنان 
کردند. اطالعات من در 
بال خیلى تغییر کرد. این 

بسیارى کرد.
 براى بازیکنان تیم 
 مادرید وجود داشت 
ننــد به تیم اول راه 

یکو باشگاه بسیار بزرگى 
صلــى تمرین مى کردیم. 
شاید نیاز بود سه یا  ماندم
اتفاق رخ دهد به  م تا این
 کردم. مى دانستم که از 
ى بزرگى بازى کنم. این 
مى خواستم براى تیم ملى 

یمى هایت در اتلتیکو 
ل بازى مى کند؟

س هرناندس» که پرورش 
ین «تئو هرناندس» که 

د بازى مى کند.
ى را یاد مى گیرى یا 
طالعات اساســى 

الى در زمین به من کمک 
یى که در این کشور بازى 
ما زبان روسیه در نوشتن

هر چه بیشتر  عى مى کنم

رینــات تحت نظر
جم نیاز دارید؟

یر اعضاى تیم آمکار 
ى کنید؟

بط با فوتبال اروپا هستن
ن بسیار از لغات فوتبال
نم. مى توانم با آنها دربا
زمین فوتبا لبتهخارج از

 که مى روم مشــکالت
وســى مى داند و به م

دوســت دارم، زیرا فوتبال نمى تواند بدون هودارانش 
در زمین زنده بماند. زمانــى که حمایت هاى آنهــا را
مى بینم، دوســت دارم. این مسئله مهمى براى کشور

8اســت، زیرا روســیه میزبانى جام جهانى 2018 را بر 
عهده دارد و توریست هاى زیادى از این کشور دیدن 
خواهند کرد. شاید هواى روسیه را دوست نداشته باشم. 
بعضى اوقات بســیار عجیب است که ســه چهار ماه 
سرماى روسیه طول مى کشد. این اتفاق خیلى خوبى 
براى بازیکنان و تیم ها نیست، زیرا باید دو بار در طول 
ســال مهیاى بازى ها و متحمل هزینه هایى شوند. در 
کشورهاى دیگر به گونه دیگرى است اما اینجا سه ماه 

لفصل بین نیم 
بــه علت 

سرماى هوا فاصله است.
از یک طرف شــما در روســتوف 
اروپا گل هم  بازى کردید و در لیگ
زدید از طرف دیگــر وضعیت کادر 
فنى، شــرایط مالى و آینده باشگاه 
نامشــخص بود. چه ارزیابى از این 

دورانفوتبالتان دارید؟
من ارزیابى خوبى دارم، زیرا بازى کــردم و گل زدم. 
ســخت کار کردم و ارتباط خوبى با هواداران داشــتم 
اما فوتبال همین اســت. یک مربى عاشق شماست و 
دیگرى شما را دوســت ندارد. به هر حال باید به کار 
باید ادامه دهید. باید به آینده مان فکر کنیم. سخت تان

آیا مى توانید تعــدادى از راز هاى 
تاکتیکى قربان بردیف که باعث شد 
اروپا سروصدایى به راه بیاندازید در

را فاش کنید؟
نمى توانــم بگویم، زیرا آنها رازهایى خاص هســتند. 
هر بازى تاکتیک خودش را داشــت و از همین منظر 
ىهاى بردیف انتخاب هاى متعددى براى اســتراتژى 

در بحث تاکتیکى فوق العاده هستند 
اما از لحاظ روانشناسى چطور؟

بله در این بخش نیز بســیار خوب هستند. 
ســعى مى کنند تا نقش پــدر را براى 

بازیکنان داشته باشند. این مسئله 
بســیار مهمى براى تیم است که 
ســرمربى یک فوتبالیست پدر 

باشد. بازیکنان آن را احساس 
مى کنند و بــراى مربى در 

زمین مى کوشند.

آیا او درباره گذشــته خود،کار در 
منچســتر یونایتد، رئال مادرید و 
شما  «کریســتیانو رونالدو» براى

حرف زده است؟
بله، اغلب صحبتکرده اســت. مثال هاى از
منچســتر یونایتد با بازیکنان بزرگش از

جمله رونالدو آورده اســت. به من درباره 
زمانى که رونالدو جوان بــود و او را به 
منچستر یونایتد آورد حرف هایى زد. او 
گفت که رونالدو بســیار مستعد و بسیار 
بود. سپس خیلى سخت کار کرد و جوان

االن بهترین بازیکن جهان است
عکس العمــل رســانه ها و 
هــوداران در ایــران 
ملى  تیم  به  نسبت 
ن  شــا ر کشو
چگونه است؟

ارتباط خوبى با هواداران داریم. بسیارى 
از آنها عاشق کى روش و بازیکنان هستند. 

روزنامه نگاران هم همینطور هستند اما گاهى 
اوقات ســعى در ورود به جایــى مى کنند 
که نباید، بنابراین مربیــان آنها را متوقف 
مى کنند. این مسئله هم  مهم است، زیرا 
مى تواند به یکپارچگى تیم خدشــه وارد 
کند. سال پیش رو براى تیم ملى بسیار 
8مهم است و مهیاى جام جهانى2018

آیــا محبوبیت لژیونرها بیشــتر از
بازیکنانى است که در داخل ایران

بازى مى کنند؟
نمى توانید بگویید که این مسئله 100 درصد است اما
چنین چیزى هم وجود دارد. تیم هایى همانند زنیت سن
پترزبورگ و اسپارتاك مسکو طرفداران زیادى دارند و
در ایران نیز این گونه است. اتفاقى که در دیگر تیم هاى
اروپایى نیز وجــود دارد. بازیکنانى کــه در اروپا بازى
مى کنند شــاید تا اندازه اى محبوب تر باشند اما خیلى

زیاد و همیشگى نیست. 
شــما نیم  میلیــون دنبال کننده در
شبکه هاى اجتماعى دارید و سردار
آزمون در حدود دو میلیون نفر. زمانى
به تیم آمکار پیوستید ایرانى هاى که
زیادى به شــبکه اجتماعى باشگاه
محبوبیت این مراجعه کردند. رمز

چیست؟
در کشــورم فوتبال را خیلى دوســت دارند و بسیارى
از بازى ها را از جمله مســابقات لژیونرهاى ایرانى را
تماشــا مى کنند. زمانى که به آمکار آمدم هیچکسى
در ایران اطالعى درباره این تیم نداشــت و االن آن را
مى شناســند. درباره اینکه چه تیمى هستیم و در لیگ
برتر روســیه بازى مى کنیم. در حال حاضر نتایج تیم
آمکار را دنبال مى کننــد و اطالعات کافى دارند. حتى
به من مى نویسند که آمکار االن شــرایط خوبى دارد
و چند بازى را برده اســت. بازى به بازى را دنبال
مى کند و درباره تیم سردار آزمون هم همینگونه

 است.
لژیونرها چه اندیشه اى درباره
لیگ برتر روســیه نسبت به
ســایر لیگ هاى اروپایى

دارند؟
صادقانه بگویم کــه پیش از
این اغلب تصور مى شــد که
لیگ برتر روســیه در سطح
لیگ هاى از سایر پایینترى
اروپایى است. پس از رویارویى
تیم روستوف با تیم هاى بایرن
مونیخ، اتلتیکو مادرید و آژاکس

هــا  تغییر یافــت. در حــال حاضر فکرنظر
مى کنند که لیگ روسیه بسیار باکیفیت است. این اواخر
را شکست داد اسپانیا هم اسپارتاك مسکو تیم سویل

و زنیت سن پترزبورگ از سد رئال سوسیداد گذشت.
روســیه ســه لژیونر در لیگ برتر
ایرانى دیگر (ســردار آزمون، رضا
شکارى و میالد محمدى)  هم حضور

دارند. با آنها ارتباطى دارید؟
یکدیگر را مى شناسیم، زیرا در تیم ملى بازى مى کنیم.
با آزمون در روســتوف همبازى بودم و پیش از آن
7در تیم زیر 17 ســال ایران کنار هم قرار داشتیم.
زمانى که به کمــک هم نیاز داریــم ارتباط
مىگیریم اما در زمین مسابقه دیگر برادر

نیستیم.

تند 
لى 
ره 
ال 

تى 
من

ىىىىىىىیمىى بازى داشت. باید به این مسئله زرادخانه ت
روستوف و میل پیروزى تیمى را هم اضافه 

کنید.

پسامحرم!
بحرانى شدن دوباره اوضاع سپاهان همزمان با سالگرد تولد ستاره بازنشسته این تیم داغ دل هواداران را تازه 
کرد.پس از شکست برابر پیکان که به مثابه چهارمین باخت فصل سپاهان و اولین شکست لیگ برترى این 
تیم در ورزشگاه نقش جهان بود حتى آن دسته از 
هواداران خوشبین تر سپاهان هم کم کم به این باور 
رسیدند که بحران تیم محبوبشان به سال سوم 
کشیده است و امسال هم نباید از طالیى پوشان 
توقع قهرمانى داشته باشند. شاید تنها روزنه امید 
هواداران این است که سپاهان با اتکاى به نمایش 
خوبش هر چند هفته یک بار (!) بازى هایش را ببرد 

و الاقل در ادامه به کاندیداى سقوط بدل نشود.
رو به وخامت گذاشــتن دوباره اوضاع سپاهان 
مصادف شد با سالگرد تولد کاپیتان اســطوره اى این تیم که یکســال و اندى پیش بازنشستگى خود را 
اعالم کرد.محرم در روزهایى که از فوتبال فاصله گرفته اســت به بهانه ســالروز تولدش مورد توجه قرار 
گرفت تا مصادف با ایام تلخ ســپاهان درد نبودنش براى هواداران بیشتر به چشــم آید.سئوالى که شاید 
این روزها ذهن خیلى ها را به خود مشــغول کرده باشد این است که آیا ســپاهان در عصر پَسامحرم نیز 
مى تواند به دوران طالیى بازگردد یا براى چشیدن طعم شیرین قهرمانى هاى پیاپى باید سال ها به انتظار

 بنشیند.

به خداحافظى فکر نمى کنم
به نظر مى رسد مجتبى جبارى در حال حاضر در قطر 
به سر مى برد. هافبک کنار گذاشته شده استقالل 
در بدو ورودش به قطر با روزنامه «الرایه» مصاحبه 
کوتاهى انجام داده و مدعى شده هنوز بازیکن باشگاه 
استقالل است. بخش هاى مهم حرف هاى جبارى 

را بخوانید:
■ چند دلیل براى سفرم به قطر وجود دارد که یکى 
از آنها تمدید اقامتم است. من عاشق دوحه هستم 
و مى خواهم این راه ارتباطــى را حفظ کنم. ارتباط 
قدرتمندى با بســیارى از مردم در اینجا داشتم و به 
همین  دلیل این اطمینان را پیدا کــردم که هر بار 
سفرى به قطر داشته باشم. ضمناً من بازى کردن را 
متوقف نکرده ام. همچنان بازیکن استقالل تهران 
هســتم و در چهار بازى آخر تیم مشارکت داشتم. 
ســطح فنى قدیمى خود را با تیمم حفظ کردم و به 

پایان دوران فوتبالم در فصل جارى فکر نمى کنم.
■به خواست خودم لیگ ستارگان را ترك نکردم. 

قراردادم با باشگاه االهلى پایان یافته بود و تصمیمى 
براى تمدید آن به دلیل مصدومیتم نداشتند. دلیل آنها 
را درك کردم و پیشنهادى هم از سایر تیم هاى قطرى 
پس از پایان قراردادم با االهلى نداشــتم، بنابراین 
ترجیح دادم براى پایان درمان مصدومیتم به ایران 
بازگردم. االن هم بازیکن استقالل تهران هستم و 
در بازى هاى اول غایب بودم اما در چهار بازى آخر 

پس از پایان دوره مصدومیتم به میدان رفتم.
■ من ارتباط بســیار خوبى با باشــگاه االهلى و 
هوادارانش داشــتم. طرفدار این تیم هستم و آرزو 
مى کنم هر چه زودتر بازگشــت پرقدرتى داشــته
 باشــد. مى دانســتم که دیر یا زود تیم االهلى را با 
خاطرات زیبا در لیگ ســتارگان ترك مى کنم. این 
خاطرات هم به سختى فراموش مى شوند. در حقیقت 
من احساس عصبانیت نداشتم. من یک فوتبالیست 
حرفه اى هســتم و ایــن تصمیم را با تمــام قلبم 

پذیرفتم.

سروش در لیست فروش الخور
در پى نتایج ضعیف در این فصل از رقابت هاى لیگ ستارگان قطر و قعرنشینى در جدول رده بندى، 
سران باشگاه الخور بعد از نشست اضطرارى که برگزار کردند حکم به برکنارى «لئونید بانید»، سرمربى 
فرانســوى و مشــهور خود دادند.  رسانه هاى 
قطرى با تأیید این خبر مدعى شــدند باشگاه 
تا زمان انتخاب سرمربى جدید، دستیار قطرى 
مربى فرانسوى را به عنوان مربى موقت روى 
نیمکت استفاده خواهد کرد. روزنامه «الرایه» 
همچنین در گزارشى پیرامون تصمیمات جدید 
در باشگاه الخور مدعى شــد آژیر قرمز براى 

ستاره ایرانى این تیم به صدا در آمده است. 
این روزنامه نوشت: «باشگاه الخور بعد از اخراج 
سرمربى فرانسوى حاال قصد دارد خانه تکانى گســترده اى در فهرست بازیکنان خارجى خود داشته 
باشد. از همین رو ســروش رفیعى از ایران و مانیکا مهاجم کامرونى الخور در آستانه فسخ قرارداد و 
کنار گذاشته شدن از فهرســت هســتند چون انتظارات را برآورده نکرده اند.» شرایط براى سروش 
رفیعى در الخور، آنچنانکه انتظارش را مى کشــید ســپرى نمى شــود. او در این تیم قطرى به یک 
نیمکت نشین تبدیل شــده و مشخص نیست با حضور ســرمربى جدید چه سرنوشتى در انتظارش

 خواهد بود.
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زن جوان که مهمان همسایه قدیمى شان شده بود، پس از 
سرقت صد میلیون تومان، از خانه میزبان فرار کرد.

هفته گذشــته مرد جوانى به اداره پلیس رفت و از سه مرد 
و یک زن به اتهام ســرقت لوازم خانه شان و ضرب و جرح 

شکایت کرد. 
شاکى در توضیح ماجرا گفت: «من همراه مادر سالخورده ام 
زندگى مى کنم. خانه ما در یکى از محله هاى شمالى تهران 
اســت. حدود یک ماه قبل مادرم را بــراى معاینه به مطب 
پزشکى بردم. هنگام برگشت به خانه یکى از همسایه هاى 
قدیمى مان را که زن جوانى به نام «ماهرخ» بود، در خیابان 
دیدیم. مادرم از من خواست او را سوار خودرویم کنم و من هم 
او را سوار کردم تا به مقصدش برسانم. ماهرخ داخل خودرو 
از گرفتارى هایش با مادرم حرف زد و گفت که پس از اینکه 

ما از محله آنها تغییر مکان دادیم، زندگى او با مشــکالتى 
روبه رو شد و از خانواده اش طرد شد، به طورى که االن جایى 
براى زندگى ندارد. ماهرخ از مادرم خواست چند روزى به او 
پناه بدهد تا جایى را براى زندگــى اش پیدا کند و مادرم هم 
قبول کرد. او شش شبانه روز خانه ما زندگى کرد تا اینکه روز 
ششم، صبح مادرم براى خرید به بازار مى رود و ساعتى بعد 
وقتى به خانه بر مى گردد، متوجه مى شود خبرى از ماهرخ 
نیست و تمام وســایل گرانقیمت زندگى مان سرقت شده 
است. من در محل کارم بودم که مادرم موضوع را به من خبر 
داد و من خیلى زود خودم را به خانه مان رســاندم و فهمیدم 
ماهرخ در نبود مادرم وســایل با ارزش خانه مان را که حدود 
صد میلیون تومان ارزش داشت، ســرقت کرده و گریخته 

است.»

