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

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

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

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

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

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

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

آگهى مزایدهآگهى مزایدهنوبت دومنوبت دوم

جواد نصرى- شهردار فالورجانجواد نصرى- شهردار فالورجان

شرکت هسا در نظر دارد ضایعات آهن و آلومینیوم اقالم ادارى ابزار االت و تجهیزات اسقاطى و مازاد بر 
نیاز خود را از طریق برگزارى مزایده به فروش برساند از متقاضیان دعوت میشود با مراجعه حضورى  به 
محل شرکت هسا و بازدید اقالم نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام فرمایند.تاریخ بازدید از دوشنبه 

96/9/4 تا 96/9/8 ساعت 8 الى 15 ، تلفن تماس 03145924318
روابط عمومى شرکت هواپیماسازى ایران (هسا)روابط عمومى شرکت هواپیماسازى ایران (هسا)

 مزایده مزایده

ویندوز مایکروسافت
 32 ساله شد

به نام اصفهـان، به کام چیـن

مرگ شیرین فرهاد80 درصد آموزش در دانشگاه هاى ایران، نظرى استاز گریم« هالووین» تا خرید« بلک فرایدى»گفتند بروید هرطور خواستید خانه بسازید! خواص شگفت انگیز خرمالو حوادثاستاناجتماع سالمت
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آخرین تحوالت بازار مرغ

اسامى بانک هاى متخلف 
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باقیمانده تروریست ها
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هستند
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على الریجانى، رئیس مجلس 
شوراى اسالمى با «میخاییل 
امیلیانوف» نایب رئیس مجلس 
روسیه در حاشیه دهمین 
مجمع عمومى مجمع 
مجالس آسیایى 
دیدار و گفتگو 
کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائى 
مجلس شوراى اسالمى شرایط 

جرم تلقى شدن حمل سالح سرد را 
تشریح کرد.یحیى کمالى پور 
اظهار داشت: طرح الحاق 2 
تبصره به ماده 677 قانون 

مجازات اسالمى درباره 
حمل سالح ...
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حمل سالح سرد
در چه صورت 
جرم تلقى
 مى شود؟

13

72 درصد مدارس 
تحویلى سال جارى 

در استان را 
خّیرین ساخته اند

5

اولین نسخه از سیستم عامل ویندوز در تاریخ 20 نوامبر سال 1985 
به نام MS-DOS پا به میدان گذاشت و انقالب مایکروسافت آغاز 

شد. هفته گذشته ویندوز و انقالبش 32 ساله شدند، البته شاید 
بسیارى از ما اولین نسخه  ویندوز را به خاطر نیاوریم.
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کلنگ آموزشگاه خّیرســاز زنده یاد حاج رمضان 
کیوانیان در ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان 
در محل ســابق دبیرســتان شــهید دلفروزى 
در خیابان پروین از ســوى مســئوالن مجمع 
خّیرین، ورثه مرحوم کیوانیان و مســئوالن اداره 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان

 به زمین زده شد. 
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اصفهانى خالق یا اصفهانى فرصت طلب؟اصفهانى خالق یا اصفهانى فرصت طلب؟
مجرى اصفهانى «تور زلزله گردى»، بحث «گردشگرى سیاه» را در کشور مطرح کردمجرى اصفهانى «تور زلزله گردى»، بحث «گردشگرى سیاه» را در کشور مطرح کرد
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علــى الریجانى، رئیس مجلس شــوراى اســالمى با 
«میخاییل امیلیانوف» نایب رئیس مجلس روســیه در 
حاشــیه دهمین مجمع عمومى مجمع مجالس آسیایى 

دیدار و گفتگو کرد.
الریجانى در این دیدار با اشــاره به روابط ایران و روسیه 
در زمینه هاى مختلف گفت: ســفر آقاى پوتین به ایران 
سفر خوبى بود و در همان سفر تئورى اجالس سه جانبه 

سوچى مطرح شد.
رئیس مجلس گفت: مسائل تروریسم خاتمه پیدا نکرده 
و باقیمانده آنها به دنبال ماجراهاى جدیدى هســتند که 
از این رو الزم است همکارى هاى امنیتى میان دو کشور 

تقویت شود.
وى افــزود: توســعه روابــط پارلمانى باعــث افزایش 
همکارى هاى اقتصادى مى شود، ما به دنبال توسعه روابط 
تجارى هستیم که پیشنهاداتى نیز در این زمینه به دوما و 
فدراسیون روسیه داده شــد و در حال حاضر نیز در ایران 

تمامى بخش ها عالقه مند به همکارى با روسیه هستند.
میخاییل امیلیانــوف نیز در این دیدار خطــاب به رئیس 
مجلس، وى را چهره شناخته شده اى در روسیه دانست و 
گفت: این مالقات در برهه اى حساس صورت مى گیرد چرا 
که در حال حاضر مالقاتى نیز در سوچى در حال انجام است 

که به حل بحران هاى سوریه خواهد انجامید.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه بسیج درد اصلى جامعه 
را شناخته است، گفت: همواره به یاد بسیجیان هستم و 
دعایشان مى کنم. بسیج، نقاط اصلى درد جامعه را یافته 
و مى داند که شناخت مشکالت و دردها، نیمى از معالجه 

است که خوشبختانه  بسیج وارد آن شده است.
آیت ا... مکارم شــیرازى، الگوى حشدالشعبى و جبهه 
مقاومت را بر پایه بسیج دانسته و عنوان کرد: خمیر مایه 
اصلى مدافعان حرم،اعتقادات اســت که دشمن از این 
سالح معنوى بى بهره اســت ولو اینکه سالح اتمى نیز 
داشته باشد. وى به انگیزه الهى سردار سلیمانى و یارانشان 
اشاره کرده و تصریح کرد: باید قدر این سرمایه اعتقادى 

را بدانیم و در عین حال آن را تقویت کنیم و مراقب باشیم 
که دشمن نتواند این سالح را از ما بگیرد.

آیت ا... مکارم شــیرازى همچنین در خصوص خدمات 
بســیج در مناطق زلزله زده تأکید کــرد: زلزله زدگان، 
مشکالت زیادى دارند که به ویژه با فرارسیدن زمستان، 
سختى هایشان بیشتر مى شود که باید سرپناه مطمئنى 

براى آنان احداث کرد.
این مرجع تقلید در پایان، با توجه به فعالیت هاى تربیتى 
بسیج تصریح کرد: اتصال بسیج به حوزه علمیه، اقدامى 
بسیار ارزشمندى است که خوشــبختانه امروز در بسیج 

وجود دارد.

باقیمانده تروریست ها به 
دنبال ماجراى جدیدى هستند

بسیج درد اصلى جامعه را 
شناخته است

دیدار روحانى و ماکرون؟ 
ابوالقاسم دلفى، سفیر ایران در فرانسه در    فارس|
مصاحبه اى با شبکه خبرى «فرانس 24» از احتمال دیدار 
حسن روحانى، رئیس جمهور ایران و «امانوئل ماکرون» 
در نیمه هاى ماه دسامبر (آذرماه) در پاریس خبر داد. وى 
در این مصاحبه که به زبان فرانسه انجام شده تصریح کرد 
احتمال دارد روحانى و ماکرون در حاشیه نشستى درباره 
آب و هوا که روز 12 دسامبر (برابر با 21 آذرماه) در پاریس 

برگزار مى شود با یکدیگر دیدار کنند.  

«قوِل شرف» یک امیر ارتش
  مهر | امیر سـرتیپ فرزاد اسـماعیلى، فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایى خاتم االنبیاء(ع) تأکید کرد: از طرف 
نیروى هوا و فضا به شما قول شرف مى دهم که آنچه مقام 
معظم رهبرى فرمودند که دوران بزن و در رو تمام شده در 
عمل ثابت خواهد شد و نشان مى دهیم این کشور صاحب 

دارد و سردار سلیمانى این را ثابت کرد. 

متهم 500 میلیاردى کجاست؟
جبـار کوچکى نـژاد، رئیـس کمیتـه    تسنیم|
تحقیق و تفحص از صنـدوق ذخیره فرهنگیـان درباره 
برخى اخبار مبنى بر اینکه فردى از متهمان اصلى پرونده 
صندوق ذخیره فرهنگیان است  با 500 میلیارد تومان از 
کشور فرار کرده است، گفت: این فرد هم اکنون در کشور 
آلمان اسـت. نماینده مردم رشـت با بیان اینکه این فرد 
اخیراً با بنده تماس داشته اسـت، افزود: با وکیل وى نیز 
جلسه اى را داشـته ایم ضمن اینکه وى مکاتباتى با قوه 

قضائیه داشته است. 

فضاى مجازى مانع نماز نشود
حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتى    ایرنا |
با بیان اینکه فضاى مجازى هم فرصت وهم تهدید بوده  
اظهار داشت: از این فضا که برخى سوء استفاده مى کنند 
اهل ایمان براى پاسـخگویى به شـبهات استفاده کنند. 
وى اضافه کـرد: همچنین با اسـتفاده از فضاى مجازى 
مى توان بانوان و دختران را در حوزه مهارت هاى زندگى، 
همسـردارى و تربیت فرزند آمـوزش داد. وى همچنین 
تأکید کرد که استفاده از فضاى مجازى نباید مانع برخى 

کارها از جمله رفتن به نماز جماعت یا صله رحم شود. 

تاریخچه نیروى انتظامى 
  ایسنا| آیـت ا... سـیداحمد خاتمـى بـا بیـان 
اینکـه تاریخچـه نیـروى انتظامـى بـه عصـر حضرت 
امیرالمؤمنین(ع) مى رسد، بیان کرد: حضرت امام على(ع) 
پاك ترین و شـجاع ترین نیروها را در شـرطه الخمیس 
به کار گرفـت و فرماندهـى آن را بـه «اصبغ ابـن نباته 

تمیمى» سپرد.

کشف سکه  و پول درست بود
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگى    رویداد 24|
مبارزه با مفاسد اقتصادى گفت: اطالعات آقاى قاضى پور 
مبنى بر اینکه در منزل آقاى بقایى هنگام بازداشت 703 
سـکه تمام بهار آزادى، 1842 نیم سـکه، 15 سکه دو و 
نیم، مبلغ 21 میلیارد و 175 میلیون و 300 هزار ریال وجه 
نقد،454 میلیـون و 510 هزار ریال از پول نهاد ریاسـت 

جمهورى کشف شده بود، دقیق بوده است.

چند مسکن مهر ویران شد؟
گـزارش تیـم کارشناسـى وزارت    خبر آنالین|
مسـکن در باره تخریب زلزله اسـتان کرمانشـاه منتشر 
شد. در این گزارش آمده است: از مجموع کل واحدهاى 
مسکن مهر کرمانشاه، 14 بلوك مشـتمل بر 140 واحد 
مسکونى به طور 100 درصد تخریب شده اند؛ 34 بلوك 
مشـتمل بر 653 واحد با دیوارهاى جانبى فروریخته، 9 
بلوك مشتمل بر 172 واحد با ترك هاى به پهناى بیش از 
4 میلیمتر و 37 بلوك مشتمل با 729 واحد با ترك هاى به 
پهناى کمتر از 4 میلیمتر شناسایى شده است. بررسى ها 
نشـان مى دهد در هـر چهار سـطح تخریـب واحدهاى 
مسـکونى مهر، «ریزش نما» یکى از رایج ترین اشکال 

آسیب دیدگى بوده است. 

توئیتر

اسفندیار تاجمیرى
مسئولیت خطیر فرمانداران و بخشــداران در امر 
برگــزارى انتخابات هاى محلى و ملى در مســیر 
تحقــق اراده مردم و مردم ســاالرى تعیین کننده 
است،هرچند بخش قابل توجهى از اختیارات قانون 
انتخابات بــه مجموعه هــاى نظارتى،معتمدین 
محلى و سایر مراجع مرتبط داده شده اما با این حال 
قانونمدارى و اعتقاد و اهتمام بــه حقوق انتخاب 
شــوندگان و انتخــاب کنندگان توســط مدیران 
سیاســى به عنوان رؤســاى هیئت هاى اجرایى 
انتخابات در برگزارى دقیق فرآینــد ها و صیانت 
از آراء مردم نقــش اصلى را ایفا مــى کند.درایت، 
شــجاعت، تجربه،امانتدارى و اعتقاد راسخ به حق 
الناس،عناصر مهمى براى انجام درست فرآیند هاى 
قانونى انتخابات توسط مجریان از جمله در گلوگاه 
هایى چون انتخاب هیئت هــاى اجرایى،انتخاب 
معتمدین اصلى،اعضاى شــعب اخذ رأى و مراحل 

شمارش و اعالم نتایج انتخابات هستند.
در فرآینــد برگــزارى انتخابــات هرچنــد نقش 
بارزى در قانون براى اســتانداران دیده نشــده با 
این حال نظــارت بر عملکرد بهینــه فرمانداران و 
بخشداران در انجام وظایف قانونى و تشکیل ستاد 
انتخابات اســتان با وظایف نظارتى و پشــتیبانى 
و اقدام قانونى در شــرایط اختــالف فرمانداران و 
هیئت هاى نظارت شهرستان ها در تشکیل اولیه 
هیئت هاى اجرایى،مســائل مهمى در این حوزه 

مى باشند.
در موضوع مشــارکت سیاســى،نوع نگاه و تعامل 
اســتانداران و فرمانداران با نمایندگى هاى احزاب 
ملى و یا احزاب مستقل اســتانى و دفاتر ذیربط در 
شهرستان ها از حیث بسترسازى فعالیت،آموزش 
و توانمندســازى، جلوگیرى از استقرار فضا و تفکر 
امنیتى درحوزه فعالیت احزاب و پاسخ به مطالبات 
و دیدگاه هاى آنان در رشــد و اعتــال و یا تعدیل و 
تضعیف این ابزار و ارکان مهم مشــارکت و مبارزه 
مســالمت آمیز در رقابت هاى سیاســى و کسب 
قدرت تأثیرگذار اســت؛ همچنین میزان اعتقاد و 
حمایت یا عدم حمایت از سازمان هاى مردم نهاد و 
تشکل هاى صنفى و حرفه اى غیر سیاسى در عرصه 
مشــارکت اجتماعى و عمومى مردم مؤثر است.با 
تأمل در مراتب پیش گفته و بســط موارد در سایر 
حوزه هاى سیاسى، فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى، 
رســانه اى و... مى توان به نقــش و کارکرد مؤثر 
اســتانداران و فرمانداران در تحقــق مؤلفه هاى 

سیاست داخلى و اداره کشور پى برد.
از همین منظر ســاماندهى و توجه ویژه به فرآیند 
گزینش،انتصاب و به کارگیرى این بخش از مدیران 
در ســطوح محلى و ملى ضرورت دوچندان دارد، 
امرى که در متن نظام ادارى کشــور متناســب با 
رویکرد ها و نگرش هاى رئیس و تصمیم ســازان 
دولت هاى مختلف با آسیب هایى مواجه بوده است.
یکى از این آسیب ها عدم رعایت استقالل عمل و 
تفکیک قوا و مداخله عوامل و مراجع بیرون از دولت 
و ساختار وزارت کشور درانتصاب و به کارگیرى این 
دسته از مدیران اســت؛امرى که عمومًا به کاهش 
ابتکار عمل و استیصال این مدیران سیاسى و تعدیل 
موقعیت آنان از استاندارى و فرماندارى به سیستم 
کدخدامنشى و هماهنگ کنندگى و پشتیبانى صرف 

مى انجامد.
امروز با گذشــت قریب بــه 40 ســال از تجربه 
حکومتدارى در جمهورى اسالمى ایران و رسیدن 
به مرحله ثبات و نظام یافتگى درقالب مردم ساالرى 
دینى مى توان با بازتعریف روابط و مناسبات ادارى 
در حوزه مدیریت هاى سیاســى و اجراى حداقل 
نســبى تفکیک قوا در مقوله انتصــاب نمایندگان 
سیاسى دولت هاى مســتقر و البته با پیش بینى و 
پیاده ســازى مالك هاى شایسته ساالرى در این 
فرآیند به ویژه رعایت اصولى چون تعهد، تخصص، 
تجربه، کیاســت و کارآمدى، زمینه تحقق بهینه 
سیاست هاى کالن کشور، برنامه ها و وعده هاى 
دولت هاى چهار ساله و مؤلفه هاى سیاست داخلى 

را  فراهم کرد.

* عضو شوراى مرکزى و مسئول کمیته 

 سیاسى مجمع نیروهاى خط امام (ره) 
استان اصفهان

مؤلفه هاى سیاست 
داخلى و نقش استانداران 

و فرمانداران

مدیرکل نظارت و ارزیابى خدمات گردشــگرى درحالى 
از برخورد با مجــرِى تور زلزله گردى خبــر داد که معاون 
گردشگرى استان اصفهان معتقد اســت، با توجه به نیت 
خیرخواهانه و خالقانه در اجراى این تور، باید مجرى آن 

تشویق شود.
همزمان با روزهاى بحرانى امدادرســانى به زلزله غرب، 
فردى به تبلیغ تور زلزله گردى به قیمت 135 هزار تومان 
اقدام کرد. بهانه هرچه بود، گردشگرى یا کمک رسانى، به 
هر حال با واکنش هایى همراه شد. اداره میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اســتان تهران اعالم کرد «با 
متخلفان و ســودجویانى که به بهانه "گردشگرى سیاه" 
به برگزارى تور بازدید از مناطق زلزله زده غرب ایران اقدام 
کرده اند، برخورد مى کند»، به اعتقاد استادان گردشگرى 
نیز بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه «گردشگرى سیاه» 
تلقى نمى شــود و اجراى تورهایى به این انگیزه، مردود و 

مذموم شناخته شده است.
ولى تیمورى، مدیرکل نظارت و ارزیابى خدمات گردشگرى  
نیز به ایســنا خبر داد که برخورد الزم با آژانس متخلف و 
هنجارشکن به عمل آمده اســت. او تأکید کرد: این تور با 
روح  اخالق گردشگرى مغایرت دارد و به هیچ وجه مورد 

تأیید سازمان نیست.
مجرى این تور که در اصفهان فعالیت مى کرد، با پیگیرى 
دفتر نظارت و ارزیابى خدمات گردشــگرى، شناسایى و 
ضمن متخلف خواندنش، بــه اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان احضار شد و 
تذکرهاى مربوطه را دریافت کرد که البته به حذف تبلیغ 

تور زلزله و ممانعت از اجراى آن منجر شد.
بنا به اظهارات مجرى تور زلزلــه، هدف از این اقدام جلب 
مشــارکت مردم و اعزام افــراد خّیر و متمــول به همراه 
حدود 50 میلیون تومان اجنــاس غیرنقدى براى کمک 
به زلزله زدگان استان کرمانشــاه بوده که نسبت به نحوه 
اطالع رسانى و بازتاب نادرست آن در رسانه ها نیز معترض 

شده است.
با این حال دفتر نظارت و ارزیابى خدمات گردشگرى اعالم 
کرده با توجه به ابعاد و آثار منفى خبر منعکس شده از تور 
زلزله، مقرر شده استان اصفهان از این موضوع به راحتى 
عبور نکند و صحت و سقم نظرات میرعامل آن شرکت را 

بررسى و تصمصیم قاطعى درباره آن بگیرد.
محسن یارمحمدیان، معاون گردشگرى استان اصفهان  

پس از بررسى هایى که انجام داده و احضارهاى پى درپى 
مجرى تور زلزله، به ایسنا گفت: وقتى از تهران اطالع دادند 
که چنین تورى از اســتان اصفهان برگزار مى شود، مدیر 
شرکت گردشگرى مربوطه را احضار کردیم، توضیحات و 
مستنداتى ارائه کرد که نشان مى داد نیت کامًال خیرخواهانه 
بوده و 500 کارتن حاوى کمک هاى نقدى جمع آورى شده 
و پیشنهادهایى نیز از سوى بانِى این کمک ها مطرح شد 
که خودشان هم در منطقه حضور داشته باشند تا در جریان 
نحوه توزیع کمک ها قرار گیرند که در پى آن قرار شد افراد 
متمول در محل وقوع حادثه حضور داشته باشند تا ضمن 

ابراز همدردى، کمک  مالى نیز انجام دهند.
او ســپس این ســئوال را مطرح کرد که «چگونه ممکن 
اســت تورى که با 135 هــزار تومان برگزار مى شــود، 
شرکت کنندگان آن قرار است در چادر اسکان داشته باشند 
و همه هزینه ها را هم خودشان پرداخت کنند، انگیزه کسب 

سود و درآمد داشته باشــد؟» و در ادامه بیان کرد: اتفاقًا ما 
معتقدیم خالقیتى در جریان این تور واقع شده که در نوع 
خود جالب بوده، ولى متأسفانه شیطنت هایى، ماجراى آن 

را به سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى کشانده است.
وى افزود: ما مدیر شرکت مجرى این تور را احضار کردیم 
و تذکرهاى الزم را دادیم و مانع اجراى این تور و حتى ادامه 
تبلیغات آن شدیم، ولى به نظر من به دلیل این خالقیت باید 
این شخص تشویق شود. با این حال طبق دستور رسیده از 
سازمان و با وجود ارائه مستنداتى از نحوه کمک رسانى و 

اهداف خیرخواهانه، ما مانع اجراى این تور شدیم.
معاون گردشگرى استان اصفهان با پذیرش این نکته که 
زمان اجراى این تور مناسب نبود، اظهار داشت:  من از این 
اقدام دفاع نمى کنم، چون معتقدم نقدهاى ظریفى به این 
عمل وارد است، به هرحال قشــرى که قرار بود به انگیزه 
کمک رســانى و همدردى در این مناطق حاضر شــوند 

به دلیل شــکاف طبقاتى، ظاهر متفاوت و شرایط روحى 
زلزله زده ها، اثر منفى بیشترى داشــتند که با توجه به این 
نکته، زمان حاضر براى اجراى این تور به هیچ وجه مناسب 
و سنجیده نبود. ضمن اینکه در شــرایط زمانى حاضر به 
هیچیک از تورها اجازه اجراى چنین تورهایى را نمى دهیم 
اما مى توانستیم آن را بدون زاویه مطرح کنیم. به نظر من 
قرار بود اتفاق مثبتى رخ دهد و افــراد متمول با حضور در 
منطقه کمک هاى بهترى انجــام دهند که خب حاال این 

شرایط دیگر وجود ندارد.
یارمحمدیان اظهار داشت: آژانســى که مجرى این تور 
بود، سال هاست بدون تخلف در اصفهان فعالیت مى کند و 
خوش سابقه محسوب مى شود و تا پیش از این حتى یک  بار 
هم مورد تخلف نداشته و احضار نشده است، حاال هم اگر 
برخورد درستى نشود و سرکوب اتفاق افتد، ممکن است در 

هیچ زمینه اى خالقیت صورت نگیرد.

مجرى اصفهانى «تور زلزله گردى»، بحث «گردشگرى سیاه» را در کشور مطرح کرد

اصفهانى خالق یا اصفهانى فرصت طلب؟

«تپانى» نام یک روستاست. روســتایى در دشت ذهاب در 
استان کرمانشــاه با حدود 600 نفر جمعیت. روستایى که 
خیلى از ما، قبل از اینکه زلزله 7/3ریشترى کرمانشاه بیاید 
و خانه هاى مردمش را روى سرشان آوار کند، نامش را هم 
نشنیده بودیم، چه برسد به اینکه گذرمان به آنجا بیافتد. گالیه 
مردمش هم از همین است که چرا حاال که آوار بدبختى روى 
سرمان آمده، همه یاد ما افتاده اند؟  سامان عباسى ذهابى، 
دهیار روستاى تپانى درباره وضعیت این روستا با خبرآنالین 

گفتگو کرده که بخش هایى از آن را مى خوانید.
درصد تخریب این روستا در زلزله اخیر 

چقدر بوده؟
100 درصد این روستا تخریب شده و حدود ده نفر هم از اهالى 
تپانى و چندین نفر که اینجا مهمان بودند جانشان را از دست 
داده اند. یعنى حدود 16 نفر. تمام خانه ها خراب شده و تلفات 

مالى سنگینى براى مردم داشته.
 وضعیت مردم چطور است؟

مردم هنوز در چادر زندگى مى کنند. کمک هاى مردمى رسیده 
و آب و غذا دارند ولى هنوز آواربردارى شروع نشده و با شروع 

بارندگى، چادرها جوابگوى زندگى مردم نیست.
بیشترین نیازى که االن مردم دارند چه 

چیزى است؟
وسایل گرمایشى و کانکس براى زندگى. سرویس بهداشتى 
و حمام سیار هم خیلى مهم است، مردم هنوز حمام نرفته اند و 
احتیاج به سرویس بهداشتى تمیز دارند که دچار انواع آلودگى 

و عفونت نشوند.
اینجا فقط مدرسه سالم مانده؟

بله فقط مدرسه.
چرا زلزله مدرسه را خراب نکرده ولی 

بقیه خانه ها تخریب شده اند؟
چون مدرسه مقاوم ساخته شده اما مردم امکانى نداشتند که 
خانه هایشان را اصولى بسازند. آجر و سنگ روى هم گذاشتند 

و خانه ساختند.

نظارتى روى ساخت خانه نبوده؟
نه، هر کدام از اهالى هر جا و هر طورى خواسته خانه ساخته. 
چند بار به بنیاد مسکن درخواست دادیم، گفتند روستاي شما 
شامل طرح هادى نمى شود، هر کس خواست برود هر طور 
خواست خانه بسازد. مردم هم همینطور خانه ساختند و زیر آوار 
ماندند. اگر کمک مى کردند خانه ها درست ساخته شود، زلزله 
آسیب کمترى به مردم مى رساند. االن هم مردم جانشان را از 
دست داده اند و هم آنهایى که سالمند هستند، زندگی و تمام 

دارایى  شان که دام بوده را از دست داده اند.
از نظر درمانى وضعیت رســیدگى به 

مردم روستا چطور است؟
دارو آمده ولى هنوز دکتر اینجا مستقر نشده. وقتى مردم ندانند 
دارو را چطور استفاده کنند چه فایده اى دارد، حتى برایشان 

خطرناك تر است. 
االن که مدرســه تبدیل به انبار شده، 
بچه ها قرار است کجا درس بخوانند؟

مدرسه  این روستا تنها ساختمان سالم اینجاست، ناچار بودیم 
آن را تبدیل به انبار کنیم که وســایل را ذخیره کنیم و باران 
خرابشان نکند. هنوز درباره اینکه مدرسه ها باز شود چیزى به 

ما نگفته اند. بچه ها فعًال درس نمى خوانند.

دهیار روستایى که تمامش در زلزله سرپل ذهاب تخریب شده: 

گفتند بروید هرطور خواستید خانه بسازید!
سردار سرلشــکر محمدعلى جعفرى، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى در نشست خبرى که به منظور 
تبیین شرایط منطقه برگزار شد، سخنان مهمى ایراد کرد 

که بخشى از اظهارات او را به نقل از انتخاب بخوانید:
■ بیش از یک سوم مردم کشور عضو بسیج و سازماندهى 
شده هستند و آنهایى هم که عضو نیستند و روحیه بسیجى 

دارند در عرصه هاى مختلف مى توانند بسیجى باشند. 
■ این پیــروزى، نابودى کامــل و 100درصدى داعش 
نیســت بلکه نابودى حاکمیت داعش اســت و  این دو با 

هم تفاوت دارد.
■ داعش به صورت گروه هاى چریکــى و زیرزمینى در 
کشورهاى مختلف از جمله افغانستان حضور دارد و تهدید 
علیه اسالم است لذا مقابله با توطئه هاى آنها را در دستور 

کار داریم.
■ هرکه در جبهه اســتکبار حضور دارد، با جبهه انقالب 
اســالمى و مقاومت درگیر است و عربســتان متأسفانه 
یکى از این کشورهاست و دســت نشانده استکبار است و 
همکارى اطالعاتى و امنیتى اش با رژیم صهیونیســتى 

بارها اثبات شــده اســت. طبیعى اســت که سعودى ها 
خودشان را در جبهه مقابل انقالب اسالمى ببینند.

■ حرف ما این است که نه با دست نشانده هاى استکبار، 
بلکه با خود شیطان بزرگ و عامالن اصلى یعنى آمریکا 
و رژیم صهیونیســتى کار داریــم. لذا بــه همین دلیل 
خویشــتندارى ایــران را در برابر عربســتان مى بینیم و 
نمى خواهیم وارد مقابله مســتقیم با آنها شویم و توصیه 
مى کنیم دست از این کارها بردارند وگرنه در جبهه مقابل 

انقالب هستند و ترکش هاى آن را دریافت مى کنند.
■ مذاکره در مورد توان موشکى را از جوانى و ناپختگى 
رئیس جمهور جدید فرانسه مى دانیم. او زود به این نتیجه 
مى رسد که این تالش بى ثمر است. ایران به هیچ وجه 
اجازه چنین کارى (مذاکره بر سر توان موشکى) را نخواهد 
داد. دولت هــم به هیچ وجه دنبال این موضوع نیســت 
و آنها (غربى ها) هم به زودى متوجــه بى نتیجه بودن 
تالش خود مى شــوند. این با موضوع هســته اى فرق 
مى کند. آن تــوان دفاعى نبود ولى توان موشــکى یک 

توان دفاعى است.

فرمانده سپاه:
 نمى خواهیم وارد مقابله مستقیم با عربستان شویم

وبسایت «بلومبرگ» در گزارشى با اشاره به نشست 
سه جانبه مقام هاى ارشــد ایران، روسیه، و ترکیه در 
شهر سوچى مى نویسد: آینده سیاسى سوریه را ایران، 
روسیه و ترکیه شکل مى دهند و آمریکا هیچ نقشى در 

روند سیاسى این کشور نخواهد داشت.
بلومبرگ با این ادعا که واشنگتن از مبارزه با داعش در 
سوریه دست آورد سیاسى نداشته است افزود: معموًال 
فاتحان یک جنگ نشست صلح برگزار مى کنند و از 
هم اکنون مى توان پیش بینى کرد که «بشار اسد» در 
قدرت باقى خواهد ماند و نیروهاى ُکرد سوریه که از 

متحدان اصلى آمریکا هستند، نقش چندانى در آینده 
سوریه نخواهند داشت.

این وبسایت آمریکایى در ادامه درباره اهمیت راهبردى 
نشست سه جانبه ســوچى به نقل از «امیل هوکایم» 
کارشــناس ارشــد «مؤسســه بین المللى مطالعات 
راهبردى» در لندن مى افزاید: آینده سیاسى سوریه تا 
حد زیادى در دستان این سه کشور است، ایران، روسیه 
و ترکیه فاتحان تحوالت میدانى سوریه هستند و از 
نطر دیپلماتیک نیز دست باال دارند. در حالى که آمریکا 

از نظر راهبردى در حاشیه قرار گرفته  است.

آینده سیاسى سوریه در 
دستان ایران، روسیه و ترکیه

*



اجتماعاجتماع 03033094 سال چهاردهمشنبه  4 آذر ماه   1396

مدیر کل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشستگى 
کشــور گفت: براى دریافت وام ضرورى بازنشستگان 

کشورى 623 هزار نفر ثبت نام کردند. 
عباس رشیدى گفت: هفته جارى در روز7آذر قرعه کشى 
وام ضرورى بازنشستگان کشورى از بین 623 هزار نفرى 
که ثبت نام کردند، برگزار مى شــود. وى افزود: به 300 
هزار نفر براساس اولویت ها وام پرداخت خواهد شد. پیش 
از این بسیارى این وام را دریافت کرده  اند که اولویت با 

کسانى است که وام را دریافت نکرده اند. 
مدیر کل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشستگى 
کشور در تشریح جزئیات این وام گفت: این وام 4 درصد 

با اقساط سه ساله و ماهیانه 120 هزار تومان است. وى 
درباره تأمین اعتبار وام گفت: براى این وام هزار و200 
میلیارد تومان تأمین اعتبار شده که این اعتبار در طول 

12 ماه به تخصیص داده خواهد شد. 
رشیدى درباره کســانى که در قرعه کشى برنده نشوند 
گفت: این اعتبار ســال آینده نیز تخصیص داده خواهد 

شد.
وى همچنیــن درباره ســفرهاى زیارتى و ســیاحتى 
براى بازنشســتگان نیز گفــت: براى 200 هــزار نفر 
کمک هزینه ســفر به همراه یک همراه در نظر گرفته 

شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیســیون قضائى مجلس شوراى 
اسالمى شــرایط جرم تلقى شدن حمل ســالح سرد را 

تشریح کرد.
یحیى کمالى پور اظهار داشــت: طرح الحاق 2 تبصره به 
ماده 677 قانون مجازات اسالمى درباره حمل سالح سرد 
که از سوى شوراى نگهبان اعاده شده بود، در جلسه اخیر 

این کمیسیون بررسى شد.
وى درباره ابهام شوراى نگهبان نسبت به مصوبه مجلس 
درباره حمل سالح سرد، اظهار داشت: ایراد اعضاى شوراى 
نگهبان این بود که براساس مصوبه پارلمان، حمل سالح 
سرد مانند ساطور، جرم تلقى مى شد، در صورتى که ساطور 

استعمال مشــترك دارد، یعنى صرفًا براى نزاع استفاده 
نمى شود و استفاده هاى دیگر نیز دارد، لذا اعضاى شوراى 

نگهبان معتقد بودند که این موضوع محل ابهام است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائى مجلس با بیان اینکه 
اعضاى کمیسیون ایراد و ابهام اعضاى شوراى نگهبان 
را بررســى کردند، تصریح کرد: اعضاى کمیسیون براى 
تأمین شــوراى نگهبان مصوب کردند که حمل سالح 
سرد در صورت استفاده جرم محسوب مى شود، یعنى در 
صورتى که در نزاع از آنها استفاده شود، حمل و نگهدارى 
آن جرم بوده و در صورتى که استفاده نشود، جرم محسوب 

نمى شود.

حمل سالح سرد در چه صورت 
جرم تلقى مى شود؟

7 آذر، روز  قرعه کشى 
وام ضرورى بازنشستگى 

حیرت پزشکان اروپایى
 از ایرانى ها

مدیر اجرایى شــانزدهمین کنگره مدیکال آنکولوژى و 
هماتولوژى مى گوید: پزشکان ایرانى براى کسب علم 
بسیار حریص و به روز هستند و همین امر موجب شده که 
آنها نه تنها از روند علمى و پزشکى دنیا عقب نمانند بلکه 
بیماران از کشورهاى پیشرفته اروپایى براى درمان به آنها 
مراجعه کنند. علیرضا رضوانى گفت: ما بیمارانى داشتیم که 
به هر دلیل انتخاب کرده بودند که براى ادامه درمان خود به 
کشورهاى انگلیس، کانادا و فرانسه بروند و در آنجا با حیرت 
پزشکان مواجه شده بودند مبنى بر اینکه درمان هاى ایرانى 
و پروتکل هاى داخل کشورمان براى درمان بیمارى هاى 

سرطان بسیار قابل توجه بوده است.

«روزى نامه نگارى»
دکتر عباس اسدى عضو هیئت علمى دانشگاه عالمه 
طباطبایى مى گوید: متأسفانه رشته روزنامه نگارى على 
رغم اینکه رشته بسیار مهمى است و باید بسیار مورد توجه 
قرار بگیرد، در حال تهى شدن از محتواست. براى مثال 
شاهد آن هســتیم که روزنامه هاى کشور توانسته اند از 
درصد اندکى از فارغ التحصیالن این رشته بهره ببرند و 
همچنین دانش آموختگان نیز تنها مى توانند درصد اندکى 
از مطالبى که در دانشــگاه آموخته اند را در تکنیک هاى 
روزنامه نگارى به کار ببندند. وى گفت: چیزى که امروز 
دیده مى شود «روزى نامه نگارى» است، نه «روزنامه 
نگارى»، به این معنا که افراد بــراى امرار معاش خود 

مطلب مى نویسند.

تنها شهید نیروى انتظامى
 در زلزله را بشناسید

شهید «شریف نوروزى» یکى از مرزبانان نیروى انتظامى 
بود که در زلزله اخیر کرمانشاه به شهادت رسید. استواریکم 
شریف نوروزى از پرسنل نیروى انتظامى در هنگ مرزى 
قصرشیرین از توابع استان کرمانشــاه بود که در شب 
زلزله  بیست و یکم آبان امسال در استان کرمانشاه، حین 
پاسدارى از مرزهاى جمهورى اسالمى ایران در برجک 
دارخور گروهان قلعه سفید بر اثر ریزش برجک به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد. او  که متولد روستاى بیستون از 
توابع شهرستان هرسین کرمانشاه بود، یک فرزند دختر 

سه ساله به نام «یسنا» از خود به یادگار گذاشته است. 

توزیع 740 هزار 
بطرى آب معدنى

رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، از 
توزیع 240 هزار تخته پتو و 740 هزار بطرى آب معدنى 
تا روز چهارشنبه هفته گذشته در بین زلزله زدگان استان 
کرمانشاه خبر داد. مرتضى سلیمى گفت: تاکنون 83 هزار 
و 728 دستگاه چادر امدادى در مناطق زلزله زده توزیع 

شده است. 

کشف تابوت تاریخى 
در عملیات پیاده راه سازى 

در جریــان عملیــات پیــاده راه ســازى در یکــى از 
خیابان هاى همدان یک تابوت سفالى کشف شد. پیش از 
این نیز چندین بار آثار تاریخى در عملیات هاى عمرانى در 
همدان کشف شده است. از جمله اواخر مهرماه امسال در 
حین خاکبردارى در یکى از میادین شهر، یک سرستون 
سنگى کشف شد که کارشناسان پس از بررسى قدمت 
آن را به دوران ایلخانیان نســبت دادنــد. همچنین در 
مهرماه در یکى از کوچه هاى شهر همدان تابوت سنگى 
با اسکلت یک مرد و یک زن  یافت شد که قدمت آن به 

دوره اشکانیان مى رسید.

آخرین آمار تخریب مدارس
 در زلزله

رئیس سازمان نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
گفت: 78 مدرسه مشتمل بر 415 کالس درس در زلزله 
اخیر غرب کشور در استان کرمانشاه آسیب دیده اند که غیر 
قابل استفاده هستند. محمد تقى نظرپور افزود: مدارس 
تخریب شده باالى 25 ســال قدمت دارند و هیچکدام 

از مدارس نوساز و مقاوم سازى شده، آسیبى ندیده اند.

چرك نویس

برگزارى مراسم و مناســبت هاى غربى در داخل کشور 
چندســالى اســت که به شــکل عجیب و غریبى باب 
شده اســت و عکس هاى آن را مى توانید در شبکه هاى 
اجتماعى بــه راحتى جســتجو کنید. در ایــن گزارش 
خبرگزارى مهر به بهانه فرا رســیدن جمعه ســیاه (که 
دیروز بود) و تبلیغ فروشگاه ها و مراکز تجارى به سراغ 
مناسبت هایى رفته که در سال هاى اخیر میان ایرانى ها 

جا باز کرده اند.

ولنتاین؛ 14 فوریه - 25 بهمن
از اوایــل بهمن ماه چهره بســیارى از فروشــگاه ها و 
پاساژهاى شهرها به رنگ قرمز در مى آید تا به رهگذران 
یادآورى کند که ولنتاین یا «روز عشق» نزدیک است. 
ولنتاین قطعــًا قدیمى ترین مناســبت وارداتى در این 
فهرست اســت که طرفداران پروپاقرصى هم دارد که 
احساس مى کنند براى اثبات عشــق و عالقه شان باید 
این روز را حتمًا همراه با همســر و یا نامزدشان باشکوه 
برگزار کنند. به همین دلیل بازار عروســک فروشى ها 
و گلفروشى هاى حسابى پررونق اســت. این روز اگر در 
جهان به شکل هاى مختلف برگزار مى شود در کشور ما 
به خرید خرس هاى عروسکى بزرگ و قلب هاى قرمز و 

عکس هاى اینستاگرامى ختم مى شود.

کریســمس؛ 25 دســامبر-6ژانویه،
 4 تا 16 دى

برگزارى مراسم کریســمس سنت هرساله مسیحیان و 
پیروان حضرت عیسى(ع) در سراسر جهان است. خرید 
درخت کاج، شکالت هاى رنگى، هدیه هاى سال جدید، 
پوشیدن لباس قرمز رنگ بابانوئل از جمله رسم و رسومات 
این مراسم است. اقلیت هاى مسیحى نیز در سراسرجهان 
این جشن را برگزار مى کنند در حالى که در برخى کشورها 
مانند چین و عربستان سعودى برگزارى این جشن ممنوع 
است. اما این رسم فارغ از رنگ و بوى مذهبى چندسالى 
است به دلیل تبلیغات زیاد بین باقى فرهنگ ها و ادیان 
نیز در حال گســترش بوده و تبدیل به یک ُپز فرهنگى 
شده است! به طورى که اثر کریسمس را در صنف هاى 
مختلف مانند قنادى، آتلیه هاى عکاسى، لباس فروشى 
ها مى توان دید. شرکت «لینت» یکى از معروف ترین 
برندهاى تولید شکالت دوســال قبل براى سال جدید 
داستان «هزار و یک شب» را با تقویم کریسمس ترکیب 
و به بازار عرضه کرد. این شــرکت براى به دست آوردن 
مشترى هاى مسلمان عالوه بر صفر کردن درصد الکل 

شکالت هایش در این نمونه از طرح یک ساختمان سنتى 
با معمارى شرقى براى بســته بندى شکالتش استفاده 
کرد. با این حال برگزارى کریســمس میان ایرانى هاى 
مسلمان بیشتر از آنکه شبیه به آیین مذهبى مسیحیان 
باشد. شبیه به یک برنامه براى عکاسى و دورهمى است.

دروغ اول آوریل
یکى از پردردســرترین مناســبت هاى وارداتى دروغ 
اول آوریل یا دروغ سیزده اســت. هرساله در بسیارى از 
کشورهاى جهان مردم از روز اول آوریل تا شب دروغ هاى 
بامزه اى را در شبکه هاى اجتماعى و حتى سایت هاى 
خبرى تولید مى کنند تا یک شوك را به مردم منتقل کنند. 
در سال هاى گذشته طنزنویسان زیادى این دروغ ها را 
وارد مطبوعات کشــور کردند. روزنامه «شرق» در سال 
1384 دروغى گفت که نیمى از شهر را به هم ریخت. این 
روزنامه در صفحه اول خود نوشت:«برج میالد در آستانه 
سقوط» و با فونت ریز و غیرقابل دیدى نوشته شده بود 

کلى محتویات این صفحه دروغ سیزده است. اما کار از 
کار گذشته بود و عده زیادى براى دیدن این کجى به پاى 

برج میالد رفتند.

