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چاقو راز قتل «هوشنگ» را فاش مى کند؟ 7 ویتامین و ریزمغذى براى مبارزه با سرطانامروز؛ عضویت رایگان در کتابخانه هاى عمومى استانمحتویات کیف میلیاردى یکى از بست نشینان سپاهان، جنوبى نمى خرد! حوادثسالمتاستان ورزش جهان نما

سرقت از سوپــرمارکت با کلت قالبى!

 اثاث کشى در انتظار استاندار و فرمانداران
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چالش مانکن براى 

سپــاهانسپــاهان!

در آینده نزدیک در استان 
شاهد وقوع زلزله هستیم

در ذوب آهن هم که بــــودم 
بازیکنان ما را مى بردید

5

یحیى گل محمدى شرایط سختى را مى گذراند و به دلیل مذاکرات محرمانه و وسوسه بازیکنان 
دانشجو براى انصراف از دانشگاه و پایان معافیت تحصیلى حسابى مورد انتقاد قرار گرفته است.سرباز 
شدن فوتبالیست ها، حاال گریبان یحیى گل محمدى را گرفته است. هر چند که در نهایت این اتفاق به 

سود سرمربى تراکتورسازى خواهد بود، ولى فعًال وارد چالشى شده که همکارانش علیه او شده اند. بازآفرینى 3
کارخانه ریسباف 

اجراى یک 
اندیشه است
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مراسم افتتاح هفتمین کنفرانس بین المللى توسعه 
پایدار و عمران شهرى (تپش) با حضور وزیر راه 
و شهرســازى و میهمانان خارجى از کشورهاى 
آلمان، سنگال، چین، بوسنى و... همراه با رونمایى 
از فراخوان مسابقه بازآفرینى کارخانه ریسباف در 

محل این کارخانه اصفهان برگزار شد. 

9

7

افزایش افزایش 3030 درصدى نرخ آجیل شب یلدا درصدى نرخ آجیل شب یلدا
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اولتیماتوم وزیر کشور براى اجرایى شدن دستور روحانى
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نزول خوار، کبابى و نزول خوار، کبابى و 
فرش فروشفرش فروش
 وارد تئاتر شده اند! وارد تئاتر شده اند!

انتقادهاى تند و 
بى پرده  
چیستا یثربى از 
وضعیت تئاتر 
کشور

کنایه یحیى به قلعه نویى

5

کنان 
ت.سرباز 
 اتفاق به 

ده اند.

یحیىگ
دانشجو بر
شدن فوتبا
سود سرم

قطع صداى «بیگ بن»
 تــــا 2021 دیوانگى است!

سرقت از سوپــرمارکت با کلت

قطع صداى
 تــــا 2021 د

تاریخى ترین ساعت جهان براى 4 سال  خاموش مى ماند

همکارى دوباره رضا عطاران
 با احمدپورمخبر؟
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بر با احمدپورمخبر؟ پو احمدپورمخبر؟ب ؟با خ د ا ا



0202جهان نماجهان نما 3110شنبه  25 آذر  ماه   1396 سال چهاردهم

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر نهاد ریاست جمهورى گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون 600 تن مواد مخدر در کل کشور کشف شده که 
55 درصد آن مربوط به سه استان سیستان و بلوچستان، 

هرمزگان و کرمان است.
سردار اسدا... هادى نژاد ادامه داد: در سیاستگذارى حوزه 
مقابله با ورود مواد مخدر سه استان در شرق کشور شامل 
هرمزگان، سیستان و بلوچســتان، کرمان و یک استان 
در غرب کشور شــامل آذربایجان غربى در اولویت قرار 
دارند. استان هاى یزد، فارس، خراسان جنوبى و خراسان 
رضوى در اولویت دوم کشفیات مواد مخدر هستند و 75 

درصد از کشفیات را به خود اختصاص مى دهند. 
ســردار هادى نژاد ادامه داد: از ســوى دیگر بیشترین 
ورود مواد مخدر به کشور از مرز سیستان و بلوچستان و 
شهرستان سراوان است که در این محدوده 200 کیلومتر 

از مرز مانع گذارى شده است. 
وى در ادامه با اشــاره به کشــف 290 تن پیش ســاز 
مواد مخدر در گمرکات کشور طى ســال گذشته، بیان 
داشت: عمده محموله هاى سنگین مواد مخدر از طریق 
تانکرهاى حامل نفت و گاز و سیمان وارد کشور مى شوند 
که طبق هماهنگى با گمرکات، همه تانکرهاى ورودى 

به کشور اسکن مى شوند. 

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه بعد خارجى انقالب در حال 
گسترش در منطقه و جهان است، اظهار داشت: به دنبال 

تثبیت پیروزى هاى جبهه مقاومت هستیم.
ســردار سرلشــکر محمدعلى جعفرى گفت: در طول
 20 سال اخیر شاهد پیروزى هاى 100 در صدى و پى در 
پى جبهه مقاومت و شکست دشمنان انقالب اسالمى در 
تمام کشورهاى منطقه خاورمیانه هستیم و ان شاء ا... در 

آینده نزدیک شاهد پیروزى یمن خواهیم بود.
سرلشــکر جعفرى با بیان اینکه تمام این توطئه ها که 
توسط آمریکایى ها، اســرائیلى ها، سعودى ها و برخى 
کشــورهاى منطقه بوده ، امروز شکســت خورده است 

گفت: استکبار ستیزى مهمترین اصل انقالب اسالمى 
اســت و چون که این اصل به صورت کامل اجرا شده، 
شاهد شکست استکبار هســتیم و پرچمدار این حرکت 
رهبر معظم انقالب است که البته فقط منحصر به ملت 
ایران نیست و ملت هاى منطقه هم به دنبال اجراى این 

اصل هستند.
وى با بیان اینکه امروز اگر مى خواهیم دانشگاه را به تراز 
انقالب اسالمى برسانیم باید با نگاه به تکمیل ابعاد داخلى 
انقالب اســالمى این راه را ادامه دهیم اظهار داشــت: 
انقالب اسالمى با تمام مشکالتى که در داخل کشور دارد 

امروز در وضع خوبى به سر مى برد.

کشف 600 ُتن مواد مخدر از 
ابتداى امسال تاکنون

ُبعد خارجى انقالب 
در حال گسترش است

پولى پیدا کردید، مال شما!
  تسنیم| آیت ا... آملى الریجانى، رئیس قوه 
قضائیه در نشسـتى با دانشجویان با اشـاره به برخى 
ادعا ها مبنى بر وجود حساب هاى بانکى خارجى به نام 
او و خانواده اش تأکید کرد: اگر کسى از بنده، فرزندان و 
همسرم حسابى در خارج از کشور پیدا کرد، مجاز است 
همه اش را براى خود بردارد و البته اگر انصافش اجازه 

داد نصفش را هم به کمیته امداد بدهد!  

هر واژه چند؟!
  فارس| غالمعلـى حـداد عـادل، رئیـس 
فرهنگسـتان زبان و ادب فارسى در پاسـخ به این شایعه 
که گفته مى شود در فرهنگستان براى هر واژه 12 میلیون 
تومان هزینه مى شود، گفت: در فرهنگستان 5/3میلیارد 
تومان بـراى واژه گزینى اختصـاص داده انـد و واژه هاى 
مصوب 276 واژه ذکر شـده، در حالى که تعداد واژه هاى 
بررسى شـده چندین هزار واژه است که سـه هزار واژه به 
تصویب نهایى مى رسد و این آمار غلطى است که براى هر 
واژه 12 میلیون تومان ذکر مى شـود. از نظر فرهنگستان 

معلوم نیست این رقم 276 را از کجا گرفته اند.

عذرخواهى على کریمى 
علـى کریمـى، بازیکن    جام جم آنالین |
اسـبق تیم ملى فوتبال ایران در پسـتى اینستاگرامى 
بابت یک موضوع از همه عذرخواهى کرد. کریمى که 
به جادوگر فوتبال معروف است در این پست از اینکه 
در انتخابات از حسن روحانى حمایت کرده عذرخواهى 
کرده است. کریمى بابت این حمایت از مردم حاللیت 
طلبیـده اسـت! او نوشـته «فکر مـى کـردم روحانى 
مى تواند کمک کند؛ کاش به عقب بر مى گشـتیم.» 
عبارت «مـا به عقب بر نمـى گردیم» شـعار معروف 

روحانى در روزهاى مبارزات انتخاباتى بود.  

خودکشى 
در پى رسوایى جنسى

نماینـدگان ایالت کنتاکـى در کنگره    ایسنا|
آمریکا با شـلیک تیر جان خـود را گرفت. ایـن اقدام 
تنها چند روز پس از آن انجام شـد کـه یک زن تأکید 
کـرد در 17 سـالگى مـورد آزار و اذیـت جنسـى این 
نماینده قرار گرفته اسـت. «دن جانسـون» 57 ساله 
از جمهورى خواهان مجلـس نمایندگان آمریکا روى 
یک پل دسـت به خودکشـى زد، جنازه اش روى آب 
آمد و سالح هم در همان اطراف پیدا شد. پیش از آن، 
جانسون در پیامى فیسبوکى گفته بود که این ادعاها 

ساختگى است و تنها خداوند حقیقت را مى داند.

جهان را به کمک مى خوانیم
اسماعیل نجار،    باشگاه خبرنگاران جوان|
رئیس سازمان مدیریت بحران کشـور اظهار داشت: 
على رغم تمام تالش هاى صورت گرفته براى مقابله 
با زلزله احتمالى در شهر تهران، اگر زلزله اى با قدرت 
باالى 7 ریشتر در تهران اتفاق بیافتد حتى 15 درصد 
هم آمادگى نداریم. وى افزود: پیش بینى شـده است 
در صورت وقوع زلزله از ظرفیت کل کشـور و مجامع

 بین المللى براى امدادرسانى استفاده کنیم.

هنرمندان 8 درصدى
کیهـان نوشـت: تعـدادى از    خبرآنالین|
هنرمندان که در دوران انتخابات ریاسـت جمهورى با 
شعار «با روحانى تا 1400» در فضاى مجازى خودنمایى 
مى کردنـد، این روزهـا به دلیـل افزایش چنـد برابرى 
عوارض سـفر به خارج از کشـور به منتقدان سرسخت 
روحانى تبدیل شده اند. این روزنامه در ادامه با اشاره به 
پست هاى مهدى پاکدل، رضا صادقى، نوید محمدزاده 
و... نوشـت: در بودجـه 97 هنرمندان تنها بـه افزایش 
عوارض خروج از کشور پرداخته اند که شامل 8 درصد 
از مردم که قصد سـفرهاى تجارى و تفریحى به خارج 
از کشـور را دارند مى شـود. ایـن اتفاق بار دیگر نشـان 
مى دهـد که اغلـب بازیگـران و عناصر سـینمایى و به 
اصطالح هنرى بیشتر در فضاى سرخوشى و سرمستى 

مى گذرانند.

توئیتر
معاوضه گوسفند 

با پورشه!
آگهى معاوضــه گله گوســفند بــا خودروى
 پورشه در یکى از سایت هاى اینترنتى خبرساز 
شــده اســت. در این آگهى آمده که این گله 
شامل 900 رأس گوســفند است که قیمت آن

 بیشــتر از یــک میلیــارد تومــان اســت. 
بر اســاس اطالعــات این آگهى، گلــه مزبور 
در مشهد به صورت یکجا با پورشه کاین قابل 

معاوضه است.

باالترین حقوق ساعتى
مرکز آمار گزارش داد، بیشــترین مزد و حقوق 
پرداختى به ازاى هرســاعت در ســال 1393، 
متعلق به فعالیت هاى تولید فیلم ســینمایى، 
ویدئویى و برنامه هاى تلویزیونى با هفت هزار 
و 400 تومان بــوده و کمترین مــزد پرداختى 
براى هر ســاعت کار در این سال هم متعلق به 
کارگاه هاى عمده فروشى با دو هزار و50 تومان

 بوده است.

اوضاع نامناسب «ایران»
محمدتقــى روغنى ها، مدیر عامل مؤسســه 
مطبوعاتى «ایران» با اشاره به گران شدن تعرفه 
کاغذ و سخت شدن شــرایط براى روزنامه ها 
گفت: شرایط بسیار سخت اســت و به همین 
دلیل مجبور شــدیم بــه دلیل کمبــود کاغذ، 
روزنامه «ایران» را کمتر از تیراژ معمول منتشر

 کنیم. این روزها هم کاغذ بســیار گران شده 
و هم اصــًال نمى توان به راحتــى آن پیدا کرد. 
شرایط مالى ما هم در روزنامه «ایران» نامساعد
اســت و اصًال توان خرید عمــده و وارد کردن 

کاغذ نداریم. 

با جین پوش 
ازدواج نمى کنیم!

وزیر توسعه منابع انســانى هند که پیش تر هم 
اظهارنظرهاى او جنجالى شده بود در جدیدترین 
سخنرانى اش بین دانش آموزان گفت: زنانى که 
امیدوار هستند فردى پیدا شــود تا بتوانند با او 
ازدواج کنند باید از پوشیدن شلوار جین خوددارى 
کنند. «ســاتیاپال ســینگ» گفت: هیچکس 
آمادگى این را ندارد که با دخترى ازدواج کند که 

شلوار جین مى پوشد!

زمان واریز یارانه آذر
هشــتاد و دومین مرحله یارانه نقــدى بامداد 
یک شــنبه 26 آذر ماه به حســاب سرپرستان 
خانوار واریز خواهد شــد. الزم به ذکر است،که 
مبلغ یارانه دریافتى هر یک از مشموالن دریافت 
یارانه نقدى همانند ماه هاى گذشته 45 هزار و 

500 تومان است.

 پستچى امانتدار
پســتچى جــوان تهرانى با وجود مشــکالت 
مالــى متعــدد از جمله نداشــتن مســکن و
 قرض هاى مالى، 15 فقر چک حامل به ارزش 
198 میلیون تومان را به صاحبان خود بازگردانده

 است. 
محمد رضا کیوان فرید در این باره گفت: مردم 
اگر مدارك، چک یا هر ســندى را پیدا کنند در 
صندوق ها مى اندازند. زمانى که در حال تخلیه 
یکى از صندوق هاى پستى بودم، 15 فقره چک 
حامل به ارزش 198 میلیون و 200 هزار تومان با 
نام اشخاص مختلف را به همراه  چند دسته چک 
سفید پیدا کردم که همان روز به صاحبان خود 
بازگشــت. وى گفت: من براى پاداش این کار 
را نکردم. در همین حال معاون وزیر ارتباطات 
ضمن اهداى مبلغ ده میلیــون ریال به وى در 
پیامى از امانتدارى این پســتچى صدیق تقدیر 

کرد. 

روزنامه شهروند گفتگویى با اکبر ســنجابى، فرماندار 
سرپل ذهاب داشته است که 9 ماه پس از فرماندارى اش 
بزرگ ترین زلزله سال 2017 را تجربه کرد. فرماندار این 
شهر در این گفتگو مطالبى را بیان کرده که بعضى از آنها 
براى اولین بار است گفته مى شود. بخشى از اظهارات 

سنجابى را بخوانید: 
*ما در شب اول حادثه هیچ سرقتى نداشتیم، نه مغازه، 
نه منزل و نه بانک اما مابقى روزها، مثل همه شــهرها، 
سرقت هایى داشتیم. براى ما شب اول خیلى مهم بود؛ 
چراکه در آن شرایط اتفاقاتى از این دست زیاد رخ مى دهد 

و سرپل ذهاب به شدت آشفته بود.
*منطقى پشــت این ماجرا که نمى خواهیم آمار واقعى 
کشته شده ها رااعالم کنیم، وجود ندارد. چه دلیلى دارد 
که آمار کشــته ها را اعالم نکنیم؟ مگر ما عامل کشتن 
این افراد بودیم؟ این یک حادثه طبیعى بود. در زلزله بم 
آمار چند هزار کشته را گفتند، چه اتفاقى افتاد؟ اعالم آمار 
کشته ها دال بر ضعف یا قوت یک حکومت نیست. نه 

مزیتى دارد و نه عیبى که نخواهیم اعالم کنیم.

*(در پاسخ به سئوال مشاهده شدن نور قبل از زلزله) در زمان 
زلزله چند اتفاق افتاد. یکى اینکه دکل فشار قوى ورودى شهر با 
زمین لرزه افتاد که خودش نور شدیدى ایجاد کرد؛ دستگاه هاى 
برقى اصلى شهر منفجر شدند و آن هم نورى از خود خارج کرد، 
در کنار همه اینها هم در حاشیه یکى از کوه ها، بخشى از زمین 
شکافته شد و تعدادى از درختان سوختند. آنجا هم نورى منتشر 
شد. در این مدت زمین شناســان زیادى به منطقه آمدند اما 

هیچکدامشان با شک درباره زلزله حرف نزدند.
*کانکــس تنها بــه افرادى تعلــق مى گیرد کــه منزل 
مسکونى شان تخریبى از نوع یک باشد. یعنى خانه هایى که 
کامًال تخریب شده و باید از نو ساخته شوند. ما در شهر حدود 
پنج هزار واحد مسکونى داریم که کامًال تخریب شده اند، 
مابقى افراد باید به خانه هایشان برگردند. آنهایى که مستأجر 
هستند کانکس نمى گیرند، قرار است به آنها پنج میلیون 

تومان پول به جاى کانکس داده شود.
*در شهر سرپل ذهاب 12 هزار واحد مسکونى به طور کامل 
تخریب شده اند و در کل شهرستان 27 هزار واحد مسکونى 

آسیب دیده است. 

مصطفى شوقى، کارگردان مستند «هویدا،زندگى،زمانه 
و مرگ» درباره این فیلم گفت: در مستند «هویدا» هیچ 
سانسورى صورت نگرفته است، در واقع نمى توان تاریخ 
را سانسور کرد. وقتى که حجم وسیعى از اسناد، تصاویر، 
فیلم و اطالعات در اختیار است، چرا نباید از آن استفاده 

کرد!
در این مستند نگاهى به زندگى، زمانه و مرگ امیرعباس 
هویدا مى شود که نکته قابل توجه آن پخش قسمت هایى 
از دادگاهى شدن هویداســت که براى نخستین بار به 

نمایش گذاشته مى شود.
شوقى ادامه داد: هویدا یک شخصیت خاص، بحث برانگیز 
و همواره همراه با افسانه ســرایى هاى زیادى از ســوى 
موافقان و مخالفانش بوده است. البته نوع دادگاهى شدن 
و سرانجام زندگى اش هم این مسئله را تشدید کرده است. 
شوقى با بیان اینکه دو نســخه تلویزیونى و سینمایى از 
این فیلم تهیه شده اســت، توضیح داد: نسخه اى که در 
جشنواره حقیقت پخش شده، یک نسخه 83 دقیقه اى و 
سینمایى است. نسخه تلویزیونى این مستند هم در چهار 
قسمت 170 دقیقه اى تهیه شده است. نسخه تلویزیونى 

این مستند یک نگاه تحلیلى و تاریخى به ماجرا دارد.
کارگردان مستند «هویدا» بیان کرد: ما تصاویر منحصر 
به فردى را به نمایش گذاشتیم وبیش از 50 درصد از آن 
براى بار اول است که پخش مى شود. فیلم دادگاهى شدن 
او براى بار اول با همکارى آرشــیو مرکزى صدا وسیما 
از محرمانگى خارجى شــد. آن چیزى که مستند هویدا 
را متمایز مى کند تصاویر منحصر بــه فرد، عکس ها و  

روایت هاى جدیدى است که برخى از آنها قرار بوده بعد از 
مرگ افراد منتشر شود، اما امروز بعد از 30 سال  از آرشیو 

خارج شده اند.
وى اضافه کرد: نوع دادگاهى شدن و اعدام هویدا باعث 
شده که  بسیارى از زوایاى زندگى او پنهان بماند و همین 
مسئله توسط مخالفان و موافقان او باعث شده که زندگى 
نخست وزیر 13 ســاله حکومت پهلوى به درستى مورد 
ارزیابى قرار نگیرد. ما در مســتند «هویدا» سعى کردیم 
در میانه روایت هاى بعضًا مخالف و موافق قرار بگیریم 
و  همه روایات مســتند و درســت درباره هویدا را مورد 
بررســى قرار دهیم. هویدا شخصیت مهمى براى شیوه 
حکومت دارى عصر پهلوى دوم اســت. در واقع بررسى 
دولت هویدا، بررسى وقایعى است که در نهایت به سقوط 

شاهنشاهى در ایران منتهى شد. 
او اظهار داشت: یکى از مهمترین قسمت هاى فیلم  بخش 
دادگاهى شــدن و مرگ هویداست که بر اساس اسناد و 
روایت هایى که به دست آمده نشان مى دهد چندین گروه 
سیاســى اعم از حزب توده تا سازمان منافقین و فدائیان 
بر طبل دادگاهى شــدن هویدا مى کوبنــد و به نوعى 
تشدید کننده فضاى پرتالطم روزهاى ابتدایى انقالب 
بودند. در بخش دادگاهى شــدن هویــدا در کنار فیلم 
دادگاه که براى نخستین بار پخش مى شود، روایت هایى از 
شاهدان عینى مثل مرحوم دکتر ابراهیم یزدى و مهندس 
توسلى و حجت االسالم والمســلمین هادى غفارى که 
طبق روایت هاى متهم به اعدام هویدا خارج از رویه معمول 

دادگاه است وجود دارد.

مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحى از مقام هاى 
وزارت خزانه دارى خواستند تا گزارشى را درباره اموال و 

دارایى هاى رهبران ارشد ایران منتشر کند.
به گزارش تســنیم، بر اســاس طــرح مصوب مجلس 
نمایندگان آمریکا در روز چهارشــنبه هفته گذشــته، 
مقام هــاى وزارت خزانه دارى آمریکا باید گزارشــى را 
درباره اموال و دارایى هاى رهبران ارشــد ایران منتشر 

کنند.
این قانون با 289 رأى موافق در برابر 135 رأى مخالف 
به تصویب رسیده است. این قانون براى تصویب و اجراى 
نهایى نیاز به مصوبه ســنا و امضاى «دونالد ترامپ»، 

رئیس جمهور آمریکا دارد.
این دومین بار است که طرح موســوم به «پلیکین» در 
مجلس نمایندگان آمریکا تصویب مى شــود. این طرح 
در سال 2016 میالدى نیز در مجلس نمایندگان تصویب 
شد ولى «باراك اوباما»، رئیس جمهور وقت آمریکا آن را 

وتو کرد. آن زمان هم 280 نماینده آمریکایى به این طرح 
رأى مثبت داده بودند ولى تنها 42 نماینده دموکرات از 

آن حمایت کردند.

باز شدن درهاى سینما و تلویزیون به روى یک موضوع ممنوعه

«هویدا» پس از 30 سال از آرشیو خارج شد

به گزارش مشرق، در روزهاى اخیر، خبرى در فضاى 
رسانه اى کشور  منتشر شــده که در آن به کشف یک 
کیف حاوى دالر، یورو، سکه، اوراق مشارکت و دفترچه 
حســاب پس انداز که متعلق به یکى از بست نشینان، 

اشاره شده است.
محمدعلى پور مختار، نماینده مجلس شوراى اسالمى 
از جمله افرادى است که خبر از محتویات کیف متعلق 
به یکى از بست نشینان داده و خطاب به وى گفته است: 
جریان دو میلیارد تومان پولى کــه در صندوق امانات 
بانک ملى گذاشته بودى، چه بوده و چرا براى مردم در 

این باره توضیحى نمى دهى؟
رئیس ســابق کمیســیون اصل 90 قانون اساســى 

همچنین گفته است: جنابعالى براى پس گرفتن کیفى 
که در صنــدوق امانات بانک ملى به امانت گذاشــته 
بودى، نامه اى خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته اى. 
براى تنویر افکار عمومى لطفًا متن آن نامه را خودتان 

منتشر کنید.
عضو کمیســیون حقوقى و قضائى مجلس در ادامه از 
ارزش محتویات این کیف گفته و افزوده است: ارزش 
ریالى محتویات کیف در ســال 90، دو میلیارد و 200 
میلیون تومان بوده اما امروز با توجه به افزایش قیمت 
ارز  و سکه ، قیمت این کیف افزایش قابل توجهى پیدا 

کرده است.
اگرچه این بســت نشــین تاکنون پاســخ شــفاف 

و روشــنى درباره ادعاى مطرح شــده از سوى عضو 
کمیســیون حقوقى مجلس و رئیس سابق کمیسیون 
اصل 90، ارائه نکرده اســت، اما باگذشــت چند هفته 
از این چالش رســانه اى، تصاویرى از محتویات کیف
منتســب به این بســت نشــین منتشر شــده است.

بر اساس تصاویر، محتویات کیف به شرح ذیل است: 
دفترچه پس انداز چهارمیلیارد ریالى با سود 23 درصد، 
اوراق مشــارکت صدها میلیون ریالى مســکن مهر، 
اوراق مشــارکت صدها میلیون ریالى پارس جنوبى، 
چندین هــزار دالر آمریکا، ده ها هزار یــورو،  بیش از 
صد ســکه طال و ده ها کارت هدیه متعلــق به نهاد 

ریاست جمهورى.

محتویات کیف میلیاردى یکى از بست نشینان

فرماندار سرپل ذهاب:

آمار واقعى کشته هاى زلزله  را اعالم کردیم

 بررسى دارایى هاى مقامات ایران در مجلس آمریکا!

مســئول تیم کامپوزیست، شــرکت کننده در 
جشنواره «کارآفرین شــو» مشهد در اعتراض به 
پرداخت نکردن جوایز این جشنواره گفت: باید در 
قسمت استارتاپ ها به تیم اول 15 سکه، تیم دوم 
ده سکه و تیم سوم نیز پنج سکه پرداخت مى شد، 
اما در نهایت یک لوح تقدیر و یک تندیس دریافت 

کردیم و این تمام آنچه بود که به ما اهدا شد!
مجتبى شکراللهى در گفتگو با انصاف نیوز با اشاره 
جوایز نوشته شده در پوستر جشنواره افزود: جوایز 
همایش کامًال مشــخص بود. در روز اختتامیه که 
براى دریافــت جوایز رفتیم و آقاى شــهردار به 
همراه معاونت هاى دانشــگاه براى اهداى جوایز 

حضور داشــتند، در نهایت یک لوح تقدیر و یک 
تندیس دریافت کردیــم و این تمام آنچه بود که 

به ما اهدا شد.
شکراللهى با اشــاره به اعتراضات به علت اهدا 
نکردن سکه ها گفت: زمانى که ما به جوایز اعتراض 
کردیم و سئوال پرســیدیم، گفتند که اسپانسر 
حمایت نکرده اســت و ما را دور زده است و این 
سکه ها منتفى اســت. در نهایت همان روند اولیه 
اعمال شد و ما به عنوان تیم اول انتخاب شدیم و 
با یک لوح تقدیر که آنهم به نظرم همانجا نوشته 
شده بود و داراى غلط هاى امالیى بسیارى بود از 

ما تقدیر شد.

 اتفاق عجیب در جشنواره «کارآفرین شو» مشهد 
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تقابل 
حضور  بــا 

ســتاره هاى سینما 
و تلویزیــون در صحنــه تئاتر 

مدتهاســت ادامه دارد و به نظر نمى رسد 
این تقابل حاال حاالها هم به پایان برســد. چیستا 

یثربى، نویسنده و کارگردان مشهور، تازه ترین چهره اى است 
که در گفتگویى تفصیلى با خبرگزارى برنا به انتقاد از حضور بازیگران سینما 

به تئاتر پرداخته است.
یثربى با اشاره به اینکه تئاتر به یک بال و آفتى مبتال شده است به نام سرمایه 

ساالرى، توضیح داد: افرادى که در عمرشان حتى یک تئاتر 
تماشا نکردند و مربوط به تئاتر نیستند و به فروش میلیاردى یک 
یا چند تئاتر نگاه مى کنند و بعد با خودشان مى گویند چرا باید 
پول خودمان را در بانک بگذاریم؛ تئاتر یک بانک 
محلى شده است و چرا از این فرصت 
ما استفاده نکنیم؟ با کمال احترام و 
عذرخواهى از اسپانســرهاى فهیم 
باید مجدداً تاکید کنم که تئاتر توسط 
عده اى نزول خوار تبدیل به بانک 

محلى شده است.
وى در ادامه با اعــالم اینکه دچار 
بیمارى شده ایم که کبابى، فرش فروش 
و...وارد تئاتر شده اند، گفت: متأسفانه یکسرى آدم 
با پول وارد تئاتر شدند، هم سالن ها را گرفتند و هم سالن 
خصوصى تأسیس کردند که هزینه اجاره هرشب آن دو 
میلیون تومان اســت، من چطور هم پول بازیگر و دکور 
بدهم و هم هرشب دومیلیون تومان هزینه سالن بدهم؟ 
من چطورى این پول را بدهم از کجــا درآمدزایى کنم که 
این هزینه ها را بدهم؟ من در تئاتر حرفه اى کشور به 
یک میزانى درآمد داشتم و به یک میزان 
دیگر دستمزد، به همه مى گفتم 
اینقدر مى توانم به شما 
پرداخت کنم.

بــى  یثر
در ادامــه گفــت:  
کارگــردان فــالن نمایش 
موزیکال قبال ســه نمایشنامه من را با 
تئاترى ها روى صحنه برده که البته در تمام آنها به 
دلیل نابلدى شکست سنگین خورده است و مثل حاال سراغ 
مهناز افشار نرفته بود. مهناز افشار بازیگر من بوده ولى با کمال احترامى که 
براى ایشان قائل هستم مى گویم مهناز افشار دیالوگ بد مى گوید، اصال  
احساس نمى کند که دیالوگ باید حس باشد. ایشان کلیشه اى دیالوگ 

مى گوید، خانم افشار بازیگر تئاتر نیست...افشار در نمایش «گاردن 
پارتى در برف» بازیگر من بود و قرار بود در «آخرین پرى کوچک 
دریایى» هم نقش کوچکى گالب آدینه به وى بدهد که متن آن 
براى من بود. وى در ادامه اضافــه کرد: نمایش «گاردن پارتى در 
برف» بعد از مدتى توسط پرستو گلستانى به روى صحنه رفت که 
کلى جایزه دریافت کرد. زمانى که کار دست بچه هاى تئاتر باشد 
نتیجه مثبت از آب درخواهد آمد، چرا پرستو گلستانى با «گاردن 
پارتى در برف» موفق شد ولى با مهناز افشار کار رد شد، به دلیل 

بازى ضعیف این بازیگر! هنوز نامه بازبین ها را دارم که نوشتند 
بازیگران را عوض کنید و از بازیگران تئاترى استفاده کنید 

ما به شما سالن خواهیم داد. 
وى در ادامــه تصریح کــرد: بعد از 

گذشــت آن دوران کارگردان 
همین نمایش موزیکال به 

مرکز هنرهاى نمایشــى 
وارد شد و فاجعه تئاتر رخ 
داد و تئاتر خصوصى 
راه افتــاد. تئاتــر 
خصوصى فقط به 
پول فکر مى کند 
و مردم هم چون 
تفریــح ندارند 
هاى  لبــاس 

شیک خودشــان را کجا 
بپوشند، فقط براى شو و شوآف 

به دیدن این تئاترها مى روند. 
اصال اینکه تئاتر خوب یا 

بد تماشا کنند اهمیتى 
برایشــان نــدارد و 
فقط بلیــط 100 تا 
120هزارتومانى 
را بدهند، جوانان 
ما 100 هزار تومان 
کرایــه خانه شــان 
اســت، ایــن یک 
ظلم است، خیلى 
از این تئاترهاى 
100 هزارتومانى 
من را دعوت 
کنند  مــى 
کــه اصال 
نمى روم، 
من فقیر 

نیستم ولى آیا همه عالقه مندان تئاتر این توانایى را دارند.
وى با اعالم اینکه فهم تئاترى و بیان اغلب ســینمایى هایى که به تئاتر 
مى آیند مشکل دارد، گفت: مهناز افشار براى نقش هاى سینمایى مدل 
شــخصیت خودش مانند «آتش بس» خیلى خوب است ولى چرا خانم 
تهمینه میالنى براى «آتش بس 2» میترا حجار را آورد؟ باید به این موضوع 
فکر کرد، آدم ها مغرور مى شوند، سینماساالرى به جان تئاتر کشور افتاده 
است و به قول «ژان کلود کریر»، نویسنده فرانسوى که همسر ایرانى دارد 
اگر سرمایه ساالرى و ستاره ساالرى سینما به تئاتر ورود پیدا کند فاتحه 
تئاتر خوانده است! یک مثال ساده برایتان مى زنم. «نیکول کیدمن» براى 
فیلم هاى سینمایى میلیاردها تومان دستمزد مى گیرد اما در تئاتر به اندازه 
بچه هاى تئاتر حق الزحمه مى گیرد چون عاشق تئاتر است. ولى متأسفانه 

در تئاتر ایران فاجعه اى در حال وقوع است.
این نویســنده و کارگردان در ادامه گفت: «آلبرکامو »جمله 
جالبى داشت که مى گفت تنها هنرى که از تجارت کثیف 
نزول خواران و ســرمایه داران دور مانده ، تئاتر است و 
اگر شــما تئاترى ها اجازه بدهید که پاى کاسبان، 
کارخانه داران، ســرمایه داران، نزول خواران به 
تئاتر باز شود براى همیشه فرهنگ خودتان را 
از بین بردید چون تئاتر تنها بخش فرهنگى 
کشور است که باقى مانده! ما یک تئاتر 
داشــتیم که جاى روشنفکرها و نفس 
کشــیدن و تفکر بود اما همان هم با 
ورود شاکردوســت ها و افشارها و 

فروتن ها به علت سرمایه ساالرى در 
حال از بین رفتن است.

یثربى با اعــالم اینکه در ســینما امکان 
فعالیت وجود ندارد، اظهار داشــت: االن وقتى 
به من مى گویند چرا فیلمنامه نمى نویسى در پاسخ 
مى گویم چه کسى ســفارش مى دهد، خودشان 
تولید مى کنند و مى نویسند، پیمان قاسم خانى 
خودش هم گفته بود که در یکسال با 30 پیشنهاد 
کارى مواجه مى شــدند که االن خودشان هم 
کارهاى ضعیف مى نویسند. خانم باران کوثرى 
و بهاره رهنما... ســالن مى گیرند ولى سال 
هاست امثال یثربى و قطب الدین صادقى 
و منیژه محامدى که سال هاى سال براى 
تئاتر این کشور جنگیدند در محاق گرفتار 
شدند. استاد بیضایى چرا از ایران رفت؟ 
چون پیشــنهاد یک تئاتر داد که گفتند 
بودجه نداریم بعد از آن طرف از نمایشى 
که کم فروش بــود و در مهجوریت 
واقع شــد صد میلیــون حمایت 

مى کنند.