وى ادامه داد: «پس از این حادثه، ما از ماهرخ شکایت کردیم 
تا اینکه حدود سه هفته بعد از سرقت، داخل خیابان ماهرخ را 
دیدم که سوار خودروى پژویى بود و عالوه بر او سه مرد جوان 
هم داخل خودرو بودند. پژو را تعقیب کردم تا مخفیگاه ماهرخ 
را پیدا کنم و به پلیس اطالع بدهم، اما غافل از این بودم که 
سه مرد داخل خودرو همدست ها و دوستان ماهرخ هستند و 
متوجه شده اند من در تعقیبشان هستم. در حالى که در تعقیب 
خودرو بودم، راننده در خیابان خلوتى راه مرا سد کرد. سه مرد 
جوان از خودرو پیاده شدند و به شدت مرا کتک زدند. هر چقدر 
به آنها گفتم که ماهرخ همه زندگى ما را سرقت کرده است، به 
همین دلیل من در تعقیب او بودم، فایده اى نداشت. آنها گفتند 
اگر بعد از این مزاحم ماهرخ شوم مرا دوباره کتک مى زنند. 
پس از این، من دوباره از ماهرخ و سه مرد ناشناس شکایت 

کردم تا اینکه چند روز قبل یکى از آنها با من تماس گرفت 
و گفت چنانچه رضایت بدهم، اموالم را به من برمى گردانند. 
ما با هم در یکى از خیابان هاى شرقى تهران قرار گذاشتیم 
تا درباره گرفتن اموالم با آنها حرف بزنم. وقتى سر قرار رفتم، 
سه مرد جوان مقابل چشمان ماهرخ دوباره مرا به شدت کتک 
زدند. یکى از آنها این بار با چاقو ضربه اى به ســرم زد که از 
هوش رفتم و ساعتى بعد در بیمارستان به هوش آمدم. آنها 
به قصد کشتن مرا زدند، اما من زنده ماندم و االن از ماهرخ و 

همدستانش شکایت دارم.» 
با طرح این شکایت پرونده به دستور قاضى دادسراى ویژه 
سرقت براى رسیدگى و شناسایى متهمان در اختیار تیمى از 
کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت. تحقیقات درباره این 

حادثه ادامه دارد.

رئیس کالنترى 152 خانى آباد، از دســتگیرى دو سارق 
شلوارهاى لى و کتان در هفته گذشته خبر داد.

ســرهنگ اکبر مرادى گفت:  هنگام گشــتزنى  گشت 
کالنترى درمحلــه خانى آباد، فردى بــه پلیس مراجعه 
کرد و بیان داشت که تعداد 300 شلوار لى و کتان وى، از 
خودرویش به سرقت رفته و اکنون سارقان در حال فروش 

شلوارهاى مسروقه هستند.
این مقام مسئول، بیان داشت: بررسى موضوع و صحت 
خبر، در دستور کار مأموران قرار گرفت و تیمى از عوامل 
کالنترى به محل فروش اموال مسروقه اعزام و  متهمان 

در حال فروش شلوار کتان و جین شناسایى شدند. 
سرهنگ مرادى، با بیان دستگیرى متهمان در یک عملیات 
ضربتى، تصریح کرد: در بازرسى صورت گرفته تعداد 112  
شلوار از دو متهم کشف و متهمان به همراه اموال مکشوفه 
به کالنترى منتقل شدند.رئیس کالنترى ادامه داد: سارقان 
در بازجویى انجام شده، بزه انتسابى را قبول کردند و براى 

سیر مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى شدند.

ســاعت23و10دقیقه سه شــنبه حادثه سقوط 
خودروى ســوارى در بزرگراه شهید همت، تقاطع 
اشرفى اصفهانى به ســامانه 125 اعالم شد که 
نیروهاى آتش نشــانى بى درنگ بــه محل حادثه 

اعزام شدند.
امیرعباس عادل، فرمانده آتش نشــانان اعزامى 
درباره جزئیــات این حادثه اظهار داشــت: یک 

دستگاه خودروى ســوارى پژو 206 حامل چهار 
نفرسرنشین مرد حدوداً 20 ساله حین حرکت در 
بزرگراه به علت نامعلومى از مسیر اصلى خارج شده 
و پس از برخورد شــدید با گاردریل حاشیه مسیر 
و شکستن نرده هاى گاردریل، از ارتفاع 15 مترى 
کنار بزرگراه ســقوط کرده و بر روى سطح خیابان 
مجاور قــرار گرفته بود. وى افــزود: هر چهار نفر 

سرنشین خودروى سوارى که دچار آسیب دیدگى 
شده بودند با کمک رانندگان خودروهاى عبورى از 
اتاقک این وسیله نقلیه خارج شده بودند که نیروهاى 
آتش نشانى به محض رســیدن به محل حادثه، 
جریان برق خودروى سوارى را قطع کردند و پس 
از ایمن سازى، مصدومان را براى انتقال به مراکز 

درمانى تحویل امدادگران اورژانس دادند.

مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران از دستگیرى 
ســرهنگ قالبى که از خانــم هاى جــوان اخاذى 

مى کرد، خبر داد.
مرکــز اطالع رســانى پلیس آگاهى تهــران بزرگ 
اعالم کرد: جناب سرهنگ قالبى که با جعل عناوین 
مختلف دولتى، نظامى و انتظامى و با طعمه گذارى دو 
خانم جوان، اقدام به اخــاذى و زورگیرى از رانندگان 
مسافرکش و کسبه شــهر تهران کرده بود، با تالش 
کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهــى تهران بزرگ 

دستگیر شد .
در بررسى اولیه مشخص شــد که این متهم به این 
شیوه و ترفند، بیش از 400 میلیون تومان اخاذى کرده 
و ده ها مالباخته او و همدســتانش را مورد شناسایى 

قرار دادند.
از کلیه شــکات و مالباختگانى که موفق به شناسایى 
تصویر این شــخص شدند دعوت مى شــود تا براى 
پیگیرى شکایات خود به نشــانى اداره پنجم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمى مراجعه 

کنند.

رئیس پلیــس آگاهى اســتان مازنــدران  از 
شناسایى و دســتگیرى اعضاى باند سارقان 
شــیک پوش که به عنوان خّیر از افراد مسن 
طــال و جواهرات ســرقت مى کردنــد، خبر 

داد.
ســرهنگ ذبیــح ا... پهلوانــى در تشــریح 
جزئیات این خبر گفت: در پــى وقوع چندین 
فقره سرقت از افراد مســن و پیرزن و سرقت 
جواهرات و طالجات از سوى افرادى ناشناس 
با خودروهاى گرانقیمــت و چهره اى موجه، 
موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان 
و کارشناســان پلیس آگاهى قرار گرفت. وى 
افزود: با انجام تحقیقات از مالباختگان و بررسى 
صحنه هاى سرقت مشخص شد، اعضاى باند 
ســارقان حرفه اى با اســتفاده از خودروهاى 
گرانقیمت و چهره اى موجه در پوشــش افراد 
خیّر به بهانــه کمک به مســتمندان با جلب 
اعتماد و سوء اســتفاده از غفلت مالباختگان، 
اقدام به ســرقت جواهــرات و طالجات آنان 

مى کنند.
رئیس پلیس آگاهى مازندران، اظهار داشــت: 
مأموران با انجام اقدامات اطالعاتى و تحقیقات 
پلیسى موفق شــدند، پنج متهم به سرقت و 

مالخر از اعضاى باند سارقان را شناسایى و با 
هماهنگى قضائى در عملیاتى ضربتى این افراد 

را دستگیر کنند.
پهلوانى از توقیف چهار خودرو سوارى سوناتا و 
پژو پارس در عملیات پلیسى خبر داد و افزود: 
در بازرســى از خودروى متهمان بیش از 500 
گرم انواع طــال و جواهر به همراه اســناد و 
مدارك هویتى و اســکناس هاى 100 هزار 
ریالى و چک پول هاى 500 هزار ریالى کشف 
شد. وى با اشاره به اعتراف سارقان از کشف 15 
فقره سرقت تاکنون خبر داد و افزود: تحقیقات 
بیشــتر پلیس در این خصوص همچنان ادامه 

دارد.
پهلوانى از اهالــى که احتماًال از ســوى این 
افراد مورد دســتبرد قرار گرفته اند، خواست: 
براى شناســایى متهمان و اموال مسروقه و 
طرح شکایت به پلیس آگاهى استان مراجعه 

کنند.
رئیس پلیس آگاهى استان مازندران با هشدار 
به مردم به ویژه افراد پیر و مسن از آنان خواست 
به افراد غریبه اعتماد نکنند و از به همراه داشتن 
جواهرات گرانقیمت و در معرض دید قرار دادن 

آن در سطح شهر جداً خوددارى کنند.

دزدى 100میلیونى دختر فرارى دزدان شیک پوش 
دستگیر شدند

 درگیرى در مدرسه اى در اللى به قتل یک دانش آموز منجر شد.
صبــح روز چهارشــنبه در درگیرى بیــن دو دانش آمــوز در زنــگ تفریح در شهرســتان اللى 
اســتان خوزســتان، دانش آموز اول دبیرســتان با مشــت به گردن دانش آموز دوم دبیرســتان
 مى زنــد و ایــن دانش آمــوز  بى حــال و بــه بیمارســتان امیــد شهرســتان اللــى منتقل
 مى شــود که متأســفانه تالش هــاى کادر پزشــکى نتیجــه نــداده و این دانش آمــوز فوت

 مى کند.
مصطفى فاریابى، مدیر آموزش و پرورش اللى در این باره اظهار داشت: متأسفانه با توجه به اخبار 
واصله در دبیرستان حضرت رسول اکرم (ص) روستاى «دره برى» شهرستان اللى به دلیل مشاجره 
دو نفر از دانش آمــوزان، یکى از آنها به نام «میالد ســلیمانى» بر اثر جراحت وارد شــده و به رغم 

تالش هاى تیم درمانى در بیمارستان فوت شد.

قتل دانش آموز دوم دبیرستانى
  توسط دانش آموز اول دبیرستانى

کالهبردارى سرهنگ قالبى از زنان جوان 

سقوط آزاد 
پژو 206 

دستگیرى شلوار دزدهاى تهران
رئیس کالنترى 160 خزانه صبح روز چهارشنبه با اشاره به دستگیرى 
یک سارق در محدوده خزانه گفت: این سارق در بازجویى هاى انجام 
شــده به 37 فقره سرقت زاپاس و رینگ و الســتیک اعتراف کرده

 است.
سرهنگ چنگیز ایدون اظهار داشت: با شکایت تنى چند از شهروندان 
محدوده خزانه در خصوص ســرقت زاپاس و رینگ و الستیک هاى 
خودروهایشان، پرونده اى در این خصوص در کالنترى تشکیل شد 
و تیمى از مأموران براى دستگیرى سارق یا سارقان وارد عمل شدند. 
وى افزود: طى بررســى هاى انجام شده مشــخص شد که تمامى

سرقت ها از سوى یک سارق با خودروى وانت خود صورت مى گیرد و 
این متهم شبانه در محله هاى خلوت پرسه زده و زاپاس خودروهایى 

را که تجهیزات ایمنى مناسبى ندارد به سرقت مى برد.
ســرهنگ ایدون گفت: در نهایت پس از چند شــبانه روز تحقیقات 
و انجام امور اطالعاتى خودروى متهم در محدوده بزرگراه شــهید 
تندگویان شناسایى شــد و تحت تعقیب قرار گرفت و وى در نهایت 

دستگیر و به همراه اموال مسروقه به کالنترى منتقل شد.

زاپاس دزد به دام افتاد

مدیرعامل سازمان آتش نشانى گرگان گفت: در پى حریق گسترده در کارخانه 
نساجى بهشهر مازندران، نیرو هاى آتش نشانى گرگان به صورت کمکى براى 

مهار حریق عازم محل حادثه شدند.
مهدى قره قاشى گفت: ســاعت 4 و 45 دقیقه روز پنج شنبه آتش سوزى در 
کارخانه نساجى «اکریلتاب» بهشهر مازندران رخ داده و به دلیل گستردگى 
حریق به ســرعت نیرو هاى امدادى در محل حادثه حاضر شدند. وى افزود: 

نیرو هاى آتش نشان بهشهر در پى شدت حریق اعالم درخواست کمک کرده 
و پس از آن، آتش نشان هاى گرگان نیز در محل حادثه حضور پیدا کردند.

قره قاشى در رابطه با خسارت هاى شــدید وارد شده در پى این آتش سوزى 
اظهار داشت: در این حادثه یک نفر مصدوم شد که از سوى عوامل اورژانس 

به بیمارستان منتقل و خسارت شدید مالى نیز به کارخانه وارد شده است.
سید خالق سجادى، فرماندار شهرستان بهشهر نیز در رابطه با علت این حادثه 

گفت: دلیل این آتش ســوزى در بررســى اولیه احتمال اتصال کابل برق و 
سرایت جرقه به مواد اولیه اعالم شده است. 

گفتنى است، کارخانه اکریلتاب تولیدکننده تریکو و نخ کامواست و روزانه 21 
ُتن در این واحد صنعتى نخ و ســایر لوازم ریسندگى تولید مى شود. این واحد 
صنعتى در سال 86 پس از حدود 34 سال کار مجدداً بازسازى و نوسازى و به 

مدار تولید برگشت.

کارخانه نساجى بهشهر در آتش سوخت
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دومین نسخه بتاى Visual Studio 2017 نسخه 
IDE 15.5 مایکروســافت که این هفته منتشر شد 

توانایى هاى C++ و دیباگ کردن را افزایش داده و 
از فریم ورك جاوا اسکریپت Angular 2 پشتیبانى 

مى کند.
کامپایلــر بتــاى Visual Studio 2017 15.5 و 
کتابخانه استاندارد آن پشتیبانى از این قابلیت هاى 

جدید را به C++ 17 اضافه کرده است:
 C++  این کامپایلر در حدود 75 درصد از قابلیت هاى
17 را پشتیبانى مى کند که شامل پیوند ساختار یافته، 

متغیرهاى خطى و عبارات شناور مى شود.

تولید کدهاى C++ بهبود پیدا کرده است.
قابلیت جدید  C++ Core Guidelines کیفیت 

کدهاى C++ را تضمین مى کند.
پشتیبانى از Google Test Framework در 
 ++Google Test C کنار واحدهاى آزمایشى

فراهم شده است.
بــار کارى Linux C++ از میکروکنترلرهــاى 

ARM در پلتفرم هاى مختلف پشتیبانى مى کند.
همچنین در Visual Studio 15.5 Preview 2 این 

تغییرات رخ داده است:
 پلتفــرم Angular 2 از فایل هــاى الگوى برخط و  
 Angular 2 language service از طریق ngml.
 TypeScript پشتیبانى مى کند. این قابلیت به کمک

و جاوا اسکریپت خواهد آمد.
JavaScript lan- مشکل مصرف زیاد حافظه در

guage service و TypeScript برطرف شــده 

اســت. براى بهبود عملکرد و قابلیت اطمینان در 
 Only Analyze Projects پروژه هاى بزرگ گزینه
 Which Contain Files Opened in the Editor

 JavaScript/TypeScript Text Editor در صفحه
Project Option اضافه شده است.

امکانات دیباگ کردن IntelliTrace پشــتیبانى از 
اپلیکیشن هاى ASP.Net را به مجموعه خود اضافه 

کرده است.
قابلیــت اســتفاده از ابزارهاى راه دور به توســعه 
دهندگان اجــازه مى دهــد یک فرمــان را روى 
یــک سیســتم راه دور تعریــف شــده توســط 
Visual Studio Connection Manager اجرا 

کنند. توسعه دهندگان همچنین مى توانند فایل هاى 
خود را روى سیستم راه دور کپى کنند.

در    F# Language Support گزینــه 
 F# Desktop به Net desktop development.