جشن هالووین؛ 31 اکتبر- 9 آبان
هالووین تا چندسال پیش براى ایرانى ها جشن غریبه اى 
بود که در فیلم هاى ســینمایى هالیوودى بــا آن روبه 
رو مى شــدند و آن را از طریق ماســک هاى ترسناك و 
کدوحلوایى هایش مى شــناختند. اما چندسالى است به 
لطف برخى مهدهاى کودك و مدرسه ها تبدیل به یک 
جشن مفرح شده است که کودکان و نوجوانان به میمنت 
رسیدن 31 اکتبر با لباس هاى عجیب و غریب و ترسناك 
ظاهر شوند. تاریخچه این جشن به یک اعتقاد خرافى بر 
مى گردد. گذشتگان معتقد بودند در این روز دروازه بین 
دو دنیا گشوده مى شود و ارواح خبیثه و اجنه و دیوها روى 
زمین مى آیند. براى همین در این شب مردم با پوشیدن 
لباس هاى ترسناك و کوبیدن طبل و اشیایى مثل بشقاب 

و قاشــق به هم و ایجاد صدا سعى مى کنند تا دیو و اجنه 
را فرارى دهند. اما این جشــن میان ایرانى ها تبدیل به 
ضیافتى همراه با کدوهاى حلوایى شــده و بیشتر شبیه 
یک مراسم من درآوردى براى یک دورهمى شبانه است.

از این روز از چند روز قبل از هالووین تبلیغات گریم هاى 
این جشن توسط برخى آرایشــگاه ها براى شرکت در 

مراسم  هالووینى به چشم مى خورد!

جمعه سیاه (بلک فرایدى)؛ آخرین جمعه 
ماه نوامبر، اولین جمعه ماه آذر

«جمعه سیاه» شــاید هیجان انگیزترین مناسبت براى 
قشر متوسط شهرى در کشــورهاى غربى به خصوص 
آمریکا باشــد. جمعه اى که برخالف کشــورما تعطیل 
نیســت. اما کارمندان مى توانند ایــن روز را مرخصى 
بگیرنــد. در این روز که فرداى مراســم شــکرگزارى
مى شــود، فروشــگاه ها و هایپرمارکت هاى مختلف 
اجناسشــان را با تخفیف هــاى باال ارائــه مى دهند و 

مشترى ها مى توانند  خریدهاى سال جدید خود را با قیمت 
پایین ترى انجام دهند. هرســاله عکس ها و فیلم هاى 
عجیب و غریبى از هجوم خریــداران به هایپرمارکت ها 
و حتى نزاع ها کتک کارى هایشان در شبکه هاى مختلف 
پخش مى شود تا جمعه سیاه مخالفان زیادى هم داشته 

باشد. 
اما چیزى که این روزها قابل مشاهده اســت این است 
که فرهنگ این جمعه، هرســاله از کشــورى به کشور 
دیگر مى رود اما به گفته منابع اینترنتى و فروشــگاه ها 
به نظر مى رسد که فروشــنده هاى بریتانیایى به اندازه 
سایر کشورها روى محصوالتشــان تخفیف نمى دهند 
و خریداران بریتانیایى، به طور میانگین 9 درصد تخفیف 
مى گیرنــد. در حالى که میــزان تخفیف هــا در آلمان 
23درصد، فرانسه 26درصد، آمریکا 29درصد و در کانادا 
36 درصد است. در کشورما نیز چندسالى است همگام با 
این کشورها فروشــگاه ها از چندین روز قبل براى این 
روز تبلیغات مى کنند و مخاطبان را تشویق مى کنند که 

خریدهایشان را با قیمت ارزان تر در این روز انجام دهند.

بامناسبت هاى وارداتى به تقویم ایرانى هاآشنا شوید

از گریم« هالووین» تا خرید« بلک فرایدى»

عضو هیئت علمى گروه روانشناســى دانشــگاه عالمه 
طباطبایــى گفــت: آمــوزش و پــرورش بزرگ ترین 

کودك آزار است.
 به گزارش ایسنا،  شهین علیایى زند در نشست «کودك 
بى پناه من؛ بررســى پدیده کودك آزارى از ســه منظر 
حقوقى، جامعه شناســى و روانشناسى» که در دانشکده 
حقوق و علوم سیاسى دانشــگاه فردوسى مشهد برگزار 
شد، اظهار داشت: در بسیارى از کشورها سن جزا را 18 
سالگى تعیین کرده اند، اما بسیارى از افراد نمى دانند که 

چرا سن بلوغ  18 سال تعیین شده است.
وى ادامه داد: واقعیت این اســت که حتى بســیارى از 
کســانى که در جامعه فعالیت هاى مدنــى مى کنند هم 
نمى دانند مبناى تعیین سن 18 سالگى به عنوان سن بلوغ 
چیست. پاسخ این اســت که 18 سالگى زمانى است که 
تقریبًا ساختار مغز به حداکثر رشد خود مى رسد و از آن به 

بعد تغییرات بسیار جزئى در ساختار مغز اتفاق مى افتد.
وى با تأکید بر اینکه قوانین نقش بســیارى در کاهش 
کودك آزارى دارد، خاطرنشان کرد: براى نمونه در کشور 
ســوئد هنگامى که قوانین مرتبط با روسپیگرى را تغییر 
داده و به جاى مجازات روسپى، فرد متقاضى را مجازات 

کردند، آمار این جرائم بسیار کاهش پیدا کرد.
عضو هیئت علمى گروه روانشناســى دانشــگاه عالمه 
طباطبایى با بیان اینکه بیش از 85 درصد آزارهاى جنسى 
در داخل خانواده ها صورت مى گیرد، عنوان کرد: اگر ما 
همین میزان کودك آزارى را در خارج خانواده داشــتیم، 
نوع دیگرى به قانون نگاه مى کردیم، اما در حال حاضر 

بسیارى از افراد در خانواده این کودکان را مورد آزار قرار 
مى دهند، اما قانون با آنها چه مى کند؟ 

وى با اشــاره به پژوهش ها و تحقیقات خــود در زمینه  
مسائل جنسى در کشــور، بیان کرد: در تحقیقى که به 
درخواست بهزیستى در سال 1381 در مورد روسپیگرى 
انجام شد به این نتیجه رسیدیم نزدیک 25 درصد از زنان 
روسپى هنگامى که کودك بودند، مورد تجاوز اطرافیان 

خود واقع شدند.
وى تصریح کرد: بزرگ ترین کــودك آزار ما آموزش و 
پرورش اســت، زیرا کودك آزارى تنها جنسى نیست و 
تبعیض یکى از باالترین آزارهاســت، تبعیض است که 
افراد را دچار احســاس حقارت مى کند. این پژوهشگر و 
فعال حقوق کودك ادامه داد: کودك آزار شماره یک ما 
آموزش و پرورش است و این تبعیض و احساس حقارت 
را چگونه مى خواهد پاسخ دهد؟ سایر سازمان ها هم بعد 

آن قرار دارند.
وى با بیان اینکه مقررات ما نیز گاهى آســیب زا هستند، 
خاطرنشان کرد: براى نمونه یک روز در دانشگاه مقرراتى 
براى تک جنسیتى شدن کالس ها وضع مى شود، حال 
آنکه  تک جنسیتى شــدن کالس ها آسیب زاست، زیرا 
مسائل جنسى را به پشت پرده ها مى برد. ما به دانشجویان 
اعتماد داریم و اگر به آنها اعتماد نکنیم مسائل  به پستوها 
مى رود، در حالى که ما باید مســائل جنسى را از پستوها 

خارج کنیم. 
علیایى زند عنوان کرد: سوء اســتفاده جنسى تنها لحظه 
آخر اقدام جنسى نیست و بسیارى اوقات با لمس اندام ها 

شروع مى شــود که همین مى تواند مســیر زندگى یک 
انسان را تغییر دهد.

وى با بیان اینکه در جوامع ســنتى پســرها بیشــتر در 
معرض خطر آزار جنســى هســتند، گفت: موارد آزار و 
تعارض جنســى به پســران وجود دارد، اما صداى آن 
در نمى آید. تأثیرى که این مســئله بر روى پسرها دارد 
بسیار عمیق تر از دخترهاســت. هنگامى که از یک مرد 
و پسر سوءاستفاده جنسى مى شود، او خرد و فروپاشیده 
مى شــود و حتى جهت یابى جنســى او در آینده تغییر 
مى کند و بســیارى از مردهایى که سوءاستفاده جنسى 
انجام مى دهند، خود در کودکى مورد سوء استفاده جنسى

 قرار گرفته اند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سوءاستفاده جنسى 
از پسرها در جوامع ســنتى یک عرف بوده است، افزود: 
این مســئله آنقدر زیاد بوده که کسى به آن توجه نکرده 
و به  همین دلیل گرچه عرف ها مى توانند بسیار آسیب زا 
باشند، اما توجه کمى مى گیرند. اگر شما به ادبیات فارسى 
توجه کنید، مملو از ابیاتى است که سوءاستفاده جنسى از 

پسرها را مى گوید.
وى اضافه کرد: متأســفانه ما با جامعه اى روبه رو هستم 
که فردى که قربانى سوءاســتفاده جنسى است، بیشتر 
خجالت مى کشــد و مى گویــد اگر بگوییــم آبرویمان 
مى رود، تا هنگامى که ما آزارگرى جنســى را گزارش 
ندهیم، وضع به همین منوال اســت، اما به مجرد اینکه 
این کار شیوع پیدا کند، شــاهد کاهش آزارگران جنسى 

خواهیم بود.

عضو هیئت علمى گروه روانشناسى دانشگاه عالمه طباطبایى:

مسائل جنسى را باید از پستوها خارج کنیم

از اوایل بهمن ماه 
چهره بسیارى 
از فروشگاه ها 
و پاساژهاى 

شهرها به رنگ 
قرمز در مى آید 
تا به رهگذران 
یادآورى کند که 

ولنتاین یا
 «روز عشق» 
نزدیک است

مانتوى 20 میلیون تومانى!

یک طراح لباس، داستان «شیرین و فرهاد» را روى یک مانتو طراحى کرده است. به گزارش جام جم آنالین، این  
طراح لباس، داستان «شیرین و فرهاد» را به صورت مینیاتور روى یک مانتو از جنس ابریشم خام به ارزش حدود 

20 میلیون تومان طراحى کرده است.
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صرفه جویى 15 کیلووات برق 
در تیران

مدیر امور برق شهرستان تیران و کرون گفت: امسال 
بیش از 15 کیلو وات در مصرف برق شهرستان تیران 

و کرون صرفه جویى شده است.
محمدرضا معینى اظهار داشت: این صرفه جویى برق 
در شـش ماه نخسـت سـال جارى در بخش خانگى 
و روشنایى شـهر انجام شـده که تعویض چراغ هاى 
روشنایى و اسـتفاده از المپ هاى کم مصرف در این 

خصوص نقش مؤثرى داشته است.
وى افـزود: تغییر المپ هـاى روشـنایى خیابان ها و 
اسـتفاده از المپ هاى کم مصرف تغییرى در میزان 
روشنایى ندارد و تنها مصرف برق را کاهش مى دهد و 
میزان روشنایى الزم براى خیابان ها و کوچه ها توسط 

المپ هاى کم مصرف تأمین مى شود.
مدیر امور برق شهرسـتان تیـران و کـرون ادامه داد: 
همـکارى مـردم در کاهـش میـزان مصـرف برق و 
اسـتفاده از وسـایل برقى کم مصرف از دیگر عوامل 
مدیریت مصرف و کاهش انرژى بـوده که تداوم این 
موضوع منجر بـه کاهش هزینه هاى ناشـى از تولید 

برق مى شود.

راه اندازى4مرکز جدید 
معاینه فنى خودرو 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
راه انـدازى چهار مرکز جدیـد معاینه فنـى خودرو در 
اصفهان با اعالم فراخوانى تا یک ماه آینده در دستور 

کار قرار مى گیرد.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه در حال حاضر هشت 
مرکز معاینه فنى خودروى سـبک در شـهراصفهان 
وجود دارد، اظهار داشـت: این مراکـز داراى 12 خط 

مکانیزه معاینه فنى خودروهاست.
وى با اشـاره به اینکـه در آینده نزدیک براى توسـعه 
مراکز معاینه فنى خودرو، فراخوان چهار مرکز معاینه 
فنى خودروى جدید را در سـطح شهر اصفهان اعالم 
خواهیم کرد، ابراز داشت: این فراخوان تا یک ماه آینده 

اعالم خواهد شد.
معاون حمل و نقـل و ترافیـک شـهردارى اصفهان 
همچنین با اشـاره به اینکه تـا پایان سـال جارى نیز 
چهار مرکز معاینه فنى موتورسیکلت در شهر اصفهان 
راه اندازى خواهد شـد، تصریح کـرد: همچنین مرکز 
معاینـه فنـى خودروهاى سـنگین اصفهـان در بلوار 

فرزانگان آماده دریافت کد است.

احداث زائرسراى
 امامزاده سید محمد(ع) 

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر 
گفت: بـا توجه به اسـتقبال مردم شـهرهاى مختلف 
براى زیـارت امامزاده سـید محمد(ع) خمینى شـهر، 
زائرسراى آن با زیربناى شش هزار متر در دوطبقه در 

حال ساخت است.
حجت االسالم و المسـلمین مهدى قربانى با اشاره به 
اینکـه از وظایف محوله سـازمان اوقاف رسـیدگى به 
بقاع متبرکه و امامزادگان اسـت، خاطرنشـان کرد: در 
شهرستان خمینى شهر 9 بقعه متبرکه و امامزاده وجود 
دارد که کار رسیدگى به آنها همواره در حال انجام است. 
وى اضافه کرد: اداره اوقاف و امور خیریه خمینى شهر 
در سال جارى 500 اظهارنامه حقوقى براى کسانى که 
در موقوفات تمکین نداشـته و یا افراط و تفریط انجام 
داده اند، صادر کرده است و 25 پرونده در جریان است و 

20 حکم نهایى موقوفات گرفته شده است.

ارسال دومین محموله نفت 
سفید اصفهان به کرمانشاه 

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده هاى نفتى اصفهان 
از ارسـال دومیـن محمولـه نفـت سـفید بـه مناطق 
زلزله زده کرمانشـاه خبر داد.حسـین صادقیان اظهار 
داشـت: تعداد چهارهزار ظرف سـه لیترى که به طور 
کلى 12 هزار لیتر نفت سـفید مى شود، به این مناطق 
ارسـال شـده اسـت.وى تصریح کـرد: از آنجایى که 
زلزلـه زدگان براى گرمایـش و یا اسـتفاده هاى دیگر 
نیازمند سوخت هسـتند، دومین محموله را بارگیرى 

و سپس به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال کردیم.

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان با اشاره به خشکى باغات 
در استان اصفهان گفت: اجراى طرح هاى آبرسانى در دوره 
خشکسالى نیازمند دقت است و در این راستا با سوء مدیریت 
روبه رو هستیم. حجت االسالم ناصر موسوى الرگانى افزود: 
براساس قول هایى که رئیس جمهور داده بودند درخواست ما 
این بود که کارگروهى براى بحث مشکل آب استان اصفهان 
تشکیل شود از این رو جلساتى با وزیر نیروى سابق داشتیم 
همچنین مجمع نمایندگان اصفهان جلسه اى با وزیر فعلى 
زمانى که توانمندى ها و برنامه هاى خود را براى نمایندگان 
بیان مى کرد، برگزار کردند. وى تصریح کرد: آقاى اردکانیان 
برنامه هایى براى اجراى طرح هاى آبرسانى به استان اصفهان 

داشــتند اما نکته اى که وجود دارد این اســت که باالخره 
بارندگى طى سال هاى گذشــته کم بوده و آبى که در این 
موقع از سال داشتیم شاید یک چهارم آن را اکنون نداشته 
باشیم، براساس بررسى هایى که در این زمینه داشتم حدود 
160 میلیون مترمکعب آب در سد زاینده رود وجود دارد که 
مقدارى از آن را رسوبات تشکیل مى دهد.وى به مشکالت 
فاضالب کشى شــهرهاى ابریشم، کلیشــاد، پیربکران و 
قهدریجان اشاره کرد و بیان داشت: به تازگى با پیگیرى هاى 
انجام شده با سرمایه گذار بخش خصوصى تفاهمى داشتیم 
تا فاضالب کشى یکى از شــهرهاى ما در آینده نزدیک با 

سرمایه گذارى بخش خصوصى شروع شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: سال 
گذشته به منظور حمایت از بیمه شدگان تأمین اجتماعى، 
380 میلیارد ریال دارو در اختیار مراجعه کنندگان به مراکز 

درمانى تابعه قرار گرفت.
على اعتصــام پور اظهار داشــت: در ســال گذشــته

 در مجموع سه میلیون و 953 هزار و 828نفر به عنوان 
بیمار ســر پایى به داروخانه هاى مراکــز درمانى تابعه  
مراجعه کردندکه پس از ویزیت پزشــک،13میلیون و 
775هزار و 398 قلم دارو به ارزش بیش از 380 میلیارد  
ریال به صورت رایگان از داروخانــه هاى مراکز ملکى 

دریافت کردند.

وى افزود: عالوه بر این، در ســایر قســمت ها نیز492 
هزار و 496 نفر به صورت ســر پایى و264 هزار و 747  
نفر به صورت بســترى به بخش آزمایشگاه و212 هزار 
و 13 نفر به صــورت ســرپایى و 40هــزار و 575 نفر
 بــه صــورت بســترى بــه بخــش رادیولــوژى در 
حــوزه پاراکلینیــک مراکــز ملکــى مراجعــه کرده
 وخدمات پزشــکى به صورت رایگان  به آنان ارائه شده 

است.
اعتصام پور  ادامه داد: به منظور ارائه خدمات درمانى به 
بیماران مزمن، پرونده هایى به صورت الکترونیکى براى 

آنان تشکیل و به صورت ماهانه ویزیت مى شوند.

اجراى طرح هاى آبرسانى 
نیازمند دقت و مدیریت است

توزیع38میلیارد دارو
 بین بیماران اصفهانى

بزرگداشت ربع قرن فعالیت هاى دانشگاه جامع علمى- 
کاربردى در واحد اســتان اصفهان با حضور مسئوالن 
کشورى و اســتانى دانشــگاه جامع علمى- کاربردى، 
مدیرعامل ســازمان همیارى شــهردارى هاى استان 
اصفهان، معاون سیاسى،  امنیتى و اجتماعى استاندارى 
اصفهان، اساتید، دانشــجویان و... در تاالر حافظ این 

دانشگاه جامع برگزار شد.
رئیس دانشــگاه جامع علمى- کاربردى واحد اســتان 
اصفهان در مراسم بزرگداشــت ربع قرن فعالیت هاى 
دانشــگاه جامع علمى- کاربردى گفت: این دانشــگاه 
در ســال 69 تأســیس و اساســنامه آن در ســال 71 
تصویب شــد و از سال 75 نســبت به پذیرش دانشجو 

اقدام کرد.
سید حسن قاضى عسگر در مقایسه ویژگى هاى آموزش 
علمى- کاربردى با آموزش هاى کالسیک اظهار داشت: 
آموزش هاى علمــى- کاربــردى، تقاضامحور، حول 
موضوعات شغلى، کارآمد و کارآفرین بوده و بر توانایى 
تکیه دارد در حالى که آموزش هاى کالسیک، مبتنى بر 
موضوعات علمى بوده و کلیات مدنظر است و براساس 
نظریه مى باشد و فارغ التحصیل فرهیخته، بر دانایى تکیه 
دارد و این دو حیطه کامًال متفاوت اســت. بنابراین باید 
طورى برنامه ریزى شود که از هر کدام از این آموزش ها، 

در جاى خود استفاده شود.
رئیس دانشــگاه جامع علمى- کاربردى واحد اســتان 
اصفهان در ادامه افزود: چشم انداز آموزش هاى علمى- 
کاربردى، تکمیل حلقه هاى مفقوده بازار است و نیازهاى 

کارفرمایان باید توسط این نوع آموزش ها انجام شود.
قاضــى عســگر مى گویــد: امــروز در کشــورمان

 20 درصد آموزش هــا، علمى- کاربــردى و مهارتى 
و 80 درصد آموزش ها نظرى اســت و به همین دلیل 
دانش آموختگان ما در دانشگاه هاى کشور بیکار هستند 
و ما در ده سال اخیر 500 درصد رشد دانشجوى دکترا در 
ایران داشتیم که بسیارى هم بیکارند ولى باید به تدریج 
مردم آگاه شوند و دانشــجویان به دنبال آموزش هاى 

شغل محور باشند. 

وى گفت: مراکز آموزش علمى- کاربردى در سه دسته 
دولتى، عمومــى و خصوصى فعال هســتند و ویژگى 
منحصر به فرد دانشگاه جامع علمى- کاربردى این است 
که دانشجو، کار را احساس مى کند و اگر عالقه نداشته 
باشد رشته خود را تغییر مى دهد. این در حالى است که 
رشته هاى تحصیلى این دانشگاه، منطبق بر رشته هاى 
شغلى است و مدرسان دانشــگاه نیز عمدتًا از خبرگان 
و شاغالن محیط کار هســتند و زمینه ساز پیوند بیشتر 

دانشجویان با محیط کار خواهند شد.
رئیس دانشــگاه جامع علمى- کاربردى واحد اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: دانشــگاه جامــع علمى- 
کاربردى، 10 درصد دانشجویان کشور را پذیرش کرده 

و 90 درصد دیگر دانشجویان حاصل کار دانشگاه هاى 
نظرى است.

قاضى عسگر با اشــاره به اینکه در ستادهاى استانى ما 
به دنبال پیدا کردن نیازها هستیم تا سیاستگذارى کرده 
و دوره هــاى الزم را برگزار کنیم، افزود: ما در اســتان 
اصفهان 43 واحد دانشــگاه جامع علمــى- کاربردى 
داریــم که هشــت مرکز وابســته به دانشــگاه جامع 
علمى- کاربردى و بقیه تحت نظارت ما هستند و در کل 
با داشتن 220 رشــته، دو هزار و 200 مدرس فعال ما را 

یارى مى دهند.
وى ادامه داد: در واحدهاى دانشگاهى استان اصفهان، 
دانشــجویان حضورى در بخش مدیریــت و خدمات 

اجتماعى 45 درصد، فرهنــگ 21 درصد، صنعت 32 
درصد و کشــاورزى فقط 2 درصد هستند. این در حالى 
اســت که ما طرح آموزشــى مهارت افزایــى و تربیت 
کشــاورزان آینده را مدنظر داریم و امید است بودجه به 

این امر اختصاص داده شود.
رئیس دانشــگاه جامع علمى- کاربردى واحد اســتان 
اصفهان، ارتقاى کیفیت دوره ها، گســترش ارتباطات 
بین المللى، عقد تفاهمنامه بــا اداره کل آموزش فنى و 
حرفه اى استان و... را از سیاســت هاى این دانشگاه در 
سال جارى برشمرد و گفت: تا دو ماه آینده دانشگاه جامع 
علمى- کاربردى واحد اســتان اصفهان به ســاختمان 

جدید که در شأن آن است انتقال مى یابد.

***
معاون آموزشى دانشگاه جامع علمى- کاربردى کشور 
نیز به عنوان میهمان ویژه این مراسم با تبریک بیست و 
پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه جامع علمى- کاربردى 
گفت: در کشور 970 مرکز جامع علمى- کاربردى وجود 
دارد و بیش از 450 هزار دانشــجو در این مرکز مشغول 

به تحصیل هستند.
محمدعلى اخوان اظهار داشــت: براساس برنامه ششم 
توسعه، ما مکلف شدیم تعداد دانشجویان مهارتى را از 
20 درصد که هدف بوده بــه 30 درصد افزایش دهیم و 
این در حالى اســت که در ابتداى برنامه ششم 5 درصد 
عقب بوده ایم که این میزان باید در پایان برنامه ششم به 
30 درصد کل دانشجویان کشور برسد که نیازمند تالش 

مضاعف است.
معاون آموزشــى دانشــگاه جامع علمــى- کاربردى 
کشــور در عین حال فارغ التحصیالن دانشــگاه جامع 
علمى- کاربردى را همچون فارغ التحصیالن دانشگاه 
علوم پزشکى دانســت و گفت: فارغ التحصیالن این دو 
دانشگاه آچار به دست هستند و بالفاصله مى توانند وارد 

بازار کار شوند.
***

رئیــس مرکز علمــى- کاربــردى شــهردارى هاى 
اســتان اصفهان هم گفت: یک دهــه از فعالیت مرکز 
علمــى- کاربردى شــهردارى هاى اســتان اصفهان 
مى گذرد و در این مدت شــش هزار و 800 دانشــجو 
پذیرفته شدند که ســه هزار و 800 نفر دانشجو جذب و 

تاکنون دو هزار و 650 نفر فارغ التحصیل شدند.
ابوالفضل رسولیان اظهار داشت: از این تعداد دانشجو، 
هزار و 500 نفر پرسنل شهردارى هاى استان اصفهان 
بودند و اصوًال رشته هاى مأموریت گرا مدنظر ما بوده و در 
این راستا 20 رشته جدید نیز تعریف شد و سرفصل هاى 
آنها آماده شده است و مهرماه نیز به مجموعه رشته هاى 

حوزه شهرى اضافه خواهد شد.
وى ادامــه داد: 554 دانشــجو در ســال 94، در 
سال گذشته 460 دانشجو و در مهر 96 هم 470 دانشجو 
جذب شدند که نســبت به کل آمار سال گذشته بیشتر 

است.

رئیس دانشگاه علمى- کاربردى واحد اصفهان با تأکید بر اهمیت آموزش هاى کاربردى:

80 درصد آموزش در دانشگاه هاى ایران، نظرى است
ساسان اکبرزاده

با هدف گســترش روابــط بین دو کشــور ایــران و 
اتریش، چهارمین نشســت کارگروه انرژى در اصفهان

 برگزار شد.
در این نشســت که با حضور ســفیر اتریش، مدیران 
ارشــد وزارت علوم، تحقیقات و اقتصــاد و همچنین 
شــرکت هاى خصوصــى فعــال در حــوزه انرژى

 همچونOMV، RAG، ILF  اتریشــى برگزار 
شــد، درخصوص همکارى بین دو کشــور در رابطه 
با پــروژه هاى بــاال و پایین دســتى، پتروشــیمى و 
بهینه ســازى مصرف ســوخت، برق، انــرژى هاى 
تجدیــد پذیــر، تحقیقــات، گاز، نفــت و همچنین 
با هدف سرمایه گذارى شرکت هاى اتریشى در ایران 

گفتگو شد. 

جریمه تردد خودروهاى فاقد معاینه فنى به مرکز شــهر 
50 هزار تومان اســت. به دنبال اجــراى طرح ممنوعیت 
تردد خودروهاى فاقد معاینه فنى به مرکز شــهر از امروز

(4 آذرماه)، رانندگان متخلف اعمال قانون مى شوند. جریمه 
50 هزار تومانى براى تــردد خودروهاى فاقد معاینه فنى 
در نظر گرفته شده است.در حال حاضر 35 دوربین در 25 
معبر در محدوده طرح زوج و فرد در محدوده خیابان هاى 

مسجدسید، عبدالرزاق، هاتف، نشاط، چهارباغ خواجو، کمال 
اسماعیل، مطهرى، دکتر بهشتى و کاشانى قادرند پالك 
خودروهایى که بدون مجوز و یا خارج از روز تعیین شده در 
آن محدوده تردد مى کنند را ثبت و جریمه براى این خودروها 
به صورت نرم افزارى اعمال شود.  شهردارى اصفهان اعالم 
کرده الزم است رانندگانى که قصد تردد در محدوده را دارند 

هر چه سریع تر نسبت به اخذ معاینه فنى اقدام کنند.

معاون راهبرى و نظارت بر بهره بردارى شرکت مهندسى 
آب و فاضالب کشــور گفت: باید با نگهدارى اصولى و 
علمى از تأسیسات، نه تنها تاب آورى تجهیزات را در مقابل 
حوادث افزایش دهیم، بلکه این امر موجب افزایش طول 

عمر تأسیسات مى شود.
شاهین پاکروح در همایش مدیران دفاتر بهره بردارى آب 

و رؤســاى ادارات نگهدارى و بهره بردارى کشور که در 
اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد آب، پاشنه آشیل 
صنعت آب و فاضالب است که باید با نگهدارى اصولى و 
علمى از تأسیسات، نه تنها تاب آورى تجهیزات را در مقابل 
حوادث افزایش دهیم، بلکه این امر موجب افزایش طول 
عمر تأسیسات مى شود که این مهم در شکوفایى اقتصاد 

صنعت بى تأثیر نیست. وى افزود: در حال حاضر صنعت 
آب و فاضالب در بخش کّمى و کیفى آب با چالش هاى 
زیادى مواجه است که انتظار مى رود حوزه بهره بردارى 
که نقش محورى و کلیدى در تأمین و توزیع آب سالم و 
بهداشتى و نیز پایدار به مردم دارد، با تکیه بر دانش فنى 
و تحلیل اطالعــات راهبردهاى اساســى در این زمینه 

تبیین کنند.
پاکروح، انتقال و توزیع آب شــرب را فرایندى پیوســته 
دانســت و گفت: کیفیت آب شــرب خط قرمز صنعت 
محسوب مى شود که در این راستا حوزه بهره بردارى باید با 
برخوردارى از نیروى انسانى متخصص، کارآمد، تأسیسات 
و تجهیزات به روز آب شرب سالم و پایدار مردم را تأمین 

کنند. معاون راهبرى و نظارت بر بهره بردارى شــرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشور افزود: امروز صنعت آب و 
فاضالب نسبت به سنوات قبل پویاتر و چابک تر شده و 
باید در این راستا با تبیین موضوعات در زمینه هاى مختلف، 
نقشه راهى ترسیم کنیم که مسیر پویایى صنعت را نسبت 

به گذشته هموارتر کنیم. 

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: در 
هفت ماهه امسال بیش از 77 میلیون دالر صادرات انواع 
محصوالت و ادوات کشاورزى از استان اصفهان انجام شده 
اســت.مهرداد مرادمند ادامه داد: بر اساس آمار استخراج 
شده، در سال جارى بیش از 16 میلیون و 64 هزار کیلوگرم 
انواع حیوان زنده و محصوالت دامى به ارزش بیش از 34 
میلیون و 164 هزار دالر از استان صادر شده است که این 
میزان 15 درصد کاهش وزنى و یک درصد کاهش ارزش 

دالرى نسبت به هفت ماهه سال 95 را نشان مى دهد. 
وى اضافه کرد: در زمینه صــادرات تولیدات نباتى نیز در 
هفت ماهه امسال شاهد صادرات بیش از 38 میلیون و 805 
هزار کیلوگرم انواع تولیدات به ارزش بیش از 20 میلیون 
دالر هستیم که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
درحدود 30 درصد کاهش وزنى و 11 درصد افزایش ارزش 

دالرى را نشان مى دهد.
وى بیان داشت: دلیل کاهش وزنى صادرات گروه نباتى را 
مى توان در کاهش صادرات محصوالت هندوانه و پیاز به 
دلیل افزایش قیمت و صرفه جویى در آب و گوجه فرنگى 
به دلیل کاهش تولید دانســت و افزایــش ارزش دالرى 
صادرات در این بخش را مى توان بــه افزایش صادرات 

زعفران مرتبط دانست.
مرادمند گفت: همچنین در هفت ماهه  سال 96 بیش از 
13 میلیون و 538 هزار کیلوگرم انواع محصوالت غذایى 
به ارزش بیش از 18 میلیون دالر، سه هزار و 500 کیلوگرم 
انواع چربى ها و روغن هاى نباتى و حیوانى به ارزش بیش 
از هشــت هزار و 750 دالر و بیش از چهــار میلیون دالر 
محصوالت صنایع شــیمیایى و صنایع وابسته از استان 

اصفهان صادر شده است.

مسئول نهاد نمایندگى رهبر معظم انقالب در دانشگاه هاى پیام نور استان اصفهان از تشکیل 
دبیرخانه دائمى شعر آیینى دانشگاه هاى کشور در دانشگاه پیام نور این استان خبر داد.

حجت االسالم مرتضى خوشــنویس زاده افزود: این دبیرخانه همزمان با برگزارى هفتمین 
همایش ملى شعر آیینى«72 خط اشک» فعالیت خود را آغاز مى کند. 

وى زمان برگزارى اختتامیه همایش ملى شــعر آیینى«72 خط اشــک» را پنجم آذر(فردا) و 
محل آن را تاالر پیامبراعظم(ص) دانشــگاه اصفهان اعالم کرد و افزود: در این مراســم از 

پدیدآورندگان 72 اثر ارسال شده به این همایش تقدیر مى شود. 
مســئول نهــاد نمایندگى رهبــر معظم انقــالب در دانشــگاه هــاى پیام نور اســتان 
اصفهان با بیان اینکه طى هفت دوره برگزارى این همایش دوهزار شــعر آیینى به دبیرخانه 
جشنواره رسیده است، گفت: امسال 630 اثر به این همایش ارسال شده که 130 اثر آن به 
مرحله نهایى داورى رسیده و از بین آنها 72 اثر به عنوان آثار برتر در مراسم اختتامیه معرفى 

مى شوند.

ضرورت نگهدارى اصولى و علمى از تأسیسات آب و فاضالب

کاهش صادرات گوجه فرنگى  و پیاز از استان

از امروز؛  جریمه50هزارتومانى خودروهاى بدون معاینه فنى

تشکیل دبیرخانه دائمى شعرآیینى 
دانشگاه هاى کشور در اصفهان  

برگزارى اجالس سرمایه گذارى 
شرکت هاى اتریشى در اصفهان
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تسویه مطالبات 
خرید تضمینى گندم 

مطالبات خرید تضمینى گندمکاران منطقه 10 کشور 
پرداخت شد.

مدیرعامل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانى منطقه 
10کشـور گفـت: بـا پایـان خریـد تضمینـى گندم، 
چهـار هـزار میلیـارد ریـال مطالبـات بهره بـرداران

 پرداخت شد.
رضا نیک نداف افزود: در سال زراعى جارى 310هزار 
تـن گنـدم از بهـره بـرداران اسـتان هـاى اصفهان، 

چهارمحال و بختیارى و یزد خریدارى شده است.
وى گفت: از این میزان، 220هزار تن گندم به ارزش 
دوهزار و 870 میلیارد ریال از استان اصفهان خریدارى 
و با شرایط ویژه در سیلوهاى بخش دولتى و خصوصى 

ذخیره سازى و نگهدارى شده است.

کسب رتبه اول مسابقات قرآن 
توسط دانشجوى واحد دولت آباد

دانشجوى دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد موفق 
به کسب رتبه اول  رشته ترتیل در مسابقات سراسرى 

قرآن کریم شد.
محمـد پورسـینا در بیسـت و دومین دوره مسـابقات 
سراسرى قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمى در واحد 
اصفهان (خوراسـگان) موفق به کسـب رتبه اول در 

رشته ترتیل این مسابقات شد.
بیسـت و دومیـن دوره مسـابقات سراسـرى قـرآن 
و عتـرت دانشـگاه آزاد اسـالمى در واحـد اصفهـان 
(خوراسـگان) بـا حضـور نفـرات برتـر کشـورى در 
رشته هاى حفظ، ترتیل و تحقیق قرآن برگزار شد که 
دانشجوى واحد دولت آباد تندیس رتبه نخست رشته 

ترتیل این مسابقات را از آن خود کرد.

اختصاص2 میلیارد براى 
تکمیل زیرگذر گلشن 

مدیـرکل راهـدارى و حمل و نقـل جاده اى اسـتان 
اصفهـان از اختصـاص 20 میلیارد ریـال اعتبار براى 

تکمیل طرح زیرگذر گلشن دهاقان خبرداد.
داریـوش امانـى اظهـار داشـت: 20 میلیـارد ریـال 
اعتبار بـراى تکمیـل طرح زیرگـذر گلشـن دهاقان
از محـل سـازمان مسـکن و شهرسـازى تأمیـن

 مى شود.
وى بیان داشت:طرح احداث زیرگذر روستاى قهه در 

حال اجراست و نیاز به آزادسازى انبوه دارد.
مدیـرکل راهـدارى و حمل و نقـل جاده اى اسـتان 
اصفهان همچنین با اشـاره به ورودى منطقه بیابانى 
و گردشگرى بودجان دهاقان، تصریح کرد: مجموعه 
گردشگرى واقع در پیچ این سه راهه، خالف مقررات 
راهدارى ساخته شده و باید شـکل قانونى به آن داده 

شود.
امانـى از احـداث دیوار حایـل در میـدان طبیعت این 
شهرستان خبرداد و اذعان داشـت: بخاطر اینکه این 
میدان در حاشـیه رودخانه قرار گرفته، احـداث دیوار 

ضرورى است.

ارسال کمک هاى کارکنان 
مخابرات به مناطق زلزله زده 
محمولـه کمـک هـاى کارکنـان مخابـرات منطقه 
اصفهـان بـه مناطـق زلزلـه زده غـرب کشـور 

ارسال شد.
 در پـى وقـوع حادثه ناگـوار زلزلـه در مناطـق غرب 
کشـور کارکنان مخابرات اسـتان اصفهان براى ابراز 
همدردى با آسیب دیدگان به طور خودجوش اقدام به 
جمـع آورى کمـک بـراى هموطنـان در مناطـق 

زلزله زده کردند.
گفتنى است؛ تمرکز اصلى این مجموعه در جمع آورى 
کمک هاى نقدى بود تا ضمن حفظ کرامت انسانى، 
براسـاس نیازهاى مردم آسـیب دیده اقالم مورد نیاز 

آنان به مناطق حادثه دیده ارسال شود.
الزم به ذکر است که  میزان کمک هاى نقدى اهدایى  
مبلغى بالغ بر 600 میلیون  ریال بـوده و در قالب پتو، 
لباس گرم، کنسـرو، بخارى، پیکنیک، چادر و سـایر 
اقالم مورد نیـاز زلزلـه زدگان به این مناطق ارسـال 

شده است.

خبر

دیوار بیرونى خانه تاریخى «نائل» متعلق به دوره صفویه 
در محدوده میدان قدس اصفهان واقع در کوچه مسجد 

مصرى تخریب شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان در این باره گفت: تخریب دیوار بیرونى 
خانه تاریخى نائل، خالف قانون است و مقصران اصلى 

آن باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
فریدون اللهیارى با بیان اینکه دیوار این خانه توســط 
همســایگان براى تعریض کوچه تخریب شــده است، 
افزود: پس از اطالع از تخریب غیر قانونى دیوار این خانه 
تاریخى توسط همسایگان، پیگیرى این موضوع از طریق 

مراجع قضائى در دستور کار قرار گرفت.وى با بیان اینکه 
این خانه متروك بود و کسى از درون این خانه اطالعى 
نداشته است، افزود: پیمانکار میراث فرهنگى براى مرمت 
دیوار تخریب شــده این بنا در محل مســتقر و مشغول 

بازسازى آن شد.
اللهیارى با بیان اینکه بیشــتر ســقف هاى این بنا در 
سال هاى گذشته ریخته، اما پالن آن به طور کامل موجود 
اســت، گفت: پالن بنا و دیواره ها قابل احیا و بازسازى 
است. وى افزود: سیاست سازمان میراث فرهنگى صنایع 
دستى و گردشــگرى واگذارى اینگونه بناهاى تاریخى 

براى بهره بردارى مناسب به بخش خصوصى است. 

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: امروزه آزار کودکان 
به دنیاى واقعى خالصه نشده و با در اختیار قرار دادن وسایل 
ارتباطى و کنترل نکردن استفاده از آنها، زمینه آسیب هاى 

عاطفى و جنسى کودکان فراهم مى شود.
سعید صادقى اظهار داشت: همگى ما در مواجهه با پدیده 
آزار کودکان مسئولیت اجتماعى داریم و براى پیشگیرى یا 
مداخله زود هنگام و بهنگام درباره قربانیان مسائل اجتماعى 
نیازمند ترویج گفتمان اجتماعى هستیم.وى با بیان اینکه 
ایجاد و ترویج گفتمان اجتماعى نیاز به ایجاد رفاقت اجتماعى 
داشته و هم افزایى مردم و دســتگاه هاى اجرایى را مطالبه 
مى کند، افزود: مردم باید از مخاطرات آگاه شوند و تنها نگران 

خطرات تهدید کننده بیرونى نباشند.صادقى بیان داشت: 
افزایش آمار 190 درصدى آزار قابل تأمل بوده اما از طرفى 
نشانگر باال بردن سطح آگاهى مردم در اطالع رسانى این 
آسیب هاست چرا که در سال جارى تعداد تماس  با اورژانس 
اجتمالى بهزیستى نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش 
داشته است. وى خاطرنشان کرد: اکنون 140 خانه کودك 
و نوجوان در سطح شــهر وجود دارد که تنها خانه کودك و 
نونهاالن نرجس دولتى اســت و بقیه هیئت امنایى بوده و 
توســط خّیران و با دریافت یارانه دولتى از بهزیستى اداره 
مى شوند، این درحالى است که 500 کودك در این خانه ها به 

صورت شبانه روزى اقامت دارند.

وجود140 خانه کودك و 
نوجوان در سطح شهر 

تخریب دیوار بیرونى 
خانه تاریخى «نائل» 

مدیر گــروه آمــوزش و ارتقاى ســالمت معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: خود 
مراقبتى عملى اســت که در آن، هر فردى از دانش، 
مهارت و توان خــود به عنوان یک منبع اســتفاده 
مى کند تا به طور مستقل از سالمت خود مراقبت کند. 
منصور شــیرى با بیان اینکه براى ســالمت بیشتر 
جامعه 314هزار ســفیر خانواده در استان اصفهان 
آموزش دیده اند، افزود: 240 هزار نفر هم به صورت 
خودیار مراقب ســالمت خود و خانــواده هاى خود 

هستند.
وى با اشاره به اینکه خود مراقبتى مى تواند 50درصد 
از موارد بسترى در بیمارستان و روزهاى غیبت از کار 
را کاهش دهد، گفت: همچنین با مراقبت از خود در 
بیمارى هاى مزمن مى توان از مراجعه 40درصدى 
به پزشک عمومى و 17درصد به پزشک متخصص و 

50درصد به مراکز اورژانس را کاهش دهد.

نصف جهان همایش کارآفرینى سالمت به مناسبت هفته 
جهانى کارآفرینى به همت انجمن اسالمى دانشجویى 
دانشگاه علوم پزشــکى با همکارى جهاد دانشگاهى در 
تاالر شریعتى با حضور جمعى از اســاتید، دانشجویان و 

عالقه مندان به کارآفرینى برگزار شد.
مدیرعامل شرکت نوید نور اصفهان و عضو هیئت مدیره 
کانون هموفیلى ایران در این همایش با ارائه نمونه اى از 
کارآفرینى اجتماعى گفت: ما با یک پشتوانه اعتقادى و 
باور در اواخر سال 76 اقدام به تأسیس شرکت تعاونى چند 
منظوره نوید نور کرده ایم که مشخصه آن، حضور بیماران 
هموفیلى استان هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى و... 

