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اصفهان ٦/٨ هزار ميليارد تومان از درآمد دولت را 
تأمين مى كند

مشاغل خانگى صرفًا توليد ترشى نيست
١٠

٤

٧

كشف بزرگ ترين محموله     
 بذر ماده مخدر گل 

اخبارى منتفى شد
شيخ ويسى گزينه سپاهان

١٢

١/٥تُن درخت 
بريده شده تاغ 

كشف شد

٩

رئيــس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شــهر 
كوهپايــه گفت: با هوشــيارى و اطالع به موقع 
كالنترى سجزى، يك دســتگاه خودرو حامل 
١/٥ تن از درختان بريده شــده تاغ كاشت شده 
در پروژه هــاى بيابان زدايــى شــرق اصفهان

 كشف شد.

٢

١٢

٣

فيلم«ليال»پس از ٢٠ سال در اصفهان اكران مى شود
١٠

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان با اشاره به لزوم جدى گرفتن اشتغال زنان در خانه:

فاز جديد 
جنگ 
زنانه!

٤

ضربه سهمگين تبريزى ها  به ذوب آهن
نقل و انتقاالت زمستانى براى باشگاه تراكتورسازى با حواشى و اتفاقات عجيب 

بسيارى همراه است. باشگاه تراكتورسازى تبريز كه به علت محروميت 
بين المللى كه شامل حالش شده بود در دو پنجره نقل و انتقاالتى قبلى (نيم 

فصل دوم ليگ شانزدهم و نيم فصل اول ليگ هفدهم) حق خريد بازيكن 
نداشت پس از پشت سر گذاشتن اين محروميت در نقل و انتقاالت زمستانى ليگ 

هفدهم مى تواند بازيكنان مورد نظر خود را به خدمت بگيرد. 

بازار كنسرت هاى 
اصفهان

 به روال عادى 
بازگشت

بهمنى: پيش بينى جنگ را  هم كرده بوديم
روايت رئيس بانك مركزى دولت احمدى نژاد از روزهاى تحريم 

درختان پروژه هاى بيابان زدايى 
شرق اصفهان در چنگال قاچاقچيان
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دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسالمى 
در خصوص اســتفاده دانش آمــوزان از کتاب هاى کمک 
آموزشــى، اظهار داشت: امروز شبکه گســترده اى در این 
خصوص در کشور به دنبال سوء استفاده از نیاز دانش آموزان 

هستند.
به گزارش افکارنیوز، حجت االســالم و المسلمین علیرضا 
ســلیمى تصریح کرد: بعضى از مــدارس کیفیت الزم را 
ندارند و والدین دانش آموزان نیز فرصت پاســخگویى به 
سئواالت دانش آموزان را ندارند. دانش آموزان احساس نیاز 
مى کنند و سراغ کتب کمک آموزشى مى روند و این کتب 
نیز با محتوایى همراه با اشــکال ارائه مى شود و این کتب 

حل المسائل  نیز به اسامى مختلف و با تغییر جلد و نویسنده 
انتشار مى یابد. وى افزود: متأسفانه امروز بعضى از مدیران 
مدارس و معلمان خودشــان به دانش آموزان در خصوص 
استفاده از کتب کمک آموزشــى پیشنهاد داده و راهنمایى 
مى کنند و در برخى از مــوارد نیز نوعى هماهنگى بین این 

افراد و انتشارات کتب وجود دارد.
حجت االسالم و المسلمین ســلیمى متذکر شد: کسى در 
خصوص این کتب نظارت نمى کند و باید مجوزها براى ورود 
کتب کمک آموزشى توسط آموزش و پرورش صادر شود اما 
این عدم تحرك الزم باعث ایجاد مافیا شده و ساالنه صدها 
میلیارد تومان سود به این بنگاه هاى اقتصادى وارد مى شود.

نماینده مردم شاهین شــهر در مجلــس از پرداختى هاى 
نجومى به عنوان مســتمرى در صندوق بازنشســتگى 

کشورى خبر داد.
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: 
متأسفانه با گزارشى که مسئوالن این صندوق ارائه کردند 
مشخص شد نگاه عدالت محورانه اى در این صندوق وجود 

ندارد.
وى با بیان اینکه مستمرى هاى که در صندوق بازنشستگى 
کشورى پرداخت  مى شود، داراى تعادل نیست، ادامه داد: 
برخى افراد از  این صندوق بین پنج تا 20 میلیون مستمرى 

دریافت مى کنند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در همین  زمینه افزود: 
در حالى که برخى از اینها در دورانــى که بیمه پرداز بودند 
مبناى پرداخت حــق بیمه آنها عدد حقوقــى که دریافت 
مى کرده اند نبوده بلکه تقریباً یک دوم آن عددى که دریافت 
مى کردند براى بیمه پردازى حقوقشان محاسبه شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح 
کرد: به طور مثــال اگر فردى در دوران اشــتغال خود  12 
میلیون دریافتى داشته است، عددى که بر آن مبنا بیمه فرد 
پرداخت مى شده شش میلیون تومان بوده است اما حقوق 
بازنشستگى که  به آن فرد پرداخت مى شود براساس همان 

12 میلیونى بوده که حق بیمه آن را پرداخت نکرده است.

ایجاد مافیاى 
کتب کمک آموزشى در کشور

بازنشسته  هاى 
نجومى بگیر هم داریم!

مى سوزیم و مى سازیم
صادق زیبا کالم، اسـتاد دانشـگاه در    روز نو|
مراسم روز دانشجو گفت: امروز هرجا مى روم ناامیدى 
مى بینم و حال باید گفت که آیا بایـد از روحانى عبور 
کرد یا در کنار وى ماند؟ من مى گویم نباید فضا را براى 
پوپولیسم آماده کرد. ما باید کنار روحانى بمانیم و با او 
بسوزیم و بسازیم. پس از روحانى عبور نمى کنیم اما به 
او مى گوییم تغییر کن و وعده هایت را فراموش نکن.

800 سایت فیلتر شد
  آفتاب نیوز| فرمانده انتظامى استان همدان 
گفت: روش هاى تهدیدات دشمن روز به روز در حال 
تغییر و به روزرسـانى اسـت کـه باید به فراخـور این 
تهدیدات ما نیـز برنامه هاى منسـجم و مناسـبى در 
نظر داشته باشیم. سردار بخشـعلى کامرانى صالح در 
خصوص شناسایى و فیلتر برخى سایت هاى غیرمجاز 
در این استان تأکید کرد: 800 سایت در استان همدان 

شناسایى و فیلتر شده است.

ایرانى ها را برهنه کردند
  خبر آنالین| روزنامـه «کیهـان» نوشـت: 
براسـاس گزارش شـاهدان عینى، مأموران فرودگاه 
بلگراد صربستان پس از ورود ایرانیان به این فرودگاه، 
آنها را بازداشت کرده و زن و مرد را در حضور یکدیگر 
و سـایر مسـافران آن فرودگاه برهنه و تحت بازرسى 
بدنى قرار دادند! مسافران و شاهدان تصریح کردند که 
چند روز پیاپى آنها را در داخل یک فنس در مجاورت 
سرماى شـدید هوا قرار داده  و هیچگونه مواد غذایى 
در اختیار آنهـا نگذاشـته اند. مجموع ایـن رفتارهاى 
ناشایسـت هم تنها مختص ایرانى ها بوده است. این 
افراد خاطرنشـان کردند هر ایرانى به این کشور سفر 

کند، بازداشت مى شود.

نمى دانم الریجانى 
نامزد مى شود یا نه

  تسنیم| محمدرضا باهنـر دربـاره احتمال 
کاندیداتـورى الریجانـى در انتخابـات 1400 گفت: 
اطالعى از تصمیمات سیاسـى على الریجانى ندارم. 
وى با بیان اینکه رئیس مجلس در مسائل سیاسى با 
بنده مشورت نمى کند، ادامه داد: الریجانى در مسائل 
مجلس و به ویژه در بحث قانونگذارى از بنده مشاوره 
مى گیرد. مشاور رئیس مجلس تصریح کرد: الریجانى 
اصرار داشت بنده به عنوان مشاور در مجلس مستقر 

شوم که بنا به دالیلى نپذیرفتم.

لطفاً...
  عصر ایران| برخـى مـردم زلزله زده سـرپل 
ذهاب در این سـرماى اسـتخوان سـوز همچنان در 
چادر زندگى مى کنند. سنجابى، فرماندار سرپل ذهاب 
مى گوید: «تقریبـًا تمام مردم این شـهر همچنان در 
چادر زندگى مى کنند و چشم به راه رسیدن کانکس ها 
هسـتند.» گویى مسـئوالن در سـاخت کانکس هم 
دچار غافلگیرى شـده اند و نمى دانند چگونه مى شود 
مردم شهر کوچکى مثل سرپل ذهاب را صاحب یک 
کانکـس کوچک کننـد. گویـى آنها درگیر جلسـات 
متعدد و سمینارهاى جهانى هسـتند تا ببینند چگونه 
مى شـود مردم زلزلـه زده را صاحب کانکـس کنند. 
آقایـان مسـئول! لطفًا هرچـه زودتر فکـرى به حال 
این مردم کنید.آقایان مسـئول! لطفـًا دیگر غافلگیر

 نشوید.

کالغ ها علیه کاخ پوتین 
  نامه نیوز| پرنـدگان شـکارى مختلـف از 
جمله عقاب، شاهین و جغد سال هاست که در روسیه 
آموزش مى بینند تا کالغ ها را از بناهاى باستانى موجود 
در محوطـه کاخ بزرگ کرملین مسـکو کـه اقامتگاه 
رسمى رئیس جمهور روسیه است دور کنند. کالغ ها 
از آن جهت براى این کاخ خطرناکند که با نوك زدن 
به بناهاى قدیمى به آنها آسـیب زیادى مى رسانند و 
حتى تکه هاى طال موجـود در گنبدهـا را از این بناها 

جدا مى کنند.

توئیتر

رئیس کل بانک مرکزى دولت محمود احمدى نژاد در گفتگو با ایلنا، 
به بسیارى از پرسش هاى پیش آمده در چند سال اخیر از جمله نحوه 
ورود بابک زنجانى و ادعاى جدید رضا ضراب مبنى بر مالقات و ارتباط 
با وى پاسخ داد. بخشــى از گفتگو با محمود بهمنى که امروز نماینده 

مردم طالقان در مجلس است را بخوانید.
 در روزهاى گذشته رضا ضراب نزد دادستان یکى 
از دادگاه هاى آمریکا اعتراف کرده اســت که با 
شخص شما و محمود احمدى نژاد مالقات داشته 
است. آیا شــما در طول مدیریت خود ایشان را 

دیده اید؟
من تأکید مى کنم که با ایشــان هیچ جلسه اى نداشــتم و فکر نکنم 
احمدى نژاد هم با وى مالقات داشته است. ضمن آنکه ضراب عنوان 
کرده من با این افراد جلسه داشــتم که تحریم ها را دور بزنیم و حتى 
نگفته مسائل مالى اى وجود داشته که مربوط به خودمان بوده است. 
ما در آن دوره وظیفه داشــتیم تحریم ها را مدیریت کنیم و فکر کنم 
بهترین مدیریت در طول تاریخ تحریم هاى ایران بوده است. آن هم 
در شرایطى که گزینه نظامى روى میز بود و ورود پول به کشور ممنوع 
بود و بانک مرکــزى عمًال هیچ فعالیت بین المللى اى نمى توانســت 

داشته باشد.
دولتى که آن سیاست خارجى را داشت نتیجه اش 

همین تحریم ها بود. 
شما انتظار دارید وقتى به دلیل تحریم، فروش نفت ما محدود است، 
نتوانیم پول وارد کشور کنیم آنوقت همه چیز گل و بلبل باشد؟ وظیفه 
ما این است که سیاست هایى را که مدیران ارشد نظام تبیین کرده اند 
را اجرا کنیم. ما به بهترین وجه توانستیم تحریم ها را مدیریت کنیم و 

نگذاشتیم مردم متوجه شوند.
مردم که همه فهمیدند، پرایدى که شش میلیون 
بود 20 میلیون تومان شد. مردم با تمام وجود از 

هر طرف تحریم را حس کردند.
ما نگذاشــتیم مردم صدمــه ببینند و بــه بهترین وجــه وضعیت را 
کنترل کردیم. باالتریــن تورم در دولت احمدى نژاد در پایان ســال 
91 بود که بــه 30/9 درصد رســید. این آمار دقیــق بانک مرکزى 
اســت حاال هر کســى که رقم دیگرى ادعا مى کند بــراى خودش

 است. 
ضراب مدعى شده فایل صوتى دارد و به همراه 

پدرش پیش شما آمده است.
اصًال با ضراب یا افراد وابسته به وى جلسه اى نداشتم. اگر هم داشته 
باشم کار من جلسه است. رئیس بانک مرکزى در تمام دنیا مى تواند 
با همه جلسه بگذارد. مهم آن است که چه نتیجه اى گرفته شود. تنها 
ادعاى ضراب آنجاست که ما با اینها جلسه گذاشتیم و تحریم ها را دور 
زدیم اما من تحریم ها را لو ندادم بلکه آن را مدیریت کردم و مدیریت 

تحریم را جزو افتخارات خودم مى دانم.
 نتیجه مدیریت شــما به وجــود آوردن بابک 

زنجانى بود.
آقاى زنجانى با ما در بانک مرکزى کارى نداشت. طرف حسابِ  وزارت 

نفت بود. نفت ما را کسى نمى خرید ایشان براى ما نفت مى فروخت.
بانک مرکزى ایشان را تأیید نکرد؟

من االن نامه اى در جیبم دارم که در آن نوشــته شــده به ایشان ارز 
پرداخت شود اما من جلوى این مصوبه را گرفتم و در آن نامه نوشتم 
که ما ارزى نداریم که به ایشان بدهیم. اگر مى خواهید پولى به ایشان 
پرداخت شود از محل وزارت نفت بدهید. این نامه مصوبه ستاد تدابیر 
ویژه بود که من جلوى اجرایى شدن آن را گرفتم. تاریخ این نامه تیر 

ماه سال 91 است. من زیر همین نامه داخل پرانتز با خط خودم نوشتم 
که اگر مى خواهید چنین مبلغى را به این شرکت پرداخت کنید از محل 
وزارت نفت بدهید. امضاى آقایان شمس الدین حسینى (وزیر اقتصاد)، 
غضنفرى (وزیر صنعت و معدن) و قاسمى (وزیر نفت) به همراه امضاى 
من در زیر نامه اســت. در واقع من جلوى چنین مصوبه اى را گرفتم. 
حاال این مصوبه قبلش باید 11 امضا مى گرفت و بعد در شوراى امنیت 
ملى تأیید مى شد و در نهایت به ستاد تدابیر ویژه مى آمد. آقایان من را 

خواستند و من به عنوان مطلع رفتم و در این خصوص توضیح دادم.
پدیده بابک زنجانى چطور به وجود آمد؟

این پدیده به ما ارتباطى ندارد ما فقط تحریم را مدیریت کردیم و سعى 
کردیم کشور را در آن شرایط خاص سرپا نگه داریم. ما در آن زمان باید 
نفت را مى فروختیم و نقل و انتقال پول را انجام مى دادیم. ما باید کشور 
را حفظ مى کردیم. حجاج مى خواســتند حج بروند و پول نقد احتیاج 
داشتند. این در حالى بود که آن زمان از آن طرف پول دادن ممنوع بود.
به عنوان رئیس کل بانک مرکزى به احمدى نژاد 
و مجموعه دولت و دستگاه دیپلماسى نمى گفتید 
سیاست ها را عوض کنید. کشور بر اثر تحریم به 

تنگنا مى رود؟
نظام تصمیم مى گیرد. من نمى توانم بگویم با فالنجا ســازش کن و 

با فالنجا رفتار دیگرى داشته باش. نظام، مصلحت را مى بیند و سایر 
ارگان ها باید خود را با آن تطبیق دهند. شــوراى امنیت ملى و نظام 
تصمیم مى گیرد و مى گوید ما باید فالن راه را برویم در این شــرایط 
بانک مرکزى مى گوید که چکار کند که در این مسیر بهترین حرکت را 
داشته باشد. بنا بر این ما در آن زمان به این فکر بودیم که چکار کنیم، 
حاال که گزینه نظامى روى میز است باید فکر کنیم که گندم و داروى 

دو سال آینده مردم چطور تأمین شود.
روحانى گفت زمان تحویل دولت، ذخیره گندم 

براى یک هفته بود.
همان زمان که مى گفتند دولت ورشکسته شده ما چند صد تن طال در 
خزانه داشــتیم و باالى 106 میلیارد دالر پول در صندوق موجود بود. 
این حرف ها دیگر چیست؟ ما حتى پیش بینى کرده بودیم که اگر وارد 
جنگ شویم بتوانیم هفت هشت سال کشور را اداره کنیم. این حرف ها 

اصًال معنى ندارد.
یعنى در آن زمان انتظار جنگ را هم داشتید؟

بله داشــتیم. پس براى چه چندصد تن طال را در خزانه گذاشتیم که 
آوردن آنها نیز داستانى دارد. این کارها براى مدیریت بحران و مدیریت 
تحریم است. ممکن است بعضى ها بگویند دور زدن که من این لفظ 

را به کار نمى برم.

چشم دولت به جرایم رانندگى
دولت با افزایش درآمد حاصل از جرایم رانندگى در ســال 
آتى، درآمدى معادل سه هزار میلیارد تومان را از این محل 
پیش بینى کرده است. همچنین در بودجه 97، درآمد در نظر 
گرفته شده در بخش جرایم دیرکرد جریمه هاى راهنمایى 
و رانندگى نیز هزار و600 میلیارد تومان دیده شــده است. 
عالوه بر این موارد، در ســال 97، تعرفه صدور گواهینامه 
هوشــمند رانندگى، مبلغ 20 هزار تومــان درنظر گرفته 

شده است.

ایران 52 میلیون کدپستى دارد
حسین نعمتى، مدیرعامل شــرکت ملى پست جمهورى 
اسالمى ایران گفت: 52 میلیون رکورد نشانى، کدپستى دارد 
که این داده ها به بخش هاى مسکونى و تجارى و نیز کسب 

و کارهاى دولتى و خصوصى تقسیم بندى شده است.

بهشت پزشکان کجاست؟
اغلب تصور مى شود پزشکانى که در ایران مشغول به کار 
هستند دریافتى بســیار باالیى دارند، اما مقایسه اى بین 
کشــورهایى که باالترین پرداختى را براى پزشکان قائل 
مى شوند خالف این نظریه را ثابت کرده است. ده کشورى 
که بهشت پزشکان محسوب مى شوند به ترتیب عبارتند 
از هلند، استرالیا، آمریکا، بلژیک، کانادا، انگلستان، فرانسه، 

ایرلند، سوئیس و دانمارك.
اما درباره اولین کشور یعنى هلند بد نیست بدانید حقوق باال، 
شرایط کارى عالى، ساعت کار کوتاه تر و تعطیالت بیشتر 
از مزایاى کار در هلند براى پزشکان است. نظام بهداشت و 
درمان شگفت انگیز هلند براى هر فرد یک پزشک خانواده 
اختصاص داده اســت و خبرى از انتظار طوالنى پشت در 
مطب ها نیســت. در خصوص درآمد نیز، متوســط   درآمد 
ساالنه براى متخصصان 253هزاردالر و پزشکان عمومى 

تقریباً 117هزاردالر است.

یک پیشنهاد به رئیس جمهور
گرانى و کمیابى کاغــذ، مطبوعات چاپى را مســتأصل 
کرده و بیم آن مى رود تتمه تیراژ را هم از دســت بدهند. 
کار به جایى رســیده که برخى نشــریات اعالم کرده اند 
فعًال منتشر نمى شــوند و بعضى روزنامه هاى ُپرسابقه و 
مشهور براى بقا و حفظ مخاطب به کاهش صفحات روى 
آورده اند. پس آقاى رئیس جمهور! اگر نمى خواهید شاهد 
مرگ تدریجى مطبوعات چاپى بشــوید و پولى هم براى 
پرداخت یارانه کاغذ نداریــد یا به اینگونه حمایت مقطعى 
باور ندارید، دســتور دهید چاپ مطبوعات دولتى متوقف 
شود تا از یک طرف از تقاضاى کاغذ کاسته و بر قیمت آن 
تأثیر بگذارد و از جانب دیگر دولتى ها را به برون ســپارى 

پروژه هاى فرهنگى سوق دهد.

خانه پدر خانم بنده...!
محمد جواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات از عدم آنتن دهى 
برخى اپراتورهاى تلفن همراه در مکان هاى سربسته گله 
کرد و گفت: در برخى مکان ها این مشکل دیده مى شود. 
مثالً  در منزل پدرخانم بنده هر سه اپراتور رایتل، همراه اول 
و ایرانسل آنتن دهى ندارند و این در صورتى است که پیش 

از این  ارتباط بدون هیچ مشکلى برقرار مى شد.

اعتیاد زنانه
در شرایطى که یکى از بحث برانگیزترین اخبار در خصوص 
آســیب هاى اجتماعى مربوط به اعتیاد زنان است، على 
مؤیدى، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر گفته: 
اعتیاد بین زنان در دهه اخیر افزایش یافته ولى زنانه شدن 
بحث اعتیاد را تکذیب مى کنــم. وى تأکید کرده که از دو 
میلیون و 800 هزار نفر مصرف کننده 10 درصد آن زنان 

هستند.

بورسیه اى به نام «مریم»
دانشگاه استنفورد به یاد استاد سابق این دانشگاه، زنده یاد 
پروفســور مریم میرزاخانى براى دانشجویان تحصیالت 
تکمیلى، یک بورســیه جدید در نظر گرفته اســت. این 
دانشگاه، بانیان بورس800 هزار دالرى مریم میرزا خانى 

را روزبه یاسینى فرد و انوشه انصارى معرفى کرده است.

روایت رئیس بانک مرکزى دولت احمدى نژاد از روزهاى تحریم 

بهمنى: پیش بینى جنگ را  هم کرده بودیم

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان 
گفت: پیش بینى مى کنیم براى عملى 
کردن بحث انتقال آب به دنبال تغییر 
مدیران ارشــد خوزستان هستند تا 
کســانى را بگذارند که بدون چون و 

چرا انتقال آب را اجرا کنند.
پیش از این گفته شده بود براى احیاى 
زاینده رود و تأمین آب اصفهان باید 
از انتقال بین حوضــه اى از رودخانه 
کارون به رودخانــه زاینده رود بهره 

گرفته شود.
عباس پاپى زاده، نماینده مردم دزفول 
در مجلس مى گوید: رئیس محیط زیست کشور نامه اى به معاون 
اول رئیس جمهور نوشته است مبنى بر اینکه خوزستان آب مازاد 
دارد و باید آب کشاورزى آن را محدود کنیم تا از این طریق مشکل 
انتقال آب بین حوضه اى را حل کنیم. وى گفت: پیش بینى مى کنیم 
که براى عملى کردن بحث انتقال آب به دنبال تغییر مدیران ارشد 
خوزستان هستند تا کسانى را بگذارند که بدون چون و چرا انتقال 
آب را اجرا کنند. مى خواهند مدیران غیربومى و دست نشانده اى 
را به خوزســتان بیاورند که موافق انتقال آب هستند اما مردم و 

نمایندگان این اجازه را نخواهند داد.

نماینده دزفول: اجازه نمى دهیم
 آب کارون منتقل شود

  عصر ایران| در الیحه بودجه سال 97، عوارض خروج از کشور 
به طرز عجیبى افزایش یافته و از 75 هزار تومان کنونى به 220 هزار تومان 
رسیده است. این رقم در سفر دوم به 330 هزار تومان و در سفر سوم و بعد 
از آن به 440 هزار تومان براى هر فرد مى رسد. در این باره سخن فراوان 
است اما نکته اى که جالب توجه است، نگاه جرم گونه به سفر خارجى است 

که در این عددها نمود پیدا کرده است.
در جرایم و تخلفات، معمول است که وقتى کسى براى اولین بار مرتکب 
خطایى مى شود، مجازات سبکى برایش در نظر مى گیرند ولى در صورت 
تکرار، هر بار مجازاتش سنگین تر مى شــود. علت نیز مشخص است: 

جلوگیرى از تکرار خطا.
حال دقیقاً چنین رویکردى درباره سفر به خارج اتخاذ شده است به گونه 
اى که با هر سفر خارجى، دولت پول بیشترى مى طلبد، گویى مى خواهد 

از جرم و جنایتى به نام سفر به دنیا(!)، جلوگیرى کنند. 
چنین نگاهى، هم شرم آور است و هم تأسفبار. دولتى که بخواهد بر سر راه 
سفر مردمش به جهان و دنیا دیده شدن آنها سنگ اندازى کند، هرگز نمى 
تواند ادعاى توسعه گرایى داشته باشد. میزان سفر مردم به دنیا، یکى از 
شاخص هاى اصلى توسعه به شمار مى رود چرا که هم نشان دهنده بهبود 
نسبى وضعیت اقتصادى جامعه است و هم نگاه مردم هر کشور را از دایره 

محدود خودشان فراتر مى برد و به آنها وسعت دید مى بخشد. آیا کشورى 
با مردم دنیادیده زودتر و بهتر توسعه مى یابد یا مملکتى که مردمانش فکر 

مى کنند دنیا همین چهار دیوارى خودشان است؟!
سئوال اساسى این است که چرا عده اى مى خواهند مردم ایران، کمتر دنیا 

را ببینند و از آنچه در وراى مرزها مى گذرد غافل باشند؟
دولت حاکم بر یک جامعه در حال توسعه، نه تنها نباید جلوى سفر مردم 
به خارج از کشور را بگیرد، بلکه باید تسهیالتى براى چنین سفرهایى در 
نظر بگیرد تا مردمش سفر کنند، دنیا را ببیند، تجربه کسب کنند، ایده هاى 
جدید بگیرند، ارتباطات تازه خلق کنند و در حالت حداقلى، تجدید قوایى در 

سفر کنند تا با انرژى بیشترى در کشورشان فعالیت کنند.
همانطور که زالل ترین آب در صورت ماندن در یک جا و قطع ارتباطش با 
آب هاى جارى، مرداب مى شود، ملت هاى منقطع از دنیا نیز دچار رخوت 
و رکود مى شوند؛ نمونه بارزش کره شمالى است که گویا براى عده اى 

قبله آمال است!

جرم جدیدى به نام سفر خارجى 

چرا از «دنیاگردى مردم» 
مى ترسند؟!
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بعد از مدت ها باالخره دعواى سحر قریشى 
و بهنوش بختیارى علنى شد.