Support تغییر نام پیدا کرده است که نشان دهنده 

این است که تنها الگوهاى F# و .Net در آن وجود 
دارد.
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گوشــى آیفون ایکس اپل چند روزى اســت به دست مشتریان 
رسیده است. کاربران بعد از مدت   ها انتظار قادر به استفاده از آیفون 10 شدند. اما آیا 

این گوشى هزار دالرى ارزش خرید دارد؟
با وجود قابلیت هاى فراوان گوشى آیفون ایکس، تنها چیزى که در آن بیش از همه جلب 
توجه مى کند قیمت هزار دالرى محصول اســت. با یک برآورد ساده مى توان انتظار 
داشت این محصول بعد از ورود به بازار ایران، در بهترین حالت بین چهار الى پنج 
میلیون تومان قیمت خواهد داشــت. البته در حال حاضر نیز این محصول در 
بازار کشورمان به قیمتى نجومى به فروش مى رسد، قیمتى که باور کردن 

آن کمى مشکل است!
آیفون ایکس به تازگى به دست کاربران رسیده و تا انتشار بررسى هاى 
تخصصى باید مدت زمان بیشترى را منتظر بمانیم. مطمئنًا استفاده 
از دســتگاه در خانه و یا محل کار، خیلى راحت تر از زمانى است که 
انبوهى از کارمندان اپل به شما خیره شده اند، پس مى توان از یک 
روز کامل تجربه کار کردن با گوشــى آیفــون 10 نتایج جالبى به 

دست آورد.
تقریبًا طى سه سال گذشته هیچ تغییرى در سبک طراحى آیفون ها 
رخ نداده بود، اما اپل با معرفى آیفون 10 به یک باره تغییرى اساسى 
در سبک طراحى گوشى آى او اسى خود اعمال کرد. بهترین بخش 
این طراحى نمایشگر 5,8 اینچى دستگاه است. طراحى بدون حاشیه 
سبب شده با وجود بزرگ تر بودن نمایشگر آیفون 10 از آیفون 8 پالس به 
میزان 0,3 اینچ، ابعاد کلى بدنه آن تنها کمى از آیفون 8 داراى صفحه نمایش 

4,7 اینچ بزرگ تر باشد.
کاربرانى که دوست دارند از یک گوشى آى او اسى داراى نمایشگر بزرگ استفاده کنند، 
باید تاب تحمل ابعاد بزرگ مدل هاى پالس که نمایشگر همه آنها 5,5 اینچى است را داشته 
باشند. اما با خرید گوشى آیفون ایکس اپل نه تنها صفحه نمایشى بزرگ تر دریافت خواهید کرد، 

بلکه دیگر نیازى به حمل یک گوشى بزرگ و سنگین همچون آیفون 8 پالس 202 گرمى وجود ندارد!
پنل این نمایشــگر براى اولین مرتبه در تاریخ آیفون از نوع OLED است؛ این پنل مصرف انرژى 
کمترى داشته و رنگ ها را به مراتب بهتر و طبیعى تر نشان مى دهد. رزولوشن 1125 در 2436 پیکسل 
نمایشــگر آیفون ایکس نیز از تمامى آیفون هایى که تا امروز دیده ایم بیشــتر است. سامسونگ 
سال هاست که از نمایشگرهاى OLED در محصوالت خود استفاده مى کند و همین موضوع 
همواره یکى از اصلى ترین دالیل برترین گوشــى هاى موبایل آن در مقایســه با آیفون ها 

بوده است.
جنس پنل پشتى این گوشى همانند آیفون 8 و 8 پالس شیشه است. در اطراف لبه ها 
نیز به جاى آلومینیوم (همانند آیفون هاى پیشین) از استیل مقاوم استفاده شده 

است. این فریم فلزى جذابیت خاصى دارد.

طراحى بدون حاشیه به معنى اجبار به حذف 
دکمه فیزیکى هوم است. در نبود این دکمه، براى بازگشت به 

صفحه هوم باید انگشتتان را از پایین صفحه به باال بکشید. همیشه نوارى در پایین 
صفحه نمایش وجود دارد تا کاربر بداند انگشت خود را باید از کدام قسمت به باال بکشد. 

براى کاربرانى که سال هاست از آیفون اســتفاده مى کنند، عادت به نبود این دکمه حیاتى 
ممکن است چند روزى زمان ببرد. در دفترچه راهنماى درون جعبه گوشى آیفون ایکس اپل به 

طور کامل تکنیک هاى کار با رابط کاربرى ذکر شده است.
استفاده از نمایشگرى بزرگ تر با رزولوشنى باالتر در گوشى آیفون ایکس اپل مشکالت خود را نیز 

تاکنون داشته است. البته رفع این مشکالت بسیار ساده بوده و تنها به زمان نیاز دارد. حین کار کردن 
با بیشتر نرم افزارها، به دلیل عدم بهینه سازى آنها براى صفحه نمایش آیفون 10، نوارى سیاه رنگ در 

باالترین و پایین ترین قسمت نشان داده مى شود تا بلکه نســبت ابعاد تصویر آیفون هاى پیشین تداعى 
شود.

این ظاهر به هیچ عنوان قابل قبول نیست. متأسفانه این مشکل حتى در برخى از اپلیکیشن هاى پیش فرض 
نصب شده بر روى گوشــى نیز دیده مى شــود. امیدواریم اپل هر چه زودتر حداقل تمامى اپلیکیشن هاى 
پیش فرض سیستم عامل آى او اس را بهینه ســازى کند، چرا که عادت کردن توسعه دهندگان به نمایشگر 

خاص آیفون 10 و همچنین بهینه سازى نرم افزارهاى پیشین مطمئنًا چند ماهى زمان خواهد برد.
انتظار مى رفت همانند تمامى دستگاه هاى داراى طراحى بدون حاشــیه، بعد از حذف دکمه فیزیکى هوم، 
حسگر اثر انگشت به پنل پشتى منتقل شــود. اما اپل در آیفون 10 به طور کامل قید تاچ آیدى را زد و یک 
سیستم تشخیص چهره سه بعدى بسیار پیشرفته را در آن به کار برد. این سیستم فیس آیدى نام داشته و به 
کمک دوربین TrueDepth و چند سنسور دیگر، با خطاى یک در یک میلیون (به ادعاى اپل) چهره 

کاربر را تشخیص مى دهد و قفل گوشى را باز مى کند.
یکى دیگر از نگرانى هاى کاربران درباره گوشى آیفون ایکس اپل امکان تکیه به این سد امنیتى است؛ 

آیا فیس آیدى در تاریکى کار مى کند؟ آیا امنیت آن تضمین شده است؟ آیا شخص دیگرى مى تواند 
به جاى ما با چهره خود قفل گوشى را باز کند؟ آیا ممکن است فیس آیدى چهره ما را تشخیص نداده 

و دستگاه غیر قابل استفاده بشود؟
اپل بعد از ادعاى درصد خطاى یک در یک میلیون فیس آیدى اعالم کرد این سیستم امنیتى 

قادر به تشخیص شبیه ترین دوقلوها است و امکان گول زدن آن وجود ندارد. یکى از نکات 
جالب فیس آیدى، انطباق پذیرى آن است. حین استفاده از سیستمى همچون اسکنر عنبیه 

چشم سامسونگ، از کاربر خواسته مى شود عینک خود را بردارد، در حالى که فیس آیدى 
در صورت داشتن کاله و عینک و یا حتى روییدن ریش بر روى صورت کاربر قادر به 

تشخیص صحیح است.
هنوز سئ وال هاى زیادى درباره این آیفون افســانه اى بدون جواب باقى مانده 

اســت. دلیل نیاز به تحقیق زیاد پیش از خرید آیفون 10 در مقایسه با سایر 
محصوالت، قیمت نجومى آن است. این اولین مرتبه اى است که یک 

گوشــى هوشــمند (عادى و نه لوکس) به قیمت هزار دالر فروخته 
مى شود.

آیفون افسانــه اى 
در یک نگاه

آیا گوشى ایکس اپل راضى کننده است؟
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منتشر شد

همانطور که از اســم این بازى مشــخص اســت، 
«الرا کرافت گو» یک بازى در ســبک دویدن است. 
این بازى فانتزى مبتنى بر مجموعه ماجراجویى هایى 
است که در یک جهان محرمانه اتفاق مى افتد. شما 
به عنوان «الرا» به خرابه هایى از جنس تمدن کهن 
رفته و رویارویى با چالش هاى مرگبارى را در جهت 
جستجوى حقیقت پشت قضیه افسانه «ملکه زهر» 

پشت سر مى گذارید.
در الرا کرافت گو بیش از 75 پــازل به صورت پنج 
فصل مختلف تقســیم شده اســت عالوه بر آن در
 Lara Croft Go شــما مى بایســت تمامى آثار 
باستانى را جمع آورى کرده و از طریق آن ها تجهیزات 
جدید و لباس هاى قفل شــده شخصیت اصلى این 

بازى را آزاد کنید.
 

«الرا کرافت» را 
در بین خرابه هاى 
تمدن باستان هدایت کنید

«جاناتان راتبرگ»، کارآفرین و مخترع صاحبنام آمریکایى با معرفى اولین گجت هوشمند اولتراسوند قابل اتصال به تلفن همراه 
هوشمند دوباره شگفتى آفرید.

گجت سونوگرافى جدید با قیمت ارزان و دقت باال، بهترین ابزار کاربردى براى تصویربردارى از بدن بدون نیاز به تجهیزات سنگین 
رایج در بیمارستان است.

این گجت نوین پزشکى با نام تجارى Butterfly iQ در اداره ثبت اختراع و مالیکت معنوى ایاالت متحده ثبت شده و به گفته 
وى هدف از ساخت آن هرچه ساده تر کردن تجهیزات بیمارستانى و دسترسى آسان براى مردم است.

جاناتان راتبرگ موفق به دریافت 13 مجوز براى کاربردهاى متنوع این دستگاه از ســازمان غذا و داروى آمریکا شده است. این 
مجوزها ضمانت الزم براى بى خطر بودن دستگاه براى اسکن مستقیم قلب، جنین و بررسى فرآیند زایمان را تأیید مى کنند.

مهمترین تمایز گجت اولتراســوند با نمونه هاى گرانقیمت بیمارســتانى در فناورى الزم براى تبدیل جریان الکتریکى به امواج 
اولتراسوند است.

قیمت گجت اولتراسوند با کیت اتصال به تلفن  همراه هوشمند دوهزار دالر اعالم شده اما مخترع آن اعالم کرد که قیمت این دستگاه 
پس از فروش اولیه پایین خواهد آمد و صرفاً جنبه پزشکى پیدا خواهد کرد.

به گفته مخترع این دستگاه، فناورى تصویرسازى اولتراسوند این دستگاه بر خالف نمونه هاى گرانقیمت بیمارستانى با قیمت چند 
ده هزار دالرى به کارگیرى از فناورى اولتراسوند بر روى تراشه است.

فناورى اولتراسوند بر روى تراشه به بیان ساده یعنى جاى  دادن تمام عناصر الزم براى تصویرسازى بر روى تراشه اى نیمه رسانا ست.

معرفى گجت سونوگرافى براى تلفن همراه

تاریخ رونمایى از پلى استیشن5 به یکى از داغ ترین 
بحث هاى روز تبدیل شده که البته سونى هنوز برنامه 

دقیقى براى آن اعالم نکرده است.
ســال 2017 شــاهد رونمایى از بزرگ ترین رقیب 
کنســول پلى استیشــن، یعنى «ایکس باکس وان 
ایکس» بودیم البته نباید کنسول «نینتندو سوییچ» 
را هم نادیده گرفت. حال این دو کنسول باید مستقیمًا 
با پلى استیشن4 و پلى استیشن 4 پرو رقابت کنند تا 
بتوانند بخشى از بازار کنســول هاى بازى را به خود 

اختصاص دهند.
البتــه نینتنــدو عملکرد خوبــى داشــته و پس از 
معرفى کنســول جدید خود تا کنون توانســته پنج 
میلیون دستگاه را به فروش برســاند. از طرف دیگر 
ایکس باکس وان ایکس هم که قرار اســت نوامبر 
امســال عرضه شود، توانســته رکورد پیش فروش 

کنسول در شرکت مایکروسافت را جابه جا کند.
حال به نظر مى رســد بــه زودى تاریــخ رونمایى از 
کنسول پلى استیشــن 5 هم اعالم شود. اگر سونى 
بخواهد در معرفى و عرضه کنسول جدید خود موفق 

باشد، احتماال باید از همان ویژگى که مایکروسافت 
در کنســول جدید خود اســتفاده کرده، در کنسول 

پلى استیشن5 استفاده کند.
طبق گزارش هاى اخیر، مایکروســافت موفق شده 
ویژگى جدیدى براى مقابله با تقلب در بازى هایش 
را معرفى کند. این ویژگى که TruePlay نام دارد، 
براى مقابله با تقلب هایى که بازى هاى کامپیوترى 
همواره با آن مواجه هســتند طراحى شده است. از 
جمله این تقلب ها مى توان بــه   Wallhack  و 
Aimbot اشاره کرد که بسیارى از هکرها از آنها 

استفاده مى کنند.
حال برنامه TruePlay در طــول بازى همواره 
دیتا را بــراى یافتن کدهاى غیرمعمــول (کدهاى 
تقلب) بررسى مى کند. یکى از مقامات مایکروسافت 
در اینبــاره مى گویــد: «بازى  هایى کــه همراه با 
TruePlay اجــرا مى شــوند، در اصل به صورت 
کامًال محافظت شده اجرا مى شوند که در آن امکان 
حمله به کدهاى منبع بازى وجود نخواهد داشت. در 
صورت یافتن هرگونه دستکارى و یا اجراى کد تقلب، 

سیستم شروع به هشدار دادن خواهد کرد.»
حــال از آنجایى که تقلب در بین کاربران کنســول 
پلى استیشــن4 خیلى معمول نیســت و تا به امروز 
شرکت سونى را خیلى به دردســر نیا نداخته، به نظر 
مى رسد به کارگیرى چنین سیســتمى در کنسول 
جدید این شرکت کار مشــکلى نخواهد بود و از این 
طریق ســونى مى تواند با خطرات احتمالى گسترده 

در آینده مقابله کند.

 سونى هم از TruePlay استفاده مى کند؟ 

سیستم شروع به هشدار دادن خواهد کرد.»
حــالاز آنجایى که تقلب در بینکاربرانک
پلى استیشــن4 خیلى معمول نیســت و تا
شرکت سونى را خیلى به دردســر نیا نداخته
مى رسد به کارگیرى چنین سیســتمى در
جدید این شرکت کار مشــکلى نخواهد بود
طریق ســونى مى تواند با خطرات احتمالى

در آینده مقابله کند.
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استاندار محترم اصفهان
با کمال مسرت  انتصاب شایسته  حضرتعالى را که بحق از سرمایه هاى ارزشمند ایران اسالمى 
مى باشید، تبریک عرض نموده، اطمینان داریم که این انتخاب بجاى هیئت محترم دولت 
سرآغاز راهى پر امید به سمت دستیابى به قله هاى رفیع توسعه استان اصفهان بوده و نوید 
بخش نشاط و تحرك مردم والیتمدار و شهیدپرور آن خواهد بود.  موفقیت و سربلندى شما 
و کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران را از درگاه حضرت احدیت 

مسئلت مى نماییم.

برادر ارجمند جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بهارستان

استاندار ارجمند اصفهان
اعتماد هیئت محترم وزیران به جنابعالى و انتخاب شایسته شما به عنوان استاندار استان مهم و پهناور 
اصفهان حکایت از سوابق ارزشمند و مشى ماندگارتان در طول سال هاى متمادى خدمت دارد. امروز 
که عرصه خدمت رسانى را در کنار مردمانى والیى و سخت کوش انتخاب کرده اید، تردید نداریم که 
با درایت و تدبیر جنابعالى و در سایه توانمندى و تجربه مدیریتى که همیشه از شما شاهد بوده ایم، گام 

هاى مؤثرى در ارتقاى کمى و کیفى استان اصفهان برداشته خواهد شد. 
ضمن  عرض تبریک و آرزوى توفیق براى آن مقام محترم، از خداوند متعال رشد و بالندگى روز افزون 

 براى همه کارگزاران نظام اسالمى مسئلت مى نماییم.

