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سال چهاردهم / شماره 3089  /20 صفحه(16 صفحه +4 صفحه بلدیه)  / 1000 تومان

انهدام باند جعل اسناد دولتى در نجف آباد 

تکمیل تمامى ایستگاه ها ومسیر مترو  تا فروردیناصفهان آماده پذیرش 300 مصدوم زلزلهفرق زلزله در ایران و کره جنوبى از نگاه یک ایرانىفرار متهم 500 میلیاردى  سکه همچنان سوار بر شیب گرانى استان استاناجتماع اقتصاد
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جمع آورى
 معتادان متجاهر 

در استان

یا تأیید کن
 یا بـــرو!

معماى 
ریزش شدید تیراژ
 و زایش هاى جدید

رهایى نوجوان 13ساله از 
چنگال آدم  ربایان

بازیگرى موفق است که 
روح و روان جامعه را بشناسد

11

آدامس بجوید 
برایتان خوب است

کشف تزیینات ستون هاى
 ایوان عالى قاپو از زیر گرد و غبار 

بازسازى منازل سرپل ذهاب به اصفهان واگذار شدبازسازى منازل سرپل ذهاب به اصفهان واگذار شد
4

جهان نما

دستگیرى تعدادى 
از ایرانیان 
در آمریکا

2

معاون امور بین الملل و همکارى هاى 
بین المللى قضائى دبیر ستاد حقوق 

بشر گفت: تعدادى از ایرانیان در 
زندان هاى آمریکا به بهانه هاى واهى 

زندانى هستند. کاظم
 غریب آبادى اظهار 
داشت: تا جایى که 

اطالع داریم...

دبیر شورایعالى فضاى مجازى به 
دارندگان کانال هاى تلگرامى هشدار 
داد به موازات فعالیت در این شبکه ها، 

در شبکه هاى اجتماعى داخلى 
نیز فعال شوند تا درصورت 
محدودسازى شبکه هاى 
خارجى با مشکلى مواجه 

نشوند.

2

در یک 
پیام رسان داخلى 
هم فعال شوید

 هفته گذشته گمانه زنى هاى مختلف و متفاوتى در مورد 
مقصد باشگاهى آینده سامان قدوس مهاجم جدید 

تیم ملى فوتبال ایران انجام شد.
بنا بر گزارش خبرگزارى ها، روزنامه معتبر اینترنتى 
سوئد با انتشار گزارشى مفصل از «اوسترساندس» 

این پرسش را مطرح کرده که آیا ملى پوش 
ایرانى در این تیم خواهد ماند یا خیر؟  این 

روزنامه نوشته: این پرسش وجود دارد 
که آیا سامان قدوس و «کن سما» تیم 
اوسترساندس را ترك خواهند کرد یا 

به طور مطلق روى این اتفاق نباید 
حساب کنیم.

این باند 3 نفره انواع کارت مشخصات موتورسیکلت، انواع بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت، مهر ژالتینى و برگ سند فروش وسیله نقلیه را جعل مى کردند  

Z370Z370 شاهکار ایسوس در سرى

ایجنت مطرح ایرانى به نصف جهان خبر داد:

 قطرى ها مشترى جدید
 سامان قدوس

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) را تسلیت مى گوییم

آگهى مزایده
شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/27 مورخ 96/02/27 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به واگذارى یک واحد پارکینگ عمومى به صورت 
استیجارى واقع در جاده کمربندى سردار کاظمى شهر میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان 
جهت دریافت اسناد مزایده مى توانند به شهردارى واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمى 
و یا  وب سایت شهردارى میمه به آدرس www.meymeh.ir  مراجعه نمایند و یا جهت 

کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس حاصل نمایند. 
ضمنًا شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى 

به عهده برنده مزایده مى باشد. 

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمهمحسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

نوبت 
اول

آگهى مزایده
شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شــماره 
96/100/209 مورخ 96/3/8 شــوراى اســالمى شهر نس بت به 
واگذارى (اجاره) محل غرفه اغذیه فروشى جنب پارك آزادگان 
واقع در میدان معلم با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/9/5 به شهردارى تیران 

مراجعه نمایند.
پیمان شکرزاده -  شهردار تیرانپیمان شکرزاده -  شهردار تیران

نوبت 
دوم «آگهى مناقصه واگذارى خدمات شهرى»

شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/263 مورخ 96/08/10 شوراى اسالمى شهر فالورجان و بودجه سال 96 و پیشنهادى 
97 در نظر دارد عملیات جمع آورى، حمل زباله، نظافت و رفت و روب معابر را با اعتبارى بالغ بر 12/700/000/000 ریال به شرکت هاى 

واجد شرایط به مدت یکسال شمسى به شرح ذیل واگذار نماید.
1) شرکت کنندگان باید داراى صالحیت فنى بوده و تأییدیه از معاونت مدیریت و برنامه ریزى استان داشته باشند.

2) شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد آگهى مناقصه مبلغ 500/000 ریال به حساب 0107030747001 شهردارى فالورجان نزد 
بانک ملى واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.

3) پیشنهاددهندگان باید جهت شرکت در مناقصه مبلغ 635/000/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب شماره 3100003444002 
شهردارى نزد بانک ملى شعبه فالورجان واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 

4) پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/09/12 به واحد دبیرخانه حراست 
شهردارى ارسال نمایند.

5) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتى که بعد از مدت مقرر در آگهى مناقصه رسیده و یا 
مبهم و مخدوش یا بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6) کلیه هزینه ها از جمله مالیات، بیمه، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.
7) جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

جواد نصرى -  شهردار فالورجانجواد نصرى -  شهردار فالورجان

نوبت 
اول

آگهى مزایده
شهردارى فالورجان براساس مصوبه شماره 5/263 مورخ 96/08/10 شوراى محترم اسالمى شهر فالورجان در نظر دارد 
زمین دفتر کار و پارکینگ مینى بوس واقع در ترمینال مســافربرى خود را با شرایط مشروحه ذیل به متقاضیان واجد 

شرایط به مدت یک سال شمسى به صورت اجاره واگذار نماید.
مورد اجاره شامل:

1- زمین دفتر کار به مساحت تقریبى 107 مترمربع و پارکینگ مینى بوس به مساحت تقریبى 3066 مترمربع مى باشد 
که قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 27/000/000 ریال معادل دو میلیون و هفتصد هزار تومان 

مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
2- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/09/12 به 

دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان مى بایست داراى مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
5- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

جواد نصرى- شهردار فالورجانجواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت 
اول

جمعآورى155
 معتادان متج
در استان

3رهایى نوجوان 13
چنگال آدم  ربا

بازیگرى موفق است
روح و روان جامعه را

آدامس بجوی
برایتان خوب اس

دگمانه زنى هاى مختلف و متفاوتى درمورد مو د هاىمختلفومتفاوت گمانهزن
اى آینده سامان قدوس مهاجم جدید ى آینده سامان قدوس مهاجم جدید  ق ا ا ن آ

لایرانانجامشدل ایران انجام شد.
نتخبرگزارى ها، روزنامه معتبر اینترنتى نت ا ت ه زنا ها گزا ىخ ر ی بر روز رى ز بر
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ندس» ار گزارشى مفصل از «اوسترسا ا لا ف ش ا »»»»»ندس»»گ رگزارشىمفصلاز«اوسترسا

پوش مطرح کرده که آیا ملى پوش دهکهآیامل حک مط
ینتیم خواهد ماند یا خیر؟  این  یر ی و ایم ؟ اخ ان ا خ ت

اینپرسشوجوددارده: این پرسش وجود دارد  ه:
تقدوس و «کن سما» تیم  ا ک یمقد ن وسو
اس را ترك خواهند کرد یا  ک ا كخ سراتركخواهندکردیاا

وىایناتفاقنبایدوى این اتفاق نباید

داد:اح ایرانى به نصف جهان خبر داد: نصفجهانخبر حایرانىبه

مشترىجدیدى ها مشترى جدید یىها رىج شى ىجدیدا مشت ىها
وسنقدوسنقدوقن قدوس ن
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دبیر شورایعالى فضاى مجازى به دارندگان کانال هاى 
تلگرامى هشدار داد به موازات فعالیت در این شبکه ها،
 در شــبکه هاى اجتماعــى داخلى نیز فعال شــوند تا 
درصورت محدودسازى شبکه هاى خارجى با مشکلى 

مواجه نشوند.
فیروز آبادى خاطر نشــان کرد: بسیارى از پیام رسان ها 
هم اکنون از رمز استفاده مى کنند و این موضوع امکان 
پایش را به ما نمى دهد، براین اساس طى مذاکره با پیام 
رســان هاى خارجى مانند تلگرام واینســتاگرام، از آنها 
خواســته ایم قابلیت هاى دیگرى ایجاد کنند تا بتوانیم 
سیاســت هاى صیانــت از ارزش هاى اســالمى را در 

شــبکه هاى پیام رســان محقق کنیــم و چنانچه این 
مالحظات محقق شود، مشکلى پیش نخواهد آمد اما اگر 
این شبکه ها اقدام جدى به عمل نیاورند ما تدابیر الزم را 

اتخاذ خواهیم کرد.
وى افزود: همچنین تأکید ما به کسانى که کار رسانه اى 
انجام مى دهند این اســت کــه اگر دارنــده گروه ها و 
کانال هایى با بیــش از پنج هزار عضو در شــبکه هاى 
خارجى هســتند، به موازات فعالیت در این شبکه ها ، در 
یک پیام رسان داخلى نیز فعال باشــند تا اگر مجبور به 
اتخاذ سیاست هاى محدودکنندگى شدیم، لطمه اى به 

کار آنان وارد نشود.

معاون امور بین الملــل و همکارى هــاى بین المللى 
قضائى دبیر ستاد حقوق بشــر گفت: تعدادى از ایرانیان 
در زندان هاى آمریکا به بهانه هاى واهى زندانى هستند.

کاظم غریب آبادى اظهار داشــت: تا جایى که اطالع 
داریم وضع برخــى از این زندانیان در آمریکا مناســب 
نیســت و با اینکه آمریــکا ادعاى حقوق بشــر را دارد 
به هیچ وجــه به حقوق اولیــه این زندانیــان توجهى 

نمى کند.
وى گفت: یک ماه پیش فردى کــه برادرش در آمریکا 
زندانى است به ستاد حقوق بشر مراجعه کرد و احکامى 
را به ما نشان داد که حاکى از این بود که برادرش حدود 

یک دهه پیش حکمش سپرى شده است، اما همچنان 
به صورت غیرقانونى او را در زندان نگه داشــته اند که 
ما پیگیرى هایى در این زمینه بــا همکارى وزارت امور 

خارجه آغاز کردیم.
غریب آبادى افزود: از ســوى دیگر وضع ایرانیانى که 
آمریکا تقاضاى بازداشت، دســتگیرى و استرداد آنها را 
براى محاکمه کرده است وضع مناسبى نیست، به عنوان 
مثال خانم قدس کنى که در استرالیا دستگیر شده است، 
آمریکا خواهان استرداد او است و با اینکه مادرى باردار و 
در آستانه وضع حمل است، این درخواست آمریکایى ها 

بسیار واهى و ضد حقوق بشرى است.

در یک پیام رسان داخلى هم 
فعال شوید

دستگیرى تعدادى از ایرانیان 
در آمریکا

برخى رشته ها 
هیچ کاربردى ندارند

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه وزارت    فارس|
علوم باید سهمیه اى براى تحصیل دانشجویان دختر و 
پسر در رشـته هاى مورد نیاز کشـور تعیین کند، اظهار 
داشت: تحصیل دانشجویان در رشته هاى دانشگاهى، 
منطبق بر نیازهاى کنونى کشور نیسـت. آیت ا... سید 
یوسـف طباطبائى نـژاد افـزود: در حال حاضر اسـتان 
اصفهان نیازمند سـونوگراف زن اسـت و اینگونه افراد 
متخصص به اندازه کافى وجود ندارد، در مقابل مى بینیم 
که بانوان در رشته هایى تحصیل کرده اند که زیربناى 
کارى براى آنان وجود ندارد مثـًال بانوان درس حقوق 
مى خوانند در صورتى که دستگاه قضائى نمى تواند آنان 
را جذب کند. وى گفت: برخى از دانشگاه ها و مسئوالن 
دانشـگاهى افتخار مى کنند که در فالن دانشگاه صد 
رشـته تحصیلى وجـود دارد در حالى که برخـى از این 

رشته ها، هیچ کاربردى براى کشور ندارند. 

هدف از 
زنبیل دست گرفتن و تحصن 

محمدعلـى پورمختـار، نماینـده    نامه نیوز |
اصولگـراى مجلس دهـم در مـورد تحصـن بقایی و 
جوانفکر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنى(ع) و هدف 
این جریان از این اقدامات حاشیه اى گفت: این آقایان 
به دنبال یک جریان سازي هستند و از این روش هاي 
خاص از زنبیل به دسـت گرفتن و تحصن می خواهند 
یک کالهی براي خودشـان درسـت کننـد و افرادي 
جذب کننـد. وي ادامه داد: باالخره آنهـا هم در عرصه 
سیاسـی حضور دارند و فعال هستند و به دنبال تقویت 
جریانشان هستند. اما این قبیل رفتارها فقط دست و پا 
زدن بیخودي است و به جایی هم نمی رسند، اینها باید 

به دامن نظام و انقالب برگردند.

حمله روس ها به داعش از 
آسمان ایران 

  تسنیم| وزارت دفاع روسیه اعالم کرد شش 
فروند جنگنده روسـى از نوع توپولف-22 ام با پرواز از 
آسمان ایران و عراق، مواضع داعش در منطقه ابوکمال 
سـوریه را بمباران کردنـد. حمالت ایـن جنگنده ها به 
مواضع داعش با پوشش جنگنده هاى سوخوى 30اس ام 
صورت گرفت. وزارت دفاع روسیه دهم آبان ماه اعالم 
کرده بود شـش فروند هواپیماى روسیه ضمن پرواز از 
آسمان ایران و عراق، پایگاه هاى داعش را در نزدیکى 

شهر ابوکمال در شرق دیرالزور هدف قرار دادند.

افزایش امضاهاى استیضاح 
وزیر کشور

  افکار نیوز | طراح استیضاح عبدالرضا رحمانى 
فضلى وزیر کشـور از افزایش امضاهاى استیضاح این 
وزیر خبر داد. حجت االسالم و المسلمین عبدالحمید 
خدرى گفت: تعداد امضاهاى این استیضاح از 16 تا به 
25 عدد و در حال حاضر به 30 امضا رسـیده است. وى 
با بیان اینکه به دنبال یک شرایط مناسب براى تحویل 
طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس هستیم، گفت: 
این استیضاح  سیاسى نیست و به امضاى نمایندگان از 

فراکسیون هاى مختلف مجلس رسیده است.

تشکر بازیگر معروف از 
مردم اصفهان 

یشـیلچاى»  «نـورگل     جام جم آنالین |
بازیگر معروف ترکیه که این روزها براى بازى در پروژه 
سینمایى « جن زیبا» به کارگردانى بایرام فضلى در شهر 
اصفهان حضور دارد، اینستاگرامش را با تشکر از مردم 
این شهر به روز کرد. این بازیگر در پست اینستاگرامش 
مطلبـى بـه زبـان فارسـى منتشـر کـرد و دربـاره 
اصفهانى ها نوشت:« از مردم اصفهان بخاطر شعور و 
مهمان نوازیشون تشکر مى کنم. من هم شما رو دوست 
دارم.»  فیلـم سـینمایى «جن زیبا» بـه تهیه کنندگى 
مهرداد فرید و کارگردانى بایرام فضلى اسـت و فرهاد 
اصالنى، نورگل یشـیلچاى و لیـال زارع بازیگران آن 

هستند. «جن زیبا» اثرى با محتواى طنز است.

احمد صفــرى، نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس با توئیتر
اشاره به بازدید  خود از روستاهاى حاشیه سرپل ذهاب، 
قصر شــیرین و ثالث باباجانى گفت: متأســفانه هنوز 
اقالم در همه روستاها توزیع نشــده است، شاید فقط 
10 درصد روستاها چادر گرفته باشند. روستاهایى وجود 
دارد که 90 درصدشان از میان رفته است. وضع خیلى 

نامناسب است.
وى در گفتگو بــا ایلنا با انتقاد از نحوه پوشــش خبرى 
صداوسیما اظهار داشت: صداوسیما به گونه اى پوشش 
مى دهد که انگار همه چیز برقرار اســت، رسانه ملى با 
پوشــش خبرى ناکارامدش در حق کرمانشــاه ظلم و 

خیانت کرد.
این نماینده مجلس، هالل احمر را دچار ضعف مدیریتى 
دانســت و تصریح کرد: هالل احمر هم بسیار دستپاچه 
عمل کرده است، انگار این بار اول است که چنین اتفاقى 
در کشــور مى افتاد. هالل احمر آنقدر بى نظم و تدبیر و 
بدون مدیریت عمل مى کند که خودش نیاز به ستادى 

براى رفع مدیریت بحرانش دارد. 
این نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شوراى اسالمى 
ادامه داد: مدیریت بحران استان و کشور باید تیم هاى 
سه نفره منحصراً براى اســکان، آواربردارى، مدیریت 
توزیع پوشــاك، مدیریت توزیع مواد غذایى تشــکیل 
مى دادند. البته مردم کمى آرام شده اند اما گرسنه هستند. 
وقتى یک وانت اقالم وارد منطقه مى شــود، ســریع 
خالى اش مى کنند. آنهایى که زورشان مى رسد اقالم را 
به داخل چادر مى برند اما آنهایى که سیاه پوش و داغدار 
هستند یا خجالت مى کشند، گرسنه مى مانند. براى مثال 
روستاى «قلمه ذهاب» 80 خانوار دارد و هنوز هیچ چیز 
به دستشان نرسیده است. شرایط روستاى «بیامه علیا» 

نیز همین است.
صفرى افزود: اینجا قیامت اســت و ریشــه اساســى 
مشکالت هم نبود مدیریت بحران است. البته شرایط 
نسبت به روزهاى گذشــته بهتر شده است، آب معدنى 
و خواراکى رسیده است اما از نظر پوشاك، چادر و لوازم 
گرمایشــى دچار مشکل هســتیم و هوا نیز روز به روز 

سردتر مى شود. 
وى با تأکید بر اینکه تعداد کشته شــدگان زلزله بیشتر 
از آمار اعالمى است، خاطرنشــان کرد: مسئوالن خبر 
ندارند، من خودم به روستایى سرزدم که گفتند 20 نفر 
را همان روز اول خودشان خاك کرده اند. این افراد جزو 
آمار جانباختگان به حساب نمى آید. به نظر من بیش از 
هزار نفر جان خود را از دست دادند، فقط در یک کوچه در 
سرپل ذهاب 70نفر کشته شده اند، در مسکن مهر بیش 

از 250 نفر جان باختند.
نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس شوراى اسالمى با 
اشــاره به بازدید خود از مناطق صفر مرزى ابراز داشت: 
قصرشیرین شرایط خوب بود، اما به روستاها رسیدگى 

نشده بود و مردم براى گرفتن غذا و دارو کنار هالل احمر 
تجمع کرده بودند. البته خودمــان نیز به خودمان رحم 
نمى کنیم. سال هاى 59 در جریان درگیرى هاى داخل 
عراق به خانواده هاى ُکرد عراقى در خانه خود یکى دو 
سال پناه مى دادیم. اما امروز برادر به برادر رحم نمى کند، 
یکى در خانه زندگى مى کند و دیگرى کنار در خانه ویران 

شده نشسته و بى تفاوت از کنار هم مى گذرند. نمى دانم  
آیا برخى به قیامت و آخرت اعتقاد ندارند؟ من امروز به 
مردم هم گفتــم دائم دولت دولت نگوییــد، ما ُکردیم، 

غیرت داریم و باید هواى همدیگر را داشته باشیم.
صفرى در انتها در پیشــنهادى بیان کــرد: یک عده از 
استان هاى همجوار آمده اند و مانع رسیدن امداد به مردم 

نیازمند مى شوند البته این مشکل در بم هم وجود داشت، 
اما مدیریت شد. باید در مبادى ورودى و خروجى ایست 
و بازرسى وجود داشته باشد. کمک ها تحویل گرفته شود 
و بازرسى شــود که فرد زمان بازگشت چیزى را با خود 
برنگرداند. افراد بى وجدان، به زور چادر گرفته و بعد آنها 

را مى فروشند.

استاندار کرمانشاه در جلسه ستاد بحران سرپل ذهاب 
خطاب به برخى مسئولین شهرستانى و استانى برنامه 
ریزى توزیع امدادها گفت: این نمى شود که بگویید 
امشب مشکل توزیع چادر تمام مى شود و فردا هم باز 
این مشکل ادامه داشته باشد. استاندار کرمانشاه پس 
از شنیدن برخى گزارش ها گفت: این چه شیوه گزارش 
دادن اســت؟ اینکه برق 10 درصد وصل شده فردا 5 
درصد این چه سیستمى است؟ متوجه نیستید بحران 

است و مردم بى خانمان شدند؟ درصد یعنى چه؟ برق 
باید فورى برقرار شود.

 وى گفت: حتى یک شب دیگر هم نباید این وضعیت 
ادامه پیدا کند. من با معاون اول رئیس جمهور تماس 
مى گیرم و مى گویم وزارت نیرو قادر به حل بحران 
نیست. صورت جلسه کنید اگر تا ساعت مشخص برق 

وصل نشد تکلیف را روشن مى کنم.
بازوند تصریح کرد: چرا وقتى مقامات کشــور اینجا 

هســتند حرف نمى زنیــد که مشــکل داریم؟ االن 
یادتان افتــاده؟ این یک بحران ملى اســت و وقتى 
رهبر انقالب آن جمالت را مى گویند تکلیف روشن 

است.
اســتاندار کرمانشاه با اشاره به مشــکل تلفن همراه 
گفت: این همراه اول کى مى خواهد مشکل تلفن را 
حل کند؟ من با هر کدام از مدیرانم مى خواهم تماس 

بگیرم نمى شود.

انتقاد شدید استاندار کرمانشاه از گزارش مدیران محلى

واقعیت هاى مناطق زلزله زده از زبان نماینده کرمانشاه در مجلس

اینجا قیامت است

احمدى نژاد بعد از آغاز بست نشــینى بقایى و جوانفکر 
به حرم عبدالعظیم رفت. بــه گزارش خبرآنالین، کانال 
تلگرام ســایت دولت بهار منتســب به تیم احمدى نژاد 
عکســى از حضور رئیــس دولت نهم و دهــم در حرم 

عبدالعظیم منتشر کرد.
محمود احمدى نژاد عصر چهارشنبه هفته پیش در حرم 
حضرت عبدالعظیم(ع) حضور پیدا کرد که برخى از مردم 
در اطراف وى جمع شدند و اقدام به گرفتن سلفى کردند.

الزم به ذکر اســت صبح روز چهارشــنبه هفته گذشته 
حمیدرضا بقایى، جوانفکــر و حبیب ا... جــزء به حرم 
عبدالعظیــم رفتند و طــى اطالعیه اى اعــالم کردند 
«از چهارشــنبه بیســت و چهارم آبان مــاه 1396 به 
سنت آشناى بست نشینى، به آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظیم الحسنى(ع) پناه مى بریم.» بقایى صبح روز 
چهارشنبه پیش در اعتراض به عملکرد دستگاه قضائى 

در دادگاهش حاضر نشد. 

احمدى نژاد به دیدار رفقاى َبست نشینش رفت 
و سلفى گرفت!

  افکار نیوز | بر اساس شنیده ها تالش هایى در 
حال انجام است تا یک نجومى بگیر دوتابعیتى مسئولیت 
یک هلدینگ را بر عهد بگیرد. بخش زیادى از سهام این 
شرکت چند سال پیش در راستاى واگذارى ها به یکى از 
سازمان هاى عمومى واگذار شــد. اخیراً شنیده شده که 
«م-ع» یکى از نجومى بگیــران دو تابعیتى که قبًال در 
برخى از شرکت هاى نفتى فعالیت داشته، با البى و رانت 
براى تصدى مسئولیت این هلدینگ مطرح شده است. 

گفته مى شود که وى احتماًال داراى تابعیت انگلیس است 
و فرزندش هم در انگلیس مشغول تحصیل است.

زمزمه انتصاب احتمالى این فرد بر این شرکت هلدینگى  
واکنش ها و مخالفت هایى را در پى داشته است به طورى 
که برخى معتقدند با توجه به عملکرد ناموفق این فرد در 
صنایع پتروشیمى در سال هاى گذشته که موجب ضرر و 
زیان مى شده، این مجموعه بزرگ را با مشکالت مالى و 

ضرر و زیان مواجه کند.

این  نجومى بگیر دوتابعیتى

معــاون امور مطبوعاتــى وزارت ارشــاد به تازگى 
شمارگان مطبوعات را به دالیل متعدد رو به کاهش 
اعالم کرد، به گونه اى که اکنون مجموع تیراژ 170 
روزنامه کشــور حدود 800 هزار نسخه است. بدین 
ترتیب مى تــوان دریافت که ســرعت افت فروش 
مطبوعات با وجود افزایش تعداد نشریاتى که منتشر 

مى شود، بسیار باالست.
حقیقت آن اســت که روزنامه هاى صبــح ایران با 
قیمت نســبتًا باالیى که در قیاس با محصول مورد 
عرضه شــان از مخاطب طلــب مى کنند، محتواى 
مهمى براى عرضه ندارند. این محتوا زمانى داراى 
پسوند «مهم» خواهد بود که جنبه خبرى داشته باشد 
و قطعاً محتواى تحلیلى و گفتگوهاى بلند را مى توان 
در مجالت نیز خواند. تقریباً هیچ روزنامه اى صبح هر 
روز حاوى خبرهاى تازه اى نیست که مخاطب را به 

تحرك وادارد به گیشه مراجعه کند.
بر خالف نشــریات داخلى، نشــریات معتبر که در 
طوفان شبکه هاى اجتماعى هنوز ســرپا مانده اند، 
با خبر زنده اند. نیویورك تایمــز، یکى از مهمترین 
روزنامه هاى کنونى جهان که توزیع بین المللى دارد، 
در سالیان اخیر با افت تیراژ همراه شده اما در عوض، 
میلیون ها نسخه دیجیتال را مى فروشد. البته نشریات 
داخلى نمى توانند خود را با این تحول منطبق کنند، 
زیرا محتوایى شبیه به نیویورك تایمز که مخاطب را 

به خرید نسخه آنالین وادارد، ندارند.
در این میان، انتشــار روزنامه هاى تازه با ســرمایه 
گذارى قابــل توجه در دورانى کــه روزنامه نگارى 
نه تنها ســوددهى اقتصادى ندارد، بلکه به شــدت 
زیان ده اســت، این پرســش را پیش آورده که این 
نشریات از چه طریق در بلندمدت تأمین منابع مالى 

مى شوند؟
براى درك بهتر، کافى است هزینه یک روز چاپ یک 
روزنامه را با تیراژ فقط هزار نســخه در نظر گرفت و 
این رقم را در شمار روزهاى غیرتعطیل سال ضرب 
کرد و به این رقم، 12 ماه هزینه کادر یک روزنامه را 
افزود. در چنین معادله اى، بى کیفیت ترین روزنامه 
نیز هزینه اى میلیــاردى دارد که طبیعتًا از گیشــه 
تأمین نمى شــود و بیشــتر روزنامه چنین حجمى 
از آگهى نیــز ندارند. بنابراین باید پرســید قریب به 
اتفاق نشریات با چه فرمولى تأمین مالى مى شوند؟ 
آیا مطبوعات ایران را صرفًا یارانه  ســر پا نگه داشته 

است؟

به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمین احمد سالک 
کاشــانى نماینده مردم اصفهان در مجلس در جلســه 
علنى مجلس و در تذکر شــفاهى، اظهار داشت: اخیراً 
مطلع شدیم که رئیس جمهور فرانسه قرار است به ایران 
بیاید؛ جنایات فرانسه در جنگ تحمیلى بر کسى پوشیده 
نیســت چرا على رغم اظهارات رئیس جمهور فرانسه 
درباره توان موشکى ما به او اجازه سفر داده شده است؟
عضو کمیســیون فرهنگى مجلس تأکید کرد: رئیس 
جمهور این کشور براى واسطه گرى و برجام 2 به ایران 
مى آید تا این مســائل را براى آمریکا حــل کند؛ اینها 
به هیچ وجه قابل اعتماد نیســتند. على مطهرى نایب 
رئیس دوم مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت در 
پاسخ به تذکر این نماینده گفت: درخصوص برخورد با 
رئیس جمهور فرانسه، این تصمیمى است که نظام باید

 بگیرد. 
وى افزود: رئیس جمهور فرانســه ظاهراً ظرف دو ماه 
آینده مى خواهد به ایران بیاید حاال شما آنجا حالش را 

بگیرید(با خنده).

شوخى مطهرى 
با نماینده اصفهان 

بر سر ماکرون!

دولت بریتانیا در حال بررسى پرداخت 450 میلیون پوند به ایران بابت قراردادهاى تسلیحاتى پیش از انقالب است.
به گزارش رویترز، روزنامه «دیلى تلگراف» بریتانیا به نقل از منابع دیپلماتیک با اعالم این خبر گفته دولت لندن 
پرداخت 450 میلیون پوند به جمهورى اسالمى ایران را بابت بسته شــدن پرونده مطالبات ایران از قراردادهاى 

تسلیحاتى پیش از انقالب اسالمى در دست بررسى دارد.
بر اساس این گزارش «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه و «فیلیپ هاموند» وزیر خزانه دارى بریتانیا به وکالى 
دولت بریتانیا اختیار داده اند تا با پرداخت مطالبه 38 ساله ایران بابت قراردادهاى تسلیحاتى زمان شاه، پرونده را فیصله 
دهند. به گفته منایع دیپلماتیک بریتانیا حاال با پرداخت این رقم (450 میلیون پوند) ممکن است «نازنین زاغرى» 
شهروند بریتانیایى زندانى در ایران، از زندان آزاد شود. با این حال این منابع گفته اند هیچ ارتباطى بین این پرداخت 
و آزادى «زاغرى – راتکلیف» از زندان ایران وجود ندارد و نباید پرداخت این پول به عنوان بهاى این آزادى در نظر 

گرفته شود.

رئیس هیئــت تحقیــق و تفحص از صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان مجلس شوراى اسالمى جزئیات فرار «ش.م» 
متهم اصلى پرونده صندوق ذخیر فرهنگیان را تشریح 
کرد و گفت: این فرد با برداشتن 500 میلیارد تومان پول 

به آلمان رفته است.
جبــار کوچکى نــژاد در 
گفتگو با خبرنگار افکارنیوز 
با اشــاره به فرار «ش.م» 
متهــم اصلــى پرونــده 
صندوق ذخیر فرهنگیان، 
گفت: ما در خصوص فرار 
متهمان پرونــده صندوق 
فرهنگیــان  ذخیــره 
هشــدارهاى الزم را داده 
بودیــم. وى افــزود: این 
فــرد در حاضر در کشــور 

قضائیــه  قــوه  از  مــا  و  دارد  حضــور  آلمــان 
مى خواهیم که اموال وى را مصادره کند.

رئیس هیئــت تحقیــق و تفحص از صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان مجلس شــوراى اســالمى دربــاره دالیل 

دادن 500 میلیــارد پول به یک فرد گفت: در سیســتم 
بانــک ســرمایه از ایــن جور مســائل وجود داشــته

 است.
کوچکى نژاد در خصوص زمان فــرار این فرد به خارج 
از کشــور گفت: در حین تحقیق و تفحص مجلس این 
فــرد متوجــه اقدامات 
ما شــد و کشــور را ترك 
کرد. وى افــزود: این فرد 
یکى از متهمــان اصلى 
پرونده تخلــف صندوق 
ذخیره فرهنگیان اســت 
کــه متأســفانه در حال 
حاضر در کشــور حضور

 ندارد.
تحقیــق و تفحص از این 
صندوق ذخیره فرهنگیان 
در زمستان سال گذشته شروع شد که در روند تحقیق و 
تفحص تخلفات زیادى رســانه اى شد و حتى گفته شد 
که تنها در بانک سرمایه 13 هزار میلیارد تومان تخلف 

مشاهده شده است.

آمادگى بریتانیا براى
 پرداخت 450 میلیون پوند به ایران

فرار متهم 500 میلیاردى 

معماى 
ریزش شدید تیراژ
 و زایش هاى جدید
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سخنگوى نیروى انتظامى درباره اقدامات پلیس در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه اظهار داشت: از همان دقایق نخست 
وقوع زمین لرزه، تیم هاى پلیس به محل حادثه اعزام شده 
و تأمین امنیت منطقه و نیز امدادرسانى به زلزله زدگان را در 

دستور کار خود قرار دادند.
سردار سعید منتظرالمهدى با بیان اینکه همچنان استقرار 
نیروهاى پلیس در مناطق زلزله زده ادامه دارد، گفت: این 
اســتقرار همچنان در این مناطق ادامه خواهد داشــت و 
مأموران یگان هاى مختلف پلیس در مناطق زلزله زده در 

حالت آماده باش هستند.
سخنگوى نیروى انتظامى همچنین از اعزام گردان هاى 

تازه نفس و نیروهاى جدید به مناطق زلزله زده خبر داد و 
گفت: همچنین هزاران نیرو از پلیس هاى تخصصى نیز در 
مناطق زلزله زده مستقر هستند و این نیروها با گشتزنى در 

مناطق تأمین امنیت را برعهده گرفته اند.
سردار منتظرالمهدى با بیان اینکه مناطق زلزله زده از امنیت 
خوبى برخوردار است، گفت: همچنین با هماهنگى هاى 
انجام شــده محموله کمک هاى مردمى توســط پلیس 

اسکورت شده و مأموران بر توزیع اقالم نیز نظارت دارند.
وى با اشاره به اعزام سگ هاى تجسس پلیس به مناطق 
زلزله زده تصریح کــرد: فعالیت اکیپ هاى ســگ هاى 

تجسس و زنده یاب نیز در محل همچنان ادامه دارد.

سخنگوى ســازمان غذا و دارو در واکنش به اظهارات 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
مبنى بــر برابرى میزان مصــرف دارو در ایران و چین، 

توضیحاتى ارائه داد.
محمد هاشمى با اشاره اینکه موضوع مصرف غیر منطقى 
صرفًا شامل مصرف باالى دارو نیست، اظهار داشت: در 
ایران فقط در برخى از داروها با مصرف زیاد آنها مواجه 
هســتیم، در حالى که در اکثر داروهاى مورد اســتفاده 
در درمان بیمارى هاى مزمن مانند دیابت، فشــار خون 
و چربى خون مصرف پایین تر از حــد درمانى مورد نیاز 
بیماران است. وى ادامه داد: مقایسه بازار دارویى ایران 

با کشورهاى داراى شرایط مشــابه از نظر بار بیمارى، 
جمعیت، اقتصادى و فرهنگى، بیانگر این نکته است که 
دارو از میزان مصرف باالیى در کشور ما برخوردار نیست.
ســخنگوى ســازمان غذا و دارو تصریح کرد: به طور 
کلى صرف لحاظ نمودن مصرف عــددى دارو در بازار 
دارویى مبناى درســت و علمى براى مقایسه مصرف 
دارو در کشــورها نیســت. ضمن اینکه نباید از خاطر 
برد کــه در برخى کشــورها مانند چیــن رویکردهاى 
درمانى دیگرى مانند طب سنتى و ســوزنى رایج بوده 
که خود این موضــوع بازار دارویى آن کشــور را متأثر 

مى سازد.

مقایسه مصرف دارو 
در ایران و چین درست نیست

اعزام نیروهاى جدید پلیس 
به مناطق زلزله زده

ماشین هایى
 که بارشان عشق است

با گذشت چند روز از زلزله سیل کمک هاى مردمى به 
سوى روستاهاى زلزله زده سرپل ذهاب روانه شده است. 
مسیرهاى منتهى به روستاهاى حومه سرپل ذهاب پر از 
ماشین است؛ ماشــین هایى که پالك هایشان متعلق 
به شهرهاى مختلف کشور اســت. اگر تا چند روز پیش
 ماشین ها با پالك ایران 29 و ایران 19 داخل جاده ها 
تردد مى کردند، حاال ایران 55 هــا ایران 18ها و ایران 
61ها جاده را قرق کرده اند. ماشین هایى که به جز غذا، 
پوشاك و آب با خودشان کرور کرور عشق بار کرده اند. 
عشقى که از شرق و غرب و از شمال و جنوب کشور آمده 

و مرهم شده روى زخم زلزله زده ها.

تذکر به رسانه ها 
در پوشش اخبار زلزله

حسین انتظامى، معاون مطبوعاتى وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى در صفحه رسمى خود در توییتر با انتشار مطلبى 
کوتاه به رفتار غیرحرفه اى برخى رسانه ها مبنى بر انتشار 
تصاویر نامناسب از  مناطق زلزله زده تذکر داد. متن کامل 
این پیام به شرح زیر اســت: «نمایش جنازه هموطنان 
به ویژه کودکان حتى بــه انگیزه جلب همدلى، رفتارى 
مسئوالنه نیست و با مشى حرفه اى و اخالق حرفه اى 

مغایر است .»

70 مدرسه در کرمانشاه 
تخریب شد

طبق آخرین آمار اعالم شده از سوى سازمان نوسازى، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور در بازدید میدانى از مناطق 
زلزله زده کرمانشاه و ارزیابى انجام شده،  مدارس تخریب 
شده و آسیب دیده استان کرمانشاه از 44 مورد به 70 مورد 
افزایش یافته است. از این تعداد 37 باب مدرسه شهرى 
و 33 باب روستایى است که در مجموع مشتمل بر 400 
کالس درس است. ساخت و ترمیم این مدارس 110 تا 
120 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. طبق اعالم مسئوالن 
آموزش وپرورش در این حادثه تاکنون 23 دانش آموز و دو 

نفر از فرهنگیان جان باخته اند.

قطع نخاع 100 نفر 
در زلزله کرمانشاه

رئیس مرکز توسعه پیشگیرى و درمان اعتیاد بهزیستى 
کشور گفت: بر اساس گزارشات دریافتى صد نفر در زلزله 
کرمانشاه قطع عضو و نخاع شدند که این افراد به سرعت 
تحت پوشش سازمان بهزیســتى قرار گرفتند. از این 
تعداد 17 نفر در بیمارستان هاى تهران و مابقى در سایر 

بیمارستان هاى استان هاى مجاور بسترى هستند.
فرید براتى  سده همچنین تصریح کرد: گزارشات میدانى 
نشان مى دهد کودك بى سرپرستى براى قرار گرفتن 
زیر چتر حمایتى سازمان معرفى نشده است. البته بافت 
فرهنگى و اجتماعى اســتان به  گونه اى اســت که اگر 
کودکى نیز در این حادثه بى سرپرست شده باشد، اقوام 
وى اجازه نمى دهند کودك تحت پوشــش نهادهاى 

حمایتى قرار بگیرند.

ورود هیئت آلمان به کرمانشاه 
زلزله کرمانشاه دل هر انسانى را به درد آورده است و ملت 
ایران در این زمینه سنگ تمام گذاشتند، چه از نظر ارسال 
کمک ها و چه از نظر همدردى و اشک  ریختن در کنار 

زلزله زدگان دردمند...
ارسال کمک ها از اقصى نقاط جهان نیز همچنان ادامه 
دارد. صبح روز پنج شــنبه یک فروند هواپیما شــامل 
کمک هاى ارسالى کشور فرانسه و همچنین هیئت صلیب 
سرخ آلمان براى ارائه خدمات به مناطق زلزله زده استان 

وارد کرمانشاه شد.

کمک گردشگر اتریشى به 
زلزله زدگان

خبرگزارى ایرنا نوشته است: گردشــگر اتریشى که با 
همسر خود به ایران ســفر کرده، چهار میلیون تومان از 
هزینه سفر خود را به جمعیت هالل احمر همدان براى  

کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه اهدا کرد.

چرك نویس

ده هــا خبرنگار و عوامــل خبرى رســانه هاى خارجى 
بــا هماهنگــى ســازمان مدیریــت بحران کشــور 
از مناطــق زلزلــه زده در اســتان کرمانشــاه بازدید

 کردند.
 خبرنــگاران 35 رســانه از 14 کشــور جهان شــامل 
خبرگزارى آسوشیتدپرس، خبرگزارى فرانسه، کیودوى 
ژاپن، یونهاپ کره جنوبى، شــین هواى چین، آناتولى 
و دوغان ترکیه، العربى الجدید لبنــان، ترند جمهورى 
آذربایجان، راپتلى روسیه، dpa آلمان و تلویزیون هاى 
اى آر دى آلمان، CCTV چیــن، فرانس 24، الجزیره، 
 NTN24 ،روســیا الیــوم ،APTN، NBC ،المیادیــن
کلمبیــا، NHK ژاپن، االتجاه، بالدى و گلى و ســپیده 
عــراق و المنار لبنــان، اوپارلو فرانســه، روزنامه هاى 
فایننشیال تایمز، نیویورك تایمز، لس آنجلس تایمز و 
یومیورى ژاپن الموندو اســپانیا و وال استریت ژورنال، 

رادیو بین المللى چین و مؤسسه عکس نیوزولو فرانسه 
از جمله خبرنگاران و گروه هاى خبرى هســتند که به 

درخواست خود، در مناطق زلزله زده حضور مى یابند.

بیمه موضوعى است که براى هر فردى از جوان گرفته 
تا پیر اهمیت دارد، چراکه با پا به ســن گذاشــتن و کم 
توان شدن افراد، بیمه به عنوان یک کمک هزینه براى 
اشخاصى که هیچ منبع درآمدى ندارند  محسوب مى شود 
و با بیمه شدن درست در زمانى که افراد توان کار کردن 

ندارند، درآمدى هرچند ناچیز عایدشان مى شود. 
هر فردى که بیمه مى شود بعد از 30 سال پرداخت حق 
بیمه، بازنشسته و مستمرى بگیر مى شود و هر ماه حقوقى 
بر مبناى نرخ ســاالنه تورم دریافت مى کند. با توجه به 
اینکه برخــى از کارفرمایان حق بیمــه کارگر را به طور 
کامل پرداخت نمى کنند، بهتر است که بیمه شدگان هر 
چند وقت یکبار زمان کوتاهى را صرف مشاهده جزئیات 

سوابق بیمه اى خود کنند.
براى مشاهده سوابق بیمه اى آن هم به صورت جزئیات 
کامل راه هاى مختلفى وجود دارد، اما یکى از سئواالت 
اساسى چگونگى دریافت سوابق بیمه بدون نیاز کد بیمه 
است، به همین منظور بیمه شدگان باید به سایت سوابق 
بیمه به نشــانى https://sabeghe.tamin.ir مراجعه 

کنند. الزم به ذکر است که اگر بیمه شدگان قبًال ثبت نام 
کرده باشند، مى توانند فقط با وارد کردن کد ملى و پسورد 
سوابق بیمه اى خود را مشاهده کنند و براى این کار نیازى 

به کد بیمه نیست.
بیمه شدگان به همین سادگى مى توانند از سوابق بیمه اى 
خود در طول خدمت مطلع شوند و همچنین بدانند که در 
کدام کارگاه ها مشغول به کار بودند و آیا حق بیمه هر ماه  
براى بیمه شده پرداخت شده یا نه و اینکه در چه ماه هایى 

حق بیمه براى آنها پرداخت نشده است.
البته پیش از این مرســوم بود که بیمه شــده به شعب و 
کارگزارى ها مراجعه مى کرد و ســوابق بیمه اى خود را 
دریافت مى کرد، البتــه هنوز هم بعضــى از افراد براى 
دریافت سوابق بیمه اى به شعب و کارگزارى ها به صورت 

حضورى مراجعه مى کنند.
قرار اســت در آینده اى نزدیک امکان دریافت ســوابق 
بیمه اى از طریق اپلیکیشن گوشى هاى همراه براى بیمه 
شدگان فراهم شود تا آنها به راحتى بتوانند در کوتاه ترین 

زمان ممکن به سوابق بیمه اى خود دسترسى پیدا کنند.

