
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 18  آذر  ماه 1396 /  9  دسامبر  2017 /  20  ربیع االول 1439
سال چهاردهم / شماره 3104  / 20صفحه (16 صفحه+4 صفحه بلدیه) / 1000 تومان

اصفهان از اتباع خارجى اشباع شده است!

لئوناردو داوینچى یک نابغه بود؟کارخانجات لبنى اصفهان نصف شدتخریب یک خانه تاریخى دیگرآیت ا...سبحانى: حضور زنان در ورزشگاه ها مفسده آور است بازار فرش دستباف در رکود مطلق است تاریخاستاناجتماع اقتصاد
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مرگ 
10 درصد ایرانى ها 
بر اثر آلودگى هوا

بودجه سال 97 کشور
 فردا تقدیم مجلس مى شود

تغییر مدیران 
پس از شناسایى 
مشکالت استان

چرا سپاهانى ها 
از ویسى متنفرند؟

وضعیت آب اصفهان 
بحرانى است

11

راه هاى پیشگیرى از
 بیمارى آنفلوآنزا

چرا ایرانى ها فقیر شده اند؟چرا ایرانى ها فقیر شده اند؟
2

جهان نما

 سراسر 
دین اسالم

 اعتدال است 

2

 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در 
سى و یکمین کنفرانس بین المللى وحدت 

اسالمى گفت: اسالم آغوشش را براى 
همه انسان ها باز کرده است. ما براى توسعه 

جهان اسالم به وحدت و اتحاد نیازمندیم 
و این اتحاد از طریق اعتدال و میانه 

روى ما امکانپذیر است. 
وحدت هم...

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفتگو 
با میزان در پاسخ به این سئوال که پس از 

حادثه هایى که بر اثر استفاده از بازى
 «نهنگ آبى»  پیش آمد، شاهد فیلتر شدن 

این بازى موبایلى بودیم، آیا صرف 
فیلترینگ مى تواند راهکار 

مناسبى باشد؟ گفت: موضوع 
آسیب بازى هاى...

2

بازى هاى کامپیوترى 
شاید صرفًا 
«بازى» نباشند

170 هزار تبعه خارجى از افغانستان، عراق، ترکیه، هند و پاکستان مقیم اصفهان هستند

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به استناد بند ســوم صورتجلسه مورخ 
96/07/19 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مرحله دوم مزایده عمومى 
فروش یک قطعه زمین با کاربرى خدماتى، کارگاهى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند تا تاریخ 1396/09/30 جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر  به شــهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد 

مزایده پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1396/10/03 مى باشد. 
تلفن تماس: 03146655650

نوبت 
دوم

آگهى مزایده «نوبت دوم»

 شهردارى خوانسار

شهردارى خوانسار باستناد مجوز شماره 445 مورخ 96/05/07 شوراى محترم اسالمى شهر خوانسار در نظر دارد نسبت به واگذارى و ساماندهى تبلیغات 
شهرى به پیمانکار واجد شرایط براى مدت دو سال اجاره با قیمت پایه ماهیانه مبلغ 25/000/000 ریال اقدام نماید. 

1. متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 96/09/12 تا پایان روز یکشنبه مورخ 96/09/26 پیشنهاد خود را مبنى بر اجاره مورد فوق الذکر در پاکت الك 
و مهر شده همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند.

2. متقاضیان مى بایست معادل 5٪ قیمت پیشنهادى دو سال معادل 30/000/000 ریال را به حساب 0105922986005 حساب سپرده شهردارى خوانسار نزد 
بانک ملى شعبه خوانسار واریز و یا چک تضمین شده بانکى ضمیمه پیشنهاد خود به عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.

3. ارائه مدارك و مستندات ثبت شرکت و معرفى نامه نماینده جهت عقد قرارداد، الزامى مى باشد.
4. پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 96/09/27 در کمیسیون عالى معامالت مورد رسیدگى قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت کتبى ابالغ 

خواهد شد و برنده مزایده نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهردارى اقدام نماید.
5. در صورت عدم واریز وجه به حساب شهردارى و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات 

دوم و سوم اقدام خواهد شد.
6. به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
8. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و یا با شماره تلفن 57770847 (روابط عمومى) تماس حاصل نمایند.

به روال همیشگى، نخســتین ناراضیان عملکرد یک 
ساختار، رسانه ها هستند. مجموعه اى که انتظار دارند 
در پى هر فعل و انفعال و تحولى مورد توجه بیشــترى 
قرار گرفته و مســیر فعالیت مؤثر آنان هموار شود. اما 
ظاهراً در تغییرات پدید آمده در شــورا و شــهردارى 
اصفهان، فعاالن این قشر از نقطه تمرکز خارج شده و 

دیده نمى شوند.
این همه در حالى است که اصالح طلبان همواره وقتى 
در خارج از گردونــه قدرت قرار دارند، دم از تســهیل 
فعالیت و آزادى رسانه ها زده و در این زمینه به باال بردن 
سطح مطالبات رسانه اى مى پردازند. اما با گذشت چند 
ماه از تســلط این جناح سیاسى بر شهردارى اصفهان، 

هنوز هیچگونــه طرح و برنامه اى از ســوى آنان و در 
مســیر تعامل با رســانه ها به عنوان نمایندگان افکار 
عمومى جامعه ارائه نشــده و حتى از برگزارى نشست 
خبرى شهردار جدید اصفهان نیز خوددارى شده است.

بهانه ها هرچه باشد قابل پذیرش نیست. چرا که تا کنون 
و در موارد متعدد، شهردار اصفهان در برابر مجریان صدا 
و ســیما قرار گرفته و نظرات وى از طریق برنامه هاى 
مختلف صوتى و تصویرى مطرح شــده اند. ولى اینکه 
چرا وى هنــوز تمایلى به حضور در جمــع خبرنگاران 
رســانه هاى مکتوب و مجــازى و پاســخگویى به 

پرسش هاى آنان ندارد، بر کسى روشن نیست!
ادامه در صفحه 2

رفیق بازى در شهردارى اصفهان!

خیریت ها روى اعصاب!

12

مهدى طارمى بعد از آنکه با حکم فیفا 4 ماه از حضور 
در میادین محروم شد فقط یک بار مصاحبه کرد و از 
«خیریت» این اتفاق گفت. خیریتى که هیچکس آن 

را ندید! تخلف طارمى و البته باشگاه پرسپولیس 
زیان هاى زیادى را متوجه باشگاه پرسپولیس و 

خود طارمى کرد. قطعاً اگر طارمى قبل از بازى 
رفت با الهالل محروم نمى شد آن شکست 

سنگین رقم نمى خورد و پرسپولیس مى توانست 
در بازى برگشت جبران کند. اگر ادعا کنیم که...

ایرج ناظمى

ا

وض

راه
ب

ب اب!ى اعصاب!ى اع اعصاب!ى بى ى
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ورماهازحضو ماهاز حضور  ز 44اا 44
اصاحبه کرد و از ک زا و ر ب

کههیچکسآنآکه هیچکس آن 
یسل پرسپولیس  پو پر
سپولیسوسپولیس و 

لازبازىل از بازى 
ککست 

توانست مى توانست  م
کها کنیم که... یماکن
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رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفتگو با میزان در 
پاسخ به این سئوال که پس از حادثه هایى که بر اثر استفاده 
از بازى «نهنگ آبى»  پیش آمد، شــاهد فیلتر شــدن این 
بازى موبایلى بودیم، آیا صرف فیلترینگ مى تواند راهکار 
مناسبى باشد؟ گفت: موضوع آسیب بازى هاى رایانه اى و 
اپلیکیشن هاى موبایلى با فیلتر کردن یک بازى حل نمى شود. 
بر فرض یک بازى را فیلتر کردیم، بالفاصله یک بازى دیگر 
را به جاى آن طراحى مى کنند. موضوع این است که ما در 
حوزه هاى مختلف ســایبرى اعم از محصوالت فرهنگى 
و غیرفرهنگى، نیاز به یک ســاختار تنظیم کننده داریم که 
مقررات و قوانین را بنویسد، سره و ناسره را تشخیص دهد و 

درست و غلط را بیان کند که متأسفانه فاقد چنین ساختارى 
هستیم.سردار غالمرضا جاللى افزود: بازى هاى کامپیوترى 
یا موبایلى، ممکن اســت صرفًا یک «بازى» نباشند. این 
بازى ها در بســیارى از مواقع در جامعه ما «رفتارسازى»، 
«باورسازى» و «هنجارســازى» انجام مى دهند و در میان 
بچه ها و بدنه اجتماعى مردم رســوخ مى کنند. «تولید بازار 
بازى هاى اسالمى و ایرانى»، «آگاه سازى کودکان، نوجوانان 
و جوانان از آســیب هاى بازى هاى مخــّرب» و همچنین 
«به کارگیرى مکانیزم کنترل در ســطح ملــى»، از جمله 
راهکار هایى هستند که در زمینه مقابله با بازى هاى ناهنجار 

کامپیوترى و موبایلى، باید مورد توجه قرار گیرند.

 حجت االســالم والمسلمین حســن روحانى در سى و 
یکمین کنفرانــس بین المللى وحدت اســالمى گفت: 
اسالم آغوشش را براى همه انســان ها باز کرده است. 
ما براى توسعه جهان اسالم به وحدت و اتحاد نیازمندیم 
و این اتحاد از طریق اعتدال و میانــه روى ما امکانپذیر 
است. وحدت هم به معناى این نیست که همه مذاهب 
پیرو یک مذهب باشند معناى وحدت این است که همه 
مذاهب اســالمى محترم بوده و در کنار هم، همزیستى 

مسالمت آمیز داشته باشند.
وى با اشــاره به اینکه منظور ما از وحدت این نیست که 
سایر مذاهب نابود شــوند، تصریح کرد: ما نمى خواهیم 

زبان واحد درســت کنیم. البته زبان عربى به دلیل آنکه 
زبان قرآن است براى ما جایگاه ویژه اى دارد اما زبان اردو، 
فارسى و کردى همه زبان جامعه اسالمى است. روحانى با 
بیان اینکه ما به تورات، زبور و انجیل احترام مى گذاریم، 
خاطرنشان کرد: اما ما یهود نیستیم که دین خود را در یک 

نژاد و ملت بدانیم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه سراســر دین اسالم اعتدال 
اســت، تصریح کرد: اسالم نه ســرماى استخوان سوز 
زمســتانى را دارد نه گرماى تابســتانى کشنده. اسالم 
همیشه بهار است و حتى در برابر تجاوز دشمن هم توصیه 

به اعتدال کرده و خشونت و افراط را نمى پسندد. 

بازى هاى کامپیوترى شاید 
صرفاً «بازى» نباشند

 سراسر دین اسالم
 اعتدال است 

پیغام سعودى ها به ایران 
  افکارنیوز | جواد کریمى قدوسـى، نماینده 
مشـهد و کالت در مجلس گفت: اخیراً سـعودى ها از 
پنچ شـش طریق به ایـران پیغـام داده اند تا بـا مذاکره 
بحران یمن بـه پایان برسـد. عضو کمیسـیون امنیت 
ملى و سیاسـت خارجى مجلس افزود: از طرق مقامات 
کشورهاى عمان، کویت، پاکستان، مصر و حتى در سفر 

اخیر پوتین به تهران این پیغام سعودى ها منتقل شد.

شروط یک سفر
 الف | فرانسوى ها براى سفر رئیس جمهور این 
کشور به ایران شرط گذاشـته اند. این شروط طى نامه 
وزیر خارجه فرانسـه به ظریف وزیر خارجه کشـورمان 
به ایران اعالم شده اسـت. دیدار با مقام معظم رهبرى 
و مذاکره با ایران درباره آینده منطقه و برنامه موشـکى 
ایران از جمله این شروط اسـت. ایران نیز پاسخ الزم را 
به آنها داده و شروطى نیز اعالم شده است. بنابراین در 
صورت تحقق شروط ایران از سفر رئیس جمهور فرانسه 
استقبال مى شود در غیر این صورت جمهورى اسالمى 

ایران تمایلى به این سفر نخواهد داشت.

اعتراض 
همدستان بابک زنجانى 

  تسنیم| مهدى شـمس زاده و حمیـد فالح 
هروى دو تن از همدسـتان بابک زنجانى متهم اصلى 
پرونـده نفتى به حکـم شـعبه 28 دادگاه انقالب مبنى 
بر 20 سـال حبس و اسـترداد اموال، بـا تقدیم الیحه 
اعتراض کردند. سـید سجاد سـعید مهر، وکیل مدافع 
فالح هروى با اعالم این خبر گفت: در الیحه تقدیمى، 
به نحوه رسیدگى دادگاه، اظهارنظرهاى قاضى قبل از 
صدور رأى، رفتار رئیس دادگاه طى جلسات محاکمه، 
صـدور رأى در خصوص مـواردى خـارج از چارچوب 
کیفرخواست و برخى ایرادات قانونى اعتراض کرده ایم. 
مهدى شمس زاده و حمید فالح هروى پیش تر به همراه 
بابک زنجانى محاکمه و به اعدام محکوم شده  بودند اما 

حکم اعدامشان در دیوان عالى کشور نقض شد.

اقدامى عجیب در 
مناطق زلزله زده

  فارس| اداره برق استان کرمانشاه، برق منطقه 
کهریز شهرسـتان کنگاور دراین استان را به علت بدهى، 
بدون توجه به سرماى شـدید و بى خانمانى مردم منطقه 
قطع کرد. این روسـتا که  آخرین روستا از توابع شهرستان 
کنگاور است، داراى محرومیت بسـیار و کمبود امکانات 
اسـت. مأموران دلیل قطع بـرق را بدهى اعـالم کردند و 
در شرایطى که  مردم منطقه با  توجه وقوع زلزله در شرایط 
روانى نامناسبى هستند، قطع برق یک اقدامى بى تدبیرى 

است که  موجب ناامیدى مردم از دولتمردان مى شود.

انتقام خون پدرم را مى گیرم
  آفتاب  نیوز | «احمد على عبدا...صالح»، پسر 
ارشد«على عبدا... صالح» رئیس جمهور اسبق یمن و 
رئیس حزب کنگره مردمى یمن که دوشنبه پیش کشته 
شد، پس از آنکه به ریاض رسید، اعالم کرد انتقام خون 
پدرش را خواهد گرفت. احمد در ادامه تأکید کرد خون 
پدرش، جهنمى براى دنباله روهاى ایران در یمن خواهد 
شد. احمد على عبدا... صالح، خطاب به انقالبیون یمن 
که تا همین اواخر، پدرش در کنار آنها قرار داشت، گفت: 
سه سال است که در یمن فسـاد به پا کرده اید. اما پدرم 

مقابل مزدوران ایران در یمن ایستاد.

قانون منع مهاجرت به آمریکا 
اجرا مى شود

   الف | دیوان عالى آمریکا اجازه داده قانون منع 
مهاجرتى «دونالدترامپ» علیه شش کشور چاد، لیبى، 
کره شمالى، سوریه، ونزوئال، یمن و ایران  به طور کامل 
اجرا شـود. دیوان عالى آمریکا با هفت رأى موافق و دو 
رأى مخالف، درخواست دولت آمریکا را براى برداشتن 
دو حکم ممنوعیت توسط دادگاه هاى پایین دستى که 

مانع اجراى این قانون شده بودند، اجابت کرد.

توئیتر

یکى دیگر از مراجع تقلید شیعیان با شعارى خواندن طرح 
حضور زنان در ورزشگاه ها، گفت: این کار با عفت زنان 
سازگار نیست و مفســده آور است. آیت ا... العظمى جعفر 
سبحانى گفت: در شرایطى که آمار اعتیاد و طالق در میان 
زنان باال رفته است مطرح کردن ورود آنان به ورزشگاه ها 
چه جایگاهى دارد؟ این مفســر قرآن کریم اضافه کرد: 
امروز دخترانى در سن باال در خانه بخت مانده اند و شرایط 
ازدواج ندارند و در چنین وضعى، طــرح حضور آنان در 
ورزشگاه نه تنها جزو فرایض نیست بلکه جزو مستحبات 

هم نیست. 
وى با بیان اینکه ورود زنان به ورزشگاه ها با عفت آنان 
سازگار نیست، اظهار داشــت: به جاى اینکه براى این 
کارها طرح بدهند باید فکرى بــراى ازدواج آنان بکنیم 
و طرحى براى کاهش طالق و اعتیاد داشــته باشــند.
 آیت ا... سبحانى با شــعارى خواندن این طرح ها، اظهار 
داشت: اگر دنبال رضایت خدا هســتیم باید دنبال رفع 
مشکالت زنان برویم و اگر شــعار مى خواهیم موضوع 

دیگرى است.
پیش از این هم آیت ا... مکارم شیرازى با اشاره به سابقه 
بحث ورود زنان به ورزشــگاه ها و مخالفت با آن، تأکید 

کرده بود که طرح مجدد این مسئله، رفتن راه انحرافى 
است. وى گفته بود: مگر مشکِل کشور ما ورود زنان به 
ورزشگاه است؟ مشکل مردم گرانى نان و بیکارى جوانان 
تحصیلکرده و اشتغال و مشکل بانک است که مردم را 

بیچاره کرده است.

آیت ا... مکارم شــیرازى با بیان اینکه خــواه ناخواه این 
مسئله مفاســدى در پى دارد عنوان کرد: دولت به جاى 
نوشــتن آیین نامه براى ورود زنان به ورزشگاه ها، براى 
گران نشدن نان و رفع مشکالت بیکارى و معیشتى مردم 

آیین نامه بنویسد.

«گاردنیا ترتزینى»، خبرنــگار «یورونیوز» با «فدریکا 
موگرینى»، مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا انجام 
داده است. یکى از موضوعات اصلى  این گفتگو، توافق 
هسته اى با ایران بود که این بخش از مصاحبه موگرینى 

را مى خوانید.
اتحادیه اروپا و خود شما به طور خاص 
از معماران موفقیــت دیپلماتیک در 
زمینه برنامه هسته اى ایران بوده اید. 
به نظر مى رسد که «دونالد ترامپ» 
با اظهارات اخیرش قصد دارد توافق 
هسته اى را زیر سئوال ببرد. شما تا 
کجا حاضرید از تهران در مقابل دولت 

ترامپ دفاع کنید؟
توافق هســته اى که با تهــران امضــا کردیم، خوب 
عمل مى کند. این ســندى اســت با بیــش از یکهزار 
صفحه کــه در آن تهــران تعهــدات بســیار دقیقى 
را پذیرفته اســت و تحت نظارت آژانس بیــن المللى

 انرژى اتمى اســت. تــا به حــال 9 بــار آژانس بین 
المللى انرژى اتمــى، پایبندى ایران را بــه توافق تأیید

 کــرده اســت. شــما توافقى را کــه به خوبــى عمل 
مى کند لغو نمى کنید. این مســئله براى امنیت اروپا و 
منطقــه اولویــت دارد. دونالــد ترامــپ، رئیــس 
جمهورى آمریکا اعــالم کرده که اســتراتژى ایاالت 

متحــده آمریــکا در مقابل ایــران مبنى بر شــک و 
تردید نســبت بــه پایبنــدى این کشــور بــه توافق 
هسته اى است. ما به دوســتان آمریکایى مان یادآورى 
کرده ایم کــه این توافــق متعلق به یک یا دو کشــور 
نیســت، بلکه یک قطعنامه ســازمان ملل متحد است 
و ما انتظار داریم همه طرف ها همچنان به طور کامل به 

آن احترام بگذارند.
چطور مى توان با دولت کنونى آمریکا 
صحبت کرد در حالى کــه گه گاه به 
دیپلماســى توئیت کردن متوســل 
مى شود که به نظر ناپایدار و بى ثبات 
مى آید و هر روز باعث شگفتى هاى 

غیرمنتظره مى شود؟
با دوســتان آمریکایى مــان زیاد صحبت مــى کنیم. 
این صحبــت هــا در همه ســطوح انجام مى شــود 
و اروپا همیشــه بــا یک صــدا صحبت مى کنــد. یاد 
طعنه «هنرى کیســینجر» مــى افتم کــه گفته بود: 
«شماره تلفن اروپا را به ما بدهید.» االن آمریکا شماره 
تلفن اروپا را دارد، اما حاال نوبت ماســت که بپرســیم 
شماره تلفن آمریکا کدام اســت! به هر حال ما و ایاالت 
متحده آمریکا صحبت هاى زیــادى داریم و هنوز هم 
در باره خیلــى از موضوعات مهم بــه خوبى همکارى 

مى کنیم.

حســین عبده تبریزى، صاحبنظر اقتصادى و مالى که 
اکنون مشاور وزیر راه و شهرسازى است گفت: اطالعاتى 
که دارم نشــان مى دهد 1/5 میلیــون ایرانى درصف 
مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند و این عدد ترسناك 
است. خروج نیروهاى کارشناسى و نیروهاى ورزیده به 
اقتصاد ملى آسیب مى زند و یکى از دالیل تهى دست 

شدن ایرانیان مهاجرت نیروهاى نخبه است.
وى به عنوان سخنران میز گرد«صلح، اقتصاد و چالش 
فقر»  که گروه علمى – تخصصى انجمن جامعه شناسى 
ایران برگزار کرد با اشــاره به اینکه درحال حاضر پولى 
درایران نیست که امیدوار باشیم به رشد مثبت سرمایه 
گذارى منجر مى شود ادامه داد، عالوه بر این آمارهایى 
هست که نشان مى دهد از 85 میلیارددالردرآمد ارزى 
ایران 45 میلیارد براى واردات اختصاص یافته است و اگر 
ارزش قاچاق را نیز 20 میلیارد دالر فرض کنیم به نظر 
مى رســد 20 میلیارد دالر خروج سرمایه داشته ایم. در 
چنین شرایطى معلوم است که اقتصاد ایران با رشدهاى 

پایین مواجه مى شود و ایرانیان فقیرتر مى شوند.
به گفتــه این اســتاداقتصاد یکــى دیگــر از دالیل

 گســترده ترشــدن فقر در برخى از کشــورها رشــد 
افراطیگرى اســت که امیدواریم این پدیــده در ایران 
گسترش پیدا نکند. عبده تبریزى در پاسخ به اظهارات 

یکى از جامعه شناسان که گفت کاهش ارزش پول ملى 
در ایران موجب گسترش شمار فقیران شده است گفت : 
با توجه به اینکه خروج سرمایه درایران روند فزاینده دارد 
اگر دالر را ارزان نگه داریم به سود ثروتمندان و به زیان 

تهیدستان عمل کرده ایم.
اوگفت :تاکنون ســابقه نداشته اســت که دریک روز
350 هــزار ســکه دادو ســتد شــود و این نشــان 
مى دهد وقتى نرخ ســود بانک ها با دســتور کاهش 
یابند نقدینگــى به بازارهــاى دیگر کــوچ مى کند. 
االن روزگار پنــج دهــک تهیدســت جامعه بســیار
غم انگیز اســت و بایــد بــراى جلوگیــرى از اینکه 

دهک هاى فقیربیشتر شوند فکر اساسى شود.

گروهى از خبرنگاران اســتان این نقص مشهود را ناشى از 
عملکرد روابط عمومى این مجموعه مى دانند که مسئول 
ارشد آن در ساختار جدید، تحت عنوان پر طمطراق «مدیر 
کل ارتباطات و روابط بین الملل» مشغول به فعالیت شده 
است. وى علیرغم آنکه خود نیز از جمله افراد فعال، خوش 
چهره و با سابقه رسانه اى شناخته مى شود، ولى در شرایط 
فعلى به نخستین نیاز همکاران سابق خود در ایجاد شرایط 
مطلوب ارتباطى با مدیر ارشد شــهردارى اصفهان پاسخ 
مناســبى نداده اســت تا جایى که حتى برخى خبرنگاران 
از عدم پاســخگویى به تماس هاى تلفنى توسط وى نیز

 گالیه مند هستند.
در ایام نه چندان دور، اگر شــهردار اصفهان حاضر یا قادر 
به پذیرش خبرنگاران نبود، ولى بــا ایجاد مجموعه هاى
 اطالع رسانى فعال و پویا، این نقیصه را رفع نموده و نیازهاى 
موجود را از طریق اداره ارتباطات رســانه اى یا خبرگزارى 
رسمى خود مرتفع مى نمود. ولى از دو سال پیش تاکنون، 
اداره مذکور به عنوان راکدترین بخش از شهردارى اصفهان 
مشهور شده و ارگان خبرى این ساختار نیز تقریبًا در حالت 
احتضار قرار داشته و بدون پویایى و تحرك مورد نیاز فطرى 
خود، به فعالیت بارى به هر جهتى مشغول است. این نقص 
در زمان شهردار سابق نیز به طور کامل به چشم مى آمد، به 
گونه اى که «دکتر جمالى نژاد» خود مجبور شد مسئولیت 
اطالع رسانى از فعالیت هاى شهردارى را نیز بر عهده گرفته 

و شخصاً به ایجاد ارتباط با رسانه ها بپردازد.
پس از انتخابات 29 اردیبهشت ماه سال جارى و با تغییرات 
صورت گرفته در شهردارى اصفهان، این امیدوارى به وجود 
آمد که سکاندار جدید شهر در نخستین اقدام خود به ترمیم 

زخم عمیق موجود در این ساختار بپردازد. عزل سریع مدیر 
سابق روابط عمومى این مجموعه از طریق نخستین احکام 
صادره از سوى وى نیز این امید را دو چندان کرد. ولى ظاهراً 
تحول رویکرد ارتباطى شــهردارى اصفهان با این تغییر 

متوقف شــده و روال امور بر مدار همان شیوه قبلى، راکد 
و ساکن باقى مانده به گونه اى که حتى اعتراض برخى از 
دست اندرکاران خبرگزارى «ایمنا» را نیز در پى داشته است.

موضوعى کــه تاکنون به عنوان علت این ضعف اســفبار 

شناخته شده، به رفاقت مدیرکل روابط عمومى شهردارى 
اصفهان با مدیر اداره ارتباطات رســانه اى آن بر مى گردد 
که ظاهراً از سابقه دیرینه اى برخوردار بوده و در یک جلسه 
صبحانه خورى نیز، تأییدیه تداوم حضور مدیر فعلى بر ارکان 

رسانه اى شهر، از «قدرت ا... نوروزى» دریافت شده است.
این اتفاق در حالى صورت مى گیرد که مدیر روابط عمومى 
شــهردارى از جمع جوانان فعال اصــالح طلب انتخاب 
شده ولى رئیس اداره ارتباطات رسانه اى او از خاستگاهى 

همچون جبهه پایدارى برخوردار است!
این شــرایط، اعتــراض جمــع گســترده اى از فعاالن
رسانه اى اصالح طلب را نیز به همراه داشته و معتقدند در 
حالى که براى دو ســال طوالنى، خود منتقد فامیل بازى 
اعضاى پارلمــان اصفهان در انتصاب مدیر ســابق روابط 
عمومى شــهردارى بوده اند، رفیق بازى مدیر فعلى قابل 
پذیرش نبوده و به گونه اى وضعیت جارى را توهین به شعور 

سیاسى خود تلقى مى کنند. 
آنان معتقدند که اگــر بنا بر انتخاب مدیــرى از مجموعه 
اصولگرایان براى هدایت این بخش مهم و مؤثر شهردارى 
اســت و توان بالقوه و بالفعل بســیارى از روزنامه نگاران 
و مدیران رســانه اى اصالح طلب براى شــخص شهردار 
اصفهان، پشــیزى ارزش ندارد، بهتر بود که فردى از جمع 
اصولگرایان معتدل یا سنتى انتخاب مى شد تا حداقل از ریشه 
فکرى منتقد و نه مدافع رئیس جمهور سابق برخوردار باشند. 
با این اوصاف و با توجه به زیرکى خاص مدیر کل ارتباطات و 
روابط بین الملل شهردارى اصفهان، بعید است وى بخواهد 
تا بدین حد مشهود و هویدا، مجموعه خود را در اسارت اتهام 
رفیق بازى به جاى فامیل بازى نگه داشــته و احتماًال به 
زودى، در مســئولیتى دیگر یا به شیوه اى متفاوت، نسبت 
به یار غار خــود اداى دین خواهد نمود! چــرا که قاعدتاً او 
صالح نمى داند با تداوم رویه فعلى، اعضاى شوراى شهر،

 اصالح طلبان و رســانه ها را در صــف منتقدین کنش و 
رویکرد شهردار اصفهان قرار دهد.

رفیق بازى در شهردارى اصفهان!

مخالفت یک مرجع تقلید دیگر با طرح جنجالى که اجراى آن همچنان پیگیرى مى شود

آیت ا...سبحانى: حضور زنان در ورزشگاه ها مفسده آور است
پیش از این آیت ا... مکارم شیرازى هم گفته بود مشکل کشور ما ورود زنان به ورزشگاه ها نیست

موگرینى:

حاال نوبت ماست بپرسیم شماره تلفن آمریکا کدام است!

آیت ا... مصباح یزدى با صحبت از حالت هــاى انحرافى که در رفتار احمدى نژاد 
مى بیند، از مواضع ســابق خود در مورد او عقب نشــینى کرد. فعاالن سیاسى و

رسانه هاى اصولگراى دیگر نیز همین رویه را پیش گرفته اند اما نکته اینجاست که 
حمایت هاى سرســختانه آنها از احمدى نژادى ها به این ســادگى ها فراموش
 نمى شــود و هنوز هم مورد انتقاد اســت. منتقدان با اشــاره به اینکــه آنها در 
دوران ریاســت جمهورى احمدى نژاد از اســالم، خدا و قرآن براى جانبدارى از 
او هزینه کرده بودند، از پیامدهاى این رویه در فضاى سیاســى کشور ابراز نگرانى 

مى کنند. 
حجت االسالم والمسلمین ناصر قوامى، رئیس شوراى اصالح طلبان استان قزوین 
و از نمایندگان سابق مجلس یکى از این افراد است و تأکید مى کند که اصولگرایان 

باید صادقانه به اشتباه خود در ارزیابى و شناخت از احمدى نژاد اعتراف کنند.
وى در گفتگو با « نامه نیوز» اظهار داشت:  اصولگرایان و در رأس آنها آقاى مصباح 
یزدى و امثال او باید خالصانه اعتراف کنند که شــناخت و ارزیابى اصالح طلبان 
در مســائل سیاســى، اقتصاى، نظامى، اجتماعى و...  از آنها قوى تر است. وقتى 
اصالح طلبان در دوره احمدى نژاد از او انتقاد مى کردند، آقاى مصباح و امثال او که 
خود را در رأس اصولگرایان مى دانند آن حمایت  هاى آنچنانى را کرده و اطاعت
 از احمدى نژاد را در حد اطاعت از خدا مى شمردند.متأسفانه هنوز هم حاضر نیستند 

که اعتراف کنند. 
به گفته وى، از آقاى محســنى اژه اى باید ســئوال کرد که اگر در دوران ریاست 
جمهورى احمدى نژاد کســى حرف امروز شــما را مى زد، بــا او چطور برخورد
مى کردید؟ آقاى منتظرى دادســتان کل کشــور و برخى دیگر مــى گویند که 
دروغ هاى احمدى نژاد باعث تعجب است. این درحالى است که ما اصالح طلبان 
همه این حرف هــا را پیش تر زده بودیــم با این تفاوت که بــه علت بیان همین 

حرف ها ما را مجرم شمرده و تحت تعقیب قضائى قرار مى دادید.
قوامى تأکید کرد: آقاى مصباح و امثال او باید صادقانه اعتراف کرده و بگویند که 
حمایت از احمدى نژاد اشتباه بود و اصالح طلبان درست فهمیده بودند که احمدى 

نژاد به سیاست و اقتصاد کشور لطمه مى زند.
ایــن فعــال سیاســى اصــالح طلــب خاطرنشــان کرد: یــک فــرد عادى
 مى تواند اینطور حرف بزنــد و اظهار نظر کند اما فــردى همچون آقاى مصباح 
که خودش را شاقول احکام اســالمى و در رأس اصولگرایى مى بینند نباید چنین 
رویکردى داشــته باشــد. این رویه قطعًا در جامعه پیامدهاى منفى دارد و آسیب 

مى زند.

توصیه یک اصالح طلب به آیت ا... مصباح؛

 اعتراف کنید که درباره احمدى نژاد اشتباه کردید

چرا ایرانى ها فقیــر شده اند؟

...ادامه از صفحه اول
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عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شوراى 
اســالمى از پیگیرى وضعیت طرح تربیت بهیار یکساله 
از سوى وزارت بهداشت خبر داد و گفت: وزارت بهداشت 
تعهدى براى جذب کمک پرستاران نداشته و در صورت 

لزوم از آنها استفاده خواهد کرد.
محمدنعیم امینى فرد در رابطه با برخى انتقادات نسبت 
به طرح تربیت بهیار یکساله (کمک پرستار) با بیان اینکه 
این طرح به نوعى حرفه آموزى است و وزارت بهداشت 
تعهدى نسبت به جذب این افراد ندارد، افزود: در برخى 
موارد که نیروى کارآمد و آکادمیک وجود نداشــته باشد 
امکان به کارگیرى و استفاده از این نیروها تحت عنوان 

قراردادهاى کار مدت معین وجود دارد. 
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: البته در این ارتباط باید نظر انجمن نظام پرستارى و 
همچنین انجمن علمى پرستارى را نیز جویا شد و اعالم 
کنند آیا مواد آموزشى آنها برابر با مأموریت هاى محوله 

است یا خیر.
امینى فرد ادامه داد: شاید به طور موقت بتوان براى برخى 
مناطق که باکمبــود نیرو مواجه هســتند از این نیروها 
استفاده کرد اما راهکار اصلى تأمین و رفع کمبود نیروى 
پرستارى تربیت نیروهاى متخصص و آموزش آکادمیک 

پرستارى است.

صادق حسنوند، عضو کمیته علمى ششمین همایش ملى 
مدیریت آلودگى هوا و صدا درباره تحقیقات انجام شده 
درباره ارتباط بین اپیدمولوژى و آلودگى هوا در دانشگاه 
علوم پزشــکى تهران گفت: بر اساس مطالعات صورت 
گرفته 10درصد از مرگ و میرهاى موجود در ایران بر اثر 

آلودگى هوا اتفاق مى افتد.
به گفته وى، در سال 2016، آلودگى هوا باعث مرگ 33 
هزار نفر شــده و تنها راهکار مهم براى رفع این مشکل 
در تمامى کالنشــهرهاى دنیا، افزایش اســتانداردها و 
فرهنگ عمومى مردم براى اســتفاده بیشتر از وسایل 

نقلیه عمومى است.

وى گفت: بر اســاس مطالعات اپیدمولوژى و ارتباط آن 
با آلودگى هوا حســاس ترین میزان سنى که در معرض 
بیمارى هاى خطرناك ناشــى از آلودگى هوا قرار دارند، 
افراد باالى 65 سال و زیر پنج سال بوده و بیماران قلبى- 

عروقى، افراد باردار و افراد چاق نیز از این دسته هستند.
این عضو هیئت علمى پژوهشکده محیط زیست دانشگاه 
علوم پزشــکى تهران ادامه داد: قابل توجه است که در 
مطالعاتى که درخصوص جنسیت افراد در معرض خطر 
آالینده ها انجام شده زنان داراى حساسیت بیشترى بوده 
و از میان افرادى فوت شده نیز تعداد این میزان جنسیت و 

سن ذکر شده  بیشتر بوده است.

مرگ 10 درصد ایرانى ها 
بر اثر آلودگى هوا

وزارت بهداشت تعهدى
 براى جذب بهیاران ندارد

97؛ سال ارتقاى کیفیت نان 
دکتر بهروز جنــت، مدیرکل نظارت بر مــواد غذایى و 
آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى سازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه اولویت این سازمان در سال آینده توجه به کیفیت 
نان و فرآورده هاى آردى اســت، گفت: بر این اساس به 
نوعى سال آینده سال ارتقاى کیفیت نان در کشور است.

آمار عجیب  
درباره تعداد قهوه خانه هاى غیرمجــاز در تهران، آمار 
دقیقى وجود ندارد. اما بر اســاس بازدیدهاى میدانى و 
تکیه بر آمارهایى که مسئوالن مختلف در این زمینه ارائه 
مى دهند، مى تــوان گفت تعداد این قهــوه خانه ها در 
کالنشهر تهران، به چند هزار مى رسد. در واقع در تهران 
چهار برابر قلیان سراهاى مجاز، قهوه خانه غیرمجاز وجود 
دارد.  اگر تعداد قهوه خانه هاى مجاز را حدود چهار هزار 
باب بدانیم، این عدد بــراى قهوه خانه هاى غیرمجاز به 
بیش از 15 هزار قهوه خانه مى رسد که آمار بسیار عجیب و 

شگفت آورى است.

دفن بى جواز61 نفر
مدیرکل مدیریت بحران سازمان پزشکى قانونى 

گفت: 61 تن از 521جانباخته زلزله کرمانشاه بدون 
جواز دفن شده اند. دکتر مهرداد على بخشى افزود: 
با توجه به بررسى اجساد معاینه شده در حادثه زلزله 
و نیز مصدومانى که به دلیل شدت جراحات وارده 

پس از بسترى در شهرهاى مختلف کشور فوت شده 
بودند، آمار نهایى متوفیات تا زمان اعالم گزارش 
521 تن است که 61 تن از جانباختگان ،متوفیاتى 

هستند که بدون جواز دفن ،تدفین شده بودند.

باند قماربازان متالشى شد
جهانشاهلو، دادستان عمومى وانقالب شهرستان فردیس  
با اعالم این خبر افزود: حســب اطالعات واصله مبنى 
بر اینکه یک باب ساختمان مســکونى به محلى براى 
قمارخانه تشکیل شده است دســتورات قضائى براى 
بازرسى از سوى دادستانى صادر و پس از تحقیقات معلوم 
شد که این واحد مسکونى به محلى براى قمار تبدیل شده 
است. دادســتان فردیس تصریح کرد: پس از شناسایى 
محل تجمع اعضاى باند قماربازان، مأموران موفق به 
انهدام این باند و دستگیرى 13 نفر قمارباز شدند.  به گفته 
دادستان فردیس افراد از شهر هاى مجاور آبیک، نظر آباد 
و هشتگرد براى قمار به این مکان مى آمدند و متهمان در 
بازجویى هاى اولیه اعتراف کــرده اند که روزى 30 نفر 

براى قماربه این مکان مراجعه مى کردند.

7 میلیون کشته
پروفسور بهرام عکاشه، پدر علم زلزله شناسى ایران با 
حضور در برنامه «حاال خورشید» تلویزیون اظهار داشت: 
اگر در تهران زلزله 7 ریشترى بیاید حداقل هفت میلیون 

نفر جان خود را از دست مى دهند.

برگزارى کالس در پارکینگ!
جمعى از دانشجویان مؤسســه آموزش عالى صدرا در 
تهران اعالم کردند که کالس هاى آنها به دلیل تکمیل 
نشدن ســاختمان در پارکینگ برگزار مى شود. یکى از 
دانشجویان این دانشــگاه دراین خصوص توضیح داد: 
مسئوالن مؤسسه صدرا که زیر نظر وزارت علوم است 
ساختمانى را در محدوده دریاچه چیتگر احداث کردند.در 
حال حاضر دانشجویان در ساختمان جدید مستقر شده اند 
اما به دلیل عدم تکمیل ساختمان آموزشى، کالس هاى 
درس در پارکینگ نیمه کاره ساختمان با سروصداى زیاد 

برگزار مى شود.

«کاردانى پیوسته» 
به تاریخ پیوست

براساس مصوبه کمیسیون برنامه ریزى آموزشى از ابتداى 
سال 97 کلیه دوره هاى کاردانى پیوسته منسوخ شده و 
قابل اجرا و برگزارى نخواهد بود. براساس این مصوبات 
فقط برنامه هاى آموزشى دوره کاردانى ناپیوسته که در 
سامانه hes.msrt.it فعال هستند، براى دانشگاه ها و 

مؤسسات داراى مجوز قابل اجراست.