تقابل 
حضور  بــا 

ســتاره هاى سینما 
و تلویزیــون در صحنــه تئاتر 

مدتهاســت ادامه دارد و به نظرنمى رسد 
این تقابل حاال حاالها هم به پایان برســد. چیستا 

 یک تئاترساالرى، توضیح داد: افرادى که در عمرشان حتىی
اردى یکتماشا نکردند و مربوط به تئاتر نیستند و به فروش میلیا
ند چرا بایدیا چند تئاتر نگاه مى کنند و بعد با خودشان مى گویند

یک بانکپول خودمان را در بانک بگذاریم؛ تئاتر یک
ن فرصتمحلى شده است و چرا از این
 احترام وما استفاده نکنیم؟ با کمال
اى فهیمعذرخواهى از اسپانســرها
اتر توسطباید مجدداً تاکید کنم که تئا
به بانکعده اى نزول خوار تبدیل ل

محلىشده است.
نکه دچاروى در ادامه با اعــالم این
ش فروشبیمارى شده ایم که کبابى، فرش
سرى آدمو...وارد تئاتر شده اند، گفت: متأسفانه یکس
پولوارد تئاتر شدند، هم سالن ها را گرفتند وه هم سالنبا
شب آن دوخصوصى تأسیس کردند که هزینه اجاره هرشب
گر و دکورمیلیون تومان اســت، من چطور هم پول بازیگ
ن بدهم؟بدهم و هم هرشب دومیلیون تومان هزینه سالن
ى کنم کهمنچطورى این پول را بدهم از کجــا درآمدزایى
ى کشور بهاین هزینه ها را بدهم؟ من در تئاتر حرفه اى

ک میزانیک میزانى درآمد داشتم و به یک
مى گفتمدیگر دستمزد، بههمهم
نم به شمااینقدر مى توان
خت کنم.پرداخ

بــىیث ثر
ادامــه ه گفــت:در
ن نمایشکارگــردان فــالن
ه من را باموزیکال قبال ســه نمایشنامه
مام آنها بهتئاترى ها روى صحنه برده که البته در تم

مى گوید، خانم افشار بازیگر تئاتر نیست...افشار در نمایش «گاردن 
پارتى در برف» بازیگر من بود و قرار بود در «آخرین پرى کوچک 
دریایى» هم نقش کوچکى گالب آدینه به وى بدهد که متن آن 
براى من بود. وى در ادامه اضافــه کرد: نمایش «گاردن پارتى در 
برف» بعد از مدتى توسط پرستو گلستانى به روى صحنه رفت که
کلى جایزه دریافت کرد. زمانى که کار دست بچه هاى تئاتر باشد 
پرستو گلستانى با «گاردن نتیجه مثبت ازآب درخواهد آمد، چرا
پارتى در برف» موفق شد ولى با مهناز افشار کار رد شد، به دلیل 

بازى ضعیف این بازیگر! هنوز نامه بازبین ها را دارم که نوشتند 
بازیگران را عوض کنید واز بازیگرانتئاترى استفاده کنید

ما به شما سالن خواهیم داد. 
وى در ادامــه تصریح کــرد: بعد از 

گذشــت آن دوران کارگردان 
همین نمایش موزیکال به
مرکزهنرهاى نمایشــى
وارد شد و فاجعه تئاتر رخ 
تئاتر خصوصى داد و
راه افتــاد. تئاتــر 
خصوصى فقط به 
پول فکر مى کند 
و مردم هم چون 
تفریــح ندارند 
هاى  لبــاس 

شیک خودشــان را کجا 
بپوشند، فقط براى شو و شوآف 

به دیدن این تئاترها مى روند. 
اصال اینکه تئاتر خوب یا 

بد تماشا کنند اهمیتى 
برایشــان نــدارد و 
0فقط بلیــط 100 تا
120هزارتومانى
را بدهند، جوانان 
100 هزار تومان  ما
کرایــه خانه شــان
اســت، ایــن یک 
ظلم است، خیلى
از این تئاترهاى 
100 هزارتومانى 
من را دعوت 

نیستم ولى آیا همه عالقه مندان تئاتر این توانایى را دارند.
وى با اعالم اینکه فهم تئاترى و بیان اغلب ســینمایى هایى که به تئاتر 
مى آیند مشکل دارد، گفت: مهناز افشار براى نقش هاى سینمایى مدل 
شــخصیت خودش مانند «آتش بس» خیلى خوب است ولى چرا خانم 
2تهمینه میالنى براى «آتش بس 2» میترا حجار را آورد؟ باید به این موضوع 
فکر کرد، آدم ها مغرور مى شوند، سینماساالرى به جان تئاتر کشور افتاده 
نویسنده فرانسوىکه همسرایرانى دارد  است وبه قول «ژان کلود کریر»،
اگر سرمایه ساالرى و ستاره ساالرى سینما به تئاتر ورود پیدا کند فاتحه 
تئاترخوانده است! یک مثالساده برایتان مى زنم. «نیکولکیدمن» براى
تئاتر به اندازه فیلم هاى سینمایى میلیاردها تومان دستمزد مىگیرد اما در

بچه هاى تئاتر حق الزحمه مى گیرد چون عاشق تئاتر است. ولى متأسفانه 
در تئاتر ایران فاجعه اى در حال وقوع است.

این نویســنده و کارگردان در ادامه گفت: «آلبرکامو »جمله 
جالبى داشت که مى گفت تنها هنرى که از تجارت کثیف
مانده ، تئاتر است و نزولخواران و ســرمایه داراندور

اگر شــما تئاترى ها اجازه بدهید که پاى کاسبان، 
کارخانه داران، ســرمایه داران، نزول خواران به

تئاتر باز شود براى همیشه فرهنگ خودتان را 
از بین بردید چون تئاتر تنها بخش فرهنگى 
کشور است که باقى مانده! ما یک تئاتر 
داشــتیم که جاى روشنفکرها و نفس 
کشــیدن و تفکر بود اما همان هم با 
ورود شاکردوســت ها و افشارها و 

فروتن ها به علت سرمایه ساالرى در 
حال از بین رفتن است.

یثربى با اعــالم اینکه در ســینما امکان 
فعالیت وجود ندارد، اظهار داشــت: االن وقتى 
به من مى گویند چرا فیلمنامه نمى نویسى در پاسخ 
مى گویم چه کسى ســفارش مى دهد، خودشان 
تولید مى کنند و مى نویسند، پیمان قاسم خانى 
0خودش همگفته بود که در یکسال با 30 پیشنهاد 
کارى مواجه مى شــدند که االن خودشان هم 
کارهاى ضعیف مى نویسند. خانم باران کوثرى 
ولىسال و بهاره رهنما... ســالن مى گیرند

هاست امثال یثربى و قطب الدین صادقى 
و منیژه محامدى که سال هاى سال براى
تئاتراینکشور جنگیدند درمحاق گرفتار

شدند. استاد بیضایى چرا از ایران رفت؟ 
چونپیشــنهاد یک تئاتر داد که گفتند 

نزول خوار، کبابى و فرش فروش وارد تئاتر شده اند!نزول خوار، کبابى و فرش فروش وارد تئاتر شده اند!
انتقادهاى تند و بى پرده  چیستا یثربى از وضعیت تئاتر کشور

مکارى   
ه

دوباره رضا عطاران

رمخبر ؟
 احمد پو

مســعود ده نمکى بعد از چند ماه تالش براى ساخت فیلم  با
سینمایى«طیب خان»، به یکباره شــروع به ساخت فیلم 
سینمایى «زندانى ها» کرد؛ اما علت این جا به جایى فیلمنامه 

چه بود؟
نخست؛ طیب حاج رضایى...

بیش از 54 سال از اعدام طیب حاج رضایى مى گذرد؛ مردى 
که روزگارى یکى از بزن بهادرهاى تهران بود و براى خود برو 
و بیایى داشت؛ اما به یکباره ورق روزگار برایش تغییر کرد و 
این تغییر از عشقى نشأت مى گرفت که امام خمینى(ره) در دل 
او نشانده بود. طیبى که روزگارى یکى از دوستداران خاندان 
پهلوى بود، بعد از شنیدن صحبت هاى امام(ره) دچار انقالبى 

انقالب درونى درونى شد و این 
در ســاعت 
خــر  آ
گى  ند ز
او کــه 
بــراى 

اعدام مى برندش به اوج رســید. حال از سال 1342 بیش از 
54 سال مى گذرد؛ اما کمتر کســى را مى توان پیدا کرد که 

اطالعات کاملى درباره طیب داشته باشد. 
دوم؛ زندگى نامه طیب  حاج رضایى

اوایل مرداد امســال خبرى به روى خروجى رسانه ها قرار 
گرفت؛ «پایان نگارش کتاب طیــب حاج رضایى در 1400 
صفحه توسط مسعود ده نمکى» خبرى که خوشحال کننده 
بود و از آن خوشحال کننده تر اینکه مسعود ده نمکى این بار 
نیز مى خواهد داستان تازه اى را از انقالب اسالمى بازخوانى 

کند و زندگینامه طیب حاج رضایى را جلوى دوربین بیاورد. 
سوم؛ از «طیب خان» تا «زندانى ها»

29 آبان امسال بود که اعالم شــد، مسعود ده نمکى بعد 
از گذشــت چند ماه، فیلمنامه 

جدیدى را به شــوراى پروانه نمایش ارســال کرده است و 
مى خواهد فیلمى با مضمون اجتماعى بســازد. فیلمى که 
«زندانى ها» نــام دارد و به جاى «طیب  خــان»، این فیلم 

سینمایى جلوى دوربین مسعود ده نمکى مى رود.
اما چــه شــد؟ چــه اتفاقــى افتــاده کــه بــه یکباره 
کارگردان«اخراجى ها» تصمیمش را تغییر داد؟ چه اتفاقاتى 
در این چند ماه روى داده است که این کارگردان دغدغه مند را 
از ساخت داستان و فیلمى که سال ها براى آن زحمت کشیده  

است، منصرف کرده است؟
چهارم؛ علت چیست؟

گمانه زنى هــا دربــاره علــت عدم ســاخت 
«طیب خان» توسط مســعود ده نمکى 
بسیار است. اما نکته اى که بیشتر از سایر 
مطرح است، شــنیده شده که عده اى 
نمى خواهند یک فیلم سینمایى مستقل 
درباره طیب حاج رضایى ساخته شود. اما این افراد چه 
کسانى هستند؟ چرا روایت زندگى طیب حاج رضایى که 
قهرمانى ملى است، ساخته نمى شود؟ آیا فیلمنامه 
این فیلم مشکل داشته است؟ آیا کارگردان 
این فیلم توانایى ساخت این فیلم را نداشته 
است؟ آیا بودجه نامعقولى براى ساخت این 

فیلم طلب شده است؟
اینها سئواالتى هستند که بسیارى این روزها 

جستجوگر جوابى قطعى براى آن هستند.

وقتى ده نمکى تغییر جهت مى دهد 

چرا «طیب خان» به یکباره «زندانى ها» شد؟

مهران مدیرى در اولین برنامه از فصل سوم برنامه «دورهمى»، رو به روى 
محمدرضا شریفى نیا، بازیگر پرحاشیه ســینماى ایران نشست و با او به 

گفتگو پرداخت.
شریفى نیا در بخشى از صحبت هایش به شایعات ازدواجش با رز رضوى، 
بازیگر سریال «ملکوت» اشاره کرد و گفت: چند سال پیش در یک برهه 
زمانى تصمیم گرفتند تعدادى از هنرمندان را به ســفر مکه ببرند و به ما 
سهمیه حج دادند. در آن ســفر هر خانم زیر 40 سال بنا به مقررات باید با 
یک َمحرم آقا سفر مى کرد، به همین دلیل صیغه کوتاه مدتى بین هر دو نفر 
از خانم ها و آقایان خوانده شد. در آن سفر ملیکا دخترم هم بود، رز رضوى 
دوست ملیکا نیز همراه ما بود، این امرى طبیعى است اما براى ما تبعات 

داشت و در ایران یک روزنامه با شیطنت این اقدام را ازدواج تلقى کرد .

پاسخ شریفى نیا به 
شایعه ازدواج با بازیگر زن جوان 

به تئاتر پرداخته است.
نیثربى با اشاره به اینکه تئاتر به یک بال و آفتى مبتال شده است به نام سرمایه 

وید، اصالبراى ایشان قائل هستم مى گویم مهناز افشار دیالوگ بد مى گو
ى دیالوگاحساس نمى کند که دیالوگ باید حس باشد. ایشان کلیشه اى

نمى روم، 
من فقیر 

مکارى   
ه

دوباره رضا عطاران

رمخبر ؟
 احمد پو

مســعود ده نمکى بعد از چن با
ی سینمایى«طیب خان»، به
ام سینمایى «زندانى ها» کرد؛

چه بود؟
نخست؛ طیب حاج رض

4بیش از 54 سال از اعدام طیب
که روزگارى یکى از بزن بهاد
و بیایى داشت؛ اما به یکباره
ن تغییر از عشقى نشأت مىاین تغییر از عشقى نشأت مى

 نشانده بود. طیبى که روزگاو
پهلوى بود، بعد از شنیدن صپ

درونى شد و این 
در ســاعت 
خــر آ
گى  ند ز
او کــه 
بــراى 

مهران مدیرى در اولین بر
محمدرضا شریفى نیا، باز

گفتگو پرداخت.
شریفى نیا در بخشى از ص
بازیگر سریال «ملکوت»
زمانى تصمیم گرفتند تعد
سهمیه حج دادند. در آن س
یک َمحرم آقا سفر مى کرد
از خانم ها و آقایان خوانده
دوست ملیکا نیز همراه م
داشت و در ایران یک روزن

اواســط دهه 80 بود که رضا عطاران چهره جدیدى را به عنوان بازیگر به تلویزیون و سینماى ایران معرفى کرد. احمد پور مخبر 
در سریال «متهم گریخت» براى اولین بار در نقش «مش قربون» جلوى دوربین رفت و آخرین همکارى اش با عطاران سریال 
«بزنگاه» بود. او اعالم کرده که عطاران به او براى بازى در یک اثر پیشنهادى داده است. باید منتظر ماند و دید رضا عطاران قرار 
است فیلم جدیدى را جلوى دوربین ببرد یا براى شبکه نمایش خانگى سریال خواهد ساخت. عطاران پیش از این بارها اعالم کرده 

بود که دیگر نمى خواهد با تلویزیون همکارى کند.
احمد پورمخبر، بازیگر سینما و تلویزیون، درباره فعالیت هاى هنرى خود به برنا گفت: «مدتى از فضاى تصویر فاصله گرفته بودم 
اما در حال حاضر چندین پیشنهاد دارم که یکى از این پیشنهادات توسط رضا عطاران مطرح شده و تا چند روز آینده خبر قطعى آن 
مشخص خواهد شد.» پور مخبر در حالى از پیشنهاد رضا عطاران خبر داده که پیش از این خبرى در مورد فعالیت جدید رضا عطاران 
اعالم نشده بود و همچنان مشخص نیست که پروژه بعدى این کارگردان یک فیلم سینمایى خواهد بود یا یک مجموعه تلویزیونى. 
پور مخبر در پایان و درباره کمرنگ شدن حضورش در تلویزیون و ارتباط آن با همکارى نکردن عطاران با صداوسیما گفت: «قطعًا 
تمایل دارم عالوه بر رضا عطاران با افراد دیگرى از جمله جواد رضویان کار کنم. اما بیشتر کارهایى که قبول مى کنم طنز است به 

همین دلیل نمى توانم با کارگردانان دیگرى کار کنم و گرنه هیچ مشکلى با کسى ندارم.
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با سرقت بازیکن به جایى نمى رسید
کرى سپاهانى ها براى 

رئال مادرید!

 برخى رسانه ها سرباز شــدن رضا شــربتى را با گلى که فصل پیش در دیدار سیاه 
جامگان – تراکتور وارد دروازه تیم مشهدى شد مرتبط دانسته اند، اما بهتر است این 
تهمت ها که آن روزها به طور ناجوانمردانه به سوى این بازیکن جوان روانه شد دوباره 
زنده نشود.رضا شربتى، مدافع چپ تیم ســیاه جامگان مشهد براى گذراندن دوران 
خدمت سربازى خود به تیم تراکتورسازى تبریز پیوســت و در نیم فصل دوم او را با 

پیراهن این تیم خواهیم دید. شربتى البته مدافع خوبى است و یکى از بهترین هاى 
تیم سیاه جامگان در یکى دو فصل گذشته بوده اما هواداران فوتبال، او را با صحنه گل 
بحث برانگیز 9 ماه پیش تراکتورسازى به سیاه جامگان مى شناسند! در دقیقه 89 آن 
بازى و در حالى که بازى با نتیجه یک بر یک رو به پایان بود، فرزاد حاتمى با ضربه سر 
دروازه سیاه جامگان را باز کرد. اما ایستادن شربتى روى خط دروازه در این صحنه و در 
حالى که مى توانست توپ را دفع کند و مانع باز شدن دروازه تیمش شود، باعث شد تا 

شربتى براى مدتى سوژه اصلى فوتبال ایران باشد. به او تهمت تبانى هم زده شد اما 
مرور نمایش او در این بازى نشان داد که شربتى در طول بازى تمام تالشش را کرده 
و یکى از بهترین هاى تیمش هم بوده است و اتهام تبانى به او منطقى نیست. حاال 9 
ماه پس از آن گل جنجالى، شربتى راهى تبریز شده تا دوران خدمت سربازى اش را در 
تراکتورسازى بگذراند. امیدواریم آتش تهمت پراکنى ها دوباره روشن نشود و آینده 

این بازیکن جوان را به تباهى نکشانند.   

وقتى هواداران ســپاهان در تلگرام  از پیام هاى خود خطاب به 
مدیرعامل کارخانه و باشگاه سپاهان رونمایى مى کنند مى توان از 
محتواى این پیام ها فهمید که آنها چقدر نگران و عصبانى هستند، 
«چرا هنوز هیچ کارى نمى کنید»، «بازیکن بخر دیگه ...!» و البته  
خیلى جمالت دیگرى که از گفتن آنها معذوریم عمده این پیام ها 
را تشکیل داده است.  آنچه از عملکرد سپاهان پیداست و رسانه ها 
هم آن را منتشر کرده اند این است: تا آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر 
چیزى باقى نمانده است وسپاهان هنوز تقویت نشده و در این بین 

برخى بازیکنان خود را از دست داده است.
اصلى ترین نیاز سپاهان براى نیم فصل دوم جذب یک دروازه بان 
مطمئن بود که پس از شکست در مذاکرات با رحمتى، اخبارى و 
گردان این اتفاق هنوز رخ نداده است. سپاهان جذب وحید شیخ 
ویسى، دروازه بان استقالل خوزســتان را نیز دنبال مى کند که 
گویا جدایى این گلر با مخالفت باشــگاه خوزستانى مواجه شده

 است.

سپاهانى ها همچنین قبل از پایان نیم فصل به دنبال جذب یک 
هافبک بازیساز هم بودند که گویا مذاکرات مسئوالن این تیم با 
یک هافبک طراح ازبکستانى به مشکل خورده و حضور هافبک 

بازیساز نیز حداقل در چند روز آینده منتفى است.
«زالتکو کرانچار» به غیر از این دو پست در پست دفاع راست نیز 
اعالم نیاز کرده بود که در این پست هم مذاکره مسئوالن سپاهان 
با گزینه  ملى پوش ناموفق بوده است تا به نوعى مدیران سپاهان 

در مذاکرات ناموفق هتریک کرده باشند!
 همچنین بنا بر اعالم برخى ســایت ها، عالوه بر این مســائل 
زمزمه هایى نیز مبنى بر جدایى سیاوش یزدانى به دلیل گذراندن 
خدمت ســربازى به گوش مى رســد که اگر این اتفاق رخ دهد 
سپاهان در پست دفاع وسط هم دچار بحران جدى مى شود، زیرا 
سپاهانى ها «ژایرو رودریگوئز» را هم قبل از پایان نیم فصل از 
دست دادند. بدین ترتیب در حالى که هنوز هیچ بازیکن جدیدى 
به جمع زردپوشان اضافه نشده اســت این تیم بازیکنانى مثل 
ژایرو رودریگوئز، شاهین ثاقبى، حسین فاضلى و ناصر قالوند 

را از دست داده است و طبیعتاً در پست این بازیکنان و دروازه بان 
که نیاز اصلى تیم به شــمار مى رود با کمبــود بازیکن رو به رو 

خواهد بود.
البته مسعود حسن زاده و مهدى شریفى، نفرات جدید تمرینات 
سپاهانى ها هستند؛ اما آنها بازیکن جدید براى سپاهان به حساب 
نمى آیند، زیرا تحت قرارداد با ســپاهان بوده اند و قبل از شروع 

فصل نقل و انتقاالت حضور آنها در تیم مسجل بود.
سپاهان باوجود خریدهاى پرســروصداى تابستانى توفیقى در 
لیگ هفدهم نداشت و شــاگردان کرانچار در پایان نیم فصل 
اول با کسب 15 امتیاز در رده دوازدهم ایستادند و در پست هاى 

مختلفى، نیاز به جذب بازیکن دیده مى شد.
 طالیى پوشان که سه فصلى اســت از دوران اوج فاصله دارند، 
در هفته هاى پایانى لیگ شانزدهم زالتکو کرانچار را استخدام 
کردند تا با او به دوران اوج بازگردند و اتفاقًا از نظر فنى نیز یکى 
از بهترین تیم هاى لیگ جارى بوده اند؛ اما باتوجه به اشتباهات 
فردى فراوان، در رده هاى میانى و انتهایى جدول قرار گرفتند و 

حاال 15 بازى فرصت دارند تا به جایگاه مورد نظر هواداران برسند.
نگاهى به بازى هاى این تیم نشان مى دهد خرید یک دروازه بان 
و یک مهاجم باید در دستور کار سپاهانى ها قرار بگیرد. آنها در 15 
بازى، تنها 14 گل زدند و 19 گل دریافت کردند تا مشــخص شود 
ضعف جدى در این نقاط دارند. صدقیان و «لى اولیویرا» انتظارات را 
برآورده نکردند و با اشتباهات فردى، دروازه سپاهان را متزلزل تر از 
همیشه نشان دادند. در خط حمله نیز مروان حسین و ساسان انصارى 

هیچگاه در قواره یک مهاجم تمام عیار ظاهر نشدند.
حال در روزهاى اخیر، شاهین ثاقبى هافبک جوان این تیم راهى 
پیکان شــد و نام هایى نظیر فروزان و حقیقى و اخبارى و شیخ 
ویسى، نزدیک به تیم سپاهان شنیده شد. باید دید اولین خرید 
زمستانى کرانچار چه کسى خواهد بود؟ خریدهایى که سرنوشت 
او را تعیین مى کنند شاید تا زمان انتشار این مطلب اولین خرید 
انجام شده باشد. به هر حال بهتر است ســپاهان هر چه زودتر 
تکانى به خود بدهد و از چالش مانکنى کــه در نقل و انتقاالت 

زمستانى به آن دچار شده  فاصله بگیرد.

اولین تصویر از چهار فوتبالیست در لباس سربازى، نشان از قطعى شدن انتقال این 
مهره ها به تراکتورسازى دارد. انتقالى که ضربه اى کارى را به ذوب آهن وارد کرد. 
این اولین قدم تیم تبریزى براي تقویت ترکیب در پنجره نقل و انتقاالت زمستان 
است. قرار گرفتن در رده یازدهم جدول، براي هواداران تراکتور پذیرفتنى به نظر 
نمى رسد اما در باشگاه، این نتایج به محرومیت نقل و انتقاالتى ربط داده مى شوند. 
مدیران تراکتور وعده یک بازگشــت بزرگ را به طرفداران شــان داده اند اما آیا 
بازیکن-ســربازها همان نفرات موعود براى جبران امتیازهاى از دست رفته این 
تیم در لیگ هفدهم هستند؟ قانون سربازى، تراکتور را به یک تیم «حاضرى خور» 
تبدیل کرده است. تیمى که به جاى جستجوى ستاره ها و تالش براى جلب رضایت 
آنها، به سراغ سربازهاى دم دست مى روند و راه نجات را در ساق هاى این بازیکن ها 

جستجو مى کند. 

تراکتورسازى را در گســتره تاریخ به جاى جام هاى پرشمار، با تعصب بازیکنانش 
مى شناسیم. با مهره هایى که در نسل هاى مختلف، عاشق این تیم بودند و به آن 
هویت مى بخشیدند. نظامى بودن اما تهدیدى بزرگ براى این هویت است. حاال تیم 
تبریزى پر از بازیکنانى شده که عالقه چندانى به پوشیدن لباس سرخ ندارند و تنها به 
نیت تمام کردن دوران  اجبارى سربازى، راهى تبریز مى شوند. اگر آخرین ستاره هاى 
متعصب محبوب سکوها هم جدا شــوند، از تراکتور چیز زیادى براي باشگاه باقى 
نخواهد ماند و این تیم احتماًال با شکل و شمایل کارت پایان خدمت به یاد سپرده 
خواهد شد. تیمى که تک تک ستاره هاى سربازش به محض پایان دوران خدمت، 
مقصد دیگرى را براى خودشان در نظر گرفتند و  لباس تراکتور را به سرعت از تن 
درآوردند. سربازساالرى، عادت شوم تراکتورسازى است. عادتى که هر روز به روح، 

قلب و هویت باشگاه لطمه مى زند.

نصف جهان  هواداران سپاهان با توجه به پیروزى سخت و خفیف رئال مادرید بر 
الجزیره امارات در نیمه نهایى رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان براى قهرمان 
اروپا کرى خواندند.رئال مادرید به زحمت توانست در این دیدار با نتیجه 2 بر 

یک الجزیره را شکست دهد.
هواداران سپاهان با نشر پوسترهایى که دو پیروزى قاطع 4بریک و 5 بر یک 
سپاهان بر الجزیره در لیگ قهرمانان آسیا چند فصل گذشته را تداعى مى کرد، 
خاطرات آن روزهاى طالیى تیمشان را زنده کردند و براى مادریدى ها کرى 

خواندند.

 دوباره تهمت ها را زنده نکنید

چالش مانکن براى چالش مانکن براى 
سپاهان!سپاهان!

بخر دیگه ...!

حاج صفى:  
آن قلب ها براى سپاهان بود

چند قلب زرد، حواشى بسیارى براى او ساخت. براى احسان حاج صفى 
که به جرأت یکى از بى حاشیه ترین بازیکنان فوتبال ایران در دهه اخیر 
است. نگاه بدبینانه به قلب هاى زرد در پست اینستاگرامى حاج صفى، 
پیشنهاد آاك آتن به مسعود شجاعى بود. مسئله اى که در آن بزرگنمایى 
شد و رسانه هاى یونان حتى لقب خائن را به حاج صفى دادند. احسان 
البته پیگیر این حواشــى است و در مصاحبه با ســایت ایران ورزشى 
آنالین، آن هم پس از مدت ها سکوت حرف هاى جدیدى درباره این 

مسئله و شایعه جدایى از پانیونیوس به زبان مى آورد.
چند قلب زرد و یکى دو جمله درباره مســعود 
شجاعى کلى براى تو حاشیه درست کرد. به تو 
لقب خائن دادند و از پست اینستاگرامى ات انتقاد 

کردند. اصل ماجرا چه بود؟
من اصًال پستى در اینســتاگرام منتشر نکردم که بخواهم از مسعود یا 
بازیکن دیگرى حمایت کنم. نمى دانم این اخبار از کجا بیرون مى آیند 
و مهمتر اینکه منتشر مى شــوند. اگر این حواشى ساخت رسانه هاى 
یونان باشــد که بخواهند مرا خراب کنند حتمــًا پیگیرى مى کنم و تا 
آخر پاى ماجرا مى ایســتم. باید ببینم چه کســى با من مشکل دارد و 

دلیلش چیست.
در اخبار منتشــر شــده نوشــته اند باشگاه 
پانیونیوس و هوادارانش بــا تو، آن هم به دلیل 
حمایت از شجاعى مشکل دارند و به همین دلیل 
از رفتارت انتقاد کرده اند. واقعاً همینطور است؟

به هیچ وجه. دوست دارم بیایید یونان و برخورد هواداران پانیونیوس 
را با من ببینید. من نه مشکلى با باشــگاه دارم و نه هواداران. فقط سر 
تمرین مى روم و بر مى گردم. آنها هم مثل قبل از من حمایت مى کنند.

اما گفته شــده که هواداران با تو مشکل دارند و 
لفظ خائن را درباره ات به کار برده اند.

من خائن نیســتم و به پانیونیوس هم خیانتى نکرده ام. نمى دانم این 
کلمه خائن از کجا در آمده. فکر مى کنم هدف نویسنده و سایت مورد 
نظر این بوده که رابطه مرا با باشگاه پانیونیوس خراب کند. البته که تیر 
آنها به سنگ خورد چون نه تنها هواداران اعتراضى به من نکرده اند که 

حمایت شان بیشتر از قبل هم شده.
پس به کار بردن چند قلب زرد در پســت هاى 

اینستاگرامى ات نشانه چیست؟
قلب هاى زرد را براى سپاهان مى گذارم. یکى دو تا هم نه، همیشه از 

پنج قلب زرد استفاده مى کنم.
چرا پنج قلب ؟

بخاطر پنج قهرمانى سپاهان در لیگ برتر. این قلب ها ربطى به آاك و 
مسعود شجاعى نداشت. 

در کنار جنجال بزرگ قلب هاى زرد، خبر جدایى 
تو از پانیونیوس هم شــنیده شده. رسانه هاى 
یونان مدعى هستند تو در ژانویه به المپیاکوس 
یا پائوك ســالونیکا مى روى. این اخبار را تأیید 

مى کنى؟
این دو تیم جزو تیم هاى مطرح و پرافتخار فوتبال یونان محســوب 
مى شــوند. من یک فصل و نیم دیگر با پانیونیوس قــرارداد دارم و 

اگر پیشــنهاد این باید ببینم شــرایط چطور پیش مى رود. 
قابل دو تیم مناسب باشــد و شرایط  هم 

لبتــه قبول، شاید پاسخ مثبت بدهم.  ا
ه همه اینها باید با هماهنگى  شگا با

پانیونیوس باشد.

خشایار بیدمشکى

الهه مهرى دهنوى

 محسن کدخدایى

 سپاهانى ها و استقاللى ها احتمال جذب رحیم زهیوى در نقل و انتقاالت را رد کردند و اعالم کردند که درخواستى براى 
جذب وى ندارند.استقالل در نقل و انتقاالت زمستانى به دنبال جذب یک مهاجم است تا مشکل گلزنى تیمش را حل 
کند. گزینه اصلى آبى ها محمد قاضى و مرتضى تبریزى بودند که گویا باشگاه پدیده و ذوب آهن با جدایى مهاجمانشان 

مخالفت کرده اند. هفته پیش هم شایعه شد که رحیم زهیوى، مهاجم تیم فوالد مد نظر «وینفرد شفر» قرار دارد. 
این شایعه وقتى جدى شد که گفته مى شود حسن بیت سعید در نیم فصل راهى فوالد خواهد شد و به همین دلیل بحث 
معاوضه این دو بازیکن به میان آمد. با این همه باشگاه خبرنگاران از قول یکى از مدیران استقالل خبر عالقه این تیم 

به جذب زهیوى را رد کرده و نوشته که شفر برنامه اى براى جذب مهاجم فوالد ندارد.
 سپاهانى ها هم شایعه حضور زهیوى را رد کردند. یکى از مدیران باشگاه ســپاهان به نصف جهان گفت که تجربه 
نشان داده که بازیکنان خطه جنوب خیلى نتوانسته اند در سپاهان نمایش چشمگیرى داشته باشند! غیر از این موضوع 
«زالتکوکرانچار» هیچ درخواستى  براى جذب زهیوى نداشته و با توجه به بازگشت شریفى و حسن زاده خط آتش این 

تیم تقریباً کامل است.

سپاهان، جنوبى نمى خرد!

این دو تیم جزو تیم هاى مطرح و پرافتخار فوتبال یونان محســوب 
مى شــوند. من یک فصل و نیم دیگر با پانیونیوس قــرارداد دارم و 

ىمى رود.  اگر پیشــنهاد این باید ببینم شــرایط چطور پیش 
قابل دو تیم مناسب باشــد و شرایط  هم 

لبتــه قبول، شاید پاسخ مثبت بدهم.  ا
ه همه اینها باید با هماهنگى  شگا با

پانیونیوس باشد.
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بازهم تو هاشم؟!

 مشکل مهدى طارمى و ریزه اسپور از طریق رؤساى 
جمهور ایران و ترکیه حل خواهد شد. این ادعاى سایت 

نامه نیوز درباره سفر سرپرست پرسپولیس به ترکیه 
است. به نوشته این سایت، همزمانى این سفر با سفر 
حسن روحانى، رئیس جمهورى کشورمان به ترکیه 

این شائبه را به وجود آورد که شاید مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس مى خواهند با ارتباطات سیاسى این مشکل 

را حل کنند.
مالک باشگاه ریزه اسپور، پسر عموى «رجب طیب 

اردوغان»، رئیس جمهورى ترکیه است و قرمزها به 

دنبال کمک گرفتن از تیم سیاسى کشورمان و برقرارى 
ارتباط با اردوغان براى پادرمیانى در این ماجرا هستند.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس که قبًال نیز با استفاده از 

روابط دیپلماتیک مشکالتى را حل کرده اند، این بار نیز 
ممکن است از این طریق به هدف خود برسند.