برادر عزیز جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر میمه

بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب 
و پیشه و تجارت و سرقفلى محل هاى اســتیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى 
قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به 
فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد 
مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز  سه شنبه  مورخ   
96/08/23    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ 

پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2-پیشنهادات فاقد سپرده 
یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است. 3- رعایت کلیه موارد 

مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است. 4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت 
پایه مزایده است که متقاضیان باید طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور 
شعب بانک ملى استان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.

5- کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 8صبح روز چهارشنبه مورخ                 
96/08/24 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حسین 
(ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه 
کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند. 6- امالك داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل 
و تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ اســتعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد 
بر عهده خریدار واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.) 7-براى کلیه 
امالك ، بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه 

ملک بر عهده خریدار است. 8-هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر 
کاربرى راجع امالك ســرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است. 9-امالکى 
که بصورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک مى باشد. 
10-هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را بر 
اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید. 11- متقاضیان خرید 
میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و 
رسید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند. 12- در صورتى که 
مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است. 13- نحوه 
فروش امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف مربوط به نحوه 

خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس ردیف
عرصه

مساحت 
مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتوضعیت کنونىپالك ثبتىاعیانى 

شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى کوچه مسجد امام حسین 1
( 38) کوچه شهید بهرامى بن بست قائم پالك 61

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه 2692122/4164مسکونىخانه

2,197,440,000فروش با وضع موجود

بهارستان خیابان ولیعصر(عج) جنوبى خ زمزم 2
کوى زمزم 6 پالك 303

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,312,000,000فروش با وضع موجود

3
داران روستاى نهر خلج روبروى

 پایگاه بسیج کوچه حجت اله صادقى 
داران روستاى نهر خلج روبروى 
پایگاه بسیج کوچه حجت اله صادقى

یک باب 
خانه

یک باب 
خانه

مسکونى
زراعى

283
510

196
-

14/142
14/176

متصرف دار
متصرف دار

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است
فروش با وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است
فروش با وضع موجود

224,000,000
504,000,000

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان 4
پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار463195387/814مسکونىخانه

871,920,000فروش با وضع موجود

دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهنطنز شهرك صنعتى شجاع آباد خیابان گلها 5
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیهشهرکها 42

3,850,560,000فروش با وضع موجود

یک باب بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز 6
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه106/3545159/7214و تجارى

1,108,800,000فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهاى 7
بن بست دوم 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه267/5223159/4277مسکونىخانه

1,444,800,000فروش با وضع موجود

خیابان امام خمینى (ره) خیابان درخشان روبروى  8
دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,609,600,000فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 9
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار3202171/2994مسکونىخانه

1,038,240,000فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر سپید10
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/35صنعتى سوله

2,196,741,680فروش با وضع موجود

اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر 11
گلدیس

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/29صنعتىسوله

2,265,285,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر زمرد12
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/32صنعتىسوله

2,231,013,680فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر نسترن13
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/36صنعتىسوله

2,188,360,272فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر محال14
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/37صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر کوثر15
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/33صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شکوفه16
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/31صنعتىسوله

2,168,041,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر خرداد17
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/30صنعتىسوله

2,189,032,272فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر الله18
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1874/17612144/38صنعتىسوله

2,122,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شقایق19
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/28صنعتىسوله

2,216,022,368فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر بنفشه20
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/34صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

یک باب اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر صباح21
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه1874/17612144/68صنعتىسوله

2,133,769,568فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  22
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار161/61962/3634--مسکونىآپارتمان

5,584,320,000فروش با وضع موجود

 آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

شرح شرایطردیف
در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).1
امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مى رسد.2

نحوه فروش 
با شرایط نقد

نحوه فروش 
با شرایط نقد 
و اقساط

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  23
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار143/851962/3635--مسکونىآپارتمان

5,107,200,000فروش با وضع موجود

کاشان خیابان شهید بهشتى -خیابان ایمان شرقى  24
حد فاصل خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار93/051962/3636--مسکونىآپارتمان

3,880,800,000فروش با وضع موجود

زواره خیابان امام ( ره ) ضلع غربى شهردارى و 25
بخشدارى پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه943130349مسکونىخانه

1,192,867,200فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید  نبش 26
کوچه محمد 

یک باب 
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه206/5527813390و تجارى

8,848,000,000فروش با وضع موجود

7,808,633,280مشاع سه دانگ فروش با وضع موجودمتصرف دار44092023/235/1161مسکونىیک باب خانهکاشان نبش خیابان نواب صفوى 27

کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش 28
کوچه شهید سید مهدى جان نثار

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه12/9 و 26948912/10مسکونىخانه

8,265,600,000فروش با وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار 29
روبروى کوچه فردوس 9

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه3404734183/4مسکونىخانه

5,241,600,000فروش با وضع موجود

خاقانى کوچه چهار سوق بن بست هما 30
پالك 38

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

7,862,400,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت اسبق 31
میسان تجارت

کارخانه 
و  ماشین 
آالت

تخلیه400064042/4451صنعتى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

فروش با وضع موجود. در صورت خرید 
نقدى شامل 10٪ تخفیف نمى گردد.

5,787,040,000

خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم  32
پالك 108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه

یک باب 
15528و 108/62--مسکونىآپارتمان

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه15535
5,712,000,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید بزرگى33
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار2364324650مسکونىخانه

3,578,400,000فروش با وضع موجود

اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوى گلشن 34
بن بست میخک  پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,352,000,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان یاس 354
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه412513672139صنعتىکارخانه

8,878,800,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه 36
شرکت نفت  مجتمع پردیس طبقه پنجم واحد 505

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,128,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو 37
کوچه میرزا کریم  پالك 11 طبقه دو

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه1432328/6--مسکونىآپارتمان

4,480,000,000فروش با وضع موجود

اصفهان خیابان عالمه مجلسه نبش میدان 38
قدس بن بست شیبانى پالك دوم

یک باب 
مسکونى 

بهداشتى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه30/9224-183درمانى

6,832,000,000فروش با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى (خیابان 39
چهارباغ) 

یک باب 
مسکونى  
تجارى

تجارى  
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه572388225/2625مسکونى

3,480,512,000فروش با وضع موجود

یک باب فریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران 40
تخلیه34009381/223صنعتىسوله

عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان 
جهاد کشاورزى مى باشد.فروش با وضع 

موجود.بازدید از ملک الزامى است
3,811,248,000

یک باب فریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران41
تخلیه270063424/226صنعتىسوله

عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان 
جهاد کشاورزى مى باشد.فروش با وضع 

موجود.بازدید از ملک الزامى است
3,457,440,000

اصفهان حبیب آباد برخوار بلوار شهید بهشتى 42
روبروى صدا و سیما 

سوله 
-مغازه-
ادارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. تخلیه1665829583/510صنعتى

8,848,000,000فروش با وضع موجود.

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید 43
بهشتى جنب مدرسه طالقانى

مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. تخلیه17944740/187مسکونى

2,374,400,000فروش با وضع موجود.

م الف: 100896

امیدواریم در سایه گفته،  اصفهان تبریک  استاندار  عنوان  را به  انتصاب شایسته جنابعالى 
 ایزد منان و با استفاده از تجربیات و توانمندى خود و دیگر همکاران محترمتان در اعتالى 
هر چه بیشتر نام این استان بزرگ و آرمان هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران موفق و 

مؤید باشید.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ورزنه

برادر گرامى جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده 

انتصاب شایسته جنابعالى به عنوان استاندار اصفهان را تبریک عرض نموده، اطمینان داریم 
حضور شما با کوله بارى از تجربه در این مسئولیت، نوید بخش نشاط و تحرك بیش از پیش 

در استان اصفهان خواهد شد.
دوام توفیقات روز افزون آن مقام محترم را از درگاه ایزد یکتا خواستاریم.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بادرود

جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده

استاندار محترم اصفهان
انتصاب شایسته جنابعالى بشارت دهنده ارتقاى روزافزون استان اصفهان در همه ابعاد و نوید بخش افزایش فضاى 
همدلى در این استان است. اطمینان داریم آن مقام محترم در راستاى خدمتى سرشار از شور و نشاط به مردم همیشه 
در صحنه استان اصفهان همه توان خود را به کار خواهند گرفت. ضمن تبریک به جنابعالى، ازدرگاه ایزدمنان عزت 

و سربلندى همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران را مسئلت مى نماییم.

استاندار محترم و معزز اصفهان
انتصاب خردمندانه و شایسته جنابعالى که برخاسته از حسن تعهد و تقوى و تجربه 
جنابعالى  مى باشد را تبریک عرض نموده، عزت و توفیق روز افزون شما را در جهت 

خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران از خداوند متعال مسئلت داریم.

جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده

برادر عزیز و ارجمند جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کوهپایه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر داران
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زمینه ساز نقش آفرینى بیشتر بانوان 
در مدیریت شهرى هستیم 

2

     

ساماندهى آبشار یخى کرکس نطنزساماندهى آبشار یخى کرکس نطنز
3

3

2

4

2
ساماندهى مشاغل، کاهش هزینه هاى 

مدیریت شهرى را به همراه دارد

شهردار مبارکه:

2

هزینه سالیانه 
6000 میلیاردى 
شهردارى هاى

 استان

2

افتتاح مجموعه 
فرهنگى ورزشى 
«جام دیجیتال» 

در تیران 

4

اختالفى میان شورا و 
شهردارى خمینى شهر 

وجود ندارد

4

معارفه سرپرست
 دفتر طرح و

 سرمایه گذارى 
شهردارى شاهین شهر

 تحویل 90 هزار دستگاه تاکسى نو تا پایان سال

بزودى؛ اتمام نوسازى و بهسازى پرتردد ترین مسیر 
شهر نجف آباد

عبور خط انتقال پساب 
از منطقه مسکونى نوش آباد

شهردار زرین شهر:

4

در شفاف سازى 
مسائل مالى  

هیچ مسئله غیرعلنى 
نداریم

تغییر نام معابر همیشــه یکــى از موضوعات پرچالش 
شهردارى ها و شوراى شهر بوده است. برخى درخواست 
تغییر شــیوه نامگذارى ها  را دارند و گروهى نیز چندان 

مخالفتى با این سبک تغییر نام ها ندارند.
یک روز نام فلکه اى را تغییر مى دهنــد، روز دیگر به 
دنبال تغییر نام معبرى به نام بزرگ از دســت رفته اى 

هستند؛ از شاعر و هنرمند تا سیاست مدار و دانشمند.
موضوع تغییر نام هاى معابر همیشه یکى از موضوعات 
پرچالش شوراهاى شهر بوده اســت. برخى از اعضاى 
شــوراها معتقدند نباید نام قدیم خیابان ها را تغییر داد 
و کمیسیون نامگذارى شوراها باید به دنبال نامگذارى 

معابر جدید یا بى نام باشد. 
دلیل این درخواست آنها، اســتقبال سرد شهروندان از 
برخى نامگذارى ها است. از ســویى، کمیسیون هاى 
نامگذارى تاکید دارد بســیارى از این نامگذارى ها بر 

اساس درخواست خود شهروندان است.  

بر اســاس قانون، نامگذارى میادین، معابر یا کوچه ها 
در شهر ها بر عهده کمیســیون نامگذارى متشکل از 
اعضاى کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شورا، مدیرکل 
روابط عمومى شورا و شــهردارى و همچنین نماینده 

فرهنگستان زبان و ادب فارسى است.
اما به جز نام هایى که این کمیســیون ها بر معابر جدید 
مى گذارند، تجربه نشــان داده که مردم چندان از تغییر
 نام هاى معابر استفبال نمى کنند و ترجیح مى دهند بدون 

توجه به تغییر تابلوها، از نام هاى قدیمى استفاده کنند.
به گفتــه کارشناســان مدیریت شــهرى، نامگذارى

 خیابان ها، میدان ها، ورزشگاه ها، بوستان هاى شهرى 
و... در همه جاى دنیا، تابع مقررات و ضوابط خاصى است 
که این ضوابط حتى وقتى اولین خیابــان ها نیزایجاد 

شدند رعایت مى شد.
همچنین فرمول کلى نامگذارى اماکن عمومى، در همه 
جاى دنیا از این قرار است که به عنوان مثال نام یکى از 
مشاهیر شناخته شده و مورد اعتماد مردم را بر روى مکان 
مى گذارند. مثل خیام، مولوى، حافظ، سعدى، سنایى، 
ابوسعید و... که در نامگذارى بعضى خیابان هاى قدیمى 
رعایت شده است؛ یا نام تاسیسات و تجهیزاتى را که در 
آن منطقه و محله واقع است، به عنوان اسم انتخاب مى 
کنند. مانند خیابان گاز ، برق آلستوم، سه راه چیت سازى، 
صابون پزخانه  و... که در گذشــته به عنوان نام برخى 

مناطق انتخاب شده است. 
گاهى نیز نام شــخصیتى را که در آن منطقه سکونت 
داشــت بر روى منطقه مى گذاشــتند. مثل اسماعیل 

بزازگذر تقى خان، گذر مستوفى، کوچه حاجى میرزا عمو 
(که از خوشنویسان معروف دوره قاجاریه بود)، میدان 
حسن آباد، صاحب جمع یا بازارچه کربالیى عباسعلى، 
بازارچه نایب السلطنه، تیمچه حاجب الدوله، سقاخانه 
نوروزخان، بــازار صحاف ها، چهارراه کنــت و... و در 
مواردى بعضى تاسیسات شهرى یا عمومى به نام محله 
نامیده مى شد. مثل پارك جاللیه، استادیوم شیرودى، 

پارك بیسیم، باغ سنگلج و...
به اعتقاد کارشناسان، در گذشــته چون اغلب اسامى 
خیابان هــا و اماکن عمومى براى مــردم معرفه بود و 
نسبت به آن شناخت قبلى داشتند، یه راحتى آن ها را به 
خاطر مى سپردند و به کار مى بردند و چنانچه اسمى هم 
تغییر مى کرد، مردم بنا به درك قبلى شان، همچنان از 

اسم قدیم استفاده مى کردند. 
همچنین در نامگذارى بعضى بزرگراه ها و خیابان هاى 
جدید، خوشبختانه این اصل رعایت شده. مثل بزرگراه 

ارتش و خیابان نیروى زمینى که چون تاسیسات ارتش 
در آن ها واقع اســت، نامى برازنده به نظر مى رسد یا 
بعضى بزرگــراه هاى جدید، چــون در فرهنگ ذهنى 
مردم سابقه نداشــته، امروزه به راحتى به کار مى رود 
مانند نام بلوار «کشــاورز» که انتخابى صحیح است و 

در یادها مى ماند.
به گفته کارشناســان مدیریت شهرى، در مواردى نیز، 
تغییر نام هاى مکرر موجب شده مردم دچار سردرگمى 
شوند و به اجبار نام هاى سابق را به کار ببرند. به عنوان 
مثال مى توان ایســتگاه هاى مترو و میدان جهاد را یاد 
کرد که ابتدا به نام هاى دیگرى نامگذارى شده بودند 
و پیش از آن که شــهروندان به این نام ها عادت کنند، 

تغییر کردند.
مثال و شاهد فراوان است و متاسفانه شوراى نامگذارى 
شهرها، بر اساس احساسات آنى، بدون در نظر گرفتن 
شرایط جامعه، سنت ها، عادات اجتماعى و به خصوص 

در نظر گرفتن احساسات جامعه، دست به تغییراتى در 
نام ها مى زنند که مطابق با شرایط نیست. 

مضافا این که در محاورات ایرانى، بیان کلماتى که بیش 
از دو سیالب داشته باشــد، دشوار است و به این جهت، 
بسیارى از نام هاى چند سیالبى، به دلیل دشوارى تلفظ، 
یا شکســته مى شــود، یا مردم ترجیح مى دهند براى 

رهایى از این دشوارى، نام سابق را به کار ببرند.

