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شاید کمتر کسى فکرش را مى کرد که بسیارى از فعالیت هاى روزمره، باگذشت زمان، شکل سنتى خود را ازدســت داده و تبدیل به یک سرى فعالیت هاى هوشمند و اینترنتى شوند. امروزه با 
پیشرفت فن آورى و زیادشدن سامانه هاى هوشمند، دیگر نیازى نیست که براى انجام بسیارى از کارهاى روزمره و حتى خاص، وقت زیادى رو صرف کنید و به خیابان هاى شهر بروید. مثًال دیگر الزم 
نیست که براى انجام تراکنش هاى عادى بانکى، در صف هاى طوالنى بایستید یا براى خرید یک کاالى خاص و یا کاربردى به بازارهاى شهر بروید؛ چراکه امروزه همه این کارها را تنها با چند کلیک، 
مى توان به صورت آنالین انجام داد. از دیگر قابلیت هاى زندگى هوشمند، سفارش غذا به صورت آنالین است. استفاده از سامانه هاى سفارش آنالین غذا به شما کمک مى کند تا غذاى خود را 

سریع تر و راحت تر انتخاب کنید و در وقت خود صرفه جویى کنید.
ریحون، سامانه سفارش آنالین غذا با بیش از 2000 رستوران خوب شهر است که کار سفارش غذا را براى شما بسیار آسان کرده است. به کمک ریحون شما مى توانید از میان منوى عکس دار 
رستوران ها، غذاى خود را انتخاب کرده و تنها با چند کلیک، در کمتر از 2 دقیقه، سفارش غذا خود را ثبت کنید و آن را در محل دلخواه دریافت کنید. با ریحون دیگر نیازى به منو هاى کاغذى ندارید؛ 
چراکه همه منوها در یک قاب براى شما به نمایش درمى آید؛ سامانه سفارش آنالین غذا ریحون هم اکنون در شهرهاى تهران، کرج، پردیس، دماوند، گیالوند و شهررى امکان سرویس دهى دارد؛ 
همچنین به تازگى امکان سفارش غذا در مشهد و اصفهان هم فراهم شده است؛ درنتیجه کاربران این دو شهر هم مى توانند به کمک ریحون، به آسانى سفارش آنالین غذاى خود را ثبت کنند. 
از دیگر قابلیت هاى ریحون، تیم پشتیبانى این سامانه است که از آغاز تا پایان و حتى بعد دریافت سفارش، همراه شما خواهد بود تا در صورت نیاز، به سوال ها و نیازهاى شما، در کوتاه ترین 

زمان ممکن رسیدگى کند.

فقر آهن با بدن ما چه مى کند؟از طرح «تحرك» در اصفهان رونمایى شدزندگى «آقاى بازیگر»  چگونه مى گذرد؟هوسبازان عراقى در جنوب ایران پرسه مى زنند! شفاف سازى  در خصوص عضو اخراجى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

امسال 27 هزار کارگر در اصفهان بیکار شدند 
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سپاه به دنبال تبدیل ایران به      
یک قطب علمى است

مردى با پاهاى شیشه اى!

قصاص، پایــــان کار
 قاتل دروغگـو

4

گلزار و حیایى 
دوباره به شبکه 

خانگى مى آیند؟
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شـکارچى نازى در پى جام مقـدس

برزو نیک نژاد که قرار است سریال «ساخت ایران 2» 
را براى شبکه نمایش خانگى بســازد، مى گوید تمام 
تالشش را براى ساخت یک کار خوب به کار مى گیرد 

تا مردم از نتیجه اثر رضایت داشته باشند.
هفته پیش خبر ســاخت سریال «ســاخت ایران 2» 
که ســرى اول آن را محمدحسین لطیفى کارگردانى 
کــرده بود، شــنیده شــد. این بــار بــرزو نیک نژاد
 به عنــوان کارگردان این پروژه نامش مطرح شــده

 است. 
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دیدار با شرلوك هولمز در اصفهان دیدار با شرلوك هولمز در اصفهان 

از امروز تا از امروز تا 1616 دى به دیدن یک نمایش متفاوت بروید دى به دیدن یک نمایش متفاوت بروید

12

 11 کارخانه بزرگ در استان اصفهان از وضعیت قرمز عبور کرده اند 

جزئیات تولید «ساخت ایران 2»ماهى پرنده ماهى پرنده 

کند؟ م چه بدنما با آهن فق اج اخ و
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حامد بهداد  حامد بهداد  
در فکر در فکر 
رئیس جمهور رئیس جمهور 
شدنشدن

عضو هیئت مدیره نگذاشت به ذوب آهن بیایم 

5

مربى سابق و نام آشناى استقاللى ها به قدر کافى داراى جذابیت هاى مختلفى هست که در گفتگویى با او  نظراتش
 را راجع به اصفهان و فوتبال این خطه جویا شویم.  وقتى نام او را براى دریافت بیوگرافى اش در گوگل سرچ مى کنیم لقب

« سوبله چوبله» حسابى خودنمایى مى کند!
مظلومى سابقه بازى در باشگاه هاى تراکتورسازى (1357) و استقالل  (1357  تا پایان دوران بازیگرى)  را در کارنامه خود دارد. 

گفتگوى نصف جهان با پرویز مظلومى:

داستانى غیر عادى درباره یکى از مرموزترین افسانه هاى تاریخ

مـا آلودگـى هوا را مى شوییم!

بیایم 

5

تگویى با او  نظراتش
 گوگل سرچ مى کنیم لقب

زیگرى)  را در کارنامه خود دارد. 

4



0202جهان نماجهان نما 3116شنبه  2 دى  ماه   1396 سال چهاردهم

ابوالفضل ابوترابــى، نماینده نجف آبــاد در مجلس با 
اشاره به طرح مدیریت جامع شــهرى که در دستور کار 
کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى اسالمى 
قرار دارد،  گفت: این طرح 150 ماده دارد که بعد از تصویب 
کلیات آن، تاکنون برخى مواد آن در کمیسیون بررسى و 
تصویب شد. وى با بیان اینکه در این طرح براى انتخاب 
شهردار و شوراها سه مدل پیشنهاد شده بود، افزود: یک 
پیشنهاد این بود که در انتخابات شوراهاى اسالمى شهر، 
عالوه بر اعضاى شوراها، شهردار هر شهر هم مستقیم و 
با رأى مردم انتخاب شود اما برخى از امورات دیگر مثل 
بودجه، تحقیق و تفحص و انتخاب معاونان شــهردار با 

رأى اعتماد شوراها باشد.عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلى مجلس حفظ وضع موجود و انتخاب اعضاى شورا 
توسط مردم و انتخاب شهردار با رأى اعضاى شورا را مدل 
دیگر پیشنهاد شــده ذکر کرد و گفت: انتخاب شهردار 
توسط وزیر کشــور و نظارت اعضاى شــورا بر شهردار 

مدل سوم بود.
ابوترابى با بیان اینکه در هنگام بررسى طرح در جلسات 
کمیسیون، کارشناسان و مسئولین حضور مى یابند، افزود: 
بر اساس تصمیم کمیســیون انتخاب اعضاى شوراها و 
شــهردار به صورت فعلى خواهد بود و وضعیت موجود 

حفظ مى شود.

حضرت آیت ا... خامنه اى پیامى به بیست و ششمین اجالس 
سراسرى نماز ارسال کردند. متن پیام رهبر انقالب اسالمى 

به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

دعوت به نماز، دعوت به زیباترین جلوه هاى زندگى است، زیرا 
نماز، فصلى از زندگى است که در آن انسان در برابر آفریننده 
و دارنده  همه نیکى ها و زیبایى ها، به عرض نیازى عاشقانه 
مى پــردازد و بر عیار زیبایــى و نیکــى روان و دل خویش 
مى افزاید. این حجم عظیم و زبان مؤثِر توصیه به ذکر و نماز 
در قرآن و حدیث، نشانه  همین ویژگى در دعوت به نماز است. 
بندگان صالح و نیکوکار خداوند باید این را درسى براى خود 

بدانند و به نماز دعوت کنند. مسئوالن مؤمن در نظام اسالمى 
باید امکانات گسترده  خود را در خدمت این دعوت بگذارند. 
روحانى، معلم، مربى، مدیر و مسئول در همه جا مخاطبان و 
دائره  نفوذ خود را به این سو بکشانند و از آنان دعوت کننده به 

خدا و نماز بسازند.
شما برگزارکنندگان این گردهمایى سالیانه به ویژه عالم مجاهد 
و با اخالص حجت االسالم آقاى قرائتى، این توفیق بزرگ 
الهى را قدر بدانید و بر این خط مستقیم پاى بفشارید و بدانید

 -و مى دانید- که خدا با صابران و استقامت ورزان است.
والسالم علیکم و رحمه ا...
سیدعلى خامنه اى

انتخاب شهردار به مردم 
واگذار نشد

دعوت به نماز، دعوت به 
زیباترین جلوه هاى زندگى است

با رئیس جمهور هم شوخى؟!
  آفتاب  نیوز| آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات و 
فناورى اطالعات در روایتى از واکنش رئیس جمهور 
به قطـع تلفن همراهش توسـط یکـى از اپراتورهاى 
تلفن همـراه در صفحـه اینسـتاگرامش نوشـت: در 
جلسـه شـورایعالى فضاى مجازى، مطرح شد که در 
موضوع روابط اپراتورهاى تلفن همراه با مشتریان آنها 
تا کنـون دو بـار تلفن همـراه رئیس محتـرم جمهور 
نیـز قطـع شـده اسـت. شـنیدن خبـر قطـع خـط 
موبایـل رئیـس جمهور بـراى برخـى باورپذیـر نبود 
و تعجـب و کنایـه آنهـا را بـه همـراه داشـت؛ حـال 
آنکه دکتر روحانـى با آرامـش لبخند مى زد. سـردار 
اشـترى که در کنار امیر حاتمى نشسته اند، مى گفت:
«بـا رئیـس جمهـور هـم شـوخى داریـد؟!» و

بنده عرض مى کـردم ظاهراً اپراتورها شـوخى دارند 
و ما ناظریم.

چرا مماشات مى کنند؟
یدا... جوانى، مشاور عالى نماینده ولى    فارس|
فقیه در سپاه با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور 
که گفته بود بعضى مسئوالن یا فرزندانشان در قاچاق 
کاال دسـت دارند، در یادداشتى که منتشر کرده آورده 
است:  آیا کسانى که خود یا فرزندان و یا وابستگانشان 
در قاچـاق کاال سـهم دارنـد، صالحیـت گرفتـن 
مسـئولیت در جمهورى اسـالمى را دارند؟ اگر ندارند 
کـه قطعًا ندارنـد، دسـتگاه قضا بـا این افـراد چگونه
 باید برخورد کند. چرا دولت ایـن افراد را در مجموعه 
خود به کار گرفته است؟ رئیس جمهور بر چه اساس با 

این افراد مماشات مى کند؟

نیشابورِ بى کنسرت!
  ایسنا| نماینده مردم نیشابور در مجلس طى 
تذکرى به وزیر کشـور گفـت: دلیل عـدم امکانپذیر 
بودن برگزارى کنسـرت ها در نیشابور چیست. حمید 
گرمابى در تذکر شـفاهى خـود بیان کـرد: برگزارى 
کنسـرت ها در شـهر نیشـابور امکانپذیر نیسـت، در 
حالى که در شـهرهاى اطراف این امکان وجود دارد، 

دلیلش چیست؟

خواِص رفوزه
حجت االسـالم و المسـلمین    نامه نیوز|
محسن غرویان، اسـتاد حوزه و دانشگاه، درباره رفتار 
این روزهـاى احمدى نـژاد مى گوید: آقـاى احمدى 
نـژاد وقتـى شـروع بـه کار تبلیغـات بـراى ریاسـت 
جمهـورى کرد، چهـره اى بسـیجى، رزمنـده و اهل

 جبهه از خود نشـان داد. ماشـین پژوى خود را نشان 
مردم داد و اینطور نشان داد که با مردم و با فقراست و 
مسائلى که بعداً مطرح کرد که با امام زمان(عج) مرتبط 
هستم. یارانه، پول امام زمان (عج) است و یا مدیریت 
مـن مدیریت امام زمان (عج) اسـت! و یـا هاله نورى 
جـوادى آملـى بیـان کـرد؛ . . . کـه بـراى آیت ا
 در نهایـت عـوام تحـت تأثیر ایـن صحبت هـا قرار 
گرفتند و برخى از خواص هم متأسـفانه کیاست الزم 
را نداشـتند و در شـناخت آقـاى احمدى نـژاد رفـوزه 
شـدند و ماحصـل آن، ایـن شـد کـه اآلن شـاهد

هستیم.

 چرا با شنود 
مخالفت مى کند؟

  عصر ایران| بعـد از سـخنرانى روحانى در 
هفته گذشته و مخالفتش باشـنود، روزنامه «جوان» 
روز پنج شـنبه نوشـت: در تمام دنیا شـنود مکالمات 
از سـوى دسـتگاه انتظامى و امنیتى بر اساس احکام 
قضائى امکانپذیر اسـت... سخن گفتن رئیس جمهور 
در خصوص مسـئله شـنود که سـبب شـبهه آفرینی 
توسـط برخـی رسـانه ها دربـاره اقدامـات دسـتگاه 
امنیتـی و سیاسـی عنـوان کـردن آن شـود، محـل

تأمـل اسـت.  رئیس جمهـور بـه طـور حتـم از نحوه 
صدور مجوز شنود براي دسـتگاه هاي امنیتی آگاهند 
و شـاید ذکـر ایـن نکتـه الزم باشـد کـه نبایـد همه 
چیز را از نگاه تبلیغاتی دید و باید امنیت ملی کشـور و 

رویه هاي قانونی کشور را در نظر داشت.

توئیتر

شهروندان چندین کالنشــهر از جمله تهران و اصفهان 
در حالى آلوده ترین هواى ســال را نفس مى کشند که 
مسئوالن چیزى جز جلســه و اعمال تصمیماتى مانند 
تعطیلى مدارس و اجراى طرح زوج و فرد در چنته ندارند؛ 
راهکارهایى کم اثر که ظاهراً بهتر اســت امیدوار باشیم 
تغییر نکند، چراکه تاریخچه تالش هاى صورت گرفته 
براى تغییر این سیاســت ها در تهران، نکات دردناکى 
را به یادمان خواهد آورد که آرزو مى کنیم هیچ وقت در 

اصفهان اجرایى نشود!

آبپاشى آسمان
نیمه آذرماه ســال 89 بــود که هواپیماهاى ســمپاش 
مأموریتى بى ســابقه را در تهران آغاز کردند؛ آبپاشــى 
آســمان براى فرار از آلودگى هوا و کاهش آالینده ها. 
ایده اى که کمتر کسى فکر مى کرد چیزى بیش از یک 
شوخى تلخ باشد اما حاال به منصه اجرا گذاشته شده بود 
و مجریان و تأییدکنندگانــش ادعا مى کردند فرجامش، 
کاستن آلودگى هوا خواهد بود. ادعایى بسیار بزرگ که 
حتى محاسبات ابتدایى ریاضى نیز ثابت مى کرد مردود 
است اما پیش از ایده هاى واقعى و تجربه شده در جهان، 
در دســتور کار قرار گرفته و اجرایى شده بود. با حدود ده 
هواپیماى کوچکى که مخزن هاى کوچکشان با 2 متر 
مکعب (2000 لیتر) آب پر مى شد و براى ایجاد باران دو 
میلیمترى در تهران الزم بود پنج سال مداوم کارشان را 

تکرار کنند.

آبپاشى معابر
آبپاشى آسمان به کمک هواپیماهاى سمپاش کشاورزى 
در حالى موجب شگفتى همگان شده بود که از مدت ها 
پیش، نوع دیگرى از آبپاشى در دســتور کار مسئوالن 
شــهرى تهران قرار گرفته بود؛ آبپاشــى خیابان ها در 
صبحگاه که برخــالف تصور عموم، نه بــراى نظافت 
خیابان ها، که بــراى خیس کردن معابر و چســبیدن

 آلودگى هاى ناشى از احتراق سوخت خودروها در دستور 
کار قرار گرفته بود. ایده اى که با اجراى آن در هر ساعت 
پول هنگفتى به جیب پیمانکاران سرازیر مى شد، غافل 
از آنکه کسى بپرسد این ایده ناب از بطن کدام تحقیق و 
پژوهش بیرون آمده و تأثیر گذارى آن را کدام شاخص 
اثبات نموده اســت. ابهاماتى که به مانند حجم انبوه آب 
مورد اســتفاده در این طرح که اغلب بخار مى شد، محو 

مى شدند، بى آنکه هیچ مسئولى به آنها وقعى بنهد.

پنکه هاى بزرگ
از جمله دیگر ایده هایى که در برهه آبپاشى آسمان تهران 
مطرح مى شــد و برخى مدعى بودند عملــى تر از دیگر 
ایده هاســت، نصب جت فن ها در برخى نقاط پایتخت 
بود. ایده اى که براى تشریحش به عملکرد پنکه اشاره 
مى کردند تا بگویند با نصب پنکه هاى بزرگ در برخى 
نقاط شهر مى شود باد پدید آورد و به کمک آن آلودگى را 
از باالى شهر دور کرد. ایده اى که در آن هم ظاهراً مانند 
آبپاشى آسمان شهر 1000 کیلومترى تهران، این شهر، 
شــهرى مینیاتورى جلوه کرده بود که مى شود دودهاى 
انباشت شده بر فرازش را فوت کرد تا آسمانش آبى شود.

یونیزه کردن
ایده عجیب بعدى که براى کاهــش آلودگى هوا به کار 
بسته شــده، یونیزه کردن هواســت. ایده اى که نه در 
تهران، که در خوزســتان در دســت اجرا قرار گرفت و 

هدف از اجرایش، مقابله با نوع دیگــرى از آلودگى هوا 
بود. مقابله با آلودگى از نوع گرد و غبار که پیش تر گفته 
مى شد تماماً وارداتى  است و چندسالى ا ست که مشخص 
شده بخش بزرگى از آن منشأ داخلى دارد. بر اساس این 
ایده که برخالف موارد قبلى، علمى مى نمود، تجهیزاتى 
در حومه اهواز مستقر شد تا هواى آلوده را یونیزه کرده و به 
این شیوه، گرد و غبار آن را رسوب کند. ایده اى که ظاهراً 
اهمیت نداشــت چقدر هزینه صرف اجرایش مى شود؛ 
درســت مثل دیگر ایده هاى به کار بسته شده و در حال 

اجرا در این خصوص.

مه پاشى
ایده عجیب بعدى، مه پاشى بود که اگرچه نمى دانیم از 
کجا نشأت گرفته، اما به شــکل عجیبى همزمان بود با 
واردات انبوه دستگاه هاى مه ســاز و بخور سرد به کشور 
و فروش شــان در داروخانه ها و از همه مهمتر، تأکید بر 
تأثیرات مثبت آن به ویژه در زمــان آلودگى هوا. گویى 

کســى به ذهنش رسیده بود که دســتگاه بخور بزرگى 
بسازد تا همه از آن بهره مند شوند. راهکارى که ممکن 
است از قرار دادن آن در این فهرست تعجب کرده و تصور 
کنید هرگز مطرح نشــده اما آنقدر جدى بود که رئیس 
وقت سازمان محیط زیست در خصوص آن اظهار نظر 

مى کرد.

نصب دودکش
ایده هایى هم بوده کــه ظاهراً میان زده شــدن جرقه 
شان در ذهن برخى مسئوالن و بیانشــان در رسانه ها، 
فاصله اى وجود نداشــت. مثل ایده ســاخت دودکشى 
بزرگ که بتواند هواى آلوده را باال برده و آسمان را تمیز 
کند. ایده اى براى اســتفاده از فناورى نوظهور دودکش 
خورشیدى (که در تولید برق کاربرد دارد و هنوز به مراحل 
نهایى اجرایى نرسیده) در دفع آلودگى هواى تهران که 
خیلى ساده تر و سهل الوصول تر از بهبود کیفیت سوخت، 

خودرو، مهار صنایع آالینده و... است!

برداشتن ویزا براى مردان عراقى راه را براى 
حضور آنها در مناطق آزاد اروند راحت کرده 
و حضور آنها در شــهرهاى جنوبى باعث 
ایجاد مزاحمت براى زنان و دختران ایرانى 

شده است.
منطقــه آزاد تجــارى صنعتــى اروند در 
شــمال غربى خلیج فارس و جنوب غربى 
اســتان خوزســتان در شهرســتان هاى 
آبــادان و خرمشــهر با وســعت بیش از 
173کیلومترمربع در محل تالقى اروند رود 
و کارون واقع شده و داراى مرز مشترك با 

کشورهاى عراق و کویت است.
به گــزارش رکنا، چندى قبل اســماعیل 
زمانى مدیرعامل منطقــه آزاد اروند براى 
جذب توریســت طرح ویژه اى را به اجرا 
گذاشت تا مسافران زیادى به این مناطق 
سفر کنند. در این طرح، کشورهاى همسایه 

بدون ویزا مى توانند وارد منطقه آزاد اروند 
شوند. در همین راستا پنج هزار تبعه عراقى 
بدون داشتن ویزا از طریق مرز شلمچه وارد 

محدوده منطقه آزاد اروند شدند.
این طرح همزمان با برگزارى جشنواره هاى 
خرید در منطقــه آزاد اروند به اجرا در آمده 
و مســافران زیادى به این مناطق ســفر 
کرده اند اما حضور مــردان عراقى در این 
منطقه باعث نارضایتى مسافران و مردم دو 

شهر خرمشهر و آبادان شده است.
مــردان عراقى کــه اکثــر آنهــا براى 
خوشــگذرانى به منطقه آزاد اروند ســفر 
کرده اند باعــث مزاحمت بــراى زنان و 
دختــران این مناطق شــده انــد که این 
مزاحمت ها موجــب درگیرى بین مردان 

ایرانى و عراقى شده است.
مردان عراقى بیشتر به صورت مجردى و 

بدون خانواده وارد منطقه آزاد مى شــوند. 
هیچیــک از آنها براى خرید به پاســاژها 
و  مجتمــع هــاى تجــارى وارد شــهر
نشده اند و زمانى که ســوار بر تاکسى ها 
مى شوند به رانندگان پیشنهادهاى شومى
 مى دهند تا بتوانند رابطه شیطانى خود را با 
دختران و زنان این مناطق به اجرا برسانند 
که همین امر بارها باعــث درگیرى بین 

راننده ها و مسافران عراقى شده است.
یکى از رانندگان تاکســى به رکنا گفت: 
«این مردان عراقى بــراى اغفال دختران 
و زنان به شــهر مى آیند و حاضرند براى 
رسیدن به خواسته هاى شومشان ده هزار 

تا 20 هزار دالر هزینه کنند.»
«ابوحمیــد» از مغــازه داران بــازار
 «ته لنجى هــا» نیز گفــت: «عراقى ها 
هیچگونه خریدى در شهر انجام نمى دهند 
و تنها براى ایجــاد مزاحمت و رابطه هاى 
سیاه پاى در شهر گذاشــته اند که همین 
موضوع چند بار باعث درگیــرى در بازار 

ته لنجى ها شده است.»
گفتنى است مردان عراقى حتى وقتى زنان 
و دختران همراه همسر و خانواده هایشان 
هستند براى آنها ایجاد مزاحمت مى کنند 
که چند شب قبل به علت این مزاحمت ها 
در یکى از قبرستان هاى منطقه آزاد اروند 
یک مرد عراقى از ســوى افراد ناشناس 
هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده است 
که احتمال مى رود افــرادى براى تنبیه و 
اعتراض به ورود مردان عراقى دســت به 

این کار زده باشند.

روابط عمومى دفتر نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان در اطالعیه اى خبر 
منتشر شده منتســب به آیت ا... طباطبائى نژاد با موضوع اسیدپاشــى که در شبکه هاى 

اجتماعى منتشر شده است را تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا، در این اطالعیه که روز پنج شنبه بر روى پایگاه اطالع رسانى دفتر نماینده 
ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان قرار گرفته، آمده است: به تازگى سایت غیرمجازى 
با شمایل یکى از خبرگزارى هاى کشــور در حال انتشــار عکس و متن خبرى به نقل از 

امام جمعه اصفهان است که این خبر از اساس تکذیب مى شود.
به تازگى خبرى مبنى بر توصیه امام جمعه اصفهان به گشــت هاى بسیج و سپاه مبنى بر 
استفاده از اســید رقیق براى مبارزه با بدحجابى و اراذل و اوباش در شبکه هاى اجتماعى 

منتشر شده است.
دفتر امام جمعه اصفهان افزود: سایت منتشر کننده خبر منتسب به آیت ا... طباطبائى نژاد، 
جعلى و غیر مجاز و در حال حاضر فیلتر مى باشد و براى انتشار این خبر بر روى شبکه هاى 

اجتماعى از شمایل و آرم سایت یکى از خبرگزارى هاى کشور استفاده کرده است.
روابط عمومــى دفتر امام جمعــه اصفهان همچنیــن اضافه کرد: طى روزهــاى اخیر و 
هفته هاى گذشــته جلســه اى با عنوان شــهداى مدافع حرم در اصفهان برگزار نشده و 
آیت ا... طباطبائى نژاد نیز در یک ماه گذشته در جلسه اى با این عنوان شرکت نکرده است.

دفتر نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان در این اطالعیه افزود: بــى ربط بودن مطالب 
عنوان شده با جلسه اى با عنوان یادواره شهداى مدافع حرم نیز بر این عمل ناشیانه صحه 

گذاشته است.
این اطالعیه یادآور شده است: مطالعه کنندگان اخبار به این امر واقف هستند که هیچ عقل 
سلیم و هیچ انسانى به خود اجازه چنین فرمان یا پیشــنهاد و یا عمل سخیف و غیر انسانى 
را نمى دهد که به قول تولیدکنندگان ناپاك این اخبار، کار کارشناســى و نظر مراجع نیز بر 

این امر بوده باشد.
دفتر امام جمعه اصفهان افزود: این در حالى است که آالم واقعه تلخ اسیدپاشى اصفهان و 
واقعه تلخ انتشار اخبارى مشابه توسط عوامل دشمنان انقالب اسالمى و باورپذیرى عده اى 
بى بصیرت و متهم کردن امام جمعه اصفهان و یابسیج و امت حزب ا...، کاسته نشده است.
در ایــن اطالعیه آمده اســت: به یقین شــخصیت علمى و سیاســى حضــرت آیت ا...

طباطبائى نژاد که مورد تأیید همه مراجع و علما نیز هست از این مطالب و اتهامات مبراست 
و تولید و انتشار این اخبار و اتهامات، نشــانه عجز و ناتوانى و عصبانیت دشمنان و عوامل 

داخلى آنان است.

هر ایرانى 
چقدر یارانه گرفته؟

از آغــاز اجــراى قانون    آفتاب نیوز |
هدفمندى یارانه ها در آذر ماه سال 1389 تاکنون 
82 مرحله یارانه نقدى به متقاضیان پرداخت شده 
و این در حالى است که با یارانه آذرماه، دریافتى 
هر نفر که از ابتدا تاکنون در لیســت ســازمان 
هدفمندى قرار داشته از سه میلیون و 730 هزار 
تومان گذشت. پرداخت یارانه نقدى به حدود 76 
میلیون نفر ساالنه رقمى بالغ بر 41 هزار میلیارد 

تومان براى دولت هزینه بر جاى مى گذارد.

حال موزه ملى خوب است
زلزله تهران به موزه ملى ایران    میزان |
آسیبى نزده است. پس از این زلزله یگان حفاظت 
موزه ملى در حال آماده باش قرار گرفت و رئیس 
موزه ملى نیز در محل موزه حاضر شــد. گفتنى 
اســت موزه ملى ایران، مهمترین موزه کشور و 
موزه مادر اشیاى تاریخى ایران است که مهمترین 
و ارزشمندترین آثار تاریخى ایران در آن نگهدارى 

مى شود.

تعطیالت مدارس 
کم مى شود؟ 

  رویداد24| احمد امیرآبادى فراهانى، 
نماینده قم در مجلس شــوراى اسالمى  با بیان 
اینکه در جریان بررسى جزئیات طرح ساماندهى 
تعطیالت، پیشــنهاد لغو تعطیلى 29 اسفند، 15 
خــرداد و 12 و 13 فروردین مورد بررســى قرار 
مى گیرد اظهار داشــت: همچنین بر اساس این 
طرح، کاهش تعطیالت مــدارس در نوروز هم 
وجود دارد به این ترتیــب که تعطیلى مدارس تا 

پنجم فروردین ماه باشد.

تذکر خدا
  خبرآنالین| محسن هاشــمى، رئیس 
شوراى شهر تهران ســاعاتى پس از وقوع زلزله 
5/2ریشترى در پایتخت ایران گفت: این زلزله 
نه آنقدر بزرگ بود که خســارتى بر جاى بگذارد 
و نه آنقدر کوچک که احســاس نشود. مانورى 
که خداوند براى زلزله تهران ایجاد کرد تذکرى 
بود براى همه ما کــه مى توانیم شــاهد زلزله 

بزرگ ترى باشیم. 

تردید در 
کیفیت یورو 4 وارداتى!

برخى    باشگاه خبرنگاران جوان | 
از  دســتگاه هاى نظارتى معتقدند، بنزین یورو 4 
وارداتى در برخى کالنشهر هاى ایران از کیفیت 
و استاندارد الزم برخوردار نیســت. هم اکنون، 
هشت کالنشهر اصفهان، اراك، تبریز، مشهد، 
کرج، شیراز، اهواز و تهران از بنزین وارداتى یورو 
4 استفاده مى کنند. در اواسط تابستان گذشته، از 
ســوى نیره پیروبخت، رئیس سازمان استاندارد 
کشــور به مشــکلدار بودن بنزین هاى وارداتى 

حداقل در دو کالنشهر کشور اشاره شده بود.

از تهران بروید...
در پى وقوع زلزله در تهران،     خبر آنالین |
پروفســور فریبرز ناطقى الهى، استاد پژوهشگاه 
بین المللى زلزله شناســى گفت: سالهاست دارم 
می گویم در تهــران زلزله خواهد آمــد و بارها 
گفته ام اگر آن زلزله مطرح رخ دهد، بزرگ ترین 
فاجعه سه قرن اخیر رخ مى دهد. او افزود: مردم 
تا می توانند از تهران مهاجرت معکوس داشــته 
باشند. موضوع شــوخی بردار نیست. از نظر من 
فاتحه تهران باید خوانده شود. بارها گفته ام مثل 
چرنوب یل باید کامیون هاى بتن را آورد و تمام شهر 

را با بتن پر کرد.

راهکارهایى که امیدواریم براى حل مشکل آلودگى هواى اصفهان به کار گرفته نشود

مـا آلودگـى هوا را مى شوییم!

صدور اطالعیه توسط دفتر امام جمعه اصفهان 

 توصیه به اسیدپاشى رقیق تکذیب شد
 دردسرهاى یک تصمیم دولتى

هوسبازان عراقى در جنوب ایران پرسه مى زنند!
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جزئیات تولید «ساخت ایران 2»

گلزار و حیایى دوباره به 
شبکه خانگى مى آیند؟

و  ز بــر
نیک نژاد که 
قرار است سریال 
«ســاخت ایران 2» را 
براى شبکه نمایش خانگى 
بســازد، مى گوید تمام تالشش 
را براى ســاخت یک کار خوب به کار 
مى گیرد تا مردم از نتیجه اثر رضایت داشته 

باشند.
هفته پیش خبر ساخت ســریال «ساخت ایران 2» که 
سرى اول آن را محمدحسین لطیفى کارگردانى کرده بود، 
شنیده شد. این بار برزو نیک نژاد به عنوان کارگردان این پروژه 
نامش مطرح شده اســت. او در گفتگو با خبرآنالین از جزئیات 
این پروژه جدید که براى شبکه نمایش خانگى تولید مى شود، 

مى گوید.
نیک نژاد درباره حضور محمدرضا گلــزار و امین حیایى و تغییر 
ترکیب بازیگران نیز توضیح داد: «تغییــر در ترکیب بازیگران 
که حتمًا انجام مى شــود اما االن اگر بخواهــم درباره جزئیات 
هر چیزى بگویم پراکنده اســت، چون هیچیک از این موارد به 

قطعیت نرسیده است.»
نیک نژاد که پیش از این سرى دوم سریال «دردسرهاى عظیم» 
را براى تلویزیون کارگردانى کرده بود، درباره ساخت سرى جدید 
از یک سریال یا فیلم ســینمایى گفت: «اگر کار، فارغ از اینکه 
سینمایى است یا سریال، شخصیت دوست داشتنى داشته باشد 
به نظرم جواب مى دهد. در دنیاى سینما، مثًال تنها قصه خوب، 
دلیل ساخت ادامه آن نمى شــود؛ مگر اینکه به کاراکتر جذاب 
و خوبى برســیم. اگر به همه کارهایى که سرى 2 یا 3 یا 4 آنها 
ساخته شده است، نگاه کنیم، مى بینیم که بر اساس شخصیت 
بوده اند. در این میان هم اگر شخصیت هاى قصه آن کار جذاب 
باشند، مى شود کار را با قصه جدیدى که طراحى مى شود، ادامه 
داد. آن موقع ســرى دوم هر کارى وام دار قصه قبلى نیست. در 

واقع وام دار شخصیت هاى قبلى است.»
او افزود: «درباره "ســاخت ایران 2" هم صحبتى که تا به االن 
من در جریانش هستم و انجام شده این است که ما دو شخصیت 
اصلى "ساخت ایران" را حفظ کنیم و یک قصه کامًال جدید با 

کاراکترهاى جدید طراحى کنیم.»

این کارگــردان ادامــه داد: 
«شش سال از ساخت سرى اول 
این سریال گذشته است و قصه جدیدى 
که قرار است ساخته شود قطعًا به روز خواهد 
شــد، قاعدتًا بر مبناى همین گذشت زمان، قصه 
جدید با تغییرات و شخصیت هاى جدید طراحى خواهد 

شد.»
او درباره تغییــر کارگردان ایــن مجموعه که پیــش از این 
محمدحســین لطیفى عهده دارش بوده و نظر خودش درباره 
تغییر کارگردان هــاى مجموعه هایى که بــه این صورت 
ساخته مى شوند، اظهار داشت: «این تغییر مربوط به بخش 
تولیدى کار اســت. من پیش از این با افتخــار در کنار آقاى 

لطیفى کار کــرده بودم. البته ایــن تغییر، آن 
هم در بخش کارگردانــى کامًال طبیعى 

و رایج است و به نظرم مشکلى ندارد. 
براى مثال من سریال "دودکش" را 
نوشــته بودم و آقاى لطیفى آن را 
کارگردانى کرده بودند. در فصل 
دوم که همان کاراکترها هم بودند، 
نویسنده کار هم تغییر کرد و اسم 
مجموعه هم عوض شد، چه برسد 
به کارگردان. حتــى اگر بگوییم 
نویسنده صاحب اثر است باز هم 
ایــن تغییرات اتفــاق مى افتد. در 
"قلب یخى" هم کــه ابتدا آقاى 
لطیفــى کارگردانــش بودنــد، 
همین اتفاق افتــاد و کارگردان 
آن نیز تغییر کــرد. به نظر من 
این تغییــرات، اتفاق خاصى

 نیست.»
کارگردان  «دردسرهاى 
عظیم» ادامه داد: «اگر 
مشکلى پیش نیاید و 
من بتوانم در خدمت 
این پروژه باشــم و 
"ســاخت ایران 2" 
به سرانجام برسد، 
مطمئن باشید که 
با یک ســریال 
کامًال متفاوت از 
هر لحاظ مواجه 
خواهید شد. من 
فیلم سینمایى ام 
را بــه تازگــى 

بــه پایــان 

رســانده ام و در این 
مدت هم حتمًا پیشــنهاد 

ســینمایى داشــته ام، ولى از 
آنجایى که شبکه نمایش خانگى این 

روزهــا بازخورد 
خوبــى میــان 

مردم داشته است، 
ترجیح مى دهــم این 

فضا را تجربه کنم.»

بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون 
گفــت: ایــن روزهــا بــه دلیل 
مشغله هاى کارى زیادى که دارم 
فرصت نمى کنم به فضاى مجازى 
ســر بزنم و همین تئاتر هایى هم 
کــه مى بینم بیــن کارهایم زمان 

مى گذارم.
رؤیا نونهالى عنوان کرد: این روزها 
مشغله زیادى در کارهاى تصویرى 
دارم، پس از نمایش «اســطوره 
مى شوم» که در ایرانشهر به اجرا 
رسید؛ دیگر نه کار جدیدى قبول 
کردم و نه کار جدیــد کارگردانى 
کردم. وى در ادامــه افزود: فکر 
نمى کنم تا پایان ســال فرصتى 

براى کار تئاتر داشته باشم.
نونهالى که براى تماشاى تئاتر به 
تماشاخانه پایتخت مراجعه کرده 
بود، در حین گپ و گفتش با مردم 
درباره حضورش در فضاى مجازى 
گفت : آنقدر مشغله ام زیاد است که 
اصالً فرصت نمى کنم به کانال هاى 
مجازى یا صفحات خودم ماهى یک 
بار هم رجوع کنم یا حتى با همکاران 
و دوستانم در ارتباط باشم.  نونهالى 
اخیراً نمایش «اسطوره مى شوم» را 

کارگردانى و بازیگرى کرد.

مجید انتظامى، پیشکسوت عرصه 
موســیقى درخصــوص آخرین 
وضعیت جســمانى خود گفت: 
باالخره سن که باال مى رود فراز 
و نشــیب هاى خاص خود را دارد 
اما من با تمامى این ســختى ها 

مى سازم.
وى در مورد وضعیت جســمانى 
پدرش عزت ا... انتظامى هم گفت: 
حال پدر نیز خدا را شــکر خوب 
اســت و رو به راه است. مشکل 
خاصى ندارد البته برخى مشکالت 
ســطحى وجود دارد کــه آن هم 
به واســطه کهولت سن است و 

خوشبختانه جدى نیست.
آهنگساز فیلم «روز واقعه» درباره 
احتمال حضور دوباره آقاى بازیگر 
در سینما اضافه کرد: پدر این روزها 
بیشتر مشــغول کتاب خواندن و 
تماشــاى تلویزیون است و فعًال 
براى بازیگــرى برنامه خاصى را 

پیش رو ندارد.

فیلم ســینمایى «ســوء تفاهــم» به 
کارگردانى احمدرضا معتمدى و با حضور 
مریال زارعى، پژمان جمشیدى، هانیه 
توسلى، کامبیز دیرباز و اکبر عبدى بیش 
از 30 روز است، در یک خانه قدیمى در 

تهران فیلمبردارى مى شود.
احمدرضا معتمدى تا کنون شــش اثر 
سینمایى را جلوى دوربین برده است که 
در پنج مورد آنها همانند «سوء تفاهم»، 
خود نویســندگى فیلمنامه را بر عهده 

داشته است. 
داستان«ســوء تفاهم» را براساس یک 
مفهوم جامعه شناسى پست مدرن نوشته 
و قصه آن ماجراى یک گروگان گیرى 

چیز درمتن اســت که همه 
قعیــت  ا پیش و

امــا با مى رود 
گذشت 

زمان این شــبهه پیش مى آید که این 
حادثه بیشتر شــبیه یک «سوء تفاهم» 
یا توهم اســت. و اما در متن توهم هنوز 
عناصرى از واقعیت به چشــم مى آید. 
همزمان با گسترش این ابهام، ماجراى 

گروگان گیرى نیز به پیش مى رود و ...
فیلم شناسى آثار معتمدى نشان مى دهد 
که این کارگردان بیشــتر کارهاى خود 
را با بازیگران چهره انجام داده است. به 
عنوان نمونه فیلــم «آلزایمر» با حضور 
مهدى هاشمى، فرامرز قریبیان، مهتاب 
کرامتى و احمد مهران فر تولید شــد و 
مهدى هاشمى بخاطر بازى در آن، موفق 
به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر 
شد.  فیلم «دیوانه اى ازقفس پرید» نیز 
با حضور پرویز پرستویى، نیکى کریمى، 
عــزت ا... انتظامى و علــى نصیریان 
فیلمبردارى شد و درجشنواره بیست و 
یکم توانست عنوان بهترین فیلم را کسب 
کند. همچنین نیکى کریمى ســیمرغ 
بهترین بازیگر نقش اول زن و مجید 
انتظامى ســیمرغ بهترین موسیقى 
متن فیلم را بخاطــر حضور در این 
فیلم دریافت کردند. تا کنون مریال 
زارعى، هانیه توسلى، اکبر عبدى، 
کامبیز دیرباز و پژمان جمشــیدى 
جلوى دوربین معتمدى قرار گرفته 
اند و قرار اســت به زودى یک چهره 
دیگر سینماى ایران به جمع بازیگران 

این فیلم اضافه شود.

امین زندگانى و بهنــوش بختیارى در 
فیلم ســینمایى «الالکن» که در ژانر 

کودك تولید مى شوند، همبازى شدند.
روزهاى پایانــى فیلمبــردارى فیلم 
ســینمایى «الالکن» به کارگردانى 
مصطفى قربان پور و تهیه کنندگى حسن 
کالمى در تهران ادامــه دارد.  تدوین 
این فیلم ســینمایى به طور همزمان 
توسط یعقوب غفارى نیز در حال انجام 
است. در این سکانس امین زندگانى و 
بهنوش بختیارى نیز مقابل دوربین 

قرار گرفتند.
عوامل فیلم سینمایى «الالکن» 
تالش دارند تا اولین نمایش این 
فیلم در سى و ششمین جشنواره 

فیلم فجر سینماى ایران باشد. 
فیلم سینمایى «الالکن» اثرى 
اجتماعى اما در ژانــر کودك و 

نوجوان است.
در خالصه داستان این فیلم آمده 
است: «آرش پسرك رؤیاپردازى 
اســت که در کوران اختالفات 
پدر و مــادرش بــراى در امان 
ماندن از دنیاى آدم بزرگ ها از 
رؤیاپردازى هایش براى خود 

پناهگاه مى سازد.»
امین زندگانى، بهنوش بختیارى، پادینا 
رهنما و مریم سرمدى بازیگران اصلى 
فیلم ســینمایى «الالکن» هســتند. 
راستین عزیزپور و عسل قرایى بازیگران 
کودك و نوجوان فیلم هستند که بازى 

آنها به پایان رسیده است. 

آخرین خبرها از تولید فیلم احمدرضا معتمدى
«سوءتفاهم» با اکبر عبدى و مریال زارعى  

و قصه آن ماجراى یک گروگان گیرى 
همه  چیز درمتن اســت که

قعیــت  ا پیشو
امــا با مى رود

گذشت

به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگ
در بیست و نهمین جشنواره فیلم فج
شد.  فیلم «دیوانه اى ازقفس پرید»ن

با حضور پرویز پرستویى، نیکى کریمى
عــزت ا... انتظامى و علــى نصیریا
فیلمبردارى شد و درجشنواره بیست
یکمتوانست عنوان بهترین فیلم را کس
کند. همچنین نیکى کریمى ســیمر
بهترین بازیگر نقش اول زن و مج
انتظامى ســیمرغ بهترین موسیق
ای متنفیلم را بخاطــرحضور در
فیلم دریافت کردند. تا کنون مری

زارعى، هانیه توسلى، اکبر عبدى
کامبیز دیرباز و پژمان جمشــید
جلوى دوربین معتمدى قرار گرف
اند و قرار اســت به زودى یک چه
دیگر سینماى ایران به جمع بازیگر

این فیلم اضافه شود.

امین زندگانى و 
بهنوش بختیارى همبازى شدند

کمال 
تبریزى که این روزها 
مشغول ساخت فیلم سینمایى 
«خودسر» است از حامد بهداد 
در نقش یک چهره سیاسى استفاده 
کرده که مى خواهد نامزد انتخابات ریاست 
جمهورى شود. پیش بینى مى شود «خودسر» 
تبریزى با سوژه اى کمدى سیاسى امسال از 
آن دسته فیلم هاى پرحاشیه جشنواره فیلم فجر 
باشد. فیلمنامه «خودسر» نوشته آیدین سیار 
سریع طنزنویس مطبوعات ایران درباره 
فردى است به نام «قدرت» که 
سوداى رسیدن به قدرت را دارد. 
این فیلم در حال حاضر 30 درصد 
از مرحله فیلمبردارى را پشت سر 
گذاشته و تدوین آن هم همزمان 
با فیلمبردارى انجام مى شود تا در 
زمان مقرر به جشنواره امسال 
برسد.

کرده کحامد بهداد  در فکر رئیس جمهور شدن
جمهورى
زى ت

ددهد ههب ددمد ااحا

رؤیا نونهالى: 
فرصتى براى 

فضاى مجازى ندارم

زندگى 
«آقاى بازیگر»  
چگونه مى گذرد؟

و  ز بــر
نیکنژاد که 
قرار است سریال 
2«ســاخت ایران 2» را 
 شبکه نمایش خانگى 
مى گوید تمام تالشش 
ت یک کار خوب به کار 
اثر رضایت داشته  یجه

2ل«ساخت ایران 2» که 
کارگردانى کرده بود،  ى
ن کارگردان این پروژه

با خبرآنالین از جزئیات 
خانگى تولید مى شود،

ار و امین حیایى و تغییر 
ـر در ترکیب بازیگران 
خواهــم درباره جزئیات 
هیچیک از این موارد به 

ل«دردسرهاى عظیم» 
باره ساخت سرى جدید 
«اگر کار، فارغ از اینکه 
ست داشتنى داشته باشد 
، مثًال تنها قصه خوب، 
ینکه به کاراکتر جذاب 
4 یا 4 آنها  3 یا 3 2کهسرى 2
 که بر اساس شخصیت 
هاىقصه آن کار جذاب 
طراحى مى شود، ادامه 
ار قصه قبلى نیست. در 

م صحبتى که تا به االن 
ست که ما دو شخصیت 
ک قصه کامًال جدید با 

جدید با تغییرات و شخصیت هاى جدید طراحى خواهدد
شد.»

که پیــش از این  او درباره تغییــر کارگردان ایــن مجموعه
محمدحســین لطیفى عهده دارش بوده و نظر خودش درباره 
کارگردان هــاى مجموعه هایى که بــه این صورت تغییر

ساخته مى شوند، اظهار داشت: «این تغییر مربوط به بخش 
تولیدى کار اســت. من پیش از این با افتخــار در کنار آقاى 

بودم. البته ایــن تغییر، آن  لطیفى کار کــرده
هم در بخش کارگردانــى کامًال طبیعى 

و رایج است و به نظرم مشکلى ندارد. 
"براى مثال من سریال "دودکش" را 
نوشــته بودم و آقاى لطیفى آن را 
کارگردانى کرده بودند. در فصل 
دوم که همان کاراکترها هم بودند، 
نویسنده کار هم تغییر کرد و اسم 
مجموعه همعوض شد، چه برسد 
به کارگردان. حتــى اگر بگوییم 
نویسنده صاحب اثر است باز هم 
ایــنتغییراتاتفــاقمى افتد. در 
"قلب یخى" هم کــه ابتدا آقاى 
لطیفــى کارگردانــش بودنــد، 
همین اتفاق افتــاد و کارگردان 
آن نیز تغییر کــرد. به نظر من
این تغییــرات، اتفاق خاصى

 نیست.»
کارگردان  «دردسرهاى 
عظیم» ادامه داد: «اگر 
مشکلى پیش نیاید و 
من بتوانم در خدمت 
این پروژه باشــم و
2ســاخت ایران 2" "
به سرانجام برسد، 
مطمئن باشید که 
با یک ســریال 
کامًال متفاوت از 
هر لحاظ مواجه 
خواهید شد. من 
فیلم سینمایى ام 
را بــه تازگــى 

بــه پایــان 

خوبــىـى میــان 
مردمردم داشته است، 

این ترجیح مى دهــم
فضا را تجربه کنم.»

امین زندگانى و بهنــوش بختیارى در
فیلم ســینمایى «الالکن» که در ژانر 

کودك تولید مى شوند، همبازى شدند.
روزهاى پایانــى فیلمبــردارى فیلم 
ســینمایى «الالکن» به کارگردانى 
مصطفى قربان پور و تهیه کنندگى حسن 
کالمى در تهران ادامــه دارد.  تدوین

این فیلم ســینمایى به طور همزمان 
توسط یعقوب غفارى نیز در حال انجام 
است. در این سکانس امین زندگانى و 
بهنوش بختیارى نیز مقابل دوربین 

قرار گرفتند.
عوامل فیلم سینمایى «الالکن» 
تالش دارند تا اولین نمایش این 
فیلم در سى و ششمین جشنواره 

فیلم فجر سینماى ایران باشد. 
فیلم سینمایى «الالکن» اثرى 
اجتماعى اما در ژانــر کودك و 

نوجواناست.
در خالصه داستان این فیلم آمده 
است: «آرش پسرك رؤیاپردازى 
اســت که در کوران اختالفات 
پدر و مــادرش بــراى در امان 
ماندن از دنیاى آدم بزرگ ها از 
رؤیاپردازى هایش براى خود

پناهگا
امینز
رهنما
فیلم س
راستین
کودك
آنها به

امی
بهنوش بختیارى هم
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 پیش بینى هاى نصف جهان در مورد حضور گلر  تیم ملى ســوریه 
در  سپاهان درســت از آب در آمد و  ابراهیم عالمه پنجشنبه گذشته 
رســما به جمع زردها پیوســت. این حضــور پایانى بــود بر همه 
گمانه زنى هایى بود که در مورد حضور گل خارجى در این تیم مطرح 
مى شد. برخى از گلرهاى داخلى که دوســت داشتند با شرایطى 
عجیب و غریب به این تیم بیایند با این اتفاق حسابى شوکه شدند. 
تیم ســپاهان در لیگ هفدهم در خط دروازه با مشکالت زیادى 
مواجه شده اســت. امســال اگرچه لى اولیویرا دروازه بان برزیلى 
در برخى مسابقات عملکرد خوبى داشــت اما او هرگز دروازه بان 
ششــدانگى نبود و به همین خاطر قراردادش را با ســپاهان فسخ 
کرد با جدایى اولیویرا دروازه بان هاى جوان  سپاهان نیز نتوانستند 
به خوبى از قفس تورى این تیم حفاظــت کنند و در نهایت کار به 
جایى رسید که مدیران باشگاه با درخواست کادرفنى به فکر جذب 
یک دروازه بان بزرگ بیفتند از این رو شایعات زیادى درباره جذب 
دروازه بان هایى مانند مهدى رحمتى، محمدرضا اخبارى و ... توسط 
ســپاهانى ها مطرح شــد. در این خصوص حتى مدیران سپاهان 
جلساتى را با مسئوالن ســایپا براى جذب اخبارى انجام دادند اما 
ظاهرا تالش هاى آنها به نتیجه نرسیده و به سراغ گزینه خارجى 
رفتند. گلرهایى از کشورهاى مراکش، نیجریه،  بلغارستان و سوریه 
مدنظر و در دایره بررسى هاى کرانچار و کمیته فنى زردها بود تا در 
نهایت از بین همه آنها ابراهیم عالمه گلر تیم ملى سوریه از سپاهان  
بیشتر دلربایى کرد!.  وى در بازى هاى مقدماتى جام جهانى در دو 
مسابقه رفت و برگشــت مقابل ایران قرار گرفت و عملکرد خوبى 
هم داشت. به نوشته یکى از ســایت ها عالمه در بازى رفت که به 

میزبانى مالزى برگزار شد، با وقت کشى هایش خود 
را به مردم ایران شناساند. او در آن مسابقه آنقدر 
خودش را زمین زد که عصبانیت کارلوس کى 
روش را برانگیخت و باعث شــد نامش بر سر 

زبان ها بیفتد. حتى برخى هواداران در بازى برگشت نیز شعارهایى 
را علیه عالما سردادند. عالما در بازى برگشت که منجر به تساوى 
ایران و سوریه شد موقعیت هاى زیادى را از مهاجمان ایران گرفت 

و یکى از کلیدهاى صعود سوریه به مرحله پلى آف بود.    
 وقت کشى هاى او در بازى هاى انتخابى جام جهانى سر و صداى 
اولى اشتیلیکه ســرمربى کره جنوبى و کارلوس کى روش را هم 
درآورد. تا جایى که کى روش در پایان بازى رفت سوریه و ایران در 
مالزى به ابراهیم عالمه لقب دلقک داد. سرمربى تیم ملى ایران بعد 
از وقت کشى هاى حیرت انگیز عالما، یک درپوش بطرى آب را روى 

بینى اش قرار داد و با این حرکت او را به دلقک تشبیه کرد.
 البته پرتاب  هاى با دست عالما را هم نباید فراموش کرد. او معموال 
براى پرتاب توپ از روش خاصى استفاده مى کند. ابتدا با دست چپ 
توپ را به باالى ســرش پرتاب مى کند و در ادامه با مشت دست 
راست، آن را به میانه هاى زمین مى فرستد! این شیوه پرتاب او در 
فضاى مجازى هم بازخوردهاى زیادى داشته و ویدئوهاى آن به 
شدت پربیننده است. احتماال او در سپاهان هم از این حرکات انجام 
خواهد داد و با این حساب باید در نیم فصل دوم شاهد رقابت بین او 

و بیرانوند در پرتاب بلند توپ باشیم.
این گلر ســورى اما حاال به ایران ســفر کرده و در نیم فصل دوم 
پیراهن ســپاهان را برتن خواهد کرد. از ایــن رو زالتکو کرانچار 
سرمربى کروات سپاهان عالماى سورى را به دروازه بان هاى داخلى 
که براى جذب آنها باید هزینه زیادى انجام مى شد ترجیح داده و 
باید دید آیا او مى تواند روزهاى خوبى را در ایران سپرى کند یا خیر.  
یک نکته جالب در مورد  عالمه اینســت که وى به واسطه برخى 
واکنش ها و پــرش هاى هوایــى  و جهش هاى ســریعش در 
برخى دیدارها از ســوى برخى هواداران فوتبال در ســوریه 
با لقــب ماهى پرنــده مــورد خطاب قــرار گرفته 
اســت. جالب اســت بدانید لقب ماهــى پرنده، 
لقب یکــى از گلرهاى خوب بخش اول ســریال 

فوتبالیست ها بود. 
 ابراهیم عالمه  پنجشــنبه پس از عقد قراداد  با سپاهانى ها در 
گفتگویى ویدئویى با تلویزیون اینترنتى ســپاهان حاضر شد 
و سپس در حاشــیه حضورش در تمرین زردپوشان با  سعید 
نظرى خبرنگار نصف جهان که بر ســر تمریــن رفته بود به 

گفتگو پرداخت. 
صحبت هاى او در گفتگو با نصف جهان جالب توجه است:

به تیمى جهانى آمده ام
 در مورد سپاهان خیلى شنیده ام. این تیم نایب قهرمان آسیا 
بوده و در جام باشگاه هاى جهان بازى کرده است. از عقد این 
قرارداد بسیار خوشحال هســتم و امیدوارم که بتوانم کمکى 

به باشگاه داشــته باشــم. در جریان مطالعه و بررسى سپاهان 
متوجه شدم که این تیم بیشــترین قهرمانى ها در لیگ برتر ایران 
را از آن خود نمــوده و هر چند در حال حاضــر وضعیت نامطلوبى 
در لیگ ایــران دارد اما به اتکاء به قدرت و گذشــته اش مى تواند 
دوباره به روزهاى اوج بازگردد و حضور مــن هم به همین خاطر 
است. به هر حال با توجه به سوابق ســپاهان و حضور این تیم در 
رقابت هاى جام باشــگاه هاى جهان بنده به تیمــى جهانى و پر 
آوازه در لیگ برتر ایــران آمده ام و وظایف ســنگینى در این تیم

 دارم.

درخششى فراتر از تیم ملى سوریه
  آرزو مى کنم بهتر از آن چیزى که در بازى هاى مقدماتى جام جهانى 
و سایر بازى هاى آسیا با تیم ملى سوریه بودم، در سپاهان بدرخشم. 
خوشــحالم که عملکرد من در تیم ملى ســوریه مورد استقبال و 
خشنودى سپاهان و هواداران این باشگاه قرار گرفته است. حاال که  
به واسطه آن عملکرد مورد اعتماد سپاهانى ها قرار گرفته ام قول 
مى دهم که بیشــتر از آنچه از من در تیم ملى سوریه دیدید اینجا 

بدرخشم و بازى کنم. 
مطمئن باشید که همه توان 

و قدرت خود را مى گذارم  تا از دروازه 
سپاهان به خوبى محافظت کنم

ماهى پرنده! 
مردم سوریه به من لطف دارند و با لقب هاى مختلف به من روحیه 
مى دهند و تشویقم مى کنند. به این لقب در فضاى مجازى دقت 
نکردم اما از همه کســانى که به این شــکل به من امید و انگیزه

 مى دهند ممنون و سپاسگزارم.

 شــادروان حســین جلوانى یکى از هواداران قدیمى 
باشگاه فوالدمبارکه سپاهان بود که سال هاى متمادى 
از اواســط دهه 60 تا ســال 1379 وظیفه تــدارکات و 
پشتیبانى تیم فوتبال سپاهان را در مسابقات باشگاه هاى 
اصفهان و لیگ هاى سراسرى باشــگاه هاى کشور بر عهده 

داشت.
حسین جلوانى از هواداران بســیار متعصب سپاهان بود که براى 
اولین مرتبه در رقابت هاى جام تخت جمشید در دهه 50 شمسى 
نسبت به تهیه بنر بازیکنان سپاهان با هزینه شخصى اقدام نموده 
و همیشه در تمامى نقاط کشور به همراهى و تشویق تیم سپاهان 
اقدام مى نمود. این فقید بعدها در سمت تدارکات و پشتیبانى از تیم 
سپاهان نیز سنگ تمام گذاشته و منشأ خدمات فراوانى به باشگاه 

سپاهان گردید.
این مــرد بزرگ یک تنــه بار مســئولیت تــدارکات را بر دوش 
مى کشید و حتى از وسیله نقلیه شخصى خویش نیز بدون هیچ 
چشم داشتى براى کمک و سروسامان دادن به اوضاع تیم 
استفاده مى نمود. ضمن اینکه در دهه 60 و 70 سپاهان 

وضعیت مالى مطلوبى را دارا نبود و این زنده یاد با حداقل حقوق و با 
عشق و خلوص نیت به کار و تالش در مجموعه سپاهان مشغول به 
خدمت رسانى بود. از ویژگى هاى بارز وى مى توان به خوش اخالقى 
و حسن خلق اشاره نمود که همواره در ذهن دوستداران و هواداران 

قدیمى سپاهان نقش بسته است.
زنده یاد جلوانى در راستاى اعتال و موفقیت سپاهان، از هیچ کوششى 
فروگذار نبوده و حتى در جذب بازیکن براى تیم نیز به مســئولین 
اجرائى باشگاه کمک مى نمود و حتى در برخى مواقع که اختالفاتى 
بین مربیان و بازیکنان پیش مى آمد این مرد بزرگ با پادرمیانى و 
حل مشکالت کمک شایان توجهى مى نمود و از متضرر شدن تیم 

به واسطه اختالف مربى و بازیکن جلوگیرى مى نمود.
حسین جلوانى که انسانى بسیار پرتالش و زحمتکش بود و در اوقات 
بیکارى وظیفه کنترل سینماى اصفهان را بر عهده داشت جهت 
رفاه و تفریح بازیکنان ســپاهان از شغل خود نیز مایه مى گذاشت 
و بازیکنان سپاهان را جهت تماشاى فیلم هاى سینمایى با هزینه 

خود میهمان مى نمود.
زنده یاد حسین جلوانى حتى خواهرزاده خود احمد باغبانباشى را که 
بازیکن باشگاه فتح اصفهان بود را نیز به سپاهان منتقل نمود و این 

بازیکن ارزنده نیز سال هاى زیادى در پست دفاع چپ بازى هاى 
درخشانى را براى سپاهان ارائه نمود و درواقع از یادگارهاى شادروان 

جلوانى در باشگاه سپاهان محسوب مى گردد.
از بزرگى و نیکى حســین جلوانى هرچه بگویم حــق مطلب ادا 
نمى شود. مردى که حتى در اواخر دهه 50 منزل شخصى خویش 
در محله  یونارت اصفهان را جهت برگزارى اردوها در اختیار تیم و 
بازیکنان قدیم ســپاهان قرار مى داد و با هزینه شخصى خویش 
نسبت به تهیه تغذیه مناسب براى بازیکنان اقدام مى نمود و کلیه 

ا مى کرد. ـّ امکانات رفاهى را در حد وسع خویش براى تیم مهی
شاید باور این موضوع براى خیلى ها سخت باشد ولى در روزگارى 
که خبرى از پول در فوتبال نبود زنده یاد جلوانى اتومبیل شخصى 
به وسیله آن کسب درآمد و امرارمعاش داشته باشند. کارى که الزمه خویش را در اختیار برخى بازیکنان کم بضاعت سپاهان قرار مى داد تا 

آن پاکبازى و بخشندگى است.
این منش حســین جلوانى بود. مردى که به راستى خود را فداى 
سپاهان کرده بود.شادروان حسین جلوانى در زمستان 1379 دیده از 
جهان فروبست ولى نام و یادش تا همیشه زمان در بین  سپاهانى ها 

 زنده و جاوید است.

حتما این موضوع را شنیده اید که 
کاوه رضایى بازیکن فصل گذشته 
استقالل، قبل از اینکه با آبى ها 
قرارداد ببندد با پرسپولیســى 
ها مذاکره کــرده بود اما نهایتا 
تصمیــم گرفــت شــاگرد 
منصوریان شــود. خبرآنالین 
به جزئیات جالبى درباره این 
ماجرا اشاره کرده و نوشته:“ 
کاوه رضایى طبق شنیده هاى 
ما 3 بار بــا على اکبر طاهرى 
مدیر وقت پرسپولیس جلسه 
گذاشــت ولى به خاطر 50 
میلیون، توافقى حاصل نشد 
.او با اســتقالل قرارداد 2/2 
میلیاردى داشــت که حدود 
2 میلیــاردش را گرفت اما 
ابتداى امسال با 200 هزار 
دالر به شارلوا بلژیک رفت و 
تازه باید بخشى از پول را هم 

آنجا مالیات بدهد.

شش

اد  با سپاهانى ها در 
ــپاهان حاضر شد 
ردپوشان با  سعید
ریــن رفته بود به 

ب توجه است:

یب قهرمان آسیا 
ه است. از عقد این 
م که بتوانم کمکى

عه و بررسى سپاهان 
ى ها در لیگ برتر ایران 
ــر وضعیت نامطلوبى

گذشــته اش مى تواند 
ـن هم به همین خاطر 
ن و حضور این تیم در 
 به تیمــى جهانى و پر 
 ســنگینى در این تیم

وریه
ى مقدماتى جام جهانى 
م، در سپاهان بدرخشم. 
ــوریه مورد استقبال و

ر گرفته است. حاال که  
ى ها قرار گرفته ام قول 
لى سوریه دیدید اینجا 

و بازى کنم. بدرخشم
مطمئن باشید که همه توان 

و قدرت خود را مى گذارم  تا از دروازه 
سپاهان به خوبى محافظت کنم

ماهى پرنده! 
مردم سوریه بهمن لطف دارند و با لقب هاى مختلف به من روحیه

مى دهند و تشویقم مى کنند. به این لقب در فضاى مجازى دقت 
نکردم اما از همه کســانى که به این شــکل به من امید و انگیزه

 مى دهند ممنون و سپاسگزارم.

ماهى پرنده منجى سپاهان مى شود؟
گفتگوى نصف جهان با ابراهیم عالمه

بهاره حیاتى

به یاد حسین جلوانى

براى
 50 میلیون بیشتر!

ب زىر ب ر ی ز ى ی و ب م
میزبانى مالزى برگزار شد، با وقت کشى هایش خود 

را به مردم ایران شناساند. او در آن مسابقه آنقدر 
خودش را زمین زد که عصبانیت کارلوس کى 
روش را برانگیخت و باعث شــد نامش بر سر 

ى رش پ و ش و
برخى دیدارها از ســو
با لقــب ماه
اســت. ج
لقب یکــ

 شــادروانحســین
باشگاه فوالدمبارکه س
0از اواســط دهه 60 تا س
پشتیبانى تیم فوتبال سپا
اصفهان و لیگهاى سراسر

داشت.
حسین جلوانى از هواداران بســی
ت اولین مرتبه در رقابتهاى جام
نسبت به تهیه بنر بازیکنان سپاه
و همیشه در تمامى نقاط کشور ب
اقدام مىنمود. این فقید بعدها در
و سپاهان نیز سنگ تمام گذاشته

سپاهان گردید.
این مــرد بزرگ یک تنــه بار مس
مىکشید و حتى از وسیله نقلی
چشم داشتى براى کمکو
استفاده مىنمود. ضم

حتما این موضوع
کاوه رضایى بازیک
استقالل، قبل ا
قرارداد ببندد ب
ها مذاکره کــر
تصمیــم گرف
منصوریان شـ
به جزئیات ج
ماجرا اشاره
رضایى کاوه
3 بار بــا 3ما
مدیر وقت پر
گذاشــت و
تواف میلیون،
.او با اســتق
میلیاردى دا
2 میلیــارد
ابتداى امس
دالر به شارل

تازه باید بخش
آنجا مالیاتب

50 میلیون

دعواى جدیدى در راه است؟دعواى جدیدى در راه است؟
اگر در آستانه جام جهانى 2014 برزیل حضور سپاهان در لیگ قهرمانان و 
اختالف درباره زمان در اختیار گذاشتن ملى پوشان تیم اصفهانى منجر به 
اصطکاك بین کارلوس کى روش و زالتکو کرانچار شد، چندین ماه مانده 
به شروع جام جهانى 2018 روسیه هم ممکن است جنگى مشابه بین دو 

طرف در بگیرد.
کارلوس کى روش اخیراً ایده اى جنجالى درباره برپایى اردوهاى یک روزه 
هفتگى مطرح کرده اســت که با حمایت احتمالى فدراسیون فوتبال براى 
اجرایى کردن آن احتماًال بــه زودى به تنش میان ســرمربى تیم ملى و 

باشگاه هاى لیگ برترى منجر خواهد شد.
اختیــار طبــق طرحــى کــه ســرمربى تیم ملــى در 

فدراســیون فوتبال و باشگاه هاى لیگ 
برترى گذاشــته اســت ملى پوشان 
لیگ داخلى باید از ژانویه (اواســط 
دى  ماه) هر هفتــه یک تا یک ونیم 
روز در اختیار تیــم ملى قرار گیرند. 

مرد پرتغالى این ایده را به این 
دلیل مطرح کرده است که 

امکان آغاز اردوى تیم 
ملى از یک ماه مانده 
به آغاز جام جهانى 
وجود نــدارد، زیرا 
طبق برنامه ریزى 
ن  ســیو ا ر کنفد

فوتبال آسیا مرحله 
حذفى لیگ قهرمانان 
در ســال 2018 در 
همین ایــام برگزار 

خواهد شد.
در هفته اى که گذشــت، نقل قولى از زبان زالتکو کرانچار روى صفحه 
اول یکى از روزنامه هاى ورزشى کشــور خودنمایى مى کرد که حاکى از 
مخالفت احتمالى و قابل انتظار سرمربى کروات سپاهان با ایده جدید مرد 

پرتغالى بود.
در آستانه جام جهانى 2014 برزیل، همین مسابقات یعنى لیگ قهرمانان 
آســیا و زمان برگزارى آن زمینه بروز اصطکاك شــدید بیــن کرانچار و 
کى روش را فراهــم آورد، زیرا ســرمربى تیم ملى خواهــان آغاز اردویى 
زودهنگام با حضور ملى پوشان داخلى بود، اما سرمربى سپاهان که طبیعتًا 
به نفرات کلیدى تیمش در این تورنمنت آسیایى نیاز داشت زیر بار در اختیار 

گذاشتن زودتر از موعد آنها نرفت. این اختالف نظر در نهایت به 
حذف سه ملى پوش وقت سپاهان شامل 

امید ابراهیمــى، یعقوب 
و  کریمــى 

شجاع خلیل زاده انجامید.
این بار سپاهان در فصل منتهى به جام جهانى در 

لیگ قهرمانان حضور ندارد، اما باز هم نوع برنامه ریزى 
AFC براى این رقابت ها باعث شده است تا سرمربى 

تیم ملى در جست وجو براى یافتن راهکارى مناسب طرحى 

را پیشنهاد کند که آشکارا به مذاق سرمربیان لیگ برترى و از جمله کرانچار 
خوش نمى آید.

به پایان سال 2017 و زمان اجرایى شــدن طرح احتمالى کى روش کمتر از 
10 روز دیگر باقى است. با این اوصاف، باید گفت که از هم اکنون شمارش 
معکوس براى اصطکاك مجدد سرمربى تیم ملى با سرمربیان باشگاهى آغاز 
شده است. در یک سال اخیر البته کى روش بیش از هر مربى باشگاهى دیگرى 
با هموطن کرانچار یعنى برانکو درگیر بوده است. با این وجود، با احتساب سفر 
رفت و برگشتى که براى شرکت در اردوها به ملى پوشان تیم هاى غیرتهرانى 
تحمیل مى شــود، این چالش براى آنها به مراتب جدى تر از بازیکنان مقیم 

بود. از ایــن رو، پیش بینى مى شــود پایتخت خواهد 
صداى اعتــراض مربیانى مثل 
کرانچار از همه بلندتر باشد زیرا 
هم محل تمرینات تیم هایشان 
کیلومترها بــا تمرین تیم ملى 
فاصله دارد و هم آنها همزمان 
باید بــا غیبــت توأمان 
چند شاگردشــان سر 

کنند.
آیا بــه زودى و به 
فاصلــه کمتــر 
از چهار ســال 
رانــد جدیدى 
مبــارزه  از 
و  کــى روش 
کرانچار شروع 

خواهد شد؟ 

حجت شیرانى

باره زمان در اختیار گذاشتن ملى پوشان تیم اصفهانى منجر به 
 بین کارلوس کى روش و زالتکو کرانچار شد، چندین ماه مانده 
8جام جهانى 2018 روسیه هم ممکن است جنگى مشابه بین دو 

گیرد.
ىروش اخیراً ایده اى جنجالى درباره برپایى اردوهاى یک روزه 
طرحکرده اســت که با حمایت احتمالى فدراسیون فوتبال براى 
دنآن احتماًال بــه زودى به تنشمیان ســرمربى تیم ملى و

ىلیگ برترى منجر خواهد شد.
اختیــار رحــى کــه ســرمربى تیم ملــى در 

نفوتبال و باشگاه هاىلیگ
شــته اســت ملى پوشان 
باید از ژانویه (اواســط  ى
ر هفتــه یک تا یک ونیم 
ار تیــم ملىقرار گیرند. 

