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

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

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

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

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

به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند. 

اردشیر محمدى- سرپرست شهردارى باغبادراناردشیر محمدى- سرپرست شهردارى باغبادران

نوبت 
اول

سرفصل هزینه هاى جارى و خدمات عمرانى

سرفصل حساب
گردش کل عملیات تا این تاریخ

عملکردمصوب
5110
5120
5231
5233
5234
5235
5237
5238

وظیفه خدمات ادارى
وظیفه خدمات شهرى

برنامه «برنامه ریزى توسعه شهرى»
برنامه «حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى»
برنامه «ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها»

برنامه «بهبود محیط شهرى»
برنامه «ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى»

برنامه «ایجاد تأسیسات درآمدزا»

2/225/000/000
1/975/000/000
850/000/000

6/200/000/000
350/000/000

2/750/000/000
650/000/000

0

2/509/101/742
2/108/513/343
448/746/368
4/664/506/145

210/938/320
1/949/047/415

22/500/000
0

15/000/000/00011/913/353/333جمع

عملکرد مالى شهردارى گلشهر 
در شش ماهه اول سال 1396

سرفصل درآمدها

سرفص ل حساب
گردش کل عملیات تا این تاریخ

عملکردمصوب

4101
4102
4103
4104
4105
4106

درآمد ناشى از عوارض عمومى
درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى

بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى
درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى
کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى

اعانات و هدایا و دارایى هایى که به طور 
اتفاقى به شهردارى مى رسد

8/425/000/000
3/675/000/000

125/000/000
485/000/000

1/085/000/000

1/205/000/000

5/774/689/015
3/875/846/400

281/140/000
228/391/129

0

278/991/114

15/000/000/00010/439/057/658جمع

نهنگ آبى کیلویى چند؟!

بهترین ورزش ها براى سالمتى بدن کدامند؟از این پس،اقامت مسافران در اصفهان درخانه مسافرحال زنان جامعه ما خوب نیــستآیا یک نانوا مى تواند نماینده قصاب ها باشد؟  صعودقیمت سکه تا چه زمانى ادامه دارد؟ سالمتاستاناجتماع اقتصاد
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صاحبان ایده هاى 
برتر قرآنى در اصفهان 

معرفى شدند

 فوالدمبارکه را 
متهم به ارزان فروشى مى کنند

زن 3200 ساله
 از خاك بیرون آمد

حال زنان جامعه ما حال زنان جامعه ما 
خوب نیستخوب نیست

افزایش افزایش 6666 درصدى خودکشى زنان و باال بودن  درصدى خودکشى زنان و باال بودن 
آمار مبتالیان به افسردگى نشان مى دهد؛ آمار مبتالیان به افسردگى نشان مى دهد؛ 
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جهان نما

ظرفیت 
صادرات 
صنایع دستى تا 
2میلیارد دالر
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رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى کشور گفت: 
صادرات صنایع دستى ایران تا دو 

میلیارد دالر در سال قابل افزایش است. 
على اصغر مونسان افزود: پارسال 240 

میلیون دالر صنایع دستى ایران، 
صادر شد و این در حالى است که 
مى توان با بازاریابى، طراحى و ...

عضوکمیسیون کشاورزى مجلس گفت: پیش بینى 
من این است که با روند موجود، سال 
آینده تبدیل به یک واردکننده گندم 

مى شویم.على محمد شاعرى با بیان 
اینکه وضعیت موجود در پرداخت 
مطالبات گندم به معناى ناتوانى 

وزارت جهاد کشاورزى در 
دفاع از خودکفایى .     ..
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سال آینده 
گندم وارد 
مى کنیم!

وقتى مسئولین یک چیزى مى گویند و بعد تکذیب مى کنند

کانال،
گیگ 
اینترنت 

ج

کشف هیجان انگیز 
در محوطه باستانى استرك کاشان

سپاهانى ها و ذوب آهنـــى ها
 نا امید نشوند
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دششونید نشوندوددیمیماا نا امید نشو ووشو ددددید شششمم ناا دنش ا ننننا دیی ا امیدنشوننندننا نننا نش ا  نا امید نشوندنا
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برو تو این کانالبرو تو این کانال
22 گیگ گیگ اینتـرنت میدن! اینتـرنت میدن!



0202جهان نماجهان نما 3072شنبه  6 آبان  ماه   1396 سال چهاردهم

رئیس سازمان بســیج مســتضعفین گفت: ما باید یک 
ســئوال مهم را از خودمان بپرســیم و آن این است که 
وظیفه اصلى بسیج چیست؟ وى افزود: خدمت صادقانه 
به مردم و کمک به کارآمد شدن جوانان یکى از وظایف 

اصلى بسیج است.
سردار غالمحسین غیب پرور اظهار داشت: اگر ما به این 
وظیفه عمل نکنیم دچار خسران مى شویم اما اگر به این 
وظیفه جامه عمل بپوشــانیم، به وظیفه دینى، انقالبى و 
اجتماعى خود به خوبى عمل کرده ایم. وى تصریح کرد: 
وظیفه اول ما این است که به ایجاد و زنده کردن روحیه 
خودباورى در مــردم کمک کنیم و اجــازه ندهیم مردم 

خودباورى را فراموش کنند.
ســردار غیب پرور  گفــت: خدمت صادقانــه در عرصه 
اجتماعى موجب کادرســازى براى انقالب مى شــود؛ 
مهمترین نگاه بسیج نگاه فرهنگى- اجتماعى است و باید 

این نگاه را دنبال کنیم. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشــاره به روحیه و 
تفکر انقالبى مردم خاطر نشان کرد: در هر صحنه اى که 
انقالبى عمل کرده ایم پیروزى براى ملت ایران بوده است. 
وى افزود: ما رسالتى بزرگ داریم، دنیا نمى خواهد ما باشیم 
و پیشرفت کنیم، اما به فضل خدا ملت ایران سرزنده است 

و امروز دنیا مبهوت غیرتمندى مردم ایران است.

عزت ا... یوســفیان مال، نماینده آمل در مجلس شوراى 
اسالمى در گفتگو با افکارنیوز با اشــاره به بررسى طرح 
افزایش تعداد حوزه هــاى انتخابیه و نمایندگان مجلس 
در کمیسیون شــوراها و سیاســت داخلى گفت: اضافه 
شدن حوزه هاى انتخابیه و همچنین اضافه شدن تعداد 

نمایندگان مجلس هزینه اى میلیاردى دارد.
وى افزود: براى ورود و خروج یک نماینده به مجلس در 
یک دوره چهار ســاله میلیاردها تومان هزینه مى شود و 

مجلس نباید بر هزینه هاى جارى خود اضافه کند.
یوســفیان مال با بیان اینکه با اضافه شــدن نمایندگان 
مجلس اتفاق خاصى نخواهد افتاد، تصریح کرد: سئوال 

این اســت که در حال حاضر 290 نماینــده چه کارى را 
نمى توانند انجام دهند که با اضافه شدن 20 نماینده مى 

توان آن کار را انجام داد؟
یوسفیان مال گفت: اگر قرار اســت بر تعداد نمایندگان 
مجلس اضافه شود باید با کار کارشناسى در ساختار و نوع 
تصویب قوانین مجلس ابتکار و نوآورى به وجود آورد تا 

حداکثر بهره ورى صورت گیرد.
طرح افزایش تعداد حوزه هاى انتخابیه و نمایندگان مجلس  
در حال حاضر در دستور کار کمیسیون شوراها و سیاست 
داخلى مجلس قرار دارد کــه در صورت تصویب طرح در 

کمیسیون مذکور باید در صحن مجلس مطرح شود.

وظیفه بسیج، کمک به 
کارآمدکردن جامعه است

افزایش تعداد نمایندگان
هزینه بر است 

انهدام یک تیم تروریستى 
  تسنیم|  روابـط عمومـى قـرارگاه حمـزه 
سیدالشـهدا (ع) نیروى زمینى سـپاه از انهـدام یک تیم 
تروریسـتى در چادران خبـر داد. این روابـط عمومى در 
اطالعیه اى اعالم کرد: در پى دریافت اخبار و اطالعاتى 
مبنى بر رخنه یک تیم تروریسـتى وابسـته به اسـتکبار 
جهانى به منطقه عمومى چالدران در اسـتان آذربایجان 
غربى در شـامگاه چهارشـنبه و به شهادت رسـاندن دو 
تـن از مـردم بومى ، تیم هـاى عملیاتـى قـرارگاه حمزه 
سیدالشهدا(ع)  نیروى زمینى سپاه که در منطقه حضور 
داشـتند تروریسـت ها را تعقیب کردنـد و با آنـان درگیر 
شـدند.  در این درگیـرى بـا انهـدام کامل تیـم مذکور، 
چهار تروریست به هالکت رسـیدند و سالح ، تجهیزات 
ارتباطـى و مهمـات آنهـا بـه دسـت رزمندگان اسـالم

 افتاد.

کمک آمریکا به یک قایق ایرانى 
  ایلنا| نیروى دریایى آمریکا در بیانیه اى مدعى 
شـد که گارد سـاحلى ایران با فرماندهى نیروى دریایى 
آمریکا در بحرین تماس گرفته و حمله دزدان دریایى در 
آب هاى  جزیره «سقطرى» در جنوب یمن را به یک قایق 
ماهیگرى ایران گزارش و درخواسـت کمک کرد. طبق 
این بیانیه، فرماندهى نیروى دریایى آمریکا سـپس این 
موضوع را با یک نیروى بین المللى دریایى که براى مبارزه 
با دزدان دریایى در این منطقه مستقر شده است، هماهنگ 
کرد. نیروى دریایى آمریـکا در ادامه این بیانیه ادعا کرد، 
ناوشکن آمریکایى «یو اس اس هاورد» به همراه ناوشکن 
ژاپنى «جى  اس اماگیرى» به مکان حادثه حرکت کردند و 
به سرنشین هاى قایق ایرانى «آب و غذا» رسانده و به سه 
نفر از این سرنشینان، که زخمى شده بودند، کمک هاى 

پزشکى ارائه کردند.

روحانى به مجلس مى رود 
  ایلنا| معـاون  پارلمانى رئیس جمهور در پاسـخ 
به این سـئوال کـه آیا حسـن روحانـى در مراسـم رأى 
اعتماد وزراى پیشـنهادى حضور مى یابد، اظهار داشت: 
رئیس جمهور در مراسـم معرفى دو وزیر پیشـنهادى در 
روز یک شنبه(فردا) در مجلس حاضر مى شوند و براساس 
آیین نامه داخلى مجلس از برنامه وزرا و پیشنهادهایشان 
دفاع خواهند کرد. حسینعلى امیرى  در پاسخ به این سئوال 
که آیا امیدوار به رأى  آورى وزراى پیشـنهادى هسـتید؟ 
تصریح کرد: ما بسـیار امیدوار هسـتیم که هر دو گزینه 
پیشنهادى آقاى رئیس جمهور براى وزارتخانه هاى علوم 

و نیرو از مجلس رأى الزم را بیاورند.

تیراندازى به خانه و مغازه 
نایب رئیس شوراى شهر

افرادى ناشناس در ساعت 2 بامداد روز سه    رکنا|
شنبه هفته پیش به سمت مغازه و خانه نایب رئیس شوراى 
شهر اروند کنار در استان خوزستان تیراندازى کردند و از 
محل گریختند.  علت و انگیزه افراد مهاجم هنوز مشخص 
نیسـت و گفته مى شـود در این حمله به کسـى آسـیب 
نرسیده اما مغازه نایب رئیس شوراى شهر اروندکنار تیر 
باران شده و باعث ایجاد خسارت شده است. چندماه پیش 
نیز خانه یکى از مسئوالن شوراى شـهر آبادان با سالح 

کالشینکف به رگبار بسته شد

استیضاح حجتى قوت گرفت
  الف| نماینده مـردم رودسـر در مجلس گفت: 
در صـورت عدم حل مشـکل چایکاران اسـتیضاح وزیر 
جهـاد کشـاورزى را پیگیرى مى کنم. اسـد ا... عباسـى 
گفت: چایکاران بیش از سه ماه است که برگ سبز چاى 
خود را تحویل داده اند اما تا کنـون 30 درصد بهاى آن را 

دریافت نکرده اند. 

توصیه سردار 
  تابناك| «حسـین الشهرسـتانى»، معاون پیشین 
نخست وزیر عراق در امور انرژى در گفتگو با «المیادین» 
گفت: سردار قاسم سـلیمانى، فرمانده سپاه قدس ایران 
تالش فراوانى کـرد و رهبران اقلیم کردسـتان عراق را 

نصیحت کرد تا نتیجه همه پرسى را لغو کنند.

توئیتر

عصرایران-  2 دختر نوجوان در اصفهان با پریدن از روى یک پل اقدام 
به خودکشى کردند. 15 و 16 ســاله. یکى از آنها جان باخت و دیگرى به 

شدت صدمه دید. ..
این نخستین خودکشى در ایران نیست. چند روز پیش آمارى منتشر شد که 
نشان مى داد استان ایالم(کم جمعیت ترین استان کشور) در سال 1395 
رکورددار خودکشى در کشور شده است. استانى که بیشترین خودسوزى 
را به نام خودش ثبت کرده اســت. اما چرا دو دختر نوجوان با هم دست به 

خودکشى زدند؟
نخستین خبرها از زبان یک مقام مسئول در خصوص این حادثه این بود: 
«این دو نوجوان قبل از پرت کردن خود توســط یک دستگاه ضبط صوت، 
با خانواده خود خداحافظى کــرده و علت این کار را انجــام بازى آنالین 
"نهنگ آبى" در فضاى مجازى اعالم کرده اند. نوجوان مجروح شــده نیز 
در صحبت هاى کوتاهى اعالم کرده که تحت تأثیر این بازى دست به این 

اقدام زده است.»
 تمام خبرگزارى ها همین را منتشر کردند. اینکه باالخره «نهنگ آبى» از 
روسیه به ایران رسید و اینجا هم قربانى گرفت. کارشناسان و تحلیلگران 
به تفســیر این بازى پرداختند. خانواده ها را ســرزنش کردند که مراقب 
نوجوان هایشان نبوده اند. شــبکه هاى مجازى مورد شماتت قرار گرفتند 
که اگر تا دیروز ابزار فسق و فجور بودند حاال وسیله خون بازى شده اند و...

اما روز بعد محمد جواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات در برنامه تلویزیونى 
درباره چالش «نهنگ آبى» گفت: خودکشى هاى انجام شده در اصفهان 

هیچ ربطى به بازى «نهنگ آبى» ندارد و مسائل خانوادگى باعث خودکشى 
این دو نوجوان اصفهانى شده است.

به همین راحتى همه آن تحلیل ها را «باید» از ذهن خارج کنیم. «نهنگ 
آبى» نبوده! مشکالت خانوادگى و همان داستان هاى همیشگى. دو دختر 
نوجوان در 15 و 16 ســالگى تصمیم گرفتند به زندگى شان خاتمه دهند. 

البد اصًال اتفاق عجیبى نیست!
اصرار نداریم  این ماجرا را گردن «نهنگ آبى» بیاندازیم. اگر اینطور باشد 

اســتان ایالم، اقیانوس محل زندگى «نهنگ آبى» است که به سرزمین 
خودکشى جوان ها تبدیل شده است. خودکشى موضوع بسیار پیچیده اى 
است که با یک تأیید و تکذیب یا مقصر کردن یک بازى اینترنتى وانداختن 
آن گردن جانورهاى مجازى و واقعى، پنهانش کرد. اما شیوه انتشار جزئیات 

و اطالع رسانى برخى از مسئولین آزاردهنده است.
یادتان هســت روزى که چند داعشــى به مجلس حمله کردند و برخى از 
مســئوالن گفتند تروریســت ها با «چادر زنانه» وارد مجلس شده اند و 
یک زن عضو گروه مســئول دادن «سرویس جنســى به تروریست ها»
بوده؟ دو خبرى که بعد تکذیب شد. دســتکم در مورد اظهارنظر نخست، 
انتشــار فیلم ها نشــان داد که آنها با لباس عادى آمدند و هیچ خبرى از 
چادر نبود! گوینــده آن خبــر در آن لحظات بحرانى دقیقــًا با چه هدفى 
این کار را کرد؟ خیرخواهى؟ نشــان دادن پیچیدگى عملیات؟ آرام کردن 
فضاى روانى جامعه؟ احســاس تکلیف؟... کســى بعدتر او را بازخواست 
کرد که به چــه حقى و با چــه اختیــارى اطالعات غلط به مــردم داده

 است؟
بیان مسائلى از این دست تنها باعث مخدوش شدن اعتماد مردم مى شود 
و آنها حتى خبرهاى درســت و حقیقى را هم با تردید دنبال خواهند کرد. 
اصًال چه اصرارى وجود دارد وقتى هنوز چیزى در مورد جزئیات خودکشى 
نمى دانیم فوراً پاى «نهنگ آبى» را وســط بکشیم که روز بعد آن را انکار 
کنیم؟ این تکذیب هاى مکرر باعث شده برخى از مردم بگویند هرچیزى در 

این کشور از سوى مسئولین تکذیب شد، حقیقت دارد!

آیت ا... مدرســى یزدى، عضو فقهاى شوراى نگهبان 
در جمع نخبگان نظارتى اســتان یــزد  و همچنین در 
گفتگوى ویژه خبرى تلویزیون به ماجراى کنار گذاشته 
شدن سپنتا نیکنام، عضو زرتشــتى شوراى شهر یزد و 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه این شورا پرداخت. 
این اظهارات بعد از آن بیان شد که آیت ا... محمد یزدى 
اعالم کرد نظر شوراى نگهبان مبنى بر تعلیق عضویت 
سپنتا نیکنام در شوراى شهر یزد تغییرناپذیر است. بخشى 
از اظهارات  آیت ا... مدرســى یزدى را به نقل از پایگاه 

اطالع رسانى انتخاب مى خوانید:
*شــوراي نگهبان قانونــی را در رابطه بــا انتخابات 
شوراهاي اسالمی شهر و روســتا اصالح کردند. اصل 
قانون درست اســت. یک تبصره داشــت که عده اي 
برداشت شان از آن این بود که حتی کسی که مسلمان 
نیســت و اســالم را قبول ندارد، می تواند از مسلمانان 
نمایندگی کند. آیا چنین چیزي در هیچ جاي دنیا معقول 
است؟ عمًال چنین کاري را در دنیا انجام می دهند؟ آن 
جوامعی که خود را ســکوالر می دانند، یعنی دین را از 
سیاست جدا می دانند، آیا اجازه می دهند که یک مسلمان 
حقیقی  بیاید و از آنها در مجالس قانونگذارى و نظائر آن 
نمایندگی کند؟ چند نماینده مسلمان در کنگره آمریکا 
داریم با این همه مسلمان که در آمریکاست؟ معلوم است 
که آنها نمی گذارند. آنوقت معقول است یک قانون داشته 
باشیم که غیر مسلمانی که مســلمان و دین او را قبول 

ندارد، از مسلمانان نمایندگی کند؟
*امام (ره) در بیاناتشــان از اول انقالب، تصریح کردند 
که در شوراهایی که تشکیل می شود، غیر مسلم نباشد. 
البته اگر در جایی اکثریتی غیر مسلم بود، آن عیبی ندارد، 
براي خودشان نماینده داشته باشند، نه براي مسلمان. 
شوراي نگهبان توجه کرد که از این تبصره قانون سوء 
استفاده می شــود و طبق وظیفه شــرعی و قانونی که 
شوراي نگهبان داشته و طبق فرمان امام (ره)، اعالم کرد 
که این تبصره مربوط به جایی است که اکثریت متعلق 

به اقلیت دینی است و نماینده هم مال خودشان باشد. 
اما در جایی که اکثریت مسلمان است، اقلیت نمی تواند 

نماینده آنها باشد.
*شــوراي نگهبان هر وقت یک چیزي را خالف شرع 
تشــخیص داد، طبق قانون اساسی و حتی طبق قانون 
عادي، از همان لحظه که اعــالم کرد، این مورد باطل 
می شــود و بطالن آن هم بر می گردد به زمان سابق. 
قانون در دو جا عطف به ماسبق می شود. یکی که خود 

قانون تصریح کند، دوم هم در جایی که شوراي نگهبان 
اعالم کند که این قانون خالف شرع بوده است. وقتی 
قانون خالف شرع بود، امروز و دیروز ندارد. یعنی از روز 
اول خالف شرع بوده و هر مقدار که امکان جبران هست 

نسبت به سابق هم باید جبران شود.
*اینجا ممکن است سئوالی مطرح شود که چرا در قانون 
اساســی نماینده براي اقلیت ها داریم. جواب روشــن 
اســت. در اصل 64 قانون اساسی تصریح شده که این 

نماینده متعلق به خود آن اقلیت است. یعنی اقلیت هاي 
مصّرح در قانون اساســی، هرکدام می توانند نماینده 
براي خودشان داشته باشــند، نه اینکه آنها بیایند براي 
مسمانان نمایندگی کنند و در مجموع نماینده خواهند 
داشت. این هم ارفاق نظام اســالمی به اقلیت هاست. 
عالوه بر آن مصوبات مجلس شوراى اسالمى مستقیمًا 
توسط شوراى نگهبان بررسى مى شود که خالف شرع یا 
خالف قانون اساسى نباشد که چنین بررسى مستقیمى 

در مصوبات شوراهاى اسالمى شهر و روستا نیست. 
*در کجاي دنیا، وضعیت خوبی که اقلیت هاي ساکن 
در ایران ، دارا مى باشند از آن برخوردارند؟ امروز ارفاقاتی 
که نظام اسالمی به اقلیت ها کرده، در هیچ کجاي دنیا 
مشابه ندارد. برخی چیزهایی که براي عموم مسلمانان 
ممنوع اســت، اگر داخل محدوده خصوصی خودشان 

باشد، کسی مانعشان نمی شود. 
*شــوراي نگهبان یک امري را که خالف شرع است 
و بالطبع، خالف قانون اساســی هم هســت، تصریح 
کرده که باطل است، علیرغم انتشار در روزنامه رسمی، 
بعضی ها مخالفت کردند و این خالف انجام شد و بعد 
یک مسلمانی پیدا شده و شــکایت کرده و قوه قضائیه 
تمام جوانب آن را بررســی کرده و دیده که امري است 
خالف قانون و خالف شــرع؛ قاضی رسمًا حکم بکند 
برخى باز زیر بار نمی روند و در مقابل قانون اساســی و 
قانون عادي و حکم قاضی، باز مقابله کنند، کجا سنگ 
روي ســنگ بند می شــود؟ کجاي دنیا چنین اتفاقی 

می افتد؟
*آنجا که قبلــه آمال بعضــی از اینهاســت، رئیس 
جمهورش حکم صادر کرده در خصوص امور مهاجرت؛ 
یک قاضی حکم می کند که این دســتور خالف قانون 
است، آن امر رئیس جمهور ملغی می شود و به آن ترتیب 
اثر نمی دهند! اینجا قاضــی دیوان عدالت اداري حکم 
صادر می کند، بعضی از آقایانی که خودشــان را همه 
چیز می دانند می خواهند مقاومت کنند!؟ با چه مالك 

و معیاري؟
* در اســتان یزد یک میلیون و 300 هزار نفر مسلمان 
وجود دارد و فقط ســه هزار نفر کمتر یا بیشتر زرتشتى 
هستند و در خود شــهر یزد 600 هزار مسلمان و کمتر 
از 200 نفر زرتشــتى وجود دارد. کدام نماینده اکثریت 
هســتند؟ آیا معقول است کســى که مسلک دیگرى 
دارد نماینده اکثریت باشد؟ آیا در یک اتحادیه یک نانوا 

مى تواند نماینده قصاب ها باشد؟

عضو فقهاى شوراى نگهبان با اشاره به تعلیق عضو زرتشتى شوراى شهر یزد:

آیا یک نانوا مى تواند نماینده قصاب ها باشد؟ 

وقتى مسئولین یک چیزى مى گویند و بعد تکذیب مى کنند

دختر نجات یافته ماجراى سقوط مرگبار از پل چمران نهنگ آبى کیلویى چند؟!
اصفهان پس از گشــودن چشــم هایش روى تخت 
بیمارستان اظهار داشت، زمان حادثه براى نجات دوستش 

جلو رفته بود که ناخواسته و همراه او به پایین افتاد.
به گزارش رکنا، دکتر اسدبیگى، رئیس اورژانس اجتماعى 
بهزیستى کشور درباره آخرین جزئیات این ماجرا گفت: 
«همانطور که پیش تر هم گفتم این خودکشــى هیچ 
ارتباطى با "نهنگ آبى" ندارد و مددکاران ما در اصفهان 
به طور جدى این مسئله را پیگیرى کرده اند. خوشبختانه 
حال "نیلوفر" -دختر نجات یافته- رو به بهبود است و 
صبح چهارشــنبه عمل موفقیت آمیزى روى پاهایش 

انجام شده است.»
وى افزود: « نیلوفر در نخستین اظهاراتش بیان کرده، 
قصد خودکشى نداشته و براى نجات دوستش جلو رفته 
که ناخواسته سقوط کرده اســت. همچنین پس از پیدا 
شدن عالئم خاص روى بدن دختر فوت شده شایعاتى 
مطرح شــد و این زخم ها را به بــازى یا چالش خاصى 
ربط دادند. اما واقعیت این اســت که خراش هاى روى 
دست هاى نوجوان جانباخته به دلیل تالش ناکام وى 

براى خودکشى در گذشته بوده است.»

نمى خواستم خودکشى کنم! 

«اســتیو بنون»، استراتژیست ســابق «دونالد ترامپ» 
که اخیراً کاخ ســفید را ترك کرده است، در همایشى که 
با عنوان «مقابله با افراط گرایى خشــن؛ قطــر، ایران و 
اخوان المسلمین» در مؤسسه هودسون برگزار شد، اقدام 
به رهبرى عربســتان براى به انزوا کشاندن قطر به دلیل 
رابطه با ایران و حمایت از تروریسم را مهمترین رویارویى 

دنیاى امروز دانست.
به گزارش «بلومبرگ»، بنون در اظهارات تند خود در این 
همایش که با حضور سفیر امارات در واشنگتن و کارکنان 

سفارت عربســتان برگزار شــد، تحوالت در قبال قطر را 
مهمترین اتفاق حال حاضر دنیا و حتى مهمتر از تحوالت 

مربوط به کره شمالى دانست.
بنون ســخنرانى ترامپ در جریان ســفر ماه ژوئن وى به 
عربستان سعودى که به فاصله کوتاهى بعد از آن چهار کشور 
عربى، تصمیم خود در قبال یمن را علنى کردند، را سنگ بناى 

مهمى در سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه دانست.
اگر چه گزارش هــاى اخیر در خصــوص پرداخت هاى 
چندصد هزار دالرى امارات به مؤسسات وابسته به بنون، بر 
سخنرانى وى در خصوص روابط کشورهاى عربى با قطر 
سایه افکنده است ولى «نشنال اینترست» سخنرانى وى را 
مهمترین بخش از همایشى دانست که «حسین حقانى»، 
سفیر سابق پاکستان در آمریکا مدیریت گفتگو با بنون را 
در آن بر عهده داشت و مقامات ارشد سابق و فعلى آمریکا از 
جمله «لئون پانه تا»، وزیر سابق دفاع، ژنرال «پترائوس»، 
رئیس ســابق ســازمان اطالعات مرکزى آمریکا و «تام 

کاتن»، ســناتور تندروى جمهوریخواه، دیگر حاضران و 
سخنرانان آن بودند.

بنون که از اصلى ترین مخالفــان ایران در حلقه اطرافیان 
ترامپ اســت، همکارى گســترده اى با «جان بولتون»، 
نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل دارد. بولتون که روز 
دوشنبه هفته گذشته در حال ورود به کاخ سفید مشاهده 
شده است، ضمن اینکه توافق هســته اى با ایران موسوم 
به برجام را غیرقابل نجات مى داند، پیشنهاد کرده است که 
دولت ترامپ در گام بعدى گزینه حمله نظامى به ایران به 
همراهى رژیم صهیونیستى علیه ایران را در دستور کار قرار 

دهد و از جدایى طلبى کردها نیز حمایت کند.
بنون در ســخنرانى خود، همزبان با تندروترین مخالفان 
ایران، اظهار داشت که ایران مشغول حرکتى گازانبرى در 
جهان عرب است. بنون در سخنرانى خود بارها از ادبیات 
جنگ تمدن ها، ایجاد هالل شیعه و ایران داراى تمایالت 

توسعه طلبانه سخن گفت.

حمله مشاور سابق ترامپ به ایران و یک ادعاى تازه 

درگیرى با قطر، مهمترین رویارویى دنیاست!
اشتباه مجلس در برداشتن یک ویرگول در ماده اى از قانون 
بودجه سال 96 موجب افزایش حقوق برخى از مسئوالن و 
احیاى حقوق مادام العمر آنها شــد. برخى نمایندگان تالش 
کردند تا با اصالحیه اى این اشتباه را مرتفع کنند،  اما این طرح 
یک فوریتى با موافقت دیگر نمایندگان مجلس همراه نشد. 
درخواست یک فوریتی براي طرح اصالح بند الف تبصره 12 
قانون بودجه سال 96 کشــور در جلسه علنی روز چهارشنبه 
مجلس مطرح شد. بحث بر سر یک ویرگول بود که حذفش 
در متن قانون موجب افزایش یکباره حقوق برخی از مسئوالن 
شده است. در ماده واحده این طرح آمده بود که «افزایش حقوق 
گروه هاى مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمى، کارکنان 
کشورى و لشکرى و قضات به طور جداگانه توسط دولت در 
این قانون انجام مى شود. به نحوى که تفاوت تطبیق موضوع 
ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشورى در حکم حقوق، ثابت 
باقى بماند». حسینعلى حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر 
براي توضیح این طرح یک فوریتی،  گفــت: اتفاقی هنگام 
تصویب بودجه افتاد. در الیحه اي که دولت داد،  آمده بود که 

«افزایش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگیر» که ادامه داده 
بودند «در حکم حقوق» ویرگول  «ثابت باقی بماند. »... . این 
عین جمله اي است که در الیحه دولت بوده است اما ناخودآگاه 
یا از روي قصد اتفاقی افتاده که در گزارش تلفیق بودجه که بعد 
هم قانون شده است،  آمده است «در حکم حقوق ثابت بماند.»

او در توضیح این اشــتباه ویرگولی، افزود: معنی این مطلب 
این اســت که تمامی دریافت افراد، اعم از مقامات و اعم از 
کارکنان دولت که در زمان شاغل بودن می گیرند، مثًال اضافه 
کار و پاداش هاو. . . همه به عنوان حقوق ثابت تلقی شود که 
طبیعتاً در بازنشستگی هم آنها اعمال می شود!حاجى دلیگانی 
با طرح این ســئوال که «حاال تفاوتش چقدر است؟»  پاسخ 
داد: کارشناسان ســازمان برنامه و بودجه می گویند که این 
بند از قانون بودجه، همین امسال هفت هزار میلیارد تومان 
بار مالی دارد و تا 50 سال هم آثارش در بازنشستگی ها و در 
صندوق هاي مختلف ادامه خواهد داشــت. حدود صد هزار 
میلیارد تومان بــار مالی براي صندوق هاي بازنشســتگی 

خواهد داشت!

تاوان 100 هزار میلیارد تومانى با یک اشتباه ویرگولى! 
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خودکشــى در جامعه ایرانى به شــکل عجیبى در حال 
افزایش اســت. آمارها در حوزه خودکشــى سال هاست 
به درستى در اختیار رســانه ها قرار نمى گیرد و نهاد هاى 
مســئول در این زمینه، عمدتًا این آمارها را رســانه اى 

نمى کنند. 
به گــزارش خبر آنالین، بررســى آمارهــاى مندرج در 
ســالنامه آمــارى کشــور در بخــش امورقضائــى و 
پرونده هاى حوزه اســتحفاظى نیروى انتظامى نشــان 
مى دهد از ســال 1390 تا ســال 1394 خودکشــى در 
ایران افزایش قابل توجهى داشــته اســت. علت مندرج 
نشدن آمار سال 1395 نیز مربوط به ســاز و کار انتشار 
سالنامه آمارى است که همیشــه با یکسال تأخیر منتشر

 مى شود.
براســاس این آمار پرونده هاى اقدام به خودکشــى در 
حوزه هاى اســتحفاظى نیروى انتظامى طى پنج سال از 
سال 1390 تا 1394 افزایش 66 درصدى در میان زنان 
و افزایش 71 درصدى در میان مردان داشته است. تعداد 
پرونده هاى اقدام به خودکشى زنان در نیروى انتظامى در 
سال نود، 952 مورد بود که در سال 1394 به هزار و432 
مورد رســیده اســت. همچنین تعداد پرونده هاى اقدام 
به خودکشــى مردان در نیروى انتظامى در سال 1390،  
دوهزار و362 مورد بود که در ســال 1394 به سه هزار 

و288 مورد رسیده است.
آمارها به روشنى نشان دهنده افزایش میزان خودکشى 
در میان زنان ایرانى طى یک دهه اخیر اســت. آمارهاى 
اقدام به خودکشى به تفکیک جنس و سن نشان مى دهد 
83 درصد از اقدام به خودکشى ها در میان زنان در سنین 
زیر 34 سال رخ مى دهد. این آمار در میان مردان اندکى 
متفاوت تر است. به طورى که براساس آمارهاى مندرج 
در ســالنامه آمارى کشــور، 74درصد پرونده هاى اقدام 
به خودکشى در میان مردان در ســنین زیر 34 سال رخ 

مى دهد.
جزئیات این آمار رسمى نشان مى دهد، در سال 1394 از 
مجموع هزار و432 مورد اقدام به خودکشى در میان زنان 
143 مورد در سنین 17 سال و کمتر، 538 مورد اقدام به 

خودکشى در میان زنان 18 تا 24 ساله، 510 مورد اقدام 
به خودکشــى در میان زنان 25 تا 34 ساله و 242 مورد 

خودکشى در میان زنان 35 سال و بیشتر رخ داده است.
براى مردان بازهم آمار کمى متفاوت اســت. به طورى 
که در ســال 1394 از مجموع سه هزار و288 مورد اقدام 

به خودکشــى در میان مردان، 136 مورد در ســنین 17 
سال و کمتر، 922 مورد در ســنین 18 تا 24 سال، هزار 
و384 مورد در سنین 25 تا 34 ســال و 846 مورد اقدام 
به خودکشى در میان مردان 35 ســال و بیشتر رخ داده

 است.

ســالمت روان بانوان وضعیت مناسبى 
ندارد

در همین حال مشــاور وزیر بهداشــت در امــور بانوان 
و خانــواده گفــت: در مورد حوزه ســالمت متأســفانه 
ســالمت روانى جامعــه به ویــژه در بانــوان وضعیت 

مناســبى نــدارد و نیــاز بــه رســیدگى بیشــترى
 دارد.

ساره محمدى در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون شایع ترین 
بیمارى هاى روان در بانوان موضوع افســردگى است و 
باید روى تغییر سبک زندگى بانوان اقدامات جدى انجام 
داد تا بتوانیم روز به روز شاهد کاهش مشکالت در حوزه 

سالمت روانى بانوان باشیم. 
وى خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه مصرف دخانیات 
در بانوان باالســت و این اســتعمال دخانیات مى تواند 
هفت ســال طول عمر و امید بــه زندگــى را در بانوان 
کمتر کند، اینها مواردى اســت که باید مورد توجه قرار 

گیرد. 
محمدى درباره اعتیــاد دختران و زنــان در جامعه نیز 
گفت: وزارت بهداشــت در اداره اعتیاد و سالمت روان 
اقدامات زیــادى در بخــش پیشــگیرى و رفتارهاى 
پرخطر و درمــان اقدامات جــدى انجام مــى دهد اما 
بایــد در حوزه زنان باید آســیب شناســى دقیقى انجام 

شود. 
محمدى ادامه داد: باید روى آموزش ها در دوران دبستان 
و دبیرستان بیشتر کار کرد و آگاهى بیشتر به آنها داده شود 
چون فکر مى کنم خیلى وقت ها در جامعه یکســرى از 
مسائل باز نشده و اگر این موضوعات باز شود و آموزش 
داده شــود دختران ما کمتر دچار لغزش مى شوند و دچار 

مسائل دیگرى مى شوند. 
محمدى در پاســخ به این ســئوال که نبود آمار دقیق در 
رفع مشــکالت تأثیر زیادى دارد؟ افــزود: پراکندگى در 
حوزه هــا وجــود دارد و هر حــوزه اى ســعى مى کند 
آمار مربوط به خــودش را جمع آورى کنــد و آمار در این 
زمینــه بســیارى از اوقات ممکن اســت بــا همدیگر 
همخوانــى نداشــته باشــد و مــا تــالش مــى کنیم 
در این دوره با توجه به اهتمام وزیر بهداشت آمار دقیقى از 
وضعیت مخاطرات تهدیدکننده حیات در ســالمت زنان 
داشته باشیم و براســاس آمار دقیق بتوانیم برنامه ریزى 
کنیم چون وقتى اطالعات صحیح نداشته باشیم در جاده اى 

قدم مى گذاریم که انتهاى آن مشخص نیست.

رئیس ستاد اربعین گفت: ایران آمادگى اعزام نیرو هاى 
امنیتى به کشور عراق را دارد، اما این کشور حفظ امنیت 
براى زائران اربعین را وظیفه نیرو هاى امنیتى خود مى داند.

حسین ذوالفقارى در خصوص امنیت کشور عراق در ایام 
اربعین حســینى گفت: احتمال حمالت تروریستى در 
هر منطقه اى وجود دارد و نمى توانیم ادعا کنیم کشــور 
عراق از وجود تروریســت ها پاکسازى کامل شده است. 
با توجه به تالش هاى صورت گرفته براى حفظ امنیت، 
هیچ تضمینى 100 درصدى براى ایجاد امنیت کامل در 
این کشور وجود ندارد اما تمام تالش براى حفظ امنیت 

انجام شده است.

وى افزود: ایران آمادگى کامل براى اعزام نیروى امنیتى 
به کشور عراق را دارد اما کشــور عراق در راستاى ایجاد 
امنیت  و آرامش براى زائران اربعین حســینى، کمک از 
جانب کشور ما را قبول نکرده و در مذاکرات بارها اعالم 
کرده اســت که توان ایجاد امنیت در کشور خودمان را 
داریم و این وظیفه بر عهده نیرو هاى نظامى عراق است. 
بنابراین از ایران هیچ نیروى امنیتــى به منظور کمک 
به ایجاد امنیت در مراسم راهپیمایى اربعین حسینى به 
کشور عراق اعزام نمى شود. وى تأکید کرد: امنیت سامرا 
و کاظمین هنوز تکمیل نشده و بهتر است زائران از تردد 

در مسیر این دو شهر خوددارى کنند. 

رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
کشورگفت: صادرات صنایع دستى ایران تا دو میلیارد دالر 

در سال قابل افزایش است. 
على اصغر مونسان افزود: پارسال 240 میلیون دالر صنایع 
دستى ایران، صادر شــد و این در حالى است که مى توان 
با بازاریابى، طراحى و برندسازى جهانى، این رقم را تا دو 
میلیارد دالر افزایش داد. وى تأکید کرد: صنایع دستى ایران 
دلى و هنرى تولید مى شود در حالى که باید ضمن لحاظ 
کردن ذائقه مشترى در تولید این اقالم، به تیراژ محصول 

هم توجه کرد.
مونسان گفت: منظور از تولید تیراژ، تولید ماشینى صنایع 

دستى نیســت، بلکه منظور این است که باید از هر نمونه، 
تعداد بیشــترى تولید شــود تا قیمت تمام شده محصول 
کاهش یابد. به گفته وى، در حال حاضر قیمت تمام شده 
صنایع دستى ایران زیاد اســت و قابل رقابت در بازارهاى 

جهانى نیست. 
مونسان همچنین شمار گردشــگران خارجى در ایران را 
چهار میلیون و 900نفر ذکر کرد و گفت: این تعداد باید در 
افق برنامه ششم توسعه به 20میلیون نفر برسد. وى افزود: 
در حالى که هر فرصت شغلى در صنعت نیازمند 500میلیون 
سرمایه گذارى است، در بخش گردشگرى فقط با 30تا50 

میلیون تومان مى توان فرصت شغلى ایجاد کرد.

ظرفیت صادرات صنایع دستى 
تا 2میلیارد دالر 

نیرویى براى تأمین امنیت 
به عراق اعزام نمى شود

مقایسه ُرم با یزد
وقتى بر بـام خانه هنـر یزد مى ایسـتید کل شـهر با 
منظره اى بى نظیر زیـر پاى شماسـت. گردانندگان 
این بنـاى تاریخـى مدتى پیـش روایت جذابـى را از 
یـک گردشـگر خارجـى روى صفحه مجـازى خود 

منتشر کردند.
 آنها نوشـتند: «دیروز گردشـگر پرتغالى بعد از اینکه 
مدتى طوالنى روى بام به تماشـاى یزد ایستاده بود، 
با چشمان و صورتى خیس از اشـک پایین اومد. این 
صحنه خیلى سـئوال برانگیز بود تا اینکـه بعد از چند 
دقیقـه بى مقدمه بـه ما اشـاره کرد و گفـت می تونم 
چیزى بهتون نشـون بدم؟ به صفحه موبایلش اشاره 
کرد. متنـى به انگلیسـى در مترجـم گوگل بـود: "از 
بچگى شـنیده بودم که شـهر رم براى زندگى و ونیز 
براى مرگ اسـت" کسـى که این رو گفته هرگز یزد 

را ندیده است.»

افزایش تصادف با شتر 
تصادف با شـتر در هرمزگان در شـش ماه امسال دو 
برابر شده اسـت. سـرهنگ على اسـفندانى فرمانده 
پلیس راه هرمزگان گفت: امسـال  11 فقره تصادف 
با شـتر رخ داد کـه براثر آن سـه نفر کشـته و 20 نفر 

زخمى شدند.
 سرهنگ  اسفندانى افزود: در سه سال گذشته در 22 
فقره تصادف با شتر در استان هرمزگان 26 نفر کشته 
و 90 نفر زخمى شده اند. فرمانده پلیس راه هرمزگان 
طرح نصب شبرنگ بر روى شتر ها را یکى از طرح ها 
براى کاهش تصادف با شـتر اعالم کـرد. هرمزگان 

بیش از 20 هزار نفرشتردارد.

باز هم درباره وزوز گوش
استادیار دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره 
به اینکـه مصرف بى رویـه برخـى از داروها همچون 
آسـپرین و ُمسّکن سـبب وزوز گوش مى شود،  گفت:

 10 تا 40 درصد ایرانیان دچار وزوز گوش هستند. 
بهروز سـالمت افزود: جنگ تحمیلى و آلودگى هاى 
صوتى ناشـى از آن سـبب وزوز گوش در بسـیارى از 
جانبازان شده است و در کنار این مسئله استرس عاملى 

مهم در ابتال شدن به وزوز گوش به شمار مى رود.  
استادیار دانشگاه علوم پزشکى شـهید بهشتى ادامه 
داد: استفاده بى رویه از برخى داروها همچون آسپرین 
و ُمسّکن، همچنین استفاد از هندزفرى با صداى بلند 
مى تواند از علل ایجاد وزوز گوش باشـد. پیش از این 
هم گفته شـده بود گوش بسـیارى از تهرانى ها وزوز 

مى کند.

نیاز ساالنه 
به 18 میلیون کیف

رئیس اتحادیه سـراجان گفت: به غیـر از کیف هایى 
که مورد اسـتفاده خانم ها قرار مى گیرد، ساالنه حدود 
18 میلیون کیـف ادارى و مـدارس الزم داریم که از 
این رقم حـدود 50 تـا 60 درصد آن در داخل کشـور 

تولید مى شود.
 محسن خردمند درباره کیفیت کیف هاى وارداتى نیز 
توضیح داد: برندهایى که وارد ایران مى شوند اغلب در 
کشـور اصلى تولید نشـده و در چین به صورت تحت 

لیسانس آن برند به تولید مى رسند. 

دانشگاه هاى ورشکسته؟!
در حـال حاضـر نزدیـک بـه  دوهـزار و800 واحـد 
دانشـگاهى در کشـور فعالیـت مـى کنند کـه از این 
تعداد 340 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالى به صورت 

غیرانتفاعى اداره مى شوند.
 براسـاس آمارهـاى موجـود، از تعداد 340 مؤسسـه 
و دانشـگاه غیرانتفاعـى، حـدود 310 واحـد در حال 
فعالیت هستند و 30 مؤسسه باقیمانده غیرفعال تلقى

 مى شوند. تعداد مؤسسـات غیر دولتى غیرانتفاعى از 
سال 1378 تا 1383 سیر صعودى داشت ولى از سال 
1383 به صورت فزاینده و باورناپذیرى افزایش یافت، 
به طورى که از 44 مرکز به 340 مؤسسـه رسـید. در 
سال 1392 روند افزایش مؤسسات غیرانتفاعى توسط 

وزارت علوم متوقف شد.

چرك نویس

مدیر پایگاه تخت جمشید گفت: تهیه نقشه ریسک ایتالیا 
22 سال زمان برد و در این مدت زیرساخت ها آماده شد 
و اگر زلزله اى در ایتالیا اتفاق بیافتد، همه داده ها، میزان 
آســیب ها را در کوتاه ترین زمان خواهند داشت ولى اگر 

این اتفاق در ایران رخ دهد چنین امکانى نیست.
مســعود رضایى منفرد در نشســت مدیریت بحران و 
میراث فرهنگى؛ بزرگ ترین بحران در تخت جمشید را 
خشکسالى دانست و اظهار داشت: خشکسالى در نتیجه 
برداشت بى رویه آب ایجاد شده و همین خشکسالى باعث 

نشست زمین و آسیب به تخت جمشید مى شود. 
وى در ادامه با اشاره به تاریخچه شکل گیرى مدیریت 
بحران در جهان گفت: موضوع مدیریت بحران از سال 
1964 در ناسا به شکل رسمى مورد مطالعه قرار گرفت و 
در بسیارى از کشورها روى این موضوع کارهاى جدى 
انجام شده است. رضایى منفرد با اشاره به وجود بخش 
مدیریت بحران در اســتاندارى ها و شهردارى ها از نبود 
حتى یک دفتر به این نام در ســازمان میراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشگرى انتقاد کرد.
مدیر پایگاه تخت جمشــید در ادامه افزود: این در حالى 
است که خســارت ها در  میراث فرهنگى جبران ناپذیر 
اســت و باید مدیریت بحران به ویــژه در حوزه میراث 

فرهنگى به مطالبه عمومى تبدیل شود.
رضایى منفرد گفت: متأسفانه سازمان میراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشگرى حتى در شورایعالى مدیریت 
بحران عضو هم نیست و به نظر مى رسد در ایران میراث 

فرهنگى چیز لوکسى تلقى مى شود!
مدیر پایگاه تخت جمشــید افزود: تهیه نقشــه ریسک 
در ایتالیــا  22 ســال زمان بــرد و در ایــن مدت همه

زیرساخت  ها آماده شده اســت و اگر زلزله اى در ایتالیا 
اتفاق بیافتد، همه داده ها، میزان خســارت و آسیب ها را 
در کوتاه ترین زمان خواهند داشت این در حالى است که 

اگر این اتفاق در هر کجاى ایران بیافتد چنین امکانى را 
نخواهیم داشت.