یک عضو سازمان نظام مهندسى با بیان اینکه تهران در 
برابر زلزله تسلیم محض است گفت: بساز و بفروش ها از 
کار مى زنند؛ شهردارى ها براى منافع خودشان مقررات را 
نادیده مى گیرند؛ سازمان نظام مهندسى به بنگاه تجارى 
تبدیل شده و در این شرایط وزارت راه و شهرسازى فقط 

روى بخش راه تمرکز کرده است.
به گزارش ایسنا، احمدرضا سرحدى اظهار داشت: زلزله 
غرب ایران نمایى کلى از وضعیت حاکم بر ساخت وساز 
را نشان داد. آیین نامه هایى که در چارچوب وزارت راه و 
شهرسازى تصویب مى شود به شدت ناکارآمد است و راه 
را براى تخلفات متعدد باز مى کند. بعد، نظام مهندسى 
را متهم به صورى کارى مى کنند که البته درســت هم 
مى گویند اما سئوال این است که چه کسى این بستر را 
ایجاد کرده است؟ وقتى وزارتخانه براى مهندس ناظر 
آیین نامه مى دهد که باید چهار یا پنج بار بر سر ساختمان 
برود و تأکید نمى شود که باید به طور دائم بر سر پروژه ها 
باشــند، یا وقتى مجرى ذیصالح است ولى شهردارى 
جلوى آن را مى گیرد، چــرا وزارت راه و شهرســازى 

سکوت مى کند؟
این عضو سازمان نظام مهندســى با اشاره به عملکرد 
شهردارى ها گفت: طبق ماده 100 هرکس در محدوده 
شهرها بخواهد خانه بسازد باید از شهردارى مجوز بگیرد 
و عنوان مى کند مأمور شهردارى اگر تخلفى در بخش 
کیفیت بناها دید گزارش کند، امــا این مقوله هیچگاه 
اتفاق نمى افتد، جز اینکه موضوع اضافه بنا باشــد. در 
این مرحله شــهردارى همانند عقاب حاضر مى شود و 
اگر کسى دو متر اضافه بسازد باالى سر کار مى آید. اگر 
مهندس ناظر بنویسد ســاختمان کیفیت الزم را ندارد 
اصًال شــهردارى توجه نمى کند و اگر مهندس زیاد گیر 
بدهد او را به شوراى انتظامى مى برند و مى گویند یا تأیید 
کن یا برو! وقتى هم مى گوییــم چرا این کار را مى کنید 

مى گویند مسکن در رکود است.
سرحدى درباره سازمان نظام مهندسى هم با بیان اینکه 
این سازمان به بنگاه تجارى تبدیل شده است مدعى شد: 
هم اکنون اگر مهندسى در کل کشور بخواهد درست کار 

کند، مالک، نظام مهندســى، وزارت راه و شهرسازى و 
شهردارى جلویش مى ایستند. شــهردارى مهندسان 
متعهد را به کمیسیونى به نام «کمیسیون امن» مى برد 
که هیچ جایگاه قانونى ندارد. آنجا یا وادارش مى کنند نظر 
مالک را تأمین کند یا پرونده اش را به شوراى انتظامى 
مى فرستند. شــوراى انتظامى هم که در خدمت مالک 
اســت؛ بنابراین مهندســى مى تواند کار زیاد بگیرد که 
موى دماغ مالک و سازمان نظام مهندسى نباشد، چون 
نظام مهندسى دنبال درآمد است. به همین دلیل 5 درصد 
عوارض و کل پول حق نظارت را که هــزاران میلیارد 
تومان اســت مى گیرند و بلوکه مى کند؛ بعد به صورت 

قطره چکانى هر سه ماه یا شش ماه بنا به پیشرفت کار 
10 درصد را آزاد مى کنند.

وى افزود: نظام مهندسى در تمام استان ها پول ها را در 
سپرده کوتاه مدت و بلندمت مى خوابانند و سودهاى 22 
تا 27 درصدى مى گیرند؛ در واقع از پول هایى که متعلق 
به مهندس ناظر اســت در جهت منافع خود اســتفاده 

مى کنند.
به گفته او نظام مهندســى به شدت انتفاعى شده اند؛ به 
طورى که در بعضى استان ها ملک خریده اند، در بعضى 

جاها ویال مى سازند و کسب و کار و تجارت مى کنند.
این عضو ســازمان نظام مهندســى تأکید کرد: در این 

وضعیت وزارت راه وشهرســازى به فکــر ایجاد یک 
قانون جدید اســت. در واقع مى گوید جلوى چیزى که 
خودم باعث آن شــدم را در نظام مهندسى مى گیرم و 
به شهردارى مى دهم. شــهردارى هم که متهم ردیف 
اول خالف هاى ساخت وساز اســت؛ یعنى مى خواهند 
گوشت را دست گربه بدهند و شهردارى را مأمور کنترل 

ساختمان کنند.
سرحدى با بیان اینکه چهار عامل دخیل در امر ساخت 
وساز، جز ســود به هیچ چیز دیگرى توجه ندارند گفت: 
مالک از مصالح غیراستاندارد اســتفاده مى کند تا سود 
بیشترى ببرد. از مهندس ناظرى استفاده مى کند که سر 

کار نیاید. رنگ و لعابى به ساختمان مى زند که بتواند آن 
را به قیمت باالتر بفروشد و وقتى هم خانه آماده مى شود 
شناســنامه فنى ملکى ندارد و خریدار صرفًا به رنگ و 
لعاب ساختمان توجه مى کند؛ غافل از اینکه ساختمان از 

درون بى کیفیت است.
وى ادامه داد: شهردارى، ساختمان را نه به عنوان یک 
کاالى ایمن بلکه یک حرکت اقتصادى براى کســب 
درآمد براى اداره شــهر مى بیند؛ بنابراین به کیفیت کار 
ندارد و پول و تراکم و قانون فروشى برایش مهم است. 
در واقع شهردارى، ساختمان را به شکل گاو شیرده نگاه 
مى کند. برج سازى روى گسل، تخریب باغ ها و تخریب 

محیط زیست هم برایش مهم نیست.

اظهارات تکان دهنده یک عضو سازمان نظام مهندسى درباره ساختمان سازى هاى بى کیفیت در ایران

یا تأیید کن یا برو!

در  مهندسى  نظام 
استان ها  تمام 
پول ها را در 
کوتاه  سپرده 

بلندمت  و  مدت 
و  مى خوابانند 
سودهاى 22 

تا 27 درصدى 
واقع  در  مى گیرند؛ 

از پول هایى که 
مهندس  به  متعلق 
ناظر است در جهت 
استفاده  خود  منافع 

مى کنند

سوابق پرداخت بیمه را چگونه مشاهده کنیم 

حضورخبرنگاران خارجى در مناطق زلزله زده

وحید خســروى یکى از مربیان کانون پرورش فکرى 
است. در کرمانشــاه به دنیا آمده و درد و رنج این مردم 
مصیبت زده را با گوشت و پوست و استخوان خود درك 
مى کند. نخستین روز پس از زلزله، خود را به سرپل ذهاب 
رســانده تا براى بچه هایى که همه چیز خود را از دست 

داده اند قصه بخواند و نمایش اجرا کند.
خســروى در گفتگو با مهر درباره این تجربه و انتخاب 
مى گوید: «فرداى آن شــبى که زمین لرزید، خود را به 
سرپل ذهاب رساندم.  هوا ســرد و خانه ها آوار شده بود. 
بچه ها از سرما مى لرزیدند؛ نه چیزى براى خوردن داشتند 

و نه لباس گرمى که به تن کنند.»
«عزادارى کردها وحشتناك است. زنان و دختران کرد در 
مرگ عزیزانشان، گیس هاى خود را مى برند و بر صورت 
و سینه خود خنج مى کشند. بچه ها، همه این صحنه ها را 
مى بینند و افسرده مى شوند. آنها به خانه هاى فروریخته 
و مدرسه هاى ویران شده فکر مى کنند و به پدر و مادر و 
خواهر و برادرى که از نفس افتاده. بچه هاى قصر شیرین 
و سرپل ذهاب، مردمى را مى بینند که تا دیروز در شهر و 
دیار خود، عزت و اعتبارى داشته و امروز محتاج یک لقمه 
غذاست.» اینها را هم خســروى مى گوید؛ او با دو دسته 
از بچه ها در سرپل ذهاب روبه رو اســت. یکى آنها که 
خانواده خود را از دست داده وعزادارند؛ دیگرى کودکان 
آواره که سقفى بر سر ندارند و مخاطب اصلى قصه ها و 

نمایش هاى او هستند.
این مربى کانون پرورش فکرى به ترس و دلهره کودکان 
آواره سرپل ذهاب اشاره مى کند: «کردها، تعصبات خاص 
خود را دارند. من نمى توانم به کودکى که عزیز خود را از 
دست داده نزدیک شوم و او را بخندانم اما تالش مى کنم 
تا آنجا که در توان دارم، بچه هاى آواره را بخندانم.  دیروز 
مادرى، دوان دوان خود را به من رســاند و گفت پسرم 
ترسیده و یک لحظه از من و پدرش جدا نمى شود. او حتى 
حاضر نیست از چادر بیرون بیاید؛ مى ترسد بار دیگر زمین 

بلرزد و او دور از من و پدرش باشد.»
از وحید خســروى مى پرســیم قصه ها را بر چه اساس 
انتخاب مى کنید و او در پاســخ مى گوید: «مى دانم که 
مى توان تئاتر درمانى کرد؛ مى دانم که مى توان با قصه 
بچه ها را آرام کرد اما من به هیچ چیز  فکر نمى کنم جز 
خنداندن کودکان. شما هیچ تصورى از شرایط مردم در 
قصر شیرین و ثالث باباجانى و ازگله ندارید. تاکنون سه 
کودك در سرپل ذهاب از سرما جان داده اند؛ مردم، زیر 
خروارها خاك به دنبال عزیزان خود هســتند و من در 
چنین اوضاع و احوالى که مــرگ و نومیدى از در و دیوار 
مى بارد، مى خواهم بچه ها را بخندانم و براى چند دقیقه 
هم که شده از فضاى ترسناکى که در آن به سر مى برند 
جدا کنم. باور کنیــد، این کار، دشــوارترین کار ممکن 

است.»

یکى از کاربران ســایت «عصرخبــر» در کره با 
ارسال پیغامى نوشت: ساعت 9 صبح در کالس 
دانشــگاه بودیم که ناگهان روى گوشــى همه 
افراد پیغام هشــدار زلزله ظاهر شــد، به سرعت 
کالس را ترك کردیم و به فضاى باز رفتیم، پس 
از 20 ثانیه زلزله اى به شــدت 7 ریشتر سئول را 

لرزاند.
 مسئولین و اساتید دانشگاه در این زمان مشغول 
آرام کردن بقیه بودند که انصافاً با توجه به آموزشى 
که به مردم داده اند، گویــا اتفاقى نیافتاده و همه 
در آرامش به ســر مى بردند. آثار تخریبى طبق 
آنچه در اخبار اعالم شــده کمى سنگین است، 
ولى تاکنون خوشــبختانه خبرى از مرگ و میر 
اعالم نشده است. تا کنون حدود پنج زلزله اتفاق 
افتاده با شدت هاى مختلف از 7 تا 4 ریشتر و نکته 
جالب اعالم هشدار قبل از وقوع زلزله براى همه

 گوشى هاى موبایل بود.
اى کاش ایران نیز با هزینه هرچقدر بسیار، نسبت 
به تأمین سیستم هشدار و مدیریت بحران اقدام 
مى کرد، چرا که نجات جان یک انسان و خانواده از 

هر هزینه اى گران بهاتر است.

امدادرسانى به کودکان زلزله زده با قصه

فرق زلزله در ایران  این بچه ها، سخت مى خندند
و کره جنوبى 
از نگاه یک ایرانى
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طرح مصالى اردستان 
11 ساله شد

امام جمعه اردسـتان با اشـاره به آغاز طرح مصالى این 
شـهر در سـال 1385، خواسـتار توجه ویژه مسـئوالن 
استانى، کشـورى و نیکوکاران جهت سـاخت و تکمیل 

این طرح شد. 
حجت االسـالم و المسـلمین حسن دهشـیرى گفت: 
ساخت مصال در زمینى به مسـاحت 33 هزار مترمربع با 
زیربناى 13 هزار مترمربع، 11 سال پیش آغاز شد و هم 
اکنون تنها 25 درصد پیشرفت فیزیکى دارد. وى با اشاره 
به برگزارى آیین عبادى سیاسى نماز جمعه اردستان در 
دو مکان در سـال به دلیل نبود مصال افـزود: 20 میلیارد 
ریال تاکنون براى احداث مصالى اردستان هزینه شده 
و براى تکمیل طرح 150 میلیارد ریال دیگر نیز نیاز است.

افتتاح نخستین کلینیک 
پلیمر استان

نخسـتین کلینیک صنعـت پلیمر اسـتان اصفهـان در 
دانشگاه اصفهان راه اندازى شد.

مسئول گروه پژوهشـى کلینیک صنعت پلیمر اصفهان 
گفت: این کلینک به عنوان بازوى تحقیقاتى صنعت پلیمر 
استان و با هدف حل مشکالت،ارائه خدمات مشاوره اى 
و راهکار هاى توسعه، آموزش و کارآفرینى در حوزه این 

صنعت راه اندازى شده است.
امیر حسـین نوارچیان افزود: ده نفر از اسـاتید برجسـته 
دانشـگاه با این مرکز در  تحقیقات پژوهشـى همکارى

 مى کنند. وى با بیان به اینکه همزمان با راه اندازى این 
مرکز، تفاهمنامه همکارى بین انجمن صنایع پالستیک 
و پلیمر استان با دانشگاه اصفهان منعقد شده است، گفت: 
ارتقاى سطح فناورى و توانمندى هاى علمى، فعال سازى 
نظام آموزش و تحقیق و حل مسائل و مشکالت فنى و 
تخصصى بنگاه هاى اقتصادى این صنعت  از اهداف این 

تفاهمنامه است.

برپایى 520 نمایشگاه کتاب
 در مدارس استان

رئیـس اداره فرهنگـى- هنـرى، اردوهـا و فضاهـاى 
پرورشـى اداره کل آمـوزش و پرورش اسـتان اصفهان 
گفـت: همزمـان بـا هفتـه کتـاب و کتابخوانـى520، 
نمایشـگاه کتاب در آموزشـگاه هاى اسـتان برپا شـده 
اسـت. مرتضـى شـکرى گفـت: طـرح برگـزارى 
نمایشگاه هاى کتاب در مدارس در دستور کار وزارتخانه 

قرار گرفته است.

مردم با اقالم نو 
به زلزله زدگان کمک کنند

 رئیس جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه کرامت انسانى افراد نیز باید حفظ شود، اقالم نو و 
کهنه از هم جدا مى شوند و از مردم نیز مى خواهیم اقالمى 
که مى خواهند کمـک کنند، نـو باشد.محسـن مؤمنى 
اظهارداشت: هزار تخته چادر،  13 هزار و 500 تخته پتو، 
سه هزار فانوس، 416 شعله والور و دو هزار ست ظروف 
از هالل احمر استان اصفهان خواسته شده تا به مناطق 
زلزله زده ارسال شود که توانستیم 13 هزار و 500 تخته پتو 

و سه هزار شعله فانوس را به مناطق ارسال کنیم.
وى با اشاره به کمک هاى فراوان مردمى در اهداى مواد 
غذایى، تصریح کـرد: اقالمى کـه اعالم نیاز شـده پتو، 

زیرانداز، کنسرو و آب معدنى است.

احداث مرکز مکانیزه 
معاینه فنى خودروهاى سنگین 
مدیرعامـل سـازمان عمـران شـهردارى اصفهـان 
گفت:عملیـات احـداث مرکـز مکانیـزه معاینـه فنـى 

خودروهاى سنگین تکمیل شد.
سعید کورنگ بهشتى اظهارداشت: عملیات احداث مرکز 
مکانیزه معاینـه فنى خودروهاى سـنگین به مسـاحت 
6000مترمربـع در بزرگـراه آزادگان جنـب سـازمان 
تاکسیرانى به پایان رسید. وى  با بیان اینکه محوطه سازى 
این پروژه با اعتبارى بیش از یک میلیارد تومان انجام شده 
است، عنوان کرد: مرکز معاینه فنى خودروهاى سنگین 
داراى محوطه سـازى، سـاختمان ادارى، سـالن معاینه 
فنى، پارکینگ خودروها و محل استراحت راننده هاست. 

سرپرســت نهاد کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
گفت: با برگزارى سه هزار و 500 برنامه فرهنگى در نیمه 
اول سال 96، شاهد رشــد 20 برابرى برنامه ها در سطح 

کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان بودیم.
امیر هالکویى اظهار داشت: 180 باب کتابخانه نهادى، 
12 کتابخانه مشــارکتى و در مجمــوع 196 کتابخانه 
عمومى در سطح استان فعال هســتند که از این جهت 
در کشور رتبه نخســت را داریم.وى افزود: 3/2 میلیون 
کتاب در این کتابخانه ها وجود دارد که در ســال گذشته 
180 هزار و در هشت ماه گذشته از سال جارى 30 هزار 

کتاب جدید از سوى نهاد کتابخانه ها ارسال شده است.

سرپرســت نهاد کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان، 
میزان اهداى کتاب را دو برابر سال هاى قبل از این اعالم 
کرد و ادامه داد: 200 هزار نفر عضو فعال از کتابخانه هاى 
استان استفاده مى کند که شاهد رشد 70 درصدى در طول 

یکسال گذشته بوده است.
هالکویى اضافه کرد: 20 پروژه احداث کتابخانه جدید 
با پیشــرفت 70 درصدى داریم که در صــورت تأمین 

اعتبارات، ده کتابخانه تا پایان سال افتتاح مى شود.
وى عنوان کرد: پنج پروژه احداث کتابخانه در ســطح 
استان اصفهان را آغاز کرده ایم که نیاز به همکارى همه 

مسئوالن و خّیران دارد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه10 گفت: 
افزایش ظرفیت ذخیره سازى و بهبود وضعیت سیلوهاى 
گندم، از اقدامات مهم این شرکت بوده که  در همین راستا 
با اجاره سیلوى بخش خصوصى با ظرفیت 100هزار ُتن، 
به ظرفیت ذخیره سازى گندم استان اصفهان اضافه شده 
است. رضا نیک نداف با بیان اینکه ظرفیت ذخیره سازى 
گندم در اســتان هم اکنون  400 هزار تن است، افزود: 
بهبود وضعیت ذخیره سازى از اولویت هاى کارى ماست 
و سیلوهاى استان از استاندارد خوبى برخوردارمى باشند 
و با توجه به برنامه خودکفایى گندم که در چند سال اخیر 
توسط وزیر کشاورزى اجرا شده، خوشبختانه تا یکسال 

آینده ذخیره کافى در سیلوهاى استان موجود است.
بهرام کرمى، مدیر بازرگانى این شرکت نیز اظهار داشت: 
هم اکنون  20 واحد آردســازى مدرن بــا ظرفیت 200 
هزارتن ذخیره سازى در استان  فعال است که در راستاى 
ارتقاى کیفیت آرد، کارخانجات  نســبت به بهســازى و 
اصالح فرآیند خط هاى تولید خود اقــدام کرده اند. وى 
میزان سبوس گیرى آرد تولیدى اصفهان را در رده هاى 
7 درصد آرد کامــل، 12 و 18درصداعالم کرد وافزود: با 
توجه به فرهنگ صرفه جویى در اســتان، سرانه مصرف 
آرد به گونه اى است که داراى پایین ترین حد مصرف با 

سرانه 5/2کیلوگرم است.

رشد 20 برابرى فعالیت هاى 
فرهنگى کتابخانه ها

ظرفیت 400هزار ُتنى 
ذخیره سازى گندم در استان 

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان اعالم کرد: 
این ســازمان مــدرن ســازى و افزایش 
تجهیــزات امــداد و نجات بــه ویژه در
 بخش هاى امداد و نجات کوهســتان و 
ارتفاعات، چاه و جاده اى را در دستور کار 

خود قرار داده است.
بهزاد بزرگزاد افزود: این ســازمان در چند 
ســال اخیر با رویکردى علمى به سمت 
استقرار سیســتم هاى نرم افزارى حرکت 

کرده اســت.وى از جمله محصــوالت خریدارى شــده را یک دســتگاه نردبان 56 
مترى، سه دســتگاه خودروى دو منظوره، دو خودروى تخصصى حمل دستگاه هاى 
تنفسى، سه دستگاه خودروى آبرسان، یک دســتگاه جرثقیل پنج تن بر روى شاسى 
ایسوزو، یک دستگاه جرثقیل یک تنى، یک دســتگاه خودروى نوررسان، دو دستگاه 
موتورسیکلت برقى و چهار دستگاه موتورسیکلت انژکتورى، یک دستگاه کمپرسور شارژ
 دستگاه تنفســى (با قابلیت شــارژ چهار دســتگاه در شــش دقیقه) و یک دستگاه
 شــارژ خاموش کننده هاى پودر و گاز (با قابلیت شــارژ تا ســیلندرهاى 50 کیلویى)

برشمرد. 

معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان پیرامون سمپاشــى واحدهاى 
مسکونى به منظور مبارزه با حشرات موذى گفت: شرکت آبفاى استان اصفهان، سالى دومرتبه 
سمپاشى منهول هاى فاضالب شــهرهاى سطح استان را در دســتور کار قرار مى دهد و این 
درحالى است که این روزها بعضًا دیده شده که برخى از افراد با نام شرکت آبفا، قصد سمپاشى 
واحدهاى مســکونى را دارند که این امر هیچگونه ارتباطى با فعالیــت هاى صنعت آبفا ندارد.
حســن غالمى اعالم کرد: شــرکت هاى آبفا طبق اساسنامه، نســبت به سمپاشى خطوط 
جمع آورى فاضالب شهرى و منهول ها و انتهاى شبکه فاضالب که همان سیفون فاضالب 
ورودى واحدهاى مسکونى است، مسئول هستند و در قبال سمپاشى درون واحدهاى مسکونى 

هیچگونه مسئولیتى ندارند. 
وى ادامه داد: بنابراین افرادى که با نام شــرکت هــاى آبفا اقدام به چنیــن عملى مى کنند 
مطمئنًا افراد سودجو مى باشند، پس باید در برخورد با چنین افرادى نهایت دقت صورت گیرد.

وى گفت: همه ســاله از ســوى شــرکت آبفا اســتان اصفهان 250هزار منهول فاضالب با 
درنظــر گرفتــن پارامترهایى هماننــد نوع حشــره و نوع ســم در فروردین مــاه و انتهاى 
شهریورماه در سطح استان سمپاشى مى شود که تأثیر بســزایى در ارتقاى بهداشت عمومى 

جامعه دارد.
معاون بهره بردارى شرکت آبفاى اســتان اصفهان گفت: سمى که به منظور مبارزه با حشرات 
موذى مورد استفاده قرار مى گیرد، مورد تأیید و نظارت اداره کل محیط زیست مى باشد و حداقل 

آالیندگى را براى طبیعت به همراه دارد.  

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: برنامه ریزى ها باید به صورتى باشد که در فروردین 
سال 1397 تمام ایستگاه ها و مســیر خط یک مترو به صورت ایمن و کامل مورد بهره بردارى 

قرار  گیرد.
فتح ا... معین با تأکید بر اینکه برنامه ریزى انجام شده به جهت بهره بردارى کامل از ایستگاه هاى 
مترو در فروردین ماه سال 1397 است، گفت: این ایستگاه محل تالقى خط یک و خط 2 قطار 
شهرى است و به صورتى طراحى شده که مسافران خطوط یک و 2 قطار شهرى قادر خواهند 

بود، قطار خود را به جهت تغییر مسیر تعویض کنند.
وى با بیان اینکه در این جلسه آخرین وضعیت ایستگاه هاى خط یک مترو که از شهرك قدس در 
خیابان امام خمینى(ره) آغاز و تا ترمینال صفه ادامه خواهد یافت، از نظر نصب کامل تجهیزات، 
پله هاى برقى، آسانسورها، سیستم هاى تهویه و سایر تجهیزات مورد نیاز مورد بررسى قرار گرفت 
و تأکید شد که برنامه ریزى ها باید به صورتى باشد که در فروردین سال 1397 تمامى ایستگاه ها 

و مسیر خط یک به صورت ایمن و کامل مورد بهره بردارى قرار گیرد.
معین در پایان تأکید کرد: براى تکمیل خط یک متروى اصفهان، اعتبارى بالغ بر دو هزار و 500 

میلیارد ریال مورد نیاز است.

40 اصله درخت 20 تا40 ساله دردانشگاه هنر اصفهان قطع شد. مدیرعامل سابق سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: ســرو نقره اى، سرو شــیراز، پالم و 
میخک هندى گونه درختانى اســت که 
بدون مجوز قانونى و به دستور مسئوالن 

دانشگاه هنر قطع شده است.
احمدسلیمانى پور افزود:  قطع یا جابه جایى 
درختان منازل یا ادارات نیاز به اخذ مجوز 
است و براى قطع درختان واقع در شرایط 
عمرانى  یا  خشک شده، مراتب باید در کمیسیون حفظ وگسترش درسازمان پارك ها و 

فضاى سبز شهردارى، بررسى و سپس مجوز الزم صادر شود.
وى  با بیان اینکه مسئوالن دانشگاه از ورود بازرسان سازمان براى بررسى ماجرا  ممانعت 
کرده اند، افزود: پس از قطع چندین درخت در سال گذشته وشکایت این سازمان علیه 
دانشگاه هنر، مسئوالن دانشگاه نه تنها درجلســات دادگاه حاضر نشدند، بلکه باز هم 

درختان سرو و درخت میخک هندى را قطع کردند.
سلیمانى پورگفت: در دادگاه اول، دانشــگاه هنر از اتهام قطع درختان تبرئه شد، اما با 

پیگیرى هاى وکیل سازمان پارك ها، دانشگاه هنر محکوم شد. 

کارشناسان واحد احیاى مستقیم شهید خرازى شرکت فوالد مبارکه براى اولین بار در کشور، 
به طور آزمایشى موفق به شارژ مستقیم کلوخه سنگ آهن به کوره هاى احیاى مستقیم شدند.

رئیس واحد احیاى مستقیم شماره 2 شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه عملیات شارژ مستقیم 
کلوخه با ترکیب 15درصد همراه با گندله انجام شــده اســت، گفت: نتایج کیفى این آزمایش 
حاکى از آن است که ازنظر متالیزاسیون و کربن در حد قابل قبول بوده و با معیارهاى مورد نظر 

منطبق است.
محمدرضا فتحى با اشاره به اهداف اجراى این پروژه گفت: این پروژه با توجه به کمبود گندله در 
کشور و نیاز واحدهاى احیاى مستقیم به این ماده اولیه، از اوایل سال 1395 و به منظور شناسایى 
معادن و جایگزینى بخشى از گندله مصرفى با کلوخه سنگ آهن، در ناحیه آهن سازى مطرح 

و اجرایى شد. 

مدیرستاد بحران اســتاندارى اصفهان گفت: تیم ارزیابى 
واحدهاى مسکونى براى بررسى شرایط به غرب کشور 
اعزام شده اند و آواربردارى، بازســازى و تعمیرات منازل 

سرپل ذهاب به اصفهان واگذار شد.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه همچنین بزرگ ترین 
بیمارستان تخصصى سیار کشور از مرکز درمانى آیت  ا...
صدوقى اصفهان با حضور 110 نفر از پزشکان، داروخانه 
و آزمایشــگاه به منطقه غرب انتقال یافته است، افزود: 

همچنین تیپ 577 ارتش جمهورى اسالمى ایران با 20 
نفر نیرو و امکانات اتاق عمل از استان اصفهان به منطقه 
غرب کشــور اعزام شــده اند. وى با بیان اینکه 50 نفر از 
عوامل هوانیروز و مرکز آموزش شــهید وطن پور ارتش 
نیز از اصفهان به منطقه غرب اعزام شده اند، ابراز داشت: 
همچنین ستادهاى کمک هاى مردمى در شهر اصفهان 

راه اندازى شده است.
شیشه فروش افزود: براى ارزیابى شرایط منازل مسکونى 

ســرپل ذهاب 30 نفر از متخصصان حوزه مسکن استان 
اصفهان بــه منطقه اعــزام شده اند.مدیرســتاد بحران 
استاندارى اصفهان با اشاره به اینکه تا روز یک شنبه(فردا) 
پایگاه هاى بسیج، مساجد، بهزیستى، کمیته امداد و هالل 
احمر، کمک هاى مردمى استان اصفهان را براى ارسال به 
منطقه زلزله زده جمع آورى مى کنند، اضافه کرد: همچنین 
دو تریلى محموله دارویى نیز از دانشــگاه علوم پزشکى 

اصفهان به منطقه زلزله زده اعزام شده است.

فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهان از اجراى طرح 
جمع آورى معتادان متجاهر در ســطح اســتان خبر داد 
و گفت: جمــع آورى این افراد با پلیس اســت، اما براى 
نگهــدارى آنها الزم اســت که کمپ هاى مــاده 16 و 

بهزیستى و شهردارى فعال شوند.
سردار مهدى معصوم بیگى افزود: در هفت ماهه امسال 
بیش از 19 تن انواع مواد مخدر کشــف شده و توفیقات 
خوبى در رابطه با دستگیرى و انهدام شبکه هاى قاچاق 
مواد مخدر و قاچاق کاال، سرقت و کاهش تصادفات فوتى 
به  دست  آمده است.وى از تماس یک میلیون نفر با پلیس 

اســتان از طریق مراجعه به مراکز انتظامى و یا ارتباط با 
ســامانه 110 خبر داد و گفــت: در ارزیابى هاى صورت 
گرفته، رضایتمندى مردم از خدمات ارائه شــده توسط 

نیروى انتظامى استان بسیار باالست.
ســردارمعصوم بیگى بر حمایت از نیروى انتظامى تأکید 
کرد و افزود: اقتدار نیروى انتظامى توسط یک مجموعه 
تأثیرگذار باید حفظ شود، چرا که اگر اقتدار این نیرو حفظ 
نشــود، نمى تواند مأموریت هاى خود را به نحو مطلوب 

انجام دهد.
وى همراه سازى و مسئول ســازى دیگر دستگاه ها در 

طرح ها و مأموریت هاى پلیس را خواستار شد و  تصریح 
کرد: بخشى از مأموریت ما، مأموریت میان بخشى و بین 
بخشى است و براى اینکه امنیت را در جامعه برقرار کنیم، 

نیازمند همراهى و پشتیبانى دیگر دستگاه ها هستیم.
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان با اشاره به اجراى 
طرح جمع آورى معتادان متجاهر در سطح استان گفت: 
جمع آورى این افراد با پلیس است، اما براى نگهدارى آنها 
با چالش مواجه هستیم و الزم است که کمپ هاى ماده 
16، بهزیستى و شهردارى فعال شوند و باید گرمخانه ها 
آماده باشد تا این طرح به نحو مطلوب به سرانجام برسد.

سمپاشى فاضالب واحدهاى مسکونىجمع آورى معتادان متجاهر در استان
 ارتباطى به آبفا ندارد

تکمیل تمامى ایستگاه ها و مسیر مترو 
تا فروردین

شارژ مستقیم کلوخه در فوالد مبارکه 

بازسازى
 منازل سرپل ذهاب 
به  اصفهان
 واگذار شد

مدرن سازى تجهیزات آتش نشانىتیشه دوباره بر ریشه درختان دانشگاه هنر
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انتقاد امام جمعه از تغییر 
مدیران میانى و استانى 

امام جمعه اصفهان با اشــاره به 40 ســاله شــدن 
انقالب اســالمى گفــت: در طول این 40 ســال، 
ضربه هاى بسیارى از جناح بازى خوردیم و اگر اآلن به 
پختگى و کمال خود نرسیم، ضربه هایى که در آینده 

وارد مى شود، جبران ناپذیر است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد عدد 40 را عددى 
قابل توجه در اسالم دانست و تصریح کرد: هنگامى 
که بنده به 40 سالگى مى رسد، خداوند به دو فرشته 
مراقب او مى گوید: از این پس بر او سخت بگیرید و 
همه کارهاى کوچک و بزرگ و زیاد و کم را ثبت کنید، 
این روایات از این حقیقت خبر مى دهند که شخصیت 
انسان تا 40 سالگى شــکل گرفته و از آن پس وارد 

دوران کمال خود مى شود.
امام جمعه اصفهان اظهار داشت: اآلن زمانى است که 
باید بچگى، خودبینى و خودنمایى ها را کنار گذاشت و 
براى صدور انقالب، همتى مضاعف کنیم و دست از 

خط و جناح بازى برداریم.
وى تأکید کــرد: در طول این 40 ســال ضربه هاى 
بســیارى از این جناح بازى خوردیــم و اگر اآلن به 
پختگى و کمال خود نرسیم ضربه هایى که در آینده 

وارد مى شود، جبران ناپذیر است.
آیت ا... طباطبائى نژاد به تغییر مدیران میانى و استانى 
پس از تغییر رؤســاى جمهور انتقاد کــرد و گفت: 
امیدواریم با 40 ساله شدن انقالب بتوانیم قوانینى را 
تنظیم کنیم که پس از تغییر رئیس جمهور، فقط وزرا 
عوض شوند و افرادى که در پست هاى خود به تجربه و 
مهارت الزم دست یافته اند و عملکرد خوبى داشته اند، 
بتوانند به خدمات خود ادامه دهند و قربانى بازى هاى 

سیاسى نشوند.

اجراى طرح منادیان عرصه 
تولید و اشتغال 

فرماندار کاشان از اجراى طرح«منادیان عرصه تولید و 
اشتغال» با هدف ارتباط بیشتر و نزدیک تر کارآفرینان 
این شهرستان با صاحبان صنایع و کاهش بوروکراسى 

ادارى خبر داد.
به گفته حمید رضا مؤمنیان، کاشان تنها شهرى است 
که ستاد اقتصاد مقاومتى شهرستانى در آن فعال است 
و با تشــکیل کارگروه هاى اجرایى از جمله کارگروه 
رفع موانع تولید و تســهیل در سرمایه گذارى، زمینه 
استفاده و بهره بردارى حداکثرى از سامانه بهین یاب، 
ارائه تسهیالت و رفع موانع تولید در آن برنامه ریزى 
شده و خوشبختانه تاکنون بیش از 80 درصد مصوبات 

این کارگروه اجرایى شده است. 
 

آمادگى خّیران اصفهانى براى 
ساخت 14 خانه بهداشت 

خّیران سالمت استان اصفهان براى ساخت 14 باب 
خانه بهداشت در اســتان زلزله زده کرمانشاه اعالم 

آمادگى کردند.
خّیران استان اصفهان ساخت 14 باب خانه بهداشت 
در شهرهاى آسیب دیده سر پل ذهاب، ثالث، داالهو، 

ازگله و اسالم آباد غرب را به عهده گرفتند.
محمد صافــى، قائم مقــام رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان در امور مشارکت هاى اجتماعى و
 ســازمان هاى مردم نهاد گفت: هزینه چهار باب از 
خانه هاى بهداشــت توسط شــرکت فوالد مبارکه 

اصفهان تأمین مى شود. 

اصفهان آماده پذیرش
 300 مصدوم زلزله

بیمارســتان هاى اصفهان آمادگــى پذیرش 300 
مصدوم زلزله استان کرمانشاه را دارد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
تاکنون سه نفر از مصدومان زلزله غرب کشور براى 
درمان تکمیلى تروما به بیمارستان الزهرا(س) منتقل 

شدند.
کیانــوش جهــان پورافــزود: مراحــل اولیــه 
درمــان مصدومــان درکرمانشــاه انجــام شــده 
و براى درمان تکمیلى تروما به بیمارستان الزهرا(س)  

منتقل شدند.

خبر

 مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان معیارهاى انتخاب کارگــران نمونه در بخش 
صنعت را اعالم کرد. احمدرضا پرنــده گفت: کارگران 
مدارك خود را بر اساس اختراع و نوآورى خود شامل ثبت 
بین المللى اختراع، ثبت ملى اختراع، خلق وتولید ایده با 
تأیید مراجع ذیصالح و شاخص بهره ورى شامل افزایش 
تولید، کاهش ضایعات،کاهش مصرف انرژى وگسترش 
انرژى پاك، صرفه جویى زمانــى و ریالى و ارزى آماده 
کنند. وى افزود: انتقال و یا مشــارکت در بومى سازى 
تکنولوژى، رشــد صادرات پس از انجام طرح و کاهش 
وابســتگى خارجى و همچنین میزان اشتغال مستقیم، 

اشتغال غیرمســتقیم، پایدارى و حفظ اشتغال موجود، 
از دیگر شاخص هاى جشــنواره ملى انتخاب کارگران 
نمونه درسال جارى است.پرنده همچنین لحاظ نمودن 
مســائل ایمنى در طرح هاى پیشنهادى، مسائل زیست 
محیطى، مشارکت در سیستم نظام پیشنهادات، ارتقاى

 مهــارت هاى فــردى و گروهــى را به عنــوان دیگر 
معیار هاى انتخاب کارگران نمونه ملى و استانى مطرح 
کرد. وى افزود: منطقه جغرافیایى شامل سه دسته مناطق 
برخوردار، کم برخوردار و مناطق محروم و همچنین موارد 
ایثارگرى و تحقیق و پژوهش جزو موارد ستاره دار بوده و 

به دارنده آن امتیاز اضافه تعلق مى گیرد.

مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
اصفهان گفت: بیش از 25 هزار فرصت شغلى جدید در 
شهرك ها و نواحى صنعتى اســتان تا دو سال آینده به 
واســطه بهره بردارى از طرح هــاى تولیدى و صنعتى 

ایجاد مى شود.
محمدجواد بگى افزود: در دولت یازدهم با امضاى بیش از 
هزار و 200 قرارداد واگذارى به مساحت 600 هکتار زمین 
به سرمایه گذاران در شهرك ها و نواحى صنعتى استان، 
گام هاى مؤثرى در جهت توســعه صنعتى و فراصنعتى 

استان برداشته شد.
وى افزود: با بهره بــردارى از واحدهاى تولیدى حاصل 

از قراردادهاى مذکور، زمینه اشــتغال بیش از 25هزار 
نفــر از جوانــان و دانش آموختــگان دانشــگاهى در
شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان اصفهان فراهم 

خواهد شد.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 
توســعه تولید محصوالت دانش بنیان، صادرات گرا و 
رقابت پذیر را از اولویت هاى کشور عنوان کرد و گفت: با 
احداث شهرك هاى فناورى جدید در استان،براى بیش 
از ده هزار دانش آموخته دانشــگاهى و نخبگان علمى

 اســتان در یک برنامه میان مدت ده ســاله اشتغالزایى 
خواهد شد.

ایجاد25هزار فرصت شغلى در 
شهرك هاى صنعتى استان

اعالم شاخص هاى انتخاب 
کارگران نمونه اصفهانى 

مدیر پایگاه ثبت جهانى میدان امام (ره) گفت: تزیینات 
ســتون نگاره هاى ســتون هاى ایوان عالى قاپو از زیر 

گردو غبار چندصدساله کشف شد.
فریبا خطا بخش گفت: با کشف تزیینات ستون نگاره هاى 
ستون هاى ایوان عالى قاپو، حفاظت و تثبیت الیه هاى 

باقیمانده تزیینات در دستور کار قرار گرفت.
وى افزود:کشف تزیینات ســتون نگاره هاى ایوان عالى 

قاپو توسط گروه تحقیق و پژوهش پایگاه میدان امام (ره) 
انجام شده است.

گفتنى است؛ ایوان عالى قاپو داراى 18 ستون است که در 
چند سال گذشته مرمت و استحکام بخشى شد.

این کاخ در واقع ورودى دولتخانه صفوى بوده است که 
در ضلع غربى میدان نقش جهان و روبه روى مســجد 
شیخ لطف ا... واقع شده اســت. ارتفاع آن 48 متر است 

و شــش طبقه دارد که با راه پله هاى مارپیچ مى توان به 
آنها رسید.

کاخ موزه عالى قاپو 15 دى 1310 به شماره 104 به ثبت 
ملى رســید. این عمارت که در مجموعه میدان امام(ره) 
اصفهان قرار دارد، به همراه مجموعه میدان امام(ره) در 
اردیبهشت 1358 به شماره 115 به عنوان میراث جهانى 

یونسکو به ثبت جهانى رسید.

دادســتان عمومى و انقالب نجف آباد گفت: باند جعل 
مدارك و اســناد دولتــى در نجف آباد منهدم شــد و از 
مخفیگاه متهم کارت مشــخصات موتورسیکلت، انواع 
بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت، مهر ژالتینى، برگ 
سند فروش وسیله نقلیه که به طرز ماهرانه اى دستکارى 

و اعداد و ارقام آن پاك شده بود، کشف شد.
محمدرضا توکلى گفت: در پى کشف یک برگ بیمه نامه 
جعلى موتورسیکلت از فردى به هویت «غ. ق» و انتقال 
نامبرده به کالنترى و پیگیرى موضوع، دستور بازرسى و 
تفتیش از منزل متهم و همدستان احتمالى وى صادر شد.
وى افزود: با شناســایى منزل و بازرســى از آن، اسناد و 
مدارك مختلفى از جمله کارت مشخصات موتورسیکلت، 
انواع بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت، مهر ژالتینى، 
برگ ســند فروش وســیله نقلیه که به طرز ماهرانه اى 

دســتکارى و اعداد و ارقام آن پاك شــده بود کشــف 
شد.

دادســتان نجف آباد درادامه بیان کرد: متهم با پرداخت 
مبلغى به متهم دوم به هویت «ا. ن» کــه داراى واحد 
صنفى موتورسیکلت فروشــى بوده، اقدام به اخذ بیمه 

نامه هاى جعلى از نامبرده و فروش آنها مى کرده است.
توکلى بیان داشت: استفاده از مهر جعلى یکى از مأموران 
شماره گذارى راهور ناجا و اســتفاده از اسناد و مدارك 
ممهور به مهر اماکن قضائــى و انتظامى جهت آزادى 
موتورسیکلت هاى توقیفى به صورت غیرقانونى، از دیگر 

جرائم این متهم است.
دادستان عمومى و انقالب نجف آباد در خصوص نحوه 
صدور بیمه نامه هاى جعلى نیز اعــالم کرد: متهمان با 
پرداخت مبلغى به متصدى یــک واحد صنفى خدمات 
کامپیوترى، نســبت به اخذ بیمه نامه هاى جعلى اقدام 
مى کردند که در ادامه مســئول این واحــد صنفى نیز 
دستگیر شده و در بازرســى از محل مورد نظر تجهیزات 
رایانه اى، تعداد زیادى فرم با سربرگ هاى مختلف و... 

کشف و ضبط شد.

کشف تزیینات ستون هاى 
ایوان عالى قاپو از زیر گرد و غبار  رئیس عقیدتى سیاسى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان از رقابت 300 نفر از برترین هاي 

قرآنی پلیس استان در رشته هاي قرائت، ترتیل، حفظ و مفاهیم براي اعزام به مسابقات کشوري 
نیروي انتظامی خبر داد. 