ى این ایده را به این 
حکرده است که 

 اردوىتیم
 ماه مانده 
م جهانى
رد، زیرا
ه ریزى
ن ســیو

سیا مرحله 
گ قهرمانان

2018 در 
ر ز بر ام برگزار م

در هفته اى که گذشــت، نقل قولى از زبان زالتکو کرانچار روى صفحه 
اول یکى از روزنامه هاى ورزشى کشــور خودنمایى مى کرد که حاکى از 
مخالفت احتمالى و قابل انتظار سرمربى کروات سپاهان با ایده جدید مرد 

پرتغالى بود.
4در آستانه جام جهانى 2014 برزیل، همین مسابقات یعنى لیگ قهرمانان 
آســیا و زمان برگزارى آن زمینه بروز اصطکاك شــدید بیــن کرانچار و 
کى روشرا فراهــم آورد، زیرا ســرمربى تیم ملى خواهــانآغاز اردویى

داخلى بود، اما سرمربى سپاهان که طبیعتًا  زودهنگام با حضور ملى پوشان
به نفرات کلیدى تیمش در این تورنمنت آسیایى نیاز داشت زیر بار در اختیار 

گذاشتن زودتر از موعد آنها نرفت. این اختالف نظر در نهایت به 
حذف سه ملى پوش وقت سپاهان شامل 

امید ابراهیمــى، یعقوب 
و  کریمــى 

شجاع خلیل زاده انجامید.
این بار سپاهان در فصل منتهى به جام جهانى در 

لیگقهرمانان حضور ندارد، اما باز هم نوع برنامه ریزى 
AFC براى این رقابت ها باعث شده است تا سرمربى 

ى ر ب رى نر ىی بر وجو ج ر ى تیم ملى در جست وجو براى یافتن راهکارى مناسب طرحى یم

خوش نمى آید.
7به پایان سال 2017 و زمان اجرایى شــدن طرح احتمالى کى ر
10 روز دیگر باقى است. با این اوصاف، باید گفت که از هم اکنو
معکوس براى اصطکاك مجدد سرمربى تیم ملى با سرمربیان باش
شده است. در یک سال اخیر البته کى روش بیش از هر مربى باشگا
با هموطن کرانچار یعنى برانکو درگیر بوده است. با این وجود، با اح
رفت و برگشتى که براى شرکت در اردوها به ملىپوشان تیم هاى
اینچالش براى آنها به مراتب جدى تر از باز تحمیل مى شــود،

بود. از ایــن رو، پیش بینىپایتخت خواهد 
صداى اعتــراضم
کرانچار از همه بلند
هم محل تمرینات
کیلومترها بــا تمر
فاصله دارد و همآ
باید بــا غیبـ
چند شاگر

کنند.
آیا بــ
فاصل
از چ
رانـ
از 
کــ
کرا
خواه
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گفتگوى نصف جهان با پرویز مظلومى:

الهه مهرى دهنوى

مربى سابق و نام آشناى استقاللى ها به قدر کافى داراى جذابیت هاى
مختلفى هســت که در گفتگویى با او  نظراتش را راجع به اصفهان 
و فوتبال ایــن خطه جویا شــویم.  وقتى نــام او را بــراى دریافت 
بیوگرافى اش در گوگل سرچ مى کنیم لقب« سوبله چوبله» حسابى 

خودنمایى مى کند!
مظلومى سابقه بازى در باشگاه هاى تراکتورسازى (1357) و استقالل  

(1357  تا پایان دوران بازیگرى)  را در کارنامه خود دارد.
وى در سال هاى حضور خود در استقالل مجموعا 72 گل براى این 
تیم به ثمر رساند و در پرتماشاچى ترین بازى استقالل و پرسپولیس 
در سال 1362 در ورزشــگاه آزادى که بیش از 130 هزار نفر شاهد 

این دیدار بودند استقالل با تک گل پرویز مظلومى به پیروزى رسید.
مظلومى بعد از بازیگرى به سمت مربیگرى رو آورد و به مدت 9 سال 
دستیار منصور پورحیدرى در تیم استقالل بود. وى سابقه سرمربیگرى 
تیم هاى صنعت نفت آبادان، مس کرمان، صباى قم ، ابومسلم مشهد و 

استقالل اهواز را درکارنامه خود دارد.
مظلومى همچنین در سال 2007 در بازى هاى غرب آسیا، به عنوان 
ســرمربى  به هدایت تیم (ب) ایران پرداخت و این تیــم را به مقام 
قهرمانى جام غرب آسیا رســاند.وى در فصل 1389- 1390 لیگ 
برتر  از سوى مدیر عامل باشگاه استقالل تهران به عنوان سرمربى 

این تیم انتخاب شد.
پرویز مظلومى که در پایان فصل یازدهــم رقابت هاى لیگ برتر با 
استقالل به مقام نایب قهرمانى لیگ دست یافته بود، از این تیم کنار 

گذاشته شد.
در تاریخ 23 بهمن 1391، باشگاه فوتبال آلومینیوم هرمزگان مظلومى 

را به عنوان سرمربى جدید این تیم معرفى کرد.
همچنین باشگاه مس کرمان در تاریخ 27 شــهریور 1392، پرویز 

مظلومى را سرمربى خود اعالم کرد.
او دوباره در سال 94 سکان مربیگري اســتقالل تهران را به دست 

گرفت و حاال هم در حال استراحت است.
 صحبت هاى مظلومى در گفتگو با نصف جهان را از دست ندهید:

فوتبال اصفهان
 خوب فوتبال اصفهان با داشــتن دو تیم قدرتمند ســپاهان و ذوب 
آهن نیازى به تعریــف و تمجید من ندارد و همه بــه قدرت فوتبال 
اصفهان واقف هستند.سپاهان تیم قدرتمند و با برنامه اى است که 
در دهه گذشته توانسته است جایگاه خوبى در بین تیم هاى ایرانى و 
آسیایى پیدا کند و به نظر من بسیارى از باشگاه ها با پیروى از الگوى 
سپاهان مى توانند  در مســیر خوبى حرکت کنند. سپاهان  در زمینه 
تشکیالت،ساختار و برنامه ریزى همیشه زبانزد خاص و عام بوده و 
امیدوارم همچنان در این راســتا حرکت کند. ذوب آهن هم مسیرى 
تقریبا مسابقه با سپاهان را داشته و هر چند دو تیم در دو سه سال اخیر 
در لیگ برتر موفق نبوده اند ولى به هر حال همیشه از بزرگان فوتبال 

ایران هستند.

خاطره  تقابل با سپاهان و ذوب آهن
بهترین خاطره من با تیم هاى اصفهانى بر مى گردد به یک بازى در 
لیگ برتر که من با تیم استقالل در مقابل سپاهان قرار گرفتم و در آن 
بازى تیم ما توانست نیمه اول را بسیار هجومى شروع کند و با نتیجه 3 
بر صفر در پایان نیمه اول به رخت کن برود و با توجه به این نتیجه ما 
توقع داشتیم که تیم سپاهان روحیه خود را از دست داده باشد، اما در 
نیمه دوم سپاهان بسیار قوى در مقابل ما ظاهر شد و توانست 3 گل 
به ما بزند و خداوند به ما کمک کرد که در دقایق پایانى گل  چهارم که 
گل به خودى هم بود را به این تیم بزنیم و آن بازى به خاطر گل زیادى 
که داشت بسیار براى من زیبا و خاطره انگیز شد. دیدارهاى جالبى هم 
با ذوب آهن داشتیم اما پیروزى 4بر3 بر سپاهان واقعا دیدارى زیبا و 

شاید بهترین دیدار چند سال اخیر فوتبال ایران بود.

آن نبرد آسیایى
 همیشــه اصفهانى ها در مورد آن دیدار معروف سپاهان- استقالل 
در آســیا از من ســئوال و راجع به آن با من صحبت مــى کنند.در
 بازى هاى آسیایى من با تیم استقالل در مقابل سپاهان در پلى آف 
رو به رو شــدم و این بازى در حالى صورت گرفت که سپاهان بسیار 
آماده و قوى بود و ما اصال دوست نداشتیم که در ان مرحله رو به روى 
سپاهان قرار بگیریم، اما شرایط به صورتى بود که این اتفاق رخ داد 
و تیم ما در فوالد شهر نتیجه را به سپاهان میزبان واگذار کرد و واقعا 
خاطره تلخى براى من بود. در آن سال قدرت دو تیم در حدى بود که 
تا فینال آســیا نیز راه پیدا کنند و اى کاش دیدار ما با سپاهان در آن 

مرحله اتفاق نمى افتاد.

بازى در مقابل اصفهانى ها
من زمان فوتبالیست بودن خود چه با تیم استقالل و چه با تیم تراکتور 
بارها در مقابل ســپاهان و ذوب آهن قرار گرفتم، یادم هست که  در 
آن سال ها بازى هاى سپاهان در ورزشــگاه تختى انجام مى شد و 
هواداران بســیارى براى دیدار بازى هاى این تیم به آن ورزشــگاه 
مى آمدند. به هر دو تیم ذوب آهن و ســپاهان گل زده ام و همیشه 
سخت ترین بازى هایمان هم به نوعى در کنار پرسپولیس با این دو 

تیم بود که خیلى خوب بازى مى کردند.
بازیکنان قدیم سپاهان و ذوب آهن که در حال حاضر پیشکسوتان 
این باشگاه ها هستند چهره هایى جاودان بودند که در با آن ها بارها در 
زمین مسابقه رو به رو شدم و براى آنها آرزوى سالمتى و موفقیت دارم 
و خیلى دوست دارم یکبار دیگر از نزدیک همه این عزیزان را ببینم و 

براى همه ما تجدید خاطره صورت پذیرد.

اصفهان یعنى شهر تمدن
اصفهان با قدمتى که دارد؛ به طور حتم پایتخت 
فرهنگى ایران است، و باید در یک کالم گفت 
شهر تمدن اســت زیرا اصفهان داراى آثار 
تاریخى کهن فراوان از جمله پل ها و مساجد 

تاریخى زیبایى است و این اماکن تاریخى در کنار مردم خون گرم این 
شهر توانسته اند نام اصفهان را بر سر زبان ها بیاندازند.

متاسفانه من هیچ زمان نتوانســته ام که با خانواده و براى تفریح به 
اصفهان سفر کنم، اما بسیار دوست دارم که فرصتى به دست آید و من 
بتوانم به همراه خانواده به اصفهان سفر کرده و از تمام آثار باستانى 
این شهر دیدن کنم. بیشتر حضورم در این شهر زیبا به جهت مسابقات 
فوتبال بوده  که فرصتى نداشته ایم که به بازدید از شهر بپردازیم. باید 
حتما یک بار فارغ از بحث فوتبال به اصفهان بیاییم و لذت بازدید از 

اصفهان و مکان هاى بى شمار دیدنى اش را از دست ندهیم.
 یک نکته را هم در مورد اصفهان و لهجه مردمانش بگویم که لهجه 
مردم اصفهان به مانند دیگر لهجه هاى زیبا و شیرین ایرانى بسیار به 
دل مى نشیند. مردم اصفهان بسیار دوست داشتنى و نازنین 
هســتند و صفاتى دارند که ستودنى و بعضا 
منحصر به فرد آنهاست. لهجه 
اصفهانــى نیز از 

ویژگــى هــاى 
مردمان این خطه 

است و باعث شده تا 
اصفهانى ها خیلى خاص تر شوند.

جاى غالمحسین خالى است  
جاى غالمحسین همیشــه در بین ما خالى است، غالم حسین یک 
بازیکن قوى و یک انسان شریف بود و بسیار حیف است که دیگر در 
میان ما نیست و دنیاى ورزش همیشه جاى خالى امسال غالم حسین 
را در خود خالى خواهد دید. امیدوارم روحش شاد باشد. بعضى وقت ها 

خیلى دلم برایش تنگ مى شود و حسابى گریه مى کنم.

بریم فینال!  
من آرزو مى کنم  و خیلى دوســت دارم که بعد از گذشت سال هاى 
طوالنى به زودى یکى از تیم هاى شرکت کننده در جام باشگاه هاى 
آسیا بتواند به مرحله فینال راه پیدا کرده و جام را به ایران بیاورد، زیرا 
تیم هاى ایرانى همت بلندى دارند و با یک پشتکار قوى مى توانند در 
بازى هاى آسیایى موفق و پیروز باشند. پیرو این آرزویم دوست دارم 
که یک بار سپاهان و اســتقالل  و یا ذوب آهن و استقالل در فینال 
آسیا با یکدیگر رو در رو شــوند و قدرت فوتبال  باشگاهى ایران را به 

رخ آسیا بکشند.
 

نگذاشتند به ذوب آهن بیایم
تا حاال این افتخار را نداشتم که به فوتبال اصفهان خدمت کنم. اما اگر 
به من پیشنهاد شود حتما قبول مى کنم و همه تالشم را براى تداوم 
افتخار آفرینى  اصفهانى ها انجام مى دهم. البته در مقطعى و چند سال 
پیش بنده گزینه قطعى هدایت ذوب آهن بودم که یکى از اعضاى تأثیر 

گذار هیئت مدیره وقت ذوب آهن مانع از تحقق این همکارى شد.

یکى از ســه ناظر مجمــع انتخاب عضو هیات رئیســه 
فدراســیون فوتبال به اعتراضات در نحوه راى گیرى این 

انتخابات واکنش نشان داد.
انتخابات پست عضو هیات رئیسه فدراســیون فوتبال  هفته 
گذشته با حضور اعضاى مجمع، سلطانى فر، وزیر ورزش و 
جوانان و داورزنى، معاون ورزش قهرمانى و حرفه اى 
وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و در نهایت 
محمود اســالمیان با 40 راى به عنوان عضو 
جدید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب 
شد و شهاب الدین عزیزى خادم نیز 26 راى 

آورد و یک راى مخدوش اعالم شد.
در پایان این انتخابات عزیزى خادم به نحوه 
شمارش آراء اعتراض کرد که آرش جابرى، 
به عنوان یکى از ســه ناظــر مجمع براى 
انتخاب عضو هیات رئیســه در خصوص 
ایــن اعتراض هــا گفت: حســب بند 1 
ماده 26 اساسنامه فدراســیون فوتبال 
جمهورى اسالمى ایران، مصوب مجمع 
فوق العاده فدراســیون در مورخه 4 
دى 1390 جلسه مجمع با حضور 
70 عضــو از 75 عضو مدعو 

داراى رســمیت بود؛ در موعد راى گیرى براى انتخاب 
یک عضو باقیمانده از 9 عضو باقى مانده، 67 عضو 

در جمع حاضــر بودند و جناب آقاى ســلطانى 
فر به همــراه دو عضو دیگــر، مجمع را ترك 

کرده بودند.
وى با رد هر گونه تخلف در راى گیرى تاکید 
کرد: برگه هاى راى قبل از شروع راى گیرى 
به امضاى این جانــب و دو عضو دیگر ناظر 
که حسب بند 2 ماده 23 اساســنامه مذکور 

انتخاب شده بودند، رسید و ســپس در اختیار 
اعضاى مجمع قرار گرفــت؛ بعد از این کار فرایند 

راى گیرى آغاز شد.
ناظر مجمع براى انتخاب عضو هیات رئیســه فدراسیون 

فوتبال در مورد نحوه شمارش آرا و صحت کامل آن یادآور شد: 
پس از پایان راى گیرى شمارش آرا از سوى اعضاى شمارنده آرا 
که از طرف مجمع انتخاب شده بودند با نظارت ناظرین مجمع 
صورت گرفت؛ طبق بند 3 مــاده 23 که رعایت اکثریت مطلق 
یعنى 1 +50 آراى کسب شــده از آراى ماخوذه در راى گیرى 
مخفى را براى انتخاب عضو هیات رئیسه مالك عمل مى داند، 
جناب آقاى محمود اسالمیان با اخذ 40 راى ماخوذه در برابر 26 
راى آقاى عزیزى خادم و یک راى مخدوش به صورت قانونى 

رئیســه فدراســیون فوتبال به عضویت هیات 
جمهورى اسالمى ایران درآمد و صورت جلسه انتخابات نیز پس 
از پایان جلسه به امضاى این جانب و سایر ناظرین و شمارندگان 
آرا رسید؛ برگه هاى راى و اســناد مربوطه نیز در انتها تحویل 
فدراسیون فوتبال داده شد و هیچ گونه ابهامى در این خصوص 

وجود نداشته و راى گیرى در صحت کامل انجام شده است. 

  

یــر  مد
رســانه اى باشگاه 
ســپاهان در یادداشــتى اظهار 
امیــدوارى کرد که  موضوع حســام 
فتاحى آنالیزور تیم فوتبال ســپاهان 

در ســایه آرامش و خویشتندارى حل 
و فصل شود.

این یادداشت آمده است:
با توجه به خبر منتشره در مورد اخراج  
حسام فتاحى عزیز الزم است تا موارد 

زیر را به اطالع هواداران برسانم:
■ موضوع اخراج ایشــان توســط 
مدیرعامل باشگاه به هیچ وجه مطرح 

نبوده و   محسن طاهرى به ما اعالم 
نمودند به خاطر مصاحبه اخیر و مطالب 
منتشــره ایشــان در فضاى مجازى 

هیچگونه شکایتى از حسام ندارند.
■ کمیتــه انضباطــى باشــگاه در 
جلســه اى با حضور  فتاحى موضوع 
انتقــادات و مصاحبه تند ایشــان را 
بررسى و هنوز رایى صادر نکرده است.

■   زالتکو کرانچار  حســام را اخراج 
نکرده و به دلیــل مصاحبه هاى تند 
ایشــان را در اختیار باشگاه قرار داد تا 
راى کمیته انضباطى درباره وى صادر  
و تا اطالع ثانــوى در تمرینات حاضر 
نشود.امیدواریم در ســایه آرامش و 
خویشــتندارى  این موضوع به خوبى 

حل و فصل شود. 

عضو هیئت مدیره نگذاشت به ذوب آهن بیایم 
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تاریخى زیبایى است و این اماکن تاریخى در کنار مردم خون گرم این 
بر سر زبان ها بیاندازند. شهر توانسته اند نام اصفهان را

متاسفانه من هیچ زمان نتوانســته ام که با خانواده و براى تفریح به 
اصفهان سفر کنم، اما بسیار دوست دارم که فرصتى به دست آید و من 
بتوانم به همراه خانواده به اصفهان سفر کرده و از تمام آثار باستانى 
این شهر دیدنکنم. بیشتر حضورم دراین شهرزیبا بهجهتمسابقات 
فوتبال بوده که فرصتى نداشته ایم که به بازدید از شهر بپردازیم. باید 
حتما یک بار فارغ از بحث فوتبال به اصفهان بیاییم و لذت بازدید از 

اصفهان و مکان هاى بى شمار دیدنى اش را از دست ندهیم.
 یک نکته را هم در مورد اصفهان و لهجه مردمانش بگویم که لهجه 
مردم اصفهانبه مانند دیگر لهجه هاى زیبا و شیرینایرانى بسیار به 
دل مى نشیند. مردم اصفهان بسیار دوست داشتنى و نازنین 
هســتند و صفاتى دارند که ستودنى و بعضا 
منحصر به فرد آنهاست. لهجه 
اصفهانــى نیز از 

ویژگــى هــاى 
مردمان این خطه 

است و باعث شده تا 
اصفهانى ها خیلى خاص تر شوند.

جاى غالمحسین خالى است
جاى غالمحسین همیشــه در بین ما خالى است، غالم حسین یک 
بازیکن قوى و یک انسان شریف بود و بسیار حیف است که دیگر در 
میان ما نیست و دنیاى ورزش همیشه جاى خالى امسال غالم حسین 
را در خود خالى خواهد دید. امیدوارم روحش شاد باشد. بعضى وقت ها 

خیلى دلم برایش تنگ مى شود و حسابى گریه مى کنم.

بریم فینال!
من آرزو مى کنم  و خیلى دوســت دارم که بعد از گذشت سال هاى 
طوالنى به زودى یکى از تیم هاى شرکت کننده در جام باشگاه هاى 
آسیا بتواند به مرحله فینال راه پیدا کرده و جام را به ایران بیاورد، زیرا 
تیم هاى ایرانى همت بلندى دارند و با یک پشتکار قوى مى توانند در 
بازى هاى آسیایى موفق و پیروز باشند. پیرو این آرزویم دوست دارم 
که یک بار سپاهان و اســتقالل  و یا ذوب آهن و استقالل در فینال 
آسیا با یکدیگر رو در رو شــوند و قدرت فوتبال  باشگاهى ایران را به 

رخ آسیا بکشند.

اما اگر م.
ى تداوم 
چند سال 
اى تأثیر 

 شد.

نامــه  روز
گازتا اسپورت یونان از مبلغ پیشنهاد 

المپیاکوس براى جذب مدافع ایرانى پانیونیوس خبر 
داد. به گزارش روزنامه گازتا اسپورت یونان، 2 تیم المپیاکوس و 

پائوك براى جذب احسان حاج صفى، مدافع ایرانى پانیونیوس ابراز تمایل 
کردند و مدیر برنامه این مدافع 27 ساله تماسى را با مسئوالن باشگاه المپیاکو 

داشته است البته مدیر برنامه این بازیکن مذاکره با پائوك را باز گذاشته است 
تا پیشنهاد بهترى را کسب کند.

باشگاه پانیونیوس از تمام تحرکات خبر دارد و مى داند که حاج صفى اگر 
پیشنهاد بهترى کسب کند این تیم را ترك خواهد کرد. با توجه به اینکه 

هنوز باشگاه المپیاکوس پیشنهاد خود را علنى نکرده است 
ولى انتظار مى رود در چند روز آینده این پیشنهاد رسمى 
شود. بنا به اطالعات موجود پیشنهاد سرخ و سفیدها 
براى جذب حاج صفى مبلغ 600 هزار یورو خواهد 
بود. با چنین مبلغ خوبى و با توجه به اینکه انصارى 

فرد، هموطنش در این تیم حضور دارد این مدافع 
المپیاکوس را را بر پائوك ترجیح دهد.

  انتخاب اسالمیان  ابهامى نداشت

شفاف سازى  در خصوص عضو اخراجى

    600 هزار تا بگیر و بیا!

ر زمینه ن پ
و برنامه ریزى همیشه زبانزد خاص و عام بوده و  اختار
چنان در این راســتا حرکت کند. ذوب آهن هم مسیرى 
 با سپاهان را داشته و هر چند دو تیم در دو سه سال اخیر

وفق نبوده اند ولى به هر حال همیشه از بزرگان فوتبال 

ید خاطره صورت  پذیرد.ج

نى شهر تمدناصفهان یعن
متى که دارد؛ به طور حتم پایتخاصفهان با قدم
ن است، و باید در یک کالم گففرهنگى ایرا
ن اســت زیرا اصفهان داراى آشهر تمدن
هن فراوان از جمله پل ها و مساجتاریخى که

از ســه ناظر مجمــع انتخاب عضو هیا یییییکیکى
ففدراســیون فوتبال به اعتراضات در نحوه راى

انتخابات واکنش نشان داد.
پ پست عضو هیات رئیسه فدراســیون فو انتخانتخاباتابات
گذشته با حضور اعضاى مجمع، سلطانى فر، وزی
ججوانان و داورزنى، معاون ورزش قهرمانى
وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و
محمود اســالمیان با 40 راى به عن

جدید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال
شد و شهاب الدین عزیزى خادم نیز
آورد و یک راى مخدوش اعالم شد.
در پایان این انتخابات عزیزى خادم
شمارش آراء اعتراض کرد که آرش
به عنوان یکى از ســه ناظــر مجم

انتخاب عضو هیات رئیســه در خص
ایــن اعتراض هــا گفت: حســب
6ماده 26 اساسنامه فدراســیون ف
جمهورى اسالمى ایران، مصوبم
فوق العاده فدراســیون در مور
1390 جلسه مجمع با ح دى
م 5 عضــو از 75 عضو 70

ــر
گاه
هار
ـام
هان

در ســایه آرامش و خویشتندارى حل 
وفصلشود.

این یادداشت آمده است:
با توجه به خبر منتشره در مورد اخراج

حسام فتاحى عزیز الزم است تا موارد 
زیر را به اطالع هواداران برسانم:

موضوع اخراج ایشــان توســط  م■
مدیرعامل باشگاه به هیچ وجه مطرح

نبوده و   محسن طاهرى
نمودند به خاطر مصاحبه اخ
منتشــره ایشــان در فضا
هیچگونه شکایتى از حسام
■ کمیتــه انضباطــى باش
جلســه اى با حضور  فتاحى
انتقــادات و مصاحبه تند ای
بررسى و هنوز رایى صادر نکر

  

یـ مد
رســانه اى باشگ
ســپاهان در یادداشــتى اظه
امیــدوارى کرد که  موضوع حســ
فتاحى آنالیزور تیم فوتبال ســپاه

خت 
فت 
آثار 
جد 

نگذاشتند به ذوب آهن بیایم
تا حاال این افتخار را نداشتم که به فوتبال اصفهان خدمت کنم
به من پیشنهاد شود حتما قبول مى کنم و همه تالشم را براى
افتخار آفرینى  اصفهانى ها انجام مى دهم. البته در مقطعى و چ
پیش بنده گزینه قطعى هدایت ذوب آهن بودم که یکى از اعضا
گذار هیئت مدیره وقت ذوب آهن مانع از تحقق این همکارى

نامــه  روز
گازتا اسپورت یونان از مبلغ پیشنهاد 

المپیاکوس براى جذب مدافع ایرانى پانیونیوس خبر
2تیم المپیاکوس و 2داد. به گزارش روزنامه گازتا اسپورت یونان،

پائوك براى جذب احسان حاج صفى، مدافع ایرانى پانیونیوس ابراز تمایل 
ووکو ردند و مدیر برنامه این مدافع27 ساله تماسى را با مسئوالن باشگاه المپیا

تهاست البته مدیر برنامه این بازیکن مذاکره با پائوك را باز گذاشته است
نهاد بهترى را کسب کند.

پانیونیوس از تمام تحرکات خبر دارد و مى داند که حاج صفى اگر
د بهترى کسب کند این تیم را ترك خواهد کرد. با توجه به اینکه 

شگاه المپیاکوس پیشنهاد خود را علنى نکرده است 
ظارمى رود در چند روز آینده این پیشنهاد رسمى
 بنا به اطالعات موجود پیشنهاد سرخ و سفیدها 
ى جذبحاج صفى مبلغ600 هزار یورو خواهد 
انینکه نصارى ای با توجه به  بود. با چنین مبلغ خوبى و

تفرد، هموطنش در اینتیم حضور دارد این مدافع
المپیاکوس را را بر پائوك ترجیح دهد.

  انتخاب

شفاف سازى  در خصو

بیا! و بگیر تا 666 هزار تا بگیر و بیا! هزار تا بگیر و بیا!هزار
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یک جراح و متخصص ارتوپد با اشــاره به اینکه گزگز یا مورمور شدن انگشتان اغلب 
ریشه عصبى دارد، گفت: این مشکل در زنان خانه دار شایع تر است.

ذبیح ا... حسن زاده اظهارداشت: گز گز شدن انگشتان شماره یک، 2 و 3 دست اغلب 
ریشه عصبى محیطى دارد و باید براى درمان به موقع مورد توجه قرار گیرد.

وى با اشاره به اینکه مورمور شدن در این سه انگشت اغلب ناشى از بیمارى فشار عصب 
بر عضله دست است که به زبان علمى از آن به عنوان سندروم تونل کارپ یا CTS یاد 
مى شود، افزود: گزگز در بعضى افراد تنها با درد همراه است، اما در برخى دیگر ممکن 

است سبب ناراحتى هایى همچون بیدار شــدن از خواب، احساس خواب آلودگى در 
دست یا نشانه اى از بیمارى هاى دیگر باشد که باید توسط متخصص ارتوپدى مورد 

بررسى قرار گیرد.
حسن زاده با بیان اینکه در ابتدا به افرادى که دچار مشکل گزگز دست هستند، پیشنهاد 
داده مى شود که استراحت کنند، بیان داشت: گاهى حتى با آتل بندى ساده مشکل فرد 

رفع مى شود.
وى ادامه داد: در زمانى که گزگز به حدى شدت یابد که اشیاء از دست فرد بیافتد، گزگز 
بیش از 30 ثانیه به طول انجامد و سن بیمار باالى 55 ســال باشد و به درمان آتل یا 
تزریق موضعى پاسخ ندهد، بنابر تشخیص پزشک فرد نیاز به عمل جراحى پیدا مى کند.
این جراح و متخصص ارتوپــد اضافه کرد: در صورت تأخیــر در درمان این بیماران، 
عضله دست در ناحیه انگشت شســت از بین رفته یا باعث ناتوانى و ضعف شدید در 
بیمار مى شود.حسن زاده با اشــاره به اینکه در بیمارى هایى همچون دیابت، گزگز یا 
مور مور شدن شامل تمامى انگشتان مى شود، گفت: در این افراد گزگز به حدى است 
که بیماران احساس مى کنند دست کشى دست آنها را فرا گرفته است که متأسفانه براى 
بیماران دیابتى عالمت خوبى نیست، چراکه میزان باالى قند خون را نشان مى دهد.

وى خاطرنشان کرد: هر نوع گزگز یا مور مور شــدن مداوم و پایدار باید جدى گرفته 
شوند چراکه مى توانند نشانه اى از بیمارى هایى همچون فشار خون باال، وجود دیابت

 یا چربى در فرد باشد، همچنین احتمال تغییرات هورمونى تیروئید نیز وجود دارد که 
شایع نیست.

آهن یــک ماده 
معدنى است و وظیفه 

اصلى آن در بدن، رساندن 
اکســیژن موجود در هموگلوبین 

گلبول هاى قرمز خون به سراســر بدن 
و کمک به ســلول ها در تولید انــرژى الزم براى 

انجام فعالیت هاى روزانه است.آهن همچنین به دفع
 دى اکســید کربن نیز کمــک مى کنــد و فقر آهن 

پیامدهاى زیادى براى بدن دارد.
وقتى ذخایر آهن بدن کم مى شود، گلبول هاى قرمز 
قادر نخواهند بود اکســیژن کافــى را به بخش هاى 
مختلف بدن برسانند و بیمارى به نام آنمى (کم خونى) 

ایجاد خواهد شد که ناشى از کمبود آهن است.
احساس خستگى، ضعف و پایین بودن دماى بدن، رنگ 
پریدگى پوســت و ناخن هاى دست، ریزش شدید مو، 

احساس گیجى و منگى، ســردردهاى زیاد ، التهاب و 
تورم زبان همگى از نشانه هاى کمبود آهن بدن هستند.

اگرچه منابع آهن از طریق بســیارى از غذاها در 
دسترس هستند، اما تعدادى از افراد از جمله 
دختران نوجوان و زنــان در محدوده 
سنى 19 تا 50 ســال ممکن است 
میزان آهن مــورد نیاز روزانه بدن 
خود را تنها از طریق رژیم غذایى 
روزانــه دریافت نکنند. مشــکل 
کمبود آهن براى کودکان کم سن 
و زنان باردار و یا زنانى که قصد باردار 
شدن دارند، از اهمیت بیشترى برخوردار است. 
در این موارد پزشــک عالوه بر تغییــر رژیم غذایى، 

مکمل هاى حاوى آهن را نیز تجویز خواهد کرد.
نوزادان نیز براى رشــد مغزى و فیزیکى بدن به آهن 
نیاز دارند. بدن نوزادان براى چهار تاشش ماه اول پس 
از تولدشــان، ذخیره آهن کافى را داراســت. پزشکان 
اطفال معموًال براى نوزادان نارس متولد شــده و یا نوزادانى 
که کمبود وزن دارند و از شــیر مادر تغذیه مى کنند، قطره هاى 
مکمــل آهن تجویز مــى کنند. پس از شــش ماهگى 
که نیاز بدن نوزاد به آهن بیشــتر مى شــود و کودك 

به رشــد کافى براى مصرف غذاهاى جامد مى رسد، 
مى تواند بخش اعظم آهن مورد نیاز بدن خود را از منابع 
غذایى به دســت آورد. اکثر غذاها و شیرخشک هاى 

مخصوص نوزادان غنى شده با آهن هستند.

چه میزان آهن در روز مورد نیاز است؟
به دلیل اینکه بدن به سرعت خود را با مقدار کم یا زیاد 
آهن وفق مى دهد و میزان جذب آهن مورد نیاز خود را 
تنظیم مى کند، متعادل کردن آهن بدن و نگهداشتن 
آن در ســطح مناســب و متعادل، کار سختى نیست. 
ســازمان غذا و دارو مقدار آهن مورد نیاز روزانه بدن را 
براى گروه هاى ســنى مختلف و جنسیت به شرح زیر 

بیان کرده است:
کودکان یک تا سه سال: 7 میلى گرم

کودکان چهار تا هشت سال: 10 میلى گرم
نوجوانان 9 تا 13 سال: 8میلى گرم
مردان 14 تا 18 سال: 11 میلى گرم
زنان 14 تا 18 سال: 15 میلى گرم
مردان باالى 19 سال: 8 میلى گرم
زنان 19 تا 50 سال: 18 میلى گرم
زنان باالى 51 سال: 8 میلى گرم

حتمًا شــما نیز بارها و بارها در مورد غذاهاى 
افزایش دهنده قدرت مغز همچون توت ها و 
ماهى سالمون شنیده اید. اینگونه خوراکى ها 
مى تواند حافظه شما را حفظ کند و ذهنى قوى 

و قدرتمند در اختیارتان بگذارد. 
ُخب حاال ســئوال اینجاست که چه غذاهایى 
مى تواند بر روى قدرت مغز تأثیر منفى داشته 
باشد؟ در ادامه قصد داریم غذاهایى که باید از 

خوردن آن اجتناب شود را بیان کنیم.
ماهى هاى سرشار از جیوه

 اگر ماهى بزرگ باشد نشان مى دهد که بیشتر 
در آب زندگى کرده اســت و جیوه بیشترى در 
بدن خود دارد.بیشــتر افراد فکر مى کنند که 
جیوه تنها بر روى سیســتم شــناختى انسان 
تأثیر مى گذارد اما این ماده بر روى مخچه نیز 
اثرگذار است (مخچه بخشى از مغز انسان است 
که تعادل، هماهنگى و بینایى انسان را تحت 

تأثیر قرار مى دهد). 
از مصرف ماهى هایى همچون کوسه و شمشیر 
ماهى خوددارى کنید. ایــن ماهى ها حاوى 

سطح باالیى از جیوه هستند. 
بیسکوییت

از مصرف بیسکویت هاى آماده یا خمیر پیتزاى 
آماده خوددارى کنید. اغلب اوقات، اسیدهاى 
چرب ترانس براى تولید ایــن ترکیبات مورد 
استفاده قرار مى گیرد. اگرچه بیشتر اسیدهاى 
چرب ترانس ممنوع بوده یا حذف مى شــود، 
اما هنوز هم مورد اســتفاده قرار مى گیرد. این 
اســیدها موجب کوچک شــدن مغز، التهاب 
و ایجاد اختــالل در سیســتم انتقال عصبى 
مى شــود. مطالعات انجام شده نشان مى دهد 

که این اســیدها مى تواند آسیب بسیار جدى 
به مغز وارد کند.