وى با اشــاره به این نکته که محوطه میــراث جهانى 
تخت جمشید یک اثر منحصربه فرد در مقیاس جهانى 
اســت، هشــدار داد: این اثر به دلیــل موقعیت مکانى

و اقلیمى در معــرض مجموعــه اى از تهدیدها اعم از 
خشکســالى، توسعه پرشــتاب کشــاورزى، صنعتى و 

شهرنشینى قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت معلمان حق التدریسى، گفت: این مسئله مربوط به دیروز و 
امروز نیست و همواره به این نیروها در آموزش و پرورش احتیاج داشته ایم اما به این معنا نبوده که یک 
روز این معلمان حق التدریس رسمى خواهند شد. سید محمد بطحایى ادامه داد: اخیراً مجلس کلیات 
طرح تعیین تکلیف این معلمان را تصویب کرده و در حال بررسى آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات 
است و ما هم در آموزش و پرورش آمادگى داریم در رشته هاى مورد نیاز، با هماهنگى مجلس معلمان را 
از محل طرح به کار بگیریم و به حضور آنها رسمیت ببخشیم که البته به معناى استخدام رسمى نیست.

بطحایى در خصوص قانون منع به کارگیرى بازنشستگان، گفت: این قانون مشکل جدى براى ما ایجاد 
نکرده است و معلمان ما که بیش از 30 سال سابقه دارند به دلیل نیاز ما ادامه کار داده اند و هنوز از سیستم 

خارج نشده اند که بازنشسته محسوب شوند.

بزرگ ترین بحران تخت جمشید چیست؟

عکس یک دختر شیرازى به عنوان یکى از زیباترین زنان دنیا در کتاب اطلس زیبایى درج شد.
به گزارش روز نو، یک عکاس خارجى در سفرهایش به کشورهاى مختلف از زیباترین دخترهاى آن کشورها 

تصاویرى تهیه کرده و آن را به صورت یک کتاب منتشر کرده است.
«میهاییل نوروك»، عکاس اهل رومانى ســال ها در زمینه متحد کردن بانوان جهان فعالیت کرده است.او 
براى این هدف هزاران کیلومتر سفر کرده و سوژه هاى عکاسى اش را انتخاب کرده است. او عکس هایش را 
به تازگى در کتابى به نام «سرعت 10» که یک اطلس زیبایى است، منتشر کرده است. برخى از این عکس ها 

توضیحى کوتاه دارند.
این عکاس چندین بار به ایران هم سفر داشته و از شهرهاى مختلف دیدن کرده است. او عکسى از دخترى 
در شــیراز گرفته که «مهســا» نام دارد و عکس او حاال در اطلس زیبایى این عکاس اهل رومانى منتشــر 

شده است.
نوروك در توضیح عکسى از زنى هندى نوشته است: «تنها چند دقیقه زمان داشتم، در راجاستان هند بودم و 
این خانم منتظر بود تا قطارش برسد. در این ایالت از هند قوانین بسیار محترم هستند. اگر به او مى گفتم که 
مى خواهم از تو عکس بگیرم حتماً باید اجازه همسرش را مى گرفتم و این کار را سخت مى کرد. اما خوشبختانه 

توانستم با دقایقى صحبت او را متقاعد کنم.»

به کارگیرى حق التدریسى ها 
به معناى استخدام نیست

با تداوم دندان گردى مسئوالن فرودگاه نجف و باال نگهداشتن پروازهاى ایرالین هاى 
این فرودگاه، مسئوالن شرکت هاى هواپیمایى به دنبال اتخاذ تصمیمى هستند که بتوانند 
فشارهاى وارد شده به شرکت هاى ایرانى از طرف مسئوالن این فرودگاه را کنترل کنند.

مقصود اسعدى سامانى، دبیر انجمن شــرکت هاى هواپیمایى در گفتگو با ایسنا، اظهار 
داشــت: از چند ماه قبل که فرودگاه نجف تصمیم گرفت نرخ هندلینگ فرودگاه را براى 
ایرالین هاى ایرانى افزایش دهد و قیمت ها را به چهار برابر رقم ثابت برســاند دو طرف 
مذاکراتى داشتند، اما با وجود وعده مسئوالن این فرودگاه همچنان نرخ هندلینگ مانند 
سابق اعمال مى شود. دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى با بیان اینکه وزارت امور خارجه 
مى تواند در این زمینه کمک حال شرکت هاى داخلى باشد، تأکید کرد: ما هنوز مى توانیم 
با مذاکرات جدید گره هاى موجود را باز کنیم، اما احتمال دارد تصمیم هایى جدید گرفته 
شــود که کاهش و توقف پروازهاى ایرانى به فرودگاه نجف یکى از این گزینه ها خواهد 
بود.اسعدى سامانى فرودگاه گفت: همانطور که پیش از این نیز سهم ایرالین هاى ایرانى 
به فرودگاه بغداد اختصاص یافته، از این پس نیز امکان آن وجود دارد که سهم بیشترى 
به فرودگاه بغداد داده شــود و حتى در صورت نیاز گزینه فرودگاه هاى مانند بصره را نیز 

بررسى کنیم.

احتمال انتقال پروازهاى ایران به بصره

افزایش 66 درصدى خودکشى زنان و باال بودن آمار مبتالیان به افسردگى نشان مى دهد؛ 

حال زنان جامعه ما خوب نیست

دختر شیرازى در کتاب اطلس زیبایى 
زیباترین زنان جهان
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شروع به کار 
ستاد هدایت وتوزیع بیمار

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان ازشروع 
به کار سـتاد «هدایت وتوزیع بیمار» خبرداد و گفت: 
این سـتاد باهدف بهبود و ارائه خدمات درمانى ایجاد 

شده است.
على اعتصام پور گفـت: تا زمانى که مثلث سـازمان، 
کارفرمـا وکارگر درکنـار هم باشـند و گفتگـو کنند، 
سریع تروراحت ترازمشکالت گذرکرده وبحق درطول 
یکسـال گذشـته، این جلسات دسـتاوردهاى مهمى 

براى استان داشته است.
وى ازشروع به کار سـتاد هدایت وتوزیع بیمار خبرداد 
و گفت: این ستاد باهدف بهبود و ارائه خدمات درمانى 
ایجاد شـده و درتالش اسـت تا بتواند با ایجاد تعامل 
مناسب بین مراکزملکى سـازمان وسایرمراکزطرف 
جلوگیـرى بیمـاران  ازسـرگردانى  قـرارداد، 

 کند.

افتتاح کلینیک صنعت پلیمر 
در اصفهان 

نخستین کلینیک صنعت پلیمر با هدف حل مشکالت 
صنایع پلیمرى و ارائه خدمات مشـاوره اى، پژوهشى 
و آموزشـى در حوزه صنایع پلیمر اسـتان اصفهان در 

دانشگاه اصفهان افتتاح شد.
این کلینیک با هدف استفاده از متخصصان دانشگاهى 
به عنـوان بـازوى تحقیق و توسـعه صنایـع کوچک 
و متوسـط اسـتان و بـا الگوبـردارى از کلینیک هاى 
پزشـکى راه انـدازى شـده و صنعتگـران مـى توانند 
براى حل مشکالت صنعت خود به این محل مراجعه 

کنند.

1350 تاکسى در اصفهان 
تبدیل به احسن شد

مدیرعامل سـازمان تاکسیرانى شـهردارى اصفهان 
گفت:  هـزار و 700 تاکسـى پیـکان از رده خـارج در 
ناوگان تاکسیرانى اصفهان وجود دارد که از این تعداد، 
تاکنون هزار و 350 دستگاه تاکسى تبدیل به احسن 

یا اسقاط شده است.
حسین جعفرى اظهار داشت: متوسط عمر ناوگان در 
سال جارى نسبت به سال گذشته از 8/7 درصد به 7/2 

درصد کاهش یافته است.
وى تأکید کرد: تاکسى ها چند برابر خودروهاى دیگر 
در شـهر تردد دارنـد به همیـن دلیل فرسـودگى آنها 

سریع تر است.
جعفـرى خاطرنشـان کـرد: 350 دسـتگاه تاکسـى 
باقیمانده نیز در سال جارى تبدیل به احسن یا اسقاط 

خواهند شد.

ساخت نانو  حامل هاى سرامیکى 
در دانشگاه نجف آباد

نانو حامل هاى سـرامیکى در دانشـگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد طراحى و ساخته شد.

پژوهشـگر دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد نجـف آباد 
گفـت: در ایـن طـرح پژوهشـى، ایـن نانوحامـل ها 
درنمونـه آزمایشـگاهى سـاخته و عوامـل تأثیرگذار 
بـر عملکـرد بهتـر ایـن نانوحامل ها بررسـى شـده 

است.
على حسـین زاده تبریـزى، تولید انبوه این دسـتاورد 
نانویى را در صنایع پزشکى و داروسازى قابل کاربرد 
دانست و افزود: سامانه دارورسانى سرامیکى بر مبناى 
ماده اى سـیلیکاتى با نام فورسـتریت داراى سـاختار 

مزومتخلخل و به شکل نانولوله است.
وى گفت: این نانوحامل عالوه بر قابلیت بارگذارى و 
رهاسازى کنترل شده دارو، مى تواند به عنوان سامانه 

جدید دارورسانى استفاده شود.
این پژوهشگر دستاورد جدید نانویى و ماده سیلیکاتى 
فورسـتریت را از خـواص مناسـبى از جملـه زیسـت 
سـازگارى، خـواص مکانیکـى و پایدارى شـیمیایى 
باال برخوردار دانسـت و افزود: این ترکیب سیلیکاتى 
در رشته زیسـت مواد، تاکنون بیشتر به منظور کاربرد 
در مهندسى بافت استخوان بررسى شده و نتایج بسیار 

امیدبخشى را در برداشته است. 

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى استان اصفهان گفت: خانه مسافر که مصوبه 
هیئت دولت بوده، در حال پیگیرى و شناســایى است و با 
اقداماتى که انجام شده، اصفهان دو ماه دیگر داراى خانه 
مسافر مى شود.  محسن یارمحمدیان اظهارداشت: خانه ها 
توسط یک شــرکت و با نظارت نیروى انتظامى در حال 
شناسایى و برخى از آنها تأیید شده و برخى نیز مورد قبول 
مواقع نشده است اما در کل هنوز مجوزى صادر نشده است.  
وى گفت: براى تعطیالت نوروز حتمًا خانه مسافر داریم و 
حتى با این اقداماتى که انجام شده، مى توان پیش بینى کرد 

تا دو ماه دیگر خانه مسافر داشته باشیم.

یارمحمدیان تصریح کرد: خانه هایى که در تعطیالت نوروز 
با اتحادیه امالك و شــهردارى وارد مى شدند، تمام شده 
است و پس از آن مسافران در خانه مسافر اقامت دارند. وى 
با اشاره به تبدیل آپارتمان ها در اصفهان به هتل آپارتمان 
گفت: تبدیل آپارتمان ها به هتل سوئیت، به این شکل است 
که برخى ها مجتمع چند واحده ساخته اند اما به دلیل رکود 
سرمایه گذار تصمیم به ورود براى تأسیسات گردشگرى 
مى کند.  معاون گردشگرى میراث فرهنگى استان اصفهان 
اظهار داشت: این افراد تصمیم به تغییر کاربرى دارند و اگر  
ضوابط هتل آپارتمان داشته باشند وشهردارى هم در تغییر 

کاربرى کمک کند، موردى ندارد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تا پایان مهر ماه 
امسال بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر که 44 درصد از 
جامعه هدف کارت هوشمند ملى در استان اصفهان را شامل 
مى شوند، براى گرفتن کارت هوشمند ملى ثبت نام کرده اند.
حسین غفرانى کجانى اظهار داشــت: روزانه بالغ بر چهار 
هزار ظرفیت خالى براى درخواســت کارت هوشمند ملى 
در اســتان اصفهان وجود دارد اما شــهروندان از مراجعه 

خوددارى مى کنند.
وى با اشــاره به مراکزى که آماده ثبت نام از شهروندان 
هســتند، گفت: در حال حاضر 144 دســتگاه به تفکیک 
40 اداره و نمایندگى ثبت احوال، 44 دفتر پستى و 60 دفتر 

پیشــخوان خدمات دولت به منظور اخذ درخواست کارت 
ملى هوشمند در استان تجهیز شده اند و آمادگى کامل اخذ 

درخواست از متقاضیان را دارند.
وى در خصوص میزان مراجعه مردم اذعان داشت: روزانه 
بالغ بر 13 هزار ظرفیت در ایستگاه هاى کارت ملى هوشمند 
استان پیش بینى و تجهیز شده است که به طور میانگین 

درحدود 9 هزار نفر مراجعه وجود دارد.
غفرانى درباره نحوه ثبت نام کارت ملى هوشمند خاطرنشان 
  www.ncr.ir کرد: هموطنان مى توانند با مراجعه به سایت
نســبت به پیش ثبت نام اقدام و زمان و ایستگاه دلخواه را 

براى تکمیل ثبت نام انتخاب کنند.

از این پس،اقامت مسافران 
اصفهان درخانه مسافر

نیمى از اهالى نصف جهان 
کارت ملى هوشمند ندارند

جشنواره ایده هاى قرآنى (ایده شو) با تجلیل اســتاندار از نفرات اول تا 
پنجم ایده هاى برتــر قرآنى در تاالر هتل ســپاهان در اصفهان، به کار 

خود پایان داد. 
در مراسم اختتامیه جشنواره ایده هاى قرآنى (ایده شو) که به همت دفتر 
تبلیغات اسالمى قم شعبه اصفهان برگزار شده بود، نماینده ولى فقیه در 
اســتان و امام جمعه اصفهان، از همه ایده پردازان شرکت کننده در این 

جشنواره که ایده هاى بسیار خوبى ارائه دادند تشکر کرد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد با تأکید بر فراگیرى و فهم قرآن کریم 
گفت: جشنواره ایده هاى قرآنى که در اصفهان برگزار شد کار ارزشمندى 

است و امید است استمرار یابد.
وى افزود: اصوًال مســئوالن براى انجام کارهــاى فرهنگى- قرآنى، 
ردیف بودجه اى اختصاص نمى دهند و به آن توجه چندانى ندارند که اگر 
بودجه اى به این امور تعلق مى گرفت، اینگونه جشــنواره ها از سال هاى 

گذشته، برپا مى شد. 
نماینده ولى فقیــه در اســتان و امام جمعــه اصفهان بــا قدردانى از 
برگزارکنندگان این جشنواره به ایده پردازان قرآنى توصیه کرد اگر تقوا 
و دین داشته باشــند هیچکس قادر به ضربه زدن به آنها نخواهد بود و 

عزتشان حفظ مى شود.
■■■

معاون جهاد دانشگاهى و رئیس سازمان تجارى سازى فناورى و اشتغال 
دانش آموختگان هم گفت: اگر ایده اى به محصول تبدل شود و قابلیت 

تکثیر یابد و در اختیار مردم قرار گیرد، این ایده ارزشمند است.
محمدصادق بیجندى افزود: جهاد دانشگاهى در حوزه فعالیت هاى قرآنى 
به عنوان نهادى برآمده از انقالب اســالمى است و قرار است کار گزین 
انجام دهد و ما افتخار داریم یکى از اولین نهادهاى کشور باشیم که در 
سال 1368 اولین نرم افزار قرآنى را در اصفهان به همت پژوهشگران با نام 
تنزیل افتتاح کنیم. از دیگر سو یکى از افتخارات ما آن است که اولین و 
بى نظیرترین خبرگزارى قرآنى را در جهاد دانشگاهى راه اندازى کردیم و 

شعبه اصفهان یکى از فعال ترین خبرگزارى هاى ماست.
وى با بیــان اینکــه مباحث قرآنــى و دینى بایــد در زندگــى مردم 
نمود پیدا کند، گفــت: باید یاد بگیریــم تمام منش زندگــى ما، الهى

 باشد. 
بیجندى البته یادآور شد: باید تعداد ایده هاى قرآنى، فزونى یابد و از ادبیات 

دینى و منویات رسول ا... (ص) فاصله نگیریم.
معاون جهاد دانشگاهى از عدم عملکرد مطلوب و موازى کارى در حوزه 
فرهنگى گله مند بوده و مى گوید: ما هنوز باور نداریم که مى توانیم ولى 

باید به این باور برسیم.
وى وظیفه جهاد دانشگاهى را حمایت از همه ایده هاى شرکت کننده در 
این جشنواره دانســت و خطاب به حاضران گفت: ما همه ایده هاى شما 
ایده پردازان را بر روى چشم مى گذاریم و از ایده هایى که اثر آن در زندگى 

مردم احساس شــود در حوزه هاى قرآنى، دینى، اجتماعى و... حمایت 
خواهیم کرد و بجاست تا در حوزه قرآنى- فرهنگى، همه بیش از پیش، 

پاى کار بیایند.
بیجندى اضافه کرد: ایده پردازان! از شما دعوت مى کنیم ایده هایتان را 
بیاورید تا با مشاوره و کمک، شما را یارى دهیم، تا ایده به مرحله مطلوب 

برسد.
■■■

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى قم شعبه اصفهان نیز گفت: پس از فراخوان 
جشــنواره، 467 ایده خالقانه به دبیرخانه جشنواره رسید که در چندین 
مرحله داورى شــد که این تعداد در مرحلــه اول داورى به 53 طرح، در 
مرحله دوم به 17 طرح و در مرحله ســوم داورى به ده طرح و ایده رسید 
که در نهایت از بین ده ایده و پــس از داورى هاى حضورى، پنج ایده به 

مقام هاى اول تا پنجم رسیدند ولى از ده ایده برتر با اهداى لوح، تندیس 
و هدیه نقدى تجلیل شد. 

حجت االسالم و المسلمین محمد قطبى افزود: جشنواره ایده هاى قرآنى 
به منظور حمایت از خالقیت ها و نوآورى ها در ترویج قرآن، جریان سازى 
خالقیت در عرصه قرآنى و... برگزار شد. وى از سرمایه گذاران خواست تا 

از این ایده ها، براى تولید محصول حمایت کنند.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى قم شعبه اصفهان اظهار داشت: در عرصه 
ترویج فرهنگى و آمیزه هاى دینى به خصــوص مباحث قرآنى که بنیاد 
هدایت هستى است متأسفانه کمتر شــاهد خالقیت و نوآورى بودیم و 
گامى به جلو برنداشتیم. این در حالى است که باید بپذیریم مى توانستیم 
کارهاى خالقانه ترى با توجه به پیشرفت تکنولوژى، در سال هاى اخیر 
در این راستا برداریم و نســل نو هم توانایى کار در موضوعات قرآنى را 
دارد ولى باور و قبول کنیم که تقریبــًا هیچ کارى در حوزه هاى مختلف 
قرآنى، انجام ندادیم. وى البته از فراخوان جشنواره نوآورى هاى قرآنى 

دوم نیز خبر دارد. 
حجت االسالم و المسلمین قطبى، حضور نماینده ولى فقیه در استان و 
امام جمعه اصفهان، استاندار و اعضاى شوراى شهر را در این جشنواره، 
اهمیــت دادن به موضوعات قرآنى برشــمرد و گفت: میانگین ســنى 
ایده پردازان قرآنى کمتر از 30 ســال بوده و ما به این جوانان خودجوش 

افتخار مى کنیم.
شایان توجه است در این جشــنواره، زینب عاشورى از اصفهان با طرح 
و ایده عروسک هاى قرآنى سرزمین بشارت به مقام اول رسید. مسعود 
معصومى از همدان با ایده یک برش قرآنى، یک آیه قرآنى، دوم شــد. 
محمود شفیعى از قم با ایده نمایشگاه نقاشى قرآنى در جاى سوم ایستاد و 
حسین قدیریان از قم با ایده مکان هاى متحرك قرآنى آموزش روخوانى 
قرآن و مرتضى بهارلــو از اصفهان با ایده جشــنواره ملى تئاتر قرآنى با 

محوریت دانش آموزى به ترتیب در مکان هاى چهارم و پنجم ایستادند.
گفتنى اســت به نفرات اول تا دهم این جشنواره لوح، تندیس و هدایاى 

نقدى با ارقام مختلف اعطا  شد.

در مراسمى با حضور امام جمعه اصفهان و استاندار؛

صاحبان ایده هاى برتر قرآنى در اصفهان معرفى شدند
ساسان اکبرزاده

یکى از برنامه هاى چند ســال اخیر شهردارى اصفهان 
پیاده راه سازى و ایجاد مسیرهاى پیاده است؛ به اعتقاد 
کارشناســان منافع شــهر پیاده مدار را به طور خالصه 
مى توان در افزایش زیست پذیرى و کاهش هزینه ها 

عنوان کرد.
در چنین شهرى اســت که فضاى بیشترى براى مردم 
در محیطى جــذاب، آرام، امن و ســالم خیابــان ها و 
میادین عارى از خودرو و تنوعى از فضاهاى سبز وجود

 دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان در این 
باره گفت: ما در شــهرى زندگى مى کنیم که هر روز بر 
تعداد خودروهاى آن افزوده مى شود، هر روز خیابان ها 
عریض تر و بزرگراه ها بیشــتر و تناسبى بین خودروها 
و خیابان ها وجود ندارد، چون ســرعت ورود خودروها 
به شهر بســیار بیشــتر از تعریض و اضافه کردن معابر 

است.
علیرضا صلواتى اضافه کرد: اینکه شهروندان فضاهایى 
براى انجــام تعامل روزمره داشــته باشــند و زندگى 
شــهرى را بتوانیم در این فضاها ببینیم، بســیار مهم 

است.
وى ادامه داد: متأسفانه امروزه در شهرها فضایى وجود 
ندارد تا شــهروندان با هم رابطه اجتماعى برقرار کنند 
و این موضوع باعث مى شــود که آرام آرام حس تعلق 
شهروندان نسبت به شهر کمرنگ شود و شهروندان به 
مسافرانى در شهر تبدیل شوند که از مبدأ که منزل است 
تا مقصد که محل کار یا تحصیلشــان است، صرفًا یک 

سفر را طى مى کنند.
وى تصریح کرد: باید به سمتى حرکت کنیم که اولویت 
را از خودرومحورى به سمت انسان محورى در شهرها 

تغییر دهیم.
وى با اشاره به اینکه در قدیم فضاهاى الزم براى تعامل 
اجتماعى وجود داشت و میدانگاه هایى بود که مردم در 
آن برنامه هاى سنتى و تفریحى اجرا مى کردند، گفت: 
امروزه این فضاها از بین رفته و متأســفانه فضاهاى باز 

شهرى براى تعامل شهروندان نداریم.

باید چهره شهر را تغییر دهیم
صلواتى تأکید کرد: ناگزیر هســتیم فضاهاى پیاده را 
ایجاد و ترافیک هاى عبــورى را کمرنگ کنیم و چهره 

شهر را تغییر دهیم.
وى تصریح کرد: ایجاد پیاده راه مى تواند دستاوردهاى 
زیادى براى شهر داشته باشد و مهمترین آن این است 

که باعث افزایش تعامالت انسانى مى شود.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان به 

الگوهاى مدرن پیاده راه ســازى اشــاره و خاطرنشان 
کرد: به صورت محدود در کشور تجربه پیاده راه سازى 
داریم مثل خیابان جنت مشهد، پیاده راه تربیت در تبریز، 
خیابان سپهســاالر و بازار قدیم تهران اما هیچکدام به 

وسعت اصفهان نبوده است.
وى با اشــاره به اجراى طرح پیاده راه ســازى چهارباغ 
عباســى گفت: چهارباغ از گذشــته هاى دور اصفهان 
را حفظ کرده و حاال این وظیفه ماســت که چهارباغ را 

حفظ کنیم.
صلواتى اظهارداشت: شــهردارى اصفهان در نظر دارد 

یک محور پیــاده راه طوالنى از میــدان امام على(ع)، 
خیابان هارونیه، کوچه کرمانى، خیابان حافظ، محدوده 
بازار بزرگ، میدان امام خمینى(ره)، خیابان سپه، میدان 
امام حسین(ع)، خیابان چهارباغ عباسى، سى و سه پل و 
هتل پل ایجاد کند که بى شک طوالنى ترین پیاده راه 

کشور خواهد بود.
وى با بیان اینکه با ایجاد مســیرهاى پیــاده، اقتصاد و 
جایگاه بین المللى شــهر اصفهان ارتقــا پیدا مى کند، 
اعالم کرد: محور پیاده و گردشگرى میدان شهدا تا پل 

خورزوق را نیز در آینده محقق خواهیم کرد.

از میدان امام على(ع) تا هتل پل به روى خودروها بسته مى شود

محور پیاده و گردشگرى میدان شهدا تا پل خورزوق نیز در آینده محقق خواهد شد

دورهمى 
در طوالنى ترین پیاده راه کشور

پیکر شش شهید تازه تفحص شــده دفاع مقدس 
به همراه دو شــهید دفاع مقدس روز پنج شنبه در 

اصفهان تشییع شد.
شهیدان تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان 
شامل غالمرضا یبلویى، على اصغر شبانى، محمد آقا 
جهانگیرى، محسن ملکیان، اصغر ربیعى و سیف ا... 
آقا تهرانى هستند که بین سال هاى 1361 تا 1366 
در مناطــق عملیاتــى جنوب در جزیــره مجنون، 
دهلران، زبیدات در خاك عراق، شــرق بصره و نیز 

سوسنگرد به شهادت رسیده بودند.
همچنین پیکرپاك شهید حجت االسالم والمسلمین 
احمد قنبرى و حسین آقادادى از شهیدان مدافع حرم 
که درنبرد با گروه هاى تروریستى تکفیرى در سوریه 
به شهادت رسیده بودند، روى دوش مردم خداجوى 

اصفهان تشییع شد.
عضو مجلس خبرگان رهبــرى و امام جمعه موقت 
اصفهان در این آیین گفت: ایستادگى روى مواضع 
اصولى اسالم و انقالب، دفاع از آرمان هاى نظام و 
توجه به فرمان ولى فقیه مهمترین پیام شــهدا به 

ملت است.
آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى با بیان اینکه خون 
شهدا وظیفه ســنگینى بر دوش ما گذاشته است، 
افزود: تجلیل از شهدا و بزرگداشت آنها نیاز روحى و 

معنوى مردم است.
وى اظهارداشت: شــهدا از دنیا دل کنده و منقطع 
شدند تا به خدا وصل شوند و پیام آنها براى ما انقطاع 

از دنیاست.
آیت ا... مهدوى خاطرنشان کرد: کسانى که در این 
مراسم شرکت مى کنند راهشان راه شهداست و با 
شهدا عهد و پیمان مى بندند که راه آنها را تا پاى جان 

و آخرین قطره خون ادامه دهند.

پیکر8 شهید دفاع مقدس 
ومدافع حرم 

در اصفهان تشییع شد 
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کشف هیجان انگیز در 
محوطه باستانى استرك کاشان

اسـکلت یـک زن متعلق بـه عصـر آهـن در محوطه 
باسـتانى اسـترك توسـط گروه هاى باستان شناسـى 

کشف شد.
گروه باستان شناسـى دانشگاه کاشـان این اسکلت را 
متعلق به زنى عنوان کرده که بـه احتمال زیاد نزدیک 
به دو هزار و 800 تا سـه هزار و 200 سال پیش در این 

منطقه مى زیسته است. 
فصل دوم گمانـه زنـى و عملیـات کاوش در محوطه 
باسـتانى جوشـقان و اسـترك با حضور کارشناسـان 
عالیرتبه و متخصص انسـان شناسى از دانشگاه ورشو 
لهستان پیش تر انجام گرفت و بقایاى 18 تدفین شامل 

چندین زن و مرد و شش کودك کشف شد.
سال گذشته نیز از گور تدفین هاى چند گونه و چندگانه 
در فصل اول گمانه زنى و عملیـات کاوش در محوطه 
باستانى جوشـقان و اسـترك بیش از 15 مورد بقایاى 
جسد انسـانى با تدفین عادى و مرده سوزى متعلق به 
عصر آهن 2 در کنار ظروفى سفالى و مهره هاى سنگى 

به عنوان هدیه در گورها کشف شده بود.

برگزارى آیین هفته فرهنگى 
اردستان 

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى اردسـتان از 
برگزارى آئین هفته فرهنگى اردستان در آذر ماه سال 

جارى خبر داد.
فضـل ا...بصیرت گفـت: هفتـه فرهنگى اردسـتان با 
اجراى برنامه هاى گوناگونى مانند برگزارى نمایشگاه 
توانمندى هاى شهرستان و ارائه محصوالت فرهنگى، 
صنایع دسـتى، عکس، محصوالت غذایى و غذاهاى 
محلى، قدردانى از چهره هاى پیشکسـوت فرهنگى و 
خادمان مکتوب منطقه و آیین سالگرد شهادت آیت ا...

مدرس از هفتم آذر ماه آغاز مى شود.
وى با تأکید بر برجسته کردن چهره هاى ملى و فرهنگى 
اردسـتان در جهت شناسـاندن بهتر ظرفیـت هاى این 
شهرستان به سایر نقاط کشور افزود: اردستان بر خوردار 
از شـخصیت هاى علمى، فرهنگى، سیاسى، مذهبى و 
اجتماعى مشهور و اثرگذار در داخل و خارج کشور است 

که نشان از فرهنگ پربار شهرستان دارد.

تأسیس مرکز شایستگى هاى 
حرفه اى در خمینى شهر 

در راسـتاى طرح توانمندسـازى مهارتى دانشجویان 
و فـارغ التحصیالن دانشـگاهى بـا رویکرد اشـتغال، 
مرکز«ارتقاى شایستگى هاى حرفه اى دانشجویان» 
در دانشـگاه آزاد اسـالمى خمینـى شـهر تأسـیس و 
دانشـجویان در کنار آموزش، با مهارت هاى حرفه اى 

آشنا مى شوند.
مسعود کثیرى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر 
گفـت: طـرح توانمنـد سـازى مهارتـى دانشـجویان و 
فـارغ التحصیـالن دانشـگاهى فرصتـى اسـتثنایى 
براى مهـارت آموزى دانشـجویان و دانـش آموختگان 
دانشگاه هاست که دانشـگاه آزاد اسالمى خمینى شهر 
با بیـش از صـد کارگاه و آزمایشـگاه مدرن و پیشـرفته 
مهندسى، با اسـتفاده از تجربیات مرکز فنى و حرفه اى، 
آخریـن مهـارت هـاى حرفـه اى را بـه عالقـه مندان 
در قالـب دوره هـاى آموزشـى ارائه مـى کند و افـراد با 
اندوخته هاى فراوان مهارتى، به رفـع نیازهاى جامعه و 

کشور مى پردازند.
وى تأسـیس مرکـز ارتقـا را در اسـتان اصفهـان و در 
سطح دانشگاه هاى جدید برشـمرد و از همه جوانان و 
عالقه مندان به دانش اندوزى در علوم مختلف و کسب 
مهارت هاى فنى خواست از فرصت ایجاد شده نهایت 

استفاده را ببرند.

آغاز برداشت انار در استان
برداشـت انار از وسـعت هشـت هـزار و 630هکتارى 

باغ هاى استان اصفهان آغاز شد.
مدیر امـور باغبانى سـازمان جهادکشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: به علت خسارت ناشى از سرماى شدید 
و کم سـابقه پاییز پارسـال، پیش بینى مى شود میزان 
برداشـت این محصول با 45 درصد کاهـش به  حدود 

60هزار تن برسد.

خبر

فرصت ارســال مقاله به ســى و پنجمین کنفرانس جهانى 
پارك هاى علــم و فناورى در شــهرك علمى وتحقیقاتى 
اصفهان تا 17 آبان تمدید شد.رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان گفت: عالقه مندان مى توانند چکیده مقاله  خود را 
به نشانى اینترنتىwww.iasp2018isfahan.com ارسال 
کنند. مهدى کشمیرى افزود: محورهاى اصلى این کنفرانس 
شامل شهرها، پارك هاى علم و فناورى و مناطق نوآورى، 
چالش ها و استراتژى ها، ابزارها و عملکردهاى جدید براى 
شهرها و مناطق نوآورى و محورهاى فرعى نیز نوآورى باز 
و چالش هاى پیش روى شــهرها، بازســازى ساختارهاى 
قدیمى براى شکل گیرى اقتصاد دانش بنیان و جذب نخبگان 

در شهرهاســت. وى هدف از برگزارى ایــن رویداد علمى 
بین المللى را آشنایى مدیران پارك ها و مؤسسه هاى فناورى 
دنیا با جدیدتریــن محصول ها و دســتاوردهاى یکدیگر و 
فناورى هاى نویــن جهان و تعامل مدیران شــرکت هاى 
فناور و دانش بنیان با یکدیگر عنوان کــرد و افزود: موضوع 
اصلى کنفرانــس جهانى پــارك هاى علمــى و فناورى 
سال2018 به سوى شهرها و جوامع پایدار، پرورش و ترویج 
اکوسیستم هاى نوآورى اســت. وى افزود:سى و پنجمین 
کنفرانس جهانــى پارك هــاى علم و فنــاورى و مناطق 
نوآورى11تا14 شــهریور ســال آینده براى نخستین بار به 

میزبانى ایران در اصفهان برگزار خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: براى 
خروج زائران اصفهانى که براى شرکت در همایش بزرگ 
پیاده روى اربعین حســینى شــرکت مى کنند، مرزهاى 

شلمچه و چزابه تعیین شده است.
ســرهنگ اکبر عاصمى افزود: متقاضیان شــرکت در 
همایش بزرگ پیاده روى اربعین بایــد قبل از خروج از 
کشــور به اداره گذرنامه واقع در خیابــان رودکى جنب 
کالنترى 15 و اداره گذرنامه این پلیس در شهرستان هاى 
استان مراجعه و ازنظر اجازه خروج و سایر موارد، گذرنامه 

خود را استعالم کنند.
وى در خصوص خروج بدون اخذ ویزاى معتبر از کشور به 

زائران هشدار داد و عنوان کرد: در صورت اقدام به خروج از 
کشور بدون دارا بودن ویزاى معتبر توسط مأموران مرزى 
کشور عراق در مبادى ورودى، از ورود آنها جلوگیرى به 
عمل آورده مى شود و در این زمینه پرونده قضائى تشکیل 
مى شود و رسیدگى به آن منوط به طى مراحل ادارى و 

قضائى طوالنى مدت است.
سرهنگ عاصمى خاطرنشــان کرد: با توجه به وضعیت 
مرزها و نبود امکانات کافى و ازدحــام جمعیت، امکان 
صدور گذرنامه و ویزا در آن مکان امکانپذیر نیســت و 
متقاضیان در محل سکونت باید نســبت به انجام این 

امور اقدام کنند.

مراجعه متقاضیان پیاده روى 
اربعین به اداره گذرنامه

تمدید مهلت ارسال مقاله به 
کنفرانس جهانى پارك ها

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان با انتقاد از 
عدم توجه مسئوالن به بهسازى جاده میان گذر حیات 
وحش موته گفت: این جاده هرشب از حیوانات درمعرض 

انقراض به ویژه آهوى ایرانى قربانى مى گیرد.
مرتضى جمشیدیان در ارتباط با رفع مشکالت جاده اى 
که در میان پارك ملى موته احداث و موجب تلف شدن 
حیات وحش از سال هاى گذشــته تاکنون شده است، 
اظهار داشت: مسئوالن در سال هاى گذشته در ارتباط با 
بهسازى این جاده قول هاى فراوانى دادند که هیچکدام از 

این قول ها عملیاتى نشده است.
وى افزود: این جاده مرگبار هر شــب از حیات وحش بى 

گناه اصفهان و حیوانــات در معرض انقراض و حفاظت 
شــده قربانى مى گیرد، به نوعى که هــر هفته چندین 
آهوى ایرانى، کفتــار، گرگ، روبــاه، خرگوش و دیگر 
حیوانات حیات وحش قربانى عدم اجراى بهسازى این 

جاده مى شوند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان با اشاره به 
اینکه جاده به تابلوهاى هشدار در ارتباط با عبور حیوانات 
وحشى مجهزشــده،؟ اما تاکنون این تابلوهاى هشدار 
بى فایده بوده است، تأکید کرد: این جاده نیازمند فنس 
کشى و ایجاد جاده روگذر براى عبور حیوانات است که 
در مدت زمان اندکى قابل انجام است، اما مسئوالن راه 

وشهرسازى تاکنون طفره رفته اند.
وى با بیان اینکه همچنین ایــن منطقه نیازمند عالیم 
جاده اى بیشتر و سرعتگیرهاى مناسب، اعالم محدودیت 
سرعت و ثبت تخلفات به کمک دوربین است، تصریح 
کرد: مشــکالت این منطقه به راه و شهرسازى استان 
اطالع داده شده است اما با وجود قول هاى متعدد براى 
نصب دوربین و ایجاد تمهیدات الزم، هنوز شاهد اقدام 

عملى در این ارتباط نبوده ایم.
وى اضافه کرد: دلیل این بى توجهى، کمبود اعتبار ذکر 
شده و این در حالى است که هزینه از میان رفتن حیات 
وحش حفاظت شــده، به ویژه آهوى ایرانى جبران پذیر 

نخواهد بود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان ابراز داشت: 
حیونات به دالیل مختلف مانند گرسنگى، جفت گیرى و 
یا تغییر اقلیم مجبور به جابه جایى هستند اما هنگام گذر از 
جاده، گرفتار رانندگان بى احتیاط شده و هر ماه بى شمار 

از حیوانات بى گناه در این جاده مرگبار تلف مى شوند.
وى با اشاره به اینکه این جاده مشکالت دیگرى نیز براى 
حیات وحش به جز تصادف ایجاد کرده اســت، گفت: 
وجود این جاده دسترسى متخلفین به قلب منطقه به ویژه 
زیستگاه هاى آهو را آســان و کنترل و حفاظت را براى 

محیط بانان سخت کرده است.

جاده مرگبار موته 
هر شب از حیات وحش 
اصفهان قربانى مى گیرد

استاندار اصفهان گفت: براســاس قانون، اتباع خارجى 
نمى توانند به عنوان کارفرما فعالیت کنند و در غیر این 

صورت با آنها برخورد مى شود.
رسول زرگر پور افزود: در صورتى که در خصوص اتباع 
خارجى ُمر قانون رعایت شــود، بخشــى از مشکالت 

دربخش اشتغال و دیگر مسائل رفع خواهد شد.
وى اظهارداشت: در شهرستان هاى فالورجان و مبارکه 
با اتباع خارجــى که به عنوان کارفرمــا در بخش هاى 
کشاورزى و گلخانه فعالیت مى کنند، باید در اسرع وقت 

برخورد شود.
اســتاندار اصفهان تأکید کرد: جهاد کشــاورزى باید 
بر ســالمت محصوالت کشــاورزى تولیــدى در این 

شهرستان ها نظارت کامل داشته باشد.
زرگر پورهمچنین بر تشدید برخورد با اتباع خارجى بدون 
کارت اقامت در استان تأکید کرد و افزود: اتباع غیر مجاز 
خارجى جزو آمار جمعیتى استان به شمار نمى روند، ولى 
پر کننده فرصت هاى شغلى هستند و با توجه به اهمیت 
اشــتغال در اســتان، باید این موضوع مورد توجه قرار

 گیرد.

آخرین آسیاب به جامانده در اصفهان متعلق به دوره قاجار 
درحال تخریب است.

«آسیاب کوشک» با قدمتى 150 ساله در شمال پل مارنان 
قراردارد که با بى تفاوتى مالک و بى توجهى مســئوالن 

میراث فرهنگى روبه تخریب است .
این آسیاب یکى از بزرگ ترین آسیاب هاى شهراصفهان 
بوده وروزانه درحدود یک خروار آرد تولید مى کرده است .

مجموعه کوشــک و آســیاب ناژوان از دو قسمت مجزا 
تشکیل شده که آسیاب در طبقه اول و کوشک در طبقه 
دوم در مجاورت ضلع جنوب شــرقى آسیاب قرار گرفته 

است. 
کوشک از لحاظ معمارى (ســاخت اتاق  هاى سه درى و 
پنج درى) و تزئینات سقف زیبایى فوق العاده اى دارد و از 
سه جهت داراى ایوان اســت به طورى که با نشستن در 
آن مى  توان همزمان منظره اى زیبا از رودخانه و باغ هاى 

اطراف را ببینید.
این محل به عنوان تفریحگاه نیز استفاده و آسیابان نیز بعد 
از کارى طوالنى، خســتگى خود را در این محل از تن به 

در مى کرده است.

مدیر آبفاى شهرى خوانسار گفت: طول شبکه فاضالب 
مورد نیاز خوانسار بیش از 140 کیلومتر است اما تاکنون 21 

کیلومتر آن اجرا شده است.
مهدى جهانگیرى اظهار داشــت: اجراى پروژه شــبکه 
فاضالب شهر خوانسار در ســال 82 آغاز شد اما به دلیل 
کمبود اعتبارات، تا سال 89 تنها 15 درصد شبکه فاضالب 
اجرا شد. وى افزود: طول شبکه فاضالب مورد نیاز خوانسار 
بیش از 140 کیلومتر است اما تاکنون 21 کیلومتر آن اجرا 
شده اســت. مدیر آبفاى شهرى خوانســار گفت: با بهره 
بردارى از تصفیه خانه فاضالب شهر خوانسار، درحدود 15 
درصد از مردم تحت پوشش شبکه فاضالب قرار مى گیرند.

وى با اشاره به اجراى عملیات شــبکه فاضالب شهرى 
خوانسار گفت: باتوجه به اینکه جنس زمین از سنگ سخت 
تشکیل شده، زمین سخت اســت و نفوذپذیرى چاه هاى 

جذبى فاضالب بسیارکم است.
جهانگیرى با اشــاره به اینکه میانگین بارش ســاالنه در 
خوانسار بیش از 453 میلیمتر است و به همین دلیل سطح 
آب هاى زیرزمینى در این شهرستان باالست، افزود: براى 
جلوگیرى از کاهش آالینده هاى زیست محیطى، اجراى 

شبکه فاضالب در این شهرستان ضرورت دارد.

اتباع خارجى نمى توانند 
به عنوان کارفرما فعالیت کنند

حال ناخوش آخرین آسیاب 
به جامانده ازعهد قاجار

اجراى 21 کیلومتر از 
شبکه فاضالب خوانسار

شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد: قیمت صادرات 
فوالد ایران در هر ماه متناسب با بازار هاى جهانى تعیین 
مى شود و اتهام ارزان فروشــى در برخى گزارش هاى 

منتشر شده، ناصحیح و هدفدار است.
شرکت فوالد مبارکه با اشــاره به اقدامات اخیر اتحادیه 
اروپا در وضع تعرفه بــراى وارد کنندگان عمده فوالد به 
این اتحادیه عنوان کرد: بر خالف ادعاهاى مطرح شده، 
این یک اقدام تنبیهى آن هم فقط در مورد ایران به دلیل 
ارزان فروشــى این کشــور نبوده، بلکه اتحادیه اروپا به 
درخواســت انجمن تولیدکنندگان فوالد اروپا با هدف 
حمایت از فوالدسازان داخلى و بر خالف فشار و اعتراض 
صنایع پایین دســتى این اتحادیه نسبت به وضع تعرفه 
براى شرکت هاى صادر کننده ورق به داخل اتحادیه از 
کشورهاى مختلف اقدام کرده است که براى محصوالت 
ایرانى 57/5 یورو و براى کشور روسیه 96 یورو به ازاى هر 
تن تعرفه واردات وضع کرده که امرى طبیعى و درحال 

اجرا در اکثر کشورهاست.
فروش ورق هاى فوالدى بر اساس سفارش خرید صورت 
مى گیرد و به دلیل اختالف زمانى ســه چهار ماهه بین 
تاریخ سفارش و تاریخ تحویل کاال در مقصد و نوسانات 
شدید قیمت در بازارهاى جهانى، مقایسه قیمت کاالى 
فروخته شده در زمان تحویل کاال در مقصد با قیمت روز 

مقایسه غلط و انحرافى است. 
عالوه براین، آمار گمرکات هر چند به تفکیک ضخامت 
ارائه مى شود، اما نشان دهنده تفاوت قیمتى گریدهاى 
(کیفیت) مختلف کالف گرم نیســت، در حالى که این 
موضوع مى توانــد اختالف قیمتى تا صــد دالر در هر 
تن براى محصوالت گــرم ایجاد کند و شــرکت ها و 
کشورهایى که محصوالتى با گرید هاى ویژه عرضه مى 
کنند، داراى قیمت ثبت شده باالترى در گمرکات هستند.
بر اســاس اطالعات استخراج شــده از متال اکسپرت، 
در مقایســه قیمت صادراتى کالف گــرم FOB ایران 
به کشورهاى چین، روســیه و اوکراین در سال 2016 
مشــخص اســت که قیمت این محصول در ماه ژانویه 
پایین ترین میزان را دارا بوده و به طور متوســط ایران با 
قیمت 270 دالر و کشور هاى چین، اوکراین و روسیه به 
ترتیب با قیمت هاى 282 ،262 و 255 دالر این محصول 

را صادر کرده اند. 
همچنیــن در ماه ِمى ســال 2016 کــه این محصول 
باالترین قیمت را دارا بوده و ایران با قیمت 485 دالر و 
کشور هاى چین، اکراین و روسیه به ترتیب با قیمت هاى 
414 ،461 و 451 دالر این محصول را صادر کرده اند و در 

سایر ماه ها نیز همین روال صدق مى کند. 
در این گزارش تصریح شده است: حال چگونه است که 
سندیکاى تولید کنندگان لوله و پروفیل از اعمال تعرفه 
واردات در جمهورى اسالمى ایران به شدت ناراحت بوده 
و به همین دلیل طى دو سال گذشته همواره به تخریب 
متولیان امر پرداخته، اما از اعمال تعرفه توسط کشورهاى 

دیگر استقبال کرده است. 