 حجت االسالم محمد حسین عادل پور اظهارداشت: در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی در نیروى 
انتظامى استان دو فعالیت عمده انجام شده که یکی از آنها برگزاري مسابقات قرآن است که به 

طور مستمر و در رشته هاى مختلف در طول سال برگزار مى شود.
وى تصریح کرد: برترین افراد این مســابقات در مرکز اســتان مجدداً در رشته تخصصى خود 

مسابقه مى دهند .
حجت االسالم عادل پور خاطرنشان کرد: افراد برتر این مسابقات نیز به عنوان نماینده استان به 

مسابقات قرآن نیروى انتظامى که در سطح ملی برگزار می شود، اعزام خواهند شد.
رئیس عقیدتى سیاســى فرماندهــى انتظامى اســتان اصفهان اظهار داشــت: بخش دیگر 
فعالیت هاى قرآنى نیروى انتظامى به آزمون حفظ قرآن اختصاص دارد که از سال 91 آغاز شده 
است. وى با اشاره به استقبال خوب کارکنان پلیس استان و خانواده هاي آنها از مسابقات حفظ 
قرآن گفت: سال گذشته تعداد سه هزار و 500 نفر در آزمون حفظ یک جزء، سه جزء و پنج جزء 
قرآن کریم که با حضور داوران ملی از سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد، شرکت کردند و هزار 

و 700 نفر آن ها موفق به اخذ نمره قبول شدند.
وى متذکر شد: قرآن ســرپناه امنى براى انســان در شرایط سخت اســت و همه کسانى که 

مى خواهند در فضایى سالم زندگى کنند باید به قرآن تمسک جویند.
 

رئیس  جمعیت هالل احمر شاهین شهر گفت: استقبال مردم شاهین شهر براى کمک رسانى 
به زلزله زدگان غرب کشور بسیار خوب و چشمگیر بوده و شاهین شهر، پیشتاز در کمکرسانى 

به زلزله زدگان بود.
محسن امینى هرندى گفت: در شاهین شهر سه پایگاه در خیابان هاى اصلى شهر و چند پایگاه 
هم در شهرستان هاى اطراف دایر کرده ایم.وى ادامه داد: این پایگاه ها از 22 آبان برقرار شده و 

طبق دستور العمل هاى ابالغ شده به ما، تا 4 آذر دایر خواهد بود. 
وى ادامه داد: اولویت این است که پتو یا لباس ها دست دوم نباشد. نکته حائز اهمیت این است که 

کمکرسانى در خود شاهین شهر بیشتر از شهرستان هاى اطراف بوده است.
امینى اظهارداشت: مدارس شهرستان نیز به صورت خود جوش کمک هاى نقدى و غیر نقدى 

جمع آورى کرده اند و براى هماهنگى با ما تماس گرفتند.

 نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شوراى اسالمى گفت: محدودیت هایى که 
اداره کل حفاظت محیط زیست به وجود آورده، معیشت زندگى روستاییان را تحت فشار قرار داده 

است و ادامه این روند به ضرر و زیان روستاییان و مهاجرت آنهابه مناطق شهرى مى انجامد.
حسینعلى حاجى دلیگانى اظهارداشت: مشکالت روســتائیان در حوزه محیط زیست از جمله 
محدودیت هاى معیشتى به وجود آمده با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

بررسى شد.
وى افزود: در سفرى که با حضور سید رحمان دانیالى مدیرکل حفاظت محیط زیست این استان 
به روستاهاى جهادآباد، مورچه خورت، حسن رباط، لوشــاب، ُسه، کله رود و الیبید برگزار شد، 

روستاییان مسائل و مشکالت خود را در حوزه محیط زیست بیان کردند.
نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان کرد: در این سفر 
یک روزه، روستائیان تمدید فعالیت معادن سنگ ساختمانى، ورود حیوانات وحشى به مزارع و 
باغات کشاورزى، مساعدت در خصوص صدور سند و برق دارشدن چاه هاى کشاورزى و سنددار 

شدن منازل مسکونى در حوزه محیط زیست را خواستار شدند.

رقابت 300 نفر از
 برترین هاي قرآنی پلیس 

شاهین شهر، پیشتاز در کمک رسانى به 
زلزله زدگان  

 تحت فشاربودن معیشت روستاییان با 
محدودیت هاى محیط زیست

انهدام باند جعل اسناد دولتى در نجف آباد

معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از برگزارى 
پنج میــز تخصصى صادرات در رشــته هاى طال 
و جواهر، شــیرینى، فرش ماشــینى، نساجى و 

روغن هاى صنعتى در این استان خبر داد.
محمد مجیرى گفت: اصفهان در این رشــته ها، 
بین استان هاى کشور پیشتاز است و این میزهاى 
تخصصى با حضور صاحبان صنایع و صادرکنندگان 

در نقاط مختلف این استان برگزار خواهد شد.
وى افزود: حمایــت از تولید در ســال جارى نیز 
رویکرد این مجموعه است و میزهاى تخصصى در 
استان هاى مختلف کشور در راستاى تمرکز بر تولید 
کاالهاى صادراتى برگزار مى شود که امید مى رود با 
هم افزایى ومشارکت صاحبان واحدهاى تولیدى و 

صنعتى، شاهد شکوفایى اقتصادى باشیم.
معاون ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان بیان داشــت: تولید کننده در دوران رکود 
به جاى نگهدارى کاالها باید بــا بازاریابى به فکر 
فروش و عرضه محصوالت باشد، زیرا اگر تحرك 
در بازرگانى و اقتصاد ایجاد شــود، به یقین سایر 

مشکالت جانبى هم برطرف خواهد شد. 

برگزارى5 میز تخصصى صادرات 
در اصفهان  به گفته کارشناسان، در شرایط کنونى که فصل مهاجرت پرندگان محسوب مى شود و استان اصفهان به عنوان 

یکى از استان هاى میزبان این پرندگان براى زمستان گذرانى است، باید از شکار پرندگان مهاجر خوددارى و 
هرگونه تلفات غیرعادى در جمعیت طیور به نزدیک ترین اداره دامپزشکى اطالع داده شود.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان در این باره گفت: تاکنون هیچ موردى از بروز بیمارى آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان در استان گزارش نشده است، ولى امکان شیوع آن وجود دارد؛ به همین دلیل باید مراقبت ها و 
اقدام هاى پیشگیرانه الزم انجام شود.شهرام موحدى افزود: باال بردن سطح آگاهى شهروندان از بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان و نحوه انتقال آن، از مهمتریــن راه هاى مقابله با این بیمارى و کاهش اثرات 
آن است.وى گفت: با توجه به مهاجرت پرندگان مهاجر به استان، احتمال انتقال بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان به مرغدارى ها وجود دارد و براى جلوگیرى از انتقال این بیمارى، تولیدکنندگان باید همکارى الزم را با 
بازرسان داشته باشند و از هرگونه جابه جایى طیور و کود مرغى بدون مجوز دامپزشکى و خرید پرندگان زنده از 

دوره گردها خوددارى کنند.
به گفته موحدى، با توجه به اینکه پرندگان آزاد پرواز و مهاجر عامل اصلى انتقال این بیمارى هستند، براى 
کنترل و جلوگیرى از انتقال این بیمارى باید از خرید و فروش هر نوع پرنــده آزاد پرواز، زینتى، آبزى پرور و 
پرندگان بومى خوددارى شــود. وى تأکید کرد: ضدعفونى کردن و جلوگیرى از تردد افراد غیرمسئول به 

مرغدارى ها، در پیشگیرى از بسیارى از بیمارى ها و از جمله آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان مؤثر است. 
موحدى از مرغداران خواست در صورت مشاهده نشانه هاى بیمارى و تلفات غیرعادى در جمعیت طیور خود، 
به اداره کل دامپزشکى استان یا شبکه هاى دامپزشکى شهرستان ها براى انجام اقدامات فورى اطالع دهند. 
موحدى گفت:از مردم به ویژه تولیدکنندگان مرغ، پرورش  دهندگان بوقلمون، شترمرغ، کبک و بلدرچین انتظار 
داریم تا در درجه اول شرایط زیستى مزرعه خود را به باالترین حد ممکن برسانند و اجازه ورود هیچ شخصى به 

مزرعه خود را ندهند مگراینکه دوش بگیرد و لباس هاى اولیه خود را از تن خارج کند. 
وى با بیان اینکه رفت  و آمد به مزرعه باید به حداقل ممکن برسد و هیچ پرنده آزاد پروازى اعم از گنجشک و 
کالغ نباید به انبار طیور مزرعه وارد شود، افزود: در زمان کنترل نباید هیچ خودرویى به مزرعه ورود و خروج 

داشته باشد، مگراینکه قبل و بعد از ورود و خروج خودرو به صورت کامل ضد عفونى شود.  

خطر آنفلوآنزاى پرندگان همچنان در کمین است



0606آگهىآگهى 3089 سال چهاردهمشنبه  27 آبان  ماه   1396

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه:9610103730204885 شماره پرونده: 9609983730200827 شماره بایگانى شعبه: 
960838 خواهان: آقاى صالح مهرآیین دادخواستى به طرفیت خوانده مجتبى کوتوال به خواسته مطالبه 
وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالســه 9609983730200827 شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى آن 96/10/13 و ساعت 10 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 درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود 
تا خوانده ظرف یکماه پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 

6675 شفیعى -مدیردفتر شعبه 2 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/8/667 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731504305 شماره پرونده: 9609983731500707 شماره بایگانى شعبه: 
960715 خواهان: علیرضا نوراله فرزند عبدالرسول دادخواستى به طرفیت خوانده بهنام مورموگویى فرزند 
خسرو به خواسته مطالبه تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ارجاع و به کالسه 960715 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 96/10/27 و ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده بهنام مورموگویى و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 6674 منشى شعبه 5 حقوقى دادگاه 

عمومى نجف آباد/ 8/668 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان ابراهیم کاووسى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه 42/000/000 ریال به طرفیت 
خوانده عزت اله گشول به شوراى حل اختالف شعبه 2 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 790/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/05 ساعت 8/30 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 شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. م الف: 6673 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/669 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730405754 شماره پرونده: 9609983730400765 شماره بایگانى شعبه: 
960774 خواهان: خانم بشیر نورى پور دادخواستى به طرفیت خوانده ابوالقاسم قربانى و فتح اله صالحى و 
اکبرمحمدى و محمدرضاحسینى به خواسته بطالن معامله مطرح و به کالسه 9609983730400765 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/10/26 و ساعت 9/30 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 
درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 6672/ منشى شعبه 4 حقوقى 

دادگاه عمومى نجف آباد/8/670 
ابالغیه

 شماره ابالغنامه: 9610103730405733 شماره پرونده: 9609983730400600 شماره بایگانى شعبه: 
960602 ابالغ شونده حقیقى: فریباامیرنیرومند فرزند ناصرقلى به نشانى: مجهول المکان مهلت حضور 
از تاریخ ابالغ: 7روز - محل حضور: دادگسترى نجف آباد. نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس 
و اظهار هر مطلبى نفیًا یا اثباتًا، با توجه به علت حضور مندرج دراین ابالغیه به شما ابالغ میگردد ظرف 
مهلت مقرر اقدام، درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 6664 شعبه 4 دادگاه 

عمومى و حقوقى نجف آباد/ 8/671
اجراییه

- شماره 807/95 به موجب راى شماره 157 تاریخ 96/06/12 حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سیدحســن روزپیکر فرزند سیدعلى به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت ماهیانه دویســت و چهل هزارتومان درســال 92 دویست و هفتاد 
هزارتومان درسال 93، سیصدهزارتومان درسال 94، سیصد و سى هزار تومان درسال 95 و 96 از تاریخ 
92/11/01 لغایت 96/01/30 بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسى به مبلغ چهارهزارتومان درحق 
محکوم له خانم فاطمه مغزى فرزند جعفر به نشانى نجف آباد ویالشهر اول خیابان گلزار22 پالك 828 
کدپستى 858164581  درضمن مبلغ هشتصد و هشــتاد و دو هزارتومان بابت نیم عشر دولتى بعهده 
محکوم علیه مى باشد. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 6650 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /8/672 

حصر وراثت
على اکبرى جهتلو داراى شناسنامه شماره 4315 به شرح دادخواست به کالسه 367/96 از این شورا در 
خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نقدعلى اکبرى جهتلو بشناسنامه 
2 در تاریخ 1396/08/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- على اکبرى جهتلو فرزند نقدعلى ش.ش 4315 ت.ت 1352 صادره از تهران (پسر متوفى) 2- 
محمد اکبرى جهتلو فرزند نقدعلى ش.ش 1129 ت.ت 1355 صادره از نجف آباد (پسر متوفى) 3- لیال 
اکبرى جهتلو فرزند نقدعلى ش.ش 2981 ت.ت 1353 صادره از تهران (دختر متوفى) 4- زلیخا اکبرى 
جهتلو فرزند نقدعلى ش.ش 679 ت.ت 1361 صادره از فالورجان (دختر متوفى) 5- مریم اکبرى جهتلو 
فرزند نقدعلى ش.ش 1771 ت.ت 1362 صادره از لنجان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 1130 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/674 
ابالغ رأى

شماره پرونده: 91/96 شماره دادنامه: 518 مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
خواهان: عباس باقرى فرزند حسین- نشانى: ورنامخواست- بلوار ش کرباسیان- کوى پرورش- پ 11 
خوانده: فاضله کاظمى باباحیدرى- نشانى: شهرکرد- برم پهنه- بلوار سحبد- روبروى فضاى سبز- ط 2 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواست عباس باقرى فرزند حســین به طرفیت فاضله کاظمى باباحیدرى 
فرزند صفرعلى بخواسته مطالبه یک فقره چک شماره 335792 مورخ 95/10/25 به مبلغ 6/750/000 
ریال بانضمام هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه به شرح تقدیمى شورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى و 
مستندات ابرازى خواهان و اینکه خوانده با وصف ابالغ وقت دادرسى از طریق نشر آگهى در جلسه شورا 
حضور نیافته و دفاع و ایرادى نسبت به دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى بعمل نیاورده است نتیجتًا 
شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/750/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 84/375 ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر اداى دین وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه 
دایره اجرا از تاریخ 95/10/25 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شــعبه از شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 1136 بهمن پور- قاضى شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان  /8/676
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640707610 شماره پرونده: 9609980350800607 شماره بایگانى شعبه: 
960685 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى احمد محمودى خواهان شهردارى اصفهان دادخواستى به 
طرفیت خواندگان شرکت راه و ساختمان سازه بناى شوشتر (آقایان رمضان محمدى و احمد محمودى) 
به خواسته تأمین خواسته- مطالبه وجه چک- مطالبه خســارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350800607 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/09/29 ساعت 10:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
(آقاى احمد محمودى) و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 1135 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر)  /8/677
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان رحمان رمضانى 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 آقایان 1- مجتبى 
صالحى- رحمان محمدى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 1713/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/10/9 ساعت 8:30 تعیین 
گردیده اســت. لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک بار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواننده اخطار مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است در صورت 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: 1127 شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)  /8/678
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغ نامه:9610103653404873 شماره پرونده:9609983653400525 شماره بایگانى شعبه 
:960700 خواهان زهرا شاه محمدى فرزند محمد دادخواستى به طرفیت خوانده علیرضا شهدادى فرزند 
فریدون به خواسته طالق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان فالورجان نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان –واقع در خیابان مالصدرا - ساختمان دادگسترى –طبقه 
اول اتاق 229ارجاع و به کالسه 960700ثبت گردیده که وقت رسیدگى ان96/11/14ساعت 11 تعیین 
شده است ب علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکى از جراید 
کثیر االانتشار اگهى میشود تا خوانده  پس ازنشر اگهى و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 

حاضر گردند م الف:762 دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان/ 8/679 
ابالغ رأى

راى دادگاه:  درخصوص اتهام آقاى حسنعلى رضایى فرزند حسینعلى دائر بربى احتیاطى در امر رانندگى 
باخودرووانت پیکان سفیدبشــماره84د564-ایران 14منجربه ایرادصدمه بدنى موضوع شکایت آقاى 
یادگاراســدى فیوج فرزندعباس درتاریخ94/2/4باتوجه به اوراق پرونده کیفرخواست صادره شکایت 
شاکى گزارش مراجع انتظامى نظریه پزشکى قانونى ونظریه کارشــناس هیات سه نفره تصادفات که 
بااوضاع واحوال قضیه مطابقت دارد واز اعتراض مصون مانده اســت وباایــن وصف که متهم علیرغم 
ابالغ بانشــرآگهى دردادگاه حاضرنشــده ودفاعى نکرده است بزه منتســب به نامبرده رامحرزومسلم 
تشخیص داده ومستندابه مواد448-449-569-570-488قانون مجازات اسالمى متهم را به پرداخت 
چهارپنجم ازیک سوم ازنصف دیه کامل مردمسلمان بابت شکستن استخوان بازوى راست (کوبیدگى)

که بدون عیب التیام یافته است بعنوان دیه درحق شاکى محکوم مینمایدوازجنبه عمومى جرم مستنداب 
ماده 717وماده37قانون مجازات اســالمى مصوب1392رعایت بند1ماده3قانون نحوه وصول برخى 
ازدرآمدهاى دولت وى رابه پرداخت مبلغ10/000/000ریال جزاى نقدى درحق صندوق دولت محکوم 
مى نماید راي صادر شده غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
توسط متهمین و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می 

باشد. م الف: 783 شعبه 103 دادگاه کیفري دوفالورجان/ 8/680 
ابالغ راى

شــماره دادنامه:9609973654101246 شــماره پرونده:9509983654901861 شــماره بایگانی 
شعبه:960469 شاکی :رضا شــاه نظرى فرزند قاسمعلى به فرزند حســین به نشانى استان اصفهان – 
شهرستان فالورجان  شهر زازران – ك شهیدمصطفى ایوبى متهم : آقاى رضا اسماعیلى جالل آبادى 

فرزند اکبر به نشانى مجهول المکان اتهام:ســرقت مستوجب تعزیردادگاه با عنایت به محتویات پرونده  
ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور راي مینمایدراي دادگاه در خصوص اتهام آقاى رضا 
اسماعیلى جالل آبادى فرزند اکبر دایربرسرقت از مغازه شاکى آقاى رضا شاه نظرى فرزند قاسم على در 
تاریخ 1395/8/23 در زازران روبروى بانک صادرات – باتوجه به محتویات پرونده شکایت شاکى گزارش 
مرجع انتظامى از محل سرقت بازبینى فیلم دوربین مغازه مجاور وچهره متهم وشماره خودرویى که با آن 
سرقت شده است (پراید14-764- ج 85)ودیگر قرائن وامارات موجود در پرونده با این وصف که متهم در 
هیچ یک از مراحل تحقیقات ودر دادگاه حاضر نشده وعلیرغم ابالغ با نشر آگهى در روزنامه نیز در جلسه 
رسیدگى حاضر نشده است بزه منتسب به وى را محرز تشخیص داده وبه استناد مواد 656و667 قانون 
مجازات اسالمى (بخش تعزیرات)مصوب 1375 وى را به تحمل دو سال حبس وپنجاه ضربه شالق ورد 
مال به شاکى محکوم مى کند (ردمال شامل 750/000/000 ریال پول – سیگار به ارزش ده میلیون ریال 
ودستگاه دوربین مدار بسته مغازه ویک دستگاه ترازوى دیجیتال راى صادره غیابى وظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ واخواهى دراین دادگاه وظرف مدت بیست روزاز تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه 
تجدید نظراستان اصفهان مى باشد. م الف: 725 سید رسول سادات- رییس شع به 103دادگاه کیفرى دو 

شهرستان فالورجان / 8/681
ابالغ راى

کالسه پرونده:691/96 شــماره دادنامه:902-96/08/23 تاریخ رسیدگى: 96/08/15 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سیاوش محمودصالحى فرزند جلى به نشانى 
نجف آباد خ دلگشا کوچه سعدى درب اول پ15، وکیل خواهان داودکاظمیان به نشانى: نجف آباد خیابان 
منتظرى شمالى خ نوبهارغربى ساختمان فراز 2 طبقه اول، خواندگان: 1.محسن بهارلویى 2.عباسقلى 
رحیمى3.رقیه رحیمى به نشانى همگى مجهول المکان خواســته: الزام خوانده به حضور دردفترخانه و 
تنظیم سندرسمى انتقال یکدستگاه خودروى سوارى ســمندLx-Ef7 مدل 90 سفیدروغنى بشماره 
انتظامى 54-797ن29 مقوم به على الحســاب 120/000/000ریال و محکومیت به پرداخت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل. 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 ســیاوش محمودصالحى فرزند جلى با وکالت 
آقاى داود کاظمیان بطرفیت آقایان 1.محسن بهارلویى 2.عباسقلى رحیمى 3.رقیه رحیمى بخواسته الزام 
 Lx-Ef7خوانده به حضور دردفترخانه و تنظیم سندرسمى انتقال یک دستگاه خودروى سوارى سمند
مدل 90 ســفیدروغنى بشــماره انتظامى 54-797ن29 مقوم به على الحساب 120/000/000ریال و 
محکومیت به پرداخت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل. باتوجه به اظهارات خواهان دردادخواست 
تقدیمى و باتوجه به قولنامه ارائه شده که به امضاء خواهان و خوانده ردیف اول رسیده باتوجه به جوابیه 
استعالم از راهور مالک خودرو مذکور خوانده ردیف سوم مى باشــد و دعوا متوجه خواندگان ردیف اول 
ودوم نمى باشد و با عنایت به اینکه خواندگان علیرغم نشــرآگهى درجلسه حاضرنگردیده و الیحه اى 
ارسال نکرده و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده اند لذا شورا نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم 
طبق بند4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قراررد دعوى صادر کرده ضمن اینکه هزینه هاى دادرسى 
به مبلغ صدوهفتاد و یک هزار و پانصــد تومان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعهده آنها مى باشــد و 
درخصوص خوانده ردیف سوم باتوجه به اســتعالم از راهور حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم رقیه 
رحیمى به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال سند خودروى سمند بشماره انتظامى 54-797ن29 
درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد.راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعى قابل 
واخواهى دراین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد مى باشد. م الف: 6698 قاضى شوراى حل اختالف یازدهم حوزه قضائى نجف آباد/ 8/682 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 704/96 دادنامه 907-96/08/23 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم خواهان: محسن بهارلویى نشــانى: نجف آباد خ شیخ بهایى کوى فجر پالك 3، 
وکیل خواهان: داود کاظمیان به نشانى: نجف آباد خیابان منتظرى شمالى خ نوبهارغربى ساختمان فراز 
2 طبقه اول خوانده: شرکت تعاونى زنبوردارى شهرآور بهاران زاگرس نشانى: مجهول المکان، موضوع: 
مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 671564-671566 جمعا به مبلغ 108/000/000 ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى محسن بهارلویى به طرفیت شرکت تعاونى زنبوردارى شهرآور بهاران زاگرس به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 108/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/505/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 94/05/12-94/08/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 6695  قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازده حقوقى/ 8/685 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 703/96 دادنامه 906-96/08/23 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم خواهان: محسن بهارلویى نشــانى: نجف آباد خ شیخ بهایى کوى فجر پالك 3، 
وکیل خواهان: داود کاظمیان به نشانى: نجف آباد خیابان منتظرى شمالى خ نوبهارغربى ساختمان فراز 
2 طبقه اول خوانده: مهران محبى اشنى نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک 
به شماره 278708 جمعا به مبلغ 70/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محسن 
بهارلویى به طرفیت مهران محبى اشــنى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 970/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/06/25 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م 

الف: 6693 قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازده حقوقى/ 8/686 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 702/96 دادنامه 879-96/08/20 مرجع 
رسیدگى شــعبه یازدهم خواهان: محسن بهارلویى نشانى: نجف آباد خ شــیخ بهایى کوى فجر پالك 
3، وکیل خواهان: داود کاظمیان به نشــانى: نجف آباد خیابان منتظرى شمالى خ نوبهارغربى ساختمان 
فراز 2 طبقه اول خوانده: زهرا یزدانى زازرانى نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه سه فقره 
چک به شــماره 192659-192660-192671 جمعا به مبلغ 90/000/000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى محسن بهارلویى به طرفیت زهرا یزدانى زازرانى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/315/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
94/03/10-94/03/30-94/05/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. م الف: 6696 قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه یازده حقوقى/ 8/687 
حصر وراثت

زهرااخگرى بشناسنامه شماره 2601باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 478/96تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمدجواداخگرى 
فرزندغالمعلى  به شناسنامه شــماره 14 در تاریخ1396/6/25درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- نسرین اخگرى  فرزند محمدجوادشماره شناسنامه638نسبت با متوفى (فرزند) 2- داریوش 
اخگرى فرزند محمدجواد شماره شناسنامه 73 نسبت با متوفى (فرزند) 3- کورش اخگرى فرزندمحمد 
جواد شماره شناسنامه357نسبت با متوفى (فرزند) 4-سیمین اخگرى فرزندمحمد جواد شماره شناسنامه 
475نسبت با متوفى (فرزند) 5- سوسن اخگرى فرزند محمدجواد شماره شناسنامه179 نسبت با متوفى 
(فرزند) 6- فاطمه اخگرى فرزند محمدجواد شماره شناسنامه56نسبت با متوفى (فرزند) 7- زهرااخگرى  
فرزند محمدجواد شماره شناســنامه2601 نســبت با متوفى (فرزند).اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1843 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/690 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759200998 شماره پرونده: 9509983759201392 شماره بایگانی شعبه: 
951419 خواهان: آقاى غالمرضاکریم زاده فرزندعبدالحسین با وکالت آقاى ابدال رستمى فرزند جعفر 
قلى به نشانى اصفهان-شاهین شــهر-خ عطاربین فرعى 3و4غربى مجتمع ترنج ط1واحد2 ، خوانده: 
1- خانم هاجر ابراهیمى  فرزندعلى  به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر خ رازى 
فرعى 8شرقى پ23 ،، خواســته : اعالم بطالن معامله .رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى ابدال 
رستمى به وکالت از آقاى غالمرضا کریم زاده فرزند عبدالحسین به طرفیت خانم هاجر ابراهیمى فرزند 
على به خواسته تقاضاى صدور حکم مبنى براعالم بى اعتبارى و بطالن معامله صورى فیمابین طرفین 
و اعالم بطالن سند مالکیت انتقال خودرو کامیون کشــنده البرزبه شماره 467ع41ایران43به انضمام 
مطلق خســارت وارده بدین توضیح ازسوى وکیل خواهان به شرح دادخواســت موکل اینجانب مورخ 
1394/10/21اقدام به خرید امتیاز حمل فراورده هاى نفتى از خوانده محترم به مبلغ 30/000/000تومان 
نموده است ومبلغ فوق را نیز پرداخت کرده ولیکن به لحاظ اســتفاده از امتیاز حمل فروارده هاى نفتى 
موصوف مى بایست کامیون درمالکیت رسمى صاحب مجوز باشد بنابراین اقدام به انجام معامله صورى 
شفاهى با حضور شاهدین تعرفه شده درذیل دادخواست ونهایتا انتقال سند رسمى خودرو کامیون کشنده 
البرز به نام خوانده محترم نمودند تا شرکت نفت مجوز دفترچه موصوف را براى این کامیون فعال نماید 
600698h ودرواقع هیچگونه قصد انشــایى در خصوص معامله کامیون کشنده البرز به شماره شاسى
و32DY4NADGبا خوانده محترم نداشته بود وخوانده هیچ گونه ثمن بابت معامله مذکور به موکل 
پرداخت ننموده است وموکل با مراجعه به خوانده ازانتقال مجدد کامیون مذکور به نام وى خوددارى مى 
نماید دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظربه اینکه 1-باتوجه به اســتناد وکیل خواهان 2-شهادت 
شهود وصدور قرار استماع شهادت شــهود،موداى گواهى گواهان تعرفه شــده خواهان حکایت ازاین 
موضوع دارد که به لحاظ اســتفاده از امتیاز مربوط به حمل فرآورده هاى نفتى کــه به نام خوانده بوده 
وطبق مقررات مربوطه کامیون مربوط به حمل فرآورده نفتى باید در مالکیت صاحب امتیاز باشد تابتواند 
ازاین امتیاز اســتفاده نماید لذا خودروى موضوع دعوى به خوانده منتقــل گردیدوقصد طرفین ازچنین 
اقداماتى،انتقال مالکیت خودرو نبوده است 2-متعاقب تنظیم سندقطعى منقول به شماره 43946مورخ 
1394/10/21تنظیمى در دفتر اسناد رسمى 80شــاهین شهر سند رسمى مبنى براعطاءوکالت از سوى 
خوانده به خواهان  مطابق وکالت نامه شــماره 44181مورخ95/1/25جهت تعویض پالك تنظیم مى 
گردد وتنظیم سنداقرار نامه غیرمالى به شماره 43947مورخ1394/10/21تنظیمى در دفتر اسنادرسمى 

80شاهین شهر مبنى برقبول مسئولیت از سوى خواهان در خصوص هرگونه مشکل وایراد قانونى وپلمپ 
بارهاى کامیون وورودهرگونه خسارت به بار وآلودگى بار واحیانا سرقت بار اجاره ایى برمالکیت خواهان 
نسبت به خودرو موضوع دعوى میباشد 3-رونوشت صورت حســاب ارایه شده از سوى وکیل خواهان 
ومبالغ واریزى از سوى خواهان به حساب خوانده حسب موداى گواهى گواهان به جهت انتقال امتیازحمل 
فرآورده هاى نفتى بوده است وازطرفى خوانده على رغم اســتحضار از جلسه رسیدگى دردادگاه حضور 
پیداننموده و دفاعى در قبال دعویى مطروحه به عمل نیاورده  است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعویى 
خواهان را ثابت ووارد تشخیص  و مستنداً به بند1ماده190،191، 1257قانون مدنى و 198، 515، 519 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به اعالن بطالن وبى اعتبارى معامله 
منعقده فیمابین طرفین معامله وحکم به ابطال سند قطعى شماره 43946مورخ1394/10/21تنظیمى 
در دفتر اسناد رسمى 80شاهین شهر موضوع خودرو کامیون کشنده البرز به شماره 467ع41ایران43واز 
باب تسبیب به پرداخت شش میلیون ودویســت وهفتادوپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 

1809 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/ 8/691 
مزایده

مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم در پرونده هاى مطروحه دراجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى 
شاهین شهر به شماره هاى 950073و950077و950075و950076و950074و950072  و به موجب 
اجرائیه هاى جداگانه محکوم علیه ســیاوش مرادى فرزندامیرعلى به تکمیل نواقض واجراى تعهدات 
ساختمان-انجام تشریفات ثبتى وانتقال آپارتمان ها وپرداخت خسارت تاخیر به ازاء هریکروز یکصدهزار 
درحق محکوم له 1-على ســلیمانى(390/115/000ریال)2-ایرج مریدى(478/618/000ریال)3-
طاهرفتاحى(383/815/000ریال)4-ســهراب نیکخواه(709/900/000ریــال بــه ازاء هریک روز 
سیصدهزارریال)5-شیرعلى رحمانى (392/623/000ریال)6-خانم سرور محقق(136/960/000ریال)
محکوم گردیده است که در قبال خواسته با توجه به جلب محکوم علیه شخص ثالث آقاى سیدمیثاق امامى 
فرزند سیدمحمد اقدام به قبول دین محکوم علیه نموده است ودر قبال دیون پالك ثبتى 31921فرعى 
از406اصلى بخش 16ثبت اصفهان اقدام نموده است که ملک موردنظر یک واحداپارتمان در مجموعه 
سه واحدى مى باشد آپارتمان طبق اسناد ارایه شده 148/28مترمربع وبه مبلغ سه میلیاردودویست میلیون 
ریال ارزیابى گردیده اســت و با توجه به حقوق رهنى بانک مسکن فروش با حفظ حقوق بانک وپس از 
تسویه حساب کامل سند انتقال خواهد یافت به جهت استنکاف محکوم علیه از اجراى مفاد اجرائیه ملک 
یاد شده با شرایط اعالمى از طریق اجرا به فروش مى رســد.على رغم ابالغ نظریه کارشناسى به ثالث 
(سیدمیثاق امامى فرزندسیدمحمد)به نظر کارشناســى اعتراض ننموده است .الزم به ذکر است مبالغ 
مذکور در زمان پرداخت مجددا محاسبه خواهدشد.  با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه 
ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.
زمان برگزارى مزایده: 96/9/12   ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر محل بازدیداز اموال توقیفى:باهماهنگى این اجرامزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى 
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله 
را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا 
در مزایده شرکت داده شوند. م الف:  1850حمیدرضا کرباســى _ دادورز اجراي احکام مدنى شعبه اول  

دادگسترى شاهین شهر  /8/692
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به اقاى  مصطفى ملکوتى خواه خواهان علیرضا عرفانیدادخواستى به 
خواسته تقاضاى مطالبه در شوراى حل اختالف شهرگز تقدیم نموده که به کالسه 353/96 ثبت و براى 
روز چهارشنبه مورخ 96/9/29 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شــهرگز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1882  دفتر شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر و میمه ( شهرگز)/8/693
اجراییه

شماره: 371/95 ش8 ح-96/4/25 به موجب راي شماره 24تاریخ 96/1/26حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه:فریدون اورنگى فرزندشمس به نشانى  
مجهول المکان، محکوم اســت به فک پالك خودرو پژو405به شــماره 385ل68ایران 43وپرداخت 
مبلغ1/775/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له هاشم شــیخیان فرزند حجت اهللا به 
نشانى محل اقامت: اقبال الهورى-نبش فرعى 7غربى مجتمع نگین واحد8 هزینه عملیات اجرایى به 
عهده محکوم علیه میباشــد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 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 دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.. م الف: 1855سالمیان قاضى شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف 

شاهین شهر/8/694 
حصر وراثت

سهیالخردمندان  بشناسنامه شماره329 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره پرونده456تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته اســت که محبوبه فرخى 
فرزندعباس به شناسنامه شماره 4 در تاریخ 1394/7/16 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- مصیب خردمندان فرزند یداهللا شماره شناسنامه 1075نسبت با متوفى (فرزند) 2- ایوب خردمندان 
فرزند یداهللا  شماره شناسنامه3156 نســبت با متوفى (فرزند) 3- سهیالخردمندان  فرزند یداهللا  شماره 
شناسنامه329 نسبت با متوفى (فرزند) 4- سام خردمندان فرزندیداهللا شماره شناسنامه 2276نسبت با 
متوفى (فرزند) 5- سهراب خردمندان فرزند یداهللا شماره شناسنامه248 نسبت با متوفى (فرزند) 6-مهرداد 
خردمندان فرزند یداهللا شماره شناسنامه111 نسبت با متوفى (فرزند) 7- شکوفه خردمندان فرزند یداهللا 
شماره شناسنامه 65نســبت با متوفى (فرزند) 8- مهدى خردمندان فرزند یداهللا شماره شناسنامه809 
نسبت با متوفى (فرزند).اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف:1836 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/695 
مزایده

در پرونده 950857 ح2 و به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهرمحکوم 
علیه شــرکت اخگر به پرداخــت 93/799/325ریال   بابت اصل خواســته در حــق محکوم له و مبلغ 
1/000/000  ریال بابت هزینه اجراء در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: اقالم فلزى عمدتا از جنس ورق آهن سیاه یا آهن روغنى از 
ضخامت0,4تا 3 میلمترصرفا قابل استفاده برروى دستگاههاى ساخت کارخانه اخگر همگى قطعات برش 
خورده وسایزشده،خمکارى وفرم داده شده،سوراخکارى شده وآماده استفاده،بخشى از قطعات آبکارى 
وگالوانیزه،رنگ آمیزى ویا جوشکارى شده اقالم توقیفى بصورت اجمالى وکلى عبارتنداز:54عددمخزن 
ذخیره آب ساخته شده جهت پکیج هاى طرح ایستاده،21عددکوره کامل هیترهاى طرح بخارى انرژى 
ومقادیر زیادى قطعات فلزى مثل ترولى مشعل،پنجره کوره هیتر،سقف هیتر؛لوله درز دارجنس آهن سیاه 
کاور بغلى چپ سوراخدار،پانل پایین بدون طورى شیشه خور،بدنه پانل،حفاظ حرارتى تانک،محافظ شیر 
کنترل ،بست زیرپانل برق،حفاظ زیر برنرچپ وراست،روکش جلو پکیج زمینى،بال مشعل خارجى،بست 
اگوستات،پایه ثابت شاســى گازوئیلى،بست منبع انبســاط وامثالهم...جمع بندى گزارش:بدلیل خاص 
بودن وعدم کاربرى اقالم توقیفى در بازار مصرف کلیه اقالم فاقدارزش وبصورت وزنى وبا نرخ ضایعات 
آهن ارزیابى میگردند.بدیهى اســت قیمت قطعى پس از توزین وارایه برگ باسکول معتبر قابل اصالح 
وتغییر میباشــد.بادر نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابى اعم از:شرایط مزایده فروش ،شرایط بازار 
کار،تعطیلى طویل المدت کارخانه قیمت روز ضایعات وآهن آالت ،احتساب هزینه هاى بارگیرى وحمل 
بعهده خریدارو....ارزش قیمت پایه مزایده فروش اقالم فوق از قرار هر کیلو 8500ریال وباوزن تقریبى 
وتخمینى 10تن جمعامبلغ 85/000/000ریال (هشتادوپنج میلیون ریال)برآوردواعالم میگردد.با توجه 
به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا 
قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/9/13   ساعت 9 تا 10 صبح محل 
برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شــهر محل بازدیداز اموال توقیفى:بااجراى 
احکام هماهنگ گردد.مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند 
تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هــاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 
م الف: 1840 محسن منتظرى_ مدیر اجراي احکام شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 8/696 

ابالغ اجرائیه
اگهى ابــالغ اجرائیــه شــماره پرونــده 139604025757000032/2بایگانى:9600278 شــماره 
ابالغیه:139605102141000538بدین وســیله به وراث مرحوم محمد حبیبى پور:مرادحبیبى پورنام 
پدرسردار تاریخ تولد 1340/01/02شماره ملى4171005957شماره شناسنامه 538و سمیه کوه کش 
نام پدر سلطانمرادتاریخ تولد1380/03/11شماره ملى :1991302762شماره شناسنامه 1991302762و 
زرین آژ نام پدر :میرزا تاریخ تولد 1338/01/03شماره ملى 4171980232شماره شناسنامه :75 درآدرس 
مخاطبین (مدیونین)شاهین شهر گلدیس خیابان سلمان فرعى 22شرقى پالك 4که برابراعالم مامور 
ابالغ مربوطه ،ابالغ واقعى در آدرس شــما میســر نگردیده اســت ابالغ میگرددکه برابر سند ازدواج 
4815مورخ 1393/07/18تنظیمى در دفتر ازدواج 8  ازنا بستانکار خانم سمیه کوه کش مبادرت به صدور 
اجراییه به کالســه فوق نموده که برابر آن موضوع الزم االجرا به میزان 114سکه طال تمام بهار آزادى 
بابت مهریه مندرج در سند ازدواج تقاضاى صدور اجراییه نموده است (که متعاقبا به درخواست بستانکار به 
شاخص روز ارزیابى وتقویم خواهدشد)لذا طبق ماده 18 ایین نامه اجرا مفاد اسناد رسمى مراتب رسمى فقط 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان  جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهى 
در روزنامه دیگرى منتشرنخواهدشد. الف:1858مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/8/697 

اجراییه
شــماره: 881/95 ش8 ح-96/6/19 به موجب راي شــماره 109تاریخ 96/3/20 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه:پرویز یگانى فرزنداسماعیل به 
نشانى  مجهول المکان، محکوم است فک پالك خودرو سپند پى کى آبى مدل1383به شماره 226ب91-

ایران13وپرداخت مبلغ هشتصدوچهل وسه هزارریال  هزینه دادرسى در حق محکوم له حسینعلى اکبرى 
بردنجانى فرزندامراهللا به نشانى مخابرات-10غربى 2شــمالى پ38واحد1؛ هزینه عملیات اجرایى به 
عهده محکوم علیه میباشد. ماده 34 قانون شــوراهاى حل اختالف: چنانجه محکوم علیه،محکوم به را 
پرداخت نکندواموالى ازوى به دست نیاید با تقاضاى ذینفع ودستورقاضى مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء،محکومیت هاى مالى به اجراى احکام دادگسترى اعالم مى شود. م الف: 1857سالمیان قاضى 

شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شاهین شهر/8/698 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759301845 شماره پرونده:9609983759300774 شماره بایگانی شعبه: 
960964 خواهان: خانم منیژه عربى قلعه ناظرى فرزندحاجى آقا به نشانى اصفهان-شهرستان شاهین 
شهرومیمه-شهرشاهین شهر-حاجى آباد خ فتح المبین فرعى شهیدعلیرضاعابدى پ ، خوانده: آقاى 
محمدرضااحدیان فرزندمحمدآقابه نشانى مجهول المکان، خواســته : طالق به درخواست زوجه، رأى 
دادگاه: درخصوص دادخواســت خانم منیژه عربى قلعه ناظرى به طرفیت آقاى محمدرضا احدیان به 
خواسته الزام زوج به طالق زوجه به لحاظ عسروحرج زوجه با مالحظه  اوراق و محتویات پرونده از جمله 
روگرفت سند نکاحیه مستند پرونده که حکایت از رابطه زوجیت طرفین داشته و مالحظه اظهارت شاهد 
تعرفه شده به نام آقاى محمدآقااحدیان که اظهارات ایشان حکایت ازترك زندگى مشترك توسط زوج 
داشته ومالحظه نتیجه واصله از اداره تشــخیص هویت که حکایت از سوابق متعدد کیفرى زوج داشته 
،مالحظه نظریه واصله از ســوى داوران تعیینى زوجین که حکایت از عدم امکان ادامه زندگى مشترك 
زوجین مى نماید وبا عنایت به جمیع اوراق ،محتویات پرونده ونظر به اینکه زوجه حاضر به بذل کلیه حق 

وحقوق قانونى وشرعى خود در قبال طالق وحضانت فرزند مشترك گردیده است ونظر به اینکه خوانده 
على رغم اخطار قانونى در جلسه حضور نیافته ونسبت به ادعاى خواهان  ایرادى مطرح ننموده است فلذا 
دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده عسر وحرج را در ادامه  زندگى مشترك با زوج على رغم وجود 
یک فرزند مشترك محرز دانسته و مستندا به ماده 1130قانون مدنى وتبصره ماده 1133قانون اخیر الذکر 
حکم بر الزام زوج به طالق زوجه صادر واعالم مى نماید در خصوص حقوق مالى زوجه حسب اظهارات 
ایشان در صورتجلســه 96/6/29کلیه حقوق مالى خود را در قبال طالق به زوج بذل نموده وحضانت 
فرزند مشترك به نام ساالر متولد 1392با توجه به ســن طفل مصلحت وى واینکه زوج داراى سوابق 
متعدد کیفرى بوده با زوجه و نفقه وى نیز برعهده زوج وحق مالقات زوج در خصوص فرزند مشــترك 
وفق قانون محفوظ مى باشد رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت مذکور ظرف بیست روز  قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 1856 عقیلى رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر/  8/699 