با اختصاص سهام رایگان است.
صبرى نقاشیان افزود: سرمایه هر سهامدار ده هزار تومان 
بود و توانستیم در کمتر از دو سال براى عموم بیماران ایجاد 
شغل کرده و با راه اندازى چندین واحد تولیدى، صنعتى، 
صادراتى و خدماتى، ضمن ارائه خدمات به جامعه و کشور، 

افتخارات گسترده اى را کسب کنیم.
وى ادامه داد: هشت سال متوالى صادرکننده نمونه استان 
بودیم و امسال صادرکننده نمونه ملى کشور شده ایم و در 

سال جارى نیز در زمره 14 شرکت دریافت کننده نشان 
رعایت حقوق مصرف کننــده از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هستیم و نمونه برتر شرکت دانش بنیان در بخش 
تعاون کشور شدیم. به گونه اى که تا امروز بیش از 90 لوح 

تقدیر از مسئوالن کشور و استان دریافت کردیم. 
مدیرعامل شــرکت نوید نور اصفهان با تشریح سختى 
بیماران هموفیلى، اظهار داشــت: بیمارى هموفیلى از 
ســخت ترین و پرهزینه ترین بیمارى هاست که فرد به 
دلیل این عارضه ارثى، خودبه خود دچار خونریزى شــده 

که مستمر ادامه مى یابد و این بیمارى مادام العمر است.
نقاشیان افزود: متأسفانه در سال 74 نیز بر اثر سهل انگارى 
مســئوالن و تولید داخل بى کیفیت، قریب به اتفاق این 
بیماران دچار آلودگى ویروسى و... شدند که از مشکالت 

جامعه هدف ماست.
وى با بیان اینکه هیچکس نباید از داشــتن وظیفه براى 
دوام زندگى محروم باشد، گفت: یک کارآفرین سالمت 
حتماً بایــد داراى ویژگى انجام وظیفــه فراتر از وظایف 

معمولى باشد.
مدیرعامل شــرکت نوید نور اصفهان معتقد است: یک 

بیمار هموفیلى در طول عمر خود باید یک میلیون دالر 
بابت داروهایى که مصرف مى کنــد هزینه کند. این در 
حالى است که ایجاد اشتغال براى این بیماران مى تواند 60 
درصد میزان خونریزى را کاهش دهد و این امر موجب شد 
تا ما شرکت تعاونى چند منظوره نوید نور را تأسیس کرده 

و آنان را مشغول به کار کنیم.
نقاشــیان گفت: یک کارآفرین باید باور داشــته باشد و 
احساس مسئولیت کند و کار را خوب انجام دهد و حتى 
فراتر از وظیفه عمل کند. باید رودخانه بود تا خود و دیگران 
را ســیراب کرد و این از ویژگى هاى یــک کارآفرین به 
حساب مى آید و مطمئن باشید اگر آگاهانه فعالیت کنید 
و شــجاعت، اعتماد به نفس و... داشته باشید کارآفرین 

خوبى خواهید بود.
***

رئیس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان نیز بازار سالمت 
را بازارى میلیــارد دالرى در جهان بیــان کرد و گفت: 
کارآفرینى در حوزه سالمت در جهان، موقعیت بى نظیرى 
است و تفاوت مهم حوزه سالمت با دیگر حوزه ها آن است 
که ما مصرف کننده فناورى اى که خلق مى کنیم هستیم.

شــقایق حق جوى جوانمرد افزود: براى انجام کارهاى 
بزرگ، شکست خوردن، تجربه و یک مهارت است و در 

حقیقت اشتیاق و عالقه، نقطه آغاز کارهاست.
وى ادامه داد: بسیارى درصدد هستند تا به دور از پذیرش 
مشکالت و سختى ها، کارآفرین شوند که اینگونه میسر 
نخواهد شد بلکه بزرگ شدن درد و مشقت دارد و باید براى 
مهارت هاى جمعى تالش کرد، سختى ها را پذیرفت تا 

کارآفرین شد.
حق جوى جوانمرد گفت: بــراى موفقیت قانون طالیى 
شــروع کنیــد وجــود دارد. روزهاى جوانــى روزهاى 
ارزشــمندى براى انجام کار هســتند و از فکر سازنده 

استفاده کنید.
***

عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان و مدرس مباحث 
کارآفرینى هم در این همایش گفت: محیط تأثیر بسزایى 
در ارتقاى توانمندى افراد دارد و در بروز کارآفرینى افراد 
صادق است. بنابراین افرادى که دور هم جمع مى شوند، 
باید فکر بلند داشته باشند و نقاط ضعف در محیط اطراف 
را به چشــم یک فرصت و نه تهدید بدانند و احســاس 

مسئولیت کنند. 
کورش خسروى با تأکید بر اکوسیستم کارآفرینى گفت: 
در حوزه کسب و کار، یک جمع همگن، مى توانند مباحث 

را به خوبى پیش برند.
***

محمد گوهریان، مدیر گز سکه و عضو هیئت مدیره کانون 
کارآفرینان استان اصفهان هم به عنوان آخرین سخنران، 
عنوان کسب و کار «سقلمه طالیى» از کتاب «ریچارد 
تیلر» را مورد بحث قرار داد و گفت: در حوزه سالمت افراد 
زیادى فعالیت کرده و کارهاى بسیار خوبى انجام شد. این 
در حالى اســت که فضاى ایران، فضاى کار استارتاپى 

نیست و کارآفرینى، کار بسیار سختى است.
وى افزود: اگر تیم هایى تشــکیل شود که براساس نیاز، 
محصول تولید کنند، مى توان اثرات سقلمه را به عنوان 

ارزش و اصول کسب و کار، با توجه به شرایط فروخت.
گوهریان افزود: ســقلمه (مشت گره شــده) سالمتى 
باارزش ترین محصوالت را ایجــاد مى کند که افزایش 
راندمان کمّ ى و کیفى زندگى انســان ها، ارزشمندترین 

محصول است و مى تواند برانگیزاننده احساسات باشد. 

روایت کارآفرینان نمونه اصفهان از کارآفرینى موفق

عضو اتاق بازرگانى،صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: صنایع دســتى در اصفهان به دلیل ورود بى رویه 

کاال هاى چینى، رو به نابودى است.
جعفر ذره بینى اظهارداشــت: اصفهان از گذشته دور با 
صنایع دستى و گردشگرى ابنیه ها و بنا هاى مذهبى در 

جهان شناخته شده است.

وى افزود: از زمانى که صنایع مــادر مانند فوالد مبارکه 
و ذوب آهن در اصفهان جانمایى شد، بخش خصوصى 
و تولیدکنندگان صنایع دســتى در حاشیه قرار گرفتند و 
بخش زیادى از منابع و بودجه که مى توانســت به شهر 

اختصاص یابد، صرف بخش صنعتى شد.
این عضو اتاق بازرگانى با اشاره به کمبود هتل و اقامتگاه 

مناســب براى گردشــگران، تصریح کرد: بــا توجه به 
اینکه اصفهــان یکى از هدف هاى اصلى گردشــگران 
در ایران اســت، تنهــا دو هتــل 5 ســتاره دارد و بقیه 
اقامتگاه هــا بــه صــورت مســافرخانه اســت که در 
زمان اوج مســافرت توریست ها، پاســخگوى نیاز آنها 

نیست.

وى ادامه داد: این غفلت از گردشگرى با وجود ظرفیت 
و شهرت جهانى باعث تغییر مسیر گردشگران به سایر 

نقاط جهان شده است.
ذره بینى در خصوص ورود بى رویه کاال هاى چینى مشابه 
صنایع دســتى به بازار اصفهان گفت: صنایع دستى در 

اصفهان به دلیل واردات بى رویه رو به نابودى است.
به گفته وى، اکنون کاال هاى چینى به اسم صنعتگران 

اصفهان در میدان امام(ره) به فروش مى رسد.
این عضو اتاق بازرگانى اصفهان گفت: خأل سندیکا، نبود 
هتل هاى 5ستاره و راهنما براى توریست هاى خارجى  

احساس مى شود.
بر این اساس، با توجه به اشــباع شدن ظرفیت اصفهان 
در بخش صنعت و مشــکالت و چالش هاى زیســت 
محیطى به وجود آمده، نیاز است رویکرد توسعه خود را 
به سمت گردشگرى تغییر دهیم. این رویکرد توسعه اى 
در سال هاى اخیر با تدوین طرح آمایش اصفهان شکل 

جدى ترى به خود گرفته است.
کارشناســان معتقدند اصفهان از این پــس با تقویت و 
توسعه صنعت گردشــگرى باید رویکرد هاى اقتصادى 
خود را تغییر دهد تا بیش از پیش شاهد رشد و توسعه باشد.
البته نباید از این موضوع هم غافل ماند که مســئوالن 
استان هاى مختلف کشور در سال هاى اخیر توجه ویژه اى 
به موضوع گردشگرى نشان داده  و توانسته اند نام شهر 
یا روستاى خود را به عنوان یک برند گردشگرى مطرح 

کنند.
این در شــرایطى اســت که در اســتان اصفهــان نیز 
فعالیت هایى انجام شده، اما رشد گردشگرى این استان 
به تدریج در مسیر توقف قرار گرفته و این موضوع نیازمند 
همدلى اســت. اصفهان یک اســتان اقامتى به شمار 
مى رود؛ بنابراین نیازمند ســاخت هتل، اقامتگاه و ایجاد 

زیرساخت هاى اقامتى است.

به نام اصفهـان، به کام چیـن

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: اگر در کار مــردم کمتر دخالت کنیم بهتر 
است؛ به اندازه اى که در مجلس مى خوریم براى 

مردم کارآیى نداشته ایم.
حســن کامــران در همایــش وقف و رســانه 
اظهارداشت: وقف سنت حسنه اى است چرا که 
یک کار اجبارى نیست و انسان ها از روى رضایت 
خود وقف مى کنند و به ندرت افــرادى از روى 
لجبازى وقف مى کنند.وى با بیان اینکه مهمترین 
وقف را در این زمانه، مسکن براى زوج هاى جوان 
و شغل است، بیان داشت: اوقاف، واقفان را زیاد 
اذیت نکند، اگــر در کار مردم کمتر دخالت کنیم 
بهتر است، به اندازه اى که در مجلس مى خوریم 

براى مردم کارآیى نداشته ا یم.

کلنگ آموزشگاه خّیرساز زنده یاد حاج رمضان کیوانیان 
در ناحیه4 آموزش و پرورش اصفهان در محل ســابق 
دبیرستان شــهید دلفروزى در خیابان پروین از سوى 
مســئوالن مجمع خّیریــن، ورثه مرحــوم کیوانیان و 
مسئوالن اداره نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 

اصفهان به زمین زده شد. 
در مراســمى که به همین منظور در دبیرســتان هیئت 
امناى دخترانه راضیه در ناحیــه 4 آموزش و پرورش با 
حضور معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل نوسازى، 
توسعه و تجهیز مدارس اســتان، مدیر ناحیه 4 آموزش 
و پرورش اصفهان، خّیرین و ... برگزار شــد مدیر ناحیه
4 آموزش و پــرورش اصفهان با خیرمقــدم و قدردانى 
از اینکه ورثه مرحوم کیوانیان، اقدام به عملى ســاختن 
وصیــت آن مرحوم کرده انــد گفت: امــروز عالوه بر 
خوشحالى به دلیل ساخت مدرســه اى جدید، از اینکه 

یکى از همکاران فرهنگى و از ادیبان اصفهان کار خیر 
مدرسه سازى را مدنظر داشته اند احساس غرور مى کنیم 

و به روان پاك این فرهنگى درود مى فرستیم. 
کریم کمال با بیان اینکه خّیرین با خدا معامله مى کنند 
افزود: جا دارد به نمایندگــى از 182 هزار دانش آموز و 
همــکار در ناحیه 4 و به رســم ادب، به خاطر از این کار 
ارزنده زنده یاد حاج رمضان کیوانیان و ورثه آن مرحوم 

تشکر کنم. 
وى خیرین را انســان هایى هوشمند دانست که از جمع 
نعمات خداوند، خّیر کثیر را در راســتاى مدرسه سازى 

انتخاب کرده اند. 
مدیر ناحیــه 4 آموزش و پــرورش اصفهــان، اظهار 
امیدوارى کرد با توجه به اینکه مدرسه ســازى بر دیگر 
کارهاى خیر، اولویت دارد در سطح جامعه بیش از پیش 

رواج یابد. 
کمال البته دلیل اولویت مدرسه سازى بر دیگر کارهاى 
خیر، را برشمرد و گفت: مدرسه مکانى است که هر کس، 

با هر وضعیت، از هر طبقه اى و با هر دینى از آن استفاده 
مى کند، کارى فرهنگى، پایه اى و ریشه اى است. 

وى ادامه داد: ناحیــه 4 آموزش و پــرورش اصفهان، 
کلکسیونى از مسائل و مشــکالت آموزش و پرورش 
اســت، به گونه اى که 30 درصد مدارس در این ناحیه 
تخریبى، 31 درصد فضاهاى آموزشــى دو نوبته بوده و 
از اینکه در ناحیه، این مدرسه ساخته خواهد شد باید از 

خّیر، تشکر کرد. 
نیــان را از کمــال، زنــده یــاد رمضــان کیوا
فرهیختگان و بزرگان آموزش و پرورش استان اصفهان 

دانست. 
***

رئیس مجمع خّیرین مدرسه ســاز اســتان اصفهان نیز 
ایمان به خدا و تربیت صالح را بسیار مهم خواند و گفت: 
خوشــبختانه خانواده زنده یاد کیوانیان این خصیصه را 

دارند و با پیمودن راه پدر، کار خیر را دنبال مى کنند. 
زهره میردامادیان گفت: امسال براى اولین بار در کشور 

خّیرین 50 درصد مدارس را ساخته و تحویل آموزش و 
پرورش دادند که این میزان در استان اصفهان 72 درصد 

بود که خّیرین ساخته اند. 
وى در ادامــه اظهار داشــت:  علیرغم تــالش قابل 
تحســین خّیریــن مدرسه ســاز اســتان در ســاخت 
مدارس، امــا همچنان ما مــدارس دو نوبتــه، تراکم 
جمعیــت در مدارس و مدارســى که بــه دلیل قدمت 
از گردونــه آمــوزش و پرورش خــارج مى شــود را 
داریم و نیــاز اســت خّیریــن همچنان در ســاخت 
مدارس مشــارکت کنند و باید فرهنگ مدرسه سازى 

توسعه یابد. 
میردامادیان گفــت: در 41 ناحیــه و منطقه آموزش و 
پرورش همچنان به فضاى آموزشــى، هوشمندسازى 
کالس ها، تجهیز آزمایشــگاه ها و... نیاز است. رئیس 
مجمع خّیرین مدرسه ساز اســتان اصفهان از کلنگزنى 
چندین مدرســه در مناطق مختلف آموزش و پرورش 

استان در روزهاى آینده خبر داد. 

در این مراســم که بــا برنامه هاى متنــوع همراه بود 
یکى از دانش آموزان دبیرســتان راضیــه به نمایندگى
دانش آمــوزان از خّیریــن تشــکر کــرد. فریبــرز 
فرجادیان، داماد و زهرا کیوانیــان، یکى از دختران آن 
مرحوم، طى دلنوشــته اى آرزو کردند اى کاش مرحوم 
زنده بود و با دســت هاى خود اقدام به ســاخت مدرسه 

مى کرد. 
زنده یاد حاج رمضان کیوانیان متخلص به «هوشــیار» 
در 6 دى مــاه 1311 دیده بــه جهان  گشــود و اولین 
آموزگارى بود که در ســال 1330 در روستاى کچویه، 
خانه اى را براى تأسیس مدرسه ترمیم و بازسازى کرد. 
وى در حرفه خود بســیار کوشــا بود و با توجه به طبع 
ادبى، در انجمن هاى ادبى کمال، مشــتاق و... فعالیت
 مى کرد و در کتاب «اندیشه هاى هوشیار» او، خاطرات 
سفر به کشــورهاى مختلف به صورت شعر آمده است. 
 زنده یاد حاج رمضان کیوانیــان در 26 دى ماه 95 دیده 

از جهان فروبست. 

در مراسم کلنگزنى یک مدرسه خّیرساز عنوان شد:

72 درصد مدارس تحویلى سال جارى در استان را خّیرین ساخته اند

آمـــوزش314 هزار 
سفیر خانواده 

در کار مردم 
کمتر دخالت کنیم بهتر است

ساسان اکبرزاده

کاال هاى چینى به اسم صنایع دستى اصفهان در میدان امام(ره) به فروش مى رسند
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مزایده
مزایده اموال منقول- اجراى احکام حقوقى شــعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى 
درخصوص پرونده اجرایى کالســه 961699 ج/4 له مهناز مصدق خواه با وکالت آقاى ایرج و 
علیه اصغر شــهرام مبنى بر مطالبه در تاریخ 96/9/29 ســاعت 9 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى مرق، جاده شیراز 
نرسیده به بهارستان، کوچه شــهرزادگان، داخل کوچه سمت چپ نزد حافظ اموال حسین پاك 
نژاد مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیست اموال مورد مزایده: 
1- تعداد چهل و دو (42) تخته فرش ماشینى در ابعاد 4×3 با برند کیهان فرش مشهد- یکهزار 
شانه تراکم سه هزار، اکریلیک دور چرم دوزى شده، نو با طرح هاى مختلف از قرار هر عدد یازده 
میلیون و هفتصد و شــصت هزار ریال (11/760/000) که در مجموع (493/920/000 ریال) 
2- تعداد یازده (11) تخته فرش ماشینى به ابعاد 4×3 با برند عتیقه سلیمان یکهزار شانه و تراکم 
ســه هزار از قرار هر تخته فرش به مبلغ دوازده میلیون و هفتاد و پنج هزار ریال که در مجموع 
(132/825/000 ریال) 3- تعداد نوزده (19) تخته فرش ماشینى به ابعاد 2/5×3/5 با برند وصال 
یکهزار شانه و تراکم سه هزار و اکریلیک با طرح هاى مختلف، نو از قرار هر تخته فرش به مبلغ 
نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریــال (9/450/000 ریال) که در مجموع (179/550/000 
ریال) 4- تعداد دوازده (12) تخته فرش ماشــینى به ابعاد 2/5×3/5 با برند کیهان فرش مشهد 
هفتصد شــانه و تراکم هزار و اکریلیک، نو در طرح هاى مختلف از قرار هر تخته به مبلغ هفت 
میلیون و ســیصد و پنجاه هزار ریال که در مجموع مبلغ (88/200/000 ریال) تعداد کل چهار 
ردیف فوق الذکر هشتاد و چهار عدد و مبلغ کل 894/495/000 ریال مى باشد. مبلغ کل هشتصد 
و نود و چهار میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار ریال. م الف: 26520 منصورى- دادورز اجراى 

احکام حقوقى شهرستان اصفهان /8/630 
ابالغ وقت رسیدگى

دادخواست ضمائم و وقت رســیدگى به خانم زهرا یزدانى. آقاى حســین مختارى فرزند رضا 
دادخواستى به طرفیت خانم زهرا یزدانى فرزند حبیب اله به خواســته مطالبه که به این دادگاه 
ارجاع و به کالسه 960228ح/1 ثبت و براى روز سه شــنبه مورخ 96/10/19 ساعت 10 وقت 
رســیدگى تعیین گردیده و چون خوانده مجهــول المکان اعالم گردیده بــه  تقاضاى خواهان 
و دســتور دادگاه مســتنداً به ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت آگهى و از خوانده دعوت مى شــود با 
مراجعه به دفتر دادگاه نشانى خود را اعالم و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر شــود، این آگهى به منزله ابالغ قانونى محسوب و در صورت 
عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و راى قانونى صادر خواهد کرد. م الف: 794 شعبه اول دادگاه 

عمومى(حقوقى) شهرستان فالورجان/8/731
ابالغ  

واخواه : آقاى ناصر الماسى فرزند حسن به نشانى زندان مرکزى اصفهان  واخوانده : آقاى محمد 
رضا درام فرزند حسن به نشانى شاهین شهر گلدیس خیابان سلمان نیم فرعى 5 غربى پالك 19 
خواسته :واخواهى گردشکار : با عنایت به اوراق و محتویات پرونده اظهارات طرفین و نیز نظریه 
اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور 
راى مى نماید راى شورا : در خصوص دادخواســت ناصر الماسى فرزند حسن به طرفیت محمد 
رضا درام فرزند حسن به خواسته واخواهى از دادنامه شماره 358/95 مورخ  95/6/1 در پرونده 
کالسه 201/95 صادره از شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شــاهین شهر نظر به اینکه 
واهواه دلیلى و مدرکى که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده لذا شورا به 
استناد ماده 305 قانون آئین دادرسى مدنى ضمن رد واخواهى بنا به استدالل و مستندات مذکور 
در راى واخواســته حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعــالم میدارد راى صادره ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى شاهین شهر 
است.م الف 1845فتحى فرد قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل  اختالف شاهین شهر/8/744

ابالغ
 شــماره دادنامــه :9509973759201492 تاریخ تنظیــم : 1395/10/25 شــماره پرونده : 
9509986759200661 شــماره بایگانى : 950676 خواهانها: 1.میر محمد حسین مجتبایى 
2.امیر حســین مجتبایى3. کیومرث مجتبایى 4. توراندخت مجتبایى 5.نصرت مجتبایى فرزند 
سیدعبداله با وکات خانوم نسرین  بیدرام  فرزند ناصر به نشــانى شاهین شهر خیابان فردوسى 
نبش 6 غربى طبقه فوقانى باشــگاه پوریاى ولى  خواندگان : 1.آقاى احمد رضا نیکوئى فرزند 
صفر همگى به نشانى مجهواللمکان 2. آقاى داراب شیرانى فرزند کریم به نشانى شاهین شهر 
خیابان حافظ شمالى مشاور امالك شیرانى3. خانم  لیال غیبى ده فرزند امامقلى به نشانى شاهین 
شهر خ نظامى فرعى 3 شرقى پ 11،  4. خانم فاطمه رحیمى 5. آقاى جلیل صادقى 6. آقاى امید 
صالحى همگى به نشانى مجهول المکان خواسته : 1. الزام به تنظیم سند رسمى ملک 2.ابطال 
مبایعه نامه  راى دادگاه : در خصوص دادخواست خانم نسرین بیدرام به وکالت از آقایان 1. میر 
محمد حسین مجتبایى 2. امیر حسین مجتبایى 3. کیومرث مجتبایى 4. توران دخت مجتبایى 5. 
نصرت مجتبایى فرزند سید عبداهللا به طرفیت آقایان و خانم ها 1.احمد رضا نیکویى فرزند صفر 
2. داراب شیرانى فرزند کریم 3. لیال غیبى ده میرانى فرزند امامقلى 4. فاطمه رحیمى ورزقانى 5. 
جلیل صادقى 6. امید صالحى به خواسته ابطال مبایعه نامه و سند مالکیت پالك هاى 13549 و 
13563 2. الزام خواندگان به انتقال سند رسمى پالك هاى 13549 و 13563 واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت  دادرسى وحق الوکاله وکیل خواهان 
به شرح دادخواست خوانده ردیف اول با در دست داشتن وکالت نامه جعلى اقدام به انتقال ملک 
موکلین به خوانده ردیف دوم آقاى داراب شیرانى مى نمایدنامبرده نیز با استفاده از وکالت نامه 
مذکور پالك 13549 را بــه خانم لیال غیبى ده میرانى انتقــال داده و پالك 13563 را نیز بدوا 
به نام خود و ظاهرا پس از آن به شــخصى به نام خانم فاطمه رحیمى ورزقانى منتقل مینماید و 
در نهایت نیز پالك 13549 بنام آقاى جلیل صادقى و پــالك 13563 بنام آقاى امید صالحى 
انتقال قطعى گردیده اســت لهذا نظر به اینکه پایه و اساس معامالت صورت گرفته باطل و غیر 
شرعى و غیر قانونى بوده وکالتنامه اولیه جعلى و بدون اطالع موکلین تنظیم گردیده لذا به شرح 
ستون خواسته تقاضاى رسیدگى دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب 
محتویات پرونده استنادى به شماره 9309983759200230 این شعبه از جمله دادنامه شماره 
9409970369201560 صادره از شعبه دهم دادگاه محترم تجدید نظر استان حکم به بطالن 
ســند وکالت شــماره 800 مورخهخ 84/9/2 و همچنین حکم به بطالن سند شماره 129498 
مورخه 84/9/20 دفتر اسناد رسمى شماره 26 شاهین شهر مبنى بر فروش پالك شماره 13549 
فرعى مجزى شــده301 اصلى بنام خانم لیلى غیبى ده میدانى و سند شماره 129392 مورخه 
84/9/16 دفترخانه مذکور مبنى بر فروش پالك 13563فرعى مجزى شــده از 301 اصلى به 
آقاى داراب شیرانى و همچنین سند انتقال پالك اخیر الذکر بنام خانم فاطمه رحیمى ورزقانى که 
در صفحه 409 دفتر 97 ذیل ثبت 11893 پبت گردیده صادر و قطعى شده است و متعاقبا مطابق 
پاسخ استعالم ثبتى به شماره 103/95/1247/26 مورخ 95/4/28 پالك ثبتى 13549 فرعى از 
301 اصلى بخش 16 حوزه ثبت اصفهان طى سند انتقال شماره 41352 مورخه 94/1/24 دفتر 
143 شاهین شهر به آقاى جلیل صادقى بهمنى واگذار شده و مطابق سند انتقال شماره 14232 
مورخ 93/9/19 صادره از دفتر 408 شاهین شهر پالك پبتى 13563 فرعى از 301 اصلى بخش 
16 حوزه ثبت اصفهان به آقاى امید صالحى واگذار گردیده اســت که با توجه به بطالن اسناد 
مالکیت ایادى قبل آنها خواندگان ردیف سوم و چهارم مالک پالك هاى ثبتى فوق الذکر نبوده تا 
نسبت به خواندگان ردیف پ=نجم و ششم انتقال دهند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دادگاه 
دعواى خواهان ها را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مفهوم ماده 219 قانون مدنى و مواد 198، 
515 ، 519 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امــور مدنى حکم به بطالن 
اسناد قطعى شماره 41352 مورخ 94/1/24 دفتر 143 شــاهین شهر و شماره 14232 مورخه 
93/9/19 دفتر 408 شاهین شهر و خواندگان ردیف سوم و چهارم به طور تساوى و از باب تسبیب 
به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم میگردد و اما در خصوص خواســت خواهان ها مبنى 
ابطال مبایعه نامه و الزام خواندگان به انتقال سند رسمى پالك هاى 13549و 13563 واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان نظر به اینکه وکیل خواهان ئاین قسمت از خواسته خویش را در جلسه 
رسیدگى مورخ 95/10/20 مسترد نموده است دادگاه مستندا به بند ب از ماده 107 قانون آئین 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان ها صادر و اعالم 
میگردد. راى صادره در خصوص قسمت اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت و همچنین نســبت به قسمت دوم راى صادره 
قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 2096 

حبیب اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/8/745
حصر وراثت

آقاى محمدحسین مؤذنى داراى شناسنامه شماره 1630 به شرح دادخواست به کالسه 377/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیبه هاشمى 
ریزى ب شناســنامه 253 در تاریخ 1396/08/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرشــته مؤذنى فرزند قربانعلى ش.ش 236 ت.ت 
1340 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- محمدحســین مؤذنى فرزند قربانعلى ش.ش 1630 
ت.ت 1347 صادره از شهر رى (پسر متوفى)والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 1164 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/120
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113640201238 شماره پرونده: 9609983640200750 شماره بایگانى 
شعبه: 960767 جناب آقاى محمدرضا شیرالى بدینوســیله نظر به مجهول المکان بودن شما 
به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى على پوالدوند 
فرزند همراه به طرفیت شــما مبنى بر الزام به فک پالك خودروى پژو روآ به شــماره انتظامى 
34-672 ج 18 به شــماره بایگانى 960767 ح2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 23 /96/10 
ساعت 10/30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده اســت. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع 
از مفاد دادخواســت در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل 
نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م 

الف: 1160شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/121
مزایده نوبت اول 

واحد اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 
960681 جلســه مزایده اى در روز چهارشــنبه مورخه 1396/9/17 از ساعت 9 لغایت 10:30 
صبح به منظور وصــول مبلغ 131/019/071 ریال به عنوان اصل خواســته در حق محکوم له 
و مبلغ 6/550/953 ریال بــه عنوان هزینه عملیات اجرایى در حــق صندوق دولت و به جهت 
فروش دو عدد ترانسفورماتور که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 500/000/000 
ریال ارزیابى گردیده اســت در محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجــان برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند به مــدت 5 روز قبل از موعد مزایده از مال مورد نظر واقع در شــهرك 
صنعتى فوالد- شــرکت صنایع ریخته گرى آذرین اصفهان دیدن نموده و ســپس در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد 
یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کســانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را 
ظرف مدت بیست روز پرداخت نمایند. م الف: 1162 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 

لنجان/ 9/122

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان محســن امان الهى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت زهرا زارعى کهنگى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ثبت به شــماره 1685/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/04 
ســاعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 6773 شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/9/125
 ابالغ وقت دادرسى

 خواهان لیال عباسى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال 
به طرفیت خوانده 1.شــرکت ارتباطات قرن 2.ناصرحمیدخوان به شــوراى حل اختالف شعبه 
2 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 672/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/10/05 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6816 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/126
 ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان جواد احمدى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
1.سیدحســن غریب نیرى 2.حسین قاسمى 3.امیدشاهپورى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 
امیرآباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1497/96 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 96/10/05 ســاعت 11 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 

6796 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/127
 فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 1396/12/438554 آقاى على غیور نجف آبادى فرزند مرتضى باســتناد یک برگ 
استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت 
دو دانگ از ششــدانگ پالك ثبتى 459/3 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحه 165 دفتر 527 امالك ذیل ثبــت 122979 بنام على غیــور نجف آبادى فرزند 
مرتضى ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سندرسمى شــماره 10263 مورخ 
92/12/08 دفترخانه 351 به او انتقال شــده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى

 سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار 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 ســند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 96/09/04، م الف: 6795  حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف 

آباد/9/128
ابالغ وقت رسیدگى

  اقاي ابراهیم موســوى فرزندسید رضا ســاکن شهرابریشــم-ابتداى بلوارالغدیرروبروى دفتر 
ازدواج110   دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال بابت قرار داد وکالت با تمام 
خسارات تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل وهزینه دادرسى به طرفیت اقاى سجادمحمدى ارمندى 
فرزندحیاتقلى ب ادرس نجف اباد.امیراباد-خ چمران کوچه نورپالك2 که باارجاع به این شعبه 
ثبت به کالسه 119/96 براى روزشنبه 96/10/2ســاعت 4 عصرتعیین وقت شده است  وچون 
خوانده  مجهوالمکان اعالم گردیده است لذا دستور شــورا در اجراى ماده 1023و1029قانون 
مدنى ماده73قانون اییین دادرسى مدنى  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارمحلى 
اگهی میشودتاخوانده(نامبرده فوق)با اطالع ازوقت رسیگى به دفتر شورا مراجعه وضمن اعالم 
نشانى کامل نســخه ثانى دادخواســت و ضمایم رانیز دریافت وبراى روز مقررجهت رسیدگى 
حاضر گرددواالاین آگهى به منزله ابالغ تلقى مى شود. م الف: 786 شعبه حل اختالف شعبه 4 

حقوقی فالورجان ابریشم /9/144
 آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 493 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم پرى کرباســیون (وغیره )   فرزند ابراهیم  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/9/27 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6800 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/129

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 1531/35 فرعــى از1531/1 واقع 
درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتى بــه نام آقاى خدابخش 
مرادى چم خرمى   فرزند محمد وغیره   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/9/27 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6801 حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/130
آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 1531/34 فرعــى از 1531/1 واقع 
درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على ذوالفقارى   
فرزند اسداهللا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 96/9/27 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6802 حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /9/131
آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 369/14 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهــدى کریمى پور  فرزند مصطفى 
وغیره در جریان ثبت اســت به علــت عدم حضور متقاضــى ثبت به عمل نیامــده اینک بنابه 
دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 96/9/27 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6803 حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /9/132
آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین نیمه محصور پالك  شماره 1296 واقع درقطعه 8 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على محمدمنصورى نجف آبادى  
فرزند شیخ غالمحسین  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/27 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گردد که در روز و ساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6804 حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /9/133
آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه   پالك  شــماره 579/6 واقع درقطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى محمد بیگى وغیره    فرزند احمد در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/9/27 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6805 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/134

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قســمتى ازیکبابخانه   پالك  شماره 644/1 واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مظفرسلیمانى    فرزند ناصروغیره 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/9/27 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 

ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6806 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/135

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قســمتى ازیکبابخانه   پالك  شماره 645/1 واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مظفرسلیمانى    فرزند ناصروغیره 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/9/27 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6807 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/136

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ  یکبابخانه   پالك  شماره 550/30 مجزى شده ازپالك 550 اصلى 
واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم عصمت آذرى 
نجف آبادى    فرزند صادق  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/27 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6808 حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /9/137
آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 131/6 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم عــزت صالحى حاجى آبادى  فرزند احمد در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/9/27 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6809 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/138

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 912/18 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا اخترى  فرزنــد محمد در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/9/27 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:96/9/4م الف: 6810 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/139
آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 402/15 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد نجفیان نجف آبادى   فرزند اسداله در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/9/27 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6811 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/140

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 908/6 واقع درقطعــه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى محمدچترائى عزیزآبادى (وغیره)  
فرزند رضادر جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمــل نیامده اینک بنابه 
دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 96/9/27 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6812 حســین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /9/141
آگهى تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 647/12 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضــى غالمى   فرزند مصطفى وغیره در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/9/27 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6813 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/142

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 397/6 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ناصرچاوشــى نجف آبادى فرزند عبدالکریم 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/9/27 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:96/9/4م الف: 6814 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /9/143
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابــر آراء صادره هیئت/ هیئت هــاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت 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 داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك 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 139660302023000890 مورخ 1396/07/27 آقاى رحیم احمدى 
به شماره شناسنامه 11285 کدملى 1292505214 صادره از اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 122/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3492- اصلى واقع 
در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/19 م الف: 27325 

صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/735
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/3161/26- 96/8/24 شرکت کوثرسنگ صفه به شناسه ملى 10260490917 
باستناد دو برگ استشهادیه محل ى به شماره 49717 مورخ 1396/08/09 دفترخانه 54 گزبرخوار 
که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 088755 را 
که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/45018 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان 
(شاهین شــهر) که در صفحه 544 دفتر 457 ذیل ثبت 101465 به نام شرکت کوثرسنگ صفه 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 137393 مورخ 1385/09/06 دفترخانه 26 
شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم 
شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث 
مراتب گواهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله و یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدور و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد. م الف: 27324 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 8/736
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 725/96 دادنامه 96/08/23-910 
مرجع رسیدگى شعبه یازده خواهان: مجتبى سفرى نشــانى: نجف آباد صالح آباد بلوار منتظرى 
جنوبى کوى شهید ســلیمان عباســى پالك2، وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف 
آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حســینیه ارشاد کوچه شــهید احمد موحدى مجتمع ارشاد 
خوانده: فرج اله ســعادت نشــانى: مجهول المکان، موضــوع: مطالبه وجه ســه فقره چک به 
شــماره هاى 809078-809086-809087 جمعا به مبلغ 150/000/000 ریال گردشــکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى 
حقیقى به طرفیت فرج اله سعادت به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعــى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 15/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/095/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب

 و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 93/06/30-93/08/30-93/09/30 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از انقضاء مهلــت مذکور ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 

حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 6753  قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد شعبه 9/146/11

 ابالغ اجرائیه
شــماره پرونده: 139604002133000037/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600065 شــماره 
آگهى ابالغیه: 139603802133000039 بدین وســیله به شرکت تعاونى بسته بندى گوشت 
زیبانوراصفهان بشــماره ثبت 3079 و شناســه ملى 14000003477 مقیم: نجف آباد امیرآباد 
خیابان بهشتى بسته بندى گوشــت شــریعتى که برابر گواهى مأمور مربوطه به علت نقص و 
عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه به شــما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که بانک توسعه 
تعاون شــعبه نجف آباد به استناد ســندرهنى شــماره 43873 مورخ 94/07/21 تنظیمى در 
دفتراسنادرسمى شــماره 179 نجف آباد جهت وصول مبلغ یک میلیاردوهفتصدوچهل میلیون 
ریال بابت اصل طلب، مبلغ سیصدو شصت میلیون ریال بابت سود، مبلغ چهل و یک میلیون و 
یکصد و هشــتاد هزار و هفتصدو چهل و نه ریال بابت جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ 96/05/05 و 
ازآن به بعد روزانه مبلغ یک میلیون و هشتصد و  سى و دو هزار و یکصد و هفده ریال بابت جریمه 
دیرکرد درپرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه آن شرکت را نموده است 
که اجرائیه به کالسه 9600065 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع 
آن شرکت درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در 
روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى 
خود به بســتانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه 
شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 6788 

زمانى رییس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/147
ابالغ

شــماره دادنامه: 9509973730302869 شــماره پرونده: 9509983730301273 شماره 
بایگانى شعبه: 951285 خواهان: خانم حیات حسینى فرزند حسین به نشانى اصفهان نجف آباد 
نهضت آباد خ ولیعصر منزل عبدالرضا احمدى خوانده: على مددجعفرى فرزند رمضان به نشانى 
اصفهان نجف آباد نهضت آباد خ ولیعصر منزل عبدالرضا احمدى خواسته: طالق به درخواست 
زوجه دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
دادخواست خانم حیات حسینى بطرفیت على مددجعفرى بخواسته صدورحکم طالق به لحاظ 
عســر و حرج با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله گزارش اصالحى زوجین که 
متضمن اقرار به زوجیت است و ادعاى زوجه نسبت به گم کردن ســند نکاحیه دائم فى مابین 
زوجین مترافعین محرز و ازطرفى مســاعى داوران و دادگاه و مشــاور قضائى دادگاه دراصالح 
ذات البین موثر واقع نشد و باتوجه به اینکه اوال زوجین تبعه کشور افغانستان و ازجمله شیعیان 
افغانستان هســتند و پناهنده به کشور ایران نبوده و صرفا مقیم هســتند لذا قانون حاکم قانون 
احوال شخصیه شیعیان افغانستان است و ازدیگر سو عسر و حرج زوجه حسب تحقیقات معموله 
و گواهى صــادره از مرکز بازپرورى که حکایت از ترك زندگى مشــترك توســط زوج و عدم 
پرداخت نفقه و نیز اعتیاد زوج دارد محرز است لذا بند 1 و 2 و 3 ماده 141 قانون احوال شخصیه 
شــیعیان افغانســتان که بیان مى دارد هرگاه دوام زوجیت موجب ضرر یا عسر و حرج غیرقابل 
تحمل براى زوجه شــود او مى تواند به محکمه مراجعه و تقاضاى طالق نماید چنانچه ضرر یا 
عســر و حرج مذکور درمحکمه ثابت شــود محکمه زوج را مجبور به طالق مى نماید و هرگاه 
اجبار میسر نباشــد زوجه به اذن قاضى طالق داده مى شود محقق اســت لذا دادگاه مستندا به 
قانون مارالذکر حکم به الزام زوج به طالق زوجه صادر و اعــالم مى نماید و لذا زوجه مى تواند 
به یکى از دفاتر ثبت طالق مراجعه و درصورتى که زوجه على رغم ابالغ ســردفتر حاضر نشد 
اســردفتر از جانب این محکمه مجاز اســت که صیغه طالق را جارى نماید و دفاتر را از جانب 
زوجه امضاء نماید. نظربه اینکه زوجه طالق خلع را انتخاب کرده و حســب صورت جلسه مورخ 
95/06/27 این شعبه کل مهر را بذل کرده است دادگاه از باب قاعده الحاکم ولى الممتنع قبول 
مابذل مى نماید. لذا نوع طالق خلع را نوبت اول اســت و عده آن از تاریخ وقوع سه طهر است 
رعایت وجود شــرایط صحت اجراى صیغه طالق به عهده مجرى صیغه طالق اســت اعتبار 
اجراى این حکــم از تاریخ ابالغ دادنامه قطعیــت یافته به طرفین جهــت مراجعه به دفتر ثبت 
طالق 6 ماه اســت. درخصوص روابط مالى و غیرمالى زوجین به شــرح ذیل اتخاذ تصمیم مى 
گردد 1) مهریه: مهریه زوجه تماما توسط زوجه بذل شده است لذا تکلیفى بر عهده زوج نیست 
2) اجرت المثل، شرط تنصیف و نحله: باتوجه به اینکه زوجه اعالم داشته درخصوص این موارد 
فعال ادعایى ندارم تکلیفى بر عهده زوج دراین دادنامه نیســت 3) نفقه معوقه: درخصوص نفقه 
به موجب گزارش اصالحى مورخ 95/02/28 شعبه ســوم حقوقى گزارش اصالحى صادر شده 
است که وفق آن عمل مى شــود 4)حضانت، مالقات و نفقه فرزندان: زوجین داراى سه فرزند 
هستند که جواد 17 ســاله و فاطمه 21 ساله و معصومه 4 ساله هســتند لذا دادگاه درخصوص 
فرزندان بالغ تکلیفى ندارد درخصوص فرزند نابالغ (معصومه4ساله) به لحاظ عدم صالحیت پدر 
حضانت بطور دائم با مادر است که براى پدر هرهفته ازساعت 19 پنج شنبه لغایت 19 جمعه حق 
مالقات مقرر اســت که محل تحویل و تحول کالنترى محل سکونت زوجه است و پدر مکلف
 اســت به انفاق به فرزند به نحو پرداخت ماهیانــه 150/000 تومان بطور مســتمر با افزایش 
سالیانه از ابتداى سال 96 وفق شاخص تورم اســت. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر مستقر در مرکز استان اســت. م الف: 6786  گرامى- رئیس شعبه 3 دادگاه عمومى 

نجف آباد /9/148 
حصروراثت 

عباس باستانى داراى شناسنامه شــماره 376 به شرح دادخواســت به کالسه 941/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى باستانى 
بشناســنامه 1 در تاریخ 95/05/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1-مسعود باســتانى ش ش 11226، 2-بختیار باستانى ش ش 8، 
3-فاطمه باستانى ش ش 7، 4-زهرا باستانى ش ش 5499110344، 5-جهانگیر باستانى ش 
ش 37 6-هاجر باستانى ش ش 108008956، 7-رضوان باستانى ش ش 31069، 8- جهان 
بخش باســتانى ش ش 32، 9-عباس باســتانى ش ش 376، (فرزندان متوفى)، 10-فاطمه 
مردانى گرم دره ش ش 4، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 6785 رئیس شــعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/9/149 
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان رضیه یوسفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده درخواست حضانت به طرفیت خوانده 
حمیدرضامحمدى نجف آبادى به شوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 986/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/10/16 ساعت 
9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6758 شعبه اول 

شوراى حل اختالف نجف آباد/9/150 
اخطار اجرایى 

شماره 327/95 به موجب راى شــماره 318 تاریخ 96/03/13 حوزه 11 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها: 1.حبیب سلیمانى 2.سیداسماعیل 
موسوى به نشانى مجهول المکان محکوم هستند به نحو تضامنى به پرداخت 113/387/523 
ریال و هزینه دادرســى به مبلغ 1/532/500 ریال و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه 
از مورخ 95/10/27 لغایت اجــراى حکم و همچنین محکوم علیها اجرایى محکوم هســتند به 
پرداخت مبلــغ 75/000 هزار تومان بابت نیم عشــر دولتى. محکوم له: بانــک مهراقتصاد به 
مدیریت زمانى باوکالت خانم مرضیه امیرنیرومند به نشــانى: اصفهــان ابتداى خیابان توحید. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6791 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /9/151
ابالغ 

شماره دادنامه: 9609973730301653 شماره پرونده: 9509983730302774 شماره بایگانى 
شــعبه: 952797 خواهان: حاجیه خانم صفرى درکانى فرزند عباس به نشانى اصفهان-نجف 
آباد خوانده: حســین محمدى فرزند قهرمان خواسته: طالق به درخواست زوجه دادگاه با اعالم 
ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست خانم حاجیه 
خانم صفرى بطرفیت حسین محمدى بخواســته احراز شرایط اعمال وکالت درطالق به لحاظ 
تحقق شروط ضمن عقد سندنکاحیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپى 
مصدق سندنکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و ازطرفى مساعى داوران 
و دادگاه و مشــاور قضایى دادگاه ئراصالح ذات البین موثر واقع نشد و باتوجه به این که تحقق 
شروط ضمن عقد حســب تحقیقات محلى و محتویات پرونده که داللت بر ترك زندگى بدون 
عذرموجه و بیش از شــش ماه متوالى محرز است و مســتندا به ماده 26 قانون حمایت خانواده 
و ماده 243 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم احراز شــرایط اعمال وکالت درطالق صادر و به 
خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و پس از اجراى صیغه طالق 
به وکالت از زوج با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط عقد ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن 
اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید طالق مزبور 
باتوجه به یائسه بودن زوجه بائن است وعده آن از تاریخ وقوع سه طهر است رعایت وجود شرایط 
صحت اجراى صیغه طالق ازجملــه مراعات مــواد 1134 و 1135 و 140 و 141 قانون مدنى 
حســب مورد به عهده مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجرایى این گواهى ازتاریخ ابالغ 
دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود درخصوص 
حقوق مالى زوجه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد: درمورد سایر حقوق مالى باتوجه به عدم 
ادعاى فعلى خواهان دادگاه با تکلیفى مواجه نمى باشــد باتوجه به بالغ بودن فرزندان مشترك 
درمورد حضانت آنان دادگاه با تکلیفى مواجه نمى باشد. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر مستقر در مرکز استان اســت. م الف: 6739  خوشــنویس رئیس شعبه اول دادگاه 

عمومى نجف آباد /9/152
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى امین اله سلیمانى دادخواســتى به مبلغ 38/400/000 ریال 
(سى و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال) به طرفیت آقاى امین نادرى درباغشاهى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 53/96 در شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نش ــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 96/9/29 
ساعت 4/30 بعدازظهر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1171 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/145



اقتصاداقتصاد 07073094 سال چهاردهمشنبه  4 آذر ماه   1396

افزایش واردات تلفن همراه
گمرك ایران از افزایش 89 درصدى واردات گوشى 
تلفن همراه به کشور خبر داد.بر اساس اعالم گمرك 
ایران، واردات گوشــى تلفن همراه بــا افزایش 89 
درصدى در ســال جارى به یک میلیون و 362 هزار 
دستگاه رسید و تشریفات گمرکى این تعداد گوشى به 
صورت هوشمند و الکترونیک به کمک سامانه جامع 

گمرکى انجام شده است.
بنابر این گزارش، در سال جارى 185 میلیون و 306 
هزار دالر انواع گوشى تلفن همراه وارد کشور شد که 
به لحاظ ارزش نیز در مقایســه با مدت مشابه سال 

گذشته 79 درصد رشد داشته است.