در دو سال گذشــته 162 مورد پرونده آنتى دامپینگ در 
بازار هاى فوالد دنیا ایجاد شده و بر همین مبنا کشورهاى 
مختلف در راستاى حمایت از صنایع فوالد خود اقدام به 

وضع تعرفه نموده اند.
شــرکت فوالد مبارکه اعالم کرد که اقدامات وســیع 
رسانه اى که در دو سال اخیر در راستاى تخریب چهره 
این شرکت انجام مى شود بیشتر توسط افراد خاص و به 
دلیل حذف امتیازات ویژه در واردات محصوالت فوالدى 
(نظیر بهره مندى از ارز مبادله اى، تأمین مالى از محل 
خرید محصوالت وارداتى به صورت مدت دار با نرخ بهره 
بســیار پایین و فروش در بازار ایران و استفاده از تفاوت 
بهره پرداختى با بهره هاى بانکــى داخلى و عدم وجود 

تعرفه در واردات ورق هاى ممزوج) بوده است. 
■■■

در گزارش شرکت فوالد مبارکه اصفهان آمده است: این 
شرکت از بدو راه اندازى بیش از 91 میلیون تن محصول 
به بازار عرضــه کرده که 19 درصــد از آن در بازارهاى 
جهانى به فروش رسیده و از محل ارز اکتسابى، طرح هاى 
توسعه شرکت از ظرفیت 2/4میلیون تن به 10/3میلیون 

تن اجرا شده است. 
همچنین عملکرد فوالد مبارکه در شــش ماه اول سال 
96 نســبت به مدت مشابه ســال 95 حاکى از رشد 34 
درصــدى در تحویل محصــول به مشــتریان داخلى

 است.

فوالدمبارکه را 
متهم به ارزان فروشى مى کنند

تخریب این شرکت توسط افراد خاص و به دلیل حذف امتیازات ویژه در واردات محصوالت فوالدى است

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: روز دوشنبه جلســه اى با حضور وزیر پیشنهادى 
نیرو و مجمع نمایندگان اســتان اصفهان برگزار شــد 
و دغدغــه نماینــدگان در خصــوص تونــل ســوم 
کوهرنگ، طرح انتقال آب به بــن و بروجن و حقابه ها 
و مسائل مرتبط با زاینده رود توســط نمایندگان مطرح

 شد.
اصغر ســلیمى با بیان این مطلب اظهارداشت: مطالبه 
خاص ما از وزیر نیرو در خصوص تخصیص هایى است که 
به صورت غیرکارشناسى داده مى شود و انتظار داریم وزیر 
این مســائل را به صورت دقیق تدوین و ضمن برطرف 
کردن اختالفات استانى براى حل این مشکالت راه حلى 

دقیق و علمى پیدا کند.
ســلیمى خاطرنشــان کرد: اردکانیان نیز در این جلسه 
با بیان اینکه براى حل مشــکالت آبى در کشور برنامه 
دارد، اعالم کرد: به صورت کارشناســى مشکالت آب 
را بررســى خواهیم کرد و یک اتاق فکر ویژه براى آب 

تشکیل خواهد شد.

گروهى از مدیران و کارشناســان شــرکت توزیع برق 
اهواز از دســتاوردهاي شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان دیدار کردند. در این نشست در خصوص مطالعه 
فرآیندهــاي تأمیــن رضایت مشــتري و خدمات غیر 

حضوري سمیع صحبت شد. 
علیرضا محمدي، مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین 
شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان گفت: قرار 
است تا افق 1405 خدمات الکترونیک به صورت100 
درصد ارائه و همچنین وصــول مطالبات نیز به صورت 

100 درصد انجام شود.
 وي پس از اشاره به تسهیل فرآیندهاي خدمت رسانی 
تصریح کرد:تمام فرآیندهــاي خدمات فروش و پس از 
فروش از طریق این سیستم ســمیع 38121 در اختیار 
شهروندان اصفهانی قرار گرفته است و سامانه نظارت بر 
خدمات مشترکان نیز در سه حوزه تماس هاي مردم به 
سمیع، کنترل نرم افزار و شرایطی که ازاستاندارد تعریف 
شــده تجاوز کرده و در نهایت پیام هاي صوتی که به 
صندوق پستی ارسال شده و نیازمند پیگیري است مورد 

بررسی سامانه بصیر قرار می گیرد.

بررسى وضعیت قرمز 
«آب» در اتاق فکر «آبى»

انتقال تجارب توزیع برق 
اصفهان به اهوازى ها

مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل اصفهان با اشاره به اینکه دولت 200 میلیارد ریال به منظور حمایت و راه اندازى مجدد 
کارخانه پلى اکریل ایران پرداخت کرد، گفت: در حال برنامه ریزى براى چگونگى هزینه کرد این پول هستیم. 

محسن رجایى اظهار داشت:  اولویت اصلى هزینه کرد این پول براى راه اندازى خطوط تولیدى پلى استر و اکریلیک 
کارخانه پلى اکریل است و بخشــى از آن نیز براى پرداخت حقوق کارگران و کارکنان هزینه خواهد شد. وى با بیان 
اینکه این رقم در هفته جارى و در دو مرحله 
به حســاب هیئت حمایت از صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پرداخت شده است، 
تصریح کرد: این پول به زودى به شــرکت 
براى راه انــدازى خطوط تولیدى و پرداخت 

حقوق ماهیانه تزریق مى شود. 
رجایى افزود: شوراى اسالمى کار پلى اکریل 
پیشنهاد داده است که از این رقم، درحدود 50 
میلیارد ریال براى پرداخت حقوق وبقیه صرف 
خرید مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید شود.  
وى با بیان اینکه اولویت با خرید مواد اولیه مورد نیاز خط تولیدى اکریلیک ( اکرونیتریل) است، گفت: الیاف اکریلیک از 

محصوالت تولیدى منحصر به فرد پلى اکریل است و همواره مشتریان خود را دارد. 
رجایى با اظهار امیدوارى نسبت به اینکه تا چند روز آینده، خط تولیدى پلى استر کارخانه به طور کامل راه اندازى شود، 

گفت: رستوران کارخانه نیز از اول آبان بازگشایى شده است.

خطوط تولید پلى استر و اکریلیک پلى اکریل 
به زودى راه اندازى مى شود
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خودرادراداره ثبت اســنادوامالك 
محل تســلیم وپس ازاخذ رســید،ظرف مــدت یک ماه ازتاریخ تســلیم 

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 5401مورخه 1396/5/29 خانم زهره پژوهنده نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 1429 کدملى 1091606501 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع 
ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 76/19 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 601واقع 

درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 5399 مورخه 1396/5/29 آقاى عشــقعلى کریمى پورنجــف آبادى به 
شناســنامه شــماره 26376 کدملى 1090261705 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه 
دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 76/19 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

601 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 5384 مورخه 1396/5/29 خانم اعظم صفرى فروشانى به شناسنامه شماره 
11528 کدملى 1140491458 صادره خمینى شهر فرزند اسداله در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 32/69 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان 

-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شماره 4493مورخه 1396/5/3 خانم مریم نادى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
1080155831کدملى 1080155831 صادره  نجف آباد  فرزندحســن  درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/81مترمربع قسمتى ازپالك شماره 398 اصلى واقع 

درقطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شــماره 4492مورخه 1396/5/3 آقاى  عبدالحســین احمدى نجــف آبادى   به 
شناســنامه شــماره 4074 کدملى 1092125272  صادره نجف آباد  فرزند فتح اهللا  درسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/81مترمربع قسمتى ازپالك شماره 398 

اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شــماره 5382 مورخه 1396/5/29 خانم فروغ مهرابى به شناسنامه شماره 9892 
کدملى 1092183493 صادره نجف آباد فرزند حســین  درســه دانگ مشــاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 161/70 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 258 واقع درقطعه 4بخش 

11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شــماره 5380 مورخه 1396/5/29 آقاى ناصرنورمحمدى  به شناســنامه شماره 
1034 کدملى 1092094881 صادره نجف آباد فرزند مهدى   درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 161/70 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 258 واقع درقطعه 4بخش 

11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
 8- رأى شــماره 5388مورخه 1396/5/29  خانم اعظم آســفى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1619 کدملى 1091254117 صادره نجف آباد فرزند محمد اسماعیل درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 118/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 385 

واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 5386مورخه 1396/5/29  آقاى اســدال... همایونى  به شناسنامه شماره 
1616 کدملــى 1091166447 صــادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  درســه دانگ مشــاع 
ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 118/55 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 385 واقع 

درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 4229 مورخه 1396/4/27 خانم فرزانه مسجدى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 160کدملى 1091016021صادره نجف آباد فرزند مرتضى دریک ونیم دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 45/45 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 807 واقع 

درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شــماره 4233 مورخه 1396/4/27 آقاى ســید عبدالکریم هاشمى  به شناسنامه 
شماره 26 کدملى 4622877848 صادره  شهرکرد فرزند سیدصفرعلى  درچهار ونیم دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 45/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 807 واقع 

درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شــماره 5169مورخه 1396/5/25 آقاى محمد غیور به شناسنامه شماره 1264 
کدملى 1091249555 صادره نجف آباد فرزند مظاهر درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 102/54 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 564 اصلى واقع درقطعه 6 

بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 5177مورخه 1396/5/25خانم الهه عباسى جوزدانى به شناسنامه شماره 
1689کدملى 1091279462صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 102/54مترمربع قسمتى ازپالك شماره 564 اصلى واقع درقطعه 
6 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رســمى محمد غیوربــه موجب مبایعه نامه 

عادى وبى واسطه مى باشد 
14- رأى شــماره 5374 مورخــه 1396/5/29 خانم آزاده دهقانى به شناســنامه شــماره 
1080118519 کدملى 1080118519صادره نجف آباد  فرزند على درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 113/40مترمربع قســمتى ازپالك شماره 484 واقع 
درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى سه دانگ مشاع ازمورد تقاضا راطبق قولنامه 

عادى ازمالک رسمى آقاى مصطفى منتظرى نجف آبادى خریدارى نموده است 
15- رأى شــماره 5372 مورخه 1396/5/29 آقــاى مصطفى منتظرى نجــف آبادى  به 
شناسنامه شماره 1080065148 کدملى 1080065148صادره نجف آباد  فرزند على درسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 113/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

484 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شماره 4236مورخه 1396/4/27 خانم شــهنازمحمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 434 کدملى 5499154988 صادره تیران فرزند رمضان درششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 78/37 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 575واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت 

اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شماره 1416 مورخه 1396/2/16 آقاى ســید مجتبى نوریان به شناسنامه شماره 
502 کدملى 1090827989صادره نجف آباد فرزند سید احمد درششدانگ یکباب دامدارى 
به مســاحت 12010/18مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 445 اصلى واقع دربخش 9 ثبت 

اصفهان –متقاضى مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شماره 5032 مورخه 1396/5/22 آقاى مهدى ایمانیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 8153 کدملى 1092166122صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 204/27 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 961واقع درقطعه 3بخش 11ثبت 

اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 5690 مورخه 1396/6/9 آقاى محمدرضاحججى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 744 کدملى 1091469962 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 151/10 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1144 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت 

اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 5063 مورخه 1396/5/23 آقاى على لطفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080011056کدملى 1080011056 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 132/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 271 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 

11ثبت اصفهان –ا متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 4956 مورخه 1396/5/18 آقاى رسول بهرامیان به شناسنامه شماره 3702 
کدملى 1092121552 صادره نجف آباد فرزند محمد على درســه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 143/62 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 247 اصلى واقع درقطعه 

11 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
22- رأى شــماره 4955مورخــه 1396/5/18خانم فرزانه فرجى به شناســنامه شــماره 
1080139771 کدملى 1080139771صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به  مساحت 143/62مترمربع قســمتى ازپالك شماره 247 اصلى 

واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 5033 مورخه 1396/5/22آقاى غالمرضا شــهیدى به شناسنامه شماره 
441 کدملى 5499044201 صادره تیران و کرون فرزند احمد درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 120/46 قسمتى ازپالك شــماره 751/4 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 

–متقاضى مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
24- رأى شماره 4999مورخه 1396/5/22 آقاى مرتضى خانى به شناسنامه 53899کدملى 
1280964421 صــادره اصفهــان فرزند غالمحســین درششــدانگ یک بــاب خانه به 
مســاحت مجموع 193/43 مترمربع کــه مقــدار114/13 مترمربــع ان ازپالك 994/3 
ومقدار79/30مترمربع ان ازپالك 993 واقــع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  

مالک  رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 5468 مورخه 1396/5/31 عبداهللا کمانگر به شناسنامه شماره 678کدملى 
5759466763 صادره چادگان فرزند عبدالنبى در157/49 مترمربع ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 157/49 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 
12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع 

الواسطه مى باشد 
26- رأى شماره 5288 مورخه 1396/5/26 خانم زهره محمدى به شناسنامه شماره 3785 
کدملى 1090370822صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 102مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 541 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
27- رأى شــماره 5284 مورخه 1396/5/26آقاى حبیب مهدیه نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 545کدملى 4723441697صادره کویت فرزند محمد على درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 102مترمربع قسمتى ازپالك شماره 541 واقع درقطعه 

4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 5295 مورخه 1396/5/26 خانم حکیمه کاظمى نجف آبادى به  شناسنامه 
شــماره 25707 کدملى 1090255004صــادره نجف آباد فرزند یداهللا دردودانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 140/50مترمربع قســمتى ازپالك شماره 517 واقع 

درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
29- رأى شــماره 5291 مورخه 1396/5/26 آقاى سعید ســوارى جمالوئى  به  شناسنامه 
شــماره 21 کدملى 1091093431صادره نجف آباد فرزند على محمد درچهاردانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 140/50مترمربع قســمتى ازپالك شماره 517 واقع 

درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
30- رأى شــماره 2751 مورخه 1396/3/17 خانم وجیهه شــماعى به شناســنامه شماره 
642کدملى 1092090959صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم دردودانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 192/80 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 3 فرعى از394 اصلى 

واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 2750 مورخه 1396/3/17 آقاى عباس شمس  به شناسنامه شماره30454 

کدملى 1090302614صادره نجف آباد فرزند احمد  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 192/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از394 اصلى واقع درقطعه 

10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شــماره 5229مورخه 1396/5/25آقاى محمد باقر على پور به شناسنامه شماره 
1017 کدملى 1829374338 صادره خرمشهر فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 184/06 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 703 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شماره 6376 مورخه 1396/6/29خانم مهرى منتظرى به شناسنامه شماره 234 
کدملى 1091457700 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه نیمه سازبه 
مساحت 271/60 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از1058 اصلى واقع درقطعه 3 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شــماره 5466مورخه 1396/5/31 خانم معصوم غیور نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 9335 کدملى 1092177922 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 28/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 983/1 واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شماره 5464 مورخه 1396/5/31 آقاى اسماعیل گازرى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 11838 کدملى 10902202978 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 28/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 983/1 واقع 

درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
36- رأى شماره 5270مورخه 1396/5/26 خانم زهرا امید به شناسنامه شماره 589 کدملى 
1091192480 صادره نجف آباد فرزند ناصر درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 141 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 364 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مورد 
تقاضارا طبق قولنامه عادى باواســطه ازمالک رسمى خانم ســلطنت صفى خانى خریدارى 

نموده است 
37- رأى شــماره 5461مورخه 1396/5/31آقاى محمدرضا نورى به شناســنامه شمارعه 
8 کدملى 5499349452 صادره تیــران فرزند محمد صادق درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 78/30 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1247 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
38- رأى شــماره 5417 مورخه 1396/5/29خانم بتول صالحى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 570کدملى 1090863772صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درقسمتى ازیکباب خانه 
به مساحت 103/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 376 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت 

اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
39- رأى شــماره 5902 مورخه 1396/6/16 آقاى سیدحســن متفکــران نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 275 کدملى 1091027331 صادره نجف آباد فرزند حاجى آقا درششدانگ 
قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 55/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 382 اصلى واقع 

درقطعه 2 بخش 11ثبت  اصفهان – متقاضى  مالک  رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 5518 مورخــه 1396/6/2 موسســه جامعه االمام المنتظــر (عج) ثبت 
شــده به شــماره 16 نجف آباد و شناســه ملى 10260001911 ششــدانگ یکباب حوزه 
علیمه مشتمل بر ســه طبقه بر روى 31 پالك ثبتى به مســاحت 17266/20 مترمربع که 
قســمت واقع شــده بر روى پالك717 باقیمانده به مســاحت 145/10 مترمربع و قسمت 
واقع شــده بر روى پــالك 704 باقیمانده بــه مســاحت 2330/24 متر مربع و قســمت 
واقع شــده بر روى پالك 704/1 به مســاحت 1072/03 مترمربع و قســمت واقع شده بر 
روى پالك 711 باقیمانده به مســاحت 1405/75 مترمربع و قســمت واقع شــده بر روى 
پالك 713/1 به مســاحت 910/89 مترمربع و قســمت واقع شــده بر روى پالك 719 به 
مســاحت 4842/75 مترمربع همگى واقــع در قطعه 3 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان 
( سایر پالك ها سابقه ثبت و سند دارد) – متقاضى در برخى پالك ها مالک رسمى مشاعى 

و در برخى دیگر مالک عادى مى باشد.
41- رأى شــماره 4711و4710مورخه 1396/5/9 آقاى اصغرشمســى نجــف آبادى به 
شناسنامه شماره 521وکدملى 1091059421 صادره از نجف آباد فرزند حسن وخانم زهرا 
باقرى حسین آبادى به شناسنامه شماره 85 کدملى 1091995176 صادره از نجف آباد فرزند 
عباس هر کدام در سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه (بالسویه) به مساحت 153/49 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 92 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شــماره 5874 مورخه 1396/6/14 خانم الهه احمدیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 93 کدملى 1091393540 صادره نجف آباد فرزند عبدالغفار درچهاردانگ مشــاع 
ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 273/95 مترمربع قســمتى از پالك شماره 115 واقع 

درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
43- رأى شماره 5876 مورخه 1396/6/14 آقاى داود اقاکبیرى  نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 5653 کدملى 1092284443 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا  دردودانگ مشاع 
ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 273/95 مترمربع قســمتى از پالك شماره 115 واقع 
درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشد.  تاریخ انتشار 
نوبت اول: 96/7/22 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/8/6 م الف: 6233 حسین زمانى- رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد /7/534 
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراى صادره هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند، مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف1- برابر راى شــماره 139660302023000654 مــورخ 1396/05/31 آقاى على 
تمیزى به شماره شناســنامه 530 کدملى 1286533791 صادره از اصفهان فرزند حسین بر 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 246/53 مترمربع مفروزى از پالك شماره 9041 
و 9042 و 9077- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه 

محرز گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 8/6 /96 

م الف: 19709 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/7/539
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794801039 شماره پرونده: 9609986794800337 شماره 
بایگانى شعبه: 960337 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: علیرضا حیدرى نشانى: مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1396/09/27 دوشنبه ساعت: 16:00 محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 
درخصوص دعوى حمیدرضا خیراللهى حسین آبادى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 24121 شــعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /8/119
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106797200801 شماره پرونده: 9609986797200620 شماره 
بایگانى شعبه: 960620 مشــخصات ابالغ شونده حقیقى: ســید محمد موسوى فرزند سید 
على کدملى: 1200119673 نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/09/14 سه شنبه 
ســاعت: 15:30 محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى محسن درویشى به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 24031  

شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/120
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960664 ش 11 خواهان مجید امیدانى دادخواســتى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت 1- علیرضا سلیمانى و 2- محمدرضا ســلیمانى تقدیم نموده است؛ وقت 
رسیدگى براى مورخ 96/9/26 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان 
شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم مراجعه وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 
24051 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /8/121

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 960984 ش/11 خواهان رسول جیهانى نژاد دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفیت حمید شیردشــت زاده تقدیم نموده اســت، وقت رسیدگى براى مورخ 
96/9/26 ســاعت 9/30 تعیین گردیده با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 3 آیین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان، ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى، چهارراه 
وکال مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 24124 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستا ن اصفهان (مجتمع شماره 2) /8/124
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794700645 شماره پرونده: 9609986794700374 شماره 
بایگانى شعبه: 960374 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: راضیه السادات یداللهى به نشانى 
مجهول المکان تاریــخ حضور: 1396/09/29 چهارشــنبه ســاعت 16/30 محل حضور: 
اصفهان،  چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شــهداى مدافع حرم شــوراى حل 
اختالف در خصوص دعوى نادر شــاهوان به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 24086 شعبه 17 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /7/126
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350208357 شماره پرونده: 9609980350200490  شماره 
بایگانى شعبه: 960586 خواهان محمدرضا خســروى فرزند علیرضا دادخواستى به طرفیت 
خوانده مهرداد نظرپور به خواسته مطالبه وجه اعســار تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شــماره 304 ارجاع و به کالســه 960586 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/09/18 ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 

24095 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /8/127
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100352206248 شماره پرونده: 9609980352200159 شماره 
بایگانى شعبه: 960167 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى محمد 
ترکى باغ بادرانى خواهان آقاى محسن جعفریان دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمد 
ترکى به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980352200159 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 16 /1396/10 ســاعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف: 24099 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /8/128
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960442 مرجع رسیدگى: شعبه 31 شــوراى حل اختالف اصفهان شماره 
دادنامــه: 9609976796101303- 96/7/22 خواهــان بانک مهر اقتصــاد به نمایندگى 
علیرضــا زمانى به نشــانى اصفهان خ توحید جنب تــاالر فرشــچیان پ 3 وکیل خواهان: 
1- سمیه سلیمانى 2- نجمه محمدى به نشــانى ا صفهان خ صارمیه مجتمع فردوسى یک 
طبقه سوم دفتر وکالت خواندگان: 1- قاســم زارع 2- مهدى قائم مقامى 3- طاهره داودى 
همگى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک شماره 856040 مورخ 94/11/17 عهده 
بانک انصار به تاریخ 96/7/2 شعبه 31 شوراى حل اختالف به تصدى امضا کنند زیر تشکیل 
است. پرونده کالســه 960442 مفتوح و تحت نظر میباشــد، با مالحظه اوراق و محتویات 
پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شــورا: در خصوص دعوى بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى به وکالت 1- سمیه 
ســلیمانى 2- نجمه محمدى به طرفیت 1- قاســم زارع 2- مهدى قائم مقامى 3- طاهره 
داودى به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 856040 
بانک انصار مورخ 94/11/17 به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشر 
آگهى و حق الوکاله وکیل اولى به عنوان صادرکننده و ثانوى وکالتى به عنوان ظهرنویس به 
شرح دادخواست، شورا با بررسى اوراق پرونده و استماع اظهارات طرفین و اینکه خواندگان 
در قبال دعوى مطروحه دفاعى نداشــته اند، دعوى را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198، 
522، 515، 519 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 313، 310 قانون تجارت و راى وحدت 
رویه شــماره 526-1369/7/10 هیات  عمومى دیوان عالى کشــور حکــم به محکومیت 
تضامنى نامبردگان به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و همچنین 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل از سررسید چک 
94/11/17 در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف: 24047 شعبه 31 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/130
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960367 مرجع رسیدگى: شــعبه 31 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
احمد باجغلى به نشــانى اصفهان خ مشــتاق دوم کوى بهشــت نهم غربى پ 36 خوانده: 
محمدهادى کریمى به نشــانى مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چــک با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
احمد باجغلى به طرفیت محمدهادى کریمى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت و هشت 
میلیون ریال وجه چک به شماره 308162- 92/10/20، 511940- 92/10/20 به انضمام 
مطلق خســارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و دو میلیون و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر و 
تادیه و هزینه نشر آگهى از تاریخ سررسید حکم موصوف (92/10/20) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 24062 شعب ه 

31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/131
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960421 شــماره دادنامه: 9609976795700985 مرجع رسیدگى: شعبه 
27 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عباس کاوه قارنه به نشــانى اصفهان خ جى خ 
مهدیه کوچه مجاهد پالك 17 خواندگان: 1- حسن یادگار صالحى 2- احسان زارع زهرایى 
3- ابراهیم شهبازى هر سه مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک شماره 636469- 
95/3/1 به مبلغ 26/500/000 ریال به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و 
هزینه هاى نشر آگهى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاى قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست عباس 
کاوه قارنه به طرفیت 1- حسین یادگار صالحى 2- احسان زارع زهرایى 3- ابراهیم شهبازى 
به خواسته مطالبه مبلغ 26/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 636469- 95/3/1 
عهده بانک ملى شعبه مبارکه شهرك مجلسى به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامــه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال 
علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگى مورخه دادخواست تقدیمى و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل ســند تجارى در ید دارنده چک 
حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وى دارد و نظر بــه اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلى که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلــذا با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/6/12 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 
از قانون تجارت و تبصره  الحاقى مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان و به پرداخت مبلغ 26/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 95/3/1 تا زمان اجراى  حکم براساس شاخص اعالمى از ناحیه 
بانک مرکزى و پرداخت 1/366/250 ریال هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره غیابى و به مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف: 24122 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /8/132
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960388 شــماره دادنامــه: 9609976796302135- 96/7/27 مرجع 
رسیدگى: شعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ســیدمحمد میریان به نشانى 
اصفهان، خ طالقانــى نبش کوچه 26 دفتر بازار برق خوانده: جواد حســین زاده به نشــانى 
مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ مشــورتى اعضاى شــورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى آقاى ســیدمحمد میریان به طرفیت آقاى جواد حســین زاده به خواسته 
مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شــماره 370245- 88/3/31 به عهده بانک 
مهر اقتصاد به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 600/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (88/3/31) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف: 24022 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /8/133
ابالغ راى

کالسه پرونده: 704/94 شماره دادنامه: 493- 95/5/16 مرجع رسیدگى: شعبه 22 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: فاطمه نیلوفرى اصفهانى فرزند رضا به نشانى لردگان میدان 
شــهید مطهرى کوى احمدى پالك 18 وکیل: الهام مســتأجران فرزند مصطفى به نشانى 
اصفهان سه راه ســیمین جنب پمپ بنزین ســاختمان آرش طبقه 4 واحد 402 خواندگان: 
1- مهران صیدى 2- رضا سطوت به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره 
چک به مبلغ 28/000/000 ریال به شــماره 494825- 93/2/30 بانک انصار گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا: در خصوص دادخواست فاطمه نیلوفرى اصفهانى به طرفیت 1- مهران صیدى 
2- رضا سطوت به خواسته مطالبه مبلغ بیســت و هشت میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شــماره 494825-  93/2/30 عهده بانک انصار به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خواندگان با ابالغ 
قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى 
خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
ردیف اول آقاى مهران صیدى به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانســتن 
دعوى به اســتناد مواد 198، 519، 522 قانون  آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانــده ردیف اول مهران صیدى به پرداخت 
مبلغ بیست و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد و پانزده هزار ریال 
به عنوان خسارت دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل به پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید 93/2/30  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صــادره غیابى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود. و پس از مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد در خصوص خوانده ردیف 
دوم آقاى رضا سطوت با توجه به استرداد دعوى نسبت به خوانده ردیف دوم از طرف وکیل 
خواهان شورا مستنداً به ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد صادر مى نماید. م الف: 
24027عابدینى قاضى شعبه 22 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /8/134
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960644 شــماره دادنامــه: 9609976793702767- 96/7/22 مرجع 
رســیدگى: شــعبه هفتم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: کیوان مرادزاده به نشانى 
اصفهان خ هاتف انتهاى کوچه مشــیر یخچال جنب آتش نشانى پاســاژ بازرگانان خوانده: 
صادق غفارى به نشانى م جهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ چهل و نه میلیون ریال وجه 
دو فقره چک به انضمام کلیه خسارات ناشى از دیرکرد مربوط به شماره چک هاى 622522 
و 622507 گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت بــه صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعــوى آقاى کیوان 
مرادزاده به طرفیت آقاى صادق غفارى فرزند حســن به خواســته مطالبــه مبلغ چهل و نه 
میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 622522- 95/9/30 و 622507- 95/5/30 
به انضمام کلیه خســارات دادرســى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه 
اصول مســتندات دعوى و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه 
رسیدگى حاضر نبوده و الیحه دفاعیه اى ارائه ننموده لذا شوا دعوى خواهان را در خصوص 
چک شــماره 622522- 95/9/30 وارد و ثابت دانسته و به اســتناد مواد 198، 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و 315، 310، 309، 307 و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
390/000 ریال سیصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک 95/9/30 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان صادر مى گردد 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس 
از اتمام این مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد در 
خصوص چک شماره 622507 مورخ 95/5/30 با توجه به عدم احراز انتقال هر دو دارندگان 
چک مذکور به آقاى کیوان مرادزاده خواهان پرونده لذا به اســتناد بنــد 10 ماده 84 قانون 
آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 24040 شعبه هفتم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/135

رأى اصالحى
شــماره رأى اصالحــى: 9609970354101122 شــماره پرونــده: 
9409980364801576 شــماره پرونده: 950490  شکات: 1- جالل شیرانى 
بیدآبادى فرزند عباس به نشانى اصفهان- اصفهان خ رباط ك ش بهرام منجزى 
ك ش توکل پناه 2- مرتضى آقاتقى دلیگانى فرزند رضا به نشانى اصفهان- رباط 
سوم نبش 20 مترى بهار پالك 89 متهم: سمیع اله اکبرى به نشانى اصفهان- 
اصفهان اتهام: ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر اثر تصــادف رانندگى. دادگاه با 
ختم جلسه بشرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید. رأى اصالحى: درخصوص 
دادنامه شــماره 0531- 96 مورخ 1396/04/12 موضوع اتهام آقاى سمیع اله 
اکبرى فرزند نورگل دادگاه با توجه به اینکه سابقا درخصوص نام محکوم له سهوا 
اشتباه رخ داده است مطابق مدلول ماده 309 آئین دادرسى مدنى نام محکوم له 
از جالل شیرانى بیدآبادى به مرتضى آقاتقى دلیگانى اصالح میگردد راى صادره 
از نظر سایر تشریفات تابع دادنامه سابق است بدیهى است تسلیم دادنامه اصلى 
بدون اصالحى ممنوع اســت. م الف: 24036 ربیعى- رئیس شعبه 115 دادگاه 

کفرى دو شهر اصفهان (115 جزایى سابق)- مجتمع شهید بهشتى /8/145

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970353301284 شماره پرونده: 9609980362200139 
شماره بایگانى شــعبه: 960538 شکات: 1- توران فراســت پور فرزند مهدى 
2- محمد فراست پور فرزند مهدى 3- شمس الملوك فراست پور فرزند مهدى 
4- بدرى فراست پور فرزند مهدى با وکالت خانم میترا کریمى فر فرزند سیف اله 
به نشانى اصفهان چهارراه نظر خیابان نظر شرقى بن بست توحید پالك شش 
کدپستى 8173664186 متهمین: 1- بهمن تواهن فرزند محمد با وکالت مهدى 
ناظمى زاده فرزند على به نشــانى اصفهان خیابان چهارباغ باال روبروى شرکت 
زمزم مجتمع کاویان طبقه 4 واحد 410، 2- بهروز تواهن 3- بهزاد تواهن همگى 
به نشانى اصفهان- اصفهان 4- شــریف همایون تواهن فرزند محمد به نشانى 
اصفهان- اصفهان خ نظر غربى ك بوستان پ 30 اتهام: تحصیل تصدیق نامه 
وراثت با علم به وجود وراثى غیر از خود (کالهبردارى) گردشکار: با توجه به جامع 
محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقایان شریف همایون، بهمن، بهزاد، 
و بهروز همگى با شــهرت تواهن فرزندان مرحوم محمد دایر بر کالهبردارى از 
طریق تحصیل تصدیق وراثت به شماره 697 به تاریخ 1392/2/18 از شعبه دهم 
شوراى حل اختالف اصفهان با علم به وجود وراثى غیر از خود و برخالف حقیقت 
موضوع شکایت خانم ها شمس الملوك، توران، بدرى و آقاى محمد همگى با 
شــهرت فراســت پور فرزندان مهدى با وکالت خانم میترا کریمى فر، دادگاه با 
نگرش و مداقه در محتویات پرونده و شکایت شکات و پاسخ استعالمات واصله 
از اداره ثبت احوال اصفهان و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمین اول و دوم 
در دادسرا، و نیز مفاد کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
و ســایر قراین وامارات موجود در پرونده، و اینکه دفاعیات متهم سوم با وکالت 
بعدى آقاى مهدى ناظمى زاده مشعر بر اینکه «شکات، ارث خود را بیشتر از میزان 
قانونى گرفته اند و به همین دلیل نام آنــان را در ردیف وراث قرار ندادیم»، فاقد 
وجاهت قانونى است، بزه انتسابى به متهمین را محرز و مسلم تشخیص داده و 
لذا مستنداً به اصول سى و ششم و یکصد و شصت و ششم از قانون اساسى و مواد 
140 و 144 از قانون مجازات اسالمى و ماده 9 از قانون تصدیق انحصار وراثت 
مصوب 1309/7/14 با اصالحات و الحاقات بعدى ناظر به ماده 1 از قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى، دادگاه هر یک از متهمین را 
به تحمل یک سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به آقاى 
بهمن تواهن حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان است و نسبت به سایر متهمین غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه مى باشد. لکن در خصوص 
اعتراض خانم میترا کریمى فر به وکالت از خانم ها شمس الملوك، توران، بدرى 
و آقاى محمد همگى با شهرت فراست پور نسبت به قرار نهایى صادره از شعبه 
سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان به تاریخ 1396/3/13 متضمن 
صدور قرار منع تعقیب درخصوص شکایت شاکى با موضوع کالهبردارى از طریق 
تحصیل تصدیق وراثت به شماره 697 به تاریخ 1392/2/18 از شعبه دهم شوراى 
حل اختالف اصفهان با علم به وجود وارثى غیر از خود و برخالف حقیقت علیه 
خانم فخرالملوك تواهن فرزند محمد، از آنجا که معترض دلیل محکمه پسندى 
بر نقض قرار صادره ارائه و اقامه ننموده است و قرار صادره موافق اصول و موازین 
دادرسى اصدار یافته است، دادگاه مســتنداً به ماده 273 از قانون آیین دادرسى 
کیفرى، حکم به رد اعتراض معترض و تایید قرار معترض عنه صادر و اعالم مى 
نماید. تصمیم متخذه در این قسمت قطعى است. م الف: 24107 زارع- رئیس 
شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى سابق)- مجتمع شهید 

بهشتى  /8/139

ابالغیه
پرونــده:  شــماره   9610100370003460 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980365500299 شماره بایگانى شعبه: 960162 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقى: حمید بخشى فرزند على تاریخ حضور: 1396/09/07 سه شنبه ساعت: 
9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 455 درخصوص شکایت مصطفى 
محمدشریفى و اسماعیل رمضانى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 22980 شعبه 2 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان 

(16 کیفرى استان سابق)  /7/621



اقتصاد ٠٧٣٠٧٢ سال چهاردهمشنبه  ٦ آبان  ماه   ١٣٩٦

ويترين

استفاده از تجربيات آلمانى ها 
در انرژى هاى نو

سال آينده 
گندم وارد مى كنيم!

ابالغ راى
شماره دادنامه: ٩٦٠٩٩٧٦٧٦٧٩٦٢٠١٤٣٦ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٦٢٠٠٥٠١ شماره 
بايگانى شعبه: ٩٦٠٥٠٤ نسبت به دعوى كيوان مرادزاده عليه عجب ناز محمدى عبده وندى 
دائر بر مطالبه وجه چك حكم محكوميت صادر شــد. خواهان: آقاى كيوان مرادزاده فرزند 
موسى به نشــانى اصفهان خ جى خ كاخ، خ ناهيد، پ ٣٠ خوانده: خانم عجب ناز محمدى 
عبده وندى به نشانى مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه چك در خصوص دعوى آقاى 
كيوان مرادزاده به طرفيت خانم عجــب ناز محمدى عبده وندى به خواســته مطالبه مبلغ 
٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه دو فقره چك به شماره هاى ٢٤٠٠١٢ مورخ ٩٥/٦/٢٠- ٦٣٩٩٩٣ 
مورخ ٩٥/٨/٣٠ به عهده بانك صادرات به انضمام مطالبه هزينه دادرســى و خسارت تاخير 
تاديه، با توجه به دادخواست تقديمى، تصوير مصدق چك و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى 
اصول مســتندات در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواســته دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه حضور 
ندارد لذا به اســتناد مواد ٣١٠ و ٣١٣ قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور 
چك و ١٩٨ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلــغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواســته و ٧٣٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرســى و 
همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك (٢٤٠٠١٢-٩٥/٦/٢٠ مورخ به مبلغ 
١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال- ٦٣٩٩٩٣ مورخ ٩٥/٨/٣٠ به مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال) تا تاريخ وصول 
كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاكم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: ٢٤٠٤٨ شعبه ٣٢ حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره يك) /٨/١٣٦
ابالغ رأى

كالســه پرونده: ٩٥١٢٣٤ شــماره دادنامــه: ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٣٧٠٢٨٦٨- ٩٦/٧/٣٠ مرجع 
رسيدگى: شــعبه ٧ شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ابوالفضل كاظمى فرزند امراله 
نشــانى: اصفهان- خيابان برازنده بن بســت آهو پالك ٧٩ خوانده: فرشــته نبهانى فرزند 
احمد نشانى: مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت وجه الرهن 
يكباب منزل استيجارى به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزينه دادرسى و تأخير در تأديه. 
گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق طى تشريفات قانونى و 
اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
أى مى نمايد: رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى آقاى ابوالفضل كاظمى فرزند امرا... به 
طرفيت خانم فرشته نبهانى فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت 
وجه الرهن يك باب منزل استيجارى به انضمام مطلق خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى 
و تأخير در تأديه. با توجه به محتويات پرونده و دادخواســت تقديمى و اظهارات خواهان در 
جلسه رسيدگى مورخه ٩٦/٧/١٧ مبنى بر اينكه ملك مورد ادعا را تخليه نمودند و طبق راى 
صادره از شعبه ١٦ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان به شماره ٩٦٠٩٩٧٦٨٣٩٢٠٠٥٨١ مورخ 
٩٦/٥/٣ و قطعيت دادنامه فوق الذكر و عدم حضور خوانده در جلســه رسيدگى و عدم ارائه 
اليحه دفاعيه اى لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد ١٩٨ 
و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست 
ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ ٦/٢٤٥/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و 
پرداخت خسارات تأخير در تأديه از تاريخ تقديم دادخواست (٩٥/٨/٢٦) لغايت اجراى حكم 
طبق نرخ شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى 
و ٢٠ روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و ٢٠ روز پس از آن قابل تجديدنظر 
خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: ٢٤٠٩٠ شعبه ٧ حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /٨/١٣٧
ابالغ رأى

شماره دادنامه: ٩٦٠٩٩٧٠٣٥٠٢٠٠٢٥٩ شماره بايگانى شعبه: ٩٥٠٧٨٥، ٩٥١١٣٦ شماره 
پرونده ها: ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٠٢٠٠٦٥٧، ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٠٢٠٠٩٧٢ خواهان ها: ١- على محمد 
كرمى فرزند لطفعلى با وكالت سيد محمد اطيابى فرزند سيد ضياء به نشانى اصفهان- بلوار 
دانشــگاه اصفهان بلوار خانه كارگر، مجتمع ادارى شوكا طبقه ســوم واحد ٣ دفتر وكالت 
٢- عليرضا جاللى ورنامخواستى فرزند نجف با وكالت فرهاد رستم شيرازى فرزند حسن به 
نشانى اصفهان دروازه شيراز خيابان سعادت آباد روبروى شــهردارى منطقه ٦ جنب بانك 
رفاه كدپســتى: ٨١٦٣٩١٧٨٩٥ خواندگان: ١- مجيد تورجى زاده فرزند محمود به نشانى 
اصفهان- خيابان احمدآباد- كوى لت- كوچه شــهيد شــهپرى- پالك ٢٢- كدپســتى: 
٨١٥٤٩٣٩١٧٣- شــماره همراه: ٠٩١٣١١٩٩١٥٠، ٢- على محمد كرمى فرزند لطفعلى با 
وكالت ســيدمحمد اطيابى فرزند سيد ضياء به نشــانى اصفهان بلوار دانشگاه اصفهان بلوار 
خانه كارگر، مجتمع ادارى شوكا طبقه سوم واحد ٣ دفتر وكالت ٣- مجيد تورجى زاده فرزند 
محمود به نشانى اصفهان- اصفهان خيابان احمدآباد كوى لت كوچه شهيد شهپرى پالك 
٢٢ كدپستى ٨١٥٤٩٣٩١٧٣ خواسته ها: ١- مطالبه وجه چك ٢- مطالبه خسارت دادرسى 
٣- مطالبه خسارت تاخير تاديه ٤- مطالبه خسارات دادرسى ٥- وارد ثالث. دادگاه با بررسى 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت بصدور راى مى نمايد. راى 
دادگاه: درخصوص دادخواست خواهان آقاى دعوى اصلى على محمد كرمى فرزند لطفعلى 
با وكالت آقاى ســيد محمد اطيابى به طرفيت خوانده دعوى اصلى آقاى مجيد تورجى زاده 
فرزند محمود به خواســته مطالبه مبلغ ٧٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه يك فقره چك بانكى به 
شماره ٩٠٦٠٩٧ مورخ ٩٢/٠٩/٢٥ به انضمام خســارت تأخير تأديه و هزينه دادرسى دادگاه 
از توجه به وجود اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت در يد خواهان كه حاكى از اشتغال ذمه 
خوانده مى باشد و اينكه خوانده دليلى بر برائت ذمه خويش به دادگاه ارائه ننموده است و نظر 
به اين كه خوانده در جلسه رسيدگى حاضر نشــده و در مقابل ادعاى خواهان دفاعى از خود 

به عمل نياورده است دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد ٣١٠ و بعد قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥ با اصالحات و الحاقات 
بعدى و مواد ٥١٩- ٥٢٢ قانون آئين دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ ٧٨٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال با احتساب خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص نرخ تورم بانك مركزى كه در زمان 
اجرا توسط واحد اجراى احكام محاسبه ميشود از تاريخ صدور چك لغايت زمان پرداخت به 
عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ ٢٥/٨٤٦/٠٠٠ ريال به عنوان هزينه هاى دادرسى و 
پرداخت مبلغ ١٩/٩٢٠/٠٠٠ ريال به عنوان حــق الوكاله وكيل در حق خواهان محكوم مى 
نمايد رأى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه 
و سپس ظرف مدت بيســت روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان 
اصفهان مى باشد و درخصوص دادخواســت وارد ثالث آقاى عليرضا جاللى فرزند نجف با 
وكالت آقاى فرهاد رستم شيرازى بطرفيت خواندگان وارد ثالث آقايان ١- على محمد كرمى 
با وكالت آقاى سيد محمد اطيابى ٢- مجيد تورجى زاده بخواسته محكوميت خوانده رديف 
اول به استرداد الشه چك شماره ٩٠٦٠٩٧ و محكوميت خوانده رديف دوم به پرداخت مبلغ 
٧٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به انضمام خسارات دادرسى نظر به اينكه وكيل خواهان وارد ثالث در 
جلسه رسيدگى دعوى خود را مســترد نموده دادگاه مستنداً به بند الف ماده ١٠٧ قانون آئين 
دادرسى مدنى قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم مى نمايد قرار صادره ظرف مدت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد. م 
الف: ٢٤٠٩٤ حقيقى- رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /٨/١٣٨

اجراييه
شماره: ٧٩٦/٩٥ به موجب رأى شماره ١١٣٣ تاريخ ٩٥/١١/٢٣ حوزه ٣١ شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است. محكوم عليه ١- محمد هاديان ٢- نيلوفر معزى 
٣- محسن غفرالهى ٤- مرضيه فاتحى نشــانى: مجهول المكان محكوم است به: پرداخت 
تضامنى خواندگان به پرداخت دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه و همچنين دادرسى ٥١١ هزار ريال و هزينه نشــر آگهى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ ٩٤/١١/١٥ تا زمــان اجراى حكم در حق خواهان بانك مهــر اقتصاد به نمايندگى 
عليرضا زمانى نشــانى: اصفهان- خ توحيد- جنب تاالر فرشچيان- پ ٢ صادر و اعالم مى 
گردد و پرداخت نيم عشــر حق االجرا در حق دولت. ماده ٣٤ قانون اجراى احكام: همينكه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يــا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، 
صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٢٤٠٤٦  شعبه ٣١ حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /٨/١٤٠
اجراييه

شماره: ٢١٧/٩٦ به موجب رأى شماره ٤٤٧ تاريخ ٩٦/٥/١٠ حوزه ٢٥ شوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه صفرعلى مرادى فرزند عليرضا 
شغل: آزاد نشانى: مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال بيست 
و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك 
به شماره ٦٢٩١٤٤ به تاريخ ٩٥/٥/٢٥ عهده بانك صادرات از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى 
حكم براساس شــاخص بانك مركزى و پرداخت ٥٢٧/٥٠٠ ريال هزينه دادرسى به انضمام 
حق الوكالــه وكيل ليال مختارى فرد و پرداخت نيم عشــر دولتى. مشــخصات محكوم له: 
احمدرضا حيدريان فرزند جليل شغل: آزاد نشــانى: اصفهان- شهرك صنعتى محمودآباد خ 
١٨ سنگبرى مدام. ماده ٣٤ قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف: ٢٤٠٦٤  

شعبه ٢٥ حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /٨/١٤١
اجراييه

شماره: ٥٢/٥٠/٩٦ش به موجب رأى شماره ٩٦٠٩٩٧٦٨٠٥٢٠٠٥٣٥ حوزه ش ٥٢ شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است. محكوم عليه ١- مريم اسدى فهدانى 
٢- سعيد صابرى نشــانى: مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت تضامنى به پرداخت 
مبلغ ٤٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواســته و خســارت تأخير در تاديه روزانه به صورت 
روزشمار طبق قرارداد بانكى به مبلغ ١٧/٤٨٦ ريال ازتاريخ ٩٦/١/١٧ لغايت اجراى حكم و 
مبلغ ٢/٢٠٧/٥٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه ى قانونى و حق 
الوكاله وكيل داود نيك نام طبق تعرفه ى قانونى و نيم عشر اجرائى. مشخصات محكوم له: 
بانك ملت به مديريت آقاى اخالقى فيض آثار نشانى: چهارباغ عباسى جنب سينما خانواده 
مجتمع ميهن طبقه دوم. مــاده ٣٤ قانون اجراى احكام: همينكــه اجرائيه به محكوم عليه

 ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم بــه بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفا محكوم به از 
آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايى خود را قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم 
نمايد. م الف: ٢٤١٠٠  شعبه ٥٢ حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /٨/١٤٢
اجراييه

شــماره: ١٣٨/٩٦ به موجــب رأى شــماره ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٦١٠٠٨٠٨ تاريــخ: ٩٦/٤/٢٤ 
حوزه ٣١ شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه 
مجيد منتها نشــانى: مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت بيســت و شش ميليون 

ريال بابت اصل خواســته و هفتصد و پنجاه هزار ريــال بابت هزينه دادرســى و پرداخت 
هزينه نشــر آگهى در حق خواهان حســينعلى خسروى دهقى نشــانى: اصفهان- خ جابر 
انصارى ابتداى خيابان طاهــرزاده مجتمع مســكونى ياس ١ صادر و اعــالم مى گردد و
 پرداخت نيم عشــر حق االجرا در حق دولت. ماده ٣٤ قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، 
صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٢٤٠٢٩  شعبه ٣١ حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /٨/١٤٣
اجراييه