نوشیدنى هاى شیرین
نوشیدنى هاى شــیرین سیستم تنظیم کننده 
مغز نمى تواند از عهده کالرى هاى موجود در 
آن برآید. سلول هاى عصبى در هیپوتاالموس 
به طور معمول نمى تواند کالرى مصرف شده 
را با انرژى ســوزانده شــده از طریق ورزش 

مطابقت دهد. 
شواهد نشان مى دهد که نوشیدنى هاى شیرین، 
گرســنگى را همانند غذاهاى جامد کاهش 
نمى دهد. به همین دلیل، مقدار بیشــترى از 
این نوشــیدنى ها مصرف مى شود. از آنجایى 
که بیشتر افراد از ســیگنال هاى گرسنگى و 
سیرى خود به عنوان راهنماى خوردن استفاده 
مى کنند، به سیستمى که بتواند به درستى کار 
کند نیاز خواهند داشت. براى کمک به انجام 
این کار، مى توان غذاهاى کامل مصرف کرد، 
تمرینات ورزشى انجام داد و از خوردن موادى 

همچون نوشابه صرف نظر کرد.
غذاهاى فرآورى شده

باید از خوردن غذاهاى فرآورى شده همچون 
فست فودها و نوشــابه ها اجتناب شود. این 
غذاها اغلب حاوى چربى هاى ترانس هستند 
که بــراى قلب و مغز انســان مضر اســت. 
همچنین مقادیر زیادى شــکر و ســایر مواد 
تشکیل دهنده مصنوعى در این غذاها یافت 

مى شود. 
زمانى که غذاهاى فرآورى شــده به صورت 
منظم مصرف مى شــود، مى تواند جایگزین 
غذاهاى واقعى شــود که مواد مغذى مفید را 
براى مغز فراهم مى کند. این غذاها(غذاهاى 
فرآورى شــده) باعث ایجاد چاقــى و التهاب

 مى شود و براى مغز بسیار مضر است.

عوامل مختلفى در بروز سیاهى دور چشم نقش دارند 
که از جمله این عوامل مى توان به افزایش سن، وراثت، 
خشکى پوست، گریه هاى مداوم، کار طوالنى مدت 
مقابل کامپیوتر، اســترس، کم خوابى و رژیم غذایى 
نامناسب اشاره کرد.در این مطلب گیاهانى دارویى 
را معرفى مى کنیم که تأثیر بســزایى در رفع سیاهى 

دور چشم دارند.

چاى کیسه اى
یکى از روش هاى خانگى براى بهبود کبودى و سیاهى 
دور چشم، استفاده از چاى کیسه اى مرطوب و سرد 

شده است. بهتر اســت از دو چاى کیسه اى به طور 
همزمان استفاده کنید و اجازه دهید تا به مدت 20 دقیقه 
روى چشم ها و ناحیه زیر چشم باقى بماند. برگ چاى به 
علت داشتن ماده اى به نام «تانین»، سیاهى و تیرگى 
دور چشم را بهبود مى بخشد و از بروز پف و توردر این 

ناحیه جلوگیرى مى کند. 

بادام و لیموترش
بادام و لیمو ترش به از بین بردن تیرگى دور چشم و 
بهبود جریان گردش خون در ناحیه دور چشم کمک 

شایانى مى کند.

 براى این منظور باید ناحیه اطراف چشم و عضالت 
آن را با اســتفاده از روغن بادام تلخ که با اندکى آب 

لیموترش تازه ترکیب شده، خوب ماساژ دهید.

ماسک خیار و گالب
یکى دیگر از روش هایى که به بهبود سیاهى دور چشم 
ناشى از خستگى و کار زیاد کمک مى کند، استفاده از 

ماسک خیار و گالب است.
 براى تهیه این ماســک باید یک خیار را با پوست یا 
بدون پوست رنده کنید و آن را درون سه تا چهار قاشق 

غذاخورى گالب خالص خیس کنید. 

کم پشت شدن ابروها
ابروهاى کم پشــت مى تواند نشــاندهنده یک مشکل 
تیروئیدى باشد. با افزایش سن، موهاى شما معموالً خشک 
تر و کم پشت تر شده و دچار ریزش مى شوند. ابروها نیز به 
دلیل آرایش و برداشتن آنها، به مرور کم پشت تر مى شوند.
 اما دلیل دیگرریزش ابروهــا مى تواند کم کارى تیروئید 
باشد که در اصطالح پزشــکى هایپوتیروئیدیسم نامیده

مى شود. البته کم پشت شدن ابروها به تنهایى نشانه کم 
کارى تیروئید نیست و باید به دنبال نشانه هاى دیگر آن 
نیز باشید. از نشانه هاى دیگر کم کارى تیروئید احساس 
خســتگى و بى حالى، اضافه وزن، یبوست، افسردگى، 
حساسیت نسبت به سرما، خشکى پوست و مو و دردهاى 
ماهیچه اى هستند. اگر شــما نیز تمامى این عالیم و یا 

برخى از آنها را دارید، باید به پزشک مراجعه کنید.

افزایش جوش وموهاى صورت
ازدیاد جوش ها و موهاى صورت مى تواند نشــاندهنده 

سندروم تخمدان پلى کیستیک باشد.
داشــتن موهاى زایــد درصــورت مى توانــد دالیل 
ژنتیکى داشــته باشــد و جوش صورت نیز مى تواند به 
دلیل اســترس ایجاد شود. اما این نشــانه ها همچنین 
مى توانند به دلیل عدم تعادل هورمونى در بدن به وجود 
آیند. ســندروم تخمدان پلى کیستیک مى تواند با سطح 
باالى تستوسترون در ارتباط باشــد. این بیمارى، یک 

بیمارى متداول زنان اســت که از هر پنــج زن، یک نفر 
درگیر آن اســت و بر عملکرد صحیــح تخمدان هاى 
آنها تأثیــر مى گذارد. با پیشــرفت بیمــارى و افزایش 
عملکرد ضعیف تخمدان ها، فولیکــول هاى موجود در 
تخمدان ها که در برگیرنده تخمک ها هستند نیز تحت 
تأثیر قرار گرفته و این امر باعث کاهش قدرت بارورى و 
یا حتى نابارورى خواهد شد. اگر کسى مبتال به سندروم 
تخمدان پلى کیستیک باشد، باید بداند که عالیم آن در 
انتهاى دوران نوجوانى و اوایل20سالگى آشکار خواهند

 شد.

ایجاد لکه هاى قرمز پوستى روى گونه ها
وجود این لکه هاى قرمز رنــگ روى گونه ها مى تواند 
نشانه اى از بیمارى لوپوس باشد. گونه هاى برخى افراد به 
راحتى سرخ شده و گل مى اندازد و این مى تواند به دلیل 
احساس خجالت، استرس و یا مصرف غذاهاى تند باشد. 
در زنان مسن تر، سرخى گونه ها مى تواند به علت یائسگى 
ایجاد شود. اما به غیر از این دالیل، سرخى گونه ها و در 
برخى موارد چانه، مى تواند دلیل مهمترى داشــته باشد 
که باید به آن توجه کرد. اگر این لکه ها در طول تابستان 
تشدید شوند، مى تواند دلیلى بر وجود بیمارى خودایمن 
لوپوس باشد. لوپوس نوعى بیمارى سخت و بغرنج است 
که روى بسیارى از بخش هاى بدن تأثیر مى گذارد و بنا بر 
شدت بیمارى، نشانه هاى آن خفیف و گاهى بسیار شدید و 

مرگبار است. سایر نشانه هاى احتمالى آن عبارتند از کهیر 
و بثورات پوستى به ویژه در صورت، دست ها و مچ دست، 
درد و ورم مفاصل(آرتریت)، دردهاى ماهیچه اى، خستگى 
زیاد، افسردگى و بى حالى. تعداد بسیارى از افراد نیز قبل 
از عود لوپوس عالیم کمى از بیمــارى را دارند و یا اصًال 

نشانه اى از بیمارى در آنها وجود ندارد. 

حلقه هاى زیر چشم
حلقه هاى ســیاه یا قرمز رنگ زیر چشم، نه تنها ممکن 
است به دلیل فقدان خواب کافى ایجاد شود، بلکه در برخى 
موارد مى تواند نشــانى از وجود نوعى بیمارى خودایمن 
در بدن باشــد. حلقه هاى دور چشم اگرچه ممکن است 
ظاهر ناپسندى داشته باشند، اما به ندرت از لحاظ پزشکى 

نگران کننده هستند. 
حلقه هاى دور چشم گاهى نشــانه وجود نمک زیاد در 
رژیم غذایى و یــا آلرژى هاى مزمنى اســت که باعث 
گشاد شــدن رگ هاى خونى دور چشم و پاره شدن آنها 
مى شــود. اگر عالوه بر حلقه هاى دور چشم، لک هاى 
تیره و قرمز رنگ نیز در اطراف چشــم ها ایجاد شــود، 
مى تواند نشــانه اى از بیمارى درماتومیوسیتى باشد که 
نوعى بیمارى خودایمن نادر اســت و باعث درد و ضعف

ماهیچه اى شده و متعاقب آن سبب لغزش پاها یا افتادن 
به هنگام پیاده روى و یا خستگى مفرط پس از ایستادن و 

یا راه رفتن  مى شود. 

4 تغییر در چهره که نشانه
 بیمارى هـــاى جدى است

چه غذاهایى
 باعث

 تضعیف مغز 
مى شود؟

فقر آهن با بدن ما چه مى کند؟

ک ماده 
و وظیفه 

ن، رساندن 
ر هموگلوبین 

سراســر بدن   به
ولید انــرژى الزم براى 

ت.آهن همچنین به دفع
ىکنــد و فقر آهن

ل

احساس
تورم زبان

اگرچه
دستر

دخت
سنى

میزان
خود را تنه

روزانــه دریا
کمبود آه

و زنان
شدن

در ای

گزگز شدن انگشتان  را جدى بگیرید

راهکار هاى خانگى براى رفع سیاهى دور چشم

ن ر ى ر و م و
اســیدها موجب کوچک شــدنمغز، التهاب

و ایجاد اختــالل در سیســتم انتقال عصبى 
مى شــود. مطالعات انجام شده نشان مى دهد 

و ى
زمانى که غذاهاى فرآورى شــده به صورت

منظم مصرف مى شــود، مى تواند جایگزین 
غذاهاى واقعى شــود که مواد مغذى مفید را 
براى مغز فراهم مى کند. این غذاها(غذاهاى
فرآورى شــده) باعث ایجاد چاقــى و التهاب

 مى شود و براى مغز بسیار مضر است.

تغییرات صورت با افزایش سن کامًال طبیعى است، اما گاهى این تغییرات نشانه اى از یک بیمارى جدى است که به پیگیرى و مراجعه به پزشک نیاز دارد.
ابروهاى کم پشت، لک هاى پوستى قرمز روى گونه ها، حلقه هاى سیاه رنگ دور چشم ها، جوش هاى صورت و افزایش موهاى چانه و صورت مى تواند عالیمى مهم 

از ابتال به نوعى بیمارى جدى باشند و باید درپى تشخیص و درمان آن برآمد. چهار نمونه از تغییرات صورت که باید جدى گرفته شوند عبارتند از:

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

اداره امور پیمان ها و قراردادهااداره امور پیمان ها و قراردادها
م الف: 120912

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 

موضوع ردیف
مناقصه

نوع و شماره 
محل تامین مبلغ برآورد (ریال)مناقصه

مبناى برآورداعتبار
مدت 
اجرا 
(روز)

واجدین مبلغ سپرده (ریال)
شرایط

نوع 
سپرده

1

پروژه تجهیز 
و نوسازى 
و شبکه 

آبیارى درجه 
3 و 4 اراضى 

اسماعیل 
ترخان 
مبارکه

یک مرحله اى 
96/044/859/296/909

ملى تملک 
سرمایه اى اسناد 
خزانه اسالمى

فهارست 
بهاى واحد 
پایه 1396

240243/000/000

اشخاص 
حقوقى داراى 
حداقل پایه 
و رتبه مورد 
نیاز در رشته 

آب از سازمان 
مدیریت و 
برنامه ریزى

*

ضمانت نامه هاى مقــرر در بندهاى (الف) (ب)(پ)(ج)(چ) و (ح) مــاده 4 آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى به شــماره 123402/ت50569 هـ 
مورخ 94/09/22 و براى مشارکت کنندگان که بند ب واریز نقدى را انتخاب مى نمایند حســاب تملک دارائى هاى سرمایه اى (سایر منابع به شماره 

2164200213001) نزد بانک کشاورزى شعبه جهاد کشاورزى به نام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان معرفى مى گردد. 
1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، اتاق 250 و یا پایگاه ملى 

 http://iets.mporg.ir اطالع رسانى مناقصات کشور به نشانى
2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهى نوبت دوم به مدت 3 روز .

3- مهلت تحویل اســناد: از تاریخ 96/10/05 تا پایان وقت ادارى مورخ 95/10/16 و زمان بازگشایى طبق اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مى باشد. 
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان.  



حوادثحوادث 07073116 سال چهاردهمشنبه  2 دى  ماه   1396

 جسد ناشناسى در حاشــیه رودخانه اى در رشت کشف شــد و قاتل این فرد در کمتر از 24 ساعت 
دستگیر شد.

شــامگاه ســه شــنبه هفتــه گذشــته مــردم بــا ســامانه 110 تمــاس گرفتند و از کشــف
 یک جسد در حاشیه رودخانه «زرجوب» خبر دادند و نیروى انتظامى براى بررسى موضوع در محل 
حادثه در 2 کیلومترى شهرســتان رودسر حاضر شدند و  با جســد خون آلود مردى حدود 40 سال 

روبه رو شدند.
بررسى هاى مقدماتى نشان مى داد این مرد ناشناس دریک درگیرى خونین با ضربات چاقو از پا در 
آمده و به قتل رسیده است. دقایقى بعد دستورات الزم براى انتقال جسد به پزشکى قانونى وتحقیقات 

جنایى براى کشف رازجنایت صادر شد.
فرمانده انتظامى شهرستان رودسر در این باره گفت: سه شنبه شب در پى تماس شهروندان با مرکز

 فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر کشف جســد فردى که اثر ضربات چاقو بر روى بدن وى مشهود 
بوده؛ در یکى از روستاهاى این شهرستان، بالفاصله مأموران براى بررسى موضوع در محل حاضر 

شدند.
رمضانعلى پور قاســم با بیان اینکه با بررســى کارآگاهان آگاهى این شهرســتان ســرنخ هایى 
از قاتل به دســت آمده و وى شناســایى شــد؛ افزود: قاتل روز چهارشنبه دستگیر شــد و به قتل

 دوستش اعتراف کرد. 
وى با اعالم اینکه دو متهم دیگر که در محل حضور داشتند نیز دستگیر شده اند؛ اظهار داشت: قاتل 

بعد از انجام قتل خودزنى کرده که هم اکنون تحت درمان است.
فرمانده انتظامى شهرستان رودســر با اعالم اینکه اختالف در مصرف مواد مخدر انگیزه قاتل 28 
ساله براى قتل بوده، تصریح کرد: متهم با تشــکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى به مقام قضائى

 معرفى شد.

فرمانده انتظامى شهرستان «ایوان» استان ایالم از دستگیرى سارقان منزل پیرزن 87 ساله  خبرداد.
سرهنگ سعید عالى پور، اظهار داشت: با تماس تلفنى مبنى بر سرقت از منزل پیرزن 87 ساله اى که 
به تنهایى در یکى از روستا هاى شهرستان زندگى مى کرد، موضوع به صورت ویژه دردستور کار پلیس 
آگاهى شهرستان قرار گرفت. وى افزود: پس از حضور مأموران پلیس آگاهى در محل و بررسى موضوع 
و اظهارات شاکى، مشخص شد که مبلغ یک میلیون تومان وجه نقد و تعداد چهار حلقه انگشتر طال از 

وى که به تنهایى در منزلش زندگى مى کند به سرقت رفته است.
سرهنگ عالى پور تصریح کرد: با اشــراف اطالعاتى و اقدامات پلیسى، ردپاى یکى از سارقان در این 
پرونده باز شد. وى ادامه داد:با پیگیرى مداوم مأموران، سارق شناسایى و برادر متهم نیز که همدستش 

بود دستگیر شد و متهمان در بازجویى اولیه به جرم خود اعتراف کردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان ایوان در پایان گفت: متهمان پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائى 

معرفى شدند. 

رئیس پلیس فتا استان گیالن از دستگیرى عامل 
اغفال دختر 14 ســاله گیالنى در شبکه اجتماعى 

موبایلى، خبر داد.
سرهنگ ایرج محمدخانى گفت: در پى ارجاع یک 
فقره پرونده از دادسراى عمومى و انقالب رشت به 
دادخواهى شهروند گیالنى، مبنى بر اغفال دختر 14 
ساله اش در پیام رسان موبایلى، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
 این مقام انتظامى با بیان اینکــه با پى جویى هاى 
فنى و پلیسى، عامل اغفال دختر 14 ساله گیالنى در 

شبکه اجتماعى موبایلى، که اهل و ساکن رشت و 19 
ساله بود شناسایى و دستگیر شد، تصریح کرد: متهم 
با توجه به ادله دیجیتال کشف شده به صراحت به 
جرم انتسابى خود و اینکه با جلب اعتماد شاکى او را 
اغفال کرده و با دریافت عکس و فیلم غیر اخالقى و 
تهدید به انتشار آن در فضاى مجازى از وى اخاذى 

کرده است اعتراف کرد.
 ســرهنگ محمدخانــى اظهــار داشــت: متهم 
به منظور ســیر مراحــل قانونى به مقــام قضائ ى 

معرفى شد.

مأموران آتش نشانى تهران صبح روز پنج شنبه هفته گذشته 
در جریان وقوع 3 فقره آتش ســوزى و  انفجار در سه نقطه 
از این استان قرار گرفتند و به سرعت براى اطفاى حریق و 
کمک به حادثه دیدگان به محل حادثه اعزام شدند. در اولین 
حادثه بر اثر انفجار گاز، شعله  هاى آتش ساختمانى سه طبقه 
را فرا گرفته بود. یک خانم در این حادثه دچار ســوختگى 

سطحى شد.
رئیس آتش نشانى وحیدیه با اشاره به حادثه آتش سوزى و 
انفجار گاز در وحیدیه، اظهار داشت: در ساعت 7و30دقیقه 
صبح پنج شنبه، آتش سوزى و انفجار گاز در خیابان شهید 

جعفرى وحیدیه به سامانه 125 اطالع داده شد. 
جواد زرگر گفت: بعــد از این تمــاس، بالفاصله در کمتر 
از ســه دقیقه یک ایســتگاه با امکانات کامــل به محل 
حادثه اعزام شــد. وى افزود: در محل حادثه مشخص شد 
یک خانم دچار ســوختگى سطحى شــده و ساختمان سه 

طبقه اى شعله ور است. 
زرگر توضیح داد: آتش نشانان توانستند به سرعت آتش را 
تحت کنترل خود درآورند و ضمن جلوگیرى از سرایت آن 
به اماکن همجوار، اقدام به خاموش کردن آتش کنند. وى 
در ادامه گفت: خانم مصدوم بالفاصله به نیروهاى اورژانس 
سپرده شد. احتمال مى دهیم، وقوع زلزله و نبستن شیر گاز 

سبب این انفجار و آتش سوزى شده باشد.

مرگ مرد جوان در میان شعله هاى آتش
در دومین حادثه آتش سوزى که به سامانه 125 اطالع داده 
شده بود بر اثر آتش سوزى در یک ســاختمان قدیمى در 
دولت آباد مردى جوان در میان شــعله هاى آتش جان خود 

را از دست داد.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى شــهردارى تهران در 
شرح این آتش ســوزى گفت: ســاعت 8و3دقیقه صبح 

روز پنج شــنبه یک مورد آتش سوزى در
 دولت آباد، به ســامانه 125 سامانه آتش 
نشانى تهران اطالع رســانى شد، که به 
سرعت آتش نشانان به محل اعزام شدند. 

جواد ملکى اظهار داشــت: در یک اتاق 12 
مترى طبقه همکف یک منــزل قدیمى دو 
طبقه ایجاد آتش شده بود و ساکنان این واحد 
پس از شعله ور شدن کامل محل آتش سوزى 
متوجه شده و با آتش نشانى تماس گرفته بودند. 
وى افزود: اطالعات اولیه حاکى از آن بود، که 
فردى حدوداً 37 ســاله در داخل اتاق کوچک 

زندگى مى کرده است، که به شدت ســوخته بود و با تأیید 
عوامل اورژانس جان خود را از دست داده بود. ملکى ادامه 
داد: پس از نزدیک به یک ساعت تالش آتش نشان ها، آتش 
خاموش شــد و محل پس از لکه گیرى براى بررسى علت 

حادثه تحویل عوامل انتظامى و کارشناسان شد.

انفجار آبگرمکن و مرگ مرد معتاد
در سومین حادثه که در شهر ریر وى داد مردى معتاد هنگام 
استعمال مواد مخدر کنار آبگرمکن و به علت انفجار آن جان 

خود را از دست داد.
این فرد 37 ساله و مجرد بوده و در طبقه اول خانه پدرى به 
همراه مادر و پدر زندگى مى کرده است و پیش از ظهر روز 
پنج شنبه هنگامى که در قســمت اتاقک در کنار آبگرمکن 
مشغول استعمال مواد مخدر بوده، آبگرمکن دچار حریق و 
موجب انفجار مى شود. بر اثر شدت انفجار قسمتى از خانه 
تخریب مى شود و فرد معتاد جان خود را از دست مى دهد و 
پدرش مصدوم مى شود و برادرش نیز که در طبقه دوم ساکن 

بوده دچار جراحت مى شود که به بیمارستان منتقل شدند.
علت این حادثه توسط کارشناســان آتش نشانى در حال 

بررسى است.

مأمــوران گمــرك در عملیــات جدیــد مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر از دور پاهــاى یــک مســافر ورودى 
3 کیلــو گــرم مــاده مخــدر شیشــه از نــوع کریســتال 

کشف کردند.
مأمــوران گمرك دوغــارون اســتان خراســان رضوى در 
بازرســى از مســافران ورودى بــه اطالعــات یــک تبعه 
خارجــى مشــکوك شــدند و براى بازرســى هاى بیشــتر 
مســافر ورودى را بــه بخــش ویــژه کنترلــى هدایــت 

کردند.
مأموران گمرك در بازرسى از این مسافر به کمک دستگاه هاى 
کنترلى متوجه مى شــوند که در پاهاى وى اشــیاى خاصى 

جاسازى شده است.
این مسافر ابتدا منکر هر گونه جاســازى مواد مخدر مى شود 
و ادعا مى کند که به دلیل ســرما از جوراب ویژه اى براى گرم 
کردن پاهاى خود استفاده کرده است اما در بازرسى کامل بدنى، 
مأموران گمرك موفق به کشف حدود 3 کیلو گرم ماده مخدر 

از نوع شیشه در پاهاى این مسافر مى شوند.
این مسافر ماده مخدر شیشــه را به طرزى عجیب و با شگرد 
خاصى در دور پاهاى خود پیچیده بود و قصد داشت با این ترفند 
وارد کشور کند که با هوشیارى مأموران گمرك دوغارون کشف 

شد و فرد یاد شده تحویل مراجع قضائى مى شود.

مرد جوان با شکسته شدن حکم قصاصش در دیوان 
عالى کشور بار دیگر محاکمه شد و این بار نیز در برابر 
حکم قصاص قرار گرفت. این مرد، شــوهر زن مورد 
عالقه اش را به طرز فجیعى کشته و خاکستر جنازه 

وى را نیزبه کانال آب ریخته بود.
رسیدگى به این پرونده از سى و یکم خرداد ماه سال 
91 به دنبال ناپدید شــدن مرد 30 ســاله اى به نام 
«احمد» در دستور کار پلیس شــهریار قرار گرفت. 
شواهد نشان مى داد این مرد براى کار از خانه بیرون 

رفت و دیگر بازنگشت.
پلیس در ادامه تحقیقات به بازجویى از همسر این مرد 
پرداخت و به رابطه پنهانى وى با یک مرد غریبه به نام 
«مجید» پى برد. با به دست آمدن این سرنخ، مجید 

بازداشت شــد. وى به رابطه پنهانى با همسر احمد و 
قتل فجیع احمد اعتراف کرد.

مجید پاى میز محاکمه ایستاد و گفت: «من و احمد 
با هم دوســت بودیم و رفت و آمد خانوادگى داشتیم. 
مدتى بود به همسر احمد عالقه مند شده بودم. همسر 
احمد از بدرفتارى هاى شوهرش با من حرف مى زد و 
من دلم براى او سوخته بود. به همین دلیل تصمیم به 
قتل دوستم گرفتم. من احمد را به باغى که در آن کار 
مى کردم کشــاندم و او را با ضربه هاى چاقو کشتم. 
سپس جنازه اش را در باغ به آتش کشیدم و بقایاى آن 

را به کانال آب ریختم.»
 به دنبال اعتراف هاى تکان دهنده این مرد، همسر 
مقتول نیز بازداشت شــد اما ادعا کرد دستى در قتل 

نداشته اســت. این زن گفت: «قبول دارم با مجید در 
ارتباط بودم. اما من هرگز از او نخواسته بودم تا شوهرم 
را بکشد. روزى که به باغ احمد رفته بودم با خاکستر 
آتشى که به تازگى خاموش شــده بود روبه رو شدم. 
اما هرگز فکر نمى کردم مجید شــوهرم را کشته و 

جنازه اش را به آتش کشیده است.»
این زن و مرد پاى میز محاکمه ایســتادند و قضات 
دادگاه مجید را به قصاص و همســر قربانى را نیز به 
زندان محکوم کردند. این حکم امــا به علت برخى 
ایرادات در دیوان عالى کشور تأیید نشد و رسیدگى به 

این پرونده از سر گرفته شد.
به این ترتیب مجید که حاال 39 ســال دارد این بار 
در شــعبه دهم دادگاه کیفرى یک استان تهران به 

ریاست قاضى محمدباقر قربان زاده و با حضور یک 
مستشار پاى میز محاکمه ایســتاد. در جلسه دادگاه 
مجید منکر دســت داشــتن در جنایت شد و ادعاى 

تازه اى مطرح کرد. 
این مرد گفــت: «من هیچ وقت با همســر احمد در 
ارتباط نبودم و شوهر او را نکشتم. من بى سوادم و به 
همین دلیل گرفتار شده ام. تمام این ماجرا دروغ است 
و مأموران پلیس خودشان ماجراى قتل را در پرونده 
توضیح داده اند و من پاى نوشته ها را انگشت زده ام.»
در پایــان جلســه هیئت قضائى وارد شــور شــد و 
ســرانجام روز چهارشنبه هفته گذشــته با توجه به
 مدرك هاى موجــود در پرونده بــراى مجید حکم 

قصاص صادر کرد.

قصاص، پایان کار قاتل دروغگوقصاص، پایان کار قاتل دروغگو
راز کشف جسد در حاشیه رودخانه 

فاش شد

سرقت 2 برادر از پیرزن تنها  2کشته و 3 مصدوم در 3 حادثه آتش سوزى  

عامل اغفال دختر نوجوان بازداشت شد مردى با پاهاى شیشه اى!

مرد مسن 
زن جوانش را کشت 
مرد مسن بابلى همسر 34 ساله خود را 
به قتل رساند و جسدش را در محدوده

  خانه اش دفن کرد.
قربانعلى ولى زاده بورا، معاون استاندار 
و فرماندار ویژه شهرســتان بابل با 
تأیید خبر همسرکشى در بابل گفت: 
روز دوشنبه هفته گذشته مردى مسن، 
همسر 34 ساله خود را به قتل رساند 
و در محوطه منزل مسکونى اش دفن 

کرد. 
وى افزود: دو روز پس از این اتفاق وى 
خود را تســلیم پلیس کرد و اقدامات 

قانونى در حال انجام است.
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اگر مردم در عظمت قدرت خدا و بزرگى نعمت هاى او مى اندیشیدند، 
بــه راه راســت بــاز مى گشــتند و از آتش ســوزان مى ترســیدند، اما 
دل ها بیمار و چشــم ها معیوب اســت. آیا به مخلوقــات کوچک خدا 
نمى نگرند؟ که چگونه آفرینش آن را اســتحکام بخشید؟ و ترکیب 
انــدام آن را برقرار کــرد و گوش و چشــم براى آن پدیــد آورد و 

موال على (ع)استخوان و پوست متناسب خلق کرد؟

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 دومنوبت دوم

شهردارى قهجاورستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4714 مورخ 96/08/03 شوراى محترم اسالمى 
شهر قهجاورستان پروژه آسفالت معابر شهر را در قالب خرید و تحویل آسفالت در معابر و عملیات پخش 
آسفالت مورد نیاز با اعتبارى معادل 4/000/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه مصوب سال 1396 شهردارى 

و از طریق مناقصه عمومى و شرایط عمومى پیمان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
پیمانکاران و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك شرکت 
در مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخه 96/10/19 به شهردارى 
قهجاورستان (امور مالى) مراجعه و یا در سایت شهردارى قهجاورستان قسمت مناقصات اسناد را دریافت 

نمایند. 
تلفن تماس: 35214411 و 35249910 

زمان تحویل پیشنهادات: 96/10/20 
زمان بازگشایى پیشنهادات: 96/10/21- ساعت 10 صبح 

هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه بوده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

 محمود صادقین - شهردار قهجاورستان محمود صادقین - شهردار قهجاورستان

آگهى مناقصه (نوبت دوم) آگهى مناقصه (نوبت دوم)  چاپ اولچاپ اول

شــهردارى خورزوق به اســتناد مصوبــه شــماره 96/106/ش/5 
مورخ 96/08/30 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجراى 
جدولگذارى معابر شهرك ســیمرغ 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. ضمنًا 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 دوم نوبت دوم 

شهردارى خالدآباد در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 96/08/08 
شوراى اسالمى شهر، یک دستگاه مینى بوس ایویکو تیپA ۵ مدل 
1389 را از طریق مزایده به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند 
جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا تاریخ 96/10/14 به شهردارى 
خالدآباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54346850- 031 تماس حاصل 

فرمایند.
روابط عمومى شهردارى خالدآبادروابط عمومى شهردارى خالدآباد

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول چاپ اولچاپ اول

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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داستانى غیر عادى درباره یکى از مرموزترین افسانه هاى تاریخ

شـکارچى نازى در پى جام مقـدس 
چگونه مى توان اندکى سورئالیسم تاریخى را به داستانى داد که از 
قبل مشحون از نمادگرایى، دسیسه و افسانه هاى باور نکردنى بوده 
است؟ این اتفاق به راحتى روى مى دهد وقتى یکى از قدرتمندترین 

شخصیت هاى نازى را وارد داستان کنید.
«هنریش هیملر»، فرمانده قسى القلب  نیروهاى اس اس آلمان 
نازى، در طول عمرش به اســاطیر و جادوگرى عالقه مند بود. او 
در اواخر دهه 30 مرغدارى داشت اما با ورود به تشکیالت نازى، 
راه خود را تا رســیدن به یکى از مقامات بلندپایــه هیتلر باز کرد 
(گرچــه هیتلــر اعتقــادات اســطوره اى هیملــر را «چرند» 

مى دانست). 
هیملر به شیوه اى نیروهاى زیردستش در اس اس را اداره مى کرد 
انگار آنها «شــوالیه هــاى توتنــى» (اجداد پیشــین آلمان ها ) 
بودند. همچنین او منابع بســیارى را وقف پیدا کردن اســاطیر و 
افسانه هاى باستانى مى کرد تا آنها را به نظریات افراطى اش در 
مورد پاکسازى نژادى و برترى آریایى ها و مردم شمال اروپا بر تمام 

جهان مربوط کند.
او در ســال 1935 ســازمان «آهنِنبــرگ» (میراث نیــاکان) را 
پایه گذارى کرد که وظیفه اش یافتن «شواهد جدید از موفقیت ها
 و اعمال اجداد آلمان ها از طریق راه هاى علمى» بود. پروژه هاى 
مطرح شده مثل طرحواره فیلم هاى «ایندیانا جونز» بودند که البته 

بخاطر ناممکن بودن کنار گذاشته شــدند. این پروژه ها از جمله 
شامل جستجو براى یافتن شهر گمشــده آتالنتیس (مأموریتى 
که هیملر در سال 1937 دستور آن را داده بود) براى اثبات اصالت 
آریایى و اینکه ثابت شود آریایى ها در دوهزار سال قبل از میالد، 
بخش هایى از آسیا را فتح کرده بودند هم مى شد. همچنین هیملر 

اعتقاد داشت حضرت عیسى (ع) خون آریایى داشته است.

ریشه هاى آلمانى
این اعتقادات هیملر باعث شد تا افســانه جام مقدس (که عیسى 
مسیح (ع) در شــام آخر از آن نوشــیده و یکى از مهمترین و رمز 
آلودترین وسایل در دین مسیحیت اســت) و قدرت آن توجهش 
را جلب کند، مخصوصًا وقتى متنى باســتانى پیــدا کرد که یک 
آلمانى این افســانه را پرورش داده بود. هیملر تصمیم گرفت این 
جام را پیدا کند و از قدرت رمز آلود آن آگاه شــود. تمام چیزى که 
براى یافتن جــام مقدس نیاز بود، یک کارشــناس آموزش دیده 
بود که ســطح علمى و تخصصى الزم را دراین بــاره دارا بوده و 
به این موضوع عالقه مند باشــد. این مهم زمانى اتفاق افتاد که 

«اوتو ران» وارد ماجرا شد.
ران، باســتان شناســى آلمانــى بود که از ســال ها قبــل تر از 
آنکه بــا هیملر آشــنا شــود درگیر افســانه جام مقــدس  بود. 