ابالغ راي
شماره پرونده:411/96ش 4 ح شماره دادنامه: 515-94/5/6 مرجع رســیدگى: شعبه چهارم شوراى 
حل اختالف شاهین شــهر، خواهــان: رضابراتى کیا فرزند قاســم –خ عطاربلوارشهیدشــریفى-بن 
بســت 10شــمالى پ51واحد3، خوانده:مهین نعمــت الهى -مجهــول المکان ، خواســته: مطالبه 
20/160/000ریال بابت کســر اقســاط وام خوانده بانک ملى به لحاظ ضمانت و خسارات تاخیرتادیه 
و هزینه دادرسى.گردشــکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته 
که پــس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فــوق واجراى تشــریفات قانونــى در وقت مقرر 
حوزه بــه تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل اســت و با توجه بــه محتویات پرونده پس از شــور و 
تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شــورا: 
در خصوص دعوى خواهــان آقاى رضا براتى کیافرزند قاســم به طرفیت خوانــده خانم مهین نعمت 
الهى  به خواسته مطالبه 20/160/000ریال بابت کسر اقســاط وام اخذ شده توسط خوانده بانک ملى 
به لحاظ ضمانت خواهان از وى به انضمام و خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نظر به دادخواست 
خواهان ومستندات تقدیمى واســتعالم ازبانک ملى به شــماره 960130مورخه 96/6/29که ادعاى 
خواهان را تایید نموده اســت وخوانده نیز علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشــر آگهى در جلسه مورخه 
96/7/29شورا حاضر نشــده اســت ونســبت به دعوى مطروحه ایرادى نکرده ودلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است که همگى حکایت ازاشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان مى نمایدلذا نهایتا 
شورادعوى خواهان ثابت تشخیص  و مستنداً به مواد 198-519- 522و515 قانون آیین دادرسى مدنی 
و مواد684و709قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/160/000ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 397000ریال هزینه دادرســی والصاق تمبر به انضمام  هزینه درج آگهى در روزنامه  و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 96/5/26لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادرواعالم میــدارد راي صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1838مهدى پور قاضى شعبه چهارم حقوقى  شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر/8/700 
مزایده

 در پرونده کالســه 940621 اجرایى و به موجب دادنامه 9409973730101689 صادره از شعبه اول 
حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى خدامراد صالحى فرزند مراد محکوم است به پرداخت مبلغ 
491367349 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 20950000 
ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب هیأت کارشناسى سه نفره به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: کامیون کشنده اسکانیا 112H رنگ نارنجى بشماره انتظامى 25ع746ایران 23 با ظرفت 
38تن شیشه جلو شکسته- اتاق جلو درچند ناحیه آثار تصادف و بتونه و رنگ آمیزى دارد- شاسى از کنار 
باك شکسته الستیک 10٪ سالم موتور و گیربکس سالم فاقد بیمه نامه شخص ثالث مى باشد لذا باتوجه 
به جمیع شرایط میزان پانصد و پنجاه میلیون ریال معادل پنجاه و پنج میلیون تومان برآورد گردیده است. 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/09/07 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 6702/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/8/701 
مزایده

در پرونده کالســه 950165 اجرایى و به موجب دادنامه 0568-950 صادره از شعبه پنج حقوقى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى رضا فرزین محکوم است به پرداخت مبلغ 332/100/000 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 15/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب مجیدکیان ارثى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه سوارى 
پژو روآ بشماره انتظامى 797 ن 14 مدل 1388 باشــماره موتور 04549 داراى زدگیهاى متعدد بارزش 
95/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/08/30 ساعت 10 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 6692/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/ 8/702 
ابالغ راى

کالسه پرونده:692/96 شماره دادنامه:852-96/08/20 مرجع رسیدگى کننده: شعبه یازدهم شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: امیدزمانى به نشــانى نجف آباد خ امام کوچه ســجاد پالك 20، وکیل 
خواهان داودکاظمیان به نشانى: نجف آباد خیابان منتظرى شمالى خ نوبهارغربى ساختمان فراز 2 طبقه 
اول، خواندگان: 1.محسن بهارلویى 2.شــمس انصارى3.ابراهیم شاه بندرى4.داودنیکبخت به نشانى 
همگى مجهول المکان خواسته: رســیدگى و صدورحکم مبنى بر الزام خوانده به حضور دردفترخانه و 
تنظیم سندرسمى انتقال یکدستگاه خودروى سوارى سیتروئن (زانتیا SX) نوك مدادى مدل 85 بشماره 
انتظامى 13-979ق22 مقوم به على الحساب 145/000/000 و محکومیت به پرداخت. 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 خواهان آقاى امیدزمانى فرزند ســعید با وکالت آقاى داود کاظمیان فرزند احمد بطرفیت آقایان 
1.محسن بهارلویى فرزند محراب2.شمس انصارى فرزند غالمرضا3.ابراهیم شاه بندرى فرزند فرامرز 
4.داودنیکبخت فرزند ولى اله بخواسته الزام خوانده به حضور دردفترخانه و تنظیم سندرسمى انتقال یک 
دستگاه خودروى سوارى سیتروئن (زانتیاSX) نوك مدادى مدل 85 بشماره انتظامى 13-979ق22 
مقوم به على الحساب 145/000/000ریال و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل. 
باتوجه به اظهارات خواهان دردادخواست تقدیمى و همچنین جلسه رسیدگى که وکیل خواهان الیحه 
بشماره 610-96/08/14 به شــورا تقدیم نموده و باتوجه به قولنامه ارائه شده که به امضاء خواهان و 
خوانده ردیف اول محسن بهارلویى رسیده و طى بند 1 قولنامه مذکور خوانده ردیف اول متعهد گردیده 
که نسبت به انتقال رســمى ســنداتومبیل مذکور بنام خریدار اقدام نماید و ازتوجه به اینکه طى جوابیه 
استعالم از راهور خودرو مذکور بنام داود نیکبخت خوانده ردیف چهارم مى باشد و دعوا متوجه خواندگان 
دیگر نمى باشد و با عنایت به اینکه خواندگان علیرغم نشــرآگهى درجلسه حاضرنگردیده و الیحه اى 
ارسال نکرده و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده اند لذا شورا نسبت به خواندگان ردیفهاى اول و 
دوم و سوم طبق بند4 ماده 84 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى قراررد 
دعوى صادر کرده ضمن اینکه هزینه هاى دادرســى به مبلغ 196/750 تومــان و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه بعهده آنها مى باشــد و درخصوص خوانده ردیف چهارم باتوجه به اســتعالم از راهور حکم 
به محکومیت خوانده ردیف چهارم آقــاى داود نیکبخت به حضور در دفترخانه اسنادرســمى و انتقال 
سندخودروى سوارى ســیتروئن (زانتیاSX) مدل 1385 رنگ نوك مدادى شماره موتور 612505 و 
شماره انتظامى 13-979ق22 درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد.راى صادره غیابى و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى دراین شــعبه و ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظرخواهى 
درمحاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشــد. 6697/م الف- قاضى شوراى حل اختالف 

یازدهم حوزه قضائى نجف آباد/ 8/703 
فقدان سند مالکیت

شماره: 961218641513164 آقاى سعید کریمى فرزند غالمعلى باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین شماره 353 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 257 دفتر 
573 امالك ذیل ثبت 132763 بنام خانم مهین دخت نقى پورنجف آبادى فرزند حســین ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و سپس به موجب سندانتقال شــماره 165525-87/08/05 دفتر 23 به سعید کریمى 
انتقال قطعى گردیده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. ، 6689/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/8/704
حصروراثت

 خدیجه خناسى علویجه داراى شناسنامه شماره ... به شرح دادخواست به کالسه 251/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاهزاده خانم میرزائى علویجه 
بشناســنامه 3196 در تاریخ 79/01/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1-قنبرخناســى فرزند رحمان متولد 1322 ش ش 12 نسبت با متوفى 
فرزند، 2-فاطمه خناســى فرزند رحمان متولد 1314 ش ش 4171 نســبت با متوفى فرزند متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک

 نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 6704/م الف رئیس شعبه دو شوراى حل 

اختالف مهردشت/ 8/705 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 705/96 دادنامه 908-96/08/23 مرجع 
رسیدگى شــعبه یازدهم خواهان: محســن بهارلویى نشــانى: نجف آباد خ شــیخ بهایى کوى فجر 
پالك 3، وکیل خواهان: داود کاظمیان به نشــانى: نجف آباد خیابان منتظرى شــمالى خ نوبهارغربى 
ســاختمان فراز 2 طبقه اول خوانده: مــژگان محمدى نشــانى: مجهول المکان، موضــوع: مطالبه 
وجه ســه فقره چک به شــماره 099631-099637-099638 جمعا به مبلــغ 30/000/000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه بــه محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى محســن بهارلویى به طرفیت مژگان 
محمدى به خواســته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخــت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 560/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 94/10/25-94/09/27-

94/10/28 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهــى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 6694/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

یازده حقوقى/ 8/706 
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دفاتر حمایت از
 کارگران ایرانى در4 کشور

4 کاریابى بین المللى از اداره کل دفتر هدایت نیروى 
کار و کاریابى هاى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
موفق به دریافت مجوز راه انــدازى دفاتر هدایت و 
حمایت از نیروى کار ایرانى در کشــورهاى استرالیا، 

عمان، ترکیه و کانادا شدند.

پرداخت تسهیالت 
به زلزله زدگان از امروز 

رئیس شــوراى هماهنگى بانک هاى دولتى از آغاز 
تشــکیل پرونده به منظور پرداخت تسهیالت پنج تا 
ده میلیون تومانى به زلزلــه زدگان از امروز(27 آبان 

ماه) خبر داد.
محمدرضا حســین زاده با بیان اینکــه از این هفته، 
همکاران شبکه بانکى به طور کامل در شعب مختلف 
بانک ها در مناطــق زلزله زده حاضــر خواهند بود، 
اعالم کــرد: افراد مى توانند از امروز براى تشــکیل 
پرونده دریافت تســهیالت به بانــک هاى مختلف 

مراجعه کنند.
مدیرعامــل بانک ملى ایــران با ابــراز همدردى با 
زلزله زدگان تأکید کرد که این هموطنان هیچگونه 
نگرانى از بابت تعمیرات خانه هاى خود که بر اثر زلزله 
اخیر آسیب دیده اند، نداشــته باشند. رئیس شوراى 
هماهنگى بانک هاى دولتى خاطرنشــان کرد این 
افراد مى توانند با کمترین مدارك الزم، براى دریافت 

تسهیالت به بانک ها مراجعه کنند.

افزایش 15 درصدى
 قیمت نان هاى سنتى

رئیس اتاق اصناف ایران از موافقت ستاد تنظیم بازار با 
افزایش 15 درصدى قیمت نان سنتى خبر داد.

على فاضلى اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار با افزایش 
15 درصدى قیمــت نان به شــرط افزایش کیفیت 
موافقت کرد هرچند نانوایان خواستار افزایش قیمت 

30 درصدى بودند.

آغاز ثبت نام در 
آزمون استخدامى وزارت نفت 
ثبت نام در آزمون استخدامى شرکت هاى تابعه وزارت 

نفت آغاز شد.
بیژن زنگنــه، وزیر نفــت درباره آخریــن وضعیت 
برگزارى آزمون استخدامى وزارت نفت گفت: صنعت 
نفت به رغم واگذارى همه پتروشــیمى ها و بیشتر 
پاالیشگاه ها، در سال 1392با تراکم نیروى انسانى 
و افزایش چشــمگیر تعداد نیروهاى آن نســبت به 
سال1384 روبرو بود و از همین جهت در چهار سال 
گذشــته از جذب نیروى جدید خوددارى شــد؛ این 
درحالى است که متأسفانه بیشــتر نیروهاى اضافه 
شــده به صنعت نفت در گروه هاى شغلى مربوط به 

فعالیت هاى پشتیبانى عمومى هستند.
 پیرو آگهى استخدام منتشــر شده براى استخدام در 
شرکت هاى تابعه وزارت نفت، متقاضیان مى توانند 
azmoon.nioc. با مراجعه به پایگاه اینترنتــى

ir نســبت به ثبت نام در آزمون اســتخدامى اقدام 
کنند.

 

عالقه مندى روس ها براى 
فروش هواپیما به ایران

شرکت هاى روســى همچنان امیدوارند هواپیماها و 
تجهیزات نظامى خود را به ایران صادر کنند.

ســازمان فدرال همکارى هاى فنى و نظامى روسیه 
اعالم کرد: در صورت برطرف شدن محدودیت هاى 
بین المللى علیه تهــران، مذاکرات خود را با ایران در 
خصوص خریــد هواپیما و دیگــر تجهیزات نظامى 

برقرار مى کنیم.
مقامات روســى تأکید کــرده اند که پــس از رفع 
تحریم هــاى نظامى، شــریک ایرانى مــا به طور 
بالقوه مى تواند هواپیما و دیگــر تجهیزات نظامى، 
موشک هاى ضد تانک و همچنین دیگر تجهیزات 
نظامــى نیــروى دریایــى روســیه را خریــدارى 

کند.

ویترین

یک مقام مســئول در وزارت تعاون، از راه  اندازى دفاتر 
کاریابى بین المللى در چهار کشور استرالیا، عمان، ترکیه 

و کانادا خبر داد.
محمــد اکبرنیا، مدیــرکل دفتر هدایت نیــروى کار و 
کاریابى هاى وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: 
اعزام نیروى انســانى به بازارهاى کار خارج از کشــور، 
یکى از برنامه هاى دولت و بــه ویژه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى است، در همین راستا تعدادى از مؤسسات 
کاریابى هاى بین المللى ایرانى در خارج از کشور دفاترى 
را در اختیار دارند و همین مسئله باعث شد تا وزارت کار در 
تعامل با وزارت امور خارجه، براى گسترش مجوز فعالیت 
این کاریابى ها، در کشــورهاى خارجى برنامه  مشترکى 

را آغاز کند.
مدیرکل دفتر هدایت نیروى کار و کاریابى هاى وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى همچنیــن از برنامه صدور 
گواهینامه شــغلى براى نیروى کار ایرانى شــاغل در 
کشــورهاى خارجى خبــر داد و گفت: قصــد داریم تا 
این پــروژه را با همــکارى دفاتر برون مــرزى اعزام و 
هدایت نیروى کار ایرانــى اجرا کنیــم و از این طریق 
براى ایرانیــان شــاغل در خــارج از کشــور، امکان 
برخــوردارى از خدمــات بیمــه تأمیــن اجتماعــى 
و معافیت هــاى مربــوط بــه عــوارض خــروج از 
کشــور و عــوارض گمرکــى ابــزار کار را فراهــم 

کنیم.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى گفت: هر 
کیلوگرم مرغ به دلیل افزایش 20 تا 25 درصدى قیمت 
کنجاله، سویا و ذرت، باید هشــت هزار و 500 تا9هزار 
تومان به دست مصرف کننده برســد که اینطور نیست 

و شرکت پشتیبانى امور دام نتوانسته بازار را تنظیم کند.
محمد یوســفى در مورد آخرین وضعیت قیمت مرغ در 
بازار، خاطر نشــان کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه به 
صورت عمده فروشى شش هزار و 400 تومان به فروش 

مى رسد .
وى از احتمال افزایش قیمت مرغ طــى چند روز آینده 
خبر داد و گفت: از سه ماه پیش که دولت  قیمت مرغ را 
براى تنظیم بازار به صــورت ثابت حداقل کیلویى هفت 

هزار و صــد و حداکثر هفت هــزار و 800 تومان اعالم 
کرده، مرغداران با فشــار و زیاندهى مواجه هستند، چرا 
که از طرف دیگر در این مدت قیمت کنجاله سویا و ذرت 
افزایش 25 درصدى داشته است که تأثیر آن مستقیم بر 

روى قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ باید لحاظ شود.
رئیس انجمــن پرورش دهندگان مرغ گوشــتى با بیان 
اینکه اگر مرغداران زورشان به قیمت هاى ثابت دولت 
نرســد، قطعًا با کاهش جوجه ریزى و تولید مرغ ظرف 
یکى دو ماه آینده مواجه خواهیم بود، اظهار داشت: قیمت 
واقعى تمام شــده مرغ براى مصرف کننده باید هشت 
هزار و 500 تا9هزار تومان در هر کیلو باشد، اما در عمل 

اینگونه نیست.

مرغ باید کیلویى
 8500 تا9000تومان باشد

صدور گواهى شغلى براى 
ایرانیان

رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان باترى، اجرت 
تعویض باترى خــودرو و چک کــردن آن را 15 هزار 
تومان عنوان کرد و اظهارداشــت: 18 میلیون خودرو در 
کشور وجود دارد که معموًال براى این خودروها، ساالنه 
12 میلیون باترى نیاز اســت که درحدود ده میلیون آن 
تولید داخل هستند که اگر سرب تأمین شود، میزان تولید 

افزایش مى یابد.
گویک نرسســیان ادامه داد: بحث باترى و برق خودرو 
امرى کامًال تخصصى اســت، اما گاه شــاهدیم که در 
واحدهایــى مانند مکانیکى هــا یا گاه حتــى تعویض 
روغنى ها، باترى خــودرو به فروش رســیده و نصب و 

تعویض مى شود. 
وى با بیان اینکه برجام موجب شده است بسیارى از تولید 
کننده هاى بزرگ باترى براى ســرمایه  گذارى در بازار 
ایران اعالم آمادگى و براى ساخت کارخانه هاى جدید با 
ظرفیت باال پیشنهاد کنند، گفت: با وجود این، مشکلى 
که در صنعت ســاخت باترى وجود دارد این اســت که 
60درصد یک باترى را سرب تشکیل مى دهد و متأسفانه 
تولیدات ما در زمینه  سرب صادر مى شود و همکاران ما 
به دلیل کمبود ســرب، نمى توانند تولید بیشترى داشته

 باشند.
وى افزود: بــا وجوداین، اکنون مــا در تولید باترى ها با 
مشکلى مواجه هستیم که موجب مى شود نتوانیم ظرفیت 

تولید را باال ببریم.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان باترى ادامه 
داد: البته با بازیافت باترى هاى قدیمى بخشــى از این 
نیاز جبران مى شــود، اما بازیافت باترى هاى ضایعاتى 
آالیندگى بســیار به همــراه دارد.وى در قیاس کیفیت 
باترى هاى ایرانى و خارجى، توضیح داد: شاید سه سال 
پیش مردم تمایل چندانى به خرید باترى ایرانى نداشتند 
و تنها این باترى ها را به دلیل ارزانى آنها مى خریدند، اما 
اکنون کیفیت ما شانه به شانه کشورهایى مانند کره است، 
چرا که بعد از برجام، دستگاه هاى تست و تکنولوژى هاى 

جدید وارد کشور شد.
رئیــس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان باترى در 
بخش دیگــرى از صحبت هاى خود بــه گارانتى هاى 
باترى هــا اشــاره کرد و گفــت: اکنــون حداقل مدت 
گارانتى یک باتــرى 14 تا 16 ماه اســت و باترى هاى 
خارجى نیز ملزم شــده اند گارانتى حداقل یکساله ارائه 

کنند.
قانون پیش فروش ســاختمان پس از تجدیدنظر در سال 
1389 دچار نواقصى شده که عمًال راه اجراى آن مسدود 
است، به همین دلیل بانک مسکن طى روزهاى اخیر اعالم 

کرده تضمین معامالت را بر عهده مى گیرد.
طى دهه هاى گذشــته کالهبردارى هایى که در نتیجه 
پیش فروش مسکن صورت گرفت، دولت و مجلس را در 
سال 1389 بر آن داشت تا اصالحاتى در این قانون ایجاد 
کنند. طبق مصوبه سال 1389 مجلس شوراى اسالمى، 
دفاتر مشاور امالك از پیش فروش ساختمان منع شدند و 
پیش فروش صرفًا باید در دفاتر اسناد رسمى انجام شود. 
اما سازندگان و واســطه هاى ملکى مى گویند اصالحات 
انجام شــده در این قانون، کارشناسى نبوده و انبوه سازان 
که قبال براى ساخت و ســاز از نقدینگى پیش خریداران 
مسکن اســتفاده مى کردند، هم اکنون یکى از مهمترین 
منابع مالى خود را از دست داده اند و ساخت و ساز به شدت 

کاهش یافته است.
مهمترین پاشنه آشیل این قانون، تضامین معامالت است. 
بر این اساس، دولت، مجلس و بخش خصوصى جلسات 
کارشناسى بسیارى براى اصالح این قانون برگزار کردند 

و الیحه اصالح قانون پیش فروش هم اکنون در حال طى 
کردن مراحل نهایى تدوین، بررسى و رفع نقص در وزارت 
راه و شهرسازى اســت.. نهایتًا بانک مسکن در روزهاى 
اخیر وارد عمل شده و گفته است که تضمین معامالت را 

بر عهده مى گیرد. 
مطابق با ضوابط اعالم شده از سوى بانک مسکن، حساب 
امانى به نام «پیش  فروشــنده » با واریز حداکثر صد هزار 
تومان افتتاح خواهد شد. هر پیش  فروشنده، براى هر پروژه 
مجاز به افتتاح فقط یک حساب امانى است و هر حساب 
امانى صرفًا به منظور پیش  فروش واحدهاى یک پروژه 
افتتاح مى شود. در صورتى که بیش از یک پیش  فروشنده، 
بصورت مشــترك اقدام به پیش  فروش واحدهاى یک 
پروژه کرده باشند، حساب امانى به صورت مشترك به نام 
فروشندگان افتتاح مى شــود. پس از افتتاح حساب، واریز 
به آن توسط هر شــخص حقیقى یا حقوقى اعم از پیش  
فروشنده، وکیل قانونى وى و پیش  خریداران ممنوع بوده 

و فقط بانک مجاز به واریز به آن خواهد بود.
این در حالى است که از ســوى دیگر، به ازاى هر یک از 
قراردادهاى پیش  فروش، باید یک فقره حساب نزد بانک 

به نام پیش  خریدار و توسط وى به منظور ایفاى تعهدات 
خود در قرارداد پیش  فروش افتتاح شود. پیش  خریداران 
مى توانند تمامى پرداخت هــاى نقدى خود بابت تعهدات 
قرارداد پیش  فروش را به حســاب خریدار متعلق به خود 
واریز کنند. هر پیش  خریدار، براى هر پروژه مجاز به داشتن 
فقط یک حساب خریدار است و هر حساب خریدار صرفاً به 
منظور پرداخت وجوه قرارداد پیش  فروش مربوط به یک 

پروژه افتتاح مى شود. 
همچنین واریز سایر مبالغ غیر از تعهدات مربوط به پیش 
خرید به این حساب ممنوع است .همچنین در صورتى که 
بیش از یک پیش  خریدار، به صورت مشترك اقدام به پیش  
خرید یک یا چند واحد از واحدهاى یک پروژه کرده باشند، 
حساب خریدار به طور مشترك به نام پیش  خریداران افتتاح 
مى شود.همزمان با افتتاح حساب امانى، پیش  فروشنده و 
بانک نســبت به انعقاد قرارداد افتتاح حساب امانى اقدام 
مى کنند؛حدود وظایف و اختیارات پیش  فروشنده و بانک 
و نحوه تعامل آنها با یکدیگر مطابق با مفاد قرارداد تنظیم 
شــده خواهد بود. همچنین حداکثر مدت اعتبار قرارداد 
افتتاح حساب امانى تا زمان صدور گواهى پایان کار پروژه 
یا تحویــل آخرین واحد ، (هرکدام که دیرتر واقع شــود) 

خواهد بود.
بر این اســاس تمام پرداخت ها به پیش  فروشنده، توسط 
بانک و از طریق انتقال وجه از حســاب خریدار به حساب 
امانى صــورت خواهد گرفت. این در حالى اســت که در 
طول مدت اعتبار قــرارداد افتتاح حســاب امانى، بانک 
مى تواند در صورت درخواست فروشنده، گزارشى از صورت 
گردش حساب امانى و صورت واریزهاى نقدى همه پیش  
خریداران را به پیش  فروشــنده ارائه کند. همچنین بانک 
مى تواند پس از واریز و برداشت هر مبلغ در حساب پیش 
خریداران در صورت درخواست گزارشى از صورت حساب 

هر پیش خریدار را در اختیار وى قرار دهد.
حساب امانى با اتمام پروژه، انجام تمام پرداخت ها متناسب 
با پیشــرفت فیزیکى و تحویل واحد به خریداران (احقاق 
100 درصد حقوق پیش خریدار و پیش فروشــنده) بسته 
خواهد شد.  به نوعى حساب امانى یک ابزار مالى تضمین 
کننده براى معامالت پیش فروش و پیش خرید است که با 
ایجاد آن حقوق هر دو سمت این دسته از معامالت از سوى 

یک نهاد مالى معتبر-بانک مسکن- تضمین مى شود.

یک فعال کارگرى با اشــاره بــه جزئیات آخرین 
نشست هاى کارگروه تعیین دستمزد سال 97 بیش 
از 13 میلیون کارگر ایرانى، گفت: واقعیت هاى فعلى 
زندگى کارگران نشــان مى دهد که با حداقل هاى 

تأمین معیشت فاصله بسیارى وجود دارد.
فرامــرز توفیقى، مســئول کارگروه مــزد کانون 
شوراهاى اسالمى کار کشوربا بیان اینکه تاکنون 
دو جلسه پیرامون تعیین دستمزد سال 97 کارگران 
برگزار شده است، اظهار داشت: با توجه به تعیین سه 
کمیته ذیل شورایعالى کار، هدف کمیته دستمزد، 
رسیدن به سبد معیشــت، تعیین عوامل مؤثر در 
تعیین سبد معیشت، درصدهاى مؤثر بر سبد با توجه 
به خانوار ایرانى، تأثیر مؤلفه هایى همچون تورم بر 
هزینه هاى تأمین سبد و تکلیف معین شده از سوى 
شورایعالى کار براى این کمیته مورد بررسى قرار 

گرفته است.
وى با بیان اینکه، بحث بر روى کلیات سبد معیشت 
با توجه به مباحث قبلى، محلى از اعراب ندارد، گفت: 
آنچه در این کمیته در حال پیگیرى است، رساندن 
سبد معیشت به ســطح واقعى و عینى خود، تعیین 
فاصله بین سبد و دســتمزد، پیشنهاد راهکارهایى 
براى جبران این فاصله، تعیین ســهم هر دو ضلع 
دیگر از شرکاى اجتماعى یعنى دولت و کارفرمایان 
جهت تامین این سبد و در نهایت تعیین راهکارهایى 
پیشنهادى به شورایعالى کار جهت بررسى و اتخاذ 
تصمیم است.توفیقى در عین حال گفت که عینیت 
بخشیدن به ماده 41 قانون کار(تعیین دستمزد بر 
اساس تورم و سبد معیشت کارگران) و استفاده از 
تمام ظرفیت هاى این قانون از اولویت هاى گروه 

کارگرى در نشست هاى تعیین مزد است.
وى افزود: در صورت عینیت بخشیدن به ماده 41، 
یقینًا این همه فاصله بین سبد معیشت و دستمزد 
ایجاد نمى شد؛ از ســوى دیگر سوء برداشت هاى 
متفاوت از این ماده و بندهایش موجب افزایش این 
فاصله در طول دوران تصویب قانون کار تاکنون 

شده است.

اجرت تعویض باترى خودروقفل پیش فروش ساختمان بعد از 7 سال مى شکند؟
15هزار تومان است

قیمت انواع ســکه در حالى در بازار آزاد صعودى شــده 
است که بخش قابل توجهى از این قیمت، حباب ناشى از 
فضاى روانى است که به دلیل افزایش نرخ ارز ایجاد شده

 است.
در هفته هاى اخیر وضعیت بازار سکه دستخوش تغییراتى 
شده و با شیب تندى در جهت افزایش قیمت حرکت کرده 
است؛ به طورى که طى هفته اخیر، سکه تمام طرح جدید 
بیش از 60 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد و به مرز 

یک میلیون و 400 تومان رسید. 
این در حالى است که محاسبه قیمت سکه نشان مى دهد 
که روى قیمت انوع سکه حباب سنگینى ایجاد شده است 
و در حال حاضر، ســکه با قیمت واقعــى در بازار عرضه 

نمى شود.
با توجه به وزن سکه ها و قیمت هر گرم طال، هر نوع سکه 

با تفاوت فاحش قیمت فروخته مى شود. 
چراکه وزن انواع ســکه هاى رایج در بــازار آزاد بدین 

شرح است:
وزن سکه تمام طرح جدید و قدیم= 8/133 گرم

وزن نیم سکه بهار آزادى =  4/066 گرم
وزن ربع سکه بهار آزادى = 2/033 گرم

بر این اساس، وزن و همچنین قیمت هر گرم طالى 18 
عیار است که قیمت سکه ها تعیین مى شود. 

در حال حاضر قیمت هر گرم طالى 18 عیار 126 هزار 
تومان است که بر اســاس این قیمت، سکه تمام طرح 
جدید یک میلیون و 124 هزار تومان، نیم ســکه 512 
هزار تومان و ربع ســکه 256 هزار تومان باید فروخته

 شوند.
در صورتى که ســکه تمام به قیمت یک میلیون و 391 
هزار تومان، نیم ســکه 697 هزار تومان و ربع ســکه 
394 هزار تومــان در اختیار متقاضیان قــرار مى گیرد 
که نشان از حباب قابل مالحظه در بازار این بخش دارد؛ 
به طورى که سکه تمام 267 هزار تومان، نیم سکه 185 
هزار تومان و ربع ســکه 138 هزار تومان حباب قیمت 

دارند.
■■■

 محمد کشتى آراى، رئیس اتحادیه طال و جواهر با تأیید 
این موضوع گفت: در حاضر بر روى نرخ انواع سکه حباب 

ایجاد شده است.
به گفتــه وى، در چند روز اخیــر با توجه بــه افزایش 

قیمت ارز، ناخوداگاه بازار با التهاب همراه شده که سبب 
افزایش قیمت سکه شده است.

کشتى آراى اظهارداشــت: تعدادى از واحدها با تفاوت 
قیمت بیشترى ســکه را مى فروشــند، چون این تصور 
برایشان به وجود آمده است که اگر بخواهند خرید کنند، 

دچار زیان مى شوند. 

رئیس اتحادیه طال و جواهر تصریــح کرد: طبیعتًا تأثیر 
مستقیم افزایش قیمت ارز روى طال و سکه باعث افزایش 

قیمت آن شده است.
 از سوى دیگر وضعیت تقاضا عادى است و شاهد افزایش 
تقاضا براى طال و سکه نیستیم و افزایش تقاضا براى ارز 

ایجاد شده است.

حباب 260 هزار تومانى قیمت سکه بهار آزادى

سکه همچنان سوار بر شیب گرانى
جزئیات آخرین 

نشست   هاى تعیین 
دستمزد سال 97
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اى بندگان خدا! شــما را به پرهیزکارى و تقواى الهى ســفارش 
مى کنم که بر شــما جامه ها پوشــانید و وســایل زندگى شــما را 
فراهم کرد. اگر راهى براى زندگى جاودانه وجود مى داشت، 
یا از مرگ گریزى بود، حتماً سلیمان بن داود (ع) چنین مى کرد 
او که خداوند، حکومت بر جن و انس را همراه با نبوت و مقام بلند 

موال على (ع)قرب و منزلت، در اختیارش قرار داد.

آگهى مزایده عمومى مرحله اول
شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند اول صورتجلســه 
مورخ 96/08/24 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى 
فروش یک قطعه زمین بــا کاربرى خدماتى و کارگاهــى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1396/09/14 جهت دریافت اسناد مزایده 
به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده 

پایان وقت ادارى روز پنج  شنبه مورخ 1396/09/16 مى باشد.
تلفن تماس: 03146655650

رضا غالمرضایى -  شهردار نصرآبادرضا غالمرضایى -  شهردار نصرآباد

نوبت 
اول

آگهى مزایده
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع در 
منطقه صنعتى و سطح شهر دولت آباد از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد مزایده به  دبیرخانه حراست شهردارى: روز سه شنبه 

مورخ 96/09/14
گشایش پاکت هاى مزایده: روز پنج شنبه مورخ 96/09/16

محل دریافت اســناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- شهردارى دولت آباد 
031 -45822010

حمیدرضا فدائى- شهردار دولت آبادحمیدرضا فدائى- شهردار دولت آباد

نوبت 
اول

آگهى مناقصه
شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه بودجه ســال 1396 به شــماره 95/922/ش مورخ 1395/11/30 و مصوبه شماره 96/739/ش مورخ 
1396/07/29 شوراى اسالمى شهر عملیات آسفالت معابر سطح شهر درچه را از طریقه مناقصه عمومى به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار 

نماید.
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه: پنج درصد مبلغ کل برآورد اعتبار (450/000/000 ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در وجه 

شهردارى درچه. 
اعتبار: 9/000/000/000 ریال

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهردارى: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1396/09/08

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1396/09/09 در ساختمان ادارى شهردارى درچه 
1- نحوه اجراى پروژه و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه و ضمائم آن درج گردیده است.

2- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.
3- کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى و شرکت ها داراى تایید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى (مجاز) و ارجاع کار

4- توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات عقد پیمان
5- مبنا محاسبه فهرست بها راه و باند و ابنیه 1396

6- داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه هاى مذکور
آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى

www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى
تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه رضا واعظ مقدم- شهردار درچه 

بدون شرح
 طرح: ایران کارتون 
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شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان
موضوع فراخوان: ارزیابــى کیفى توان تأمین تجهیــزات نگهدارنده کابل تونــل کابل زیرزمینى 

پاکدل- طالقانى
شرط ورود به فراخوان: تأمین کننده مى بایست سازنده داخلى تجهیزات موضوع فراخوان ارزیابى باشد.
نحوه دریافت استعالم ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى 
(توکن): مرکز راهبرى و پشتیبانى: 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 – 

تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36269948- 031)
مهلت دریافت استعالم ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 96/08/27 لغایت ساعت 16:00 

روز پنج شنبه مورخ 96/09/02 
مهلت و محل تحویل استعالم ارزیابى کیفى: نســخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم 
ارزیابى کیفى بایســتى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شــنبه مورخ 96/09/18 در سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه فیزیکى آن در موعد مذکور (ساعت 9:00 صبح روز شنبه 
مورخ 96/09/18)؛ به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شــرکت برق منطقه اى اصفهان 

تحویل گردد. 
شرایط فراخوان:

1- پس از بررسى اســناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد 
شرایط براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجراى پروژه هاى 
مشابه استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابى کیفى موجود مى باشد.
ضمنًا مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir  www.tavanir.o rg.ir   www.erec.co.ir
 www.setadiran.ir

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهانروابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهى تمدید فراخوان ارزیابى کیفى شماره 960/6008 
(شماره 200961188000033 در سامانه ستاد)

م الف: 107347

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى

12

جادوگرى ها ربطىجادوگرى ها ربطى
 به قلعه نویى نداشت به قلعه نویى نداشت

سیستم امنیتى بیومتریک 
همه گیر مى شود

11

15

10

آدامس بجوید 
برایتان خوب است

رهایى نوجوان 13ساله
14 از چنگال آدم  ربایانـ

13 قطرى ها مشترى جدید سامان قدوس

خویتابرایتان خوب خرای نبرا خخووبن خوبتانب

له
144ایانــ

10

بهنوش بختیارىبهنوش بختیارى
 در «پاسیو» پزشک  در «پاسیو» پزشک 
مى شودمى شود

بازیگرى موفق بازیگرى موفق 
است که روح واست که روح و
 روان جامعه را  روان جامعه را 
بشناسدبشناسد

155

آرش برهانى:آرش برهانى:
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ســینمایى  فیلم 
«نهنــگ عنبر سلکشــن رؤیا» 
ســاخته ســامان مقــدم کــه 

پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى 
ایران است از روز دوشــنبه 29 آبان ماه توسط مؤسسه 

تصویر گستر پاسارگاد در شــبکه نمایش خانگى توزیع 
مى شــود. در این فیلم کمدى رضا عطاران، مهناز افشار، 
ویشکا آسایش، حسام نواب صفوى، رضا ناجى، امیرحسین 

آرمان، ســیروس گرجستانى، على قربان 
زاده، شهال ریاحى، کتایون امیر ابراهیمى، 
محسن قاضى مرادى، احمدرضا اسعدى، اسدا... 
یکتا به ایفاى نقش مى پردازند. «نهنگ عنبر2» 
در حالى از این هفته به شبکه نمایش خانگى مى آید که 
نسخه قاچاق فیلم در شبکه غیرمجاز توزیع شده و همین 
باعث شد تا کارهاى توزیع قانونى فیلم در شبکه نمایش 

خانگى سرعت بگیرد .

عظیم ترین و پرهزینه ترین اثر انیمیشــن ایران و جهان 
اسالم عنوانى اســت که اخیراً در اخبار مربوط به پروژه 
پویانمایى محمد رسول ا...(ص) براى این انیمیشن ذکر 

شده است.
این انیمیشــن با هدف انعکاس زندگى حضرت رسول 
اکرم(ص) به سفارش و تهیه کنندگى کیارش کیانى فعال 
در حوزه انیمیشن تولید مى شود. این سریال با بهره گیرى 
از توانمندى هاى فنى و هنرى موجود در کشور و با رویکرد 

وحدت بین مسلمانان جهان تولید خواهد شد.
در این کار بازه هاى تاریخــى زندگانى پیامبر (ص) قبل 
از والدت پیامبر(ص) تا انتهاى امامت حضرت على (ع) 
به تصویر درمى آید و پیش بینى مى شود مدت تولید این 
ســریال به حدود شش سال برســد. تهیه کننده سریال 
«محمد رسول ا...(ص)» چندى پیش درباره این انیمیشن 
مدعى شد که بیش از 400 اسپانسر از ایران و همچنین 
بخش خصوصى سایر کشور هاى اسالمى براى سرمایه 
گذارى در ســاخت آن اعالم آمادگــى کرده اند. وى در 
این باره گفت: این کار بدون شــک بزرگ ترین سریال 
انیمیشنى تاریخ صنعت انیمیشــن ایران و جهان اسالم 
خواهد بود و براى چنین حجمــى از پروژه اجرایى اعالم 
آمادگى 400 اسپانســر امرى طبیعى است. وى عنوان 
کرد: مجموعه بلند «محمد رسول ا...(ص)» در استودیو 
انیمیشن رضوان تولید خواهد شد که متشکل از هنرمندان 
انقالبى فعال در صنعت انیمیشن ایران است و پیش بینى 
مى شود، این اثر بین المللى با کیفیت شایسته قدمى بلند 

در راستاى ارتقاى صنعت انیمیشن ایران باشد. 
عالوه بر اینها بیش از 30 سفارتخانه از کشور هاى اسالمى 
و غیراسالمى متقاضى شرکت در مراسم افتتاحیه پروژه 
محمد رســول ا...(ص) شــدند و در این بین درخواست 
حضور 30 تن از ســفرا در مراســم افتتاحیه این سریال 

انیمیشن تاریخى، در کمیته برگزارى مراسم افتتاحیه در 
حال بررسى است. همچنین به دلیل استقبال شرکت هاى 
دولتى و خصوصى براى حضور به عنوان اسپانسر و حامى 
مالى ســریال انیمیشنى محمد رســول ا...(ص) کمیته 
مدیریت پروژه تولید سریال، گزینش از میان متقاضیان 
اسپانســرینگ را آغاز کرده و با برخى از آنها وارد مرحله 
عقد قرارداد شده است. در کنار این صحبت ها به تازگى 
اخبارى مبنى بر پیوستن آقاى حسن روح االمین نقاش 
و هنرمند عرصه تجسمى که آثار قابل توجهى در حوزه 
هنر هــاى آیینى و مذهبــى دارد، به این پروژه منتشــر

 شد.
وى درباره این همکارى عنــوان کرد: در حال حاضر من 
با هفت تابلو کانســپت هاى اولیه این پــروژه را طراحى 
کرده ام. نقاشــى هایى که به گونه اى شامل یکسرى از 
ایده هاى اولیه اســت که مى تواند در اختیار کارگردان و 
نویسنده قرار بگیرد که سوژه اى باشد براى بهره بردن از 
فضایى که در این حوزه وجود دارد. روح االمین درباره بازه 

تاریخى این کار نیز گفت: دوران و زمانى که در این پروژه 
به تصویر کشیده مى شود به دوران زندگى پیامبر(ص)، 
کمى پیش از آن و دوران جاهلیــت برمى گردد. فضایى 
که بازه زمانى قابل توجهى از زندگى ایشان را به تصویر 
مى کشد. این هنرمند درباره تلفیق هنر و ایده هایى که یک 
نقاش باتجربه آیینى مى تواند براى انیمیشنى با این فضا 
داشته باشد، بیان کرد: قالب کار هاى ارائه شده براى این 
مجموعه به شکل دیجیتال ارائه شده و در کل داستان و 
رمز موفقیت براى هر کارى این است که هر چقدر روى 
یک کار بیشــتر تجربه و اتود زده شود، آن پروژه پخته تر 
مى شود. در این بین بهترین حالت این است که وقتى ما 
مى خواهیم درباره موضوعى حرف بزنیم با تحقیق و اصیل 
درباره اش بگوییم، به عنوان مثال زمانى که مى خواهیم از 
اعراب زمان پیامبر(ص) بگوییم و آن را به تصویر بکشیم، 
باید با آگاهى و شناخت طرحى را ارائه دهیم که عرب دوره 
خلیفه هاى عباسى یا مصر نباشد، بلکه تنها گویاى عرب 

عربستان باشد.

لیال زارع در بیست وسومین جشــنواره فیلم فجر، عنوان بهترین 
بازیگر زن بخاطر فیلم «ما همه خوبیم» بیژن میرباقرى را کسب 
کرد. همچنین در فیلم «شیفت شب» نیکى کریمى دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر زن جشنواره فجر را به خود اختصاص داد. بازى در 
فیلم «سوپراستار» و همچنین نقش آفرینى در سریال «ارمغان 
تاریکى» از دیگر دالیل محبوبیت  این بازیگر کشورمان است. در 

حال حاضر فیلم «غیرمجاز» با بازى لیال زارع در حال اکران است. 

اولین کار جدى و حرفه اى شما با بازى در فیلم 
«ما همه خوبیم» بیژن میرباقرى آغاز شد، نحوه  

انتخاب شما چگونه بود؟
من از قبل تجربه کار در حوزه  ســینما را داشــتم و از طریق یکى از 
همکارانم که با آقاى میرباقرى آشنایى قبلى داشت به ایشان معرفى 
شــدم و پس از گرفتن تســت هاى بازیگرى براى نقش مورد نظر 

انتخاب شدم.
با اینکه براى اولین بار حضور جدى در سینما را 
با این فیلم آغاز کردید چطور موفق به دریافت 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شدید و چه 

بازتابى داشت؟
با واکنش هاى بسیار خوبى از طرف اهالى سینما و مخاطبین مواجه 
شدم. ولى بعد از دریافت جایزه، دنیاى بازیگرى را به شکل جدى ترى 
دنبال کردم و قبل از آن بیشتر به کارگردانى و ساخت فیلم کوتاه عالقه 
داشتم ولى بعد از آن اتفاق بیشتر بر روى بازیگرى حرفه اى متمرکز 
شدم و با وسواس بسیار زیادى نقش هاى پیشنهادى را قبول مى کنم.