بهنوش بختیارى با انتشار پستى که مربوط 
به کامنت شــهیندخت موالوردى دستیار 
ویژه رئیــس جمهور ایــران در امور حقوق 
شهروندى، براى مهناز افشــار علیه سحر 
قریشى بود نوشت: «براى صدمین بار بهم 
ثابت شــد هرظلمى که در حقت مى شود... 
هرتهمتى کــه بهت زده مى شــود... هرجا 
حقى ازت پایمال مى شود... هروقت جواب 
مردونگیت با نامردى تمام داده مى شــه.... 
هرجا جواب رفاقــت خالصت بــا نارفیقى 
بى رحمانه داده مى شــه... و تو شخصیتت 
طورى نیســت که بتونى مثل اون آدم بشى 
و پاسخش رو بدى... فقط و فقط به کائنات 

بسپار.» 
سحر قریشى قبًال در یک گفتگوى اینترنتى 
گفته بود موافق رفتن بانوان به ورزشــگاه 
ها نیســت. او گفته  این تصمیم که به خانم 
ها اجازه حضــور درزمین فوتبــال را نمى 
دهند تصمیم درستى اســت. قریشى وقتى 
با این پرســش مجرى روبه رو مى شود که 
آیا فوتبال دوســت ندارید، مى گوید: «چرا 
فوتبال را دوســت دارم و فوتبــال نگاه مى 

کنم اماعالقه مند نیستم براى تماشاى 

بازى به زمین فوتبال بــروم.» او ادامه 
مى دهد: «دوســت ندارم بروم استادیوم. از 
اینکه کنار تعداد زیادى آقا قرار بگیرم منقلب 
مى شــوم، احســاس امنیتم رو از دست مى 
دهم. کامًال موافقم که اجازه نمى دهند خانم  

ها به استادیوم بروند. »
اظهارات سحر قریشى بازتاب گسترده اى در 
فضاى مجازى داشت و زنان نام آور زیادى 
علیه این بازیگر جنجالى سینما و تلویزیون 
موضع گرفتند. مهناز افشار از اولین این زنان 
بود که در پستى علیه قریشى نوشت: «نمى 
شه خیلى راحت حق نیمى از جامعه رو انکار 
کرد چون یک نفر وقتى در کنار مردان قرار 

مى گیره "منقلب"مى شه!» 
در این میان موالوردى، دستیار رئیس جمهور 
هم با ورود به این کارزار زنانه، ضمن حمایت 
از ورود زنان به ورزشــگاه ها در حمایت از 
مهناز افشار نوشته بود: «ممنونم مهناز جان. 
برخى اینقدر حقیرند که در کنار مردان منقلب 
مى شوند. متحیرم در عرصه بازیگرى چگونه 
دوام آورده اند. بهتر بود در همان اندرونى به 

کلفتى و سرویس دادن مشغول شوند.»
مهتاب کرامتى هم دیگر بازیگر زن معروف 
سینماى ایران بود که نســبت به اظهارات 

قریشــى واکنش نشان داد 
و ورود زنان به ورزشــگاه ها 
را حــق آنها دانســت. او اظهار 
امیدوارى کرد کــه این حق به 

زنان داده شود.  
اما جالب تر از همه اینکه سحر 
قریشــى در حالى چنین حرف 
هایى را زده کــه پیش تر براى 
تماشاى بازى پرســپولیس – 
الهالل در ابوظبى به اســتادیوم 
بن زاید رفته بود و عکس هاى 
زیــادى از او در این اســتادیوم 
در فضاى مجازى قــرار گرفته 
است و جالب تر اینکه این سفر 
موجب شــد تا بحث ازدواج او با 
مهدى طارمى یکى از ســتاره 
هاى مطرح پرسپولیس جدى 
شود و حتى گفته مى شود قرار 
است پیوند سحر قریشى با این 
«آقا» ى فوتبالیست تابستان 
آینــده بعد از جــام جهانى 

بسته شود.

جدیدترین مجموعه تصاویر پوســتر انیمیشــن «انســان هاى 
نخستین» با صداپیشــگى «تام هادلستون» و «ادى ردمین» از 

سوى کمپانى دیزنى منتشر شد.
این فیلم به کارگردانى «نیک پارك» در ژانر کمدى و هیجانى 
16 فوریه 2018 اکران بین المللى خود را از سینماهاى آمریکاى 

شمالى آغاز خواهد کرد.
در آغاز جهان، هنگامى که موجودات نخســتین و ماموت هاى 
پشــمالو در زمین پرسه مى زدند، انســان هاى نخستین داستان 
«داگ» (ادى ردمین) و «هوگنوب» که دو شخص وابسته به هم 
بودند را تعریف مى کنند. داگ قبیلــه اش را در برابر قدرت عصر 

برنز متحد مى کند. در یک نبرد او آنها را با بازى خودشان شکست 
مى دهد و در نتیجه اولین بازى فوتبال اروپایى شکل مى گیرد.

در 6 مى 2015 اعالم شــد که اســتودیوکانال 50 میلیون دالر 
بودجه براى انیمیشن انسان هاى نخستین اختصاص مى دهد و 
خودش فروش آن را اداره مى کند. همچنین اعالم شــد که تیم 
استودیوکانال با آردمن انیمیشن و نیک پارك قرار گذاشته اند تا 
داستان در مورد مرد غارنشینى باشد که اولین بازى فوتبال جهان 

را پدیدمى آورد.
در 9 مى 2016 و زمانى که انیمیشــن در مراحل ســاخت بود، 
اســتودیوکانال اعالم مى کند که این اولین انیمیشــنى خواهد 

بود که ادى ردمین در آن صداپیشگى مى کند و نقش او کاراکتر 
داگ است.

همچنین بنیاد فیلم بریتانیا یکى از شــرکاى انیمیشــن است و 
حمایت مالــى از فیلم از منابع مالى بخــت آزمایى ملى انگلیس 
خواهد بود. در 19 اکتبر 2016 استودیوکانال اعالم کرد که «تام 
هادلستون» به صداپیشگان فیلم اضافه شده است و نقش ارباب 

«نوث» را بر عهده دارد.
ادى ردمین در نقش داگ، تام هادلســتون در نقش ارباب نوث، 
«میســى ویلیامز» در نقش «گوونا» از جمله بازیگران مطرحى 

هستند که در این انیمیشن بازى و صداپیشگى را بر عهده دارند.

سفر بازیگران مطرح هالیوود به عصر حجر

فیلمبردارى آخرین پالن فیلم «به 
وقت شام»  در فرودگاه سوریه انجام 
شد. گروه ظرف یک هفته ،پالن هاى 
باقیمانده فیلم را در سوریه 
فیلمبردارى کردند. هم اینک تقریباً 
تدوین فیلم به اتمام رسیده و مراحل 
فنى فیلم سپرى مى شود تا  اثر
  براى حضور در جشنواره فیلم فجر 
آماده شود. 
فیلم سینمایى «به وقت شام»

 اثرى با پروداکشن سنگین است که 
فیلمبردارى آن از مهرماه آغاز شد. 
بخش هایى از فیلم
 حاتمى کیا در دکورهاى ساخته شده 
در شهرك دفاع مقدس و  شیراز 
فیلمبردارى شد.

«به وقت شام» یکى از آثار مهم با 
موضوع داعش است که از اهمیت 
خاصى برخوردار است.فیلمبردارى 
فیلم برعهده مهدى جعفرى بود و 
هادى 
حجازى فر و بابک حمیدیان از 
بازیگران ایرانى فیلم  هستند و جمعى 
از

 بازیگران سورى و لبنانى در این فیلم 
به ایفاى نقش مى پردازند.

محمد خزاعى تهیه کننده این اثر 
پیش از این فیلمى با نام «امپراتور 
جهنم» درباره چگونگى شکل گیرى 
تکفیرى ها تهیه کرد و «به وقت 
شام» دومین فیلم درباره داعش و 
تکفیرى ها در 
کارنامه این تهیه کننده 
به شمار مى آید.

«به وقت شام» یکى از محصوالت 
سازمان هنرى رسانه اى اوج

 در سال 96 قرار است در سى و 
ششمین جشنواره ملى فیلم فجر 
رونمایى شود.

فیلمبردارى آخرین 
پالن فیلم حاتمى کیا در 
فرودگاه سوریه

و ادامه 
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دست مى 
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رده اى در
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داد  قریشــى واکنش نشان
به ورزشــگاه ها  و ورود زنان
حــق آنها دانســت. او اظهار  را
امیدوارى کرد کــه این حق به 

زنان داده شود.  
اما جالب تر از همه اینکه سحر 
قریشــى در حالى چنین حرف 
هایى را زده کــه پیش تر براى 
بازى پرســپولیس– –تماشاى
الهاللدر ابوظبى به اســتادیوم

زاید رفته بود و عکس هاى  بن
زیــادى از او در این اســتادیوم 
فضاى مجازى قــرار گرفته  در
و جالب تر اینکه این سفر  است
موجب شــد تا بحث ازدواج او با 
ســتاره مهدى طارمى یکى از
جدى  هاى مطرح پرسپولیس
شود و حتى گفته مى شود قرار 
است پیوند سحر قریشى با این 
«آقا» ى فوتبالیست تابستان 
آینــده بعد از جــام جهانى 

بسته شود.

فیلمبردارى آخرین پالن فیلم «به 
وقت شام»  در فرودگاه سوریه انجام 
شد. گروه ظرف یک هفته ،پالن هاى 
باقیمانده فیلم را در سوریه 
فیلمبردارى کردند. هم اینک تقریباً 
تدوین فیلم به اتمام رسیده و مراحل 
فنى فیلم سپرى مى شود تا  اثر

  براى حضور در جشنواره فیلم فجر 
آماده شود. 
فیلمسینمایى«بهوقت شام»

 اثرى با پروداکشن سنگین است که 
فیلمبردارى آن از مهرماه آغاز شد. 
بخش هایى از فیلم

 حاتمى کیا در دکورهاى ساخته شده 
در شهرك دفاع مقدس و  شیراز
فیلمبردارى شد.

«به وقت شام» یکى از آثار مهم با 
موضوع داعش است که از اهمیت 
داخاصى برخوردار است.فیلمبردارى  ل ف ت ا دا خ خا
فیلم برعهده مهدى جعفرى بود و 
هادى 
حجازى فر و بابک حمیدیان از 
بازیگران ایرانى فیلم  هستند و جمعى 
از

 بازیگران سورى و لبنانى در این فیلم 
به ایفاى نقش مى پردازند.

محمد خزاعى تهیه کننده این اثر 
پیش از این فیلمى با نام «امپراتور 
جهنم» دربارهچگونگى شکل گیرى

تکفیرى ها تهیه کرد و «به وقت 
شام» دومین فیلم درباره داعش و

تکفیرى ها در 
کارنامه این تهیه کننده 
بهشمار مى آید.

«به وقت شام» یکى از محصوالت 
سازمان هنرى رسانه اى اوج

6 در سال 96 قرار است در سى و 
ششمین جشنواره ملى فیلم فجر 
رونمایى شود.

یک فیلم با حضور بهنوش خانم 
و دستیاررئیس جمهور 
و نقش اولى سحر

فاز جدید فاز جدید 
جنـگــ  زنـانه!جنـگــ  زنـانه!

مجموعه تلویزیونى «دیوار به دیوار 2» بعد از 
دو سریال «پایتخت 5» و «آرماندو» گزینه اى 
دیگر براى مجموعه هاى تلویزیونى نوروز 97 

است که به روى آنتن خواهد رفت.
«دیوار بــه دیوار» کــه این روز ها از شــبکه 
تلویزیونى «تماشا» به روى آنتن مى رود، تا دو 
هفته دیگر تصویربردارى فصل جدید خود را با 
حضور اغلب بازیگران اصلى شروع خواهد کرد. 
گفتنى اســت؛ تأخیر آغاز به کار این مجموعه 
تلویزیونى، به دلیل حضور پژمان جمشــیدى 
در دو مجموعه دیگرى اســت که ایفاى نقش 

مى کند.

موضوعى دنباله دار و متفاوت   
نویسنده «دیوار به دیوار 2» گفت: موضوع سرى 
دوم این سریال برخالف فصل یک آن، که هر 
قسمت یک موضوع مستقل داشت، در قالب یک 
داستان دنباله دار است یعنى یک داستان واحد و 
پیوسته به تصویر کشیده مى شود. همچنین دو 

بازیگر جدید اضافه مى شوند.
خشــایار الوند درباره شــکل کار در «دیوار به 
دیوار 2» اظهار داشت: شخصیت هاى سریال 
«دیوار به دیوار» در سرى دوم این سریال درگیر 
داستانى منسجم مى شــوند. الوند خاطرنشان 
کرد: بازیگران همان بازیگران قبلى هستند با این 
تفاوت که دو بازیگر جدید به این سریال اضافه 
مى شود و زمان پخش سرى جدید این مجموعه 

هنوز مشخص نیست.
«دیوار به دیوار» نام مجموعــه تلویزیونى به 
کارگردانى سامان مقدم است که در فروردین 

96 از شبکه 3 سیما پخش شد. 
این سریال داستان پنج خانواده را روایت مى کند 
که به دالیلى مجبور مى شوند سه ماه در یک 
خانه با یکدیگر زندگى کنند. این پنج خانواده 
پیش از این هیچ آشنایى با یکدیگر نداشته اند و 
در یک روز، بنا به اتفاقى، مجبور مى شوند با هم 
زندگى کنند. این خانواده ها همگى واحدهاى 
آپارتمانى را پیش خرید کردنــد و وقتى مورد 
کالهبردارى قرار مى گیرند چون جایى براى 
سکونت ندارند از مشــیرى که سازنده خانه ها 
بوده مى خواهند تا خانه خود را در اختیار این افراد 

قرار دهند و او هم با توجه به درخواست قاضى 
موافقت مى کند و...

ســریال «دیوار به دیوار» با درصــد باالیى از 
رضایتمندى مخاطبان و با کسب 61 درصد آراء، 
بهترین سریال پخش شــده تلویزیون در ایام 
نوروز 96 شد. شکستگى مچ پا و پارگى تاندون 
پاى گوهرخیراندیش سر صحنه تصویربردارى 
این سریال از اتفاقاتى بود که در حین تولید این 
اثر روى داد.  فرهــاد آئیش، گوهر خیراندیش، 
رؤیا تیموریان، حسن زارعى، رضا ناجى، ویشکا 
آسایش، امیر مهدى ژوله، آزاده صمدى، پژمان 
جمشیدى، على شادمان، یاسمینا باهر، مهسا 
طهماسبى و سام نورى از بازیگران این سریال 

هستند.

«دیوار به دیوار 2» هم به نوروز 97 مى رسد
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نقل و انتقاالت زمستانى براى باشگاه تراکتورسازى با 
حواشى و اتفاقات عجیب بسیارى همراه است.

باشــگاه تراکتورســازى تبریز که به علت محرومیت
بین المللى که شامل حالش شده بود در دو پنجره نقل و 
انتقاالتى قبلى (نیم فصل دوم لیگ شانزدهم و نیم فصل 
اول لیگ هفدهم) حق خرید بازیکن نداشت پس از پشت 
سر گذاشتن این محرومیت در نقل و انتقاالت زمستانى 
لیگ هفدهم مــى تواند بازیکنان مــورد نظر خود را به 
خدمت بگیرد. حضور باشگاه تراکتورسازى در بازار نقل 
و انتقاالت از همان روزهاى ابتدایى با حواشى و اتفاقات 
عجیب بسیارى همراه بود. جدایى ناگهانى ستاره ها تا 
خریدهاى پرحاشیه و خروج نام مصدومان از لیست تنها 
بخشى از اتفاقات و حواشى یاد شده هستند که در ادامه 

مى خواهیم به آنها بپردازیم:
 

جدایى ناگهانى ستاره ها
در حالى کــه توجه تمامى هواداران تراکتورســازى به 
ورودى هاى جدید تیم شان در نقل و انتقاالت زمستانى 
معطوف شده اســت، محمد ابراهیمى و سینا عشورى 
دو ســتاره این تیم با انتشــار پســت هایى با مضمون 
تقریبا مشــابه خداحافظى خود را از جمع سرخ پوشان 
تبریزى اعالم کردند. سینا عشورى دلیل جدایى خود از 
تراکتورسازى را قرار گرفتن در لیست مازاد اعالم کرده و 

محمد ابراهیمى نیز اطالع یافتن از تصمیم گل محمدى 
براى معاوضه وى با شــیمبا را دلیل جدایى اش اعالم 
کرده اســت. در حالى که محمد ابراهیمى دلیل جدایى 
خود از تراکتورسازى را درخواست عجیب گل محمدى 
مبنى بر معاوضه وى با شیمبا اعالم کرده است منابع آگاه 
دلیل جدایى وى را مربوط به پیش تــر از این موضوع

مى دانند. طبق اطالعات بدســت آمده ابراهیمى چند 
هفته پیش از تیم کنار گذاشته شــده بود که رسانه اى 
شدن این خبر باعث عدم اجرایى شــدن آن شد تا تیم 
در هفته هاى پایانى نیم فصل وارد حاشیه نشود. الزم به 
ذکر است که از منابع آگاه خبر مى رسد که یکى دیگر از 
ستاره هاى تیم تراکتورسازى نیز از جمع سرخ پوشان جدا 
خواهد شد. با توجه به این که باشگاه تراکتورسازى هنوز 
نام این بازیکن را اعالم نکرده و خود وى نیز واکنشى به 
خبر یاد شده نشان نداده باید منتظر بمانیم و تا وقوع اتفاق 

یاد شده صبر کنیم.
 

خریدهاى پرحاشیه
دانیال اسماعیلى فر، مهدى مهدى پور و احسان پهلوان 
سه سرباز تازه وارد تراکتورسازى روز یکشنبه در تمرین 
این تیم حضور یافته و همراه با هم تیمى هاى جدید خود 
به تمرین پرداختند. این 3 بازیکن در نیم فصل اول در 
تیم ذوب آهن حضور داشــتند و با توجه به فرا رسیدن 

دوران خدمت سربازى شــان، پس از دریافت دفترچه 
اعزام به خدمت خود در نیم فصل دوم لیگ هفدهم به 
جمع سرخ پوشان تبریزى پیوستند. حضور اسماعیلى فر، 
مهدى پور و پهلوان در تیم تراکتورسازى باعث شد تا تیم 
ذوب آهن به یک باره سه ســتاره جوان خود را از دست 
بدهد. همین اتفاق کافى بود تا امیر قلعه نویى و ســعید 
آذرى که دست به مصاحبه شان در چنین مواردى بسیار 
حرف ندارد انتقادات شدیدى را به باشگاه تراکتورسازى 
وارد نموده و این اقدام باشگاه تبریزى را محکوم کنند. 
در پى این مصاحبه ها کاظم محمودى، سرپرست تیم 
تراکتورســازى صحبت هایى را به نفع تیم خود مطرح 
کرد که این صحبت ها با یک بیانیه شدیداللحن از سوى 

باشگاه ذوب آهن همراه بود.
خرید سه بازیکن تیم ذوب آهن تنها خریدهاى پرحاشیه 
تراکتورى ها نیست. سرخ پوشان تبریزى در حالى دست 
روى محمد طیبى، کاپیتان ســابق استقالل خوزستان 
گذاشــته اند که این بازیکن در ابتــداى لیگ جارى با 
پارس جنوبى جم قرارداد امضا کرد؛ اما به یک باره سر 
از لیگ ســتارگان قطر در آورد! حال مشــخص نیست 
که درصورت بازگشــت طیبى به لیگ برتر و حضور در 
تیم تراکتورسازى محرومیتى شــامل حال وى خواهد 
شد یا خیر؟ به این ترتیب به خدمت گرفتن طیبى یک 
ریســک بزرگ براى تراکتورى ها به شــمار مى رود. 

جوردى مارتینس از واسکودوگاما دروازه بانى است که
تراکتورى ها بــا وى جهت حضور در تبریــز به توافق 
رسیده اند. با مطرح شدن نام این دروازه بان همه امیدوار 
شــدند تا با حضور یک دروازه بان حرفه اى، مشکالت 
دروازه بانى تراکتورسازى حل خواهد شد؛ اما هنوز حضور 
این دروازه بان در تبریز قطعى نیست و البته نکاتى هم 

درباره کیفیت او گفته شده است .
 

خروج نام مصدومان از لیست
باشــگاه تراکتورســازى تبریــز یکى از فعــال ترین 
باشــگاه هاى لیگ برترى در نقل و انتقاالت زمستانى 
مى باشد. این باشگاه تقریبا شش سهیمه اى که بایستى 
طبق قانون جذب مى کرد را جذب کرده و اینک به دنبال 
جذب دو بازیکن دیگر به جاى دو بازیکن مصدومى است 
که قصد خارج کردن نام آنها از لیست را دارد. امیر نصر 
آزادانى و هادى محمدى دو بازیکنى هستند که باشگاه 
تراکتورســازى قصد خارج کردن نام شان از لیست نیم 
فصل دوم را دارد تا بدین وسیله بتواند دو بازیکن دیگر را 

نیز در نقل و انتقاالت زمستانى به خدمت بگیرد.
هادى محمدى، مدافــع تیم تراکتورســازى در بازى 
دوستانه پیش فصل این تیم مقابل تیم ملى فوتبال امید 
ایران دچار پارگى رباط صلیبى شد و پیش از آغاز لیگ 
هفدهم از حضور در این لیــگ بازماند. محمدى پس از 

انجام عمل جراحى روى زانوى مصدوم خود و گذراندن 
دوران اســتراحت پس از عمل، آرام آرام در حال انجام 
تمرین است و طبق گفته پزشــکان مى تواند از اواخر 
امسال به زمین فوتبال بازگردد. گل محمدى اما در آغاز 
نیم فصل دوم قصد دارد تا یک مدافع آماده و ششدانگ را 
در اختیار داشته باشد و به همین منظور نمى تواند تا زمان 
بازگشت محمدى صبر کند. صبر تا بازگشت محمدى 
یک طرف قضیه است و احتمال عملکرد مثبت وى در 
ترکیب تراکتورسازى در بازگشت دوباره اش به میادین 
یک طرف دیگر قضیه است، چرا که تجربه نشان داده 
بازیکنانى که رباط صلیبى پاره کرده اند بازگشت موفقى 
به میادین حداقــل در ماه هاى ابتدایــى ندارند. به این 
ترتیب یحیى قصد دارد تا نام محمدى را از لیست تیمش 
خارج کند و این موضوع باعث شده مدافع سرخ پوشان 
که امید زیادى براى همراهى تیمــش در ادامه فصل 

داشت از تصمیم باشگاه دلخور شود.
نصر آزادانى اما شــرایط متفاوتى با محمدى دارد. او به 
تازگى رباط پاره کرده و زمان بازگشتش به میادین هنوز 
مشخص نیســت و با توجه به میزان طول درمانى که 
براى رباط صلیبى پاره شده وجود دارد این بازیکن قاعدتًا
 نمى تواند این فصل تراکتــور را در ادامه راه همراهى 
کند. به این ترتیب بایســتى جدایى وى را قطعى و کم 

حاشیه بدانیم.

وساطت پیشکسوتان

عالقه ادامه دار یحیى
 به شیمبا

در آخرین روزهاى حضــور علیرضا منصوریان در 
استقالل، مهدى رحمتى و مجتبى جبارى به دلیلى 
که هنوز نامعلوم است، از اســتقالل کنار گذاشته 
شــدند و هرچند رحمتى به استقالل برگشت ولى 
هیچ گاه فرصت بازى کــردن براى این تیم را پیدا 
نکرد. در آن سوى مجتبى جبارى ظاهراً به دلیل 
ناراحتى افتخارى از او مجوز بازگشت به این تیم 
را پیدا نکرده و مصاحبه هاى او هم، بازگشتش را 
تقریبًا غیر ممکن کرده تــا او از گزینه هاى اصلى 

خروج از لیست استقالل در نیم فصل باشد.
با این حال چند پیشکســوت استقالل در تالش 
هســتند تا با جبارى صحبت کنند و از او بخواهند 
که عذرخواهى کند و از آن طرف افتخارى را هم 
راضى کنند تا او را حفظ کند. استدالل پیشکسوتان 
بر این اساس است که جبارى از بازیکنان قدیمى 
استقالل است و جدایى او براى آبى ها صورت خوبى 
ندارد. تالش پیشکسوتان استقالل درحالى انجام 
مى شود که با توجه به روحیه افتخارى و جبارى، 

شانس موفقیت آنها اندك به نظر مى رسد. 

یک فصل و نیم پس از مطرح شــدن پیشــنهاد 
معاوضه لوسیانو پریرا با مسعود حسن زاده، یحیى 
گل محمدى خواهان جابجایى این مهاجم برزیلى 

با بازیکن قدیمى تراکتورسازى شد.
پس از آنکه ســپاهان در پایان لیگ پانزدهم چند 
بازیکن نامدار خود از جمله لوسیانو پریرا را در لیست 
مازاد قرار داد سرمربى وقت ذوب آهن به جذب این 

مهاجم برزیلى عالقه نشان داد.
در ادامه بحث معاوضه شیمبا با مسعود حسن زاده 
مطرح شد که در آن مقطع به دلیل ناسازگارى 
با یحیى گل محمدى ســاز جدایى از ذوب آهن 
را کوك کرده بود. ســعید آذرى بــا بیان اینکه 
ذوب آهن حاضر نیســت بازیکن ثابــت خود را با 
بازیکن مازاد ســپاهان عوض کند این انتقال را 

منتفى کرد.
با گذشت یک سال و نیم از آن ماجرا گل محمدى 
دوباره و این بار در کسوت سرمربى تراکتورسازى 
به جذب پریرا عالقه نشــان داده و حتى پیشنهاد 
عجیب عوض کردن این بازیکن با محمد ابراهیمى 
را مطرح کرده که موجبات دلخورى این بازیکن 

قدیمى را فراهم آورده است.
به نظر مى رســد که این بار هم معاوضه دلخواه 
گل محمدى صورت نگیرد زیرا هم ابراهیمى اعالم 
کرده که تن به ایــن جابجایى نمى دهد و هم فراز 
کمالوند احتماًال با جدایى شــیمبا از صنعت نفت 

موافقت نخواهد کرد.

کالف پیچیده تراکتور در بازار نقل وانتقاالت زمستانى 

نصف جهان  محمد رضا اخبارى از دا یره رایزنى ســپاهانى ها براى جذب گلر خارج شد و شیخ 
ویسى گلر استقالل خوزستان به گزینه هاى این باشگاه اضافه شده است.

اولین ماموریت ســپاهانى ها در نقل و انتقاالت زمستانى جذب یک دروازه بان است که هنوز 
طالیى پوشان اصفهانى در این امر موفق نبوده اند.

زالتکو کرانچار در اولین قدم درفصل نقل و انتقاالت تصمیم دارد محمدرضا اخبارى 
را از سایپا به خدمت بگیرد اما قیمت باالیى که باشگاه سایپا براى رضایت نامه 

این بازیکن درخواست کرده است باعث شده انتقال این بازیکن با مشکل 
روبرو بشود.

در ایــن بیــن گفته مــى شــود ســایپا بــراى صــادر کردن 
رضایت نامه اخبارى از باشــگاه ســپاهان مهرداد مهدى را به 

اضافه مبلغ باالیى پول درخواست کرده است که با موافقت
طالیى پوشان روبرو نشده است.

سپاهانى ها به جز اخبارى، روى جذب مهدى رحمتى 
هم نظر مثبت دارند ولى شــفر به باشگاه استقالل 
اعالم کرده است که او را مى خواهد و با این حساب 
اگر طالیى پوشان اصفهانى نتوانند پیشنهاد جذابى 
براى این بازیکن ارائه بدهند، بســیار بعید است 

بتوانند او را به خدمت بگیرند.
البته کرانچار روى جذب وحید شــیخ ویسى هم 
نظر مثبت دارد و گفته مى شود این دروازه بان هم 
براى پیوستن به این تیم ابراز تمایل کرده است 
و به نظر جذب این بازیکن ممکن ترین گزینه 

براى سپاهانى ها خواهد بود.
از  بیــن دروازه بان هاى بــا کیفیت لیگ، 
محمد ناصرى، دروازه بان مشکى پوشان 
هم هست که فعال به دلیل اختالف مالى با 

باشگاه در تمرینات این تیم شرکت نمى کند 
و سپاهانى ها مى توانند روى او براى حضور در درون دروازه حساب کنند.

شیخ یزنىســپاهانى ها براى جذب گلر خارج شد و
ى این باشگاه اضافه شده است.

قاالت زمستانى جذب یک دروازه بان است که هنوز 
بوده اند.

و انتقاالت تصمیمدارد محمدرضا اخبارى 
ى که باشگاه سایپا براى رضایت نامه 

شده انتقال این بازیکن با مشکل 

پا بــراى صــادر کردن 
ن مهرداد مهدى را به 

ست که با موافقت
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ر در درون دروازه حساب کنند.
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تراکتور مرا 
مى خواست
 اما کرانچار را 
تنها نگذاشتم 

بازیکن سپاهان معتقد است با اضافه شدن بازیکنانى نظیر مهدى شریفى و مسعود حسن زاده 
تیمش در نیم فصل دوم به روزهاى خوبش باز خواهد گشت.