نصف جهان ماجراى تقبل مهریه همسر دوم «کرار جاسم» 
توسط باشــگاه اســتقالل، که چندى پیش توسط یکى از 
خبرگزارى ها فاش شــد قطعاً از اسناد حقارت فوتبال ایران 

است.
 حسابرسى انجام شده از باشگاه استقالل براى لیگ پانزدهم، 
حاوى نکات شــگفت انگیزى بوده که طى چنــد روز اخیر 
فضاى رسانه اى کشور را به خودش مشــغول کرده است. 
بخشى از عجیب ترین حواشى این پرونده به مجموعه روابط 

مدیران اســتقالل با کرار جاسم مربوط مى شده است. بر 
این اســاس با بازیکن پرحاشیه عراقى که 
در آن فصل مطلقًا به کار استقالل نیامد، 

قراردادى تقریبًا یک ونیم میلیارد 
تومانى بسته شد که تازه مطابق 

آن بابت هر بازى حضور استاد 
در ترکیب اصلى، پنج 

میلیون تومان 

دســتخوش هم به او مى پرداختند. اوج شگفتى اما مربوط 
به جایى است که بررسى ها نشان مى دهد حتى 75میلیون 
تومان از مهریه همسر دوم کرار جاسم را هم باشگاه استقالل 
پرداخته تا شــاید دل او به رحم بیاید و چهار تا لگد بهتر به 

توپ بزند.
حقیقتًا که گاهى نفس کشیدن در هواى کثیف این فوتبال 
چقدر سخت و زجرآور مى شود. ماجراى تقبل مهریه همسر 
دوم کرار جاسم توسط باشگاه استقالل، قطعاً از اسناد حقارت 
فوتبال ایران است که کاش مى شد آن را جایى از تاریخ، 
دور از چشم همه دنیا چال کرد. عجیب اینکه این 
ماجرا سابقه چند ساله دارد و ظاهراً یک باشگاه 
ایرانى دیگر را هم در مقطعى درگیر خودش 
کرده بود! با وجود این، آنچه بابتش باید به 
مدیران استقالل «دست مریزاد» گفت، 
چیز دیگرى است؛ اینکه آنها درست در 
روزهایى که کابیــن زن دوم هافبک 
عراقى شان را مى پرداختند، پول 
قرارداد منصــور پورحیدرى 
بیمار را نمى دادند! آن روزها 
که هیچ، امروز که یکســال 
و چنــد ماه از خاموشــى ابدى 
منصورخان مى گذرد، هنوز خانواده اش در به 
در دنبال وصول مطالبات آن مرحوم هستند 
و البته هر چه بیشــتر تکاپو مى کنند، کمتر 
نتیجه مى گیرند. مردى کــه تمام عمرش در 
همه ســمت ها مفت و مجانى براى استقالل 
کار کرد، خیلى از سال ها حتى قرارداد هم نبست 

و این قرارداد آخر را صرفاً با توصیه اطرافیان به علت بیمارى 
و کهولت ســن امضا کرد، حتى بعد از مرگش هم به حقش 
نمى رسد، اما مهریه زن ایرانى کرار را مى دهند و سندش را 
هم الى پوشه هاى باشــگاه مى گذارند. آیا بر این مصیبت 

نباید گریست؟
در مورد دو نفــر از دو دنیاى متفاوت حــرف مى زنیم؛ یکى 
بازیکن بیگانه اى که هیچ گلى به سر اســتقالل نزده و در 
همه این سال ها جز آشوب و اغتشــاش و دشمنى به ندرت 
در قاب دیگرى دیده شــده و دیگرى مردى که شاید بتوان 
او را وفادارترین آدم تاریخ فوتبال ایران دانســت؛ یکى که 
وقتى همه زمین مى خریدند، ملک فروخت و پولش را خرج 
استقالل کرد، یکى که از خیر سرمربیگرى تیم ملى گذشت 
و نیمکت آبى را در آغوش کشــید. مربى ایرانى اگر سه ماه 
در تشتک سازى ســرمربیگرى کند، دیگر عارش مى آید به 
کمتر از نفر اول بودن رضایــت بدهد، منصور پورحیدرى اما 
همه نقش هاى دنیا را براى استقالل بازى کرد و حتى کسر 
شأنش نشد که به عنوان سرمربى تیم قهرمان آسیا، در همان 
باشگاه مدیرفنى و سرپرست باشــد. استثنائاً اگر به او گفتند 
«پدر استقالل»، از آداب و عادات مرده پرستى در ایران نبود؛ 
چه اینکه شاید بدون پورحیدرى، حاال اساساً باشگاهى به این 
اسم وجود نمى داشت. پس امروز آدم هاى ریز و درشت این 
خانواده، از بازیکنى که میلیارد میلیارد پول مى گیرد تا نوجوانى 
که هر کجاى این ســرزمین دو ســاعت با بازى استقالل 
سرش گرم و غمش سبک مى شــود، همه مدیون منصور 
هستند. در عوض اما مدیران استقالل حتى پول مداح مراسم 
ترحیم پورحیدرى را هم از خانواده اش مى گیرند تا مبادا موقع 
پرداخت مهریه، شرمنده همسر دوم کرار جاسم شوند. وقتى 

عاقبت «وفادارى» در ایران این است، چرا حال و روزگارمان 
نباید چنین غم انگیز و دلخراش باشد؟ اینجا جایى است که اگر 
نبرى و نچاپى، «بى عرضه» صدایت مى کنند. حقمان است، 
تمام آنچه بر سرمان مى آید. نمونه هاى پرداخت همسر دوم 
کرار در شکل هاى مشابه براى باشگاه هاى ما زیاد وجود دارد.

 

هافبک جدید ذوب آهن مى گوید در پیکان از 
نظر فوتبالى ارضا نمى شده و به همین دلیل 

ترجیح داد تیمش را عوض کند.
 بختیار رحمانى در این باره گفت: خوشحال 
هستم به ذوب آهن آمدم چون در یک  تیم 
حرفه اى بــازى مى کنــم و از همه مهمتر 
از اینکه آقــاى قلعه نویى من را خواســتند 
خوشحال هستم  و خودشــان هم مى دانند 

چقدر براى من عزیز هستند.
هافبک ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که 
آیا با جاللى مشکلى داشت که از پیکان جدا 
شد هم گفت: نه اصالً . واقعیت این است که 

من در پیکان از نظر فوتبالى ارضا نمى شدم 
ولى ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیاست  و 
حضور در این تیم برایم خیلى مهم اســت. 
اگر بحث من  مالى بــود، اینقدر تیم عوض 
نمى کردم و من واقعــًا از نظر فوتبالى ارضا 

نمى شدم. 
بختیار رحمانى در مورد تیم هاى زیادى که 
در این مدت عوض کرده است هم گفت: اوًال 
من در این انتقاالت کاره اى نبوده ام و دوم 
اینکه من از نظر فوتبالى ارضا نمى شــدم. 
در استقالل  شــرایط، خوب پیش نرفت. در 
فوالد یکسرى آدم دوست نداشتند باشم و در 

پیکان هم که شرایط خوب پیش نرفت، بحث 
جدایى من با هیچکــدام از این تیم ها مالى 

نبود و واقعًا نقشى نداشتم.
هافبک ذوب آهن در مــورد اینکه در زمان 
حضورش در تراکتورســازى امیر قلعه نویى 
او را به پادگان فرســتاد هم گفت: مشکلم 
با امیرخان نبود. امیرخــان معرفت دارد و به 
همین دلیل اول رضایتنامه گرفتم و بعد رفتم 
با ذوب آهن صحبت کردم. بهترین روزهاى 
من در تراکتورسازى در زمان امیرقلعه نویى 
بود و امیــدوارم بتوانم این روزهــا را دوباره 

تکرار کنم.

مدافع نفت تهران قرار است راهى ذوب آهن شود.
هاشم بیک زاده همچنان در لیگ برتر مشترى دارد و ظاهراً این مهم نیست چه کیفیتى 
ارائه مى دهد. امیر قلعه نویى نشان داده در هر شرایطى مشترى او است و عالقه مند 

است این بازیکن را به تیمش ببرد.
بیک زاده احتماالً در نیم فصل دوم قرار است به تیم ذوب آهن ملحق شود و براى امیر 
قلعه نویى بازى کند. بیک زاده در مصاحبه هاى اخیرش همواره طرف قلعه نویى را 

گرفته است. بیک زاده سال 94 هم به ذوب آهن ملحق شد اما زیاد در این تیم نماند.

 لطفاً کمک آقاى اردوغان!

استقالل و مهریه همسر دوم کرار!استقالل و مهریه همسر دوم کرار!
سند حقارت فوتبال ایران

یک نشــریه یونانى تعبیــر جالبى بــراى مهاجــم ایرانى تیم 
المپیاکوس آتن به کار برده اســت. «گاوروس»، نشــریه داخلى 
باشــگاه المپیاکوس آتن با اشــاره به درخشــش دو بازیکن تیم 
فوتبال این باشگاه در دیدارهاى ســوپر لیگ یونان نوشت: کریم 
انصارى فرد و «کوســتاس فورتون» شروع به کمک هاى بزرگى 
به تیم المپیاکوس کردند و در زمین نشــان دادنــد که با یکدیگر 
بســیار هماهنگ هســتند. آنها مى دانند کــه در زمین چه کارى 
بیشــتر از هر چیزى دیگرى مهمتر اســت. در ادامه این تحلیل 
آمده اســت: هر دو بازیکــن در هفته هاى اخیــر نمایش عالى
 داشــتند. مهاجم ایرانى مى خواهد به جام جهانى 2018 روسیه 
رود و بازیکن یونانى در این اندیشــه اســت تا یکى از بازیکنان 
کلیدى تیــم المپیاکــوس باشــد. کمک هــاى انصارى فرد و 
فورتون بــه تیم المپیاکــوس در بخش هاى گلزنــى و پاس گل

 فوق العاده اســت. تیم المپیاکــوس در فصل جارى ســوپر لیگ 
یونــان 31 گل بــه ثمر رســاند و تعــداد پاس گل ها 18 اســت. 
انصارى فــرد و فورتــون زننــده 13 گل تیم المپیاکــوس بودند 
که کمتــر از نصــف گل هــاى به ثمــر رســیده هســتند، پنج 
پاس گل نیــز دادند کــه تقریبًا یک ســوم پاس گل هــاى تیمى 
است. سایت نشــریه گاوروس سپس نوشــت: فورتون شش گل 
به ثمــر رســاند و دو پــاس گل داد. انصارى فرد نیــز زننده هفت 
گل بود و ســه پاس گل نیز داده اســت. هر دو بازیکن ارزشــمند
 هستند و آمارها نشان مى دهد که عالوه بر گلزنى نقش مهمى در 
ساختن گل هاى تیم المپیاکوس دارند. این اطمینان وجود دارد که 
آنها همچنان در دیدارهاى آینده نیز سوخت رسان موتور المپیاکوس 
خواهند بود، چیــزى که انصارى فــرد و فورتــون به خوبى آن را 

نشان دادند.

  سوخت رسان موتور تیم!

کنایه یحیى به قلعه نویى

در ذوب آهن هم که بودم 
بازیکنان ما را مى بردید

نصف جهان  یحیى گل محمدى شرایط سختى را مى گذراند و به دلیل 
مذاکرات محرمانه و وسوسه بازیکنان دانشجو براى انصراف از دانشگاه 
و پایان معافیت تحصیلى حسابى مورد انتقاد قرار گرفته است.سرباز 
شدن فوتبالیست ها، حاال گریبان یحیى گل محمدى را گرفته است. 
هر چند که در نهایت این اتفاق به سود سرمربى تراکتورسازى خواهد 
بود، ولى فعًال وارد چالشى شده که همکارانش علیه او شده اند. مصاحبه 
عنایتى علیه یحیى به قدرى شدید بود که ســرمربى تراکتورسازى 
را وادار کند که جواب بدهد. گل محمدى در تراکتورســازى چالش 
جدیدى را تجربه مى کند و از فضاى آرامش همیشگى فاصله گرفته. 
به خصوص حاال که با بازیکن سربازها حسابى جنجال شده است. این 
در حالى است که یحیى همان ابتدا گفته بود استراتژى اش این است 
که به دور از هیاهو تیم خودش را تقویت کند ولى خیلى زود خودش 
جنجال را استارت زد:  «سئوال من این است که مگر در سال هاى قبل 
شرایط دیگرى وجود داشته است؟ سال هاست که این قانون بازیکن 
سرباز وجود دارد. زمانى که ما هم در ذوب آهن یا نفت بودیم بازیکنان 
سرباز براى انجام خدمت سربازى از تیم جدا مى شدند.» گل محمدى 
در هر کنفرانس، فضا را براى این شرایط آماده مى کرد و راجع به سرباز 
شدن بازیکن ها صحبت مى کرد. یک بار از این موضوع حرف مى زد 
که تراکتورسازى تنها نماینده تیم هاى نظامى در لیگ برتر است و با 
محرومیت در دو پنجره نقل وانتقاالت حاال بازیکنان زیادى عالقه مند 
به حضور در این باشگاه هستند تا سرباز شوند. بار دیگر به حساسیت 
مسابقات آسیایى اشاره مى کرد و معتقد بود که براى تراکتورسازى باید 
شرایط بهترى مهیا شود. اما تا به حال صداى هر دو تیمى که بازیکن 

گرفته را درآورده است.  
اما پاسخ امیر قلعه نویى به اظهارات سرمربى تراکتور هم جالب توجه 
بوده است. سرمربى ذوب آهن گفته: «من براى یحیى گل محمدى 
احترام قائل هستم؛ اما اینکه ایشان مى گویند در زمان حضورش در 
ذوب آهن هم نفراتش سرباز شده اند، با شــرایط االن فرق دارد. ما 
پارسال فقط هادى محمدى را از ذوب آهن سرباز کردیم و آن هم اول 
فصل بود. آقاى گل محمدى خودش فوتبالیست بوده و خوب مى داند 
اینکه نیم فصل بازیکنان جدا شوند با اینکه اول فصل این اتفاق بیافتد، 
فرق مى کند. گل محمدى همیشه صداقت داشته و این را هم بگوید 
که گرفتن سه بازیکن از یک تیم که دو تاى آن را ما حتى خبر نداشتیم، 
با جذب یک بازیکن آن هم در اول فصل خیلى فرق دارد. شــما نگاه 
کنید احسان پهلوان سال گذشــته عصاى دست ذوب آهن بوده؛ اما 

امسال بدترین شرایط را دارد.»

خوشحالم ذوبى شدم

ر ول ش و ب ر ور ى ىر
بخشى از عجیب ترین حواشى این پرونده به مجموعه روابط 

مدیران اســتقالل با کرار جاسم مربوط مى شده است. بر 
این اســاس با بازیکن پرحاشیه عراقى که 
در آن فصل مطلقًا به کار استقالل نیامد، 

قراردادى تقریبًا یک ونیم میلیارد 
تومانى بسته شد که تازه مطابق 

آن بابت هر بازى حضور استاد 
در ترکیب اصلى، پنج 

میلیون تومان

ر هری بل ى جر و ى ور زجر و ر چ
اسناد حقارت دوم کرار جاسم توسطباشگاه استقالل، قطعاً از

فوتبال ایران است که کاش مى شد آن را جایى از تاریخ، 
از چشم همه دنیا چال کرد. عجیب اینکه این  دور
ماجرا سابقه چند ساله دارد و ظاهراً یک باشگاه 
ایرانى دیگر را هم در مقطعى درگیر خودش 
کرده بود! با وجود این، آنچه بابتش باید به 
مدیران استقالل «دست مریزاد» گفت، 
چیز دیگرى است؛ اینکه آنها درست در 
روزهایى که کابیــن زن دوم هافبک 
عراقى شان را مى پرداختند، پول 
قرارداد منصــور پورحیدرى 
بیمار را نمى دادند! آن روزها 
که هیچ، امروز که یکســال 
و چنــد ماه از خاموشــى ابدى 
منصورخان مى گذرد، هنوز خانواده اش در به 
در دنبالوصول مطالبات آنمرحوم هستند 
و البته هر چه بیشــتر تکاپو مى کنند، کمتر 
نتیجه مى گیرند. مردى کــه تمام عمرش در 
همه ســمت ها مفت و مجانى براى استقالل 
کار کرد، خیلى از سال ها حتى قرارداد هم نبست 

ر و ز ل ر ب ى یچ ى بی ن زی ب
آشوب و اغتشــاشو دشمنىبه ندرت همه این سال ها جز

در قاب دیگرى دیده شــده و دیگرى مردى که شاید بتوان 
او را وفادارترین آدم تاریخ فوتبال ایران دانســت؛ یکى که 
وقتى همه زمین مى خریدند، ملک فروخت و پولش را خرج 
استقالل کرد، یکى که از خیر سرمربیگرى تیم ملى گذشت 
و نیمکت آبى را در آغوش کشــید. مربى ایرانى اگر سه ماه 
در تشتک سازى ســرمربیگرى کند، دیگر عارش مى آید به 
کمتر از نفر اول بودن رضایــت بدهد، منصور پورحیدرى اما 
همه نقش هاى دنیا را براى استقالل بازى کرد و حتى کسر 
شأنش نشد که به عنوان سرمربى تیم قهرمان آسیا، در همان 
باشگاه مدیرفنى و سرپرست باشــد. استثنائاً اگر به او گفتند 
«پدر استقالل»، از آداب و عادات مرده پرستى در ایران نبود؛ 
چهاینکه شاید بدونپورحیدرى، حاال اساساً باشگاهى به این

اسم وجود نمى داشت. پس امروز آدم هاى ریز و درشت این 
خانواده، از بازیکنى که میلیارد میلیارد پول مى گیرد تا نوجوانى
که هر کجاى این ســرزمین دو ســاعت با بازى استقالل

سرش گرم و غمش سبک مى شــود، همه مدیون منصور 
هستند. در عوض اما مدیران استقالل حتى پول مداح مراسم 
ترحیم پورحیدرى را هم از خانواده اش مى گیرند تا مبادا موقع 
پرداخت مهریه، شرمنده همسر دوم کرار جاسم شوند. وقتى 
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رقرارى 
ستند.
ده از 

ن بار نیز 

زگارمان
ت که اگر 
ن است، 
مسر دوم 
جود دارد.

حقیقتًا که گاهى نفس 
کشیدن در هواى 
کثیف این فوتبال 

چقدر سخت و زجرآور 
مى شود. ماجراى تقبل 

مهریه همسر دوم 
کرار جاسم توسط 
باشگاه استقالل، 

قطعًا از اسناد حقارت 
فوتبال ایران است 

که کاش مى شد آن را 
جایى از تاریخ، دور از 
چشم همه دنیا چال 

کرد



0606سالمتسالمت 3110 سال چهاردهمشنبه  25 آذر  ماه   1396

اوریون که در طب سنتى گوشک نامیده 
مى شود، یکى از شــایع ترین بیمارى هاى 

ویروســى در کودکان اســت اما بزرگساالن نیز 
مى توانند به آن مبتال شوند.

سن شیوع این بیمارى بین پنج تا 15 سالگى است، 
اما بزرگســاالن نیز مى توانند به آن مبتال شوند. از 
عالئم این عارضه مى توان به تــورم و درد در ناحیه 
زیر گوش و فک، ســفت شــدن غدد پاروتید (غدد 
بزاقى واقع در ناحیه زاویه فکى)، تب، ســردرد و کم 

اشتهایى اشاره کرد.
در این مطلب گیاهان دارویى را معرفى مى کنیم که 

تاثیر بسزایى در تسکین عالئم اوریون دارند.

انجیر
از برگ هاى انجیــر مى توان بــراى کنترل عالئم 
اوریون اســتفاده کرد. این برگ هــا خاصیت ضد 

ویروسى دارند و با ویروس اوریون مقابله مى کنند. 

آلوئه ورا
آلوئه ورا ضد باکتــرى، ویروس و التهاب اســت و 
مى توانــد درد و التهاب ناشــى از اوریون را کاهش

 دهد. 

مارچوبه
بذر مارچوبه باعث تســکین التهاب ناشى از اوریون 

مى شود.

زنجبیل
زنجبیل خاصیت ضد ویروسى دارد بنابراین مصرف 
آن به کاهش التهاب و تســکین درد کمک شایانى 

مى کند.

آب هویج
آب هویج و انگور در تسکین درد ناشى از اوریون نقش 
مؤثرى دارند. مبتالیان به اوریون باید روزانه دو تا سه 

لیوان آب هویج یا انگور میل کنند.

تخم شنبلیله
تخم شــنبلیله نیز ضد التهاب و ویروس است و در 

درمان اوریون تأثیر بسزایى دارد. 

نوع، بافت و طول موهاى شما، نوع برس مویى که شما باید 
استفاده کنید را تعیین مى کند. پس بهترین نوع برس مو را 
انتخاب کنید. انتخاب برس مو بسیار مهم است، بسته به مدل 
موى شما انتخاب برس موى مى تواند متفاوت مى باشد برس 

مو مى تواند منجر به ریزش مو شود. 

برس پهن
داراى یک سطح گسترده و مسطح است. این براى شیک 
کردن موهاى بلند و هموار کــردن آنها هنگامى که خیس 
است، استفاده مى شود. شانه کردن با ســایز بزرگ باعث 
افزایش حجم موهاى شما مى شود، در حالى که یک برس 
مو به شما کمک مى کند تا موهاى طوالنى را صاف و هموار 
کنید. این برس همچنین زمان خشــک شــدن را کاهش 

مى دهد، زیرا در طى یک بار، مقدار زیادى مو را مى گیرد. 

برس بالشتک مانند
ابن نوع برس مو داراى یک بالشتک الستیکى پر هوا در پایه 
است که دندانه ها از این کاسه الستیکى خارج مى شوند که 
به سختى به پوست سر کمک مى کند. دندانه این برس ها 
معموًال گرد هستند. این برس مو در صاف کردن موهاى بلند 
نیز کمک مى کند و براى مدت طوالنى گره آن را آزاد مى کند.

برس ماسوره اى
این نوع برس مو براى مدل مو استفاده مى شود. این معموًال 
یک پایه مستطیلى براى دندانه ها دارد و داراى کاربردهاى 
بسیارى اســت. این نوع برس مو در افزایش حجم موهاى 

کوتاه کمک مى کند.

برس گرد
برس مو شعاع برس هســتند که به طور گسترده اى براى 
مدل مو استفاده مى شود. این نوع در حالت یکنواختى موهاى 
متوسط بسیار مفید هستند و در عین حال فقط با برس کردن 
مى چرخند و به سمت انتها مى روند. این برس ها دوار هستند 
و ســطح 360 درجه دارند. این برس هاى مو معموًال براى 

خشک کردن موها استفاده مى شود. 

برس گرمایى
یک طرف این برس صاف است در حالى که دیگر منحنى با 
برس است. این نوع برس واقعاً منحصر به فرد است. در بین 
آنها مواد گرمادرمانى دارند. بنابراین حتى در صورت خشک 
کردن مو با گرما، با استفاده از این برس مو گرم مى شود به 
همین دلیل، گرما نه تنها بر روى سطح مو اثر مى گذارد، بلکه 

در حالى که شانه مى کنید موها را خشک مى کند. 

برس دندانه دار
این دندان ها، یکى از قدیمى ترین ابزارهایى است که براى 
شانه کردن مو استفاده مى شــود. موادى که معموًال براى 
ساختن پایه استفاده مى شوند، پالستیک ABS، پلى اتیلن 

یا چوب راش مى باشد. 

یک متخصص گوش و حلق و بینى گفت: سرفه یک عالمت از بیمارى است که در صورت طوالنى شدن، 
باید مورد بررسى پزشکى قرار گیرد و ریشه اى درمان شود.

علیرضا فقیهى با اشاره به اینکه سرفه در اطفال یا بزرگ ترها و در هر سنى ممکن است رخ دهد، اما در اطفال 
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، افزود: در زمان بروز سرفه هاى خشک و بدون خلط، نخستین ظن پزشکى 
به سمت مسائل آلرژى و حساسیت مى رود، ولى کًال سرفه به عنوان یکى از عالئم اصلى سینوزیت در اطفال 

شناخته مى شود.
وى ادامه داد: این عالمت در بزرگساالن نشــانه اى از آلرژى محسوب نمى شود و عالمتى فرعى است. 
وى ادامه داد: البته بیمارانى هم که دچار آلرژى هســتند هم باید از نظر ســابقه خانوادگى و هم 
از نظر ابتال به آسم مورد بررســى قرار گیرند که این روزها شــیوع بیشترى پیدا کرده

 است.
این متخصص گوش و حلق و بینى با اشاره به درمان هاى خانگى که برخى براى 
درمان سرفه استفاده مى کنند، افزود: اگر بخواهیم درمان انجام دهیم، مى توان از 
داروهاى خانگى براى درمان استفاده کرد کما اینکه شربت هاى ضد سرفه اى 

هم که تجویز مى شود،درمان ریشه اى نیست.
فقیهــى تصریح کــرد: درمان ریشــه اى زمانــى صــورت مى گیرد که 
تشــخیص واقعــى انجام و مشــخص شــود که منشــأ اصلى ســرفه

 چیست.
وى با بیان اینکه سرفه صرفاً عالمتى است که مى تواند حاصل بیمارى اى 
دیگر باشــد، گفت: هر عالمتى که طوالنى بشــود، نیاز به بررسى 
بیشتر دارد، اگر ســرفه در حد چند روز و ضعیف باشد، درمان هاى 
خانگى پاسخگو است اما اگر طوالنى بشــود، باید به پزشک

 مراجعه کرد.
 

77 ویتامین و ریزمغذى براى مبارزه با سرطان ویتامین و ریزمغذى براى مبارزه با سرطان
رژیم هاى غذایى اغلب افراد فاقد مواد مغذى و ویتامین هایى است که براى مبارزه با سرطان در دسترس هستند.

با این حال شما مى توانید از طریق مصرف روزانه و منظم هفت ماده مغذى، خطر ابتال به انواع سرطان ها را از خود دور کنید.

مطالعات نشان داده اند کسانى که سطوح باالى ویتامین D را دریافت مى کنند، در معرض خطر کمترى از ابتال به سرطان سینه، تخمدان، کلیه، روده، پانکراس، پروستات 
و سرطان هاى دیگر هستند. بیش از 90 درصد از ویتامین D از راه نور خورشید سنتز مى شود، اما بیشتر مردم به علت ترس از ابتال به سرطان پوست کمتر در معرض نور 

آفتاب قرار مى گیرند. در حالى که استفاده از کرم هاى ضد آفتاب استاندارد و رعایت موارد جلوگیرى از آفتاب سوختگى، خطر ابتال به این سرطان را کاهش مى دهد. 

مطالعات نشان داده اند که کورکومین، ماده فعال بیولوژیک زردچوبه، عالوه بر اثرات آنتی  اکسیدانی و ضد التهابی، اثرات ضد سرطانی و ویژگی هاى 
ممانعت از ایجاد سرطان را هم داراست.

 بعضى تحقیقات نشان داده است که ویتامین هاى گروه B از جمله اسید فولیک یا همان ویتامین B9، مى تواند خطر ابتال به برخى سرطان ها 
را کاهش دهد. افرادى که اسید فولیک بیشترى دریافت مى کنند، خطر ابتال به سرطان روده بزرگ و سرطان کبد کمتر است. فوالت، براى 

سلول ها و بافت هاى تکثیر یافته بسیار مفید است. براى مبتالیان به سرطان، مصرف مکمل فوالت بسیار خوب است.

 برخى ترکیبات موجود در چاى سبز غنى از آنتى اکسیدان ها، باعث قطع رشد ســلول هاى سرطانى در محیط آزمایشگاهى 
شده اند. افرادى که چاى سبز مى نوشند و از سیگار اجتناب مى کنند، کمتر در معرض خطر سرطان مرى هستند. البته چاى سبز 

خواص دیگرى نیز دارد و از بروز خطر حمله قلبى و ابتال به اضطراب مى کاهد.

 در مناطقى از جهان که سطح سلنیوم خاك باالست، مرگ و میر کمترى ناشى از سرطان ریه، سینه، روده بزرگ، تخمدان، گردن رحم، مثانه، 
لوزالمعده و سرطان مرى گزارش شده است. از آنجا که بدن نیاز کمى به این ماده معدنى دارد، توصیه شده است که با یک رژیم غذایى سالم 

و همراه با مقدار زیادى میوه ها و سبزیجات مى توان این میزان سلنیوم را به دست آورد. غالت سبوس دار، گوشت و مرغ حاوى سلنیوم هستند.

برخى تحقیقات نشان مى دهد زنانى که دو بار در هفته ماهى مصرف مى کنند، کمتر دچار ابتال به سرطان آندومتر مى شوند. با این حال روغن 
ماهى فواید دیگرى هم دارد از جمله اینکه منجر به جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى یا ســکته مغزى مى شود ضمن اینکه با کاهش خطر ابتال به 

افسردگى نیز ارتباط دارد.

 ویتامین Aشامل بتاکاروتن مى تواند تومورها را کوچک کند و سرعت رشد آنها را کاهش دهد. با وجود این، مصرف بیش از حد ویتامین A یا همان بتاکاروتن 
مى تواند مسمومیت ایجاد کند.

ویتامین
D 

کورکومین

ویتامین ھای 
Bگروه

آنتی
 اکسیدان ھا

سلنیوم

روغن ماھی

بتاکاروتن

سرفه هاى طوالنى مدت را جدى بگیرید
گیاهى براى 

مقابله 
با اوریون

یک متخصص گوش و حلق و بینى گفت: سرفه یک عال
باید مورد بررسى پزشکى قرار گیرد و ریشه اى درمان شود
علیرضا فقیهى با اشاره به اینکه سرفه در اطفال یا بزرگ تره
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، افزود: در زمان بروز سرفه
به سمت مسائل آلرژى و حساسیت مى رود، ولى کًال سرفه به

شناخته مى شود.
وى ادامه داد: این عالمت در بزرگساالن نشــانه اى از
وى ادامه داد: البته بیمارانى هم که دچار آلرژى
از نظر ابتال به آسم مورد بررســى قرار

 است.
این متخصص گوش و حلق و بی
درمان سرفه استفاده مى کنند،
داروهاى خانگى براى درمان
هم که تجویز مى شود،درما
فقیهــى تصریح کــرد: د
تشــخیص واقعــى انجا

 چیست.
وى با بیان اینکه سرفه
دیگر باشــد، گفت:
بیشتر دارد، اگر س
خانگى پاسخ
 مراجعه کر

کدام برس مو را سرفه هاى طوالنى مد
انتخاب کنیم؟

اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان در نظر دارد 4 دستگاه خودرو سوارى با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با 
بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده 100963365000001 به صورت الکترونیکى به فروش رساند.

1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به شرح مندرج در اطالعیه ثبت شده در سایت فوق الذکر مى باشد.
2- تاریخ انتشار در سایت 96/09/25

3- تاریخ اخذ اسناد مزایده از سایت: از تاریخ 96/09/25 لغایت تاریخ 96/09/30
4- تاریخ بازدید: 96/09/26 لغایت 96/10/10

5- تاریخ تحویل پیشنهادات: تا تاریخ 96/10/11
6- تاریخ بازگشایى: رأس ساعت 10 صبح مورخ 96/10/12

7- محل تحویل پاکات سپرده و بازگشایى پاکات: اصفهان خ بزرگمهر، کوچه شماره 13 پالك 3 اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان

8- شرکت کنندگان موظفند اصل فیش سپرده شرکت در مزایده را طى یک فقره پاکت الك و مهر شده تا تاریخ 96/10/11 به امور مالى اداره کل 
تحویل نمایند. در صورت عدم ارائه فیش واریزى به پیشنهاد ارسالى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

• ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد.
• برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
(در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایى پاکات اعالم به برنده واریز وجه 

مزایده و تحویل خودروها در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
• ضرورى است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از خودروهاى موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

• سایر شرایط مزایده در اسناد پیوست مزایده در سایت مذکور موجود مى باشد.

نوبت اولنوبت اول
آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى 

شماره شماره 100963365000001100963365000001 (شماره مزایده مرجع  (شماره مزایده مرجع 11))

م الف: 118221



حوادثحوادث 07073110 سال چهاردهمشنبه  25 آذر  ماه   1396

رئیس کالنتــرى 109 بهارســتان تهــران از 
دستگیرى مالخر مسنى که گوشى هاى مسروقه  
را با قیمت ارزان از دو ســارق جــوان خریدارى 
مى کرد و آنها را به مشتریان خود مى فروخت، خبر

 داد.
ســرهنگ کیومرث حســنوند، رئیس کالنترى 
109 بهارستان از دســتگیرى مالخر گوشى هاى 
مســروقه اى خبر داد که با توجه به ســن باالى 
وى کســى به او شــک نمى کرد. وى افزود: در 
پى مراجعه شــخصى به کالنترى و اظهار اینکه 
گوشى از یک واحد صنفى خریدارى کرده است 
و متعاقبًا مشــخص شد گوشى ســرقتى است با 
طــرح شــکایت موضوع تحــت بررســى قرار 

گرفت.
سرهنگ حسنوند اظهار داشــت: با بررسى هاى 
صورت گرفته مشخص شد متصدى واحد صنفى 
که فردى مسن است چند روزى است بدون داشتن 
جواز فعالیت مى کند و با یکسرى اقدامات متقلبانه 
کارتن گوشى تهیه مى کند و پس از خرید گوشى 
به قیمت ارزان از سارقان، آنها را با کارتن تهیه شده 
به مشتریان مى فروشد و مشتریان نیز با توجه به 
ســن فروشــنده و حرفه گرى در فروش شکى

 نمى کردند.
رئیس کالنتــرى 109 بهارســتان تصریح کرد: 
در ادامه ســارقان که 20 ســال ســن داشــتند 
شناسایى شــده و در محدوده بازار دستگیر شدند 
و بیان کردند مالخر مسن با توجه به سوابقى که 
داشته به آنها شیوه هاى ســرقت را یاد مى داده و 
فعالیت هاى مجرمانه شــان را هدایت مى کرده

 است.

رئیــس پلیــس اســتان خراســان رضــوى از 
شناســایى و دســتگیرى عامل زورگیرى از یک 
سوپرمارکت در محدوده بلوار هاشمیه مشهد خبر

 داد.
سرتیپ قادر کریمى گفت: ســارق ساعت 18روز 
نوزدهم آذرماه ســال جارى وارد ســوپرمارکت 
شــده و پس از برداشتن مقدارى وســیله به جاى 

پرداخت وجه آن با اســلحه کلت فروشنده 
را تهدید مى کند و از مغازه بیرون 

مى آید. وى خاطر نشان کرد: 
متهم با خودروى ســوارى 
پراید از محل متوارى شد 
و تحقیقات تیم تجســس 
کالنترى 7تیــر در همان 
دقایــق اولیه نشــان داد 

اســلحه کلت قالبى 

بوده است.
وى اظهار داشــت: مأموران کالنترى 7تیر متهم 
پرونده را با انجام چهره زنى و اقدام هاى اطالعاتى 
شناســایى کردند و مخفیگاه او را بــا هماهنگى 
مقام قضائى مورد بازرســى قرار دادند. ســرتیپ 
کریمى گفت: مأموران کالنترى 7تیر متهم پرونده 
که جوانى ســابقه دار ،20ســاله و معتاد به مواد 
مخدر صنعتى اســت را به همراه جوان 24ســاله 
دیگرى که او نیز به مواد مخدر صنعتى اعتیاد 
داشت دســتگیر کردند. در بازرسى از 
منزل مســکونى متهــم پرونده دو 
قبضه چاقــو و یک قبضه اســلحه 
کلت قالبى کشف شد و تحقیقات از 
وى با دستورات مقام 

قضائى ادامه دارد.