شماره اجرائيه: ٩٦١٠٤٢٠٣٥١٥٠٠٢٦٦ شــماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٠٣٥١٥٠٠٠٢٣ شماره 
بايگانى شــعبه: ٩٦٠٠٢٩ به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شماره 
دادنامه مربوطــه ٩٦٠٩٩٧٠٣٥١٥٠٠٥٩٠ محكوم عليه حســين صادقى فرزند محمدرضا 
نشانى: استان تهران- شهرستان اسالمشهر- شــهرك شيرودى- كوچه البرز ٣٤- پالك 
٤٠٧- كدپستى: ٣٣٥١٦٣٦٥٨٣ محكوم است به پرداخت ١- اصل خواسته ٢٠٥/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال ٢- خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد (به شــرح متن دادنامه پيوست) تا زمان 
وصول ٣- هزينه نشــر آگهى ٨٥٠/٠٠٠ ريال ٤- هزينه دادرســى ٦/٦٦٧/٠٠٠ ريال در 
حق محكوم له عبدالعلى قربانيان كردآبادى فرزند عبدالرحمن نشــانى: اســتان اصفهان- 
شهرســتان اصفهان- شــهر اصفهان- خيابان جى- خيابان مهديه- روبــروى داروخانه 
دكتر عظيمى (ساين)- بن بست ســعيد- پالك چهارم، مزل عبدالعلى قربانيان- كدپستى: 
٨١٥٩٩٥٥٥٣٦، ٥- نيم عشــر دولتى. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 
١- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهــد ٣- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از 
آن ميســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه 
اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح
 مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسســات مالى و اعتبارى 
ايرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حســاب هاى مذكور و كليه اموالى كه او 
به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
مى شود (مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى محكوم عليه 
از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى ١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به هــر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به 
نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود. (ماده ٢١ قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديــع وثيقه يا معرفى 
كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
١٣٩٤). رأى دادگاه: آقاى عبدالعلى قربانيان كردآبادى فرزند عبدالرحمن به طرفيت آقاى 
حسين صادقى فرزند محمدرضا دادخواستى به خواســته مطالبه مبلغ دويست و پنج ميليون 
ريال وجه ســه فقره چك به شــماره هاى ٨١٧٦٦٢- ٩٥/٩/٣٠، به مبلغ ٧٥ ميليون ريال، 
٨١٧٦٦٥- ٩٥/١٠/٣٠ به مبلغ ٣٠ ميليون ريــال و ٨١٧٦٧٣- ٩٥/١٢/٢٧ به مبلغ يكصد 
ميليون ريال از جــارى ٠١٠٨٨٢٥٣٠٣٠٠٢ به عهده بانك صادرات به انضمام خســارات 
دادرسى و تأخير تأديه تقديم نموده اســت. خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاريه در جلسه 
رسيدگى شركت نكرده و ايرادى نسبت به مستندات تقديمى ننموده است. با عنايت به مراتب 
فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد ١٩٨- ٥١٥- ٥١٩- ٥٢٢ قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چك و استفســاريه 
آن خوانده را به پرداخت دويست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته خسارت تأخير تأديه 
از تاريخ سررسيد تا زمان وصول كه بر مبناى تغيير شاخص اعالمى بانك مركزى محاسبه 
خواهد گرديد و كليه خسارات دادرسى از جمله هزينه نشر آگهى و شش ميليون و ششصد و 
شصت و هفت هزار ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان محكوم مى نمايد. رأى صادره 
غيابى ظرف بيســت روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف 
بيســت روز پس از انقضا مهلت واخواهى قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: ٢٤١٠٣ راجى- رئيس شعبه ١٥ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 اصفهان /٨/١٤٤
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٧٩٣٨٠١٧٦٣ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٣٨٠٠٤٢٣ شماره 
بايگانى شعبه: ٩٦٠٤٢٣ ابالغ وقت رسيدگى و دادخواســت و ضمائم به سيد جعفر دانش. 
خواهان جمال كمالى پائين دروازه دادخواستى به طرفيت خوانده سيد جعفر دانش به خواسته 
مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه ٩٦٠٩٩٨٦٧٩٣٨٠٠٤٢٣ 
شعبه ٨ حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ ١٣٩٦/١٠/٠٩ ساعت ٩:٠٠ تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده ٧٣ قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. اصفهان- چهارراه شيخ صدوق- چهارراه وكال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى 
حل اختالف. م الف: ٢٤٠٧٠ شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /٨/١٥٠
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٦٨٠٥١٠١٢٨٢ شماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٦٨٠٥١٠٠٨٤٨ شماره 
بايگانى شعبه: ٩٦٠٨٤٨ خواهان اميد متقى دادخواســتى به طرفيت خوانده مهرى مبشرى 
فرزند اسداله به خواســته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
٩٦٠٩٩٨٦٨٠٥١٠٠٨٤٨ شعبه ٥١ شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره ٣) ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ ١٣٩٦/٠٩/١٣ ساعت ٨:٠٠ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده ٧٣ قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود، نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- كنارگذر اتوبان شــهيد خرازى- حدفاصل خيابان آتشگاه و ميرزا طاهر- مجتمع 
شماره ســه شــوراى حل اختالف. م الف: ٢٤٠٨٥ شعبه ٥١ حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /٨/١٥٣
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٠٣٥٢٢٠٦٢٤٩ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٢٢٠٠٥٧٣ شماره 
بايگانى شعبه: ٩٥٠٥٨٧ ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به محمد قاسمى فرزند 
حسن. خواهان شهناز الماســيان دادخواســتى به طرفيت خوانده محمد قاسمى به خواسته 
مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٢٢٠٠٥٧٣ 
شــعبه ٢٢ دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبــت و وقت رســيدگى مورخ 
١٣٩٦/١٠/١٩ ســاعت ٨:٣٠ تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده ٧٣ قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظــرف يك ما پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهيد نيكبخت- ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان- طبقه ٣- اتاق 

٣٥٤. م الف ٢٤٠٩٨ شعبه ٢٢ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /٨/١٥٥
ابالغ وقت رسيدگى

درخصوص پرونده كالســه ٩٦٠٦٢٣- ٣١ خواهان بانك مهر اقتصاد به نمايندگى عليرضا 
زمانى وكالت محمدى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه چك به طرفيت ١- محمدمحسن 
سالمتيان ٢- مجيد سالمتيان تقديم نموده است؛ وقت رسيدگى براى روز چهارشنبه مورخ 
٩٦/٩/٨ ساعت ١٦:٠٠ تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده ٧٣ قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفان ابتداى خيابان شيخ صدوق شمالى چهارراه 
وكال مجتمع شماره ٢ شــوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: ٢٤٠٤٣ شعبه ٣١ حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /٨/١٩٧
حصر وراثت

محمد كروبى داراى شناســنامه شــماره ١٢١٠٠٤٢٤٩٥ به شــرح دادخواست به كالسه 
٣٣٦/٩٦ از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
قنبرعلى كروبى بشناســنامه ٨ در تاريخ ١٣٩٦/٠٧/١٠ اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: ١- محمد كروبى فرزند قنبرعلى ش.ش 
١٢١٠٠٤٢٤٩٥ ت.ت ١٣٦٩ صادره از گلپايگان (پسر متوفى) ٢- زهرا كروبى فرزند قنبرعلى 
ش.ش ١٢١٠٠٦٥١٣٤ ت.ت ١٣٧٠ صادره از گلپايگان (دختر متوفى) ٣- زهره كروبى فرزند 
قنبرعلى ش.ش ١٢١٠١٥٣١١٤ ت.ت ١٣٧٧ صادره از گلپايگان ٤- فرح ناز سلكى فرزند 
مصطفى ش.ش ٣٤٨ ت.ت ١٣٤٧ صادره از خوانسار (همسر متوفى) والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: ١٠١٨ شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /٨/٢٢٠
اجراييه

شماره: ١١٥٢/٩٦ شماره پرونده: ١٤/٩٦ به موجب رأى شماره ٥١٤/٦٣ تاريخ ٩٦/٤/٣ حوزه 
يك حقوقى شــوراى حل اختالف بخش جلگه كه قطعيت يافته است. محكوم عليه صادق 
مسعودى مهر فرزند صابر شغل: آزاد نشانى: مجهول المكان محكوم است به: حضور در يكى 
از دفاتر اسناد رسمى و انتقال مالكيت خودروى پيكان سوارى به نام خواهان به عنوان اصل 
خواسته، پرداخت مبلغ ٩١٠/٠٠٠ ريال بابت خســارات دادرسى به انضمام كليه هزينه هاى 
اتقال سند كه در اجراى احكام محاسبه و وصول خواهد شــد در حق خواهان مجيد ناظمى 
قمشانى فرزند حسينعلى شغل: آزاد نشــانى: بخش جلگه- روستاى قمشان منزل شخصى 
٠٩٣٦٢١٦٩٨٩٩، پرداخت مبلغ ١/٢٥٠/٠٠٠ ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. 
ماده ٣٤ قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

بخش جلگه (مجتمع شماره يك) /٨/٢٢١

رئيس مركز توسعه صادرات و پشــتيبانى وزارت نيرو 
در نخســتين كميته مشــترك ايران و آلمان اظهار 
داشت: ايران و آلمان از ســال ها پيش روابط دو جانبه 
بسيار خوبى با يكديگر داشته اند و اين امر به نوعى در 
ميزان مبادالت اقتصادى و تجارى كشور خود را نشان 
مى دهد. برگزارى كميته مشترك بين آلمان با ايران 
مى تواند نقش بسيار مهمى در تعميق اين روابط داشته 

باشد.
حميدرضا تشيعى تصريح كرد: وزارت نيرو همواره طى 
اين سال ها نگاهى مثبت به توسعه روابط با كشور آلمان 
داشته و همواره ســعى كرده از تجربيات اين كشور در 

زمينه توســعه انرژى به ويژه انرژى هاى نو بهره ببرد. 
اين وزارتخانه براساس برنامه ششــم توسعه بنا دارد 
تا سال ٢٠٢٥ ظرفيت فعلى نيروگاه هاى تجديدپذير 
كشور را به پنج هزار مگاوات برساند و اين امر مى تواند 

زمينه خوبى براى تعميق روابط دو كشور باشد. 
رئيس مركز توسعه صادرات و پشــتيبانى وزارت نيرو 
خاطر نشان كرد: براساس برآوردهاى موجود، ايران به 
دليل تابش نور آفتاب در بيشتر ايام سال و وجود بادهاى 
بسيار مناســب در برخى از نقاط كشور از ظرفيت هاى 
بســيار خوبى در زمينه نصب و توليد انرژى هاى نو در 

كشور برخوردار است. 

بررسى ماهانه قيمت سكه بهار آزادى و سكه طرح امامى 
نشان مى دهد ســكه بهار آزادى در مهر ماه افزايش ٦٢ 
هزار تومانى و سكه طرح امامى افزايش ٥٨ هزار و ٨٠٠ 

تومانى داشته است.
سكه بهار آزادى ابتدا ماه را با قيمت يك ميليون و ٢٠٣ 
هزار تومان آغاز كرد، سپس با وجود نوسان هاى متعدد در 
نهايت روند صعودى به خود گرفت تا جايى كه در اواسط 

ماه به رقم يك ميليون و ٢٢٧ هزار تومان رسيد.
در نيمه دوم ماه تغييرات قيمت با نوسان كمترى مواجه 
بود البته سكه بهار آزادى تجربه قيمت يك ميليون و ٢٧٧ 
هزار تومان را نيز داشت و در نهايت روند به نسبت نزولى 
به خود گرفت و در دامنه قيمت يك ميليون و ٢٦٥ هزار 

تومان تا يك ميليون و ٢٧٧ هزار تومان در نوسان بود.   
بيشترين قيمت ثبت شده براى سكه بهار آزادى در تاريخ 
هفتدهم و بيست و چهارم مهر ماه به قيمت يك ميليون 
و ٢٧٧ هزار تومان و كمترين قيمت آن براى دومين روز 
از ماه به قيمت يك ميليــون و ١٩٩ هزار تومان گزارش 
شده است.اختالف اولين و آخرين روز قيمت سكه بهار 
آزادى نشان دهنده رشــد قيمت ٦٢ هزار تومانى قيمت 
سكه است.سكه طرح امامى ماه گذشته را با قيمت يك 
ميليون و ٢٣٧ هزار و ٧٠٠ تومان آغاز كرد و روند صعودى 
به خود گرفت تا جايى كه در دهه اول در بازه يك ميليون 
و ٢٣٧ هزار تومان تا يك ميليون و ٢٤٨ هزار تومان در 
نوسان بود.پس از آن در دهه دوم ماه شاهد بيشترين تغيير 
قيمت و روند صعودى هســتيم، به شكلى كه در فاصله 

سيزدهم تا پانزدهم ماه رقم از يك ميليون و ٢٥٣ هزار 
تومان به يك ميليون و ٢٨٧ هزار و ٥٠٠ تومان رسيد. اين 
روند ادامه داشت تا بيســتم مهر ماه به رقم يك ميليون 
و ٣٢٠ هزار تومان رسيد.در دهه سوم روند تغيير قيمت 

سكه طرح امامى نزولى بود تا جايى كه آخرين روز از ماه 
را با قيمت يك ميليون و ٢٩٦ هزار و ٥٠٠ تومان به پايان 
رساند.  بيشترين قيمت ثبت شده براى سكه طرح امامى 
مبلغ يك ميليون و ٣٢٠ هزار تومان در تاريخ بيستم ماه و 

كمترين رقم آن يك ميليون و ٢٣٧ هزار و ٧٠٠ تومان در 
اولين روز از ماه گزارش شده است. اختالف قيمت اولين 
و آخرين روز از ماه مهر نشان دهنده رشد قيمت ٥٨ هزار 

و ٨٠٠ تومانى است.

بررسى بازار سكه در مهرماه

صعودقيمت سكه تا چه زمانى ادامه دارد؟ خبرگزارى رسمى چين گزارش كرد كه ايران به عنوان 
يك قدرت اقتصــادى در حال حاضر بــه بزرگ ترين 
توليدكننده و مصرف كننده كفــش خاورميانه تبديل 

شده است. 
خبرگزارى «شينهوا» روز پنج شنبه در گزارشى نوشت، 
ايران در راستاى رشــد اقتصادى خود توانسته به يك 
قدرت در صنعت توليد كفش تبديل شــود و اين بسيار 
ارزنده است.آمارهاى رسمى كه «شينهوا» به آن اشاره 
كرده است نشان مى دهد ايران در سال گذشته موفق به 
توليد ١٨٥ تا ٢١٠ ميليون جفت كفش شــده است.اين 
گزارش ادامه مى دهد كه در ايران اكنون يكهزار و ٨٢٠ 
واحد صنعتى با محصوالتى چون چرم و كيف و كفش سر 
و كار دارند و در زمينه توزيع و فروش نيز داراى تجربيات 
بااليى هستند.ايران بر اساس اعالم خبرگزارى شينهوا 
توانســته در پنج ماهى كه به ماه اوت امسال ختم شده 
است نزديك به ٣٢ ميليون دالر كفش صادر كند كه در 
مقايسه با دوره مشابه قبل از آن ١/٤درصد افزايش داشته 
است.خبرگزارى رســمى چين گزارش كرد كه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ايران تالش مى كند تا صادرات 
كفش ايران را تا سال ٢٠١٨ ميالدى به ١٢٥ ميليون دالر 
برساند.بنا به اين گزارش كشورهاى عراق، افغانستان و 
آذربايجان بازارهاى هدف صادرات كفش ايران محسوب 
مى شــوند كه با قيمت بسيار مناســبى به آنها عرضه 
مى شود.شينهوا مى نويسد كه ايران قصد دارد بر اساس 
تأكيد رهبر اين كشــور، به تدريج اتكاى خود به نفت را 
كاهش داده و با تقويــت بخش هاى مختلف تجارى و 
اقتصادى، يك بنيان امن اقتصادى براى خود ايجاد كند .

عضوكميسيون كشاورزى مجلس گفت: پيش بينى من 
اين است كه با روند موجود، ســال آينده تبديل به يك 

واردكننده گندم مى شويم.
على محمد شــاعرى با بيان اينكه وضعيــت موجود در 
پرداخت مطالبات گندم به معنــاى ناتوانى وزارت جهاد 
كشاورزى در دفاع از خودكفايى كشور است، گفت: گندم 
مهمترين و استراتژيك ترين محصول جهانى است و هيچ 
مسئله اى مهمتر از نان شب نبايد در اقتصاد كشور وجود 
داشته باشد.وى با اشاره به اينكه گندم، نان و امنيت غذايى 
مردم را تأمين مى كند و سمبل خود اتكايى كشاورزى ايران 
اســت، افزود: درحالى كه سال گذشته جشن خودكفايى 

گندم را با حضور رئيس جمهور برگزاركرديم امسال ميزان 
توليد گندم ٢٣درصد كاهش پيدا كرده است. نماينده مردم 
بهشهر  با تأكيد بر اينكه پيش بينى من اين است كه با روند 
موجود، سال آينده تبديل به يك واردكننده گندم مى شويم، 
عنوان كرد: در پشــت اين تصميمات يكسرى دالالن و 
مافيا وجود دارد كه مخالف خــود اتكايى در محصوالت 
كشاورزى هستند و مى خواهند با وارد كردن گندم و ساير 
محصوالت كشاورزى به سودهاى كالن دست پيدا كنند.
وى گفت:هم اكنون بيش از سه هزار ميليارد تومان از پول 
گندم خريدارى شده در پنج ماه قبل، باقى مانده و اينگونه 
تصميمات توهين به كشاورزان ايرانى محسوب مى شود.

ايران، دومين توليدكننده 
زردآلوى جهان

شــكرا... حاجى وند، مديركل دفتــر امور ميوه هاى 
سردسيرى و خشــك معاونت باغبانى وزارت جهاد 
كشاورزى گفت: ازبكســتان با توليد ٥٤٧ هزار ُتن 
زردآلو و قيســى رتبه نخســت و ايران با توليد ٤٣٢ 
هزارتن زردآلو و قيسى در ســال ٩٥ رتبه دوم توليد 
اين محصول در جهان را كسب كرده اند، همچنين 
اتريش با ٣٢ تن و ٧٢٥ كيلوگرم، بيشــترين ميزان 
عملكرد در هكتار زردآلو و قيسى را به خود اختصاص 
داده است. بيشترين ميزان صادرات زردآلوى ايران به 

كشور عراق است.

تهرانى ها 
خانه هاى كوچك مى خرند

در شهريورماه سال جارى توزيع فراوانى تعداد 
واحدهاى مســكونى معامله شــده بر حسب 
زيربناى هر واحد مســكونى نشــان مى دهد 
بيشترين ســهم از معامالت انجام شده در شهر 
تهران به واحدهاى مســكونى با زيربناى ٦٠ تا 
٧٠ متر مربــع معــادل ١٤/٨ درصد اختصاص 

داشته است.  
در مجموع در ايــن ماه حــدود ٤٣/٧درصد از 
معامــالت به واحدهاى مســكونى بــا ارزش 
كمتر از ٣٠٠ ميليون تومان اختصاص داشــته 

است.

ايران بزرگ ترين توليد كننده 
كفش خاورميانه است  
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خدا رحمت کند کسى را که چون سخن حکیمانه بشنود، خوب 
فرا گیرد و چون هدایت شود بپذیرد، دست به دامن هدایت کننده 
زند و نجات یابد، مراقب خویش در برابر پروردگار باشد، از 
گناهان خود بترسد، خالصانه گام بردارد، عمل نیکو انجام دهد، 

ذخیره اى براى آخرت فراهم آورد و از گناه بپرهیزد.
موال على (ع)

محمدرضا زمانی مدیر سرپرستی بیمه کوثر استان اصفهان 
در یک نشست خبرى آغاز هشتمین سال تأسیس و فعالیت 
شرکت بیمه کوثر را به سهامداران، اعضاي هیئت مدیره، 
مدیرعامل، معاونین، مدیران، سرپرستان و کلیه کارکنان 
سخت کوش در عرصه هاي خدمتی که موجبات توانمندي 
و سرافرازي در امر توسعه و محبوبیت شرکت بیمه کوثر را 
بیش از پیش فراهم کردند تبریک گفت و افزود: شرکت بیمه 
کوثر، بنیانگذار بیمه حامی در ایران بوده و این نوع بیمه که 
براي اولین بار در کشور پایه گذاري شده است با پوشش هاي 
بیمه اي خود، هزینه خدمات قضائی، هزینه هاي کارشناسان 
رسمی دادگستري و هزینه هاي ارائه خدمات حقوقی را تحت 

پوشش قرار می دهد.
وى تصریح کرد: مجوز بیمه حامی در آذرماه ســال 95 به 
شرکت بیمه کوثر اعطا شد و پوشش خدمات حقوقی اعم از 
هزینه هاي مشاوره حضوري و غیرحضوري با وکال، مطالعه 
مدارك، میانجیگري، تنظیم الیحه دفاعیه، استخدام وکیل 

و تنظیم قرارداد را هم تحت پوشش دارد.
زمانى گفت: شــرکت بیمه کوثر، 27 مهر 89 با اخذ مجوز 
فعالیت در تمامى بیمه هاى بازرگانى، اموال، اشــخاص، 
مسئولیت و مهندسى، با سرمایه گذارى 140میلیارد ریال 
فعالیت خود را آغاز کرد و در هفت ســال گذشــته در بین 
شرکت هاى بیمه اى، از جایگاه بسیار خوبى بهره مند بوده 
و توانسته رتبه پنجم در بین شرکت هاى بیمه اى در حال 
فعالیت کشــور و رتبه ششــم را در بُعد اقتصادى به خود 
اختصاص دهد و در عرصه ارائــه خدمات بیمه اى به آحاد 
جامعه و ایجاد تحول در مسیر حرکت و پویایى و دستیابى 
به نقطه مطلوب و ارزشمند، از هیچ کوششى دریغ نداشته 

و ندارد.
مدیر سرپرستى بیمه کوثر اســتان اصفهان اظهار داشت: 
در این مدت شــرکت بیمه کوثر، موفق به دریافت کیفیت 
iso 9001 و عضویت در شبکه جهانى کیفیت IQNET شد 

و توانست سرمایه خود را به250میلیارد ریال افزایش دهد.
زمانى از فعالیت 31 شعبه و بیش از هزار نمایندگى حقیقى و 
حقوقى شرکت بیمه کوثر در کشور خبر داد و افزود: بیمه کوثر 
عالوه بر فعالیت هاى چشمگیر که همتراز با دیگر شرکت ها 
انجام داده، با ایجاد پژوهشکده بیمه کوثر متشکل از جوانان 
خوشــفکر و تحصیلکرده و مبتکر و با مطالعه و پژوهش 
جهانى در موضوع بیمه نامه هاى مختلف در سطح جهان 
و بومى سازى آن فعالیت داشته، که به یارى خداوند، نتایج 
آن یکى پس از دیگرى همچون بیمه حامى، به منصه ظهور 
خواهد رسید تا با مجوز بیمه مرکزى، بهترین خدمات نوین 

به جامعه به صورت بومى ارائه شود.
وى خاطرنشان کرد: بیمه کوثر استان اصفهان با بیش از صد 
نماینده حقوقى و حقیقى در سطح استان ، ویترین بیمه کوثر 
کشور بوده که در این راستا بازاریابان خوبى با ما همکارى 
دارند و به یمن این همکارى هاى شایســته، توانســتیم 
مطالبات افراد خسارت دیده را در مدت زمان کوتاه پرداخت 
کنیم و اگر مطالبات براساس شرایط قابل پرداخت نباشد و 

اعتراض صورت گیرد، در مراحل مختلف بررسى مى شود و 
تا حد امکان حق و حقوق خسارت دیدگان را پرداخت کرده 

و مى کنیم.
مدیر سرپرستى بیمه کوثر اســتان اصفهان اظهار داشت: 
مدیریت و نمایندگان شرکت بیمه کوثر در استان اصفهان، 
در شش ماهه سال جارى در ارائه خدمات بیمه اى همواره 
تالش کرده انــد و با همــکارى صمیمانــه مجموعه و 
زیرمجموعه آنها، مدیران شــرکت هاى بیمه هاى استان، 
فرماندهان و مســئوالن پلیــس راهــور، مجموعه امور 
دادگسترى، در راستاى اهداف شرکت که همانا دستیابى 
به رضایتمندى مشــتریان و ارائه خدمات مطلوب اســت 
بیمه نامه هاى بدنى و کلیه خدمــات بیمه خود را در عرصه 
درمان، پرداخت به موقع خســارت هاى مالى اتومبیل در 
کمترین زمان ممکن مورد بررســى قــرار داده و جبران 
خسارت کرده است. همچنین این مجموعه در مدیریت هاى 
فنى، درمان، خســارت (مالى، بدنه)، صدور بیمه نامه و... از 
کارشناســان مجرب برخوردار بوده و با عنایت به منشور 

اخالقى شرکت بیمه کوثر در موضوع تکریم ارباب رجوع، 
تالش کرده است.

زمانى با بیــان اینکه در اســتان اصفهان بیمــه کوثر در 
عرصه بیمه درمــان 24 هزار نفر را تحت پوشــش دارد، 
گفت: امروز به جرأت مى توان گفت بیمه کوثر، از بهترین 
شــرکت هاى بیمه در عرصه خدمات بیمه مکمل درمانى 
است و در عرصه صدور هم در اسرع وقت، بیمه نامه صادر 

مى شود.
وى خاطرنشان کرد: شرکت بیمه کوثر آمادگى خود را در امر 
مشاوره و بیمه اى در موضوعات مختلف امور حقوقى، صدور 
خسارت ها و موضوعات فنى و مهندسى به مردم، شهروندان، 
کارآفرینان، سرمایه گذاران، مســئوالن اجرایى و... اعالم 
داشته و از سرمایه گذاران و مسئوالن اجرایى، انتظار مى رود 
مناقصات بیمه اى را از طریق شــرکت بیمه کوثر استعالم 

کنند که قطعاً مى تواند مفید باشد.
مدیر سرپرستى بیمه کوثر استان اصفهان معتقد است: هنوز 
بیمه ها براى اقشار مختلف شناخته شده نبوده و جا نیافتاده 

است در حالى که مردم باید بدانند بیمه، هزینه نیست بلکه 
نوعى سرمایه گذارى است و باید بدانند در برابر هزینه بیمه اى 
که پرداخت مى کنند، در صورت بیمه بودن و بروز خسارات 

احتمالى، گرفتارى متوجه آنان نخواهد شد.
زمانى گفت: بیمه یعنى امید، بیمه یعنى بیم نداشتن از آینده، 
بیمه یعنى اطمینان و در این راستا رسانه ها مى توانند بیش از 
پیش فرهنگسازى کنند و مردم و اقشار مختلف را از مزایا و 
ویژگى هاى بیمه در عرصه هاى مختلف آگاه سازند تا ضریب 

نفوذ بیمه افزایش یابد.
وى با بیــان اینکه در اروپا، بیمه از الزامات زندگى اســت، 
افزود: متأســفانه در کشــور ما فقط بیمه شــخص ثالث 
اجبارى اســت و جا دارد مردم پذیراى همــه نوع بیمه ها

 باشند. 
مدیر سرپرستى بیمه کوثر استان اصفهان گفت: بیمه کوثر 
استان اصفهان بعد از تهران، از دیدگاه اقتصادى، ترافیک 
کارى، مرکزیت و منابع، در جاى دوم قرار دارد و چشم انداز 
بیمه کوثر کشور در افق 1400، رتبه اول بوده و فعالیت هایى 

در نوع سرویس دهى، حق بیمه نامه ها و... خواهیم داشت. 
***

در این نشســت مســئوالن مالى، صدور، درمان، فنى و 
خسارات شرکت بیمه کوثر اســتان اصفهان، توضیحاتى 

ارائه دادند.
دکتر زهرا هاشــم زاده، مســئول درمان بیمه کوثر استان 
اصفهان گفت: دایره بیمه اى ما بــا ارائه خدمات متفاوت، 
در ســال هاى اخیر پیشرفت هاى بســیار خوبى داشته و 
پرداخت هزینه هاى مختلف درمــان در مدت کوتاه، تعداد 
مراکز خدمات درمانى کارآمد، دسترســى آسان به مراجع 
درمانى بدون نیاز به معرفینامه و فقط با کارت ملى، استقرار 
کیوســک هاى بیمه درمان و... از جمله ویژگى هاى بیمه 

درمان بیمه کوثر  است.
***

علیرضا رضایى، مســئول صدور بیمه شرکت بیمه کوثر 
اســتان اصفهان هم مى گوید: هر بــارى از زمان حمل تا 
بارگیرى، تحت پوشش بیمه باربرى بوده و در مقابل خطرات 
احتمالى، تحت پوشش بیمه خواهد بود و خسارت صرفاً به 
ذینفع بار یعنى مالک تعلق مى گیرد. وى گفت: بیمه پول در 
صندوق، بیمه صندوق خودرو، بیمه ویــژه ایام عید، بیمه 
حامى و... از انواع بیمه هاى تحت پوشش شرکت بیمه کوثر 

است.
رضایى همچنین از اجراى طرح بیمه کوثر ویژه اربعین در 
سال جارى خبر داد و گفت: با بیمه کوثر، مسافران اربعین 
براى مدت 45 روز در این ایام تحت پوشــش بیمه اى قرار 

مى گیرند.
***

مسعود سپهرى، مسئول فنى و خسارات شرکت بیمه کوثر 
استان اصفهان نیز گفت: بیمه مســئولیت جامع به زودى 
در شــرکت بیمه کوثر به اجرا درآمده و ما فروش ترکیبى 
بیمه نامه را متشــکل از فروش بیمه نامه خــودرو با بیمه 
باربرى، بیمه خودرو با صندوق خــودرو و... اجرایى کرده و 

پوشش مى دهیم.

بیمه کوثر از بهترین شرکت هاى بیمه در عرصه خدمات بیمه تکمیلى است
ساسان اکبرزاده

نصف جهان   نهمین نشست هم اندیشى مدیران عامل سازمان ها
 و واحدهاى تاکســیرانى و حمل و نقل بار و مسافر منطقه مرکز، 
جنوب و غرب کشور به میزبانى ســازمان تاکسیرانى  شهردارى 
خمینى شهر در ســالن شیخ بهایى شــهرك علمى و تحقیقاتى 

اصفهان برگزار شد. 
در این نشســت، مدیران و مســئوالن ذیربط در خصوص ادغام 
سازمان هاى تاکسیرانى، اتوبوسرانى، بررسى اساسنامه ارسالى، 
پیگیرى وضعیت نوسازى ناوگان و عدم صدور پیش فاکتور از طرف 

ایران خودرو به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکســیرانى شهرى کشــور در این 
نشست، از میزبانى شهردارى خمینى شهر قدردانى کرد و گفت: 
هدف از برگزارى این نشســت ها، آشــنایى، تبادل اطالعات و 
اطالع از اقدامات مدیران عامل تاکســیرانى بــا یکدیگر و.. بوده

است. 
حسین جعفرى افزود: با تعلل سازمان تاکسیرانى، امروز با تهدید 
تاکسى اینترنتى مواجه شده ایم چون نتوانستیم در گذشته اقدامات 

پیشگیرانه انجام دهیم. 
رئیس سازمان تاکســیرانى اصفهان ادامه داد: باید براى تاکسى 
«اینترنتى» که امروز به صورت گسترده ریشه دوانده چاره اندیشى 

کرد. 
جعفرى از شــرکت کنندگان در این نشست خواست تا با تشکیل 
اتاق فکر موارد را بررســى کرده و از دیدگاه ها بهره مند شــوند و 

موضوعات تکنولوژى روز جهان را رصد کنند تا بتوان مشکالت 
را مرتفع ساخت. 

وى خاطرنشان کرد: ما باید در گذشته در خصوص تاکسى اینترنتى 
تمهیداتى مى اندیشــیدیم که انجام نشــد درحالى که تاکســى 
اینترنتى، زحمات آژانس هاى تاکسى تلفنى را هم از بین برده و کار 

آژانس هاى تاکسى تلفنى را با کسادى مواجه ساخته اند. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانى شــهرى کشور مى گوید: 
سازمان تاکسیرانى که متولى حمل و نقل عمومى شهرى است، 
رانندگان را پذیرش کرده از فیلترهایى عبور مى دهد تا در نهایت 
تأیید صالحیت شوند و بتوانند در بخش حمل و نقل عمومى فعالیت 
کنند و ما به آنان مجوز مى دهیم این درحالى است که تاکسى هاى 
شهرى باید داراى معاینه فنى هم باشند ولى رانندگان خودروهاى 
تاکسى اینترنتى، این محدودیت ها را نداشــته و در شهر مسافر 

جابجا مى کنند. 
جعفرى مى گوید: شرکت هاى تاکسى اینترنتى خود را خصوصى 
مى دانند که اگر اینگونه باشد باید رانندگانشان را در زمره کارکنان 

خود به حساب آورده و آنان را بیمه کنند. 
وى گفت: ما شــیوه نامه اى براى تاکســى هاى اینترنتى تنظیم 
کرده ایم و تمام نکات در آنها لحاظ شده و قرار است دادستان آنها را 
بررسى و به شرکت هاى تاکسى اینترنتى ابالغ کند تا این شرکت 
ها براساس آن فعالیت کنند. ولى در حال حاضر ما سفرهاى مردمى 
با تاکسى اینترنتى را تضمین نمى کنیم چرا که بر آنها نظارت نداریم 

و مجوزى هم به آنان نداده ایم. 
رئیس سازمان تاکسیرانى اصفهان از راه اندازى تاکسى اینترنتى 
اسپین با نظارت سازمان تاکسیرانى اصفهان خبر داد و گفت: در این 
تاکسى اینترنتى آژانس هاى تاکسى تلفنى سهامدار هستند و به 

صورت مشارکتى فعالیت مى کنند. 
جعفرى مى گوید: ما مخالف فعالیت تاکسى اینترنتى نیستیم ولى 
آنها باید مجوزهاى الزم را بگیرند و براى شهروندان، تهدید نباشند. 
وى در خصوص ادغام سازمان اتوبوسرانى و تاکسیرانى هم گفت: به 
نظر من شورا و شهردارى، باید مصوبات این اقدام را براى هر شهرى 
بومى سازى کنند و اساسنامه آن به گونه اى تدوین شود که فرهنگ 

شهر در آن در نظر گرفته شود. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکســیرانى شــهرى کشــور گفت: 
براى اجراى این ادغام، باید معضالت بررســى، احصاء و تصمیم 

کارشناسى براى اجراى آن مدنظر باشد. 
وى با اشاره به بیمه رانندگان تاکســى هم گفت: در لیست بیمه 
تأمیــن اجتماعى، 600 هــزار راننده حمل و نقــل عمومى بیمه 
شده اند در حالى که رانندگان حقیقى ما 300 هزار نفر بوده و باید 
افراد اضافى از لیست بیمه تأمین اجتماعى حذف بشوند تا رانندگان 
واقعى، بیمه شــوند که امیدواریم در یک ماه آینده، این امر براى 

رانندگان عملیاتى گردد. 
جعفرى اظهار امیدوارى کرد مشــکالت رانندگان تاکســى، در 

هیئت مدیره بررسى و تا حد امکان برطرف گردد. 

■■■
مدیرعامــل ســازمان تاکســیرانى خمینى شــهر نیــز ادغام 
اتوبوســرانى و تاکســیرانى را داراى مشــکالت و مســائل 
عدیــده دانســت و گفــت: ســازمان هاى تاکســیرانى 100 
درصــد خصوصــى، غیرحمایتــى و خودگــردان هســتند، در 
حالــى که اتوبوســرانى شــرکتى هزینه بــر مى باشــد و ادغام 
ایــن دو مشــکالت شــهرى و مدیریتى بــه همــراه خواهد

 داشت.
روح ا... راشــدفر مى گوید: در این نشست سعى داریم مشکالت و 

مسائل ادغام را احصا و به اطالع مسئوالن برسانیم.
راشد  فر گفت: فراکسیون ما متشکل از مدیران عامل سازمان هاى 
تاکسیرانى غرب، جنوب و مرکز بوده که جلسات آن هر دو ماه یک 

بار برگزار شده و در این جلسات تبادل اطالعات صورت مى گیرد.
وى افزود: با ادغام دو ســازمان تاکسیرانى و اتوبوسرانى، سازمان 

جدید بار و مسافر به وجود مى آید.
■■■

فرماندار شهرســتان خمینى شــهر هم در این نشســت گفت: 
شهرستان خمینى شــهر با 350 هزار نفر جمعیت، متراکم ترین 

شهر بعد از تهران است.
مجتبى راعى افزود: شهرســتان خمینى شــهر داراى چهار شهر 
خمینى شهر، درچه، کوشــک، اصغرآباد و دو روستاست و تاکنون 
دو هزار و 300 شهید دفاع مقدس و 17 شهید مدافع حرم، تقدیم 

انقالب اسالمى کرده است.
وى با بیان اینکه شهرستان خمینى شهر، پایتخت خیریه هاى کشور 
است گفت: شهرستان خمینى شهر در تولید گل شب بو در کشور 
مقام اول را داشته و 70 تشــکل مردم نهاد نیز در این شهرستان 

فعالیت دارند. 
فرماندار شهرستان خمینى شهر درخصوص افزایش سن فرسودگى 
خودروهاى درون شهرى هم گفت: امروز حفظ محیط زیست براى 
همه مســئوالن و شــهروندان یک اصل بوده و ارجح مى باشد و 
افزایش سن فرسودگى خودرو درون شهرى از 10 سال به 15 سال 

باید با در نظر گرفتن حفظ محیط زیست باشد.
راعى اظهار امیدوارى کرد با توجه بــه مباحث تخصصى در این 

نشست، اهداف موردنظر به دست آید.
■■■

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکســیرانى خمینى شهر هم گفت: 
مباحث کارشناســى نهمین نشست هم اندیشــى مدیران عامل 
سازمان ها و واحدهاى تاکسیرانى و حمل و نقل بار و مسافر منطقه 
مرکز، جنوب و غرب، جمع بندى و در هیئت مدیره مطرح مى گردد.
مهندس صفار افزود: تاکســیرانى باید یک معادله چندمجهولى 
مباحث مردم، شــهردارى و... را حل کند که امید اســت به نقطه 

نظرات موردنظر دست یابیم.
در ادامه این نشست هم اندیشــى، نقطه نظرات مختلف از سوى 

مدیرا ن مطرح و مسائل و مشکالت بیان شد.

سازمان تاکسیرانى با تهدید تاکسى هاى اینترنتى 
روبه رو است

در نشست هم اندیشى مدیران عامل سازمان ها و واحدهاى تاکسیرانى اعالم شد
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در سال تحصیلى 97- 96 بدون کنکور جهت تکمیل ظرفیت 
(تـرم بهمن) در کلیــه رشته هاى زیر ثبت نام مى نمــــاید 
لظرفیت
مــــاید 

تکمیل ظرفیت بهمن بدون کنکور

Website: www.sepahan.ac.ir   Email: info@sepahan.ac.ir
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حسابدارى
روانشناسى
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جهت کسب اطالعات بیشتر به کانال تلگرام  s_uni@ مراجعه نمایید.

تلفن: 36530130- 031، 7- 36530241- 031

تکـــرار تاریخ براى گیتى!
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فیلمنامه نویس ســینما و تلویزیون گفت: ممکن است 
تولید فصل دوم «آسپرین» با اضافه شدن چند بازیگر 

جدید در زمستان کلید بخورد.
حمید ســلیمى درباره آخرین وضعیت  «آسپرین» نیز 
گفت: فیلمنامه فصل دوم این سریال تمام شده و تولید 
آن در انتظار توافق با سرمایه گذار است. چند گزینه به 
عنوان سرمایه گذار مطرح اســت اما هنوز قطعى نشده

 است.
سلیمى خاطرنشان کرد: تولید فصل دوم «آسپرین» با 

اضافه شدن چند بازیگر جدید در زمستان کلید 
مى خورد اما با توجه به اینکه ارشــاد مایل به تولید زیاد 
سریال هاى شبکه نمایش خانگى نیست شاید این اتفاق

 نیافتد.

بنیامین بهادرى با انتشار عکسى از فرزند دومش که به تازگى در آمریکا متولد 
شده است اینستاگرامش را بعد از مدت ها به روز کرد.

چندى پیش بنیامین بهادرى خواننده پاپ کشــور که بــراى مدتى طوالنى 
به آمریکا ســفر کرده بود خبرى در اینســتاگرامش منتشــر کرد و نوشت: « 
تا چند هفته آینده یه کوچولو بــه جمع خانواده ما اضافه مى شــه. خیلى دلم 
مى خواســت تو ایران به دنیا بیاد ولــى دیدم مادرش تو آمریــکا راحت تره؛ 
هم خانواده اش پیشش هســتن و هم خودش بزرگ شــده اینجاست، دلش 
اینطور خواســت من هم گفتم چشــم. انگار همه این 35 ســال رو منتظرت 
بودم پسرم. بارانا از همه ما خوشــحال تره. چرا نباشــه؟ داره مى شه خواهر 

بزرگه.»
و حاال بعد از گذشت حدود یک ماه این خواننده خبر از تولد پسرش «بن سان 
بهادرى» داد و نوشت: «بن سان پنج شنبه گذشته بیست و هفتم مهر به دنیاى 
ما اومد و اینقدر تو این یک هفته درگیر ماجرا بودیم که نتونستم چند خط براتون 
بنویسم. به نظرتون بچه باید چند روزش باشــه که بتونه سوار هواپیما بشه؟!

 30 روز؟ 40 روز؟ 50 روز؟ خالصــه ما کم کم داریــم چمدونا رو جمع و جور 
مى کنیم و این حرفا. عجب باال و پاییــن داره دنیا. ولى دنیاى من وقتى خیلى 
غمگین مى شه، خودمو با همه عشق هاى به وصال رسیده خوشحال مى کنم. 
وقتى هم که مثل حاال دنیاى من رفته باال و حالش خیلى خوبه، حال دلم رو به 

یاد همه عشق هاى بى وصال متعادل مى کنم.»

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: چند نفر از هنرمندان پیشکسوت بیشتر باقى نمانده اند، آنها هم از دنیا بروند خیال 
بعضى ها راحت مى شود.

رضا رویگرى اظهار داشت: به دلیل بى مهرى هایى که امروز در حق هنرمندان عرصه تلویزیون و سینما مى شود، 
هنرمندانى امثال من در حال حاضر بیکار و خانه نشین هستند. وى بیان کرد: به گمانم فعاالن عرصه سینما و تلویزیون 

ما را فراموش کرده اند و یا از وضعیت هنرمندانى مانند من اطالع دارند و به روى خودشان نمى آورند.
بازیگر سینما و تلویزیون خاطرنشان کرد: نزدیک به 40 سال در حوزه تلویزیون و سینما فعالیت کردم، زیرا عاشق این 
کار بودم و هیچ منتى بر سر کسى ندارم، اما درست نیست که امروز هنرمندانى که چندین سال براى هنر این مرز و 

بوم زحمت کشیده اند، به حال خود رها شوند.
رویگرى تصریح کرد: از چرایى و علت این بى مهرى ها بى اطالع هستم و به خاطرآن متأسفم، چند نفر 
از هنرمندان پیشکسوت بیشتر باقى نمانده اند، آنها هم از دنیا بروند خیال بعضى ها راحت مى شود.
 وى گفت:  شاید کســانى که در صدر تصمیم گیرى هاى ســینما  و تلویزیون قرار گرفته اند یا 

هنرمندان را نمى شناسند یا وضعیت هنرمندان برایشان مهم نیست.
بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به سئواالت مکرر مردم مبنى بر فعالیت کم در عرصه تلویزیون  
تأکید کرد: به مردم خوب کشورم مى گویم که عاشــق بازى کردن براى آنها هستم، اما پیشنهاد 
کارى براى بازیگرى ندارم و تعدادى بازیگر غیرحرفه اى وارد این عرصه شده اند و ما باید خانه نشین 

شویم.
رویگرى گفت: قصد توهین به شــخص خاصى را ندارم اما آنهایى که بازیگران را انتخاب مى کنند مقصر 

هستند.
وى اظهار داشت: متأسفانه وضعیت بازیگرى در کشورمان به گونه اى شده که یکسرى افراد براى بازى در فیلم و سریال 

یا پول پرداخت مى کنند یا به عنوان اسپانسر وارد شده و نقشى را دریافت مى کنند.
بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: برخى از این افراد غیر حرفه اى هم دستمزد کمترى را مطالبه مى کنند و تعدادى از 
بازیگران خوب کشورمان به دالیل مختلفى ممنوع التصویر شده اند که این مسائل سبب شده تا بازیگران پیشکسوتمان 

بیکار بمانند.
رویگرى افزود: هیچ هنرمندى نمى خواهد کار نکند و خانه نشین شــود اما شرایط کارى مناسب براى برخى بازیگران 

مهیا نیست.

رضارویگرى :

پیشکسوت ها  از دنیا 
بروند، خیال بعضى ها 

راحت  مى شود

در آســتانه اکــران کمدي-ماجراجویانه «ثبت با ســند برابر اســت» 
از پوســترهاي این فیلم رونمایی شــد. «ثبت با ســند برابر است» را 
بهمن گــودرزي کارگردانی کرده که پیش تر ســابقه ســاخت آثاري 
تجاري همچون «شــش و بش» و «آتیش بازي» را در کارنامه داشته

 است.
«ثبت با سند برابر است» فیلم پربازیگر و پرلوکیشنی است که عالوه بر 
امین حیایی، مجید صالحی، نیوشا ضیغمی، الهام حمیدي و سحر قریشی، 
فرزاد حسنی مجري شناخته شده تلویزیون هم در آن ایفاي نقش کرده 
است؛ «ثبت با سند برابر است» البته اولین تجربه بازیگري حسنی نیست 
و او پیش تر در «آمین خواهیم گفت» ایفاگر کاراکتر مردي دائم الخمر بود.

علی مشــهدي که با حضور به عنوان اســتندآپ کمدین در «خندوانه» 
مورد توجه قرار گرفت در کنار سپند امیرسلیمانی و مهران رجبی از دیگر 

بازیگران فیلم هستند.
تهیه کنندگی «ثبت با سند برابر است» را مجتبی متولی برعهده داشته 
اســت. این فیلم با پخش مؤسســه «هدایت فیلم» به مدیریت مرتضى 

شایسته به زودى در گروه سینمایی ماندانا روي پرده خواهد رفت.
در خالصه داستان نمادگرایانه «ثبت با سند برابر است» آمده: «همیشه 
تو زندگیم دنبال یــه پاس طالیی بودم ولی بهم پــاس که ندادن هیچ، 
خودشــون توپ رو کردن تــو گل! اونا شــدن غزال تیزپا، من شــدم 

شیر بی یال...»
بازیگران این فیلــم عبارتند از: امیــن حیایی، مجید صالحی، نیوشــا 
ضیغمی، فرزاد حسنی، سحر قریشی، الهام حمیدي، علی مشهدي، سپند 
امیرســلیمانی، آیدا جعفري، یزدان فتوحی، مهران رجبی، پوریا پورسرخ 

ومحمدرضا شریفی نیا.