آیا علت کم کار شدن شما پس از موفقیت در 
فیلم اول به همین دلیل بوده است؟

بله هم شــرایط زندگى و هم این حس که باید نقش هاى قوى تر را 
انتخاب کنم باعث شــد یک مدتى کم کارتر شوم، ولى در پنج شش 

سال اخیر با جدیت مشغول فعالیت سینمایى هستم.
شــما را مى توان جزو بازیگران بى حاشیه در 
سینما تلقى کرد، این اتفاق را چگونه مدیریت 

مى کنید؟
به طور کلى افرادى که در سینما فعالیت مى کنند، براى مردم جذابیت 
خاصى دارند و هر کار کوچک آنها مى تواند حاشیه ساز باشد. ولى من 
از زمانى که سینما را شــناختم و به کار بازیگران موردعالقه ام توجه 
مى کردم تنها فعالیت حرفه اى آنها و بازیگرى شان را دنبال مى کردم 
و به دنبال مسائل زندگى خصوصى آنها نبوده ام. شاید همین نگرش 

باعث شد که خودم از حواشى به دور باشم.
 باتوجه به جذاب بودن دنیاى سینما، هر روزه 
تعداد زیادى از جوانان عالقه مند به راه یافتن در 
این مسیر هستند، شما براى آنها چه پیشنهادى 

دارید؟
به اعتقاد من در این حرفه هر اندازه که اطالعات داشته باشیم بازهم 
کم است. کسانى که قصد ورود جدى به این عرصه را دارند هر چقدر 
مهارت هاى فردى و دانش ادبیاتى باالترى داشــته باشند موفق تر 
هستند. بسیار مهم است که یک بازیگر حرفه اى با مسائل روانشناسى 
جامعه آشنا باشد و به طور کلى در فضاى مسائل روز جامعه قرار بگیرد و 
از نزدیک با زندگى روزمره مردم و مشکالت آنها آشنایى داشته باشد. 
به هر حال سینما یک محل اتفاق است و یک وقت هایى موفق شدن 
در آن به راحتى میسر است و یک وقت هایى نمى شود که نمى شود. 
ولى اگر شــانس براى ماندن یارى کرد باید از همه مهارت هایى که 
کسب کرده ایم حاال یا به صورت شخصى یا باحضور در کالس هاى 
سینمایى معتبر به بقاى حرفه اى خود کمک کنیم. من به خاطر دارم 
که به واسطه کار عکاسى که انجام مى دادم آتلیه عکاسى داشتم که 
با انواع لنزها و نور شناخت کافى پیدا کرده بودم شاید علت موفقیت و 
دریافت جایزه در فیلم اولم را مدیون همین مسئله باشم. چون به درستى 
مى دانستم که در چه قابى قرار بگیرم و چه اندازه اى باید بازى کنم. 
همه این اطالعات به بازیگر در موقع اجرا کمک مى کند تا بازى بهتر 

و موفق ترى ارائه دهد.

لیال زارع در بیست وسومین جشــنواره فیلم فجر، عنو
بازیگر زن بخاطر فیلم «ما همه خوبیم» بیژن میرباقر
دکرد. همچنین در فیلم «شیفت شب» نیکى کریمى د
اخبهترین بازیگر زن جشنواره فجر را به خود اختصاصد
فیلم «سوپراستار» و همچنین نقش آفرینى در سریا
تاریکى» از دیگر دالیلمحبوبیت این بازیگرکشورما
بازى لیال زارع در حال اکر بحال حاضر فیلم «غیرمجاز»با

اولین کار جدى و حرفه اى شما با بازى
«ما همه خوبیم» بیژن میرباقرى آغاز ش

انتخاب شما چگونه بود؟
ســینما را داشــتم و ازطر من از قبل تجربه کار در حوزه
همکارانم که با آقاى میرباقرى آشنایى قبلى داشت به ایش
شــدم و پس از گرفتن تســت هاى بازیگرى براى نقش

انتخاب شدم.
با اینکه براى اولین بار حضور جدى در
با این فیلم آغاز کردید چطور موفق به
سیمرغ بلورین بهترینبازیگر زن ش

بازتابى داشت؟
با واکنش هاى بسیار خوبى از طرف اهالى سینما و مخاط
دنیاى بازیگرى را بهشکل شدم. ولى بعد از دریافت جایزه،
دنبال کردم و قبل از آن بیشتر به کارگردانى و ساخت فیلمک
داشتم ولى بعد از آن اتفاق بیشتر بر روى بازیگرى حرفه
شدم و با وسواس بسیار زیادى نقش هاى پیشنهادى را قبو
آیا علت کم کار شدن شما پس از مو

فیلم اول به همین دلیل بوده است؟
بله هم شــرایط زندگى و هم این حس که باید نقش هاى
انتخاب کنم باعث شــد یک مدتى کم کارتر شوم، ولى د

سال اخیر با جدیت مشغول فعالیت سینمایى هستم.
شــما را مى توان جزو بازیگران بى ح
سینما تلقى کرد، این اتفاق را چگونه

مى کنید؟
به طور کلى افرادى که در سینما فعالیت مى کنند، براى مر
خاصى دارند و هر کار کوچک آنهامى تواند حاشیه ساز باش
از زمانى که سینما را شــناختم و به کار بازیگران موردعال
مى کردم تنها فعالیت حرفه اى آنها و بازیگرى شان را دنبا
و به دنبال مسائل زندگى خصوصى آنها نبوده ام. شاید هم

باعث شد که خودم از حواشى به دور باشم.
 باتوجه به جذاب بودن دنیاى سینما،
تعداد زیادى از جوانان عالقه مند به راه
این مسیر هستند، شما براى آنها چه پی

بهترین بازیگر زن بیست وسومین جشنواره فیلم فجر: 

بازیگرى موفق است که 
روح و روان جامعه را 

بشناسد

ســینمایى  فیلم 
«نهنــگ عنبر سلکشــن رؤیا» 
ســاخته ســامان مقــدم کــه 

پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى 
9ایران است از روز دوشــنبه 29 آبان ماه توسط مؤسسه 

تصویر گستر پاسارگاد در شــبکه نمایش خانگى توزیع 
افشا هناز ان عطا ضا دى ک ل اینف د د ش

آرمان، ســیروس گرجستانى، على قربان
زاده، شهال ریاحى، کتایون امیر ابراهیمى،
محسن قاضى مرادى، احمدرضا اسعدى، اسدا...
یکتا به ایفاى نقش مى پردازند. «نهنگ عنبر2»
در حالى از این هفته به شبکه نمایش خانگى مى آید که
نسخه قاچاق فیلم در شبکه غیرمجاز توزیع شده و همین
ش ا ن ک ش ل ف ن قان ت ا کا تا ش ا

م بازهم 
ر چقدر 
وفق تر
شناسى
بگیرد و

ه باشد. 
ق شدن 
ى شود. 
ایى که 

را ز ه ن ر ىر م ی ین ر و ى
ویشکا آسایش، حسام نواب صفوى، رضا ناجى، امیرحسین

باعث شد تا کارهاىتوزیع قانونى فیلم در شبکه نمایش 
خانگىسرعت بگیرد .

 هاى 
ر دارم 
م که 
یت و
ستى

 کنم. 
 بهتر 

که در این پروژه 
گى پیامبر(ص)، 
ى گردد. فضایى 
شان را به تصویر 
یده هایى که یک 
شنى با این فضا 
ه شده براى این 
کل داستان و در
ه هر چقدر روى

ن پروژه پخته تر 
ست که وقتى ما 
ا تحقیق واصیل

که مى خواهیم از 
ه تصویر بکشیم، 
م که عرب دوره 
نها گویاى عرب 

روزهایــى  اوج   در 
که چندین شــهر اســتان 

کرمانشــاه درگیر صدمات تلخ و 
دردناك ناشى از زلزله سهمگین شده، 

بار دیگر مــوج همدردى، محبت مــردم و کمک  هاى 
مردمى و چهره ها در یارى رســاندن به هموطنان زلزله 
زده، در کاهــش آالم این رخداد طبیعى تأثیر بســزایى 

داشته است.
در این میان شیال خداداد بازیگر ســینما و تلویزیون  با 
انتشار صفحه نخست شناسنامه خود و نشان دادن محل 
تولد پدر و مادرش در مهاباد به نوعى با همشهرى هایش 

ابراز همدردى کرد و پیام محبت آمیزى 
را  براى هموطنان کرد زبان  در صفحه 

اینستاگرامش به اشتراك گذاشت.
گفتنى است؛ شیالخداد بازیگر 36 ساله  سینما 
و تلویزیون، فارغ التحصیل رشــته شیمى دانشگاه 
آزاد است. او پس از ورود کامًال اتفاقى به عرصه سینما، 
فعالیت خوبى در این عرصه داشــت کــه در این میان
 بى شک بازى 15 سال پیش او در سریال مسافرى از هند 

شبکه 3 سیما، تجربه اى متفاوت و ماندگار بوده است.
شیال خداداد در صفحه اینتساگرام خود نوشت: «ُکردهاى 

عزیز سرزمینم شما تنها نیستید.»
زوایاى تازه از پرهزینه ترین و عظیم ترین انیمیشن تاریخ ایران 

مراحلى فنى فیلم «عرق سرد» دومین 
ساخته سینمایى سهیل بیرقى همچنان 
ادامــه دارد و کارن همایونفر به زودى 

ساخت موسیقى فیلم را آغاز مى کند.
با پایان ساخت جلوه هاى ویژه بصرى، 
ســینا قویدل اصالح رنگ و نور «عرق 
ســرد» را انجام مى دهد و صداگذارى 
فیلم توسط علیرضا علویان رو به اتمام 

است.
همچنین کارن همایونفر موسیقى فیلم 
را مى سازد تا «عرق سرد» براى حضور 

در جشنواره فیلم فجر آماده شود.
فیلمبردارى فیلم  سینمایى «عرق سرد» 
از اواخر تیرماه در تهران آغاز شده بود و 

پس از 40 جلسه به پایان رسید.
یکى از نکات جالــب توجه فیلم حضور 
باران کوثرى در نقش یک فوتبالیست 
اســت. کوثرى براى بازى در این نقش 
تمرینات بسیار سخت و تخصصى رشته 

فوتبال را پشت سر گذاشته است.
بــاران کوثــرى، امیر جدیــدى، لیلى 
رشــیدى، هدى زین العابدین و ســحر 
دولتشاهى بازیگران اصلى «عرق سرد» 

هستند.

تازه ترین خبرها از 
فیلم «عرق سرد» با 
بازى باران کوثرى

بهنوش بختیارى در 
فیلم ســینمایى «پاسیو» 

در نقش پزشک بازى مى کند.
ســاخت فیلم سینمایى«پاســیو» با 

کارگردانى مریم بحرالعلومى به زودى آغاز مى شود. بهناز 
جعفرى، محدثه حیرت، کریم امینى و بهنوش بختیارى، 
یاسمن ترابى، سحر غمخوار و حسین ملکى بازیگران 

اولین فیلم مریم بحرالعلومى هستند.
«پاســیو» کــه قصــه اى زنانــه را 
در بســتر شــهر روایــت مى کنــد بر 
اســاس فیلمنامــه اى با عنــوان «زنگ 
پشــت بام» نوشــته حامد قاســمى ساخته 

مى شود.

 هم شرایط زندگى و 
هم این حس که باید 
نقش هاى قوى تر را 

انتخاب کنم باعث شد 
یک مدتى کم کارتر 
شوم، ولى در پنج 
شش سال اخیر 
با جدیت مشغول 
فعالیت سینمایى 

هستم

آمد
نگى 

» به شبکه نمایش خا

آمد
نگى 

«نهنگ عنبر22» به شبکه نمایش خا

«نهنگ عنبر

گان
ه زد

 زلزل
گانهمدردى متفاوت شیال خداداد با

ه زد
 زلزل

همدردى متفاوت شیال خداداد با

شود
مى 

شک 
بهنوش بختیارى در «پاسیو» پز

شود
مى 

شک 
بهنوش بختیارى در «پاسیو» پز
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شاید جویدن آدامس، با حرکات اغراق شده فک و دهان، 
رفتارى پسندیده نباشد، اما اگر بتوانید حرکات چهره تان 
را در زمان آدامس جویدن کنترل کنید، مى توانید بدن تان 

را از فواید بسیارى بهره مند کنید.

حافظه تان مثل ساعت کار مى کند
اگر ایــن روزهــا فراموشــکار شــده اید و نمى توانید 
اطالعات تازه را به ذهن بسپرید، سراغ آدامس جویدن

 بروید.
 محققــان مى گویند این کار بر ضربــان قلب و جریان 
خونتان تاثیر مى گذارد و به مغزتان توان بیشترى براى 
به خاطرســپردن و بازیابى اطالعات مى دهد. گذشــته 
از این، محققان مى گویند بــا جویدن آدامس مى توانید 
هوشیارى تان را افزایش دهید و بهتر روى کارهاى تان 

تمرکز کنید.

آرام مى شوید
آدامس جویدن، راه خوبى بــراى کاهش اضطراب و 
آرام شدن است. محققان مى گویند این کار، خستگى 

را کم مى کند، سطح هورمون استرس را در بدن کاهش 
مى دهد و از شما فردى آرام تر و صبورتر مى سازد.

وزن کم مى کنید
براى اینکه ترازوى خانه  تان عدد کمترى را نشان دهد، 
آدامس بدون شکر بجوید. این کار پیامى را شبیه به آنچه 
که در زمان غذاخوردن در بدن تان رد و بدل مى شود، به 
معده و مغزتان مى رساند و نیازتان به خوردن هله هوله و 

میان وعده هاى پرکالرى را کاهش مى دهد.

تهوع نمى گیرید
اگر هرصبح، حالت تهوع داریــد یا به ریفالکس 

اسیدى مرى دچار هســتید، بعد از شستن دست و 
روى تان، آدامس بجوید.

محققان مى گویند این کار در عــرض 10دقیقه، حالت 
تهوع تــان را از بین مى برد و مــرى و معده تان را 

آرام تر مى کند.

بى دندان نمى شوید
حتى دندان پزشکان هم تایید 

مى کنند کــه جویدن آدامــس، البته 
آدامس هاى بدون شکر، راه خوبى براى سالم نگه داشتن 
دندان هاســت. از نظر آنها، آدامس جویدن آلودگى هاى 
بین و روى دندان ها را کمتر مى کند و احتمال پوسیدگى 

میناى دندان را کاهش مى دهد.

دبیر انجمن رادیوتراپى و آنکولوژى ایران با اشاره به اینکه 
ظروف مسى به دلیل اکسید شدن مواد تشکیل  دهنده شان 
حین پخت غذا، سمى هستند، گفت: ظروف تفلون  نیز در 

درازمدت، زمینه اى براى بروز سرطان مى باشند.
حسین فودازى در ارتباط با کبد چرب اظهارداشت: کبد 
به عنوان فیلتر و صافى بسیار مؤثر بدن براى جذب مواد 
مضر غذایى و تبدیل آنها به مواد قابل هضم و مفید است 

و نقش بسزایى در سیستم گوارش ایفا مى کند،.
وى افزود: کاهش مصرف گوشت، چربى و مواد قندى، 
جایگزینى گوشت با ســویا، جایگزینى شام با ساالدى 
شــامل هویج، کلم، کاهو، ترب، تربچه، سرکه و سیب، 
پرهیز از آب خوردن بین غذا، استفاده بیشتر از سیر، پیاز و 

سبزیجات تازه جهت حفظ سالمت اهمیت دارد.

انجمن  دبیر 
رادیوتراپــى و آنکولوژى 

ایران عنوان کرد: اســتفاده 
از لیموترش و ســیب در رژیم 

غذایى روزانه، کاهش تدریجى 
وزن و ورزش روزانــه در مقابله با 

بیمارى کبد، بسیار مفید است و توصیه 
مى شــود همه افراد این اصول را در برنامه زندگى خود 

قرار دهند.
فودازى در ادامه در ارتباط با تأثیر استفاده از ظروف تلفون 
در بروز سرطان گفت: از آنجایى که تفلون ها جزء گروه 
پالستیک به شمار مى آیند که به صورت سطحى، بر روى 
ظروف فلزى کشیده مى شــود، در حرارت از ظرف جدا 

شــده و به مرور زمان، 
به وسیله غذا وارد بدن مى شوند و در 

درازمدت زمینه اى براى بروز سرطان هستند.
وى با بیان اینکه اســتفاده از ظروف روحى و آ لومینیوم 
نســبت به ظروف تفلون ارجحیــت دارد، تصریح کرد: 
این نوع فلزات سبک هســتند و با آب نیز دفع مى شوند. 
همچنین ظروفى از جنس استیل، شیشه یا چینى معموًال 

کم خطرتر از سایر ظروف شناخته شده اند.

خوشبختانه، عمل جراحى آب مروارید در حال حاضر به 
راحتى انجام مى شود، که در آن عدسى کدر شده با یک 
عدســى مصنوعى جایگزین مى شود. اما در شرایطى که 
عمل جراحى آب مروارید یکى از شایع ترین جراحى هایى 
اســت که انجام مى شــود، اما پرهیز از بروز این شرایط 

همچنان گزینه بهترى محسوب مى شود.
توانایى مشاهده رنگ ها، اشــکال، و بافت هاى مردم و 
محیط اطراف تا زمانى که قدرت بینایى شما دچار مشکل 
نشود به طور معمول چیزى اســت که کمتر مورد توجه 

قرار مى گیرد.
اگر باالى 40 سال سن دارید، متأسفانه این امکان وجود 
دارد یکى از هر شش نفرى باشــید که در نهایت با یک 

مشکل بینایى به نام آب مروارید مواجه مى شوند.
زمانى که به 80 سالگى مى رسید، خطر ابتال به آب مروارید 
به 50 درصد افزایش مى یابد. اگر به دیابت مبتال باشید، 
شرایط وخیم تر مى شود و خطر ابتال به آب مروارید حتى در 

سنین کمتر نیز تا 60 درصد افزایش مى یابد.
آب مروارید بیمارى اســت که در آن الیه اى مات روى 
عدسى چشم شکل مى گیرد. اگر دید کدر یا غبار آلود، تارى 
دید، بروز نقاطى در دید، نابینایى موقت به واسطه نورهاى 
روشن یا هاله اى زرد رنگ در دید خود را تجربه مى کنید، 
ممکن است با عالئم ابتال به آب مروارید مواجه باشید. بر 
همین اساس، مراجعه به چشم پزشک براى بررسى دقیق 
شرایط توصیه مى شود.در شرایطى که دلیل دقیق ابتال به 

آب مروارید مرتبط با ســن مى تواند با چیزهاى مختلفى 
مرتبط باشد، کارشناسان مى دانند که افراد مبتال به دیابت 
به واســطه تغییر در میزان قند خون خود در معرض خطر 
بیشترى براى ابتال به این شرایط قرار دارند.چشم با مایعى 
حاوى اکســیژن و مواد مغذى تغذیه مى شود، که به این 
اندام در ارائه عملکرد درســت کمک مى کند. قند باال در 
جریان خون بر این مایع چشــمى تأثیرگذار است و آنزیم 
هاى خاصى را نیز تحت تأثیر قرار مــى دهد. در نتیجه، 
این تغییرات روشــى که پروتئین هاى ساختارى چشم 
عدسى چشم را شکل مى دهند، تغییر داده و موجب به هم 
پیوستن آنها و بروز کدرى در دید مى شوند.خوشبختانه، 
عمل جراحى آب مروارید در حال حاضر به راحتى انجام 

مى شــود، که در آن عدســى کدر شــده با یک عدسى 
مصنوعى جایگزین مى شــود. اما در شرایطى که عمل 
جراحى آب مروارید یکى از شایع ترین جراحى هایى است 
که انجام مى شود، اما پرهیز از بروز این شرایط همچنان 
گزینه بهترى محسوب مى شود.مهمترین اقدام در زمینه 
پیشــگیرى از آب مروارید کنترل سطوح قند خون است، 
زیرا اگر بتوانید سطوح A1c را حتى به میزان یک درصد 
کاهش دهید، شما مى توانید خطر ابتال به آب مروارید را 
تا 19 درصد کاهش دهید.همچنین، شــما مى توانید بر 
مصرف برخى مواد غذایى که محافظت بیشترى در این 
زمینه ارائه مى کنند، متمرکز شــوید.با استفاده از عدسى 
چشم حیوانات، پژوهشــگران آزمایش هاى مختلفى را 

انجام داده و دریافتند که برخــى فالونوئیدها مى توانند 
محافظت در برابر برخى فرآیندها که قند محرك آنهاست 
و به شکل گیرى آب مروارید منجر مى شوند، ارائه کنند.
در شرایطى که برخى از فالونوئیدها تنها به صورت جزئى 
در آزمایشگاه در دسترس بوده اند، چهار فالونوئید خاص 
به راحتى در طیف گسترده اى از مواد غذایى وجود دارند.

آپیجنین (Apigenin) - در جعفرى، کرفس، رزمارى، 
ارگانو، آویشن، ریحان، بابونه، میخک، بادرنجبویه، آرتیشو، 
اسفناج، نعناع بیابانى، و شیرین بیان یافت مى شود.بیکالین 
(Baicalein) - در پیازها و دو گیاه دارویى سنتى چینى 
به نام هاى بشقابى (Skullcap) و گل صد تومانى علفى 
(Paeonia Lactiflora) یافت مى شود.ژنیستئین 

(Genistein) - در محصوالت سویا مانند توفو، شیر 
سویا، آرد سویا، پروتئین سویا، تمپه، ناتو، و میسو یافت مى 
شود.کریزین (Chrysin) - در گل ساعتى، بابونه، قارچ 
ها، و موم عســل یافت مى شود. کشف جالب توجه دیگر 
این بود که اگرچه مکمل هاى فالونوئیدها مى توانند مفید 
باشــند، یکى از چالش هاى اصلى افزایش هرچه بیشتر 
فراهمى زیستى آنهاست. جذب مکمل هاى فالونوئید به 
اندازه فالونوئیدهایى که به صورت مستقیم از غذا دریافت 
مى شوند، کارآمد به نظر نمى رسد.بر همین اساس، بهترین 
اقدام مصرف مواد غذایى است که پیش تر به برخى از آنها 
اشاره شد تا هرچه بیشتر فالونوئیدهایى که با آب مروارید 
مقابله مى کنند را از رژیم غذایى روزانه خود دریافت کنید.

وردگى برویدبا «روى» به جنگ سرماخوردگى بروید

2/8 میلى گرم روى است.روى، فوالت، و منگنز است. نصف فنجان نخود حاوى غذایى تقویت کننده مغز قرار دارد. نخود منبع خوبى براى نخود انتخابى هوشمندانه اســت، زیرا در میان 25 ماده نخود

ى آفتابگردان
دانه ها

ى هســتند که 
ى از ابرمواد غذای

 آفتابگردان یک
دانه هاى

شــته باشند. 28 گرم از 
ى شما حضور دا

ید در رژیم غذای
با

آفتابگردان حاوى 1/5میلى گرم روى اســت. 
دانه هاى 

بگردان فاقد نمک را مصرف کنید تا از 
البته دانه هاى آفتا

 بهره مند شوید.
میزان فواید آنها

بیشترین 

ماست
ارزش غذایى روزانه این ماده معدنى را تأمین مى کند. 200 گرم ماست ســاده کم چرب، درحدود دو میلى گرم روى یا نزدیک به 20 درصد از 

گوشت مرغ 
هر زمان که بیمار هســتیم، مصرف سوپ مرغ یکى از 

توصیه هاى اصلى است که با آن مواجه مى شویم. دلیل 

خوبى در پس این توصیه قرار دارد، زیرا یک وعده گوشت 
مرغ (100گرم) حاوى 3/32 میلى گرم روى است.

لوبیا قرمز
نصف فنجان لوبیاى قرمز، نه تنها حاوى 0/9 میلى گرم 

روى یا شش درصد از ارزش غذایى روزانه این ماده مغذى 
است، بلکه سرشار از آنتى اکسیدان ها و آهن نیز است.

جو دو سر

حانه خود 
ه غذایى صب

د در وعد
ا مى توانی

دو ســر ر
جود 

یلى گرم 
رحدود 1/6 م

ن از آن، د
د، زیرا نصف فنجا

بگنجانی

ر از آنتى 
یوه سرشا

رچین و یک م
فزودن دا

ى دارد. با ا
رو

هترى به 
ر و طعم ب

توانید عط
ت ها، مى 

ن، مانند تو
اکسیدا

بخشید. 
ساده خود ب

جو دو سر 
وعده 

بادام هندى
بادام هندى یکى از ســالم ترین مغزهاى خوراکى است 

که مى توانید مصرف کنید. یک مشــت کوچک از بادام 
هندى یا یک قاشــق غذاخورى از کــره آجیل، حاوى 

1/6 میلى گرم روى اســت. با افزودن مقدار اندکى بادام 
سرماخوردگى پیشگیرى کنید.هندى به رژیم غذایى روزانه خود مــى توانید از ابتال به 

اما مى تواند در نقش یک مکمل خوب ظاهر روزانه شما به این ماده معدنى را تأمین کند، مصرف بروکلى به تنهایى نمــى تواند نیاز بین سبزیجات دیگر بى رقیب است. اگرچه روى موجود در بروکلــى، در هر کیلوکالرى در این فهرست اســت. با وجود این، میزان موجود در بروکلى بسیار کمتر از موارد دیگر گرم روى اســت. بدون تردید، میزان روى نصف فنجان بروکلى حــاوى 0/25 میلى بروکلى
شود.

را در برنامه غذایى روزانه خود جاى دهید.مى توانید برخى از مواد غذایى که در ادامه به آنها اشاره مى شود براى حصول اطمینان از دریافت روى کافى از رژیم غذایى خود عملکرد درست سیستم ایمنى بدن کمک مى کند.ضرورى است و به بهبودى سریع تر زخم و حصول اطمینان از انسان براى ساخت DNA به منظور تشویق رشد و ترمیم بافت عامل کلیدى در این زمینه محسوب مى شود. روى براى بدن کمک به جلوگیرى از تکثیر باکتــرى ها یا ویروس ها در بدن، مصرف شــود، موثر عمل مى کند. توانایى این ماده معدنى در سرماخوردگى، زمانى که از نخســتین روز بروز عالئم بیمارى مطالعات نشــان داده اند کــه«روى» در کوتاه کــردن دوره توجه ما خارج شود.یک ماده مغذى مهم دیگر در این زمینه یعنى «روى» از کانون C را مد نظر قرار مى دهیم. از این رو، جاى شگفتى نیست که مى شود، بیشتر ما به طور معمول مصرف مقادیر زیاد از ویتامین هنگامى که موضوع مبارزه با یک بیمارى و غلبه بر آن مطرح 

آدامس بجوید، برایتان خوب است
هان
ه تان
 تان

وانید
یدن

ریان
راى
ــته
وانید
ىتان

ب و
گى

هش

دهد،

جوید، برایتان خوب

آلودگىهاىه دندان هاســت. از نظر آنها، آدامس جویدن

است
ن،

ن 
ن

ید 
ن

ن
ى 
ه

د 
ن

ش 

،

میان وعده هاى پرکالرى را کاهش مى دهد.

تهوع نمى گیرید
اگر هرصبح، حالت تهوع داریــد یا به ریفالکس

اسیدى مرى دچار هســتید، بعد از شستن دست و 
روى تان، آدامس بجوید.

محققان مى گویند این کار در عــرض10دقیقه، حالت 
معده تان را  مــرى و تهوع تــان را از بین مى برد و

آرام تر مى کند.

بى دندان نمى شوید
حتى دندان پزشکان هم تایید

مى کنند کــه جویدن آدامــس، البته 
آدامس هاى بدون شکر، راه خوبى براى سالم نگه داشتن 

ا گ آل ا آ ا آ ظ ا ا ا

جوید برایتان خوب است
ا ا آ اشا

فرمول غذایى براى پیشگیرى از آب مروارید!

از تفلون براى پخت غذا استفاده نکنید

ن 
ى و آنک
 کرد: اس
و ســیب
نه، کاهش
ش روزانــ
ف ا

شــده و به مرور زما
ش ا غذا ل و توصیه است فید

ا

نکولوژى 
ســتفاده 

بدر رژیم 
ش تدریجى

ـه در مقابله با 
ت ا ف

سرماخوردگى پیشگیرى کنید.هندى به رژیم غذایى
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در یکى دو روز اخیر مهمترین بحــث فوتبال ایران 
جادوگرى و رمالى است. پاى بســیارى از مربیان و 
مدیران بزرگ و خوشــنام فوتبال به ایــن ماجرا باز 
شده و حاال آرش برهانى از ارتباط تعدادى از عوامل 
باشگاه استقالل با جادوگران در سال هاى گذشته خبر 
داده است. آرش آقاى گل در مصاحبه اى، ادعاهایى 
مطرح کرده که مى تواند جنجال هاى زیادى را براى 
استقالل ایجاد کند. بخش هایى از مصاحبه برهانى 

را بخوانید:
در چه زمانى این اتفاق که در برنامه 

تلویزیونى گفتى برایت رخ داد؟
4-5 ســال پیش بود که این اتفاق افتاد که من هم 
اسم مادرم را اشتباه گفتم. گفتم این مسخره بازى  ها 
چیست؟ آن بنده خدا بعدها فهمید اسم مادرم را اشتباه  

گفته ام.
یعنى این اتفاق زمانى افتاد که تو 

در استقالل بازى مى کردى؟
بله درست اســت، من در آن زمان در استقالل بازى 

مى کردم.
یعنى زمانى که امیر قلعه نویى در 

استقالل بود؟
مسبب این اتفاق ها که افتاد کسانى بودند که اطراف 
تیم حضور داشــتند و  به قلعه نویى و سایر مربى ها 
ربطى نداشت. صمد مرفاوى، امیر قلعه نویى و پرویز 
مظلومى اصًال در جریان این مسائل نبودند و  دلیلم 
هم این است که من با آنها ســال ها کار کرده ام. با 

امیر قلعه نویى سال ها کار کرده ام و هیچ وقت چنین 
چیزهایى از او ندیده بودم.

آن فرد از طریق چه کسى کنار تیم 
آمده بود؟

کســانى بودند که داخل تیــم بودند اما کارشــان 
جادوگرى نبود. شــاید کســى گفته بود اسم مادر 
بچه ها را به من بــده ولى خودش ایــن کاره نبود. 
خــودش مطمئنم جادوگــر نبود چون دو ســه بار 
مشکل ساز شد و در نهایت هم براى همیشه از کنار 

تیم رفت.
پس مسئله جادوگرى اصال به دوره 
تو در پاس بر نمى گردد، درســت 

است؟
من هرگز این موضوع را در پاس ندیدم. خیلى ناراحت 
شدم وقتى  برنامه نود را مى دیدم. به دوستانم مى گفتم 
این افراد چه مى گویند؟ صحبت هایــى که در این 
برنامه زده شــد وحشــتناك بود. حرف هاى میثم و 
محسن من را مى ترساند و ســئوال من این است آیا 

خودشــان این حرف ها را بــاور دارند؟  من 
اصًال نمى دانستم  صحبت هایى که انجام 

مى دهم این تبعات را داشــته باشد. 
اصــًال نباید فوتبــال درگیر این 

قضایا بشود.

آرش برهانى:

جادوگرى ها ربطى به قلعه نویى نداشت
جادوگرى ها ربطى به قلعه نویى نداشت

نصف جهان   این روزها  پیشکسوتان ورسانه هایى که دغدغه 
تیم هاى ریشه دار را دارند پس از بالهایى که بر سر پاس 
تهران و تیم هایى از این دســت آمد حاال نگران راه آهن 

هستند و البته حق هم دارند.
4 هفته قبل از پایان نیم فصل اول لیگ یک، راه آهنى ها از 13 
مسابقه فقط 2 امتیاز به دست آورده اند. زردها به کف جدول رده بندى 
چسبیده اند و با دومین تیم قعرنشــین، 6 امتیاز فاصله دارند. راه آهن 
هنوز فرصت زیادى براي خالص شدن از بحران و بقا در لیگ یک دارد 
اما در باشگاه، هیچ اثرى از آینده روشن دیده نمى شود. تیم تهرانى، 
تنها تیم بدون برد این فصل از لیگ آزادگان است. آن ها در 13 هفته 
11 بار شکســت خورده اند و عمال ناچار شده اند در برابر هر حریفى، 
تعظیم کنند. در همه این هفته ها، راه آهن فقط 2 گل به ثمر رســانده 
و 19 گل نیز دریافت کرده اســت. صاحب ضعیف ترین خط حمله و 
ضعیف ترین خط دفاع لیگ یک، کمربندها را براى سقوط به لیگ دو 

محکم کرده است.

در همه سال هاى گذشته، راه آهن مسابقه هاى 
خانگى اش را در اســتادیوم هاى خالى برگزار 
کرده و هرگز نتوانســته مثل ســال هاى دهه 
پنجاه و شــصت، طیفى از هواداران را به طرف 
خودش جذب کند. راه آهن یکى از قدیمى ترین 
تیم هاى فوتبال در ایران به شمار مى رود. تیمى 

که در یک شرایط استاندارد، این فصل باید هشتاد 
سالگى اش را جشن مى گرفت. لوکوموتیورانان از 

دیرپاترین باشگاه هاى وطنى هستند. باشگاهى که 
این سال ها همیشه با مشکالت مالى روبرو بوده 
اما بزرگترین معضــالت اش از زمان تزریق پول 
خصوصى آغاز شد. ورود هولدینگ ها، راه آهن را به 

قهقرا کشاند تا این تیم حاال گنج فراموشخانه تاریخ 
باشد. تا سقوط راه آهن به لیگ دو و تبدیل شدن این 

تیم به یک خاطره، زمان زیادى باقى نمانده است.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن پس از طى دوران 
مصدومیت از  هفته گذشته به تمرینات این تیم 

فوتبال اضافه شد.
مهدى رجب زاده که بــا مصدومیت از ناحیه 
زانو روبرو شــده بود از همراه با سایر نفرات 
ذوب آهن نرم دوى را آغاز کــرد و امیدوار 
است با حضور در تمرینات اختصاصى و تیمى 
بتواند هر چه زودتر آماده مسابقه شود. رجب 
زاده بیش از یک مــاه به دلیل مصدومیت از 

تمرینات دور بود.
ذوب آهن روز دوشنبه در رشت به مصاف 

سپیدرود خواهد رفت.

بازگشت
 کاپیتـــــان

 ذوب آهن 
پس از مصدومیت

به زودى به فراموشخانه فوتبال مى روى
یک قربانى جدید در راه است

ن

4
مسابقه فق
چسبیده اند
هنوز فرصت
اما در باشگ
تنها تیم بد
11 بار شک
تعظیم کنند
9و 19 گل نی

ضعیف ترین
محکم کرد

کاپیتان تیم فوتبال ذوب
مصدومیت از  هفته گذ

فوتبال اضافه شد.
مهدى رجب زاده که
زانو روبرو شــده بود
ذوب آهن نرم دوى
است با حضور در تمری
بتواند هر چه زودتر آم
زاده بیش از یک مــ
تمرینات دور بود.

ذوب آهن روز دوش
سپیدرود خواهد

بازگشت
 کاپیتــــ
 ذوب آهن
پس از مص

 آهن مسابقه هاى 
هاىخالى برگزار 
 ســال هاى دهه 
اداران را به طرف 
ى از قدیمى ترین 
مار مى رود. تیمى 

 فصل باید هشتاد 
وکوموتیورانان از 

تند. باشگاهى که 
 روبرو بوده 
زریق پول 
هن را به 

ه تاریخ
ین 

 روى

رمالیته نبود!
دیدید ف

رمالیته نبود!
دیدید ف

تهران با درایت اصفهان مجوز گرفت گیر جدید کریمى
 به تاج

نصف جهان    کارت  هدیه هــاى پانصد هزار تومانى 
قســمت جدید گیر  على کریمى به رئیس فدراسیون 

فوتبال است.  کریمى که چندى پیش فدراسیون فوتبال 
را به فساد متهم کرده بوداینبار با ادبیاتى تهدیدآمیز تر به 

استقبال مهدى تاج و فدراسیون نشینان رفت.  او در کانال 
تلگرامش با زبان عامیانه نوشته: فساد در فوتبال ربطى 

به جادوگرى و رمالى نداره،  با این حکم ها ســوژه خنده 
مردم داغدیده رو در این روزها جفت و جور نکنید هر چند 
خیلى وقته داغ این فوتبال رو به دل مردم نشوندین،از تمام 
تریبونتون اســتفاده کنید  ولى سر مردم رو نمیتونید شیره 
بمالید، اون چیزى که فکر مى کنید مردم هستند ، خودتونید. 

یه دو سه روزى درگیر یه کار مهمى هستم، برمى گردم.
آقاى تاج حاال میخواى بــرى اینو اونو ببینــى که تکرار 
مصاحبه من پخش نشــه، انقدر ضعیفى کــه نمى دونى 
مصاحبه من تمام شــبکه هاى اجتماعى پر شده و نیازى 
به جاهایى نداره که 15٪  هم ببیننده نداره!!حاال برو دنبال 
یارکشى باش، یارات هم دستى بر اتش دارن البته با تمام 
یارانت هم توى فوتبال حریفتون هستم هم توى مسائل 

دیگه که دارى توش دست وپا میزنى.
منتظرم باش.آقاى تاج کارت هدیه 5میلیون ریالى بانک 
تجارت را براى چه کارى استفاده میکردید؟از امروز دنبال 

بستن کانال تلگرام من باش!

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن مى گوید اگر درایت «اصفهانى هاى فوتبال» 
نبود، باشگاه هاى استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازى مجوز حرفه اى سازى 
نمى گرفتند! سعید آذرى در خصوص اینکه آیا این باشگاه باوجود دارا بودن 
تجربه حضور در آسیا، آماده شرکت در این مسابقات هست یا خیر؟ گفت: تجربه 
کافى نیست. ذوب آهن سال 2010 نایب قهرمان آسیا شد و تیم هاى بزرگ 
ایران تا االن توان صعود به فینال را نداشته اند. این نشان مى دهد که از استاندارد 
کافى براى صعود به مراحل پایانى و فینال محروم هستیم. ذوب آهن اولین 
تیمى است که سه دوره متوالى به لیگ قهرمانان آسیا مى رود ولى اگر نتوانیم 
اســتانداردهاى الزم را تهیه کنیم، بازهم این داستان تکرار مى شود. ممکن 
است تیم هاى ما از مرحله مقدماتى صعود کنند ولى رسیدن به مراحل باالتر 
و فینال، استانداردهایى را مى طلبد که این استانداردها االن در فوتبال ایران 
حاکم نیست.آذرى یادآور شد: اگر بخواهیم به مراحل باالتر لیگ قهرمانان آسیا 
برسیم، باید بودجه باشگاه را ترمیم کنیم. براى اولین بار مى گویم که بودجه 
باشگاه با تصویب در مجمع شرکت، 26 میلیارد تومان کم شده است. ما از نظر 
سخت افزارى مشکلى نداریم ولى در بحث نیروى انسانى و منابع مالى در تنگنا 
هستیم. اگر این شرایط تغییر نکند، به جرات مى گویم که هیچ تیم ایرانى به 

جمع 4 تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا راه نخواهد یافت.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پاسخ به ســئوالى مبنى بر خدمت سربازى 
بازیکنان این تیم در نیم فصل و جدایى آنها از ذوب آهن، تاکید کرد: یکى از 

مسائل غیر استاندارد فوتبال ما، همین موضوع 
اســت. ما پیش بینى این موضــوع را کرده 
بودیم که ممکن است چند بازیکن به خدمت 
ســربازى بروند. تنها بازیکنى که تقریبا 

خدمت سربازى اش قطعى است، احسان 
پهلوان است. او تا نیم فصل زمان دارد 

و حتى مى تواند با ثبت نام در دانشگاه، در ذوب آهن بماند. اگر خودش راغب 
باشــد، مى تواند در ذوب آهن به فوتبالش ادامه بدهد. به جز احســان، سایر 
بازیکنان مشکلى ندارند.آذرى، در پاسخ به این سئوال که آیا امیر قلعه نویى 
براى جذب بازیکن درخواســتى داشته اســت یا خیر؟ تصریح کرد: تمرکز

قلعه نویى روى چند بازى باقیمانده تا نیم فصل اســت. قطعاً او پیشنهاداتى 
خواهد داشت ولى این بر مى گردد به اینکه بودجه الزم را داشته باشیم.

وى خاطرنشان کرد: تراکتورسازى، پرسپولیس و استقالل امسال در لحظه آخر 
و (براى گفتن این جمله معذرت خواهى مى کند) با درایت اصفهانى هاى فوتبال 
توانستند مجوزحرفه اى بگیرند؛ با درایت افرادى مثل مهدى تاج و محمدرضا 
ساکت! اگر درایت اصفهانى ها نبود، این تیم ها با این حجم از بدهى در لیگ 

قهرمانان آسیا حضور نداشتند!

نصف جهــان  منتقدان کى روش حاال بیش از 
هر زمانى مى فهمند که جایگاه ایران در رنکینگ فیفا فرمالیته نبوده 

است.در سال هاى اخیر (حداقل در چهار پنج ســال) ایران در رنکینگ فیفا تیم اول 
آسیا و یکى از تیم هاى رنگینگ باال در جدول کلى فیفا بوده است. دلیل اصلى این اتفاق برترى 

قاطع ایران در مقابل تیم هاى آسیایى و البته چند نتیجه خوب در برابر تیم هاى دیگر قاره ها بوده است. اما 
منتقدان کارلوس کى روش حتى این مسئله را هم نادیده گرفتند و بارها با گفتن این جمله که رنکینگ فیفا قابل 

اعتنا نیست و یک عنوان فرمالیته محسوب مى شود این دستاورد را به سخره گرفتند.
اما حاال که تکلیف تیم هاى صعود کننده به جام جهانى مشخص و معلوم شده که ایران جزو تیم هاى سید 3 قرار دارد باید 

پذیرفت که رنکینگ فیفا آنقدرها هم منتقدان کى روش مى گفتند بى ارزش و فرمالیته نبوده است. قرار گرفتن ایران در سید 
3 و کنار تیم هایى مثل دانمارك، ایسلند، کاستاریکا، سوئد، تونس، مصر و سنگال اتفاقى است که تاکنون براى تیم ملى ایران 

رخ نداده بود.
کمترین تاثیر این اتفاق، همگروه نشدن با این تیم ها در دور مقدماتى است. همین مساله شانس صعود ایران به مرحله بعدى را 
بیشتر خواهد کرد. این همان چیزى است که ایرانى هاى مدتهاست دنبالش هستند. البته که تمامى تیم هایى که به جام جهانى 
صعود کرده اند تیم هاى قدرتمندى هستند اما تصور کنید اگر تیم ملى ایران در سید 4 قرار مى گرفت چقدر احتمال داشت در 

گروهى مطلوب و متعادل قرار بگیرد. تقریبا هیچ!
هیچ مربى اى کامل نیست و همه ایراداتى دارند. به عملکرد کارلوس کى روش هم ایراداتى وارد است که مهم ترینش 

ضعف در برنامه هاى هجومى است. اما بهتر است منتقدان هم جانب انصاف را رعایت کنند. حضور در رنک یک 
آسیا و سید 3 جام جهانى دستاورد بزرگى محسوب مى شود و کسانى که این مساله را هم کم ارزش جلوه 

مى دهند بیشتر خودشان را زیر سوال مى برند. کمى فکر کنید و به یاد بیاورید مربیان سابق 
تیم ملى ایران به چه آمارهایى از دوره خودشان افتخار مى کنند. آمارهایى که با 

توجه به دستاوردهاى کى روش دیگر خنده دار به نظر مى رسد.



ورزشورزش 13133089 سال چهاردهمشنبه  27 آبان  ماه   1396

 
 هفته گذشته گمانه زنى هاى مختلف و متفاوتى 
در مورد مقصد باشــگاهى آینده سامان قدوس 

مهاجم جدید تیم ملى فوتبال ایران انجام شد.
بنا بر گزارش خبرگزارى ها، روزنامه معتبر اینترنتى 
سوئد با انتشار گزارشى مفصل از «اوسترساندس» 
این پرسش را مطرح کرده که آیا ملى پوش ایرانى 
در این تیم خواهد ماند یا خیر؟  این روزنامه نوشته: 
این پرسش وجود دارد که آیا سامان قدوس و «کن 
سما» تیم اوسترســاندس را ترك خواهند کرد یا 

به طور مطلق روى این اتفاق نباید حساب کنیم.
«کیندبرخ»، مدیر باشگاه اوسترساندس در پاسخ 
به این پرسش که اگر اآلن قرار بر فروش سامان 
قدوس و کن سما باشد چه قیمتى خواهند داشت، 
گفت: سامان قدوس هم اکنون قیمتى معادل 40 
تا 50 میلیون کرون دارد و سما هم ارزان تر از آن 

نخواهد بود.
رسانه سوئدى در ادامه با اشاره به فروش احتمالى 
سامان قدوس و کن سما در پنجره نقل و انتقاالتى 
ماه ژانویه نوشت: باشــگاه اوسترساندس سوئد 
مى تواند روى کســب درآمد 70 میلیون کرون با 

فروش این دو بازیکن حساب کند.
اکثر هواداران معتقدند که ســامان قدوس و کن 
سما با باز شدن پنجره نقل و انتقاالتى زمستانى از 
تیم اوسترساندس جدا خواهند شد. فقط کیندبرخ، 
مدیر باشگاه مطمئن نیست که این اتفاق تا کمتر 

از دو ماه دیگر رخ مى دهد.
  خبر آنالین هم  به برخى شنیده ها در مورد سامان 
استناد کرد و نوشــت: اگر اتفاق خاصى رخ ندهد 
باید شاهد درخشش ســتاره جدید ایران در نیم 
فصل دوم رقابت هاى باشگاهى در بوندس لیگا 
باشیم. انتخاب به عنوان بهترین مهاجم لیگ سوئد 
همزمان با درخشــش در خط حمله اوسترسوند 
در یورولیگ و تیم ملى ایران در نخســتین بازى 
هاى ملى باعث شد تا ســامان قدوس بیشتر از 
قبل در مارکتینگ زمستانى فوتبال سوئد و اروپا 

قرار بگیرد. 