دپوى1000 خودروى 
فاقد استاندارد در گمرك

رئیس سازمان ملى استاندارد ایران با بیان اینکه این 
ســازمان به هیچ عنوان مجوز ترخیص خودروهاى 
فاقد کیفیت را صادر نمــى کند، گفت:در حال حاضر 
در گمرکات کشور درحدود هزار خودرو از کشورهاى 
اروپایى تا آسیایى فاقد استاندارد معرفى شده و اجازه 

ترخیص پیدا نکرده اند.
نیره پیروزبخت در خصوص واردات خودروهاى بى 
کیفیتى چینى و نحوه نظارت سازمان ملى استاندارد 
براى عدم ترخیص این خودروهــا از گمرك، افزود: 
ســازمان اســتاندارد به هیچ عنوان مجوز ترخیص 

خودروهاى فاقد کیفیت را صادر نمى کند.

19ماه بیکارى
33 درصد جمعیت بیکار کشور

مطابق آخریــن آمار مرکز آمار ایران، توزیع نســبى 
برآورد جمعیت بیکار 10ساله وبیشتر بر حسب جنس و 
مدت بیکارى نشان مى دهد که درحدود 33/7 درصد 

بیکاران، 19 ماه و بیشتر بیکار بوده اند.

تنخواه 16/7هزار میلیاردى 
دولت از خزانه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 
هشــت هزار و 700میلیارد تومان از فروش اوراق و 
اسناد خزانه حاصل شده اســت، تصریح کرد: دولت 
16 هزار و 700 میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت 
کرد، زیرا جمــع درآمدها 127 هــزار و 400 میلیارد 

تومان بوده که کمتر از هزینه  پرداختى است.
محمد حسینى با اشاره به وضعیت درآمدهاى دولت 
در شش ماهه امســال اظهار داشت: کل درآمدهاى 
وصولى 110 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که 57 
هزار میلیارد تومان سهم مالیات و گمرك و 45 هزار 

میلیارد تومان سهم نفت و میعانات بوده است.

هند خرید نفت از آمریکا را 
جایگزین ایران مى کند

هند؛ مشترى بزرگ ایران به طور رسمى اعالم کرد 
براى خرید نفــت روى آمریکا و کشــورهاى دیگر 
متمرکز شده است و برخى شــرکت هاى هندى تا 
30درصــد واردات از ایران را کاهــش داده اند،  کره 
جنوبى هم 9درصد واردات خود را از ایران را کم کرده 
است.به گزارش رویترز، پس از آنکه هند رسمًا اعالم 
کرد براى خرید نفت به ســمت آمریکا متمرکز شده 
اســت و اکثر خرید خود را از آمریکا انجام مى دهد، 
نیجریه، جایگاه سومى بزرگ ترین صادر کننده نفت 

به هند را از دست داد.
البته پیش از این نیز هند واردات خود را به میزان 30 
درصد از ایــران کاهش داده بود و آمریکا به شــدت 

تالش مى کند مشترى هاى نفت ایران را بگیرد. 

صدور ساالنه 321 هزار ُتن 
سیب درختى از کشور

مؤسسه پژوهش هاى برنامه ریزى و اقتصاد کشاورزى 
اعالم کرد: در محصوالت باغى کشور به لحاظ وزنى، 
ســیب با 321 هزار تن، خرما با 171 هزار تن، پسته با 
130 هزار تن، کشمش با 112 هزار تن بیشترین میزان 

صادرات باغى را به خود اختصاص داده اند.

ویترین

معاون فنــى و زیر بنایى شــرکت راه آهــن از تکمیل 
300 کیلومتر خط ریلى دوم تا پایان ســال داد و گفت :

بهره بــردارى از خطوط مســتلزم نصــب و راه اندازى 
سیستم هاى عالیم و ایمنى است.

مازیار یزدانى با اشــاره به قدمت 40 ساله سیستم هاى 
عالیم موجود در خطوط دوم شــبکه ریلى کشور گفت: 
این سیستم ها به دلیل اینکه ادوات آن دیگر در بازار امروز 
جهان تولید نمى شــود، قابل ارتقا نیست و باید به طول 

کامل با فناورى روز جایگزین شود.
یزدانى با بیان اینکه براى بهره منــدى از فناورى هاى 
عالیم روز جهان، مدل پیمــان EPCF براى مناقصه 
در نظر گفته شده است، گفت : با توجه به اینکه همچنان 

مشــکالت بنیادین بانکى تا این لحظه رفع نشده است، 
پیشنهاد مناسبى که مورد قبول شــرکت راه آهن باشد 

مطرح نشده است و همچنان در حال مذاکره هستیم. 
وى یادآور شد: به همین دلیل نمى توان به طور مطمئن 
زمان تحویل خطوط مجهز به سیستم هاى جدید عالیم 

را اعالم کرد.
یزدانى افزود : تمرکز بر افزایش ایمنى براى کاهش سوانح 
و نگاه ویژه به پدافند غیرعامل ، اســتفاده از مشــارکت 
سرمایه گذاران داخلى و خارجى و ایجاد اشتغال مستقیم 
و غیرمستقیم با ارتقاى بهره ورى از مؤلفه هاى مهم حوزه 
فنى و زیربنایى راه آهن در راستاى تحقق سیاست هاى 

اقتصادى مقاومتى در این بخش است.

معاون امور باغبانى وزیر جهاد کشــاورزى گفت: باغبانى 
فقط مختص به روستاها نیســت، بلکه با توجه به توسعه 
شهرها، باید کشاورزى شهرى را مانند بسیارى از کشورها 

توسعه دهیم.
محمدعلى طهماسبى گفت: طى ســال هاى اخیر شاهد 
شــکل گیرى زنجیره هاى مختلف در زمینه فعالیت هاى 
باغبانى بوده ایم که یکسرى مشــکالت در همین زمینه 
داریم؛ چرا که خدمات دهى مناسب به تولیدکنندگان نهاده 

و کشاورزان در این زمینه وجود ندارد.
وى با اشاره به اینکه بسیارى فکر مى کنند که کشاورزى 
و باغبانى تنها مختص به روستاییان است، اظهار داشت: 
این در حالى اســت که با توجه به توسعه زندگى شهرى 

باید روى مقوله کشــاورزى شهرى بیشــتر تکیه کنیم، 
به عنوان مثال در کشــورى مانند ایتالیا به دلیل آلودگى 
هوا گفته اند اگر کســى در کنار خانه اش باغچه اى ایجاد 
کند، از عوارض سالیانه اش کسر مى شود و باید گفت که 
کشاورزى شــهرى امروز به یک کسب وکار تبدیل شده 

است.
طهماســبى با اشــاره به اهمیت برپایى نمایشگاه هایى 
همچون نمایشگاه  باغبانى گفت: ایجاد کسب و کارهاى 
مختلف در این گونه نمایشگاه ها شکل مى گیرد و با توجه 
به اهمیت صــادرات محصوالت باغبانــى که در فضاى 
گلخانه اى رشــد مى یابد، باید به ایــن موضوع اهمیت 

بیشترى دهیم.

کشاورزى شهرى را 
توسعه مى دهیم

تکمیل300 کیلومتر خط دوم 
ریلى کشور تا پایان سال

معاون توسعه روستایى ریاست جمهورى با اعالم اینکه 
طرح اشتغالزایى روستایى براى اجرا در روز نخست آذر 
به استان ها ابالغ شده است، گفت: طرح هاى اشتغالزایى 
با کف 100میلیــون تومان تا ســقف دومیلیارد تومان 

مى توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
ابوالفضــل رضــوى اظهارداشــت: براســاس قانون 
مصوب شده، امکان اســتفاده 1/5 میلیارد دالر از منابع 
صندوق توســعه ملى براى ایجاد اشتغالزایى در مناطق 
روستایى و عشایرى وجود دارد، که به همین میزان نیز 
بانک ها مى آورند و در مجموع 12 هــزار میلیارد تومان 

براى طرح هاى اشتغالزایى اختصاص مى یابد.
وى افزود: آئیننامه این طــرح را دولت تصویب کرده و 
مسئولیت اجراى آن نیز مشخص شده است و حتى براى 

اجرا به همه استان ها ابالغ شده است.
رضوى در پاسخ به این ســئوال تسنیم که آیا طرح هاى 

اشتغالزایى کمتر از 100 میلیون تومان نمى توانند از این 
تسهیالت اســتفاده کنند؟، گفت: براى طرح هاى کمتر 
از صد میلیون تومان تســهیالت از محل هاى دیگرى 

پرداخت مى شود و در این پروژه تعریف نشده است.

پرداخت وام هاى100میلیون تا2میلیارد تومانى  در روستاها

قیمت کارخانه  قیمت بازار خودرو

25 میلیون و 550 هزار تومان 25 میلیون و 600 هزار تومان تیبا

21 میلیون و 250 هزار تومان 23 میلیون تومان SE111 پراید

21 میلیون و 300 هزار تومان 21 میلیون و 500 هزار تومان پراید 131

31 میلیون و 500 هزار تومان 31 میلیون و 300 هزار تومان SLX 405 پژو

31 میلیون و 800 هزار تومان 31 میلیون و 900 هزار تومان EF7 سمند

37 میلیون و 300 هزار تومان 37 میلیون و 331 هزار تومان پژو پارس سال

38 میلیون و 300 هزار تومان 38 میلیون و 800 هزار تومان پژو 206 تیپ 5

33 میلیون و 300 هزار تومان 34 میلیون و 100 هزار تومان پژو 206 تیپ 2

39 میلیون و 150 هزار تومان 39 میلیون و 200 هزار تومان پژو 206 مدل وى 8

34 میلیون و 700 هزار تومان 34 میلیون و 300 هزار تومان رانا

42 میلیون و 800 هزار تومان 44 میلیون و 900 هزار تومان دنا

32 میلیون تومان 32 میلیون تومان S110 ام وى ام

56 میلیون و 500 هزار تومان 56 میلیون و 500 هزار تومان ام وى ام 550

87 میلیون تومان 87 میلیون تومان S5 جک

63 میلیون تومان 64 میلیون تومان جک J5  اتومات

43 میلیون و 800 هزار تومان 47 میلیون تومان ساندرو

49 میلیون و 900 هزار تومان 53 میلیون و 400 هزار تومان ساندرو اتومات

49 میلیون و 200 هزار تومان 54 میلیون و 400 هزار تومان ساندرو استپ وى

55 میلیون و 700 هزار تومان 62 میلیون تومان ساندرو استپ وى اتومات

41 میلیون و 450 هزار تومان 42 میلیون و 500 هزار تومان پارس تندر

49 میلیون و 100 هزار تومان 50 میلیون و 900 هزار تومان تندر 90 پالس اتومات

39 میلیون و 500 هزار تومان 41 میلیون و 500 هزار تومان E2 90 تندر

رئیس اتحادیــه پرنده و ماهى، نرخ جدیــد مرغ و انواع 
مشتقات آن را در بازار اعالم کرد.

مهدى یوســف خانى از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد 
و گفت: قیمت هر کیلو مرغ زنــده درب مرغدارى پنج 
هزار، مرغ آماده به طبخ در خرده فروشــى شش هزار و 
850تومان، توزیــع درب واحدهاى صنفى هفت هزار و 

خرده فروشى هفت هزار و 700 تومان است.
به گفته وى، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر شــش هزار و 
700 و ران مرغ بدون کمر هفت هزار و 700 تومان است.

یوســف خانى با اشــاره به نرخ سایر مشــتقات افزود: 
همچنین قیمت هر کیلو ســینه با کتف 12 هزار، سینه 

بدون کتف 13 و فیله مرغ 15 هزار و 500 تومان است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهى افزایش تقاضا در برابر عرضه 
را دلیل اصلى نوسان قیمت مرغ در روزهاى اخیر دانست.

 وى قیمت مرغ در روزهاى آتى را پیش بینى کرد و گفت: 

با توجه به کاهش تقاضا براى خرید مرغ در چند روز آینده 
پیش بینى مى شــود که قیمت در بازار با روند کاهشى 

روبه رو شود.

جدیدترین قیمت خودروهاى داخلى
درهفته گذشته قیمت یک مدل خودروى داخلى در بازار افزایش یافت.

قیمت تندر 90 پالس اتومات 200 هزار تومان افزایش یافت.قیمت بقیه خودروهاى داخلى در بازار تغییر خاصى نداشت.
قیمت برخى خودروهاى داخلى به شرح زیر است:

آخرین تحوالت بازار مرغ

کمک250 میلیونى بانک ایران زمین به زلزله زدگان 

رئیس کل سازمان امور مالیاتى در تهدیدى آشکار گفته 
بود، در صورتى که بانک ها اطالعات حساب ها را ندهند، 
اسامى آنها را منتشــر مى کند، اما با گذشت 20 روز، نه 
بانک ها این تهدید را جدى گرفتند و نه وعده رئیس کل 

محقق شد.
در ســال هاى اخیر به رغم مخالفت ها و البى  نفوذ گران 
اقتصادى در قانون گذارى، تالش ها به نتیجه رســید و 
سرانجام در ماده 169 مکرر قانون مالیات هاى مستقیم 
با افزوده شــدن این اطالعات، راه شفافیت اقتصادى و 

استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتى فراهم شد.
در حال حاضر طبق این قانــون مترقى اطالعات مالى، 
پولى، اعتبارى و سرمایه اى در قالب جمع گردش و مانده 
ساالنه انواع سپرده ها، حساب ها و سود آنها، نقل و انتقال 
سهم و سایر اوراق بهادار، تسهیالت، اعتبارات اسنادى 
باید از سوى بانک ها به سمت نظام جامع مالیاتى سرازیر 
شود، تا عالوه بر ارتقاى شفافیت نظام اقتصادى، دریافت 

مالیات عادالنه مبناى کارکرد و فعالیت افراد باشد.
قانون مالیات ها مصوب 31 تیرماه سال 94 بوده و از آن 
موقع تاکنون بنا به دالیلى از جمله تصویب دستورالعمل، 
نبود، زیرساخت ها از ســمت بانک ها و سازمان مالیاتى 
و ســایر موارد بارها به تعویق افتاده اســت. با این حال 
مسئوالن سازمان مالیاتى در سال جارى ابراز امیدوارى 
کردند، بتوانند این اطالعات را مالك بررســى عملکرد 
مالیات ســال 95 مؤدیان و فعاالن نظام اقتصادى قرار 

دهند.
در همین راستا على رســتم پور، مدیرکل دفتر مالیاتى 

ســازمان امور اقتصادى پایان مردادماه امسال آخرین 
مهلت بانک ها براى ارائه اطالعات عنوان کرده بود و گفته 
بود، برخى بانک ها این تفاهم نامه را منعقد کرده و مباحث 
فنى براى برقرار شدن ارتباط سیستمى در جریان است. 

وى گفته بود بــه بانک ها اعالم شــده، اظهارنامه هاى 
مالیاتى ســال 95 باید با حســاب هاى بانکى بررسى و 

تطبیق داده شود، 
این مسئول با اشاره به اینکه از 40 بانک و مؤسسه مالى 
اعتبارى، درحدود 9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقیه در 
شرف اجرا است، تاکید کرده بود در فرجه زمانى حداکثر 
پایان مردادماه سال جارى باید این دسترسى به حساب ها 

براى سازمان فراهم شود. 
با عملى نشــدن این اولتیماتوم و فرصت داده شــده به 
بانک ها و مؤسسات مالى، عمًال اهداف ترسیمى مالیات 
از جمله حذف مالیات على الرأس و مالیات ستانى عادالنه 

و شفاف را تحت تأثیر قرار گرفته است.
با فرصت سوزى سه ماه از فرجه سازمان مالیاتى، این بار 
رئیس کل سازمان امور مالیاتى در ضرب االجلى مجدد، 
اوایل ابان ماه براى  آخرین بار بــه بانک ها اخطار داد و 
آنها را تهدید کرد، در صورتى که به قانون تمکین نکنند، 

اسامى متخلفان را افشا مى کند.
تقوى نژاد عنوان کرده بود، عمده بانک ها این تفاهمنامه 

تبادل اطالعات حساب هاى بانکى را امضا کرده اند.
جاى تأســف دارد که طبق اظهارات رئیس کل سازمان 
مالیاتى، برخى بانک هاى دولتى که زیر مجموعه وزارت 
اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نیز دارد و مدیران عامل 

آنها را تعیین مى کند از این قانون تمکین نکرده اند.
تقوى نژاد بیان کرده بود: ظرف دو هفته آینده اگر بانک ها 
تفاهم نامه را امضا نکردند، لیست بانک هاى امتناع کننده 

را در اختیار رسانه ها قرار مى دهیم.
طبق وعده رئیس کل، 15 آبان مــاه آخرین زمان ارائه 
شده به بانک ها بوده و اکنون 20 روز از این وعده گذشته 

،اما خبرى از اسامى بانک ها نیست و سازمان مالیاتى و 
مسئوالن آن حاضر نیســتند، در این باره شفاف سازى 

کنند.
به تعویق افتادن شــفافیت اقتصادى و اجراى قانون در 
حالى رخ مى دهد که سکوت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک 
مرکزى و مسئوالن ستاد اقتصاد مقاومتى برخوردهاى 

شعارى و صرف نکردن فعل خواستن براى پایان دادن به 
این مسئله مهم حیاتى را به اذهان متبادر مى کند.

مصداق دیگرى که مى توان بر این ادعا صحه گذاشت 
تغییر حد آستانه ارقام مالیاتى و آب رفتن دایره مشموالن 
است تا راه را براى فرار مالیاتى و رسیدگى عادالنه به همه 

مؤدیانى را کمرنگ تر مى کند. 

بنا به دستور بانک مرکزى، از امروز شنبه در بانک 
کارگشایى ســکه تمام بهار و نیم بهار آزادى به 

حراج گذاشته مى شود.
ســیر صعودى قیمت طال طى روزهــاى اخیر، 
وضعیت قیمت سکه در بازار را به حدى رساند که 
به اذعان رئیس اتحادیه طــال و جواهر، بار دیگر 

بازار سکه حبابى شد.
آنطور که کشــتى آراى مى گوید یکى از دالیل 
اصلى افزایش قیمت ســکه در بازار کمبود سکه 
بوده اســت که همین موضوع حباب 200 هزار 

تومانى را در سکه تمام بهار رقم زد.
برهمین اســاس و بنا به  دستور بانک مرکزى، از 
امروز در بانک کارگشایى ســکه تمام بهار و نیم 
بهار آزادى به صورت حراج به متقاضیان عرضه 

خواهد شد.
حراج ســکه در بســته هاى 20 تایى و با قیمتى 
نزدیک قیمت بازار از ظهر امروز آغاز مى شود و تا  

اطالع ثانوى ادامه خواهد داشت.

بانک ها تهدید رئیس مالیاتى را جدى نگرفتند

اسامى بانک هاى متخلف منتشر مى شود؟

بانک مرکزى وارد
 بازار طال شد

حراج سکه در 
بانک کارگشایى

بانک ایران زمین از کلیه هموطنان خواســت وجوه خود را جهــت کمک به زلزله 
زدگان غرب کشور به شــماره ســپرده 1-122559-710-500 و یا شماره کارت 
8515-9000-8519-5057 به نام «کمک به زلزله زدگان غرب کشور» واریز کنند.
همچنین با تصویب هیئت مدیره بانک ایران زمین، مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون 

ریال جهت تهیه اقالم ضرورى هموطنان غرب کشور تخصیص داده شد. 
ضمنًا بانک ایران زمین خود را ملزم مى داند پس از جمع آورى وجوه، گزارشــى از 
اقالم تهیه شده و نحوه کمک رســانى به هموطنان غرب کشور را به اطالع عموم 

هموطنان برساند. 



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

همانــا بهتریــن چیــزى کــه انســان ها مى تواننــد با 
آن به خــداى ســبحان نزدیک شــوند، ایمــان به خدا 
و ایمان بــه پیامبر(ص) و جهاد در راه خداســت که 
جهاد، قله بلند اســالم و یکتا دانســتن خدا بر اســاس 

موال على (ع)فطرت انسانى است.

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع در 
منطقه صنعتى و سطح شهر دولت آباد از طریق مزایده عمومى اقدام 

نماید.
مهلت تحویل اســناد مزایده به دبیرخانه حراســت شهردارى: روز 

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

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

آ گهى   مزایدهآ گهى   مزایدهنوبت دومنوبت دوم

حمیدرضا فدائى- شهردار دولت آبادحمیدرضا فدائى- شهردار دولت آباد

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/27 مورخ 96/02/27 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به واگذارى یک واحد پارکینگ عمومى 
به صورت استیجارى واقع در جاده کمربندى سردار کاظمى شهر میمه اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده مى توانند به شهردارى واقع در میمه، بلوار 
انقالب اسالمى و یا  وب سایت شهردارى میمه به آدرس www.meymeh.ir  مراجعه 
نمایند و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى 

تماس حاصل نمایند.
ضمنًا شــهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایدهآگهى مزایدهنوبت دومنوبت دوم

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمهمحسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

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

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

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

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

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

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

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

« آگهى مناقصه واگذارى خدمات شهرى»« آگهى مناقصه واگذارى خدمات شهرى»نوبت دومنوبت دوم

جواد نصرى -  شهردار فالورجانجواد نصرى -  شهردار فالورجان

شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند اول صورتجلسه 
مورخ 96/08/24 شوراى اسالمى شهر نســبت به برگزارى مزایده 
عمومى فروش یک قطعه زمین با کاربــرى خدماتى و کارگاهى اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1396/09/14 جهت دریافت اسناد 
مزایده به شــهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل 
اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 1396/09/16 

مى باشد.
تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده عمومى  مرحله اولآگهى مزایده عمومى  مرحله اولنوبت دومنوبت دوم

رضا غالمرضایى -  شهردار نصرآبادرضا غالمرضایى -  شهردار نصرآباد

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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نگران جادو 
در دیدار با فوالد  

نیستیم
12

خواص شگفت انگیز 
خرمالو ویوو وى 7 

مجهز به 
دوربین سلفى
 24 مگاپیکسلى 
معرفى شد 

11

15

14
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مهناز افشار 
از اولویت ها و دغدغه هاى 
این روزهایش  مى گوید

فـعًال 
فقـط 
کمپین

10

10 داریوش اسدزاده از بازیگرى سیر شده  استداریوش اسدزاده از بازیگرى سیر شده  است

14 مرگ شیرین فرهادمرگ شیرین فرهاد

11 88خاصیت شگفت انگیز بادمجانخاصیت شگفت انگیز بادمجان

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت نیلگون الیاف (سهامى خاص) و یا نمایندگان و وکالى قانونى آنها 
دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که به طور فوق العاده روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 
رأس ساعت 12 صبح در محل شرکت واقع در شهرســتان نطنز قطب صنعتى اوره خیابان دوم برگزار مى گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه

1. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالى منتهى به 1395/12/30
2. استماع گزارش حسابرس  و بازرس قانونى

3. بررسى و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهى به 1396/12/30
4. انتخاب بازرسان و حسابرس و تعیین حق الزحمه آنان

5. تعیین روزنامه کثیراالنتشار
6. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهى دعوت مجمع  عمومى  عادى  به طور فوق العاده آگهى دعوت مجمع  عمومى  عادى  به طور فوق العاده 
شرکت  نیلگون  الیاف  نطنز (سهامى خاص)شرکت  نیلگون  الیاف  نطنز (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره ثبت شده به شماره 270270 نطنز شناسه ملى  نطنز شناسه ملى 1026006381310260063813

هیئت مدیره شرکت نیلگون الیاف نطنزهیئت مدیره شرکت نیلگون الیاف نطنز

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت الوان زر ریس نطنز (سهامى خاص) و یا نمایندگان و وکالى قانونى 
آنها دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که به طور فوق العاده روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 
رأس ساعت 10 صبح در محل شرکت واقع در شهرســتان نطنز قطب صنعتى اوره خیابان دوم برگزار مى گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه

1. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالى منتهى به 1395/12/30
2. استماع گزارش حسابرس  و بازرس قانونى

3. بررسى و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهى به 1396/12/30
4. انتخاب بازرسان و حسابرس و تعیین حق الزحمه آنان

5. تعیین روزنامه کثیراالنتشار
6. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى  عادى به طور فوق العاده آگهى دعوت مجمع عمومى  عادى به طور فوق العاده 
شرکت الوان زر ریس  نطنز (سهامى خاص)شرکت الوان زر ریس  نطنز (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره ثبت شده به شماره 269269  نطنز شناسه ملى   نطنز شناسه ملى 1026006362310260063623

هیئت مدیره شرکت الوان زر ریس نطنزهیئت مدیره شرکت الوان زر ریس نطنز

از کلیه سهامداران محترم تقاضامندیم در جلسه مجمع عمومى این شرکت در تاریخ 1396/09/25 ساعت 9 صبح در محل 
آدرس رسمى شرکت حضور به هم رسانند.

موضوع جلسه: تعیین مدیران و بازرسان شرکت و تأیید صورت هاى مالى 1395
با تشکر- شرکت پالسماتک سپاهان

آگهى دعوت سهامداران شرکت پالسماتک سپاهان  به شماره ثبت آگهى دعوت سهامداران شرکت پالسماتک سپاهان  به شماره ثبت 3391633916  
جهت حضور در مجمع عمومى عادى به صورت فوق العادهجهت حضور در مجمع عمومى عادى به صورت فوق العاده

احسان ثابت پور- مدیرعاملاحسان ثابت پور- مدیرعامل

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره 96/106/ش/5 مورخ 96/08/30 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به اجراى جدولگذارى 
فضاهاى سبز شهرك سیمرغ با اعتبار 2/000/000/000 ریال اقدام نماید. 
لذا متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 96/09/20 به امور مالى 
شــهردارى مراجعه نمایند ضمنًا مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 

ادارى سه شنبه مورخ 96/09/21 مى باشد.

آگهى مناقصهآگهى مناقصهنوبت اولنوبت اول

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق 

و ر
دستگیرى 
باند6 نفره 

سارقان 
موتورسوار
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مهناز افشار، بازیگر مطرح ســینما و تئاتر درباره جشنواره سى 
و ششــم فجرگفت: احتماًال براى جشــنواره، سه فیلم خواهم 
داشت؛ در سال هاى اخیر هیچگاه دو فیلم یا سه فیلم را همزمان 
نداشــته ام. یک فیلم فعلى من همزمان شــد با نمایش «الیور 
توئیست» که خیلى سخت اســت که این دو را همزمان با هم 
جلو ببرید. اما اولویت این نمایش بیش از هر چیز دیگرى برایم 
است. امسال شنیدم که براى دریافت فیلم جشنواره محدودیت 
دارد. اما سئوالى که دارم چرا زمانى که «برف روى کاج ها » بود 
برایش سیمرغ در نظر نگرفته بودند؟ یکى از مشکالت جشنواره 
ما این است که یک پارچه نیست. چرا قوانین ما ثابت نیستند و 
هر سال باید تغییر کنند؟ این همه پروانه ساخت و نمایش صادر 
مى شود، اما این فیلم ها در جشنواره نمایش داده نمى شوند واقعًا 
دلیل آن چیســت. مى توانم بگویم که روند برگزارى جشنواره 

فجر مى تواند خیلى بهتر شود.
بازیگر نمایش «الیور توئیست» درباره فعالیت هاى اجتماعى که 
انجام مى دهد گفت: از گذشته سعى مى کردم که در کمپین هاى 
مختلف حضور پیدا کنم اما این پراکندگى باعث مى شد که عمومًا 
نتیجه خوبى کسب نشود. اما از جایى که با کمپین «بدسرپرست 
تنها نیست» آشنا شدم بسیارى از موضوعات تغییر کرد و اکنون 
تمرکز من بر روى این کمپین اســت. براى من اولویت همین 
کمپین است. کمپین ما حمایت مالى ندارد. ما هیچ کمک مردمى 
دریافت نمى کنیم. ما فقط براى تصویب الیحه حقوق کودکان 
که در مجلس در نوبت رســیدگى اســت فعالیت مى کنیم و 
نمى دانم که چرا به این موضوع توجه نمى کنند. با هر مسئولى 
که صحبت مى کنیم به مــا قول مى دهد و بعــد دوباره هیچ . 
اصلى ترین هدف ما تصویب این الیحه است. من مادر هستم. 
نمى توانم ببینم کودکان از سوى پدر و مادرشان آسیب ببینند 
یا در جامعه به آنها تجاوز شود. اگر صحبت کنیم مى گویند چرا 
حرف مى زنید و گاهى نیز دغدغه ما را به سمتى مى برند که اصًال 
ربطى به ما ندارد. به من مى گویند شما که تخصص ندارید چرا 
دخالت مى کنید. درست است که من تخصص ندارم، اما مى توانم 
صداى مردم باشم. آنهایى که تخصص دارند هم باشند. این کار 
براى من یک تفریح نیست. اگر تفریح بود که از کار و خانواده ام 
بخاطر آن نمى زدم. همه آن کســانى که منتقد و مشــوق من 

هستند، مانع من نخواهند شد.
افشــار درباره حضور در فیلم هایى که دارد گفت: من سه فیلم 
دارم، اما نمى دانم کدامیک از فیلم ها به جشــنواره برسد. یک 
فیلم آقاى شعیبى به نام «دارکوب» است. فیلم «لس آنجلس 
تهران» است که کار خانم پاکروان است. یک فیلم هم متعلق به 
آقاى امیرخانى است. کامًال سه ژانر متفاوت است. «دارکوب» 
ژانر اجتماعى است، «لس آنجلس تهران» کمدى است و فیلم 

آقاى امیرخانى نیز بسیار سخت است.

فـعًال فـعًال 
فقـط فقـط 
کمپینکمپین

مهناز افشار مهناز افشار 
از اولویت ها و از اولویت ها و 

دغدغه هاى دغدغه هاى 
این روزهایش این روزهایش 
مى گویدمى گوید

بازیگر ســریال «خانه سبز» گفت: من دیگر 
آرزوى خاصى در عرصه بازیگرى ندارم.  

داریوش اســدزاده، بازیگر سینما و تلویزیون 
که تولد 94 ســالگى خود را جشــن گرفته، 
درخصوص آرزوهاى خود در عرصه بازیگرى 
بعد از گذشت سن 94 سالگى گفت: من دیگر 
آرزوى خاصى در عرصه بازیگرى ندارم. همه 
نقشى را بازى کرده ام و در هر کارى که شما 
فکر کنید حضور داشته ام و در حال حاضر از 

بازیگرى سیر شده ام.
وى در همین راســتا ادامه داد: آرزوى اصلى 
من بهبــود وضعیت فعلى تئاتر و ســینماى 
ایران است. آرزو مى کنم سینما در مسیر صحیح خود قرار گرفته و یک عده هنرمند واقعى وارد کار 
شوند. متأسفانه سینماى امروز خرید و فروش مى شود و امیدوارم در سال هاى آتى این روند مسموم 

عوض شود.
بازیگر سریال «خانه سبز» اوضاع سینما را نابسامان خواند و تأکید کرد: من از وضع حال حاضر سینما 
راضى نیستم. این نارضایتى فقط به من هم ختم نمى شود. خیلى ها از این وضع ناراضى هستند اما 

چه مى شود کرد. راه حلى نیست و باید با آن کنار آمد.
اسدزاده با اشاره به فعالیت دوباره خود در عرصه کتاب خاطرنشان کرد: این روزها براى بازى در سینما 
و تلویزیون وضع جسمانى چندان مناسبى ندارم و ترجیح مى دهم به نوشتن کتاب پنجمم بپردازم. 
به امید خدا این کتاب به زودى براى دریافت کد شــبا به وزارت ارشاد ارســال شده و چاپ خواهد

 شد.

داریوش اسدزاده از بازیگرى سیر شده  است

فیلم ســینمایى «الالکن» به کارگردانى و 
نویسندگى مصطفى قربانپور و تهیه کنندگى 
حسن کالمى از هفته گذشته در تهران کلید 
خورده است.  این اثر ســینمایى تالش دارد 
تا در سى و ششــمین جشــنواره فیلم فجر 
سینماى ایران حضور داشته باشد و به همین 
دلیــل تدوین همزمان فیلم توســط یعقوب 
غفــارى در حال انجام اســت. 45 روز پیش 
تولید این فیلم ســینمایى به طول انجامیده

 است.
فیلم ســینمایى «الالکن» اثرى اجتماعى 
امــا در ژانــر کــودك و نوجوان اســت در 
خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: «آرش پســرك رؤیاپردازى که در کوران اختالفات پدر 
و مادرش براى در امان مانــدن از دنیاى آدم بزرگ هــا از رؤیاپردازى هایش بــراى خود پناهگاه 

مى سازد.»
امین زندگانى، بهنوش بختیارى و پادینا رهنما بازیگران اصلى فیلم سینمایى «الالکن» هستند که 
طى روزهاى آینده با قرار گرفتن سایر بازیگران در مقابل دوربین و قطعى شدن حضورشان نامشان 

رسانه اى خواهد شد.

ادامه فیلمبردارى «الالکن» با بهنوش بختیارى

تصویربــردارى مجموعــه تلویزیونى «87 
متر» به کارگردانى کیانوش عیارى در تهران 

همچنان ادامه دارد.
در چنــد روز گذشــته گــروه بــراى ضبط 
ســکانس هاى مختلف خارجــى و خیابانى 
در خیابان 15 خرداد مشــغول فیلمبردارى 
بودنــد کــه در ایــن ســکانس هــا رضا 
مســعودى و عرفان آصفى مقابــل دوربین

 رفتند.
با پایان کار در این لوکیشــن، گــروه تولید 
مجموعه از اول آذر به لوکیشن اصلى سریال 
که منزلــى در خیابان نیلوفر تهران اســت، 

رفتند.
مجموعــه تلویزیونــى «87 متــر»، داســتان دو خانواده بــه نــام «پورَدَورانــى» و «خلیلى» 
را روایــت مــى کند که بــه دنبال خریــد خانــه اى از یــک کالهبــردار، ماجراهایــى را خلق 

مى کنند.
على دهکردى، ابوالفضل پورعرب، مهران رجبى، فریبا کامران، حسین سلیمانى، فریده سپاه منصور، 
محمد بحرانى، سعید پیردوســت، دیبا زاهدى، ملیکا نصیرى، على طالب لو، نیما نورى زاده و غزل 

شجاعى از بازیگران سریال «87 متر» هستند. 
مجموعه تلویزیونى «87 متر» کارى کارى از گروه فیلم و ســریال شبکه یک سیماست که در 40 

قسمت 45 دقیقه اى در دست تولید است.

«87 متر» کیانوش عیارى به خانه اصلى رفت 

 تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «بانوى 
عمارت» به کارگردانــى عزیزا... حمیدنژاد و 
تهیه کنندگى مجید موالیى در شهر کاشان 
ادامه دارد.  عوامل ســریال «بانوى عمارت» 
مدتى اســت کــه مشــغول تصویربردارى 
در شهر کاشــان هســتند و تا کنون بیش از 
15 درصــد از ضبط ســریال انجام شــده

 است.
بخش عمده اى از این مجموعه عاشقانه که 
مقطعى از تاریخ قاجــار را روایت مى کند، در 
شهرهاى کاشــان و قزوین تصویربردارى 
مى شــود و تا کنون بازیگرانى چــون پانته آ 
پناهى ها، علیرضا شجاع نورى، حسام منظور، شبنم فرشــادجو، مینا وحید، نیکى نصیریان، مهتاج 

نجومى، فریدون سورانى ،مریم مومن و مهرى آل آقا مقابل دوربین حمیدنژاد رفته اند.

 ادامه تصویربردارى «بانوى عمارت» در کاشان

دیدار نماینده جهانگیرى با محمدعلى کشاورز دیدار نماینده جهانگیرى با محمدعلى کشاورز 
نماینده معاون اول رئیس جمهــور به دیدار محمدعلى 
کشاورز بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون رفت.

هفته گذشته کاظم چهره گشــا رئیس دفتر معاون اول 
رئیس جمهور، على مرادخانى معاون امور هنرى، مرتضى 
کاظمى مشــاور اقتصاد فرهنگ و هنر وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و سید عباس عظیمى مدیرعامل محترم 
مؤسسه هنرمندان پیشکســوت با حضور در منزل این 

هنرمند پیشکسوت با وى دیدار و گفتگو کردند.
در ابتداى این دیدار محمدعلى کشــاورز با ذکر بیتى از 
حافظ، حضور میهمانان را بــه منزلش تبریک گفت و با 
یادآورى خاطراتى قدیمى با آقــاى جهانگیرى هنگام 
حضورش در اســتان کرمان براى انجــام پروژه هاى 
هنرى، از شخصیت فرهنگى معاون اول رئیس جمهور 

سخن به میان آورد.

وى همچنین از على مرادخانى معاون امور هنرى وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمى نیز خاطراتى را تعریف کرد و 
گفت: من خدمت آقاى مرادخانى بســیار ارادت دارم و 
همواره به خاطر دارم که هر زمان ایشــان مسئولیتى را 
در حوزه فرهنگ و هنر کشور بر عهده داشته است، تمام 
تمرکزش بر روى هنر و هنرمندان معطوف بوده که جاى 

تقدیر فراوان دارد.
در ادامه نیز چهره گشــا که به عنوان نماینده اســحاق 
جهانگیرى در این دیدار حضور داشــت، پیام سالمتى و 
طول عمر معاون اول رئیس جمهــور براى این هنرمند 
ارزشمند و با سابقه هنرهاى نمایشى کشور را ابالغ داشت 
و ضمن سپاس از استاد کشاورز ایشان را گوهرى براى 
فرهنگ و هنر این مرز و بوم دانست که نظیرى براى آن 

یافت نخواهد شد.