پوسترهاي «ثبت با سند برابر است» رونمایی شد

منتظر یک فیلم کمدى دیگر باشید

شــهریار بحرانى، کارگردان فیلم ســینمایى «ملک 
سلیمان(ع)» و سریال «مریم مقدس(س)»، حضور در 
برنامه «چهل چراغ» در گفتگو با محمدرضا شــهیدى 
فر ادعا کرد پس از پخش سریال «مریم مقدس(س)» 
در یکى از کشــورهاى آفریقایى، صلح و دوستى میان 
مسلمانان و مسیحان ایجاد شــد و اوضاع در آن کشور 
آرام شــد. او همچنین گفت که صهیونیســم جهانى 
جلوى اکران بین المللى «ملک سلیمان(ع)» را گرفت 
و نگذاشتند این فیلم در بسیارى از کشورهاى خاورمیانه 

به نمایش درآید.
در بخش هایــى از برنامه «چهل چــراغ» که با حضور 
شــهریار بحرانى بــه روى آنتــن رفت، 

کارگردان ســریال «مریم مقدس(س)» درباره نقش 
ســینما در تکامل نگاه معنوى مردم، با اشــاره به یکى 
از آثار دینــى اش گفت: امیدوارم که ســاخت این آثار 
مؤثر بوده باشد و به نظر اینچنین شد. از سریال «مریم 
مقدس(س)» مثال مى زنم که در یکى از کشــورهاى 
آفریقایى نمایش داده شد و موجب صلح و آشتى میان 
مسلمانان و مسیحیان شد. ما در آنجا سفارت داشتیم و 
بچه هاى ســفارتخانه کار را دوبله کردند و اوضاع آنجا 

آرام شد. این اتفاق ها در خیلى از کشورها افتاد.
شهریار بحرانى با اشاره به اینکه بودجه الزم براى ساخت 
قسمت هاى بعدى «ملک سلیمان(ع)» فراهم نشد، از 
اقدامات برنامه ریزى شده صهیونیسم جهانى براى عدم 

نمایش بین المللى فیلم «ملک سلیمان(ع)» خبر داد و 
گفت: در آن زمان با 60 سینما در کشورهاى خاورمیانه 
و ترکیه براى نمایش فیلم قرارداد بسته شد اما مصادف 
شد با مصاحبه رئیس کمپانى یونیورسال در الجزیره که 
عنوان کرد از نظر ما فیلم «ملک سلیمان(ع)» غیرقابل 
پخش اســت و قراردادها هم به تدریج فسخ شد! به هر 
حال این فیلم ضد سیاســت هاى صهیونیسم جهانى 
است. چهره اى که ما براساس قرآن از پیامبر معصوم(ع) 
نشــان دادیم با آن چیزى که آنها تبلیغش را مى کنند، 
خیلى فرق دارد. از این نظر بعضى از فیلم هاى دینى ما در 
خارج از کشور کامًال تحریم هستند، همینطور که «مریم 

مقدس(س)» و «ملک سلیمان(ع)» تحریم شدند.

«مریم مقدس(س)» 
باعث صلح 

میان مسلمانان و 
مسیحیان شد

پژمان بازغى در ادامه فیلمبردارى «آهوى پیشونى سفید 2» به نویسندگى، کارگردانى و تهیه کنندگى 
سیدجواد هاشمى جلوى دوربین فرشاد خالقى رفت.

در حالى فیلمبردارى این اثر سینمایى در جنگل هاى سارى ادامه دارد که بازى پژمان بازغى در نقش 
«بل بله»به عنوان یکى از نقش هاى اصلى این ســریال جلوى دوربین سیدجواد هاشمى در مقام 

نویسنده، کارگردان و تهیه کننده آغاز شده است.
  پژمان بازغى که در این فیلم سینمایى ایفاگر نقش«بل بله» است، براى تصاحب آهوى پیشونى 

سفید تالش مى کند.
 تاکنون در این فیلم سینمایى به عنوان اثرى غیرمتعارف با فانتزى هاى کودکانه و سرشار از 

اتفاقات نامأنوس در ژانر کودك و نوجوان، بازیگرانى همچون محمدرضا شــریفى نیا، لیال 
اوتادى، ترالن پروانه، هومن حاجى عبداللهى، امیر غفارمنش، امیر سهیلى، ارسالن قاسمى 

و داریوش پیرو و امیررضا احمدى ایفاى نقش کرده اند.
تصاویــر اولیه ایــن اثــر ســینمایى در دل جنگل هــاى ســارى و در کلبه هایى 

چوبــى، داســتان و ماجراهاى آهو و پــدر و مــادرش را روایت 
مى کنند. 

در خالصه  داستان فیلم ســینمایى«آهوى پیشونى 
سفید 2» آمده اســت: «اختاپوس» از درون یک 
غار، امورات قلعه را فرمانروایى مى کند. او براى 
بــه دام انداختن آهوها و نوشــیدن عصاره تن 
آنها «بل بله» را به خدمــت گرفته اما آهوها با 
نقشه  «پیشونى  ســفید» از قلعه فرار مى کنند. 
از سوى دیگر مادر «پیشــونى  سفید» برگشته 
تا آهــو را از «ســاالر» یعنى پــدر خوانده اش 

پس بگیرد و «پیشونى ســفید» به دلیل رنجش 
از «ســاالر»، مى خواهــد پیش مــادرش بازگردد

 اما...        
 این بازیگــران در «آهوى پیشــونى ســفید2» ایفاى 

نقش کرده اند: محمدرضا شــریفى نیا، لیال اوتادى، پژمان 
بازغى، ترالن پروانه، ارسالن قاســمى، امیرغفارمنش، هومن 

حاجى عبداللهى، سیدجواد هاشمى، امیر سهیلى، امیررضا احمدى ، ابراهیم 
شفیعى، داریوش پیرو، یوسف طاهریان، فرزانه زهره وند، رکسانا وطن خواه 

و ساناز نادرى.

جلوى دوربین فرشاد خالقى رفت.
ى این اثر سینمایى در جنگل هاى سارى ادامه دارد که بازى پژمان بازغى در نقش 

 یکى از نقش هاى اصلى این ســریال جلوى دوربین سیدجواد هاشمى در مقام 
تهیه کننده آغاز شده است. ن و

این فیلم سینمایى ایفاگر نقش«بل بله» است، براى تصاحب آهوى پیشونى  ر
ند.

م سینمایى بهعنوان اثرى غیرمتعارف با فانتزى هاى کودکانه و سرشار از 
در ژانر کودك و نوجوان، بازیگرانى همچون محمدرضا شــریفى نیا، لیال 
ارسالن قاسمى امیر سهیلى، انه، هومن حاجى عبداللهى، امیر غفارمنش،

میررضا احمدى ایفاى نقش کرده اند.
ـن اثــر ســینمایى در دل جنگل هــاى ســارى و در کلبه هایى

ماجراهاى آهو و پــدر و مــادرش را روایت  ن و

ن فیلم ســینمایى«آهوى پیشونى 
ــت: «اختاپوس» از درون یک 
را فرمانروایى مى کند. او براى 
و نوشــیدن عصاره تن هوها
ه خدمــت گرفته اما آهوها با

ــفید» از قلعه فرار مى کنند. 
«پیشــونى  سفید» برگشته  ر
ـاالر» یعنى پــدر خوانده اش 
شونى ســفید» به دلیل رنجش

خواهــد پیش مــادرش بازگردد

ر «آهوى پیشــونى ســفید2» ایفاى 
حمدرضا شــریفى نیا، لیال اوتادى، پژمان 

نه، ارسالن قاســمى، امیرغفارمنش، هومن
سیدجواد هاشمى، امیر سهیلى، امیررضا احمدى ، ابراهیم 
یرو، یوسف طاهریان، فرزانه زهره وند، رکسانا وطن خواه 

ژمان بازغى 
حضور پ

در «آهوى پیشونى سفید 2»

بنیامین بهادرى در آمریکا پدر شد!

فصل دوم «آسپرین» کلید مى خورد؟ 

ى در آمریکا متولد 

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: چند نفر ازه
بعضى ها راحت مى شود.

رضا رویگرى اظهار داشت: به دلیل بى مهرى
هنرمندانى امثال من در حال حاضر بیکار و خانه ن
یا از وضعیت هنرمندانى م ما را فراموش کرده اند و
بازیگر سینما و تلویزیون خاطرنشان کرد: نزدیک
کار بودم و هیچ منتى بر سر کسىندارم، اما در
بوم زحمت کشیده اند، به حال خود رها
رویگرى تصریحکرد: ازچرایى
از هنرمندان پیشکسوت بیش
 وى گفت:  شاید کســانى
هنرمندان را نمى شناسند
بازیگر سینما و تلویزیون با
تأکید کرد: به مردم خوب کش
کارى براى بازیگرى ندارم و تع

شویم.
رویگرى گفت: قصد توهین به شــخص

هستند.
وى اظهارداشت: متأسفانه وضعیت بازیگرى درک
یا پول پرداخت مى کنند یا به عنوان اسپانسر واردش
بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: برخى از این اف
بازیگران خوب کشورمان به دالیل مختلفى ممنو

بیکار بمانند.
رویگرى افزود: هیچ هنرمندى نمى خواهد کار نک

مهیا نیست.

رض

پیشکسو
بروند، خ
راحت

هده داشته 
ت مرتضى 

ت.
: «همیشه 
دادن هیچ، 
من شــدم

ی، نیوشــا 
هدي، سپند 
یا پورسرخ 

نمایش درآید. به
در بخش هایــى از برنامه «چهل چــراغ» که با حضور 
شــهریار بحرانى بــه روى آنتــن رفت، 

شهریار بحرانى با اشاره به اینکه بودجه الزم براى
ن قسمت هاى بعدى «ملک سلیمان(ع)» فراهم

اقدامات برنامه ریزى شده صهیونیسم جهانى براى
سیحیان شد

ح
«آ د
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گلودرد یکى از نشانه هاى سرماخوردگى است اما با برخى راه هاى خانگى مى توان آن را درمان کرد.
گلودرد مى تواند نخستین نشانه از سرماخوردگى، یک عارضه جانبى تحت فشار قرار گرفتن تارهاى صوتى و یا نشانه اى از مسئله اى جدى تر 

مانند گلودرد میکروبى باشد. در شرایطى که برخى موارد همواره نیازمند مراجعه به پزشک هستند، برخى درمان هاى خانگى نیز وجود دارند که 
مى توانید در وهله نخست مد نظر قرار دهید. در ادامه با برخى از بهترین نمونه ها در این زمینه بیشتر آشنا مى شویم.

غرغره کردن آب نمک
در شرایطى که شبیه به مزه کردن آب دریا به نظر مى رسد، نمک به از بین بردن عوامل مضر و باکترى ها کمک مى کند. 

نوشیدن چاى سیر
سیر یک آنتى بیوتیک طبیعى محسوب مى شود. این ماده غذایى حاوى آنتى اکسیدان هایى است که سیستم ایمنى بدن انسان را تقویت کرده و عفونت 

را از بین مى برند.
استفاده از دارچین

دارچین یکى دیگر از مواد غذایى سالم طبیعى با محتواى آنتى اکسیدان هاى باالست. رایحه شیرین این محصول به باز کردن سینوس ها کمک 
مى کند. هنگامى که با گلودرد مواجه هستید، مصرف دارچین مى تواند به کاهش تولید مخاط و تنفس راحت تر کمک کند. 

هترین ورزش ها براى سالمتى بدن  کدامندبهترین ورزش ها براى سالمتى بدن  کدامند؟
یکى از موضوع هاى داغ مورد بحث همیشه این 
بوده که کدام ورزش براى بدن بهتر اســت اما 
یک پرفسور پزشکى دانشــگاه هاروارد به نام
« آى مین لــى» پنج ورزش را که معتقد اســت 
بهترین ورزش ها براى بدن هستند معرفى کرده و 
توصیه مى کند از آنها براى سالم نگهداشتن بدن 

استفاده کنید.
در ادامه شما را با این پنج ورزش آشنا مى کنیم:

 شنا کردن
به لطف به کار گرفتن 
تمام عضالت بدن 
و باال بردن ضربان 
قلب، شــاید بتوان 

شــنا را ورزشى کامل 
دانســت. بعالوه در آب 

بودن به معناى این است که 
از فشــار خالص هستید و همین 

باعث مى شــود ورزش بــراى افرادى که 
دچار آرتروز یا دیگر مشــکالت مشــابه هستند 

ساده تر شود.

تاى چى
تاى چــى هنر رزمــى چینى 

اســت کــه بــا تنفس 
عمیق، ریلکسیشن 

و حرکت شــناور 
کیبــش  تر
کــرده انــد. 
ت  تحقیقــا
نشــان داده 
است تاى چى 
مى توانــد به 

کاهش استرس 
کمک کنــد، فرم 

بدن، تعــادل و انعطاف 
پذیرى کلى را بهبود ببخشد 

و قدرت عضالت پا را افزایش دهد.

                ورزش قدرتى
ورزش قدرتى شامل همه چیز از جمله بلند کردن وزنه، استفاده از باند هاى کشى، باال رفتن از پله ها، 
باغبانى سنگین، باال رفتن از تپه، پیالتس و یوگا، دوچرخه سوارى و تمرینات مقاومت مانند 
اسکوات، دراز نشست و غیره مى شود. انجام ورزش هاى قدرتى شاید کمى سخت به نظر 
برسد اما براى باال رفتن سالم سن ضرورى هستند چون نرخ کاهش بافت عضالنى و 
استخوانى را کاهش مى دهند، به فرم صحیح بدن کمک مى کنند و همچنین وزن 
مناســب بدن را تثبیت کرده و آن را منعطف نگه مى دارد. توصیه مى شود در هفته 

دو روز یا بیشتر ورزش هاى قدرتى انجام دهید و تمام عضالت بدن را درگیر کنید.

پیاده روى
پیاده روى با ســرعت باال مزایاى 
فراوانى دارد و یکى از فرم هاى 
عالى ورزش اســت چون 
عضالت پایین تنه را به 
کار مــى گیرد، ضربان 
قلبتــان را افزایــش
 مى دهد و استرس را 
از شــما دور مى کند. 
این ورزش همچنین به 
سالمت مفاصل کمک 
مى کند و شدتش نیز پایین 
است. به همین دلیل ورزشى 
عالى براى کســانى کــه به تازگى
 مى خواهد فعالیت بدنى را شــروع کنند به 

حساب مى آید.
متخصصان توصیه مى کنند افراد تازه کار ابتدا 10 تا 
15 دقیقه پیاده روى با سرعت معمولى داشته باشند و 
به مرور شدت را افزایش دهند و مدت زمان را به 30 تا 

60 دقیقه برسانند.

ورزش کیگل
راه درست انجام ورزش کیگل این 
است که عضالتى را منقبض کنید که 
از آنها براى جلوگیرى از ادرار و یا گاز 

معده استفاده مى کنید. به مدت دو تا سه 
ثانیه نگهش دارید و سپس رها کنید، 10 

مرتبه این کار را تکرار کنید. توصیه مى شود 
براى دریافت بهترین نتیجــه از این ورزش، آن را 

چهار تا پنج مرتبه در روز انجام دهید.
به ورزش هاى کیگل گاهى ورزش هاى عضالِت کِف لگن مى گویند و یکى از اولین راه حل ها براى جلوگیرى 

از بى اختیارى ادرار است.

گوشت مرغ به عنوان منبع پروتئین شناخته مى شود و یکى از کم خطرترین گوشت ها به شمار 
مى آید و کمتر کسى است که به این گوشت آلرژى داشته باشد، همچنین قسمت هاى داخلى 

مرغ از قبیل جگر و قلب آن نیز سرشار از مواد مغذى است.
یک اســتاد گروه علــوم و صنایع غذایى گفت: گوشــت مــرغ یکى از ســالم ترین نوع 
گوشت هاســت که مصرف هفتگى آن مى تواند فواید بســیارى براى بدن افراد داشــته

باشد. 
جواد حصارى با اشاره به تأثیر مصرف گوشت مرغ در کاهش کلسترول خون، خاطرنشان 
کرد: گوشت مرغ فشار خون و سطح کلسترول را کاهش داده و به پیشگیرى از حمله قلبى 

کمک مى کند، همچنین گزینه سالم ترى نسبت به گوشت قرمز است.
وى افزود: افرادى که مى  خواهند مقدار چربى غذاى شان را کم کنند، مى توانند از گوشت مرغ 

استفاده کنند؛ همچنین سینه  مرغ نسبت به ران آن کم چرب تر است. 
این عضو هیئت علمى دانشگاه تبریز یادآور شد: نمى توان از سلنیوم موجود در گوشت مرغ 
هم چشم پوشى کرد، این ماده معدنى، در بهبود عملکرد سیستم ایمنى نقش بسزایى دارد 
و از همین رو مصرف سوپ مرغ به افراد سرماخورده یا مبتال به بیمارى عفونى براى تقویت 

سیستم دفاعى بدنشان توصیه مى شود. 
وى افزود: نیاسین موجود در گوشــت سفید هم مى تواند با ســرطان مبارزه کند و جلوى 

آسیب هاى ژنتیکى را بگیرد. 
حصارى به تأثیرگذارى گوشــت ســفید مرغ در انرژى سوخت وســاز بدن اشــاره کرد 
و گفت: مرغ فقط منبع غنى از ویتامین B3 نیســت، بلکه منبع خوبى از ویتامین B6 نیز 

هست. 

آنچه  باید درباره  گوشت مرغ بدانید

تعــدادى از گیاهــان با خــواص دارویى بســیار،
 مى توانند جایگزین مناسب آنتى بیوتیک ها شوند.

1- گولدن سیل یا اورنج روت 
این گیاه قرن هاست براى درمان انواع عفونت ها و 
قارچ ها به عنوان یک آنتى بیوتیک هاى قوى مورد 
استفاده قرار گرفته و علم پزشکى تالش مى کند تا 
هر چه بیشتر از مزایاى آن براى درمان بیمارى هاى 
عفونى استفاده کند. تاثیرات آنتى بیوتیکى این گیاه 
در نتیجه وجود ماده بربرین  اســت که در واقع یکى 
از قوى ترین آلکائوییدها محســوب مى شود. تأثیر 
مولکولى این گیاه به محض خوردن و ورود به جریان 
خون و تأثیر بر روى عفونت هــا با تحقیقات متعدد 

ثابت شده است.

2- سرخارگل 
ایــن گیاه بــا باکتــرى ها بــه خصــوص از نوع 
استرپتوکوکى یعنى عامل بسیارى از عفونت ها به 
عنوان یک آنتى بیوتیک هاى قــوى قدرت مندانه 
مى جنگد و آن ها را غیرفعال مى کند. از خواص دیگر 
این گیاه adaptogen ،مشــهور در آن است که 
درمان مؤثر خوبى براى دوران هاى استرس زاست. 

3- زنجبیل و سیر
جالب اســت بدانید امروزه کارخانه هاى داروسازى 
معتبر و بــزرگ روى این دو گیاه میلیــون ها دالر 
سرمایه گذارى مى کنند تا بتوانند دارویى جایگزین 

آنتى بیوتیک براى از بین بردن باکترى هاى مقاوم 
کشــف کنند. خوشــبختانه این دو گیاه پرخاصیت 
به راحتى در دسترس اســت. زنجبیل و سیر داراى 
خاصیت آنتى بیوتیکى قوى هستند. پس در آشپزى 
به هیچ وجه از آنها غافل نشوید. شاید بوى سیر براى 
خیلى از افراد آن هم در آب و هواى خشک ناخوشایند 
باشد، ولى خوب است کم کم فرهنگ استفاده از سیر 
را رواج دهیم. به محض این که احساس کردید سرما 
خورده اید بالفاصله از آنها استفاده کنید. حتمًا چاى 
زنجبیل را چه به صورت تازه، چه به صورت پودر با 

اضافه کردن به چاى روزمره خود امتحان کنید.

4- آویشن
مطالعات پزشکى متعدد انجام شده بر روى آویشن 
نشــان داده روغن این گیاه قدرت فراوانى در جنگ 
با میکروب ها دارد. آویشن سرشار از آنتى اکسیدان 
است و با سلول هاى سرطانى و عفونت هاى قارچى 

و ویروسى مى جنگد. 

5- قارچ 
قارچ عالوه بــر آنکه مثل آنتــى بیوتیک عمل مى 
کند، تومورها را هم نابــود مى کند. این ماده طبیعى 
معجزه گر درست برعکس آنتى بیوتیک هاى شیمیایى 
عمل مى کنــد، در واقع به محض خــوردن، طورى 
سیســتم ایمنى بدن را مدل ســازى مى کند تا بدن

 با هر نوع بیمارى عفونى و غیر عفونى به نحو کارآمدى 
بجنگد.

گیاهان جایگزین آنتى بیوتیک  

سالمت کبد در پاییز، نیازمند هشت ماده غذایى است. 
کبد وظیفه زدودن سموم از شر مواد مضر را دارد ضمن اینکه قند ذخیره شده در بدن را به 
قند قابل استفاده تبدیل مى کند، ســلول هاى قرمز خون قدیمى را از بین مى برد، میزان 
اسیدهاى آمینه خون را تنظیم مى کند و منجر به ذخیره آهن و پردازش هموگلوبین خون 

در بدن مى شود.
در این میان برخى مواد غذایى اثر شگفت انگیزى براى سم زدایى از این عضو مهم بدن دارند.

کلم ها
کلم ها داراى خاصیت سم زدایى قوى براى کبد هستند. این سبزیجات داراى موادى هستند 
که بعضى ســموم را در بدن خنثى مى کنند؛ مثل نیتروزامین هاى موجود در دود سیگار و 
آفالتوکسین موجود در بادام زمینى. همچنین انواع کلم داراى موادى بنام «گلوکوزینوالت» 
هستند که باعث مى شــوند کبد آنزیم هایى را تولید کند که براى انجام فرآیند سم زدایى 

الزم است.

سیب
 حاوى پکتین و دیگر مواد شیمیایى ضرورى براى آزاد سازى سموم از دستگاه گوارش است. 

سیب تحمل بار سمى در طول روند پاکسازى را براى کبد آسان تر مى کند.

سیر
سیر حاوى آلیسین (یک نوع آنتى اکسیدان) است که یک ترکیب سولفوردار است و 
براى سم زدایى بهتر و مؤثرتر کبد الزم است. ســیر به کبد کمک مى کند تا بدن را 

از آلودگى جیوه، بعضى مواد افزودنى موجود در غذاها و هورمون 
استروژن پاك کند.

چغندر و هویج
هویج سرشار از گلوتاتیون است که به سم زدایى کبد کمک 
مى کند. چغندر و هویج هر دو حاوى فالونوئیدها و بتاکاروتن 
بسیار باال هستند. خوردن هویج و چغندر به تحریک و بهبود 

کلى عملکرد کبد کمک مى کند.

گوجه فرنگى
 حاوى مقادیر زیادى گلوتاتیون است و لیکوپن موجود در آن نیز موجب مقاومت در برابر 

ابتال به سرطان سینه، پوست و سرطان ریه مى شود.

گریپ فروت
 یکى دیگر از منابع گلوتاتیون است که موجب پاکسازى کبد مى شود. گریپ فروت 
همچنین سرشار از ویتامین Cو آنتى اکسیدان است که به باال رفتن تولید آنزیم هاى 

تمیز کننده کبدى و افزایش روند پاکسازى طبیعى کبد منجر مى شود.

اسفناج
 اسفناج خام منبع عمده از گلوتاتیون است و به روند پاکسازى کبد 
کمک مى کند. سبزیجات سبز مانند اسفناج همچنین منبع غنى 
از کلروفیل(یک رنگدانه طبیعى) است که براى حفظ سالمت 

کلى کبد مفید است.

 مرکبات
لیمو، لیموترش و ... حاوى مقادیر 
زیادى از ویتامین C است 
که بــه تحریک کبد و 
ســنتز مواد سمى 

کمک مى کند.

با 8 ماده غذایى، کبد را سالم نگه دارید

درمان فورى گلودردهاى زمستانى
اى جدى تر 

وجود دارند که 

 را تقویت کرده و عفونت

ن سینوس ها کمک 

موجود در غذاها و هورمون 

 سم زدایى کبد کمک 
الونوئیدها و بتاکاروتن 
در به تحریکو بهبود 

آنتى اکسیدان است که به باال رفتن تولید آنزی Cهمچنین سرشار از ویتامین Cو
تمیز کننده کبدى و افزایش روند پاکسازى طبیعى کبد منجر مى شود.

اسفناج
 اسفناج خام منبع عمده از گلوتاتیون است و به روند پپاکسا
کمک مى کند. سبزیجات سبز مانند اسفناج همچنین من
از کلروفیل(یک رنگدانه طبیعى) است که براى حفظس

کلى کبد مفید است.

 مرکبات
لیمو، لیموترش و... حاوى
C ویتامین Cزیادى از
که بــه تحریک
ســنتز موا
کمک م
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شوند
 امید ن

ى ها نا
ب آهن

ها و ذو
هانى 

سپا

شوند
 امید ن

ى ها نا
ب آهن

ها و ذو
هانى 

سپا
خیلى فوتبالى نیست ولى آنقدر در دنیاى هنر و موسیقى 
شهره خاص و عام اســت که همیشه دوست داشتیم در 
مورد فوتبال هم با این چهره محبوب و جاودانه موسیقى 
ایران، هم صحبت شویم. اجراى او در آخرین جشن 
قهرمانى ســپاهان ما را مطمئن کرد که 
به دلیل عالقــه ویژه به اصفهان، 
او بــه ســپاهان هــم 
عالقه مند است 

و ضمن اینکه دوســت دارد تیم هاى اصفهانى همیشه 
قهرمان شوند، کم و بیش نتایج این تیم ها را هم از طریق 

خانواده اش دنبال مى کند.
سخن از پهلوان آواز ایران اســت. استاد ایرج که در یک 

گفتگوى هنرى- فوتبالى به سراغ او رفتیم.
قبل از خواندن گفتگو بخشى از بیوگرافى این نگین هنر 

ایران را با هم مرور کنیم:
 حسین خواجه امیرى، 11دى 1311 در خالدآباد نطنز در 

خانواده اى هنرمند به دنیا آمد. 
پدربزرگش از خوانندگان بنام زمان ناصرالدین شاه بود و 
پدرش که از صدایى خوش و رســا برخوردار بود و ردیف 
مى دانست، مدت ها او را تحت تعلیم خویش قرار مى دهد. 
حسین در همان زمان در مراســم تعزیه خوانى شرکت 
مى کرد و نزد تعزیه خوانانى که ردیف و دستگاه 

مى دانستند به یادگیرى آواز پرداخت.
حســین خواجه امیرى پس 
از پایان تحصیالت 

ابتدایى به تهــران رفــت و در ســال 1326 به مکتب 
ابوالحســن صبا راه یافت و دو ســال پیاپى در حضور او 
دانســته هاى خویش را تکمیل کرد و به وســیله وى به 
رادیو ایران معرفى شد. در آنجا به اجراى برنامه با ارکستر 
ابراهیم خــان منصورى پرداخت. وى پــس از مدتى به 
دانشکده افسرى رفته و شــب هاى جمعه که مرخصى 
داشته از ساعت 7و30دقیقه تا 8 در برنامه ارتش شرکت 
مى کرد و با ارکســتر محمــد بهارلو به اجــراى برنامه 
مى پرداخــت. در همان زمان به دلیــل محدودیت هاى 
ارتش نام مستعار «ایرج» را که در اصل نام برادرش بود 

براى خود برگزید.
ایرج در ســال 1336 به دعــوت داود پیرنیا بــه برنامه 
«گل ها» راه یافت و در اولین همکارى خود با این برنامه 
برگ سبز 43 را در مایه شور-ابوعطا و با همکارى على 
تجویدى و فرهنگ شــریف و امیر ناصر افتتاح خواند. از 

همان زمان همکاریش با برنامه «گل ها» ادامه یافت.
ایرج عالوه بــر اجراى برنامه هاى مختلــف رادیویى به 
اجراى ترانه و آواز براى فیلم هاى فارسى همت گماشت و 
بازیگران زیادى به لب خوانى ترانه هاى وى مى پرداختند. 
اولین فیلمى که ایرج در آن ترانه خواند فیلم «روزنه امید» 

به کارگردانى سردار ساکر هندى و ترانه ها از ساخته هاى 
جواد لشکرى است.

ایرج خواننده پرآوازه موسیقى با هنرمندان زیادى مانند: 
پرویز یاحقى، اسدا... ملک، جلیل شهناز، فریدون حافظى، 
فرهنگ شریف، امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، حسن 
کســایى، لطف ا... مجد، على تجویــدى، رضا ورزنده، 
منصور صارمى، محمد موســوى، احمد عبادى، حسن 
ناهید، انوشیروان روحانى، همایون خرم، حبیب ا... بدیعى 
و بسیارى از نوازندگان و البته خوانندگان دیگر همکارى 

داشته و مورد تأیید و تحسین آنها بوده است.
ایرج در 213برنامه «گل ها» شامل برگ سبز،گل هاى 
رنگارنگ، شاخه گل، گل هاى تازه، برنامه اجرا کرده است.

او عالوه بر ایــن در برنامه هاى رادیو ارتش، ارکســتر 
دانشجویان، ارکستر محمد بهارلو، ارکستر ابراهیم خان 
منصورى و ارکســتر عبدا... جهان پناه، برنامه اجرا کرده 
است و براى 105 فیلم فارسى خوانده است و در سال هاى 
بعد از انقالب، به خصوص دهه 70 و 80، بیش از ده آلبوم 
به بازار موسیقى عرضه کرده است. آلبوم «قصه زندگى»  

از او در بهار سال 91 به بازار موسیقى عرضه شد.
عالوه بر آن فیلم مستندى در قالب لوح فشرده (دى وى 
دى) از زندگى و کارهــاى هنرى ایرج با عنوان «پهلوان 

آواز» اواخر سال 91 به بازار موسیقى عرضه شد.
در اوایل شــهریور 1292نیــز مراســمى در تجلیل از 
سال ها زندگى هنرى او با حضور بزرگانى چون محمدرضا 

شــجریان و فرهنگ شریف در فرهنگســراى اندیشه 
برگزار شد.

ایرج از خواننده هاى صاحب سبک ایران است و صدایش 
از معدود صداهاى ششدانگ است؛ صدایى که ارتفاع و 
حجم آن (طول و عرض) بسیار باالست و خواننده امکان 
اجراى محدوده صوتى باالیى را در نت هاى بسیارى دارد 

که خوانندگان معمولى از پس آن بر نمى آیند.
ایرج، پدر احسان خواجه امیرى (خواننده) و الیکا خواجه 

امیرى (نوازنده و مدرس پیانو) است.
اجراى زنده او در جمع هواداران سپاهان و اصفهانى ها به 
ویژه اجراى ترانه ماندگار« من یه پرندم» همه را به وجد 
آورد و بهانه ارتباط ما با وى از  دوسال و اندى پیش تاکنون 
شد. بهانه اى که باعث شده برخى اخبار دو تیم اصفهانى را 
برخى اوقات به اطالع او برسانیم و البته او از ما گالیه کند 
که چرا تیم هاى اصفهانى این روزها بد نتیجه مى گیرند!

 گفتگوى هنرى- فوتبالى ما با اســتاد را از دست ندهید. 
این نکته را هم اضافه کنیم که برخى سئواالت هنرى را 
با توجه به گفتگوهاى قبلى ویدئویى و مکتوب استاد که 

دیده و مطالعه نموده بودیم، مطرح کردیم.

مرتضى رمضانى راد- سعید نظرى

  خیلى خوشحالیم 
که دوباره شما را مى بینیم. 

این گفتگوى ما یــک بحث هنرى- 
فوتبالى است و امیدواریم که  هم شما را خسته 
نکنیم و هم اینکه بتوانیم با این گفتگو پیام آور 
یک سورپرایز براى مخاطبانمان باشیم. بیایید 
یک بار دیگر مرور کنیم.  اولین بار که خواندید 
و صدایتان به گوش و قلب ایرانیان نشست 

چه زمانى بود؟
 در بحث فوتبالى که ُخب من اطالعاتم کم اســت و ممکن 
است مثل دفعه پیش که با شما صحبت کردم نتوانم به خوبى 
پاسخ بدهم اما در بحث هنر  شــاید بهتر بتوانم پاسخگوى 
سئواالت تان باشم. یادش به خیر! بچه بودم و هنوز مدرسه 
هم نمى رفتم. شاید پنج یا شش ساله بودم. در بین بچه هاى 
ده، مسابقه اى گذاشته بودند - ما اهل منطقه اى در لبه کویر به 
نام خالد آباد نطنز یا کاشان بودیم- منطقه ما منطقه اى است 
که همه در آن صدا دارند. خالصه مسابقه اى گذاشته بودند و 
من به نظر معتمدان محل که آنجا نشسته بودند، اول شدم. 
از آن وقت معلوم شد که صدایم خوب است. صداى پدرم هم 
خوب بود و همینطور پدر بزرگم که خواننده زمان خودش بود. 
من خواندن را هم در کنار آنها و همینطور تعزیه خوان ها یاد 
گرفتم. آن زمان در دهات تعزیه مى خواندند. البته صفحه هاى 
گرامافون هم بود که از آنهــا هم چیز هاى زیادى یاد گرفتم. 
تا کالس ششم ابتدایى در همان شــهر خواندم و بعد براى 
تحصیالت متوســطه به تهران آمدم و بعد به کالس هاى 
مختلف مخصوصاً کالس هاى اســتاد ابوالحسن خان  صبا 

رفتم و دو سال در خدمت ایشان بودم.
یعنى شــما در نطنز به کالس خاصى نرفته 
بودید و همینطور خود جوش و حداکثر در پیش 

تعزیه خوان ها آواز کار کردید؟
بله، آنجا آن زمان یعنى بیش از 60 سال پیش در دهات چیزى 
بیشتر از این نبود. کالس موسیقى اى نبود. همینجورى به قول 

خودشان دیمى یاد مى گرفتند.
چطور با  کالس ابوالحسن  خان صبا آشنا 

شدید؟
شبى در یک میهمانى بودیم که مرحوم مجید وفادار هم آنجا 
بود. وقتى آواز خواندم ایشان خیلى خوششان آمد و گفت که 
من کالس آواز ندارم اما شما را معرفى مى کنم به استاد صبا که 
آن زمان هم تقریباً موسیقى رادیو در اختیار ایشان بود. ایشان 

یک نامه نوشت و من رفتم منزل مرحوم صبا.
بعد از کالس صبا پیش چه کســى آواز کار 

کردید؟
دیگر همانجا ردیف ها را یاد گرفته بودم. هر چه را بلد نبودم 
هم از دوســتان هنرمندى که در رادیو داشتیم مى پرسیدم. 

اســتاد  ابوالحسن  خان 
صبا صداى من را شنید و دید که 
تقریباً ردیف ها را بلد هستم. آن زمان روى 
این مسئله تأکید داشتند کسى که مى خواهد خواننده 
شود حتماً باید ردیف هاى موسیقى را بداند. ایشان من را معرفى 
کرد به ابراهیم خان منصورى که آن وقت رئیس کمیسیون 
موسیقى رادیو بود. من بعد از معرفى به ایشان با ارکستر خود 

ایشان در رادیو برنامه اجرا کردم.
این ماجرا مربوط به چه سالى است؟

ســال 1328، تازه ضبط صوت آمده بود به ایران. برنامه آن 
موقع البته مستقیم بود و ضبط نمى شــد. اولین ترانه اى که 
خواندم در دستگاه همایون بود. یک تصنیف خواندم و یک 
آواز که جمعاً در حدود نیم ساعت برنامه اجرا کردم. آهنگش 
هم ساخت ابراهیم منصورى بود. یادم نیست شعرش را چه 

کسى سروده بود.
در ادامه و بعد هم در رادیو ماندید؟

بله، رادیو هم بودم ولى بعد از آن رفتم به مدرســه نظام و بعد 
هم دانشکده افسرى. آن وقت شــب هاى جمعه در برنامه 
ارتش نیم ساعت موسیقى داشتم و من آواز مى خواندم. آنجا با 
ارکستر آقاى محمد بهارلو آواز مى خواندم. من، هم در برنامه 
ارتش مى خواندم هم در برنامه رادیویى مى خواندم و هم در 
کالس شش متوسط دبیرستان نظام بودم که در فیلم هاى 
فارسى شرکت کردم. به وسیله آقاى جواد لشگرى در فیلمى 
به نام «روزنه امید» که اولین فیلمى بود که من در آن چند تا 

آهنگ خواندم.
 آن وقت جاى کدام هنرپیشه خواندید؟

جاى مجید محسنى و نصرت ا... وحدت.
در مورد زنده یاد فردیــن صحبت کنید.با 

«سلطان قلب ها»چطور آشنا شدید؟
من آشنا نشدم. به وسیله سیامک یاسمى این اتفاق صورت 

گرفت.
اولین بار در چــه فیلمى به جــاى فردین 

خواندید؟
فکر مى کنم فیلم «آقاى قرن بیستم» بود که روى ترانه اى از 

جعفر پور یاسینى ترانه اى خواندم.
وقتى که جــاى فردیــن مى خواندید نوع 
خاصى مى خواندید که مشــهور بود به نام 
آواز کوچه باغى. در مورد این ســبک آواز ما 
خیلى سرچ و مطالعه کردیم و به دستاوردهاى 

جالبى هم رسیدیم.
بله. آواز بیات تهران یا به قول معروف کوچه باغى.

باوجود آنکه خودتان هم بچه تهران نبودید، 
چطور آواز بیات تهران را بــه این خوبى و 

جا افتادگى مى خواندید؟
در تهران آن زمان این آواز معــروف بود. مرحوم بدیع زاده به 

مــن گفت که 
ایرج تو بیا کوچه باغى 
بخوان و من هم آمدم آن غزل 
«معلمت همه شوخى و دلبرى آموخت» 
را خواندم که شعرى است از سعدى. این غزل گل 

کرد و مردم هم خیلى خوششان آمد.
چه سالى بود؟

سالش دقیق یادم نیست. فکر مى کنم حدود سال هاى 38.
شما چطور ریشه اى شروع کردید به کار کردن 
آواز؟ شاید دقیق یادتان نیاید که کى و کجا بین 
مردم شناخته شدید اما شاید بتوانید آهنگى را 
نام ببرید که بعد از آن خیلى گل کردید و مردم 

خیلى شما را شناختند.
اینطورى که خودم حس کردم من به تدریج گل کردم. من 
اصًال به فکر شهرت و این حرف ها نبودم. من عاشق موسیقى 
و هنر  آواز بودم و به همین دلیل هم با 21 ســال خدمتم در 
ارتش، خودم را بازنشســته کردم تا بتوانم برسم به کار هاى 

هنرى ام.
با چه درجه اى بازنشسته شدید؟

سرهنگ 2. یواش یواش کشیده شــدم به فیلم ها و رادیو و 
تلویزیون و این ور و آن ور و خود به خود شهرت هم پیش آمد. 
روزى نبود که شب شود و من در آن یکى دو آهنگ نخوانده 
باشم. هر روز کارم بود. حتى یکســال منتقل شدم به آبادان 
و در هنگ ژاندارمرى آبادان خدمت مى کردم. پنج شــنبه و 
جمعه مى آمدم تهران، آهنگ هایم را ضبط مى کردم و دوباره 

برمى گشتم به آبادان.
شــما به عنوان یک هنرمند در ارتش هم از 
درجات ویژه اى برخوردار بودید. آیا مقامات 

توجه خاصى به شما مى کردند؟
نه، آنها همیشــه مخالفت مى کردند به همین دلیل هم اسم 
هنرى انتخاب کرده بودم. اسم اصلى من حسین است ولى 
چون در ارتش ایراد مى گرفتند و اجازه نمى دادند، به اســم 
برادرم که ایرج هست مى خواندم. هر وقت به من مى گفتند 
که چرا مى روى و مى خوانى، مى گفتم من نیستم، برادرم است.

کار هایى هم هست که آن موقع خوانده باشید 
و االن به خودتان بگویید که کاش نخوانده 

بودم؟
نه، هرچه خواندم یعنــى خوب بوده. شــاید خیلى ها این را 

مى گویند ولى من این را قبول نــدارم. بعد از اینکه من و 
مرحوم فردین همکارى مان را شروع کردیم و همکارى 
سینمایى مان شروع شــد، مردم رو آوردند به طرف 
سینما. بیش از 300 ســینما در ایران ساخته شد به 
دلیل اینکه کار سینمایى گرفت، مردم استقبال کردند 

از این کار.
این اتفاق و همکارى روى شهرت 
بیشــتر فردین هم خیلــى تأثیر 

داشت. درست است؟
دو تایى مچ شــده بودیم. دیگــر صداى من و 
بازى فردین را مردم قبول کردند و هنوز هم که 
هنوز است آن فیلم ها براى مردم تازگى دارد و 

خوششان مى آید.
خودتان اذیت نمى شدید که 
همه چیز به اسم فردین تمام 

مى شود؟
نه، چرا اذیت شوم؟ مردم مى دانستند که خود فردین صدا ندارد 

و این ایرج است.
پس چطور قبول مى کردند که این فردین 

است که دارد مى خواند؟
به هر حال این تأثیر سینماست و آنها هم قبول کرده بودند.

ارتباط شما با هم چطور بود؟
خیلى خوب بود. با هم رفت و آمد داشتیم تا آخر زندگى ایشان.

پس موردى پیش نیامد که بین شما کدورتى 
به وجود بیاید؟

پنج شش ماهى دستى دستى کارى کردند که بین ما کدورت 
پیش آمد و ما هم قهر کردیم. روزنامه باعث شــده بود. هى 
مى نوشتند ایرج باعث شهرت فردین شــد یا فردین باعث 
شهرت ایرج شد. همین چیز ها باعث شد که ما کدورت پیدا 

کردیم.
از کار کردن با کدام آهنگ ساز راضى تر بودید 

و بیشتر لذت مى برید؟
هر آهنگسازى دو سه تا آهنگ خوب دارد و بعد تصادفى به تور 
هم مى خوردیم و با هم آشنا مى شدیم و من آهنگ هایشان را 
مى خواندم. همه شان را دوست دارم. آن زمان کار هاى خوبى 

مى ساختند. ملودى ها خوب بود.
چند تا آهنگ خوب را که مى پسندید بگویید.

خیلى ها این سئوال را از من پرسیدند ولى نمى دانم چه بگویم. 
یکى دو تا که نیست من بیشتر از 800 ترانه و آواز خواندم در 
ظرف 40 سال، نمى توانم بگویم کدام خوب است. بستگى دارد 

به مقتضاى زمان و مکان. هر کدام یک گرایشى 
خاص مخصوص خودش را دارد.

 ُخب اســتاد! برویم 
ســراغ  بحث هاى 

فوتبالى! ما از قبل 
به شــما عالقه 
داشــتیم و خیلى 
وقت ها که  شما 

را مــى دیدیــم 
در  دانســتیم  نمى 

مورد عالیق فوتبالى شما 
صحبت بکنیم 

یا نه تا اینکه رســیدیم به 
جشن قهرمانى سپاهان. شما در 

بین سپاهانى ها حاضر شدید و با اجراى 
زنده خود آنها را به وجــد آوردید. البته ما در 
همان ایام و حدود سه سال پیش با شما هم 
صحبت شدیم اما دوست داریم باز هم از آن 

روز براى مان بگویید.
البته من واقعًا اطالعات فوتبالى ام کم است و این حق را به 
من بدهید که با توجه به ســن و سالم نتوانم خیلى مثل شما 
جوان ها پیگیر باشم. براى جشن قهرمانى سپاهان از روابط 
عمومى باشــگاه با من تماس گرفتنــد و در ادامه هم آقاى 
داریوش بابائیان که تهیه کننده سینما هستند و خودشان هم 
به شدت طرفدار سپاهان هستند به دنبال من آمدند تا به همراه 
گروه مان به اصفهان بیاییم. من واقعاً خوشحال بودم که تیم 
شهرم باز هم قهرمان ایران شده است و اینکه قرار است به 
مناسبت این قهرمانى اجرا داشته باشم. واقعًا آن شب، شب 
خاطره انگیزى بود که در  آن مجموعه فردوس اصفهان فکر مى کنم 
حدود پنج شــش هزار از مردم اصفهان و هواداران سپاهان 
حضور داشــتند و جو فوق العاده اى حاکم بود. سپاهانى ها با 
شعار«ایرج خان طالیى» مرا تشویق و غافلگیر کردند و براى 
لحظاتى بغض کردم. دلم براى اجرا براى این همه از 
مردم اصفهان در یک جمع بزرگ تنگ شده بود.   
  بله! خاطرمان هســت که همه حضار 
براى دقایقى به احترام شــما قیام 
کردند و آن شعار « ایرج خان طالیى» 
را به زیبایى سر دادند. یادش به خیر!

باید از همه آنها تشــکر کنــم که هم 
قدرشناســند و هم اینکه شب زیبایى را 
براى من رقم زدند. من خیلى خوشحالم 
که اصفهان تیم هــاى قدرتمندى مثل 
ســپاهان دارد  و امیدوارم شرایط به سمت 
و سویى برود که هر سال 

این تیم مرتبًا قهرمان ایران شود تا 
اصفهانى ها خوشحال شوند.

پسرتان طرفدار استقالل است؟
راستش از این موضوع به علت اینکه فوتبالى نیستم خیلى 

اطالع ندارم. حاال او را ببینم در این مورد صحبت مى کنم و 
مى گویم اول سپاهانى باش پسر!