ستاره دو ملیتى جدید ایران که فصل درخشانى 
را سپرى مى کند بعد از عبور از پیشنهاد پوشیدن 
پیراهن تیم ملى ســوئد در مقدماتى جام جهانى 
2018 قاره اروپا و برتن کــردن پیراهن ایران به 
عنوان جدیدترین شاگرد «کارلوس کى روش» 
در سه بازى ابتدایى خود با پیراهن تیم ملى خوش 
درخشید تا جایى که بعد از بازى با پاناما و ونزوئال 
تعریف و تمجیدها از این بازیکن به اوج خود رسید.
 ســامان قدوس با توجه به اتمام فصل فوتبالى 
سوئد با اوسترساندس تنها بازى هاى روز پایانى 
مرحله گروهى یورولیگ را در پیش دارد جایى که 
او در صورت صعود با این باشگاه کم نام و نشان به 
مرحله بعد تا بهمن ماه مسابقاتى پیش رو ندارد از 
همین رو پروسه فروش زمستانى پدیده تازه فوتبال 
ایران و باشگاه اوسترساندس روى میز قرار گرفت. 
پرونده اى که سران باشگاه سوئدى انتظار دارند 
سود چند میلیون یورویى براى آنها در پى داشته 
باشد از همین رو مذاکرات با مشتریان سامان که 
عمدتًا انگلیسى و از تیم هاى حاضر در چمپیون 
شــیب هســتند از هفته ها قبل آغاز شد که این 
مذاکرات با باال رفتن قیمت قــدوس به یکباره 
متوقف شــد. اما حاال جدیدترین مشترى ستاره 
دوملیتى ایران نه انگلیسى است نه تیمى کم نام 
و نشان چون از آلمان و بوندس لیگا خبر مى رسد 
بعد از لو رفتن پیشنهاد اولیه وردربرمن براى خرید 
مهاجم ایرانى حاال پروســه انتقال او به آلمان در 

زمستان وارد فاز جدیدى شده است.
بنا به اعالم رسانه هاى ســوئدى باشگاه آلمانى 
که در انتهاى جدول بوندس لیگا اوضاع چندان 
مساعدى ندارد و پیرو همین شرایط قید همکارى 
با الکساندر نورى ســرمربى ایرانى االصل را زد 
براى برطرف کردن ضعــف هاى گلزنى خود دو 
گزینه اصلى دارد که اولین گزینه «آرناتوویچ» از 
باشگاه وستهام انگلیس است که بعید به نظر مى 

رسد بتواند در زمستان به برمن برگردد.
دومین گزینه هم سامان قدوس نام دارد که خرید 
این بازیکن بسیار آســان تر از آرناتوویچ به نظر 

مى رسد از همین رو باشگاه آلمانى پیشنهاد دوم 
خود را به باشگاه سوئدى ارسال کرده و تا حدودى 
نظر سران اوسترســاندس را به خود جلب کرده 
است. مسلماً درخششى که سامان در رقابت هاى 
یورولیگ همچنین پیراهن تیم ملى ایران در بازى 
هاى گذشته داشت بى ارتباط با سماجت باشگاه 
آلمانى با خرید بازیکن دوملیتى نیست، اتفاقى که 
مى تواند راه او را براى درخشش بیشتر و حضور در 
ترکیب اصلى ایران در روسیه 2018 هموار سازد. 

به این ترتیب باشگاه بحران زده آلمانى بعد از خرید 
هافبک سوئیسى براى زمستان حاال به نظر مى 
رسد سامان قدوس را به عنوان دومین خرید بزرگ 
زمستانى مد نظر قرار داده تا با این اقدامات استارت 
خود براى فرار از سقوط را بزند و خاطرات فصل 

قبل را تکرار کند.
همچنین طبق شنیده هاى نصف جهان، ظاهراً 
سامان مشــتریان عربى هم دارد که مى خواهند 
ســامان را با پولى گزاف این پدیده لیگ سوئد را 

جذب کنند.
السد قطر یکى از مهمترین این باشگاه هاست که 
بنا بر اظهار نظرهاى یکى از ایجنت هاى ایرانى 
که با باشگاه هاى قطرى در ارتباط است، آنها پس 
از دعوت سامان به تیم ملى ایران، مدتى است که 
او را تحت نظر دارند و براى جذب او کامًال مشتاق 
شده اند. االهلى قطر نیز دیگر باشگاهى است که 
بنا بر ادعاى یکــى از ایجنت هاى مطرح فوتبال 
ایران مشترى سامان است. وى در گفتگو با نصف 
جهان  همچنین برخى پیشــنهادهاى اروپایى 
قدوس را تأیید کرد و گفت بعید به نظر مى رسد 
در این مقطع ســامان بخواهد که به لیگ هاى 

آسیایى بیاید.
 گفتنى است سامان قدوس هفته گذشته به عنوان 
ـــ 2017 فوتبال  بهترین مهاجم فصل 2018ـ 
سوئد انتخاب شد. کن سما نیز در رده دوم برترین  
هافبک هاى سال قرار گرفت، انتخاب هایى که 
از ســوى 16 مربى، 32 روزنامه نگار و عده اى از 

متخصصان فوتبال انجام شد.

 خشایار بیدمشکى

نصف جهــان  مدافع تیم فوتبال صنعــت نفت آبادان در 
ادعایى عجیب گفتــه که برخى بازیکنــان بدون هیچ 

برخوردى رباط صلیبى پاره کرده اند و 
این موضوع با جادوگــرى در فوتبال  

مرتبط است. 
اسدى در پاسخ به این ســئوال که در مورد جادوگرى 

در فوتبال آیا با مسئله اى روبه رو شده یا نه، خاطرنشان 
کرد: من ندیدم، اما متأســفانه خیلى شنیده ام و خیلى از 
بچه ها نیز در این خصوص صحبــت کرده اند. باید این 
مســائل جمع شــود، چون فوتبال محیطى پاك دارد و 
این پاکى باید باقى بماند. بعضى هــا براى ماندن از این 
کارها مى کنند و صدمه آن گریبان بازیکنان را مى گیرد 
و بازیکنان هســتند که به این دلیل ربــاط صلیبى پاره 
مى کنند. چون بازیکنانى که با این موارد روبه رو شده اند، 
اکثراً مصدومیت هایى به این شــکل داشــته اند و رباط 
صلیبى شان هم در شرایط درگیرى پاره نشده و در حالت 
عادى این اتفاق رقم خورده است. چنین حاشیه هایى این 

تالش عواقب را هم دارد و هر چقدر مى توانند  باید 
کنند که این مسائل جمع شود 
و حتى بــه دنبــال راه اندازى 
کمپینى براى جمع کردن 

ى  گــر و د جا
باشــند. فوتبــال 

زیباســت، امــا اگر 
به ایــن فوتبــال که 

مشکالت زیادى دارد، 
چنین مسائلى هم اضافه 

شود، واى به حال فوتبال و 
دیگر همه بایــد به دنبال یک 

مشکل بدوند.

وى در واکنش به این مسئله که آیا خودش به جادوگرى 
اعتقاد دارد که مى گوید چنین مسائلى گریبان بازیکنان 
را مى گیرد و آنها هستند که رباط صلیبى پاره مى کنند، 
اظهار داشــت: اگر دارد یا ندارد، این بحــث در فوتبال

 اســت. مــن مى گویــم بچه هایــى کــه در چنین 
تیم هایــى بودند، بــدون برخــوردى ربــاط صلیبى 
پــاره کرده اند. بــه هر حــال ایــن بحث هــا وجود 

دارد. 
روزنامه نصــف جهان با توجه به داغ شــدن 
این مباحث در روزهــاى اخیر و اینکه 
برخى قهرمانى سپاهان در فصل 
چهاردهم را مرتبط بــا ارتباط 
حســین فرکى ســرمربى وقت 
ســپاهان با جادوگرها اعالم داشته اند 
قصد دارد به زودى گزارشى را در مورد آن 
قهرمانى و حواشى پیرامونش منتشر 

کند.

اگر خاطرتان باشد بعد از حمایت مهدى مهدوى 
کیا از مسعود شــجاعى بخاطر بازى اجبارى اش 
جلوى نماینده رژیم صهیونیستى در لیگ اروپا و 
صحبت هایى که کیا درباره لبنان و سوریه داشت، 
شایعه ممنوع التصویرى او به صورت گسترده اى 
در رسانه ها منتشر شد. شایعه اى که حاال مشخص 
شده صحت نداشــته چرا که سه شنبه شب هفته 
گذشته در اخبار شبکه 3 سیما تصویر او پخش و 
خبر حضورش در مراسم قرعه کشى جام جهانى 
هم توسط گوینده خبر قرائت شد. باید دید در ادامه 
هم خبرهاى مربوط به او منتشر خواهد شد یا خیر.

«زالتکو  کرانچار»، ســرمربى سپاهان چهارشنبه 
هفته گذشته تولد 61 سالگى  اش را جشن گرفت.

بازیکنان و کادرفنى تیم فوتبال سپاهان در حاشیه 
مسابقه تدارکاتى با امیدهاى سپاهان طالیى پوشان 
مراسم تولد زالتکو کرانچار سرمربى تیم را برگزار 
کردند. کرانچار که یکى از مربیان باتجربه و پرافتخار 
لیگ هفدهم به شمار مى رود، تولد 61 سالگى اش 
را در جمعى صمیمانه با بازیکنان و سایر اعضاى تیم 

جشن گرفت.

برخى بدون برخورد، رباط پاره کردند!

نصف جهان  ماجراى بهــت و حیرت بازیکنان خارجى شــاغل در لیگ ایــران که حاال دیگر به کشــورهاى خود 
بازگشته اند از برخى فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان مانند قربانى کردن گوسفند ادامه دارد و کشتن گوسفند یکى از 
سوژه هاى مشترك عمده این بازیکنان است. در جدیدترین بحث مربوط به این موضوع ماجراى تفاوت فرهنگى 
خاورمیانه یا بهتر بگوییم ایران با انگلیس در گزارشى مورد بحث قرار گرفته است. این گزارش سوژه مصاحبه بى 
بى سى با «جى لوید ساموئل»، بازیکن سابق استقالل اســت. او که به تازگى دوباره به دنیاى فوتبال برگشته و با 
تیمى در دسته دوازدهم لیگ انگلیس قرارداد امضا کرده در بخشى از این گفتگو درباره تجربه عجیبش هنگام اولین 

تمرین با اســتقالل صحبت 
کــرده. تجربه اى کــه او را 
شوکه کرده بود:«وقتى سر 
تمرین رفتم استقبال عجیبى 
از من شــد. با یک گوسفند 
روبه رو شــدم کــه در چند 
ثانیه گردنــش را زدند. همه 
جا خونى شــده بود اما براى 
مردم اصًال اهمیتى نداشت و 
انگار نه انگار که همین چند 
دقیقه قبل یک حیوان اینجا 

کشته شده.» 
ســاموئل بعدهــا متوجــه 

شــده که قربانى کردن گوســفند بخشــى از فرهنگ مردم ایران اســت و این کار را انجام مى دهند تا اتفاقات 
خوبى برایشــان رخ دهد:«مثًال اگر تیمى بازى بزرگى داشــته باشــد و از آن بــازى 3 امتیــاز را بخواهد قبل از 
بازى گوســفندى را قربانى مى کند تا احتمال بردشــان در بازى مربوطه بیشــتر شــود.» هر چنــد که مدافع 
ســابق اســتقالل و پیکان متوجه نیت ایرانى ها از قربانى کردن شــده اما مى گوید که هیچ وقت نتوانســته با 
چنیــن موضوعى کنار بیاید. پیــش تر نیز بازیکنــان خارجى که براى مدتــى به لیگ ایران آمــده بودند پس از 
بازگشت در گفتگو با رســانه هاى کشورهایشــان از قربانى کردن گوسفند به عنوان مســئله اى تعجب آور یاد 

مى کردند.

تعجب خارجى ها ادامه دارد

  معضل گوسفند در فوتبال!

مهدوى کیا 
ممنوع التصویر نیست 

تولد 61 سالگى کرانچار   

احتمال دارد مهاجم تیم ذوب آهن در نیم فصل از جمع 
شاگردان امیر قلعه نویى جدا شود.

سید ایمان موسوى، مهاجم ســابق استقالل که در 
هفته هاى ابتدایى لیگ برتر هفدهــم به عنوان یار 
آزاد به ذوب آهن پیوست، شاید در نیم فصل جدا شود.

موســوى در مدت حضورش در ذوب آهن نتوانسته 
انتظارات کادر فنى را برآورده کند و از باشگاه اصفهانى 
خبر مى رســد که احتمال دارد او در نیم فصل از جمع 
شاگردان امیر قلعه نویى جدا شود تا یک بازیکن دیگر 

به عضویت ذوب آهن در بیاید.

 

نوار هفت پیروزى پیاپى پیکان در لیگ برتر باالخره با تســاوى 
مقابل صنعت نفت آبادان پاره شد و تیم مجید جاللى در رسیدن 
به رکورد ســپاهان لیگ دوم ناکام ماند. پیکان در تهران در بازى 
اى که مربى هر دو تیم مدعى بودند باید پیــروز بازى مى بودند، 
مقابل صنعت نفت یک بر یک متوقف شــد و نتوانست هشتمین 
پیروزى پیاپى اش را کســب کند. آنها بعد از شکست یک بر صفر 
مقابل سپیدرود در هفته چهارم همه بازى هاى شان را برده بودند و 
پیروزى در این بازى مى توانست دستاوردى مهم براى شان باشد.

سپاهان رکورددار پیروزى هاى پیاپى در لیگ برتر است. آن ها این 
رکورد را با هشت پیروزى متوالى در لیگ دوم به دست آورده اند. 
شاگردان مجید جاللى که باور دارد حاشیه هاى چند روز اخیر درباره 

به جادوگرى روى تیمش اثر گذاشته  نتوانستند 
این رکورد برسند.

احتمال جدایى موسوى از 

ذوب آهن 

پیکان به رکورد سپاهان پیکان به رکورد سپاهان 
نرسیدنرسید

حتمًا هفته گذشــته در جریان این خبر قرار 
گرفتید که آلمان، برزیل و آرژانتین حریفان 
تدارکاتى عربستان در راه جام جهانى خواهند 
بود. در شرایطى که به نظر مى رسد پیدا کردن 
حریفى مناسب براى تیم کشورمان تبدیل به 
مشکلى غیر قابل حل شده سایر نمایندگان 
آسیا در جام جهانى به مصاف تیم هاى بزرگ 
دنیا مى روند. به جز عربستان، ژاپن تا حاال با 
برزیل و بلژیک بازى کرده و سال آینده هم به 
مصاف آرژانتین خواهد رفت. کره جنوبى هم 
تا امروز با روسیه، مراکش، کلمبیا و صربستان 
بازى کرده. استرالیا هم که صعودش به جام 
جهانى قطعى شد در سال 2017 یک دیدار 
دوستانه با برزیل داشته و قطعًا تا شروع جام 

جهانى با تیم هاى بزرگى بازى خواهد کرد. 

  حریفان تدارکاتى 
آسیایى ها

رح ایرانى به نصف جهان خبر داد:
 هایجنت مط
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رح ایرانى به نصف جهان خبر داد:
ایجنت مط

 قطرى ها  قطرى ها 
مشترى جدید مشترى جدید 
سامان قدوسسامان قدوس

احتمال دارد مهاجم تیم ذوب آهن در نی
شاگردان امیر قلعه نویى جدا شود.

سید ایمان موسوى، مهاجم ســابق
هفته هاى ابتدایى لیگ برتر هفدهــ
آزاد به ذوب آهن پیوست، شاید در نیم
موســوى در مدت حضورش در ذوب
ب انتظارات کادر فنى را برآورده کند و از
خبر مى رســد که احتمال دارد او در نی

شاگردانامیر قلعه نویى جدا شود تا یک
به عضویت ذوب آهن در بیاید.

رکورد را با هشت پیروزى متوالى در لیگ دوم به دست آورده اند. 
شاگردان مجید جاللى که باور دارد حاشیه هاى چند روز اخیر درباره 

به جادوگرى روى تیمش اثر گذاشته  نتوانستند 
این رکورد برسند.

احتمال جدایى مو

ذوب آهن

در حالى که زمان زیادى به قرعه کشى 
جــام جهانى نمانده اســت، تیم هاى 
حاضر در جام جهانى گمانه زنى هاى 
خود را براى انتخاب بهترین یا بدترین 
قرعــه آغــاز کرده اند. یک ســایت 
انگلیســى ابراز امیدوارى کرد که تیم 
ملى انگلیــس در گــروه راحتى قرار 
بگیرد. این ســایت نوشت: «بهترین 
قرعه ممکن انتخاب لهستان به عنوان 
تیم نخســت، ایران و پاناماست و در 
بدترین حالت ممکــن هم انگلیس با 
آلمان، مصر و ژاپــن هم گروه خواهد 
شد.»دو تیم ایران و انگلیس تاکنون 
در رده ملى با هم روبه رو نشده اند و در 
صورتى که این دو تیم در یک گروه قرار 
بگیرند، براى نخستین بار در یک دیدار 
رســمى برابر هم به میدان مى روند. 
انگلیس در حالى ابراز امیدوارى کرده 
با ایران هم گروه شود که در دوره قبل، 
عملکــردش از تیم ایــران ضعیف تر 
بوده اســت. پیش تر نیز فرانسوى ها 
ابراز امیــدوارى کرده بودنــد که در 
جام جهانى روســیه با ایران هم گروه 

شوند.

تیمفوتبال صنعــت نفت آبادان در نصف جهــان مدافع
ادعایى عجیب گفتــه که برخى بازیکنــان بدون هیچ 

برخوردى رباط صلیبى پاره کرده اند و 
این موضوع با جادوگــرى در فوتبال

مرتبط است. 
اسدى در پاسخ به این ســئوال که در مورد جادوگرى 

در فوتبال آیا با مسئله اى روبه رو شده یا نه، خاطرنشان 
کرد: من ندیدم، اما متأســفانه خیلى شنیده ام و خیلى از 
بچه ها نیز در این خصوص صحبــت کرده اند. باید این

مســائل جمع شــود، چون فوتبال محیطى پاك دارد و 
این پاکى باید باقى بماند. بعضى هــا براى ماندن از این 
مى گیرد بازیکنان را کارها مى کنند و صدمه آن گریبان

و بازیکنان هســتند که به این دلیل ربــاط صلیبى پاره 
مى کنند. چون بازیکنانى که با این موارد روبه رو شده اند، 
این شــکل داشــته اند و رباط اکثراً مصدومیت هایىبه

صلیبى شان هم در شرایط درگیرى پاره نشده و در حالت 
عادى این اتفاق رقم خورده است. چنین حاشیه هایى این 

تالش عواقب را هم دارد و هر چقدر مى توانند  باید 
کنند که این مسائل جمع شود 
و حتى بــه دنبــال راه اندازى 
کمپینى براى جمع کردن 

ى  گــر و د جا
باشــند. فوتبــال

زیباســت، امــا اگر 
به ایــن فوتبــال که 

مشکالت زیادى دارد، 
چنین مسائلى هم اضافه 
به حال فوتبال و واى شود،

دیگر همه بایــد به دنبال یک 
مشکل بدوند.

وى در واکنش به این مسئله که آیا خودش به جادوگرى 
اعتقاد دارد که مى گوید چنین مسائلى گریبان بازیکنان 
را مى گیرد و آنها هستند که رباط صلیبى پاره مى کنند، 
اظهار داشــت: اگر دارد یا ندارد، این بحــث در فوتبال
 اســت. مــن مى گویــم بچه هایــى کــه در چنین 
تیمهایــى بودند، بــدون برخــوردى ربــاط صلیبى

پــاره کرده اند. بــه هر حــال ایــن بحث هــا وجود 
دارد. 

ررررررروزنامه نصــف جهان با توجه به داغ شــدن 
و اینکه  این مباحث در روزهــاى اخیر
برخى قهرمانى سپاهان در فصل 
چهاردهم را مرتبط بــا ارتباط 
حســین فرکى ســرمربى وقت

ســپاهان با جادوگرها اعالم داشته اند 
قصد دارد به زودى گزارشى را در مورد آن

قهرمانى و حواشى پیرامونش منتشر 
کند.

 در آرزوى دیدار 
ایران و انگلیس!
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یک واحد مســکونى 80 متر مربعــى در طبقه چهارم 
یک ســاختمان مسکونى شــش طبقه در تهران دچار

 آتش سوزى شده و شعله هاى آتش در حال سرایت به 
نقاط دیگر ساختمان بود. بروز این آتش سوزى محبوس 
شدن سه نفر از ساکنان ساختمان در میان دود و حرارت 

را در پى داشت.
این حادثه ساعت 16و45دقیقه روز چهارشنبه رخ داد و 
پس از اطالع رسانى آن از سوى شهروندان، بالفاصله 
آتش نشانان دو ایســتگاه به خیابان جمهورى اسالمى 
رهســپار شــدند. نیروهاى عملیاتى به سرعت پس از 
قطع جریان اصلى برق و گاز ســاختمان، به تجهیزات 
فردى و لوله هاى آبرسانى مجهز شدند و عملیات مهار 
شــعله هاى آتش را آغاز کردند و در کوتاه ترین زمان 
ممکن، موفق شــدند آتش ســوزى را بــه طور کامل 
خاموش کنند. همزمان با عملیات مهار آتش ســوزى، 
گروه دیگرى از آتش نشــانان براى جستجو و نجات 
محبوس شــدگان احتمالى وارد ســاختمان مسکونى 

شدند و پس از بررسى، یک مرد میانسال را از داخل محل 
حادثه و دو نفر خانم میانسال را از واحد مسکونى در طبقه 
چهارم نجات دادند. با توجه به مصدومیت مرد میانسال، 
نیروهاى عملیاتى وى را براى مداوا در اختیار امدادگران 
اورژانس قــرار دادند. گفتنى اســت؛ علت بــروز این
 آتش سوزى از سوى کارشناســان علت یابى سازمان 

آتش نشانى تهران در دست بررسى است. مرد مست که در درگیرى خیابانى با یک موتورسوار، وى 
را کشته و با پرداخت دیه، رضایت اولیاى دم را جلب کرده 

بود هفته گذشته  پاى میز محاکمه ایستاد.
رسیدگى به این پرونده از نهم دى ماه سال 91 به دنبال 
درگیرى خیابانى در شــهرك غرب تهران در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. شواهد نشــان مى داد درگیرى بین 
راننده یک دستگاه پژو به نام «اشــکان» با راکب یک 
دستگاه موتورسیکلت به نام «حامد» به خون کشیده شده 
و حامد به بیمارستان منتقل شده است. تحقیقات پلیسى 
آغاز شده بود که از بیمارســتان خبر رسید حامد به علت 
شدت جراحات جان سپرده است. به این ترتیب پلیس به 
بازجویى از راننده پژو پرداخت. این مرد 34ساله که مست 
بود به درگیرى با راکب موتور اعتراف کرد. وقتى پزشکى 
قانونى علت مرگ را ضربه هاى متعدد جسم نوك تیز و 
همچنین صدمات ناشى از تصادف رانندگى اعالم کرد 

اشکان به عنوان عامل جنایت بازداشت شد.
براى وى کیفرخواست صادر شــده بود که وى توانست 
با پرداخت دیه 450 میلیون تومانى رضایت اولیاى دم را 
جلب کند. به این ترتیب اشکان روز چهارشنبه در شعبه 
11 دادگاه کیفرى یک اســتان تهران پاى میز محاکمه 
ایستاد. در این جلســه نماینده دادستان کیفرخواست را 
خواند و طبق ماده 612 قانون مجازات اســالمى براى 
اشــکان از جنبه عمومى جرم درخواست کیفر را مطرح 
کرد. ســپس متهم روبه روى قضات ایستاد و در تشریح 
جزئیات ماجرا گفت: «من و دوستانم سوار ماشین بودیم و 
از یکى از خیابان هاى شهرك غرب مى گذشتیم که حامد 
سوار بر موتور جلوى ما پیچید و ما به او اعترا ض کردیم. 
همان موقع حامد ناسزا گفت که دوستانم از ماشین پیاده 
شدند و آنها با هم درگیر شدند. من آن روز مشروب خورده 
بودم و حال طبیعى نداشتم. به همین دلیل چیز زیادى از 

ماجرا به خاطر ندارم. فقط مــى دانم براى پایان دادن به 
دعوا سوار ماشین شدم و دنده عقب حرکت کردم. همان 
موقع دوستانم فریاد کشیدند و من متوجه شدم با حامد که 
روى زمین افتاده بود برخورد کرده ام. چاقویى در دست 
نداشتم و نمى دانم آثار چاقو خوردگى روى بدن حامد چرا 

ایجاد شده بود.»
وى ادامه داد: «من قبول دارم اشــتباه کردم و مشروب 
خوردم اما باور کنید قصد کشــتن او را نداشــتم. حتى 
حامد را نمى شــناختم و هیچ خصومتى با او نداشــتم. 
خانواده ام بــا پرداخت دیه رضایت اولیــاى دم را جلب 
کرده اند و حاال از قضات دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم 

تخفیف قائل شوند.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و اشکان 
را به 36ماه زندان با احتساب روزهاى بازداشت محکوم 

کرد تا وى به زودى از زندان آزاد شود.

فرمانده یگان انتظامى مترو تهران از دستگیرى 
یکى از سارقان حرفه اى خبر داد و گفت: سارق به 
بهانه نقص فنى قطار وارد جمعیت مسافران مترو 

مى شد و از آنان سرقت مى کرد.
 سرهنگ على راقى اظهار داشت: در پى دریافت 
چندین گزارش سرقت در ساعت هاى پر ازدحام 
مترو، تعداد گشت هاى انتظامى مترو را افزایش 
دادیم تا اینکــه عوامل انتظامــى خانم هنگام 
گشتزنى در مترو، متوجه شــدند خانمى به بهانه 
نقص فنى قطار و سوار شدن به داخل مترو، وارد 
ازدحام جمعیت شده و قبل از داخل شدن به واگن 
قطار به عقب برگشته و پس از دقایقى وارد جمعیت 
مســافران مى شــود. وى افزود: عوامل گشت 
انتظامى خانم این یگان، مدتــى متهم را تحت 
نظر گرفتند و مشاهده کردند که متهم مجدداً وارد 
جمعیت شده و اموال یکى از مسافران را به سرقت 
برد که بالفاصله متهم دستگیر و به همراه مالباخته 

به دفتر پلیس منتقل شد.
ســرهنگ راقــى  گفــت: در بازرســى بدنى از 
متهم، اموال مالباخته مشــاهده شد و متهم که 
از ســارقان حرفه اى و داراى ثبت ســابقه است 
بدین ترتیب به ســرقت اموال مسافران اعتراف 
کرد و اظهار داشــت معموًال از شلوغى و ازدحام 
جمعیت براى سرقت استفاده مى کند. وى خاطر 
نشــان کرد: متهم براى ســیر مراحل قانونى و 
تحقیقات تکمیلى تحویــل کالنترى 113 بازار 

شد.

فرمانده انتظامى استان سمنان از دستگیرى پدر و پسر 
سابقه دار با اعتراف به 59 فقره انواع سرقت در شهرستان 

مهدى شهر خبر داد.
سردار روح االمین قاســمى اظهار داشت: در پى سرقت 
لوازم داخل خودرو در شهرستان مهدى شهر که حساسیت 
افکار عمومى را به دنبال داشت، تیم ویژه اى از مأموران 
پلیس آگاهى مسئول پیگیرى پرونده شدند. وى افزود: 

پلیس در بررسى هاى اولیه و تحقیقات میدانى خود سر 
نخى از مشارکت پدر و پسر ســابقه دارى در وقوع این 

سرقت ها به دست آورد.
فرمانده انتظامى استان ســمنان به انجام فعالیت هاى 
تخصصى و حضور هدفمند گشــت هاى پلیس در این 
شهرستان اشاره کرد و گفت: مأموران متهم را که یک 
پسر نوجوان بود، در یکى از خیابان هاى شهر شناسایى و 
دستگیر و براى انجام تحقیقات به پلیس آگاهى منتقل 

کردند.
سردار قاسمى تصریح کرد: سارق در بازجویى هاى خود 
به 59 فقره انواع سرقت با همکارى پدرش و فرد دیگرى 
اعتراف کرد. وى گفت: ســرقت خودرو، داخل خودرو، 
اماکن، احشام، باترى خودرو و گاوصندوق مساجد ازجمله 
جرم هاى ارتکابى این سارقان ســابقه دار است. سردار 
قاسمى از دستگیرى پدر سارق توسط مأموران انتظامى 
شهرستان مهدى شهر خبر داد و افزود: اقدامات و تالش 
پلیس براى دســتگیرى ســارق دیگر همچنان ادامه 

دارد.

تصادف خونین بین خودروى ســمند با پــژو در محور 
هریس-زرنق استان آذربایجان شرقى، دو کشته و سه 

مصدوم برجاى گذاشت.
در ایــن ســانحه کــه روز چهارشــنبه در کیلومتــر 
4 جــاده هریــس بــه زرنــق روى داد، دو نفــر از 
سرنشــینان خودروى پژو در دم جان خود را از دســت

 دادند.

دو نفــر از مصدومان ایــن حادثه به وســیله اورژانس 
هوایى بــه بیمارســتان امام رضــا(ع) تبریــز و یکى 
از مصدومــان نیز به بیمارســتان هریس منتقل شــد 
و ســپس به دلیل شــرایط نامناســب به تبریز انتقال 
یافت. فوتى هاى این ســانحه رانندگــى یک کودك 
دو ساله و مرد 50 ساله هســتند. علت حادثه در دست 

بررسى است.

سال2017 در کالنشهر ده میلیونى بانکوك بیشترین مورد از هجوم مار گزارش 
شده است، مارهایى که در نوع خود بسیار خطرناك و مهلک هستند.

آتش نشانان تایلندى این روزها بیشتر از آنکه روانه مأموریت هایى مانند آتش 
سوزى شوند، باید خود را آماده رویارویى با مارهاى خطرناکى کنند که به منازل 

پایتخت تایلند هجوم مى آورند.
بنا به گفته مقامات شهر بانکوك طى سال هاى اخیر هجوم مارها به منازل مردم 
افزایش یافته است. در حالى که در سال 2013 حدود 16هزار مورد از هجوم مار به

 خانه ها گزارش شــد، این اتفاق در ســال 2016 به حدود 29هزار مورد رسید. 
همچنین این مورد در نیمه نخست ســال 2017 در مقایسه با سال هاى پیش، 

حدود 30 درصد افزایش یافته است.
«تارا بواکامسرى»، یکى از مسئوالن تایلندى در این خصوص گفت: «روند رو 
به رشد شهرنشینى محدوده زیست دوزیســتانى مانند مارها را تحت تأثیر قرار 

داده است.»
گفتنى است؛ در کشور تایلند حدود 300 گونه مار زندگى مى کند که 10 درصد 
از این مارها سمى و خطرناك هستند از جمله این مارهاى خطرناك مى توان به 

مار کبرى اشاره کرد.

 با کشف پیکر پیرزن 70ساله از زیر آوار ساختمانى در خیابان کمیل عملیات جستجو پایان یافت.
ساعت 14و56 دقیقه روز چهارشنبه حادثه ریزش ساختمان در خیابان کمیل بعد از جیحون به سامانه 125 اعالم 

شد که به سرعت آتش نشانان دو ایستگاه آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند.
با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد که ساختمان چهارطبقه اى مشرف به ضلع شرقى یک قطعه زمین 

به وسعت حدود 250 متر که کارگران به عمق چهارمتر در حال گودبردارى بوده اند فروریخته است.
برپایه این گزارش، آتش نشانان عملیات جستجو را براى یافتن مفقودان احتمالى این حادثه آغاز کردند که پس از 
دقایقى با استفاده از سگ جستجوگر هالل احمر موفق به کشف پیکر پیرزن 70ساله در زیر آوار ساختمان شدند. این 

عملیات با توجه به اطمینان از اینکه شخص دیگرى زیر آوار نیست، پس از ایمن سازى الزم پایان یافت.

پیرزن 70 ساله زیر آوار له شد

محاکمه راننده مست
 به اتهام قتل یک موتورسوار

مرگ کودك 2ساله در تصادف سمند با پژو

 دستگیرى پدر و پسر سارق

نجات از میان دود و شعله هاى آتش

راز قتل جوان 29 ساله شــازندى در تحقیقات کارآگاهان 
پلیس برمال شد.

فرمانده انتظامى شهرستان شــازند استان مرکزى گفت: 
آذرماه سال گذشــته گزارشــى از فوت مشکوك جوانى 
29 ساله ســاکن یکى از روســتاهاى شهرستان به مرکز 

فوریت هاى پلیس 110 شهرستان اعالم شد.
سرهنگ بیژن جنتى بیان کرد: در تحقیقات اولیه، بررسى ها 
حاکى از آن داشت که این جوان سابقه بیمارى صرع و تشنج 

داشته است و احتماًال به این دلیل فوت شده است.
به منظور تعیین دقیق علت مرگ، جسد فرد جانباخته به 
پزشکى قانونى منتقل شــد و بنابر نظریه پزشکى قانونى 
علت مرگ این فرد خونریزى مغزى و عوارض ناشــى از 
اصابت جسم سخت به سرش اعالم شد. با توجه به اهمیت 

موضوع بالفاصله بررســى پرونده به تیمى از کارآگاهان 
پلیس آگاهى ارجاع شد.

سرهنگ جنتى گفت: در مراحل تکمیل تحقیقات، اسناد و 

مدارکى از نقش دو نفر از دوستان مقتول در قتل او به دست 
آمد و هر دو نفر در عملیاتى دستگیر و براى تکمیل تحقیقات 

به پلیس آگاهى شهرستان انتقال شدند.
در بازجویى هاى انجام شده مشخص شد که شب حادثه، 
این افراد در منزل یکى از متهمان پرونده حضور داشته اند که 

آنها با فرد مقتول درگیر مى شوند و او را به قتل مى رسانند.
وى افزود: فرداى آن روز با توجه با اینکه مقتول ســابقه 
بیمارى تشنج و صرع داشته است، آنها با اورژانس تماس 
گرفته و با طرح فوت به علت بیمارى، ســعى در گمراهى 
تیم پزشکى داشته اند که تحقیقات تخصصى پرده از راز 

این قتل برداشت.
هر دو متهم پرونده براى سیر مراحل قانونى به مرجع قضائى 

معرفى شدند.

راز قتل جوان بیمار فاش شد 

هجوم  مارها به خانه ها

زن جیب ُبر مترو
به دام افتاد

مدیر کل امنیتى استاندارى قم از یافتن 
نوجوان ربوده شــده قمى توسط عوامل 
انتظامى و دســتگیرى ربایندگان وى 

خبر داد.
حســین امیرى با اشــاره بــه ربایش 
«محمدجــواد فخــارى» نوجــوان

 13 ساله قمى ساعت 7 صبح یک شنبه 
هفته پیش، اظهار داشت: ربایندگان این 
نوجوان را به مکان نامعلومى منتقل کرده 
بودند. وى افزود: با توجــه به اهمیت و 
حساســیت این موضوع، اســتاندار قم 
طى دستورى به دســتگاه هاى امنیتى 
و انتظامى اســتان، تســریع شناسایى 
ربایندگان و پیدایش فرد ربوده شــده را 

خواستار شد.
امیرى افزود: در همین راســتا چندین 
تیــم از پلیس تخصصى اســتان مأمور 
به کشــف حادثه شــدند کــه پس از 
پیگیرى هــا و تالش هاى مســتمر، از 
محل اختفاى ربایندگان در زاهدان مطلع

شــدند. مدیر کل امنیتى اســتاندارى 
قــم ادامــه داد: پلیس اســتان قم بعد 
از یافتــن محــل اختفــاى ربایندگان، 
عازم شهر زاهدان شــده و با همکارى 
عوامــل انتظامــى زاهــدان ضمــن 
شناســایى محــل دقیــق اختفــاى 
رباینــدگان، آنهــا را دســتگیر کرده و 
فرد ربوده شــده را از چنگال آنها نجات

 دادند.
امیرى خاطرنشــان کــرد: این نوجوان

 13 ساله در اختیار پلیس قرار گرفت و به 
شهر قم انتقال یافت.

رهایى 
نوجوان 13ساله از 
چنگال آدم  ربایان
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ایرانسل با هدف فراهم کردن امکان بهره مندى مناسب کودکان و نوجوانان از 
امکانات و فواید رسانه هاى دیجیتال، اینترنت و شبکه هاى اجتماعى و مدیریت 

والدین بر استفاده کودك از تلفن همراه، مجموعه اپلیکیشن «کودك من» را به 
صورت رایگان در اختیار مشترکان خود قرار داد.

این مجموعه شامل اپلیکیشن راه انداز «کودك من» و اپلیکیشن «مدیریت کودك 
من» است. برنامه کاربردى «مدیریت کودك من» روى گوشى والدین و راه انداز «کودك 

من» روى گوشى کودك نصب مى شود.
 با نصب راه انداز «کودك من»، ظاهر صفحه نمایش گوشى تلفن همراه کودك به ظاهرى 
کامال کودکانه و جذاب تبدیل خواهد شــد و با نصب اپلیکیشن «مدیریت کودك من»، 
والدین خواهند توانست نحوه استفاده کودك از تلفن همراه را در بستر اینترنت از راه دور 

و از طریق گوشى تلفن همراه خود مدیریت کنند.
 از جمله امکانات این برنامه مى توان به تعریف فهرســت مجــاز مخاطبان کودك به 
منظور برقرارى تماس، ارسال و دریافت پیامک، تعریف فهرست مجاز وبسایت ها براى 
کودك، نظارت بر برنامه هاى کاربردى نصب شده روى گوشى همراه کودك و امکان 

فعال یا غیرفعال کردن هر یک از آنها، تعریف زمان بندى دلخواه براى اســتفاده کودك 
از خدمات تماس، پیامک و اینترنت همراه، تعریف زمانبندى دلخواه براى استفاده کودك 

از هر یک از برنامه هاى کاربردى و نیز دریافت گزارش  تماس ها، پیامک ها، وبســایت هاى 
بازدید شده و برنامه هاى کاربردى استفاده شده توسط کودك و همچنین تغییرات سیمکارت 

کودك اشاره کرد.
براى اســتفاده از این مجموعه باید ســیمکارت هاى کودك و والدین، ایرانسلى یا ترابرد شده به 

شبکه ایرانســل بوده و هر دو همزمان تحت مالکیت پدر یا مادر باشد. عالقه مندان مى توانند براى 
دریافت اطالعات بیشــتر و دانلود این مجموعه و فایل راهنماى آن به وب ســایت ایرانسل به نشانى

 irancell.ir مراجعه کنند.

 در حالى که در اکتبر گذشــته اولین هارد دیسک جهان با 
ظرفیت 14 ترابایت عرضه شد، باید در انتظار عرضه مدل 

20 ترابایتى این هاردها در سال 2019 باشیم.
 شرکت سى گیت مى گوید هاردهاى مذکور را تا دو سال 
دیگر روانه بازار مى کند و با این کار رکوردى جدید را به ثبت 
خواهد رساند.سى گیت براى طراحى هارد دیسک با چنین 
ظرفیتى از فناورى جدیدى موســوم به HAMR بهره 
گرفته است. در قالب این فناورى از نوع خاصى از لیزر که 
از دانه هاى نمک کوچک تر است براى گرم کردن سطح 
هارد دیسک استفاده مى شود.در نتیجه میزان انرژى مورد 
نیاز براى مغناطیسى کردن اجزاى مورد نیاز و همین طور 

ذخیره سازى داده ها کاهش مى یابد و در نتیجه مى توان 
حجم بیشترى از داده ها را ذخیره کرد.

سى گیت در یک دهه اخیر توانسته ظرفیت ذخیره سازى 
هاردهاى تولیدى خود را 30 درصد افزایش دهد و امیدوار 
است فناورى جدید ظرفیت ذخیره سازى اطالعات در هارد 
دیســک ها را دو برابر کند.نزدیک ترین رقیب سى گت، 
 MAMR وســترن دیجیتال از فناورى دیگرى به نام
براى افزایش ظرفیت ذخیره سازى اطالعات بهره مى گیرد 
که مبتنى بر کاربرد امواج میکروویو به جاى لیزر است. این 
شرکت امیدوار است فناورى یادشده به تولید هاردهایى با 

ظرفیت 40 ترابایت تا سال 2023 منجر شود.

یکى از عالیق کاربران دستگاه هاى هوشمند اندرویدى 
پخش موزیک هاى خود به صورت پوشه بندى است، در 
بسیارى از پلیرها مى توان به روش هاى مختلفى از جمله 
پوشــه اى فایل هاى صوتى را دسته بندى کرد و به آنها 

دسترسى داشت.
Folder Player Pro عنــوان یــک پلیــر کامالً  
حرفه اى براى دسترســى به پخش پوشه اى فایل هاى 
موسیقى براى سیستم عامل اندروید مى باشد که توسط 
Peter Shashkin با قیمــت 1/49 دالر در گوگل 

پلى منتشر شده است.
 ایــن برنامه به کاربــران خود اجازه مى دهــد تا بدون 
ایجاد هیچگونه تغییرى در دســته بنــدى فایل هاى 
صوتى در پوشــه ها، به تمامى آنها دسترســى داشت و 

به صورت پوشــه اى آنها را اجرا کنند. پشتیبانى از انواع 
فرمت هاى صوتــى محبوب و کیفیت بــاالى صداى 
خروجى این اپلیکیشن تمامى نیازهاى کاربران را برطرف 
کرده و تجربه اى نو را در اجراى موســیقى در اختیارتان 

قرار مى دهد. 
به دایرکتورى خود دسترســى کامل داشــته و با تنظیم 
اکوالیزر دســتگاه به دلخواه خود یک صداى خروجى 
دلچســب و مــورد عالقــه تــان را دریافت کنیــد. از 
مهمترین قابلیــت هاى این پلیر هوشــمند مى توان به 
پشــتیبانى کامل آن از هدفون هاى بلوتوثى اشاره کرد 
به گونه اى که حتى قــادر خواهید بــود کنترل پخش 
موسیقى را به وســیله دکمه هاى هدفون خود در دست

 بگیرید.