چرك نویس

رئیس تیم آنست هالل احمر گفت: براى اینکه سگ هاى 
زنده یاب در عملیاتى نتوانسته اند کسى را زنده خارج کنند، 

براى آنها ریکاورى برگزار مى کنیم تا سرخورده نشوند.
 اسماعیل اســکندرى اظهار داشــت: در حال حاضر تیم 
آنست هالل احمر داراى 73 قالده سگ زنده یاب است 
که براساس آمایش سرزمینى به هر استان دو قالده سگ 
واگذار شده است. همچنین براساس منطقه بندى در بین 
هر چند استان، یک استان معین انتخاب شده و سگ هاى 
کمکى در این استان نگهدارى شده تا در صورت بروز در هر 
نقطه اى سگ هاى کمکى به محل حادثه اعزام شوند.  وى 
ادامه داد: تعدادى سگ زنده یاب در سازمان امداد و نجات 
هالل احمر نگهدارى مى شــود تا در صــورت نیاز براى 

جستجو و نجات اعزام شوند. 
اسکندرى در مورد نحوه فعالیت سگ هاى زنده یاب، گفت: 

سگ هاى زنده یاب به ازاى هر دو ساعت جستجو و نجات 
باید 15 دقیقه استراحت کرده و دوباره پس از این زمان به 

کارگیرى شوند. 
وى در مورد نحوه تغذیه و زندگى این سگ ها گفت: تیم 
دامپزشکى سگ هاى زنده یاب کامل است و کاردان تغذیه 
در تیم ها وجود دارد و این سگ ها براساس وزن و نژاد جیره 

غذایى دارند. خواب این سگ ها هم کنترل مى شود. 
رئیس تیم آنســت هالل احمر با بیان اینکه سگ هاى 
زنده یاب 20 سال عمر مى کنند، در مورد نحوه ریکاورى 
این سگ ها گفت: پس از اینکه ســگ ها به عملیات ها 
مى روند، در صورت موفق نبــودن در یافتن فردى از زیر 
آوار یا بهمن، سگ دچار سرخوردگى مى شود. براى اینکه 
حیوانات دچار سرخوردگى نشوند، آنها را براى ریکاورى به 
نقاط دیگر برده و با بازسازى حادثه و قرار دادن مصدوم زیر 

آوار، کارى مى کنیم که سگ بتواند مصدوم را پیدا کرده 
و تشویق شود. 

اسکندرى افزود: عالوه بر عملیات ها سگ ها همیشه در 
حال تمرین هستند و فرق عملیات واقعى و تمرین را درك 
نمى کنند. سگ هاى آنست در گرما،سرما،آوار و رودخانه 

مشغول تمرین هستند. 
وى با بیان اینکه هر سگ یک مربى اختصاصى دارد، تأکید 
کرد: تیم هاى آنست همیشه در کشور آماده باش هستند 

و مربیان و سگ ها براى عملیات در شعب آماده هستند. 
رئیس تیم هاى آنســت هــالل احمر با اعــالم اینکه

 سگ هاى زنده یاب تنها در زلزله وارد عمل نمى شوند، 
گفت: تیم هاى زنده یاب در عملیات مختلف بهمن، آوار، 
ریزش کوه و مفقود شدن در رودخانه وارد عمل مى شوند 

اما بیشتر در عملیات زلزله دیده مى شوند.

داربست  خیمه هاى پذیرایى پادشاهان و سران حکومتى 
69 کشور جهان هنوز پس از 46 ســال از برگزارى یک 
جشن گران هنوز در گوشــه اى از محوطه تخت جمشید 
باقى مانده اســت؛ 70چادرى که یک مؤسسه پاریسى 

براى نصب آنها هفت میلیون دالر از ایران دریافت کرد.
به گزارش تســنیم،  جشــن هاى 2500 ســاله در شهر 
مرودشت و در کنار تخت جمشید (پارسه) با حضور سران 
کشورهاى گوناگون جهان در 46 سال پیش برگزار شد 
و از مهمانان در خیمه هاى بزرگى که به همین مناسبت 
سفارش داده شده بود، پذیرایى شــد. شرکت فرانسوى 
«مزون ژانِسن»، طراحى و دکور خیمه هاى این جشن  را 
برعهده داشت، که چه در زمان برپایى این جشن  و چه در 
سال هاى بعد، شخصیت هاى مذهبى، سیاسى و فرهنگى 
داخل کشور و خارج از ایران به نوع و روش برگزارى این 

جشن انتقادات جدى داشتند.
همچنین در این رابطه با استخدام مؤسسه ژانسن براى 
برپایى چادرهاى ســران، این مؤسسه برپایى یک چادر 
مخصوص پذیرایى از مهمانان شــاه بــا گنجایش 650 

نفر به مســاحت 2500 متر مربع و 50 چادر اختصاصى 
محل اقامت سران کشورها، چادر خانواده سلطنتى، چادر 
باشگاه، چادر آرایشگاه، چادر شب نشینى شرقى و... را به 
عهده گرفت و در حدود هفت میلیون دالر بابت مخارج 

نصب چادرها از ایران دریافت کرد.
جشن هاى 2500 ساله نام مجموعه جشن هایى بود که به 
مناسبت دوهزار و 500 سال تاریخ مدون شاهنشاهى و در 
زمان سلطنت پهلوى دوم از تاریخ 12 تا 16 اکتبر 1971 
(برابر با سه شنبه 20 مهر تا شنبه 24 مهر 1350) در تخت 
جمشید برگزار شد که در این جشــن ، سران حکومتى و 

پادشاهان 69 کشور جهان شرکت کردند.
براین اســاس در محوطه اى حدود چهار هزار مترمربع، 
70 چادر برپا شده بود که توسط ژانسن پاریس به گونه اى 
مجلل با کریســتال، چینى و پارچه هاى کتان فرانسوى 
تزئین شــده بود و در آن چلچراغ هاى پر تأللؤ با ابریشم 
و مخمل قرمز آویزان شــده بود. 500  نفر میهمان از 69 
کشور ، شامل 9 پادشاه ، پنج ملکه، 16 رئیس جمهور و سه 

نخست وزیر در جشن هاى سه روزه دربار حضور داشتند.

شاید بیشتر از صد سال اســت که دانشمندان به دنبال 
راه هاى مختلفى براى پیش بینــى زلزله اند، اتفاقى که 
به دلیل ســاختار بســیار پیچیده زمین تا االن نیافتاده 
اســت، با وجود این، چند سالى است که «دیوید نبهن» 
یکى از شهروندان لس آنجلس مدعى شده که برخى از 
زلزله هاى قوى را مى توان با روشــى علمى پیش بینى 
کرد. او تا حاال چهار کتاب درباره پیش بینى زلزله نوشته 
است. نبهن بر اساس نتایج تحقیقاتش ادعا مى کند که 
عالوه بر نیروى هسته زمین، نیروى فرعى دیگرى هم 
منجر به لرزش زمین مى شود؛ بخشى ازاظهارات او را در 

گفتگویى که با خبرآنالین داشته بخوانید:
*با انرژى هســته  کره زمین صفحه هاى زمین حرکت 
مى کنند و ایــن باعث ایجاد زلزله مى شــود، بحث من 
این است که برخى مواقع جزر و مد مى تواند یک زلزله 
درحال وقوع را شدیدتر کند. این باعث مى شود بتوانیم 
برخى لرزه ها را پیش بینى کنیم، چون ما مى توانیم مکان 
ماه و خورشید را هنگامى که فشار جزر و مد به بیشترین 

حد ممکن رسیده تخمین بزنیم. 
*من مى خواهم توجهات را به نیــروى فرعى دیگرى 
جلب کنم؛ اینکه به جاى اینکه بــه زمین نگاه کنیم به 
آســمان هم نگاه کنیم. این موضــوع نیروى کوچک 
دیگرى را هم به معادالتى که دربــاره زلزله وجود دارد 

اضافه مى کند.
*من سال ها به عنوان شهروند، معلم و هماهنگ کننده 
آمادگى با زلزلــه در لس آنجلس زندگى کــرده ام. در 
اواخر دهــه 80 و اوایل دهه  90 میــالدى چهار بار به 
علت زلزله از خواب بیدار شــدم، همه  ایــن زلزله ها در 
ســپیده دم رخ دادند. این تصادف عجیب باعث شد که 
همه زلزله هاى بزرگ لس آنجلس را در قرن بیستم و جزر 
و مدهاى خورشید و ماه را مطالعه کنم، همه  زلزله هاى 
بزرگ در زمانى رخ داده که یا سپیده دم بوده یا گرگ و 
میش. همچنین این زلزله ها درســت زمانى رخ داده اند 
که ماه یا کامل بــوده یا به کامل بودن بســیار نزدیک

 بوده.  
*تا االن یافته هاى مــن زلزله هاى بزرگ را پیش بینى 
کرده اســت، البته باید تأکید کنم کــه این فرضیه من 
نیست که توســط جزر و مد بتوانم زمان دقیقى را براى 
زلزله پیش بینى کنم، من فقط از اتفاقاتى مى گویم که 
احتمال وقوع آنها بیشتر اســت. این را هم باید بگویم 
که در دو دهه اخیر من بارهــا از وقوع یک زلزله باالى 
5 ریشــتر در یک روز و زمان خاصى هشدار دادم و این  

اتفاق با ساعت ها و دقایقى فاصله رخ داده است.
*حرف هایى که در رابطه با افزایش احتمال وقوع زلزله 
هنگام طلوع و غروب خورشید زدم اگر درست باشند فقط 
در رابطه با ساحل غربى آمریکا صدق مى کند. دانشمندان 
زیادى از اوایل 1890 میالدى در رابطه با ساعت محتمل 
زلزله تحقیقاتى انجام داده اند، این تحقیقات مى گویند 
زلزله ها بیشتر در هنگام عصر یا نیمه شب رخ مى دهد. 
به گفته برخى دانشمندان در هند، پاکستان، ایران، ژاپن، 

ایتالیا و آمریکاى مرکزى احتمال وقــوع زلزله در این 
ساعت ها بیشتر است. تأکید مى کنم با اینکه بسیارى از 
دانشمندان قبول دارند که روزهایى که ماه کامل است 
احتمال وقوع زلزله در همه جا بیشــتر است ولى شرط 
افزایش احتمــال لرزش زمین هنگام غــروب و طلوع 
خورشید فقط در غرب ساحل آمریکا صدق مى کند، من 
این موضوع را با توجه بــه منطقه جغرافیایى خاص این 

منطقه کشف کرده ام.

اظهارات جنجالى یک آمریکایى که مى گوید مى تواند زمان وقوع زمین لرزه را پیشگویى کند

زمان زلزله به وضعیت ماه هم بستگى دارد

46 سال پس از برگزارى؛

بقایاى داربست  جشن هاى 2500 ساله هنوز باقى است

واقعیت هاى جالب در باره ویژگى سگ هایى که در زلزله کرمانشاه آنها را زیاد دیدیم

سگ هاى زنده یاب کسى ر ا زنده پیدا نکنند سرخورده مى شوند

 ازبرعلى حاجوى یا چنانکه نامش ریزعلى خواجوى براى 
ســال ها در کتب درسى حک شــد و یا همان «دهقان 
فداکار» چند روز پیش درگذشت اما روایت جرح و تعدیل 
روایت مردانگى او در کتب درســى، داستان مطرح این 
روزهاى رسانه ها و محافل آموزشى و فرهنگى شده است. 
این اتفاق و نیز گالیه هاى قابل توجه فرزندش نسبت به 
حذف محتواى کامل داستان از کتب درسى، پرسش هاى 

زیادى را در اذهان عمومى ایجاد کرده است.
ســید محمد بطحایى، وزیر آموزش و پرورش یازدهم 
آذرماه امسال در گفتگوى ویژه خبرى شبکه 2 سیما در 
خصوص «حذف دهقان فداکار از کتب درســى»، بیان 
داشت: «مفاهیمى که در کتاب هاى درسى وجود دارد، هر 
از چند گاهى مورد بازبینى قرار مى گیرد و درس دهقان 
فداکار کتاب سوم دبستان هم جاى خود را به نمادهاى 
دیگرى داده است.» بطحایى اما در فاصله کمتر از یکروز 
در همایش تجلیل از خادمان نماز در این وزارتخانه، در 
پاسخ به پرسش خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت: 
«در حال حاضر این موضوع از کتاب درسى حذف نشده 
است و تحت عنوان درس سیماى فداکاران اشاره اى به 
وى و برخى از فداکاران دیگر در کتاب درسى شده است.»
این اظهارات متناقض نشــان داد که وزیــر آموزش و 
پرورش اطالعات درستى از حذف و یا عدم حذف آن از 

کتاب درسى ندارد.
دو پرسش مهم در این خصوص مطرح است که:

اول اینکه؛ چــرا باید چنین موضــوع آموزنده اى که در 
برگیرنده واالترین ارزش هاى انســانى و اخالقى است، 
از دایره محتواى کتاب درسى دانش آموزان حذف شده 
و تنها اشــاره کوتاهى، آن هم در قالب یک مجموعه از 
نمونه هاى دیگر فداکارى مطرح شــود.  قابل ذکر است 
که وزارت آموزش و پرورش نیز مى تواند این موضوع را 
در شکل هاى دیگر آموزشــى،  تربیتى و در قالب هنرى 
شعر، داســتان کوتاه و... براى دانش آموزان بازنمایى و 

فرهنگسازى کند.
ذکر ایــن نکته نیز مهم اســت که فقــط وظیفه اصلى 
نشــر چنین فرهنگ انسانى و شــخصیت محورى آن، 
تنها برعهــده وزارت آموزش و پرورش نیســت، بلکه 
دســتگاه هاى دیگر فرهنگى ماننــد وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى و صدا و ســیما نیز موظف هستند در 
اشــکال و قالب هاى مختلــف هنرى، نظیر داســتان، 
شعر، کلیپ و مســتند، مخاطبان به ویژه دانش  آموزان 
را با این فرهنگ و شــخصیت قابل ســتایش آن، آشنا 

کنند.
دوم اینکه؛ چرا علیرغم گذشــت ســال ها از انتشار این 
روایت در کتاب درســى که به عنوان مهمترین محتوا 
و مکتوب آموزشى و تربیتى میلیون ها دانش آموز است، 
آموزش و پرورش زحمت مشخص کردن نام واقعى این 
مرد فداکار را به خود نداد و نــام او با عنوان ناصحیحى 

سال ها در کتاب درسى درج شد؟

2 پرسش از وزیر آموزش و پرورش
 درباره دهقان فداکار

تنها چند روز بعد از تخریب کامل یکى از خانه هاى 
تاریخى مهــم در اصفهان که قدمــت آن به عصر 
صفوى مى رسید، حاال خبر رســیده که شهردارى 
اراك و یکى از ورثه، خانه ثبت ملى «حاجى باشى» 
شــهر اراك را تخریب کردند. خانه تاریخى حاجى 
باشى اراك دو هفته پیش ثبت ملى شده بود و هفته 
قبل ورثه به جانش افتادند تا تخریبش کنند. خانه اى 
که مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوى 

است و در بافت شهر اراك قرار گرفته است. 
یکى از اهالى این محله درباره این تخریب در گفتگو 
با میزان مدعى شد: تخریب شبانه این خانه در حالى 
صورت گرفته که لودرهاى شهردارى اراك اقدام به 

این تخریب کرده اند.
وى با اشــاره به ورثه اى بودن این بنا گفت: یکى از 
ورثه در بخشى از این ملک زندگى مى کند و این فرد 
با همکارى شهردارى اقدام به تخریب بنا کردند که  
در حال تخریب یکى دیگر از ورثه از راه مى رسد و 

موضوع را رسانه اى مى کند.
این همسایه بناى تاریخى همچنین مى گوید: پس 
از رسانه اى شدن موضوع، شهردارى سریعاً محل را 
ترك مى کند. یکى از ورثه دخیل در موضوع پس از 
ثبت ملى تالش کرده این بنا را تخریب کند تا مانع 
کاهش قیمت اراضى شود. این مجموعه 1900 متر 

مربع وسعت و تعداد زیادى ورثه دارند.
شائبه دست داشتن شــهردارى در این تخریب در 
حایل مطرح شده که هنوز میراث فرهنگى مرکزى 
در اینباره واکنش نشان نداده است. مدیر کل میراث 
فرهنگى اســتان مرکزى هر چند از برخورد قاطع 
با مخربان این بنا خبر داده اســت. براساس قانون 
هرگونه تعرض به بناهــاى تاریخى ثبت ملى جرم 

محسوب مى شود.
خانه تاریخى حاجى باشــى متعلق به احمد حاجى 
باشى یکى از سرشناسان شهر اراك است که زمانى 
بزرگ ترین کتابخانه این شهر را در این خانه داشته 

است.

تخریب یک خانه 
تاریخى دیگر
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اتوبوس هاى برقى 
به اصفهان مى آیند

به گفته مدیر عامل شـرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان 
و حومـه، در برنامه اسـتراتژیک این شـرکت راه اندازى 
اتوبوس هاى برقى مطرح شده و قرار است که در محدوده 
مرکزى شهر و در مسـیرهاى اطراف اماکن تاریخى، از 

اتوبوس هاى برقى استفاده شود.

اجراى«سینما سالم» درتیران 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان تیران 
و کرون از اجراى طرح سـینما سـالم در این شهرستان 

خبرداد.
على معینى افزود: سـینما سـالم طرحى بـراى مناطق 
محروم و بدون سینماسـت که با هدف اکران فیلم هاى 
سینمایى با مشارکت بخش خصوصى و وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمى اجرا مى شـود.وى بیان داشت: سالن 
فرهنگسراى شـهردارى تیران براى طرح سینما سالم 
پیش بینى و عقدقـرارداد انجام شـده و اکران فیلم هاى 
سـینماهاى کشـور در این محل براى مردم شهرستان 

انجام مى شود.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان تیران 
و کرون ادامه داد: ظرفیت سالن طرح سینما سالم تیران 
حداکثر صد نفراسـت وبنا به افزایش متقاضیـان، تعداد 

اکران ها افزایش مى یابد.

فیلم سینمایى«چشم هایت»
در اصفهان کلید مى خورد

تصویربردارى فیلم سینمایى«چشم هایت»از 20 آذر ماه 
در اصفهان آغاز مى شود.

محمد پورسینا، مدیر تولید فیلم سینمایى«چشم هایت»در 
خصوص چگونگى پیشـرفت مراحـل پیـش تولید کار 
گفت:تاکنون با سیما خضرآبادى، مریم خدارحمى و سام 
کرمى به عنوان بازیگران فیلم به توافق کامل رسیده ایم 
و قرارداد امضا کـرده ایم. وى افزود:«چشـم هایت» که 
قرار بود سـال گذشـته با همکارى و بازى زنده یاد حسن 
جوهرچى ساخته شود، به علت بیمارى و سپس فوت این 
بازیگر کامًال متوقف شد و در آذرماه امسال با برنامه ریزى 

مجدد و تدوین تیم جدید بازیگرى جلو دوربین مى رود.  

آزمایش چاه هاى اِرت مخازن 
منطقه اصفهان

به همت شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان، 
طرح آزمایـش چاه هـاى «اِرت» 24 مخزن این منطقه 

اجرا شد.
مهران اشـجع زاده، رئیس واحد بازرسـى فنى شـرکت 
خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان، اجراى این طرح 
را براى حفاظت از تجهیزات و نیروى انسانى بسیار حائز 
اهمیت دانسـت و گفـت: مقدار مقاومت سیسـتم زمین 
مخازن مطابق استاندارد IPS-E-E-L 100  نیاز است 
کمتر از 10 اُهم باشـد، بنابراین رعایت نکردن استاندارد 
بروز آسـیب هاى جبران ناپذیرى ناشـى از صاعقه را در 

پى خواهد داشت.

400میلیارد براى فاضالب 
شهرهاى اطراف فوالد مبارکه

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه اصفهـان گفت: براى 
اجراى پروژه فاضالب در شهرهاى اطراف فوالد مبارکه 

400 میلیارد تومان هزینه شد.
بهرام سبحانى افزود: سال گذشته با هدف تأمین آب مورد 
نیاز شرکت و رعایت مسائل زیست  محیطى شهرستان 
مبارکـه اقدام بـه مشـارکت در طرح جمع آورى پسـاب 
شـهرهاى اقمـارى شـرکت و سـاخت تصفیه خانه آب 
کردیم. وى اظهارداشـت: هم اینک ساخت شبکه هاى 
جمع آورى فاضالب و تصفیه خانه، اقتصادى نیست اما این 
کار به منظور کمک به شهرستان هاى اطراف با سیصد 

چهارصد میلیارد تومان هزینه انجام شد. 
سـبحانى گفت: فوالد مبارکه امروز نقطه عطف تحقق 
سند چشم انداز توسـعه صنعت فوالد کشـور است.  وى 
افزود: رسالت بزرگ فوالد مبارکه، توسعه صنعت فوالد 
در همه جاى کشور و تکمیل زنجیره تولید محصوالت 

فوالدى است.

معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره) 
استان اصفهان گفت: در هشت ماهه امسال سه هزار و 432 
طرح اشتغالزا در کمیته امداد استان اصفهان اجرا شده است.

بهرام سوادکوهى در خصوص عملکرد طرح هاى اشتغال 
ایجادشــده براى مددجویان تحت حمایت اظهار داشت: 
از آنجایى که اشــتغال موجب توانمندسازى و خودکفایى 
مددجویان مى شــود، در هشت  ماهه امســال بیش از سه 

هزارطرح اشتغالزا در استان اصفهان اجرا شده است.
وى افزود: از ابتداى امسال تاکنون 53 میلیارد و 950 میلیون 

تومان اعتبار براى اشتغال مددجویان هزینه شده است.
معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امداد استان اصفهان 

اضافه کرد: مبلغ 36 میلیارد و 911 میلیون تومان از محل 
تسهیالت قرض الحسنه بانک ها، 14 میلیارد و 238 میلیون 
تومان از محل اعتبارات صندوق والیت امداد، 45 میلیون 
تومان از محل صندوق توســعه ملى و 840 میلیون تومان 
به صورت تلفیقى (امدادى و بانکــى) به مددجویان تحت 

حمایت کمیته امداد استان اصفهان پرداخت  شده است.
وى با اشاره به طرح هاى اجرا شده تشریح کرد: طرح هاى 
ایجاد شده در بخش کشاورزى 70 مورد با اعتبار دو میلیارد 
و 457 میلیون تومان، دام پــرورى 905 مورد با اعتبار یک 
میلیارد و 599 میلیون تومان، صنایع دســتى 426 مورد با 

اعتبار دو میلیارد و 313 میلیون تومان، بوده است.

رئیس اداره مدارس غیر دولتى و مشارکت هاى مردمى 
آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه دوهزار 
مدرسه در دوره هاى تحصیلى مختلف در استان فعال 
هستند، گفت: افزایش نرخ شــهریه در سال تحصیلى 
97-96 بر اساس ماده قانون تأســیس و اداره مدارس 
و مراکز آموزشى و پرورشــى و با توجه به شاخص هاى 

مندرج درحدود 15 درصد افزایش دارد.
حسن محبى ادامه داد: تجهیزات و امکانات این مدارس 
مطابق با اســتانداردهاى مدارس دولتى و در مواردى 

باالتر از استانداردهاى مدارس دولتى است. 
وى اظهار داشت: اســتان اصفهان در حوزه مدارس و 

مراکز غیر دولتى به نوعى در کشــور پیشگام است و در 
حال حاضر در این اســتان بیش از دو هزار مدرسه غیر 
دولتى و 772 مرکز آموزشى فعال، 75 مدرسه آموزش از 

راه دور و 165 مدرسه هیئت امنایى فعالیت دارند.
رئیــس اداره مدارس غیــر دولتى آمــوزش و پرورش 
اصفهان خاطر نشان کرد: 18/5درصد از دانش آموزان 
استان اصفهان در مدارس غیر دولتى تحصیل مى کنند.

وى عنوان کــرد:  مدارس غیردولتى موظف هســتند 
در قبــال شــهریه دریافتــى، امکانــات و خدمــات 
مورد نیــاز و مصــوب را در اختیار دانش آمــوزان قرار 

دهند.

هزینه54میلیاردى براى 
اشتغال مددجویان کمیته امداد

مدارس غیر دولتى، میزبان
 18 درصد دانش آموزان

مدیــر عامــل بنــدر خشــک 
اصفهان گفت: مجوز راه اندازى 
بندر خشــک هنوز بــه اصفهان 

داده نشده است.
حبیــب ا...بهرامى با اشــاره به 
اینکه وزیر راه و شهرسازى نظر 
بر این دارد کــه در ابتدا باید بندر 
خشــک آپرین تهران راه اندازى 
شــود و پس از آن مجوز ساخت 
بندر خشک اصفهان صادر شود، 
اظهار داشت: در صورتى که وزیر 
راه و شهرســازى موافقت کند و 
مجوز راه اندازى بندر خشــک را 
به اصفهان بدهد، استان اصفهان 
اولین اســتان در کشور است که 

این مجوز را کسب کرده است.
وى در پاسخ به این سئوال که گفته مى شــود یزد در اجراى بندرخشک از اصفهان پیشى گرفته 
است، گفت: این مسئله تنها در حد حرف است و این استان بدون مجوز اقدام به ساخت بندرخشک 

کرده است.
مدیر عامل بندر خشــک اصفهان با بیان اینکه هفت نقطه براى جانمایى بندر خشــک اصفهان 
مطرح شــد که پس از مطالعات اولیه و بررســى، در حــال حاضر ضلع جنوب غربى ایســتگاه 
راه آهن سیســتان قبل از ســگزى براى احداث بندر خشــک در نظر گرفته شــده است، ادامه 
داد: بندر خشــک در این نقطه به علت نزدیکى بــه راه آهن و کانون بار، مناســب ترین مکان

 است.
بهرامى اظهار داشت: در حال حاضر پنج مجموعه استاندارى، راه آهن، گمرك، اتاق بازرگانى و اتاق 

تعاون از اعضاى هیئت مدیره احداث بندر خشک هستند.
وى اضافه کرد: مکان فعلى بندر خشک در 30 کیلومترى شهر اصفهان در نظر گرفته شده است.

رئیــس مرکــز مطالعــات و 
پژوهش هاى شــوراى اسالمى 
شــهر اصفهان گفت: براساس 
طــرح تبدیل اصفهان به شــهر 
خوشــیدى، شــهردارى بایــد 
برنامــه اى را تنظیــم کنــد که 
تــا ســال 1400 درحــدود 20 
مــگاوات ظرفیت تولیــد برق 
خورشــیدى در شــهر داشــته

 باشیم.
کورش خســروى با بیان اینکه 
انرژى هــاى تجدیدپذیــر یکى 
از منابــع جدیــد خلــق ثروت 
در دنیاســت، اظهارداشــت: 
خورشــید نیــز یکــى از منابع 
تجدیدپذیــر  انرژى هــاى 

اســت که کشــور ایران و به ویژه شــهر اصفهان به میزان بســیارى از این نعمــت برخوردار
 است.

وى با اشــاره به اینکه اصفهانى ها ســاالنه درحــدود 530 میلیــارد تومان هزینــه خرید برق 
و درحــدود 386 میلیــارد تومان هزینه بــراى خریــد گاز پرداخت مى کنند، گفــت: همچنین 
اصفهانى ها ســاالنه براى گرم کردن آب گرم مورد نیاز خود براى اســتحمام و شستشو درحدود 
یک میلیون تــن CO2 وارد اتمســفر مى کنند و بیمارى هاى ناشــى از آن را خــود باید تحمل 

کنند.
وى عنوان کرد: براســاس طرح تبدیل اصفهان به شهر خورشیدى، شــهردارى باید برنامه اى را 
تنظیم کند که تا سال 1400 حدود 20 مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدى در شهر داشته باشیم 
و حدود 100 هزار آبگرمکن خورشــیدى در اصفهان کار کنند تا از بخشى از این ضرر و زیان در 

شهر جلوگیرى شود.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: در راستاى حمایت از دامداران استان، 
طرح ملى پرورش و اصالح نژاد دام سبک روستایى در استان اصفهان در حال اجراست. 

احمد رضا اسماعیلى اظهارداشت: در راستاى حمایت از دامداران استان و به منظور مقابله و کاهش 
آسیب هاى وارده به بخش تولیدات و مخازن ژنى گوســفند و بز، طرح ملى پرورش و اصالح نژاد 
دام سبک روســتایى با رویکرد افزایش بهره ورى هر مولد و کاهش فشار بر اثر چراى بى رویه دام 
بر مراتع، با هدف حفظ و توسعه پرورش گوسفند و بز به شــکل کامًال اقتصادى در قالب اجراى 
پروژه هاى اصالح نژاد، در دستور کار معاونت بهبود تولیدات دامى استان اصفهان قرار گرفته است.

 وى ادامه داد: در جهت نیل به اهداف فــوق و براى افزایش راندمان تولیــد و ارتقاى بهره ورى 
در گله هاى بز و گوسفند، در ســال جارى تعداد 310 رأس بز در دامدارى هاى استان با استفاده از 
اعتبارات دولتى و مشارکت دامداران اسپرم بز نژادهاى پر تولید خارجى براى ایجاد نژادهاى ترکیبى 

و دو منظوره تلقیح مصنوعى انجام شده است.

سنگ اندازى وزیر راه در 
راه اندازى بندر خشک اصفهان

تولید 20 مگاوات برق خورشیدى در 
اصفهان تا سال 1400

اصالح نژاد 
دام سبک روستایى استان

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى استان اصفهان 
گفــت: از ابتداى امســال تاکنون 562 حلقــه چاه غیر 
مجاز در استان اصفهان پلمب و ُپر شده است که میزان 
آب صرفه جویى شــده حاصل از انســداد این چاه هاى 
غیرمجــاز، 11 میلیــون و 600 هزار متــر مکعب بوده 

است.
مسعود میرمحمدصادقى اظهارداشت: امروز سفره هاى 
آب زیرزمینى به شــدت کاهش پیدا کــرده، وضعیت 
آب هاى زیرزمینى استان اصفهان مافوق بحرانى شده 

و همه درگیرى ها و نارضایتى ها براى بحث آب است.
وى افــزود: ما عالوه بــر مصرف اســتاندارد، درحدود 
شــش میلیــارد متــر مکعــب از ذخایــر اســتاتیک 

اســتفاده مى کنیم که بحــران آب را دوچنــدان کرده
 است.

مدیر عامــل شــرکت آب منطقه اى اســتان اصفهان 
گفــت: بــا مصوبــه شــورایعالى آب کشــور، وزارت 
نیرو موظف شــد براى تعادل بخشــى در مصرف آب 
برنامه ریزى الزم را انجام دهد و حتــى ارائه گزارش از 
اســتان ها به وزارت نیرو و از وزارتخانه به شــورایعالى 
آب، بــه صــورت روزانه با عــدد و رقم دقیــق اعالم

 مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: حدود 90 درصــد از آب مصرفى 
کشور در بخش کشــاورزى مصرف مى شــود و طرح 
تعادل بخشــى براى مصرف آب کــه داراى 15 بخش 

است در حوزه کشــاورزى در حال اجراست. وى افزود: 
در اثر اجراى طرح احیا و تعادل بخشــى آب در دشــت 
بادرود خالدآباد، میزان افت ســطح آب نه تنها کاهش 
یافته، بلکه سالى دوسانتیمتر افزایش سطح آب را شاهد 

هستیم.
میرمحمدصادقــى با بیــان اینکه نصــب کنتورهاى 
هوشــمند در ســاماندهى برداشــت ها مؤثــر خواهد 
بود و تســریع عملیات پایش و کنترل دائــم مى تواند 
بخشــى از مشــکالت برداشــت هاى آب را حل کند، 
اذعان داشــت: در حوزه کشــاورزى مى توان با اصالح 
الگوى کشت هم مشــکل مصرف زیاد آب را نیز کنترل 

کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان:

وضعیت آب اصفهان بحرانى است

نایب رئیس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان با اشــاره 
به اینکه نوســانات نرخ ارز و افزایش نرخ دالر سبب 
گرانى کاغذ در بازار شــده اســت، گفت: به دلیل نیاز 
کشــور به چاپ سررســید در ماه هاى پایانى سال، 
متأسفانه قیمت کاغذ به طور ســاعتى رو به افزایش

 است.
رضا کیوانفر اظهار داشت: از ابتداى سال جارى تاکنون 

قیمت کاغذ بین 20 تا 30 درصد افزایش یافته است.
وى با اشاره به اینکه درحدود 90 درصد کاغذ و مقواى 
مورد نیاز و مورد استفاده در کشور وارداتى است، تأکید 

کرد: بى ثباتى نرخ ارز به خصوص طى دو ماه گذشته 
موجب شده تا قیمت کاغذ حتى ساعتى نیز تغییر کند.

وى افزود: زمانى که نرخ دالر سه هزار و 370 تومان 
بود یک بند کاغذ حدود 90 هزار تومان بود اما اکنون 
با دالر چهارهزار تومانى در حدود 20 درصد بر قیمت 

کاغذ اضافه شده است.
کیوانفر در ادامه با اشــاره به اینکه برخى صحبت ها و 
تصمیمات انجام نشده نیز بر افزایش قیمت کاغذ تأثیر 
گذاشته است، بیان داشت: در پى زمزمه هایى نسبت به 
حذف ثبت سفارش کاغذ و خرید آن با دالر آزاد که البته 

هنوز اجرایى نشده است، متأسفانه برخى واردکنندگان 
کاغذهاى خود را که با دالر دولتى ثبت سفارش کرده 

بودند با بهاى دالر آزاد عرضه مى کنند.

زمان تعویض پالك خودرو به کمتر از2 ساعت رسید

بى ثباتى، کاغذ را 30 درصد گران کرد

افزایش ساعتى قیمت کاغذ در ماه هاى پایانى سال

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان از راه اندازى سیســتم حک پالك براى اولین بار در 
شهرك آزمایش اصفهان خبر داد و گفت: با نصب این دستگاه، زمان تعویض پالك به کمتر از دو ساعت 

رسید.
سرهنگ رضا رضایى همچنین با اشــاره به کاهش زمان انجام معاینه فنى خودروها در اصفهان اظهار 
داشت: قبل از تهیه این دســتگاه، فرآیند تعویض پالك ســه چهار روز به طول مى انجامید و دارندگان 
خودروهاى صفر مجبور بودند در این مدت، بدون پالك در سطح شهر تردد کرده و یا خودروهاى خود را 

تا زمان آماده شدن پالك در پارکینگ منزل خود نگهدارى کنند.
وى افزود: با پیگیرى هاى صورت گرفته، دستگاه حک پالك در اصفهان نصب شد و از این به بعد فرآیند 

تعویض پالك به کمتر از دو ساعت مى رسد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: توصیه ما به رانندگان و شهروندان این است که با توجه به 
عزم جدى پلیس براى برخورد با خودروهاى فاقد پالك یا داراى پالك معیوب، هر چه سریع تر براى رفع 

نقص پالك خود و تعویض آن با پالك نو اقدام کنند.
وى با بیان اینکه بر اســاس قانون، مالکان خودرو پس از هر گونه نقل و انتقال مى بایســت در اســرع 
وقت در مراکــز تعویض پالك حضــور یافته و نســبت به تعویض پــالك خود اقــدام کنند، گفت: 
در حال حاضر با کوتاه شــدن ایــن فرآیند، مشــکلى در رابطه با تضییــع وقت آنها وجــود نخواهد 

داشت.
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رئیس دانشگاه  صنعتى 
اصفهان ابقا شد

وزیر علوم، تحقیقـات و فناورى با صـدور حکمى، دکتر 
محمود مدرس هاشـمى را به مدت چهار سال در سمت 

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان ابقا کرد.

ارزیابى سالمت دانشجویان 
دانشگاه آزاد مبارکه 

ارزیابى سـالمت دانشجویان توسط شـبکه بهداشت و 
درمان شهرستان مبارکه در دانشـگاه آزاد اسالمى واحد 

مبارکه انجام شد.
معاون دانشـجویى فرهنگى دانشـگاه آزاد واحدمبارکه 
گفت: برپایى نمایشگاه و پایگاه ارزیابى سالمت و برنامه 
ارزیابى سـالمت دانشجویان و تسـت رایگان ایدز با فرا 
رسیدن روز دانشجو با  اسـتقبال از دانشجویان آغاز شد 

و تا امروز ادامه دارد.
علیرضا حاجى کریمى اظهار داشت:  در راستاى اجراى 
برنامه سـالمت جوانان و بـا هدف تشـخیص و درمان 
زودرس اختـالالت جسـمانى، روانـى و رفتـارى آنهـا، 
دانشجویان دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد مبارکه از نظر 

وضعیت سالمت مورد ارزیابى قرار گرفتند.
وى پیشگیري از بروز و تشدید بیماري ها، بررسی شیوع 
انواع اختالالت جسمانی، روانی و تکمیل پرونده سالمت 
جوانان را از اهداف اجراي این طـرح عنوان کرد و افزود: 
سـالمت جسـمی، روانی، رفتارهاي تغذیه اي همراه با 
معاینات کامل پزشکی، از جمله مواردي است که در این 

طرح مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برگزارى جشنواره فراگیر 
نخستین واژه آب در بادرود

اولین برنامه از نهمین جشنواره فراگیر نخستین واژه آب 
در شهرستان بادرود برگزار شد.

خامسى، مدیر آبفا شهرستان بادرود گفت: برگزارى این 
جشنواره که به صورت موزیکال و با نمایش هاى طنز و به 
زبان کودکانه مصرف صحیح آب را به دانش آموزان مقطع 
اول ابتدایى آموزش مى دهد، بسیار مؤثر در ترغیب دانش 

آموزان در درست مصرف کردن آب مى باشد.
وى به چگونگى وضعیت منابع آبى در شهر بادرود اشاره 
کرد و بیان داشت: شهرستان بادرود تحت پوشش طرح 
آبرسـانى اصفهان بزرگ قرار ندارد، به گونـه اى که آب 
شرب این شهرستان از طریق هفت حلقه چاه آب تأمین 
مى شود خامسـى افزود: آبفاى بادرود به منظور مصرف 
صحیح آب، ادارات را ملزم به استفاده از تجهیزات کاهنده 
کرده و نیز شـیرآالت کم مصرف را در آبخورى مدارس 

نصب نموده است.

فراخوان جشنواره 
جایزه ادبى اصفهان

پس از وقفه اى هشت ساله، فراخوان شرکت در هشتمین 
جشنواره جایزه ادبى اصفهان منتشر شد.

عالقه مندان به شرکت در این جشـنواره  تا 15 دى ماه 
فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جایزه ادبى اصفهان 
به نشـانى اصفهان، پس از پل غدیر، ابتداى بلوار شهید 
آوینـى، اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى اصفهان 

ارسال کنند.
جایزه ادبى اصفهان در این دوره شامل  مجموعه داستان، 
رمان و  داستان بلند، شعر کالسیک و آزاد، ادبیات کودك و 
نوجوان، ترجمه ادبیات خالق و پژوهش هاى ادبى است.
هشـتمین جشـنواره جایزه ادبى اصفهان با معرفى آثار 
برگزیده  هفته نخست اسفند امسال در اصفهان برگزار 

مى شود.

صدور مجوز ساخت
 190فیلم کوتاه و بلند

رئیس امور سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان گفت: امسال براى ساخت 187فیلم کوتاه 
و چهار فیلم  بلند در استان مجوز ساخت صادر شده است.

رضا دهقان از افزایش 10درصدى صدور پروانه ساخت 
براى فیلم هاى کوتاه و بلند خبرداد و افزود:این مجوزها 
براى ساخت فیلم هاى داستانى، مستند و آموزشى صادر 

شده است.

خبر

مدیر عامل شــرکت شــهرك هــاى صنعتى اســتان 
اصفهان بر ضــرورت اصالح آیین نامه شــرکت هاى 

خدماتى شهرك هاى صنعتى تأکید کرد. 
محمد جــواد بگى با بیان قرار گرفتــن این اصالحیه در 
شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى گفت: بدیهى 
است اصالح این آیین نامه و رفع مشکالت ارزش افزوده 
و مالیاتى شــرکت هاى خدماتى مى تواند به تقویت این 

شرکت ها کمک کند.
وى از کسب رتبه نخست شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان در جذب ســرمایه گذار و واگذارى زمین 
در سطح کشور خبرداد. بگى با اشاره به 44 میلیارد تومان 

مطالبات شرکت شهرك هاى صنعتى از متقاضیان گفت: 
24 میلیارد تومان این مطالبات به ده نفر و 20 میلیارد به 
یکهزار و صدنفر اختصاص دارد و چنانچه این مطالبات 
وصول شود مى توان با بخشى از آن گازرسانى  و فیبر نورى 
ده شهرك را اجرایى کرد.مدیر عامل شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان در پایان با اشاره به رویکرد حفظ 
محیط زیست و کمک به کاهش آالیندگى هاى زیست 
محیطى در این شرکت افزود:  با جریمه نمودن واحدهاى 
تولیدى در شهرك هاى صنعتى، آلودگى محیط زیست 
برطرف نمى شود و باید به این واحدها کمک کرد تا بتوانند 

آالیندگى را به حداقل برسانند.