یکى از کارشناسان کمیسیون نامگذارى شوراى شهر در 
مورد نحوه نامگذارى معابر و خیابان ها،با بیان اینکه بنا 
به استناد بند 24 ماده هفتاد و یک (71) قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى شهر،«نامگذارى 
معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوى در حوزه شهر و 
همچنین تغییر نام آنها» جزء اختیارات شورا است، گفت: 
ترکیب کمیسیون نام گذارى شوراى شهر از چند عضو 
شورا، مدیران روابط عمومى شورا و شهردارى ، نماینده 

بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده فرهنگستان زبان 
و ادب فارسى است که در هر جلسه به تناسب موضوع  
مهم و هویت بخش، از کارشناسان مربوطه نیز دعوت 

مى شود تا در جلسات حاضر شوند.
وى در مورد معیارهاى انتخاب یــک نام براى مکانى 
عمومى افزود: معیار انتخاب نام بــراى هر مکانى، در 
وهله اول به  درخواست و نظر اهالى آن محله یا کوچه 
و... بســتگى دارد و باید بگویم کسب رضایت آنها جزء 
اولویت ها است؛ چرا که این مردم هستند که مى خواهند 
سالیان ســال در کوچه اى به این نام زندگى کنند و بر 
همین اساس، رضایت مردم شرط اصلى است؛ از سوى 
دیگر، شهروندان در محالت به تناسب کاربرى کوچه، 
وجود یک خانواده یا چهره فاخر فرهنگــى و...  و یا به 
بهانه رخداد و اتفاقى تاریخى و هنرى، خواهان تغییر نام 
معبر مى شوند که درخواست خود را به شهردارى ارائه 
و پس از تایید، به کمیســیون نام گذارى شوراى شهر 

ارسال مى شود.
به گفته وى، افراد داراى جایــگاه حقوقى مانند رئیس 
جمهور، رئیس مجلس، برخــى از نمایندگان مجلس، 
نیروهاى مســلح  و گروهى از دانشــجویان به واسطه 
شخصیت حقوقى شــان مى توانند درخواست خود را 
براى تغییر نام و یا نامگذارى جدید مستقیما با کمیسیون 

نامگذارى شوراى شهر مطرح کنند.
در پایان باید گفت: اماکن شهرى اعم از کوچه و خیابان 
و میدان، جزئى از خاطرات شهروندان محسوب مى شود 
و آمد و شد هر روزه مردم از این معابر، آن ها را به بخشى 
از خانه و زندگى آن ها تبدیل کرده است و نمى توان با هر 
بهانه  و هر مناسبتى، نام پیشین را پاك کرد و نامى تازه بر 
آن گذاشت و از شهروندان نیز انتظار داشت که بالفاصله 

پس از تصویب، نام جدید را بپذیرند و به کار برند. 
معابر شهر تخته سیاه نیست که با پاك کردن یک نام و 
نوشتن نامى جدید، همه چیز به خوبى وخوشى تمام شود. 
اصرار برخى از مردم بر استفاده از نام هاى خاطره انگیز 
و مقاومت در برابر مصوبه هاى شــوراهاى شــهرى و 

روستایى، به خوبى گویاى این موضوع است.

باید و نبایدهاى نامگذارى معابر

معیار انتخاب 
نام براى هر مکانى، 
در وهله اول به  
درخواست و نظر 
اهالى آن محله یا 

کوچه و... بستگى دارد 
و باید بگویم کسب 
رضایت آنها جزء 

اولویت ها است؛ چرا 
که این مردم هستند 

که مى خواهند سالیان 
سال در کوچه اى به 
این نام زندگى کنند 

و بر همین اساس، 
رضایت مردم شرط 

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

طبق ماده 55 قانون شهردارى ها انجام مى شود.
مســعود حیــدرى اظهارداشــت: مــاده 55 قانــون
 شهردارى ها از مشاغلى که مشکالت بهداشتى و زیست 
محیطى براى شهر و شهروندان ایجاد مى کنند، به عنوان 
مشاغل مزاحم یاد مى کند و شهردارى طبق این قانون 
مکلف است به صاحبان این مشاغل اعالم کند که ظرف 
مهلت مقرر نســبت به جایه جایى محــل فعالیت خود 

اقدام کنند.

وى افزود: چنانچه صاحبان این نوع مشــاغل نســبت 
به اخطارهاى اعالم شده از ســوى شهردارى مقاومت 
کردند، شهردارى مى تواند نسبت به تعطیل نمودن آن 

محل اقدام کند.
مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان گفت: چنانچه پس 
از انجام این اقدام، شاکى وجود داشته باشد، مى تواند تا 
مدت 10 روز شکایت خود را اعالم کند تا در کمیسیون سه 
نفره اى که اعضاى آن به انتخاب شوراى اسالمى شهر 
مى باشند، موضوع بررسى شود، البته چنانچه تصمیم بر 
تعطیلى واحد صنفى مزاحم قطعى شــد، متصدى باید 
سریع تر نسبت به جابه جایى محل فعالیت خود اقدام کند.

على پیراینده، شهردار نطنز از آغازعملیات هرس پاییزه 
درختان این شهر خبرداد و گفت: عملیات هرس پاییزه 
درختان در سطح شــهر به منظور جوان سازى، کنترل 
حجم و ارتفاع درخت و همچنین جلوگیرى از شکســته 
شدن شاخه درختان در  فصل زمســتان و بارش برف، 
به همت واحد خدمات شــهرى این شهردارى در دست 

اقدام است.
وى با اشاره به اینکه باد و طوفان هاى شدید فصل پاییز 
در شهر نطنز موجب آســیب به درختان مى شود، افزود:  
طى این عملیات، شاخه هاى اضافه درختان چنار، اقاقیا، 
نارون و بید در سطح شهر حذف و ساماندهى مى شود تا 

از شکسته شدن درختان جلوگیرى شود.
پیراینده با بیان اینکه عملیات هرس درختان در بلوارهاى 
اصلى و فرعى، پارك ها و خیابان هاى سطح شهر انجام 
مى شود، گفت: هرس درختان شــرایط مطلوب براى 
ورود نور و هواى کافى به شــاخه هاى جوان را فراهم

 مى سازد.
وى اظهارداشت: حذف شاخه هاى اضافى و پاجوش ها، 
فرم دهى و شکل دهى شاخه ها و از بین بردن شاخه هاى 
پیر، از دیگر اقدامات در هرس درختان است و این اقدام 
ســبب افزایش طول عمر درختان، نیاز آبى کم  و حجم 

سبزینگى درختان مى شود.

برخورد با مشاغل مزاحم طبق 
ماده 55 قانون شهردارى ها

انجام عملیات هرس پاییزه 
درختان نطنز

دیدار هفتگى شوراى شهر 
دولت آباد با مسئوالن ادارات

 سخنگوى شوراى شــهر دولت آباد گفت: به منظور 
رســیدگى بیشــتر به مشــکالت مردم و همچنین 
همکارى و تعامل ســازنده با اداره ها و ارگان هاى 
مختلف این شهرستان، شوراى اسالمى شهر دولت 
آباد در نظر دارد هر هفته جلسات روزهاى چهارشنبه 
خود را به یکى از روساى اداره هاى شهرستان برخوار 

اختصاص دهد.
ناصر معینى افزود: به همین منظور ابتداى هر هفته 
نام مســئول و ارگان مربوطه براى دریافت نظرات، 
پیشنهادها و مشکالت مردم شهر دولت آباد به اطالع 

عموم خواهد رسید.

235 هزار مترمربع
 آسفالت ریزى در شهرضا 

طبیبیان، معاون عمران شــهرى شهردارى شهرضا 
گفت: اجراى 235 هزار متر مربع آســفالت شــامل 
روکش کامل معابــر اصلى و پرتــردد از جمله بلوار 
پاسداران، بلوار کشاورز شــمالى، جانبازان، بلوارآیت 
ا... طالقانى، بلوار اصلى فردوسى (سروستان) ، خیابان 
اردیبهشت  و همچنین لکه گیرى معابر طى سال جار 
یبه عنوان یکى از اقدمات عمرانى است که با هزینه 
اى بالغ بر 44 میلیــارد و 750 میلیون ریال و با هدف 
داشــتن معابرى مطلوب در ادامه نهضت آســفالت 

شهردارى به اجرا درآمده است.

برگزارى مسابقات والیبال 
بانوان استان در زاینده رود

بازى هاى دور رفت والیبال بانوان اســتان اصفهان، 
رده سنى نوجوانان به میزبانى شهر زاینده رود درسالن 

شهردارى این شهربرگزار شد.
 در این دوره از مســابقات، تیم بانوان «شــهردارى 
زاینــده رود» موفــق شــد بــا نتیجه 2 بــر صفر 
برابر تیــم «ماهــان اصفهان» به پیروزى دســت 

یابد.

103 شهردارى 
استان«شهردار» دارند 

معاون استاندارى اصفهان گفت: از 107 شهردارى 
استان اصفهان، تاکنون 103 شهردار با نظر اعضاى 
شوراى شهر، تعیین و با حکم صادر شده مشغول به 

کار شده اند.
محمد على طرفه با بیان اینکه 35 نفر از شــهرداران 
استان در دوره چهارم فعالیت شوراها، در دوره پنجم 
نیز ابقا شدند، گفت: براســاس انتخاب هاى صورت 
گرفته توســط شوراهاى شهرهاى اســتان، 33 نفر 
از شــهرداران نیز جابه جا و به ســایر شهرها منتقل

 شدند.
وى خاطرنشــان کرد: بقیه شــهردارانى که فعالیت 
خود را در دوره جدید آغاز کرده اند، به تازگى به جمع 
شهرداران استان اضافه شده و وارد عرصه مدیریت 

شهرى شده اند.

دسته بندى مشکالت محالت 
مختلف نطنز

تعدادى از ساکنین محله «سرشک» با اعضاى شوراى 
شهر و شهردار نطنز دیدار و مشکالت و مسائل این محله 

را بازگو کردند.
  تخریب و رفع خطر ســاختمان هاى فرسوده، اجراى 
عملیات پیاده رو سازى، آســفالت برخى نقاط و اصالح 
و اجراى جدول جوى هــا،از موضوعاتى بود که در این 
دیدار مطرح شــد.على پیراینده،شــهردار نطنز اظهار 
داشت: شــهردارى نطنز مشــکالت محالت مختلف 
شهر را براســاس ضرورت اجرا، دسته بندى کرده است 
و با تمامــى توان به رفع مشــکالت هر محلــه اقدام

 خواهد کرد.
وى افــزود: با توجه به اینکه شــهردارى هــا یکى از 
ارگان هایى هستند که مستقیمًا با مردم در ارتباط مى 
باشند، مى طلبد شهروندان نیز با شهردارى همکارى 

داشته باشند.

روى خط

 معاون فنى و عمرانى شــهردارى نجف آباد در تشریح 
بخشــى از فعالیت هاى عمرانى در حــال انجام در این 
شهرگفت: در ادامه اجراى طرح دفع آب هاى سطحى که 
طى چند سال اخیر به صورت کارشناسى شده در سطح 
مناطق پنج گانه ادامه داشــت، بخشى از جوى تاریخى 
خارون در محدوده بلوار شهید حججى، از کنار مجموعه 
تاریخى هفت برج تا تقاطع خیابان منتظرى جنوبى، احیا 
و بازسازى شده و در آینده نیز این کار تا چهار راه مسجد 

امیرالمومنین(ع) ادامه پیدا خواهد کرد.
مهدى فاضل افزود: متأسفانه طى سال هاى گذشته این 
جوى تاریخى به دالیل مختلف پر شده بود، ولى اخیراً با 
توجه به کار کارشناسى صورت گرفته و نقش این مسیر 
در دفع آب هاى سطحى منطقه، نقشه بردارى مورد نیاز 
انجام گرفت و عملیات اجراى این جوى آب که چندین 
جوى کوچکتر به آن متصل مى شــدند، در دستور کار 

قرار گرفت.
وى خاطر نشــان کرد: اجراى پروژه از کنــار خارون تا 
نزدیکى چهار راه مسجد امیرالمومنین به صورت جوى 
روباز و جدول گذارى خواهد بود ولى در این نقطه با توجه 
به محدودیت هاى موجود در زمینه آزادســازى کار، به 

صورت مسیر سرپوشیده ادامه خواهد داشت.

تکمیل پیاده روســازى خیابان منتظرى 
جنوبى

معاون فنى و عمرانى شــهردارى نجف آباد همچنین از 
اتمام قریب الوقوع پروژه پیاده روسازى باند غربى خیابان 
منتظرى جنوبى، از باغ ملى تا تقاطع بهارستان خبر داد 
و گفت: در باند شــرقى نیز تا حوالى خیابان نظام الملک 
پیشرفت داشته ایم و با تکمیل این طرح، شاهد نوسازى 
و بهسازى یکى از اصلى ترین و پرتردد ترین مسیرهاى 
سطح شهر با استفاده از جدید ترین نمونه از بلوك فرش 

خواهیم بود.
فاضل ادامه داد:عالوه بر شیارهاى که در قطعات میانى 
بلوك فرش جهت مســیریابى بهتر روشن دالن پیش 

بینى شده، مصالح مورد استفاده در این طرح، ضمن بهره 
مندى از گل هاى زیبا، داراى مواد پلیمرى خاصى موسوم 
به وکیوم هســتند که بلوك فرش را نسبت به تغییرات 
محیطى همچون سرماى شدید مقاوم کرده و از تخریب 

آن جلوگیرى مى کند.
وى وجود ده ها باب مغازه تجــارى در دو طرف خیابان 
و مراکزى همچون درمانگاه نبى اکــرم(ص) از جمله
 ویژگى هاى خیابان منتظرى جنوبــى عنوان کرد که 
پیاده روهــاى آن را به یکى از پر ترددترین نقاط شــهر 

تبدیل کرده است.

اتصال خیابان منتظرى جنوبى به بوستان 
زندگى

فاضل در خصــوص آخریــن وضعیت ادامــه خیابان 
«منتظرى جنوبى» تا محور بوستان زندگى بیان داشت: 
از تقاطع بلوار «شهید حججى» تا پایان مسیر پیش بینى 
شده، شاهد تکمیل جوى و جدول هستیم و پیش بینى 
مى شــود تا پایان ماه جارى، عملیات آسفالت آن نیز به 

اتمام برسد.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش اظهارداشــت: در 
خصوص ادامه خیابان «رجایى جنوبى» به سمت بوستان 
زندگى نیز تا حدود400 متر از تقاطع بهارســتان به بعد، 
عملیات اجراى جوى و جدول انجام شده و وارد تکمیل 

زیرسازى شده ایم. 
وى افزود: در خصوص بقیه مسیر نیز منتظر تکمیل روند 
آزادسازى هاى مورد نیاز هســتیم تا مسیر طراحى شده 

تکمیل گردد.

بزودى؛ اتمام نوسازى و بهسازى
 پرتردد ترین مسیر شهر نجف آباد

محســن هاشــمى، شــهردار مبارکه گفت: 
ســاماندهى مشــاغل، عــالوه بــر کاهش 
هزینه هاى مدیریت شــهرى و ارتقاى امنیت 
اجتماعى، تأثیر زیادى بر افزایش رضایتمندى 

شهروندان دارد.
وى با بیان اینکه ساماندهى مشاغل شهرى،  
صیانت از حقوق شــهروندان است که موجب 
زیبایى بصرى و ایجاد آرامش بیشــتر در شهر 
مى شود، اظهار داشــت: تالش براى رفع این 
مشکالت از یک ســو و نیاز شــهرى به این 
مشــاغل از طرفى دیگر، متولیــان اداره امور 
شــهر مبارکه را بر آن داشــت تا تدبیر الزم 
براى ســاماندهى مشــاغل شــهرى اتخاذ

 کنند.
هاشــمى گفــت: نابســامانى و ترافیــک 
بلوار«نیکبخت» بعنوان ورودى شــهر، یکى 
از معضالتى اســت که در حــال حاضر با آن 

روبرو هستیم .
وى بیان داشــت: بسیارى از شــهروندان به 
خصوص همسایه ها، از سر و صدا و آالیندگى 
برخــى از واحدهــاى صنفى گالیــه دارند و 
شکایت هاى متعددى را در شهردارى مطرح 

مى کنند.
شــهردار مبارکه با بیان اینکه با ایجاد فضاى 
مناسب، سعى در جابه جایى برخى از مشاغل 
شهرى داریم، تصریح کرد: شهردارى بصورت 
مشارکتى با صاحبان مشاغل، برنامه  ساماندهى 

را انجام مى  دهد.
شهردار مبارکه اظهارداشت: حمایت از اصناف 
و اتحادیه هاى مختلف، یکى از اولویت هاى 

مهم شهردارى و شوراى شهر مبارکه است.