در حالى که امروزه تنها گوشى ها از سیستم هاى امنیتى 
تأیید هویت مبتنى بر شناسایى اثر انگشت برخوردارند، 

به زودى این سیستم شناسایى جهانى مى شود.
  محققان دانشگاه هاى راجرز و آالباما موفق به ابداع 
سیستم امنیتى بیومتریک منحصربه فردى شده اند که 
استفاده از سطح هر ماده و کاالیى را براى تایید هویت 

فرد ممکن مى کند.
بنابراین مى توان سیســتم هاى تایید هویت مبتنى 
بر خصوصیات خاص هر فــرد را به کاالهاى مختلف 
اضافه کرد تا اســتفاده از آنها تنها بــراى فرد یا افراد 

خاصى ممکن شود. 
از این سیستم براى ایمن ســازى تقریبا هر چیزى در 
جهان از خودرو، تا درب منزل یا میز ادارى و غیره مى 

توان استفاده کرد.
سیســتم یادشــده که ویب رایت نام دارد، مبتنى بر 
سیســتم تأیید هویت از طریق اثر انگشــت نیست و 
از امضاى خاصــى که بر مبناى لرزش انگشــت کار 

مى کند، بهره مى گیرد.
از آنجا که ساختار اســتخوان بندى هر فرد در دنیا بى 
همتاست و انگشــت هاى هر انســان هم به همین 
علت میزان فشــار خاص و متفاوتى بر سطوح اعمال
مــى کنند، حســگرهایى بــراى اســتفاده در قالب 
ایــن سیســتم ابداع شــده کــه این تفــاوت هاى 
ناچیــز فیزیولوژیــک و رفتــارى را درك مى کنند 
و بر همین مبنا هویت اشــخاص را از یکدیگر تمییز 

مى دهند.
سیستم یادشــده یک سیســتم ارزان قیمت بوده و 
استفاده از آن مستلزم کاربرد سخت افزارهاى خاصى 

مانند اسکنر اثرانگشت یا دوربین نیز نیست. 

  فیســبوك به عنــوان بزرگ ترین شــبکه اجتماعى 
جهان، همواره به دنبال راه انــدازى خدمات جدیدى 
است تا از خیل عظیم کاربرانش استفاده هرچه بیشتر 

ببرد.
 به تازگى این شبکه اجتماعى، در راستاى رضایت بیشتر 
کاربران خود سرویس جدیدى را راه اندازى کرده است 
که کاربران مى توانند از طریق آن به راحتى به سفارش 

غذا بپردازند.
 در حال عادى، بســیارى از کاربــران در حالى  که با 
شــبکه هاى اجتماعى در حال کار هستند و برنامه اى 
براى بیرون رفتن از خانه ندارند، با مشاهده عکسى به 
اشتراك گذاشته شده در فیسبوك به سادگى مى توانند 
احساس گرسنگى کرده و نتیجتًا 
تقاضــاى خدمــات غذا 

نمایند.

فیسبوك از این امر آگاه اســت و به همین جهت نیز 
سرویس جدیدى را راه اندازى کرده است که کاربران 
این سایت خود مى توانند از طریق آن به سفارش غذا 

بپردازند.
گفتنى اســت هــم  اکنون این ســرویس بــه دیگر 
سرویس هاى سفارش غذا در کشــور ایاالت  متحده 
 DoorDash، ChowNow، EatStreet نظیر

و... متصل است.
 همچنین برخى از رستوران هاى خوشنام و زنجیره اى 
ایــن کشــور ماننــد Five Guys، Panera و 

Chipotle نیز به این ســرویس ملحق شده و ارائه 
سفارش از طریق فیسبوك را نیز مى پذیرند.

بدین ترتیب فیســبوك تالش کرده طیف وسیعى از 
نیازهاى کاربرانش را مورد توجه قرار داده و به برآوردن 

آنها بپردازد.
«الکــس هیمــل» به عنــوان معــاون محلــى 
فیســبوك در این رابطه اظهار داشــت: «فیس بوك 
تنها با چند کلیک، شــما را با عالقه مندى هاى قبلى 
و اکتشــافات جدید از نقاط محلى تا زنجیره هاى ملى 

مرتبط مى کند.»
این قابلیت در حال حاضر در کشــور ایاالت متحده بر 
روى سیســتم عامل هاى iOS، اندروید و دسکتاپ 

فعال  شده اســت، اما تاریخ ورود 
آن به کشورهاى دیگر مشخص 

نشده است.

برند نخست مادربورد در جهان، با چیپست z 370 اینتل 
شگفتى آفرین شد.

با معرفى این چیپست توسط اینتل ایسوس هم دست به 
کار شده و درست مانند سرى موفق قبلى، تعداد زیادى از 
مادربوردهاى خود را براى هر سلیقه و بودجه اى طراحى 

و تولید کرده است.

ســرى Prime - بازگشــت به گذشته 
درخشان

در گذشه هاى دور، یکى از محبوب ترین و پرفروش ترین 
مادربوردهاى ایسوس، با نام Prime عرضه شده بودند 
که ایسوس به منظور یادآورى خاطرات گذشته مدل هاى 
جدید در رده کاربرى روزمره، با پسوند همان نام عرضه 

کرده است.
در حال حاضر ایســوس دو مدل مادربورد با چیپســت 
 Prime و  Prime Z370-A با نام هــاى Z370

Z370-P را معرفى کرده است:

Prime Z370-A   و Prime Z370-P -  جلوه 
اى از عملکرد عالى و ظاهر زیبا

این مادربوردها یکى از کامل تریــن هاى رده کاربرى 
روزمره است.

در مادربورد بورد Prime Z370-A به همه نیازهاى 
شــما به منظور عملکرد هوشمند سیســتم کولینگ، 
اورکالکینــگ حرفه اى، سیســتم نورپــردازى زیبا، 
راهکارهاى محافظتى، شبکه و صداى ایده آل و نظایر 

آن به طور کامل پرداخته شده است.
ایسوس به منظور تکمیل همه نیازها از آخرین فناورى 

هاى ورودى خروجى نظیر USB 3,1 نســل 2، رابط 
Thunderbolt EX 3، سازگارى با چاپ سه بعدى 
و به کارگیرى قطعات با کیفیت در طراحى این مادربورد 

استفاده کرده است.

تنها یک کلیک نیاز است تا تمام تنظیمات 
اورکالکینگ اعمال شود!

در مادربــورد Prime Z370-A، خنک ســازى و 
اورکالکینگ به ســادگى انجام مى پذیرد. حتى امکان 
 4 FanXpert ســنجش دماى کارت گرافیک نیز با
در دسترس اســت به همین دلیل به سادگى مى توانید 
همه قطعات سیســتم  را به بهترین حالت ممکن خنک 

و بهینه کنید. 
مادربوردهاى ســرى Prime Z370  با تعداد فراوانى 
از هدر ها، تجهیزات واترکولینگ و حسگرهاى حرارتى 

تجهیز شده اند.
در این سرى از مادربوردها شما مى توانید دماى اطراف 
درایو هاى حســاس M.2 را نیز بررســى کــرده و با 
کنترلرهاى موجود در بایوس UEFI باالترین کارآیى 

را به همراه کمترین دما داشته باشید.

سرى TUF Gaming - ترکیبى سازگار از 
پایدارى و گیمینگ

دوام و پایدارى مادربوردهاى ســرى TUF ایسوس 
زبانزد طرفداران سخت افزار است. ایسوس براى تولید 
این مادربوردها، همواره ســخت گیرانه ترین آزمون ها 
و بدترین شــرایط را براى تســت آنها در نظر مى گیرد. 
از آنجا که گیمرهاى حرفه اى بــه مادربورد از نگاه یک 

ســرمایه گذارى بلند مدت مى نگرند، ایسوس این بار 
با ترکیــب ویژگى هــاى گیمینگ بى نظیر با ســرى 
TUF، مادربوردهایى متناسب با گیمینگ ولى با دوام 

باورنکردنى طراحى و تولید کرده است.
 TUF Z370-Pro در حــال حاضــر دو مــدل
 TUF Z370-Plus Gaming و  Gaming
در نوبت اول معرفى مادربوردهاى ایســوس به بازار راه 

یافته است. 
این دو مادربورد با پشتیبانى از نورپردازى Aura ایسوس 
امکان شخصى سازى را فقط با چند کلیک ساده در اختیار 
کاربر قرار مى دهند. اگر گیمر هســتید قدرت خود را در 
نبردهاى گیمینگ با DTS سفارشــى کارت صداى 

آنبورد به رخ بکشید.
تکنیک هاى شبیه سازى پیشرفته شناسایى و تشخصى 
صدا، جهت هاى صدا را مجدداً طراحى کرده و در اختیار 

هدست هاى حرفه اى گیمینگ قرار مى دهد.
 Aerial، »ســه پروفایــل از پیــش تعییــن شــده
Soundscape و Tactical »  بــراى ژانــر هاى 
مختلف بازى بهینه شده تا تجربه اى متمایز در گیمینگ 
را  با مادربوردهاى TUF Z370-Pro Gaming  و 

TUF Z370-Plus Gaming کسب کنید.
انتخاب کیت صحیح و سازگار حافظه ممکن است سخت 
باشد، به همین دلیل مادربورد هاى سرى Z370 ایسوس 
 OptiMemوT-Topology با فنــاورى هــاى
تجهیز شده تا سازگارى و بهترین عملکرد را در حافظه 
به همراه داشته باشد. اکنون شما با یک روند بسیار ساده 
بیشــترین حجم حافظه را با باالترین فرکانس در همه 

مادربوردهاى جدید خواهید داشت.  

Z370 شاهکار ایسوس در سرى

سیستم امنیتى بیومتریک همه گیر مى شود
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قابلیتى جدید براى فیسبوك

هارد دیسک 20ترابایتى

اپلیکیشن محبوب و عالى پخش پوشه اى اندروید

اپلیکیشن مدیریت تلفن همراه کودکان ارائه شد

کل این سیســتم متشــکل از یک موتور لرزاننده ارزان 
و گیرنده اى اســت که بر روى ســطح مورد نظر نصب

مى شــود و تولید آن یک دهم سیســتم هــاى تأ یید 
هویت مبتنى بــر قرنیه انســان یا اثر انگشــت هزینه 

در بر دارد.
 دقت این سیستم 95 درصد بوده و تنها در 3 درصد موارد 

خطا داشته است.
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دیدار تیم هاي فوتبال گسترش فوالد تبریز دیدار تیم هاي فوتبال گسترش فوالد تبریز 
و استقالل خوزستان با یاد جانباختگانو استقالل خوزستان با یاد جانباختگان

 زمین لرزه کرمانشاه زمین لرزه کرمانشاه

ششمین 
سالگرد شهادت 

شهید 
طهرانى مقدم

منبع: ایلنا

ساسان اکبرزاده
در مراســم اختتامیه بیســت و دومین دوره مسابقات 
شفاهى قرآن و عترت دانشگاه هاى آزاد اسالمى سراسر 
کشور در دو بخش استادان زن و مرد و دانشجویان زن 
و مرد، نفرات برتر در هشت رشته برتر تحقیق، ترتیل، 
حفظ 5 جزء، حفظ 10 جزء، حفــظ 20 جزء، حفظ کل، 

حفظ جزء 30 و اذان شناخته شده و از آنان تجلیل شد. 
در مراســم اختتامیه بیســت و دومین دوره مسابقات 
شفاهى قرآن و عترت دانشگاه هاى آزاد سراسر کشور که 
با حضور علما، روحانیون، اساتید، دانشجویان و مسئوالن 
کشورى و اســتانى دانشگاه آزاد اســالمى به میزبانى 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در 
تاالر امیرکبیر برگزار شــد نماینده ولى فقیه در استان 
و امام جمعه اصفهان با شــکرگزارى به درگاه خداوند 
که توفیق شــرکت در این مراســم قرآنى را عطا کرد 
گفت: همه مخلوقات باواســطه هســتند، ولى قرآن، 
مخلوق بالواسطه خداوند است و قرآن مستقیم مخلوق 

خداست. 
آیت ا... سیدیوسف طباطبائى نژاد افزود: به همین جهت 
قــرآن داراى ویژگى هاى خاص بوده و نــگاه به جلد، 
صفحات و آیــات قرآن براى همه افــراد حتى افرادى 
که ســواد ندارند ولى توجه به قــرآن مى کنند داراى 

ثواب است. 
وى با تأکید بر عمل به قــرآن در زندگى گفت: در هر 
منزلى که قرآن تالوت مى شود و یا نماز اقامه مى گردد 
فرزندان هم قرآنى خواهند شد و نور قرآن در آن است و 
در حقیقت قرآن خواندن، حفظ قرآن و... مقدمه اى براى 

عمل به قرآن مى باشد. 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
در برخى کشــورهاى عربى براى اخذ دیپلم باید حافظ 
قرآن هم باشى که اى کاش ما در کشورمان این کار را 
مى کردیم ولى آنها در عین حال به قرآن عمل نمى کنند. 
وى به قرآن پژوهان توصیه کرد همــواره عامل قرآن 

باشند تا براى دیگران الگو به حساب آیند. 
■■■

سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد اصفهان 
(خوراســگان) نیز به عنوان میزبان این مراسم با اظهار 
خوشــحالى از اینکه در این دوره دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان (خوراســگان) افتخار میزبانى اســاتید، 
دانشجویان قرآن پژوه را دارد آن را افتخارى براى این 
واحد دانشگاهى دانست و گفت: امید است قرآن و عترت 
همواره در مسیر زندگى باشد و در این راستا گام برداریم.

احمد آذین از همه دست اندرکاران برگزارى این دوره از 
مسابقات قدردانى کرد. 

سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد اصفهان 
(خوراسگان) در ادامه، پیام رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 

را قرائت کرد. فرهاد رهبر در این پیام آورده است: 
«نگاه ربانى و مؤمنانه خداجویان بر سبیل وحى و کالم 
الهى، روشنگر مسیر رستگارى در تالطم ضاللت ها و 
گمراهى  هاى فکرى و فلســفى در همیشه تاریخ بوده 
است. تأکیدات مؤکد پیامبر عظیم الشأن اسالم حضرت 
محمد(ص) بر تأسى از دو گوهر گرانبهاى قرآن و عترت، 
فحواى کالم ختمى مرتبت براى شیطان ستیزى، مبارزه 
با طاغوت هــا و زندگى الهى در بین امت اســالمى به 

شمار مى آید.
کالم زندگى سراســر عالمانه و عارفانــه پیامبر بزرگ 
اسالم و ائمه اطهار علیهم السالم بزرگ ترین و مهمترین 
تفسیر علمى و جاودان حیات قرآنى و سلوك ربانى این 
انفاس قدسى و اتمام نعمت براى همه جویندگان حق 
به شمار مى آید. هم نشینى و انس با قرآن کریم در پرتو 

والیت و حب اهل بیت علیهم الســالم به منزله اکمال 
دین ضامن دســت یافتن به مقام امن و ایمان و حیات 

طیبه است.
جاى بسى خرسندى است که اختتامیه بزرگ ترین رویداد 
قرآنى دانشگاهى، یعنى بیست و دومین دوره مسابقات 
سراســرى قرآن و عترت که به میزبانى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شده است، 
برگ زرینى از افتخارات این دانشــگاه و طلیعه روشنى 
از دیندارى و علم آموزى در بیــن جوانان و خداجویان 
را به ارمغان آورده اســت تا زمینه ساز تحقق وعده هاى 

الهى گردد.
اینجانب ضمن تســلیت به مناســبت رحلت حضرت 
رســول اکرم(ص) و شهادت امام حســن مجتبى(ع) 
با تاکید بر ترویج سیاســت هاى فرهنگــى و قرآنى در 
محیط دانشگاهى، امیدوارم تمســک به قرآن کریم و 
عترت همچنان چراغ راه دانشجویان، استادان و خانواده 
بزرگ دانشگاه آزاد اسالمى باشد، درود خالصانه خود را 
به کلیه عوامل اجرایى و شرکت کنندگان اعالم کرده 

و توفیق روزافزون همگان از خداوند منان براى ایشان 
مسئلت دارم.»                                                                                                 
همچنین دکتر على اکبر والیتى مشــاور رهبر معظم 
انقالب و رئیس هیئت امناء دانشگاه آزاد اسالمى نیز در 

پیامى به این دوره از مسابقات آورده است: 
«تأکید پیامبر عظیم الشــأن اســالم حضرت محمد 
مصطفی(صلوات ا... علیه) بر اقتــداي امت بر دو رکن 
قرآن و عترت، انی تارك فیکم الثقلین کتاب ا... و عترتی 
که یکی خزانه معرفت الهی و آن دیگري مفسر قطعی 

آن، علتی جز سعادت امت را در بر نداشته است.  
آنان که در پهنه تاریخ در برابر این دو رکن ایستادند و به 
وجوه گوناگون، با شیطانیت خود با آن دو رکن به مقابله 
برخاستند، به راستى غیر از ضاللت و گمراهی براي خود 

و انحطاط به دنبال نداشتند. 
انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران 
برآمده از آن با تمســک بنیانگذار کبیــر، حضرت امام 
خمینی(ره) به قرآن و عترت و در ادامه با رهبري داهیانه 
مقام عظماي والیت شــکل گرفت، به ثمر نشست و با 

قوت و اقتدار به بنیانی مرصوص در مبارزه با اســتکبار 
جهانی به پایگاهی امید بخش بــراي جان هاي بیدار 

بدل شد.  
دانشــگاه آزاد اســالمی نیز در راســتاى همین نگاه، 
بزرگ ترین رویداد قرآنی خود، یعنی بیســت و دومین 
دوره مســابقات قــرآن و عترت را به همــت معاونت 
فرهنگى و همکارى بخش هــاى مختلف به میزبانى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان)  برگزار 

نموده که امروز جلسه اختتامیه آن را شاهد هستیم. 
همنشینی و انس با قرآن کریم در پرتو پذیرش و اطاعت 
از والیت ائمه معصومین(علیهم السالم) و عترت پاك 
پیامبر مکرم اســالم(صلوات ا... علیه) به منزله اکمال 
دین و اتمام نعمت و ضامن دست یافتن به مقام(امن) و 
(ایمان) است تا مصداق واژه فاخر (مؤمن) گردد و در این 

صورت به مقام (حیات طیبه) راه یابد .
بدون شک برگزارى مسابقات سراسري قرآن و عترت 
به عنوان یکی از بزرگ ترین افتخارات در دانشگاه آزاد 
اســالمی زمینه مناسبی اســت تا مقدمات الزم براي 

این همنشــینی و انس فراهم آمده و وعده حق تعالی 
محقق گردد.

این جانــب ضمن تأکید بــر ضرورت تعمیــق هر چه 
بیشــتر فعالیت ها و پژوهش هاي قرآنــی و اهتمام به 
این موضوعات به ویژه در بهره بردارى از ظرفیت هاى 
علمى و ارزشمند اســاتید محترم و دانشجویان معزز، 
امیدوارم تمســک به قرآن و عترت همچنان چراغ راه 
کلیه دانشجویان، اســتادان و خانواده بزرگ دانشگاه 

آزاد اسالمی باشد.
در پایــان ضمــن پاسداشــت مقــام رفیع قــرآن و 
ائمه معصومین(علیهم الســالم) از کلیه مســئوالن 
و دســت اندکاران ایــن برنامه تشــکر و بــراى همه 
شــرکت کنندگان توفیق، عزت و ســربلندى مسئلت 

می نمایم.»  
■■■

در ادامه مدیر فعالیت هاى قرآنى دانشگاه آزاد اسالمى 
کشور نیز گفت: یکى از ویژگى هاى قرآن آن است که 
زمان و مکان را شکسته و قرآن پیام براى همه زمان ها، 
مکان ها و انسان هاســت که این پناهــگاه و مرجع را 
دیگران ندارند و امید است سبک زندگى، باور و اندیشه ما 
همواره در راستاى قرآن باشد تا سعادت نصیبمان گردد. 
حجت االسالم و المســلمین عباسعلى رســتمى افزود: 
دانشگاه آزاد اسالمى از سال 72 این مسابقات با ایجاد 
دو کانون قرآن و عترت را پایه گذارى کرد که همه ساله 
با شرکت 150 هزار نفر از اساتید، دانشجویان و... برگزار 

و موجب رونق در دانشگاه شده است. 
وى با بیان اینکه در این دوره، دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) میزبان بوده و 30 هزار نفر در این 
مسابقات شــرکت کردند گفت: پس از مراحل داورى، 
480 نفر به مرحله کشورى راه یافته و امروز نیز از نفرات 
اول تا سوم در هر رشته با اهداى لوح و هدایا تجلیل شد. 
مدیر فعالیت هاى قرآنى دانشگاه آزاد اسالمى گفت: این 
مسابقات در هشت رشــته در دو بخش استادان خواهر 
و برادر، برگزار گردید که نفرات برتر به جشــنواره ملى 
قرآن و عترت که در آذرماه ســال جارى برگزار خواهد 

شد شرکت مى کنند. 
وى تأکید کرد: قرآن باید در دانشگاه هاى آزاد اسالمى 
محور باشد و در فعالیت هاى فرهنگى مورد توجه ویژه 

قرار گیرد. 
شایان ذکر اســت معاون فرهنگى دانشجویى دانشگاه 
آزاد اسالمى کشور و دیگر مسئوالن، از نفرات برتر در 

رشته هاى مختلف این مسابقات تجلیل کردند.  

در مراسمى با حضور امام جمعه اصفهان در دانشگاه  آزاد اسالمى اصفهان( خوراسگان)؛

برترین هاى مسابقات قرآن و عترت دانشگاه هاى آزاد معرفى شدند
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شمارش معکوس براى افتتاح شمارش معکوس براى افتتاح 
تقاطع« شهیدان حجتى» نجف آبادتقاطع« شهیدان حجتى» نجف آباد
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شهردارى ها  تنها مسئول 
عمران شهرها نیستند هنعمران شه2 شر شهنم نر هنعم شام شر نر هنع شر هرم شا نمر شهنع شر هم شا نم عععع

شهردار شهرضا گفت: 
خدمات شهردارى ها دیگر 

محدود به 
فعالیت هاى عمرانى 

نیست و شهردارى ها 
خود را مسئول به اجراى 

برنامه ها و  طرح هاى 
فرهنگى هم مى دانند 

تاجایى که در شهرهاى 
بزرگ، سازمان  فرهنگى 

تفریحى بخش مهمى 
از شهردارى محسوب 

مى شود.

3

بررسى مشکالت 
ناوگان تاکسیرانى  

درون و برون شهرى 
فالورجان

2

کاشت
1500 اصله درخت 

در 
منطقه 3 کاشان

2

تحقق منابع 
درآمدپایدار درمبارکه  

با کمک 
بخش خصوصى

3

گذرى بر اهم 
فعالیت هاى 

شهردارى گلپایگان 
در مهرماه

2

تکمیل بلوار ورودى 
طرق رود، 

نیازمند 
حمایت مسئوالن

جاي نخبگان دانشگاهی در شهرداري ها خالی است

حرکت شهردارى فوالدشهر به سمت شهر الکترونیک

جذب سرمایه گذار
از ضرورت هاى سده لنجان است 

در تودیع و معارفه کلیدداربام ایران عنوان شد؛

4

معضالت محله هاى 
شهرضا 

زیر ذره بین 
پارلمان شهر

زمستان در راه اســت و طبعا تمامى شهرها شرایط آب 
و هواى خاصى دارند.حال در این شــرایط شهردارى ها 
خود را براى پیشگیرى و مقابله با حوادث احتمالى آماده 
مى کنند،اما روى سخن با شهروندان است که در چنین 
شرایطى مى بایست با همکارى مناسب در ایجاد موقعیتى 
راحت تر و کم هزینه تر، شهردارى را یارى کنند تا خود نیز 

کمتر با مشکل مواجه شوند .
با ورودبــه نیمه فصل پائیــز و تغییر شــرایط جوى، 
شــهردارى ها برنامه هاى اجرایى و فعالیت هاى خود 
را در این راستا پیش مى برد که از جمله این اقدامات، 
الیروبى کانال ها، پاکســازى کانال ها، آماده نمودن 
موتور پمــپ ها، آمــوزش مجدد پرســنل، تجهیز و 
آماده بکار نمودن خودروهاى فعالیت هاى زمســتانى 
همچون خودروهاى نمک پاش و برف روب و استقرار 
باکس هاى شن و نمک و ..... که تمامى این اقدامات 

جهت رفاه حال شهروندان صورت مى گیرد.
اما نکته مهم این است که این اقدامات فقط و فقط در 
کنار همکارى مناسب و به موقع شهروندان اثر بخش 
خواهد بود که از جمله اقداماتى که شهروندان در قالب 
همکارى مى بایستى بعمل آورند به شرح ذیل مى باشد:

1-توجه ویژه به گزارشات هواشناسى و اخطاریه ها 
2- به هنگام بارش باران یا برف، حتى المقدور از وسایل 
نقلیه شخصى کمتر استفاده نمایند یا در صورت نیاز، بعد 

از بازگشایى معابر تردد نمایند .
3-به هنگام فعالیت ماشــین آالت و پرسنل خدمات 
شــهرى شــهردارى، جهت رفــع آب گرفتگى ها و 
همچنین برف روبى همکارى الزم را مبذول دارند تا 
پرسنل شهردارى بتوانند اقدامات خود را در کوتاه ترین 

زمان ممکن انجام دهند.
4- به هنگام بارش برف ســنگین، نسبت به تکاندن 
درختان به خصوص درختان ســوزنى برگ و درختان 
ضعیف تر و کوچک تر اقدام کنند تا از صدمه رسیدن به 

درختان جلوگیرى شود .
5- با عدم تخلیه برف پشت بام منازل یاصحن حیاط 
خود به داخل پیاده رو و معابر و همچنین برف روبى به 
موقع پیاده رو مقابل منزل یا واحد تجارى خو،د در بهبود 

عبور و مرور شهرى همکارى کنند.
6- از پارك خودروهاى خود در حاشیه معابر خوددارى 
کنند تا ضمن همکارى در تسریع فعالیت خودروهاى 
برف روب، از وارد شــدن خســارت به خودرو خود نیز 

جلوگیرى کنند.
7- با توجه به اینکه به هنگام باال رفتن برودت هوا، در 
وهله اول پل ها و زیر گذرها و سطوح شیب دار دچار یخ 
زدگى مى شــوند، در این ایام، از این سطوح و مسیرها 

استفاده نکنند.
8- به هنگام مواجهه با یخ زدگى ســطوح شیب دار و 

امکان لغزش خودرو و ایجاد مشکل در تردد، به سرعت 
از کیسه هاى شن و نمک حاشیه پل ها و سطوح شیب 
دار بابت باز شدن یخ کف معابر استفاده کنند تا عبور و 

مرور آسان تر شود .
9- از قرار دادن هر گونه شىء یا کاال و یا تخلیه ضایعات 
و نخاله ها و وســایل مازاد در داخل کانــال ها اکیدا 
خوددارى شــود که عمده دلیــل آب افتادگى در ایام 

بارندگى، ایجاد مشکل در کانال ها مى باشد .
10- از قرار دادن کیسه هاى زباله و پسماند به هنگام 

بارش برف در بیرون از منزل اکیدا خوددارى شود.

شهردارى ها در قبال آب گرفتگى معابر و 
خسارات ناشى از آن چه مسئولیتى دارند؟

در همیــن رابطــه نخســتین بارندگى فصــل پاییز 
باعث آب گرفتگى معابر عمومــى، خیابان ها، کندى 
عبورومرور و تردد مى شود، به طورى که نبود کانال هاى 
هدایت کننده آب در خیابان ها، سبب تجمع آب در نقاط 
مختلف شده و این موضوع شهروندان را با مشکالت 

بسیارى مواجه مى کند. 
در این جا بحث مســئولیت مدنى شهردارى ها مطرح 

مى شود. 
بخش نخست ماده 11قانون مســئولیت مدنى مقرر 
داشته: «کارمندان دولت و شــهردارى ها و موسسات 

وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در 
نتیجه بى احتیاطى، خســارتى به اشخاص وارد کنند، 
شخصا مسئول جبران خســارت وارده هستند…» به 
موجب این قانون، اصل اولیه مسئولیت مدنى، شخصى 
کارمند شــهردارى خواهد بود، نه شهردارى به عنوان 

یک موسسه عمومى. 
بخش دوم ماده 11 قانون مجازات اســالمى در ادامه 
مقرر مى کند: «… ولى هرگاه خســارات وارده مستند 
به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و 
موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت 
برعهده اداره یا موسسه مربوطه است….». استثناى 
اخیر درواقع ناظر بر شرط وجود رابطه علیت در قواعد 
عمومى مسئولیت مدنى است که انتساب زیان وارده به 
عامل زیان را مقرر مى نماید و تقصیر ادارى را به عنوان 
مبناى مسئولیت مدنى شــهردارى مى پذیرد هر چند 
پذیرش مسئولیت مدنى شــهردارى در این بخش از 
ماده را بایــد گام مثبت تلقى کرد، امــا نظر به این که 
تکلیف اثبات «نقص وسایل» متعلق به شهردارى را 
بر دوش زیان دیده قرار داده و امکان رجوع مستقیم به 
او را منوط به اثبات امر مذکور کرده، محل انتقاد است، 
زیرا با توجه به حجم و گستردگى فعالیت شهردارى ها، 
امر دشوار و طاقت فرسایى به نظر مى رسد. این در حالى 
است که پیش بینى مســئولیت مدنى محض و بدون 

تقصیر شهردارى مى تواند موجب حمایت از شهروندان 
و عامل بازدارنده به منظور نظارت شهردارى ها بر نحوه 
فعالیت پرسنل و نیز سالمت وسایل متعلق به خود شود.

مسئولیت در اعمال حاکمیت
بخش سوم و انتهایى ماده 11 قانون مجازات اسالمى 
نیز مقرر مى دارد: «… ولــى در مورد اعمال حاکمیت 
دولت، هرگاه اقداماتى بر حسب ضرورت براى تامین 
منافع اجتماعــى، طبق قانون به عمــل آید و موجب 
ضرر دیگرى شــود، دولت مجبور به پرداخت خسارت 
نخواهد بود.» نخستین قانونى که در ایران به تفکیک 
این موضوع پرداخته «قانون تعیین مرجع رسیدگى به 
دعاوى بین اشخاص و دولت» مصوب 1307 است که 
تنها به تعریف اعمال تصــدى پرداخته و آن را اعمالى 
دانســته که دولت از  نظر حقوق مشــابه افراد انجام 
مى دهد، مانند خرید و فروش امالك و مســتغالت و 
اجاره و امثال آن. حقوقدانان نیز در تعاریفى مشــابه، 
اعمال حاکمیت را اعمالى دانسته اند که دولت در مقام 
استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملى و تنها براى منافع 
عمومى و اجتماعى بدان مى پردازد، مانند وضع قوانین، 
اخذ مالیات، دادرســى و… اما اعمال تصدى، اعمالى 
اســت که دولت نظر به شــخصیت حقوقى خویش و 
جهــت اداره و حفظ دارایى و همچون ســایر افراد در 

روابط خصوصى انجام مى دهد، مانند بانکدارى، اجاره، 
بیع و… . بخش اخیر ماده 11قانون مجازات اسالمى 
نیز اقدامات شهردارى را با قیودات مذکور در آن، فاقد 
مسئولیت مدنى اعالم کرده اســت، هر چند ضوابط 
مبهمى چون برحســب ضرورت و براى تامین منافع 
اجتماعى، موجب امکان گســترش حکــم به موارد 
بسیارى خواهد شد. با درنظر گرفتن این موارد مى توان 
دریافت که قوانین ایران حمایت کافى و شایسته را از 
زیان دیده در قبال مسئولیت مدنى شهردارى به عمل 
نیاورده و به زیان دیده تنها حق مراجعه به کارمند و عامل 
مستقیم زیان را اعطا کرده و مسئولیت مدنى موسسه 
عمومى غیردولتى شهردارى را امرى استثنایى و داراى 
قیود بسیار دانسته است که نیازمند اصالح و بازنگرى 
و حتى پیش بینى مسئولیت محض و بدون تقصیر در 
راستاى تامین هرچه بیشــتر حقوق زیان دیده خواهد

 بود.
■■■

تغییر نگرش در برنامه ریزى و طراحى شهرى در حوزه 
مدیریت آب هاى سطحى و توجه به تخصص گرایى در 
امر طراحى کانال هاى هدایت و دفع آب ها و روان آب ها 
و تدوین طرح جامع سیســتم دفع آب هاى سطحى و 
روان آب ها در شــهر ضرورى اســت و مسئوالن باید 

اهتمام ویژه اى در این رابطه داشته باشند.

فصل سرما وهمکارى شهروندان
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شهردار نطنز گفت: امکانات و تجهیزات اطفاى حریق 
آتش نشانى نطنز براى خطرات احتمالى ساختمان هاى 
بلند مرتبه کافى نیست و انتظار مى رود دولت در این زمینه 

مساعدت الزم را داشته باشد.
على پیراینده اظهارداشت: با بررسى هاى به عمل آمده 
در شهر نطنز پیرامون ساختمان هاى بلند مرتبه، گزارش 
شده که اکثر این ساختمان ها از امکاناتى همانند سیستم 
اعالم و اطفاى حریق بى بهره هستند و هیچ گونه نظارتى 

بر این موضوع نشده است.
وى افزود: با وجود این نکته و نقیصه در ســاختمان ها، 
امکانات و تجهیزات اطفاى حریق آتش نشــانى نطنز 

براى خطرات احتمالى ساختمان هاى بلند مرتبه کافى 
نیســت و انتظار مى رود دولت در این زمینه مســاعدت 
الزم را داشته باشد. شهردار نطنز تصریح کرد: امکانات 
و تجهیزات آتش نشانى نطنز فرسوده و جوابگو نیست و 
اگر در کوچه هاى کم عرض یا باغات اتفاقى بیفتد، این 
امکانات جوابگو نخواهد بود. وى بیان داشت: نکته بسیار 
مهم، نظارت و حساسیت ویژه بر پروژه هاى ساختمانى 
براى جانمایى و نصب تجهیزات اطفاى حریق است که 
هم اکنون در حال احداث مى باشند و همچنین براى سایر 
ساختمان هاى ساخته شــده، در صورت امکان باید این 

سیستم ها نصب و راه اندازى شود.

مدیرکمیســیون هاى ماده100 شــهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به ضوابط شهرسازى، ساختمان هایى که 
تا 100 مترمربع اســت، به شرط اینکه سند شش دانگ 
داشته باشد، قابلیت ساخت 100 درصدى با ارتفاع 10/5 

مترى را دارد.
غالمعلى فیــض اللهى با اشــاره به اینکــه مدیریت 
ماده 100شــهردارى داراى هشــت شــعبه رسیدگى 
کننده اســت که پرونده ها از شــهردارى هاى مناطق 
به این شــعبه ها ارســال مى شــوند، اظهارداشت: در 
این شــعبه ها رأى بــدوى تخریب، برائــت یا جریمه 
صادر مى شــود و پس از آن پرونده به منطقه ارســال 

مى شود. 
وى پیرامون قوانین ســاخت و ســازخاطر نشان کرد: 
با توجه به ضوابط شهرســازى، ســاختمان هایى که 
تا 100 مترمربع اســت، به شرط اینکه ســند 6 دانگ 
داشته باشــد و یا ســاخت ملک قبل از ســال 1367 
باشــد، مى توانــد 100 درصد بــا ارتفــاع 10/5 متر 
ســاخت و ساز شــود، اما اگر یک ســاختمانى کمتر از 
100 متــر زمیــن و فاقد ســند شــش دانگ باشــد، 
نمى توانــد بــا ارتفــاع 10/5 متر ســاخت و ســاز 
کنند، بلکــه تا هفــت متر مــى تواند ارتفاع داشــته 

باشد.

کافى نبودن امکانات 
اطفاى حریق در نطنز

ساختمان هاى100مترى قابلیت 
ساخت 100 درصدى دارند

جدولگذارى مسیر 
رودخانه هاى فصلى شهرضا

طـرح سـاماندهى و جـدول گـذارى بیـش از 
چهارهزارمترمربـع از طـول رودخانـه هـاى فصلـى 
سـطح شـهر شـهرضا در سـال جارى با هزینـه اى 
درحـدود یـک میلیـارد و 200میلیـون ریـال انجـام 

شد.
همچنین از ابتداى آبان ماه سـالجارى تاکنون، 850 
متر مربع از طـول حاشـیه رودخانه فصلى سـود آباد 
شـهرضا جدولگذارى شـد و بصـورت همزمـان نیز 
درحدود 14هزار متـر مربع آسـفالت در معابر اطراف 
رودخانه با هزینه اى در حدود دو میلیارد و 800میلیون 

ریال اجرا شده است.
مهـدى طبیبیان، معاون عمران شـهرى شـهردارى 
شهرضا در این خصوص گفت: پروژه جدولگذارى  و 
آسفالت حاشیه رودخانه سودآباد با هدف ایمن سازى  
و بهبود عبور و مرور و زیبا سازى حاشیه رودخانه هاى 
فصلى شهرضا در سـال جارى به طور جدى در حال 

اجرا مى باشد .

تغییر الگوى کشت، نیازمند 
حمایت دولت است

رییس شـوراى اسـالمى شهر سـفید شـهر گفت: با 
توجه به خشکسـالى هاى اخیر و بحـران کمبود آب 
در این شهرستان، تغییر الگوى کشت با کمک دولت 

الزامى است.
حسـن نظرى اظهارداشت: کشـاورزان به خصوصدر 
روستاها با مشکالت عدیده  اقتصادى رو به رو هستند 
و کشاورزى که در ابتداى بهار کشت مى کند و منتظر 
برداشـت در تابسـتان اسـت، قادر به تحمل سرمایه 
گذارى بلند مدت نیست؛ بنابراین تغییر الگوى کشت 

بدون کمک دولت ممکن نیست.
وى به مشکالت کشاورزان منطقه سفید شهر اشاره 
کرد و گفت: درآمد اکثر کشـاورزان این منطقه پایین 
است و کشت محصوالت پسته و زعفران که نیاز کمی 
به آب دارد، با مشکل درآمد کشـاورزان روبرو است و 

آنها قادر به سرمایه گذارى بلند مدت نیستند.

کاشت1500 اصله درخت در 
منطقه 3 کاشان 

سرپرست شهردارى منطقه 3 شهردارى کاشان گفت: 
در شـش ماه نخسـت سـالجارى، هـزارو 500 اصله 
درخت و درختچه از نوع کاج و نارون در سطح منطقه 

3 شهردارى کاشان کاشته شده است.
محمد رضا متشـکره با اشـاره به لزوم افزایش سرانه 
فضاى سـبز بیان داشت: توسـعه فضاى سبز موجب 
زیبایـى بصـرى و حفـظ آسـایش و آرامـش روحـى 

شهروندان است.
وى افـزود: کاشـت درخـت در مکان هاى مناسـب، 
بهتریـن راهـکار بـراى افزایش سـرانه فضاى سـبز 
اسـت و در همیـن راسـتا شـهردارى منطقـه3 طى 
شـش ماه نخسـت امسـال اقـدام به کاشـت هـزارو 
500 اصلـه درخـت و درختچـه از نـوع کاج و نارون 

کرد.
وى ادامـه داد: امسـال پنجهزارمترمربـع گلـکارى 
وکاشت پرچین از نوع گل هاى شب بو، همیشه بهار،  
بنفشـه و شـب بوى زعفرانى در دو مرحله در سـطح 

منطقه انجام شده است.
متشکره تصریح کرد: در راستاى کاهش بهینه مصرف 
آب نیـز با توجـه به اقلیم شـهر کاشـان، شـهردارى 
منطقه3 اقـدام به حذف آبیارى از طریـق تانکر کردو 
از روش لوله گذارى براى آبیارى فضاى سبز استفاده 

مى شود.
وى اعتبار هزینه شده براى این پروژه را یک میلیارد و 

600 هزارریال عنوان کرد.

کارگاه هاى قصه گویى 
در  مهد هاى کودك مبارکه

بـه همـت امـور فرهنگـى و اجتماعـى شـهردارى 
مبارکه و با همکارى اداره بهزیسـتى این شهرستان، 
به مناسـبت هفته کتـاب و کتابخوانـى، کارگاه هاى 
قصه گویى در مهد هاى کودك شـهر مبارکه برگزار 

شد.

روى خط

 شهردار نجف آباد گفت: با پشرفت فیزیکى 93 درصدى 
عملیات اجرایى تقاطع غیرهمســطح شهیدان حجتى، 
به عنوان یکى از ورودى هاى مهم این شــهر، شمارش 
معکوس براى اتمام این پــروژه 12میلیارد تومانى آغاز 

شده است.
مسعود منتظرى با اشاره به اتمام اجراى تابلیه ها یا همان 
سقف قســمت هاى روگذر طرح بیان داشت: همزمان 
تکمیل دیــواره ها و جدول گذارى نیز با ســرعت قابل 
قبولى ادامــه دارد و در خصوص باندهاى زیرگذر تقاطع 
نیز در حال اجراى بیس به منظور آماده ســازى پیش از 

آسفالت هستیم.
منتظرى برگزارى مناقصه ساخت تابلوهاى مسیر را، دیگر 

اقدام صورت گرفته در مسیر تکمیل این طرح عنوان کرد 
و اظهارداشت: این مجموعه از تابلوها که در آن دو نمونه 
دروازه اى بزرگ، جهــت ورودى هاى زیرگذر و چندین 
نمونه دیگر با پایه هاى بزرگ وجود دارد، در حال تکمیل 

مراحل ساخت است.

طراحى ویژه براى دفع آب هاى سطحى 
زیرگذر

منتظرى از ساخت فضایى به عنوان حوضچه جمع آورى 
آب هاى سطحى به ابعاد هفت در 14متر و ارتفاع چهار متر 
خبر داد و گفت: در این حوضچه که جانمایى آن به صورتى 
انجام شده که هر دو باند رفت و برگشت را پوشش دهد، 

ســه چاه جذبى به عمق14متر که هر کدام داراى پشته 
هایى به طول هشت متر هستند، در کف آن در نظر گرفته 
شده تا امکان دفع باالترین میزان از بارندگى پیش بینى 

شده فراهم باشد.
■■■

شــهردار نجف آباد در بخش دیگرى از سخنانش ادامه 
داد: در طراحى هاى صورت گرفته، با انجام لوله گذارى 
مناسب، آب جمع شــده در این حوضچه امکان استفاده 
براى فضاى ســبز تقاطع را هم خواهد داشت و در عین 
حال در صورت تکمیل این ظرفیت در شرایط بحرانى نیز 
یک پمپ به صورت خودکار عمل کرده و آب مازاد را به 

خارج از محدوده تقاطع منتقل خواهد کرد.

با پیشرفت بیش از90 درصدى عملیات اجرایى محقق شده است

شمارش معکوس براى افتتاح 
تقاطع«شهیدان حجتى»نجف آباد

شهردار شــهرضا گفت: خدمات شــهردارى ها 
دیگر محدود به فعالیت هاى عمرانى نیســت و 
شهردارى ها خود را مســئول به اجراى برنامه ها 
و طرح هاى فرهنگى هم مى دانند تاجایى که در 
شهرهاى بزرگ، سازمان  فرهنگى تفریحى بخش 

مهمى از شهردارى محسوب مى شود.
رحیم جافرى عنوان کرد: خدمات شــهردارى ها 
دیگر محدود به فعالیت هاى عمرانى نیســت و 
شهردارى ها خود را مســئول به اجراى برنامه ها 
و طرح هاى فرهنگى هــم مى دانند تاجایى که 
در شهرهاى بزرگ، سازمان  فرهنگى اجتماعى 

بخش مهمى از شهردارى محسوب مى شود.
شهردار شهرضا بیان داشت: ایجاد دسترسى مناسب به آب شرب مناسب، نورپردازى مناسب در 
خیابان ها، جمع آورى و دفع اصولى پســماندها و تردد راحت با دوچرخه در مسیر خیابان ها نیز از 

مصادیق امنیتى هستند که آرامش شهروندان را تأمین و امنیت آنها را ایجاد مى کند.
 