مدیرکل گمرك استان اصفهان گفت: میزان واردات به 
گمرك اصفهان در هشت ماهه سال جارى نسبت به مدت 

مشابه پارسال 28 درصد افزایش داشته است.
اســدا...احمدى ونهرى گفت: محصوالت پتروشیمى با 
250 میلیون دالر صادرات، رشد 97 درصدى داشته است 
و در خصوص چدن آهن و فوالد نیز با 249 میلیون دالر 
صادرات، شاهد رشد 8 درصدى صادرات بوده ایم. وى با 
اشاره به افزایش صادرات کف پوش افزود: فرش ماشینى، 
فرش دستباف و سایر کف پوش ها با صادرات 108 میلیون 
دالرى، رشــد 33 درصدى را تجربه کــرد، همچنین در 
خصوص مصنوعات ســنگ گچ و سیمان با صادرات 51 

میلیون دالرى، 83 درصد رشد صادرات داشته است. وى با 
بیان اینکه کاالهاى صادراتى استان اصفهان به 97 کشور 
جهان صادر شده است، تأکید کرد: عمده ترین کشورهاى 
مقصد کاالهاى صادراتى استان اصفهان، کشور عراق با 
280 میلیون دالر بوده که نسبت به سال گذشته 5 درصد 
کاهش داشته اســت. احمدى ونهرى ادامه داد: صادرات 
166 میلیــون دالرى از اصفهان به مقصد امارات متحده 
عربى شاهد رشد 177 درصدى بوده است و صادرات 161 
میلیون دالر کاال به کشور افغانستان، 21 درصد رشد داشته 
و  در پاکستان نیز با صادرات 79 میلیون دالرى، رشد 29 

درصدى را تجربه کردیم.

97 کشور، مقصد صادرات 
کاال هاى اصفهانى 

رتبه نخست شهرك هاى 
صنعتى در جذب سرمایه گذار 

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام 
صادق(ع) سپاه صاحب الزمان(عج) 
اســتان اصفهان از برگزارى جشن 
بزرگ پیــروزى جبهــه مقاومت با 
حضور خانواده شهداى مدافع حرم 

در اصفهان خبر داد.
علــى مقواســاز اظهارداشــت: 
لشــکرهاى عملیاتــى 14 امــام 
حســین(ع) و نجف اشــرف استان 
اصفهان نقش مهمــى در پیروزى 

جبهه مقاومت داشتند.
وى افزود: جشــن بــزرگ پیروزى 
جبهه مقاومت و یادواره شــهداى 
فصل زمســتان بــا حضــور کلیه 
خانواده هاى شــهداى مدافع حرم 
اســتان اصفهــان به ویــژه تیپ 
فاطمیون، همراه با پخش سراسرى دعاى ندبه در اول دى ماه سال جارى در حسینیه شهداى بسیج 

پایگاه امام صادق(ع) اصفهان برگزار خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق(ع) سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: همچنین 
به صورت همزمان، یادواره شــهداى فصل زمســتان که شامل گرامیداشــت یاد و خاطره شهداى 

عملیات هاى کربالى 4 و والفجر 8 است نیز در اول دى ماه برگزار مى شود.
وى ادامه داد: این مراسم با سخنرانى حجت االسالم سید حسین حسینى قمى و مداحى عباس حیدرزاده 
برگزار مى شود که از یاد و خاطره شهید مســلم خیزاب به عنوان فرمانده عملیات یازهرا(س) جبهه 

مقاومت به طور ویژه تجلیل خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنى استان 
اصفهان با بیان اینکه توزیع شیر در 
مدارس اصفهان متوقف شده است، 
گفت: بدحســابى و عدم پرداخت به 
موقــع هزینه هــا، ســبب انصراف 
کارخانه هــاى اســتان اصفهان از 
همکارى در طرح توزیع شیر مدارس 

شده است.
هومان امیرى بــا تأکید بــر اینکه 
هنوز دولت نتوانسته بخش بسیارى 
از مطالبات کارخانجات کل کشــور 
را بابت تأمین و توزیع شــیر مدارس 
پرداخت کنــد، اظهار داشــت: رقم 
مطالبات صنایع لبنى در کل کشــور 
به بیش از 200 میلیارد تومان مى رسد.

وى پیرامــون اینکه در ســال هاى 
گذشته، مطالبات کارخانه هاى لبنى بابت تأمین و توزیع شیر مدارس هم بسیار با تأخیر پرداخت شد، افزود: 
امسال هم با گذشت بیش از دو ماه از بازگشایى مدارس و مطالبات کارخانجات کل کشور، هنوز دولت به طور 

عملى نتوانسته توزیع شیر در مدارس را آغاز کند و در حال حاضر این امر مهم متوقف شده است.
مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنى استان اصفهان در پاسخ به این سئوال که مطالبات کارخانجات استان که 
توزیع شیر مدارس را برعهده داشته اند از کل 200 میلیارد تومان رقم بدهى ها چقدر است، بیان داشت: هنوز 
مطالبات استان اصفهان را کامل حساب نکرده ایم، زیرا درصد اندکى از کارخانه هاى استان در سال گذشته 

براى طرح توزیع شیر مدارس در سال تحصیلى 97-96ثبت نام کرده اند.
وى با بیان اینکه دفعات توزیع شیر در مدارس از 70 به 23 نوبت در سراسر کشور کاهش یافته است، گفت: 
بدحسابى و عدم پرداخت به موقع هزینه ها موجب انصراف کارخانه هاى استان اصفهان از همکارى در طرح 

توزیع شیر مدارس شده است.

دبیر کل ستاد هفته پژوهش و فناورى اســتان اصفهان گفت: در این هفته از 28 پژوهشگر برتر استان 
اصفهان تقدیر مى شود.

اصغر ذاکرى هرندى با بیان اینکه پنج دستور کار براى استان در هفته پژوهش برنامه ریزى کردیم، عنوان 
کرد: ترویج فرهنگ پژوهش، شناسایى و عرضه یافته هاى پژوهشى، بسترسازى براى تجارى سازى، ایجاد 
فرصت هاى مناسب براى تعامل میان دانشگاه و سازمان هاى خصوصى و دولتى از جمله اهداف برنامه هاى 
هفته پژوهش خواهد بود. وى اظهار داشت: برگزارى نمایشگاه پژوهش را 18 تا 20 آذر ماه خواهد بود و 

28 پژوهشگر برتر استان 20 آذر در قالب اختتامیه نمایشگاه تقدیر مى شوند.
ذاکرى هرندى در پاسخ به سئوالى پیرامون میزان تخصیص اعتبار پژوهشى دستگاه هاى دولتى در استان 
اصفهان اعالم کرد: 26 دستگاهى که طرح هاى پژوهشى ارائه داده اند بودجه تخصیص یافته است اما 
64 نهاد دولتى در استان قراردادى امضا نکرده اند. وى با بیان اینکه طبق قانونى یک درصد اعتبارات هر 
دستگاه باید موضوع پژوهش اختصاص پیدا کند، تصریح کرد: در مجموع شش طرح با اعتبار یک میلیارد 
تومان با موضوعاتى مانند بانوان، برنامه ریزى، امور اجتماعى و اقتصادى مورد پذیرش قرار گرفته و در 

مرحله انعقاد قرار دارد.
وى افزود: یکى از اساسى ترین نیازها براى نیل به توسعه جامعه پژوهش است و استقالل هر کشور متکى 

به پژوهش است و سطح پژوهش نشان دهنده پیشرفت کشور است.

اول دى ماه؛

جشن پیروزى جبهه مقاومت 
برگزار مى شود

«بدحسابى» دلیل انصراف کارخانه ها 
ازتوزیع شیر در مدارس

تجلیل از 28 پژوهشگر برتر اصفهانى 
در این هفته

رئیس اتحادیه سقط فروشــان اصفهان گفت: قیمت 
عمده اى هر کیسه برنج 10 کیلویى، ظرف 24 ساعت 
در عمده فروشــى ها از 46 هزار تومــان به 58 هزار 

تومان رسیده است.
رضــا منتظــرى اظهــار داشــت: قیمــت برنج به 
دنبــال ممنوعیــت واردات برنــج گــران شــد و 
برخى گــروه هــاى مافیایى بــا انبار کــردن برنج 
خارجى، به دنبــال افزایش چند برابــرى قیمت آن 

هستند.
وى بیان داشــت: ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان باید ناظــر و پاســخگوى افزایش قیمت و 

کمبود برنج باشد.
وى با اشــاره به اینکه برنج یکى از اقالم اساسى در 
سبد غذایى مردم است، گفت: جریانى که هم اکنون 
در خصوص برنج پیش آمده است و با کمبود و گران 

شدن قیمت آن مواجهیم، چند ماه پیش در حوزه شکر 
رخ داد که باید مردم براى چند کیلو شــکر به برخى 
فروشــگاه ها مراجعه مى کردند و این کاال را با قیمت 

چند برابر مى خریدند.
منتظرى با اظهار اینکه انبار کردن برنج و عدم توزیع 
مناســب آن در ســطح بازار به منظور افزایش قیمت 
برنج، بزرگ ترین آسیب را به مردم وارد مى سازد، ادامه 
داد: این نوع مسائل در حالى اتفاق مى افتد که وقتى 
یک مغازه دار قیمت کاالیى را هرچند اندك افزایش 
مى دهد، تذکرات متعددى از سوى تعزیرات و بازرسى 
اصناف دریافت مى کند و در نهایت ملزم به پرداخت 

جریمه مى شود.
وى در ادامه افــزود: حال در همین شــرایط چگونه 
اســت که این نظارت ها روى قیمــت برنج صورت 

نمى گیرد.

اوج گیرى بى سابقه قیمت برنج در بازار اصفهان 
بر اساس اعالم مسئوالن، نزدیک به سه میلیون فرصت 
شغلى از سوى اتباع بیگانه غیرقانونى در کشور اشغال شده 
اســت. حال با توجه به اینکه اصفهان از نظر تعداد اتباع 
خارجى، سومین استان در کشــور بعد از استان تهران و 
خراسان رضوى به شمار مى آید، قطعاً فرصت هاى شغلى 

بسیارى در استان توسط اتباع بیگانه اشغال شده است.
در همین راستا مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استاندارى 
اصفهان گفت: در حال حاضر 170 هــزار تبعه خارجى 
مقیم در استان اقامت دارند که از این تعداد درحدود 120 
هزار نفر داراى کارت آمایش و 50 هــزار نفر نیز داراى 

گذرنامه هستند. 
مهدى ســلیمانى گفت: عمده اتباع خارجى اســتان از 
افغانستان وارد شــده اند و درحدود هزار و 200 نفر نیز از 
کشور عراق و تعدادى هم از کشــورهاى ترکیه، هند و 
پاکستان در استان حضور دارند. سلیمانى با اشاره به اشباع 
شــدن اصفهان از اتباع خارجى گفت: نمى توانیم اتباع 
جدیدى را پذیرش کنیم و انتقال و جابه جایى اتباع مجاز 
از دیگر استان ها نیز به بررسى و موافقت اداره اتباع بیگانه 

دو استان بستگى دارد. 

اصفهان از اتباع خارجه 
اشباع شده است!

در آیینى از 52کشاورز نمونه شهرستان اصفهان تجلیل شد.
مدیر جهادکشاورزى شهرستان اصفهان با اشاره به افزایش چشمگیر فعالیت کشاورزان نمونه که نشان دهنده توجه آنها به تولید پایدار است، گفت: 
بازیرکشت رفتن 65هزار هکتار از زمین هاى کشاورزى شهر اصفهان، افزایش بهره ورى، سطح استفاده از نهاده ها و  تولید محصول سالم و ارگانیک 
مهمترین دغدغه کشاورزان اصفهانى شده است. احمدرضا صادقى با بیان اینکه تولید محصوالت کشاورزى سالم، کافى و قابل رقابت با محصوالت 
مشابه وارداتى در عین حفاظت از محیط زیست باید در بخش کشاورزى مورد توجه قرار گیرد تا سالمت و امنیت غذایى جامعه تأمین شود، افزود: حمایت 
از توسعه سرمایه گذارى در بخش کشاورزى از طریق سازوکارهاى کشت قراردادى، آمایش توسعه صنایع تبدیلى، تکمیلى و نگهدارى محصوالت 
کشاورزى براى کاهش ضایعات متناسب با الگوى تولید محصوالت کشاورزى، گسترش ظرفیت ذخیره سازى و انباردارى محصوالت کشاورزى و 

حمایت از تولید محصول سالم و توسعه کشت محصوالت ارگانیک از جمله وظایف بخش کشاورزى در این زمینه است.

تجلیل از 
کشاورزان 
نمونه اصفهان 

استاندار اصفهان گفت: قطعًا تغییراتى در سطح مدیران 
کل استان پس از بررسى هاى الزم و شناسایى مشکالت 

استان رخ خواهد داد.
محسن مهرعلیزاده در خصوص احتمال تغییر و تحول در 
سطح مدیران استانى اظهارداشت: فعًال در حال شناسایى 

ظرفیت ها و مشکالت استان هستم.
وى افزود: قطعًا تغییراتى در ســطح مدیران کل استانى 
پس از بررســى هاى الزم و شناسایى مشکالت استان 
رخ خواهد داد، اما در حال حاضر تمرکزم روى موضوعات 

مهمتر مانند آب است.

استاندار اصفهان گفت: پاســخگویى به رفع مشکالت 
مردم باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود و با حفظ 

قوانین باید در جهت تسهیل کار مردم اقدام کرد.
مهرعلیزاده اظهار داشــت: نباید با نقشــه، مهندسى و 
کاربرى معامله گرى شود، ضمن اینکه مشکالت مردم 
باید برطرف شود و در راستاى ایفاى حق مردم و رعایت 

اصل مهندسى در ساخت  و سازها اقدام کرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه مســئوالن، نمایندگان، 
مدیران و ائمه جمعه بر وجود بروکراســى هاى بى مورد 
در ادارات و صف هــاى مختلف خدمت رســانى انتقاد 

دارند، تصریح کرد: باید شــیوه هایى به کار گرفته شود 
که فعالیت ها در اســرع وقت صورت گیــرد و به درازا 

کشیده نشود.
وى بر نظارت بیشــتر تأکید کرد و گفت: پاسخگویى به 
رفع مشکالت مردم باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 
شود و با حفظ قوانین در جهت تســهیل کار مردم اقدام 

کرد.
مهرعلیزاده تصریح کرد: بایــد پایبندى به قانون وجود 
داشته باشد، ولى در جهت حل مشــکالت مردم باید با 

دید مثبت اقدام کرد.

تغییر مدیران 
پس از شناسایى مشکالت استان



0606استاناستان 3104 سال چهاردهمشنبه  18 آذر  ماه   1396

خبر

راه اندازى سامانه هشدار 
سریع هواشناسى در شهرضا 
مدیـر اداره هواشناسـى شهرسـتان شـهرضا گفـت: با 
نصب سـامانه تمام اتوماتیـک هواشناسـى و اتصال به 
شبکه فیبرنورى، زمینه براى نصب و راه اندازى سامانه 
اطالع رسانى و هشدار سریع هواشناسى در شهرضا فراهم 
مى شود.ستار سبزعلى اظهار داشت: تا پیش از افتتاح این 
سامانه، پایش جو و ثبت اطالعات جوى به صورت سنتى 
و سـاعت به ساعت توسـط کارشناسان شـاغل در اداره 
هواشناسى انجام مى شد و براى مرکز سوئچینگ استان 

و از آنجا براى سازمان هواشناسى ارسال مى شد.

انعقاد تفاهمنامه  میان نوسازى 
مدارس و فرماندارى دهاقان

فرماندار دهاقان گفت: احداث واحد آموزشى در مسکن 
مهر دهاقان یک نیاز مبرم است که تفاهم نامه اى بین اداره 
کل نوسازى مدارس، فرماندارى و راه و شهرسازى منعقد 
خواهد شد. قاسـمیان عنوان کرد: احداث واحد آموزشى 
در مسـکن مهر دهاقان یک نیاز مبرم بوده که مدیریت 
مربوطـه و آموزش و پـرورش اعالم آمادگـى کرده اند و 
مقرر شـد تفاهم نامه اى بین اداره کل نوسازى مدارس، 
فرماندارى و راه و شهرسازى منعقد شود. وى اعالم کرد: 
هم چنین اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان قول 
تأمین یک سـوم هزینه احداث واحد آموزشى در مسکن 

مهر دهاقان را داده است.

معاون بازرگانى ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان تعدد تشکل هاى فرش دستباف و ناهماهنگى میان 
آنها را از مشکالت صنعت فرش عنوان کرد و بیان داشت: 
ساماندهى و یکپارچگى این تشکل ها مى تواند مشکالت 
این حوزه را کاهش دهد. مجیرى به وجود 280 هزار بافنده 
فرش در استان اشــاره کرد و گفت: حرف هاى زیادى در 
این حوزه براى گفتن داریم اما هنوز موفق به احداث یک 
موزه نشــده ایم. وى ادامه داد: البته بانک ملى در خیابان 
سپه به عنوان یکى از گزینه ها و فضایى در زیر میدان امام 
على (ع) براى این موضوع مطرح است که هنوز این مهم 

عملى نشده است.

معاون بازرگانى ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان تصریح کرد: اگر13 هزار متر مربعى که در زیر میدان 
امام على (ع) وجود دارد در اختیار حوزه فرش و صنایع دستى 
قرار گیرد، به دلیل مجاورت با بافت تاریخى شــهر مکان 

مناسبى براى عرضه این محصوالت خواهد بود.
وى با اشــاره به اینکه ثبت برندهاى فرش دستباف استان 
اصفهان در بازارهاى بین المللى مهم به نظر مى رسد، افزود: 
این درحالیست که در ســال هاى گذشته فرش اصفهان، 
نایین و کاشــان به عنوان برندهاى جهانى ثبت شــدند و

 فرش هاى جوشقان و على آباد جمبوزه دهاقان نیز به عنوان 
فرش هاى ملى ثبت شده اند.

رئیس اتاق بازرگانى،صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: با تقویت صنعت گردشگرى مى توان رونق را در 

فضاى کسب وکار بخش هاى مختلف شهر ایجاد کرد.
عبدالوهاب سهل آبادى گردشگرى را به عنوان یکى از 
مهم ترین محورهاى مشترك اتاق بازرگانى و شهردارى 
برشمرد و افزود: با تقویت صنعت گردشگرى مى توان 
رونق را در فضاى کسب وکار بخش هاى مختلف شهر 

ایجاد کرد.
وى اســتان اصفهان را  صنعتى ترین اســتان کشور با 
فعالیت بیش از هشــت هزار واحد صنعتى دانســت و 
تصریح کرد: شهردارى مى تواند با اختصاص مکان هایى، 

دفاتر این واحدها را در شــهر اصفهان با هدف کاهش 
هزینه هاى حمل ونقل ایجاد کند.

وى از تهیه پیشنهادهاى اجرایى اتاق بازرگانى اصفهان 
براى توســعه پایدار شــهرى خبر داد و گفت: فعاالن 
اقتصادى اســتان با ارائه پروژه هاى ســرمایه گذارى و 
زیرساختى مى توانند مسائل و چالش هاى شهر اصفهان 

را برطرف کنند.
وى خواستار ایجاد درآمد پایدار شهرى براى شهردارى به 
جاى فروش تراکم شد و گفت: توسعه شهرهاى اقمارى 
و تمرکز بر زاینده رود به عنوان محور توســعه مى تواند 

توسعه پایدار شهر اصفهان را به دنبال داشته باشد.

ثبت برند فرش دستباف 
اصفهان

رونق فضاى کسب و کار در 
اصفهان با تقویت گردشگرى

 مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنى استان اصفهان گفت: کارخانجات 
لبنى در اصفهان سال 87 به 83 مورد مى رسید که امسال به کمتر از 

40 کارخانه رسیده است.
هومان امیرى اظهار داشــت: قیمت محصوالت لبنى از جمله شیر، 
ماست و پنیر از سال 93 تاکنون هیچ تغییرى نداشته است و بر اساس 
قیمت شیر خام که اکنون نرخ آن هزار و 130 تومان است، قیمت ها 

تعیین مى شود.
وى در خصوص افزایش قیمت شیر گفت: قیمت شیر فقط در یکى از 
بخش هاى خصوصى به صورت غیرقانونى افزایش یافته است و به 

پاکتى دو هزار تومان رسیده است.
مدیرعامل اتحادیــه صنایع لبنى اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
در پــى این افزایــش قیمــت، بســیارى از کارخانجــات تماس 
گرفتند که مجوز افزایش قیمت داده شــود که مــا چنین مجوزى

 نداریم.
وى ادامــه داد: در صورتى که مردم شــاهد افزایش قیمت شــیر 
هستند، این افزایش قیمت خودسرانه است و باید به تعزیرات اطالع

 بدهند.
امیرى با بیان اینکه امروز تعداد کارخانجات لبنى در اصفهان به زیر 
40 مورد رسیده است و همین تعداد کارخانه با ظرفیت 50 درصد خود 
کار مى کنند، ادامه داد: قیمت گــذارى محصوالت لبنى از کارگروه 
لبنیات گرفته شــده و تنظیم بازار مســتقیم زیر نظر معاون رئیس 

جمهور رفته است.

مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنى اصفهان خبر داد:

کارخانجات لبنى اصفهان نصف شد

مزایده
شماره آگهى: 139603902004000204 شــماره پرونده: 139304002004000599 آگهى مزایده پرونده شماره 
بایگانى: 9302117 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان (طبقه اول) پالك ثبتى فرعى 26594 (بیست و شش هزار و پانصد 
و نود و چهار) از پالك اصلى 2250 (دو هزار و دویست و پنجاه) بمساحت 99/42 مترمربع و 2/58 مترمربع آن تراس 
مسقف جمعا بمساحت 102 مترمربع با قید به اینکه یک عدد نورگیر به ابعاد 1/50 متر در 1/10 متر محاط در این واحد 
است بانضمام یکباب انبارى پالك 26596 فرعى واقع در جنب سرپله بمساحت 7/15 مترمربع، بانضمام یک واحد 
پارکینگ پالك 26598 فرعى واقع در طبقه همکف بمساحت 12/50 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات 
که عبارتند از راه پله مشاعى 26589 فرعى و محوطه مشاعى پارکینگ 26590 فرعى و حیاط مشاعى 26591 فرعى 
احداثى بر روى عرصه پالك 4037 فرعى از 2250 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، سپاهان 
شهر، بلوار غدیر، خیابان خوارزمى سه، خیابان معلم پالك 97/1 که سند مالکیت آن در صفحه 73 دفتر 247 امالك 
بنام آقاى عباسعلى شاه نظرى فرزند مهدى ثبت و صادر شده است و طبق نامه 95/5/10- 139521702024007489 
اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماال: اول بطول 3/25 متر دیواریست به دیوار پالك 
4020 دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقى و قسمت سوم غربى است بطول هاى 1/25 و 0/75 و 1/25 متر پنجره و 
دیواریست به نورگیر مشاعى سوم بطول پنج متر دیواریست بدیوار پالك 4020 فرعى شرقا: بطول 12/06 متر دیواریست 
بدیوار پالك 4038 فرعى جنوبا: در دو قسمت که قسمت اول مورب شرقى است بطول هاى 1/56 و 5/73 متر دیوار و 
پنجره و دیوار و نرده و دیواریست کوتاه به فضاى حیاط مشاعى 26591 فرعى دوم در دو قسمت که قسمت دوم جنوبى 
است بطول هاى 4/50 و 2/40 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى 26589 فرعى سوم بطول 7/60 متر دیواریست 
به دیوار پالك 4036 فرعى غربا: اول بطول 1/04 متر دیواریست به فضاى حیاط مشاعى 26591 فرعى دوم در دو 
قسمت که قسمت دوم جنوبى است بطول هاى 4/50 متر و 2/40 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى 26589 فرعى 
سوم بطول 7/60 متر دیواریست به دیوار پالك 4036 فرعى* حدود انبارى* شماال: بطول 2/75 متر دیواریست به 
فضاى بام طبقه اول شرقا: بطول 2/60 متر دیواریست به فضاى بام طبقه اول جنوبا: بطول 2/75 متر درب و دیواریست 
به راه پله مشاعى 26589 فرعى غربا: بطول 2/60 متر دیواریست بفضاى پالك 4036 فرعى * حدود پارکینگ 26598 
فرعى* شماال: بطول 2/5 متر خط مفروض است به حوطه مشاعى پارکینگ ها بشماره 26590 فرعى شرقا: بطول پنج 
متر خط مفروض است به پارکینگ 26598 فرعى جنوبا: بطول 2/5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ 
ها بشماره 26590 غربا: بطول پنج متر خط مفروض است به پارکینگ 26597 فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى 
آپارتمان مسکونى مذکور آپارتمانى دو خوابه با تراس بمساحت 102 مترمربع و قدمت حدود 14 سال در طبقه اول یک 
مجموعه مسکونى شمالى (در به حیاط) واقع و داراى انبارى و پارکینگ مى باشد. ساختمان داراى اسکلت و سقف بتنى 
و سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک، کابینت فلزى، در و پنجره خارجى آلومینیوم، در داخلى چوبى، سیستم گرمایشى 
رادیاتور (پکیج)، سیستم سرمایشى کولر آبى، نماى ساختمان آجرى، کف حیاط موزائیک، قسمتى از پارکینگ مسدود 
و بصورت مسکونى شده است و بخش دیگر حیاط با ورق کرکره اى جهت پارکینگ مسقف شده است داراى، داراى 
انشعابات گاز مشترك، برق مجزا، آب و فاضالب و فاقد بیمه مى باشد. و طبق اعالم بستانکار تا مورخ 97/3/22 بیمه 
مى باشد. طبق سند رهنى شماره 27792- 91/6/11 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 136 شهر اصفهان در رهن 
بانک صادرات اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/10/06 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
2/346/000/000 ریال (دو میلیارد و سیصد و چهل و شش میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد ونیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه... چاپ اصفهان مورخ 96/09/18 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده 
بانک ملى به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامیست ضمنا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 28137 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/274
 ابالغ

کالسه پرونده: 960311 شماره دادنامه: 9609976793303345- 96/8/27 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: حکیمه فراتى نشانى: اص خ شهیدان غربى. کوچه آفاران. مجتمع المهدى واحد 4 طبقه 2 
خوانده: جاسم فراتى فرزند عباس نشانى: مجهول المکان خواسته: تعدیل (افزایش نفقه) گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان خانم حکیمه فراتى 
به طرفیت خوانده آقاى جاسم فراتى به خواسته افزایش نفقه با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسى پس 
از احراز رابطه نسبت پدر و فرزندى و با توجه به خواسته خواهان و صورتجلسه تنظیمى مورخ 96/6/11 و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه حاضر نشده و دلیلى به پرداخت ارائه ننموده و نفقه ى اوالد بر عهده ى پدر 
مى باشد لذا شورا دعوى مطروحه را ثابت دانسته و به استناد مواد 1199- 1204 ق . م و مادتین 515-519 ق.آ.د.م وفق 
گزارش کارشناس مضبوط که مصون از اعتراض مانده خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان ماهانه از تاریخ تقدیم 
دادخواست (96/4/28) بصورت مستمر و مبلغ یکصد و شش هزار تومان هزینه دادرسى و یکصد و پنجاه هزار تومان 
هزینه کارشناسى و سى و شش هزار تومان هزینه نشر آگهى در حق خواهان محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شعبه و پس از آن بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى  حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 27482 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/331
ابالغ

کالسه پرونده: 960833 شماره دادنامه: 9609976794402572- 96/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل 
اختالف خواهان: اصغر قدمى زاده به نشانى اصفهان، خیابان جى، ایستگاه سروستان، صنایع حرارتى آراد خواندگان: 
1-على جافر مدهنى 2- على اصغر مدهنى هر دو مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى آقاى اصغر قدمى زاده به طرفیت آقاى على جافر و على اصغر مدهنى به خواســته مطالبه مبلغ 
142/800/000 ریال وجه چک به شماره هاى 100806 و 100807 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک 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 على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 210 و 312  قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 142/800/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 2/925/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف (96/5/20 و 96/6/20) 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 شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 27490 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /9/332
ابالغ

کالسه پرونده: 960832 شماره دادنامه: 9609976794402567- 96/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل 
اختالف خواهان: اصغر قدمى زاده به نشانى اصفهان، خیابان جى، ایستگاه سروستان، صنایع حرارتى آراد خواندگان: 
1-على جافر مدهنى 2- على اصغر مدهنى هر دو مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى آقاى اصغر قدمى زاده به طرفیت آقاى على جافر و على اصغر مدهنى به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد 
میلیون ریال وجه چک به شماره 100805 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک 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 على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 312  قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
1/905/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (96/4/20) 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 و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 27491 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/333
آگهى موضوع ماده  3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000994 مورخ 1396/08/30 آقاى رضا گلچین به شماره شناسنامه 
1679 کدملى 1286176344 صادره از اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 205/66 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 5720 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/02 م الف: 28886 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/390
ابالغ وقت رسیدگى 

شوراي حل اختالف پیربکران بدینوسیله پرونده کالسه96/422دردست اقدام این شعبه به طرفیت آقاى غالمعلى توانا 
فرفرزندعلى واینکه نامبرده مجهول المکان میباشدعنایت نموده ودر یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشارشهرستان ویا 
استان درج گرددکه مورخ 1396/9/29راس ساعت 16بعدازظهرحضورپیداکرده ودرخصوص سندخودروپیکان وانت 
به شماره شهربانى13د314ایران24جهت انتقال اقدام نماید. م الف: 792 دبیر شوراي حل اختالف شعبه ششم حقوقی 

فالورجان/9/391
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/08/435052خانم عفت معینى قهدریجانى به استناد دوبرگ استشهادیه محلى که امضا وهویت 
شهود رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلدسند مالکیت مربوط به یک دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه 
مربوط به پالك ثبتی 387/1306واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 343111 که در صفحه 
167 دفتر293 امالك ذیل ثبت 37545به نامش ثبت شده است مفقود گردیده است بنابراین چون نامبرده درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد تا 
هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزدخود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
جلسه و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد . و در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ویا وصول 
اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف: 717 

اکبر پور مقدم – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /9/392
 آگهی تحدید حدود اختصاصی 

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شــماره 19/1057 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق وپرونده ثبتی بموجب راى شــماره7001957-1396/5/24دراجراى قانون تعیین تکلیف اراضى 
فاقدسندرسمى به نام آقاى قاسمعلى دهقان کلیشادى فرزندشکراله درجریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/10/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار 

:18 /1396/9  م الف: 861 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/ 9/393
حصروراثت

 مجیدسلیمانى داراى شناسنامه شماره 983 به شرح دادخواست به کالسه 984/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدیرعلى سلیمانى نجف آبادى بشناسنامه 857 در تاریخ 96/07/21 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-حمیدسلیمانى ش ش 459، 
2-مجیدسلیمانى ش ش 983، 3-محمدرضاسلیمانى نجف آبادى ش ش 545، (پسران متوفى)، 6-بتول سلیمانى 
نجف آبادى ش ش 418 (دختر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:  6900 رئیس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/9/394
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان احمدکاظمى دادخواستى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده سیدفرهاد موسوى به شوراى حل 
اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 977/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/10/23 ساعت 4/45 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 6905 شعبه 8 

شوراى حل اختالف نجف آباد/9/395

ابالغ  
شماره ابالغنامه9610103730205683 شماره پرونده: 9309983730400982 شماره بایگانى شعبه: 940151 موضوع 
آگهى: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هرمطلبى نفیا یا اثباتا، باتوجه به علت حضور مندرج دراین ابالغیه به نامبردگان 
ابالغ میگردد ظرف مهلت 7 روز اقدام، درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد 1.افسانه چرمبر 2.مجید 
میرعباسى 3.عزیزچرمبر 4.الهام چرمبر 5.افسون چرمبر 6.نسرین چرمبر 7.امیرحسین چرمبر. م الف: 6906 منشى شعبه 

2 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/9/396
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/442517 آقاى مجتبى زینلى نجف آبادى فرزند غالمعلى بموجب درخواســت وارده بشــماره 
961218641524209 مورخ 96/08/15 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت تمامت سه-چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بشماره 2/889 واقع در قطعه 
6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 104 دفتر 371 امالك ذیل ثبت 90137 بنام مجتبى زینلى نجف آبادى 
فرزند غالمعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1396/09/18 م الف: 6907 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 9/397

اخطار اجرایى
شماره 363/96 به موجب راى شماره 593 تاریخ 96/06/14 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه حمیدگودرزى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 187/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/02/30 لغایت اجراى 
حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 250/000 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق دولت مى باشد.محکوم 
له: زهره معینى به نشانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى کوى دلنوازان بن بست صبا پالك 28، ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:  6908 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/398
اخطار اجرایى

 شماره 351/96 به موجب راى شــماره 599 تاریخ 96/06/20 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه خدیجه مولوى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/595/000 ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 
96/03/10 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت 20٪ اصل خواسته بابت نیم عشر 
دولتى درحق دولت مى باشد.محکوم له: زهره معینى به نشانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى کوى دلنوازان بن بست صبا 
پالك 28، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:  6909 شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/9/399
اخطار اجرایى

شماره 349/96 به موجب راى شماره 578 تاریخ 96/06/20 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه افشین عطایى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/375/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/01/30 
لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت مبلغ 20٪ اصل خواسته بابت نیم عشر دولتى درحق 
دولت مى باشد.محکوم له: زهره معینى به نشانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى کوى دلنوازان بن بست صبا پالك 28، ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 6910  شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/400

ابالغ اجراییه 
شماره ابالغنامه9610103730406332 شــماره پرونده: 9509983730401028 شماره بایگانى شعبه: 951043 
محکوم له:: محمدشیرازى محکوم علیه: لطیف بابائیان. پیرو آگهى هاى منتشره درجراید بدینوسیله به آقاى لطیف 
بابائیان که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائیه صادره از شعبه چهارم حقوقى در پرونده کالسه 951043 
که به موجب دادنامه شماره 9609973730400537 مورخ 96/05/24 صادره محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
سیصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9/650/000 ریال بابت خسارات ناشى از هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل درحق محکوم له مى باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه هاى اجرائى برعهده محکوم علیه مى 
باشد. بدیهى است باتوجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از 
محکوم له، یا ابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجراى احکام مدنى دریکى از جراید کثیراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى 
مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائیه و وصول هزینه 

اجرایى اقدام خواهد نمود. م الف: 6912 منشى شعبه 4 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/9/401
اخطار اجرایى

 شماره 537/96 به موجب راى شماره 730 تاریخ 96/07/19 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه مرتضى بختیار به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/620/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 89/08/20 و چک شماره 419649-89/07/25 و چک شماره 419650 لغایت اجراى حکم 
و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت یک بیستم اصل خواسته بعنوان نیم عشر دولتى درحق دولت مى باشد. 
محکوم له: محمدعلى نجف آبادى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد بلوار طالقانى بنگاه میوه بهار. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:  6914  شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/402
حصروراثت 

محمد انارى داراى شناسنامه شماره 742 به شــرح دادخواست به کالســه 990/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه رستمى نجف آبادى بشناسنامه 2515 در تاریخ 96/05/10 

اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-حسن انارى ش ش 22157، 
2-اکبر انارى ش ش 742، 3-محمدانارى ش ش 70، 4-حسینعلى انارى ش ش 1109، 5-على انارى ش ش 438 
(پسران متوفى)، 6-فاطمه انارى ش ش 1274، 7- طیبه انارى ش ش 50، (دختران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.  م 

الف: 6915 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/403
ابالغ وقت دادرسى

خواهان بابک خسروى با وکالت تینا صادقى پور دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه دوفقره چک به طرفیت 
خوانده عقیل ناصرى پبدنى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
1014/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/23 ساعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. م الف:  6951 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/404
ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیرحســین هدایت دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ 11/580/000 ریــال به طرفیت 
خوانده مجیدصدرى به شــوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
609/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/10/16 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته
 رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:  6904 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/405

ابالغ وقت دادرسى
خواهان امیرحسین هدایت دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه وجه چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرفیت 
خوانده مرتضى یزدانى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
458/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/10/09 ساعت 3/45 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم
 اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 

و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:  6903 شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/406
احضار

شماره:961075ك103 در خصوص شکایت محمداحمدى علیه عنایت اله نکویى دایر بر فروش مال غیر وقت رسیدگی 
مورخ 96/11/11 ساعت9صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستاي ماده 344 قانون 
آئین دادرسی کیفري به موجب این آگهی به متهم فوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه 
کیفري دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی 
است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی 

مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 770 سادات – رئیس شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان /9/407
حصر وراثت 

آقاى شاهین قربانى برام بشناسنامه شماره 219 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستى 
بشماره پرونده 481/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان مرحوم محمد قربانى برام فرزند 
قربانعلى بشناسنامه شماره 416 در تاریخ 1364/12/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از : 1-نام : 
سهراب نام خانوادگى :قربانى برام فرزند محمد شماره شناسنامه : 528 نسبت به متوفى : فرزند 2-نام :حسین نام خانوادگى 
: قربانى برام نام پدر : محمد شماره شناسنامه : 1519 نسبت با متوفى فرزند 333--- نام حسن نام خانوادگى : قربانى برام 
فرزند : محمد شماره شناسنامه : 63 نسبت با متوفى : فرزند 4- نام : شاهرخ نام خانوادگى : قربانى برام فرزند محمد شماره 
شناسنامه : 217 نسبت با متوفى : فرزند 5-نام : فرامرز نام خانوادگى : قربانى برام فرزند : محمد شماره شناسنامه : 461 
نسبت با متوفى : فرزند 6- نام : نسرین نام خانوادگى : قربانى برام نام پدر : محمد شماره شناسنامه : 158 نسبت با متوفى 
فرزند 7- نام : جهانشاه نام  خانوادگى : قربانى برام فرزند محمد شماره شناسنامه : 79 نسبت با متوفى فرزند 8- نام شاهین 
نام خانوادگى قربانى برام فرزند محمد شماره شناسنامه 219 نسبت با متوفى فرزند 9- نام شهاب نام خانوادگى : قربانى 
برام فرزند محمد شماره شناسنامه 216 نسبت با متوفى : فرزند 10- نام زینب خاتون نام خانوادگى مرادى فرزند فرضعلى 
شماره شناسنامه 194 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مفدماتى در خواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید م الف 2060 شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر9/412 
حصر وراثت 

آقاى على شیر بویرى منجى بشناسنامه 137 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستى 
بشماره پرونده 486/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان پژمان بویرى منجى فرزند على 
شیر بشناسنامه شماره 153 در تاریخ 90/9/21 در گذشته و ورثه وى در هنگام در گذشت عبارتند از 1- نام : على شیر 
نام خانوادگى : بویرى منجى فرزند یار على شماره شناسنامه 137 نسبت با متوفى : پدر 2- نام : شهناز نام خانوادگى : 
کوستان فرزند حسن شماره شناسنامه : 281 نسبت با متوفى : مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مینماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین
 آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف 18 شعبه ویژه حصر وراثت شاهین 

شهر 9/413 
حصر وراثت

آقاى بهزاد پورزینعلى بشناسنامه شماره 800 باستناد شهاتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستى بشماره 
پرونده 484/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حبیب اله پور زینعلى فرزند  یداله بشناسنامه 
شماره 49 در تاریخ 96/3/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از :1-مهدى نام خاموادگى : پورزینعلى فرزند 
حبیب اله شماره شناسنامه : 564 نسبت با متوفى : فرزند 2- نام : بهزاد نام خانوادگى : پورزینعلى فرزند : حبیب اله شماره 
شناسنامه 800 نسبت با متوفى : فرزند 3- نام : سیما نام خانوادگى : پورزینعلى  نام پدر : حبیب اله  شماره شناسنامه :907 
نسبت با متوفى فرزند4- نام : امیر نام خانوادگى : پورزینعلى نام پدر : حبیب اله شماره شناسنامه : 2668 نسبت با متوفى : 
فرزند5- نام : عفت نام خانوادگى :حسنى احمدى زاده اصفهانى فرزند : مصطفى شماره شناسنامه : 596 نسبت با متوفى 
: همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آپهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

گردید . م الف 9 شعبه ویژه حصروراثت شاهین شهر9/414 

معاون بهبود تولیــدات گیاهى 
سازمان جهادکشــاورزى استان 
اصفهان گفت: در ســال جارى 
درحــدود 47 هــزار و 500 تن 
ســیب درختى درجــه یک که 
حدود 25 درصد تولیــدات این 
محصول در اســتان را شــامل 
مى شــود با قیمت هزار و 200تا 
هــزار و 500 تومــان به فروش 

رسید.
اصغر محسن زاده کرمانى افزود: 
60 درصد محصول سیب استان 
درجه 2 بود که بــا قیمت 600 تا 
800 تومان به فروش رســید و 
15 درصد تولیــدات نیز درجه3 

است.
وى تصریــح کــرد: خوشــبختانه بــا انجــام برنامه ریــزى مناســب، محصــول ســیب 
بــه هیــچ عنــوان روى دســت بــاغ داران ســیب نمانــده و همــه آنها بــه فــروش رفته

 است.
محســن زاده کرمانى بــا بیــان اینکه مــوارد مربوط بــه خرید تضمینــى در اول شــهریور 
ماه از ســوى وزیــر جهــاد کشــاورزى ابــالغ شــد، افــزود: موضــوع مهم این جاســت 
که محصول بــراى خرید تضمینــى بایــد دارى ویژگى هایى باشــد، براى نمونــه باید عارى 
از هرگونــه آلودگــى بــوده و حداکثــر ضایعــات آن 20 درصــد باشــد، در یــک کیلوگرم 
محصــول حداکثر 15 عــدد میوه موجــود باشــد و در بســته بندى هاى 20 کیلوگرمى عرضه

 شوند. 