شهردار مبارکه:
  ساماندهى مشاغل، 
کاهش هزینه هاى 
مدیریت شهرى
 را به همراه دارد

استاندارسابق اصفهان گفت: اصفهان یک استان شهرى 
اســت و به طور متوسط در ســال 60 هزار میلیارد ریال در 
شهردارى هاى آن هزینه مى شــود که عدد بسیار باالیى 
است و یک سوم اعتبارات جارى و درحدود دوسوم اعتبارات 

عمرانى است.
رسول زرگرپور با بیان این که شهرداران باید به مردم امید 
دهند و مشکالت را برطرف کنند، تصریح کرد: شهرداران از 
لحظه لحظه این زمان ها براى خدمت به مردم استفاده کنند، 
چرا که زمان خدمت کوتاه است. وى بیان داشت: مجموعه  
شــهردارى هاى اســتان یکى از بزرگ ترین سازمان هاى 

اجرایى استان است.وى با بیان این که هیچ سازمانى چنین 
ظرفیت و جمعیتى را تحت پوشش قرار نمى دهد، تأکید کرد: 
عملکرد سال گذشته ى شهردارى ها درحدود 106 درصد بود 
که عملکرد مثبتى است و باید جایگاه خود را در این خصوص 
قدر بدانیم.استاندارسابق اصفهان با اشاره به این که 90 شهر 
استان طرح جامع و تفصیلى دارند، افزود: این موضوع خبر 
خوشى است زیرا شهر یک موجود زنده است و باید با طرح 
اداره شود، هر چند در کل کشور درحدود 35 درصد طرح هاى 
جامع و تفصیلى اجرا شده است، ولى باید براى این طرح ها 
حرمت قائل باشیم و هیچ فعالیتى را بدون این طرح ها انجام 
ندهیم.وى با بیان این که باید اولویــت اول، اجراى دقیق 
طرح جامع و تفصیلى باشد، خاطرنشان کرد: اگر الزم شد در 

کمیسیون مربوطه اصالحات صورت پذیرد.
وى بیان داشت: شهرى موفق اســت که کمیسیون ماده 
100 آن تعطیل باشد، نه اینکه به منبع درآمد شهرها تبدیل 
شود و مجوز ساخت و سازها داده شود و نباید بر سر مسائل 
ایمنى سر سوزنى معامله شود و با گرفتن پول، این تخلفات 

را سرپوش بگذاریم.

شهردار زرین شهر گفت: نگاه زنان به مسائل شهرى با نگاه 
مردان متفاوت اســت، چراکه زن با ظرافت خود به مسائل 
و مدیریت شــهرى نگاه مى کند و اگر شــهرى را با اصول 
زیباشناســانه بخواهیم، براى مدیریت زیبایى  شناسانه در 
معمارى و طراحى شــهرى، حتما به حضور زنان هنرمند 

نیاز داریم.
میثم محمدى اظهار داشــت: توجه به ظرفیت هاى زنان 
در راســتاى فعالیت هاى اجتماعى و فرهنگى شهر، یکى 
از مطالبات اصلى بانوان هنرمند و نخبه در طى سال هاى 
اخیر بوده، از این رو با توجه به وجود این ظرفیت ها، مدیریت 
شــهرى تصمیم دارد تا تحوالت عظیمى را در این حوزه 

رقم بزند.
وى ادامــه داد: از ایــن رو شــهردارى زرین شــهر وارد 
گفتمان جدیدى شــده اســت و از مــرز ارائــه  خدمات 

خدماتــى و اجتماعــى فراتــر رفتــه و حرکت خــود را 
بــه ســمت دانــش محــورى و دانایى محورى ســوق 

مى دهد.شهردار زرین شهر تصریح کرد: تعامل و همکارى 
شهردارى با هنرمندان در تمامى عرصه ها مى تواند در ایجاد 
شهرى زیبا تاثیرگذار باشد، چراکه شهر همچون پیکره زنده 
اى است که در آن جسم و کالبد، در کنار روح و جان در هم مى 
آمیزد و تعامل مناسب با هنرمندان، به یقین نقش به سزایى در 

رشد و توسعه فرهنگ شهروندى دارد.
محمدى اضافه کرد: تحقیقات بســیارى نشان داده است 
که ارزیابى مردم از زیبایى شــهرى، بیشتر متوجه عواملى 
چون وجود فضاى ســبز، پوشــش گیاهى، المــان ها و 
نماد هاى زیباى شــهرى، پاکیزگى، مبلمان شهرى و… 
است و بهبود مجموع این عوامل، در نهایت منجر به بهبود 
و افزایش کیفیت منظر و مستقیما موثر بر برند شهرى یک 
منطقه بوذه و مى تواند قدرت باالیى در جذب توریســت و 

سرمایه گذاران داشته باشد.

با نظر شــوراى اســالمى میمــه و حکم اســتاندار 
اصفهان،«محسن صدرالدین کرمى» بعنوان شهردار 

میمه در سمت خود ابقا شد .
علیرضابصیرى، فرماندار شاهین شهر و میمه در آیین 
ابقاى شهردار میمه گفت : مدیریت شهرهاي کوچک 
به مراتب ســخت تر از شــهرهاي بزرگ است و کار 
شهرداران به مراتب سخت تر برخى از مدیران دولتى 
است، چرا که یک مدیر دولتی فقط باید به فکر هزینه ها 
باشد، در صورتی که یک شهردار، مهمتر از هزینه ،باید 

به فکر درآمد باشد.
وى افزود: از شــوراى پنجم انتظار مى رود اقداماتی 

که در دوره چهارم شروع شد، پیگیري و اجرایى شود.
بصیرى با اشــاره به مبحــث ارزش افــزوده گفت : 
تخصیص ارزش افزوده از شهرســتانی به اســتانی 
تغییر پیدا کرد که شهرســتان شــاهین شهر و میمه 
جزء سه شهرســتانی بود که متضرر شد و امید است 
مسئوالن شــهر، با ایجاد درامدهاى پایدار به جبران 

این مهم برآیند .

عضــو شــوراى شــهر تیــران گفــت: مجموعه 
فرهنگى ورزشى جام دیجیتال در فضایى به مساحت 
دو هزار مترمربع و سرمایه گذارى بالغ  بر 2/5میلیارد 

تومان، توسط بخش خصوصى تجهیز و آماده شد.
حمید هاشمى اظهار داشت: شــهر تیران با توجه به  
واقع شدن در مسیر جاده ترانزیت و مسیر گردشگرى 
به غرب اســتان اصفهان، توانمندى بسیار زیادى در 

راستاى جذب سرمایه گذار دارد.
وى با اشــاره به دغدغه مهم اعضاى شــوراى شهر 
افزود: یکى از مهم ترین دغدغه هاى شــوراى شهر 

و شــهردارى در راســتاى اقتصاد مقاومتى، جذب 
سرمایه گذار و ایجاد اشتغال براى جوانان شهر است 
که در این زمینه اقدامات و تصمیمات مناسبى اتخاذ 

شده است.
رئیس شــوراى شــهر تیران با اشــاره بــه  یکى از 
ســرمایه گذارى هاى اخیر در این شــهرعنوان کرد: 
با همت بخش خصوصى و همکارى شــوراى شهر 
و شــهردارى، مجموعــه فرهنگى ورزشــى «جام 
دیجیتال» در پارك آزادگان افتتاح شــد که مکانى 
مناســب و محیطى متفاوت براى جوانان و نوجوانان 

است.
وى با اشاره به در دست  اجرا بودن چندین پروژه دیگر 
در سطح شهر تیران خاطرنشــان کرد: پروژه احداث 
«پارك کوهســتان» یکى از مهم تریــن پروژه هاى 
مشارکتى است که در حال رایزنى با بخش خصوصى 
هستیم تا مکانى جذاب و پرهیجان براى عموم مردم 

و مسافران باشد.
رئیس شوراى شــهر تیران با اشــاره به پروژه پارك 
کوهستان گفت: این پروژه در قالب 27 پروژه تعریف  
شده که مى تواند بیش از 200 نفر اشتغال به  صورت 

مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

افتتاح مجموعه فرهنگى ورزشى «جام دیجیتال» 
در تیران 

شهردار میمه در سمت خود ابقا شد 

شهردار زرین شهر:
زمینه ساز نقش آفرینى بیشتر بانوان در مدیریت شهرى هستیم 

استاندار سابق اصفهان مطرح کرد؛ 

هزینه سالیانه 6000 میلیاردى شهردارى هاى استان
معاون خدمات شهرى و محیط زیست شهردارى کاشان 
گفت: براى دومین ســال متوالى، مســئولیت مدیریت 
خدمات شهرى محدوده اى از معابر نزدیک به حرم امام 

حسین (ع) بر عهده شهردارى کاشان گذاشته شد.
محمد حسین واحدیان با اشــاره به استقرار ستاد اربعین 
شهردارى کاشــان در کربال اظهارداشت: شهردارى با 
اعزام تجهیزات و نیروهاى خدماتى در خدمت رســانى 
اربعین در کربال همکارى مى کند و شــهردارى کاشان 
مسئولیت مدیریت خدمات شهرى محدوده اى از کربال 

را در طول مراسم اربعین عهده دار خواهد بود.
به گفته وى این خدمات شــامل برنامه هاى تنظیف و 
پاکسازى بوده و با هماهنگى مقامات عراقى، حجم زباله 
تولیدى به سمت مسیرهاى مشخص و پیش بینى شده 

هدایت مى شود.
معاون خدمات شــهرى و محیط زیســت شــهردارى 
کاشــان، برنامه هاى خدماتــى را از مهمترین اقدامات 
شــهردارى کاشــان بــراى زائریــن اربعیــن عنوان

 کرد.

نظافت معابر کربال 
توسط شهردارى کاشان
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مرتضى ضامنى گفت: طى جلســه اى با حضور گمرك، 
سازمان  برنامه و بودجه، ایران خودرو و همچنین در جلسه 
کارگروهى براى آلودگى هوا، مقررشــد طرح نوسازى 

تاکسى هاى فرسوده ادامه یابد.
شایان ذکر است ثبت نام طرح نوسازى 90 هزار تاکسى 
فرسوده از 12 بهمن ســال 94 آغاز شد و تاکنون نیز 55 
هزار متقاضى دریافت تاکســى نو خــودرو هاى خود را 
تحویل گرفته اند، اما این طرح از 15مرداد امسال به طور 
موقت تعطیل شد که علت توقف تحویل تاکسى هاى نو، 

بدهى گمرگ به خودروساز و عدم عمل به تعهدات بود.
سرپرست اتحادیه تاکسیرانى شهرى کشور اضافه کرد: 

اگر چه تا کنون 77 هزار تاکســى فرسوده در این طرح 
ثبت نام کرده اند، اما با رفع مشکالت، به تحویل 90 هزار 
دستگاه تاکسى نو تا پایان سال خواهیم رسید و امیدواریم 

مرحله دوم طرح نیز در سال 97 اجرایى شود.
وى خاطرنشــان کرد: طبق طرح نوسازى تاکسى هاى 
فرسوده، به مالک تاکسى هاى فرسوده 200 میلیون ریال 

وام با بهره 16 درصد داده مى شود.
ضامنى با اشــاره به اینکه این طرح نباید متوقف شود، 
گفت: مشــروط بر حل مشــکالت کنونى، پیش بینى 
مى شود که تا پایان سال طرح تحویل 90 هزار تاکسى 

نو اجرایى شود.

شــهردارى اصفهان روزانه بیش از یــک میلیارد تومان 
به صورت مســتقیم براى زیبایى و زیبا ماندن شــهر در 

بخش هاى جارى و عمرانى هزینه مى کند.
مدیران شهرى اصفهان هم معتقدند هزینه کردن براى 
زیبایى شهر سرمایه اى براى نشاط شهر است، از این رو طى 
چند سال اخیر براى زیباسازى و تغییر سیماى شهر اصفهان 

اقدامات زیادى انجام شده است.
به عنوان مثال در خیابان هاى جدیدى که به تازگى توسط 
شهردارى اصفهان احداث شده اند، دیوار برخى از خانه ها 
در حاشیه این خیابان ها افتاده بود که سازمان زیباسازى 
شهردارى اصفهان آن ها را اصالح کرد.هم چنین در برخى 

از زیرگذرهاى درون شهرى اصفهان هم توسط سازمان 
زیباسازى شهردارى اصفهان، دیوار نگاره هایى کار شد 
که مصداق آن در زیرگذر درون شهرى عسگریه اصفهان 
نقاشى خط، در زیرگذر شهداى صفه کاشى هاى هفترنگ، 
زیرگذر امام خمینى (ره) در منطقه 15 شهردارى اصفهان 
در رابطه با خاتم کارى، دیوارنگاره هایى انجام شده است.

سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان همچنین درحدود 
200 دوچرخه فرسوده را در شهر اصفهان نصب کرد که این 
دوچرخه هاى فرسوده از ایستگاه هاى دوچرخه شهردارى 
اصفهان و با مشارکت مردم اصفهان جمع آورى و توسط 

این سازمان رنگ آمیزى شدند.

هزینه روزانه یک میلیارد 
تومانى براى زیبایى اصفهان 

 تحویل 90 هزار دستگاه 
تاکسى نو تا پایان سال

همکارى شوراى شهر
 شاهین شهربا

 آموزش و پرورش
عضو شوراى اســالمى شهر شاهین شــهر گفت: 
شــوراى شــهر در کنــار ســایر دســتگاه ها در 
خصوص آگاهى بخشــى دانش آمــوزان و والدین 
در مقابل خطــرات ضد فرهنگى دشــمنان تالش

 مى کند.
اســماعیل فرهادى با بیان اینکه دشمنان انحراف 
فرهنگــى نوجوانان و جوانان کشــور را ســرلوحه 
برنامه هــاى خود قــرار داده اند، خاطر نشــان کرد: 
دانش آموزان با آموزش شیوه هاى پدافند غیرعامل، 
تهدیدات جریان رسانه اى اســتکبار به سرکردگى 

آمریکا را در حوزه فرهنگى خنثى مى کنند.
وى یکى از موارد آگاهى بخشى به دانش آموزان را، 
بصیرت افزایى آنان درباره اهداف ایثارگرى سربازان 
مدافع حرم کشــور در خارج از مرزهاى کشورمان 

بیان کرد.
وى ادامه داد: شــوراى شهر شــاهین شهر همکار 
آموزش و پــرورش در اجراى برنامه هــاى پدافند 

غیرعامل است.

تمهیدات شهردارى نطنز
 براى راهپیمایى 13 آبان 

على پیراینده، شــهردار نطنز گفــت: روز 13 آبان، 
یادآور حــوادث مهمى اســت که در شــکلگیرى 
انقالب اسالمى نقش اساســى داشتنه و بى گمان، 
دانش آموزاِن آگاه و رشــید ما در مبارزه با استکبار، 
همواره نقشــى فّعــال و فرامــوش ناشــدنى ایفا 

کرده اند.
وى تصریح کرد: شهردارى نطنز امسال براى اولین 
بار در راستاى برگزارى هرچه باشکوهتر راهپیمایى 

13 آبان ماه تمهیدات ویژه را اندیشیده است.
وى با بیان اینکه 200 پرچــم کوچک ایران در بین 
شــرکت کنندگان در راهپیمایى توزیع خواهد شد، 
ادامه داد: فضاســازى و تزیین مســیر راهپیمایى با 
نصب پرچم هاى ایران و همچنین نصب بنر روز 13 

آبان انجام شده است.
پیراینده خاطرنشــان کرد: ایســتگاه نقاشى براى 
کودکان بــا موضوعات مبارزه با اســتکبار جهانى، 
روز دانش آموز، تســخیر النه جاسوسى آمریکا به 
دست دانشــجویان و موضوعاتى از این قبیل،، در 
حاشــیه راهپیمایى روز 13 آبان(امروز) و در میدان 
امام خمینى(ره) برپا مى شــود و در پایان به بهترین
 نقاشى ها و رنگ آمیزى ها جوایزى اهدا خواهد شد.