رضا میرزایى در گفتگویى در مورد نتایج بد ســپاهان در نیم فصــل اول گفت: این یکى از 
بدترین نیم فصل هایى بود که ســپاهان تجربه کرده بود. تیمى که با 9 جام رنگارنگ یکى 

تنها 3 برد را در 15 بازى کســب کرد از پر افتخارترین تیم هاى لیگ برتر است، 
نیست. همه کارشناسان دیدند که و این به هیچ عنــوان پذیرفتنى 

با کیفیتى بازى مى کرد اما تیم ما فوتبال خوب و 
به بازى خوب هرگز امتیاز 

نمى دهند!
زدن ضربات آخر فوق العاده بد وى افزود: ما در 

شــانس بودیم. هرگز فکر نمى کردیم با وجود ساسان 
انصارى و مروان حسین و ستاره هاى دیگر تیم مان، مشکلى به 

نام گلزنى داشته باشیم. اما انگار بدشانسى گریبانگیر ما شده که توپ هایمان گل
نمى شود. هافبک سپاهان در خصوص اعتراض هواداران این تیم گفت: البته هواداران 

سپاهان حق دارند که به شرایط تیم معترض باشند. آنها همیشــه تیم محبوب شان را در 
رتبه هاى باالى جدول دیده اند و هر فصل توقع یک جام را دارند. براى همین هضم شرایط 

فعلى تیم برایشان آسان نیست.وى ادامه داد: اما من مطمئنم این روزها تمام مى شود و 
با اضافه شدن بازیکنانى مثل مهدى شریفى و مسعود حسن زاده و جذب یک هافبک 

بازیساز تیم به روند خوب خودش باز خواهد گشت. امیدوارم در نیم فصل دوم نیز مردم 
خوب اصفهان تیم را تنها نگذارند و مثل همیشه ما را حمایت کنند.

میرزایى در مورد انتقادات هواداران به عملکرد صدقیان در بازى مقابل استقالل گفت: 
ما دروازه بان جوانى داریم و خب اشتباهاتى هم داشته اما نباید یادمان برود که 
باید به بازیکنان جوان اعتماد کرد و به آنها فرصت داد. مربیانى مثل ویسى، 
فرکى و استیماچ پاى من ایستادند و با دادن فرصت زمینه رشد بازیکنان 

زیادى را فراهم کردند.
میرزایى از پیشــنهاداتى که بــراى نیم فصل داشــت خبر داد و 

اضافه کرد: من براى نیم فصل پیشــنهادات خوبى داشتم، حتى 
تراکتورى ها با پیشنهاد مالى خوب خواهان گذراندن دوره خدمت 

سربازى ام در این تیم بودند. اما با صحبت هاى که با کرانچار داشتم، 
تصمیم گرفتم در سپاهان بمانم. واقعا از معرفت به دور بود که 
تیم را تنها بگذارم و بروم. مــى خواهم بمانم در نیم فصل 

دوم نتایج تیم را با بچه ها جبران کنیم. من هنوز دانشجو 
هستم و مى توانم همچنان در اصفهان به فوتبالم ادامه بدهم.

ضربه سهمگین تبریزى ها  به ذوب آهن

باشگاه تراکتورسازى تبریز 
که به علت محرومیت
بین المللى که شامل 

حالش شده بود در دو 
پنجره نقل و انتقاالتى 

قبلى (نیم فصل دوم لیگ 
شانزدهم و نیم فصل اول 

لیگ هفدهم) حق خرید 
بازیکن نداشت پس از 
پشت سر گذاشتن این 

محرومیت در
 نقل و انتقاالت زمستانى 
لیگ هفدهم مى تواند 
بازیکنان مورد نظر خود را

 به خدمت بگیرد
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مجله فوتبال «اینترنشنال» هلند پس از پایان دیدارهاى 
باقى مانده هفته پانزدهم اردویژه که اخیراً برگزار شــد 
جدیدترین رده بنــدى 20 بازیکن برتــر رقابت ها را بر 
اساس نمره هاى فنى دریافتى آنها در طول فصل منتشر 
کرد. در این فهرست نام علیرضا جهانبخش، ملى پوش 
ایرانى تیم آلکمار با معدل نمره اى 6/71در رده دوم دیده 
مى شود. ریان توماس از تیم زووله با نمره 6/83بهترین 
بازیکن اردویژه هلند است. علیرضا با ادامه همین روند 
فوق العاده مى تواند خودش را به صدر این جدول برساند و 
به عنوان بهترین بازیکن اردیویزه شناخته شود. این روزها 
هم خبرهایى به گوش مى رسد که مسئوالن فوتبال هلند 
و ایتالیا براى انتقال جهانبخش مذاکرات اولیه را شروع 
کرده اند و باید منتظر بود و دید آیا ســتاره این روزهاى 
آلکمار راهى ایتالیا مى شود یا خیر؟ اظهارات او در گفتگو 

با خبرنگاران خالى از لطف نیست.
*از آنجا کــه تیم مان در جام جهانى قرار اســت مقابل 
مطرح ترین و بزرگ ترین تیم ها قرار بگیرد، حس عجیبى 
دارم. انتظار چنیــن قرعه اى را نداشــتم و در تصوراتم 
قرعه اى راحت تر را متصور بودم، با این حال ما بازیکنان 
تیم ملى تالش مى کنیم به عنوان ســربازان کشورمان 
بهترین عملکرد را از خودمان ارائه دهیم و مطمئن باشید 
ذره اى کم نخواهیم گذاشــت و تا نفس آخر تالش مان 
را انجام خواهیــم داد تا همه دنیا به نیکــى از فوتبال ما 

یاد کنند.
*مراکش قهرمان قاره آفریقاســت و بیشتر بازیکنان 
ملى پوش این تیم لژیونر هســتند. این تیم اصًال حریف 
آسانى نیست اما به هر حال و از آنجا که بازى اول براى 
تیم ایران بسیار تعیین کننده است، باید به هر شکل ممکن 

مراکش را شکست دهیم تا با روحیه بهتر و باالتر خودمان 
را براى رویارویى با پرتغال و اسپانیا آماده کنیم.

*براى من بسیار جالب اســت که اکثر فوتبال دوستان 
کشورمان از پرتغال و اسپانیا به عنوان حریفان اصلى مان 
حرف مى زنند، در حالى کــه مراکش هم تیم فوق العاده 
فیزیکى و قدرتمندى اســت و بازى با این تیم اصًال کار 
آسانى نیســت. مراکش بازیکنان خوبى دارد و از قدرت 
خوبى بهره مى بــرد. از چند تــن از بازیکنان ملى پوش 
مراکش هم در لیگ هلند شناخت کامل دارم و مى دانم 

باید با حریفى بسیار سرسخت در اولین گام بجنگیم.
*قلباً خیلى خوشحالم که نماینده شایسته اى براى فوتبال 
کشورم در فوتبال هلند هستم. جز یک هفته فکر مى کنم 
در سایر هفته ها در تیم منتخب هفته لیگ هلند حضور 
داشتم؛ افتخارى که سعى مى کنم بعد از پایان هر بازى 

آن را تکرار کنم.
*خدا را شکر با پیروزى هاى اخیر موفق شدیم 
از یکى از مدعیان قهرمانى این فصل یعنى 
تیم آژاکــس در جدول ســبقت بگیریم و 
خودمان را باالتر از آن ها قرار دهیم که این 
موضوع مى تواند مؤید روزهاى بهترى براى 

تیم ما باشد. دوم شدیم اما رسیدن به آیندهوون 
تیم صدر جدول با توجه به فاصله امتیازى نسبتًا 

زیادمان براى ما مشکل است.
*امســال واقعًا تیم خوبى داریم و در 
صددیم ناکامى فصل گذشته در کسب 
سهمیه حضور در اروپا را جبران کنیم 
و در این راستا با تالش بیشتر حتمًا 

به سهمیه اروپا مى رسیم.

را تکرار کنم.
دا را شکر با پیروزى هاى اخیر موفق شدیم 
مدعیان قهرمانى این فصل یعنى  کى از
آژاکــس در جدول ســبقت بگیریم و 
مان را باالتر از آن ها قرار دهیم که این 
ضوع مى تواند مؤید روزهاى بهترى براى

ما باشد. دوم شدیم اما رسیدن به آیندهوون 
 صدر جدول با توجه به فاصله امتیازى نسبتًا 

مان براى ما مشکل است.
ســال واقعًا تیم خوبى داریم و در 
دیم ناکامى فصل گذشته در کسب 
میه حضور در اروپا را جبران کنیم 
 این راستا با تالش بیشتر حتمًا 

س وپام ها سه

بهتر اســت کمى به عقب باز گردیم. زمانى که زمزمه 
آمدن شفر به ایران مطرح شده بود. على الظاهر مربى 
جذابى به حســاب نمى آمد. هواداران استقالل کسى 
مثل دالیچ را مى خواستند. مربى جوان و صاحب دانش 
و داراى سابقه کار با العین. فردى که در نهایت سرمربى 
تیم ملى کرواسى شد. دالیچ نیامد تا هدایت استقالل 
بر عهده وینفرد شفر قرار گیرد. پیرمرد 68 ساله اى که 
به نظر نمى رسید برایش تغییرات بنیادین در تیمى که 
هیچ شناخت قبلى نسبت به آن نداشته، جذابیتى داشته 
باشد و همین طرفداران اســتقالل را نگران کرده بود. 
کارنامه شفر در سال هاى اخیر هم نشان مى داد که او 
علیرغم نام بین المللى خود، از فضاى روز فوتبال فاصله 
گرفته و نتوانســته دانش خود را به روز نگه دارد و در 
سال هاى اخیر، با قبول هدایت تیم هاى ملى نه چندان 
معتبر مثل جامائیکا و تایلند، گویا ســعى کرده با انجام 
کارهاى سبک تر، خود را رفته رفته بازنشسته کند. اما 

در نهایت جانشین منصوریان کسى نبود جز همین مرد 
موبور آلمانى تا به وضعیت استقالل سروسامان بدهد.

حاال نیم فصل از لیگ فوتبال تمام شــده و شفر 7 بار 
روى نیمکت آبى ها در این لیگ نشســته و این تیم را 
هدایت کرده اســت. درســت به تعداد بازى هایى که 
منصوریان در این فصل مربى این تیم بود. حاال کمى 
به کارنامه منصوریان نــگاه کنیم. علیرضا منصوریان 
تقریبا امیدوارکننده ترین مربى نســل جدید فوتبال ما 
بود. مردى که سعى داشت با علم روز فوتبال کار خود 
را پیش ببرد و از افتخار کردن به شــاگردى مربیانى 
چون کى روش ابایى نداشــت. با آغوش باز و حمایت 
همه جانبه آبى هاى روى سکو، به این تیم آمد. با انگیزه 
زیاد، قصد ایجاد تحول در این تیم را داشــت و در این 
فصل، تیمى گران را با سلیقه خود و با تجربه سال قبل 
بســت و از ابتداى اردوى پیش فصل، باالى سر این 
تیم بود. اما شفر نه تنها هیچ دخالتى در بستن این تیم 

نداشت، بلکه حتى هیچ آشنایى با بازیکنان این تیم و 
لیگ ایران نداشت و هنوز هم مشخص نیست که کادر 
فنى او تکمیل شده یا نه. اما آمار این دو مربى تفاوتى 
کامال آشکار دارد. شفر در این 7 بازى 12 امتیاز گرفته، 
7 گل زده و تنها یک بــار از روى نقطه پنالتى و مقابل 
پرســپولیس دروازه تیم خود را باز شده دیده است. اما 
منصوریان در همین تعداد بازى در ابتداى فصل، تنها 
5 امتیاز کسب کرد و در ازاى دو گل زده به حریفان، 7 
بار تماشاگر باز شدن دروازه استقالل بوده است. شاید 
برخى عنوان کنند که استقالل علیمنصور، مشکالتى 
داشت که شفر نداشته است، اما باید این را هم در نظر 
گرفت که منصوریان در حالى رقابت ها را شــروع کرد 
که اســتقالل تیم دوم فصل قبل بود و با اضافه شدن 
نفرات دیگر، به دنبال کســب قهرمانى بــود و با این 
انگیزه، رقابت ها را شــروع کرد ولى شفر زمانى عنان 
کار را دست گرفت که اســتقالل نه تنها امیدى براى 

کسب قهرمانى نداشت، بلکه حتى در امر گلزنى هم با 
مشکلى جدى روبرو بود. فارغ از نتیجه و آمار، با مقایسه 
بازى هاى ابتداى فصل و انتهاى نیم فصل هم مى توان 
تغییرات تاکتیکى و بهتر شدن کیفیت فنى استقالل را 
لمس کرد. استقالل شفر روان تر، بابرنامه تر و جذاب تر 
بازى مى کند و در دفاع و گل نخوردن خیلى بهتر شده

 است.
روند رو به رشد اســتقالل شفر نشان مى دهد که حتى 
مربیان رو به افول، اما آزمــون پس داده بین المللى، از 
بهترین هاى مربى گرى ما یک سر و گردن باالترند و با 
توجه به نرخ نه چندان باالى آنها، مى توان سطح لیگ 
را باالتر از حد فعلى برد و امیدوار بود که امثال برانکو، 
شفر و کرانچار بتوانند تحوالت بزرگى در تیم هاى لیگ 
برترى ایجاد کنند. البته به این معنى نیست که تارتارها، 
پورموسوى ها و مهاجرى  ها نادیده گرفته شوند، اما آیا 
زمان آن نرسیده که حداقل از امثال فیروز کریمى، اکبر 

میثاقیان و حتى امیر قلعه نویــى و مجید جاللى عبور 
کنیم و ایده هاى نو به لیگ بیاوریم؟ تجربه نشان داده 
که بوناچیچ، بگوویچ، اسکوچیچ و ... هر چند در مقاطعى 
جواب داده اند، اما راه حل نیستند و ما را دوباره به اول 
خط مى رســانند. باید از گزینه هایى اســتفاده کرد که 
دیگر توان و انگیزه حضور در سطح اول اروپا را ندارند، 
اما آنقدر تجربه دارند که بتوانند لیگ ما را باالتر ببرند. 
بدون شک امثال فاتح تریم خیلى جذاب تر، بزرگ تر و 
باکیفیت تر هستند اما باید بپذیریم که حضور در لیگ 
ما نه براى آنها جذاب است و نه بودجه باشگاه هاى ما 

کفاف هزینه هاى آنها را مى دهد.
  زمانى والتر زنگا گزینه استقالل بود و برخى از هواداران 
استقالل و کارشناســان او را مناسب نداستند. اما حاال 
زنگا مربى کروتونه شده اســت. االن اگر به بازیکنان 
استقالل پیشــنهاد حضور در کروتونه داده شود، کدام 

یک رد خواهند کرد؟

دفاع برانکو
 از بازیکنانش 

یزدانى 
سرباز مى شود؟

نصف جهانعلیرغم خوشبینى باشگاه پرسپولیس 
به موافقت برانکو براى تمدید قراردادش، پروفسور 
هنوز حاضر به انجام این کار نشده. او البته مشکلى 
براى ادامه همکارى با پرســپولیس ندارد منتهى 
دو شــرط مهم براى ایــن کار دارد. دیروز عنوان 
شــد پرداخت مطالبات برانکو و دستیارانش شرط 
مهم سرمربى پرســپولیس براى ادامه همکارى 
است. این یکى از شروط  برانکو است و شرط دیگر 
او پرداخت مطالبات شــاگردانش است. به نوشته 
روزنامه هفت صبح، بازیکنان پرســپولیس هنوز 
پاداش  هــاى قهرمانى خود در لیــگ و همچنین 
پاداش صعود به مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا را دریافت نکرده اند و از این موضوع بسیار 
دلخورنــد. با توجه بــه این قضیه آنهــا از برانکو 
خواســته اند در صحبت هایش با گرشاسبى پیگیر 
پاداش هاى آنها باشــد.مرد کروات که محبوبیت 
زیادى بیشن شــاگردانش دارد خوب مى داند اگر 
باشــگاه پاداش هاى بازیکنــان را پرداخت نکند 
آنها براى تکرار قهرمانى و فینالیســت شــدن در 
لیگ قهرمانان آســیا انگیزه سال قبل را نخواهند 
داشــت. از این رو برانکو از گرشاســبى خواسته 
باشــگاه به تعهداتش در قبال بازیکنان عمل کند 
و بعد از آن او نیز قــراردادش را تمدید خواهد کرد.

پس از ذوب آهن، سپاهان هم ممکن است در نقل و 
انتقاالت نیم فصل برخى نفرات اصلى اش را بخاطر 

سرباز شدن از دست بدهد.
پس از آنکه ذوب آهن ســه مهره کلیدى خود را 
به بهانه خدمت ســربازى به نفع تراکتورسازى 
از دســت داد احتمال دارد سپاهان هم یکى از 
نفرات ترکیب اصلى خود را به همین دلیل در 

نقل و انتقاالت زمستانى از دست بدهد.
برخى گمانه زنى ها حکایت از احتمال ســرباز 
شــدن ســیاوش یزدانى دارد. این مدافع 25 
ســاله اگرچه در مقطع ابتدایــى لیگ هفدهم 
نیمکت نشین بود اما از هفته ششم به رکن اصلى 
خط دفاعى سپاهان بدل شــد و از این رو، جدایى 
احتمالى اش از جمع طالیى پوشان زالتکو کرانچار 

را به دردسرى جدى خواهد انداخت.
یزدانى تنها بازیکنى نیست که بحث پیوستنش 
به تراکتورسازى مطرح شده است. رضا میرزایى 
هم افشا کرده اســت که تراکتورى ها اخیراً با 
یک پیشــنهاد خوب مالى خواهان گذراندن 
خدمت ســربازى او در این تیم شــده اند اما 
بازیکن جوان ســپاهان این پیشنهاد را رده 

کرده است.
شــاید باشــگاه هاى لیگ برترى و از جمله 
سپاهان باید خوشحال باشند که تراکتورسازى 
نیمى از ســهمیه نقــل و انتقاالتــى خود در 
نیم فصل را صرف جــذب بازیکنان ذوب آهن 
کرده است و آنها نفرات زیادى را بابت سربازى از 

دست نخواهند داد.

 

نصف جهــان سایت آى اســپورت در مطلبى علیه امیر 
قلعه نویى اعتقاد دارد آن بالهایى که این روزها  توســط 
تراکتورسازى بر سر ذوب آهن و  قلعه نویى مى آید، دقیقًا 
مشابه همان بالهایى که شخص ژنرال در زمان حضور در 

این تیم نظامى بر سر سایر تیم ها مى آورد.
در این مطلب آمده است:   مى گویند دنیا دار مکافات است. 
به قول عمران صالحى حاال حکایت ماست و امیرخان 
قلعه نویى. جناب مستطاب «ژنرال» حاال که به ستارگانش 
سخت محتاج است با پدیده شوم  مشمولیت خودخواسته در 
میانه  فصل  آشنا مى شود. اردشیرخان خودکشته را تعزیت 
نمى دارند! بذر این باد را خودتان کاشتید که اکنون طوفان 
درو مى کنید. مانند على دایى که به خاطر یک دستمال 
قیصریه را به آتش کشید. براى یک بازى بى اهمیت به مدد 
وزیر و وکیل  سونامى سربازى  به راه انداخت که لیگ را در 
نوردید و هرچه بازیکن مستعد بود بلعید و آخر االمر گریبان 

تیم خود شهریار را هم چسبید.
حال که تور تراکتور بر ســر مهدى پور و دانیال و پهلوان 
گسترده شده ژنرال تازه به صرافت افتاده که شرکاى سابق 
و رقباى فعلى در تراکتور را به باد شماتت بگیرد و فریاد وااسفا 
و وامصیبتا سر دهد. معلوم نیست سرمربى ذوب آهن دچار 

نسیان شده یا تغافل مى کند، اما محض اطالع حضرتش 
باید عرض کنیم که این بدعت غلط را خودتان در فوتبال 

نیمه آماتور ما جا انداختید.
تا پیش از آن این کاروان، افتان و خیزان راهش را مى پیمود. 
تکلیف روشن بود و با سه دســته طرف بودیم؛ تیم هاى 
نظامى مانند ملوان و فجر که عارى از پشتوانه مالى و به 
کمک بازیکنان سرباز ارتزاق مى کردند. تیم هاى صنعتى 
مانند فوالد و ذوب  آهن که از خوان بى پایان صنعت بهره مند 
بودند و تیم هایى چون استقالل و پرسپولیس که نه اولى و نه 
دومى و اصوالً هیچ نداشتند اال هوادار. تا آنکه تیم ریشه دار و 
پرهوادار تراکتورسازى که به صنعت هم متصل بود ناگهان 
مجوز بازیکن سرباز هم گرفت تا این روال بهم بریزد. ملوان 
و فجر آنچنان وسوسه انگیز نبودند که بازیکنان ناسپاس را 
به طمع اندازد تا به تیمهایشان پشت کنند، چه عضویت 
در آنها کمى با محرومیت از لذات ممزوج بود که رنگ و 
بوى «خدمت سربازى» داشته باشد. تراکتور اما بهشت 
سربازان یاغى مى توانست باشد. گذراندن دوران سربازى 
در یک تیم قدرتمند با امکانات کافى، پشتوانه تماشاگران 
پرشور و یک استادیوم جذاب، دیگ طمع هر بازیکنى را 
به جوش مى اندازد. محمدرضا اخبارى، مهدى شریفى، 

احمد نوراللهى، امید 
عالیشاه و بسیارى دیگر را مى توان 

برشمرد که پروسه ى مشمولیت شان 
پر حرف و حدیث طى شد!

از این رهگذر سرمربى حاال ذوب آهن 
حق شکایت از اوضاع ندارد و اینکه 

در یک شب از واجب الحج بودن 
به واجب الزکوه بودن رسیده 

شاید کارماى رفتار خودش 
باشد. به قول سعدى علیه 
الرحمه: «خود کردن و 
جرم دوســتان دیدن، 
رســمى ا ســت که در 

جهان تو آوردى.»  

به امثال شفر و فاتح تریم 
اعتماد کنیم 

باید از بوناچیچ ها و جاللى ها عبور کرد 

دنیا دار مکافات است بزرگوار!

پس ازز آنسهمیه اروپامى رسیم.به سى
به بههان
د دس از

نففرات
نققل

بررخى
شـــد
ســـاله
نیمککت
خط دففاع
احتمالى ا
را به دردس
یزدانى
به تراک
اف هم
یک
خدم
بازی
کرد
شــ
سپاه
نیمى
نیم فص
کرده اس
دست نخ

ضرتش ض اطالع حض
ر فوتبال را خودتان در

ى پیمود. ن راهش را مى
طرف بودیم؛ تیم هاى 
 از پشتوانه مالى و به 
دند. تیم هاى صنعتى 
پایان صنعت بهره مند 
پولیس که نه اولى و نه 
. تا آنکه تیم ریشه دار و 
هم متصل بود ناگهان

 روال بهم بریزد. ملوان 
ه بازیکنان ناسپاس را 
ت کنند، چه عضویت 
مزوج بود که رنگ و 
د. تراکتور اما بهشت 
راندن دوران سربازى 
ى، پشتوانه تماشاگران

گ طمع هر بازیکنى را 
رى، مهدى شریفى،

احمد نوراللهى، امید 
عالیشاه و بسیارى دیگر را مى توان

برشمرد که پروسه ى مشمولیت شان 
پر حرف و حدیث طى شد!

از این رهگذر سرمربى حاال ذوب آهن 
حق شکایت از اوضاع ندارد و اینکه 

در یک شب از واجب الحج بودن 
به واجب الزکوه بودن رسیده 
شاید کارماى رفتار خودش
باشد. به قول سعدى علیه 
الرحمه: «خود کردن و 
جرم دوســتان دیدن، 
رســمى ا ســت که در 

جهان تو آوردى.»  

وار!
یک سایت ورزشى مى نویسد قلعه نویى حق شکایت از وضعیت این روزها را ندارد

نصــف جهان دیگــر این موضــوع را همه مــى دانند که 
پرســپولیس و مهدى طارمى به خاطر شکایت باشگاه 
ریزه اسپور مجبور به پرداخت غرامت 4 میلیاردى هستند. 
موضوعى که گرشاسبى سرپرســت جدید پرسپولیس 
وعده حل آن را داده بود و قصد دارد با ســفر به ترکیه این 
ماجرا را حل کند. روزنامه پیروزى 
در شماره دیروز خود به این نکته 
اشاره کرده و نوشته:« او پیشنهاد 
حق ترانسفر شــدن طارمى به 
جاى غرامت 4 میلیاردى را به ریزه 
اسپور داده است!» موضوعى که 
واکنش ســایت خبرآنالین را در 
پى داشــته و این سایت احتمال 
عملى شدن این موضوع را بعید 
دانسته به نوشته این سایت، اوال 
باید بررسى کرد که حق ترانسفر 
تا چه زمانى براى ریزه اســپور باشــد؟ دوم اینکه کدام 
ترانسفر و ســوم هم اینکه اگر ترانسفرى صورت بگیرد 
مگر چقدر رقم قرارداد طارمى است که بتواند این 4 میلیارد 
تومان را جبران کند؟به نظر خیلى بعید است که ترکیه اى 
ها با پیشنهاد گرشاسبى موافقت کنند،آن هم در شرایطى 
که فیفا پرسپولیس را محروم کرده است و آنها مى توانند به 

راحتى به 4 میلیاردشان برسند.
 

تیر در تاریکى گرشاسبى!

چند بازیکن
 مراکش را در

 لیگ هلند مى شناسم

علیرضا جهانبخش: 

روند 
رو به رشد استقالل 

شفر نشان مى دهد که حتى 
مربیان رو به افول، اما آزمون 

پس داده بین المللى، از 
بهترین هاى مربى گرى ما یک 

سر و گردن باالترند

روند 
رو به رشد استقالل

شفر نشان مىدهد که حتى 
مربیان رو به افول، اما آزمون 

پس داده بینالمللى، از 
بهترینهاى مربىگرى ما یک 

سسسسسسرسر و گردن باالترند
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یک متخصص بیمارى هاى کودکان با بیان اینکه سرفه هاى خشک اغلب در کودکانى که 
استرس دارند دیده مى شود، گفت: انواع آلرژى  ازجمله علل شایع سرفه هاى مزمن است.

آزاده فهیمیان با اشاره به اینکه سرفه هایى که بیش از شش هفته ادامه داشته باشد، 
سرفه مزمن است، گفت: این سرفه ها علل متعددى دارد. با بررسى سابقه بیمارى و 
گرفتن تاریخچه کامل پزشکى بیمار و خانواده او، معاینه دقیق و در صورت نیاز انجام 

آزمون هاى آزمایشگاهى از سوى پزشک معالج علت آن تشخیص داده مى شود.
وى گفت: معموًال علل ســرفه هاى طوالنى و مزمن را بایــد در بیمارى هایى چون 
آسم و آلرژى بینى، رفالکس معده، برونشــیت مزمن و بیمارى هاى انسدادى مزمن 

ریه جستجو کرد.
فهیمیان افزود: در افراد عصبى به علت اســترس یا هیجان، اضطراب، افسردگى و نیز در 
افرادى که دچار تیک عصبى هستند، ممکن است سرفه هاى خشک مشاهده شود. البته 
سرفه این بیماران هنگام خواب ناپدید مى شود و بیشتر تحت تأثیر فضاى نامساعد 

محیطى رخ مى دهد.
این متخصص بیمارى هاى کودکان گفت: آلرژى ها ازجمله آلرژى بینى یا 
آسم از جمله علل شایع سرفه هاى مزمن و معموًال خشک یا با خلط اندك 
است که در همه گروه هاى سنى، به ویژه کودکان و جوانان دیده مى شود.

وى با اشــاره به این که آلرژى جنبه ارثى و خانوادگى دارد، گفت: آلرژى 
نوعى واکنش بیش از حد سیستم ایمنى نسبت به عوامل حساسیت زا و 

مواد تحریک کننده موجود در محیط زندگى است.
فهیمیان اضافه کرد: این واکنش در اثر فعالیت ســلول هاى سیستم 
ایمنى در مقابل ترشح مواد التهاب زا رخ مى دهد. از جمله نشانه ها و 
عالئم بالینى آلرژى که در اثر ایجاد التهاب در اندام هاى مختلف بدن 
ایجاد مى شود، سرفه، عطسه، گرفتگى یا آبریزش از بینى، اشک 
ریزش و سرخى چشم، خارش بدن و کهیر است. اگر این عالیم 
شدید باشد، خواب و استراحت، تحصیل، فعالیت و کیفیت زندگى 

بیمار را مورد تهدید قرار مى دهد.