بازیگر فیلم «دریاچه ماهى» گفت: در کل داورى ها در جشنواره 
فیلم فجر طى چند سال گذشته بسیار عجیب و کامًال سلیقه اى شده 
است و نمى توان گفت انتخاب یک نفر و یا عدم انتخاب آن شخص 

بر اساس معیارهاى کارشناسى است.
ستاره اســکندرى درخصوص آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول بازى در پروژه خاصى نیستم. 
«گیله وا» آخرین اثرى بود که در آن به ایفاى نقش پرداختم و بعد از 

آن بیشتر روى کارهایى به غیر بازیگرى متمرکز شده ام.
وى درباره احتمال حضور خود در جشنواره فیلم فجر امسال افزود: 
امسال نسبت به سال گذشته کم کارتر شده ام و تنها با فیلم «سرو 
زیر آب» به کارگردانى محمدعلى باشــه آهنگر در جشنواره فجر 
حضور خواهم داشت. بازیگر فیلم دریاچه ماهى دلیل کم کار شدن 
خود نسبت به سال گذشته را اینگونه شرح داد: در ابتدا دلیل اصلى 
کم کار بودنم طى ســال جارى را باید کم شدن پیشنهادات خوب 
اعالم کنم و در درجه دوم حضورم در تمرینــات تئاتر نفر دوم به 
کارگردانى مهین صدرى و همچنین سریال «گیله وا» باعث شد 

نتوانم به صورت جدى به پیشنهادات سینمایى فکر کنم.
وى درباره سایر فعالیت هاى خود در عرصه سینما و تلویزیون افزود: 
این روزها ترجیح مى دهم فقط به بازیگرى فکر نکنم و تجربه هاى 
جدید را به دست آورم و در همین راستا به تازگى مسئولیت انتخاب 
بازیگر سریال «زندگى از نو» به کارگردانى على محمد عاطفى را 

پذیرفته ام.
این بازیگر سینما و تئاتر ادامه داد: این سریال به زودى وارد مرحله 

تولید خواهد شد و من براى حضور در پروژه عازم شهر تالش هستم 
و پس از تولید، ســریال «زندگى از نو» از شبکه 5 سیما روى آنتن 

خواهد رفت.
وى درباره احتمال دریافت ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول زن براى بازى در فیلم سرو زیر آب تصریح کرد: بعید مى دانم 
که براى این فیلم بتوانم جایزه بگیرم زیرا فیلم در بدو امر فضایى 
بســیار مردانه دارد و به همین دلیل احتمال اینکه بازى من در آن 
دیده شود بسیار کم اســت. البته زیاد هم دریافت این جایزه براى 

من فرقى ندارد.
بازیگر فیلم «آقا یوسف» ادامه داد: در کل داورى ها در جشنواره فیلم 
فجر طى چند سال گذشته بسیار عجیب و کامًال سلیقه اى شده است 
و نمى توان گفت انتخاب یک نفر و یا عدم انتخاب آن شخص بر 
اساس معیارهاى کارشناسى است پس من هم دیگر آنچنان به این 
جشنواره و جایزه اش فکر نمى کنم. البته این را کتمان نمى کنم که 
جایزه براى هر بازیگرى ارزشمند است اما نمى خواهم آن را به هر 

قیمتى به دست آورم. 
اســکندرى با گالیه از وضعیت داورى هاى جشنواره فیلم فجر 
خاطرنشان کرد: متأسفانه کار از ســلیقه هم گذشته است. برخى 
بازیگران در جشــنواره جایزه مى گیرند که انگار باید دیده شوند و 
شما در سینماى ایران هم دیگر تعداد محدودى بازیگر مى بینید. از 
بازیگران با سابقه استفاده نمى شود. به نظر من باید از فیلمسازان 
این ســئوال را پرســید که چرا دیگر از بازیگران خوب و با سابقه 

استفاده نمى کنند.

چرا فقط عده اى خاص 
دیده مى شوند

انتقاد ستاره اسکندرى از داورى ها در 
جشنواره فجر
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بادمجان با رنگ بنفش تیره، خواص غذایى متنوعى 
دارد که آن را به یک مــاده غذایى فوق العاده تبدیل 

کرده است.
این میوه حاوى یک انتى اکســیدان کمیاب به نام 
ناسونین اســت که خواص زیادى براى سالمتى ما 
دارد و از جملــه الکترولیت هاى منفى آزاد را از میان 
مى برد که سلول ها و بافت هاى زنده بدن را تخریب 

مى کنند.
ناسونین ماده اى اســت که به بادمجان رنگ بنفش 
تیــره را مى دهد و جلوى خراب شــدن آن، به ویژه 
در مقابل تابش آفتاب را مى گیرد. ناســونین در کلم 
قمرى هم وجود دارد ولى بادمجان سرشــار از این 

ماده مفید است.

خاصیت ضد التهاب
بادمجان بخاطر داشــتن ناســونین، خاصیت ضد 
التهابــى دارد و مى تواند فلزات ســمى مانند جیوه، 

ارسنیک و سرب را دفع کند.

حفاظت از DNA و سلول ها
بادمجان غالف چربى ســلول ها را حفظ کرده و از 

تخریب و تغییر شکل آنها جلوگیرى مى کند.

براى سالمتى مغز مفید است
ناسونین موجود در بادمجان، غالف چرب سلول هاى 
مغزى را حفظ کرده و به سالمت مغز کمک مى کند.

دفع مواد زاید بدن
ناســونین به ســلول هاى بــدن کمــک مى کند 

تا مواد غذایى را بهتــر جذب کرده و مــواد زاید را 
دفع کننــد. دفع مواد زاید، از انباشــته شــدن مواد 
ســمى در بــدن جلوگیــرى مى کنــد و از ابتال به 
بیمارى هــاى قلبى-عروقى و ســرطان جلوگیرى

 مى کند.

کمک به جذب آهن
تحقیقات نشان مى دهد که بادمجان به جذب آهن 
در بدن و انتقال اکسیژن در خون کمک مى کند و به 
این ترتیب باعث تقویت دستگاه ایمنى بدن مى شود.

مفید براى دیابت نوع 2
تحقیقات نشان مى دهد که بادمجان به کنترل سطح 
گلوکز در خون کمک کرده و براى بیماران مبتال به 

دیابت نوع2 مفید است.

تنظیم فشار خون
تحقیقات نشان مى دهد که مصرف مداوم بادمجان 
باعث تنظیم فشــار خون شــده و از باال رفتن فشار 
خون جلوگیرى مى کندو آن را در ســطحى طبیعى 

نگه  مى دارد.

کمک به کاهش وزن بدن
بادمجــان حــاوى مــواد غذایــى از قبیــل 
آنتى اکسیدانت  ها، ویتامین ها و مواد معدنى است و 
کالرى کمى دارد، به طورى که یک فنجان بادمجان 
فقط 35 کالرى انرژى تولید مى کند. کارشناســان 
تغذیه توصیــه مى کنند که بادمجــان را به صورت 

کبابى یا پخته مصرف کنیم. 

سان  شنا ر کا
درجدیدترین 
پژوهش هــاى خــود دریافتند 
مصرف قهوه خطر ابتال به نارسایى قلبى و سکته را به میزان 

چشمگیرى کاهش مى دهد
براســاس پژوهش ها  مصرف هر یک فنجان قهوه اضافى 

سبب افزایش طول عمر به میزان 8 درصد مى شود.
در پژوهش منتشر شده، محدویت خاصى براى مصرف 
قهوه درطول روز مشخص نشده و افراد مى توانند سه تا 

چهار فنجان قهوه بنوشند.
از جمله دیگر خاصیت هاى قهوه مى توان جلوگیرى از ابتال به 
برخى سرطان ها، از بین بردن سردرد، کاهش وزن و افزایش 

طول عمر را نام برد.
نوشــیدن چهار فنجان قهوه در روز مى تواند خطر ابتال به 

ن  طا سر
مرگبــار دهــان را تا 

50 درصد کاهش دهد. همچنین 
نوشیدن قهوه یک ساعت قبل از انجام ورزش، سبب افزایش 

توان ورزشکار و کسب امتیاز هاى باال مى شود.
 مصرف قهوه به کاهش وزن نیز کمک مى کند، زیرا حاوى 
مواد مغذى فراوانى است که متابولیسم بدن را تحت تاثیر 

قرار مى دهد.
قهوه اسپرسو یک مسکن بسیار قوى براى درمان سردرد 
است و در بسیارى از دارو هاى شــیمیایى ترکیب کافئین 

وجود دارد.
کارشناسان بر این اساس، مصرف 400 میلى لیتر کافئین در 
روز معادل با چهار فنجان قهوه را به افراد براى حفظ سالمتى 

توصیه مى کنند.
باوجود تمامى مزایاى قهوه، کارشناسان به بانوان باردار یا 
شیرده توصیه مى کنند روزانه 200 میلى لیتر کافئین معادل 
دو فنجان قهوه مصرف کنند، زیرا کافئین بیش از اندازه به 
وسیله جفت یا شیر مادر وارد بدن کودك شده و مى تواند در 

رشد او اختالل ایجاد کند.

با شروع فصول سرد شیوع بیمارى هاى تنفسى افزایش 
مى یابد؛ بعضــى عفونت هاى ویروســى و باکتریال در 
محیط هاى سرد توانایى غلبه بر سیستم دفاعى ما را پیدا 
مى کنند و بدین ترتیب شیوع سرماخوردگى، ذات الریه و 

آنفلوآنزا افزایش مى یابد.
حسن ا...صادقى، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: به طور معمول وقتى 
که نفس مى کشیم درجه حرارت هواى وارد شده به ریه ها 
در محل انشعاب برونش هاى اصلى راست و چپ در ناى 
37 درجه و اشباع از بخار اب است؛ این بدین معنى است که 
سیستم فوقانى تنفس یعنى بینى ها عالوه بر پاك سازى 

هوا، حرارت و اشباع بخار آب آن را تنظیم مى کنند.
این عضو انجمن ریه ایــران ادامه داد: افزایش یا کاهش 
درجه حرارت در محدوده مشخص با این سیستم تنظیم 

مى گردد، اما افزایــش یا کاهش شــدید درجه حرارت 
مى تواند باعث آســیب یا تخریب سیستم تنفسى شود؛ 
خشکى شــدید هوا باعث از دســت  رفتن مقدار زیادى 
مایع از راه تنفس شده و باعث ایجاد آسیب و اختالل به 
سیستم دفاعى است؛ احتمال بروز عفونت هاى تنفسى را 
افزایش مى دهد و همچنین هواى سرد رطوبت کمترى 
دارد، خشک تر است و مى تواند با چند روش به ریه هاى 

ما آسیب بزند.
صادقى گفت: با شــروع فصول سرد شیوع بیمارى هاى 
تنفســى افزایش مى یابد، بعضى عفونت هاى ویروسى 
و باکتریــال در محیط هــاى ســرد توانایــى غلبه بر 
سیســتم دفاعى ما را پیدا مى کنند و بدین ترتیب شیوع 
ســرماخوردگى، ذات الریه و آنفلوآنزا افزایش مى یابد و 
همچنین با کاهش دما در پاییز و زمســتان ممکن است 

مشکالت متعددى براى سیستم تنفسى اتفاق افتد.
وى با بیان اینکه سرما باعث تحریک پایانه هاى عصبى 
در نایچه ها و نایژك ها مى شود، گفت: در بیماران مبتال به 
آسم و بیمارى  هاى مشابه سرما نیز باعث بروز یا تشدید 
آنها مى گردد؛ همچنین با همین مکانیسم بیماران مبتال 
به بیمارى هاى انســدادى و فیبروز ممکن اســت دچار 

حمله شوند.
وى، ســرماى هوا را باعث تشــدید آلودگى محیطى در 
شهرهاى بزرگ دانســت و گفت: با پدیده وارونگى هوا 
این موضوع تشدید مى یابد و شرایط براى بیماران تنفسى 

مزمن نامناسب مى شود.
این فــوق تخصص ریه بــا در نظر گرفتن مــوارد فوق 
توصیه هاى زیر را براى کمک به بیماران تنفسى در آستانه 

شروع فصل سرما ارائه داد:

-تغذیه مناسب و استفاده از میوه هاى داراى آنتى اکسیدان 
به حفاظت ریه ها کمک مى کند.

- از حضور در فضاهاى باز و به خصوص ورزش کردن در 
مواقع آلودگى پرهیز شود.

- واکسیناسیون به موقع را علیه آنفلوآنزا و عفونت هاى 
تنفسى انجام دهند.

- مصرف دقیق داروهاى تنفسى یا شروع دارو در کسانى 
که بیمارى هاى فصلى دارند.

- راه اصلى تنفس بینى اســت، تنفس از دهان احتمال 
اسیب تنفسى را افزایش مى دهد.

-اســتفاده از ماســک ضمن گرم کردن هواى تنفسى، 
مى توانــد از ورود ذراتــى کــه در محــدوده زیــر 10 
میکرون(یکى از آالینده هاى مهم شــهرهاى بزرگ و 

پرترافیک) هستند به داخل ریه ها جلوگیرى کند.

سرما موجب آسیب به سیستم تنفسى مى شودسرما موجب آسیب به سیستم تنفسى مى شود

تمامــى خرمالوهــا ارزش تغذیه اى مشــابهى دارند و 
مى توانند مزایاى بســیار زیادى براى ســالمتى بدن 
داشته باشند فقط برخى از موارد همچون محتواى فیبر 
و ترکیبات آلى در برخى از آنها متفاوت اســت. اگرچه 
محبوب ترین خرمالو، بومى چین اســت در عرض صد 
سال گذشته این میوه به کشــورهاى دیگر نیز توسعه 

پیدا کرده است. 

ارزش تغذیه اى خرمالو
این میوه سرشــار از ویتامین A، ویتامین C، ویتامین 
E، ویتامینB6 و نیز فیبر غذایى، منگنز، مس، منیزیم، 
پتاسیم و فسفر است. خرمالو همچنین شامل ترکیبات 
آلى همچون کاتچین، گالوکاتچین،بتولینیک اســید و 

ترکیبات کارتنوئیدى مختلف است. 

خواص خرمالو
1-پیشگیرى از سرطان:

این میوه کوچک و خوشــمزه، سرشــار از عوامل ضد 
سرطانى و آنتى اکسیدان هاست که مى تواند توانایى بدن 
براى مبارزه با رادیکال هاى آزاد را تقویت کند، سالمت 
کلى بدن را بهبود ببخشد و در برابر بیمارى هاى مختلفى 

از بدن محافظت کند. 

رادیکال هــاى آزاد محصــوالت فرعى متابولســیم 
سلولى هســتند که مى توانند ســلول هاى سالم را به 
سلول هاى سرطانى تبدیل کنند و به اندام هاى مختلف 
 C آسیب برســانند. خرمالو ســطح باالیى از ویتامین
و A و نیز ترکیبــات فنولى همچــون کاتچین و گالو 
کاتچیــن را دارد که مى تواننــد از انــواع محتلفى از 
سرطان پیشــگیرى کنند. به همین دلیل اضافه کردن 
خرمالــو به رژیــم غذایى مى توانــد شــما را در برابر

 سرطان هاى مختلف مصون دارد.
2-تقویت ایمنى بدن

این میوه به علــت وجود ویتامینC، مــى تواند قدرت 
سیســتم ایمنى بدن را تقویت کند. خرمالو یکى از میوه 
هایى است که سطح ویتامین C باالیى دارد و یک عدد 
از آن مى تواند نیاز روزانه بدن به این ویتامین را برآورده 
کند. ویتامین C سیســتم ایمنى را تحریک مى کند و 

تولید گلبول هاى سفید خون را افزایش مى دهد. 
3- کمک به گوارش

خرمالو نیز همانند سایر میوه ها منبع خوبى از فیبر است. 
این میوه مى تواند 20 درصــد از نیاز روزانه بدن به فیبر 
را تأمین کند. فیبر به بدن کمک مى کند مواد غذایى را 

زش به شــیوه مؤثرترى  ا د پر
کند. فیبر، 

این کار را از طریق تحریک حرکات روده براى انتقال غذا 
از سیستم گوارش، تحریک ترشح صفرا و مایع گوارشى 

و... انجام مى دهد. 
4-پیشگیرى از توسعه تومورها

به همراه خاصیت آنتى اکسیدانى موجود در این میوه که 
مى تواند خطر ابتال به سرطان را کاهش دهد، مى توانید 
خطر توســعه تومورها را نیز کاهش دهید. همانطور که 
قبال نیز اشاره کردیم، خرمالو حاوى بتولینیک اسید است 
که ترکیب ضد تومورى محســوب مى شود. همین امر 

مى تواند جلوى توسعه تومورها را در بدن بگیرد.
5- پیشگیرى از پیرى زودرس

خرمالو غنى از ویتامین هاى مختلفى اســت که از جمله 
آن ها مى توان به ویتامین A، بتاکاروتن، لوتئین، لیکوپن 
و کریپتوزانتین اشاره کرد. این ویتامین ها به عنوان آنتى 
اکســیدان در بدن عمل مى کنند و مى توانند اســترس 
اکســیداتیو را کاهش دهند و از بروز نشــانه هاى پیرى 
زودرس همچون چیــن و چروك، لکه هــاى مرتبط با 
افزایش سن، بیمارى آلزایمر، خســتگى، از دست دادن 

بینایى، ضعف عضالنى و سایر شرایط جلوگیرى کنند.
6-بهبود بینایى

ترکیباتى کــه در خرمالو یافت مى شــود مزایاى تأیید 
شده اى براى سالمت چشم ها دارند. زآگزانتین (عضوى 
از ویتامین Bکمپلکس) که در خرمالو یافت مى شود، 
مى تواند به دلیل رفتار آنتى اکســیدانى خود، 

سالمت چشم را بهبود بخشد. 
7-کنترل فشار خون

پتاسیم ماده معدنى دیگرى است که 
در خرمالو یافت مى شود. این ماده به 
عنوان وازودیالتور عمل مى کند و 
فشار خون را پایین مى آورد. همین 
امر موجب مى شود جریان خون به 
سایر قسمت هاى بدن افزایش پیدا 
کند. فشار خون پایین باعث کاهش 
فشــار بر روى سیســتم قلبى عروفى 
مى شــود و جلوى بیمارى هــاى قلبى 
مختلفى را مى گیرد. خرمالو حاوى ترکیبات 
این چنینى اســت و مى تواند فشــار خون را پایین

 بیاورد.

خواص شگفت انگیز خرمالو

کلى بدن را بهبود ببخشد و در برابر بیمارى هاى مختلفى 
بدن محافظت کند.  از

زش به شــیوه مؤثرترى  ا د پر
کند. فیبر، 

ترکیباتى کــه د
شده اى براى سال
B ویتامین Bاز
مى تو
س

مى
مختلف
این چنینى ا

 بیاورد.

سان  شنا ررررررر ککاکاکاکاکاکا
دتدیدترینرین درج
ندتند پژوهش هــاى خــود دریاف

مصرف قهوهوهوهوهوههوههوهخطر ابتال به نارسایى قلبى و سکته را به میزان 
چشمگیرى کاهش مى دهد

براســاس پژوهش ها  مصرف هر یک فنجان قهوه اضافى 
8سبب افزایش طول عمر به میزان 8 درصد مى شود.

ص خاصى برى برى ماى مصرفصرف در پژوهش منتشر شده، محدویت
هد سهتا تا تمى تووانن اراد افو اف قهوه درطول روز مشخص نشدهشده

چهار فنجان قهوه بنوشند.
رىگیرى ازابتال به  هوقهوه مى توتوان جلو ازجمله دیگر خاصیت هاى 
کا، کاهشهش وزن و افزایش  ن سدن سردردردرد برخى سرطان ها، از بین بر

طول عمر را نام برد.

ن  طا سر
تتتتت ت تا ان راران ران رانرارارا مرگبــار دهــا

ششششششاهشددهد. همچنین  50 درصد ک
نوشیدن قهوه یک ساعت قبل از انجام ورزش، سبب افزایش

توانورزشکارو کسب امتیاز هاى باال مى شود.
 مصرف قهوه به کاهش وزن نین نیزکز کمک مى کند، زیرا حاوى
مواد مغذى فراوانى است کهه متاتابولیسم بدن را تحت تاثیر

قرار مى دهد.
قهوه اسپرسو یک مسکن بسیار قوى براى درمان سرنسردرددرد
ى هاى شــیمیایى ترکیب کافئین دادارو تاستو و در بسیارى از از

وجوجود دود دارد.ارد.
0کارشکارشناساناسان برن بر این اساس، مصرف 400 میلى لیتر کافئین در
به افراد براى حفظ سالمتى روزمعادل با چهار فنجانقهوه را

توصیه مى کنند.
باوجود تمامى مزایاى قهوه، کارشناسان به بانوان باردار یا
0شیرده توصیه مى کنند روزانه200 میلى لیتر کافئین معادل
زهدازه به کافئین بیش از ان ج فنجانان قهوهمصرف کنند، زیرا دو
وسیله جفتیا شیر مادر وارد بدن کودك شده و مى تواند در

یک نوشیدنى
 براى فرار
 از سکته

یــک متخصص چشــم با اشــاره بــه اینکه مگس 
پران چشــم مى توانــد بر اســاس ضربــه، التهاب 
و تروما به چشــم بــه وجــود آید، گفت: مشــکل 
مگس پــران در افــرادى کــه اســترس مزمــن، 
دیابــت و فشــارخون باال دارند، بیشــتر مشــاهده 

مى شود.
اصغر غفارپور اظهارداشت: مشکل مگس پران معموًال 
در سن باالى 40 سال مشاهده مى شود و در این افراد 
ذرات کوچک غبارمانندى جلوى چشمان را مى گیرد و 
با وجود پلک زدن ها، همچنان مانند یک سایه کوچک 

در جلوى چشم  این افراد وجود دارد.
وى با بیان اینکه به دلیل جدا شــدن پرده زجاجیه از 
شبکیه، مشکل مگس پران در چشم به وجود مى آید، 

افزود: این مشــکل با نگاه کردن به سطح صاف مثل 
دیوار سفید یا آسمان آبى قابل مشاهده است؛ همچنین 
مگس پران مى تواند به اشکال مختلفى از قبیل نقاط 
کوچک، دایره، خــط، لکه یا تار عنکبوت مشــاهده 

شود.
غفارپور با اشــاره به اینکه دیابت و فشــارخون باال 
ســبب بروز مگس پران در چشم مى شود، خاطرنشان 
کرد: این مسئله ســبب مى شــود تا سیستم دفاعى 
بدن دچار مشکل شــود و خونریزى میکروسکوپى، 
بیمارى هاى روماتیسم، اســتفاده از برخى از داروها، 
انــگل گربه، مشــکالت عصبــى حاد و اســترس 
مزمــن ابتال بــه مگس پران را در چشــم تشــدید

 کند. 

استرس، دیابت و 
فشارخون باال 

از عوامل ابتال به 
مگس پران چشم

8خاصیت شگفت انگیز بادمجان
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مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن با دفــاع از صحبت هایــش درباره 
اصفهانى هاى فوتبال، گفت: حتى بحث هسته اى را هم یک اصفهانى 
کارگردانى کرد!  ســعید آذرى در گفتگو با مهر، به مباحث مطرح شده 
درباره ســحر و جادو در فوتبال پرداخت و تاکید کرد که در آستانه بازى 
با فوالد، هیچ نگرانى بابت این مســئله ندارد. وى همچنین با دفاع از 
صحبتهایش دربــاره «اصفهانى هاى فوتبال» گفــت: صدور مجوز 
حرفه اى استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازى را به خاطر دریافت سه 
میلیارد تومان سفته بود که این ایده را رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال دادند.

مشروح گفتگوى آذرى در ذیل مى آید:
بعد از چند هفته باالخره ذوب آهن توانست به 

پیروزى برسد. 
  بله؛ ما در هفته هاى گذشته هم مستحق برد بودیم ولى با بدشانسى سه 
امتیاز را نمى گرفتیم. خوشبختانه با سعه صدر مجموعه، تمرینات خوب، 
درایت کادر فنى و حمایت هواداران توانستیم سپیدرود را شکست بدهیم. 
این مى تواند شروع خوبى براى اوج گیرى دوباره ذوب آهن باشد. خدا 
را شکر در این بازى خارج از خانه به برد رسیدیم. البته سپیدرود هم تیم 

خیلى خوبى بود و محکم بازى کرد.
 این هفته با فوالد خوزســتان بــازى دارید؟ 
برنامه هایتان براى تیمى که موفق شده است 

صدرنشین لیگ را شکست بدهد چیست؟
فوالد خوزستان در حال حاضر به هماهنگى خوبى رسیده است. آنها 
پارس جنوبى را شکســت دادند و این نشان مى دهد که فوالد به بلوغ 
تاکتیکى رسیده اســت. البته ذوب آهن ثابت کرده است تیم روزهاى 
سخت است. به بازیکنانمان ایمان داریم. مطمئنیم که بازیکنان تمام 
تالش خود را براى بازى تاکتیکى همراه با برد ارائه میدهند. بدون شک 

این مسابقه یکى از زیباترین دیدارهاى لیگ برتر خواهد بود.
 باتوجه به مطرح شــدن بحث سحر و جادو از 
سوى تیم پارس جنوبى بعد از بازى با فوالد، آیا 

نگران این مباحث نیستید؟
من به خرافه پرستى و ســحر و جادو اعتقادى ندارم. اصال هم نگران 
نیستیم. این مسائل مى تواند روى کسانى که از نظر فرهنگى مشکل 
دارند، تاثیر بگذارد. اینکه تمام تالش یک باشگاه و مربیان و بازیکنان 
تحت شعاع خرافه پرســتى قرار بگیرد، جاى تاسف دارد. مطرح شدن 
این مباحث آنهم در برنامه هاى تلویزیونى هم به نوعى ترویج دادن آن 
است و فقط به پیکره فوتبال ضربه مى زند. اینها باعث دفع هواداران از 
فوتبال و ورزشگاه ها مى شود. شاید خیلى از خانواده ها با این مباحثى 

که مى بینند، به فرزندانشان اجازه ندهند به ورزشگاه بروند. از اینکه این 
مسائل در برنامه هاى پرمخاطب هم مطرح و پخش مى شود، اظهار 

تاسف مى کنم.
آیا قبول ندارید که چنیــن مباحثى در فوتبال 
جریان دارد و هدف رسانه ها شناسایى و ریشه 

کن کردن آن است؟
 من مطالعاتى در این زمینه داشته ام. کشورهاى آفریقایى و همینطور 
مکزیک مهد خرافه پرستى و جادوگرى هستند. اگر قرار بود سحر و جادو 
اثرگذار باشد که مکزیک تا االن 10 بار قهرمان جام جهانى شده بود. به 
عنوان فردى که سالهاست در ورزش هستم، از دوران قهرمانى گرفته تا 
مربیگیرى و مدیریت مى گویم این مسائل روى کسانى اثر گذار است 

که تحصیالت کمترى دارند.
 با وجود این مهدى تارتار ســرمربى پارس 
جنوبى براى شکایت از سرمربى فوالد حتى به 

کمیته اخالق رفته است.
من راجــع به افــراد صحبت نمى کنــم. حرف من کلى بــود و نظر 

شخصى ام را گفتم.
باتوجه به شرایطى که تیم ذوب آهن دارد، آیا 
امکان تقویت تیم در نیم فصل و جذب بازیکن 

جدید هست؟
من قبال هم گفته ام که تمرکزمان روى بــازى هاى باقیمانده در نیم 
فصل اول است. ما چند بازى ســخت دیگر پیش رو داریم. به هر حال 
گوش به زنگ هستیم و هر موقع که قلعه نویى برنامه هایش را داد، آنرا 

عملیاتى مى کنیم.
چندى پیش در مصاحبــه اى عنوان کردید که 
اگر درایت اصفهانى هاى فوتبال نبود، استقالل، 
پرسپولیس و تراکتورســازى مجوز حرفه اى 
نمى گرفتند. این صحبت با واکنش هاى منفى 
زیادى مواجه شــد. از گفتن این صحبت چه 

منظورى داشتید؟
 اوال باید بگویم حرفى نمى زنم که کسى خوشش بیاید یا بدش بیاید. 
من واقعیتها را مى گویم. مکاتباتى هست که بنده آنرا در آینده منتشر 
مى کنم تا ببینید ذوب آهن باوجود فشارهاى زیادى که در دو، سه سال 
اخیر براى کاهش بودجه داشته است، به بیراهه کشیده نشد. شاید ما در 
مقطعى حتى مى توانستیم مثل آقایان به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
هم شکایت کنیم ولى حیثیت فوتبال ایران را زیر سئوال نبردیم. ما به 

آقایان تذکراتى دادیم. این قصه سر دراز دارد.

 شفاف تر توضیح مى دهید؟
آقایان فکر نکنند قضیه تمام شده است. اگر اصفهانى هاى فدراسیون 
فوتبال یعنى مهدى تاج و محمدرضا ساکت «ریش گرو نمى گذاشتند» 
و تدبیر نمى کردند، این مجوزها صادر نمى شــد. اینکه باشگاه ها هم 
3 میلیارد تومان سفته در اختیار فدراسیون فوتبال گذاشته اند، پیشنهاد 
تاج و ساکت بود. اگر این گارانتى نبود، مجوز حرفه اى صادر نمى شد. 
اصفهانى ها در طول تاریخ مملکت، تاثیرگذار بوده اند. زمان جنگ شهید 
خرازى ها، شهید میثمى ها در صف اول جبهه بودند. در بحث بردن جوایز 
بین المللى و هنر هم اصفهانى ها اول هستند مثل اصغر فرهادى. در 
بحث ورزش هم که اصفهانى ها سابقه حضور در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا و حضور در جام باشگاه هاى آسیا را در کارنامه دارند. به کسانى هم 
که تیتر زدند «ما هم در بحث هسته اى جلوتر هستیم» باید بگویم بحث 
هسته اى را هم یک اصفهانى یعنى آقاى محمدجواد ظریف کارگردانى 
کرد! آنجا هم پاى یک اصفهانى وسط بود. پس این صحبتها خیلى به 

کسى «بَر نخورد».
 قبول دارید صحبت هاى شــما یک مقدار تند 

بود؟
من عاشق اصفهان هستم و از اصفهان هم دفاع مى کنم. شاید خیلى از 
موارد بوده که وجود تاج و ساکت در فدراسیون به ضرر تیم هاى اصفهانى 
تمام شده است. زمانى که موقعیتى 50 - 50 بوده، آقایان تاج و ساکت 
براى اینکه شبهه ایجاد نشود و زیر ســئوال نروند، حق را به دیگران
 داده اند ولى ما ابایى نداریم و روى موضع خود هستیم. آیا در قضیه خرافه 
پرستى نامى از استان اصفهان مطرح شد؟ اصفهانى ها فقط نان همت 
و مدیریت و برنامه ریزى خودشان را مى خورند. آنها هم که ناراحتند، 
هدفمند ناراحتند ولى نمى توانند مرا مقابل دیگران قرار بدهند. بعضى از 
مطالب هدفدار نوشته شود بود تا مرا مقابل بعضى از دوستان قرار بدهند. 
موج سوارى هم حدى دارد! من قهرمان ملى بوده ام، تحصیل کرده ام، 
مربى بوده ام و چندین سال هم سابقه مدیریت دارم. اگر حرفى مى زنم 

با سند و مدرك است. آقایان هم زیاد ناراحت نشوند.
  شکایت باشگاه ذوب آهن از رضا شکارى به 

کجا رسید؟ اطالعى از این بازیکن دارید؟
شکایت ما در حال رسیدگى است. شــکارى هم که دارد در تیم دوم 
روبین کازان تمرین مى کند. این تصمیمى است که خود رضا گرفت. 
من تالش کردم این بازیکن را راهنمایى کنم ولى او تصمیم دیگرى 
گرفت. به هر حال او محصول آکادمى ذوب آهن است و برایش آرزوى 

موفقیت مى کنم.

قرارداد هشت بازیکن تیم اوسترساندس در سال 2017 
میالدى پایان مى یابد اما بازیکنان کلیدى همانند سامان 
قدوس و کن سما 2 سال دیگر قرارداد دارند. به گزارش 
سایت SVT ســوئد، دانیل کیندبرخ، مدیر تیم فوتبال 
باشگاه اوسترساندس در این رابطه گفت: «هیچ بازیکنى 
از تیم اوسترساندس در صورت صعود از مرحله گروهى 
لیگ اروپا خارج نمى شود. شاید باشگاهى با مبلغ زیادى 
بخواهد بازیکنى را از ما بخرد. اگر بخواهیم درباره سامان 
قدوس صحبت کنیم مذاکره ما از مبلغ 50 میلیون کرون 
شروع مى شود، البته هنوز مطمئن نیستیم که حتى در این 

صورت هم سامان قدوس را خواهیم فروخت. 
کیندبرخ در ادامه گفت:  ما االن در برلین و مهیاى بازى با 

تیم هرتا هستیم و مذاکره اى با هیچ تیمى انجام ندادیم. 
اگر صعود کنیم به تمام بازیکنان براى رقابت در آینده نیاز 
داریم. آنها مى دانند اگر در سال آینده هم همراه ما بمانند 

تاریخى و همانند یک اسطوره خواهند شد. 
ســامان قدوس، ســتاره ایرانى تیم اوسترساندس که 
تیم هــاى زیــادى در اروپا خواهان جذبــش در فصل 
نقل وانتقاالت زمســتانى اروپا هســتند در واکنش به 
مصاحبه کیندبرخ گفت: من 2 ســال دیگر با باشــگاه 
اوسترســاندس قرارداد دارم. تصمیم درباره جدایى من 
به کیندبرخ و گراهام پوتر (ســرمربى) بستگى دارد. اگر 
کیندبرخ بخواهد بمانم، با تمــام وجودم و با کمال میل 

مى مانم.

نصف جهان  اخطار سرمربى و مدیران باشگاه سپاهان 
به بازیکنان کیفیت در گام اول عملیاتى شــد و مدافع 
برزیلى بى کیفیت این تیم محبور شد تا قراردادش با این 
باشگاه را فسخ کند تا عمر حضورش در اصفهان کمتر 
از 4 ماه باشد. در پنجره تابســتانى یکى از خریدهاى 
سپاهان در پســت مدافع میانى صورت گرفت و ژایرو 
رودریگوئز که فصل گذشــته در فوتبــال آذربایجان 
حضور داشــت، علیرغم انتقاداتى که نسبت به اضافه 

وزن او وجود داشت به سپاهان پیوست.
این بازیکــن در 5 هفته ابتدایى در میــان 11 بازیکن 
اصلى کرانچار قرار داشت، اما اخراج برابر صنعت نفت 
در جام حذفى و عدم تطابق نمایش هاى او با چیزى که 

در ذهن کرانچار حضور داشت، باعث شد تا این مدافع 
برزیلى رفته رفته نیمکت نشین شود و تنها پس از 4 ماه 
حضور در اصفهان، اولین بازیکنى باشد که با سپاهان 
فسخ مى کند و روز جمعه نیز ایران را ترك خواهد کرد.

کرانچار پس از شکست برابر پیکان به برخى بازیکنان 
تیم فرصت داد تا در 4 دیدار باقى مانده توانایى هاى خود 
را نشان دهند و حاال با خروج ژایرو احتماال در روزهاى 
آتى خبرهــاى دیگرى نیز در مــورد بازیکنان دیگرى 
که از تیم کنار گذاشته مى شــوند، خواهیم شنید. سایر 
خارجى هاى این تیم که کیفیت زیادى نداشــته اند در 
حاشیه امنى قرار ندارند و هر لحظه ممکن است خبرى در 

مورد اخراج و فسخ قرارداد با آنها منتشر شود.

 اخراج بى کیفیت ها از سپاهان  با کمال میل  

نگران جادو در دیدار با فوالد  نیستیم
سعید آذرى:

 پیشتر از میل زالتکو کرانچار براى جذب اشکان دژآگه نوشته بودیم، 
اما شنیده ها حکایت از آن دارد که باید این انتقال بزرگ را منتفى 

دانست.
در شرایطى که قرار بود اشکان دژآگه بعد از دو بازى دوستانه تیم 
ملى تکلیف باشگاه جدیدش را مشــخص شود هنوز این اتفاق 
نیفتاده. پیش از خبرهاى مختلفى در نصف جهان و سایر رسانه ها 

منتشر شد که کاپیتان تیم ملى مد نظر چند باشگاه ایرانى از جمله 
سپاهان قرار دارد. برخى از رسانه ها هم از میل تیم هاى 

استقالل و پرسپولیس به جذب اشکان خبر داده 
بودند. استقاللى ها در واکنش به این خبر 

گفتند که پول خریــد کاپیتان تیم ملى را 
ندارندو سرمربى پرسپولیس هم گفت که 

برنامه اى براى جذب اشکان ندارد.
شنیده هاى نصف جهان حکایت 
از آن داشت که کرانچار در چندین 
مالقــات با محســن طاهرى 
مدیرعامل سپاهان از او خواسته 
بود که هر طور شده این بازیکن 
را جذب کند و طاهرى هم قیمت 

باالى اشکان را مشکل بزرگ در راه این 
انتقال عنوان کرده بود. اخیــرا مدیر برنامه هاى  
اشکان هم اعالم نموده به علت مخالفت خانواده 
این بازیکن نمى تواند براى اقامت به ایران بیاید 
و در مجموع با توجه بــه قیمت باال و عدم میل 
به زندگى طوالنى مــدت در ایران، باید حضور 
کاپیتان تیم ملى در ســپاهان را در این مقطع 

منتفى دانست.

سپاهان-دژآگه منتفى شد

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن با دفــاع از صحبت هایــش درباره 
اصفهانى هاى فوتبال، گفت: حتى بحث هسته اى را هم یک اصفهانى 
کارگردانى کرد!  ســعید آذرى در گفتگو با مهر، به مباحث مطرح شده 
درباره ســحر و جادو در فوتبال پرداخت و تاکید کرد که در آستانه بازى 
با فوالد، هیچ نگرانى بابت این مســئله ندارد. وى همچنین با دفاع از 
صحبتهایش دربــاره «اصفهانى هاى فوتبال» گفــت: صدور مجوز 
حرفحرفه اى استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازى را به خاطر دریافت سه 
میلیاردترد تومان سفته بود که این ایده را رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال دادند.

مشروح گفت گفتگوى آذرى در ذیل مى آید:
بعدعد از چند هفته باالخره ذوب آهن توانست به 

پیروزىزى برسد. 
  بله؛ ما در هفته هاى گذ گذشته هم مستحق برد بودیم ولى با بدشانسى سه 
امتیاز را نمى گرفتیم. خوشبوشبختانه با سعه صدر مجموعه، تمرینات خوب، 
درایت کادر فنى و حمایت هوادواداران توانستیم سپیدرود را شکست بدهیم. 
این مى تواند شروع خوبى براى اوى اوج گیرى دوباره ذوب آهن باشد. خدا 
را شکر در این بازى خارج از خانه به بره برد رسیدیم. البته سپیدرود هم تیم 

خیلى خوبى بود و محکم بازى کرد.
 این هفته با فوالد خوزســســتان بــازى دارید؟ 
برنامه هایتان براى تیمى کهکه موفق شده است 

صدرنشین لیگ را شکست بدهدهد چیست؟
فوالد خوزستان در حال حاضر به هماهنگى خوبى رسرسیده است. آنها 
پارس جنوبى را شکســت دادند و این نشان مى دهد که فو فوالد به بلوغ 
تاکتیکى رسیده اســت. البته ذوب آهن ثابت کرده است تیم رم روزهاى 
سخت است. به بازیکنانمان ایمان داریم. مطمئنیم که بازیکنان تمن تمام 
تالش خود را براى بازى تاکتیکى همراه با برد ارائه میدهند. بدون شکک 

این مسابقه یکى از زیباترین دیدارهاى لیگ برتر خواهد بود.
 باتوجه به مطرح شــدن بحث سحر و جادو از 
سوى تیم پارس جنوبى بعد از بازى با فوالد، آیا 

نگران این مباحث نیستید؟
من به خرافه پرستى و ســحر و جادو اعتقادى ندارم. اصال هم نگران 
نیستیم. این مسائل مى تواند روى کسانى که از نظر فرهنگى مشکل 
دارند، تاثیر بگذارد. اینکه تمام تالش یک باشگاه و مربیان و بازیکنان 
جاى تاسف دارد. مطرحشدن تحت شعاع خرافه پرســتىقرار بگیرد،

این مباحث آنهم در برنامه هاى تلویزیونى هم به نوعى ترویج دادن آن 
است و فقط به پیکره فوتبال ضربه مى زند. اینها باعث دفع هواداران از 
فوتبال و ورزشگاه ها مى شود. شاید خیلى از خانواده ها با این مباحثى 

نگران جاد

سایت یورو اسپورت در گزارشــى به تیم ملى ایران 
تحت هدایــت کارلوس کى روش پرداخته اســت. 
یورواســپورت در گزارشــى درباره تیم ملى ایران 
نوشــت: تیم ملى ایــران در انتخابى جــام جهانى 
به راحتى توانســت جواز حضور در ایــن رقابت ها 
را به دســت آورد. قدرت باالى خــط دفاعى ایران 
و حضور یک مهاجــم آماده به نام ســردار آزمون 
باعث شده اســت تا تیم ملى ایران تیم خطرناکى

 باشد.
کى روش در مــدت حضــور در تیم ملــى ایران 

توانســته تاثیرات خوبى روى تیم ملى ایران داشته 
باشــد. حضور باتجربه هایى چون اشــکان دژاگه و 
سیدجالل حسینى در کنار نفراتى چون سردار آزمون، 
ســعید عزت اللهى و میالد محمدى باعث شدند تا 
ایران ترکیبــى از بازیکنان جوان و باتجربه داشــته 

باشد.
با تمام این تفاسیر باید توجه داشته باشیم که کارلوس 
کى روش این بار به دنبال حضور طوالنى تر ایران در 
جام جهانى است تا بتواند این کشــور را به دور دوم 

رقابت ها برساند. 

ادگاردو بائوسا سرمربى تیم ملى عربستان باالخره رسما 
از سمت هدایت این کشور برکنار شد.

تنها 5 ماه بعد از آنکه بائوسا هدایت عربستان را بر عهده 
گرفت، فدراسیون فوتبال این کشور رسما خبر برکنارى 
او را اعالم کرد تا دوران حضور بائوســا در عربستان نیز 
مانند آرژانتین کوتاه باشد.  بائوسا که مدتى قبل به جاى 
فن مارویک به عنوان سرمربى تیم ملى عربستان انتخاب 
شــده بود، در مدت اخیر نتایجى مانند پیروزى 2-0 در 
مقابل لتونى و پیروزى 5-2 مقابل جامائیکا را در کارنامه 
ثبت کرد؛ اما شکست 0-3 مقابل غنا، 0-3 برابر پرتغال و 

0-1 مقابل بلغارستان در بازى هاى اخیر فیفا دى، نهایتا 
مدیران فدراسیون عربستان را مجاب به اخراج او کرد.

این تصمیم تنها چند روز پیش از برگزارى قرعه کشى 
جام جهانى 2018 که در مسکو در تاریخ 1 دسامبر برگزار 
مى شود، گرفته شد. عربستان در سید چهارم قرعه کشى 

قرار خواهد داشت.
گفتنى است هنوز فدراسیون فوتبال عربستان جایگزین 
بائوســا را انتخاب نکرده؛ اما از گئورگى هاجى ســتاره 
پیشین فوتبال رومانى به عنوان یکى از نامزدها نام برده 

شده است. 