وى در پایــان اضافه کرد: نظافــت، رفت و روب و 
آب پاشى مسیر راهپیمایى و اســتقرار یک دستگاه 
خــودروى آتــش نشــانى در مســیر راهپیمایى، 
از دیگــر اقدامــات شــهردارى بــراى امــروز

 است.

مشکالت شهر گوگد
 بررسى شد

به دعوت شــهردار و شوراى اســالمى شهرگوگد، 
على بختیار، نماینده محترم مردم شهرســتان هاى 
گلپایگان و خوانسار مهمان شــهردار و نمایندگان 

مردم شهر گوگد شد.
در این نشست على محمدى، شهردار گوگد بخشى از 
مسائل و مشکالت شهر گوگد را بیان کرد و خواستار 
پیگیرى و رفع آن شــدند و در ادامه، حاج نوروزى، 
رئیس شورا به بیان دیگر مشکالت موجود در شهر 
و شــهردارى پرداختند و حل مشکالت را از نماینده 

شهرستان خواستار شدند .
از جمله مسائل و مشــکالتى که از طریق شهردار، 
رئیس و اعضاى شــوراى اســالمى شــهر گوگد 
مطرح شــد اصالح ماده 101 قانون شــهرداریها 
که در شــهرهاى مثل گوگد به یک معضل تبدیل 
شده، احداث زیر گذر در مســیر کمربندى گوگد به 
گلپایگان، تخصیص اعتبار جهت تکمیل ساختمان 
نیمه کاره آتش نشــانى، رفع مشــکل حمل و نقل 
عمومى، پیگیرى ساخت ســاختمان ادارى شرکت 
گاز در شــهر گوگد با توجه با تهیه زمین ســاخت و 
اســتقرار نمایندگى ادارات ثبت احوال و ثبت اسناد 

در شهر گوگد بود.

روى خط

انتخاب شوراى شهر جدید بهارســتان و ایجاد تحول 
و تغییر در مدیریت شــهرى، نقطــه عطفى براى همه 
شهروندان بهارستانى است؛ چرا که تیم مدیریتى جدید 
شهر با رویکرد ها و نگاه هاى جدید وارد عرصه مدیریتى 
شهر مى شوند و با پشتوانه رأى مردمى و انگیزه خدمت، 
قدم در راه حل مشکالت و معضالت شهرى مى گذارند.
طبق قانون شوراها، شوراى برگزیده هر شهر از روز آغاز 
کار خود به مدت ســه ماه فرصت دارد تا روند انتخاب و 
معرفى کارآمدترین و مناسب ترین شهردار را طى کند 
و چنان چــه در این بازه زمانى موفق به این کار نشــد، 
استاندار موظف اســت فردى را به عنوان شهردار جدید 

شهر معرفى و منصوب کند.
امروز و بعد از گذشت بیش از دو ماه از آغاز به کار شوراى 
جدید شهر بهارستان و در حالى که بیش از 95 درصد از 
شهرهاى استان اصفهان صاحب شهردار شده اند، شهر 
بهارستان هنوز در بالتکلیفى به سر مى برد و همچنان با 

سرپرست اداره مى شود.
معرفى «فاضــل بختیارى» به عنــوان گزینه مطلوب 
شوراى شهر (با شــش راى موافق و یک راى مخالف) 
و رد صالحیت آن توســط اســتاندارى، معرفى مجدد 
فاضل بختیارى به عنوان گزینه تصدى شهردارى (چهار 
راى موافق و ســه راى مخالف) و رد صالحیت مجدد 
و ارجاع موضوع به شــوراى حل اختالف، راى شوراى 
حل اختالف بر عدم صالحیــت فاضل بختیارى جهت 
تصدى شهردارى بهارستان و در آخر انتخاب و معرفى 
«یحیى عیدى بیرانوند» به استاندارى به عنوان گزینه 

شهردارى، فرآیندى است که شــوراى شهر بهارستان 
در این مدت چند ماهه سپرى کرده اند و هم اکنون هم 
منتظر اعالم نظر استاندارى درباره آخرین گزینه معرفى

 شده هستند.
این موضوع و برخى مسائل قبلى شــهر نظیر حواشى 
شهردار سابق بهارســتان و همه ماجراهاى انتخابات 
اردیبهشت ماه سال جارى، باعث شــده بهارستان در 
صدر توجه افکار عمومى و رســانه ها قرار گیرد؛ البته 
این زبانزدى، منشاء شــکلگیرى تصورى منفى از شهر 
بهارســتان در اذهــان و افکار عمومى شــد و همگان 
بهارستان را شــهرى بدون ثبات و انسجام در مدیریت 

شهرى تصور مى کنند.
جداى از تصور شکل گرفته در افکار عمومى، مهمتر از هر 
چیز، آرامش روانى شهروندان بهارستان است که در این 
شهر زندگى مى کنند و ضعف و وقت مدیریت شهرى، 

اثرى مستقیم و بدون واسطه بر زندگى آن ها دارد.
شوراى شهر بهارستان امتحان بزرگى در پیش رو دارد و 
الزم است تمام هّم و تالش خود را به کار گیرد تا از این 
امتحان سر بلند بیرون آید؛ اصرار نکردن بر فرد خاص، 
ترجیح منافع و مصلحت هاى شهرى به مصالح فردى و 
گروهى و توجه بیشتر به شاخص هایى که نبودشان در 
دوره هاى قبلى مشکل زا شد، مى تواند انتخاب شهردار 
بهارستان را تسریع کند و مجموعه مدیریت شهرى را 

در مسیر حل مشکالت و رسیدگى به شهر قرار دهد.
اعضاى شوراى شهر الزم است به این نکته توجه کنند 
که انتخاب شهردار کارآمد، بزرگترین خدمتى است که 

مى توانند در ابتداى مسیر چهار ساله خود به مردم شهر 
داشته باشند و براى رســیدن به این نقطه، نباید اجازه 
دهند مسائل شخصى و حاشیه اى آن ها را در پیچ و خم 

انتخاب شهردار زمین گیر کند.

«بهارستان» 
همچنان در پیچ انتخاب شهردار

با گذشت بیش از 150 روز از انتخاب اعضاى شوراى شهر دور جدید بهارستان

ارسال 300 اثر
 به سوگواره ملى عاشورایى نیاسر

رقابت42هزار نفر از کارکنان شهرداري ها 
براي تصدي پست  سازمانی

شهردار نیاسر با اشــاره به این که تاکنون هزار و 300 شــاعر از سراسر کشــور بیش از 300 اثر به سوگواره ملى 
عاشــورایى ارســال کرده اند، گفت: با توجه به این که شــرکت کنندگان تا 18 آبان فرصــت دارند، پیش بینى
 مى شــود تعداد آثار اســالى به این سوگواره 

افزایش پیدا کند.
نظرى با بیان این که امیدواریم سوگواره بزرگ 
و باشکوهى را در شهر نیاسر داشته باشیم، افزود: 
در این سوگواره، عالوه بر شاعران مطرح کشور، 
مسئوالن، روحانیان و طالب حوزه هاى علمیه 

نیز شرکت خواهند داشت.
بر پایه این گزارش،، شاعران مى توانند آثار خود 
را در تمام قالب هاى شــعرى با موضوع هاى 
شعر عاشورایى و شــهداى مدافع حرم، تا 18 آبان به رایانامه shahrdariniasar@yahoo.com ارسال

 کنند.

شهردار نطنز خبر داد؛

شهردار نطنز گفت: آبشار یخى کرکس نطنز براى عالقه مندان به یخ نوردى ساماندهى مى شود.
على پیراینده اظهارداشــت: بر همه آشکار است 
نطنز با طبیعت زیبا، تاریخ، فرهنگ و جاذبه هاى 
گوناگونى که در هم تنیده است، به لحاظ مباحث 

گردشگرى از موقعیت خوبى برخوردار است.
وى افزود: نطنز براى رســیدن به هدف غایى 
خود که از کدام گزینه براى برند شدنش استفاده 
کند، هنوز گزینه اى را انتخاب نکرده است، اما 
گزینه هاى فراوانى را دارد و رونق گردشگرى، 
راه خروج از رکود در نطنز است که باید پیرامون 

آن برنامه ریزى شود.
شــهردار نطنــز بیان داشــت: بــراى مطرح 
شدن کوه کرکس و آبشــار یخى، نیاز است کارگروهى متشــکل از شــهردارى، اداره میراث فرهنگى، محیط 
زیســت، منابع طبیعى و گروه هاى کوهنوردى، شــاخصه هاى مهم را بررســى و از این پتانسیل به شکل جدى

 استفاده کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى کاشان گفت: با اعتبارى بالغ بر سه میلیارد ریال، پل 
عابر پیاده میدان رسالت کاشان نصب مى شود.

محمد مســعود چایچى با بیان اینکه پل عابر پیاده میدان رسالت 54مترطول دارد، تصریح 
کرد: اعتبارى بالغ بر سه میلیارد ریال براى این پل در نظر گرفته شده و به زودى مورد بهره 

بردارى قرار مى گیرد.
وى بیان داشت: جهت عبور و مرور عابران پیاده در بلوار«ساحلى» نیز با توجه به نیاز منطقه، 

این پل نصب و راه اندازى مى شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى کاشــان ادامه داد: همچنین تا پایان ماه جارى، پل 
عابرپیاده موتوررو در بلوار قطب راوندى، روبروى پارك آیت ا... مدنى(ره) به بهره بردارى 
خواهد رسید.  چایچى با اشاره به دیگر پروژه هاى حمل و نقل و ترافیک شهردارى کاشان 
اظهارداشــت: نصب پل هاى عابر پیــاده در معابر بلوار امام رضا(ع) مقابل دانشــگاه پیام 
نور، روبروى فروشــگاه یاس ، جنب مسجد الرضا(ع) و بلواربوســتان محدوده ساختمان 
دادگسترى و همچنین بلوار«شهیدان بارفروش»  نیز در دستور کار این معاونت است که از 

این میان، پل روبروى کمیته امداد امام خمینى(ره) پل عابرموتوررو خواهد بود.

 راه اندازى پل عابر موتور رو در کاشان
تا پایان ماه جارى؛

اعضاى شوراى 
شهر الزم است به 

این نکته توجه کنند 
که انتخاب شهردار 
کارآمد، بزرگترین 
خدمتى است که

 مى توانند در ابتداى 
مسیر چهار ساله خود 
به مردم شهر داشته 
باشند و براى رسیدن 

به این نقطه، نباید 
اجازه دهند مسائل 
شخصى و حاشیه اى 
آنها را در پیچ و خم 

انتخاب شهردار زمین 
گیر کند

ساماندهى آبشار یخى کرکس نطنز

 42 هزار نفر از کارکنان شــهرداري ها براي تصدي 
پست هاي ســازمانی بالتصدي شهرداري ها رقابت 

می کنند.
مدیــرکل دفتر نوســازي، تحــول اداري و فناوري 
اطالعات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
اعالم کــرد: 42 هزار نفر از کارکنان شــهرداري ها، 
از هزار و 100 شــهرداري، در 39 رشته شغلی براي 
تصدي پست هاي سازمانی بالتصدي شهرداري ها 
در ساختار ســازمانی جدید ابالغی با یکدیگر رقابت 

خواهند کرد.
محمد حسن آبادي گفت: با اتمام مرحله اول از بررسی 
مدارك داوطلبینی که از طریق استانداري هاي سراسر 
کشــور پیش ثبت نام کرده اند، اطالعات آنها براي 
برگزاري آزمون در اختیار سازمان سنجش و آموزش 

کشور قرار گرفت.
وي در ادامه افزود: دارا بودن حداقل سه سال سابقه 
متوالی و تمام وقت با پرداخت بیمه در رشــته شغلی 
مورد تقاضا، مدرك تحصیلی متناســب با رشته هاي 
ابالغی به تفکیک هر رشته شــغلی و سقف سنی از 
جمله شرایط الزم براي شرکت در آزمون می باشد که 
در این مرحله بر اساس خوداظهاري داوطلبان، اقدام 
و پس از این مرحله مدارك پذیرفته شــدگان توسط 
کمیته هاي برگزاري آزمون در استانداري هاي سراسر 

کشور بررسی و ارزیابی خواهد شد.

حسن آبادي بیان داشــت: آزمون شامل 100 سوال 
چهار گزینه اي با احتســاب نمره منفی است و شامل 
20 ســوال از قانون شــهرداري مصــوب 1334 و 
اصالحیه هاي بعدي آن و قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 
مصوب 1375 و اصالحیه هاي بعدي آن، 30 سوال 
سنجش هوش، ســرعت، دقت و استعداد یادگیري و 
50 سوال کاربردي و مهارتی از مواد و منابع اعالمی 
به تفکیک 39 رشته شغلی اعالمی از سوي سازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور می باشد.
وي اضافه کرد: آزمــون داراي حدنصاب 40 از 100 
امتیاز می باشد. بنابراین افرادي می توانند در آزمون 
موفق شــوند که در صورت کســب حدنصاب الزم 
نسبت به ســایر داوطلبین از امتیاز بیشتري برخوردار

 شوند.
وي متذکر شــد: مطالعــه مــواد و منابــع آزمون 
که به تفکیک هر رشــته شغلی در ســایت سازمان 
شــهرداري ها و دهیاري هاي کشــور به نشــانی
ww.imo.org.ir قرار داده شــده و براي کسب 

امتیاز الزم از آزمون مورد تاکید است.
حســن آبــادي در خاتمه گفــت: زمــان برگزاري 
آزمون و حــوزه هاي برگــزاري آن پــس از انجام 
هماهنگــی هــاي الزم متعاقبــا اعــالم خواهــد 

شد.
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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)

به منظور هماهنگى و تعامل شــهرهاى چمگردان و زاینده رود، شهردار و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر زاینده رود با حضور در شــهردارى چمگردان، خواستار تعامل 
و همکارى دو شهردارى به خصوص در ارتباط با دو بانده  کردن مسیر این دو شهر 

شدند.

نشستى با حضور شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شـهر عسگران با نماینده مردم 
این شهر در مجلس شوراى اسالمى پیرامون مسائل و مشکالت طرح ترافیکى شهر و 

احداث منطقه کارگاهى کارگاه هاى مزاحم و نیمه مزاحم شهرى برگزار شد.

در جلسه اى که به میزبانى رضا سادات حسینى، مدیر کل راه آهن استان اصفهان و 
با حضور مهدى قمرى نژاد، مدیر پروژه بهره بـردارى از قطارهاى حومه اى راه آهن 
جمهورى اسـالمى ایران برگزار شـد، از روند پیگیرى هاى مربوط بـه فراهم کردن 

مقدمات اجراى پروژه قطار حومه اى نجف آباد به اصفهان تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى سمیرم، داودى، شــهردار شهر زیار به همراه 
پرسنل این شهردارى و رئیس شوراى اسالمى شهر زیار با صادقى، شهردار سمیرم 

دیدار و گفتگو کردند.

با حضور شهردار مبارکه و پرسنل سازمان سیما، منظر و فضاى سبزاین شهردارى، 
«رهام جبارى» به عنوان سرپرست این سازمان معرفى شد.