یک دندانپزشک عمومى با اشــاره به نشانه هاى پوسیدگى 
دندان گفت: چهار عامل اصلى براى ایجاد پوسیدگى دندانى، 
میکروب ها، مواد قندى، زمان و مقاومت شــخصى و دندانى 

هستند.
لیال صدقى در ارتباط با پوسیدگى هاى دندانى اظهارداشت: 
پوسیدگى باعث از بین رفتن بافت ســخت دندان که شامل 
عاج و میناست، مى شود که بر اثر تولید اسید از باکترى هاى 

پوسیدگى زا ایجاد مى شود. 
وى در پاسخ به اینکه چگونه افراد مى توانند متوجه پوسیدگى 

دندان  هاى خود شوند، گفت: حساسیت دندانى هنگام مصرف 
مواد شیرین معموًال نشانه پوسیدگى سطحى در دندان است؛ 
همچنین حساسیت به ســرما نیز از دیگر عالئم است که اگر 
این حساسیت بیشتر از پنج دقیقه ماندگار باشد، نشانه درگیرى 

عصب است.
صدقى در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود اینکه مسواك 
مى زنیم بازهم ممکن است دندان هاى مان دچار پوسیدگى 
شود، گفت: اوًال باید بدانیم که تخریب میناى دندان در یک 
لحظه و یک روز اتفاق نمى افتد و براى حل شدن میناى دندان، 

مدت زمان زیادى الزم است.
وى گفت: پس از خوردن هر وعده غذایى و رسیدن مواد قندى 
به میکروب هاى پوسیدگى زا، حدود پنج دقیقه طول مى کشد 
تا اسید تولید شده و در طول 10تا 20 دقیقه به حداکثر میزان 
خود مى رسد و تقریبًا تا یک ساعت در همان وضعیت مى ماند 

تا به حالت عادى برگردد.
وى اضافه کرد: بنابراین مسواك زدن صبح و شب نمى تواند 
مانع ایجاد پوسیدگى شود، همچنین مدت زمان مسواك زدن 

هم حائز اهمیت است.

استرس، یکى از علل سرفه هاى خشک 
در کودکان

براى پیشگیرى 
از خرابى دندان 
چه کار کنیم؟ 

عطســه و آبریزش بینى بدترین نتیجه 
یک سرما خوردگى معمولى نیستند بلکه 
این بیمارى مى توانــد باعث بروز چاقى 

نیز بشود.
به اعتقاد دانشــمندان، ویروسى که در 
ســرما خوردگى معمولى دســت دارد 
مى تواند عامل بروز همه گیرى چاقى باشد 
که هم اکنون در کشورهاى توسعه یافته 

مشاهده مى شود.
دانشمندان با آزمایش بر روى حیوانات و 
تزریق این ویروس به آنها متوجه شدند 
که این حیوانات با وجود اینکه تغییرى در 
میزان غذاى مصرفى آنها ایجاد نشده بود، 

اما اضافه وزن پیدا کردند.
محققان مى گویند این ویروس راه خود 
را به ســلول هاى چربى پیدا مى کند و به 
آنها دستور مى دهد که بیش از حد معمول 

چربى ذخیره کنند.
به گفته محققان ، این ویروس همچنین 
به سلول هاى بنیادى دستور مى دهد که به 

سلول هاى چربى تبدیل شوند.
محققان همچنین متوجه شدند که احتمال 
آلوده شــدن نوجوانان داراى اضافه وزن 
و چاقى نســبت به هم سن و ساالن الغر 
خود به این ویروس 2/5  برابر بیشتر بوده 

است.

سرماخوردگى هم 
باعث چاقى مى شود!

یک اورولوژیست و جراح کلیه گفت: خیلى از کسانى که دچار سنگ کلیه مى شوند این باور را 
دارند که باید از مصرف لبنیات امتناع کنند، در حالى که نمى دانند با کاهش مصرف لبنیات به 

علت وجود سنگ در کلیه، کلسیم از بدن دفع و استخوان ها با آسیب مواجه مى شوند.
امیر ایجادى افزود: مصرف لبنیات در همه افرادى که داراى سنگ کلیه هستند، محدود نیست؛ 
این محدودیت بستگى به تشخیص پزشــک دارد و در حالت کلى محدودیتى براى مصرف 

لبنیات وجود ندارد.
وى ادامه داد: در کشور به طور مشــخص 80 درصد مردم با کمبود ویتامین D و متابولیسم 
کلسیم مواجه هســتند، امروز کمتر افراد باالى 40 سال را مى توان دید که مشکالتى نظیر 
کمر درد، پا درد و پوکى استخوان و درد استخوانى نداشته باشند و همه اینها به علت کمبود 
کلسیم در بدن است.ایجادى با بیان اینکه بدن در جذب، مصرف و دفع کلسیم بسیار محتاط 
است، اضافه کرد: بدن به اندازه اى که کلسیم نیاز داشته باشد آن را جذب و مصرف و میزان 

اضافى را دفع مى کند.
این اورولوژیست و جراح کلیه تأکید کرد: کسانى که سنگ کلیه دارند با دفع زیاد کلسیم مواجه 
هستند که در صورت عدم مصرف کلســیم، این کلسیم از استخوان ها جذب و دفع مى شود. 

زمانى که این اتفاق مى افتد، کلسیم خون و ادرار نیز افزایش مى یابد.
وى تصریح کرد: افراد داراى سنگ کلیه باید لبنیات مصرف کنند و بهتر است شیر کم چرب 
را در برنامه غذایى خود قرار دهند. ایجادى تأکید کرد: کســانى که لبنیات مصرف مى کنند 
کمتر در معرض ایجاد سنگ کلیه هستند و همچنین متابولیسم فعالیت کلیه اى بهترى دارند.

 یک متخصص گــوش، حلــق و بینى گفت: 
اســتفاده بیش از حد از هندز فرى و نظایرآن 
باعث آسیب جدى به گوش و کاهش شنوایى 

مى شود.
حسین خواجوى  اظهارداشــت: در هر گوش 
انســان  حدود 17 تا 18 هزار ســلول عصبى 
وجود دارد که  این سلول ها ى  حساس  شنوایى  
کار  رســاندن  امواج صوتى را به پرده گوش بر 

عهده دارند .
 وى ادامه داد: سلول هاى حساس شنوایى قابل 
جایگزینى نیست و مانند سایر  اعضاى بدن زاد 
و ولد  نمى شوند به همین دلیل استفاده بیش از 
حد از هندزفرى  به قیمت از دست رفتن  شنوایى  

تا آخر عمر افراد مى شود.
 خواجوى با بیان اینکه صداى بلند آسیب جدى  
به گوش ها و به خصوص پرده گوش مى رساند، 
عنوان کــرد: باتوجه بــه اینکــه هندزفرى

 نزدیک  گوش بوده، انتشــار  صــداى بلند  از 
درون آن  باعث  صدمه جدى به ســلول هاى 
شــنوایى و پرده گوش  مى شود و هنگامى که
 صدا بیشــتر از حد مجاز باشــد، گیرنده هاى 
صدا در گوش میانى دچار آســیب هاى جدى

 مى شود.

یک متخصص بیمارى هاى کودکان با بیان اینک
گفت: انواع آلرژى استرس دارند دیدهمى شود،
آزاده فهیمیان با اشاره به اینکه سرفه هایى
سرفه مزمن است، گفت: این سرفه ها علل
گرفتن تاریخچه کامل پزشکى بیمار و خان
آزمون هاى آزمایشگاهى از سوى پزشک
وى گفت: معموًال علل ســرفه هاى طوال
آسم و آلرژى بینى، رفالکس معده، برونشــ

ریه جستجو کرد.
فهیمیان افزود: در افراد عصبى به علت اســترس
تیک عصبى هستند، ممکن اس افرادى که دچار
سرفه این بیماران هنگام خواب ناپدید م

ممحیطى رخ مى دهد.
این متخصص بیمارى هاى کود
آسم از جمله علل شایع سرفه ها
است که در همه گروه هاى سنى
وى با اشــاره به این که آلرژى
نوعى واکنش بیش از حد سیس
مواد تحریک کننده موجود در
فهیمیان اضافه کرد: این و
ایمنى در مقابل ترشح مو
عالئم بالینى آلرژى که د
ع ایجاد مى شود، سرفه،
ریزش و سرخى چشم
شدید باشد، خواب و اس
بیمار را مورد تهدید قرار

درک
رشــد عضله نیاز به فرمولی خاص براســاس مصرف زیاد مایعــات و خوردن 

موادغذایی غنی از انرژي همراه با وزنه برداري دارد.
رعایت این فرمول باعث می شود ورزش ها را بهتر انجام دهید، از طرفی بافت 

عضله ترمیم می شود و بدن شکل می گیرد.

* میوه و سبزیجات، اساس تمام برنامه هاي غذایی سالم است که فیبر، ویتامین، 
ماده کانی و مایعات الزم بدن را تأمین می کند. سبزیجات نیز حاوي میزان کم 

پروتئین است.

* لبنیات کم چرب، پروتئین با کیفیت باال، کربوهیدرات و ویتامین هاي الزم 
مانند ویتامین D، پتاسیم و کلسیم بدن را تأمین می کند.

متخصصان مصرف شیر و شکالت را براي بازسازي بدن پس از اتمام ورزش 
توصیه می کنند.

* گوشت کم چرب، منبع عالی پروتئین و آهن براي انتقال اکسیژن به عضالت 
و اسید آمینه است که رشد عضله را بهبود می بخشد.

* گوشت قرمز، نسبت به گوشت سفید، 25درصد آهن بیشتر دارد و روي مورد 
نیاز بدن را تأمین می کند.

* تخم مرغ، حاوي اســید آمینه الزم است. مصرف یک عدد تخم مرغ (البته با 
زرده) خوب است.

* مغز میوه، شور یا خام منبع خوب پروتئین است. عالوه بر آن حاوي ویتامین، 
آنتی اکسیدان، فیبر و چربی هاي سالم نیز است.

* لوبیا و غالت سبوس دار داراى کربوهیدرات هستند  که حاوي فیبر، ویتامین، 
آنتی اکسیدان و میزان کمی پروتئین براي حفظ انرژي و بازسازي عضله است.

مواد غذایى مفید براى عضله سازى

دشمن اصلى شنوایى را 
بشناسید

ادویــه ها نه تنهــا گزینه هــاى غذایى حاوى 
ویتامین، امــالح و فیبر هســتند، منابع غنى از 
آنتى اکســیدان ها براى خنثى کــردن اثرات 
منفى رادیــکال هاى آزاد در بدن نیز به شــمار

 مى روند.
مفیدترین ادویه ها با خواص آنتى اکسیدانى که 
همه ما باید آنها را در رژیم غذایى خود مصرف 

کنیم، از این قرارند:
*دارچین: کاهنده قند خون اســت و مصرف 
آن به افــراد مبتال به دیابت بســیار توصیه مى 
شــود. دارچین حاوى ترکیبات آنتى اکسیدانى 
و ضد التهابى اســت که احتمال آسیب سلولى 
و بیمارى هاى مزمن را به حداقل مى رســاند. 
نشان داده شده است که براى محافظت در برابر
 بیمارى هاى قلبى، دارچین یک گزینه بســیار 

مفید است.
*میخک: یک منبع غنى از آنتى اکســیدان 
اســت که به مبــارزه بــا رادیکال هــاى آزاد

 مى رود و به عنوان یک ضد قارچ قدرتمند عمل 
مى کند.

*رزمارى: حاوى ترکیبات آنتى اکســیدانى و 
ضد التهابى است و منجر به حذف رادیکال هاى 
آزاد مرتبط با التهاب مزمن مى شــود. رزمارى 
حاوى فالونوئیدهاســت و ثابت شده که مانع 
رشد سلول هاى سرطانى پانکراس و جلوگیرى 

از بواسیر مى شود.
*زردچوبه: زردچوبه خاصیــت ضد التهابى، 

ضد ویروســى، ضد باکتریایى، ضد سرطان و 
ضد قارچ دارد. در طب ســنتى چیــن زردچوبه 
درمان همه چیز بوده اســت؛ از دیابت گرفته تا 
آلرژى، آرتریت و آلزایمــر. ماده فعال موجود در 
زردچوبه«کورکومیــن» اســت و یک ترکیب
آنتى اکســیدانى محسوب مى شــود که باعث 

کاهش التهاب مى شود.
همچنین نشان داده شــده است که کورکومین 
منجر به کاهش رشــد ســلول هاى سرطانى 
مى گردد. ترکیبات ضــد التهابى زردچوبه مانع 
بروز تورم و درد مى شود و از بروز عالئم آلزایمر 

جلوگیرى مى کند.
*فلفل: حاوى کپسایســین اســت و سابقه 
طوالنى ترى در استفاده هاى دارویى در هند و 

چین دارد. فلفل منبع فوق العاده آنتى اکسیدان هاست 
که به مبارزه با رادیکال هــاى آزاد مى رود و در 
برابر آسیب سلولى که اغلب نشانه آشکار پیرى 

زوردس است، محافظت ایجاد مى کند.
*زنجبیل: در طب ســنتى عالوه بر زردچوبه، 
از زنجبیــل نیز براى مبــارزه با التهــاب، درد، 
تسکین درد عضالت و درمان خستگى استفاده

مى شده است. ترکیبات موجود در زنجبیل مانند 
داروهاى ضــد التهابى ماننــد ایبوپروفن براى 
درمان آرتریت عمل مى کند. زنجبیل عالوه بر 
این، ادویه مفیدى براى گلودرد، سرماخوردگى 
و... محســوب مى شود. حتى شــما مى توانید 
زنجبیل را به طور مستقیم روى مفصل دردناك 

از طریق کمپرس قرار دهید.

افراد داراى سنگ کلیه شیر بنوشند

وى در پاسخ به اینکه چگو  مى شود.

خواص آنتى اکسیدانى ادویه ها
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مرد جوان با فریبکارى در نقش هاى مختلف دست به 
کالهبردارى 52 میلیارد تومانى زد و براى اجراى نقشه 

اش پنج دختر و زن را تسلیم چرب زبانى هایش کرد. 
«علیرضا» 39 ساله کالهبردارى 52 میلیاردى است که 
با 9 سابقه کیفرى براى آخرین بار پرونده اى را رقم زده 
است که در آن پنج زن و دختر جوان را هدف سناریوى 
فریبکارانه خود قرار داده و زندگى را براى آنها تلخ کرده 
است. این مرد پس از اینکه با دختران و زنان طرح ازدواج 
را مطرح مى کــرد با جلب اعتماد این افــراد با نام آنها 
حساب هاى بانکى باز مى کرد و با دسته چک هاى زنان 

اقدام به کالهبردارى کرده است.
علیرضا حتى براى اینکه به زنان ثابت کند که همســر 
سابقش فوت کرده است با جعل گواهى فوت و عکس 

سنگ قبر زنش نزد دختران اعتمادسازى مى کرد.
این متهم که نزدیک به چهار ماه تحت تعقیب مأموران 
پلیس آگاهى تهران بود روز 28 آبان ماه ســال جارى 
زمانى که به تهران بازگشــت دستگیر شــد. در ادامه 
قسمتى از گفتگوى رکنا با این کالهبردار را مى خوانید.

سابقه دارى؟
بله، 9 سابقه کیفرى دارم که به اتهامات کالهبردارى، 

چک برگشتى، جعل و رابطه نامشروع به زندان رفتم.
چند ساله بودى که زندان رفتى؟

16 ســاله بودم که به علت رابطه نامشــروع به زندان 
محکوم شدم.

ازدواج کردى؟
ســال 79 ازدواج کردم و ســال 88 بود کــه به دلیل 
اختالفات و مشکالتى که داشتیم و در حالى که دخترم 

9 سال داشت طالق گرفتم.
اهل کجا هستى؟

اهل اصفهان هستم. سال 82 به تهران آمدم و در منطقه 
«مینى سیتى» یک پیتزافروشــى راه اندازى کردم و 
شب ها نیز در روزنامه ها کار توزیع را انجام مى دادم که 
به علت مشکل مالى مجبور به گرفتن پول نزولى شدم 
و در ادامه به زندان رفتم. وقتى آزاد شدم با یک نفر در 
شرق تهران مغازه موبایل فروشــى راه اندازى کردم و 
به صورت قاچاقى گوشــى موبایــل وارد مى کردیم و 
مى فروختیم که دوباره به زندان افتادم و زمانى که آزاد 

شدم دیدم شریکم مغازه را جمع کرده و رفته است.
چطور بــه فکر ایــن کالهبردارى 

میلیاردى افتادى؟
داخل زندان با مردى آشنا شدم، در آنجا تصمیم گرفتیم 
یک کارخانه ایمپلنت راه اندازى کنیم که به همین دلیل 

من شروع به کشیدن چک هاى زیادى کردم و قرار بود 
وقتى شرکت به مرحله تولید رسید کم کم چک ها را نقد 

کنم که دستم رو شد.
زنان را هدف کالهبــردارى هایت 

قرار دادى؟
بله، با پنج دختر طرح دوســتى و خواستگارى ریختم و 
سپس با نام آنها دست چک گرفتم و چک هاى آنها را 

در بازار خرج کردم.
طعمه هایت مى دانستند قبًال ازدواج 

کردى؟
گفته بودم همسرم فوت کرده است.

کسى به حرف هایت شک نکرد؟
آخرین دخترى که با او طــرح ازدواج را مطرح کردم و 
قصد داشــتم واقعًا با او ازدواج کنم به حرف هایم شک 
کرد که مجبور شدم برگ گواهى فوت همسر سابقم را 

جعل کنم.
شنیدم عکس سنگ قبر هم به دختر 

جوان نشان دادى؟
بله، در یکى از آگهى ها عکس ســنگ قبــر بود که با 

طراحى آن توانستم اسم زن سابقم را روى آن بنویسم 
و دختر جوان با دیدن عکس بــه حرف هایم اطمینان 

کرد.
چطور بــدون اینکه آنهــا به بانک 
مراجعه کنند حساب باز مى کردى؟

چون گردش حساب بانکى خودم خوب بود بانک ها به 
من اعتماد مى کردند و بدون اینکه خود شخص حضور 

داشته باشد حساب باز مى کردند.
با نام منشى شرکت نیز حساب باز 

کردى؟
بله، با نام منشى شرکت که پســر جوانى است حساب 
بانکى باز کــردم و 28 میلیــارد و 700 میلیون تومان 

چک کشیدم.
چند حســاب بانکى به نام خودت 

است؟
490 حساب بانکى دارم.

چطور این همه دسته چک دارى؟
دسته چک ها قدیمى اســت، چون ابتدا با حسابم کار
 مى کردم مورد تأیید شناخته شدم و مجوز دسته چک 
دو جلدى داشتم به همین دلیل همه 50 دسته چک را از 

قبل تهیه کرده بودم.

در مجموع چقدر کالهبردارى کردى؟
28 میلیارد و 700 میلیون تومان با حساب منشى شرکت 
و 13 میلیارد و 900 میلیون تومان با حســاب خودم و 
خانم هایى که با آنها طرح ازدواج داشتم که در مجموع 

نزدیک 52 میلیارد تومان مى شود.
با دخترها چطور آشنا مى شدى؟

در سایت هاى مجازى با آنها آشــنا مى شدم و پس از 
اعتماد ســازى طرح ازدواج را مطرح مى کردم که آنها 
با توجه به خانه هاى میلیاردى و خودروى لوکسى که 
داشتم و اینکه مى گفتم دکترا دارم و کارخانه دار هستم 

به من اطمینان مى کردند.
فکر نمى کردى دستگیر شوى؟

نه، چون قرار بود بعد از اینکــه کارخانه به مرحله تولید 
مى رسد قسمتى از بدهى مان را با توجه به شرایط بازار 
پرداخت کنیم و طلبکارها هم راضى بودند یک ســوم 
پول را بگیرند و چک را بدهند که نقشه ام به اجرا نرسید.

با پول هایى که به دست آوردى چه 
کار کردى؟

 x5 مدل هاى 530، 730 و BMW شش خودروى
ثبت نام کرده بودم و پنج خانه در مناطق فرمانیه، سعادت 

آباد به صورت قولنامه اى خریدارى کرده بودم.

شنیدم براى دخترها هزینه زیادى 
کردى؟

براى آخرین دختر که قصد ازدواج با او را داشتم در شب 
تولدتش در یکى از بهترین رستوران هاى تهران تولد 
گرفتم و نزدیک به چهار میلیون تومان هزینه کردم و 
شب ولنتاین سال گذشته نیز در یک رستوران لوکس 

مراسم میلیونى برگزار کردم.
ناراحت دخترها و زنانى که با زندگى 

آنها بازى کردى نیستى؟
نه.

اگر یکى با زندگى دخترت بازى مى 
کرد چه کار مى کردى؟

نمى دانم. فقط مى گویم که اشتباه کردم.
از خانــه یکى از دخترها ســرقت 

کردى؟
بله، براى یکى از آنها به مناســبت عیدهاى مختلف و 
با توجه به اینکه قصد ازدواج داشــتم طال خریده بودم 
و یک روز از او خواستم که یکى از طالها را بفروشد که 
من چکم را نقد کنم که نفروخت به همین دلیل از روى 
کلید خانه شان کپى کردم و زمانى که در مسافرت بودند 

طالها و دو هزار دالر را از خانه شان سرقت کردم.

مى دانســتى تحت تعقیب پلیس 
هستى؟

شریکم به من زنگ زد و گفت که طلبکارها به کارخانه 
مى آیند و از من خواســت که مدتى فرارى باشم که از 
چهار ماه پیش به شهرهاى شمالى رفتم و روز 28 آبان 

ماه وقتى به تهران آمدم دستگیر شدم.

 گفتگو با نخستین دختر فریب خورده
دختر جوان که چهره آرامى داشت هنوز باور نمى کرد 
که به دلیل اعتمادى که به علیرضا کرده زندگى اش به 

تباهى رسیده است.
این دختر جوان به رکنا گفت: «چهار سال قبل علیرضا به 
شرکت ما آمد و مدتى به آنجا رفت و آمد داشت که پس 
از مدتى از من خواستگارى کرد و مدت سه سال با هم 
در ارتباط بودیم که ناگهان ناپدید شد و پس از یکسال 
وقتى به من زنگ زد ادعا کرد که به علت بدهى اش به 
زندان افتاده و از من خواست تا کمکش کنم به همین 
دلیل براى رضایت گرفتن شاکى پرونده اش 20 میلیون 

تومان تهیه کردم تا اینکه علیرضا آزاد شد.»
وى افزود: «پس از آزادى بخاطر علیرضا بدهکار شده 
بودم و از او مى خواستم که پولم را پس دهد اما او بهانه 
مى آورد و با نقش پردازى و چرب زبانى هایش از من باز 
پول مى گرفت و حتى یکبار از خانه مان نیز سرقت کرد و 
نزدیک به 200 میلیون تومان از خانه مان دزدى کرد.»

دختر جوان گفت: «قصد داشــتم از او شکایت کنم اما 
علیرضا چرب زبان بود و من تسلیم حرف هایش شده 

بودم تا اینکه متوجه شدم دستگیر شده است.»

گفتگو با آخرین طعمه علیرضا
دختر جوان وقتــى علیرضــا را در اداره پلیس آگاهى 
تهران مشاهده کرد اشک از چشمانش جارى شد و  به 
رکنا گفت: «با علیرضا در یکى از سایت هاى مجازى 
آشنا شــدم و پس از اینکه همدیگر و شناختیم همراه 
خانواده اش به خواستگارى ام آمد و همه چیز خوب پیش 
مى رفت تا اینکه اولین چک برگشتى به دستم رسید. 
آنجا بود که فهمیدم علیرضا با دسته چک من اقدام به 
کالهبردارى کرده که خیلى زود دســت به کار شدم و 
چک ها را جمع کردم و علیرضا نیز در این مدت فرارى 

بود تا اینکه 28 آبان ماه دستگیر شد.»
بنا به این گزارش، تجسس هاى پلیس مأموران پلیس 
آگاهى تهران براى شناســایى دیگر طعمه ها و جرائم 

احتمالى این مرد هزارچهره ادامه دارد. 

رئیس پلیس فتا اســتان مازندران گفــت: زنى که با 
انتشــار مطالب کذب و غیر اخالقى در شــبکه هاى 
اجتماعى مختلف علیه کارمند یک  مدرســه، موجب 
سلب آسایش و هتک حیثیت او و خانواده اش شده بود 
توسط کارآگاهان سایبرى پلیس فتا استان مازندران 

شناسایى و دستگیر شد.
 سرهنگ حسن محمدنژاد در تشریح این خبر، اظهار 
داشت: زنى ساکن شهرستان سارى براى طرح شکایت 
به پلیس فتاى استان مراجعه و عنوان کرد که شخص 
ناشناسى در شبکه هاى اجتماعى مختلف اقدام به انتشار 
مطالبى کذب و غیراخالقى علیه من کرده است و شماره 
تلفنم را نیز در ذیل مطالب درج کرده  که این امر موجب 
سلب آسایش و هتک حیثیت من و خانواده ام شده  است، 
به همین منظور تقاضاى رسیدگى به موضوع و احقاق 

حق خود را دارم. 
وى افزود: در ادامه حسب دستور مقام محترم قضائى 
رســیدگى به این پرونده در دستور کار مأموران پلیس 
فتاى استان قرار گرفت و پس از انجام بررسى هاى فنى 

الزم، متهم به هویت معلوم شناسایى شد.
سرهنگ محمدنژاد گفت: کارشناسان پلیس فتا استان 
مازندران در ادامه با هماهنگى مقام محترم قضائى متهم 
را به این پلیس احضار کردند. متهم پس از حضور در این 
پلیس منکر هرگونه بزه انتسابى شد اما پس از حضور 
شاکى و مشاهده ادله و مستندات موجود لب به سخن 
گشــود و اقرار کرد؛ بنده مدیر مدرسه اى غیرانتفاعى 
هستم و شــاکى نیز کارمند همین مدرسه است. من 
پس از مدتى خدمت در این مدرسه بنابر دالیلى از شغل 
خویش اخراج شدم و سپس از طریق یکى از دوستان 
صمیمى خود در مدرسه متوجه شدم که شاکى به طور 

مستقیم در اخراجم دخیل بوده  است.
این مقام ارشد انتظامى افزود: متهم در اعترافات خود 
عنوان داشت که براى انتقام از شاکى، با توجه به اینکه 
تنها چیزى که از وى در اختیار داشته شماره همراه او 
بوده است، اقدام به انتشــار مطالب غیر اخالقى علیه 
شاکى در شــبکه هاى اجتماعى کرد تا از این طریق 
موجب بى آبرویى وى در بین خانواده و دوستانش شود. 

سرهنگ محمدنژاد تصریح کرد: طبق ماده 16 قانون 
جرائم رایانه اى، مرتکبان ایــن قبیل جرائم به عنوان 
یکى از مصادیق هتک حرمت هستند و به حبس از 91 
روز تا دو سال یا جزاى نقدى از پنج میلیون ریال تا 40 

میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم مى شوند.
رئیس پلیس فتا اســتان مازندران گفت: ســرانجام با 
تکمیل تحقیقات، پرونده متشکله به همراه متهم براى 

سیر مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

 مأموران گمرك در عملیات مبارزه با مواد مخدر 
موفق به کشف بزرگ ترین محموله بذر ماده 

مخدر گل شدند.
بذر مــاده مخدر گل یا شــاهدانه پیش تر به 
صورت دانه اى توسط مأموران گمرك کشف 
شده بود اما در این عملیات به مقدار 6 کیلو و 
200 گرم بذر ماده مخدر گل توسط مأموران 

گمرك کشف و ضبط شد.
این میزان بذر ماده مخدر گل به کمک ســگ 
موادیاب و در گمرك دوغــارون از کاالهاى 
همراه مسافرى کشف شد که مسافر ورودى 
قصد داشت از طریق افغانستان این میزان بذر 

ماده مخدر را وارد کشور کند.
مأموران گمرك با بررسى اطالعات مسافران 
ورودى در گمــرك دوغارون به یک مســافر 
مشکوك مى شوند و اقدام به بازرسى از این 

مسافر به کمک دستگاه هاى کنترلى مى کنند.
در بازرسى هاى بیشتر از این مسافر مأموران 
گمرك از ســگ موادیاب براى بررسى کامل 
کاالهاى همراه این مسافر اقدام مى کنند که 
در این بازرسى ها 6 کیلو و 200 گرم بذر ماده 
مخدر گل از داخل کاالهاى همراه این مسافر 
توسط مأموران گمرك کشف و ضبط مى شود.

قاچاقچیان مواد مخدر همچنان تمایل دارند 
تا بذر جدید گیاه شاهدانه را وارد کشور کنند. 
مأموران گمرك ایران پیــش از این و در ماه 
گذشته بذر ماده مخدر شــاهدانه یا گل را به 
صورت دانه اى از داخل برس، البه الى کتاب، 
کارتن، هدفن و اســباب بازى که به شــکل 

ماهرانه اى جاسازى شده بود، کشف کردند.