او متقاعــد شــده بود کــه این جــام بایــد  در جایــى اطراف 
قصر «منتســگور» در منطقــه «لندگودوگ» واقــع در جنوب
فرانسه باشد. زمانى این قصر، قلعه نظامى کاتار ها (فرقه اى مذهبى 
از مسیحیان که در ســال 1244 به دست کاتولیک هاى مسیحى 
نابود شدند) محسوب مى شد. بنابر آنچه گفته شده، سه راهب کاتار 
پیش از نابودى قلعه در حالى که ساکى  حاوى گنجى ناشناخته را با 
خود همراه داشتند از آنجا فرار کردند. آیا این گنج همان جام مقدس 

بود؟ ران اینگونه فرض مى کرد. 
در تابستان 1931، با پیدا کردن مجموعه غارهایى که کاتارها به 
عنوان صومعه از آنها استفاده مى کردند، ران منطقه اطراف قصر را 
جستجو کرد بدون اینکه نگران شکستش در پیدا کردن جام مقدس 
باشد. او کتابى به نام «جنگى علیه جام مقدس» هم نوشت که در آن 
به شرح نظریاتش در این باره پرداخته بود و در همین زمان بود که 

او توجه فرمانده اس اس هیتلر را به خود جلب کرد.
هیملر به او پیشنهاد ماهانه هزار مارك رایش (واحد پول آلمان در 
زمان هیتلر) داد تا کتاب دومش را بنویسد. ران همچنین معامله بد 
شگونى را با نازى ها انجام داد که به طور ضمنى از او خواسته شده 
بود عتیقه اى را که دوهزار سال از گمشدنش مى گذشت پیدا کند. 
او معامله را پذیرفت و در زمره حقوق بگیران اس اس قرار گرفت. 
ران بعدها درباره اینکه چرا پیشنهاد فرمانده اس اس را پذیرفته، به 

یکى از دوستانش گفت: «مى خواستى چه کار کنم؟ روى هیملر 
را زمین بزنم؟»

آرزوى هیملر
هیملر آنقدر مطمئن بود افرادش از پــس پیدا کردن جام مقدس  
بر مى آیند کــه جایگاهى را در طبقه همکف وولســبورگ (قلعه 
اى رنسانسى در منطقه وســتفالیاى آلمان) به آن اختصاص داده 
بود. ران اما نتوانست جام مقدس را کشف کند اگرچه در نبود جام، 
او همانطور که قول داده بود کتابى قطور به نام «دادگاه لوســیفز 
(شیطان): ســفر یک بدعت گذار در جستجوى نور» را در توضیح 
کشفیاتش نوشــت. این کتاب پر بود از مطالب طوالنى به ظاهر 
علمى که با منابع اســطوره اى آب و تاب داده شــده بود. هیملر 
این کتاب را با اشــتیاق پذیرفت. ران البته بعد از انتشار این کتاب 
متوجه شد که  نازى ها عباراتى ضد یهودى در متن کتابش وارد

 کرده اند. جالب آنکه این باستانشناس جوان  به عقیده اکثر 
محققان یهودى بود.

نهایتًا چیزى که سرنوشت ران را رقم زد، 
آگاهــى اش از طبیعــت واقعى 

رژیم نــازى بــود. ران 
بــه دلیــل یــک 

اظهارنظر، محکوم به ســه  مــاه کار در اردوگاه اجبارى «داچوا» 
شــد و همین تجربه، او را در هم شکســت. بعد از گذشــت این 
مدت، ران ســعى کرد از اس اس اســتعفا بدهد ولى اســتعفا از

 اس اس براى هیچکس یک گزینه معمولى نبود، سپس متوجه 
شد نیروهاى «گشتاپو» مى خواهند او را به قتل برسانند. وحشت از 
اقدامات نازى ها باعث شد تا این باستان شناس 34 ساله، در سال 
1939 با خوردن سم خودکشى کند. یکسال پس از این اتفاق، هیملر 
تصمیم گرفت شخصاً در پى یافتن جام مقدس برود. او در این مسیر 
به کلیساى «مونتسرات» در نزدیکى شهر بارسلون اسپانیا (یکى 
از جاهایى که در نمایشنامه «پارسیفال» اثر «ریشارد واگنر» به آن 
اشاره شده بود و تصور مى شد اشاره اى به مکان پنهان کردن جام 
مقدس است ) رفت و از راهبان آنجا از موقعیت جام سئوال کرد ولى 

آنها هیچ اطالعى از این موضوع نداشتند.
بعدها که هیملر سمت هاى مهمى درحکومت نازى 
پیدا کرده بود آنقدر مشغول جنگ افروزى هاى 
هم حزبى هایش در اروپا شده بود که دیگر 
نتوانســت  جســتجو براى یافتن جام 
مقدس  را ادامه دهد تا به این ترتیب 
فصل جدیدى از جســتجوى 

جام  به پایان برسد.

سرنخى از دل یک نام
نام بلندترین قله رشــته کوه «مونسرات» 
اســپانیا، «ژروم قدیس» است. شخصیتى 
که در بسیارى از افســانه هاى جام مقدس 
حضور دارد و گمان مى رود در حدود ســال 

300 میالدى، جام را مخفى کرده باشد.

به دنبال جام
1.بخشى از نسخه اولیه «اوپراى پارسیفال» اثر «ریچارد واگنر» که 

حدس زده مى شد در آن اشاره اى به«جام مقدس» شده است. 
2.«اوتو ران» باستان شناس و متخصص جام مقدس است، او احتماالً 

عضوى یهودى در نیروهاى اس اس آلمان بود.
3.صومعه «مونسرات» در منطقه کاتالونیاى اسپانیا جایى بود که هیملر 

جستجویش را به دنبال جام درآنجا ادامه داد.

مکانى درخور جام
اتاقى در قلعــه وولزبورگ که هیملر قصد داشــت 

جام مقدس را در آنجا نگه دارد.

اشباع شده با ماوراء الطبیعه
4. «هاینریش هیملر»، سرپرســت اس اس بود که عقده کشف 

آثار باستانى داشت. 
5. قلعه وولزبورگ، در منطقه وستفالیاى آلمان جایى بود که هیملر 
براى نگهدارى از جام مقدس بعد از پیدا کردن آن تدارك دیده

 بود.
6. اعضاى ســازمان آهنِنبرگ (میراث نیاکان) که توسط هیملر 
تأسیس شد در ســال 1939 در فالت تبت به دنبال شواهدى 
بودند که نشــان دهد آریایى هاى نخســتین، قبًال این فالت را 

تسخیر کرده اند.

بیگارى گرفتن ازهزاران  برده 
هیملر کسى بود که دســتور بازسازى قلعه 
عظیم وولزبورگ آلمان را توســط  3900 
اسیر جنگى که از اردوگاه هاى کار اجبارى 

فراخوانده شده بودند صادر کرد.

هیملر 5000 نسخه 
از کتاب دوم «ران» 
تهیه کرد و براى 
منتخبان نازى 

فرستاد

هیملر چنان اس اس را 
اداره مى کرد که گویا آنان 
« شوالیه هاى توتنى» بودند
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شهردار اصفهان گفت: قصد داریم بر اساس واقعیت ها با 
یکدیگر صحبت کنیم تا به جاى پهن کردن فرش قرمز که 
به شعار تبدیل شده، فرشى از واقعیت براى سرمایه گذاران 

پهن کنیم و کار را به شکل بسیار بهترى پیش ببریم. 
قدرت ا...نوروزى اظهار داشت: به اعتقاد من این سرمایه 
علم و تجربه انبوه سازان، از ســرمایه اى که مى تواند در 

کار ساخت و ساز نقش داشته باشد، باالتر و مهمتر است.
وى با بیان اینکه اصفهان گنجینه و میراثى عظیم است، 
تأکید کرد: به دنبال طرح هاى جدید که شما انبوه سازان 
آنها را مى شناسید، هستیم. وى افزود: 30 درصد از مساحت 
این شهر فرســوده بوده و تمام میراث گذشته در همین

30 درصد است. وى هماهنگى میان سایر دستگاه هاى 
استان را براى احیاى بافت فرســوده ضرورى دانست و 
اضافه کرد: براى احیاى بافت فرســوده نباید به صورت

 لکه اى عمل شود، چراکه نه تنها مشکلى را حل نمى کند، 
بلکه سیماى زشت شهرى را توسعه مى دهد. 

نوروزى با بیان اینکه مشکالت مى تواند انسان را از ادامه 
یک مسیر بازداشته و دلسرد کند، اظهار داشت: من تصور 
مى کردم عنصــر اصلى فرار ســرمایه از شــهر، تاکنون 
شــهردارى ها بوده اند اما با قوانین بیمه، مالیات ها، نظام 
مهندسى و... که باید براى آن چاره اى اندیشیده شود، متوجه 

شدم مشکالت بیشتر از بخش هاى دیگر ناشى مى شود. 

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با تشــریح  گام هاى اساسى این شــرکت براى توسعه 
فراصنعتى و  رشد فناورى در اســتان اصفهان، توسعه 
صنایع دانش بنیان، رقابت پذیر و صادرات گرا را راهکار 

اصلى توسعه فراصنعتى این استان عنوان کرد.
محمد جواد بگى با بیان اینکه این استان دوران صنعتى 
خود را پشت سر گذاشــته و وارد دوران فراصنعتى شده 
اســت، گفت: به همین دلیل دیگر به دنبال تأســیس 
شهرك هاى صنعتى آالینده و صنایعى که با تکنولوژى 
پایین فعالیت کنند، در این استان نخواهیم بود و رویکرد 

ما صرفاً ایجاد شهرك هاى تخصصى خواهد بود.

وى افــزود: امــروز بــه دنبــال ایجاد شــهرك هاى 
دانــش بنیان بــا تکیه بــر محدودیت آب در اســتان 

هستیم. 
بگى احداث سه شهرك فناورى تخصصى دیگر را از اهم 
برنامه هاى این شرکت در آینده اعالم کرد و افزود: احداث 
شهرك فناورى تولید دارو، شهرك فناورى صنایع پایین 
دستى پتروشیمى، تبدیالت گازى و تولید کاتالیست ها
 در مجاورت شــهرك صنعتى رازى و همچنین احداث 
اولین شــهرك فناورى فــرآورى عناصــر راهبردى 
در نایین مى تواند گام مؤثرى براى توســعه فراصنعتى 

استان باشد.

شهرسازان واقعى
 انبوه سازان هستند

به دنبال ایجاد شهرك هاى 
دانش بنیان هستیم

ادامه  شرایط تشدید آلودگى 
هوا تا اوایل این هفته 

رئیـس اداره پیـش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: به دلیل پایدارى و سکون هوا در اصفهان 
و شـهرهاى صنعتـى اطـراف، شـرایط براى انباشـت 
آالینده ها و تشدید آلودگى هوا در این کالنشهر تا اوایل 
این هفته مهیاسـت. حسـن خدابخش افزود: وضعیت 
پایدار هواى کالنشهر اصفهان تا اوایل این هفته ادامه 
مى یابد.  وى گفت: آسـمان در بیشـتر نقاط اسـتان به 
صورت صـاف تا کمـى ابرى گاهـى وزش بـاد مالیم 

پیش بینى مى  شود.

پایان مطالعات تکمیلى قطار 
حومه اى فوالدشهر- اصفهان

معـاون وزیـر راه و شهرسـازى و مدیرعامـل شـرکت 
مادرتخصصى عمران شهرهاى جدید از پایان مطالعات 
تکمیلى طرح قطار حومه اى برقى فوالدشهر - اصفهان 

خبر داد.
حبیـب ا... طاهرخانى افـزود: این طرح، سـومین خط 
قطارهـاى حومه اى برقى کشـور اسـت که بـه طول 
40 کیلومتر از فوالدشـهر تا اصفهان اجرا خواهد شد و 
خوشبختانه مطالعات تکمیلى براى آغاز عملیات آن به 

پایان رسیده است.
وى اضافه کرد: سـاخت خط قطار حومه اى برقى بین 
اصفهان و بهارستان نیز به طول 15 کیلومتر در حال ریل 
گذارى  است و سه ایستگاه مسـافرى نیز در این مسیر 

آماده شده است.

خبر

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

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

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

اصفهان /9/390
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان قرض الحسنه ولى عصر(باوکالت علیرضاپاینده) دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
113/000/000 ریال به طرفیت خوانده معصومه سلطان زاده به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 736/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/14 
ساعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 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 جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 

شایسته اتخاذ خواهد نمود.م الف: 7060 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/888
 ابالغ 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 551/96 دادنامه 848-96/08/20 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده خواهان: صندوق قرض الحسنه ولى عصر نشانى: نجف آباد خ دلگشا قرض الحسنه ولى عصر، 
وکیل خواهان: علیرضا پاینده به نشانى نجف آباد خیابان شــیخ بهایى جنوبى کوچه شماره 30، خوانده: 
محمدرضا پلویان نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 033032 جمعا 
به مبلغ 24/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى قرض الحسنه ولى عصر باوکالت علیرضا 
پاینده به طرفیت محمدرضاپلویان به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 23/900/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 393/750 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/03/01 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 7062 قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11 / 9/890
ابالغ 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 553/96 دادنامه 904-96/08/23 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده خواهان: صندوق قرض الحسنه ولى عصر نشانى: نجف آباد خ دلگشا قرض الحسنه ولى عصر، 
وکیل خواهان: علیرضا پاینده به نشانى نجف آباد خیابان شــیخ بهایى جنوبى کوچه شماره 30، خوانده: 
مجیدکیهانیان نجف آبادى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 092242 
جمعا به مبلغ 25/000/000 ریال گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى قرض الحسنه ولى عصر باوکالت 
علیرضا پاینده به طرفیت مجیدکیهانیان نجف آبادى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 20/930/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 401/625 ریال به عنوان هزینه دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/03/01 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م 

الف: 7063 قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11 / 9/891
ابالغ 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 558/96 دادنامه 901-96/08/23 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده خواهان: صندوق قرض الحسنه ولى عصر نشانى: نجف آباد خ دلگشا قرض الحسنه ولى عصر، 

وکیل خواهان: علیرضا پاینده به نشانى نجف آباد خیابان شــیخ بهایى جنوبى کوچه شماره 30، خوانده: 
بهرام جمشدیان نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 581635 جمعا 
به مبلغ 22/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى قرض الحسنه ولى عصر باوکالت علیرضا 
پاینده به طرفیت بهرام جمشیدیان به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/300/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 368/750 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/03/01 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 7064 قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11 / 9/892
ابالغ 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 549/96 دادنامه 853-96/08/20 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده خواهان: صندوق قرض الحسنه ولى عصر نشانى: نجف آباد خ دلگشا قرض الحسنه ولى عصر، 
وکیل خواهان: علیرضا پاینده به نشانى نجف آباد خیابان شــیخ بهایى جنوبى کوچه شماره 30، خوانده: 
مجتبى ابراهیمى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه بخشى از وجه چک به شماره 9236/463371-
12 جمعا به مبلغ 25/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى قرض الحسنه ولى عصر باوکالت علیرضا 
پاینده به طرفیت مجتبى ابراهیمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/330/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 229/120 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/03/01 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 7065 قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11 / 9/893
ابالغ 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 563/96 دادنامه 847-96/08/20 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده خواهان: صندوق قرض الحسنه ولى عصر نشانى: نجف آباد خ دلگشا قرض الحسنه ولى عصر، 
وکیل خواهان: علیرضا پاینده به نشانى نجف آباد خیابان شــیخ بهایى جنوبى کوچه شماره 30، خوانده: 
محبوبه رشیدى نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه 5 فقره سفته به شماره هاى 027771-

148727-027772-453537-372973 جمعا به مبلغ 21/500/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
قرض الحسنه ولى عصر باوکالت علیرضا پاینده به طرفیت محبوبه رشیدى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/140/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 376/750 ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ دادخواست 
96/06/05 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس 
از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد. م الف: 7066 قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11 / 9/894
ابالغ 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 564/96 دادنامه 905-96/08/23 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده خواهان: صندوق قرض الحسنه ولى عصر نشانى: نجف آباد خ دلگشا قرض الحسنه ولى عصر، 
وکیل خواهان: علیرضا پاینده به نشانى نجف آباد خیابان شــیخ بهایى جنوبى کوچه شماره 30، خوانده: 
مهدى قنبرى نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 817587 جمعا به 
مبلغ 25/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى قرض الحسنه ولى عصر باوکالت علیرضا 
پاینده به طرفیت مهدى قنبرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 

مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 245/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/03/01 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 7067 قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 11 / 9/895
ابالغ 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 587/96 دادنامه 735-96/07/21 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم خواهان: محمدمهدیه نجف آبادى نشانى: نجف آباد مولوى شمالى بن سنبل پالك2، وکیل 
خواهان: علیرضا پاینده به نشانى نجف آباد خیابان شیخ بهایى جنوبى کوچه شماره 30، خوانده: على برقى 
نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دو فقره ســفته به شماره هاى 3740-3741 جمعا به مبلغ 
12/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى محمدمهدیه نجف آبادى باوکالت علیرضا پاینده به 
طرفیت على برقى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 550/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 96/04/06 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. م الف: 7068 قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه 8/ 9/896
اجراییه

شماره اجراییه: 9610423640200284 شماره پرونده: 9209983640201337 شماره بایگانى شعبه: 
921400 به موجب شــماره دادنامه 9409973640201868 محکوم علیه میالد احمدى فرزند عباس 
محکوم است به حضور در یکى از دفاتر رسمى انتقال سند و انتقال مالکیت خودرو سمند ال ایکس مدل 89 
به شماره انتظامى 446 د52- ایران 18 به نام محکوم له حجت اله بساط زادکرندى فرزند فرج اله به نشانى 
فوالدشهر ب 4، کسرى 1، طبقه 4 و از باب تسبیب به پرداخت یک میلیون و هفتاد هزار ریال تمام بابت 
خسارت دادرسى در حق محکوم له  و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى 
است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 1277 شعبه 

2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/898
حصر وراثت

آقاى مجید خورشیدى داراى شناسنامه شماره 293 به شــرح دادخواست به کالسه 408/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبى خورشیدى به شناسنامه 
1960097008 در تاریخ 96/07/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- نسرین ورناصرى قندعلى فرزند غالمحســین ش.ش 230 ت.ت 1339 صادره از 
مسجد سلیمان (مادر متوفى) 2- مجید خورشیدى فرزند حیات ش.ش 293 ت.ت 1345 صادره از مسجد 
سلیمان (پدر متوفى) 3- سحر زنگنه فر فرزند صفدر ش.ش 13402 ت.ت 1367 صادره از اهواز (همسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 1274 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /9/899 
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نما ید به موجب درخواست مریم بیگم عطایى به طرفیت رمضانعلى عطایى قرار تحریر 
ترکه مرحوم جمشید عطایى طى شماره 152/96 در شوراى حل اختالف باغبادران صادر و وقت اجراى 
قرار ساعت 4 عصر مورخه 96/11/16 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و 
مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل 

این شورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار 
نخواهد بود. م الف: 1267 هدایتى رئیس شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران (مجتمع شماره 

یک) /9/900
حصر وراثت

على جاللى ورنامخواستى به شناسنامه شماره 209 به شــرح دادخواست به کالسه 407/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اسداله جاللى ورنامخواستى به 
شناسنامه 3751 در تاریخ 91/06/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- طاهره هادى ورنامخواســتى فرزند على محمد ش.ش 10 ت.ت 1330 صادره از 
لنجان (همسر متوفى) 2- سهیال جاللى ورنامخواستى فرزند اســداله ش.ش 387 ت.ت 1362 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 3- على جاللى ورنامخواســتى فرزند اسداله ش.ش 209 ت.ت 1359 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 4- داود جاللى ورنامخواستى فرزند اسداله ش.ش 129 ت.ت 1355 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 5- یوسف جاللى ورنامخواستى فرزند اسداله ش.ش 30 ت.ت 1357 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 1275 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /9/901 
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان غالمرضاصالحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال به طرفیت 
خوانده ایرج سرهنگى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 439/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/17 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م 

الف: 7078 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/903
 حصروراثت 

فاطمه محمودى گلدره داراى شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالسه 1023/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على گوشى دهقى بشناسنامه 18 در 
تاریخ 96/07/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1-زینب گوشى دهقى ش ش 1080564195، 2-میثم گوشى دهقى ش ش 1080230033، 3-زهرا 
گوشــى دهقى ش ش 108432681، (فرزندان متوفى)، 4-فاطمه محمودى گلدره ش ش 16، (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 7080رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/9/904
 فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/18/446905 نظر به اینکه آقاى رضا خدادادى فرزند قربانعلى به استناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شــده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ 
یکبابخانه پالك 1537 فرعى از 103 اصلى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 367 
دفتر 73 امالك این اداره ذیل شماره 6809 به نام ایشان، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 077731 سرى 
الف/89 صادر و تسلیم گردیده و اصل و مازاد اول ششدانگ پالك فوق بموجب سند رهنى شماره 11259 و 
11260 مورخ 94/08/27 دفترخانه اسناد رسمى شماره 306 فالورجان در قبال مبلغ 650000000 ریال و 
330000000 ریال به مدت 48 ماه نزد بانک ملت نزد بانک ملت در رهن قرار گرفته است و معامله دیگرى 
انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده ، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس 
از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر
 اعتراضى نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثناى سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 1276 شمسى- معاون واحد ثبتى 

لنجان /9/917
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- محمد عباس زاده درخواستى به مبلغ چهل میلیون 
ریال بطرفیت مسعود شــیخى  فرزند خداکرم که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 
690/96 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه 
مورخ 96/11/11 ساعت 4 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1268 شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /9/918
 ابالغ وقت دادرسى

 خواهان قرض الحســنه ولى عصر(باوکالت علیرضاپاینده) دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه 
مبلغ 32/250/000 ریال به طرفیت خوانده محمددرستى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 734/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/14 
ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 

شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 7061 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/889

دبیر جامعه اســالمى کارگران اســتان اصفهان گفت: 
اکثریت کارگران اصفهانى بــه خصوص کارگرانى که 
در بخش هاى خصوصى به کار گرفته مى شوند، زیر خط 
فقر زندگى مى کنند و امورات خود را با مشقت و سختى 

مى گذرانند.
حسین رحمانى با بیان اینکه آمار بیکارى اصفهان نسبت 
به دیگر استان هاى کشور بســیار باالتر است، افزود: با 
توجه به اینکه استان اصفهان صنعتى ترین استان کشور 
است، آمار بیکارى در این استان نیز بیشترین آمار را در 

کشور دارد.
وى با اشاره به اینکه کارگران استان اصفهان 10 درصد 
از کارگران کل کشــور را تشــکیل مى دهند، گفت: با 
توجه به رکود شدید اقتصادى و تعطیلى کارخانجات در 
اصفهان، نرخ بیکارى در این استان روز به روز در حال 

افزایش است.
رحمانى با بیان اینکه نرخ بیــکارى افراد تحصیلکرده 
در اســتان اصفهان چندین برابر افراد کم ســواد است، 
خاطرنشان کرد: ورود به بازار کار براى فارغ التحصیالن 

دانشگاهى به مراتب مشکل تر از افراد دیپلمه است.

رحمانى با اشاره به عدم امنیت شغلى کارگران در استان 
اصفهان عنوان کرد: در سال جارى 27 هزار کارگر در 
استان اصفهان بیکار شده  و تحت پوشش بیمه بیکارى 
قرار گرفته اند؛ این کارگران داراى شغل بودند ولى به 
دلیل رکود و یا تعطیلى کارخانجات در اســتان، از کار 

اخراج شده اند.
وى از افزایش روزانه بیکارى در اســتان اصفهان خبر 
داد و تصریح کرد: بســیارى از واحدهاى تولیدى فعال 
استان اصفهان در حال حاضر با وضعیت بحرانى روبه 
رو شده اند، به طورى که وضعیت 11 کارخانه بزرگ در 

استان اصفهان از وضعیت قرمز عبور کرده است.
دبیر جامعه اسالمى کارگران اســتان اصفهان با بیان 

اینکه 113 کارخانه در استان اصفهان با مشکل پرداخت 
حقوق به کارگران مواجه شــده اند، یادآور شد: برخى از 
کارگران در استان اصفهان نزدیک به 18 ماه است که 
هیچ حقوقى دریافت نکرده اند، ولى از بیم بیکار شــدن 

مجبور به ادامه کار هستند.
■■■

وى با بیان اینکه بســته حمایتى دولــت از واحدهاى 

کوچک و متوســط براى کارخانه هاى استان اصفهان 
ملموس نبوده است، متذکر شد: طرح اقتصادى دولت 
براى رونق به واحدهاى تولیدى چندان محسوس نبود، 
چراکه این واحدها توانایى تولید و صادرات محصوالت 
خود را نداشــته  و در نتیجه نتوانســته اند اشتغالى هم 

ایجاد کنند.
رحمانى بیان داشت: تســهیالت طرح رونق اقتصادى 

دولت هیچ جهشى در تولید کارخانجات استان اصفهان 
ایجاد نکرده و این واحدها نتوانسته اند از وضعیت مردگى 

نجات پیدا کنند. 
دبیر جامعــه اســالمى کارگــران اســتان اصفهان 
اظهارداشت: آمار بازگشت به اشتغال بیکاران در استان 
اصفهان به 2 درصد هم نمى رســد و وضعیت معیشتى 

کارگران این استان روز به روز سخت تر و بدتر مى شود.

■■■
وى با بیان اینکه به طور میانگین در هر خانواده در استان 
اصفهان سه نفر بیکار هستند، اظهار داشت: نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى به خوبى 
مى دانند که نرخ بیکارى در این استان بیش از میانگین 
کشــورى اســت، اما تاکنون اقدامى براى ساماندهى 

وضعیت بیکارى انجام نداده اند.

11 کارخانه بزرگ در استان اصفهان از وضعیت قرمز 
عبور کرده اند

امسال 27 هزار کارگر 
در اصفهان بیکار شدند 
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220 هزار تن سیب 
در سمیرم تولید شد

کارشناس مسـئول باغبانى و زراعت جهاد کشاورزى 
شهرستان سمیرم از تولید 220هزار تن سیب درختى 

در این شهرستان در سال جارى خبر داد. 
کیارش سامى گفت: 190هزار تن سیب از این میزان 
محصول از نوع ِرد و گلدن و 30هـزار تن دیگرگالب 
بهاره و پاییزه بوده است. به گفته وى، تولید محصول 
سیب گالب سال گذشته سمیرم به علت سرمازدگى 
10هزارتن بود اما امسـال بـا 20هزار تـن افزایش به 

30هزار تن رسید. 

تابلوهاى اطالعاتى در 
جاده ها کم داریم 

معـاون راهـدارى اداره کل راهـدارى و حمـل و نقل 
جاده اى استان اصفهان با بیان اینکه تابلوى انتظامى 
در جاده هاى اسـتان اصفهان به تعداد نیاز وجود دارد، 
اما تابلـوى اطالعاتى کم داریم، گفـت: یک مترمربع 
از تابلوهاى سـطح جاده هـا 600 تا 700 هـزار تومان 

هزینه در بر دارد. 
فرزاد دادخواه اظهار داشت: 750 راهدار با 550 ماشین 
آالت و تجهیـزات مختلـف 11 هـزار و 500 کیلومتر 
راه هاى سطح اسـتان را که شـامل 75 گردنه برفگیر 
مى شود در طول زمستان پوشش مى دهند. وى ادامه 
داد: یکى از اقدامات صورت گرفته در سال 96، اصالح 
شـیب شـیروانى کنار جاده ها بود که نقش مهمى در 

پیشگیرى از مرگ در حوادث واژگونى خودروها دارد.

خبر

معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى،صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان از آغاز طرح مرمت 
سر در بخش جنوب غربى مسجد سید اصفهان از یک ماه 

گذشته خبر داد.
ناصــر طاهــرى گفــت: با توجــه بــه اینکــه این 
مســجد تاریخى به ثبت ملى رســیده و داراى کاشى 
کارى نفیســى متعلق به دوران قاجار اســت، عملیات 
مرمت کاشــى هــاى آن از حــدود یک مــاه قبل به 
ویژه در بخش ســردر جنوب غربى مســجد آغاز شده 
است. وى افزود: مسجد تاریخى سید اصفهان که متعلق 
به دوران قاجار است و توسط «آیت ا... شفتى» از علماى 

بنام اصفهان در عصر قاجار ساخته شده، اکنون داراى دو 
تولیت است و بخشى از این مسجد توسط خاندان مرحوم 

شفتى اداره مى شود.
معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى،صنایع 
دستى و گردشــگرى اســتان اصفهان ادامه داد: اداره 
کل میــراث فرهنگــى اســتان اصفهان هر ســال به 
ویژه در فصل زمستان با مشــکالت متعددى در بناها 
و مجموعه هــاى تاریخى که به صورت مســتقیم در 
اختیارش نیست مواجه اســت، چنانچه چهار سال قبل 
در محور شــمالى این مســجد نیز حریق گسترده اى

 رخ داد.

 رئیس کمیسیون گردشگرى و برند شهرى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان گفت: صنعت گردشگرى 
بهترین مزیت اســتان اصفهان در اشــتغالزایى و توسعه 

اقتصادى است. 
محمدرضا رجالى اظهار داشت: گردشگرى براى طبقات 
پایین جامعه اشتغال ایجاد کرده و تقسیم درآمد و سود را براى 
تمام طبقات فراهم مى کند. وى به برنامه مدون کمیسیون 
گردشگرى براى توسعه صنعت گردشگرى استان اشاره کرد 
و بیان داشت: برند شهرى اصفهان به تصویب شورایعالى 
برند رسیده است و از شرکت هاى برتر بین المللى تبلیغاتى 
دنیا براى مشارکت در مراحل اجرایى این پروژه دعوت به 

همکارى کرده ایم.  
 رجالى  گفت: فضاى اقتصادى استان اصفهان به طور عمده 
تولیدى و صنعتى است و تجار و بازرگانان کمترى در این فضا 
رشد پیدا کرده اند، از این رو تجارت یک بال اقتصاد و تولید، 
بال دیگر آن است اگر تجارت نباشد تولیدى شکل نمى گیرد. 
وى مرکز رشد صادرات اصفهان را انکوباتورى براى رشد 
صادرکنندگان و تولیدکننــدگان و مبتنى بر بازار صادراتى 
دانست و افزود: این مرکز نقش حمایتى از صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان دارد و تالش مى کند که با شناسایى بازارهاى 
صادراتى، زمینه فروش و صادرات  کاال و خدمات استان را 

فراهم کند.