پیرمرد خراسانى پس از چهار روز جدال با مرگ از داخل 
چاه 15 مترى سالم خارج شد.

رئیس جمعیت هالل احمر تربت جــام در باره این خبر 
گفت: یک مرد 65 ساله در این شهرستان که در چاهى 
15 مترى ســقوط کرده بود پس از چهار روز توســط 
نیروهاى هالل احمر از چاه بیرون کشیده شده و نجات 

یافت.
على کاظمى اظهار داشــت: «بــرات رمضانى» از روز 
شــنبه18 آذرماه بعد از خروج از منزل خود در روستاى 
میانســراى تربت جام استان خراســان رضوى مفقود 
شــده بود که با تــالش مــردم منطقه و تیــم امداد و 

نجات هالل احمر، در یکى از چاه هــاى قنات منطقه 
پیدا شــد. وى افزود: بــا اعالم خبر مفقود شــدن این 
روســتایى، اهالى منطقه اقدام به گشــتزنى در منطقه 
کردند که ســرانجام ســاعت 14 روز چهارشنبه (هفته 
گذشــته) وى را در یکى از رشــته قنات هاى آن ناحیه 
به صورت زنــده یافتند و با اعالم خبر پیدا شــدن این 
پیرمرد، بالفاصله تیــم امداد ونجات هــالل احمر به 
محل اعزام شــدندو او را ســالم از درون قنات بیرون 

کشیدند.
شایان ذکر است که این پیرمرد آسیب چندانى ندیده بود 

و مشکل اصلى او ضعف ناشى از گرسنگى بود.

انفجار پیک نیک مرگ سوزناك زن جوان را رقم زد.
روز دوم آذرماه امســال حادثــه اى تلــخ و ناگوار در 
شهرستان تایباد استان خراسان رضوى به وقوع پیوست. 
در این حادثه که نشــتى گاز پیک نیــک باعث انفجار 
بود زن جوان دچار ســوختگى شــد. پیکــر نیمه جان 
این زن 40ساله با توجه به شــدت سوختگى بالفاصله 
به بیمارســتان امدادى مشــهد انتقــال یافت و تحت 
مراقبت هاى پزشــکى قرار گرفت. اما تالش پزشکان 
بى نتیجه بود و این زن پــس از 21روز جدال نافرجام با 
مرگ چهارشنبه هفته گذشته جان خود را از دست داد. 
جسد زن جوان پس از تشریفات قانونى به خانواده اش 
تحویل داده شد تا پس از انتقال به روستاى کرات تایباد 

به خاك سپرده شود.

پرونده پســر جوانى که متهم اســت در یک درگیرى 
دسته جمعى دســت به قتل زده است با ادعاى وکیل او 
درباره نوع چاقویى که به قلب قربانى وارد شــده براى 
اظهارنظر نهایى کارشناسان به پزشکى قانونى فرستاده 

شد.
شامگاه بیست و هشتم شهریور ماه سال 93 به کالنترى 
خانى آباد خبر رســید درگیرى چند پسر جوان به خون 
کشیده شده و در آن بین مرد جوانى به نام «هوشنگ» 
با یک ضربه چاقو به قفســه ســینه اش از پــا درآمده 

است.
پلیس وارد عمل شــد و به تحقیق از شاهدان پرداخت. 
وقتى شاهدان درگیرى همگى گفتند دعوا بین هوشنگ 
و «یوســف» رخ داده بود و «امیر محمد» نیز در دعوا 
شرکت داشته است، یوسف و امیر محمد بازداشت شدند. 
امیر محمد گفت که قصد میانجیگرى داشته که با چاقو 
به سینه قربانى زده است. یوســف نیز ادعا کرد در دعوا 
روى زمین افتاده و به همین دلیل چاقویى را که در دست 
داشته به امیر محمد داده است. به این ترتیب یوسف با 
قرار وثیقه آزاد و علیه امیر محمد کیفرخواست صادر شد.

امیرمحمد 27ســاله هفته گذشته به اتهام قتل پاى میز 
محاکمه ایستاد.

در جلســه رســیدگى به این پرونده که روز چهارشنبه 
در شــعبه هفتم دادگاه کیفــرى یک اســتان تهران 
به ریاســت قاضى کیخــواه و با حضور یک مستشــار 
برگزار شــد اولیاى دم بــراى امیرمحمد حکم قصاص 

خواستند.
سپس متهم به دفاع پرداخت و گفت: «من هوشنگ را 
نمى شــناختم و هیچ خصومتى با او نداشتم. وقتى وارد 
دعوا شدم که دیدم دوستم یوســف با هوشنگ درگیر 
است. من فقط قصد میانجیگرى داشتم اما قربانى مست 
بود و حال طبیعى نداشــت. تعداد زیادى پسر جوان در 
آن درگیرى حضور داشــتند. من فقط براى اینکه آنها 
را بترسانم تا متفرق شــوند چاقو را به سمت آنها گرفتم 
اما یکباره هوشنگ به سمت من آمد. او خم شده بود که 
یکباره سرش را باال آورد و چاقو ناخواسته به سینه اش 

برخورد کرد.»
وى ادامــه داد: «پزشــکى قانونى اعالم کرده اســت 
ضربه چاقو از پایین به قلب مقتول وارد شــده است اما 

همه شــاهدان دیده اند من فقط یک ضربــه و از باال 
به پاییــن به کتف مقتول زده ام. ممکن اســت ســایر 
شرکت کنندگان در دعوا ضربه کشنده را به قربانى زده

 باشند.»
این متهم گفت: «یوسف عامل این درگیرى بود اما بعد از 
اینکه بازداشت شد خودش را بى گناه خواند و با وثیقه آزاد 
شد و بالفاصله از کشور گریخت و حاال در کشور آلمان 

سکونت دارد.»
سپس وکیل مدافع امیرمحمد به دفاع پرداخت و گفت: 
«همه شــاهدان ادعا کرده اند چاقویى که در دســت 
امیرمحمد بــوده یک کارد میوه خورى بوده اســت در 
حالى که ضربه اى که به مقتول وارد شــده با چاقویى 
با تیغه حداقل 18 ســانتیمتر بوده است. از این رو تقاضا 
دارم تا بار دیگر پرونده به پزشکى قانونى فرستاده شود 
تا کارشناســان درباره نحوه ورود چاقو به قلب قربانى 

اظهارنظر کنند.»
در پایان این جلســه هیئت قضائى درخواســت وکیل 
مدافع متهم را پذیرفت و پرونده را به پزشــکى قانونى 

ارسال کرد.

دستگیرى 
مالخر  مسن 

گوشى هاى مسروقه 

مجرم سابقه دار که متهم است در پوشش مسافربر و 
با قمه از دو مرد زورگیرى کرده است در حالى پاى میز 
محاکمه ایستاد که خود را بى گناه خواند و ادعا کرد 

اشتباهى دستگیر شده است.
در جلسه رسیدگى به این پرونده که روز چهارشنبه 
هفته گذشته در شعبه هشــتم دادگاه کیفرى یک 
اســتان تهران به ریاست قاضى حســین اصغرزاده 
و با حضور یک مستشار تشکیل شــد ابتدا نماینده 
دادســتان کیفرخواســت را خواند. سپس دو شاکى 
پرونده در جایگاه ویژه ایستادند و به تشریح جزئیات 

ماجرا پرداختند.
«محمد» 23 ساله که افغان است گفت: «به همراه 
دوستم ساعت 6 غروب زمستان 95 به عنوان مسافر از 
گیالوند سوار ماشین متهم شدیم. متهم روى صندلى 
شاگرد پراید نشسته بود، یکى از دوستانش راننده بود 
و دیگرى کنار ما روى صندلى عقب بود هنوز مسافت 
زیادى را طى نکرده بودیم که آنها یک باره به سمت 
جاده خاکى رفتند و به روى ما قمه کشیدند. "على" 
دست و پاى ما را با یک بند پالستیکى بست و سپس با 
قمه تهدیدمان کرد تا پول، گوشى موبایل و شماره رمز 
کارت هاى عابربانکمان را به آنها بدهیم. من از ترس 
شــماره رمز کارت عابربانکم را فراموش کرده بودم 
به همین دلیل على با قمه به سرم زد و مرا به شدت 
زخمى کرد. بعد از دقایقى شماره رمز کارت عابربانکم 
را به خاطر آوردم و به آنها گفتم. همان موقع یکى از 
همدستان على سوار بر ماشین به سمت شهر رفت تا از 
طریق عابر بانک حسابمان خالى کنند. آنها مبلغ 300 
هزار تومان پول نقدى را که همراه داشتم به همراه 
300 هزار تومان پول از کارت عابربانکم و گوشــى 
موبایلم دزدیدند و سپس ما را با چشم هاى بسته و در 

حالى که کفش هاى مان را هم در فاصله دور انداخته 
بودند در برف رها کردند و رفتند. من توانستم با دندان، 
گره بند پالستیکى را که به دستانم زده شده بود باز 
کنم ولى یکى از دندان هایم شکست. من به خاطر 
سرقت و همچنین جراحت هایى که به من وارد شده 

است از على و همدستانش شکایت دارم.»
شاکى دیگر که «حسین» نام دارد نیز گفت : «من و 
دوستم وقتى سوار ماشین شدیم فکر نمى کردیم در 
دام سه زورگیر گرفتار شده باشیم اما آنها با بى رحمى 
دست و پا و چشــمان ما را بســتند و با تهدید قمه 
پول هاى مان را گرفتند. من بــدون هیچ مقاومتى 
رمز کارت عابر بانکم را در اختیارشــان گذاشتم به 
همین دلیل کتکم نزدند اما پول نقد و گوشى موبایلم 
را سرقت و حساب بانکى ام را خالى کردند. على یکى 
از متهمان این ماجراســت اما دو همدست دیگرش 
فرارى هستند و در این مدت على مخفیگاه آنها را لو 
نداده است به همین دلیل از همه آنها شکایت دارم.»

وقتى نوبت دفاع به مجرم ســابقه دار رســید منکر 
جرمش شــد. وى گفت: «شش ماه بود که در کمپ 
ترك اعتیاد بســترى بودم. به تازگى از کمپ بیرون 
آمده و پراید قسطى خریده بودم. جرمم این بود که 
داخل ماشین در حال مصرف شیشه بودم که مأموران 
کالنترى مرا بازداشت کردند. در کالنترى براى اولین 
بار با دو شاکى روبه رو شدم. آنها وقتى پراید مشکى 
مرا دیدند ادعا کردند سرنشینان این پراید زورگیرانى 
هســتند که آنها را کتک زده اند. هرچه به آنها گفتم 
اشتباه مى کنند اما قبول نکردند. من بى گناهم و بى 

دلیل بازداشت شده ام.» 
در پایان این جلســه هیئت قضایى وارد شور شد تا 

رأى صادر کند.

زورگیرى با پراید مشکى در شب برفى

4 روز جدال با مرگ در عمق چاه 15مترى  سرقت از سوپرمارکت با کلت قالبى! مرگ سوزناك زن جوان 

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استاندارى لرستان گفت: پیکر 
«سید على حســینى» نهمین و آخرین کوهنورد مفقودى 

حادثه سقوط بهمن دراشترانکوه لرستان پیدا شد. 
رضا آریایى افــزود: پیکر على حســینى، آخرین کوهنورد 
گمشده مشهدى که 9روز پیش پس از حادثه ریزش بهمن در 
اشترانکوه، مفقود شده بود، در هفتمین روز جستجو پیدا شد و 

به پایین ارتفاعات اشترانکوه منتقل شد. 
بر اساس این گزارش، پنج شنبه هفته گذشته 15 کوهنورد 
هنگام صعود بــه قله ُکله جنون اشــترانکوه گرفتار برف و 
کوالك شدند که در نهایت شش تن از این کوهنوردان نجات 

یافتند و 9 تن دیگر جان باختند؛ پیکر هشت تن از جانباختگان 
توسط گروه هاى امدادى در عمق دو مترى برف پیدا شد و 
جستجو براى یافتن پیکر آخرین کوهنورد همچنان ادامه 
داشت تا اینکه سرانجام پنج شنبه هفته گذشته این تالش ها

به نتیجه رسید و پیکر على حسینى از زیر انبوه برف ها بیرون 
کشیده شد.

گفتنى است؛ هشت نفر از کوهنوردانى که در این حادثه جان 
باختند خراسانى بودند و یک نفر دیگر آنها اهل الیگودرز بود. 
پیکر هفت کوهنورد جانباخته مشــهدى و یک کوهنورد 
جانباخته الیگودرزى هفته گذشته به شهرهایشان منتقل شد.

چاقـو 
راز قتل «هوشنگ» را فاش مى کند؟ 

رئیس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان البرز اعالم کرد که یک سرباز فداکارکه حین کمک به یک خانواده گرفتار در آتش دچار سوختگى 
شدید شده بود، پس از 40 روز بسترى در بیمارستان به شهادت رسید.

سرهنگ یدا... رنجبرپور افزود: ماه گذشته فرد معتادى به علت مصرف مواد مخدر منزل خود را در منطقه کمالشهر کرج به آتش کشید که خانواده این فرد 
درمیان دود و آتش گرفتار شدند. وى اظهار داشت: مأموران انتظامى پس از کسب اطالع بالفاصله به محل حادثه شتافتند که سه نفر از مأموران از جمله 
سربازوظیفه شهید «پویا اشکانى» حین امدادرسانى دچار سوختگى شدند.  سرهنگ رنجبرپور با یادآورى این نکته که با تالش مأموران انتظامى، خانواده 
گرفتار در میان دود و آتش نجات یافتند و پدر خانواده نیز دستگیرشد، گفت: سه مأمور انتظامى که دچار سوختگى شده بودند به بیمارستان انتقال یافتند. 

وى افزود: سرانجام سرباز وظیفه پویا اشکانى پس از 40 روز درد و رنج ناشى از مصدومیت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرباز فداکار 
در آتش 
سوخت

غذاى مسموم 
شگرد سرقت از 

ساختمان هاى نیمه کاره
رئیس کالنترى 150 تهرانسر از دستگیرى 
ســارقى که با بى هوش کردن کارگران به 
وسیله غذاى نذرى مسموم، دست به سرقت 
وسایل ســاختمان هاى در حال ساخت مى 

زد خبر داد.
سرهنگ حسین فاضلى رئیس کالنترى 150 
تهرانسر اظهار داشت: در پى وقوع چند سرقت 
از ساختمان هاى در حال احداث که کارگران 
افاغنه در آن به صورت بیهوش شده مشاهده 
شدند، رسیدگى و شناسایى متهمان در دستور 

کار عوامل پلیس قرار گرفت.
وى افزود: با بررســى هاى پلیســى و رصد 
تحرکات ســارقان ســابقه دار، رد پاى یک 
سارق در این قضیه مشــخص شد و پس از 
هماهنگى هاى قضائى متهــم در عملیاتى 

غافلگیرانه دستگیر شد.
رئیس کالنترى 150 تهرانسر گفت: متهم در 
بازجویى ها بیان داشت که ساختمان هاى در 
حال احداث که کارگران افاغنه در آنجا حضور 
داشتند را شناســایى مى کرده و پس از خرید 
چند غذا از رستوران، ماده بیهوشى به غذاها 
اضافه مى کرد و آنها را در قالب غذاى نذرى به 
کارگران مى داد. وى ادامه داد: کارگران پس از 
خوردن غذا بیهوش مى شدند و سپس سارق 
با همدستى شریک خود وارد محل مى شدند 
و وســایل ســاختمان و اموال کارگران را به 

سرقت مى برد.

پیکر آخرین کوهنورد گمشده هم پیداشد

فرمانده انتظامى رامیان در شــرق استان 
گلستان از کشف جســد مردى 32 ساله 
که براثر ضربــات چاقو به قتل رســیده 
بود دربوســتان جنگلى دلند از توابع این 
شهرستان خبر داد و گفت: در  این ارتباط 

دو مظنون دستگیر شدند.
سرهنگ على اکبر باى اظهار داشت: جسد 
این فرد که از اهالى روستاى گلند از توابع 
شهر دلند شهرســتان رامیان مى باشد، 
ســاعت 17 عصر روز چهارشنبه درجنگل 
دلند پیدا شــد. وى افزود: این فرد براثر 
درگیرى و با ضربات چاقو به قتل رســیده 
بود که بالفاصله پــس از اطالع نیروهاى 
انتظامى، تیمــى براى بررســى موضوع 
تشکیل شــد و تاکنون در این ارتباط دو 

مظنون نیز دستگیر شده اند.
سرهنگ باى گفت: تحقیقات پلیس براى 
بررسى کارشناسانه موضوع و دستگیرى 

قاتل یا قاتلین ادامه دارد.

رو ب ن وج پر
را تهدید مى کند و از مغازه بیرون 

مى آید. وى خاطر نشان کرد: 
متهم با خودروى ســوارى 
پراید از محل متوارى شد 
و تحقیقات تیم تجســس 
تت7تیــر در همان  7کالنترى 
دقایــق اولیه نشــان داد 

ســلحه کلت قالبى 

ن جو ر ب ر ى ر
دیگرى که او نیز به مواد مخدر صنعتى اعتیاد 
داشت دســتگیر کردند. در بازرسى از 
منزل مســکونى متهــم پرونده دو 
قبضه چاقــو و یک قبضه اســلحه 
کلت قالبى کشف شد و تحقیقات از 
وى با دستورات مقام 

فرمانده انتظامى ویژه شرق استان تهران از شناسایى و قضائى ادامه دارد.
دستگیرى سارق منازل شهرستان هاى بومهن و پردیس 
خبر داد و گفت: این متهم همچنین با پرسه زدن در اطراف 

مدارس ابتدایى اقدام به کودك آزارى مى کرد.
سردار عبدالرضا ناظرى در تشریح این خبر افزود: پس از 
دریافت گزارش هایى مبنى بر سرقت از برخى منازل و 
پارکینگ هاى شهرستان هاى پردیس و بومهن، مأموران 
با رصد اطالعاتى موفق به شناســایى سارق شده و در 

عملیاتى ضربتى متهم را دستگیر کردند.
به گفته این مقام انتظامى، این متهم عالوه بر ســرقت 
با پرسه زدن در اطراف مدارس اقدام به ایجاد مزاحمت 
براى دانش آموزان مى کرد و بارها به دلیل ارتکاب جرائم 

مختلف راهى زندان شده است.
سردار ناظرى تصریح کرد: این سارق در بازجویى هاى 
صورت گرفته به 9 فقره ســرقت اعتراف کرد و پس از 

تکمیل پرونده در اختیار محاکم قضائى قرار گرفت. 

کشف جسد مرد جوان
 و بازداشت 2 مظنون

سارق کودك آزار دستگیر شد
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دانــا کســى اســت کــه قــدر خــود را بشناســد و در 
نادانــى انســان ایــن بــس کــه ارزش خویــش ندانــد. 
خصم گونه ترین افراد نزد خدا کســى اســت که خدا 
او را بــه حال خود واگذاشــته اســت تا از راه راســت 

موال على (ع)منحرف شود و بدون راهنما برود.

شهردارى جوشــقان قالى به استناد مصوبه شــماره 10 مورخ 
1396/08/21 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد انجام امور خدمات 
شــهرى و نگهدارى فضاى ســبز و رفت و روب معابر را از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکات 
از تاریخ 1396/09/25 لغایت 1396/10/05 به امور مالى شهردارى 

مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 03155662322

آگهى مناقصهآگهى مناقصه

سید محمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى سید محمد قاضى عسگر- شهردار جوشقان قالى 

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 اسناد 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 اسناد 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 صرفاً 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

مدیریت مخابرات منطقه اصفهانمدیریت مخابرات منطقه اصفهان

آگهى مناقصه آگهى مناقصه 4040//9696   نوبت دومنوبت دوم
شرکت مخابرات ایران 

(سهامى عام)
مدیریت منطقه اصفهان

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به احداث مجموعه هایپرمارکت 
تجارى، ادارى، فرهنگى، ورزشى و پارکینگ با مشارکت بخش خصوصى از 
طریق آگهى اقدام نماید: متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد آگهى فراخوان مى توانند تا روز چهارشنبه 1396/10/13 به دفتر امور 
سرمایه گذارى شهردارى خمینى شهر واقع در خی ابان توحید خانه  تاریخى 

سرتیپ سدهى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 33511224 

على اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهر

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذارآگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار نوبت اولنوبت اول

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره 96/106/ش/5 مورخ 96/08/30 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجراى جدولگذارى معابر 
شهرك سیمرغ با اعتب ار 2/000/000/000 ریال اقدام نماید. لذا متقاضیان 
شرکت در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/10/10 به امور مالى شهردارى مراجعه 
نمایند. ضمناً مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى دوشنبه مورخ 

96/10/11 مى باشد. 
محمدرضا احتشام زاده شهردار خورزوقمحمدرضا احتشام زاده شهردار خورزوق

آگهى تجدید مناقصهآگهى تجدید مناقصه نوبت اول نوبت اول 
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تاریخى ترین ساعت جهان براى 4 سال  خاموش مى ماند

قطع صداى «بیگ بن»
 تا 2021 دیوانگى است!

بیش از 150 سال اســت که هر روز صداى 
زنگ ساعت «بیگ بن» به گوش اهالى لندن 
مى رسد. این زنگ معروف که 13/7ُتن وزن 
دارد با شــروع تعمیرات برج الیزابت لندن در 
مجاورت پارلمان انگلیس از حرکت باز ایستاد. 
ســاعت و زنگ هر دو در عصر ویکتوریایى 
به طور سفارشى ساخته شــده اند و عملکرد 
نواخته شدن زنگ متکى بر جاذبه زمین است.

بیگ بن بــه مدت چهــار ســال از حرکت 
باز مى ایســتد تا عملیات تعمیر و نگهدارى 
روى آن انجام دهند. علت توقف بیگ بن  این 
است که شنوایى کارگران هنگام تعمیر ساعت 

در اثر صداى زنگ آن آسیب نبیند.
برخى از نمایندگان مجلس انگلیس از جمله 
کمیته اى که ســکوت بیگ بن را تصویب 
کردنــد  با توجه بــه مدت زمــان تعمیرات 
درخواست بازنگرى این «سکوت» را کرده اند. 
«جیمز گرى»، نماینده محافظه کار مجلس 
که یکى از اعضاى این کمیتــه بود گفته از 
مشارکت در اتخاذ این تصمیم پشیمان است. 
وى در ادامه افزود: در آن زمان هیچ نشانه اى 

نبود که تعمیرات اینقدر طول خواهند کشید.
او به روزنامه «دیلى تلگــراف» گفت: «این 
کامًال دیوانگى است. مسخره است که ساعت 
براى چهار سال ساکت شود. من به کل قضیه 
مشــکوکم. بیگ بن براى ســالمت روانى 
جامعه مهم اســت. اگر هم قرار به ســکوت 

بیگ بن است چرا از ساعت 5عصر تا 7صبح 
که کارگــران مشــغول کار نیســتند زنگ 

نخورد؟»
یک سخنگوى پارلمان گفت که زنگ ساعت 
براى شــنوایى کارگران مرمــت خطر دارد، 
همچنین در ارتباط کارگــران تداخل ایجاد 
مى کند:« نزدیکــى مداوم بــه زنگ براى 
شنوایى آنها مشــکالت جدى ایجاد مى کند 

و جلوى کار مؤثر را مى گیرد.»
صداى زنگ بیگ بن آخرین بار در سال 2007 
براى تعمیرات متوقف شد و قبل از آن هم در 
سال 1983 به مدت دو ســال ساکت بود. به 
غیر از این دو مورد از سال 1860، صداى زنگ 

پیوستگى خود را حفظ کرده است.
براى متوقف ساختن زنگ، چکش هاى آن 
قفل مى شود و زنگ از ســاختار ساعت جدا 
مى شود اما این اجازه به ساعت داده مى شود 

که همچنان زمان را نشان دهد.
«استیو پوند»، نماینده حزب کارگر به روزنامه 
«دیلى میل» گفت: «کار کردن ســاعت در 
زیر بمباران هوایى نازى ها هم متوقف نشد. 
نیروى هوایى هیتلر نتوانست زنگ ساعت را 
متوقف کند ولى ســالمتى و امنیت کارگران 
مى تواند این کار را بکند؟ باید راهى براى دور 

زدن این ماجرا باشد.»
«بــرى گاردینر»، منشــى دولت در ســایه 
انگلستان هم از سکوت «سختگیرانه» زنگ 

بیگ بن انتقاد کرد. او این سئوال را مطرح کرد 
که چرا بیگ بن نمى تواند هر روز ظهر زنگ 
بزند : « بیگ بن براى صنعت توریســم، هم 

جاذبه دارد و هم اهمیت.»
«همچنین خارج از فراســت بشــر نیست تا 
مطمئن شــود برنامه طورى تنظیم شود که 

زنگ بیشتر شنیده شود.»
در این میان ســاعت ســازان خبره مجلس 
انگلیس به رهبرى «اســتیو جگز» که عنوان 
نگهدارنده ساعت بزرگ را داراست، مى خواهد 
صداى زنگ را براى سال نو و روز گرامیداشت 
مبارزان جنگ اول و دوم جهانى و مناسبت هاى 

مهم دیگراز حالت سکوت در آورد.
جگز مى گوید: «سکوت بیگ بن نقطه عطف 
بزرگى در این پروژه مرمت به حساب مى آید. 
عموم مردم آزادند این لحظه را با گردآمدن در 
میدان مجلس و شنیدن آخرین زنگ هاى آن 

به یاد بسپارند.»
روش تعمیر بیگ بن به این صورت اســت 
که ســاعت به طور کلى باز، بررسى و سپس 
بازسازى مى شود. هر چهار صفحه ساعت به 
خوبى تمیز شده و شیشه آن تعمیر مى شود، 
قاب بیگ بن هم تعویض مى شود و عقربه ها 
مرمت مى شوند. در طول مرمت، یک موتور 
الکتریکى فعال خواهد بود تا حرکت ساعت 
ادامه یابد و یکى از چهار صفحه ساعت هم در 
طول این مدت در معرض نمایش خواهد بود.

کشتى «اورنج مدان» که یک کشتى باربرى آلمانى بود، در یکى 
از روزهاى ژوئن 1947 وقتى از نزدیکى شهر سوماترا  در اندونزى 

و کشور مالزى عبور مى کرد 
در خواست کمک کرد. این 
درخواست کمک که توسط 
کشتى هاى دیگر  دریافت 
شد خبر از اتفاقى هولناك 
مى داد: « همه افســران از 
جمله کاپیتان مرده است، 
احتماًال همه خدمه مرده اند. 
من  هم مرده ام.» هنگام پیدا 

شدن این کشتى مشاهده شد که جنازه هاى در حال پوسیدن خدمه 
کشتى بر روى عرشه پخش شده  در حالى که همه آنها زخمى شده 
بودند و سرهایشان از ترس به یک ســمت برگشته بود. آیا آنها 
آنگونه که بعضى  اعتقاد دارند، قربانى سالح بیولوژیکى شده بودند 

یا پاى عنصرشوم ترى در میان بود؟

راز کشتى تجارى
 «اورنج مدان» 

منبع: TIMES / مترجم: رضا رضایى

مع ماهاى 
حل نشده

1 . ساعت بیگ بن، برج نیست
برجى که ســاعت بزرگ لندن را در خود جا داده اســت تا ســال 2012 به برج ساعت شناخته 
مى شد تا اینکه در این ســال براى بزرگداشت شصتمین ســالگرد تاجگذارى «الیزابت دوم» 
ملکه انگلیس، نام برج به الیزابت تغییر کرد. زنگى بزرگ در این ساعت قرار دارد که به بیگ بن 
(بن بزرگ) معروف است، این نامگذارى احتماًال از نام ســر «بنجامین هال»، نخستین مأمور 
عالیرتبه دولت که در کاخ از او با نام «بیگ بن» یاد مى کردند و نامش برروى زنگ حک شده، 

گرفته شده است.

2.زنگ در ابتدا شروع خوبى 
نداشت

وقتى زنــگ اول شکســت، زنگ 
دیگرى ساخته شــد که در 11 ژوئیه 
سال 1859 به صدا در آمد. اما ترك 
خوردن این زنگ در سپتامبر همان 
ســال (دو ماه بعد)، منجر به سکوت 
یکساله زنگ براى تعمیرات شد. این 
زنگ در طول سلطنت شش پادشاه و 
ملکه زنگ زده است. جداى از زنگ، 
برج هم وضعیت خوبى نداشت. از آنجا 
که سنگ بناى آن را در سال 1843 

گذاشتند و قرار بود ساخت آن در سال 1854 به اتمام برسد ولى برنامه ساخت برج با تأخیرى پنج 
ساله مواجه شد.

3.زنگ، ساختارى غول پیکر دارد
این زنگ، 13/7ُتن وزن دارد و 2/2متر بلندى، همچنین قطر دهانه آن 2/7متر است.  چکش زنگ 

نیز به تنهایى 200 کیلو وزن دارد.

4. حمله بمب افکن هاى آلمان به زنگ 
در آغاز جنگ جهانى دوم،  روز دهم ماه ِمى سال 1941، بمب یک بمب افکن آلمانى  به باالى 
برج 100 مترى ساعت اصابت کرد که دو صحفه از چهار صفحه ساعت و بخشى از سقف آن را 
خراب کرد ولى نتوانست ساختار کلى ساعت را از بین ببرد. همین حمله بمب افکن هاى آلمان 
به بیگ بن باعث شد سقف 600 ساله و چوبى تاالر «وست مینیستر» پارلمان لندن که بیگ بن 

باالى آن قرار دارد  آتش بگیرد.

5. زنگ با جلب توجه از میان لندن عبور کرد
خانواده «وارنر» در روستاى نورتون در شهر «استکتن ان تیز» انگلیس زنگ را در سال 1856 
ساختند که با استفاده از خطوط قطار و با عبور از دریا به لندن برده شد. وقتى زنگ به لندن رسید، با

 کالسکه اى که 16 اسب سفید به آن متصل بودند از روى پل وست مینیستر عبور کرد.

5 نکته که احتماالً از بیگ بن نمى دانید

حمله به باستیل
یورش به زندان «باستیل» در صبح روز 14 ژوئیه 1789 میالدى. این زندان مخوف جایى بود که شاهان فرانسه مردم را به جرم خیانت در آن زندانى مى کردند. با اینکه این زندان در 

شب حمله به آن فقط  هفت زندانى را در خود داشت، اما حمله به باستیل در واقع نقطه آغازین مخالفت فرانسوى ها با اشرافیت و پایه گذارى انقالب فرانسه بود .

تتصویر هفته

در دنیاى جاسوسى بین المللى، اگر کسى بخواهد یک قدم از دشمنش پیشى بگیرد، باید 
فکرى خالقانه داشته باشد. این ایده ها در گستره اى از جوندگان انفجارى تا چترهاى 
ساچمه اى قرار دارند. دکتر «هو دیالن» سخنران ارشد مطالعات اطالعاتى و امنیت 

بین المللى دانشگاه سلطنتى لندن از برخى شیوه هاى نا متعارف براى دستیابى به برترى 
جاسوسى پرده برداشته است که در هر شماره  از نظرتان مى گذرد:

 دوربین «مینکس»، یکى ازقطعات اساسى در جعبه 
ابزار جاسوس هاى جنگ سرد بود. این دوربین در 
سال 1936 ساخته شد ولى در طول جنگ جهانى 
دوم و بعد از آن تکامل یافت. این دستگاه به دلیل 
کوچک و ظریف بودن و اینکه لنز کوچک بســیار 
خوبى براى عکســبردارى از مدارك داشــت، به 
سرعت مورد توجه سیستم هاى اطالعاتى غرب و 

شرق قرارگرفت. به هر حال سازمان هاى جاسوسى 
به خوبى مى دانستند که میکرو فیلم را راحت تر از 
دسته اى از کاغذ مى شــود جابه جا کرد!  یکى از 
بدنام ترین جاسوسان جنگ ســرد از این دوربین 
استفاده مى کرد. «جان واکر»، افسر سابق نیروى 
دریایى آمریکا که در دوران جنگ سرد براى اتحاد 
جماهیر شوروى سابق جاسوسى مى کرد و به عنوان 

یکى از مشهورترین جاسوسان دوران جنگ سرد 
مشهور است، از این دوربین استفاده کرد. «اولگ 
پنکوفسکى»، جاسوس انگلیس در پوشش کلنل 
سازمان اطالعات نظامى شوروى که او هم از جمله 
مشهورترین جاسوسان محســوب مى شود نیز از 
همین دوربین اســتفاده کرد تا اسناد موشک هاى 

هسته اى شوروى را ضبط کند.

دوربین مینکس و فیلم هاى بسیار 
کوچکش، با کوچکى و باریکى و 
وضوح به راحتى قابل 
مخفى کردن بود.

دوربی ن مینکس
عکس فورى، ابزار محبوب جاسوسان

حقه هاى 
جاسوسى

پروژه «ام کى اولترا» یا برنامه کنترل ذهن سیا، 
اسم رمزى اســت که به برنامه آزمایشى روى 
انسان داده اند که غیرقانونى بوده و طراحى و 
مسئولیتش را سازمان ســیاى آمریکا برعهده 
گرفته است. این آزمایش ها با هدف شناسایى 
و توســعه دارو ها و روش هاى مورد استفاده در 
بازجویى و شکنجه به منظور تضعیف شخص و 
مجبور کردن او به اعتراف از طریق کنترل ذهن 
انجام مى شد. این عملیات از اوایل دهه 1950 
آغاز شد و به طور رسمى در سال 1953 محکوم 

و در سال 1973 رسماً متوقف شد.
این برنامه شــامل فعالیت هــاى غیرقانونى 
بسیار بود، از جمله اســتفاده از شهروندان بى 
خبر آمریکایــى و کانادایى به عنوان ســوژه 
آزمایشــگاهى. ام کــى اولتــرا از روش هاى 
بیشمارى براى دستکارى ذهنى مردم و تغییر 
فعالیت هاى مغز استفاده مى کرد از جمله اجراى 
مخفیانه مواد مخدر مختلف به خصوص ال اس 
دى و دیگر مواد شیمیایى، از بین بردن حواس 

فرد، تنها گذاشتن و سوء استفاده  کالمى.
این برنامه شامل 149 پروژه بود که با همکارى 
دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتى و مؤسسات 
مشابه انجام مى شــد. حداقل 800 مؤسسه و 

185 محقق خصوصى در آن شرکت داشتند. 
این پروژه براى اولین بار در سال 1975 توسط 
کنگره آمریــکا و از طریــق تحقیقات کمیته 
«چرچ» و انجمن «راکفلر» براى عموم آشکار 
شد. تحقیقات با مشــخص شدن این واقعیت 
که «ریچارد هلمز» رئیس سیا در سال 1973 
تمام مدارك مربوط به ام کى اولترا را نابود کرده 
است، دچار مشکل شد. تحقیقات این دو کمیته 
تن ها بر پایه اقرارهاى افرادى که در این برنامه 
به طور مستقیم دخیل بوده اند و مدارك اندکى 
که از دستور نابودى هلمز باقى ماندند، انجام شد.