معاون امداد و نجات هالل احمر لرســتان ظهر دیروز 
گفت: تالش براى یافتن پیکر کوهنورد مشهدى در 

ارتفاعات «اشترانکوه» در چهارمین روز آغاز شد.
محمد محمدى اظهار داشــت: پس از اینکه در روز 
دوم جستجوى کوهنوردان مفقود شده مشهدى در 
اشترانکوه توانســتیم تمامى اجساد به جز کوهنورد 
على حسینى را پیدا و به پایین  کوه منتقل کنیم، تالش براى 
یافتن تنها مفقود حادثه ریزش بهمِن روز جمعه آغاز شد. وى ادامه داد: روز یک شنبه تیم هاى امدادى تمام 

تالش خود را براى یافتن این کوهنورد مشهدى انجام دادند اما متأسفانه به نتیجه نرسیدند.
معاون امداد و نجات هالل احمر لرستان با بیان اینکه تالش ها در روز چهارم جستجو آغاز شده است، تأکید 
کرد: همانند روز اول با تمام  نیروها کار جستجو را انجام مى دهیم و امیدواریم بتوانیم پیکر آخرین کوهنورد 

مشهدى را در محل ریزش بهمن پیدا کنیم.

کالهبردار 52میلیاردى، 490 حساب بانکى دارد

 5دختــر، طعمه مرد هزارچهره بودند

در سایت هاى مجازى 
با آنها آشنا مى شدم 

و پس از اعتماد سازى 
طرح ازدواج را مطرح 

مى کردم که آنها 
با توجه به خانه هاى 
میلیاردى و خودروى 
لوکسى که داشتم و 

اینکه مى گفتم دکترا 
دارم و کارخانه دار 

هستم به من اطمینان 
مى کردند

کشف بزرگ ترین محموله 
بذر ماده مخدر گل 

انتشار مطالب کذب توسط خانم مدیر علیه کارمندش

کارگاه صافکارى خودرو، طعمه حریق شد

دیروز هم 
خبرى نشد 

در انتظار بازگشت آخرین کوهنوردگمشده 

رئیس کالنترى 122 دربند از دستگیرى دو نفر جاعل اسکناس هاى تقلبى و کشف حدود 9 میلیون تومان وجه 
نقد در محدوده خیابان نخجوان خبر داد.

ســرهنگ محمــد باقــر قــدم زاده، با بیــان ایــن مطلب 
اظهار داشــت: شنبه شــب حوالى ســاعت 24 عوامل گشت 
کالنترى حین گشــتزنى بــه دو نفــر که به صــورت پیاده 
داخل خیابــان در حال تــردد بودنــد مظنون شــدند که در 
بازرســى بدنى از آنــان مقدارى اســکناس جعلى کشــف 

شد.
وى افزود: این افراد در برخــورد اولیه با مأموران منکر هرگونه 
همراه داشتن شىء مشکوك شدند در حالى که تراول هاى تقلبى 
را داخل لباس هاى خود جاسازى کرده بودند که با تیزهوشى 

مأموران پول هاى تقلبى کشف و ضبط شد.
رئیس کالنترى 122 دربند بیان داشت: این متهمان که قصد تهیه مواد مخدربا اسکناس هاى تقلبى داشتند قبل 

از هرگونه اقدام دستگیر شدند.
سرهنگ قدم زاده تصریح کرد: متهمان در حال حاضر تحت قرار صادره از دادسرا براى ادامه تحقیقات تحویل 

پلیس آگاهى شمیرانات شدند.

معاون منطقه 6 عملیات آتش نشــانى گفت:کارگاه صافکارى خودرو در خیابان خرید مواد مخدر با اسکناس هاى تقلبى
دماوند به علت نامشخصى دچار حریق شد.

مهدى حقى اظهار داشت: با اعالم آتش ســوزى در کارگاه صافکارى خودرو به 
سامانه 125، بالفاصله  آتش نشانان ایســتگاه هاى 31 و 93 با هماهنگى ستاد 
فرماندهى سازمان آتش نشانى تهران، ساعت 7و5 دقیقه صبح روز یک شنبه به 
خیابان دماوند، تقاطع خیابان کهن اعزام شدند.  وى افزود: یک کارگاه صافکارى 
خودرو به مســاحت 35 متر مربع به علت نامشــخصى دچار آتش سوزى شد و 
شعله هاى آتش به قسمتى از یک دستگاه خودروى سوارى هیوندا که در داخل 
کارگاه قرار داشت، سرایت کرد.حقى بیان کرد: شعله هاى آتش در حال سرایت 
به اطراف بود که آتش نشانان به سرعت جریان برق و گاز کارگاه را قطع کردند 
و با به کارگیرى دستگاه هاى تنفسى و تجهیزات خاموش کننده، مشغول مهار
شعله هاى آتش شدند. حقى اضافه کرد: در این حادثه به هیچیک از شهروندان 
آسیبى نرســید و نیروهاى آتش نشــانى پس از مهار کامل شــعله هاى آتش،

 خودروى سوارى که خسارت اندکى به آن وارد شده بود را از داخل کارگاه خارج 
کردند. وى گفت: آتش نشانان با خاموش کردن به موقع آتش و تالش همه جانبه 
از ایجاد خسارت بیشــتر جلوگیرى به عمل آوردند و محل حادثه را براى بررسى 

علت آن، تحویل کارشناسان علت یابى آتش نشانى دادند.
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ستایش خداوند، گرانســنگ ترین چیز اســت و برترین گنجى 
اســت که ارزش ذخیره شــدن دارد و گواهى مى دهــم که جز 
خداى یکتاى بى شریک، معبودى نیست، شهادتى که اخالص آن 
آزموده و پاکى و خلوص آن را بــاور داریم و تا زنده ایم بر این 
باور اســتواریم و آن را براى صحنه هاى هولناك روز قیامت 

موال على (ع)ذخیره مى کنیم.

جواد نصرى- شهردار فالورجان

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/263 مورخ 1396/08/10 شوراى 
اسالمى شهر فالورجان جهت اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار 

نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان و قت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1396/09/30 
مى باشد. 

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

شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد خدمات خودرو استیجارى شهر اصفهان با برآورد 39/933/000/000 ریال (سى و نه میلیارد 
و نهصد و سى و سه میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1/078/000/000 ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهى صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت به عمل مى آید.

 TADAROKAT.TCE.IR از تاریخ 96/09/21 لغایت 96/09/28 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اســناد فوق الذکر به آدرس سایت
مراجعه نمایند.

همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36660141 و یا 36660059 تماس حاصل نمایید.
متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع 

در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه:

1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اســناد مناقصه مى باشد.2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند 
ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و یا مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفًا به شرط داشتن 
حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف ایرانى میسر خواهد بود.4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته 
فنى و بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان 

تشکیل جلسه در اسناد مناقصه قید خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/09/21                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/09/25

نوبت دوم

نوبت اول

آگهى مناقصه

آگهى مناقصه 96/40 

پروژه احداث فاز اول (سفت کارى) واحدهاى تجارى ضلع شرقى ساختمان خدمات شهرى

مبلغ اعتبار پیش بینى شده:مدت پروژه: 4 ماه
 2/500/000/000 ریال

محل پروژه: فالورجان- ضلع شرقى 
ساختمان خدمات شهرى

محل تأمین اعتبار: شهردارى تعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: ابنیه سال 1396
فالورجان

کلیات عملیات اجرایى مطابق با اسناد و مدارك مناقصه مى باشد.

شهردار چمگردان با اشاره به عدم واریز عوارض آالیندگى به حساب این شهرستان:

حقوق حقه مردم چمگردان نباید معطل بماند
به گزارش روابط عمومى شهردارى چمگردان، علیرضا 
مالکبیرى، شــهردار چمگردان روز 14 آذر در نشست 
با اصحاب رســانه ابتدا به توضیح مختصرى در رابطه 
با ظرفیت هاى اجتماعى شــهر چمگردان پرداخت و 
گفت: از جمله ظرفیت هاى اجتماعى موجود در شهر، 
برکت خون پاك 64 شهید دوران دفاع مقدس وشهداى 
گمنام ومردمى شــریف وفهیم وارزشمند و همچنین  
آثارعالمانى همچون آیت ا... اسماعیلى است که تألیفات 
ایشان راهنماى بســیارى ازجویندگان علم است که

 همگى در جایگاه خود اعتبار شهر را صد چندان نموده 
است.

وى بیان داشــت: در مورد ظرفیت هاى اقتصادى هم
 مى توان به همجوارى شهر با صنایع بزرگ کشور اشاره 
کرد که از این میان ذوب آهــن، مجتمع فوالد صبا و 
صنایع دفاع از شاخص ترین آنها محسوب مى شود. این 
همجوارى باعث بروز مشکالتى از جمله آالیندگى هاى 
زیست محیطى در سطح شهر شده و مجموعه شهردارى 
را بر آن داشــته تا حدود یک چهارم مساحت شهرى 
را به فضاى ســبز اختصاص دهد تا اثرات تخریبى  و

آلودگى هاى به وجود آمده کاهش یابد. مالکبیرى افزود: 
در همین راســتا ما براى نگهدارى این فضا از طرحى 
استفاده کردیم که به وسیله آن کل فضاى سبز موجود با 

آبیارى قطره اى و بارانى سیراب خواهد شد. 
شــهردار چمگردان  تصریح کرد: در این راستا صنایع 
همجوار در مورد پرداخت حــق آالیندگى همکارى 
الزم را بــا پرداخــت به موقــع عــوارض آالیندگى 
نداشــته اند و مبلغى که قانون معین کــرده و باید از 
طریق اداره دارایى پرداخت شود، به حساب شهرستان 
واریزنشده است. البته با تعامالتى که اخیراً صورت گرفته 
و با حضور 9 شهردار شهرستان و اداره دارایى به همراه 

صنایع همجوارامیدواریم این امر به زودى محقق شود 
و بیش از این پرداخت حقوق حقه مردم  معطل نماند.

مالکبیرى با اشاره به اینکه بیشــترین انتظار مردم از 
شهردارى در حوزه خدمات شــهرى و اجرایى است، 
بیان کرد: با استقرار مدیریت خدمات شهرى و اجرایى 
نسبت به استانداردسازى خدمات و تیمى کردن کارها 
اقدام کردیم کــه در مبحث خدماتى و زیباســازى، 
برنامه ریزى هاى فراوانى شده که به زودى اثرات آن 
را در شــهر خواهیم دید. در واقع انتظــار مردم در این 
حوزه بحق است و ماهم مکلفیم جلب اعتماد مردم را 
به عنوان بزرگ ترین سرمایه شهردارى در دستور کار 

خود قرار دهیم. 
شهردار چمگردان با اشاره به پروژه هاى عمرانى شهر 
اظهار داشت: سه پروژه بزرگ عمرانى شهر، نیمه تمام 
مانده که با تصحیح بعضى اشکاالت فنى واجرایى، ادامه 
روند ساخت آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت. وى 

افزود: پروژه سالن گلســتان شهدا و استخر شهر دچار 
مشــکالتى از قبیل مالکیت، طراحى و مالى است که 
ان شاءا... با بررســى مجدد آن، ادامه کار این پروژه ها 
را شــاهد خواهیم بود؛ گرچه باید در زمان شروع وعقد 

قرارداد مالحظات الزم صورت مى گرفت.
وى تصریــح کــرد: پــروژه بزرگــى کــه از جمله 
خواســته هاى اولیه مردم شهر محســوب مى شود، 
آزادسازى خیابان اباذر اســت که در قالب طرح هاى 
مشارکتى و سرمایه گذارى بخش خصوصى در حال 
بررسى است. گروهى که روى این پروژه کار مى کنند 
متشکل از افراد متخصصى هستندکه با سرمایه گذارى 
هدفمند به زودى گزارش نهایى خود را ارائه مى کنند 
تا براى تصویب در شوراى اســالمى شهر اقدام الزم 
صورت گیرد. این در حالى است که مشارکت مردم در 
این خصوص نکته کلیدى پیشبرد نهضت خدمت رسانى 
محسوب مى شود.  در واقع تمام تالشمان این است که 

در همین دوره این عملیات بــه صورت کامل به اتمام 
برسد و امیدواریم به عنوان اولین پروژه مشارکتى با عبور 

از مشکالت موجود این مهم انجام شود. 
مالکبیرى توضیحات خود را در حوزه فرهنگى ادامه 
داد و اشاره کرد: مجموعه هاى شهرى، زیرساخت هاى 
خوبى را در اختیار پیشبرد اهداف فرهنگى قرارداده که 
نمونه بارز آن وجود باغ بانوان اســت که هم در حوزه 
اجتماعى فرهنگى و هم حوزه گردشگرى مى توان از 

آن استفاده کرد.
وى افزود: پارك ساحلى و توسعه آن در فاز دوم هم که از 
برنامه هاى شهردارى است، مى تواند در این حوزه بسیار 
اثر گذار باشد. شهردار چمگردان افزود: براى این طرح 
هم سرمایه اى بالغ بر 60 میلیارد تومان برآوردهزینه 
شده که با احداث بخشى از آن به عنوان پارك و بخش 
براى تولید برق با استفاده از انرژى پاك وبخشى براى 
تولید محصوالت گلخانه اى، این ســرمایه پنج ساله 

برگشت خواهد داشت. وى گفت: درحال حاضر مطالعات 
مقدماتى توسط سرمایه گذار انجام شده وبااخذ مجوزات 
الزم از ارگان هاى ذیربط ودرصورت تصویب در شوراى 

اسالمى شهر اجرایى خواهد شد.
مالکبیرى  ادامه داد: ما با تشــکیل شوراى فرهنگى 
متشکل از اعضاى پایگاه هاى فرهنگى شهر، مشاوران 
زبده فرهنگى و مســئولین امور فرهنگى شهرستان، 
با هدف اطالع رسانى و فرهنگســازى قصد کاهش 
هزینه هاى شــهرى و باالبردن راندمان خدمات در 
شــهر را داریم که این مهم به لطف خدا آغاز شده و در 
آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبى از مشارکت مردم به 
منظور ارتقاى فرهنگ عمومى و در نتیجه آن کاهش 

هزینه هاى شهرى خواهیم بود. 
شهردار چمگردان تأکید کرد: از دیگر کارهاى صورت 
گرفته، همایش پیاده روى خانوادگى در جمعه گذشته بود 
که با استقبال بسیارخوبى مواجه شد. وى افزود: برگزارى 

نمایشــگاه هاى متعدد و آموزش هاى شهروندى هم 
ازجمله اقدامات شهردارى  است.

مالکبیرى در رابطه با حوزه مالى- ادارى، به روز بودن 
علم مدیریت شهرى و اداره شهر را متذکر شد و اظهار 
داشت: امروزه دیگر نمى توان از روش هاى سنتى براى 
اداره شهر بهره جست و این امر نیاز به استانداردسازى و 
به روز شدن علم مدیران در حوزه مدیریت شهرى دارد.  
وى تصریح کرد: در همین راستا شهردارى چمگردان 
اقدام به برنامه ریزى میان مدت با عنوان اســتفاده از 
سند چشم انداز 1404 کرده که با اصالح بخشى از آن و 
بازنگرى دوباره و اجرایى کردن آن دنبال رفع مشکالت 
مردم در حوزه مدیریت شــهرى خواهیم بود. شهردار 
چمگردان تصریح کرد: با اصالح برخى مقررات دست 
وپاگیر ورفع موانع، درصدد وصول حقوق شــهردارى 
هستیم  تا درسایه جلب اعتماد مردم خدمات مورد نیاز در 

اسرع وقت به شهروندان ارائه شود.

شرکت مخابرات ایران 
(سهامى عام)

مدیریت منطقه اصفهان
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مستمرى بگیران میمه
 2 برابر شوند

مدیر اداره بهزیستى شهرستان شاهین شهر و میمه 
گفت: مستمرى بگیران شهرســتان شاهین شهر و 
میمه 650 نفر هستند که از مسئوالن این شهرستان 
درخواست کردیم این سهمیه حداقل دو برابر افزایش 

یابد.
امین عســگرى افزود: درخواســت افزایش تعداد 
مســتمرى بگیران را به نماینده مردم شاهین شهر و 
میمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى و فرماندار 

شهرستان شاهین شهر و میمه ارائه کرده ایم.
وى همچنیــن با اشــاره بــه فعالیت ســه مرکز 
خدمات رســانى به معلــوالن، خاطرنشــان کرد: 
مرکزهاى جامع خدمات رسانى به سالمندان در شهر 
میمه و نگهدارى کودکان مبتال به اوتیسم هم امسال 

در شاهین شهر راه اندازى شده است.
عسگرى درخواســت بازنشســتگى پیش از موعد، 
صدور پالك ویژه خودرو و مناسب سازى مکان هاى 
عمومى براى معلوالن را از درخواست هاى دوهزار و 
500 معلول تحت پوشش اداره بهزیستى شاهین شهر 

و میمه دانست.

برپایى کارگاه
«تئاتر صحنه اى»

کارگاه یک روزه تئاتر صحنــه اى، با حضور محمود 
فرهنگ، 24 آذرماه در نگارســتان امام خمینى(ره) 

برگزار مى شود.
این هفته، محمود فرهنگ به عنوان مدرس در  کارگاه 
آموزشــى تئاتر صحنه اى با عنوان «دیروز، امروز، 

فردا» حضور خواهد داشت.
گفتنى اســت، بــراى شــرکت کننــدگان در این 
کارگاه آموزشــى گواهى حضــور در کارگاه صادر 

مى شود.

اجراى جنگل کارى مشارکتى 
در فریدن

مدیــر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان 
فریدن گفت: طرح جنگل کارى مشارکتى در روستاى 

گنجه این شهرستان در وسعت 80 هکتار اجرا شد.
حسین کرکوندى اظهار داشت: این طرح در وسعت 
80 هکتار به صورت هسته کارى بادام دیم اجراشده 
و هزینــه 400 میلیون ریالــى آن از محل اعتبارات 
تعهدات مشارکتى اصالح، احیا و بهره بردارى از کتیرا 

تأمین شده است.

توسعه اینترنت پرسرعت
 در روستاهاى دهاقان

مدیر اداره مخابرات شهرستان دهاقان از طرح توسعه 
اینترنت نســل سوم در روســتاهاى این شهرستان 

خبرداد.
مهدى عمران پور اظهار داشــت: در چندماه گذشته 
همه روســتاهاى این شهرســتان به اینترنت نسل 
سوم مجهز شدند و کاربران روســتایى مى توانند از 
ســرعت و کیفیت باالى اینترنت بهره مند شــوند. 
وى با اشــاره به اینکه شــهر دهاقان و گلشن نیز به 
اینترنت نسل چهارم مجهز شده اند، گفت: روستاى 
دزج نیــز به زودى به اینترنت نســل ســوم تجهیز 

مى شود.
مدیر اداره مخابرات شهرستان دهاقان باتوجه به اینکه 
این شهرستان جزو نخستین هاى استفاده از اینترنت 
نسل چهارم استان قرار گرفته، تصریح کرد: شهرها 
در اولویت اینترنت نسل چهارم هستند و اگر کاربران 
روستاها بیشتر شود امکان ارتقاى نسل سوم به باالتر 

نیز فراهم مى شود.

اقامه نماز باران در دهاقان 
حجت االســالم والمســلمین اصغر رضوانى، امام 
جمعه دهاقان گفت: نماز باران بــه نیت نزول باران 
رحمت الهى با حضور پیرمردان، پیرزنان، معلوالن، 
مادران و کــودکان شــیرخوار دیــروز در دهاقان

 اقامه شد.

خبر

 مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت:به منظور توسعه اقتصادى و دستیابى به توسعه پایدار، 
با توجه به اسناد باالدستى و چشم انداز20ساله، ناگزیر به 

تقویت بخش خصوصى هستیم.
محمدجواد بگى اظهارداشت: با توجه به سهم بیش از 50 
درصدى صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور و سهم 
96 درصدى آن در صنعت، تحقق اقتصاد مقاومتى تنها با 
حمایت همه جانبه از صنایع کوچک و متوسط مقدور خواهد 
بود. وى حمایت از توسعه امکانات شهرك هاى صنعتى را 
یکى از مهمترین راهکارهاى حمایت از تولید و اشتغال کشور 
عنوان کرد و افزود: امروز نیازمند ایجاد عزم ملى در حمایت 

از صنایع و بخش هاى تولیدى به منظور ایجاد اشــتغال و 
افزایش سطح معیشتى شهروندان هستیم .

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 
تأمین زیرســاخت هاى الزم را یکى از چالش هاى مهم 
استان و از اولویت هاى اصلى این شرکت عنوان کرد و گفت: 
متأسفانه در چند سال گذشته نرخ بیکارى استان 2درصد 
بیشتر از میانگین بیکارى کشــور بوده که بدیهى است به 
منظور ایجاد اشــتغال پایدار، ناگزیر به حمایت از توســعه 

صنعتى خواهیم بود.
وى تصریح کرد: توســعه صنعتى  اســتان بدون تأمین 

زیرساخت هاى مورد نیاز صنایع مقدور نخواهد بود.

رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: هزینه 
نظافت و پاکیزگى شهر اصفهان با انجام امورى همچون 
رفت و روب معابر و حمل زباله در مناطق 15 گانه در سال 

جارى، 120 میلیارد تومان است.
 غالمرضا ساکتى اظهارداشت: در مناطق 15 گانه شهردارى 
اصفهان 15 پیمانکار در بخش نظافت، رفت و روب معابر 
و حمل زباله فعال هستند که در سال جارى هزینه نظافت 
و پاکیزگى شهر اصفهان با انجام امورى همچون خدمات 
نظافت، رفت و روب معابر و حمل زباله در مناطق 15 گانه، 

120 میلیارد تومان است.
وى با اشــاره به اینکه روزانه درحدود هزار تن حمل زباله 

در شهر اصفهان انجام مى شود، گفت: بیش از 45 میلیون 
مترمربع از معابر شهر اصفهان دستى و مکانیزه نظافت مى 
شود.وى با بیان اینکه دوهزار و589 کارگر پاکبان در امور 
خدمات شهرى و بازیافت، جمع آورى پسماند تر و خشک 
فعالیت دارند، گفت: تعداد ماشــین آالت فعال به صورت 
شــبانه روزى در خدمات شــهرى اصفهان بیش از 260 
دستگاه است.ساکتى در ادامه سرانه رفت و روب مکانیزه 
شــهر را 44/5 درصد اعالم کرد و اظهارداشــت: در ایام 
برگریزان پاییز برخى شهروندان پسماندهاى خشک خود را 
در معابر رها مى کنند که بر اثر وزش باد، ترکیب پسماندها و 

برگ ها چهره شهر را نازیبا مى کند.

هزینه 120 میلیاردى 
شهردارى براى پاکیزگى شهر 

توسعه صنعتى
نیازمندتأمین زیرساخت صنایع

ساسان اکبرزاده

کنفرانس ملى رویکردهاى نوین روابط عمومى ایران روزهاى 19 و 20 دى 
ماه ســال جارى در تاالر اجتماعات کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان 

برگزار خواهد شد.
دبیر علمى کنفرانس ملى رویکردهاى نوین روابط عمومى ایران در نشستى 
خبرى با اعالم این مطلب گفت: در سال 79 در مقاله اى به نقش و جایگاه 
روابط عمومى ها اشــاره کردم و نقش روابط عمومى را در سازمان ها همه 

کاره مدیر و هیچ کاره سازمان دانستم.
هادى زمانى افزود: در دوره اصالحات به دور از مســائل سیاسى، تحول 
خوبى در روابط عمومى ها ایجاد شد و جایگاه خوبى براى روابط عمومى در 
سازمان ترسیم شــد و دانش روابط عمومى شکل علمى گرفت و مدیران 
روابط عمومى بر نقش خود واقف شــدند. وى با بیــان اینکه باید روابط 
عمومى استاندارد داشته باشیم تا ســلیقه گرایى در روابط عمومى کاهش 
یابد ادامه داد: برگزارى کارگاه صرف آموزشى، آموزش رویکرد نوین روابط 
عمومى و... از اهداف برگزارى کنفرانس ملــى رویکردهاى نوین روابط 

عمومى ایران در اصفهان است.
دبیر علمى کنفرانس ملى رویکردهاى نویــن روابط عمومى ایران اظهار 
داشت: تاکنون هیچ کنفرانسى در کشــور در زمینه مدیریت ناب در روابط 
عمومى برپا نشده و ما ســعى داریم در این کنفرانس، این سبک را معرفى 

کنیم. 
زمانى، از صــدور گواهینامه براى شــرکت کنندگان در ایــن کنفرانس 
دو روزه در اصفهان خبــر داد و گفت: پیام این کنفرانــس ارتقاى دانش 
و معلومــات رســانه ها و مدیران روابــط عمومى با بهره گیــرى از همه

 ظرفیت هاست.
وى افزود: همه استادان این کنفرانس از اصفهان هستند و اعالم مى کنیم 
هر کسى در زمینه روابط عمومى، دستاوردى داشته باشد ما در این کنفرانس 

از آن استقبال مى کنیم و مى تواند ارائه دهد.
دبیر علمى کنفرانس ملى رویکردهــاى نوین روابط عمومى ایران اذعان 

داشــت: تا امروز تعریف علمى قابــل قبول براى حــوزه روابط عمومى 
نداشــتیم و متأســفانه هیچ اثر قابل توجهى و نقطه قابل اتکایى روابط 
عمومى ها بــروز نداده اند، که اگر نســل متخصــص داراى دانش براى 
روابط عمومى تربیت نشــود ما با مشــکل روبه رو خواهیم شــد و امید 
داریم برگزارى این کنفرانس، زمینه خوبى براى رفع مشــکالت فراهم 

کند.

وى گفت: در قالب برگزارى این کنفرانس، سعى داریم بدعت هاى غلط را 
برطرف کنیم و سرانه آموزش کارشناسان روابط عمومى در استان اصفهان 

که نسبت به دیگر استان ها بسیار بسیار پایین است را افزایش دهیم.
وى از مقدمات استانداردسازى روابط عمومى و بازنگرى سالیانه آن خبر 
داد و گفت: به زودى کارگروهى براى روش هاى استاندارد و بررسى آن با 

همکارى متخصصان تشکیل خواهد شد.
■■■

دبیرکل کنفرانس ملى رویکردهاى نوین روابط عمومى ایران هم گفت: 
آموزش و پژوهش در جامعه رسانه اى و روابط عمومى، یکى از مشکالت 

اساسى است و هرچه بیشتر در این زمینه ها کار شود ماندگار خواهد بود.
فضل ا... ســلطانى اظهار داشــت: مــا بایــد آموزش هــاى فراگرفته 
را بــه گروه هاى هــدف انتقال دهیــم و بــراى ارتقاى ســطح روابط 
عمومى ها تــالش کنیم که ایــن کنفرانس نیــز در این راســتا برگزار

 خواهد شد.
وى با بیان اینکه اصوًال روابط عمومى هــا نیازمند گذراندن آموزش هاى 
الزم هستند، گفت: واقعیت آن اســت که برخى مدیران در سازمان ها هم 
به جایگاه روابط عمومى آنگونه که باید پــى نبرده اند و در حقیقت روابط 

خصوصى به شکل مرتب تر در ادارات وجود دارد.
■■■

مدیر اجرایى کنفرانس ملى رویکردهاى نوین روابط عمومى ایران نیز با 
تشــکر از همه حامیان برگزارى این کنفرانس ملى در اصفهان گفت: این 
کنفرانس روزهاى 19 و 20 دى ماه هر روز از ساعت 8 تا 13 در کتابخانه 
مرکزى شهردارى اصفهان با حضور مسئوالن، اساتید حوزه رسانه و روابط 

عمومى و... برگزار خواهد شد.
عباس زمانى افزود: آموزش علمى- پژوهشــى بــراى ارتقاى توانمندى 
مدیران و کارگزاران روابط عمومى، از اهداف برگزارى این کنفرانس است  و 
درخصوص روابط عمومى الکترونیک و روابط عمومى ناب در این کنفرانس 

سخنرانى خواهد شد. 