تولید 47 هزار ُتن سیب درختى درجه یک 
در استان

امروز تعداد کارخانجات لبنى در اصفهان به زیر 40 مورد رسیده 
و همین تعداد با نیمى ازظرفیت خود کار مى کنند
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رشد 20 درصدى صنعت بیمه 
رئیس کل بیمه مرکزى از رشد 20 درصدى صنعت 
بیمه در هشت ماهه سال جارى خبر داد و گفت: در این 
مدت، رشد خسارت هم متناسب با رشد حق بیمه بوده 
که نشان مى دهد صنعت بیمه روند کنترل ریسک را 
جدى گرفته است.عبدالناصر همتى اظهار داشت: در 
دو دهه گذشته صنعت بیمه رشد خوبى داشته و رشد 
این صنعت، چهار برابر تولیــد ناخالص داخلى بوده
 اســت.وى به اقدامات بیمه مرکــزى براى کنترل 
توانگرى مالى و اعمال نظارت بر شرکت هاى بیمه 
اشــاره کرد و گفت: تخصصى کردن شرکت هاى
 بیمــه و تفکیــک شــرکت هــاى بیمــه عمر از 
غیــر عمــر، یکــى از رویکردهــاى ماســت که 
مقررات مــورد نیاز بــراى آن به تصویب رســیده

 است.

ارسال پیامک تبلیغاتى 
توسط اپراتورها، ممنوع شد

وزیــر ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات گفت: از 
همراه اول، ایرانســل و رایتل خواســته شــده تنها 
تبلیغــات خدمــات خــود را بــراى مردم ارســال 
کنند.محمدجواد آذرى جهرمى با اشاره به اقداماتى 
که در زمینه بهبود کیفیت خدمات به مردم ارائه شده، 
گفت: روند جلوگیرى از ارســال پیامک هاى مزاحم 
براى مردم آغاز شده، البته اشــکاالتى در این زمینه 

وجود دارد.

راه اندازى 
سامانه بازار کار اسالمى

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از راه اندازى سامانه 
بازار کار مالى اســالمى خبر داد.علــى صالح آبادى 
گفت : معرفى زمینه هاى فعالیــت فارغ التحصیالن 
مالى، معرفــى مؤسســات و مدیران موفــق فعال 
در حوزه مالى، ایجــاد بانک اطالعاتــى از عرضه و 
تقاضــاى کار از اهــداف راه انــدازى این ســامانه

 است.

7 خودروى بى کیفیت بازار
بر اســاس گزارش ارزشــیابى کیفیت خودروهاى 
ساخت داخل در آبان ماه امســال هفت خودروى بى 
کیفیت بازار اعالم شدند.در بخش سوارى، خودروهاى 
نیومزدا 3 و گرند ویتاراى در ســطح قیمتى باالتر از 
یک میلیارد ریال با کسب چهار ستاره کیفى باالترین 
کیفیت خودروها را به دست آورد. در سطح قیمتى 750 
میلیون تا یــک میلیارد ریال نیــز خودروهاى هیوندا 
20i و کیاسراتو چهار ســتاره کیفى دریافت کرده اند. 
همچنین در سطح قیمتى 250 تا 500 میلیون ریالى 
خودروهاى رنو ســاندرو و پارس تنــدر پارس خودرو 
و خودروهاى پژو 207 اتوماتیــک و تندر 90 پالس 
اتوماتیک با دریافت چهار ستاره کیفى باالترین کیفیت 
خودروهاى تولید ســاخت داخل را در این ماه به خود 
اختصاص دادند. خودروهاى تندر 90،رانا، دنا پالس، 
پژو 206، پــژو 206SD  به همراه تنــدر 90 پارس 
خودرو و آریو دنده اى نیز در این کالس قیمتى ســه 
ســتاره کیفى به دســت آوردند.مطابق این گزارش،  
چهار خودروى پژو 405 ، تیبا 2 و ساینا و تیباى سایپا- 
ســیتروئن نیز همگى در این کالس قیمتى موفق به 
کسب یک ستاره کیفى شدند. در کالس قیمتى پایین 
 X131 تر از 250 میلیون ریال نیز دو خودروى سایپا
 X131 شرکت سایپا و همچنین سایپا X132 و سایپا

هر کدام تنها یک ستاره به دست آوردند.
 ایــن خودروهــا در ارزشــیابى مهر مــاه نیز یک 

ستاره اى بودند.

فروش20 هزار سکه 
در 5 جلسه حراج

رئیس بانک کارگشــایى از فروش بیش از 20 هزار 
قطعه ســکه در پنج جلســه حراج ایــن بانک خبر

 داد.
مسعود ســلیمانى با بیان اینکه حراج سکه تا اطالع 
ثانوى ادامه دارد، افزود: طى پنج جلسه حراج، 20 هزار 
قطعه سکه از سوى بانک کارگشــایى به خریداران 

فروخته شده است.

ویترین

دبیر انجمن صنفى سیمان با بیان اینکه اگر سرما افزایش 
پیدا کند و کارخانجات سیمان مجبور به قطعى گاز شوند، 
دولت باید مازوت الزم را در اختیار کارخانجات قرار دهد، 
گفت: در حال حاضر بازار کشش افزایش قیمت سیمان 

را ندارد.
عبدالرضا شیخان با اشــاره به پیشنهاد برخى از اعضاى 
انجمن صنفى کارفرمایان مبنى بر تعطیلى کارخانجات 
سیمان در فصل سرما به شرط پرداخت ضرر کارخانجات 
سیمان با تعطیلى کوره ها، اظهارداشت: در سال 93 و  94 
که کارخانجات سیمان براى صرفه جویى در سوخت و 
تأمین نیاز گاز خانگى اقدام بــه قطعى گاز کارخانجات 

کردند و صرفه جویى 100 میلیون دالرى را براى کشور 
به وجود آوردند. اگر سرما افزایش پیدا کند و کارخانجات 
سیمان مجبور به قطعى گاز شوند، دولت باید مازوت را 

جایگزین گاز کند.
شــیخان در مورد تغییرات قیمتى ســیمان در بازار نیز 
افزود: قیمت سیمان با توجه به رکود بازار منطقى است 
و کارخانجات مطابق عرضه و تقاضــا اقدام به فروش 
محصوالت خود مى کنند؛ حتى تعدادى کمتر از ســقف 
قیمتى تعیین شده ســیمان هاى خود را مى فروشند که 
این موضوع نشان مى دهد بازار کشش افزایش قیمت را

 ندارد.

قائم مقام بانک مرکزى گفت: در نظر داریم امســال به 
بنگاه هاى خرد و متوسط با داشــتن بیش از 60 درصد 
پیشــرفت فیزیکى، 50 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

بدهیم.
اکبر کمیجانى اظهار داشت: سیاست هاى بانک مرکزى 
بر اساس سیاســت هاى ابالغى اقتصاد مقاومتى شکل 
گرفته و هدف بانک مرکزى، ایجــاد ثبات اقتصادى و 
کنترل تورم بود. وى افزود: در راستاى اجراى این هدف 
کالن، اهداف میانى مانند مهار تدریجى تورم و ثبات بازار 

ارز نیز در دستور کار قرار دارد.
کمیجانى ادامــه داد: وقتى امروز بعد از چهار ســال به 

گذشــته نگاه مى کنیم مى بینیم که از تورم 40 درصد 
در آغاز دولت یازدهم به زیر 10 درصد و تورم تک رقمى 
در حال حاضر رسیده ایم و از فصل اول سال 95 تاکنون 
تورم تک رقمى ثابت مانده است. قائم مقام بانک مرکزى 
اظهارداشــت:در کنار این کنترل تورم، رشد اقتصادى 
داشتیم که با رشد منفى 7/7درصد در سال 91 و منفى 3 
درصد در سال 92 امروز به رشد اقتصادى 12/5 درصد در 
پایان 95 رسیده ایم. وى گفت:گرچه 61 درصد این رشد 
مربوط به فروش نفت است.به گفته این مقام مسئول در 
بانک مرکزى، پیش بینى هاى این بانک تحقق رشد 4 تا 

5 درصدى اقتصادى در سال جارى است.

رشد اقتصادى امسال 
حداکثر 5 درصد است

بازار 
کشش گرانى سیمان را ندارد

وزیر امور اقتصادى و دارایى با اعالم اینکه کاهش 
سود تسهیالت در دستور کار شوراى پول و اعتبار 
اســت، گفت: دولت اصًال در پى افزایش نرخ ارز 

نیست و آن را مدیریت مى کنیم.
مسعود کرباســیان افزود: باتأکید رئیس جمهور، 
بانکها باید دارایى هاى مازاد خود اعم از امالك، 
سرقفلى و شرکت ها را واگذار کنند و این تکلیف 

قانونى است.
وى ادامه داد: بانک ها نبایــد نقدینگى خود را در 
دارایى هاى خود حبس کنند، بلکه این نقدینگى 
باید در اختیار چرخه اقتصاد و تولید و بازار سرمایه 

قرار گیرد.
کرباسیان افزود: در یکســال اخیر بر مبناى آمار 
ارائه شده از سوى بانک ها در زمینه فروش اموال 
و دارایى هاى آنها، تاکنون 15 هزار میلیارد تومان 
از این طریق منابع حاصل شده است که البته به 

نسبت حجمى که وجود دارد رقم مناسبى نیست.
کرباســیان با بیان اینکه کمیته اى متشــکل از 
حســابرس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزى براى 
این منظور تشکیل شده است، افزود: بانک هاى 
ملى، تجارت و سپه گزارش خود را در زمینه فروش 
اموال مازاد خود ارائه کرده اند و بقیه بانک ها هم 

در حال اقدام هستند.
وزیر امــور اقتصادى و دارایى با اشــاره به اینکه 
کاهش سود تسهیالت در دستور کار شوراى پول و 
اعتبار است، گفت: سود تسهیالت بازار بانکى بنا بر 
اعالم بانک مرکزى به 18/5 درصد کاهش یافت، 
در حالى که این رقم پیش از این به 30 درصد هم 

رسیده بود.
مدیرعامل بانک توســعه تعاون با اعــالم حمایت از 
تعاونى هاى زنان، از پرداخت چهار هزار میلیارد تومان 

تسهیالت در 9 ماهه امسال خبر داد.حجت ا...مهدیان 
ادامه داد: طرحى در دســت داریم که به طور مشخص 
به حمایت از زنان تعاونگر مى پــردازد و درصددیم به 
ویژه در بخش روستایى، زنان نقش پررنگ ترى داشته 

باشند.
وى صنایع دستى، بوم گردى و کشــاورزى را از جمله 
ظرفیت هایى عنوان کرد که زنــان در قالب تعاونى ها 
مى توانند به آن ورود کرده و از تسهیالت بانک توسعه 

تعاون استفاده کنند.
مهدیان ادامه داد: اساســا زنان روحیه تعامل و تعاون و 
همکارى باالیى دارند و تجربه نشــان داده که در تمام 
کشورها خانم ها مشــتریان خوش حساب ترى هستند 
و عالقه مندیم که خدمات خود را به تعاونى هاى زنان 
توسعه دهیم.وى افزود: زنان مشتریان بالقوه اى هستند 
که باید به بالفعل درآیند و اکنون بهترین زمان و فرصت 
است که با تاسیس جمعیت زنان تعاونگر و اجراى طرح 

اشتغال فراگیر پایدار روســتایى، این امر محقق شود.
وى ادامه داد: برابر اساسنامه مکلف هستیم 70 درصد 
تســهیالت مان را به بخش تعاون پرداخت کنیم و 30 

درصد دیگر را به بخش هاى دیگر اختصاص بدهیم.
وى اظهار داشــت: چهار هزارمیلیارد تومان تسهیالت 
طى 9 ماهه سال 1396 پرداخت کرده ایم که امیدواریم 
تا پایان ســال از مرز شــش هزار میلیارد تومان فراتر

 برود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف با 
تاکید بر رکــود حاکم بــر این بــازار گفت: اگر 
مالیــات از بخــش فــروش فرش برداشــته 
شــود، ســرمایه اى که وارد مشــاغل کاذب و 
بخــش غیرمولد شــده، راهى صنعــت فرش 

مى شود.
مرتضى عراقچى اظهارداشت: بازار داخلى فرش 
در حال حاضر در رکودى وحشــتناك قرار دارد 
وعلت اصلى این موضوع هم آن است که صادرات 

ما در رکود است. 
وى ادامه داد: حال اگر بازار صادرات هم کســاد 
باشد، نتیجه آن مى شود که بازار داخلى نیز درگیر 

رکود شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف قیمت 
باال و گرانى را مهم ترین عامل دانست و افزود:عدم 
افزایش نرخ ارز همگام با تورم سال هاى اخیر از 
یک سو واز ســوى دیگر افزایش هرساله حقوق 
کارمندان از سوى دولت موجب مى شود سایرین 

نیز انتظار افزایش حقوق داشته باشند.
 وى ادامــه داد: برهمیــن اســاس بافنده هاى 
ایرانى در طول ســال هاى گذشته همواره حقوق 
بیشــترى را مطالبه کرده اند که در نهایت میزان 
این دســتمزدها به گونــه اى بوده کــه امکان 
رقابت با کشــورهایى مانند هند، افغانستان و یا 
چین وجود ندارد، چرا که دســتمزد کارگران در 
این کشــورها به مراتب کمتر اســت و به عنوان 
مثال در کشــورى مانند هند کارگــران به ازاى 
یک وعــده نهــار، از صبــح تا غــروب فرش 

مى بافند. 

بازار فرش دستباف 
در رکود مطلق

است

ارائه تسهیالت  بانک 
توسعه تعاون 
به تعاونى ها

خبر جدید  از کاهش
 مجدد نرخ سود بانکى

طرح جدید فروش اقساطى محصوالت ایران خودرو

خانواده 
محصول

کد 
کالس 
خودرو

بهاى کارخانهرنگ هاى قابل عرضهشرح خودرو
پرداخت هاى 

قانونى و 
الزامى

قیمت مصوب 
فروش

حداقل مبلغ 
پیش پرداخت

مدت 
بازپرداخت 
و نرخ بهره

موعد 
تحویل

کد برنامه 
فروش 
کارخانه

کد برنامه فروش 
امانى

پژو 405
252/178/71644/520/284296/699/000153/000/000سفید، مشکى، نقره اى، خاکسترى متالپژو GLX 405 بنزینى25634

12 ماهه ٪20
18 ماهه ٪21
24 ماهه ٪22

---3085332 روزه
---1585333 روزه276/495/25147/438/749323/934/000166/000/000مشکى، نقره اى، خاکسترى متالپژو GLX 405 دوگانه سوز27222
85344---20 روزه276/495/25147/428/749323/934/000162/000/000رنگ هاى امانى موجودپژو GLX 405 دوگانه سوز27229

پژوه 206
سفید، مشکى، نقره اى، خاکسترى، پژو 206 تیپ 260282

گیالسى، قرمز دو پوششه، آبى کاسپین، 
یاسى متالیک

---3085334 روزه284/589/84948/410/106333/000/000171/000/000
3085335 روزه327/385/85853/545/142380/931/000196/000/000پژوه 206 تیپ 268155
27430V8 3085336 روزه334/968/00154/454/999389/423/000200/500/000پژو 206 صندوقدار---

سمند

85345---20 روزه279/449/71657/493/284336/943/000180/000/000رنگ هاى امانى موجودسمند LX EF7 پایه گازسوز29110
سمند LX EF7 پایه گازسوز29116

سفید، مشکى، خاکسترى متال، آبى 
کبود، آبى رویال

---3085337 روزه283/743/46558/208/535341/952/000180/000/000
85346 تحویل 20 روزه6085338 روزه261/393/84954/526/106315/920/000163/000/000سمند LX EF7 بنزینى29212
58347 تحویل 20 روزه6058339 روزه255/643/89453/636/106309/280/000160/000/000سمند LX سال بنزینى29340
58348 تحویل 20 روزه6057340 روزه317/809/53763/496/463381/306/000196/000/000سورن ELX EF7 بنزینى57511

سفید، مشکى، نقره اى، خاکسترى، رانا 61006LXرانا
---3085341 روزه287/373/35858/543/642345/917/000178/000/000گیالسى، قرمز دوپوششه، یاسى متالیک

دنا
---3085342 روزه287/373/35858/543/642345/917/000219/000/000سفید، مشکى، نقره اى، خاکسترىدنا تریم مشکى70101
---3085343 روزه287/373/35858/543/642345/917/000219/000/000سفید، آبى کبوددنا تریم دو رنگ70102

الیحه بودجه کل کشور مربوط به ســال 97 در جلسه 
علنى فردا 19 آذر تقدیم مجلس شوراى اسالمى خواهد 

شد.
پیش از این گفته شــده بود که الیحــه بودجه در موعد 
مقرر یعنى 15 آذر به مجلس ارائه مى شــود، اما با توجه 
به اینکه 15 آذر والدت حضرت رسول و امام جعفرصادق 
و تعطیل رسمى بود، مقرر شــد در اولین فرصت بعد از 
این تاریخ یعنى یکشــنبه 19 آذر(فردا) الیحه بودجه به 

مجلس ارائه شود.
همچنین مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى 
الزامات تصمیم گیرى در الیحه بودجه سال 1397کل 

کشور را تشریح کرد.
دفتر مطالعات اقتصادى بخش عمومى این مرکز با بیان 
این مطلب که بودجه سالیانه مهمترین سند سیاستگذارى 
دولت است و تصمیم گیرى درباره آن از اهمیت به سزایى 
برخوردار مى باشد، افزود: توجه به حجم منابع عمومى 
قابل تصمیم گیرى و لزوم کنتــرل هزینه هاى دولت و 
استفاده صحیح از مفهوم بودجه ریزى مبتنى بر عملکرد، 
توجه به وضعیت بدهى هاى دولت و بازار بدهى،وضعیت 
اعتبارات عمرانى و الزامات برنامه ششــم براى بودجه 
ریزى در ســال 1397 از جمله محورهایى است که در 
این گزارش به آنها پرداخته شــده و نــکات مهم آن به 

شرح زیر است:
- بر اســاس پیش بینى مرکــز پژوهش ها در ســال 
1396رشــد اقتصادى حدود 3/7 درصــد و نرخ تورم 
درحدود 11/2 درصد خواهد بود که مبناى محاســبات 
درآمدهــاى مالیاتــى و ســایر درآمدها قــرار گرفته

 است .
همچنین برآوردهاى مرکز نشــان مى دهد که حداکثر 
منابع عمومى در دسترس در سال 1397 درحدود 325 
هزار میلیارد تومان است .از دیگر سو اعتبارات هزینه اى 
اجتناب ناپذیر سال 1396 حدود 280 هزار میلیارد تومان 
است .این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود 
براى تصمیم گیرى هاى بودجه اى در بودجه سال 1397 

، 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود .
 به عبارت دیگر حداکثر منابعى که مى توان صرف تامین 

بار مالى تصمیم هایى از قبیــل افزایش حقوق کارکنان 
دولت و بازنشســتگان،  بازپرداخت بدهى هاى دولت و 
اجراى طرح هــاى عمرانى کرد از محــل این 45 هزار 

میلیارد تومان خواهد بود .
همچنین در صــورت عدم کنترل هزینــه هاى دولت، 
منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات ها، افزایش 
قیمت حامل هاى انرژى، افزایــش نرخ ارز و یا افزایش 
بدهى هاى دولت تأمین شود که آثار تبعى آن مانند آثار 

تورمى و رکودى و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار 
گیرد.همچنین قانون برنامه ششــم نسبت بدهى هاى 
دولت بــه تولید ناخالــص داخلى تا ســقف 40 درصد 
مجاز دانسته شده است که الزم اســت مورد توجه قرار 

گیرد.
با توجــه به محدودیــت شــدید منابع الزم اســت تا

 سیاست هایى براى افزایش منابع عمومى و کنترل هزینه 
ها به طور همزمان در پیش گرفته شود. 

شناسایى حوزه هاى پرهزینه و حرکت به سمت کنترل 
هزینه ها در این بخش ها، توقف طــرح هاى عمرانى 
فاقد اولویت و فروش دارایى هاى آنها، تشدید مبارزه با 
قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهاى گمرکى، تالش در 
جهت افزایش درآمدهاى مالیاتى بدون فشار بر مؤدیان 
خوش حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت 
افزایش هماهنگى و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد

 هستند.

بودجه سال 97 کشور
 فردا تقدیم مجلس مى شود
سقف منابع بودجه سال آینده، 325هزار میلیارد تومان است

 شرکت ایران خودرو اعالم کرد به مناسبت هفته وحدت شرایط فروش اقساطى منعطف آذر 96 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول زیر ارائه مى گردد.
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مال و فرزند را دلیل خشنودى یا خشم خدا ندانید، که نشانه 
ناآگاهى به موارد آزمایش و امتحان در بى نیازى و قدرت 
است، زیرا خداوند ســبحان فرمود:«آیا گمان مى کنند مال 
و فرزندانى که به آنها عطا کردیم، به ســرعت نیکى ها را 

براى آنان فراهم مى کنیم؟ نه آنان آگاهى ندارند.»
موال على (ع)

بدون شرح
منبع: ایران کارتون

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

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى
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تاتاپىپىى ککه لپپتلت لپ تاپى که 
نگگششتتسس انلممسلمس انگشت 
ششودمىى شبابازز مباز مى شود

اهم فعالیت هاى
 عمرانى –  فرهنگى  - حقوقى و ثبتى اداره 

اوقاف وامورخیریه شهرستان اصفهان-ناحیه 2

ر ور  ف و ا اداره او
ه دو) ھان( تان ا ر  ور  ف و ا اداره او

ه دو) ھان( تان ا  

■ انجــام 16 پروژه عمرانى در ســطح بقاع و 
اماکن متبرکه ، مساجد 

-اجــراى عملیــات کاشــیکارى معــرق در 
امامزادگان :

امامزاده باقر علیه السالم محله خوراسگان به 
مساحت 250 مترمربع 

امامزاده اسحاق علیه الســالم خوراسگان به 
مساحت 120 مترمربع

امامزاده مختار علیه السالم چنگان به مساحت 
65 مترمربع

امامزاده ابراهیم علیه السالم ردان به مساحت 
150 مترمربع

مسجد حمزه سیدالشــهداء علیه السالم کوى 
امیریه 

هزینه هاى انجام شــده پروژه هاى فوق جمعًا 
به مبلغ 7/000/000/000 ریال ( هفت میلیارد 

ریال )
-اجراى عملیات محوطه ســازى و زیبا سازى 

در امامزادگان :
امامزاده ابراهیم علیه السالم ردان 

امامزاده اسحاق علیه السالم خوراسگان 

فعالیت هاى عمرانى :

هزینه هاى انجام شــده پروژه هاى فوق جمعًا به 
مبلغ 5/000/000/000 ریال ( پنج میلیارد ریال )

- اجراى عملیات تأسیســات برقى اعم از اصالح 
سیم کشى و  نورپردازى صحن و گنبد

 امامزاده زید علیه السالم –  خیابان هشت بهشت 
شرقى 

با هزینه اى بالغ بر 500/000/000 ریال  ( پانصد 
میلیون ریال )

■ برگزارى وانجام مراســمات انقالبى ،مذهبى و 
ادعیه در سطح بقاع متبرکه شهرستان اصفهان 

■ توزیع 5000 جلدقرآن نــو و جایگزین نمودن 
باکتب فرسوده مساجد به مناسبت آغاز ماه مبارك 

رمضان
■ ثبت نام از خواهران و برادران در سه رده سنى 7 تا 
12 سال ، 13 تا 18 سال و 19 سال به باال و آموزش 
حفظ قرآن بصورت کامًال رایگان در ســطح بقاع 

متبرکه ، مساجد و حسینیه ها
■ اســتفاده از ظرفیت مبلغین مستقر و اعزامى در 
بقاع متبرکه جهت برپایى نمــاز جماعت ، تبلیغ و 

ترویج فرهنگ وقف

فعالیت هاى فرهنگى :

■ بروز رســانى قراردادهاى منقضى شــده 
مســتأجرین موقوفات بر اســاس کارشناسى 
بعمل آمده در راستاى حفظ و رعایت صرفه و 

صالح موقوفات

اجارات و بهره ورى 

■ پیگیرى جهت اخذ اسناد موقوفات و مساجد 
از طریــق اداره ثبت و همچنین بنیادمســکن 

انقالب اسالمى

حقوقى : 
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اردوى بلندمدت مى خواهد؟
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سامسونگ الکترونیکس اعالم کرد که یک مرکز 
پژوهشى هوش مصنوعى (AI) ایجاد و نقش اجرایى 
جهت رسیدن به زمینه هاى کسب وکار جدید -براى 
هر سه گروه تجارى اصلى خود- را تقویت خواهد 

نمود.
به نظر مى رسد فناورى هوش مصنوعى، به قدرى 
در پیشــرفت صنعت و اقتصاد مؤثر است که اغلب 
شرکت هاى بزرگ به سرمایه گذارى هاى عظیم در 
آن روى آورده اند. شرکت سامسونگ الکترونیکس 
اخیراً طى بیانیه اى اعالم کرد: «تغییرات جزئى در 
ساختار کسب وکار سامسونگ به سرعت در تغییرات 

بازار نمایان خواهد شد.»

این حرکــت، پس از انتصاب نســل جدید مدیران 
ارشد در ماه پیش شروع شــد. بعد از بازداشت جى 
لى، معاون رئیس سامســونگ در ماه هاى گذشته، 
خأل بزرگى در مسئله رهبرى سازمان ایجاد و این 
مســئله باعث بروز نگرانى هایى در مدیران ارشد 

سازمان شد.
 مرکز پژوهشى جدید هوش مصنوعى، زیر نظر یک 
مرکز تحقیقاتى مشترك متشکل از کسب وکارهاى 
الکترونیکــى مصرف کننــده و موبایــل خواهد 

بود.
 کســب وکارهاى مذکور، دو مورد از فعالیت هاى 
اصلى سامسونگ است. البته سامسونگ هنوز هیچ 

صحبتى در زمینه مکان اســتقرار این مرکز مطرح 
نکرده است.

 بدین ترتیــب، سامســونگ الکترونیکس، نقش و 
وظیفه سون مدیر ارشد استراتژى خود را در توسعه 
کسب وکار به منظور کشــف فرصت هاى تجارى 
جدید در الکترونیک بازار مصرفــى و نیز موبایل، 

مشخص و تصریح نمود.
سون باعث شد که سامسونگ الکترونیکس، شرکت 
هارمان اینترنشــنال را با قیمت هشت میلیارد دالر 
خریدارى نمود و در نوامبر سال گذشته این قرارداد 

را منعقد کرد.
او بــر مرکز نــوآورى و اســتراتژى سامســونگ

 (اس.اس.آى.
ســى) نظارت دارد که 

دفاترى در سن خوزه و سانفرانسیسکو دارد.
از ســوى دیگــر، اوایل ســال جــارى میالدى، 
سامسونگ نخستین گام بلند خود در حوزه هوش 
مصنوعى را با خرید آزمایشگاهى در کانادا -که روى 
اتومبیل هاى خودران و فناورى تشخیص چهره کار 
مى کرد- برداشت. عالوه بر این موضوع، در بیانیه 
سامســونگ به تغییر نقش مدیر اســتراتژى هاى 
شــرکت هم اشاره شــده اســت که حاال وظایف 
بیشترى از جمله کشــف فرصت هاى تجارى تازه 

را هم شامل مى شود.

بدین ترتیــب، 
تحقیق و تالش و نــوآورى در زمینه این فناورى، 
از راهبردهــاى اصلــى این شــرکت محســوب

 مى گردد.
  هرچنــد سامســونگ گاهــى در بیانیه هاى خود 
اغراق نموده و پیش از آنکه خروجى محسوســى 
ارائه دهد، از برنامه هــاى جاه طلبانه و بلندپروازانه 
صحبــت مى کنــد. بنابرایــن باید منتظــر ماند 
و دید که سامســونگ چه برنامه هایــى در زمینه 

هوش مصنوعى دارد.

 Fuchsia OS هنوز هیچکس به درســتى نمى داند که سیستم   عامل
چیست. اما به نظر مى رسد که گوگل تصمیم دارد آن را به عنوان پلتفرم 

بعدى اندروید و کروم وارد بازار کند.
سیستم   عامل جدید شرکت گوگل، قابلیت هاى جدیدى را شامل مى شود 
که آن را از تمام سیستم  هاى عامل مشــابه متمایز مى سازد. بر اساس 
شنیده ها، این سیستم   عامل قرار است تا تمامى امکاناتى که در تمامى 
سیستم  هاى عامل دیگر مى بینیم را به صورت یکجا به کاربران ارائه کند 

که این ادعا، البته نشان از بلندپروازى گوگل دارد.
این پلتفرم به گونه اى ساخته شده که مى تواند کدهاى برنامه نویسى شده 

در محیط  Swift اپل را هم در اختیار گیرد.
چنانچه این مسئله حقیقت داشته باشــد، کاربران جهانى مى توانند با 
استفاده از قابلیت مزبور، نه تنها اپلیکیشــن هاى iOS را روى سیستم  
عامل اندروید بکار گیرند، بلکه انتقال برنامه ها میــان دو پلتفرم را در 

اختیار خواهند داشت.
شــرکت گوگل در نظــر دارد کدهاى اختصاصــى خود را بــا زبان 
برنامه نویسى Swift اپل سازگار نموده و بنابراین مى توان گفت این اتفاق 

براى هر دو سیستم  عامل، مزایاى فراوانى را به همراه خواهد داشت.
سوئیفت در حقیقت یکى از روش هاى بســیار محبوب برنامه نویسى 

براى سیستم  عامل همراه iOS است و به همین دلیل نیز با افزوده شدن 
این قابلیت به Fuchsia مى توان شــاهد بود که این دستگاه مى تواند 
به راحتى از نرم افزارهایى که براى سیســتم هاى عامل اندروید، کروم 
و iOS استفاده مى شوند، بهره مند شــود و در نتیجه، گستره وسیعى از 

امکانات تازه را براى کاربران فراهم سازد.
 سیســتم  عامل Fuchsia OS هم اکنون از زبان هاى برنامه نویســى 
C، ++C، Dart، Go، Rust و Python پشــتیبانى مى نمایــد. با این 

توضیحات، اضافه شدن زبان برنامه نویسى Swift به این سیستم باعث 
مى شود تا گستره فعالیت هاى پلتفرم جدید گوگل افزایش یابد.

شــرکت گوگل با این پلتفرم تصمیم دارد روش هاى جدید را جایگزین 
روش هاى توســعه سیســتم عامل اندروید نمــوده و حتى روش هاى 
توســعه در پلتفرم کــروم و سیســتم  عامــل iOS اپل را نیــز تغییر

 دهد.
به نظر برخى کارشناســان، Fuchsia اساســًا به ایــن دلیل طراحى  
شــده اســت که علیرغم موفقیت اندروید و کروم، این دو محصول در 
عمل به رقباى یکدیگر بدل شــده اند و به صورت مجزا رشد مى کنند 
Fuchsia و از این رو، گــوگل قصد دارد تا این دو سیســتم را در قالب

 ادغام کند.

به نظر مى رسد کاربران باید منتظر نسخه بنفش گلکسى 
S9 سامســونگ در کنار دیگر رنگ هاى اســتاندارد آن 

باشند. این خبرى اســت که منابع نزدیک به سامسونگ 
تایید کرده اند.

به خاطر دارید شــایعاتى مبنى بر عرضــه یک مدل ویژه 
بنفش گلکسى اس 8 شنیده مى شد، اما هیچگاه این اتفاق 
رخ نداد. به نقل از آنچه که ما از منابع نزدیک به سامسونگ 
شــنیده ایم، این غول کره اى در ظنر دارد سال آینده یک 
مدل بنفش را عالوه بر مشکى، طالیى و آبى به مدل هاى 
گلکسى اس 9 بیافزاید. ما البته هنوز نام رسمى این رنگ 
را نمى دانیم، اما حدس میزنیم که نســخه بنفش گلکسى 
S9 مى تواند چیزى نظیر مدل Deep Blue یا آبى عمیق 

گلکسى نوت 8 باشد.
  Coral Blue برخالف نسخه ى S9 نسخه بنفش گلکسى 
نوت 7 و یک رنگ با خطوط روشــن،  یک سایه تاریک از 
بنفش است. اما هنوز مشخص نیست که واقعا این مدل چه 
رنگى است، حداقل چه رنگى از طیف رنگى بنفش است. 

مدل هاى طالیى، مشکى و آبى آن نیز به احتمال فراوان 
شبیه به آنچیزى است که در نوت 8 مى بینیم. به اعتقاد ما 
سامسونگ در حال کار بر روى رنگ هاى مختلف گلکسى 
اس 9 خود است تا احتماال متناسب با سلیقه ى هر فردى 

یک رنگ جذاب وجود داشته باشد.
البته این بدان معنا نیست که سامسونگ از همان ابتداى 
عرضه، تمامى گزینه هاى رنگ خودش نظیر نسخه بنفش 
گلکسى S9 را از همان ابتدا در تمامى بازارها رو مى کند، 
بلکه آن ها درســت همانند دو مدل اس 8 و نوت 8 عمل 
کرده و در ابتدا رنگ هاى اصلى گوشــى جدیدشان را به 
فروش مى رسانند و پس از مدتى دیگر رنگ ها را روانه بازار 
مى کنند. ناامید کننده است که هیچ خبرى از نسخه قرمز 
اس 9 نیست! همانطور که مدل Burgundy Red گلکسى 
اس 8 به ما نشان داد، آن مى تواند یک گزینه رنگ باشد که 
همراه با طراحى زیباى یک گوشى شیشه اى شگفت انگیز 
خواهد شد،  اما بعید به نظر مى رسد بتوانیم شاهد عرضه یک 
مدل قرمز رنگ از نسل بعدى گوشى هاى گلکسى باشیم.

28 نوامبر، ســازمان ثبت پتنت هاى ایاالت متحده 
یک پتنت جدیــد را اعالم کرد که در ســال 2016 
به ثبت رســیده اســت. این پتنت فناورى است که 
مى تواند فیس آیدى را بــه آى مک و مک بوك هاى 
شرکت اپل هم بیاورد. این پتنت در اصل به شرکت 
PixelSense تعلق دارد که البته اپل این شرکت را در 

سال 2013 خریدارى کرده بنابراین پتنت این شرکت 
حاال به اپل تعلق دارد. این فناورى ابتدا در پایه گذارى 
کینکت هاى ایکس باکس وان شرکت مایکروسافت 
و اخیرا هم به عنوان بخشى از دوربین تشخیص چهره 

TrueDepth ایفون 10 به  کارگرفته شده است.

جزئیات این پتنت نشــان مى دهد که از آن مى توان 
در وب کــم مک بوك یــا آى مک اســتفاده کرد و 
نه تنها تشــخیص چهره، بلکه حرکات کاربر را هم 
تشــخیص خواهد داد. بعید به نظر مى رسد اپل این 
فناورى را به عنوان یک دیوایــس جدید تولید کرده 
و به فروش برســاند و به احتمال زیــاد آن را همانند 
سیستم تشــخیص چهره آیفون 10، در سرى جدید 

مک بوك ها و آى مک هاى خود استفاده خواهد کرد.

با توجه به تصویرى که از این پتنــت و عملکرد آن 
منتشر شده، به نظر مى رسد کاربرد این دوربین چیزى 
فراتر از تشخیص چهره کاربر خواهد بود. در جزئیات 
این پتنت آمده که حرکات دســت بــه جلو، عقب و 
اطراف مى توانند باعث اجراى وظایف خاصى توسط 
دستگاه شود که از این لحاظ مى توان آن را به کینکت 
ایکس باکس وان و کاربردهاى آن تشبیه کرد. عالوه 
بر این، در این پتنت آمده که ممکن اســت براى باز 
کردن قفل دســتگاه خود با اســتفاد از این فناورى، 
عالوه بر چهره، یک انجام یک سرى حرکات خاص 
در مقابل دوریبن دستگاه هم ضرورى باشد که این 
مســئله مى تواند باعث افزایش امنیت هرچه بیشتر 

دستگاه شود.
از آنجایى که اپل عالقه زیادى به ایجاد یکپارچگى 
در تمامى محصوالت خود دارد، احتمال اینکه از این 
سیستم در مک بوك ها و آى مک ها استفاده شود بسیار 
زیاد است. شاید امســال نه، ولى احتماًال سال هاى 
آینده شاهد به کارگیرى این سیستم تشخیص چهره 

در کامپیوترهاى شرکت اپل خواهیم بود. 

گوگل سیستم  عامل جدید Fuchsia OS را مى سازد

تأسیس یک قطب پژوهشى هوش مصنوعى 
توسط سامسونگ

Pinterest  یک شبکه اجتماعى دوست داشتنى، 

جالب و محبوب براى اشــتراك گذارى تصاویر 
شماســت که خود را یک پین بورد مجازى مى 
داند و توانسته است در مدت زمان کوتاهى که از 
افتتاح آن مى گذرد طرفداران زیادى را به سمت 
خود بکشاند و به عنوان یک شبکه اشتراك گذارى 
عکس پرطرفدار محسوب شود . سایت پینترست 
این امکان را به شما مى دهد که تصاویر جالبى را 
که در ســایت هاى مختلف مى بینید و یا برروى 
سیستم خود دارید به آسانى به اشتراك بگذارید 
و به اصطالحى پین کنید و بــا ایجاد آلبوم هاى 
عکس اختصاصى به صورت نامحدود تصاویرتان 
را با دیگر افراد سراســر دنیا به اشتراك بگذارید. 
در این سایت شما مى توانید همانند شبکه هاى 
اجتماعى فیسبوك و توئیتر پین هاى کاربران را از 
میان میلیون ها تصویر دنبال کنید و براى مطالب 
و پســت هاى دیگران کامنت بگذارید. طراحى 
پینترست هر کاربرى را قطعا مجذوب خود خواهد 
کرد و ظاهرى زیبا و لذت بخش را دارد. از این رو 
این شبکه اجتماعى محبوب اپلیکیشن رسمى خود 
را با نام Pinterest براى سیستم عامل اندروید و 
آى پد منتشر کرده است تا کاربران این سرویس 
بتوانند به آسانى به اشــتراك گذارى داده هاى 
تصویرى خود بپردازند و دسترســى آنها به این 

شبکه اجتماعى آسان تر شود.