اجراى زنده ترانه «من یــه پرندم» در آن 
جشن قهرمانى همه را به وجد آورد. درست 
است که حدود  دو ســال و اندى از آن شب 
گذشته ولى واقعاً فوق العاده بود.  هواداران  
و بازیکنان سپاهان هم همراه شما آن ترانه 
را مى خواندند. ویدئوى آن اجراى شــما در 

اینترنت هم حسابى بازدید داشت.
بله  البته از ترانه هاى دیگر هم اســتقبال شد ولى با اجراى 
«من یه پرندم» جو آن مجموعه به کلــى تغییر کرد و همه 

انرژى مضاعفى گرفتند.
نتایج این روزهاى سپاهان و ذوب را پیگیرى 

مى کنید؟
واال خیلى نمى توانم! مگر اینکه برخى اوقات شما و یا سایر 
دوستان که تلفنى یا حضورى سراغى از بنده مى گیرند در این 
باره به من اطالع بدهند که شما هم قبل از این گفتگو گفتید دو 
تیم اصفهان خیلى در این ایام نتایج جالبى نگرفتند. امیدوارم 
بازیکنان دو تیم نا امید نشوند و بخاطر مردم اصفهان حسابى 

تالش کنند و  در پایان هر سال این مردم را خوشحال کنند.
اگر تیم هاى اصفهانى باز هم قهرمان شوند به 

جشن قهرمانى آنها خواهید آمد؟
بله. چرا که نه. اگر عمرى باقى باشد چه چیزى بهتر از دیدن 
خوشحالى مردم شهرم و دیدن قهرمانى اصفهانى ها در ایران

اســتاد ایرج! ان شــاءا... که ســایه شما 
حاالحاالها باالى سرما باشد. صحبت هاى 

پایانى شما در این گفتگو را هم مى شنویم.
ممنون از شما که به طور مرتب به یاد من هستید و معرفت و 
محبت خود را بارها ثابت کرده اید. امیدوارم که در کارتان موفق 
باشید و بتوانید مطالبى خوبى را به جامعه ارائه دهید. براى همه 
مردم اصفهان و ایران آرزوى سالمتى دارم و امیدوارم در این 
سال هاى پایانى عمرم بتوانم در هر برنامه اى که حضور دارم 
آنها را خوشحال کنم. براى تیم هاى سپاهان و ذوب آهن هم 
آرزوى موفقیت دارم. مردم اصفهان وقتى مرا مى بینند به 
من مى گویند که استاد، چقدر خوب است که شما سپاهانى 
هستید و من هم مى گویم وقتى اصفهانى هستم مگر قرار 
است که طرفدار تیم شهر دیگرى باشم؟ حمایت من و امثال 
من از ســپاهان کمترین کارى است که از دستمان براى

 تیم هاى شهرم بر مى آید. 

یرى:
جه ام

ن خوا
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گفت
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هرچند که این روزها علیرضا افضل سرمربى اخراجى 
گیتى پســندى ها مشــغول مصاحبه علیه عملکرد 
مدیریت و بازیکنان تیم سابقش خودش است ولى 
با این حال گیتى پسندى ها با توجه به فاصله کم بین 
رقابت هاى دور رفت و دور برگشــت لیگ خیلى زود 
سرمربى جدید تیم خودشان را انتخاب کردند تا از بقیه 
مدعیان عقب نمانند. آن روزى که علیرضا افضل به 
عنوان سرمربى گیتى پسند انتخاب شد تا هدایت این 
تیم را در جام باشــگاه هاى آسیا و لیگ برتر بر عهده 
بگیرد کمتر هوادار گیتى پسند تصور مى کرد که این 
تیم نتواند عملکرد مناسبى را از خودش به جا بگذارد. 
حفظ اسکلت اصلى تیم قهرمان فصل گذشته در کنار 
جذب چند بازیکن جدید و باکیفیت نشان از این داشت 
که گیتى پســند مى تواند از عنوان قهرمانى خودش 
دفاع کند. کســب 10 امتیاز از چهار مسابقه ابتدایى 
فصل هم نتیجه خوبى براى گیتى پسند بود اما به نظر 
مى رسد که حضور این تیم در فوتسال جام باشگاه هاى 
آسیا و کسب عنوان نایب قهرمانى در این مسابقات 
که با شکست در مقابل نماینده تایلند بدست آمد به 
نوعى پایه هاى نیمکت على افضل در تیم گیتى پسند 
را لرزاند. اصفهانى ها که قبل از این یک بار با هدایت 
همین ســرمربى به عنوان قهرمانى آسیا دست پیدا 
کرده بودند این بار هم به امید قهرمانى راهى مسابقات 
آسیایى شدند اما نایب قهرمانى چیزى نبود که مدیران 
گیتى پسند را راضى کند و آنها به نوعى منتظر بودند تا 
از عملکرد سرمربى تیم انتقاد کنند که سومى در نیم 

دستشان داد.فصل ایــن بهانه را به 
ل  آنهایــى کــه  تسا فو

اصفهان را به صورت جدى دنبال مى کنند بدون شک با 
شنیدن نام حسین شمس و باشگاه گیتى پسند روزهایى 
را به یاد خواهند آورد که شمس به عنوان مدیر فنى در 
تیم گیتى پسند مشغول به فعالیت بود و در آن قهرمانى 
پرحاشیه که البته بعد از جانب فدراسیون پس گرفته شد 
حسین شمس نقشى مهم و تاثیرگذار ایفا کرد. برترى 
11 بر 2 گیتى پسند در مقابل پرسپولیس در اسفندماه 
سال 90 که در سالن مخابرات اصفهان حاصل شد و 
البته باخت فوالد ماهان به منصورى قرچک در سالن 
پیروزى منجر به قهرمانى گیتى پسند شد و صحنه هاى 
مربوط به خوشحالى حسین شمس در پایان آن مسابقه 

براى مدت ها سوژه جذابى براى برنامه هاى تلویزیونى 
بود ولى در نهایت شــمس بعد از مدت هــا که دور از 
اصفهان بود و بر روى نیمکت تیم هایى مثل دبیرى 
تبریز، مس سونگون و دانشگاه آزاد نشست دوباره به 
اصفهان بازگشته تا این بار به عنوان سرمربى بر روى 
نیمکت گیتى پسند بنشیند و کار ناتمام على افضل را 
در لیگ تمام کند. این تیمى که امروز در اختیار حسین 
شمس قرار گرفته با سلیقه کادر فنى قبلى بسته شده 
ولى با این حال مى توان امیدوار بود که بازیکنان بزرگتر 
تیم حداقل بر خالف سرمربى قبلى این بار از سرمربى 
جدیدشان حرف شنوى کامل داشته باشند . البته نباید 

فراموش کرد که این هزینه فراوان گیتى پسند در راه 
قهرمانى  لیگ ممکن است از لحاظ هزینه هم تبعاتى 
برایشان به همراه داشته باشد و حاشیه هایى هم ایجاد 
کند و فقط اول شــدن در لیگ است که مى تواند این 
تغییرات را توجیه کند. دو سال قبل و در مهرماه سال 
94 بود که گیتى پســند با هدایت محمود خوراکچى 
در پایان نیم فصل اول لیگ با کسب 23 امتیاز از 13 
مسابقه بر روى پله سوم جدول لیگ قرار گرفت و همین 
نتیجه باعث شد تا مدیران گیتى پسند تصمیم به اخراج 
خوراکچى و امضاى قرارداد با رضا لک بگیرند. البته 
حضور لک در اصفهان هم منجر به قهرمانى گیتى پسند 

نشد و فاصله هشت امتیازى این تیم با صدر جدول در 
نهایت گیتى پسند را از قهرمانى دور نگه داشت. البته 
لک براى سال بعد هم در گیتى پسند ماند و در فصل 
96-95 با تیمش به عنوان قهرمانى رسید تا در شرایطى 
که پیش بینى مى شد این سرمربى در اصفهان بماند باز 
هم مدیران گیتى پسند تصمیم دیگرى گرفتند تا لک 
جاى خودش را به علیرضا افضل بدهد. اما امسال هم 
تاریخ براى گیتى پسند تکرار شد و این تیم که این بار 
با 28 امتیاز روى پله سوم جدول نیم فصل قرار گرفته 
شاهد تغییر بر روى نیمکت سرمربى گرى خودش بود 

و افضل جاى خودش را به حسین شمس داد.

رأى کمیته انضباطى فدراسیون هندبال در خصوص اتفاقات دیدار تیم هاى سپاهان و نفت و 
گاز گچساران در هفته پنجم لیگ برتر هندبال ابالغ شد.

کمیته انضباطى فدراسیون هندبال آراى خود را در خصوص رقابت 2 تیم سپاهان و نفت و گاز 
گچساران در هفته پنجم لیگ برتر هندبال ایران، اعالم کرد.

بر اساس رأى صادر شده نتیجه بازى تیم هاى نفت و گاز گچساران و  فوالد مبارکه سپاهان 
10 بر صفر به نفع تیم نفت و گاز گچساران اعالم گردید. همچنین بازیکن خاطى تیم هندبال 
فوالد سپاهان از همراهى تیمش در سه بازى در رقابت هاى لیگ برتر محروم شد و سرمربى 
این تیم نیز یک جلسه از همراهى تیم سپاهان محروم شــد. باشگاه هندبال سپاهان نیز به 

پرداخت جریمه نقدى 50 میلیون ریالى ملزم گردید.
تیم هندبال نفت و گاز گچســاران نیز با محرومیت یک بازى از حضور تماشاگر و پرداخت 

جریمه نقدى به مبلغ 100 میلیون ریال مواجه شد. 

 آمار حاکى از افت سردار آزمون نسبت به فصل گذشته که در روستوف توپ مى زد، دارد. 
سردار در فصل پیش به طور میانگین در هر دیدار 62 دقیقه حضور داشت اما این عدد 
در این فصل 47 دقیقه کاهش یافته است. آزمون در حالى در فصل جارى تا کنون هیچ 
گلى براى روبین کازان به ثمر نرســانده که رقابت هاى لیگ روسیه به پایان نیم فصل 

اول خود نزدیک مى شود.
 مهاجم ملى پوش ایرانى روبین کازان در 13 دیدار این فصل که به میدان رفته در حالى موفق 
به گلزنى نشده که فصل پیش به طور میانگین در هر چهار دیدار، یک گل به ثمر مى رساند. این 
آمار نشان مى دهد اگر سردار طبق روند فصل پیش گلزنى مى کرد، اکنون باید سه 

یا چهار گل به ثمر مى رساند.
 افت ســردار آزمون در این فصل از چشم رســانه هاى روسیه هم 
پنهان نمانده و روزنامه و سایت هاى ورزشى اروسیه به انتقاد از او 
پرداختند.  روزنامه بیزنس روسیه در مورد مهاجم ملى پوش ایرانى 
نوشت، بر خالف انتظاراتى که از سردار مى رفت او پس از اینکه 
به کازان رفت اصال آن سردار همیشگى نبود و اکثر 
موقعیت هاى خوب گلزنى خود را از دســت مى داد. 
مدیران و کادر فنى باشگاه با انتقال یوناتاس، مهاجم برزیلى در 
اوایل فصل جارى لیگ برتر روسیه به تیم هانوفر موافقت کردند. 

بازیکنى که توانسته بود چهار گل براى کازانى ها به ثمر رساند.
حاال اما مى نویســند که این تصمیم کازانى ها اشتباه بود، زیرا 
مى توانستند با فروش سردار آزمون پیش از آغاز فصل درآمد 
سرشارى کسب کنند اما باشگاه به این نتیجه رسید که پس از 
جام جهانى 2018 روسیه مى تواند ملى پوش ایرانى را با پول 

بیشترى به فروش رساند.
سردار در تیم ملى ایران مشکلى ندارد و حتى در ورزشگاه 
کازان و در بازى دوستانه به روسیه گل زد اما در لیگ برتر 
عملکردش بد است. نیم فصل اول لیگ برتر روسیه رو به 
پایان است و سردار آزمون تاکنون گلى به ثبت  نرساند.
پس از سردار آزمون، پنج بازیکن دیگر هم  به عنوان 
ستاره هاى دور از انتظار چهار هفته گذشته لیگ برتر 
روسیه معرفى شــدند که شــامل بکیم باالج (احمد 
گروژنى)، پــاوول مامااف (کراســنودار)، روبین روچینا 
(روبین کازان)، آرتم جیوبا (زنیت سن  پترزبورگ) و فرناندو 

(اسپارتاك) هستند.
 

گلزنى باشگاهى را فراموش کرده اى؟

هندبالیست هاى سپاهان 
نقره داغ شدند

تکرار تاریخ براى گیتى!

جم  مها
ایرانى هیرنفین در 

شب باخت و حذف این تیم 
مقابل ویلم گلزنى کرد.

تیم هیرنفین کــه در دیدار اخیر جام 
حذفى اکسلسیور را شکست داده بود، در 

مرحله یک شانزدهم نهایى این رقابت ها 
با بهره مندى از رضا قوچان نژاد در ترکیب 

ابتدایى مهمان ویلم بود.
ویلم در دقیقــه 49 با یک گل پیــش افتاد؛ 
اما رضا قوچان نژاد کــه در فصل جارى لیگ 
اردیویسه هلند دو گل براى هیرنفین زده و یک 

پاس گل داده در دقیقه 54 موفق شد نتیجه را 
یک بر یک مســاوى کند؛ اما تیم میزبان در 

دقیقه 61 توسط سول فران گل برترى را زد و 
یاران گوچى را 2 بر یک شکست داد.

 

مصائب تیم ملى

تیم هاى اصفهانى در حالى امسال در یک هشتم نهایى جام حذفى حضور ندارند که فصل 
پیش دست در دست یکدیگر تا نیمه نهایى این رقابت ها پیش رفتند، هرچند که هیچ کدام 
به فینال نرسیدند. ذوب آهن قبل از آنکه پارسال در نیمه نهایى مغلوب تراکتورسازى شود 

2 دوره پیاپى در فصول 95-94 و 94-93 به عنوان قهرمانى این رقابت ها رسیده بود.
در 2 فصلى که ذوب آهن قهرمان جام حذفى شد، سپاهان بار اول در دور یک شانزدهم 

برابر گل گهر سیرجان و مرتبه دوم در نیمه نهایى به ذوب آهن باخت.
در  سال 92 ذوب آهن با شکست برابر استقالل از صعود به جمع چهار تیم پایانى بازماند. 
در آن فصل، سپاهان دقیقاً مثل امسال در یک شانزدهم نهایى مغلوب صنعت نفت شد با 

این تفاوت که در آن مسابقه حریف آبادانى میزبان بود.
در فصل 92-91 پرسپولیس ذوب آهن را در یک چهارم نهایى حذف کرد اما در فینال 
از پس سپاهان برنیامد. آن قهرمانى آخرین قهرمانى طالیى پوشان اصفهانى در جام 

حذفى تا به امروز است.
در سال 90 سپاهان در یک شانزدهم و ذوب آهن در یک هشتم نهایى جام حذفى از دور 

رقابت ها کنار رفتند.
در فصل 90-89 ذوب آهن در یک شانزدهم و ســپاهان در یک چهارم نهایى مغلوب 

حریفان شدند.
در فصل 89-88 سپاهان در یک هشتم و ذوب آهن در نیمه نهایى با جام حذفى وداع 

کردند.
در فصل 88-87 سپاهان در یک هشتم نهایى حذف شده بود اما ذوب آهن با برترى برابر 

راه آهن در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت به قهرمانى رسید.
در فصل 87-86 ذوب آهن و سپاهان به ترتیب در مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایى 

از دور رقابت ها کنار رفتند.
در فصل 86-85 سپاهان با برترى برابر صبا باترى در 2 دیدار رفت و برگشت 

براى دومین بار پیاپى قهرمان جام حذفى رســید اما ذوب آهن در دور 
یک شانزدهم نهایى حذف شده بود.

در فصل 85-84 ســپاهان در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت 
پرســپولیس را برد و قهرمان جام حذفى شد اما ذوب آهن در 

یک هشتم نهایى از دور رقابت ها کنار رفته بود.
در فصل 84-83 هر 2 تیم اصفهانى در مرحله یک هشتم نهایى 

حذف شدند.
در فصل 83-82 تیم هاى اصفهانى در نیمه نهایى به هم رسیدند 

که سپاهان با برترى در ضربات پنالتى به فینال راه یافت و پس 
از پیروزى برابر استقالل در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت 

براى اولین بار قهرمانى در جام حذفى را تجربه کرد.
در فصــل 82-81 نیز تیم هاى اصفهانــى در نیمه نهایى 
با هم مالقات کردند که ذوب آهن بــا برترى در ضربات 
پنالتى به فینال رسید و با غلبه بر فجر سپاسى در مجموع 
2 دیدار رفت و برگشت اولین قهرمانى خود در جام حذفى 

را جشن گرفت.
در فصل 81-80 ذوب آهن و سپاهان به ترتیب در مراحل 
یک چهارم و نیمه نهایى مغلوب قهرمان نهایى مسابقات 

یعنى استقالل شدند.
در فصل 80-79 ذوب آهن به دیدار پایانى رسید اما در فینال در هر 2 دیدار 

رفت و برگشت مغلوب فجر سپاسى شد.
در فصل 79-78 سپاهان در نیمه نهایى قافیه را به بهمن کرج واگذار کرد.

در فصل 78-77 سپاهان در یک چهارم نهایى به پرسپولیس باخت.
با این اوصاف، در نزدیک به 20 ســال اخیر سابقه نداشت که هم سپاهان و هم 

ذوب آهن تا قبل از مرحله یک هشتم نهایى از جام حذفى کنار رفته باشند.

تا پیش از دیدار تدارکاتى با میزبان جام جهانى 
2018 در روسیه، شیلى و سوئد آخرین رقباى 
بزرگ تیم ملى در دیدارهاى دوستانه به شمار 
مى رفتند. تیــم کى روش فروردیــن ماه 95 
روبروى این دو رقیب گرفت و تا یک سال و نیم 
بعد، هیچ مسابقه دوستانه اى با تیم هاى ملى 
مطرح و درجه یک دنیا برگــزار نکرد. نبرد با 
شیلى، سوئد و روسیه، اعتماد به نفس تیم ملى 
را باال برد و قواره تیم را بزرگ تر کرد. صحبت از 
صربستان و اوکراین به عنوان رقباى بعدى این 
تیم، فرصت فوق العاده اى براى افزایش تجربه 
پســران کى روش به نظر مى رسید اما درست 
مثل همیشه بین وعده هاى مجازى فدراسیون 
براى دیدارهاى دوستانه و حریفان واقعى تیم 
ملى در این دیدارهــا، کیلومترها فاصله بود. 
اوکراین با آندرى شوچنکو، تبدیل به یکى از 
تیم هاى جذاب اروپایى شــده و صربستان در 
نهایت اقتدار به جام جهانى راه پیدا کرده است 
اما حریفانى که ماه آینــده روبروى ایران قرار 
مى گیرند، پاناما و ونزوئال خواهند بود. ســوئد 
تیم سى ام و صربســتانى تیم سى و هشتمین 
رنکینگ فیفا به شمار مى روند اما یوزپلنگ ها 
در فیفادى هاى بعدى، با تیم هاى چهل و نهم 

و پنجاه و یکم مسابقه خواهند داد.
پس از روسیه و برزیل، ایران 

ســومین تیمى بود که جواز 
حضور در جام جهانى 2018 
را به دست آورد. فدراسیون 

فوتبال فرصت خوبى داشــت تا 
از این صعود زودهنگام براى برنامه ریزى 

دیدارهاى تدارکاتى مفید اســتفاده 
کند اما درست مثل همیشه، وعده 
دیدارهاى ویژه بــا برنامه ریزى 
مســابقه هاى معمولى تغییر کرد. 
تیم ملى براى رقــم زدن اولین 
صعود تاریخ اش از مرحله گروهى 
جام جهانى، بیشتر از هر چیزى به 

فاکتور تجربه نیاز دارد اما رقابت با تیم هایى 
که ابدا قدرتمندتر از ایران نیســتند، نمى تواند 
کمک چندانى بــراى این صعود باشــد. تیم 
کى روش در جام جهانى حداقل  با 2 تیم قوى تر 
روبرو خواهد شــد و آماده نبودن براى چنین 
رقابتى، نتایج تلخى به همراه خواهد داشت. در 
چند سال گذشته، بحران دیدارهاى تدارکاتى 
تیم ملى به تحریم ها ربط داده مى شد اما ایران 
هنوز به مصاف رقبایى مــى رود که در دوران 
اوج تحریم ها براى تیم ملى مناســب به نظر 

مى رسیدند.

 

شبکه ورزش در مسیر انتخاب هاى بد براى پخش 
برنامه هایش،  چهارشنبه شب هفته گذشته و قبل 
از دربى پرسپولیس و اســتقالل یکى از بدترین 
انتخاب هاى ممکــن را انجــام داد و براى ویژه 
برنامه اش از سرلیدرهاى سرخابى ها دعوت کرد 
که نه تنها خوش نام نیستند و ابدا به نیکى شناخته 
نمى شوند که در منشــورى ترین حالت ممکن 
زندگى کرده و ریز نکات پرونده هاى قطورشان تا 
تجاوز و دزدى هم پیش رفته است. مهمان هایى 
در سطحى ترین حالت هوادارى دعوت شده اند 
تا فقط با کرى خوانى جلف، برنامه اى با کمترین 
مخاطب ممکن را به ابتذال بکشانند و سخیف ترین 
نشانه هاى رقابت قدیمى سرخابى ها را بولد کرده 
تا شــاید با این ابتذال و نــزول ادبى و فرهنگى 
کمى تا قسمتى مخاطب عام تلویزیون را در این 

بى برنامگى سیما جذب کنند.
اگرچه پیش از این هم چنین تدارکى در برنامه هاى 
خاص شــبکه ورزش دیده شــده بود اما حضور 
لیدرهایى با کمترین سطح ســواد، اطالعات و 
شناخت مناسبات فرهنگى حضور در صداوسیما 
نوبرى اســت که شــبکه اختصاصــى ورزش 
جمهورى اسالمى ایران ما را با آن آشنا کرده است. 
صداوسیما اگرچه براى بخش بزرگى از جامعه از 
دست رفته و دیگر تمایلى به اصالح آن وجود ندارد 
اما بخش ورزشى این سازمان همچنان با سیاهى 
ایجاد شده در بخش هاى دیگر فاصله دارد و شاید 
این براى اولین بار بوده که تا این اندازه برنامه اى به 

مرزهاى ابتذال نزدیک شده است. 

لیدرهاى منشورى 
روى آنتن  

 آمار حاکى از افت سردار آزمون نسبت به فصل گذشته که در روستوف توپ مى زد، دارد. 
2سردار در فصل پیش به طور میانگین در هر دیدار 62 دقیقه حضور داشت اما این عدد 
این فصل 47 دقیقه کاهش یافته است. آزمون در حالى در فصل جارى تا کنون هیچ  7در
نیم فصل گلى براى روبین کازان به ثمر نرســانده که رقابت هاى لیگ روسیه به پایان

اول خود نزدیک مى شود.
3 مهاجم ملى پوش ایرانى روبین کازان در 13 دیدار این فصل که به میدان رفته در حالى موفق 
ببببببه گلزنى نشده که فصل پیش به طور میانگین در هر چهار دیدار، یک گل به ثمر مى رساند. این 
آمار نشان مى دهد اگر سردار طبق روند فصل پیش گلزنى مى کرد، اکنون باید سه 

چهار گل به ثمر مى رساند. ییییییییییییییایا
 افت ســردار آزمون در اینفصلاز چشم رســانه هاى روسیه هم

پنهان نمانده و روزنامه و سایت هاى ورزشى اروسیه به انتقاد از او 
پرداختند.  روزنامه بیزنس روسیه در مورد مهاجم ملى پوش ایرانى

نوشت، بر خالف انتظاراتى که از سردار مى رفت او پس از اینکه 
به کازان رفت اصال آن سردار همیشگى نبود و اکثر 
را از دســت مى داد.  موقعیت هاى خوب گلزنىخود
مدیران و کادر فنى باشگاه با انتقال یوناتاس، مهاجم برزیلى در 
اوایلفصلجارى لیگ برتر روسیه به تیم هانوفر موافقت کردند. 

بازیکنى که توانسته بود چهار گل براى کازانى ها به ثمر رساند.
حاال اما مى نویســند که این تصمیم کازانى ها اشتباه بود، زیرا 
مى توانستند با فروش سردار آزمون پیش از آغاز فصل درآمد 
سرشارى کسب کنند اما باشگاه به این نتیجه رسید که پس از 
8جام جهانى 2018 روسیه مى تواند ملى پوش ایرانى را با پول 

بیشترى به فروش رساند.
سردار در تیم ملى ایران مشکلى ندارد و حتى در ورزشگاه 
کازان و در بازى دوستانه به روسیه گل زد اما در لیگ برتر 
روسیه رو به عملکردش بد است. نیم فصل اول لیگ برتر
پایان است و سردار آزمون تاکنون گلى به ثبت  نرساند.
پساز سردار آزمون، پنج بازیکن دیگر هم  به عنوان

ستاره هاى دور از انتظار چهار هفته گذشته لیگ برتر 
بکیم باالج (احمد  روسیه معرفى شــدند که شــامل
گروژنى)، پــاوول مامااف (کراســنودار)، روبین روچینا 
(روبین کازان)، آرتم جیوبا (زنیت سن  پترزبورگ) و فرناندو 

(اسپارتاك) هستند.

گلزنى باشگاهى را فراموش کرده اى؟

ند که فصل 
ه هیچ کدام 
سازى شود 

سیده بود.
ک شانزدهم 

انى بازماند. 
ت نفت شد با 

ما در فینال 
انى در جام

حذفى از دور 

یى مغلوب 

حریفان شدند.
9درفصل 89-88 سپاهان در یک هشتم و ذوب آهن در نیمه نهایى با جام حذفى وداع 

کردند.
77-87 سپاهاندر یک هشتم نهایى حذف شده بود اما ذوب آهن با برترى برابر 8درفصل 88

2راه آهن در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت به قهرمانى رسید.
66-86 ذوب آهنو سپاهان بهترتیب در مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایى 7درفصل 87

ازدور رقابت ها کنار رفتند.
2 سپاهانبا برترى برابر صبا باترى در 2 دیداررفتو برگشت  85-55 6درفصل 86

ردور براى دومینبار پیاپى قهرمان جام حذفى رســید اما ذوب آهن در 
یک شانزدهم نهایى حذف شده بود.

رفتو برگشت  2 ســپاهان در مجموع 2 دیدار فصل 84-85 5در
پرســپولیس را برد و قهرمان جام حذفى شد اما ذوب آهن در

یک هشتم نهایى از دور رقابت ها کنار رفته بود.
2 هر 2 تیم اصفهانى در مرحله یک هشتم نهایى  83-33 4درفصل 84

حذف شدند.
3درفصل 83-82 تیم هاى اصفهانى در نیمه نهایى به هم رسیدند 
که سپاهان با برترى در ضربات پنالتى به فینال راه یافت و پس
2از پیروزى برابر استقالل در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت

براى اولین بار قهرمانى در جام حذفى را تجربه کرد.
2در فصــل 82-81 نیز تیم هاى اصفهانــى در نیمه نهایى 
با هم مالقات کردند که ذوب آهن بــا برترى در ضربات 
پنالتى به فینال رسید و با غلبه بر فجر سپاسى در مجموع
در جام حذفى  برگشت اولین قهرمانى خود 2 دیدار رفت و

را جشن گرفت.
1درفصل 81-80 ذوب آهن و سپاهان به ترتیب در مراحل

یک چهارم و نیمه نهایى مغلوب قهرمان نهایى مسابقات 
یعنى استقالل شدند.

2 ذوب آهن به دیدار پایانىرسید اما درفینال در هر2 دیدار  0در فصل 79-80
رفت و برگشت مغلوب فجر سپاسى شد.

88-78 سپاهان در نیمه نهایى قافیه را به بهمن کرج واگذار کرد. 9درفصل 79
77-77 سپاهان در یک چهارم نهایى به پرسپولیس باخت. 8در فصل 78

ممممممم هم 0با این اوصاف، در نزدیک به 20 ســال اخیر سابقه نداشت که هم سپاهان و
ذوب آهن تا قبل از مرحله یک هشتم نهایى از جام حذفى کنار رفته باشند.

از عملکرد سرمربى تیم انتقاد کنند که سومى در نیم 
دستشان داد.فصل ایــن بهانه را به 

ل  آنهایــى کــه  تسا فو

راصفهانرا به صورت جدى دنبال مى کنند بدون شک
شنیدن نام حسین شمس و باشگاه گیتى پسند روزهایى
را به یاد خواهند آورد که شمس به عنوان مدیر فنىد
تیم گیتى پسند مشغول به فعالیت بود و در آن قهرمانى
پرحاشیه که البته بعد از جانب فدراسیون پس گرفته ش
حسین شمس نقشى مهم و تاثیرگذار ایفا کرد. برترى
2 بر2 گیتى پسند در مقابل پرسپولیس در اسفندم 11
0سال90 که در سالن مخابرات اصفهان حاصل شد

البته باخت فوالد ماهان به منصورى قرچک در سالن
پیروزى منجر به قهرمانىگیتى پسند شد و صحنه هاى
مربوط به خوشحالى حسین شمس در پایان آن مسابق

جم  مها
ایرانى هیرنفین در 

شب باخت و حذف این تیم 
مقابل ویلم گلزنى کرد.

تیم هیرنفین کــه در دیدار اخیر جام 
حذفى اکسلسیور را شکست داده بود، در 

مرحله یک شانزدهم نهایى این رقابت ها 
با بهره مندى از رضا قوچان نژاد در ترکیب 

ابتدایى مهمان ویلم بود.
9ویلم در دقیقــه 49 با یک گل پیــش افتاد؛ 
رضا قوچان نژاد کــه در فصل جارى لیگ  اما
اردیویسه هلند دو گل براى هیرنفین زده و یک 
54 موفقشد نتیجه را 4پاس گل داده در دقیقه

یک بر یک مســاوى کند؛ اما تیم میزبان در 
1دقیقه61 توسط سول فران گل برترىرا زد و

2یارانگوچى را 2 بریک شکست داد.

 ونزوئال خواهند بود. ســوئد 
ســتانى تیم سى و هشتمین 
شمار مى روند اما یوزپلنگ ها 
دى، با تیم هاى چهل و نهم 

ابقه خواهند داد.
رزیل، ایران
ززززززززواز ود که ج
8نى 22018

 فدراسیون 
وبى داشــت تا 

برنامه ریزى  هنگام براى
ى مفید اســتفاده 

لهمیشه، وعده 
ــا برنامه ریزى 
مولى تغییر کرد. 
ــم زدن اولین 
 مرحله گروهى 
ر از هر چیزى به 

ز دارد اما رقابت با تیم هایى 
 از ایران نیســتند، نمى تواند 
ـراى این صعود باشــد. تیم 
2جهانى حداقل  با 2 تیم قوى تر 
د و آماده نبودن براى چنین 
ى به همراه خواهد داشت. در 
بحران دیدارهاى تدارکاتى 
م ها ربط داده مى شد اما ایران
که در دوران قبایى مــى رود
ر یک شکست داد.ى تیم ملى مناســب به نظر

 قوچان نژاد براى 
گل

جلوگیرى از حذف کافى نبود

 یک اتفاق بى سابقه یک اتفاق بى سابقه



١٤حوادث ٣٠٧٢ سال چهاردهمشنبه  ٦ آبان  ماه   ١٣٩٦

٤ پســر جوان با تشــكيل بانــد دزدان ١٧ ســاله در 
ســطح تهران و ســوار بر موتور اقدام به گوشى قاپى از 

طعمه هايشان مى كردند.
چندى قبل مأموران پليس تهران در جريان پرونده هاى 
گوشى قاپى و كيف قاپى قرار گرفتند و تيمى از مأموران 
اداره ١٨ پليس آگاهى براى دستگيرى اعضاى اين باند 

حرفه اى وارد عمل شدند.
مأموران ابتدا براى تحقيقات خود به ســراغ طعمه هاى 
دزدان رفتند و مــرد جوانى كه كارمند ســازمان صدا و 
سيماســت به مأموران گفت: «اوايل ارديبهشت ماه بود 
كه به ســاختمان عالءالدين رفته بــودم و پس از خريد 
گوشى موبايل به ارزش يك ميليون و٥٠٠ هزار تومان از 
آنجا خارج شدم و چون قرار بود شب به عروسى يكى از 
آشنايان بروم در جلوى ساختمان عالءالدين سوار بر يك 

موتور شدم و به سمت نعمت آباد حركت كردم.»
اين مرد ٣٢ ساله گفت: «در مســير بودم كه با تلفن به 
خانواده ام زنــگ زدم و درباره خريد گوشــى موبايل و 
كارهايى كه بايد براى رفتن به مراســم عروسى انجام 
مى دادند صحبــت مى كرديــم كــه در نزديكى پل 
حق شناس بود كه راننده موتورى كه به صورت دربستى 
سوار بر آن شده بودم سرعت موتورش را كم كرد و ناگهان 
دو جوان كه ســوار بر موتور ديگرى بودند به سمت ما 
آمدند و با چاقويى كه در دســت داشتند اقدام به سرقت 
كيف دســتى ام كه پنج كارت هديه ٢٠٠ هزار تومانى، 
مدارك شناسايى و پول داخلش بود كردند و به سرعت پا 

به فرار گذاشتند.»
مأموران در ادامه پى بردند كــه دزدان در جنوب تهران 
سوار بر دو موتورسيكلت اقدام به گوشى قاپى مى كنند 
كه در اين مرحله با اقدامات فنى و بررسى دوربين هاى 
مداربسته موفق به شناسايى متهمان كه در يك باند چهار 

نفره دست به گوشى قاپى و كيف قاپى مى زدند، شدند.

كارآگاهان در اين شاخه از تحقيقات پى بردند چهار جوان 
سوار بر موتور اقدام به سرقت كرده كه دو نفر از آنها سوار 
بر موتور پس از سرقت همدستانشان براى اينكه كسى 
دوستانشان را تعقيب يا زمينگير نكند وارد عمل مى شوند 

و در فرار به همدستانشان كمك مى كنند.
تيم پليسى با توجه به سرنخ هايى كه از متهمان داشتند در 
عملياتى غافلگيرانه چهار سارق جوان را دستگير كردند و 
در بازجويى از متهمان مشخص شد كه «داود» ١٧ ساله 

رئيس اين باند چهار نفره است.
«محمد» ١٧ ساله يكى از متهمان پرونده كه راهى جز 
اعتراف پيش روى خود نداشت گفت: «بيكار بودم و نياز 
به پول داشتم به همين دليل وقتى داود پيشنهاد سرقت 
را مطرح كرد پذيرفتم و با همدستى دوستانم در جنوب 
پايتخت و محدوده شــهررى، جاده ورامين و ســه راه 

ورامين دست به گوشى قاپى مى زديم.»

اولين بار برنج دزديدم
«داود»، رئيس باند دزدان ١٧ ساله مى گويد از١٥ سالگى 
دست به سرقت زده است  و اولين چيزى كه دزديده برنج 

بوده است.
سابقه دارى؟

٣ بار به دليل سرقت روانه زندان شــدم و از ١٥ سالگى 
دست به سرقت زده ام.

اولين بــار به چه جرمى دســتگير 
شدى؟

نخستين بار دســت به ســرقت ٢٠٠ كيلو برنج از يك 
انبارى زدم كه از سوى مأموران پليس آگاهى اسالمشهر 

دستگير شدم.
خانواده ات خبر داشــتند كه دزدى 

مى كنى؟
نه، من براى تأمين هزينه هاى اعتيادم دست به دزدى 

مى زدم.
اعتياد به چه موادى دارى؟

شيشه مى كشم.
چرا دوباره سرقت كردى؟

١٥ روز بعــد از آزادى از زنــدان چــون بــراى تأمين 
هزينه هاى اعتيادم نياز به پول داشتم اين باند را تشكيل 

دادم.
چه نقشى در زمان سرقت داشتى؟

گاهى اوقات پشــت فرمان موتور مى نشستم و با يكى 
از همدستانم به سراغ طعمه هايمان مى رفتيم و گاهى 
اوقات نيز خودم نقش اصلى را بر عهده مى گرفتم و اقدام 

به قاپيدن كيف يا گوشى موبايل مى كردم.
شيوه و شگردتان چطور بود؟

سوار بر موتور مى شديم و در خيابان ها پرسه مى زديم 
و وقتى مطمئن مى شــديم گوشــى گرانقيمت دست 
طعمه هايمان اســت وارد عمل مى شديم و در چشم به 

زدنى گوشى موبايل را از دست طعمه مان مى قاپيديم.
با گوشى هاى سرقتى چه مى كردى؟
گوشى ها را پس از سرقت به يكى از دوستانمان مى داديم 

و به جاى آنها از او مواد مى گرفتيم.

مى خواستم ثابت كنم جرأت دارم
«پوريا» ١٨ ساله كه تا به حال دست به دزدى نزده است 
براى اينكه بخواهد به دوســتانش بزرگ شدن و نترس 

بودنش را نشان دهد وارد باند دزدان ١٧ساله شد.
سابقه دارى؟

نه، تاحاال ســرقت نكرده بودم و تازه كار هستم، در مغازه 
برادرم در ميدان خراسان در كار لباس فروشى مشغول بودم.

چرا دزدى كردى؟
چون مى خواستم به دوستانم ثابت كنم كه جرأت انجام 
كارهاى خالف را دارم و به همين دليل وارد باند دزدان 

١٧ ساله شدم.
چه نقشى در گروه داشتى؟

سوار بر موتور به تعقيب دوستانم مى رفتم و پس از سرقت، 
من وارد عمل مى شدم كه كسى دوستانم را تعقيب نكند 
يا اگر كسى قصد داشت مانع فرار آنها شود دست به كار 

مى شدم تا دوستانم را فرارى دهم.
بنا به اين گزارش، متهمان براى تحقيقات بيشتر در اختيار 

مأموران اداره ١٨ پليس آگاهى تهران قرار دارند.

با تالش مأموران نيروى انتظامى، باند توزيع شيشــه 
در غــرب تهــران منهدم و فروشــندگان دســتگير 

شدند.
در آخرين عمليات پليس مبارزه با مواد مخدر تهران، 
باند بزرگ توزيع شيشه در غرب تهران منهدم شد. افراد 
اين باند با خودروى BMW 530i ، ٦٠٠ميليونى اقدام 
به فروش شيشه در معابر تهران مى كردند كه در يك 

عمليات غافلگيرانه به دام افتادند.
 اعضاى اين باند بعد از دســتگيرى به مأموران پليس 
پيشنهاد رشــوه و واگذارى خودرو به مأموران را كرده 
بودند كه مأموران وظيفه شناس با رد اين پيشنهاد بى 
شرمانه، ســوداگران مرگ را براى تشكيل پرونده به 

پايگاه پليس مبارزه با مواد مخدر منتقل كردند.
در جريان عمليــات ضربتى مبارزه با مــواد مخدر در 
تهــران، ٢٦٠ توزيــع كننــده موادمخدر دســتگير 
و از آن ها مجموعاً ٢٨٠ كيلوگرم انواع موادمخدر كشف 

شد.

رئيس دادگاه بخش الوار گرمسيرى انديمشــك گفت: ٣ ُتن ريل قطار و تراورس سرقتى از يك سارق در اين 
بخش كشف شد.

رحمان عمادى اظهار داشت: با پيگيرى انجام شــده و همكارى فرمانده انتظامى منطقه قيالب الوار گرمسيرى 
انديمشك يك دستگاه كاميون خاور حامل ريل و تراورس سرقتى در اين بخش توقيف شد. وى با بيان اينكه در 
اين راستا يك نفر دستگير و براى وى پرونده قضائى تشكيل شد، افزود: اين سارق اقدام به سرقت ريل قطار و 

تراورس هاى خطوط راه آهن كرده بود كه با تالش مأموران انتظامى شناسايى و دستگير شد. 

رئيس كالنترى ١٥٤ چيتگر از دستگيرى سارق لوازم 
خودروهاى غــرب تهران با عمليــات تعقيب و  گريز 

مأموران خبر داد.
سرهنگ حبيب آقايى اظهار داشــت: عوامل گشت 
كالنترى حين گشتزنى در بزرگراه فتح با يك دستگاه 
سمند مواجه شدند كه به صورت مشكوك در كنار يك 
پژو ٤٠٥ پارك كرده بــود. وى افزود: در همين حين 
يك نفر كه يك دستگاه ضبط و پخش سمند در دست 
داشت سريعاً با مشاهده مأموران از محل متوارى شد.

ســرهنگ آقايى گفت: مأموران بالفاصله با استعالم 
پالك سمند متوجه شــدند كه پالك مربوط به پرايد 
است. وى افزود: متعاقبًا با محرز شدن پالك جعلى، 
خودرو توسط مأموران تعقيب و به راننده دستور ايست 
داده شد ولى با بى توجهى راننده و اقدام به فرار وى، 
مأموران ابتدا يك تير مشقى به سمت خودرو شليك 

كردند.
رئيس كالنترى ١٥٤ گفت: راننده بدون توجه به فرمان 
ايست و تير مشقى شليك شده، به فرار خود ادامه داد و 
اين بار مأموران با شليك دو تير هوايى خواستار توقف 
خودرو شــدند كه بازهم راننده به فرار خود ادامه داد و 
سرانجام مأموران با رعايت قانون به كارگيرى سالح، 
سه تير به سمت الستيك هاى خودرو شليك كردند كه 
على رغم پنجر شدن بازهم راننده سمند به گريز خود 
پايان نداد و در نهايت مأموران با ادامه تعقيب و گريز، 

وى را در محل مناسب دستگير كردند.
وى افزود: بررســى هاى مأموران نشــان داد كه فرد 
مذكور سارق بوده و از وى هفت دستگاه ضبط و پخش، 

چهار دستگاه ساب، سه دســتگاه آمپلى فاير و تعداد 
زيادى كارت عابر بانك مسروقه كشف و ضبط شد. به 
گفته سرهنگ آقايى، نامبرده پس از انتقال به كالنترى 
صراحتاً اقرار كرد كه حدود دو ماه است در منطقه غرب 
تهران به سرقت لوازم و محتويات خودرو مى پردازد كه 
تعدادى از شكات اين منطقه نيز وى را شناسايى كردند 
و پرونده متشكله در اين خصوص در حال سير مراحل 

قانونى است. 

معاون پزشــكى و آزمايشگاهى سازمان پزشكى 
قانونى كشــور با اشــاره به موضوع آزار جنسى 
«اهورا قاســمى» كودك ٢/٥ ساله رشتى گفت: 
در موضوعات كيفرى كه در مرحله دادرسى است 
و هنوز اتهام ثابت نشده و حكمى نيز صادر نشده، 
احتياط حكم مى كند پزشكى قانونى موضوع را به 

طور گسترده رسانه اى نكند.
به گزارش ايرنا، سيداميرحســين  مهدوى اظهار 
داشت: در پزشكى اساساً به هرگونه رفتار مزاحمت 
آميز و دســت درازى به فرد بــدون رضايت فرد، 
تهاجم جنسى گفته مى شود؛ تهاجم جنسى طيف 
گسترده اى دارد و صدور احكام قضائى براى فرد 
مرتكب، نيز به ميزان تهاجم و آزار صورت گرفته 
بستگى دارد و هرچه آزار شــديدتر باشد، حكم و 

مجازات نيز سنگين تر  مى شود.

وى افزود: براى تشــخيص تجاوز و شناســايى 
متجاوز، معاينات و آزمايش هاى پيشرفته بسيار 
زيادى انجام مى شــود تا كمتريــن خطايى در 
تشخيص وجود نداشته باشد و در زمينه اهورا نيز،  
هنوز چيزى به صورت قطعى اعالم نشده است. 
مهدوى با اشاره به راهكار هاى جلوگيرى از اتفاقات 
اينچنينى گفت: مهمترين مسئله براى جلوگيرى از 
اين اتفاقات، هوشيار كردن كودكان است و والدين 

نيز بايد مراقبت هاى الزم را انجام دهند.
دو هفته پيش خبر فوت اهورا پسر بچه ٢/٥ ساله 
اهل رشت به يك موضوع رسانه اى تبديل شد و 
براساس آنچه در برخى رسانه ها و فضاى مجازى 
انعكاس پيدا كرد، اين كودك مورد تعرض جنسى 
توسط ناپدرى خود قرار گرفته است و بعد از انتقال 

به بيمارستان به علت ضربه مغزى فوت كرد.

گوشى قاپى؛ تخصص باند دزدان ١٧ ساله
اتهام قاتل اهورا 
هنوز 
 ثابت نشده است

منطقــه  فرمانــده 
انتظامي اهواز گفت: 
شــامگاه چهارشنبه 
هفته گذشته در كوي 
مدرس شهر اهواز در 
مقابل يــك موكب 
تعدادي از جوانان با 
هم درگيــري لفظي 

پيدا كردند.
ســرهنگ محمــد 
صفري اظهار داشت: 

با باال گرفتن درگيرى،  فردى به صورت مسلحانه در مقابل موكب اقدام به تيراندازى كرد كه در 
اين درگيري دو نفر كشته و سه نفر زخمي شدند. وي افزود: ضارب شناسايى شده و تحت تعقيب 

پليس قرارگرفته است و نتيجه اقدامات متعاقباً اعالم مى شود.

درگيري لفظي، ٢ كشته بر جاى گذاشت

سارق لوازم خودرو 
در عمليات تعقيب و گريز به دام افتاد

٣ تن ريل قطار را 
دزديدند!

تيم پليسى با توجه 
به سرنخ هايى كه از 
متهمان داشتند در 
عملياتى غافلگيرانه 
چهار سارق جوان 
را دستگير كردند 
و در بازجويى از 

متهمان مشخص شد 
كه «داود» ١٧ ساله 
رئيس اين باند چهار 

نفره است

توزيع شيشه با خودروى ٦٠٠ ميليــونى!

دختر بچه اى پنج ساله كه توسط آدم ربايان گروگان گرفته شده بود 
باتالش كارآگاهان پليس آگاهى شهرســتان ميناب دركمتر از پنج 

ساعت آزاد شد.
رئيس پليس ميناب گفــت: درپى مراجعه و اعالم شــكايت يكى از 
شهروندان مبنى براينكه دختر بچه پنج ساله اش براى بازى به همراه 
خانواده اش به پارك رفته و توسط آدم ربايان ربوده شده است، پيگيرى 

موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران قرار گرفت. 
سرهنگ محمد رستمى اظهار داشت: مأموران با انجام اقدامات فنى 
و اطالعاتى، در كوتاه ترين زمان ممكــن دو نفر از گروگان گيران را 
شناسايى كردند و دريك عمليات ضربتى و غافلگيرانه موفق شدند آنها 
را دستگير و گروگان پنج ساله را صحيح وسالم آزاد كنند و به آغوش 

گرم خانواده اش بازگردانند. 
سرهنگ رستمى اظهار داشت: آدم ربايان درخواست مبلغى وجه نقد 
از خانواده اين دختربچه داشتند كه پليس پيش از هر اقدامى و در قالب 

يك عمليات ضربتى آنها  را دستگير كردند. 

رهايى دختر ٥ ساله
 از چنگال آدم ربايان
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نســخه موبایلى بازى گــذرگاه حیوانات 
« Animal Crossing » رســماً توسط 

نینتندوى ژاپن رونمایى شد.
نسخه موســوم به Pocket Camp که از 
اواخر نوامبر روى گوشى هاى اندرویدى 
و آى او اسى خواهد آمد، شبیه بازى اصلى 
اســت که در ســال 2001 روى نینتندو 
64 عرضه شــد، منتها با این تفاوت که 

کاربــر در دنیاى حیوانات ســعى مى کند 
شهرك ســازى کند و با حرکت در مکانى 
نو، دست به ســاخت خانه و کاشانه خود 

مى زند.
تمرکــز بازى ســازان در این نســخه 
روى طراحى مبلمان شــهرى در مناطق 
مختلف تعریف شــده روى گیم اســت 
و کاربر قادر به تنظیــم و تعریف دلخواه 

اســت. مالقات با دوســتان و تجارت با 
آنها در این گیم تعریف شــده و با تایمر 
شمارش معکوس هیجان خاصى به کاربر

 مى دهد.
اگر همه چیز خوب پیش بــرود، به گفته 
کارشناســان، این بهترین گیم موبایلى 
خواهد بود که نینتندو عرضه کرده اســت 
و مى تواند موفق تر از «ســوپرماریو ران» 

شود.
یکســال و نیم 
پیش خبر عرضه 

چهار گیم موبایلى 
از سوى نینتندو منتشر 
شــد که یکــى از آنها 

همین گذرگاه حیوانات بود.