سرمربى عربستان اخراج شد ایران و رؤیاى صعود به دور دوم

بهاره حیاتى
ى جذب اشکان دژآگه نوشته بودیم، 

ه باید این انتقال بزرگ را منتفى 

ژآگه بعد از دو بازى دوستانه تیم 
شــخص شود هنوز این اتفاق 
در نصف جهان و سایر رسانه ها 

د نظر چند باشگاه ایرانىاز جمله 
ها هم از میل تیم هاى 

کان خبر داده 
ه این خبر 

م ملى را 
ت که 

.
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امیرخان! پیام را احیا کن 
تماس تلفنى با سرمربى ذوب آهن

 پیام صادقیان در تیم ترکیه اى به یک نیمکت نشین 
تبدیل شده و از طریق رفقاى خود درصدد است تا به 
لیگ ایران و تیــم هایى مانند ســپاهان و ذوب آهن 

بازگردد.
 باشگاه سپاهان این روزها براى تقویت خود در نقل و 
انتقاالت زمستانى در صدد است تا یک هافبک طراح 
خوب را در نیم فصل دوم به خدمــت بگیرد و رفقاى 
پیام صادقیــان هم مى خواهند از ایــن فرصت براى 
پیام اســتفاده کنند. همچنین با توجه به بررسى هاى 
ذوب اهن و امیر قلعه نویى براى جذب چند بازیکن در 

نیم فصل، پیام صادقیان یکى از گزینه هایى است که 
به ژنرال پیشنهاد شده است.

 صادقیان از ابتداى حضورش در ترکیه با بدشانســى 
مواجه شد،کارت بازى اش با تاخیر صادر و مصدومیت 
و همچنین مسمومیت باعث شــد تا پیام نتواند براى 
تیم ترکیه دقایق زیادى بازى کند اما در بازى حساس 
مقابل فنرباغچه که صادقیان به میدان رفت با وجود 
اینکه تنهــا چنددقیقه در میدان بــود عملکرد  تقریبا 

خوبى داشت و موفق شد پاس گل بدهد.
پس از خروج صادقیان از پرسپولیس، همه مربیانى که 
هدایت تیم او را بر عهده داشــتند وعده احیاى دوباره 

پیــام  و بازگرداندن او بــه روزهاى اوج را 
دادند، اما همگى در این پروژه ناکام بودند.
 طبق شــنیده هاى نصف جهان،یکى از 
رفقاى پیام صادقیــان در تماس با امیر 
قلعه نویى گفته: امیــر خان! پیام عالقه 
زیادى دارد که شاگرد شما شود! و انگیزه 
هاى باالیى هم دارد کــه بتواند دوباره 
خود را نشان دهد. او نیازمند یک فرصت 
از سوى مربى بزرگى همچون شماست. 

بیــا و مردانگى کن و پیــام را دوباره احیا 
کن!

2رخ گفت: من2 ســال دیگر با باشــگاه 
س قرارداد دارم. تصمیم درباره جدایى من 
راهام پوتر (ســرمربى) بستگى دارد. اگر 
هد بمانم، با تمــام وجودم و با کمال میل 

ن او بــه روزهاى اوج را 
ر این پروژه ناکام بودند.
ى نصف جهان،یکى از 
یــان در تماس با امیر 
میــر خان! پیام عالقه 
گرد شما شود! و انگیزه 
رد کــه بتواند دوباره 
 او نیازمند یک فرصت 
گى همچون شماست. 

ن و پیــام را دوباره احیا 

خشایار بیدمشکى
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امیر قلعه نویى به رفقاى خود کــه در فصول نقل و 
انتقاالت او را یارى مى کنند مأموریت داده تا وضعیت 
مسعود شجاعى در لیگ یونان را بررسى کنند و ببینند 
که او در لیگ این  کشور مى ماند یا شایعاتى که در 

مورد او منتشر شده واقعیت دارد.
 هفته پیش خبرهاى مختلفى منتشر شد که 
هافبک ایرانى پانیونیوس یونان روزهاى 
سختى را در ســوپر لیگ یونان سپرى 

مى کند.
 خبرگــزارى هاى ایران بــه نقل از 
روزنامه «گازتا» یونان در گزارشى 
به بررسى آخرین وضعیت مسعود 
شجاعى در یونان طى هفته هاى 
گذشته پرداخته  بودند. این روزنامه 
معتبر یونانى در گزارشى که  منتشر 
کرده در تحلیل خبر از افت مسعود 
شجاعى نسبت به فصل گذشته داده 
و نوشته که شــجاعى برخالف فصل 
گذشته نتوانســته در ترکیب این تیم تأثیر 
داشته باشــد و انتظارات ســرمربى این تیم را 

برآورده نمى کند.
در کنــار افــت فنى مســعود شــجاعى در ترکیب 
پانیونیوس موضــوع دیگرى که ایــن روزها باعث 
نارضایتــى کادرفنى این تیم از هافبــک ایرانى آنها 

شده، عصبانیت این بازیکن در جریان مسابقه است.
شــجاعى در جریان  دیدار این تیم برابر ژانتى که با 
شکســت این تیم همراه شــد در دقیقه 27 با کارت 
زرد داور جریمه شد و سرمربى پانیونیوس که نگران 
اخراج شدن این بازیکن بود، تصمیم گرفت تا بازیکن 
تأثیرگذار خود را در ابتداى نیمه دوم از زمین مسابقه 
خارج کند تا از ده نفره شدن این تیم جلوگیرى شود. با 
توجه به نزدیکى این دو تیم در جدول رده بندى، این 

دیدار اهمیت زیادى براى تیم یونانى داشت.
دور ماندن از تیم ملى در آســتانه جام جهانى اتفاقى 
اســت که این روزنامه در گزارش خــود دلیل اصلى 
عصبى بودن شجاعى نامیده است. مسعود شجاعى 
که طى سال هاى گذشــته همواره یکى از بازیکنان 
اصلى و مورد اعتماد کى روش بود بعد از اتفاقاتى که 
در ابتداى فصل رخ داد حضور در اردوهاى تیم ملى 
را از دســت داده و همین موضوع روى روحیه او اثر 

گذاشته است.
با وجود این «جــان جیورجیپولوس»، فوتبال نویس 

یونانى عقیده دارد که شــجاعى بــراى ادامه حضور 
در فوتبال یونان مشــکلى نــدارد. او در این باره به 
خبرنگاران ایرانى هم گفته: شجاعى هیچ مشکلى با 
باشگاه ندارد و باشگاه ناراحتى او را از عدم دعوت به 
تیم ملى درك مى کند اما از او انتظار نمایش هاى بهتر 

و تکرار فرم فصل قبل خود را دارد.
 سایت ورزش سه با توجه به این اتفاقات براى شجاعى  
ضمن درخواست از کى روش نوشته: شجاعى که یک 
بازیکن بــا ارزش براى فوتبال ایران محســوب مى 
شود، شــاید در این روزها بیش از همیشه احتیاج به 
کمک کادرفنى تیم ملى و مدیران فوتبال ایران دارد؛ 
کارى که البته کــى روش آن را بارها براى بازیکنان 
بدون باشگاه انجام داده و این روزها هواداران فوتبال 
انتظار دارند تا او برخوردى مشابه با کاپیتان تیم ملى 

داشته باشد.
خبرگزارى تســنیم هم هفته گذشــته در گزارشى 
از وضعیت وخیم مســعود نوشــته بود:  شجاعى که 
فصل قبل بــا دریافــت 13 کارت زرد و یک کارت 
قرمز یکى از خشــن ترین بازیکنان لیگ یونان بود 
در این فصل هم تنها تا پایان هفته یازدهم رقابت ها 
پنج کارت زرد و یک کارت قرمــز دریافت کرده که 
بســیارى از این اخطارها به دلیل اعتراضات بى مورد 
و ایجاد تنش در بازى نصیب او شــد و حاال بنابر نظر 
طرفداران پانیونیوس و رســانه هاى یونانى این نوع 
رفتار شــجاعى به دیگر بازیکنان تیم استرس وارد 
کرده و تأثیر منفى روى کل تیــم مى گذارد که این 
موضوع با خشم کادرفنى و مسئوالن باشگاه روبه رو 
شده است. مسعود شجاعى در دیدار اخیر پانیونیوس 
مقابل شــانتى که منجر به شکست 2 بر صفر تیمش 
شده، بار دیگر و در دقیقه 27 پس از دریافت کارت زرد 
بازى را به تشنج کشید و سرمربى پانیونیوس که این 
رفتار مسعود را بى احترامى به تیم قلمداد کرد، در بین 
دو نیمه این بازیکن را تعویــض کرد و روى نیمکت 
نشاند. بنابر اعالم مسئوالن پانیونیوس گویا مسعود از 
بازى در این تیم خسته شده است. او ابتدا باید یاد بگیرد 
به همبازیان و تیم خود احترام بگذارد و یکجایى باید 
با این رفتار او برخورد مى شــد. مسعود باید مشخص 
کند که آیا مایل به ماندن در پانیونیوس است یا خیر؟

اما خبرگزارى فارس به یک شایعه در مورد تیم آینده 
شجاعى دامن زده و نوشته بود:  گفته مى شود مسعود 
شجاعى براى پیوســتن به AEK با این تیم به توافق 
رسیده است و هواداران پانیونیوس رفتارهاى عجیب 

این بازیکن را بى ارتباط به ایــن توافق نمى دانند. در 
همین حال «گریگورى»، ســرمربى پانیونیوس در 
نشست خبرى خود گفته: خیلى چیزها باید در تیم تغییر 
کند. این یک واقعیت است که ما نیاز به بازبینى در تیم 
داریم و باید این مشــکالت را در همین زمستان حل 
کنیم. این مهم است که تیم آرامش خود را در داخل 
و خارج از زمین حفظ کند و تا زمانى که این تنش ها 

در تیم وجود دارد، نمى توانیم نتایج مطلوبى بگیریم.
 در میان همه این اخبارى که سایت هاى وخبرگزارى 
هاى کشــورمان  در مورد وضعیت وخیم شــجاعى 
منتشــر مى کردند خبر دیگرى نیز منتشــر شد که 
نشان مى داد شجاعى در صورت خروج از پانیونیوس 

مشتریان خوبى دارد.
سایت آى اسپرت به گزارش یک رسانه یونانى استناد 
و نوشته بود: مسعود شجاعى در روزهاى اخیر به یکى 
از سوژه هاى جنجالى اردوى پانیونیوس تبدیل شده 
است تا جایى که بعد از درگیرى لفظى میان او و یکى 
از هم تیمى ها باشگاه حکم به اخراج یک ماهه ستاره 
ســابق تیم ملى ایران داد تا همین امر بیشتر از قبل 
شایعات پیرامون جدایى او از پانیونیوس در زمستان را 

بر سر زبان ها بیاندازد.
در شرایطى که پیش از این بسیارى از اخبار حکایت 
از توافق نهایى دو باشــگاه پانیونیوس و AEK براى 
انتقال شــجاعى در زمســتان حکایت داشت سایت 
SDNA  با اشــاره به اتفاقاتى که در روزهاى گذشته 
براى مسعود شجاعى در تیم رخ داده  مدعى شد سران 
باشگاه پاناتینایکوس به توصیه سرمربى خود بار دیگر 
خرید این ستاره ایرانى را در اولویت برنامه هاى خود 
قرار داده اند.به نوشته این سایت یونانى «اوزونیدیس» 
سرمربى پاناتینایکوس که خود زمینه ورود شجاعى به 
فوتبال یونان را فراهم کرد حاال تصمیم گرفته به هر 
شکلى شده شجاعى را با خود به جمع سبزپوشان آتن 
ببرد بلکه با حضور شجاعى مشکالت میانه میدان را به 
حداقل برساند. تنها مشکل در این راه به بحران هاى 
مالى و توان کم باشگاه پاناتینایکوس براى پرداخت 
مبلغ قرارداد ســتاره ایرانى است که مذاکرات در این 

راه ادامه دارد.
پس از همه این اتفاقات و انتشــار اخبار رنگارنگ  در 
مورد مسعود،باشگاه پانیونیوس یونان پنج شنبه هفته 
گذشته در صفحه رسمى اش  در اینستاگرام نسبت به 
درج برخى اخبار در مورد بازیکن ایرانى اش واکنش 

نشان داد.

در این پســت اینســتاگرامى که در آن تصویرى از 
مسعود شجاعى به اشــتراك گذاشته شده، آمده بود: 
باشگاه پانیونیوس و مسعود شجاعى بازیکن ایرانى 
این تیم برخى اخبار منتشــر شــده در برخى رسانه 
هاى ایرانــى مبنى بر وجود درگیــرى بین او و یکى 
از هم تیمــى هایش در جریان تمرینــات را تکذیب 
مى کنند.در عین حال، هر دو طرف تأکید کردند که 
هیچ مسئله و اختالفى پیرامون مسائل مالى بین آنها 
وجود ندارد و مطالب عنوان شده در برخى گزارش ها 
واقعیت ندارند.باشــگاه پانیونیوس مثل یک خانواده 
اســت و طبق معمول در چنین مواردى، مســائل و 
مشــکالت پیش آمده در درون خانواده حل و فصل 

مى شود.
 به گزارش نصف جهان، این متن منتشر شده توسط 
باشگاه یونانى صرفًا محرومیت و مشکالت مالى بین 
دو طرف را تکذیب کرد و البته به وجود برخى مسائل 
و مشــکالت پیش آمده که باید درون خانواده حل و 
فصل شود اذعان داشــته  و آن را رد نکرده است. با 
توجه به این موضوع هنوز نمى تــوان به طور قاطع 
در مورد ماندن مسعود در پانیونیوس اظهار نظر کرد 
و شاید شــایعات مختلفى که در مورد مقصد آینده او 
وجود دارد به واقعیت بپیوندند. در این گزارش آخرین 
اخبار و وضعیت شــجاعى را بررســى کردیم. اما بد 
نیســت بدانید که در مورد همه گمانه زنى هایى که 
در مورد تیم  آینده این بازیکن وجود دارد، اشــتیاق و 
میل قلعه نویى هم باعث شده تا ذوب آهن اصفهان 
هم به یکى از مشتریان چراغ خاموش مسعود تبدیل 
شود. امیرقلعه نویى از وضعیت این روزهاى تیمش به 
هیچ وجه راضى نیســت و در جلساتى که با دوستان 
خود و مدیران باشگاه ذوب آهن داشته راجع به لزوم 
تقویت سبزپوشــان در  نیم فصل دیــدگاه هایش را 

اعالم نموده است.
طبق شــنیده هاى خبرنــگار نصف جهــان، امیر 
قلعه نویى با توجه بــه اخبار مختلفى کــه در هفته 
گذشــته حکایت از جدایى شــجاعى از پانیونیوس 
داشته و به بررسى آن پرداختیم از رفقاى متخصص 
خود در امور نقــل  و انتقاالت درخواســت کرده که 
وضعیت مسعود را بررســى کنند و از او بپرسند که آیا 
جدایى اش از این تیم و لیگ یونــان حقیقت دارد؟ 
و اگــر او قصد حضــور در لیگ ایــران را دارد ذوب 
آهن حاضر اســت تا اولین مشــترى ایرانى او لقب

 بگیرد.

سرمربى تیم فوتبال فوالد خوزستان قرار است 
به زودى در مورد لیست ورودى و خروجى این 

تیم براى نیم فصل دوم تصمیم بگیرد. 
سیداکبر پورموســوى قصد دارد بعد از بازى با 
ذوب آهن در هفته سیزدهم لیگ برتر، جلسه اى 

با دستیارانش داشته باشد.
سرمربى فوالد مى خواهد در مورد لیست ورودى 
و خروجى فوالد با دستیارانش مشورت کند و 
قرار است نام چند بازیکن را به باشگاه بدهد تا 

فوالدى ها بازیکنان مورد نظر او را جذب کنند.
براساس این گزارش، سرمربى فوالد خوزستان 

معتقد است که این تیم براى کسب سهمیه آسیا 
نیاز به جذب بازیکن دارد و باید در نیم فصل نقاط 

ضعف تیمش برطرف شود.
خبر دیگر در مورد فوالد خوزســتان این است 
که حامد لک و یوسف وکیا دو بازیکن مصدوم 
فوالد مى توانند در بازى با ذوب آهن به میدان 

بروند.
دیدار فوالد خوزستان - ذوب آهن اصفهان در 
چارچوب هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ 
برتر باشگاه هاى کشور از ساعت 16:30 امروز 

شنبه 4 آذر ماه برگزار خواهد شد.

با اقدام على کریمى در گرفتن حکم جلب حمیدرضا جهانیان مالک 
باشگاه نفت، دعواى این دو نفر وارد فاز تازه اى شد. حاال جهانیان 

هم حرف هاى تازه اى مى زند. گفتگوى او را با فارس بخوانید:
-متاسفانه آقاى کریمى و وکیلش شیطنت کردند و شیطنت خود 
را به آدرس خیابان مالصدرا و دفتر جهانیان نیوز ارسال کردند و 
به همین بهانه که شکایت آنها به دستمان نرسیده بازپرس پرونده 
طبق قانون حکم جلب مــرا صادر کرده اما من روز گذشــته به 
بازپرس پرونده گفتم که نسبت به این شکایت بى اطالع بودم چون 

این شکایت به آدرسى فرستاده شده که آدرس من نبوده است.
-  براى کار دیگرى پیش بازپرس رفته بودیم اما به من گفتند که 
حکم جلبم صادر شده است، بازپرس وقتى متوجه شد که ما خبر 

نداریم و دید که آدرسى که شکایت ارسال شده با آدرس درج شده 
من در پرونده تفاوت دارد و ما هم به دلیل گمراهى دستگاه قضایى 

از على کریمى و وکیلش شکایت کردیم.
-ما از هر دو نفر شکایت کردیم، این براى بار دوم است که آنها این 
کار زشت را انجام مى دهند. ما تا حاال قصد نداشتیم از آنها شکایت 
کنیم اما اگر بیش از این سکوت مى کردیم سوء تفاهم پیش مى آمد 

به افراد فرصت طلب اجازه مى دادیم کارهایشان را ادامه دهند.
-کریمى با ما قرارداد دارد و بدون دلیل و مدرك تیم را ترك کرده 
است، ا و به چه حقى به خودش اجازه داده که به تمرینات نیاید؟ 
خود ما از این مسائل بى خبر هستیم و دلیل این کارها را نمى دانیم.

کریمى مربى تیم ما است و باید در تمرینات ما شرکت کند. 

جلسه مهم فوالدى ها بعد از ذوب آهن

ذوب آهن، مشترى ایرانى مسعود شجاعى
قلعه نویى: ببینید در یونان مى ماند یا نه!

محسن کدخدایى  
خبر عجیبى که هفته گذشــته در مورد کاپیتان تیم ملى منتشــر شد 
واکنش هاى مختلف رسانه هاى ایرانى را در پى داشت  مضمون خبر 
این بود. «قلیان سراى اشــکان دژآگه به زودى در برلین آلمان افتتاح 

مى شود!»
 این مضمون صحبت هاى کاپیتان تیم ملــى ایران به زبان آلمانى در 
فیلمى بود که هفته گذشته همراه با برادرش در فضاى مجازى دست 
به دست و باعث شد تا واکنش هاى مختلفى پیرامون این خبر منتشر 

گردد.
 روزنامه ایران ورزشى در تیتر جلد روز پنج شنبه خود به شدت به اشکان 
انتقاد کرد و نوشت: شأن کاپیتان تیم ملى ایران کجاست؟ فعالیت در 
حرفه اى که با روح ورزش منافات دارد یا کار در حوزه ورزش یا دیگر 
حوزه هاى اقتصادى ســالم؟ اینکه قوانین کشور آلمان به ورزشکاران 
اجازه مى دهد بــه راحتى در چنیــن حرفه اى فعالیت کننــد قطعًا به 
هنجارهاى داخلى همان کشــور ارتباط دارد اما در ایران مدت هاست 
بر سر جمع شدن بساط چنین اماکنى بحث هاى عمیقى به راه افتاده و 

حتى در هفته هاى اخیر بسیارى از این اماکن پلمب شده اند.
به تازگى نیز کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در راستاى ممانعت حضور 
ورزشکاران در چنین مکان هایى احکام تندى علیه بازیکنانى صادر کرد 
که در قهوه خانه ها دیده شده اند. مسئله ما با اشکان دژآگه بیگانگى با 
قوانین ایران نیست. پرسش این است که اساسًا او به  عنوان چهره اى 
صاحب نفوذ و بین المللى در تیم ملى فوتبال ایران چرا به سمت و سوى 

این شغل رفته است و حتى ابایى از تبلیغات هم ندارد، در فضاى مجازى 
حاضر مى شــود و با عالقه اى وافر و چهره اى خنــدان خبر از افتتاح 

سفره خانه اش مى دهد.
شاید دژآگه هنوز انتظاراتى که در جامعه از او وجود دارد را به خوبى درك 
نکرده و شــاید هم به دلیل زندگى خارج از ایران دیگر خود را ملزم به 
رعایت برخى اصول از نگاه ایرانى ها نمى داند اما انتظار ما از شخصى 
که بازوبند کاپیتانى تیم ملى را بر دست مى بندد  فراتر از توقعاتى است 
که در ذهن این بازیکن مى گذرد. از اشکان دژآگه توقع داریم نه اکنون 
بلکه آن زمان که کفش ها را آویخت و با دنیاى فوتبال خداحافظى کرد، 
همواره در شــأن و جایگاه کاپیتان تیم ملى ایران رفتار کند و الاقل از 
ورود به چنین شغل هایى که در تضاد با روح ورزش است خوددارى کند.
 سایر رســانه ها نیز از او گالیه کردند و این کار او را مورد مذمت  قرار 

دادند:
دوست داشــتیم اشــکان را در این فیلم در حال افتتاح یک مدرسه یا 
آکادمى فوتبال ببینیم. عالقه مند بودیم و هستیم که اشکان را همچون 
دیگر بازیکنان فوتبال ایران در مسیر ترویج یک زندگى سالم ببینیم. 
همان کارى که جواد نکونام با افتتاح مدرسه فوتبال کرد تا جوان هاى 
ایرانى نیز بى نصیب نمانند از تجربیاتى که او در فوتبال اسپانیا به دست 
آورده است. گرچه محتمل است اشکان دژآگه پس از دوران بازیگرى 
عالقه اى به ادامه کار در مسیر فوتبال نداشته باشد اما الاقل انتظارى 
که از او مى رود این اســت که به  عنوان یکــى از نمادهاى فوتبال که 
صاحب پیراهن پر ارزش تیم ملى فوتبال ایران شــده، وارد کســب و 

کارى نشود که تمام ارزش هاى ورزش را زیر سئوال مى برد و لگد   مال 
مى کند. دژآگه نیز مى تواند همچون نکونام از وجهه و مقبولیت خود در 
راه صحیح ترى بهره ببرد و عالوه برکسب درآمد از این راه اشاعه دهنده 

و مبلغ ورزش باشد.
به گــزارش نصف جهــان، در کنار  همــه این گالیه ها از اشــکان 
دژآگه واکنش برخى هواداران ســپاهان هم به قصد اشــکان براى 
راه اندازى قلیان ســرا در برلیــن جالب توجه بود. برخــى هواداران 
ســپاهان که در روزهاى اخیر خبرهایى در مورد پیوســتن اشکان به 
تیمشان منتشر شــده بود براى او پیام هایى با این مضمون مشترك 

داشتند:
اشکان پس آمدنت به ایران و سپاهان چه شد؟ اگر در برلین قلیان سرا 
بزنى که دیگر سخت اســت بخواهى به تیم ما بیایى! چایخانه را باید 
جایى تأســى کنى که خودت بتوانى برخى مواقع باالى سرش باشى! 
چون مشتریان به عشق دیدن تو به چایخانه مى آیند و دوسیب خواهند 
کشید! شما اگر مى خواهى به سپاهان ما بیایى بى خیال قلیان سرا در 
برلین شو! بیا اصفهان ما هم کمکت مى کنیم که یک چایخانه عالى در 
منطقه َمرغ(!)بزنى. همه ما هم مشتریانت خواهیم شد و قلیان سرایت 
را به سودآورترین سفره خانه اصفهان تبدیل مى کنیم. معطل نکن و 

زودتر به اصفهان بیا!
همه این خواسته ها در حالى منتشر شده که همانطور که در خبرى دیگر 
اشاره کردیم به دالیل مختلف پیوستن دژآگه در این مقطع به سپاهان 

منتفى شده است.

بیا اصفهان هم قلیان سرا بزن!

به رفقاى خود ک امیر قلعه نویى
انتقاالت او را یارى مى کنند مأم
مسعود شجاعى در لیگ یونان ر
م که او در لیگ این  کشور مى
مورد او منتشر شده واقعیت
 هفته پیش خبرهاى م
هافبک ایرانى پانیو
سختى را در ســو

مىکند.
 خبرگــزارى ه
روزنامه «گازت
به بررسى آخ
شجاعى در ی
گذشته پرداخ
معتبر یونانى

کرده در تحلیل
شجاعى نسبت
و نوشته که شــج
گذشته نتوانســته در
داشته باشــد و انتظارات

برآورده نمى کند.
در کنــار افــت فنى مســعود
پانیونیوس موضــوع دیگرى ک
نارضایتــى کادرفنى این تیم از
ج شده، عصبانیت این بازیکن در
شــجاعى در جریان  دیدار این
شکســت این تیم همراه شــد
زرد داور جریمه شد و سرمربى
اخراج شدن این بازیکن بود، تص
تأثیرگذار خود را در ابتداى نیمه
خارج کند تا از ده نفره شدن این
توجه به نزدیکى این دو تیم در
دیدار اهمیت زیادى براى تیم یو
از تیم ملى در آســتا دور ماندن

اســت که این روزنامه در گزارش
عصبى بودن شجاعى نامیده اس
که طى سال هاى گذشــته هم
اصلى و مورد اعتماد کى روش
داد حضور در ابتداى فصل رخ
را از دســت داده و همین موض

گذاشته است.
با وجود این «جــان جیورجیپول

ذوب آه
قلعه نویى: ببینید

نصف جهــان  اگر اتفاق خاصى رخ ندهد، ســپاهان 
ظرف امروز یا فردا(شنبه یا یک شنبه) با یک بازیکن 

خارجى قرارداد مى بندد.
قرارداد «ژایرو رودریگز»، بازیکن برزیلى سپاهان به 
علت نمایش ضعیف او به صورت توافقى فسخ شد و 
حاال یک جاى خالى براى جذب بازیکن خارجى براى 

زردپوشان به دست آمده است.
طبق شنیده هاى خبرنگار نصف جهان، سپاهانى ها

با یکــى از بازیکنان تیم ملى ازبکســتان مذاکرات 
خوبى داشته اند و ظرف امروز یا فردا او را به اصفهان 

مى آوردند و با او قرارداد مى بندند.
این بازیکن تیم ملى ازبکســتان که سابقه بازى در 
تیم هاى پاختاکور و لوکوموتیو این کشــور را هم در 
کارنامه دارد قطعًا مى تواند بخشــى از نقاط ضعف 
زردپوشــان و دغدغه هاى «زالتکــو کرانچار» را 

مرتفع کند.

  به چه حقى در تمرینات غایبى؟!

 بازیکن تیم ملى 
ازبکستان در سپاهان

روز ز ور
گزار خواهد شد.

 ندهد، ســپاهان 
به) با یک بازیکن 

برزیلى سپاهان به 
وافقى فسخ شد و 
یکن خارجى براى 

هان، سپاهانى ها
ســتان مذاکرات 
دا او را به اصفهان 

که سابقه بازى در 
کشــور را هم در 
ـى از نقاط ضعف 
کــو کرانچار» را 

ملى 
سپاهان
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در ادامه اقدامات پلیس آگاهى در کنترل نامحسوس 
مجرمین ســابقه دار و حرفه اى، کارآگاهان پایگاه 
سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ اطالع پیدا کردند 
که یکى از مجرمین سابقه دار و حرفه اى در زمینه 
ســرقت به شــیوه کیف قاپى و موبایل قاپى  به نام 
«مهرداد.ج»25 ساله  اقدام به تشکیل گروه جدیدى 

از ســارقین کیف قاپ و قاپ زن نموده و در قالب 
گروه هاى دو یا ســه موتوره، با اســتفاده از انواع 
موتورسیکلت هاى طرح هوندا، ویو و آپاچى اقدام به 

سرقت در مناطق در مختلف شهر تهران مى کنند.
با آغاز رسیدگى به پرونده، کارآگاهان در تحقیقات 
پلیسى ضمن شناسایى مخفیگاه مهرداد در منطقه 

على آباد، موفق به شناســایى دو بچــه محل او به 
عنوان همدستانش به نام هاى «میالد» 23 ساله و 
«على» 22 ساله شدند؛ در ادامه سه عضو دیگر گروه 
به نام هاى «میالن» 25 ساله با دو سابقه دستگیرى 
به اتهام زورگیرى و تحت تعقیــب پلیس آگاهى، 
«سپهر» 18 ساله و «عماد» 21 ساله نیز به عنوان 
دیگر اعضاى گروه شناسایى شدند و دستگیرى آنها 
در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهى 

قرار گرفت.
با شناســایى هر شش عضو گروه ســارقین کیف 
قاپى و موبایل قاپ، کارآگاهان پایگاه ســوم پلیس 
آگاهى، در تاریخ 17آبان ســال جارى طى شــش 
عملیات جداگانه و همزمان اقدام به دستگیرى هر 
شش متهم کرده و ضمن دســتگیرى متهمین، در 
بازرسى از مخفیگاه آنها مقادیر قابل توجهى از انواع

 کیف هاى دســتى زنانه و مردانه و گوشــى هاى 
تلفن همراه کشف و توقیف شــد. متهمین پس از 
دستگیرى و انتقال به پایگاه ســوم پلیس آگاهى، 
صراحتًا به ده ها فقره ســرقت به شیوه قاپ زنى و 

موبایل قاپى در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه 
در شمال و مرکز شهر تهران اعتراف کردند.

متهمین در اعترافات عنوان داشــتند که قسمتى از 
وجوه به دست آمده از فروش امول مسروقه را صرف 
خریــد موادمخدر مصرفى خود کرده و با قســمت 
دیگرى از پول حاصل از سرقت، به صورت گروهى 
و براى تفریح به مناطق شمال کشور رفته و پس از 
پایان پول مجدداً سرقت هایشان را آغاز مى کردند.

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران بزرگ، با 
اعالم این خبر گفت: با بررســى اموال مسروقه به 
دســت آمده از مخفیگاه متهمیــن، تاکنون ده ها 

مالباخته در سطح شهر تهران شناسایى شدند.
ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگى افزود: از کلیه 
شــکات و مالباختگانى که بدین شــیوه و شگرد 
مورد ســرقت اموال به ویژه کیف دستى و گوشى 
تلفن همراه قرار گرفتند، دعوت مى شــود تا براى 
شناسایى متهمین و پیگیرى شکایات خود به نشانى 
پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران بــزرگ مراجعه 

کنند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: 27نفر از مسافران یک اتوبوس ولوو در امامزاده 

مختار(ع) دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شدند.
به گزارش ایلنا، پورانفرد درباره جزئیات این حادثه گفت: این 
گازگرفتگى ساعت 7 و 15دقیقه صبح روز سه شنبه اتفاق افتاد. 
او ادامه داد: هر 27 نفر از مســافران بودند که با ولوو به زیارت 
امامزاده مختارآمده بودند، که در ابتداى صبح با عالیم سردرد، 
سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ از خواب بیدار و با مرکز پیام 

اورژانس تماس گرفتند.

وى گفــت: با اعــالم ایــن خبر بــه مرکــز بالفاصله چند 
دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شــدند و اتوبوس 
آمبوالنس به صورت آماده باش در محوطه شــهید بهشــتى 
مستقر شــد. پورانفرد ادامه داد: تکنســین هاى اورژانس، 
22 بیمــار را بــا اقدامــات درمانى مناســب (اکســیژن 
درمانــى) به بیمارســتان امام ســجاد(ع) انتقــال دادند و 
پنج نفر به صورت حضورى به بیمارســتان شــهید بهشتى 
مراجعه کردند. وى افــزود: حال مصدومــان خوب گزارش

 شده است.

55 کلید از جیب یک سارق که قصد سرقت از یک خانه 
در خیابان قزوین تهران را داشت، کشف شد.

رئیس کالنترى 112  ابوسعید در این باره اظهار داشت: 
مأموران گشــت کالنترى شــامگاه سه شــنبه هنگام 
گشــتزنى در خیابان قزوین به رفتار مردى که مشغول 
زاغ زنى یک خانه بود مظنون شده و او را بازداشت کردند. 
مأموران پلیس در بازرســى بدنى از وى 55 کلید کشف

 کردند. 
سرهنگ صادق ضرونى، گفت: مرد مظنون در بازجویى ها 
اعتراف کرد که قصد سرقت  داشته که در دام پلیس گرفتار 
شده است. او در تحقیقات بیشتر به سرقت از چند خانه در 

همان محل اعتراف کرد.

مدرس موسیقى که هنگام تعلیم به دختر هنرجو، او را هدف تعرض قرارداده بود صبح روز چهارشنبه زمانى که 
براى محاکمه در برابر قضات شعبه چهارم دادگاه کیفرى ایستاد ناگهان با رضایت دخترجوان روبه رو شد. شاکى 
به دادرسان دادگاه گفت: «من فقط به دلیل ترس از آبرویم رضایت مى دهم چون هیچکدام از افراد خانواده ام 

از این ماجرا اطالع ندارند.» 
رسیدگى به این واقعه مرداد امســال و در پى شــکایت دختر هنرجو آغاز شد که سراســیمه خود را به یکى 
ازکالنترى هاى شهرستان شهریار رساند و علیه مدرس موسیقى شکایت کرد. «المیرا»ى 24ساله به پلیس گفت: 
«چند ماهى بود که براى آموزش گیتار به کالسى در باغى واقع در شهریار مى رفتم، اما یک روز که من و استاد 

تنها بودیم، هنگام آموزش ناگهان او به طرفم هجوم آورد و بدون توجه به التماس هایم به من تعرض کرد.»
پس ازشکایت دختر جوان، مدرس موســیقى دستگیر شد تا اینکه صبح روز چهارشــنبه شعبه چهارم دادگاه 
کیفرى استان تهران به ریاست قاضى عبداللهى و با حضور قاضى واعظى، مستشار دادگاه براى محاکمه اش 
تشکیل جلسه داد. در آغاز جلســه المیرا با گریه گفت: «از آن روز ســیاه تاکنون آرامش روحى و روانى ندارم 
و روزها و شب هایم با کابوس  سپرى مى شــود که این مرد شیطان صفت ســرم آورد. از این ماجرا هیچیک 
از اعضاى خانواده ام خبر ندارنــد و براى اینکه آبروریزى نشــود مجبورم رضایت دهم، اما باور کنید از ســر 
اجبار اســت که چنین تصمیمى گرفته ام ولى تا آخرعمر این شــیطان صفــت را که زندگــى ام را تباه کرد

 نمى بخشم.»
سپس متهم در برابر دادرسان ایستاد و درحالى  که اتهامش را قبول داشت گفت: «هیچ حرفى براى گفتن ندارم،اما 
مى دانم که اشتباه بزرگى کرده ام و تا آخرعمر شرمنده المیرا هستم. او و خانواده اش به من اعتماد کرده بودند اما 

من از اعتمادشان سوء استفاده کردم، حاال هم به شدت پشیمانم.»
پس ازپایان دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند تا درباره او حکم صادر کنند.

تنهاترین مرد روستاى زلزله زده «تپانى» پیکر زن و دو فرزندش 
را با دست هاى خود از زیر آوار بیرون کشید، بدون کفن و غسل با 

جامه هاى خونین در دل خاك دفن کرد.
چشــم هاى «فرهاد» کاسه خون است. دســت هایش تنهاترین 
دست هاى روستاست. روى تلى از خاك نشســته. ویرانه اى که 
روزگارى خانه اش بود را با چشــم هایش مى کاود. دست هایش 
را عمود گذاشته روى زانوهایش و سرش را میان آنها گرفته است. 
نگاهش خیره مانده به خاك طــورى که گمان مى کنى دارد با تل 
خاك، با آنچه تا همین یک هفته پیش خانــه اش بود، گرم بود و 
صداى «بنیتا» و «عبدالباسط» در آن مى پیچید نجوا مى کند: «این 

آوار را مى بینى؟ اینجا خانه ام بود، زندگى ام بود که از دست رفت.»

معجزه مهر مادرى
شب بود. برقى از چشم آسمان گذشــت، زمین لرزید، خانه ها فرو 
ریخت و دشت ذهاب سوگوار شــد. از روستاى زلزله زده تپانى که 
بین ســرپل ذهاب و ازگله است فقط یک مدرســه سرپاست و از 
خانه ها فقط ویرانه اى به جامانده است. یکى از این خانه ها، خانه 
فرهاد بود؛ «فرهاد صفرى». تمام زندگى اش زنش و سه بچه اش 
بود. حاال از آن زندگى، «آرین» دو ماهه برایش مانده. معجزه عشق 
و مهر مادرى: «زنم از ترس اینکه آسیبى به بچه کوچکش برسد او 
را در بغل گرفته بود. خم شــده بود روى بچه. سقف خانه که پایین 

آمد، تیرآهن گردنش را شکست اما آرین در آغوشش زنده ماند.»
همراهش مى روم به دل خانه ویرانه اش. میان انبوه تیرآهن خم شده 
و آجرهاى شکسته تلنبار شده روى هم، جایى را با انگشت هایش 
نشانه مى گیرد و مى گوید: «همینجا از زیر آوار بیرون کشیدمشان. 
بدون کفن، بدون اینکه غسلشان بدهم، با لباس خون آلود، زنم و 

بچه هایم را داخل قبرستان روستا خاك کردم.»

تا قیامت یادم نمى رود
فرهاد را برادرانش و همســایه ها از زیــر آوار درآوردند. اما فرهاد 

داســتان ما مثل «فرهــاد کوهکن» افســانه ها نــاکام مانده 
اســت. عشــق زندگى اش را جایى زیر این آوارها از دست داده 
اســت و براى اینکه کارى براى نجات آنها از دســتش برنیامده 
خودش را مدام ســرزنش مى کند: «هر لحظه و هــر روز به آنها 
فکر مى کنم. تا قیامت یــادم نمى رود. ویرانه هــاى خانه ام را 
که مى بینم عذاب وجدان مى گیرم. چرا نتوانســتم کمکشــان 
کنم. غروب همــه بچه ها مى رونــد پیش پدر و مادرشــان اما 
بچه هــاى مــن کجــا هســتند؟ از آن روز تــا حاال بــه زور 
چند لقمــه غذا خــوردم. فقــط آب. چیــزى از گلویــم پایین

 نمى رود.»

بابا جایزه ام را مى خرى؟
مثل یک مهمــان مرا بــه پذیرایــى خیالى خانــه اش دعوت 
مى کند. درســت در دل ویرانه خانه اش سجاده و تسبیح و قرآنى 
را گذاشــته کنارهم. مى پرسم اینها چیســت؟ مى گوید: «قرار 
بود صبح بنیتا را براى نماز بیدار کنم.» قرآن دخترش را نشــانم 
مى دهد: «گفت بابا اگر قرآن را حفظ کنم برایم جایزه مى خرى؟» 
سیل اشک ســرازیر مى شــود و کلمات، فرهاد را با خود مى برد. 
دفترچه هاى بیمه بنیتا و عبدالباســط را از جیبــش در مى آورد. 
خدایا چه چشم هایى. بنیتا درست مثل همه دختران کرد سرزمینم 

زیباســت. چهره عبدالباســط اما مغرور اســت و معصوم. فرهاد 
عکس ها را مى بوسد و براى لحظه اى صورت غم زده اش پشت 

دفترچه ها پنهان مى شود.

همچون کوه ابوذر
باید داغ دیده باشى، داغى چنین ســترگ که او را، تنهاترین مرد 
روستاى تپانى را، با گوشت و پوستت درك کنى. فرهاد همچون 
کوه ابوذر در دشت ذهاب مى ماند. دلش ترك برداشته اما استوار 
ایستاده است. حاال آرین تنها چیزى اســت که از زندگى برایش 
مانده. تنها دلخوشى و بارقه اى از امید که زهر این روزهاى دشوار 
را مى گیرد. چادرى که هالل احمر داده را کنار خانه اش برپا کرده. 
آرین معصومانه در گهواره اى به خواب رفته اســت. مادر و خواهر 
فرهاد مثل فرشته هایى که خدا از آسمان فرستاده باشد تنها یادگار 
همسرش را در آغوش مى گیرند. سوز ســرما از راه رسیده است. 
فرهاد مى گوید در این مصیبت، کمک هاى مردم تنها کورسوى 
امیدى است که به آن دلبسته اســت. زندگى در دشت ذهاب به 
او آموخته در نبرد بین انســان هاى سرسخت و روزهاى سخت، 
این انسان ها هســتند که مى مانند. زندگى براى فرهاد و آرین در
 ویرانــه هــاى روســتاى تپانــى در بیــم و امیــد ادامــه

 دارد.

  زن جوان داخل اتاقک واژگون شده خودروى پژو پارس 
محبوس شد.

ساعت 21و46دقیقه سه شنبه شب هفته گذشته واژگونى 
خودروى سوارى در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار 
امام (ره)تهران به ســامانه 125 اعالم شد که بالفاصله 
نیروهاى آتش نشانى دو ایســتگاه به محل حادثه اعزام 

شدند.
نعمت محمدپور افسر آماده منطقه 2 عملیات آتش نشانى 
درباره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: یک دستگاه 
خودروى ســوارى پژو پارس حین حرکت در بزرگراه، 
ناگهان از مســیر خود منحرف شــده و در فضاى سبز 
حاشــیه بزرگراه، به حالت واژگون قرار گرفته بود. وى 
افزود: براثر این حادثه یکى از سرنشینان (مرد 42 ساله) 

با کمک شهروندان از اتاقک این وسیله نقلیه خارج شده 
و سرنشین دیگر (خانم 35 ساله) داخل اتاقک این وسیله 

نقلیه گرفتار شده بود.
محمدپور تصریح کرد: نیروهاى آتش نشانى به سرعت 
جریان برق خودروى ســوارى را قطــع کردند و پس از 
رفع نشتى بنزین این وسیله نقلیه، عالئم هشداردهنده 
را در اطــراف محل حادثه قرار دادند. وى خاطرنشــان 
کرد: آتش نشــانان به وســیله تجهیزات هیدرولیکى، 
قســمتى از بدنه متالشــى شده خودروى ســوارى را 
بریدند و خانم جوان که به شــدت دچــار مصدومیت 
شده بود را از اتاقک این وسیله نقلیه خارج کرده و براى 
اقدامات بعــدى در اختیار کادر پزشــکى اورژانس قرار

 دادند.

فرمانده انتظامى کرج از دستگیرى کیف قاپ زن 19 ساله 
در هنگام سرقت خبر داد.