گردشگرى بهترین مزیت 
اصفهان در اشتغال زایى است

آغاز مرمت 
مسجد سید اصفهان

اخطار اجرایى
 شماره 128/96 به موجب راى شماره 128/96 تاریخ 96/05/02 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمیدقدمى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و چهارصد هزارتومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سى 
هزارتومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید 95/02/30 و 94/12/30 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل درحق محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ ششصدهزارتومان بابت 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: 
صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى عباسى پالك2، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 7083 شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/9/919
 اخطار اجرایى 

کالسه پرونده96/982 شماره دادنامه..... تاریخ رســیدگى: 96/08/30 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
نهم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: معصومه لطفى به نشانى نجف آباد خ سعدى بن بست 
محمد کدپستى: 85169967396 وکیل اکرم شاپورى، خوانده سیدعلى جمالى به نشانى نجف آباد خ 
شریعتى نرسیده به چهارراه اله اکبر روبروى میوه سراى ولى عصر خواسته: مطالبه نفقه. گردشکار: پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دادخواســت خانم معصومه لطفى فرزند براتعلى با وکالت خانم اکرم شاپورى بطرفیت آقاى سیدعلى 
جمالى فرزند مصطفى مبنــى بر مطالبه نفقه معوقه از تاریــخ 94/01/01 الى صدور و اجراى حکم و 
هزینه دادرسى و حق الوکاله با عنایت به کپى رونوشت سند نکاحیه علقه زوجیت دائم طرفین محرز و 
مسلم است و با توجه به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ در روزنامه شورا خواسته خواهان را حمل بر 
صحت دانسته و مستنداً به مواد 1111 و 1106 و 1107 قانون مدنى خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ 
سیصدهزارتومان از مورخ 94/01/01 الى 94/12/30 و نیز ماهیانه مبلغ سیصدوبیست هزار تومان از 
مورخ 95/01/01 الى 95/12/30 و نیز ماهیانه مبلغ سیصدوچهل هزارتومان از مورخ 96/01/01 الى 
96/08/30 بعنوان نفقه خواهان و هزینه دادرسى و حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد.
راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى درشورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر دریکى از شعب دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 7085 قاضى شوراى حل اختالف 

شعبه نهم حوزه قضائى نجف آباد/9/920
ابالغ وقت رسیدگى

 شــماره درخواســت:9610463757300003 شــماره پرونده:9609983757301580 خواهان: 
رسول اســحاقیان درچه فرزند رمضان خوانده: امیرآقاکاظم اصالنى به نشانى مجهول المکان محل 
حضور:دادگاه عمومى بخش مهردشت خواسته: الزام به فک پالك خودروى سوارى پراید. بدین وسیله 
به شما ابالغ میگردد آقاى رسول اسحاقیان درچه فرزند رمضان دادخواستى بطرفیت شما مبنى بر الزام 
به فک پالك خودروى سوارى پراید مطرح نموده که در شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت بشماره 
کالسه 961642 تحت رسیدگى مى باشد بنابه اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان 
بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامور مدنى مراتب یک 
نوبت دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ نشرآگهى دراین شعبه حاضر شوید و ضمن اعالم آدرس جدید خود را موضوع 
دادخواست به طور کامل مطلع شده و درصورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. م 

الف: 7131 کریمیان - مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/9/921
 حصروراثت 

سکینه زمانى داراى شناسنامه شماره 126 به شرح دادخواست به کالسه 84/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدآقازمانى بشناسنامه 886 در تاریخ 
89/11/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1-سکینه زمانى ش ش 126، 2-اکبر زمانى علویجه ش ش 59، 3-خدیجه زمانى علویجه ش ش 11، 
4-اصغر زمانى علویجه ش ش 66، 5-رضا زمانى علویجه ش ش 198، 6-شهناز زمانى علویجه ش 
ش 37657، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م 

الف: 7130 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/922
 حصروراثت 

سکینه زمانى داراى شناسنامه شماره 126 به شرح دادخواست به کالسه 85/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرنگیس زمانى علویجه بشناسنامه 1529 
در تاریخ 78/12/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-سکینه زمانى ش ش 126، 2-اکبر زمانى علویجه ش ش 59، 3-خدیجه زمانى علویجه 
ش ش 11، 4-اصغر زمانى علویجه ش ش 66، 5-رضا زمانى علویجه ش ش 198، 6-فاطمه زمانى 
ش ش 60، (فرزندان متوفى)، 6-محمد زمانى علویجه ش ش 886، (همســر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 7129 رئیس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/9/923
 ابالغ 

شماره دادنامه: 9609973731500890 شــماره پرونده: 9609983731500001 شماره بایگانى 
شــعبه: 960001 خواهان: حمیدرضامؤید فرزند خداداد با وکالت مهدى باباشــاهى فرزند حســین 
به نشــانى اصفهان خیابان مقداد (آتش سابق)نهرفرشادى ســاختمان زیتون طبقه اول دفتروکالت 
خواندگان: 1.شرکت قندکامیاب به مدیرعاملى بهمن مهرابى به نشانى خمینى شهر بلوار الغدیر شرکت 
قند کامیاب2.مهدى حکیمى فرزند محمد خواسته ها: 1.تامین خواسته2.مطالبه وجه چک3.مطالبه 
خسارات دادرسى4.مطالبه خسارت تاخیرتادیه دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى 

نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست حمیدرضامؤید با وکالت مهدى باباشاهى بطرفیت خواندگان 
1. مهدى حکیمى فرزند محمد2.شرکت قندکامیاب مدیرعاملى بهمن مهرابى بخواسته مطالبه مبلغ 
2/500/000/000 ریال وجه چک شماره 344496-94/05/15 عهده بانک سپه شعبه اهرستان یزد 
بانضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارات تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل باتوجه به محتویات پرونده 
مالحظه چک و گواهى عدم تادیه صادره و مالحظه قرارداد عادى مورخ 94/02/15 و وجود اصل چک 
در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و توجهات به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ وقت 
رسیدگى درجلسه حاضر نشده و دلیلى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده، لذا دادگاه دعوى خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 314 قانون تجارت و تبصره  2 ماده 2 قانون 
صدورچک و استفساریه آن مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 2/500/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 86/068/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از سررسید چک 
94/05/15 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى که محاسبه آن 
وظیفه اجراى احکام مدنى مى باشــد درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان مى باشــد. م الف: 7126 امیدبرزن - رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى 

نجف آباد/9/924
ابالغ 

کالسه پرونده: 813/96 شماره دادنامه1032-96/09/06 تاریخ رسیدگى: 96/08/22 مرجع رسیدگى: 
شعبه چهارم خواهان: احمدامیرزاده نشــانى: نجف آباد خ امام غربى سه راه یزدانشهر ابتداى ورودى 
یزدانشهر ابزارآالت امیر خوانده: مهرداد شیرخانى نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به 
استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شــورا درخصوص دادخواســت احمدامیرزاده به طرفیت مهردادشیرخانى به خواسته 
مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال به استناد 3 فقره چک بشماره هاى: 95/10/30-932020/63877 
و 93202/638772-95/11/30 و 932020/638777-96/02/30 بعهــده بانک رفاه کارگران به 
انضمام خسارات دادرســى (ازجمله هزینه دادرسى، و خســارت تاخیر در تادیه) (و حق الوکاله) بدین 
توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشــته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى 
مواجه با گواهى عدم پرداخت شــده اســت. و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور 
پیدانکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشــته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر 
به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، 
مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص 
بانک مرکزى از تاریخ چک مذکور تا زمان وصول آن که محاســبه آن بااجراى احکام اســت درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 
519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى850/000 ریال(و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه) درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض دراین شعبه و ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى نجف آباد مى باشد.م الف:  7124 محمدحسن قلى زاده - قاضى شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/9/925
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان ملیحه میرزایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده ..... به طرفیت خوانده روح اله سراقى به 
شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 801/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/11 ساعت 3/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود.م الف:  

7120 شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/926
 حصروراثت 

شیرین افشارنیا اسفیدواجانى داراى شناسنامه شماره 10663 به شرح دادخواست به کالسه 1040/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلى افشارنیا 
اسفدواجانى بشناسنامه 14 در تاریخ 96/05/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مجید افشارنیا اسفدواجانى ش ش 71152، 2-سعید افشارنیا 
اسفدواجانى ش ش 671، 3-افشین افشارنیا اسفدواجانى ش ش 5490052491، 4-شیرین افشارنیا 
اسفدواجانى ش ش 10663، 5-حمید افشارنیا اسفدواجانى ش ش 6643، (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:  7086 رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/9/927
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سیدعلى موسوى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده سیاوش 
شرفى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
866/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/07 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.م الف:  

7090 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/928

 ابالغ وقت رسیدگى
خواهان على عزیزى راد دادخواستى به خواسته الزام خواندگان به انتقال سندرسمى و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت 1-عزت عیدى وندى2-هوشنگ رسولى کاکلى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1780/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/11/15 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. م الف: 7102 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/9/929
 ابالغ 

شماره دادنامه: 9609973731000563 شماره پرونده: 9509983732000705 شماره بایگانى شعبه: 
960052 شاکى: امنه خلیلى فرزند شیرآقا به نشانى نجف آباد خ مولوى مرکزى کوچه خدادادى شرقى 
پ43 متهم: شمس الهادى مرادى فرزند عبدالقادر به نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1.ترك انفاق2.

تهدید3.ضرب و جرح عمدى4.انتشارتهمت،افترا،فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهاى توهین آمیز و.... 
دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى شمس 
الهادى مرادى فرزند عبدالقادر دایر بر ترك انفاق، ایراد ضرب و جرح عمدى و تهدید و توهین موضوع 
شــکایت خانم آمنه خلیلى باتوجه به محتویات پرونده و گواهى پزشکى قانونى و اظهارات مطلعین و 
عدم حضور متهم و عدم دفاع در مقابل اتهامات مذکور ارتکاب بزه هاى انتســابى توسط متهم محرز 
است لذا دادگاه با استناد به مواد 608 و 669  قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات مصوب 75 و ماده 
53 قانون حمایت خانواده و مواد 134 و 19 و 559 و 709 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و رعایت 
مقررات مربوط به تعدد جرم متهم را به تحمل دوسال حبس به علت ترك انفاق و تحمل دوسال حبس 
به علت تهدید و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق به علت توهین و پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل 
بابت جراحت حارصه داخل ساق چپ و دو عدد جراحت در حد حارصه سمت راست ناحیه تحتانى کمر 
درحق خانم آمنه خلیلى محکوم مى کند. راى دادگاه ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
دادگاه صادرکننده و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 

اصفهان مى باشد.م الف:  7047  اسحاقیان - رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد/9/930
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه9610113733200638 شــماره پرونده: 9509983733200937 شماره بایگانى 
شعبه: 950991 آقاى على نیکو فرزند عباس مجهول المکان، نظربه شکایت آقاى نیما نورمحمدى 
فرزند محمدعلى علیه شما درپرونده کالسه 950991 مبنى بر مشارکت در آدم ربایى ازطریق اغفال 
بدین وسیله به شما ابالغ میگردد تا ظرف مدت یکماه پس از انتشار این آگهى جهت رسیدگى دراین 
شعبه حاضر شوید. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد.م الف:  7048 شعبه سوم دادسراى 

عمومى و انقالب نجف آباد/9/931
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه9610103731004220 شــماره پرونده: 9409983732100387 شماره بایگانى 
شعبه: 940425 در پرونده کالسه 940425 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد، آقاى مجیدجعفرى 
فرزند مصطفى، متهم است به مزاحمت تلفنى، موضوع شکایت خانم نگار سپیدکار نظربه اینکه متهم 
در آدرس اعالمى شناخته نشده است لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسى کیفرى به متهم 
ابالغ مى گردد در جلسه مورخه 96/12/13 ساعت 9 صبح در شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد 
حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد.م الف:  7127 شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو نجف آباد/9/932
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان محبوبه محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده سنیه 
دریس به شوراى حل اختالف شعبه 8حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1066/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/21 ساعت 3/30 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 دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود.م الف:  7133 شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/933
 حصروراثت 

زین العابدین ایرانمنش داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 1062/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدایرانمنش بشناسنامه 970 
در تاریخ 96/06/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1-زین العابدین ایرانمنش ش ش 5، (پدر متوفى)، 2-منیژه اســمعیلى آبادچى ش ش 24، (مادر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م الف:  7135رئیس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/9/934
 ابالغ 

شماره دادنامه: 9609973730100971 شــماره پرونده: 9609983730100825 شماره بایگانى 
شعبه: 960831 خواهان: سلیمان ادریسى پورارانى فرزند مصطفى با وکالت خانم معصومه شهیدى 
فرزند ســیف اله به نشــانى اصفهان نجف آباد خ 15 خرداد مرکزى 100 مترى چهارراه امام خوانده: 
محمدهماپور فرزند محمدباقر به نشانى مجهول المکان خواســته ها: 1.مطالبه خسارت تاخیرتادیه 
2.تامین خواســته 3.مطالبه خســارات دادرســى4.مطالبه وجه چک دادگاه با توجه به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده با اعالم ختم جلســه و دادرســى، مبادرت به صدور راى مــى نماید. راى دادگاه 
درخصوص دادخواست تقدیمى سلیمان ادریســى پورارانى فرزند مصطفى با وکالت خانم معصومه 

شهیدى بطرفیت محمدهماپور فرزند محمدباقر بخواســته مطالبه مبلغ هفتصدوهفتاد میلیون ریال 
وجه چک شماره هاى 299335 و 299340 عهده بانک مسکن و بانضمام خسارات دادرسى، از توجه 
به اظهارات وکیل خواهان و ارائه تصویر مصدق چک هاى فــوق الذکر و گواهى عدم پرداخت آن و 
نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ دردادگاه حاضر نشــده و دفاعى بعمل نیاورده است، دادگاه با احراز 
مدیونیت خوانده مستندا به مواد 198و 515 و 522 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت هفتصدوهفتادمیلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 25/100/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ  
سررسید چک ها تا زمان وصول براساس نرخ شــاخص تورم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
این راى غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. م الف: 7142  شریعتى کمال آبادى- دادرس 

شعبه اول حقوقى نجف آباد/9/935
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9610423653400174 شــماره پرونده: 9409983653401281 شماره بایگانى 
شعبه: 941321 تاریخ تنظیم: 25 / 09 / 96 – مشخصات محکوم له/محکوم لهم: رمضانعلى طاوسى 
نیگابادى فرزند على اکبر به نشانى فالورجان کرسگان خیابان شهید رجایى بن بست چهارم سمت چپ 
آخر کوچه پ 440 مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: محمد قاسمى فرزند على اکبر به نشانى 
اصفهان – نجف آباد خیابان شیخ بهایى جنوبى کوچه داورى آخر کوچه .  مشخصات نماینده یا قائم 
مقام قانونى محکوم له / محکوم علیه : محمدرضا قاسمى فرزند مجید به نشانى اصفهان ابتداى خیابان 
شیخ صدوق شمالى طبقه سوم گالرى مبلمان پارسا پالك 384 وکیل رمضانعلى طاوسى نیگابادى. 
محکوم به: بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9509973653401814 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات 
دادرسى اعم از هزینه دادرسى به مبلغ 1/770/000 ریال و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى و خسارات 
تأخیر تأدیه از تاریخ بررسى لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت 
.  مدیر دفتر شعبه دوم حقوقى دادگسترى شهرســتان فالورجان – خسرو آقایى – رئیس شعبه دوم 
دادگاه عمومى حقوقى فالورجان محکوٌم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى).2- ترتیبى براى پرداخت محکوٌم به 
بدهد.3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوٌم به از آن میســر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).4- خوددارى محکــوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد.(ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). نشانى: اصفهان، 
شهرستان فالورجان میدان نماز خیابان مالصدرا ســاختمان دادگسترى م الف : 922  شعبه 1دادگاه 

خانواده دادگسترى شهرستان فالورجان (2 حقوقى سابق) /9/937
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9610423653300255 شماره پرونده: 9409983653300773 شماره بایگانى شعبه: 
940795 تاریخ تنظیم: 28 / 09 / 96 – مشخصات محکوم له/محکوم لهم: صادق پوردرویش فرزند 
حسن به نشانى خیابان جى خیابان همدانیان خیابان نیرو کوچه اردیبهشت پ22 طبقه2-مشخصات 
محکوم علیه/محکوم علیهم: 1. سعید رحمانى فرزند حبیب اله مجهول المکان 2. عبدالخالق وکیلى 
ســهرفروزانى فرزند نوروز به نشــانى فالورجان ســهرفیروزان خیابان اصلى جنب نانوایى نصیرى 
کوچه معمــار - محکوم به: بموجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 
9409973653301960 محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنى مبلغ 260/000/000 ریال 
(.جه دوفقره چک به شماره 354126 مورخ 89/04/30 مبلغ 100/000/000 ریال و 199761 مورخ 
87/03/03 مبلغ 60/000/000 ریال و رسید عادى مورخ 89/01/15 تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 
94/08/20 ) بابت اصل خواسته و 8/050/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هم چنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى 
بر عهده اجراى احکام مى باشــد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت .  مدیر 
دفتر دادگاه حقوقى شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرســتان فالورجان – على 
صادقیان – رئیس دادگاه امید حفیظى -  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى).2- ترتیبى براى پرداخت محکوٌم 
به بدهد.3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394).4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد.(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394). 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوٌم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)، نشانى: اصفهان، شهرستان 
فالورجان میدان نماز خیابان مالصدرا ساختمان دادگسترى م الف: 920 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شهرستان فالورجان  /9/938

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
تعداد زیادى از واحدهاى تولیدى اســتان اصفهان زیر 

ظرفیت و بین حیات و ممات دست و پنجه نرم مى کنند.
محمدرضا برکتین افزود: ناامیدى صنعتگران براى اقتصاد 
جامعه بسیار مضر اســت، اما در هر صورت صنعت باید 
فعال باشد و این بدان معنا نیست که مسئوالن نسبت به 

واحدهاى تولیدى و صنعتى بى تفاوت باشند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
بســته حمایتى از واحدهاى کوچک و متوسط در استان 
اصفهان شاید براى تسهیل یا کنترل شرایط صنعت مفید 
بود، اما واحدهایى که از بسته حمایتى استفاده کردند به 
صورت موقت نجات پیدا کردند و این بسته نوشداروى 

اصلى براى صنایع نبود.
وى خاطرنشان کرد: بسته حمایتى از واحدهاى کوچک 
و متوسط تاحدودى توانســت جلوى سراشیبى سقوط 

وضعیت صنعت استان اصفهان را بگیرد.
برکتین با بیان اینکه استقبال از ســتاد رونق اقتصادى 
در استان اصفهان بسیار کمتر از ســال قبل بود، یادآور 
شد: ستاد تسهیل و رونق اقتصادى صرفًا براى اعطاى 
تســهیالت نیســت؛ تعداد زیادى از واحدهاى تولیدى 
استان اصفهان زیر ظرفیت و بین حیات و ممات دست و 

پنجه نرم مى کنند.
وى اضافه کرد: وضعیت امروز صنعت درگیر عملکرد و 
رفتارهاى دیروز کشور است و در حال حاضر به دلیل رکود 
اقتصادى، واحدهاى تولیدى نمى توانند دارایى هاى معوقه 

خود را پرداخت کنند.

واحدهاى تولیدى اصفهان 
بین حیات و ممات هستند آیین تقدیر از 120 پژوهشگر برتر حوزه آموزش 

و پرورش در خانه معلم شماره3اصفهان برگزار 
شد.

در این مراسم پژوهشگران برتر کشور و استان 
اصفهان در بخش دانش آمــوزى، معلمان و 

مدیران مورد تجلیل قرار گرفتند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
در این مراسم گفت: جامعه متمدن جامعه اى 
است که کار را بدون پژوهش انجام نمى دهد 
و مبناى تصمیم گیــرى آن جامعه، پژوهش 

است. 
محمد حسن قائدیها با اشاره به دستاوردهاى 
پژوهشى در آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: این دســتاوردها توفیقى اســت که با 
تالش پژوهشــگران اســتان به دست آمده

 است.
وى با تأکید بر شــاخص هــاى اصلى حوزه 
پژوهــش، توســعه دانایى را از بــزرگ ترین 
شــاخص هاى این حوزه عنوان کرد و گفت: 
اکنون افتخار جوامع، توسعه دانایى و پیشرفت 
عرصه هــاى پژوهشــى و ســرمایه گذارى 

اندیشه هاى انسانى در حوزه پژوهش است.
وى اظهارداشت: استان اصفهان در حوزه هاى 
پژوهشى در سه رتبه اول کشور قرار دارد و بستر 
حضور همکاران فرهنگــى و دانش آموزان در 
حوزه هاى پژوهشــى در طول این چهار سال 

بسیار گسترده شده است.  

120پژوهشگر برتر 
آموزش و پرورش 

تجلیل شدند
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مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
اعالم کرد: در هشت ماهه امســال 31 میلیون و 344 
هزار تن کاال در محورهاى اســتان اصفهان حمل شد 
که نسبت به مدت مشابه ســال قبل 7 درصد افزایش 

داشت.
داریوش امانى اظهار داشــت: از این آمــار جابه جایى، 
ســه هزار و هفت مورد بــا اضافه بار روبــه رو بود که 
نسبت به ســال قبل افزایش 12/62درصدى را نشان 

مى دهد.
وى گفــت: برخــورد بــا حامــالن بارهــاى بدون 
بارنامه در هشــت ماهه امســال نســبت بــه مدت 

مشــابه ســال قبــل 300 درصــد افزایش داشــته
است.

مدیرکل راهــدارى و حمــل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان ادامه داد: پارســال 200 پرونده  از این تخلف 
وجود داشــت که امســال به دو هــزار و 600 پرونده 

رسید.
وى همچنین با اشــاره به آمارى دیگر در هشت ماهه 
امســال، خاطرنشــان کرد: 9 میلیون و 770 هزار نفر 
مســافر در این مدت در خطوط جاده اى استان جابه جا 
شــدند که این آمار در پى 785 هزار سفر به دست آمده

است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان گفت: 
سرمایه گذارى در بخش آب و پساب استان اصفهان براى 

سرمایه گذاران سودآور خواهد بود.
نعمت ا... اکبرى اظهارداشــت: با توجه بــه کمبود آب در 
اســتان، حضور بخش خصوصى در این موضوع مى تواند 
عالوه بر تسریع در پروژه هاى آبرسانى، در افزایش بهره ورى 
آب مؤثر باشد. وى خواســتار اصالح نگاه بخش دولتى به 
حضور بخش خصوصى در زیرساخت هاى اقتصادى شد و 
گفت: بخش خصوصى با توانمندى و بهره ورى باال مى تواند 
پروژه هاى آبرسانى را با کمترین هزینه به سرانجام برساند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان با اشاره به 

سند آمایش سرزمین استان افزود: استان به هفت منطقه 
براساس حوضه آبریز تقسیم بندى شــده و هر منطقه در 
سازمان مدیریت برنامه ریزى یک کارشناس معین پیگیر 
موضوعات مرتبط با آن منطقه اســت و سند راهبردى هر 

منطقه براساس مزیت هایش درحال تدوین است.
وى با اشــاره به کمبود آب در اســتان و لزوم تسریع در
پروژه هاى آبرسانى، گفت: پروژه سوم کوهرنگ و آبرسانى

 14 شهر اصفهان در بودجه ســال جارى مورد توجه قرار 
گرفته است. اکبرى با اشاره به هزار و 300طرح نیمه تمام در 
استان اصفهان، گفت: براى تکمیل این طرح ها به 50 هزار 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

31 میلیون ُتن کاال در 
جاده هاى استان جابه جا شد

وجود 1300 طرح نیمه تمام 
در استان

 دیدار با شرلوك هولمز 
دراصفهان 

نمایش «شـرلوك هولمز» به نویسـندگى «اسـتیون 
دیتز» و کارگردانى بهزاد سـیفى براى نخستین بار در 
ایران از دوم دى ماه(امروز) در هنرستان هنرهاى زیبا 

اصفهان به صحنه مى رود.
در این نمایـش، دکتر «واتسـون»، دوسـت و همکار 
شرلوك هولمز، راوى داستان است و تماشاگران شاهد 
مقابله شرلوك با پرفسور «موریارتى»، دشمن قدیمى 
او خواهنـد بود.  تلفیـق این داسـتان با ماجـراى ورود 
«آیرن آدلر» به عنوان تنها زنى که شرلوك هولمز او را 

دوست دارد، لحظات جذابى را رقم مى زند.
عالقـه منـدان بـراى دیـدن «شـرلوك هولمـز» 
مى توانند از دوم تا 16 دى ماه، هر شب ساعت 18:00 
به آمفى تئاتر هنرسـتان هنرهاى زیبا واقع در خیابان 

مطهرى مراجعه کنند.

 انتخاب هفتم دى  به عنوان 
روز ایثار و شهادت دهاقان

فرمانـدار دهاقان گفت: هفتـم دى ماه روز شـهادت 
محمدتقى بشـارت، نماینده مردم دهاقان و شهرضا 
در مجلـس شـوراى اسـالمى و نماینـده خبـرگان 
رهبرى بـوده که به یاد این شـهید گرانقـدر، این روز 
در شهرسـتان دهاقـان روز ایثـار و شـهادت نامیـده 

مى شود.
علـى اصغـر قاسـمیان، شـهید بشـارت را افتخـار 
شهرستان دهاقان دانسـت و افزود: مجموعه نظرات 
و برنامه هایـى در راسـتاى ترویـج فرهنـگ ایثـار و 
شهادت در دسـتور کار قرار دارد  و سپاه، بسیج و بنیاد 
شـهید تالش فراوانى ارائـه داده اند تا فرهنـگ ایثار 
فراموش نشود و همچنان در اذهان و خاطره ها باقى

 بماند.

فضاى سبز کاشان در اولویت 
استفاده از پساب قرار دارد

فرمانـدار کاشـان گفـت: بـا توجـه بـه تنـش آبـى و 
محدودیت هـاى اسـتحصال منابـع آب زیرزمینـى، 
فضاى سـبز موجود در شـهر کاشـان در اولویت بهره 
بردارى از پساب تصفیه خانه فاضالب این شهر است.

حمیدرضا مؤمنیان اظهارداشت: مردم و سازمان هاى 
مردم نهاد شهرسـتان کاشـان، خواسـتار اسـتفاده از 
پسـاب تصفیه خانه براى آبیارى فضاى سـبز شهرى 
و جلوگیرى از انتقال آن به خارج از شهرستان هستند.

فرمانـدار کاشـان توسـعه و رشـد صنعـت گالب و 
عرقیجات به عنوان صنعتى بومى در کاشان را نیازمند 
حمایت بیـش از پیش مسـئوالن دانسـت و خواهان 
مسـاعدت ویـژه اداره کل حفاظت از محیط زیسـت 
استان در خصوص تسهیل در صدور مجوزهاى مربوط 

در این حوزه شد.
مؤمنیان تأکید کرد: خشکسـالى در سـال هاى اخیر و 
قرار گرفتن کاشان در منطقه بحرانى و مستعد انتشار 
غبـار و ریزگردها، نیازمنـد برنامه جامع پیشـگیرى و 

مقابله با این پدیده به عنوان یک ضرورت است.

برگزارى جشنواره منطقه اى 
سینماى جوان در کاشان 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان 
گفت: جشـنواره منطقه اى سـینماى جوان، اسفندماه 

امسال در شهرستان کاشان برگزار مى شود.
مصطفى جوادى مقدم با اشـاره به اینکه کاشان مهد 
فرهنگ و هنر اسـت، به آخرین تحـوالت فرهنگى و 
ادبى در این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: پنجاه 
و نهمین جشـنواره منطقه اى سـینماى جوان در سه 
بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس برگزار مى شـود 

که کاشانى ها امسال میزبان این جشنواره هستند.
وى افزود: از چهارم تا هشتم اسـفندماه این جشنواره 
با همکارى اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمى شهرستان 
کاشـان، انجمن سـینماى جوانان ایران و شهردارى 
کاشـان با حضـور ده اسـتان تهـران، چهـار محال و 
بختیارى، خراسـان شـمالى، قم، گلسـتان، لرستان، 
مازندران، مرکزى و استان اصفهان در کاشان برگزار 

مى شود. 

خبر

مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل ایران از راه اندازى کارخانه 
DMT و بخش تولید الیاف استیپل پلى استرو همچنین خرید 

نخستین محموله ماده اولیه اکریلونیتریل براى تولید الیاف 
اکریلیک خبر داد.

محسن رجایى اظهارداشت: با تالش بســیار کارکنان و 
کارگران و پیگیرى هاى فراوان، کارخانه DMT و بخش 
تولید الیاف استیپل پلى استر راه اندازى و نخستین محموله 

اکریلونیتریل براى تولید الیاف اکریلیک خریدارى شد.
وى افزود: بــر اســاس هماهنگى هاى انجام شــده در 
اســتاندارى اصفهان و مذاکره با پاالیشگاه و پتروشیمى 
اصفهان، مقرر شــد از هفته جارى، مــاده اولیه پارازایلن 
(ازمواد اولیه الیاف مصنوعى) به طور مســتمر و بر اساس 
نیاز کارخانه و با هدف استمرار تولید بخش پلى استر به این 

کارخانه تحویل شود.
وى با بیان اینکه در زمان حاضر بخش استیپل پلى استر 
در حال فعالیت و تولید الیاف است، گفت: مقرر است دست 
کم تا حدود 30 روز آینده خط تولید «یارن پلى استر» نیز 
راه اندازى شــود. رجایى درباره خرید نخستین محموله 
اکریلونیتریل (ماده اولیه الیاف اکریلیک) نیز توضیح داد: 
این محموله به میزان دو هزار ُتن از خارج از کشور خریدارى 

شده و در زمان حاضر در حال بارگیرى از مقصد است.
وى اظهار امیدوارى کرد که این محموله تا حدود یک ماه 
دیگر به کارخانه برسد و خط تولید الیاف اکریلیک نیز راه 

اندازى شود.
وى بااشاره به اینکه محموله دوم اکریلونیتریل نیز درحال 
خریدارى است، گفت: در مرحله دوم نیز درحدود دوهزار ُتن 

ماده اولیه خریدارى مى شود.
وى اظهارداشــت: طبق برنامه ریزى هاى انجام شــده، 

کارکنان بخش تولیدى اکریلیک به تدریج از ماه جارى به 
محل کار خود فراخوانده شوند.

مدیر اجرایى شــرکت پلى اکریل گفــت: در زمان حاضر 
درحدود هزار و 200 نفر از کارگــران و کارکنان کارخانه 

مشغول کار هستند و درحدود 500 نفر نیز منتظر فراخوان 
براى بازگشت به محل کار هستند.

وى افزود: بر اساس وعده هاى داده شده، تالش مى شود 
در روزهاى ابتدایى دى امسال، بخشى از حقوق ماه گذشته 

کارگران کارخانه پرداخت شود.
رجایى بیان داشــت: همه تالش مدیریــت، کارکنان و 
کارگران پلى اکریل این است که پلى اکریل تا 22 بهمن 

امسال به طور کامل راه اندازى شود.

تالش براى راه اندازى کامل پلى اکریل
 تا 22بهـمن

بخش پلى استر کارخانه هم راه اندازى شد

امروز هم نمایشگاه صنعت 
در اصفهان دایر است 

دوازدهمین نمایشگاه صنعت (تجهیزات صنعتى، 
کارگاهى، ابزار و نظافت صنعتى) تا امروز در محل 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان واقع در پل 

تاریخى شهرستان دایر است.
این نمایشــگاه با حضور 137 شــرکت کننده از 
استان هاى اصفهان، آذربایجان شرقى، تهران، 
سمنان، خراسان رضوى، البرز و آذربایجان غربى 
و نماینــدگان فروش محصــوالت و خدمات از 
کشــورهاى چین، کره، ترکیه، آلمان و رومانى 
در فضایى به مساحت 9 هزار و 300 مترمربع در 

چهار سالن نمایشگاهى برپاست.
شرکت کنندگان این نمایشگاه در زمینه خدمات 
مهندســى، ماشــین ابزار و ملزومات کارگاهى، 
تجهیزات صنعتى و کارگاهى و ابزار آالت مانند 
دســتگاه هاى جوش، برش، لیزر، سیستم هاى 
هیدرولیک و پنوماتیــک، لیفتراك و باالبرهاى 
صنعتــى، صنایع و خدمات وابســته کارگاهى و 
ایمنى بهداشــت صنعتــى (HSE)، ابزار دقیق، 
اتوماســیون صنعتى و نظافــت صنعتى فعالیت 

دارند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان گفت: برگزارى هفتگى نمایشگاه 
در استان اصفهان، در واقع رقم زدن یک رویداد 

اقتصادى مهم در هفته را در پى دارد.
علــى یارمحمدیان افــزود: اکنون اگر کســى 
مى خواهد اوضاع صنعت را ارزیابى و بررسى کند، 

باید به نمایشگاه صنعت بیاید.
وى تأکید کــرد: رونــق اقتصــادى و برپایى 
نمایشــگاه، یک رابطه متقابل و دو سویه دارد، 
بنابراین باید همه مسئوالن و ارگان هاى مربوطه 
براى رونق نمایشــگاه، توسعه و برگزارى هرچه 

بهتر آن تالش کنند.
یارمحمدیان افزود: نمایشــگاه اصفهان باید در 
ســطح جهانى برگزار شــود و این نمایشگاه در 
ســاعات بازدید 15 تا 21 میزبان مخاطبان خود 

خواهد بود.

«با اجراى طرح "تحرك" و نوســازى نــاوگان موتورى 
فرماندهــى انتظامى اســتان اصفهــان، 250 خودرو و 
موتورسیکلت به ناوگان نیروى انتظامى استان اصفهان 
اضافه شده، تا مأموریت هاى این نیرو تقویت و به توقعات 

مردم بیشتر توجه شده باشد.»
فرمانده انتظامى کل کشور در مراســم رونمایى از طرح 
تحرك در اصفهان، در جمع خبرنگاران این مطلب را اعالم 
کرد و گفت: اجراى طرح« تحرك» با توجه به مأموریت ها 
و توقع مردم از نیروى انتظامى با اولویت استان اصفهان 
و با پیگیرى هاى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان و 
همکارانشان انجام شد که نتیجه آن احساس امنیت بیشتر 

در شهرهاى استان است.
سردار سرتیپ حسین اشــترى اظهار داشت: ما به دنبال 
تجهیزات جدید براى کشف علمى جرم و رصد مجرمین 
هستیم، تا دقت و ســرعت کار را افزایش داده و بدینسان 
تخلفات را کاهش دهیم. وى با تأکید بر اینکه با اجراى طرح 
تحرك در استان اصفهان، مجموعه خودرویى و موتورى 
نیروى انتظامى تقویت مى شود و امنیت ارتقا مى یابد، گفت: 
امید است راه اندازى گشت هاى ویژه و مقابله با متخلفان و 
سارقان رضایت بیش از پیش مردم شهر و استان اصفهان 
را فراهم کند و ارتقاى امنیت را به ارمغان داشته باشد. وى 
با بیان اینکه مردم امروز تالش هــاى نیروى انتظامى و 
اقدامات پیشگیرانه در مورد جرائم سرقت را مى بینند، افزود: 
با راه اندازى قرارگاه مقابله با سرقت در کشور، شاهد کاهش 
رشد سرقت که ســالیانه 15 درصد بود هستیم و اموال به 
سرقت رفته مردم، به آنان بازگردانده شده، تا مردم آرامش 
را احساس کنند. فرمانده انتظامى کشور تصریح کرد: 70 
درصد سرقت ها در 14 استان انجام مى شود و ما براى این 
14 استان قرارگاه مقابله با سرقت ایجاد کرده ایم که کارى 
جهادى انجام مى دهند و در اولین گام این امر موجب شد تا 
در سال جارى حدود 5 درصد، رشد سرقت را کاهش دهیم.

سردار اشترى در ادامه گفت: استان اصفهان به دلیل فعالیت 
مستمر در برخورد با جرائم خشن، سرقت به عنف و سرقت 
مسلحانه توفیقات خوبى داشته و 40 درصد سرقت ها در این 
زمینه ها، کاهش یافته است. این در حالى است که در قتل 

نیز شاهد کاهش 32 درصدى بودیم.
وى از کاهش 4 درصدى ســرقت هاى خرد در کشــور 
خبر داد اما گفت: عواملى چون اعتیاد و مسائل اقتصادى 
و اجتماعى از علل ســرقت هاى خرد بــوده، به گونه اى 
که 50 درصد سارقین، معتاد هســتند. فرمانده انتظامى 
کشــور تحول در کالنترى ها و پاسگاه ها را از برنامه هاى 
نیروى انتظامى برشــمرد و افزود: ما سال گذشته قرارگاه 
کالنترى ها را تأسیس کردیم و ســعى داریم تا دو سال 
آینده به نقطه مطلوب برسیم. سردار اشترى توضیح داد: 
در قرارگاه کالنترى ها، تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق 
مردم و مراجعین مد نظر قرار دارد و معتقدیم کالنترى ها 
مأمن مردم براى احقاق حقوق آنهاســت و در این راستا، 
خوش آیندسازى کالنترى ها و پاســگاه ها از برنامه هاى 
ماســت و اجراى طرح مگنا، ارتقاى مدیریت و کیفیت در 

کالنترى ها و پاسگاه هاست. 
وى با بیان اینکه امروز آموزش براى دســتیابى به پلیس 
حرفه اى یک ضرورت اســت، افزود: ما در بیش از 700 
کالنترى مراکز مشاوره راه اندازى کرده ایم که تاکنون 400 
هزار پرونده به این مراکز مشاوره کالنترى ها ارجاع شده 
است و در نهایت 70 درصد پرونده ها منجر به صلح شده و 
بسیار مؤثر بوده است.  فرمانده انتظامى کشور برخورد با 
گروه هاى عرفان کاذب را از دیگر اقدامات نیروى انتظامى 

خواند و گفت: در سطح کشور ما بر گروه هاى عرفان کاذب 
اشــراف کامل داریم و با همکارى قوه قضائیه و اقدامات 
پیشگیرانه در مقابله با آنان،  توفیقات خوبى داشتیم ولى از 
این دست افراد هنوز هستند و از مردم نیز مى خواهیم اگر 
موردى مشاهده مى شود گزارش دهند تا برخوردهاى الزم 

صورت پذیرد.
سردار اشترى، پلیس راهور را خادم مردم دانست و اظهار 
داشــت: همه همکاران در پلیس راهور کارى سخت در 
سرما، گرما، تعطیالت و... دارند و شبانه روزى خدمت ارائه 
مى کنند و اگر امروز شــاهد کاهش تلفات و تصادفات در 
ترددهاى درون و برون شهرى هستیم حاصل تالش این 
همکاران است اما اگر هم مأمورى برخورد ناشایست داشت 
مردم مى توانند با تماس با 197 یا به صورت کتبى شکایت 

خود را ارسال کنند تا رسیدگى الزم انجام شود.
وى در پایان در پاسخ به ســئوالى در زمینه فرآیند تعیین 
فرمانده انتظامى استان اصفهان هم گفت: مدت گردش 
فرماندهان سه سال بوده و براى فرماندهى، افراد باید داراى 
ویژگى هاى الزم باشند و در این میان سردار معصوم بیگى 
گزینه بسیار خوبى براى استان اصفهان به گفته مسئوالن و 
مردم بودند که امید است با مشارکت مردم و کمک رسانه ها 
در اجراى مأموریت هاى نیروى انتظامى در استان اصفهان 

همچنان موفق باشند. 