پروژه «ام کى اولترا» دقیقًا چه پروژه اى بود
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اســتاندار اصفهــان، مصــرف بنزیــن را در کشــور 
باال ارزیابى کرد و گفــت: اصفهان در تولیــد، توزیع و 
حمل فــرآورده هــاى نفتى کشــور در جایــگاه دوم 

قرارگرفته است.
محسن مهرعلیزاده برون سپارى برخى از فعالیت هاى 
پخش فرآورده هاى نفتى را مطلوب ارزیابى کرد و بیان 
داشت: الزم است که سمن ها در این زمینه ورود داشته 

باشند.
وى با بیان اینکه مدیریت اســتان از این طرح حمایت 
خواهد کــرد، اظهار داشــت: باالبردن دقــت و کنترل 
در پخش فرآورده هــاى نفتى باید مــورد توجه جدى 

قرار گیرد.
اســتاندار اصفهــان مصرف بنزیــن را در کشــور باال 
ارزیابى کرد و تآکید کــرد: باید در این خصوص تدبیرى 
اندیشیده شود و در این راستا، بازرسى و کنترل بر پخش 
فــرآورده هــاى نفتــى باعــث عرضــه مطلــوب، 
جلوگیــرى از عرضــه خــارج از شــبکه و قاچــاق و 
کاهــش مصــرف فرآورده هــاى نفتــى در اســتان 

خواهد شد.
 مهرعلیزاده  خاطر نشان کرد: اســتان اصفهان پس از 
تهران در ابعاد تولید، توزیع و حمل فرآورده هاى نفتى در 

جایگاه دوم قرار گرفته است.

مدیر صنایع کشاورزى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان اظهارداشــت: این مدیریت در راستاى صدور 
جواز تأسیس، اقدام به بررسى و تأیید طرح هاى صنایع 
تبدیلى و تکمیلى کرد کــه از آن جمله مى توان به طرح 
ســردخانه دومداره باالى صفر به ظرفیت سه هزار تن 
در ســال در شهرســتان اصفهان، طرح تولید گالب و 
عرقیات به ظرفیت دو هزار تن در ســال در شهرستان 
آران و بیدگل، طرح تولید کود هیومیک اسید به ظرفیت 
یکهزار و صد تن در ســال در شهرســتان برخوار اشاره 

کرد.
منصور قماشى، عنوان کرد: مدیریت صنایع کشاورزى 

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در جهت صدور 
پروانه بهره بردارى اقدام به بررسى و تأیید طرح تولید کود 
حیوانى به ظرفیت هزار و 200 تن در سال در شهرستان 
اصفهان، طرح تولید دمنــوش گیاهى به ظرفیت هزار و 
480 تن در سال در شهرستان آران وبید گل، طرح انجماد 
و بسته بندى انواع گوشت و غذاهاى آماده و نیمه آماده 
به ظرفیت چهار هزار و 462 تن در ســال در شهرستان 
اصفهان، طرح تولید خوراك دام بــه ظرفیت دو هزار و 
160 تن در سال در شهرستان دهاقان، طرح تولید فالفل 
به ظرفیت 200 تن در سال در شهرستان تیران و کرون 

کرده است.

اصفهان درجایگاه دوم تولید و 
توزیع فرآورده هاى نفتى 

افزایش فعالیت صنایع تبدیلى 
و تکمیلى در اصفهان

اعدام سردسته باند قاچاق 
مسلحانه مواد مخدر

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان گفت: 
«ع. ح. ز» که از اشرار شناخته شده منطقه بلوچستان 
و داراى ســوابق متعدد کیفرى از جمله حمل 320 

کیلوگرم مواد مخدر در دو نوبت بود، اعدام شد.
حســن رحیمى اظهار داشت: سردســته باند قاچاق 
مسلحانه مواد مخدر به جرم سردستگى، اجیر کردن و 
به خدمت گماردن و حمل و مشارکت در قاچاق بیش 
از 509 کیلوگرم تریاك که منجر به شــهادت افسر 
خدوم نیروى انتظامى در فروردین ماه سال گذشته 
شد، به حسب حکم صادره از شعبه اول دادگاه انقالب 
شهرستان اصفهان به اعدام در مألعام محکوم شد. 
وى تصریح کرد: با تأیید حکم در دیوان عالى کشور 
و حسب دســتور معاون اول قوه قضائیه، اذن اجراى 
علنى مجازات نامبرده در محل ســکونت پاســدار 
شــهید «اصغر قضاوى»، صادر و اعالم و در میدان 

خوراسگان اجرا شد.

 برگزارى دومین سالگرد 
شهید مدافع حرم 

دومین ســالگرد شــهید مدافع حرم،«عبدالحسین 
یوسفیان»، جمعه یکم دى ماه با حضور خانواده وى 
و خانواده هاى شهداى مدافع حرم، بسیجیان، مردم 
عادى و مسئوالن همراه با اقامه نماز مغرب و عشا در 
بهشت عباس گلزار شهدا دستگرد برگزار خواهد شد.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023000997 مــورخ 1396/08/30 آقاى 
محمدرضا فروغى مبارکه به شماره شناســنامه 1126 کدملى 1285615263 صادره از 
اصفهان فرزند ابوالقاســم نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 245/32 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1424- اصلى واقع در بخش 1 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولین محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139660302023000998 مورخ 1396/08/30 آقاى على 
حریت به شماره شناسنامه 42416 کدملى 1280849754 صادره از اصفهان فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 245/32 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1424 – اصلى واقع دربخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1396/09/09 تاریخ انتش ار نوبت دوم: 1396/09/25. م الف: 28006 صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/273
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان علیرضا صالحى دادخواستى مبنى بر مطالبه 3 فقره چک به طرفیت 
خوانده سهراب ویس مرادى در این مرجع به شماره کالسه 553/96 ش 2 ح مطرح نموده 
اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/11/1 ساعت 16:30 عصر  در 
نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 
73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده 
مطلع گردید جهت دریافت دادخواســت و ضمائم ثانى آن به ایــن واحد مراجعه نماید. م 
الف: 2087 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک) /9/592
ابالغ وقت رسیدگى 

نظر به اینکه خواهان آقاى عماد صفیه پور دادخواستى مبنى بر داورى به طرفیت خوانده 
آقاى وان لینگ نیو در این مرجع به شــماره کالســه 325/96 ش1ح مطرح نموده اند و 
وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/10/26 ساعت 4/45 بعد از ظهر در 
نظر گرفته شده اســت علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان میباشد وفق ماده 
73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده 
مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید . م الف 

2212 مدیر دفتر شعبه اول حل اختالف حقوقى شاهین شهر/9/593 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- کبرى ماجرائى 2- مرضیه هاشمى دادخواستى به 
خواسته الزام به انتقال سند به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که 
به کالســه 575/96 ش 8 ح ثبت و براى روز 96/10/27 ساعت 5/45 عصر تعیین وقت 
گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد. جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شــوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م 
الف:2194 شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شــاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /9/594
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان منصوره حق جو دادخواســتى مبنى بــر داورى به طرفیت خوانده 
همایون پیرهادى در این مرجع به شماره کالسه 329/96 ش 1 ح مطرح نموده اند و وقت 
رســیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/10/26 ساعت 5/15 بعدازظهر در نظر 
گرفته شده اســت علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 
آئین دادرســى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوب ت در روزنامه منتشــر تا چنانچه خوانده 
مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 
2250 شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/ 9/595
اخطار اجرایى 

مشخصات محکوم علیه: نام: کیوان نام خانوادگى: عبداله زاده نام پدر : قدراله نشانى محل 
اقامت :مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام : بهاره نام خانوادگى : عزیزى نام پدر 
: على اکبر نشانى محل اقامت : شاهین شهر خ فردوســى فرعى 7 غربى پ 18 محکوم 
به به موجب راى شماره 367 تاریخ 96/7/4 حوزه قضایى شوراى حل اتالف شهرستان 

شاهین شهر شعبه دوم حقوقى که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به حضور 
در دفتر خانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو به شماره انتظامى 88س591 ایران 53 به 
نام خواهان و پرداخت مبلغ 280000 ریال بابت هزینه رسیدگى پرداخت نیم عشر هزینه 
دولتى به عهده محکوم علیه است م الف 1899 سید سیروس فتحى فرد قاضى شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 9/597 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه9610103730103797 شــماره پرونده: 9609983730100931 
شماره بایگانى شــعبه: 960938 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به 
آقایان عبدالحسین دالور و احسان پورقادر و رستم دالور و ابوذر پورقادر خواهان: تعاونى 
اعتبارثامن االئمه دادخواستى به طرفیت خواندگان عبدالحسین دالور و احسان پورقادر و 
رستم دالور و ابوذر پورقادر و سیدجعفرموسوى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به کالسه 9609983730100931 شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 96/11/02 و ســاعت 9/30 تعیین شده است. که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان عبدالحسین دالور و احسان پورقادر و رستم دالور و ابوذر پورقادر 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى میگردد تا 
خواندگان عبدالحسین دالور و احسان پورقادر و رستم دالور و ابوذر پورقادر ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. 

7038/م الف-منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/598
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه9610103730103768 شماره پرونده: 9609983730100932 شماره 
بایگانى شــعبه: 960939 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقایان 
آیت اله جاورى و مرتضى اباذرى و احمدرضا فاتحــى خواهان: تعاونى اعتبارثامن االئمه 
دادخواســتى به طرفیت خواندگان حمیدرضا اباذرى و  مرتضى اباذرى و آیت اله جاورى 
و حسین مطهر و احمدرضا فاتحى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
کالسه 9609983730100932 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت 
و وقت رســیدگى مورخ 96/11/02 و ساعت 8/30 تعیین شده اســت. که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى 
میگردد تا خواندگان آیت اله جاورى و مرتضى اباذرى و احمدرضا فاتحى در ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. 

7039/م الف-منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/599
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان وحید طبیبى دادخواستى به خواسته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده محمدتاجى 
اشکفتگى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 973/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/10 ساعت 3 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چــون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. 7040/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/600
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجیدایمانیان دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت 
خوانده امیر اکرمى به شوراى حل اختالف شــعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 1021/96 ثبــت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 
96/11/14 ســاعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 7042/م الف شــعبه 8 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/9/601
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجیدایمانیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده محمدرضا 
میرزائى به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 933/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/04 ساعت 4/30 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. 7043/م الف شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/602
 ابالغ وقت رسیدگى 

خواهان: تعاونى اعتبــارى ثامن االئمه با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به طرفیت 
محمدحسین هاشمیان-ســمانه مقصودى-حمیدرضابهرامى-محمدمهدى صاحبان-
حســین صاحبان-عباس ذولفقارى به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه عمومى 
شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960951ح2 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 96/10/26 و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
محمدحسین هاشمیان-سمانه مقصودى-حمیدرضابهرامى و درخواست خواهان/شاکى و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده/متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. 
7046/م الف-مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) نجف آباد،مجتبى شفیعى/9/603

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجیدایمانیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده محمدرضا 
میرزائى به شوراى حل اختالف شــعبه 7 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 931/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/04 ساعت 4 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. 7044/ م الف شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/604
فقدان سند مالکیت

شماره 1396/08/444442 – تاریخ 1396/09/18 – بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان به استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده 
است مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ قطعه زمین پالك ثبتى 648/225 واقع در 
اشترجان بخش 9 ثبت اصفهان  به ســریال -067244 الف 82 که در صفحه 310 دفتر 
امالك ذیل ثبت شماره 33635 بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده  و سپس مفقود شده 
است . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ظرف مهلت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سندمالکیت ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 

م/الف 899– اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 9/605 
احضار متهم

شــماره نامه : 9610113654901311 – شــماره پرنــده : 9609983654901120 
–- شماره بایگانى شعبه : 961233 – تاریخ تنظیم : 1396/09/21 نظر به اینکه متهمین 
حسن روزبهانى فرزند على محمد و رویا بهارلویى به اتهام استفاده از سند مجعول شکایت 
آقاى ابراهیم گودرزى فرزند على مجهول المکان مى باشند لذا در اجراى ماده 344 و 174 
قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 
و آگهى و بدینوسیله به نامبردگان ابالغ مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهى جهت 
رسیدگى به اتهام خود در شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر 
و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و عدم معرفى 
وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد م الف 

901دادیار شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب فالورجان / 9/606 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره :920289 - اجــراى احکام حقوقــى شــعبه دوم فالورجان در نظــر دارد در 
پرونــده شــماره 920289 اجرائى موضــوع علیه خانم مهــرى کاشــانى فرزند گلزار 
وله خانم اعظــم مختارى فرزند اســماعیل در تاریــخ دوشــنبه  96/10/11 به منظور 
فروش 62/27 حبه مشــاع از 72 حبه از 72 حبه شــش دانگ ســوله شــماره 52 واقع 
در فالورجان – قهدریجان – شــهرك صنعتــى قهدریجان انتهاى بلــوار طالقانى به 
عرض 10 متــر و طول 22,70 متــر و ارتفاع کناره ها 6 متر و وســط (تــاج) 7,5 متر و 
شرایط موجود و داراى امتیازات مشترك با سوله شــماره 54 ملکى خانم مهرى کاشانى 
(محکوم علیه) که داراى ســابقه ثبتى نمى باشد و ملک مفروز مشــاع مى باشد و متعلق 
حق غیر نمى باشــد از ســاعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتــر اجراى احکام 
حقوقى فالورجان اطــاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشــناس 
رســمى دادگســترى به مبلغ 1/219/578/340 ارزیابى شده اســت. متقاضیان خرید 
مى توانند پنج روز قبــل از مزایده با حضــور در محل این اجرا از موقعیــت اموال مطلع 

شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شــروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را 
پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى 
توانند در جلســه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به 
حساب ســپرده دادگســترى به شــماره 2171290288005 ایداع و فیش آن را ارائه و 
در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد . م/الف : 894  

مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/9/607 
ابالغ

رأى شورا در وقت فوق العاده جلســه دادرسى شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 572/96 از 
دفتر واصل و تحت نظر است . شورا با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى عباس حشمت با وکالت 
طال عابدى به طرفیت فاطمه ساالر کریمى  به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال 
بابت وجه یک فقره چک به شــماره 0157/125014- 96/02/25 عهده بانک صادرات 
به همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک به 
شماره فوق و با توجه به آن که خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و 
الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده ، دعواى خواهان را وارد تشخیص 
، مســتنداً به مواد 307 ، 309 ، 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 522 قانون آیین 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل لخواسته 
و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهــان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل 
هزینه دادرسى به وى شده است به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و چهار هزارتومان بابت 
هزینه هاى دادرسى و مبلغ چهارصد و هشــت هزارتومان بابت حق الوکاله وکیل (طبق 
تعرفه)و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص 
تورم صادر مى نماید . رأى صادر شــده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــورا و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان فالورجان است . م الف: 898  زهرا قاسمى - قاضى شعبه دوم 

شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان /9/608 
ابالغ

تعیین طول و ابعاد پــالك ثبتى 1089/3 قطعه یک نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان 
تقاضاى تعیین طول و ابعــاد نموده اند و نعمت اله شــاهبنده مالک چهاردانگ مشــاع 
از ششــدانگ پالك 1089/4 مجاور غربى مورد تقاضا میباشــد و نامبــرده فوت نموده 
باتوجه به اینکه انجــام ابالغ واقعى به ورثــه امکان پذیر نبوده لــذا ازطریق این آگهى 
به ورثه نامبــرده ابالغ میگــردد و در تاریــخ 96/10/16 راس ســاعت 8 صبح جهت 
امضاء ذیــل صورتمجلس تعیین طول و ابعــاد درمحل موردتقاضا حاضر شــوند درغیر
 اینصورت طبق مقــررات اقدام و بعد از آن اعتراضى ازطرف ورثه پذیرفته نخواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 96/09/25 م الف: 7056 حسین زمانى-رئیس اداره ثبت نجف آباد/9/609

ابالغ
شــماره دادنامــه: 9609973759301960 و شــماره دادنامــه راى اصالحــى: 
9609973759302033 شماره پرونده: 9609983759300508 شماره بایگانى شعبه: 
960668 خواهان: خانم مریم وصفى فرزند عبداالمیر به نشانى اصفهان، برخوار و میمه، 
مرکزى، شاهین شهر، گلدیس، میدان جماران نیم فرعى یک غربى ساختمان ایران زمین 
واحد 2 خوانده: آقاى اکبر احمدى فرزند على شیر به نشانى مجهول المکان خواسته: تعدیل 
نفقه. راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم مریم وصفى فرزند عبداالمیر حضانتًا از طرف 
آقاى سامان احمدى به طرفیت آقاى اکبر احمدى فرزند على شیر به خواسته افزایش نفقه 
فرزند مشترك به نام ســامان متولد 1382/3/17 با توجه به دادنامه شماره 940-0422 
مورخه 1394/3/18 صادر، در پرونده کالســه 931138 این دادگاه به شرح دادخواست 
تقدیمــى، از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شــرح خواســته خواهان و 
اظهارات وى در جلسه دادرســى و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى اخطاریه 
در جلسه دادرسى حاضر نشده و دفاع موثرى در قبال دعوى خواهان معمول نداشته است 
لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشــاور خانواده دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و به استناد ماده 1199 قانون مدنى و براســاس نظریه کارشناس رسمى دادگسترى که 
مصون از ایراد و اعتراض طرفین باقیمانده حکم به افزایش نفقه فرزند مشترك (از تاریخ 
تقدیم) دادخواست (1396/4/7) لغایت (0396/8/30) به روزانه 120/000 ریال و ماهیانه 
3/600/000 ریال جمعًا 17/520/000 ریال و پس از آن روزانه 120/000 ریال صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشــد. راى اصالحى: در خصوص سهوالقلم موجود در دادنامه 960-1960 
مورخه 1396/8/27 در پرونده کالسه 960668ح 1 این دادگاه مبنى بر عدم درج هزینه 
دادرسى و هزینه کارشناســى نظر به حدوث ســهوالقلم با ذکر اینکه خوانده به پرداخت 
هزینه دادرســى به ماخذ محکوم بــه و پرداخت مبلغ یــک میلیون ریــال بابت هزینه 
کارشناسى نیز محکوم م ى گردد در دادنامه یاد شده از آن مستندا به ماده 309 قانون آیین 
دادرسى مدنى از قلم افتادگى مى نماید تسلیم دادنامه اصلى بدون دادنامه اصالحى ممنوع 
و فاقد اعتبار است و دادنامه اصالحى از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع دادنامه اصلى است. 
م الف: 2174 عقیلى قاضى شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شــاهین شهر (3 حقوقى 

سابق) /9/610

 مدیر سازمان زمین شناســى اصفهان گفت: فرونشست 
زمین، خود یک زلزله خاموش اســت و وقوع زلزله را در 

اصفهان تسریع مى کند.
رضا اسالمى اظهار داشــت: فرونشست زمین در مهیار، 
گلپایگان، کاشان و دیگر نقاط اصفهان سبب شده که در 

آینده نزدیک در استان شاهد وقوع زلزله باشیم.

وى گفت: فرونشســت هاى پیاپى در اصفهان نشــان 
مى دهد که صفحات زیرزمینى در حال حرکت است و به 
دنبال یک شکستگى ضعیف مى گردند تا بتوانند انرژى 

خود را خارج کنند.
مدیر سازمان زمین شناســى اصفهان با اشاره به اینکه 
فرونشست زمین در اصفهان یکى از مشکالت جدى این 

استان است، تصریح کرد: اصفهان در کنار استان هاى یزد، 
مرکزى و همدان جزو استان هاى سفید از نظر زمین لرزه 
قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه وضعیت 12 دشت 
در این استان به مرحله بحران رسیده است، باید نسبت به 
رخدادهاى طبیعى در اصفهان نیز حساسیت داشته باشیم.
وى بیــان داشــت: در شهرســتان هایــى ماننــد 

کاشــان و شــهرضا بــه دلیــل فرونشســت هایــى 
کــه وجــود دارد، امــکان تخریــب چندیــن برابــر

 است.
اســالمى ادامه داد: با وجودى که پیش بینى زمین لرزه 
ناممکن است، اما میزان خطرپذیرى در چنین حوادثى با 

مدیریت صحیح قابل کنترل است.

با فرونشست زمین در مهیار، گلپایگان و 
کاشان؛

در آینده نزدیک 
در استان 

شاهد وقوع زلزله 
هستیم

همزمان با هفته پژوهــش، عضویت در تمام 
کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان رایگان 

است.
ازسوى اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان 
اصفهان و به مناسبت هفته پژوهش، عضویت 
در تمام کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان، 
در روز شــنبه25آذر ماه (امروز) رایگان اعالم 

شد.
هفته پژوهــش از 21  تــا 27  آذرماه ســال 
جارى با شــعار «تقاضا محور، تجارى سازى 
فنــاورى و زیربنــاى اقتصــادى» برگــزار 

مى شود.
همچنین روزهاى این هفته با عنوان پژوهش 
فناورى و مدرسه، پژوهش فناورى و دانشگاه 
کارآفرین، پژوهش فناورى و صنعت، پژوهش 
فناورى اقدام و عمل، پژوهش فناورى و حامیان 
پژوهش، ایده برتر ســرمایه ملــى، پژوهش 
فناورى و حوزه و دانشگاه نامگذارى شده است.

عالقه مندان مــى توانند امروز بــا مراجعه به 
کتابخانــه هــاى عمومــى تحت پوشــش 
نهــاد کتابخانــه هــاى عمومى کشــور، به 
صــورت رایگان در ایــن کتابخانــه ها عضو

 شوند.

امروز؛ عضویت رایگان 
در کتابخانه هاى 
عمومى استان
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پیگیر عملیاتى شدن طرح 
فاضالب چادگان هستیم

مهدى اســدپور، فرمانــدار چــادگان از پیگیرى 
مصمم مشــکل فاضــالب چادگان از مســئوالن 
استانى خبر داد و گفت: با جدیت و با کمک نماینده 
مردم شهرســتان در مجلس شــوراى اسالمى، به 
دنبال عملیاتى شــدن طــرح فاضــالب چادگان

 هستیم.

ارائه65 مقاله
 در همایش«ایمنى در خودرو» 

نخستین همایش ملى«ایمنى در خودرو» با حضور 
پژوهشگران از سراسر کشور در دانشگاه آزاد اسالمى 

کاشان برگزار شد.
دبیر علمى این همایش گفت: 67مقاله به دبیرخانه 
این همایش ارســال شــد که از این تعداد 65مقاله 
پذیرفته و در این همایش به صورت شــفاهى ارائه 

شدند.
حمیدرضا طباطبایى، ایمنى سرنشین، ایمنى کودك، 
ایمنى عابر پیاده و سیســتم هاى کمــک ایمنى با 
محوریت کیسه هوا، سیســتم تعلیق و فرمان، ترمز 
و الستیک ها ، شاســى و بدنه، برق و الکترونیک، 
اجزاى داخلى، مخازن ســوخت، سیســتم سوخت 
رسانى، سیستم هاى هوشمند و ارتباطات ماهواره اى 
را از جمله موضوع هاى مطرح شده در این همایش 

عنوان کرد.

ایمن سازى خطوط نفت خام 
مارون - اصفهان

63محدوده از خط لوله 30و32 اینچ انتقال نفت خام 
مارون – اصفهان ایمن سازى شد.

رئیس تعمیرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران منطقه اصفهــان گفت: براى اجراى این 
طرح، بیــش از دو هزار مترمربع خاکبردارى شــده 

است.
محمدحســن بگــى، جوشــکارى، نیــم لولــه 
گذارى، اجــراى کامپوزیت و تعویض پوشــش را 
از مراحل اجراى ایــن طرح عنوان کــرد و افزود: 
در این طرح، 31نقطه ها فســل یا نیم لوله شــامل 
45جفت به طــول 136متر، 30نقطــه کامپوزیت 
به طول 66متــر و دو نقطه تعویض پوشــش اجرا

 شده است.
وى گفت: با توجــه به پایدارى مســیر خط انتقال،

 طرح هاى ایمن سازى با اولویت کارى و با دقت عمل 
خاص اجرا مى شود.

برگزارى نمایشگاه 
دستاوردهاى صنعت هسته اى 
چهل و یکمین نمایشــگاه تخصصى دستاوردهاى 
صنعت هسته اى کشــور از امروز تا 29 آذر امسال 
با همکارى ســازمان انــرژى اتمى و بــه میزبانى 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد نجف آبــاد برگزار

 مى شود.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى نجف آبــاد گفت: 
این نمایشــگاه در قالب 20 غرفــه تخصصى، به 
ارائــه بخش هایــى از آخریــن دســتاوردهاى 
قابــل ارائــه ایــن صنعــت راهبــردى کشــور 

مى پردازد.
مهران مجلســى ادامــه داد: در این نمایشــگاه،

 بخش هاى مختلفى همچون غنى ســازى، تولید 
آب سنگین، نیروگاه هاى اتمى برق و قدرت، راکتور 
تحقیقاتى اراك، دســتاوردهاى حوزه کشــاورزى، 
سالمت و پزشکى هسته اى، پســماندارى، کاربرد 
پرتوها، سوخت هسته اى، ایمنى هسته اى، لیزرهاى 
حوزه سالمت با نمایش سنگ شکن کلیه و پروستات 
و سیموالتور آموزشى در معرض دید بازدید کنندگان 

قرار مى گیرد.
وى برگزارى این نمایشگاه را فرصتى مناسب براى 
دانشــجویان دانست و اظهارداشــت: بازدید از این 
نمایشگاه مى تواند افق هاى وسیع ترى را پیش روى 

دانشجویان قرار دهد 

خبر

 با عدم ورود دســتگاه هاى خدمات رســان براى ارائه 
خدمات به خصــوص در حــوزه بهداشــت و درمان، 
شرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر یک باب مرکز 
جامع ســالمت و یک باب اورژانس فوریت پزشــکى 
در مسکن مهر فوالدشــهر جهت رفاه حال شهروندان 

مى سازد.
شرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر در زمینى به 
وسعت بیش از پنچ هزار متر مربع، یک باب مرکز جامع 
ســالمت با اعتبارى بالغ بر ســه میلیارد تومان احداث

 مى کند. 
الزم بذکر است این مرکز قریب به هفت سال در حد سفت 

کارى توسط شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر، احداث 
و به دانشگاه علوم پزشکى واگذار و طبق مصوبه شوراى 
مسکن استان اصفهان، مى بایست این سازمان اقدام به 
تکمیل نازك کارى و تجهیز و ارائه خدمات مى کرد اما 
متاسفانه با عدم تخصیص منابع ریالى الزم توسط دانشگاه 
علوم پزشکى، شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر ضمن 
طى مراحل قانونى براى تکمیل این مرکز، نسبت به انتشار 
آگهى مناقصه تکمیل عملیات نازکارى در تالش است تا 
با انتخاب پیمانکار ، پروژه را به اتمام رسانده  و براى رفاه 
شــهروندان محالت ایثار و فرهنگ فوالدشهر تحویل 

علوم پزشکى نماید .

فرماندار کاشــان بر لزوم تغییر الگوى کشــت در این 
شهرســتان گرم و خشــک تاکید کرد و گفت: با توجه 
به پیش بینى هاى انجام شــده، در برنامه ششم توسعه 
حداقل سه درصد از زمین هاى زراعى به باغ تبدیل شود.
حمیدرضا مومنیان اظهارداشــت: شهرســتان کاشان 
در دشــتى بحرانى واقع شــده و مدیریت و حفظ منابع 
آبى بــه عنوان ســرمایه اى بــراى آینــدگان الزامى

 است.
وى با اشاره به کشاورزى سنتى و تولید محصوالت آب 
بر در منطقه کاشان، بر لزوم تغییر الگوى کشت در این 
شهرستان گرم و خشک تاکید کرد و اظهارداشت: با توجه 

به پیش بینى هاى انجام شــده در برنامه ششم توسعه، 
حداقل سه درصد از اراضى زراعى به باغى تبدیل شود.

وى با اعالم گزارش هاى کارشناســى مبنى بر کاهش 
پنج درصدى آب شــرب مصرفى در منطقه کاشان، بر 
استمرار اطالع رسانى عمومى و فرهنگ سازى در این 

خصوص تاکید کرد.
فرماندار کاشــان در پایــان ضمن تاکید بــر اصالح و 
بهبــود شــبکه هــاى انتقــال آب، بــر آمــوزش و 
ترویــج کشــت محصــوالت اقتصــادى و ایجــاد
 روش هاى نوین آبیارى توسط دســتگاه هاى ذیربط

 تاکید کرد.

لزوم تبدیل حداقل اراضى 
زراعى کاشان به باغ

احداث مرکز سالمت توسط 
شرکت عمران فوالدشهر

یکى از خوراکى هاى مخصوص شــب یلدا، تنقالت و 
آجیل است که امســال نیز همچون سال هاى گذشته 
با نوسانات قیمت مواجه اســت. متاسفانه در دوره هایى 
مانند شــب یلدا، برخى اصناف با مداخله سودجویانه در 
بازار آجیل به صورت قارچ گونه در ســطح شهر آجیل و 
خشکبار نامرغوب را مى فروشند یا جنس هاى نامرغوب 
خارجى و بعضًا مانده در انبارهــا را به قیمتى ارزان تر به 

مردم ارائه مى کنند.
 اما حقیقت آن است با توجه به اینکه قیمت آجیل و دیگر 
خوراکى هایى که در شب یلدا طرفداران زیادى دارد، به 
طور چشمگیرى افزایش قیمت پیدا مى کند و سال سال 
شــاهد کاهش دورهمى هاى فامیلى در این شب به یاد 
ماندنى هســتیم و البته در بسیارى از میهمانى هاى این 

شب نیز جاى آجیل خالى مى ماند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف خوار و بارفروشان شهر 
اصفهان گفت: قیمت آجیل شــب یلدا از یک ماه پیش 
افزایش یافته، به طورى که در حال حاضر شاهد افزایش 

30 تا 40 درصدى قیمت آجیل در بازار عرضه هستیم.

حسین جوانى افزود: هنوز در بازار آثارى از خرید شب یلدا 
مشاهده نمى شود، این در حالى است که سال گذشته از 
ابتداى آذر ماه تا حــدودى مردم خریدهاى خود را انجام 

مى دادند.
وى ادامه داد: بعضًا فروشــندگان ما با افراد میانســالى 
مواجه مى شوند که براى شب یلدا به خرید فقط نیم کیلو 
آجیل بسنده مى کنند تا این شب را در کنار فرزندانشان 

سپرى کنند.
وى خاطرنشان کرد: البته در این میان افرادى هم هستند 

که به اصطالح دقیقه نودى خرید مى کنند.
جوانى با اعالم اینکه قیمت محصوالت خارجى پسته، 
مغز بادام، تخمه جات و بادام کاغذى از ابتداى اردیبهشت 
ماه افزایش یافت، گفت: قیمت آجیل بستگى به میزان 
صادرات آن دارد و هرچه افزایش یابد روى نرخ آن تاثیر 

دارد.
وى ادامه داد: بخشــى از خوار و بار مثــل آلوچه ورقانى 
و توت خشــک که بر اثر ســرمازدگى در بازار کم شده، 

افزایش قیمت داشته اند.

به گفته عضــو هیئت مدیــره اتحادیه صنــف خوار و 
بارفروشــان شــهر اصفهان، قیمت خوار و بار بسته به 

عرضه و تقاضا و کمبود آن در بازار رشد مى یابد.

وى با بیان اینکه آجیل داخلى از نظر ارگانیزه بودن ارزش 
غذایى باالیى دارد، تصریح کــرد: در تولید آجیل ایرانى 
چون از کودهاى شیمیایى اســتفاده نمى شود، کیفیت 
بیشترى دارد و این در حالى است که آجیل خارجى بیشتر 

گلخانه اى است.
وى با اشاره به نرخ فعلى اقالم آجیل گفت: پسته اکبرى 
در بازارخرده فروش ها بین 70 تا 78 هزار تومان، پسته 
احمدآقایى 50 تا 60 هزار تومان، پسته فندقى 40 تا 44 
هزار تومان، فندق کیلویى 50 هزار تومان، مغز بادام ُسرت 
شده درشت 78 تا 80 هزار تومان، مغز بادام سرت شده 
ریز 65 تا 70 هزار تومان، نخودچى دو آتیشــه 20 هزار 
تومان، کشمش ســبز 14 تا 18 هزار تومان، نخودچى 
شیرین زعفرانى اعال 16 تا 18 هزار تومان و تخمه گل 

آفتابگردان 9 تا 10 هزار تومان است.