اپلیکیشن 
شبکه اجتماعى پینترست 

اندروید

یک تولید کننده لپ تاپ حق امتیاز اختراعى را ثبت کرده 
است که طبق آن دســتگاه با لمس انگشت باز و بسته
 مى شــود و به طور اتوماتیک جهت صــورت کاربر را 

ردیابى و نمایشگر را تنظیم مى کند.
شــرکت گوگل به تازگى حق امتیاز اختراعى جدید را 
براى کروم بوك ثبت کرده است.   طبق این حق امتیاز 
کروم بوك هاى آینده با لمس یک انگشــت باز و بسته 

مى شوند.  
همچنین این دستگاه ها مى توانند وضعیت صورت کاربر 

را ردیابى کنند و طبق آن نمایشــگر دستگاه را تنظیم
 کنند. 

بنابرایــن اگر کاربر لــپ تاپ ناگهان پشــت میز خود 
صاف بنشــیند، در دســتگاه به طور اتوماتیک و بدون 
دخالت دســت وضعیــت آن را با حالــت کاربر تنظیم 

مى کند.  
این طرح براى فعال سازى این قابلیت ها به حسگرهاى 
مختلف اتکا مــى کند.  یکــى از آنها فاصلــه کاربر تا 
دستگاه را مى ســنجد، دیگرى لمس انگشت را ردیابى

 مى کند. 
همچنین یک حســگر تصویرى براى تعیین وضعیت 
صورت کاربر الزم است تا موتور دستگاه بتواند نمایشگر 

را تنظیم کند.

ساخت لپ تاپى که با لمس انگشت، باز مى شود

پتنت تشخیص چهره جدید اپل براى مک بوك ها

ی جز ر بو و ربر صچهر
 که حرکات دســت بــه جلو، عقب و 
ند باعث اجراى وظایف خاصى توسط 
ه از این لحاظ مى توان آن را به کینکت 
ان و کاربردهاى آن تشبیه کرد. عالوه 
 پتنت آمده که ممکن اســت براى باز 
ــتگاه خود با اســتفاد از اینفناورى، 
، یک انجام یک سرى حرکات خاص 
بن دستگاه هم ضرورى باشد که این 
اند باعث افزایش امنیت هرچه بیشتر 

پل عالقه زیادى به ایجاد یکپارچگى 
این صوالت خود دارد، احتمال اینکه از

 بوك ها و آى مک ها استفاده شود بسیار 
د امســال نه، ولى احتماًال سال هاى 
کارگیرى این سیستم تشخیص چهره 

ى شرکت اپل خواهیم بود. 

یک تولید کننده لپ تاپ حق امتیاز اختراعى را ثبت کرده 
است که طبق آن دســتگاه با لمس انگشت باز و بسته

 مى شــود و به طور اتوماتیک جهت صــورت کاربر را 
ردیابى و نمایشگر را تنظیم مى کند.

شــرکت گوگل به تازگى حق امتیاز اختراعى جدید را 
براى کروم بوك ثبت کرده است.   طبق این حق امتیاز

کروم بوك هاى آینده با لمس یک انگشــت باز و بسته ک
مى شوند.  

همچنین این دستگاه ها مى توانند وضعیت صورت کاربر 

را ردیابى کنند و طبق
 کنند. 

بنابرایــن اگر کاربر لـ
صاف بنشــیند، در د
دخالت دســت وضعی

مى کند. 
این طرح براى فعال س
مختلف اتکا مــى کن
دستگاه را مى ســنج

 مى کند. 
همچنین یک حســگ
صورت کاربر الزم است

یم را تنظیم کند.ر

ساخت لپ تاپى که با لمس انگشت،

منتظر نسخه بنفش گلکسى S9 سامسونگ در سال آینده باشید

ایرباس، رولزرویس و زیمنس قصد دارند صنعت 
نوپاى تولید هواپیماهاى برقــى را به پیش برده 
و با همکارى یکدیگــر هواپیماهاى بزرگ برقى 

بسازند.
هواپیماى جدید که   E-Fan X  نام دارد هیبریدى 
اســت و تکمیل آن تــا ســال 2020 به طول 

مى انجامد.
هواپیماهاى برقى – هیبریدى از جمله گزینه هاى 
محبوب مهندسان و دوست داران محیط زیست 
محسوب مى شوند. با اســتفاده از این هواپیماها 
اتکا به سوخت هاى فسیلى کاهش یافته و انتشار 

دى اکسید کربن در جو کره زمین کمتر مى شود.
هواپیماهاى برقى هم کم سروصدا و هم دوستدار 
محیط زیست هستند و لذا سرمایه گذارى براى 
تولید آنها روز به روز در حال افزایش است. موتور 
برقى این هواپیماها ســبک تر و ساده تر است و 
مى توان در آنها از سیستم هاى هوشمند کنترل 
رایانه اى اســتفاده کرد. تعمیــر و نگهدارى این 

هواپیماها هم ساده تر انجام مى شود.
به جاى موتور توربوفن جــت در این هواپیماى 
تازه از موتور برقى دومگاواتى ســاخت زیمنس 
استفاده مى شود. این شرکت واحد کنترل قدرت
 E-Fan X را هم خواهد ساخت. قرار است اولین 

آزمایش ها بر روى نمونه اولیه این هواپیما در سال 
آینده میالدى انجام شود.

هواپیماهاى برقى هیبریدى 
در راه  تولید

راوان
تقاد ما 
کسى

فردى 

بتداى
بنفش

ى کند، 
 عمل

ن را به 
ه بازار 
 قرمز 
کسى

شد که 
 انگیز

ه یک 
شیم.
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سیب
به دلیل تأثیر فراوان سیب در باال بردن سیستم ایمنى بدن 
با جذب ویتامین C ، استفاده از آن بسیار مفید خواهد بود. 
هر عدد سیب در درحدود 20 درصد فیبر مورد نیاز روزانه هر 
فرد را تامین مى کند که سالمت سیستم گوارش را افزایش 
مى دهد؛ فشار خون را کاهش داده و حتى در کاهش خطر 
بیمارى هاى معده و روده ها و سرطان کمک کننده است.

کنگر فرنگى
اگر تا به حال کنگر را به صورت قوطى هاى کنســروى 
خریدارى کرده اید، شــاید ندانید کــه در فصل پاییز مى 
توان آن را به صورت تازه تهیه کرد و بیشتر از خواص آن 
بهره مند شد. این ماده مفید و خوش طعم سرشار ازآنتى 
اکسیدان هاى مقابله کننده با بیمارى هاى مختص این 

فصل از سال است. 

خرمالو
این میوه به دلیل طعم گسى که دارد، معموًال چندان مورد 
استقبال نیست. در صورتى که سرشــار از ویتامینC و 
مفید در پیشگیرى و درمان بیمارى هاى این فصل مانند 
سرماخوردگى و آنفلوآنزاست. این میوه خوش طعم داراى 
ویتامین ها و آنتى اکسیدان هاست و مقدار فیبر موجود در 

آن هم بسیار بیشتر از سیب است.

چغندر
یک اجبار براى ورزشکارانى که ورزش هاى سنگین انجام 
مى دهند و افرادى که بیمارى هاى قلبى دارند، خوردن 

چغندر است. چغندرغنى از نیترات معدنى غیر آلى است و 
این ترکیبى است که بدن آن را به اکسید نیتریک تبدیل 
مى کند و این اکسید نیتریک عروق خونى را باز مى کند، 
جریان خون را افزایش مى دهد و عملکرد قلب و رگ ها 

را بهبود مى بخشد. 
طبق مطالعات انجام شده، آب چغندر عملکرد قلب را در 
طول ورزش هاى سخت بهبود مى بخشد و کارکرد قلب را 
آسان تر مى کند و به شما کمک مى کند کمتر خسته شوید 

و مدت زمان بیشترى را به ورزش بپردازید.
همچنین چغندر حاوى بتا کاروتن است که عامل ایجاد 
ویتامین Aاســت که به ریکاورى بدن بعــد از تمرینات 

ورزشى شدید کمک مى کند.

انار
پوســته نازکى که دانه هاى انار را دربر مى گیرد، سرشار 
از آنتى اکســیدان ها و مواد مغذى است که برخى از آنها 
به تنظیم فشــار خون و ریکاورى ماهیچه ها( بازگشت 
ماهیچه ها به حالت اولیه) بعد از تمرینات ورزشى کمک 
مى کنند. در حقیقت آب انار نســبت به چاى سبز مقدار 

بیشترى آنتى اکسیدان هاى ضد سرطان دارد.

کلم بروکلى
این نوع کلم به دلیل دارا بودن سولفورافان که یک ماده 
فتوشیمیایى قوى است،از سرطان جلوگیرى مى کند، اما 
برخالف کلم هاى دیگر و تعداد زیــادى از انواع خانواده 
کلم مثل شلغم، منبع سرشــارى از پروتئین هاى سازنده 
ماهیچه ها هستند و یک فنجان از آن، درحدود سه گرم 

پروتئین دارد.

شاه بلوط
بهترین آجیل هواى ســرد، شــاه بلوط است و به جرأت 
مى توان گفت به اندازه سایر غالت و یا حتى بیشتر از بادام 
و گردو و... مغذى است. بلوط به دلیل میزان باالى ویتامین

C که دارد، جنگجوى خوبى علیه سرماخوردگى است و 
به علت چربى پایین و کالرى کمى که نســبت به سایر 

آجیل ها دارد، جزء میوه هاى محبوب این فصل است.

سیب زمینى 
به دلیل دارا بودن ویتامین B6 ، ویتامین C، فیبر، 
منیزیم، پتاسیم و بتاکاروتن در سالمت چشم ها، پوست 
و استخوان ها بســیار مفید است. خوردن پنج عدد سیب 
زمینى متوســط حدوداً 110 کالرى انرژى دارد که با در 
نظر گرفتن ارزش تغذیه اى باال و مواد مغذى اى که دارد، 

کالرى ناچیزى است.

 گل کلم
اســتفاده از گل کلم به دلیل داشــتن فیبر و پتاسیم که 
هردو پایین آورنده فشار خون هستند، بسیار مفید است. 
همچنین اگر به طور مرتــب در رژیم غذایى روزانه افراد 
قرار گیرد، نیاز روزانه بدن به ویتامین C را برآورده خواهد 
کرد. ویتامین C به دلیل کمک به افزایش تولید کالژن 
(پروتئین تارسان که در استخوان و غضروف و بافت هاى 
پیوندى یافت مى شود) در رفع چین و چروك پوست بسیار 

مؤثر خواهد بود.

میترا زراتى، متخصص تغذیه گفت: بیشــتر ما حداقل 
ســالى یک بار براى چکاپ یا بررســى هاى طبى به 
آزمایشگاه مراجعه مى کنیم. معموًال پزشک بر حسب 
سن و سابقه خانوادگى و پزشــکى خود الزم مى داند 

برخى عوامل بررسى شوند.
 البته در بسیارى از موارد، پرسش رایج این است که نیاز 
به ناشتا بودن هست یا نه؟ اما به غیر از ناشتا بودن موارد 
دیگرى نیز وجود دارد که رعایت شان به هر چه دقیق تر 

شدن نتایج کمک مى کند.
به 15 مورد از این موارد اشــاره کرده ایــم. با ما همراه 

شوید.
1.طى هشت تا 12 ساعت قبل از آزمایش نباید سیگار 

بکشید.
2. باید آزمایشگاه را از ســوابق دارویى و بیمارى خود 

مطلع کنید.
3. در مــورد مصرف داروهاى خود قبــل از آزمایش با 

پزشک معالج تان مشورت کنیدم.
1 4. بــراى آزمایش چربــى خون طى  2
ا ســاعت قبــل از آزمایــش نباید  غــذ

بخوریــد و مایعات بــه جز آب
 بنوشید.

5. براى آزمایش قند خون ناشتا، 

بین هشت تا 12 ساعت قبل از آزمایش نباید غذا بخورید 
و مایعات به جز آب بنوشید.

6. طى هشت تا 12 ســاعت قبل از آزمایش مى توانید 
دندان هاى تان را مســواك بزنید و حتــى نخ دندان 

استفاده کنید.
7. براى جلوگیرى از گرسنگى که به طور کاذب سطح 
گلوکز را بــاال مى برد، نباید بیمــار دیابتى بیش از 16 

ساعت گرسنه بماند.
8. براى انجام آزمایش هاى تشــخیص کم خونى فقر 
آهن، ســنجش آنزیم هاى کبدى و اسید اوریک خون 

نیازى به ناشتا بودن فرد نیست.
9. بیمارى که آزمایش قند خون دو ساعته مى دهد باید 
بین دو ساعت استراحت کند، نه اینکه به پیاده روى و 

گشت در سطح شهر بپردازد.
10. بیمارى که مى خواهد تســت مدفوع بدهد، بهتر 
است سه روز قبل از انجام آزمایش گوشت قرمز نخورد 
و از نخ دندان کشیدن قبل از انجام آزمایش خوددارى 

کند.
براى انجام آزمایش اوره خون، هشــت 11. 

ساعت ناشــتایى کافى است. به عالوه 
بیمار باید حداقل طى دو تا سه روز 

از  پیــش 

انجام آزمایش از مصرف غذاهاى حاوى گوشــت زیاد 
خوددارى کند.

12. طى هشــت تا 12 ســاعت قبل از آزمایش نباید 
آدامس بجوید و بهتر اســت از شکالت هاى مختلف، 
شربت هاى سینه یا قرص هاى نرم کننده گلو استفاده 

نکنید.
13. یادتان باشد از دست دادن آب و داشتن رژیم غذایى 
پر پروتئین، میزان کراتینین خون را باال مى برد. بنابراین 
در موارد یاد شده، آب کافى دریافت و در حد متعادل مواد 

غذایى غنى از پروتئین میل کنید.
14. هر چند انجام آزمایش هورمون هاى تیروئید نیاز 
به رعایت محدودیت مصرف غذا و مایعات ندارد، اما به 
علت اثرى که افزایش چربى خــون بر نتایج آزمایش 
تیروئید دارد، حداقل سه ســاعت قبل از آزمایش، غذا 

میل نکنید.
15. آزمــون تعییــن عیــار پادتــن ضــد میکروب 
هلیکوباکترپیلورى که یکــى از عوامل مهم مولد ورم 
و زخم هاى معده اســت به آمادگى خاصى نیاز ندارد، 
اما بهتر است بیمار شب قبل غذاى چرب مصرف نکند 
زیرا افزایش چربى خون مى تواند نتیجه این آزمایش را 

مخدوش کند.

یک متخصص طب ایرانى گفت: درد، بیحالى و کوفتگى 
شــدید در اکثر اندام هاى بدن از عالئم اولیه بروز بیمارى 

آنفلوآنزاست.
محمد قادرى با اشــاره به رســیدن فصل شیوع بیمارى 
آنفلوآنزا گفت: آنفلوآنزا با ســرماخوردگى متفاوت است؛ 
عالئم آنفلوآنزا به ســرعت بروز مى کند، شــدید است و 
باعث درد، بیحالى و کوفتگى شــدید در اکثر اندام هاى 
بدن مى شــود.وى عالئم آنفلوآنزا را تب، سرفه، گلودرد، 
بدن درد، خســتگى، لرز و گاهى همراه با اسهال و تهوع 
عنوان کــرد و گفــت:  در صورتى  که یکــى از اعضاى 
خانواده یا نزدیــکان عالئم بیمارى آنفلوآنزا را داشــتند، 
باید به ســرعت به پزشک مراجعه شــود.این متخصص 
طب ایرانى در ارتباط با پیشــگیرى از آنفلوآنزا گفت: به 
دلیل اینکه مهمترین راه انتقال این بیمارى از راه دستگاه 

و تنفسى اســت، تا حد ممکن در ایام شیوع، از تردد 
حضور در اماکن عمومى خوددارى شود.وى در ادامه 
افزود: در مواقعى که مجبور هستید در اماکن عمومى 
حضور یابید، حتماً از ماســک هاى طبى و استاندارد و 
فیلتردار استفاده کنید و محیط زندگى را با دود کردن 
اسپند ضدعفونى کنید.قادرى با توجه به زمان اپیدمى 
و فراگیر شدن بیمارى، دست دادن و روبوسى را عاملى 

مهم در ایجاد بیمارى آنفلوآنزا دانست 
و خاطرنشــان کرد: احتمال است فرد 
مبتال به بیمارى آنفلوآنزا باشد اما هنوز 
عالئم در آن غلبه پیدا نکرده باشد.این 
متخصص طب ایرانى حضور در هواى 

ســرد بیرون و همچنین ماندن در حمام، به علت افزایش 
سردى و ترى بدن را بسیار مضر عنوان کرد. 

همه ما در هر سنى تمایل داریم بهتر دیده شویم. داشتن 
پوست نرم و درخشان یکى از راه هایى است که به بهتر 
دیده شدن ما کمک مى کند، اما براى داشتن پوست بهتر 
الزم نیست به درمان هاى زیبایى گرانقیمت روى بیاورید.
کافى است مواد غذایى زیر را در آشپزخانه داشته باشید:

گردو
گردو سرشار از مواد مغذى مانند اســید چرب امگا 3 و 
ویتامین E اســت که در نرمى و درخشــندگى پوست 

نقش دارند. 
این مواد همچنین پوســت را از آسیب هاى خورشیدى 
حفظ مى کند. اگر روزانه مقدارى گردو را به صورت خام 
یا در دسر، ساالد یا پاستا مصرف کنید، پوستتان از شما 

سپاسگزار خواهد شد.

اسفناج
اســفناج یک مقابله کننده قوى با چین و چروك است. 
 ،C این سبزى  حاوى آنتى اکسیدان هایى مانند ویتامین
ویتامین E و بتاکاروتن است که پوست را از اشعه مضر 
خورشید محافظت مى کند. ویتامین C اسفناج در رشد 
سلول هاى سالم پوست نقش دارد و ویتامین K و فوالت 
موجود در اســفناج، آکنه، تیرگى دور چشم و لکه ها را از 

بین مى برد.

عدس
عدس ها حبوباتى غنى از پروتئین و آهن هستند. هردوى 
این ترکیبات، موهــاى تمام بــدن را تقویت مى کنند. 
هنگامى که ریشه هاى مو قوى و سالم باشند، شما پوست 

خوب و درخشانى خواهید داشت. 

شکالت سیاه
برخالف باور عمومى بر اینکه شــکالت براى پوســت 
مضر اســت و مى تواند باعث بروز آکنه شود، شکالت - 
بویژه شکالت سیاه- به سالمت پوست کمک مى کند. 
شــکالت ســیاه مى تواند از آســیب هاى نور آفتاب به 

پوســت جلوگیرى کند. افزون بر ایــن، کاکائوى 
خام، غنى از آنتى اکسیدان هاى ضدپیرى 

اســت که فالنوئید نامیده مى شود و 
با رادیکال هــاى آزاد که عامل 

پیرى پوست است، مقابله 
مى کنند.

تیــره  شــکالت 
همچنیــن منبع غنى 
از آهــن، کلســیم و 

 C، D ،A، B1 ویتامین هاى
و E اســت که با هم به صورت 

یک عامــل مرطوب کننده پوســت 
عمل مى کند.

اسفناج را به راحتى مى توانید در هر رژیم غذایى بگنجانید، 
هم ارزان قیمت است و هم به راحتى آماده  خوردن مى شود. 
فوایدى که مصرف اسفناج براى سالمتى دارد شامل بهبود 
کنترل گلوکز خون در مبتالیان به دیابت، کاهش ریسک 
سرطان، کاهش فشارخون، بهبود سالمت استخوان ها، 

کاهش ریسک ابتال به آسم و ... مى شود.

کنترل دیابت
اســفناج داراى آنتى اکســیدان هایى به نام آلفا لیپوئیک 
اسید است که ثابت شــده مى تواند گلوکز خون را کاهش 
داده، حساسیت به انسولین را افزایش داده و مانع استرس 

اکسیداتیو ناشى از تغییرات در بیماران دیابتى بشود.

پیشگیرى از سرطان
اسفناج و سایر سبزیجات ســبز حاوى کلروفیل هستند 
که معلوم شــده در مهار تأثیرات سرطان زایى آمین هاى 
هتروسیکلیک که با گریل کردن غذا در دماى بسیار باال 

تولید مى شوند مؤثر است.

پیشگیرى از آسم
ریسک ابتال به آســم در افرادى که مقدار زیادى از یک 

ســرى مواد مغذى را مصرف مى کنند بسیار کمتر است. 
یکى از این مواد مغذى، بتاکاروتن اســت که اسفناج یک 
منبع عالى از این ماده  مغذى اســت. بروکلى،کدوحلوایى 

و هویج نیز سرشار از بتاکاروتن هستند.

کاهش فشارخون
اسفناج به دلیل پتاســیم فراوانى که دارد براى افراد دچار 
فشارخون باال توصیه مى شــود چون مى تواند از تأثیرات 
ســدیم در بدن کم کند. مصرف ناکافى پتاسیم مى تواند 
به اندازه  مصرف زیاد نمک در ابتال به فشارخون باال نقش 
داشته باشد. سایر غذاهاى سرشار از پتاسیم شامل آووکادو، 

موز، چغندر، سیب زمینى، لوبیا و پرتقال مى شود.

سالمت استخوان ها
مصرف ناکافــى ویتامین K منجر به افزایش ریســک 
 K شکستگى استخوان مى شود. اما مصرف کافى ویتامین
براى سالمتى مفید است زیرا جذب کلسیم را افزایش داده 

و مى تواند دفع کلسیم از ادرار را کاهش بدهد.

بهبود اجابت مزاج
اسفناج سرشار از فیبر و آب است که هر دو براى جلوگیرى 

از یبوست و بهبود سیستم گوارش مفیدند.

سالمت پوست و مو
اسفناج سرشــار از ویتامین A است که براى تولید چربى 
پوســت و حفظ رطوبت موها ضرورى اســت. ویتامین 
A براى رشــد تمام بافت هاى بدن مانند پوســت و مو 
مهم است. اسفناج و سایر ســبزیجات برگ دار تیره غنى 
از ویتامین C براى ســاخت و حفظ کالژن پوست و مو 
ضرورى هستند. کمبود آهن، علت رایج ریزش مو است که 
مى توان با مصرف غذاهاى سرشار از آهن مانند اسفناج از 

آن جلوگیرى کرد.

اسفناج را در رژیم غذایى خود بگنجانید
اسفناج یک سبزى همه فن حریف است که مى توانید آن 
را خام یا پخته میل کنید. اسفناج به صورت تازه، منجمد 
یا کنسروى در دسترس است. چند توصیه برایتان داریم 

تا اسفناج بیشترى در تغذیه ى روزانه ى خود بگنجانید.
اسفناج و سایر سبزیجات ســبز حاوى کلروفیل هستند 
که معلوم شــده در مهار تأثیرات سرطان زایى آمین هاى 
هتروسیکلیک که با گریل کردن غذا در دماى بسیار باال 

تولید مى شوند مؤثر است.

9 میوه پاییزى مفید براى سالمتى

پاییز نه تنها فصل زیبایى هاى رنگارنگ طبیعت است، 
بلکه فصل میوه هاى متنوعى است که با خواص فراوان 

خود نقش مهمى در سالمت بدن دارند.
در ادامه فهرســتى از میوه هاى مفید فصل پاییز بیان 

مى کنیم.

ـاه بلوط است و به جرأت 
الت و یا حتى بیشتر از بادام 

ت و
ل د

پروتئین دارد.

 است، 
 فراوان 

ز بیان 

نگط نگا ا ا ال

قبل از  انجام  آزمایش بخوانید

فواید اسفناج براى 
سالمتى

بود. آن، درحدود سه گرم  مؤثر خواهد

  و یوع، از تردد 
د.وى در ادامه 
اماکن عمومى 
ى و استاندارد و 
 را با دود کردن 
ه زمان اپیدمى 
بوسى را عاملى

ت 
د 
ز

ن 
ى 

راه هاى پیشگیرى از بیمارى آنفلوآنزا

و ماده غذایى درخشان کننده پوست

 کند. افزون بر ایــن، کاکائوى 
سیدان هاى ضدپیرى 

نامیده مى شود و 
د که عامل 

 مقابله 

ره
ى 
م و 

C،D ،D A
هم به صورت 

ب کننده پوســت 

1چربــى خون طى  21 21 21 21 222
ا آزمایــش نباید  غغغغــذ

ت بــه جز آب

د خون ناشتا،

کند.
براى انجام آزمایش اوره خون، هشــت 1111. 

ساعت ناشــتایى کافى است. به عالوه 
بیمار باید حداقل طى دو تا سه روز 

از  پیــش 

و زخم هاى معده اســت به آمادگى خاص
اما بهتر است بیمار شب قبل غذاى چرب
زیرا افزایش چربى خون مى تواند نتیجه ای

مخدوش کند.

فواید اس
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مهدى طارمى بعد از آنکه با حکم فیفا 4 مــاه از حضور در میادین 
محروم شــد فقط یک بار مصاحبه کرد و از «خیریت» این اتفاق 
گفت. خیریتى که هیــچ کس آن را ندید! تخلــف طارمى و البته 
باشگاه پرسپولیس زیان هاى زیادى را متوجه باشگاه پرسپولیس 
و خود طارمى کرد. قطعا اگر طارمى قبــل از بازى رفت با الهالل 
محروم نمى شد آن شکست سنگین رقم نمى خورد و پرسپولیس 
مى توانست در بازى برگشت جبران کند. اگر ادعا کنیم که این تخلف 
یک جام یا حداقل یک فینال آسیایى را از پرسپولیس گرفت حرف 
گزافى نیست. خود طارمى هم از این اتفاق لطمه شدیدى خورد. او 
مى توانست با ادامه  نمایش هاى خوبش در آسیا و لیگ برتر و تیم 
ملى شانسش براى کسب عنوان مرد سال آسیا را بیشتر کند. اما در 
بدترین زمان ممکن محروم شد تا این عنوان را هم از دست بدهد. 
کما اینکه طارمى با وجود دورى بیش از دو ماهه  در لیگ برتر هنوز 

جزو برترین هاى لیگ محسوب مى شود.
این تنها ضرر خیریتى که طارمى به آن اشاره کرد نیست. پرسپولیس 

به خاطر این تخلف باید رقم 789 هزار و 500 یورو به عنوان جریمه 
به باشگاه ریزه اسپور بپردازد. با احتساب قیمت این روزهاى یورو 
باشگاه پرسپولیس (یا شخص مهدى طارمى) باید مبلغى بیش از 4 
میلیارد تومان به باشگاه ریزه اسپور بدهد. مبلغى که بسیار سنگین 
است و بعید است به این راحتى فراهم شود. آخرین خبرها از روند 
پیگیرى این پرونده در فیفا هم براى پرسپولیس ناامید کننده بود و 
به نظر نمى رسد باشگاه ترکیه اى در این مورد کوتاه بیاید. اما خیریت 
این ماجرا هنوز تمام نشده. پرسپولیس از فعالیت در دو پنجره نقل 
و انتقاالتى محروم است. اما سرنوشت باشگاه به طرز عجیبى به 
همین دو پنجره گره خورده است. برانکو براى تمدید قرارداد خودش 
شرط گذاشته که قرارداد بازیکنان کلیدى تیم تمدید شود. او با علم 
به اینکه قرار نیست در یک سال آینده بازیکنى به تیم اضافه شود 
از مسئوالن باشگاه خواسته الاقل بازیکنان اصلى را حفظ کنند. اما 
مشخص شده که قرارداد 12 بازیکن پرسپولیس در پایان همین 
فصل تمام مى شود. تجربه نشان داده در چنین وضعیتى بازیکنان در 

مذاکرات براى تمدید قرارداد «دست باال» را دارند. آن ها قطعا مبالغ 
پیشنهادى شان را باالتر خواهند برد و باشگاه را بیشتر تحت فشار 
خواهند گذاشت. باشگاه هم که نمى تواند بازیکن جدید جذب کند 

ناچار است به خواسته بازیکنان تن بدهد.
طارمى و باشگاه پرسپولیس وقتى داشتند مرتکب این خبط مى شدند 
تصور چنین وضعیتى را نمى کردند. آن ها فکر مى کردند قضیه با 

یک جریمه معمولى فیصله پیدا کند اما تاوان آن اشتباه بسیار 
بزرگ تر از چیزى بود که تصور مى کردند. یک جام از دست 
رفت. یک عنوان فردى در آسیا هم. حاال هم معلوم نیست 
با این وضعیت برانکو با پرسپولیس تمدید مى کند یا نه. 
به همین راحتى روند پوســت اندازى و پیشرفت باشگاه 

پرســپولیس در معرض تهدید قرار گرفته و ممکن است با رفتن 
برانکو رویاى شیرین پرسپولیسى ها خیلى زود تمام شود. تصور آینده 
پرسپولیس بدون برانکو وحشتناك است. به خصوص اگر قرار باشد 

مربیان مدعى اما بى عمل ایرانى جاى او را بگیرند.

شاید این روزهایى که هواداران سپاهان به خاطر عدم حضور 
در کورس قهرمانى حســابى از تیمشان شاکى هستند، به یاد 
نداشتند که روزى و روزگارى در جام آزادگان بزرگترین آرزوى 
این تیم کسب مقام سوم بود و آرام آرام در مسیرى قرار گرفت 

که حاال از آن به پر افتخارترین تیم لیگ برتر یاد مى شود.
یکى از مردانى که  در سال هاى سپاهان جام آزادگان حضور 
داشــت و با این تیم اولین قهرمانى لیگ برتر و جام حذفى را 
هم جشن گرفت لئون استپانیان بود که در گفتگویى متفاوت 
پاسخگوى سئواالت کوتاه ما بود. این دومین گفتگوى  نصف 
جهان با اســطوره اى است که همچنان از ســوى هواداران 
سپاهان با لقب لئون استویچکوف مورد تقدیر و تشویق قرار 

مى گیرد.

 نظر لئون در مورد اصفهان
در مورد اصفهان همه چیز مى شــود گفت. واقعًا کجا بهتر از 
اصفهان؟ اصفهــان خانه دوم من اســت و بهترین روزهاى 
زندگى ام در این شهر بوده و من آن روزهاى خاطره انگیزم در 
اصفهان را اصًال فراموش نمى کنم؛ فامیل در اصفهان نداریم 
اما دوستان بهتر از فامیل زیادى در اصفهان داریم و به همین 

دلیل با خانواده ام زیاد به اصفهان مى آیم.

باشگاه آرارات
حاال هم این تیم قوى است ولى به هرحال به دلیل اینکه جوانان 
زیادى از این تیم به اروپا یا ارمنســتان رفته اند دیگر باشگاه 
آرارات تیمدارى نکرده است. البته ارامنه اصفهان دو تیم دارند 
و تیم دیگر تیم، ارامنه اصفهان نام دارد که در المپیک ارامنه در 
ایروان شرکت کرد و با رژیم صهیونیستى هم گروه شد که برابر 
این تیم به میدان نرفتند. واقعا جاى آرارات در سطح اول فوتبال 

ایران ماننده دهه هاى گذشته خیلى خالى است

آرمناك پطروسیان
رابطه ما همیشــه خوب بوده و در ایروان کــه گاهى اوقات با 
دوستان جمع مى شــویم، همدیگر را مالقات مى کنیم. او به 
حضور در فوتبال عالقه نداشت. در همان زمان هایى که بازى 
مى کرد به من مى گفت که عالقه اى بــه فوتبال نگاه کردن 
ندارم اما به هرحال او زحمت زیادى براى ســپاهان کشید. او 
از همه بهتر بود؛ آرمناك واقعًا فوق العاده بود و من تردید ندارم 
که یک سر و گردن باالتر از سایر گلرها ازجمله رحمتى براى 

ســپاهان کارکرد. آرمناك در حال حاضر به دنبال بیزینس و
 ساختمان سازى است.

سپاهان دهه 70
به نظر من آن سپاهان دوست داشتى بود چون آن موقع آنقدر 
پول در این فوتبال نبود و همه باغیرت و تعصب بازى مى کردند 
و پول نبود. مردم اصفهان هم آن ســپاهان را بیشتر دوست 
داشتند. هوادارانى که در آن زمان از سپاهان حمایت مى کردند 

به معنى واقعى کلمه متعصب بودند.

نخستین تمرین با سپاهان
نخستین تمرینم با ســپاهان را به وضوح در خاطرم است؛ در 
زمین چمن دانشگاه صنعتى اصفهان تمرین داشتیم و من در 
آن تمرین هر کارى که انجام مى دادم تبدیل به یک اتفاق خوب 
مى شد و اینطور بگویم که آن روز، روز لئون بود. من هر توپى 
که زدم وارد دروازه شــد و اگر خاطرتان باشد آن سال ها آقاى 
نخودیان دروازه بان ســپاهان بود. زمانى که به سپاهان آمدم 
اواخر سال 74 بود و واقعًا جا دارد از آقاى کربکندى یک تشکر 
ویژه بکنم و همچنین از باشگاه سیمان سپاهان که مدیریت 

آن بر عهده تاج بود.

بهترین قرارداد لئون
من در سال آخرى که قهرمان جام حذفى نیز شدیم قراردادم 
25 میلیون تومان بود و نمى دانم که چه شد قراردادها به یک باره 
چنین تغییرى کرد و از 20 میلیون به 200 میلیون تبدیل شد و 

اکنون هم قراردادها بسیار باالست.

بازى هاى ملى
خوب در این مورد از من زیاد سؤال شــده که چرا بازى هاى 
ملى ام را ادامه ندادم. باید بگویم که خودم نخواســتم، دوست 
نداشتم جایگاهم را در سپاهان از دست دهم. مربى که در آن 
زمان به تیم ملى ارمنستان آمده بود گفته بود باید تمام وقت در 
ارمنستان و در تمرینات تیم باشى اما من قبول نکردم و گفتم 
بهتر است که در باشگاه خودم بازى کنم و اگر دوست داشتید 

که مى آیم و اگر نخواستید هم نمى آیم.

خطر سقوط
سال 78 بود که در پایان نیز نهم شدیم؛ به خاطر دارم بازى با 
سایپا تهران بود که با گل مجید بصیرت بازى را یک بر صفر 

بردیم و پس ازآن تنها با 10-11 بازیکن که در اختیار داشتیم به 
تبریز رفتیم و پرسپولیس که به دلیل محرومیت در تبریز میزبان 
ما بود را 2 بر صفر بردیم و درنهایت آن ســال نهم شدیم؛ آن 
سال خیلى بدشانسى آوردیم و نزدیک 70-80 درصد بازى ها 
را مســاوى کردیم. به دلیل کمبود بازیکن، من در پست دفاع 
وســط بازى کردم؛ تیم ما به زور به 11 نفر مى رسید و امکان 
داشت بازیکنان دربازى هاى مختلف در پست هاى مختلفى 
بازى کنند ولى با یک مشت بازیکن جوان پرسپولیس را بردیم. 
شاید اگر در آن فصل به دسته دوم سقوط مى کردیم هیچ گاه 
سپاهان در دهه 80 معادالت فوتبال ایران را به هم نمى ریخت!

بهترین گل ها
گل هاى زیباى زیادى به ثمر رسانده ام ولى به نظر خودم گلى 
که از فاصله 35 مترى به عابدزاده زدم بهترین گلى بود که براى 
سپاهان به ثمر رسانده ام؛ عابدزاده درصحنه آن گل اصًال توپ 
را ندید و گفته بود توپ را چه کسى به داخل دروازه انداخت؛ تیم 
ما در آن زمان 3 بار پرسپولیس را یک بر صفر برد و هر 3 بار نیز 

من گل برترى را به ثمر رساندم.

پیشنهاد از استقالل و پرسپولیس
زمانى که به ایران آمدم ابتدا به تهران آمدم و در تیم آرارات نیز 
بازى کردم و بعدازاینکه از آرارات تهران جدا شدم و به سپاهان 
آمدم، هرسال پیشنهادهایى از استقالل و پرسپولیس داشتم. 
البته تهران هم براى پیشرفت خوب بود اما من به دنبال پیشرفت 
نبودم بلکه دنبال جایى بودم که راحت باشم و به راحتى بتوانم 
زندگى کنم، دوست نداشتم از اصفهان جدا شوم و مى دانستم 
در پایتخت مشکالت زیادى وجود دارد مثًال در تهران شما اگر 
قصد داشتید به باشــگاه آرارات بروید یک ساعت تا دو ساعت 
طول مى کشید و من راحت نبودم ولى در اصفهان همه ارامنه 
در کنار هم مثل یک خانواده خیلى بزرگ هســتند. خوشحالم 
که به اســتقالل  و پرســپولیس نرفتم و در اصفهان محبوب

 شدم.

نخستین گل نقش جهان
نخستین گل ورزشگاه نقش جهان را خودم به ثمر رساندم و بازى 
با نفت آبادان هم خاطره انگیز شد و توانستیم در اولین بازى که 
در نقش جهان برگزار مى کردیم پیروز شویم. در چند سالى که در 
سپاهان بودم نزدیک 60 گل براى این تیم زدم و این براى یک 

هافبک آمار بسیار خوبى است.

حضور در ذوب آهن
البته همه مى دانند به چه دلیل از سپاهان جدا شدم و به ذوب آهن 
پیوستم، آن زمان تاوارس سرمربى سپاهان شده بود و مى گفت 
بازیکن سن باال نمى خواهم البته این وسط تاوارس مقصر نبود 
و به نظر من باشگاه مقصر بود زیرا باشــگاه است که تصمیم 
مى گیرد مربى با کدام بازیکن ها کار کند. من برخالف میل باطنى 
و باوجود عالقه زیاد به سپاهان مجبور شدم از تیم محبوبم بروم.

مکان موردعالقه در اصفهان
من همه جاى اصفهان را دوست دارم، اما در کنار رودخانه یک 
آرامش خاصى پیدا مى کنم و امیدوارم زاینده رود همیشه پر آب 

باشد، زیرا زاینده رود زیبایى اصفهان را چند برابر مى کند.

لئون استویچکوف
به خاطر اینکه مثل هریستو استویچکوف فنى شوت مى زدم چند 
بار با این لقب در ورزشگاه تشویق شدم و بعد از مدتى این لقب 
روى من ماند. من از داشتن این لقب بسیار خوشحال هستم، زیرا 

استویچکوف یکى از بازیکنان بزرگ دنیا بود.

تیم محبوب اروپایى
از بین تیم هاى آلمانى طرفدار دورتموند هستم، در اسپانیا هم 

رئال مادرید را دوست دارم.

تیم ملى موردعالقه
از بچگى برزیل را دوست داشتم، زیرا بازیکنان بزرگ دنیا همه 

برزیلى هستند.

آرزوى لئون براى سپاهان
سپاهان به نظر من نه تنها بهترین تیم ایران، بلکه بهترین تیم 
آسیایى نیز هست. سپاهان همیشه   بازیکنان خوبى داشته و آرزو 
مى کنم همیشه این تیم موفق باشد و در همه مراحل تنها براى 
قهرمانى بجنگد. همه بازیکنان قدیمى و جدید مى توانند براى 
موفقیت تیم در لیگ هاى مختلف و قهرمانى در آسیا به این تیم 
کمک کنند. من اطمینان دارم که سپاهان دوباره چهره مخوفى 
به خود مى گیرد و مدعى قهرمانى مى شود. مى دانم که هواداران 
به خاطر نتایج به دست آمده خیلى دلخور هستند. اما خویشتن 
دارى کنند. باشگاه هم باید بازیکنانى در خور شان نام سپاهان را 
به خدمت بگیرد تا بتواند همه هواداران را راضى کند و هم اینکه 

به روزهاى طالیى بازگردد.