نصف جهان به مناسبت هفته پژوهش، معاونت دانش 
و پژوهش سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با 

خبرنگاران نشست برگزار کرد. 
سرپرســت معاونــت دانــش و پژوهــش ســپاه 
صاحب الزمــان (عــج) اســتان اصفهان با اشــاره 
به شــعار ســال جارى که «بدون پژوهش تصمیم 
نگیریم» گفت: اگر در همه ســازمان ها این شــعار 
اجرایى شود تصمیم سازى سیرى منطقى پیدا خواهد 

کرد.
رســول گلکار افــزود: در حالى که آسیب شناســى 
در بســیارى از مجموعه هــا بر مبنــاى مدل هاى 
تصمیم گیرى مبتنى بر اندیشــه ورزى، مشــارکت 
و... نیست اما ما در ســپاه صاحب الزمان (عج) استان 
اصفهان بر این باوریم که بایــد از همه ظرفیت هاى 
دانشــى و پژوهشــى همکاران در تصمیم گیرى ها 
استفاده کرد و در این راستا معاونت دانش و پژوهش 
از سال 89 فعالیت خود را آغاز کرد و در قالب راهبرد 
اساسى تحول و تعالى اجرایى کرد و به دنبال گسترش 
فضاى علمى و پژوهشى و خودکفایى علمى و تبدیل 
ایران به یکى از قطب هاى علمى در منطقه و جهان 

است.
وى برخوردارى از قدرت علمى و دانش الزم و توان 
الگوبخشى انقالبى شــامل برون و درون سازمانى را 
دو هدف کالن در دانش و پژوهش برشمرد و گفت: 
ایجاد محیط پرجاذبه، امن و عالمانه براى شکوفایى 

استعدادها و پرورش براى خالقیت ها مدنظر است.
سرپرســت معاونــت دانــش و پژوهــش ســپاه 
صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان اظهار داشت: 
براساس نوع مأموریت و رسالت پاسدارى از انقالب، 
ما باید گفتمان سازى کنیم و با اقشار و جوانان بسیجى 
ارتباط داشته باشیم تا نخبگان بسیجى از همه اقشار و 

در همه رده هاى سنى را جذب کنیم.
وى افزود: بحمدا... ســپاه در دهه اخیــر با جذب و 
گزینش نیروهاى انقالبى، توانســته گام هاى بلندى 
در مســیر علمى کردن و پویایى این نهــاد بردارد و 
امروز بسیارى از نیازهاى سازمانى را با دست پرتوان 

همکاران داخلى تأمین کند.
گلــکار از پنج رکــن در معاونت دانــش و پژوهش 
ســپاه صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان خبر داد 
و گفت: نیازســنجى و اجراى پروژه هاى کاربردى، 
تجربه نگارى، تبادل و نشــر دانش، اندیشــه ورزى 
و ایده پــردازى، یادگیرى و آموزه هاى دانشــى پنج 
رکن در معاونت دانش و پژوهش اســت، که خدمات 
پژوهشــى در صــورت تصویب مورد اســتفاده قرار 

مى گیرد.
وى با تشــریح هر یک از این ارکان گفت: خالقیت 
پژوهش در ســپاه آن اســت که مــا روى کاربردى 
کردن نتایج یادگیــرى و تبدیل آن بــه یافته ها و... 
تأکید ویژه داریم. این در حالى اســت کــه تا امروز 
بیش از 30 پژوهــش کاربردى در حوزه هاى مختلف 
فرهنگى، مدیریتى، جنگ نرم و... داشتیم و در اختیار 

بهره برداران قرار گرفته است. 
سرپرســت معاونــت دانــش و پژوهــش ســپاه 
صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان اظهار داشت: 
ما تاکنون چهار هــزار و 200 تجربه تأیید شــده در 
الیه هاى مختلف جنگ ســخت، جنگ نیمه سخت، 
راهکار مقابله با تهدیــدات نرم، آماد و پشــتیبانى، 
عملیات زمینى و... دریافت کردیم که ســعى داریم 
در تجربه نــگارى دانش ضمنى را بــه دانش صریح 
و آشــکار تبدیل کنیم و به دنبال انتقــال تجربه بین 
همکاران هســتیم تا مأموریت ها زودتــر به نتیجه

 برسد.
گلکار تأکید کرد: سپاه فقط مجموعه آموزش نظامى 
نیست بلکه ما در طى شش سال گذشته که معاونت 
دانش و پژوهش ایجاد شده، توانستیم از سرمایه هاى 
دانشى سپاه در استان اصفهان استفاده کنیم و برنامه 
توانمندسازى اندیشــه ورزان و پژوهشــگران را به 
صورت مستمر در قالب کارگاه هاى آموزشى و... انجام 
دهیم. این در حالى است که ســپاه هم اکنون داراى 
افراد داراى تحصیالت عالیه اســت  که کار پژوهشى 
انجام مى دهند و بدینسان تحول علمى اتفاق افتاده

 است.

سپاه به دنبال 
تبدیل ایران به یک قطب علمى است

از طرح «تحرك» در اصفهان رونمایى شد

اضافه شدن 250 خودرو و موتورسیکلت به ناوگان نیروى انتظامى استان
ساسان اکبرزاده
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شهردارى بهارستان 5 میلیارد تومان بدهى دارد
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سرمایه گذاران چینى و استرالیایى به سمیرم سفر مى کنندسرمایه گذاران چینى و استرالیایى به سمیرم سفر مى کنند
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2

3

2
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سرمایه، تنها با پهن کردن فرش قرمز 
نمى آید

شهردار زرین شهر:  

4

دىنمى آید آى دم یى آم دىن آى دنم یى آم دىن آمى دن یى دى آم یدى آم دن آیى ىم
میثم محمدى، شهردار 
زرین شهرگفت: شهردارى ها 
به عنوان نهادهایى اجتماعى، به 
واسطه تنوع و حجم خدمات ارائه 
شده، تبدیل به یک اَبرسازمان 
شده اند که...

3

وجود 394 هکتار 
بافت فرسوده

 در مبارکه

2

انجام عملیات چالکود 
500 اصله

 درخت در نطنز

2

تفکیک زباله
 از مبدأ در

 چادگان 

3

مهلت 3 ماهه 
براى معاینه فنى 

خودروهاى 
دوگانه سوز

3

ورود آریو و
 برلیانس به ناوگان 

تاکسیرانی 

نوسازى و تعمیر المان هاى رونمایى شده در نجف آباد

برنامه هاى شهردارى چادگان براى رونق اقتصادى

مدیرعامل سازمان فرهنگى شهردارى شاهین شهر خبر داد:

حوزه هنرى به شاهین شهر مى آید

شهردار بهارستان اعالم کرد:

2

اجراى پروژه هاى 
مختلف در زاینده رود 

به صورت امانى

با اتصال مراکز معاینه فنى خودرو در شــهرها به سامانه یکپارچه 
معاینه فنى ایران (ســیمفا)، صدور هرگونه گواهــى معاینه فنى 

خودروى سبک خارج از سامانه سیمفا ممنوع و غیر قانونى است.
البته باید گفت اولین بار در بند 5 ذیل ماده 18 قانون تنظیم بخشى 
از مقررات مالى دولت مصوب 80/12/8 به بحث معاینه فنى اشاره 
شد و انجام معاینه فنى خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با 

امکانات کشور اجبارى اعالم گردید.
 ستادهاى معاینه فنى خودرو وابسته به شهردارى ها یا مراکز فنى 
مجاز وظیفه انجــام معاینه و صدور برگه معاینــه فنى را بر عهده 
دارند و چگونگى اجراى این بند و زمــان بندى و نظارت بر انجام 
آن و تعیین دوره هاى معاینه فنى انواع خودروها و هزینه مربوط ، 
متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه هاى کشور و 

راه با تصویب هیئت وزیران خواهد بود . 
نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران نیز مکلف است براساس 
تصویبنامه مذکور، از تــردد خودروهاى فاقد بــرگ معاینه فنى 

جلوگیرى کند.
همچنین هیئت وزیران در مصوبه مــورخ 87/7/20 خود در بند 
11 مصوب کرد: وزارتخانه هاى کشــور و راه به ترتیب مســئول 
انجام معاینه فنى خودروهاى ســبک و سنگین با هر نوع سوختى  
مى باشند. وزارت نفت نیز موظف است معاینه فنى و تست مخازن 
(CNG) خودروهاى سبک و سنگین گازسوز را انجام دهد و هزینه 
مراکزى را که توســط وزارتخانه هاى یاد شــده، ایجاد و تجهیز

 مى شوند، پرداخت نماید.
همچنین مصوبه سال 89 کارگروه توسعه و حمل و نقل عمومى 
هم مصوب کــرد: وزارتخانه هاى کشــور و راه موظف هســتند 
بســتر الزم براى اجراى کامل معاینه فنى خودروهاى ســبک و 
سنگین (بنزین سوز، گازوئیل ســوز و گازسوز) در سراسر کشور را 
با استفاده از حداکثر توان بخش خصوصى و فعال سازى ظرفیت 
و امکانات موجود مراکز معاینه فنى، نمایندگى هاى خودروسازان 
و کارگاه هاى مجاز تبدیــل خودروهاى بنزین ســوز به دوگانه 
ســوز فراهم نموده و مکانیزم مدیریت، نظــارت و کنترل بر آنها 
را با هماهنگى ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تهیه و ابالغ 

نمایند.
■■■

البته هیئت وزیران در مورخ 93/2/10 در بند4/2، وزارت کشور را 
مکلف به ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنى نمود و هیئت وزیران 
در مورخ 93/10/14 آیین نامه اجرایى نحوه انجام معاینه و صدور 

برگ معاینه فنى خودرو را مصوب کرد.
همچنین در خصوص اجرایى شدن ســامانه یکپارچه معاینه فنى 
ایران (سیمفا) باید گفت: به اســتناد بند 5 الحاقى ماده 32 قانون 
وصول برخى از درآمدهاى دولت که جایگزین قانون ســال 80 

شده، دولت بر اجراى ســامانه یکپارچه معاینه فنى تاکید دارد که 
خوشبختانه پس از فراهم شدن زیرســاخت هاى الزم در وزارت 
کشور، این ســامانه در حال حاضر اجرایى و تقریبًا تمامى مراکز 

معاینه فنى به این سامانه متصل شده اند.
همچنیــن تمامى مراکــز معاینه فنــى مکلف هســتند آزمون 
 O2، CO مربوط بــه گازهاى خروجى خودرو شــامل پنــج گاز
CO2 ، HC NOX ،  را مــورد ســنجش قرار دهنــد. همچنین 
آزمون مربوط به ایمنى خودرو شــامل تســت ترمز، کمک فنر، 
لغزش جانبى، صدا و نور چــراغ در مراکز معاینه فنى انجام خواهد 

شد.
همین طور خودروهاى باالى پنج سال مشمول اخذ برگه معاینه 
فنى هســتند. همچنین خودروهایى که تصادف مى کنند نیز باید 

برگه معاینه فنى دریافت کنند.
■■■

 خودروهاى گازسوز پالك شخصى نیز باید پس از سه سال معاینه 

فنى روى آنها انجام شود و خودروهاى گازسوزى که پالك عمومى 
یا دولتى دارند، باید پس از دو سال برگه معاینه فنى را دریافت کنند.

تاکسى ها نیز پس از پایان ســال اول فعالیت، هر بار که براى اخذ 
کارنامه مراجعه مى کنند، باید برگه معاینــه فنى را دریافت کرده 
باشــند. البته اگر عمر تاکســى بیش از 10 ســال شود، هر شش 
ماه یک بــار باید براى اخــذ معاینه فنى به مراکــز مجاز مراجعه 

کنند.
البته در حال حاضر تمامى مراکزى که در کالنشهرها هستند به این 
سامانه متصل شده اند و تنها دو مرکز در تهران به دالیلى همانند 
خرید برخى تجهیزات هنوز متصل نشده اند که قطعا با پیگیرى هاى 
انجام شده، ظرف روزهاى آینده به ســامانه متصل خواهند شد. 
مراکزى نیز در برخى کالنشهرها وجود دارند که به سامانه متصل 
نشــده اند که به محض تجهیز به تکنولوژى هاى الزم به سامانه 

سیمفا متصل مى شوند.
همچنین اتصال پلیس راهور ناجا به ســامانه سیمفا در روزهاى 

انجام شده و عدم اتصال بانک اطالعاتى پلیس راهور به سامانه، از 
مشکالت اجرایى شدن این سامانه بود که رفع شده است.

■■■
البته در گذشته براى اینکه خودروهاى فاقد برگه معاینه فنى توسط 
پلیس اعمال قانون شوند، اصرار بود که پلیس به این سامانه متصل 
شــود تا کلیه اطالعات معاینه فنى خودروها به بانک اطالعاتى 
پلیس نیز منتقل شود که در حال حاضر اتصال بانک هاى اطالعاتى 
پلیس نیز محقق شده اســت و پلیس مى تواند با داشتن اطالعات 
خودروها، براى خودروهاى فاقد برگــه معاینه فنى اعمال قانون 

کند.
■■■

همچنین مراکز معاینه فنى بــه دوربین هاى پالك خوان در آینده 
نزدیک مجهز مى شــوند و در صورتى که پالك خودروها توسط 
دوربین هاى پالك خوان ثبت شود، در لحظه، اطالعات به بانک 
اطالعاتى پلیس مخابره مى شــود و فــارغ از اینکه خودرو در چه 

نقطه اى قرار گرفته، بر اساس پالك، امکان تشخیص مجاز بودن 
تردد خودرو فراهم مى شود.

همچنیــن موفقیت در اجــراى طرح هــاى ترافیکــى همانند 
طرح LEZ ، وابســته به اجراى سیســتم یکپارچــه معاینه فنى 
اســت و در صورتى که ســامانه یکپارچه معاینه فنــى ایران به 
بهره ورى کامل برســد، امکان تحقق چنین طرح هایى به وجود

 مى آید.
همچنین درباره بروز تخلف در صدور برگه معاینه فنى باید گفت: 
قطعا با اجرایى شدن ســامانه یکپارچه معاینه فنى نیز تخلفات به 
صفر نخواهد رسید؛ چرا که همچنان تا زمانى که صدور برگه انجام 
مى شــود، امکان تخلف وجود دارد؛ اما قطعا با نصب دوربین هاى 
پالك خوان، نیاز به صدور برگه از بین مى رود و بر همین اساس، 

تخلفات نیز به صفر کاهش پیدا خواهد کرد.
■■■

همچنین باید یادآور شد که از انتهاى سال گذشته آزمون صداى 
خودرو از جمله بــوق و موتور خودرو، یکى دیگــر از آزمون هایى 
اســت که به مراحل معاینه فنى اضافه شده است و در حال حاضر 
با دستگاه هاى دیجیتال، ســنجش صداى خودرو در مراکز انجام

 مى شود. 
همچنین شــدت نور چراغ خودروها و زاویه آنها کــه بعضا بر اثر 
ضربه در تصادفات تغییراتــى در آنها انجام مى شــود، در مراکز 
معاینه فنى مورد ســنجش قرار مى گیرد و نتایــج این آزمون ها 
بالفاصله به صورت مکانیزه در سامانه یکپارچه معاینه فنى ثبت

 مى شود.
همچنیــن بازدید زیر خــودرو نیز یکــى دیگــر از آزمون هاى 
اضافــه شــده اســت و از طریــق جک هــاى قیچــى، زیــر 
خــودرو مــورد بازبینــى قــرار مى گیــرد و در آنهــا اتصاالت 
ســامانه ســوخت و ســامانه برقــى خــودرو، پر شــدن مبدل 
کاتالیروز و آســیب هــاى ضربــه خوردگى مورد بررســى قرار

مى گیرد.
البته کلیه آزمون ها توسط دســتگاه ها انجام مى شود و بالفاصله 
به صورت الکترونیک به سامانه سیمفا منتقل مى شود. همچنین 
تمامــى مراحل تحت نظارت انجام مى شــود تــا در مراحلى که 
اپراتور بایــد تجهیزات را براى ســنجش روى خودرو نصب کند، 
احتمال تقلب و اشــتباه بــه کمترین میزان ممکــن کاهش پیدا 

کند.
■■■

در خصوص معاینه فنى موتورسیکلت ها نیز باید گفت کلیه مراکز 
معاینه فنى،داراى خط معاینه فنى موتورســیکلت نمى باشند و بر 
اساس آیین نامه، باید موتورســیکلت ها نیز مورد معاینه فنى قرار 

گیرند.

خودروهاى سبک و سنگین و پایش آنها در مراکز معاینه فنىخودروهاى سبک و سنگین و پایش آنها در مراکز معاینه فنى
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رئیس اداره ممیــزى درآمد شــهردارى اصفهان گفت: 
ساکنان بافت فرسوده شهر اصفهان مى توانند با تخفیف 
70 درصدى تراکم ســاختمانى، منــازل و محله خود را 

نوسازى کنند.
مهدى زارعى اظهارداشت: شهردارى اصفهان به منظور 
تشویق شهروندان ســاکن در بافت فرسوده به ساخت و 
ساز، طرح تخفیف 70 درصدى تراکم ساختمانى را پیش 
بینى کرده است. وى افزود: البته در صورت پرداخت نقدى، 
شهروندان مى توانند از تخفیف بیشترى استفاده کنند که 
در این شرایط در مجموع به حدود 80 درصد خواهد رسید.

رئیس اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان ادامه داد: 

اکنون فرصت خوبى براى ساکنان بافت فرسوده است تا 
در قالب تجمیع پالك هاى ریزدانه و استفاده از بسته هاى 

تشویقى، نسبت به نوسازى منازل خود اقدام کنند.
زارعى به ارایه بسته تشویقى ســاخت و ساز اشاره کرد و 
گفت: عالوه بر تخفیف تراکم ساختمان در بافت فرسوده، 
به تازگى شهردارى بسته تشویقى ساخت و ساز را براى 

تمامى شهروندان ارائه کرده است.
وى ادامه داد: بر اساس این بســته تشویقى، متقاضیان 
صدور پروانه ساختمانى مى توانند در 3 بازه زمانى مشمول 
اهداى بخشى از ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى 

شوند.

شهردار شهرضا گفت: آتش نشانى شهرضا در حال ارائه 
مجموعه اى از خدمات به همه مناطق اطراف خود است 
اما امکانات این ســازمان براى رسیدگى به همه حوادث 

کافى نیست.
رحیم جافرى عنوان کرد: آتش یکى از مهمترین عناصر 
در زندگى بشر است که در بخش هاى مختلف نیازهاى 

انسان را برطرف مى کند.
وى اظهار داشت: از زمان تأسیس نخستین آتش نشانى 
در تبریز و به فرمان میرزا تقى خان امیرکبیر تاکنون، این 
سازمان شاهد فراز و فرودهاى بســیارى بوده است، اما 
اکنون باید عملکرد این سازمان مورد آسیب شناسى دقیق 

قرار گیرد. شهردار شهرضا اضافه کرد: آتش نشانى در زمره 
سخت ترین و خطرناك ترین مشاغل است که آتش نشان 

و خانواده هاى آنها را تحت تأثیر قرار مى دهد.
جافرى اظهارداشت: آتش نشانى شــهرضا در حال ارائه 
مجموعه اى از خدمات به همه مناطق اطراف خود است 
اما امکانات این ســازمان براى رسیدگى به همه حوادث 

کافى نیست.
وى تصریح کــرد: در شــهرضا منــازل ســازمانى یا 
ســاختمان هاى مســکن مهر وجود دارد که تجهیزات 
سازمان آتش نشانى شــهرضا براى اطفاى حریق هاى 

احتمالى در این زمینه مناسب نیست.

شهروندان با70درصد تخفیف 
محله خود را نوسازى کنند

امکانات آتش نشانى شهرضا 
پاسخگوى حوادث نیست

به شهردارى ها، اعتبارات 
تملک دارایى تعلق گیرد

اله یارى، شهردار ایمانشهر گفت: استان اصفهان استانى 
صنعتى است، پس باید همانگونه که دود صنعت نصیب 
ریه هاى مردم این اسـتان مى شود، سـود آن نیز باید به 

مردم برسد.
وى افـزود : ایـن موضـوع در مـورد مناطـق نفـت خیز 
موضوعى حل شـده اسـت، پـس باید صنعـت و وزارت 
صنایع نیز همچون وزارت نفت، این حق اجتماعى خود را 

نسبت به مردم ادا کند.
اله یـارى با تاکید بر مشـکالت عدیده شـهردارى هاى 
استان در پرداخت بدیهى ترین مطالبات پرسنلى، تاکید 
کرد: بـر ایـن باوریم در شـهردارى هاى مجـاور صنایع 
باید اعتبارات تملک دارایى سـرمایه اى، به نسبت تاثیر 
از صنعت، اعتبار تعلق بگیرد تا شـهردارى هـا با اجراى 
پروژه هاى عمرانى متناسب با نیاز مردم و شرایط زیست 
محیطى، دید مردم را نسـبت به نقش صنعت در جامعه 

مثبت کنند.

زیرسازى معابر شهرضا 
مهـدى طبیبیـان، معـاون عمران شـهرى شـهردارى 
شهرضا اعالم کرد :  با توجه به اتمام فصل کارى آسفالت، 
شهردارى شهرضا همواره سعى مى کند در زمان هایى 
که حتى هوا مساعد نمى باشد، نسبت به زیر سازى معابر 

مورد درخواست اقدام نماید .
وي با بیان اینکه  تمام تالش شـهردارى بـراى آبادانى 
و پیشرفت شـهرمان قراردارد، افزود : از پروژه هاى اجرا 
شده شهردارى مى توان به زیر سازى  خیابان هاى حکیم 
صهبا، کنار رودخانه سودآباد، خیابان سلمان فارسى، محله 
قشقایى، خیابان پاسداران، خیابان حافظ شرقى و محله 
شهید چاووشـى  اشـاره کرد  که در این پروژه، عملیات 
خاکریزى و زیر سازى به اتمام رسیده و به جز فرعى 20 
خیابان پیروزى سـایر موارد با پرداخـت خودیارى اهالى 

آسفالت شده است .

کیفیت آسفالت جاده هرند به 
کوهپایه مطلوب نیست

شـهردار هرند گفت: بـى کیفیت بـودن آسـفالت جاده 
هرند_کوهپایه و تردد باالى وسائل نقلیه در این مسیر، 

اهمیت توجه به این جاده را نشان مى دهد.
حمید شهبازى با اشاره به کمربندى نداشتن جاده هرند، 
ادامه داد: آسفالت بلوار شهید صفار از کیفیت قابل قبولى 
برخوردار نیست، اما با توجه به محدودیت  هاى بودجه  اى 
شـهردارى هرند، این ترمیم و روکش نیـاز به حمایت و 

توجه مسئوالن دارد.
وى با تأکید بـر اهمیت نقـش تابلو هاى پیـش آگاهى، 
تصریح کرد: درخواست نصب تابلو هاى پیش آگاهى در 
جاده  ها و مسیر هاى منتهى به شـهر هرند به مسئوالن 

مربوطه ارسال شده است.
شهبازى خاطرنشان کرد: یک بانده بودن جاده از میدان 
خلیج فارس به سمت سـیان، یکى دیگر از دغدغه هاى 
شهردارى هرند است که امید است با توجه ویژه مسئوالن 

همراه شود.

جذب سرمایه گذار،دغدغه 
اصلى شاهین شهر است

رئیس شـوراى اسالمى شـهر شاهین شـهر با تاکید 
برتـالش شـوراى شـهر بـراى پیگیـرى مطالبـات 
شـهروندان، گفـت: جذب سـرمایه گـذار و اشـتغال 

دغدغه اصلى نمایندگان مردم در شورا است.
مهـرداد مختـارى افـزود: بـا توجه بـه ادلـه مدیران 
فروشگاه هاى فدك و میالد و مسئول شرکت عمران 
خواجو یک بازه زمانى تعیین شد تا بتوانند مشکالت 
و ایراداتى که شهردارى و واحد آتش نشانى به آن ها 

وارد کرده را برطرف کنند.
وى در خصوص ایرادهاى وارد شده به مجموعه بازار 
فدك، اظهارداشت: مصوب شد واحد سرمایه گذارى 

کلیه مکاتبات را به حراست شهردارى ارائه نماید.
مختارى با تاکید برتالش شوراى شهر براى پیگیرى 
مطالبـات شـهروندان گفت: جذب سـرمایه گـذار و 
اشـتغال دغدغـه اصلـى نماینـدگان مردم در شـورا

 است.

روى خط

مدیرعامل سازمان فرهنگى، ورزشــى و تفریحى شهردارى 
شاهین شهرگفت: به منظور استاندارد سازى آموزش تخصصى 
رشــته هاى هنرى، در تفاهم اولیه با مدیرعامل حوزه هنرى 
اصفهان، تا یک ماه آینده حوزه هنرى شــعبه شــاهین شهر 

تاسیس خواهد شد.
روح ا... شاه رجبیان افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه فرهنگ 
و هنر در بین شهروندان شاهین شــهر، به دنبال ایجاد مراکز 
معتبر براى آموزش هاى تخصصى و استاندار فرهنگى و هنرى 

هستیم.
وى جهاد دانشــگاهى و حوزه هنرى را از جمله مراکز آموزشى 
معتبر و وابســته به نهادهاى عمومى دانســت و اضافه کرد: 
پس از تاسیس شعبه جهاد دانشگاهى شــاهین شهر با هدف 
برگزارى دوره هاى آموزشــى برخى رشــته هاى پزشکى، در 
تالش هستیم شعبه حوزه هنرى شــاهین شهر نیز راه اندازى 

شود.
وى خاطرنشــان کرد: حوزه هنرى با برخــوردارى از حمایت 
مالى، آموزش تخصصى کلیه رشــته هــاى فرهنگى، هنرى 
شامل هنرهاى تجســمى، فیلم، موسیقى و … را به هنرمندان 

ارائه مى دهد.
مدیر عامل سازمان فرهنگى ورزشى، تفریحى شهردارى شاهین 
شهر، توسعه و ترویج فرهنگ همراه با ایجاد نشاط اجتماعى را 
بهترین راه مقابله و کاهش معضالت و آســیب هاى اجتماعى 
عنوان کرد و بر ارتباط مســتقیم با شهروندان و حضور موثر در 
مراکز تجمع شــهروندان همچون مدارس، مســاجد و اماکن 

عمومى همراه با آموزش در کنار برنامــه هاى تفریحى تاکید 
کرد.

شاه رجبیان اظهارداشــت: شاهین شهر با رشــد ساالنه پنج 
درصدى جمعیت، به عنوان دومین شــهر باسواد کشور، داراى 
بیش از دو هزارو 500 هنرمند فعــال در عرصه هنرى و  پیش 
از50 قهرمان و مدال آور بین المللى در عرصه ورزشى، جایگاه 

ویژه اى در کشــور دارد که شــهردارى براى پاسخگویى به 
نیازهاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهروندان، هشت 
فرهنگســرا، پنج مجموعه ورزشــى، یک زورخانه، بوســتان 
بانوان، یک تاالر با ســه سالن مجزا، پیســت موتور سوارى و 
تعدادى زمین هاى ورزشــى رو باز در سطح شهر احداث کرده 

است. 

شــهردار نجف آباد گفت: با توجه به اســتقبال بسیار خوب شــهروندان از 
المان ها و فضاسازى نوروزى سال هاى اخیر، امسال نیز از چندین ماه قبل با 
اعالم فراخوان عمومى و تخصصى از تمامى هنرمندان، شرکت هاى فعال در 
این عرصه و اقشار مختلف شهروندان خواسته شد طرح هاى پیشنهادى خود 

را ارائه کنند که این امر با استقبال چشمگیرى مواجه شده است.
مســعود منتظرى اضافه کرد: آثار ارســالى را مى توان در سه دسته اصلى 
دیوارنگاره، نورپــردازى در کنار المان ها و نماد ها بــا موضوعاتى همچون 
آثار تاریخى، سبک زندگى، مفاهیم طنز، شخصیت هاى عروسکى شناخته 
شده، نمادهایى از صنایع دستى و گردشگرى، نوستالژى و .... تقسیم بندى

 کرد.
وى با اشاره به شروع مراحل ساخت برخى المان هاى تدارك دیده شده براى 
نوروز97 از یک سال پیش گفت: در کنار فراخوان هاى داده شده، نیروهاى 
واحد امانى معاونت عمرانى شهردارى نیز همچون چهار سال اخیر، از اولین 
روزهاى ســال کار ســاخت المان هاى نوروزى را با کمترین هزینه شروع 
کرده اند و در بخش دیگرى از فعالیت هاى خود، نوسازى و تعمیر المان هاى 

رونمایى شده در سال هاى اخیر را در دستور کار قرار داده اند.
شهردار نجف آباد بیان داشــت: به غیر از المان هاى ثابت، دیگر نمونه هاى 
ساخته شده در سال هاى گذشــته، پس از نوسازى در محلى جدید جانمایى 

خواهند شد.
وى در خصوص روند انتخاب المان هاى پیشنهادى بیان داشت: کارشناسان 
سازمان رفاهى تفریحى شهردارى، دانشکده فنى و حرفه اى سمیه، سازمان 
رفاهى تفریحى شــهردارى اصفهــان و برخى فعــاالن بخش خصوصى 
طرح هاى ارســالى را مطابق با چهارچوب هاى تعیین شده در فراخوان ها 
بررسى کرده و تاکنون پنج مرحله داورى سپرى شــده و نمونه هاى برتر را 

جهت تایید نهایى به کمیته زیباسازى شهردارى اعالم کرده اند.

 شهردار نطنز گفت: عملیات اجراى چالکود و کوددهى درختان و فضاى سبز میادین، 
پارك ها، حاشیه خیابان ها و بلوارهاى شهید منتظرى و پلیس، از هفته گذشته آغاز و 

با کوددهى 500 اصله درخت به پایان خواهد رسید.
على پیراینــده اظهار داشــت:  ایجاد، 
توسعه و نگهدارى فضاى سبز شهرى، 
یکى از وظایف مهم شــهردارى هاست 
به خصوص درختان شــهر نطنز که از 
سرمایه هاى اصلى این شهر محسوب 
مى شــوند، از اهمیت ویژه اى برخوردار 

است.
وى با بیــان اینکــه اجــراى عملیات 
کوددهــى درختان از طریــق چال کود 
صورت خواهد گرفــت، تصریح کرد: در 
اجراى این طرح، چالــه هایى به عمق 
40 سانتى متر در اطراف درختان ایجاد 
و با پنج کیلوگرم کود حیوانى پر مى شود تا مواد غنى و مورد نیاز درختان تأمین شود. 

وى گفت: کوددهى درختان و فضاهاى سبز شهر به 200 تن کود حیوانى و اعتبارى 
بالغ بر 270 میلیون ریال نیاز دارد.

 محمد محسنى نایب رئیس وسخنگوى شوراى اسالمى شهر زاینده رود گفت: باتوجه 
محدودیت زمان و اعتبار براى اجراى شبکه فاضالب شهر زاینده رود، نیازمند همکارى 
شهروندان  هستیم. وى افزود:متاسفانه 
اجراى این طرح نســبت به شــهرهاى 
همجوار، 40 درصد با تاخیراجرا شــده 
است و ازسال 1392 تاکنون، با توجه به 
اهمیت موضــوع نیازمند پیگیرى جدى 
بوده که متاســفانه بــه دالیل مختلف 

تحقق نیافته است.
وى ادامه داد:درهمین راســتا پیگیر آب 
تصفیه جنــوب شهرهســتیم ودرآینده 

نزدیک این امرمحقق خواهدشد.
 محســنى اظهارداشــت:به رغم 3/5 
میلیاردتومــان بدهــى شــهردارى، 
پروژه هاى مختلفى در سطح شــهر درحال اجرا مى باشــد که تمامى مراحل آن در 
راســتاى اقتصاد مقاومتى وبه صورت امانى،با امکانات موجود و تعامل وهمکارى با 

شهردارى هاى همجوار در دست انجام مى باشد.

نوسازى و تعمیر
 المان هاى رونمایى شده در نجف آباد

نادر نجارى، شهردار چادگان گفت: آموزش 
چهره به چهره تفکیک پســماند از مبدا به 
خانوارهاى محله هــاى الزهرا(س)،حفیظ 
ه  ینــد ا ز یش، نیا ، ( عج ) لیعصر و ، د با آ
رود،قراولخانه، سمندگان،مندرجان،ارشاد و 

فرهنگیان در حال انجام است.
وى افــزود: در این طرح چهــره به چهره، 
آمــوزش یــاران ضمــن آموزش هایى در 
خصوص جداسازى و تفکیک زباله و معرفى 
پسماند خشک و تر و شــیوه هاى کم حجم 
سازى پسماند ها به شهروندان، اقالمى چون 
بروشورهاى آموزش تفکیک از مبداء را بین 

خانوارها توزیع مى کنند. 
نجارى با یــادآورى اینکــه در کنار بحث 
آموزش، غرفه  جمع آورى پســماند در سطح 
شــهر نیز راه انــدازى خواهد شــد، 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.

تفکیک زباله
 از مبدأ در چادگان 

مدیرعامل سازمان فرهنگى شهردارى شاهین شهر خبر داد:

حوزه هنـرى به شاهین شهر مى آید
انجام عملیات چالکود 500 اصله

 درخت در نطنز

اجراى پروژه هاى مختلف 
در زاینده رود به صورت امانى

رئیس شوراى اســالمى شــهر دولت آباد  گفت: فعالیت هاى 
شــهردارى به دو دســته زیرســاختى و امور ویترینى تقسیم 
مى شــود و تالش ما بر این اســت که تمام امــور به صورت 

کارشناسى شده اجرا شــود و از اجراى برنامه هاى سلیقه اى و 
شخصى جلوگیرى شود.

جواد حسینى با تاکید بر نقش تشــکل هاى مردمى و سمن ها 
در مدیریت شــهرى، افزود: ســازمان  هاى مردم نهاد ظرفیت 
گســترده اى در موقعیت هــاى مختلف دارند کــه مى توان در 
بسیارى از امور از ظرفیت و پتانسیل مردمى براى ایجاد تحرك 

در مدیریت شهرى استفاده کرد.
وى در خصوص طرح ساماندهى منطقه صنعتى نیز اظهارداشت: 
این منطقه صنعتى با هزار و 860 هکتار زمین، یکى از بزرگ ترین 
مناطق صنعتى در کشور است و در حال حاضر طرح ساماندهى 
این منطقه صنعتى در دست بررسى است و جهاد کشاورزى در 
خصوص برخى از زمین هاى داخل این طرح ایراداتى وارد کرده 

که در حال رسیدگى به آن ها هستیم.
وى در خصوص پروژه امتداد بلوار جانبازان دولت آباد نیز گفت: 
نزدیک به شش کیلومتر از مســیر 6/5 کیلومترى پروژه که در 
حریم شهر دولت آباد است، آزادسازى شده و دو کیلومتر آن در 
حریم شهر اصفهان اســت که در این زمینه با شهردار اصفهان 
جلسه اى داشته ایم و شهردار هم قول پیگیرى این موضوع در 

اسرع وقت را به ما داده است.
وى در بخش دیگرى از سخنانش، اجراى پروژه رینگ چهارم 
در منطقه صنعتى را مانع توسعه شهر دولت آباد و منطقه صنعتى 
دانست و افزود: تالش ما بر این اســت تا این رینگ، از منطقه 
صنعتى خارج شود و پیشــنهاد داده ایم که از پشت دولت آباد و 

دستگرد بگذرد و به اتوبان معلم برسد.