افزایش 30 درصدى نرخ آجیل شب یلدا

ساسان اکبرزاده

مراســم افتتاح هفتمین کنفرانس بین المللى توســعه 
پایدار و عمران شــهرى (تپش) با حضــور وزیر راه و 
شهرسازى و میهمانان خارجى از کشــورهاى آلمان، 
سنگال، چین، بوسنى و... همراه با رونمایى از فراخوان 
مسابقه بازآفرینى کارخانه ریسباف در محل این کارخانه 

اصفهان برگزار شد. 
وزیر راه و شهرســازى در این کنفرانس بین المللى با 
بیان اینکه ســفر به اصفهان همواره براى او دل انگیز 
بوده تا این شــهر که بیانگر تمــدن و نمونه یک ایران 
شهرى است را ببیند، از همه کسانى که در برگزارى این 
کنفرانس و فراخوان مسابقه بازآفرینى ریسباف تالش 

کردند قدردانى کرد. 
عباس آخوندى گفت: رویکرد ما در ریسباف اجراى یک 
پروژه نیست بلکه یک اندیشه است و مى خواهیم از یک 

تغییر بنیادین در شهرهاى ایران سخن بگوییم. 
وى با نقدى به برخى مسائل نظرى، سه موضوع مفهوم 
انقطاع، توان اقلیمى براى توسعه و برنامه هاى بازآفرینى 
شهرى را تشریح کرد و گفت: تمدن ایران، تمدنى دیرپا 
بوده و باید در پیوســتگى و انقطاع تمدن ها به آن توجه 

کنیم. 
وى ا دامه داد: چالش ما در دنیاى مدرن بوده که به نظر 
مى رســد در این رویارویى تا این لحظه، تاب چندانى 
نداشته و نتوانستیم ایران اسالمى مدرن را تعریف کنیم و 
دنیاى مدرن تمام بنیان شهرى شهرهاى ایران از جمله 
اصفهان را زیــرو رو کرد و کارخانه ریســباف اصفهان 
آخرین نماد از ایران معاصر مى باشــد کــه باید به آن 
توجه شود و نتیجه و بى توجهى به معنا و مفهوم نظرى 
و شــتاب زدگى و عمل زدگى در شهرهاى ایران در این 

راستا دیده مى شود و باید قدرى تحمل کنیم. 
وزیر راه و شهرسازى گفت: مشکل ما با دنیاى مدرن آن 
است که مبناى آن انقطاع و از جاکندگى نه در ایران بلکه 
در جهان بوده و دنیاى مدرن از نظر فلسفى و چالشى که 

ایجاد مى کند مبنا را گسستن از تاریخ قرار داده است. 
آخوندى بریدگــى از تاریخ و اثبات گرایــى مطلق را از 
چالش هاى ایجاد شده دنیاى مدرن خواند و گفت: ما در 
ایران با این دو مقوله نتوانستیم کنار بیاییم و آنها را درك 

و بر این چالش ها غلبه نماییم. 
وى شهرهاى کشور از جمله اصفهان را بیانگر خرد یک 
ملت دانست و گفت: اصفهان در دوره معاصر، محصول 
خرد ماســت و باید به این امر توجه شــود که اگر نشود 
نقطه اى براى بازگشــت نخواهد بود. البته ملت ایران 
نقش برجسته اى در علوم و فلسفه بعد از اسالم داشته اند 

ولى بعد از دوره مدرن، دچار گسیختگى شد. 
آخوندى گفت: ماهیت دنیاى مدرن که متکى به قدرت 
موتور و الکترونیک است یک اغواگرى بیش از حد داشته 
که ماهیت اغواگرانه همه ما را دچار مشکل کرده است. 
وى افزود: این اغواگــرى تکنولوژى که بخش ماهیتى 
دنیاى جدید است ما را مجبور کرده اقلیم را کنار بگذاریم. 
وزیر راه و شهرسازى به ایجاد کارخانه فوالد در منطقه 
کویرى اصفهان با توجه به آب بر بودن فوالد اشاره کرد 
و گفت: با بارگذارى صنعت فــوالد در منطقه کویرى 

اصفهان که اغواگرى فناورى مدرن است تمدن ایران به 
خطر مى افتد و این درس اقلیم بحث بسیار مهمى است. 
آخوندى سپس به شــرق اصفهان اشاره داشت و گفت: 
شرق اصفهان نقش بزرگى در اندیشه هاى ایران داشته 
و 300 هزار نفر جمعیت دارد اما امــروز در این منطقه 
مرگ تمدن را مى بینید که این امــر نتیجه بى توجهى 

به اقلیم است. 
وى افزود: در توسعه شــهرى مفهومى به نام بازآفرینى 
شــهرى وجود دارد یعنى از نظر فلسفى متکى بر ایران 
شهرى، زیســت محیطى و... بوده و در حقیقت ما باید 
اقلیم بســازیم در عین حال باید مدرن باشــیم چرا که 
نمى توان در گذشته زندگى کرد و امید است گامى که در 
ریسباف اصفهان برداشته شد به مفهوم اجراى یک پروژه 
نباشد بلکه اصفهان بودن اصفهان را به ما یادآورى کند و 

ایرانى بودن ایرانى ما را گوشزد نماید. 
وزیر مسکن و شهرسازى مى گوید: در شش برنامه قبل 
و شش برنامه بعد از انقالب، میلیاردها ریال و دالر هزینه 
شــد اما در نهایت امروز 19 میلیون بدمسکن در  کشور 
داریم و در 140 هزار هکتار ساخت شهرى کشور، کیفیت 
مطلوب براى زندگى مردم فراهم نیســت که از این 19 
میلیون نفر، 10 میلیون نفر حاشیه نشــین هستند و در 
وضعیت بدى زندگى مى کنند. بنابراین یکبار دیگر نیاز 
است به شهر باز گردیم و بدانیم راهکار حل مسئله، پاك 
کردن صورت مسئله نبوده و رفتن بیرون شهر و اجراى 
پروژه هاى بزرگ فرار از شهر مى باشــد. باید در مرکز 
شهر زندگى کرد و باید به بازآفرینى شهر که منظور هم 

تخریب نیست فکر کرد. 
وزیر راه و شهرسازى از پیشنهاد برنامه بازآفرینى شهرى 
به دولت و مجلس خبر داد و گفت: شــهر یک سازمان 

اجتماعى بــوده و کوچکترین کالبد آن محله اســت و 
ما مى خواهیــم بازآفرینى محله محور را در شــهرها با 
کمک مردم زنده کنیم و حتى مى خواهیم در اولین گام، 
بازآفرینى شناخت ســاختمان ها براى هویت و اجرایى 
سازیم که البته بدون شــهردارى هیچ کارى نمى توان 
انجام داد و تصور اینکه دولت بدون شــهردارى بتواند 

کارى انجام دهد غیرممکن است. 
وى ادامه داد: در بودجه سال آینده یکى از محورى ترین 
برنامه هاى دولت، بازآفرینى شــهرى بوده که این امر 
نشان مى دهد رئیس جمهور، مجلس و دولت براى حل 

مسئله توسعه شهرى، همت دارند. 
آخوندى با بیان اینکه اجراى مســکن مهر که چندین 
میلیارد براى آن هزینه شد به حاشیه رفت و مرکز شهر را 
رها کرد گفت: امید است در آینده شاهد اجراى اینگونه 

طرح ها در ایران نباشیم. 
وزیر مســکن و شهرســازى مى گوید: 500 هزار واحد 
مسکونى در کشور باید بازآفرینى شهرى شود که براى 
اجراى آن 50 میلیارد تومان نیاز است که اگر همگرایى 

ایجاد شود مى توان بازآفرینى شهر را ایجاد کرد. 
آخوندى از تهیه سند توسعه بازآفرینى شهرى خبر داد 
و گفت: از استاندار اصفهان نیز مى خواهم تا ستاد سند 
توسعه بازآفرینى شهرى را در استان تشکیل و ماهیانه 
پیگیرى نماید تا در نهایت با همفزایى، به ارزش افزوده 

و بهره ورى و سرمایه ملى بیانجامد. 
■■■  

استاندار اصفهان هم ابتدا به زبان هاى انگلیسى، فارسى 
و آلمانى به میهمانان خیرمقدم گفت و اظهار امیدوارى 
کرد این کنفرانس ره آوردهاى مطلوبى به ارمغان داشته 

باشد. 

محســن مهرعلیزاده افزود: از دیرباز شهر و شهروند در 
فرهنگ ایرانى به صورت جدى مطرح بوده اســت ولى 
امروز زندگى در شــهرها به نحوى است که از عظمت 
شهر و شهروندى که در گذشته بود کمتر اثرى مانده است 
و یا بعضًا به فراموشــى سپرده شده اســت و برگزارى 
اینگونه کنفرانس هــا مى تواند به فرآینــد برنامه هاى 

درازمدت توسعه پایدار کشور کمک کند.
وى با بیان اینکه رشــد نامتوازن و عــدم پرداختن به 
مسائل، به تدریج مى تواند مشکالت زندگى را افزایش 
دهد، گفت: تنها راه برون رفت از این مشــکل، طراحى 
شهرها و عمران شهرى در قالب برنامه هاى راهبردى و 

درازمدت مى باشد.
استاندار اصفهان از حسن ســلیقه برگزارکنندگان این 
کنفرانس در کارخانه ریســباف اصفهان، آن را نشــانه 
سلیقه و فرهنگ دیرینه مردم اصفهان دانست و گفت: 
احیاى اینگونه مجموعه ها در سایر نقاط شهر یادآور آن 
اســت که نباید حفظ ارزش هاى فرهنگى را فراموش 
و درخصوص آنــان کوتاهى کنیم و نه ریســباف بلکه 
چندین کارخانه در این شــهر بود که در مسیر ساخت و 

ساز شهرى از بین رفت.
وى مشــارکت مردمى در ســاخت ریســباف، اهداف 
بلندمدت این کارخانه، ســاختار اقتصادى ریســباف و 
معمارى منحصر به فــرد آن را از ویژگى هاى کارخانه 
ریســباف اعالم کرد و گفت: تبدیل ریسباف به عنوان 
هویت فرهنگى، معمارى، انسان دوســتى و در معرض 
دید قرار دادن آن بسیار ارزشــمند مى باشد و در آینده 
مى توانــد محلى براى جــذب گردشــگران خارجى، 
برپایى نمایشــگاه و... باشــد و ما هم حمایت خواهیم 

کرد.

■■■  
شــهردار اصفهان نیز گفت: مکان فعلى ریســباف با 
تشــخیص وزیــر راه و شهرســازى، مدیــرکل راه 
و شهرســازى اســتان اصفهان و... مى تواند در اختیار 
شهردارى قرار گرفته تا براساس طرحى مناسب جهت 
فضاهاى شهرى متناسب با ساخت ریسباف و نیازهاى 

یک شهر تاریخى، مرکز خدمات رسانى به مردم باشد.
قدرت ا... نوروزى گفت: اگر این تصمیم باشد ریسباف 

در آینده مکانى زیبا براى عموم شهروندان خواهد شد.
وى افزود: معتقدم رشد سریع شهرها، تبعات اقتصادى، 
اجتماعى، زیســت محیطى و فرهنگى به دنبال دارد و 
اگر شهرها پایدار نشوند، آینده تهدید مى شود و توسعه 
پایدار براى ساماندهى شهرهاست. این در حالى است که 
توســعه نباید مانع رفع نیاز آیندگان گردد بلکه باید نیاز 
آیندگان در آن حفظ شده و به کیفیت زندگى کمک کند.
نوروزى با بیان اینکه توسعه پایدار باید در همه زمینه هاى 
زیست محیطى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و کالبدى 
تحقق یابد، گفت: اگر توســعه پایــدار در همه زمینه ها 

تحقق یابد بشریت از گزند آفات مصون مى ماند.
وى شاخص ترین توسعه پایدار را بهره مندى از مزایاى 
شــهروندى اعالم کرد و افزود: ما باید شهروندان را در 
توسعه شهرى مشــارکت داده تا موفق باشیم و باید راه 
تفکر براى مردم باز شود تا زمینه شکوفایى آنان بیش از 

پیش فراهم گردد.
■■■  

پروفسور کینگزمن استاد دانشــگاه برلین آلمان هم در 
این کنفرانس با بیان اینکه امروز در ایران، بحث توسعه  
پایدار و توسعه صنعتى مطرح است، گفت: توسعه پایدار 
در ابعاد مختلف باید برنامه ریزى شــود که با پایدارى 

محیط زیست آغاز و گسترش مى یابد.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان نیز در ابتداى 
این کنفرانس به عنوان میزبان خیرمقدم گفت و اضافه 
کرد: امروز کالنشــهرهاى ایران، نیازمند برنامه ریزى 
براى پاســخگویى به شــهروندان بوده، شهرهایى که 
مردم براى نفس کشیدن در آنها با مشکل مواجه هستند.
حجت ا... غالمى افزود: آب در آینده، به بحران شهرى 
تبدیل و بدینسان نشاط و شادابى خود به خود از فضاهاى 
شهرى کوچ مى کنند و با پروژه هایى که به شهر تحمیل 

مى شود نیز توسعه پایدار میسر نخواهد شد.
وى گفت: امروز سکونتگاه هاى ساکنان که محل آرامش 

باید باشد به انبار کاال تنزل یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان برگزارى این 
کنفرانس را در راستاى اصالح مسیر توسعه پایدار اعالم 
کرد و گفت: ســه کمیته براى برگزارى این کنفرانس 
تشکیل و جلسات مختلفى برگزار شد و در شش محور 

کنفرانس دنبال مى شود.
غالمى ادامه داد: براى برگزارى کنفرانس، تصمیم گرفته 
شد این بار از مکان هاى لوکس فاصله گرفته و در فضایى 
واقعى به مذاکره بنشینیم و در این راستا کارخانه ریسباف 

مدنظر قرار گرفت.
غالمى ایــن را هــم گفت که بــا حضور وزیــر راه و 
شهرسازى، از مسابقه بازآفرینى ریسباف در دو مقیاس 

دانشجویى و آزاد و حرفه اى رونمایى شد.

وزیر راه و شهرسازى در اصفهان عنوان کرد: 

بازآفرینى کارخانه ریسباف، اجراى یک اندیشه است 

شرایط ذوب آهن 
در سال آینده بسیار مطلوب خواهد بود

صادقی، مدیر عامل شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به شرایط فعلی این شرکت گفت: در 
شش ماهه اول سال جاري، به رغم سود عملیاتی، به 
دلیل هزینه هاي مالی، با زیان 117 میلیارد تومانی 

مواجه شــدیم که البته کاهش بســیار چشمگیري 
نسبت به سال هاى 95 و 94 دار د . 

زیــان  کاهــش  ایــن  اظهارداشــت:  وى 
بســیار امیــدوار کننــده اســت و بــا ادامــه 
رونــد کنونــی تولیــد و بــا توجــه بــه تثبیــت
 قیمــت ها، تــا پایان ســال بــه احتمال بســیار 
زیــاد شــاهد جبــران ایــن زیــان خواهیــم

 بود . 
مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهــن، یکی از 
برنامــه هاي مهــم ایــن شــرکت را، راه اندازي 
مجدد کوره شــماره یک اعــالم کرد و افــزود: با 
حفظ روند کنونــی تولید که افزایــش هم خواهد 
یافت و بــا راه انــدازي مجدد کوره شــماره یک، 
شــرایط ذوب آهن در ســال 97 بســیار مطلوب 

خواهد بود.
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مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان 31 هزار و 644 رقبه به ثبت رسیده که از این تعداد، 
براى 9 هزار و 541 رقبه استان سند مالکیت اخذ شده است.

حجت االسالم و المســلمین رضا صادقى اظهار داشت: 
تاکنون بیش از 15 هزار موقوفه در استان اصفهان به ثبت 
رسیده اســت که این امر نشــانگر اعتقاد مردم این استان 
به فرهنگ و همچنین عالقه آنان به ترویج ســنت حسنه 

وقف است.
وى ادامه داد: در همین راســتا نیز بســیارى از موقوفات 
استان اصفهان در روســتاها و به خصوص در روستاهاى 
زیر 20 خانوار وجود دارد کــه اداره کل اوقاف و امور خیریه 

ســعى کرده تا در قالب اجراى تفاهمنامه سازمان اوقاف و 
امور خیریه با بنیاد مسکن انقالب اسالمى با اداره کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى اســتان تعامل خوبى برقرار کند و 
براى سرعت بخشیدن براى اخذ اسناد مالکیت موقوفات 
موجود در روستاهایى که در طرح هادى هستند، اقدامات 

الزم را انجام دهد.
وى خاطرنشان کرد: دو هزار و 329 مسجد، 591 حسینیه 
و 92 تکیه از جمله موقوفاتى هســتند که در روستاها واقع 
شده اند و اداره اوقاف و امور خیریه در نظر دارد تا با همکارى 
بنیاد مسکن انقالب اسالمى براى آنان سند مالکیت اخذ 

کند.

مدیر عامل ســازمان تاکسیرانى شــهردارى اصفهان 
با اشــاره به اینکه در یکســال گذشــته بالــغ بر هزار 
و 700تاکســى پیــکان در شــهر اصفهان به ســن
 فرســودگى رســیدند، گفــت: از این تعــداد، حدود 
هــزار و 400دســتگاه تاکســى پیــکان از نــاوگان 
تاکســیرانى شــهر خارج شــده و 300 تاکسى پیکان 
باقیمانده نیــز تا پایان ســال از چرخه نــاوگان خارج

 مى شود.
حســین جعفرى پیرامون بررســى رونــد از رده خارج 
کردن تاکســى هاى فرســوده و اجراى طرح نوسازى 
آنها در اصفهان اظهارداشــت: در سال گذشته دو هزار 

دستگاه تاکسى با عمر ده ســال و باالتر در شهر وجود 
داشــت که مطابق قانون مشــمول ســن فرسودگى 
بودند و در این راستا نوســازى این خودروها در اولویت 
اقدامات ســازمان تاکســیرانى شــهردارى اصفهان

 قرار گرفت.
 وى افزود: برنامه ریزى و هدف ســازمان تاکسیرانى 
کاهش عمر ناوگان تاکسى هاى شهر است، به طورى 
که تا پایان امســال میانگین عمر نــاوگان را به کمتر 
از 7/5ســال برســانیم؛ از این رو ســناریوهایى براى 
نوسازى تاکسى هایى که به سن فرسودگى رسیده اند، 

مطرح شد.

ثبت 15هزار موقوفه
 در استان اصفهان

خروج300 تاکسى پیکان از 
چرخه ناوگان تاکسیرانى 

ویژه برنامه شب چله
 در موزه عروسک کاشان

دورهم نشــینى و ویژه برنامه شب چله در خانه موزه 
عروسک و اسباب بازى کاشان برگزار مى شود.

خانه موزه عروسک و اسباب بازى کاشان، همزمان با 
آیین شب چله، با برگزارى نمایش هاى سنتى، خیمه 
شب بازى اصفهان، غربیل بازى قمصر، االغ سوارى 
طهران قدیم، بازى ویژه شب چله دور کرسى، قصه 
موزیکال روباه دم بریــده، تفأل به حافظ و همچنین 
خوردنى هاى شــب چله، میزبان ویژه برنامه شــب 

چله خواهد بود.

پرداخت وام اشتغال به 
معتادان بهبود یافته فریدن

مدیر اداره تعــاون،کار و رفاه اجتماعى شهرســتان 
فریدن گفت:به معتادان بهبود یافته تسهیالت با سود 

4درصد بدون تعیین سقف پرداخت مى شود.
عباس قره داغى اظهار داشــت: به منظور حمایت از 
معتادان بهبود یافته تســهیالتى بانرخ سود 4درصد 

بدون تعیین سقف پرداخت مى شود.
وى عنوان کرد: بیشــتر معتادان پس از ترك و پاك 
شــدن از اعتیاد، به دلیل رفتارهاى گذشته مورد بى 
مهرى، طرد شدن توسط خانواده و مورد طرد از جامعه 

قرار مى گیرند و در جامعه به حال خود رها مى شوند.
قره داغى با تأکیــد بر جلوگیــرى از گرایش مجدد 
معتادان بهبود یافته به ســمت مواد مخدر، تصریح 
کرد: با تقویت و حمایت مالى و روانى افراد، مى توانیم 
از گرایش دوباره معتادان بهبود یافته به سمت اعتیاد، 

جلوگیرى کنیم.

گردشگران خارجى
 فارسى یاد مى گیرند

یارمحمدیان، معاون گردشــگرى اداره کل میراث 
فرهنگى،صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
از برنامه ریزى براى برگزارى دوره هاى آموزشــى 
زبان فارسى ویژه گردشــگران خارجى در اصفهان 

خبر داد.

اعتیاد10هزار نفر در کاشان
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى و خدمات 
بهداشتى درمانى کاشان گفت: بین هفت تا ده هزار 
نفر در شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل درگیر 

سوء مصرف مواد مخدر هستند.
محمد حاج جعفرى افزود: شرایط منطقه کاشان در 
این زمینه مناســب است و در اســتان اصفهان جزو 

رده هاى پایین قرار دارد. 
وى افزود: شــیوع مصرف مواد مخدر ســنتى مانند 
تریاك و مشــتقات آن در منطقه کاشــان نیز مانند 
سایر نقاط کشور در رتبه نخســت قرار دارد و پس از 
آن حشــیش و ترکیبات آن، ماده مخدر مارى جوانا، 
هروئین، کراك، شیشه و روانگردان ها به ترتیب در 

رده هاى بعدى هستند.

آغاز طرح راهدارى زمستانه 
در راه هاى استان  

مدیر راهدارى اداره کل راه و شهرســازى اســتان 
اصفهان از آغاز طرح زمســتانه راهدارى در راه هاى 
استان خبر داد و گفت: در طرح زمستانه، 750 نیروى 
راهدارى در قالــب 102 گروه راهدارى در ســطح

 راه هاى استان اصفهان مستقر هستند.
فرزاد دادخواه افــزود: در طرح راهدارى زمســتانه 
راهــداران مجهــز بــه  200 دســتگاه تجهیزات 
زمســتانى و 570 دســتگاه انــواع ماشــین آالت 
راهــدارى در راهدارخانــه هــا و 75 گردنــه 
برفــى این اســتان به مســافران خدمت رســانى 

مى کنند.
وى بیان داشــت: در ایــن طرح نیروهــاى پلیس 
راهور به همراه هفت هــزار نیروى امدادى جمعیت 
هالل احمر، اورژانس، آتش نشانى،  شهردارى ها و 
دهیارى ها تا 20 اســفند ماه در جاده هاى اســتان 

اصفهان مستقر هستند.

خبر

بر اساس دســتور رئیس جمهور که توسط وزیر کشور 
اعالم شد اســتانداران، فرمانداران و بخشداران باید در 
محل خدمت خود سکونت داشته باشند. در اصفهان براى 
اجراى این دستور برخى از مدیران در آینده اى نزدیک 

باید براى اثاث کشى اقدام کنند.
این روزها بحث حضور مستمر مسئوالن ارشد استانى 
و شهرى در محل خدمت خود اهمیت پیدا کرده است، 
مسئله اى که عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور به آن 
اشاره و تصریح کرد: استانداران، فرمانداران و بخشداران 
طبق دستور رئیس جمهور ملزم هستند که حتماً در محل 
خدمت خود سکونت داشته باشند و باید دید این مهم چه 
زمانى عملى خواهد شد و براى کسانى که به این دستور 

روحانى عمل نکنند، چه تدبیرى اندیشیده شده است.
این در حالى است که رســول زرگرپور، استاندار قبلى 
اصفهان به همراه خانواده ساکن اصفهان نبوده و جزو 
مدیران پروازى به حساب مى آمد که سفر به تهران جزئى 
از برنامه هاى ماهیانه و گاهى هفتگى وى بود؛ محسن 
مهرعلیزاده، استاندار فعلى اصفهان نیزکه در این سمت 
قرار گرفته هم فعًال به تنهایى در اصفهان سکونت دارد 

و خانواده اش هنوز به اصفهان نیامده اند.
■■■  

در مورد آخرین وضعیت این مســئله در استان نیز طبق 
بررسى هاى انجام شده از بین 24 شهرستان اصفهان که 
فرماندارى دارند، در 13 شهرستان فرمانداران در محل 
خدمت خود ساکن بوده و 11 فرماندار در شهرى غیر از 
محل خدمت خود ساکن هســتند. از زبان درصد و آمار 
مى شود گفت که کمتر از نیمى از فرمانداران اصفهانى و 
آقاى استاندار جدید در محل خدمت خود سکونت ندارند 
که طبق دســتور رئیس جمهور، اینها نیز باید در محل 

خدمت خود ساکن شوند.
در حال حاضر علیرضا غیور، فرماندار اردستان سکونت 

دائمى در این شهر ندارد، اما او در این میان تنها نیست 
و مجتبى راعى سرپرســت فرماندارى خمینى شــهر، 
محمدحســین نصرتى فرماندار سمیرم، کمال رضایت 
فرماندار فریدن، ناصر اســدى فرماندار فریدونشــهر، 
ســهراب مظفرنجفى فرماندار نجف آباد، جواد سلطانى 
فرماندار مبارکه، على رحمانى فرماندار تیران و کرون، 
مهدى اســدپور فرماندار چادگان، على استوار فرماندار 

خور و بیابانــک و ماشــاء ا... طحانیــان زاده فرماندار 
بویین میاندشــت نیز در محل خدمت خود ســکونت

ندارند.
اما بر خالف 11 فرماندار قبلى، احمد رضوانى فرماندار 
اصفهان، حسن شفعتى فرماندار خوانسار، اصغر هدایت 
فرماندار فالورجان، محمدحســین داراب سرپرســت 
فرماندارى شهرضا، حمیدرضا مؤمنیان فرماندار کاشان، 

حسین فراست فرماندار گلپایگان، محسن سجاد فرماندار 
لنجان، محمود جمالى فرماندار نایین، یوســف حسنى 
فرماندار نطنز، علیرضا بصیرى فرماندار شــاهین شهر 
و میمه، ابوالفضل معینى نژاد فرمانــدار آران و بیدگل، 
على اصغر قاسمیان فرماندار دهاقان و اسفندیار تاجمیرى 
فرماندار برخوار در شهرهاى محل خدمت خود سکونت 

دارند.

دبیر اتحادیــه خواربار و خشــکبار اصفهان با تأکید 
بر اینکه ممنوعیت ثبت ســفارش برنج سبب بروز 
مشــکالتى در بازار برنج شده اســت، گفت: با این 
تصمیم قیمت برنج خارجى در بازار اصفهان درحدود 

10 درصد گران شده است.
رحمت ا...رضوانى با بیان اینکه قیمت برنج هندى از 
کیلویى چهارهزار و 200تومان اکنون به شش هزار 
تومان افزایش یافته است، گفت: در اصفهان درحدود 
80 درصد مردم به دلیــل ارزان بودن و پخت راحت 

تمایل به خرید برنج خارجى دارند.
وى با اشاره به اینکه میزان تولید برنج داخلى کفاف 
نیازمان را نمى دهد، افزود: ما ناچار به واردات برنج از 

خارج کشور هستیم.

رضوانى تأکید کرد: ممنوعیت ثبت سفارش برنج در 
شرایط کنونى سیاستى اســت که دولت هر ساله در 

برخى مقاطع از سال در پیش مى گیرد.

بیستمین جشنواره جشــنواره بین المللى قصه گویى 
حوزه3 کشــورى با معرفى برگزیدگان بــه کار خود 

پایان داد.
بوشــهر، چهارمحال و بختیارى، خوزستان، فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان استان هایى بودند که 

قصه گویان آنها در این جشنواره حاضر شدند.
هیئت داوران این جشنواره از میان 39 قصه گو، 12نفر را 
به عنوان نفرات برگزیده و شایسته تقدیر معرفى کردند.
همچنیــن در اختتامیه این جشــنواره از مدیران کل
 استان هاى بوشهر، چهارمحال و بختیارى، خوزستان، 
فارس، کهگیلویــه و بویراحمد و اصفهــان، داوران 

جشنواره و رابطان این استان ها تقدیر به عمل آمد. 

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از اجراي طرح 
برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و دستگیري معتادان 

متجاهر در کانون هاي جرم این شهرستان خبر داد.
على جعفرى نژاد اظهار داشــت: در راســتاى برخورد با 
مخالن نظــم و امنیــت عمومــى و فروشــندگان و 
مصرف کنندگان مــواد افیونى طرح برخــورد با خرده 
فروشــان مواد مخدر و دســتگیرى معتــادان متجاهر 
شهرستان خمینى شهر اجرا شــد. وى افزود: در نتیجه 
اجراى این طرح، تعدادى از معتادان متجاهر و خطرناك 
جمع آورى شده و به کمپ هاى ترك اعتیاد منتقل شدند 
و تعدادى خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شده و به 

مراجع قضائى معرفى شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر بیان داشت: در 
این طرح همچنین مقدار دو کیلوگرم تریاك، 400 گرم 
هروئین، 200 گرم مواد مخدر صنعتى شیشه، 100گرم 

گراس، مقدار 220 میلیون ریال وجه نقد حاصل از فروش 
مواد مخدر و همچنین لوازم مصرف و توزیع مواد افیونى 

کشف شد.
جعفرى نــژاد اضافه کرد: همچنیــن در این طرح چهار 
دستگاه خودرو و شش دستگاه موتورسیکلت سرقتى به 
همراه 25 عدد گوشى تلفن همراه مسروقه نیز کشف شد.

 

اولتیماتوم وزیر کشور براى اجرایى شدن دستور روحانى

 اثاث کشى در انتظار استاندار 
و فرمانداران

اجراي طرح برخورد با خرده فروشان 
مواد مخدر و معتادان متجاهر در خمینى شهر

دبیر اتحادیه خواربار و خشکبار اصفهان:

  ناچار به واردات برنج هستیم

مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع نیروى برق شهرستان 
اصفهان گفت: تأخیر در ارائه مجوز منابع طبیعى براى تغییر 
کاربرى زمین هاى شخصى، براى احداث نیروگاه خورشیدى 

مانع پیش روى این طرح است.
ســارا صالحى اظهار داشــت: با وجودى که در حال حاضر 
28 سرمایه گذار براى احداث نیروگاه خورشیدى با مجموع 
ظرفیتى بالغ بر 55 مگاوات داریم، اما همچنان در شــبکه 
تحت پوشش شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان، 
نیروگاهى که به بهره بردارى رسیده و متصل به شبکه باشد، 

نداریم.
وى با اشــاره به اینکه تنها یک نیروگاه خورشیدى تحت 
نظارت شــرکت برق منطقه اى اصفهان داریم، ادامه داد: 
ظرفیت این نیروگاه 10 مگاوات است که با بهره بردارى از 

این نیروگاه، برق مشترکان منطقه جرقویه تأمین مى شود.
مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع نیروى برق شهرستان 
اصفهان اعالم کرد: افراد زیادى متقاضى ســرمایه گذارى 
در حوزه احداث نیروگاه خورشــیدى هســتند که تا پایان 
نیمه نخست ســال جارى، تعداد 45 پرونده سرمایه گذارى 
با ظرفیت تولید 111 مگاوات در حوزه شهرستان اصفهان 

تشکیل شد.
 وى افزود: این در حالى است که امکان واگذارى به تعدادى 
از متقاضیان میســر نبود و تعدادى از تقاضاها هم به دلیل 

درخواست سرمایه گذار باطل شد.
■■■  

صالحى گفت: در حال حاضر 28 سرمایه گذار براى احداث 
نیروگاه خورشیدى داریم که با تعیین شرایط اتصال به شبکه، 
از طرف شرکت توزیع، مجوزهاى الزم براى سرمایه گذار 
صادر شده و امیدواریم تا تابستان سال آتى، حداقل سه مورد 
از این طرح هاى سرمایه گذارى نیروگاه خورشیدى، به بهره 

بردارى برسند.
وى افزود: بیشترین مشکل سرمایه گذاران در فرآیند احداث 
نیروگاه خورشیدى، بحث تغییر کاربرى زمین هاى شخصى و 
یا گرفتن امتیاز تملک موقت و بلندمدت زمین از سازمان منابع 
طبیعى است که ممکن است فرآیند آن در خوش بینانه ترین 

حالت شش ماه تا یکسال به طول انجامد.
■■■  

مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع نیروى برق شهرستان 
اصفهان ادامه داد: هزینه سرمایه گذارى هر مگاوات نیروگاه 
خورشیدى متغیر است و بستگى بسیار به شرایط تأمین مالى و 
البته تأمین تجهیزات دارد.صالحى گفت: همچنین چگونگى 
و نحوه تصرف زمین، مــى تواند در نرخ ســرمایه گذارى 
تأثیرگذار باشــد.وى افزود: براى نیروگاه هایى با ظرفیت 
متوسط، به ازاى هر مگاوات، هزینه  سرمایه گذارى معادل 

40تا 42 میلیارد ریال الزم است.

تأخیر در صدور مجوز براى تغییر کاربرى 
زمین  نیروگاه خورشیدى ا صفهان

5 مخزن زیرزمینى مکانیزه ذخیره سازى پسماند در 
اصفهان نصب شد.

مدیر عامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان گفت: چهار دستگاه از این مخازن زیرزمینى 
مکانیزه ذخیره سازى پسماند، داخل محدوده پارك 
طبیعى ناژوان و با همکارى مدیریت ســاماندهى 

ناژوان نصب شده است.
امیر حسین کمیلى افزود: دستگاه پنجم نیز در بلوار 

مشتاق، مقابل خانه هنرمندان نصب شده است.
وى ظرفیت این مخازن را دو هزار و 200 لیتر بیان 
کرد و گفت: ایــن مخازن بــراى زیبایى محیط و 

مخصوص پسماند پارك ها نصب شده است.
مدیر عامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان مهمترین هــدف نصب مخازن زیرزمینى 
مکانیزه ذخیره سازى پسماند را، جمع آورى یکجاى 
پسماند پارك ها دانست و افزود: در آینده بر حسب 

اعالم نیاز، بر تعداد این مخازن افزوده مى  شود.

نصب5 مخزن 
ذخیره سازى پسماند

جشنواره قصه گویى 
برگزیدگان خود را شناخت

 امیرى،  مدیرکل امورمالیاتى استان اصفهان 
با بیان برخى از تکالیف جدید مالیاتى گفت: 
در قانون جدید، وجود مسائلى همچون جرم 
انگارى فرار مالیاتى، نیاز به آموزش همگانى 
دارد که قطعًا وکال در این راســتا مى توانند 

کمک کنند. 
وى بیان داشــت: برخى مشکالت موجود 
به علت وجود رویه هاى ســابق است که با 
اجرایى شدن کامل قانون جدید و ابزارهاى 
جدید، با رفــع موانع قبلــى از جمله حذف 
ضریب، بسیارى از معضالت مرتفع خواهد 

شد. 
امیرى با اشاره به مستندات قانونى رسیدگى 
به تراکنش هاى بانکى مشــکوك توســط 
ســازمان امورمالیاتى کشــور، خواســتار 
همراهــى وکالى کاردان و بــا تجربــه 
دراین خصوص شــده و بیان داشت: تحقق 
عدالــت مالیاتى، یکــى از مهمترین برنامه 
هاى ســازمان امورمالیاتى کشــور اســت 
کــه ســازمان امورمالیاتى کشــور از تمام

 ظرفیت هاى قانونى خود جهت دستیابى به 
این موضوع استفاده مى کند.

عدالت مالیاتى
از مهمترین 

برنامه هاى سازمان 
امورمالیاتى است
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عدم امکان تحویل اوراق بهادار
 به جاى پول
2  به پیمانکاران
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شهردار کاشان گفت: بخشى 
از مباحث درآمدى شهردارى 
کاشــان مربوط به مطالبات 
ایــن ارگان بــا نهادهــا و 
ارگان هاى دولتى است که 
در قالب حواله هــا و اوراق  
به صــورت ســخاب داده
 مى شود که بر این اساس، 
دولت دیگــر نمى خواهد 

پول بدهد.