چرا سپاهانخیریت ها روى اعصاب!
 مجوز حرفه اى نگرفت؟

نصــف جهــان  محمــد علــى بصیریــان مدیــر کمیتــه تعیــن 
وضعیــت مجــوز حرفــه اى باشــگاه ســپاهان در پاســخ بــه 
ســئوال مــا در مــورد اینکــه چــرا ســپاهان موفق به کســب 
مجــوز حرفه اى نشــد یادداشــت زیــر را بــه طــور اختصاصى 
بــراى نصف جهان ارســال کرده که بخــش هایــى از آن را  با هم 

مى خوانیم:
اجازه بدهید کمى به عقب برگردیم . از ســال 1380 فوتبال ایران به 
سمت حرفه اى شــدن گام برداشــت. گامى که مى توانست تحول 
عظیم در عرصه پیشرفت فوتبال کشور و حرکت به سمت خودکفائى 
باشــگاهها هم از نظر مالى و هم از نظر امکانات بردارد . بسیار براى 
عموم خوشــحال کننده بود که فوتبال ایران در حال حرفه اى شدن 
است ولى نکاتى که مى بایست به آن توجه مى شد تا تأثیر حرفه اى 
شدن ملموس گردد در لفافه کلمات و مستندسازى هاى صورت گرفته 

آن زمان گم شد و به ظاهر فوتبال ما حرفه اى شد . 
وقتى خصوصى سازى باشگاه ها با یک ســند قالبى به AFC اعالم 
شد وقتى امکانات و تجهیزات با بزك نمودن استادیوم ها به ناظران 
نشان داده شد و وقتى که فرآیندها و دستورالعملها فقط براى پر کردن 
مدارك تکمیل و مسائل مالى بدون نظارت کافى و دقیق و شفاف به 
AFC اعالم شد ، عمًال فوتبال کشور نه تنها از حرفه اى شدن سودى 

نبرد بلکه مشکالت آن دوچندان نیز شــد و آن ظهور فساد بیشتر در 
فوتبال کشور بود که همگان شاهد آن هستیم . 

در این عرصه باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان و برخى از باشگاههاى 
کشور چون داراى ساختار محکم مدیریتى و ادارى الزم بودند و عالقه 
به توسعه و پیشرفت بسیار براى باشگاه اهمیت داشت سعى نمود در 
این وانفســـا مدارك درست ، کامل و منطقى را ارسال و هر سال در 
جهت رفع نواقص و موارد موجود برآید که نتیجه آن حضور هشــت 
دوره در مسابقات جام باشگاهها و دریافت مجوز حرفه اى به مدت 9 
سال پیاپى بود . اما چه شد که در دو سال اخیر ما موفق به دریافت مجوز 

حرفه اى نگردیدیم؟ 
AFC جهت صدور مجوز حرفه اى از سال 1384 الزاماتى را تعیین نمود 

که این الزامات در راستاى یک برنامه استراتژیک بلند مدت 20 ساله 
طراحى شده بود تا بتواند فوتبال آسیا را به فوتبال دنیا نزدیک نماید . 
در این زمینه AFC مطالعات بسیارى را از طریق کارشناسان اروپائى 
و با همراهى کشــور ژاپن انجام داده بود و با بررسى معضالت موجود 
در آسیا طرحى را تدوین تا بوسیله آن فوتبال آسیا طى ده سال از نظر 

ساختارى پیشرفت نموده و ده سال بعد آن از نظر کیفى رشد نماید . 
در این برنامه الزامات ساختارى در 4 لِول  D – C – B – A مشخص و 
به باشگاه هاى حرفه اى آسیا اعالم شد. بسیارى از باشگاههاى حرفه 

اى آسیا در لول D ، برخى در لول C و برخى نیز در لول B و A بودند . 
باشگاه هاى ایران از نظر لول الزامات AFC در گروه C قرارداشتند و 
مى بایست طى یک پروسه  ده ساله ســعى نمایند لول خود را از C به 
A ارتقاء دهند و چنانچه این مهم انجام نمى شد مجوز حرفه اى لیگ 
کشور دچار تزلزل شده و احتمال سقوط از لیگ حرفه اى به پائین تر 

وجود خواهد داشت . 
طى چهارسال اخیر ( نه ده سال اخیر) فدراسیون تالش هاى خوبى را 
 AFC انجام داد و باشــگاه ها تا حدودى خود را به لول هاى مورد نظر
نزدیک نمودند . ولى هنوز فاصله خیلى زیادى جهت حرفه اى شدن 

باشگاهها وجود داشت . 
درخصوص معیارها و الزامات AFC، باشــگاه در کلیه موارد مدارك 
کاملى همیشه ارائه نموده است و در طى دو سال اخیر دو معیار مهم و 
قابل اهمیت براى AFC یعنى معیار مالى وزیرساخت استادیوم براى 
باشگاه بدلیل تغییراتى که در آن صورت گرفت باعث شد موفق به اخذ 

مجوز حرفه اى نگردد . 
این موارد عبارتند از : 

الف) در ســال 1395 بدلیل تغییرات مدیریتى باشگاه جلسه مجمع ، 
به موقع تشکیل نگردید و تا زمانى که مجمع برگزار نگردد حسابرسى 
نیز انجام نشده و حسابرسى موارد مالى به AFC اعالم نشد و به همین 
دلیل AFC در آن سال از صدور مجوز حرفه اى براى باشگاه خوددارى 

کرد هر چند که در بقیه موارد مدارك کامل ارسال گردیده بود. 
ب) در سال 1396 مجمع تشکیل ، حسابرسى انجام و صورت هاى 
مالى به همراه بقیه مدارك به AFC اعالم شد . منتهى اتفاقى که براى 
باشگاه در سال 1396 افتاد تغییر اســتادیوم بازیها بود که کمتر کسى 
فکر کامل نبودن این ورزشگاه توســط AFC براى مسابقات را کرده 
بود . شاید در جلسات بسیارى مسئولین باشــگاه به ساختار قدیمى و 
غیراستاندارد بودن ورزشگاه به ســازندگان استادیوم موارد را گوشزد 
کردند اما استادیومى که تحویل باشگاه گردید با مشکالت عدیده اى 
روبرو بود که از نظر AFC شرایط ایمنى و امنیتى الزم براى برگزارى 

مسابقات بین المللى را ندارد. 
شاید اگر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ورزشگاه فوالدشهر را به عنوان 
استادیوم خانگى خود اعالم کرده بود آنوقت باشگاه امسال داراى مجوز 
حرفه اى مى شد ولى مجدداً استادیوم نقش جهان به طرحى غیرتمام 

نشدنى تبدیل مى شد. 

استادیوم خانگى خود اعالم کرده بود آنوقت باشگاه امسال داراى مجوز 
حرفه اى مى شد ولى مجدداً استادیوم نقش جهان به طرحى غیرتمام 

نشدنى تبدیل مى شد. 

ورزشورزش

اکرات براى تمدید قرارداد «دست باال» را دارند. آن ها قطعا مبالغ 
شنهادى شان را باالتر خواهند برد و باشگاه را بیشتر تحت فشار 
اهند گذاشت. باشگاه هم که نمى تواند بازیکن جدید جذب کند 

چار است به خواسته بازیکنان تن بدهد.
رمىو باشگاه پرسپولیس وقتى داشتند مرتکب این خبط مى شدند 
صور چنین وضعیتى را نمى کردند. آن ها فکر مى کردند قضیه با 

ک جریمه معمولى فیصله پیدا کند اما تاوان آن اشتباه بسیار
رگ تر از چیزى بود که تصور مى کردند. یک جام از دست
ت.یک عنوان فردى در آسیا هم. حاال هم معلوم نیست
ین وضعیت برانکو با پرسپولیس تمدید مى کند یا نه.

 همین راحتى روند پوســت اندازى و پیشرفت باشگاه 
ســپولیس در معرض تهدید قرار گرفته و ممکن است با رفتن 
نکو رویاى شیرین پرسپولیسى ها خیلى زود تمام شود. تصور آینده 
سپولیس بدون برانکو وحشتناك است. به خصوص اگر قرار باشد 

بیان مدعى اما بى عمل ایرانى جاى او را بگیرند.

الهه مهرى دهنوى

  لئون استپانیان در گفتگو با نصف جهان:  لئون استپانیان در گفتگو با نصف جهان:

سپاهان سپاهان 
دوباره مخوف دوباره مخوف 
مى شود مى شود 
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تیم ملى فوتبال ایران در جام جهانى روسیه در گروه سختى قرار گرفته است و 
باید با تیم هاى اســپانیا، پرتغال و مراکش دیدار کند. خیلى ها تکلیف این گروه 
را از همین االن روشن مى دانند و صعود اسپانیا و پرتغال را قطعى. اما برخى هم 
معتقدند ایران یکى از تیم هاى غیر قابل پیش بینى این تورنمنت است و ممکن 

است همه را سورپرایز کند.
در همین رابطه ســایت توتــو مرکاتــو ایتالیا نوشــت: «تیم ملــى ایران با 
هدایت کارلوس  کى روش تیم غیرقابل پیش بینى اســت. این مربى از ســال 
2011 هدایــت ایران را بر عهده داشــته ولى بــا این تیم نتوانســته قهرمانى

 داشته باشــد. تیم او در یک چهارم نهایى جام ملت هاى آســیا حذف شد و در 
جام جهانى قبل نیز به توفیقى دســت نیافت. با این حال حضــور قدرتمندانه 
در جام جهانى روســیه که براى اولین بار باعث شــد ایران با هدایت این مربى 
پرتغالى دو صعود پیاپى به جام جهانى داشــته باشد نشــان از قدرت تیم ملى 
مى دهد. ســتاره هاى تیم ملى ایران ســردار آزمون و البته علیرضا جهانبخش 
هســتند. ایــن دو بازیکن در تیم هــاى باشگاهى شــان نیز عملکــرد خوبى 
داشــتند. آزمــون تــالش مى کنــد تــا بتوانــد خــودش را بــه رکــورد 
109 گل علــى دایــى برســاند و علیرضــا جهانبخــش نیــز ایــن فصل 

در لیــگ هلنــد نمایــش بســیار خوبــى از خــود به جــا گذاشــت. ایران 
بــا قابلیت هایــى کــه دارد مى توانــد تیــم شگفتى ســاز جــام جهانــى

 شود.»
این ســایت ترکیــب ترکیــب احتمالــى ایــران در جــام جهانى روســیه 
را هم این طور پیش بینــى کرده اســت:  علیرضا بیرانوند، رامیــن رضائیان، 
مرتضى پورعلى گنجى، ســعید عزت اللهــى، میالد محمدى، احســان حاج 
صفى، علــى کریمى، علیرضــا جهانبخش، اشــکان دژاگه، وحیــد امیرى و 

سردار آزمون. 

ایران، قابل پیش بینى نیست!ایران، قابل پیش بینى نیست!

چرا سپاهانى ها از ویسى متنفرند؟چرا سپاهانى ها از ویسى متنفرند؟

کى روش 
اردوى بلندمدت مى خواهد؟

بهاره حیاتى  
 بازى اخیر سپاهان- استقالل خوزستان در ورزشگاه نقش جهان 
نشان داد که سپاهانى ها از سرمربى سابقشان فراتر از دلخورى 
متنفرند. آنها در این دیدار شعارهاى تندى را علیه ویسى سر دادند 
و او هم بعد از آن در مصاحبه هاى خود واکنش هاى تندى را 

از خود بروز داد.
قبــال در نصــف جهــان در مــورد 
اشــتباهات ویســى نوشــته ایم اما 
در ایــن گــزارش بــه طــور کامل 
دالیــل نارضایتــى هاى شــدید

سپاهانى ها از ویسى را مورد موشکافى  
قرار مى دهیم تا بار دیگر مشخص شود که چه اشکاالتى دلیل تنفر 
هواداران طالیى از گواردیوالى ایرانى است. تنفرى که البته هیچ 
توجیهى نداشت که آن هم شعار زشت علیه او در نقش جهان سر 

داده شود.
 ســپاهان فصل گذشته که به عقیده ویســى دوران پس از یک 
انقالب را طى مى کرد دچار مشــکالت زیادى شد، مشکالتى 
که  دلیل اعتراض این روزهاى هواداران سپاهان به  عبدا... است. 
سرمربى  وقت سپاهان که اصرار داشت  از تغییر و تحوالت این  
تیم به عنوان انقالب سپاهانى یاد کند، چالش هاى فراوانى را پیش 
روى انقالب خود دید. چالش هایى که نشان داد وى براى مدیریت 
این انقالب  فرد بزرگى نیست و هر لحظه  مى رفت تا این انقالب با 

شکست هاى فاحشى مواجه شود. 
او که سابقه چند سال حضور در سپاهان  به عنوان بازیکن را دارد، 
در کسوت مربى هر تیمى که بود، از سرمربیگرى در سپاهان به 
عنوان آرزوى بزرگ خود نام مى برد.  فصل گذشته وى  به یکى 
از آرزوى هاى بزرگ خود دست یافته بود، اما ظاهرا با اشتباهات 
بزرگى که مرتکب شد  مشــتاق بود تا با آرزوى محقق شده خود 

خداحافظى کند!
 ویسى در بدو ورود به سپاهان لیست بلند باالیى از بازیکنان مازاد 
را تهیه و آن را رسانه اى نمود. لیستى که  شاید خروج و خداحافظى 
با برخى از آنان که کیفیت گذاشته را نداشتند الزم به نظر مى رسید، 
اما وضعیت     سپاهان ویسى  در ادامه نشان دادکه برخى دیگر از 
آنان هنوز هم مى توانستند ســتاره هاى کار آمد سپاهان باشند و 
وجود برخى مازادها در سپاهان  تا چه حد مى توانست  وضعیت  تیم 

را بهبود بخشد و کمک حال ویسى باشند.
افراط عجیب ویسى در تغییر و تحوالت  در سپاهان و جوانگرایى 
بیش از حد، او را با مشکالت زیادى مواجه کرده تا سپاهان  رنگى 
از شکوه سال هاى گذشته را نداشته باشد. شاید ویسى هم  خود 
متوجه اشتباهات خود در نیم فصل شده بود اما خیلى نمى توانست 
به این اشــتباهات اعتراف کند و جرات و جســارتى در این مورد 

نداشت .
شاید اکنون  بیشتر متوجه مى شــویم که چرا از اصغر باقریان به 
عنوان ضعیف ترین مدیر عامل تاریخ باشگاه  فوالد مبارکه سپاهان 
نام مى برند. فقط چنین مدیر عامل ضعیفى مى توانست به سرمربى 
تازه وارد تیم خود اجازه دهد که هر جوالنى مى خواهد بدهد و با 
لشکرى از ماســاژورها، آنالیزورها ، مدیر رسانه اى و... از شهرى 

دیگر وارد اصفهان شود.  

ویسى از حضور در سپاهان به عنوان آرزوى بزرگ خود نام مى برد، 
ولى ظاهرا مایل بود این آرزو براى سایر رفقایش نیز محقق شود و 
افرادى که در خواب هم  فکر نمى کردند روزى به سپاهان بیایند 
توانستند در سایه ضعف مفرط اصغر باقریان و یکه تازى و ویراژ 
ویسى به سپاهان کوچ کنند . البته  برخى از آنان  نتوانستند ذوق 
زدگى بى حد و حصرشــان از حضور در سپاهان را در پست هاى 

اینستاگرامى خود پنهان کنند.
به عملکرد ویسى در فصل نقل و انتقاالت براى خریدها که نگاه 
مى اندازیم باز هم  صفحه اى دیگر از  ناکامى هاى او را مشاهده 
مى کنیم. خرید یک دروازه بان  همیشه نیمکت نشین  از برزیل 
یکى از فاجعه هاى سپاهان در نقل و انتقاالت بود. پدرو هنریکه 
دیگر بازیکن برزیلى که ویســى وى را یکى از برگ برنده هاى 
خریدهاى خود معرفى مى کرد هم آنقدر افتضاح بود که  سرمربى 
سپاهان مجبور شد در نیم فصل او را در لیست خروجى ها قرار دهد 
و نشان دهد که در جذب خارجى هاى با کیفیت هیچگونه مهارت 
و هنرى ندارد.( یک توضیح را در  اینجا ضرورى مى دانیم. ویسى 
مدعى است که سپاهان کرانچار هم خریدهاى خارجى متوسطى 
داشته است. در پاسخ به او و ضمن قبول این موضوع باید گفت که 
کرانچار هیچ بازیکن خارجى را دیپورت نکرد تا بازیکنان جدید را 
به جاى آنها آورده باشد، اما ویسى با وعده خرید ستاره هاى خارجى، 
شیمبا را دیپورت و هنریکه را به جاى او آورد و وقتى کیفیت بسیار 
پائین او را دید دوباره از باشگاه خواست که شیمبا را در نیم فصل به 

سپاهان بازگردانند ولى دیگر دیر شده بود)
خریدهــاى دیگــر ماننــد عمــاد میرجــوان که او هــم جزء 
خروجى هاى نیم فصل پارسال زردها بود و یا على هلیچى   از دیگر 
ناکامى هاى ویسى است که انقالب سپاهانى او را به سوى سقوط 

و دره سوق داد.
او حتى آنقدر جرات و جسارت نداشت که در برخى موارد بر روى 
موضع خود بماند و سخنان متناقضى نداشته باشد. سرمربى سپاهان 
در ابتداى فصل در لیستى که با دستخط او در برخى شبکه هاى 
اجتماعى منتشر شد نام هادى عقیلى را  در لیست خروجى قرار داده 
بود و در حتى در برنامه شب هاى فوتبالى نیز اعالم کرد که  عقیلى 
نمى تواند در پازل تاکتیکى او جاى بگیرد. اما در ادامه براى فرار از 
پاسخگویى شفاف، مصاحبه اى انجام داد و گفته است که هادى 
عقیلى به دستور مدیریت وقت باشگاه در لیست خروج قرار گرفته 

و او خط قرمزى بر روزى نام او نکشیده است!...
ویسى مدام در ابتداى فصل از  صرفه جویى در سپاهان جدیدش 
سخن گفته بود و آن را یکى از دستاوردهاى خود عنوان کرده  . ولى 
وى عنوان  نکرده که بستن قرارداد هاى ایده آل مالى با بازیکنان 
بى کیفیتى که تا در تیم هاى سابقشان به میزان یک پنجم و حتى 
یک دهم  مبلغ قرارداد امسال را نگرفته بودند در راستاى سیاست 
صرفه جویى اســت؟ آیا  پرداخت 500 میلیون به پدرو هنریکه  
که با عملکرد فاجعه بارش سپاهان را با مشــکالت زیاد مواجه 
کرد در راستاى سیاست صرفه جویى بوده اســت؟ و بسیارى از 

نمونه هاى دیگر ...
 ویســى خود را بنیانگذار جوانگرایى در سپاهان معرفى مى کند، 
اما نمى داند که  این جوانگرایى که با افراط و اشــتباهات فاحش 
در ســپاهان اتفاق افتاد با معضالت فراوان رو به رو شــد. وقتى 

تیم قدرتمندى مانند سپاهان به یک باره  در شکل و شمایل  بى 
حد و حصرى جوان مى شود، قطعا با ناکامى هاى زیادى مواجه 
مى شــود و با وجود خویشــتندارى هواداران و همه صبورى ها، 
کاسه صبر باالخره لبریز مى شــود و پروژه جوانگرایى شکست

 مى خورد و باشگاه باید دوباره سراغ خرید ستاره ها برود.
  عملکرد ویســى فقط و فقط ذهن هواداران را نسبت به عبارت  
جوانگرایــى مخدوش  کــرد تا بگوینــد ما اصــال جوانگرایى
 نمى خواهیم و همان بهتر که بى خیال جوانگرایى به سراغ خرید 

ستاره ها برویم..
عزل باقریان از مدیریت  باشگاه سپاهان که بى کفایتى او مدیران 
کارخانه فوالد مبارکه را به ســتوه آورده بود، باعث شد تا  عبدا... 
ویســى بیش از پیش انقالب کذایى و کاغذى خود در سپاهان را 
در بحران ببیند و دیگر قدرت  اقدامات یکجانبه و خودسرانه قبل 

را نداشته باشد.
باقریان به خاطر عدم کار آمدى خود همه چیز را به عبدا... سپرده بود 
و خود کوچکترین دخالتى در امور نداشت و به قول برخى اصحاب 

رسانه جورى مدیریت مى کرد که هر لحظه آماده عزل خود بود!
حضور  محسن طاهرى در کنار برخى از ضعف هایى که همچنان 
از خود نشان مى دهد و باید به اصالح آنها بپردازد، کابوس بزرگى 
براى ویسى بود. طاهرى مدیرعاملى نبود و نیست که اجازه دهد 
سرمربى خارج از چارچوب اختیارات خود عمل کند. او به سیستم و 

نظم و دیسیپلین ادارى باشگاه عقیده ویژه اى دارد.
این مشــى طاهرى، قطعا یک معضل بزرگ براى ویسى بود تا 
سرمربى سپاهان  با بن بست هاى جدى در یکه تازى هاى خود 
مواجه شــود و بداند که باید براى اقدامات خود پاسخگو باشد و 

دالیل منطقى داشته باشد.
این بار قرار بود ویسى در مورد کارهاى خود به مدیرعامل  پاسخ 
بدهد. در مورد رد کردن دو گلر درجه یک و جذب یک گلر ضعیف 
برزیلى، در مورد اینکه چرا بسیارى از خریدهاى نیم فصلش یا در 
نیم فصل دیپورت شدند، یا نیمکت نشــینند و یا از کیفیت الزم 
برخوردار نیستند. اینکه چه دلیل داشت که ماساژورهاى زیادى را 
از اهواز به سپاهان بیاورد، آیا ماساژور هم در اصفهان قحط بود؟!و 
خیلى موارد دیگر که باید سرمربى سپاهان در مورد آنها پاسخگو 
باشــد. دیگر دوران اصغر باقریان نبود که ویسى بتواند از رفاقت 
محض با او لذت ببرد و کوچکترین پاسخى در مورد  عملکردهاى 

منفى خود در ابعاد مختلف نداشته باشد...
...ویسى حق داشت  وقتى پس از قهرمانى استقالل خوزستان  در 
مورد اینکه دوست دارد سکان هدایت استقالل یا پرسپولیس را بر 
عهده بگیرد مورد سئوال قرار مى گیرد، پاسخ دهد که این مسئولیت 

هنوز براى او زود است.
راست مى گفت. خیلى براى او زود است. اما اى کاش مى فهمید که 
سپاهان باالتر و بزرگتر از استقالل و پرسپولیس در سالهاى اخیر 
بوده و پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران است و حضور در این تیم 
هم خیلى خیلى براى او زود بوده است . بهتر بود همچنان حضور در 
سپاهان براى او آرزو بماند و این تیم را که همیشه  از آن به عنوان 
تیم محبوب خود نام مى برد را به عرصه اى براى آزمون و خطاى 

خود تبدیل نکند.
 در مورد سفرهاى بى حد و حصر خارجى او نیز زیاد  نوشته بودیم.  

ســفرهایى که اى کاش عمده آنها با تابلوى دانش افزایى انجام 
نمى شد تا هواداران سپاهان فکر نکنند که سرمربى تیم شان آنها را  
فاقد هر گونه عقل و شعورى فرض کرده است. در میان سفرهاى 
خارجى او تنها سفرى که با هدف باشگاهى صورت گرفت سفر به 
برزیل بود که پدرو هنریکه و لى اولیویرا جذب شدند که در مورد  
کیفیت باالى( !) آنان به قدر کافى توضیح دادیم و همه  سپاهانى ها  
تا هفته ها اعصاب الزم را داشتند تا هنرنمایى هاى این بمب هاى 
عبدا... را  ببینند!( والبته از اشتباه بزرگ کرانچار و تونچى در تمدید 

قرارداد با لى اولیویرا هم نباید عبور کرد)
 آخرین سفر خارجى او به ایتالیا آنقدر سر و صداهاى زیادى ایجاد 
کرد که   دیگر عبدا... خیلى  نتوانست در مدت حضور در سپاهان 
به ســفر دیگرى برود و پروژه دانش افزایى(!) خود را ادامه دهد. 
اعتراض هاى شدید هواداران به سفر هاى بى موقع او  نشان داد که 
اینجا سپاهان است وبا خیلى باشگاه هاى  کوچک دیگر فرق دارد. 

اینجا همه رخدادها توسط هواداران رصد مى شود.
 همه اتفاقات امسال سپاهان که با اصرار ویسى با عنوان انقالب 
ســپاهانى انجام گرفت خیلى چیزها را ثابت کرد. نشــان داد که 
فرمول جوانگرایى در تیم هاى بزرگ آن چیزى نیست که انجام 
شده و ویسى فکر مى کند  که مى تواند به  شکل جوانگرایى افتخار 
کند. نشان داد که سپاهان به درجه اى از بزرگى و شکوه رسیده که 
دیگر هر مربى نتواند لیاقت حضور در آن را داشته باشد. به غیر از 
یکى دو گزینه ایرانى که شاید با ارفاق بتوانیم آنها را  تا حدودى در 
حد سپاهان بدانیم، بهتر است سپاهان براى همیشه گزینه هاى 
ایده آل و با رزومه خارجى را مدنظر داشــته باشد و هیچگاه سراغ 
مربیانى اینچنینى نرود. دوباره تیم را ترکیبى از جوانان و ستاره هاى 
واقعى و تاثیر گذار کند و تیمى بسازد در شان و شخصیت  شکوه 
گذشته خود ، هواداران بى شمار و استادیوم مدرن نقش جهان. هر 
چند هنوز هم کرانچار موفق نشده  شــکوه گذشته را به سپاهان 
بازگرداند و در مورد ضعف ها و اشتباهات او  هم گزارشى را منتشر 
خواهیم کرد. تاکید مى کنیم که  بازگشــت به دوران شکوه نباید 
خداحافظى با جوانگرایى و پایان تزریق بازیکنان آکادمى سپاهان به  
تیم بزرگساالن باشد. این کار باید با روندى معتدل و منطقى انجام 
شــود. به گونه اى که هم اقتدار تیم حفظ شود و هم روند بازیکن 
سازى به شکلى پیوسته ادامه پیدا کند. ویسى چند ماه پس از جدایى 
از سپاهان در یک برنامه تلویزیونى که از او پرسیدند آیا همچنان 
خود را یک سپاهانى مى داند جواب منفى داد و اعالم کرد که دیگر 
هیچ عالقه اى به این تیم ندارد. هواداران سپاهان هم که از دست 
او عصبانى هستند به او یادآور شدند که امثال حمید درخشان ها، 
پرویز مظلومى ها، استیلى ها، مرفاوى ها و... از تیم هاى استقالل 
و پرســپولیس به عنوان سرمربى اخراج شــده اند ولى هیچگاه 
نگفته اند که  اســتقاللى یا پرسپولیسى نیســتیم . سپاهانى ها 
با هشــتک به درك که سپاهانى نیســتى به این سخنان ویسى 
واکنش نشان دادند.این مواردى که از آن صحبت کردیم تقریبا 
همه چیزهایى بود که مى تواند در مورد دلخــورى و فراتر از آن 
تنفر سپاهانى ها از ویسى قابل بیان باشد، اما همانطور که در ابتدا 
گفتیم هیچکدام از این ها دلیلى بر فحاشى ها و توهین هاى زشت 

هواداران به او در ورزشگاه نقش جهان نبود.

 خواســته کارلوس کى روش این بار چیزى فراتر از بازى هایى دوستانه 
بزرگ است و فدراسیون احتماال توان برآوردن این خواسته ها را نخواهد 
داشت. ســرمربى تیم ملى پیش از این از فدراسیون شکایت داشت که 
نمى تواند بازى هاى دوستانه مناسبى را براى تیم ملى فراهم کند. او تمایل 
داشت بازیکنان اش را مقابل تیم هاى بزرگ آزمایش کند تا آن ها با تجربه 
بیشترى وارد جام جهانى شوند اما با این حال از زمان و مدت اردوهاى تیم 

ملى که خود او تعیین شان کرده بود راضى بود.
بعد از هم گروه شدن با اسپانیا و پرتغال که رقباى سختى براى تیم ملى 
هستند، سرمربى تیم ملى احتماال نظرش را درباره اردوها هم تغییر داده 
است. او دقیقا بعد از قرعه کشى خواستار برنامه اى خاص براى تیم ملى 
شد و دیشب در بیانیه فیس بوکى خود بر لزوم وجود برنامه اى ویژه براى 

آماده سازى بازیکنان داخلى تاکید کرد.
کارلوس کى روش از پیش برنامه  اردوهاى اش را به فدراســیون فوتبال 
داده اســت و با زمان، مکان و مدت این اردوها موافقت شده و لیگ برتر 
هم براساس آن برنامه ریزى شده است. آن چه او االن مى خواهد احتماال 
اردوهاى بلندمدت تر براى بازیکنان داخل لیگ ایران یا زودتر در اختیار 
گرفتن آن ها پیش از جام جهانى است. ســرمربى تیم ملى مثل گذشته 
بیشتر از بازیکنان اروپایى، نگران آمادگى بازیکنان لیگ ایران است، چرا 
که معتقد است آن ها به اندازه بازیکنان اروپایى تحت فشار بازى نمى کنند 
و مدت زمان مفید بازى در این لیگ خیلى پایین تر از لیگ هاى اروپایى 
است. با این حال احتماال فدارســیون نمى تواند این خواسته کى روش را 
اجابت کند. تاج و رفقا براى چنین کارى باید موافقت باشگاه هاى لیگ 
برتر و سرمربیان شان را به دست آورند که لیگ بدون تعطیلى بیشتر به 
کارش ادامه دهد اما آن ها بدون بازیکنان ملى پوش شان بازى ها را ادامه 
بدهند. در واقع این اردوها تعادل و تعاملى که فعال بین باشگاه ها و تیم ملى 
به وجود آمده را به هم مى ریزد. کى روش پیش از این موافقت کرده بود 
فقط در روزهاى فیفا اردوهاى تیم ملى را برگزار کند اما حاال با مشخص 
شدن رقباى تیم ملى ترجیح مى دهد بازیکنان مورد نظرش در لیگ داخلى 

را بیشتر از دیگران در اختیار داشته باشد.  
انتخاب دیگر کى روش، زیر نظر گرفتن بازیکنــان مورد نظرش بدون 
برگزارى اردوى بلندمدت اســت. انتخابى که ورزش3 نوشــته شامل 
برگزار شــدن تمرینات ریکاورى بازیکنان بعــد از بازى هاى تهران در 
مرکز تیم هاى ملى، زیر نظر گرفتن ســالمت بازیکنان تا جام جهانى و 
ارائه برنامه ویژه به بازیکنان براى اجرا در باشگاه ها است. برنامه اى که 
شامل 35 بازیکن تیم ملى مى شود. این برنامه هم جز با تعامل باشگاه ها و 
راضى شدن کارلوس کى روش براى صحبت رودررو با مربیان باشگاه ها 
و اطمینان دادن به آن ها براى این که برنامه اش را دلیل بر ضعف آن ها 

نمى داند قابل اجرا نیست. 

 

مربى تیم ملى فوتبال آلبانى گفت از این که ایران بهترین تیم آسیا است 
خوشحال است و براى تیم ملى در جام جهانى آرزوى موفقیت کرد.

  اروین بولکو، مربى تیم ملى فوتبال آلبانى که پیش تر به عنوان بازیکن در 
سپاهان اصفهان توپ مى زد، درباره رشد فوتبال ایران به نسبت زمانى که 
در ایران بود، گفت: خیلى خوشحال هستم که دوباره به ایران آمدم. خیلى 
خوش شانس بودم که عضوى از یک تیم موفق به نام سپاهان در ایران 
باشم. دوست دارم سالم مجددى به هم تیمى هاى خودم داشته باشم. از 

تاج تشکر مى کنم که ما را به ایران دعوت کرد.
او ادامه داد: دوست داشتم دوباره براى سپاهان بازى کنم. همراه سپاهان 
جام حذفى را بردیم و در استادیوم بزرگ آزادى بازى کردیم. هنوز لیگ 
ایران را دنبال مى کنم و برخى از بازى هاى مهم را مى بینم. فوتبال ایران در 
سال هاى اخیر گام هاى بزرگى برداشته است. خوشحالم که ایران بهترین 

تیم آسیا است و امیدوارم این موفقیت در جام جهانى ادامه داشته باشد.
    

  خوش شانسم که 
عضوى از سپاهان بودم 

بهاره حیاتى

 بازى اخیر سپاهان- استقاللخ
نشان داد که سپاهانى ها از سر
متنفرند. آنها در این دیدار شعاره
و او هم بعد از آن در مصاحب
داد. از خود بروز

قبــال
اشـ
ا در
دال
سپاها

قرار مى دهیم تا بار دیگر مشخص
هواداران طالیى از گواردیوالى
توجیهى نداشت که آن هم شعا

داده شود.
 ســپاهان فصل گذشته که به

انقالب را طى مى کرد دچار مش
که  دلیل اعتراض این روزهاى
وقتسپاهان که اص سرمربى
تیم به عنوان انقالب سپاهانى ی
روى انقالب خود دید. چالش ها
این انقالب  فرد بزرگى نیست و
شکست هاى فاحشى مواجه ش
او که سابقه چند سال حضور در
ب در کسوت مربى هر تیمى که
عنوان آرزوى بزرگ خود نام م

آ

راضى شدن کارلوس کى روش براى صحبت رودررو با مربیان باشگاه ها 
ر برنامه اش را دلیل بر ضعف آن ها  و اطمینان دادن به آن ها براى این که

نمى داند قابل اجرا نیست. 
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لئوناردو داوینچى 
یک نابغه بود؟

کسى که مردم از او به نام «لئوناردو داوینچى» یاد مى کنند، در حقیقت لئوناردو اهل منطقه 
«وینسى» (وینچى) ایتالیاست. از آنجا که او فرزند قانونى پدرش نبود، نمى توانست فامیلى 
پدرش (داوینچى) را براى خودش انتخاب کند. او همچنان بدون فامیلى بود تا اینکه به عنوان 
نقاش ناحیه «توسکانى» (ناحیه اى در ایتالیا با مساحت 22/990کیلومتر مربع و جمعیت

3 میلیون با مرکزیت فلورانس) انتخاب شد. براى همین از پدرش خواست براى اینکه او  6 
را با دیگر نقاشانى که اسم آنها لئوناردو بود اشتباه نگیرند، نام فامیلى خودش را بر او بگذارد 

که مورد موافقت پدرش قرار گرفت.
وقتى لئوناردو پنج ســاله بود، پدرش «پیرو» او را با خود به شهر فلورانس برد. با این حال 
چون او فرزند قانونى پدرش نبود از تحصیالت عالى منع شد و فقط ریاضیات پایه و خواندن 

و نوشتن یاد گرفت.
در سن 14 سالگى وقتى پدرش استعداد نقاشــى را دراو دید، لئوناردو را نزد « آندرئا دل 
وروکیو» که نقاش و پیکرتراش بود فرستاد که در محضر او لئوناردو نه تنها نقاشى را آموخت 
بلکه تحصیالت فنى را نیز آموزش دید. او همچنین مهندسى و کار با فلز را یاد گرفت. گفته 
مى شود وقتى داوینچى جوان تابلوى «تعمید مسیح »را براى استادش کشید، آنقدر این تابلو 

با شکوه بود که استادش دیگر قلم نقاشى به دست نگرفت.
احتماالً با راهنمایى آندرئا دل وروکیو بود که لئوناردو بــراى اینکه تصور بهترى از بدن 
انسان داشته باشد، دانش آناتومى (کالبد شکافى) را فرا گرفت. از نوشته هاى او چنین

 بر مى آید که او اولین کسى بود که انسداد عروق قلبى را تشخیص داد.
از آثار فاخر لئوناردو داوینچى مى توان به تابلوهاى «شام آخر» و «مونالیزا» اشاره 

کرد که شاهکارهاى نقاشى قرن پانزدهم میالدى محسوب مى شوند.
در این مطلب شما با گوشه اى از کارهاى این نقاش بزرگ آشنا مى شوید.

طراحى خودروى زرهى 
داوینچى، طرحى اولیه از 

تانک هاى جدید است.

لئوناردو، با دقت نظر زیادى به مطالعه ساختار «پرواز» مشغول 
شد، گرچه شاهدى نداریم که او یک ماشین پرنده ساخته باشد.

شاگرد  استاد: «فرانسیسکو ملزى» 
در سال 1505 در سن 15 سالگى با 
داوینچى آشنا شد. او استعداد خاصى 
داشــت و تبعیت کاملى از استادش 
داشت تا جایى که آثار او از استادش 
داوینچى به سختى قابل تشخیص 

است.

2 نقاشــى قلب از داوینچــى در حدود ســال 1480میالدى که 
مشاهداتش را از قلب انسان توصیف کرده است.

نقاشى هایى که داوینچى از کالبدشناسى انسان کشیده است بسیار دقیق 
هستند، همانگونه که این دقت نظر از مطالعات جنینى او برمى آید.

 لئوناردو داوینچى ساختار استخوان بازو را هم بررسى کرده است. 
این تصاویر در سال 1510 میالدى کشیده شده است.

لئوناردو داوینچى پنج اثر برجسته دارد که هرگز نتوانست آنها را به اتمام برساند. 
این آثار اما امروز به همان شکل اولیه اش هم محل بحث و نظر است. 

کلوسئوس: یادبود «اســفورزا» از دوك هاى میالن که 
حامى لئوناردو داوینچى و هنرش بود،  480 ســال بعد 
از مرگ داوینچى، نهایتاً در سال 1999 در میالن ساخته 
شد. این یادبود قرار بود در زمان حیات داوینچى از روى 

مجسمه چوبى اى که او تراشیده بود ساخته شود.

مریم باکره و فرزندش:
 مثلثى که در این تابلو به تصویر کشیده شده، 
مهارت داوینچى را در هندسه نشان مى دهد.

قدیس جروم 
در بیابان: 

تابلوى «سنت 
جروم» داوینچى 

مهارت هاى 
هنرى او را همراه 

با دانش 
کالبد شناسى اش 

به نمایش 
مى گذارد.

جنگ آنگیارى:
این کپى از تابلو داوینچى را «پیتر پاول روبنز» تهیه کرده تا 
بدینوسیله تصویرى زیبا از اثر تاریخى داوینچى در اختیار 

عموم بگذارد. نسخه اصلى این اثر مفقود شده است.

ستایش مغان:
  این تابلو یکى 
از شاهکار هاى 
داوینچى است 

که در سال 1482 
وقتى او فلورانس 
را ترك کرد، این 
تابلو هم ناتمام 

باقى ماند.

 کارهاى ناتمام کارهاى ناتمام

منبع: History Revealed/ مترجم: رضا رضایى

قت حق د کنند م »یاد داوینچ دو نام«لئونا به او دماز م
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در کارگاه 
لئوناردو داوینچى

کاوشى در آثار خالقانه داوینچى و یادداشت هایى 
که زندگى داوینچى را گزارش مى کرد.

ماشــین پرنده: داوینچى مجذوب ایده 
پرواز بود، تا آنجا که یکى از نسخ خطى او کًال 
در مورد پرواز است. در این کتاب طرح هاى 
بیشمارى از انواع ماشــین هاى پرنده وجود 
دارد و در بخش دیگــرى از کتاب به مطالعه 

درباره پرواز پرندگان پرداخته شده است.

مــرد ویترویوســى: 
داوینچــى کــه از کار معمار 
رومى به نــام «ویترویوس» 
الهام گرفته بــود، در اثرى به 
نام «مرد ویترویوســى» فهم 
خود را از نســبت طالیى بدن 
ایــده آل انســان مطــرح 
مى کند هــر چند عــده اى 
هم معتقدند چنین نســبتى 
در این نقاشــى به چشم نمى 
خورد. در این اثــر که یکى از 
نمادین ترین کارهاى داوینچى 
است، او سعى کرده است مرد را 

به طبیعت ربط دهد.

آشکارسازى بافت انسان: 
داوینچــى علــى رغــم انجام 
کالبدشکافى روى حیوانات، براى 
ایجاد مشاهدات منحصر به فردش 
به این امر قانــع نبود. براى همین 
چیزى نگذشت که او براى شناخت 
استخوان بندى و اندام هاى انسان 

به کالبدشکافى انسان روى آورد.

تســلیحات جنگــى: داوینچــى یــک 
صلح طلب بود اما با این حال او قطعاً مى دانست 
ابزار جنگى باید چه شکلى داشته باشند. یکى از 
ایده هاى ترسناك او، کمانى غول پیکر بود که با  
اندازه عظیمش ترس را در دل دشمنان مى افکند.

طرح اولیه: داوینچــى به این 
شناخته مى شد که قبل از شروع 
یک پروژه نقاشى، طرح هایى اولیه 
از آن مى کشید. در برخى موارد که 
پروژه شکل نگرفته یا دیگر وجود 
نداشت، مى شد از طرح هاى اولیه 
باقیمانده این نقاش بزرگ، پروژه 

اصلى را تصور کرد.

نسخ خطى داوینچى: نسخ خطى 
داوینچى مشــتمل بر هزاران صفحه 
است. این دانشمند مشهور همه افکار 
و مشاهداتش را مى نوشت ولى جالب 
اینجاست که عالقه اى به دسته بندى 
آنها نداشت. در بین این دستنوشته ها 
از اقالم پیش پا افتاده اى چون لیست 
خرید تا نظریات و ایده هاى منحصر به 

فرد او یافت مى شود.