رونمایى از بازى گذرگاه حیوانات 

ت  ر کا
فیــک  ا گر

جدیــد انویدیــا 
 Volta بــا معمــارى

و هســته هاى پردازشــى 
Tensor، اطالعات مربوط هوش 

مصنوعى را به شــکل بهترى مدیریت 
کرده و آینده بزرگى را براى انویدیا رقم مى زنند.

زمانى که کارت گرافیک جدید انویدیا رونمایى شد، 
ارزش ســهام آن طى یک روز تا 17/8 درصد افزایش پیدا 

کرد. حاال فروش اولین چیپ ها از این سرى به دیتاسنترها آغاز 
شده است.

«Mark Lipacis»، تحلیلگر مؤسســه «Jefferies» طى یادداشتى، وجه 
تمایز کارت هــاى گرافیک مبتنى بــر Volta با دیگر محصوالت را هســته هاى 

Tensor مى داند که به کارت اجازه مى دهد عملیات ضرب ماتریس را با روشى بسیار 

کارآمد پردازش کند.
در حال حاضــر، ایــن کارت ها بــه دیتاســنترها فروخته مى شــود چــرا که این 
مراکــز، اصلى تریــن مکان هــا بــراى حــوزه در حال رشــد هــوش مصنوعى 
هســتند. کارت هــاى گرافیــک همچون محصــوالت ســرى Volta، بــا توان 
محاســباتى باالتر، به پروســه یادگیرى سیســتم هاى هوش مصنوعى ســرعت 

مى بخشند.
کارت هاى گرافیک از نظر داشتن صدها یا هزاران هســته پردازشگر کوچک تر که 
توانایى انجام وظایف کوچک تر را دارند، با پردازنده هاى موجود با چهار تا هشت هسته 
که در بسیارى از ماشین هاى مدرن پیدا مى شــوند، تفاوت زیادى دارند. در حقیقت، 
هســته هاى Tensor به منظور سرعت بخشــیدن به توانایى هاى یادگیرى سیستم 
هوش مصنوعى طراحى شده و به گفته انویدیا، 12 برابر سریع تر از محصوالت نسل 
قبلى این شرکت هستند. این تحلیل گر معتقد است انویدیا با عرضه این محوالت جدید 
مى توانند بخش قابل توجهى از ســهم حوزه هوش مصنوعــى را به خود اختصاص 

دهد.

شــرکت مایکروســافت به تازگى آپدیت جدید و پاییزه وینــدوز 10 را براى کاربران 
ارائه و آمــاده دانلود کرده اســت، آپدیتــى که در مــاه آوریل به صورت آزمایشــى 
مورد اســتفاده قرار گرفت و هــم اینک به صورت رســمى در اختیــار کاربران قرار 

دارد.
آپدیت جدید مایکروســافت براى ویندوز 10 قابلیت هاى ویژه اى دارد که یکى از آنها 
در امان نگهداشتن اطالعات خاص از حمله ویروس ها و باج افزارهاست که شما باید 

بالفاصله پس از آن را فعال کنید.
 windows defender براى دسترسى به این قابلیت کافى است  در کنترل پنل به قسمت
 controlled رفته و virus & threat protection رفته و با انتخاب گزینــه security

folder access را فعال کنید.

با این کار فولدرها را از حمله ویــروس ها و باج افزارها در امان نگــه مى دارید، براى 
دســتیابى به آپدیت جدید ویندوز 10 کافى ا ست به بخش آپدیت ویندوز رفته و منتظر 

بمانید تا فایل دانلود و سپس نصب شود.

سالح مخفـى سالح مخفـى 
کارت گرافیـککارت گرافیـک
 جدید انویدیا  جدید انویدیا 

اینستاگرام 
با انتشار نسخه جدیدى از نرم افزار خود، قابلیت تازه 

اى به بخش استورى اضافه کرد.
حدود یکســال از ایجــاد قابلیت الیو اســتورى 
اینســتاگرام مى گذرد. قابلیتى که به کاربران این 
امکان را مى داد که از خود و محیط اطرافشان تصویر 
زنده ثبت کنند و در اختیار دنبال کنندگان قرار دهند.

اینستاگرام به دلیل محبوبیت قابلیت الیو استورى، 
ویژگى هاى تــازه اى مانند فیلترهــاى مختلف و 
همچنین امــکان بازپخش بــه آن اضافه کرد که 
رضایت کاربران را نیز افزایش داده است. حاال این 
بار اینستاگرام قابلیت جدیدى به نام «الیو دونفره» 

به بخش الیو استورى اضافه کرده است.
این قابلیت به کاربران اجازه مى دهد تا هنگام ثبت 
تصاویر زنده، دوستان خود را به آن دعوت کنند و به 
صورت مشترك به الیو استورى ادامه دهند. گفتنى 
است؛ فرد دعوت شده هر زمانى بخواهد مى تواند 
از الیو استورى خارج شــود. همچنین ویدئوهاى 

مشترك در قسمت استورى سایر کاربران به صورت 
دو دایره در کنار هم نشان داده خواهند شد.

هم

بــه تازگى یــک ویروس 
پیامکى خطرناك براى گوشى هاى موبایل 
منتشر شده که با ارسال پیامک هایى با مضمون دریافت 
دو گیگ اینترنت مجانى در یک کانال، گوشــى کاربران را آلوده 
کرده و بعد از نصب به تمام مخاطبان قربانى همین پیامک را ارسال 

مى کند.
این ویروس که با وعده دریافــت دو گیگ اینترنت رایگان کاربران 
را مجاب به کلیک بر روى یک لینک مى کند، پس از نصب در گوشى 
کاربر به صورت خودکار شروع به ارسال پیامک با گوشى قربانى کرده 

و به تمام مخاطبان وى، پیامکى با همین مضمون ارسال مى کند.

*نحوه عملکرد ویروس پیامکى ایرانى
همه چیز از یک پیامک شروع مى شود؛ ابتدا یک پیامک از شخصى که 
شماره شما را در مخاطبان خود ذخیره کرده دریافت مى کنید. جالب 
اینجاست که متن پیامک مورد نظر تکرارى نیست و جمالت مختلفى 
در ویروس قرار داده شده است تا طبیعى جلوه دهد؛ اما محتواى تمام 
پیامک ها شبیه به هم بوده و یک لینک در آنها قرار دارد. محتوى مورد 
نظر طورى نوشته شده که عالوه بر خودمانى بودن، وعده 2 گیگابایت 
اینترنت رایگان را به کاربر داده و وى را مجاب به کلیک بر روى لینک 

خل  ا د
آن نماید. اما قسمت بد ماجرا 

این است که شــما ممکن است پیامک را از 
یکى از نزدیکان یا افراد مورد اعتماد خود دریافت کنید؛ 

اینجاست که کامًال به لینک داخل پیامک اعتماد کرده و آن را باز 
مى کنید. صاحب گوشى ارسال کننده پیامک هم از همه جا بى خبر اصًال 
از این موضوع اطالع ندارد و گوشــى شما به راحتى به این ویروس 
آلوده خواهد شد. بدتر از همه، درست بعد از نصب ویروس بر روى 
گوشى شما، خودتان نیز به یکى از انتشــار دهندگان این ویروس 

مبدل خواهید شد!
همانطور که اشاره شده، جمالت متفاوتى در پیامک ارسالى توسط 
ویروس تعریف شده که براى آشنایى شما با آن، در زیر به چند مورد 

از آنها اشاره مى کنیم: 
«برو تو این کانال www.sl.qbia…. امتحان کردم دوگیگ اینترنت 

مى دن.»
 «بیا تو این کانال www.sl.qbia…. امتحان کردم دوگیگ اینترنت 

هدیه مى دن.»
www. سالم اینجا 2گیگ اینترنت مجانى میدن من گرفتم برو بگیر»

«..…sl.qbia
به احتمال بســیار زیاد، جمالت متعدد و متفاوتى براى این ویروس 
تعریف شده و حتى ممکن است آدرس لینک نیز تغییر کند، 
پس الزم است بسیار هوشیار باشید. درصورتى که پیامکى 
با این مضمون دریافت کردید، به هیچ وجه لینک داخل 
آن را باز نکرده و ارسال کننده پیامک رااز آلوده شدن 

گوشى وى به این ویروس مطلع سازید.

*پس از باز کردن لینک چه مى شود؟
لینک داخل پیامک شــما را به یک سایت ارجاع 
مى دهد که پس از پنج ثانیه آن وبســایت لینک 
عضویت یک کانال تلگرام را براى شما باز مى کند 
اما عضویت در کانال تلگرامى تنها یک کلک براى 
گمراه کردن و انحراف ذهن کاربر است تا توسعه 
دهنده ویروس بدین وسیله هدف شوم خود که 

نصب ویروس بر روى گوشــى همــان 
ســت  را عملــى شما

سازد. 

همزمان 
شدن  باز  با 

لینک عضویت در 
کانال مــورد نظر، فایل 

نصب ویــروس هم بر روى 
گوشى شما دانلود شده و اگر آن 

را نصب کنید کار تمام است.
جالب اســت بدانید، این ویروس پس 

از نصب (که در زمان بسیار کوتاهى انجام 
مى شــود) هیچگونه آیکونى در منوى گوشى 

شــما ایجاد نخواهد کرد، به همین دلیل بیشتر 
کاربران اصًال متوجه نصب آن نخواهند شد. پس از 

اینکه ویروس بر روى گوشى شما نصب شد، گوشى 
به حال سایلنت رفته و شروع به ارسال پیامک به تمام 

مخاطبان داخل موبایل شــما خواهد کرد. این کار ضمن 
انتشار ویروس میان مخاطبان صاحب گوشى، هزینه ارسال 
پیامک سنگینى نیز براى گوشى قربانى به دنبال خواهد داشت!

*چگونه ویروس پیامکى را حذف کنیم ؟
با اینکه آیکون برنامه (ویروس) نصب شده در منوى گوشى قربانى 
وجود ندارد، اما همچنان مى توانیم آن را در بخش برنامه هاى نصب 
شده (Apps) از منوى تنظیمات (Setting) سیستم عامل اندروید 
پیدا کرده و از همان منو برنامه را از گوشى حذف کنیم. توجه داشته 
باشید که ویروس مورد نظر هیچ آیکونى در بخش برنامه هاى نصب 
شده ندارد و اگر تعداد برنامه هاى شما زیاد باشد، ممکن است پیدا 

کردن آن در لیست اپلیکیشن ها کمى مشکل باشد.
راه حل بعدى، ریست فکتورى یا همان تنظیمات کارخانه اى گوشى 
اســت که البته با توجه به اینکه از روش باال امکان حذف ویروس 

د  جــو دارد، نیازى به استفاده از این روش نیست. اما اگر و
به هر دلیلى از روش اول موفق به حذف ویروس 
نشدید، ریست فکتورى قطعاً چاره حل مشکل 

شما خواهد بود.
الزم به ذکر است که تا به این لحظه، ویروس مورد 
نظر کاربران سیستم عامل اندروید را مورد هدف قرار داده 
و گزارشى از انتشار آن براى سایر سیستم عامل هاى 

موبایل دریافت نشده است.
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به احتمال بســیار زیاد، جمالت متعدد و متفاوتى براى این ویروس اینترنت رایگان را به کاربر داده و وى را مجاب به کلیک بر روى لینک 
تعریف شده و حتى ممکن است آدرسلینک نیز تغییر کند، 
پس الزم است بسیارهوشیار باشید. درصورتى که پیامکى

با این مضمون دریافت کردید، به هیچ وجه لینک داخل 
آن را باز نکرده و ارسال کننده پیامک رااز آلوده شدن 

گوشى وى به این ویروس مطلع سازید.

*پس از باز کردن لینک چه مى شود؟
لینک داخل پیامک شــما را به یک سایت ارجاع 
مى دهد که پس از پنج ثانیه آن وبســایت لینک 
عضویت یک کانال تلگرام را براى شما باز مى کند 
اما عضویت در کانال تلگرامى تنها یک کلک براى 
گمراه کردن و انحراف ذهن کاربر است تا توسعه 
دهنده ویروس بدین وسیله هدف شوم خود که 

نصب ویروس بر روى گوشــى همــان 
ســت  را عملــى شما

سازد. 

ک به تمام به حال سایلنت رفته و شروع به ارسال پیامک به تمام 
مخاطبان داخل موبایل شــما خواهد کرد. این کارضمن

انتشار ویروسمیان مخاطبان صاحب گوشى، هزینه ارسال
پیامک سنگینى نیز براى گوشى قربانى به دنبال خواهد داشت!

*چگونه ویروس پیامکى را حذف کنیم ؟
با اینکه آیکون برنامه (ویروس) نصب شده در منوى گوشى قربانى 
وجود ندارد، اما همچنان مى توانیم آن را در بخش برنامه هاى نصب
شده (Apps) از منوى تنظیمات (Setting) سیستم عامل اندروید
پیدا کرده و از همان منو برنامه را از گوشى حذف کنیم. توجه داشته
باشید که ویروس مورد نظر هیچ آیکونى در بخش برنامه هاى نصب
شده ندارد و اگر تعداد برنامه هاى شما زیاد باشد، ممکن است پید

کردن آن در لیست اپلیکیشن ها کمى مشکل باشد.
راه حل بعدى، ریست فکتورى یا همان تنظیمات کارخانه اى گوشى
اســت که البته با توجه به اینکه از روش باال امکان حذف ویروس

د  جــو دارد، نیازى به استفاده از این روش نیست. اما اگرو
به هر دلیلى از روش اول موفق به حذف ویروس
نشدید، ریست فکتورى قطعاً چاره حل مشکل

شما خواهد بود.
الزم به ذکر است که تا به این لحظه، ویروس مورد
نظر کاربران سیستم عامل اندروید را مورد هدف قرار داده 
و گزارشى از انتشار آن براى سایر سیستم عامل هاى 

موبایل دریافت نشده است.

ن!
مید

نت 
ینتر

گ ا

کانال، 2 گی
برو تو این 

ل 
وبای
ى م
 ها
شى
 گو
راى
ك ب

طرنا
ى خ
یامک
ع ویروس پ

شیو

ل 
وبای
ى م
 ها
شى
 گو
راى
ك ب

طرنا
ى خ
یامک
ع ویروس پ

شیو

Galaxy J5
 به روزرسانى

 مى شود
سامســونگ براى افزایــش فروش 
محصوالت نســل قبل خود، دست به 
ارتقاى نرم افزارى آنها زد. بر اســاس 
اعالم رســمى شــرکت سامسونگ، 
این شــرکت گوشــى Galaxy J5 را 
بــه نســخه اندرویــد 7,1,1 مجهز

 مى کند.
همچنیــن گفته مى شــود شــرکت 
سامســونگ براى اینکه بتواند فروش 
گوشى هاى نســل قبل خود را نیز باال 
نگه دارد دســت به آپدیت نرم افزارى 
گوشــى هایى مانند Galaxy J5 زده 
اســت و قصد دارد قدرت نرم افزارى 
این گوشــى را تا حد گلکســى نوت 
8 باال بیــاورد تــا کاربــران را براى 
خرید این گوشــى میــان رده ترغیب 

کند.
گفتنى است؛ سامســونگ قصد دارد با 
آوردن Experience 8,5 به گوشــى 
گلکســى J5 این هــدف را تحقق 
 Experience ببخشد، چرا که
8,5 بســیار قدرتمندتر از 
 8,1  Experience

کارایــى  و  اســت 
بهتــرى  بســیار 
بــراى کاربران 

دارد.
القات با دوســتان و تجارت با 
ن گیم تعریف شــده و با تایمر 
عکوس هیجان خاصى به کاربر

یز خوب پیش بــرود، به گفته 
ـان، این بهترین گیم موبایلى 
 که نینتندو عرضه کرده اســت 
 موفق تر از «ســوپرماریو ران» 

شود.
یکســال و نیم 
پیش خبر عرضه 

چهار گیم موبایلى 
از سوى نینتندو منتشر 
شــد که یکــى از آنها 

همین گذرگاه حیوانات بود.

 هاى تــازه اى مانند فیلترهــاى مختلف و 
ین امــکان بازپخش بــه آن اضافه کرد که 
ت کاربران را نیز افزایش داده است. حاال این 
ستاگرام قابلیت جدیدىبه نام «الیو دونفره»

ش الیو استورى اضافه کرده است.
لیت به کاربران اجازه مى دهد تا هنگام ثبت 
را به آن دعوت کنند و به ر زنده، دوستانخود

ت مشترك به الیو استورى ادامه دهند. گفتنى 
فرد دعوت شده هر زمانى بخواهد مى تواند 
 استورى خارج شــود. همچنین ویدئوهاى 

نوتدو دایره در کنار هم نشان داده خواهند شد. این گوشــى را تا حد گلکســى
8 باال بیــاورد تــا کاربــران را براى 
خرید اینگوشــى میــان رده ترغیب

کند.
گفتنى است؛ سامســونگقصد دارد با

8,5 به گوشــى  Experience آوردنe

5گلکســى J5 این هــدف را تحقق 

Experience ببخشد، چرا کهe

8,5 بســیار قدرتمندتر از 
8,1 Experience

کارایــى  و  اســت 
بهتــرى بســیار 

بببببــراى کاربران 
دارد.

قابلیت هاى شگفت انگیز
 نسخه جدید اینستاگرام 

با توجه به مشکالتى که بر ســر بارگیرى پیکسل 2 پیش 
آمده است ممکن اســت اندکى دیرتر به دست مخاطبان 

برسد.
گوشى هوشــمند Pixel 2 دومین نسل از پرچمدار مشهور 
گوگل است که نسل نخست آن با کیفیت ساخت و عملکرد 
بسیار موفقى که داشــت طرفداران بسیارى به خود جذب 

کرد.
بر اساس گزارش ها ممکن است عرضه نسخه سفید رنگ 
گوشــى Pixel 2 گوگل در بارگیرى براى انتقال به اروپا و 
آمریکا دچار مشکل شــود چرا که این نسخه با تأخیر وارد 

بازار خواهد شد.
گفتنى است کاربرانى که نسخه سفیدرنگ گوشى پیکسل 2 
را پیش خرید کرده اند قرار بود تا اواخر ماه اکتبر گوشى خود 
را تحویل بگیرند، با با وجود مشــکالت پیش روى گوگل، 

عرضه این نسخه تا اواخر ماه نوامبر به تأ خیر افتاد.
سال به سال توقع کاربران از گوگل این است که مشکالت 
این شــرکت را رفع کند و محصوالت سفارشــى خود را 
زودتر به دست صاحبانش برســاند اما گویا سال 2017 نیز 
ســال خوبى براى گوگل نبود و باید منتظر عرضه نســل 
جدید گوشى هاى گوگل در ســال 2018 باشیم تا ببینیم 
آیا این شــرکت مى تواند کاربران خــود را راضى نگه دارد 

یا خیر .

طرفداران Pixel 2 فعالً منتظر عرضه این گوشى نباشند!

قابلیت مهم آپدیت ویندوز 10 
براى مقابله با ویروس ها
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ارمین نمایشگاه بین المللى صنعت چرم، کیف، کفش و 
چه

صنایع وابسته در تهران

مرحله نهایى 
لیگ برتر

 دوچرخه سوارى

جنگل «الیمستان»، محل 
رویش گیاه «الیما» است که در 

اردیبهشت ماه رشد 
مى کند. گفتنى است نام جنگل 

الیمستان نیز برگرفته از آن 
است. الیمستان، روستایى 

توریستى است از توابع بخش 
مرکزى شهرستان آمل که 
در کیلومتر 20 جاده هراز 
از آمل واقع شده است. 

پوشش گیاهى بى نظیر این 
منطقه همواره گردشگران و 

عالقه مندان به طبیعت گردى را 
به خود جذب مى کند.

تشییع پیکر 
شهید مدافع 
حرم در تهران

فینال لیگ برتر 
کشتى فرنگى

همایش سه ساله هاى حسینى
 در تهران

بدون شرح

تاالب «حیدر کال»  بابل 

در کمربندى شرقى بابل 

ر گرفته، این تاالب 
قرا

با زیبایى هاى خاصى که 

 گردشگران زیادى 
دارد

را به خود جلب مى کند.
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شهردارى ها بودجه شهر را به خدمات وابسته کنند
3

     

ضرورت تهیه طرح جامع گردشگري براى افوس ضرورت تهیه طرح جامع گردشگري براى افوس 
4

2

3

4

2

سعى در جابه جایى برخى از 
مشاغل شهرى داریم 

2

سرمایه گذارى 
4میلیاردى 

براى ساخت 
شهربازى نجف آباد

4

حفظ و نگهدارى 
فضاى سبز 

خمینى شهر 
باروش هاى جدید 

3

تخصیص بودجه 
براى 

زیرسازى 
معابر دولت آباد

2

تأمین اعتبار، 
زمینه ساز 

رفع نقاط حادثه خیز 
معابر چادگان

4

نصب بنرهاى
«فرهنگ شهروندى»

درایستگاه هاى 
اتوبوس سین

شهردار کاشان: وظایف شهردارى قابل تغییر نیست 

خواهرخواندگى قنات جهانى«مزدآباد»با«گناباد»

نیاز نوش آباد جذب سرمایه گذار
 براى احداث هتل است

در آیین معارفه شهردار ورنامخواست مطرح شد:

3

پرداخت ساالنه
1/1 میلیون تومان به 

شهردارى ها 
توسط مردم استان

در فضاى میان ساختمان ها و بناها، عناصر مکملى 
نیاز است تا زندگى شهرى را سامان بخشد. تجهیزاتى 
کــه امــکان زندگــى را در فضاى محصــور میان 
ســاختمان ها فراهم آورد. این اجزا، جریان حرکت، 
سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم مى کنند 

و به آن روح مى بخشند.
در زندگى امــروزه، عالوه بر تأمیــن نیازهاي اولیه 
شــهروندان، باید با دید هنري و زیبایی شناسانه هم 
به شهر نگاه کرد تا امکان زندگی با کیفیت باال براي 
جمعیت شهرنشینی که روزبه روز تعدادشان افزایش 

می یابد، فراهم شود. 
همین دید هنري اســت که به شهر هویت می دهد. 
بسیاري از شــهرهاي قدیمی و تاریخی ما که هنوز 
بافت قدیمی شــان را حفظ کرده اند، ظاهر باهویتی 
دارند. ولى هم اکنون ناهمگونی در شــهرهاي ما به 
ریزترین بخش هاي مبلمان شهري نیز کشیده شده 
است. پل روي جوي هاي آب، شــکل سطل هاي 
زباله و جاي نصب آنها، نیمکت پارك ها، شــکل و 
رنگ نرده ها، تابلوهاي راهنما و ... ظاهراً بی اهمیت 
هســتند درحالی که این ها جزء مبلمان شــهري و 
هویت شهرهاي ما هســتند که درباره آنها زیاد فکر 

نشده است.

تعریف مبلمان شهرى
اثاثیه، تجهیزات یا مبلمان شهرى، اصطالحات رایج 

این تسهیالت و امکانات شهرى هستند.
در واقع مبلمان شهرى به مجموعه وسیعى از وسایل، 
اشیا، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها و عناصرى گفته 
مى شود که جهت ایجاد آســایش، حفاظت، زیبایى، 
راحتى،راهنمایى و ... به کار گرفته مى شود که شامل 

سه دسته عمده است:
1-     تجهیزات کاربردى

2-    تجهیزات ایمنى و آسایش
3-   تجهیزات زیبا سازى فضاى شهرى

تجهیزات کاربردى شهرى داراى زیر مجموعه هاى  
مى باشد که عبارتند از   :

■   تعیین جهت و ارائه اطالعــات مانند: تابلوهاى 
راهنما، نامگذارى ها و ...

■   ارائه مقررات مانند تابلوهاى راهنمایى و رانندگى، 
تابلوهاى اخطار و ... 

■ ارائه کاال و محصــوالت مانند کیوســک هاى 
روزنامه، صندوق پست و ... 

■   مبلمان ثبتى مانند پارکومترها، تقویم ها  وغیره
تجهیزات ایمنى و آســایش شــهرى نیز داراى زیر 

مجموعه هایى مى باشند که عبارتند از    :
■   استراحتگاه و پناهگاه مانند نیمکت ها و آالچیق 

ها 
■    حفاظتى مانند نرده ها، حصارها  و جداکننده ها 

■  تفریحى مانند : وســایل بازى کودکان، وسایل 
ورزشى و ... 

تجهیزات زیبا سازى فضاى شهرى   :
■     وسایل فرهنگى مانند مجسمه ها و المان ها 

■  فضاى سبزمانند باغچه ها، گلدان ها، پارك ها و ... 
تجهیزات شــهرى به عنوان مجموعه اى از وسایل 
متحرك  و نیمه متحرك  و کاربردى یا تزئینى که با 
اجازه یا اطالع مقامات دولتــى به طور دائم یا فصلى 
در فضاى عمومى شهر در اختیار  ساکنان قرار گرفته 
اند جزء الینفک محیط زیســت یک شــهر جهت 
نمایش و شــناخت  کامل هویت یک شهر مى باشد. 
در واقع مى توان با نگاه به مبلمان شــهرى  به عمق 
توجه مســئوالن و برنامه ریزان شهرى و همچنین 
خصوصیات فرهنگــى و رفتارى شــهروندان یک 

شهر پى برد.

لزوم توجه به مبلمان شهرى
بستر کالنشهرهاى امروز پاســخگوى نیاز ساکنان 
خود نمى باشد و شــدت فعالیت هاى شهرى شرایط 
بسیار سخت و مخربى براى شهروندان به وجود آورده 
است. اجزاى کالبد شهر هاى امروزى از جمله اصفهان 
با سرعت حرکت انسان ها و فشــار سنگین زندگى 
شهرنشینى سازگارى ندارد و فضاها و کاربرى هاى 
عمومى آن از ظرفیت و قابلیت الزم جهت پاسخگویى 
به نیازهاى زندگى پر شتاب شهرى برخوردار نیست. 
در این میان کیفیت فیزیکى شــهرها، زیبایى شهر 
و رضایت شــهروندان بدون برنامــه ریزى صحیح، 
مکانیابى مناســب، لحاظ شــرایط بومى و فرهنگى 
و ایجاد تناســب کارکردى ابعادى در شهر، سطوح 

ارتباطى و به ویژه مبلمان آن ایجاد نخواهد شد .
در حال حاضر اکثر ســازمان ها و مراکز دســت اندر 
کار کشــور، برنامه ریزى و مکانیابى صحیح مبلمان 
شــهرى را به عنوان یک راهبرد قطعى براى ایجاد 
محیطى پایدار، مناسب و منطبق بر شرایط بومى تلقى 
نمى کنند و با عدم برنامه ریزى یا برنامه ریزى ناقص 
و غیر استاندارد در این زمینه، به هرج و مرج بصرى و 

عدم کارایى این عناصر در محیط هاى شهرى دامن 
مى زند و از طرف دیگر مبلمــان موجود نیز به دلیل 
مشکالت فرهنگى  و عدم رسیدگى دائمى و مدیریت 
نامناسب،کاربران را با مشــکالت عدیده اى روبرو 

ساخته است.
تداخل فرهنگ اصیل ایرانى و فرهنگ وارد شــده از 
سایر کشــورها  به دلیل گسترش ارتباطات و ترکیب 
فرهنگى نواحى مختلف کشور به دلیل گسترش مقوله 
شهر نشینى و مهاجرت واصطکاك میان فرهنگ ها 
در شــهرها  بیانگر این امر است که با توجه به هرج و 
مرج موجود، هرچه بیشتر جاى خالى  یکپارچه سازى 

و نظم دهى فضاهاى شهرى احساس مى شود.
مبحث مبلمان شــهرى در کنار رفع نیاز هاى مادى 
گروه هاى مختلف استفاده کننده از فضاهاى شهرى، 
به جنبه زیبا شناسانه آن نیز باید بپردازد و این زیبایى 
بیش از هر چیز حاصل هماهنگــى، وحدت و تنوع، 
تکرار شوندگى و انعطاف پذیرى عناصر شهرى است. 
درغیر این صورت نابه سامانى و بى هدفى که امروز 
به دلیل پراکنده کارى و خود محورى به بهانه هایى 
مانند  صرفه اقتصادى و نبود الگو و ضوابط مناسب و 

استاندارد براى این عناصر بروز کرده و چهره شهر را 
مخدوش نموده همچنان حل نشده باقى مى ماند.

رویکرد طراحى در مبلمان شهرى
فرآینــد طراحــى فضاهــاى شــهرى مراحــل 
پیچیده اى دارد که یکى از آنها برنامه ریزى مستقل 
براى هر یــک از عناصر عملکــردى در هر فضاى 
شهرى است . خیابان فضایى اســت زاییده زندگى 
اجتماعى پر تحرك و فعال شــهروندان که به خوبى 
منعکــس فرهنگ اســتفاده کننــدگان در آن قابل 
مشاهده است و تنوع عناصر در طراحى یک خیابان از 
ویژگى هاى اصلى است و طبعا با شناخت اولیه نسبت 

به تک تک آنها مى توان به یک کل یکپارچه رسید.
کلیه فضاهاى مورد بررســى در داخل بافت قدیمى 
یا نســبتا قدیمى در شهرهاهســتند و با یک ارتباط 
تنگاتنگ در بافت تنیده شده اند.این فضاها در درجه 
اول براى استفاده پیاده ها ســاخته شده و قبل از هر 
چیز داراى عملکرد و شــخصیت پیاده مى باشند تا 
ســواره. انجام اصالحات کلى در ایــن فضاها بدون 
ایجاد تغییرات کلــى در بافت اطــراف امکان پذیر 

نیست و باید ســعى در حفظ هویت مکانى و اولویت 
کاربرى در طرح ها نمود. از آنجایى که در این مبحث 
تمرکز طراحى بر طراحى کانکس ها و ایستگاه هاى 
اتوبوس شهرى مى باشد، اولویت هاى ارائه شده بر 
حول محور موضوع طراحى مى باشد اما تالش بر آن 
شده تا با ســایر اولویت هاى طراحى مبلمان شهرى 

تناقضى نداشته باشد.
این اولویت ها را مى توان به چند دســته کلى تقسیم 

بندى کرد:
■    وسعت بخشیدن به فضاى پیاده.

■    در نظر گرفتن فضاهاى مخصوص عابر پیاده در 
مکان هاى مناسب بر اساس تجزیه و تحلیل الگوهاى 

رفتارى استفاده کنندگان
■   قرار دادن وسایل شهرى در جاهاى تعیین شده که 

حداقل برخورد را با عابر پیاده داشته باشد.
■در نظر گرفتن محل مناســب براى نشســتن به 
طورى کــه با فعالیــت هاى کاربرى هــاى اطراف 
تعارض پیدا نکرده و خللى نیز براى عبور سایر پیاده 

ها ایجاد ننماید.
■   در نظر گرفتن فضاى مخصوص انتظار پیاده ها در 

جهت مسیر وسایل نقلیه.
■   پرهیز از تراکم زیاد یا کم در جانمایى انواع مبلمان.
■ مکانیابى انواع مبلمان در نقاط با دسترسى آسان.

■ رعایت فواصل مناسب در اســتقرار انواع مبلمان 
با توجه به شرایط محیط و میزان استفاده کاربران.

اصول  مورد نظر در رونــد طراحى در 
راستاى ساماندهى فضاى شهرى

فضاى شهرى بر طبق یک سرى قواعد و معیار ها به 
وجود مى آید .اصول و قواعدى که محصول قرن ها 

تجربه بوده و در طراحى رعایت مى شده است.
■    اصول زیبا شــناختى فرم ها از لحاظ فرم هاى 

محورى و فرم هاى  متباین
الف - اصل محصور کردن فضا :

 اگر فضا به شکل مطلوبى محصور نشود، نمى توان 
به یک فضاى شــهرى مطلوب دست یافت. نسبت 
ارتفاع به بدنه فضاى محصور اگر یک به دو باشــد، 
در این حالت لبه باالیى بدنه تقریبــا بر محدوده ى 
باالیى میدان دید منطبق اســت و آســتانه محصور 

شدن در فضاست . 
اصل مقیاس و تناسب (مقیاس انسانى) : 

اگر اندازه یک فضا با پیکر انسان ارتباط مطلوب داشته 

باشد گفته مى شود که فضا مقیاس انسانى دارد.
ب - اصل فضاهاى متباین :

 فضاهایى هستند که از نظر خصوصیات عرض و طول 
و ارتفاع از طرفى و عناصر و اجزاى محصور کننده از 
طرف دیگر با یکدیگر تفاوت دارند . ارزش فضاهاى 
متباین این اســت که از یکنواختى فضاهاى ارتباط 

دهنده مى کاهد .
■   طراحى بدنه هاى ( نماهاى ) فضاى شهرى :

 دیواره ها و جدارهاى محصــور کننده یک فضا باید 
داراى خصوصیاتى باشــد تا بتوان بــه یک فضاى 

مطلوب دست پیدا کرد .
داراى نظم باشد: بین نماها و اجزاى یک نما از لحاظ 

کمیت، سازگارى و توافق وجود داشته باشد .
داراى وحدت و ترکیب باشد: ترکیب بر پیوند و ترتیب 
اجزا و عناصر استوار است و وحدت نما حاصل یگانگى 

و تقویت محور مرکزى است .
ترکیب و ارتباط روزنه ها براى دســتیابى به آرامش 
بصرى در نما: روزنه ها باید به صورتى باشد که چشم 
به راحتى و آسانى از یک عنصر در نما به عنصر دیگر 

حرکت کند.
    نحوه نور پردازى:

از دیگر مواردى که در مبلمان شهرى مى توان مورد 
بحث و بررسى قرار داد، نحوه نورپردازى و روشنایى 
شــهرها، مراکز و خیابان هاى شــهرى است. طبق 
اصول مبلمان شهرى، در مراکزي که افراد به میزان 
امنیت بیشتري نســبت به دیگر مراکز احتیاج دارند، 
مانندایستگاه هاى اتوبوس و  پارك ها، مراکز خرید و 
دیگر مراکز عمومی باید از تعداد بیشتري از چراغ هاي 
روشــنایی در خیابــان و مکان هاي فوق اســتفاده 

شود. 
طراحی این چراغ ها در سطح شهر به فن آوري طراحی 
این نوع چراغ ها، وســعت خیابان و حتى به مراکزي 
که این چراغ ها در آن نصب می شــوند بستگی دارد. 
 اگر چه این تمهیدات در شب بیشــتر مورد استفاده 
قرار می گیرند اما از اهمیت ویژه اي برخوردار اســت. 
زیبایى چراغ هاى روشنایى در سطح شهر مى تواند 
در طول روز جلــوه زیبایى به شــهر بدهد. اهمیت 
وجود روشنایی در سطح شهر به دلیل افزایش ایمنی 
در ســطح خیابان ها به ویژه در مراکز پررفت و آمد، 
راهنمایی جهت ها در ســر تقاطع هــا، چهارراه ها، 
پل ها، ساختمان ها، تشخیص هویت و موقعیت محل

 است.

فضاهاى میان ساختمان ها و بناها  و نیاز به مبلمان شهرى 

شهردار مبارکه:
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مدیر هماهنگى و نظارت بر ضوابط شهرسازى و معمارى 
شهردارى اصفهان گفت: یک ساختمان تا پنج سال مهلت 
ساخت دارد و چنانچه در این زمان ساختمان تکمیل نشود، 
مالک مى تواند با مراجعه به شــهردارى، پرداخت مابه 
التفاوت عوارض و تمدید قراردادهاى مهندســان ناظر 

ساختمان، به عملیات ساختمانى ادامه دهد.
مهرداد مهلوجى اظهارداشت: پروانه هاى ساختمانى که 
توسط شهردارى صادر مى شود، مطابق مصوبات وزارت 
کشور پنج سال اعتبار قانونى و دو مرتبه به مدت یکسال 
قابلیت تمدید دارد. وى با اشاره به اینکه در بسیارى از موارد 
این مهلت پنج ساله پاسخگوى زمان مورد نیاز براى ساخت 

و سازها بوده است، ادامه داد: در برخى موارد نیز مشاهده 
شده به دلیل شرایط مالى مالک، ســاختمان ها احداث 
نمى شود و باید مالکان ساختمان را به گونه اى محصور 
کنند تا براى سایر شهروندان ایجاد مزاحمت نکند. وى 
گفت: با توجــه به اینکه مهلت پروانه هاى ســاختمانى 
پنج ساله پیش بینى شده اســت، در صورتى که پس از 
این مهلت، ســاختمان به صورت نیمه کاره رها شــود، 
شهردارى مى تواند طبق بند 14 ماده 55 قانون شهردارى 
ها به منظور کاهش خسارت ناشى از فعالیت ساختمانى به 
سیما و منظر شهرى و همچنین به عابران شهر، نسبت به 

اینگونه ساختمان ها اقدامات مؤثر را انجام دهد.

معاون عمران شهرى شهردارى شهرضا گفت: از جمله 
خدمات عمرانى شهردارى شــهرضا، آسفالت بیش از 
200 هزار مترمربع از معابر شهرى شهرضا در مدت هفت 
ماه گذشته بوده که بخشى از آن به صورت آزمایشى، با 

آسفالت حافظتى میکروسرفیسینگ انجام شده است.
مهدى طبیبیان عنوان کرد: اجراى 235 هزار متر مربع 
آسفالت از جمله اقدامات عمرانى شهردارى شهرضا در 

مدت هفت ماه گذشته است.
وى تصریح کرد: این عملیات شامل روکش کامل معابر 
اصلى و پرتردد از جمله بلوار پاســداران و بلوار کشاورز 

شمالى بوده است.

معاون عمران شــهرى شهردارى شــهرضا ادامه داد: 
آســفالت خیابان انقالب اســالمى، فرعى 4 پاسداران، 
ضلع شــرقى و غربى رودخانه جنب میدان میوه در بلوار 
شــهیدقانع و بخشــى از بلوار جانبازان کــه به صورت 
آزمایشى با آسفالت حفاظتى میکرو سرفیسینگ به اجرا 
در آمد، از جمله دیگر خدمات عمرانى این شــهردارى 

بوده است.
طبیبیان گفت: مجموعه ایــن اقدامات با هزینه اى بالغ 
بر 44 میلیارد و 750 میلیون ریال انجام شــده، این در 
حالى است که قدمت آســفالت بعضى از معابر به باالى 

20 سال مى رسید.

مهلت5ساله احداث ملک طبق 
پروانه ساختمانى 

اجراى آسفالت 
میکرو سرفیسینگ در شهرضا

تعویض مخزن آب پارك 
«شهداى گمنام» هرند

به گزارش روابط عمومى شهردارى هرند، مخزن آب 
قدیمى و پوسـیده واقع در پارك شهداى گمنام هرند 

تعویض شد.
این مخـزن که بـه علـت پوسـیدگى، کارایـى الزم 
بـراى نگهـدارى آب مـورد نیـاز فضـاى سـبز را 
نداشـت، با مخزن 20 هـزار لیترى جدیـد جایگزین 

شد.
کنعانى، مسـئول فضاى سبز شـهردارى هرند گفت: 
پیش از آن رسیدگى به فضاى سبز هرند با مشکالتى 
مواجه بود، ولى اکنون ضمن بر طرف شدن مشکالت، 
از هدر رفتـن آب که مخزن قبلى به علت پوسـیدگى 
نمـى توانسـت کامـل در خـود نگـه دارد، جلوگیرى 

مى شود.

معرفى شهرداران جدید 
جندق و فرخى

«محمد على حشمت» به عنوان شهردار جدید جندق 
و «حجت ا...عسکرى» به عنوان شهردار جدید فرخى 

معرفى شدند.

دیدار مسئوالن 
شرکت پاالیش نفت 
با شهردار شاهین شهر

مدیر عامل شـرکت پاالیش نفت اصفهان به همراه 
جمعى از معاونان و مدیران این شـرکت، با شـهردار، 
رئیس و اعضاى شـوراى اسـالمى شهرشاهین شهر 

دیدار کردند.
عیسـى بهمنى شـهردار شـاهین شـهر در این دیدار 
گفـت: انتظار مـى رود بـه دلیل همجوارى شـرکت 
پاالیش نفـت با شـاهین شـهر، حتى االمـکان این 
شـرکت در زمینـه جـذب نیـروى انسـانى از بیـن 
جوانـان تحصیـل کـرده و نخبه این شـهر اسـتفاده 

کند.
لطفعلى چاوشـى، مدیر عامل شـرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیـز در ایـن دیدار ضمـن تبریـک انتصاب 
شهردار شاهین شهر، توضیحات مبسوطى از فعالیت 

پاالیشگاه ارائه کرد.

کانیوگذارى، زیرسازى و 
آاسفالت معابر وزوان

شـهردارى وزوان جهت بهبـود عبورومرور شـهرى 
اقدام به اصالح، کانیو گذارى، زیرسـازى وآسـفالت 
خیـا بـان مطهـر، کوچـه هـاى فرعـى منتهـى بـه 
کوچـه خیـام، بـن بسـت شـهید صمدیـان وکوچه 
پنجـم خیابـان 20 متـرى معلـم بـه مسـاحت بیش 
ازسـه هـزار متـر و اجـراى 370 تـن آسـفالت کـرد 
و بقیـه محلـه هـاى مـورد نیـاز نیـز دردسـت اقدام

 است.

بازدید 2/5میلیون گردشگر 
از نیاسر

شهردار نیاسـر از بازدید بیش از 2/5 میلیون گردشگر 
داخلـى و خارجـى از آثـار تاریخى شـهر نیاسـر خبر 

داد.
سبحان نظرى گفت: بیش از 2/5 میلیون نفر گردشگر 
از آثار شاخص تاریخى شهر نیاسر از جمله آبشار، باغ 
تاریخى تاالر، غاررئیس، چارتاقى و آیین گالبگیرى 
و گلچینى نیاسر از بهار تا پایان تابستان بازدید کردند.

وى با اشـاره به افزایـش بازدید گردشـگران به ویژه 
گردشگران خارجى از نیاسر اظهار داشت: نکته جالب 
از نظر گردشگران، وجود مجموعه اى از آثار تاریخى 
و جاذبه هـاى زیباى طبیعى و آئین سـنتى در شـهر 

نیاسر است.
شـهردار نیاسـر افزود: در این مدت مشـخص شـده 
15 هزار گردشـگرخارجى از نیاسـر بازدید کـرده اند 
که مى تـوان بـه کشـورهاى حـوزه خلیج فـارس و 
کشـورهایى از جمله روسـیه، آلمان، ژاپن، فرانسـه، 

چین، کره جنوبى و ... اشاره کرد.

روى خط

 شهردار کاشــان گفت: خدمتگزارى موفق با نگرش 
متفاوت در مدیریت حاصل مى شود.

سعید ابریشمى راد افزود: وظایف شهردارى قابل تغییر 
نیست و خدمات شــهردارى در طول دوره تصدى هر 
شــهردار صورت مى گیرد، اما تفاوِت خدمت رسانى در 

نگرشى است که پِس این عملکرد وجود دارد.
وى توجه به حوزه منابع انسانى و توانمند سازى نیروى 
انسانى را یکى از موضوعات مهم و شرط موفقیت دانست 
و بیان داشــت: باید امروز به این ســرمایه عظیم توجه 
ویژه اى بشود. وى  با اشاره به اینکه در حال حاضر در 
شهردارى کاشان ساختار تشکیالتى و سازمانى نیازمند 
مهندسى است، گفت: سیستم ادارى شهردارى نباید به 

صورت ادارى اداره شود و باید تفکر مهندسى بر سیستم 
ادارى حاکم باشد.

ابریشــمى راد اظهارداشــت: دیدگاه فنى و مهندسى 
در ســاختار ادارى به معنى شناســایى دلیل، جزئیات، 
نقشــه راه و کنتــرل روزانــه نظــام پیشــرفت کار

 است.
شهردار کاشــان با بیان اینکه شهرکاشان توسط یک 
شــهردار اداره نمى شــود، تاکید کرد: کاشــان شش 
شهردار دارد و شهرداران مناطق پنجگانه باید ارتباط با 
حوزه هاى ستادى و مناطق هم جوار خود را حفظ کنند و 
ارتباطى دلسوزانه و سازنده در برخورد با دغدغه ها داشته

 باشند.

شهردار کاشان: وظایف شهردارى قابل تغییر نیست 

شــهردار نجف آباد گفت: ســاخت اولین شــهربازى 
سرپوشــیده نجف آباد با ســرمایه گذارى چهارمیلیارد 
تومانى بخش خصوصى که با بیش از سه هزار و 800متر 
مربع یکى از نمونه هاى شاخص استان نیز محسوب مى 
شــود، تاکنون نزدیک به 50 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است.
مســعود منتظرى از پیش بینى دو هزار و 500متر مربع 
فضاى سرپوشــیده ، دو هزارمترمربع شهربازى روباز و 
امکاناتى همچون سه هزار و 800متر پارکینگ در این 
مجموعه خبر داد و افزود: از ویژگى هاى شــاخص این 
مجموعه، ارتفاع هفت مترى سقف و نبود ستون در داخل 
سالن، به عنوان عاملى محدود کننده است و در عین حال 
نیز با توجه به هم سطحى سقف با کف پارك کوهستان، 
مشکلى از لحاظ محدود شدن منظره این مجموعه نیز 

به وجود نخواهد آمد.
وى ادامه داد: شــهربازى هاى سرپوشیده اى در شهر 
اصفهان وجود دارند که از سقف کوتاهى برخوردار هستند 
و یا فضاى کافى براى استقرار اسباب بازى هاى متنوع 
و پارك خودرو ندارند، ولى در شــهربازى سرپوشــیده 
نجف آبــاد چنین محدودیــت هایى وجــود نخواهد

 داشت.

■■■
شهردار نجف آباد از برنامه ریزى ســرمایه گذار پروژه 
براى خرید و نصب مجموعه اى از اســباب بازى هاى 
ســاخت داخل و خارج بــر طبق آخریــن تکنولوژى و 
استانداردهاى این عرصه به ارزش یک میلیارد و 800 
میلیون تومــان خبر داد و گفت: قرارداد منعقد شــده با 
بخش خصوصى به صورت B.O.T اســت و طبق آن، 
تا مدت زمان مشخصى استفاده از شهربازى با پرداخت 
مبلغى به عنوان اجاره بها در اختیار سرمایه گذار خواهد 
بود و پس از آن نیز فضاى فیزیکى ســاخته شــده به 
شهردارى داده مى شود تا آن را در قالب مناقصه واگذار 
کند.منتظرى ادامه داد: عالوه بر اسباب بازى هایى که 
براى تمامى اقشــار جامعه در سنین مختلف پیش بینى 
شده است، فضاهایى نیز به عنوان کافى شاپ و رستوران 

در این شهربازى در نظر گرفته شده است.
وى بیان داشت: دسترسى مناسب براى شهروندان نجف 
آبادى و دیگر نقاط استان از طریق مسیر کمربندى شمال 
شهر و ساخته شدن در کنار پارك کوهستان، به عنوان 
جاذبه اى طبیعى و گردشگرى، از دیگر امتیازات ساخت 
این شهربازى سرپوشیده است که ساخت آن را یکى از 

سرمایه گذاران استان بر عهده گرفته است.

رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: توسعه 
فرهنگى و اجتماعى باید در کنار توسعه عمرانى 

مدنظر شهردارى قرار گیرد.
ســجاد خالوزاده با تأکید بر اینکه دیدار چهره به 
چهره و حضورى با مردم، سبب تسهیل و بهبود 
روند حل مشــکالت مردم و کاهش بروکراسى 
ادارى مى شود، بیان داشت: براساس برنامه ریزى 
صورت گرفته، در این دوره شوراى اسالمى شهر 
با حضور در تمامى مساجد شهر و محالت با مردم 

دیدار و گفتگو مى کنیم.
وى ادامه داد: مالقات هاى مردمى موثرترین راه 
شناسایى مطالبات بحق شهروندان است و ازاین 
طریق ضمن تکریم ارباب رجــوع، مى توان در 
پاسخگویى به مطالبات شهروندان سرعت عمل 

بیشترى داشت.
رئیس شــوراى اسالمى شــهر مبارکه، یکى از 
اولویت هاى کارى شوراى اسالمى شهررا دیدار 
حضورى و چهره به چهره با مــردم عنوان کرد 
و گفت: تکریــم ارباب رجوع و پاســخگویى به 
شهروندان، باید مهمترین اولویت شهردارى باشد.

وى با تأکید بر اینکه زیرمجموعه هاى شهردارى 
باید ارتباط بیشترى با مردم داشته باشند، گفت: 
وقت بسیارى از مردم به خاطر درگیر شدن با نظام 
ادارى و بروکراسى تلف مى شود و این به معناى 
تکریم ارباب رجوع و دلسوزى براى رفع مشکالت 

مردم نیست.
خالوزاده گفت: متاسفانه برخى کاغذبازى هاى بى 
فایده، تکریم ارباب رجوع را با مشکل جدى مواجه 
کرده است و باید به سمتى حرکت کنیم که خدمات 
ادارى و استعالم ها از طریق درگاه هاى مجازى 

قابل ارائه باشد.
وى با بیان اینکه توسعه فرهنگى و اجتماعى باید 
در کنار توسعه عمرانى مدنظر شــهردارى قرار 
گیرد، گفت: مدیریت شهرى مبارکه در دوره پنجم 
همواره بر قانون مدارى و مــردم محورى تاکید 

فراوان داشته و دارد.

شهردار مبارکه گفت: ساماندهى مشاغل و ایجاد فضاى 
شهرى آرام و ایمن، یکى از مطالبات اصلى شهروندان 

از مسئوالن است.
محســن هاشــمى در آییــن کلنــگ زنى ســایت 
مکانیســین هاى خودروهاى سنگین و خدمات وسایط 
نقلیه مبارکه اظهار داشــت: ساماندهى مشاغل، عالوه 
بر کاهــش هزینه هــاى مدیریت شــهرى و ارتقاى 
امنیت اجتماعى، تأثیر زیــادى بر افزایش رضایتمندى 

شهروندان خواهد داشت.
وى با بیان اینکه ساماندهى مشاغل شهرى، صیانت از 
حقوق شهروندان است که موجب زیبایى بصرى و ایجاد 
آرامش بیشتر در شهر مى شــود، اظهار داشت: تالش 
براى رفع این مشکالت از یک سو و نیاز شهرى به این 
مشاغل از طرفى دیگر، متولیان اداره امور شهر مبارکه 
را بر آن داشت تا تدبیر الزم را براى ساماندهى مشاغل 

شهرى اتخاذ کنند.
هاشــمى با بیان اینکه راه اندازى این ســایت، یکى از 
اولویت هاى مدیریت شهرى محسوب مى شود، گفت: 
نابسامانى و ترافیک بلوار نیکبخت بعنوان ورودى شهر، 
یکى از معضالتى که در حال حاضر با آن روبرو هستیم.

وى گفــت: بســیارى از شــهروندان بــه خصوص 
همسایه ها از سر و صدا و آالیندگى برخى از واحدهاى 
صنفى گالیــه دارند و شــکایت هاى متعــددى را در 

شهردارى مطرح مى کنند.
شــهردار مبارکه با بیان اینکه با ایجاد فضاى مناسب، 
ســعى در جابه جایى برخى از مشــاغل شهرى داریم، 
تصریح کرد: مساحت این مجتمع 200 هکتار است که 
45 هکتار آن طراحى شــده و در اختیار صنوف مختلف 

قرار مى گیرد.
■■■

هاشــمى با اشــاره به اینکه «مجتمع صنایع کارگاهى 
خیام» صنوف مختلف شــهر مبارکه را شامل مى شود، 
تصریح کرد:22 بلوك براى این مجتمع صنایع کارگاهى 
تعریف شــده که هر بلوك شــامل 12 غرفه اســت و 

صنف هاى مختلف را در بر مى گیرد.
■■■

وى با بیــان اینکه شــهردارى بصورت مشــارکتى با 
صاحبان مشاغل، برنامه  ســاماندهى را انجام مى  دهد، 
گفت: با راه انــدازى مجتمع صنایــع کارگاهى خیام، 
مشاغل شهرى در این محل متمرکز مى شوند و امتیازها 
و محاسن زیادى براى کســبه  و مردم مبارکه به همراه 

خواهد داشت.
وى با بیان اینکه در به تازگى عملیات احداث ســایت 

مکانیســین هاى خودروهاى ســبک و ســنگین در 
مساحت5/3هکتار آغاز شد، گفت: از سال هاى گذشته 
مکان مناســبى براى انتقال مشاغل شهرى پیش بینى 
شــده بود اما تا کنون اقدام عملى مناسبى در این زمینه 

انجام نشده بود.
وى با بیان اینکــه با راه اندازى کامــل مجتمع صنایع 
کارگاهى خیام، رونق اقتصادى بیشــترى براى شــهر 
به وجود خواهد آمد، گفــت: از ابتداى آبان ماه کارهاى 

زیرساختى این سایت شروع شده است.

■■■
هاشمى با بیان اینکه حمایت از اصناف و اتحادیه هاى 
مختلف یکى از اولویت هاى مهم شهردارى و شوراى 
شهر مبارکه است، افزود: شهردارى و شوراى اسالمى 
شــهر مبارکه همکارى و کمک الزم را بــراى انتقال 

انشعابات اصلى این مجموعه انجام خواهد داد.
شــهردار مبارکه گفت: کار احداث و تکمیل این سایت 
براســاس برنامه، فاز به فاز و بصورت مشارکتى انجام 

خواهد شد.

شهردار مبارکه:

سعى در جابه جایى برخى از مشاغل شهرى داریم 
شهردارى به صورت مشارکتى با صاحبان مشاغل، برنامه  ساماندهى را انجام مى  دهد

رئیس شوراى شهر مبارکه:

تکریم ارباب رجوع باید 
اولویت کارى شهردارى 

مبارکه باشد

رئیس شوراى اسالمى شهر چادگان گفت: سرگردانى فاضالب شهرى چادگان باعث بوجود آمدن مسائل 
بهداشتى عمده خواهد شد که انتظار داریم مسئوالن شهرستان، استان و کشور در تأمین اعتبارات این پروژه 

ملى عنایت ویژه اى داشته باشند.
مرتضى میالئى نژاد اظهارداشت: فاضالب شــهر چادگان درحدود 60 درصد پیشرفت فیزیکى دارد، ولى با 

گذشت چندین سال از آغاز این پروژه، پیشرفت چشمگیرى نداشته است.
وى افزود: ســرگردانى فاضالب شــهرى چادگان باعث بوجود آمدن مسائل بهداشــتى حتى در رابطه با 
دریاچه سد خواهد شد که انتظار داریم مســئوالن در تأمین اعتبارات این پروژه ملى عنایت ویژه اى داشته

 باشند.
رئیس شوراى اسالمى شهر چادگان با بیان این که رودخانه زاینده رود یکى از مهمترین شبکه  هاى تامین آب 
شرب اصفهان است، تصریح کرد: باید در این راستا اقدامات الزم صورت گیرد تا باعث بوجود آمدند مسائل 

بهداشتى نشود.
میالئى نژاد در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به لزوم تقویت گردشــگرى در چــادگان ادامه داد: 
رونق گردشــگرى از مهمترین برنامه هاى شــوراى شــهر چادگان اســت که الزمه این امر، بسترسازى 
جاده اى اســت که گردشــگران بتوانند به راحتى و به دور از خطرات جاده اى، به این شهرســتان مسافرت 

کنند.
وى افزود: یکى از راه هاى گســترش گردشگرى شهرستان چادگان توســعه مناطق نمونه گردشگرى در 
شهر و روستاهاى این شهرستان  است که این امر نیازمند همت بخش دولتى و خصوصى در این شهرستان

 است.

رونق گردشگرى از مهمترین برنامه هاى 
شوراى شهر چادگان است 

سرمایه گذارى4میلیاردى براى ساخت شهربازى نجف آباد

شهردار چاگان گفت: نقاط حادثه خیز سه راه محله سمندگان 
در صورت تامین اعتبار مرتفع مى شود.

نادر نجارى اظهار داشت: سه راهى محله سمندگان در شهر 
چادگان از جمله نقاط حادثه خیز اســت که شاهد حوادث 
ناگوارى در این محل هســتیم و باید این منطقه مرمت و 
بازسازى شود تا شاهد این حوادث تلخ نباشیم. وى افزود: 
جهت رفع موانع این محل به اعتبار نیاز است که با توجه به 
سرانه شهردارى و هزینه سنگین اصالح این محل، امکان 
مرمت و رفع موانع وجود ندارد که از کسبه شهر تقاضا داریم 
نسبت به پرداخت عوارض سالیانه محل کسب اقدام کنند 
تا شهردارى بتواند با درآمد حاصله، نسبت به مرتفع سازى 
مشکالت محل یاد شده اقدام کند. شهردار چادگان در ادامه 
بیان داشت: با توجه به اینکه شهرستان چادگان یکى از نقاط 
گردشگرى استان اصفهان است مى طلبد مسؤوالن استان 
نسبت به تخصیص اعتبار عنایت ویژه اى به این شهرستان 
داشته باشــند تا این شــهردارى بتواند در راستاى ایجاد 

فضاهاى گردشگرى در شهر چادگان اقدام کند.

تامین اعتبار، زمینه ساز 
رفع نقاط حادثه خیز 

معابر چادگان

رئیس شوراى اسالمى شهر چادگان مطرح کرد:
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آزاده بیگى: رئیس شوراي اسالمی شهر ابریشم گفت: شهر 
ابریشم در جوار کالنشهر اصفهان قرار دارد و با توجه به 
بافت شهري، مهاجرت پذیري و توسعه سریع آن، باید به 
مواردي چون توجه به زیرساخت هاي شهري و امور رفاهی 
شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، گسترش حمل و نقل 
عمومی و امکانات رفاهی و تفریحی توجه بیشتري داشت.
علیرضا امینی با اشاره به حوزه محیط زیست بیان داشت: 
با توجه به قرارگیري شهر ابریشم در کنار شرکت سیمان 
اصفهان و فعالیت هاي صنعتی کوچــک و بزرگ که به 
محیط زیست آسیب هاي جدي وارد کرده است، مهمترین 

مشکل مردم، کم کردن آالینده هاي حاصل از آنهاست.

وي افزود: مهمترین دغدغه ما کاهش حضور افاغنه در 
شهر و کاهش اعتیاد با توجه به مشاوره جوانان در مسائل 
روحی و روانی اســت و با توجه به کمبود مراکز درمانی، 
رفاهی و تفریحی به خصوص در حوزه بانوان و برحسب 
نیازسنجی، برنامه هاي مفیدي براي رفع این مشکالت در 

دست اجرا خواهیم داشت.
امینی ادامه داد: با احداث فرهنگسراها، کتابخانه و حتی 
ورزشگاه می توانیم به ارتقاي سطح آگاهی مردم در تمامی 
حوزه ها کمک کنیم. وي گفت: با همکاري مردم و سایر 
نهادهاي مسئول، تمام تالش خود را براي بهبود وضعیت 

معیشتی و کاهش مشکالت شهري خواهیم کرد.

غالمرضا رضوى زاده، سرپرســت سازمان اتوبوسرانى 
شــهردارى شــهرضا گفت: خدمات رســانى سازمان 
اتوبوســرانى در شــهرضا صرفًا به جابجایى مسافر در 
شــهر ختم نمى شود و بخشــى از این خدمات، مربوط 
به همراهــى و همــکارى در برگزارى برنامــه ها در 

مناسبت هاى مختلف مى باشد .
وى افزود: خدمات دهى در برگزارى نماز عبادى سیاسى 
جمعه و انتقال نمازگزاران به صورت رایگان، هر هفته 
با اعزام شش دســتگاه اتوبوس در دو سرویس رفت و 
برگشت ماهانه 22 میلیون ریال هزینه در بر دارد که با 
همکارى شهردارى شهرضـا، این امر به صورت منظـم 

محقق مى شود .
وى همکارى در برگزارى مراســم رژه نیروهاى مسلح 
به مناســبت هفته دفاع مقدس با اعزام 14دســتگاه و 
هزینه اى بالغ بر13 میلیون ریال، همکارى در برگزارى

 تجمع بــزرگ دانش آمــوزى در«همایــش رهروان 
کوى حســین (ع ) » در دهه اول محرم بــا اعزام 10 
دستگاه اتوبوس  و هزینه اى بالغ بر شش میلیون ریال، 
مشــارکت و همکارى فعال در ایام تاسوعا و عاشوراى 
حســینى با هیئات مذهبى در جابجایى عزاداران رابه 
عنوان نمونه هایــى از همکارى این ســازمان عنوان 

کرد.

همراهى اتوبوسرانى شهرضا 
در برنامه هاى مناسبتى

مشکل شهر ابریشم،کم کردن 
آالینده هاست

برگزارى نشست شوراى 
فرهنگى شهر زاینده رود 

به گزارش روابط عموممى شهردارى زاینده رود، در 
اولین جلسه شصوراى فرهنگى شهر زاینده رود که به 
منظور هماهنگى جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن 
مراسم فرهنگى این شهر برگزار شد، حجت االسالم و 
المسلمین صفر زاده تهرانى، امام جمعه محترم زاینده 
رود گفت: این شورا که بر گرفته از مسئوالن فرهنگى 
شهر اســت، فعالیت هاى فرهنگى شهر را مدیریت 
کرده و در جهت هماهنگى و با شــکوه برگزار شدن 

مراسم اهتمام دارد.

تخصیص بودجه براى 
زیرسازى معابر دولت آباد

الیحه تامین اعتبار به منظور زیرسازى معابر سطح 
شهر دولت آباد به ویژه منطقه صنعتى در نشستى در 
جلسه شوراى شهر دولت آباد مورد بررسى قرار گرفت 
که براى این منظور پس از بررســى جزئیات و شرح 
کامل معابر مورد نیاز به منظور زیرســازى، شوراى 
شهر با تخصیص مبلغ 600 میلیون تومان که توسط 

شهردار برآورد شده بود، موافقت کرد.

بازدید شهردار نطنز از موکب 
حضرت ابوالفضل (ع) در کربال

شهردار و تنى چند از کارکنان شهردارى نطنز از موکب 
حضرت ابوالفضل العباس(ع) در کربالى معال بازدید 
کردند.على سالکى، مسئول موکب حضرت ابوالفضل 
العباس(ع) شهرستان نطنز با تقدیر و تشکر از حضور 
شهردار نطنز در این ســتاد اظهار داشت: همراهى و 
حضور مسئولین به خصوص شهردار در ستاد اربعین 
حســینى مایه دلگرمى و قوت قلبــى براى خادمین 

حسینى است.
وى با ارائه گزارشــى از عملکرد این موکب در کربال 
تصریح کــرد: امســال موکب حضــرت ابوالفضل 
العباس(ع) شهرستان نطنز در فاصله600 مترى حرم 
حضرت ابوالفضــل(ع)، تقاطع خیابان علقمه با میثم 

تمار، جنب هتل رازان برپا مى شود.
على پیراینده، شــهردار نطنز نیز ضمن خداقوت به 
اعضاى ســتاد موکب حضرت ابوالفضل العباس(ع) 
گفت: مردم شهرستان نطنز با ارادت و عشقى که به 
حضرت ابوالفضل (ع) و امام حسین(ع) دارند، در این 

زمینه ها خودجوش و فعاالنه پیش قدم مى شوند.
وى افزود: امسال در دهه اول محرم و به خصوص در 
تاسوعا و عاشوراى حسینى شاهد بودیم دسته هاى 
عزادارى در گوشه گوشه شهر نطنز خالصانه و مخلصانه 
مراسم سینه زنى، زنجیر زنى و عزادارى به پا کردند و 
یقیناً با حضور در کربال و پذیرایى از زائران حســینى، 

نیت خالص خود را به اثبات مى رسانند.

تصویب طرح بازآفرینى 
بافت فرسوده شهرضا

شــهردار شــهرضا گفت: تقریبا یک پنجم جمعیت 
شهرضا در ســکونتگاه هاى غیر رســمى این شهر 

سکونت دارند.
رحیــم جافرى عنوان کرد: بافت ســنتى شــهرضا 
هماهنگى زیادى با معمارى اصیل ایرانى و اسالمى 

دارد.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود، تصریح کرد: 
بازآفرینى ســکونتگاه هاى غیر رسمى شهرى چند 
سالى است که آغاز شده اســت، در حال حاضر پنج 
محور اصلى در هر شهر شامل بافت تاریخى، بافت 
ناکارآمد میانى، سکونتگاه غیر رسمى، محدوده هاى 
بــا کاربــرى ناهنگون و هســته روســتایى وجود 
دارد که بازآفرینــى آنها در دســتور کار قرار گرفته

 است.
جافرى گفت: در شــهرضا، مطالعــات اولیه بر روى 
ســکونتگاه هاى غیررسمى از ســال 94 آغاز شد و 
شهرضا به عنوان یکى از 12 شــهر کشور است که 
در سال گذشته طرح بازآفرینى بافت فرسوده آن به 

تصویب شوراى عالى شهرسازى رسید.
وى تصریح کرد: یکــى از مهمتریــن اقدامات در 
طرح هاى بازآفرینى شهرى، جانمایى براى اجراى 

پروژه ها و نیازسنجى در این زمینه است.

روى خط  

مدیر کل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى 
استاندارى اصفهان گفت : در این استان 107 
شهردارى وجود دارد که این تعداد بیشترین 

تعداد شهردارى ها در کل کشور است .
محمدرضا کمالى در آیین معرفى شهردار خور 
افزود: در دولت تدبیــر و امید، اعتبارات 107 
شهردارى استان بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان 
بوده که یک ســوم این اعتبار از سوى دولت 

کمک شده است.
وى گفت: با توجه به رکود اقتصادى کشــور 
در ســال هاى 92 تا 95، وزارت کشور733 
میلیارد تومان به شــهرهاى زیر 20 هزارنفر 
جمعیت کمک کرده که این رقم در اســتان 
اصفهــان دو هــزار و 70 میلیــارد تومان

 است. 
کمالى گفت: مردم در استان اصفهان ساالنه 
به صــورت میانگین درحــدود یک میلیون 
و 100 هــزار تومان ســرانه را درقالب هاى 
مختلف به شــهردارى ها پرداخت مى کنند 

اما این رقم در شــهر خــور370 هزار تومان
 است.

وى افزود: ازاین رو الزم است برنامه  ریزى در 
شهردارى به سمت درآمدزایى برود و باید از 
ظرفیت و ظرفیت  شهر استفاده شود تا درآمدها 

صرف هزینه هاى عمرانى شود.
در این مراســم از خدمات مهــدى حلوانى، 
شــهردار ســابق قدردانى به عمــل آمد و 
«حیدر ثمریان» به عنوان شهردار جدید شهر 

خور معرفى شد. 

شــهردارى گلپایگان رئوس اقدامات و فعالیت هاى انجام شده توســط این شهردارى در 
شهریور ماه سال جارى را اعالم کرد.

بر اساس این گزارش، ادامه سنگ فرش و پیاده رو سازى خیابان شهید قرنى ، شستشو، جرم 
زدایى و رنگ آمیزى خطوط عابر پیاده، بهســازى کف فرش پارك شهر ، خط کشى طولى 
و عرضى معابر شهر، لکه گیرى وترمیم ترانشــه ها، عملیات احداث میدان 9دى و ورودى 
مسکن مهر،تســطیح پارکینگ میدان کارگر مقابل پارك جنگلى وبهره بردارى از انشعاب 

برق کارخانه بازیافت بخشى از این اقدامات است.
همچنین نقشه بردارى از سایت دفن زباله و کانال انتقال شیرابه کارخانه بازیافت، زیباسازى 
و گلکارى میادین سطح شهر با گل هاى فصلى، چمن کارى ادامه بلوار آیت ا...محمودى،  
رنگ آمیزى پارکینگ هاى دوچرخه نصب شده در سطح شــهر و نصب نیمکت در پارك 
17 تن جهت رفاه بازنشســتگان از دیگر اقدامات این شهردارى در شهریور ماه اعالم شده

 است.

اولین جلسه کارگروه پدافند غیر عامل با حضور سید على 
مرتضوى شهردار ، شوراى اسالمى شهر وپرسنل ادارى 

شهردارى منظریه برگزارشد.
در این جلسه، على مرتضوى، شهردار منظریه به معنى 
واقعى پدافند غیر عامل پرداخت وگفت: پدافند غیرعامل 
یعنى مقابله باهرگونه تهدید، ولى تهدید غیر نظامى؛ما 
پدافند غیر عامل خارجى وداخلى داریم  وپدافند خارجى 
همان ماهواره وجنگ نرمى هســت که دشــمن دارد 

وتهدیدات پدافند داخلى مانند سیل ، زلزله و...مى باشد
وى با اشاره به ضرورت آموزش پدافند غیر عامل به همه 
اقشار مردم افزود: باید سطح هوشیارى مردم رادر مواقع 
بحرانى افزایش داد و از آسیب هاى بحرانى جلوگیرى کرد 
و بهترین حالت آمادگى این است که براى مصون ماندن 

از خطرات احتمالى پیش بینى هاى الزم اندیشیده شود.

با حضور مســئوالن بخش میمه و بازدید از قنات هاى تاریخى و جهانى قصبه و بلده در گناباد و فردوس، 
مقدمات عقد خواهرخواندگى قنات «مزدآباد» میمه با قنات «گناباد» کلید خورد.

مرتضى اسفندى، رئیس شوراى اسالمى شهر میمه با اشاره به توجه ویژه شوراى اسالمى این شهر به قنات 
جهانى مزدآباد اظهار داشت: پیگیرهاى مستمر یکى از شهروندان شهر میمه به صورت خودجوش از سال 
1388 باعث شــد تا قنات هاى «مزدآباد» و«عمومى» وزواِن در فهرســت آثار جهانى ثبت شود و همین 

موفقیت، نام میمه را در عرصه هاى گردشگرى جهانى متمایز کرده است.
وى افزود: از زمان ثبت جهانى قنوات بخش میمه، شوراى اسالمى و شهردارى،در کنار شوراى کشاورزى و با 
محوریت سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان و شهرستان شاهین شهرومیمه، توانسته 
با نگاه به رویکرد مثبت، در معرفى و شناساندن قنوات بخش میمه نقش کلیدى را ایفا کند و در همین راستا 
با هماهنگى انجام شده از سوى اداره میراث فرهنگى شهرستان شاهین شهرومیمه، برنامه بازدید از قنوات 
گناباد و بلده فردوس صورت گرفت که در این بازدید عالوه بر تشریح وجوه تمایز قنات تاریخى «مزدآباِد»، 

مقدمات عقد خواهرخواندگى قنات مزدآباد میمه نیز با قنات گناباد انجام شد.

مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان گفت: مشــارکت شــهروندان در پروژه هاى 
سرمایه گذارى شــهردارى مطابق شــیوه نامه هاى 
ابالغى، راهى رو به جلو در توســعه شــهرى به شمار 
مى رود و باید گفت مشــارکت در برنامه ریزى شهرى، 

نیاز امروز شهر ورنامخواست است.
محمدرضا کمالــى در آیین تکریم و معارفه شــهردار 
ورنامخواســت با اشــاره به اینکه بخــش عمده اى از 
نارضایتى هایى که مردم از عملکرد شهردارى ها دارند، به 
مدیریت سنتى این مجموعه ها برمى گردد، اظهار داشت: 
باید توجه داشت شــهردارى ها به واسطه تنوع وظایف 
خود، نقش به سزایى را در زمینه معیشت، عدالت و امنیت 
اجتماعى ایفا مى کنند اما به رغم خدماتى که شهردارى ها 
ارائه مى دهند، گاهى اوقات شاهد آن هستیم که رضایت 
عمومى حاصل نمى شود و این موضوع به مدیریت سنتى 

مجموعه ها باز مى گردد.

شوراها با 300 وظیفه، بیشترین نقش را در 
سیستم کشور دارا هستند

وى ادامــه داد: حفاظــت از محیــط زیســت یکــى 
از سیاســت هاى ابالغى است که با شــرایطى که در 
شهرســتان لنجان وجود دارد، توجه به این مهم بسیار 
حائز اهمیت بوده و شــهردارى ها باید در این خصوص 
توجه جدى داشته باشند و از ســوى دیگر برنامه ریزى 
و تداوم، معمارى، شهرسازى و امور فرهنگى نیز باید با 

سیاست گذارى در امور و برنامه ریزى دقیق دنبال شود.
وى به سابقه بیش از یکصدســاله مدیریت شهرى در 
کشور اشاره کرد و گفت: شوراها با بیش از 300 وظیفه، 
پروظیفه ترین سیســتم در کشور هســتند که تنها در 
ماده 71 قانون اساســى، 34 وظیفــه حاکمیتى براى 
اعضاى شوراى اسالمى تعیین شــده که در سه بخش 
تصمیم گیرى، تصمیم سازى، اجرایى و نظارتى خالصه 

مى شود.
■■■   

مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 

اصفهــان، تصویــب عــوارض تجــارى بــر مبناى 
کاهش میــزان عــوارض و افزایش خدمــات که در 
ماده 174 قانون برنامه پنجم توســعه کشــور عنوان 
شده اســت را از جمله وظایف شــوراها عنوان کرد و 
یادآور شــد: بر اســاس کمیســیون ماده 100 و عمل 
به مــاده 101 قانــون شــهردارى ها، بــراى تأمین 
بخشــى از درآمدهــاى شــهردارى ها، همــکارى و 
تعامل با دســتگاه هاى اجرایى از ضروریات شــوراها 

است.
■■■   

وى با اشــاره به شناسایى 20 مورد آســیب در وظایف 
شــوراها عنوان کــرد: شــوراها نباید تنها شــوراى 
شهردارى باشــند، اما متاســفانه امروز این مسئله به 

وقوع پیوسته و شــوراها بجاى شوراى شهر، به شوراى 
شهردارى مبدل شــده اند و در آســیب شناسى هایى 
که توســط کارشناســان انجام گرفته، در بین وظایف 
شــوراها بیش از 20 مورد آســیب، شناســایى شــده

 است.
■■■   

وى بــا تأکیــد بــر تنظیم دقیــق دفترچــه عوارض 
شهرى، متذکر شــد: بر اســاس قانون، از 34 وظیفه 
شــورا،  هفــت وظیفــه نظارتــى و هشــت وظیفه 
تصویبى تعریف شــده اســت و شــهردارى و شوراى 
شــهر باید به ســمتى برود کــه با کاهــش عوارض 
شــهردارى، بودجه شــهر را به بهاى خدمات وابسته

  سازد.

وضع تعرفه عوارض محلــى، از وظایف 
شوراى شهراست

کمالى تاکید کرد: تدوین دفترچه عوارض شــهر سبب 
مى شود اعضاى شورا با اشرافیت کامل ترى در خصوص 
مشکالت موجود تصمیم گیرى کنند و از سوى دیگ،ر 
شــاهد تحقق عدالت اجتماعى در بین شهروندان نیز 
خواهیم بود که این خود نکته اى مهم و قابل توجه است.
وى اضافه کرد: امــروزه مدیریت شــهرى از اهمیت 
ویژه اى برخــوردار اســت و علــت آن هــم میزان 
جمعیتى اســت کــه در شــهرها ســاکن هســتند 
ومدیریت شــهرى مى تواند در ابعــاد مختلف جامعه 
از جمله فرهنگــى، اجتماعى، ورزشــى و…تاثیر گذار

 باشد.

کمالى با اشــاره به اینکه شــهردار عالوه بر مدیریت 
هزینه، باید مدیریت درآمد هم داشــته باشــد، گفت: 
ســایر مدیریــت ها فقــط به بخــش هزینــه توجه 
مى کنند، ضمن اینکه مردم نیز بــدون توجه به رکود 
اقتصادى، همــواره مطالبات خود را دارند و اگر شــیوه 
مدیریت شــهرى را تغییر ندهیم، شهرآبادى نخواهیم 

داشت.

تغییر و جابجایى سریع شهرداران، آسیب 
جدى مدیریت شهرى

وى عنوان کــرد: جابجایى  شــهرداران در طول چهار 
سال خدمت، یک آســیب جدى براى مدیریت شهرى 
به شمار مى رود و فراموش نکنیم که این جابه جایى ها 
مانع از خدمت رسانى صحیح و مدون مى شود؛ از سوى 
دیگر تصمیم گیرى و تصمیم سازى خوب در یک شهر 
با رعایت مهارت هــاى مذاکره ، خــوب گوش دادن، 
ارتباط دوســتانه اخالقى و شــفاف با محیط، تحلیل 
سیستم و تدوین برنامه ریزى راهبردى، عالوه بر تاثیر 
گذارى مثبت در شهر، مى تواند تاثیرات ملى نیز داشته 

باشد.
مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهــان عنوان کــرد: شــوراى اســالمى، پارلمان 
کوچک اســت و انتظار مــى رود به ســمتى برود که 
بسیارى از مشــکالت و مسائل شــهرى در شورا حل 
شــود چراکه بیشــتر مطالبات مردم در حوزه شهرى 

است .
■■■   

کمالــى مشــارکت شــهروندان در پــروژه هــاى 
سرمایه گذارى شهردارى طبق شیوه نامه هاى ابالغى 
را راهى رو به جلو در توسعه شهرى عنوان کرد و خواستار 
همکارى بیشتر شــهرندان و ســرمایه گذاران در این 

پروژه هاى شهرى شد.
گفتنى اســت؛ در این آیین از زحمات «جالل ربیعى» 
تقدیر و «علیرضا اطهرى فر» به عنوان شــهردار جدید 

ورنامخواست معرفى شد.

در آیین معارفه شهردار ورنامخواست مطرح شد:

شهردارى ها بودجه شهر را به خدمات وابسته کنند

جشــنواره «ســالمت زنان» با برگزارى برنامه هاى 
مختلفى از جمله کارگاه وغربالگرى «سل و هپاتیت» و 
«سرطان هاى شایع در زنان» در کاشان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى ورزشــى 
شهردارى کاشان، در نخســتین گام،  مدرسه دخترانه 
شــهید واحدى، میزبان کارگاه آموزشــى شیوه هاى 
پیشگیرى و مقابله با «ســل و هپاتیت» بود که در آن 
مهرداد هدایتى، کارشــناس معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى کاشان به عامل ها و بسترهاى ایجاد این 
نوع بیمارى ها اشاره کرد و راه هاى جلوگیرى از بروز آن 

را براى شرکت کنندگان تشریح کرد.
همچنین در حاشیه این کارگاه، افراد خطرپذیر و مستعد 
ابتال به سل و هپاتیت توســط کارشناسان، شناسایى و 
براى ایمن سازى و انجام فرآیند پیشــگیرى به مراکز 

درمانى معرفى شدند.
در ادامه بانوان کاشانى در جامعه نابینایان و کم بنیایان 
میهمان کارگاه سرطان هاى شــایع در زنان شدند و از 
نکات آموزشــى و دالیل و عوامل ابتال به این بیمارى 

فراگیر بهره مند شدند.
جشنواره «ســالمت زنان» به همت مدیریت خدمات 

و مشــارکت هاى اجتماعى معاونت فرهنگى اجتماعى 
سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى کاشان و با همکارى 
معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــکى و مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شهردارى کاشان برگزار شد.

در قالب جشنواره «سالمت زنان»

بانوان کاشانى به صندلى غربالگرى تکیه زدند
خواهرخواندگى قنات جهانى«مزدآباد»با«گناباد»

مدیر کل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان در آیین تکریم شهردارخور عنوان کرد؛

پرداخت ساالنه 1/1 میلیون تومان به شهردارى ها 
توسط مردم استان

پیش بینى هاى الزم براى اهم اقدامات شهردارى گلپایگان در شهریورماه 
مصون ماندن از خطرات 
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به گمان خــود ادعا دارد که بــه خداوند امیدوار اســت! به خداى 
بزرگ سوگند که دروغ مى گوید، چه مى شود او را که امیدوارى 
در کردارش پیدا نیســت؟ پس هر کس به خدا امیدوار باشد، باید 
امید او در کردارش آشکار شود. هر امیدوارى جز امید به خداى 

تعالى ناخالص است و هر ترسى جز ترس از خدا، نادرست است.
موال على (ع)

به گزارش شهردارى وزوان، شفیعى، شهردار وزوان و جمعى از مسئوالن شهرى این 
شهر از کشتارگاه مشترك وزوان- میمه بازدید کردند.

  به گزارش روابط عمومى شـهردارى نطنز، اعضاى شـوراى اسـالمى شهر با  مدیر 
امور برق شهرسـتان نطنز جهت همکارى آن اداره در جهت اصالح رفوژ میانى بلوار 
45مترى شهید مصطفى خمینى و تعویض خاك و درختان و رفع مشکالت برق آن 

منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند.
در عملیات اصالح فضاى سـبز رفوژ میانى بلوار 45مترى شـهید مصطفى خمینى، 
امکان قطع کابل تیرهاى برق وجود داشـت که با بازدید از قسمت هاى مختلف این 
بلوار و تعامل و همکارى اداره برق با شورا و شهردارى نطنز، مشکالت بررسى و رفع 

جهت مناسب سازى وعبور ومرور شهروندان واهالى  کوچه میرزایى واقع در بلواررائى 
زاده، شهردار ى سمیرم اقدام به کانیو گذارى این کوچه کرد.

بنرهاى آموزشى «فرهنگ شهروندى» درایستگاه هاى اتوبوس سین نصب شد.این 
شهردارى اقدام به نصب بنرهاى آموزشى مربوط به فرهنگ شهروندى رادرایستگاه 

هاى اتوبوس شهرى به اجراگذاشت.

على  اصغرحاج حیدرى، شهردار خمینى شهر گفت: فاز دوم منطقه گردشگرى بام سبز 
خمینى شهر تا نوروز امسال به بهره بردارى مى رسد.

 شهردار نوش آباد ابراز امیدوارى کرد با مجموعه شهردارى  بتواند کارنامه خوبى را جهت 
خدمت ارائه کند. محمود اشرفى، سیدرضا توکلیان را بعنوان مسئول امور ادارى و کارگزینى 
منصوب کرد.وى مهدى کدخدایى را مسئول امورمالى شهردارى نوش آباد کرد.شهردار 
نوش آبادهمچنین ابوالفضل طهماسبى را به عنوان مسئول فنى و عمران شهردارى نوش 

آباد بر گزید.

 جلســه اى با حضور شــهردار ایمانشــهر و رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
وکارشناسان شهردارى و بنیاد مسکن در شهردارى ایمانشهر برگزار شد.

در این نشست که در خصوص بررسى امالك سطح شهر ایمانشهر بود، موارد مختلفى 
توسط کارشناسان شهردارى و بنیاد مسکن  انقالب اسالمى شهرستان  فالورجان 

مطرح شد

بازدید شهردار وزوان از کشتارگاه
 وزوان- میمه 

بررسى مسائل اصالحى رفوژ میانى بلوار 
«شهید مصطفى خمینى» نطنز 

کانیو گذارى کوچه میرزایى 
در سمیرم

نصب بنرهاى«فرهنگ شهروندى»
درایستگاه هاى اتوبوس سین 

بهره بردارى ازفاز دوم بام سبز خمینى شهر 
تا نوروز 

نیروهاى ستادى شهردارى نوش آباد 
معرفى شدند

نشست بررسى امالك شهر 
ایمانشهر

 منتظرى شهردار نجف آباد با هیئت امناى شهرك صنعتى یک نجف آباد دیدار کرد.
در این دیدار که مجید پزشکى، عضو شوراى اسالمى شهر نجف آباد نیز حضور داشت، 
پیرامون  ساخت میدان نجف اشرف و ورودى شهرك صنعتى منطقه یک نجف آباد و 

بعضى از موارد تعاملى بحث و تبادل نظر شد.

نشست شهردار نجف آباد با هیئت مدیره 
شهرك صنعتى این شهر

بازسازى ورودى ساختمان
 شهردارى اردستان

شهردارى اردستان جهت زیبا سازى نماى ورودى ساختمان شهردارى اردستان، اقدام 
به بازسازى ورودى ساختمان این شهردارى کرد.

آزاده بیگى
  رئیس شوراي اســالمی شــهر افوس گفت: از 
مهمتریــن برنامه هایی که ما در حــال و آینده در 
مدیریت شــهري با آن مواجه هســتیم، موضوع 
صنعت گردشــگري اســت که اگر به درســتی 
براي آن برنامه ریزي نشــود، تبدیل به مصیبتی 
خواهد شــد که آیندگان، ما را نخواهند بخشــید 
و حاصلــی جــز فقیرتر شــدن مــردم نخواهد

 داشت.
احمد برهانی افــزود: با برنامه ریزي منســجم و 
درســت می توانیم صنعت گردشگري را دگرگون 
کرده و به شکوفایی و پیشرفت شهر و مردم دست

 یابیم. 
وى بیــان داشــت:بنابراین تهیــه طرحــی 

جامــع و کارشناســی شــده منطبق بــا نظرات 
کارشناســان حــوزه گردشــگري کــه قابلیت 
اجرایی هم داشــته باشــد، در اولویت کار ما قرار

 دارد.
وي در ارتبــاط با مهمترین مشــکالت شــهر 
افوس گفت: ســال 52 زمین هــاي باالي جوي 
در روزنامه اي در شــهر اصفهــان به صورت ملی 
اعــالم شــد و اراضی ملــی در اختیار ســازمان 
منابع طبیعی و مســکن و شهرســازي قرار داده

 شدند.
وى ادامــه داد: با توجه به اینکــه تمامی زمین ها 
سند محضري داشتند، صاحبان آنها به این طرح 
اعتراض کردند و پس از گذشــت ســال ها، هنوز 
درگیري ها براي بازپس گیــري زمین هاي مردم 

ادامه دارد.
برهانــی در ادامــه اظهــار داشــت: کمبــود 
اعتبــارات شــهري بــه خصــوص بــا حجم 
گســترده اي از مهاجرت هــاي معکــوس و 
مهاجــران بومــی، از دیگر مشــکالت شــهر 
ماســت که توجه بیشــتر مسئوالن اســتانی را 

می طلبد.
رئیس شوراي اسالمی شــهر افوس تصریح کرد: 
موضوع بیکاري جوانان، نبودن سالن اجتماعات، 
مشکالت بیمه کشاورزي و کارگران، زمین خواري، 
سرماي شدید و یخبندان که موجب آسیب دیدن 
بســیاري از فعالیت هاي عمرانی در ســطح شهر 
می شود، از اساسی ترین مشکالت شهر افوس به 

شمار می آید.

ضرورت تهیه طرح جامع گردشگري براى افوس 

نصف جهــان رئیس شــوراي اسالمی شــهر نوش آباد 
گفــت: هــدف و تــالش تمامــی اعضاي شــوراي 
اســالمی شــهر نوش آباد پیشــرفت و ارتقاي کیفیت 
زندگی در ابعاد مادي و معنوي در این شــهر اســت که

 امیــد داریم بــا اتحاد بیــن شــهروندان، شــورا و 
مدیریت شــهري، در تعاملی درســت و بــا رویکردي 
مثبت، زمینه هــاي اجتماعی و فرهنگــی ایجاد کنیم 
و با جذب ســرمایه گذار، به بســتر ایجاد شــغل براي 
جوانان و بانــوان و فراهم شــدن امکانــات رفاهی، 
تفریحــی و ورزشــی بــراي شــهروندان تســهیل 

بخشیم.
ابوالفضل رافعــی افزود: هر شــهري کــم و بیش با 
مشکالتی روبه رو است و شهر نوش آباد هم از این قضیه 

مستثنی نیست.
وي ادامــه داد: از جمله مهمترین مشــکالت، بحران 
آب است که باعث شــده تا افراد مســن که تنها منبع 
درآمد آنها شغل کشاورزي اســت، با مشکل درآمدي 
در تأمیــن معاش خــود روبــه رو شــوند و امیدواریم

 بــا همــت اداره جهــاد کشــاورزي و آمــوزش 
الزم در زمینــه کشــاورزي مــدرن، بخشــی از 
دغدغه هــاي این قشــر زحمتکــش جامعــه را کم

 کنیم.
رئیس شــوراي اســالمی شــهر نوش آباد در بخش 
دیگرى از ســخنانش با اشــاره به صنعت توریســم و 
گردشگري اظهارداشــت: نوش آباد شهر گردشگري و 
توریست پذیر است و سرمایه ملی براي کشور محسوب 
می شــود و ســال ها به عنوان یک مجموعه تاریخی 
و فرهنگی از آن بازدید می شــده اســت، اما متأسفانه 
اماکن اقامتی براي توریســت ها نداریم و امید اســت 
با جذب ســرمایه گذار براي احداث هتل یا بازســازي 
خانه هاي تاریخی و احیاي بافت هاي فرسوده براي جذب 
توریست، ایجاد درآمد پایدار و اشتغال براي شهر داشته

 باشیم.
وي بیان داشــت: باید در حوزه عمران و توسعه شهري 
از جمله کم عرض و نامناســب بــودن خیابان اصلی 
در زمان هایی مثل ایــام محرم و عید نوروز که شــهر 
نوش آباد میزبــان مهمان ها می شــود، توجه ویژه اي 
مبذول داشــت، به ویــژه کــه این خیابان کشــش 
جمعیت را ندارد و باعث ترافیک و بعضــًا ایجاد حادثه 

می شود.
رافعی همچنیــن در ارتباط با فاضالب این شــهر نیز 
گفت: فاضالب شــهر به سمت شــهر زیرزمینی روان 

اســت و باید آن را ســریعًا مدیریت کرد زیرا هم باعث 
مشکالت زیست محیطی می شود و هم شهر زیرزمینی 
نوش آباد را تهدیــد می کند و با توجه به اهمیت شــهر 
زیرزمینی، باید بودجه هاي الزم اختصاص داده شــود 
تا بازسازي و فاضالب شهري سریعًا در دستور کار قرار 

گیرد. 
وي درخصــوص مشــکالت دیگر نوش آبــاد عنوان 
کرد: کمبــود امکانات رفاهــی، تفریحی و ورزشــی 

براي بانوان، نبــود مراکز فرهنگی و هنري در شــهر، 
آسفالت نشــدن کوچه ها و خیابان هاي خاکی شهر بعد 
از 10ســال، بدهــی چندیــن میلیــاردي و عــدم 
تحقــق بودجه هــاي پیش بینــی شــده دوره قبل و 
آســفالت کردن شــهرك صنعتــی انصار و تســهیل 
کردن دریافت بســته هاي الزم بــراي تولید و جذب 
ســرمایه گذار بــراي آن، از جملــه مشــکالت این

 شهر است.

علــى  اصغرحــاج حیــدرى، شــهردار 
خمینى شهر با اشاره به اینکه در چهارسال 
گذشــته مردم حمایت و همکارى بسیار 
خوبى با مجموعه شــهردارى داشــتند، 
ابراز داشــت: در دوره جدید بار مسئولیت 
مجموعه شوراى شهر و شهردارى نسبت 
به دوره گذشــته ســنگین تر و انتظارات 
و مطالبــات برحق مــردم زیادتر شــده

 است.
وى با بیان اینکه امروز شهردارى برخالف 
گذشــته دغدغه تأخیر در پرداخت حقوق 
کارکنان، پرداخت حقــوق پیمانکاران و 
طلبــکاران را نــدارد، اظهار داشــت: با 
قاطعیت اعالم مى کنم  خمینى شــهر در 
بخش خدمات شــهرى و نظافت شهرى 
جزء پاك ترین شــهرهاى اســتان است 
و با وجود خشکســالى، توســعه و حفظ و 
نگه دارى فضاى ســبز شهر به روش هاى 
جدیــد در دوره گذشــته و جدیــد در 
دســتور کار شــهردارى خمینى شهر قرار 

دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
کاشــان از راه اندازى نخستین پارکینگ 
طبقاتــى مکانیزه بــا اعتبــارى بالغ بر 
12میلیارد ریال در کوچه بیمارستان میالِد 

کاشان خبرداد.
 محمد مســعود چایچــى گفــت: ارائه 
و اجــراى راهکارهــاى مناســب جهت 
آرام ســازى ترافیــک محلــى یکى از 
رویکردهاى حمل و نقل و ترافیک اســت 
که در راســتاى آن، نخســتین پارکینگ 
مکانیزه از نوع «سیســتم روتــارى»  در 
کوچه دیمى(بیمارستان میالد) راه اندازى 

شد.
وى تصریــح کرد: تعداد ســه دســتگاه 
پارکینگ با قابلیت گنجایش مجموع 36 
خودرو در کمترین مســاحت با ارتفاع بالغ 
بر 14 متر از ویژگى هــاى این پارکینگ

 است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
کاشــان با بیان اینکه بالغ بــر 12 میلیارد 
ریــال اعتبــار صــرف این پروژه شــده 
اســت، تاکید کــرد: ایمنى بســیار باال، 
نصب و راه اندازى در زمــان کوتاه، عدم 
نیاز به سیســتم تهویه، قابلیت جابجایى 
پارکینگ از محل نصب شــده به مکانى 
دیگر در صورت نیاز، قابلیت بکارگیرى در 
دماى باال، عدم امــکان برخورد خودروها 
به یکدیگر، ورود و خروج بســیار ســریع 
و آســان و مجهز بودن به سنســورهاى 
چنــد گانــه، از مزیــت هاى ایــن گونه 

پارکینگ هاست.

نیاز نوش آباد جذب سرمایه گذار 
براى احداث هتل است

حفظ و نگهدارى 
فضاى سبز خمینى شهر 

باروش هاى جدید 

راه اندازى نخستین 
پارکینگ مکانیزه 

در کاشان