2

اختصاص 40 
میلیارد ریال جهت 
پروژه هاى عمرانى 

فالورجان

3

اقلیت هاى دینى
 مى توانند 

نامزد انتخابات 
شوراى شهر شوند

2

 نیازسالن پیشسرد 
کشتارگاه نطنز

 به 5 میلیارد اعتبار

3

عدم تجهیز
آتش نشانى نطنز

به تجهیزات
 اطفاى حریق 

3

میدان ورودى
 مسکن مهر و بلوار 

انار بار گلپایگان 
افتتاح مى شود

رئیس شوراى شهر شاهین شهر:

کاشت13هزار و 500اصله درختچه در کاشان

آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند در چادگان 

شهردار زرین شهر:

2

کانیو گذارى و 
آسفالت 

معابر شهرضا

جلوى فسادهاى مختلف در شهردارى مى ایستم

از مهم ترین مســائل شــهردارى ها،ایجاد منابع کافى 
درآمد جهت تامین هزینه خدمات ارائه شــده مى باشد. 
به طور کلــى درآمد شــهردارى هــا از دو منبع تامین

مى گردد:منابع داخلى و منابع خارجى 
منابع درآمدى داخلى آن دســته از درآمدهایى هستند 
که مستقیمًا توسط شــهردارى ها و به صورت عوارض 
و بهاى خدمات گوناگون که بیشــتر مربوط به اراضى و 
امالك هستند وصول مى گردند. منابع درآمدى خارجى 
به آن دســته از درآمدهایى اتالق مى گردد که به جهت 
ارائه خدمت از طرف شهردارى وصول نمى شود؛ از جمله 
درآمدهاى حاصل از سرمایه گذارى بخش خصوصى و 
مشارکت با شــهردارى در اجراى پروژه هاى مختلف، 

فروش اوراق مشارکت، کمک هاى دولتى و ... .
  و اما نوع دیگرى از تقســیم بندى درآمــدى نیز براى 
شــهردارى ها وجود دارد که در ماده 29 آیین نامه مالى 
شهردارى ها به آن اشاره شده است. بر این اساس، درآمد 

شهردارى ها به شش دسته تفکیک مى گردد:
 1-   درآمد ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر)

2-درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى
3-بهــاى خدمــات و درآمدهاى موسســات انتفاعى 

شهردارى
4-درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى

5-کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى
6-اعانات و کمکهاى اهدائى اشخاص و سازمان هاى 
خصوصى و اموال و دارایى هایى که به طور اتفاقى یا به 
موجب قانون به شــهردارى تعلق مى گیرد  که هر یک 

از این ســرفصل هاى درآمدى شــامل موارد متعددى
 مى گردند. اما مهم آن است که این درآمدها توان پوشش 
هزینه هاى شهرى را داشته باشــند، زیرا شهردارى ها 
در کل کشور از نظر ساختار تشــکیالتى و وظایفى که 
بر عهده آنان نهاده شده است جایگاه و نقش خاصى در 

تشکیالت اجرایى کشور دارا هستند. 
اما با وجود این، شــهردارى ها نه از جایگاه ســازمانى 
دولتى برخوردارند و نه از جایگاه ســازمانى خصوصى. 
زیرا شهردارى ها مى بایست از لحاظ درآمدى به عنوان 
سازمانى خودکفا انجام وظیفه نمایند، اما از طرفى ملزم 
به رعایت سیاســت هاى تخفیفى دولت که هر ساله در 
قانون بودجه کل کشــور اعالم مى گردد و یا به صورت 

قانون خاص تصویب مى شوند، مى باشد.
■■■

اما رشد سریع شهرنشینى و معضالت و پیچیدگى هاى 

شــهرهاى امروزى، موجب گستردگى و تنوع وظایف و 
خدمات شهردارى ها شده اســت، به طورى که در حال 
حاضر به ســازمان هایى چند وجهــى و پیچیده تبدیل 

شده اند.
در این میان انتظارات و خواســته هاى شهروندان نیز با 
گسترش ارتباطات و مدرنیزه شدن کلیه امور روز به روز 
در حال افزایش است و مستلزم توسعه خدمات شهرى 
مى باشد و رعایت حقوق شهروندى طلب مى نماید که 
با این پدیده روبه گسترش، ســنجیده و با برنامه ریزى 
برخورد کنیم.فعالیت هاى شــهردارى ها ویژگى هاى 

خاصى را دارد که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

 گستردگى وظایف:
شــهردارى ها وظایف مختلــف گوناگــون و گاهى 
متضاد را بــر عهده دارند که شــاید در میان ســایر

ســازمان ها و ارگان ها بى نظیر باشــد. حفظ سالمت، 
زیبایى، رفــاه و آســایش و نظم شــهرى از جمله این 
وظایف هستند که در گســتره شهرسازى، فضاى سبز، 
پاکیزگى محیطى و امور تفریحى و غیره قابل مشاهده

 مى باشند.   

نحوه تامین اعتبار:
شهردارى ها با توجه به خودکفایى مالى آنها مى بایست 
براى تامیــن بودجه مورد نیاز خود به صورت مســتقل 

کسب درآمد نمایند. 

وابستگى مالى شهردارى ها به شرایط 
جامعه:

به رغــم اینکه شــهردارى هــا داراى 
سیستم بودجه بندى و برنامه ریزى 

هســتند، ولى از آنجایى که بیشترین ســهم در درآمد 
شهردارى ها مربوط به عوارض ساختمانى است، درآمد 
آنها تحت تاثیر تغییرات اجتماعى، اقتصادى، طبیعى و 
سیاسى روز مى باشد که موجب عدم اجراى برنامه هاى 

از پیش تعیین شده در توسعه شهرى مى گردد.

 وظایف فوریتى و ضرورى:
یکى از ویژگى هاى مهم شهردارى ها، ماهیت اضطرارى 
و فوریت برخى از وظایف آنهاست. از جمله نظافت سطح 
شهر، جمع آورى زباله، آبیارى فضاى سبز و رفع موانعى 
که بعضًا در سطح شهر ایجاد مى شوند و این وظایف را 
نمى توان به تأخیر انداخت، زیــرا موجب بر هم خوردن 

نظم و زیبایى و سالمت شهرى مى گردند.
 با دقــت نظر در آنچــه تا بدیــن جا بیان شــد درآمد 
شهردارى ها وابستگى شدیدى به ساخت و ساز در سطح 
شــهر دارد و از این رو قوانینى جهت بررسى و تصویب 
در دســتور کار قرار دارد تا از وابســتگى شهردارى به 

درآمدهاى ناپایدار بکاهد.
 

اما از جمله راهکارهاى دیگــرى که مى توان در تحقق 
درآمدهاى پایدار بدان اشاره کرد: استفاده از منابع درآمد 
شــهردارى ها به جهت ســرمایه گذارى  در بخش هاى 
مختلف مى باشــد. شــهردارى مى تواند با اســتفاده از 
امکانات و ابزارهایى که در اختیــار دارد، در زمینه هاى 
مختلفــى ســرمایه گذارى نماید و معموًال ایــن نوع از 
سرمایه گذارى ها یا بازده کوتاه مدت دارند و یا بازده بلند 
مدت، اما نهایتًا هر دو به حصول درآمد براى شهردارى 

منجر خواهند شد.
از دیگــر اقدامات وصــول مطالبات شــهردارى ها از 
ادارات دولتى خواهــد بود که در واقــع پرداخت آنها به 
نوعى پرداخت حقوق مردم محســوب مــى گردد؛ زیرا 
شهردارى ها نهادهایى مردمى هستند که با اخذ درآمد از 

مردم به اداره شهر مى پردازند.  
 آنچه رسیدن به درآمد پایدار را با اهمیت جلوه مى دهد 
دستیابى به توسعه پایدار شهرى مى باشد که در گروى 
وجود شــرایطى متعادل در تحقق برنامه هاى شهرى 
خواهد بود و بى شــک براى رســیدن به ایــن مقصود، 
منابع پایدار شــهرى نقش تعیین کننده اى ایفا مى کنند 
و نباید فراموش کرد که موفقیت شهرى در تبیین حس 
مسئولیت و انگیزش شهروندى براى مشارکت در امور 
مى باشد که منوط به تحقق مواردى ازجمله اعتمادسازى 
وتحلیل هزینه هاى خدمات شهرى است و بالطبع همه 
فعاالن اقتصادى اعــم از بنگاه هاى خصوصى، عمومى 
و دولتى که اســتفاده کننده امکانات شــهرى هستند، 
مى بایست ســهم خود را بابت بهره اى که از خدمات و 
فضاى شهر مى برند، به شهر و سایر شهروندان پرداخت 

نمایند.

پایدارى درآمد شهردارى ها و توسعه پایدار شهرىپایدارى درآمد شهردارى ها و توسعه پایدار شهرى
مریم نوع خواه 

مشارکت با شــهردارى در اجراى پروژه هاى مختلف، 
. فروش اوراق مشارکت، کمک هاى دولتى و ...

 و اما نوع دیگرى از تقســیم بندى درآمــدى نیز براى 
دارد که در ماده 29 آیین نامه مالى 9شــهردارىها وجود

شهردارى ها به آن اشاره شده است. بر این اساس، درآمد 
شهردارى ها به شش دسته تفکیک مى گردد:

1-   درآمد ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر)
2-درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى

3-بهــاى خدمــات و درآمدهاى موسســات انتفاعى 
شهردارى

4-درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى
5-کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى

6-اعانات و کمکهاى اهدائى اشخاص و سازمان هاى 
خصوصى و اموال و دارایىهایى که به طور اتفاقى یا به 
موجب قانون به شــهردارى تعلق مى گیرد  که هر یک 

قانون خاص تصویب مى شوند، مى باشد.
■■■

رشد سریع شهرنشینى و معضالت و پیچیدگى هاى  اما

 گستردگى وظایف:
شــهردارى ها وظایف مختلــف گوناگــون و گاهى 
ررـایر بــر عهده دارند که شــاید در میان سـ متضاد را

جامعه:
به رغــم اینکه شــهردارى هــا داراى 
سیستم بودجه بندى و برنامه ریزى 

زیبایى و سالمت شهرى مى گردند. نظم و
 با دقــت نظر در آنچــه تا بدیــن جا بیان شــد درآمد 
شهردارى ها وابستگى شدیدى به ساخت و ساز در سطح 
و تصویب از این رو قوانینى جهت بررسى شــهر دارد و

در دســتور کار قرار دارد تا از وابســتگى شهردارى به 
درآمدهاى ناپایدار بکاهد.

شهردارى ها نهادهایى
مردم به اداره شهر مى
 آنچه رسیدن به درآم
به توسعه پا دستیابى
وجود شــرایطى متع
خواهد بود و بى شــک
منابع پایدار شــهرى
نباید فراموش کرد و
مسئولیت و انگیزش
مى باشد که منوط به
وتحلیل هزینه هاى

فعاالن اقتصادى اعــ
و دولتى که اســتفاد
مى بایست ســهم خ
فضاى شهر مى برند،

نمایند.
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مهــدى طبیبیان،معاون عمران شــهرى شــهردارى 
شــهرضا گفت: اجراى هزار و 285 متر کانیو به صورت 
همزمان و اجراى 15هزار متر مربع آســفالت در معابر
 اطراف کانیوها  در شــهرضا اجرا شــده که هزینه اى 
بالغ بــردو میلیــارد و 200میلیــون ریــال عملیاتى

شده است.
وى اعالم کرد: این پروژه در راســتاى ایمن ســازى و 
ســهولت در هدایت آب هاى ســطحى و جلوگیرى از 
آبگرفتگى معابــر، از اهداف اجراى ایــن طرح بود. وى 
ادامه داد: ساماندهى و آماده ســازى بخشى از خدمات 
اولیه در جهت مناسب ســازى خیابان هاى  سطح شهر 

از جمله اهداف مهم و ضرورت توجه به مسائل عمرانى 
شهر واجراى کانیو و آسفالت به صورت گسترده در سطح 

شهر است. 
وى با اشاره به اینکه اجراى پروژه هاى عمرانى به عنوان 
طرح هایى براى توسعه و آبادانى شهر بسیار حائز اهمیت 
است، اظهار داشــت: پروژه اجراى کانیو به طول هزار 
و 285 متر در خیابان هاى طالقانى، سروســتان، محله 
چاووشــى، بلوار آیت ا... مطهرى،خیابان حافظ غربى 
،محله 500 دســتگاه و خیابان پاســداران و به صورت 
همزمان آسفالت کنار کانیو در محله هاى مذکور به متراژ 

15 هزارمتر مربع  اجرا شد.

شــهردار کاشــان گفت: بخشــى از مباحث درآمدى 
شهردارى کاشان مربوط به مطالبات این ارگان با نهادها و 
ارگان هاى دولتى است که در قالب حواله ها و اوراق  به 
صورت سخاب داده مى شــود که بر این اساس، دولت 

دیگر نمى خواهد پول بدهد.
سعید ابریشمى راد اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب 
بدهى خود را 15 میلیارد ریال و شرکت گاز میزان بدهى 
خود را 10 میلیارد ریال اعالم کرده که بر اســاس اسناد 
و اوراق شــهردارى، این بدهى بیش از 40 میلیارد ریال 
است که مى خواهند با سررسید 27 اسفند 97 به صورت 

سخاب، پرداخت کنند.

وى افزود: براســاس قانون، شــهردارى مى توانست با 
ارســال نامه اى به بانک، افرادى را بــراى گرفتن این 
اوراق معرفى کند، ولى بر اســاس قانــون جدید، این 
اوراق به نام شــهردارى بوده و غیرقابل واگذارى است 
و تنهــا در فرابورس مى تــوان آن را تنزیل کرده و پول

 دریافت کرد.
شــهردار کاشــان تصریــح کــرد: در دوره مدیریت 
قبلى شــهردارى، به برخى پیمانکاران بــه جاى پول، 
اوراق تحویل مى شــد ولــى دیگر این امــکان وجود
 ندارد که باید در مواجهه با این موضوع چاره اندیشــى 

شود.

کانیو گذارى و آسفالت 
معابر شهرضا

عدم امکان تحویل اوراق بهادار 
به جاى پول به پیمانکاران

سالن ورزشى اشترجان سال 
آینده تکمیل مى شود

پیـاده روى همگانـى در محله اشـترجان ایمانشـهر 
با حضور شـهردار و اعضاى شـوراى اسـالمى شهر 

برگزار شد.
در این مراسـم، شـهردار ایمانشـهر ضمن تشـکر از 
حضور گسـترده مردم در این مراسم گوشـه هایى از 
برنامه هاى آینده شـهردارى و شوراى اسالمى شهر 
ایمانشهر را براى توسعه ورزش در دو محله مینا دشت 
و اشـترجان بیان کرد و اظهار امیدوارى کرد با بهبود
شـرایط مالـى شـهردارى، شـاهد بـه ثمر نشسـتن 
پروژهـاى عمرانـى و خدماتـى شـهردارى در هر دو 

محله شهر باشیم.
وى این قـول را به مردم داد که ضمن تکمیل سـالن 
ورزشى شهردارى در مینادشت، سالن محله اشترجان 
را نیز تا نیمه دوم سال آینده تکمیل و به مردم تقدیم 

کند.

آلودگى هوا یکى از مشکالت 
سجزى است 

رئیس شوراى اسالمى شهر سجزى گفت: سهم مردم 
شهر سجزى از قرار گرفتن در تفکر صنعتى مسئوالن، 
براى منطقه و پیامد هاى آن بســیار زیــاد بوده، اما 

استفاده از منافع آن در منطقه بسیار اندك است. 
على  اکبر باقرى اظهارداشت: آلودگى در اطراف شهر 
ســجزى امروز به یکى از مشکالت این شهر و حتى 

شهر اصفهان تبدیل شده است.
وى با اشاره به وجود انواع کار خانه ها و کوره ها در این 
منطقه افزود: آنچه امروز قابل لمس است، آالیندگى 
بســیار باالى کارخانه ها در مجاورت شهر سجزى 
است که تشخیص آن حتى نیاز به دستگاه و مقایسه با 
شاخص ها ى آالیندگى ندارد و در هنگام صبح با چشم 

منظره اى از دود هاى سنگین قابل مشاهده است.
رئیس شوراى اسالمى شهر سجزى تصریح کرد: این 
مشکل نه تنها براى شهر سجزى مطرح است، بلکه 
با توجه به نزدیکى این کارخانه ها و کوره ها به شهر 
اصفهان، براى شهروندان شهر اصفهان نیز به عنوان 

یک مشکل جدى مطرح و قابل بررسى است.

احداث ساختمان آتش نشانى 
شهردارى جوشقان قالى

با توجه به نیاز شهر جوشقان قالى به استقرار نیروهاى 
آتش نشـانى، سـاختمان آتـش نشـانى در زمینى به 
مسـاحت هزار متـر مربع و بـا اعیـان 370مترمربع و 
بـا اعتبارى بالغ بر سـه میلیـارد و 500 میلیـون ریال 

احداث مى شود. 

اجراى مانور اطفاى حریق
 در  مبارکه

 مانـور اطفـاء حریـق در جنـگل هـاى صفائیـه و در 
منطقه اى صعب العبور در مبارکه بر گزار شد.       

کیومرث مختارى، مدیرعامل سـازمان آتش نشانى 
شهردارى مبارکه گفت:  این مانور به منظور آمادگى 
پرسـنل سـازمان آتش نشـانى مبارکه در مواجهه با  

حریق جنگل و مراتع صورت گرفت.
وى فعالیـت نیروها و آمادگى بیشـتر آنـان و اهمیت 
حفاظت از مناطـق جنگلـى شهرسـتان را، از دالیل 

برگزارى این مانور در این منطقه عنوان کرد. 
مختارى، تغییر اقلیم، خشکسـالى هـاى دهه اخیر و 
خطاهاى انسـانى را به عنوان مهمترین عوامل مؤثر 
در بروز آتش سـوزى در مناطق طبیعى و عرصه هاى 
جنگلى برشـمرد و افزود: این مانور بـا هدف آمادگى 
بیشتر نیروها و پرسنل آتش نشانى مبارکه به منظور 
آمادگـى و مقابله بـا احتمال آتش سـوزى در سـطح

جنگل ها و مراتع برگزار شد.
مدیرعامل سـازمان آتش نشانى شـهردارى مبارکه 
از دیگر اهـداف برگـزارى ایـن مانـور را، هماهنگى 
بیـن دسـتگاهى در سـطح شهرسـتان بـه منظـور 
آمادگـى و مقابله بـا احتمال آتش سـوزى در سـطح 
جنگل هاى شهرستان عنوان کرد و گفت: شناسایى
 نیروها از مناطق مختلف شـهر و  مدت زمان رسیدن 
آنهـا به محـل، یکـى از اهـداف دیگر برگـزارى این 

مانور بود.  

روى خط

 رئیس شوراى اسالمى شــهر شاهین شهر ضمن اعالم 
آمادگى شــهردارى براى همکارى با بخش خصوصى 
گفت: جلوى فسادهاى مختلف در شهردارى مى ایستم.

مهرداد مختــارى در واکنش به افزایــش غیر اصولى 
بودجه شهردارى در دوره چهارم شورا گفت: عمده درآمد 
شهردارى شاهین شهر از محل شهرسازى و ارزش افزوده 
آالیندگى صنایع است که با توجه به استانى شدن ارزش 
افزوده و تغییرات طرح تفصیلى جامع شــهرى، شوراى 
چهارم با علم به کاهش منابع درآمدى شهردارى، بودجه 

شهردارى را افزایش داده است.
رئیس شوراى شهر شاهین شهر، با بیان اینکه 60 درصد 
ضوابط شهردارى در طرح تفصیلى جامع شهرى دست 
خوش تغییرات شده اســت، افزود: طرح تفصیلى جامع 
شهرى سبب شد شــهروندان تمایلى به دریافت پروانه 
ساخت نداشته باشند و یکى از منابع درآمدى شهردارى، 
کاهش چشمگیرى پیدا کند که با پیگیرى هاى مجدانه، 
بازنگرى ضوابط شهردارى آغاز شده و به زودى تکمیل 

خواهد شد.
***

وى چشم انداز شهردارى شاهین شهر براى درآمد پایدار 
را، سرمایه گذارى در امور رفاهى و تفریحى عنوان کرد 
و افزود: شــهردارى دست ســرمایه گذاران را به گرمى 
مى فشــارد و آماده همکارى با بخش خصوصى است 
که واگذارى و برون ســپارى، بیش از 40 پست سازمان 
فرهنگى ورزشــى به بخش خصوصى به همین منظور 

انجام شده است.
***

مختارى با اشــاره به نهایى شــدن پروژه خط متروى 
شاهین شــهر به اصفهان گفت: خط راه آهن شهرى، 
پس از کش و قوس هاى فراوان به طول 13 کیلومتر ما 

بین اتوبان اصفهان به تهران، به صورت روگذر از میدان 
ولیعصر(عج) شاهین شهر به میدان استقالل اصفهان در 

شوراى عالى فنى تهران به تصویب رسیده است.
رئیس شوراى شهر شاهین شهر با بیان اینکه در توافق 
با صنایع، آزادسازى هاى مسیر انجام شده است، اضافه 
کرد: براى اجراى پروژه خط مترو، بیش از 20 هزار اصله 

درخت در مســیر وجود دارد که در نظر داریم به وسیله 
دستگاه هاى ویژه به مکان مناسب ترى انتقال و مجددا 

احیا شوند.
وى افزود: در حالى که چارت سازمانى شهردارى شاهین 
شهر 486 نفر است، اما سه برابر چارت سازمانى، قریب 
به هزار و 500 نفر نیرو به صورت رسمى و قراردادى در 

شهردارى شاهین شهر استخدام شده اند که با پرداخت 
ماهانه شــش میلیارد تومان حقوق، درحدود 75 درصد 

بودجه شهردارى صرف هزینه هاى جارى مى شود.
***

مختارى اضافه کرد: متأسفانه از دوره هاى قبل مرسوم 
شده همه افراد حقوق بگیر شهردارى ماهانه بطور ثابت 

حتى بدون کار کردن، 175 ســاعت اضافه کار دریافت
مى کنند که عهد مى بندم که جلوى فسادهاى مختلف 
در شهردارى بایستم و در قدم اول، تا پایان سال و به هر 
طریق ممکن 100 نفر از نیروهاى مازاد غیر بومى فاقد 

کیفیت کار تعدیل خواهند شد.
وى از تدوین دو برنامه پنج ساله و20 ساله براى شهر خبر 
داد و با تأکید بر تکمیل همه پروژه هایى که از دوره قبل 
شروع شده است، گفت: شهردارى شاهین شهر 28 طرح 
عمرانى نیمه تمام با 40 میلیارد تومان اعتبار در دست اجرا 
دارد و عملیات اجرایى 24 طرح دیگر را نیز تا پایان سال 

جارى شروع خواهد کرد.
***

رئیس شوراى شهر شاهین شهرهمچنین در خصوص 
انتقال ایستگاه تاکســى اتوبان معلم به جنب مجموعه 
گردشگرى شرق شاهین شهر که باعث مشکالتى براى 
شهروندان شده اســت، گفت: تصمیم گیرنده براى این 

موضوع تنها شهردارى نیست.
وى در بخش دیگرى از سخنانش از برگزار نشدن هفته 
نکوداشت شاهین شهر در ســال جارى خبر داد و افزود: 
به دلیل تقارن با زمان برگزارى مراسم هفته نکوداشت 
شاهین شــهر با دهه فاطمیه(س) این مراسم در زمان 

دیگرى برگزار خواهد شد.
وى همچنین احداث فرهنگسراهاى متعدد با هزینه هاى 
ده ها میلیاردى و واگذار نشدن اســناد اراضى، حقوق و 
عوارض محله هاى گلدیس، هشــت بهشت، مسکن 
مهر و نســیم را از جملــه دالیل برخــوردار نبودن این 
محله ها از امکانات و خدمات شــهرى عنــوان کرد و 
افــزود: تالش مى کنیــم عدالت را در توزیــع عادالنه

اعتبارات و خدمات شــهرى به تمام محله هاى شــهر 
رعایت کنیم.

رئیس شــوراى اســالمى شــهر دولت آباد به تعدادى 
از مهمترین پروژه هاى این  شــهردارى اشــاره کرد و 
آنها را شــامل تهیه و تنظیم طرح تفصیلى شهر دولت 
آباد به عنوان زیربناى فعالیت هاى شــهردارى، پروژه 
بلــوار پیامبــر اعظــم (ص)، ادامــه بلــوار جانبازان، 
کمربندى اطراف شــهر دولت آباد، پروژه قطار ســریع 
الســیر تهران – اصفهــان برشــمرد و از پیگیرى این
 موارد توســط شــهردارى و اعضاى شــوراى شــهر 

خبر داد.
جوادحســینى ادامه داد: فعالیت هاى شــهردارى به دو 
دسته زیرساختى و امور ویترینى تقسیم مى شود و تالش 
ما بر این است که تمام امور به صورت کارشناسى شده 
اجرا شــود و از اجراى برنامه هاى سلیقه اى و شخصى 

جلوگیرى شود.

وى از برگزارى جلسات شورا در روز هاى شنبه، دوشنبه و 
چهارشنبه خبر داد و بیان داشت: اعضاى شورا با تشکیل 
جلســات متعدد، پیگیر حق و حقوق شهروندان هستند 
و در این زمینه با تمام مسئوالن شــهر و شهرستان به 
منظور رسیدگى به مشکالت، جلسات متعددى را برگزار 

خواهند کرد.
***

وى در رابطه با پروژه ملى قطار ســریع السیر تهران – 
اصفهان، اظهارداشــت: مجرى این پروژه یک شرکت 
چینى به نام crf اســت و طول پروژه قطار سریع السیر 
410 کیلو متر است.وى افزود: طبق قرارداد، این پروژه 
طى پنج ســال به بهره بردارى مى رسد و قرار است 22 
قطار هشت واگنه و 16 میلیون مسافر را در سال با سرعت 
250 کیلومتر در ســاعت بین شــهرهاى تهران، قم و 

اصفهان جابه جا کند.
وى با اشــاره بــه اینکــه 24 کیلومتر از مســیر 410 
کیلومترى پروژه قطار ســریع الســیر در شهرســتان

 برخوار اســت، خاطرنشــان کرد: هشــت هزار و 700 
متر از ایــن پروژه در محدوده شــهر دولت آباد اســت 
کــه در صورت اجــرا، ایســتگاه آن قبل از ورزشــگاه

نقش جهــان خواهد بــود و ادامه مســیر آن به طرف 
شــیراز از زمین هاى منطقه صنعتى دولت آباد خواهد 

گذشت.
وى ادامه داد: بنابراین به دلیل آســیب هایى که اجراى 
این طرح براى شهرهاى شهرستان به ویژه شهر دولت 
آباد و دستگرد دارد، اعضاى شــورا به همراه مسئوالن 
شهرستان و اعضاى شوراى شهر دستگرد به دنبال تغییر 

مسیر آن هستند.

جواد نصــرى، شــهردار فالورجــان گفت:با 
توجه به حساســیت هاى مجموعه شهردارى 
و شوراى اســالمى شــهربه رفع مشکالت و 
معضالت شهرى،40 میلیارد ریال بودجه براى 
انجام پروژه هاى عمرانى و خدماتى این شهر 

اختصاص یافته است.
 وى با اشاره به اعتبار 10میلیاردى پیش بینى 
شــده براى پروژه خیابان فاضل هندى عنوان 
کرد: پــروژه بزرگ شــهردارى فالورجان که 
در ســال جارى فعالیت عمرانى آن آغاز شده، 
آسفالت، جدولگذارى و پیاده رو سازى شده است 
که یکى از شــاهراه هاى ارتباطى و کمربندى 
شهر بوده و با توجه به قرار گرفتن بار ترافیکى 
خیابان مالصدرا در چند ســال گذشته به دلیل 
پروژه انتقال آب بر روى خیابان فاضل هندى، 
به زیر سازى و آســفالت این خیابان صدمات 

فراوانى وارد شده است.
نصــرى در ادامه به پروژه ســاخت خیابان 16 
مترى از خیابــان آزادگان بــه خیابان فاضل 
هندى اشــاره کرد و بیــان داشــت: یکى از 
مشــکالت ترافیکى از مبادى ورودى شمال 
شــهر، نبــود ورودى براى دسترســى محلى 
از خیابان فاضــل هندى بود که شــهروندان 
مى بایســت از میــدان نماز براى دسترســى 
به مرکز شــهر، خیابان عماریاســر شــمالى 
و چهار راه شــهدا را طى مى کردند. وى ادامه 

داد: این امر باعث ایجاد بــار ترافیکى زیادى 
در ایــن محور هــا مى شــد که بــراى رفع 
این معضل، نیــاز به ســاخت خیابان جدیدى
 در حد فاصل خیابــان آزادگان و فاضل هندى 

بود.
 وى تصریح کرد: با بررســى هاى فنى انجام 
شده، خیابان 16 مترى آزادگان جانمایى گردیده 
و براى انجام این پروژه، هزینه اى بالغ بر شش 
میلیارد ریال پیش بینى شــده است و در آینده 
نزدیک کلنــگ آغاز عملیات اجــراى آن زده 

خواهد شد.
***

شــهردار فالورجان خاطر نشــان کرد پروژه 
هاى زیر سازى، آســفالت و لکه گیرى معابر 
سطح شهر، پیاده رو سازى ، الیروبى مادى ها، 
ممیزى امالك و سنگ فرش معابر نیز از دیگر 
اقداماتى هستند که در این مدت در دستور کار 
شهردارى و شوراى اســالمى شهر قرار گرفته 

است.
 وى در تشــریح روند اجراى پروژه آسفالت و 
پیاده رو سازى سطح شهر نیز گفت: آسفالت و 
لکه گیرى معابر در تمامى محالت شهر در حال 
اجر مى باشد و همچنین با اتمام پیاده روسازى

 خیابــان میثــم و بقیــع، در آینــده نزدیک 
پیاده روى خیابان امام خمینى (ره)در دستور کار 

قرار خواهد گرفت. 

شهردار شاهین شــهر گفت: هیچ یک از بوســتان هاى شاهین شهر تأسیسات 
بهداشتى ویژه معلوالن ندارد، رفت وآمد نیز در برخى از بوستان ها و فروشگاه هاى 

بزرگ براى معلوالن حرکتى با دشوارى بسیار است.
عیسى بهمنى اظهارداشت: با شرایط مطلوب مناسب سازى مکان هاى عمومى 

به ویژه در بوستان ها و معابر عمومى براى معلوالن در این شهر فاصله  داریم.
وى با تأکید بر اجراى قوانین ویژه معلوالن در طرح هاى ویژه شهردارى افزود: 
دوهزار و 500 معلول تحت پوشش اداره بهزیستى شهرستان شاهین شهر و میمه 

براى استفاده از برخى از بوستان ها و معابر عمومى شاهین شهر مشکل  دارند.
شهردار شاهین شهر از اجراى مناسب سازى معابر عمومى خیابان هاى این شهر، 
باهدف رفت وآمد آسان شــهروندان معلول خبر داد و اظهار داشت: این طرح از 
خیابان فردوسى شروع  شــده و به  تدریج در همه خیابان هاى شاهین شهر اجرا 
خواهد شــد.بهمنى از معرفى یکى از نابینایان به عنوان یکى از مشاوران خود با 

هدف ارتباط نزدیک تر با معلوالن و انتقال درست درخواست هاى آنان خبر داد.

شهردار نطنزگفت: تجهیز کشتارگاه مشــترك نطنز و بادرود به اتاق پیشسرد، 
نیازمند پنج میلیارد ریال اعتبار است.

على پیراینده  اظهارداشت:  پس از بازدید  مدیرکل ستاد بحران استان اصفهان، 
نماینده مردم در مجلس ، فرماندار وتنى چند از مسئولین از کشتارگاه مشترك 
نطنز  و بادرود، احداث سالن پیش سرد آغاز و امید است این پروژه هرچه سریع تر 

افتتاح و موجب تسریع در عرضه گوشت سالم شود.
وى خاطرنشان کرد: اصالح و بهسازى، تجهیز و تکمیل و احداث سالن پیش 
سرد مجموعه کشتارگاه شهرســتان اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد ریال نیاز دارد 
و مى طلبد مسئوالن شهرســتانى و اســتانى با تخصیص ندادن درآمد ناچیز 
شهردارى هاى  نطنز و بادرود به این امر مهم که با سالمتى و بهداشت مردم در 
ارتباط است، نگاه ویژه اى داشته باشند.شهردار نطنز گفت: اصالح سپتینگ دفع 
ضایعات کشتار و حفر چاه آب جهت تأمین آب شست و شو و نظافت کشتارگاه، 

از دیگر درخواست هاى شهردارى نطنز است.

رئیس شوراى شهر شاهین شهر:

جلوى فسادهاى مختلف در شهردارى مى ایستم

اختصاص 40 میلیارد ریال جهت پروژه هاى 
عمرانى فالورجان

پیگیرى پروژه هاى دولت آباد توسط شوراى شهر

مناسب سازى معابر عمومى خیابان هاى
 شاهین شهربراى معلوالن  

 نیازسالن پیشسرد کشتارگاه نطنز
 به 5 میلیارد اعتبار
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 شهردار نطنز گفت: مجتمع مســکن مهر نطنز در شیب 
تندى قرار دارد که مســیر جارى شدن سیل، آن را تهدید 

مى کند.
على پیراینده اظهار داشت: مجتمع 836 واحدى مسکن 
مهر نطنز در دامنه کوهستانى، با شیب تند واقع شده است 

که مسیر جارى شدن سیالب آن را تهدید مى کند.
وى تصریح کرد: سیل بند احداث شده در باالدست مسکن 
مهر اصولى نیســت و قرارگیرى مســکن مهر در دهانه 
مسیر، زمینه ساز خطرات احتمالى است که باید یک مسیر 

مهندسى و اصولى براى سیالب احداث شود.
شــهردار نطنز تأکید کرد: ایســتگاه آتش نشانى نطنز 

تجهیزات اطفاى حریق براى ساختمان هاى بلند مرتبه 
ندارد و در صورت بروز حادثه در چنین ســاختمان هایى، 

خسارات زیادى به بار خواهد آمد.
وى یادآور شد: در شهر نطنز به علت تعدد ساختمان هاى 
بلندمرتبه و حوزه گسترده آتش نشانى، براى مقابله با حوادث 
احتمالى نیازمند تجهیزات براى اطفاى حریق در ساختمان 

هاى بلندمرتبه هستیم.
پیراینده گفت: وقوع سیالب یکى دیگر از تهدیدات مناطق 
مسکونى نطنز است و براى دفع این خطر و جلوگیرى از 
بحران، باید رودخانه هاى فصلى که در شــهر نطنز قرار 

گرفته اند با تخصیص اعتبارات الزم دیوارکشى شود.