سرهنگ حســنعلى فیروزخواه گفت: در پى مراجعه سه 
نفر از کسبه یکى از مناطق کرج و اعالم شکایت مبنى بر 
کش رو زنى وجه نقد و مدارك و گوشى موبایل از داخل 
مغازه هاى آنها، شناسایى و دستگیرى سارق یا سارقان در 
دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت. وى افزود: مأموران 
کالنترى با گشتزنى هوشمندانه و اجراى تاکتیک هاى 
انتظامى موفق شدند پس از مدت کوتاهى سارق را حین 

ارتکاب جرم دستگیر کنند.
سرهنگ فیروزخواه با بیان اینکه متهم دختر 19 ساله اى 
بود که با شگرد مردانه اقدام به سرقت مى کرد، ادامه داد: 
ســارق جوان در بازجویى هاى اولیه خود به هفت فقره 
ســرقت کیف قاپى و کش رو زنى اعتراف کرد و پس از 

تکمیل پرونده به دادسرا اعزام شد. 

روایت زندگى تنهاترین مرد روستاى زلزله زده تپانى

 مسمومیت 27 نفر از مسافران یک اتوبوس با گاز

55کلید براى سرقت از منازل! چرا مدرس موسیقى متجاوز بخشیده شد

حبس زن جوان داخل پژو پارس

کیف قاپى به شیوه دختر 19 ساله

مرگ شیرین فرهاد

المیرا: از ترس آبرویم رضایت مى دهم

دستگیرى باند6نفره سارقان موتورسوار
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اولین نسخه از سیستم عامل ویندوز در تاریخ 20 نوامبر ســال 1985 به نام MS-DOS پا به میدان گذاشت و انقالب 
مایکروسافت آغاز شد. هفته گذشته ویندوز و انقالبش 32 ساله شدند، البته شاید بسیارى از ما اولین نسخه  ویندوز را به خاطر 

نیاوریم.
سیستم عامل داس را شاید بتوان در مقابل پیشرفت و تکنولوژى ویندوز امروزى خنده دار دانست اما براى دنیاى تکنولوژى آن 
روزگار یک انقالب بود! سیستم عامل 1.0 مایکروسافت هیچ شباهتى به نسخه 10 آن ندارد اما این دو سیستم عامل در یک نفطه 
با یک دیگر اشتراك دارند: هر دو آنها از دریچه ى ویندوز بیرون آمده اند و همانطور که نسخه اول ویندوز انقالبى به پا کرد، ویندوز 
10 هم قصد ایجاد تغییرى بنیادین در دنیاى سیستم عامل ها را دارد اما با این حال هنوز مایکروسافت نیاز به تالش زیادى دارد.

ویندوز 1.0 بسیار ساده بود و با سخت افزار آن زمان فقط مى توانست چند کار بسیار ساده امروزى را انجام دهد، موس براى اولین 
بار با این سیستم عامل مورد استفاده قرار گرفت و تغییر بزرگى در استفاده از کامپیوتر ایجاد کرد.

در سال 19850ویندوز 1.0 براى نصب به 2 فالپى دیسک و 256 کیلوبایت ممورى و همچنین یک کارت گرافیک نیاز داشت. 
اگر مى خواستید چند برنامه را اجرا کنید به یک هارد دیسک با ظرفیت 512 کیلوبایت نیز احتیاج پیدا مى کردید. این مقدار حافظه 

در حال حاضر حتى در محاسبات هم به حساب نمى آید اما در آن زمان براى خودش فضاى بسیار زیادى بود!
حاال ویندوز 32 ساله شده و با تمامى پستى و بلندى ها، فرسنگ ها از رقیبان خود پیش افتاده است. مایکروسافت قصد دارد با 
آخرین نسخه از ویندوز که دو سالى از انتشار آن مى گذرد شکوه و عظمت سالیان گذشته خود را به رخ کشیده و قدرت خود را بار 
دیگر به اثبات برساند. این کمپانى افکار بلند پروازانه اى در سر دارد و مى خواهد حضور ویندوز را در فضاى ابرى و دیوایس هاى 

مختلف گسترش دهد. هر چند که پروژه ویندوز فون این کمپانى به نوعى با شکست روبرو شده است!
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ویندوز 1.0 
(سال 1985)

ویندوز 95 
 ( سال 1995)

ویندوز 98 
(سال 1998)

 ME ویندوز
( سال 2000)

ویندوز 2000 
( سال 2000)

 XP ویندوز
( سال 2001)

ویندوز 7
 ( سال 2009)

ویندوز 8 
( سال 2012)

 NT 3.5 ویندوز
( سال 1994)

ویندوز 3.0
 ( سال 1990)

شــروع یک انقالب: ویندوز 
1.0 به همــراه رابط کاربرى 

گرافیکى، پشتیبانى از موس 
و اپلیکیشــن هاى مهم پا به 

عرصه وجود گذاشت.

یکى از مهمترین آپدیت هاى ویندوز در طول تاریخ: 
ویندوز 95 مایکروسافت را وارد دنیاى 32 بیتى کرد و 
منوى دوست داشتنى اســتارت از همین نسخه پا به 
زندگى گذاشت. اینترنت اکسپلورر و چندین اپ دیگر 

از ویژگى هاى دیگر این سیستم عامل بود.

ویندوز98 دنبالــه روى موفقیت 
ویندوز95 با پشــتیبانى از سخت 
افزار بیشتر و بهتر منتشر شد. تمرکز 
در این نسخه روى وب گردى بود 
و با خود اپلیکیشــن هاى جدیدى 
 Outlook Express، ماننــد 
 Microsoft Chat، NetMeeting

و Active Desktop را بــه همراه 
داشت.

در این نسخه مایکروسافت بر روى 
پخش چند رسانه اى تمرکز کرده 
و هدفش بیشــتر جذب کاربران 
خانگى بود. این نســخه نرم افزار 
Windows Movie Maker را با 

خود داشــت و اپ هاى دیگرى از 
جمله مدیا پلیر و اینترنت اکسپلورر 
به طور محسوسى تقویت و بهتر از 

گذشته شدند.

وینــدوز 2.0 ادامه مى دهد: 
پشــتیبانى از کارت هــاى 
گرافیک 16 بیتــى و اولین 

نسخه از ورد و اکسل.

ویندوز NT 3.5 دومین نسخه از ســرى NT بود که توانست توجه 
کاربران تجارى را بیش از پیش به خود جلب کند. امنیت بیشتر 

و اشتراك گذارى فایل از مهمترین ویژگى هاى این سیستم 
عامل بود.

ویندوز 3.0 با رابط کاربرى بهتر گرافیکى و 
نرم افزارهاى جدید از جمله اپ مدیرت فایل.

ویندوز 2000 با هدف قرار دادن جذب کاربران تجارى و ادارى منتشــر شد. در این 
نســخه تمامى تمرکز بر روى ســرور و کالینت ها بود و با حافظه DLL، مدیرت 
فایل و سیستم hardware plug and play، امنیت بیشتر را براى این دسته 

از کاربران به ارمغان آورد.

درســت در ســال 2001 بود که ویندوز محبوب XP از ســوى 
مایکروسافت معرفى و منتشر شد. این گام باعث شد این کمپانى 
تعداد بسیارى کاربر جدید جذب خود نماید. ویندوز اکس پى طراحى 
شده بود تا روى هرگونه دستگاهى چه سرور و چه کالینت به خوبى کار 
کند. به نوعى این ویندوز تلفیقى از دو سیستم عامل آخر مایکروسافت 

بود اما با رابط کاربرى گرافیکى تر و هزاران ویژگى جدید.

دومین سیستم عامل بسیار محبوب مایکروسافت در 
سال 2009 منتشر شد و کارى کرد که کاربران تمامى 

بدى ها و شکســت ویستا را 
از یاد ببرند. ویندوز 7 همان 
هدف و رابط کاربرى ویستا 
را دنبال مى کرد اما به نوعى 
دیگر و البته در مسیر درست. 
هــم اکنون این نســخه از 
ویندوز محبوب ترین سیستم 
عامل مایکروسافت به شمار 

مى رود.

مایکروسافت در سال 2012 
دست به تغییر بنیادى و ریسک 

پذیرى زد و منوى دوست 
داشتنى استارت را به کلى حذف 

و جایگزین یک صفحه کاشى وار 
کرد. این نسخه از ویندوز براى 

کاربران مانیتورهاى لمسى 
ساخته شده بود و مایکروسافت 

یک بار دیگر کاربران قدیمى 
خود را از یاد برد. با این حال این 

کمپانى توانست با ارائه چند 
آپدیت کمى از ناراحتى کاربرانش 
بکاهد.این نسخه از ویندوز با خود 

منوى کاشى وار، 
اپلیکیشن هاى مدرن و تمام 

صفحه را به همراه داشت و 
به نوعى یک سیستم عامل 

اینترنت محور محسوب مى شد.

ویندوز ویســتا با تمامى خوبى هایش نتوانست محبوبیتى براى خود دست و 
پا کند و به نوعى این سیستم عامل بدترین شکست مایکروسافت محسوب 
مى شود. این نسخه از ویندوز براى زمان خود و سخت افزار آن زمان مناسب 
نبود و کاربرانى که با کم ترین سخت افزار در حال کار با ویندوز اکس پى بودند 
براى نصب و اجراى ویندوز ویستا مجبور به ارتقا سیستم رایانه اى خود شدند 

اما فقط تعداد بسیار کمى از کاربران تن به این تغییر دادند.
ویندوز ویستا با اینکه رابط کاربرى جدید و جذاب Aero  و بهبود هاى بسیار 
امنیتى با خود داشت اما بسیار سنگین بود. به نظر مى رسید مایکروسافت 7 
سال از وقت خود را روى رابط و سیستم عاملى براى سخت افزار به روز گذاشته 

و به کلى کاربران قدیمى و دیوایس هاى ضعیفشان را از یاد برده بود.

سال  2015 و قصد راه  اندازى یک انقالب جدید!
برگشت منوى استارت را مى توان بهترین اتفاق ویندوز 10 دانست. این نسخه از ویندوز در حقیقت مدرن است: کرتانا دستیار صوتى مایکروسافت براى اولین بار پا به سیستم هاى 
دسکتاپ گذاشته و مایکروسافت، مرورگر بدنام اینترنت اکسپلورر را رها کرده و به جاى آن یک مرورگر جدید و مدرن به نام «مایکروسافت اج» را به این نسخه آورده است. این نسخه از ویندوز 
براى عاشقان بازى و طرفداران کنسول اکس باکس وان نیز ویژگى هاى بسیارى دارد.مایکروسافت ویندوز 10را با هدف اجرا بر روى تمامى دیوایس ها پرورش داده و خواهد 
داد. براى ویندوز 10 تفاوتى ندارد دستگاهى که روى آن اجرا مى شود یک سیستم دسکتاپ است و یا یک تبلت، چرا که این ویندوز خودش را با آن هماهنگ خواهد کرد.شاید 

این آخرین نسخه از ویندوزها باشد و دیگر شاهد نامى به عنوان ویندوز 11 نباشیم بنابراین در سال هاى آینده نمى دانیم چگونه تولدهاى دوباره ویندوز را گرامى بداریم.

T 3.5 5ویندوز

کاربران تجارى
و اشتراك گذ

عامل بود.

بدى ها و شکســت ویستا را 
7 همان  7یاد ببرند. ویندوز یاز 
هدف و رابط کاربرى ویستا 
را دنبال مى کرد اما به نوعى 
ددیگر و البته در مسیر درست. 
هــم اکنون این نســخه از 
تویندوز محبوبترین سیستم 
عامل مایکروسافت بهشمار 

مى رود.

5سال  2015 و قصد
برگشت منوى استارت
دسکتاپ گذاشته و مایکروسافت، مرورگر
براى عاشقان بازى و طرف
0داد. براى ویندوز 10 تف
این آخرین نسخه

ن گذاشت و انقالب
خه  ویندوز را به خاطر 

 دنیاى تکنولوژى آن 
تم عامل در یک نفطه 
ز یند د بهپاک الب

5(سال 1985)

شــروع یک انقالب: ویندو
1.0 به همــراه رابط کاربرى

پشتیبانى از موس گرافیکى،
و اپلیکیشــن هاى مهم پا به

عرصه وجود گذاشت.

ا ا MS DOS Sنا ال1985 ا 5ن 2 خ تا ل ا ا خ ن ل انقالا گذاش
ون
اکن
از ت

از آغ
ونمرورى بر تاریخچه ویندوز 

اکن
از ت

از آغ
مرورى بر تاریخچه ویندوز 

 ساله شد
دوز مایکروسافت 3232 ساله شد

دوز مایکروسافت وین
وین

1

3

4

5

6

7
8

9

11 12

براىخوددستو هایشنتوانستمحبوبیت خوب تمام با تا ویس ویندوز

MicrosoftMicrosoft WWindowsindows
ویندوز ویستا
10 ( سال 2007)

Microsoft Windowsindows
ویندوز 10 
(سال 2015) 13

indoindo

 توجه 
تر

MicrosoftMicrosoft WWindowsindows
ویندوز 2.0
(1987 ) 2

شرکت ویوو به تازگى به صورت رسمى از یک گوشى 
 (Vivo V7) 7 جدید با نــام اختصاصى ویــوو وى
رونمایى کرد. این گوشى هوشمند از صفحه نمایشى 
5,7 اینچى و بدون حاشیه بهره مى برد و دوربین سلفى 

آن 24 مگاپیکسلى است! 
ویــوو وى 7 در واقع بــرادر کوچک تر گوشــى ویوو 
وى 7 پالس محسوب مى شــود. یکى از اصلى ترین 
ویژگى هاى این گوشــى مربوط به دوربین ســلفى 
آن مى شــود که از یک سنســور 14 مگاپیکسلى و 
بسیار قدرتمند تشکیل شده است. این گوشى از یک 

الگوریتم اختصاصى براى بهبود بخشــیدن کیفیت 
عکس هاى سلفى استفاده مى کند که منجر به زیباتر 
شــدن صورت کاربران در عکس هاى سلفى خواهد 
شــد. بنابراین اگر عالقمند عکس بردارى ســلفى 
باشید، گوشــى ویوو وى 7 هرآنچه مى خواهید را در 
اختیارتانقرار مى دهد.جالب اســت بدانید که دوربین 
سلفى گوشــى ویوو وى 7 عکســبردارى در حالت 
پورتریت (Portrait Mode) هم پشــتیبانى به 
عمل مى آورد. دوربین اصلى این گوشى هوشمند هم از 
سنسورى 16 مگاپیکسلى تشکیل شده که بنا به ادعاى 

ویوو مى تواند عکس هاى با وضوح 64 مگاپیکســلى 
اولتــرا اچ دى را بــا ادغام چند عکــس مختلف ارائه 

کند.
 IPS صفحه نمایش گوشــى ویوو وى 7 از یک پنل
LCD با اندازه 5,7 اینچى تشــکیل شده است که 
حاشیه هاى بسیار باریکى دارد و تقریباً سبک طراحى 
بدون حاشــیه را ارائه مى کند. وضوح تصویر صفحه 
نمایش این گوشــى 1440 در 720 پیکسل است و 
نســبت تصویر آن 18 به 9 خواهد بود. نسبت تصویر 
به بدنه این گوشــى هم برابر بــا 83/6  درصد عنوان 

شده است. ویوو به نمایشگر این گوشى لقب فول وییو 
(FullView) را داده است. تراشه اسنپدراگون 450 
کوالکام در گوشى ویوو وى 7 به کار رفته و رم دستگاه 
ظرفیت 4 گیگابایتى دارد. باترى آن 3000 میلى آمپر 
ساعتى است و متأسفانه دستگاه از قابلیت شارژ سریع 
پشتیبانى نمى کند. حافظه داخلى این گوشى به طور 
پیش فرض ظرفیت 32 گیگابایتى دارد و دســتگاه از 
اتصال حافظه SD هم پشتیبانى مى کند. ضمنا ویوو 
گوشى ویوو وى 7 را به اسکنر انگشت هم مجهز کرده 

که این اسکنر در پنل پشت دستگاه نصب شده است.

سیســتم عامل پیش فرض نصب شــده روى ویوو 
وى 7 اندرویــد 7,1 نوقا خواهد بــود و رابط کاربرى 
 3,2 FunTouch OS اختصاصى ویوو با عنــوان
هم در کنار آن نصب مى شــود. بدنه گوشــى از فلز 
ساخته شده و ابعاد 7/9 در 72/8 در 149/3 میلیمترى 
را ارائه مى کند. وزن این گوشــى هوشمند هم 139 
گرم است. شــرکت ویوو قرار اســت گوشى مذکور 
را در رنگ هاى مشــکى و طالیى روانه بــازار کند. 
قیمت ویــوو وى 7 برابر بــا 280 دالر در نظر گرفته

 شده است.

ویوو وى 7 مجهز به دوربین سلفى 24 مگاپیکسلى معرفى شد 
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منبع: مهر

منبع: فارس

منبع: جام جم آنالین 

منبع: تسنیم

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

منبع: ایرنا 

منبع: ایسنا 

منبع: ایرنا 

فسور مریم میرزاخانى عصر  سه شنبه با حضور 
مراسم بزرگداشت پر

جویان و استادان دانشکده شریف 
اده مرحومه و جمعى از دانش

خانو

جبارى این دانشکده برگزار شد.
در سالن شهید 

جلسه علنى 
مجلس شوراى 

اسالمى

اولین 
نشست 
خبرى 

فرمانده 
نیروى 
دریایى 
ارتش

براى آنها سخت شده است.ترس دارند و تصمیم گیرى آنها از آینده خود و کودکان آواره خیابان ها شدند. بیشتر این مناطق ویران شده و مردم به خود ببینند. بیشتر خانه ها در بیشترین خسارت جانى و مالى را شهر سرپل ذهاب و توابع آن 21/48دقیقه باعث شد 7/3ریشترى در ساعت از غرب کشور رخ داد. زلزله اتفاق براى مردم بخش هایى یک شنبه 21 آبان تلخ ترین 

در آخرین دیدار هفته ششم لیگ والیبال جام شهید حججى دو 
تیم بانک سرمایه و کاله مازندران عصر چهارشنبه اول آذر در خانه 
والیبال تهران به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان مصطفى 
کارخانه در تیم سرمایه موفق شدند با ارائه یک بازى بى نقص با 

حساب 3 بر صفر از سد مهمان خود عبور کنند.

روز جهانى یادبود 
قربانیان حوادث رانندگى در شیراز

بدون شرح

شناسان کشاورزى 
 به اعتقاد کار

شناسان کشاورزى 
 به اعتقاد کار

حصوالتى که دراین 
یکى از م

حصوالتى که دراین 
یکى از م

مى اساسى بر روى 
وضعیت مره

مى اساسى بر روى 
وضعیت مره

سالى در استان فارس 
زخم خشک

سالى در استان فارس 
زخم خشک

کشت گیاه زعفران 
به شمار مى رود 

کشت گیاه زعفران 
به شمار مى رود 

تغییر الگوى کشت 
در اجراى طرح 

تغییر الگوى کشت 
در اجراى طرح 

ه با مصرف آب کم 
است. گیاهى ک

ه با مصرف آب کم 
است. گیاهى ک

ادى باال به نوعى به 
و درآمداقتص

ادى باال به نوعى به 
و درآمداقتص

دم که از محصوالت 
ساقه هاى گن

دم که از محصوالت 
ساقه هاى گن

ف آب دراستان فارس 
پرمصر

ف آب دراستان فارس 
پرمصر

است تنه مى زند.است تنه مى زند.
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کتاب قوانین و مقررات شهردارى ها منتشر شد
3

     

برگ هاى درختان پاییزى در نطنز جمع نمى شودبرگ هاى درختان پاییزى در نطنز جمع نمى شود
3

2

2

3

2

بودجه مهاباد جوابگوى نیازهاى شهر 
نیست

شهردار مهاباد: 

2

تسنیست تیستنی تسسن تن تسستی تن تسستی ستیستن
شهردار مهاباد سرانه
 بودجه این شهردارى را 
نزدیک به هفت میلیون ریال به 
ازاى هر نفر عنوان کرد و گفت: 
سرانه کنونى جوابگوى نیازهاى 
این شهر نمى باشد.

3

با نگاه فرا منطقه اى
 به باغبادران
 نگاه کنند

2

کارهاى فرهنگى 
شهردارى بیشتر از 
پول، با فکر انجام 

مى شود

4

درجه و سال تأسیس  
شهردارى هاى استان 

اصفهان در 
آبان 96

3

10درصد جایزه 
خوش حسابى 

براى شهروندان 
شهرضایى 

2

جمع آورى مکانیزه 
زباله ها در 
سفید شهر

آغاز بهسازى پیاده روهاى شهر دستگرد  

برخورد با مالکان تاکسی هاي فرسوده 

اختصاص درآمد5 روز شهر 
زیر زمینى نوش آبادبه زلزله زدگان 

مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان خبر داد

2

اصالح سیستم 
پایش تصویرى 

شهرضا

قاسم قائدى* 
فضاى ســبز نقش اساســى در تصفیه هوا، کاهش آلودگى هوا، 
زیبا سازى محیط هاى شــهرى و بهبود سالمت روحى وجسمى 
شهروندان دارد. ایجاد فضاى ســبز، کارى بسیار زمان بر و طاقت 
فرساست و اغلب با صرف هزینه هاى باال همراه است. با توجه به 
این که این هزینه ها از طرف خود شهروندان تأمین مى گردد، حفظ 
و حراســت و نگهدارى از آن وظیفه همه شهروندان و مسئوالن 

مربوطه مى باشد .
■■■

 خمینى شهر از شــهرهاى اســتان اصفهان در مرکز ایران است.
این شــهر در حال حاضر، از نظر بافت شهرى به دو قسمت بافت 
قدیمى و جدید تقسیم شــده و. با توجه به توســعه سریع شهر و 
تخریب ســریع باغات و دور شــدن مردم از طبیعت، از یک سو و 
افزایش آلودگیهاى شــهرى از جمله آالیندههاى صوتى، بصرى 
و نفتى از ســوى دیگر، فضاى ســبز و توســعه پایدار آن یکى از 
نیازهاى اساســى براى دســتیابى به یک زندگى سالم و یک راه 
اساسى در پیشــگیرى از بســیارى از بیماریهاى جسمى و روحى

 است. 
جمعیت این شهر طبق سرشمارى سال 1390 مرکز آمار ایران برابر 
با244 هزار و 696 نفر بوده و پس از تهران، متراکم ترین شهر ایران 
است. بر اساس آمار فضاى سبز، در حال حاضر سرانه فضاى سبز 
خمینى شهر درحدود هشت متر مربع اســت و تا میزان استاندارد 
که 25 متر مربع مى باشــد، فاصله زیادى دارد. عوامل فیزیکى، 
انسانى، عوامل زنده و عوامل محیطى از جمله عوامل آسیب رسان 
به فضاى سبز هســتند. عوامل زنده از جمله حشرات و کنه ها و 
عوامل بیماریزاى گیاهى، نبود سیستم هاى آبیارى نوین، بافت و 
عمق نا مناسب خاك، و ... باعث بروز آسیب جدى به فضاى سبز 

مى گردد. 
■■■

در حدود یک دهه گذشــته و با بــروز خشکســالیهاى پیاپى در 
خمینى شهر، حجم وسیعى از فضاى ســبز آسیب دیده است که 
این آســیبها در عرصه هاى مختلف مورد بازدید از جمله تمامى 
رفیوژهاى کنار خیابانها، میادین، پارکها، فضاى ســبز وســط و 
حاشیه خیابانها، پارك جنگلى مشاهده شد. آســیبها به دو گروه 
آسیب هاى ناشــى از عوامل زنده و آســیب هاى ناشى از عوامل 
غیرزنده تقسیم مى شود. گاه روى برخى از گیاهان به دلیل ضعف 
شــدید در اثر چندین عامل غیرزنده، گیاه به حملــه انواع آفات و 
بیماریهاى گیاهى مساعد مى شود. در بازدیدهاى میدانى صورت 
گرفته عوامل زنده یکى از علت هاى آســیب رســانى به فضاى 
سبز هســتند، در بین آنها حشــرات و کنه ها بیشترین خسارت را 
به فضاى ســبز وارد مى کنند. آفات شامل حشــرات گوناگون از 

جمله آفات چوبخوار، آفات مکنده، آفات ریشــه و آفات برگخوار 
مى باشد که به شدت روى گیاهان گوناگون در فضاى سبز خسارت

 مى زنند. 
بیماریهاى گوناگون از جمله بیماریهاى ریشه،  اندام هاى زیرزمینى 
و بیماریهاى اندام هاى هوایى نیز در ســطح شهر دیده مى شود. 
علفهاى هرز مختلف نیز در برخى از نقاط به شدت دیده مى شود 
ولى طغیانى ترین علف هرز در شهر علف هرز «اویار سالم» است.

عوامل محیطى به شــدت به فضاى سبز آســیب مى رساند. در 
نمونه هاى خاك آزمایش شــده، بســیارى از نقاط فضاى سبز 
بافت خاك، شورى خاك، اســیدیته خاك و درصد عناصر خاك 
نامناسب اســت و خاك نیاز به اصالح دارد. همچنین پروفیل تا 
عمق یک مترى خاك مشــخص کرد که عمــق خاك در خیلى 
از نقاط نامناســب اســت و در الیه هایى از خــاك، آهک، گچ، 
نمک و الیه هاى غیرقابل نفوذ خاك ســرخه و مــاکادوم دیده

 مى شود. 

■■■
مورد دیگر آب اســت. در نمونه هاى آزمایش شده،آب در برخى 
نقاط کیفیت الزم را ندارد و شــورى باالست و در همین نقاط هم 
گیاهان آســیب دیده اند و نیاز به اصالح آب و بهبود کیفیت آب 
آبیارى دارد، به عالوه میزان آب هم در برخى نقاط فاکتور مهمى 
بود و گیاهان در اوج گرماى تابســتان، میزان آب مورد نیاز خود را 
دریافت نمى کند.  گرماى بیش از حد هوا و تابش شدید خورشید 
نیز باعث آفتاب ســوختگى و تنش دمایى در تعــدادى از گیاهان

 مى شود.
■■■

 نتایج نشــان داد کــه عوامــل زنــده گوناگون، اگــر صحیح 
و به موقع تشــخیص داده نشــوند و تیمار نشــوند، به شدت به 
گیاهان آســیب مى رسانند. ســم پاشــى روى آنها پس از این 
که فعالیــت و جمعیت آنها باال رفــت، تأثیر کافــى را ندارد و در 
ضمن میزان ســم مورد نیاز و دفعات سمپاشــى را بیشتر خواهد 

کرد. 
آفات چوبخوار هم اگر ســریع مداوا نشــوند، به شــدت به گیاه 
خســارت زده و کنترل آنها ممکن نخواهد بــود و در نهایت گیاه 
را از پــا در میآورند و بــراى کنترل و جلوگیرى از پیشــروى این 
گروه از آفــات باید زمان طوالنى و هزینه هــاى زیادى از طریق 
اعمال تیمارهــاى گوناگون ماننــد کنترل مکانیکــى، اجراى 
اصول بــه زراعى مانند هــرس و تقویــت درخت، اســتفاده از 
تله هــاى فرومونــى و ... صرف گــردد. بیمارى هــاى گیاهى 
نیز نیاز بــه ردیابى دقیق دارنــد. بیمارى هاى ریشــه و طوقه و 
بیمارى هاى اندام هاى هوایى از جمله عواملى هستند که به شدت 
به گیاهان حمله مى کنند و باید به موقــع و به طور صحیح تیمار

 شوند. 
علف هرز اویار ســالم به صورت جدى و حتى بیش از 70درصد 
در برخى از باغچه هاى گل فصل خســارت مى زنــد و بهترین 
راه مدیریــت آن هم رعایت مســائل بهداشــتى و جلوگیرى از 

ورود آن بــه عرصه هاى فضاى ســبز مى باشــد. یعنى این که 
باید بــه شــدت از ورود آلودگــى به نقــاط ســالم جلوگیرى

کرد. 
سایر علف هاى هرز با انجام عملیات مبارزه مکانیکى و شیمیایى 
و استفاده از سموم مناسب با دز مناسب در زمان مناسب مدیریت 
مى گردند. براى مدیریت عوامل غیر زنده یا محیطى در ســطح 
شــهر اقدامات زیر صورت گرفت. پس از نمونــه گیرى از خاك 
نواحى مختلف شــهر و تعیین مشــخصات کامل ایــن نمونه ها  
اقدامات زیر صورت گرفت. در مرحله اول در برخى از نقاط بافت 
خاك به کمک مواد آلى مانند کود دامى کامًال پوســیده، پومیس، 
خاك سبک زراعى، کمپوست، کوهاى شــیمیایى و ... به مقادیر 
مشخص طبق نظر کارشناس اصالح گردید (مانند بلوار کهندژ). 
سپس در برخى از نقاط که بافت خاك بسیار نا مناسب بود اقدام به 
تعویض خاك طبق اصول علمى خاك بردارى در زمستان گردید 
(مانند بلوار طالقانى، آزادگان و جمهورى). براى بهبود کیفیت آب 
و میزان آب اقداماتى مانند تغییر سیســتم آبیــارى از روش هاى 
سنتى غرقابى به روش هاى جدید مانند آبیارى تحت فشار، احداث 
چاه هاى جدید با کیفیت آب بهتر به جاى چاه هاى داراى شورى 
باال (چاه باغ شهردارى، چاه 17 شهریور و چاه پارك پیروزى) انجام 

گرفت. 
براى جلوگیرى از خســارت دیدن گیاهان در ماه هاى گرم سال 
و تابش شــدید آفتاب اقداماتى مانند کشــت گونه هاى گیاهى 
مقاوم به اقلیم منطقه و آب و هواى گرم و خشــک و شرایط کم 
آبى به جاى گیاهان حســاس انجام شــد در این مرحله به جاى 
کشــت گیاهان حســاس مانند چمن هاى چهار تخم اســپورت 
(اغلب چمن تجارى بارن بروگ) اقدام به کشــت چمن فستوکا 
یا چمن هــاى گرمســیرى مثل چمــن آفریقایــى، و فرانکینیا 

گردید.
 به جاى کشــت گیاهانى مانند چنار، بید، شمشاد و ... که نیاز آبى 
باالیى دارند، از گیاهانى مانند زیتون تلخ و معمولى، ابریشم ایرانى، 
ابریشم مصرى، توت، زبان گنجشک، خرزهره، و ... استفاده گردید.

از گیاهان سریع الرشد مانند زیتون تلخ براى کشت استفاده شد تا به 
سرعت رشد کنند و روى پرچین ها سایه اندازى نمایند. 

در پایان الزم به ذکر اســت به غیر از اقدامات انجام یافته تاکنون 
تعداد زیادى از اقدامات هم در دســت بررسى قرار دارد مثًال تغییر 
سیستم آبیارى و نیز کشت گیاهان مقاوم مانند داغداغان، پائولینیا، 
انواع گل هاى فصل و دائم مقاوم، گیاهان پوششــى مقاوم مانند 
کارپوبروتوس، ناز یخى انواع چمن هاى گرمســیرى مانند چمن 

ژاپنى و ...  در رأس استفاده در فضاى سبز  قرار دارد.

* مسئول فضاى سبز شهردارى خمینى شهر

آسیب شناسى فضـاى سبز شهر خمینى شهر
قاسم قائدى*

فضاى ســبز نقش اساســى در تصفیه هوا، کاهش آلودگى هوا، 
زیبا سازى محیط هاى شــهرى و بهبود سالمت روحى وجسمى 
شهروندان دارد. ایجاد فضاى ســبز، کارى بسیار زمان بر و طاقت 
فرساست و اغلب با صرف هزینه هاى باال همراه است. با توجه به 
این که این هزینه ها از طرف خود شهروندان تأمین مى گردد، حفظ 
و حراســت و نگهدارى از آن وظیفه همه شهروندان و مسئوالن 

مربوطه مى باشد .
■■■

ا خمینى شهر از شــهرهاى اســتان اصفهان در مرکز ایران است.
این شــهر در حال حاضر، از نظر بافت شهرى به دو قسمت بافت 
قدیمى و جدید تقسیم شــده و. با توجه به توســعه سریع شهر و 
تخریب ســریع باغات و دور شــدن مردم از طبیعت، از یک سو و 
افزایش آلودگیهاى شــهرى از جمله آالیندههاى صوتى، بصرى 
و نفتى از ســوى دیگر، فضاى ســبز و توســعه پایدار آن یکى از 
نیازهاى اساســى براى دســتیابى به یک زندگى سالم و یک راه 
اساسى در پیشــگیرى از بســیارى از بیماریهاى جسمى و روحى

 است. 
ا مرکز آمار ایران برابر  0جمعیت این شهر طبق سرشمارى سال 1390
تهران، متراکم ترین شهر ایران  ت نفر بوده و پس از 6 هزار و 696 با244
است. بر اساس آمار فضاى سبز، در حال حاضر سرانه فضاى سبز 
خمینى شهر درحدود هشت متر مربع اســت و تا میزان استاندارد 
5که 25 متر مربع مى باشــد، فاصله زیادى دارد. عوامل فیزیکى، 
انسانى، عوامل زنده و عوامل محیطى از جمله عوامل آسیب رسان 
به فضاى سبز هســتند. عوامل زنده از جمله حشرات و کنه ها و 
عوامل بیماریزاى گیاهى، نبود سیستم هاى آبیارى نوین، بافت و 
عمق نا مناسب خاك، و ... باعث بروز آسیب جدى به فضاى سبز 

مى گردد. 
■■■

در حدود یک دهه گذشــته و با بــروز خشکســالیهاى پیاپى در 
خمینى شهر، حجم وسیعى از فضاى ســبز آسیب دیده است که 
این آســیبها در عرصه هاى مختلف مورد بازدید از جمله تمامى 
رفیوژهاى کنار خیابانها، میادین، پارکها، فضاى ســبز وســط و 
حاشیه خیابانها، پارك جنگلى مشاهده شد. آســیبها به دو گروه 
آسیب هاى ناشــى از عوامل زنده و آســیب هاى ناشى از عوامل 
غیرزنده تقسیم مى شود. گاه روى برخى از گیاهان به دلیل ضعف 
شــدید در اثر چندین عامل غیرزنده، گیاه به حملــه انواع آفات و 
بیماریهاى گیاهى مساعد مى شود. در بازدیدهاى میدانى صورت 
گرفته عوامل زنده یکى از علت هاى آســیب رســانى به فضاى 
سبز هســتند، در بین آنها حشــرات و کنه ها بیشترین خسارت را 
به فضاى ســبز وارد مى کنند. آفات شامل حشــرات گوناگون از 

جمله آفات چوبخوار، آفات مکنده، آفات ریشــه و آفات برگخوار 
مى باشد که به شدت روى گیاهان گوناگون در فضاى سبز خسارت

 مى زنند. 
بیماریهاى گوناگون از جمله بیماریهاى ریشه،  اندام هاى زیرزمینى 
و بیماریهاى اندام هاى هوایى نیز در ســطح شهر دیده مى شود. 
علفهاى هرز مختلف نیز در برخى از نقاط به شدت دیده مى شود 
ولى طغیانى ترین علف هرز در شهر علف هرز «اویار سالم» است.
عوامل محیطى به شــدت به فضاى سبز آســیب مى رساند. در 
نمونه هاى خاك آزمایش شــده، بســیارى از نقاط فضاى سبز 
بافت خاك، شورى خاك، اســیدیته خاك و درصد عناصر خاك 
نامناسب اســت و خاك نیاز به اصالح دارد. همچنین پروفیل تا 
عمق یک مترى خاك مشــخص کرد که عمــق خاك در خیلى 
از نقاط نامناســب اســت و در الیه هایى از خــاك، آهک، گچ، 
نمک و الیه هاى غیرقابل نفوذ خاك ســرخه و مــاکادوم دیده

 مى شود. 

■■■
مورد دیگر آب اســت. در نمونه هاى آزمایش شده،آب در برخى 
نقاط کیفیت الزم را ندارد و شــورى باالست و در همین نقاط هم 
گیاهان آســیب دیده اند و نیاز به اصالح آب و بهبود کیفیت آب 
آبیارى دارد، به عالوه میزان آب هم در برخى نقاط فاکتور مهمى 
بود و گیاهان در اوج گرماى تابســتان، میزان آب مورد نیاز خود را 
دریافت نمى کند.  گرماى بیش از حد هوا و تابش شدید خورشید 
نیز باعث آفتاب ســوختگى و تنش دمایى در تعــدادى از گیاهان

 مى شود.
■■■

 نتایج نشــان داد کــه عوامــل زنــده گوناگون، اگــر صحیح 
و به موقع تشــخیص داده نشــوند و تیمار نشــوند، به شدت به 
گیاهان آســیب مى رسانند. ســم پاشــى روى آنها پس از این 
که فعالیــت و جمعیت آنها باال رفــت، تأثیر کافــى را ندارد و در 
ضمن میزان ســم مورد نیاز و دفعات سمپاشــى را بیشتر خواهد 

کرد. 
آفات چوبخوار هم اگر ســریع مداوا نشــوند، به شــدت به گیاه 
خســارت زده و کنترل آنها ممکن نخواهد بــود و در نهایت گیاه 
را از پــا در میآورند و بــراى کنترل و جلوگیرى از پیشــروى این 
گروه از آفــات باید زمان طوالنى و هزینه هــاى زیادى از طریق 
اعمال تیمارهــاى گوناگون ماننــد کنترل مکانیکــى، اجراى 
اصول بــه زراعى مانند هــرس و تقویــت درخت، اســتفاده از 
تله هــاى فرومونــى و ... صرف گــردد. بیمارى هــاى گیاهى 
نیز نیاز بــه ردیابى دقیق دارنــد. بیمارى هاى ریشــه و طوقه و 
بیمارى هاى اندام هاى هوایى از جمله عواملى هستند که به شدت 
به گیاهان حمله مى کنند و باید به موقــع و به طور صحیح تیمار

 شوند. 
علف هرز اویار ســالم به صورت جدى و حتى بیش از 70درصد 
در برخى از باغچه هاى گل فصل خســارت مى زنــد و بهترین 
راه مدیریــت آن هم رعایت مســائل بهداشــتى و جلوگیرى از 

ورود آن بــه عرصه هاى فضاى ســبز مى باشــد. یعنى این که 
باید بــه شــدت از ورود آلودگــى به نقــاط ســالم جلوگیرى

کرد. 
سایر علف هاى هرز با انجام عملیات مبارزه مکانیکى و شیمیایى 
و استفاده از سموم مناسب با دز مناسب در زمان مناسب مدیریت 
مى گردند. براى مدیریت عوامل غیر زنده یا محیطى در ســطح 
شــهر اقدامات زیر صورت گرفت. پس از نمونــه گیرى از خاك 
نواحى مختلف شــهر و تعیین مشــخصات کامل ایــن نمونه ها  
اقدامات زیر صورت گرفت. در مرحله اول در برخى از نقاط بافت 
خاك به کمک مواد آلى مانند کود دامى کامًال پوســیده، پومیس، 
خاك سبک زراعى، کمپوست، کوهاى شــیمیایى و ... به مقادیر 
مشخص طبق نظر کارشناس اصالح گردید (مانند بلوار کهندژ). 
سپس در برخى از نقاط که بافت خاك بسیار نا مناسب بود اقدام به 
تعویض خاك طبق اصول علمى خاك بردارى در زمستان گردید 
(مانند بلوار طالقانى، آزادگان و جمهورى). براى بهبود کیفیت آب 
و میزان آب اقداماتى مانند تغییر سیســتم آبیــارى از روش هاى 
سنتى غرقابى به روش هاى جدید مانند آبیارى تحت فشار، احداث 
چاه هاى جدید با کیفیت آب بهتر به جاى چاه هاى داراى شورى 
7باال (چاه باغ شهردارى، چاه 17 شهریور و چاه پارك پیروزى) انجام 

گرفت. 
براى جلوگیرى از خســارت دیدن گیاهان در ماه هاى گرم سال 
و تابش شــدید آفتاب اقداماتى مانند کشــت گونه هاى گیاهى 
مقاوم به اقلیم منطقه و آب و هواى گرم و خشــک و شرایط کم 
آبى به جاى گیاهان حســاس انجام شــد در این مرحله به جاى 
کشــت گیاهان حســاس مانند چمن هاى چهار تخم اســپورت 
(اغلب چمن تجارى بارن بروگ) اقدام به کشــت چمن فستوکا 
یا چمن هــاى گرمســیرى مثل چمــن آفریقایــى، و فرانکینیا 

گردید.
 به جاى کشــت گیاهانى مانند چنار، بید، شمشاد و ... که نیاز آبى 
باالیى دارند، از گیاهانى مانند زیتون تلخ و معمولى، ابریشم ایرانى، 
ابریشم مصرى، توت، زبان گنجشک، خرزهره، و ... استفاده گردید.

از گیاهان سریع الرشد مانند زیتون تلخ براى کشت استفاده شد تا به 
سرعت رشد کنند و روى پرچین ها سایه اندازى نمایند. 

در پایان الزم به ذکر اســت به غیر از اقدامات انجام یافته تاکنون 
تعداد زیادى از اقدامات هم در دســت بررسى قرار دارد مثًال تغییر 
سیستم آبیارى و نیز کشت گیاهان مقاوم مانند داغداغان، پائولینیا، 
انواع گل هاى فصل و دائم مقاوم، گیاهان پوششــى مقاوم مانند 
کارپوبروتوس، ناز یخى انواع چمن هاى گرمســیرى مانند چمن 

ژاپنى و ...  در رأس استفاده در فضاى سبز  قرار دارد.

* مسئول فضاى سبز شهردارى خمینى شهر

آسیب شناسى فضـاى سبز شهر خمینى شهرآسیب شناسى فضـاى سبز شهر خمینى شهر
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شــهردار شــهرضا گفت: طرح اصالح سیستم پایش 
تصویرى شهرضا با نصب 35 دوربین در مناطق مختلف 

اجرا شد.
رحیم جافرى اظهارداشت: در راستاى ارائه خدمات بهینه 
به شهروندان و تأمین آسایش بیشتر براى آنان، عملیات 
اجرایى طرح پایش تصویرى در مناطق مختلف شــهر 

شهرضا اجرا شد.
وى ادامه داد: با اجراى این طرح که با اختصاص اعتبارى 
بیش از یک میلیــارد و 500 میلیون ریال انجام شــده 
است، مناطق حساس و مهم شــهر تحت پوشش این 
سیستم خواهند بود و تردد شهروندان در ساعات مختلف 

شبانه روز با سهولت بیشترى انجام خواهد شد.شهردار 
شهرضا، رفع نابه سامانى هاى شهرى و نگهبانى بهتر 
معابر و حراست از تأسیسات شهرى را، از دیگر مزایاى 
اجراى این طرح برشــمرد و افــزود: از این پس کنترل 
ترافیــک و ثبت تخلفــات رانندگى با نظــارت و دقت 

بیشترى انجام مى شود.
جافرى عنوان کرد: با اجــراى این مرحله از طرح پایش 
تصویرى شــهرى، عملیات پایش حمل و نقل عمومى 
در حوزه تاکسیرانى و اتوبوسرانى باهدف ارائه خدمات 
ناوگان حمل و نقل شهرى به همه شهروندان در همه 

مناطق بهسازى و اصالح خواهد شد.