فعالیت هاى شهردارى دولت آباد کارشناسى شده است
رئیس شوراى شهر دولت آباد:
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معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان گفت: با توجه 
به افزایش قیمت حامل هاى انرژى و رکود اقتصادى، 
پیش بینى مى شــود نرخ خدمات شــهرى 30 درصد 

افزایش یابد.
حیدر قاسمى با بیان اینکه حضور نیمى از جمعیت استان 
در شهر اصفهان خدمات دهى به این شهر را دشوار کرده 
اســت، افزود: به دلیل هزینه اندوخته و پس انداز شهر، 
اکنون شــهردارى از لحاظ بنیه مالــى ضعیف و از نظر 

نیروى انسانى فربه شده است.
وى با بیان اینکه مشکل بى آبى اصفهان براى آبیارى 
فضاى شــهر کم اهمیت تر از بى آبى کشاورزان شرق 

استان نیست، ادامه داد: امروز با این وضعیت آالیندگى 
هوا، تنها امید نفس کشیدن شهر، فضاى سبز آن است 
که اگر به آن بى توجهى شود، دچار یک مرگ فرسایشى 

مى شویم.
وى با بیان اینکه دولت و بخش خصوصى باید به یارى 
شهردارى بیایند، افزود: به نظر مى رسد تعامل شهردارى 
و دولت مى تواند بیش از این باشــد، البته این مهم در 

دوره هاى مختلف شورا و شهردارى وجود داشته است.
معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان تاکیدکرد: 
اختالف سلیقه در بخش هاى مختلف خوب است، اما در 

صورتى که به وحدت نظر منجر شود.

شــهردار چــادگان گفــت: عــدم فعالیت جهــت جلب 
مشارکت هاى شهروندان و نبود واحد توسعه گردشگرى، از 
نکات قابل بهبود شهردارى چادگان در راستاى ایجاد درآمد 

پایدار است.
نادر نجارى به بدهى چندین میلیارد تومانى شهردارى چادگان 
اشاره کرد و گفت: شهردارى چادگان هم اکنون از لحاظ بودجه 
و ذخیره ریالى وضعیت جالبى ندارد، اما با تدوین یک برنامه 
دقیق و اصولى براى رونق اقتصاد شــهردارى، مى بایست 
راندمان ظرفیت هاى اقتصادى شــهردارى و شهر چادگان 
افزایش یابد. وى به برخى برنامه هاى شهردارى براى رونق 
اقتصادى اشــاره کرد و گفت: ایجاد عزم عمومى و افزایش 

مشارکت شــهروندان در فعالیت هاى شهردارى با پرداخت 
به موقع عوارض و همراهى با برنامه هاى شهردارى،سرمایه 
گذارى هاى اصولى و با ارزش افزوده باال توسط شهردارى به 
جاى فروش اموال همچون اراضى و ...در راستاى ایجاد درآمد 
ثابت، کاهش هزینه هاى غیر ضرورى و کمک هاى بى مورد 
به افراد و ارگان ها، از مهمترین برنامه هاى شهردارى چادگان 
است. وى فراهم آوردن امکان مشارکت و حضور موسسات 
خصوصى و غیرخصوصى در امور مربوط به شهردارى و اشاعه 
فرهنگ مشارکت مادى و فکرى عمومى و هم افزایى در تدوین 
مدیریت و اجراى  نیازهاى شهرى را هم از راهکارهاى  تجدید 

ساختار فعالیت هاى شهردارى چادگان در این راستا دانست.

برنامه هاى شهردارى چادگان 
براى رونق اقتصادى

افزایش 30 درصدى هزینه هاى 
خدمات شهرى

3/5میلیارد تومان بدهى 
شهردارى زاینده رود 

محمد محسنى، نایب رئیس وســخنگوى شوراى 
اسالمى شهر زاینده رود گفت:باتوجه محدودیت زمان 
و اعتبار، اجراى شبکه فاضالب شهر زاینده رود نیازمند 
همکارى جدى شهروندان به خصوص مالکان اراضى 
در مسیر طرح  مى باشد تا این پروژه به سرعت توسط 

شرکت آب و فاضالب به مرحله پایانى برسد.
وى افزود: درهمین راســتا پیگیر آب تصفیه جنوب 
شهر هستیم ودرآینده نزدیک هم، این امرهم محقق 
خواهدشــد. وى ادامه داد: به رغم 3/5 میلیاردتومان 
بدهى شهردارى، پروژهاى مختلفى در سطح شهر 
درحال اجرامى باشد، که تمامى مراحل آن در راستاى 

اقتصاد مقاومتى وبه صورت امانى است.

با فروش زمین نمى توان براى 
شهردارى درآمدزایى کرد

شــهردار آران و بیدگل گفت: طبق اســناد موجود، 
بدهى هاى شهردارى بیش از 200 میلیارد ریال است 

که با برنامه ریزى به دنبال کنترل بدهى ها هستیم.
رضا رمضانى اظهارداشــت: بدهى و دیون گذشته از 
جمله دغدغه هاى ما براى برداشتن قدم هاى جدید 
است و باید با یک برنامه اصولى و دقیق، این میزان را 
پرداخت و کنترل کنیم وبدون کمک مردم نمى توانیم 

مشکالت را حل کنیم.
وى به شیوه هاى درآمدزایى شهردارى انتقاد کرد و 
گفت: دیگر زمان فروش زمین براى پرداخت بدهى 
ها نیســت، باید با مطالعه دنبال منابــع جدید براى 
درآمد زایى باشــیم و با یک تیم کارشناسى در حال 
بررســى راه هاى درآمدزایى به شکل نوین هستیم 
تا ضمن حفظ منابع شهردارى، به منابع جدید دست 

یابیم.
 رمضانى به نقش مردم در اداره شــهردارى ها اشاره 
کرد و گفت: مردم نگاه خوبى به شهرادى ها ندارند و 
باید با فرهنگ سازى و اطالع رسانى با مردم، نقش 
شهردارى بیشتر براى مردم تشریح شود.  وى ادامه 
داد:اینکه مردم بدانند ما ســازمان خود اتکا هستیم 
و ردیف بودجه خاصى نداریم و بایــد ضمن ارتباط 
دو سویه با مردم، از ســرمایه مردم براى خدمت به 

خودشان استفاده کنیم.

اعتماد، عامل موفقیت هاى 
شهردارى خمینى شهر

شــهردار خمینى شــهر، اعتماد مردم به شهردارى 
و اعتماد شــهردارى به مــردم را اصلى ترین عامل 
موفقیت فعالیت هاى انجام شده عمرانى، فرهنگى، 
گردشگرى، اجتماعى و... در خمینى شهر عنوان کرد و 
گفت: این امر سبب شد پرداخت ها به سوى شهردارى 
سرازیر شــود و به رغم اینکه امروز رکود اقتصادى 
در کشور حاکم است و مشــکالت مالى وجود دارد، 
بتوانیم درآمد شــهردارى خمینى شــهر را سه برابر 

افزایش دهیم.
على اصغر حاج حیدرى مهمترین برنامه شــهردارى 
خمینى شهر را تســهیل در عبور و مرور با آزادسازى 
خیابان ها، رفع گره هاى ترافیکى داخل شهر، ایجاد 
فضاهاى پارك محله اى محدود با امکانات وســایل 
اســباب بازى کودکان و وسایل ورزشــى و امکانات 
استفاده عمومى از پارك ها در سطح محالت، توسعه 
مباحث فرهنگى با ایجاد بســترهاى مناسب براى 
ارائه هنر هنرمندان در زمینه هــاى مختلف عنوان 
کرد و افزود: احیاى بافت فرسوده به عنوان امکانات 
شهرى و زندگى مجدد، توســعه اماکن گردشگرى 
با توجه به زیرســاخت هایى کــه در مناطقى چون 
منطقه گردشــگرى الدر به وســعت 230 هکتار و 
منطقه گردشگرى بام سبز به وســعت 120 هکتار 
و... از برنامه هاى اولویت دار شهردارى خمینى شهر

 است. 
حاج حیدرى مشارکت بخش خصوصى را از اقدامات 
تأمین منابع درآمدى براى شــهردارى خمینى شهر 
بیان کرد و اظهارداشــت: برنامه ریــزى براى ایجاد 
سیتى سنتر بزرگ شهر توســط بخش خصوصى با 
مشارکت شهردارى صورت گرفته و در آینده نزدیک 

نیز اجرایى خواهد شد.  

روى خط

شهردار بهارستان گفت: براى کاهش هزینه هاى جارى 
شــهردارى باید نگاه ها تغییر کند که هم اکنون در حال 

برنامه ریزى براى این موضوع هستیم.
یحیى عیدى بیرانوند با بیان اینکه براى شهردارى هاى 
نواحى از نیروهاى انسانى موجود استفاده مى شود، افزود: 
با ساماندهى نیروى انسانى و توزیع مناسب آن مى توانیم 

به شهروندان خدمات رسانى مناسب ترى ارائه دهیم.
وى خاطرنشان کرد: از مهم ترین اولویت هاى شهردارى 
بهارستان فراهم آوردن بســتر الزم براى جذب سرمایه 
گذار است، چرا که جذب سرمایه گذار باعث ایجاد اشتغال 

در شهر خواهد شد.
عیدى بیرانوند اظهارداشت: براى سال جارى، 85 میلیارد 
تومان بودجه براى شهردارى بهارستان پیش بینى شده، 
اما تاکنون تنها 20 درصد آن محقق شده است. وى ادامه 
داد: 60 درصد درآمد شهردارى از صدور پروانه ساخت و 
ساز است و زمانى که رکود در ساخت و ساز وجود داشته 

باشد، درآمدها براى شهردارى ها تحقق پیدا نمى کند.
شــهردار بهارســتان ادامه داد: یکى از گالیه هاى انبوه 
سازان این بود که براى 600 میلیون تومان سرمایه گذارى 
آمادگى دارند، اما از طرف ادارات و نهادها مانند شهردارى 
حمایت نشــده اند و باید براى ورود ســرمایه گذاران در 

راستاى توسعه گردشگرى بهارستان راه هموارتر شود.
عیدى بیرانوند اضافه کرد: 270 هکتار کمربند ســبز در 
بهارستان وجود دارد که مى تواند تا 500 هکتار نیز افزایش 
یابد، اما شاهد این هستیم که فضاى سبز مناسبى براى 

شهروندان وجود ندارد.

وى با بیان اینکه شهردارى بهارستان پنج میلیارد تومان 
بدهى دارد، افزود: ساالنه درحدود سه میلیارد تومان، تنها 
کمک شهردارى به بخش حمل و نقل است، در حالى که 
مى توان این میزان اعتبار را در بخش هاى دیگرى براى 
شــهروندان هزینه کرد.وى افزود: باید فعالیت هاى این 

چنینى به بخش خصوصى واگذار شود و از سرمایه گذارى 
بخش خصوصى حمایت کرد.

وى به پتانسیل هاى موجود در شــهر بهارستان اشاره و 
اضافه کرد: کوه هاى مشرف بر این شهر فرصت مناسبى 
براى ســرمایه گذارى در حوزه گردشــگرى محسوب 

مى شود. 
وى خاطرنشان کرد: باید بنیه مالى را در شهر بهارستان 
افزایش دهیم تــا پروژه هــاى کالن در حــوزه هاى 
گردشــگرى، فرهنگى و تفریحى اجرایى شوند و مردم 

به راحتى بتوانند از امکانات فراهم شده، استفاده کنند.

شهردارى بهارستان
 5 میلیارد تومان بدهى دارد

تعــدادى از ســرمایه گــذاران اســترالیایى و 
چینــى بهمن ماه امســال به منظور آشــنایى 
با ظرفیت هاى گردشــگرى به ســمیرم سفر 

مى کنند.
شــهردار ســمیرم با اعــالم این خبــر گفت: 
جلسه اى با این سرمایه گذاران داشتیم که مقرر 
شــد به زودى و از نزدیک از شهرستان سیمرم 

دیدن کنند.
حسینعلى صادقى خاطر نشان کرد: هدف اصلى 
از حضور این تعداد سرمایه گذار از این دو کشور 
و سفر به سمیرم، مشاهده توانمندى هاى این 
خطه به ویژه درحوزه گردشــگرى و بوم گردى 

است.
به گفته وى، شهردارى تمام طرح هاى قابل اجرا 

در حوزه هاى گردشــگرى، انرژى خورشیدى 
و تامین چرخه زندگى گیاهــان و تبدیل زباله 
را، ظرف مدت شــش هفته ارائه مــى دهد تا 
ســرمایه گذاران بعد از این زمان، در شهرستان 

حضور یابند.
شهردار سمیرم تاکید کرد: جذب سرمایه گذار 
براى رونق بخشیدن به اقتصاد و معیشت شهر و 
مردم، از مهمترین اهداف شهردارى است که با 

قوت دنبال خواهد کرد.
وى ادامه داد: شهرســتان ســمیرم با 9 منطقه 
نمونه گردشــگرى و قرار گرفتــن در محدوده 
اجراى طرح تنوع زیستى زاگرس میانى، در 160 
کیلومترى جنوب اصفهــان و 164 کیلومترى 

شمال یاسوج واقع شده است. 

معاون امور شــهردارى هاى ســازمان شــهردارى ها و 
دهیارى هاى کشــور با بیان اینکه به اســتاندارى ها و 
شهردارى ها ابالغ شد که اطالع رســانى الزم را درباره 
ضرورت معاینــه فنى اتوبوس هاى دیزلى و گازســوز به 
مالکان آنها انجــام دهند تا براى معاینــه فنى به مراکز 
مربوطه مراجعه کنند، گفت: بنابراین تمامى خودروهاى 
شــخصى، تاکســى ها و اتوبوس هایى کــه معاینه فنى 
ندارن،د جریمه مى شــوند و میزان این جریمه روزانه 50 

هزارتومان است.
هیربد معصومى با بیــان اینکه براى کاهش آلودگى هوا، 
طرح LEZ و معاینه فنى را در دســتور کار قــرار داریم، 
اظهارداشــت: خودروهایى که فاقد معاینه فنى باشــند، 

جریمه خواهند شد.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه نصب فیلتــر دوده براى 
اتوبوس ها و کاتالیســت براى تاکسى ها، مطابق مصوبه 
هیئت وزیران با هدف کاهش آالیندگــى آنها، اجبارى 

است، گفت: نصب فیلتر دوده و کاتالیست براى اتوبوس و 
تاکسى ها، از سال گذشته آغاز شد، ولى این طرح مستلزم 
همکارى و تعامل مستمر بین دستگاه هاى اجرایى مرتبط 
مى باشــد. وى افزود: همچنین تمامى اتوبوس هایى که 
قرار است جدیدا خریدارى  شــوند، مى بایست مجهز به 
آخرین اســتانداردهاى روز دنیا بوده و به فیلتر دوده نیز 

تجهیز شوند.
معصومــى اضافه کرد: بــا این حال شــهردارى ها باید 
اتوبوس هاى دیزلى فعلى را نیــز مطابق مصوبه هیئت 

وزیران به فیلترهاى دوده تجهیز کنند.
معاون امور شــهردارى هاى سازمان شــهردارى ها و 
دهیارى هاى کشور در ادامه اظهار کرد: براى معاینه فنى 
خودروهاى دوگانه سوز نیز فرصتى سه ماهه در نظر گرفته 
شــده تا اقدامات الزم براى افزایش مراکــز معاینه فنى 
مجهز ه تجهیزات آزمون مخازن CNG در شهرها صورت

 گیرد. 

شــهردار مبارکه گفت: 394 هکتار بافت 
فرسوده در شهرستان مبارکه وجود دارد 
که با عنوان بافت تاریخى، بافت ناکارآمد 
میانى و پهنه هاى شــهرى با پیشــینه 

روستایى تعریف شده است.
محسن هاشــمى اظهارداشت: جمعیت 
ساکن در این بافت ها درحدود 27 هزار نفر 
تخمین زده مى شود که این تعداد، جمعیت 

زیادى است.
شهردار مبارکه با بیان اینکه شهردارى ها 
با مشکالت متعددى در زمینه بافت هاى 
فرسوده دست به گریبان هستند، افزود: 
همه مردم شهردارى ها را به عنوان متولى 

بافت هاى فرسوده مى دانند.
هاشمى افزود: بسیارى از پروژه هاى احیاى 
بافت هاى فرسوده در شهر مبارکه از جمله 
میدان پیامبر اعظم(ص)، مجتمع نیلوفر 
و ولیعصر(عج) در راســتاى اجراى این 
پروژه ها، با سیاست گذارى شهردارى و 
شوراى شهر تملک شده، اما به دلیل هزینه 
هاى زیاد راکد مانده اســت. وى با بیان 
اینکه مردم هم نسبت به راکد ماندن و رها 
شدن این طرح ها اعتراض دارند، گفت: 
شهردارى ها باید در بافت فرسوده شهر 
به عنوان محور فعالیت کنند، اما اگر مردم 
مشارکت نداشته باشند، هیچ حرکتى نه 
تنها در بافت فرسوده، حتى در بافت هاى 

مدرن شهر نیز نمى توانیم، انجام دهیم.
شهردار مبارکه گفت: در حال حاضر تنها 
امتیازى که در شهرستان مبارکه در زمینه 
بافت هاى فرسوده به مردم ارائه مى شود، 

60 درصد تخفیف شهردارى ها است. 

تشکیل نخستین کارگروه آموزشى مهارت هاى اجتماعى در سفیدشهر
به گزارش روابط عمومى شــهردارى سفیدشهر ، نخســتین کارگروه 

آموزشى مهارت هاى اجتماعى در سفیدشهر تشکیل شد .
 در این جلســه که با حضور جمعى از اســاتید و کارشناسان حوزه روان 
شناسى و اجتماعى تشکیل شــد، فاطمه کرمانى مســئول کمیسیون 
فرهنگى و اجتماعى و آموزش شــورا اســالمى گفت : پیشگیرى وحل 
آســیب هاى اجتماعى  از موضوعات مورد تاکید مقــام معظم رهبرى 
در ســال هاى اخیر و یکى از مباحــث اولویــت دار فرهنگى اجتماعى

است . 
وى با اشاره به اینکه بدون همکارى واقدامات همسو و همه جانبه تمامى 
دســتگاه ها این موضوع حل نخواهد شــد گفت : کمیسیون فرهنگى 

اجتماعى وآموزش شوراى اسالمى سفیدشــهر در راستاى رسالت خود 
، نخســتین کارگروه آموزشــى مهارت هاى اجتماعى  را تشکیل داد . 
مسئول کمیسیون آموزش شوراى اسالمى افزود : این کارگروه بمنظور 
کاهش آسیب هاى اجتماعى و پیشگیرى از رفتار هاى پرخطربا حضور 

کارشناسان مربوطه در این حوزه تشکیل شد . 
کرمانــى خاطر نشــان کرد : آمــوزش مهــارت هــاى الزم و تربیت 
فرزندان سالم در خانواده به عنوان نخســتین پایگاه تربیتى ،بسیارى از 
کج روى هاى اخالقى در جامعه را از بین مى برد وبه فرد این فرصت را 
مى دهد در اجتماع موفق ،تاثیر گذار باشد . وى افزود : در این کارگروه به 
دنبال نهادینه کردن این موضوع هستیم تا بتوانیم به توسعه و پیشرفت 

جوانان در جامعه ودر نتیجه توسعه شهر کمک کنیم .

تشکیل  کارگروه آموزشى مهارت هاى اجتماعى در سفیدشهر

سرمایه گذاران 
چینى و 

استرالیایى به 
سمیرم سفر 
مى کنند

مهلت 3 ماهه 
براى معاینه 
فنى خودروهاى 
دوگانه سوز

وجود 394 هکتار بافت 
فرسوده در مبارکه

سرپرســت اتحادیه تاکســیرانى هاى شــهرى 
گفت: تفاهمنامه اى را با شــرکت خودروســازى 
ســایپا براى ورود دو خودروى آریــو و برلیانس 
به ناوگان تاکســیرانی شــهري کشــور نهایى 
کرده ایم، ولى بــه دلیل تغییــر مدیریت در این 
شــرکت، وقفــه اى در ایــن زمینه ایجاد شــده

 است.
مرتضى ضامنى افــزود: در حقیقت کارهاى الزم 
از جانب اتحادیه تاکسیرانى انجام شده و شرکت 
خودروساز مى بایست هر چه ســریعتر قرارداد را 
نهایى کند تا شاهد ورود این دو خودرو به ناوگان 

تاکسیرانى باشیم.
وي در ادامه با بیان اینکه سن فرسودگى تاکسى ها 
طبق مصوبه هیئت وزیران 10 سال است، اظهار 
داشت: هر تاکســى که به سن 10 ســال برسد، 
مشمول فرسودگى اســت و باید در طرح نوسازى 

شرکت کند.
به گفته ضامنی، در حال حاضر تاکســى هایى با 
ساخت ســال 86 مشمول فرســودگى مى شوند، 
بنابراین این تاکســى ها نیز باید براى نوســازى 

مراجعه و ثبت نام کنند.

ورود آریو و برلیانس 
به ناوگان تاکسیرانی 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

شــیطان، بزرگ ترین مانــع بــراى دینــدارى و زیانبارترین و 
آتش افروزترین فرد براى دنیاى شماســت! شــیطان ازکسانى 
که دشمن سرسخت شــما هســتند و براى درهم شکستنتان کمر

 بسته اند، خطرناك تر است. مردم! آتش خشم خود را ضد شیطان 
به کار گیرید و ارتباط خود را با او قطع کنید. 

موال على (ع)

شـهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر سـین به همراه پرسنل شـهردارى با انجام 
آزمایشات اندازه گیرى قند خون، فشار خون، اضافه وزن و چاقى و غربالگرى سرطان 

روده بزرگ، از طرح خدمات جامع سالمت استفاده کردند.

مراسم تجلیلى با حضور شهردار، مسئوالن شهردارى و اعضاى شوراى اسالمى شهر 
گلپایگان در محل ایستگاه شماره یک آتش نشانى برگزار شد.

در این مراسـم، بهـرام قاضى زاهدى، سرپرسـت اداره خدمات شـهرى شـهردارى 
گلپایـگان از دقت و سـرعت عمل واحد آتـش نشـانى و خدمات ایمنى شـهردارى 
گلپایگان به عنوان یکى از خصوصیات بارز یاد کرد و پشتیبانى و حمایت خانواده آتش 

نشانان در تحمل سختى کار آنان را امرى مهم و تاثیرگذارعنوان کرد.

 شهردار، اعضاى شوراى اسالمى شهر زاینده رود با سجاد، مدیرکل نوسازى مدارس 
استان اصفهان جهت پیگیرى نوسازى مدارس سطح شهر زاینده رود دیدار کردند.

در این دیدار در راستاى عدم اجراى تعهدات خیر مدرسه ساز، پیگیرى جدى درجهت 
شروع پروژه مدرسه ارشاد شهر زاینده رود با اعتبارات ملى، دولتى ومردمى مباحثى 

مطرح شد.

عملیات بلوك فرش کوچه شهید طاحونه اردستان به اتمام رسید. به گزارش روابط 
عمومى شهردارى اردستان،شهردارى اردستان اقدام به عملیات بلوك فرش کوچه 

شهید طاحونه محله مون کرد.

محمدآقا مرادى، رئیس شوراى اسالمى شهر نطنز گفت: متأسفانه مغازه هاى آموزش 
و پرورش در جلو درب دبیرستان سمیه واقع در خیابان امام خمینى(ره) مدتهاست رها 

شده و زیبایى مرکز شهر نطنز را خدشه دار کرده است.
وى افزود: اعضاى شوراى اسالمى شهر خواستار تسریع در روند تکمیل مغازه هاى 
آموزش و پرورش اســت و امید است با رفع مشــکالت،به زودى عملیات تکمیل 

مغازه ها آغاز شود.

مدیر حوزه گردشگرى شهردارى کاشان گفت: خانه طباطبایى ها مورد بازسازى و 
مرمت قرار خواهد گرفت.

 مهدى رضوى زاده گفت: چندسالى است که شهردارى کاشان مرمت این بناى عظیم 
را شروع کرده است، اما با توجه به  تغییرات آب و هوایى و اهمیت استحکام این خانه 
تاریخى، تصمیم گرفته شد تا طى مدت زمان دو ماه، در دى و بهمن، بهسازى و مرمت 

به صورت کامل انجام شود.

غربالگرى سالمت توسط شهردار و شوراى 
شهر سین

تجلیل از پرسنل واحد آتش نشانى 
گلپایگان 

پیگیرى نوسازى
 مدارس زاینده رود

اتمام بلوك فرش کوچه
«شهید طاحونه»اردستان

تسریع در روند تکمیل مغازه هاى
 آموزش و پرورش در نطنز

عروس خانه هاى تاریخى ایران 
آراسته مى شود

مدیر و مشاور گردشگرى مؤسسه توســعه فرهنگ و هنر - شعبه اصفهان (وابسته 
به وزارت فرهنگ و ارشاد) از فرصت هاى سرمایه گذارى شهردارى مبارکه بازدید 

کردند.

بازدید مدیر مؤسسه توسعه فرهنگ و هنر از 
فرصت هاى سرمایه گذارى مبارکه

بازدید شهردار اردستان از کارخانه
 دنیاى فلز

حیدرى، شهردار اردســتان و شریف زاده، عضو شوراى اســالمى شهر اردستان از 
کارخانه دنیاى فلز بازدید کردند و در جریان مســائل و مشکالت این کارخانه قرار 

گرفتند.

میثم محمدى، شهردار زرین شهرگفت: شهردارى ها به 
عنوان نهادهایى اجتماعى، به واسطه تنوع و حجم خدمات 

ارائه شده، تبدیل به یک اَبرسازمان شده اند که وظیفه خطیرى 
را در ارائه خدمت رسانى به مردم بر عهده دارند و امروزه نقش آنها 
در توسعه شهرها و تاثیر مســتقیم آن بر توانمندسازى شهروندان 

غیرقابل انکار است.
وى افزود: از طرفى دیگر، به واسطه گســتردگى و متفاوت بودن 
خدمات ارائه شــده در شــهردارى ها، عالوه بر دراختیار داشتن 
سرمایه هاى انسانى گسترده با تخصص هاى مختلف، مخاطِب 

ارباب رجوعان بسیار با نیازهاى کامال متنوع هستند.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت 
شــهردارى ها باید بتوانند با بهــره گیــرى از رویکردهاى نوین
 برنامه ریزى، از جمله برنامه ریزى استراتژیک، عملیاتى و اجرایى، 
نسبت به شناخت مزیت ها و فرصت ها، محدودیت ها و تنگناهاى 
شهر و شهردارى به گونه اى مناسب پرداخته و زمینه هاى ارتقاى 
کیفیت و کمیت این نیاز ها و تحقق انتظارات را در ابعاد زمان و مکان 
در قالب وظایف سازمانى شهردارى مورد شناسایى و معرفى قرار

 دهند.

پیش بینى 50 میلیارد براى عمران زرین شهر
محمدى اضافه کرد: بودجه شهردارى زرین شهر در سال جارى 50 
میلیارد تومان پیش بینى شده که از این بودجه، 18 میلیارد تومان 

جارى و 32 میلیارد هزینه هاى عمرانى است.
وى با بیان اینکه هر ساله بودجه شــهردارى نسبت به روند رشد 
وصولى ها پیش بینى مى شود، عنوان کرد: از بودجه پیش بینى شده 
شهردارى  زرین شهر در سال جارى، تنها 16/6میلیارد تومان محقق 
شده و نکته قابل توجه که در بودجه شهردارى زرین شهر خودنمایى 
مى کند، این است که بودجه پیشنهادى شهردارى، بودجه اى واقعى 
نبوده، چراکه عملکرد سال گذشته شهردارى زرین شهر درحدود 
35 میلیارد تومان بوده و در این میــان، 20 میلیارد تحقق نقدى و 

15 میلیارد به صورت غیر نقدى بوده است.
شــهردار زرین شــهر بیان داشــت: نتیجه گیرى که از این مهم 
مى توان داشــت آن اســت کــه بودجــه 50 میلیــاردى براى 
شــهردارى زرین شــهر قطعا یک بودجه واقعى نبوده و چنانچه 
قرار بود بودجه اى واقعى براى شــهردارى تدوین مى شــد، باید 
بودجه اى 35 میلیارد تومانى و یا با حداکثر 10 درصد افزایش بسته

 مى شد.

■■■  
شهردار زرین شهر یادآور شد: میزان بدهى هاى شهردارى 

زرین شهر که ثبت و سند شده است درحدود 40 میلیارد تومان بوده  
که طى سال هاى گذشته انباشته شده و از این مبلغ، 10 میلیارد تومان 
بدهى جارى شامل مطالبات پرسنلى، مطالبات بیمه تامین اجتماعى، 
مالیات، رفاهیات و… بوده و 30 میلیارد تومان بدهى هاى عمرانى 

نیز شامل بدهى ها به پیمانکارن پروژه هاى شهردارى است.

زرین شهر نیازمند تحول در تصمیم گیرى دارد
وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر شهردارى زرین شهر نیازمند 
تحول و جسارت در تصمیم گیرى است، تصریح کرد: ما حل مسائل 
و مشکالت شهر و شهردارى است و در هدف گذارى ها، نخست با 
مجموعه شوراى اسالمى زرین شهر هدف را بر اساس تعامل و ایجاد 
بستر تعاملى بین شهردارى و مسئوالن کشور، استان و شهرستان 

و همچنین تعامل دو سویه بین پرسنل، شورا و مردم قرار داده ایم .
وى اضافه کرد: باید توجه داشت زرین شهر پتانسیل جذب سرمایه 
گذار و رونق اقتصادى را دارد، به همین علت اســتراتژى ما جذب 
حداکثرى پتانسیل ها و استفاده از ظرفیت هاى گروه هاى مختلف، 
ســازمان هاى مردم نهاد و… هســتیم که مى توانند معضالت 

شهردارى را برطرف کنند.
شهردار زرین شهر بیان کرد:امروز اگر نگاهى به شهر داشته باشیم 
مى بینیم در جاى جاى شهر، پروژه هاى زیرساختى در حال احداث 
هستند و واقعیت این است عوارضى که از ســوى مردم پرداخت 
مى شود، بخشى از درآمدهاى شهردارى را تشکیل مى دهد اما این، 
تمام هزینه هاى گسترده را که قرار است هر روز شهر را بیشتر و بهتر 

بسازد و زیرساخت هاى آن  را توسعه دهد، پوشش نمى دهد.
وى خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد امروز شهردارى زرین شهر 
نیازمند حرکت بنیادین در ساختار ادارى، پرسنلى و کسب درآمدهاى 
پایدار است اما متاسفانه شهردارى زرین شهر 35 درصد درآمد خود 
را بر اساس درآمدهاى خودکوششى محقق مى کند و با یک نگاه 
اجمالى به هزینه هاى ســنگینى که بر مدیریت شهرى تحمیل 
مى شود، مشخص مى شود که با توجه به امکانات و منابع موجود 

راهى جز مشارکت شهروندان در اداره شهر نیست.

بدنه شهردارى زرین شهر کوچک مى شود
وى کوچک سازى بدنه شــهردارى را یکى دیگر از سیاست هاى 
مدیریت شهرى دانست و گفت: ما در بحث کنترل هزینه هاى 

شهردارى به دنبال آن هســتیم تا بتوانیم موازنه اى 
بین درآمد و هزینه هاى شــهردارى ایجاد کنیم ویکى از 

دیدگاه هاى ما در دوره پنجم مدیریت شهرى شهردارى زرین 
شهر، کوچک سازى بدنه شهردارى است.

آثار سوء تعطیلى پروژه ها بر زرین شهر
وى خاطرنشــان کرد: در اجراى پروژه شــهرك حمــل و نقل، 
سرمایه گذار بخش خصوصى ورود پیدا کرده و پروژه از نظر پیشرفت 
فیزیکى در زمان خود پیشرفت خوبى داشته اما متاسفانه در چهار 
سال گذشته، پروژه تعطیل شده که توقف این پروژه، آثار بسیار سوء 
از نظر اقتصادى و اجتماعى به همراه دارد؛ از این رو عزم شهردارى 

اتمام پروژه ها مى باشد.
محمدى اذعان کرد:باید توجه داشت طوالنى شدن روند تکمیل این 
پروژه به هیچ وجه به نفع طرفین نبوده، چراکه با گذر زمان این پروژه 
دیگر هیچ توجیه اقتصادى نخواهد داشت؛ از این رو در گام نخست، 
مدیریت شهرى زرین شهر تالش کرد با برگزارى جلسات مختلف با 
استاندارى، سیستم نظارتى، فرماندار، نماینده مردم شهرستان لنجان 
در مجلس شوراى اسالمى سعى شد به نتایج مثبتى دست پیدا کنیم.
وى متذکر شد: امروز این نتیجه براى همه مشخص شده که قرارداد 
شهرك حمل ونقل کاالى زرین شهر بى عیب و نقص نیست و سهم 
آورده  طرفین با سهم بهره  بردارى توازن ندارد ولى این مسئله دلیل 
بر توقف کار طى سال هاى گذشــته در شهرك، آن هم با آن همه 

سرمایه که درآن انجام صرف شده نیست.
شهردار زرین شهر تاکید کرد: ما در این پروژه، به دنبال قراردادى برد 
برد هستیم و قطعا براى ما حفظ منافع شهر، شهردارى و سرمایه گذار 
بخش خصوصى حائز اهمیت است و مردم مطمئن باشند حفظ منافع 
شهر اولویت مذاکرات و پیگیرى هاى ما خواهد بود و امیدواریم همه 
کمک کنند و اجازه داده شود پرونده مسیر عقالى خود را سپرى کند.

■■■  
وى با اشاره به اینکه سرمایه تنها با پهن کردن فرش قرمز نمى آید، 
اظهارداشت:باید توجه داشت در دوره هاى گذشته تجربه خوبى در 
برخورد با سرمایه گذاران در زرین شهر نبوده است و یکى از نکاتى 
که سعى شده مورد توجه قرار گیرد، رفع موانع سرراه سرمایه گذارى 
در این شهر است و قطعا با رفع مشکالت پیش روى پروژه شهرك 
حمل و نقل کاالى زرین شهر، این مهم نشان خواهد داد شهردارى 

نقش حمایتى و سازنده در بخش سرمایه گذارى دارد.

شهردار زرین شهر:  

سرمایه، تنها  با سرمایه، تنها  با 
پهن کردن پهن کردن فرش قرمزفرش قرمز  

نمى آیدنمى آید