رویکردهاى نوین روابط عمومى در اصفهان بررسى مى شود

 رئیس انجمــن حمایت از کشــاورزان اصفهان گفت: 
بى تدبیرى و سوء مدیریت مســئوالن، دلیل تأخیر در 

بازگشایى زاینده رود است.
حســین محمدرضایى اظهار داشــت: نیمه خردادماه 
امسال که آب زاینده رود بسته شد، از سوى نظام صنفى 
کشاورزان شهرستان اصفهان نامه اى به آب منطقه اى 
ارســال کردیم که وزارت نیرو آب را براى کشت پاییزه 
کشــاورزان حفظ کند و این در حالى بود که متأسفانه با 
اسراف کارى، امروز شاهدیم با گذشت سه ماه از فصل 
پاییز، همچنان کشاورزان چشم به بازگشایى زاینده رود 

دوخته اند.

وى با اشاره به اینکه هنوز جلسه شورایعالى آب تشکیل 
نشده است، زیرا میزان بارندگى ها در سرشاخه ها به ویژه 
کوهرنگ و مرکز آن، که چلگرد است بسیار کم بوده، ادامه 
داد: اگر برداشت غیر مجاز و غیر قانونى آب در باال دست 
زاینده رود، چه در استان باالدست و چه در استان اصفهان 
متوقف مى شد و چند درصد از ســهم شرب، صنعت و 
میزان آب انتقالى به کاشــان و یزد و نایین به مقدار 60 
تا 70 میلیون متر مکعب صرفه جویى مى شــد و ذخیره 
آن در پشت سد زاینده رود وجود داشت، امروز به راحتى 
کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان صورت مى گرفت.

این عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 

تصریح کرد: در حال حاضر براى مرحله اول کشت غله به 
55 میلیون متر مکعب آب تحویلى در سد آبشار نیاز است 
و این در حالى اســت که حجم کلى ذخایر آبى سد تا به 
امروز 150 میلیون متر مکعب است که اگر در تخصیص 
آب صرفه جویى و برنامه ریزى شده بود، به یقین براى 

تخصیص آب به کشاورزان با مشکل مواجه نمى شدیم.
وى با بیان اینکه ســوء مدیریت ها در وزارت نیرو سبب 
شده که ضربه سنگینى هر ساله به کشاورزان وارد شود، 
ادامه داد: تأخیر در بازگشــایى زاینده رود و انجام کشت 
پاییزه، سبب مى شود که هر ساله طیفى از کشاورزان با 

معضالت اجتماعى دست به گریبان شوند.

هشــتمین نمایشــگاه تخصصى آب و تأسیسات آب و 
فاضالب، از امروز تا 24 آذر ماه در محل نمایشــگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار 

مى شود.
در این دوره، 34 مشارکت کننده از استان هاى اصفهان، 
تهران، فارس، خوزســتان، قزوین و آذربایجان شرقى در 
زمینه تولید و عرضه انواع شــیرآالت صنعتى، پمپ هاى 
صنعتى و اتصــاالت مرتبط و مخازن، لولــه و اتصاالت 
چدنى، سیستم هاى تصفیه آب و فاضالب، انواع سیستم 
هاى آبیارى، پمپاژ، انتقال، آبرسانى، توزیع و جمع آورى و 
آب شیرین کن ها حضور یافته اند. همچنین شرکت هاى 
مشاور و پیمانکار، ادارات دولتى مرتبط، شرکت هاى دانش 
بنیان و دانشکده هاى علمى در زمینه آب و صنعت آب و 
فاضالب، جراید و رسانه ها حضور دارند. در این نمایشگاه، 
از دستگاه تصفیه پساب براى اولین بار در ایران رونمایى 

خواهد شد.
این نمایشگاه در یک سالن نمایشگاهى به وسعت دو هزار 
و 500مترمربع برگزار مى شود و در ساعات بازدید 15 تا 22 

میزبان عالقه مندان و متخصصان خواهد بود.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

 صرفه جویى کرده بودیم
 آب براى کشت پاییزه داشتیم

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهر کوهپایه 
گفت: با هوشیارى و اطالع به موقع کالنترى سجزى، 
یک دســتگاه خودرو حامل 1/5 تن از درختان بریده 
شده تاغ کاشت شده در پروژه هاى بیابان زدایى شرق 

اصفهان کشف شد.

محمدرضا بحرینى اظهارداشــت: با هوشــیارى و 
اطالع به موقع کالنترى سجزى، یک دستگاه خودرو 
حامل 1/5 تن از درختان بریده شده تاغ کاشت شده 

در پروژه هاى بیابان زدایى شرق اصفهان کشف شد.
وى افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران، جریمه آسیب 
به هر درختچه بیابانى 15 میلیون ریال اســت که در 
بررســى هاى اولیه کارشناســان اداره منابع طبیعى 
و آبخیزدارى کوهپایه، این آســیب را حداقل براى 
30 درختچه در نظر گرفته که جریمه اى بالغ بر 45 

میلیون تومان براى آن پیش بینى مى شود.
رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى کوهپایه با اشاره 
به بریدن این درختان در دشت سجزى و در مجاورت 
جاده یک لنگى، تصریح کرد: پنج  نفر سارق این حادثه 
با هوشیارى عوامل کالنترى سجزى بازداشت و روانه 

زندان و پرونده در حال پیگیرى است.

1/5ُتن درخت بریده شده تاغ کشف شد

مدیر مطالعات و پژوهش شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه کلیه کارهایى که از سوى شــهردارى انجام 
مى شود از پشــتوانه علمى و نظرى باالیى برخوردار 
است، از ارائه 200 طرح پژوهشى مدیریت شهرى در 
سیزدهمین نمایشگاه پژوهش استان اصفهان خبرداد.
ســعید ابراهیمى اظهارداشــت: همه شــهروندان، 
شهردارى را به عنوان یک نهاد اجرایى مى شناسند 
که البته بخش عمده خدمات شــهرى را شهردارى 

انجام مى دهد.
وى اضافه کرد: در نمایشــگاه امســال با توجه به 
شــعار آن، که پژوهش تقاضامحور و تجارى سازى 

فناورى است سعى کرده ایم خروجى هاى پژوهشى 
که جنبه هــاى  کاربرد عملى داشــته باشــد ارائه 

دهیم.
 ابراهیمى با اعالم اینکه 200 طرح پژوهشى در قالب  
CD و DVD در سیزدهمین نمایشگاه پژوهش و 
فناورى استان اصفهان به بازدیدکنندگان ارائه شده 
اســت، گفت: معاونت هاى حمل و نقل و ترافیک، 
عمران، شهرسازى و معمارى، خدمات شهرى، مالى 
و اقتصادى، فرهنگى، شهرعلم و مرکز پژوهش هاى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان در برپایى هرچه بهتر 

این نمایشگاه همکارى داشته اند.

ارائه 200 طرح مدیریت شهرى 
در نمایشگاه پژوهش استان

از امروز تا 24 آذرماه؛
برگزارى

 نمایشگاه تخصصى
 آب و تأسیسات آبفا
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 مدیــرکل امــور مالیاتــى اســتان اصفهان بــه بیان
 حمایت هاى ســازمان امورمالیاتى کشــور از واحد هاى 
تولیدى پرداخت و گفت: پذیرش دفاتر و اســناد و مدارك 
شرکت هاى تولیدکننده توســط امور مالیاتى در سال 96 
بر اساس فرمایش مقام معظم رهبرى به نامگذارى سال 
اقتصاد مقاومتى و تولید- اشتغال و همچنین ابالغیه هاى 
انجام شده از جمله اقدامات اداره کل امورمالیاتى درراستاى 

حمایت از تولید است.
امیرى افزود: در واقع اصل بر پذیرش دفاتر است مگر اینکه 
خالف آن ثابت شود و تشــخیص هاى على الرأس براى 
شرکت هاى تولیدى حذف شده است. وى ادامه داد: فقط در 

صورت شناسایى مغایرت، بخش کتمان شده مورد رسیدگى 
قرار مى گیرد. 

امیرى در مورد وضعیت رســیدگى به پرونده هاى کسبه 
و بازاریان نیز اظهار داشــت: در مورد کسبه و بازار الگوى 
تبصره ماده 100 مورد توجه اســت که استقبال خوبى در 
این خصوص شده و درحدود 90 تا 95 درصد از پرونده ها 
بر اساس الگوى تبصره ماده 100 مالیات قطعى تشخیص 
داده مى شود. مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با تأکید 
بر لزوم حفظ و نگهدارى دفاتر و مدارك، افزود: طبق قانون 
جدید مالیات هاى مستقیم، دفاتر و مدارك باید بر اساس 

حساب هاى بانکى تنظیم شود.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: فردا 
فیلم «لیال» ساخته داریوش مهرجویى بعد از20 سال، بار 

دیگر در سینما سوره اصفهان اکران مى شود.
مصطفى حسینى همچنین در ارتباط با اکران فیلم هاى 
هنر و تجربه در هفته جارى اظهار داشت: 21آذرماه (امروز) 
فیلم «هجوم» به کارگردانى شهرام مکرى و «یک قنارى 
یک کالغ» ساخته اصغر عبداللهى در سینما سوره اصفهان 
اکران مى شــود. وى افزود: داستان فیلم «هجوم» بدین 
شکل رخ مى دهد که قتلى رخ داده است و سه پلیس براى 
بررسى جرم به ورزشــگاه آمده اند، آنها مظنون به قتل را 
نیز به همراه دارند و فقط کافى است خط سیر وقوع قتل 

را دریابند.
حسینى با بیان اینکه روز پنج شنبه 23 آذر ماه نیز فیلم هاى 
«برگ جان» ساخته ابراهیم مختارى و فیلم هاى کوتاه 
«روز توقف در الس وگاس»، «ایکس باکس»، «کشند» و 
«اول پاییز» در سینما سوره اصفهان اکران مى شود، افزود: 
«برگ جان» حکایت آدمى در راه رسیدن به خواسته  اى 
است که چون به آن مى رسد، دیگر براى وى ارزشى ندارد. 
وى با اشاره به فیلم هاى روى پرده اکران در اصفهان نیز 
گفت: «قاتل اهلى»، «خالتور» و «آینه بغل» در ســینما 
فلسطین اکران شده است و «آینه بغل» و «ثبت با سند برابر 

است» نیز در سینما سپاهان بر پرده اکران است.

تنظیم دفاتر و مدارك مالیاتى 
بر اساس حساب هاى بانکى 

فیلم«لیال» پس از 20 سال
 در اصفهان اکران مى شود

قصه گویان ایرانى
 در نصف جهان

بیســتمین جشــنواره بین المللى قصه گویى کشور 
دیروزدر اصفهان آغاز به کار کرد.

دبیر جشنواره بین المللى قصه گویى با اشاره به اینکه 
در این دوره، 39 قصه گو از اســتان هاى اصفهان، 
چهارمحال وبختیارى، خوزســتان، فارس، بوشهر و 
کهگیلویه وبویراحمد براى کودکان ونوجوانان قصه 
مى گویند، گفت: پنج نفر برتر این دوره به مسابقات 

قصه گویى،به مرحله بین المللى راه پیدا مى کنند.
رضا قمر زاده اظهار داشــت: روان بــودن قصه ها، 
داشتن ماجراى جذاب و آگاهى دادن از شاخص هاى 
این مسابقه است.وى با اشاره به اینکه در این دوره از 
مسابقات، از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها هم براى بیان 
قصه هاى کهن استفاده مى شود، افزود: قصه هاى 
کهن ایرانى همواره یک امتیاز براى قصه گویان کشور 

در جشنواره هاى بین المللى بوده است.
این جشنواره فردا 22 آذر ماه با معرفى برترین ها به 

کار خود پایان مى دهد.

کاهش 75 درصدى تولید انار 
در اردستان

عباس بدیعى، کارشــناس باغبانى جهاد کشاورزى 
شهرستان اردســتان گفت: امســال چهار هزار ُتن 
محصول انار در شهرستان برداشت شد که نسبت به 

سال گذشته 75 درصد کاهش یافته است.

خبر

ابالغ
شماره دادنامه: 9609973640201076 شــماره پرونده: 9609983640200584 شماره بایگانى 
شعبه: 960595 خواهان: سجاد پرچمى برجوئى فرزند جمشید به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
لنجان- شهر فوالدشهر- محله هشت بهشت سى 4 پالك 607 خوانده: داود رئیسى بیدکانى فرزند 
مهران به نشانى مجهول المکان خواســته: الزام به فک پالك خودرو گردشکار: دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى دادگاه: 
درخصوص دعوى آقاى سجاد پرچمى برجوئى فرزند جمشید به طرفیت آقاى داوود رئیسى بیدکانى 
فرزند مهران به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به فک پالك هاى یک دستگاه خودرو پراید 
به شماره انتظامى 43- 961 هـ 24 با احتساب مطلق خسارات دادرسى با عنایت به متن دادخواست و 
مدارك تقدیمى بدین توضیح که خواهان بیان داشته حدوداً سه سال قبل اتومبیل مذکور را به خوانده 
فروخته و چون با یکدیگر رابطه قوم و خویش دارند قرارداد کتبى تنظیم نشده لکن على رغم اینکه 
در تاریخ 95/4/28 طى سند شماره 139522357376000288 به صورت رسمى به وى وکالت در 
فک پالك داده است لکن مشارالیه اقدامى در راستاى فک پالك اتومبیل ننموده فلذا تقاضاى صدور 
حکم به شــرح دادخواســت تقدیمى را دارد و از توجه به کپى مصدق وکالتنامه موصوف و اینکه به 
موجب قوانین، پالك خودرو شخصى محسوب مى گردد و پاسخ استعالم مورخ 96/7/1 پلیس راهور 
شهرستان لنجان داللت بر مالکیت رسمى خواهان به زوجین پالك هاى مذکور دارد و مطابق قانون 
نیز با خرید و فروش اتومبیل طرفین مکلف به فک پالك آن مى باشند و نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونى دعوتنامه که از طریق نشر آگهى صورت گرفته در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعى 
در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته است لذا دادگاه دعوى خواهان را محمول بر صحت و ثابت 
تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و بند 14 ماده 1 و مواد 3 و 5 و 15 آئین نامه راهنمایى و رانندگى مصوب 1384 هیأت 
وزیران با اصالحات بعدى و ماده 29 قانون رسیدگى به تخلفات رانندگى مصوب 1389 حکم به الزام 
خوانده به فک پالك هاى مذکور به شماره 430- 961 هـ 24 و محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ 
یک میلیون و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مینماید راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ به خوانده قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1223 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/490
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان اقاى مصطفى اســالمى فرزند منصور باوکالت على اصغرخدادادى دادخواستى به طرفیت 
خوانده یاسرامیدواریزدابادى فرزند محمدحسین به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شهرستان فالورجان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى 
دادگسترى شهرستان فالورجان واقع در فالورجان-خیابان مالصدرا ساختمان دادگسترى-طبقه 
اول-اتاق125ارجاع و به کالسه950265شــعبه چهارم حقوقى فالورجــان ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى ان96/10/20ساعت9صبح تععین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندحسین 
امانت یزدى فرزندمحمدودرخواســت خواهان و به تجویزماده73قانون ایین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب درامور مدنى ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشاراگهی 
میشود تاخوانده پس از نشراگهى و اطالع از مفاد ان به دادگاه هاى مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگى حاظرگردند. م الف: 

839 مقصودى - مدیردفترشعبه ى چهارم دادگاه حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان/9/491
ابالغ

شــماره   95 /4 /29 تنظیــم: تاریــخ   9509973653400701 دادنامــه: شــماره 
پرونــده:9309983751400362 شــماره بایگانــی شــعبه:9317774 دادنامه پرونده کالســه 
9309983751400362شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان تصمیم 
نهایى شــماره 9509973653400701 خواهان :آقاى رضاطهماســبى فرزندامیرقلى به نشــانه 
شاهین شهرگلدیس فدك فرعى 12شهیدســلیمانپورپ 40طبقه اول خوانده:آقاى مهدى قاسمى 
فالورجانى فرزندغالمعلى به نشانى ســودرجان کمربندى روبروى هنرستان عالمه امینى پالك 
125طبقه دوم خواســته ها:1-مطالبه خســارات تاخیرتادیه2-مطالبه خسارت3-مطالبه خسارات 
دادرسى4-اعسارازپرداخت هزینه دادرســى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  ختم رسیدگی را 
اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید راي دادگاه در خصوص داخواست آقاى رضاقلى 
طهماسبى فرزندامیرقلى به طرفیت اقاى مهدى قاسمى فرزندغالمعلى به خواسته اعسارازپرداخت 
هزینه ى دادرسى باتوجه به محتویات پرونده و وضعیت مالى خواهان واینکه نامبرده پیرمرد74ساله 
مى باشدکه  به سختى زندگى خود را میگذرانددادگاه خواسته خواهان راوارد دانسته ومستندا به مواد 
513-507-505-504-503قانون ایین دادرسى مدنى حکم  قبولى اعسار و معافیت موقت خواهان 
از هزینه  دادرسى صادر واعالم مى نماید راى صادره حضورى وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 768  شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان/9/492 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان محمد تقى الهیارى فرزندنظامعلى باوکالت اسماعیل سلیمیان دادخواستى به طرفیت خوانده 
حسین امانت یزدى فرزند محمد به خواســته 1-ابطال بیع نامه مورخه94/7/5و2-استرادثمن3-
مطالبه منافع ممکن الحصــول تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان فالورجان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان واقع در فالورجان خیابان 
مالصدراساختمان دادگسترى-طبقه اول-اتاق125ارجاع و ب کالسه960051ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى ان96/10/17ساعت10صبح تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خواندحسین 
امانت یزدى فرزند محمد ودرخواســت خواهان و به تجویزماده73 قانون ایین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیرااالنشار اگهى 
میشــود تاخوانده پس ازنشــراگهى واطالع ازمفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل 
خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودرمقررفوق جهت رسیدگى حاظرگردند. م الف:  829 

شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان/9/493
ابالغ

شــماره   96 /7 /19 تنظیــم: تاریــخ   9609973653500830 دادنامــه: شــماره 
پرونــده:9609983653500410 شــماره بایگانــی شــعبه:960424 دادنامــه پرونــده 

کالسه9609983653500410 شــعبه 3دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان 
تصمیم نهایى شــماره خواهان :آقاى احمدکریمى کزج فرزندصاحب على به نشانى خ فردوسى بن 
بست سعدى پ5 خوانده:آقاى مجیدعرب فرزندرضابه نشانى مجهول المکان خواسته:الزام به فک 
پالك خودرو دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  ختم رســیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به 
صدور راي مینماید راي دادگاه در خصوص دعوى آقاى احمدکریمــى کزج فرزند صاحب على به 
طرفیت آقاى مجیدعرب فرزندرضابه خواسته فک پالك یک دستگاه خودروى وانت پیکان به شماره 
انتظامى 712ه18ایران23بااحتساب خسارات دادرسى-بااین توضیح که خواهان دراظهارات خودبیان 
داشته خودروى موصوف را به خوانده انتقال داده لیکن تاکنون دررابطه بافک پالك آن اقدامى نشده 
وتقاضاى رســیدگى داردکه دادگاه باتوجه به1-اظهارت خواهان به شرح یادشده 2-پاسخ استعالم 
واصل شده ازراهور شهرستان فالورجان باشماره391-96/5/25که مویدماکیت خواهان نسبت به 
پالك یادشده میباشد3-حاضرنشدن خوانده درجلسه رســیدگى ونیزارسال نکردن الیحه دفاعى 
خود(شخصایابامعرفى وکیل دادگســترى)دعوى خواهان راوارددانسته لذا مستندبه مواد198و519 
قانون ایین دادرسى دادگاهاى عمومى وانقالب درامور مدنى مصوب 1379ومواد219و220 قانون 
مدنى مصوب 1307حکم الزام خوانده به حضور درراهنمایى رانندگى وفک پالك خودروى موصوف 
وپرداخت مبلغ دومیلیون ویکصدهزاررریال به عنوان هزینه دادرسى راصادر واعالم مینماید راي صادر 
شده غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس ازانقضاى 
مدت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان میباشد. 

م الف: 849 رئیس شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى  فالورجان/9/494
مزایده اموال منقول

اجراي احــکام شــعبه اول  دادگاه حقوقی فالورجان در نظــر دارد در پرونده شــماره 960087-
960088-960086-960091-960093-960095 اجرائی موضوع علیه شرکت احسان شیمى 
وله1-همانصرآزادانى 2-محمدرضارشیدى3-رضاابراهیمى 4-حمیدرضاهادیان 5- على اسماعیلى 
6-رسول رضایى  در تاریخ96/10/18 به منظور فروش یک مخزن رنگ برباولوها مربوط بدون عایق 
که درموقع دمنتاژ(بازکردن)تخریب مى شود از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراي 
احکام شعبه اول  فالورجان اطاق 318 برگزار نماید .ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 
دادگستري به مبلغ 700/000/000ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و 
برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده برنده 
خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده 
را به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به 
نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م الف: 882  دادورز اجراي احکام شعبه اول دادگستري فالورجان/ 

9/495
ابالغ

شــماره ابالغ نامه 9610103653505125 شــماره پرونده 9609983653500292 شــماره 
بایگانى شــعبه960303 نظر به اینکه درپرونده 960303ح3موضوع دعوى آقاى محسن توکلى 
فرزنداسماعیل باوکالت سیدصالح عاملى وســیدکاظم مرتضوى به طرفیت وارث مرحومه مونس 
اغاخیرى به اسامى 1-عطااهللا اربابیان2-همایون3-زهره4-شهناز5-پروین دخت6-پوران دخت 
همگى بمانیان 7-جعفرفتحى 8-احمدغفارى باالنى 9-پرویزکشاورز10-شرکت تولیدمواداولیه 
مصنوعى (دى ام تــى )مبنى برتقاضاى الــزام خواندگان بــه حضوردردفترخانه اسنادرســمى 
چهارصدوشصت وپنج ســهم مشاع از447700ســهم مشاع ازشــش دانگ قطعه زمین پالك 
525اصلى بخش 9ثبت اصفهان و2-جمیع خســارات وهزینه وارده ناشى از دادرسى رانموده پس 
از صدور قرارکارشناسى نظریه کارشناســى تحصیل شده است لیکن خواندگان ردیف اول تاششم 
وردیف هشــتم ونهم مجهول المکان میباشــندلذادراجراى ماده73ق آدم مراتب براى یک نوبت 
آگهى تاخواندگان ظرف مدت یک هفته اززمان درج این آگهى درروزنامه باارائه کارت شناســایى 
دراین دادگاه حاضروضمن اعالم نشانى دقیق نظریه کارشناسى رااخذوظرف همین مهلت چنانچه 
مطلبى نفیایااثباتا دارند کتبا ارائه نماینــد این آگهى به منزله ابالغ تلقــى مى گرددوعدم حضور 
نامبردگان مانع از ادامه رسیدگى نمى باشد. م الف: 698 مدیر دادگاه حقوقى شعبه 3عمومى حقوقى 

فالورجان/ 9/496
مزایده 

در پرونده 960276 و به موجب نیابت ارسالى از شــعبه 2 اجراى احکام حقوقى اصفهان محکوم 
علیهم مصطفى وعیدى و 2- شــرکت گیتى پســند به پرداخت 264/130/098 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له فتح اله حنیف زاده محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
اســت نموده اســت 23/200 متر لوله پنج الیه نیو پایپ از جنس pex-al-pex  سایز 16 از 
قرار هر متر 13/200 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکــوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجــرا قصد فروش اموال از طریق مزایــده را دارد زمان 
برگزارى مزایده شنبه 96/10/4 ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه 
داشته باشند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به 
حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز میگردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل تا در مزایده شرکت داده شوند م الف: 221 مجید شکل آبادى مدیر اجراى احکام  حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر/ 9/497
فقدان سند مالکیت

 شماره: 961218641552729 چون خانم اعظم نادعلى فرزند ابراهیم باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شــهود رســما گواهى شــده مدعى شدند که ســند مالکیت ششدانگ 
پالك شــماره 67/25 واقع در قطعه 11 بخش 11 ثبــت اصفهان که درصفحــه 175 دفتر 88 
امالك نجف آباد بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 

5017-1391/04/03 دفترخانه 275 نجف آباد به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/09/21، 

م الف: 7008 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/498
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 1396/12/438192 على حقیقى نجف آبادى فرزند یداله باســتناد دو برگ استشــهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت پنجاه و شش 
حبه و هشتصد و بیست و سه هزارم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مغازه و باغ متصل بهم  پالك 
464/6 که قبال باقیمانده 464 بوده اســت واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 101 دفتر 32 ذیل ثبت 3526 سند مالکیت شماره 681600 بنام على حقیقى نجف آبادى 
فرزند یداله ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است و طى نامه شماره 
930148 مورخ 1393/07/20 شعبه چهارم حقوقى دادگاه نجف آباد در قبال مبلغ 175570000 
ریال بازداشت مى باشد. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 96/09/21، م الف: 7002  حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/499

ابالغ اجرائیه
 احترامًا مقرراست متن ذیل دریک نوبت یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه 
از آن جهت بهره بردارى در مورخه 96/07/22 به این شورا ارسال گردد. کالسه پرونده 92/140 
شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: ابالغ اجرائیه خواهان: سیدعلى اکبر بنى جمالى 
فرزند ســیدتقى خوانده: اکبر یحیایى فرزند قنبرعلى، محل حضور: شوراى حل اختالف علویجه 
(واقع در دادگاه مهردشت)، خواسته: صدور اجرائیه. بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم 
بشماره 255-95/09/29 و شماره دادنامه (قطعى شــده) صادره از این شورا شما محکوم هستید 
1-به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال وجه اصل خواســته در حق محکوم له. 2-خسارت 
تاخیرتادیه 3-مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرســى و 4- مبلغ مطابق اجراى احکام مدنى 
بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا گذارید. 
2-ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهید. 3-مالى معرفى کنید که اجراى حکم و استیفاى محکوم 
به از آن میسر باشد اگر مالى ندارید صریحًا اعالم نمایید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت 
مذکور معلوم شــود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن لیکن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى 
تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شد. م الف: 6997 

دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه/9/500
احضار

شــماره نامــه :9610113654001031 شــماره پرونــده:9609983655700315 بایگانــى 
شعبه:961727 تاریخ تنظیم:96/9/5 آگهی احضار متهم نظر به اینکه در پرونده کالسه 960062   
متهم بابک جدیدفرزندرحیم به اتهام ســرقت یــک میلیون وهشتصدهزارودویســت ونودوپنج 
هزارتومان موضوع شکایت سیدرسول نصیرزاده فرزندســیدیداله  مجهول المکان اعالم گردیده 
است  لذا در اجراي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  ابالغ میگردد که درتاریخ 96/11/14 ساعت 8صبح 
جهت رسیدگی به اتهام خود درشعبه 102 دادگاه کیفرى دو فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و 
در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی فوق  بمنزله 
ابالغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 868 غالمحسین ابراهیمى-

دادرس دادگاه انقالب شهرستان فالورجان/9/501 
اخطار اجرایی

مشــخصات محکوم علیه : نام : اسماعیل    نام خانوادگی : خراســانی   نام پدر : - شغل :-  نشانی 
محل اقامت : مجهول المکان مشــخصات محکوم له : نام : فرامرز نام خانوادگی : حســنپور   نام 
پدر : - شغل : - نشانی محل اقامت : کلیشــاد – خ مطهري روبروي بانک سپه – جهان کامپیوتر 
محکوم به : به موجب راي شــماره 556 تاریخ 95/9/1 حوزه 5 ح   شوراي حل اختالف شهرستان 
فالورجان شعبه  - دادگاه عمومی - که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودرو ام وي ام  به شماره انتظامی 651 ص 34 
ایران  57   با احتساب هزینه هاي دادرسی و خسارات وارده در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 
در حق صندوق دادگستري . ماده 34 قانون اجراي احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . م الف: 812 شعبه پنجم 

حقوقی فالورجان /  9/502 
اخطار اجرایی

مشــخصات محکوم علیه : نام :1-عفت2-احمد3-مصطفى4ایرج- نــام خانوادگی :1نصیرى 
اجگردى 2-لطفــى اجگردى 3- لطفى اجگردى4-خدایى ورپشــتى   نام پــدر :1-خدارحم2-