در آیینى «عباس نیکخواه» به عنوان معــاون ادارى مالى و هماهنگى امور مناطق 
شهردارى کاشان معرفى و با تقدیر از زحمات «حسینعلى ابریشم» مدیریت حسابرسى 
شهردارى کاشان  به وى سپرده شد و وى به عنوان مشاور مالى و اقتصادى شهردار 

کاشان نیز معرفى گردید.
همچنین «حمیدرضا صادقى» شهردارســابق قمصر ه عنوان سرپرست منطقه4و 
«محمدرضا متشکره» به عنوان سرپرست منطقه 3 شهردارى کاشان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومى شهردارى مبارکه، جوایز خوش حسابى پرداخت عوارض 
نوسازى و کسب و پیشه توسط شهردارى مبارکه به شهروندان اهدا شد.

اولین جلســه شــوراى فضاى مجازى شــهر زاینــده رود با حضور امــام جمعه، 
شهردارواعضاى شوراى اسالمى شــهر زاینده رود و مدیر وادمین هاى گروه ها و

 کانال هاى فضاى مجازى شهرزاینده رود برگزار شد.

جلسه مشترك
 شهردارو شوراى شهر زاینده رود و چمگردان

بررسى
 مسائل و مشکالت طرح ترافیکى عسگران

تقدیر مدیر ارشد راه آهن 
از روند پیگیرى قطار حومه اى نجف آباد

دیدار شهردار شهرزیار
 با شهردارسمیرم

معرفى سرپرست سازمان سیما،
منظر و فضاى سبز شهردارى مبارکه  

چند انتصاب جدید 
در شهردارى کاشان

اهداى جوایز خوش حسابى 
در مبارکه

برگزارى نشست
 شوراى فضاى مجازى زاینده رود

به گزارش روابط عمومى شــهردارى چادگان،نشســت صمیمى اسدپور، فرماندار 
چادگان و کارمندان فرماندارى با نجارى، شــهردار چادگان در شهردارى چادگان 

برگزار شد.

دیدار فرماندار
 و شهردارچادگان

سفیران پاکى نجف آباد را از پسماندها پاك 
کردند

در ادامه مجموعه برنامه هاى فرهنگى شــهردارى نجف آباد و با هدف تقویت یک 
جریان فرهنگى، طرح «سفیران پاکى» با همکارى هنرستان «شهید طالبى» درمسیر 

بیشه نجف آباد انجام شد.
در این طرح که براساس درس انســان و محیط زیست و با مشارکت 30دانش آموز 
پایه یازدهم این هنرستان صورت گرفت، دانش آموزان در مسیر بیشه نجف آباد کلیه 
پسماندهاى فساد ناپذیر را از محل جمع آورى کردند و این مسیر که طرح گردشگرى 

بوستان زندگى در آن درحال انجام است جلو ه اى چشم نوازتر به خود گرفت.

هنوز اعتراض ها به اخراج 300 کارگر توسط شرکت 
فوالد کویر فراموش نشده اســت که یک بار دیگر 
عملکرد مدیران این شــرکت براى انتقال پســاب 
فاضــالب از نزدیکى منطقه مســکونى نوش آباد، 
اعتراض مردم  و فعاالن زیست محیطى را برانگیخته 

است.
رئیس شوراى اسالمى شــهر نوش آباد در این باره 
گفت: شرکت فوالد کویر در ســال هاى گذشته با 
هدف محرومیت زدایى و توســعه  اشتغال در آران و 
بیدگل شــروع به کار کرد اما امروز موجب نگرانى و 

تهدید امنیت شهروندان شده است.
ابوالفضــل رافعــى اظهارداشــت: شــرکت فوالد 
کویر یک صنعــت متکى بر آب اســت و برخالف 
شــرایط جغرافیایى، در منطقه کویرى ساخته شده، 
ولى بــا توجیه کمبود منابــع آبى مورد نیــاز، اقدام 

به خرید پســاب فاضالب از تصفیه خانه کاشــان 
کرده است.

به گفته وى، خط انتقال پســاب فاضــالب با عبور 
از اراضــى منابع طبیعــى، بدون مصوبه شــوراى 
اسالمى شهر از منطقه مســکونى نوش آباد و حریم 
خصوصى مى گذرد کــه بخشــى از آن به صورت 
روباز خواهد بود که منجر به اعتراض شــهروندان 

شده است.
رئیس شوراى اسالمى شهر نوش آباد تاکید کرد: با 
توجه به اهمیت حفظ منابع طبیعى و محیط زیست 
و امنیت شــهروندان، طومار اعتراض شــهروندان 
به مســئوالن مربوطه تقدیم شــده اما هیچ اقدامى 
در جهت رســیدگى به ماجرا نشــده و امام جمعه، 
مردم را به خویشــتن دارى و رعایت قانون دعوت 

کرده است. 

رئیس شوراى اســالمى شهر ســده لنجان گفت: 
اصلى ترین وظیفه شوراى شهر انتخاب شهردار بوده 
و بر همین اساس «حسین ناظم الرعایا» براى تکیه بر 

صندلى مدیریت شهرى این شهر انتخاب شد.
حمیدرضا ادیبى در آیین تکریم و معارفه شهردارشهر 
ســده لنجان اظهارداشــت: یکى از آفت هاى شورا 
سیاســى کردن این نهاد اجتماعى است، از این رو از 
آغاز کار دور پنجم شوراى اسالمى شهر سده لنجان، 
تالش کردیم از این مســئله پرهیز کــرده و تنها به 

خدمت صادقانه به مردم بیندیشیم.
وى توجه بــه مطالبات مردمى در حوزه شــهرى را 
از اولویت هاى شــوراى اسالمى شــهر سده لنجان 
عنوانکرد و بیان داشت:اعضاى شوراى اسالمى دور 
پنجم شهر سده لنجان در تالش هستند تا صورت هاى 
مالى شهردارى را در بازه هاى زمانى منظم منتشر کنند 

تا مردم از هزینه ها مطلع شوند، چراکه در شفاف سازى 
مسائل مالى هیچ مسئله غیرعلنى نداریم و این حق 
مردم است تا از عملکرد مسئوالن شهر در حوزه مالى 

به طور کامل آگاه شوند.
وى ادامه داد: ما بر این باوریم که نســبت به عملکرد 
شوراهاى گذشته باید فرصت ها و تهدیدها در کنار هم 
دیده شــود و از این موارد به عنوان تجارب سال هاى 
قبل اســتفاده کرد، چراکه همواره در کنار فرصت ها، 

تهدیدهایى نیز وجود دارد.
وى خاطرنشان کرد: در این شهر همه  ظرفیت هاى 
طبیعى و باستانى براى گردشگرى شهرى مهیا است 
و با هم صدایى تمام مدیریت هاى مرتبط با مدیریت 
شهرى، ما مى توانیم هم اشــتغالزایى و هم مشکل 
اقتصادى را مرتفع کنیم و به سمت توسعه روز افزون 

شهر سده لنجان پیش رویم.

عبور خط انتقال پساب
 از منطقه مسکونى نوش آباد

در شفاف سازى مسائل مالى  
هیچ مسئله غیرعلنى نداریم

رئیس شوراى اسالمى شهر سده لنجان:

در جلســه اى سرپرســت دفتر طرح، برنامه و 
سرمایه گذارى شهردارى شاهین  شهر معرفى 

شد.
احمدرضا پــرى تبار، معــاون پشــتیبانى و 
توسعه شهردارى شاهین شــهر در این جلسه 
گفت:خوشبختانه شــهردارى شاهین شهر با 
مشارکت و ســرمایه گذارى بخش خصوصى، 
چندین پروژه را اجرا نموده اســت  که ضمن 
توسعه و آبادانى شــهر، زمینه اشتغال بسیارى 
از جوانان شاهین شهر را نیز فراهم کرده است.

وى افزود: یکى از راه هاى ایجاد ســرعت در 
توســعه اقتصادى و آبادانى و ایجاد اشــتغال، 
جذب سرمایه و سرمایه گذارى است و سرمایه 
گذاران مى توانند موجب اصالح نظام مدیریتى 
و تبادل تجربیات اقتصادى و انتقال دانش نوین 

و تکنولوژى جدید در یک شهر باشند.
پرى تبار گفت: در ســال هاى گذشته بیش از 
ســه هزار و 500میلیارد ریال سرمایه گذارى 
در شهر توسط شهردارى شاهین شهر و بخش 
خصوصى صورت گرفته اســت و از سرپرست 
دفتر طرح،برنامه و سرمایه گذارى شهردارى 
شاهین شــهر مى خواهم با توجه به ظرفیت 
ها و پتانســیل هاى مطلوب و موجود در شهر، 
زمینه جذب ســرمایه گذاران در شاهین شهر 

را فراهم کند.
گفتنى است؛ در این جلسه «محسن مظفریها» 
به عنوان سرپرست دفتر طرح،برنامه و سرمایه 

گذارى شهردارى شاهین شهر معرفى شد.

شــهردار نجف آباد گفت: از ابتداى سال جارى 
تا پایان مهر ماه نزدیک بــه پنج میلیارد تومان 
آسفالت ریزى در ســطح معابر فرعى و اصلى 
مناطق پنج گانه این شهر انجام شده که از این 
میزان،3/5میلیــارد به صورت آســفالت معابر 
خاکى و جدید االحداث، در کنار انجام روکش 
بوده و بقیه در قالب لکه گیرى انجام شده است.

مســعود منتظرى همچنین از اجــراى پروژه 
شبکه جمع آورى فاضالب به عنوان مهمترین 
عامل محدود کننده آسفالت معابر و انجام دیگر 
پروژه هاى زیرساختى همچون پیاده روسازى 
نام برد و گفــت:ِ  در همین مــدت نزدیک به 
215هزار متر مربع آسفالت شده و در خصوص 
93هزار متر مربع دیگــر هم، کار لکه گیرى در 

دستور کار قرار گرفته است.
وى شرط شــهردارى براى آســفالت معابر را، 
تکمیل خط اصلى فاضالب و برقرارى تمامى 
انشعاب هاى طول مسیر دانست و اظهار داشت: 
در همین راســتا کار اجراى روکش آسفالت در 
تعدادى از معابر جنوب شهر که شبکه فاضالب 
در آن ها تکمیل شــده، به اتمام رســیده که از 
جمله آن ها مى توان به دلنواز، کثیرى، نادى و 

خسروان اشاره کرد.

معارفه سرپرست دفتر 
طرح و سرمایه گذارى 
شهردارى شاهین شهر

تخصیص بودجه براى 
آسفالت معابر نجف آباد

على  اصغرحاج حیدرى، شــهردار خمینى شهر با بیان 
اینکه پس ازســال ها، مشــکل پرداخت مطالبات این 
شهردارى از دانشگاه صنعتى اصفهان و شهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهان رفع شده است، گفت: در مجموع 
در حدود 36 میلیارد تومان از مطالبات شهردارى در قالب 
اوراق سهام از طرف دولت براى بدهى عوارضات این دو 

مرکز دریافت شد.
وى با اشاره به اینکه در چهارسال گذشته مردم حمایت و 
همکارى بسیار خوبى با مجموعه شهردارى داشتند، ابراز 
داشت: در دوره جدید بار مسئولیت مجموعه شوراى شهر 
و شهردارى نسبت به دوره گذشته سنگین تر و انتظارات 

و مطالبات برحق مردم زیادتر شده است.
■■■

حاج حیدرى با اشاره به اینکه بعضى از افراد در مجموعه 
شــهردارى بار مســئولیتى که بردوش داریم را جدى 

نگرفته بودند، ادامه داد: با توجه به حمایت و اعتمادى که 
مردم به مجموعه شوراى شهر و شهردارى دارند، در این 

دوره حفظ این جایگاه اهمیت زیادى دارد.
وى با بیــان اینکه در حال حاضر شــهردارى برخالف 
گذشته دغدغه تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت 
حقوق پیمانکاران و طلبکاران را ندارد، اظهار داشت: با 
قاطعیت اعالم مى کنم خمینى شهر در بخش خدمات 
شهرى و نظافت شهرى جزء پاك ترین شهرهاى استان 
است و با وجود خشکسالى، توســعه و حفظ و نگه دارى 
فضاى سبز شــهر به  روش هاى جدید، در دوره گذشته 

و جدید در دستور کار شهردارى خمینى شهر قرار دارد.
■■■

شــهردار خمینى شــهر در بخش دیگرى از سخنانش 
همچنین گفت: از ابتداى امسال تاکنون عملیات عمرانى 
در شهرك منظریه با قوت ادامه دارد و تاکنون در دو محله 

این شهرك، عملیات زیرسازى، جدولگذارى و آسفالت 
تکمیل شده است.

■■■
وى با بیان اینکه با تعامل و همکارى شــوراى شــهر، 
امروز دیگر بهانه براى مجموعه شهردارى خمینى شهر 
وجود ندارد، ابراز داشت: البته اختالف  سلیقه میان افراد 
طبیعى است، اما در این دوره اختالفى میان شوراى شهر 
و شهردارى خمینى شهر در راســتاى تخریب طرفین 

وجود ندارد.
حاج حیدرى با بیان اینکه شــرایط امروز شــهردارى 
خمینى شهر براى خدمت رســانى مطلوب است، گفت: 
امروز همه مسئوالن استان و شهرستان، حامى شهر و 
شوراى شهر براى خدمت بیشتر به مردم هستند و اعتماد 
مردم ازهر چیزى، ارزشمندتر و به عنوان باالترین سرمایه 

براى ما محسوب مى شود.

اختالفى میان شورا و شهردارى 
خمینى شهر وجود ندارد

شهردار اردســتان گفت: نزدیک به 70 درصد از وسایل، 
اسباب بازى ها و لوازم نصب شده در پارك هاى این شهر 

فاقد استانداردهاى الزم مى باشد.
محسن حیدرى بیان داشت: اسباب بازى ها و سایر لوازم 
فاقد اســتاندارد موجود در پارك ها و فضاى سبز این شهر 
مانند لوازم ورزشى، باید جمع آورى و از وسایل استاندارد 
استفاده شود چرا که با ســالمت مردم به ویژه کودکان در 

ارتباط است.
وى افزود: راه انــدازى موزه مردم شناســى، تملک خانه 
تاریخى حکیم، احیاى میدان هاى شــهر، زیبا ســازى، 
یکسان سازى تابلوهاى شهرى، تهیه کتابچه ایمنى شهر و 
تقویت آتش نشانى، از دیگر اولویت هاى کارى شهردارى 

اردستان مى باشد.
شهردار اردستان اظهارداشــت: استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصى در طرح هاى عمران شهرى، مرحله دوم یکسان 
ســازى پیاده روى خیابان امام(ره) تا میدان نماز، تکمیل 
جدولگذارى و آسفالت شهرك مسکن مهر، مطهرى و امام 
حسن (ع) از برنامه هاى در دست اقدام این مجموعه است.

وى همچنین از برنامه ریزى بــراى اجراى طرح تفکیک 
زباله از مبدأ خبر داد و گفت: با چند شرکت در استان مذاکره 
شده و مقدمات اجراى این طرح در حال پیگیرى مى باشد. 
حیدرى همچنین اضافه کرد: شهردارى اردستان تاکنون 
از محل منابع درآمدى اصناف و نوسازى، وصولى نداشته 

که مى توان از این ظرفیت براى زیباسازى شهر بهره برد.

وى عنوان کرد: بودجه شهردارى ها نقدى بوده و تعهدى و 
غیرتعهدى دیده نشده، که این امر موجب مى شود تا بودجه 

شهردارى واقعى به نظر نرسد.
شهردار اردستان در بخش دیگرى از سخنانش افزود: این 
منطقه آثار تاریخى بســیارى دارد که مورد استفاده بهینه 
قرار نگرفته و رو به افول گذاشــته اند، در حالى که محور 
گردشگرى ارونه و مســجد جامع تا امامزاده اسماعیل و 
شــهر زیرزمینى مى تواند منبع درآمد و زمینه ساز اشتغال 

در شهرستان باشد.
شهردار اردســتان همچنین گفت: با توجه به هزینه هاى 
احیا، تا کنون روى خوش به این امر نشان داده نشده، اما این 

مجموعه آماده همکارى با میراث فرهنگى است.

70 درصد  وسایل بازى پارك هاى اردستان استاندارد نیست