آرمان شهر: وقتى طاعون بسیارى از جمعیت میالن را 
از بین برد، داوینچى طرحى ریخت تا شــهر را از نو بسازد. 
آرمان شهر او ساختار بهداشتى جدیدى داشت و جاده هاى 
آن عریض تــر بودند، چرا که خیابان هــاى تنگ میالن، 
طاعون را تشدید کرده بود. متأسفانه طرح داوینچى مستلزم 

تخریب کل شهر بود و بسیار پر هزینه بر آورد شد.

مونالیزاى مرموز: تابلوى «مونالیــزا»ى داوینچى حد 
اعالیى از هنر او را در ادغام با دانسته هاى علمى اش نشان 
مى دهد که بیشتر در ارتباط با تناسب مونالیزاست که داوینچى 
با ریاضیات این تناسب را ایجاد کرده است. لبخند مبهم این 
زن-که مشخص نیست از روى شــادى است یا ناراحتى- 

قرن هاست اظهارنظرهاى مختلف را برانگیخته است.

مهارت اســفوماتو (محوکارى): یکى از 
دالیلى که هنر داوینچى به واســطه آن بســیار 
نمادین شــده، تکنیک محوکارى است که او در 
نقاشــى هایــش از آن بهره مى جســت. کلمه 
«اسفوماتو» در ایتالیایى به معناى «محوکارى» 
است و در نقاشــى به مهارتى گفته مى شود که با 
شیبى مالیم حدود اشکال و رنگ ها را در هم ادغام 
مى کند. داوینچى با این تکنیک بین هنرمندان 

معاصرش انقالبى پدید آورد و مشهورتر شد.

وارونه نویســى: یکى از تکنیک هایى که با 
اســم داوینچى گره خورده، وارونه نویسى است. 
او زبان التین را از راســت به چپ مى نوشــت و 
براى همین کســى که مى خواست نوشته هاى 
او را رمزگشایى کند مى بایســت از آینه استفاده 
مى کرد. دالیل زیادى براى این کار ذکر شده است، 
از جمله اینکه داوینچى نمى خواست نوشته هایش
براى همــه قابل خواندن باشــد. عــده اى هم 
معتقدند او چپ دست بوده و نمى خواسته لکه جوهر 

روى نوشته هایش پخش شود.

اولین بازسازى از طرح هاى اولیه داوینچى 
که در سال 1939 در ایتالیاى فاشیستى به 

نمایش در آمد.

 به ســختى طرحى از چهره 
داوینچى  در عصر خودش پیدا 
مى شود. باور بر این است که 
این عکس یک پرتره اســت 
که داوینچى از خودش کشیده 

است.

مدلى بازسازى شده از لباس غواصى داوینچى الگویى از طراحى خالقانه چتر نجات داوینچى روبات شوالیه، بر اساس نقاشى هاى داوینچى

بسیارى از 
طرح هاى  

اولیه  داوینچى 
بر اساس 

کالبدشکافى 
است.

«شام آخر» یکى از شاهکار هاى داوینچى است 
که سال ها طول کشید تا تکمیل شود.
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جذب سرمایه گذاران مطرح
 در شاهیـن شهـر مهمترین
 اولویت هاى شهردارى است

ارزش افزوده و آالیندگى 
و عوارض بخش شهرسازى 
است که امروز تراکم کاهش یافته، 
ضوابط شهرســازى تغییر کرده و مردم نیز 
تمایلى به دریافت پروانه ساخت ندارند. البته، پیگیرى هاى 
مســتمر شــهردار و برگزارى جلســات، ضوابط مجدداً 

بازنگرى خواهد شد.
مهرداد مختــارى افزود: امــروز ارزش افــزوده تجمیع 
شده و به صورت اســتانى توزیع مى شــود و شهردارى 
شاهین شهر براى کسب درآمد باید راهکارهاى دیگرى 
همچون جذب ســرمایه گذار را مدنظر داشــته باشد. اما 
بزرگ ترین افتخار شهردارى شاهین شهر، پرداخت حقوق 

کارکنان به موقع است.
وى درخصوص پل گــرگاب گفت: همــه ورودى هاى 
شاهین شهر به جز پل گرگاب مناســب است و براى پل 
گرگاب نیز راه هاى مختلفى به مسئوالن راه و شهرسازى 
پیشنهاد شده و مطمئن باشــید پل گرگاب دغدغه همه 
مسئوالن شهرستان و شورا و شــهردارى است که آن را 

اجرایى خواهیم کرد.
رئیس شوراى اسالمى شاهین شــهر با بیان اینکه وجود 
نیروهاى مازاد، کمر شهردارى شــاهین شهر را شکسته 
اســت، گفت: براســاس چارت ســازمانى، شــهردارى 
شاهین شــهر مى تواند 486 نیرو داشته باشد در حالى که 
امروز هزار و 500 نفر نیرو دارد و ما ماهیانه بیش از شش 

میلیارد تومان حقوق به آنان پرداخت مى کنیم.
مختارى با بیان اینکــه افزایش بودجه  جــارى، موجب 
کاهش بودجه عمرانى مى شود، گفت: باید تصمیماتى در 
مورد تعدیل نیروهاى شــهردارى اتخاذ شود تا ما مدیون 

مردم نباشیم.
رئیس شوراى اسالمى شــاهین شهر معتقد است مسکن 
مهر یا گلدیس فقط ساختمان ســازى نیست بلکه نیازمند 
زیرساخت است و در این میان شهردارى شاهین شهر باید 
هزینه هاى آنها را از مرکز شاهین شهر به این مناطق ببرد 
و تا زمانى که گلدیس، خانه کارگر، مســکن مهر، هشت 
بهشت، فدك و کوثر در شاهین شهر یک ایستگاه معمولى 
ندارد ایجاد ایستگاه مکانیزه اتوبوس در خیابان فردوسى 
شاهین شهر بیهوده است و باید حداقل ها در همه مناطق 

شهر باشد.
مختارى از برنامه هاى پنج ســاله و ده ساله در شهردارى 
شاهین شهر خبر داد و گفت: ما در اولین گام سایت شورا را 
راه اندازى کرده و به زودى تمام مصوبات شورا از این طریق 
اطالع رسانى خواهد شد. این در حالى است که ما براساس 
نیازسنجى از مردم، پروژه ها را اجرایى و عملیاتى مى کنیم.
رئیــس شــوراى اســالمى شــهر شــاهین شــهر، 
کوچک ســازى، روانســازى و ســپردن امور بــه غیر 
را از اهــداف اقتصــاد مقاومتى برشــمرد و گفت: حذف 
42 پســت در بخــش رفاهــى- فرهنگى شــهردارى 
شــاهین شــهر از نمونه هاى بارز اقتصــادى مقاومتى

 است.
رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر به این نکته نیز اشاره 
کرد که متأســفانه تکمیل پروژه فرهنگسراى خانواده در 
بودجه امسال گنجانده شده و با اینکه افتتاح و بهره بردارى 
از آن در اسفند سال گذشته صورت پذیرفته، اما  کارهاى آن 
هنوز باقى است و فقط اجراى سالن آن یک میلیارد تومان 
هزینه مى خواهد و این براى شهردارى شاهین شهر بسیار 
بد است. ولى بدانید که امید ما به خداست و کارها را ادامه 

خواهیم داد.

بایــد از اجراى پروژه 
در شهر، سود خوبى ببرد.

شهردار شاهین شهر خاطرنشان کرد: 
قلعه باستانى شاهین شهر هم به شهردارى داده شد تا مکان 
توریستى خوبى با جذب ســرمایه گذار، ایجاد شود و براى 
جذب سرمایه گذار براى ســاخت هتل در شاهین شهر هم 

اقداماتى صورت گرفته است.
بهمنى از اجراى دو سیتى ســنتر در شاهین شهر خبر داد و 
اظهار امیدوارى کرد یکى از این سیتى سنترها به نام «نور» 

تا پایان سال جارى به بهره بردارى برسد.
وى آمادگى شهردارى شاهین شهر براى واگذارى زمینى 
سه هکتارى با کاربرى باغ تاالر به سرمایه گذار عالقه مند 
خبر داد و گفت: شورا و شــهردارى، دست سرمایه گذاران 
براى مشارکت در انجام طرح ها در شاهین شهر را فشرده و 

طرح هایى مصوب را آماده واگذارى دارد.
شهردار شاهین شهر، نظافت، فضاى سبز و پرداخت حقوق 
کارکنان شهردارى را از برنامه هاى اولویت دار خود برشمرد 
و افزود: اعضاى شورا در دوره پنجم، اعضایى فهیم، باسواد 
و توانمند هستند و تعامل کامل براى انجام کار وجود دارد و 

همگى داراى دیدگاه بسیار خوبى تا امروز هستند.
بهمنى با اشــاره به وجــود نیروهاى مازاد در شــهردارى 
شاهین شهر اذعان داشت: بسیارى از نیروهاى به کار گرفته 
شده در شــهردارى شاهین شهر نورچشــمى و خانوادگى 
هستند ولى ما تا پایان سال جارى نسبت به تعدیل صد نفر 
از نیروهاى بى کیفیت غیربومى اقدام مى کنیم و کوتاه هم 

نخواهیم آمد.
شهردار شاهین شهر اظهار داشــت: در سال آینده، احداث 
پارکینگ هاى مختلف روباز را در شاهین شهر راه اندازى و 
افتتاح مى کنیم و ان شاء ا...توزیع عادالنه خدمات شهرى را 

در شهر اجرا مى نماییم.
وى جلوگیرى از صرف هزینه هاى بى مورد را همان اقتصاد 
مقاومتى مى دانــد و مى گوید: از محــل صرفه جویى هاى 
صــورت گرفتــه و عــدم پرداخــت اضافه کارى هــاى 
بى مورد در نظر داریم تا پایان ســال جارى، پنج دســتگاه 
اتوبــوس بــراى شــهردارى شــاهین شــهر خریدارى

کنیم.
بهمنى خطاب به رسانه ها گفت: یادمان باشد ایراد گرفتن 
مغرضانه ارزشى ندارد، اما انتقاد از مســئوالن و نوع بیان 
کاستى ها، هنر رسانه است بنابراین باید در انتقال کاستى ها 
کوشا بود و در بازگو کردن انتقادات نهایت هنرمندى را به 

خرج داد، تا محبوب بمانید.
شهردار شاهین شهر گفت: در حال حاضر 28 پروژه عمرانى، 
فرهنگى، خدماتى و... با اعتبــار 40 میلیارد تومان در حال 

انجام است که امید است در آینده، به بهره بردارى برسند.
■■■

رئیس شوراى اسالمى شاهین شــهر هم به خبرنگاران 
گفت: عمدتًا وصول شــهردارى شاهین شــهر از محل 

ساسان اکبرزاده

شــهردار و رئیس شــوراى اســالمى 
شاهین شهر نشستى مشترك با خبرنگاران در تاالر 

شــیخ بهایى برگزار کردند و عالوه بر تشریح فعالیت هاى 
انجام شده، به ســئواالت متعدد خبرنگاران در زمینه هاى 

گوناگون، جواب دادند. 
شــهردار شــاهین شــهر در ابتداى این دیدار، رسانه ها و 
صاحبان قلم را داراى جایگاه ویژه دانست و خواستار صداقت 

و شجاعت آنها در انعکاس و اطالع رسانى واقعیت ها شد.
عیسى بهمنى اظهار داشت: شاهین شــهر، شهر دانش و 
خالقیت است و داراى مردمى فهیم، واقع بین و فرهیخته 
است و امید است ما نیز خدمتگزار خوبى براى آنان باشیم. 
وى با بیان اینکه در ابتداى مسئولیتم به عنوان شهردار شاهین 
شهر متذکر شدم که اوضاع اعتبارى شهردارى شاهین شهر 
خوب نیست، افزود: بودجه شهردارى شاهین شهر در سال 95 
به دلیل دریافت وام 30 میلیارد تومانى از بانک ملى و وصول 
50 میلیارد تومان که از پاالیشگاه یکجا وصول شد محقق شد 
و مازاد هم آورد و اعضاى دوره چهــارم نیز بر مبناى تحقق 

بودجه، فعالیت کردند. 
شهردار شاهین شــهر گفت: در برنامه ششــم توسعه اما 
قرار شد ارزش افزوده در اســتان تجمیع شود و سپس بین 
شهرستان ها توزیع شود که البته این امر به عدالت نزدیک 
بود اما به شهرستان هایى که اطراف آنها کارخانجات قرار 
دارند صدمه وارد شده و دریافتى از آنان از محل ارزش افزوده 
بسیار کاهش مى یابد و در این راستا به شاهین شهر 60 تا 70 

میلیارد تومان ضرر وارد مى شود.
بهمنى، بودجه شهردارى شاهین شهر در سال جارى را 167 
میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در شش ماه اول سال جارى 
25 درصــد از کل بودجه و جمعًا تاکنــون حدود 40 درصد 
بودجه وصول شده اســت. از سوى دیگر پرداخت دولت در 
زمینه عوارض آالیندگى تا امروز به شاهین شهر 11 میلیارد 
تومان بوده و اصل بودجه نیز متکى به ارزش افزوده بود که 
استانى تجمیع شد. در این حال پیش بینى تحقق بودجه 167 

میلیارد تومانى مشکل به نظر مى رسد.
شهردار شاهین شــهر خاطرنشان کرد: نقشــه ها و مسیر 
مترو شاهین شهر به تصویب شورایعالى راه سازى رسیده و 
اصالحات الزم انجام شده است و مترصد آمادگى مسئوالن 

کشور و استان براى کلنگزنى آن هستیم. 
بهمنى با بیان اینکه ما دست سرمایه گذاران را مى فشاریم، 
تأکید کرد: تنها راه نجات شــهر و شهردارى شاهین شهر، 
جذب سرمایه گذار با شــعار برد- برد به شاهین شهر است 
ولى باید حواسمان هم باشد که حق شهر و شهردارى در این 

راستا ضایع نشود و به این کار باید حساب شده ورود کرد.
وى ادامه داد: با اجراى مجموعه تجارى خیابان مخابرات که 
سرمایه گذار آن را انجام مى دهد 43 درصد از کل مساحت 
آن، متعلق به شــهر و شــهروندان بوده و این توافق بسیار 
شیرین و خوبى است. از سوى دیگر معتقدم سرمایه گذار هم 

در نشست مشترك شهردار و رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر اعالم شد؛
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حذف زوائد بصرى از چهره کاشانحذف زوائد بصرى از چهره کاشان
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2

4
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2

کمبود بودجه، مسئله اى فراگیر 
در کل شهردارى ها شده است

2
شهردار فوالدشهر گفت: هدف اصلى 
شهردارى ها از اجراى طرح  هاى 
مشارکت بخش خصوصى، ارائه خدمات 
عمومى با کیفیت مناسب به شهروندان 
است، از سوى دیگر انگیزه اصلى 
بخش خصوصى نیز ماهیت اقتصادى و 
کسب وکار دارد، از این رو باید شرایط و 
تسهیالتى
 ایجاد کرد که بخش خصوصى از 
نظر مالى برانگیخته 
شود.

2

مشکالت متعدد 
طرح جامع 

شهر زاینده رود

3

بسته تشویقى  
براى 

جرایم کمیسیون 
ماده100

2

سرویس دهى 
شبانه اتوبوسرانى 

شاهین شهر 

4

تجهیز آتش نشانى 
منظریه

به تجهیزات 
پیشرفته ایمنى

4

پیاده رو سازى 
بلوار میرداماد 

شهر هرند

ساخت میدان نجف اشرف به زودى آغاز مى شود 

کالف سردرگم بدهى شهردارى ها

دنبال به پایان رساندن طرح هاى نیمه تمام 
در شاهین شهرهستیم

شهردار مبارکه:

2

بحران 
کمبود آب

 براى فضاى سبز 
نطنز 

چه عواملى یک شــهر خوب را مى ســازند؟ این ســوال مهمى 
اســت؛ چون تا ســال 2030 درحدود پنج میلیارد نفــر - یعنى 
60 درصد جمعیــت دنیا - در شــهرها زندگــى خواهند کرد و 
عامل سرعت گرفتن رشــد اقتصادى دنیا خواهند بود (این رقم 
اکنون 3/6 میلیارد نفر اســت). اما براى مدیران شــهرى، اینها 
چالش هاى سختى هستند. بسیارى از کشورهاى در حال توسعه 
در مقیاس بى ســابقه اى باید با روند شهرى سازى مواجه شوند. 
کشورهاى توسعه یافته هم که چشم انداز رشد ضعیف ترى دارند، با 

زیرساخت هاى قدیمى و منابع بودجه اى محدود درگیرند.
بسیارى از کشورهاى در حال توسعه در مقیاس بى سابقه اى باید 
با روند شهرى سازى مواجه شوند. کشورهاى توسعه یافته هم که 
چشم انداز رشد ضعیف ترى دارند، با زیرساخت هاى قدیمى و منابع 
بودجه اى محدود درگیرند. همه این کشــورها در تالش هستند 
رقابت پذیرى خود و در نتیجه رفاه ساکنان شهرها را تضمین کنند 
و همه آنها مى دانند که اگر نتوانند روش هاى پایدارتر و غنى ترى 
براى توسعه اقتصادهاى محلى و مدیریت شهرى پیدا کنند، براى 
شهروندان آینده، میراث زیست محیطى بدى به جاى خواهد ماند.
عملکرد یک شــهر باید به شیوه اى سنجیده شــود که همه این 
نگرانى ها، قدرت اقتصاد، شــرایط اجتماعى و محیط زیستى را 

نشان دهد. 
مطالعات مختلف این ســه معیار عملکرد را بــا هم و به صورت 
جداگانه مورد بررســى قرار داده اند و بر این اســاس شــهرها را 
رتبه بندى کرده اند. درحالى که این مطالعات مى توانند در شناخت 
فاکتورهاى یک شــهر عالى به ما کمک کنند، امــا نمى گویند 
مدیران شهرى براى ساخت چنین شــهرهایى باید چه کارهایى 
انجام دهند. چه چیزى عملکرد یک شــهر را مدیریت مى کند؟ 
بنابراین براى شــناخت عملکرد شــهرى، عالوه بر بررسى هاى 

فعلى، در نظر گرفتن روند تغییر نیز اهمیت دارد.
آن دسته از مدیران شهرى که گام هاى مهمى در توسعه شهرهاى 
خود برمى دارند، ســه کار را به درســتى انجام مى دهند: به رشد 
هوشمند دست مى یابند، با کمترین منابع مالى بیشترى کار را انجام 

مى دهند و براى ایجاد تغییر حمایت جلب مى کنند. 
این گزارش برخى از اقداماتى را که این مدیران براى انجام موفق 
کارها انجام مى دهند، توصیف مى کند که در بخش نخست آن به 

چگونگى دستیابى به رشد هوشمند مى پردازیم.
کلیه مدیران شهرى مى خواهند اقتصادهاى محلى آنها رشد کند؛ 
اما رشد اقتصادى به طور خودکار باعث افزایش کیفیت زندگى براى 
شهروندان نمى شود و حتى اغلب به محیط زیست آسیب مى رساند. 
در واقع، بسیارى از شهرها حتى مجبور مى شوند اقدامات اصالحى 
پرهزینه اى انجام دهند تا مشکالتى را که رشد اقتصادى به وجود 

آورده جبران کنند. بنابراین نباید فکر کنیم هر رشدى خوب است، 
بلکه باید بدانیم رشــد هوشمند چگونه است. رشــد هوشمند به 
رویکردى استراتژیک بستگى دارد که بهترین فرصت هاى رشد را 
شناسایى و تغذیه مى کند و تضمین مى کند که کلیه شهروندان از 

رفاه شهرى بهره مند هستند.

اتخاذ یک رویکرد استراتژیک
درحالى که کلیه مدیران شــهرى به دنبال یافتن روش هایى براى 
ارتقاى رفاه شهر خود هســتند، چیزى که بیش از همه مشخص 
اســت، روش اســتراتژیک محورى اســت که براى رسیدن به 
هدف دنبال مى کنند. معافیت هــاى مالیاتى، تصمیم گیرى بدون 
تحلیل کافى در مورد اینکه آینده شــهر در گــرو آخرین صنایع 

نوظهور اســت و اســتفاده از تکنولوژى هاى پــاك، اثر چندانى
 ندارند.

براى شناخت بهترین چشم اندازهاى رشد، رویکرد دقیق ترى مورد 
نیاز است و به این معنى نیست که مدیران شهرى باید خود را درگیر 
نوعى کسب وکار کنند، بلکه در عوض رویکرد آنها باید با ارزیابى 
دقیقى از اینکه مزیت هاى رقابتى شهر در کجا نهفته شکل بگیرد.

بنابراین اولین گام، شناسایى مزیت هاى رقابتى یک شهر است و 
باید نشان دهد گروه هاى فعال موجود در یک شهر پتانسیل تقویت 

شدن را دارند. 

سرمایه گذارى براى رشد
سرمایه گذارى هدفمند بخش دولتى براى جذب کسب وکارها به 

سوى شهرها ضرورى است. 

تفکر مشترى محور
شــهرها مى توانند از طریق گفت وگوى مداوم با رهبران صنایع 
و ایجاد ارتباط بین کسب وکارها، ســرمایه گذاران و استعدادهاى 
مختلف و نیــز برگزارى کنفرانس ها، ســازمان ها را در یک گروه 
انتخابى جذب کنند. شهردارى ها در این میان نقش مهمى دارند و 

مى توانند از نفوذ و ارتباطاتى که دارند، استفاده کنند. 

برنامه ریزى براى تغییر
رشد هوشــمند به معنى برنامه ریزى براى آینده است. دنیا مملو از 
نمونه  شهرهایى است که به سرعت و بدون هیچ گونه برنامه ریزى 
خاصى رشــد کرده اند. نتیجه این عدم برنامه ریــزى در بهترین 
حالت هرج و مرج و بى نظمى اســت، اما این وضعیت اغلب مانع 
توسعه بیشــتر اســت و کیفیت زندگى پایینى را براى شهروندان 

و البته محیط زیســت به همراه دارد. بنابراین، مدیران شــهرى 
باید آینده نگر باشــند و براى رشــد و تغییرات جمعیتى و اثر آن بر 
حمل ونقل، مدارس، بیمارستان ها و بســیارى دیگر از جنبه هاى 
زندگى شهرى برنامه ریزى کنند. همچنین آنها باید ضمانت کنند 
که این برنامه ها در طول زمان با تغییر نیازهاى شهر سازگار خواهند

 بود. 

چشم انداز منطقه اى
مدیران شــهرى خوب به رشــد منطقه اى فکر مى کنند، نه فقط 
رشد شهر خودشان، چون با رشد کالن شــهرها نیاز به همکارى 
با شهردارى شــهرهاى حومه و بخش هاى خدماتى منطقه اى به 
وجود مى آید. در غیر این صــورت، رقابت محلى به کمبود یا مازاد 
سرمایه گذارى در زیرســاخت ها منجر مى شود، چون این نگرانى 
وجود دارد که چه کسى براى چه چیزى سرمایه گذارى مى کند و 
چه کسى از آن نفع مى برد و در نتیجه بر سر نقش ها و مسئولیت ها 

بى نظمى ایجاد مى شود. 

انعطاف پذیر ماندن
شــهرها به طور فزاینده اى از طرح هاى شــهرى انعطاف پذیرى 
اســتفاده مى کنند که مثل چارچوبى براى جــا دادن پروژه هاى 
پیشنهادى در سطح محلى عمل مى کند. این طرح ها به مجموعه 
اصول راهنمایى وابســته  هســتند که به تصمیم گیرى در مورد 
طرح هاى پیشنهادى جدید کمک مى کنند. در نتیجه، این طرح ها با 
تغییر نیاز شهرها ایجاد مى شوند و تضمین مى کنند که شهر مسیر 

رشد را به سوى اهداف بلندمدت ادامه مى دهد.
این نوع انعطاف پذیرى نیازمند مهارت زیادى است و شهرهایى که 
در برنامه ریزى شهرى سرآمد هستند، بخش هاى منظم متعددى 

براى این برنامه ریزى ها دارند. 

ایجاد زیرساخت هاى سبز
با سرعتى که روند شهرى ســازى طى مى کند، شهرهاى دنیا در 
مجموع تا ســال 2025، ساالنه 65 میلیون ســکنه را مى پذیرند. 
در نتیجه توسعه زیرســاخت هاى موجود، ساخت فضاهاى سبز و 

استفاده بهینه از منابع زمینى همگى به این کار کمک مى کنند.

فرصت سازى براى همه
پیشنهاد ارزشــى یک شهر بزرگ فقط به تشــویق کسب وکارها 
محدود نمى شــود، بلکه فرصت  هایى را براى کلیه ساکنان شهر 
با هدف کاهش نابرابــرى و حفاظت از آســیب ها ایجاد مى کند. 
براى ایجاد فرصت هاى برابر و افزایش کیفیت زندگى براى همه 

شهروندان روش هاى بى شمارى وجود دارد. 

دستیابى به رشد هوشمند  مدیریت شهرى
مریم رضایى
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منصور موذنى، عضو شوراى اســالمى شهر زاینده رود 
گفت: باوجود خزانه خالى شهردارى و بدهى 3/5میلیارد 
تومانى ومعوقه چندماهه حقوق و بیمه و مالیات پرسنل 
ادارى و کارگــرى و مطالبات پیمانکاران ازســال هاى 
تاسیس شهردارى درســال هاى 80تا 85و سال هاى 
86تا 88  وســال هاى 93تا کنون و همچنین تصویب 
طرح جامع درسال 94 بدون درنظر گرفتن حقوق مکتسبه 
شــهروندان و نیازهاى بالقوه شــهر متأسفانه بصورت 
غیرفنى و بدون توجه وعدم تسلط به اصول شهرسازى 
ونیازهاى شــهرى توسط مســئوالن وقت شهردارى 
وشوراى شهر زاینده رود در شورایعالى شهرسازى تهران 

درآن زمــان امضاء ومورد تایید قــرار گرفت که درحال 
حاضر از مشکالت اساسى و مورد توجه شهردار و شورا

 مى باشد.
وى افزود:شــهروندان مطلع باشــند که با شــرایط و 
وضعیت نامســاعد مالى اکثر شــهردارى هاى استان، 
فقط باید تالش کنند هزینه هاى جــارى وبدهى هارا 
پرداخت کنند ولى شهردارى زاینده رود به رغم مشکالت 
متعدد و عدم اعتبار مالى، با عزم جدى کار خود را با توان 
و امکانات موجود در سطح شــهر وشهردارى آغاز کرده 
و موجب روحیه و امید و شکســتن فضاى رکود در شهر 

شده است.

شهردار نطنز گفت: رودخانه هاى فصلى موجود در سطح 
شــهر نطنز، خارج از محدوده طرح جامع شهرى نطنز 
اســت.على پیراینده اظهارداشت: ســه رودخانه فصلى 
موجود در نطنــز، خارج از محدوده طرح جامع اســت و 
نمى توانیم هیچ گونه بازســازى در این ســه رودخانه 
داشته باشــیم.وى افزود: از آنجایى که این سه رودخانه 
داخل شــهر قرار دارد و به خصوص رودخانه فصلى که 
از سمت روســتاى اوره به نطنز مى آید، به علت وجود
محله هــاى داراى جمعیت، تاسیســات و محورهاى 

مواصالتى خطر آفرین است.
شــهردار نطنز گفت: اجراى دیواره بتنى و اقدامات این 

چنینى براى جلوگیرى از خطرات براى نقاط یاد شــده 
بسیار ضرورى اســت که با توجه به اینکه در طرح جامع 
نیست و در حریم قرار گرفته، باید آب منطقه اى اقدامات 

ایمن سازى را انجام دهد.
وى تصریح کرد: یکى دیگر از مشکالتى که در بحث آب، 
گریبان گیر نطنز و شهردارى نطنز شده است، کمبود آب 

براى آبیارى فضاى سبز شهرى است.
پیراینده خاطرنشــان کرد: به رغم ایجاد شبکه آبیارى 
قطره اى در فضاى سبز نطنز، ولى بازهم موضوع کمبود 
آب براى فضاى ســبز نطنز بحرانى است و باعث ایجاد 

مشکالتى براى این نقاط شده است.

مشکالت متعدد طرح جامع 
شهر زاینده رود

بحران کمبود آب براى فضاى 
سبز نطنز 

نصب تابلوهاى معابر مسکن 
مهر «شهید صفار» هرند

تابلوهاى معابر مسکن مهر«شهید صفار» شهر هرند 
نصب شـد.در این عملیات، 30 تابلو از انواع پرچمى، 
بلـوارى و دیوارى نصـب شـد. همچنیـن تابلوهاى 
باقیمانده بلوار میرداماد نیز تکمیل شـد.بر اساس این 
گـزارش، همچنین تابلوهاى مسـکن مهر«ارشـاد» 
این شهر نیز که نزدیک 60 تابلو است، در دست تهیه 

مى باشد که به محض آماده شدن نصب خواهد شد.

برپایى نشست منتخبان شوراهاى 
شهر غرب استان در گلپایگان 

 جلسه آموزشــى منتخبان پنجمین دوره شوراهاى 
اسالمى شهرهاى غرب اســتان اصفهان به همت 
شهردارى گلپایگان در پایگاه چند منظوره مدیریت 
بحران  با حضور فرماندار، شهردار و برخى مسئوالن 

شهردارى برگزار شد.
در این جلســه، فرماندار گلپایگان، انطباق مصوبات 
شــوراها با قوانین و آشــنایى آنها با مقررات را مهم 

عنوان کرد و بر قانونمدارى شوراها تاکید کرد.
فراســت اظهارداشت: اعضاى شــوراها مى بایست 
کمک شــهردار بوده و نظام شورایى را پویاتر کرده و 

همواره آثار خیر از خود برجاى گذارند.

سرویس دهى شبانه 
اتوبوسرانى شاهین شهر 

رضا رضایى، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانى شاهین 
شــهر و حومه گفت: طرح ســرویس دهى شبانه در 
شوراى این ســازمان به تصویب رسید و هم اکنون 
این طــرح در حال اجراســت و در مناطق گلدیس و 
مســکن مهر اجرا مى گردد.وى افزود: در طرح ذکر 
شده اتوبوس هاى سازمان هر شب از ایستگاه شهید 
خرازى در ســاعات 21:30  و 23:00  و در محالت 
گلدیس و مســکن مهر در ســاعات 22:30  آماده 
خدمات دهى به شهروندان مى باشند.وى بیان داشت: 
روزانه 70 هزار نفر مسافر در ناوگان این سازمان جابه 
جا مى شوند و در حال حاضر از 127 اتوبوس مستقر 
در ناوگان، 92 اتوبوس با 15 خط و 400 ایستگاه در دو 

بخش درون و برون شهرى فعال مى باشند.

زیرسازى معابر سطح 
شهرشهرضا 

مهدى طبیبیان، معاون عمران شــهرى شهردارى 
شــهرضا اعالم کرد:  با توجه به نزدیک بودن فصل 
سرما و همچنین اتمام فصل کارى آسفالت، شهردارى 
شهرضا همواره سعى مى کند در زمان هایى که حتى 
هوا مساعد نمى باشد، نسبت به زیر سازى معابر مورد 
درخواست اقدام نماید.وي با بیان اینکه تمام تالش 
شهردارى براى آبادانى و پیشرفت شهرمان قراردارد، 
افزود : از پروژه هاى  اجرا شده شهردارى مى توان به 
زیر ســازى خیابان هاى حکیم صهبا، کنار رودخانه 
سودآباد، خیابان سلمان فارسى، محله قشقایى، خیابان 
پاسداران، خیابان حافظ شرقى، محله شهید چاووشى 
اشاره کرد  که در این پروژه عملیات خاکریزى و زیر 

سازى به اتمام رسیده  است.

راه اندازى واحد GIS در 
شهردارى دولت آباد 

مسئول واحد GIS شهردارى اصفهان به عنوان مشاور 
شهردار دولت آباد در حوزه سیستم اطالعات جغرافیایى 
(GIS) انتخاب شد.طى جلسه اى که شوراى اسالمى 
شــهر دولت آباد با احمدى مدیر واحد GIS شهردارى 
اصفهان در مورد دعوت بــه همکارى وى در خصوص 
کنترل و نظارت و مشاوره در خصوص تشکیل این واحد 
در شهردارى دولت آباد برگزار شد، احمدى پس از بیان 
اینکه واحد GIS نیاز حیاتى هر شهردارى براى کسب 
اطالعات کامل از کل شــهر براى تصمیم گیرى هاى 
دقیق در تمام حوزه هاى شهردارى از قبیل: شهرسازى، 
خدمات شهرى (فضاى ســبز، موتورى، آتش نشانى، 
نظافت معابر )، عمران و… است، به نحوه همکارى خود 

با شهردارى دولت آباد پرداخت.

روى خط

شهردار فوالدشــهر گفت: هدف اصلى شهردارى ها از 
اجراى طرح  هاى مشارکت بخش خصوصى، ارائه خدمات 
عمومى با کیفیت مناســب به شهروندان است، از سوى 
دیگر انگیزه اصلى بخش خصوصى نیز ماهیت اقتصادى 
و کســب وکار دارد، از این رو باید شــرایط و تسهیالتى
 ایجاد کرد که بخش خصوصــى از نظر مالى برانگیخته 

شود.

فرهاد سلیمى با اشاره به دوره خشکسالى مالى شهردارى 
ها اظهارداشت: امروز موضوع کمبود بودجه به مسئله اى 
فراگیر در کل شهردارى هاى کشور تبدیل شده است و 
بر همین اساس، کاهش صدور پروانه ساختمانى، عدم 
پرداخت به موقع عوارض آالیندگى کارخانه هاى صنعتى 
و مالیات بر ارزش آنها باعث شده درآمد شهردارى ها در 

حالت نزولى قرار گیرد.
وى افزود: در مجموع منابع درآمدى شهردارى ها را مى 
توان به دو دســته پایداروناپدار تقسیم کرد که عوارض 
صدور پروانه و فروش تراکم در دسته منابع ناپایدار قرار 
مى گیرد که اکنون سهم عمده اى در تامین منابع مالى 
شــهردارى ها دارند  و باید گفت عدم ایجاد منابع مالى 
پایدار براى شهردارى هاى سراسر کشور موجب شده تا با 
فروکش کردن ساخت و ساز در شهرها، درآمد شهردارى 

از محل عوارض ساخت و ساز به شدت کاهش یابد.
شهردار فوالدشــهر تصریح کرد: باید توجه داشت ادامه 
روند فعلى در مدیریت شــهرى آثار و تبعات نامطلوب 

و هزینه هاى اجتماعى، فرهنگى و زیرســاختى را براى 
شــهرها و مدیریت شــهرى به دنبال خواهد داشت و 

شهردارى ها را باشکست مواجه مى کند.
سلیمى اضافه کرد: جذب ســرمایه گذار در حوزه هاى 
مختلف همواره عاملى مهم براى تداوم رشد اقتصادى هر 
شهر به شمار مى رود و در این میان شهردارى ها، یکى از 
نهادهاى عمومى با توان و ظرفیت هاى متعدد هستند که 
قادر مى باشند با بهره گیرى از تمامى قابلیت ها و ویژگى 
هاى آن شهر، ظرف توسعه اقتصادى و شهرى را انباشته 

ساخته و پیشبرد اهداف کالن شهر را میسر کنند.
وى عنوان کرد: باید توجه داشــت بخــش عمده اى از 
ظرفیت ها و توانمندى هاى توســعه شهرى در استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصى نهفته اســت که متاسفانه 
رویکردهاى گذشــته در شــهردارى ها مانع از ظهور و 
شــکوفایى این استعدادهاى بالقوه شــده لذا امروز باید 
به سمتى گام برداشته شود که ســرمایه گذاران رغبت 

به مشارکت در طرح هاى شهردارى ها را داشته باشند.

شهردار نیاسر با بیان اینکه ســاخت استخر ذخیره 
آب، از اصلى ترین اولویت هاى شــهردارى است، 
گفت:همراهى کشــاورزان مى تواند راهگشا باشد و 
تمام تالش مان را مى کنیم که هیچ دغدغه خاطرى 

براى این قشر زحمت کش به وجود نیاید.
سبحان نظرى همچنین با اشــاره به تشکیل دفتر 
سرمایه گذارى و جذب مشــارکت ها در شهردارى 
نیاسر، از شهروندانى که ارتباطاتى با سرمایه گذاران 
دارند خواست تا آنها را براى سرمایه گذارى در شهر 
ترغیب کنند. وى در بخشى دیگر از سخنان خود با 
اشاره به تخصیص 10هکتار زمین براى احداث پارك 
بزرگ این شــهرگفت: ایجاد ایــن مجموعه عظیم 
باعث مى شود که حجم عمده اى از ترافیک و تراکم 

جمعیت در مرکز شهر کاسته شود.
وى همچنین به موضوع ورودى شهر نیاسر اشاره کرد 
و گفت: ما همانطور که آبشار و باغ تاالر را قلب شهر 
مى دانیم، ورودى نیاسر را نیز چشم شهر مى دانیم و 
تمام توان خود را براى سرســبزى و ایجاد تغییر در 

ورودى شهر به کار خواهیم گرفت.

 سرپرســت اتحادیه تاکسیرانى هاى شــهرى کشور با 
اشــاره به اینکه ثبت نام براي نوســازى تاکسى هاى 
فرسوده تولید شده در سال 1386 از تابستان امسال آغاز 
شده است، گفت: مالکان تاکسی هاي مدل سال 86 که 
هنوز در طرح نوسازى تاکســى ها ثبت نام نکرده اند، با 
توجه به اینکه پس از مهلت مقرر بــا آنها مطابق قانون 
برخورد می شــود، باید هرچه سریع تر در این طرح ثبت 

نام کنند.
مرتضی ضامنی از مالکان تاکســی هــاي مدل 86 در 
کالنشهرها و شهرهاي بزرگ خواست با توجه به اینکه 
این تاکسى ها در صورتی که نوسازي نشوند، از تردد آنها 
جلوگیري و پروانه فعالیت آنها هم لغو خواهد شد، هرچه 

سریع تر براي ثبت نام اقدام نمایند.
وي افزود: مالکان تاکسی باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان 

خدمات دولت، نسبت به نام نویسى و انجام فرآیند مربوطه 
اقدام نمایند و از تسهیالت اختصاص یافته از سوي دولت 
براي این طرح شامل 200 میلیون ریال تسهیالت با سود 
16درصد،50 میلیون ریال ارزش گواهى اســقاط و پنج 
میلیون ریالی که براي خودروى اسقاط شده لحاظ شده، 

استفاده نمایند.
ضامنــی همچنین در خصوص آخریــن وضعیت طرح 
نوسازى تاکسى هاى فرسوده گفت: از 185 هزار دستگاه 
تاکسی فرســوده اي که در ابتداي اجراي این طرح در 
بهمن 1394 در کشــور وجود داشــت، تاکنون بیش از 
79 هزار دســتگاه ثبت نام نموده اند که بیش از 65 هزار 
دستگاه تاکسی فرســوده از رده خارج و 57 هزار و 500 
دســتگاه تاکســی جدید، تحویل مالکان و وارد ناوگان 

تاکسیرانی شهري شده است.

قائم مقام شــهردار نجف آباد گفت: با اتمام مراحل نهایى ساخت 
کنارگذرهاى طراحى شــده براى میدان نجف اشــرف به عنوان 
ورودى غربى شهر نجف آباد، به زودى با انتقال ترافیک این مسیر 
پر تردد به کنارگذرهاى ایجاد شــده، کار ساخت این میدان شروع 

خواهد شد.
محمد مغزى با اشاره به برگزارى مناقصه دومیلیارد تومانى کنار گذر 
و میدان اصلى ورودى غرب نجف آباد بیان داشت: براى این میدان 
که به صورت یک بیضى طراحى شده، یک المان با 14یال به ارتفاع 

17 متر و سازه ویژه نیز طراحى شده است.
وى ادامه داد:مبحث محوطه سازى و المان این میدان در روزهاى 
آتى در مرحله برگزارى مناقصه مى باشد که پس از تکمیل محوطه 
سازى میدان و فراهم کردن زیرساخت هاى مورد نیاز، المان و سازه 

ویژه آن نصب خواهد شد.
مغزى افزود: با توجه به عقد تفاهم نامه خواهرخواندگى نجف آباد 
با نجف اشرف، این میدان در یکى از ورودى هاى مهم شهر که به 
نوعى در مسیر تردد به سمت عراق نیز محسوب مى شود، با عنوان 

نجف اشرف نامگذارى شده است.
وى همچنین از ساماندهى و بهســازى جاده اصلى نجف آباد پس 
از پل روگذر تا بعد از میدان گل ها در قالــب همین طرح خبر داد و 
بیان داشت: با مجموعه اقدامات مهندسى و ترافیکى در نظر گرفته 
شده، ورودى اصلى منطقه4از این ســمت هم به نوعى ساماندهى 

خواهد شد.
مغزى خاطر نشان کرد: در این طرح، ورودى هاى مورد نیاز جهت 
استفاده فعاالن در شهرك صنعتى و صنف کامیون داران نیز طراحى 
و اجرا شــده تا با کمترین میزان بار ترافیکى در مقطع بهره بردارى 

مواجه باشیم.