قربانعلى3بهرام4-محمدشغل - نشــانی محل اقامت :1و2-اجگرد کوچه شهیدقدرت اله اسدى 
3-اجگردخ خیام 4-اصفهان خ امام خمینى  خ ش اسماعیلى –ك شادمان مشخصات محکوم له 
: نام :بانک مهراقتصاداستان اصفهان نام خانوادگی :باوکالت علیرضا رضایى نشانی محل اقامت : 
اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید پ 3 مدیریت شعب استان اصفهان محکوم به : به موجب راي 
شماره 497 تاریخ 96/5/14 حوزه سوم حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان شعبه سوم 
حقوقی دادگاه عمومی فالورجان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به :پرداخت 
تضامنى  مبلغ نود وســه میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
سررسیدسفته لغایت زمان اجراى حکم وهزینه دادرسى درحق محکوم له ونیم عشراز محکوم به 
بابت هزینه عملیات اجرایى درحق صندوق دولت .ماده 34 قانون اجراي احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . م الف:  838 

شعبه سوم حقوقی فالورجان/  9/503  
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه : نام :1-ابراهیم2-مرتضى نام خانوادگی :اسدى اجگردى  نام پدر : احمد- 
شغل - نشانی محل اقامت :1-اجگرد کوچه حمام منزل شــخصى 2-اجگرد کوچه مسجدجامع 
مشــخصات محکوم له : نام :بانک مهراقتصاداســتان اصفهان نام خانوادگــی :باوکالت علیرضا 
رضایى نشــانی محل اقامت : اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید پ 3 مدیریت شــعب استان 
اصفهان محکوم به : به موجب راي شــماره 203 تاریخ 96/3/8 حوزه ســوم حقوقى شوراي حل 
اختالف شهرستان فالورجان شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی فالورجان که قطعیت یافته است . 
محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ شصت وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت 
خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررســیدچک لغایت زمان اجراى حکم وحق الوکاله وکیل وهزینه 
دادرســى درحق محکوم له ونیم عشــراز محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایى درحق صندوق 
دولت .ماده 34 قانون اجراي احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد ، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . م الف:  841 شعبه سوم حقوقی فالورجان/ 

  9/504
احضار

شــماره نامه9610113654001045 شــماره پرونده :  9109983733001147 شماره بایگانى 
شــعبه: 952408 تاریخ تنظیم:1396/9/9 آگهــی احضار متهم نظر به اینکه در پرونده کالســه 
952408- متهم حسین حسینى فرزند - به اتهام کالهبردارى موضوع شکایت جعفر آقایى فرزند 
نوروزعلى مجهول المکان اعالم گردیده است  لذا در اجراي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشــار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  ابالغ 
میگردد که درتاریخ96/11/28 ساعت 8صبح جهت رســیدگی به اتهام خود درشعبه 102 دادگاه 
کیفرى دو فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه 
وعدم معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله ابالغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

شد م الف: 860 غالمحسین ابراهیمى- شعبه 102 دادگاه فالورجان/9/505 
اخطار اجرایی

مشــخصات محکوم علیه : نام : 1-حســن2-مجتبى نام خانوادگی :1-رضایى2-وکیلى نام پدر 
:1-خدامراد2-بهرام - شغل :-نشــانی محل اقامت : مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام 
:مهدى نام خانوادگی :شرافت نام پدر :حسن- شغل :ازاد نشانی محل اقامت :فالورجان پیربکران 
دارگان محکوم به : به موجب راي شماره 585-96تاریخ 1396/9/1حوزه فالورجان شوراي حل 
اختالف شهرستان فالورجان وراى شــماره 585-96تاریخ 96/6/11 شعبه ششم حقوقی دادگاه 
عمومی فالورجان که قطعیت یافته اســت . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت اصل خواسته 
مبلغ 200/000/000دویســت میلیون ریال طى یک فقره چک به شماره 894096/3304تاریخ 
1396/1/20به اضافه هزینه هاى دادرســى تاخیر تادیه از زمان ثبت دادخواست 1396/2/20به 
اضافه پردااخت نیم عشــر درحق صندق دولت جهت حق الجراء . م الف: 856 شعبه ششم حقوقی 

فالورجان/  9/506  
احضار

شــماره نامه:9610113654001013 شــماره پرونده:9409983655601558 شماره بایگانى 
شــعبه :961678  آگهی احضار متهم نظر به اینکه  درپرونده کالسه 961678شعبه 102 کیفرى 
دوفالورجان متهم مریم صفاریان فرزند شکراله  به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع  موضوع 
شــکایت پرویزابراهیمى فرزند رمضانعلى مجهول المکان اعالم گردیده است  لذا در اجراي ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج وآگهی 
بدینوسیله به نامبرده  ابالغ میگردد درتاریخ 1396/11/18ساعت 12صبح جهت رسیدگی به اتهام 
خود دردادگاه انقالب فالورجان حاضر واز خود دفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. م الف: 831 ریس شعبه102کیفرى دو فالورجان/9/507 
احضار

شــماره نامه:9610113654001010 شــماره پرونده:9609983654900816 شماره بایگانى 
شــعبه :961625  آگهی احضار متهم نظر به اینکه  درپرونده کالسه 961625متهم على هاشمى 
فرزند محمد وفرد ناشناس (بااسم مستعارحسین) به اتهام ایرادضرب وجرح باقمه موضوع شکایت 
فاطمه شاهى فرزندعباســقلى مجهول المکان اعالم گردیده است  لذا در اجراي ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله 
به نامبرده  ابالغ میگردد درتاریخ 1396/11/18ساعت 11/30صبح جهت رسیدگی به اتهام خود 
دردادگاه102شعب کیفرى دوفالورجان  حاضر واز خود دفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ 

تصمیم خواهد شد. م الف: 803 ریس شعبه102کیفرى دو فالورجان/9/508 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
الزم است تا بسترى براى اشتغال جدى بانوان در خانه فراهم 
کنیم و مشاغل خانگى را صرفاً به تولید ترشى و کاالهایى 

از این دست نبینیم.
محســن نیرومند با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکى و 
تســهیالت ارزان قیمت براى فعاالن اقتصادى از جمله 
دستور کارهاى دولت بوده اســت، اظهار داشت: از ابتداى 
سال گذشته برنامه اى فراگیر براى اشتغال فراگیر تدوین 
شد و در اردیبهشت سال جارى به کلیه استان ها ابالغ شد. 
وى با بیان اینکه در اشتغال فراگیر صرفاً تأمین مالى مطرح 
نیست، عنوان کرد: رشد فراگیر نیز یکى از رویکردهاى اصلى 
است و دولت به این نتیجه رسیده است که صرفاً به کارگیرى 

ابزارهاى سیاسى در کالن اقتصاد اثرگذار نیست. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان با بیان 
اینکه یکى دیگر از رویکردهاى دولت، اصالح نظام ارتباط 
دولت با بخش خصوصى در کشور بوده است، مطرح کرد: 
ابزارهایى که دولت در این زمینه به کار برد، عقد قراردادهاى 
همکارى با بخش خصوصى بوده است، اما امروز رویکرد 

دولت این است که تنها نظارت کند و مستقیمًا وارد چرخه 
نشود. نیرومند ادامه داد: با توجه به مشکالتى که در جذب 
فارغ التحصیالن دانشگاهى در کشور داشتیم، باید نیروى 
کار خود را توانمندسازى کنیم، در حالى که مطلوب این است 
دانشجویان را بر اساس نیازهاى کشور آموزش دهیم. وى 
با اشاره به در دستور کار بودن ایجاد 970 هزار شغل در سال 
96 در کشور، تصریح کرد: متناسب با نیازهاى استان در حال 
فعالیت هستیم و دولت مصمم است تا پایان برنامه ششم، 

نرخ بیکارى را به 8 درصد برساند. 
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: بر اساس بودجه 96، ســهم اصفهان از 
تسهیالت اشتغالزایى ســهم قابل توجهى است که البته 
امیدواریم تا پایان سال بتوانیم بخشى از این اعتبارات را جذب 
کنیم؛ البته دولت نمى خواهد صرفاً پول تزریق کند بلکه به 
دنبال حمایت از طرح هایى است که اشــتغالزایى و آورده 
مالى خوبى داشته باشد. وى با بیان اینکه تولید محصوالت 
گلخانه اى و دارویى تا صنایع مرتبط به تولید برق جزئى از 
رسته هایى است که مورد حمایت دولت است، تأکید کرد: 

تا سقف 250 میلیارد تومان، کارگروه اشتغال توانایى دارد تا 
طرح ها را تصویب و به بانک ها معرفى کند.

نیرومند با بیان اینکه با توجه به قانون اشتغال پایدار در مناطق 
روستایى، مجلس به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه 
منابع ملى با نرخ بازپرداخــت 6 درصد به متقاضیان را داده 
است، افزود: سهم استان اصفهان بالغ بر 350 میلیارد تومان 
است و دوره بازپرداخت تسهیالت، شش ساله است. وى با 
اشــاره به اینکه پیش از این براى اشتغال و توسعه فضاى 
کسب و کار در مناطق روســتایى در مجموع 300 میلیارد 
تومان در نظر گرفته بودند، یادآورى کرد: این در حالى است 
که امروز فقط براى اصفهــان، 350 میلیارد تومان در نظر 
گرفته اند و ســهم هر بخش از این میزان اعتبار مشخص 

شده است. نیرومند با بیان اینکه اعتبارات مشاغل خانگى 
اصفهان در سال جارى، بیش از 20 برابر سال گذشته است، 
عنوان کرد: دغدغه اى که در این خصوص وجود دارد این 
است که از سال 90 تا کنون بیش از 120 هزار مجوز براى 
مشاغل خانگى صادر شده است، اما آمار دقیقى وجود ندارد 
که کدامیک از این مشاغل خانگى واقعاً در حال کار هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان ادامه 
داد: 75 درصد اعتبار استان در حوزه مشاغل خانگى در حوزه 
پشتیبان مصرف مى شود و سال گذشته در بخش پشتیبان 
200 شغل ثابت ایجاد شد و تجربه نشان داده سرمایه گذارى 
در بخش پشــتیبان، پایدارتر و قابل کنترل تر اســت. وى 
تأکید کرد: جامعه هدف ما تنها صنعت نیســت بلکه کلیه 

فعالیت هاى اقتصادى استان شامل فعالیت هاى خدماتى 
و صنعتى این قابلیت را دارند که از کارورزان براى اشتغال 
آنها و رفع نیاز نیروهاى خود اســتفاده کنند و اتاق اصناف 
نیز در بحث کارورزى مى تواند بسیار کمک کند، چرا که با 
به کارگیرى کارورزان، کارفرمایان تا دو سال معاف از بیمه

 مى شوند.
نیرومنــد در پایان با بیان اینکه نرخ مشــارکت خانم ها در 
اشــتغال و اقتصاد در اصفهان باالتر از میانگین کشورى و 
رقم 16 درصد اســت، یادآورى کرد: بنابراین الزم است تا 
بسترى براى اشتغال جدى بانوان در خانه فراهم کنیم؛ نه 
اینکه به صورت تفریحى کار کنند بنابر این باید نگاهى جدید 

به مشاغل خانگى داشته باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان با اشاره به 
لزوم جدى گرفتن اشتغال زنان در خانه:

مشاغل خانگى صرفًا 
تولید ترشى نیست
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ساماندهى فاز اول بلوار 
خیابان امام رضا (ع)

مدیر منطقه 15 شهردارى اصفهان گفت: ساماندهى 
فاز اول بلوار خیابان امام رضا (ع) تکمیل شده و اکنون 

فازدوم این پروژه در دست اجراست.
حسین امیرى اظهارداشت: ساماندهى و جدولگذارى 
فاز اول بلــوار خیابان امام رضــا (ع) در خیابان جى 
شــرقى- حدفاصل کمربندى شــرق تا باغ رضوان 

تکمیل شد.
وى با اشــاره بــه اینکه ســاماندهى فــاز دوم این 
پروژه حدفاصل تقاطــع باغ رضوان تــا کمربندى 
شــرق اصفهان به طول هفت کیلومتر در دســت 
اجراســت، گفت: ســاماندهى و جدولگــذارى فاز 
دوم بلوار خیابــان امام رضا(ع) تاکنــون 50 درصد 
پیشــرفت داشــته و تا پایان ســال جارى تکمیل 

مى شود.
مدیر منطقه 15 شــهردارى اصفهان ادامه داد: براى 
ساماندهى فاز اول و دوم این پروژه چهار میلیارد ریال 

اعتبار در نظر گرفته شده است. 

خود را ملزم به رفع موانع 
واحدهاى تولیدى مى دانیم

فرماندار چادگان گفت: آنچه در این شهرستان افول 
کرده، بحث تولید در زمینه هاى مختلف است و چیزى 
که ما به شــدت پیگیر آن هســتیم، توجه به تولید و 

واحدهاى تولیدى است.
مهدى اسدپور اظهارداشت: آنچه در این شهرستان 
افول کرده، بحث تولید در زمینه هاى مختلف است 
و چیزى که ما به شــدت پیگیر آن هستیم، توجه به 
تولید و واحدهاى تولیدى اســت، در این زمینه خود 
را ملزم به رفع موانع تولید در شهرســتان مى دانیم 
کما اینکه در ماه هاى گذشته مشــکالت بعضى از 
واحدهاى تولیدى رصد و بقیه را نیز در حال پیگیرى

 هستیم.

پنج شنبه؛  تشییع پیکر
 2شهید مدافع حرم 

مراســم تشــییع پیکر پاك مدافعان حرم شــهید 
«حجت االســالم والمسلمین ســید نبى حسینى» 
و شــهید «امیــن حســینى» در اصفهــان برگزار 

مى شود.
مراســم تشــییع پیکر پاك شــهیدان مدافع حرم 
حجت االسالم والمسلمین سیدنبى حسینى و امین 
حسینى پنج شنبه 23 آذر ساعت 9 صبح در حسینیه 

بنى فاطمه اصفهان برگزار مى شود.
پس از برگزارى مراسم تشییع در حسینیه بنى فاطمه، 
مراســم تشــییعى نیز با حضور خانواده هاى شهدا و 
ایثارگران، مردم و مســئوالن در گلســتان شهداى 
اصفهان در مســیرهایى که به زودى اعالم مى شود، 

برگزار خواهد شد.

1000 باشگاه  بدن سازى 
5000نفر را شاغل کرد

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: 
در حوزه قهرمانى در دوره قبل مســابقات آســیایى 
20 درصد از تیم اعزامى اصفهانى بودند اما امســال 
با برنامه ریزى که صورت گرفته اســت، 34 هیئت 
مى توانند در المپیک آســیایى حضور داشــته باشند 
و در تالشــیم این 20 درصد را بــه 25 تا 30 درصد

 برسانیم.
محمد سلطان حسینى در پاسخ به پیشنهاد استاندار 
اصفهان مبنى بر افزایش تعداد باشگاه هاى بدن سازى 
در سطح استان، خاطر نشــان کرد: طى چهار سال 
نزدیک به هزار باشگاه بدن ســازى در سطح استان 
افزایش پیدا کرده است که این میزان با یک حساب 
ساده بیش از  پنج هزار نفر اشــتغالزایى را در سطح 

استان به وجود آورده است. 
وى ادامه داد: به انــدازه یک کارخانه اشــتغالزایى 
صورت گرفته، درحالــى که هیچ آلودگــى ندارد و 
به ســود جامعه هم هســت و به دنبال این هستیم 
که تعــداد باشــگاه هاى بدن ســازى و فیت نس در 
سطح اســتان را از هزار و 300 به هزار و 500باشگاه

 برسانیم.

خبر

 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مدیریت 
خوب و کارآمد در زمینه استعدادهاى درخشان، از خروج 
اســتعدادها و سرمایه هاى انســانى از کشور جلوگیرى 

مى کند.
محمد حسن قائدیها بیان داشــت: در حال حاضر 2/7 
درصد دانش آموزان در مدارس تیزهوشان قرار مى گیرند 
و بر همین اساس، سعى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در جهت تثبیت این تعادل بوده است. وى با اشاره 
به اینکه امروزه مدارس تیزهوشان نیازمند برنامه ریزى 
کیفى است، گفت: وضعیت استان در جشنواره خوارزمى 
بســیار خوب اســت و این حاصل برنامه ریزى آموزش 

متوسطه است. 
قائدیهــا تأکید کــرد: مدیریــت خــوب و کارآمد در 
زمینه اســتعدادهاى درخشــان از خروج اســتعدادها و
 سرمایه هاى انسانى از کشور جلوگیرى مى کند، بنابراین 
وظیفه مدیریت عالى آموزش و پــرورش، جلوگیرى از 
خروج سرمایه هاى انسانى و فرار مغزهاست.  مدیر کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: مهمترین هدف 
در حوزه استعدادهاى درخشــان، کیفى سازى مدارس 
براى حصول به اهداف عالیه آموزشى است. وى تصریح 
کرد: هیئت تخلفــات نیازمند نیرویى اســت که داراى 

سالمت نفس، حسن خلق و تدبیر و برنامه باشد.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: به منظور جلوگیــرى از تخریب خاك 
و کاهــش حاصلخیزى آن، برگ هاى خــزان یافته از 
پارك ها و عرصه هاى فضاى سبز جمع آورى مى شود 
و به سیلوى برگ انتقال مى یابد، تا به خاك برگ تبدیل

شود.
فروغ مرتضایى نژاد اظهارداشــت: درختان مواد غذایى 
را از خاك جذب مى کنند و به بــرگ هاى خود انتقال 
مى دهند و با فرا رسیدن فصل خزان و ریزش برگ ها، 
عناصر غذایى جذب شده توسط گیاه به خاك برگردانده 

مى شود. 

وى افــزود: این برگ ها توســط میکروارگانیســم ها 
تجزیه مى شــوند و ضمن بهبود فیزیکى، شــیمیایى 
و بیولوژیک خــاك، چرخه عناصــر در طبیعت جریان 

خواهد داشت. 
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: در شــرایط شــهرى، برگ هاى 
پاییــزى جمــع آورى و از پــارك هــا و عرصه هاى 
فضاى ســبز خارج مى شــوند، از این رو این مســئله 
باعث تخلیه و به هــم خوردن تعــادل عناصر غذایى 
و آلى خاك و از بیــن رفتن منابع موجــود در طبیعت 

خواهد شد.

برگ هاى پاییزى 
به خاك برگ تبدیل مى شوند

تحصیل2/7درصد
 دانش آموزان در«تیزهوشان»

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: احیاى بخش هاى مهم «حمام 
تاریخى خسرو آقا» که خارج از خیابان است، در حال انجام 
بوده و با همکارى نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 

به طور کامل انجام مى شود.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: مرمت بخشى از حمام که 
در خیابان نیست، در اولویت مرمت میراث قرار گرفته و 
بعد از مرمت و تکمیل و بازسازى آن، به بازدید و نمایش 
گذاشته مى شود. وى افزود: در مورد احیاى این حمام یک 
طرح جدى وجود دارد و آن این است که این احیا استمرار 

پیدا کند تا سایت کامل شود و این مستلزم تدابیر ترافیکى 
در خیابان حکیم است.

گفتنى است؛ حمام خسروآقا مربوط به دوره صفوى است 
و در اصفهان در خیابان سپه واقع شده و در سال 1353 

به عنوان یکى از آثار ملى ایران به ثبت رسیده است.
سربینه این حمام در ســال 1354 تبدیل به مغازه شد و 
آســیب جدى دید، اما بعد از آن، کل بنا مورد مرمت قرار 
گرفت. در  حال حاضر خیابان حکیم روى این حمام قرار 
گرفته و قرار اســت  توســط میراث فرهنگى و سازمان 

نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان احیا شود.

ناهید دایى جواد، هنرمند پیشکسوت ادبیات و موسیقى 
اصفهان یک شنبه شب بر اثر سانحه تصادف در خیابان 

مرداویج چشم از جهان فرو بست.
ناهید دایى جــواد فرزند عبدالباقى، در 28 اردیبهشــت 
1321 در اصفهان به دنیا آمــد. او تحصیالت خود را در 
رشته ادبیات فارســى تا مقطع کارشناسى ادامه داد و در 
سال 1342 به استخدام آموزش و پرورش استان اصفهان 
درآمد و از سال 1355 تا سال 1374 که بازنشسته شد در 
دبیرستان هاى شــهر اصفهان به تدریس ادبیات و زبان 

فارسى و عربى مشغول بود.
این هنرمند 9 ســال پیش از انقالب از رادیو استعفا کرد 
و از سال 1374 تاکنون مشــغول تدریس آواز ایرانى در 

آموزشگاه ها شد.
وى در سال 1381 سه کنســرت در تهران در تاالرهاى 
وحدت، اندیشه، فرهنگ با مشارکت کیان على  نژاد اجرا 
کرد و پس از آن به همراه «گروه ایراندخت» تور کنسرتى 

را در شرق آمریکا برپا کرد.
آخرین اجراى وى در خارج از کشــور در بزرگداشــت 
محمدکریم پیرنیا، پدر معمارى ایران در لندن بود که به 
همراه اکبر گلپایگانى از اساتید قدیمى موسیقى و آواز به 

اجرا پرداختند.
«ناله بى اثر» با شعر رهى معیرى، «اشکم دونه دونه»، 
«آه سینه ســوز» از جهانبخش پازوکى، «دستى نگیرد 
دست من» یا «ساقیا در را گشا» از آثار این بانوى هنرمند 

محسوب مى شود.
دایى جواد در عمر فعالیت خود با هنرمندانى چون کسائى، 
جهانبخش پازوکى، سراج، شاهین، سلطانى و ساغرى 

همکارى داشت.

شــهردار اصفهان گفت: توسعه مشــارکت مردمى، یکى 
از اهداف مدیریت شــهرى اســت که بر همین اســاس، 

شهروندسازى را مقدم بر شهرسازى مى دانیم.
قدرت ا... نوروزى اظهارداشــت: 30 درصد شهر اصفهان، 
بافت فرسوده اســت که 20 درصد جمعیت شــهر در آن 

سکونت دارند.
وى ادامه داد: تمامى آثار باستانى شهر نیز در بافت فرسوده 
قرار گرفته اســت، از این رو، احیاى این بافت با مســائل 

اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى متعددى روبه رو است.
شهردار اصفهان عنوان کرد: در همین راستا باید راهکارهایى 
براى بازسازى و نوسازى بافت فرسوده با توجه به سیاست 
هاى رونق گردشــگرى ارائه شــود، چرا که این مناطق از 

استعدادهاى نهفته زیادى برخودار هستند.
وى اضافه کرد: از همه کسانى که بخواهند در بافت فرسوده 
شهر سرمایه گذارى کنند، استقبال مى کنیم تا خانه هاى 
قدیمى نوسازى شــده و برخى از آنها به مهمانپذیر تبدیل 

شوند.

نوروزى با تأکید بر اینکه توســعه مشارکت مردمى یکى از 
اهداف ما در مدیریت شهرى است، خاطرنشان کرد: بر همین 
اساس شهروند سازى را مقدم بر شهرسازى مى دانیم و باید 
در این راستا مثلث شهردارى، استاندارى و شوراى اسالمى 
شــهر بایکدیگر هماهنگ باشــند که البته این مسئله در 

اصفهان وجود دارد.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت از 
ابتداى تأسیس، تعامل سازنده اى با منطقه، استان و کشور 
داشته و هیچگاه عمل به مسئولیت هاى اجتماعى خود را 

به شهر و منطقه اى خاص محدود نکرده است.
بهرام سبحانى اظهارداشت: در سال 1371 که بخش هاى 
نخست فوالد مبارکه راه اندازى شد، ظرفیت این شرکت 
2/4میلیون ُتن بود که با عملیاتى شدن این تفکر، امروز 
شــاهد رشــد ظرفیت فوالد مبارکه در حدود سه برابر 
هستیم و هم اکنون به 7/2میلیون تن افزایش  یافته است.

وى با تأکید بر اینکه مجموعــه فوالد مبارکه با ظرفیت 
10/3 میلیــون تن اکنون بزرگ تریــن هلدینگ فوالد 
کشــور، خاورمیانه و شــمال آفریقاســت، گفت: همه 
دستاوردهاى فوالد مبارکه به  عنوان شرکتى که مولود 
انقالب است، از افتخارات نظام مقدس جمهورى اسالمى 

محسوب مى شود.

وى ایجاد اشتغال پایدار را یکى از دستاوردهاى شرکت 
فوالد مبارکه خواند و بیان داشت: این شرکت با عملکرد 
خوب خود توانسته است به فرمایشات مقام معظم رهبرى 

در خصوص اقتصاد مقاومتى جامه عمل بپوشاند.
ســبحانى در ادامه به ایجاد بیــش از 350 هزار فرصت 
شــغلى در مجموعه فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: در 
طراحى اولیه فوالد مبارکه، طرح هاى زیادى اجرا شد تا 
این شــرکت بتواند در منطقه آثار مثبت و ارزنده اى برجا 
بگذارد تا جایى که امروز این شرکت توانسته است بیش از 
350 هزار فرصت شغلى مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

وى در ادامه با تأکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه یک 
شرکت ملى است، خاطرنشان کرد: اکنون 30 درصد سود 
شرکت فوالد مبارکه به ســهام عدالت اختصاص دارد و 

بقیه آن نیز در دست سایر سهامداران شرکت است.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه افزود: بــا موافقت 

ســهامداران در مجامع عمومى شرکت، ساالنه بخشى 
از درآمد شــرکت به انجام تعهدات شــرکت در بخش 
مسئولیت هاى اجتماعى اختصاص مى یابد و در این راه 
شرکت همواره تالش کرده است با نگاه توسعه محور در 

منطقه به جامعه خدمت کند.
■■■

وى به نمونه اى از فعالیت هاى فوالد مبارکه در راستاى 
اجراى مسئولیت هاى اجتماعى اشاره کرد و بیان داشت: 
تکمیل ورزشــگاه نقش جهان، حســینیه بزرگ شهر 
مبارکه، احداث پایگاه امداد و نجات در سه راهى مبارکه، 
مشارکت در توسعه اورژانس بیمارستان محمد رسول ا...
(ص) مبارکه، مشارکت در نوسازى مدارس و کمک به 
مددجویان بهزیستى بخشى از فعالیت هاى انجام شده از 
ســوى فوالد مبارکه در بخش مسئولیت هاى اجتماعى 

بوده است.

اختصاص 30 درصدسود 
فوالدمبارکه به سهام عدالت

وکالى نیکوکار اصفهانى، شش هزار و 848 خدمت 
حقوقى رایگان بــه مددجویان کمیتــه امداد امام 

خمینى(ره) استان اصفهان ارائه کردند.
مدیر اداره حقوقى و امور نمایندگان اداره کل کمیته 
امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان گفت: ازابتداى 

امسال تاکنون 121 وکیل نیکوکار در شهرستان هاى 
این استان با هدف رفع مشکالت حقوقى مددجویان 

با کمیته امداد همکارى مى کنند.
جواد ُکرانى افــزود:  تهیه، تنظیم و بررســى 960 
اظهارنامــه، دادنامه، شــکواییه و لوایــح و دفاعیه 
براى ارائه به مراجع قضائى و 934 مشاوره حقوقى 
ازجمله خدمات حقوقــى رایگان وکالى نیکوکار به 

مددجویان کمیته امداد این استان است.
وى گفــت: همچنیــن 281 پرونــده مددجویى و 
سازمانى سازش، صدور رأى و اجراى احکام از دیگر 
خدمات رایگان وکال به مددجویان این استان است.

ُکرانى اســتفاده از ظرفیت وکالى نیکــوکار را در 
بخش هاى مختلف، از اولویت هاى کمیته امداد براى 

خدمات رسانى مؤثر به جامعه هدف بیان کرد.

دادستان عمومى و انقالب شهرضا گفت: با همکارى 
ادارات شهرستان شــهرضا، بانک اطالعاتى جامعى 
از افرادى کــه توان مصالحه به اصحــاب دعوا و ختم 
درگیرى ها را دارند، تهیه مى شــود تا در موارد الزم از 

توانایى آنها استفاده کنیم.
محمد محسنى اژیه اظهار داشــت: براى گسترش و 
تقویت فرهنــگ صلح و ســازش در جامعه و کاهش 
اختالفات بیــن مردم باید از ظرفیت بــزرگان و ریش 
سفیدان استفاده کرد. وى افزود: از اهداف مهم تشکیل 
شــوراى حل اختالف، ایجاد صلح و سازش و کاهش 
اختالفات بین مردم اســت و براى اینکه شوراى حل 
اختالف در راستاى گسترش فرهنگ صلح و سازش و 
اصالح ذات البین موفق باشد، باید از ظرفیت بزرگان و 

ریش سفیدان استفاده کند.