معاون امور شــهرداري هاي ســازمان شــهردارى ها و 
دهیارى هاى کشــور اعالم کرد: در اجراي طرح نوسازي 
ناوگان تاکسیرانی شــهري که از بهمن 94 و با حمایت 
دولت آغاز شده، تاکنون بیش از 55 هزار تاکسی فرسوده از 
ناوگان تاکسیرانی شهري کشور خارج و تاکسی هاي جدید 
جایگزین آنها شده است.هیربد معصومی بیان داشت: در 
این طرح که تاثیر زیــادي در رفاه شــهروندان، ارتقاي 
سطح ایمنی خودروها و کاهش آلودگی هوا دارد، تاکنون 
بیش از 78 هزار تاکسی که ســن آنها از 10 سال گذشته 
و به فرسودگی رســیده، ثبت نام کرده اند. وى ادامه داد: 
همچنین بیش از 55 هزار تاکسی جدید تحویل متقاضیان 

شده است.وي، خروج نزدیک به 40 هزار تاکسی پیکان 
فرســوده را، از جمله نتایج اجراي این طرح عنوان کرد و 
گفت: در این طرح نوسازى، به مالک تاکسى هاى فرسوده 
200 میلیون ریال وام با بهره 16 درصد داده مى شــود.

معصومی با بیان اینکه از تیرماه امسال و در ادامه اجراي 
طرح، ثبت نام براى نوســازى تاکسى هاى فرسوده مدل 
سال 1386 آغاز شده است، گفت: با توجه به لزوم تسریع در 
نوسازى ناوگان تاکسیرانی فرسوده بویژه در کالنشهرها و 
شهرهاي بزرگ، شهرداري ها باید با مالکان تاکسی هایی 
که در طرح نوســازى ثبت نام ننموده اند، مطابق قانون 

برخورد کنند.

اصالح سیستم پایش 
تصویرى شهرضا

برخورد با مالکان تاکسی هاي 
فرسوده 

ترمیم ترانشه ها و لکه گیرى 
آسفالت معابر هرند

شهردارى هرند عملیات ترمیم ترانشـه ها و لکه گیرى 
آسفالت سطح شـهر را با هدف رضایتمندى شهروندان 
و برطـرف کـردن مشـکالت معابـر شـهرى و ایمنـى

 راه ها آغاز کرد.

تهیه طرح مطالعاتى زمین هاى 
اطراف قنات مزدآباد میمه

 شـهردارى میمـه در نظـر دارد نسـبت بـه تهیـه طرح 
مطالعاتى زمین هاى اطراف قنات مزدآباد  شهر میمه از 
محل اعتبارات عمرانى سال 96 این شهردارى و از طریق 

استعالم و برابر مقررات اقدام نماید.
پیمانکاران مـى توانند پیشـنهادات خود را بـه دبیرخانه 
محرمانه ایـن شـهردارى واقـع در میمه، بلـوار انقالب 

اسالمى تحویل و رسید دریافت کنند.

خروج شهردارى نجف آباد از 
فعالیت هاى صرفاَ عمرانى

مجتبى گودرزى رئیس شوراى اسالمى شهر نجف آباد 
گفت: بسیارى از شهردارى ها صرفا به عنوان مجموعه اى 
با کارکردهاى عمرانى و خدماتى ادامه فعالیت مى دهند، 
ولى در نجف آباد شـاهد گسـترش فعالیت ها در مباحث 
فرهنگى و اجتماعى نیز هسـتیم و در این میان سازمان 
رفاهى تفریحى نقش موثر و تعیین کننده اى داشـته که 

امید مى رود در چهار سال پیش رو نیز ادامه داشته باشد.

تشکیل کمیسیون
 ورزش شوراى شهر چادگان

مرتضى میالیـى نژاد، رئیس شـوراى اسـالمى شـهر 
چادگان در کمیسیون ورزش شوراى شهر با بیان اینکه 
باید از دیدگاه اهالى شـهر در تصمیمات شهرى استفاده 
کرد، گفت: در بحث ورزش استفاده از نیرو و تفکر جوانان 
و همچنیـن تجربه پیشکسـوتان براى پیشـبرد اهداف 

مجموعه ورزش شهر الزامى است.
وى ادامـه داد: شـهروندان و جوانـان چادگانى ظرفیت 
نمایش توانمندى هاى خود در سطح کشور را دارند و فقط 
به حمایت نیاز دارند و باید جلسات و دیدار هاى مسئوالن 
با ورزشـکاران براى شـنیدن نظـرات این افراد بیشـتر 
شـود و همچنین بعد از بررسى مشـکالت ورزشکاران، 

راهکارهاى عملى ارائه شود.
در ادامه هدایت ا... نظرى، عضو دیگرشـوراى اسالمى 
شهر چادگان هم گفت: مهمترین شاخصه ورزشکاران، 
روحیه ورزشـکارى و احیاى مرام پهلوانى اسـت و نباید 
بگذاریم مشـکالت مالى سـدى در برابر رونـق ورزش 
باشد وى همچنین با اشـاره به اینکه روحیه ورزشکارى 
مهمترین راه مبارزه با مشـکالت اسـت، گفت: مسـئله 
مهمى که وجود دارد این اسـت که برخى مواقع سالیق 
شخصى در امر ورزش وارد مى شوند که این عامل، یکى 

از آفات مهم ورزش است.

واگذارى کاروانسراى تاریخى 
شاهین شهر به شهردارى 

با پیگیرى هاى شهردار شاهین شهر و با توافق سازمان 
امـوال و امـالك بنیـاد مسـتضعفان اسـتان اصفهان، 
کاروانسراى تاریخى شاهین شـهر (واقع در ابتداى بلوار 
هسا) در راسـتاى احیا و مرمت آن به شهردارى شاهین 
شهر واگذار گردید.عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر 
در این باره گفت: به دلیل بهره بردارى هاى نامناسـب و 
شـرایط جوى، به بخش هاى مختلف این کاروانسراى 

تاریخى آسیب وارد شده است.
وى در ادامه افزود: امیدواریم با ارائه طرح هاى مناسـب 
در راستاى احیاى کاروانسرا در قالب فضاهاى مربوطه و 

سایر بخش هاى جنبى آن اقدامات مؤثرى انجام دهیم.
بهمنى با بیان اینکه این کاروانسراى تاریخى در فضایى 
به مسـاحت 40 هزار متر مربع بنا شـده اسـت،گفت: از 
سرمایه گذاران در بخش هاى خصوصى مى خواهیم با 
مشارکت در امر احیا و مرمت کاروانسـرا و نیز تبدیل آن 
به فضاى هاى مناسب فرهنگى ، گردشگرى و تفریحى 

گام هاى اساسى بردارند.

روى خط

شهردار دســتگرد با اشــاره به اینکه، طرح بهسازى و سنگ 
فرش پیاده روهاى شــهر دســتگرد در حال اجرا مى باشــد، 
گفت: با مشــخص شــدن پیمانــکار از دوهفته گذشــته،
عملیات جدولگذارى و پیاده روســازى خیابان شهید رجایى 

آغاز شد.
محسن تجویدى بیان داشــت: در طراحى  شهرى به منظور 
افزایش زیبایى شهر، پیاده روها را بزرگ و تزیین شده در نظر 
مى گیرند، چرا که بخشیدن هویت انسانى به شهرها، به مراتب 
با ارزش تر از  صنعتى بودن شهرهاست و همین مسئله همواره 

مدنظر طراحان شهرى قرار گرفته است. 
وى ادامه داد: همسطح بودن مســیر پیاده رو، سنگفرش هاى 
جذاب و مختلف، اســتفاده از مبلمان شــهرى، روشــنایى
 پیاده رو ها در شب، عرض کافى براى دسترسى به مراکز خرید 
و تجارى مختلف، از جمله مواردى اســت که باید مورد توجه 

قرار گیرد. 
 شهردار دســتگرد در ادامه بیان داشت: شــهردارى دستگرد 
بمنظور زیباسازى وخدمات بیشتر به شهروندان این شهر، اقدام 
به نقشه بردارى، زیرسازى، جدولگذارى و سنگ فرش نمودن 

پیاده رو هاى سطح معابر شهر کرده است.
 وى با بیان اینکه، اعتبار این پروژه یک میلیارد و 600میلیون 
ریال و از محل اعتبارات داخلى بوده است، افزود: این شهردارى 
با بررســى و اولویت بندى معابر اقدام به ســنگفرش نمودن

پیاده روهاى سطح شهر مى نماید.

■■■
 شهردار دستگرد بیان داشــت: همزمان با اجراى این طرح، 
بهسازى فضاى سبز و درختان موجود در طول مسیر و نصب 

پل هاى جدید نیز انجام مى شود
وى با بیان اینکه شهردارى در سایر نقاط هم در صورت لزوم 

به شــهروندان بلوك فرش رایگان تحویل مى دهد، افزود : با 
درخواست شهروندان و بازدید کارشناسان شهردارى از محل  
و در صورت تایید، شهردارى به شهروندان بلوك فرش رایگان 
تحویل داده و متقاضیان با نظارت کارشناسان شهردارى آن 

را اجرا مى کنند.

شهردار مهاباد سرانه بودجه این شهردارى را نزدیک به هفت میلیون ریال 
به ازاى هر نفر عنوان کرد و گفت: ســرانه کنونى جوابگوى نیازهاى این 

شهر نمى باشد.
محمدرضا پورفتحعلى افزود: بودجه مصوب سال جارى شهردارى افزون 
بر 31 میلیارد ریال است که نسبت به سال 1395بیش از چهار میلیارد ریال 
افزایش یافته، اما 60 درصد از مجموع اعتبارات شــهردارى به کارهاى 

عمرانى و 40 درصد به امور جارى اختصاص مى یابد.
وى افزود: افزون بر 90 میلیارد ریال طرح عمرانى در چهار سال گذشته 
در شهر مهاباد اجرا شــده که نزدیک به 20 میلیارد ریال کسرى اعتبار 

وجود دارد.
شهردار مهاباد بیان داشت: احداث باغ گل محمدى، پارك بانوان، احداث 
مشارکتى سالن چند منظوره، زیرسازى و روکش آسفالت، بازگشایى معابر 
شهرى، خط کشى و روشــنایى خیابان ها بخشى از خدمات ارائه شده از 

سوى این مجموعه است.
وى اضافه کــرد: مهاباد بــا وجود برخــوردارى از بناهــاى تاریخى و
ظرفیت هاى گردشــگرى مانند یخچال طبیعــى و خانه هاى تاریخى، 
نتوانسته از این ظرفیت ها جهت توسعه و رونق شهر استفاده کند که در این 

زمینه نیاز به همکارى مسئوالن شهرستان و استان مى باشد.
■■■

پورفتحعلى همچنین عنوان کرد: بزرگ ترین مشکل شهر مهاباد، نبود 
اشتغال مناســب و مهاجرت است و بر اساس سرشــمارى هاى صورت 
گرفته، نبود درآمد کافى و امکانات مناســب موجب مهاجرت و کاهش 

ساالنه جمعیت مى شود.
وى در ادامه با اشاره به برپایى نمایشگاه توانمندهاى مهاباد گفت: عرضه 
محصوالت دامى، انار، فرش دســتباف، صنایع دســتى، پخت و عرضه 
غذاهاى محلى و برپایى سیاه چادر (نماد کوچ نشینى) در هفته فرهنگ 
اردستان از روز هفتم تا 14 آذر ماه امسال صورت مى گیرد که امید مى رود 

در معرفى ظرفیت هاى منطقه مؤثر واقع شود. 

شــهردارى سفیدشــهر به منظور ارتقاى بهداشــت عمومى و همچنین 
زیباسازى مبلمان شهرى و جلوگیرى از پخش زباله در سطح این شهر، اقدام 

به خرید تعدادى سطل زباله گالوانیزه نموده است . 
قنائى مقدم، شهردار سفیدشهر با اعالم این خبر گفت : این اقدام شهردارى 
به منظور مکانیزه کردن سیستم مدیریت پسماند در شهر سفیدشهر انجام 

شده است . 
وى با اشاره به اینکه این امر موجب کاهش پراکندگى زباله هاى شهرى در 
معابر عمومى مى شود، افزود: با نصب این سطل هاى جدید، زمینه تسریع 

در عملیات جمع آورى زباله شهرى را فراهم مى شود.
 وى نگهدارى و محافظت از این ســطل ها را وظیفه شــهروندان عنوان 
کرد و ادامه داد : نباید نقش شــهروندان در زیبایى و پاکیزگى شهر نادیده 
گرفته شــود، چرا که  آنها مى تواننــد در حفظ پاکیزگى شــهر موثر واقع 

شوند .
 شهردار سفیدشهر تعداد این ســطل هاى مخزنى را 60 عدد عنوان کرد و 
بیان داشت: تمامى این مخازن به تناسب در خیابان ها و معابر اصلى شهر 
نصب خواهد شد ودر نظر داریم در آینده تعداد این مخازن را بر اساس نیاز 

افزایش دهیم . 
قنائى مقدم در پایان از شهروندان سفیدشهر خواست زباله ها را راس ساعت 
معین  در سطل هاى گالوانیزه قرار دهند تا شهردارى رادر راستاى نظافت و 

پاکیزگى هرچه بیشتر شهر یارى رسانند .

شهردار مهاباد: 

بودجه مهاباد جوابگوى نیازهاى شهر نیست

شهردار مبارکه گفت: شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکه از تالیف و چاپ آثار مکتوبى که به معرفى 
این شهر کمک کند، حمایت خواهند کرد.

محسن هاشمى با تاکید بر اهمیت حمایت از فعالیت  هاى فرهنگى، تدوین تقویم فرهنگى و سند چشم  انداز 
فرهنگى، اجتماعى این شهرستان را ضرورى خواند و با اشاره به ظرفیت  هاى عظیم انسانى مبارکه گفت: 
هویت  بخشى به جامعه، جز با زبان فرهنگ و هنر ممکن نخواهد بود که این مهم به دست اهالى فرهنگ 

و هنر رقم خواهد خورد.
وى افزود: شهرستان مبارکه داراى پیشینه  غنى فرهنگى است و زمینه  فعالیت  هاى فرهنگى و ادبى به خوبى 
فراهم است و شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکه در کنار نویسندگان، هنرمندان و پژوهشگران است 

تا زمینه  توسعه  کمى و کیفى این فعالیت  ها فراهم شود.
شهردار مبارکه با بیان اینکه پتانسیل نویسندگان در مباحث مدیریت شهرى مورد توجه قرار نگرفته است، 
تصریح کرد: اعتقاد داریم که نویســندگان و اهل قلم مى توانند براى رفع مشکالت به شهردارى کمک 

بزرگى کنند.
وى گفت: نویسندگان مى توانند با نگارش کتاب هایى در مورد مدیریت شهرى و اشاعه فرهنگ شهروندى 

و مباحثى از این قبیل که در سازمان شهردارى تعریف شده، قدم بزرگى بردارند.
شهردار مبارکه با بیان اینکه شهردارى هر ساله در مناسبت هاى مختلف کتاب هایى را به مهدهاى کودك 
و مدارس اهدا مى کند، گفت: خیلى بهتر است که بتوانیم کتابى مرتبط با کار و فعالیت هاى شهردارى به 

مدارس اهدا کنیم.

شــهردار نجف آباد گفت: برخــى معتقدند 
که شــهردارى به دلیــل داشــتن بودجه 
کافى، امکان انجام این حجم گســترده از 
فعالیت هــاى فرهنگى و هنــرى را در چند 
سال اخیر پیدا کرده، ولى واقعیت این است 
که تمامى این اقدامات بــا کمترین هزینه، 
اما با باالترین پشــتوانه فکرى و مدیریتى 

برنامه ریزى و عملیاتى مى شود.
مسعود منتظرى بیان داشت: تاکید ویژه اى بر 
استفاده از ظرفیت هاى مردمى، هنرمندان و 
بخش خصوصى در انجام امورات شهردارى 
داریم کــه این موضوع به صــورت ویژه در 
فعالیــت هاى ســازمان رفاهــى تفریحى 
شهردارى محقق شده و شاهد استقبال بسیار 
خوب اقشار مختلف، از این اقدامات در سطح 

مناطق پنج گانه هستیم.
وى خاطر نشان کرد: کارهاى خوب صورت 
گرفتــه را باید ماحصل تالش هاى شــبانه 
روزى تمامى پرســنل و مدیریت ســازمان 
رفاهى تفریحى در کنار دیگر مجموعه هاى 

مرتبط در شهردارى دانست. 

کارهاى فرهنگى 
شهردارى بیشتر از پول، 
با فکر انجام مى شود

آغاز بهسازى پیاده روهاى شهر دستگرد  

شهردار سفید شهر خبر داد؛ 

جمع آورى مکانیزه زباله ها 
در سفید شهر

شهردار مبارکه:

از پتانسیل نویسندگان در مدیریت 
شهرى مبارکه استفاده نشده است



بلدیهبلدیه 03033094 ضمیمهسال چهاردهمشنبه  4 آذر  ماه   1396

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
کاشان  از آغاز به کار«تاکســیرا» با هدف ارتقاى امنیت و 

کیفیت سفر خبرداد.
محسن عرفان اظهارداشت: سامانه تاکسیرا در کاشان با هدف 
ارتقاى امنیت و باالتر بردن کیفیت سفر شروع به کار کرد. 
وى با اشاره به اینکه سامانه تاکسیرا با شعار ”امنیت مسافر 
بر عهده ماســت“ به فعالیت مى پردازد، تاکید کرد: کاهش 
هزینه، سهولت سفارش، گزارش مدیریتى، پرداخت مستقیم 
و الکترونیک  به وسیله کاشان کارت، امنیت و کیفیت باالى 
سفر از مزیت هاى این سیستم به شمار مى رود. مدیرعامل 
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى کاشان با 

بیان اینکه بالغ بر 650 تاکسى گردشى در کاشان مجهز به 
کاشان کارت شــده اند، یادآورشد: براى مرحله نخست این 
طرح،   100 تاکســى اختصاص داده شده است که عالوه 
به کاشان کارت، مجهز به نرم افزار ویژه تاکسیرا و ناوبران 
آموزش دیده هستند.  عرفان افزود: رانندگان تاکسى گردشى 
و بى سیم مى توانند با ثبت نام در دفتر مخصوص این واحد 
و شرکت در کالس هاى آموزشى،  کد ویژه این سرویس را 
دریافت کنند. عرفان  با اشاره به اینکه 500دستگاه تاکسى در 
ناوگان تاکسیرانى کاشان نوسازى شده است، بیان داشت: 
تا پایان سال تمامى تاکسى هاى فرسوده از چرخه خدماتى 

کنار مى روند. 

رئیس اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان اعالم کرد: 
تاکنون بالغ بر 40 در صد بودجــه دوهزار و 750 میلیارد 

تومانى سال 96 شهردارى اصفهان وصول شده است.
مهدى زارعى با اشاره به ترکیب بودجه شهردارى اصفهان 
اظهارداشت:40 درصد بودجه شهردارى اصفهان مربوط 
به درآمدهاى ساختمانى، 30 درصد مربوط به درآمدهاى 
پایدار (ارزش افزوده، عوارض نوسازى، عوارض کسب و 
پیشــه، عوارض خودرو و غیره)، 15 درصد دریافت وام و 
فروش اوراق و 15 درصد نیز مربوط به سایر عوارضى که 

شهردارى در بودجه لحاظ کرده است، مى باشد.
وى اضافه کرد: از سال 62 استقالل شهردارى ها مطرح 

شد و از آن سال تاکنون میزان کمک هاى دولتى به مرور 
کاهش یافت، به طورى که طى دو دهه اخیر شهردارى ها 

هیچ کمکى از دولت دریافت نکرده اند.
رئیــس اداره ممیزى درآمد شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه شــهردارى اصفهان نیز همچون سایر شهرها در 
چنین وضعیتى قرار دارد، یادآور شد: البته کمک هایى در 
بخش حمل و نقل به ویژه قطار شهرى در بودجه کشورى 
داشته ایم که میزان دریافت ها بستگى به شرایط متغیر 
بوده است. وى شرایط اقتصادى و مالى را نامناسب خواند 
و گفت: برخى از مطالبات شهردارى هنوز وصول نشده 

است؛ البته شرایط رو به بهبود است.

تحقق 40 درصدى بودجه 
شهردارى اصفهان

آغاز به کار«تاکسیرا» در 
کاشان  

دیدار رؤساى ادارات با 
شهردارفوالدشهر

روســاى ادارات فوالدشــهر در دیدارى با سلیمى، 
شــهردار این شــهر، ضمن تبریک انتصاب وى به 
عنوان شــهردار، بر تعامل ادارات با شــهردارى، بر 
سرعت بخشیدن به حل مشکالت شهروندان تاکید 

کردند.
در این دیدار رئیس کمیته امــداد امام خمینى (ره) ، 
رئیس اداره ثبت احــوال  وفرماندهى کالنترى 18 

حضور داشتند .
سلیمى در این دیدار اظهار داشــت : شهر موجودى 
زنده است و شــهردارى متولى امور شــهر است و 
با تعامل بیــن ادارات مى توانیم بــه اهداف خود که 
خدمت رســانى مطلوب به شــهروندان است زودتر 

برسیم.
وى ضمن تاکید بربهره گیــرى از نعمت امنیت که 
محصول خدمات نیروهاى نظامى و انتظامى است، 
افــزود: نباید اختالف نظر بیــن ادارات موجب ضرر 

رسیدن به شهروندان شود.
روســاى ادارات حاضــر در جلســه ضمــن تاکید 
بر ضرورت همــکارى بین ادارات و شــهردارى در 
عرصه هاى مختلــف، آمادگى خــود را براى تداوم 

همکارى اعالم داشتند.

شبگه گذارى فاضالب شهرك 
عالمه امینى هرند

شبکه گذارى فاضالب شهرى شهرك عالمه امینى 
در هرند درحال اجراست.

با توجه به اینکه شهردارى هرند به دنبال خدمات زیر 
بنایى و رو بنایى در شهرك عالمه امینى است، یکى 
از مهمترین مباحث اجراى شـبکه گـذارى فاضالب 
شهرى است که پس از پیگیرى هاى زیادى که انجام 
شد، با مسـاعدت مدیر کل آب و فاضالب استان،این 

مهم انجام شد.

همتراز شدن شهرداران 
کالنشهرها 

همترازى شــهرداران کالنشــهرهاى بــا جمعیت 
بیش از یــک میلیــون نفــر جمعیت بــا مقامات 
موضوع بند (ه) مــاده 71 قانــون مدیریت خدمات 
کشــورى که به تصویــب هیئت وزیران رســیده 
بود، از ســوى معاون اول رئیس جمهــورى ابالغ 

شد.
بــه موجــب ایــن تصویبنامــه، شــهرداران 
کالنشــهرهاى با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 
همتراز مقامات موضــوع بند (هـــ) در نظر گرفته 

مى شوند.
متن مــاده 71 قانون مدیریت خدمات کشــورى به 

شرح زیر است:
ماده 71 – ســمت هــاى ذیل، مدیریت سیاســى 
محسوب شــده و به عنوان مقام شناخته مى شوند و 
امتیاز شغلى مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر 

تعیین مى گردد:
الف - رؤساى سه قوه

ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس 
شوراى اسالمى و اعضاء شوراى نگهبان 

ج - وزرا، نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى و 
معاونان رئیس جمهور 
د- استانداران و سفرا

هـ- معاونان وزرا

ضرورت پرداخت عوارض 
کسب و پیشه

شــهردارى خوانســار اعــالم کــرد: مطابــق با 
ماده 12 قانون نظــام صنفى و تاکیــد در پرداخت 
عــوارض کســب بــه شــهرداریها در راى دیوان 
عدالــت ادارى ،کلیــه صنــوف موظــف بــه 
پرداخت عوارض کســب و پیشــه خود مى باشند. 
بدیهى است در صورت عدم پرداخت، شهردارى طبق 
مقررات و طرح در کمیسیون ماده 77 نسبت به وصول 

آن اقدام مى نماید.

روى خط

شــهردار باغبادران گفت: ظرفیت هاى بالقوه اى در بخش 
باغبادران نهفته اســت و این منطقــه مى تواند به یکى از 
بزرگ ترین مقصدهاى گردشگرى و سرمایه گذارى تبدیل 

شود.
اردشــیر محمدى اظهارداشــت: جلب اعتماد شهروندان 
به مدیریت شهرى و مشارکت اقشــار مختلف جامعه در 
کارگروه هاى شهردارى، بزرگ ترین سرمایه ما محسوب 

مى شود.

وى با تأکید بر اینکه باید از مدیریت ســنتى و بدون برنامه 
فاصله گرفــت، افزود: بــا توجه به وظایف ســنگینى که 
شهردارى ها برعهده گرفته اند، چنانچه به سمت مدیریت 
مدرن و علمى نرویم، با خســارت هاى ســنگینى مواجه 

خواهیم شد.
شــهردار باغبادران با اشــاره به  ضرورت اجرایى شــدن 
مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى در جامعه تصریح کرد: با توجه به 
مشکالت اقتصادى حاکم بر جامعه، اجرایى شدن مؤلفه هاى 

اقتصاد مقاومتى یک امر اجتناب ناپذیر به حســاب مى آید 
و شهردارى باغبادران درصدد اســت تا با چنین رویکرد و 
روحیه جهادى برنامه را در پیش بگیرد. وى با توجه به پیشینه 
بخش باغبادران و ظرفیت هاى موجود در این منطقه، یادآور 
شد: باغبادران سابقه درخشانى در مباحث تاریخى، انقالبى، 
مذهبى و گردشگرى دارد و همین موضوع حساسیت فعالیت 

در این منطقه را بیش ازپیش مى کند.
محمدى با تأکید براینکه مسئوالن استان باید با یک نگاه 

فرا منطقه اى و ملى به بخش باغبادران نگاه کنند، متذکر 
شد: ظرفیت هاى بالقوه اى در بخش باغبادران نهفته است 
و این منطقه مى تواند به یکــى از بزرگ ترین مقصدهاى 

گردشگرى و سرمایه گذارى تبدیل شود.
شــهردار باغبادران با اشــاره به تدوین طرح مطالعاتى و 
آماده شدن 50 فرصت سرمایه گذارى در بخش باغبادران، 
اظهارداشت: با توجه به شــرایط جغرافیایى خاص بخش 
باغبادران به دنبال شــکل گیرى توریسم سالمت و ایجاد 

یک دهکده  بزرگ سالمت در منطقه هستیم.
***

محمدى با تأکید بر رعایت مســائل زیســت محیطى در 
بخش باغبادران متذکر شد: حجم باالیى از گردشگران در 
طول هفته به شهر توریستى باغبادران مراجعه مى کنند و 
تالش شبانه روزى شهردارى باغبادران در توجه به مسائل 
زیست محیطى نباید باعث غفلت سایر نهادها نسبت به این 

موضوع حیاتى شود.
***

محمدى با اشاره به کمبود مراکز درمانى در بخش باغبادران 
خواستار شــد: بخش باغبادران 32 روستا را تحت پوشش 
دارد که جمعیت افراد ساکن در این منطقه به عالوه جمعیت 
باالى گردشــگران هفتگى در این شهر توریستى موجب 
مى شود تا در روند بهبود و ارتقاى مراکز درمانى این منطقه 

هرچه سریع تر تصمیم گیرى شود.
وى همچنین بابیــان اینکه بخش باغبــادران با توجه به 
گســتردگى جغرافیایى و تراکم جمعیت شــهرى که دارد 
تنها یک ایســتگاه آتش نشــانى را به خود اختصاص داده 
است، تصریح کرد: مردم بخش باغبادران از کمبود ایستگاه 
آتش نشانى رنج مى برند امیدواریم مسئوالن مربوطه هرچه 

سریع تر براى حل این مشکل اقدامات الزم را انجام دهند.

با نگاه فرا منطقه اى به باغبادران نگاه کنند

10 درصد جایزه خوش حسابى به شهروندانى که 
عوارض ساالنه را در شــهرضا بپردازند، پرداخت

 مى شود.
شهروندان شهرضایى با پرداخت به موقع عوارض 
ساالنه مى توانند عالوه بر شرکت در قرعه کشى 
15 آذر ماه و تقســیط بدهى ها بــه هر میزان که 
باشد، از 10درصد تخفیف خوش حسابى برخوردار 

مى شوند.
این گزارش حاکى است: همه مالکان واحد هاى 
مســکونى و تجارى شــهرضا تا 14 آذرماه سال 
جارى  فرصت خواهند داشــت عوارض نوسازى 
را بدون محاســبه جرایم دیرکرد پرداخت نمایند،
 ولى پــس از اتمام زمــان تعیین شــده، جرایم 
تأخیر اعمــال خواهد شــد که ایــن جرایم که 
شامل  قطع انشعاب بـــرق و گاز محـل سکونت 
و همچنین جریمــه 9 درصدى براى هر ســال 
طبق ماده12 قانون نوســازى و عمران شــهرى  

خواهد بود .
مسئول روابط عمومى شهردارى شهرضا در این 
خصوص گفت: نظر به اینکــه طبق قانون، همه 
امالك واقع در ســطح شهر مشــمول پرداخت 
عوارض نوســازى مى باشــد، فرصــت تعیین 
شــده براى تســویه حســاب عوارض نوسازى 
مربوط به ســال هاى گذشــته، یــک فرصت 
اســتثنایى براى مالــکان واحدهاى مســکونى
 و تجــارى اســت تــا نســبت بــه پرداخــت 
عوارض نوســازى ملک خــود اقدام نمــوده  و 
عــالوه بــر مشــارکت در عمــران و آبادانــى 
شــهر، از تســهیالت در نظــر گرفته شــده که 
شــامل  10درصــد تخفیــف خوش حســابى،
 تقسیط بدهى تا پنج قســط به هر میزان که باشد 
و شــرکت در قرعه کشــى 15 آذر ماه سالجارى 
همزمان بــا میالد نبــى اکــرم (ص) برخوردار 

شوند.

پیراینــده، شــهردار نطنز گفت: بــه منظور 
شناســایى و معرفــى نطنز، بخــش ویژه 
حضــرت  کتابخانــه  «نطنزشناســى» 
امیرالمومنین(ع) این شهر راه اندازى مى شود.

وى  اظهار داشت: شهردارى نطنز به منظور 
شناسایى و معرفى باغ شهر تاریخى نطنز، بخش ویژه "نطنزشناسى" کتابخانه حضرت امیرالمومنین(ع) راه اندازى 

و بر اساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، بخشى از درآمد عمومى ساالنه خود را به این امر اختصاص مى دهد.
شهردار نطنز تصریح کرد: مقرر شده اســت در این بخش کلیه اسناد، کتاب ها، مجالت، مقاله ها، تصاویر و دست 

نوشته هایى که محققان را در امر نطنز شناسى کمک خواهد نمود، تهیه و در اختیار قرار گیرد.
پیراینده اضافه کرد: بزودى با دانشگاه ها  نیز مکاتبه خواهیم کرد تا نسخه اى از تحقیقات انجام شده در دانشگاه در 

اختیار این بخش قرار گرفته و تعامالت با مراکز دانشگاهى افزایش خواهد یافت.

مدیر امور حقوقى شــهردارى اصفهان 
از انتشــار کتــاب قوانیــن و مقررات 

شهردارى ها خبرداد.
مسعود حیدرى اظهارداشت: امورحقوقى 
شهردارى اصفهان یکى از قسمت هاى 
مهم شــهردارى محســوب مى شود، 
چرا که تمام حق و حقوق شــهردارى و 

شهروندان را پیگیرى مى کند.
وى افزود: از همین رو تعدادى کتاب در 
اداره امور حقوقى براى آشنایى با قوانین 
شهردارى و حقوق شــهروندان منتشر 

شده است.
مدیرامور حقوقى شــهردارى اصفهان 
عنوان کرد: بر این اساس، پنج جلد کتاب 
«شهردارى ها در آیین آراى هیئت عمومى 

دیوان عدالت ادارى» منتشر شده است.
حیدرى با اشاره به اینکه یک جلد کتاب 
شــهردارى در آیین آراى هیئت عمومى 
دیوان عالى کشــور منتشر شده است، 
خاطرنشــان کرد: محتواى این کتاب 
مربوط به شهرسازى، امالك و اراضى، 
عوارض شــهردارى، ماده 100 قانون 

شهردارى و غیره است.
وى ادامه داد: همچنیــن دو جلد کتاب 
«شهردارى ها در آیینه نظریات مشورتى 
قوه قضاییه» انتشار یافته که محتویات 
آن مربوط به ماده 100 قانون شهردارى، 

امالك و اراضى و غیره است.
حیدرى گفت: شهروندان این کتاب ها 
را مى توانند از کتابخانه ها امانت و یا از 
انتشارات جنگل واقع در اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، چهاراه نظر تهیه کنند.   شهردار نطنز گفت : برگ هاى درختان خیابان شریعتى 
و پارك سرچشــمه ســرابان جمع آورى نمى شود تا 

شهروندان بتوانند از طبیعت پاییزى استفاده کنند.
على پیراینده اظهار داشت: امســال شهردارى نطنز 
با آغاز فصــل پاییــز و رنگارنگ شــدن برگ هاى 
درختان و زیبایى خاصى که به معابر ســطح شــهر 
مى بخشــد، تصمیم گرفت برگ هــاى درختان در 
یکى از خیابــان هاى زیبا که شــاخه و برگ درختان 
آن همانند ســایبانى درهم گره خــورده اند را جمع 
آورى نکنــد تا خیابــان و پیــاده رو آن، فرشــى از 

برگ هاى رنگارنگ درختان در خود گسترانده باشد.

شهردار نطنز تصریح کرد: برگ هاى درختان خیابان 
شــریعتى که حد فاصــل چهارراه امیریه به ســمت 
خیابان سرشک است که تردد کمترى در آن صورت 
مى گیرد و همچنین پارك سرچشــمه سرابان جمع 
آورى نمى شــود تا شــهروندان بتوانند از این جاذبه 
اســتفاده کنند و ضمن قدم زدن بــر روى برگ هاى 

درختان، تصاویرى زیبا از آن تهیه کنند.
وى افزود: جمع آورى برگ هاى درختان در دیگر نقاط 
شهر به منظور جلوگیرى از آبگرفتگى هاى جوى ها 
و پل ها و همچنین مسدود نشدن کانال هاى هدایت

 آب هاى سطحى صورت مى گیرد.

برگ هاى درختان پاییزى در نطنز جمع نمى شود
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کتاب قوانین و مقررات 
شهردارى ها منتشر شد

شــهردار نوش آباد از اختصــاص درآمد حاصل از 
فروش بلیت مکان هاى تاریخى این شهر به منظور 
کمک به هموطنان آسیب دیده زلزله غرب کشور 

خبر داد. 
محمود اشــرفى  افزود: بر اســاس توافق شوراى 
اسالمى شــهر نوش آباد،  از اول آذر به مدت پنج 
روز، درآمد حاصل از فروش بلیت مجموعه باستانى  
شهر  زیرزمینى و سایر مکان هاى دیدنى نوش آباد 

به زلزله زدگان اختصاص مى یابد.
وى تاکید کرد: در روزهاى گذشــته کمک هاى 
نقدى و غیر نقدى شهروندان نوش آباد، در قالب سه 
کاروان از طریق بسیج و هالل احمر جمع آورى و به 

غرب کشور ارسال شده است.

اختصاص درآمد5 روز
 شهر زیر زمینى

 نوش آباد 
به زلزله زدگان 
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 مال و فرزند را دلیل خشــنودى یا خشــم خدا ندانید، که نشــانه 
ناآگاهى به موارد آزمایش و امتحان در بى نیازى و قدرت است، 
زیرا خداوند سبحان فرمود: «آیا گمان مى کنند مال و فرزندانى 
که به آنها عطا کردیم، به سرعت نیکى ها را براى آنان فراهم 

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

به گزارش روابط عمومى شهردارى تیران،دومین جلسه کمیته ساماندهى بازارهاى 
سطح شهر تیران در سالن جلسات شهردارى این شهر برگزار شد.

نمایشگاه«اقتصاد مقاومتى» توسط صادقى، شهردار سـمیرم و سرهنگ فصیحى، 
فرمانـده سـپاه ناحیـه سـمیرم و مسـئوالن ادارات در محوطه شـهردارى سـمیرم

 افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى وزوان، شــفیعى، شــهردار وزوان با افشانی، 
رئیس سازمان شــهردار ي ها و دهیاري هاي کشــور و حاجى، نماینده شهرستان 
در مجلس شوراي اسالمى پیرامون اخذ اعتبارات و خرید ماشین آالت عمرانى دیدار 

کرد.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى وزوان، عملیات روکش آسفالت کندروهاى 
کمپینگ و شرق ترانزیت وزوان انجام شد.

على پیراینده، شهردار نطنز و تنى چند از کارکنان این شهردارى از مرکز آموزش فنى 
و حرفه اى شهرستان نطنز بازدید کردند.

شهردار نطنز در این بازدید خواستار بررسى موارد همکارى بیشتر به خصوص در بحث 
آموزش کمک هاى اولیه و آتش نشانى و اطفاى حریق شد.

وى بر تعامل و همکارى بیشتر در راستاى آموزشــى ویژه پرسنل شهردارى نطنز 
تأکید کرد.

پیراینده خاطر نشــان کرد: همکارى با نظام مهندسى ســاختمان جهت آموزش 
پیمانکاران نیز در دستور کار مرکز فنى و حرفه اى نطنز قرار گیرد تا برخى مشکالت 

نیز مرتفع گردد.

برگزارى نشست کمیته ساماندهى
 بازارهاى تیران

افتتاح نمایشگاه«اقتصاد مقاومتى»
در شهردارى سمیرم

دیدار شهردار وزوان با رئیس سازمان 
شهردارى ها و دهیارى ها

روکش آسفالت کندروهاى کمپینگ و 
شرق ترانزیت وزوان 

بازدید شهردار نطنز از فنى و حرفه اى
این شهر

در ادامه روند عملیات ساخت میدان کارگر در شهر هرند، کانال دفع آبهاى سطحى 
ساخته شد.

با توجه به آنکه شهردارى در چند ســال اخیر نگاه ویژه اى به جلوگیرى از حوادث 
غیر مترقبه داشته است، اقدامات مختلفى انجام داده که احداث کانال دفع آب هاى 

سطحى بلوار کشاورز، میدان سردار شهید امینى و خیابان شریعتى از جمله آنهاست.

احداث کانال دفع آب هاى سطحى 
در هرند

تعمیر و ساماندهى سالن اجتماعات
 شهردارى میمه

خرید وسایل اتاق پیش سرد کشتارگاه دام 
توسط شهردارى اردستان

  شهردارى میمه نسبت به تعمیر و ساماندهى و تجهیز سالن اجتماعات شهردارى از 
طریق استعالم و برابر مقررات اقدام مى کند.

شهردارى اردســتان در راســتاى تکمیل تجهیزات کشــتارگاه و خدمات رسانى 
بهتر،اقدام به خرید و نصب وســایل اتاق پیش ســرد کشــتارگاه مشترك دام این

 شهرستان کرد.

سال تأسیسدرجه شهردارىشهرردیف
81355آران بیدگل1
61375ابریشم2
21377ابوزیدآباد3
61316اردستان4
41375اژیه5
31391اصغرآباد6
121307اصفهان7
31376افوس8
31337انارك9

51379ایمانشهر10
61355بادرود11
61341باغ بهادران12
11391باغشاد13
11388بافران14
31382برزك15
31382برف انبار16
41380بهاران17
71381بهارستان18
51338بویین میاندشت19
51374پیربکران20
41380تودشک21
71345تیران22
31374جندق23
11387جوزدان24
21392جوشقان قالى25
61342چادگان26
61371چرمهین27
61362چمگردان28
51345حبیب آباد29
41373حسن آباد30
31375حنا31
31383خالدآباد32
91311خمینى شهر33
71309خوانسار34
61341خور35
61345خورزوق36
61329داران37
41376دامنه38
71345درچه پیاز39
51345دستگرد برخوار40
61345دهاقان41
51345دهق42
71344دولت آباد43
61372دیزیچه44
31377رزوه45
41381رضوانشهر46
41391زازران47
51379زاینده رود48
81336زرین شهر49
51332زواره50
01391زیار51
51381زیباشهر52
41377سجزى53

61362سده لنجان54
31382سفیدشهر55
71329سمیرم56
31390سین57
41389شاپورآباد58
91353شاهین شهر59
91308شهرضا60
61374طالخونچه61
11390طرق رود62
31379عسگران63
31344علویجه64
11388فرخى65
61334فریدونشهر66
71333فالورجان67
71372فوالدشهر68
61336قمصر69
31387قهجاورستان70
71347قهدریجان71
101309کاشان72
11380کامو و چوگان73
51380کرکوند74
11382کمشچه75
21389کمه76
31382کهریزسنگ77
61372کوشک78
51342کوهپایه79
41387گرگاب80
61343گز (گز برخوار)81
81306گلپایگان82
71371گلدشت83
31389گلشن (موسى آباد)84
41380گلشهر85
61337گلیشاد سودرجان86
51343گوگد87
21387الى بید88
91332مبارکه89
11391مجلسى90
41375محمدآباد91
31384مشکات92
31380منظریه93
31374مهاباد94
51326میمه95
71312نایین96
101310نجف آباد97
41380نصرآباد98
61317نطنز99

51380نوش آباد100
51376نیاسر101
51373نیک آباد102
51345هرند103
61347ورزنه104
61367ورنامخواست105
41346وزوان106
21377ونک107

محمــد مغــزى، رئیس هیئــت مدیــره ســازمان رفاهــى تفریحــى شــهردارى نجــف آبــاد از آماده شــدن 
تدریجــى ســند راهبــردى ایــن ســازمان بــراى افــق ســال 1400 خبــر داد و گفــت: شــرایط جامعــه 
به گونه ایاســت که هر قــدر در ایــن زمینــه کار و تالش شــود، باز هم جــاى خالــى برخى اقدامات احســاس 

مى شود. 
وى افزود: در شرایطى که شاهد کم کارى برخى ارگان هاى مســئول در این زمینه هستیم، این سازمان اقدامات خود 
را در 10 زمینه مختلف همچون خانواده، سبک زندگى، فرهنگ شهروندى، گردشــگرى و امور کتابخانه ها تدوین و 

عملیاتى کرده است.
مغــزى از حمایــت هــاى مجموعه شــورا بــراى انجــام این گونــه اقدامــات تقدیــر کــرد و اظهار داشــت: 
مجموعه تــالش هاى صــورت گرفتــه طى چهار ســال اخیــر با اســتقبال بســیار خــوب شــهروندان مواجه 
شــده و در دوره پیــش رو نیــز توســعه و تقویت بیــش از پیش ایــن گونه اقدامــات در دســتور کار قــرار گرفته

 است.

درجه و سال تأسیس  شهردارى هاى استان 
اصفهان در آبان 96

تعیین سند راهبردى سازمان رفاهى 
تفریحى شهردارى نجف آباد
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