با اتمام مراحل نهایى ساخت کنارگذرهاى طراحى شده در ورودى غربى نجف آباد؛

ساخت میدان نجف اشرف به زودى آغاز مى شود 
تخصیص 10هکتار زمین براى 

احداث پارك بزرگ نیاسر

کمبود بودجه، مسئله اى فراگیر در کل شهردارى ها شده است

تاکسی داران در طرح نوسازى تاکسى هاى فرسوده ثبت نام کنند

محمدحسین واحدیان، سرپرست منطقه یک شهردارى کاشان با بیان اینکه طرح پیرایش شهرى با هدف 
حذف زوائد بصرى از معابر سطح منطقه یک در حال اجراست، اظهارداشت: یکى از اصلى ترین سیاست هاى 

منطقه تاریخى  فرهنگى کاشان، احیاى محور هاى اصلى شهر است که منجر به زنده شدن شهر مى شود.
وى افزود: از نتایج بهسازى فضاى شهرى، حذف زوائد و الحاقات بصرى مانند مرمت نما و جداره ها، برداشتن 

زوائد و ارتقاى کیفیت نما و منظر شهرى است.
سرپرست منطقه یک شهردارى کاشان با تاکید برزیباسازى و حذف زوائد از پیکره بافت تاریخى بیان داشت: 
حذف زوائد بصرى از فضاى عمومى، در واقع احترام گذاشــتن به حقوق شــهروندى است و بافت تاریخى 

شهرکاشان گنجینه اى گرانبهاست که در اختیار نسل حاضر قرار دارد.
واحدیان تصریح کرد: حذف عناصر بد منظر در معابر و جمع آورى زوائد نما و موانع ترافیکى، حذف سایبان 
هاى غیر استاندارد و نازیبایى مغازه ها، پاکسازى و حذف آلودگى هاى بصرى به جامانده از دیواره هاى امالك 
تخریب شده، امحاى دیوار نویسى ها، عناصر نامتجانس و اغتشاشــات بصرى و بهسازى سیماى شهر، از 

اهداف این طرح است. 
به گفته وى، زوائد بصرى عوامل و عناصرى را شامل مى شود که از کیفیت محیط زندگى شهروندان مى کاهد 

و ساماندهى آنها در بهبود و کیفیت فضاى شهرى اثر گذار است.
سرپرست منطقه تاریخى فرهنگى شهردارى کاشان اجراى کامل این طرح را منوط بر همکارى سایر نهادها 
دانست و یادآورشد: منظر، ابزار شناسایى فرهنگ هر شهر اســت و ادراك شهروندان از شهر به میزان قابل 
توجهى از طریق  آن صورت مى گیرد، در نتیجه سازه هاى ناایمن تبلیغاتى و اطالع رسانى ناهمگون از عواملى 

هستند که با ایجاد ناهنجارى و اغتشاش در سیما و منظر شهر ادراك مردم را مختل مى کند.

حذف زوائد بصرى از چهره کاشان

شــهردار فالورجان گفت: در چند ســال 
گذشته جهت صرفه جویى در هزینه هاى 
جارى شــهردارى و همچنین باالتر رفتن 
راندمان شــهردارى، اقدام بــه انتخاب 
پیمانکار جهت عملیات جمع آوري، حمل 
زباله، نظافــت و رفــت وروب معابر مى 
کردیم که امسال نیز  بودجه اى بالغ بر 13 

میلیارد ریال براى این امر اختصاص یافته 
است .

جواد نصرى بیان داشــت: پروژه هاى زیر 
سازى، آســفالت و لکه گیرى معابر سطح 
شــهر، پیاده رو ســازى، الیروبى مادى 
ها، ممیزى امالك و ســنگ فــرش معابر 
نیز از دیگر اقداماتى هســتند که در این 

مدت در دستور کار شهردارى قرار گرفته
 است .

وى در تشریح روند اجراى پروژه آسفالت 
و پیاده رو سازى سطح شــهر نیز گفت: 
آســفالت و لکه گیرى معابــر در تمامى 
محالت شهر در حال اجر مى باشد. وى در 
خصوص  پیاده رو سازى نیز بیان داشت: 

با اتمام پیاده روى خیابان میثم و بقیع، در 
آینده نزدیک پیاده روى خیابان امام خمینى 
(ره) در دستور کار قرار خواهد گرفت و امید 
است به زودى این پروژه نیز در اختیار مردم 

فالورجان قرار گیرد .
شــهردار فالورجان  با بیان اینکه همواره 
ســعى داریم ارائــه خدمــات در حوزه 

هاى عمرانــى و خدماتى بطور یکســان
 در مناطق مختلف شــهر توزیع شــود،

 افزود: در این مدت پــروژه هاى عمرانى 
از قبیــل زیرســازى و آســفالت معابر 
و همچنین پیاده رو سازى در نقاط مختلف 
شــهر مورد بهره بــردارى قــرار گرفته

 است.
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شهردار شــهرضا گفت :روزانه 20 هزار جابه جایى مسافر 
در شهرضا انجام مى شــود که باید به عنوان یک فرصت 

از آن استفاده کرد.
رحیم جافرى اظهارداشت: در شــهر شهرضا بیش از 30 
دفتر تاکسى تلفنى آقایان، چهار دفتر تاکسى تلفنى بانوان، 
شش شرکت ســرویس مدارس و 500 تاکسى شهرى 

فعالیت دارند.
وى با بیان اینکه پراکندگى مسافر در تمام شهر یکنواخت 
نیســت، عنوان کرد: این عامل باعث شــده است که در 
مسیرهایى تعداد زیادى تاکسى و در مسیرهایى با کمبود 

تاکسى مواجه شویم .

شهردار شــهرضا در ادامه افزود : در زمینه گردشى بودن 
تاکسى هاى شهرى پیشنهاد ما این است که مسیرهایى که 
ما تعریف مى کنیم این مسیرها باید به مدت سه ماه یکبار 

به صورت قرعه کشى بین رانندگان تاکسى تقسیم شود.
جافرى تصریح کرد : در ارتباط با نــرخ کرایه ها و برخى 
بى نظمى در تردد تاکسى ها باید بگویم که همه این عوامل 

در گروى نصب سیستم کارت بلیت الکترونیکى است.
وى تصریح کرد: از مرداد سال پیش عملیات اجرایى نصب 
کارت بلیت الکترونیکى بر روى تاکسى هاى شهرى آغاز 
شــد و مقدمات الزم براى تکمیل آن نیز در شهر در حال 

انجام است.

مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان اعالم کرد: امسال در 
بسته تشویقى ساخت و ساز شــهردارى اصفهان، جرایم 
مربوط به کمیسیون ماده100نیز اضافه شده و شهروندان 

مى توانند از این فرصت مغتنم استفاده کنند.
نادر آخوندى اظهارداشت: شهردارى اصفهان در راستاى 
رونق بخشى صنعت ساخت و ساز و اقتصاد شهر قصد دارد 
به عنوان یکى از عناصر تعیین کننده قیمت در این صنعت، 
در همراهى با سیاست هاى کالن دولت، مطابق با مصوبه 
شوراى اسالمى شهر اصفهان، تصمیم به اهداى بخشى از 
ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى و پرونده هاى داراى 

بدهى مربوط به آراى کمیسیون ماده 100گرفته است.

وى تصریح کرد: دستورالعمل این مصوبه از طرف شهردار 
به مدیران مناطق 15گانه شــهردارى اصفهان ابالغ شده 
و شــهروندان مى توانند براى اطالع دقیق از جزئیات این 

مصوبه به تارنماى شهردارى اصفهان مراجعه کنند.

مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان با بیان اینکه این بسته 
تشــویقى از اول دى ماه تا 15 بهمن ماه و از 16 بهمن ماه 
لغایت 28 اسفند ماه ارائه مى شود، گفت: متقاضیان پروانه 
هاى ساختمانى بر اساس این سه دوره زمانى مشمول اهداى 
بخشى از ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى 10 درصد 

و پنج درصد خواهند شد. 

بسته تشویقى  براى 
جرایم کمیسیون ماده100

جا به جایى روزانه 20 هزار 
مسافر در شهرضا

بهسازى خیابان «شریعتى» 
و«على مهدى»  کاشان

 معاون فنى و عمرانى شــهردارى کاشان از بهسازى 
خیابان شریعتى و على مهدى خبرداد.

بهروز گرانمایه با بیان اینکه خیابان شــهیدان على 
مهدى و شریعتى که حد فاصل خیابان شاهد تا خیابان 
شهید رجایى واقع شــده اند در حال بهسازى است، 
اظهارداشت: این پروژه با هدف رفع ترافیک و تسهیل 
در رفت و آمد وباتوجه به خرابى آسفالت و اتمام فعالیت 

هاى تاسیساتى در این خیابان در حال اجرا است.
وى با تاکید بر اینکه این پروژه به صورت شبانه روزى 
در حال انجام است، تصریح کرد: در پروژه بهسازى و 
زیرسازى و آسفالت این خیابان، شش هزار متر مکعب 
خاك بردارى، دوهزار و 500متر مکعب بهسازى و زیر 
سازى با الیه زیر اساس و اساس و ششهزار متر مربع 

آسفالت ریزى انجام مى شود.
معاون فنى و عمرانى شــهردارى کاشــان با اشاره 
به اینکه درطول این پروژه، مســیر هاى عمرانى به 
صورت مقطعى بسته مى شــود و براى خاکبردارى و 
آسفالت مسیر مسدود خواهد شد، گفت: از شهروندان 
مى خواهیم تا با صبر و شــکیبایى تا پایــان پروژه 

کارکنان شهردارى را یارى کنند.

لکه  گیري آسفالت معابر 
خالدآباد 

به گزارش روابط عمومى شهردارى خالدآباد، ترمیم 
ترانشه ها و لکه  گیري آســفالت معابر شهر خالدآباد 
انجام شد. بر اســاس این گزارش، این اقدام با حجم 
آســفالت ریزي حدود 40 تن با صرف هزینه اى 80 

میلیون ریالى انجام شد.

انتقال مجتمع امام صادق(ع) 
به شهردارى دهاقان   

فرماندار شهرستان دهاقان با بیان اینکه مراحل نقل 
و انتقال و واگذارى فاز یک مجتمع امام صادق(ع) به 
شهردارى دهاقان   در حال انجام است، تصریح کرد: 
با توجه به عدم واگذارى سایت مجتمع امام صادق(ع) 
به شهردارى دهاقان و تکمیل آن در بخش مسکونى، 
مقرر شــد که مراحل نقل و انتقال و واگذارى آن به 
شهردارى در فاز یک در اسرع وقت از سوى اداره راه 
و شهرســازى پیگیرى و در فاز 2 جلسه اى با حضور 

نمایندگان مجتمع و مدیران شهرستانى برگزار شود.
على اصغر قاسمیان  مسکن مهر دهاقان را نیازمند ارائه 
خدمات شهرى دانســت و افزود: شهردارى دهاقان 
در راستاى تحویل مجموعه مسکن مهر باید هزینه 
آماده سازى سایت این مجموعه از جمله جدول گذارى، 
آسفالت، فضاى سبز، میدان و سایر خدمات را ظرف 

مدت 20 روز به نتیجه برساند.

برگزارى مانور زلزله 
در سمیرم

مانور زلزله جهت آموزش و آمادگى  متولیان ونیروها ى 
ستاد  بحران  در هنرستان شیخ بهایى سمیرم با حضور 
جمعى از مدیران فرهنگى و دانش آموزان وشــهردار 
سمیرم برگزار شد.  در این مانور،کارکنان شهردارى 
و آتش نشــانى با کامیون وخودروهاى آتش نشانى 
و جعمیت هالل احمر واورژانــس  و نیروى انتظامى 
شرکت نمودند. و آمادگى  خود را در مواقع استرارى در 

معرض دید قرار دادند.

مشارکت شهردارى در 
راه اندازى سینما در عسگران

سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
تیران و کرون از اجراى طرح ســینما ســالم در این 
شهرســتان خبرداد. معینى با اشــاره به تعامل بین 
شهردارى عسگران با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرســتان تیران و کرون افزود: به زودى نخستین 
سینماى شهرستان تیران و کرون در شهر عسگران 

راه اندازى مى شود.
وى بیان داشت: ســالنى با کاربرى فرهنگى از طرف 

شهردارى عسگران به این امر اختصاص یافته است.

روى خط

شهردار شاهین شهر گفت: در حالى  که 38 درصد اعتبارات 
شهردارى شاهین شــهر تا آذرماه امســال تأمین  شده، 
با صرفه جویى در هزینه ها به دنبال به پایان رســاندن 
طرح هاى نیمه تمام خدمات شهرى این شهر خواهیم بود.

عیســى بهمنى با بیان اینکه بودجه مصوب شهردارى 
شاهین شهر در ســال جارى 167 میلیارد تومان است، 
افزود: کاهش بودجه شــهردارى شاهین شهر به دالیل 
توقف تراکم سازى در برخى مناطق شهرى با اجراى ابالغ 
طرح جامع شهرى، کاهش سهم شهردارى از اختصاص 
مالیات حاصل از ارزش افزوده و آلودگى هواى ناشــى از 
صنایع آالینده و سررسید شدن اقســاط وام دریافتى از 

بانک بوده است.
شهردار شاهین شــهر گفت: این کاهش بودجه در حالى  
است که شــهردارى شاهین شهر در ســال گذشته به 
علت وصول 50 میلیــارد تومانى از مالیــات حاصل از 
ارزش افــزوده، آالیندگى صنایع بــزرگ محدوده این 
شهرستان و دریافت تسهیالت 50 میلیارد تومانى، با مازاد 

بودجه پیش از آغاز به کار شوراى شهر پنجم مواجه بود.
وى به اجراى طرح اقتصــاد مقاومتى در مدیریت منابع 
مالى اشاره کرد و ادامه داد: با وجود محقق نشدن اعتبارات 
مصوب، درحــال کاهش هزینه جــارى و انتقال آن به 
بودجه هاى عمرانى و خدمات شــهرى در شاهین شهر 
هســتیم و در این  خصوص امسال از محل صرفه جویى 
هزینه ها و واگذارى حجمى طرح هاى خدمات شهرى به 
پیمان کاران، پنج دستگاه اتوبوس خط واحد بین  شهرى 

خریدارى مى کنیم.
***

بهمنى از نزدیک بودن زمان آغاز بــه کار خط راه آهن 
شهرى شاهین شــهر-اصفهان نیز خبر داد و یادآور شد: 
این پروژه با دعوت از استاندار اصفهان و وزیر کشور آغاز 
خواهد شد و نقشه هاى مســیر این طرح 13 کیلومترى، 

از پــل ولى عصر(عج) شاهین شــهر به پل اســتقالل
 اصفهان به تصویب شــوراى عالى شهرسازى رسیده 

است.
وى تصریح کرد: تأمین برآورد هزینــه دو هزار و 600 
میلیارد تومانى خط راه آهن شهرى، با توجه به این که از 
توان شهردارى شاهین شهر خارج است، از طریق دریافت 

تسهیالت اعتبارى خارجى(فاینانس)، کمک هاى دولتى 
و سرمایه گذارى داخلى تأمین خواهد شد.

شهردار شاهین شهر بیان داشــت: در اجراى این طرح 
حداقل 30 هزار اصله درخت کاشته شــده با استفاده از 
دستگاه هاى ویژه اى از زمین بیرون کشیده مى شوند و به 

محل دیگرى منتقل خواهند شد.

***
وى در پایان خاطرنشــان کرد: از کلیه ســرمایه گذاران 
دعوت مى کنم تا در احداث مجموعه گردشــگرى 30 
هکتارى شمال شهر، تغییر کاربرى کاروانسراى قدیمى و 
مجموعه هاى تجارى،خدماتى و رفاهى با شعار برد- برد، 

با شهردارى مشارکت کنند.

شهردار شاهین شهر عنوان کرد:

دنبال به پایان رساندن طرح هاى نیمه تمام 
در شاهین شهر هستیم

  شهردار دســتگرد گفت: با درخواست شهروندان 
و بازدید کارشناســان این شــهردارى از محل  و 
در صورت تایید، شــهردارى به شهروندان بلوك 
فرش رایگان تحویل داده و متقاضیان با نظارت 

کارشناسان شهردارى آن را اجرا مى کنند.
محسن تجویدى بیان داشت: در طراحى  شهرى 
به منظور افزایش زیبایى شهر، پیاده روها را بزرگ 
و تزئین شــده در نظر مى گیرند چرا که بخشیدن 
هویت انسانى به شــهرها به مراتب با ارزش تر از 

صنعتى بودن شهرها است.
وى ادامه داد: هم ســطح بودن مســیر پیاده رو، 
سنگفرش هاى جذاب و مختلف، استفاده از مبلمان 
شهرى، روشنایى پیاده رو ها در شب، عرض کافى 
براى دسترسى به مراکز خرید و تجارى مختلف، از 

جمله مواردى است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وى خاطرنشان کرد: شهردارى دستگرد به منظور 
زیباســازى و خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان 
این شــهر، اقدام به نقشــه بردارى، زیرسازى، 
جدولگذارى و ســنگ فرش کردن پیاده رو هاى 

سطح شهر کرده است.
تجویدى با بیان اینکه اعتبار این پروژه یک میلیارد 
و 600 میلیون ریال و از محل اعتبارات داخلى بوده 
است، افزود: این شــهردارى با بررسى و اولویت 
بندى معابر، اقدام به سنگفرش کردن پیاده روهاى 

سطح شهر مى کند.
شهردار دستگرد در ادامه عنوان کرد: همزمان با 
اجراى این طرح، بهسازى فضاى سبز و درختان 
موجود در طول مســیر و نصب پل هاى جدید نیز 

انجام مى شود.

 معاون عمران و توسعه امور شهري و روستایی وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تغییر در نگاه به اداره شهر گفت: 
شهردارى ها براي اجراي پروژه و توسعه زیرساخت هاي شهر، راهى ندارند جز اینکه مزیت هاى شهر و منطقه 
خود را به منظور ایجاد منابع درآمدى پایدار، شناسایى و براى جذب سرمایه گذار در خصوص آنها اطالع رسانى 

مناسب انجام دهند.
محمدعلى افشانى افزود: با توجه به محدودیت هاي مالی دولت براي کمک به هزار و 244 شهرداري، که بیش 
از هزار شهردارى زیر 50 هزا نفر جمعیت دارند، بنابراین دیگر دوران اداره شهر و شهردارى با اتکا به کمک هاى 

دولتى خاتمه یافته است.
وى تصریح کرد: الزم است شهرداران و اعضاي شوراها به شناسایی مزیت هاى شهر و منطقه خود به منظور تعریف 

درآمدهاي پایدار، تولید ثروت، اشتغال زایى و جذب سرمایه گذار توجه ویژه اى داشته باشند.
افشانی در ادامه با بیان اینکه در همان مناطق و شهرهایى که ممکن است فکر  کنید در آنها هیچ درآمدى نیست، 
درآمد خوبى وجود دارد و باید آنها را شناسایی کرد، گفت: موقعیت ویژة جغرافیایی کشور، وجود جاذبه هاي طبیعی 
و اقلیم هاي متفاوت جغرافیایی به همراه میراث فرهنگی منحصر بفرد کشورمان، بدون تردید سرمایه مناسبی 

براى ایجاد درآمد پایدار و اشتغالزایى مى باشد.
وى بیان داشت: ایجاد درآمد در حوزه گردشگرى شهرى، نیازمند داشتن برنامه و طرح هاى کاربردى در زمینه 
تقویت زیرساخت هاي صنعت گردشگري و ایجاد مجتمع هاي رفاهی، اقامتى و تفریحی و بازارچه هاي محلی 

براى ارائه صنایع دستى و محصوالت بومى است.
وى اظهارداشت: باید میزان مشارکت مردم در برنامه هاى شهردارى و اداره شهر بر اساس ظرفیت هاي بخش 

خصوصی و منابع مردمى هرچه بیشتر افزایش یابد که یک عامل اصلى این امر، جلب اعتماد مردمى است.
افشانى با بیان اینکه شهرداریها براى تقویت زیرســاخت هاى شهرى و تامین اعتبار اجراى پروژه هاى عمرانى 
باید نگاه خود را به سمت شناسایى و کسب درآمد هاي پایدار و تولید ثروت و شغل معطوف نمایند، گفت: اینکه 
شهردارى مشــابه اداره کاریابى افراد بیکار و غیر متخصص را به کار گیرد، خدمت به شهر و شهروندان نیست و 

شاهدیم که این دیدگاه، شهردارى هاى کشور را با مشکالت بزرگى مواجه ساخته است. 

شــهردار باغبادران گفت:ظرفیت هــاى بالقوه اى در 
باغبادران نهفته اســت و این منطقه مى تواند به یکى 
از بزرگ ترین مقاصد گردشــگرى و سرمایه گذارى 

مبدل شود.
اردشیر محمدى مهمترین سرمایه براى شهردارى ها 
را، اعتماد شهروندان به مدیران شهرى دانست و افزود: 
شهرى مى تواند به سوى توسعه یافتگى و پیشرفت گام 
بردارد که سرمایه اجتماعى آن حفظ و افزایش یابد، اما 
حفظ و ایجاد سرمایه هاى اجتماعى نیازمند طى شدن 
فرآیندى است که در این فرآیند، آحاد جامعه باید نقش 
آفرین باشند و خوشبختانه این سرمایه اصلى در شهر 

باغبادران روز به روز افزایش یافته است.
شهردار باعبادران تصریح کرد: امروز در هر نقطه اى از 
شهر باغبادران کارگاهى برپاست و پروژه هاى مختلفى 
در حال اجراست و پروژه هاى عمرانى با سرعت قابل 
قبولى پیش مــى رود؛ اما مهم تریــن و بزرگ ترین 
دستاورد براى شــهردارى باغبادران، اعتماد مردم به 

این مجموعه است.
شهردار باغبادران بیان داشــت: باغبادران در تمامى 
زمینه ها به ویژه در حوزه گردشگرى از پتانسیل هاى 
منحصربفردى برخوردار است و از این جهت مى توان 
این شهر را یکى از با ارزش ترین مقاصد گردشگرى، 

بوم گردى و طبیعت گردى کشور دانست.
وى اظهارداشت: امروزه یکى از ضرورت هاى کارى 
شهردارى، تهیه سند چشم انداز و برنامه استراتژیک 
است؛ از این رو شهردارى و شوراى اسالمى باغبادران 
در دوره چهــارم برآن شــد تا با تهیه و تدوین ســند 
چشم انداز شــهردارى باغبادران و همچنین تدوین 
فرصت هاى ســرمایه گذارى، حریم و محدوده هاى 

شهر باغبادران گامى موثر بردارد.
شــهردار باغبادران یادآور شــد: باید توجه داشــت 
رویکردى که در گذشــته مــردم از شــهردارى ها 
داشــتند صرفا خدماتى بود اما امروز شــهردارى ها با 
افزایش سطح توقعات مردم روبه رو هستند از این رو 

شــهردارى ها به عنوان حلقه اصلى زنجیره مدیریت 
شهرى در فرایند تحول و توســعه شهرى نه فقط در 
ابعاد عمرانى آن جایگاه ویــژه اى دارند، بلکه با تغییر 
و تحوالت پر شتاب اجتماعى و فرهنگى و گسترش 
جمعیت شهرنشینى، باید براى پاسخ گویى به مطالبات 
فزاینده فرهنگى و اجتماعى شهرها نیز تمهیدات الزم 

را فراهم کنند.
وى با اشاره به پتانسیل هاى نهفته در حوزه گردشگرى 
این شهر، تصریح کرد: با توجه به اینکه از گذشته تا به 
حال تنها پارامترى که در شهر باغبادران توسعه یافته 
است، ساخت و ساز ویالهاى بخش خصوصى بوده که 
تنها مامنى براى ســپرى کردن اوقات فراغت بخش 
خاصى از جامعه را داشــته و هیچ گونه تاثیر مثبتى بر 
اقتصاد شهر و رونق زندگى جامعه میزبان خود نداشته 

است.
محمدى با اشــاره به لزوم حرکت شــهردارى ها به 
ســمت کســب درآمدهاى پایدار شــهرى، اضافه 
کرد: در همین راســتا با هــدف ســاماندهى حوزه 

گردشگرى، جذب ســرمایه گذار بخش خصوصى در 
راستاى ایجاد خدمات بیشــتر و ایجاد درآمد پایدار از 
راه فرصت هاى ســرمایه گذارى در حوزه گردشگرى 

برخاستیم.
وى ادامه داد: امروز شــهردارى باغبــادران با انجام 
مطالعات متعدد معرفى فرصت هاى ســرمایه گذارى 
را در بسته اى پیشــنهادى در قالب 50 فرصت متنوع 
سرمایه گذارى در این منطقه جهت ارائه به مشتاقان 
و سرمایه گذاران بخش خصوصى تهیه و تدوین کرده 

است.
وى با اشاره به دلزدگى سرمایه گذاران از روند طوالنى 
دریافت مجوز در باغبــادارن، اضافه کرد: این طرح از 
ســویى با جلوگیرى از اتالف منابع مالى و انسانى و 
زمانى سرمایه گذاران، آنها را در فرآیند عبور از مراحل 
ادارى، دریافت موافقت اصولى و مجوزهاى مورد نیاز 
و اجرا یارى کرده و از سوى دیگر ابزار عملیاتى جلب 
ســرمایه گذار و مدیریت مشــارکت آنها را در اختیار 

دستگاه هاى اجرایى قرار مى هد.

شهردار باغبادران اعالم کرد:
تدوین و ارائه50 فرصت متنوع سرمایه گذارى در باغبادران

با اولویت بندى، معابر 
دستگرد سنگفرش مى شوند

شهرداري ها براى ایجاد درآمد پایدار راهى جز 
شناسایى مزیت هاى شهر ندارند
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 اصحاب و یاران حضــرت محمد (ص) که حافظان اســرار او 
مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان 
خدا و رســول او نبودم، بلکه با جان خــود پیامبر (ص) را یارى 
کردم. در جاهایى که شجاعان قدم هایشــان مى لرزید، و فرار 

مى کردند، آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
موال على (ع)

امینى، معاون گردشگرى و سرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى،صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان در بازدید از محور گردشگرى چشمه لعل آب ایمانشهر بر 
تامین اعتبار جهت تکمیل زیرساخت هاى این مجموعه تفریحى تاکید کرد. دراین 
بازدید که به اتفاق اله یارى، شهردار ایمانشهر و ضیایى،معاون شهردار انجام شد، بر 

ثبت این محور به عنوان اثر ارزشمند گردشگرى تاکید شد.

جلسه هم اندیشى شهردار و اعضاى شوراى شـهر نیاسر با حضور امام جمعه و مردم 
شهر نیاسر برگزار شد.

در این نشسـت که جهت افزایش تعامالت بین شـهروندان و مجموعه شهردارى و 
شورا برگزارشد،مسئوالن و حاضران در جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل 

شهرى مطرح کردند.
در ادامه این نشسـت، تعدادى از شهروندان سـئواالت خود را در حوزه هاى مختلف 
شهرى و مسائل و مشکالت شهر نیاسر را عنوان کردند و خواستار رسیدگى مسئوالن 

شهردارى و شورا به این مسائل براساس اولویت بندى طرح ها شدند.

جلسه هم اندیشى و انتخابات هیئت امناى شــهرك کارگاهى در سالن اجتماعات 
شهردارى سده لنجان برگزار شد.

درابتداسهراب براتى، عضوشوراى شهر سده لنجان دستورکارجلسه شامل انتخاب 
هیات امنا وهمکارى جهت حل مشکل آب منطقه کارگاهى وبرق وگازرسانى رامطرح 

کرد و مشارکت تمامى اهالى منطقه کارگاهى راخواستارشد.
ناظم الرعایا  شهردارسده لنجان نیز درموردهمکارى همه جانبه با مالکان براى حل 
مشکل چندین ساله گفت:توجه به فراهم آوردن تسهیالت الزم براى فعالیت هاى 

اشتغالزایى درمحدوده ومنطقه کارگاهى از اقدامات ما است.
وى در ادامه گام اول راحل مشــکل آب کارگاه هاودرمرحله بع دبرق وگازدانست و 
به حاضران اطمینان داد درصورتى که همکارى هاى الزم را داشته باشند، مدیریت 

شهرى نیزدراین زمینه ازهیچ کمکى مضایقه نمى کند

به گــزارش روابــط عمومــى شــهردارى علویجه، شــهردار علویجــه باهئیت 
امناى شــهرك صنعتى علویجه  دیدار کرد وبه بررسى مسائل ومشکالت مشترك 

پرداختند.

روابط عمومى شهردارى هرند اعالم کرد:در عملیات پیاده رو سازى بلوار میرداماد 
شهر هرند، کفپوش موزائیک کار گذاشته مى شود.

بر اســاس این گزارش، این کفپوش عالوه بر زیبایى و طراوتى که به چهره خیابان 
مى بخشد، از طول عمر باال و استحکام بیشترى نسبت به آسفالت برخوردار است.

شــهردارى اردســتان جهــت رفــاه حــال شــهروندان و زیباســازى 
هر چه بیشتر فضاى شهرى، اقدام به محوطه سازى کتابخانه عمومى پارك بوستان 

ناین شهر کرد.

بازدید شهردار ومعاون میراث فرهنگى 
استان از چشمه لعل آب

برگزارى نشست هم اندیشى شهردار و 
شوراى شهر نیاسر با مردم 

جلسه هم اندیشى با مالکان اراضى 
کارگاهى در سده لنجان

دیدار شهردار علویجه با هیئت امناى 
شهرك صنعتى این شهر

پیاده رو سازى بلوار میرداماد 
شهر هرند

محوطه سازى کتابخانه عمومى 
اردستان

به گزارش روابط عمومى شهردارى باغشاد، شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر 
باغشاد از نقاط مختلف این شهر بازدید کردند و به بررسى مشکالت بافت فرسوده 

شهرى پرداختند.

بررسى مشکالت بافت فرسوده باغشاد با 
حضور شهردار

روز حماسه و ایثار شهرستان نطنز و اقدامات 
شهردارى

شهردارى نطنز در راستاى برگزارى هرچه بهتر مراســم 9 آذرماه، سالروز حماسه 
و ایثار شهرســتان نطنز اقداماتى را انجام داد و با نصب پوستر 9 آذر ماه روى شیشه 
تاکسى ها، بدنه ماشین آالت شهردارى و همچنین نصب بنرهاى برگزارى مراسم در 

سطح شهر، به تبلیغات و اطالع رسانى این روز پرداخت.

شهردار شــهر منظریه گفت: آتش نشانى شهر منظریه 
به تجهیزات پیشرفته ایمنى و اطفاى حریق مجهز شد.

على مرتضوى با اشــاره به حضور واحد آتش نشــانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى منظریه در مدارس این شهر 
اظهارداشت: از ماه گذشــته تاکنون واحد آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى منظریه با حضور در مدارس 
شــهر منظریه، اقدام به آموزش مسائل ایمنى و اطفاى 

حریق به بیش از 500 دانش آموز کرده است.

وى با تأکید بر اینکه فرهنگ ســازى در زمینه رعایت 
مسائل ایمنى باید از سنین پایین مورد توجه قرار گیرد، 
افزود: این آموزش ها بالغ بر هزار و 500 نفر ساعت بوده 
که با شــروع فصل ســرما و افزایش حوادث احتمالى، 
ضرورت دارد دانش آموزان آموزش هاى مقدماتى در این 

زمینه را کسب کنند.
شــهردار شــهر منظریه افزود: آموزش اصول ایمنى 
آتش نشانى در مدارس شــهر منظریه به منظور آمادگى 

دانش آموزان هنگام مقابله با بحران هاى طبیعى و حوادث 
غیرمترقبه انجام مى شود.

وى با اشاره به خرید تجهیزات پیشرفته ایمنى و اطفاى 
حریق بیان داشت: از ســال 93 تا 96 تجهیزات اطفاى 
حریق، امداد و ایمنى شامل ست امداد و نجات جاده اى، 
ســت هیدرولیــک و پنوماتیک، قیچــى و جک هاى 
هیدرولیکــى 20 تنى، تجهیزات ایمنى آتش نشــانان، 
ماسک اکسیژن، چکمه، دســتکش، کاله و چراغ قوه 

ضدحریق و ضــد انفجار از جمله تجهیزاتى اســت که 
تاکنون به ارزش بالغ بــر 150 میلیون تومان خریدارى 

شده است.
مرتضــوى بیان داشــت: آتش نشــانان ایــن واحد با 
آموزش هاى پیشــرفته اى که دیده اند آمادگى مقابله با 
هر نوع حادثه در کوتاه ترین زمان ممکن را داشته و در هر 
ساعت از شبانه روز آمادگى خدمت رسانى به مردم شهر 

منظریه را دارند. 

تجهیز آتش نشانى منظریه به تجهیزات پیشرفته ایمنى

بالفاصلــه بعد از آغاز بــه کار شــوراهاى جدید، اکثر 
اعضاى شوراها از لزوم حل معضل انباشت بدهى هاى 
شــهردارى ها مى گویند. هــر کدام عــددى را بیان 
مى کنند که این حجم بزرگ از بدهى که به طور مستقیم 
به وابستگى سال هاى ســال بودجه به درآمد ناشى از 

عوارض ساخت و رکود شدید مسکن بر مى گردد.
باید درك شود که مشکل بدهى شهردارى ها دو بخش 
دارد. نخست سطح زیر ساختى که همان کسرى درآمد با 
وجود افزایش هزینه است و دوم سطح رویى که مربوط 
به مشکالت عدم امکان تامین مالى نیاز جارى با استفاده 

از منابع بانکى به خصوص بانک شهر است. 
البته حل مشکل در ســطح زیر ســاختى قطعا نیاز به 
زمان دارد ولى در سطح رویى زمانى براى مواجه باقى 

نمانده است.
پس از  تاکید بر کاهش سهم فروش تراکم در بودجه که 
از محدود سازى هولوگرام تراکم آغاز شد، به ناگاه افراد 
فراوان در دور جدید شوراهاى شهر درباره فروش اوراق 

قرضه یکساله شهردارى سخن مى گویند.
سوال اصلى این است که آیا اســتقراض یک ساله در 

شرایطى که در طى دو سال بعد چشم انداز قابل دفاعى 
براى رونق مجددمسکن لوکس و تجارى ( منابع اصلى 
درآمد تراکمى شــهردارى ها) به چشم نمى خورد و نیز 
فرآیند کاهش هزینه شهردارى به دالیل بسیار نمى تواند 
سریع و برنده باشد، استقراض، آن هم یک ساله صحیح 

اســت؟ آیا  لزوما با توجه به مجموع شرایط اقتصادى 
کشــور امکان پرداخت کردن این بدهى در سال آتى 

وجود دارد؟ 
از هــر نظــر نشــر اوراق قرضه یک ســاله توســط 
شهردارى ها ریسک هاى بسیار به همراه دارد. ممکن 

است گفته شــود با توجه به شــرایط بازار بدهى، زمان 
سررسیدى بیش از یک سال خریدار نخواهد داشت.

یک پیشنهاد واقع بینانه تر آن است که کسرى از  بدهى 
دولت به شهردارى، به اوراق خزانه پنج ساله تبدیل شود. 
سپس این اوراق توسط شــهردارى به عنوان بخشى از 
طلب بانک هاى بستانکار داده شود. بانک بستانکار هم 
این اوراق را یا به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزى تودیع 
کند یا به اتکاى آن در چارچوب سیاست وثیقه دار کردن 
خطوط اعتبارى بانک ها با بانــک مرکزى در نرخ 16 

درصد از بانک مرکزى خط اعتبارى بگیرد.
  این روش مزایاى قابل توجهى دارد:

بعد از مدت ها دولت فرصت مى کند در ســاختار زمانى 
اوراق  بدهى خود تغییر مثبتــى ایجاد کند، در حالى که 
دیگران قطعا اوراق باالى یک سال را نخواهند پذیرفت.

سیاست وثیقه دار کردن خطوط اعتبارى بانک مرکزى 
یک نمونه واقعى خواهد یافت.

 بار شهردارى ها از دو لحاظ سبک مى شود. هم بخشى 
از بدهى را تادیه کرده و هــم ترازنامه بانک هاى تابعه 
اش تقویت مى شود و امکان پشتیبانى نیازهاى فورى 

نقدینگى در بودجه جارى فراهم مى شود.

کالف سردرگم بدهى شهردارى ها
کاوه تقوى

شهردار مبارکه گفت: عدالت محورى و نگاه یکسان به 
همه مناطق و محله هاى شــهر، از سیاست هاى مهم 

شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکه است.
محسن هاشمى اظهار داشت: نبود بودجه و عدم واریز 
اعتبارات، به رغم این که تهدید است، اما براى ما فرصت 

محسوب مى شود.
وى بر لزوم توسعه مشــارکت  مردم تاکید کرد و گفت: 
هر چه این حضور و مشــارکت بیشــتر باشد، کارهاى 
بهترى مى توان انجام داد و این فرصت خوبى اســت 
که در شــرایط اقتصادى فعلى براى شهردارى مبارکه 

به وجود آمده است.

هاشمى گفت: دیگر قرار نیست که پروژه اى را طراحى 
و تعریف کنیم که مردم در مورد آن نظر نداشته باشند.

وى با بیان این که هر پروژه اى جامعه هدفى را در بر مى 
گیرد، افزود:  هدف ما این است که با کمک، همفکرى 
و مشــارکت مردم بتوانیم اقدامات موثرترى را در شهر 

انجام دهیم.
شــهردار مبارکه با بیــان این که مشــارکت مردم به 
عنوان  بهترین فرصت در ایجاد  شرایط بهتر اقتصادى 
اســت، افزود:  براى ســرمایه گذارانى که در این شهر 
سرمایه گذارى مى کنند، مشــتاقانه فرش قرمز پهن 

مى کنیم.

وى با بیان این که اجراى طرح هاى ســرمایه گذارى 
منجر به اشتغالزایى و رونق اقتصادى شهر خواهد شد، 
افزود: اجراى این طرح ها سهم به ســزایى در ارتقاى 
رضایت مردم شــهر مبارکه و محله هــاى مختلف آن 

خواهد داشت.
هاشــمى گفت: نظرات مردم براى شروع و اجراى هر 
پروژه اى در شهر براى شــهردارى و شوراى اسالمى 

شهر راه گشاست.
وى بــا بیان این که ســعى ما بر این اســت تا حیات و 
نشاط اجتماعى را در شهر حفظ کنیم، افزود: امیدواریم 
شــهردارى مبارکه با عبور از بحــران مالى،  روى ریل 

حرکت قــرار گیرد و بــه وظایف خود  به نحو احســن 
عمل کند.

هاشمى با بیان این که بر اساس اولویت بندى و بضاعت 
مالى موجود شــهردارى، کارها را شروع خواهیم کرد، 
خاطرنشان کرد: به دنبال ارائه کارنامه چهارساله نیستم 
و امیدوارم حداقل در پایان دوره فعالیت به عنوان شهردار 

بومى، نام نیکى از خود در این شهر باقى بگذارم.
شــهردار مبارکه گفــت: درب اتاق شــهردار به روى 
شهروندان باز اســت و از آنان مى خواهم که  همواره 
با انتقادات سازنده و پیشنهادات خود ما را یارى دهند و 

همراه و همیار ما باشند.

شهردار مبارکه:

هیچ پروژه اى را بدون نظر مردم 
اجرا نمى کنیم