محسنى اژیه با بیان اینکه مشارکت دادن مردم در امر 
صلح و ســازش، یکى از اولویت ها قوه قضائیه است، 
تصریح کرد: ســوق دادن مردم به صلح و ســازش، از 
ورود پرونده هــاى قضائى به دادگســترى جلوگیرى

 مى کند.

مدیر اداره منابع آب شهرســتان لنجان گفت: طرح 
احیا و تعادل بخشــى آب هاى زیرزمینى، به منظور 
برون رفت منابع آبــى از چالش هاى موجود طراحى 
شــده و امیدوارى زیادى در کنترل منابع آبى ایجاد 

کرده است.
فریدون درى اظهارداشت: در راستاى چاره اندیشى 
براى کنترل آفت و کســرى مخزن حادث شده در 
آبخوان ها، وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل بخشى، 
تغذیه مصنوعى و پخش ســیالب برنامه هاى خود 

درزمینه بهبود وضعیت منابــع آب زیرزمینى را آغاز 
کرده است.

وى افزود: نباید فراموش کــرد که کاهش منابع آب 
زیرزمینى خصوصًا در دهه اخیر به طور مستمر ادامه 
داشــته، به طورى که در طول دوره آمارى، در سال 
هاى اخیر شاهد اضافه برداشت از ذخایر استراتژیک 

آب زیرزمینى بوده ایم.
وى ادامــه داد:ما بر این باوریم بحــران کم آبى باید 
با مدیریت خوب آحاد جامعه و مســئوالن برطرف 
شــود چراکه در غیــر این صورت با خســارت هاى 
جبران ناپذیــرى روبه رو خواهیم بــود. درى اضافه 
کرد:درســال جارى برخورد قاطع با هرگونه اضافه 
برداشت غیرقانونى در چاه هاى مجاز جزو برنامه هاى 
تکلیفى شوراى حفاظت منابع آب است و باید توجه 
داشت طرح احیا و تعادل بخشى منابع آب زیرزمینى 
کشور در سه ســال نخســت با اجراى برنامه هایى 
همچون نصب کنتور هوشمند و انســداد چاه هاى

 غیر مجاز در دستور کار قرار گرفته است.
 

6800 خدمت حقوقى به مددجویان

ریش سفیدهاى شهرضا 
مرجع مصالحه دعواها مى شوند

اجراى طرح تعادل بخشى
 آب هاى زیر زمینى در لنجان

افتتاح مرکزجدید جهاد دانشگاهى
 در شاهین شهر

هفتمین مرکز جهاد دانشگاهى در استان اصفهان و 
در شهرستان شاهین شهر افتتاح شد.

رئیس جهــاد دانشــگاهى واحد اصفهــان گفت: 
ســه شــاخه شــاخص فعالیت هــاى مــان به

 حوزه هاى آموزشــى،فرهنگى و پژوهشى تقسیم 
مى شوند.

محمود مراثى اضافه کرد:  بیشترین قراردادهاى مان 
در حوزه پژوهشى و فعالیت هاى مطالعات شهرى با 
شهردارى اصفهان بوده است. وى ادامه داد:فعالیت 
دیگر  در معاونت پژوهشــى جهــاد واحد اصفهان، 
آزمایشگاه تشخیص طبى است که سال هاست در 

اصفهان فعالیت مى کند.
مراثى خاطرنشان کرد: شعبه جدید جهاد دانشگاهى 
واحد اصفهان در شاهین شهر، هفتمین مرکز دایر در 
استان اصفهان محسوب مى شود که رویکرد اصلى 

آن در حوزه آموزش است.
رئیس جهــاد دانشــگاهى واحد اصفهــان اظهار 
داشــت: در این شــعبه عــالوه بر فعالیــت هاى 
آموزشــى، فعالیت هاى فرهنگى نیز دنبال خواهد 
شــد و کانون هاى دانشــجویى در این مرکز فعال 

خواهند شد.  

« ناهید دایى جواد» 
هنرمند موسیقى اصفهان 

درگذشت

شهردار اصفهان:

 شهروندسازى را مقدم بر شهرسازى مى دانیم

آخرین جزئیات از احیاى «حمام تاریخى خسرو آقا» 
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فرماندار اصفهان گفت: بحث هــاى پرورش ماهى، قارچ و 
دامدارى هاى صنعتى و نیمه صنعتــى باید مورد توجه قرار 

گیرد چرا که کشاورزى هاى سنتى دیگر قابل اجرا نیست.
احمد رضوانى اظهارداشت: استان و شهرستان همانند کشور 
با چند مشکل اعتیاد، خشکسالى، مشکالت زیست محیطى 
و آلودگى هوا و در رأس همه این مشکالت عدم اشتغال و 

بیکارى مواجه است.
وى بیان داشت: 20 هزار میلیارد تومان در کشور براى اشتغال 
فراگیر تصویب و ابالغ شده است که سهم استان اصفهان 

هزار و 600 میلیارد تومان است و رقم قابل توجهى است.
رضوانى با بیان اینکه بانک ها نیز مشکالت خود را دارند و نیاز 

به منابعى براى کسب درآمد دارند، تصریح کرد: در عین حال 
از بانک ها در خواست مى کنم در طرح هاى اشتغال فراگیر و 
ثابت، کمک حال باشند و استاندار اصفهان تأکید دارند که 
اگر طرح هایى، اشتغالزایى و قابلیت اجرا دارد، اما در مسیر آن 
مشکالتى وجود دارد، به استاندارى معرفى شوند تا انجام امور 

مربوط به آنها تسهیل شود.
رضوانى گفت: با توجه به اهمیتى که اشتغال دارد، الزم است 
دستورالعمل ها را روزانه پیگیرى کنیم و بحث هاى پرورش 
ماهى، قارچ و دامدارى هاى صنعتى و نیمه صنعتى باید مورد 
توجه قرار گیرد، چرا که کشــاورزى هاى سنتى دیگر قابل 

اجرا نیست.

طرح مبارزه با موش هاى صحرایى در بیش از 150هکتار 
از اراضى بیابانى استان اصفهان آغاز شد.

کارشــناس گیاه پزشــکى اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان با بیان این مطلب گفت:این 
طرح با یک میلیارد و 500میلیون ریــال اعتبار در قالب 
طرح هاي مدیریت جنگل هاي دســت کاشت بیابانی 
و حفاظت و حمایت از اراضی تاغ کاري شــده اســتان 

آغاز شد. 
اسماعیل موحدى مدت اجراى این طرح را، یک ماه اعالم 
کرد و افزود: کنترل و تله گذارى موش هاى صحرایى در 
اراضى بیابانى شهرستان هاى نایین، اردستان، نطنز، آران 

و بیدگل، خور و بیابانک و سجزى اصفهان اجرا شده است.
وى تعداد درختان تاغ اراضى بیابانى را بیش از 340 اصله 
دانست و گفت: اگر خطر آســیب موش صحرایى در این 
اراضى به موقع کنترل نشــود، حدود نیمى از تاغزارهاى 

استان نابود مى شود. 
موحدى تخریــب انبــار مواد غذایــی، از بیــن بردن 
جنگل هاي طبیعی دست کاشت، پوشش گیاهی و وارد 
کردن خسارت به محصوالت کشاورزي، زراعی و باغی 
را ازدیگر خطرات وجود موش هاى صحرایى دانســت و 
افزود: این آفت با استفاده از روش هاي مبارزه بیولوژیکی، 

مکانیکی، زراعی، شیمیایی و تلفیقی کنترل مى شود.

 سهم 1600 میلیاردى اصفهان 
در طرح اشتغال فراگیر

ناامن شدن اراضى بیابانى
 براى موش ها

رئیس دانشگاه آزاد دهاقان 
استعداد درخشان شد 

 رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد دهاقان با چاپ و 
ارائه 13 مقاله علمى پژوهشى و ISC در کنفرانس ها و 
مجالت داخلى، عضو استعدادهاى درخشان و نخبگان 
دانشگاه آزاد اسالمى شد.احمدرضا یلمه ها، استاد زبان 
و ادبیات فارسى، یکى از فعال ترین اعضاى باشگاه واحد 
دهاقان و عرصه علم و ادب، در سال گذشته موفق شدکه 
11 مقاله را در مجالت معتبر علمى پژوهشى و ISC به 
نام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ثبت کند.یلمه ها 
در سال گذشته و سال جارى در دو کنفرانس بین المللى در 
کشورهاى کانادا و آمریکا، دو مقاله را به صورت شفاهى 
ارائه کرد که مقــاالت وى در مجموعه مقاالت هر دو 

کنفرانس به چاپ رسیده است.

یار مهربان دوشنبه ها 
به مهدهاى کودك مى رود

مدیر کل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: دربیش 
از هزار مهد کودك این اســتان، طرح دوشــنبه هاى 
کتابخوانى اجرا مى شود.ســعید صادقی با بیان اینکه 
هفت هزار مربى براى 45 هزار کودك استان در مهدها 
طرح کتابخوانى را اجرا مى کنند، افزود: در این طرح، 
مربیان مهدهاى کودك  با فضاسازى و درگیر کردن 
کودکان سه ساله،  آنها را با کتاب خواندن آشنا مى کنند. 
وي گفت: با نشر کتاب هاى تخصصى کودك و اجراى 
این طرح می توان در نهادینه شدن دوستى خردساالن 
با این یار مهربان امیدوار بود. صادقی با اشاره به اینکه 
کتاب هاى کودك قالب کودکانه ندارند و هنوز آثار بى 
کیفیت به چاپ مى رسند، افزود: براى جذب کودکان 

به کتاب باید کتاب هاى تخصصى ترى انتشار یابد.

کشف یک ُتن مرغ غیربهداشتى
رئیس شبکه دامپزشکى شهرســتان برخوار گفت: در 
بازرسى کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومى 
و مواد غذایى از یک کارگاه توزیع مرغ در جاده زینبیه-
حبیب آباد، بیش از یک تن محصول غیربهداشــتى 

کشف و معدوم شد.
مجید فلسفى منش با بیان اینکه پرونده این متخلفان 
براى بررسى بیشتر به مراجع قضائى تحویل داده شده 
است، افزود:نگهدارى و عرضه فرآورده هاى خام دامى 

بدون تاریخ تولید و انقضا ممنوع است.

از امروز؛ برپایى نمایشگاه 
لوستر و تزیینات داخلى

از امروز تا 24 آذرماه نمایشــگاه ملزومات روشنایى، 
لوستر و تزیینات داخلى با حضور 27 مشارکت کننده از 
استان هاى اصفهان، تهران و آذربایجان شرقى در محل 

نمایشگاه هاى استان برگزار خواهد شد.
 در این نمایشــگاه که در یک ســالن نمایشگاهى به 
وســعت هزار و 800مترمربع برگزار مى شــود، انواع 
لوستر و چراغ هاى روشنایى، ملزومات و اقالم مربوط 
به تزیینات داخلى و دکوراسیون منزل، آینه و شمعدان، 
وسایل دکورى و تزیینى ارائه خواهد شد. ساعات بازدید 

از این نمایشگاه، 15 تا 22 است.

اصفهان دومین تولید کننده 
گلرنگ کشور

کارشــناس پنبــه ودانه هــاى روغنى ســازمان 
جهادکشاورزى استان اصفهان، عملکرد گلرنگ را در 
هر هکتار درحدود دو تن عنوان کرد و گفت: در فصل 
برداشت درحدود دو هزار و 800 دانه گلرنگ از مزارع 

استان اصفهان برداشت شد.
کیوان بنى اسدى، اصفهان، اردستان، شاهین شهر 
و میمه، مبارکه، برخوار، فریدن و خوانسار را از عمده 
شهرستان هاى تولید کننده این گیاه برشمرد و افزود: 
دو هزارو 360  تن گلرنگ تولید شــده این استان در 
قالب خرید تضمینى به قیمت هر کیلوگرم 26 هزار 
ریال از بهره برداران  خریدارى شد.وى افزود:روغن 
گلرنگ از جمله روغن هاى خوراکى باکیفیت است که 
عالوه بر استفاده از گل آن، در صنایع رنگرزى، صنایع 
غذایى،بهداشتى وآرایشى هم کاربرد دارد و اصفهان 

دومین تولیدکننده گلرنگ در کشور است.

خبر

بازار کنســرت ها در اصفهان که چند وقتى سوت و کور 
بوده اســت، در آذر ماه کم کم در حال گرم شدن است و 
اصفهانى ها میزبان هنرمندان موسیقى کشور در این شهر 

و استان هستند.
در اجراهاى نیمه اول آذر شاهد کنسرت بهنام بانى براى 
اولین بار در اصفهان در روز 8 آذر، احسان خواجه امیرى 
در روز 10 آذر،امید حاجیلــى 11 آذر و علیرضا قربانى در 

روز 15 آذر بودیم.
همچنین کنسرت پرواز هماى و گروه مستان 24 آذر ماه 

از ساعت 21 تا 23 در ســالن رودکى ملک شهر برگزار 
مى شود و بلیت هاى این کنسرت از 50 تا 65 هزار تومان 
متناسب با صندلى انتخابى متفاوت است. عالقه مندان 
به حضور در این کنسرت مى توانند براى تهیه اینترنتى 
بلیت بــه ســایت melliconcert.com مراجعه

 کنند.
همچنیــن در 24 آذر مــاه از ســاعت 18و30دقیقه تا 
20و30دقیقه اجراى دو نوازى پیانو و ویلن در هنر سراى 

خورشید واقع در خیابان کاوه اصفهان انجام مى شود.

 نوازندگى ویلن این اجرا بر عهده بهزاد جعفریان اســت 
و پیانو آن را پدرام غفــارى مى نوازد. بلیت هاى این اجرا 
25 و 30 هزار تومان و تهیه بلیت این برنامه از ســایت 

navayemehr.ir امکانپذیر است.
فرزاد فرزین نیز بــار دیگــر در روز 26 آذر ماه مهمان 
اصفهان اســت. ایــن کنســرت در دو ســانس 18 و 
20و30دقیقه در تاالر رودکى انجام مى شــود و فروش 
 sororconcert.com بلیت این کنسرت از سایت

انجام مى  شود.

ساسان اکبرزاده

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
همزمان با تقدیم الیحه بودجه سال 97 از سوى رئیس 
جمهور به مجلس شوراى اسالمى، در نشستى خبرى 
به بیان کلیات و تشــریح ویژگى هاى الیحه بودجه 

سال آینده پرداخت.
نعمت ا... اکبــرى گفت: دولت براســاس تکلیف در 
سال جارى ســعى کرد در تاریخ مقرر الیحه بودجه 
را به مجلس تقدیم کند و 19 آذرمــاه، موفق به این 
کار شــد. وى افزود: الیحه بودجه ســال 97، داراى 
رویکرد و نکات مهم، ویژگى ها و اولویت هایى است 
و امسال در الیحه بودجه، دولت اصالح ساختار انجام 
داد که قرار بود این امر در دولت هاى گذشته اجرایى

 شود.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى اســتان 
اصفهان تصریح کرد: ســال 96 در اشــتغال فراگیر 
20 هزار میلیارد تومان تســهیالت در ســطح ملى 

اختصاص یافت که ســهم اســتان اصفهان هزار و 
650 میلیارد تومان بود و در اشتغال پایدار هم دولت 
12 هزار میلیارد تومان تســهیالت با بهره 6 درصد 
تأمین اعتبار کرد که ســهم اســتان اصفهان در این 
بخش حدود 364 میلیارد تومان اســت و در الیحه 
ســال 97 نیز باز هم به صورت جدى به آن پرداخته

 شده است.
اکبرى در ادامه افزود: در اســتان اصفهان در ســال 
جارى، 122 روستا در 25 دهســتان و در سال آینده، 
118 روستا در 18 دهستان براى اشــتغالزایى مورد 
توجه قــرار گرفته و تــا پایان برنامه ششــم از 930 
روستاى باالى 20 خانوار، امید است 500 روستا را در 

زمینه اشتغالزایى مورد حمایت قرار دهیم.
اکبرى گفت: اعتبارات سرمایه اى در خوشبینانه ترین 
وضعیت، 8 درصــد در اختیــار ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزى اســتان بــود که این میــزان به بیش 
از 30 درصــد افزایش یافته و در نظر اســت تا پایان 
برنامه ششــم توســعه تمرکززدایــى کامل صورت 
پذیرد. وى اصــالح ســاختار در الیحــه بودجه را 
ارتبــاط بیشــتر بین عملکــرد و تخصیــص منابع 
و شــفافیت بیشــتر براى مهیاســازى حسابرسى 
تعهدى دانســت و افزود: اســتان هایى که عملکرد 
بهترى دارند انگیزه بیشــترى هم براى فعالیت پیدا 

مى کنند.
وى با بیان اینکه دولت در مجمــوع 868 طرح ملى 
تملک دارایى را به استان ها واگذار کرد، اظهار داشت: 
دولت قرار است در سال آینده 980 هزار شغل ایجاد 
کند و هر دســتگاهى مکلف به این امر شد که سهم 
استان اصفهان براى ایجاد اشتغال در سال آینده، 90 

هزار شغل است.
اکبــرى گفت: در ســال 95، نــرخ رشــد بیکارى 

در اســتان اصفهــان 14/6 درصــد بــود کــه در 
شــش مــاه اول ســال جــارى بــه 14/5 درصد

 رسید.
وى خاطرنشان کرد: براســاس سرشمارى سال 95، 
جمعیت کشــور 79 میلیون و 926 هزار نفر بود که از 
این میزان 65 میلیون نفر در ســن کار بودند. این در 
حالى اســت که از 65 میلیون نفر جمعیت کشور، 25 
میلیون و 800 هزار نفر جمعیت فعال و 39/5 میلیون 
نفر غیرفعال هســتند. همچنین از 25 میلیون و 800 
هزار نفر جمعیت فعال کشور، 22/5 میلیون نفر شاغل 
و ســه میلیون و 300 هزار نفر بیــکار بوده اند که 42 
درصد آنان را فارغ التحصیالن تشکیل مى دهند و قرار 
است ســال آینده 980 هزار شغل ایجاد شود و به تبع 
آن در استان اصفهان نیز این امر عملیاتى خواهد شد.

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: امروز در اســتان اصفهان 
328 هزار نفر مشــغول به تحصیل هســتند و نرخ 
بیــکارى فارغ التحصیــالن در کشــور 20 درصد 
20 درصــد اســت.  و در اســتان اصفهــان 8/
ایــن در حالــى اســت کــه 20 درصــد جمعیت 
دانشــجویى در اســتان اصفهــان، غیربومــى

 هستند.
اکبرى از جلب مشارکت بخش خصوصى در الیحه 
بودجه ســال 97 دولت خبــر داد و افــزود: جداول 
مشارکتى به الیحه بودجه ســال 97 از سوى دولت 
اضافه شد و لیستى از طرح ها و پروژه ها اعالم و دولت 
خواستار مشــارکت بخش خصوصى در این پروژه ها 
شده و در حقیقت دولت، بخش خصوصى را به امداد 

طلبیده است.
وى ادامه داد: دولت در حال حاضــر 71 هزار پروژه 
نیمه تمام در کشــور دارد که شــش هزار پروژه ملى 

و 65 هــزار پروژه هاى نیمه تمام اســتانى اســت 
که ســهم اســتان اصفهــان از این پروژه هــا هزار 
و 270 پروژه اســت که 400 پروژه آمــاده واگذارى 
به بخــش خصوصــى اســت و دولت بــراى ورود 
بخش خصوصى به ایــن پروژه هــا، از آنها حمایت

 خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
همچنین گفت: در ســال آینده، دولت قرار اســت از 
استان هاى کشور، 94 هزار میلیارد تومان درآمد داشته 
باشد که سهم استان اصفهان 6/8 هزار میلیارد تومان 
است. البته استان اصفهان بعد از استان تهران، سهم 
قابل توجهى در تأمین درآمد دولت داشته است و دارد. 
اکبــرى با بیــان اینکــه اســتان اصفهــان داراى 
ظرفیت هاى فراوان بخش خصوصى اســت، افزود: 
اســتاندار اصفهان نیز بر بهره گیرى از ظرفیت هاى 
استان با توجه به جداول مشارکتى بخش خصوصى 
تأکیــد دارد، تا نســبت بــه رفع مشــکالت اقدام

 شود.
وى از کاهش اعتبارات ســرمایه اى اســتان در سال 
آینده خبر داد و اذعان داشت: دولت 22 درصد اعتبارات 
تملک اســتان ها را کاهش داده ولى اجــازه ایفاى 
نقش به بخــش خصوصى را داده اســت. بنابراین با 
حمایت استاندار پیش بینى مى شــود مشکالت آب 
اســتان با حضور بخش خصوصى حل شــود.رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان اصفهان، 
کل بودجه استان اصفهان در ســال آینده را دو هزار 
و صد میلیارد تومــان اعالم کرد و گفــت: از بودجه 
دو هزار و صد میلیــارد تومانى اســتان اصفهان در 
ســال آینده، هزار میلیار د تومان ملــى، 900 میلیارد 
تومان اســتانى و 200 میلیــارد تومــان اعتبارات

 ویژه است. 

براساس بودجه سال 97 کشور؛

اصفهان 6/8 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت را تأمین مى کند

بازار کنسرت هاى اصفهان
 به روال عادى بازگشت

 تردد سگ هاى ولگرد و یا حتى صاحب دار در معابر 
شهرها و وستاهاى تیران و کرون آسایش را از اهالى 

این خطه ربوده است.
مردم ساکن این شهرســتان در شهرها و روستاها از 
رها بودن سگ هاى ولگرد و یا صاحب دار در محیط 
زندگى رنج مى برند و ایــن موضوع همواره امنیت و 
آرامش زنان و بچه هــا را تهدید مى کند و باعث مى 
شود در ساعات خلوت و یا تاریکى شب به راحتى در 

خیابان تردد نکنند.
شهروندان با بیان اینکه چندین بار این موضوع را به 
مسئوالن گزارش کرده ایم، مى گویند تاکنون اتفاقى 

رخ نداده و این تهدید و چالش وجود دارد.

198نفر امسال در تیران و کرون دچار 
سگ گزیدگى شده اند

مدیر شــبکه بهداشت ودرمان شهرســتان تیران و 
کرون دراین خصوص گفت: با توجه به بافت روستایى 
شهرستان تیران و کرون و نگهدارى سگ در مناطق 
روســتایى، این حیوانات به آســانى در سطح معابر 

شهرها و روستاها در تردد هستند.
جمشید اویسى بیان داشت: ساالنه نزدیک به 250 
مورد حیوان گزیدگى که بیشتربه وسیله سگ هایى 
که آزادانه در معابر در حال تردد هستند، اتفاق مى افتد.
وى افزود: در ســال جارى تاکنون نیــز 189 مورد 
ســگ گزیدگى در این شهرســتان گزارش شده و 
واکسیناسیون و درمان پیشگیرى هارى براى تمام 

مصدومان صورت گرفته است.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان تیران و کرون افزود: 
در برخى از این حیوان گزیدگى ها، کودکان دوساله و 
پنج ساله دچار حادثه شده اند که در کنار صرف هزینه 
باال براى تأمین واکســن، باعث ایجاد آسیب هاى 

روحى و جسمى زیادى براى مصدومان شده است.
وى افزود: با توجه به اینکه حیوانــات قادر به انتقال 
بیمارى هایى همانند کیســت هیداتیک، ســالک، 
تب مالت و مــواردى از این قبیل هســتند، توجه به 
جمع آورى و کنترل ســگ هاى ولگرد در ســطح 
این شهرســتان الزم و ضرورى و بى توجهى به این 

موضوع، تهدید علیه سالمتى و امنیت مردم است.
اویسى با بیان اینکه کشتار ســگ ها مغایر با حقوق 
حیوانــات اســت، خاطرنشــان کرد: جمــع آورى
 سگ هاى ولگرد در پناهگاه هاى حیوانات باید انجام 
شود که این موضوع در شهر تیران با اقداماتى همراه 
بوده، اما هنوز نیاز به پیگیرى بیشــتر شهردارى ها و
 دهیارى هاى شهرستان و همکارى شهروندان براى 

رفع این معضل وجود دارد.
وى افزود: احــداث پناهگاه نگهــدارى حیوانات و 
جمع آورى مستمر این دســته از حیوانات باید با یک 
برنامه بلند مدت در شهرســتان انجام شود و با توجه 
به اینکه امکان تشخیص سگ هاى داراى صاحب از 
سگ هاى ولگرد مشــکل اســت، نیاز به تالش و 
همکارى عموم دامداران و مردم مناطق شــهرى و 
روســتایى براى جلوگیرى از نگهدارى و رهاسازى 

سگ ها در معابر عمومى مى باشد.

سگ هاى ولگرد نباید کشته شوند
از سوى دیگر على غالمى، مدیراداره محیط زیست 
شهرســتان تیران و کرون نیز با بیــان اینکه حیات 
حیوانات باید حفظ شود، خاطرنشان کرد: در ساماندهى 
و جمع آورى ســگ هاى ولگرد نباید این حیوانات 
کشته شــوند، بلکه باید زنده گیرى شده و در محیط 

دیگرى نگهدارى شوند.
وى افزود: در خصــوص جلوگیرى از کشــتار این 
حیوانات، شــهردارى و دهیارى ها همکارى دارند و 
باید براى ساماندهى سگ هاى ولگرد از روش هاى 

قانونى و زنده گیرى استفاده شود.

سگ هاى ولگرد،معضل
 این روزهاى تیران و کرون

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: استفاده از 
لوازم کاهنده مصرف آب، بیش از 57 درصد صرفه اقتصادى 

دارد.
هاشم امینى گفت: عدم بارندگى مناســب در فصل پاییز 
مى تواند بحران کم آبى را در اصفهان تشدید کند، بنابراین 
مدیریت مصرف، تنها راه غلبه بر تنش آبى در اصفهان است. 
وى با بیان اینکه مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد، از 
جمله راهکارهاى غلبه بر بحران کم آبى است، افزود: در سال 
هاى اخیر شرکت آبفاى استان اصفهان توانست با تدابیرى که 
در زمینه هاى فرهنگى، فنى و مهندسى اعمال کرد مصرف 
سرانه آب در اصفهان را نسبت به میانگین کشور پایین آورد؛ 
به طورى که هم اکنون مصرف سرانه آب خانگى در اصفهان 
حدود 150 لیتر در شــبانه روز شــده که این رقم نسبت به 
میانگین کشور کمتر است. امینى گفت: این در حالى ست 
که سرانه مصرف آب در افق طرح سال 1400 در اصفهان 
به 115 لیتر به ازاى هر نفر در طول شــبانه روز باید برسد.
وى گفت: نصب لوازم کاهنده مصرف آب به ویژه در اماکن 
عمومى، ارگان ها، سازمان ها، هتل ها، مراکز درمانى، مراکز 

آموزشى و دستگاه هاى نظامى بسیار ضرورى است.
 امینى با بیان اینکه مدیریت مصــرف آب مراکز درمانى و 
ادارات و مراکز آموزشى اهمیت بسزایى دارد، اظهار داشت: 
به منظور مدیریــت مصــرف آب ادارات و مراکز درمانى، 
آموزشى، پایش میزان مصرف آب این مراکز در دستور کار 
قرار گرفت، به طورى که با پایش بیش از 425 مرکز ادارى، 
بیش از 150 اداره در شهر اصفهان تجهیز به لوازم کاهنده 
مصرف آب شدند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان عنوان کرد: به منظور جلوگیرى از مصرف بى رویه 
آب، بررسى مصارف طبقات صفر تا 5 در اصفهان با بیش از 
ده واحد مسکونى، پایش مشترکین با مصارف بیش از 100 
مترمکعب در یک دوره، بررسى انشعاب استخرها و کارواش 
ها و... صورت گرفت که خوشبختانه این امر در نهایت کاهش 
5/18 درصد مصرف آب مشترکین باالتر از الگوى مصرف 

را به دنبال داشت.

سرانه مصرف آب 
هر اصفهانى150 لیتر
 در شبانه روز است