 سرپرست منطقه 4 شهردارى کاشان گفت: کاشت 13هزار 
و 500 اصله درختچه، گلدان و نشــاى فصلى در منطقه4 

شهردارى کاشان صورت گرفت.
 حمیدرضــا صادقــى با بیــان اینکــه در پاییز امســال  
کاشــت  13هزار و 500 اصله درختچه،  گلدان و نشــاى 
فصلى در منطقه 4 شــهردارى کاشــان صورت گرفت،

 بیان داشت: حاشــیه بلوار امام رضا(ع) که درگاه ورودى 
شهر محسوب مى شود، بیشترین سهم از این مقدار کاشت 

را داراست.
وى افزود: با کاشت نشــاهاى فصلى که خصوصیت بارز
 آن ها، سبز ماندن با کمترین میزان آبیارى است، مى توانیم 

سرسبزى این منطقه را حفظ کنیم.
سرپرســت منطقه4 شهردارى کاشــان تاکیدکرد: حفظ 
طراوت محیطى منطقه باعث نشــاط  روحیه شهروندان 
و نشــاط اجتماعى شــهرمى شــود که هدف غایى ما در 
دوره جدید مدیریت شــهرى نیز همین افزایش نشــاط 

اجتماعى است.
صادقى تصریح کرد در: حاشیه بلوار امام رضا(ع) ، بلوار الهیه  
و  پارك بزرگ شهر، بیشترین میزان کشت صورت گرفته 
که فضاى سبز آن ها با انواع درخت و درختچه اعم از کاج 
مشهد، جونى پیروس، زرشــک، یوکا، پالم و انواع نشاى 

فصلى پوشیده شده است.

کاشت13هزار و 500اصله 
درختچه در کاشان

عدم تجهیزآتش نشانى 
نطنزبه تجهیزات اطفاى حریق 

جدولگذارى خیابان پشت 
آرامستان بهشت اسحاق هرند

جدولگذارى خیابان جدید پشــت آرامستان بهشت 
اسحاق شهر هرند به پایان رسید.

این خیابان کــه در حال احداث اســت، بــا اتمام 
جدولگذارى و زیر سازى، آماده آسفالت مى باشد.

آماده بودن مقدمات روشن شدن 
بلوار سفیدشهر تا محمد آباد 

نشستى به منظور بیان شــیوه ایجاد روشنایى مسیر 
سفیددشت به کاشان و آران و بیدگل برگزار شد.

در این جلســه که با حضور روســاى ادارات برق و 
راهدارى، شهردار ، رئیس  شوراى  اسالمى سفیدشهر 
واعضاى شوراهاى روســتاهاى بخش مرکزى این 
شهرستان برگزارشــد، حسن نظرى، رئیس شوراى  
اسالمى شهرسفیدشهر با اشــاره به پیگیرى هاى 
صورت گرفته در تهران و اصفهان و همچنین مرکز 
شهرستان در خصوص روشــنایى بلوار سفیدشهر 
تا محمد آباد، از آماده بــودن مقدمات جهت انجام 
این پروژه خبر داد و اظهارداشــت: روشــنایى على 
آباد تا کاشــان نیز براى منطقه اهمیت دارد وصبر و 
شکیبایى مردم و مسئولین شهر در خصوص این چند 
کیلومتر راه، نباید به تأمین اعتبار پروژه روشنایى بلوار 

سفیدشهر صدمه بزند.

مناسب سازى پیاده روى 
خیابان شیخ صدوق سمیرم

روابط عمومى شهردارى ســمیرم اعالم کرد: این 
شهردارى جهت تسهیل در رفت وآمد در مسیر پیاده 
روها و رفاه حال شــهروندان، اقدام به دیوار چینى 
جهت  مناسب سازى پیاده روى  پایین تر از امامزاده 
ســلطان ابراهیم (ع) واقع در خیابان شــیخ صدوق 

سمیرم کرده است.

برگزارى جلسه تدوین 
بودجه سال 1397شهردارى 

اردستان
اولین جلســه تدوین بوجه ســال 1397شهردارى 
اردستان برگزار شد.جلسه تدوین بوجه سال 1397 
ودفترچه عوارض همان سال باواحدهاى درامدومالى 
وکارپردازى در شهردارى برگزار شدکه پیش بینى 
مى شود بودجه این شهردارى حداقل 100 میلیارد 

ریال مى باشد.

تصمیم گیرى در خصوص 
نصب کدپستى در درچه

نشستى با حضور شــهرداردرچه، رئیس اداره منابع 
مالى ونیروى انســانى،  رئیس اداره خدمات شهرى 
و ایمنى، مسئولین واحدهاى امورمالى، شهرسازى، 
روابط عمومى و حراست شهردارى درچه و رئیس و 
معاون اداره پست شهرستان و رییس اداره جغرافیایى 
و مکانى اداره کل پســت اســتان اصفهان در دفتر 

شهردار درچه تشکیل شد.
 در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتى 
در خصوص نصب پــالك و کدپســتى واحدهاى 

مسکونى و تجارى شهر درچه اتخاذ گردید.

آسفالت جاده آنتنى 
جوشقان قالى

 عملیات روکش آســفالت جاده آنتنى شهر جوشقان 
قالى به طول چهار کیلومتر و عرض 7/5متر اجرایى 

شد. 
به گفته محمد قاضى عســگر، شــهردار جوشقان 
قالى، هدف از آسفالت جاده آنتنى، تسهیل در عبور 
و مرور شهروندان و کاهش طول مسافت به منطقه 
گردشگرى شهر، خروج شهر از بن بست و اتصال به 
جاده میمه- کاشان بوده است.وى افزود: این اقدام 
با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات 

استانى و شهردارى انجام شده است.

روى خط

شــهردار گلپایگان از به اتمام رسیدن برخى پروژه هاى 
عمرانى این شهر تا پایان سال جارى خبر داد. محمد امین 
جمالى بیان داشت:: بخش اعظمى از پروژه هاى عمرانى 
و شهرى در دست اقدام شهردارى به اتمام رسیده و برخى 

دیگر نیز تا پایان سال جارى به اتمام مى رسند .
وى با اشاره به اینکه براســاس قانون، شهردارى ها در 
اکثر حوزه هاى شهرى داراى وظایف متعددى هستند، 
گفت: شهردارى باید در حوزه عمرانى که نقش بسزایى 
در پیشرفت و آبادانى شــهر دارد توجه ویژه داشته باشد 
و برهمین اســاس، پروژه هاى عمرانى را در اولویت کار 

شهردارى قرار دادیم.
***

 جمالى گفت: ما از توزیع متناسب و منطقى بودجه هاى 
عمرانى در مناطق مختلف شهر غافل نبوده ایم و از ابتداى 
امسال با جدیت، اجراى عملیات تکمیل بوستان شادى 
واقع در شهرك الوند، میدان ورودى مسکن مهر و بلوار 

انار بار را در دستور کار قرار دادیم. 
وى افزود، پروژه بوستان شادى شــهرك الوند یکى از 
پروژه هاى شاخص شهردارى است که به منظور افزایش 
سرانه فضاى سبز شهرى در یکى از مناطق پر جمعیت و 

کمتر برخوردار شهرى صورت گرفت. 
وى ادامه داد:با توجه به این که منطقه شــهرك الوند و 
مســکن مهر جمعیت کثیرى را در خود جاى داده است، 
پروژه بوستان شادى در زمینى به مساحت 20 هزار متر 
مربع احداث شــد و تا کنون بیش از 70 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته است.
وى افزود: در مجموعه فوق، به دلیل مواجهه با افت فشار 
آب جهت فضاى سبز، ساخت مخزن هزار متر مکعبى را 

در دستور کار قرار دادیم. 
***

شــهردار گلپایگان گفت: میدان ورودى مسکن مهر و 
بلوار انار بار نیز به مساحت هزار و 650 متر مربع، از جمله 
پروژه هاى اخیر شهردارى گلپایگان بوده است که با بهره 
بردارى از آن، شــاهد کاهش و روان سازى بار ترافیکى 

این منطقه و سطح شهر مى باشیم. 
وى افــزود: وجــه تمایز این پــروژه با ســایر عملیات 
شهردارى، تملک همزمان اراضى مجاور پروژه و انتقال 

مسیر آب کشاورزى از زیر میدان بود.
وى اظهارداشت: اجراى بیش از شش هزار متر مربع زیر 
سازى و آسفالت ریزى، 300 متر لوله گذارى آب و پنج 
هزار متر طول جدول گــذارى از جمله ویژگى هاى این 

طرح مى باشد که با اعتبارى بیش از10 میلیارد ریال اجرا 
و در حال حاضر به منظور تسهیل عبور و مرور شهروندان 
مورد بهره بردارى قرار گرفته است. وى از افتتاح رسمى 
این دو پروژه با حضور مسئولین شهرستانى و استانى در 

آینده نزدیک خبر داد.

بهســازى میادین، تعریض خیابان هاو 
مبادى ورودى گلپایگان

جمالى در بخــش دیگرى از ســخنانش گفت: یکى از
 ورودى هاى اصلى شــهر گلپایگان در خیابان آیت ا... 
مطهرى و در ادامــه بلوار آیت ا... محمودى در مســیر 
تهران به گلپایگان قرار دارد که تعریض، آزاد ســازى و 
تملک اراضى در این خیابان از اهم مواردى بود که طى

 سال هاى گذشته در دستور کار شهردارى قرار گرفت.
وى افزود: چون این خیابان در ورودى اصلى شــهر قرار 
گرفته اســت، اجراى این طرح نقش اساسى در کاهش 

بار ترافیکى ورودى شهر دارد که در حال حاضر از طول 
800 مترى مسیر، تنها درحدود 100 متر آزاد سازى آن 

باقى مانده است.
شهردار گلپایگان افزود: تعریض و اصالح و پیاده روسازى 
بلوار آیت ا...خوانسارى و تملک برخى پالك هاى واقع در 

مسیر نیز با جدیت و اهتمام ویژه ادامه دارد.
میــدان بهســازى  عملیــات  گفــت:  جمالــى 
 آیت ا...قاضى زاهدى نیز در ورودى شهر از سمت تهران 
با اعتبار دو میلیــارد و500 میلیون ریال به  مســاحت 
هزار و 200 متــر مربع با اجراى آبنمــا، المان فرهنگى
 و نورپردازى و ایجاد فضاى سبز به اتمام و بهره بردارى 

رسید.
وى افزود: میدان کارگر در ورودى شهر از سمت اصفهان 
نیز از جمله پروژه هاى شــاخص دیگرى اســت که با 
اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد و500 میلیون ریال و مساحت 
چهار هزار متر مربع در راستاى تســهیل عبور و مرور و 

زیباسازى سیما و منظر شهرى صورت گرفت. 

بهسازى و توسعه بوستان ها را با جدیت 
ادامه مى دهیم

شهردار گلپایگان گفت: به منظور بهره مندى شهروندان 
و گردشگران از محیطى زیبا و شــاداب، ارتقاى کیفى 
بوستان پارك شهر با اجراى کف فرش به مساحت 9 هزار 
مترمربع، احداث جاده سالمت به طول 650 مترمربع و 
بهسازى ست هاى ورزشى و وسایل بازى کودکان انجام 
گردید که این طرح در آینده نزدیک در بوستان هفده تن 

نیز اجرایى خواهد شد. 
وى افزود: از نظر افزایش کمى بوســتان هاى محلى، 
برنامه ریــزى هایى صورت گرفته کــه از آن جمله مى 
توان به احداث دو بوستان محلى در خیابان اردیبهشت 

(با مشارکت شهروندان) و شهرك رسالت اشاره کرد.
  وى در خصوص احــداث پارك بانوان نیــز افزود: در 
راستاى ایجاد بوستان بانوان که از مطالبات شهروندان 
و به ویژه بانوان است، با مشــکل تامین آب فضاى سبز 
مواجه بودیم که این مسئله با حفر چاه آب مرتفع گردیده 
و در آینده نزدیک عملیات احداث این بوستان نیز اجرایى 

خواهد شد.

شهردار گلپایگان از افتتاح تعدادى پروژه عمرانى تا پایان سال جارى خبر داد

میدان ورودى مسکن مهر و بلوار انار بار گلپایگان افتتاح مى شود

نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى تصویب 
کردند کــه اقلیت هاى دینى مــى توانند نامزد 
انتخابات شوراهاى اســالمى شهر و روستاى 

محل اقامت خود شوند.
نمایندگان جزییات طــرح یک فوریتى اصالح 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاى 
اسالمى کشور و انتخاب شهرداران را تصویب 

کردند.
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در ماده یک 
این طرح با 152 راى موافق، 41راى مخالف، 13 

راى ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر مقرر 
کردند که اقلیت هاى دینى شناخته شده در قانون 
اساسى، ساکن در شهرها و روستاهاى کشور 
مى توانند نامزد انتخابات شــوراهاى اسالمى 

همان شهر و روستا شوند.
نمایندگان در تبصره مــاده یک این طرح مقرر 
کردنــد که اقلیت هاى دینى شــناخته شــده 
در قانــون اساســى، بــه جاى اســالم باید
 به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملى داشته 

باشند.

همچنین نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
ماده 2 این طرح را با 156 راى موافق، 14 راى 
مخالف، هفت راى ممتنع از 226 نماینده حاضر 

تصویب کردند.
خاطر نشان مى ســازد؛ در اســتان اصفهان 
درحدود هفت هزار نفر از هموطنان مســیحى 
ارمنــى، دو هزار نفــر از هموطنــان کلیمى و 
در حدود 150 نفر از همطونان زرتشتى ساکن 
هستند که بیشــتر آنها در شهرستان اصفهان 

سکونت دارند.

شهردار زرین شهر گفت: باید توجه داشت شهرى که 
آفرینش هنر و فرهنگ در آن نباشد، شهرى مرده به 
شمار مى آید که داراى کالبدى خسته و فرسوده است 
و از این جهت نمى تواند شــهروندانى شاد و با نشاط 

داشته باشد. 
میثم محمدى افزود:مــا باید در کالبد زرین شــهر 
روح تازه اى بدمیم و ایــن روح و روحیه باید در قالب 
پدیده هاى فرهنگى، هنرى و اجتماعى به شهر دمیده 

شود.
وى اضافه کرد: در این راستا به نظر مى رسد پیش نیاز 
این تغییر، شکل گیرى ایده هاى نو در مدیریت شهرى 
است؛ چراکه ما براى مواجه با چالش ها، به ایده هاى 
جدیدى نیاز داریم که از منظرى تازه و چشمى دیگر، 
شهر، شهروندان و روابط بین آنها را بایدمورد تجزیه 

و تحلیل قرار دهیم.
وى اظهارداشــت: بــا توجه بــه اینکــه تئاتر هنر 
خالصى به شــمار مى آید که مى توانــد در مصرف 
فرهنگى مؤثر باشــد، مــا نیز در مدیریت شــهرى

زرین شهر برآن شــدیم از این هنر استفاده کرده و با 
اســتفاده از هنرمندان در اجراى تئاترهاى خیابانى،
تئاتــر را در ســبد فرهنگــى شــهروندان قــرار

 دهیم.شهردار زرین شهر متذکر شد: ما بر این باوریم 
با ساده ترین نمایش هاى تئاتر که داراى محتواى غنى 
هستند، مى توانیم در راســتاى کاهش آسییب هاى 
اجتماعى قدم برداشته و نشــاط و شادابى را در شهر 

افزایش دهیم.

شهردار زرین شهر:

باید در کالبد زرین شهر روح تازه اى بدمیم 

اقلیت هاى دینى مى توانند نامزد انتخابات شوراى شهر شوند

نادر نجارى شــهردار چــادگان گفت: آمــوزش چهره به 
چهره تفکیک پســماند از مبدأ به خانــوار هاى محله هاى  
الزهرا(س)،حفیــظ آباد،ولیعصر(عج)،نیایش،زاینــده 
رود،قراولخانه، سمندگان،مندرجان،ارشــاد و فرهنگیان در 

حال انجام است.
وى افزود: در این طرح چهره به چهره، آموزش یاران ضمن 
آموزش هایى در خصوص جداسازى و تفکیک زباله و معرفى 
پسماند خشک و تر و شیوه هاى کم حجم سازى پسماند ها 
به شهروندان، اقالمى چون بروشورهاى آموزش تفکیک از 

مبداء را بین  خانوارها توزیع مى کنند. 
نجارى بــا یادآورى اینکــه در کنار بحث آمــوزش، غرفه  
جمع آورى پسماند در سطح شهر نیز راه اندازى خواهد شد، 
گفت: شهروندان بعد از تفکیک زباله مى توانند این زباله ها را 

به خودروى جمع آورى مخصوص زباله هاى خشک و یاغرفه 
مذکور برده و به آنجا تحویل دهند.

وى ادامه داد: این طرح در راســتاى اجراى سیاســت هاى 
مدیریت پسماند شهردارى چادگان  و در جهت فرهنگ سازى 
و ترغیب شهروندان به کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا 

پسماند خشک  برگزار مى شود.
 شهردار چادگان بیان داشت: از شهروندان مى خواهیم با توجه 
به اجراى این طرح و مراجعه حضورى رابطان آموزشى به درب 
منازل شهروندان، حداکثر مشــارکت و همکارى الزم را با
 آن ها  داشــته باشند.شــهردار چادگان همچنین در ادامه 
تصریح کرد: همه چادگان را به عنوان شهر سبز و طبیعت زیبا 
مى شناسند و هدف ما این است که در آینده نچندان دور این 

شهر را به شهر نمونه مدیریت پسماند معرفى کنیم.

آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند در چادگان 
شهردار زاینده رود گفت: اجراى پروژه هاى مختلف همچون 
دهکده گردشگرى در شهر زاینده رود، نوعى سرمایه گذارى 
در شهر است که قطعا شکوفایى شهر را به دنبال خواهد داشت 
و سرمایه گذار بخش خصوصى نیز با اطمینان خاطر مى تواند 

در این پروژه حضور داشته باشد.
ابوالفضل توکلى افزود: باید توجه داشت حیات شهرها و اجراى 
پروژه هاى عمرانى به تخصیص بودجه به پروژه هاى عمرانى 
وابسته است اما وقتى کشــور با مشکالت اقتصادى مواجه 
است، ناخودآگاه شاهدیم که شهردارى ها نیز با کمبود بودجه 
مواجه مى شوند. وى تصریح کرد: نباید این مهم را فراموش 
کرد که مردم از تولد تا مرگ درگیر مدیریت شهرى هستند 
و اگر بهبودى در شرایط مدیریت شهرى رقم بخورد، عمال 

تاثیرات شگرفى در زندگى مردم روى خواهد داد.
وى ادامه داد: ما بر این باوریم پیاده کردن راهبرد استراتژى 
توسعه شهر با توجه به پتانسیل درون شــهرى، مى تواند 
تاثیرات به سزایى در اقتصاد شــهر زاینده رود داشته باشد و 
این استراتژى به هر میزان، جامع و کامل باشد مشارکت هاى 

مردمى بهترى را به دنبال خواهد داشت.
توکلى اضافه کرد: باید توجه داشــت امروزه در شهرهاى 
توسعه یافته بیش از 60 درصد از درآمدهاى مدیریت شهرى 
ماهیت پایدار دارد و بقیه درآمدها نیز اکثرا نیمه پایدار هستند، 
اما متأسفانه در شهردارى زاینده رود عمًال وضعیت بالعکس 

بوده و اتکاى درآمدهاى شــهردارى، بر عوارض ساخت و 
ساز و همچنین عوارض آالیندگى کارخانه هایى همچون 
شرکت سهامى ذوب آهن و ... بوده که امروز با توجه به رکود 

اقتصادى، منجر به بى ثباتى درآمدى شهردارى شده است.
وى عنوان کرد: امروز اغلب شهردارى هاى کشور به دلیل 
رکود اقتصادى با مشــکالت متعدد روبه رو هستند و حتى 
برخى توان پرداخت هزینه هاى جارى خــود را نیز ندارند 
از این رو باید سبد درآمدى شــهردارى را توسعه دهیم. وى 
اظهارداشت: دریافت عوارض بر خدمات شهرى، بسترسازى 
براى ورود بخش خصوصى، فعال سازى مشارکت مردمى و... 

 در این زمینه مى تواند راهگشا باشد.
***

شــهردار زاینده رود با بیان اینکه امروز شــهردارى باید به 
ســمت اقتصاد مقاومتى حرکت کنند، یادآور شــد: منظور 
ما از اقتصــاد مقاومتى، پایدارى منابع درآمدى شــهرى و 
خودکفایى مدیریت شهرى اســت و این مهم مى تواند با 
فعال ســازى ظرفیت هایى همچون گردشگرى شهرى 

محقق شود.
توکلى خاطرنشان کرد:ما براین باوریم نقش آفرینى بخش 
خصوصى با رویکــرد اقتصاد مقاومتى در کنار اســتفاده از 
ظرفیت هاى بومى، زمینه ســاز حل بسیارى از مشکالت 
اقتصاد شــهرى خواهد بود، اما این توسعه بدون مشارکت 

شــهروندان و بخش خصوصى در روند تحقق خود  دچار 
مشکل خواهد شد..

***
وى با تأکید بر اینکه سرمایه گذارى و ورود به این حوزه نیازمند 
برنامه ریزى است،گفت:  اجراى پروژه هاى مختلف همچون 
دهکده گردشگرى در شهر زاینده رود نوعى سرمایه گذارى 
در شهر اســت که قطعا شکوفایى شــهر را به دنبال خواهد 
داشت.وى تصریح کرد: شهر زاینده رود مزیت هاى نسبى 
مانند آب و هوا، جغرافیا، مناظر بکر خداداى و ظرفیت تاریخى، 
قومى و فرهنگى دارد که باعث شده در محافل مختلف نقل

 زبان ها شــود و با توجه به اهمیت موضوع مدیریت شهرى 
زاینده رود برآن شــد تا با تدوین محورهاى سرمایه گذارى، 
به سمت توسعه صنعت گردشــگرى در این شهر ساحلى 

قدم بردارد.
***

توکلى همچنین در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به 
اینکه براى رونق صنعت گردشــگرى باید به آن بها داده 
شود، گفت: ایجاد مسیر ویژه سرمایه گذارى در شهردارى 
زاینده رود براى ســرمایه گذاران، از مهمترین مباحثى 
است که مورد توجه قرار گرفته تا سرمایه گذاران در طى 
مراحل و فرآیند ادارى با مشکل مواجه نشده و از ادامه راه 

دلسرد نشوند.

شهردار زاینده رود:

سبد درآمدى شهردارى زاینده رود را باید توسعه دهیم 
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اطاعت خدا را پوشش جان، نه پوشش ظاهرى، قرار دهید  و باجان، نه 
با تن، فرمانبردار باشید تا با اعضا و جوارح بدنتان در هم آمیزد و آن را 
بر همه امورتان حاکم گردانید. اطاعت خدا را راه ورود به آب حیات، 
شفیع گرفتن خواسته ها، پناهگاه روز اضطراب، چراغ روشنگر قبر، 
آرامش وحشت هاى طوالنى دوران برزخ و راه نجات لحظات سخت 

موال على (ع)زندگى قرار دهید.

شهردارى و شوراى اســالمى شهر ســده لنجان در اقدامى بسیار 
پسندیده و در قالب جشن بزرگ افتخار از سهراب مرادى وزنه بردار 
دسته 94 کیلوگرم جمهورى اسالمى ایران در مسابقات وزنه بردارى 

جهان در آناهیم آمریکا تجلیل کرد.
در جشــن بزرگ افتخار که در میدان ایرانى شــهر سده لنجان و با 
حضور گسترده مسئوالن، ورزشکاران، مربیان و مردم قدردان شهر 
سده لنجان برگزار شد معاون فرماندار شهرستان لنجان با خیر مقدم 
به حاضرین گفت: به خود و همه ملت ایران به ویژه همشهریان در 
سده لنجان، قهرمانى مجدد پهلوان سهراب مرادى در عرصه جهانى 
و بین المللى که با دالورمــردى، صحنه اى از غرور و افتخار آفریدند 

را تبریک مى گویم.
خدامراد صالحى اظهار امیدوارى کرد این قهرمانى ها از سوى پهلوان 

سهراب مرادى، همچنان استمرار داشته باشد. 
***

امام جمعه سده لنجان هم در پیامى، قهرمانى پهلوان سهراب مرادى 
در مسابقات جهانى آمریکا را تبریک گفت.

حجت االسالم و المســلمین محمدحســین رضوانى در این پیام 
آورده است: پهلوان سهراب مرادى! از اینکه با پیروزى غیرتمندانه 

خود موجبات شادى و غرور ملى مردم ایران به خصوص مردم سده 
لنجان، شهر علم و الفت را فراهم کردید تشکر مى کنم. این پیروزى 
غرورآفرین را به شما و خانواده، مربیان، ملت ایران، به ویژه مردم سده 

لنجان تبریک گفته و توفیقات بیشتر را خواستارم.
***

رئیس شوراى اسالمى شهر سده لنجان هم گفت: سهراب مرادى، 
قهرمان وزنه بردارى مسابقات جهانى آناهیم 2017 آمریکا، قهرمان 

ملى، تاریخ ساز ایران و دالورمرد بختیارى است.
حمیدرضا ادیبى اظهار داشت: امروز معتقدم سهراب مرادى وزنه بردار 
ارزشمند کشورمان، مدال طال بر گردن ایران و ایرانى انداخته است و 
او افتخار کشور، استان، شهرستان، قوم بختیارى و مردم سده لنجان 

است و همه ما به وجود این قهرمان افتخار کرده و به او مى بالیم.
وى ادامه داد: قهرمان ســهراب مرادى سرلوحه پشتکار و استقامت 
و صداقت براى ماست و امید اســت در آینده نزدیک بار دیگر شاهد 
قهرمانــى این پهلوان در میادیــن بین المللى و برگــزارى اینگونه 

جشن ها باشیم.
ادیبى البته به نکته جالبى هم اشاره کرد و گفت: در جلسه فوق العاده 
شوراى اسالمى سده لنجان، مقرر شد تا خیابان، مجموعه ورزشى 
و یا ورزشــگاهى به نام قهرمان ســهراب مرادى در ســده لنجان 

نامگذارى گردد.
رئیس شوراى اسالمى شهر ســده لنجان در عین حال گفت: همه 
تالشمان در شوراى اسالمى سده لنجان براى احداث یک ورزشگاه 
جدید تا سال 2020 میالدى به نام قهرمان سهراب مرادى در سده 

لنجان خواهد بود تا آن را عملیاتى سازیم.
***

ســهراب مرادى وزنه بردار دســته 94 کیلوگرم تیــم وزنه بردارى 
جمهورى اسالمى ایران که در مسابقات جهانى وزنه بردارى 2017 
در آناهیم ســه مدال طال کســب کرده بود هم در سخنانى گفت: 
13 ســال متوالى همه زندگى ام را صرف تمرین وزنه بردارى کردم 
و همواره با خود مى گفتم پذیرش این همه ســختى براى چیست؟ 
ولى امروز در این جشن بزرگ که شور و نشاط وصف ناپذیر مردم را 
دیدم، خلق این لحظات برایم بســیار دلنشین بوده و همه سختى ها 

فراموش شده است.
ســهراب مرادى گفت: از چند روز دیگر تمرینات مستمر و مداوم را 
آغاز خواهم کرد تا با دعاى خیر مردم و تالش بى وقفه، در مسابقات 

جهانى بین المللى و آسیایى باز هم افتخار آفرین باشم.
وى بیان کرد: امید دارم در سال آینده در مسابقات وزنه بردارى آسیا 
در جاکارتا و سپس در مسابقات جهانى وزنه بردارى در ترکمنستان 

همچنان براى کشور و مردم شهرم سده لنجان، افتخارآفرین باشم.
مرادى در پاســخ به این سئوال که وقتى در مســابقات روى تخته 
مى روى تفکرت چیست؟ گفت: لحظه اى که در مسابقات بین المللى 
و ملى روى تخته براى بلند کردن وزنه مى روم با توکل به خدا، فقط در 
پى آن هستم تا وزنه مورد نظر را با موفقیت بلند کنم و بر روى سکوى 
قهرمانى قرار گیرم و با برافراشتن پرچم جمهورى اسالمى ایران در 

میادین بین المللى، مردم کشور، استان و شهرم را شاد کنم.
ســهراب مــرادى در آخریــن کالم خــود در ایــن جشــن 
بــزرگ افتخــار، از خانــواده خــود، اســماعیل صالحــى اولین 
مربــى اش و مســئوالن شــهر کــه ایــن جشــن شــاد را در 
یــک روز پاییــزى در ســده لنجــان برپــا کردند تشــکر کرد و 
خطاب بــه حضــار گفــت: همشــهریان عزیــزم! دوســتتان 
دارم و همــواره ســعى مى کنــم موجبــات شــادیتان را فراهم

 کنم.
وى افزود: شهر سده لنجان همچون جویبار که استعدادهاى کشتى 
دارد، داراى استعدادهاى فراوان وزنه بردارى است و ما در سده لنجان 
قهرمانان وزنه بردارى بین المللى، ملى و آسیایى داریم و در حقیقت 

سده لنجان وزنه بردارپرور است.
در این جشن با شکوه افتخار که جواد خیابانى مجرى ورزشى کشور، 

اجراى آن را به عهده داشت برنامه هاى بسیار جالب موسیقى، تقلید 
صدا، ورزش هاى رزمى و... به اجرا درآمد و مردم شهر سده لنجان، 

استقبال خوبى از قهرمان سهراب مرادى داشتند.
در این مراسم اسماعیل صالحى اولین مربى سهراب مرادى به گردن 
او گل آویخت و از رشید شریفى از دیگر قهرمانان وزنه بردارى کشور 

هم قدردانى شد.
در پایان به سهراب مرادى قهرمان مســابقات وزنه بردارى 2017 
آناهیم از سوى شهردارى و شوراى اسالمى سده لنجان لوح اهدا شد.

حسین ناظم الرعایا شهردار و حمیدرضا ادیبى رئیس شوراى اسالمى 
شهر ســده لنجان در این لوح آورده اند: قهرمان سهراب مرادى! از 
اینکه در سال اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل توانسته اید با جدیت و 
تالش خود در عرصه ورزش افتخارى دیگر بر افتخارات این شــهر 
قهرمان پرور بیافزایید و دل ملت را شاد کنید و سلحشورى را الگوى  
خود قرار داده و در میادین ورزشى پیروز باشید به خود مى بالیم.کسب 
این افتخار بزرگ را به جامعه ورزشى شهر تبریک گفته و توفیق در 

کسب عناوین باالتر را از خداوند مسئلت مى کنیم.
شایان ذکر است در مدت 2 ساعت برگزارى این مراسم، خواهرزاده 
پنج ســاله ســهراب مرادى به نام آراد در کنارش نشسته بود و با او 

صحبت مى کرد. 

ساسان اکبرزاده

تجلیل از قهرمان وزنه بردارى جهان در سده لنجان  تجلیل از قهرمان وزنه بردارى جهان در سده لنجان  

شهردار سده لنجان در آئین استقبال از سهراب مرادى در گفتگو با نصف جهان با اشاره به درخشش و افتخار آفرینى این وزنه بردار 
ملى پوش در مسابقات جهانى آناهیم آمریکا اظهار کرد: سهراب مرادى یکى جوانان موفق شهر سده لنجان است که توانست با 
تالش شبانه روزى خود بار دیگر ثابت کند جوان ایرانى با اراده پوالدین خود مى تواند به رفیع ترین قله هاى ورزشى، فرهنگى 

و علمى دست پیدا کند.
حسین ناظم الرعایا افزود: سهراب مرادى با کسب 3 مدال طال و همچنین رکورد شکنى در این دوره از مسابقات آن هم  پس 

از 17سال نام خود را باردیگر در تاریخ ورزش وزنه بردارى به ثبت رساند.
شهردار سده لنجان تصریح کرد باید توجه داشت که موفقیت پهلوان ســهراب مرادى تنها در پى تمرینات سختى که این 

قهرمان انجام داد محقق گردید و توانست مرد تاریخ ساز ورزش استان اصفهان باشد.
وى با اشاره به برنامه هاى شهردارى و شوراى اسالمى ســده لنجان در حوزه ورزش اضافه کرد: ما در دوره پنجم مدیریت 
شهرى ســده لنجان به دنبال آن هستیم با همکارى اداره تربیت بدنى و هیئت هاى ورزشــى به سمت برگزارى  برنامه ها، 

کالس ها و مسابقات ورزشى در سطوح مختلف گام برداریم تا کیفیت زندگى شهروندان را افزایش دهیم.
ناظم الرعایا عنوان کرد: با وجود پتانسیل هاى فراوان از جمله حضور ســهراب مرادى در شهر سده لنجان باید با برنامه ریزى، 

فضاهاى مناسب را در اختیار جوانان و ورزشکاران شهر قرار دهیم تا شاهد قهرمان پرورى در این شهر پر آوازه باشیم.
وى با اشاره به استقبال جوانان شهر سده لنجان از ورزش وزنه بردارى گفت: وزنه بردارى از دیرباز یکى از محبوب ترین ورزش ها میان 

ایرانیان و بخصوص مردم شهر سده لنجان بوده است.
شهردار سده لنجان بیان کرد: تأمین امکانات و تجهیز فضاهاى ورزشى، توسعه اماکن ورزشى، توزیع عادالنه امکانات و فرصت هاى ورزشى، 
تنوع کاربرى هاى ورزشى، توسعه امکانات ورزشى در راستاى افزایش قدرت انتخاب شهروندان، بررسى میزان سرانه ورزش در شهر و تالش 
براى کاستن از فاصله آن با اســتانداردهاى جهانى از جمله اصلى ترین دغدغه هاى ما در راستاى نیل به توســعه پایدار شهرى در مجموعه 

شهردارى سده لنجان است و امیدواریم بتوانیم در این راستا گام هاى موثرى را برداریم.
ناظم الرعایا اذعان کرد:  باید توجه داشت ورزش افزایش میزان مشارکت شهروندان در امور شهر را فراهم مى سازد  و امروزه ورزش با سالمت 

خانواده ها گره خورده و الزم است در راستاى فراگیر شدن ورزش همگانى در شهر سده لنجان فعالیت گسترده اى داشته باشیم.

به همت شهردارى سده لنجان، با اجراى جواد خیابانى و حضور سهراب مرادى انجام شد

شهردار سده لنجان در حاشیه مراسم تجلیل ازقهرمان وزنه بردارى جهان:

سهــراب مرادى ثابت کرد جوان ایرانى مى تواند
 قلــه هاى رفیع را فتح کند 