شهردارى ها تنها مسئول عمران شهرها نیستند

رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: مکان 
جدیدى که براى آرامستان جدید پیش بینى شد، 
در شرق شهرضا قرار دارد که یکسال و نیم پیش 

تمام مکاتبات آن انجام شده است.
مهدى صالح پور با اشاره به مشکالت و معضالت 
آرامستان این شهر گفت: ظرفیت آرامستان فعلى 
تقریبا ُپر است و مردم در خاکسپارى و دفن اموات 
با مشکل مواجه هســتند، این در حالى است که 
شــهروندان در رفت و آمد به این مکان به ویژه 
در روزهاى تعطیل، با مشکالت ترافیکى مواجه 
بوده و مکان مناسبى نیز براى برگزارى مراسم در 

آن وجود ندارد.
وى در تشریح مزیت هاى آرامستان جدید شــهرضا بیان داشت: این مکان دسترسى راحت ترى 
براى شهروندان دارد و زمین مناسب براى ایجاد کمربند سبز را نیز در اختیار شهردارى قرار مى دهد، 

مهمتر از همه آنکه دورنماى توسعه شهر نیز در آن در نظر گرفته شده است.
 وى در بخش دیگرى از سخنان خود، با اشاره به ایجاد مشکالتى در طرح جامع شهرى شهرضا 
گفت: متاسفانه در این طرح 51 هکتار از زمین هاى اطراف شهر،  خارج از محدوده اعالم شده که 

مشکالتى را در شیوه خدمات رسانى به برخى از مردم ایجاد کرده است.

آرامستان شهرضا به محل جدید منتقل مى شود

شهردار طرق رود گفت : اولویت  فعلى شهردارى 
طــرق رود، تکمیل بلــوار وروى شــهر و جاده 

ترانزیتى به طول پنج کیلومتر است.  
جمشید اسماعیلى افزود: و تنها راه کارآمدى که 
مى تواند به حل مسائل شهر کمک کند، تمرکز 
بر اولویت ها و پیگیرى هاى پیوســته و مستقیم 

آن ها است.
وى تصریح کرد: مشکالت شهرهاى شهرستان با 
هم خیلى متفاوت است و امروز، مهمترین مشکل 
شــهر طرق رود از بین سه مشــکل اساسى آن، 
تکمیل جاده ترانزیتى و حمل و نقل به طول پنج 

کیلومتر است که در حریم اداره راه احداث شده و آسفالت آن به عهده اداره راه است.
اسماعیلى گفت: جلسه اى در ســال هاى قبل با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازى، نماینده 
شهرستان، فرماندار، رئیس اداره راه و شــهردار طرق رود انجام گرفته است که در آن شهردارى 
طرق رود متعهد به شروع و انجام زیر سازى بلوار، و اداره راهدارى و حمل و نقل جاده نیز متعهد به 

انجام آسفالت آن شده است.
وى بیان داشت: شهردارى طرق رود از آن زمان، نسبت به اجراى عملیات زیر سازى این طرح به 
طول3/5 کیلومتر اقدام کرد و در حال حاضر با اجراى روشــنایى و بلوك جدول به کار خود پایان 

داده است و اداره راهدارى تاکنون به تعهدات دو سال پیش خود در قبال آن عمل نکرده است.
شهردار طرق  رود اضافه کرد: به دلیل اجراى بلوار و تردد مسیر دو طرفه و حذف شانه جاده در قسمت 

خروجى شهر، امکان وقوع حوادث در این مسیر به شدت افزایش یافته است.
جمشیدى ادامه داد: جاده هاى ارتباطى پنج محله شهر طرق رود در حال حاضر نیز نیازمند تکمیل و 

آسفالت هستند و به عنوان مثال محله پریار این شهر، هیچ مکان آسفالت شده اى ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذارى و گردشگرى شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: ایجاد 
درآمد پایدار در شهر مبارکه، نیازمند ورود بخش خصوصى و سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف 

زیربنایى است.
 محسن رضازاده اظهارداشت: با توجه به شرایط حاکم بر شهردارى ها و وضعیت اقتصادى دولت 
و شهروندان، توجه بیشــتر به ایجاد منابع پایداردرآمدى و جلوگیرى از رشد شهر فروشى و تراکم 

فروشى، از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
رضازاده با ابراز خشنودى در خصوص شروع به کار  کمیسیون اقتصاد،سرمایه گذارى و گردشگرى 

شوراى شهر گفت: بیش از 32 نهاد در اداره شهرها نقش دارند.

تکمیل بلوار ورودى طرق رود، 
نیازمند حمایت مسئوالن 

تحقق منابع درآمدپایداردرمبارکه  
با کمک بخش خصوصى

 اولیــن نشســت مدیریــت شــهرى بــا امــام 
جمعــه جدیــد شــهر ســده لنجــان برگــزار 

شد.
در این نشست، حجت االسالم والمسلمین رضوانى، 
امام جمعه شهر سده لنجان در دیدار شهردار جدید و 
اعضاى شوراى اسالمى شهر سده لنجان گفت: باید 
توجه داشــت که وحدت، همدلى و یکپارچگى بین 
شهردار با اعضاى شوراى اسالمى شهر، رمز موفقیت 
و اجراى طرح ها و برنامه هاى اساســى براى شهر 
سده لنجان است و همه باید براى رسیدن به انسجام 

تالش کنند.
وى، تکریم ارباب رجوع وکمک بــه احیاى مراکز 
مذهبى را از جمله انتظارات خود از شــهردار جدید 
و شــوراى اســالمى دور پنجــم این شــهر بیان 

کرد.
وى اظهارداشــت: تمام تالش هاى شــهردارى و 
شوراى اسالمى شهر باید در قواره این شهر و در شان 

شهروندان آن باشد.
حمید رضا ادیبى، رئیس شوراى اسالمى شهر سده 
لنجان نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه شــورا براى 
پیشبرد سریع امورات شهرى تالش مى کند، بر سعى 
و تالش اعضاى شورا و مجموعه مدیریتى شهردارى 
سده لنجان بر پیشبرد سریع و علمى کارها و امورات 

شهرى تاکید کرد.

وى افــزود: جذب ســرمایه گذار، توســعه صنعت 
گردشــگرى و افزایش بهره ورى، از ضرورت هاى 
مهم شهردارى سده لنجان اســت و شوراى پنجم 
این مقوالت را در ســرفصل فعالیت هاى خود قرار 

داده است.
وى اظهارداشــت: همکارى بــا مجموعه مدیریت 
شهرى و اســتان از جمله اهدافى است که بسیارى 
از نارســایى ها و ناهماهنگى ها موجــود را از میان 

برخواهد داشت.
رئیس شــوراى اســالمى  با اعــالم اینکه تالش 
براى تحقق واقعــى قانون و مقــررات از نیازهاى 
مبرم مدیریت شــهرى اســت، افــزود: صیانت از 
محیط زیست و توسعه فضاى ســبز، ایجاد شرایط 
مناســب و مطلــوب بــراى زندگى شــهروندان 
از اهداف اساســى شــوراى شــهر ســده لنجان

 است.

جذب سرمایه گذار
از ضرورت هاى سده لنجان است 

رئیس شوراى شهر سده لنجان:
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معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستایى وزیر کشور 
گفت: متاسفانه در حال حاضر جاي نخبگان دانشگاهی 
و دانشــجویان ممتاز دانشــگاه هاي معتبر کشــور در 
شــهرداري ها خالی است. محمدعلى افشــانى با اشاره 
به مشــکالت ایجاد شــده از حضور نیروي انسانی مازاد 
غیرمتخصص در شهرداري ها، افزود: شهرداران اگر به فکر 
آینده اي خوب براي شهر و شهرداري و اداره مطلوب آنها 
هستند، باید به موضوع منابع انسانی توجه ویژه اي داشته 

باشند تا وضعیت فعلی این حوزه متحول شود.
وي با بیان اینکه بها دادن به نیروهاي متخصص می تواند 
شــهرداري ها را متحول و ثروت، درآمد و اشتغال ایجاد 

نماید، اظهارداشت: در حال حاضر شاهد حضور نیروهاي 
غیرمتخصصی در شهرداري ها هســتیم که جاي افراد 
متخصص را گرفته اند که می تواننــد با تعریف و اجراي 
طرح هاي درآمدزا و اشــتغالزا و پروژه هاي زیرساختی و 
اجرا و اتمام پروژه با کیفیت مطلوب و هزینه کمتر، براي 

شهر مفید باشند.
وي با اشاره به مشکالتی که حضور نیروي انسانی مازاد 
براي شــهرداري ها ایجاد نموده است، گفت: شهرداران 
مســئول اســتخدام نیروهاي بیکار و بدون صالحیت و 
تخصص از روي دلسوزي نیستند و باید از بکارگیري حتی 

یک نفر خارج از ضوابط قانونى جلوگیري شود.

روابط عمومى شهردارى نطنز با اشــاره  به راه اندازى 
محل جدید دوشــنبه بازار در چند ماه گذشــته در این 
شــهر گفت:فاز اول  احــداث محل جدید دوشــنبه 
بازار از جمله آماده ســازى زمین بــازار و پارکینگ ها، 
احداث پیاده روها و دیوار کشــى مجموعــه در ابتداى 
خیابان ســعدى (ضلع غربى پارك سرچشمه سرابان) 
در چند ماه گذشــته به پایان رســید و بازار میوه و تره 
بــار از خیابان حافظ به مــکان فعلى انتقال داده شــد.
بر اســاس این گزارش، با گذشــت چند ماه از انتقال 
دوشــنبه بازار به محل جدید، نیاز به احداث ســرویس 
بهداشتى بیش از پیش احساس شد که با همت واحدهاى 

فنى و خدمات شــهرى شــهردارى نطنز این عملیات
 آغاز شد.

همچنین به منظــور رفاه حال شــهروندان و صاحبان 
مشاغل و تقویت زیرســاخت هاى رفاهى در روزهاى 
دوشــنبه، ســرویس بهداشــتى احداث و با اعتبارى 
بالغ بــر 300 میلیون ریال بــه بهره بــردارى خواهد 

رسید.
این روابط عمومى اضافه کرد: مســاحت کل سرویس 
هاى بهداشتى در دوشــنبه بازار درحدود 30 متر مربع 
است و سعى مى شــود به زودى مورد اســتفاده عموم 

قرار گیرد.

احداث سرویس بهداشتى 
در دوشنبه بازار نطنز

جاي نخبگان دانشگاهی در 
شهرداري ها خالی است

CNG تست یک روزه مخازن
شـهردارى میمه با هماهنگى مجتمع گاز اردستان، 
 CNG اقـدام بـه تسـت هیدرواسـتاتیک مخـازن

خودروها مى کند.
بر اسـاس این گزارش، متقاضیان باید توجه داشـته 
باشـند که با توجه به ازدحـام خودروها، بـراى انجام 
این تسـت بیش از هشـت روز زمان الزم اسـت و با 
رایزنى هاى انجام شده، در صورت ارائه معرفینامه از 
شهردارى میمه، این فرآیند در یک روز کارى انجام 

خواهد شد .
همچنین دارندگان وسـایل نقلیه گاز سوز مى توانند 
جهت انجام این تسـت، پـس از دریافـت معرفینامه 
از شـهردارى میمـه، جهت انجـام کار بـه اصفهان، 
انتهـاى خیابـان امام خمینـى(ره)، میدان اسـتقالل 

مراجعه نمایند .

آسفالت خیابان قدس
 نجف آباد

عملیات روکـش آسـفالت خیابان قدس نجـف آباد 
حدفاصـل خیابـان منتظـرى جنوبى و شـیخ بهایى 
جنوبـى، واقـع در منطقـه یـک ایـن شـهر انجـام 

شد.

شرایط انتقال مشاغل مزاحم 
در سده لنجان فراهم نیست

 ناظم الرعایا، شـهردار سـده لنجان گفت: شهردارى 
سـده لنجان در حال حاضر مقادیرى زمیـن را براى 
احداث منطقـه کارگاهى به متقاضیـان واگذار کرده 
 تا برخـى از اتحادیه هاى مشـمول اصالحیـه قانون 
نظام صنفى (مزاحم شـهرى ) به این مناطق منتقل 
شوند، اما تاکنون زیرسـاخت هاى این انتقال فراهم 

نشده است .
وى عنوان کـرد: شـهردارى آمادگـى الزم را جهت 
همکارى همه جانبـه جهت ایجاد زیر سـاخت هاى 
منطقـه کارگاهـى از جملـه آب آشـامیدنى را دارد تا 
بتوانیم با مشارکت شـرکت آبفا، اب شرب مورد نیاز 

این مجموعه را تامین کنیم.
وى اظهار امیـدوارى کـرد در آینده نزدیـک، با رفع 
موانع و مشکالت منطقه مذکور، این معضل چندین 

ساله مرتفع گردد.

آسفالت معابر مسکن مهر 
هرند

در ادامـه عملیات هـاى عمرانـى شـهردارى هرند، 
آسفالت معابر مسـکن مهر ارشاد این شهر با قوت در 

حال انجام است.
آسفالت مسکن مهر ارشاد هرند از پروژه هاى مهمى 
اسـت که شـهردارى هرند با تمرکز امکانات خود در 

حال پیگیرى آن است .

معابر نطنز نیازمند ترمیم و 
لکه گیرى است

شـهردار نطنزگفت: براى ترمیم ترانشه و لکه گیرى 
معابر شهر نطنز، به 500 تن آسفالت نیاز است.

 علـى پیراینده از آغـاز عملیـات ترمیم ترانشـه ها و 
لکه گیرى آسفالت خبر داد و اظهار داشت: شهردارى 
نطنـز در راسـتاى برطرف کـردن مشـکالت معابر 
شـهرى، بهبود عبور و مرور و رفاه حال شـهروندان، 
عملیات ترمیم ترانشه ها و لکه گیرى آسفالت را آغاز 

کرد.
وى افزود: امسـال براى عملیات ترمیم ترانشه ها و 
لکه گیرى آسـفالت قسـمتى از معابر اصلى و فرعى 
سطح شـهر بیش از 500تن آسـفالت گرم مورد نیاز 

است .
وى اضافه کرد: سـعى مى کنیم تا فرارسـیدن فصل 
زمستان و سرد شـدن هوا، عملیات ترمیم ترانشه ها 
و لکه گیرى آسفالت معابر شـهر را به اتمام برسانیم 

و این عملیات را در تمامى سطح شهر انجام دهیم.
پیراینـده ابـراز امیـدوارى کـرد بـا تأمیـن اعتبـار و 
خودیارى شهروندان، شهردارى بتواند  جهت آسفالت 

کوچه ها و معابر خاکى نیز در آینده اقدام نماید

روى خط

مراسم تودیع و معارفه شــهردار فریدونشهر برگزار شد 
و «هاشم حسینى»، رســما بر روى صندلى شهردارى 

فریدونشهر تکیه زد.
معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى اصفهان در این 
مراسم با بیان این که متوسط اعتبارات مدیریت شهرى 
در استان 4/8 برابر اعتبارات تملک دارایى دولتى است، 
این مسئله را نشان دهنده تالش هاى شهرداران دانست 
و اظهار داشت: به طور متوسط شهردارى ها 70 درصد از 

اعتبارات خود را صرف امور عمرانى مى کنند.
محمدعلــى طرفه، با اشــاره بــه این که شــهردارى 
فریدونشهر در حالى در ســال 95، هشت و نیم میلیارد 
تومان عملکرد داشته که بودجه اش 4/5 میلیارد تومان 

بوده است.
وى در رابطه با مســیر پیش روى شهردار جدید، گفت: 
55 درصد اعتبار شهردارى فریدونشهر هم اکنون صرف 
بودجه هاى عمرانى مى شود که این رقم باید به متوسط 
به 70 درصد برسد و همچنین ســرانه منابع شهرى به 
ازاى هر نفر با توجه به جمعیت فریدونشــهر در بودجه 
سال 96، 370 هزار تومان برآورد شده است که این رقم 

باید به دو برابر افزایش پیدا کند.
معاون هماهنگــى امورعمرانى اســتاندارى اصفهان،  
گردشگرى را راه توسعه فریدونشهر عنوان کرد و لحاظ 
کردن این موضوع در طرح جامع شــهرى را، نقطه اى 

مثبت دانست.
وى مشارکت مردم را چشم امید مدیریت شهرى دانست 
و اعتمادسازى، ایجاد ارتباط و همدل شدن با مردم براى 

انجام کار را رمز موفقیت برشمرد.

شهردارى با مردم مدارا کند
امام جمعه فریدونشهرنیز در این جلسه، از بیکارى باالى 
50 درصدى در فریدونشهر سخن گفت و اظهارداشت: 
بسیارى از طرح هاى اشتغالزایى این شهرستان ،در پیچ 
و خم هاى اســتاندارى و ادارات کل استان گرفتار شده 
و ناکام مى مانند که الزم است مسئوالن براى حل این 

مشکل فکرى کنند.

حجت االسالم اباصلت غفارى از شهردار جدید خواست 
در گرفتن عوارض و جرایــم، عالوه بر رعایت قانون، تا 
جایى که قانون دست شــهردارى را باز گذاشته است از 
جمله استفاده از ماده هاى 10 و 100 و کمیسیون هاى 
مختلف، با شهروندان کم درآمد مدارا کند و از طرفى هم 
اجازه ندهد فردى با توانایى مالى، به لحاظ داشتن قدرت 
ســخنورى و آگاهى از پیچ و خم هاى ادارى از زیر بار 

پرداخت عوارض و جرایم متعلقه شانه خالى کند.
■■■

فرماندار فریدونشهر، سخنران دیگر این جلسه بود که 

اولویت هاى فریدونشــهر را، احداث کنارگذر شمالى، 
احداث کمربند جنوبى با درنظــر گرفتن حقوق مردم و 
کشاورزان، احداث میدان و نماى ورودى شهر و اصالح 
معابر و برقرارى روشنایى دوراهى ازونبالغ تا فریدونشهر 

عنوان کرد.
ناصر اسدى با بیان این که در سال 96، 14 میلیارد ریال 
اعتبار دولتى به شــهردارى فریدونشهر اختصاص داده 
شده است، شــهردار جدید را توصیه به رعایت اولویت 
بندى در انجام طرح ها کرد و از ادارات خواست همکارى 

الزم را با شهردارى به کار ببندند.

افزایش اعتبار شهردارى از 1/8میلیارد 
به 10 میلیارد

در بخش دیگــرى از این برنامه، ابراهیــم گوگونانى، 
شهردار سابق فریدونشــهر از افزایش بودجه جارى و 
عمرانى این شهردارى از 1/8 میلیارد تومان در سال 93 

به 10 میلیارد تومان در سال 96 گفت.
وى به درآمــد پایین مردم فریدونشهراشــاره کرد و از 
لزوم تالش بــراى تهیه بودجه از منابــع دیگر گفت و 
بیان داشــت: در طول این مدت، میزان آسفالت ریزى 
شهردارى از شش هزار تن در سال 93 به 40 هزار تن در 

سال 95 افزایش یافت.
شهردار ســابق فریدونشهر، شناســایى نقاط هزینه بر 
شــهردارى و تبدیل کردن آن ها به درآمد پایدار براى 
شــهردارى را، دیگر خدمت خود در طول ســه ســال 
مســئولیتش عنوان کرد و گفت: کارخانه آسفالت یکى 
از این نقاط هزینه بر بود که تــراز مالى آن منفى 275 
میلیون تومان بود و 20 درصد از بودجه شــهردارى را 
صرف خود مى کــرد، اما ما بر اســاس اصل 44 قانون 
اساســى، از طریق واگذارى آن به بخش خصوصى در 
قالب مزایده، آن را تبدیل به درآمد پایدار براى شهردارى 
کردیم، به طورى که اکنون ســاالنه نیم میلیارد تومان 

درآمدزایى براى شهردارى به همراه دارد.
گوگونانى اجاره دادن ماشــین آالت فرسوده و هزینه 
بر شــهردارى و کســب درآمد از این طریق تا ساالنه 
300 میلیون تومان، شناسایى فضاهاى بدون استفاده 
و تجارى کردن آن ها براى تبدیل شدن به منابع درآمد 
پایدار و انتقال نیروى انســانى به بخش خصوصى را از 
دیگر خدمات شــهردارى در جهــت افزایش اعتبارات 

شهردارى عنوان کرد.
گوگونانى نیــاز به تجهیزات و نــاوگان روز برف روبى 
براى 260 کیلومتر معابر شهر سردسیر فریدونشهر، رفع 
ابهامات قانونى از ماده 101 تقسیم اراضى کشاورزى، 
تأمین آب فضاى سبز شهر، تجهیز خدمات ایمنى آتش 
نشانى، ســاماندهى زباله هاى شهرى، تعیین وضعیت 
70 نفر از نیروى انســانى از جمله پاکبانان، حقوق کم 
پرسنل و نداشــتن ســند مالکیت اراضى شهردارى را 
مشکالت و چالش هاى شهردارى فریدونشهر برشمرد 
و از مسئوالن استان خواســت براى حل آن ها تالش

 کنند.
■■■

هاشم حســینى، شهردار جدید فریدونشــهر نیز گفت: 
تالش مى کنم همواره به تکلیف عمل کرده و امانتدار 
این مسئولیت باشم و تالش و تجربیات خود را تا آن جا 
که در شأن این مردم است، در جهت پیشرفت شهر به 

کار ببندم.

در تودیع و معارفه کلیدداربام ایران عنوان شد؛

افزایش 5/5 برابرى بودجه شهردارى فریدونشهر

«جالل گلخنى» به عنوان شــهردار جدید زواره معارفه 
شد.

معاون مدیرکل امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان در آیین معارفه شــهردار جدیــد زواره گفت: 
اشتغالزایى یکى از کارهاى مهم شهردارى ها است چرا 
که بر اساس سرشمارى سال 1395 نزدیک به 85 درصد 
مردم در شهرها سکونت دارند و از این رو باید شهردارى 
ها به اشتغال و توســعه زیرساخت هاى شهرى توجهى 

ویژه داشته باشند.
جعفر رضا شهرضا افزود: سرانه بودجه شهردارى اصفهان 
10 میلیون ریال و سرانه شــهردارى زواره سه میلیون و 
600 هزار ریال است که این رقم باید به 72 میلیون ریال 

افزایش یابد.
وى با بیان اینکه شــهردارى زواره با 64 ســال پیشینه 
نتوانســته به جایگاه مناسبى در توســعه شهرى برسد، 
عنوان کرد: خواســته هاى مردم از شــهردارى ها بار 
سنگینى اســت که نیازمند همراهى ســایر مجموعه 
ها مى باشــد و بایــد در کنــار درآمدزایــى، هزینه ها 
به گونــه اى مدیریت شــود تا رضایت مــردم جلب را 

کند.
■■■

فرماندار اردستان نیز در این آیین، واگذارى اداره امور به 
مردم از طریق اجراى قانون شوراها را یکى از رویدادهاى 
مهم، در خور توجه و نماد مردم ساالرى در نظام اسالمى 

ایران عنوان کرد.
علیرضا غیور بیان داشت: یکى از مهمترین اختیارهاى 
شوراهاى اسالمى، تعیین شهرداران است که وظیفه اداره 
شهر را برعهده داشته و باید توسعه زیرساخت ها و خدمت 

به مردم را سرلوحه کار قرار دهند.
■■■

حجت االســالم صادق طباطبائى نــژاد،  نماینده مردم 
اردستان در مجلس شوراى اسالمى نیز در ادامه گفت: 
شــهردارى با همکارى ســایر مجموعه ها باید با فعال 
کردن تورهاى گردشگرى، کویرنوردى و خدمات دهى 
بیشتر به مردم، زمینه اشتغالزایى و توسعه شهر را فراهم 

سازد.

رئیس شوراى شــهر چادگان با اشــاره به تشکیل 
کارگروه هاى تخصصى و اســتفاده از ظرفیت اقشار 
مردم در تصمیم گیرى ها گفت: تبادل نظر و استفاده از 
تجربیات شهروندان چادگان و مشارکت دادن مردم 

در امور شوراها، از اهداف ما است.
مرتضــى میالیى نــژاد در خصــوص تأســیس 
کمیســیون هاى مختلف در شــوراى شهر چادگان 
گفت: استفاده از ظرفیت مردم جزء قوانین شورا است 
و با توجه به برنامه اصل 90، شوراى شهر چادگان در 
راســتاى اجراى هر چه بهتر برنامه هاى اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى، کارگروه هایى را با حضور اقشار 

متخصص مردم تشکیل داده است.
وى با بیان این که تبادل نظر و اســتفاده از تجربیات 
شهروندان چادگانى و مشــارکت دادن مردم در امور 
شوراها، از اهداف این اقدام است، بیان داشت: اعضاى 
کمیسیون گردشگرى و کمیسیون کشاورزى انتخاب 
شده اند و در راستاى کشاورزى، این قدم را برداشته ایم 

که تغییر الگوى کشت را ایجاد کنیم.
رئیس شــوراى شــهر چادگان در همین خصوص 
افزود: با توجه به بحران آب، کشاورزان خود را توجیه 
مى کنیم که به ســمت تغییر الگوى کشت بروند که 
براى مثال مى توان گل محمــدى را که درآمدزایى 

بهترى هم دارد، جایگزین سیب زمینى کرد.
وى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به تأسیس 
کمیسیون عمران شهرى مطرح کرد: طى هفته هاى 
آینده کمیسیون هاى ورزشــى، حقوقى، فرهنگى و 
اجتماعى نیز راه اندازى مى شود و روش کار بدین گونه 
است که براى متقاضیان فراخوان داده مى شود و اعضا 

به صورت رأى گیرى انتخاب مى شوند.
میالیى نژاد با اشــاره به دعوت از مســؤوالن جهاد 
کشاورزى چادگان، گفت: مسئوالن مربوطه را دعوت 
کردیم و آن ها نیز قول مساعد داده اند که کشاورزانى 
که بخواهنــد در اراضى ملى کشــاورزى کنند ،این 

اراضى در اختیارشان قرار بگیرد.

«گلخنى»شهردار جدید زواره شد

تشکیل کارگروه هایى با حضور اقشار مختلف مردم
 در شهردارى چادگان

شهردارى گلپایگان در مهرماه سالجارى اقدام به احداث 
پروژه بزرگ میدان ورودى مســکن مهر و بلوار اناربار و 
تسطیح و خاکریزى جهت اجراى فضاى سبز، تسطیح 
پارکینگ میدان کارگر و تکمیل فضاى ســبز و آبنماى 
بلوار ولیعصر(عج) روبروى پارك جنگلى، ادامه ساخت 
تاسیسات و اجراى شبکه آبرسانى و تاسیسات برقى پارك 
شادى شهرك الوند، بهســازى کف فرش پارك شهر، 
بهســازى و ترمیم جوى هاى خیابان امامت و  ساخت 
سرویس بهداشــتى عمومى و نمازخانه در پارك شادى 

شهرك الوند کرد.
همچنین آسفالت و زیرسازى در حدود پنج هزار متر مربع 
از معابر فرعى سطح شهر، حفر چاه هاى جاذب در معابر 
سطح شهر، لکه گیرى و ترمیم ترانشه هاى شهرك الوند 
و  پیاده روسازى و تسطیح زمین هاى بایر شهرك الونداز 

دیگر اقدامات این شهردارى بود.
بر اســاس گزارش روابط عمومى شهردارى گلپایگان، 
نظافت روزانه خیابان ها، معابر و محالت ســطح شهر، 
جمع آورى، حمل و انتقال بیش از هزار تن زباله، کنترل 
60 مورد از تخلفات ساختمانى و رفع سد معبر و 27اخطار 
کتبى بــه متخلفان از دیگــر اقدامات این شــهردارى

 است.

گذرى بر اهم فعالیت هاى 
شهردارى گلپایگان در مهرماه

بررسى مشکالت ناوگان تاکسیرانى  
درون و برون شهرى فالورجان

 بــه گــزارش روابط عمومــى شــهردارى فالورجــان، نشســت نماینــدگان خطــوط مختلف تاکســى هاى
درون و بــرون شــهرى شــهر فالورجــان در خصــوص بررســى مشــکالت موجــود برگــزار 

شد.
در این جلسه که با حضور رئیس و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر فالورجان و معاون 
ادارى مالى و مدیران این شــهردارى 
با رانندگان ناوگان تاکســیرانى شــهر 
فالورجان در ســالن اجتماعات شوراى 
اسالمى شهر فالورجان برگزار شد، در 
مورد حمل و نقل کــه رکن اصلى رونق 
شهرى است و اینکه توجه به گسترش 
شهرها، نیاز به سامان دهى حمل و نقل 
و اتصال بهتر سیستم هاى حمل و نقل با 
یکدیگر دارد  و نیز نارضایتى هاى مردم 
از سرویس دهى تاکســیرانى، بحث و 

تبادل نظر شد.
همچنین به منظور صرفه جویى در زمان، 

کاهش ترافیک، کاهش آلودگى هوا، از طرف شهردارى پیشنهاد شد از رانندگان موجود در تاکسى تلفنى هاى سطح 
شهر که خط ندارند، استفاده شــود که نمایندگان خطوط تاکسیرانى سطح شــهر با توجه به کمبود مسافر معترض 
بودند که خــرج و مخارج آنان و نیز وام خودروهــاى تعویضى کفاف زندگى آنان را نمى دهــد و مورد مخالفت  قرار 

گرفت .
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 اصحاب و یاران حضــرت محمد (ص) که حافظان اســرار او 
مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان 
خدا و رســول او نبودم، بلکه با جان خــود پیامبر (ص) را یارى 
کردم. در جاهایى که شــجاعان قدم هایشــان مى لرزید و فرار 

مى کردند، آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
موال على (ع)

حسین ناظم الرعایا، شهردار سده لنجان در نشست با رئیس شرکت آبفاى شهرستان 
لنجان با اشاره به مشکالت حوزه آب و فاضالب شهر سده لنجان گفت: پروژه جمع 
آورى پساب هاى شهرى سده لنجان به دلیل مجاورت با رودخانه زاینده رود، یکى از 
پروژه هاى مهم به شمار مى رود، چراکه خروجى پساب شهرها و سرریز شدن آن به 
رودخانه زاینده رود بدون عمل تصفیه، زیان هاى بهداشتى و زیست محیطى زیادى 

را به همراه دارد .
وى افزود: دفع مشکل آب هاى سـطحى و فاضالب خانگى، یکى از معضالت شهر 
سده لنجان بشمار مى آید که در این راسـتا اقدامات موثرى نیز از سـوى اداره آبفاى 
شهرستان لنجان و شهردارى سده لنجان انجام شده است و باید تالش شود این پروژه 

با سرعت هرچه بیشتر به اتمام برسد .
وى ادامه داد: باید توجه داشت تا زمانى که این پروژه به اتمام نرسد، توسعه زیرساختى، 
مباحث بهداشتى، زیباسازى فضاى شهرى و پروژه هاى عمرانى شهردارى نیز معطل 
خواهد ماند، از این رو امیدواریم طى ماه هاى آینده شـاهد اتمام و بهره بردارى از این 

پروژه در شهر سده لنجان باشیم.

معاون خدمات شهرى و محیط زیست شهردارى کاشان از همکارى شهردارى کاشان 
در جمع آورى زباله هاى کربالى معلى خبر داد.

محمدحسین واحدیان افزود: به منظور ارائه خدمات تنظیف، ُرفت و روب و جمع آورى 
زباله در معابر و خیابان هاى اطراف حرم مطهر اباعبدا...الحسین(ع)، از سال گذشته با 

شهردارى کربال ارتباط برقرار شده است.
وى از خدمت رسانى 50 پاکبان حوزه خدمات شهرى شهردارى کاشان براى نظافت 
شهر کربال خبر داد و تصریح کرد: 50 نیروى افتخارى نیز با این پاکبانان همکارى دارند.

از ابتداى آبان مــاه تاکنون، عملیات نصب و راه اندازى سیســتم آبیــارى بارانى، 
چمــن کارى و پیرایش درختان مســیر بلوار دانشــگاه در محــدوده منطقه یک 
نجف آباد درحال انجام اســت و جلوه و طراوت خاصى را به این مســیر بخشــیده 

است.

معطلى پروژه هاى عمرانى سده لنجان تا 
تکمیل طرح جمع آورى پساب هاى شهرى

همکارى شهردارى کاشان در جمع آورى 
زباله هاى کربال

طراوت بهارى بلوار دانشگاه در پاییز 
نجف آباد

مهدى صالح پور، رئیس شــوراى اســالمى شــهر شــهرضا گفت: روزانه بیش از 
80 تن زباله در شــهرضا تولید مى شــود و تنها ســه  درصد از حجم زباله بازیافت

 مى شود.

بازیافت تنها 3 درصد از زباله هاى 
شهرضا 

ادامه ساخت میدان کارگر 
در هرند

عزم جدى پرسنل شهردارى هرند براى احداث میدان کارگر باعث شده تا در روزهاى 
تعطیل نیز همچون روزهاى عادى بر سر کار بروند و میدان کارگر را قدم به قدم به 

آماده شدن نزدیک کنند.
میدان کارگر واقع در ابتداى بلوار کشاورز و بلوار شهید صفار هرند، مقابل مجموعه 

کارگاهى هم اکنون در دست ساخت است.

نشست مشترك شهردارسین با رئیس 
کتابخانه هاى عمومى برخوار

به گزارش روابط عمومى شهردارى سین،نشست مشترك شهردار و رئیس شوراى 
اسالمى شهر ســین با رئیس کتابخانه عمومى شهرستان برخوار، به همراه مسئول 
کتابخانه عمومى شهر سین به مناسبت هفته کتاب وکتابخانى برگزار شد که دراین 
جلسه، درخصوص برگزارى مسابقات کتابخوانى وعضویت رایگان عالقه مندان به 

کتاب مطالبى ارائه شد.

تعریض کوچه«گویا»با تملک ملک قدیمى 
در سفیدشهر

کوچه «گویا» در سفیدشهر با تملک ملک قدیمى تعریض شد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى سفیدشهر، کوچه گویا با تملک وتخریب ملک 

قدیمى آن به مساحت 200 مترمربع تعریض شد.

آسفالت شدن180هزار مترمربع از معابر 
کاشان

حمیدرضــا صادقــى سرپرســت منطقــه4 شــهردارى کاشــان گفــت: در 
شــش ماه نخســت امســال 180 هــزار مترمربع آســفالت بــا اعتبــارى بالغ 
بر 45میلیــارد ریــال در ســطح منطقه 4شــهردارى کاشــان صــورت گرفته 

است.

بخشنامه جدید سازمان مالیاتى، نحوه دریافت اطالعات 
شهردارى ها در اجراى تبصره3 ماده 77 قانون مالیات هاى 

مستقیم را مشخص کرد.
بر این اساس، شهردارى ها موظف شدند همزمان با صدور 
پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار، مراتب 
را به منظور تشــکیل پرونده مالیاتى به اداره امور مالیاتى 

مربوطه گزارش کنند.
همچنین در اجراى ماده 169 قانون مالیاتى، شهردارى ها 
مکلف شدند هرگونه اطالعات هویتى و عملکردى مالیاتى 
مودیان را که  منجر به تحصیل درامد مى شود، به سازمان 

امور مالیاتى گزارش کنند.
در بند 2 این بخشــنامه تاکید شــده اطالعات مورد نیاز 

سازمان باید به صورت الکترونیکى و بر اساس بسته ها و 
فرآیندهاى تعریف شده ارائه شود.

بر این اساس ادارات کل امور مالیاتى موظف شدند تا پنجم 
هر ماه گزارش اخرین وضعیت اقدامات انجام شده خود را 
به تفکیک شهردارى ها، به معاونت مالیات هاى مستقیم 

ارسال کنند.

 فرهاد سلیمى، شهردار فوالدشهر با اشاره به اینکه حرکت شهردارى به سمت 
شهر الکترونیک است، گفت: شهر الکترونیک، شهرى است که اجراى اکثر 
فعالیت هاى آن از طریق امکانات مبتنى بر اینترنت و سیستم هاى الکترونیک 
امکان پذیر باشد . وى افزود: همینطور مشــارکت در فعالیت هاى شهرى از 
جمله ارتباط با مسئوالن ادارات، بنگاه هاى اقتصادى و اجتماعى، شهردار و 
سایر مسئوالن شهرى تا حدود زیادى آسان تر مى شود و خدمات به شهروندان 

به گونه اى ساده تر و مطلوب تر ارائه مى گردد.

شهردار فوالدشهر اظهارداشت: از طرف دیگر، بر کارایى مدیریتى و عملیاتى 
شهر نیز افزوده مى شود تا آنجا که ساکنان شهر مى توانند در اسرع وقت در 
جریان اتفاقات و رویدادهاى شهر قرار گیرند و براى رفع آنها اظهار نظر کنند .

سلیمى بیان داشت: در این شهر ارتباطات و تعامالت بین سازمان ها افزایش 
یافته و دسترسى به خدمات مورد نیاز را براى مردم، تجار و دیگر افراد مرتبط 
با شهر فراهم مى سازد، بنابراین در یک شــهر الکترونیک محدودیت هاى 
یک شهر عادى و ســنتى وجود ندارد و از آنجا که اکثر فعالیت ها به صورت 

الکترونیکى و از طریق شبکه جهان گستر اینترنت انجام مى گردد، دیگر حضور 
فیزیکى افراد در محل مورد نظر زیاد نیســت،بلکه امکان دسترسى به کلیه 

اماکن، مؤسسات و اداره ها از طریق اینترنت امکان پذیر است.
شهردارفوالدشهر اظهار امیدوارى کرد با تشکیل کارگروهى فنى و کاردان 
متشکل از کارشناسان فنى ادارات پست و شهردارى بتوان زمینه ایجاد ارتباط 
و تعامل کارى  و رفع مشکالت موجود در زمینه هاى واگذارى خدمات نیابتى 

را درسریع ترین زمان ممکن مرتفع نمود.

در دومین جلســه مشــترك 
شــهردارواعضاى شــوراى 
اســالمى شــهر زاینده رود با 
ریاست بنیادمســکن انقالب 
اســالمى شهرســتان لنجان، 
طرح هاى مسکونى ومشکالت 
شــهروندان واحــداث منطقه 
گردشگرى درجنوب شهر مورد 
بحث و بررســى قرار گرفت و 
مقرر شد شروع پروژه مشارکتى 
گردشکرى مجموعه محالت 
جنوب شهر زاینده رود درآینده 
نزدیک بامشارکت بنیادمسکن 
و محوریت شهردارى، باجذب 
سرمایه گذار بخش خصوصى 

انجام شود. 

حرکت شهردارى فوالدشهر
 به سمت شهر الکترونیک

شهرداریها مکلف به ارائه 
اطالعات ساخت و سازها 
به سازمان مالیاتى شدند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى کاشان گفت: به 
زودى سامانه تاکسى اینترنتى در کاشان راه اندازى مى شود.

 محسن عرفان بیان داشت: استفاده صحیح از تکنولوژى در راستاى 
ایمنى و آسایش مســافران از مهمترین اهداف راه اندازى سامانه 

تاکسى اینترنتى است.
وى افزود: شــهروندان مى توانند تقاضاى سفر درون شهرى خود 
را درســریع ترین زمان به صورت آنالین به راننده اطالع داده و با 

اطمینان و آسایش و امنیت به مقصد برسند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت برتاکســیرانى شهردارى 
کاشــان ادامه داد: طى برنامه ریزى هاى صورت گرفته، از اول آذر 
ماه نخستین سامانه تاکسى اینترنتى با نام«سى تاك»در کاشان راه 

اندازى مى شود.
عرفان تاکید کرد: سازمان تاکسیرانى شهردارى کاشان تنها ارگانى 
است که مجوز راه اندازى تاکســى اینترنتى را دارد و هیچ شرکت 

دیگرى نمى تواند اقدام به راه اندازى چنین سامانه اى کند.
وى خاطر نشــان کرد: تاکنون100 تاکسى گردشى و تاکسى هاى 
بیسیم 133به نرم افزار«تاکسیرا» تجهیز شده اند و سایر رانندگان 
تاکســى مى توانند براى دریافــت و نصب این نرم افــزار بر روى 
گوشــى هاى همراه خود، به میــدان 15خرداد،  جنب دبیرســتان

 امام (ره) مراجعه کنند. 

منوچهر روانان، مدیر عامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى شاهین شهر 
گفت: این سازمان در راستاي افزایش ضریب 
رضایت، تسریع و تســهیل روند رسیدگی به 
شکایات مردمی، نسبت به راه اندازي سامانه 
www.taxish.ir اي یکپارچه به نشــانى

براي بررسی این امور اقدام کرده است.
وى افــزود: براي درج شــکایت در ســامانه 
یاد شــده، ثبت اطالعاتی از قبیــل کد ملی، 

شرح شکایت، نشانی و شــماره تلفن همراه 
الزامی اســت، به این ترتیب که شــاکی در 
مرحله ثبــت نهایی شــکایت، بــا انتخاب 
گزینــه «ارجاع شــکایت به ســازمان» کد 
رهگیــري دریافت و همزمــان پیامک تأیید 
ثبت شــکایت به تلفــن همراه وي ارســال 

مى شود. 
روانان خاطر نشان کرد: پس از مدت کوتاهى 
شــاکی می تواند با مراجعه به همین سامانه 

و وارد نمودن کد رهگیــري، از پیگیري ها و 
نتیجه آن آگاه گردد.

 مدیر عامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانى شــهردارى شاهین شــهر اظهار 
داشت: با راه اندازى سامانه یکپارچه شکایات 
مردمى سازمان تاکسیرانى عالوه بر کاهش 
میــزان ســردرگمی مراجعــان، از مراجعات 
حضوري شهروندان در ســازمان نیز کاسته 

خواهد شد.

به زودى؛ راه اندازى 
سامانه تاکسى اینترنتى در کاشان

معضالت محله هاى شهرضا 
زیر ذره بین پارلمان شهر

راه اندازى سامانه جدید تاکسیرانى شاهین شهر

شروع پروژه 
مشارکتى 
مجموعه محالت 
جنوب شهر 
زاینده رود

رئیس شوراى اسالمى شهر شــهرضا گفت: مهمترین 
معضالت عمرانى، بهداشتى و خدماتى محالت مختلف 
شهرى شهرضا به ترتیب در شــوراى شهر مطرح و پس 
از رایزنى با ادارات مربوطه، بــراى رفع آنها برنامه ریزى 

خواهد شد.
مهدى صالــح پورعنوان کرد: مشــکالت بهداشــتى 
در محله هاى شــهر با حضور اعضاى شــورا بررسى و 
راهکارهــاى اجرایــى براى حل آنها پیشــنهاد شــده 
اســت که در آینده نزدیک شــاهد اجراى انها خواهیم 

بود.
وى ادامه داد: جلسه اى باعنوان کمیته سالمت در محل 
شبکه بهداشت شهرستان شــهرضا برگزار شد که در آن 
مهمترین مشکالت و مسائل بهداشــتى در محله هاى 
شهر با حضور اعضاى شوراى شهر و کارشناسان بررسى

 شد.
رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا تصریح کرد: شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان باهدف نیازسنجى مهمترین 
معضالت و نیازهاى بهداشــتى و خدماتــى مردم محله 
سروستان اقدام به توزیع شــمار زیادى پرسشنامه بین 

اهالى این محله کرده که نتایج ان براى بررسى بیشتر به 
شوراى شهر ارسال شد.

صالحپور گفت: یکى از مهمترین خواسته هاى مردم این 
محله، آسفالت جاده ورودى محله سروستان در حدفاصل 
میدان فاطمیه تا میدان دادگسترى بود که این مورد پیش 
از این در شوراى شهر مصوب و در سه هفته گذشته  انجام 

شده بود.
وى ادامــه داد: اقــدام دیگــرى کــه مــردم محلــه 
سروســتان خواســتار انجــام آن بودند، ایمن ســازى 
و پیاده روســازى بخــش ورودى ایــن محلــه بــود 
که ایــن مــورد هــم در قالــب طرحــى در دو طرف  
ایــن ورودى در حــال آمــاده ســازى و خاکریــزى

 است.
رییس شــوراى اسالمى شــهر شــهرضا گفت: پروژه 
خدماتى دیگرى که براى محله سروســتان در شوراى 
اسالمى شــهر مصوب شد، روشــنایى بلوار خاوران بود 
که بر اســاس آن مقرر شــد 50 درصد هزینه آن توسط 
شهردارى و 50 درصد هزینه آن توسط اداره برق تأمین 

شود. 


